
 

  هاي بياني توصيف در اشعار منوچهر آتشيبررسي تكنيك
  1داوديفاطمه حيات

 :چكيده
در ايـن نوشـتار بـه    . هاي بياني متنوعي بهـره گرفتـه اسـت   منوچهر آتشي در توصيف موضوعات مختلف شعري از تكنيك

آتشـي در توصـيف   . هاي بياني در دو گروه شاعرانه و دستوري پرداخته شـده اسـت  كارگيري اين تكنيكبررسي چگونگي به 
ها شامل كاربرد صـفت، جملـه صـله،    اين تكنيك. موضوعات شعري از تكنيك بياني دستوري بيش از شاعرانه بهره برده است

از . هاسـت ي در اشعار وي بيش از ساير تكنيـك ي توصيفبسامد استفاده از صفت و جمله. مسند صفتي و جمله توصيفي است
هايي همچون استعاره، تشخيص، اغـراق و   نخست قرار دارد و پس از آن تكنيكهاي شاعرانه نيز تشبيه در جايگاه ميان تكنيك

و  هاي بياني شاعرانه و دسـتوري برگرفتـه از خصوصـيات اقليمـي، اجتمـاعي، سياسـي      بسياري از اين تكنيك. نماد قرار دارند
باشد كه خود از ارزش وااليي در شعر برخـوردار  ي شاعر و برگرفته از نگاه وي به محيط اطرافش ميفرهنگي حاكم بر جامعه

  . است
  توصيف، تكنيك بياني شاعرانه و دستوري، منوچهر آتشي : گان كليدياژو

  مقدمه
يكـي از   )121: 1380محمـدي، ( .هاي بيان اسـت كـه در بيـان مسـائل ظرفيتـي چشـمگير دارد      توصيف يكي از شيوه

هاي زباني اشعار منوچهر آتشي نيز توصيفات وي است كه در بسياري موارد برگرفته از خصوصـيات اقليمـي   ويژگي
و  يتشخص كالم و زباني وي است كه باعث يكي از شگردهاي مهم آتشي عمل توصيف در شعر. باشد اطرافش مي

   .موارد حاصل ديد خود شاعر و حسي استتر كه در بيش است آن شدهبرجسته سازي 
آن از  عـث تمـايز  باكـه   هـا بـه كـار بـرده    هـا و ژرف نگـري  در بكارگيري توصـيف نكتـه سـنجي   منوچهر آتشي 

صـر  ادر شعر خود از عامل وصف به عنوان يكي از اركان اساسي شعر خود در كنـار عن  وي. است شدهكالسيك شعر
توصـيف  « يعنـي  شوددر شعر شاعران ما ديده مي نوع كلي توصيف دو ا كهجآن از و استفاده كرده استشعري ديگر 

صـفات ديگـري را از راه   كـه  ، توصيفات شعر آتشي اصلي اسـت؛ يعنـي وي بـه جـاي آن    »توصيف اصلي«و » بدلي
جزئيـات  تمـام  به دقت و بـا حفـظ   گويند،  ميتوصيف بدلي  كه به آن جانشين سازي به جاي موصوف اصلي بنشاند

و  بـه صـورت ذهنـي   كه آن بجاي هد ودميمادي  ايجلوه آن راكند به طوري كه ميتوصيف  طراف خود راعناصر ا
  .پردازدمحيط اطراف خود مي مستقيم و عيني محيط اطراف خود بپردازد به توصيف توصيف به انتزاعي

هاي بياني براي توصيف كنيكآتشي از چه ت: كهسواالتي كه اين نوشتار قصد پاسخگويي به آن دارد عبارتند از اين
هـاي بيـاني شـاعرانه و دسـتوري در توصـيفات وي      موضوعات شعري خود بهره برده است؟ بسامد كـاربرد تكنيـك  

  چگونه است؟ آيا آتشي در توصيفات خود از تكنيك خاصي بيشتر استفاده كرده است؟
اي بياني توصيفات منوچهر آتشي ارائه نشـده،  هي تكنيككه اثر مستقلي با اين روش دربارهبنابراين با توجه به اين

  :پردازدها در شعر آتشي مياين نوشتار به بررسي چگونگي اين تكنيك

 هاي بياني دستوريتكنيك--1

ي صـله و جمـالت   هاي بياني دستوري در اشعار منوچهر آتشي شامل انواع صـفت، مسـند صـفتي، جملـه    تكنيك
  . اندهاي بياني را به خود اختصاص دادهبااليي از تكنيكاند كه از لحاظ آماري درصد توصيفي

  صفت--1-1
بنـابراين كـار    )65: 1377ناتل خانلري،(. شود تا حالت و چگونگي آن را بيان كنداي كه به اسم افزوده ميصفت كلمه

                                                            
  haiatdavoodyfatemeh@yahoo.com                                                                .فارسي ادبيات و زبان ارشد ـ كارشناس1
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برد آن در و برخي از معاصـران مـا در اهميـت كـار     )142: 1380محمدي،(» .هاستها، يعني واقعيتوصف اسم« صفت 
: 1378شـفيعي كـدكني،  (» .ترين وسايل بيان تصويري، آوردن اوصاف استبهترين و شايسته« : اندآفرينش تصويرها گفته

16(  
ي فراوان برده است و گاه تنها با آوردن يك صـفت توانسـته   آتشي در توصيفات خود از صفت و كاركرد آن بهره

  :ترين ابعاد يك پديده را بيان كندمهم
  

  .پويمهاي تافته ميبر دشت    ي عمر اينكدر نشيب جادهپا 
  )44: 1390آتشي،(

  

هاي جنوب اسـت و هنـر آتشـي نيـز در ايـن اسـت كـه توانسـته         ترين خصوصيات عيني دشتتافته يكي از مهم
  .ترين بعد يك واقعيت را تنها با انتخاب يك صفت به تصوير بكشد مهم
ي خـورده  دشـتي فريـب  / اش گذرگـه اسـبان بادهـا   بـا سـينه  / هـاي برشـته  مـوج ماسـه   بـا / هـا اش، با نرستههاي سوختهبا تپه

  )39: همان(هر ابر 
اي هـاي ماسـه   رويد و همچنـين تپـه  هاي سوخته، دشتي كه در آن چيزي نميهاي جنوب، تپههاي دشتاز ويژگي

يك واقعيت را به تصوير بكشـد  ترين بعد است كه آتشي توانسته در دو مصراع اول با انتخاب دقيق اين صفات، مهم
  . ي مورد نظر از اهميت و ازرش خاصي برخوردار استكه در شناسايي پديده

  

  بگو بيايد خورشيد پرطنين جنوب
  بگو بسوزد در من مرداب يأس را

  ي طاليي صبحبگو برانگيزد بر تيغه 
  اين قوچ پير را

  )279: همان(هاي كبود دوباره رو به فراز از شكاف
  

صفت پرطنين بودن خورشيد هم نشان از . دهدطنين واقعيت عيني خورشيد را با ديدي شاعرانه نشان ميصفت پر
تواند بيانگر احساسات شاعر از سوزندگي خورشيد در گرماي فراوان و سوزندگي خورشيد در جنوب دارد و هم مي

بر مردم سايه  1332مرداد  28ودتاي اي كه يأس و نااميدي بعد از شكست كاي خاص از زندگي وي باشد، دورهدوره
بنابراين آتشي به همخواني فضا و صفات به كار رفته در توصيف واقعيت مورد نظر توجه خـاص دارد  . افكنده است

  . و اين نشانگر هنرمندي وي در توصيف است
ي مـوارد، تركيبـي   اين كاربرد در بعض. بردآتشي گاه در توصيفات خود از يك پديده، دو صفت يا بيشتر به كار مي

وي با ايـن كـار   . شود ذهني شدن توصيفات وي مي -از يك صفت عيني به همراه صفات ذهني است كه سبب عيني
  :هاي زيرمانند نمونه. كندبه دو بعد يك واقعيت اشاره مي

  

  كردمسرخ اگر انديشه مي
  نرم و سبز و سرخ

  قرار هارشايد اين درياي شور بي
  )1194: همان(ي سرسبز شبدر بود پهنه

  

ي شـور آب دريـا را   اين صـفت مـزه  . آتشي از ميان خصوصيات گوناگون دريا صفت شور را انتخاب كرده است
قرار و هار بودن دريا، حاصل تأثرات روحي و رواني شاعر نسـبت  اما بي. دهد كه صفتي عيني براي آن استنشان مي

  . كه آتشي در توصيف اين پديده به ذهنيت داده بيشتر از عينيت بوده استبنابراين سهمي . به اين پديده است
يا اگر دقت كنيم وي در توصيف باد در شعر زير سهم عمده را به ذهنيات داده تا عينيات، كـه ايـن خـود حاصـل     

  :باشدتأثرات روحي و رواني شاعر نسبت به اين پديده مي
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  واراين بادهاي تشنه، هار و حريص
  آبگون سراب كدام باغدنبال 

  )149: همان(درند؟ پاي حصارهاي افق سينه مي
  

  در شب گرم مبهوت
  گاه سپاه گمان است صحراخيمه

  هول سازد در آن خيمه شمشير
  )1436: همان(باد سازد در آن باغ تابوت 

  

و ديگـري  توصيف شب با دو صفت گرم و مبهوت بيان شده كه اولي عيني و برگرفته از واقعيت شب در جنـوب  
  .ذهني و برگرفته از احساس شاعر نسبت به اين پديده است

  

  ي بسته زنگارهمچو آئينه
  زاي بندردر غبار عطش

  )60: همان(.  آسمان گرم و دم كرده پيداست
  

آتشي با به كار بردن ايـن  . دهدكرده هر دو به طور عيني واقعيت آب و هواي جنوب را نشان ميصفات گرم و دم
  . ترين ويژگي آن نيز هست آن را به تصوير كشيده استابعاد واقعي آب و هواي جنوب كه مهمدو بعد از 

ي ي قابل توجه ديگر در اشعار آتشي، ساختار توصيفات با بيش از يك صفت است كه گـاه بـا آوردن كسـره   نكته
وي . دانـه عمـل كـرده اسـت    الصفات نيز هنرمنآتشي در بكارگيري تنسيق. انداضافه و گاه با واو عطف معطوف شده

نيمـا نيـز   . هاي بيشتري از از واقعيت مورد نظر را نشان دهدصفاتي را در توصيف پديده به كار گرفته كه بتواند جنبه
ي عواطـف  دهنـده آوردن صفات پشت سر هم، وقتي زيباست كه آن صفات بديع، عيني، دقيق و نشان«معتقد بود كه 

  :  هايي دارد در اشعار آتشي نمونه كه )128: 1379وحيديان،(» .باشند
  

  هاي مندشت
  هاي منو سرزمين

  در فصلي پردوام و تيره فرو رفته است
  بهاران من

  در پشت ديوارهاي سياه خاك
  )58: 1390آتشي،( سوزند ي خويش ميهاي ناشكفتهدر آتش شكوفه

  

دهـد؛   واقعيت خارجي فصل را نشان  ميتيره بودن صفتي عيني است كه . فصل، پردوام و تيره توصيف شده است
هـاي زيـادي از    ها در فصـل ها در جنوب را كه زميناما پردوام بودن صفتي ذهني است كه يكي از خصوصيات فصل

  . كندسال خشك هستند را بيان مي
رد آتشي در كاربرد صفت، در بعضي موارد از تكنيك بياني صفت مقلوب نيز بهره گرفته است، به طوري كـه كـارب  

  :روداين تكنيك در شعر او يك برجستگي زباني به شمار مي
  

  گوي مرموزاي آتش قصه
  فرمان رحيل در بيان آر

  پيامم اينكپيغمبر بي
  هايم ترانه بگذاربر لب

  تا تبت آهوان روان كن
  جاري دشتان چو سبز دريا

  تا چين بهارها برانگيز
  )100: همان(صد قافله گل، به صبح، رويا 
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در اولي انسان ابتدا با سـبزي آب  . است» درياي سبز«كند بسيار بيشتر از به ذهن القا مي» سبز دريا«را كه  ايسبزي
آمدن صفت سبز قبل از . بيند و سپس سبزي آن راشود و سپس با دريا؛ اما در ديگري ابتدا دريا را ميرو ميدريا روبه

  .دريا سبب برجستگي آن شده است
  :ي زيرضي موارد نيز صفت جانشين اسم شده است مانند نمونهدر اشعار آتشي در بع

  

  نيازي از بهار و از خزانبي 
  :باز و روشني و شاد اي كوير

  همچنان تهي و تشنه و باش و گرم
  )1451: همان(! نقش سبز و سرخ را ببر ز ياد اي كوير

  

ست و از خصوصيات آن تهي، تشنه كه يكي از عناصر محيط طبيعي استان بوشهر وجود صحراهاي كويري بسيار ا
باشد كه آتشي در اين شعر با جانشين كردن آن به جاي اسم صحراي كويري را به زيبايي به تصوير كشيده و گرم مي

  .است
در هر حال استفاده از صـفت در توصـيفات آتشـي آمـار بـااليي دارد، كـه وي ايـن تكنيـك را بـه همـراه سـاير             

  .ضوعات شعري خود به كار گرفته استهاي بياني در توصيف مو تكنيك
  جمله صله--1-2

ي اضافه نيست؛ بلكه گـاه عبـارت، جملـه يـا     آوردن صفت براي موصوف تنها به صورت كلمه يا تركيبي با كسره
ميزان استفاده از اين تكنيك در اشـعار توصـيفي آتشـي بسـيار     . رود كه قابل تأويل به صفت استجمالتي به كار مي

  .  هاي بياني به كار گرفته استتكنيك را به همراه ساير تكنيكاست و وي اين 
  

  همواره
  تازددر بستري شناخته مي

  /...به مقصدي شناخته
  از روستاهايي

  كه شكل روستاهاي مولد من دهرود
  پرور نيستندكه شكل روستاهاي ياغي

  )1093: همان(. كه شكل روستاهاي كتاب درسي هستند
  

در واقـع در  . ي دوم برگرفته از اقليم شاعر اسـت ي صلهي صله هستيم، كه جملهجملهدر اين توصيف شاهد سه 
  .بيشتر توصيفات آتشي منطق توصيف با واقعيت هماهنگ است

  

  ي خود رابيا تا يادگار عشق آتش ريشه
  به سنگ سرخ دل با خنجر پيوند بتراشيم

  كه باران فريبش نسترد هرگز
  كه توفان زمانش نفكند از پا

  )120: همان(. ي ما زنده تا باشيمي پيمان ما در سينهباشد ريشه كه
  

ي به كار رفته در توصيف بيانگر جمالت صله. ي صله و يك صفت مقلوب توصيف شده استعشق با دو جمله  
ا داند، عشـقي كـه بـاران فريـب آن ر    ي آتشين ميرو هستيم كه شاعر آن را داراي ريشهآن است كه ما با عشقي روبه

كه اگر دقت كنيم اين صفات برگرفته از خصوصـيات اقليمـي شـاعر    . افكندسترد و توفان زمان او را از پاي نمي نمي
ي آتشي نسبت به عشق باشد كه باعث شده در تعيـين  تواند نمادي از انديشهبر اين توصيف عشق ميعالوه. باشدمي

  .نوع كاركرد توصيف وي نقش مهمي را ايفا كند
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  مسند صفتي با--1-3
صـفت بازبسـته را كـه    . پيوسته و بازبسته: صفت توصيفي از حيث چگونگي به كار رفتن در جمله، دو گونه است

گونه صفت به نحـو چشـمگيري   كاربرد اين )257: 1377ناتل خانلري، (. خوانندي نهاد است، مسند نيز ميهميشه وابسته
  :وضوعات مختلف شعري خويش به كار برده استوي اين تكنيك را در م. در اشعار آتشي وجود دارد

  

  رنگ و فرسوده است زمين پريده
  ها و بادو خانه

  و چيزها و خاك
  )1464: 1390آتشي،(تمام كودكي من پريده رنگ و فرسوده است 

  

اين صفت در توصيف زمين، صفتي عيني . بر نقش مسند، نقش صفتي نيز داردي پريده رنگ و فرسوده، عالوهواژه
باشد و در رابطه با توصيف كودكي شـاعر يـك صـفت شـاعرانه و     است كه برگرفته از خصوصيات اقليمي شاعر مي

  .بيانگر حاالت روحي و احساسي شاعر است
  تنهايي زمين را ديدم، شكسته بود

  چنان خيل سارها -باران گذشته بود
  بال و پري فشانده به شادي

  )300: انهم(  هاي خشكي بيداد كرده بود با دانه
  

ترين ويژگي زمـين  دهد و مهمشكسته مسند صفتي است كه واقعيت زمين را در فصلي خاص در جنوب نشان مي
ي قابل توجه آن است نيز در جنوب شكسته بودن آن است كه آتشي با ديدي شاعرانه آن را بيان داشته است؛ اما نكته

توان گفت كـه وي  در واقع مي. بايد باران ببارد و نباريده كند كهكه آتشي شكستگي زمين را در زماني خاص بيان مي
  . پردازدبا در نظر گرفتن موقعيت مكاني و زماني موضوع مورد توصيف، به انتخاب صفات مناسب مي

به طور كلي مسندهاي صفتي در توصيفات، همانند كاربرد صفت كه بيان حالت و چگـونگي اسـم اسـت در رفـع     
هرچنـد كـاربرد آن در اشـعار آتشـي در     . منطبق كردن پيام با واقعيت، نقش بسزايي دارنـد  ابهام جمله و همچنين در

  .شودباشد بسيار كم ديده ميجاهايي كه برگرفته از رنگ محلي جنوب مي
  جمالت توصيفي--1-4

ايـن   استفاده از. ي موضوع توصيف استتر دربارهكاركرد جمالت توصيفي در بيشتر موارد، توضيح بيشتر و جامع
آتشي از اين تكنيك بياني در توصيف موضوعات مختلف شعري بهره بـرده  . كندتر مينوع جمالت وصف را طوالني

هـاي آن  يابد كه نمونهاست؛ به طوري كه در توصيفات وي گاه يك شعر، تماماً به توصيف يك پديده  اختصاص مي
  :در اشعار آتشي فراوان است

  اسب سفيد وحشي
  گرانسر بر آخور ايستاده
  هاستي مفلوك دشتانديشناك سينه
  ي خورشيد سوخته استاندوهناك قلعه

  با سر غرورش، اما دل با دريغ، ريش
  گيردش به خويشعطر قصيل تازه نمي

  هااسب سفيد وحشي، سيالب دره
  بسيار از فراز كه غلطيده در نشيب

  رم داده پر شكوه گوزنان
  بسيار در نشيب كه بگسسته از فراز

  )26: همان(... انده پر غرور پلنگان تا ر
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در اين توصيف اسب و حاالت او با بياني نمادين شرح داده شده است كه حكايت از ديد شاعرانه آتشـي نسـبت   
  .به مسائل اطراف در بيان مفهوم مورد نظرش دارد

  هااش، با نرستههاي سوختهبا تپه
  هاي برشتهبا موج ماسه

  دهااش گذرگه اسبان بابا سينه
  ي هر ابردشتي فريب خورده

  دامن گرفته بخشش هر باد هرزه را
  جز خار و خس اگرچه نباشد

  سالي جاويد را تن داده قحط
  هاي آفتاببيچاره مانده زير نفس

  پيغمبر دروغي هر فصل را
  ها و روزهاهاي باطل شببا سوره

  بيعت نموده با همه ايمان
  ي اجابتدروازه

  باغ سبز افشانتا بازگردش به گل
  ريب رادستان كتاب كرده دعايي غ

  هاي سبز اش برگ در بادخيز خاطره
  )40: همان(... آور بهار اي است پيامهر يك پرنده

  

منطق توصـيف بـا منطـق واقعيـت يكسـان      . هاي جنوب توصيف شده استدر اين توصيف حالت ظاهري دشت
  .توان ديدرا در شعر باال ميهاي جنوب در واقع دقت آتشي در توصيف خصوصيات دشت. است

  هاي بياني شاعرانهتكنيك--2
هـاي بيـاني دسـتوري از بسـامد و تنـوع كمتـري       هاي بيـاني شـاعرانه نسـبت بـه تكنيـك     در اشعار آتشي تكنيك

  .از اين ميان تشبيه باالترين بسامد را به خود اختصاص داده است. برخوردارند
  تشبيه--2-1

دهد؛ زيرا ارتباطي هاي خيال را تشكيل مياي شاعرانه است كه اساس ديگر صورتهتشبيه يكي از مهمترين خيال
. كندكند غالباً بر پايه شباهتي است كه شاعر در صور مختلف آن را بيان ميكه شاعر در ميان اشياء مختلف كشف مي

  :پردازيمجا به بررسي اين تكنيك بياني شاعرانه در اشعار آتشي ميكه ما در اين
  

  شرري در تن اين مرده شكسته است سنگ
  ي خاريي او سوخته چون بوتهسرچشمه

  يا بر سرش افتاده يكي سنگ گرانبار
  )1426: همان(. ي جانش گره آب گسسته استاز ريشه

  

ي ي خاري سوخته، بر سرش سنگي گرانبار افتـاده و آب از ريشـه  ي دشت كه چون بوتهآتشي با تشبيه سرچشمه
باشد بـه تصـوير كشـيده    را عينيت بخشيده و خصوصيات آن را كه برگرفته از اقليم جنوب ميجانش گسسته، دشت 
  . توان گفت اين توصيف با اين تشبيه شاعرانه و در عين حال عيني شده استاست، كه در واقع مي

بيه هاي شعري خـود از تشـ  آتشي گاه به منظور عيني كردن و تجسم بخشيدن به اعمال و حاالت دروني شخصيت
  :كندبرد كه برگرفته از خصوصيات محيطي است كه در آن زندگي ميبهره مي
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  آفتابيتو فانوس درياي بي
  كشي از پس موج و خيزابكه سر مي

  منم زورق بسته بر سنگ ساحل
  )1438: همان(كه پروازها دارم از بندر خواب 

  

كـاركرد  . كه امري عيني است تشبيه شده اسـت آفتاب و من به زورق بسته بر سنگ ساحل تو به فانوس درياي بي
ي آتشي به محيط تشبيه در اين توصيف تجسم بخشيدن به حاالت دروني شخصيت است كه برگرفته از نگاه شاعرانه

  .اطرافش است و اين خود از ارزش وااليي در شعر برخوردار است
هاي محيط اطـرافش بـه كـار بـرده     دهبه طور كلي آتشي اين تكنيك را بيشتر در توصيف شخصيت، طبيعت و پدي

پـردازد،  جايي كه به توصيف شخصيت با اسـتفاده از تشـبيه نيـز مـي    ي قابل توجه اينكه وي حتي در آناست و نكته
توان گفت تشبيهات به كار رفته در واقع مي. تشبيهاتش برگرفته از نگاه خود شاعر است كه به محيط پيرامونش داشته

محسـوس و حسـي هسـتند؛ زيـرا برگرفتـه از نگـاه شـاعر بـه محـيط اطـرافش و در جهـت            در اشعار آتشي بيشتر 
وي در توصيف امور انتزاعي نيز از اين تكنيك بياني اسـتفاده كـرده   . كنندبخشي به موضوعات شعري عمل مي عينيت

  . تا موضوعات مورد نظر خود را عيني سازد
كـار رفتـه بـراي آن،    شـبه و صـفات بـه   كه با توجه به وجـه  توان تشبيهاتي را ذكر كرددر شمار تشبيهات فوق مي

  :توان تأثيرپذيري آتشي از محيط زيست خود را نشان داد مي
  

  هاها هر طرف با رفت و آمدهاي قايقبادبان
  طرح پرواز كالغان سپيد شاد را

  )  106: همان(بندند  خورشيد مي در فضاي صبح بي
  

ي شـاعر كـه داراي   تـوان بـه نـوعي كـالغ در منطقـه     ه سپيد شاد است مـي كه در اين شعر با توجه به وجه شبه ك
  . مشهور است پي برد "قال سوزك"هاي شاد است و به هايي با رنگ بال

ها را از اقليم و محيط ترين ركن تصويري شعر آتشي استفاده از تشبيهات؛ بويژه تشبيهاتي است كه آنبنابراين مهم
 .زندگي خود اخذ كرده است

  استعاره--2-2
. نامـد  جايگاه استعاره در شعر، چندان پراهميت بوده كه ابن خلدون شعر را كالمي مبتني بر استعاره و اوصاف مـي 

اي عيني بدهد و چون شعر تواند احساسات و افكار خود را جلوهشاعر از طريق استعاره مي )112: 1378شفيعي كدكني،(
  )119: 1380براهني،(. ي نشان دادن استه با عيني كردن ذهنيات بهترين وسيلهاستعار» گفتن«است و نه » نشان دادن«

دهد و آنچه در حوزه استعاره در شـعر  استعاره تصويري است كه اساس اوليه آن را يك تشبيه تشكيل مي بنابراين
شـاعر ميـان    هايي است كه عقـل يـا فعاليـت ذهنـي    هايي است كه برگرفته از شباهتآتشي چشمگيرتر است استعاره

گذارد و ايـن شـيوه بيـان و تصـويرپردازي     توصيف يك يا چند پديده محسوس يا يك واقعه اجتماعي به نمايش مي
كشد در حاليكه اين اجزا و عناصر برگرفته از اقلـيم  وقتي اجزا و عناصر مختلف پنهان در ذهن شاعر را به تصوير مي

بـريم كـه بـه آن    ر بسياري از تصويرهاي شعري وي پي مـي گرايي دخاص شاعر است به ارزش رنگ محلي و بومي
  . ويژگي خاصي بخشيده است

هاي آتشي طبيعت و محيط زندگي شاعر و اوضاع اجتماعي جامعه معني منظور نظر شاعر را بـه عهـده   در استعاره
و انديشـه خـود را   گذارد فكر گيرد و عالوه بر آن شاعر با توضيح اجزا و عناصري كه در شعر خود به نمايش ميمي

  :كندآشكار مي
  

  نهر دره ديزاشكن را: گفتند
  هاي نفتاز چشمه سوي باغ دكل



 565/   هاي بياني توصيف در اشعار منوچهر آتشي    بررسي تكنيك

  اندكج كرده
  رو راهاي قافلهو جاده
  ) 153: 1390آتشي،(هاي سرب  اند زير سم اسبكوبيده

  

گرايـي   ت بـومي در واقع در اين شعر تأثر شاعر از يك واقعه اجتماعي و در كنار آن تأثيرپذيري شاعر از خصوصي
   .كه ريشه در قبيله آتشي دارد پايه و اساس اين استعاره را تشكيل داده است

ي مستقيم و جا كه وي رابطهالبته آتشي در اشعار خود از اين تكنيك بياني كمتر از تشبيه بهره گرفته است و از آن
تر از آن است و حركـت  ه طبيعت و مستقيمتر بتشبيه نسبت به استعاره تصويري نزديك« بالواسطه با طبيعت دارد و 

كـاربرد  . وي از تشـبيه بيشـتر از اسـتعاره بهـره بـرده اسـت       )253: 1378شفيعي كدكني،(» و جنبشي بيش از استعاره دارد
   :هايي از آن در زير خواهيم پرداخت هاي مختلفي به كار رفته كه به ذكر نمونهاستعاره نيز در اشعار وي در زمينه

  

  ها رابزرگ تانكدستي 
  كندبه سمت دهكده هي مي

  در آسمان دهكده
  رودها به هوا ميدود كتاب

  ...شوددر قرص كامل بدر خون دلمه مي
  )807: 1390آتشي،(. آيندها برميكفتارهاي سير از گودال

  

خـود را كـه   گيري از جـانوران خـاص منطقـه مفهـوم ذهنـي      باشد كه آتشي با بهرهكفتارها استعاره از دشمنان مي
  .كندباشد، بازگو ميخاطرات دوران نبرد مي

  

  پايانسفر بي
  حضور مدور

  هاي ساكندر تار عنكبوت ثانيه
  هاييو واژه

  )800: همان(تر فرستند پيش ي كشتي نميكه طنين از دماغه
  

يـن اسـتعاره بـديعي    ا. رسـد استعاره از اينكه صدايشان به جايي نمـي » ترفرستند پيشي كشتي نميطنين از دماغه«
  .باشداست كه برگرفته از دريا و عناصر مربوط به آن مي

  

  بر آخور آسمان
  اسبي نجيب طويله شده

  هاتابي شبكه سر به راه از ميانه
  )764: همان(. خورد ي خورشيد مياز كاه مانده

  

گرايـي كـه    خصوصـيت بـومي  ي بديعي است كه در آن تأثيرپذيري شـاعر از  اسب استعاره از ماه است كه استعاره
  .ريشه در قبيله وي نيز دارد در آن آشكار است و پايه و اساس اين استعاره را تشكيل داده است

  

  !بانوي آبي
  آيداز تو فانوسي مي

  تا بياويزد بر سر در اين كهنه رواق
  بلكه روشن بكند راه شهابي را
  كه قرار است فرود آيد امشب

  )972:همان(و فرو لغزد در جانم 
  

يابد كه اگر دقت كنيم در به تصوير كشيدن اين استعاره از اينكه ياد تو اندكي در من راه مي» آيداز تو فانوسي مي«
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هاي اين استعاره را تشكيل  برقي چه اندازه بر ذهن و زبان آتشي تأثيرگذار بوده كه پايهاستعاره زندگي در روستا و بي
  . داده است
  :سوزاندكه حكايت از گرماي سوزان جنوب دارد كه همه چيز را ميي زير يا نمونه

  

  خرد خالص است تابستان
  كند درخت و خستگي راكه لخت مي

  )  987: همان(گذارد دروغ را كه در آفتاب مي
  

  روزو نيم
  ي خورشيد استناقوس صد زبانه

  كه باز كرده طنين سوزانش را
  )738: همان(هايم در خالي عصب

  

و  ي خورشيد است استعاره است از اينكه هوا بسيار گرم است كه يكي از خصوصيات بـارز آب صد زبانهناقوس 
  . باشدهوايي جنوب مي

  تشخيص -2-3
جان طبيعت بوده كه كـاربرد آن در شـعر بـه آن تحـرك و پويـايي بيشـتري       تشخيص جان بخشيدن به عناصر بي

در شعر است كه ذهـن شـاعر بـا تصـرفي كـه در اشـيا و عناصـر         هاي صورخياليكي از زيباترين گونه«بخشد و  مي
  )149: 1378شفيعي كدكني، (» .بخشد ها حركت و جنبش ميكند از رهگذر نيروي تخيل خويش بدانجان طبيعت مي بي

هـاي شـعري    تشخيص يكي از شگردهاي هنري آتشي در حوزه عنصر تخيل در شعر است كه در بيشتر مجموعـه 
جان طبيعت اطراف شاعر نسبت داده شده است و از ايـن رهگـذر   ي به عناصر و موجودات بيوي خصوصيات انسان

عناصر تشخيص در شعر آتشي اگرچه از واقعيت اخذ شـده امـا   . يابيمشعر او را شعري مملو از حركت و پويايي مي
ه آن را از واقعيـت دور و  تخيل شاعر با ايجاد پيوند خاصي كه ميان اين عناصر به كمك نيروي تخيل خود ايجاد كرد

ياء و امور و احساس يگانگي بـا  ايجاد چنين فضايي نتيجه نفوذ در ذات اش. نمودي سوررئاليستي به آن بخشيده است
  .هاست آن

اي دارد و استفاده از اين تكنيك بياني براي توصـيف عناصـر   العادهدر شعر آتشي تشخيص گستردگي و غناي فوق
  :هايي متعدد داردمحيطي اطراف شاعر نمونه

  صحرا گشوده تا همه جا چشم انتظار
  سازد از تبلور پندارها سرابمي

  پايان هر خيالش اما جهنمي است
  هاي آفتاببيچاره مانده زير نفس

  گرد و شاداي كه صبحدم، آوارهنه چشمه
  ي صحرانورد خويشوصفش كند به نغمه
  نه بانگ ناي چوپان

  غمگين كند هواي غروبش را
  ) 42-41: 1390آتشي،(ز آواز درد خويش   

  

باشد موجودي است با جسـم و روح و بـا   بنابراين دشت در اين شعر كه برگرفته از خصوصيات اقليمي شاعر مي
شود چنانكه در تصوير زير كـه خـود آن   گاهي افعال و عواطف انساني به حيوانات نسبت داده مي. احساس و عاطفه

نيز برخوردار است و گذشته از معني حقيقي خود معني نمادين شخصـي نااميـد و دچـار     حيوان از يك معني نمادين
  :كنديأس را در اوضاع اجتماعي زمان شاعر تداعي مي
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  شمشير مرده است! اسب سفيد وحشي
  هاي آهنينخالي شده است سنگر زين

  هر دوست كو فشارد دست مرا به مهر
  )28: همان(مار فريب دارد پنهان در آستين 

  

يكي از كاركردهاي تشخيص در شعر آتشي كاربرد آن در توصيفات وي است كه باعـث ذهنـي و شـاعرانه شـدن     
  : وصف شده است

  

  رسد آسيمهباد از كوير مي
  كوبدسر به ساحل مي
  باد كوير خشمي،

  ك، آبجويخش
  جوشان
  شودشكند، پخش مي سنگ مي بر تخته

  ...بر تيزه تيز، شمشير
  )1055: همان(. نهدتف خليج ميشمشير در ميان دو ك

  

آتشي در توصيفات نمادين خود . كوبد مانند شده استرسد و سر به ساحل ميباد به چيزي كه آسيمه از كوير مي
از جمله در توصـيف حيوانـات، پرنـدگان و عناصـر     . از طبيعت جاندار از تكنيك تشخيص بسيار استفاده كرده است

  :هانهمانند اين نمو. محيط طبيعي جنوب
  خيزمپيش از گنجشكان و پيش از سپيده برمي* 

  :تا ناشتا فراهم آرم آفتاب را
  يك سيني پر شبنم

  يك روزنه غبار
  -ي رؤيابا شير و قهوه -يك استكان تخيل

  و
  يك كهكشان شيري فكر

  خواندوقتي خروس مي
  )1125: همان(ام  من چاي اولم را نوشيده

  

  همين كه گنجشكان* 
  اند از سبزينهامان بريده

  همين كه فراموش كرده سدر بزرگ سكون درختيش را
  )1168: همان(وارش را در پيش گنجشكان و مضطرب شده ناگاه كشف دل آدمي

  

  پر آبله پا سوخته مو برگ زبان خشك* 
  ي اين جويم و پا در گل اين دشتهمسايه

  چه كسي رفته از اين راه: پرسد چو نگاهم
  )1425: همان(! كه برگشت! شتكه برگ: پاسخ دهدم باد

  

  آشيان راز* 
  انديشقمري

  سر پر از خوف مانده گز پير
  )1435: همان(كج كند راه از او باد شبگير 
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  ي جاليزهاي خالي و خشكيدهساقه* 
  هاي گرم شن نهاده سرروي بالش

  ها چشمان خشك و خالي نفرتكوسه
  )1441: همان(هاي نجواگر ها لببرگ

  

  اي گرم بلند سوزان! تابستان اي! اي تب* 
  ي يخاين حجره -در من

   )1472: همان(! گويم سالي، يك لحظه بمانمن نمي
  

ها و شخصيت بخشي به اشيا، آتشي پيوند عميقي با طبيعت اطراف  خـود برقـرار   بنابراين در تمامي تصويرپردازي
زنـد و  هـا حـرف مـي   بيند بـا آن خود را زنده ميكند و با تخيلي قوي و پر احساس كه همواره تمامي اشيا اطراف مي

شـود بيـان شـاعر از اثرگـذاري     شود و اين همدلي با طبيعت است كه باعـث مـي  كند و همدل و يگانه ميزندگي مي
تواند تأثيري عميـق بـر مخاطـب بگـذارد و او را در لـذت كشـف       مسلماً چنين ارتباطي مي. بيشتري برخوردار باشد

  . پذير نيستاي به شعر ببخشد كه با ديگر صور خيال امكانو روح و زندگيشريك سازد  شاعرانه
  اغراق--2-4

كه روي كنند، چندانمبالغه و اغراق آن است كه در صفت كردن و ستايش و نكوهش كسي يا چيزي افراط و زياده
پـذيري از  توان تأثيرآتشي مي كه در اشعار. )171: 1389همايي، (انگيز باشد از حد معمول بگذرد و براي شنونده شگفت

  .   اقليم جنوب را در اين صنعت ادبي به نحو بارزي ديد
شود كه مضمون از حد يك امر عـادي خـارج شـده و بـه     اغراق تأثير سخن را بيشتر و مؤثرتر ساخته و باعث مي

بـه   هـاي شـعر آتشـي كـه بـا توجـه      عناصـر سـازنده اغـراق   . سخن برجستگي و تشخص و عظمت خاصي ببخشـد 
هاي او از تأثيرپذيري اش كه با روح حماسي شعرش نيز هماهنگي خاصي دارد، باعث شده اغراقخصوصيات اقليمي

توان گفت همين شور و هيجان شديد عـاطفي شـاعر نسـبت بـه     و گيرايي بيشتري برخوردار باشد؛ به همين دليل مي
. شـود ته باعث ايجاد تصويرهاي بكر و بـديع مـي  اقليم و محيط زندگي خود است كه در ذهن و زبان وي تأثير گذاش

  :هاي زيرمانند نمونه
  

  سوختگل خون در كف پايم مي
  )113: 1390آتشي،(بيخت آسمانم به سر آتش مي

  

  شهر آشفته شد از بادي و خواست 
  پشت دروازه يكي تشنه كوير

  كه در آن! چه كويري! چه كويري
  ها بودتر از لبها تشنه چشمه

  ن و عطشناك و عقيمخشك و سوزا
  )115: همان(ها همه سو صحرا بود تا افق

  

  انديشيوقتي به آب مي
  سبز و بلند

  ايستدي شعرت ميدريا بر آستانه
  و ماهيان سيمين

  هاي سرخ مرجان در منقارگل
  )495: همان(كشند هاي موج سرك مياز چينه
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  نماد--2-5
لـه خـاص مشـخص    منه در آن صريحاً به يك مستعارهكه مستعارهگويند سمبل را در فارسي رمز، مظهر و نماد مي

هـاي  درك آن مسـتلزم آشـنايي بـا زمينـه    . الواقع قرينه صريحي ندارد و قرينه معنوي و مبهم اسـت داللت ندارد و في
 )70-69: 1390شميسا،(. ها شباهت نيستفرهنگي بحث است و در واقع سمبل نشانه چيز ديگري است كه الزاماً بين آن

هـاي ادبـي جهـان بـه     و از علل گرايش به نماد در شعر معاصر يكي استبداد حاكم بر جامعه و ديگري تأثير از مكتب
  .خصوص مكتب سمبوليسم است

كند؛ همانطور كه نيمـا نيـز   اي براي وصف كردن كه شعر را عميق ميدر اشعار آتشي توصيفي است و وسيله نماد
تـر و  تر بـود، عمـق شـعر شـما طبيعـي     تر و متناسبها طبيعيبت كنيد هر قدر آنها را خوب مواظسمبول«: گويدمي

كند بايد آن را پرداخته ساخت، بايد فرم و طـرح و احساسـات   ها كاري نميولي وقتي سمبول. تر خواهد بودمتناسب
و زيستي اطراف شاعر نمادهاي آتشي در اشعارش ريشه در جهان عيني  )134: 1364نيما يوشيج،(» .شما به آن كمك كند

  . دارد
گيرد كه پيچيده و ذهني نيستند و ريشه در جهـان عينـي و زيسـتي    آتشي در اشعار خود انواع نمادها را به كار مي

اي چون دشـت،   عناصر طبيعي. اندي نمادين يافتهطبيعت و عناصر گوناگون آن در اشعار وي جنبه. اطراف وي دارند
درختان گز و نخـل نمـاد   . اندبه هر دو وجه در اشعار آتشي به كار رفته... درختان و  صخره، باد و همچنين گياهان و

اي چـون دشـت نمـاد بردبـاري، صـبر و سـكوت       ، عناصـر طبيعـي  )1435و 25ص(باشـند  استقامت و پايداري مـي 
ي ، دريـا نمـاد شخصـ   )151ص(، باد نمـاد ويرانگـري   )1068ص(، گردباد نماد شخصي پويان و سرگردان )164ص(

مادهاي آتشي نقشـي مهـم   جانوران نيز در ن. هستند) 183ص(و آفتاب نماد شخصي اميد دهنده ) 102ص(گر عصيان
نمادهاي جانوري آتشي نيـز تقريبـاً بـه تمـامي برگرفتـه از      . كنند كه بيانگر خالقيت و نوجويي شاعر است را ايفا مي

توان تصويري زنـده و  نجا كه از روي اشعار وي ميباشد تا آطبيعت بومي او يعني صحاري گرم و سوزان جنوب مي
سالو نماد شخصي آگاه و خواهان ، برگه)235ص(خبر تيتروك نماد مرغي خوش. نسبتاً دقيق از اين مناطق ترسيم كرد

نماد شخصي كـه بـه   » گلگون سوار«و همين اسب در شعر ) 26ص(و اسب نماد شخصي مأيوس ) 1481ص(آزادي 
  .باشد، مي)179ص(رود ي ميمقابله با زندگي شهر

بـراي نمونـه   . انـد موضوعات ديگر شعري همچون مكان، زمان و اشيا نيز در اشعار آتشي كاربردي نمـادين يافتـه  
، شب نماد سياهي، كژي، اسـتبداد و اختنـاق حـاكم بـر جامعـه      )308ص(روستاي دهرود نماد جامعه و محيط شاعر 

به طور كلي آتشي از نماد در توصـيفات  . است) 81ص(شنايي و اميد و اشيايي چون فانوس نماد رو) 327ص(شاعر 
اي خود بسيار بهره برده و مسائل اجتماع و انسان عصر خـود را در قالـب نمادهـاي طبيعـت و عناصـر آن بـه شـيوه       

  : هايي از آن خواهيم پرداختكه به ذكر نمونه. رمزگونه بيان كرده است
باشد كه آتشي با استفاده از آن مسائل اجتماع و انسان عصر خود را در اسب در شعر زير نماد شخصي مأيوس مي

  :قالبي نمادين بيان داشته است
  

  يالاسب سفيد وحشي اما گسسته
  انديشناك قلعه مهتاب سوخته است

  هاي گرسنه از گرد آخورشگنجشك
  اندپرواز كرده

  هاشياد عنان گسيختگي
  ) 30: 1390آتشي،(اند  هاي سوخته ره باز كردهدر قلعه

  

  هنوز       :                               باشديا تيترموك در شعر زير كه برگرفته از اعتقادات مردم جنوب مي
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  !هنوز آنجا خبرهايي است 
  توان تا صبحهاي زمستان ميبه شب

  سخن از باد و باران گفت
  و تيترموك اگر پاسخ نداد از سال پر بركت

  ----) 235: همان(توان با ساز قليان گفت غم دل مي
  

خبر كه خبر آمـدن بـاران را دارد، معـادل داروگ در شـعر     اي خوشتيترموك در اعتقادات مردم جنوب نماد پرنده
د كه نظيرش در ادبيات شعري مـا  دهي محلي، نام يك حيوان ناچيز، چنان بار و قوتي به شعر ميالبته يك واژه«. نيما
  )93: 1373فلكي،(» .سابقه است بي

:                            ي پايداري، بردباري و تجربه كردن همه چيز با صبر و سكوت استكه نشانه "آواز خاك"يا دشت در شعر 
  

  ي وسعت خوددشت با حوصله
  :مانددهد و ميها را تن ميزخم سم

  چشمه و چاهي نيست«
  درختان بلندآن سرابست كه تصوير 

  آب و آبادي و باغ
  رويانددر بلور خود مي
  گردبادست آن

  )164: 1390آتشي،(» ماند كه به تازنده سواري مي
  

  :باشدگر مينماد شخصي عدالت» ظهور«يا عبدوي جط در شعر 
  

  آيدعبدوي جط دوباره مي
  اش هنوز مدال عقيق زخمبا سينه
  سوي گزدان خواهد آمدهاي آناز تپه
  هاي ماسه هاز تپ

  

  جاكه آن
  ناگاه

  ده تير نارفيقان گل كرد
  و ده شقايق سرخ

  ي ستبر عبدوبر سينه
  گل داد

  بهت نگاه دير باور عبدو
  هنوز هم
  سوي گزدانهاي آندر تپه

  )236: همان( سپارداحساس درد را به تأخير مي
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  :گيرينتيجه
ي بيان و چگـونگي  بيانگر توجه خاص وي به مسئلههاي بياني مختلف در توصيفات منوچهر آتشي كاربرد تكنيك

هـاي بيـاني   آتشي در اشعار و توصيفات خود از تكنيـك . ي تمام وقايع استكنندهشعر وي مانند نثر وصف. آن است
ها شامل انواع صفت، جمله  اين تكنيك. هاي بياني شاعرانه بهره برده استدستوري در سطح باالتري نسبت به تكنيك

هـاي  بسامد استفاده از صفت و جمالت توصيفي نسبت بـه سـاير تكنيـك   . اندصفتي و جمالت توصيفي صله، مسند
ها اند اگرچه بسامد آنهاي بياني شاعرانه نيز كم و بيش در اشعار آتشي به كار رفتهتكنيك. بياني دستوري بيشتر است

هـاي بيـاني شـاعرانه    نسـبت بـه سـاير تكنيـك     هاي بياني دستوري پايين است؛ اما استفاده از تشـبيه نسبت به تكنيك
نكته قابل توجه اين است كه وي در توصـيفات خـود تـا حـد زيـادي      . بيشتر است... همچون استعاره و تشخيص و 

متأثر از طبيعت اطرافش بوده كه اين خود حاكي از اين است كه شعر وي برگرفته از نگاه خـود شـاعر اسـت يعنـي     
كرده در شعر خود به وصف درآورده است كـه از ارزش وااليـي در شـعر برخـوردار      شاعر آنچه را ديده و احساس

ي اين است كه وي نيز مانند نيما دهندههاي بياني دستوري در اشعار وي نشاندر هر حال كاربرد بيشتر تكنيك. است
  .  ه استروايي تا حد زيادي موفق بود -ي الگويي وصفيدر نزديك كردن شعر به بيان طبيعي و ارائه
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