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 چكيده

زیرکانهه از دیگهر امنانها  و اختیهارا      شعر امروز، با توجه به رهایی از قید و بند مصراع و بیت،  توانسته است با استفاده ی 
-ی ساختارگرایان، ینهی از نرریهه  ی از  زبان و ادبیا  را به نمایش بگذارد. ایدهشاعر ساختی متفاو  و معماری دیگرگونه تر

 گشاید.مند میهای نرامآفرینیهای هنرمندانه  پرده از راز این زیبایینگری در این کاربردهایی است که  با ژرف
که زیبایی چیزی نیست جز ترکیبی از اجزایی که با نرم و ترتیب کنار هم قرار گرفته انهد و  _گر با این روینرد ساختارگرایانه ا

به آثار هنری، و به طور مشخص شعر، بنگریم و نیز روش و دیدگاه آنهان را   -هر جزء حد و اندازه ی خود را نگه داشته است
های نو  بهه روی ادبیها  فارسهی    های جدیدی را در کشف ساختاروانیم با نگاهی متفاو  افقتدر تفسیر متون به کار ببریم می

 بگشاییم .

منوچهر آتشی، یعنی آن بخش از اشعار او «  آواز خاک»ی قطعا  دایره وار مجموعه ی نگارندگان با بررسی ساختارگرایانه     
مشابه هستند، سعی نموده اند در دو سطح لفظ و معنها عناصهری    که به انحای مختلف دارای مطلع و مقطعی ینسان یا تاحدی

را  مستند به متن معرفی و  گونهی شعری، تقابل و تضاد، و ساخت روایتچون  موسیقی درونی و بیرونی، بومی گرایی، عاطفه
هها  ی آنینسهان در همهه  سهاز بهروز خصوصهیتی    تبیین کنند. این عناصر افزون بر ایجاد انسجام طولی در اشعار منتخب، زمینه

 اند.گشته،  هویتی واحد و نرمی منطقی و منرر به اشعار بخشیده
 دایره وار.منوچهرآتشی، ساختارگرایی، آواز خاک، اشعار ها:واژهکليد

 
 مقدمه     

کهه از   هاییهستند و نه مجموعه ها نرام و یا محصول یک نرامی پدیدهساختارگرایی بر این نرریه تنیه دارد که همه
ههای  ی ساختارگرایی را بهه ایهده  اجزای جداگانه و بدون ارتباط با یندیگر به وجود آمده باشند. اگر چه اغلب پیشینه

ههای ارسهطو در   ی این اندیشه را به ایهده دهند، در واقع می توان سر رشتهفردینان دوسوسور در قرن بیستم تقلیل می
دی را برآیند همناری شش جزءآن می داند، در حقیقت اجزای تراژدی و سهازه  رساند؛ آن جا که او تراژِقبل از میالد 

( نمونه ی متاخرتر این اندیشه در میهان متفنهران   67-79: 1337کند.)ارسطو،ی  آن را مشخص میهای تشنیل دهنده
زیبهایی و  اسالمی، در نرریه ی نرم عبدالقاهر جرجانی  و بخصوص کتاب دالئل االعجاز او مشاهده مهی شهود  کهه    

اعجاز اثر ادبی را در گرو روابط میان کلما  در محهور عمهودی و افقهی یها بهه بیهان امهروز در محهور همنشهینی و          
 1جانشینی  می بیند.

( آنان به دنبهال کشهف معنهای آثهار     38: 1383ساختارگرایان به زبان همچون یک سیستم و نرام می نگرند. )اسنولز، 
بلنه بیشتر طالب آنند که قواعد و قراردادهای ضمنی موثر در یک اثر را کهه منجهر بهه آفهرینش معنهای      ادبی نیستند، 

به بیان دیگر، ساختارگرا قصد تبیین این مساله   (Cudedon, 1982: 662 )  .گردد روشن نمایندخاصی در آن می
م بر متن ادبی به شیوه ای تقریبا علمهی دسهتور   تواند با تعیین نرام بنیادین حاکرا دارد که چگونه یک خوانندۀآگاه می

(آنها معتقدند هر نرام ساختاری ای کهه بتواننهد   (Abrams, 1999: 301زبان و قواعد حاکم بر اثر را کشف نماید. 
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- در شعر مشخص کنند حتما ساختاری شعری است.  بنابراین،  هیچ فرمولی منانینی را برای تفسیر شعر ارائه نمهی 
گوید، تاکید بهر روابهط میهان اجهزا، توجهه سهاختارگرا بهه         گونه که اسمیت سان می( آن56-7: 1383ز،دهند .)اسنول

و وجهود عمهومی   « ساختارها در زیر سطح ِرو سهاخت قهرار دارنهد   »همزمانی به جای در زمانی ، ذکر این مبحث که 
 (294: 1383گورین، ←ت. )های مد نرر ساختارگرایان اسساختارها وروابط الزم بین آنها  مهمترین شاخص

های نوین نقد ادبی در ایران اسهت.  منوچهرآتشهی ینهی از شهاعران     مند اشعار موفق از جمله نگرشبررسی نرام     
معاصر ایران است که سبک منحصر به خود را به دامنه ی متنوع شعر فارسی افهزود. منتقهدان معاصهر او را در رده ی     

گرایی را مهمترین شناسه ی شهعر او معرفهی   اند و با تنیه بر آثار نخستینش،  بومی شاعران سمبلیک اجتماعی دانسته
 (.  43: 1378و مختاری،  361: 1378اند. )تمیمی،کرده
این مقاله، قصد دارد ساختار اشعار مدور آتشی و نیز ابزاری را که وی برای آفرینش نرام این اشهعار بهه خهدمت         

دیگر،  قواعد و قراردادهای ضمنی حاکم بر شعر آتشهی را کهه منجهر بهه نهوع خهاص        گرفته، معرفی کند. به عبار 
کند با کشف و ارائه ی ساختار واحد و نرام منسجم اشعار دایره وار وی  ه  چنین سعی میمعنایی شده، ارائه دهد. هم

یی، تضادها و تناسب ها، نرهم  که با استفاده از امنانا  لفظ و معنی مانند موسیقی درونی و بیرونی، عاطفه، شنل روا
دورانی حاکم بر این اشعار حاصل شده است ه  ضمن آن که گامی درجهت کشهف و شهناخت مختصها  سهبنی او      

شهعر آتشهی تصهویر    »بردارد،  فرم واحد آن را معرفی کرده، تصوّر صِرف تصویری بودن اشعار شاعر را که بها تعبیهر   
 ( مورد تردید قرار دهد.  68: 1378،و مختاری 1876: 1380)براهنی،« است نه فرم

ه دومین و به نرر نگارندگان موفق ترین اثر او ه متنهی     « آواز خاک »این پژوهش بر زبان شعرآتشی در  مجموعه ی 
ترکیب همگون و مناسب صورخیال و مضمون در کنار فضاسازی ههای تصهویری، ایهن دفتهر را بهه سهطحی       »است. 

با شعرهای خوب نیما مقایسه کرد. صور خیال ]آن[ هنوز متعلق  اسهت بهه اقلهیم     رسانده که بتوان برخی اشعارش را
( محمد مختاری وجه تمایز و نیز برتری آواز خاک را در مقایسهه بها   603:1383)زرقانی ،«  جنوب و لذا اصالت دارد.

ای را که آتشی توانسهته  هبیند و نیز نوع رابطهای شعری آتشی در رفتار نسبتاَ متشخص و استوار آن میسایر مجموعه
    (.  64: 1378دانهد.)مختاری،  مایه و صناعت شعر در این دفتر برقرار کنهد در ایهن موفقیهت مههم مهی     است میان درون

نگارندگان در این مقاله، تنها به بررسی اشعار مدور این اثر اکتفا کرده انهد. منهوچهر آتشهی وامهدار الگوههای زبهانی       
آینهد و  تها حهدودی    وار با شگردهای نو ویژگی ای سبنی  برای شاعر به شمار میشعار دایرهمعاصر است. اما  این ا

هایی های متاخرتر با عنواندر اشعار نیما است که در پژوهش "شیوه  برگردان"های شعر کالسیک و یادآور ردالمطلع
-ر مجموع بر محهور تنهرار شهنل مهی    (  این اشعار د9: 1384اند .)نیک منش،نیز از آن یاد کرده "شعر دوری"چون 

ها، بیت،  سطر یا سطور،  بند  یها  هایی از شعر همچون نیم مصرعها را بخشهای دیداری آنگیرند؛ مهمترین شاخصه
شهوند.)همان:  جایی، تنهرار مهی  اند که در آغاز  و پایان شعر، به تمامی یا با اندکی تغییر و جابهکلمه و کلماتی دانسته

8-6) 
ده ی قوس صعودی و نزولی در عرفان اسهالمی کهه بهر اسهاس تجلهی احهدیت در مراتهب ککهرا  امنانیهه و          ای     

 هاست جهان را تنها در یهک دایهره  پذیرد  و قرنبازگشت انسان در سیر رجوعی و شعوری به مقام احدیت شنل می
در آن تغییر فقهط در چهارچوب    ( مؤید نگاه مشرق زمینی است که9-13: 1388بیند )الهیجی، در هبوط و عروج می

-ههای ژرف اندیشهی در بسهیاری از فرهنه     شهود. دایهره از جملهه ابهزار    ی کالن یا تنراری پذیرفتهه مهی  یک دایره

ی مانهداال در زبهان   پردازد. واژه( یون  در بسیاری از واپسین آثارش به اشنال مانداال می142: 1388هاست.)بیلسنر، 
ت و در بودیسم حنم ابزاری برای ژرف اندیشی و تمرکز فنر دارد. یون  در سلسهله  سانسنریت به معنای دایره اس

کند و آن را ینی از هایش بر روی بیماران روانی به این نتیجه رسید که مانداال  بی نرمی را به نرم تبدیل میپژوهش
بنها بهه تعریهف تهیفن     »ادبهی  (. از منرر 147-9های عملنرد جهان شمول یک کهن الگو دانست.)همان: بهترین نمونه



 3/       ی آواز خاک(نقد ساختارگرایانه اشعار دایره وار منوچهر آتشی؛ )در مجموعه 

-های متعدد تناوبی در متن ، عواملی هستند که ساختار یک متن را مدور مهی بران، تنرارهای منرم سبنی و گسست

 (.69: 1390فقیه ملک مرزبان و جواهری،  ← Tiefenbrun  .1976: 19سازند.)
ای مؤکهد  نماید به گونهی آغازین شعر میبه طور مشخص ساختار مدور با گذری که در سطح لفظ و معنا به ایده     

کند. آتشی نیز با توسل به این شنل دایره وار و با به ههم پیونهد دادن آغهاز و    ی نخستین خود پافشاری میبر اندیشه
ای واحهد را  پایان اشعار و تنرار یا جا به جایی همه یا بخشی از پیام و کالم آغازین، بها شهگردی هنرمندانهه اندیشهه    

نده ودر سیری دورانی، در سطح لفظ و معنا،  تمهیدا  درهم تنیدگی بیشتر مصرع ها و بندهای شعر را تهدارک  پرورا
رن   به حضور تقریبا مستمر وزن و قافیهه  دیده است. این چرخش و تنرار و تداعی تا آنجا پیش رفته که نمودی کم

نرمندانه در پایان شعر تنرار نمهوده اسهت. ایهن امهر     است؛ شاعر گاه آنچه را در آغاز گفته با یک طرد و عنس هداده
ای کهه شهاعر در پرتهو آن بهه     عالوه بر جنبه ی وحد  بخشی مفهومی آن، از بعد ادبی نیز قابل توجه است به گونهه 

 بالغتی خاص دست یافته است.  
 

 ی پژوهش: پیشینه
شی نیز آثاری نوشهته شهده اسهت.بخش از    مانند دیگر شاعران موفق و جریان ساز معاصر، در زمینه ی بررسی شعر آت

این آثار با هدف نقد مبتنی بر واکنش خواننده و پی بردن به تجربهه ی اوسهت . پلنه  دره ی دیهز اشهنن اثهر فهر         
به قلم محمد مختاری از این مواردنهد. در کتهاب ههایی همچهون چشهم انهداز شهعر         1تمیمی و شاعران معاصر ایران
پور که در باب شهعر  های شعری معاصر فارسی علی حسینمس رضا براهنی و جریانفارسی مهدی زرقانی و طال در 

های ژورنالیسهتی  ی شعر آتشی دیده می شود . صرف نرر از قلم زنیمعاصر نگاشته شده است، اظهارنررهایی در باره
لنگهر گهاه   »مقالهه ی  (  و نیهز  131-152آبهاد:  ای با عنوان شعر آتشی و جایگهاه اسهطوره در آن )عهالی عبهاس    ، مقاله

ههایی در  اند، و نیهز پایهان نامهه   (که به بررسی عناصر بومی در شعر او پرداخته90-93)گلمرادی: « همیشگی ام بوشهر
زمینه ی بررسی صورخیال، سبک شناسی، موسیقی شعر، فرهن  تشبیهی، جلوه های نهوآوری و مدرنیسهم، پهژوهش    

زبهانی( از مهوارد    –و تحلیل دیوان اشعار منوچهر آتشی،)موضهوعی  ی زندگی و مسایل اجتماعی،  بررسی در فلسفه
ی شهعر شهاعران   های نو در زمینهه هایی هم با نگاهنامهخاص  نقد و نرر در باب اشعار آتشی است ضمن آن که پایان
که مجموعا درهیچ یک از آثار فوق به بحهث سهاختار    2معاصر از جمله منوچهر آتشی به صور  مشترک وجود دارد.

  وار ایشان پرداخته نشده است.  اشعار دایره
های حاکم بر اشهعار دایهره وار منهوچهر     ی ساختارگرایی به کشف نرام و قرارداد این مقاله قصد دارد با تنیه بر نرریه

 بپردازد. آواز خاکی  آتشی در مجموعه
 

 ی پژوهش پینره
یک شعر خوب اگر چه در سطح معنا نیز انسجام خود را آشنار می کند،  اما کشف الیهه ههای زیهرین و    ساختار     

ترِ این پیوستگی بر عهده ی خوانندگان است . انسجام ساختاری اشعار دایره وار منهوچهر آتشهی در دو سهطح    بنیادی
نرارصهو ، حهرف، هجها، واژه،    قابل بررسی است: سطح معنا و سطح لفظ. در سطح لفهظ، تنرارهها یهی همچهون ت    

بینیم و در سطح معنا تضهاد و  عبار ، سطر، بند و تتابع اضافا  وصفت های پی در پی و تناسب های ظاهری  را می
ها مؤثرند؛ گاه حتی  سراسر محور عمودی یک شعر از همین تقابل و تضاد در سطح معنها و واژه تشهنیل شهده    طباق

اصر آن دو. در مقابل گاه در یک شعر با دو دسته از واژگان روبروییم که هر کدام است؛ مکل تقابل شهر و روستا و عن
تا انتها در پرتو هم تقویت می شوند و ساختاری واحد به شعر می بخشند. بخش قابل توجهی از نرام کالم او مدیون 

 شنل روایی و عناصر بومی  در شعر اوست که در ادامه بیشتر بدان پرداخته خواهد شد . 
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وار ایهن   گیهری اشهعار دایهره    ی چگونگی شنل بینیم توضیح کوتاهی در باره قبل از ورود به جزییا  پژوهش الزم می
 باشیم. مجموعه داشته

هها، تها کهف کسهوفی در     هایی همچون؛ مکل شهبی دراز، زیهر سهتاره   های متنوع در قطعهآتشی فرم دورانی را با شیوه
کن،عطر هراسناک،آب زمانه است، رؤیا،ای خفته ای بیدار، حریق غروب، مکل گلی صبح،تاک، گلگون سوار، مرا صدا 

سفید، تو چرا پنجره را...، بازگشت مرد و موارد متعدد دیگر می بینیم. به عنوان نمونه نگاهی به آغهاز و فرجهام چنهد    
 اندازیم:  وار مجموعۀ آواز خاک میاز اشعار دایره قطعه
 ...«:  تو چرا پنجره را »ی قطعه

ی آبی را که فراز سهر  ها/ بر رف ننهادی/ تو چرا ساقهترین ثانیهتو چرا آینه را / دام لغزنده تو چرا پنجره را بستی؟/»
ی همسایه،/ از ابدیت شهاید،/ کهه بهه    از گلدان پنجره-ی رازی را،  / ی باران خستی/ تو چرا ساقهما خم شد از بیشه
ی خورشید شفاعت را سوی هر خانه به ی تارندهتو چرا ساقه( » 77: 1380)آتشی، « ... مد، بشنستی.سوی تو فرود آ

 (82)همان: « تو چرا پنجره را می بندی؟« انگیزی ؟پوساندن بذر وحشت/ برنمی
 «:  بگو بخواند»ی قطعه
در ایهن زمهان کهه    ( »172)همهان « ... ستایست که این مرده را برانگیزد./ چه آیه ایست کدامین پیمبر آوردهچه آیه» 

 (.173)همان: « گوید...روید/ چه آیه ایست که میپنیرک ز خار می
 

 «:  مثل گلی سفيد»ی قطعه
برد چنین/ مکل گلی سهفید شهناور بهه روی آب؟/    آرام مکل خواب / خواب کدام خوب ترا می _ای کنار من خوابیده»

امها بگهو/ آب   ( »67)همهان:  « باغی پر از پرنده و پرواز و جسهت و خیهز   بینم/می _ست/ های تو باغیدر پشت پلک
 (68)همان: « برد چنین/ مکل گلی سفید شناور به شط خواب؟کدام خوب ترا می

 
 «:  سوگند»ی قطعه

نالنهده  _نما/ همهان کهه چوپهان/    های غولغروب برگشت، از کوه سایه_های وحشت گفت همان، که چوپان با دره»
آلود/ همان که آب، به آفتهاب/ همهان کهه    ی مه( همان که چوپان با بوته108...)همان: « آلود:ی مهبا بوته هفت بندش،

ی گندم به داس/ همان کهه مهن بهه تهو     قایق به آب/ همان که یاس.../ همان که قاصد با اسب خسته/ همان که خوشه
 (114)همان: « گفتم...

ی اشعار دورانی آتشهی را در سهطح لفهظ بها مهواردی ماننهد موسهیقی        شده نگارندگان در این مقاله ساختار استخراج
ههایی چهون بهومی    ها( و موسیقی بیرونی)وزن و قافیه(  و در سطح معنا بها عنهوان  آرایی، وتنراردرونی )تناسب، واج

 گزینی در زبان، عاطفه، تقابل و تضاد، و روایت گزینی  ارائه نموده اند.
 
 سطح لفظ: .1
 موسیقی درونی .1-1

 تناسب .1-1-1
هاست. مهمترین ابزار او در پویش و تنامهل ایهن مسهیر، بخصهوص در آثهار نخسهتینش، عناصهر        آتشی شاعر تناسب

هها را پوشهش   جنوب است. این امر از کوچنترین جزء زبان اشعار تا بزرگتهرین آن  طبیعی برگرفته از سرزمین تفتیده
ج، واژگان، عبار  ها و حتی کل یهک پارچهه ی کلمها     دهد. به بیانی دیگر، نوعی مراعا  نریر را در سطوح وامی

اند کهه سهاختار واحهدی    ی چینش واژگان نوعی از تناسب را ایجاد کردهمی بینیم. به این ترتیب گزینش زبان و نحوه
 آفرینند . در کلیت اثر می
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بهه  «  شهقایق »و « دابخوشهه ی شها  »، « یهاس »و از طرفی « ستاره»و « ماه»، «آسمان»،  «خوشه ی شاداب»در بند زیر 
نیهز  « ش»و « س»آوایهی  را از نرر نینداخت، ههم « چشم»و « روی»تناسب در کنار هم نشسته اند و ضمن آن که باید 

 کند :رویش و سرسبزی  را موکد می

آسمان بوته ی یاسی است که در پنجره ی خانه ی ما رسته است /روی تو ماه بلنهد /چشهم ههای تهو دو سهیاره ی      »
 (79: 1383)آتشی،« ز/ نام تو خوشه ی شادابی در ظلمت برگ / به شقایق ها آراسته ست.ژرف سر سب

کسوفی در »یاند، در قطعهها شنل گرفتهها از تناسببینیم که بندبند آنمی«  آواز خاک»ی گاه قطعاتی را در مجموعه
«  کبوتر سهفید »و «  گوزن»و «  سفید گل»، « برگشتن»و  «  کردنرم»و  «  لرزیدن»سلنی افعالی چون ضمن هم« صبح

 کنند:این حلقه را کامل می
گل سفید بزرگی در آب شب لرزید/گوزن زرد شهابی ز آبخور رم کرد/کبوتران سفید از قنا  برگشهتند/بهار کاشهی   »

 (  44همان، «)گنبد دوباره شبنم کرد
 (76آور /تنها مرا میان بیابان مگذار /  ) همان، ای یار !/ای مادیان سوار سبنتاز!/در این خلن  زار هالک »درقطعه ی 

بلندای تنهایی راوی را با «  خلن  زار هالک آور»و « بیابان»، « سوار»، « مادیان»، «ی»و « الف» آرایینرر از واجصرف
 کند.    ترسیم می« الف»قامت رسای 
یهی کهه   هها ار ذهن او مهی گهردد و تناسهب   واژه ها به مناسبت های مختلف بر مد« آناننه مرگ را سپری»یدرمنرومه

، « تشهنجی از وحشهت  »،«  خواب دراز»، « با آشتی بی هراس»تصنعی نیستند دو ردیف واژگانی را تشنیل می دهند. 
آغاز می کند و در ادامه دالورانی راکه نه شجاعت که سترونی از شور زنهدگی و عقیمهی   «  طبیب پیر اجل»و «  مرگ»

ی شنوه زیستن کشانده است  در کالم می نشاند تا به این ترتیب علیرغم تناسب ههای ظهاهری   از عشق آن ها را به ب
 که میان واژه ها نشسته است تضادها مبنای کار قرار گیرند.

» ها را درترکیباتی همچهون ؛  گاه هاله هایی از معانی مکبت و منفی منسجم کننده ی ساختار متناسب اشعارند این جلوه
بهوی  »، «نخهل ههای تشهنه   »، «قمریهان وحشهی  »، «بهار طهال  »، «دو رشته جبال»، « ناو عریم خورشید« »عطر هراسناک

کنهیم   مشهاهده مهی  «  نسهیم طهاعون  »و «  مهوش ههای مهرده   »، «  قطره های خهون »، « بوته های سوخته» ، «هراسناک
 (52-4.)همان،

-به فردی به نرام همنشینی اشعار بخشهیده ی کامال منحصر ها در بخش اشعار روایی نیز جلوهگذشته از این،  تناسب

 اند. که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.
 
 آرایی: .واج1-1-2

واج آرایههی را اسههتفاده ی هنرمندانههه ی شههاعر از اصههوا  و حههروف و ترکیبههی از آن دو در قالههب هجهها دانسههته    
و تصهویری و تنیهه بهر گهزینش ههای       ( آتشی با برجسته کردن همانندی های آوایی و وزنهی 73: 1386اند.)شمیسا،

هنرمندانه،  که نوعی هماهنگی میان مفهوم و مصداق در آن ها دیده می شود بر غلرت ظاهری و صهوری  زبهان مهی    
 افزاید .

در شعر آتشی آرایش حروف و واژگان در مجاور  کالم  غالبها جهایگزین آرایهه ههایی چهون جنهاس و سهجع)جز        
عث تصویری و غیر ارجاعی شدن کالم او گشته است تا جایی که حتی روایت ههای اورا  متوازن( شده اند . این امر با

ای شاعرانه بخشیده است.  .به این ترتیب در شعر او آن چه باعث قوام و استحنام شده و بهه جهرا  بایهد     هم  جلوه
ایهن  »م مهی نشهیند و   نقشی کلیدی برای آن قائل شد موسیقی درونی آن ست که در قالب همین واج آرایی ها در کال

 (51: 1386شفیعی کدکنی،«)موسیقی درونی که در شعر پیدا می شود از وزن و نرم وسیعتر ظاهر می گردد.
به نوعی ابزار پیوند ناگسستنی میان الفاظ و معانی در شعر او تبدیل گشته اند و در « الف» ،و«ش»،«س» صامت های  

یتمیک کهردن کهالم کمهک گرفتهه اسهت . در شهعر او اغلهب نهوعی         ها  گاهی هم از حروف هم مخرج در رکنار آن
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شهود و بیهانگر آن اسهت    ها و مصو  ها و فراز و نشیب آنها با  مقصود و مفهوم کالم دیده میهماهنگی میان صامت
ام گردد کهه خهود پیه   ای موجب میکه او زبان و امنانا  آن را خوب شناخته و نگاهی آگاهانه به آنها دارد و به گونه

-الشعاع قهرار دههد . بهه ههم    ای آن را )این که چه چیزی گفته شده( تحت )این که چگونه گفته شده( محتوای گزاره

دقت کنید که چگونه گویی این میهل بهه    (32: 1383آتشی،«)قریه سر زیر بال شب می برد »در « کسره»و « ی»آوایی  
 واقع زیر بال شب فرو می برد.، قریه را به «مصو  کسره»و « ی»کسره و فرود آمدن در 

(چگونه قامت بلند الف، نگاهمان را به سمت بهاال مهی کشهد    142همان، «)آسمان نگاه او را می جست »یا در عبار  
 ( این الف ما را همگام با اسب از جا بلند می کند.143همان، «)اسب قاصد به روی پا برخاست »یا در 

 های دیگر مانند تنرار در: نمونه 

 «س»و «ش»
را غمگنانه بیان می کند و در ژرفای آن حسرتی و شاید سنوتی دردناک نهفتهه اسهت. ایهن    «تاک»او وقتی سرگذشت 

، ههم جههت نمهایش شهور و     «ش»مقرون است نشان می دهد و از مجهاور نزدیهک آن ،  « س»سنو  را که با جوهر 
 اضطراب درونی اش بهره می گیرد:  

طئی/رویای جام های لبالب را /با ریشه های سوخته نشخوار می کنهی /انگورههای   شاید کنون به خلسه ی روییدنی ب»
 (39همان، /«)سبز و درشت و زالل را /به استران کنده ی خود بار می کنی 

با من ستاره ها /نجواگران زمزمه ای عاشقانه اند /و مکل ماهیان طالیهی ،شههاب هها / در برکهه ههای سهاکت چشهم        »
 (17همان، /«)کرانه  /سرگرم پرفشانی تا هر

 «الف»
در شعر می نشیند و با آن تهداوم  « الف»آن گاه که استدعای یاوری از یار سوار سبنتاز را دارد این تنها در قامت بلند 

 می یابد: 
 ( 76همان،/«)ای یار /ای مادیان سوار سبنتاز /در این خلن  زار هالک آور /تنها مرا میان بیابان مگذار »
ال چشم را در پهندشت بهت /هزاران پاسخ وحشت افزای سرب و آههن نیسهت /هنهوز آنجها سهخن      هنوز آنجا سو»

 (116اندک /سنو  افزون /زمین زندگی کردن فراوان /یک وجب خاک زیادی بهر مردن نیست . ) همان،
 
 .تنرار کلما :1-1-3

؛ نمونهه   ین هنر وجود داشهته اسهت  تنرار امری امروزی نیست، هم در کتب مذهبی و هم غیر مذهبی از قدیم االیام ا
در کتب بدیع اسامی مختلفی برای این تنرارها برگزیده اند اما آنچهه   . های بسیار ملموس آن تنرار های قرآنی است

مهم تلقی شود نه اسم، بلنه رسمی است که از آنها بر پیشانی اثر ادبی می ماند. به اعتقهاد مهوریس گرامهان     اینجا باید
ی معنهایی  ی چگونگی کاربرد الفاظ همیشه جنبهگردد؛ چرا که مقولهی معنایی متن نیز وارد میر زمینهتنرار واژگان د

( آتشی ضمن آن که چرخش، تنرار و تداعی را بهه عنهوان منملهی    11: 1383قویمی، ←دهد.)را تحت تاثیر قرار می
 قوی برای  حفظ انسجام برگزیده، به معنا نیز قوام بخشیده است.

نشاند و گاه از این فراتهر رفتهه و در قالهب    آتشی گاه کلما  را در همان سطح واژه در جای جای اشعار می منوچهر
واژ یها بیشهتر   نماید؛ منرور از گروه آن واحد زبهانی اسهت کهه از تهک    بخشد و منررشان میگروه به آنان هویت می

( بنابراین سطحی از توازن در کهاربرد آن دو  207: 1380کند.)صفوی، ساخته شده و نقش واحدی را در جمله ایفا می
 شود.ها در سطح جمله کمتر میبینیم اما این تنرار می

( همین عنوان در جای جای کالم تنرار می شهود تها ضهمن تهداعی     77)همان: « تو چرا پنجره را»در منرومه ی بلند 
بها تنیهه بهر    « اینهک »و « آنک»های رار واژهموضوعِ  این منرومه ی روایت گونه، رشته ی پیوند آن از هم نگسلد. تن

در جهای جهای   « تهو »و « همهان « »سوگند»گشاید. در فصلی دیگر از این مبحث را می« حریق غروب»ها در معنای آن
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غههم دل مههی »کههالم بههه صههور  هنرمندانههه ای از زبههان چوپههان و دیگههر عناصههر طبیعههت  بیههان مههی شههود در     
عنوان عبارتی کلیدی که بر مفهوم اساسی قطعه داللت می کنهد مرتهب تها پایهان      به« هنوز آنجا ( »113همان،«)توان...

هنهوز آنجها خبرهاییسهت    »حسر  مداوم خود را بیهان مهی کنهد.    « هنوز»و « هنوز« »هنوز»تنرار می شود و شاعر با 
شهقیقه هها   /...هنوز آنجا سئوال چشم را درپهندشت بهت /هزاران پاسخ وحشت فزای سرب و آهن نیست/هنوز آنجا/

 «سفید از آرد گندم/...
 
 
 .موسیقی بیرونی2
 .وزن2-1

تنیدگی زبان و موسیقی باعث موفقیت آتشی در تحنیم ساختار بخشی دیگهر از اشهعار ایهن مجموعهه شهده اسهت؛       
تر درخشیده است،که در جای خود به آن پرداخته ایهم  موسیقی درونی شعر او به مراتب از موسیقی بیرونی آن خوش

آتشی شهاعری اههل صهیرور  اسهت و ایهن امهر        مقصود از موسیقی در این بخش، موسیقی بیرونی کالم است.. اما 
شامل روینرد او به وزن هم می شود؛ در حالی که در اشعار آغازین او بعضا گرایشی به وزن سنتی دیده می شهود در  

ر او از جملهه  اغلهب قطعها  دایهره وارش     نگاهی به شعر منکور دارد و در بخش اعرمی از اشعااشعار پایانی اش نیم
وزن شعر نو حاکم است. این تحول در اندیشه ،کاربرد واژگان و بهره گیری از عروض در اشعار او برجسته است. او 
به نوعی از چنگال مصرع و بیت سنتی رهیده و معماری جدیدی به شعرش بخشهیده کهه در شهنل منتهوب آن ههم      

ز شاعران نوپرداز که اغلب شنل صوری و فرم  نوشتاری بریده بریهده  را ،  جههت   آشنار است. بر خالف بسیاری ا
غالب اوقا  همنشینی کلما  در یک سطر  را ترجیح داده ، که ضهمن   گذاری بر مخاطب به کمک طلبیده اند اوتأثیر

موسهیقی درونهی؛    ی انسجامی که حاصهل تمهیهداتی همچهون   آن هم  نرام حاکم بر اشعار را  نشان داده  و هم جلوه
 صامت و مصو  گزینی های هم آوا و مراعا  نریر و موارد مشابه است را بهتر ظاهر نموده است.

نماید؛  شعر با وزن نیمایی آغاز می شود در میانه بهه  گاه حتی در یک قطعه ی نه چندان طوالنی وزن متنوع جلوه می
زن سنتی نزدیک می شود .در بند پایانی بهاز ههم از نرهر    نرر می آید با غالب شدن احساس برشاعر موزون تر و به و

تنرار واژگان و هم از منرر همگونگی وزن به سیاق آغاز بر می گردد لذا در وزن هم دایره وار می شهود، بهه عنهوان    
 وزن آغاز را این گونه می بینیم: «مکل شبی دراز»یمکال در قطعه

 «رفت از من / مکل شبی دراز/ در شط پاک زمزمه ی خویش می روم/با هرچه روزگار به من داد/ با هرچه روزگار گ»
 در میانه شعر کامال ریتمیک و به وزن سنتی نزدیک می شود:

ی زار/ از مهرگ عارفانهه  های وحشی گنهدم اسبکنند/گلزده پرواز میهای شبهمراه با تپیدن قلبم پرنده ها /از بوته»
 «کنند/یک بلبل غریب/ با آه دردناکی لب باز می

 گردد:و در نهایت وزن به حالت آغازین )وزن نیمایی( برمی
ها/ تها سهنگال  مشهرق    مکل شبی دراز /مکل شبی که گم شده در او چراغ صبح/تا ساحل اذان خروسان/تا بوی میش»
 (17-8: 1383آتشی،«)روم/باک میبی
 
 .قافیه2-1-1

اننار ناپذیری دارد قافیه است. قافیهه بهه خهودی خهود      از مواردی که به صور  سنتی در انسجام ساختاری شعرسهم
سطح و نیز امتهداد کهالم حفهظ     نوعی تداعی در اذهان ایجاد می کند که به تناسب قالب شعری رشته ی اتصال را در

می کند و حتی در برخی از اشعار به صرف حضهور ایهن رشهته، ارتبهاط ههای پیشهین و پسهین برقهرار مهی شهود .           
« کسوفی در صهبح  »(. اشعارمورد بحث ما همه قافیه دار )و اغلب مردف نیز( هستند. جز قطعه ی599:1383)زرقانی،

که از اشعار ایماژی اوست و وزن و قافیه و ردیف آن تا حد بسیار باالیی به شعر سهنتی نزدیهک مهی شهود، در بقیهه      
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در سایه ی توانمندی های شهاعر در  معموال قافیه به دلیل نحوه و جایگاه ظهور، حضوری خاکستری دارد و به نوعی 
زمینه ی کاربرد موسیقی درونی قرار می گیرد . انواع قافیه های اسمی، فعلی و وصفی در میان آنها هم دیده می شهود  

 ؛گاه گاه ظاهر می شوند و می روند وضمن موثر بودن در حفظ ساختار شعر به ندر  قدرتمند حاضر می شوند :
ن زمزمه عاشقانه اند /و مکل ماهیان طالیی ،شهاب ها /در برکه های ساکت چشمم /سهرگرم  با من ستاره ها /نجواگرا»

 (17:1383آتشی،/«)پر فشانی تا هر کرانه اند 
آنان که مرگ را سهپری  »تر هم می شود و در برخی چون رن در اشعاری چون قطعه ی سوگند عنصر قافیه بسیار کم

ک می شود . در اشعار او با تنوعی دلنشین روبروییم گاه قطعهاتی را مشهاهده   تا حد زیادی به شعر منکور نزدی« کردند
می کنیم که اجزای کالم در چارچوب زبان رسمی ضمن رعایت قواعد و هنجارهای محور افقی کالم معیار،  ترتیهب  

وار  اشهعار حفهظ   هنکر گونه خود را حفظ کرده اند و تنها انسجام ساختاری با تنرارها ی پراکنده و شنل تقریبا دایهر 
 گردد:  می
ی زین/ سپرده اختیهار  آمد/ من او را دیدم، از دور/ عنان انداخته بر کوههی گندم که میاز رهنوره -من او را دیدم  »

خود به اسب کور/ به جا کش فرود آرد، فرود آید/...و در پایان: من او را دیدم، آری/ به شیب رودخانه/ کهه پنههان از   
 (102-4)همان:  « ها و سدرهای جنگلی گم شد./دم شد/ و آن سوتر درون تپهنگاه گیج مر

 
 .سطح معنا3
 .بومی گزینی در زبان :3-1

( سهخنی  344: 1387این که منتقدان معاصر زبان ما را میانجی تجربه ی ما از جهان مان و خود ما دانسهته اند)تایسهن،  
گیهری از  ی بههره تانی همچون نیما یوشیج به خوبی از عههده گزاف نیست. در میان شاعران بزرگ معاصر ما، پیشنسو

اند و بر این ایده صحه نهاده اند؛ که مها نمهی   شان برآمدهها و تجارب شاعرانهزبان به عنوان محملی برای بیان اندیشه
خی و فهرا  توانیم کیفیت خاص یک اثر ادبی را دریابیم مگر این که فضای تخیلی آن را به عنوان یک وجود کلی تهاری 

بندی به عناصر بومی اش اسهت  (  منوچهر آتشی نیز به خاطر همین پای25: 1383تاریخی در یابیم  .)رابر  اسنولز،
-( معروف شده است. لذا برای دست یافتن به غایت هنر او در زبهان بهومی  48: 1384که به نیمای جنوب )تاجدینی، 

تارگرایان نه به دنبال عناصر فیزینی و ظاهری که در پهی فعهالیتی   گرایش ناچار باید ذهن او را دریافت . به قول ساخ
معنوی که طی آن یک ذهن از راه زبان منشوف می گردد باشیم . اما راه نفوذ به این ذهن از کنناشهها در زبهان مهی    

 گذرد ولینن نباید در این زبان متوقف شد .
می گرایی و بهره گیری از عناصر طبیعت تفتیهده ی  بخش عمده ای از مضمون شعر آتشی در اشعارمورد بررسی ما بو

جنوب در روساخت کالم برای نمایاندن مسائل و مشنال  اجتماعی و سیاسی دوره ی شاعر است . به گونه ای کهه  
: 1387در تقسیم بندی های شعر معاصر ایران آتشی را در رده ی شاعران سمبلیک اجتماعی نشانده اند )حسهین پهور،  

71-266 ) 
زبانی ساختگی نیست و صهمیمیتی در آن  « آواز خاک »با زبان طبیعت که در شعر او بخصوص در مجموعه ی شاعر 

احساس می شود ، حضور پر رن  ویرانگر بشر را در عرصه ی طبیعت به نقد می کشد . این عناصر بهومی در شهعر   
تره اجهزای بهومی محهیط شهاعر     او از دو منرر قابل تحلیل و بررسی است؛ نخست آن که عناصرکلیدی در ایهن گسه  

 (.90: 1385( و )گلمرادی،1378ومختاری، 1378هستند که در این باره کم سخن گفته نشده است.  )تمیمی،
 نگاهی به ترکیب های بیانی و بدیعی در این اشعار،رن  و بوی بومی گرایی را در آن ها بهتر نشان می دهد : 
باغ ,پندار خاک ها ،بافه های گنهدم آواز بههاران ،غریهو رود ،کهاروان      گرگ عاشق ،تابو  آفتاب،بزم زاغان ،تشنگی» 

چابک مرغابیان ،ناو سیاه خورشید ،قصر خورشید ،جنگل خورشید ،اشتر ههای سهفید صهبر ،بهاغ پنهدار ،علهف سهبز        



 9/       ی آواز خاک(نقد ساختارگرایانه اشعار دایره وار منوچهر آتشی؛ )در مجموعه 

و  چشمانت ،مادیان سفید رویا ،قوچ وحشی دستانم ،بیشه ی باران ،بیشه های باد ،شط خواب ،شط تماشا ،شهط دراز 
 .«ی خیال ،مرتع خیال قهوه ای گله های گاو ،جنگل خیس شب ،مغاره ی شب ، اجاق شب ،گربه

(و 93: 85مهی دانهد )گلمهرادی،   « روح سوگوار جنهوبی »جان کالم آن که طی این بخش از اشعار آتشی روح خود را 
 کند.) همان(معرفی می« این مجنون این ناخدای معزول–جان جنوبی ام »جانش را 

زاویه ی دوم تقابلی است که میان این پدیده ها و عناصر شهری دیده می شود و عموما ابزار ناخرسندی شاعر اسهت   
از توسعه ی شهرنشینی ها و ویرانیِ نشانه های بنر روستا و خالیی که شاعر در شهر احسهاس مهی کنهد و ناشهی از     

ا و نیافته هایش درشهر به او دست داده اسهت .او  خسرانی است که به واسطه ی از دست دادن داشته هایش در روست
 ویرانی نشانه های کهن بومی و سنتی را عامل بی هویتی و به هیچ رسیدن خویش می بیند:

: 1383آتشهی، «    ) نه شهر های ویران ،نه باغ های سبز/دنیای پیش رومان برهوتیست /تا آن سوی نهایهت تها ههیچ    »
174) 
جواگران گرسنه ی غار /بیل بلند و توبره ای بر پشت /با فعلهه ههای دیگهر / در امتهداد     در خطه ی کبود افق دیدم /ن»

گفتم /یک روسپی دیگر ! دوشیزگی ربوده شد از کوه زادگاه /) –جاده ی نیلی /آزرده می روند سر کار /افسوس و آه 
 ( 14همان،

پیهاده همسهفر بها آب    « دیز اشنن»پلنگستان شوم است ./که در پشت –زین مهمان کش –با تو –دلم مشتاق کوچی »
 (17)همان، « های بی وطن باشیم.

آن روز آفتاب طال می ریخت / برسینه ی برهنه ی این صحرا /وآن اسب های وحشی سنگین گام /می کوفتند سهینه  »
 (  38همان،«)ی خرمن ها /کو بان  شب شناف خروسانش 

گرا خود ابزار دیگری است بهرای سهاختار   کاربرد اصطالحا  بومی چنان که در شواهد فوق مشهود استبنابراین آن 
هها  بهه   خورند به نوعی که وابستگی و درهم تنیدگی اشعار از خالل آنبه چشم می« آواز خاک»واحدی که در اشعار 

 خوبی قابل دریافت است. 
 
 .  عاطفه4
لذا حاال  روحی و عاطفی شاعر ،  درون هر شخص سرشار از عواطف شخصی؛ فردی، انسانی، عام یا خاص است 

به نحوی متفاو ، می تواند به حفظ ساختار یک شعرکمک کند ، به بیانی از جمله امناناتی که بهه برجسهتگی و نیهز    
وحد  یک قطعه کمک می کند، نحوه ی بروز احساسا  و درونیا  راوی ، لحن و الفاظ و نیز هاله ی معنایی مهی  

می آید؛  لحن منسجم،حالت گریز و پراکندگی را از مضمون یک اثر مهی گیهرد و آن   باشد که از کلیت شعر به دست 
را در قالبی واحد ارائه می نماید.  الفاظ یندست و مربوط به یک شبنه از واژگان نیهز در ایهن میهان نقشهی کلیهدی      

رسهیدن بهه فهرا     دارندکه معموال در خدمت معنای کلی اثر هستند و هدف شاعر در ایهن جها نهه آفهرینش معنها ،کهه      
ی شهعری او  ی عواطف، احساسا ، و درونیا  ناب و واقعی اوست .بر این اساس عاطفهه معناست. شعرآتشی نتیجه

در آثار اولیه اش  حماسی است اما در سراسر اشعارش این لحن به صور  ینپارچه حفظ نمی شود؛ گاه قطعه ای را 
ی موضوع و موقعیت را می سنجد،ساخت واحد و ینپارچه ای را با لحن اقتدارگرایانه ی حماسه آغاز می کند،مقتضا
نهد واین توقع را در خواننده ایجاد می کند کهه  می« مرا صدا کن »تحویل مخاطب می دهد. حتی آنجا که نام قطعه را 

 خطهاب مهی کنهد و  از   «  روح آب»و «  شهعله ی تهالو   »و  «  روح غار»با لحنی غزلوار روبرو شود، مخاطب را با 
گونه بر قهول منتقهدان معاصهر    ( بدین50-51: 1383سراغ او را می گیرد.)آتشی،«  قعر باغ خواب»و  «  بیشه های باد»

که معتقدند تصاویرشعرش کامال در خدمت عاطفه شعر قهرار دارد و عاطفهه شهعرش حماسهی اسهت و بیهانگر روح       
 نهد.( صحه می601: 1383خشک وخشن جنوب ایران.)زرقانی،
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گیری از عناصر لطیهف و احساسهی   (او علیرغم این که غزل است امابه جای بهره42-3: 1383)آتشی، « ی غزل کوه»
« غرق در خهون شهدنش  »و «  قوچ پیشاهن »های خشن و حماسی شنل گرفته است؛ و طی آن شاعر از غزل از واژه

سراید . به تبعیهت از همهین اندیشهه و    می «  شعله ی لوله ی کبود تفن »و از « سینه با قنداق»و «  دست بر ماشه»،از 
خواهد بشار  آمدن بهار را بدهد بها  ( وقتی می52-5)همان، « عطر  هراسناک»ی ی حماسی است که در قطعهعاطفه

و هنگهامی کهه خورشهید را بهه     « خون بهار می گذرد در رگ زمین!»کند که: اند اعالم میالفاظی که بیشتر انذار دهنده
آورد. او زمهانی کهه بههار را    های دور بار طال میکند  که از شرقا به ناو عریم خورشید مانند میکشد آن رتصویر می

کور می بیند  و دسهتانش  و( اتاق ها را مانند دره های بی کبک سو 62و3بی چشم معشوق حنایت می کند )همان، 
شواهد در شعر آتشی فراوان اسهت و  را همچون قوچ های وحشی که در مرتع تن معشوق نچریده اند. )همان(از این 

 اصوال نگاه او ،نه آنگونه که برخی گفته اند خالی از عشق، که حتی در مواجهه با عشق هم خشن و حماسی است .
 
 . تقابل و تضاد  5

تضاد و تفاو  باعث فهم متن می شود عنصری که هیچ رابطهه ی افتراقهی بها عناصهر دیگهر      »نرران معتقدند؛صاحب
اثر ادبی در حقیقهت از پدیهد آوردن و در   »( بر اساس این ایده، 142:1388ایگلتون،«)ناپیدا باقی می ماند. نداشته باشد

هم شنستن انترارا  ،برخورد پیچیده ومتقابل  قهانون و تصهادف،،هنجارها و انحهراف هها، انگهاره ههای متهداول و        
 (که به وجود می آید.146همان: .«)آشنایی زدایی های نمایشی است 

تقابل سنت و مدرنیته ونگاه انتقادی به اومانیسم قرن  بیستمی شاه بیت شعر آتشی است . اومانیستی که بها تنیهه بهر     
 آن هم انسان و هم طبیعت خلوص ، سادگی ،صداقت  وآسایش خود را از دست داده اند.  

شهری را مشاهده مهی کنهیم کهه بها     در اشعاری ازاو که تقابل برجسته می شود،  به تبع ترکیبی از این عناصر بومی و 
از یک زندگی در یک زمهان  «گلگون سوار»نوعی تنیدگی باز در خدمت نرم منطقی کالم هستند .برداشتی که در شعر 

اما با انسانهایی از دو منان متفاو  به موازا  هم ارائه می دهد،،جایگاه سرزمین و بوم را در اندیشه ی او بهه خهوبی   
عه ی تقریبا طوالنی، نمود برجسته ای از تفنرآتشی بخصوص در اشعار آغازین او است؛ چهرا  معرفی می کند. این قط

خهورد ؛   که تضاد زندگی شهری و روستایی که از شاخص های شعر دوره ی اول اوست در آن به تمامی به چشم می
ه ای شهری و لهوازم آنهها   در سرتاسر شعر نوعی تعمد در ایجاد تقابل میان سوار غریب و مالزمانش و دختران مدرس

دیده می شود:؛ تصویری از آن سوار غریب با اسب /پای در رکاب /دهانه را در فک اسب می نوازد /لگام و کوههه ی  
زینی که در اختیار اویند و در مقابل خیابان های پرهیاهوی شهر، چراغ قرمز، سو  پاسبان، بهوق مهداوم ماشهین هها،     

( عناصهر تشهنیل دهنهده ی ایهن     46-49: 1383هری و شههر بهزرگ، .)آتشهی،   موج پر هراس جمعیت، دختر های ش
اند. به این ترتیب در آن ذهن مخاطب درگیر دو شبنه از تصاویر می شود که اگر چه در مقابل ههم قهرار مهی    منرومه

 گیرند اما درهم تنیده اند و بدون حضور یک گروه از آنها شعر آفریده نمی شد.
الم او به گونه ای رندانه تجلی یافته اند.  او در ظاهر بیشتر در کسو  یهک راوی اههل مهدارا    تضادها در گفتار و ک  

جلوه می کند که همه چیز در کالم او با یک صمیمیت مجاور گشته است. اما بر خالف نگاه نخست کهالم او چنهدان   
سته است؛ گاه ظاهر یک قطعهه  هم تعامل آمیز نیست و اغلب در ورای ظاهر صالح انگیزِ کلما  تضادی مفهومی نش

« روح آب«و «  روح آبسهالی »دهد اما ، با ژرف شدن در آن قضیه را برعنس می یابیم ؛ نوعی ایهام تقابل را نشان می
و مهواردی از ایهن   «  مهدار گمگشهتگی  »، «  کاروانِ بهی سهاالر  »، «  بیشهِ تاریکِ خواب»، «  شب»در کنار «  آفتاب»و 

کنند و در حقیقهت بها ترکیهب سهازی از واژگهان      الغ یک نوع خمودگی و حرمان حرکت میدست  همه در امتداد اب
مکبتی چون ؛آبسالی ،آفتاب،وآب، مفاهیم منفی ایجاد کرده که صرف حضور ظاهری آن ها در یک نگاه و بدون توجه 

 نوعی تقابل باشد. به محتوا ممنن است موهم
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« هها چشمه»، « نسیم طاعون»را می بینیم اما «  نسیم»ز به همین گونه (نی53: 1383در قطعه ی عطر هراسناک )آتشی ،  
ههای  باری از سرب و بارو  دارد و سیاه است لذاعلیرغم تقابل صوری واژه«  ناو خورشید»هستند اما رویای آن ها ، 

ههای  بوته»،   «نخل های تشنه»نسیم و خورشید و چشمه ،با مجموعه ی دیگر از تصاویرموجود در این منرومه مانند 
 اند.متناسب«   جبال رن  پریده»، «  سوخته

تقابل های او هم همه یک دست نیستند .در سطح یک شعر گاه عناصر متقابل از آغاز تا پایان بهه عنهوان دو ردیهف      
 ها دچار نوسان می شود.هم پای هم جاری می شوند .و گاه در میانه ی قطعه این تقابل

در ابتدا از آنچه روزگار به او داده و در مقابل آنچهه را کهه از او گرفتهه سهخن مهی      « ی دراز مکل شب»در منرومه ی   
گوید اما، وقایع دیگر همه در امتداد آنچه روزگار از او گرفته است رقم مهی خورنهد وبنهابراین نوسهانی در ارائهه ی      

نیهز ایهن   « مکل گلی سهفید »م .در شعر بینیتصویر تقابلی و سنگین شدن وزنه به سوی مجموعه ای واحد از عناصرمی
تردید در ابراز تقابل دیده می شود ؛شعر با تضادی رمان گونه آغاز می شود در میانه همه چیز با هم مانوس می گردد 

ناآرامی پشهت  »با «  خواب آرام»شود  و دایره ی تقابل و تضاد تنمیل می گردد :تقابل اما در پایان باز تقابل ظاهر می
را می بینیم در ادامه هر آرزوی دور با مخاطب نزدیک مهی شهود ،امها در نهایهت     «  نزدینی آرزوهای دور»و « هاپلک
را نقطه پایهانی بهر قطعهه    « خوابی که چون شطی آرام است»یا  «  شطی که در خواب است»و  «  آبی که جریان دارد»

 (68-67می نماید .)همان، 
آتشهی  «)رویها  »و قرینه های لفری در سطح کالم کمتر می شهود در منرومهه ی   گاه تقابل ها در معنا اتفاق می افتد   
( به ظاهر انتراری به پایان رسیده و موعود از انتهای باغ مانند حجمی از نور می آیهد امها ایهن آمهدن     74-72: 1383،

ل شهنوفه ههای الدن   گفتم /ای بخت دیر آمده /ای روح سبز باغ/ آمد ولی به دیدن من /مک:»برای راوی، نیامدن است 
حیر  کرد /آن گاه از گردباد شادی من /بی اعتنا گذشت /و مکل حجمی از نور /از نور سر  و آبی /لغزید تها کرانهه   

 ./«ی گلگشت 
 . شنل روایی6
یابنهدیا بهه بیهانی دیگهر، انسهجام سهاختاری در       تر از اشعار غیر روایی مهی های روایی معموال ساختاری منسجمشعر»

 (.212: 1391حسن لی، «)آید.تر پدید میروایی آسان هایسروده
بخش قابل توجهی از اشعار منوچهر آتشی قابل مقایسه با آن دسته از اشعار شاملوسهت کهه پورنامهداریان در تحلیهل     

د پیمایه شود،مسیری را میای شروع میروند یعنی از نقطهگونه پیش میای داستاننویسد؛ کم و بیش در زمینهها میآن
گونهه کهه بهه    رسد. در این اشعار اندیشه و عاطفه در طرحهی داسهتان  ی شاعر میتا جایی که به پایان اندیشه و عاطفه

های شعر با یندیگر روشهن  یابد، پیوند پارهشود، در بستر شعر جریان میاست بیان میچینی شدهی تخیل زمینهوسیله
آن در طول شعر به علت وحد  حالت روحی عاطفی شاعر  ها و عناصر سازندهو مشخص است و هماهنگی تصویر

(  برخی بهرای ایهن بخهش از اشهعار آتشهی کهارکرد همهدلی متصهور         306-7: 1381شود.)از آغاز تا انجام حفظ می
هها  تایه  هها و آرکهی  گیری از سنن قدیم، اسهطوره (این گروه از اشعارِ آتشی غالباً با بهره125: 1391اند.)کریمی،  شده

-هایی همچون حدیث نفس، مخاطب انگاریِ متفاو  از شعر غنایی و  گهزارش ارائهه مهی   گیرند ودر قالب شنل می

 شوند.
 
 . روایت گونه:6-1
از نمونه های روایی قابل ارجهاع در اشهعار   «سوگند«»بازگشت مرد«»رویا« »تاک»،«گلگون سوار»،«ظهور»قطعاتی مانند  

آغاز می کند . ودر ضمن استفاده از اشهارا   «عبدوی جط »ی قطعه یعنی شاعر مستقیما با اسطوره « ظهور »اوست؛در
 تاریخی و گنجینه ی فرهنگی اش ، با ریسمانی قصه وار تا انتها ساختاری یک دست به آن می بخشد:
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عبدوی جط دوباره می آید/با سینه اش هنوز مدال عقیق زخم /از تپه های آن سوی گزدان خواهد آمهد/از تپهه ههای    »
 (118: 1383آتشی،«)که آنجا /ده تیر نارفیقان گل کردماسه/

روایتی از زندگی تاکی بیهوده تاب و سرسخت ،ناپاک زای پاک که مهجور باغ ها و مطرود خاک شهده  «تاک »قطعه ی
 ها دانست.ی روایی بودن آناست و شاید بتوان تنرارهای موجود در این قطعه ها  را نشانه

از آن اسطوره ای می سازد، اسطوره ی گم گشتگان همهه ی نسهلها. چشهمان    « رویا» اییآرکی تای  انترار در شعررو
منترری را به تصویر می کشد که از گذشته های دور تا کنون به راه مانده و فریب وصال را خوره اند و در نهایت آن 

 را به حدیث درون خود که باز انتراری بی پایان است ختم می کند .
    . گزارش گونه:6-2

، کالم شاعر کامال گزارش گونه می شود به عبار  دیگر شهاعر بها دقهت و    در بخش دیگری از اشعار با شنل روایی
پردازد  و از آسهمانی خبهر مهی دههد کهه      صراحت و منطق مندی که خاص یک گزارش  است به توصیف واقعه می

ریشه کن می کند . برخی اوقا  گهزارش ههایش   ستاره ی خواب آلودی در آن پرسه می زند و توفانی که نهال ها را 
گل سفید بزرگی در آب شب لرزید /گوزن زرد شهابی ز آبخور رم کرد/کبهوتران سهفید از   :»کامال تصویری می گردد 

او نیز گزارشی از رشته جبالی می دههد  « عطر هراسناک(»44همان، «)قنا  برگشتند/بهار کاشی گنبد دوباره شبنم کرد.
ز انحنای دور سربرکشیده اند و ناو عریم خورشیدکه از شههر ههای دور بهار طهال مهی آورد و بهوی       که رن  پریده ا

 هراسناکی از بوته های سوخته می آید و از انحنای دور کویر دو گردباد عربده جو سینه می کشند و ...
 .حدیث نفس:6-3
 وعی حدیث نفس تلقی کرد.را می توان ن«آنان که مرگ راسپری »و « مکل شبی دراز »دو منرومه ی   

حنایت یک زندگی با ههر آن چهه در آن نصهیب راوی شهده اسهت و ههرآن چهه از آن        «مکل شبی دراز»در قطعه ی 
محروم شده است به میان می آید و با زمزمه ای زیر لب،خویشتن راه خود را می پیماید و حتهی سهتارگان ههم بها او     

او همدردی می نمایند و با مرگ عارفانه ای صحنه را ترک می کننهد و   همراه می شوند .پرنده ها و هدد غریب نیز با
پیماید مکل شبی دراز که بیانگر ظلمت پهیش روی  راوی را با کوله باری از یک شب بی یاد و خاطره تنها مسیر را می

 (  17-18: 1383تا سنگال  مشرق بی باک می رو]د[)آتشی،»اوست اما او 
نیز ساختی مشابه قطعه ی فوق دارد و چنان که گفتهه شهد مهی تهوان آن را گونهه ای       «آنان که مرگ را سپری» شعر 

در آسمان /در کهنشان سوخته ای /گویا /بر طبل واژگون عزا مهی  :»حدیث نفس  پنداشت . آیا وقتی شاعر می گوید 
( نمهی  20-21: 1383آتشهی، .«)کوبند /و شیون مداومی از خاک /در نیمروز تعزیه /به آسمان سوخته تبخیر می شهود  

 توان آن را قصه ای از ضمیر او دانست ؟   
 . مخاطب پنداری خاص :6-4

ی تهأثیر و  حیا  تاریخی اثر ادبی بدون شرکت فعال خوانندگان آن قابل تصور نیست و  این مخاطب است که زمینهه 
-به قصد ارتباط صور  نمهی ( و اساساً سخن گفتن جز 18-9: 1388سازد )فتوحی، بالندگی معنای متن را فراهم می

و در شهعر  «  گویهد ی تو با تو سهخن مهی  من درباره»پذیرد اما در انواع شعر مخاطب متفاو  است . در شعر تعلیمی 
من دربهاره مهن بها    »گوید اما مخاطب شعر غنایی منِ شاعر است و غالباً ی او با تو سخن میحماسی منِ شاعر درباره

تهوان  ی غزل غنایی نیز مهی (اگر چه دو نوع دیگر را بخصوص در باره16-8: 1388ن، )پورنامداریا« گویدتو سخن می
شوند وار منوچهر آتشی  در آواز خاک که در قالب گفتگو بیان مییافت)همان( در بخش قابل اعتنایی از قطعا  دایره
ه دربهاره خهویش بها تهو     شود به عبار  دیگر من شاعر به جای این کنوعی مخاطب پنداری شعر تعلیمی مشاهده می

ای «»تهو چهرا پنجهره را...   « »بگو بخواند»، «مرا صدا کن»زند؛ شاعردر قطعاتی چون سخن بگوید از تو با تو حرف می
گویهد و از ابتهدا تها    چنان که از نام آنها هم مشهود است با نوعی مخاطب مستقیم رودرور سخن مهی «خفته! ای بیدار!

 نشیند.ه گفتگو میانتها با این مخاطب سراپا گوش ب
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بگو بخواند با هر دهان بر این دم سرد.../بگو بیایهد دریها   :»در بگو بخواند، جمال  امری تحنم آمیزی دیده می شود 
 ...« شبی به بالینم.../بگو بیاید خورشید پر طنین جنوب... /بگو که روح من از برج کهنه برخیزد 

له می نشیند و درد دل هایش را از این دریچه ی مسدود آرام آرام با او شاعر با مخاطب به گ...« تو چرا پنجره را »در 
تو چرا پنجره را می بندی/تو چرا خوشه ی یاس نفست را در کلبه ی همسایه نمی ریزی ؟/تهوچرا  :»در میان می نهد 

 ساقه ی تارنده ی خورشید شفاعت را /سور هر خانه بپوساندن بذر وحشت /برنمی انگی
 (  82ه را می بندی؟/)همان، زی؟/توچرا پنجر

 
 نتيجه گيری

آتشی ضمن آن که از اندیشه و محتوا غافل نمانده، تصویر های شعرش را در خدمت فرم و ساختار اثر به کار گرفتهه  
است و به طور کلی اشعار او بافتی در هم تنیده دارند ؛ هم متنی به محور عمهودی انهد و ههم افقهی ،همچنهان کهه       

گیهری از ظرفیهت همنشهینی و    درونی است از موسیقی بیرونی نیز غافل نمانده است و در کنهار بههره  وامدار موسیقی 
 ها نیز استفاده کرده است.  مجاور  واژگان از قابلیت مشابهت  و جانشینی آن

 کشف شبنه هایی از این تناسب ها در خط طولی و عرضی اشعار، ساختار آن ها را آشنار می کند و شعرآتشی را نه
 کند.شعر تنه ها بلنه شعر ساختارها، منرومه ها و پیام های طوالنی معرفی می

تهر نیهز شهده اسهت.این دسهته از اشهعار او، بها        ها شاعرانهگیری از تنراراین ساختار منسجم در اشعار دورانی با بهره
د؛ وحهدتی کهه بهر اسهاس     ی بهینه از تمامی امنانا  بیان هنرمندانه،  به سوی وحد  شعری حرکت می کنه استفاده

رعایت فرم دایره وار شنل گرفته است. در مجموع او ضمن حفظ انسجام درون شعری ،در سطح لفهظ و معنها نیهزاز    
 ساختی منرم  پیروی می نماید.

ها و تنرارها( و بیرونی )وزن و قافیه( غالبا  با اشهعاری  آراییها، واجدر سطح لفظ یعنی موسیقی های درونی)تناسب
ی مدور اشهعار در ایهن بخهش نمهود بیشهتری دارد و از      شویم و به صور  طبیعی جلوهمند روبرو میم و نراممنسج

گردد. از منرر دیگر اتفاق همین شنل ظاهری اشعار است که  در نگاه نخست،  عامل توجه به این ساختار خاص می
گیهری از  ی غالب شاعر از موسیقی درونهی، بههره  هشود اما استفاداگر چه وزن و قافیه هم گاه در اشعار او دورانی می
 موسیقی بیرونی را در جایگاه ثانوی قرار داده است.

های هنرمندانه در سطح لفظ و آوا از آراییاند؛ واجهای بدیعی و بیانی نیز شدهبنای آرایهتناسب واژگانی که اغلب زیر
سهاز  ای کالمی از واژه و عبار  تا جمله همه و همه زمینههاند و تنراردیگر مواردی هستند که منمل این روند شده

 است. وحد  ساختاری در اشعار دورانی منوچهر آتشی گشته
 در سطح معنا با نگاه بومی گرا،تضاد وتقابل ،شنل روایی وعاطفه، انسجام الزم را به کالم می بخشد.

نهد ؛گاه ابتهدا  قابل توجه دیگری را به نمایش میی معنایی تنرار دورانی عناصرحماسی در اشعار مورد بررسی زاویه
-نشاند و همهی آن میو انتهای شعر را با لحن و بیانی حماسی آغاز و به انجام می رساند اما بندی غزلوار را در میانه

 وار ختم می شود.ی شاعر به این طرح دایرهها و هنرهای راه
های حاکم بر اشهعار دورانهی منهوچهر آتشهی را     ه قواعد و قراردادکگفته  ضمن آنبه این ترتیب مجموع عناصر پیش

کندکهه شهعر آتشهی فرمهی      نماید، ثابت میی آن شعر شاعر را آشنار میمندی ذهن و در نتیجهسازد و  نرامظاهر می
 نرام مند است که این ساختار و نرام واحد  در پرتو تصاویر هنرمندانه بیشتر تقویت شده است.

 
 پی نوشت
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(عبدالقاهر جرجانی عالم ایرانی علم بالغت در قرن پهنجم)ه ش(،بخصهوص در کتهاب دالئهل االعجهاز،  بها بیهانی        1
متفاو  در موارد متعدد به آن چه امروزه تحت عنوان محور جانشینی و همنشینی از آن ها نهام بهرده مهی شهود مهی      

 مند می داند:پردازد  و آن ها را الزمه ی یک کالم نرام
 (30: 1368جرجانی،«)م چیزی جز وابسته کردن کلماتی به کلما  دیگر نیست.نرم کال»
 (465همان: «)نرم عبار   از منرور کردن مقاصد نحوی و احنام نحوی بین کلما  است.»

گاه می بینیم لفری در چند مورد استعاره شده ولی در یک جا مالحهتش از سهایر جاهها بیشهتر اسهت.]به واسهطه ی       
 (121:همان«)همنشینی[

ما وقتی می گوییم فالن لفظ فصیح است که موقعیت آن را به لحاظ نرم کالم و تناسب آن با معهانی کلمها  مجهاور    
آن به حساب آوریم ...منرور همان حسن توافق و تناسبی است که از جهت معنی میان این لفظ با لفظ دیگهر وجهود   

 (83همان: «)دارد.

 اند:ی شعر و اندیشه و زندگی آتشی تدوین شدهاختصاصاًدر بارههایی با مشخصا  زیر نامه( پایان2 
 (. فرهن  تشبیهی منوچهر آتشی، به راهنمایی احمد محمدی.  1387آقا باالیی رفیع، گیتی ) -
(. پژوهشی در فلسفه زندگی و مسائل اجتمهاعی در شهعر منهوچهر آتشهی، بهه راهنمهایی       1390خسروی، خسرو ) -

 حوریه شیخ مونسی.
 زبانی( به راهنمایی علی زمانی.   –(. بررسی و تحلیل اشعار منوچهر آتشی )موضوعی 1387سی، رقیه ) عبا -

 (. بررسی صور خیال در شعر منوچهر آتشی به راهنمایی غالمرضا عمران پور.  1384گلمرادی، صدف )
شناسهی و شهعر   ی روایهت  (. سبک شناسی شعر منوچهر آتشهی بهر اسهاس نرریهه    1386محسنی فرد، محمدعلی ) -

 شناسی به راهنمایی فرزان سجودی.
(. موسیقی شعر در مجموعه اشعار منوچهر آتشی، دانشگاه آزاد واحد رودههن بهه   1391رضا)محمدی مقدس، علی -

 راهنمایی الهه حاجیها.
 های نوآوری و مدرنیسم در اشعار منوچهر آتشی، به راهنمایی مصطفی گرجی. (. جلوه01388میری، سهیال  -

 ی تحلیل شعر شاعران معاصر از جمله منوچهر آتشی نوشته شده است:  هایی هم در زمینهپایان نامه
های زبانی و ساختارشننی در اشعار نهادر نهادرپور، منهوچهر آتشهی و یهدا       (. نوآوری1387جهانگیری، عمران ) -

 رؤیایی به راهنمایی حسین مسجدی.
روایی در شعر معاصهر فارسهی)نیما، اخهوان، شهاملو، فهروغ، آتشهی،       های (. زمینه1387حسینی کازرونی، احمد)  -

 سپهری و ...( به راهنمایی محمدرضا سنگری.
 (. بررسی تلمیح در شعر پنج شاعر معاصر به راهنمایی محمد حسین محمدی1379محمودی، علیرضا)  -

 


