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بررسی جامعهشناختی -هنری در اشعار منوچهر آتشی
سيد كاظم موسوی  1و مجيد مردانی
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چکيده
هر اثر ادبیای برآمده از اندیشۀ مخیل و احساس لطیف انسان است و آفرینندد آن هدذ تاًداو مدیدددی
ایتماعی است ،خداه ناخداه از یامعۀ خدد متأثر میگردد و یلدههای گدناگدنی از فرهنگِ بسترِ زیسدتی
خدد را در آثار خدیش بروز میدهد .رابطۀ ًنگاًنگ ادبیات با یامعذ چنان است هذ میًدان با نگریسدت
بذ یک اثر ،بذ اطالعات گدناگدن و مفیدی در باب یامعذشناسی یک منطقذ دست یافت .مندچهر آًشدی،
بسیاری از عناصر بدمی یندب را وارد شعر خدد هرده و بذ یاری ای عناصر ،زندگی مردمان یندب را بدا
ًمام خصدصیات آن بازًاب داده است .او هم از عناصر طبیعت و یغرافیای ای منطقذ برای بیان اندیشۀ
خدد بهره برده و هم از باورها ،خدراک و حتی پدشاک ای نداحی سخ گفتذ است .با ًدیذ بذ اطالعدات
وسیعی هذ در زمینۀ یامعذشناختی بدمی از آثار آًشی استخراج میگردد ،میًدان او را شاعر بدمیگرای
مدفقی قلمداد هرد هذ ًدانستذ است با مؤلفذهای بدمی و اقلیمی ًعریفی هامل از یندب بذ ویدهه بدشدهر
ارائذ دهد .ای پهوهش ًالش دارد ًا بذ بررسی عناصر بدمی در اشعار ای شاعر بپردازد و ًدأثیر آن را در
شناخت زندگی ایتماعی و آداب و رسدم و اعتقادات مردم ای منطقذ نشان دهد.
واژههای کلیدی :ادبیات ،اقلیم ،آًشی ،یامعذشناسی ،فرهنگ.

دریافت3132/2/13 :

 .3دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرهرد
.2هارشناسارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرهرد

پذیرش3132/7/22 :

mousavikazem@yahoo.com
mardanimajid55@yahoo.com
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مقدمه
ادبیات یامعذ را می سازد و یامعذ ادبیات را .ای سخ  ،پیدند پدید هنری ادبیات را بدا یامعدذ
نشان میدهد هذ زمینۀ مهم یامعذ شناختی دارد .اینکذ شاعر یا ندیسنده بنا بذ نیاز یا هدفمند،
پدیده های بدمی و ایتماعی را وارد شدعر هندد ،در نگداه اوس بسدیاری از آداب ،رسددم ،وا ههدا و
ًعابیر و ًاریخچۀ زندگی مردمان زمان شاعر را متبلدر میسازد .اما آنچذ میًدان در فرایندد اید
بهرهوری از آن برداشت هرد ،نمدد یامعذشناختی آن اثر است .بدیشدک نگدرش شداعر و دقدت
مخیل او شناختی هنری از یامعذ و ایتماع شاعر را بذ دست میدهد هذ ممک اسدت در هدی
هتاب ًاریخی ای نتدان بذ آن دقت و صالحیت پیدا هرد .در اید مددرد شداعران ایدران بدا ورود
عناصر ًاریخی ،شخصیتها ،مکانها و حدادث ًدانستذاندد اید نمددد ایتمداعی را بدذ شداعران،
ندیسندگان و همۀ مردم معرفی هنند .فردوسی ،عطار ،مدلدی ،سدعدی ،حدافو و ید آن از اید
دستذ شاعران اند .از دوران مشروطیت ،ورود ای شاخصها بذ شعر ی ئیًر و بیشتر شد .در شعر
معاصر هذ شاعر سهم عمدهای از مدًیفها و اب ار شاعری خدد را بذ عناصدر ایتمداعی بدذ ویدهه
بدمی اختصاص میدهد ،ای روشنگری یامعذشناختی بهتدر و دقید ًدر در اختیدار خداننددگان
قرارمیگیرد.
مندچهر آًشی از ب رگًری شاعران معاصر و از شاگردان راستی نیما و همردیدف شداعران
ارزندهای چدن مهدی اخدان ثالث ،احمد شاملد ،سهراب سپهری و فروغ فرحد اد اسدت .شدعرِ او
برگرفتذ از دسِ طبیعتِ گرم و ًپند یندب و یلدهگاه ِآداب و سن  ،باورها و اعتقدادات مردمدانِ
ای خطذ است.
آًشی در دهذهای چهل ،پنجاه و شصت بذ سبکِ نیمایی شعر سروده امدا در دو دهدۀ اخیدر
در شعرِ سپید نی بذ طرحِ دیدگاههای یدیدی در شعر پرداختذ استً .أثیرِ مکان در شعرِ وی بذ
ویهه در ًرهیبسازیها و ًصدیرسازیهای بدیعِ او دیده میشدد .ویددِ وا ههای بدمی و استفاده
از اب ارهای مختلف آن از یملذ طبیعتِ یندب از ویهگدیهدای شدعری اوسدت؛ فضدایی سداده و
روستایی با مردمانی سختکدش هذ آفتاب و بارانش هم بذ ندعی بذ ایشان یفا مدیهندد؛ فضدایی
آهنده از طبیعت ناب ،هذ دوستدار ِآزادی و در هنار هدمزیسدتی مدیدددات اسدت؛ فضدایی هدذ
مردمش بذ گرگانِ ًشنذ و آهدانِ زیبا با چشم یکسان مینگرند و از نرمخدیی ،هفتارهای وحشی
را دستآمدزِ مهربانی خدیش مینمایند.
ًدیذ خاص و آگاهانۀ آًشی بذ مسائل بدمی ،بیانگر ًدیذ اصیل و سنتی او بذ فرهنگ ،آداب
و رسدم ایرانی است .نفی ًمدن و ًجدد هذ پیامدی بذ ید فروپاشدی اصدالتِ سدنتی و طبیعدی
انسان ایرانی نیست ویذ دیگر شید اوست .زنده نگذداشت ِ زبدان ،طبیعدت ،نددع پدشدش ،نددع
ارًباط ایتماعی و انسانی هذ ویه مدردم ینددب و ی ئدی از ایدران اسدت از دیگدر اهدداف اید
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پردازش است .استدار نگذ داشت ًداری سیاسدی و مبدارزات ادد اسدتعماری و حفدو ندامهدای
سیاسی ،فرهنگی و ادبی خطۀ یندب هذ حضدری بریستذ در ًاری سیاسدی و فرهنگدی ایدران
دارد در ًنۀ شعر ،گنجینذای از حدادث اصیل ای مرز و بدم است« .در سرزمی ادبپرور ایدران،
ًاری را در قصذها ،و رنج را در شعرها بذ ًحریر هشیدهاند و از ادبیات آینۀ ًمامقددی از زنددگی
ماً ،اری و فرهنگ و یامعذ و خانداده و شخصیت و خالصذ ایتماعیات ما بذ دستمان دادهاندد»
(هتبی.)1 :3121،
یامعذشناسی ادبیات یکی از شاخذهای ًخصصی یامعذشناسدی اسدت هدذ در اواخدر قدرن
ندزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم با اندیشذها و آثار فیلسدف مجارستانی بذ نام یدرج لدهاچ
بذ نقطۀ عطف خدد رسید .هدهلر ،گلدم و میخاییل باختی نی در روند شکلگیری ای رشدتذ
سهیم بددند .ای رشتۀ علمی مانند هر رشتۀ علمی دیگر ریشذ دوانده و هدیت خدد را پیدا هرده
و پیدندهای خدد را با فرهنگ و هنر و اقتصاد ًحکیم بخشدیده اسدت« .مسدئلۀ رابطدۀ مدت بدا
زندگینامذ یا روانشناسی مؤلف و یا شرایط اقلیمی و طبقاًی و فرهنگی حاهم بر آفاق خالقیدت
او ،همچنان اعتبار و اهمیت خدیش را داراست و امروز نذ آنها هذ یدیای روابط پنهانی یک اثدر
با شرایط ًاریخی و اقتصادی عصر مؤلفاند دشم ای گدنذ مطالعذاند و نذ آنها هذ بذ یسدتجد
دربار ساخت و صدرت و بافت میپردازند منکر آنگدنذ مطالعات .هر دوسدی نیدک دریافتدذاندد
هذ هر هدام از ای روشها میًداند مصداق ًحقی درست در ادبیات باشدد و بدذ همدی دلیدل
چند ًنی هذ ًدانستذاند در مداردی "صدرت"ها را با شرایط ًاریخی و اقتصادی پیدایش آنهدا و
در چشماندازی گستردهًر در زندگی مرًبط هنند مهمًری هارها را در حدز مطالعات ایتماعی
و در مداردی یامعذشناسی ادبیات عمالو انجام دادهاند» (شفیعی هدهنی.)37: 3171 ،
دربار ای مدادعً ،اهندن مقالذ یا اثر دیگری منتشر نشدده اسدتً .نهدا در برخدی مقدا ت
مانند «غم غربت در شعر مندچهر آًشی» ندشتۀ سید هاظم مدسددی« ،آشدنازدایی در منددچهر
آًشی» ندشتۀ زهرا محمدنهاد« ،ناًدرالیسم در داستانندیسی یندب» و «آرمدانهدا .انگدارههدای
اقلیمی یندب» ندشتۀ قهرمان شیری و پایاننامۀ «بررسی زبان و اندیشۀ شعری مندچهر آًشی»
اثر شهرباند سالیی در هنار مدادع اصلی بذ مدادع ای مقالذ نی اشاراًی شده است.

بحث و بررسی
مندچهر آًشی از شاعران ًصدیرساز معاصدر اسدت .اسدتفاده از طبیعدت بددمی بدذ عنددان ابد ار
ًصدیرسازی ،او را شاعری بدمیپرداز معرفی میهند .آنچذ در ای مقالذ بذ آن پرداختذ مدیشددد
بذ دو بخش ًقسیم میگردد .بخش اوس بذ چگدنگی استفاده از ای اب ار میپردازد هذ بیشدتر در
مقدلۀ هنری آن قابل ًدیذ است .بخش دوم بذ برداشت یامعذشناختی یامعۀ مدرد نظدر شداعر
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میپردازد هذ در مجمدع بتدان بذ یامعذشناسی هنر و ادبیات رسید .زمدانی هدذ شداعر طبیعدت
خشک و خش یندب را مدًیف و ب مایۀ شعری قرارمیدهد ،میًدان بذ شناخت مردمی رسدید
هذ ًحت ًأثیر اید عدامدل در چدارچدب خاصدی زنددگی مدیهنندد .شخصدیتهدای بددمی بدا
ویهگی های خاص خدد الگد و نمدنۀ مردان و زنان یامعۀ شدعری آًشدی در شدعر او نمددد پیددا
میهنند هذ بیانگر شکل اسطدرهای مردان و زنان مدرد نظر مردمدی اسدت هدذ مدیخداهندد بدا
ًمامی خصلتها و صفات آنان همسدان شددند .اندیشدذهدا و مضدامی فرهنگدی هدذ آًشدی بدذ
زیباًری و مؤثرًری شکل شعری از آنها استفاده هرده میًداند معرف و بیانگر یامعذشدناختی
یامعۀ شعری او باشد هذ همان یامعۀ زیستی اوسدت .بدا پدرداخت بدذ ویهگدیهدای صددری و
محتدایی ای شخصیتها ،شکل و قیافۀ ظاهری و بدمی ،پدشش مخصددص منطقدذ ،مدسدیقی و
ندای بدمیً ،فریح ،اشیا و مشاغل میًدان شکلی هلی و چندبُعدی را از یامعدۀ بدشدهر از میدان
شعر آًشی بیرون هشید هذ فرهنگ و آداب و رسدم ایتمداعی بخشدی از مدردم ایدران را در آن
انعکاس میدهد .با ای دیدگاه بذ مؤلفذهای ایتماعی -هنری شعر آًشی میپردازیم.

اندیشهها و مضامین فرهنگی
هر شعر ،برگرفتذ از ته مخیَّل و متفکر شاعر است هذ از بط یامعذ و ایتماع ریشذ میگیرد.
شعر در واقع ًابلدیی است هذ اندیشذهای روزمر شاعر در آن نقدش گرفتدذ و بدا عنصدر ًخیدل
درآمیختذ ،آنگاه بذ منصۀ ظهدر رسیده است .ته شاعر درگیر مسائل مختلف یامعۀ خدد است
و از آنها ًأثیر زیادی میپذیرد .یکی از عدامل مؤثر و ًغذیذهنند ته شاعر ،باورها و مضدامی
فرهنگی هر یامعذ است هذ شاعر گاه بذ یهت حمایت از آن مدارد و گداه بدا هددف روشدنگری
مردم برای عدم پذیرش آن ،آنها را در شعر خدیش یادآور میشددد .وظیفدۀ هندری شداعر اید
است هذ باورها ،اعتقادات و آنچذ در روابط ایتماعی مؤثر است با شیدهای هنری بارور سدازد یدا
اینکذ با نفی هنری آنها از آثار ایتماعی آنها بکاهد.

الف) باورها
طبیعت اسطدره ای ،باور دینی و خرافات و یهالدت در بدی همدۀ مدردم باعدث باورهدا و آداب و
مناسک خاصی شده است .آًشی ای باورها را در شعر وارد میهند هذ بعضدی نشدأت گرفتدذ از
اعتقادات دینی و برخی برخاستذ از خرافات است و مداردی نی از ًلفی اسطدره ،دی و خرافات
است و در ًنۀ مسائل سیاسی و مبارزاًی طبقاًی و استعمار ستی ی قرارمیدهد ًا شید زنددگی
و سبک رفتاری یامعۀ خدیش را در هسدت هنر وارد هرده باشد.
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 عطسه کردن (صبر)
یکی از باورهای مردم بدشهر ای است هذ اگر هسی عطسذ هرد باید چند لحظذای صدبر هندد و
دست از هار بکشد .از ای رو ،بذ عطسذ «صبر» میگدیند .عبدوی یط هدذ از نظدر شخصدیتی و
اصل و نهاد در منطقۀ یندب بذ سطح پایی یامعذ ًعل دارد و آًشی با هنرمندی در شعر خدد
نام او را عبداللّذ (عبدو) و یط (روهی از شتربانان هذ از نظدر طبقدۀ ایتمداعی ،یایگداه خاصدی
ندارد) میآورد هذ در یامعذ نی بذ همی صدرت معرفی و دیده میشدند و اهنددن بدذ مبدارزی
سادهدس بدس شده و همراهان بذ او خیانت هردهاند؛ ام ِ آن یک باور ساد یندبی یعنی عطسذ
هردن را عامل مؤثری استفاده میهند .او هذ قهرمان شعر «ظهدر» است ،وقتی هذ درد «ده ًیدر
نارفیقان» را بر سینۀ خدد احساس میهند ،ناباورانذ از خدد میپرسد« :پد خدداهرم "سدتاره"
چرا در رهدابم عطسدذ نکدرد  /آیدا عقداب پیدر خیاندتً /ازنددهًدر /از هددش ابلد مد بددد »
(آًشی ،3121،ب.)332 :

 ناف بریدن
ای عقیده در بی مردم ویدد دارد هذ ناف برید ندزاد -بند نافی هذ مدًی پ از ًدلدد خشدک
میشدد و میافتد– در هر هجا بذ خاک سپرده شدد یا بذ اصطالح هر هجا چاس شددد ،نددزاد در
آینده و برای همیشذ وابستگی و ًعل خاطر خاصی بذ همانیا پیدا خداهد هرد .بذ همی دلیل
در خانداده های مذهبی معمد و سدعی بدر آن اسدت هدذ نداف ندزادشدان را در امداه متبدرک و
مقدسی مثل مسجد بذ خاک بسپارند .آًشی ای باور را از برزگر روستایش شنیده است« :بداران
اریب میبارد /از ابر ً بذ خاک هشانده( /یا« :ابر ناف هشتذ بذ خاک» آنچنانکذ برزگدر روسدتای
ما میگفت)» (آًشی.)233 :3113،
بذ اعتقاد برزگر ،ناف ابر را در خاک گذاشتذاند .بذ همی دلیل او باران میشدد ًا بدذ زمدی
بیاید.

 بادها
یکی از باورهای مردم یندب ،هذ در شعر آًشی بازًاب گستردهای یافتذ ،اعتقاد بذ «باد»هاسدت.
بادها قدای مرمدز و یادوییاند هذ بر ندع بشر سلطذ دارند و آدمی در مقابلشان راهی ی قربدانی
هردن و ًسلیم شدن ندارد (ساعدی« .)2 :3145،با بادها همیشذ حکایتهاست /از بادها همیشذ
خیالی غریب با دس دریاییان گالوی است /و هار بادهدا همیشدذ /آشددب یادهاسدتً /دا آبهدای
یندبی همیشذ ًاختگاه سدارانی باشند /از ین باد» (آًشدی3123،ب .)53 :چندی اسدت هدذ
شاعر همیشذ بادها را دارند حکایتها میداند .حکایاًی هذ خیالی غریب را در خددد دارندد ،بدذ
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ویهگیهای طبیعی دریا و باد اشاره میهنندً .أثیر باد در زنددگی اقتصدادی دریداندردان هدذ بدذ
ندعی مرگ و زندگی آنان را در پی دارد ،در واقع گالوی زندگی و مرگ است؛ فرزندان ،برادران و
یارانی هذ برای امرار معاش در دس دریا رفتذاند و گاه برای همیشذ برنگشتذاند .شاعر بدذ زیبدایی
ًمام بادها را عاملی میداند هذ مدجهای دریا را بذ سدارانی ًازنده برای مبارزه بدا انسدان ًبددیل
میهند.
طب باورهای عامۀ مردم ای بادها از سداحل افریقا و عربسدتان بدذ سدداحل ینددب ایدران
می آیند .ای اعتقاد در شعرهای آًشی بذ صدرت بسیار بریسدتذ دیدده مدیشددد .بدذ اعتقداد او
خاستگاه اصلی بادها سرزمی های عربنشی حاشیۀ خلیج فارس است« :فردای  /....نذ! /حددالی
امروز بدد /هذ بادهای "زار" /با قای عربی /و بدمهای افریقایی /دنباس ناوهدا /بدذ سداحل شدمالی
دریددای فددارس شددراع برافراشددتندً /ددا در ً د زنددان یندددبی /و یاشدددان بندددر سدددار شدددند»
(آًشی3123،ب.)52 :
آًشی در ای قسمت بذ نفدت خصلتهای قدم عربی و افریقایی در ً زنان و یاشدان یندبی
اشاره میهند؛ خصلتی هذ در ب مها و مراسم خاص اعراب و افریقاییان بذ ویدهه در زندان رسدد
میهند هذ آن را «زار» مینامند و زنان و مردان را از خدد بیخدد میهندد و در حالدت خلسدذ و
بیخددی قرارمیدهد.

 بادِ زار
بادهای زار از یملذ بادهای هاریاند هذ شمار عمدهًری انداع آن ،بیش از  72است .غالمحسی
ساعدی در «اهل هدا» نام شماری از مشهدرًری آنها را تهر هرده است« .گدیا عقاید مربدط بذ
بادهای زار از راه حبشذ در سرزمی های اسالم راه یافتذ است و عقایدی شبیذ آنچذ در ایران ویدد
دارد ،در مصر و عمان و حجاز با عنددان "زار" دیدده مدیشددد .مسدلمانان و مسدیحیان حبشدذ
معتقدند هذ زار از یملذ ارواح حبشذای است هذ در رودها و چشمذها بذ سر میبرند و گاهی در
هالبد آدمی حلدس میهنند» (ساعدی .)2 :3145،زارها همذ هافرند و از یاهای مختلف میآیند.
بیشتر مبتالیان«اهل هدا» گرفتار ای بادند .زار از خطرناکًری و شایعًری بادهاست (همان.)43 :
«با هر دیدار /هر ه چی ی در ه دیگر /یامیگذارد( /مانند بداد زار) /و یهدان مدتالطم
میشدد/ .ه ها اما /همذ سراسیمذ و بیهدف میدوند /درون آنها منقلب است /و سرگیجذای/
شکل یهان معدج را /هشتیوار بذ دریایی متالطم میاندازد /هذ خدابگاه بداد "زار" اسدت /-زیدرا
هسی /چی ی در ه دیگر( »...آًشی ،3131،ج .)3352 :2اوج هنری آًشدی در معرفدی مدردم
یندب در ای قسمت است؛ اینکذ هنگامی هذ هسی «زار» میگیرد ،حالتی بی مرگ و زنددگی
بذ خدد میگیرد و همذ دلسدزانذ و مشفقانذ بذ او همک مدیهنندد ًدا هددش و حدداس خددد را
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بازیابد و آن را بذ رابطۀ بی آدمها در مردم یندب ًشبیذ هرده است .دیدارها بیهددده نیسدت و
هر دیداری یای پای رابطذای صمیمی و دلسدزانذ را برقرار میسازد .بذ ندع رابطۀ انسانی بددون
شناخت و رابطۀ قبلی هذ بی مردم یندب ساری و یاری است اشاره میهند.
بذ شخص مبتال بذ زار اهل هدا میگدیند« :چدن هذ همۀ ای مدیددات نامریی از راه هدا بدذ
انسان وارد میشدند و همذ باد و هدا هستند .اگر شخصی دچار یکدی از اید بادهدا شددد بدذ آن
شخص اهل هدا میگدیند» (ساعدی .)41 :3145،اهل هدا ظاهراو بردگان و سیاهپدستانیاند هدذ
در دوران حکد مت صفدیذ بذ دلیل شکدفایی و اقتصادی بنادری چدن بندر عباس و بندر لنگدذ و
ی یر خارک ًدسط بردهفروشان عرب و ًجار برده بذ ای منداط آورده شددهاندد .ایندان بدرای
شفای بیماران و زیر هردن «باد» مجالسی همراه با سدفره و رقدص و آواز و دهدل و طبدلهددبی
ًرًیب میدهند.
در ای مجال « ی را ًدسط همی خی رانی هذ باد از مدرهبش درخداسدت هدرده ًهدیدد
میهنند ًا از بدن شخص بیرون آید و با اربذهایی هذ بر ً بیمار میزنند ،ی با ییغ و داد و
ناراحتی زیاد مرهبش را رها هرده ،فرار میهند» (ساعدی .)41 :3145،از ای رو ،بیمار زار بهبدد
مییابد« :اینک اما از دور /از ساحلهای بدمیها /صدای طبل و وزش شالق بذ گدش میرسدد /و
"مبتالیان"ِ سراسیمذ /شفای روح را /برابر شالق و طبل ً /برهندذ مدیهنندد» (آًشدی،3131،
ج .)3352 :2آًشی با پردازش چندی باره بذ ای پدید ایتماعی میخداهد متأثر بددن یامعدۀ
یندب از ای پدید یسمی -روحی را یادآور شدد .تهنیتی همدذیداگیر هدذ عقیدد ایتمداعی،
منط و عقل ایتماعی را ًحت ًأثیر قرار داده است.
یکی دیگر از باورهایی بدمی مردم یندب هذ آًشی وارد شعر هرده ،اعتقاد بذ ای اسدت هدذ
باد زار گاهی از پشت پای زن وارد بدن او میشددً« :ا "بداد" درد را برمانندد /از پیکدر شکسدتۀ
مردی یدان /و «باد» بیهدا درون هپرها خ د /،و /از راه "پشت پا"وارد شددد بدذ قلدبِ شددریده
یان و  ...دیدانذاش هند» (آًشی3123،ب.)52 :
 بادِ نوبان ()Bâde nowbaan
«ندبان» یکی از مشهدرًری بادهای مسلمان است« .برخالف زار هذ هافر است ... .ندبان را مثدل
زار فقرا میگیرند و ماهیگیران بی چی و هسانی هذ زندگی خدب و مرفذ ندارند .ندبان هم مثدل
زار انداع و اقسام دارد ،ولی انداع ندبان نامهای یداگانذ ندارند» (ساعدی.)25 :3145،
«اما پرنده ،سب نمیخداند" /چی "ی در ای حدالی است /یرثدمۀ غریبی شاید /از عرشدذای
پیاده شده منتشر شده است /از بادهای استخدان شدک زمهریدر" /ندبدان" آبهدای هبددی هدذ
قرنهاستً /عمید از آفتاب ندیده است( »...آًشی3123،ب.)74 :
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شخص مبتال بذ ندبان ،بیحرهت ،افسرده و گدشذگیر میشدد ،همچندانهدذ پرندد «خلدیج
خ ر» دچار افسردگی میشدد و دیگر سب نمیخداند .آًشی در مجمدعدۀ «خلدیج و خد ر» ،هدذ
حاهی از روح وط پرستی و میه پرسدتی و در مقابدل ،عدربسدتی ی اوسدت بدذ ًناسدب اید
مضمدن ،زار را ویروس و یرثدمذای میداند هذ از آن سد ،یعنی از طرف ساهنان همی مدؤم ًدر
آن سدی آبها میآید (آًشی ،3131،ج.)3371 :2
 باورهایی در مورد تیتروک ()Teeterook
یکی دیگر از باورهای بدمی مردم بدشهر ،خدش خبر دانست «ًیترمدک» یا بذ طددر عامیاندذًدر
«ًیتروک» استً .یتروک سفید و سرمذای رنگ است و بدذ لحداش شدکل ظداهر ،هدچدکًدر از
هبدًر ،با ندهی هشیدهًر و پاهایی غر و بلند .عقیده دارند ای ندع پرنده خدشیمد و همیشدذ
حامل خبرهای خدش است .آًشی بذ ًیترمدک نقشی معادس «هپینجلذ» (هبک انجیر) میدهد.
هپینجلذ مرغ خدشخبر و پیامآور خدشبختی است .در ریگودا ایندورا– خددای آب و یندگ و
ینگاوری– بذ صدرت هپینجلذ مدرد خطاب قدرار گرفتدذ اسدت (آًشدیً .)11 :3171،یترمددک
آًشی همان داروگ نیماست هذ ندیددهند باران است .در دیار آًشی ،در شبهای دراز زمستان
اگر ًیترمدک خبر از آمدنِ باران نیاورد ،مردم با قلیان هشیدن غمِ خدد را ًسکی میدهند« :بذ
شبهای زمستان میًدان ًا صبح /سخ از باد و باران گفت /و "ًیترمدک" اگدر پاسد ندداد از
ساس پر برهت /غم دس میًدان با ساز قلیان گفدت» (آًشدی3121،الدف .)331 :آًشدی «قلیدان»
هشیدن را هذ یکی از بایستذهای ًفریحی -مجلسی یندبی است در شعر میآورد و همراه «غدم
شند» آدمی میداند .نکتۀ شایان تهر ،حضدر ًیترمدک در باور ایتماعی است؛ باوری هدذ بدرای
مردم یندب حامل برهت و فراوانی است.

ب) اعتقاد به موجودات افسانهای
 آل

«آس» یا بختک ،دید بختک ،هدابدس (یداحقی )57 :3123،هدذ بدشدهریهدا بدذ آن «یداس» نید
می گدیند در باور مردم ندعی ی است هذ بذ زنان زائد و ندزادان ًازه متدلد شدد آنهدا آسدیب
میرساند و یان آنها را میگیرد« .آس بذ صدرت زنی غر اندام بدا انددام پدشدیده از مدد ًصددر
میشدد هدذ بدذ زائددی ًنهدا آسدیب مدیرسداند ،یگدر او را مدیدرد یدا بچدذاش را مدیدزدد»
(عمید .)21 :3123،مردم برای دفع ی و آس بذ دعاندی متدسل میشدند .مردم یندب بدیش
از دعای دعاندیسان بذ دعا و نَفَ ِ ح سیدها و سدادگی آنهدا اعتقداد داشدتذ و دارندد و بدرای
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شفای بیماران خدد دست بذ دامان سیدهای شهر و محلذ میشددند« :آس پیدری هدذ /زائددان را
غرق خدن «یفت»شان با بچذشان میهشت /و دعای سید ده در فسدنش مانده بدد ،اینجاست»
(آًشی ،3131 ،ج .)3312 :2وارد هدردن عقایدد ایتمداعی مدردم در شدعر ،از دیگدر شدگردها و
شیدههای هنری آًشی است .اعتقاد بذ یدّ سادات و گیرایی دعا و نَفَ آنها از اعتقادات مدردم
یندب است .نذر و نیاز بست و آنها را واسطذ برای درمان بیماریها و دوری از آسیبها هردن
از عقاید عامیانۀ مردم است.
طب باورها ی مردم یندب ،ی و آس از آه و فل ات واهمذ دارندد و از آن گرید اناندد .بدذ
هی ویذ نمیًدانند بذ شخصی هذ ًکذ آه یا فل ی بدا خددد دارد آسدیبی برسدانند .آًشدی در
قطعۀ شعری «هندز» بذ ای باور اشاره دارد« :آری ،هندز م همدان سددار بدیاسدب صدحراهای
فرامدشم /و روح چهارپایی هذ دنبالم میهند /فقط از فل طلسمِ آویختدذ در گدردنم مدیهراسدد
وگرنذ( »...آًشی .)323 :3121،اعتقداد بدذ ارواح و حضددر آنهدا در خلدًگداههدا از پدیددههدای
ایتماعی مردم یندب است هذ در شعر آًشی منعک است .از دیگر سد ،اعتقدادی ویددد دارد
هذ همراه داشت فل باعث دورشدن ارواح از آدمی است .اعتقادی هدذ پیشدینۀ اسدطدرهای نید
دارد .آنچذ در داستان اسفندیار در هفتخان دیده میشدد از ای ندع است.
 بوسلمه ()Boosalame
باورهای مردم بدشهر پیرامدن بدسلمذ ،شبیذ همان باورهایی است هذ در مدد ماماسلمذها ویددد
دارد .بدسلمذ خدای دریاها و همسر ماماسلمذ ،الهۀ دریاهاست...« :روی پنجۀ گدرم – هذ دلفدی
است /ناگهان چند زن و مرد( /بدسلمذ و ماماسدلمذ دریاهدا هدم آیدا  /)...از خدالس ینجالشدان
میشندم :امام اد دریایی و همسرش :ظهدر بردهها بذدست /شاید دریا طغیان هندد /امدا ًبدرک
هم دارد» (همان.)321 :
 ماماسلمه ()Maamaasalame
افسانذهای مربدط بذ «ماماسلمذ» بخشی دیگر از فرهنگ بدمی و اقلیمدی ینددب اسدت هدذ در
شعر آًشی بازًاب یافتذ است .بذ اعتقاد او «ماماسلمذ» یدا «امالسدلمذ» در حقیقدت نددعی الهدۀ
دریاست هذ زمان پیددایش آن و افسدانذ هدایی هدذ پیرامددنش شدکل گرفتدذ بدذ دوران زنددگی
دریدداندردی ،مدداهیگیری و هشددتیرانی مددیرسددد (یهددازی .)3 :ماماسددلمذهددا هددم دریدداندردان و
ساحلنشینان خلیج فارس را غرق میهردهاند و هم بذ ندعی حامی غرقشدگان بددهاند و از روح
آنها محافظت میهردهاند (آًشی،3131،ج .)3213 :2آًشدی در «ًقددیم دیددارهای عراقدی» و
«پنج اپی ود برای چهار روز» از آنان یاد هرده و آنها را امامزاد دریا خداندده اسدت ...« :ناگهدان
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زنهایی ناشناس هِل میزنندد( /ماماسدلمۀ دریدا) /از خدالس ینجالشدان مدیشدندم" /:امدامزاد
دریاها– ظهدر مردگان شدم است ،اما ًبرک هم دارد /".سایذهایی میآیند و میروند /با گفدت / :
"بگذار بخدابد( »"...همان.)3211 :
بذ اعتقاد آًشی ،باورهایی هذ پیرامدن ماماسلمذ در بی مدردم ینددب شدکل گرفتدذ اسدت،
ریشذ در فرهنگ اعراب مهدایری دارد هدذ از ی ایدر و سدرزمی هدای ینددبی خلدیج فدارس و
عربستان بذ بدشدهر آمدده و در آن سداه شددهاندد (یهدازی .)3 :3123،اعتقداد بدذ الهدذهدای
ساختذشد ته آدمی ،برخاستذ از برداشتی ایتماعی است هذ بذ ویهه در مدایهذ با پدیدههدا و
قدرتهای غیرقابل دسترس مثل دریا ،طدفان ،و سیل بذ ویدد میآیند .آًشی برای بیان ناًدانی
انسان در مقابل حدادث ،ای پدیده و اعتقاد را در شعر خدیش میآورد و آنها را بدا امدامزادههدا
هذ حدایج و نیازهای معندی آنها را برآورده میسازد برابر میهند.

 تقدسِ درخت کُنار
درخت هُنار ،از یملذ درختان گرمسیری است با میده و برگهای نسدبتاو رید  .هُندار از درختدان
بدمی استان بدشهر است هذ همداره برای مردم ای دیار دارای ندعی ًقدس بددده و در حقیقدت
یکی از ًدًمهای مردم یندب بذ شمار میرود .شاید یکی از د یل مقدس بددنش ،عمر طدد نی
آن باشد ،چرا هذ « ای درخت گاهی عمر ه ار سالذ (یا بیشتر) داردً .کدریم و پرسدتش درخدت
هُنار (سدر) در بدشهر سابقۀ طد نی دارد و در بی درختان مدرد ًقدی  ،ای درخت مقدام اوس
را داراست» (احمدی ریشهری .)337 :3123،آًشی دربار ًقددس اید درخدت سدروده اسدت:
«بیهدده است /درمان ای ًبً /نها "هُنار میر مهنّا" مانده است (ماندده بددد!) /آنجدا هندار قلعدۀ
اندارمها – /غرق دخیلهای رنگی  /غرق ًریشذهای دس عاشدقان» (آًشدی،3131،ج.)3142 :2
آنچذ میًدان از خالس ای قسمت از شعر آًشی دریافت ،واعیت نابسامان بهداشتی و پ شدکی-
ایتماعی است .اما نکتۀ بسیار مهمًر عقید ایتماعی بذ ًدًمها و پدیدههدای اسدطدرهای اسدت.
دخیل بست و پارچذهای رنگی را بذ درخت بست و یک درخت را عامدل بهبدددی دانسدت از
مسائلی است هذ آًشی با شگردی خاص بیان داشتذ است.

ج) شکل و قیافه و پوشش اجتماعی
ب سددزان و بادهدای داغ ًابسدتان ،اغلدب چهدرهای
مردم ِیندب در اثر گرمای شدید هددا ،آفتدا ِ
آفتابسدختذ و سب ه دارند هذ چهدرهای شدناختذشدده و معمددس اسدت .آًشدی پدسدت سدب
یار ِیندبی را همرنگ رنگ زیبای دریا میداند« :سالم! /بذ پدستِ سب ِ آب ،بذ پدستِ سدب ًدد/
هذ زیر پدست سفید روز میگردد /بذ دست ًد ،هذ از میان آن همذ سب ی /مانندِ گل سرخی در
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شعر میگذارد /سالم! /بذ پدستِ سب ًد /هدذ زیدر پدسدتِ قهددهای پدایی  /مانندد آب مدیوزد»
(آًشی .)7 :3121 ،اینکذ شاعر در لباس و ًنۀ شعر و بذ زیبدایی بتداندد شدکل و قیافدۀ ظداهری
مردم یک منطقذ را بیاورد میًداند از هنرهای یامعذشناختی قرارگیدرد .سدیذچردگدی و سدب ه
بددن از ویهگی های پدستی مردم یندب اسدت هدذ شداعر معدرف شدکل و شدمایل مدردم از آن
استفاده هرده است.
زنانِ استان بدشهر در گذشتۀ بسیار دور بذ صدرت خدد نقاب یدا ماسدکی سدیاهرندگ شدبیذ
عینک میزدند هذ فقط دو چشم آنها از زیر نقاب پیدا بددد و بدذ آن ماسدک بدذ گددیش خددد
«بتدلذ» ( )Batulahمیگفتند .ای نقاب را بیشتر زنان اهل ًسن بر صدرت میزنندد« :زنهدای
بدمی /با یامذهای سر و سیاه /بر ماسذهای ساحل ،م میشدیند /پشت "بتدلذ"های ًاریدک/
ًنها فروغ چشمان مشکیشان /ندر خفیفی از یهنم پنهدان بدذ یامدذهدا /بدر رشدتذهدای گدرم
هدسهامان میًاباند» (آًشی3123،ب.)34 :
ًنگچی شاس« :آیا شبانعلی پسرم  /...سرشاخۀ درخت ًبارم را /ددد بدر سدینۀ د ور /ده ًیدر
نارفیقان /،گلهای سر سرب /نخداهد هاشت  /از ًنگ چی شالش ،چرم قطارش آیدا از خددن
خی » (آًشی،3131،ج .)213 :3استفاده از بتدلذ بذ عندان پدششی بر چهدره هدذ ویده زندان
متأهل است بذ ویهه ایباری بددن آن هذ شاعر بذ صدرت «یهنم پنهان بذ یامذهدا» بدذ ًصددیر
میهشد ،عینیتی است هذ در شکل و شمایل زنان یندب دیده میشدد .ای ًصدیرسازی آنقددر
گدیاست هذ بذ نظر میرسد حتی یک فیلم مستند نی نمیًداند ای گدنذ نگاه زنان «بتدلدذبندد»
را بذ ًصدیر بکشدً« .نگ چی شاس» اشاره بذ لباس مخصدص مردان یندب است هذ بذ صدرت
قبا و شالی هذ بر همر میبستند و بذ شکل مردی مبارز و مجل نشی درمیآمدند؛ لباسدی هدذ
اشخاص ب رگی چدن رئی علی دلداری بذ ً میهردند و آًشی بذ زیبایی و بذ شکل هنری آن
را نشان داده است.

د) موسيقی و آواز

 نی همبان ()Ney anban
آًشی بذ مدسیقی ،بذ ویهه مدسیقی بدمی و محلی دیار خددد ًدیدذ خاصدی دارد و از تهدر ندام
سازهای بدمی در شعر خدد غافل نمیماند« .نیانبان» یا « نی همبان» اصدیلًدری سداز بددمی
یندب است هذ در مراسم شادی و یش عروسی هاربرد دارد .ای ساز را از پدست گدسدفند یدا
ب  ،بدون عیب و دباغیشده می سازند و بذ شدکل مششدک آب اسدت هدذ از محدل گدردن پدسدت
گدسفند با بندهایی آن را بستذاند و نی محل دو پای گدسفند هدذ در پدسدت آن سددرا ایجداد
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هرده است با دو بند از داخل پدست بست شده هذ از خروج باد یلدگیری مدیهندد .محدل یدک
دست پدست گدسفند را برای دمیدن بذ داخلِ پدسدت بدا دهدان طددری درسدت هدردهاندد هدذ
میًدانند از آنجا بذ درون پدست بدمند .در محل دسدت راسدت گدسدفند ،دسدتۀ همبدندذ قدرار
گرفتذ است .اهمیت و گستردگی استعماس آن مدیب شده است ًا یک روز را بدذ ندام اید سداز
3
نامگذاری هنند .از ای رو ،روز یکشنبذ دهم مارس (برابر با بیستم اسفندماه) روز یهانی نیانبان
نی انبان 3است (شریفیان .)2 :3131،آًشی در «آوازهای آًش» بذ ای سداز اشداره دارد .وی بدذ
همک ًخیل شگفت خدد ،خدرشید را بذ نی همبانذای ب رگ ًشبیذ میهند« :آًش هدهستان /از
رگ باران گرمسیری /بذ آسمان میرودً /.../ا ندی همباندۀ بد رگ خدرشدید را بدردارد /و سدپیده
دمان /با ی خانۀ هدچکت /آوازی چندان عاشدقانذ بخداندد /هدذ ًمدامی سدتارگان /از غصدذ آب
میشدند» (آًشی.)342 :3171،
 سُرنا ()Sorna
از دیگر سازهای بدمی بدشهر سُرنا یا سدرنا است .ای ساز از سازهای بادی است هدذ قددمت آن
بذ ایران باستان برمیگردد .معمد و سرنا از شا حیدانات ساختذ میشده اسدتً .خلدص شدعری
آًشی نی «سُرنا» است .او می خداهد سرنایی از شا گدزن بردارد و ایل و ًبارش را هدذ از بددی
دلنشی شیر و «لدر» در سیاهچادرها بذ خداب خدش رفتذاند ،در برابر هره های مصندعی بدذ
شدرش فراخداند ...« :سرنایی از شا گدزن -پیرًدری گددزن /برخدداهم داشدت /و عشدیره را در
سیاهچادرها /از خداب مشبّع شیر و "لدر" /بذ شدرش فراخداهم خداند» (آًشی3124،ب.)317 :
 شروه ()Sharveh
شروه یکی از شاخص های بارز فرهنگدی و مدسدیقیایی بدشدهر اسدت هدذ در ًدار و پدد ِد ویدد ِد
بیآ یشِ یندبیها ریشذ دوانده است« .شروه آواز غمگنانذای است در گدشۀ دشتی ،زیرِ دستگاهِ
شدر و بذ صدرت منفرد و ًنها خدانده میشدد» (حمیدی .)351 :3124،شروه بازًاب احساسدات
اندوهناک یندبیان است در برابر یدر زمان .شروه آوایدی غمگناندذ اسدت ،برآمدده از دسِ پداک و
ساد مردم رنج هشید یندب« .میراث ًل هامیهاست هذ در مدز شدعرِ ینددب از نیاهدان بدذ
یادگار مانده ،عتیقذهای گرانبهایی است از رنجدارهها ،استقامتهدا ،سددخت هدا و سداخت هدا و
دوبدداره ماندددنهددا .ندددعی غنددای عرفددانی اسددت در برابددر هجمددذهددای روزگدداران» (حسددینی
هازرونی .)314 :3121،آًشی در «دیدار در فل » دو قطعذ شعر بذ نام «شروه» دارد .لح بیدان
1. International bagpipe day
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در هر دو قطعذ ،لحنی شکدِهآلدد و اعتراای است .نانِ گرمِ محبدتهدا و مهربدانی ،دیگدر رایحدۀ
پیشی ندارد! دیگر امیدی را نمیزاید!
د برخی ! /علفهای بلندِ درهها پهمرده خداهد شد /گدراز آشدفتذ خداهدد هدرد :زنگدلهدای
شبنم پدش خدشبد را /پلنگ آلدده خداهد هرد آبشخدار آهد را /و گرگ ماده "هاپدی" دلیر گلدذ
را از راه خداهد برد /ولی دیگر دس ،آن دس نیست /ولی دیگدر دس ،آن ندان ًنددر گدرم وخدشدبد
نیست /هذ ی چاشتبند بازیارانش ًدان پیچید /هدذ پشدتِ بازیداران را ًداندد قددًی بخشدید»
(آًشی،3131،ج.)141 :3
آًشی در قطعۀ دوم ،بیصدا و ًنها ،با وا گانِ مکتدب مینالدد .او در آغداز هدر مصدرع از وا
«د » بهره میگیرد؛ وا های هذ شروهخدانان بذ منظدر ًأثیرگذاری بیشدتر بدر شدندنده ،در آغداز
بیشتر اشعار میخدانند .او ندای شروه سرمیدهد هذ چرا خدنِ مردان بذ نامردمیهدا و افیددنهدا
آلدده گشتذ! چرا خدن گرم زندگی و مهر و محبت در هدچذهای شهر بذ آبهای گندید نفدرت
و انتقام بدس گشتذ است و میًدان چهر دردآلدد مردم یندب را از پشت ای شعر دید .مردمدی
هذ در زندگیشان عالوه بر مبارزه با حیدانات وحشی باید با ناهنجاریهای درون نی مبارزه هنند.

 چاووش
چاووش در اصل وا های ًرهی است .ای وا ه در فرهنگها نقیب قافلذ و پیشاهنگ هاروان معنی
شده است (چاووش ،یدسفی :ص .)5-3چاووشخدانی مراسمی بدده است هدذ چندد روز قبدل از
حرهت و چند روز بعد از بازگشت زائران هربال ،مشهد یا خانۀ خدا در من س زائر برگ ار میشدده
است (حمیدی .)355 :3124 ،ای مراسم در گذشتذ رون زیادی داشت اما «بدا دگرگددنیهدای
زندگی امروزی و فرصتهای اندک ،ای رسم مانند گذشتذ چندان رنگ و طراوًی ندارد و همتدر
برگ ارمیشدد» (همان .)352 :چاووشی در اسدتان بدشدهر بدذ صددرت«چدِشدی» هداربرد دارد و
خداننده آن را «چُدِش خدن= خدان» مینامند« :آیا /باید دخیدل بسدت /و ندذر هدرد :یدک سدفر
یمعددی /چاووشددخدانان بددذ "خددارک" بددذ دیدددار "میرمحمّددد" /بددا بدددمهددای افریقددایی »
(آًشی،3131،ج .)3142 :2هنر شاعر در ًناسب ای ا و عناصر شعر با هم اسدت .دخیدل بسدت ،
نذر هردن بذ دیدار امام اده میرمحمد رفت عناصری اسدت هدذ زمیندذ را بدرای ایدرا و معرفدی
پدیدهای ایتماعی آماده میسازند.

ه) اشیا
از دیدگاه هنر یامعذشناسی ،معرفی اشیا و پدیدههای بدمی بدا شدگرد هندری و شدعری اسدت.
شاعر ،هنگامی هذ میخداهد بذ سفر طد نی زندگی بپردازد بذ ندعی بذ بیهددگی آن نید اشداره
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دارد و از وا ههای بلم ،ساحل و ی آن استفاده میهند .آنجا هذ میخداهد ندع اشدتیاق و ًمایدل
عاشقانۀ خدد را بذ معشدق بیان دارد ،گیسددان او را بدذ ظلمدات و شدانذای را هدذ در مدهدای او
فرومیبرد بذ پارو و سپ بذ قای ًشبیذ میسازد و سرنشی آن را چشم سیاه (یهنمدی) خددد
میداند و بذ ای صدرت بی اشیای بدمی هذ بذ ندعی معرفی یامعدذشدناختی اشیاسدت و هندر
پیدندی برقرار میهندً .در ،ساحل ،صیاد و ماهیگیر را هذ از لددازم و مشداغل ینددبی اسدت در
خدمت درونمایۀ عاشقانذ قرارمیدهد ًا هم پیام عاشقانۀ شعر را بذ خداننده منتقل هرده باشدد و
هم اشیا را در شعر قرار داده باشد .آنجا هذ میخداهد پیام دیگر خدد را از ًاری و نابسامانیهای
آن ابراز دارد ،در ًنۀ آن از فاندس دریایی استفاده میهند هذ شئی بدمی و ایتماعی است .وقتی
از ًأثیرگذاری مدسیقی بر روان آدمی سخ میگدید هذ او را از دغدغذهای روزانذ یدا میهند و
او را بذ ی یر ام میرساند ،قای را وارد شعر میهند.
قالب ،هشتی ،لنگر ،قطبنما و همذ و همذ اب ار و اشیای بدمی و از عناصدر سدازند زنددگی
ایتماعی مردماند هذ آًشی بذ زیبایی و در پیدند با مسائل انت اعی آنها را وارد شعر هرده است.
 بشلَم« .ای سفر طد نی ِطاقت فرسا /باید /پایان پذیرد یایی /بذ واحذای /سر چاهی و سدایۀنخلی /بذ ساحلی و عرشۀ بلمی متروک /و راه/پایان نمدیپدذیرد هرگد  /ندذ بدذ واحدذای /ندذ بدذ
ساحلی» (آًشی3123،الف.)33 :
 پارو« .شانذای هذ در گیسدان ًد پارو میهشدد /قدایقی را بدذ ظلمدات مدیبدرد /هدذ ًنهداسرنشی چشم یهنمی م است» (آًشی.)343 :3121،
 ًدر...« .امید در نجاًش بندم /بذ ساحل دوری ،آن سدی یهان /شاید بذ ًددر مداهیگیدریافتد /بیندا و شریف /و صیادی چا ک بپرورد او را» (آًشی3123،الف.)311 :
 فاندسِ دریایی« .بر ای باروی سرگردان ،هذ خدد گمراهِ بدیفداندس دریدایی اسدت /چدراغدیگری روش ه ای ًاری » (آًشی،3131،ج.)3422 :2
 قای ً« .مام پیاندهای اروپا قای های نجدات شددهاندد /و مدیبرندد هددهدان و زندان را بدذی یرههای ایم ( »...اًفاق آخر،آًشی:ص .)57
 قُالب« .هدسۀ ب رگ یدرش برد /و چدن واپ گریخت /لختذای بد رگ مریدان سدر  /بداقُالبی درشت در حلقش داشت /از مداهیگیدر پارسداس /هدذ گیدر آروار مریدانهدا شدده بددد»
(آًشی3124،ب.)313 :
 هِشتی« .هشتی بر آب نیلی دریا بدد /اما /با میآمد ،اینک ،دریای شدب /نداو بلندد نیلدیدریا/نرم وسبک در آب فروًر میشد» (آًشی3121،ب.)34 :
 لنگر« .در آبهای یاتبذات /لنگر انداختذام /و آبهای سدب دور /بدذ رویدایم /پریددهرندگشدهاند» (آًشی.)371 :3171،
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 قطبنما« .انگشت پیر قطبنما /پیدستذ با شماس اشارت داشدت /وز دخمدۀ ًیدر تهدنم/،مرغان دیگریً /ا دور دست پندار /در یلگذهای فسفری آب /پدرواز ماهیدان را بدر گلبدًدذهدای
مدج /ینجالگر ،هجدم میآوردند» (آًشی،3131،ج.)234 :3

و) تفریح
انسانها ه مداره در طدس زندگی ،برای هاست از رنج و مشدقت روزمدره بدذ ًفدریح و اسدتراحت
نیازمندند .بنا بذ ندع آبوهدا و اقلیمً ،فریحات مردم نی متفاوت است .یکی از ًفریحدات دائمدی
و ارهان یداییناپذیر زندگی مردم بدشهر «قلیان» است .قلیان از لدازم پذیرایی در شبنشینیها
و میهمانیها بذ حساب می آید و چذ در مجال یش و چذ در مراسم سدگداری و عد ا همدداره
حضدری پررنگ دارد« .هشیدن قلیان در مجال ع اداری بذ ویهه مجل زنانذ امدری معمددس و
بر عهد صاحب ع است هذ از همان ًشکیل مجل  ،در ًدارک ًهیۀ زغاس و ًنباهدی قلیدانیهدا
برآید» (احمدی ریشهری،3123،ج .)223 :3گددیی صددای دلنشدی قُدلقُدل «قلیدان» مددن
لحظذهای ًنهایی و دلتنگی و مرهمی بر زخمهای دس خستذ و رنجدید مردم اید دیدار اسدت:
«ای ابر! ای ًرانۀ پای ایاقها /همراهساز قلیان ،شبهای خستگیً /ا صبح ،پای پنجدره مانددن/،
خداندنً /ا صبح سدی دورًری پاره ابر /راند» (آًشی،3131،ج.)123 :3
در نگدداهِ آًشددی صدددای قلیددان مددادرب رگش از صدددای ًمددام سددازها و خدانندددگان یهددان
خدشآهنگًر است« :بیا بذ لحظذهای وحشی خددمان برگردیم /بذ یرعذهای گ ِ گرم چدای/
بذ بانگِ بیامان گنجشدکان /و ادبط صددت زندد قلیدان مدادر بد رگ /هدذ از ًمدام گیتارهدا و
خدانندههای فل ی زیباًر میخداند» (همان ،ج.)3171 :2
شنا هردن نی یکی دیگر از ًفریحات یندبیهاست هذ در شعر آًشی نمدد یافتدذ اسدت« :و
آن هذ بذ خداب م آمد دوش /اگر ًد نبددی افلیا بدد /هذ هندار هدسدذای مدرده /شدنای پشدت
میهرد» (آًشی3124،الف.)341 :
آًشی با حالتی ندستالد یک از اسبهای چدبی هذ در دوران هددهی با آنها بازی مدیهدرد،
یاد میهند« :هد اسبهای چدبی ما ،ای وای /همبازیان هرزه هجا رفتندد /فریادشدان بدذ هدچدذ
نمیپیچید /آخر هسی نگفت چرا رفتند » (آًشی،3131،ج.)43 :3

ز) مشاغل
بدمیانِ استانِ بدشهر ،در امرار و معاشِ خدد همداره چشمِ امید بذ طبیعت دوختذاند و نگاهشدان
ن خدا بدده هذ شاید ًکذ ابری بیاید و بدارانی هدر چندد انددک ببدارد! هشداور ِز ینددب
بذ آسما ِ
میداند هذ لبهای زمینش خشک است اما با بیلِ امید ،آن را شخم میزند .ماهیگیرش با ًدهل
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بذ خداً ،در در آب میانددازد .ی اشددانش بدذ امید ِد رزق و روزی حدالس دسدت یداری بدذ ناخددا
میدهند و ناخدایش آشنا بذ ًالطم دریا ،یهازش را پیش میراند .در بدشهرِ قدیم مردم یا بازیار
بددند یا یاشد ،ناخدا و یا صیاد.
هشاورزانِ یندب و زحمتکشًری قشرِ بدشهر ،بازیاران بددهاند .هسدانی هدذ از خددد زمدی
زرا عی نداشتند و در زمی ِ اربابان مشغدس بذ هار بددند .بازیداران همیشدذ امیددوار ِآمددنِ بداران
بددهاند .از ای رو ،آًشی در قطعۀ زیر از بازیار میخداهد هذ شاد و امیدوار باشد زیرا او بدی باران
شنیده است؛ بارانی هذ برای چشمروشنی زمی میبارد« :هاله هج بگذار ،ای بازیدار ،هدذ بداران/
پ از ه ار افاده /بذ چشم روشنی خاکِ ًشنذ میآید» (آًشی3121،ج.)33 :
 صیاد ...« .امید در نجاًش بندم /بذ ساحل دوری ،آن سدی یهان /شاید بذ ًدر مداهیگیریافتد /بیندا و شریف /و صیادی چا ک بپرورد او را» (آًشی3123،الف.)311 :
 ملدان« .آنک ،نگاه هنید ،آنجا! /دد نذ دور آنچنانکذ نیاریددیددد /بدر عرشدذهدا ملددانهدایعریان را /با ریشهای انبده در چهرههای وحشی نامالدف /و زیر ابروان پر پشدت /ان چشدمهدای
مدتی هاونده را /دد آن اخترانِ شیشذای سب  /آنگدنذ سب هذ انگار از بندادر ِهیهدانی /بدر خددابِ
خاهی ما /نازس شدهاند» (آًشی3123،ب.)13 :
 ماهیگیر« .خمپارههای مسلدس /خدن روی یبهۀ نامرئیً /ف میهنند /و در شعاع فسدفریآب و دود چدب /رخسار پرصالبت ماهیگیرً /کثیر میشدد در آینۀ پاروً /ی ً ...ا  ...روً /دی ً ...دا
 ...رو» (آًشی.)17 :3171،
 ناخدا« .ای همذ نفری چرابا م  /م هیم ی ناخدای آخری بندر  /هشتی بدیناخددایگدر( »...آًشی3121،الف.)352 :

ح) خوراک
هر منطقذ و ناحیذ بذ ًناسب آب و هدا و طبیعت ویه ساحلی یا هدهستانی یا هدیری از پدشدش
گیاهی و فضای پرورشی یاندری خاصی برخدردار است .استانِ بدشهر نی مانند دیگر مناط آب
و هدای ویهه و طبیعت دریایی منحصر بذ فردی دارد .بندر بددن بدشهر سدبب شدده اسدت هدذ
بخشی از غذای سنتی و بدمی آن را انداع آب یان و ماهیهای گدنداگدن ًشدکیل دهدد؛ غدذاهایی
مانند پلدماهی و قلیذماهی هذ از ارزش غذایی با یی نی برخدردارند .در ادامدذ بدذ یکدی از اید
غذاهای بدمی هذ در شعر آًشی نام برده شده اشاره میهنیم.
 َل َل « .امشب غذای "ل ل " داریم /دد با سنگسر دد /فردا سفر بذ شاریذ در پدیش اسدت/.ماه دگر بذ هند /یا "هانتدن" /دیگر محلذهای سیرافی در هانتدن /گمنداماندد» (آًشدی3123،ب:
.)35
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شاعر ام نام بردن و معرفی هردن یکی از غذاهای بدمی بذ ندع شغل بیبرنامذ و غیرقابدل
پیشبینی ملدانان نی اشاره میهند .گدیی شاعر از آوردن نام غذا ًعمدی ویهه دارد وگرندذ هدی
ارًباطی با هلیت شعر ندارد .در ام آن بذ ندعی ماهی بدمی نی اشاره میهند.

ط) جانوران و پرندگان
در شعر آًشی ،از انداع مختلف یاندران صحرایی ،دریایی و پرندگان سخ بذ میان آمدده اسدت؛
یاندرانی همچدن اسب ،شتر ،قاطر ،پلنگ ،آهدً ،یتروکً ،یهد و شاهی  .دلیل بدمی بدذ حسداب
آوردن ای یاندران آن است هذ در یریان زندگی آًشی ویدد داشتذاند .برای مثاس ،اسدبی هدذ
آًشی از آن یاد میهند مشخصاو آًشی معرفی هرده است« :یادم میآیدد در یکدی از خاندذهدای
محقر زندگی میهردیم و ًنها اسب سفیدی هذ از دشم و دستگاه گذشتذ برایمان باقی مانده بددد،
هر روز با یاس و دُم بریده و زخمی بر گُرده غروب بذ خانذ برمیگشت و م چذ عشدقی بدذ اید
ًنها بازماند دوران فخر خانداده داشتم و هر بار هذ او را خدنی و غمگی میدیددم ،اید اسدب
سفید زیبا هذ ق س هم بدد یعنی خاسهای قرم ی در سدفیدی انددام داشدت ،پرًدد پریددهرندگ
همیشۀ رویاهای م شد و در م و در شعر مد ماندد» (یاحسدینی .)331 :3174،و آًشدی در
همذ یای شعرش با اوست« :اسب هذ در شعر شاعران سمبدس ندعی بدویت و معصدمیت اسدت،
در مقابل معانی و بیان آًشیً ،مامیت خدد را از دست داده :اسب خداطره ،اسدب غفلدت ،اسدب
گریذ و ( »...سپانلد« .)352 :3173،اسب سفید وحشی اینک گسسدتذ یداس /بدر آخددر ایسدتاده
غضبناک /سم میزند بذ خاک /گنجشدکهدای گرسدنذ از پدیش پدای او /پدرواز مدیهنندد /یداد
عنانگسیختیهاش /در قلعذهای سدختذ ره باز میهنند» (آًشی ،3131،ج.)27 :3

 برگهسالو
پرندهای است هذ فقط در دشتهای گرم استان بدشهر و دشتستان زندگی میهند« :در همدی
لحظذ هذ معراج ًخیل را– در دود سبکخی سیگارم /از همی پنجر هدچک – قاب دنیا /دُلدُلی
ساختذام /بیگمان از گلدی هدچک خدیش /آفری وطنش را /شدعر بدیطبلدی پرداختدذ "برگدذ
سالد"» (آًشی3124،الف.)77 :
یاندر دریایی نی در شعر آًشی بازًاب گدناگدنی داشتذاند .اید یداندران بیشدتر از ماهیدان
انتخاب شدهاند .در استان بدشهر( ،بنادر استان بدشهر) ماهی فراوان است و عد زیادی از مدردم
ای مناط از ماهیگیری روزگار میگذرانند« .دربار خلیج فارس و مندابع حیداًی آن در فاصدلۀ
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ساسهای  3134و ً 3132دسط یک هیئت دانمارهی مدسدم بذ بلگداد 3مطالعاًی صدرت گرفدت
و نتیجۀ مطالعات بذ صدرت سذ یلد هتابً ،حت همی نام منتشر شد .بذ مدیب ًحقیقدی هدذ
شده در خلیج فارس و آبهای ساحلی یندب ایران ،بالغ بر  2111ندع ماهی زیست میهند هدذ
از نظر ًنددع و دارا بدددن تخیدر پدروًئی از غندیًدری تخدایر هشددر بدذ شدمار مدیروندد»
(بدیعی،3172،ج.)222 :1
«ماهی بحرِ شرابم ،شبهۀ مسدتی چدرا  /هد بدذ مداهی ًهمدتًدر دامندی هدذ مدیزندد!»
(آًشی.)51 :3121،
انداع ماهیها در ای بنادر صید میشدد هذ قسمت عمد غذای گدشدتی سداهنان را ًدأمی
میهند .نام چند ماهی هذ در اشعار آًشی آمده اسدت ،بیدان مدیشددد .از مداهیهدای معدروف
بدشهر«شیر» و «شدریده» نام دارد« .ای ماهیها در ًمام نقاط خلیج فارس مخصدصاو در ناحیدۀ
بدشهر فراوان است و یک ندع خدراک بسیار عالی بذ شمار میروند» (بدیعی،3172،ج.)223 :1
«بندر! /صیادِ پیر خستۀ یک دنده /هذ ًدر سب دریا را /غران رقص مددهش "شددریده"هدا و
"شیر" /بر هتف گره زده /با قصدِ روستاهای مطرود /میهشانی و ( »...آًشی3123،ب.)22 :
بررسی آثار آًشی نشان میدهد هذ ای شاعر از همۀ عناصر بدمی در شدعر خددد بدذ خددبی
الهام گرفتذ و شعر او آیینۀ ًمامنمای فرهنگ ،شید زنددگی ،باورهدا ،اعتقداداتً ،داری و حتدی
خدراک و پدشاک مردم یندب است .با مطالعۀ آثار او اطالعات گدناگدنی در زمینۀ یامعذشناسی
ای خطذ از هشدرمان میًدان بذ دست آورد .شعر آًشی چنان با ای عناصر آمیختدذ شدده هدذ
یدایی از ای عناصر بذ من لۀ زواس شعر اوست .زبان ادبی او زبان زنددگی مدردم ینددب اسدت؛
زبانی هذ برای خدانندهای ناآشنا نی گدیاست و میًداند او را بدذ عمد یامعدذ و زنددگی مدردم
یندب ببرد.
عناصر طبیعت بدمی بدشهر هذ در شعر آًشی بازًداب یافتدذاندد ،بیدانگر فضدای طبیعدی و
یغرافیایی بدمی است هذ میًداند معرف شدعری بدرّی و فضدای سددختۀ ینددب باشدد .فضدای
مجازی هر شعر ،برخاستذ از فضای فی یکی و طبیعدی سدرایند آن شدعر اسدت .شدعری هدذ از
وا ه های سب ه و درخت و ینگل و باران سرشار باشد ،بیدانگر فضدای پربداران و بهداری اسدت و
شعری هذ از آفتابِ سدزان و دشتِ داغ و ماسذهای ًشنذ مایذ گرفتذ باشد ،گدیای فضایی گرم و
سدزان است .بنابرای ً« ،مای عناصرِ طبیعی و اقلیمی ،صبغۀ بدمی یا رنگ محلی شدعر شداعران
نی متفاوت خداهد بدد» (شفیعی هدهنی .)331 :3121،آًشی ،برخالف نیما ،در سرزمینی رشد
هرده هذ نسیمش ًَشباد بدده و بارانش شریی .ویدد خشکسالیهای پی در پدی و چشدم امیدد
دوخت بذ نخلهای سدختذ هذ بادهای گرم ،شداخذهدایش را پریشدان هدرده مدیدب شدده ًدا
1. Belg wadd
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سدزندگی و خشکی و ًشنگی مایذهای اصلی شعر او را شکل دهد .آًشی یندبی است ،از ای رو
فریاد خشکسالی و در یستویدی باران بددن ،یکی از ب مایذهای شعر اوست .آًشی همنددا بدا
هشاورزان ،در نیامدن باران ،آه ،سرمیدهد و افسدس میخدرد هذ چرا ابرها نازا و عقیمانددً« :دا
هی  /باران"آه  ...و آیا  /" ...باران"حیف و صد حیف!/ای ابر ،هم  /" ...و ابرها هذ گداه سدترون /
و ابرهای ًردید» (آًشی،3131،ج.)113 :3
یکی از شاخصًری پدیدههای طبیعی استان بدشدهر ،وزش بادهدای گدرم و سددزان اسدت.
وزش ای بادها معمد و از اواخر فروردی ماه آغاز میشدد و ًدا روزهدای پایدانی مردادمداه ادامدذ
دارد« :در هدچذهای چادر و نجدا /زنهای سیب و سب ی و پرحرفی /اسرار میسپارند بذ بادهای
گرم /و بادهای گرم اسرار میفروشند .../بذ عرشذها و اسکلذهای خی  /بر عرشذها و اسکلذهدای
خی  /خدرشید بامدادی بندر میًابد( »...آًشدی .)323 :3171،آنچدذ در اینجدا خددد را نشدان
میدهد درهمآمی ی هنری شاعر از پدیدهای طبیعی و رویکرد خصدلت و اخالقدی زندان یامعدذ
است هذ چادر میپدشند ،در هدچذها مینشینند و بذ پ پ گدیی و نجدا مشغدساند.
دشتهای گرم و بادهای داغ و ًی ی آفتاب ،یک از مظاهر اقلیم ِیندباند هذ در شعرِ آًشی
نمددِ فراوانی دارند (حسینی هازرونی .)33 :3121،ای مضامی و دیگر مضامی ِ طبیعدی بدشدهر
تاًاو ناگدار است ،اما در باور و نگاهِ آًشی میًداند برای گلدا نامِ زیبای معشدق ،مکانِ رویشدی و
نمادِ احیاگری باشد هذ عاش از استشمام رایحۀ آن سرمست شدد« :نامت/گلدا های بذ سدپیدای
ماهتاب و سپیدهست /در باغ اطلسیها /و دشتهای گرم شببدهای دشتستان» (آًشدی:3171،
.)11
زاویۀ ًابش خدرشیدِ یندب ،در بیشتر روزهدای سداس ،بدذ ویدهه در ًابسدتانِ بدشدهر هدذ از
فروردی ماه ًا آبان ماه ادامذ دارد ،مستقیم است و ای بر سدزندگی آن میاف ایدد« :بگدد بیایدد
خدرشید پر طنی یندب /بگد بسدزد در م مرداب یاس را /بگد برانگی د بر ًیغۀ طالیی صدبح/
ای قدچ پیر را /دوباره رو بفراز از شکافهای هبدد /بگد بخداند با هر دهان هذ میداند /بگد بنالدد
با هفت بند گریاش چدپان( »...آًشی3121،ب.)371 :
شاعر دیدگاه فلسفی خدد را با لباس طبیعت یندب ارائذ میدهد و ای هنر شاعر اسدت هدذ
پدید طبیعی ایتماعی را با عنصر فلسفذ در هم میآمی د .ماسذهای سدختذ و گرمازده و ًشدنۀ
یندب ،از بیبارانی بذ قطر آوازی دلنشی هذ از گلدی پرنددهای مدیچکدد سدیراب مدیشددند:
«برگهای نخل /بیاشتهای باران /دس بازمیهنند قطرهای ناخدانده را هذ از گلدی مرغ میچکدد
و ماسذهای سدختذ ،سیراب میشدند» (آًشی.)13 :3171،
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ی) آب و هوا
از دیگر مؤلفذهای بدمیگراییً ،دصدیف آب و هددای اقلیمدی اسدت« .اسدتان بدشدهر بدذ دلیدل
هم سطح بددن با دریا ،آب و هدای بسیار گرم و شدریی و در برخدی نقداط ،خشدک و سددزان و
ًابستانهای طاقتفرسایی دارد» (حسینی هازرونی .)33 :3121،آًشی در اشعار خدد ،بدذ ًمدام
ویهگیهای ای آب و هدا اشاره میهند .بذ ًابستانی هذ چدن ا دهایی خشمگی زبانذ میهشد و
با آًش همچدن اسید ِخدد ،درختان و گیاهان و حتی سنگها را خاهستر میهند« :همداره /چدذ
آن زمان هذ خاک /روی ایاقِ سب بهاران /یا در حری ِ سردِ شقای ها میسدزد /یا آن زمان /هد
حل ِ ا دهای خشمی ًابستان /آًش زباندذ مدیهشدد بدذ ًد ِ هُهسدار /و از آًدشِ اسدیدی زهدر/
میگردد خاهستر /مانندِ سنگ ،بدًذ بادامِ خشک و خار» (آًشی3124،ب.)25 :
شبیذ آفتاب بدذ ا دهدا ،خددد گدیدای ًرسدناک و غیرقابدل ًحمدل بدددن آن اسدت .آفتدابِ
ًابستان ِیندب ا دهایی است هذ در هدچذ و خیابان میگردد و دُم میهدبد و روز را بدذ آسدمان
دود میهند« :میگدیم :آفتاب /روز از بلندًری بامهای شهر /ناقدسِ زر طنیدنش را /برمدیدهدد
طنی  /و گلۀ هلیدها را /با سمت خداب بستگی حجرهها /هی میهند /و شهر در ًالطم فدد د و
فکر /برق میزند /و پیش میغلتد غرّا و /چدن ا دهایی خشمی /دُم میهدبد /بر خانذ و خیابان /و
دود میهند  ....روز!» (آًشی.)312 :3171،
گرمای نیم روز یندب چنان است هذ گدیا آسمان و ههکشان سدختذ است و زمی از شددتِ
گرما ع ادار است .از ای رو ،شیدن سرمیدهدد و ادجذ مدیزندد« :در آسدمان /ددد در ههکشدانِ
سدختذای /گدیا /بر طبلۀ وا گدن ع ا میهدبند /و شیدن مداومی از خاک /دد در نیمدروز ًع یدذ/
بذ آسمان سدختذ ًبخیر میشدد» (آًشی3121،ب.)23 :
در یندب ًابستان از بهار آغاز میگردد؛ چرا هذ ًابستان داغ ،بدذ بهدار ظریدف انددام ایداز
خددنمایی نمیدهد .از نیمۀ فروردی  ،بادهای گرم وزیدن میگیرند و گیاهان از شدت ًابش ندر
خدرشید ،سر در خاک میافکنند و درختان سرسخت گ و هُنار پهمرده میگردند« :خرزهرههای
وحشی گل دادهاند /و درههای گرم یندبی /از رنگ و عطر هف هرده /.در ای اردیبهشت سدزان/
هذ سدر و گ از حرارت خدرشید /پهمرده میشدد» (آًشی3123،الف.)71 :
آفتابی هذ پیشانیها را میسدزاند و عرق بر ً مردمان زحمتکشِ یندب می نشاند« :آمددم
از گردِ راه گرم و عرقری  /سدختذ پیشانیم ز ًابشِ خدرشید /مرهبّ آشدفتذ یداس خاندذ شناسدم/
سُم بذ زمی میزند هذ :در بگشایید» (آًشی3121،الف.)311 :
گاهی رطدبت هدا چنان اف ایش مییابد هذ آسمان چدن آیینذای غبار گرفتذ ،ز لی خددد را
از دست میدهد« :همچد آیینذ بستذ زنگار /دد در غبارِ عطش زای بندر ددد /آسدمان و دم هدرده
پیداست /و آن طرف نی گسترده دریاست» (همان.)55 :
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در ًابستان یندب ،گاهی صبح بسیار زود نی هدا شریی است؛ آنگاه هذ مداهیگیر بدا ًدهدل
راهی دریا میشدد .آسمانِ گرگ و میشی بدشهر ،خی ِ شریی و رطدبت است« :ظلماتِ خی ِ
بندر را /یک قای از هناره یدا میشدد» (آًشی.)17 :3171،

ک) اماکن
یکی از مؤلفذهای بدمیگرایی ،تهرِ نامِ مکانهای بدمی و اقلیمیِ هر منطقذ است؛ مکانهایی هدذ
هر هدام بذ نحدی با ته و زندگیِ شاعر یا ندیسنده گره خدردهاند و بخشی از ًقددیم زنددگی او
را رقم زده اند .زیست در ای شهرها ،هار و اشتغاس ،پرداخت بذ ًحصیل ،عالقۀ شخصدی شداعر،
وقدع حدادث ًاریخی و طبیعیً ،دصیف طبیعتِ بکر و زیبدای آنهدا ،اشداره بدذ ًداری ِ پرفدراز و
نشیبشان ،بیان دغدغذهای شخصی شاعر نسبت بذ ًغییرات بدذ ویددد آمدده در اید شدهرها از
یملذ عللیاند هذ شاعر بذ نام شهرها و روستاهای محل زندگی خددد اشداره مدیهندد .در دفداًر
شعر آًشی نام مکانهای زیادی دیده میشدد .ندام شهرسدتانهدا ،شدهرها ،روسدتاها ویدا حتدی
دهستانهای بدمی شاعر هذ وی ،بخشی از عمر خدد را در آنجا سپری هرده یا بدذ نددعی بدذ آن
مکان وابسدتگی عداطفی دارد .دهدرودً ،نگدۀ دی اشدک  ،بدشدکان ،فاریداب ،دشتسدتانً ،لحدذ،
چاهکدًاهً ،لخانی ،گردنۀ بُ پر ،چل هرّه ،بدشهر ،سیراف ،خلیج فارسً ،شّان ،طداقِ یندی ،طداقِ
خدنی ،قهدهخانۀ هاهی ،بندرگاه ،پال  ،خارک ،خدرِ ریگ ،بیرمدی و مد رع رئیسدی از مکدانهدا و
شهرهاییاند هذ در شعر آًشی بذ آنها پرداختذ شده است .از میان اسامی مناط بذ هدار رفتدذ
در آثار آًشی «دشتستان» با ًری بسامد ًکرار را داراست ،چدن «ب رگًدری غدم آًشدی ،درد
خشکسالی و ًشنگی دشتستان است» (سالیی .)71 :3131،آًشی ،در قطعدۀ زیدر بدرای درمدان
بیآبی و خشکسالی دشتستان ،خدد را آب میپندارد و آفتاب را سدگند میدهدد هدذ او را بخدار
هند و ببرد بذ دشتستان و ببارد« :بذ نیمروز /مرا ببر /مرا ببر بذ دیداری /،ببدار /،هدذ آنجدا /هد ار
دست پسینگاهان /قبای ند خدد را /بذ شاخذهای بیثمر ابرهای سترون ،نیداز مدیبندندد /مدرا
ببر /ببر /ببار بذ دشتستان» (آًشی3121،ب .)333 :شهرگری ی و «بی اری از شهر و عدارض آن
و روی آوردن بددذ روسددتا و طبیعددت ،یکددی از مضددامی فراگیددر شددعر دور معاصددر اسددت»
(حس لی)415 :3121،؛ خصدصیتی هذ در شعرِ آًشی نی میًدان آن را بذ وادح مشاهده هرد.
آًشی ،اگرچذ «پیرانذسر» در «شهرخاص»ِ یم در پا یشگاه گاز بدذ هدار اشدتغاس داشدتذ امدا از
اینکذ صنعت و ماشینی م ،طبیعت را خدشذدار هرده است دلگیر و آزردهخداطر اسدت .از اید رو،
همۀ پدیدههای صنعتی و ماشی های راهسازی در نگاه او مدیدداًی زشت و هریذاندد« :صددگام
دورًر /رأس ه ار پای بداندام /پشت حصار سیمی پا یشگاه /می پیچد /و میهشد بذ دنباس /هرم
دراز مضحک خدد را /بذ یاد "همربندی"ً /ا "سذ راه یم" /بذ یاد یدید بازرگانی در پیچدد/
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و رو بددذ سدددی سددیراف /در امتددداد "خددط لدلددذ" /از پددی و ًدداب گردنددذهددا بگددذرد» (آًشددی،
3123ب.)43 :
از دیدِ آًشی ،آمدنِ صنعت بذ شکلهای گدناگدنِ گاز یا نفت بذ یهت آن است ًدا آهددان و
ًیهدها را بکدچاند و شقای های وحشی را بسدزاند .او عقیده دارد ًمدن بدا یلددههدای خشد و
ا دهاوش ِخدد امنیت وحدش را بر باد میدهد« :سذ مشعل میسدزد /یکی بر چکداد و دو دیگدر
بذ دامنذ /یکی بر ماز ا دهاوش هده /شعلذ میوزاند /دو دیگدر /بدذ دره و دامندذً /دا بدادام بندان
سراسدیمذ شددند /یکددی مدیسدددزدً /دا ن دیددک نشددد شدغاس گرسددنذ /بدذ خدابگدداه /بدذ معددد
پریدیذهباب "شرهت" /دو دیگر میسدزندً /ا آهدان و ًیهدها /بذ درههای دوردست بکدچندً /ا
شقای و مرزنگدش بسدزندً /ا وحش /ایم نماند در حریم آبادانی» (آًشی،3131،ج.)115 :3
یکی از بدمیًری سرودههای آًشی «ًرییعبندی برای لنگرگاه همیشگیام :بدشهر» اسدت.
او در ای شعر بذ بیان ًاری پرفراز و نشیب بدشدهر مدیپدردازد« :آه ای همیشدذ بنددر! /یدابدی
خستذای /هذ گاری ب رگ قصیل خلیج را /بذ سدی شدرهزاران /بر شدانذ مدیهشدانی و  /...هرگد
نمیرسانی![ /چذ راه بینهایتی /:چذ مهههای ًل بلندی دارد /اید آفتداب! /هدذ غددس از سدراب
میرویاند /و زهر از بیابان مییدشاند /چذ ظهر مخافتی!]» (آًشی3123،الف.)23 :
آًشی در «خلیج و خ ر» بذ ًفصیل بذ مقدلۀ سیراف پرداختذ است و ًاری هه و پرفدراز و
نشیب آن را ورق میزند .او اندوهگی ِ سیراف است« :اید بندای سدیراف نیسدت /زخدم عمید
شمشیر است /با اسبهایی از سنگ /اردوی روزگار گذشتذ است اینجا /ای دخمذهدا ندذ مقبدر
گبران /هذ حدقذای خالی چشمان ماست» (آًشی3123،ب.)32 :

ل) شخصیتها
شخصیتهای بدمی از مهمًری بُ مایذهای بدمیگرایی است .شخصیتهایی هذ در زمیندذهدای
مختلف سیاسی ،نظامی و فرهنگی شناختذ شدهاند و برای هر منطقدذ افتخدارآفری بدددهاندد .از
ای گدنذ افراد در اشعار آًشی فراواناند .در میان استانهای ینددبیِ هشددر ،اسدتان بدشدهر بدذ
دلیل داشت ِ بیشتری مرز دریایی با هشدرهای عربی ،همچنی داشت ِ منابع عظیم نفت و گاز و
تخایر دریایی و معدنی یایگاهِ ویهه و حساسی دارد.
یایگاه خاص اقتصادی ،و اهمیتِ سدقالجیشی و اقتصادی آن مدیب شده ًا اید سدرزمی ِ
زرخی  ،همداره مدرد طمع و هجدم پیاپی بیگانگان قرارگیرد .چنانکدذ از ًاریخچدۀ آن پیداسدت،
ای استان مدرد ًجاوزِ هلندیها و انگلیسیها قرار گرفتذ اسدت .در اید ناحیدذ از هشددر ،افدراد
سیاسی و نظامی بسیاری ظهدر هردهاند هذ بذ مقابلذ با متجاوزان پرداختذاندد و اسدتعمارگران را
از مرزهای هشدر رانده اند .افرادی مانندِ رئی علی دلداری ،خالدحسی دشتی و میرمهنّا هذ بدذ
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ندعی یان و ماس خدد را در راه آزادی میه فدا هرده و برای وط مایۀ مباهات شددهاندد و نید
شاعرانی چدن فای و مفتدن هذ با اشعار دشم ستی خدد بر دردهدای مدردمِ رندجهشدید اید
سرزمی مرهمی نهادهاند .آًشی بذ قهرمانان و شاعران مدط ِ خدد عش میورزد و ای عش را
با یادآوری نام و خاطر ایشان در اشعار خدیش بذ ظهدر میرساند.
رئی علی دلداری یکی دیگر از قهرمانان مبارزه با نیروهای متجاوز انگلی بذ خاک ینددب
ایران و پیشتاز ینگ چریکی اد استعماری مسلحانذ است (نبدیپددر .)333 :3177،وی فرزندد
رئی محمد ،هدخدای دلدار است .رئی علی هم در زمان استبداد صغیر محمدعلی شاه قایدار
در رأس مبارزان و آزادیخداهان قرار داشت ،هدم در یریدان یندگ یهدانی دوم در مبدارزه بدا
نیروهای بیگانۀ انگلی در یندب پیشقدم بدد .انگلیسیهدای اشدغالگر هدذ شداهد سرسدختی و
شجاعت دلداری بددند ،در ابتدا سعی هردند با رشده بذ ًطمیدع او بپردازندد ًدا از مبدارزه دسدت
بردارد و بیطرفی خدد را اعالم هند .اما دلداری ،قاطعانذ پیشنهاد هر ندع سازش را رد هرد و بدر
ادامددۀ مبددارزه پافشدداری هددرد و بددذ حمددالت خدددد علیددذ نیروهددای انگلیسددی ادامددذ داد
(حددایینددهاد« .)21 :3173،شددهادت رئددی علددی دلددداری در ًدداری  21شددداس 3111ق32 /
شهریدر3231ش1 /سپتامبر3335م در محل ًنگک صدفر در بدشدهر از وقدایع ًداریخی و مهدم
منطقۀ یندب بذ حساب میآیدد» (حمیددی .)232 :3124آًشدی بدذ یداد یدانهدای مشدتعل
رئی علی دلداری و سایر همرزمانش از خطۀ دشتی و دشتستان و ًنگسدتان هدذ در نبدرد ادد
استعمار معروف بذ «دلیران ًنگستان» در برابر یهانخدار انگلی  ،خددن پاهشدان بدر مرزهدای
زخمی میه ریختذ شد ،قطعذ شعری با نام «فشنگ گل ،گلدلۀ بدسذ» سروده اسدت هدذ در آن
بذ هشتذ شدن رئی علی بذ دست یکی از افراد محلی اشاره میهند هذ در ًاری بددمی بدشدهر،
واقعۀ ًل ًاریخی قلمداد میشدد« :وقتی هذ دست نامرد ،از پشدت ،زخدم زد /پرًداب خددن بدذ
چهر نامردً /ف هرد" /:زخمِ سیاه!  ...آه  /...دیگر ،بمیر ،مرد! /های زم را نذ دشدم  /هدذ دسدت
هدر دوست فرود آورد /"...آنگاه /مرد رشید ًنگستان /از ارًفاع فریادی /دد هد سدینذ برنیاوردددد
افتاد» (زنگدیی.)32 :3177،
آًشی معتقد است هذ رئی علی نمرده و مرد و زن ِایرانی را بذ پاسدداری از خداک مدیه و
برافراشتذ نگاه داشت بیرق سذ رنگ هشدر ع ی مان ایران فرامیخداند« :برخی دوست /پیشآور
آن قبای نیاهانم را /و آن طاقِ مدازیِ سر و سفید و سب  /و آن خلعتِ مبارکِ ایرانم را /پیشآر،
چدن هذ ما /ای خلعت /ای طاقۀ بلند مدازی را /روی ًمام خاک /روی ًمام دریاهدا /بدذ اهتد ار
درخداهیم آورد» (همان.)25 :
«میرمهنّا» از یملذ شخصیتهایی است هذ در ًاری ایران ًعریف دوگاندذای دارد .برخدی او
را دزد و راه ن دریایی خدانده و انگی او برای مبارزه با اسدتعمارگران هلندد و انگلدی را ًنهدا
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منافع شخصی و قدرتطلبی میدانند؛ و بذ اعتقاد برخی دیگدر او قهرمدان استعمارسدتی اسدت.
میرمهنّا از اهالی بنددر ریدگ اسدت و بدذ میرمهنّدای بنددرریگی شدهرت دارد .پددر او میرناصدر
بندرریگی در آخری ساسهای حکدمت نادرشاه افشار بر بنددرریگ و رود حلّدذ و ی یدر خدارک
حکدمت داشت (یاحسینی .)42 :3174،میرمهنّا در چهدارم اندیدۀ  ،3711اسدیران هلنددی و از
یملذ هدًینگ [فرماند ارًش هلند] را آزاد و با دو هشتیِ محلدی ،آنهدا را رواندۀ بدشدهر هدرد.
بدی ًرًیب ،با سقدط ی یر خارک ،دوران سلطذ و نفدت یک قرن و ندیم هلنددیهدا در خلدیج
فارس پایان گرفت (اسدی .)41 :3124،آًشی گدشذهایی از رشادتها و قهرمانیهای میرمهنّدا و
بذ آًش هشیدن ناوها و هشتیهای بریتانیایی را در «خلیج و خ ر» بذ ًصدیر هشیده اسدت« :در
بادهای شریی سنگی  /در ظلمتی هذ غلظت خدد را  /بیماه ،در مهدی متدراهم مدیپدشداند /از
چشمهای سالعِ هیهانی /یک "بدم" بادبانی /زیر شراعِ ًاریکش /از "خدر" "ریدگ" مدیگسدلد /و
ساعتی دگر /آن سدیًر – /یک غدلناو بریتانی /بدا معدد پُدرِ ً ویدر و سدرب /از درد مدیًرهدد/
نارنجهای مشتعل /فداره میشدند از ده مار /و در فضای دریدا مدیپشدکند /و "خدارک" را /در
چشم خی ًاری  /عریان میدارند» (آًشی3123،ب.)51 :
اگرچذ برخی میرمهنّا را راه ن مینامند اما بذ اعتقاد آًشی ،ای استعمارگران بددند هذ بذ او
لقب دزد و راه ن دادهاند؛ «دزدی هذ هی گاه بر نان سفرههای هددهان بندری دست دراز نکرد
و نفت را ی روغ فتیلۀ فاندسهای هدچک نقشی نمیشناخت» (سالیی .)211 :3131،آًشدی
بذ میرمهنّا اطمینان خاطر میدهد هذ حقیقت روزی برمال خداهد شد و چشدمان حقیقدتبدی ،
دزدان واقعی را خداهد شناخت« :ای چند و چدنها بیهدده است /بیهدده است ،میرمهنّا! امدا /...
اما همیشذ چشمانی پنهان و رفابی هست /هذ مدی زاس را /از ماستِ ًرش ًاری برهشدد /هدذ
راستها و دروغان را /در اغتشاشِ روایتها روش هند» (آًشی3123،ب.)11 :
استان ِبدشهر از گذشتذ ًاهندن شاعران معروف و یاوداندذ ،علمدا و محققدان و ندیسدندگان
بسیاری را بذ خدد دیده است .شاعرانی مانند فای و آًشی هذ شهرت آنها از استان فراًر رفتذ و
با اشعار بریستۀ خدد سهم مهمی از متدن میه را از آن خدد هدردهاندد .همچندی  ،شداعران و
ادیبانی چدن مفتدن هذ بذ د یل گدناگدن نام و آوازهشان در محدود یندب مانده است.
یکی از شخصیتهای ادبی یندب ،فای ِ دشتی ،دوبیتیسرای ب رگ ایران است هذ بدا اشدعار
ساده و بیًکلفانۀ خدد ،یایگاهی ویهه را بذ خدد اختصاص داده است« .او یک شاعر ملدی اسدت
هذ بذ وسیلۀ اشعار بیپیرایذ و سادهاش خدد را بذ سراسر ایران معرفی هرد و تهد عدامیًدری
افراد یامعذ را نی بذ خدد یلب نمدد» (سید خشک بیجاری .)21 :3172،مقدلۀ قابل ًدیهی هذ
در ارًباط با زندگی فای در میانِ مردم رواج یافتذ ،افسانۀ زندگی عاشقانۀ او با پری است .آًشدی
ادعا میهند« :در هددهی ،عصرها هذ گلذ را بذ آغل میبُرده ،دوبار پریان را دیده است ،او هرچدذ
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بذ بچذها سیخدنک میزده ،هذ نگاه هنند و ببیند آنها مسخره میهردهاند یا میًرسیدهاندد ولدی
چی ی نمیدیدهاند» (ًمیمی .)41 :3125،او بذ ویدد «پری» معتقد اسدت و آن را در قطعدذای
بذ نام «چند و چدنی با فای » بیان میهند .آًشی در ای قطعذ با فای درد دس میهند ،او را عمدد
خطاب میهند و دربار داستان عاشقانۀ او با پری سخ میگدید .او خدد را مانند فای  ،پدریزده
میخداند...« :چذ گدنذ دست میهشی در رویهای مردمان /هذ بامداد همذ دیداندذ برمدیخی ندد
(همانگدنذ هذ دست بردهای /در خداب و خیاس م  /و م – دیدانۀ پریزده /میروم همدی عقدل
بذ ارسطد بفروشم» (آًشی3124،ب .)317 :در پایان ای قطعذ ،فای را یاودان میداند چدرا هدذ
در دس مدردم یداهرده و و شدعرش ورد زبدان مدردم شدده اسدت و اید همدان راز مانددگاری و
یاودانگی است« :درون قلبهای ساده یاهردن /و قای بر شط خدن و خطر راندن /مگر /،فدای !/
ًد را ای حشمت آیی نیست  /سرایان در صدای مردم /عمدیان! /مگر راز حیات یداودان اید
نیست » (آًشی3121،ج.)343 :
از دیگر شخصیت های فرهنگی هدذ آًشدی از آنهدا ندامی بدرده اسدت عبدارتاندد از بشخشدد،
مشهدرًری ندحذسرای بدشهر (آًشی3123،الف ،)24 :مشفتدن ،شاعر بلنددآواز دشدتی (همدان:
 ،)224علی باباچاهی شاعر (آًشی3123،ب ،)33 :باهی شاعر (همان ،)25 :و نادِم شاعر (همدان:
.)25

نتیجهگیری
آنچذ می ًدان از ورود و استفاد عناصر ایتماعی در شعر شاعران معاصر بذ ویهه شاعر مدرد نظدر
استنباط هرد معرفی یامعذ زیستی شاعر استً .فاوت عمد شاعران معاصر و هالسیک ایدران در
حضدر عنصر زمان در شعر آن هاست .برای نمدنذ در شعر حافو با چندد مکدان در شدیراز و ندام
خدد شیراز برمی خدریم اما در شعر آًشی با چهره ،ندع رابطذ ،وسدایل مهمدانی و ًفریحدی ،نددع
غذا ،مشاغل و ی آن آشنا میشدیم؛ مقدلذای هذ از دیدگاه یامعذشناسی اهمیدت دارد .امدا هدار
اصلی آًشی معرفی خشک ای مدارد نیست بلکذ بذ شید هنری و در ًنۀ مسائل مهم سیاسدی،
ایتماعی ،مبارزاًی و طبیعت ارائذ میهند؛ اینکذ قلیان بذ هنگام دلگیری و غم و برای رفدع غدم
استفاده می شدد؛ اینکذ زندگی یک یندبی بذ دلیل بدینظمدی و نامشدخص بدددن احدداس دریدا
بینظم و بیبرنامذ است؛ اینکذ شخصیتهای مبارز و یاغی گدنۀ یندب ،چگدنذ مدیزیسدتذاندد و
چذ شخصیت فردی و ایتماعی داشتذاند ،از مداردی است هذ آًشی بذ زیبایی و بذ شکل هندری
در ًنۀ شعر ارائذ هرده است .محیط یغرافیایی و همۀ مسائل زنددگی مردمدان ینددب در شدعر
آًشی بازًاب یافتذ است .او هم بذ ًدصیف طبیعت مناط یندبی پرداختذ و هم از اید عناصدر،
یهت ًصدیرسازیها استفاده هرده است ،بذ گدنذای هذ بسیاری از یاندران و رُسدتنیهدای اید
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مناط نمادهاییاند هذ شاعر با استفاده از آنها دغدغذها و مشکالت خددد و مردمدان ینددب را
بذ ًصدیر هشیده است .بیان رشادتهای مبارزان یندب در مبارزه بدا اسدتعمارگران نید سدبب
شده است ًا شعر آًشی در عی حماسی شدن ،رنگ بدمی بیابد .دفاًر شعری آًشدی سرشدار از
عناصر بدمی است و با مطالعۀ ًکًک ای عناصر زیبا مدیًددان بدذ شدناخت یدامع و هداملی از
استان زیبای بدشهر دست یافت و ای ب رگًری ارمغدان شدناخت حدد و مید ان بددمیگرایدی
مندچهر آًشی است.
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