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 اشعار منوچهر آتشیهنری در  -شناختی بررسی جامعه

 2و مجيد مردانی 1سيد كاظم موسوی 

 چکيده

برآمده از اندیشۀ مخیل و احساس لطیف انسان است و آفرینندد  آن هدذ تاًداو مدیدددی      ای هر اثر ادبی
های گدناگدنی از فرهنگِ بسترِ زیسدتی   گردد و یلده ثر میأایتماعی است، خداه ناخداه از یامعۀ خدد مت

نگریسدت   ًدان با  دهد. رابطۀ ًنگاًنگ ادبیات با یامعذ چنان است هذ می خدد را در آثار خدیش بروز می
شناسی یک منطقذ دست یافت. مندچهر آًشدی،   بذ یک اثر، بذ اطالعات گدناگدن و مفیدی در باب یامعذ

و بذ یاری ای  عناصر، زندگی مردمان یندب را بدا   هبسیاری از عناصر بدمی یندب را وارد شعر خدد هرد
  منطقذ برای بیان اندیشۀ ًمام خصدصیات آن بازًاب داده است. او هم از عناصر طبیعت و یغرافیای ای

 با ًدیذ بذ اطالعدات  خدد بهره برده و هم از باورها، خدراک و حتی پدشاک ای  نداحی سخ  گفتذ است.
گرای  ًدان او را شاعر بدمی می ،گردد شناختی بدمی از آثار آًشی استخراج می وسیعی هذ در زمینۀ یامعذ

بدمی و اقلیمی ًعریفی هامل از یندب بذ ویدهه بدشدهر   های  لفذؤد هذ ًدانستذ است با مهرقلمداد  یمدفق
را در  ثیر آنأو ًد  زدپردابای  پهوهش ًالش دارد ًا بذ بررسی عناصر بدمی در اشعار ای  شاعر  ذ دهد.ئارا

 شناخت زندگی ایتماعی و آداب و رسدم و اعتقادات مردم ای  منطقذ نشان دهد. 
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  مقدمه
سازد و یامعذ ادبیات را. ای  سخ ، پیدند پدید  هنری ادبیات را بدا یامعدذ    ادبیات یامعذ را می

مند،  شناختی دارد. اینکذ شاعر یا ندیسنده بنا بذ نیاز یا هدف یامعذدهد هذ زمینۀ مهم  نشان می
هدا و   های بدمی و ایتماعی را وارد شدعر هندد، در نگداه اوس بسدیاری از آداب، رسددم، وا ه      پدیده

ًدان در فرایندد اید     سازد. اما آنچذ می ًعابیر و ًاریخچۀ زندگی مردمان زمان شاعر را متبلدر می
شدک نگدرش شداعر و دقدت      شناختی آن اثر است. بدی  برداشت هرد، نمدد یامعذوری از آن  بهره

دهد هذ ممک  اسدت در هدی     مخیل او شناختی هنری از یامعذ و ایتماع شاعر را بذ دست می
ای نتدان بذ آن دقت و صالحیت پیدا هرد. در اید  مددرد شداعران ایدران بدا ورود       هتاب ًاریخی

اندد اید  نمددد ایتمداعی را بدذ شداعران،        ا و حدادث ًدانستذه ها، مکان عناصر ًاریخی، شخصیت
ندیسندگان و همۀ مردم معرفی هنند. فردوسی، عطار، مدلدی، سدعدی، حدافو و ید آن از اید      

ًر و بیشتر شد. در شعر  ها بذ شعر ی ئی اند. از دوران مشروطیت، ورود ای  شاخص دستذ شاعران
و اب ار شاعری خدد را بذ عناصدر ایتمداعی بدذ ویدهه     ها  ای از مدًیف معاصر هذ شاعر سهم عمده

ًدر در اختیدار خداننددگان     شناختی بهتدر و دقید    دهد، ای  روشنگری یامعذ بدمی اختصاص می
 گیرد. قرارمی

ردیدف شداعران    ًری  شاعران معاصر و از شاگردان راستی  نیما و هم مندچهر آًشی از ب رگ
. شدعرِ او  سهراب سپهری و فروغ فرحد اد اسدت   شاملد،ای چدن مهدی اخدان ثالث، احمد  ارزنده

گاه ِآداب و سن ، باورها و اعتقدادات مردمدانِ    یندب و یلده  برگرفتذ از دسِ طبیعتِ گرم و ًپند
 ذ است.طای  خ

اخیدر   ۀا در دو دهد مد های چهل، پنجاه و شصت بذ سبکِ نیمایی شعر سروده ا آًشی در دهذ
ثیرِ مکان در شعرِ وی بذ أهای یدیدی در شعر پرداختذ است. ً در شعرِ سپید نی  بذ طرحِ دیدگاه

های بدمی و استفاده  شدد. ویددِ وا ه های بدیعِ او دیده می ها و ًصدیرسازی سازی ویهه در ًرهیب
ی سداده و  یفضدا ؛ هدای شدعری اوسدت    از اب ارهای مختلف آن از یملذ طبیعتِ یندب از ویهگدی 

فضدایی   ؛هندد  تاب و بارانش هم بذ ندعی بذ ایشان یفا مدی روستایی با مردمانی سختکدش هذ آف
فضدایی هدذ    ؛زیسدتی مدیدددات اسدت    آهنده از طبیعت ناب، هذ دوستدار ِآزادی و در هنار هدم 
خدیی، هفتارهای وحشی  از نرم ند ونگر میمردمش بذ گرگانِ ًشنذ و آهدانِ زیبا با چشم یکسان 

 نمایند. آمدزِ مهربانی خدیش می را دست
ل بدمی، بیانگر ًدیذ اصیل و سنتی او بذ فرهنگ، آداب ئآًشی بذ مسا ۀذ خاص و آگاهانًدی

هذ پیامدی بذ ید  فروپاشدی اصدالتِ سدنتی و طبیعدی       دو رسدم ایرانی است. نفی ًمدن و ًجد
زبدان، طبیعدت، نددع پدشدش، نددع       داشت ِ ست. زنده نگذوا  انسان ایرانی نیست ویذ دیگر شید

مدردم ینددب و ی ئدی از ایدران اسدت از دیگدر اهدداف اید            نسانی هذ ویهارًباط ایتماعی و ا
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هدای   داشت  ًداری  سیاسدی و مبدارزات ادد اسدتعماری و حفدو ندام        پردازش است. استدار نگذ
یندب هذ حضدری بریستذ در ًاری  سیاسدی و فرهنگدی ایدران     ۀسیاسی، فرهنگی و ادبی خط

پرور ایدران،   در سرزمی  ادب» ای  مرز و بدم است.ای از حدادث اصیل  شعر، گنجینذ ۀدارد در ًن
قددی از زنددگی    اند و از ادبیات آینۀ ًمام رنج را در شعرها بذ ًحریر هشیدهو ها،  ًاری  را در قصذ

 «اندد  ما، ًاری  و فرهنگ و یامعذ و خانداده و شخصیت و خالصذ ایتماعیات ما بذ دستمان داده
 .(1: 3121)هتبی،

در اواخدر قدرن    اسدت هدذ   شناسدی  های ًخصصی یامعذ ت یکی از شاخذشناسی ادبیا یامعذ
ها و آثار فیلسدف مجارستانی بذ نام یدرج لدهاچ  ندزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم با اندیشذ

گیری ای  رشدتذ   باختی  نی  در روند شکل میخاییل و گلدم  هدهلر،. رسید خدد عطف ۀبذ نقط
ت خدد را پیدا هرده یهر رشتۀ علمی دیگر ریشذ دوانده و هدای  رشتۀ علمی مانند  سهیم بددند.

لۀ رابطدۀ مدت  بدا    ئمسد » و پیدندهای خدد را با فرهنگ و هنر و اقتصاد ًحکیم بخشدیده اسدت.  
قیدت  الف و یا شرایط اقلیمی و طبقاًی و فرهنگی حاهم بر آفاق خؤلشناسی م زندگینامذ یا روان

ها هذ یدیای روابط پنهانی یک اثدر   داراست و امروز نذ آناو، همچنان اعتبار و اهمیت خدیش را 
ها هذ بذ یسدتجد   اند و نذ آن گدنذ مطالعذ ند دشم  ای ا فؤلبا شرایط ًاریخی و اقتصادی عصر م
اندد   گدنذ مطالعات. هر دوسدی نیدک دریافتدذ   پردازند منکر آن دربار  ساخت و صدرت و بافت می

د مصداق ًحقی  درست در ادبیات باشدد و بدذ همدی  دلیدل     ًدان ها می هذ هر هدام از ای  روش
هدا و   ها را با شرایط ًاریخی و اقتصادی پیدایش آن"صدرت"اند در مداردی  چند ًنی هذ ًدانستذ

مطالعات ایتماعی   ًری  هارها را در حدز ًر در زندگی مرًبط هنند مهم اندازی گسترده در چشم
 (.  37: 3171)شفیعی هدهنی،  «اند انجام داده شناسی ادبیات عمالو و در مداردی یامعذ

دربار  ای  مدادع، ًاهندن مقالذ یا اثر دیگری منتشر نشدده اسدت. ًنهدا در برخدی مقدا ت      
آشدنازدایی در منددچهر   »ندشتۀ سید هاظم مدسددی،  « غم غربت در شعر مندچهر آًشی»مانند 
هدای   هدا. انگداره   آرمدان »و « یندب ندیسی ناًدرالیسم در داستان»ندشتۀ زهرا محمدنهاد، « آًشی

« بررسی زبان و اندیشۀ شعری مندچهر آًشی»نامۀ  ندشتۀ قهرمان شیری و پایان« اقلیمی یندب
 اثر شهرباند سالیی در هنار مدادع اصلی بذ مدادع ای  مقالذ نی  اشاراًی شده است.

 بحث و بررسی
طبیعدت بددمی بدذ عنددان ابد ار      مندچهر آًشی از شاعران ًصدیرساز معاصدر اسدت. اسدتفاده از    

شددد   هند. آنچذ در ای  مقالذ بذ آن پرداختذ مدی  پرداز معرفی می ًصدیرسازی، او را شاعری بدمی
هذ بیشدتر در   پردازد میگردد. بخش اوس بذ چگدنگی استفاده از ای  اب ار  بذ دو بخش ًقسیم می

تی یامعۀ مدرد نظدر شداعر   شناخ بخش دوم بذ برداشت یامعذ .مقدلۀ هنری آن قابل ًدیذ است
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شناسی هنر و ادبیات رسید. زمدانی هدذ شداعر طبیعدت      پردازد هذ در مجمدع بتدان بذ یامعذ می
ًدان بذ شناخت مردمی رسدید   می دهد، قرارمیمایۀ شعری  مدًیف و ب  راخشک و خش  یندب 

هدای بددمی بدا     هنندد. شخصدیت   هذ ًحت ًأثیر اید  عدامدل در چدارچدب خاصدی زنددگی مدی      
های خاص خدد الگد و نمدنۀ مردان و زنان یامعۀ شدعری آًشدی در شدعر او نمددد پیددا       ویهگی

خداهندد بدا    ای مردان و زنان مدرد نظر مردمدی اسدت هدذ مدی     بیانگر شکل اسطدره هذ هنند می
هدا و مضدامی  فرهنگدی هدذ آًشدی بدذ        ها و صفات آنان همسدان شددند. اندیشدذ    ًمامی خصلت
شدناختی   ف و بیانگر یامعذرًداند مع ده میهرها استفاده  کل شعری از آنرًری  شؤثزیباًری  و م

هدای صددری و    . بدا پدرداخت  بدذ ویهگدی    سدت هذ همان یامعۀ زیستی اوباشد یامعۀ شعری او 
ها، شکل و قیافۀ ظاهری و بدمی، پدشش مخصددص منطقدذ، مدسدیقی و     محتدایی ای  شخصیت

ی و چندبُعدی را از یامعدۀ بدشدهر از میدان    له یشکلًدان  ندای بدمی، ًفریح، اشیا و مشاغل می
شعر آًشی بیرون هشید هذ فرهنگ و آداب و رسدم ایتمداعی بخشدی از مدردم ایدران را در آن     

   .پردازیم میهنری شعر آًشی  -های ایتماعی لفذؤ. با ای  دیدگاه بذ مدهد میانعکاس 

 ها و مضامین فرهنگی اندیشه
. گیرد میل و متفکر شاعر است هذ از بط  یامعذ و ایتماع ریشذ هر شعر، برگرفتذ از ته  مخیَّ

بدا عنصدر ًخیدل     و   شاعر در آن نقدش گرفتدذ  رهای روزم شعر در واقع ًابلدیی است هذ اندیشذ
ل مختلف یامعۀ خدد است ئدرآمیختذ، آنگاه بذ منصۀ ظهدر رسیده است. ته  شاعر درگیر مسا

هنند  ته  شاعر، باورها و مضدامی    ر و ًغذیذؤثیکی از عدامل مپذیرد.  ثیر زیادی میأها ً و از آن
فرهنگی هر یامعذ است هذ شاعر گاه بذ یهت حمایت از آن مدارد و گداه بدا هددف روشدنگری     

وظیفدۀ هندری شداعر اید      شددد.   ها را در شعر خدیش یادآور می مردم برای عدم پذیرش آن، آن
ای هنری بارور سدازد یدا    ایتماعی مؤثر است با شیدهاست هذ باورها، اعتقادات و آنچذ در روابط 

 ها بکاهد. ها از آثار ایتماعی آن اینکذ با نفی هنری آن

 باورها الف( 
ای، باور دینی و خرافات و یهالدت در بدی  همدۀ مدردم باعدث باورهدا و آداب و        طبیعت اسطدره

عضدی نشدأت گرفتدذ از    هند هذ ب مناسک خاصی شده است. آًشی ای  باورها را در شعر وارد می
اعتقادات دینی و برخی برخاستذ از خرافات است و مداردی نی  از ًلفی  اسطدره، دی  و خرافات 

دهد ًا شید  زنددگی   است و در ًنۀ مسائل سیاسی و مبارزاًی طبقاًی و استعمار ستی ی قرارمی
 و سبک رفتاری یامعۀ خدیش را در هسدت هنر وارد هرده باشد.
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 ر(عطسه کردن )صب 
ای صدبر هندد و    مردم بدشهر ای  است هذ اگر هسی عطسذ هرد باید چند لحظذ باورهاییکی از 

هدذ از نظدر شخصدیتی و     گدیند. عبدوی یط می «صبر»بذ عطسذ  ،رو ای  دست از هار بکشد. از
 در شعر خدد اصل و نهاد در منطقۀ یندب بذ سطح پایی  یامعذ ًعل  دارد و آًشی با هنرمندی

)روهی از شتربانان هذ از نظدر طبقدۀ ایتمداعی، یایگداه خاصدی       )عبدو( و یط عبداللّذ نام او را
اهنددن بدذ مبدارزی     وشدند  ی و دیده میفدر یامعذ نی  بذ همی  صدرت معر آورد هذ میندارد( 
ام ِ آن یک باور ساد  یندبی یعنی عطسذ  ؛اند دس بدس شده و همراهان بذ او خیانت هرده ساده

ده ًیدر  »وقتی هذ درد  است،« ظهدر»رمان شعر قه او هذ هند. استفاده می یرؤثم عامل راهردن 
 "سدتاره "پد  خدداهرم   »پرسد:  هند، ناباورانذ از خدد می خدد احساس می ۀرا بر سین« نارفیقان

« ًدر/ از هددش ابلد  مد  بددد       ًازندده  آیدا عقداب پیدر خیاندت/     چرا در رهدابم عطسدذ نکدرد /   
 .(332ب: ، 3121)آًشی،

  ناف بریدن 
د خشدک  لد بند نافی هذ مدًی پ  از ًد -ندزاد  ای  عقیده در بی  مردم ویدد دارد هذ ناف برید

در هر هجا بذ خاک سپرده شدد یا بذ اصطالح هر هجا چاس شددد، نددزاد در    –افتد و می شدد می
دلیل  یا پیدا خداهد هرد. بذ همی    خاطر خاصی بذ همانلآینده و برای همیشذ وابستگی و ًع

های مذهبی معمد و سدعی بدر آن اسدت هدذ نداف ندزادشدان را در امداه  متبدرک و          در خانداده
بداران  » مقدسی مثل مسجد بذ خاک بسپارند. آًشی ای  باور را از برزگر روستایش شنیده است:

آنچنانکذ برزگدر روسدتای   « ابر ناف هشتذ بذ خاک» )یا: بارد/ از ابر ً  بذ خاک هشانده/ اریب می
 .(233: 3113)آًشی،« گفت( ما می

شدد ًا بدذ زمدی     اند. بذ همی  دلیل او باران می بذ اعتقاد برزگر، ناف ابر را در خاک گذاشتذ
 د.  یبیا

 بادها 
هاسدت.  «باد»ای یافتذ، اعتقاد بذ  یکی از باورهای مردم یندب، هذ در شعر آًشی بازًاب گسترده

هذ بر ندع بشر سلطذ دارند و آدمی در مقابلشان راهی ی  قربدانی   اند بادها قدای مرمدز و یادویی
از بادها همیشذ  هاست/ با بادها همیشذ حکایت» (.2: 3145)ساعدی، هردن و ًسلیم شدن ندارد
هدای   ًدا آب  آشددب یادهاسدت/   یان گالوی  است/ و هار بادهدا همیشدذ/  یخیالی غریب با دس دریا

 اسدت هدذ    چندی  .(53ب: 3123)آًشدی، « د/ از ین  بادیندبی همیشذ ًاختگاه سدارانی باشن
بدذ  هذ خیالی غریب را در خددد دارندد،   حکایاًی  داند. ها می بادها را دارند  حکایت شاعر همیشذ
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د. ًأثیر باد در زنددگی اقتصدادی دریداندردان هدذ بدذ      نهن های طبیعی دریا و باد اشاره می ویهگی
فرزندان، برادران و  ؛در واقع گالوی  زندگی و مرگ استندعی مرگ و زندگی آنان را در پی دارد، 

اند. شاعر بدذ زیبدایی    اند و گاه برای همیشذ برنگشتذ یارانی هذ برای امرار معاش در دس دریا رفتذ
های دریا را بذ سدارانی ًازنده برای مبارزه بدا انسدان ًبددیل     داند هذ مدج ًمام بادها را عاملی می

 هند. می
مردم ای  بادها از سداحل افریقا و عربسدتان بدذ سدداحل ینددب ایدران       ۀمطب  باورهای عا

شددد. بدذ اعتقداد او     آیند. ای  اعتقاد در شعرهای آًشی بذ صدرت بسیار بریسدتذ دیدده مدی    می
حددالی   نذ!/ فردای ..../» خلیج فارس است: ۀنشی  حاشی های عرب خاستگاه اصلی بادها سرزمی 

بدذ سداحل شدمالی     دنباس ناوهدا/  های افریقایی/ و بدم با قای  عربی/ /"زار"هذ بادهای  امروز بدد/
« و یاشدددان بندددر سدددار شدددند ًددا در ًدد  زنددان یندددبی/ دریددای فددارس شددراع برافراشددتند/

 (.52ب: 3123)آًشی،
فریقایی در ً  زنان و یاشدان یندبی اهای قدم عربی و  آًشی در ای  قسمت بذ نفدت خصلت

فریقاییان بذ ویدهه در زندان رسدد     اها و مراسم خاص اعراب و  ذ در ب مخصلتی ه ؛هند اشاره می
هندد و در حالدت خلسدذ و     مردان را از خدد بیخدد می ونامند و زنان  می« زار»هند هذ آن را  می

 دهد. بیخددی قرارمی

 بادِ زار 
است. غالمحسی   72ًری  انداع آن، بیش از  ند هذ شمار عمدها بادهای زار از یملذ بادهای هاری

گدیا عقاید مربدط بذ » ها را تهر هرده است. نام شماری از مشهدرًری  آن« اهل هدا»ساعدی در 
های اسالم راه یافتذ است و عقایدی شبیذ آنچذ در ایران ویدد  حبشذ در سرزمی  زار از راهبادهای 

مسدیحیان حبشدذ    شددد. مسدلمانان و   دیدده مدی   "زار" عنددان  بادارد، در مصر و عمان و حجاز 
برند و گاهی در  ها بذ سر می ای است هذ در رودها و چشمذ معتقدند هذ زار از یملذ ارواح حبشذ

آیند.  زارها همذ هافرند و از یاهای مختلف می .(2: 3145)ساعدی، «هنند هالبد آدمی حلدس می
 .(43همان: ) ی  بادهاستًر ًری  و شایع خطرناک از زار. ای  بادند گرفتار« اهل هدا»بیشتر مبتالیان

و یهدان مدتالطم    )مانند بداد زار(/  گذارد/ یامی هر ه  چی ی در ه  دیگر/ با هر دیدار/»
 ای/ و سرگیجذ ها منقلب است/ درون آن دوند/ هدف می همذ سراسیمذ و بی ها اما/ /ه  شدد. می

زیدرا   /-اسدت " زار"هذ خدابگاه بداد   اندازد/ وار بذ دریایی متالطم می هشتی شکل یهان معدج را/
اوج هنری آًشدی در معرفدی مدردم     .(3352: 2، ج3131)آًشی، «چی ی در ه  دیگر... هسی/

گیرد، حالتی بی  مرگ و زنددگی   می« زار»اینکذ هنگامی هذ هسی  ؛یندب در ای  قسمت است
 اس خددد را هنندد ًدا هددش و حدد     گیرد و همذ دلسدزانذ و مشفقانذ بذ او همک مدی  بذ خدد می
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ها در مردم یندب ًشبیذ هرده است. دیدارها بیهددده نیسدت و    بذ رابطۀ بی  آدمو آن را بازیابد 
سازد. بذ ندع رابطۀ انسانی بددون   ای صمیمی و دلسدزانذ را برقرار می هر دیداری یای پای رابطذ

 هند. شناخت و رابطۀ قبلی هذ بی  مردم یندب ساری و یاری است اشاره می
ی از راه هدا بدذ  یای  مدیددات نامر ۀچدن هذ هم»: گدیند ص مبتال بذ زار اهل هدا میبذ شخ

اگر شخصی دچار یکدی از اید  بادهدا شددد بدذ آن       .باد و هدا هستند ذشدند و هم انسان وارد می
ند هدذ  ا (. اهل هدا ظاهراو بردگان و سیاهپدستانی41: 3145)ساعدی، «گدیند شخص اهل هدا می

مت صفدیذ بذ دلیل شکدفایی و اقتصادی بنادری چدن بندر عباس و بندر لنگدذ و  در دوران حکد
اندد. ایندان بدرای     فروشان عرب و ًجار برده بذ ای  منداط  آورده شدده   خارک ًدسط برده  ی یر

هددبی   طبدل  مجالسی همراه با سدفره و رقدص و آواز و دهدل و   « باد»شفای بیماران و زیر هردن 
 دهند.   ًرًیب می
ی  را ًدسط همی  خی رانی هذ باد از مدرهبش درخداسدت هدرده ًهدیدد     »مجال   در ای 

زنند، ی  با ییغ و داد و  هایی هذ بر ً  بیمار می هنند ًا از بدن شخص بیرون آید و با اربذ می
بیمار زار بهبدد  ،رو از ای  (.41: 3145)ساعدی، «هند ناراحتی زیاد مرهبش را رها هرده، فرار می

و  رسدد/  صدای طبل و وزش شالق بذ گدش می ها/ های بدمی از ساحل اینک اما از دور/» یابد: می
، 3131)آًشدی، « هنندد  ً  برهندذ مدی   برابر شالق و طبل/ شفای روح را/ ِ سراسیمذ/"مبتالیان"
خداهد متأثر بددن یامعدۀ   آًشی با پردازش چندی  باره بذ ای  پدید  ایتماعی می .(3352: 2ج

یداگیر هدذ عقیدد  ایتمداعی،      روحی را یادآور شدد. تهنیتی همدذ  -د  یسمییندب از ای  پدی
 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   
از پیکدر شکسدتۀ    درد را برمانندد/  "بداد "ًا » :شدد باد زار گاهی از پشت پای زن وارد بدن او می

وارد شددد بدذ قلدبِ شددریده     "پشت پا"از راه  و/ هدا درون هپرها خ د،/ بی« باد»مردی یدان/ و 
 .(52ب: 3123)آًشی،« اش هند یان و ... دیدانذ

 بادِ نوبان (Bâde nowbaan ) 
.. ندبان را مثدل  برخالف زار هذ هافر است. .» یکی از مشهدرًری  بادهای مسلمان است.« ندبان»

چی  و هسانی هذ زندگی خدب و مرفذ ندارند. ندبان هم مثدل   گیران بی گیرند و ماهی زار فقرا می
 .(25: 3145)ساعدی، «های یداگانذ ندارند ولی انداع ندبان نام زار انداع و اقسام دارد،

ای  از عرشدذ  یرثدمۀ غریبی شاید/ ی در ای  حدالی است/"چی " خداند/ اما پرنده، سب  نمی»
هدای هبددی هدذ     آب "ندبدان " پیاده شده منتشر شده است/ از بادهای استخدان شدک  زمهریدر/  

 .(74ب: 3123)آًشی،« ًعمید از آفتاب ندیده است... هاست/ قرن
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خلدیج  »  هدذ پرندد   شدد، همچندان  گیر می حرهت، افسرده و گدشذ شخص مبتال بذ ندبان، بی
، هدذ  «خلدیج و خد ر  » ۀخداند. آًشی در مجمدعد  ب  نمیو دیگر س شدد میدچار افسردگی « خ ر

سدتی ی اوسدت بدذ ًناسدب اید        پرسدتی و در مقابدل، عدرب    پرستی و میه  حاهی از روح وط 
ًدر   م ؤداند هذ از آن سد، یعنی از طرف ساهنان همی مد  ای می مضمدن، زار را ویروس و یرثدمذ

 (.3371: 2، ج3131)آًشی، آید ها می آن سدی آب

 در مورد تیتروک باورهایی (Teeterook) 

ًدر   یا بذ طددر عامیاندذ  « ًیترمدک»یکی دیگر از باورهای بدمی مردم بدشهر، خدش خبر دانست  
ًدر از   و بدذ لحداش شدکل ظداهر، هدچدک      استای رنگ  سفید و سرمذ است. ًیتروک« ًیتروک»

یمد  و همیشدذ    پرنده خدشی  غر و بلند. عقیده دارند ای  ندع یًر و پاها هبدًر، با ندهی هشیده
دهد.  )هبک انجیر( می «هپینجلذ»حامل خبرهای خدش است. آًشی بذ ًیترمدک نقشی معادس 

خددای آب و یندگ و    –ایندورا ودا ریگآور خدشبختی است. در  خبر و پیام هپینجلذ مرغ خدش
ًیترمددک   .(11: 3171)آًشدی،  بذ صدرت هپینجلذ مدرد خطاب قدرار گرفتدذ اسدت    –ینگاوری

های دراز زمستان  باران است. در دیار آًشی، در شب  ًشی همان داروگ نیماست هذ ندیددهندآ
بذ » دهند: اگر ًیترمدک خبر از آمدنِ باران نیاورد، مردم با قلیان هشیدن غمِ خدد را ًسکی  می

اگدر پاسد  ندداد از    " ًیترمدک"و  سخ  از باد و باران گفت/ ًدان ًا صبح/ های زمستان می شب
« قلیدان » آًشدی  .(331الدف:  3121)آًشدی، « ًدان با ساز قلیان گفدت  غم دس می س پر برهت/سا

غدم  » آورد و همراه مجلسی یندبی است در شعر می -های ًفریحی هذ یکی از بایستذرا هشیدن 
باوری هدذ بدرای    ؛باور ایتماعی است درتهر، حضدر ًیترمدک  شایانداند. نکتۀ  آدمی می« شند

 مردم یندب حامل برهت و فراوانی است.

 ای اعتقاد به موجودات افسانهب( 
 آل 
نید   « یداس »هدا بدذ آن    ( هدذ بدشدهری  57: 3123)یداحقی،  یا بختک، دید بختک، هدابدس « آس»

هدا آسدیب    آن  گدیند در باور مردم ندعی ی  است هذ بذ زنان زائد و ندزادان ًازه متدلد شدد  می
 رآس بذ صدرت زنی  غر اندام بدا انددام پدشدیده از مدد ًصدد     »گیرد.  ها را می یان آن رساند و می
 «دزدد اش را مدی  درد یدا بچدذ   رسداند، یگدر او را مدی    شدد هدذ بدذ زائددی ًنهدا آسدیب مدی       می

شدند. مردم یندب بدیش   (. مردم برای دفع ی  و آس بذ دعاندی  متدسل می21: 3123)عمید،
هدا اعتقداد داشدتذ و دارندد و بدرای       عا و نَفَ ِ ح  سیدها و سدادگی آن از دعای دعاندیسان بذ د
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زائددان را   آس پیدری هدذ/  » شددند:  شفای بیماران خدد دست بذ دامان سیدهای شهر و محلذ می
« اینجاست د ده در فسدنش مانده بدد،یو دعای س هشت/ شان می شان با بچذ«یفت»غرق خدن 

عقایدد ایتمداعی مدردم در شدعر، از دیگدر شدگردها و       وارد هدردن   .(3312: 2، ج3131 )آًشی،
ها از اعتقادات مدردم   های هنری آًشی است. اعتقاد بذ یدّ سادات و گیرایی دعا و نَفَ  آن شیده

هردن ها  ها و دوری از آسیب ها را واسطذ برای درمان بیماری یندب است. نذر و نیاز بست  و آن
 از عقاید عامیانۀ مردم است.

ندد. بدذ   ا ی مردم یندب، ی  و آس از آه  و فل ات واهمذ دارندد و از آن گرید ان  طب  باورها
ًدانند بذ شخصی هذ ًکذ آه  یا فل ی بدا خددد دارد آسدیبی برسدانند. آًشدی در       هی  ویذ نمی

اسدب صدحراهای    آری، هندز م  همدان سددار بدی   »بذ ای  باور اشاره دارد: « هندز»شعری  ۀقطع
هراسدد   فقط از فل  طلسمِ آویختدذ در گدردنم مدی    هند/ هذ دنبالم میو روح چهارپایی  فرامدشم/
هدای   هدا از پدیدده   هدا در خلدًگداه   اعتقداد بدذ ارواح و حضددر آن   . (323: 3121)آًشی،« وگرنذ...

اعتقدادی ویددد دارد    ،ایتماعی مردم یندب است هذ در شعر آًشی منعک  است. از دیگر سد
ای نید    اح از آدمی است. اعتقادی هدذ پیشدینۀ اسدطدره   هذ همراه داشت  فل  باعث دورشدن ارو
 شدد از ای  ندع است. خان دیده می دارد. آنچذ در داستان اسفندیار در هفت

 بوسلمه (Boosalame) 
ها ویددد   باورهای مردم بدشهر پیرامدن بدسلمذ، شبیذ همان باورهایی است هذ در مدد ماماسلمذ

هذ دلفدی    –گدرم  ۀ...روی پنج»دریاهاست:  ۀاله ،ماماسلمذدارد. بدسلمذ خدای دریاها و همسر 
از خدالس ینجالشدان    )بدسلمذ و ماماسدلمذ دریاهدا هدم آیدا  ...(/     ناگهان چند زن و مرد/ است/
ک رامدا ًبد   دست/ شاید دریا طغیان هندد/  ذها ب دریایی و همسرش: ظهدر برده  امام اد شندم: می

 .(321)همان:  «هم دارد

 ماماسلمه (Maamaasalame) 
بخشی دیگر از فرهنگ بدمی و اقلیمدی ینددب اسدت هدذ در     « ماماسلمذ»های مربدط بذ  افسانذ

 ۀدر حقیقدت نددعی الهد   « السدلمذ  ام»یدا  « ماماسلمذ» شعر آًشی بازًاب یافتذ است. بذ اعتقاد او
هدایی هدذ پیرامددنش شدکل گرفتدذ بدذ دوران زنددگی         دریاست هذ زمان پیددایش آن و افسدانذ  

هددم دریدداندردان و  هددا (. ماماسددلمذ3)یهددازی:  رسددد یدداندردی، مدداهیگیری و هشددتیرانی مددیدر
اند و از روح  شدگان بدده اند و هم بذ ندعی حامی غرق هرده نشینان خلیج فارس را غرق می ساحل

و « ًقددیم دیددارهای عراقدی   »(. آًشدی در  3213: 2،ج3131)آًشی، اند هرده ها محافظت می آن
ناگهدان   ...»دریا خداندده اسدت:     زاد ها را امام آن و از آنان یاد هرده« رای چهار روزپنج اپی ود ب»
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زاد   امدام "شدندم:/   از خدالس ینجالشدان مدی    )ماماسدلمۀ دریدا(/   زنندد/  هایی ناشناس هِل می زن
با گفدت : /   روند/ آیند و می هایی می سایذ /"ظهدر مردگان شدم است، اما ًبرک هم دارد. –دریاها

 .(3211)همان: « "بگذار بخدابد..."
بذ اعتقاد آًشی، باورهایی هذ پیرامدن ماماسلمذ در بی  مدردم ینددب شدکل گرفتدذ اسدت،      

هدای ینددبی خلدیج فدارس و      ریشذ در فرهنگ اعراب مهدایری دارد هدذ از ی ایدر و سدرزمی     
هدای   هدذ اعتقداد بدذ ال   .(3: 3123)یهدازی،  اندد  عربستان بذ بدشدهر آمدده و در آن سداه  شدده    

هدا و   ایتماعی است هذ بذ ویهه در مدایهذ با پدیده یشد  ته  آدمی، برخاستذ از برداشت ساختذ
آیند. آًشی برای بیان ناًدانی  سیل بذ ویدد میو های غیرقابل دسترس مثل دریا، طدفان،  قدرت

هدا   زاده امدام  ها را بدا  آورد و آن انسان در مقابل حدادث، ای  پدیده و اعتقاد را در شعر خدیش می
 .هند سازد برابر می ها را برآورده می هذ حدایج و نیازهای معندی آن

  سِ درخت کُنار دتق 
هُندار از درختدان    .های نسدبتاو رید    درخت هُنار، از یملذ درختان گرمسیری است با میده و برگ

بددده و در حقیقدت    سبدمی استان بدشهر است هذ همداره برای مردم ای  دیار دارای ندعی ًقد
بددنش، عمر طدد نی   سرود. شاید یکی از د یل مقد های مردم یندب بذ شمار می یکی از ًدًم

ای  درخت گاهی عمر ه ار سالذ )یا بیشتر( دارد. ًکدریم و پرسدتش درخدت    »چرا هذ  ،آن باشد
 سمقدام او  هُنار )سدر( در بدشهر سابقۀ طد نی دارد و در بی  درختان مدرد ًقدی ، ای  درخت

ًقددس اید  درخدت سدروده اسدت:        (. آًشی دربار337: 3123)احمدی ریشهری، «را داراست
آنجدا هندار قلعدۀ     )ماندده بددد!(/   مانده است "هُنار میر مهنّا"ًنها  درمان ای  ًب/ بیهدده است/»

. (3142: 2،ج3131)آًشدی، « های دس عاشدقان  غرق ًریشذ های رنگی / غرق دخیل /–ها   اندارم
 -واعیت نابسامان بهداشتی و پ شدکی  ،ًدان از خالس ای  قسمت از شعر آًشی دریافت چذ میآن

ای اسدت.   هدای اسدطدره   ها و پدیده ًر عقید  ایتماعی بذ ًدًم ایتماعی است. اما نکتۀ بسیار مهم
های رنگی  را بذ درخت بست  و یک درخت را عامدل بهبدددی دانسدت  از     دخیل بست  و پارچذ

 هذ آًشی با شگردی خاص بیان داشتذ است. مسائلی است

 اجتماعیشکل و قیافه و پوشش ج( 
ای  مردمِ یندب در اثر گرمای شدید هددا، آفتدابِ سددزان و بادهدای داغ ًابسدتان، اغلدب چهدره       

  . آًشدی پدسدت سدب    اسدت  شدده و معمددس   ای شدناختذ  چهدره  هذ سدختذ و سب ه دارند آفتاب
 ًدد/   بذ پدستِ سب ِ آب، بذ پدستِ سدب   سالم!/» داند: دریا میرنگ رنگ زیبای  یار ِیندبی را هم

مانندِ گل سرخی در  بذ دست ًد، هذ از میان آن همذ سب ی/ گردد/ هذ زیر پدست سفید روز می
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« وزد مانندد آب مدی   ی /یای پدا  هدذ زیدر پدسدتِ قهدده     ًد/  بذ پدستِ سب  سالم!/ گذارد/ شعر می
لباس و ًنۀ شعر و بذ زیبدایی بتداندد شدکل و قیافدۀ ظداهری      اینکذ شاعر در . (7: 3121)آًشی، 

چردگدی و سدب ه    شناختی قرارگیدرد. سدیذ    ًداند از هنرهای یامعذ مردم یک منطقذ را بیاورد می
های پدستی مردم یندب اسدت هدذ شداعر معدرف شدکل و شدمایل مدردم از آن         بددن از ویهگی

 استفاده هرده است.
رندگ شدبیذ    سیار دور بذ صدرت خدد نقاب یدا ماسدکی سدیاه   ب ۀزنانِ استان بدشهر در گذشت

 ها از زیر نقاب پیدا بددد و بدذ آن ماسدک بدذ گددیش خددد       زدند هذ فقط دو چشم آن عینک می
هدای   زن»زنندد:     بر صدرت مینگفتند. ای  نقاب را بیشتر زنان اهل ًس می (Batulah« )بتدلذ»

 های ًاریدک/ "بتدلذ"پشت  شدیند/ ساحل، م  میهای  بر ماسذ های سر  و سیاه/ با یامذ بدمی/
هدای گدرم    بدر رشدتذ   هدا/  ندر خفیفی از یهنم پنهدان بدذ یامدذ    شان/ ًنها فروغ چشمان مشکی

 .(34ب: 3123)آًشی،« ًاباند هامان می هدس
ده ًیدر   سرشاخۀ درخت ًبارم را/ ددد بدر سدینۀ د ور/    آیا شبانعلی پسرم .../»ًنگچی  شاس: 

از ًنگ چی  شالش، چرم قطارش آیدا از خددن    ی سر  سرب/ نخداهد هاشت /ها نارفیقان،/ گل
استفاده از بتدلذ بذ عندان پدششی بر چهدره هدذ ویده  زندان      .(213: 3،ج3131)آًشی،« خی  

بدذ ًصددیر   « هدا  یهنم پنهان بذ یامذ» متأهل است بذ ویهه ایباری بددن آن هذ شاعر بذ صدرت
شدد. ای  ًصدیرسازی آنقددر   شمایل زنان یندب دیده میهشد، عینیتی است هذ در شکل و  می

« بندد  بتدلدذ »گدنذ نگاه زنان  ًداند ای  رسد حتی یک فیلم مستند نی  نمی گدیاست هذ بذ نظر می
اشاره بذ لباس مخصدص مردان یندب است هذ بذ صدرت « ًنگ چی  شاس» .را بذ ًصدیر بکشد

لباسدی هدذ    ؛آمدند نشی  درمی مبارز و مجل  یبذ شکل مردو بستند  قبا و شالی هذ بر همر می
هردند و آًشی بذ زیبایی و بذ شکل هنری آن  اشخاص ب رگی چدن رئی  علی دلداری بذ ً  می

 را نشان داده است.

  آوازموسيقی و د( 
  نی همبان(Ney anban) 

ام از تهدر ند   و بذ ویهه مدسیقی بدمی و محلی دیار خددد ًدیدذ خاصدی دارد    ،آًشی بذ مدسیقی
ًدری  سداز بددمی     اصدیل « همبان  نی» یا « انبان نی»ماند.  سازهای بدمی در شعر خدد غافل نمی

یندب است هذ در مراسم شادی و یش  عروسی هاربرد دارد. ای  ساز را از پدست گدسدفند یدا   
سازند و بذ شدکل مششدک آب اسدت هدذ از محدل گدردن پدسدت         شده می اغیبد و ب ، بدون عیب

اند و نی  محل دو پای گدسفند هدذ در پدسدت آن سددرا  ایجداد      ایی آن را بستذبنده اگدسفند ب
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هندد. محدل یدک     دو بند از داخل پدست بست شده هذ از خروج باد یلدگیری مدی  اهرده است ب
اندد هدذ    دهدان طددری درسدت هدرده     ادست پدست گدسفند را برای دمیدن بذ داخلِ پدسدت بد  

همبدندذ قدرار    ۀدر محل دسدت راسدت گدسدفند، دسدت     .دًدانند از آنجا بذ درون پدست بدمن می
ت و گستردگی استعماس آن مدیب شده است ًا یک روز را بدذ ندام اید  سداز     یگرفتذ است. اهم

 3انبان یکشنبذ دهم مارس )برابر با بیستم اسفندماه( روز یهانی نی روز ،رو نامگذاری هنند. از ای 
بذ ای  سداز اشداره دارد. وی بدذ    « آًشآوازهای »آًشی در . (2: 3131)شریفیان،است  3انبان نی

از  آًش هدهستان/»هند:  ای ب رگ ًشبیذ می شگفت خدد، خدرشید را بذ نی همبانذ لهمک ًخی
و سدپیده   رود/.../ ًا ندی همباندۀ بد رگ خدرشدید را بدردارد/      بذ آسمان می رگ باران گرمسیری/

از غصدذ آب   ی سدتارگان/ هدذ ًمدام   آوازی چندان عاشدقانذ بخداندد/    با ی خانۀ هدچکت/ دمان/
 .(342: 3171)آًشی،« شدند می

 سُرنا (Sorna)   
از دیگر سازهای بدمی بدشهر سُرنا یا سدرنا است. ای  ساز از سازهای بادی است هدذ قددمت آن   

شده اسدت. ًخلدص شدعری     گردد. معمد و سرنا از شا  حیدانات ساختذ می بذ ایران باستان برمی
خداهد سرنایی از شا  گدزن بردارد و ایل و ًبارش را هدذ از بددی    میاست. او « سُرنا» آًشی نی 

های مصندعی بدذ   اند، در برابر هره  چادرها بذ خداب خدش رفتذ در سیاه« لدر»دلنشی  شیر و 
پیرًدری  گددزن/ برخدداهم داشدت/ و عشدیره را در       -سرنایی از شا  گدزن»...  شدرش فراخداند:

 (.317ب: 3124)آًشی، «/ بذ شدرش فراخداهم خداند"لدر"یر و چادرها/ از خداب مشبّع ش سیاه

 شروه (Sharveh)   
های بارز فرهنگدی و مدسدیقیایی بدشدهر اسدت هدذ در ًدار و پددِد ویدددِ          شروه یکی از شاخص

دشتی، زیرِ دستگاهِ  ۀای است در گدش شروه آواز غمگنانذ». ها ریشذ دوانده است آ یشِ یندبی بی
(. شروه بازًاب احساسدات  351: 3124)حمیدی، «شدد د و ًنها خدانده میشدر و بذ صدرت منفر

اندوهناک یندبیان است در برابر یدر زمان. شروه آوایدی غمگناندذ اسدت، برآمدده از دسِ پداک و      
شدعرِ ینددب از نیاهدان بدذ       هاست هذ در مدز هامی میراث ًل »مردم رنج هشید  یندب.   ساد

هدا و   هدا و سداخت    هدا، سددخت    ها، استقامت گرانبهایی است از رنجدارههای  یادگار مانده، عتیقذ
)حسددینی  «هددای روزگدداران هددا. ندددعی غنددای عرفددانی اسددت در برابددر هجمددذ   دوبدداره ماندددن

دارد. لح  بیدان  « شروه»دو قطعذ شعر بذ نام « دیدار در فل »(. آًشی در 314: 3121هازرونی،
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 ۀهدا و مهربدانی، دیگدر رایحد     راای است. نانِ گرمِ محبدت آلدد و اعت در هر دو قطعذ، لحنی شکدِه
 زاید!  پیشی  ندارد! دیگر امیدی را نمی

هدای   زنگدل  گدراز آشدفتذ خداهدد هدرد:     ها پهمرده خداهد شد/ های بلندِ دره علف د  برخی !/
دلیر گلدذ   "هاپدی" و گرگ ماده پلنگ آلدده خداهد هرد آبشخدار آهد را/ شبنم پدش خدشبد را/

ولی دیگدر دس، آن ندان ًنددر گدرم وخدشدبد       ولی دیگر دس، آن دس نیست/ از راه خداهد برد/را 
« هدذ پشدتِ بازیداران را ًداندد قددًی بخشدید       بند بازیارانش ًدان پیچید/ هذ  ی چاشت نیست/
 .(141: 3،ج3131)آًشی،

  صدرع از وا  او در آغداز هدر م   .نالدد  صدا و ًنها، با وا گانِ مکتدب می دوم، بی ۀدر قطع آًشی
ثیرگذاری بیشدتر بدر شدندنده، در آغداز     أخدانان بذ منظدر ً ای هذ شروه وا ه ؛گیرد بهره می« د »

هدا   هدا و افیددن   دهد هذ چرا خدنِ مردان بذ نامردمی خدانند. او ندای شروه سرمی بیشتر اشعار می
نفدرت    گندید های های شهر بذ آب ت در هدچذبآلدده گشتذ! چرا خدن گرم زندگی و مهر و مح

ًدان چهر  دردآلدد مردم یندب را از پشت ای  شعر دید. مردمدی   و انتقام بدس گشتذ است و می
 های درون نی  مبارزه هنند. شان عالوه بر مبارزه با حیدانات وحشی باید با ناهنجاری زندگیدر هذ 

  چاووش 
هنگ هاروان معنی اذ و پیشها نقیب قافل ای ًرهی است. ای  وا ه در فرهنگ چاووش در اصل وا ه

خدانی مراسمی بدده است هدذ چندد روز قبدل از     (. چاووش5-3)چاووش، یدسفی: ص شده است
شدده   خدا در من س زائر برگ ار می ۀن هربال، مشهد یا خاناحرهت و چند روز بعد از بازگشت زائر

هدای   رگددنی بدا دگ »(. ای  مراسم در گذشتذ رون  زیادی داشت اما 355: 3124)حمیدی،  است
های اندک، ای  رسم مانند گذشتذ چندان رنگ و طراوًی ندارد و همتدر   زندگی امروزی و فرصت

هداربرد دارد و  « چدِشدی »(. چاووشی در اسدتان بدشدهر بدذ صددرت    352)همان:  «شدد برگ ارمی
و ندذر هدرد: یدک سدفر      باید دخیدل بسدت/   آیا/»نامند:  می «چُدِش خدن= خدان»آن را  هخدانند

« هددای افریقددایی   بددا بدددم  /"میرمحمّددد"بددذ دیدددار   "خددارک"چاووشددخدانان بددذ   یمعددی/
هنر شاعر در ًناسب ای ا و عناصر شعر با هم اسدت. دخیدل بسدت ،    . (3142: 2،ج3131)آًشی،

فدی  ررفت  عناصری اسدت هدذ زمیندذ را بدرای ایدرا و مع      دنذر هردن بذ دیدار امام اده میرمحم
 سازند. ایتماعی آماده می ای هپدید

 اشیاه( 
های بدمی بدا شدگرد هندری و شدعری اسدت.       فی اشیا و پدیدهرمع ،شناسی از دیدگاه هنر یامعذ
بذ ندعی بذ بیهددگی آن نید  اشداره    بپردازد سفر طد نی زندگی بذخداهد  شاعر، هنگامی هذ می
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یاق و ًمایدل  خداهد ندع اشدت  . آنجا هذ میهند استفاده می ی آنهای بلم، ساحل و  از وا ه و دارد
هدذ در مدهدای او    را ای گیسددان او را بدذ ظلمدات و شدانذ     عاشقانۀ خدد را بذ معشدق بیان دارد،

)یهنمدی( خددد    سازد و سرنشی  آن را چشم سیاه برد بذ پارو و سپ  بذ قای  ًشبیذ می فرومی
ندر  شدناختی اشیاسدت و ه   ی یامعدذ فداند و بذ ای  صدرت بی  اشیای بدمی هذ بذ ندعی معر می

گیر را هذ از لددازم و مشداغل ینددبی اسدت در      هند. ًدر، ساحل، صیاد و ماهی پیدندی برقرار می
 دهد ًا هم پیام عاشقانۀ شعر را بذ خداننده منتقل هرده باشدد و  خدمت درونمایۀ عاشقانذ قرارمی

های  ابسامانیخداهد پیام دیگر خدد را از ًاری  و ن اشیا را در شعر قرار داده باشد. آنجا هذ می هم
ی بدمی و ایتماعی است. وقتی ئهند هذ ش در ًنۀ آن از فاندس دریایی استفاده می، آن ابراز دارد

هند و  های روزانذ یدا می گدید هذ او را از دغدغذ میاز ًأثیرگذاری مدسیقی بر روان آدمی سخ  
 هند. رساند، قای  را وارد شعر می او را بذ ی یر  ام  می

نما و همذ و همذ اب ار و اشیای بدمی و از عناصدر سدازند  زنددگی     لنگر، قطبب، هشتی، قال
 ند هذ آًشی بذ زیبایی و در پیدند با مسائل انت اعی آنها را وارد شعر هرده است.ا ایتماعی مردم

سر چاهی و سدایۀ   ای/ بذ واحذ پایان پذیرد یایی/ باید/ ای  سفر طد نی ِطاقت فرسا/» .بشلَم -
ای/ ندذ بدذ    پدذیرد هرگد / ندذ بدذ واحدذ      و راه/پایان نمدی  ساحلی و عرشۀ بلمی متروک/بذ  نخلی/
 .(33الف: 3123)آًشی،« ساحلی
هدذ ًنهدا    بدرد/  قدایقی را بدذ ظلمدات مدی     هشدد/  ای هذ در گیسدان ًد پارو می شانذ» .پارو -

 .(343: 3121)آًشی،« سرنشی  چشم یهنمی م  است
گیدری   شاید بذ ًددر مداهی   ذ ساحل دوری، آن سدی یهان/ب امید در نجاًش بندم/.... »ًدر -

 .(311الف: 3123)آًشی،« و صیادی چا ک بپرورد او را ندا و شریف/ افتد/ بی
چدراغ   فداندس دریدایی اسدت/    بر ای  باروی سرگردان، هذ خدد گمراهِ بدی » .فاندسِ دریایی -

 .(3422: 2،ج3131)آًشی،« دیگری روش  ه  ای ًاری 
برندد هددهدان و زندان را بدذ      و مدی  اندد/  های نجدات شدده   ًمام پیاندهای اروپا قای . »قای  -
 .(57)اًفاق آخر،آًشی:ص « های ایم ... ی یره
بدا   ای بد رگ مریدان سدر /    لختذ و چدن واپ  گریخت/ هدسۀ ب رگ یدرش برد/. »بالقُ -

« هدا شدده بددد    هدذ گیدر آروار  مریدان    گیدر پارسداس/   از مداهی  بی درشت در حلقش داشت/القُ
 .(313ب: 3124)آًشی،
نداو بلندد نیلدی     آمد، اینک، دریای شدب/  با  می /اهشتی بر آب نیلی دریا بدد/ ام» .هِشتی -

 .(34ب: 3121)آًشی، «شد دریا/نرم وسبک در آب فروًر می
رندگ   پریدده  بدذ رویدایم/   های سدب  دور/  و آب ام/ لنگر انداختذ ات/ های یاتبذ در آب» .لنگر -
 .(371: 3171)آًشی،« اند شده
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 وز دخمدۀ ًیدر  تهدنم،/    پیدستذ با شماس اشارت داشدت/  نما/ انگشت پیر قطب» .نما قطب -
هدای   پدرواز ماهیدان را بدر گلبدًدذ     های فسفری آب/ در یلگذ ًا دور دست پندار/ مرغان دیگری/

 .(234: 3،ج3131)آًشی،« آوردند ینجالگر، هجدم می مدج/

  و( تفریح 
اسدتراحت   مداره در طدس زندگی، برای هاست  از رنج و مشدقت روزمدره بدذ ًفدریح و    ها ه انسان

یکی از ًفریحدات دائمدی    وهدا و اقلیم، ًفریحات مردم نی  متفاوت است. نیازمندند. بنا بذ ندع آب
ها  نشینی است. قلیان از لدازم پذیرایی در شب« قلیان» ناپذیر زندگی مردم بدشهر و ارهان یدایی

آید و چذ در مجال  یش  و چذ در مراسم سدگداری و عد ا همدداره    ها بذ حساب می میهمانیو 
هشیدن قلیان در مجال  ع اداری بذ ویهه مجل  زنانذ امدری معمددس و   »حضدری پررنگ دارد. 

هدا   زغاس و ًنباهدی قلیدانی  ۀصاحب ع است هذ از همان ًشکیل مجل ، در ًدارک ًهی  بر عهد
مددن   « قلیدان »قُدل   (. گددیی صددای دلنشدی  قُدل    223: 3،ج3123شهری،)احمدی ری« برآید
مردم اید  دیدار اسدت:      های دس خستذ و رنجدید های ًنهایی و دلتنگی و مرهمی بر زخم لحظذ

 ًا صبح، پای پنجدره مانددن،/   های خستگی/ ساز قلیان، شب همراه ها/ پای ایاق ۀای ابر! ای ًران»
 .(123: 3،ج3131)آًشی،« راند ره ابر/ًا صبح سدی دورًری  پا خداندن/

در نگدداهِ آًشددی صدددای قلیددان مددادرب رگش از صدددای ًمددام سددازها و خدانندددگان یهددان  
 های گ ِ گرم چدای/  بذ یرعذ های وحشی خددمان برگردیم/ بیا بذ لحظذ» ًر است: آهنگ خدش

گیتارهدا و  هدذ از ًمدام    قلیدان مدادر بد رگ/     و ادبط صددت زندد    امان گنجشدکان/  بذ بانگِ بی
 .(3171: 2)همان، ج« خداند های فل ی زیباًر می خداننده

و »هاست هذ در شعر آًشی نمدد یافتدذ اسدت:    شنا هردن نی  یکی دیگر از ًفریحات یندبی
شدنای پشدت    ای مدرده/  هذ هندار هدسدذ   اگر ًد نبددی افلیا بدد/ آن هذ بذ خداب م  آمد دوش/

 .(341الف: 3124)آًشی،« هرد می
هدرد،   ها بازی مدی  های چدبی هذ در دوران هددهی با آن با حالتی ندستالد یک از اسبآًشی 

فریادشدان بدذ هدچدذ     همبازیان هرزه هجا رفتندد/  های چدبی ما، ای وای/ هد اسب»هند:  یاد می
 .(43: 3،ج3131)آًشی،« آخر هسی نگفت چرا رفتند  پیچید/ نمی

 ز( مشاغل 
اند و نگاهشدان   و معاشِ خدد همداره چشمِ امید بذ طبیعت دوختذبدمیانِ استانِ بدشهر، در امرار 

بذ آسماِن خدا بدده هذ شاید ًکذ ابری بیاید و بدارانی هدر چندد انددک ببدارد! هشداورِز ینددب        
زند. ماهیگیرش با ًدهل  را شخم می های زمینش خشک است اما با بیلِ امید، آن داند هذ لب می
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اشددانش بدذ امیددِ رزق و روزی حدالس دسدت یداری بدذ ناخددا         انددازد. ی  بذ خدا، ًدر در آب می
راند. در بدشهرِ قدیم مردم یا بازیار  دهند و ناخدایش آشنا بذ ًالطم دریا، یهازش را پیش می می

 اد.یبددند یا یاشد، ناخدا و یا ص
اند. هسدانی هدذ از خددد زمدی       ًری  قشرِ بدشهر، بازیاران بدده هشاورزانِ یندب و زحمتکش

عی نداشتند و در زمی ِ اربابان مشغدس بذ هار بددند. بازیداران همیشدذ امیددوار ِآمددنِ بداران      زرا
خداهد هذ شاد و امیدوار باشد زیرا او بدی باران  زیر از بازیار می ۀآًشی در قطع ،رو اند. از ای  بدده

 ار، هدذ بداران/  هاله هج بگذار، ای بازید »بارد:  روشنی زمی  می بارانی هذ برای چشم ؛شنیده است
 .(33ج: 3121)آًشی،« آید بذ چشم روشنی خاکِ ًشنذ می پ  از ه ار افاده/

شاید بذ ًدر مداهیگیری   ... امید در نجاًش بندم/ بذ ساحل دوری، آن سدی یهان/» .داصی -
 .(311الف: 3123)آًشی، «ادی چا ک بپرورد او رایو ص بیندا و شریف/ افتد/
هدای   هدا ملددان   بدر عرشدذ   دد نذ دور آنچنانکذ نیاریددیددد/  آنجا!/ آنک، نگاه هنید،» .ملدان -

هدای   ان چشدم  و زیر ابروان پر پشدت/  های وحشی نامالدف/ های انبده در چهره با ریش عریان را/
بدر خددابِ    آنگدنذ سب  هذ انگار از بندادر ِهیهدانی/   ای سب / مدتی هاونده را/ دد آن اخترانِ شیشذ

 .(13ب: 3123)آًشی،« اند خاهی ما/ نازس شده
و در شعاع فسدفری   هنند/ ًف می خدن روی یبهۀ نامرئی/ های مسلدس/ خمپاره» .ماهیگیر -

شدد در آینۀ پارو/ ًی ... ًا ... رو/ ًدی ... ًدا    ًکثیر می رخسار پرصالبت ماهیگیر/ آب و دود چدب/
 .(17: 3171)آًشی،« ... رو
ناخددای   هشتی بدی  هیم ی  ناخدای آخری  بندر /م   ای  همذ نفری  چرابا م  /» .ناخدا -
 .(352الف: 3121)آًشی،« گدر...

 ح( خوراک
ساحلی یا هدهستانی یا هدیری از پدشدش    هر منطقذ و ناحیذ بذ ًناسب آب و هدا و طبیعت ویه

استانِ بدشهر نی  مانند دیگر مناط  آب  گیاهی و فضای پرورشی یاندری خاصی برخدردار است.
. بندر بددن بدشهر سدبب شدده اسدت هدذ     دارده و طبیعت دریایی منحصر بذ فردی و هدای ویه

غدذاهایی   ؛های گدنداگدن ًشدکیل دهدد    بخشی از غذای سنتی و بدمی آن را انداع آب یان و ماهی
ماهی هذ از ارزش غذایی با یی نی  برخدردارند. در ادامدذ بدذ یکدی از اید       قلیذ و مانند پلدماهی

 .هنیم شعر آًشی نام برده شده اشاره می غذاهای بدمی هذ در
 فردا سفر بذ شاریذ در پدیش اسدت./   دد با سنگسر دد/ داریم/ "ل  ل "امشب غذای » .ل  َل َ -

ب: 3123)آًشدی، « ندد ا گمندام  های سیرافی در هانتدن/ دیگر محلذ /"هانتدن"ماه دگر بذ هند/ یا 
35). 
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برنامذ و غیرقابدل   بدمی بذ ندع شغل بی فی هردن یکی از غذاهایرشاعر ام  نام بردن و مع
دی ویهه دارد وگرندذ هدی    مهند. گدیی شاعر از آوردن نام غذا ًع بینی ملدانان نی  اشاره می پیش

 هند. در ام  آن بذ ندعی ماهی بدمی نی  اشاره می ارًباطی با هلیت شعر ندارد.

 ط( جانوران و پرندگان 
 ؛صحرایی، دریایی و پرندگان سخ  بذ میان آمدده اسدت  در شعر آًشی، از انداع مختلف یاندران 

یاندرانی همچدن اسب، شتر، قاطر، پلنگ، آهد، ًیتروک، ًیهد و شاهی . دلیل بدمی بدذ حسداب   
هدذ  اسدبی   ،مثاس رایاند. ب آوردن ای  یاندران آن است هذ در یریان زندگی آًشی ویدد داشتذ

هدای   آیدد در یکدی از خاندذ    یادم می» :است هردههند مشخصاو آًشی معرفی  آًشی از آن یاد می
هردیم و ًنها اسب سفیدی هذ از دشم و دستگاه گذشتذ برایمان باقی مانده بددد،   محقر زندگی می

گشت و م  چذ عشدقی بدذ اید      هر روز با یاس و دُم بریده و زخمی بر گُرده غروب بذ خانذ برمی
دیددم، اید  اسدب     ذ او را خدنی  و غمگی  میًنها بازماند  دوران فخر خانداده داشتم و هر بار ه

رندگ   های قرم ی در سدفیدی انددام داشدت، پرًدد پریدده      سفید زیبا هذ ق س هم بدد یعنی خاس
و آًشدی در   .(331: 3174)یاحسدینی،  «همیشۀ رویاهای م  شد و در م  و در شعر مد  ماندد  

و معصدمیت اسدت،  اسب هذ در شعر شاعران سمبدس ندعی بدویت » :همذ یای شعرش با اوست
در مقابل معانی و بیان آًشی، ًمامیت خدد را از دست داده: اسب خداطره، اسدب غفلدت، اسدب     

بدر آخددر ایسدتاده     اسب سفید وحشی اینک گسسدتذ یداس/  . »(352: 3173)سپانلد، ...«گریذ و 
یداد   هنندد/  پدرواز مدی   هدای گرسدنذ از پدیش پدای او/     گنجشدک  زند بذ خاک/ سم می غضبناک/

 .(27: 3، ج3131)آًشی،« هنند های سدختذ ره باز می در قلعذ هاش/ سیختیگ عنان

 سالو برگه  
در همدی   » هند: های گرم استان بدشهر و دشتستان زندگی می ای است هذ فقط در دشت پرنده
دُلدُلی  قاب دنیا/ –از همی  پنجر  هدچک  در دود سبکخی  سیگارم/ –هذ معراج ًخیل را لحظذ
برگدذ  " طبلدی پرداختدذ   شدعر بدی   آفری  وطنش را/ گمان از گلدی هدچک خدیش/ بی ام/ ساختذ
 .(77الف: 3124)آًشی، «"سالد

اند. اید  یداندران بیشدتر از ماهیدان      یاندر دریایی نی  در شعر آًشی بازًاب گدناگدنی داشتذ
زیادی از مدردم    در استان بدشهر، )بنادر استان بدشهر( ماهی فراوان است و عد. اند انتخاب شده

 ۀخلیج فارس و مندابع حیداًی آن در فاصدل     دربار»گذرانند.  ای  مناط  از ماهیگیری روزگار می
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مطالعاًی صدرت گرفدت   3ًدسط یک هیئت دانمارهی مدسدم بذ بلگداد 3132و  3134های  ساس
و نتیجۀ مطالعات بذ صدرت سذ یلد هتاب، ًحت همی  نام منتشر شد. بذ مدیب ًحقیقدی هدذ   

هند هدذ   ندع ماهی زیست می 2111های ساحلی یندب ایران، بالغ بر  شده در خلیج فارس و آب
 «روندد  ًدری  تخدایر هشددر بدذ شدمار مدی       پدروًئی  از غندی    از نظر ًنددع و دارا بدددن تخیدر   

 (.222: 1،ج3172)بدیعی،
« زندد!  ًدر دامندی هدذ مدی     هد  بدذ مداهی ًهمدت     ماهی بحرِ شرابم، شبهۀ مسدتی چدرا /  »

 .(51: 3121)آًشی،
ن را ًدأمی   اغذای گدشدتی سداهن    شدد هذ قسمت عمد ها در ای  بنادر صید می انداع ماهی

هدای معدروف    هیاز مدا  . شددد  هند. نام چند ماهی هذ در اشعار آًشی آمده اسدت، بیدان مدی    می
 ۀها در ًمام نقاط خلیج فارس مخصدصاو در ناحید  ای  ماهی» نام دارد.« شدریده»و « شیر»بدشهر

 .(223: 1،ج3172)بدیعی، «روند بدشهر فراوان است و یک ندع خدراک بسیار عالی بذ شمار می
 و هدا "شددریده " غران رقص مددهش  هذ ًدر سب  دریا را/ صیادِ پیر خستۀ یک دنده/ بندر!/»

 .(22ب: 3123)آًشی،« هشانی و ... می با قصدِ روستاهای مطرود/ بر هتف گره زده/ /"شیر"
عناصر بدمی در شدعر خددد بدذ خددبی      ۀدهد هذ ای  شاعر از هم بررسی آثار آًشی نشان می

زنددگی، باورهدا، اعتقدادات، ًداری  و حتدی        نمای فرهنگ، شید ًمام ۀالهام گرفتذ و شعر او آیین
شناسی  یامعذ ۀآثار او اطالعات گدناگدنی در زمین ۀخدراک و پدشاک مردم یندب است. با مطالع

ًدان بذ دست آورد. شعر آًشی چنان با ای  عناصر آمیختدذ شدده هدذ     ای  خطذ از هشدرمان می
 ؛او زبان زنددگی مدردم ینددب اسدت     یدایی از ای  عناصر بذ من لۀ زواس شعر اوست. زبان ادبی

ًداند او را بدذ عمد  یامعدذ و زنددگی مدردم       ناآشنا نی  گدیاست و می ای هزبانی هذ برای خدانند
 یندب ببرد.     

اندد، بیدانگر فضدای طبیعدی و      بدمی بدشهر هذ در شعر آًشی بازًداب یافتدذ   عناصر طبیعت 
ینددب باشدد. فضدای     ۀفضدای سددخت  بدرّی و   یًداند معرف شدعر  یغرافیایی بدمی است هذ می

آن شدعر اسدت. شدعری هدذ از       مجازی هر شعر، برخاستذ از فضای فی یکی و طبیعدی سدرایند  
های سب ه و درخت و ینگل و باران سرشار باشد، بیدانگر فضدای پربداران و بهداری اسدت و       وا ه

ای فضایی گرم و های ًشنذ مایذ گرفتذ باشد، گدی شعری هذ از آفتابِ سدزان و دشتِ داغ و ماسذ
بدمی یا رنگ محلی شدعر شداعران    ۀًمای  عناصرِ طبیعی و اقلیمی، صبغ»، سدزان است. بنابرای 
در سرزمینی رشد  ،برخالف نیما ،(. آًشی331: 3121)شفیعی هدهنی، «نی  متفاوت خداهد بدد

د های پی در پدی و چشدم امید    هرده هذ نسیمش ًَشباد بدده و بارانش شریی. ویدد خشکسالی
ده ًدا  شد هدایش را پریشدان هدرده مدیدب      های سدختذ هذ بادهای گرم، شداخذ  دوخت  بذ نخل

                                                 
1. Belg wadd 
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رو  از ای  ،های اصلی شعر او را شکل دهد. آًشی یندبی است سدزندگی و خشکی و ًشنگی مایذ
های شعر اوست. آًشی همنددا بدا    مایذ ویدی باران بددن، یکی از ب  فریاد خشکسالی و در یست

ًدا  » اندد:  خدرد هذ چرا ابرها نازا و عقیم دهد و افسدس می نیامدن باران، آه، سرمیهشاورزان، در 
 و ابرها هذ گداه سدترون /   /"حیف و صد حیف!/ای  ابر، هم ... "/ باران".. آه ... و آیا ."باران هی /

 (.113: 3،ج3131)آًشی، «و ابرهای ًردید
سددزان اسدت.    بادهدای گدرم و   های طبیعی استان بدشدهر، وزش  ًری  پدیده یکی از شاخص

شدد و ًدا روزهدای پایدانی مردادمداه ادامدذ       ای  بادها معمد و از اواخر فروردی  ماه آغاز میوزش 
سپارند بذ بادهای  اسرار می های سیب و سب ی و پرحرفی/ زن های چادر و نجدا/ در هدچذ»دارد: 
هدای   ها و اسکلذ بر عرشذ های خی / ها و اسکلذ فروشند/... بذ عرشذ و بادهای گرم اسرار می گرم/

آنچدذ در اینجدا خددد را نشدان      .(323: 3171)آًشدی، « ًابد... خدرشید بامدادی بندر می خی /
طبیعی و رویکرد خصدلت و اخالقدی زندان یامعدذ      ای هآمی ی هنری شاعر از پدید دهد درهم می

 . اند نجدا مشغدسگدیی و  پ  و بذ پ  ینندنش میها  د، در هدچذنپدش میهذ چادر است 
هذ در شعرِ آًشی  اند های گرم و بادهای داغ و ًی ی آفتاب، یک از مظاهر اقلیم ِیندب دشت

ای  مضامی  و دیگر مضامی ِ طبیعدی بدشدهر    .(33: 3121)حسینی هازرونی، دننمددِ فراوانی دار
بای معشدق، مکانِ رویشدی و  نامِ زی  گلدا   ًداند برای اما در باور و نگاهِ آًشی می ،تاًاو ناگدار است

ای بذ سدپیدای   نامت/گلدا ه» آن سرمست شدد: ۀنمادِ احیاگری باشد هذ عاش  از استشمام رایح
: 3171)آًشدی، « بدهای دشتستان های گرم شب و دشت ها/ در باغ اطلسی ست/ ماهتاب و سپیده

11). 
انِ بدشدهر هدذ از   خدرشیدِ یندب، در بیشتر روزهدای سداس، بدذ ویدهه در ًابسدت     زاویۀ ًابش 

بگدد بیایدد   » اف ایدد:  و ای  بر سدزندگی آن می استفروردی  ماه ًا آبان ماه ادامذ دارد، مستقیم 
 بگد برانگی د بر ًیغۀ طالیی صدبح/  بگد بسدزد در م  مرداب یاس را/ خدرشید پر طنی  یندب/

بگد بنالدد   داند/ هان هذ میهای هبدد/ بگد بخداند با هر د دوباره رو بفراز از شکاف ای  قدچ پیر را/
 .(371ب: 3121)آًشی، «با هفت بند گریاش چدپان...

دهد و ای  هنر شاعر اسدت هدذ    شاعر دیدگاه فلسفی خدد را با لباس طبیعت یندب ارائذ می
 ۀهای سدختذ و گرمازده و ًشدن  آمی د. ماسذ پدید  طبیعی ایتماعی را با عنصر فلسفذ در هم می

شددند:   چکدد سدیراب مدی    ای مدی  آوازی دلنشی  هذ از گلدی پرندده   بذ قطربارانی  یندب، از بی
چکدد   ای ناخدانده را هذ از گلدی مرغ می هنند قطره دس بازمی اشتهای باران/ بی های نخل/ برگ»

 (.13: 3171)آًشی،« شدند های سدختذ، سیراب می و ماسذ
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 ی( آب و هوا
اسدتان بدشدهر بدذ دلیدل     »ی اقلیمدی اسدت.   گرایی، ًدصدیف آب و هددا   های بدمی فذؤلاز دیگر م

سطح بددن با دریا، آب و هدای بسیار گرم و شدریی و در برخدی نقداط، خشدک و سددزان و       هم
(. آًشی در اشعار خدد، بدذ ًمدام   33: 3121)حسینی هازرونی، «فرسایی دارد های طاقت ًابستان
هشد و  ایی خشمگی  زبانذ میهند. بذ ًابستانی هذ چدن ا ده های ای  آب و هدا اشاره می ویهگی

چدذ   همداره/» هند: ها را خاهستر می گیاهان و حتی سنگ با آًش همچدن اسید ِخدد، درختان و
هد    یا آن زمان/ سدزد/ ها می یا در حری ِ سردِ شقای  روی ایاقِ سب  بهاران/ آن زمان هذ خاک/

 از آًدشِ اسدیدی زهدر/    هشدد بدذ ًد ِ هُهسدار/ و     آًش زباندذ مدی   حل ِ ا دهای خشمی ًابستان/
 (.25ب: 3124)آًشی،« مانندِ سنگ، بدًذ بادامِ خشک و خار گردد خاهستر/ می

. آفتدابِ  اسدت ل بدددن آن  مد شبیذ آفتاب بدذ ا دهدا، خددد گدیدای ًرسدناک و غیرقابدل ًح      
هدبد و روز را بدذ آسدمان    گردد و دُم می ًابستان ِیندب ا دهایی است هذ در هدچذ و خیابان می

دهدد   برمدی  ناقدسِ زر طنیدنش را/  های شهر/ روز از بلندًری  بام آفتاب/ گدیم: می»هند:  دود می
و شهر در ًالطم  فدد د و   هند/ هی می ها/ با سمت خداب بستگی حجره و گلۀ هلیدها را/ طنی /
و  خیابان/ بر خانذ و هدبد/ چدن ا دهایی خشمی/ دُم می غلتد غرّا و/ و پیش می زند/ برق می فکر/
 (.312: 3171)آًشی،« هند .... روز! ود مید

روز یندب چنان است هذ گدیا آسمان و ههکشان سدختذ است و زمی  از شددتِ   گرمای نیم
ددد در ههکشدانِ    در آسدمان/ »زندد:   دهدد و ادجذ مدی    رو، شیدن سرمی از ای  .گرما ع ادار است

 دد در نیمدروز ًع یدذ/   از خاک/و شیدن مداومی  هدبند/ بر طبلۀ وا گدن  ع ا می گدیا/ ای/ سدختذ
 (.23ب: 3121)آًشی،« شدد بذ آسمان سدختذ ًبخیر می

  گردد؛ چرا هذ ًابستان داغ، بدذ بهدار ظریدف انددام ایداز      در یندب ًابستان از بهار آغاز می
گیرند و گیاهان از شدت ًابش ندر  فروردی ، بادهای گرم وزیدن می ۀدهد. از نیم خددنمایی نمی
های  خرزهره» گردند: افکنند و درختان سرسخت گ  و هُنار پهمرده می ر خاک میخدرشید، سر د
 در ای  اردیبهشت سدزان/ از رنگ و عطر هف هرده./ های گرم یندبی/ و دره اند/ وحشی گل داده

 .(71الف: 3123)آًشی،« شدد پهمرده می هذ سدر و گ  از حرارت خدرشید/
آمددم  »نشاند:  رق بر ً  مردمان زحمتکشِ یندب میسدزاند و ع ها را می آفتابی هذ پیشانی
 مرهبّ آشدفتذ یداس خاندذ شناسدم/     سدختذ پیشانیم ز ًابشِ خدرشید/ ری / از گردِ راه گرم و عرق

 .(311الف: 3121)آًشی،« زند هذ: در بگشایید سُم بذ زمی  می
 لی خددد را  ای غبار گرفتذ، ز ینذییابد هذ آسمان چدن آ گاهی رطدبت هدا چنان اف ایش می

آسدمان و دم هدرده    دد در غبارِ عطش زای بندر ددد/  ینذ بستذ زنگار/یهمچد آ»دهد:  از دست می
 .(55)همان: « و آن طرف نی  گسترده دریاست پیداست/
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آنگاه هذ مداهیگیر بدا ًدهدل    ؛ در ًابستان یندب، گاهی صبح بسیار زود نی  هدا شریی است
ظلماتِ خی ِ »آسمانِ گرگ و میشی بدشهر، خی ِ شریی و رطدبت است:  شدد. راهی دریا می

 .(17: 3171)آًشی،« شدد بندر را /یک قای  از هناره یدا می

 ک( اماکن

هایی هدذ   مکان ؛های بدمی و اقلیمیِ هر منطقذ است  گرایی، تهرِ نامِ مکان های بدمی ذلفؤیکی از م
اند و بخشی از ًقددیم زنددگی او    ندیسنده گره خدردههر هدام بذ نحدی با ته  و زندگیِ شاعر یا 

شخصدی شداعر،    ۀاند. زیست  در ای  شهرها، هار و اشتغاس، پرداخت  بذ ًحصیل، عالق را رقم زده
هدا، اشداره بدذ ًداری ِ پرفدراز و       وقدع حدادث ًاریخی و طبیعی، ًدصیف طبیعتِ بکر و زیبدای آن 

بذ ًغییرات بدذ ویددد آمدده در اید  شدهرها از      های شخصی شاعر نسبت   نشیبشان، بیان دغدغذ
هندد. در دفداًر    ند هذ شاعر بذ نام شهرها و روستاهای محل زندگی خددد اشداره مدی   ا یملذ عللی

هدا، شدهرها، روسدتاها ویدا حتدی       شدد. ندام شهرسدتان   های زیادی دیده می شعر آًشی نام مکان
ا سپری هرده یا بدذ نددعی بدذ آن    های بدمی شاعر هذ وی، بخشی از عمر خدد را در آنج دهستان

دی اشدک ، بدشدکان، فاریداب، دشتسدتان، ًلحدذ،       ۀمکان وابسدتگی عداطفی دارد. دهدرود، ًنگد    
فارس، ًشّان، طداقِ یندی، طداقِ     جخلی چاهکدًاه، ًلخانی، گردنۀ بُ پر، چل هرّه، بدشهر، سیراف،

هدا و   رع رئیسدی از مکدان  خانۀ هاهی، بندرگاه، پال ، خارک، خدرِ ریگ، بیرمدی و مد    خدنی، قهده
ها پرداختذ شده است. از میان اسامی مناط  بذ هدار رفتدذ    ند هذ در شعر آًشی بذ آنا شهرهایی

ًدری  غدم آًشدی، درد     ب رگ»چدن  ،با ًری  بسامد ًکرار را داراست« دشتستان»در آثار آًشی 
رای درمدان  زیدر بد   ۀ(. آًشی، در قطعد 71: 3131)سالیی، «خشکسالی و ًشنگی دشتستان است

دهدد هدذ او را بخدار     پندارد و آفتاب را سدگند می آبی و خشکسالی دشتستان، خدد را آب می بی
هد ار   هدذ آنجدا/   ببدار،/  مرا ببر بذ دیداری،/  مرا ببر/ بذ نیمروز/» هند و ببرد بذ دشتستان و ببارد:

مدرا   بندندد/  مدی  ثمر ابرهای سترون، نیداز  های بی بذ شاخذ قبای  ند  خدد را/ دست پسینگاهان/
بی اری از شهر و عدارض آن »(. شهرگری ی و 333ب: 3121)آًشی،« ببار بذ دشتستان ببر/ ببر/

 «معاصددر اسددت   و روی آوردن بددذ روسددتا و طبیعددت، یکددی از مضددامی  فراگیددر شددعر دور    
ًدان آن را بذ وادح مشاهده هرد.  آًشی نی  می شعرِ خصدصیتی هذ در ؛(415: 3121لی، )حس 
یم در پا یشگاه گاز بدذ هدار اشدتغاس داشدتذ امدا از      «ِ شهرخاص»در  «سر پیرانذ»اگرچذ  آًشی،

 ،رو از اید   .خداطر اسدت   دار هرده است دلگیر و آزرده اینکذ صنعت و ماشینی م، طبیعت را خدشذ
صددگام  » اندد:  سازی در نگاه او مدیدداًی زشت و هریذ های راه های صنعتی و ماشی  پدیده ۀهم

هرم  هشد بذ دنباس/ و می می پیچد/ پشت حصار سیمی پا یشگاه/ أس ه ار پای بداندام/ر دورًر/
 بذ یاد  یدید بازرگانی در پیچدد/  /"سذ راه یم"ًا  /"همربندی"دراز مضحک خدد را/ بذ یاد  
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                 )آًشددی،« هددا بگددذرد از پددی  و ًدداب گردنددذ /"خددط لدلددذ"در امتددداد  و رو بددذ سدددی سددیراف/
 .(43ب: 3123

های گدناگدنِ گاز یا نفت بذ یهت آن است ًدا آهددان و    از دیدِ آًشی، آمدنِ صنعت بذ شکل
هدای خشد  و    او عقیده دارد ًمدن بدا یلدده   .های وحشی را بسدزاند ًیهدها را بکدچاند و شقای 

گدر  سدزد/ یکی بر چکداد و دو دی  سذ مشعل می» دهد: ا دهاوش ِخدد امنیت وحدش را بر باد می
دو دیگدر/ بدذ دره و دامندذ/ ًدا بدادام بندان        وزاند/ بذ دامنذ/ یکی بر ماز  ا دهاوش هده/ شعلذ می

ًدا ن دیددک نشددد شدغاس گرسددنذ/ بدذ خدابگدداه/ بدذ معددد        سدددزد/ سراسدیمذ شددند/ یکددی مدی   
های دوردست بکدچند/ ًا  سدزند/ ًا آهدان و ًیهدها/ بذ دره دو دیگر می /"شرهت" هباب پریدیذ
 .(115: 3،ج3131)آًشی،« ًا وحش/ ایم  نماند در حریم آبادانی و مرزنگدش بسدزند/ شقای 

اسدت.   «ام: بدشهر بندی برای لنگرگاه همیشگی ًرییع» های آًشی ًری  سروده یکی از بدمی
یدابدی   آه ای همیشدذ بنددر!/  »پدردازد:    او در ای  شعر بذ بیان ًاری  پرفراز و نشیب بدشدهر مدی  

هرگد    هشدانی و .../  بر شدانذ مدی   زاران/ بذ سدی شدره گاری ب رگ قصیل خلیج را/هذ  ای/ خستذ
هدذ غددس از سدراب     اید  آفتداب!/   های ًل  بلندی دارد/ چذ مهه نهایتی:/ ]چذ راه بی رسانی!/ نمی
 .(23الف: 3123)آًشی،« چذ ظهر مخافتی![ یدشاند/ و زهر از بیابان می رویاند/ می

ًاری  هه  و پرفدراز و   است و سیراف پرداختذ ۀًفصیل بذ مقدل بذ« خلیج و خ ر»آًشی در 
زخدم عمید     اید  بندای سدیراف نیسدت/    »زند. او اندوهگی ِ سیراف است:  نشیب آن را ورق می

هدا ندذ مقبدر      ای  دخمذ اردوی روزگار گذشتذ است اینجا/ هایی از سنگ/ با اسب شمشیر است/
 .(32ب: 3123ی،)آًش« ای خالی چشمان ماست هذ حدقذ گبران/

  ها شخصیتل( 
هدای   هایی هذ در زمیندذ  گرایی است. شخصیت های بدمی مایذ ًری  بُ  های بدمی از مهم شخصیت

اندد. از   اند و برای هر منطقدذ افتخدارآفری  بددده    مختلف سیاسی، نظامی و فرهنگی شناختذ شده
ینددبیِ هشددر، اسدتان بدشدهر بدذ      های  اند. در میان استان ای  گدنذ افراد در اشعار آًشی فراوان

همچنی  داشت ِ منابع عظیم نفت و گاز و  ،دلیل داشت ِ بیشتری  مرز دریایی با هشدرهای عربی
 . داردتخایر دریایی و معدنی یایگاهِ ویهه و حساسی 

ده ًا اید  سدرزمی ِ   شالجیشی و اقتصادی آن مدیب  تِ سدقیاهمو اقتصادی،  یایگاه خاص
 ،آن پیداسدت  ۀد طمع و هجدم پیاپی بیگانگان قرارگیرد. چنانکدذ از ًاریخچد  زرخی ، همداره مدر

ها قرار گرفتذ اسدت. در اید  ناحیدذ از هشددر، افدراد       ها و انگلیسی ای  استان مدرد ًجاوزِ هلندی
اندد و اسدتعمارگران را    هذ بذ مقابلذ با متجاوزان پرداختذ اند سیاسی و نظامی بسیاری ظهدر هرده

اند. افرادی مانندِ رئی  علی دلداری، خالدحسی  دشتی و میرمهنّا هذ بدذ   در راندهاز مرزهای هش
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اندد و نید     شدده مباهات  ۀندعی یان و ماس خدد را در راه آزادی میه  فدا هرده و برای وط  مای
اید     هشدید  شاعرانی چدن فای  و مفتدن هذ با اشعار دشم  ستی  خدد بر دردهدای مدردمِ رندج   

ورزد و ای  عش  را  اند. آًشی بذ قهرمانان و شاعران مدط ِ خدد عش  می نهادهسرزمی  مرهمی 
 رساند.   ایشان در اشعار خدیش بذ ظهدر می  با یادآوری نام و خاطر

علی دلداری یکی دیگر از قهرمانان مبارزه با نیروهای متجاوز انگلی  بذ خاک ینددب   رئی 
(. وی فرزندد  333: 3177پددر،  )نبدی  مسلحانذ استایران و پیشتاز ینگ چریکی اد استعماری 

علی هم در زمان استبداد صغیر محمدعلی شاه قایدار   رئی  محمد، هدخدای دلدار است. رئی 
خداهان قرار داشت، هدم در یریدان یندگ یهدانی دوم در مبدارزه بدا        س مبارزان و آزادیأدر ر

اشدغالگر هدذ شداهد سرسدختی و     هدای   انگلی  در یندب پیشقدم بدد. انگلیسی ۀنیروهای بیگان
در ابتدا سعی هردند با رشده بذ ًطمیدع او بپردازندد ًدا از مبدارزه دسدت       ،شجاعت دلداری بددند

اما دلداری، قاطعانذ پیشنهاد هر ندع سازش را رد هرد و بدر   .طرفی خدد را اعالم هند بردارد و بی
 مبددارزه پافشدداری هددرد و بددذ حمددالت خدددد علیددذ نیروهددای انگلیسددی ادامددذ داد        ۀادامدد

 32 ق/3111 شددداس 21علددی دلددداری در ًدداری    شددهادت رئددی (. »21: 3173نددهاد، )حددایی
 م در محل ًنگک صدفر در بدشدهر از وقدایع ًداریخی و مهدم     3335سپتامبر1 ش/3231شهریدر
هدای مشدتعل    آًشدی بدذ یداد یدان     (.232: 3124)حمیددی  «آیدد  یندب بذ حساب می ۀمنطق
دشتی و دشتستان و ًنگسدتان هدذ در نبدرد ادد      ۀرزمانش از خط علی دلداری و سایر هم رئی 

انگلی ، خددن پاهشدان بدر مرزهدای       در برابر یهانخدار« دلیران ًنگستان»استعمار معروف بذ 
هدذ در آن   سروده اسدت « بدسذ ۀفشنگ گل، گلدل»زخمی میه  ریختذ شد، قطعذ شعری با نام 

هند هذ در ًاری  بددمی بدشدهر،    علی بذ دست یکی از افراد محلی اشاره می بذ هشتذ شدن رئی 
پرًداب خددن بدذ     وقتی هذ دست نامرد، از پشدت، زخدم زد/  »: شدد ًل  ًاریخی قلمداد می ۀواقع

هدذ دسدت    های  زم را نذ دشدم /  دیگر، بمیر، مرد!/ زخمِ سیاه! ... آه .../"ًف هرد:/  چهر  نامرد/
دد هد  سدینذ برنیاوردددد     از ارًفاع فریادی/ مرد رشید ًنگستان/ آنگاه/ /"هدر دوست فرود آورد...

 .(32: 3177)زنگدیی،« افتاد
علی نمرده و مرد و زن ِایرانی را بذ پاسدداری از خداک مدیه  و     آًشی معتقد است هذ رئی 

آور  پیش برخی  دوست/» خداند: رامیبرافراشتذ نگاه داشت  بیرق سذ رنگ هشدر ع ی مان ایران ف
آر،  آن قبای نیاهانم را/ و آن طاقِ مدازیِ سر  و سفید و سب / و آن خلعتِ مبارکِ ایرانم را/ پیش

چدن هذ ما/ ای  خلعت/ ای  طاقۀ بلند مدازی را/ روی ًمام خاک/ روی ًمام دریاهدا/ بدذ اهتد ار    
 .(25)همان: « درخداهیم آورد

ای دارد. برخدی او   هایی است هذ در ًاری  ایران ًعریف دوگاندذ  شخصیت از یملذ« میرمهنّا»
او برای مبارزه با اسدتعمارگران هلندد و انگلدی  را ًنهدا       را دزد و راه ن دریایی خدانده و انگی 
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و بذ اعتقاد برخی دیگدر او قهرمدان استعمارسدتی  اسدت.      ؛دانند طلبی می منافع شخصی و قدرت
ریدگ اسدت و بدذ میرمهنّدای بنددرریگی شدهرت دارد. پددر او میرناصدر          درمیرمهنّا از اهالی بند 

خدارک    های حکدمت نادرشاه افشار بر بنددرریگ و رود حلّدذ و ی یدر    بندرریگی در آخری  ساس
، اسدیران هلنددی و از   3711 ۀ(. میرمهنّا در چهدارم  اندید  42: 3174)یاحسینی، حکدمت داشت
بدشدهر هدرد.    ۀهدا را رواند   هشتیِ محلدی، آن دو آزاد و با  ]فرماند  ارًش هلند[ را یملذ هدًینگ

هدا در خلدیج    خارک، دوران سلطذ و نفدت یک قرن و ندیم هلنددی    بدی  ًرًیب، با سقدط ی یر
های میرمهنّدا و   ها و قهرمانی هایی از رشادت (. آًشی گدشذ41: 3124)اسدی، فارس پایان گرفت

در »بذ ًصدیر هشیده اسدت:   «خلیج و خ ر»ی را در های بریتانیای بذ آًش هشیدن ناوها و هشتی
پدشداند/ از   ماه، در مهدی متدراهم مدی    بی در ظلمتی هذ غلظت خدد را / بادهای شریی سنگی /

و  گسدلد/  مدی  "ریدگ " "خدر"از  زیر شراعِ ًاریکش/ بادبانی/ "بدم"یک  های سالعِ هیهانی/ چشم
 ًرهدد/  از درد مدی  معدد  پُدرِ ً ویدر و سدرب/    بدا   یک غدلناو بریتانی/ /–ًر  آن سدی ساعتی دگر/

را/ در  "ارکخد "و  پشدکند/  و در فضای دریدا مدی   شدند از ده  مار/ فداره می های مشتعل/ نارنج
 .(51ب: 3123)آًشی،« دارند می چشم خی  ًاری / عریان

ذ او نامند اما بذ اعتقاد آًشی، ای  استعمارگران بددند هذ ب اگرچذ برخی میرمهنّا را راه ن می
های هددهان بندری دست دراز نکرد  دزدی هذ هی  گاه بر نان سفره» اند؛ لقب دزد و راه ن داده
(. آًشدی  211: 3131)سالیی، «شناخت های هدچک نقشی نمی فاندس ۀو نفت را ی  روغ  فتیل

بدی ،   دهد هذ حقیقت روزی برمال خداهد شد و چشدمان حقیقدت   بذ میرمهنّا اطمینان خاطر می
 بیهدده است، میرمهنّا! امدا .../  ها بیهدده است/ ای  چند و چدن» اقعی را خداهد شناخت:دزدان و

هدذ   از ماستِ ًرش ًاری  برهشدد/  هذ مدی زاس را/ اما همیشذ چشمانی پنهان و  رفابی  هست/
 .(11ب: 3123)آًشی،« ها روش  هند در اغتشاشِ روایت ها و دروغان را/ راست

ن و ندیسدندگان  اًاهندن شاعران معروف و یاوداندذ، علمدا و محققد   استان ِبدشهر از گذشتذ 
ها از استان فراًر رفتذ و  بسیاری را بذ خدد دیده است. شاعرانی مانند فای  و آًشی هذ شهرت آن

شداعران و   ،همچندی   .اندد  میه  را از آن خدد هدرده  متدنخدد سهم مهمی از  ۀبا اشعار بریست
 یندب مانده است.  شان در محدود ل گدناگدن نام و آوازههذ بذ د ی ادیبانی چدن مفتدن
سرای ب رگ ایران است هذ بدا اشدعار    های ادبی یندب، فای ِ دشتی، دوبیتی یکی از شخصیت

او یک شاعر ملدی اسدت   »خدد، یایگاهی ویهه را بذ خدد اختصاص داده است.  ۀًکلفان ساده و بی
ًدری    را بذ سراسر ایران معرفی هرد و تهد  عدامی  اش خدد  پیرایذ و ساده اشعار بی ۀهذ بذ وسیل

قابل ًدیهی هذ  ۀ(. مقدل21: 3172)سید خشک بیجاری، «افراد یامعذ را نی  بذ خدد یلب نمدد
او با پری است. آًشدی   ۀزندگی عاشقان ۀدر ارًباط با زندگی فای  در میانِ مردم رواج یافتذ، افسان

بُرده، دوبار پریان را دیده است، او هرچدذ   ا بذ آغل میدر هددهی، عصرها هذ گلذ ر» :هند ادعا می
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اندد ولدی    ًرسیده اند یا می هرده زده، هذ نگاه هنند و ببیند آنها مسخره می ها سیخدنک می بذ بچذ
ای  معتقد اسدت و آن را در قطعدذ  « پری»(. او بذ ویدد 41: 3125)ًمیمی، «اند دیده چی ی نمی

هند، او را عمدد   هند. آًشی در ای  قطعذ با فای  درد دس می ن میبیا« چند و چدنی با فای »بذ نام 
زده  گدید. او خدد را مانند فای ، پدری  او با پری سخ  می ۀداستان عاشقان  هند و دربار خطاب می

 خی ندد  هذ بامداد همذ دیداندذ برمدی   های مردمان/ هشی در روی ...چذ گدنذ دست می»خداند:  می
روم همدی عقدل    می زده/ دیدانۀ پری –و م  در خداب و خیاس م / ای/ گدنذ هذ دست برده )همان

داند چدرا هدذ    در پایان ای  قطعذ، فای  را یاودان می. (317ب: 3124)آًشی،« بذ ارسطد بفروشم
ه اسدت و اید  همدان راز مانددگاری و     شدد در دس مدردم یداهرده و و شدعرش ورد زبدان مدردم      

ردن/ و قای  بر شط خدن و خطر راندن/ مگر،/ فدای !/  های ساده یاه درون قلب»یاودانگی است: 
حشمت آیی  نیست / سرایان در صدای مردم/ عمدیان!/ مگر راز حیات یداودان اید     ًد را ای 
 .(343ج: 3121)آًشی،« نیست 

خشدد،  ندد از بش ا های فرهنگی هدذ آًشدی از آنهدا ندامی بدرده اسدت عبدارت        از دیگر شخصیت
دشدتی )همدان:     شاعر بلنددآواز فتدن، (، مش24الف: 3123)آًشی،سرای بدشهر  مشهدرًری  ندحذ

همدان:  )م شاعر نادِو ، (25همان: ) باهی شاعر، (33ب: 3123علی باباچاهی شاعر )آًشی،(، 224
25). 

 گیری نتیجه
ًدان از ورود و استفاد  عناصر ایتماعی در شعر شاعران معاصر بذ ویهه شاعر مدرد نظدر   آنچذ می

زیستی شاعر است. ًفاوت عمد  شاعران معاصر و هالسیک ایدران در   معرفی یامعذاستنباط هرد 
هاست. برای نمدنذ در شعر حافو با چندد مکدان در شدیراز و ندام      حضدر عنصر زمان در شعر آن

خدریم اما در شعر آًشی با چهره، ندع رابطذ، وسدایل مهمدانی و ًفریحدی، نددع      خدد شیراز برمی
شناسی اهمیدت دارد. امدا هدار     ای هذ از دیدگاه یامعذ شدیم؛ مقدلذ ا میغذا، مشاغل و ی آن آشن

اصلی آًشی معرفی خشک ای  مدارد نیست بلکذ بذ شید  هنری و در ًنۀ مسائل مهم سیاسدی،  
هند؛ اینکذ قلیان بذ هنگام دلگیری و غم و برای رفدع غدم    ایتماعی، مبارزاًی و طبیعت ارائذ می

نظمدی و نامشدخص بدددن احدداس دریدا       گی یک یندبی بذ دلیل بدی شدد؛ اینکذ زند استفاده می
اندد و   زیسدتذ  های مبارز و یاغی گدنۀ یندب، چگدنذ مدی  برنامذ است؛ اینکذ شخصیت نظم و بی بی

اند، از مداردی است هذ آًشی بذ زیبایی و بذ شکل هندری   چذ شخصیت فردی و ایتماعی داشتذ
مسائل زنددگی مردمدان ینددب در شدعر      ۀو هم یاییدر ًنۀ شعر ارائذ هرده است. محیط یغراف

آًشی بازًاب یافتذ است. او هم بذ ًدصیف طبیعت مناط  یندبی پرداختذ و هم از اید  عناصدر،   
هدای اید     ای هذ بسیاری از یاندران و رُسدتنی  بذ گدنذ است،ها استفاده هرده  یهت ًصدیرسازی
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ها و مشکالت خددد و مردمدان ینددب را     دغدغذها  ند هذ شاعر با استفاده از آنا مناط  نمادهایی
های مبارزان یندب در مبارزه بدا اسدتعمارگران نید  سدبب      بذ ًصدیر هشیده است. بیان رشادت

دفاًر شعری آًشدی سرشدار از   رنگ بدمی بیابد.  شده است ًا شعر آًشی در عی  حماسی شدن،
ذ شدناخت یدامع و هداملی از    ًددان بد   ًک ای  عناصر زیبا مدی  عناصر بدمی است و با مطالعۀ ًک

گرایدی   ًری  ارمغدان شدناخت حدد و مید ان بددمی      استان زیبای بدشهر دست یافت و ای  ب رگ
 مندچهر آًشی است.  
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