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The influence of the Bible in the
poetry of Manouchehr Atashi
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Abstract
Manouchehr Atashi (1310-1384) is one
of the greatest poets in the
contemporary poetry who has used a lot
of allusion in his poetry. Diversity and
abundance of allusions in Atashi’s
poetry expressing his rich knowledge
and allusion can be considered as one of
the characteristics typical of his style.
Although in his first collections he has
used the local and regional allusions
related to southern of Iran (especially
Boushehr), but he gradually give up this
space and has used more and diferents
resources for allusions. One of these
resources, especially in the final poems,
is Old Testament (Torah) and the New
Testament (Gospel). In this paper that is
done in the library method and
analytical content, is tried to identify
and analyze the most important
allusions to Old Testament (Torah) and
New Testament (Gospel) in the poetry
of Manouchehr Atashi.
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مقدمه. 1
در1310سالدر(متخلص به سورنا) شیمنوچهر آت

زاده شد وروستاي دهرود دشتستان از توابع بوشهر
ي پس از گذراندن تحصیالت اولیه در بوشهر و دوره

دانشسراي مقدماتی در شیراز، به تهران مهاجرت کرد 
و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل 

نخستین دفتر شعر خود را با 1339پرداخت. در سال 
چاپ کرد و پس از آن کتابهاي » آهنگ دیگر«عنوان 

بر «،)1348» (فلقدریدارد«،)1346» (خاكوازآ«
،)1370» (سوريگلوصف«)، 1350» (انتهاي آغاز

قدیمشکلاززیباتر«،)1370» (گیالسوگندم«
)،1378» (سیبایناستتلخچه«، )1376» (جهان

)،1381» (آخراتفاق«،)1380» (بامداددرحادثه«
،)1384» (شبهايریشه«،)1381» (رخزوخلیج«
درونبهبازگشت«) و1384» (سورناهايغزلغزل«

درهمگیکه) از او چاپ و منتشر شد 1386(»سنگ
آتشی در ند.اشدهگردآوريجلديدواشعارمجموعه

چشم از جهان فروبست.1384آبان 29
آتشی از شاعرانی است که در سرودن اشعار خود 

در «اي طی کرده است. مسیري طوالنی و چند مرحله
آتشی که بر اساس انتشار دفترهاي مسیر شاعري 
آغاز شده و تا وفات او در سال 1339شعرش، از سال 

. 1شود: ادامه یافته است، سه دوره دیده می1384
ي نیمایی که دفترهاي دوران وفاداري به تجربه

. دوران نوگرایی و 2گیرد؛ نخستین آتشی را دربرمی
و گرایش به مدرنیسم که حجم بسیاري از شعرهاي ا

وصف گل «را به ویژه از زمان انتشار مجموعه شعر 
. 3) به خود اختصاص داده است؛ 1370» (سوري

هایی هاي پایانی عمر آتشی که در آن بارقهدوران سال
شود. این دوره، از گرایش به پسامدرنیسم دیده می

بازگشت به «بیشتر، در آخرین دفتر شعر آتشی با نام 
درگذشت او منتشر ) که پس از1386» (درون سنگ

: 1395(استادزاده و همکاران، » شده است، نمود دارد
2(

هاي بارز سبک آتشی، بسامد باالي یکی از ویژگی
وسعت اطالعات و «تلمیحات در اشعار است. 

هاي گوناگون تاریخی، از هاي آتشی در زمینهدغدغه
اسطوره و حماسه گرفته تا علم و سیاست و هنر، 

ها و روایت رویدادهاي ظر اشاره به ناماشعار او را از ن
انگیز بدل اي شگفتتاریخی ایران و جهان به مجموعه

) 3(همان: » کرده است
معانیخلقموجبسویکازشعردرتلمیحکاربرد

رامؤثريومهمنقشدیگرسويازومیگرددتازه
ساختنترغنیهمچنینوکردنانگیزترخیالدر

درراشعرتأثیرتلمیحکند.میایفاشعريتصاویر
افزایدمیآنعمقولطفبروکندمیبیشترخواننده

- دامنهيدهندهنشانآرایه،اینازگیريبهرهچنینهمو

آوردن«. استشاعرفرهنگیغنايومعلوماتي
زیرا:افزاید،میکالمزیباییبهنثروشعردرتلمیح
- میبرقراراصلیمطلبمیانايرابطهوتناسباوالً)

درثانیًا)است.وحدتبهکثرتازانتقالیعنیسازد
کلیاکاملداستانیاي،جملهیاايواژهباتلمیح
بسیارتداعیاینوشودمیتداعیذهندرمطلبی
هستایجازتلمیحدرثالثاً)است.خوشوشیرین

» شود.میآوردهالفاظکمتریندربسیارمعانییعنی
)68-66: 1383کامیار،وحیدیان. (ر.ك

تحقیقيپیشینه. 2
درباره تأثیر کتاب مقدس در شعر معاصر تحقیق 
مستقلی انجام نشده است و محققان تنها در البه الي 
بررسی و تحلیل شعر برخی از شاعران به صورت 

کدکنیشفیعیاند. مختصر به این بحث اشاره کرده
اصطالح،در شعر معاصرتلمیحاتگونهنایبراي

چنینآنيدربارهواستبردهکاربهرا»توراتیات«
نمودارمامعاصرشعردرامروزآنچه«است:نوشته

چهارصدوهزارصافیازکهنیستچیزيآنشودمی
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چیزيبلکهگذشتهاسالمیتمدنوفرهنگيساله
عقایدوامروزمسیحیتزندگیازمستقیمکهاست

هاافزودناینگیرد.میمایهغربیهودیانومسیحیان
چیزيمعاصر،شعرمتندرسامیاساطیرحواشیبه

سرشارکهاروپاییشعربابرخوردمیراثجزنیست
تأثیريترینمهمشایدرموز.واشاراتاینازاست

کردهمعاصرشعربرغربتوراتیادبیاتوتوراتکه
معاصرشعرهايازبعضیدرکهاستلحنیباشد،

-286: 1390کدکنی،شفیعی(ر.ك:»دید.توانمی
288(

فرهنگ«کتابدر بخشهایی از محمديمحمدحسین
به برخی از این تلمیحات »معاصرشعرتلمیحات

اشاره کرده است؛ البته مبناي کار ایشان در این کتاب، 
ثالث،خوانامهديشاملو،احمد یوشیج،نیمااشعار 
شفیعیمحمدرضا وسپهريسهرابفرخزاد،فروغ

.استبودهکدکنی
کتابها و مقاالتی نیز درباره منوچهر آتشی و شعر او 
تألیف شده است که در آنها منتقدان و محققان غالبًا 

گرایی و تصاویر و تلمیحات اقلیمی به ویژگی بومی
پلنگ دّره «هایی چون اند. کتابشعر آتشی اشاره کرده

از محمد » منوچهر آتشی«میمی، از فرخ ت» دیزاشکن
از سید قاسم » آتشی در مسیر زندگی«مختاري، 

هویت بومی در شعر «یاحسینی و مقاالتی مانند 
)، 1394(روحانی و عنایتی قادیکالیی: » منوچهر آتشی

(عباسی و » بررسی نوستالژي در شعر منوچهر آتشی«
هاي پسامدرن بررسی برخی مؤلفه«)، 1392فوالدي: 
(استادزاده و همکارانش: » ر منوچهر آتشیدر اشعا

» شعر منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن«)، 1395
–شناختی بررسی جامعه«)، 1387(عالی عباس آباد: 

(موسوي و مردانی: » هنري در اشعار منوچهر آتشی
اند.) از این دسته1392

تاآتشیاشعاربرمقدسکتابتأثیريزمینهدراما
نقدهادرواستنگرفتهصورتمستقلیتحقیقکنون

استشدهنوشتهآتشیاشعاربرکهنیزهاییشرحو
شدهپرداختهاواشعارتلمیحاتازبخشاینبهکمتر
هرچند برخی از این تلمیحات و اشارات، قبل .است

و بعد از منوچهر آتشی در شعر شاعران دیگر نیز به 
حات در شعر کار رفته است ولی بسامد اینگونه تلمی
تواند اي که میمنوچهر آتشی بسیار زیاد است، به گونه

به عنوان یک ویژگی سبکی شعر او قلمداد شود. هدف 
نگارنده از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل 

اشعاردرلیانجوتوراتبازتابمواردنیترمهم
است.یآتشمنوچهر

بحث. 3
منابعازخودفرهنگیيپشتوانهبهتکیهباآتشی 

خاستگاه اصلی .استبردهبهرهتلمیحدرگوناگونی
تلمیحات در آثار نخستین آتشی، عناصر بومی و 
اقلیمی جنوب ایران به ویژه بوشهر (زادگاه شاعر) 
است ولی در پی آشنایی با فرهنگ و ادبیات غرب، 

گیرد. آغاز این تحول کم کم از این رویکرد فاصله می
وصف «و » گندم و گیالس«توان دو مجموعهرا می

پس از حدود 1370دانست که در سال » گل سوري
آتشی از «بیست سال سکوت آتشی سروده شدند. 

کند به تعویض شروع می» گندم و گیالس«دفتر 
هاي خیالی شعرش. از همین دفتر مصالح اولیه صورت

شروع کرده به کم کردن حجم تصاویر اقلیمی و بهره 
: 1387(زرقانی، » ی شهري.بردن از تصاویر زندگ

وجه مدرن شعر آتشی را باید از مجموعه ) «608
(طحان و نیکخواه، » پیگیري کرد» وصف گل سوري«

1390 :136 (
آتشی به ویژه تلمیحاتعمدههايخاستگاهازیکی

و(توراتمقدسکتاب،هاي پایانیدر مجموعه
ی فارسشعردرتلمیحاتاینازبرخیاست.انجیل)

ودركکهايگونهبه،استسابقهبیگاهوسابقهکم
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مقدسکتاببهمراجعهمستلزمآنهادرستدریافت
است.

هاي هرچند بسیاري از قصص کتاب مقدس در کتاب
شود آمده تفسیر گذشته و آنچه اسرائیلیات خوانده می

است ولی از آنجا که منوچهر آتشی به گفته دوستان 
آشنایی داشته و آن را و نزدیکانش با کتاب مقدس 

: 1385کرده است (براي مثال ر.ك. تمیمی، مطالعه می
گونه اشعار تلمیحی رسد در سرودن این) به نظر می27

به منبع اصلی یعنی کتاب مقدس نظر داشته است.
آتشی کمتر به بیان و اشاره صرف روایات کتاب 
مقدس اکتفا کرده است بلکه غالباً با ایجاد تغییر و 

در این روایات و پیوند دادن آنها با مسائل جهان تحول
معاصر، تحلیل و برداشتی نو و شاعرانه از آنها ارائه 
داده است. او از طریق تلفیق روایات و قصص کتاب 
مقدس با عناصر زندگی امروزي و در هم آمیختن 

هایی به شیوه پسامدرن خلق واقعیت و خیال، روایت
گونه هاي اینن شاخصهتریکرده است که یکی از مهم

) است.anachronyپریشی (روایات، زمان
- ژراز ژنت اصطالح زمان پریشی را درباره روایت«

که –هایی به کار برده که به خط سیر زمان تقویمی 
وفادار –زمانی است » نظم«از دید او معیار ثابت 

پریشی یکی از فنون پرکاربرد در اغلب اند. زماننمانده
پسامدرن است و نوعی تقابل با هاي روایت

رود. هاي زمان در دنیاي واقعی به شمار میمحدودیت
کوشد نویسنده پسامدرن با کاربرد این شگرد می

تنگناهاي دنیاي واقعی را در دنیاي روایت در هم 
اش، سعی بشکند. آتشی در چند شعر روایی تاریخی

در شکستن مرزهاي زمان و برآشفتن نظم آن داشته و 
این ترتیب نوعی نابهنگامی پسامدرن را به این دسته به

از اشعار وارد کرده است. (استادزاده و همکاران، 
1395 :14-15 (

درمقدسطویلهيزاده«به عنوان مثال در شعر
ي روایات فراداستان و پسامدرن، به شیوه»آپارتمان

روایت انجیل در خصوص زاده شدن عیسی (ع) در 
دنیاي امروز آورده و با فضاي آپارتمانی آخور را به 

بسته در تهران دودآلود پیوند زده است:
بزائی/آبیعیساهايتابنگر/آسمانبهمن!/عذراي

مجلليطویلهایندر/-مرا...شعرهايتا-
اینکنگري؟/میآسمانبهمن!/عذرايعطرآگین...

آپارتمانایندرامشبآر/فرودراپلکهاوزمین!به
ازچرده/سیهعیساهايدودآلود/تهرانبهبسته،
: 1386(آتشی،شد.خواهندزادهتوزاللهايچشم

1374-1375 (
مشخصطوربهاستکوشیدهمقالهایندرنگارنده

کهآتشیشعرتلمیحاتازدستهآنبهگستردهو
و(تورات)عتیقعهدآنهااصلیخاستگاهوآبشخور

بپردازد.است(انجیل)جدیدعهد
توراتقصصبهتلمیح. 3-1

آغازآدموعالمخلقتداستانباقدیمعهدیاتورات
بااسرائیلبنیپیامبرانسرگذشتادامهدروشودمی

مضمونچندهراست.شدهبیانتفصیلوجزئیات
آمدهاجمالبهقرآندرتوراتقصصازبسیاري

انبیاءزندگیازهاییبخشبهتوراتدرولیاست
است.نشدهاشارهآنبهکریمقرآندرکهخوریمبرمی

انحاءبهآنتفاسیروتوراتمطالبازبسیاري«
ينمونهکهاستشدهوارداسالمیتفاسیربهمختلف
رسدمینظربهگاهیاست.اسرائیلیاتآنمعروف

برخیونداهبودآشناتوراتبارأساًخودشاعرانکه
».استآشناییهمینينتیجهنادرتلمیحاتاز

برگرفتهتلمیحاتترینمهم)37-36: 1389(شمیسا،
توراتدرکهترتیبیبهآتشیاشعاردرتوراتاز

از:عبارتنداستآمده
ممنوعهمیوهو(ع)آدم. 1-1-3

فقطونشدهمشخصممنوعهمیوةنوعکریمقرآندر
اکثرنظربهت ولیاسشدهاطالقآنبه»شجره«لفظ

توراتدر. استبودهگندمممنوعهدرختمفسران،
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به(تکوین)پیدایشسفرسومودومبابازآیاتی
طبقکهاستیافتهاختصاصممنوعهمیوةماجراي

امراوبهوگذاشتعَدنباغدرراآدمخداوندهاآن
ازامابخورممانعتبیباغدرختانهمۀاز«فرمود:
روزيزیرانخوريزنهاربدونیکمعرفتدرخت

پیدایش،(سفر»مردخواهیهرآینهخورديآنازکه
) 17و 16آیاتاول،باب

»معرفت«درختتوراتدرممنوعدرختبنابراین،
بوده»بینایی«یا»بديونیکی«یا»دانشوعلم«یا

شدهتعبیريتوراتهايترجمهازهریک(دراست
مفسرانگردد).بازمیمعنایکبههمهکهاست

سیبممنوعه،درختمیوةمعتقدندیهوديومسیحی
ازسیبغرب،فرهنگدرروهمینازاست.بوده

وامیالنمادسوییازومعرفتودانشنمادسویی
(ر.ك.استشهوانیامیالویژهبهزمینیآرزوهاي

سیب).ذیل:1382گربران،وشوالیه
گندمممنوعمیوهآنما،عقایدوادبیاتسراسردر«

زندگیعذابگرفتاروراندبهشتازراآدمکهاست
شعرترجمهتأثیربهمعاصرشعردرکرد.جهانیاین

»شود.میبدلسیببهگندمایناروپایی،فرهنگو
آتشیمنوچهر)288: 1390کدکنی،شفیعی(ر.ك:

دارد»سیبایناستتلخچه«نامبهه شعريمجموع
آندرواستنامهمینبهآنشعرهايازیکیکه

يمیوهازرمزي»گناهدرخت«تعبیربهتوجهباسیب
است:ممنوعه

شرم/بیگناه/درختازکهسیب/ایناستتلخچه
)730: 1386(آتشی،افتد.می

(مانلی)شپسرتولدازپیشرا»هشدار«شعرآتشی
(سیب)ممنوعهمیوهچیدنازرااووسرودهاوبراي

دارد:میحذربرخوردنرادنیويظواهرفریبازو
خون،تارابتپندهماهیايآمد/خواهینیزتو
/نچینیراسیبکه/نیامدهاي-هشداراما/نوز.../ه

بهتراچشمچاالك/رنگیماهیانکهدنیا/هايباغاز
)222(همان:نیندازند.دام

عنوانبهراگندموسیب،»سیبباغتا«شعردرآتشی
کناردرنافرمانیوگمراهیازرمزيوممنوعهيمیوه
سیبباغرهسپارگمشدهبهشتازوآوردمیهم
شود:می
سیبآوازوآید.../میشابور،مغارهازگذشته،ازرود

تحریرآتش،هايکوچهدررا/گمراهیوگندمو
باغتاگردم/برمیگمشدهبهشتازمندهد.../می

همان: (است.پیشدرپنهانودرازراهیسیب/
489-491(

ماراغواگري. 2-1-3
واسرائیلیاتدرریشهماراغواگريبهاشاره

زیراداردحوّاوآدمفریبداستانازتوراتروایت
میوهخوردندرحوّاوآدمنافرمانیکریم،قرآن

َزلَُّهمَاأفَ «داند:میشیطانيوسوسهاثربرراممنوعه
فریبعاملمارتورات،درولی)36/(بقره»الشَّیطانُ 

حیواناتهمۀازکهمار«است:شدهمعرفیآدموحّوا
رازنبودهوشیارتربودساختهخداوندکهصحرا
آنمیوةخوردنازهرآینه«گفت:اوبهودادفریب

کهروزيدرمیداندخدابلکهمردنخواهیددرخت
عارفخدامانندوشودبازشماچشمبخوریدآناز

سوم،بابپیدایش،(سفر» بودخواهیدبدونیک
روایاتیچنیننقددرطباطباییعالمه).8-1آیات

وشیطانآمدنچگونگیموضوعدر«:نویسدمی
روایاتدرداد،فریبآنباراآنهاکهايوسیله

ايپارهدرولینشدهواردچیزيمعتبروصحیح
کارکمکدوعنوانبه»طاووس«و»مار«اخبار،
اخبارازرسدمینظربهکهاند،شدهمعرفیشیطان

گرفتهتوراتازعیناًمطالباینگویاوباشدمجعوله
)184: 1363(طباطبایی،».باشندشده

تورات،درماريدهندهفریبنقشبهتوجهباآتشی
کهدوستانیازواستساختهرا»فریبمار«ترکیب
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نهان،درولیفشارندمیمهربهرااودستظاهردر
کند:میشکوهچنیندارند،آستیندرفریبمار
فریبمارمهر/بهمرادستفشاردکودوستهر

)12، آغازانتهايبر(آتشی،آستین.درپنهاندارد
حّوافریب(عاملمار،»غایبچوپان«شعردرآتشی

فرهنگدرممنوعهي(میوهگندمتورات)،در
ویهوديفرهنگدرممنوعهه(میوسیبواسالمی)
است:بردهکاربههمبارامسیحی)

وگندمافتد/مارمنگردندوریکباردستها/آنگر
)1719(همان:کرد.خواهمحراجراسیب

حواغفلت. 3-1-3
يوسوسهماجرايبهکههنگامیکریم قرآندر 

اشارهممنوعيمیوهازحوّاوآدمخوردنوشیطان
نقشومدهآتثنیهصورتبهضمیرجاهمهشده است

دانسته شده یکسانگناهاینارتکابدرآنهادوهر
درکهصورتیدر) 36(بقره: » الشَّیطانُ فَأَزلَُّهما«است: 
قلمداد شده حّوارانخستینيخوردهفریبتورات
است:
نیکوستخوراكبرايدرختآنکهدیدزنچون

خوردآنمیوةازآید،میدلپذیرونماخوشنظربهو
پیدایش،(سفر»بخورد.کهدادنیزخودشوهربهو

زنتورات،). به عبارت دیگر3-1آیاتسوم،باب
دررامردوکندمیمعرفیاصلیمقصرعنوانبهرا

شدناغوابنابراینداند.میمبّريگناهازخودذات
نگرشدرریشه(معشوق)زنتوسط(عاشق)مرد

،»گندموگیالسبانوي«شعردرآتشیدارد.تورات
بانوي«زیبايتعبیرگروسوسهوگندمگونزنبراي

وسوسهگناهبهرامردکهبردمیکاربهرا»گندمی
کند:می

ارمغانتمراهچالندجگرها/گیالس!/ هارنگبانوي
ازشعريبزنی/گازکهرادلمسیبتو/واند/کرده

است./رنگینآهیولذیذزخمیکهآید/برمیآن

جزآورد/میچهها/گندممیانهازگندمی/بانوي
)685: 1386(آتشی، گناه؟وسوسه
انجیربرگ. 3-1-4

ممنوعهيشجرهازحوّاوآدموقتیقرآنآیاتمطابق
ازبرگییعنی»لجَنَّهاوَرَقِ «باوشدندبرهنهخوردند،

(اعراف:پوشاندندراخودبهشتدرختانهايبرگ
اياشارهبرگایننوعبهقرآندر).121طه:و22

انجیردرختبرگبرگ،اینتوراتدراست.نشده
خوردوچیددرختيمیوهاززن«است:شدهدانسته

چشمانآنگاهخورد.نیزاوودادهمشوهرشبهو
باپسشدند؛آگاهخودبرهنگیازوشدبازدوهر

درستخودبرايپوششیانجیردرختهايبرگ
آتشیرسدمینظربه).7-6: 3پیدایش،(سفر»کردند

توجهتوراتازبخشاینبهزیراشعارسرودندر
است:داشته

- میرا»اشاجداديانجیردرختاصل«برابر،درو

کلید-گویدمیخودشکهچنانآن-که خواهد/
(آتشی،روحشعورتسِترِهمبوده/اشبهشتسبز

1380 :77(
برگ»الم«-هستکه–باشدلباساگر/»کلمه«

دراست/عشقالبدخودش/(انجیر،است/انجیر
-باشد»برهنگییعنی«لباساگرخودش)/قندبطن

بزرگرازانجیر/ازبیشانجیربرگ/-باشدبایدکه
»!بپوشراخود«است/عشقبرهنگیِخطرناك

)30-29همان: (
ها/ راهی به برگ انجیر/ راهی به باغ هاي زندر کوچه

سیب/ ... راهی به خون و خاطره هم هست (آتشی، 
وصف گل سوري،)

)نوحکشتیفرودمحلکوه(آرارات. 3-1-5
/(هود»الجوِديعََلیاستََوتوَ«درقرآننصمطابق

فرازبرطوفان،ازپسنوح،کشتیکهکوهینام)44
نشستنمحلتوراتاست.بوده»جودي«نشست،آن

کشتی«است:کردهمعینآراراتکوهرانوحکشتی
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هايکوهرويطوفانشروعازپسروزپنجاهوصد
). هر 4: 8بابپیدایش،(سفر»گرفتقرارآرارات

وجودمختلفینظراتجوديکوهمکانيدربارهچند
جوديکوهمقدسکتابقاموسينویسندهامادارد

ودانستهیکیراتوراتدرآراراتکوهوقرآندر
ارسرودمابینارمنستانمرکزدرآراراط«نویسد:می
روایاتموافقواستواقعارومیهوواندریايو

رابلندکوهاینگرفت.قرارکوهاینبرنوحکشتی
وسراشیبیعنیاگریداغترکانومسیسارامنه،

اعرابشوآراراطغالباً اروپاییانونوحکوهایرانیان
) 30: 1383(هاکس،».گویندجودي
نوح،طوفانداستانبهتلمیحبازیرشعردرآتشی

کوههابلندترینازنمادياورستکناردرراآرارات
است:آوردهجایهاترینمرتفعو

آستینشبهگریبانش؟/به-رسم/نمیروممیچههر
فرسوده/میزاینیا/کهنه/صندلیاینمگرهم/

نوحکشتیيعرشهچندرا/خیزابهمهاینکوبش
(آتشی،ات!آراریا/اورست/بهبرسدتاشد/خواهد
1386 :1627-1628(

کبوتر.  3-1-6
نوحطوفانبهکبوتريدربارهروایاتترینکهن
کریمقرآندرکبوترونوحماجرايازگردد.بازمی
ایناصلیخاستگاهوخوردنمیچشمبهمطلبیهیچ

است:توراتدرزیرروایتداستان،
پنجاهوصدکشتیاینکهتافرونشسترفتهرفتهآب
قرارآراراتهايکوهرويطوفانشروعازپسروز

شدند.نمایاننیزکوههاهايقلهبعدماهسهگرفت.
راکشتیيپنجرهنوحروز،چهلگذشتازپس

کشتیداخلبهکالغولیکرد،رهاکالغیوگشود
تاکردپروازسوآنوسواینبهبلکهبازنگشت،

ببیندتاکردرهاکبوتريآنازپسشد.خشکزمین
پیدانشستنبرايخشکیزمینتواندمیکبوترآیا

سطحبرآبهنوززیرانیافتراجاییکبوتراماکند.

راخوددستنوحبرگشت،کبوتروقتیبود.زمین
برد.کشتیداخلبهوگرفتراکبوتروکرددراز
کبوترهماندیگرباروکردصبردیگرروزهفتنوح

درکبوترآفتاب،غروبهنگامبار،ایننمود.رهارا
نوحنزدداشت،منقاربهايتازهزیتونبرگکهحالی

آبنقاط،بیشتردرکهفهمیدنوحپسبازگشت.
)11-3: 8بابپیدایش،(سفراست.فرونشسته

روایتنومیدانهلحنیبا»ناامیدنوحبا«شعردرآتشی
بیانمتضادومتفاوتايگونهبهراتوراتاياسطوره

وجويجستدرنوحکهايپرندهاینجادرکند.می
وگرددبرمیآفاقازاست،فرستادهخشکی

کهکندمیبیانگونهایننوحبرايراخودمشاهدات
ساحلازنشانجاهیچاست،آبدرغرقجاهمه

استنهنگانيگردهاطراقگاه،تنهانیست،ايآشیانهو
و...:استنیافتنیايکتیبهرستگاريو

طرفازپیامیگردد/برمیآبآفاقازکهايپرنده
اي/آشیانهرؤیايمغروق/هايجزیرهبس/وداردآب
ناامید/نوحاياند/نکردهجاريکوفتههايبالدر

شاید/-جانورهاونیکان-نیکان/رستگاريپندار
هايآببرآب./براست/معدومزبانیبهاي/کتیبه

را/حیرانجنبندگانتوفان/هايمرغجزپایان/بی
يگردهجزتوفانی/هايآببرنیست./زدنپریاراي

ناامید/نوحاينیست./ایمناطراقگاهینهنگان/
از-جائی/باشددمیدهبایدآفتاب/استدیري

هايبرآبنیست/روشنجائیاما/-مفقودنهمشرقی
نهنگيگردهبرتوفان/پرندگانتنهاآلود/خون

)545-544: 1386، (آتشیساخت.توانندآشیانه
نیز به روایت » 3فراقی «رسد آتشی در شعر به نظر می

تورات از کبوتر نوح نظر دارد:
-که برگ سبزيچنان-ام/ دلی/ چشمی به بادها سپرده

به منقار کبوتري.../ هر کجاي جهان باشی/ دلی به /
پاره ابري و/ چشمی به منقار کبوتري توان سپرد 

)3(گندم و گیالس/ فراقی 



44تاثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی/ مریم حقی

برج بابل. 3-1-7
اياشارهمجیدآنقردربابلبرجساختمانبهراجع
رانمرودبرجداستاناغلبقرآنمفسرانامانیست

آیهایندراند.آوردهنحليسوره26يآیهذیلدر
بناییخدابارویاروییبرايکهشدهیادکسانیاز

کردویرانپایهازرابنایشانسقفخداوندوساختند
بنیادبرجینمرودتفاسیراینطبقبرفروریخت.و

پنداربهتاشدآنبااليرفتباالبسیارچونوکرد
فروربرجهايپایهولیببیندراابراهیمخدايخویش
بیمازمردمهايزبانهنگامآنازوبیفتادوریخت
»تبلیل«يمادهازکهیافتنام» بابل«آنجاوشدآشفته
مردمانزبانآنازپیشواستشدنهمدریعنی

)218-1/217ج :1385طبري،(ر.ك.بود.سریانی
مطابقکهداردوجود»بابلبرج«نامبهبابیتوراتدر
شدزیادکمکمدنیاجمعیتنوحطوفانازپسآن
بیایید«گفتند:وگزیدندسکنیبابلوسیعدشتدرو

کهبسازیمآندربلندبرجیوکنیمبنابزرگشهري
کنیم.پیداخودبراينامیتابرسدآسمانبهسرش

».شدخواهدماپراکندگیمانعبرجوشهراینبناي
بناحالدرکهبرجیوشهربهخداوندکههنگامی

یکیمردميهمهزبان«گفت:انداخت،نظربودشدن
اگراند.کردهشروعراکاراینشده،متحدواست
کاريهرآیندهدرنکنم،جلوگیريآنهاکارازاکنون

تغییرراآنهازبانپسداد.خواهندانجامبخواهند
اختالفاین»نفهمند.رایکدیگرسخنتادادخواهم

بردارنددستشهربنايازآنهاکهشدموجبزبان
بنايروایاتدر)8-2: 11پیدایش،سفر(تورات،

وانددادهنسبتبابلشاهانازنمرودبهرابابلبرج
بهمحلهمینازراابراهیمحضرتنمرود،گویند
کرد.پرتابآتشداخل
ونمرودداستانبه،»کوفهبهدجلهاز«شعردرآتشی

زباناختالفوآسمانبهرفتنبرايبرجساختن
رانمروداواست.کردهاشارهفراموشیاثربرمردم

برجکهآوردهحاضرعصراستبدادواستکبارنماد
درراآذرخشچونوبردهپیشازباالتررابابل

شدهورحملهآسمانبهموشکباتابدبرنمیآسمان
نقاطاقصیدرمردمکهاستحالیدراینواست
میرند:میگرسنگیوفقرازجهان

ازتانکبابرده/پیشازباالتررابابلبرجنمرود/و
بزند/موشکیباراابريآسمانتاباال/رودمیهاپله
زبانهايهمچنان/امامردمآنجا/ازبرنتابدآذرخشیو

-1867: 1386(آتشی،اند.کردهفراموشراخویش
1868(

هاي پسامدرن هاي روایتتوان از نمونهاین شعر را می
آتشی سخن از «و فراداستان به شمار آورد که در آن 

حضور نمرود در دنیاي معاصر و ساختن برجی 
سخن گفته تر از برج بابل باستان در کشور عراقمرتفع

(استادزاده » باشد.» صدام«رسد مراد او که به نظر می
) 18: 1395و همکاران، 

یهوهولوط. 3-1-8
دواست:آمدهچنینتوراتدرلوطانذاريدرباره

اینازراخویشانتگفتندلوطبهخداونديفرستاده
خواهیمویرانتماماًراشهراینمازیراببربیرونشهر
دخترانشنامزدانبهورفتشتاببالوطپسکرد.

خداوندچونبگریزیدشهرازکنید!عجله«گفت:
نظربهحرفاینولی»کند!ویرانراآنخواهدمی
منوچهر) 14-12: 19پیدایش،(سفرآمد.مسخرهآنها

(ع)لوطداستانبه»بمتاآدماز«شعردرآتشی
لوطاز(خدا)یهوهشعر،ایندراست.پرداخته

.کندخارجشهرازرافرزندانشوزنمیخواهد
بهآدمیانشوشهروشودمینازلعذابسرانجام

نظرازکهشعرایندرآتشی. شوندمیبدلسنگ
»یهوه«لفظاست،نزدیکتوراتبهبسیارکالملحن

) Yahwehیهوه («. استبردهکاربهخدابرايرا
(کلباسی » باشد.ترین نام خدا در عهد عتیق میمهم

) 232: 1387اشتري، 
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وزنبا/برو!کوهبه«گفت:/لوطبهیهوهو
باکهرا/قوماینکنمغضبخواهممیفرزندانت/

کرد:/التماسلوطبازند/مینیرنگهممنسفیران
از-غریدهوهی»/ مراقومببخشمؤمنان،خاطربه«

با-بروکوهبه«زد:/نهیبوزلزله،وآذرخشمیان
گرفتدرواقعهچونو/...» مؤمنتخویشانوزن
آتشی،(شدند...سنگآدمیانشوشهریافت/پایانو

1386 :1895-1896(
دخترانشولوط.3-1-9

»دخترانشولوط«نامبهبابیتوراتپیدایشسفردر
لوط،قومعذابازپسوقتیآنبربناکهداردوجود

روزيشدند،ساکنغاريدردخترشدوولوط
اینتمامیدر«گفت:خواهرشبهلوطبزرگدختر
پدرکند،ازدواجماباتاشودنمییافتمرديناحیه

نخواهددیگروشدخواهدپیرزوديبههمما
اوبهبیاپسگذارد.باقیخودازنسلیتوانست

طریقاینبهوشویمهمبسترويباوبنوشانیمشراب
پدرازطریقاینبهآنها».کنیمحفظراپدرماننسل
رااووزائیدپسريبزرگتردخترشدند.حاملهخود

وآمد)وجودبهاوازموآبي(قبیلهنامیدموآب
ِبنعّمیرااوناموزائیدپسرينیزکوچکتردختر

(تورات،آمد).وجودبهاوازعموني(قبیلهگذاشت
)38-31: 19پیدایش،سفر

لوطزباناز»بمتاآدماز«شعرازقسمتیدرتشیآ
دوایجادواوبالوطدخترانهمبستريداستانبه

خاطربههرچنداست.کردهاشارهآنهاازنحسقوم
لوطدخترانزشتعملذکرازکالم،عفتحفظ

است:کردهخودداري
دو.../ و کهدخترانمازوهراسم/مینافرمانمزناز

درانسان/تبارتاداد/خواهمتاریخبهکهنحسقوم
-شرمیهیچبی-راحرامزادگیوحشتشان/جوار
)1897-1895: 1386آتشی،(کنند.تماشا

مزامیر. 3-1-10

کتابنام)55اسراء:و163(نساء:مجیدقرآندر
. استشدهذکرزبور(ع)،داودبرشدهنازلآسمانی

استنی)معنیبهمزمار(جمعمزامیرزبور،دیگرنام
جهتآنازرازبورمقدسکتابقاموسبهبناو

شدهمیسرودهنیباهماهنگکهاندنامیدهمزامیر
یازبورکتاب)304و347: 1389(خزائلی،.است

مزموردووهفتادکهاستمزمور150شاملمزامیر
رابقیهو(ع)سلیمانرامزموردو(ع)،داودرا

دلپذیرترینازیکیمزامیراند.نوشتهدیگراشخاص
شعرازاستايمجموعهواست»مقدسکتاب«کتب

رویدادهايوروحیاتشیوا،زبانیبهکهسرودو
شاديهنگامدررامردمروحیاتویهودقومتاریخی

هردرکهفهمیممیکتاباینازکند.میبیانغمو
خداسويبهراخودقلبتوانیممیباشیمکهحالتی

کتاباصلیموضوعکنیم.نیازورازويباوبگشاییم
کتابيمقدمهتورات،(ر.ك.است.»پرستش«مزامیر

مزامیر)
کاربهرامزامیريواژه» خزروخلیج«شعردرآتشی
است:برده
مزامیر/همهآنازرمزي/را/هادلزدگیطلسمقفل

)1058-1057: 1386(آتشی،گشود.نمیدیگر
سلیمانغزل.3-1-11

استايمجموعهتوراتدر»غزلهاغزل«کتاب
سرودهاییشکلبهکهايعاشقانهاشعارازدلنشین

سراییدهیکدیگروصفدرمعشوق،وعاشقزباناز
معروفنیز»سلیمانغزلهاي«بهکتابایناند.شده
سلیمانراکتاباینکهاستاینبراعتقادزیرااست

کتابيمقدمهتورات،(ر.ك..استنوشتهپادشاه
مجموعهازیکینامآتشیمان)سلیهايغزلغزل

است.نهاده»سورناغزلهايغزل«راخوداشعار
برگزیدهخویشبرايآتشیکهاستتخلصیسورنا
ونامبیغزلی«نامبهشعريمجموعهایندراست.

غزلیهیچباسلیمانگویدمیآندرکهدارد»سرانجام
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رابلقیسچابکيپاشنهتواندنمیسورناغزلهاياز
کند:توصیف

بلقیس/قلمروکجايتاچهار/آ...سفید...برگاین
-را/سورناغزلهايازغزلیتاکشاند/تواندسلیمان

: 1386(آتشی،بنویسد /-اوچابکيپاشنهوصف
1627-1628(

کاربهرا»غزلسلیمان«ترکیبآتشینیززیرشعردر
است:برده

يتازهشعرشنیدنبرايتازنم/میتلفنسپانلوبه
سلیمانوبیاید./کاریز،صوتضبطازنوجاهلش/

دهم.میاشارتآبتوراتيحاشیهبههم/راغزل
)1784(همان:

انجیلبهتلمیح. 3-2
معتبراناجیلازمرقسیوحنا،لوقا،متی،انجیلچهار

آنها،اصلیمضمونکههستندمسیحیانمقدسو
و(ع)زکریا(ع)،عیسیحضرتزندگیحوادث

بهکالسیکشاعرانتلمیحاتباشد.می(ع)یحیی
وقرآنازمتأثربیشتر(ع)عیسیحضرتزندگانی
شاعرانآنکهحالبوداسالمیتفاسیروروایات
بهغالباًالهیپیامبراینزندگیبهتلمیحدرمعاصر
واندداشتهتوجهمسیحیانباورهايوانجیلروایات
شعرواردکتاباینازراجدیديتلمیحیعناصر
دربارهانجیلوقرآنبیانچندهراند.کردهفارسی
تولدنحوههمچون(ع)عیسیزندگیزوایايبرخی

موارديدرولیداردزیاديشباهتهمبهمعجزاتو
آنهاترینمهمکهدارندهمباايعمدهاختالفاتنیز

روایاتاست.الهیپیامبراینزندگیپایانبهمربوط
شاعرانهتصاویرآفرینشدراصلیمنابعازیکیانجیل

کهمضامینیمهمترینازبرخیاست.معاصرشعردر
ندایافتهبازتابمنوچهر آتشیشعردرانجیلازمتأثر

از:عبارتند
(ع)یحییشهادت. 3-2-1

عاشقیهود،پادشاه»هیرودیس«انجیلروایتطبقبر
اینازرااو(ع)یحییوشدخودبرادرزن»هیرودیا«

يکینه»هیرودیا«سببهمینبهوکردمنعازدواج
خودتولدروزدرهیرودیسداشت.دلدررایحیی

را»سالومه«خوددخترهیرودیاودادترتیبجشنی
ایندرسالومهچونفرستاد.جشناینبهوآراست
اوبهوبردلذتبسیارهیرودیسرقصید،مجلس

دخترازهیرودیادهم.میتوبهبخواهیچههرگفت
بخواهد.رایحییسرهیرودیس،ازکهخواستخود

دروبریدندرا(ع)یحییسرداددستورهیرودیس
ترینل) کام29-17: 6(مرقس،آوردنداونزدطشتی
دررا(ع) یحییحضرتشهادتماجرايبهتلمیح

»آپارتماندرمقدسطویلهيزاده«شعرازقسمتی
کنیم:میمشاهدهآتشی
تنهااست/سرگردان»ناصره«هايکوچهدرکهآوازي

رقصبهاينخوکهرسید/خواهد» سالومه«گوشبه
خونسريودریدهگلوئیرا/خوديمردهکمردر

وخود/مادرپیشگاهبهطلبد/میطالتشتدرآلود
)1375-1374: 1386(آتشی،ترشدیوانهفاسق

طویلهدر(ع)عیسیتولد. 3-2-2
کهبودلحمبیتدر(س) مریملوقا،انجیلطبقبر

آمددنیابهکودكوقتیرسید.فراحملشوضعزمان
درزیراخوابانیدآخوريدروپیچیدقنداقیدررااو

ايفرشتهناگاهنبود.جاایشانبرايآنجايمسافرخانه
تولدمژدهیوشدظاهرشهرآناطرافچوپانانبر

بهخوشحالیوشتابباآنهاداد.آنهابهرامسیح
: 2، (لوقادیدندرانوزادشومریمورفتندلحمبیت

معلومانجیلحکایتاز«است:معتقدهاکس) 3-16
(هاکس،»استبودهآخوردرعیسیمولدکهمیشود
1383 :203(

به »آپارتماندرمقدسطویلهيزاده«آتشی در شعر
ي روایات فراداستان و پسامدرن، روایت انجیل شیوه

در خصوص زاده شدن عیسی (ع) در طویله را به 
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دنیاي امروز آورده و با فضاي آپارتمانی بسته در تهران 
دودآلود پیوند زده است:

بزائی/آبیعیساهايتابنگر/آسمانبهمن!/عذراي
مجلليطویلهایندر/-مرا...شعرهايتا-

اینکنگري؟/میآسمانبهمن!/عذرايعطرآگین...
آپارتمانایندرامشبآر/فرودراپلکهاوزمین!به

ازچرده/سیهعیساهايدودآلود/تهرانبهبسته،
: 1386(آتشی،شد.خواهندزادهتوزاللهايچشم

1374-1375 (
نان)و(شرابآخرشام. 3-2-3

باعیسیشامآخرین«عنوانبابابیمتیانجیلدر
وقتی«خوانیم:میآندرکهداردوجود»شاگردانش

شکروبرداشتنانتکهیکعیسیخوردندمیشام
ودادشاگردانبهوکردتکهتکهراآنسپسنمود؛

ازپس»استمنبدناینبخورید،بگیرید«فرمود:
فرمود:داده،آنهابهوکردشکروبرداشتراجامآن،

خوناینچونبنوشید.جاماینازشماازیکهر«
کنم.میمهرراجدیدپیماناینآن،باکهاستمن

بخشیدهبسیاريگناهانتاشودمیریختهمنخون
اینازدیگرمننکنید:فراموشمراسخناینشود.

تازهراآنکهروزيتانوشیدنخواهمانگورمحصول
-26: 26متی،(انجیل»بنوشمپدرمملکوتدرشمابا

29(
آخرین«عنوانبافصلینیز)22(بابلوقاانجیلدر

نیزآندرکهداردوجود»شاگردانشباعیسیشام
خودیارانبهراشرابونانآخر،شامدرعیسی

) 20-14: 22(لوقا،کنندتقسیمخودبینتادهدمی
شامبهتلمیحبا»شدنخواهیگرم«شعردرآتشی
پوستازرانانوسرابانگورازراشرابآخر،
بهکهاستدانستهبرادراستخوانوعیسیيلهیده
کرد:خواهدترگرسنهراخورندهکردن،سیرجاي

ازشرابشانبدرودي!/ضیافتچهآخري!شامچه
يلهیدهپوستازنانشان/واست/سرابانگور

اینازشد!/نخواهیشد،نخواهیگرممهر/عیساي
واست/یخبنفشبخاربرآید/لهیبیاگرجادوتنور
...اند/پختهبرادرتاستخوانازدهند/میکهنانی

وزمهریر/لهیبازشدنخواهیشد،نخواهیگرم
(آتشی،کرد.خواهدترتگرسنهبرادرتاستخواننان

1386 :1785-1786(
آخرشامدریهوداخیانت. 3-2-4

وشاگرددوازده(ع)عیسیانجیل،روایتطبقبر
بابدروبودنداوهمراهجاهمهکهداشتحواري

موسوم»عیسیشاگرددوازده«بهکهمتیانجیلدهم
ازیکیکهاستشدهذکرتندوازدهاینناماست،

روایتبربنادارد.نام»اسخریوطییهوداي«آنها
(ع)عیسی)14مرقس:و12لوقا:،26(متی:اناجیل

خودحواریونوشاگردانباکهشامیآخریندر
خیانتمنبهشماازیکی«گفت:آنهابهمیخورد

بود.یهوداهمانکننده،خیانتاینو» میکند
نرفتهیهوداخیانتوآخرشامازذکريکریمقرآندر

نامذکربدون(ع)عیسیخاصیارانازتنهاواست
آتشیاست.شدهیاد»حواریون«عنوانباآنهاتعدادو

وآخرشامدرکهدژبانیودرویشهرکسوتدر
بیند:مییهوداییاند،کردهشرکتبدرودمهمانی

به-بدرودي/میهمانیچهي،»آخريشام«چه
پسازواست/یهوداییدژبان/ودرویشهرکسوت
هزارگوشیوچشمهزارچشمیزره/وهارویینه
خوابازرمهتاسرگردانند/کالمآنکمینگوش/

پرسشی.چلیپايدرختندهدگلوهرگز/برنخیزد
)1786-1785: 1386(آتشی،

آتشی با هنجارشکنی، نگاهی تازه و متفاوت به 
اندازد. او معتقد است ماجراي مسیح و یهودا می

حتیبودشدنمصلوبتولد،آغازازمسیحسرنوشت
کرد:نمیخیانتاوبهنیز»ي بیچارهیهودا«اگر
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کردينمیخیانتاگرتوبگویید:/بیچارهیهودايبه
- نمیچنیناگرکهچرابود/جلجتامسیح،تقدیرهم/

)1372-1371: (همانبود.نشدهزادهيامسیحشد/
جُلُجتا.3-2-5

جائینامسر)يکاسهیاجمجمهمعنی(بهُجلجُتا«
دروگردیدمصلوبآنجادرمسیحعیسیکهاست
: 1383(هاکس،»استبسیاراختالفآنموضعتعیین
ازخوریمبرمیناماینبهبارچندینناجیل) در ا287

نامبهمحلیبهوقتی«خوانیم:میمتیانجیلدرجمله
موادبهمخلوطشرابیاوبهسربازانرسیدند،جلجتا
: 27متی،(انجیل».نکنداحساسرادردتادادندمخدر

تلمیح به نام جلجتا که از تلمیحات جدید در )33-34
شود، به تأسی از انجیل، شعر فارسی محسوب می

بارها در شعر معاصر ذکر شده است: 
کردينمیخیانتاگرتوبگویید:/بیچارهیهودايبه
- نمیچنیناگرکهچرابود/جلجتامسیح،تقدیرم/ه

-1371: 1386(آتشی،بود.نشدهزادهمسیحیشد/
1372(
يتپه«تعابیر»بودممسیحمنگر«بلندشعردرآتشی

شقاوت،شکنجه،يتپه«،»صلیبيتپه«،»موعود
يتپهجايبهرا»تبسميتپه«و» تحمليتپه«،»درد

است:بردهکاربهجلجتا
تارا/سنگینمصلیبمنگربودم/مسیحمنگر

منگر...کشاندم/میدوشبرموعود/يتپهانتهاي
شکنجه،يتپهبرصلیب/يتپهبربودم،مسیح

آیا/تبسم،يتپهبرتحمل،يتپهبردرد،/شقاوت،
پهنسبزايرا/گرسنههايمیشکهصبح/خورشید

شبنمدرمرا/خشکهايچشموکند/میعطاجلگه
دررا/ایمانمناتوانپاهايشوید/میشقایقزالل

کرد؟نمیسستلحظهیکپشیمانی/هايباتالق
)354-349(همان:
صلیبکشیدندوشبر. عیسی (ع) و 3-2-6

آنبامعاصرشاعرانکهعیسیزندگیوقایعازیکی
کهاستايصحنهند،اکردهزیباییهايتصویرسازي

درکهجلجتايتپهبااليتاراخودصلیبعیسی
درکشد.میدوشبهشد،کشیدهصلیببهآنجا

مسألهاینبهاياشارههیچلوقاومرقسمتی،اناجیل
و 32: 27(متی،اناجیلطبقبربلکهاستنشده

دررومیسربازان)26: 23لوقا،و 21: 15مرقس،
بهمزرعهازکه»قیروانیشمعون«نامبهمرديبهراه

کهکردندمجبوررااووبرخوردندگشت،بازمیشهر
درتنهاببرد.اودنبالبهوبرداردراعیسیصلیب
برصلیببهاستانجیلمتأخرترینکهیوحناانجیل
پیالطوسپس«است:شدهاشارهعیسیکشیدندوش
شود.اعدامتاگذاشتایشاناختیاردرراعیسی

دوششبرراصلیبوبردندگرفته،رااوسربازان
)17-16: 19(یوحنا،»بردندبیرونشهرازوگذاشتند

یوحنا،انجیلروایتتأثیرتحتمعاصرشعردر
مسیحکشیدندوشبرصلیببهزیاديتلمیحات

است.شده
جايبهراخود»بودممسیحمنگر«شعردرآتشی
مسیحچوناگرپرسدمیخودازوگذاردمیمسیح

دوشبر(جلجتا)موعوديتپهتاراسنگینصلیب
- وحشتآیاشدم،میچارمیخصلیببروکشیدممی

دادم:نمیسرگریهوشدمنمیزده
تارا/سنگینمصلیبمنگربودم/مسیحمنگر

زخموکشاندم/میدوشبرموعود/يتپهانتهاي
دررادنیاتصویرهايدرد/چارمیخوچارمیخ/
سربلندم/ومغرورغرورآیاکرد/میمغشوشچشمم/

تشنجبا-آرام/چرخ/اوجدرپیريعقابمثل-
وگشود؟/میمرگيگسترهبهرهآرام،وحشت/

(آتشی،...؟شدنمیگریهسهمناك،/درد-درد/
1386 :149-354(

عیسیشدنمصلوب.  3-2-7
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عیَسیالمَسیحَقَتَلنَاإنّاقَوِلِهموَ«يآیهبربنامسلمانان
شُبِّهَوَلِکنماصَلَبوهُوَماقَتَلوهُوَاهللاِرَسولَمَریمَبنَ

(ع)عیسیشدنمصلوبمنکر)،157(نساء/»لَُهم
شمعوننامبهشخصیاسالمی،روایاتبربناهستند.

داربهعیسیجايبهرااوودرآمدعیسیشکلبه
برولیکرد.عروجآسمانبه(ع)عیسیوآویختند

صلیببهرامسیحیهودیانچهارگانه،اناجیلطبق
بهسپسوشدزندهروزسهازپسعیسیآویختند.

عیسیشدنآویختهداربهمضمونکرد.صعودآسمان
اسالمیهايارزشباکهاستمسیحیتفکریک

معاصرشعردراناجیلازتأسیبهونداردهمخوانی
بنددرآتشیمنوچهر است.یافتهفراوانیبازتاب
مصلوب شدن ازابتدا،»بودممسیحمنگر«شعرپایانی
د:گویمیسخنمسیح

چوبی،صلیببااواست/ترسنگینمسیح/ازمنبار
راتندست/درآهنینشهايمیخبا-یکبار/تنها

دشناموچوبیصلیببااوافترا/بلندايسويکشید
خودمنمن/وبودگالویزسرنوشتکوهبادشمنان/

یکرا،گوشتیمصلیبخودمنخویشتنم،/صلیب
- کوچهدرهاویه/خشمازترمهیبوترسنگین-عمر/

-149: 1386(آتشی،م.کشمیخویشباتهمتهاي
354(

پروازبهصراحتاًوگرددبرمیخودسخنازسپسو
کند:میاشارهمسیحعروجو

روزيمن/وکردپروازیعنی/مرد،یکبارتنها/او/
است.ترسنگینمسیحازمندردمیرم/میمرتبههزار

)354: 1386(آتشی،
گیرينتیجه. 4

منابعازخودفرهنگیپشتوانهبهتکیهباآتشی 
خاستگاه اصلی .استبردهبهرهتلمیحدرگوناگونی

تلمیحات در آثار نخستین آتشی، عناصر بومی و 
اقلیمی جنوب ایران به ویژه بوشهر (زادگاه شاعر) 
است ولی در پی آشنایی با فرهنگ و ادبیات غرب، 

آتشیشعردرگیرد. کم کم از این رویکرد فاصله می
داردوجودمقدسکتابروایاتبهبسیاريتلمیحات

تأثیر است.خصوصایندراوويقپشتوانهمبینکه
- مجموعهویژه(بهاوآثاردرآشنایی با کتاب مقدس 

خوردنومارفریبماننداستبارزپایانی)هاي
فرودپدر،بالوطدخترانهمبستريممنوعه،سیب
زاده شدن نوح،کبوترآرارات،کوهبرنوحکشتی

یهودا،خیانتوآخرشامعیسی (ع) در طویله، 
آتشی کمتر به بیان و اشاره شهادت یحیی (ع) و... . 

صرف روایات کتاب مقدس اکتفا کرده است بلکه 
غالباً با ایجاد تغییر و تحول در این روایات و پیوند 
دادن آنها با مسائل جهان معاصر، تحلیل و برداشتی نو 
و شاعرانه از آنها ارائه داده است. او از طریق تلفیق 

اب مقدس با عناصر زندگی روایات و قصص کت
هایی امروزي و در هم آمیختن واقعیت و خیال، روایت

به شیوه پسامدرن خلق کرده است.

منابعفهرست
.کریمقرآن-
.مقدسکتاب-
جلد،2،اشعارمجموعه)1386(منوچهرآتشی،-

نگاه.تهران:
.نگاهتهران:،آخراتفاق)1380ــــــــــــــ (-
ي دیزاشکن (زندگی پلنگ دره) 1385تمیمی، فرخ (-

، چاپ دوم، تهران: ثالث.و شعر منوچهر آتشی)
معاصرشعراندازچشم) 1387(مهديزرقانی،-

ثالثنشرتهران:چاپ سوم، ،ایران
آینهوچراغبا) 1390(محمدرضاکدکنی،شفیعی-

،ایران)معاصرشعرتحولهايریشهجستجوي(در
سخن.تهران:

چاپتلمیحات،فرهنگ) 1389(سیروسشمیسا،-
میترا.تهران:دوم،
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،نمادهافرهنگ) 1382(گربرانآلنوژانشوالیه،-
جیحون.تهران:فضایلی،سودابهتحقیقوترجمه

،المیزانتفسیر) 1363(محمدحسینطباطبایی،-
طباطبایی.عالمهفکريوعلمیبنیادنشرتهران:

،طبريتاریخ) 1385(جریربنمحمدطبري،-
اساطیر.تهران:هفتم،چاپپاینده،ابوالقاسمترجمه

مدخلی بر ) 1387کلباسی اشتري، حسین (-
چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه تبارشناسی کتاب مقدس،

فرهنگ و اندیشه اسالمی.
تلمیحاتفرهنگ)1385(محمدحسینمحمدي،-

میترا.تهران:دوم،چاپ،معاصرشعر
دیدگاهازبدیع)1383(تقیکامیار،وحیدیان-

سمت.تهران:،شناسیزیبایی
چاپ،مقدسکتابقاموس) 1383(جیمزهاکس،-

اساطیر.تهران:دوم،
فهرست مقاالت

- بررسی برخی مؤلفه«استادزاده، زهرا و همکارانش. -

مجله » هاي پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی
ي اول، ، سال هشتم، شماره(بوستان ادب)شعرپژوهی

. 27، پیاپی 1395بهار 
روحانی، مسعود و عنایتی قادیکالیی، محمد. -
پژوهشنامه ادب ، »هویت بومی در شعر منوچهر آتشی«

، سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، بهار و غنایی
.188-169، صص 1394تابستان 

مدرنیسم در تأثیر «طحان، احمد و نیکخواه، علی. -
فصلنامه تحقیقات تعلیمی و ، »شعر منوچهر آتشی

غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
152-133، صص 1390، شماره نهم، پاییز بوشهر

شعر منوچهر آتشی و «عالی عباس آباد، یوسف. -
، دوره پژوهشنامه ادب غنایی، »جایگاه اسطوره در آن

.152-131، صص 1387، زمستان 11، شماره 6
بررسی «عباسی، محمود و فوالدي، یعقوب. -

ادبیات پارسی ، »نوستالژي در شعر منوچهر آتشی

، صص 1392، سال سوم، شماره دوم، تابستان معاصر
43-73.

- جلوه«محققی، عبدالحمید و حیات داودي، فاطمه. -

». هاي شاعرانه رنگ محلی در اشعار منوچهر آتشی
، دوره هاي محلی ایران زمینزبانفصلنامه ادبیات و

.225-203. صص 1393زمستان ،1، شماره ،4
رویکردي به مدرنیته در شعر «مشهدي، محمد امیر. -

، سال سوم، ادبیات پارسی معاصر، »منوچهر آتشی
.123-103، صص 1392شماره سوم، پاییز 

- بررسی جامعه«موسوي، کاظم و مردانی، مجید. -

- جامعه». اشعار منوچهر آتشیهنري در –شناختی 
، پاییز و 2، شماره 5، دوره شناسی هنر و ادبیات

.285-259، صص 1392زمستان 


