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چکيده
هویت بومی در ادبیات کالسیک فارسی چندان مورد توجه قراار گرافهره ش عراناان کبر بره
اگعکاس محیط اقلیمی ش بومزیست خود در ععاعان کمها تمایل گشان دادهاگد .اما گیمرا در راسرها
گوآشر هایی که در جواگب مخهلف ععا ایجاد گمود ،بومیگاایی را گیز شارد حیطه ععا کاد ش در
ای راه پیاشاگی گیز یافت در راس طافداران ای عیوه ،منوچبا آتشی قاار دارد که آگاهاگه ،گراای
شیژها به ارائه گمادها ،نناصا ش تصاشیا بومی ش محلی گشران داده اسرت .ش در راسرها حر
گوسهالژیکی که از غم دشر از زادگاه ش باخورد برا مدرگیهره ش ...دچرار
آگاهاگه به هویت بومی دارد ش اکثا ب مایهها ععا ا

عرده اسرت ،رشیکراد

با پایره اقلریم ش محریط برومی«جنرو »

اسهوار است .با توجه به اهمیت بارسی بحث هویت بعنوان اصلی بنیرادی در حظرو شحردت یرک
جامعه یا ملّت ،ای مقاله میکوعد تا از یک طاف ،دالیل توجه آتشی به هویت بومی را بازگمایرد ش
از طاف دیرا ،به مصادیق ش مولظهها هویت بومی حاضا در ععا ش بپادازد ش چارچوبی گویا از
ای مظبوم ارائه دهد .بارسیها گشان میدهد مبم تای گمودها هویت بومی در ععا آتشی نبارتند
از :یادکاد گامآشران ،کارباد شاژگان خاص بومی جنو  ،ارائه تصویاهایی از محیط ش ذکا گام اماک ،
گیاهان ش جاگوران بومی ش توجه به باخی آدا

ش باشرها منطقه جنو

کشور.

کلیدواژهها :هویت ،هویت بومی ،گوسهالژ  ،بومیگاایی ،منوچبا آتشی.

-1مقدمه
هویت یکی از مسائل پااهمیت ش چال بااگریز در دههها اخیا بوده که مورد توجه بسیار

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
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** Email: enayati7663@yahoo.com
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
پژشهشراان قاار گافهه است« .هویت مظبومی است گاظا به حراالت ش انمراش عخصری کره
تابستاناز9313

ریشه در تابیت خاگوادگی ،آموخههها فاهنری ش باشرها اجهمانی دارد ش تشخص ش فادیت یک
7
فاد یا جامعه را تشکیل میدهد .مقولهها نینی هویت در سطح اجهماع ،ساخهارها هویت ملی را
تشکیل میدهند که با اساس تغییا عکل گظام سیاسی ،تحوش در باشرها فاهنری ش گشودگی آن با
رش دیرا آموزهها فاهنری دچار دگادیسی عرده ش بره مقولره گسربی ش نصرا تبردیل مری-
عود»(حقردار .)033 :0831،عریخاشگد هویرت را «مجمونرها از نالئرم ش آارار مراد  ،زیسرهی،
فاهنررری ش رشاگرری ش ...کرره موجررب عناسررایی فرراد از فرراد ،گرراشه از گرراشه یررا اهلیهرری از اهلیهرری
دیرا(فاهنری از فاهنگ دیرا) میعود»(عیخاشگد  .)6 :0831،هویت ملی از گظا جامعهعناسی بره
مثابه گونی احساس تعبد ش تعلق ناطظی گسبت به مجمونها از مشهاکات ملی جامعه اسرت کره
موجب شحدت ش اگسجام میعود ش دارا ابعاد مخهلرف خراده فاهنرگ ملری ،دینری ،اجهمرانی ش
اگساگی است ش شیژگی اصلی آن قابلیت اگعطاف اجزا آن ش بومی بودن ابعراد تشرکیل دهنرده آن
میباعد(رزاز فا .)38 :0831،در نصا حاضا که «جباگی عدن» ،اگسانها را به سو یک پارچری
ش شحدت ش گیز «عباشگد جباگی» دنوت میگماید ،ضاشرت پاداخه به هویت ایااگی ش بنیادهرا
آن آعکارتا عده است .هویت ایااگی منابع ش آبشخورهایی دارد که مبمهای آن هرا «فاهنرگ ایراان
باسهان» ش«فاهنگ اسالمی» است بدشن آن که میان آن ها گاسازگار ش مغایاتی بنیادی شجود داعرهه
باعد(دیلمصالحی.)4 :0831،مبمتای مولظهها هویت ایااگی نبارتند از :دی اسالم ،زبران فارسری،
جغاافیا ،آدا

ش سن  ،آاار ادبی ش فاهنری ،مولظهها اجهمانی ش عاخصهها برومی ،تراریو ش. ...

ادبیات به ننوان گمود فاافکنی ش تبلور احساسات ش افکار خالق آن ،بسرها براا عرناخت هویرت
ملل است .هویت عانا ش گویسنده جلوها از هویت اگسان زمران اش ش چره بسرا ،اگسران در مظبروم
زمان ش مکان کلی ش گسهاده است .زری کو

در تعایف ادبیات میگویسد« :ادبیات نبارت است از

تمام ذخایا ش مواریث ذشقی ش فکا اقوام ش امم نالم که مادم در ضبط ش گقل ش گشا آن ها اههمرام
کادهاگد .ای میااث ذشقی ش فکا که از رفهران بازماگده است ش آیندگان گیز همواره چیرز برا آن
خواهند افزشد ،همواره موجب اسهظاده ش تمهع ش الهرااذ اقروام ش افرااد جبران خواهرد برود»(زریر -
کو ،0814،ج .)3 :0ادبیات گسهادهتای افق فاهنری است که در خالش گزار هرا آن مریتروان
مولظهها اصلی هویت را از ساگوعت اگسان در اجهماع که همچون کارکادها معی به ظبور می-
رسد ،بازعناخت .مولظهها پابسامد هویت ایااگی ،خصایص اصلی ش ب مایهها فاهنرری ایااگری،
در اگواع ادبی با ساخهارها مهظاشت ،ظبور مشابه دارگد(رسهرارفسایی ،اانی نشرا .)61 :0834،
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با توجه به آن چه که گظهه آمد ،میتوان بومیگاایی را یکی از ابعاد مبم هویهی به عمار آشرد که در
دسهیابی به ساخهار هویت ها ملهی گق

دارد.

-2بومیگرایی در شعر معاصر
زمان ش مکان در ساتاسا نما ععا فارسی جز در چند مقطع کوتراه تراریخی -نناصرا بری-
انهبارگد ساخهارها اجهمانی ،گبادها نمومی ش کش ها شیژه زیسهراه عراناان ،بازترابی در
ععا اغلب عاناان کالسیک گردارد .طبیعرتگاایری باخری از عراناان ماگنرد منروچبا  ،گهیجره
رشیکاد بیشاسطه به طبیعت گبود ،بلکه آن ها طبیعت را پی
در آاار دیراان یافهه ش دیدهاگد .با آغاز اگقال

از آن که در پیااموگشان تماعا کننرد،

مشراشطه ش آعرنایی عراناان برا مقولرههرا ترازه

اجهمانی ،ععا فارسی جبشی ها چند گاقص یافت که بعدها با ظبرور گیمایوعری  ،ایر جبر

بره

کماش گزدیک عد(نلیپور .)843-843 :0833،گیما بسیار از شاژهها بومی عماش ایاان را در اععار
خود شارد کاد ش راه را باا عاناان پ

از خود هموار گمود« .جسارت سهودگی گیما در بباهگیرا

از شاژهها بومی ،نالشه با ای که دایاه شاژگاگی اععار گیما را گسها
ها اش را گیز تازه میکند ش شاژهها پ

میدهد ،فضرا سراشده-

از آن که از کارگاه خیاش عانا نبور میکنند ،تبدیل به عیء

هنا میعوگد»(حسنلی .)023 :0838،گیما یوعی در ای باره میگویسد« :جست ش جرو در کلمرات
دهاتیها ،اسم چیزها(درختها ،گیاهها ،حیوانها) ها کدام گعمهی است .گهاسید از اسرهعماش آن هرا.
خیاش گکنید قواند مسلم زبان ،در زبان رسمی پایهخت است .زشر اسهعماش ،ای قواند را بره شجرود
آشرده است»(یوعی « .)011 :0863،رشیکاد گیما به آشردن گامها محلی ،از تمراس صرادقاگها

برا

پیاامون ش محیط گاعی میعود .هاچند پارها از ای گامها ،معادش فارسی دارگد لیک معادش آن هرا،
هاگز بار معنایی ش محهوا فاهنری الزم را در مقایسه با گام محلریعران گخواهنرد داعرت»(نلری-
پور .)841 :0833،بومیگاایی ،جز عناساگدن بوم زیست عانا ،میزان تعلق اش ش زاشیه گراه

بره

محیط را گیز رشع میسازد .ای دیدگاه گیما ،در میان عاناان معاصا با اقباش خوبی رش به رش عد ش
به گوگها ععا ش ادبیات اقلیمی را قو تا ش غنیتا گمود ،ادبیات اقلیمی گوگها از ادبیات است کره
زاییده عاایط اقلیمی ش جغاافیایی است(اگوعه .)83 :0836،چند ت از پیاشان گیما از ای طایق به
احیا گمادها ش تمثیلها بومی ش فاهنری پاداخهند .از جمله میتوان به مبد اخوان االث ،محمد
رضا عظیعی کدکنی ش منوچبا آتشی اعاره کاد ،در ععا مبد اخوان االث باخی از شاژگان محلری
آمده که عانا آن ها را در کنار شاژگان دیرا(کب ش اماشز ) به کار گافهه است .عظیعی کدکنی گیز
بسیار از شاژگان بومی خااسان را در ععا خود شارد کاده ش به کمک آن ها تواگسهه است گمایی از
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
بومی را تاسیم گماید .اما در راس پیاشان گیما در احیرا گمادهرا برومی ش محلری ،منروچبا
محیط
تابستان 9313

آتشی قاار دارد که از ای گظا ،ععا اش به خصوص در دفاتا اشل

زبان زگدگی مادم جنو

است.

«7منوچبا آتشی عانا بود که دش طیف مهضاد موج گوئیهرا ش هرواداران عرعا سیاسری عرعا

را

قبوش داعهند(لنراشد  .)641 :0833،ش از پیاشان سبک گیمرایی اسرت رشح حماسری در اعرعار اش
موج میزگد ش از مشخّصهها اصلی ععا  ،کارباد نناصرا طبیعرت بردش ش گامسریا جنرو
است .ش خشوگت ش لطافت زبان را در کنار هم به کار مریبراد .آتشری در عرکلگیرا ش رهبرا
معاصا گق

جایان ععا گا

مرواا داعرهه اسرت « ،عرعا آتشری بره معنری دقیرق کلمره ،عرعا

تماعاگااست ش به همی دلیل در سطح بسیار بعید میتوان آن را بباگه تمثیلی باا بیران حافری
داگست .اش فضایی دقیق را میآفایند که به خاطا زگده بودگ

عردیدا القرا کننرده اسرت ش در نری

حاش ،ذه خواگنده را به معنا ااگو در خود آن رهبا میکند»(گور نالء .)223 :0843 ،با توجه
به اهمیت گق

هویت بومی در ععا معاصا ای مقاله با آن است تا از رهرار مصادیق ش مولظهها

هویت بومی ،به بارسی چروگری حضور آن ها در ععا منوچبا آتشی بپادازد.
-3روش تحقیق
ای مقاله به عیوه تحلیل محهو اگجام پایافهه است ،باا رسریدن بره اهرداف مقالره ش بره
دست آشردن اطالنات الزم در با
مجمونه ععا (بی

ای پرژشه  ،تمرامی اعرعار منروچبا آتشری را کره عرامل 08

از  2111صظحه) است ،ارزیابی گمروده ش اعرعار را کره از جبرات گوگراگون

(صورت ش یا مضمون) به هویت بومی ش اقلیمی ش بومزیست عانا اعاره داعهند ،مورد توجره قراار
دادهایم .در همی راسها ،نناصا ،شاژگان ،گمادها ش تصاشیا که به گونی در ارتباط با هویرت برومی
بوده ،یا در جبت پاسداعت آن بکار رفههاگد را تظکیک کاده ش با دسههبند ای اجزا به تبیری ابعراد
مخهلف هویت بومی در ععا آتشی پاداخههایم.
-4پیشینهی تحقیق
درباره هویت بومی ش چروگری حضور آن در ععا معاصا ،تحقیق زیاد گشده است ش اگرا
هم پژشهشی دیده میعود ،بیشها در حوزه هویت ملری اسرت ش تحقیرق گسرهادها در حروزه
هویت بومی در ععا معاصا صورت گرافهه است ش محققان تنبا در البه ال بارسی ش تظسریا عرعا
باخی از عاناان ،به صورت مخهصا بدی بحث اعاره گمودهاگد.البهه در ای پزشه ها اگدک گیرز،
بیشها به یکی از عاخهها هویت بومی یعنی ،کارباد گوی

محلی ش اقلیمری توجره عرده اسرت ش

شاژگاگی با گوی ها بومی در ععا باخی از عاناان معاصا ماگند گیما ش اخوان ش ...مرورد بارسری
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قاار گافهه ش کمها به جواگب ش ابعاد دیرا آن پاداخهه عده است .در خصوص منوچبا آتشی گیز در
بعضی آاار ،به باخی از نناصا ش مولظهها هویت بومی اعاره رفهه ش بیشها محققان ،به گراه اقلریم-
گاایاگه ش رشسهایی ش توجه گشان دادهاگد از جمله ای آاار میتوان به ای کهرا هرا اعراره کراد:
«پلنگ دره دیزاعک » از فاخ تمیمی« ،طال در مر » از رضرا بااهنری« ،منروچبا آتشری» از محمرد
مخهار ش «آتشی در مسیا زگدگی» از سیدقاسم یاحسینی .در ای آاار ،به گوگها هدفمند به هویت
بومی ش زشایا ش مولظهها آن در ععا منوچبا آتشی توجه گشده است .لاا در ای مقاله سعی داریرم
بهصورت مسهقل ش تظکیک عده به مصادیق ش مولظهها هویت بومی در ععا آتشی بپادازیم.
-5منوچهر آتشی
منوچبا آتشی در ساش (0801ه

) در رشسها دهاشد از توابرع دعهسرهان از بخر

بوعرکان

بوعبا مهولد عد .ش آموز ها ابهدایی ش مهوسطه را در مدارس بوعبا ش آموز ها بعد را
در داگشساا مقدماتی عیااز ش داگشساا نالی تباان (رعهه زبان اگرلیسری) بره پایران رسراگد .ش
گخسهی مجمونه ععا خود را با ننوان «آهنگ دیرا» را در ساش  0881در تباان به چاپ رسراگد.
پ

از آن مجمونهها آشاز خاک( ،)0843دیدار در فلق( ،)0843با اگهبا آغاز( ،)0811شصف گل

سور ( ،)0863گندم ش گیالس( ،)0863زیباتا از عکل قردیم جبران( ،)0836چره تلرو اسرت ایر
سیب( ،)0833حاداه در بامداد( ،)0831اتظرا آخرا( ،)0831خلری ش خرزر( ،)0830غرزش غزلبرا
سورگا( ،)0834ریشهها عب( )0834را منهشا ساخت .نالشه با ساشن ععا ،تاجمه بعضی از آارار
داسهاگی ماگند «فوگهامارا» ااا ابنیاتنسیو« ،دالله» ااا تورگهون شایلدر ش «لنی » اارا مایاکوفسرکی گیرز در
کارگامه ادبی آتشی به چشم میخورد .اش در ساش  0834دیده از جبان فاشبست .قبل از پاداخه بره
بحث بومیگاایی در ععا آتشی ،الزم است دریابیم که نلت گاای

ش به ععا اقلیمی ش توجه بره

نناصا هویت بومی چیست؟ به نبارت دیرا ،چاا آتشی را ساآمد عانااگی میبینیم که بره اقلریم ش
محیط زگدگی اشلیها

دلبسهه ماگده ش ععا

را ساعار از ای موضونات گموده است؟ بره منظرور

پاسو به ای سواالت ،ابهدا به کوتاهی به بارسی اصطالح «گوسرهالژ » خرواهیم پاداخرت ش سرپ
بحث را با تبیی جلوهها گوسهالژ در ععا آتشی ،دگباش خواهیم کاد.
-6نوستالژی
گوسهالژ نبارت است از غم غابت ش حسات ش دلهنری باا گاعهه ش تمایل به بازگشت بره
گاعهه ش احساس دلهنرری براا شطر  ،خراگواده ش(...آعرور  :0830،ذیرل شاژه) .گوسرهالژ یرک
احساس طبیعی ش نمومی ش حهی غایز در میان گژادها ش به طور کلی همه اگسانهاست بره لحرا
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زماگی ای احساس تقویت میعود که فاد از گاعهه خود دشر میعرود .از دیردگاه «آسریب-
رشاگی9313 ،
تابستان

عناسی رشاگی» گوسهالژ به رشیایی اطال میعود که از دشران گاعهه پا اقهدار گشات مریگیراد.
7
گاعهه ا که دیرا شجود گدارد ش بازساز آن ممکر گیسرت(عرایظیان .)18 :0836،گوسرهالژ در
رشاگشناسی یوگگ نبارت است از  :تجابیات اجداد ما در طی ملیونها سراش کره بسریار از آن هرا
گاگظهه ماگده است ش یا اگعکاس رشیدادها جبان ماقبل تاریو که گاعت ها قان تنبا مقردار بسریار
کمی به آن میافزاید(راس .)13 :0831،گوسهالژ به صورت ها گوگاگون در ععا معاصرا فارسری
چباه میگمایاگد که یکی از دالیل اصلی آن ،حضور تمدن ش صنعت در زگدگی اگسان امراشز اسرت.
«فناشر ش پیشافتها صنعهی در کنار رفاه ش آسایشی که باا گروع بشرا بره همرااه آشرده ،خرواه
گاخواه بخشی از دلبسهریها ،نواطف ،گاعهه ،مقدسات ش ارز ها اگسراگی را در خرود بلعیرده ش
اگسان را در مواجبه با تمدن ،بیشها ش بیشها دچار شحشت کاده ش بانث عده اسرت کره آگران براا
غلبه با ای شحشت ش تنبایی ،به گاعهه خوی

پناه باگد ش از آن بره حسرات یراد کننرد»(نرالی-

نباسآباد.)061 :0833،
-7نوستالژی در شعر منوچهر آتشی
تاایا گوسهالژ در ععا منوچبا آتشی بسیار ملموس است ش به ننوان یکی از اصلیتای ترم-
ها ععا ش محسو

میگادد .ای موضوع در ععا آتشی از چند جبت قابل بارسی است.

الف) خاطرات گذشته:
خاگواده آتشی از طایظه کادها زگرنه ش میااثخروار دشره فئودالیسرم برودهاگرد کره پر

از

درهم ریخهه عدن گظام فئودالیسم ش خان خاگی ،عکوه ش نظمت خود را از دست دادهاگد .ای مساله
تاایا نمیقی با رشح ش جان عانا گبراده ش در دشرههرایی از زگردگی ،اش را بره گوسرهالژ ایر گروع
زگدگی دچار ساخهه است(یاحسینی .)013 :0832،همی حالت گوسهالژیک بانث عده ترا عرانا در
البهال اععار

به بسیار از مکانها ش گقاط محیط بومیا

کاید  ،دیزاعک ش. ...آت

اعاره گماید ماگنرد :فاریرا  ،دهراشد،

خاطااتی که از دشران گاعهه ش افهخرارات قروم ش طایظرها

رشان آتشی ععلهشر است ،کمها ساد ش خامو

در رشح ش

گشهه ش گاهگاهی از البهال اععار ش زباگره مری-

کشد .عانا با اعاره به گوعههاییاز گاعهه دلخواه ،خود را در دش چنان گاعرهها احسراس مری-
کند.
ب)دوری از روستا
گوع دیرا از گوسهالژ گیز در ععا آتشی دیده میعود ش آن ،غم غابت ش دشر از رشسهاست
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ای

گوسهالژ گاعی از تقابل بی زگدگی رشسهایی (=اقلیم جنو ) با ها چیز که غیا از آن محریط

ش نناصا باعد به شجود آمده است .زادگاه آتشی در دشرها از زگدگی ،پیوگد جداییگاپایا با رشح
ش اگدیشه ش داعهه است .آتشی به رغم اقامت طوالگی در عباها تباان ش عیااز ش آعنا عدن با
مشکالت زگدگاگی ش تحوالت دگیا جدید ،باز عانا محلی ش بومی ش با گظاگاهی رماگهیرک براقی
ماگد .آتشی در ای رشیکاد نموما منهقد صنعت ش مدرگیهه عبا در باابا رشسها است .اش کوعیده
است تا تقابلها ش فاصلهها نمیق ش پاگشدگی میان هویت اگسراگی را برا مدرگیهره عربا گشران
بدهد .در ای گوع اععار است که ناطظهها گوسهالژیک عانا گیز به عردت براشز کراده اسرت .در
تصویاهایی که آتشی گاعی از ای احساس ارائه میدهد ،گونی گظات ش بیرزار گسربت بره نناصرا
مدرگیهه شجود دارد .چنی احساسی را در ععاها ذیل میتوان دید:
نارا م ! /به آسمان میگرا ؟ /اینک به زمی ! ش پلکها را فاشد آر /امشب در ای آپارتمران
بسهه ،به تباان دشدآلود /نیسا سیهچاده /از چشمهرا زالش ترو زاده خواهنرد عرد /ترا رشح
خسههام – ای رشسپی حیاان /-ش پاشلهاریا اینهاگت /به دگباش آنها قطار عوگد در شیااگههرا
فادا /ش زکایاها بیسا ش گادن را رسیلی کنند /ش ترو همچنران هرا رشز /دشعریزه براز آیری/
معجزه را  /در مجا ها کامپیوتا /باشر خواهند کاد بیچارگان (همان.)0834 :
چنی است که آتشی بازگشت به صمیمیت رشسها ش ارز ها بومی که در گبایت بازگشت به
هویت اگساگی است را ببهای عیوه مقابله با پیآمدها زگدگی عبا ش تمدن میداگد:
بیا به لحظهها خاکی خودمان باگادیم /به جاگه گ

چا صبح در اگهبرا گادگره کرابوس/

هنرروز کرره هنرروز اسررت /در نرراج جنرررل فلررز ش گظررت /طرروش فاارهررا کررودکیم را مرری-
جویم(...همان.)0232/
-8بومیگرایی در شعر منوچهر آتشی
در راسها ح

گوسهالژیکی که از آن سخ رفهه است ،آتشی را عانا مییابیم که اکثا بر -

مایهها ععا اش با پایه اقلیم ش محیط «جنو » اسهوار است .اش چنان با مبرارت ایر نناصرا را
در ععا خود به کار باد که بسیار از عاناان ش منهقدان آن رشز را به تحسی شاداعرت ،چنران کره
فاشغ فاخزاد درباره دفها«آهنگ دیرا» اش گوعت «:آتشی برا دیروان اشلر
خود
خود

کاد .خصوصیات ععا
بود .شقهی کها

 .)010جنو

مراا بره کلری طافردار

به کلی با ماش دیراان فرا داعرت مراش خرود

شآ

ش خراک

اشش اش را با ماش خودم مقایسه میکنم ،عرامنده مریعروم»(جاللری: 0836،

زادگاه عانا از مبمتای مباگی هویهی در گزد ش به عمار میآید« .جنو  ،گمراد تبرار
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
ععا آتشی به شیژه در گخسهی دشره آن است ...بومیگا به معنی ردیف کرادن صرراف
تقدیا9313
شتابستان

گامها اعیا ش مکانها بومی گیست بلکه به مظبوم تشکل ذهنی زبان بومی است .ای تخیرل برومی
7
است که طبعا ععا را از حوزه بازماگدن در رؤیت اعیا ش آدمها به سمت رشابرط ش فاهنرگر اقلریم
میباد»( مخهار  .)10 :0833 ،در ای رشیکاد ،جنو

به مثابه بخشی از هویت ذاتی عانا اسرت

نالشه با ای که از گظا جغاافیایی گیز هویت اش را مشخص میسازد .اجزا تشرکیل دهنرده ایر
بخ

از هویت ،بسیار مهنوع است ش مری تروان هاچیرز را کره بره گحرو بره ایر اقلریم از گظرا

جغاافیایی ،اجهمانی ،سیاسی ،اقهصاد  ،تاریخی ش جز آنها مابوط میعرود در ذیرل آن بره عرمار
آشرد .باخی ای توجه آتشی به زادگاه ش گرراه اقلیمریا

را بانرث اصرالت در عرعا

مریداگنرد:

«تازگی ش اصالت مظبوم ش محهو در ععا منوچبا آتشی ،از ای جا گاعی میعود که اش به تجابه
حواس خود شفادار است یعنی آن چه محیط اشآن محیط شحشی ش حیواگی ش ترا حرد غایرز  ،آن
محیط دریا ش اسب ش ع ش شاحه ش بندر ش مادمان آن محیط ساعار از خشوگت غایزه به اش دیکهره
میکنند اش در تخیل خود از آن ها صحبت میکند»(بااهنی.)434 :0830،
-9مصادیق و مولفههای هویت بومی در شعر آتشی
بسامد کارباد نناصا بومی در ععا آتشی به قدر باالست که میتوان به تظکیک ش دسههبنرد
آن ها پاداخت ش از ای رهرار به مصادیق ش مولظههرا ایر گروع گرراه دسرت یافرت .مبرمترای
مصادیق هویت بومی را میتوان در عاخهها ذیل معافی کاد:
-9-1یادکرد نامآوران خطّه جنوب
آتشی در البهال اععار

از بسیار از عخصیتها بومی جنو

گام میباد ،ای عخصیت-

ها محدشد به صنف یا گاشه خاصی گیسهند.
میامبنّا:
بوعبا قبوهخاگه ش پاحافی /بوعبا «میامبنّرا» /دریراگورد ناصری بریپراشا /نیّرار کوچرههرا/ش
کوعکها پاخطا دریا(...آتشی.)143/
نبدش :یکی از عهاباگان دعهسهان که در عبامت معاشف بود.
«نبدش » جط دشباره میآید- /با سینها

هنوز مداش نقیق زخم /از تپه ها آن سرو گرزدان

خواهد آمد(...آتشی.)286/
فایز ،مظهون ،باکی ،گادم :چبار ت از عاناان بومی دعهی ش دعهسهان.
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«گادم» به عور ش عکوه ش «فایز» به گاله است« /باکی» بره دام غابرت ش «مظهرون» اسریا هجرا /ش
«آتشی» به شاد حیات(....آتشی.)141/
دلوار  :رئیسعلی دلوار  ،رهبا قیام در تنرسهان ش بوعبا نلیه گیاشها بایهاگیا.
اگدُه مدار دلوار ! /اگدُه مدار عانا خوگی دهان ... /تشخیص میدهنرد /کره کری عربید ش کری
ملعون /ش قبامان ش قاباگی کیست(آتشی.)0112/
-9-2کاربرد عناصر زبانی مرتبط با دریا ،محیط آن و دریانوردی
«در ععا آتشی ،ساحلگشی ها ،رشسهائیان ش جاعواگی را میبینیم که با تالطمها دریا دست ش
پنجه گام میکنند .عاناان کب ش مدرن زبان فارسی ،به دلیل اقامت در بخ ها دشر از دریا ،کمها
از دریا ش ساحل ش کشهی ش ...سخ گظههاگد ش آن جا که در ای باره سخ راگدهاگد ،دریرا شصرف
عده آن ها کلی ،اسهعار ش مجاز است .اما آتشی دریا شاقعی را به ناصه ععا آشرده اسرت
به طور که بوها عور دریا ،زهم ماهیهرا ش برو نرا بردن جاعروان را مریعرنویم»(دسرت-
غیب .)064 :0836،اش بسیار از نناصا زباگی مابروط بره کشرهیااگی ش دریراگورد ش همچنری گرام
تعداد قابل توجبی از جاگوران ش آبزیان دریا جنو
گما ععا

را به ععا خود راه داده است به همی دلیرل،

کامال جنوبی است.

-9-2-1عناصر مربوط به کشتی :ماگند :کشهی ،گاخدا ،سکّان ،دکل ،قطب گما ،ناعه ،عرااع،
بادبان ش...
* ای همه گظای چاا با م ؟ /م کیم جز گاخدا آخای بندر؟(...آتشی.)048/
* اگرشت پیا قطب گما /پیوسهه با عماش اعارت داعت(...آتشی.)208/
* یک سامسوگیت امید بی اگدشه /ش یک کها

کبنه کوفی /از اسکله بره ناعره عرظاف

بامیگادگد(آتشی.)441/
-9-2-2عناصر مربوط به دریا و محیط اطراف آن :ماگند :بنردر ،سراحل ،زشر  ،کومره هرا
ساحلی ،خلی  ،مد ،قایق ،جاعوان ،عط،طوفان ،گادا  ،ماجان ،عناگا ،گو

ماهی ،جزیراه ،دخهرا

دریا ،اسکله ش...
تاا به نشوه گادا

ش ببت عانا گومید /تاا ...به خیزا  /ماا ،گواز

کر  /جزیراههرا زگرده

ماجان ش گلبوته ها خام ماشارید /ش آرامراه دخها دریا را /به م گشان بده(آتشی.)281/

171

پژوهشنامهي ادب غنایی -بهار و تابستان 1314

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
آگک /سا فاش در آخور سبز خلی  /آگک /ها آن قایق که می خواهی /گشراده بادبران ،آمراده/
تابستانش 9313

هان ،باخیز(آتشی.)810/
-9-2-3 7اسامی حیوانات دریایی:ماگند:ماغ ماهیخوار ،کوسه،خاچنگ ،سنرسا ،گبنگ ،ماغران
دریایی ش...
ماع ماهیخوار در رشیا پا موج  /ماهیان رگگ رگگ از آ

میگیاد(...آتشی.)016/

میدشد خاچنگ ها اگدیشه در غار سیاه ببت /جاعوان با ناعه ماطرو  /خروا

هرا تیراه

آعظهه میبینند(آتشی.)016-011/
-9-3کاربرد عناصر روستایی
ععا آتشی ساعار از نناصا رشسهایی است؛ میتوان گظت که فقط در پارها از اعرعار پایراگی
آتشی ،به موضوع زگدگاگی در عبا ش عباگشینی پاداخهه میعود کره البهره عرانا در ایر قسرم از
اععار گیز به افساگهها بومی ،زیست ش کار رشسهاییان ،چوپانها ،ماهیریاان ش سایا نناصرا زگردگی
رشسهایی گایز میزگد.
-9-3-1کاربرد عناصر مربوط به سوارکاری
«اسب» در ذه آتشی مظبا بردشیت ،اصرالت ،قومیرت ،گرژاد ش حسراتهرا پایران گیافهره
سازمینی است که در ساتاسا اگدیشه ش ععا ش ریشه دشاگده است ش بره ننروان یکری از گمادهرا
اصلی در جا جا ععا اش دیده میعود .نالشه با ای  ،آتشی بسیار از نناصا مراتبط برا اسرب-
سوار را در ععا

آشرده است که از جمله آن ها نبارتند از :آخور ،هی کادن ،گمد پیچیدن سم

اسب ،کوهه زی  ،طویله ،اصطبل ،قصیل ،عیبه ش:...
زیا عال سوار ساکت ش کمگو  /با گمد پیچیده سم اسب سنری تاز /در سکوت گام عب
ارشاح رشیاها گایزاگند(آتشی)12/
اسب سظید شحشی /با آخور ایسهاده گااگسا /اگدیشناک سینه مظلوک دعهباست(آتشی.)26/
اسب سظید شحشی /خو

با

با قصیل تا خوی  /با یاد مادیاگی بور ش گسسرهه یراش /عریبه

بک  ،مپیچ ز تشوی (...آتشی)21/
«اسبی که آتشی آن را بدی صورت شصف کاده ش تصویاها بدیع فااشاگی با آن خلق کراده،
یادگار خاگوادگی ش یک اسب سظید خسهه ش شاماگده بوده است»(تمیمی.)04 :0833،
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 -9-3-2کاربرد عناصر مربوط به چوپانی
از دیرا نناصا زگدگی رشسهایی که در ععا آتشی بسیار گمود یافهه اسرت ،نناصرا مابروط بره
چوپاگی است .اش در ععا

به شاژگاگی چون :چوپان ،گله ،هی هی ش هری هرا  ،برز ش مری  ،گری،

رمه ،چااگاه ،ماتع ش ...اعاره میگماید .گموگههایی از ای دست ععاها:
میرسد اینک با گله اگبوه

– چوپان از راه /ذه مهراشک بیابراگی اش ... /مبرا ش خشرم اش برا

کباه ش گوساله ش می  /هیهی ش هیبای  /عکوه رشز ش عبان گرای  /بره پرراه ش بره پسرینراه
غبارافشاگی ،ما را ب (آتشی.)066/
ش اباها به ابا گمیماگند/مثل هزار گله حیاان /بی آبخور ش ماتع ،بی چوپان(آتشی)010/
دیرا پلنگ ماده گمیزاید /ش گاگ ناعق ،از گله اگبوه /میشی باا ماده بیمرار  /دیررا گمری-
رباید(آتشی.)018/
 -9-3-3کاربرد عناصر مربوط به شکار
بسه عکار به تاک اسب ،ماعه ،قندا  ،تظنگ ش ...از جمله شاژگان ماتبط با عکار است که در
ععا آتشی جا گافههاگد ش گراه رشسهایی ش را تقویت گمروده اسرت .باخری از ایر گروع اعرعار
نبارتند از:
آمدهام تا به پا دشست بایزم /بسهه به تاکم عکار کبک ش کبوتا(...آتشی.)024/
دست با ماعه ،سینه با قندا  /دلم آعرظهه گشرت ش خرون اگریخرت .../برا عرک اسرهاده قرو
پیشاهنگ! .../تپ

سینه ریخت در قندا  /پنجه لازید -رش ماعه چکید /ععله زد لولره کبرود

تظنگ /پشهه پاعکوه بیجان عد /غا خون ماگد قو پیشاهنگ(آتشی.)033-036
 -9-3-4کاربرد عناصر مربوط به کشاورزی
از دیرا نناصا زباگی مابوط به رشسها که در ععا آتشی گق

آفرای عرده اسرت ،بیران امرور

مخهلف کشاشرز ش ذکا گام باخی از محصوالت است که عانا در غنیساز تصاشیا رشسرهایی از
آن ها بباه گافهه است :از جمله ای شاژگان میتوان به موارد ذیل اعاره کاد:
چیدن خاما:
تا گخلها تشنه در آغو

هم رشگد /تا قمایان شحشی /به مبا دخهاان رطب چری  /آموخهره

عوگد(آتشی.)034/
چیدن میوهها جالیز :
بو هااسناکی از بوتهها سوخهه میآید /ش قطاهها خون م  /از جا زخم داس /گلها
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9313کدش را /پژماده میکند .../آن جا گراه ک  /که مو ها ماده ،خوگی دهان ش گرو  /در
تابستانآبدار

بوتهها جالیز /افهادهاگد(آتشی.)036/
 7کاعت گندم:
ساش سظید سیل /...سالی که خوعهها دشسا /از مزرع رئیسی زد سا(...آتشی.)031 /
عخم زدن زمی :
گظهم :باید دشباره گاشآه  /پندار خاکها را /زیا ش زبا کند(آتشی.)031 /
-9-3-5اصطالحات کوچ نشینی
«شاژگان اععار آتشی غالبا بیاگرا کو کادن ،سظا قافلهها ش خطاات آن ،خشکسرالی ،درههرا
بی کبک ش گوزن ش آهو ،بوتهها ساخ عقایق ،عیبها ماسه ،چابکسواران کب که گاهی یراغی
میعدگدش سینها مزی به مرداش نقیرق زخرم داعرهند ...ش آن چیزهرایی هسرهند کره در صرحار
دعهسهان ش بوعبا دیده میعوگد»(دستغیب .)064 :0836،گاهی اصطالحاتی را در ععا آتشی می-
بینیم که به توجه ش

به پدیده کو گشینی اعاره دارد .گموگههایی از ای اصرطالحات نبارتنرد از:

کو  ،طایظه ،سظا ،ایل ،نشیاه ،قبیله ش. ...
در سررظا زاده عرردم /در کررو طایظرره خررزان زده آدمهررا /در بغررع ناطظررههررا شحشرری ش
تاریک(...آتشی)18/
امسرراش ،ایررل /برری شحشررت معلررق نبرردش جررط /آسررودهتررا ز تنررره «دیزاعررک » /خواهررد
گاعت(آتشی.)283/
هی! هو! عباگعلی! /زاگوان اعهاان اجدادت را /محکم ببند /که بنهها گندم امسراش کدخردا /از
پارساش سنری تا است(آتشی.)241/
-9-4تصویرسازی با تصاویری از محیط بومی
یکی از شیژگیها ذاتی ها ععا ،تصویا بودن آن است« ،تصویا اساس تخیل عانااگه است
ش گیاش جبانبینی عانا در یک تصویا منهبا فشادگی خود را گشان میدهد»(بااهنی.)41 :0830،
رسهنراه تصویا ،تخیل اخهاانی است ش تخیل چیز جز تجزیه ش تاکیب صور محسوسات تاسیم
عده در ذه گیست؛ یعنی دستمایه تخیل همان تجابهها حسی است که اگسان پیشها آن را
آزموده ش در خیاش خود آن ها را اگباعهه ش گره داعهه است(مدرسی ش یاسینی.)083 :0833،
پورگامداریان با آن است که تصویاها در ععا گو ،خبا از دید تازها گسبت به اعیاء ش کشف نوالم
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تازها

گاعی از تجابهها

عخصی میدهد ش نلت ای اما ،تجدد ش تنوع ش تعدد اگدیشهها ش

مضامی گو در نصا ماست(پورگامداریان.)031 :0830،
تصویاساز

یکی از خصوصیات ععا آتشی است که هم در محور افقی ش هم در محور

نمود در ععا ش گمود یافهه است .ای تصاشیا ،بسیار تازه ش مهنوعاگد ش در میان آن ها باخی
تصاشیا مابوط به محیط زادگاه آتشی گیز دیده میعود که گاعی از توجه عانا به محیط بومی ش
زگدگی گاعهها

در رشسهاست:

تصویا رم کادن اسب از تاس افعی:
ا اسب گجیرب ک عده زی  /رم کاده ز گی
سا آ ز خاک

افعی پیا /افهراده سوارت اینچنی مات /آسیمه

باگیا (آتشی.)011 /

تصویا از کویا:
چه کویا ! چه کویا ! که در آن /چشمهها تشنهتا از لبها بود /خشک ش سوزان ش نطشرناک
ش نقیم /تا افقها همه سو صحاا بود(آتشی.)001/
تصویا از کشیدن آ

از چاه:

با دخهاان دهکده دشها تپ

گافت /ش چاخ چاهها /آشاز آ ها فااشان را /با کندهها کبنره

غوغا کاد(آتشی.)031/
تصویا از لباس زگان قشقایی:
ععا به رگگ عاد لباسها زگان قشقایی /که مثل گادبادها کوچک رگری  /از چرادر بره
چادر دیرا میچاخند(...آتشی.)428 /
تصویا از ناشسی:
سواران چابک /ش گاشه بیعمار زگان در لباسها رگری  /چون درخهان پامیروه ش عرکوفه /از
دهکده دشردست ناشس میآشردگد /کرل میزدگد /تااگه میخواگدگد(...آتشی.)11/
 -9-5کاربرد اسامی خاص مکانهای جنوب
آتشی گام بسیار از مکانها ماتبط با حیطه جغاافیایی جنو
است که ای اما ،رگگ ش بو کامال بومی ش اقلیمی به ععا
با اسامی ای مکانها ،گویی در مناطق جنو

را در ععا خود ذکرا کراده

بخشیده است ش مخاطب در مواجبره

کشور حضور دارد ش در درّهها ش گادگههرا ش آبراد -

ها آن قدم میزگد .باخی از مکان هایی که به آن اعاره عده نبارتند از:
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بوعبا ،دعهسهان ،تلخاگی(تپه بزرگی گزدیک چاکوتاه در دعهسرهان) ،کایرد (براغ خامرایی در
تابستان 9313

دعهسهان) ،بزپا(گادگها در زاگاس) ،گزدان(جنرل گز در دعهسهان) ،بوعرکان(ماکرز دهسرهاگی در
7
دعهسهان) ،دهاشد(رشسهایی در دعهسهان) ،تلحه(رشسهایی در دعهسهان) ،طا جنی ش طا خوگی(دش
طا در محالت بوعبا) ،بیامی(قلها در خورموج) ،تشّان(آباد اسرت در جنرو ) ،ترامااد (گرام
تنرها است) ،دیزاعک (گادگها بری دعهسرهان ش تنرسرهان) ،بوالحیرات( گرام تنررها اسرت در
جنو ) ش...
که میگوازد با چنگ تار رگری پشرم- /بره چرابکی سااگرشرت چنرری مراها /پلنرگ تنرره
«دیزاعک » /گااز جلره «تلحه» /غزاش پبنه دعهسهان(آتشی.)813 /
بوعبا خون ش قاچا  /بوعبا «طا جنی» ش «خوگی» /ج قدیم خوگی اسهعمار /بوعبا قبروه-
خاگه ش پاحافی(آتشی.)143/
با ما بیا /تا گوبهزار «کاید » /تا یوزخیز گادگه «بزپز» /تا مام

گاازان «گزدان»(...آتشی.)031/

 -9-6کاربرد اسامی جانوران و گیاهان بومی
اسهظاده فااشان آتشی از اسامی جاگوراگی که کمها در ععا دیده عدهاگرد ،برا گسرهاه دایراه
شاژگاگی ععا اش افزشده است ش ای خود به گونی ،هشیار عانا را میرساگد که به بسیار از ایر
دست کلمات ،جواز شرشد ش حضور ش هم خاگری با دیرا کلمات را داده است ش بانرث باجسرهری
ععا

گشهه است .در فضا ععا آتشی ،اگواع مهنوع ش رگرارگری از گیاهان ش حیواگات ش پاگدگان

حضور دارگد که البهه بسیار از آن ها بومیِ مناطق جنو

ش به گحو گمایاگرا ذه بومیگررا ش ،

به خصوص در اشلی دفهاها ععا اشست« .اسب ش قو ش گوزن ش پلنگ ش ها دد ش دام دیررا
که زیبایی ش خشوگت ش سادگی را با هم آمیخهه دارد ،در ععا آتشی ارجمند اسرت»(ببببراگی:0833،
 .)02توجه به ای اسامی ،زبان ععا آتشی را به زباگی باجسهه بدش کاده است .عمار از جراگوران
ش گیاهان بومی حاضا در ععا منوچبا آتشی:
جغد ،گوزن ،پلنگ ،رشباه ،قما  ،بوتیمار ،خاچنگ ،گاگ ،یوز ،قو  ،یابو ،مراهی ،اعرها،آهو،
گور،ماغ ماهیخوار ،کبک ،غزاش ،فاخهه ،نقا  ،کاک  ،گبنگ ،لکلک ،نقا  ،عراهی  ،طراششس،
دلظی  ،اسها ،قاطا ،کظهار ،افعی ،قما  ،بوزینه،ش. ...ش گیاهراگی ماگنرد :درخرت گرز ،سردر جنرلری،
مازگرو  ،کاکهوس ،گخل ش. ...گموگههایی از ای ععاها:
اسب سظید شحشی ،سیال

درّهها /بسریار از فرااز کره غلطیرده در گشریب /رم داده پرا عرکوه

گوزگان /بسیار در گشیب که برسسهه از فااز /تا راگده پا غاشر پلنران(آتشی/)26/
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هشدار! /گطظه گبنگ است نشق گه کامینه شزغی /ش لمحها تالطم طغیاگ

را /دلی بره هیبرت

دریا می طلبد(آتشی.)614/
مادر با تل تیاه کنار کومه /گراه

در اگحنا جادها که میان درخهران گرز دشردسرت گرم

عده بود /البام غایبی را باشر میکاد(آتشی.)11/
تو هم رفهی؟ /میان تپهها ش سدرها جنرلی رفهی؟ /میان گخلها رفهی؟(...آتشی.)812/
 -9-7هنجارگریزی گویشی
هنجارگایز  ،گایز از قواند حاکم با زبان هنجار ش ندم مطابقت ش هماهنری معراگی برا زبران
مهعارف است(اگوعه .)0441 :0836 ،اگاچه منظور از هنجارگایز گمیتواگد هاگوگه گایز از قواند
زبان هنجار باعد زیاا بعضی از هنجارگایز ها به ساختها گازیبایی منجا میعود کره گمریتروان
آن ها را ابداع ادبی به حسا

آشرد .اگواع مخهلف هنجارگایز نبارتنرد از :آشایری ،باسرهانگاایری،

سبکی ،گویشی ،معنایی ،گوعهار  ،شاژگاگی ش (. ...صظو  .)11-42 :0838،اگا عانا ،سراختهرایی
را از گوی

خوی

که در زبان هنجار گیست شارد ععا سازد ،به هنجارگایز گویشری دسرت زده

است؛ اسهظاده از شاژگان محلی ،مخاطب را با فضا ش مکان ععا ش عانا آعناتا میسازد .اسهظاده بجا
از شاژگان محلی ،گاعهه از آن که آن ها را حظو ش احیا میکند ش امکاگرات ش ظافیرتهرا زبران را
افزای

میدهد ،خود یکی از نوامل یار کننده عانا در حظو رشاگری جایران خالقیرت عرعا ش

حظو تداشم حالت ناطظی عانا است بی آن که ساخهار گحو کالم در کشمک

میان شزن ش معنی

از ریخررت بیظهررد(نباسرری .)021 :0833،صرربغه اقلیمرری در عررعا آتشرری ،نررالشه بررا اگعکرراس در
تصویاهایی که از طبیعت دعهسهان ش جنو

ارائه میعود ،در کرارباد شاژگران محلری ش برومی گیرز

تجلی یافهه است که در ذیل به باخی از شاژگان بومی که آتشی از آن ها اسهظاده گموده است ،اعراره
میرشد( :کباه= بزغاله به زبان دعهسهاگی)( ،جلّرا = گلره مری

یرا برز کروهی)( ،کُچّره= کمینرراه

عکارچی در کنار آبشخور)( ،عیال = گیاهان ته دریا در اصطالح بوعربا هرا)( ،جرط= عرهابان)،
(خاگ= گونی درخت شحشی جنو )( ،کُامجی= بچه عها)( ،خوره= خورجی )( ،دکله= گونی آرد
مخصوص جنوبیها)( ،عوکی= جغد)( ،جاگه= گونی بادام شحشی)( ،کاگرد= اسرب زرد پارگرگ)،
(یورت= محل چادرها ش اطااف ایل)( ،دفک= شسیلها باا عکار کبک)( ،طاره= میوه تازه دمیرده
خاما)( ،کبکا = گونی خاما)( ،تیتاشک= ماغ خو
عهاباگان)( ،گامُشت= مشت قو در گوی

خبا)( ،تشماش= مطا

جنوبی)( ،بهولره= گقرا

نزاداران جنوبی)(،گوگایو=سوگنامه بخهیار ها)

قبیله)( ،حرد = آشاز

زگران نرا )(،گرابوره= گعراه
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 9313سالو= پاگدها که فقط در عورهزار دعهسهان زگدگی مریکنرد)( ،سربوزار= زمری رس
تابستان(باگ

عوره بسهه که از زیا آ

دریا خارج عده باعد)

 7گموگههایی از اععار آتشی که در آن از شاژگان بومی اسهظاده عده است:
تا مداد م  /در سبو زار کویا کاغا /باغی از ععا بااگریزد(آتشی.)016/
 ...ش گاگبان در نصیاگی کیباگی /گُامشت میزگد با آرشاره عب(...آتشی.)313/
اسب میرفت ش ...باز شامیماگد /زیا عال عاه ش گی

رکا  /براد را خشرمناک برو مریکراد/

عوکی از نمق جاگهها میخواگد(آتشی.)261/
شقهی که رشح محهشم خاما /در طاره عکظهه کبکا  /ش چاعهبند کبنه چوپان /آشاز باش فاخهه
را میعنظت(آتشی.)824/
 -9-8اشاره به بعضی از باورهای بومی مردم جنوب
آن چه مسلم است مادمان ها منطقه ش اقلیم دارا انهقادات ش باشرها خاصیاگد که عاید آن
باشرها در منطقها دیرا حضور ش گظوذ گداعهه باعد .مادم جنو

کشرور گیرز ،جردا از باشرهرا

مشهاکی که در راسها هویت ملی با ساکنی کل کشور دارگد ،به باشرها ش رسومی معهقدگد ش آتشی
به زیبایی در کنار سایا نناصا بومی به ای گوع باشرها اعاره کاده ش از ایر راه برا غنرا مضرامی
ععا ا

افزشده است .در ذیل به باخی از ای باشرها ش انهقادات بومی اعاره میعود:

«بوسلمه ش ماما سلمه»
به باشر مادمان جنوبی «بو سلمه» ش «ماما سلمه» ،حامیان دریا ش مااقب غا عدگان هسهند.
جمعه /در گورسهان بومیان /باا هادشمان فاتحه میخواگم /ش دسهه گل ساخی مریگراارم/
رش پنجه گورم -که دلظی است /گاگبان چند زن ش ماد( /بوسلمه ش ماما سلمه دریرا هرم
آیا؟ /)...از خالش جنجالشان میعنوم« /:امامزاده دریایی ش همسا  /:ظبور مادههرا بره دسرت/
عاید دریا طغیان کند /اما تباک هم دارد»(آتشی.)0381/
«باران نید عور»
باران «نید عور» یا «نید عوران» به باراگی میگویند که در آخا ساش گاعهه یا اشش ساش آینرده
میبارد ش به اصطالح ،زمی را میعوید ش آماده میکند باا نید.
اینک /گشوده میعود- /ای دفها کوچک /با صظحه سظید  ... /33ش همزمان فاا باسند /یاس ش
بنظشه« /باران نید عور» ش پاسهو(...آتشی.)0821/
«انهقاد به آدمیزاد بودن قما (فاخهه)»
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به انهقاد جنوبیها ،قما یا فاخهه در اصل دش باادر بودگد در کسوت آدمیزاد ،با سا محصروش
دنوایشان میعود ش باادر بزرگها که زشر

بیشها است تمام محصوش را باا خود

با میدارد ش

باادر کوچکها با گاراحهی به قبا میرشد ش دیرا باگمیگادد .براادر بزرگهرا پشریمان مریعرود ش بره
فاخهها بدش میعود ش عباگهرشز باادر را میخواگد ش میگوید« :دشتا تو یکی مر » کره هرم طنری (
کوکوکو -کوکوکو) میباعد.
هنوز /فاخهه به فاخهه /علیل میکشم ش میپاسرم /گشران آن بره قبرا رفهره براادر را /از باگرگ
بازگشهه خود از کوه /:کوکو؟ کوکو؟ کوکو؟(آتشی.)0083/
«افساگه گل گار»
باغ گار(گل گار) در افساگهها محلی جنو  ،مورد دسهباد عاهزادها ناعق قاار میگیاد.
دعت میداگد ش میخواگد« /:باغ پندار که تاراج خزان خواهد عد؟ /تشنری باغ «گل گار» که را/
تاکه خواهد زد در غابت افساگه؟»(آتشی.)064/
«پی بینی حاداه عوم از صدا ببم خوردن بوته گز ش امواج رشدخاگه»
...مادر با تل تیاه کنار کومه /گراه

در اگحنا جادها که میان درخهان گز دشردسرت گرم

عده بود /البام غایبی را باشر میکاد /حاداه عومی را از فایاد بی طنی گزها ش فراار رشدخاگره
میعنید(آتشی.)11 /
نتیجه
عاناان کالسیک توجه زیاد به زیسهراه خود ش بازتا

تصاشیا آن در ععاعان گشان گداده-

اگد اما در ععا معاصا با تال ها گیما ،بومیگاایی در ععا راه یافرت .جسرارت سرهودگی گیمرا در
بباهگیا از شاژهها بومی ،نالشه با ای کره دایراه شاژگراگی اعرعار

را گسرها

داد ،فضرا

ساشدهها اش را گیز تازه کاد .دیدگاه گیما در میان عاناان معاصا با اقبراش خروبی رش بره رش عرد ش
ععا اقلیمی را غنیتا گمود .در احیا گمادها بومی ش محلی ،منوچبا آتشی در رأس پیراشان گیمرا
قاار دارد.منوچبا آتشی به صورت جدّ ش هدفمند بره هویرت برومی ش زشایرا ش ابعراد مخهلرف آن
پاداخهه است ش توجه به بومزیست ش اقلیم بخصوص در دفاتا ابهدایی عرعا
معاصااگ

را مهظراشت از عرعا

قاار داده است .ععا آتشی تصویا از شاقعیت زگدگی است که به گوگها رسا ،جنرو

ش هویت آن را در تمامی حوزهها تاریخی ،جغاافیایی ،فاهنری ش اجهمانی ش ..فایاد میزگرد .ایر
مقاله با بارسی ابعاد مخهلف ععا آتشی گشان داد «هویت برومی» یکری از باجسرههترای گمادهرا
اگدیشها آتشی است ،ش در راسها ح

گوسهالژیکی که گاعی از غم دشر از رشسها ش باخرورد
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
9313از یک سو ش از بی رفه زگدگی اربابی طایظها  ،دچار عده است ،رشیکراد آگاهاگره
مدرگیهه
باتابستان

به هویت بومی دارد ش اکثا ب مایهها ععا ا
7
است .آتشی در ععا

با پایه اقلریم ش محریط برومی«جنرو » اسرهوار

به صورت جد به زشایا ش ابعاد مخهلرف هویرت برومی پاداخهره اسرت ش

توجه به بومزیست ش اقلیم ،عرعا

را مهظراشت از عرعا معاصراان قراار داده اسرت .عرعا آتشری

تصویا از شاقعیت زگدگی است که جنو

ش نناصرا هویرتسراز آن را در حروزههرا تراریخی،

جغاافیایی ،فاهنری ش اجهمانی ش ..اگعکاس داده است.بارسیها ایر مقالره گشران داده اسرت کره
مبمتای مصادیق ش مولظهها هویت بومی در ععا آتشی نبارتند از :کارباد اسامی عخصریتهرا
جنو  ،بکارگیا نناصا مابوط به دریا ش دریاگورد  ،کارباد نناصا مابوط بره زگردگی رشسرهایی،
تصویاساز با تصاشیا از محیط بومی ،کارباد اسامی خاص مکانها جنو  ،اسرهظاده از اسرامی
جاگوران ش گیاهان بومی ،به کارگیا هنجارگایز گویشی (اصطالحات خاص محلی) ش اعراره بره
بعضی از آدا

ش باشرها بومی مادم جنو .
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