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چکیده
موضـوع مقالـه سـاختار و پیکـرة شـهر در شـعر معاصر اسـت .پژوهش Structure and body of city in contempo-
rary poetry
در پـی جـواب دادن به این سـؤال اسـت که شـهر در اندیشـة شـاعران
معاصـر چـه کارکـردی دارد .در واقـع مسـاله این اسـت کـه در تدوین
Abstract
و سـرایش شـعر در دوران معاصـر چـه رویکـرد یـا نگاهـی بـه شـهر Subject of the paper is structure of city in contemporary po-
وجـود داشـته و یـا دیـدگاه حاکـم بـر اذهـان شـعرا و اندیشـمندان etry. The study sought to answer the question of what the con-
حـوزه ادب فارسـی ،چگونـه تبیین شـده و دارای چه مفاهیمی اسـتtemporary poets thought functions. It is hypothesized that the .
فرضیـه بـر این اسـت کـه شـاعران بنا به وضعیـت سیاسـی ،اجتماعیpoets of the political situation, social, cultural, have certain ،
فرهنگـی خاصـی کـه داشـته اند ،تلقی های خاصـی از آن داشـته اند و items that are special And his thoughts poured into the city
اندیشـه های خود را در قالب شـهر ریخته و یا دسـت به تأسـیس شـهر or to have founded the city and Utopia. The research method
و آرمانشـهر زده انـد .روش تحقیـق پژوهـش حاضـر توصیفی -تحلیلی is descriptive - analytical research and data collection tools:
اسـت و از ابـزار گـرداوری داده :مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی بهره library studies and documents have benefited. In this study,
also using text analysis method, first of all components that
بـرده اسـت .در ایـن پژوهش نیز با اسـتفاده از روش تحلیـل متن ،ابتدا
were associated in some way with the subject of books as text,
تمـام مؤلفه-هایـی کـه بـه نوعی با مبحـث کتـاب ارتباط داشـتند ،به
data collection, and analysis were investigated. Procedures
عنـوان داده هـای متن گردآوری ،سـپس بـه تحلیل آنها پرداخته شـد.
governing the contemporary poetry of the city and its concept
در پایـان رویـه هـای حـکام بر شـعر دوران معاصـر را از شـهر و مفهوم
are described briefly.
آن ،به اختصار اشـاره شـده اسـت.
Keywords: poetry, architecture, figure, city.
واژگان کلیدی :شعر معاصر ،ساختار ،پیکره ،شهر.
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مقدمه
تاریـخ معاصـر ایـران ،از پرجنـب و جوشتریـن و
پرحادثهتریندورههایـی اسـت کـه ایرانیـان تجربـه
کردهانـد .بیشـتر کتابهـای تاریخـی و جامعهشناسـی
(در ابعـاد سیاسـی ،جامعهشناسـی و فـردی) بـه نحوی
بـه ایـن مسـئله اشـاره کردهانـد و یـا دراصل برخاسـته
از چنیندورانـی هسـتند .شـعر معاصـر کـه آیینـة
تمامنمایـی از آرزوهـا ،خواسـتهها ،خیزشهـا ،تفکرهـا
و مسـایلی از این دسـت اسـت ،یکـی از مهمترینمنابع
بـرای مطالعـه دربارة تاریـخ معاصر و اتفاقاتی اسـت که
در آن افتـاده اسـت .ایـن اتفاقـات بسـیارمهم هسـتند.
مباحثـی که در جامعهشناسـی و سیاسـت اروپـا مانند:
ملـت ،وطـن ،سیاسـت ،اجتمـاع ،دفـاع ،و  ...مـدار و
مرکـز بحـث و ن ّقـادی اسـت در شـعر ایرانی نیـز به کار
رفتـه ،مضـاف بـر اینکـه بـه ریزتریـن و در عیـن حـال
مهمترینزیرمجموعههـای تاریـخ و فرهنـگ کهـن و
جدیـد ایران نیز عطف توجه شـده اسـت .دلیـل کاربرد
وسـیع اینگونـه مباحث و نظریهها بیشـتر بـه «زمان»
مربـوط میشـود ،یعنـی تاریخ معاصـر ایـران در زمانی
اسـت کـه منعکسکننـدة مسـایل خـاص هویتبخش
بوده اسـت .در هنگام بحث از مطالب تاریخی ،سیاسـی
و فرهنگـی و یـا زبانـی در کتاب ،توضیحهای بیشـتری
در ایـن زمینه داده شـده اسـت .زمانی که شـعر معاصر
ایرانـی را بررسـی میکنیـم در شـعر بعضی از شـاعران
بـه وسـعت و اهمیـت مطلـق ایـن مباحـث پیمیبریم.
بـه عبـارت دیگـر ،آن شـاعران بـا قـدرت شـاعری و
تعهدهـای اجتماعی و فردی خود ،مسـایل و مشـکالت
سـرزمینی را طـرح میکننـد و یـا درگیرودار مسـایل و
مشـکالتی هسـتند که در سـطح جهـان با عنـوان کلی
«هویـت ملـی» بـه کار بـرده میشـود .ایـن مسـئله به
شـاعران محـدودی اختصاص نـدارد؛ ولی درشـعرهای
نیما یوشـیج ،احمد شـاملو ،مهـدی اخوان ثالـث ،فروغ
فرخـزاد ،محمدرضا شـفیعی کدکنی ،منوچهر آتشـی و
تا حدود زیادی سـهراب سـپهری وجود دارد .همچنین
ن شـاعران به
طعنهـا یـا آیرونیهایـی کـه در شـعر ایـ 
کار رفتـه ،بسـیار جـای تأمـل دارد و دارای مفاهیـم

سیاسـی ،اجتماعـی ـ انسـانی و ملّی اسـت.
هر شـاعری کـه سـخن گوی زمـان خویش بوده اسـت
دربـارة مسـایل موجود بـه صورت های گوناگـون اظهار
نظر کرده اسـت .گاه خشـم و نفرت خود را نشـان داده،
گاه هم نـوا و هـم آوا بـا حـوادث تاریخـی گریسـته و بـا
طبیعـت و روزگار و مـردم همدلـی کـرده اسـت .یکـی
از مـواردی کـه در این زمینـه و در این گونـه جسـتارها
چشـم و هـوش خواننـده را بـه خـود جلـب می کنـد،
«شـهر» و هویت آن در شـعر معاصر اسـت .در شعر که
منطـق کالمی خاصـی دارد و بنا به اظهار نظر بسـیاری
از صاحب نظـران ،نتیجـة انتـزاعَ ،خل ِـش ذهنی و تخیل
انسـان است« ،شهر» چگونه ترسیم شـده است .بدیهی
اسـت بـا مطالعـة تمام ابعاد شـعر ،پیکرة شـهر به نیکی
ترسـیم می شـود .اینکه چـه بخش ها و چـه وجه هایی
دارد .در چـه مفاهیمـی به کار رفته اسـت .آیا «شـهر»،
نتیجـة انتزاع اسـت یا هـــمان شهری اسـت که شـاعر
در آن زندگـی می کـرده و بـه دلیل مسـایل خاص ،آن
را در ذهـن و زبـان خود ترسـیم کرده اسـت.
مواد و روشها
یکـی از روش هایـی کـه امـروزه در تحقیقـات علـوم
گوناگـون ،مخصوصـاً علـوم انسـانی بـه کار گرفتـه
می شـود و ابـزار نسـبتاً کارآمدی در مطالعات به شـمار
مـیرود ،روش تحلیـل محتوایـی ()Content Analysis
اسـت .در این روش ،پژوهشـگر ،با اسـتفاده از مطالعه و
ابزارهـای کمکـی آن ،بـه داده هایـی از یکمتن دسـت
می یابـد تـا با اسـتفاده از آنهـا ،به اثبات یـا ر ّد فرضیات
خـود بپـردازد .در ایـن پژوهـش نیز با اسـتفاده از روش
تحلیـل متـن ،ابتـدا تمـام مؤلفه هایـی کـه بـه نوعی با
مبحـث کتـاب ارتبـاط داشـتند ،بـه عنـوان داده هـای
متـن گـردآوری ،سـپس بـه تحلیل آنهـا پرداخته شـد.
ایـن داده هـا به دوصورت مورد اسـتفاده قـرار گرفتهاند:
یـا بـه صورت مسـتقیم؛ کـه در ایـن حالت ،بـه صورت
صریح و مسـتقیم بـه موضوع پژوهش ارتباط داشـتهاند
و یـا به صورت غیر مسـتقیم؛ که در ایـن حالت ،داده ها
تحلیـل و تأویـل شـده و بـه کار گرفته شـدهاند .صورت
اول همـان واژگان ،اصطالحـات ،ترکیبها و تصویرهای

بدیـع شـعری ،ترکیبها و تصویرهایی اسـت که شـاعر
سـاخته و در برخـی از مـوارد آنهـا را نمـاد یـا سـمبل
چیـزی قـرار داده یـا بـا اسـتفاده از فرهنـگ جهـان
(مانند مسـایل مربوط به مسـیحیت ،موسـیقی غربی و
اسـطورههای یونانی و مسـایل مربوط بـه عرفان و آیین
بودایـی) مقصود خـود را در ورای ابهام و ایهام شـاعرانه
ذکـر کـرده اسـت .صـورت دوم ،کـه احتیاج بـه تحلیل
بسـیارزیادی داشـته ،اسـتخراج نمادهـا ،سـمبلها و یا
ایماژهایـی اسـت کـه شـاعر در زمانی اقدام به سـرودن
شـعر کرده اسـت که روشـنتر از آن نمیتوانسـته است
سـخن گویـد .در اینصـورت شـاعر از نمادهـای رایـج
و مصطلـح اسـتفاده نمیکـرده؛ بلکـه خـود با اسـتفاده
از زبـان فارسـی و توانایـی بالقـوة آن« ،نمادسـازی»
میکـرده اسـت.
مبانی نظری و بیان یافته ها
شـعر معاصـر بنـا بـه تـوان و ظرفیتـی که می توانسـت
در گـذر تاریخ داشـته باشـد ،آیینه ای تمام نمـا از تاریخ
ایران و جهان اسـت .هرشـاعری به علت جریان شـعری
کـه بدان بازبسـته اسـت ـ مانند سمبولیسـم اجتماعی
در اشـعار اخوان ثالث ،شـفیعی کدکنی ،فـروغ فرخزاد،
یـا شـعر نـاب کـه تـــــأسیس آن بـه دسـت منوچهر
آتشـی بـود ،یـا حجم گرایـی کـه یـداهلل رؤیایی مرشـد
آن محسـوب می شـود ـ افـکار خـود را در شـکل و
شـمایل شـاعرانه مطرح کرده اسـت .یکـی از مفهومی-
ترین رویکردهـای شـاعران بـه «شـهر» اشـاره بـه
شـهرهایی اسـت کـه در گـذر تاریـخ از اهمیـت خاصی
ّ
تشـخص
برخـوردار بوده انـد .هنگام بررسـی آن ،میزان
این نـوع شـهرها مشـخص می شـود.
 .1شهرهایی که باستانی اند:
«شـااور» .نـام رودخانـهاي در شـوش دانيـال اسـت.
فريـدون توللي ،مدتهـا به حفاري و ناظـر حفاريهاي
اين شـهر باسـتاني بوده اسـت .فريدون توللي ،در سـال
 1298در شـيراز بـه دنيا آمـد .در سـال  ،1320پس از
اخـذ ليسـانس بـه شـیراز بازگشـت و در ادارة فرهنـگ
فـارس (آمـوزش و پـرورش) در امـور باستانشناسـي
بـه كار اشـتغال ورزيـد .در سـال  1325بـه ادارة كل

باستانشناسـي تهـران منتقل شـد و مأموريـت نظارت
بر كاوشهاش شـوش تحت رياسـت پرفسـور گريشمن
فرانسـوي را دريافـت كـرد .در بهمـن همين سـال،
قطعـة «باستانشناسـي» را بـا توجـه به انديشـة شـعر
نيمايوشـيج سـرود (رک ،پرهـام :امیـد در کام نومیدی
.)76 -31
«مقبـرة دانيـال» .دانیـال يكـي از انبيـاي بنياسـرائيل
اسـت .از وي اطالعـات چندانـي در دسـت نيسـت .در
سـال سـوم سـلطنت يهوياقيـم (در سـال  605ق .م)
بـه بابـل بـه دربـار نبوكـد نصر بـه اسـارت برده شـد و
كلدانيـان او را بلطشـصر موسـوم نمودنـد و وي بر علوم
كلدانيـان واقـف گرديـد و در حكمـت بـر آنـان فزونـي
يافـت .در دورة كـورش نيـز مـورد لطـف او بـود .پس از
اسـتيالي ايرانيـان بر بابـل ،داريـوش ،دانيـال را وزارت
داد و بعـد بـه سـبب سـعايت حاسـدان و پايـداري در
ديـن خـود به كنـام شـيرها افكنده شـد؛ اما بـه طريق
معجزهآسـايي رهايـي يافـت .دانيـال در عهـد عتيـق
نـام دومينپسـر داود اسـت كـه مـادرش ابيجايـل بـود
و در كتـاب دوم سـموئيل بـه نـام گيالب خوانده شـده
اسـت .گفته ميشـود كه مدفن دانيال در شـهر شـوش
خوزسـتان اسـت .گوينـد در زمان خالفت عمـر ،بقاياي
جسـد دانيـال از شـوش بـه كنـار رود شـاوور ،مجـاور
تپههـاي تاريخي شـوش ،منتقـل شـد( .رك ،مصاحب:
دايرﺓالمعـارف فارسـي )954
آن شـب ز دشـت باختـران ،بـاد بيدرنـگ  /ميكوفـت
گـرم و چيـره بـر آن قلعة بلنـد /وز بقعه بر كرانة شـااور
ديرسـال /فانـوس دانيـال /با لرزشـي نژنـد /ميتافت بر
سـپيدي مهتـاب نيم رنـگ (توللـي ،رهـا ،ص -186
.)187
«شـوش» .اخـوان بـه شـکوه و شـوکت آن اشـاره کرده
است:
شـوش را ،ايـن شهره شـهر باسـتان را بـا همه شـوكت/
چـون نگينـي پرتأللـو ،ديـده بـر انگشـتر مغـرب /ايـن
اتاقـه اورمـزدي ،تـاج هفـت امشاسـپندي را (اخـوان،
سـواحلي .)97
«اسـتخر» .در منابـع اسلامي بـه صـورت «اسـطخر»
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و «اصطخـر» نيـز نوشـته ميشـود ،شـهر قديـم فارس
بـود كـه ويرانههـاي آن در  7كيلومتـري غـرب تخـت
جمشـيد در درة رود پلـوار ،كنـار راه شـيراز و اصفهـان
موجـود اسـت .در روايـات ايرانـي ،بنـاي اسـتخر و
تخـت جمشـيد بـه شـاهان اسـاطيري چون هوشـنگ
و جمشـيد و كيخسـرو نسـبت داده شده اسـت و حتي
گفتهانـد كـه سـليمان بـه كمك اخبـه ،اين شـهر را بنا
نهـاد؛ ولـي ظاهـرا ً اسـتخر پـس از خـراب شـدن تخت
جمشـيد به دسـت اسـكندر مقدوني سـاخته شـد و از
شـهرهاي عمدة فارس گرديد و شـاهان ساسـاني از اين
شـهر برخاسـتند .معبد اناهيد در اين شـهر قرار داشـت
و در دورة ساسـانيان مركـز دينـي و سياسـي ايران بود.
از بناهـاي تاريخـي اسـتخر ،علاوه بـر تخت جمشـيد،
ميتـوان از نقـش رجـب و نقـش رسـتم نـام بـرد .در
كاوشهاي باستانشناسـي ،آثار هخامنشـي و ساساني،
نيـز ظـروف اسلامي در آن نـــــــــاحيه بـه دسـت
آمـده اسـت (مصاحـب ،دايرﺓ المعـارف فارسـي .)126
در شـعر آتشـي ،بـه اسـتخر و اهميـت باسـتاني آن و
پديـدة قاچـاق آثـار ايرانـي اشـاره شـده اسـت:
شـهر شكسـت خورده زيـر چكمـة فاتـح الفاتحـه!/
پيروزيـان امـروز /و دختـران «فيروزان ها» /دوشـيزگان
ديـروز /در كوچههـا رهـا /و در جـوال شـترها /خـاك
ِ
دسـت بريدة شـاپور /و بيستون مكتوب/
خرابههاي دارا/
در سامسـونيت قاچاقچيها /و اسـتخر و شـوش هم /در
بـرگ كوچـك چكي فكس شـد به /آن طـرف دنيا« /آه
اي اهـورا!» /ايمـن بـدار سـرزمين مرا از دروج! (آتشـي،
مجموعـه اشـعار )1323 -1322
«قادسـيه» .نـام محلي اسـت در پانزده فرسـنگي شـهر
كوفـه كـه در سـال  14هجـري قمـري ،برابـر بـا 636
ميلادي در آن محـل بيـن سـپاه ايـران بـه فرماندهي
رسـتم فرخـزاد و سـپاه اعـراب بـه فرماندهي سـعد بن
وقـاص ،جنگـي درگرفت كه چهـارروز به طول كشـيد.
در ايـن جنـگ ،رسـتم فرخـزاد به دسـت عربي بـه نام
هلال بـن علقمه كشـته شـد و درفش معـروف كاويان
بـه دسـت اعـراب افتـاد .پس از ايـن جنگ ،تمـام ايران
بـه دسـت اعـراب افتاد .سـپهري ،فتـح قادسـيه را يكي

از مـوارد «بـدي» و كفـر و يكي از عاليـم ظهور منجي،
دانسـته است:
ولـي هنـوز كسـي ايسـتاده زيـر درخـت /ولـي هنـوز
سـواري اسـت پشـت بارة شـهر /كه وزن خـواب خوش
فتـح قادسـيه /بـه دوش پلـك تـر اوسـت( .سـپهري،
هشـت كتـاب )322
«ايرانشـهر» =( .كشور ايران) به معني سرزمين آزادگان
اسـت .اير ،در لغت به معني آزاده و نسـبت به آن ايران
اسـت .ايرانيـان باسـتان به سـرزمين اصلي و نخسـتين
خويـش «ايرانويـج» يـا «ايرانويـچ» ميگفتنـد .در
شـاهنامه« ،شـهر» دقيقـاً بـه معنـي «كشـور» امروزي
بـه كار رفته اسـت:
تيـر آرش را سـواراني كـه ميراندنـد بـر جيحـون /،بـه
ديگـر نيمـروزي از پـي آن روز /نشسـته بـر تناورسـاق
گردويـي فروديدنـد /و آنجا را از آن پس مرز ايران شـهر
و تـوران بازناميدنـد (كسـرايي ،مجموعه شـهرها )76
اميـد ايرانشـهر/
آه! /ديگـر اكنـون آن عمـا ِد تكيـه و ّ
شـيرمر ِد عرصـة ناوردهـاي هول /،گـرد ُكند اومـذ /پور
نپَهلـو( ... /اخـوان ،سـه كتـاب )81
زال زر ،جها 
ِ
بـا صـداي نالـة زنجيرهـا از خويـش ميپرسـيم /فاتـح
ايـن هفت خـوان سـهمگين قـرن آيـا كيسـت؟ /از
كداميـن مـرز ايرانشـهر آيـا رايــت افـرازد؟ (شـفيعي
کدکنـی ،آيينـهاي بـراي صداهـا )118
«سـمنگان» .يكي از شـهرهاي خراسـان بزرگ و ناحية
يافتن رخش كه به شـهر
تخارسـتان بـود .رسـتم بـراي
ِ
سـمنگان مـيرود .بـا تهمينـه دختـر شـاه سـمنگان
ازدواج ميكنـد .سـهراب حاصـل ايـن ازدواج اسـت:
رسـتم كجـا و شـهر سـمنگان كجـا؟! /نيروي چيسـت
ايـن /كـو را چنيـن بـه سـوي شبسـتان مـا كشـد!
(كسـرايي :مجموعـه شـعرها )624
کسـرایی شـاعر سیاسـی و کمونیسـت بود .دنبال مرام،
ایـده و امیـد توده ای هـا بـود .از طرح شـهر سـمنگان،
رسـتم و رفتنـش بـه آن شـهر و بـه دنیاآمدن سـهراب،
ایده هـای ایدئولوژیکـی و حزبـی را دنبـال می کـرد .او
همـواره بـه «امیـد بـه آینـده» و گشایشـی کـه نتیجة
تلاش و کوشـش انسان هاسـت ،اعتقاد فراوان داشـت.

یـادآوری می شـود کـه «امیـد» و «کار» از مؤلفه هـای
اصلـی توده ای هـا بوده اسـت.
«جندیشـاپور» .شـهري در بيـن شوشـتر و دزفـول .در
زمـان ساسـانيان از اهميـت فراوانـي برخـوردار بـوده
كرسـي خوزسـتان بود و تـا زمان
اسـت .جنديشـاپور،
ِ
منصور ،خليفة عباسـي مدرسـة پزشـكي بـزرگ آن كه
بختيشـوع ،پزشـك نصرانـي ،آن را تأسـيس كـرده بود،
شـهرت داشت:
بـاورت نيسـت؟ /بيـا و بنگـر /گـــــر ز نزديـك
همي ترسـي ،بنگـر از دور /پوسـت آكنـده بـه كاه /اندر
باد /روي دروازة جنديشـاپور /پيكـر ماني /زنديق بزرگ/
آن پيـامآور زيبايـي و نور( .شـفيعيكدكني :هـزارة دوم
آهـوي كوهـي )50
«ارگ بـم» .قلعـة باسـتاني شهرسـتان بـم بـود .بَـم (از
شـهرهاي اسـتان كرمـان اسـت) ،در دورة ساسـانيان
سـاخته شـده و از همـان دوره داراي اهميـت
سوقالجيشـي و بازرگانـي بوده اسـت .قلعـة آن در قرن
سـدي در مقابل مهاجمان شـرقي بود.
 4ه .ق معتبـر و ّ
در سـال  1131ه .ق محمـود افغـان بـم را گرفـت؛ ولي
بـه سـبب شورشـي كـه در قندهـار رخ داد ،آن را رهـا
كـرد .در سـال  1134ه .ق ديگـر بـار آن را تصـرف كرد
و شـهر تـا  1143 -1142كـه نادرشـاه افشـار قـدرت
افاغنـه را درهـم شكسـت در دسـت آنان ماند .نادرشـاه
بـر اسـتحكامات آن افـزود .در هميـن شـهر بـود كـه
آقامحمدخـان قاجار لطفعليخان زند را در سـال 1210
ه .ق دسـتگير كـرد و به يـادگار پيروزي خـود ،منارهاي
از كلههـاي  600تـن از مخالفـان خود برافراشـت .ارگ
بـم ،كهنترينبـاروي خشـتي جهـان بـود كه در سـال
 1382شمسـي ،در سـاعت  5صبـح ،روز  5دي مـاه ،بر
اثر زلزلة  6/5ريشـتري ،درهم فروريخت و قسـمتهاي
اعظـم آن از ميـان رفت:
 ...اخبـار اينبـار /در سـاعت شـشواندي ريشـت ِر
كيهانـي /چنـان بلنـد و غـران برخاسـت /كه خشـت و
ِ
پنـج صبوح
پنج
سـاعت ِ
سـنگ پريدنـد از جـا[ /در روز ِ
فصـل سـفي ِد  /]82البتـه /بعـد از سـگان و اسـبان /و
چشـمهاي بسـتة بيـدار بـازارگان /و بانـگ و بالبـال

تمـام مرغـان/و گفـت :بـام بلند بـم فروريخـت /:بمب!/
باروهـا ـ وارونه ـ شـدند /:چـاه /نزديك بهـت قافلههاي
طلسمشـده در نيمـهراه/و زيـر گوشهـاي دهـان شـده
زيـر آوار« /هيهـاي! هو ،هـوار!» /و گفـت ،جن كوچك
بـه جـن بـزرگ /:كـه هيچاتفـاق تـازه نيفتاده /بم شـد!
 /...بيبـم ايـران و /بي بـام /تاريـخ نيـز نصـف سـرش را
از دسـت داد /كيهـان جايـي كـه زلزلـه هرگـز نيامـده
بـود [گـواه :ارگ بـم= دوهزارسـال محكـم!] /بر اشـتباه
نجومـي تقويمش خط ترمز كشـيد /چنانكـه زلزله خط
زد بـم را /و هزارهـادواب و آدم را( .آتشـي ،مجموعـه
اشـعار )1879 -1878
«شـهر سـوخته» .تپههـاي متعـددي بـه مسـاحت
دوكيلومتـر نزديـك زاهـدان بـه زابـل ،بيـن آبـادي
تاسـوكي و دوراهـي زاهـدان بـه مشـهد .مشـتمل بـر
آثـار و ابنيـة مدفـون در سـفالهاي ادوار ماقبـل تاريـخ
اسـت .در شـعر آتشـي ،تشـبيه ،خرابههاي بم ،به شـهر
سـوخته ،شـدت و هولناكـي زلزلـه اسـت كـه چنـان
همهچيـز را نابـود كـرده كـه انـگار خرابههـاي ماقبـل
تاريـخ اسـت:
ي كم /كـم /كم /بم/تـا /:مانند
خرابـه؟ نـه! كمتـر /ـ خيل 
باسـتانگي جيرفـت و شـهر سـوخته /فـردا /پسفـردا/
ربيـل شـود خاكـش /در جسـتجوي سـفالي فرسـوده
(همـان.)1881 ،
شـهر پدیده ای اسـت که به سـبب رشـد جمعیـت آن،
نیـاز بـه امکانـات و وسیع شـدن دایـرة رفـاه و ترقـی،
دارای پیکـرة خاصـی اسـت .تمـام بندبنـ ِد این پیکـره
نیازمند مدرنیسـم و گاهی جهانی شـدن اسـت .انسـان
شـهری خواهـان مدرنیتـه و تمـام ارکان آن اسـت .بـه
این سـبب در ابتدا مدرنیسـم و مراتب آن بسـیار خوب
و متابـع خواسـت و نیـاز انسـان بـه نظـر می رسـد .در
جوامعـی کـه گام بـه گام به سـمت و سـوی مدرنیسـم
حـدی بـه همین گونـه اسـت،
رفته انـد ،این مسـئله تـا ّ
یعنـی تفـاوت چندانـی بـا خواسـت درونـی و امیـال
بشـری نـدارد؛ بلکـه تماماً در جهـت بـرآوردن نیازهای
آنـان اسـت؛ امـا در جوامعـی که بـه صـورت ناگهانی و
ناآشـنا بـا اصـول مدرنیسـم و مهیانبودن بسـتری برای
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آن ،دچار ازهم گســــیختگی و ناهنجاری شـده اند .در
این مـوارد شـهر ،مدرنیتـه ،افسارگسـیختگی آن و تمام
قوانیـن جـاری با آن با ذات و نهاد درون بشـری منافات
دارد و انسـان در این شـهرها فطـرت ،منـش و پاکـی و
آزادی را بـا زنجیرهـا و اسـیری ها عـوض کـرده اسـت.
گاهـی بـرای این گونه مـوارد ،گریز از شـهر و پناه بردن
به روسـتا چارة کار شـده اسـت .شـاعران معاصر به این
مسـئلة مهم و بنیـادی رویکردهای مختلـف و متفاوتی
داشـته اند.
 .1برخـی از شـاعران بـه صورت تئوری نیز با «شـهر» و
پدیدة شـهر عناد ورزیده اند .شـاملو ،انسـان را شيطاني
می دانـد كـه خـدا را به زيـر آورد و بر جهـان و طبيعت
مسلط شد:
انسـان ـ شـيطاني كـه خـدا را بـه زيـر آورد ،جهـان را
بـه بنـد كشـيد و زندانهـا را درهـم شكسـت! كوهها را
دريـد ،درياهـا را شكسـت ،آتشها را نوشـيد و آبها را
خاكسـتر كـرد! (شـاملو ،مجموعه آثـار )272
اخـوان شـهر را ظهـور جهـان مـدرن معاصـر می داند:
«اخـوان شـهر را به عنوان الگـوي اسـاطيري زمان ما و
تمـدن سـودجويانة كنونـي ،مـورد انتقاد قـرار ميدهد.
و مقايسـة پنداشـت حماسـي خويـش و اسـطورة بري
از حماسـة شـهر ،در طنـزي گزنـده ،ايـن پرسـتندگان
سـوداگر را بـه خـداي پرفتوحشـان سـوگند ميدهـد
كـه يك چنـد شـهر فتـح شـده را بـه آن گذشـته
سـتودني بازگرداننـد؛ امـا اخـوان بـه خوبـي ميدانـد
كـه ايـن فاتحان غاصـب ،بـه هيچ وجه خيال بازگشـت
از متصرفاتـي را كـه بـه يمـن شـبيخون پيروزشـان به
دسـت آوردهانـد ،ندارنـد .از آن رو ،در رونـد آن تقابـل
جوانمردانـة حماسـي ،پهلوانـان اسـاطيرش را بـه نبـرد
ايـن شـهر [نشـينان] ميفرسـتد( ».رشـيديان ،بينـش
اسـاطيري در شـعر معاصـر فارسـي :)113-112
بياييـد آي مـردم! بـا شـما هسـتم /شـما سـوداگران و
فاتحان شـهر من /اكنون شـده شـهر شـما ،ناچار /درين
تنـگ غـروب تاركه خـرد و خسـته جان برگشـتهايد از
كارتـان /،پيـكار نفرت بـار در بازار /خطابي با شـما دارم/
خطابـي روسـتايي-وار /ازینجـا ،از فـراز بـرج خـود ،این

بـرج غربـت ،بـرج زهر مـار  /...دگـر می خــــــــواهم
از ایـن مکمن وحشـت فرودآیـم( ... /اخوان ،سـه كتاب
)31
مشـيري شـعری به نـام «شـهر» دارد( .رك ،مشـيري،
بازتـاب نفـس صبحدمـان « )1561-1559شـعر
قصيـدهوار «شـهر» كـه نـام كتـاب «تـا صبـح تابنـاك
اهورايـي» از مصـراع نخسـتين آن گرفتـه شـده اسـت،
غم نامـة خردمنـدان اسـت.
بافـت توصيفـي شـهر در تصويرهـاي دوپارة خـود ،نگاه
دوگانـه پنـدار بـه محيـط اجتماعـي و بهتـر بگوييـم
جامعـة شـهري را بـا حسـرت و دريـغ نشـان ميدهـد.
يك سـوي پـرده «صبـح تابنـاك اهورايـي» همـراه بـا
كلمـات درخشـان و پرتأللويـي نقاشـي شـده اسـت و
سـوي ديگر رنگ خاكسـتري سـرد و پنهـان در جامعة
پر از تضاد ،شـعر غنايي حزنانگيزي را سـاخته اسـت».
(شـاکرييكتا ،آسـمانيتر از نـام خورشـيد )619/1
قبرسـتان ،در شـعر «ديـدار در شـب» فـروغ ،سـمبل
شـهر و جامعه اسـت( .شمیسـا :راهنماي ادبيات معاصر
:)291
چيـزي نبودهام /و عشـق و ميـل و نفـرت و دردم را /در
غربـت شـبانة قبرسـتان /موشـي بـه نـام مـرگ جويده
اسـت( .فـروغ :ديوان اشـعار )370
 .2شـاعران معاصـر در بعضـی مواقـع« ،روسـتا» را نماد
پاکـی ،صمیمیت و انسان دوسـتی قـرار داده ،راه نجات
انسـان را از بحـران شـهری در پناه بـردن بـه روسـتا
تشـخیص داده اند:
سـوز غريب مهاجر ،در شـعر «غريبانه» شـاملو ،استعاره
از شـهر و صنعت و مدرنيسـم ،در برابر پاكي و بكربودن
روستاست:
ديريسـت تا سـوز غريب مهاجم /پا سست كرده است/
و اكنـون /يـال بلنـد يابويـي تنهـا /كـه در خلنـگزاران
تيـره /بـه فريـاد مرغـي تنهـا /گـوش ميجنبانـد /جـز
از نسـيم مهربـان واليـت /آشـفته نميشـود (شـاملو،
مجموعه آثـار .)731
 اسـب تنديـس ،در شـعر «گلگونسـوار» آتشـی ،نمـاد
شـهر اسـت« .شـهر و زندگانـي شـهري بـراي آتشـي،

يكآغـوش مهربـان ،يك جايـگاه امـن ،يك انـدام يـا
انـداموارة ارگانيـك بيشـيله پيلـه و يـا يك سـاختار
نژاده نيسـت .حتي در چشـم او اكثريـت اجتماع كه در
بدو ورود به شـهر ،سـادگي روسـتايي داشـتهاند ،اكنون
در كشـاكش زندگـي و پـا بـر دوش هم گذاشـتن براي
صعـود از نردبان مقام و ثروت ،يك سـاختار ناارگانيك و
داراي قيافـه نامطبـوع وصلة ناجور و ناگریـز دلآزارند».
درة ديزاشـكن :)197-195
(تميمـي ،پلنـگ ّ
آن سـوي تـو /در جنـب و جوش ميدان /اسـبي به بوي
خصمي نامریي /سـم كوبيد /و سـوي اسـب يال افشـان
تنديس /شـيهه كشـيد (آتشي ،مجموعه اشـعار .)181
 .3نمادهای شهر و بی رحمی مدرنیته
مـز ّور يـا شـيطان در منظومة «خانـة سـريويلي» نيما،
ميتوانـد نماينـده يـا سـمبل زندگي شـهري يـا جهان
مـدرن باشـد .هرچنـد نيمـا شـيطان را از شـهريان
ميدانـد؛ آيـا تنفر نيما از شـهر و شـهريان چنان اسـت
كـه آنـان را شـيطان ميدانـد؟ ا ّمـا نيما نشـان ميدهد
كـه گـه گاه گريـزي همهسـويه از انسـانها بـه طـور
كلّـي دارد .زيـرا آنـان را در چنبـرة يك-زندگي حيواني
ميبينـد ،يعنـي در اينجـا افـزون بـر اينكـه شـيطان
ميتوانـد بـه نوعـي سـمبل شـهر يـا زندگـي شـهري
باشـد ،نشـان دهندة حالتـي از تناقض دروني شـاعر هم
ميتوانـد باشـد ،يعنـي چهـرة ديگـر شـخصيت شـاعر،
چهـرهاي كـه ميتوانـد پليد باشـد .به شـكل شـهر ،كه
شـاعر از آن بيـزار اسـت ،نمـود مييابـد( .رک ،فلكـي،
نگاهـي بـه شـعر نيمـا :)57 -54
آن مـز ّور كـرد بـا در آشـنا چنـگال و ناخنهـاي
خونآلـود /پـس بـه چنـگال و بـه ناخـن كـرد آغـاز
خراشـيدن و آنچنـان كانـدر باليـي سـخت ميزيبـد ...
(نيمـا ،مجموعـه كامـل اشـعار )246
جهان
رحمي مدرنيته و
آسـفالت خالص ،اسـتعاره از بي
ِ
ِ
معاصر است:
اگرچـه اين گل /سـخن سـرخ با مـن ميگويـد /اگرچه
ايـن چنـار /بـا انگشـتان سـبز /بهـاي يكمعاشـقه را
اعلام مـيدارد /و زبانهـا ميكشـد /ايـن نـارون پـر از
ِ
آسـفالت خالصم /و از شهري
گنجشـك /من اما سراسـر

پـر شـدهام /بـا اتوبانهـا و خيابانهـا و ماشـينها /تـا
نوبـت ديـدار بـه چشـمان گيجـم بدهـم /اتوبوسهـا و
متروهـا پـر از آدمياننـد /آدميـان بيـش از آنهـا پـر از
اتوبـوس و متـرو (همـان.)1653 ،
الـكل و افيـون ،رهآورد تمـدن جديـد بشـري و آزادي
افسـار گسـيخته اسـت كـه تمـام كشـورهاي جهـان را
از پيشـرفته تـا عقبافتـاده در سـيطرة خـود قـرار داده
اسـت .در ايـن شـعر نگراني شـاعر از حكومت و سـلطة
وحشـتبارترين عناصـر تمـدن بر جهـان و از بين بردن
عواطـف انسـانها ،مطرح شـده اسـت:
دال پوسـيد دنيـا ،خـون مـردان شـد كثيـف از الـكل و
افيـون /نخواهـي جسـت ديگـر دل ،نخواهي ديـد ديگر
خو ن
دال گنديـد ديگـر خـون گـرم زندگـي در كوچههـاي
شـهر ( ...آتشـي ،مجموعـه اشـعار )344
یـادآوری می شـود در شـعر منوچهـر آتشـي مسـئله
قاچـاق و قاچاقچيهـا ،بـه صـورت گسـترده بازتـاب
يافته اسـت .به سـبب آشـنايي شـاعر با محيط جنوب،
مخصوصـاً خليـج فارس كـه يكي از مبـادي مهم قاچاق
كاال ،ارز ،نفـت ،بنزيـن ،انسـان و  ...اسـت ،ايـن موضوع
هـم بـه صورت تصويرهاي شـاعرانه و غير شـاعرانه ذكر
شـده است:
چـه سـوت و کور اسـت ایـن دنیا!چه خانه های زشـتی
می سـازند /ـ امروزیـان پیـروز ـ /بی دخمـه ای بـرای
موشـی /کـه نقـب داشـته باشـد به گنج شـهر زمـرد /و
مهره ای بیاورد سـوزان /از سـینه ریز «هلـن» /یا گردن
گزیـدة کلوپـــــاترا /.شـهر شکسـت خورده زیر چکمة
فاتح الفاتحه! /پیروزیان امـروز /و دختران «فیروزان ها»/
ـ دوشـیزگان دیـروز ـ /در کوچه هـا رهـا /و در جـوال
شـترها /خـاك خرابههـاي دارا /دسـت بريـدة شـاپور /و
بيسـتون مكتوب /در سامسـونيت قاچاقچيها( /اسـتخر
و شـوش هـم /در بـرگ کوچک «چکی»فکس شـده به/
(آن طـرف دنیـا)« /آه ای اهـورا!» /ایمـن بدار سـرزمین
دروج!» (همـان.)1323 -1322 ،
مـرا از ّ
زمیـن ،پوسـیده ،مسـموم از زباله هـای کیهانـی ـ
پوسـیده و مـکان امنـی نیسـت /.اقاقی هـا بـه قایـق
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خمــــــپاره ،خودخواسـته به تبعیـد می روند /و باغ ها
و تاالرهـای متروکشـان /ویرانه هـای باسـتانی عصر دور
«سـبزینه»اند /ـ سـبزينه اين عتيقة كميـاب كه امروز/
مثـل دالر و مـارك در غرفههـا و پيادهروهـا قاچـاق
ميشـود( .همـان)1327 ،
از تمـام كوچههـا كـه برگـردي /بـه ميدانـي روشـن
خواهـي رسـيد /بـا قاچاقچيهايي /كه جمجمـه و ماه/
و سـر در شـهرها ،در سـاكها بـه قايقهـا ميبرنـد /از
بندرهـاي مـا( .همـان)1772 ،
 .4سـردرگمی انسـان در شـهر ـ جهـان ـ معاصـر؛
تعویـض آزادی و یله گـی انسـان در برابـر صنعـت کـه
چـون مانعـی بـرای انسـان اشـت.
در شـعر آن غریب مغرور ...آتشـی سـردرگمی انسـان را
در رودرویـی مدرنیـزم و عوارض مشـخص کرده اسـت.
بیـن تصاویـر آن در محـور عمـودی هماهنگـی وجـود
دارد .در شـعر گــــذشتة فارسـی ،تصاویر یک منظومه
در هربیـت بـرای خـود مسـتقل بـود و غالباً بـه تصاویر
بیـت دیگـر ربطـی نداشـت .در برخـی مـوارد ،تصاویـر
همچـون الیه هـای بـر روی هـم انباشـته ای بـود کـه
هیچ هماهنگـی بیـن آنها نبود .شـفیعی کدکنی در این
باره می گوید« :بررسـی شـعر فارسـی به روشـنی نشان
می دهـد کـه محـور عمـودی خیـال ،همـواره ضعیف و
دور از خلـق و ابـداع بـوده اسـت و در عـوض شـاعران
تـا توانسـته اند در محـور افقـی خیـال تصویرهـای تازه
بـه وجـود آورده اند( ».شـفیعی کدکنی ،صـور خیال در
شـعر فارسی )170؛ اما در شـعر معاصر ،سیر احساسات
و عواطف شـاعر همانند سـیر تکاملی یک گیـاه از زمان
کاشـت دانـه تـا گل-دادن آن اسـت .تصاویر از یک سـو
هماهنـگ بـا مراحـل سـیر احساسـات و عواطـف و از
سـوی دیگـر هماهنـگ بـا یکدیگر ایجـاد می شـود .در
شـعر معاصـر هرتصویـر ،مکمـل تصویر پیشـین اسـت
و جمـع تصاویـر ماننـد نقـش کامـل قالـی اسـت که از
مجـــموع نقش هـای کوچک و جزئی شـکل می گیرد.
ایـن شـعر آتشـی گویـای این مطلب اسـت:
بـاز آن غریـب مغـرور /در ایـن غـروب پرغوغا /با اسـب
در خیابان هـای پرهـای و هـوی شـهر /پیـدا شـد /.در

چــــاراره ـ بـاز /از چـراغ قرمـز /بگذشـت /و اسـبش/
از سـوت پاسـبان /و بـوق پـردوام ماشـین ها /رم کـرد/.
او /مغـرور /در رکاب /پـای افشـرد  /...اسـبش بـه بـوی
خصمی نامریی /سـم کوبید /و سـوی اسـب یال افشـان
تندیش /شـیهه کشـید( .آتشی ،مجموعه اشـعار -179
)181
میوة خونین نخلی تشـنه و مسـموم ،استعاره از شخص
دل وحشـی و آزاد در
شـاعر و اشـاره بـه گرفتاریهـای ِ
بنـد شـهر و زندگی غریـب در آن اسـت( .رک ،تمیمی:
پلنگ درة دیزاشـکن :)292
دل ،اکنـون کهنه سـندان هزارآهنگـر نفـرت /دل،
اکنـون میـوة خونیـن نخلی تشـنه و مسـموم /بلی ،دل
دیگــــــر آن دل نیسـت( .آتشـــــی :مجموعه اشعار
)341
دور از نزاكت بـودن و همچنيـن اختلال در نظـم امـور
كه الشـة درهم پاشـيدة شـاعر در پيش پـاي رهگذران
ايجـاد ميكنـد ،از نمونـة طنزهـاي سـياه در شـعر
رحمانـي اسـت .او اعتـراض خـود را بـه نظـم و قانـون
جدیـد چنیـن بیان داشـته اسـت:
و فكـر ميكنـم /كـه الشـة پاشـيده و كثيـف /در پيش
پـاي رهگـذران ،نيسـت /چيزي جـز اختلال /در نظم،
در امـور /از ايـن گذشـته دور از نزاكـت اسـت /قانون در
ايـن ميـان /تكليـف خويـش را به صراحـت ابـراز كرده
سـد معبر اسـت
اسـت /هم شـهر زشـت ميشـود /هم ّ
(رحمانـي :مجموعه اشـعار )289
حـس تلخـی کـه انسـان معاصـر در شـهر پیـدا
.1 .4
ّ
می کنـد و عواطـف خـود را از دسـت رفته می-انـگارد.
در ایوان کوچک ما ،نام شـعري از مشـيري اسـت( .رك،
مشـيري :بازتاب نفس صبحدمـان  )385-382وي اين
شـعر را بـراي دختـرش« ،بهـار» ،وقتي كه هفت سـاله
بود ،سـروده است .احسـاس تلخ شاعري را بيان ميكند
كـه زندگي شهرنشـيني ،محيطي آكنـده از دود ،آهن و
سـيمان «چيـزي» را در وجـود او گـم كرده اسـت .اين
مرگ فاجعهآميز اسـت .نه تنها براي نويسـنده و شـاعر
و هـر هنرمنـد ديگري؛ بلكـه براي هرانسـاني كه بعد از
انقالب صنعتي از سرشـت طبيعتگراي خود دور شـده

اسـت و آن را گم كرده اسـت( .شـاكرييكتا :آسمانيتر
از نام خورشـيد )278/1
منوچهـر آتشـی در تقابلـی دوگانه ،تهران را نماد شـهر
قرار داده است .وی در این نوع اظهار نظرها از کاراکترها
و شـخصیت های تاریخـی ـ فرهنگـی ـ سیاسـی کـه
نامشـان بـر دیوارهـای شـهر حـک شـده اسـت ،کمک
می گیـرد و بـه صـورت دیالـوگ و گفتگـوی دوجانبـه
درد و تلخـی موجـود را بیـان می کنـد .شـخصیت های
ایـن دیالوگ هـا زنده انـد و بـه مسـایل موجـود واکنش
نشـان می دهنـد .او وضعیت دردناک تهـران را این گونه
تصویرسـازی کرده اسـت:
تحير پرسـه ميزند /و
ناصرخسـرو /در خيابـان خـود به ّ
به كسـاني كـه كنـارش ميگذرند و آهسـته ميگويند/
«اكـس« /كوكاييـن« /داروهاي تكنسـخه« /.وایگر هم
داریم« /و  ...تا دلت بخواهد!  /»...ناص ِر خسـرو غضبناک
و سـپس آرام می شـود«« /عقـل» دارم /دارویـی گران؛
امـا شـفابخش /من آنهـا را از دره های یمـگان چیده ام/
از علف هایـی کـه سـال ها /بـه جـای نـان خـوردم/
تـا کشـف بزرگـم را /آشـکارا نکنـم بـرای قاتالنـم» /و
دوره گـرد مسـخره ای /ـ بلندتر از معمـول آن خطه زیر
گوشـش می گویـد به مسـخره« /:کپسـولی از آن بسـاز
و زیـر زبانـت /بگـذار! /مـردم امـروز عقیـم شـده اند /ـ
از همه چیـز! /و جـز «اکـس» و «وایگـر» و  /...چیـزی
بیـدار نمی کنـد آن را در آنها» /ناصرخسـرو غضبناک و
نـاآرام فریـاد می زند« /کدام حـرام زاده نـام این خیابان
منحصـر را بـه نـام نامـی مـن کـرده؟ /مـن کـه حجتم
از قدیسـان شـما /و داعی شـمایم بـه شـفا /ـ و خدا؟»/
دلقـک دوره گـرد دومـی /قاه قـاه می خنـدد« /:عجـب
عقل فروشـی! کـه چنیـن بـه تأمـل سـخن می گویـد!/
آنهـا کـه گفتی همـه را /در اسـتکانی  B Complexحل
کـن /و بر همـه جایت بمال /و یک راسـت بـرو به مرکز
شـهرک غرب( /به تاکسـی نگویی شـهرک قـدس! /آنها
هنـوز ایـن نـام را ملکـة ذهـن نکرده انـد) /بـر! /آنجا بر
سکـــــوهای در خانه های مجلل /کسـانی نشسته اند/
کـه بـا مخنثـان نیـز هم بالیـن میشـوند( /کلمـة رمز:
«سـی هزار پشـت سـبز» /ـ یک وقت بـا طوطی عوضی

نگیـری؟!) /ناصـر خسـرو مینویسـد :به حجاز رسـیدم.
بـه حـرم بـزرگ /سـنگ ها از رخـام بـود /و سـتون ها
شـش گز هرکـدام /بـا قرنیس هـا /و مزیّن بـه ترمه های
کرمانـی /و در گورسـتان مکـه /خرمای بـــــم خیرات
می کردنـد /ـ در طبـق طبـی /و بـاز می نویسـد /:از
عبـادان از طریق سـیراف و لیـان /به راه کرمـان افتادم/
ّ
برجـی از چشـم دیـدم ،و در میـدان ،غریـب بـاورم /و
دختـری کـور کـه بـه مـن گفـت /:تعجـب مکـن /ایـن
بـرج در آینـدة تـو نباشـد /در جشـن پیـروزی مخنـث
قجـری /بـر زیباترین و شـجاع ترینمرد جهـان /و ناص ِر
خسـرو پرسـید /:چشـم تـو پـس؟ /دختـر کـور گفت/:
آن باالترینچـکاد ،بـر چـکاد برج /چشـم من اسـت /از
همـان زمان /خیـره به راه بازگشـت تو /ناصرخــــسرو
سـپس می نویسـد /:به شـهری رسـیدم که می گفتند/:
فقـط پنج ثانیـه ،از سـاعت پنـج صبـح ،طـول کشـید
آنـگاه /بـا کولبـار ارگش بر پشـت /به زیـارت آناهیتا در
کنـگاور شـتافت /.پیرمـردی یک چشـم گفـت /:غضـب
شـدیم! /زیراکـه امسـال /خرمـا و نارنگی مـان را /حاضر
نشـدیم به سـلف خران مفت کنیم /این اسـت که شـد/
حلـوای ختم کـودکان و بیوه مان /.ناصر خسـرو در آخر
می نویسـد /:هـوا بـه شـکل گوگـرد احمـر بـود /و مـن
بـه شـکل روشـنفکری احمـق /ـ از قـرن بیسـت و یکم/
نشـان «حجتـی »ام را به مـــــاندابی انداختم /اسـترم
را در بـاغ نارنگـی رهـا کـردم /و بـا وانتـی کرایـه ای /به
یمـگان برگشـتم /تا بـرگ سـفرنامه ام را در آتش اندازم
و از نـو  /...همیـن هـم /انگیزه دیگر شـد که دیگـر /از او
سـخن نگویند
و مردمـان /گنجشـک شـوند همـه /بـه سـجده بـر ُمهر
دانه هـای ارزن ارزان( .آتشـي :مجموعه اشـعار -1938
)1942
در مقدمـه گفتیـم کـه تاریـخ معاصـر ایـران از
پرجنب و جوش تریـن و متالطم تریـن دوره هـای
تاریخـی اسـت .از لحاظ سیاسـی ،اجتماعـی ،فرهنگی،
اقتصـادی بارهـای سـنگینی را بـه دوش می کشـیده
اسـت .هنرمنـدان و شـاعران در این-برهه هـا کـه
می زیسـته اند بـه مسـایل موجـود واکنـش نشـان
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می داده انـد .بدبختـی ،فشـار ،ناتوانـی ،گرسـنگی و
تمـام چیزهایـی کـه آزادی و شـرف انسـانی را نادیـده
می گرفـت ،بـر تمـام اقشـار جامعـه سـنگینی می کرد.
شـــــــاعران معاصـر این واقعیت هـای تلـخ جامعه را
در قالـب ایماژهـای کالمی ریختند تـا بتوانند در فضای
اختنـاق جامعـه سـخن بگوینـد .گاهـی سخنشـان بـه
صراحـت اسـت و گاهـی در هالـه ای از ابــــهام هنری.
«شـهر» مرکـز ثقـل تقریبـاً تمـام این نظریه-هاسـت.
نمـاد و هیئـت ایـران اسـت .البتـه ممکـن اسـت شـهر
تهـران ،شـیراز ،تبریـز ،اصفهـان و یا مراکـز دیگری که
مدار و مرکز تحوالت و جنب و جــــوش های سیاسـی
بـود .ـ هنـگام توضیـح متـن شـعر مشـخص می شـود
ـ البتـه «شـهر» فقـط بـه این مـوارد ختـم نمی  شـود؛
بلکـه محمـل بسـیاری دیگـر از مسـایل اسـت.
 .1شـهرهایی کـه نمـاد خواسـته ها ،آمـال و آرزوهـای
سیاسـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و هرچیـز دیگر انسـان ـ
شـاعر ـ که در نماد «شـهر» متجلی شـده اسـت .البته
این نــــماد می توانـد مأخـوذ از واقعیـت باشـد ،یعنی
واقعـاً در سـاختار و پیکـرة شـهر چنین چیزهایی حاکم
و جـاری بـود و هـم می-توانـد نمـاد مأخـوذ از ذهـن
شـاعر باشـد که آن را در پیکرة «شـهر» ظاهر سـاخته
است.
برخـی انتقادهایـی که در قالب «شـهر» بیان شـده اند،
بـه جزئیـات شـهر مربـوط می شـوند .از نظـر ادبـی به
اینهـا مجـاز کل و جـزء گفته می شـود.
از شـهر سـرد نام يكي از شـعرهاي شـاملو اسـت( .رک،
شـاملو :مجموعـه آثـار  )384-382در ايـن شـعر نيـز
شـاملو بـه انتقـاد از دوسـتان و اطرافيـان ،همچنيـن
اجتماعـي كـه در آن زندگـي ميكنـد پرداختـه و
نارضايتـي خـود را از آنـان اعلام داشـته اسـت .محمد
مختاري ،دربارة «شـهر تاريك» در شـعر «از شـهر سرد
 »...شـاملو مينويسـد« :در اين شـهر تاريك چه كساني
سـكني دارنـد؟ آنـان يا ديگـران يا بـه هرنامـي خوانده
شـوند ،كياننـد؟ آيـا همـه بدانديشـان و دشـمنانند؟ يا
ممكـن اسـت كـه انسـانهاي عـادي «قطعنامـه» و
قهرمانـان بـه گوشـه خزيـدة اكنـون نيـز در آن حضور

داشـته باشـند؟ ايـن همان شـهر اسـت كه خـود در آن
زندگـي را دريافتـه و شـعر زندگي را با آحاد آن سـروده
اسـت؛ امـا اكنـون ديگـر در آن خانـه زندگـي نميكند.
جزيـرهاي در دريـاي تاريكـي و تباهـي ،همچنـان كـه
پيـش از شكسـت ،عظمـت قهرمانـان در حكـم چنيـن
جزيـرهاي بـود( ».مختـاري :انسـان در شـعر معاصـر
)334
«شـهر آشـنا» ،در این شـعر ،نمـا ِد محيـط اجتماعـي
شـاعر اسـت .بـا توجـه بـه مضمـون ايـن شـعر ،كـه
انتقـاد از سـاكنان ايـن شــــــهر اسـت ،فضـاي شـهر
آشـنا بسـيارتيره و مرگ بـار اسـت .در این شـعر،
«سـپيدهدمان» حالت رمز به خود گرفته اسـت .در اين
شـعر ،شـاملو دوواقعة اجتماعي را كـه از نظرگاه او يكي
رسـيدن به آسـتانة پيروزي و سعادت و آزادي اجتماعي
اسـت و ديگـر ،تسليم شـدن و قبـول شكسـت و گردن
بـه ذلـت و خوارينهـادن ،به كمك رمز «سـپيدهدمان»
و زمينـة مناسـب بـا حضـور آن بـه موجزترين صـورت
ترسـيم كـرده اسـت( .رک ،پورنامداريـان :سـفر در مـه
)215
«پسـتي و تاريكـي» جاودانـه ،در این شـعر ،صفـت
سـرزمين مردم ناآشـنا اسـت .ايـن پسـتي حاصل طرز
تفكـر سـيا ِه آن مـردم اسـت:
سـپيدهدمان را ديـدم /كـه بـر ُگردة اسـبي سـركش بر
دروازة افـق به انتظار ايسـتاده بود /و آنگاه سـپيدهدمان
را ديـدم كـه نـاالن و نفس گرفتـه از مردمـي كـه ديگر
هـواي سـخنگفتن به سـر نداشـتند ديـاري ناآشـنا را
راه ميپرسـيد /و در آنهنـگام بـا خشـمي پُرخروش به
جانب شـهر آشـنا نگريست و سـرزمين آنان را به پستي
و تاريكـي جاودانـه دشـنام گفت /.پـدران از گورسـتان
بازگشـتند /و زنـان گرسـنه بـر بورياهـا خفتـه بودنـد/
كبوتـري از بـرج كهنـه بـه آسـمان ناپيـدا پَر كشـيد /و
مـردي جنـازة كودكي مردهزاد را بـر درگاه تاريك نهاد/.
مـا ديگـر بـه جانب شـهر سـرد بـاز نميگرديـم /و من
همـة جهـان را در پيراهـن گـرم تـو خالصـه ميكنـم.
(شـاملو :مجموعه آثـار )383
بـاز مـا ماندیـم و شــــهر بی تپـش ،در اندیشـة اخوان

تعمیـم تباهـی بـه همـگان اسـت .زنده یـاد محمـد
مختـاری معتقـد اسـت« :ایـن تعمیم تباهـی همگان و
همه چیـز و اسـتثنای یک مـا و مـن معـدود ،در تمـام
آثـار بعـدی شـاعر مشـهود اسـت و از همیـن راه اسـت
کـه کـم کم مبـارزة شکسـت خورده به دوران شکسـت
و دوران شکسـت بـه دوران زندگـی شکسـت و دوران
زندگـی شکسـت به کل جهان شکسـت آغاز می شـود؛
امـا یک«مـن» یا «مـا» معــــین نیز جـدا می ماند که
بـا آن همـه همشـکلی ابتـذال دوفسـاد از د ِر تعـارض
و گاه نیـز از د ِر سـتیز درمیآیـد .مـن و مایـی کـه از
یک سـو میتوانسـت نمـودار روح مطلق انسـانی باشـد
و از سـوی دیگـر نشـانه های داوری عقـل کل مآبانـه را
داراسـت .بـر همین منوال اسـت که یک مقایسـة نهایی
روح وارسـتة انسـانی و دیگـران رخ مینماید
میـان این ِ
و در «مـن» یـا «مـا» متجلـی می شـود کـه هم شـاعر
اسـت و هـم مبـارز ،هـم قهرمـان اسـت و هـم نمـاد
پایـداری و سـتمدیدگی ،شـرح مقاومت این خویشـتن،
در برابـر دریوزگی ،فـرار ،فریـب ،دروغ و  ...دیگران آغاز
می شـود .در ایـن تفـاوت دیـدگاه یکچشـمبهراه کـه
آخرین حرفش سـتون اسـت و َف َرج ،نمایان می گردد».
(مختـاری :انسـان در شـعر معاصـر :)465 -464
بـاز مـا ماندیـم و شـهر بی تپـش /وآنچـه کفتارسـت و
گـــرگ و روبه سـت /گاه می گویـم فغانـی برکشـم/
بازمی بینـم صدایـم کوته سـت( .اخـوان :آخر شـاهنامه
)23
 .2ایران تحت سلطه
به سـبب انقالب مشـروطه ،کودتای  28مرداد  1332و
اتفاقات سرنوشت سـاز سیاسـی دیگـر ،ایـران زمانی در
تالطـم بـود .پس از مشـروطه ،ایران به سـبب سیاسـت
حاکمـان ،رنـگ آزادی را ندیـد .پـس از کودتـای 28
مـرداد نیـز وضـع بسـیارفجیعی در ایـران حاکـم بـود.
هنرمنـدان معاصـر این وضعیـت ایـران را در «شـهر»
جسـتجو کـرده ،نشـان داده اند.
چنین اوضاعـی زمینه سـاز حـذف و کنارگذاشـتن
انسـانیت و درآمیختگی خشـونت و رفتار انسان هاست.
شـاملو بـه این قوانیـن اعتـراض کـرده اسـت:

در سـيل عبوس بيتوقف ،در بسـتر شـهر چاي به جلو
خزيـده بـود /فراموششـدگان از درياچه و دشـت و تپه
سـرازير ميشـدند تا حقيقـت بيمار را نجات بخشـند و
بـه يـادآوردن انسـانيت را بـه فراموشکننـدگان فرمان
دهند( .شـاملو :مجموعـه آثار )245
در كوچـه ميبـارد و در خانـه گرمـا نيسـت /حقيقت از
شـهر زندگان گريخته اسـت؛ من با تمام حماسههاي ام
بـه گورسـتان خواهـم رفـت  /...و تنهـا /چراكـه /بـه
راسـتراهي كداميـن همسـفر اطمينـان ميتـوان
داشـت؟ (همـان)299 :
«غرفههـاي شـهرداري» ،در شـبانة (عصـر عظمـت
غولآسـايِ عمارتهـا )...ي ،اشـاره اسـت بـه زندانهـا
و اعدامهـا .شـاملو بـا كاربـرد ايـن عبـارت بـه صـورت
طنزآميـز ،شـعر را به سـمت طنـز سياسـي ـ اجتماعي
و نشـان دادن فجايـع موجود در جامعه كشـانده اسـت:
وهـم عظيـم و اوج رسـوايي نيسـت /سياحتيسـت بـا
تالشهـا و دسـت و پاكردنهـا /بر سـر جايي بهتـر[ /:از
جون كنـدن شـو بهتر ميشـه ديـد /تا
روتـاق ماشـين/
ِ
ِ
از تـو غرفههـاي شـهرداري] ( ...همـان)518 :
«مزارآبـاد شـهر بيطپـش» ،كنايه از جامعة شـاعر پس
از كودتـاي  28مـرداد اسـت( .دسـتغيب :نگاهـي بـه
مهدي اخـوان ثالـث :)115
در مزارآبـاد شـهر بيطپـش /واي جغـدي هـم نميآيد
بـه گـوش /دردمندان بيخروش و بيفغان /خشـمناكان
بيفغـان و بيخـروش (اخوان :آخر شـاهنامه )22
 .3غربت و تنهایی انسان در جامعه و دورة معاصر
شـاعران معاصـر مانند شـاملو ،اخـوان ،سـپهری ،فروغ،
هریـک از آمـال و اندیشـه های خاصـی برخـودار بودند.
بدیهـی اسـت کـه هریـک بنـا بـه مشـرب خـود ،غـم
تنهاییشـان را در جهـان معاصـر بـه تصویر کشـیده اند.
هنـگام تحلیل اشـعار آنـان بـه این مـوارد برمی خوریم.
«به باغ همسـفران» نام شـعري از سـپهري است( .رک،
سـپهري :هشـت كتـاب  )397-394این تنهـا شـعر
سـپهري اسـت كه ندايـي از عشـق زمينـي ،خواننده را
يك بـاره از مقـام ادراك و آگاهيـش نسـبت بـه او ،بـه
جـاي ديگـر مينشـاند .به بـاغ همسـفران ،عاشـقانهاي
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پرژرفـا از تعامـل عاطفـي و روانـي شـاعر و معشـوق و
نيـاز وي بـه صراحـت تكـرار و حضـور ايمنيبخـش و
تسلادهندة معشـوق اسـت .ايـن شـعر از رابطـة خاص
عاطفـي و مهرآميـز عميـق ميـان شـاعر و معشـوق
حكايـت ميكنـد .عاشـقانهاي كـه از نظام سـنتي راز و
نيـاز در آن خبـري نيسـت .رابطه ،رابطهاي رواني اسـت
بـر بسـتر مهـر و عاطفـه و معشـوق (= زن) ،موجـودي
اسـت نـه برآمده بـر زيباييهاي كليشـهاي ،كه انسـاني
بـا حجـم عاطفـي و كارمايـة مهرورزي شـگرف اسـت.
(رك ،بهفر :معرفي و شـناخت سـهراب سـپهري )222
این شـعر از نمونه های اسـت که در آن شـاعر احسـاس
غربـت و تنهایـی کـرده اسـت .سـهراب خـود را تنهـا و
غریـب می دانـد؛ حتـی تنهاتـر از طعـم تصنیفـی کـه
کوچه هـا از درک آن عاجزنـد؛ امـا در تنهایـی سـهراب
عظمتـی نهفتـه اسـت .او تنهایی اش بیکران اسـت و به
همین دلیل اسـت که عشـق نیز با تمامـی بیکرانی اش
بـه تنهایـی او هجوم آورده اسـت:
 ...در ابعـاد ایـن عصـر خاموش /من از طعـم تصنیف در
متـن ادراک یک کوچـه تنهاتـرم /بیـا تـا برایـت بگویم
چـه انـدازه تنهایی من بزرگ اسـت( .سـپهری :هشـت
کتاب )395
عصر خاموشـی ،قرن بیسـتم اسـت که سـپهری در آن
احسـاس تنهایـی می کنـد .او بـا تعابیـر گوناگونـی این
تنهایـی را بـه تصویـر می کشـد .طعم تصنیـف در متن
ادراک یککوچـه ،تعبیـر و تجسـمی بـرای نشـان دادن
سـپهری در ایـن قرن اسـت:
در ایـن کوچههایـی کـه تاریک هسـتند /مـن از حاصل
ضرب تردید و کبریت می ترسـم /من از سـطح سیمانی
قـرن می ترسـم /بیـا تـا نترسـم مـن از شـهرهایی کـه
خـاک سیاشـان چراگاه جرتقیل اسـت( .همـان)396 :
ایـن بنـد تصویـری خوفنـاک از قرن بیسـتم اسـت که
سـهراب آن را بـه زیبایـی بـه تصویر می کشـد .سـطح
سـیمانی قـرن ،چهـره ای از عصـر صنعـت اسـت.
کوچه هـای تاریـک ،مکانـی اسـت که هیچ نـور معرفت
و شـناختی در آن نیسـت .خاک سـیاه ،خاکی است که
دور از سـبزه و ترکیب یافته از دود و رنگ سـیاه فلزات

اسـت .سـپهری در این فضای تاریـک و ناهمگون ،خود
را تنهـا و غریـب می بینـد و از آن می ترسـد .اکنـون او
از محبـوب خـود می خواهد کـه در این عصـر او را تنها
نگـذارد و تـا مرز بـودن ،وی را همراهی کنـد .تنهایی و
غربت سـهراب به این علت اسـت که او هیچ-نشـانه ای
از نور و روشنایی در کوچــــه ها نمی بیند و از محبوب
می خواهـد کـه او را لحظـه ای در ایـن شـهرهای پـر از
دود و سـیاهی نگذارد:
صـدا کن مـرا /صدای تو خوب اسـت /صدای تو سـبزینة
آن گیـاه عجیبـی اسـت /کـه در انتهـای صمیمیت حزن
می رویـد( .همـان) 395 -394 :
«دیـدار در شـب» نـام شـعري از فـروغ فرخـزاد اسـت.
(رك ،فـروغ :ديـوان اشـعار  )377شمیسـا دربـاره ايـن
شـعر ميگويـد« :ديـدار در شـب مثـل اكثـر شـعرهاي
فـروغ تنهايـي انسـان (و مخصوصـاً زنـي تنهـا) را در
اجتماعـي تبـاه نشـان ميدهـد .شـاعر كـه زنـي آگاه و
روشـنفكر اسـت ميبينـد و عـذاب ميكشـد در ايـن
شـعر مـدرن ،گفتگويـي تكاندهنـده بيـن شـاعر و
درون او جريـان دارد .لحـن شـعر دردنـاك و غـم زده
اسـت و فضـاي آن ديونوسـزي و تاريك .اين شـعر روح
دردمنـدي را كـه در درون فـروغ ايـن شـاعر بـزرگ به
آهسـتگي نفـس ميكشـيد ،بـه خوبـي ترسـيم كـرده
اسـت( ».شمیسـا :راهنمـاي ادبيـات معاصـر )291
ديـدار در شـب يكـي از موثرتريـن و تكان دهندهتريـن
اشـعار ادبيات فارسـي اسـت :نمونة كهن يا Prototype
اين گونـه اشـعار همـان معراجنامههـا و سـفرهاي
مينـوي بـه جهـان روح و دوزخ و بهشـت ،نظير كمدي
الهـي دانتـه و ارداويراف نامـه  ...اسـت ايـن مضمـون
در قـرن معاصـر تبديـل بـه سـفر بـه شـهرهاي وهمي
و گـردش در خيابانهـاي شـبانه و مهآلـود گرديـد».
(همـان :نگاهـي بـه فـروغ )188
فـروغ دربـاره ايـن شـعر گفتـه اسـت« :مـن بـه قيافـة
آدمهايـي كـه يك موقع ادعاهاي وحشـتناكي داشـتند
نـگاه ميكـردم و پيـش خـود فكـر ميكـردم اينكـه
جلـويِ مـن نشسـته همان اسـت كـه مث ً
ال هفت سـال
ً
اصلا
پيـش نشسـته بـود؟ آيـا اگـر ايـن ،آن را ببينـد،

ميشناسـد؟ همه چيـز وارونـه شـده بـود .حتـي خودم
وارونـه شـده بـودم .از يأس خودم بـدم ميآمد و تعجب
ميكـردم ايـن شـعر نتيجـة دقـت اسـت .بعـد از ايـن
شـعر توانســــتم يك كمـي خـودم را درسـت كنم .در
متـن فكرهـا و عقيدههايـم دسـت بـردم و روي بعضـي
حالتهـاي خـودم خـط قرمـز كشـيدم؛ امـا دنيـاي
بيـرون هنـوز همـان شـكل اسـت ،آنقـدر وارونه اسـت
كـه نميخواهـم بـاورش كنم .مـن روي زبان اين شـعر
هـم كار كـردم؛ اما بـا بعضي قسـمتهايش هنوز موافق
نيسـتم( ».جاللـي :در غروبـي ابـدي )180
 .4فسـاد و بدبختی هـای موجـود در شـهر کـه
برگرفتـه از اختنـاق سیاسـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و
مأخـوذ از فسـاد سیاسـی اسـت.
در شـعر رحماني ،شـهردار ،نماد حاكمان فاسـد جامعه
اسـت .در يكـي از بخشهـاي شـعر «تبعيـد در چنبـر
زنجير» ،شـهرداران ،اسـتعاره از سـاواكيان اسـت:
شـهرداران كفـن رسـمي بـر تـن كردنـد /هديهشـان؟/
قفـل زرينـي بـود /بـوي /نعـش مـن و تـو /بـوي نعـش
پـدران و پسـران از پـس در ميآمد /شـهرداران گفتند/:
نسـل در تكويـن اسـت /نعشهـا نعـره كشـيدند :فريب
اسـت فريب /مرگ در تمرين اسـت! (رحماني :مجموعه
اشعار )271
بـا تحلیـل شـعر معاصـر ،مشـخص می شـود که شـهر
دارای کاراکتـر و شـخصیت خاصـی اسـت .هـر یـک از
شـاعران بنـا بـه مشـرب خـود ،تعربـف خاصـی از آن
داده و نظریـات خـود را در آن ریختـه انـد .شـهر هـم
بـار سیاسـی دارد؛ هم بـار فرهنگی و هم بـار اجتماعی.
هنرمنـدان بـی قانونـی ،آشـوب ،درهـم ریختگـی ،فقر،
فحشـا ،و تمـام نامالیماتش را دیـده ،در قالـب ایماژها،
تصویرهـا و نمادهـای شـعر نشـان داده اند.
شـهر فقـط در ایـن مـوارد خالصـه نمـی شـود .بحـث
آرمانشـهر و مدینـة فاضلـه و غـم غربـت نیـز در آن پی
ریـزی شـده اسـت .در فرصت هـای آینـده درخصوص
آنهـا نیـز بحـث خواهد شـد.
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