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چکیده
هـاي  با گسترش صنعت و تکنولوژي، ماهیت شهر و زندگی شـهري همچـون سـایر جنبـه    

هـاي  نـوین بـا جاذبـه   حیـاتی دهنـدة  زندگی بشر دگرگون شد. شهر مدرن، از سویی نویـد 
شود. با گذر کمتر از یـک  زا تلقی میریشه و تشویشاي بیشمار، و از سوي دیگر پدیدهبی

هاي مستحکم بنا شدند کـه  مدرن، شهرهایی فارغ از مرزبنديسده و فراگیري اندیشۀ پست
ننـد. در ایـران   ککننده در بیان کیفیت فلسفۀ زندگی ایفـا مـی  در ادبیات معاصر، نقشی تعیین

اي در ادبیـات داشـته اسـت؛ چـه بـه      جهان شهر نمـود برجسـته  - پس از مشروطه، زیست
صورت واکنشی و چه بازتابی از جهان امـروز. جسـتار پـیش رو در پـی آن اسـت کـه بـا        

اي رویکرد شاعران معاصر ایران به مظاهر تمدن و زندگی شهري، جایگـاه و  بررسی مقایسه
مدرنیسـم آشـکار سـازد.    حرکت شعر معاصر از مدرنیسم بـه پسـت  نقش پدیدة شهر را در 

ها از این قرار است که شاعران رمانتیـک اولیـه، تحـول و گسسـت حاصـل از      نتایج بررسی
انـد. ایـن موضـع در شـعر     نوستالژیک اتخـاذ کـرده  - تجدد را برنتابیده و رویکردي تقابلی
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شهري، دستمایۀ معناپروري و انتقـاد  پس مظاهر زندگی شود و زانشاعران پسین تعدیل می
مدرن اما، با گذر چند دهه به حیات شهري خو کـرده و آن را چـون   شود. شاعران پستمی

مـدرن  کنند؛ بدین جهت شعر پستو گاه یگانه با خویش تلقی میبخشی ناگزیر از زندگی
التزامی به زندگی شهري است.- متأثر از نگرشی انتقادي

مدرنیسمسیسم، پستزندگی شهري، مدرنیته، رمانتیشهر، :هاهواژکلید

مهمقد.1
هـاي  ها بحث نوبنیادي نیست و از دیرباز یکی از کـانون مکان و تأثیر متقابل آن- رابطۀ انسان

هـاي گونـاگون علـوم انسـانی بـوده اسـت؛ امـا        پردازان حوزهتوجه صاحبان اندیشه و نظریه
اي بـه صـورت رشـته   1990) از سـال  place»(انمکـ «) و Space» (فضـا «مطالعات مرتبط بـا  

اي دانشگاهی مطرح شد.  مستقل و زمینه
) یکی از رویکردهـاي معاصـر در حـوزة ادبیـات تطبیقـی      Geocritique» (نقد جغرافیایی«

و » فضـا «. این نقد به مطالعۀ عنصـر  1دهداست که خوانشی نوین از متون ادبی را پیشنهاد می
پـردازد و تلقـی نویسـنده یـا شـاعر را از فضـاهاي       در آثار ادبی میمکان، و بازنمودهاي آن 

کند. به بیان دیگر این شـاخه از نقـد ادبـی، رابطـی میـان فضـاي       شهري و روستایی بیان می
ــدگی         ــیط زن ــا مح ــورد ب ــد در برخ ــن هنرمن ــاختۀ ذه ــی برس ــاي تخیل ــی و فض فیزیک

).  Westphal ،2011 :20اوست(
Literary» (جغرافیاي ادبی« Geography  2) شاخۀ دیگري از حوزة نقد ادبی جدیـد اسـت .

در علوم انسانی قابـل شناسـایی   » فضا«مطابق مطالعات این رشته، سه رویکرد عمده به مقولۀ 
دهـد  کند و نشان مـی که بر تجربۀ سوبژکتیو مکان تأکید میرویکرد پدیدارشناختی- 1است: 

پـذیرد و چگونـه بـر    ن و جهان تأثیر میکه بینش نویسندگان چگونه از درك روابط میان ذه
گذارد. از منظـر پدیدارشناسـی، مکـان نقطـۀ آغـازین و محـوريِ هسـتی و مبنـاي         آن اثر می

). دو زیرشـاخۀ پدیدارشناسـی   31: 1388شـولتز، - تعریف سایر اجزاي جهان است (نـوربرگ 
ــارت اســت از:  ــناخت«عب ــانهپدیدارشناســی ش شناســی پدیدار«) و Epistemological»(شناس

). شاخۀ اول، نظرگـاهی انسـانی بـه موضـوع مکـان دارد و بـه       Ontological» (شناسانههستی
پـردازد؛ و شـاخۀ دوم، بـر خـود مکـان یـا مطالعـۀ        ) میLived Experience»  (تجربۀ زیسته«
-Life»(جهانزیست« world  )1994: 23)متمرکـز اسـتJakson,    نظریـۀ روح مکـان و حـس .(

Sense ofمکــان( Placeرویکــرد - 2گیــرد. ) هوســرل و هایــدگر در ایــن دســته جــاي مــی
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پردازد. بنا به این نگرش، فضا بعـدي  شناسی بازنمودهاي مکانی میبه نشانهپساساختارگرایانه
گذارد. نظریـۀ  است برساختۀ نیروهاي اجتماعی، و این بعد خود بر احتماالت آینده نیز اثر می

مند قـدرت در آراء  ) و توزیع مکانPierre Boudieuبوردیو(Habitus and Field»منش و میدان«
میشل فوکو در این حیطه جاي دارد. از دیدگاه فوکو در عصـر مـدرن، فضـا و مکـان نقشـی      

). بوردیـو معتقـد   22: 1986کنند(فوکو، دهی و کاربري گفتمان قدرت ایفا میاساس در شکل
شـده نـدارد؛ بلکـه داراي مـاهیتی     بیـت است که کُنش و مـنش افـراد، صـورتی محـض و تث    

ــاخته( ــی) و    Constructedبرس ــرایط محیط ــا ش ــدان ی ــین(= می ــک ع ــه از دیالکتی ) اســت ک
دربرگیرنـدة  گرایانـه رویکـرد عمـل  - 3). 19: 2002شـود( ذهن(=منش یا فردیت) منـتج مـی  

رویکردهاي مارکسیستی سنّتی، پسااستعماري، فمینیسم و رویکرد محیط زیسـتی اسـت کـه    
).  80- 81پیشه، شناسان است(سیدقاسم و نوحوزه نیز نظرگاه بسیاري از جامعهامر

هـاي  هژمونی گفتمان شهري بر زندگی انسـان از اواسـط سـدة بیسـتم، توجـه پـژوهش      
» شـهر «، بـه مفهـوم خـاص    »فضـا «جغرافیایی در حوزة علوم انسـانی را نیـز از مفهـوم عـام     

شناسـی  شناسـی شـهري، شهرشناسـی، مـردم    هایی نظیر جامعهمعطوف ساخت. پیدایی رشته
هـایی در ایـن زمینـه بـوده اسـت. گفتنـی اسـت کـه زنـدگی غالـب           شهري و امثال آن، گام

ها در فضاهاي شهري، و درك ملموس پیچیـدگی، تکثـر، سـرعت و    پردازان این حوزهنظریه
ایفـا  ها به مقولۀ شهر و زندگی شهري نقش مهمـی  مناسبات دیگر، خود در تمرکز نگرش آن

کرده است.
هـاي بـارز   یکـی از شاخصـه  Urbanism/Urban life(3(» زنـدگی شـهري  «یا »شهرنشینی«

حیات و تمدن مدرن است که پس از انقالب صنعتی در تقابل با زنـدگی روسـتاییِ پـیش از    
هـاي  زد و به تمام عرصـه مدرنیته سربرآورد. این پدیدة نوین، به تدریج گفتمانی نوین را رقم 

فلسفی، هنري و ادبی (=مدرنیسم) رخنه کرد؛ تا بدانجا که شهر و حیات شهري به درونمایـۀ  
شـناختی نیـز   اصلی آثار مدرنیستی مبدل شد. فراخور شرایط جدید جوامع،  مطالعات جامعـه 

نظرهـاي گونـاگون بـه رابطـۀ انسـان و      پس از نقطهشناسان زانابعادي جدیدتر یافت. جامعه
یز تأثیر این گفتمان بر مدرنیسم توجه کردند. سه رویکـرد عمـده در ایـن    زندگی شهري، و ن

. 2دهـد  . شهر، فضـا و بسـتري اسـت کـه مدرنیسـم در آن رخ مـی      1رابطه عبارت است از: 
اي اسـت کـه بـر    تغییرات در شهر، معلول مدرنیسم است یا به عبارت دیگر مدرنیسم پدیـده 

).48: 1394(لش، ز مدرنیسم است. شهرنشینی، خود علت برو3آید سرِ شهر می
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هاي سدة بیستم میالدي به مثابـۀ یـک جریـان قدرتمنـد فرهنگـی،      از نیمهمدرنیسمپست
سیاسی و روشنفکري، با رشد شهرها، به ویژه با روند چشمگیر شهرنشـینی و مهـاجرت بـه    

هیتی مدرنیسـم داراي مـا  ها پیوند تنگاتنگی یافت؛ زیرا زندگی شهري و پستشهرسوي کالن
).Raban ،1974 :9سان هستند که بر مبناي انعطاف و تکثّر شکل پذیرفته است(هم

در ایران، تجددگرایی(مدرنیته) تقریباً از زمان جنبش مشروطه آغاز و در دورة پهلـوي در  
زمانی اندك، فرهنـگ و جامعـۀ شـرقی ایـران را     کشور نهادینه شد. این پدیدة نوین در مدت

ترکیبـی متنـاقض از تمجیـد و تقبـیح تکنولـوژي و      «ت مدرن فارسی را بـه  درنوردید و ادبیا
). از اواسـط دهـۀ   392: 1392بدل ساخت (نوذري، » استقبالی سراپا ترسان از تحول اجتماعی

گرا بود، وارد عرصـۀ  مدرنیسم که مدعی عبور از مدرنیسم شعارزده و نخبهشمسی، پست70
اي را در زمینۀ سـاختار، نگـرش و   سابقهفارسی تحوالت بیپس شعر ادبیات ایران شد و ازآن

هاي تمدن، شـهر و شهرنشـینی نیـز    محتوا تجربه کرد. در این دوره رویکرد شاعران به مقوله
مـدت شـاعر   در مقایسه با چند دهۀ گذشته دگرگون شد که این امر حاصل زیسـت طـوالنی  

عناصر شهري بود.  اش با مدرن در شهر، و درآمیختن ناگزیر زندگیپست
اي به چگونگی بازتاب عناصـر و مظـاهر تمـدن نـوین و     این جستار با رویکردي مقایسه

پردازد تـا از ایـن رهگـذر،    مدرن میزندگی شهري در آثار شاخص موسوم به مدرن و پست
مدرنیسم را بررسی کند.سیر حرکت شعر فارسی از مدرنیسم به پست

پیشینۀ پژوهش.2
یف شده با موضـوع شـهر و شهرنشـینی در حـوزة علـوم انسـانی، مربـوط بـه         غالب آثار تأل

آرمانِ شـهر: فضـا،   شناسی است. یکی از آثار پژوهشی ارزشمند در این زمینه مطالعات جامعه
) نوشتۀ کیـان تـاجبخش اسـت. ایـن اثـر      1387(اجتماعی معاصرهویت و قدرت در اندیشه

پردازد و سپس بـا رویکـردي   یت شهري مینخست به بررسی فضاي شهري، ساختارها و هو
کنـد. همچنـین، نـرگس    شناسانۀ مرتبط با این مضمون را تحلیل میهاي جامعهانتقادي نظریه

ــوان  خالصــی ــا عن ــابی ب ــدم در کت ــی مق ــۀ فارس ــۀ مدرنیت ــهر و تجرب ــري 1392(ش ) از منظ
هـویتی،  ز بـی شناسانه به زیست انسان مدرن در شـهر، و تجربـۀ وي ا  شناسانه و انسانجامعه

زندگی پرچالش و در آستانۀ فروپاشی پرداخته است. وي در بخشی دیگر، ورود مدرنیتـه بـه   
ایران و تأثیرات آن بر حیات ایرانیان را مورد بررسی قرار داده است.  
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ت و روابـط شـهري   آبادي در کتاب اما در حیطۀ ادبیات، فرزادشعر شهري: بازنمایی هوی
هاي شهري منعکس شده در شعر دوازده شـاعر  )، به تحلیل مؤلفه1398(در شعر معاصر ایران

) پرداخته است. آبادي در این اثـر، شـعر ایـن شـاعران را بـر مبنـاي       1390تا 1330(از سال 
)، در سـه سـطح   Norman Faircloughنـورمن فـرکالف(  » تحلیـل گفتمـان انتقـادي   «نظریۀ 

توصیف، تفسیر و تبیین تحلیل کرده است.
) منتشر شده کـه  1388(طهران قدیمعات مربوط به شهري خاص، کتابی با عنوان در مطال

علـی سـپانلو، سـیمین    دارندة نظرات و رویکردهاي نوستالژیک شاعرانی چـون محمـد  در بر 
ن و...، در مورد تهران قدیم است.بهبهانی، عمران صالحی، عبداهللا انوار، سیما کوبا

شهر و زندگی شهري مدرن. 3
نام مکـان تجربـۀ   » شهر«مدرنیته، با شهر و حیات شهري پیوندي ناگسستنی دارد و به عبارتی 

هاي نخستین سـدة بیسـتم بـه دسـت     ). شهرسازي از دهه18: 1387مدرنیته است(تاجبخش، 
، کـه  »من یک مربع هسـتم «معماران مدرنیست در شهرها بسط یافت. معماري مدرن با شعار 

هاي پیشـین  تناسب فرم و کارکردگرایی داشت راه خود را از سبکبودن، حکایت از همگانی
هاي بلنـد و  متمایز ساخت. قابلیت کاربردي، فضادهی(امکان استفادة بهینه از فضا)، ساختمان

تـوجهی محـض بـه بسـترهاي تـاریخی از      اي و بـی هاي بِتُنی، فوالدي و شیشـه مقاوم، سازه
شهرها بود.هاي معماري مدرن در بارزترین شاخصه

هـا انسـان را از بـوم و بـرِ     شـناختی، میلیـون  هاي عظـیم جمعیـت  با توسعۀ شهر، خیزش
اي کشـاند.  هاي زیستی تـازه شان جدا ساخته و به سمت شیوههاي آباء و اجداديگاهسکونت

وارگـی کـاالیی و نیـز مکـان فـرار از      زمان جایگاه مالل، انزوا، پریشانی و بتشهر مدرن، هم
). حاصـل ایـن تنـاقض    47: 1392مقدم، سرخوشی، هیجان و فناناپذیري بود(خالصیماللت، 

گیري دو رویکرد متناقض نسبت به شـهر مـدرن در   مشهود در گفتمان زندگی شهري، شکل
. تقبیح و طرد این مظاهر؛ و استقبال و تمجید از مظاهر زندگی شهري مدرنآثار ادبی بـود:  

شده بر زندگی جدید رفتـه و خـود   واز تغییرات بنیادي حملرویی به پیشگروه اول، با گشاده
را مشتاق انطباق با شرایط مدرنیته و هویتی نوساخته نشان دادند. این رویکـرد در آثـار ادبـی    

تري نسبت به رویکرد دوم دارد. گروه دوم، بر ایـن بـاور بودنـد کـه اگرچـه      حضور کمرنگ
شماري است؛ اما به تـدریج موجـب پیـدایش    هاي بیدنیاي جدید در بدو امر داراي جذابیت

شود که از هویت و معناي درونی محروم است و با یأسی عمیق، بـار  اي میآدم شهري دلزده
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کشـد. از همـین منظـر اسـت کـه      ها را بـر دوش مـی  سنگین نوستالژي و گسستگی از ریشه
بختی و نـه عامـل   ) زندگی مدرن را خود بـد Bertrand Arthur William Russellبرتراند راسل(

)؛ و 238/ 3، ج1350کنـد( آن دانسته و رهـایی از تمـدن را تنهـا راه رسـتگاري معرفـی مـی      
) در یکی از شعرهایش خشم خـود را نسـبت بـه شـهر کـه      Carlos Fuentes Maciasفوئنتس(

نماید:نمادي از مدرنیته است بازمی
/ یـاهللا  بمیـر اي شـهر لعنتـی!   ها را کشـتیم/  ما آب را کشتیم/ ما هوا را کشتیم/ ما جنگل

)6- 245: 1392بمیر/ شهر کثافت! منتظر چه هستی؟ (به نقل از نوذري، 

مدرنشهر و زندگی شهري پست. 4
ها و نمادهاي شهر در جامعۀ پساصنعتی از جملۀ بارزترین عناصر جامعـۀ  پرداختن به ویژگی

ــی پســت ــمار م ــه ش ــدرن ب ــهر پســتم ــوا رود. ش ــداماتی مت ــا اق ــدرن ب ــتاي م زي در راس
ــازي( ــازيReconstructionبازس ــاخت) و ناس ــکنی)(س ــورت Deconstruction(ش ــه ص ) ب

فقـدان یـک   «هـاي بنیـادینی دارد.   آید که با ساختار شهر مدرن تفـاوت الجزایري درمیمجمع
مـدرن  ) مشهودترین عنصر در معماري و فضـاي شـهري پسـت   Central core»(بخش مرکزي

تواند تـاب  تنهایی] نمیمرکز [به«نِ این عصر، در دنیاي معاصر، دیگراست؛ زیرا  به زعم انسا
مدرن، تمایزي میان مرکز و حاشیه وجـود نـدارد،   ). در شهر پست82: 1392نوذري، »(بیاورد

هاسـت کـه هـیچ وجـود     تنیـدگی اي آزاد و شناور از روابط و درهـم بلکه آنچه هست شبکه
). در این فضا تکثر و تفـاوت، در  205: 1396(وارد، کندیکپارچه و واحدي آن را رهبري نمی
سان چندگانگی ذاتی فاعل، محتـرم شـمرده   برد، بلکه بهسوداي رسیدن به یگانگی به سر نمی

هـاي مخـتلط و انبـوه    مدرن متشکل از فرهنـگ شهر پست. )9- 10: 1387شود(تاجبخش، می
اي گونـاگون، چهـره  است و ترکیب نژادها، طبقـات، اصـناف، گرایشـات جنسـی و فکـري      

تواند القا کنندة نوعی پریشـانی و  طبقه بدان بخشیده است. اگرچه این اختالط و امتزاج میبی
مدرن باشد، اما همگانی بودن و گشودگی عرصه بـراي تعـامالت،   هرج و مرج در شهر پست

، نظمـی فواید بیآن را به بستري براي رشد خالقیت بدل کرده است. ریچارد سنت، در کتاب 
کند که انسـان را مهیـاي   مرج و ازدحام شهري را امکانی نویدبخش قلمداد میوثباتی، هرجبی

).  182: 1970سازد(هاي متفاوت در وراي مرزهاي هویت و زندگی خویش میتجربه
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تناسـب و  آمیختگـی بـی  «مـدرن،  هاي معماري و فضـاي شـهري پسـت   از دیگر شاخصه
Robert Charlesاست که بـه تعبیـر رابـرت ونتـوري(    » تیهاي معماري و زیسناموزون سبک

Venturi(4  نظمی نوین، پیچیده و متفاوت با نظم ساده و غیر منعطف پروژة نوسازي شـهري ،
.)135- 136: 1977گذارد(مدرن را به نمایش می

تجربۀ مدرنیته و مدرنیسم در ایران.5
گـردد؛ لـیکن از آنجـا کـه شـاهان      بازمیاولین مواجهۀ ایران با مدرنیتۀ غربی به عصر صفوي 

پنداشـتند، درصـدد ورود بـه عرصـۀ     صفوي خود را ابرقدرتی بالمنازع در شرق و غرب مـی 
ایـران  خستگام ن، مشروطیت). 4: 1394نیامدند(بهنام، فرهنگی با اروپا بر- مناسبات سیاسی

در 1287در سـال  ه وعصر ناصـري آغـاز شـد   ۀاز نیمجنبش. این نو یا متجدد بودبه جهانِ 
ارتشـی مـدرن   - سردار سـپاه وقـت ایـران   - ، رضا پهلوي 1300در سال.ایران استقرار یافت

سـاز نوسـازي و تـداوم آن    توانست زمینهسازيِ ارتش، میتأسیس کرد؛ زیرا به زعم او مدرن
شـاه  سـال سـلطنت رضـا   16در طـول  ).70: 1378هاي جامعه باشد(بشیریه، در سایر بخش

بـر  تشکیل یک دولت مـدرن و بازسـازي جامعـه   با هدف5»تجددي آمرانه«)، 2013- 1304(
اساس دستور کار مدرنیسم غربی، بر ایران حاکم بود. مدرنیزاسیون آمرانه در میان گروهـی از  

یـابی بـه یـک جامعـۀ     روشنفکران واکنش تند و صریحی را در پی داشت؛ این افـراد، دسـت  
هـاي فکـري و فرهنگـی    نیازمند مهیـا نمـودن زیرسـاخت   مدرن را روندي کامالً تدریجی و 

فکرانش نیز در این دوره حضـور  زاده و همدانستند. اما نوگرایانی چون حسن تقیمناسب می
توان به امید اصالحات زیربنـایی و تعلیمـات   داشتند که معتقد بودند در وضعیت بحرانی نمی

مـآب شـود و   باطنـاً و جسـماً و روحـاً فرنگـی    ایران باید ظاهراً و « مدت بود و عمومی بلند
).  4: 1296زاده، تقی»(بس!

ه تمدن مدرن و مظاهر زندگی شهريرویکرد شاعرانِ پس از مدرنیته ب.6
ترین تجلیـات مدرنیتـه بـود،    رویکرد شاعران پس از مشروطه نسبت به شهر که یکی از عینی

ته اسـت. بـا توجـه بـه سـرعت پیشـرفت       اند شکل پذیرفاي که در آن زیستهبه تناسب دوره
وقفۀ زندگی انسان، در ارزیابی این رویکردها حتّی گذر یک سـال نیـز   تکنولوژي و تحول بی

تواند حائز اهمیت باشد. اگرچه دستیابی به این جزئیات نیازمند پژوهشی جامع است، امـا  می
شــاعران هـا در شـعر  مطالعـات پژوهشـگران ایـن جسـتار حـاکی از آن اســت کـه واکـنش       
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که براي نخستین بـار بـا زنـدگی غریـب و پیچیـدة شـهري و ملزومـاتش        مدرن متقدمپست
رفتـه بـا شـهر و    تر از شاعران متأخر است کـه رفتـه  تر و انکارياند تندتر، صریحمواجه شده

هـاي شـعري معاصـر، توجـه و     اند. از میان جریانو حتی بدان دل بستهشهرنشینی خو کرده
)  و سیسـم( متقـدم  ن مدرن، شهر و عناصر زندگی شهري در دو جریان رمانتیواکنش به تمد

گیرتري دارد.مدرنیسم(متأخر)، نمود بیشتر و چشمپست
رویکرد شاعرانِ رمانتیک1.6

اي ناشـناخته،  اش، بـا تـوده  هاي نخستین پـس از مدرنیتـه، چـون همتایـان غربـی     شاعر سال
زعـم او عقـل و منطـق بشـر توانـایی هضـم آن را       انگیز و هیوالیی مواجه شد که بهوحشت

نداشت، و از همین رو درخور سرزنش و حتّی دشنام بـود. در واقـع شـاعر ایـن دوره برابـر      
» انگـاري آلـوده «)، دچـار نـوعی   Julia Kristevaمظاهر نوین تمدن، به تعبیر جولیـا کریسـتوا (  

)Abjection(6آمـد. در چنـین   هـر اسـبابی بـر   زدن و طرد عناصر آلوده بـا  شده، و در پی پس
رفتی جز خزیدن به پیلۀ خویش و گریز از مظاهر تصنعی مـدرن، بازگشـت   شرایطی راه برون
گونه که در فرمالیسم بروز کـرد، بـراي   بردن به صرف صورت در ادبیات، آنبه طبیعت، یا پناه

بـه مثابـۀ   هـاي انسـان ایـن عصـر از تمـدن و زنـدگی شـهري،        شاعر متصور نبود. شکواییه
هایی است مملوء از یأس، لعن و نفرین، حس انتقام و آرزوي خـالص کـه از زنـدان    حبسیه

و داراي روحـی  ناي شاعر صادر شده است. شهریار، تمدن بشـري را مایۀ عــذاب و لعنـت  
ها برکنده، سرنوشت سـیاهی  داند که  مردمان را فریب داده، ریشۀ محبت را از دلشیطانی می

). 19: 1369رقم زده، آنان را به جان هم انداخته و صلح را به خون آغشـته اسـت(  ها براي آن
بر تمدن و مظاهرش به تنـدي  شمشیر معشوقه قلمشعر نصرت رحمانی در سراسر مجموعه

تازد:می
شمشیر یا قلم؟/ این دو کدام از براي تمدن/ جـان باختـه و رنـج کشـیدند/ شمشـیر یـا       

اي که مرغ تمدن بـه روي بیضـه نشسـت/ هـر دو     از لحظهقلم؟/ چه اختالف بزرگی! / 
)512: 1392براي کشتن و نابود کردن/ آماده بودند (

دادن شـاعران ایرانـی بـه عناصـر تمـدن و      رسد که کیفیت واکـنش نشـان  البته به نظر می
اي تقلیـد از مشـی شـاعران    مدرنیته در شـعر ایـن دوره، در بسـیاري از مـوارد، خـود گونـه      

تـوان از ایـن   شود؛ از آن رو که در تاریخ شعر فارسی کمتر میربی محسوب میمدرنیست غ
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هاي مستقیم و فوران عیان بغض و خشم نسبت به یک پدیـدة  ها، خطابگوییپردهدست بی
اجتماعی یا محیطی خاص سراغ گرفت.  

رویـم،  سیسم در تاریخ ادبیات ایران به پـیش مـی  هرچه از ابتداي گسترش جریان رمانتی
هـاي  یابد. در سالتر میتر و خنثیپردازي حول شهر و زندگی شهري وجهی معمولمضمون

هـاي سـطحی، عـداوت مسـتقیم و خشـم برخاسـته از حـس        گـذاري میانی این جریان، گله
یابد. این امر تا استحالۀ کامـل شـاعر در   اي اجتماعی، سمبولیک و معناگرا مینوستالژي، سویه

گـردد، ادامـه پیـدا    مدرن مـی به رویکرد اصلی شاعران جریان پستشهر مدرن که بعدها بدل 
هاي تمـدن مـدرن، شـهر و زنـدگی     کند. در نگاهی کلی مواجهۀ شاعران رمانتیک با مقولهمی

واجهـه انتقـادي و   نوسـتالژیک؛ م - شهري به دو شکل عمده بروز کرده است: مواجهه تقابلی
معناگرا.

(فردي)نوستالژیک ـمواجهۀ تقابلی 1.1.6
سیطرة ناگهانی مدرنیته بر حیات بشر، شـاعر را از زنـدگی مـألوف خـویش گسسـت و بـه       

ــه ــس گون ــانگی«اي ح ــاس    Strangement»(بیگ ــه از احس ــانگی ک ــاخت. بیگ ــار س ) دچ
) در برابر ساختارهاي جامعه و عدم توان درك و هضـم آن منبعـث   Powerlessnessقدرتی(بی
: 1370عاصر پـس از مدرنیتـه است(محسـنی تبریـزي،     ترین چالش در جامعۀ مشود، مهممی
ها به زندگی ساده و کنج عزلـت خـویش خـو    ). مدرنیته، جهانِ زیستۀ شاعري را که سال25

گرفته اسـت سـخت متـأثر نمـوده، خشـم وي را برانگیختـه و او را آرزومنـد بازگشـت بـه          
ین رویکرد سـروده  شهر خویش یعنی زندگی روستایی کرده است. در شعرهایی که با اآرمان
گیرند:  اند، غالباً عناصر عینی و فیزیکی زندگی شهري، مورد خطاب یا انتقاد قرار میشده

ست اي کاش/ که بازگشـت به دوران باســتان بوديجهان جهنمِ جــور زمان شده
دودمـــان بوديبهنه دود و دودة این زندگــی ماشـــینی/ نه این تمــــدنِ آتش

عام ماشین کاش/ که باز قافله و زنگ کاروان بوديبوق نه این قتلنه درق و 
)235: 3، ج1371(شهریار، 

رویکرد تقابلی، در آثار نیما یوشیج، نمود بسـیار پررنگـی دارد. حـس عمیـق و دردنـاك      
هاي نیماي کوهستانی را در بـر گرفتـه اسـت:    نوستالژي و انزجار از شهر سراسر اشعار و نامه

ها چـه جـانوران زشـتی هسـتند کـه در معـابر       کال در نزد من منفور و مرده است! اینچقدر این اش«
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کنند! مرگ محبوب را به من بده و منظرة این شـهر را از مـن بگیـر! زیـر ایـن      جمعیت حرکت میپر
تواند به من یک قلب سالم را نشـان بدهـد؟   هاي خفه، در شکاف این دیوارهاي ساکن، کی میسقف
)173: 1376»(کس!هیچ

هاي شهر اسیر/ همچو پرّنده در میان قفسمن در این خانه
ام درخور چنین محبسگوئیـا دزدم از بسی تقصیر/ شده

هراسم ز هرچه دیوار است/ چه کند با هراس خود شاعر؟[...] می
)1375 :109 -108(

نوستالژیک در میـان شـاعران نسـل دوم و سـومِ پـس از مشـروطه، در       - رویکرد تقابلی
کند. این شاعران از تغییر صورت شهر زادگاهشان و سیرت مردمـانش  شکلی دیگر ظهور می

اند و عمیقاً آرزومند بازگشت به شـهر قدیمشـان هسـتند. نگـرش فـوق در      سخت دل آزرده
شود؛ زیرا کـه تهـران بـیش و پـیش از سـایر شـهرها در       شعر شاعران تهرانی فراوان دیده می

تري را آزموده است. نوشتن نام ایـن شـهر بـه    تحوالت بنیانیمناسبات کالن غوطه خورده و
7ي»ترین آیـه صریح«دو صورت طهران(قدیم) و تهران(جدید) در برخی آثار این دوره، خود 

.  رویکرد تقابلی است
علی سپانلو جلوة بـارزي دارد؛ هـم از ایـن    نگاه نوستالژیک به شهر تهران، در شعر محمد

شـاعر فقیـد   «انـد، و خـودش نیـز در شـعري خـود را      نامیده» انیشاعر تهر«روست که او را 
خواند:می» تهران

هـا/ فقـط کنـار تمـدن     ترین مـرگ سپانلو!/ شاعر فقید تهران...!/ بله چنین است/ تصادفی
)  133: 1347هاي نو(سپانلو، امکان دارد/ و مرگ خالص/ در انتخاب تمدن

سـخن  - تهـران - بـه زادگـاه خـویش   شیفتگیمنظومۀ تهران از سپانلو در آثارش به ویژه 
و جنگلی مشوش از آهـن و سـیمان بـدل    8»هیکلی تاریک«که این شهر به گوید، و از اینمی

هـاي  شده، سخت غمناك است. تهران محبوب شاعر، تهران قدیم(طهران) اسـت؛ بـا کاشـی   
عر را بـه  هایش. تحوالت جدیـد شـهر، دل شـا   ها و لوطیباغها، کوچهآبی، صداي آب قنات

تهـران  » یخچـال «اش در خیابـان  تنگ آورده و آرزومند بازگشت به روزهاي خوش کـودکی 
:قدیم ساخته است
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پرسم/ کدام روزنۀ این سطوح سیمانی/ به روزهاي مـرده نظـر   براي دیدن جد بزرگ می
که خـاص کوچـۀ یخچـال    /دار کاهگلی و سنگفرش خزه بسته راکند؟/ چه کسی جمی

)11: 1377سپانلو، (بیند؟است می

دارد، او را در آغـوش  ها باز تهران دردمنـدش را دوسـت مـی   اما شاعر با همۀ این کاستی
بندد. تهران در نگاه او چـون مـادري اسـت شـکیبا و     بوسد و میهایش را میکشد و زخممی

کـس هـم طلبکـار    کند و از هیچها را تحمل میبدخلقی«مهري فرزندانش که دلشکسته از بی
: پنج).1384سپانلو، »(نیست

شاعر تهرانی، حسن شهرزاد نیز نگاهی نوستالژیک به شهر تهران دارد. او تهـران قـدیم را   
مهـري کـه خشـمگینانه    بیند و تهران امروز را مطلّـاي بـدمنظر و بـی   طالیی از دست رفته می

دارد:  دیگر دوستش نمی
ات پیـدا و مهـرت   ز توشۀ فردا/ کینـه امید اهاي، تهران بالخیز فریبارنگ!/ هاي!/ شهر بی

اي تـرحم شـهر/ اي پـر از نفـرت درون، بـا جلـوه      کور و ناپیـدا/ اي همـه نیرنـگ/ بـی    
هایـت  شهر/ دیگر اندر ماهتابت رنگ پیشین نیسـت/ جـوي  فریب از دور/ اي مطالّمردم

روید گـل شـبنم/   همچنان کاریز خشک صد بیابان است/ دیگر اندر شاخ و برگ تو نمی
هایـت گـرم و شـیرین نیسـت(به نقـل از عابـدینی،       نسیمت عطر دیرین نیست/ قصهدر 

1394 :49(

رویکرد انتقادي و معناگرا2.1.6
با گذر چند دهه از ورود مدرنیته به ایران مواجهۀ تقابلی شاعران بـه زنـدگی شـهري، جـاي     

جـاي نفـی صـرف    گرا داد. در این رویکـرد شـاعران بـه   ي انتقادي و معنااخود را به مواجهه
تر زنـدگی  مظاهر عینی زندگی شهري، با تصویرکردن تأثیرات تدریجی مدرنیته بر ابعاد عمیق

انسان (اعم از هویت، روان، اندیشه و فرهنگ)، انتقادي مبتنی بر معنا را متوجه تمـدن مـدرن   
جلـدي  «ساختند. از همین منظر است که شاملو تمدن مدرن را به کتابی مانند کرده است کـه  

بها دارد، اما الیش را که باز کنی تعفنش همۀ منظومۀ شمسـی را  زیبا و مذهب و کاغذي گران
)13: 1357»(کشدبه گند می

گیـرد، بلکـه   به معناي اصلی کلمه مورد خطاب و هجمه قرار نمی»شهر«در این رویکرد، 
آیـد؛  مـی انسانی دربه همراه ملزوماتش چون ابزاري نوین به خدمت اندیشۀ غالباً اجتماعی و

اي از واژگان و مفاهیم جدید را براي توصیف شرایط اجتمـاعی  ابزاري که قادر است گنجینه
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تـر،  منـد در اختیار شاعر قرار دهد. به همـین دلیـل، شـعر ایـن دوره از لحـاظ ادبـی قـدرت       
رد. گیـري دا در آن نمود چشـم » نماد«و » استعاره«تر است، و دو صنعت تر و تصویريپیچیده

سهراب سپهري، شاعري که عمیقاً با طبیعت عجین است، زیست پریشان، وحشـت انگیـز و   
کشد:انگیز و نمادین به تصویر میآرام انسان این عصر را  با بیانی خیالنا

ترسـم/  هایی که تاریک هستند/ من از حاصل ضرب تردیـد و کبریـت مـی   در این کوچه
ا نترسـم مـن از شـهرهایی کـه خـاك سیاشـان       ترسم/ بیا تـ من از سطح سیمانی قرن می

چراگاه جرثقیل است/ مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گالبی در این عصر معـراج  
: 1358پوالد/ مرا خواب کن زیر یک شـاخه دور از شـب اصـطکاك فلـزات (سـپهري،      

394 -95(

سیسـم  رمانتیدر شعر یداهللا رویایی، شاعري که بعدها با صدور بیانیۀ شعر حجم رسماً از 
هایی از این نگاه رمانتیک، و سـرخوردگی از شـهر و شـهریان دیـده     فاصله گرفت، نیز نشانه

شود:  می
گرد/ اي بریـده دل ز شـوق میـز و میخانـه/ سـینه      هان! کجا هستی؟/ شهريِ لول خیابان

روي شبهاي عبـوس  ها/ اي پیادهخالی کرده از غوغا/ چشم بسته از غبار و دود و حرکت
راهـه جسـته/ خلـوت مـا را بـه      / از گلوي تنگ شیشه وز دهان باز جام/ راه بر بـی شهر

هـاي پلیـد   خویش آلوده/ جمع ما را در خلود خویشمان بگـذار/ زانکـه بـا زهـر نفـس     
)10: 1391تنان می پژمرد (شهریان/ جان ما نازك

یسـم/ ساین نگاه در شعرهاي مربوط به دورة دوم شـاعرانگی نیمـا (گـرایش بـه رمـانتی     
شود که از مواجهۀ حذفی رمانتیسم فردي فاصـله گرفتـه و   سمبولیسم اجتماعی) نیز دیده می

کند:  زده! به عنوان نمادي از ایران انتقاد میبا رویکردي اجتماعی از شهرِ مدرن
پرورد، شهر منکوب به جـا)/ و از او  شهر، دیري است که رفته به خواب/ (شهر خاموشی

شـهر را دربنـدان/ بـر عبـث در بسـته/ پاسـبانانش       ]...[نیست که نیست/ نفسی نیـز آوا/  
بیهوده به چشمان مهیب/ بر فراز بارو/ خفتگـان را دارنـد/ خسـتۀ بـیم و نهیـب/ بیهـده       

شـهر، سـنگین شـده از   ]...[روشن فانوس/ بیهده مشتی حیـران/ بیهـده پـاري مـایوس/     
بنـد دوران/ انـدرو   حاملگی است/ همچو زندانی افسرده به زندان فروبسـته دري/ نطفـه  

)462- 459: 1375بندد/ نطفۀ روز جالي دگري (می
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دهـد؛  نادرپور در قالبی روایی و نمادین، تصویري سیاه از شهر و جامعۀ خویش ارائه مـی 
اش بـه  شدهان مسخ شهري که در ذهن او همچون یک موزة تاریک بزرگ است، و شهرنشین

اند:آدمی درآمدهسنگ و نیمهیأتی نیم
عابران را بنگر در شب شهر/ کودك و پیر و جـوان را بنگـر/ از کمـر تـا سرشـان/ نیمـۀ       

هاشان همه کـور اسـت و   پیکرشان از سنگ است/ نیمۀ دیگر آن از رگ و پوست/ چشم
هاست/ سرشـان مـرده و/   کرهها همه الل/ شهر، این موزة تاریک بزرگ/ پر از این پیزبان

)521- 520: 1382پاشان زنده (

شـود. از ایـن   رفته تعدیل مـی نگاه انتقادي شاعران رمانتیک به زندگی شهري مدرن، رفته
قربـانی اسـتبداد مربعـیِ    منظر شهر دیگر عامل استثمار و تباهی نیست، بلکه خـود مقهـور و   

مدرن است:
اش ز هـاش/ بـا هرچـه   حیایی همـه خـط  یدیوارها مشخص و محکم که با سکوت/ با ب

هـاي چشـم/ گویـاي    هـایش سـیاه و تنـد/ در گـوش    کنگره بر سر/ با قبح گنـگ زاویـه  
)157: 1385(شاملو، گناهی خویش استبی

خـوردة نـاگزیر   اش را گرهگیرد. او زندگیفروغ فرخزاد در این زمینه از سایرین پیشی می
اي که نـام وي در آن ثبـت شـده،    رو که حتّی شناسنامهداند، از آن به دنیاي ماشینی مدرن می

محصولی از کارخانۀ پالسکو و نمادي از مدرنیته است:
شود به بوي ششصد و هفتاد و هشـت گـل سـرخ/    ام/ آغشته میزدن رسمیاولین نفس

)301: 1381محصول کارخانجات عظیم پالسکو! (

در عـوض خـود را بـه جریـان     زند و فروغ از کشمکش و سکون در دنیاي مدرن تن می
سپارد تا در این پویایی، ببالد و به بار نشیند. این نگرش در نامـۀ او خطـاب   زندگی جدید می

آدم وقتـی خـودش را در جریـان زنـدگی     «به احمدرضا احمدي نیز مـنعکس شـده اسـت:    
بـه  گیرد و این استحاله است که انسان را لحظـه  اي در او صورت میبگذارد، هرروز استحاله
)270: 1381اسماعیلی و صدارت، »(دهدسازد و وسعت میلحظه و روز به روز می

تر در غالـب اشـعار فرخـزاد انعکـاس     تر و معمولشهر و عناصر مدرنیته به شکلی طبیعی
تردید چند سفر به اروپـا، آمـوختن   اند. بینامیده» شاعر شهري«یافته است؛ تا بدانجا که او را 

هایی چون سینما، و استقبال از قـوانین حقـوق بشـر، کـه     فعالیت در زمینهچند زبان اروپایی، 
شـوند، در تشـکیل نگـرش او تـأثیر بسـیاري داشـته       جملگی محصوالت مدرنیته قلمداد می
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اي «، به ویـژه دو شـعر   »دیگرتولدي«است. استحاله در فضاي شهري مدرن، در سرتاسر دفتر 
وي مشهود است:»کسی که مثل هیچ کس نیست«و » مرز پرگهر

انـدازد و نـان را   آیـد/ و سـفره را مـی   بازي میکسی که از آسمان توپخانه در شب آتش
کنـد/ و شـربت   کند/ و بـاغ ملـی را قسـمت مـی    کند/ و پپسی را قسمت میقسمت می

خانـه را  کند/ و نمرة مریضنویسی را قسمت میکند/ و روز اسمسرفه را قسمت میسیاه
کند/ و سـینماي فـردین را قسـمت    هاي الستیکی را قسمت میمهکند/ و چکقسمت می

)  333دهد (همان، کند/ و سهم ما را هم میمی

شـماري بـه عناصـر زنـدگی شـهري      در آثار شعري ادبیات سوسیالیستی اشارات انگشت
وجود دارد؛ بدان جهت که خاستگاه ادبیات سوسیالیستی نه شهر بلکه روستا اسـت. رویکـرد   

به شهر و نظام طبقاتی کارگر و کارفرمایی، چندان تفاوتی با نگاهشان بـه روسـتا   این شاعران
شـود، نقـد بـه فاصـلۀ     چه مهم برشمرده مـی با نظام فئودالی (ارباب و رعیتی) آن ندارد و آن

طبقاتی در همۀ جوامع است. تمـایز دو طبقـۀ فرادسـت و فرودسـت جامعـه در ایـن شـعر        
اسماعیل خویی تصویر شده است:

جنوب شهر ویران خواهد شد/ و جاي هیچ غمـی نیسـت/ جـاي هـیچ غمـی نیسـت/       
هاسـت/  جنوب شهر باید ویران شود/ ستم؟/ نه! این ستمی نیست/ ستم ترحم بر گـودال 

نشین است/ به قلّه بودن و بر دره رحمت آوردن/ ستم همـاره  هاي درهستم ترحم بر بوته
)82- 81: 1357ست (همین بوده

» حجـم «و » موج نـو «گراي نش مستقیم به زندگی شهري در محتواي شعر فُرمبسامد واک
شمار است. در این دو جریان غالبـاً هنـوز واژگـان و فضـاهاي طبیعـی رمانتیـک       نیز انگشت

گرا بر شعر حاکم است، و اگر سخن مختصري از زنـدگی شـهري بـه میـان     فردي و طبیعت
صل نگاه و بینشی نوین است. اما اگـر بـا نگـاهی    آید، دنبالۀ فضاي ذهنی رمانتیک و نه حامی

ساختاري که سیاق شاعران این دو جریان نیز بر آن استوار است به شعر ایـن دوران بنگـریم،   
هـا بـه   یابیم که تأثیر تشویش و تشتّت زندگی مـدرن در تشـویش صـورت شـعري آن    درمی

گـردد کـه   اي میر وارد عرصهسیسم، شعشود. بر این اساس، با عبور از رمانتیخوبی دیده می
ثباتی را آگاهانه یـا ناآگاهانـه، در فـرم اثـر بـه تصـویر       تشویش، سیالن، ابهام، اضطراب و بی

ساز ظهور جریان شعري فراگیري به نـام  کشد. این دو جریان، قریب به سه دهۀ بعد زمینهمی
شدند.» مدرنشعر پست«
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مدرنشهر در رویکرد شاعرانِ پست2.6
مدرنیسم در ایران، شاعر، دیگر کمتر به زندگی مدرن شـهري بـه عنـوان    رواج پستدر دورة
نگــرد؛ زیــرا اصــوالً زادگــاه اي خــاص و غریبــه بــا طبیعــت و حیــات خــویش مــیمقولــه
زیـد، تصـویر کـاملی از    هاست که در شهر میمدرنیته، دنیاي شهري است. او اینک سالپست

مـدرن غالبـاً از عناصـر    دان در دل ندارد. شاعر پسـت اي بروستا در ذهن، و حس تعلق ویژه
گیـرد. بـراي او صـنعت،    ارز سایر عناصر در خلق اثـر خـویش بهـره مـی    زندگی شهري هم

تکنولوژي و زندگی مدرن دیگر چـون هیـوالیی بـزرگ و غریـب نیسـت، بلکـه بخشـی از        
ذهـن او  زندگی روزمره و چه بسا الزمۀ حیات اجتماعی است. اسـتیالي حیـات شـهري در   

بدان حد است که حتی در سرایش یک شعر تغزلی نیز به جاي استفاده از واژگان مرسـوم، از  
برد:  واژگان شهري بهره می

(جمـالی،  برو! وسیلۀ آهنی/ تیر چوبی/ نیمکت منجمد/ مداد ابرو/ لوسیون/ ضد آفتـاب! 
1394 :167(

ـ البته رویکرد شاعران پست ی باباچـاهی و بیـژن الهـی     مدرن متقدم چون رضا براهنی، عل
به شهر و زندگی شهري، چیزي مشابه رویکرد کلی و توصیفی شاعران رمانتیـک اسـت. بـه    

مـدرن در فضـاي گفتمـانی    رسد این امر نتیجۀ زیسـتن ایـن نسـل از شـاعران پسـت     نظر می
رمانتیک و تجربۀ گسست میان سنت و مدرنیته است:

)159: 1394بود (الهی،آمد، تمدن مادلوي که از ته زخم باال می

(براهنـی،  » ناچـارراه شـهر  «از زنـدگی نـاگزیر در   جنگل و شهرچنان که براهنی در دفتر 
اش بـازگردد.  پیرایـه کند که به طبیعـت مطلـوب و بـی   گوید و عزم می) سخن می46: 1343

نوستالژیک رمانتیک براهنی است:- عنوان این مجموعه شعر، خود گویاي نگرش تقابلی
بینم/ شهر با شعبده و آتش و مشت و پـوالد/ قـائم اسـتاده، نمـاز وحشـت       ر را میشه- 

)58: 1349(گوید/ حرکت کن برگرد!خواند/ و مکبر میمی

نگـري  مدرن متأخر جـاي خـود را بـه جزئـی    نگري رمانتیک، در شعر شاعران پستکلی
در شـعرش،  » تمـدن «یا» شهر«دهد؛ بدین صورت که شاعر به جاي تکرار و خطاب مدام می

بـرد. ظهـور   پـردازي بهـره مـی   غالباً از جزئیات و دقایق زندگی شهري خویش براي مضمون
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هـاي حاصـل   هاي جدید شهري (از قبیل پل، بزرگراه، مترو، ترمینال، فرودگاه) و پدیدهپدیده
آوري پیشرفتۀ نوین(مانند موبایل، لپتاپ، رسیور، ضـبط صـوت، دوربـین کنتـرل شـهري،      فن
هـاي  اسـت. جلـوه  انسور)، واژگان جدیدي به اندوختۀ واژگـان شـعر ایـن دوره افـزوده    آس

مدرن نمـود یافتـه اسـت کـه     هاي متنوعی در شعر شهري پستزندگی شهري مدرن به شیوه
ها عبارت است از:ترین آنبرخی از مهم

ترس و دلهره از شهر1.2.6
خـور  ي زندگی شـهري و مردمـانش دم  هاها با شهر، پیچیدگیمدرن سالهرچند شاعر پست

بوده و حتی بدان خو کرده است، اما ترس از پاییده شدن، غـافلگیري، و امکـان مواجهـه بـا     
انگیزد:   آزارد و حسی از ناامنی در وي برمیاي خارج از اختیار، او را مدام میحادثه

بودهاشدگی، تمــام راه پر از ترس دوربینتمام شهــر پر از حس کنترل- 

هـا بـود (میرزایـی،    من و تو تا ته دنیا قدم زدیم آن شب، شبی که مرگ خداوند سرزمین
1396:32  (

هایمـان پنهـان   دسـت/ کـه در سـاعت   بـه هـایی داس ترسـم/ و سـایه  از شهر مـی - 
)20: 1391اند(ابراهیم پور، شده

زدگی از شهردل2.2.6
نه بدان جهت که فرد بـه سـاحل امـن    مدرنیسم به عبارتی آرامش پس از طوفان است؛ پست

رسیده است بلکه به سبب خستگی از تالشی بی ثمر، یأس از نجات و تصمیم بر سـازش و  
تسلیم. اندوه کهنه و مزمن شاعر در طول زمان، او را به رخوت و انفعالی عمیق دچـار کـرده   

میـق و  تـأثیر شـده، در وي واکـنش و احساسـی ع    ها و حوادث بـر روح او بـی  است؛ پدیده
نگرد:پیرامونش را می9»نگاهی چون نگاه مردگان ثابت« آورد و او با مدت پدید نمیبلند

)   49: 1393شود با تلویزیون خوابید و/ به بارداري ناخواسته دل داد (پورزارع، می- 

کنم/ کنترل تلویزیون/ کنترل ویـدئو/  کنتـرل      مانم/ کنترل ها را کنترل میکار که میبی- 
)32: 1390رسیور/ کنترل ضبط، کولر.../ امان از دست این همه کنترل (اکسیر، 
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دانـد و راه گریـزي   شاعر خود را از سر تا بن مقهور و محصول صنعت و تکنولوژي مـی 
از این مجاز بی پایان براي وي متصور نیست:  

آیی و  خورد/ از لرزش موبایل به دنیا میات وول میکسی درون جمجمه- 
کنی بفهمی کجایی و ...اي / هی سعـی میدر مرکـز اتاق شلوغی نشسته

)56: 1392(اختصاري، 

اي چون عشق، انزجار، ترحم و تسلیم نسبت به شـهر در شـعر   هاي چندگانهتجربۀ حس
زیر به خوبی انعکاس داده شده است؛ گویی شاعر با خویش در کشمکشـی مـدام اسـت. او    

دانـد بـراي   اش، مفـرّي مـی  زدگـی لیزان نیست بلکه آن را با تمـام د دیگر از ازدحام شهر گر
گریز از هر آنچه هست. و در پایان تک مصراعی حامل استفهامی انکاري و حـاکی از تسـلیم   

محض:
زند بویششهر شلوغی که خودت را گم کنی تویش/ شهري که هی زیر دماغت می

کند چشـــمان ترسویشاهت میخامــوش، ته سیـگارها افتاده هر سویش/ دارد نگ
... اما چه باید کرد با این شهر سیمانی؟

)1390اختصاري، (

در مواردي نیز شاعر این حالت مقهور، منفعل و خنثی را به عـزم حرکتـی ناگهـانی بـدل     
خالف گریز تقابلی رمانتیک، مقصد و هدفی ندارد:کند: گریز! اما این گریز برمی

ها دور شهر گره خورده بودند/ در شهر ماندیم و پوسـیدیم و  جادهما فقط نگاه کردیم/ - 
)86: 1392(یونان، »! قطاري که نتواند ما را از اینجا ببرد، قطار نیست«خواندیم: 

اسـت. جمـالی بـا    رزا جمالی یکی از بهترین شواهد در ایـن زمینـه  » شهر ممنوعه«شعر 
پردازد:  اش میشهريآورنگاهی تیزبین به توصیف جزئیات حیات سرگیجه

هـاي آویـزان شـده از    هـا و پـارك  رفتم/ از بالش خاکستريِ تلـی از گربـه  از شهر که می
ها که در آشپزخانه مانده است یک سال و بو گرفته اسـت عجیـب   ماندة بو گرفتۀ زبالهته

روهاي منفجر شده از آدم و طنـاب سـیاه رخـت و آدم    دهد/ از پیادهو کسی تکانش نمی
کننـد و دوار سـر/   شوند در هر تکان شهري و سکته مـی یج و منگ که فشرده میهاي گ

از هجوم این همه آدم سرریز به ایستگاه متروي شهري/ و سوت سـوت سـوت/ از   ]...[
نـام شـهر/ و شـهیدان بیسـت و     پل شهداي ضرابخانه/ شهداي پاسداران/ و شهداي گـم 

)1394:164روم! (جمالی، هشت تیر و ..../ از شهر می
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ذات پنداري با شهرهم3.2.6
هـا در شـعر فارسـی    پنـداري آن ها و عناصـر خـارجی و نیـز انسـان    پنداري با پدیدهذاتهم

مـدرن بـه شـکلی متفـاوت ظهـور      اي طوالنی دارد. این دو عنصر بالغی در شعر پستسابقه
وي، قربـانی و  شود که همچـون خـود  اند. این بار شهر، در نظر شاعر به انسانی بدل میکرده

مقهور و مأیوس است و راه به جاي و سر به آرامی ندارد:  
شـوند/ و شـهر، در بـه در    روها سـوار درخـت مـی   چقدر کوچه خسته است/  و پیاده- 

گردد/ تا بـه دور از دود و دروغ اسـتراحت کنـد/ و بخوابـد و بمیـرد و      دنبال مکانی می
)89: 1392بیدار نشود (پورزارع، 

هـا/  اش/ خیلـی شـب  هایی مدرنی مبتال هستیم/ حتی این شهر/ با همۀ شلوغیما به تن- 
)36: کند (هماناي تاریک/ آرام گریه میدر کوچه

شهر اگر توي شهر زندانی است/ خواب دیده دوباره ویران است- 
خـواب دیده که زیر آوار است/ که شب و روز در خیـــابان اسـت(کریمی کالیـه،   

1393 :63(

یگانگی با شهر4.2.6
مدرن با شهر، در بسـیاري مـوارد شـباهت بسـیاري بـا آمیـزش شـاعر        آمیختگی شاعر پست

هاست که در شـهر زیسـته و بالیـده، در تشـویش و     رمانتیک با طبیعت دارد. شاعر اینک سال
تـر  تـر و از شـکل افتـاده   تر، پیچیـده سیاهی آن نفس کشیده، با او رشد کرده و هرلحظه گنگ

ایی که خود نیز به هیأت شهري درآمده اسـت؛ شـهري متشـتج، سـیاه امـا عزیـز.       شده؛ تا ج
برانگیزتـرین مضـامین شـعر    تـرین و تأمـل  آمیختگی با شهر بدین صـورت، یکـی از هنـري   

مدرن است:  پست
اندود شده در بوي بنزین و تشک: روغن موتـور و  ویرانیِ عزیز زغال»/ شهر«و این منم/ 

رب/ دیکانسـتراکت شـده در پـل      لنت/ ویرانی مکرر و عزی ز/ ویرانی اندود شـده در سـ
)166- 165رسد (همان: طبقاتی صدر که هرگز به اتمام نمی

در بخش دیگري از همین شعر، شاعر میان هویت خـود و شـهر، چنـان وحـدتی حـس      
:10گیردند و هردم یکی بر دیگري پیشی میاکند که گویی یک روح در دو تنمی

)168: . من. شهر/ شهر. شهر. شهر/ و من... (همانمن. شهر. من/ شهر
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ها و...ها، میدانها، محلهپردازي با نام خیابانمضمون5.2.6
هـا  هـا، اتوبـان  هاي مترو، میـدان ها، ایستگاهها، محلهمدرن نام خیاباندر برخی از اشعار پست

گوشـانه  اعر، به نحوي بـازي اند. در این موارد شپردازي شاعر قرار گرفتهو... دستمایۀ مضمون
کند:ها بهره برده و مضمونی غالباً انتقادي را اراده میو زیرکانه، از قابلیت ایهامی این نام

گفتی از زندگی و چک خوردي، کار کردي ولی کتک خوردي- 
است» کــارگر«، یک خیابان به نام »آزادي«و » انقــالب«وســط 

)90: 1394(ابراهیم پور، 
هایی به قلب مغلوبتچمدانی نشسته بر دوشت، زخم- 

ت باشـد»آهنراه«، مقصـــد »آزادي«پرتگــاهی به نام 
آوري شـاید، فندکی در می»آزادي«و » انقالب«خســته از 

ت باشـد  »بهمن«سرانجـــامی، توي سیگار بی» تیر«هجده 
)419: 1394(موسوي، به نقل از طیب، 

گیرينتیجه. 7
، تا حد زیـادي  »شهر«ترین محمل تجدد است؛ از همین رو نحوة مواجهه با پدیدة اصلیشهر 
دهندة چگونگی مواجهه با تجدد نیز هست. چگونگی مواجهۀ شاعران بـا ایـن مقولـه از    نشان

نوستالژیک رمانتیک، تا پیوند هـویتی بـا شـهر و مناسـبات آن، و پـارادوکس      - موضع تقابلی
گیـرد. ایـن   هاي اخیر را در بر میجهان شهري در شعر دههان به زیستالتزام و اعتراض توأم

هـاي فلسـفی   هاي حیات اجتماعی و نیز نمودار دیدگاهروند نه تنها بیانگر سرعت دگردیسی
شاعران بوده، بلکه عاملی بسیار اثرگـذار بـر بوطیقـاي شـعر ایـن سـده نیـز هسـت؛ عـاملی          

گـذارد. بوطیقـاي نـوین و    ا شعر پیشامدرن به نمایش مـی کننده که فاصلۀ معناداري را بتعیین
پیچیدة شعر این چند دهه، با عدم شفافیت سـوژه در جهـان امـروز نیـز در انطبـاقی معنـادار       

است.  
بیند، با آن احسـاس بیگـانگی   شاعر رمانتیک، غالباً شهر را در تقابل با طبیعت خویش می

پیرایۀ خـویش  ه و مشتاق بازگشت به زندگی بیکند و از همین رو آشکارا آن را طرد کردمی
است. در شعر این شاعران، عناصر عینی زنـدگی شـهري بـا تشـبیهات سـاده و عینـی بیـان        

هـاي دوگانـه اسـتوار اسـت. رویکـرد دوم، بـه شـاعرانی        شود و بوطیقاي شعر بـر تقابـل  می
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ابـزاري بـراي   مثابـۀ اختصاص دارد که در عین انتقاد به مدرنتیه، از شهر و عناصر شهري بـه 
برند. در ایـن اشـعار اسـتفاده از نمـاد و     بیان اندیشۀ غالباً اجتماعی و انسانی خویش بهره می

استعاره و تشبیهات ذهنی بسامد باالیی دارد. در عـین حـال در شـعر برخـی شـاعران چـون       
جدیـد  زیستی با فضاي شهري مدرن و استحاله در دنیـاي  اي آشتی و همفروغ فرخزاد، گونه

مـدرن بـدل شـده    شود. این نگرش، چند دهه بعد به گفتمان مسلّط در شـعر پسـت  دیده می
است.

هـاي پیشـین تفـاوت    مدرن به شهر و مظاهر زندگی شهري، بـا دوره رویکرد شاعر پست
اي تقـابلی دارد و خـود را نیازمنـد    بسیاري دارد. زمانی که شاعر با یک پدیدة نـوین مواجهـه  

داند، بدان معناست که آن پدیده هنوز جایگاهی در جهانِ زیسـتۀ وي  ن میآرایی برابر آصف
نیافته است. اما شاعر این دوره در شهر متولد شده، بالیده، و چنان با محـیط خـویش عجـین    
شده، که گویی به جزئی الینفک از حیات فردي و اجتماعی وي بـدل شـده اسـت. بـه بیـان      

هـا الزامـاً   شود. امـا همـۀ ایـن   اي عارضی قلمداد نمیدیگر، زندگی شهري نزد او دیگر پدیده
بدان معنا نیست که زندگی پیچیده و متشنج شهري براي شاعرخوشایند است؛ او در مـواقعی  

و حـس  از سرعت حرکت، معادالت پیچیده و چندالیگی شـهر و مردمـانش دچـار هـراس    
و مـأیوس شـده، و چـون    زده منفـور، دل - شود. گاه از همان شهر محبوبناامنی عمیقی می

کنـد؛  شود یا میل به گریز مـی آن را ندارد یا منفعالنه تسلیم می» شبیخون حجم«توان مقابله با 
کنـد و  هدف! شاعر گاه با شهر احسـاس وحـدت و یگـانگی مـی    اما میلی گذرا و گریزي بی

گویـد. ایـن حـس    کشد و سخن مـی کند، درد میپس شهر است که به جاي او درك میزان
یگانگی و استحالۀ کامل موجب شده جزئیات عینی یا مفـاهیم و تعـابیر برخاسـته از زنـدگی     

گیري به شعر این دوره وارد شوند. همچنین شاعران در مـوارد بسـیاري   شهري به طرز چشم
اند.این عناصر را با خیال درآمیخته و بار معنایی جدیدي بر آن حمل کرده

هانوشتپی
)، پژوهشـگر فرانسـوي، در   Bertrand Westphal(این رویکرد نخستین بار توسط برترانـد وسـتفال   . 1

هاي ابتدایی سدة بیست و یکم میالدي طرح شد.سال
بـه کـار رفـت؛ امـا     1904در سـال  )W.Sharpاین اصطالح نخستین بار در کتابی از ویلیام شارپ(. 2

گـردد  گفتمان دانشگاهی، به سه دهۀ اخیر باز میرشد و گسترش این رشتۀ نوظهور و ورود آن به 
)1395پیشه((براي مطالعۀ بیشتر در این حوزه، ر.ك. سیدقاسم و نوح
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مـورد  » شهرشناسـی «شود کـه در دانـش   به مجموعۀ فیزیکی شهر گفته میCityدر زبان انگلیسی، . 3
د در شـهرها اشـاره   به تعامالت اجتماعی و خـاطرات جمعـی افـرا   Urbanگیرد، و بررسی قرار می
« پردازد. میشـل فوکـو ایـن تمـایز را میـان دو واژة      بدان می» شناسی شهريجامعه«دارد، که رشتۀ 

شود. از نظر او فضا، محیطی خنثی و منفعل است، اما مکان بنـابر وقـایع و   قائل می» مکان«و » فضا
).28: 1378شود (حبیبی، ها تعریف میتداعی

یی.معمار برجستۀ آمریکا. 4
).1396ر.ك. اتابکی، تورج (. 5
توسـط جولیـا   1980شناسی) است که در  سال روان- اي(ادبیات، رویکردي بینارشته»انگاريآلوده«. 6

فرانسوي، ارائه شد. بـر مبنـاي ایـن نظریـه،     - شناس و منتقد ادبیِ بلغاريفیلسوف، روان،کریستوا
کنـد و حـین مواجهـه بـا     هاي فردي و اجتماعی را به مثابۀ نوعی آلودگی قلمداد مـی مؤلف بحران

: 1982آید(کریسـتوا،  مـی ها و دفاع از حریم سوبژکتیویۀ خود بـر ها به هر نحوي در پی طرد آنآن
204(   .

ترین آیۀ شکوفایی است.تعبیري از شعر حسین منزوي: لبت صریح. 7
منظومۀ تهران.عنوان شعري در کتاب . 8
)247: 1381. (تولدي دیگرفروغ فرخزاد در دفتر »عروسک کوکی«سطري از شعر . 9

د تکرار به ظاهر مشوش این دو واژه (من و شهر)، خـالی از نظـم نیسـت و بـا ابهـامی کـه ایجـا       . 10
تواند به چند صورت تفسیر شود.کند خود میمی

نامهکتاب
). شعر شهري: بازنمایی هویت و روابط شهري در شعر معاصر ایران، تهران: روزنه.1398آبادي، فرزاد(

). به هزار دلیل دوستت دارم، تهران: فصل پنجم.1391پور، حامد(ابراهیم
سوم، تهران: فصل پنجم.). آوازهایی از طبقه 1394ــــــــــــــــ(

). جاودانـه فـروغ فرخـزاد، سـازمان چـاپ و      1381اسماعیلی، امیر و ابوالقاسم صـدارت(تهیه و تنظـیم)(  
انتشارات مرجان.

خـواه،  ). تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصـر رضاشـاه، ترجمـه مهـدي حقیقـت     1396اتابکی، تورج ( 
چاپ پنجم، تهران: ققنوس.

). کنار جادة فرعی، چاپ اول، تهران: نیماژ.  1392اختصاري، فاطمه ( 
http://just-poem.blogfa.com/category/2). 1390اختصاري، فاطمه (

شکن است، چاپ پنجم، تهران: مروارید.). پستۀ الل سکوت دندان1390اکسیر، اکبر (
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ها. چاپ اول، تهران: بیدگل.  ). جوانی1394الهی، بیژن (
نگل و شهر، بی جا: مطبوعاتی جاوید.). ج1343براهنی، رضا (
). مصیبتی زیر آفتاب. تهران: امیرکبیر.  1349ـــــــــــ (

). جامعۀ مدنی و توسعۀ سیاسی در ایران، تهران: موسسه نشر علوم نوین.1378بشیریه، حسین ( 
). ایرانیان و اندیشۀ تجدد، چاپ پنجم، تهران: فرزان روز.1394بهنام، جمشید (

). پدیدارشناسی مکان، تهران: فرهنگستان هنر.1388روین (پرتوي، پ
). اسکلتی با دستهاي باز، چاپ اول، تهران: نیماژ.1392پورزارع، وحید (
). لبخندي از جنس مرفین، چاپ اول، تهران: نیماژ.1393ـــــــــــــ (
عاصـر، ترجمـه افشـین    ). آرمانِ شهر: فضا، هویت و قدرت در اندیشه اجتمـاعی م 1387تاجبخش، کیان(

خاکباز، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
، برلین: چاپخانه کاویانی.12، شماره 3). مجله کاوه، سال 1296زاده، حسن (تقی

). بزرگراه مسدود است، چاپ سوم، تهران: بوتیمار.1394جمالی، رزا (
تهـران: انتشـارات   هـاي جمعـی،   اي و خـاطره ). فضاي شـهري، حیـات واقعـه   1378حبیبی، سیدمحسن(

دانشگاه شهید بهشتی.
). شهر و تجربۀ مدرنیته فارسی، چاپ اول، تهران: تیسا.  1392مقدم، نرگس (خالصی

). گزینه شعرهاي اسماعیل خویی، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر سپهر.1357خویی، اسماعیل (
ترجمه نجف دریابنـدري، چـاپ   ( از روسو تا امروز)، 3). تاریخ فلسفۀ غرب، جلد 1350راسل، برتراند (

افست.
). مجموعه اشعار ، چاپ چهارم، تهران: موسسه انتشارات نگاه.  1392رحمانی، نصرت (

). شعر یداهللا رویایی از آغاز تا امروز، گزینش: فیض شریفی. تهران: آگاه.1391رویایی، یداهللا (
). فیروزه در غبار، تهران: نشر علم.1377سپانلو، محمدعلی(

). منظومۀ تهران، تهران: فرهنگ معاصر.1384ـــــــــــ (ــــ
). طهـران قـدیم، تهـران: روشـنگران و     1388ــــــــــــــ؛ سیمین بهبهانی؛ عمران صالحی و دیگـران( 

مطالعات زنان.
). حجم سبز. چاپ دوم، تهران: انتشارات طهوري.1358سپهري، سهراب ( 

هـاي آن: معرفـی مطالعـات نـوین     جغرافیـاي ادبـی و شـاخه   ). «1395پیشه(قاسم، لیال و حمیده نوحسید
.108- 77، صص 33، شماره 9، نقد ادبی، سال »اي در ادبیاتبینارشته

). از مهتابی به کوچه (گزیده مقاالت)، تهران: توس.1357شاملو، احمد ( 
). مجموعه آثار (دفتر اول)، تهران: نگاه.1385ــــــــــــ (

، کنگره بزرگداشت شهریار.  3). دیوان شهریار، جلد 1371شهریار، محمدحسین (
). حیدر بابایه سالم، چاپ دوم، تبریز: شمس.1369ـــــــــــــــــــ (
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مدرنیزم در غزل امروز ایران، تهران: زیتون سبز.). مدرنیزم و پست1394طیب، محمود(
.49- 48، صص 114، آزمـا، شماره »زتهران در شعر امرو). «1394عابدینی، فرهاد(
). دیوان فروغ فرخزاد. چاپ سوم، تهران: اهورا.1381فرخزاد، فروغ (
). گوسفند زنده موجود است، تهران: نیماژ.1393کریمی کالیه(
مدرنیسم، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ چهارم، تهران: مرکز.شناسی پست). جامعه1394لش، اسکات (

.62- 45، نامه علوم اجتماعی، دوره دوم، صص»بیگانگی). «1370ا(محسنی تبریزي، علیرض
). فرجام، چاپ دوم، تهران: چشمه.1396میرزایی، محمدسعید(

). مجموعه اشعار، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه.1382نادرپور، نادر (
هـا ،  و کاربست). پست مدرنیته و پست مدرنیسم: تعاریف، نظریه ها 1392نوذري، حسینعلی و دیگران ( 

تهران: نقش جهان.  
). روح مکان؛ بـه سـوي پدیدارشناسـی معمـاري، ترجمـه محمدرضـا       1388شولتز، کریستیان (- نوربرگ

شیرازي، تهران: رخداد نو.
مدرنیسم، ترجمه ابوذر کرمی، چاپ ششم، تهران: نشر ماهی.). پست1396وارد، گلن (

رسی و طبري، به کوشش سیروس طاهبـاز، چـاپ چهـارم،    ). مجموعه کامل اشعار فا1375یوشیج، نیما ( 
تهران: نگاه.

هاي نیما یوشیج، چاپ سوم، تهران: انتشارات علم.). مجموعه کامل نامه1376ـــــــــــ (
). چه زود مهمانی تمام شد، تهران: نیماژ.  1392یونان، رسول(
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