
 
  
  
  
  
  
  
  

  عربي و فارسي در شعر معاصر »شهر«رويكردهاي انساني به 
  

 ٭دكتر فرهاد رجبي
     استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيالن

  
چكيده

و گـاه در   ،گاه در كنـار او ، اي گسترده با انسان داشته شهر از آغاز پيدايش تا امروز، همواره رابطه
ويـژه در شـعر    هاي انساني در ادبيات بـه ها و واكنشعكاس اين كنشان. است قد برافراشته برابرش

كوشد رويكردهـاي انسـاني شـهر را در شـعر      مقالة حاضر مي. مدرن، نمودي بسيار مشخص دارد
ضـمن تبيـين جايگـاه شـهر و     ، هـد قـرار د مطالعـه  مـورد  يكديگر در كنار معاصر عربي و فارسي 

هـاي انسـاني در ايـن بسـتر     ورد شهر، طبيعـت و ارزش هاي طرح آن در شعر امروز، به برخ انگيزه
عنـوان   بـه نيز شهر  عالوه بر آن، آرمان. كند و مسائل اجتماعي را در مواجهه با آن جستجو  زدپرداب

  .خواهد شد بررسي شعر معاصر عربي و فارسي حضور شهر در بارز هاي يكي از جلوه

هاي ظاهري در تعاملي دوگانـه بـا انسـان    برقو دهد كه شهر با همة زرقاين تحقيق نشان مي     
كـس   هـيچ  ،شود و از طرف ديگرميپربسامد دوري گزيدن از آن، فريادي  ،معاصر است؛ از طرفي
شـاعران   ،با وجود گرايش بـه روسـتا و طبيعـت    .رويگردان نيستة اجتماعي در عمل از اين پديد

هـاي خـويش    آرمـان مطـابق بـا   آن را  كوشندو مي اند همواره در شهر به دنبال اهداف خود روان
  .تغيير دهند
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  فرهاد رجبي دكتر                                           
  
 1390بهار   ، 15  شمارة      

  مقدمه   - 1
ها با رفتارهـا و هنجارهـاي خـاص خـود كـانون      عنوان اجتماعي گسترده از انسان شهر به

انسـان معاصـر گـاه بـه شـهر      . اسـت هاي انساني قرار گرفتـه بسياري از تحوالت و فعاليت
كنـد و گـاه در برقـراري    شود و اهداف و آرزوهاي خود را در آن جستجو مي مند مي هعالق

 اين نوشته در پي آن است تا گزارشي باشد. گرددخورد و از آن متنفر ميرابطه شكست مي
شاعران عربـي و فارسـي، بـا    . از رويكردهاي انساني به شهر در شعر معاصر عربي و فارسي

هاي خود، با شهر ارتباط برقـرار  بي و گاه درپي تجربه و دريافتتأثيرپذيري از الگوهاي غر
عمدتاً شاهد تقابل با مقولة شهر هستيم و اين نوشته  ،دو زبان معاصرِ اند، اما در شعرِكرده

  .نيز بر اين مسأله متمركز است
شاعرانِ بزرگ دو زبـان   كند با جستجوي مضامين شهر در شعرِ مقالة حاضر تالش مي    
اند، به كشف نقطـة تالقـي آنهـا در    طور خاص در نيمة دوم قرن بيستم شكوفا شده بهكه 

هـاي آن  بر آن است تا ابتدا به طرح موضوع شهر و انگيـزه  ،رواز اين. اين زمينه نائل گردد
ها و احساسات انسـاني و در سـاية   در شعر بپردازد، سپس پديدة شهر را در تقابل با ارزش

بررسـي نمايـد، و سـرانجام     - اسـت  گونه كه در شعر جلوه يافته آن - رويكردهاي اجتماعي
  .حضور شهر در شعر جديد بررسي كند هايمصداقعنوان يكي از  شهر را به آرمان

، نوشـتة احسـان   اتجاهات الشعر العربـي المعاصـر  زبان عربي، فصلي از كتاب قلمرو در     
 اين اثر رويكردهاي انسانيدر اما  ،اختصاص داردعباس، به مقولة شهر در شعر معاصر عربي 

در زبان  ).89- 108:  1978عباس، . نك(است  بودهنمورد توجه صورت تطبيقي اين پديده، به به 
ويژه در  تقابل شهر و روستا در شعر معاصر عرب و فارسي به«توان به مقالة فارسي نيز مي

. نـك (اشاره كـرد  » )گوي سيشاعر پار(پور و قيصر امين) شاعر عرب(آثار بدرشاكر السياب 
پـور و   امـين بـا وجـود تفـاوت ديـدگاه     نويسندگان مقاله ). 305- 318: 1386قرباني و عباسـي،  

هـاي   بـه گـرايش  نگرش بـه هسـتي و رويكردهـاي انسـاني و اجتمـاعي،      در نحوة سياب، 
شـعر  از بسـيار محـدود    يهـاي نوستالژيك دو شاعر به زندگي در روستا پرداختـه و نمونـه  

   .اند ذكر كرده اتجاهات الشعر العربي المعاصرترجمة كتاب در ا سياب ر
حاضر، حاصل كنكاش در كليت ديوانِ سياب و عمدتاً متمركـز بـر رويكردهـاي    مقالة     

 بعالوه حـوزة  .است تر از خاطرات يك شاعر روستايي ساكنِ شهرانساني است كه بسيار عام
 براساس ميزان تأثيرگذاريجنگ جهاني دوم، شاعرانِ مطرحِ فارسي و عربيِ بعد از آن، 
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تر از موضوع را   جامعاست تصويري  كوشيدهگسترة مورد بحث است و از اين نظر در آنها 
  . در قلمرو دو زبان دنبال كند

  
  شهر و شعر امروز  -2

، بسـياري را بـه سـوي    فرهنگـي در دنياي امروز، شهر به خاطر مركزيت علمي، تجاري و 
روند، ولي بعـد از گذشـت انـدكي،    آنها با اميد شرايط بهتر به شهر مي. كندخود جلب مي

نمايد، از اين حل مي گيرد كه گاه غيرقابلبين مهاجرين و زندگي جديد، كشمكشي درمي
از اين نگاه، انسان در اثر  .)357: 1981قميحه، (ند ا رو در آرزوي بازگشت به زندگي روستايي

رسد فرار از  به نظر مي. ان برقراري رابطه با طبيعت استسرخوردگي از فضاي شهر، خواه
روسـتايي،   ةدر جامعـ «ارتباط نباشد، زيرا شهر و گرايش به روستا، چندان با اين مقوله بي

  ).31: 2006ابوغالي، (» شاهد همگرايي بين انسان و قوانين طبيعت هستيم
اي در ويـژه  ةصر جديد، جلـو عنوان يكي از مسائل انساني در ع بازتاب زندگي شهري به    

تـدريج،   از عصر عباسي و بـه «شعر معاصر عربي و فارسي دارد، اما برخي بر اين باورند كه 
» وارد شعر عربـي گرديـد   )هــ ق 145- 198( ويژه در اشعار ابونواس موضوع زندگي شهري به

هاي نقـدي، شـعري از ميسـون بنـت بجـدن، همسـر        در برخي كتاب. )263: 1996حمود، (
اي را بر زندگي در قصـر و  شود كه در قسمتي از آن، ميسون زندگي باديهاويه، ذكر ميمع

  ).5: 2003رضوان، ( استاي ترجيح دادهصداي موسيقي باد را بر هر آهنگ و ترانه
دهـد كـه    بردن به طبيعت، نشـان مـي   در شعر فارسي نيز فرار از زندگي شهري و پناه    

آاليـش خـارج از فضـاي شـهري تبلـور       فضاي پاك و بـي در ) شاعر(جهان مطلوب انسان 
جديـد   ةهمه بايد اذعان داشت كه شهر به معناي واقعي كلمه، محصول دور با اين. يابد مي

كنـد كـه   زندگي معاصر، موضوعاتي را عرضه مـي «از آنجاكه . از تاريخ زندگي انسان است
و شـعر معاصـر نيـز     )133: 2007عزالـدين،  (» انـد گذشتگان هيچ شـناختي از آنهـا نداشـته   

نمايد، تجربيات زندگي است، بازتاب موضوع شهر در آن چندان غريب نمي ةدهند انعكاس
» مدام تكرارگر و مقلّد پيشـينيان بـاقي بمانـد   «چه در غير اين صورت، شعر مجبور است 

شعرهاي حاوي اين مضـموم در شـعر    ةعمد. و هويتش را قرباني كند )15: 1383تسليمي، (
  .اندجديد تجلي يافته هاي شعري عربي و فارسي نيز در قالب معاصر
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  هاي طرح قضية شهر در شعر معاصرانگيزه -3
است، ازجمله  عوامل مختلفي باعث طرح موضوع شهر و مسائل مربوط به آن در شعر شده

ها محصول پيچيدگي اين دغدغه. كنداي را تجربه ميهاي تازهاينكه انسان معاصر دغدغه
ترين كـانون ايـن برخوردهـا و     نوعان است و شهر، مهم اجتماعي و نوع تعامل با هم روابط
  . انعكاس آنهاست ةهاي ناهمگون، آييننگرش

اليوت كه شورشي است عليه  سرزمين هرزويژه  هاي شعر غربي، بهتأثيرپذيري از نمونه    
تـرين  از مهـم  )326 :1996اسـماعيل،  (گسيختگي روابط انساني  تمدن معاصر، به خاطر ازهم

» تـدفين مردگـان  « ةاليـوت در قطعـ  . شهر در شعر معاصـر اسـت  مقولة هاي طرح انگيزه
او در ايـن   .)73: 1383اليوت، (دهد طور مشخص لندن ارائه مي تصويري عبوس از شهر و به

انـد،  كشـد كـه انـدوهبار در مسـير زنـدگي روان     هايي را به تصوير مـي شهر وهمي، انسان
 )12: 1978(برخي همچون احسان عباس . اي از زندگي را دريافته باشندد نشئهآنكه خو بي

ايـن  . داننـد پرداختن به شهر را صرفاً كاري تقليـدي مـي   )36: 1996(و عزالدين اسماعيل 
شهرهاي غربي با شهر عربي و فارسي و نـوع روابـط    ةاول با مقايس ةحكم گرچه در مرحل

روح روسـتايي و   ةرسد، اما بايـد پـذيرفت كـه سـيطر    موجود بين آنها، صحيح به نظر مي
تواند تـا  سادگي بر تفكرات شاعران عربي و فارسي، در برخورد با شهر و پيامدهاي آن مي

  . حدي غيرتقليدي و محصول طبيعي اين جريان باشد
 گرايي نيز از ديگر عواملي است كه باعث گرديد شاعران دچار نوعيرمانتيسم و طبيعت    

 رفت از اين فضاي آلوده و پرهياهو ايي با زندگي شهري شوند و همواره خواهان برونناهمگر
هاي حاكم بر زندگي شهري با تعريف رمانتيسم كـه آن را  اوضاع سياسي و خفقان .گردند

هاي بيان آزاد حساسيت«يا »  يك جنبش مطلقاً انقالبي با شعاع هاي فلسفي و سياسي«
منافـاتي نـدارد،    ،)162و  161: 1376سيدحسـيني،  ( شـمارند يم» انسان و تأييد حقوق فردي

چراكه رويكرد آن به انقالب و بيان آزادانة حقـوق فـردي، شـاعران دو زبـان را بـه طـرح       
عالوه بر اينها، شاعران دو زبان، فرزندان زمان . دهدسوق مي... قضايايي مثل شهرگريزي و

، بدر شاكرالسياب و عبـدالوهاب البيـاتي   كه افرادي چون نازك المالئكه اند و چنانخويش
رمانتيسـم دورة جـواني شـاعراني چـون     در كنند، رمانتيسم توقف نمي ةگاه در مرحل هيچ

اجتمـاعي   ةبـه نـوعي جنبـ   نيما يوشيج، مهدي اخوان ثالث و يا حتي فروغ فرخـزاد نيـز   
  ). 23: 1383، حميديان( رمانتيسم مورد توجه است
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 كند؛ به آن حساس مي عي حاكم بر زندگي شهري، شاعران را نسبتفقر و نابرابري اجتما    
آل زندگي به شهر پنـاه   يابي به شرايط ايدهاي كه براي دستمخصوصاً شاعراني روستازاده

آورند، با تجربة عميقِ فقر و نابهنجاري در فضاي شهري، سيماي ناخوشايند ايـن فضـا   مي
  . كنندرا در شعر خويش طرح مي

  
  بيعت و انسان شهر، ط -4

انـد،  طبيعـت برشـمرده   ةزبان عربي و فارسـي معـاني متعـددي بـراي واژ     هاي در فرهنگ
     نمايـد مـدبره جلـوه مـي    ةوخـو و قـو  كه وجه مشترك آنها در معاني سرشت، خلـق  چنان

ــك( ــالز. ن ــد، ي ــين،  2/549: 1429ات احم ــه  .)2/1532: 1382و مع ــن بحــث مجموع ــا اي اي از ام
هاي بكر ها و درختان، درياها و رودها، سرزميناست كه در شكل جنگل الهي هاي موهبت

اش بـه دسـت طمعكـار    است و همواره نـابودي  اندازي و تخريب در امان ماندهاز دست... و
  .     كندانسان، دوستدارانش را نگران مي

 اش، نادانسـته بـه تخريـب   خـواهي  انسان صنعتي معاصر بـراي تـأمين منـافع و زيـاده        
اسـت، امـا گـاهي نـاتوان از حـل مشـكالتي كـه از         پرداختـه  - اين منبع آرامش - طبيعت

بـه همـين علـت در    . گـردد سوي آن روان مي شود، به ناشي مي) شهر(دستاورد جديدش 
  . شعر معاصر همواره شاهد تقابل شهر و طبيعت هستيم

ر شـاكر السـياب   نمايد، بـد ازجمله شاعران عربي كه چنين تقابلي در شعرشان رخ مي    
گرداني از شهر و عناصـر آن و گـرايش بـه طبيعـت و      ديوان او سرشار است از روي. است

او آرامش و زيبايي جيكور را وصف . يابدتبلور مي» جيكور«روستا كه عمدتاً در زادگاهش 
البته اين سكوت، در شهر هم ممكن اسـت بـه   . ستايدكند و سكوت حاكم بر آن را ميمي

  :افزا و هولناك اي وهمما سكوت شهر، مرگبار است و چون صخرهچشم آيد، ا
  هكأنَّ الصدي و السكينَ

  الهولِ فيها  جناحا أبي
   )2/73: 2005السياب، ( هـفي ثَراها دفين هجناحانِ من صخرَ

اي خـاموش   انگار دو جانب صخره. بوالهول ترسناك استهر چون دو بالِ اپژواك آرامش در ش(
  ) .است ك آن دفن شدهدر خا
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اخاللگـر رونـد عـادي     - مظهـر تمـدن جديـد    - براي سياب و شاعران همفكر او، شـهر     
كه  است؛ چنانطبيعت است و همين مسأله، شورش آنها را عليه تمدن جديد موجب شده

احمد عبدالمعطي الحجازي، شاعر مصري، نيز محيط آرام روستا و طبيعت را تحت تـأثير  
براي او ويراني طبيعت، . كندفضايي نامأنوس با حقيقت خود، ترسيم مي دنياي جديد، در

 از پيامدهاي تحوالت جديد با لعنت و نفرين توأم است و به همـين علـت اسـت كـه     يكي 
  : تدريج، تأثير اين دوره را بر جغرافياي آرام به تصوير كشد كند تا بهشاعر تالش مي

  في الفَجر  ةَـاللَّيمونِ، غادرت القَري ةُـسل
  كانَت حتّي هذا الوقت الملعون

   )35: 1993الحجازي، (بالطَّلَّ  ةًخَضراء منَدأ
اي كه تا قبـل از ايـن، سرسـبز بـود و     دهكده: دمان، دهكده را ترك گفتسبدي ليمو، سپيده(

  ) .آگينشبنم

وزگـاري چـون   گويـد كـه ر  اي سخن ميرفته تاراج هاي بهحجازي در اين شعر از ارزش    
خواهي انسان و با نام تمدن و تكامل بـه   هايش جريان داشت و اينك با زيادهخون در رگ

به حراج گذاشتن سبدي ليمو كه مظهر آرامش است با تصوير دويـدن در  . است يغما رفته
 20(» شوعشـرون بقـر  «پي ماشين كه نماد تمدن جديد است، آن هم به قيمـت نـاچيز   

  .نگر عمق فاجعه است، بيا)عدد به يك قروش
شكسـتن   آمده از شهر، شعله بر دسـت بـراي درهـم    تنگ در شعر ادونيس نيز انسان به    

او خود واقف است كه براي زيستن در آغوش طبيعـت بايـد از   . شوداورنگ شهر، روان مي
هاي نـاجور و شـاعر در    آمده از وصلهاي است فراهمبراي او شهر پديده. ميان تيرها بگذرد

او بـر ايـن    .)164: 2006( »هـو سنحرقُ ذاك الوجود المرقَّع باسم المدين«: نابودي آن استپي 
پيچيـدن   شود كه انسـان بتوانـد بـا درهـم     باور است كه رويش طبيعت، زماني حاصل مي

  .عوامل مزاحم هستي، گامي در جهت خدمت به طبيعت بردارد

درنهايـت مـا را بـه همـان      در شعر معاصر فارسي نيز تقابل شـهر، طبيعـت و انسـان   
كـه در شـعر نيمـا، گـاهي،      آن اسـت؛ چنـان   دهد كه شعر عربي در پيمسيري سوق مي

شـود و شـاعر، وراي زيبـايي زنـدگي     حضور دردمند آدمي با زيبايي طبيعت آميخته مـي 
كنـد كـه   شـود، دردي را حـس مـي   روستايي كه در پي فرار از زندگي شهري حاصل مي

  : دهدرا ديگرگون جلوه ميهاي آن زندگي دلكشي
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  باشد كه كوه و زندگاني در دهستان دلكش و زيباست راست مي
  رسد  ليك روزي مي

  كĤدميزاده نوايي نيستش 
  هاي طبيعت دلكشي

   )387: 1384، يوشيج نيما(جز باليي نيستش 
 بنابراين، حضور انسان در طبيعت همواره مبارك نيست، چراكه اغلب نه به قصد آبادي    

  : سرايدنيما در چنين فضايي مي. آوردكه براي ويراني به طبيعت روي مي
  داريها چرا صحبت نمي تو ز خرمن

  كه در اين طوفان
   )همان(برد سيلش مي

تازد تـا مـرد دهـاتي را بـا     بيند كه سيل، چون آتش فتنه، توفنده ميوضوح مي به نيما    
تمدن جديد و ولـع   ةارد كه اين هجوم، نتيجتر گذارد و ايمان دهايش گرسنهربودن گندم

اي نيسـت كـه حـرف از طبيعـت،     بنابراين شاعر ديگر آن روستازاده. زندگي شهري است
نوعان خود را  هايش براي واليت باشد، بلكه روشنفكر و مبارزي است كه همدلتنگي ةنشان

ـ  . داندزندگي جديد، اخاللگر سير عادي طبيعت مي ةدر ساي ا نگـاه سـهراب   اين ديـدگاه ب
 »اند قدنماي طبيعت برشمرده ةآين«متفاوت است كه برخي آن را » حجم سبز«سپهري در 

تـر بـا   ، چراكه سپهري در اين مجموعه در تالش است تا ارتباطي عميق)85: 1387غياثي، (
 هاست و با ولعيها و كوهاو، فارغ از جريانات اجتماعي، ستايشگر دشت. طبيعت برقرار كند

امـا در   ).349: 1379سـپهري،  (گردد؛ نوري، ريگي و شايد لبخندي ر پي چيزي ميخاص د
گيـرد جـايي كـه بـه نـام      گيري شهر، مقابله با طبيعت، اوج ميشعر فروغ فرخزاد با شكل

شـهري   ةها بلكه حقوق طبيعـت نيـز، دسـتاويز جامعـ     تنها حقوق انسان قانون و عدالت نه
خورد كـه  به چشم مي» سوزددلم براي باغچه مي« امتداد چنين نگرشي در شعر. شودمي

  : كندزدگي انسان معاصر به خوي و خصلت شهري، اعتراض مي در آن، شاعر به عادت
  گويد قبرستان  برادرم به باغچه مي

  خندد ها ميبرادرم به اغتشاش علف
  ها ماهي ةو از جناز

  كه زير پوست بيمار آب 
  شوند هاي فاسد تبديل ميبه ذره

   )267: 1385فرخزاد، (دارد شماره برمي
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نماد انسان شهري و روشنفكري است كه قبل از هرچيز از انهدام » برادر«در اين شعر،     
نه گذشتة سياسي روشني دارد و نه نگرشي «دهد؛ او طبيعت هيچ هراسي به دل راه نمي

: 1376آزاد تهرانـي،   مشرف(» اندازدچيز را دست مي موجودي است پرمدعا كه همه. به آينده
جـاي ديـدن پروانـه در بـاغ و مـزارع بايـد جسـم         بر ايـن، فـروغ از اينكـه بـه     عالوه .)280

  : هراسدآن را الي دفترها تماشا كرد، سخت مي ةشد خشك
  و مغز من هنوز 

  است كه او را  لبريز از صداي وحشت پروانه
  در دفتري به سنجاقي 

   )262: 1385، فروغ(مصلوب كرده بودند 

 نيـز ، )م1940-1983( ، شاعر مصـري »امل دنقل«تقابل شهر، طبيعت و انسان در شعر    
  : در شعر او، شهر، مكان از بين رفتن ماه است. گيردفردي به خود ميمنحصربه تصوير

  مس الشَّ ريدعلي ب لوا النّبأ األليمناقَو تَ... 
ـدينفي كُلِّ المه   

   )97 :تادنقل، بي(مر قُتلَ القَ
  ).شدن ماه را براي هم نقل كردند سوار بر پيك خورشيد در سراسر شهر، خبر دردناك كشته(

داراي منـافع   خواهد روند اخالل در طبيعت را مثل از بـين رفـتن يوسـف،   شاعر مي    
هـاي   دارد كـه هنـوز اشـك   اما در ادامه بيان مي، اندك و خسران عظيم به تصوير كشد

  : خواهندگان طبيعت جاري شود ةكه از ديداي وجود دارد صادقانه
هـُمن باب المدين و خرجت   

  : للريف
قَ يا أبناءم مات نا أبوكُريت  

  ... هـدينته أبناء الملَتَد قََقَ
  )99: همان( هـغينالضَّ و مِوالدلت األسفَ عِوارِشَ ركوه فوقَتَ
پـدرتان  ! اي مـردم دهكـده  : گفـتم شهر به طرف روستا روان شدم و بـه روسـتاييان    ةاز درواز(

  )هاي آسفالته در خون و كينه رهايش كردندفرزندان شهر او را كشتند و در خيابان. درگذشت

ر روند طبيعت اخالل ايجاد كند تا دانسان را مجبور مي ة شاعر، شهرنشينيبه عقيد    
ر مأنوس هنوز با فضاي مسموم شه) روستانشينان(كه دوستداران طبيعت  كند، درحالي

  . گيرندترين رفتار را در قبال طبيعت در پيش ميصادقانه اند ونشده
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ها پنجره ةها را در اثر ازدحام تيرهاي برق و لبآوارگي پرنده» الطيور«در شعر » دنقل«    
كشد و از اينكه انسان در تالش اسـت  هاي چند طبقه به تصوير ميهاي آپارتمانو دريچه

نشـيني انسـان بـا    او بـه هـم  . كنـد به استحاله كشد، اظهار تأسف ميتا عناصر طبيعت را 
 ).457: همـان (كند پردازد و نهايت اين معاشرت را نابودي آنها عنوان ميعناصر طبيعت مي

كند، طمع انساني است كه چشم به نابودي طبيعـت  خودنمايي مي» دنقل«آنچه در شعر 
او يـورش  . خـورد نيز به چشم مـي » يمنوچهر آتش«چنين تصويري در شعر . است دوخته

پذيرد و همواره به دنبال يافتن باني اين انسان شهري را به عناصر طبيعت نمي ةرحمانبي
او، انسان و شهر، متهمان اصلي هستند  ةرسد در محكمهوس نامبارك است و به نظر مي

  : و بايد مجازات گردند
  آيد، شايد گلداني بوي گل مي

  از هجوم من 
  اي جرهدر پن

  ايمن مانده باشد 
  باني اين هوس ناميمون كيست؟ 

  )34-35: 1380آتشي، (شهر را ويران خواهم كرد 

 خواهد كه طبيعت را به عيادت شهر بيمار ببرد بلكهآتشي در شعري ديگر، از انسان مي    
عـت،  بـا طبي  درست ةخاطر نداشتن رابط در باور او، انسان معاصر به. اش بهبود يابدبيماري

   ).81: همان(اي به سمت دنياي معصوم طبيعت بازكند قابل سرزنش است، لذا بايد پنجره
  

  ها و احساسات انساني شهر، ارزش - 5
گيرد؛ بـه عبـارت   نوعان، شكل ميتعامل با هم ةاش در سايانسان موجودي است كه تعالي

ي مختلـف، امـري   هـا نـوع خـود در عرصـه    ديگر، تالش انسان براي برقراري ارتباط با هم
در شـعر  . ها در ادبيات نيـز جايگـاهي ويـژه دارد   ناپذير است و انعكاس اين تالشاجتناب

هـا و احساسـات انسـاني كـه بازتـاب چنـين       معاصر عربي و فارسي، تقابل شهر بـا ارزش 
  .نمايداي بسيار مهم ميهايي است، پديده تالش

توجـه  ها و احساسات انساني بـي ارزشنازك المالئكه شهر و تمدن جديد به  ةبه عقيد    
رسـد  احساس در استعمار ديگران، به بـدبيني مـي   هاي بياو از حريص بودن انسان. است
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گـر  اوج چنين ديدگاهي زمـاني جلـوه  . نگردو با نگاهي تلخ به شهر مي )204: 1994هداره، (
زمسـتاني  دادن به دختركي يتيم در شب سـرد   شود كه شهر سنگدل، جايي براي پناهمي

جاي دسـت مهربـان، شـالق     ها، مأواي نيازمندان است و به در اين شهر، فقط خرابه. ندارد
در چنـين فضـايي،   . )2/270: 1997المالئكـه،  (آيـد   باد بر سر و روي كودكان يتيم فرود مـي 

انـد و  نوايان سرما، گرسنگي و بيماري، تيمارخواران بي. ها پايبند نيستندها به ارزش انسان
توجهي كامل و با افتخار به متمدن بـودن خـود، از كنارشـان    ظاهر مهربانش با بي راد بهاف

  : ها جستگذرند، لذا مهرباني را بايد در قاموسمي
  و كووس  و المجتمع البشري صريع روي

   )2/272: همان(يقرأ في القاموس  لفظاتبقي  هـو الرحم

كنـد و  نوعان محكـوم مـي   در قبال همرا ر پذير نبودن انسان معاص وليتؤمس» مالئكه«    
  .داند شهري است، موجب شرمساري انسانيت ميجديد زندگي  حاصلتوجهي را كه اين بي

هـاي  نوع و دعوت بـه پايبنـدي بـه ارزش    نيز  اهتمام انسان به هم» حجازي«در شعر     
اي فتن رابطـه در پـي يـا  «صالح عبدالصبور هم  ).51: 1993(يابد انساني، نمود بيشتري مي

   ،)232: 1382رجـايي  (» گيـرد  ها سرچشـمه مـي   است كه از آشنايي و انس ميان روح انسان
  :يابداي را نمي رسد در فضاي شهري امروز چنين رابطهاما به نظر مي

قَ وبلَ أن تُقَ د أموتجالًجالً رِرِ قَلح  
ـحمفي زه ـدينالمه المنهةرَم  

الي فُرِعأموتدني أح  
الي عرفُأموتدتي أح  
الي أموت331: 1998: عبدالصبور(د بكي أح(  

شناسـد و  نه كسي مرا مي. ميرمقبل از آنكه گامي به گامي رساني، در ازدحام شهري پرغلغله مي(
  ).نه كسي بر مرگم خواهد گريست

اسـت  كند و بر اين بـاور  عبدالصبور شهر معاصر را به خاطر فقدان انسانيت مذمت مي    
چنـين   ).168: همـان ( »اسـت  هاي واالي انساني را به ابتـذال كشـيده   ارزش ةشهر هم«كه 

، تبديل به ترس »سهراب سپهري«ويژه در شعر  نگاهي به شهر، در شعر معاصر فارسي، به
كند و از اينكه احساسات هاي تاريك ياد ميشاعر از كوچه. شوداز هياهوي تمدن جديد مي

   :شدت نگران است عرض آميزش با آهن و دود قرار گيرد، بهاش در م پاك انساني
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  هايي كه تاريك هستند  در اين كوچه
  ترسم  من از حاصل ضرب ترديد و كبريت مي

  ترسم  من از سطح سيماني قرن مي
  )396: 1379سپهري، (بيا تا نترسم من از شهرهايي كه خاك سياشان چراگاه جرّثقيل است 

بـرد و  پـي مـي  »  ابعاد عصر خـاموش «هاي تصنعي شهر، به غسپهري در هياهوي چرا    
خواهـد خـود را از شـهر دور    بنابراين براي فرار از اين بحران مي. كنداحساس تنهايي مي

هاي دربند در حصارهاي شهرهاي كنوني با آنكه بيش به يادمان بياورد كه ما آدم«كند و 
بيم، بيش از هميشه از حقيقت زنـدگي  تااز هر زمان ديگري براي لذت بردن از زندگي بي

  ).144: 1387ساور سفلي، (» دوريم
گيري هنجارهايي كه احساسات انساني را تحـت تـأثير   اما در شعر فروغ فرخزاد، شكل    

كنـد، بـا دوران   دهد و با ناديده انگاشتن انسان، فضـايي نـامطلوب را تـداعي مـي    قرار مي
داند و روزگار بعـد از آن را  را نماد معصوميت مياو دوران كودكي . كودكي در تقابل است

تـوجهي بـه   در اثر آميختگي با جهان بيرون كه غالباً در فضاي بيگانة شـهر و در پـي بـي   
نمايـد   گيرد، انبوهي از جنون و جهالت معرفي ميها و احساسات انساني، صورت ميارزش

سازي و تاراج كشـتزارها  ي اسلحهها؛ از اين رو او  از گسترش كارخانه)258: 1385فرخزاد، (
  :هراسدهاي انساني ميتر از نابودي ارزش و در شكل كلي

  چقدر بايد پرداخت 
  چقدر بايد 

  ) 260-261 :همان( براي رشد اين مكعب سيماني پرداخت
شاعر در تولدي ديگر نيـز، از دسـت رفـتن دنيـاي معصـومانة كـودكي را در ازدحـام        

كشد و از اينكه دختركي معصوم، به زني تنها و غمگين ر ميها به تصويپرهياهوي خيابان
برخي معتقدند كه احساس تنهايي  .)155- 156: همان(كند شود، اظهار تأسف ميتبديل مي

از آن روست كه چشمان شاعر، بيشتر به هستي آلوده و گرفتار گشوده «در چنين فضايي 
ن فراينـدي، محصـول سـيطرة    رسـد چنـي  و به نظر مـي  )595: 1378مختاري، (» است شده

هاي خيابان كه بخشي از شـهر   هنجارهاي شهري بر زندگي است و شاعر با آوردن ويژگي
هاي انساني و مخدوش نمودن  رنگ كردن ارزش كند تا نقش آن را در كماست، تالش مي

  . احساسات پاك، به تصوير كشد
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در شعر عبدالوهاب البيـاتي   هاي انساني در جامعة شهري امروز،ناديده انگاشتن ارزش    
كنـد كـه در آن   شهر را مكـاني توصـيف مـي   » ...قصائد حب«او در . نيز جلوة خاصي دارد

دهند و همواره در پي آزار راهزنان، احساسات پاك انساني را مورد تعرض خويش قرار مي
: 1990( كنند هايي هستند كه براي رهايي از زنجيرهاي اسارت تالش ميرساندن به انسان

كـه   شود؛ جايينيز پي گرفته مي»  ...الموت في الحب«چنين تصويري از شهر در  .)2/279
هاي پاك و بـي پنـاه درآن   شوند و عشقنشان تبديل ميهاي پاريس، به صحرايي بيشب

  : اندسرگردان
و حهاب رِفتَالمس خيفالم  

  )2/147 :همان(ليل ال دبِ يسربا يلِفي لَ

اش را بـه افـرادش منتقـل    رحمـي مكاني است كه بي ،عاطفهشهر بي ياتي،در نگاه ب    
كشـد كـه   اي را بـه تصـوير مـي   يتيم و گمشده ةدختربچ» المدينه«او در شعر  .كندمي
  : گرددبه دنبال تكه استخواني مي براي رفع گرسنگي، هاي شهروندان،الي زبالهالبه

في  رأيتعِةـفلولَالطُّ هايون هـتيمالي  
ـضائعتَ هثُبح لزابِفي الم   

ن م2/107: همان( هظمع(  
هـاي انسـاني از قبيـل    توان توقـع داشـت تـا بـه ارزش    بنابراين از چنين محيطي نمي    
دوستي، مهرباني و تـرحم، وقعـي گـذارد و بـر همـين اسـاس نيـز، چنـدان شـگفت           نوع
د كنيم؛ دريافتي كه حجازي نيز هاي انساني قلمدانمايد اگر ما شهر را بيگانه با ارزش نمي

شـود  هاي گذشته مواجه ميشدة احساسات و ارزش او با شكل استحاله. است به آن رسيده
  :  يابداش را نميهاي گذشتهكدام از علقه و هيچ

  نا لَ ن دارٍع هلي وأ نع لتأسفَ 
   )581: 1993حجازي، ( الؤالناس الس بغرَاستَفَ 
  ) .كنندگيرم، اما مردم از سؤالم تعجب مينشان مي از خانواده و ديارم(

او به دنبال دنيـاي مطلـوبش، در شـهر    . پيامد چنين احساسي، سرگرداني انسان است
كـه در شـعر    هدف و گويا در پي چيزي نامعلوم است، چنـان گردد اما اين جستجو، بيمي

وخم را يكي پس از ديگري بـا   هاي وسيع و پرپيچ بينيم شاعر، خياباننيز مي» امل دنقل«
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پـذيرد،  اش پايـان نمـي  گذارد و عجيب اينكه سـرگرداني ناپذير پشت سر ميحيرتي پايان
كند كه آرزو ميشاعر . شودرو مي بهبلكه باتمام شدن تقاطعي، با تقاطع و مسيري ديگر رو

  : وارهد حيرتي دارد پيدا كند تا شايد از چنيناي كاش راهي را در معيت آنچه دوست مي
  دمتَتَ عٍوارِأسير في شَ ديه البِ
و لُّإذ بِ ريقُهي الطَّنتَيخر تطĤ  

  )25: تابيدنقل، ( صيرم الريقُها بِتي طَدينَم عقاطُتَ عقاطُتَ

انديشيدن به چنين فرجام ناگواري، باعث وحشت شاعر گشته و او را بـه ايـن نتيجـه    
ها و احساسات انساني است؛ چـه  توجهي به ارزشدهد كه ريشة همة اينها در بيسوق مي

توانسـت بـا تبيـين هـدف، همـه را سـمت تعـالي        ها و احساسات انساني، ميحفظ ارزش
كاش نه شهري بود، نه صداي  رهنمون گردد، پس طبيعي است كه شاعر آرزو كند كه اي

  ).30: همان(... بوقي، نه ميدان و خياباني و نه
او . كنـد  در تأثير زندگي شهري بر روحيات انسان دنبال مـي نيما نيز چنين نگرشي را 

خـاطر، تصـميم    دانـد و آزرده ديگران را قدرناشناس مي» قصة رنگ پريده خون سرد«در 
توجـه هسـتند   ها و احساسـاتش بـي  گيرد تا از مجالست با افرادي كه نسبت به ارزشمي

را به خاطر تأثيرپذيرفتن از اخـالق  و در ادامه آنها  )27- 30: 1384، يوشيج نيما( كنداجتناب 
  : كندشهري مذمت مي

  من از اين دونان شهرستان نيم
  خاطر پردرد كوهستانيم 

  كز بدي بخت در شهر شما
  ) 31: همان(روزگاري رفت و هستم مبتال 

فـارغ از هـر    هاي انساني، زندگي روستايي را به خاطر احترام گذاشتن به ارزش نيما
محلـي   تـوجهي بـه آنهـا،   اما شهر را به خاطر بـي  ،)9: همان( داند نوع دروغ و نيرنگ مي

پيشـين را بـر تمـدن     هايماندگيعقب  به همين سبب، ،يابدمناسب براي زيستن نمي
  : دهدفعلي ترجيح مي

  زين تمدن خلق در هم اوفتاد 
  )32: همان(آفرين بر وحشت اعصار باد 
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آورد كــه او خواهــان جــود مــياي از جانــب نيمــا، ايــن تــوهم را بــه وچنــين عقيــده
گرفتن زندگي غيراجتماعي يا ناتوان از مقابله بـا تحـوالت دنيـاي     ماندگي و در پيش عقب

مختاري، (» گرايانه استگرايي نيما، انسانطبيعت«كه بايد ايمان آورد  جديد است، درحالي
اسـت تـا    نيما چون ديگر همفكران خود در ادبيات فارسي و عربي، در تالش .)192: 1378

ها و احساسـات مطلـوب انسـاني برطـرف كنـد، لـذا       شد ارزشبه نفع رموانع اجتماعي را 
  .ماندگي انگاشت توان تقابل او و ديگران را با تمدن جديد به معناي گرايش به عقب نمي

. نگـرد ها و احساسات انساني مياخوان ثالت نيز با نگاهي دقيق به تقابل شهر با ارزش
هـا سسـت شـده و    ارزش ةاي كه همـ تواند در زمانه ي اخالقي است و نميذات، مرد به«او 

هيچ مرجعي نيست كه بتواند معيارهايي بـراي زنـدگي پـيش پـاي آدميـان بگـذارد، بـه        
شـهري سـاكن و   » نظـاره «در شعر اخوان . )268: 1387دژي،  شاهين(» آسودگي زندگي كند

 .اسـت  ها، به كمين نشسته ج ارزشكشد كه چون دشمني براي تاراخاموش را به تصوير مي
 .)56: الـف 1379اخـوان ثالـث،   . نك(هاست براي او چنين شهري، انعكاس كاملي از نابهنجاري

هـا و احساسـات پـاك    تنها آن را در تقابـل بـا ارزش  بنابراين بعيد نخواهد بود كه شاعر نه
بيان اينكه در چنين  هاي طبيعت نيز به شمار آورد و ازتلقي كند، بلكه در تضاد با زيبايي

  : باشد اي، از زندگي نشاني نيست، هيچ ابايي نداشتهمخروبه
  حيف از تو اي مهتاب شهريور كه ناچار 

  بايد بر اين ويرانة محزون بتابي 
  وز هر كجا گيري سراغ زندگي را 
  افسوس اي مهتاب شهريور نيابي 

  ) 57: همان( صفت، پژمرده، خاموش يك شهر گورستان
  
هاي شاخص شعر معاصر فارسي است كه تقابل شهر بـا  شاملو هم ازجمله چهرهاحمد 

در مجموعـه شـعرهاي شـاملو    . اسـت  هاي انساني، ذهنش را به خود مشغول كـرده ارزش
گـرفتن   توان انعكاس ديوارهاي بلند شهر را كه تداعيگر بلنداي نااميدي انسان و فاصله مي

  : ضوح مالحظه كردو ها و احساسات انساني است، بهاز ارزش
  در مرز نگاه من 

  از هر سو 
  ديوارها 

  بلند 
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  ديوارها 
  چون نوميدي 

   )640: 1378شاملو، (بلندند 

است، با تصـويري  شمسي سروده شده 1354شاملو نيز كه در سال » هاي اعماقبچه«
بالنـد، بـا   مـي  اي كـه در آن خيابـان و عـده  گردد؛ شهري بيشده از شهر آغاز مي استحاله

هاي قديمي آغشته بـه دود كـوره و تبلوريافتـه در    بستهاي باريك و بنكوچه كوچه پس
شود كه جايگاه اسطورة عشق از اعماقي آشكار مي«در اين شعر  ).851: همان(ها نابهنجاري

 »گـردد  است و شهر تبـديل بـه گورسـتان فضـيلت مـي     هاي انساني شدهدفن همة ارزش
   ).390: 1378مختاري، (

هـا و احساسـات   رتيب، شهر در شـعر عربـي و فارسـي، غالبـاً در تقابـل ارزش     بدين ت
خـوريم  گيرد و در برخورد با اين پديده، ما به شـاعراني برمـي  شدة انساني قرار مي پذيرفته

گاه زبان اعتراض و انتقـاد خـويش كوتـاه     شوند، ولي هيچكه گرچه هرگز از شهر جدا نمي
شمارند؛ البته گاهي نيز، خسـته از  ادي را وظيفة خود ميكنند و مبارزه با چنين رويدنمي

خواهند تا برايشان صـندلي  هاي معصوم بعد از خود ميبانگ برآوردن بر سر شهر، از نسل
  : بياورند، باشد كه لختي بياسايند

منِ زنٍم بِص رختِِيدالمنه:   
شرَيا قالعالَ ه ديم في ي ...  
  ... غار يا أحفادي الص بتعتَ

   )73: 2006أدونيس، (رسي ي الكُوا لهاتُ
هاي اي نوه .خوانمزنم و آن را با نام پوستة فرسودة جهان ميهاست كه بر شهر بانگ ميمدت(

  ) .برايم صندلي بياوريد. اماينك خسته! كوچك من
  
  شهر و شرايط اجتماع  -6

وضـاع اجتمـاعي اسـت و شـهر از     هاي شعر معاصر، اهتمام ويژه به اترين مؤلفه از برجسته
هاي اجتماعي است، كـانون توجـه شـاعران قـرار      آنجاكه مركز برخورد جريانات و انديشه

هـاي  عنوان بسـتري بـراي طـرح انديشـه     از ميان شاعراني كه غالباً شهر را به. استگرفته
 اخـوان  ونيما در شعر عربي، و  و حجازي سيابدهند، بايد به بياتي، اجتماعي خود قرار مي

  . در شعر فارسي اشاره نمود
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ـ ( روددم فرومـي  سپيده، شهر يا در تيرگي بيبياتيدر شعر      ـ م يـا در   )نـام تَجرٍفَ الدنٌ بِ
تاريكي حـاكم بـر    .)2/23: 1990البياتي، (شود سيطرة سرما و يخبندان به تصوير كشيده مي

هيچ شـفقتي   جا كه شهر بيكند، آننيز خودنمايي مي» هالثور سفر الفقر و«فضاي شهر در 
 داردو به كمك تاريكي، راه انسان را مسدود كرده، او را از حركت به سوي روشني بـازمي 

هاي شهر بياتي،  خيابان. شودنيز تكرار مي )2/85: همان(» الوريث«كه در اينكته ).44: همان(
  : زندرساند، بلكه او را به مرگ پيوند ميتنها انسان را به منزل نمينه

  نِ دع الموارِكأنَّ شَ
  ني فَيا كَ نكم طٌيوخُ
  ني دطارِتُ
  )2/45: همان(ني علقُتُ

عصر خود بـه   رسد بياتي در برخورد با پديدة شهر، بيش از ديگر شاعران همبه نظر مي    
كند با توجه به شرايط حاكم بر جامعة انسـاني، بـا   او سعي مي. پردازدمقولة اجتماعي مي

تـري از هنجارهـاي   تصـوير واقعـي  » هـالمدينـ «ه شود و به همين علت در شـعر  آن مواج
كنـد و  اش خارج ميدهد؛ شهر را از ظاهر زيبا و فريبندهاجتماعي حاكم بر آن را ارائه مي

 .هاي انساني استيابد كه بر تن سياستمداران فريبكار و سارقان آزاديدلقي مي آن را كهنه
كـار   كند انسان فقط ابزاري است كه جز براي يـك بـار بـه   ميدر شهري كه بياتي ترسيم 

  . )2/107: همـان (شـدنش را پـذيرفت    آيد، همچون تمبري كه بعد از استفاده بايد باطلنمي
نبايـد  اش خـارج كـرد و   او براي شناخت دقيق شهر بايـد آن را از پوسـتة ظـاهري   به نظر 

  ).2/108: همان(ي پذيرفت اهاي وحشتناكش را چون لبخند معصومانهدرخشش چشم
وتـاز   بررسي اوضاع اجتماعي و سياسي حاكم بر عراق عصر بيـاتي كـه صـحنة تاخـت        

 فريـب و  سـرما خـوبي مخاطـب را بـا تـاريكي،      است، بـه  طلبان و استعمارگران بوده قدرت
عنـوان مظهـر    عنوان مركز اين ارتباطات يا بـه  دهد و شهر بهشده در شعر پيوند ميمطرح
  . شودگونه در انديشة شاعر محكوم مي و زندگي جديد، اينتمدن 

شـباهت بـه سـرماي     كه سرماي حاكم بر جامعة انسـاني آن بـي  » شتاء في باريس«در    
هـاي  شويم كه هيچ پناهگـاهي بـراي دل  نيست، با شهري مواجه مي اخوان ثالثزمستان 

اي پوشيده از يخ، بـيش  روهخواهان محبت ندارد و احساسات سرگردان و گريان در پياده
  : كندگري مياز هر تصويري در آن جلوه
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تاءفي الشِّ باريس  
  راء الفَ و لجِالثَّت بِرَثَّدتَ
  راءفي الع لُّظَ قلبٍما لفَ
بكي كَيعلي األصفورٍ عـفَرصه 1/489 :همان( يضاءالب(   

توان گرمايي را   در چنين شهري، حتي اگر دست محبت به سوي كسي دراز شود، نمي    
  : توقع داشت و اين امر جز به خاطر حاكميت مطلق سرما نيست

  و گر دست محبت سوي كس يازي 
  اكراه آورد دست از بغل بيرون  به

   )97: الف1379، ثالث اخوان(كه سرما سخت سوزان است 

كم دهد كه در آن ركود حـا بدر شاكرالسياب نيز در نگاهش به شهر تصاويري ارائه مي    
بر شرايط اجتماعي انسان، بيش از هر مفهوم ديگري قابل فهم اسـت؛ او بغـداد را محلـي    

طلبـان   ور در جهـل و اسـير قـدرت    ها را در چنين فضايي غوطـه شمارد و انسانفاسد مي
سـرزمين  «. پـردازد  به چهـرة زشـت شـهر مـي    » السندباد هـمدين«او در . نمايدمعرفي مي

شـود، عـراق دوران جمهـوري مصـادف بـا      تصوير كشيده ميويراني كه در اين قصيده به 
 السـندباد  ةـمدينـ  دوران ترور و هراس و ويراني حكومت عبدالكريم قاسم است و درواقـع 

  .)119: 1381رجايي، ( »همان بغداد است
نيز  از شاعراني است كه بيشترين توجه را به بررسي غـم   احمد عبدالمعطي الحجازي    

او همواره با پديدة شهر، درگيـر اسـت و ايـن    . اي اجتماعي شهر داردو اندوه حاكم بر فض
شود كه او براي جستجوي هويت اجتماعي و سياسـي خـود بـه    زماني آغاز مي«درگيري 

هـاي او در  شـود قربـاني شـدن روياهـا و انگيـزه     آورد، اما آنچه حاصـل مـي  شهر روي مي
شـهر همـة وجـودش را    . )267: 1984الـورقي،  ( »هاي كثيف شهري استرويارويي با توطئه

ستاند و او هيچ راه فـراري در برابـر   هايش را از او ميدهد، همة داشتهتحت تأثير قرار مي
  : يابدآن نمي

  حدي و يلَع هدينتي قاسيك يا ممسشَ
  هبتي ذَني أنَّبتعتُ
  ي سوأتيتعرِّ وبي وثَ لُكُأتَ

  دينتي يا م نها أينَب مرُأه
و تَ هيتَ نام260: 1993 الحجازي،(لدي جِ حت(  
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جامه از تنم براي بلعيـدن و  . ام هست جا در پي همه. آفتابت، تنها بر من سخت آمد! اي شهر من(
اسـت بـه كجـا     اينك اما از آفتاب سـوزانت كـه زيـر پوسـت مـن آرميـده      . ربايدهويدا نمودنم مي

  ) بگريزم؟

داند كه گرماي سوزناك تابسـتان در آن  يحجازي شهر را تركيبي از شيشه و سنگ م    
هاي گدازنـده و در  شهروندان در ساية عملكردهاي اجتماعي خود زير شعله. جاودانه است

هوايي غبارآلود، در فضايي نامطلوب، مجبورند همواره در ترافيك و شـلوغي شـهر، مسـير    
اجتماعي آنها را جويا وآمد باشند و اگر بخواهيم ميزان روابط   منزل تا محل كار را در رفت

وشنود آنها فقط زماني است كه نگران گذشـت زمـان باشـند،     بينيم ميزان گفت شويم مي
انساني كـه در ازدحـام آهـن و    ). همان( »ساعت چند است؟«هم در حد پرسيدن اينكه  آن

اي حركت هيچ ترديدي از نظر اجتماعي در محدوده كند، بي دود و صداي شهر زندگي مي
  .اندوهناك، بسته و منزوي: كندكه آن فضا برايش معين مي خواهد كرد

توانـد جـز رسـوبات ديـدگاه      عزالدين اسماعيل معتقد است اين ديدگاه حجـازي نمـي     
كه برخي ديگر آن را ناشي از فقدان آرامـش،   درحالي ،)333: 1966( رمانتيسم گذشته باشد

  ).270: 1984، يالورق(شمارند امنيت و احساس غربت و تباهي شاعر مي
در شعر فارسي هم كاركردهاي اجتماعي شهر، فضـاي خاصـي را بـه خـود اختصـاص         
كه نگاه نيما به شهر و زندگي شهري، گاه تحت تـأثير جريانـات اجتمـاعي    دهد، چنان مي

اگر به آثار شـعري و نثـري او نگـاه كنـيم،     «. گيردحاكم بر طبقات جامعة شهري قرار مي
يزاري از طبقة نوكيسة شهرنشين، يعني مردمي كه با حقارت، درگيـر  بينيم يك نوع بمي

بر همين اساس است كه  ).38: 1376مختاري، (» خوردگي هستند، به چشم مينوعي روزمر
است، اما از خسـان و  مدتي در تهران زندگي كرده«نيما، با آنكه چند سال در شهر بوده و 

نوري، (» كندهاي درون خود انتخاب مياي زمزمهاي برنالد و گوشهارزش ميهاي بيانسان
1378 :70.(  

كند و بر آن است كـه چنـان   خود را سلطان جنگل معرفي مي» شير«نيما در منظومة    
: 1384، يوشـيج  نيمـا (بغرد تا بندبند كوهساران از هم بگسلد و تن جويباران به لرزه درآيـد  

عر، بـه خـاطر شكسـت اجتمـاعي او از     گيـري شـا   برخي بر اين باورند كه اين موضع. )79
آنها اين رويكرد را نوعي مكانيزم دفاعي شاعر قلمـداد   .)72: 1378نوري، (نشينان است  شهر
رسد با توجه به روحيات حاكم بـر شـعر نيمـا در ايـن دوره،     كنند كه البته به نظر ميمي
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ايـت در  امـا حك . كه تاريخ سرايش منظومه است، نقـدي موجـه باشـد    1301يعني سال 
، 1328اين شعر بنا به يادداشت شـاعر، در بهمـن   . ديگرگونه است» سوي شهر خاموش«

و ملي شـدن صـنعت    )130: 1381پورنامـداريان،  (يعني كمي قبل از شروع مجلس شانزدهم 
. فضـاي اجتمـاعي حـاكم بـر شـهر، پايـاني خـوش دارد        ،رو از اين .استنفت سروده شده

يابـد  ان، در اين شعر احساس اندوه و يأسِ تلخ تقليل ميبرخالف شعرهاي قبل از اين دور
عظيمـي،  (» زنـد رفتـه بـرق مـي    خواب هاي اميد در تاريكي شهر خاموش بهدوباره جرقه«و 

كنـد كـه نـه    رفتـه معرفـي مـي    در اين شعر، نيما، شهر را موجودي به خواب .)323: 1387
با همة عناصر مخـرب و خيـل    شهر«لذا . »نه تكاني در تن«در اوست و » جاليي با جان«

امـا آنچـه   . )129: 1381پورنامداريان، (» شودفريبكاران و دغلبازان و بيدادگرانش توصيف مي
در همة اين لحظات خـود  «نمايد، سرود بيداري و بانگ جرسي است كه در نهايت رخ مي

ري شـكل  و بـه دنبـال آن، بيـدا    )693: 1384، يوشـيج  نيما(» سر، بسته انديشة ديگر در كار
» قافلـة راه دراز «توان به آمـدن بنابراين با توجه به ايجاد تحوالتي اجتماعي، مي. گيرد مي

  : جا مانده را آباد نمود هاي بهاميد بست و با مرهمي، ويرانه
  اندرين نوبت تنگ 

  جاني شب  با گران
  ... كه ستوه است و گريزان گويي

  كاروان دارد پيوند 
  )698: همان(با دل خستة او 

تـوان   هاي اجتماعي انسان است، اما هنوز مـي كوبندة آزادي بنابراين گرچه شهر، درهم    
  .توقع داشت تا تبديل به بستري گردد كه آزادي و رهايي انسان را در پي داشته باشد

» ...آهاي بـا تـوام  «در شعر . نگرداخوان نيز با رويكردي اجتماعي و مبارزاتي به شهر مي   
هـاي  دهندة  اوضاع و شرايط اجتماعي جامعة ايران سال گيرد كه انعكاسيفضايي شكل م

  : شمسي است 1357قبل از 
  شب هنوز به نيمه نرسيده بود 

  كنند، با اين همه، پيرترها كه ديرتر باور مي
  هاي ما ها و كوچه باغدر كوچه

   )41: 1357، ثالث اخوان(صداي ديو شنيده بودند 
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با فرار از فضاي سرد و خاموش شهر، از مظاهر طبيعت بـراي بيـان    شاعر در اين شعر،    
خواهد برخيزد و از غلظت شبانة اجتمـاعش  او مي. بردهاي مبارزاتي خود سود ميديدگاه

  : رها گردد
  مان را آلود و چرك مرده هاي گلبرخيز باز هم جامه
  هاي آفتابي و آبي در جويبار ستاره

  هاي باورنكردني انههاي بلند و شب از غلظت شب
  پاكيزه بشوييم و پهن كنيم 

  ) 43: همان(ترين ياد و زيباترين فرياد روي درخت زنده

نيز اخوان ثالث مردمِ شهر را به خـاطر خـو گـرفتن بـا فضـاي آن، در      » گله«در شعر     
فضاي شهر از نظر  ،ترتيب بدين .)78: 1379(كشد غباري از فراموشي و غفلت به تصوير مي

كند  آور است و او تالش مي جتماعي براي شاعر عربي و فارسي محيطي دلمرده و خفقانا
  . تا خود را از آن وارهاند

 
  شهر  آرمان -7

يـابي بـه مكـاني اسـت كـه در آن بتوانـد همـة زوايـاي         از ديرباز، انسان در آرزوي دسـت 
، اخـالق و  هـايي همچـون آزادي، عـدالت   چنين مكاني، از ويژگي. وجودش را شكوفا كند

شـايد  . اسـت هاي زنـدگي انسـان داده  اي ديگرگون به واقعيتدانش برخوردار بوده و جلوه
ويژه اگر سـخنِ   اند، گزافه نباشد، بهاين گفته كه شاعران خدايانِ تصور چنين فضايي بوده

  : قيصرِ شعر امروز فارسي را به ياد آوريم
  خدا روستا را 
  بشر شهر را 

  ر را آفريدند شهولي شاعران آرمان
  )262: 1384پور،  امين( كه در خواب هم، خواب آن را نديدند

آل را  خواهي و ساختن دنيايي ايده در شعر معاصر عربي، كه همپاي شعر جهان، آرمان    
اين رويكـرد در اشـعار   . گيرداي به خود ميشهر، شكل برجسته در سر دارد، حضور آرمان

يـابي بـه چنـين    هاي انسان بايد بـر دسـت  باور او، تالشدر . نازك المالئكه برجسته است
موجود زنده اسـت،  هاي  شهر به خوني كه در رگاو با تشبيه آرمان. فضايي متمركز گردد

  :  كندبر ضرورت آن تأكيد مي
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و وتُيلُوبيا حفي د مي م  
و أموت لي أحيا عكرِذ2/38: 1997نازك المالئكه، ( ه(   

  ) .شومميرم و زنده ميبا يادش مي. يايي است در خون منشهر، رؤ و آرمان(
اي است براي زيستن و مردن، اما شاعر ناگزير اسـت در  شهر، بهانه انديشيدن به آرمان    

شـهر، ديـاري اسـت     آرمـان «: گويدرو مي اش بپردازد، از اينفضايي شاعرانه به تصويرگري
هاي انساني اسـت و  اد شميم خوش ارزشكه البته اين عطر، نم» سرشار از عطر و شكوفه

هاي اين شهر موعود است و گزافه نخواهـد بـود اگـر ادعـا     شاعر آرزومند حركت در كرانه
 يوتوبيـا «كـه   هاسـت، چنـان  شهر براي او، تحقق همة آرزوها و زيبـايي كنيم تحقق آرمان

  .نمايدرخ مي )37/ 2(» هالضائعـ
  : شهر در شعر خود دارد ه تصوير آرماناي بدر شعر فارسي نيز سپهري توجه ويژه

  پشت درياها شهري است 
  ... ها روبه تجلي باز استكه در آن پنجره

  پشت درياها شهري است 
   )265و  264: 1379(كه در آن وسعت خورشيد به اندازة چشمان سحرخيزان است 

شـهري و  هاي نكتة قابل بحث در شعر نازك و سهراب، دوري گزيدن از فضاي واقعيت    
اند تا براساس آگاهي انسان، خود را آنها در تالش. هنجارهاي حاكم بر زندگي در آن است

از اين فضا دور كنند يا فضايي را طرح افكنند كه انسان بـه سـرمنزل مقصـود برسـد كـه      
  . تواند فلسفة زيستن را تعريف كندبخشيدن به آن مي شكل

شـهر او در قالـب    آرمـان . اي ويـژه دارد هشهر در شعر صالح عبدالصبور نيز جلـو آرمان
شاعر در پي آن است كه با فرار از دنيـاي واقعيـت، در ذهـن خـويش     . كندروستا بروز مي

است؛ سـرزميني كـه در آن، زنـدگي بـا      مكاني بسازد كه هيچ بشري به آن راه پيدا نكرده
اش، با تمام هسـتي هاي حيات، كند و او فارغ از دغدغههايش به انسان رو ميتمام زيبايي

  : كندزندگي را تجربه مي
شغلي إنَّال تَ وباً نا ذاه  
   )42: 1972عبدالصبور، ( رشَم يطَأها البلَ هـريلي قَإ
  ) .است اي روانيم كه تاكنون هيچ انساني پايش به آن نرسيدهما به سوي دهكده ،رهايم كن(

رسـي، پـرداختن بـه جزئيـات     كتة قابـل توجـه در شـعر شـاعران معاصـر عربـي و فا      ن    
انـد تـا هرقـدر امكـان دارد وجـه خيـالي يـا انتزاعـي         گويي آنهـا بـر آن  . شهر است آرمان
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اند و بر شرايط شهر را زدوده و چنان به تعريف آن پردازند كه گويا بارها در آن بوده آرمان
تمـاعي  بر اين، غلبة هنجارهاي زندگي شهري و شـرايط اج  عالوه. و فضاي آن وقوف دارند

است تا گرايش به آفرينش فضـايي كـه انسـان     عصر جديد بر روحيات انسان، موجب شده
  .اي ضروت يابدها حركت كند، بيش از هر دوره در آن، فارغ از اين نابهنجاري

  
  گيرينتيجه -8

هـاي   كند كه به تمـام مسـائل و دغدغـه   شعر امروز اين وظيفه را براي شاعر مشخص مي
هـايي را كـه در رونـد زنـدگي انسـان      او بايـد جريانـات و پديـده    .انساني حسـاس باشـد  

عنوان نمايندة جامعة انساني، بـه   تأثيرگذارند، شناسايي و طرح نمايد و در سطوح ديگر، به
در دنياي جديد، حضـور شـهر   . دارد مقابله با مسائلي بپردازند كه انسان را از حركت بازمي

عي، غيرقابل انكار است، اما مشـكالت متعـددي را   عنوان مركز تجاري، فرهنگي و اجتما به
بنابراين طبيعي است كه انعكاس ايـن جريانـات در شـعر معاصـر     . استنيز به وجود آورده

  .غالباً از منظر نفي باشد
از ديرباز فضاي مطلوب انسان، فضاي خـارج از ازدحـام و در بسـتر بكـر      بر آنكه عالوه

گيـري   و فارسـي قـرن بيسـتم شـاهد شـكل      هـاي عربـي  است، در سـرزمين طبيعت بوده
 انـد و از هـاي انسـاني اهميـت داده   ايم كه كمتر به مردم، عدالت و آزاديهايي بوده قدرت

تـري  هاسـت، تنفـر از آن نيـز صـورت مشـخص     آنجاكه شهر كانون اعمال قدرت حكومت
  .است يافته

اسـت و   براي شاعران معاصر عربي و فارسي، گسترش شهر به معناي تخريب طبيعت
. شـود به علّت همگرايي طبيعت با فطرت پاك انساني، شهر از اين ديدگاه نيز مـردود مـي  

همچنين شهر به خاطر ماهيت اجتماعي خاص خود ايـن تصـور را در برخـي بـه وجـود      
توجـه باشـند كـه،     نوعان خود بـي  ها و احساسات همبه ارزش توانند نسبت آورد كه مي مي
  . شودشرقي عربي و فارسي، باعث بدبيني به شهر مي ويژه با توجه به فرهنگ به

هاي ديگر رويارويي شاعر معاصر عربي و فارسي با مقولـة شـهر، رويكردهـاي    از مؤلفه
شان همـواره در  اجتماعي است؛ شاعران اين دو زبان از شرايط اجتماعي مشترك سرزمين

آنهــا بيشـتر  . بينـيم انـد، لــذا غالبـاً آنهـا را در نقــش مصـلحان اجتمـاعي مــي     رنـج بـوده  
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شوند كـه بـه چيـزي    در مهاجرت به شهر با اجتماعي مواجه ميهستند كه  روستازادگاني
اي جز مبارزه با استعمار و استبداد و تـالش بـراي    انديشد، بنابراين چاره جز استثمار نمي

  . بينند ساختن نمي
گرگـوني ايجـاد   سـوي تعـالي د   توانند در حركت شهر بهشاعران دو زبان آنگاه كه نمي

شهر و ضرورت شكل بخشـي بـه آن    آرمان. پردازندكنند، به آفرينش شهر آرماني خود مي
  .در شعر معاصر تا حد زيادي ناشي از نگاه تلخ شاعران به شهر واقعي است

گـاه شـاعر معاصـر را از     هايش هـيچ ها و ناكاميفرجام سخن اينكه شهر با همة تلخي
ن است براي مدت كوتاهي از آن دور شـود، امـا دوبـاره بـه     راند و او گرچه ممكخود نمي

  .كندهايش زندگي ميگردد و با تلخيسوي آن بازمي
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