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  چکیده 

  فکــران ادبــی شــهر تهــران      پدیدارشــناختی در آثــار روشــن    ایــن مقالــه بــه بررســی بازنمــایی تجربــۀ     
هـاي مزبـور، رشـد شـتابان      دلیـل انتخـاب دهـه   . پـردازد  هاي چهل و پنجاه شمسی مـی  در دهه) شعراي نوپرداز(

فضـاهاي    ایران و به ویژه، گسترش شهر تهران بـه لحـاظ جمعیتـی و توسـعۀ      هاي نوسازي در شهرنشینی و برنامه
ایـن دوران، یـک    ارضـی در   شـدن و متعاقـب اصـالحات    در پی رونـد شـتابان صـنعتی   . شهري در این دوره است

  در. شـد  هاي اصلی جذب مهاجران تبدیل  گسترده شکل گرفت و شهر تهران به یکی از کانون "جنبش مهاجرت"
فکـري بـود کـه غالـب آنـان بـه لحـاظ خاسـتگاه          ادبیـات مـدرن حاصـل فعالیـت قشـر روشـن        این دوره، توسعۀ

هاي متنوعی داشـتند کـه    ها و نگرش این دوره دیدگاه ی فکران ادب روشن. شناختی به تهران تعلق نداشتند جمعیت
. دهنـد  هـایی را نشـان مـی    آنان از مدرنیته و گسترش فضایی و جمعیتی تهران با یکدیگر شـباهت   با وجود تجربۀ

این دوره چـون فـروغ فرخـزاد، سـهراب سـپهري،       فکري، آثار برخی از شاعران نوپرداز  روشن  براي شناخت تجربۀ
ایـن   مـالك انتخـاب   . انـد  کدکنی انتخاب شـده  فریدون مشیري، حمید مصدق و محمدرضا شفیعی  احمد شاملو،

  . هاي مزبور و پس از آن است ها طی سال شاعران، شهرت ادبی و گسترش سبک و تجدید چاپ مکرر آثار آن
ایـن    در. ز استاین مطالعه تا حدي حاصل تقارب نظریات لوییس ویرث و آنتونی گیدن و نظري   چارچوب مفهومی

رشـد  . رود هاي عاطفی و شناختی شاعران بـه کـار مـی    براي توصیف نگرش "شناختی ناامنی هستی"مقاله مفهوم 
  یـک جامعـۀ    و جامعه مـدنی، بـا توسـعۀ     هاي چهل و پنجاه و در شرایط فقدان عرصه عمومی شهرنشینی در دهه

مـاعی و احسـاس تنهـایی در بـین مـردم تهـران رسـوخ        اي همراه بود که پا به پاي آن، از خودبیگـانگی اجت  توده
فقدان اعتماد اجتماعی و از دسـت دادن  توسعه شهر تهران با از دست دادن نقاط مرجع، حس فناپذیري، . کرد می

شـناختی ـ عـاطفی، بـه پیـدایش       هـا از لحـاظ روان   این شاخص  .هویت شخصی در بین شهرنشینان پیوند داشت
فکران  روشن. بین مردم انجامید و با هول، اضطراب و احساس ناامنی روانی همراه بوددر  "شناختی ناامنی هستی"

کردند و آثار آنان مبـین   اي را بیش از همه درك می این جامعه توده هاي  حساس جامعه، تنش  ادبی به عنوان الیۀ
اي نـاامنی  هـ  مشخصـه . وار و در حـال رشـد اسـت    شـهري تـوده    در یـک جامعـۀ   "شـناختی  ناامنی هستی"حس 
معنـایی و زنـدگی در    گشتگی، احساس مرگ ذهنی، عدم یقین، بـی  مکانی و گم چون حس بی شناختی، هم هستی

ایـن   یک شهر با روابط ناپایدار و اعتمادناپذیر و داشتن هویتی نامنسجم، ناتوان و در هـم شکسـته در آثـار ادبـی     
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شـناختی و   هـاي نـاامنی هسـتی    کیفـی، مشخصـه   این مقاله با کاربرد روش تحلیل محتـواي  . دوره منعکس است
خواهی، چون میل به مرگ، انتظار، میل به مهـاجرت و گریـز تخیلـی را     جویی و امنیت هاي متفاوت هویت واکنش

  .  کند در آثار شاعران مزبور بررسی می

ناختی، شـ  فکـران، نـاامنی هسـتی    مدرنیتـه، پدیدارشناسـی شـهر، روشـن      شـهر، تجربـۀ    تجربـۀ  :واژگان کلیدي
  . همبستگی اجتماعی، اعتماد

  
  مقدمه و بیان مسئله

ایـران بـه دوران    گرچـه ورود  . اسـت  2و رشد شهرنشـینی  1شهرگرایی  نوسازي یا مدرنیته، هاي مهم توسعه،  یکی از شاخص
. هاي چهل و پنجاه شمسـی شـتاب بیشـتري یافـت     هاي نوسازي در دهه ولی سیاست  گردد، تجدد به عصر مشروطه باز می

و دانشگاهی به رشد   گسترش تحصیالت عمومی  ، هاي اقتصادي مهاجرت به شهرها، توسعه و تعدد فعالیت  رشد شهرسازي،
هـاي چهـل و    دهـه   توسعه در. فکر انجامید رشد قشر روشن ،ها و در نتیجه کرده زایش تعداد تحصیلطبقۀ متوسط جدید، اف

سیاسـی و فرهنگـی توسـعه و هـم در مـورد        ، ، اجتمـاعی  بین ابعاد اقتصادي  این نابرابري، هم در رابطۀ . بود 3نابرابر  پنجاه،
  . کند شهري صدق می  توسعۀ

  نحـوة  کـه توزیـع جمعیـت،      طـوري  طبیعی عدم توازن جمعیتی را ایجاد کرده است؛ به طور ایران به  شرایط جغرافیایی
ایـن   هـاي توسـعه در    سیاسـت . هاي زندگی در مناطق مختلف جغرافیایی با یکدیگر تفـاوت دارنـد   ها و حتی سبک فعالیت

بـیش از یـک    4عیت اسـتان مرکـزي  جم 1355که در سال   طوري بر عدم توازن و نابرابري تراکم جمعیت افزوده، به  ها، دهه
  . پنجم جمعیت کل کشور بوده است

ایـن دوره، جمعیـت    در . تأثیر عمیقی بر جمعیت شـهري گذاشـت   1356-1342هاي  اجتماعی سال ـتوسعه اقتصادي  
کردنـد، در سـال    درصد از مردم در شهرها زندگی می 38تنها  1345در حالی که در سال . شهري به سرعت افزایش یافت

درصد مردم در شهرهایی با جمعیت  21تنها  1345در سال . درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن بودند 48تقریباً  1355
براي مثال . گونه شهرها سکونت داشتند این درصد در  29حدود    1355و در سال   کردند، نفر زندگی می 000/100بیش از 

ایـن دوران،   طـی  . افـزایش یافـت   1355نفـر در سـال    159/496/4بـه   1345نفر در سال  730/719/2جمعیت تهران از 
هزار نفر را بـه بـیش از    310بگیر را دوبرابر کرد؛ یعنی تعداد کمتر از  هاي توسعه، شمار اعضاي طبقه متوسط حقوق برنامه
آموزگار و دیگر  241/208  ، کارمند اداري 404/304این طبقه عبارت بودند از  اعضاي . رساند 1355هزار نفر در سال  630

که اگر شمار زیادي را که در انتظار پیوسـتن بـه    این  تر مهم. مدیر و کارگران یقه سپید  مهندس، 066/61  کارکنان مدرسه،
آموز مدارس  هزار دانش 227آموز دبیرستانی و  هزار دانش 741 هزار دانشجو،  233یعنی ـ بگیر بودند    طبقه متوسط حقوق

 533: 1378 آبراهامیان،(رسد  نفر می 000/800/1ت معلم ـ را نیز به شمار آوریم، رقم فوق به بیش از اي و تربی فنی و حرفه
-530.(  

                                                
1. Urbanism 
2. Urbanization 
3. Uneven 

 .استان مرکزي در آن سال شامل استان تهران و با مرکزیت تهران بود .1



ایـن امـر    . رشد سریع شهرنشینی بدون برنامه و تحت تأثیر سیاست تمرکزگرایی و مهاجرت قرار داشـت   در این دوران،
پنجـاه   1356طوري کـه تـا سـال     گرفت؛ به به تهران صورت میها نیز  بیشتر مهاجرت. رویه تهران گردید باعث گسترش بی

ترین مرکز جذب نیروي انسانی  درصد کل جمعیت مهاجران کشور جذب تهران شدند و شهر تهران و استان مرکزي به بزرگ
 ایران، هم از لحـاظ رشـد   شدن در  خصلت شهري. گذاري و خدمات دولتی و خصوصی تبدیل شد ترین مرکز سرمایه و بزرگ

). 100-102: 1379ممتاز، (بوده است  "توسعه نابرابر"جمعیت شهر تهران و هم از لحاظ تمرکز خدمات شهري در تهران، 
این جنبش    تهران به صورت نامتناسبی به مقصد عمدة«: نویسد کند و می یاد می "ایران جنبش مهاجرت در "فرد هلیدي از 

در حالی که  درصد در سال افزایش یافته،  5/3ایران به نسبت  جمعیت  1970تا  1950هاي  در سال. »مهاجرت تبدیل شد
در دوران رونق پس از سـال  . درصد بوده است 7/1درصد و از آنِ مناطق روستایی فقط  5/5ضریب افزایش جمعیت تهران 

میلیون  5/4 به شهري 1940تهران از شهري یک میلیون نفري در دهۀ . درصد رسید 8، ضریب رشد تهران حتی به 1973
. ایجـاد کـرد   محیطی با ابعاد غیر قابل تحمـل   تبدیل شد و فشار ترافیک و تأمین مسکن و آب،  1970 نفري در اواسط دهۀ

به بعد، داراي دو علت عمده  1973هاي  ویژه پس از تغییرات سال ایران را به هاي ساختمانی در  هلیدي رونق سریع فعالیت
  کـه شـروع یـک برنامـۀ     گـر آن هاي دیگر است و دي تمانی شرط الزم بسط و گسترش بخشکه امور ساخ یکی آن: داند می

اشتغال در امور ساختمانی  1977تا  1972هاي  در جریان سال. تر از توسعه صنعت و کشاورزي است ساختمانی مسلماً آسان
  ).196: 1358هلیدي، (تر از هر بخش دیگر افزایش یافت  درصد یعنی سریع 7/6به نسبت 

کـه   کنـد  هاي فکري متفاوت رشد پیـدا مـی   ها و سبک نگرش اصطالحات،  فکر، با ادبیات،  روشن  این دوران یک قشر در 
شناختی و ادراکی خاص، ریشـه در سـاختار    این شرایط روان  .اعضاي آن از شرایط عاطفی و شناختی مشترکی برخوردارند

هلیـدي ضـمن تحلیـل وضـعیت     . ضـعف گسـترة همگـانی داشـت    فکـران و   متمرکز قدرت، فقدان مشارکت معنادار روشن
  : نویسد ایران دوران شاهنشاهی می فکران به عنوان یک نیروي مؤثر و وسیع مخالف در  روشن

نخسـتین  . وجود دارد  شوند، ایران متحمل می فکران  فشارهاي روانی که دانشجویان و روشن  شواهد و دالیل فراوانی دربارة«
اعتیـاد بـه هـرویین رو بـه     . گیـرد  صـورت مـی   30تـا   15ایران بین سنین   ها در درصد از خودکشی 75نمونه آن است که 

هـزاران نفـر از متخصصـین و    . ایـن زمینـه مقـام دوم را دارد    ایـران بعـد از آمریکـا در      شـود کـه   افزایش است و گفته مـی 
ایـن محـیط فرهنگـی و      انـد تـا از   رك کـرده رغم امکانات فـراوان و حقـوق گـزاف وطـن خـود را تـ       ایرانی علی کارشناسان 

ادبیـات معاصـر   این فشارهاسـت در سراسـر    نوعی احساس بدبینی و نومیدي که بازتاب . آور فرار کنند فکري خفقان روشن
  ،"دیـوار "اي بـر موضـوعات و کلمـاتی چـون      العـاده  قطعه شـعر، تأکیـد فـوق    50در یک بررسی از . شود ایران مشاهده می 

ایـران در آن   فکـران   این اشعار از محیطی کـه روشـن   در . مشاهده شده است "پوچی"و  "خستگی"، "تاریکی"  ،"تنهایی"
بـه    ایرانـی را بـه زنجیـر کشـیده،      فکـر  ستم اجتماعی ـ سیاسی موجود که روشن اظهار تأسف شده و سی  کنند، زندگی می

  ).234: 1358لیدي، ه(» صورتی غیر مستقیم مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است
هـاي مختلـف مـردم و از آن میـان      گـروه   واکـنش   این دوران،  هاي نامتوازن توسعه در آبراهامیان نیز با تأکید بر ویژگی

  نـاهمگون و یـا توسـعۀ     ایـران فرآینـد توسـعۀ    در  1356-1342  به نظر آبراهامیان در دورة. کند فکران را ارزیابی می شنرو
براسـاس دیـدگاه   ). فصـل نهـم  : 1378آبراهامیـان،  (نیـافتگی سیاسـی رخ داده اسـت     ر کنار توسعهاجتماعی ـ اقتصادي د 

کـارگر صـنعتی را     متوسـط جدیـد و طبقـۀ     اقتصادي ـ اجتماعی نوسازي کرد و در نتیجه طبقـۀ    آبراهامیان، شاه در حوزة
حکومت و ساختار اجتماعی   هاي پیوند دهندة قهاین ناتوانی، حل سیاسی نوسازي نماید و   گسترش داد، اما نتوانست در حوزة



هـاي حـاکم و نیروهـاي اجتمـاعی را      شکاف بین گروه  هاي ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم را بست؛ راه  را فرسوده کرد؛
اجتمـاعی   نهاد سیاسی با نیروهاي  اندکی را که در گذشته پیوند دهندة هاي ارتباطی  که پل این  تر از همه بیشتر کرد و مهم

  . سنتی بود، ویران ساخت
توان بازیافت و مـورد   ها می ها، رفتارها و آثار مکتوب آن اندیشه  ،  این دوران را از خالل افکار فکران در  هاي روشن واکنش

هـاي   ر قالـب و اشعاري کـه د   قطعات ادبی،  هاي کوتاه، داستان  ها، این دوره، اعم از رمان آثار ادبی . تجزیه و تحلیل قرار داد
در . این دوره است فکران  یکی از منابع بازشناسی سبک فکري و رفتاري روشن  گردید، نوشته و منتشر می "نو"یا   کالسیک

فریـدون مشـیري، اخـوان      احمد شاملو،  سهراب سپهري،  چون فروغ فرخزاد، با مراجعه به آثار شاعران نوگرا هم  این نوشتار، 
ها درباره  ها و رویکردهاي آن شناخت عواطف،  شود تا احساسات،  رضا شفیعی کدکنی تالش میثالث، حمید مصدق و محمد

فکـران در مقابـل تحـوالت     توان به عنوان واکنش روشن این آثار را می. بندي و تبیین گردد طبقه  این دوران،  توسعۀ شهري
در پـی   "شناسی معرفتِی شهري جامعه"مقاله از موضع  این. آنان ارزیابی کرد  اجتماعی و فرهنگی دورة  سیاسی،  ، اقتصادي

هـاي چهـل و    ، یعنی رشد شهرنشینی و شهرگرایی در دهـه "پیامدهاي مدرنیته"فکران از  کاوش در تصور و دریافت روشن
  :گویی به سؤاالت زیر برآمده است این مقاله در پی پاسخ به عبارت دیگر . پنجاه است

  اند؟ ه تصور و دریافتی از تحوالت مربوط به نوسازي و شهرگرایی داشتهاین دوران چگون فکران  روشنـ 
  کردند؟ سویی می این تحوالت احساس هم با  و شناختی فکران به لحاظ عاطفی ـ آیا روشن

  فکران در آثار آنان چگونه منعکس شده است؟ ـ ناهمنوایی روشن
 دادند؟  فکران ادبی در برابر وضعیت موجود چگونه واکنش نشان می ـ روشن

. پـردازد  فکران ادبـی مـی   ـ شناختی روشن هاي عاطفی به تجزیه و تحلیل واکنش  و الجرم محدود، این مقاله با دیدگاهی ویژه، 
ایـن دوران نیسـت و بـا      فکـري  فضـاهاي روشـن    ۀهم  این شاعران، مبین این واقعیت تأکید کرد که آثار ادبی  در عین حال باید بر 

کـه   ایـن   فکري قابل بازیـابی اسـت و بـاالخره    هاي متعدد روشن بیشتر، فضاهاي شناختی ـ عاطفی گوناگونی در میان الیه   مطالعۀ
  .اند شناختی گاه با یکدیگر بسیار متفاوت ـ  هاي عاطفی شاعران مورد بررسی ما نیز با وجود برخی از شباهت

  

  بانی نظريم

دهنـدة ذهنیـت آنـان اسـت و از      سو نشـان  فکران ادبی، از یک هاي شناختی ـ عاطفی نویسندگان و سایر روشن  واکنش
  "تجربۀ مدرنیتـه "مارشال برمن با عنوان   مطالعۀ. شان ارتباط روشنی دارد سوي دیگر با ساختارهاي عینی محیط پیرامون

برمن تجربه و تفکر مدرنیسـتی در شـهرهاي لنـدن،    . هنی با شرایط عینی استهاي ذ اي از وابستگی تجربه نمونه) 1379(
او که در ضمن اثر خـود بـه   . دهد مدرنیستی خارج از مغرب زمین قرار می  پاریس، برلن، وین و نیویورك را در مقابل تجربۀ 

ایـن   د، تفکـر مدرنیسـتی   پـرداز  قرائت و تفسیر آثار ادبی قرن نوزدهم نویسندگان روسـی در شـهر مـدرن پترزبـورگ مـی     
برمن تفاوت بودلر و داستایوسـکی را بـا تقابـل پـاریس و پترزبـورگ در      . نامد می "نیافتگی مدرنیسم توسعه"نویسندگان را 

  : برد تري در تاریخ مدرنیسم راه می دهد و از تقابل مزبور به تقابل قطبی بزرگ میانۀ قرن نوزدهم توضیح می
کننـد   خود را مستقیماً بر اساس مواد و مصالح مدرنیزاسیون سیاسی و اقتصادي برپـا مـی    معۀمدرنیسم ملل پیشرفته که جا«

کننـد و در قطـب مقابـل، مدرنیسـمی کـه از دل       هـاي خـویش را اسـتخراج مـی     و از دل واقعیتی مدرنیزه شده، انرژي و آرمـان 
فتگی به ناچار بایـد جهـان خـود را بـر پایـۀ خیـاالت و       نیا مدرنیسم مبتنی بر توسعه... . خیزد نیافتگی برمی ماندگی و توسعه عقب

  ).1379برمن، . (»ها و اشباح تغذیه کند رؤیاهاي مدرنیته برپا سازد و خود را با تداخل و تقرب به سراب



و  "مدرنیسم بـدون مدرنیزاسـیون  "برمن تصویر و تجربه شهر، خیابان و مدرنیسم در سن پترزبورگ قرن نوزدهم را با  
مدرنیسـم  "کنـد و از   هاي ذهنی مدرن بـدون بنیادهـاي اقتصـادي ـ سیاسـی مـدرن تبیـین مـی         دیگر، دریافتبه عبارت 

  . گوید است سخن می "توسعۀ نامتوازن"که در بیانی دیگر، نوعی  "نیافتگی توسعه
) نوسـتالژیک (گنانـۀ   فکران براي مسئله مدرنیسم، عبارت است از نفـی غـم   هاي اصلی روشن حل به نظر ترنر، یکی از راه

داري عقالنی و صنعتی شـهري   گر سرمایه هاي خیالی که قبل از تأثیرات ویران زمان حال و به جاي آن، پناه آوردن به مکان
کـار بـا نقـد     فکـران محافظـه   فکران سوسیالیست، شامل روشن فکري در غرب، عالوه بر روشن جریان روشن. اند وجود داشته

کار انگلیسـی ماننـد الیـوت،     متفکران محافظه). 217 -215و  252: 1384ترنر، (شود  ز میداري نی رمانتیک آنان از سرمایه
ایـن    اي از کـم از نیمـه دوم قـرن هجـدهم، مجموعـه      انـد و انگلسـتان دسـت    داري اعتـراض کـرده   به عدم اصالت سـرمایه 

شـین و پیشـرفت صـنعتی را مـورد     فکران ادبی در انگلستان، تأکید افراطـی بـر ما   روشن. فکران را پرورش داده است روشن
این مبانی انسانیت را متزلزل نکند؛ پیشـرفتی کـه تصـویر     ند و مراقب بودند که پیشرفت صنعتی بیش از ادد انتقاد قرار می

ایـن   مرکـز توجـه برخـی از    . کند سازي و سیمان را تداعی می گیر شیشه هاي عظیم و چشم هواپیماها، تراکتورها، و کارخانه
صنعتی مدرن بـود    ویسندگان که متعلق به سنّت رمانتیسم ادبی بودند، نقد اخالقی از کیفیت زندگی در جامعۀشاعران و ن

  ).165-164و  174: 1381جانسون،(
هاي  هاي شهري متفاوت در پاریس، وین و برلین را در سال مدرنیسم) 286-337:1383؛ 236-210: 1996(اسکات لش 

شناسـی و در   زیبـایی   زمان در حوزة گیري تغییرات موازي و تقریباً هم قرن بیستم، با پی چرخش اواخر قرن نوزدهم و اوایل
شناسی، مدرنیسم به معناي واقع بودگی واقعیت فرهنگی و اجتماعی، محصول ترك  زیبایی  در حوزة. کند جامعه تحلیل می

موازي که همگی مستلزم درهم   ا چهار پدیدةاجتماعی ب  گفتن قطعی لنگرگاه نظمِ از بیرون تحمیل شده است، که در حوزة
هاي  طرد تاریخ یا گسستن از سبک تاریخی در هنر، نقاشی و معماري؛ نفی نسل: اند همراه است ریختن بنیادها، نظم و ثبات

هاي ملی و فردي؛ شهرنشینی و در هم ریختن حس پایداري زمان و مکان با درهم ریختن  زدایی از هویت تاریخی و مرکزیت
اندیشه؛ تکوین نهاد نفس بر اثر فوران غرایز یا فوران تصـادف و اختیـار در نظـام     مفروضات زمانی ـ مکانی در دنیاي هنر و  

جهان و تکوین نهاد من یا تحت کنترل قرار گرفتن انرژي لیبیدویی؛ و مبارزه با سیادت بورژوایی بر اثر ظهور ناگهانی طبقه 
هاي خرده بورژوایی به عرصه سیاست و در معرض دید قرار گرفتن طبقات عـوام در تـوازي   یافته و ورود نیرو کارگرِ سازمان

  شهري مزبور را با توجه به رابطۀ  هاي مدرنیسم اسکات لش، مؤلفه. آهن هاي راه ایستگاه هاي بزرگ و  باایجاد بولوارها، فروشگاه
ترین  در مدرنیسم وینی، اشرافیت، مهم. کند بررسی می "دیگريِ مهم"ترین طبقه اجتماعی به عنوان  طبقه بورژوازي با مهم

. کار تبدیل شد این دلیل مدرنیسم وین تا حد زیادي به یک مدرنیسم محافظه طبقه اجتماعی در رابطه با بورژوازي بود و به 
ترین طبقات اجتماعی بودند  مهمدر عوض، در پاریس اواخر قرن نوزدهم، طبقات عوام و خرده بورژوازي در رابطه با بورژوازي 

اش با  رابطه  بورژوازي در برلین به واسطۀ. این دلیل، مدرنیسم پاریس توانست به عنوان نیرویی زنده و رادیکال دوام آورد و به 
مانـدگی دیـدگاه    در برلین ویـروس عقـب  . امر مدرن در برلین، ضد دولتی یا دست کم غیردولتی است. دولت شکل گرفت

گیري شهر به سمت اعتالي  در برلین، نیروي اصلی اوج. العاده نیرومند شد وجب ظهور دستگاه اداري و ارتشی فوقسیاسی، م
مدنی   جامعۀ  )فکران فرهنگی برلین جنبش روشن(در برلین نهضت انفصال . فرهنگی، بیرون از دولت و غالباً مخالف دولت بود

این   ش عملی دولت و جامعه مدنی در وین، در آلمان شاهد ناسازگاري دیرینۀ در تقابل با آمیز. را علیه دولت وارد گود کرد
ایجاد  مدنی و کامالً متمایز از دولت و تا حد زیادي در مخالفت با دولت   نهادهاي فرهنگی مدرن، در جامعۀ. دو حوزه هستیم

در قیاس با بورژوازي متکی   ي فرهنگی است،ها در آلمان بورژوازي فرهنگی، یا بخشی از بورژوازي که متکی بر سرمایه. شدند



ناپذیر بورژوازي حضور قدرتمندي  از سوي دیگر دولت به عنوان جزء جدایی. موقعیت نیرومندي داشت  بر سرمایه اقتصادي،
این که بورژوازي متکی بر سرمایه فرهنگی، وابسته به دولت است و دولت تعداد زیـادي از کارمنـدان دولتـی     دیگر . داشت

مـدنی نامناسـب     ها، وضعیت را براي ظهور مدرنیسم فرهنگـی و جامعـۀ   این ویژگی . کرده را در اختیار خود داشت حصیلت
این میان، تضاد بین بورژوازي و جامعۀ مدنی، آن چنان که در قالب تضاد دولت و مدرنیسم فرهنگی توضیح  در . ساخته است

 . ها استداده شد، در آلمان بسیار شدیدتر از سایر کشور
اي برخـوردار   به چاپ رساند، از تأثیر گسـترده  1938که لوییس ویرث در سال » شهرگرایی به عنوان یک شیوة زندگی«مقالۀ 

 "نـاامنی "دي با احساس تنهـایی، انـزوا و   سازمان و فاقد همبستگی اجتماعی و شهرنشینان را افرا ویرث زندگی شهري را بی. بود
اي مبتنی بر قراردادهـاي مـالی و مناسـبات سـرد و عقالنـی       ریزد و جامعه س اجتماعی در هم میبا رشد شهرها، ح. معرفی کرد

ویژگـی زنـدگی در شـهرها بـه عنـوان       6سـازمانی اجتمـاعی   و بـی  5این است کـه انـزوا   استدالل اساسی ویرث . یابد گسترش می
، گمنـامی، سـطحی و   7شـدن  یک، قطعـه قطعـه   هاي شخصی نزد فقدان آشنایی. هایی بزرگ، متراکم و ناهمگون است گاه سکونت

هـاي آشـکار، الگـوي پیچیـدة      گرایی، تطابق قرارداد مالی نزدیک و روابط اجتماعی دور، تعارض پذیري و تخصص گذرا بودن، تنوع
بـه  . حاصل تراکم زنـدگی شـهري اسـت    هاي روابط انسانی در شهرها و  و تسلط کنترل اجتماعی رسمی، از ویژگی 8گزینی جدایی

ثبـاتی، نـاامنی و    پـذیري، بـی   شـکند و تحـرك   نظر ویرث، ناهمگونی افراد در زندگی شهري، ساختارهاي مستحکم را در هم مـی 
بـه نظـر ویـرث، بـین نـوع      . آورد هاي اجتماعی متقاطع و مماس با یکدیگر را به بار مـی  ها به تعداد متنوعی از گروه پیوستگی آدم

هـا در بـاب زنـدگی، بـا      شناختی و نگـرش  هاي روان ها، ویژگی دارد و انواع معین شخصیت اقامت و زندگی روانی ارتباطاتی وجود
کم بـه سـه    هاي ویرث دست دیدگاه. کند هاي اجتماعی قوي را دچار ضعف می اقامت در شهر ارتباط دارد و زندگی شهري هویت

ة فضـا؛ وجـود اجتماعـات در شـهرها، و وجـود      کنند تشخیص نامناسب ویرث از سرشت تعیین: دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است
  . ها ایدة شیوة مسلط زندگی به دلیل تنوع این فرهنگ با  "هاي گروهی فرهنگ"تعارض در مناطق غیرشهري؛ برخورد میان 

دهـد کـه پویـایی و     گیدنز در مدرنیته، سه جنبۀ اساسی جدایی زمان و مکان، ازجاکندگی و بازاندیشی را تشخیص می
بـود، ولـی در    9در جوامع سنّتی زمان همیشه در پیوند با مکان: آورند اجتماعی در جامعۀ مدرن را به بار می تحرك زندگی

پیدایش مدرنیته با تقویـت روابـط   . مدرنیته، زمان معیار سنجش پیدا کرد و پیوند نزدیک میان زمان و مکان گسیخته شد
از جهـت محلـی، از هرگونـه موقعیـت      "دیگـران غایـب  ". اختبیش از پیش زمان را از مکان جدا س "دیگران غایب"میان 

هـاي محلـی کـنش متقابـل و      ازجاکندگی، مستلزم جداشدن روابـط اجتمـاعی از محـیط   . اند تعامل چهره به چهره محروم
کارهـاي ازجاکنـدگی را    هـاي انتزاعـی سـازو    نظـام . هاي زمانی ـ مکانی نامشخص است  تجدید ساختار آن در راستاي پهنه

هـاي   هـاي نمـادین و نظـام    نشـانه : در جامعۀ مدرن دو نوع سازوکار ازجاکنـدگی از اهمیـت برخوردارنـد   . دهند می تشکیل
در  "اسـتاندارد  ارزش"اند از برخی وسایل تبادل، مانند پول، که به دلیل برخورداري از  هاي نمادین عبارت نشانه. تخصصی

این دلیل کـه اوالً نـوعی    گیرد، به  پول زمان و فضا را نادیده می. اند هاي اجتماعی گوناگون قابل تبدیل و تعویض میان بافت
هاي تخصصی نیز از طریق گستردن  نظام. سازد وسیلۀ ارتباطی است و ثانیاً مبادالت میان افراد غایب و ناآشنا را ممکن می

شـود   یشی در جامعۀ مدرن مربوط میبازاند. کنند معنی می العات فنی با اعتبار عام، زمان و مکان را بیهاي اط بعضی روش

                                                
5. Isolation 
6. Social disorganization 
7. Segmentalization 
8. Segregation 
9. Place 



ها براساس  ها و نگرش چنین تجدید نظر مداوم در روش هاي فعالیت اجتماعی و هم به حساسیت و تأثیرپذیري بیشتر حوزه
  . هاي نوین اطالعات یا دانش

ایمن بودن، یعنی در اختیار داشتن  شناختی،  از نظرگاه هستی. است 10"شناختی امنیت هستی"بحث دیگر گیدنز، مسئله 
به نظر گیـدنز  . اند هاي وجودي بنیادین که همۀ آدمیان در طول عمر خود به نحوي به آن پرداخته هایی براي پرسش پاسخ

ایـن   آن سـوي   در. ناخودآگاه و خودآگاه عملی انسان، محمل و لنگرگاه عاطفی و شناختی احساس امنیت وجـودي اسـت  
. احساس، هرج و مرج، به معناي از دست رفتن مفهـوم واقعیـت اصـیل اشـیا و دیگـر اشـخاص، در کمـین نشسـته اسـت         

شناختی چهار حوزة هستی، فناپذیري و زندگی انسانی، تجربۀ دیگـران و تـداوم هویـت شخصـی را در      هاي هستی پرسش
اب هستی یا تالش براي کشف چهارچوب وجودي بـراي واقعیـت   پاسخ به پرسش در ب). 86-75: 1378گیدنز، (گیرد  برمی

دومـین پرسـش   . ناپذیر امـور روزمـره   ایجاد نقاط مرجع هستی در جریان ادامۀ وقفه بیرونی، تالش دائمی انسان است براي 
بارت است شناختی ع مرگ زیست. شود در قیاس با نامتناهی بودن زمان یا جاودانگی مربوط می  اساسی، به فناپذیري آدمی

گیدنز رابطۀ پدیدة تجربۀ مـرگ را بـا   . است "عدم یقین مطلق"نوعی  11"مرگ ذهنی"از توقف وظایف فیزیولوژیک بدن و 
اعتماد به . خورد هاي وجودي با وجود اشخاص دیگر پیوند می سومین دسته از پرسش. کند چگونگی روابط اجتماعی بیان می

اعتماد به دیگران، ابتدا از اعتماد . از هویت شخصی است پایدار و مفهوم منسجمی دیگران، سرمنشأ تجربۀ یک دنیاي بیرونی 
رفته بر مبناي آن ماهیت  گیرد و بعدها رفته بنیادین یا اطمینان به کسانی که مراقبت از کودك را برعهده دارند سرچشمه می

هویـت  . شـود  شخصـی مربـوط مـی   هاي وجودي به هویـت   چهارمین دستۀ پرسش. گیرد ذهنی زندگی اجتماعی شکل می
اعتماد . آورد شخصی عبارت است از تداوم فرد در زمان و مکان، اما به صورت بازتاب تفسیري که شخص از آن به عمل می

کنـد و   از تهدیدها و خطرات و پیشامدهاي ناگوار حفاظت می 12بنیادین، نوعی پیلۀ حمایتی است که افراد را در برابر ترس
فردي که از نظر وجودي احسـاس نـاامنی    .ها امیدواري و شهامت خود را حفظ کنند در رویارویی با آن شود افراد باعث می

نگرانی از فراموش شدن و اضطرابِ از . یابی به استنباط پایداري از زنده بودن خود عاجز باشد کند، ممکن است از دست می
یر فشار رویدادهاي خارجی، در بیشتر موارد از عواقـب  یا درهم شکسته شدن ز  یاد رفتن، ترس از غرق شدن در مشکالت،

چنین فـردي  . آورد را به بار می "مرگ درونی"فردي به نام   ها، نوعی تجربۀ ها و ترس این نگرانی . چنین احساساتی هستند
هاي  هنگفر). 83همان، (حالت شده است  اش مرده و بی کند که نیروي پویایی و تحرکش از بین رفته و هستی احساس می

روابط خویشاوندي : قرار دارند این هراس شناختی و فروکاهش  سنّتی، تحت تسلط چهار زمینۀ محلی اعتماد، امنیت هستی
هـاي   شناسی یک محیط آشنا؛ کیهان  دهندة روابط اجتماعی؛ اجتماع محلی به عنوان فضاي سازندة به عنوان وسیلۀ سازمان

آینده که در یـک زمـان     کنند؛ سنت به عنوان وسیلۀ ارتباط حال و اعتماد تزریق میمذهبی که معموًال به تجربۀ رویدادها 
پذیرد؛ به نظر او، زندگی  هویت را نمی وجود این، گیدنز تفسیر ویرث از زندگی شهري بی  با. پذیر روي به گذشته دارد برگشت

گی غیر شخصی زندگی شهري مدرن را در مقابل توان ویژ شهرها و در شرایط مدرن نیز ادامه دارد و نمی اجتماعی در کالن
ها و مناسبات اجتماعی، کماکان به زندگی شهري  روابط نزدیک، دوستی  اعتماد شخصی،. قرار داد روابط شخصی و صمیمی 

 ایده است که مدرنیته باعث زوال این   گیري اساسی مطالعات گیدنز در تقابل با جهت. بخشند معنا و به شهروندان هویت می
از نظر گیدنز مدرنیته از چهار تجربه تقاطع غریبگی و آشنایی؛ تقاطع اعتماد شخصی و پیوندهاي غیـر  . اجتماع شده است
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گیـدنز،  (هاي انتزاعی و دانایی روزانه؛ و تقاطع پذیرش عملی و فعالیت درگیرانه تشـکیل شـده اسـت     شخصی؛ تقاطع نظام
1377 :139.(  

جامعه، بخشی اساسی از هستی انسانی و محیط بالفصـل  . است "هستی"، خود هاي وجودي یکی از چهار حوزة پرسش
روابـط  "گردد که با حوزة  باز می "هستی اجتماعی"پرسش وجودي در وهلۀ اول، به همین . سازد و نزدیک زندگی او را می

اي، در واقـع   شاوندي و محلـه توسعۀ ناموزون مدرنیته و شهرگرایی، با فروپاشی زندگی خوی. پوشانی دارد نیز هم "با دیگران
اجتماع منبع هویت است و با نظارت بر تعهدات و انتظارات افراد، یک مفهوم اخالقی شمرده . کند را تضعیف می "اجتماع"

دهـی   نگـرفتن منـابع جدیـد سـازمان     هاي زندگی جمعـی و شـکل   فروپاشی اجتماع به عنوان منبع سنتی صورت. شود می
هاي اجتمـاعی،   و فاقد صورت  شکل این جامعۀ بی در . انجامد می 13وار ی، به توسعۀ جامعۀ تودهاجتماعی در شهرگرایی افراط

به عقیدة رویل، اجتماع از نظر روانـی، بـه عنـوان فضـایی بـراي احسـاس امنیـت        . یابد شناختی گسترش می ناامنی هستی
فروپاشی پیوندهاي اجتماعی، دیگر خود را نـه  و بعد از  "وار جامعۀ توده"این دلیل در عصر  شناختی مهم است و به  هستی

دیکنز نیز معتقد اسـت  ). 70: 1377افروغ، (یابیم  هایی تنها می جزیره  در یک رابطۀ منسجم و به هم پیوسته، بلکه به مثابۀ
  : شود شناختی می که گسترش روزافزون زمانی و مکانی زندگی اجتماعی، منجر به ناامنی هستی

و به کجـا تعلـق داشـتن خـود      فرآیندهاي تأثیرگذار بر خود و زندگی روزمره و از چه کسی بودن، حالتی که مردم، از «
شـود و افـراد بـه     شناختی و خودیابی آغـاز مـی   تالش براي بازیابی امنیت هستی  این حالت، در . فهم و درك ناچیزي دارند
ـ  اي سرازیر می سوي ناکجاآبادهاي محلی » ی از اسـتقالل و هویـت خـود را بـه دسـت آورنـد      شوند که بتوانند در آن، میزان

  ).80: همان(
شـان دشـوار    اي بین خود و دنیایی کـه فهـم آن بـر    نامحسوس، اي منظم و اغلب ها به شیوه در چنین وضعیتی، انسان 

 "گریـز  هـاي  تـالش "انـدازي را   ایـن فاصـله   ) 1976(دیکنز با استعانت از نام کتاب کوهن و تـایلور  . اندازند است فاصله می
: 1377دیکنز، (شناختی است  نامد که هدف از آن، حفظ کنترل و نظارت خود بر دنیاي پیرامون و کسب امنیت هستی می
هاي گریز، تصاحب منـاطق خودمختـار و ابـراز خـود بـه دور از       جامعه مدنی سرشار از نویدهایی براي تالش). 30و 35-36

  . )همان، فصل چهارم(ست اقتدار و حاکمیت محیط شغلی و مقررات دولتی ا
وجـود دارد و جغرافیـا خـودش بـه عنـوان یـک        "فضا"در نظریۀ اجتماعی اخیر، یک اکتشاف و کاوش فزاینده دربارة 

از جغرافیاهـاي مقاومـت سـخن    ) 1997(پیـل و کیـث   . بـراي مثـال، اس  . گـردد  فرهنگی و سیاسی باز تعریف مـی  14رویه
تـوان   و فهـم دنیـا را نمـی    بـین رویـه    رابطـۀ  .گذارنـد  سیاسی را به بحث مـی  رویهفضاهاي جغرافیایی و   گویند و رابطۀ می

تلقـی کـرد و ارتبـاط آن را بـا     ) 1360: 1378کاسـیرر،  (توان یک صورت فرهنگـی نمـادین    حتی علم را می. نادیده گرفت
ط منطقـی بـین عناصـر    به نظر رلف روابط سـاختاري هویـت یـک مکـان را ارتبـا     . انسان مدرن مورد بررسی قرار داد رویه
شـود و بـا توجـه بـه      طور اجتماعی برساخته مـی  هویت مکان به. دهد تشکیل می "محیط فیزیکی، فعالیت و معنا"  گانۀ سه

انسـان   ).53: 1377فـروغ،  ا(شـود   هاي بشـري، هویـت مکـان نیـز دگرگـون مـی       ها و تجربه ها، انگیزه تغییرپذیري فعالیت
گـر درك عمیـق و    این معـانی در عـین حـال، بیـان     هاي معنادار است و  سرشار از مکان بودن، به معناي زیستن در دنیایی

طـور   انـد و بـه   هـاي زنـدگی بشـري    هـا و زیبـایی   هاي هستی، هراس فضاها ترکیبی از واقعیت. ها از دنیاست پیچیدة انسان
  . اثباتی و پدیدارشناختی دارند  طبیعی و فرهنگی،  عاطفی، شناختی،  زمان جنبۀ هم
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  چهارچوب تحلیلی و فرضیات تحقیق

گرفتن نقش پدیدارشناسی شناخت به عنوان عامل میانجی را نشانه  ترین انتقاد بر دیدگاه ویرث، جبرگرایی او و نادیده مهم
ثباتی و هنجارگریزي زندگی شهري، بیشتر زاییدة عدم توازن و تعادل در فرآیند توسـعه شـهري اسـت و     حالت بی. رود می

در شـهر  . توان سرنوشت محتـوم زنـدگی در شـهر دانسـت     را نمی  بنابراین، ناامنی، تنهایی و زوال روابط نزدیک و صمیمی
هـا و عناصـر فرهنگـی را     ویـرث، نگـرش  . هاي شخصی و غیر شخصی مناسبات انسانی وجود دارد زیستی صورت امکان هم

سـازمانی اجتمـاعی و    دانـد؛ در ایـن صـورت بـی     کنان شـهر مـی  اندازه، تراکم جمعیتی و ناهمگونی سا بازتاب عوامل کمی 
به چگونگی توسعۀ شهري از حیـث سـرعت توسـعه، و     ،هنجاري ثباتی و بی شدت بی. ناپذیر خواهد بود هنجاري اجتناب  بی

ش روابـط ـ   شهري، با کاه  توان گفت که توسعۀ می) 37: 1964(با کاربرد مفاهیم آلفرد شوتز . گردد میزان توازن آن باز می
اندازه و تـراکم و نـاهمگونی جمعیـت     با رشد . همراه است 16مکانی زمانی و هم یا روابط اجتماعی مبتنی بر هم) رودرو( 15ما

یابد و با افزایش فاصله فضـایی، روابـط    مکان است، به تدریج گسترش می زمان ولی ناهم که روابط هم) دور( 17ها آن ـروابط  
اي، و بـا   و زوال مناسبات خـانوادگی و محلـه   "اجتماع"با فروپاشی . گردد رودررو از بین رفته و رابطۀ دور جایگزین آن می

نـاامنی  . کنـد  شناختی در بین شهروندان رشد می ناامنی هستی یافته و رشد مناسبات غیرشخصی، اعتماد اجتماعی کاهش
هویتی زندگی شهري است، ولی برخالف نظر ویرث و مطابق نظر گیدنز، زندگی شهري لزومـاً بـا    شناختی حاصل بی هستی

وم در شـرایط خـاص، تـدا   . هویتی نیـز وجـود دارد   هویتی همراه نیست و امکان توسعۀ شهر بدون گسترش ناامنی و بی بی
شـود و   بخشی، مـانع رشـد خألهـاي شـناختی و عـاطفی مـی       هاي جدید اعتماد و امنیت هاي قبلی و پیدایش زمینه زمینه

ایـن شـرایط، توسـعۀ جامعـۀ مـدنی و       یکی از . بنابراین انتقال به جامعه مدرن با افزایش ناامنی وجودي همراه نخواهد بود
   .گیري مشارکت ذهنی و عینی آنان در حیات شهر است ابراین شکلفکران و بن امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی روشن

ایـن    هـاي  مدرن به شرایط جدید، چـارچوب نظـري و فرضـیه    هاي گیدنز در قالب گذار از دوران پیش اندیشه بازخوانی 
اد در اجتماعـات و  گیـدنز بقـاي اعتمـ   . هایی همراه است این نوشتار با تفاوت این، رویکرد  با وجود . دهد مقاله را تشکیل می

ا، توصـیف  اما هـدف م . این امر با تجربۀ مدرنیتۀ غرب سازگاري دارد گذارد و  روابط شخصی را در دوران مدرن به بحث می
پاي سازوکارهاي ازجاکندگی یا  نوعی مدرنیته و یا به تعبیر بهتر، نوعی جدایی زمان و فضا از یکدیگر است که با تغییر پابه

هـاي اعتمـاد و    هـا و محـیط   گیدنز به طور کلی، از تفاوت نظـام . چنین بازاندیشی همراه نبوده است و همهاي انتزاعی  نظام
مـدرن بـه شـرایط     گوید و به مسایل و عوارض انتقال از شرایط پیش مدرن و مدرن سخن می هاي پیش مخاطره در فرهنگ

یا تصویر عصـر جدیـد    "شناسی مدرنیته پدیده"مطالعه  این مقاله، مسئله انتقال و عبور را از طریق . مدرن کمتر توجه دارد
مدرنیته چگونه بر شاعران ما پدیدار گردید و از چـه محتـواي عـاطفی و شـناختی برخـوردار      . کند در آثار ادبی بررسی می

ع و این مقاله، توصیف تصویر شهر و زندگی مدرن در آثار شاعران معاصر است، ولی ادعاي ارائـۀ تصـویري جـام    بود؟ هدف 
ایـن   هاي موردي آثار چنـد شـاعر معـروف     هاي چهل و پنجاه ندارد و به بررسی فکران یا شاعران دهه عام را نزد همۀ روشن

  . کند دوران بسنده می
مـدرن بـه فرهنـگ مـدرن، بـا درهـم شکسـتن         زده و ناموزون از فرهنـگ پـیش    جدایی ناگهانی زمان و فضا، یا حرکت شتاب

هـاي عـاطفی و    هـاي اجتمـاعی، چـارچوب    هاي دینی و سنت خویشاوندي، اجتماعات محلی، باورداشتهاي اعتماد روابط  محیط
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جـدایی  . همراه اسـت  18شناختی وضعیت انتقال ناموزون با توسعۀ ناامنی هستی. شکند شناختی، احساس امنیت افراد را درهم می
نظمـی، ذهـن را بـه     پاشـیدگی و بـی   این از هـم   صل اززند و اضطراب حا هستی را برهم می 19شناختی ناگهانی زمان و فضا، نقشۀ

هاي معنادار، اضـطراب را کـاهش و    ساختن فضاهاي تخیلی یا جستجو براي مکان. کند هاي شناختی جدید وادار می ترسیم نقشه
دیگـر   گـویی بـه   هـایی را بـراي پاسـخ    چـارچوب  "جغرافیـاي تخیلـی  "این فضاهاي معنادار و   .دهد امنیت وجودي را افزایش می

فرد در جغرافیاي تخیلی خود براي تداوم بخشیدن به امور روزمره، نقاط مرجـع متفـاوتی را   . سازند هاي وجودي فراهم می پرسش
جدایی ناموزون زمان و فضا با از بین رفتن احساس اعتماد به روابـط شخصـی، روابـط محلـی و خویشـاوندي و      . کند جستجو می

پـارچگی محلـی و    ایـن وضـعیت، از دسـت دادن همبسـتگی و یـک      نتیجـه  . همـراه اسـت   اعتمـادي بـه دیگـران    طور کلی بی به
  . است 20خویشاوندي و حس تنهایی و انزوا

اي  هاي چهل و پنجاه، جامعـۀ تـوده   این است که با گسترش شهر و رشد شهرنشینی در دهه این مطالعه  فرضیۀ اساسی 
هـایی چـون از دسـت دادن نقـاط مرجـع؛       یگانگی اجتماعی با شاخصپاي آن، از خود ب یافت و پابه هرچه بیشتر توسعه می

. کـرد  حس فناپذیري؛ فقدان اعتماد اجتماعی و کاهش حس هویت شخصی در بین شهرنشینان و مردم تهران رسـوخ مـی  
انجامیـد و بـا حـس     در بین مردم مـی  "شناختی ناامنی هستی"شناختی ـ عاطفی به پیدایش   ها از لحاظ روان این شاخص 
  هاي چهل و پنجاه، به عنوان الیـۀ حسـاس جامعـه،    شاعران دهه. رس، نگرانی، اضطراب و ناامنی روحی و روانی همراه بودت

  . کردند هاي آن را بیش از دیگران درك می ها و تنش اي قرار داشته و تب و تاب، موج توده  این جامعۀ در بطن 
هـا   بخشید و در فقدان انسـجام اجتمـاعی، بـه آن    س امنیت میدر این میان، فضاهاي جانشین تخیلی به شاعران احسا

انتزاعـی، انسـجام اجتمـاعی فروریختـه را       اي داد؛ شاعران در فضاهاي آرمانی خویش، به شـیوه  هویت و به زندگی معنا می
ر شـاعران  ، در آثـا )1372کـدکنی،   شفیعی(، به عنوان صور خیال ادبی 21هاي فضایی استعاره. کردند بازسازي و جستجو می

بنـابراین،  . ایدئولوژیک، فرهنگی و معنایی خـود را دارنـد   دهند که در عین حال بار  گوناگون را شکل می 22ها و تعابیر سازه
هاي سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی دوران در آثـار    زندگی و جنبه  زمان فضاهاي عمومی طور هم عالوه بر فضاهاي شهري به

  .دهد این دوران نشان می این مقاله را براي تحلیل برخی از آثار ادبی  الگوي مفهومی  1نمودار . یابد شاعران نمود می
  

  شناختی مالحظات روش

احمـد شـاملو،     سـهراب سـپهري،   این مطالعه با استفاده از روش تحلیل کیفی صورت گرفته و آثار شاعران نوپردازي چـون   
تـا قبـل از   ( 1350و  1340هـاي   کدکنی، فروغ فرخزاد، فریدون مشیري و حمید مصدق را که در دهـه  محمدرضا شفیعی  

منابع ما در اغلب موارد، مجموعه کامل اشعار شاعران مذکور است . دهد اند، مورد بررسی قرار می سروده شده) انقالب اسالمی
هـاي مـورد    اند، ولی اشعار انتخاب شده براي تحلیل محتوا، همگـی در دهـه   هاي اخیر تجدید چاپ شده که عموماً در سال

امین موجـود در الگـوي   این دوران، بر مبناي مض شناختی مرتبط با توسعۀ شهري  تصاویر عاطفی و . اند بررسی سروده شده
فکران ادبی مزبور، در  تحلیل محتواي مضامین آثار روشن. شوند این شاعران جستجو و معرفی می تحلیلی پژوهش در اشعار 

این آثار یکسان   این مطالعه به همه  استناد. سازد ها را فراهم می پیوند با چهارچوب نظري پژوهش زمینه الزم براي تبیین آن

                                                
18. Ontological insecurity 
19. Cognitive map 
20. Isolation 
21. Spatial methaphors 
22. Constructions 



این شاعران بدین دلیل انتخاب  . ی ما، بیان یک وضعیت نوعی است و نه تحلیل افکار شاعر یا شاعرانی خاصهدف کل. نیست
بـا وضـعیت     اشعار شاعران در عین حفظ سبک ویژه خود،. شده است اند که آثار آنان، در دورة مزبور بسیار خوانده می شده

وقتی . و صورت خاصی از تبلور و تجلی فرهنگ یک دوران است تخیلی ـاجتماعی آنان در ارتباط است و بازنمایی عاطفی  
دهنـدة   ایـن اسـتقبال نشـان    شـود،   گیرد و بسیار خوانده مـی  اشعار و آثار یک شاعر در عصر خویش مورد استقبال قرار می

تی، زنـدگی و  هاي شاعر از هس مشابهت ذهنی و روانی شاعر با انبوهی از مردم آن عصر به عنوان خوانندگان اوست و تجربه
این  این دلیل، مضامین و صور خیال   به. سان است هاي بسیاري دیگر هم مرگ دیگران و حتی از هویت ِشخصی او با تجربه

طور مکرر، به  این نوشتار، به در بخش تحلیلی . توان حتی با دنیاي خوانندگان آنان در یک نسل سازگار دانست شاعران را می
این دلیل در هر مورد تنها امکان ذکر نام شاعران بدون اشاره به شماره صفحات اثر آنـان وجـود    ه شود و ب اشعار استناد می

اند که لزوماً به یک شعر تعلق  چین به دنبال یکدیگر آمده در برخی موارد، قطعات مختلف شعري از یک شاعر با نقطه. دارد
           .شان به دنبال یکدیگر آمده باشند ولی به دلیل تناسب ندارند و ممکن است از اشعار گوناگون شاعر گزیده شده باشند،

                  
  پژوهش مدل مفهومی . 1نمودار  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  
  
  

   

  فروپاشی پیوندهاي اجتماعی

  

  گسترش ناموزون زمانی و مکانی زندگی اجتماعی

  از خود بیگانگیاحساس 

  شناختی ناامنی هستی

   
  هاي گریز تالش

  
  گریز تخیلی. 1               

  میل به مهاجرت. 2               

  انتظار. 3               

  میل به مرگ. 4               



  اي عصر جدید، رشد شهري و پیدایش جامعۀ توده

شدن رابطـه بـین انسـان و طبیعـت را کـه بـا رشـد صـنعت و از هـم           شکسته "سالگی اي هفت بعد از تو "در شعر خزاد فر
هـا بـه    گویـد کـه در آن آدم   اي سـخن مـی   گیري جامعـه  او از شکل. کند گسیختن روابط اجتماعی همراه است توصیف می

زنـدگی، بـه رفتـار سیاسـی کـاذب، قتـل و         ی، به عنوان مظهر فضاي عمـوم "میدان"کنند و حضور در  یکدیگر خیانت می
پرستی غلبه دارد و در عـین حـال بـه دروغ از     هاي مادي و پول اي، نگرانی در چنین جامعه. خیانت به یکدیگر آغشته است

ایـن رشـد    کننـد و   هاي سیمانی به عنوان نماد گسترش شهري رشـد مـی   این دوران مکعب  در. شود عشق سخن گفته می
دهد و در ظلمـت   چیز را از دست می این شرایط همه کند در  شاعر احساس می. کند انی گرانی را تحمیل میهاي انس هزینه

  : کند و بدون چراغ حرکت می

اي بـود   کـه رابطـه  / بعد از تو پنجره/ بعد از تو هر چه رفت، در انبوهی از جنون و جهالت رفت/ اي هفت سالگی
هـا   بعد از تو ما صداي زنجره/ شکست/ شکست/ شکست/ ن ما و نسیممیا/ میان ما و پرنده/ سخت زنده و روشن

بعد از تو / بعد از تو ما به هم خیانت کردیم.../ سازي دل بستیم هاي اسلحه و به صداي سوت کارخانه/ را کشتیم
اي گرفتـۀ دیوارهـ   هـاي گـچ   از گیجگـاه / هاي منفجرشدة خون و با قطره/ هاي سرب با تکه/ ها را ما تمام یادگاري

که قاتل یکـدیگر  / بعد از تو ما/ مرده باد  باد، زنده/ و داد کشیدیم/ ها رفتیم بعد از تو ما به میدان/ کوچه زدودیم
بـراي سـهم عشـق    / هایمان نگـران بودنـد   در جیب/ هامان چنان که قلب و هم/ براي عشق قضاوت کردیم/ بودیم

ایـن مکعـب     چقدر باید براي رشـد / چقدر باید پرداخت../ .ها رو آوردیم بعد از تو ما به قبرستان./ قضاوت کردیم
  ...چراغ به راه افتادیم ما بی/ ایم از دست داده باشیم، از دست داده/ ما هر چه را که باید/ سیمانی پرداخت؟

هـا و رشـد    در این شعر، تمایل به بازگشت به دوران خوش کودکی و بـه عبـارت بهتـر، دوران قبـل از سـوت کارخانـه      
پـردازد و   اشعاري که به ستایش گذشته می. زند هاي سیمانی، به عنوان نمادهاي عصر صنعتی و شهرنشینی موج می مکعب

گـر   کند، نشان هاي از دست رفته با حسرت و افسوس یاد می از روزهاي خوب و زمانۀ همراه با جذبه و حیرت و راز آن دوره
، تصویري روشن از فرآینـد پایـان زمانـۀ سرشـار، سـالم و      "تولدي دیگر"فرخزاد در . اي نادلپذیر است آینده گریز از حال و 

  .دهد تصویري از آغاز عصر سرما و تنهایی ارائه می "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد "رازآلود و روزهاي خوب؛ و در 

ران پـر  آن شاخسا/ هاي پر از پولک آن آسمان/ آن روزهاي سالم سرشار/ آن روزهاي خوب/ آن روزها رفتند 
آن / هـاي بـازیگوش   هاي بادبـادك  آن بام/ ها به یکدیگر هاي تکیه داده در حفاظ سبز پیچک آن خانه/ از گیالس

در ازدحـام  / هـا  هاي گیج از عطر اقاقی و گم شدند آن کوچه.../ آن روزها رفتند/ ها هاي گیج از عطر اقاقی کوچه
اکنـون  / آه/ زد هاي شمعدانی رنـگ مـی   با برگ/ هایش را و دختري که گونه.../ برگشت هاي بی پرهیاهوي خیابان

  ... .اکنون زنی تنهاست/ زنی تنهاست
و یـأس سـاده و غمنـاك    / در ابتداي درك هستی آلودة زمـین / در آستانۀ فصلی سرد/ زنی تنها/ این منم و 

  .هاي سیمانی و ناتوانی این دست/ آسمان

گویـد   شود؛ فرخزاد مـی  رود و به نماد شهر مدرن تبدیل می کار می طور مکرر به در اشعار شاعران به "سیمان"مضمون 
و در جاي دیگر احساس انفعال خـود را در دوره جدیـد چنـین بیـان      "این مکعب سیمانی پرداخت چقدر باید براي رشد "

و در  "و سـیمان روزگار آهن "کدکنی در . "هاي سیمانی این دست  و ناتوانی/ زمین  در ابتداي درك هستی آلودة": کند می
  :کند شنود که عشق، صبح و گل را ستایش می این قرن را می  صداي آوازي بیگانه با "ایمان قرن بی"



در روزگار آهـن و  / هاي سادة ده را ستاید کلبه او می./ ایمان در قرن بی/ در روزگار قلب مصنوعی/ ستاید عشق را او می"
  . "سیمان

او . "ترسم من از سطح سیمانی قرن می"گوید  مصدق می. نامد می "آهن، سنگرویش هندسی سیمان، "را  سپهري شهر
ایـن   مـردم بـه     آورده بود و همۀ کند که مشکل کمبود سیمان را پیش  ها اشاره می و سازهاي شهري در آن سال به ساخت 

بانـگ  / و همه مردم شـهر ": کرد این میانه در حال نابودي بود فکر نمی ایمانی که در  کمبود اعتراض داشتند، ولی کسی به 
ایمانی رایج در زمانه حکایـت   فرخزاد نیز از بی ."ایمان نیست که چرا / و کسی فکر نکرد/ که چرا سیمان نیست/ اند برداشته

که نام آن کبوتر / دانست کس نمی و هیچ": ها گریخته است کند که از قلب ایمان را به کبوتري غمگین تشبیه می  کند و می
  . "ایمان است ها گریخته،  کز قلب/ غمگین

در کارخانـه    اسـت،  "بهار، برگ، نسیم و عطر  :هاي جاري جشن طبیعت جمله"در دیدگاه فرخزاد زبان زندگی که زبان 
/ گرفته بود و سیاه/ از تالطم صنعت، تمام سطح سفر":  کند که چنان که سپهري در طی سفر خود احساس می هم. میرد می

اند و در  پناه برده "حمام ادکلن"به  "ها فقر باغچه"و  "ها قتل عام گل"در شعر فرخزاد برخی در زمانۀ . "داد و بوي روغن می
هاي  براي فرخزاد یکی از نشانه. کنند استفاده می "محصول کارخانجات عظیم پالسکو"هاي سرخِ  هاي طبیعی از گل نبود گل

خواهد باور کند که باغچـه   کسی نمی/ ها نیست کسی به فکر گل"گر زیست است و دی دوران جدید، زوال طبیعت و محیط 
و / شـود  از خاطرات سبز تهی می/ که ذهن باغچه دارد آرام آرام/ که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است/ میرد دارد می

گردد  به دنبال کسی می کدکنی نیز در دنیاي خود. "چیزي مجرد است که در انزواي باغچه پوسیده است/ ّ باغچه انگار حس
/ کس هست که بـا قطـرة بـاران امشـب     هیچ": ها بپردازد و از ویرانی باغ و آشفتگی جوي جلوگیري کند که به ستایش گل

رویش هندسی سیمان، آهن و "شهر براي سپهري  ."که برآید خورشید؟/ بستاید تا صبح/ ها را همسرایی کند و روشنیِ گل
کفتـر   سقف بی/ رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ:/ شهر پیدا بود": "ها حراج گل"و  "رکفت هاي بی سقف"است و  "سنگ

مشیري نیز زشتی شهر را در تقابل دود و خـاك و آجـر و آهـن بـا     . "کرد حراج هایش را می فروشی گل گل/ صدها اتوبوس
در / شنیدن یک نغمۀ نشـاط در حسرت / هاي سال من سال/ در شهر زشت ما": کند شاخسار سبز و درخت و باغ ادراك می

در دود و خاك و آجر و آهـن  / یک باغ پرشکوه، یک آسمانِ صاف/ یک چشمه، یک درخت/ آرزوي دیدن یک شاخسار سبز
روزگار مرگ / قرن ما": کند اندوه نظاره می او در قرن جدید نه پژمردن یک گل، که تبدیل جنگل به بیابان را با . "!ام دویده

صحبت از / صحبت از پژمردن یک برگ نیست/ کنند جنگل را بیابان می! واي/ ست ا ها تهی  نیا ز خوبیسینۀ د/ انسانیت است
  ."گفتگو از مرگ انسانیت است/ مرگ محبت، مرگ عشق،

ایمان بیاوریم به آغاز "خواند که  بیند و دیگران را می را قطعی می "جامعۀ سرد"گیري یک  فرخزاد در دورة خود، شکل
خوانـد   ایمان بدان فرا می  این فصل سرد که فرخزاد خوانندگان خود را به . از فصل سرد، ابتداي ویرانی استآغ. "فصل سرد

انـد؟   آیا یک سرماي طبیعی و یک زمستان واقعی است که در آن آفتاب و آتـش دیگـر خـاموش شـده     در کجا ریشه دارد؟ 
بـا آفتـاب و   "و بـر آن اسـت کـه     "بار بسته اسـت / جاودانه/ سفر را/ که آفتاب"گوید  اي سخن می هرچند شاملو از هنگامه

/ خـود / خـاموش ": سازد ولی در واقع، مطلب چیز دیگري است که شاملو آن را آشکار می. "و نور نیست  گرمی/ دیگر/ آتش
ماي انسانی این سرما یک سر  ."ام در تن/ در سینه/ امسال/ سوزد چیزي فسرده است و نمی:/ این قرار است مطلب از !/ ام من

چهـل و    رویکرد بدبینانـۀ شـاعران دهـۀ   . گردد ِ حاصل از افول اجتماع باز می و امنیت است که بیش از همه، به زوال گرمی 
زمانی مـاکس وبـر،   . دارد  هاي برخی از منتقدان غربی جامعۀ مدرن سازگاري پنجاه نسبت به رشد جامعۀ جدید، با دیدگاه



چـه در پـیش داریـم درخشـندگی و شـکوفایی       آن«: ود به رشد جامعۀ مـدرن گفتـه بـود   بینی معاصران خ در مقابل خوش 
خورشـید مـرده   "فردا کـه در آن   این روزگار تلخ و سیاه و بی. »هاي قطبی است تابستان نیست، بلکه تاریکی و جمود شب

برنـد و   شـت بـه سـر مـی    هایی دلمرده و غریب است با میل به خشـونت کـه در نـاامنی درونـی و وح     ، مشحون از آدم"بود
ایـن سـرما    . زننـد  است ـ پرسـه مـی    اي از زندگی عمومی  ها ـ جایی که عرصه  در حواشی میدان "جانیان کوچک"چون  هم

یکـی از   بـه نظـر مصـدق،   . گیـرد  بستن به رسوالن زمانه را از مـا مـی   است که امید نجات و دل "وزش باد دروغ "ناشی از 
چگونه مسـخ شـدي، بـا سـکوت خـو      / عصیان  عصارة/ اي انسان؟  کجایی ": وال انسان استاین دوران، مسخ و ز هاي  ویژگی
روح را بـه انـزواي یـک    "ها، بـه تعبیـر فرخـزاد      مسخ انسان  این زمانۀ در . "هر آفریده، بر توچه رفت؟  اي فریدة تو / کردي
است که بـا مـرگ طبیعـت، مـرگ عشـق و       تصویر پیدایش عصر جدید، تصویر دردناکی. "اند نامسکون تبعید کرده  جزیرة

 "رسـالت "در طی تـاریخ،  . این دوران، روزگاري تلخ و سیاه و زمانۀ بیهودگی و تنهایی است  .تباهی نسل انسان همراه است
این عصري که بنا است دوران دگرگونی و تغییر   کرد، ولی در هاي بزرگی را به انسان منتقل می نیروي شگفتی بود که پیام

، یـا تعـارض بـین معنویـت و     "نـان "و  "رسـالت "دهـد و در مقابلـۀ بـین     پیام و معنا جایگاه خـود را از دسـت مـی     باشد،
فکران که قرار است متحرك و خالق باشند، با همۀ انبوهی خـود،   اي، روشن در چنین زمانه. شود گرایی، نان پیروز می مادي

ایـن   پیدایی ندارد و حتی در ذهن کودکان، گنگ و گمشده است و به  مفهوم روشن و "فردا". اند تحرك و آلودة به زمانه بی
گوید که خورشـید در آن   فرخزاد از عصري سخن می. انگیزاند داشتنی است و نه فردا امیدي را بر می دلیل، نه امروز دوست

  : دهد میرد و فردا مفهوم خود را از دست می می

دیگر کسی به عشـق  .../ ها به صحراها خشکیدند و سبزه/ فتها ر و برکت از زمین/ خورشید سرد شد/ گاه آن
نان، نیـروي شـگفت رسـالت    / چه روزگار تلخ و سیاهی.../ بیهودگی به دنیا آمد/ در غارهاي تنهایی.../ نیندیشید

بـه ژرفنـاي   / فکران را تحرك روشن انبوه بی/ با آن بخارهاي گس مسموم/ هاي الکل مرداب./ مغلوب کرده بود/ را
  ... اي داشت مفهوم گنگ گمشده/ در ذهن کودکان/ و فردا/ خورشید مرده بود./ کشیدند خویش

دیگـر چگونـه   / گیـرد  وقتـی در آسـمان، دروغ وزیـدن مـی    .../ این ابتداي ویرانی اسـت / آید در کوچه باد می
  ... پناه آورد؟/ هاي رسوالن سرشکسته شود به سوره می

طنـاب  / در ذهن خود/ بوسند چنان که تو را می که هم/ ردمی استپر از صداي حرکت پاهاي م/ این جهان  و
از غربتی به / در زیر بار شوم جسدهاشان/ دلمرده و تکیده و مبهوت/ گروه ساقط مردم/ مردم.../ بافند دار تو را می

/ ردنـد آو ها به هم هجوم می آن.../ شد شان متورم می هاي در دست/ و میل دردناك جنایت/ رفتند غربت دیگر می
این / ها اما همیشه در حواشی میدان.../ ها غریق وحشت خود بودند آن/ دریدند با کارد می/ مردان گلوي یکدیگر را
  ... .هاي آب به لرزش مداوم فواره/ اند و خیره گشته/ اند ایستاده که / دیدي جانیان کوچک را می

شهر همـه  "عصر شهر است و  "عصري چنین بزرگ"د؛ کن با دریغ و درد یاد می "عصري بزرگ"شاملو نیز از پیدایش  
هـا و   آسـاي عمـارت   هـاي غـول   عصر عظمـت ": کند این دوران جدید را چنین توصیف می شاملو . "بیگانگی و عداوت است

 "شـهر "تصویري است که شاملو بـراي توصـیف    "غزل" ."ها بارترین سکوت هاي عظیم گرسنگی؛ و وحشت دروغ؛ عصر رمه
ایمانی، حاکمیت ثـروت بـر همـۀ روابـط و      هاي قدرت کامکار، بی این غزل، آمیخته به آلودگی ولی مضامین  برد، به کار می

عصـر  "شود و بنابراین، مضـامین شـهري، همـان مضـامین      در عصر مدرن ما سروده می "غزل"این  . مبادالت انسانی است
  :ما است "بزرگ



/ کاري تو عصري که ضمان کام/ بر سر جایی بهتر/ ها کردنها و دست و پا  سیاحتی است با تالش/ …عصري که
همه چیزي را توان خرید / ایمانی در دکۀ بی ]عصري که[./به پشتوانۀ قدرتت/ زنی است که به جیب می پول چایی 

 و نان شبانۀ/ فرستند به اعماق خدا می/ ها با موشک/ اندوه و پلشتی را  /عصري که مردان دانش./ اي در برابر سکه
اندك فرصتی از   با/ اي است مرده/ آمیزي که آدمی عصر توهین/ کنند ها گدایی می از سربازخانه/ فرزندان خود را

  .آراید که شهر را به هیئت غزلی می/ گونه است این  دستیِ مضامینی از و یک/ کندن براي جان

ایـن   نرفتند و نسبت به حال و هواي فکري و معنوي جدید   این دوران، در آثار خود به استقبال زمانۀ فکران ادبی  روشن
شاعران نوپرداز، با وجود تفکر مدرن و نواندیشی خود، در واکنش به شیوه پیشـرفت در زمانـه،   . زمانه احساس بدي داشتند

مـرا بـه   / این است  پیشرفت/ گونه این اگر زمانه به  ": گوید مصدق می. دهند حتی بازگشت به دوران غارنشینی را ترجیح می
به مثابۀ یک وضعیت روحی، تنها  "میل به بازگشت"این  ."باد که امدادتان گرامی / مدد کنید/ مسکن اجداد/ رجعت تا غار

این شاعران به آغاز عصري متفاوت ایمان دارند و به دوران کهن و زمان  . نوعی واکنش به شرایط نامطلوب زمانه جدید  است
پشت سر پنجرة سبز / آید پشت سر باد نمی/ خواند پشت سر مرغ نمی/ سر نیست فضایی زنده پشت"  :خوانند گذشته فرا نمی

این دلیل سپهري ما   و به "پشت سر خستگی تاریخ است/ ها خاك نشسته است پشت سر روي همه فرفره/ صنوبر بسته است
کار ما شاید   ": را به دنبال حقیقت بجوییمکند که در قرن خود باشیم، ولی گل نیلوفر را فراموش نکنیم و راهی  را دعوت می

  .  "آواز حقیقت بدویم  پی/ که میان گل نیلوفر و قرن/ این است 
  

  حس فناپذیري و مرگ

کند و نوعی فردگرایی  شان وابسته می"خود فردي"ها را بیش از پیش به  کاهش توانایی اجتماع در جذب و وابسته کردن افراد، آن
منـد   هـا را بـه زنـدگی عالقـه     کند، در عـین حـال آن   ندي که افراد را به اهداف مشترك گروهی وابسته میپیو. کند رشد پیدا می

کند  یابد و حس فناپذیري و مرگ وجود افراد را تسخیر می سازد، ولی با تضعیف وابستگی اجتماعی، میل به زندگی کاهش می می
احساس نارضایتی از زنـدگی، نشـانۀ   . م به خودکشی تحقق پیدا کنداین حس ممکن است حتی در عالم واقع، در اقدا و در نهایت 

   .در جامعه است  زوال سرزندگی و به هم پیوستگی و افول تبادل پایدار و دائمی
این  به . شود اي که نیکی حقیر و مغلوب است، میل به مرگ وجود دارد و مردن حتی ارزشمند و مثبت تلقی می در زمانه

 ."خـوب اسـت  / این زمانه که نیکی حقیر و مغلوب اسـت   در/ چقدر مردن/ چقدر مردن خوب است": گوید دلیل مصدق می
ایـن   یابـد؛ هرچنـد کـه     اي می" هاي هزاران هزارساله مرده"چون  فرخزاد در یک تصویر کلی، مردمان پیرامون خویش را هم

شـناس، معنـاي    هاي وقـت  جنازهاین   .دانند می "خوشبخت"خوراك و خوش برخورد، خود را  پوش، خوش هاي خوش جنازه
تکرار مضـمون   این شاعران،  در اشعار . آیند چون مردگان به نظر می اند و به همین دلیل است که هم زندگی را از دست داده

وار و ناهمبسته  اي توده دهندة فقدان همبستگی اجتماعی و زندگی در جامعه به عنوان یک فضاي نمادین، نشان "گورستان"
اي  اي واخورده و بدون جاذبه و نوعی به استقبال خودکشی رفتن است؛ تجربه مرگ، قبل از مرگ، نشانۀ جامعه  تجربۀ .است

شناختی در عصر جدایی زمان و مکان است؛  اي از ناامنی هستی تجربۀ گور و مرگ، نشانه. بخشد که فرخزاد آن را تحقق می
  ، از تجربۀ"دیدار در شب"فرخزاد در . باز آمد "بیگانگی و عداوت"به شهر  در عصري که بامداد، فضاي درة سبز را وانهاد و

عشق و "و  "آور است مثل حس گمشدگی وحشت"که  "اي شگفت چهره"این مالقاتی شبانه است با  گوید، و  مرگ سخن می
باور ": زند فتی که فریاد می؛ چهرة شگ"موشی به نام مرگ جویده است/ قبرستان  غربت شبانۀ"او را در  "میل و نفرت و درد

ها پیش مرده است و آن قدر مرده است که از حیث بـداهت دیگـر    کند که مدت شاعر احساس می. "!کنید من زنده نیستم



، "دیـدار در شـب  "در . "کنـد  ثابت نمی/ مرگ مرا دیگر/ که هیچ چیز/ ام و آن قدر مرده": تواند مرگ خود را ثابت کند نمی
او زندگی دیگران را بیشتر تفالۀ . کنند اند، ولی صورت خود را در نقاب زندگی پنهان می مرده دیگرانکند  شاعر احساس می

اي جز  فرخزاد بعد از هفت سالگی خویش، چاره. گوید سخن می "پیر شدن کودك در اولین تبسم خود"بیند و از  زندگی می
  . بیند روي آوردن به گورستان نمی

پـوش،   ، خـوش  هاي خـوش برخـورد   جنازه/ هاي ساکت متفکر جنازه/ اي ملوله جنازه/ هاي خوشبخت جنازه
هـاي   و شهوت خریـد میـوه  / و در زمینۀ مشکوك نورهاي موقت/ هاي معین هاي وقت ایستگاه در / خوراك خوش

آیـا شـما کـه    .../ گویی ادامه همان شب بیهـوده اسـت  / و شب هنوز هم/ ام من مرده/ افسوس.../ فاسد بیهودگی
/ کنیـد  اندیشـه مـی  / آور این حقیقت یأس  گاهی به/ اید مخفی نموده/ انگیز زندگی نقاب غم  در سایۀ/ ن راصورتتا

  ... .یک زنده نیستند؟  چیزي بجز تفالۀ/ هاي امروزي که زنده
کشـید   و مـرگ، زیـر چـادر مـادربزرگ نفـس مـی      / ها رو آوردیم ن ما به قبرستا] اي هفت سالگی [بعد از تو 

  ).فرخزاد(
وقتی کـه گرداگـرد   / ام من مرگ را زیسته/ ام سوده/ من مرگ را به دست/ در دیداري غمناك/ ام من رگ را دیدهم

و / هـا  شناسـنامه   بـا زنجیرهـاي رسـمی   / اند که تو را بدیشان بسته/ یا محتضرانی آشنا/ اند تو را مردگانی زیبا فراگرفته
/ یـک صـدا  / صـداها   بی آن که از تمـامی / ماند از جنبش باز نمی  یدم/ ها چانه/ وقتی که به پیرامونِ تو/ …اوراق هویت

  ).شاملو(آشناي تو باشد 
 

  
  فقدان اعتماد اجتماعی و از دست دادن حس هویت شخصی

دهندة روابط اجتمـاعی تحـت    ایران دوران جدید، پیوندهاي خویشاوندي را به عنوان چارچوب سازمان گسترش شهري در 
شـود و نیـز    هـاي آشـنا محسـوب مـی     دهنـده بـه محـیط    چنین اجتماع محلی را که فضـاي شـکل   هم. تأثیر خود قرار داد

هاي مـورد   در دهه زندگی شهري تهران. آینده دگرگون کرد  شناسی مذهبی و سنت را به عنوان وسیلۀ ارتباط حال و جهان
سازمانی و فقدان همبسـتگی اجتمـاعی شـده     بی اند، دچار فکران ادبی ارائه داده کم در تصاویري که روشن بررسی ما، دست

ایـن شـهر، حـس     در . اعتمـادي بـه یکـدیگر را گسـترش داده اسـت      است و احساس تنهایی و انزوا و باالتر از آن، حس بی
و حتی آمیختـه بـه دشـمنی جـایگزین آن شـده       همبستگی اجتماعی کاهش یافته و مناسبات مادي، سرد و غیر صمیمی 

هـاي   هـایی چـون فقـدان آشـنایی     دازه، تراکم و ناهمگونی جمعیت تهران، روابط انسـانی دچـار آسـیب   ان  با گسترش. است
  . و موقتی بودن شده است  شخصی نزدیک، گمنامی

دیگـران  . کند شناختی مربوط به حوزة تجربۀ دیگران، پاسخ مناسب خود را در ذهنیت شاعران پیدا نمی پرسش هستی
با فقدان اعتماد بـه  . شوند و یا به موجوداتی غیر قابل اعتماد و چه بسا خطرناك تبدیل میدهند  مفهوم خود را از دست می

بدین ترتیب، بر خالف تصویر گیدنز از زندگی شهري، در . یابند دیگران، شاعران دنیاي بیرونی پایداري را در برابر خود نمی
  گویا اعتمـاد شخصـی،  . قرار داد  ط شخصی و صمیمیتوان ویژگی غیر شخصی زندگی شهري را در مقابل رواب این مورد می 

اند و امر جدید باعث زوال اجتماع شده است و  ها و مناسبات اجتماعی از زندگی شهري رخت بربسته روابط نزدیک، دوستی
جامعه به عنوان بخشی اساسی از هستی . دهد هاي اجتماعی را تشکیل نمی  از کنش  روابط شخصی صمیمانه، بخش مهمی

شهرگرایی افراطی . سازد تضعیف شده است و دیگر یک مفهوم اخالقی برانگیزنده را نمی "روابط با دیگران"سانی، با زوال ان



دهـی اجتمـاعی، بـه     نگرفتن منابع جدید سازمان در تهران با فروپاشی اجتماع به عنوان منبع سنتی زندگی جمعی و شکل
هم  د از فروپاشی پیوندهاي اجتماعی، دیگر خود را در یک رابطۀ منسجم و بهاي انجامیده است و افراد بع توسعۀ جامعۀ توده

   .یابند پیوسته نمی
بـه  . شـود  در آثار شاعران نوپرداز، زوال مناسبات اجتماعی صمیمانه، با زوال عشق و رواج معیارهاي مادي بازنمایی مـی 

است که با متأسفم گفتنـی فرامـوش    عشق سوء تفاهمی "  است، "دیوارهاي بِتُن مسلّح"این عصر که عصر  شاملو، در   گفتۀ
بـراي عشـق   / بعد از تو ما که قاتـل یکـدیگر بـودیم   : گوید این دوران سخن می معنایی عشق در  فرخزاد نیز از بی. "شود می

گاه  آن به قول او،. "براي سهم عشق قضاوت کردیم/ هایمان نگران بودند در جیب/ هامان و همچنان که قلب/ قضاوت کردیم
مصدق نیز اختتام داستان عشـق را در  . "دیگر کسی به عشق نیندیشید"، "ها رفت خورشید سرد شد و برکت از زمین"که 

/ جویـد  در بیستون مراد نمـی / فرهاد/ دیگر زمان، زمانۀ مجنون نیست": کند عصر تضاد و شگفتی، در دوران خود، اعالم می
داللـۀ  / لیلـی / عصـر شـگفتی  / عصـر تضـاد  / در عصر مـا ./ کنون سرسپرده است/ ستاي به د تیشه بی/ خسرو  زیرا بر آستانۀ

  ."کنم اعالم می/ من اختتام قصۀ مجنون رام را./ محبت مجنون است
چیـز، حتـی اخـالق و انسـانیت، بـا آن معیـار        ها سایه افکنده است و همـه  این دوره، مناسبات مادي بر همه قلمرو در  

هـاي   هـاي انسـانی بـا مقیـاس     و سنجیدن ارزش "مردي و مردمی"هاي  ورة خود، زوال ارزششاملو در د. شود سنجیده می
و مـردي و  ": شـود  این دوران، دوست به نردبانی براي نجات از گودال تبدیل مـی  در . مادي و در ترازوي پول را شاهد است

و شـجاعت را  / زوالـی اسـت  / مایه دست/ ت راو هر رفع/ هاي زر با وزنه/ سنجند چون خرما و عدس به ترازو می هم/ را  مردمی
و / دان یـا کتـابی در کتـاب   / اي بیش نیست خاطره/ اکنون که مسلک/ که به انبان کرده باشی/ گیرند قیاس از سیم و زر می

هاي قرنـی چنـین    وحشت"گونه است که او از  این. "توان نهاد پا بر گردة او می/ نردبانی است که نجات از گودال را/ دوست
و  "تازیانـه   منحنی"و عصر خویش را در  "خالی است از هر سالمی "گوید و جهانی که  سخن می "آلودة نامرادي و نامردي

او از . "اند و فروختـه  که به دینار و درم برکشیده"یابد  و حرمت خویش را چنان می "بیگانه با امید و خدا"خود را   همسایۀ
آه "شاملو در پیرامـون خـود   . "اي عطشان بود کینه/ در پس هر دیوار/ ي بود وکه از هر شفقت عار"گوید  شهري سخن می

و بـه تماشـا   / مانـدن ": این شهرِ دروغ، تنها یک صداقت وجـود دارد  در . یابد می "دود و دروغ و درد را/ ِ زنده و آهن و آهک
  . "در همین است/ هاتن/ شهریان و صداقت هم/ کنند پنهان نمی/ ریا را/ به شهري که/ دروغ را/ نشستن

/ جز ز موشی کـه درانَـد کفنـی   / آوا"این شهر   و در همۀ خلوت "گوید سخن نمی/ کس با هیچ/ کس هیچ"در دورانی که 
اینجـا طنـین گـام تـو آغـاز      / گام به آهستگی گـذار !/ هشدار/ وار این شهر مرده  در خلوت شبانۀ ": گوید مصدق می. "نیست

/ دیگـر بـه آن تفـاهم مطلـق    "این عصر تضـاد   به گمان او، در  ."یک دوست با تو نیست/ نهیک دست با تو، ./ است  دشمنی
. اعتمادي، حتی به طبیعت و آب و خاك هـم کشـیده شـده اسـت     اعتماد از بین رفته است و وسعت بی. "رسیم هرگز نمی

در فقدان اعتماد، حتـی امکـان   . استهاي زمانی است که قلب خود را گم کرده  ها از همدیگر، یکی از نشانه ن بیگانگی انسا
  بـا چهـرة  / از آشنا شدن/ این دیار کسی هست که هنوز آیا در ": آشنا شدن و باور به خود هم وجود ندارد و به قول فرخزاد

این عصر از خود بیگانه، روابط همسایگی به دشـمنی و عـداوت تبـدیل شـده       در. "وحشت نداشته باشد؟/ فنا شدة خویش
هـاي   به جاي کتـاب در کیـف    هاي مدرسه کارند و بچه خود به جاي گل، خشونت می  هاي خانۀ ها در باغچه هاست و همسای

هـا   آور گمشـدگی غلبـه دارد، آدم   در دنیاي از خود بیگانۀ کنونی که حس وحشـت . کنند هاي کوچک حمل می خود، بمب
  :حتی از آشناشدن با خویش وحشت دارند

  ... .اي سخت دردناك آغاز رنج تفرقه/ پایان آشنایی/ دیوار اعتماد فرو ریخت/ بود؟دیگر به اعتماد که باید     
  ).مصدق(از یاد برده است / ما را/ و مهربانی/ بار رحیل بسته/ هاي کال از قلب/ باور کن اعتماد



سـان   ایـن / اعتماد زیستن بی/ سان به خاك و آب این/ اعتماد زیستن بی/ سان به آفتاب این/ اعتماد زیستن بی
  ).شفیعی کدکنی(سان به چشم و دست  این/ اعتماد زیستن بی/ به هرچه هست

و از تجسـم  / ایـن همـه دسـت     من از تصور بیهودگی/ ترسم که قلب خود را گم کرده است می/ من از زمانی
  ).فرخزاد(ترسم  این همه صورت می بیگانگی 

فرخزاد در آستانۀ . این وضعیت است  ی نیز پیامد دیگراز دست دادن حس هویت شخصی و یا احساس ناتوانی و سترون
ایـن   در . یابـد  اش است ـ نـاتوان مـی    که از جنس فضاي زمانهـ خود را   "هاي سیمانی دست"این فصل سرد، خود را تنها و  

  :سپرد این زمانۀ غربت خود را به تنهایی می کند و در  ایمانی ناامیدانه می زمانه است که فرخزاد خود را تسلیم 
و یـأس سـاده و غمنـاك    / در ابتداي درك هستی آلودة زمـین / در آستانۀ فصلی سرد/ زنی تنها/ این منم  و

  . هاي سیمانی این دست و ناتوانی / آسمان
بـه  / هـاي تخیـل   هـاي بـاغ   ایمـان بیـاوریم بـه ویرانـه    / مکن اتاق را به تو تسلیم می/ اي غرابت تنهایی  سالم

  .هاي زندانی و دانه/ بیکارهاي واژگون شدة  داس
ندارد و تسلط خود را بـر   "قدرت عاملیت"این دوره  شاملو نسبت به عصر جدید ناامید است و بر آن است که انسان در 

/ و اراده/ سـازد  سرنوشت را نمـی / ها عصري که دست./ در نومیدي/ ها ترینِ ناله مستأصل... عصِر ": جهان از دست داده است
و  خاموش، ساکت، خالی، دلگیـر، تنهـا  "چون فضایی  این دورانی است که به قول فرخزاد، خانه هم  ."رساند ت نمی به جایی

ن دچـار  ایا زمانه اصطکاك فلزات، انس "عصر خاموش"این   و در "عصر معراج پوالد"این  است و به گفته سپهري در  "گیج
بیـا تـا برایـت    / من از طعم تصنیف، در متن ادراك یک کوچه تنهـاترم / این عصر خاموش در ابعاد ": شود تنهایی بزرگ می

  . "اندازه تنهایی من بزرگ است چه / بگویم
  

  شناختی ناامنی هستی
خـروج  "نگرانی خود را به  کدکنی ترس و شفیعی . این دوران، آمیخته به احساس ناامنی، هول و هراس است اشعار شاعران 

است،  "طلوع صبحدمان خروج دجال"این دورانی که  هاي  ویژگی. کند دعوت می "نماز خوف"دهد و به  نسبت می "دجال
و رشـد یـک شـهر پلیـد و سـیالن       "غبار و دود مسلسل بر آسـمان سـحر  "و  "بستن آب به روي گل و الله"از دید شاعر 

و بیم از میـان رفـتن    "ناامنی اخالقی"براي مصدق، دلهره با نوعی . ها است روق گلتدریجی زهر به جاي خون سالم در ع
از رخداد جدایی زمـان و مکـان و    "شناختی ناامنی هستی"در اشعار سپهري نوعی . این زمانۀ حقیر همراه است  صداقت در

نامـد و خـاك    مـی  "مانی قـرن سـطح سـی  "چه سپهري  نوعی ترس از آن. شود محاباي شهرها دیده می از رشد و توسعۀ بی
 "عصـر معـراج پـوالد   "هـاي مرتفـع شـهري،     او عصر خود را به دلیل رشـد سـاختمان  . یابد ها می شهرها را چراگاه جرثقیل

. کنـد  سپهري تصویري ترسناك از شهرهاي دوران خویش ارائـه مـی  . یابد می  "اصطکاك فلزات"ها را عرصۀ  نامد و شب می
شود که کسی  او چنان در ترس گرفتار می. اند ک و در قرنی که سطح آن را با سیمان پوشانیدههایی تاری شهرهایی با کوچه

ایـن یـادآور     و "ترسـم  من از سطح سیمانی قرن می": گوید او می. خواند تا او را صدا کند و اضطرابش را کاهش دهد را می
تصـویر او از شـهري ترسـناك را    . "ترسـم  ست میمن از زمانی که قلب خود را گم کرده ا": گوید ترس فرخزاد است که می

این خاك به جاي آهـوان یـا    شهري که به جاي خاك سبز، از خاك سیاه پوشیده است و در : توان بازخوانی کرد چنین می
این شهر به عصري تعلق دارد کـه طبیعـت    . سایند هاي فلزي خود را بر خاك می کنند و لب ها چرا می گوسپندان، جرثقیل

ایـن شـهر کـه      هـاي  شاعر در شـب . شکافد آسمان را می  رود و سینۀ کند و به جاي آن پوالد و آهن به معراج می یهبوط م



کنـد، آرزوي خـواب در زیـر     ها، خـواب را بـر او حـرام مـی     ها از کامیون صداي اصطکاك فلزات، و البد پیاده کردن تیرآهن
  .شاخساري دوردست را دارد

طلـوع  !.../ نمـاز خـوف  / نمـاز خـوف بخـوانیم   / عـذاب خشـم الهـی اسـت    / ترسـم  دار می من از ستارة دنباله 
بـه روي  ./ هاي مـاهوتی  در جعبه/ و روشنی را/ بندد که آب را به گل و الله راه می/ صبحدمان خروج دجال است

/ غبار و دود مسلسل بـر آسـمان سـحر   / مگر چیست؟/ نماز خوف،/ خواند نماز می/ سري شاخۀ گردوي پیر، شانه
  ).کدکنی شفیعی(هواي شهر پلید است / جانی اما تو پاك./ سوف لبریزي استک

و آفتـاب صـداقت ز شـرق    / که آن نشانۀ صدق از زمانـه برخیـزد  / هست با من همیشه بیمی / همیشه دلهره
! سـنگین و سـهمناك  / هـر سـوي سـیل   / توفان و سیل و صاعقه هر سـوي ره گشـاد  !/ تندباد/ اي داد.../ بگریزد

  ).مصدق(
مـن از سـطح سـیمانی    / ترسم من از حاصل ضرب تردید و کبریت می/ هایی که تاریک هستند این کوچه  در

مـرا بـازکن   / بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه جرثقیل اسـت / صدا کن مرا/ ترسم قرن می
شاخه دور از شب اصـطکاك  مرا خواب کن زیر یک / این عصر معراج پوالد مثل یک در به روي هبوط گالبی در 

 ).سپهري(صدا کن مرا / اگر کاشف معدن صبح آمد/ فلزات
  

  براي بازیابی هویت و امنیت  واکنش

هـاي شـناختی خـود     یابند، به فضاهاي تخیلی و نقشه آفرین می شاعران که فضاهاي ملموس و واقعی را آزاردهنده و هراس
این گریز شاعرانه از فضاهاي واقعی به فضاهاي خیالی، معنایی منسجم . آفرینند گریزند و نقاط مرجع خیالی خود را می می

  . گرداند شد و امنیت وجودي و آرامش خیال را به او بازمیبخ از جهان، زندگی و هویت ِشخصی به شاعر می
آینده و  خود شهر خاطره، در برابر خود شهر موجود و در رؤیاي خود شهر   فکران ادبی مورد بررسی ما در گذشتۀ روشن

شهر غمگین کشم همراه او زین  می"گوید  که شاعر می "شهر نور و عشق و درد و ظلمت است"شهر موجود . تخیل را دارند
شهر / آلود و غمگین است یک شهر خواب"و به قول فرخزاد  "شهر روسپی است"ثالث یک   این شهر به قول اخوان . "رخت

این شهر، شهر فراموشی است و شهري کـه    ."دریغا سخت تاریک است"که خورشید آن  "آشیانه شیطان است.../ من و تو 
شهر "نامد که در عین حال  می "ها شهر زنجره"این شهر را   فرخزاد. "آرزویم بودشهر من گور ": کند آرزوي ما را در گور می

هـاي کوچـک    از بمـب / شـان را  هـاي مدرسـه   مـا کیـف    هاي کوچـۀ  بچه"این شهري است که در آن  . است "ستارگان گران
گردآلوده، تیره و "ها همه  شهر خانه این در . برند هاي خود را همراه خود به کوچه می این شهر، ناامیدي  مردم در. "اند پرکرده
حیاط "این که  و دیگر . "دلگیر، خانه تاریکی و خانه تنهایی است  خالی، خانۀ  خانۀ"این میانه، خانۀ شاعر یک  و در  "دلگیر
  ةزد وحشت) هاي(خیابان"است و  "برگشت هاي بی خیابان"این شهر داراي   ."ما خالی است  ما تنهاست و حوض خانۀ  خانۀ

توان شهر  که آن را می "آن شط پرخروش  شهري است در کنارة"اما شهر رؤیا و تخیل . شود ها گم می که آدم در آن "تاریک
مرا ببر به ": این شهر شعرها و شورها ببرد کند که کسی او را به  شاعر آرزو می. زیبایی، شهر روز و شهر آرزوها و رؤیاها نامید

شهر خاطره . "هایش، رخوتناك هاي پیچک نفس"اندیشد با  این شهر رؤیایی، به یک خانه می در شاعر . "شهر شعرها و شورها
اشعار . "خواندیم ما عشقمان را در غبار کوچه می"بود که در آن  "ها هاي گیج از عطر اقاقی کوچه"و  "هاي خوب خانه"داراي 
شک، کوچۀ   کوچۀ. اند هایی نمادین و انتزاعی کوچههاي سپهري  کوچه. فکران ادبی، مشحون از فضاهاي تخیلی است روشن

باغی که از خـواب   کوچه"هاي حکایت و یا  باغ شوق، کوچه  تنهایی، کوچۀ  خواب، کوچۀ  فصل، سر کوچۀ  ها، کوچۀ سنجاقک



و امنیت  ایجاد هویت این فضاهاي تخیلی  کارکرد عاطفی . "آرد از پشت بلوغ سر به در می"اي که  است و کوچه "خدا سبزتر
اي  پنجره براي فرخـزاد دریچـه  . کند این اشعار امکان گریز تخیلی به شهر دیگر یا شهر رؤیاها را فراهم می  پنجره در. است

پنجـره  . "گشـایم  پنجره را به پهناي جهـان مـی  "گوید  بیند و می تر می انداز را وسیع این چشم است به کوچه، ولی سپهري 
  دو واکنش اساسی براي بازیابی هویت و امنیت. "مال من است... پنجره، فکر، هوا ": تنفساندیشیدن و  فرصتی است براي 

  .آورد این شاعران، به صورت انتظار براي رهایی و یا میل به مهاجرت و گریز تخیلی از شرایط موجود سر بر می در اشعار 
و سهم خـود   "آیۀ تاریکی است  همۀ هستی من"گوید  فرخزاد در میان امید و نومیدي در نوسان است؛ بنابراین گاه می

سـهم مـن پـایین    / گیـرد  اي آن را از مـن مـی   آسمانی است که آویختن پرده/ سهم من": یابد را از جهان ناچیز و پست می
آلـودي در بـاغ    سـهم مـن گـردش حـزن    / و به چیزي در پوسیدگی و غربت واصـل گشـتن  / رفتن از یک پلۀ متروك است

و / دانـم  دانـم، مـی   دانـم، مـی   سبز خواهم شـد، مـی  / کارم هایم را در باغچه می دست": اه امیدوار استاما گ. "هاست خاطره
ذهـنش آرام  "کند که باغچـه را کـه    بینی فکر می او با خوش. "تخم خواهند گذاشت/ پرستوها در گودي انگشتان جوهریم

پـس  "کنـد کـه    و گاه نومیدانـه سـؤال مـی   . ات دادبرد و نج "بیمارستان"توان به  ، می"شود آرام از خاطرات سبز تهی می
کسـی کـه مثـل    "و گاه امیدوارانه در انتظار یک منجـی ـ     "دیگر در انتظار ظهوري نیست؟/ راست که انسان/ راست است

کسی / آید کسی می/ ام من خواب یک ستارة قرمز دیده/ آید ام که کسی می من خواب دیده": نشیند ـ می  "کس نیست هیچ
و بـه  / و دستبند زد/ شود گرفت نمی/ کسی که آمدنش را/ در صدایش با ماست/ در نفسش با ماست/ ش با ماستکه در دل

  ."انداخت زندان 
او از زبان صـنوبري بلنـد در   . کدکنی نیز منتظر بارش یک ضرورت است که هیچ حد و مرزي جلودارش نیست شفیعی 

اي نه چنـدان بعیـد    وجود ندارد، با اشاره "ساحت شکفتگی"ه دیگر ک "ِ نهفتگی فصل خامش"زده و سرد در  اي یخ هنگامه
دیـوار یـا سـیم    "و  "آیـد  مثل بهار از همه سو مـی "او در انتظار کسی است که . "آنک آن هجومِ سبز مرزناپذیر": گوید می

بهـار از همـه سـو     مثـل ": دهـد  ها و صـداها را معنـا مـی    جهت  او کسی است که همۀ. تواند جلوي او را بگیرد نمی "خاردار
او معنـیِ  / پویـد از شـمال   می/ آید از جنوب می./ ماند از پاي و پویه باز نمی/ آید می./ داند نمی/ یا سیمِ خاردار/ دیوار/ آید می

  ."او نبض هر سکون و صدایی/ هاست تمام جهت
هاي  چون گریز از واقعیت همشعر براي شاعر . واکنش ادبی دیگر به شرایط زمانه، میل به مهاجرت و گریز تخیلی است 

: کند این گریز شاعرانه را چنین توصیف می کدکنی  تر؛ شفیعی  تر، ولی مطلوب ناخوشایند است و ترسیم دنیایی هرچند دور
/ این خاموشـی نزدیـک  / این پردة تاریک زان که بر / کاهم؟ در گریز از خویشتن، پیوسته می/ دانی چرا، چون موج هیچ می"

خواهد با گریز تخیلی خود به پشت دریاها برود، زیـرا   سپهري می ."خواهم بینم نمی چه می و آن/ بینم هم نمیخوا چه می آن
خواهد از تنهایی، محـدودیت و تـاریکی، بـه جمعیـت،      او می. "ها رو به تجلّی باز است شهري است که در آن پنجره"جا  آن

تا .../ خواند ره مرا میواژه که هموا رو به آن وسعت بی/ که درختان حماسی پیداست/ و به سمتی بروم": وسعت و نور بگریزد
ها، به فضاي دوستانه و متواضعانه صنوبرها و بیـدها   او به جاي فضاي دشمنانۀ انسان. "!تا بخواهی پیوند/ بخواهی خورشید

سپهري در پی درمـان  . "اش را بفروشد به زمین سایه/ من ندیدم بیدي/ من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن": کند فکر می
اي در طـرف دیگـر شـب     خانـه / من با تب/ من با تاب": سازد این دلیل براي خود یک خانه می ست و به مکانی خویش ا بی

باغی است که از خواب خدا  کوچه": شهر، و تنها در جستجوي یک فضاي نمادین براي پیوند است گشته، بی او گم. "ام ساخته
پشت "هري جستجوگر نجات و سالک رهایی است و در سپ. "اندازة پرهاي صداقت آبی است و در آن عشق به / سبزتر است

خواهد از شهري که مردم آن شهر اساطیر ندارند به شهري دیگر برود که در  او می. گردد می "شهر دیگر"دنبال یک   "دریاها



هجـرت و   شنود کـه او را بـه   او همیشه به فکر رفتن است و ندایی آشنا را می. "آید در باد صداي پر مرغان اساطیر می"آن 
  .خواند سلوك می

شـاعر در  . کند اشعار مصدق گریز از فضاهاي واقعی بیگانه و کویرگونه به فضاهاي تخیلی عشق و مهربانی را ترسیم می
هاي خـود   آید و ناکجاآبادي براي فرار از دلتنگی  آلود فایق هاي زمخت و هراس کند تا بر واقعیت اندیشۀ خود فضاسازي می 

پردازند و به سخنان  دهند، ولی کوه و دره با تو به گفتگو می هاي انسانی پاسخی نمی اي شهري به خواستفضاه. فراهم سازد
گاه  خواند؛ شاعر گاه به فضاهاي نمادین فرا می "سفر و هجرت"این دلیل، شاعر دیگران را به   دهند و به تو واکنش نشان می

باید به شهر برگشت و هواي تازه را به ارمغان آورد و یا با . کند عوت میسفران خود را به بازگشت به شهر نیازمند رهایی د هم
  :را در آورد "این رشد کرده زهرآگین  ریشه"تیشه 

بیـا، بیـا   ./ ز نـو بیـاموزیم  / از قطره قطرة باران/ و مهربانی را/ هاي سرخ در صحرا به آستانۀ گل/ بیا، بیا برویم
که در هراس / بیا، بیا برویم./ شهر بیگانه/ تشنۀ عشق است و/ که دشت/ به خاك عرضه کنیم/ و مهربانی را/ برویم

ز سـینه  / بـودن   سفر ادامـۀ / سفر/ سفر کنیم/ است  تو را هنوز اگر همتی به جا مانده.../ توزم من این قوم کینه  از
سبد سبد ز هواهاي / یدنیازمند ام/ نیازمند رهایی/ این دیار نیاز به / به شهر برگردیم.../ زنگ کدورت زدودن است

به / این دود و آهن و پوالد به شهر خسته از / به شهر برگردیم/ نسیمِ آزادي/ سبد سبد گل شادي/ تازه هدیه بریم
بـه شـهر سـر بـه     / به شهر پنهان در میان گـرد و غبـار  / بیا به شهر درآییم.../ پر فریاد/ شهر شلوغ/ شهر همهمه

این   چرا که ریشۀ/ و تیشه را بردار/ تو جام را بگذار/ مادم به دست تاراج استکنون که شهر د/ گریبانی و پریشانی
  .به تیشه محتاج است/ رشد کرده زهرآگین

او در . و هجرت، براي عبور از فضاي وحشت به فضاي زنـدگی اسـت   "قصد رحیل"کدکنی نیز آغشته به  اشعار شفیعی 
و  "رها کردن و رفـتن " و براي او "کند آسمان را متهم می  پاکی/ قاحتبه و/ که با هزاران انگشت"پی گریِز از شهري است 

/ خوشـا پرکشـیدن  ": مانند پر کشیدن پرنده و مانند رهایی و رسـتگاري اسـت   "به دریایی دیگر/ رسیدن به ساحلی دیگر"
دست به کوچ بزننـد و  هاي خاك،  شان یعنی، جعبه توانند همراه وطن ورزد که می ها حسادت می او به بنفشه. "خوشا رهایی

خواهـد از تـاریکی و    تمایل غریبـی اسـت کـه شـاعري مـی       این نشانۀ . به سوي روشناي باران و آفتاب پاك مهاجرت کنند
سفر شاعرانه گریزي است که . این مهاجرت وطن خود را نیز با خویش داشته باشد  خشکی و ناپاکی مهاجرت کند، ولی در

حـاکم اسـت و    "آیین دیگـر "رسد که  کند تا به جایی می حرکت می "شعر و جویبار"با  شاعر. گیرد بر بال شعر صورت می
  .  خبري نیست "تفتیش"دیگر از 

جـا خـواهم    ایـن   من عاقبت از. ... ام از شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کرده/ ها چمدانم را مثل ستاره/ است  دیري
/ هـاي مهـاجر   کـوچ بنفشـه  / در روزهـاي آخـر اسـفند   .../ دلم دیـد  این فال را براي/ رفت اي که با شب می پروانه/ رفت

همـراه خویشـتن   / توانسـت  یـک روز مـی  )/ هاي خـاك  در جعبه/ (ها مثل بنفشه/ وطنش را اي کاش، آدمی ./ زیباست
  .هر کجا که خواست/ ببرد
/ آیین دیگـر  رختان به د.../ جا رسیدیم به آن/ رفتیم/ من و شعر و جوبار.../ در آفتابِ پاك/ در روشناي باران 

از روي بـاغی بـه   / بـه هنگـام پـرواز   / رها بود/ صداي خدا بود/ آمد از دور صدایی که می./ آیین دیگر و مرغان به 
چـراغش  / گشـت خـاموش   ز طوفـان نمـی  / شـقایق ./ کرد تفتیش نمی/ ها را پروانه/ کسی زیر بال پرستو و/ باغی

  .همیشه پر از روشنا بود



  گیري نتیجه

توان  این ناامنی را می  هاي همراه بود و رگه "شناختی ناامنی هستی"هاي چهل و پنجاه با گسترش  توسعۀ ناموزون دهه
تحـوالت اجتمـاعی ـ اقتصـادي در     . فکران و از آن میان، شاعراِن مورد مطالعۀ ما شـناخت و دریافـت   هاي روشن اندیشه در 
مهـاجرت روسـتاییان بـه شـهرها، افـزایش و تـراکم فیزیکـی          وج فزاینـدة ایران که با مـ   هاي چهل و پنجاه شمسی در دهه

  ویژه در شهر تهران همراه بود، جمعیت غیرمتجانس در شهرهاي بزرگ و به  و توسعۀ  جمعیت و ناهمگونی فرهنگی و قومی
تجـدد، بـدون    نفـوذ فرهنـگ  . به گسترش شهرگرایی افراطی و گسترش ناموزون زمانی و مکانی زندگی اجتماعی انجامیـد 

آمادگی مناسب بسترهاي ساختاري و فرهنگی، فرآیند نوسازي را از پشتوانۀ توازن فرهنگی محروم ساخت و عالوه بـر آن،  
در شهرهاي در حال رشد و از آن میـان پایتخـت کشـور،    . پیوندهاي اجتماعی، خانوادگی و محلی به شدت تضعیف شدند

یافتۀ مـدنی   هاي سازمان هاي بیست و سی براي توسعۀ فعالیت هاي دهه تالشدهی اجتماعی کاهش یافته و  میزان سازمان
هـا بـه دیـدة خطـر      رو شده بود؛ زیرا رژیم به این نوع فعالیـت  در اشکال حزبی، سیاسی، صنفی و اجتماعی، با شکست روبه

 "اي جامعـۀ تـوده  " گیـري نهادهـاي مـدنی، بـه رشـد      هاي زندگی اجتماعی و عدم شکل تضعیف کانون. نگریست بالقوه می
این    .هاي خود را از دست داد و از سوي دیگر، جامعه فاقد نهادهاي مدنی زیرساختی بود از یک سو، اجتماع بنیان. انجامید

هـاي انتزاعـی را    گیـري اعتمـاد غیـر شخصـی و نظـام      هاي اعتماد را ویران کرد و از طرف دیگر، شـکل  امر از طرفی، بنیان
توسـعۀ  . در شرایط فقدان امکان گریز به جامعه مـدنی، تنهـا گریـز تخیلـی ممکـن بـود      . جه ساختناممکن و با بحران موا

هاي محلی کنش متقابـل و روابـط رویـارو و مبتنـی بـر       شهري به جدایی فضا از محل انجامید و روابط اجتماعی از محیط
هاي اساسی مدرنیتـه ـ    جنبه. رنشینان باشداین که قادر به تجدید ساختار معنادار در زندگی شه اعتماد جدا گردید، بدون 

ایران در توازن با یکدیگر قرار نداشتند؛ به عبارت دیگـر، جـدایی    در  ـیعنی جدایی زمان و مکان، ازجاکندگی و بازاندیشی  
هـاي   نظـام . جلـو افتـاد   "بازاندیشـی "روابط اجتمـاعی و تجدیـد سـاختار آن و     "ازجاکندگی"هاي  زمان و مکان از ویژگی

پاي جدایی فضا از محل شـکل نگرفتنـد؛    تدریج و پابه هاي تخصصی، به هاي نمادین و نظام تزاعی ـ تجریدي، یعنی نشانه  ان
که در راستاي  این هاي محلی جدا گردیدند، بدون  ، روابط اجتماعی از محیط"ازجاکندگی"بنابراین در فقدان سازوکارهاي 

  . ایشی مجدد پیدا کنندهاي زمانی ـ مکانی نامشخص ساختار و آر پهنه
شـناختی   توان، ماننـد زیبـایی   ایرانی را می  فکران فرهنگی هاي روشن اندیشه  یا) تهران(ایرانی  شناختی  مدرنیسم زیبایی

مـدنی را    حاصل تقابل با دولت دانست، ولی در شرایطی که بورژوازي فرهنگی برلین امکان گریز به جامعۀ برلین در آلمان، 
؛ آبراهامیـان،  1358هالیـدي،  (کران فرهنگی تهران در شرایط فقدان جامعه مدنی و ساخت قـدرت مطلقـه   ف داشت، روشن

فکـران   ایران، امر مدرن از سوي دولـت و روشـن    در. مجبور به گریز به فضاهاي تخیلی بودند) 113: 1380؛ بشیریه، 1378
زش، ساختار اداري، ارتش و صنایع دولتی و بورژوازي شد، ولی در دو سپهر متفاوت فرهنگ، یعنی در قلمرو آمو ساخته می

این دو حیطه، یعنی مدرنیزاسیون  فکران از سوي دیگر؛ ولی  وابسته به دولت از یک سو، و قلمرو فرهنگ ادبی و هنري روشن
  . نشدها به مدرنیته منجر  از سویی و مدرنیسم از سوي دیگر با هم سازگاري نداشتند و بنابراین، محصول مشترك آن

هـا   ذهنیت شاعران دهۀ چهل و پنجاه را با بررسی مقوالت فضایی در آثار آنان تحلیـل کـرده و تفکـر آن     این مقاله، در 
. تـوان تحلیـل کـرد    اي دیگر مـی  اندیشه و کنش را به گونه بین   رابطۀ. را به مثابه کنش اجتماعی ـ سیاسی ارزیابی کردیم 

رابطـۀ انسـان و مقـوالت فضـایی را بـا مفهـوم نظـم        ) 1377(یـدنز و دیکنـز   ، گ)1971(شناسـانی چـون گـافمن     جامعـه 



سـازوکاري بـراي اظهـار و بیـان درونیـات       هاي آدمـی،   ها و فعالیت این مفهوم، کنش بر اساس . دهند توضیح می 23اظهاري
هـاي   واقعیـت  چهـل و پنجـاه، هـم بـا سـاختارهاي بیرونـی تفکـر و         هاي شاعران دهۀ اندیشه در تحلیل . هستند 24خویش

ایـن بیـان خـویش      هاي شاعران بـراي بیـان خـویش و بـه طـور طبیعـی،       کنیم و هم با تالش گسترش شهري برخورد می
تواند یک خود اظهـاري مطلـق و بالشـرط باشـد و از جایگـاه فـرد در زنـدگی اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی تـأثیر             نمی
فضـا و مکـان   ) 1997(به قـول پیـل و کیـث    . اي واقعی تطابق نداردشاعران لزوماً با جغرافی  25جغرافیاي تخیلی. پذیرد می

کنـد، یعنـی بیـرون از رویـه هـاي       ها را فضـایی مـی   هاي وابسته به جغرافیاي تخیلی که امور، اشیا و پدیده بیرون از کنش
ي ر دنیـا هـا د  هـاي جغرافیـاي خیـالی بـراي توصـیف اشـیا و پدیـده        صـورت . این جغرافیاي خیالی وجود ندارد  26فضامند

سـازي از فضـا اسـت کـه لزومـاً بـا الگـویی واقعـی انطبـاق           جغرافیاي خیالی نوعی مفهوم. روند به کار می شخصی شاعرانه
خـود،   27نامعلوم بودن فضاي زندگی در دورة تحول، و ناشناخته مانـدن مرکـز و پیرامـون بـراي پیـداکردن جایگـاه      . ندارد

شـاعرانه پیـدا     ایـن نقشـۀ   از دنیاي خود ارائه دهند و جایگـاه خـود را در    28اي شناختی شود که شاعران ما نقشه باعث می
، آرامـش و رسـالت خـود را بـاز     29ایـن طراحـی مجـدد    کننـد و در   جهان را بازسـازي مـی    ها نقشۀ این دلیل، آن به . کنند

روي / رنـگ را بـردارم  / بهتـر آن اسـت کـه برخیـزم    ": گوینـد  گریزند و مانند سپهري با خـود مـی   یابند و از تنهایی می می
  . "تنهایی خود نقشۀ مرغی بکشم

هـا و   اي از شـباهت  گیـري فرهنگـی گونـاگون، بـه مجموعـه      این نوشتار با تحلیل افکار شاعرانی با جنسیت و جهت در 
هـاي چهـل و    فکـري در دهـه   توان با فضـاي مشـترك روشـن    ها را می اي آن اندیشه هاي  شباهت. ها برخورد کردیم اختالف

  .شناختی آنان توضیح داد شناختی و جامعه هاي شناختی، روان ها را با تفاوت هاي فکري آن پنجاه، و تفاوت

                                                
23. Expressive order 
24. Self-expression 
25. Imaginary geography 
26. Spatialising practices 
27. Location 
28. Cognitive-map 
29. Remapping 
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