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 مقدمه .  1

است که متشکل از   معاصر های زندگی در نظام اجتماعی ترین محیط شهر، یکی از اصلی

های  طی دهه  ساختارها و نهادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و صنعتی است.

شناسی و برخی علوم  شناسی، اقتصاد، جمعیتاخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه

از بین این تعاریف، آنچه ربّانی از اصحاب    دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده است.

ی  رسد؛ شهر دارای دو جنبه است: جنبهنظر میکند، نسبتاً جامع بهارائه می شیکاگومکتب  

ها،  ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابانکالبدی و ماهیت انسانی؛ شهر مجموعه

سازند. ماهیت انسانی  ها و مدارس است که کالبد آن را میها، نهادها، بیمارستانساختمان

نیز،   تفکرهای سازمانآن  بازتاب  منطقه حاصل  ای فرهنگی یافته در یک  ست که  فضای 

 (. 3: 1385قوانین خاص خود را دارد)رک.ربّانی،

پذیری قلمداد کنیم  اگر ادبیات را ابزاری مهم و حساس، در تعامل با انسان و فرهنگ

قش بسزای  ترین بستر زندگی در دوران معاصر بدانیم، اهمیّت ویژه و نو شهر را اصلی 

ارزش و  بازنمود حقایق  در  و جامعهادبیات،  زندگی شهری  در های  معاصر،  ی شهری 

 گردد.شوند، آشکار مینویسان تولید میآثاری که توسط شاعران و داستان

ی نسل  دهنده تواند پیوندعنوان یکی از دستاوردهای ادبیات معاصر، میشعرنوجوان، به

واقعیت و  جهان  با  زنامروز  باشد.    دگیهای  ارتباط معاصر  وسایل  روزافزون    گسترش 

بازی اینترنتی، شبکهجمعی،  شبکههای  و  اجتماعی  متعدد  ماهواره های  بیشمار  ای،  های 

کند و نوجوانان را  تر از روز پیش مینوجوان را هر روز فراخ  های هبستر زندگی و تجرب

سازد. امروزه نوجوانان، ا میهای رنگارنگ آشن در کمترین زمان، با حجم وسیعی از داده

زمان با هزاران نفر در سرتاسر  جمعی، همههای دستها و بازیدن در محله ش جای جمعه  ب

 های آنالین اینترنتی هستند. دنیا، در حال بازی

کنیم، در طول فقط چند سال، اختالف نسلی برابر  در روزگاری که ما در آن زیست می

های زندگی  ها یا آرماننابراین شایسته است که واقعیت؛ بچندین نسل در جامعه رخ داد

نحوی  گونه که هست یا طوری که باید باشد، در شعر نوجوان، بهشهری و شهرنشینی، آن
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ترسیم شود که بتواند مخاطب را با خود همراه سازد و او را با جهان اطراف خود بهتر  

شعر نوجوان، به منظور شناخت   رو، بررسی چگونگی رویکرد به شهر دراینآشنا کند؛ از

هم میزان  و  مضمون  این  با  مخاطبان ضروری  اشعاری  دریافت  و  درک  با  آثار،  خوانی 

گویی به چند پرسش اساسی  نماید. برای دستیابی به این هدف، این مقاله به دنبال پاسخمی

 و مهم به شرح زیر است: 

ویژگیکدام.  الف و  عناصر  از  در  یک  محیط شهری  نوجوان  های  توجه شاعران  کانون 

 قرارگرفته است؟ 

 ی ایرانی معاصر است؟ های جامعهشعر نوجوان تا چه میزان بازتاب واقعیت. ب

خوان با درک و پذیرش  ج. توجه به شهر و عناصر شهری در شعر نوجوان، تا چه میزان هم

 نوجوانان است؟ 

 تر است؟ برجستهیک از شاعران توجه به عناصر زندگی شهری در آثار کدامد. 

 

 پژوهش  . روش 1. 1

ای و  تحلیلی با ابزار کتابخانه - با رهیافتی آماری و توصیفی ،در این پژوهش کوشش شده

 اسنادی، به چگونگی رویکرد به »شهر« در شعر نوجوان، پرداخته شود؛ برای این منظور، 

از    ها،ترینتجربه  ها و باتن از پرکارترین  15از میان تعداد زیاد شاعران کودک و نوجوان،  

با نظر متخصصان و شاعران کودک و نوجوان)پروین سالجقه، مهدی حجوانی،    چند نسل،

شعبانی(، گزینش   اسداهلل  و  ابراهیمی  نژاد، جعفر  شعبان  افسانه  مصطفی رحماندوست، 

نژاد،  شدند؛ این شاعران عبارتند از: محمود کیانوش، مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان

ابرا بیوک ملکی، ناصر کشاورز، محمود پوروهاب، داوود لطفجعفر  اهلل، رودابه  هیمی، 

ای، سیداحمد میرزاده، اسداهلل شعبانی، محمدکاظم مزینانی، عرفان نظرآهاری، عباس  حمزه

های الکترونیکی، تماس با شاعران، با مراجعه به پایگاه  ،ن، آتوسا صالحی. پس از آنبتر

ی آستان قدس رضوی، فهرستی از آثار شعری  ی ملی ایران و کتابخانهکتابخانه مرکز اسناد  

ی  یک تا پنج مجموعه   آثار هر شاعر،و سپس از میان  فراهم شد    1390شاعران تا سال  
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شده، انتخاب شد تا با درنظرگرفتن سیر تاریخی سرودن شعری برگزیده و تجدید چاپ 

سال  تا  مضمون  این  تحول  مجموعهبررس  1390اشعار،  گزینش  حین  در  شود.  های  ی 

های پیشین شاعران بودند و اشعار بسیاری  ای از مجموعهها، گزیدهاز آن  بعضیشعری،  

همین کردند؛ بهگرفتند که انتظار پراکندگی موضوع شهر را در خود برآورده میرا دربرمی

شعر  : مجموعهمثال   شد؛  اکتفای شعر از این شاعران  بررسی یک تا سه مجموعهبه  دلیل،  

 . شعر از آثار پیشین شاعر 95ی  ی محمود کیانوش شامل گزیدهسرودههای جهان  بچه

تا  57)شعر، با درنظرگرفتن سیر تاریخی سرایش آنان  مجموعه   63  ، تعداددر نهایت

نوعی  که بههایی  نشانهو از   انتخاب شد( و کثرت تجدید چاپ و جوائز دریافتی آنان،  90

  انواع   ی بعد،در مرحله .  شدبرداری  یادداشت  ،شهری در ارتباط بودند  با عناصر و زندگی

بندی شد و از نظر بسامد و کیفیت  عناصر شهری و موارد رویکرد به شهر، ارزیابی و دسته

  .گردیدشناسانه بررسی  های زیبایی و همچنین از نظر تحول و نوآوری

نشانه  نکته ضروری است که یک  این  در هر شعری شهری  یادآوری  فقط    ،خاص 

بار محاسبه شده است؛ برای مثال اگر از آسمان شهر، در یک شعر به دفعات استفاده  یک

 برداری شده است. بار یادداشتشده باشد، بدون درنظرگرفتن بسامد آن، فقط یک

 

 ی پژوهش . پيشينه2. 1

به  حاضر،  پژوهش  با  پیوند  مقاله در  درچند  کوتاه،  جستارهای  از  پژغیر  ی  نامهوهش ی 

های زندگی  ای به ارزشکه تا اندازه  46و   45های  ادبیات کودکان و نوجوانان در شماره

ی »تحلیل محیط  اند، همچنین مقاله معاصر و پیوند آن با ادبیات کودک و نوجوان پرداخته 

داستان آن در  از سالشهری و عناصر  )اسدی1379تا  1370های کودک و نوجوان  و    « 

های  ( است و دیگر »بررسی محیط شهری و عناصر آن در داستان60- 33:  1390لی،حسن

ها به بررسی  ( که نگارندگان در آن30- 1:  1390لی،و حسن  کودک و نوجوان«)پیرصوفی

داستان از  تعدادی  بلند دههعناصر شهری موجود در  و  اند، ی هفتاد پرداخته های کوتاه 

، پژوهشی  از این رور پیوند باشد یافت نشد؛  ی حاضر دی دیگری که با مقالهمقاله یا نوشته
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ی شعر، که افزون بر واکاوی عناصر شهری در شعر کودک و نوجوان، به تحلیل  در زمینه

   نماید.ها و آسیب شناسی این مقوله بپردازد، در این حوزه ضروری میداده

 

 ی . چگونگی رویکرد به محيط شهر2

شعر وجود داشت. در   1026شده در این پژوهش،  شعر نوجوان بررسی  مجموعه  63در  

نوعی در ارتباط با طور مستقل یا بهمورد، یا به  209این میان، شهر و عناصرشهری، در  

توجه  مقایسه  مورد  و شهر  طبیعت  تلفیق  و  روستایی  زندگی  و  شهری  زندگی  میان  ی 

 شاعران قرارگرفته بود.  

عناص  به  رویکرد  تربیشترین  عباس  اشعار  در  شهری  محیط  در    ،26تعداد  )نبر 

یک بستنی و پنج  ،  ایستگاه الغری،  ماه روی صندلی،  های لنگه به لنگهعشقهای  مجموعه

نظرآهاری)تعداد  زبان عرفان  مجموعه،  18(،  تختههای  در  نور  روی  گچ  با  جهان  سیاه 

  ای (، رودابه حمزهاچای با طعم خد،  ات کجاست؟کوله پشتی ،  های ابرپشت کوچه،  بنویس

(  جان سالمآقا مهدی،  ای از مهربانیمجموعه ،  از انار تا خداهای  در مجموعه،  13)تعداد  

ملکی)تعداد   بیوک  مجموعه،  18و  کمانهای  در  رنگین  بال  پیاده،  بر  ی  کوچه ،  رودر 

شود؛ شعر بیوک ملکی نیز از  ( دیده میپشت یک لبخند،  مترسک عاشق بود،  هادریچه

 توجه است.   درخورنظر بسامد 

اند که  یکسان و با اختالف اندکی، به این مقوله توجه کرده  طور نسبتاً دیگر شاعران، به

شعر از کل چهار    47بار استفاده از عناصر شهری در  12ها محمود پوروهاب با  در میان آن

 .تر استپیش جه به محیط شهری،  شعر، در میان دیگر شاعران، از نظر تومجموعه

ترین محیط زندگی نوجوانان، جایگاه عنوان اصلی بینیم که شهر بهمی  ،در یک نگاه کلی

های طبیعت  دارد. بخش وسیعی از شعر نوجوان به جلوهندر شعر این گروه سنی    پرشوری

اختصاص دارد و در مواردی نیز شاعران به بیان حاالت و روحیات نوجوانان یا مطالبی  

پیرامون زندگی، خانواده، دین و امور مذهبی، انقالب اسالمی، جنگ و برخی مطالب دیگر  
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معموالً پرداخته  نیز،  موارد  گونه  این  در  مبنینشانه  اند؛  بستری    بر ای  در چه  اینکه شعر 

 شود. ده است، دیده نمیسروده ش

ترین مضمونی که در کانون توجه  اصلی در پیوند با رویکرد شاعران به محیط شهری،  

های این ستیز و  قرارگرفته، ستیز با شهر و تقابل آشکار آن با روستا و طبیعت است. دلیل

 توان در چند کانون عمده بررسی کرد:بیگانگی با محیط شهری را می 

 ختار زندگی شهری با زندگی روستایی؛تفاوت در سا . 1.2

 یادآوری خاطرات شیرین کودکی در روستا؛  . 2.2

 تخریب بناها و منازل قدیمی در شهر؛  . 3.2

 شتاب، شلوغی و ناآرامی شهری. . 4.2

 

 تفاوت در ساختار زندگی شهری با زندگی روستایی. 1.2

شود،  شعر نوجوان دیده میهایی که در توجه به محیط شهری در  ترین مضمونیکی از مهم

های این  ازجمله علت  است؛  یی محیط روستا  حاعتراض به عناصر زندگی شهری و ترجی

و   معماری  بزرگ،  شهرهای  روستاست؛  و  شهر  ظاهری  ساختار  در  تفاوت  نگرش، 

شود  ها، گاه باعث دلتنگی کسانی می ساختاری متفاوت از روستا دارند. وجود این تفاوت

  بر توصیف نژاد در شعر زیر، افزوناند؛ شعبانفراخ روستا به شهر آمده  که از فضای باز و

شهر و روستا    های ساختارتقابل    ، به بیانروحیات و خصائل مردمان روستا  و  هازیبایی

 : پرداخته است

»چند تا مرد کارگر بودند/ توی سایه کنار یک دیوار/ وقت لبخند و گفتگویی بود/ باز بعد  

از کار/ مثل آب زالل یک چشمه/ با گل و سبزه آشنا بودند/ دلشان صاف  از تالش و بعد  

های  صاف و آبی بود/ همگی اهل روستا بودند/ باغ سبز نگاهشان پر بود/ از گل و سبزه

پای سیمان و آجر و   /ها را/ غربت و خستگی و تنهاییگذاشت گلصحرایی/ زیر پا می

بود و برّه و دشت/ حرف چوپان و حرف  آهن/ خاطرات گذشته زیبا بود/ حرف بزغاله  
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و   و صحرا  کوه  پنهان/  گذشته شد  خاطرات  آغاز/  کار شد  بعد  ساعتی  بود/.../  صحرا 

 (. 13- 12: 1369،نژادها گم شد/ در دل آهن و گچ و سیمان«)شعباندشت

دلیل    ای، تفاوت ساختار زندگی روستایی با زندگی شهری را بهکشاورز نیز در سروده

روحی حاصل از آهن و دود در شهر  های روستایی و تیرگی و بیافزای خانهروحفضای  

 داند: می

ر است از آهن و جا دل من/ پُ»همیشه دِه که بودیم/ دل من شاد و خوش بود/ ولی این

خانه آنجا  در  بید  دود/  درخت  خوبم/  بابای  آن،  در  داشت/  کوچکی  حیاط  ما/  ی 

  تر بود/ لباس آبی او/ پر از پرواز و پر بود/ به ما نزدیک   /جا آسمان همدر آن  کاشت/.../می

 (. 7: الف1376،)کشاورز ...«

است. تقابلی که   رنگ و فضای روستا، آبیفضای شهر در این شعر، تیره و خاکستری

بخشی در رنگ آبی و پژمردگی و افسردگی در رنگ خاکستری،  از نظر روشنی و آرام

 یبا کرده است. شود، تصویر شعر را زدیده می

ها در ارتباطند  باید دید این اشعار، تا چه میزان با روحیات نوجوانان، نیازها و عالئق آن

آثار، از زبان شاعرانی سروده شده ها پذیرفته میو از سوی آن اغلب این  اند که  شوند! 

و تجربیات و خاطرات    دوران کودکی یا بخشی از آن دوران را در روستاها زندگی کرده

توصیف کرده این شعرها  در  را  ازاینخود  و  اند،  زبانی  از شگردهای  استفاده  رو، حتی 

گونه که باید، مخاطب را  تصویری متنوع و حتی قدرت صدق عاطفه نیز شاید نتواند آن

با خود همراه کند و درنتیجه این اشعار، بیشتر، مورد پسند خوانندگانی که تجربیات مشابه  

 وند. شاند، واقع میداشته

 

 یادآوری خاطرات كودكی. 2.2

یادکرد خاطرات و زندگی در روستا و روزهای پیوند و نزدیکی با طبیعت، یکی دیگر از  

ست. بعضی از شاعران، به فراخور حال خویش و میزان  های گریز از زندگی شهری ا علت

هایشان از این دوران، میل بازگشت به روستا و کودکی را در شعر  ها و تجربهدلبستگی
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با خود نشان داده برای مثال میرزاده در شعری، حسرت خود را از دوران کودکی،  اند؛ 

 های خود در طبیعت و روستا به تصویر کشیده است:یادکرد خاطره

به خود، دیدم/    »کودکی روزگار خوبی بود/ گرچه مانند یک نسیم گذشت/ تا که من آمدم

زد بال/ ها کنار درّه و دشت/ شاپرک شادمانه میی قدیم گذشت/ آن زماندیگر آن دوره

جستبرّه میها  گلوخیز  بین  سبزهکردند/  و  این ها  دود  در  حیف   /... خوشحال/  ها 

ها پشت هم سفر کردند/ کودکی در میان مِه گم ها/ خاطرات زالل دِه گم شد/ سال خیابان

 (. 63- 62: 1390رزاده،شد« )می 

اند و به ست که اکنون بزرگ شدههای شاعرانی ااشعاری با این مضمون، زبان خاطره

دادن طبیعت  پردازند. برتریهای خود از زندگی در طبیعت و محیط روستا می بیان تجربه

امکانات و و روستا به زندگی شهری، برای نوجوانی که در روستاهای ایران و با حداقل  

است و برای نوجوان شهرنشینی که هر    کند، کمتر پذیرفتنیتفریحات معاصر زندگی می

کردنی نیست. شاید سرودن از کند، درکهای تازه را تجربه میروز زندگی با تکنولوژی

های طبیعت، با زبانی هنری و سنجیده در قالب تصاویر تازه و ابتکاری، مخاطب  زیبایی

گونه حسرت بازگشت به کودکی در روستا و رسد، ایننظرمیکند؛ اما بهرا به خود جلب  

زیباییمنفی با ذوق  متناسب  با خود  انگاری شهری  را  او  نتواند  و  نباشد  شناسی کودک 

 همراه کند. 

 

 تخریب بناها و منازل قدیمی . 3.2

  و  بردن طبیعت ازبینشهرنشینی، تخریب بناهای قدیمی و   اب ستیز   هاییکی دیگر از دلیل

آپارتمانجایگزی و  نی  بلندساختمانها  که  های  رویدادی  هرچیز  است؛  از    باعث   بیش 

 شود:طبیعت در شهر می رفتن ازبین

بلند/ از حیاط خانه ناگهان/ یکنخل  /ی حیاطهای گوشه »نخل صدا مرا  های ساکت و 

بقوی خود/ خانه  روی نخلی آشیانه کرد/ با صدای بق  و رفت/صدا زدند/ کفتر دلم پرید  

ها شدم/ با صدای بال کفتری/  را پر از ترانه کرد/ ناگهان دلم گرفت و باز/ من اسیر غصه
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ام پر  های من شکست/ سینهها/ ظرف غصهاز خیال خود جدا شدم/ از صدای سبز نخل 

اند/ های سبز رفتهمان/ نخلحیاط خانه از جوانه شد/ خنده در نگاه من نشست/.../ دیدم از  

 (. 22  :1374، نژادهای ساکت و بلند«)شعباناند/ خانه پشت شیشه اخم کرده 

انگیز  دلتنگی شاعر برای طبیعت کوچک حیاط خانه و درگیرشدن او با یاد زیبایی دل 

  ارتمانی آپ  های بلندانجامد و او را با ساختمانها، ناگهان به تلخی میبرانداز نخلو غصه

های ساکت  »خانه  :. آنچه بر زیبایی این شعر افزوده، آغاز و پایان شعر استکندمیمواجه  

مخاطب  و    های ساکت و بلند« قرارگرفتهو بلند« در بیت آخر، در تقابلی معنادار با »نخل

که  شود درحالیها، باعث آرامش و نشاط میخوانند؛ سکوت در نخلرا به تفکر فرامی

 کند.های بلند، تصویری از مالل و دلزدگی را در روح ایجاد میدر خانهسکوت 

 تصویری زیبا از این موضوع ارائه داده است: ها«،  بیوک ملکی در شعر »عاقبت، درخت

ها رو درختها فقط/ چند پله راه بود/ در پیادههای پیش/ آن زمان که تا فراز بام خانه»سال 

های ما/ میهمان بازی و درخت و آفتاب  شدند چشمباز می  ها/ تا کهشدند/ صبحبزرگ می

این    های کوچه را نگاه کرد/شد از کنار پنجره/ قدکشیدن درختشدیم/ هر بهار/ میمی

روی ای بزرگ را/ روبهاند/ مثل اینکه پردهها/ سر به آسمان کشیدهزمان ولی تمام خانه

درخت و  کشیدهکوچه  خانههایمان  آهنین اند/  می  های  رشد  زود  عوض  چه  در  کنند/ 

میدرخت آب  تندتند  خانهها/  پای  و  دست  زیر  درختروند/  عاقبت  به خواب  ها/  ها 

 (. 25- 24: 1385،)ملکی روند«می

بر نگاه نوگرایانه و فردیت به یافتهزیبایی این شعر، افزون  به این موضوع،  ی شاعر 

ان کمال ارزش تخیل در بار عاطفی  گمست. »بیدلیل پیوند استوار عاطفه و خیال شعری ا 

آن است. تخیلی که مجرد باشد، هرچه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود، ابدیت  

پیوند  های آپارتمانی و قطع درختان،  رشدکردن خانه(.  90: 1380کدکنی، یابد«)شفیعینمی

آب و  خانه  رشدکردن  میان  تناقض  اسو  آب،  و  آهن  میان  تضاد  و  درخت  اس  رفتن 

 های زیبای این شعراند. تقابل
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ها«  ها در زیر دست و پای خانهرفتن درختتصویر زیبا و تأثربرانگیز دیگر، »خواب

با   آشکار  تقابل  در  تصویر،  این  دارد؛  گیاهان  زمستانی  به خواب  کنایی  ایهام  که  است 

است و   «های کوچه را نگاه کردشد از کنار پنجره/ قدکشیدن درختهر بهار/ می عبارتِ »

های پنهان شعر افزوده است. گویی، به دلیل حضور درختان بلند در بافت  بر زیبایی الیه 

رفتن درختان و جایگزینی  آفرین بوده و با ازبینقدیمی شهر، بهار، عنصری ثابت و شادی

 های بلند، جای خود را به زمستان و دلسردی داده است.ساختمان

 

 شتاب، شلوغی و ناآرامی شهری  . 4.2

ست که شاعران را در ستیز با زندگی  ازدحام، سرعت و انبوهی در شهر، یکی از دالیلی ا

  آب یعنی ماهی ی  ، از مجموعه «با بهار در خیابان»مزینانی در شعر  شهری قرار داده است.  

 است:  ای متفاوت بیان کردهگونه (، تقابل میان طبیعت و زندگی شهری را به1375)

ی ما/ و دستش را برای من تکان داد/ سوار یک دوچرخه بود و از  »بهار آمد میان کوچه 

را نشان داد/ کت و شلوار سبزش گل بود/ به روی  دور/ به من خورجین سبزش  گلی 

جای زنگ، چرخش قاصدک  زد/ بهآستینش شاپرک داشت/ رکابش چون پرستو دور می

زود/ به دنبالش سر کوچه دویدم/ بهارم را ولیکن در   داشت/.../ گلم را از زمین برداشتم

 1با بهار در خیابان(: 1375همه ماشین ندیدم«.)مزینانی، آب یعنی ماهی،   خیابان/ میان آن

کت و شلوار وارد شهر شده   و  دوچرخهعناصر زندگی شهری، یعنی  با    بهار،  در این شعر

  یافته و از »دوچرخه« استفاده کرده است   حضور  مانند انسانی شهری،است؛ یعنی بهار  

ها به شهروندان  ی انرژی و کاهش آلودگیای در مصرف بهینه ی نقلیه )دوچرخه وسیله

هی  توج، به آن ازدحام وسایل نقلیه و خودروهااما به دلیل  شود(.شهرها پیشنهاد میکالن

؛ به همین دلیل است که رکاب آن مانند پرستوهای  شودهای آن دیده نمیگردد و نشانهنمی

 . شودتری برای زیستن، با سرعت از آنجا دور می دنبال مکان مناسب مهاجر، به 

اند و در القای شلوغی و  آفرینی کردهها نقشی زیر از کیانوش، اسم صوتدر سروده

 اند: مؤثر واقع شدهسروصدای موجود در شهر 
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دانه می برایت  بنشین/  ما  بام  بر  بیا  توک،   ریزم/»کبوترجان کجا رفتی؟/  توتوک، توک، 

آیم./ بگو بامت صفایش کو؟/ بگو شهر پر از دودت،/ آیم، نمینمی  توتوک، برچین/.../

های دود!/ به جای برگ و ها: یک باغ، درختان: لولههوایش کو؟ هوایش کو؟/ تمام بام

های نور/ نه در شهر  های دود!/ بقو، بق بق بقو گویم/ ولی در باغدارند/ همه منگوله  گل

 (. 121- 120: 1378،سیاه تو،/ شلوغ و پر دادار، دور، دور!«)کیانوش

شهر با صفات پردود، سیاه، شلوغ و پرهیاهو توصیف شده و در تقابل با طبیعت و 

شهر در این شعر تازگی دارد، دیالوگ    ای که در توصیفنکته  هوای پاک قرارگرفته است.

میان شاعر و کبوتر و توصیف شهر از زبان کبوتر است؛ شاعر به منظور ساخت زبانی  

بخشی  ها و »اسم صوت«ها و خاصیت موسیقیمتناسب با زبان کبوتر، از قابلیت تکرار واژه

 مند شده و مخاطب را با خود همراه کرده است.  آنان بهره

 

 مضامين مرتبط با شهر در شعر نوجوان .  3

مورد   های دیگر،ها یا موضوعر خالل پرداختن به مضمون، شهر یا عناصر شهری دگاهی

   توان اشاره کرد:ها به موارد زیر می ی این موضوع است؛ ازجملهتوجه شاعران قرارگرفته  

 

 به شهر  مهاجرت . نارضایتی از 1.3

 .داشتفراوانی  تازگی و درخشندگی  ،  برای ایرانیان  ،شهری  ی زندگیهاروزگاری جلوه

ی بسیاری از  کردن از روستا به شهر و کار و تحصیل در شهرها، دغدغهآرزوی مهاجرت

رفته بود.  مظاهرافراد  پدیده  شهرنشینی  رفته  دیگر  مانند  غبار  زندگی  هاینیز،  در   ،

که »انسان    جران شد، گوییموجب دلزدگی و مالل خاطر مهاو  گشت ها پنهانروزمرگی

ی زیستی جدید خویش است،  که فاقد پیوند ارگانیک با حوزهشده به شهر، درحالیمنتقل

شود.  اش دچار میبه معضل حذف »مکان« از میان مجموعه عناصر معنابخش به زندگی

پرتاب   قلمرویی  درون  به  شهرنشین  انسان  قاعده،  بدون  شهرنشینی  شرایط  در  درواقع 

اش، ناچار  ی مکانی محل زندگیی عدم پیوند ذهنی با حوزهواسطهکه در آن، بهشود  می
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مؤلفهمی شکلشود  در  را  حیاتی  بدینی  بدهد.  دست  از  هویتش  در  یابی  »مکان«  سان 

ای خصمانه  یابد و محیط شهری بدل به چهره تکوین هویت فردی و اجتماعی تقلیل می

 (. 43:  1387 شود«)افشارکهن و ربّانی،شهرنشینان میو بیگانه در باور جمعی 

اند.  به شهر را در کانون توجه قرار دادهمهاجرت  نارضایتی از    برخی اشعار نوجوان،

  رک. )  خاطر خشکسالی و بیکاری در روستا یا به دالیل دیگر همهاجرت از روستا به شهر ب

غربت، تحمل سختی و فقر    . دلتنگی در (13- 12:  1374،مزینانی ؛  49- 42:  1382،میرزاده

و نارضایتی از طبیعت شهری، مفاهیمی هستند که شعبانی در شعری با همین مضمون، به  

 ها اشاره کرده است: آن

با نگاهش که رنگ غربت داشت/    گشت/»عصر روز درختکاری بود/ پدر از کارخانه برمی

د با درخت و  های گذشته در سر من/ زنده ش سال  گفت با من از در و دشت/قصه می

کوه و صحرا و رودخانه و پل/ ...آمدیم و میان    ها/مان با حیاط و پنجرهبلبل و گل/ خانه

پرنده دل کندیم/ در هوای گرفته از درخت و  به  شهر شلوغ/  را  این شهر/ خودمان  ی 

ی اجاری و تنگ/ نه حیاط و نه گل، نه پروانه/ نه درختی  غربت افکندیم/ توی این خانه 

 . (درخت آرزو:  1376،اش کند النه/...«)شعبانیزیبا/ بر سر شاخه که مرغکی

 

 خانمانی در شهرفقر و بی. 2. 3

از جمله معضل ناگواریفقر،  و  دیرباز، در شهر و هایی است که جامعهها  از  بشری  ی 

نوعی بر رفاه و زندگی  مطلبی که به  شده،روستا، با آن مواجه بوده است. در آثار بررسی 

-. ازجمله نمودهای آشکار فقر بر چهرهشوددیده نمی   ،اجتماعی در شهر داللت کندمجلل  

و کار    خانمانیبی  ،رو و خیابانکردن در پیادهخوابی، گداییکارتن  توان بهی شهرها می 

کردن مادر توسط فرزند و  های اجتماعی مانند گدایی اشاره کرد. توجه به معضل  کودکان

ست که در شعر زیر به آن اشاره  ای ا دن آن با طبیعت، مضمون تازهفقر و آوارگی و پیونددا

 شده است:  
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در کنار او/ کودکی دگر/ دست را   دهد/اش/ شیر میرو/ مادری به کودک گرسنه »در پیاده

هایتان!« / از میان عابران، فقط/  زند: »کمک کنید/ جان بچهدراز کرده سوی عابران/ داد می 

 (. 34:  1376، دهد«)ملکیای به کودک فقیر میپیر/ سکه یک درخت زرد 

های  های زیادی درگیر این نوع فقر هستند که به دلیل غفلت سازمانامروزه خانواده

یا   زودهنگام  کارهای  درگیر  را  خود  کودکان  ناگزیر،  آنان،  از  بشردوستانانه  و  حقوقی 

اینان توجهی  ، هیچکنند. در همین شعر نیزها می گری در معابر و خیابان تکدی به  کس 

دهد. توجه به این  ثمر خود را به کودک میکند و فقط درخت پیری برگ زرد و بینمی

مضمون در شعر نوجوان، حس بشردوستی و رهاشدن از غرور و خودبینی را در مخاطب  

کند. این سخن  های اجتماعی حساس میانگیزد و وجدان او را بیدار و به واقعیتبرمی

ا که درستی  می  ست  فراتر  نفس  حدیث  و  شاعر  من  از  شعری  جنبه»وقتی  و  ی  رود 

دهد زیرا عوالم گمان گروهی بیشتر را تحت تاثیر قرار میگیرد، بیدیگردوستی به خود می

 (.  759: 1356،دامن و فراگیر دارد«)یوسفیانسانی، شمول و وسعتی فراخ

های زندگی شهری،  و گرفتاری  ها به یکدیگر در شهر، به دلیل شتابمهری انسانبی

نوعان خود ی خویش فراتر نروند و آسان از کنار همها از دایرهشود تا انسانباعث می

ی یک  شود که از نگاه خستهعبور کنند. در این میان، تنها نوجوانی متوجه سؤالی تلخ می 

فقیر    های نوجوان و بیان صفات و روحیات پیرمردفقیر رهگذر پیداست. توصیف حالت

 گیری مؤثری با مخاطب ایجاد کرده است:از زبان نوجوان، پیوند و ارتباط 

ها را چال  وهوی شهر/ غصهکردم/ در میان های»من کنار پنجره بودم/ با نگاهم حال می

کردم/ از سر کوچه شنیدم که/ تق تتق تق، یک صدا آمد/ ناگهان دیدم که از کوچه/  می

لباسی کهنه بر تن داشت/ صورتش پر مهر و زیبا بود/ در نگاه  پیرمردی با عصا آمد/ او  

ای کوچک به شد/ سکه اش اما/ یک سؤال تلخ پیدا بود!/ یک نفر از کوچه رد میخسته

 (. 31: 1386،دستش داد/ سکه اما بس که کوچک بود/ از کف آن پیرمرد افتاد«)ابراهیمی

ور به کار و دورشدن از فضای کودکی  ی ایران، کودکان به دالیل گوناگونی مجبدر جامعه

دالیلی مانند عدم حضور پدر،  وضعیت نامناسب خانواده که به  شود؛ ازجملهو تحصیل می
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های اقتصادی  ساز فقر و مشکلشود و زمینهاعتیاد، از کارافتادگی، بیماری یا غیره ایجاد می

 شود: تبع آن اجبار کودک، به کار میو به

گمان/ ست، مردم بیها خالیها/ کوچهارد هنوز/ در سر بازارها در خانهبدانه برف می»دانه

ها/ صبح زود از خانه بیرون آمدم/ تا که شاید مشتری پیدا کنم/ یا سر کارند یا در خانه

ام فریاد: واکسی، واکس،  نان دیگری پیدا کنم/ کردههست مادر چشم بر در تا که من/ لقمه

میان   تا حاال  ماندهها/ هیچکوچهواکس/ صبح  ندارد کار و من/  با من  میان  کس  تنها  ام 

کنند/ شاید االن زنگ  سازی میهای مثل من توی کالس/ شاید اکنون جملهها/ بچهکوچه

کنند/ دست من از سوز سرما یخ زده/ نان ما  ها با برف بازی می تفریح است و باز/ بچه 

های  کس در کوچه ، واکس، واکس/ هیچ زنم منی رنگین کیست؟/ واکس اعال میدر سفره 

 (.  14:  1380شهر نیست««)رحماندوست،

جای حضور در مدرسه و تحصیل  شعر از زبان کودک یا نوجوانی سروده شده که به

ی خود، دلیل شرایط اقتصادی نابسامان خانوادهبودن از شادی کودکی، ناگزیر، بهمندو بهره

زند. شعر با توصیف بارش برف  مردم را واکس میهای زند و کفشها پرسه میدر کوچه

کس  روح را توصیف کرده که در آن هیچ ها، فضایی سرد و بیبودن کوچهو سرما و خالی

تنها در کوچه به دنبال لقمهای بهجز کودک نیست. کودک،   گردد. نانی میشدت سرد، 

ر و تأثیر بر مخاطب  ی رنگین کیست؟« موجب تأکید بر تفکپرسش بالغی »نان ما در سفره 

خوردن کودک از اینکه همساالنش برخالف او مشغول بازی  شود. تنهاماندن و حسرتمی

 ی شعر است. کردن عاطفه در مدرسه هستند، عاملی در برجسته

بیشترین وجه ادبی و بالغی این شعر، تقابل دو رنگ »سفید و سیاه«، در برف و واکس  

ه »سفیدی و سیاهی«، »شادی و غم« و »فقر و ثروت«  است. بنای این شعر بر تقابل دو وج

ها در بطن شعر است. در این شعر  بودن این تقابلگذاشته شده است و بالغت آن در پنهان

همچنین، ما با دو نوع کودک و دو نوع زندگی مواجهیم؛ کودک غمگین و کودک شاد،  

های شهر  س در کوچه یافتن شعر با عبارت »هیچکزندگی دشوار و زندگی رنگین. پایان

گیری این شعر،  شدن این کودکان در اجتماع است. شکلگرفتهی نادیدهدهندهنیست«، نشان
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دوستی در های متقابل و متضاد، موجب برانگیختن حس انسانبراساس تعارض این قطب

همچنین    ی اشعار بیشتر در پیوند با مضمون فقر شهری،شود)برای مشاهده مخاطب می 

: 1380، رهنما؛  22-21:  1373  ،اهلللطف   ؛ 59:  1382،میرزاده؛  15:  1374،نژادشعبان  رک.

 (.8: 1380، نژادشعبانخواب بارانی؛ 

 

 بمباران شهرها در جنگ  . 3. 3

که در پیوند    ستا   هایی، یکی از مضمونعراق  وبمباران شهرها در جنگ تحمیلی ایران  

اعضای خانواده در بمباران و    شهیدشدندیدن و  ؛ آسیبشودبا شهر در این آثار دیده می 

و   ها گونه تصویراین  عنوان روح حاضر در روایتِجدال عاطفی شاعران یا نوجوانان به

است؛  تأثیرگذار کرده  عمیق و    ها را بعضی از این سروده  ها، ساخت و پرداخت صحنه

ند اما از  ا و فاقد معیارهای زیباییندارند    روایی   شعرها درواقع نظم  از اینهرچند بسیاری 

توجه  نظر جلب اجتماعی    مخاطب کردن  ایرانبرههبا مسائل  تاریخ  از  از  و    ای  استفاده 

 ی درنگند:  امکانات جنگی مدرن، شایسته 

ب انداخت/  »شبی اما جهان دگرگون شد/ دل ایران ما پر از خون شد/ دشمن آمد شبانه بم

هرچه دستش رسید ویران    باران کرد/ام را ز کینه ویران ساخت/ شهر ما را گلولهخانه

 (.  27- 26:  1379،)رحماندوست ...« کرد/

این شعر که روایتی از زبان نوجوان است، ابتدا به بیان خاطرات خوب گذشته و عشق  

 پردازد؛  و صمیمیت حاکم در خانواده می

بوده مکانی من/ خانه  زمانی من/ام  »چون شما  و  و شادیداشتم خانه  امید  پر   خیز/ای 

 ی خوب مهربانی بود/ ام جای زندگانی بود/ خانهکوچک و راحت و قشنگ و تمیز/ خانه 

 . ...«)همان( گاه فردا بود/ی ما بود/ پدرم تکیهمادرم مهر خانه 

  ازدست   خانه و  و  رشهویرانی    دلیلبه  خود  ی ویرانگر جنگ، اندوهسپس با بیان حادثه

ادن اعضای خانواده در بمباران، به جمع د دستاز  ،از  پس  او؛  کندرفتن خانواده بیان می
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ی  بار نه در شهر که در سنگر و جبههی خود را اینپیوندد و خانهسربازان و مبارزان می 

 : کندی ایمان و امید را در مخاطبان همسان خود بیدار میکند و روحیهجنگ بنا می 

ی  جای من سنگر است و جبهه   کنم دیگر/ام سنگر/ دل از اینجا نمی»هست امروز خانه

ها را دوباره ../ پس از آن باز ما سرافرازیم/ خانه.  هامان سنگ/جنگ/ تا بشویم ز خانه 

 )همان(.  سازیم«می

امید و عشق به وطن و    ،برانگیختن ایمانو    شعارهای انقالبی  اب  چنین اشعاری معمواًل

ند.  ی مردان کوچک و بزرگ روزهای جنگ، مناسب و با روحیه  ندادین اسالم پیوند خورده

پنداری مخاطب موجب همذاتروایت شعر از زبان نوجوان،  ای که دیدیم،  در نمونه

  شود.شدن او با راوی میو همراه

 

 عناصر شهری در شعر نوجوان. 4

 مدرنيسمفناوری و  . 1. 4

ی معاصر  اجزای بخشی از تصویرهای شعر نوجوان، از عناصر و ابزارهای مربوط به جامعه 

ی  های نوظهور، در شعر معاصر، چنانچه با زبانی شایسته است. تصویر پدیده گرفته شده

شود.  دهد و به طنز و شوخی شبیه میخود شکل نگیرد، تاثیر هنری خود را از دست می

ای در ذات خود شاعرانه یا غیرشاعرانه نیست؛ بلکه  وپرداز، هیچ واژهدر باور شاعران ن

آن را مشخص میشیوه که ارزش شاعرانگی  آن واژه است  با  کند. هیچ  ی رفتار شاعر 

واژه ورود  که  نیست  هنریتردیدی  به  چنانچه  شعر،  در  غیرشاعرانه  آن   های  ها  شدن 

پسندیده است و چنا  با همنچه واژهبینجامد،  بهها  نثر  در  معنای خنثای خود که    کار ان 

و  120:  1383  لی،ای نیفتاده است)حسنکاربروند هیچ اتفاق شاعرانه روند، در شعر بهمی

آالتی که در زندگی امروز، پیوسته با آن سروکار  از میان صنایع، اختراعات و ماشین(.  317

  ، میرزاده  رک.)  رادیو و اخبار(،  20:  1386،نظرآهاریرک.)و بزرگراه  داریم، پراید و فولکس

  ن،بترخواهد؛ دنیا دلش یک دست رنگ تازه می،ب1387ن، بتررک.(، اتوبوس)60: 1382

اتوبوس(،:  1375،مزینانی  ؛7-5:  1373،اهلللطف  ؛7-5ب:  1387 سوم:    قطار   تابلوی 
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  ، کیانوش؛  7ب:  1376،کشاورز؛  26:  1377، چراغ و برق)صالحی  ،(35:  1375  ،ای)حمزه 

 .  توان نام بردرا می (12: 1380،و ضبط صوت)شعبانی (32-33:  1378

در چند شعر، به موضوع دندان و سالمت  ، ایستگاه الغریی ن در مجموعه بعباس تر

برخی ابزارهای مورد نیاز بهداشت دندان را وارد شعر خود   ،آن پرداخته و از این طریق

های پاک من باش/ بیا تا  ها الک من باش/ دلیل لحظهکرده است: »در این خط خط خطی

 (. 34: ب1387 ،نب)تر کرم دندان، گرم خواب است،/ نخ دندان من، مسواک من باش«

است  زیر دوش حمام    هنگامی که شدن برق  با نگاهی طنزآلود از قطع  شعر دیگریدر  

خوانم/ تا از صدای  قدر شاد میسازی کرده است: »آنمضمونبه خاطر آن،    و ترسیدن  

زنم: رود برق و/ فریاد میدفعه میکنند شامپوها/ در حال خواندنم اما/ یکزیبایم/ کف می

 (. 20-18)همان:»...کو؟!...ها؟!««

، مفاهیم دانش کامپیوتر و اینترنت،  های عاشقانهترانهی  رحماندوست نیز در مجموعه 

آشکار و به ای  باکس را به گونهکردن، ایمیل و اینکردن، دیلیتمانند کلیک، موس، چت

 کاربرده است: هقصد استفاده از مفاهیم روز ب

ام/  ی همیشگی»کامپیوتر/ کلیک! / صبر کنید.../ چند تغییر وضع اجباری/ باز شد صفحه 

دی را/ ام توی صفحه ظاهر شد/کرده بودم ذخیره آیدیبا گرافیک خشک تکراری/ آی 

پس از    :1383، رمزوار مرا...«)رحماندوستورد  رقصید/ خواست پسخطی که باز میپاره

 (. هاسال 

بارزی که آن را از عناصر   با مثال  تقابل سنت و مدرنیسم را  نظرآهاری در شعری، 

 شهری گرفته، نشان داده است: 

شناسنامه تنهاست/  و  پیر  اینکه  برای  است/  گرفته  دلش  ما  قدیمی »فولکس  ست/  اش 

آید/ و بعد از آن صدای یک هیچ/ چرا  یاش مخودش ولی تمیز و زیباست/ صدای سرفه

آه،   چشمش  و  چراغ  گرفته/  بوق  گلوی  پرپیچ/  سخت  راه  برای  ندارد/  نفس  او   که 

آرام/ همیشه سربهسوست/ همیشه سربی بزرگراه و سرعت و زیر وکمبهراه و  روست/ 

بد  زنند و طعنه/ پرایدهای زشت و خودخواه/چه  کشد، آه/ کنایه میبوق/ فولکس آه می
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شود  های بازار/ همیشه رسم بوده و هست/ که کهنه میکه هرکسی اسیر است/ اسیر قصه

 . (20:  1386، نظرآهاری) آزاردل 

ی فولکس است که از سال ساخت آن بسیار گذاشته. ی خودرو فرسوده شعر درباره

قائل شخصیت به فولکس و  پیرشدن، شناسنامهبخشی  مانند  انسانی  داشتن،  شدن صفات 

سو بودن چشم، برای  نداشتن، بیکشیدن، نفسراه بودن، آهکردن، گرفتن گلو، سربهسرفه 

زدایی کرده است. این اتفاق در مورد خودروی مقابلِ آن، ایجاد اثربخشی عاطفی و آشنایی

بودن آن، ایجاد طنز  زدن و زشت و خودخواهفولکس، یعنی پراید نیز افتاده است و طعنه

 کرده است.

ی ظریف اخالقی خود مناسب دیده است و ری پایان شعر را برای ایراد نکته نظرآها

قصه اسیر  است:  کرده  گوشزد  مخاطب  به  را  بازاربودن)دهنآن  کنار های  و  بودن(   بین 

شایسته صفت  قدیمی  وسایل  نکتهگذاشتن  بیان  هرچند  نیست؛  بهای  اخالقی  طور  ی 

بندی زیبای آن با  آن کاسته اما پایان  مستقیم، در خالل این شعر، اندکی از ارزش ادبی

بازار، کهنه میضرب به  میاد  به آن، از راه  شه دل المثل »نو که  آزار( و دادن شکل ادبی 

 شعر شده است.  ایجاز حذف و تغییر موسیقی آن، باعث زیبایی

 

 نام شهرها  .  2. 4

ساز، تنها شهرهایی  مضمونهای متنوع و  از میان شهرهای گوناگون ایران و انواع فرهنگ

؛  20:  1374،(، اهواز)شعبانی13:  1380،تهران)شعبانی  ه، عبارتند از:ها توجه شدکه به آن

ماسوله)نظرآهاری100:  1378،کیانوش خمین)میرزاده13_12:  1386،(،  و 4:  1379،(،   )

 . (162: 1378، )کیانوش اصفهان

گلبرگ/ شکفته چون گل آتش/  ی  گلی به نام پریوش/ گشوده شعله   »نشسته بر لب کارون/

ی خرما/ در انتظار رسیدن/ هوای  خوشه ی چیدن/ و خوشهکُنارها به کنارش/ در آستانه 

حماسه از  پر  اهواز/  قشنگ  شرجی  و  شکوهمند  پریوش/  گرم  نگاه  است/  جنگ  ی 

 (.20: 1374،است/...«)شعبانی
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اشاره شده است که  در این شعر به کارون، گل پریوش، خرما، هوای شرجی و جنگ 

های جنگی  شاعر در وصف گل زیبای پریوش، از واژه  .پیوسته دمساز با شهر اهواز هستند

ی جنگ در هوای اهواز همراه کرده است، آن را با حماسه   ونظیر شعله و آتش بهره گرفته  

های »ک،  حروفی زیبای صامت ی ایران و عراق نیز هست. همساله که یادآور جنگ هشت

های آتش ناشی  تصویر هوای گرم و شعله  ،هاتکرار آن  ؛نیز پیوند دیگری است ش«    ،گ

 کند. می داعیاز جنگ را ت

 

 ها مشاغل و سازمان. 3.4

های گوناگون که با زندگی شهری پیوند دارد، شاعران نوجوان  در میان مشاغل و سازمان

 که عبارتند از:   اندبه موارد بسیار اندکی در اشعار خود توجه یا تمایل نشان داده

رفتگر)پوروهاب25-20:  1390، پستچی)صالحی (،  24:  1384، )نظرآهاریو( 6:  1384،(، 

ماه  الف:  1387،نب)تریسازبرج  و  پزشکی(، پرستار، دندان16:  1376،نژادپزی)شعبانکوره

واکسی)رحماندوست 34- 24ب:  1387تربن،  ؛صندلی  روی :  1385، ملکی؛  14:  1380،(، 

کارگر  26-27 کارخانه)شعبانی13-12:  1376، نژادساختمان)شعبان(،  کارگر   ،)،1376  :

آرزو سیگارفروش:  1376،سیگارفروشی)شعبانی  (،درخت  لبوفروشی)لطفدختر    ، اهلل(، 

  ، )پوروهاب  فروشی(، وانت میوه یا سبزی 30:  1377،خشکی)صالحی(، نان10-11: 1373

پهن 24- 22:  1383کشاورز،  ؛  13:  1388 بساط  پ(،  در  روکردن  سدّمعبر  یاده    و 

:  1378  ،کیانوش؛ 19: 1380،شعبانی ؛43- 28:  1390، ایمعلمی)حمزه، (27: 1385،)ملکی

  بنگاه معامالتی   و  (13:  1380، فروشی)شعبانی(، گل9    و8  :1373  ،لطف اهلل؛  104-105

 (. 24 :1386 ،)نظرآهاری

های دولتی  بین سازمانبار در آثار شعری نمود دارند. در  تنها یکها،  شغلهریک از این  

از سال  به مدرسه و کالس درس اشاره شده است؛ مکانی که  تنها  نیز،  ها  یا خصوصی 

 نیست.محدود پیش، در روستاهای ایران نیز وجود داشته و به شهر  
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 تحول در موضوع . 5

تحولی از نظر نوع رویکرد به   ،در نظام اندیشگانی شاعرکه  حقیقت این است که تا زمانی

تصویری و زبانی نیز دور از انتظار    هاییک مضمون خاص رخ نداده باشد، ظهور نوآوری

کدکنی:  به قول شفیعی  شود.نو محدود می  ها و اصطالحاتِواژه  خواهد بود و به کاربردِ

زدیکی  توان تشخیص داد، میزان ن»نخستین عاملی که در تحرک یا ایستایی تصویرها می

های خاص شعری است. شاعری که صورخیال خود را از جوانب مختلف  شاعر به تجربه

گیرد، با آنکه از رهگذر شعر دیگران یا کلمات، با  حیات و احوال گوناگون طبیعت می

کند، اگرچه ذهنی خالق و آفریننده و آگاه داشته باشد،  طبیعت و زندگی تماس برقرار می

تجرب ندارد.  ناگزیر،  هوضعی یکسان  ادراک طبیعت،  با  تماس مستقیم  ی شعری حاصل 

 (.252:  1386کدکنی،تحرک و پیوند بیشتری با زندگی دارد«)شفیعی

های موفق بعضی از این اشعار، بررسی شدند. اما، شاعری که بیش از  تر، نمونهپیش 

شکل  عناصر زندگی شهری به  و های زندگی معاصربه انواع پدیدهدیگران توانسته است، 

است    معاصرشده و  نگاه او به اطراف، مدرنتوجه کند، عباس تربن است.  ویژه و متمایزی  

ها و سطحی نیست. روایت اشعار بیشتر از زبان نوجوانان و نزدیک به دنیای  و در حد واژه

ببا همراه  هامضمونست. نوع رویکرد به  ا  هاآن چاشنی طنز، شیرینی و دلنشینی   اشدن 

شعر زیر  برای مثال،    ؛دنیای نوجوان سازگارتر است  وهوای حال خاص خود را دارد و با  

بیداری« با روایت غیرخطی، از زبان نوجوانی بیان شده    ،از او با عنوان »خارج از ریل 

ز  های ذهنی پیش اگوییاست که در حالتی میان خواب و بیداری است و دچار هذیان

 خواب شده است: 

آه! خواب »همه توی خواب خرگوشی/ خواب خواب،  ولی  من  بیدارند/  خانه  اهل  ی 

باشم، خواب/ نان و شیر و   خوب و عزیز/ فرصت کوچک فراموشی/ بگذارید خواب 

خانه در ماهم/ بعد خواهم/ در همین لحظه، گرم خوردن نور/ توی یک قهوهعسل نمی

به یک سفر دارم/ در حدود چهارثانیه بعد/ توی بلژیک،    ای فرضی/ قصد رفتنهم با ستاره
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توانم قطار باشم و  می  ها/ صاحب دم شوم، هوا بروم/شود مثل بادبادکیک پرستارم/ می 

 (.14: الف1387،نب..«)تر. بعد/ خارج از ریل هرکجا بروم/

ترهنجارگریزی عباس  تصویری  بهای  و  اندیشگانی  سطوح  به  واژگان  سطح  از  ن، 

است که   برجسته یای در ماه، تصویراست؛ برای مثال، نوشیدن نور در قهوه خانهرسیده 

رسد و  ، به بلژیک مینور  ی نوجوانی سازگاری دارد. سپس با سرعتدوره  هایبا تخیل

نیز برخالف تصور خواننده آنجا  پرستار می   ،در   ،ای دیگرو در لحظهشود  ناگهان یک 

میآشنایی صورت  دیگری  وسیله زدایی  یک  و  کودکانهگیرد  بازی  سطحیی  مانند  ،  ی 

شود؛  های بزرگ عرفانی و خودشناسی میتبدیل به فردی با قابلیت  ،بادبادک دنیای کودکی

  که علت به هوا رفتن بادبادک را صاحبِ   شده،تعلیلی هنری ایجاد  در همین نقطه، حسن

تواند قطار باشد، مسیر ساده و مستقیم خود  داند و حتی پس از آنکه می آن میدم بودن  

خواهد خارج از ریل حرکت کند؛ این میل به هنجارشکنی نیز، همسو  تابد و میرا برنمی 

 ست. ا های ناسازگاری در آنبا خلق و خوی نوجوانان و سازگار با روحیه

ر بستر زندگی شهری امروز سروده خواهد« ددست رنگ تازه میشعر »دنیا دلش یک

شده و با نگاهی متفاوت و نوگرایانه به آلودگی و شلوغی شهر، توجه نوجوانان را به این  

 کند: موضوع جلب می

های جامانده/ سوار اتوبوس  »خسته از ایستگاه دود گرفته/ قاطی پاهای عجول و کفش

کنم/ تا سرم را بیرون ببرم/ کسی پا  ای رو به آسمان کرایه میشوم/ پنجرههزارپنجره می

ای است/ که بر باالترین درخت ام گذاشته/ حواس من ولی پرت پرندهای روی کفش قهوه

.../یک ایستگاه مانده به آخر/ راننده مانده است    دهد/خیابان/ ایستاده و درخت را ادامه می

اند/ و خود نشسته  و/ سیزده صندلی خالی/ با چند مسافر همشکل/ زن و مردهایی که در

دهد/ اتوبوس دود ام/ راننده گاز میی دنیا ایستادهمن/ که همچنان پشت بازترین دریچه

برد کنم/ باد، موهایم را به آسمان میکند/ و من سرم را تا آخرین سلول در باد رها میمی

   (.40- 39: 1386،نب)تر شوم!«و من/ بر تنهاترین درخت خیابان پرنده می
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ی  مایه تنها و پریشان امروزین، درون   ی معاصر و انسانِصویری از دنیای شتابزده تلفیق ت 

این شعر است که در ویترین یک اتوبوس شلوغ، به نمایش گذاشته شده است. پیام شاعر  

ومرج  تواند یک نوجوان باشد، این است که در دنیای پر هرجدر این شعر، که راوی آن می 

زندگی لذت برد، اگر که بتوان طبیعت را از بین دودها  از  ود  شآور امروز هم، میو مالل 

 ها دید و شناخت. و شلوغی 

کردن شود؛ کرایهها دیده میاز ابتدای شعر، بازی شاعر با قابلیت تصویرسازی واژه

اتوبوس است؛ همچنین، زن و مردهایی که    یای رو به آسمان در تناسب با کرایهپنجره

و غرق در خستگی   اند و در خود فرورفتهخود نشسته  در  به جای نشستن روی صندلی

زندگی و  روزمرگی  همشکلو  نیز  همگی  و  هستند  شباهتنکردن  این  و   ، درواقع  ،اند 

در بخش    ،ها به زندگی است؛ تصویر دیگری نگریستن آنیکسانی در دیدگاه و طریقه

اتوبوس، سرش را تا  شود؛ آنجا که راوی، پس از زیادشدن دودهای  پایانی شعر دیده می

ی سلول در معنای دیگر  کند؛ ایهام زیبایی که در واژهآخرین سلول از پنجره بیرون می

ی  القاکننده  ،که تحمیلی بر شعر باشدنایی  آن، سلول زندان وجود دارد، در این بند شعر، ب

 باشد.رهایی از زندان دنیا می

ک درخت و یک پرنده است که  سهم طبیعت زیبا و دلنواز در شهر این شعر، تنها ی

ی  آن هم در غبار و آلودگی شهری و روزمرگی و شتابزدگی پنهان شده است و وظیفه

انسان معاصر برای زیستن در این محیط، بیداری و رهایی است که با عبارت متناقض  

 است« خود را به رخ کشیده است.  ای»حواسم پرت پرنده

 

 گيری نتيجه. 6

همراه  با نگرشی منفی    ، عمدتاًدر شعر نوجوانتوجه به شهر  که  داد  پژوهش نشان    نتایج

  ی پرداخت  ندرت،، بهها یا مشاغلاز قبیل سازمان  در اشعار،   بوده است. عناصر زندگی شهری

با    ی شهریی هوای آلودهمقایسهستایی و شهرستیزی و  طبیعت  اند.یافته   شاعرانههنری و  

بوده   یی،طبیعت روستا توجه شاعران  بیشترین مضمون مورد  نوستالژیک،  رویکردی  با 
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ی شاعران هستند  گر تجربیات زندگی گذشته ای، روایتاست. این آثار، با نگاهی کلیشه 

توانند مخاطبان امروز های نوجوان معاصر را ندارند و نمیو قابلیت همسوشدن با تجربه

 را با خود همراه کنند. 

وجود   مجموعه  ،اینکهبا  دههبرخی  هشتادهای  مجموعهچاپ  ،ی  از  مجددی    های 

ی شاعران هستند و بخش بزرگی از شاعران مطرح کودک و نوجوان، شعرهای گذشته 

یکی از  باید توجه داشت که    ،های نخستین انقالبندشدگان پیش از انقالب و دههتربیت

به شعر، هم اقبال  و  تحول   سوییرازهای محبوبیت  و   هایبا  روز  فرهنگی  و  اجتماعی 

شمارگان    افزایشتوجهی به این موضوع و تالش برای  و بی  ان مخاطب استدلی با زبهم

بی اقبالی  ی فکری کهنه، موجب  ی قدیمی یا انتشار اشعاری با زمینه مجموعهچاپ یک  

 مخاطب به این اشعار خواهد شد.

احساس     80و    70ی  شعر نوجوان دههجای خالی بسیاری از عناصر شهری مدرن در  

هاست و ازنظر  ندرت در برخی اشعار توجهی به آن شده، محدود به واژهشود و اگر بهمی

 اندیشگانی و تصویری تحول چندانی در نظام فکری شاعران ایجاد نشده است.

اند، توجه به تخریب منازل  در بین اغلب آثاری که به محیط یا عناصر شهری پرداخته

و ساختمانقد به یمی  توجه  و  فقر شهری  و مضمون  ناآرامی شهری  و  سازی، شلوغی 

بودن   ی معاصر و نزدیکهای جامعهکودکان کار در شهرها، به دلیل همسویی با واقعیت

با تجربه و فضای ذهنی نوجوانان، این قابلیّت را دارند که بیشتر مورد پسند مخاطب و 

 پنداری او شوند. ذاتهم

عرفان نظر آهاری    ،نبعباس تراشعار  ، به غیر از  در این مضمون  نواندیشیدر پیوند با  

ی  در شعر بقیه   و چند نمونه از اشعار رحماندوست، ملکی و مزینانی،  ایی حمزهو رودابه

  ، شاعران  نوگراییو    شدشاعران تحول چندانی از نظر نوع نگرش به زندگی شهری دیده ن

تازه شاعران  د و  بومحدود  به سطح زبانی   های شعر  ی بیانی و قابلیتکمتر از امکانات 

 اند.  مند شدهمعاصر بهره
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 یادداشت

رو بجای ذکر شماره  اند، از اینهای شعری، بدون شماره صفحه بودهمثال  اهدبرخی منابع در ش .  1

   استفاده شده است. »نام شعر«، از ای که شعر در آن درج شده است صفحه
 

 منابع 

جعفر باااد.(.  1386.)ابراهیمی،  در  کودکااان  رازهااایی  فکری  پرورش  کااانون  و   تهران: 

 .  نوجوانان

سمانه کاووسحسن  ؛اسدی،  در ».  (1390.)لی،  آن  عناصر  و  شهری  محیط  تحلیل 

مطالعات ادبیات کودک دانشگاه    «.1379  -1370های کودک و نوجوان  از سال  داستان
 . 60- 33صص ، 2ی ، شماره2، سال شیراز

رسول.) ربانی،  جواد؛  درآمدی  1387افشارکهن،  ایران:  در  شهرنشینی  »بحران   .)

بر آسیب جامعه مطالعات علوم اجتماعی  ی شهری در ایران«.  شناسی جامعهشناختی 

 . 57-35، صص 4، سال ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده

 . های پروانهتهران: به نشر، کتاب .همیشه کسی هست(. 1384).محمودپوروهّاب،  

 تهران: امیرکبیر. .تو با ما قدم می زنی (.1388)ااااااااااااااااا 

بررسی محیط شهری و عناصر آن در »(.  1390).لی، کاووسحسن؛  املشی، زهراپیرصوفی 

  ی پژوهشنامه  .«هجری شمسی  1369تا    1360های کودک و نوجوان از سال  داستان

 . 30-1 ص، ص4ی، شماره5، سال زبان و ادبیات فارسی)گوهر گویا(

 . تهران: پیدایش.  لنگهبههای لنگهعشق(.  1386تربن، عباس )

صندلی  الف(.1387.)__________ روی  فکریماه  پرورش  کانون  تهران:  و   .  کودکان 

 نوجوانان. 

 . تهران: مؤسسه نشر شهر.  ایستگاه الغریب(.  1387.)__________

 . تهران:ثالث.  های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه(.  1383لی، کاووس.)حسن

 هنری. یتهران: حوزه  .ای از مهربانیعهمجمو(.  1375).حمزه ای، رودابه
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 . تهران: سوره مهر.جان سالمآقا مهدی(.  1390.)_____________

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان.شناسی شهریجامعه(.  1385ربانی، رسول.)
ریزی  تهران: سازمان پژوهش و برنامه  .هاپشت این پنجره(.  1379).رحماندوست، مصطفی

 آموزشی.

 .تهران: محراب قلم  .آسمان هنوز هم آبی است(.1380)._________________

تهران: کانون پرورش فکری کودکان و   .های عاشقانهترانه (.1383)._________________

 نوجوانان.

 .تهران: منادی تربیت .اگر کسی بخندد(.  1380).رهنما، شاهین

 .  . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانشیشه آواز(.  1369. )نژاد، افسانهشعبان

گنجشک(.  1374).______________ کانون.  هاجشن  و    تهران:  کودکان  فکری  پرورش 

 .نوجوانان

 تهران: سروش.   .هاها و پروانهپونه (. 1376).______________

 .تهران: مدرسه .یک کاسه شبنم(. 1380.)______________

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .هاساز شاخه(. 1374).اسداهلل شعبانی،

و    .آسمان  هایشیشه (.  1376.)____________ کودکان  فکری  پرورش  کانون  تهران: 

 .نوجوانان

 مدرسه. تهران:  .های پروانهخانه(. 1380).____________

 تهران: سخن.(. ادوار شعر فارسی. 1380کدکنی، محمدرضا.)شفیعی
  تهران: آگاه.  .صورخیال در شعر فارسی(. 1386. )____________________

 .تهران: سروش .برای بارانای نهترا .(1377) .آتوسا صالحی، 

 .  . تهران: پیدایشدلم برای تو تنگ است(. 1390.)____________

 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. .آه پونه(. الف1376).کشاورز، ناصر

کال   (.ب1376).___________ و  .  بوی گردوهای  پرورش فکری کودکان  کانون  تهران: 

 نوجوانان. 
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 .های پروانهکتاب-نشرمشهد: به .از این طرف لطفا فقط هیس(. 1383).___________

محمود جهانبچه  (.1378.)کیانوش،  و    .های  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تهران: 

 نوجوانان.

 .تهران: زالل  .احوالپرسی چترها(. 1373).اهلل، داوودلطف

 .تهران: قدیانی. نان و شبنم(. 1374).مزینانی، محمدکاظم

 .تهران: نهاد هنر و ادبیات .آب یعنی: ماهی(. 1375)._______________

 .تهران: سروش .بر بال رنگین کمان(. 1376ملکی، بیوک.)

 ی فرهنگی منادی تربیت. تهران: مؤسسه .در پیاده رو(. 1385).__________

 .مشهد: آستان قدس رضوی، به نشر .شبی که ماه می خندید(. 1379).میرزاده، سیداحمد

 .مشهد: به نشر  .(. آخرین شب پلنگ1382).______________

 . (. مهربان مثل باران. قم: بوستان کتاب قم1390. )______________

 .تهران: افق  .چای با طعم خدا(. 1384). نظرآهاری، عرفان

 . های پروانهمشهد: به نشر، کتاب .ات کجاست؟کوله پشتی(. 1386)._____________

 ی نور. . تهران: مؤسسهسیاه جهان با گچ نور بنویسروی تخته (. 1386.)_____________

 تهران: علمی.  .روشن یچشمه(. 1356یوسفی، غالمحسین)
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Introduction 

If we consider literature as an important tool in acculturation and 

interaction of human beings, and if we consider the city as the main context 

of human life in the contemporary era, we can detect the special role of 

literature in representing the facts and values of the contemporary urban 

societies in the works of poets and writers. Adolescent poetry as one of the 

achievements of contemporary literature can be a link between today's 

generation and the realities of today’s world. The increasing expansion of 

mass communication devices, internet games, numerous social networks 

and countless satellite networks make the teenagers’ lives and experiences 

wider and wider every day and expose them to a huge amount of colorful 

data in the shortest time. 

Nowadays, over the course of a few years, we have experienced a 

generation gap equal to multiple generations in Iranian history; therefore, 

mailto:momennasab.m@gmail.com
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the realities and the ideals of urban life should be presented in adolescent 

poetry as they are and as they should be in order to draw the readers' 

attention and make them familiar the world around them. Hence, it is 

important to investigate attitudes toward the city in adolescent poetry in 

order to identify poems with such contents and assess their correspondence 

with the perceptions of the readers. 

 

 

Methodology and Review of Literature 

Using a statistical and descriptive-analytical approach along with library 

and documentary tools, this study deals with the approaches towards the 

city in adolescent poetry.  From among the large number of children's and 

adolescents’ poets, 15 poets who were most prolific and experienced and 

belonged to different generations were selected. Then, from among the 

works of each poet, one to five acclaimed poetry collections were selected. 

As a result, 63 poetry collections were selected based on the criteria of the 

time of their composition (from 1979 to 2012), the number of their reprints 

and the awards they received. Afterwards, notes were taken from signs that 

were somehow related with elements of urban life. 

Apart from some short essays, there are only a few studies that 

focus on the relationship between the values of the contemporary life and 

children’s and adolescents’ literature; for example, some articles in 

volumes 45 and 46 of The Journal of Children’s and Adolescents’ 

Literature; as well as “The analysis of the urban environment and its 
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elements in children’s and adolescents’ fiction from 1991 to 2000” (Asadi 

& Hassanli, 2011: 33–60); and “Studying the urban environment and its 

elements in children’s and adolescents’ stories” (Pirsoufi & Hassanli, 2011: 

1-30), in which urban elements are identified in a number of short and long 

stories of the 1970s. However, no articles or texts related to the subject of 

this study and focusing on the genre of poetry were found. 

 

Discussion  

From among the 1026 poems in the 63 collections of adolescent poetry 

investigated in this study, 209 poems featured at least one element of the 

city or the urban life, either independently or in the form of comparison 

between urban and rural life, or in the combination of nature and the city. 

Elements of the urban environment can be found more in the works 

of some poets, such as Abbas Tarbon (26 times), Erfan Nazar-Ahari (18 

times), Rudabeh Hamzaei (13 times) and Boyouk Maleki (18 times). 

The main theme is the bitterness toward the city and the obvious 

conflict between the city and the village and nature. There are several 

reasons for this conflict and alienation from the urban environment: 

differences in the structure of urban and rural life; the remembrance of 

sweet childhood memories in the village; the demolition of old buildings 

and houses in the city; the speed, the hustle and bustle, and the anxiety of 

urban environment.  

The elements and the instruments of the contemporary society 

comprise some of the images of adolescent poetry. Some of these 
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instruments are technologies and machines with which we are constantly 

dealing in today's life; such as Pride (an Iranian brand of automobiles), 

Volkswagen and the highway (cf. Nazar-Ahari, 2007: 20), radio and news 

(cf. Mirzadeh, 2003: 60), bus (Tarbon, 2009B: 5-7; Lotf-Allah, 1995: 5-7; 

Mazinani, 1997), train (cf. Hamzei, 1997: 35), lights and electricity (Salehi, 

1998: 26; Keshavarz, 1997B: 7; Kianoosh, 2000: 32-33) and cassette 

players (Shabani, 2001: 12). 

Only a limited number of cities, from among numerous cities in Iran 

with diverse cultures, are mentioned in the poems; namely, Tehran 

(Shabani, 2001: 13), Ahvaz (Shabani, 1996: 20; Kianoosh, 2000: 100), 

Masouleh (Nazar-Ahari, 2008: 12-13), Khomein (Mirzadeh, 1995: 4) and 

Isfahan (Kianoosh, 1994: 162). 

From among all the various occupations and organizations that are 

linked with the city, adolescent poets have paid attention only to a handful 

of persons: postman, street sweeper, potter, nurse, dentist, constructor, 

shoe-shiner, construction worker, factory worker, cigarette-seller, sugar-

beet-seller dry-bread-gatherer, fruit- and vegetable-seller, peddler, teacher, 

florist and real estate agent. 

 

Conclusion 

Findings show that in adolescent poetry, the city has been mainly 

associated with a negative attitude. Praising nature, despising the city and 

comparing the polluted atmosphere of the city with the natural beauties of 

the countryside are the main themes of the poems. These works narrate the 
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experiences of the poets' past lives with a stereotypically nostalgic view; 

therefore, they do not conform to the experiences of contemporary 

adolescents and cannot gain their attention. 

Many modern urban elements are missing in the adolescent poetry 

of the AH 70s and AH 80s. Even if they are mentioned in some works by 

some poets, they do not display a change in their intellectual system of 

thought. With a few exceptions like Abbas Tarbon, Erfan Nazar-Ahari, 

Rudabeh Hamzaei, Iranian poets do not show a tendency toward a fresh 

look at urban life, and their innovations are limited to the level of language, 

without taking advantage of new expressive affordances of contemporary 

poetry. 

 

Keywords: urban life, adolescent poetry, city and village, urban elements. 
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