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  دهكيچ
 ورهـارن  ليـ ام اثر 1895 ابندهي رشد يشهرها آلود وهم يها  دشت ي نوشتار حاضر بازخوان   هدف از 

 دهنـد   ي جـان مـ    يبـه شـهر    ناخوداگـاه  ةحوز ريتصاو ها  سروده نيا در.  است يشناخت  در پرتو نقد روان   
 ونـد يپ رماد ةاستعار با يمعنادار نحو  شهر به  ةانگار. ندك يم تر  فربه را رشيكپ و رود  يم شيپ والواريه  هك

 مظهـر ،   سـو  يـك شـهر از     -مادر مقام در صالبت مظهر: اندينما  يبرم را يمتضاد و متعدد وجوه و دارد
 مرگ ريتصو ةدهند  و بازتاب يابد يزندگ بخش  يتجل زين،  گر سو ي از د  كهولنا ةنينر مادر و ييخو  درنده

 اليام ةزاننديخ و بدنهاد مادر ادنم، شهر در رنجه روان انسان يابيخود تنها راه هكرسد  يبه نظر م. مانأتو
؟ شـهرها  ةسلط از دهيره سرانجام يپرسش جهان. اموزديل به بودن را از نو ب     يه م كن باشد   يا،  ريناپذ  يريس

 برابـر  در هكـ  ييآرزو،  است مادر يبانو  زديا ةسلط از ييرها ناخودآگاه ين آرزو يها مب    سروده ةخرمؤدر  
  .ردآو يبرنم سر چندان او ةنندك رهيخ قدرت

  .ل وِرهارنيامي، نقد روانشاخت، ليمي، زنانگ، مادر، استعاره :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
ار قرار گرفته   ي بس يها  يي قلمفرسا ية اعصار و قرون دستما    يط،  ن عروس هزار چهره   يا،  شهر
 ييهـا  يي مختلـف و بازنمـا  ييهـا    نگـره  يـة  از زاو  يندگكثرت و پرا  كنون در پرتو    كا  هك يبه وجه 

 ". انـد   داشـته يشـهرها در آن جـا  ، اتي ادبيدارياز بدو پد"ه كان  طرفه. اند  بدان پرداخته نده  كپرا
سد يـ نو  ين مـ  ياميوالتر بن . همراه دانست    سه ةتوان به منزل    يته را م  يات و مدرن  يادب،  شهر) 3 يكپا(
 گذار شـهر    انين بن ي رد نخست  يعني) 111،  نيبنجام (" شده كته ح ي مدرن يشانيل بر پ  يمهر قاب "ه  ك

پردازنـد بـر    يات ميه به مناسبات شهر و ادبك يغالب متوني، لكبه طور . نشي سِفر آفر  يبه گواه 
 از او الهـام  كينـس يسيركر يـ ميوالد. دهنـد  يها را مورد مباحثه قـرار مـ   ه و آنكي او ت  يها  دگاهيد
 د او شـهر يـ از د. ديـ م نماي ترسـ يشـناخت   نـشانه يةرد تا نقش شهر در شعر مدرن را از زاو    يگ  يم

/ انـسان ،  گفتمـان شـاعرانه  ةابـژ /  گفتـار ةنش سـوژ يادي مناسبات بني چند ساحت يعامل"همچون  
 يهـا   ي دگرگـون  يـك بـرتن پا  ). 71-33 كينـس يسيرك (". نـد ك ين مـ  يـي  را تع  "يستيز   هم يفضا

 يگيدو ســو پـس از اشــاره بـه  . نــدك ي رصـد مـ  ييات مـدرن اروپــا يــ شـهر را در ادب ييبازنمـا 
ـ يو/يآبـادان  (خيشـهر در گـذر تـار       نوسـته بـه مـضمو     ي پ يها  اسطوره ، نامقـدس /مقـدس ي،  ران
به شـهر   1يان گذر از شهر واقع   كام  هكپردازد    ي گذشته و حال م    يساز  استعاره  او به ،  )نفرت/عشق

 سپس دو نوع پـردازش از مـضمون شـهردر دوران مـدرن را               يكپا. دهند  يرا به دست م    2لمهك
ستا و  ي شهر ا  ي بالغ ةشيلكرد و   يگ  يرا دربرم رد نخست سراسر قرن نوزدهم      يكرو. ندك يز م يمتما
، هوگـو ، فلوبرك،  از جمله بالزايشمار يسندگان بيه متون نوين زاوياز ا . ندك ين را مطرح م   كسا
ب يـ ن ترتيبد. پردازد يم ا و تپندهي شهر پوييرد دوم به بازنمايكرو. دينما  ي م يرا بررس  ... نزيكد
 ابـد ي يان قرن نوزدهم گسترش م  يش در پا  يز پ ش ا يب 3"شهر در جوش و خروش    "د  ي جد ةشيلك
 يانـزوا ،   بـاد آورده   ي ثروتـ  ةختيگـس    لجام يجستجو،  گسست در استمرار  ي،  گمنام). 71 يكپا(

اخـالف    در اشـعار بـودلر و  ي مـتن شـهر  ير رواني تصوةدآورنديها پد ني اةهم، ها افراد و گروه
 ةفـرد را در برابـر تـود   ) ليـ و دومزمان  توماس،  اكافك (ستميسندگان قرن ب  ينو،   او يدر پ . اوست
ن رنگ بـاختن شـعور و   ي و همچني شدن اجتماعي از ضد انسانيدهند و گزارش ي قرار م  يشهر

پو (دهند  ي م يوجدان جمع  اسـت  يشـهر  يـة ما  درون از ماالمـال  زين بودلر يقايبوت). 112يك،  پ .
، فـروش   هنه، ك گولويژ،  زن  پرسه مثل ييها  تيشخص قالب در هك است يرهگذر او  نگاه شاعر در 

__________________________________________________________________________ 
1- real-city 

2- word-city 

3- City in Flux 
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 ورهـارن  ليـ ام او از پـس  چنـد  ييهـا   سال. ندك يم عبور يانسان يها  پيپول انيم از يابانيخ زن
 يزده شـهرها     وهـم  يها  دشتش  يها  سروده عنوان در يرتريچشمگ ريتصو با را پيپول ةاستعار
  .رديگ يم ارك به) Les Villes tentaculaires, 1895 (1ابندهي رشد

 بنـا شـده     ي و رهرو سـنت شـعر شـهر        "شاعر شهر "ن اثر ناقدان او را      ي ا ةيما  ل درون يبه دل 
رو  رود از آن ي به شمار م   "ات مدرن يح"ن شاعران   ي از نخست  يكيز  ياو ن . خوانند  يتوسط بودلر م  

 ش رايهـا   سرودهيةما ري خمي بورژوا پس از انقالب صنعتيدار هي از سرما ي ناش يها  يه دگرگون ك
تـر     گسترده يه در تقابل  كروستا استوار است    - شهر يياروي وِرهارن بر رو   يقايبوت. اند  د آورده يپد
 :La ville) عـت و فرهنـگ  ي طبة انـسان بـه واسـط   ي زنـدگ يختگيگـس ي عنـ يرد يـ گ ي مـ يجا

exaltation et distanciation 59).  
.  اسـت ي مبتنـ يشناخت رد روانيكتبار بر رو يكي شاعر بلژيها فانوس راه ما در قرائت سروده  

 يجـا  يجـا  در هكـ  دهـد   يمـ  در تـن  اوانـه كروان يقرائتـ  بـه  رو آن از ورهـارن  ليام متازم اثر
 يريتصو شاعر قلم يجادو مدد به هك ميخور  يبرم ييها  ينمادپرداز و ريتصاو به او يها  سروده

، ريه تـصو  كـ نينظـر از ا     امـا صـرف   . نـد ك يمـ  ميترس ابندهي رشد و شروندهيپ شهر از رايگ و ايپو
ن عناصـر در    يـ  از ا  ي برخـ  ييبازنمـا ،  است  ر ناخودآگاه ي شعر و ضم   كزبان مشتر استعاره و نماد    

 او نـشئت   ياز سـاحت ناخودآگـاه      هكـ  گردد   ييها  يتواند موجب تداع    يم ذهن و روان خواننده   
 ريتصو دار  ابتدا وام  همان از  خزنده يشهرها،  آلود  وهم يها  دشت عنوانِ با او شعر دفتر. رنديگ  يم
 يزيـ چ به يبخش  تجسم يبرا است يزيدستاو و بهانه شهر ةشاعران صفو ييگو. است ليتمث و
 نهـان  يهـا   هيـ ال بر يافشان  پرتو و ها  يداللتمند افتني ي آن برا  ي و ابزارها  ياوكاز روان   ه، ك گريد

ن ي ناخودآگـاه بـه بهتـر      ةر حوز يها و تصاو    انگاره،  ميه مفاه كرسد    يبه نظر م  . ديجو  يم مدد متن
ـ يـ ه  هكـ گردنـد     ي م يدن به شهر  ي تجسم بخش  ي شاعر برا  يزپردا  الي خ يةوجه دستما  ش يوالوار پ

ه بـه نحـو   كـ گـردد   ي برپا م يگرير د ين انگاره تصو  ياما بر ا  . ندك يتر م   رش را فربه  يكرود و پ    يم
ـ  ديوشكم يو خواه است  مادر گره خوردهة با استعاريمعنادار ن يـ ا ش رو بـر وجـوه  يدر نوشتار پ

ر يل و تـصاو   يـ ه خاسـتگاه تمث   كـ  شـهر  يهـا   مشخصه به منظور نيبد. ميي نما يل پرتوافشان يتمث
، پـا   جـانوران مثـل هـشت   ي بـازو در برخـ  يبـه معنـ   2ةاسـتعار  هكم يپرداز يوسته بدان است م  يپ
 آن از   يف شـهر و تماشـا     يه توصـ  كم  ينك ي م يي جو ين پرسش را پ   يا سپس. است آن ةدواژيلك

  .بخشد ياند تجسم متو يرا م ناخوداگاه يها انگاره دامكها  خالل سروده
__________________________________________________________________________ 

1- Les Campagnes hallucinées 

2- tentacule 
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  درنده شهر اي اليشهرخ -2
اسـت   يا وحـش بـوم  يـ  مـضمون شـهر  ، شـود  ي نخست بـا قـوت نمـودار مـ     ةآنچه در وهل  

مظهـر  ،  )5،  وِرهـارن  ("م الجثه و خاموش   ي عظ يوانيح". "خورد  يم" شهر دشت را  . يخو درنده
شـهر  . برد  يرو م ام خود ف  كعت محتضر را به     يه طب ك كر و مهل  يناپذ يري س يها  Ĥنك ت يفرومرتبگ

 بـه   يازيـ دانگاه خـشونت و دسـت       يـ مه  كـ بل،  تعـ ي بـا طب   ي و آشـت   يبشر گاه فرهنگ   جلوه نه
ل زدوده  ك چنـدان شـ    ينـ يزم: ندك يم و مرعوب  مسحورزمان    هممشاهده گر را     و   است عتيطب
 آلـود   وهـم  يهـا   دشت شعر دفتر هك است يعنوان شهر. ستي ن يافتنيبازلش  ير و اص  ك ب ةچهر هك
، نيـ زر،  نيآهنـ ،  نيچوبي،   گچ يشهر". "  است خزنده  يشهر": بخشد  يم انيپا بدان و آغاز را

 ": بلعـد  يهـا را فـرو مـ    ه دشـت كـ شـود   ير مـ ي تصويا اختاپوس يپا   ابتدا هشت  از. "ابندهيرشد  
 tâter از فعل  برگرفتهtentacule ةواژ. "وهكش با يها لتكاس  وها ناآلود و استخو  تبياختاپوس

(tentare)  تـن     نرم يه نوع ك يا اندام ، ي ديآ  يار م كردن به   ك لمس   ي آنچه برا  يعنين فرانسه   در زبا
 يبرخـ  در بـازو  يمعنـ  بـه  tentaculeةاسـتعار . رديـ گ  يار مـ  كـ به   1پي متعدد به نام پول    يبا پاها 

تـوان   ي مفـرط مـ  ين انگـاره را مظهـر هواپرسـت   يـ ا. اسـت  شهر ةدواژيل، كپا  هشت مثل جانوران
چگونـه  . آورد  يلت سـر بـر مـ      ك از استخوان و اسـ     ير جسد و تل   يتصو ،اما پس از آن   . انگاشت

ا شـهر توأمـان   يـ آ؟  ونـد داد  ي پ ك هولنـا  يالبـد ك ي پرشور را با زنـدگ     ياتي ح ةن است انگار  كمم
ش يش را نمـا يهـا  اسـتخوآن  هكجان  ي بيو موجود، ختهيگس  است زنده و لجاميوانيگر ح   يتداع

 اشـتها و    يياز سـو  . ننـد ك ي مـ  ي با هـم تالقـ     ي درندگ و 2ييگرا  رامون دهان يها پ   داللت؟  دهد  يم
 مثـل   يريهـا در تعـاب       انـسĤن  ي "اشتها"م ولع و    ي عظ ييگر همسو ي د ي شهرها و از سو    يدرندگ

آسـا    مرگيريگر تصاو ي تداعيهمگ  هكشوند    يان م ي نما "جوع" و   "گاو"،  "گرسنه چون گرگ  "
ه كـ بخـشد   يرا تجـسم مـ  ال يـ  خ ةدييـ  زا يشـهر ،   جانورشـناس  يـك وِرهـارن هماننـد     . هستند

  . است"ري از تصاويا سنگواره"
شـهر در مقـام     ؟  اسـت    نهفتـه  يزيـ چـه چ  )  همـان  51 ("ري ناپذ يريلت س كاس"ن  يدر پس ا  

ن حـال  يزد و در عـ يانگ ي را برم"ي بصرةانكت"ه ك برپاست   يتماشاگاه با چنان قدرت و سماجت     
  .ندك ي ارجاع ميگرير ناخودآگاه ديم و تصاويبه مفاه

__________________________________________________________________________ 
1- polype 

2- oralité 
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   شهر-مادر -3
ــاز د ــ دگاه رواني ــ ديشناس ــهر را در روي ــدن ش ــا دي ــانگ ي ــه زن ــاره ب ــاديدن اش  ي و نم
ا يـ شـهر هماننـد قـصر    ) 1973: 374، ونگي. ( است" شاعرانهك و سبيشناس اسطوره" از  برآمده

ــاديعمــارت نمــاد ــĤني م ــادر در روانيمايســ. هاســت  از جــنس زن ــه يي از ســوياوكــ م  ب
 بـر   ياز طرفـ  . دهـد   ي ارجـاع مـ    ياختگـ   گر بـه    ي د ياز سو و  ي،  وند و وابستگ  ي پ ةدوگان ساحت
گـستر     اسـت جهـان    يه ظرفـ  كـ ن  ي زمـ  يل حت ياتومب،  اتاق،  جعبه،   اعم از صندوق   يا جا ي ظرف

ر يـ ثك نهـان بـه سـرعت ت   "ينقصان"ل يه به دلك دارد يزيگر اشاره به چ ياز طرف د  ،  داللت دارد 
ن دو وجـه را     يا. نندك ي م يرا تداع  1وزه مد كتنان     از نرم  ي برخ ةمثل بازوان جمع شوند   ،  شود  يم

وحـشت از  "انگر يـ بي،  هراسـ   بـوت كعن. افـت يتوان    ي م "ك هولنا ةنينماد مادر نر  "،  بوتكدر عن 
نـشان   ته را خـاطر   كن ن يا) 1988: 25،  ديفرو(.  است " با مادر و هراس از اندام زنانه       يزيآم  محرم

ز به يوِرهارن ن. ميار داركاد ناخودآگاه سرو  آزيها ياز تداع  برآمدهيها  هيما  نجا با درون  يا  هكم  ينك
 يـة ما  رر بـه درون   كـ ه م كرد  يگ  يار م كها را به      ي از تداع  ي ا "انهيآش" tentaculaireمدد مضمون   

شـهر  ،  افـسوس  ايـ  2 مـادر از خـالل اِفِـز       يزدبـانو يان شهر و ا   يوند م يپ. دهند  يهارجاع م   مادرآن
 ري صـغ  ياي آسـ  ة مـرد  يتاب شـهرها  ك ةمطالع. ابدي ي م يتر   روشن يمعنا،  3ري صغ يايمعروف آس 

. ندك ين مناسبت آگاه م   ي از ا  يكيخواننده را به ن    4ويسارس سيكفل مذاهب به قلم مورخ  ) 1911(
ابنـده سـودمند     ي  شـهرِ رشـد    - مـادر  ة بهتر اسـتعار   كدر در ،  دارد  ياز آن برم    تاب پرده كن  يا  آنچه

 وچكـ  وهـا     مـشقت  رغم به هك ودش  يم وصف افسوس شهر ريدر اثر مورد نظر تقد    . خواهد بود 
 هرگز) انيد س و يآرتم،  سياوپ ( چند ييها  نام با  شهر يزدبانويا پرستش،  خيتار طول در مردمان
 ييو برپـا   شكـي  نيا يبرانداز هك يا  گونه به،  داشت آور  يشگفت  يدوام يرزمانيد و نباخت رنگ

ـ يا مناسـبت . نمـود   يمـ  محـال  "پـسر " ايـ  "پـدر " بـه  منتسب مذاهب گريد  نـزد  انيـ  د يانوزدب
افـسوس  . ان اسـت يـ ن وجـه نما يمادر به بهتـر   ناخودآگاه يمايس با -ا افسوس ي-اِفِز نانيشهرنش
 و رونـق  نـان يا. "هنرمندان و صنعتگران" ةوقف  يب ياپوكت و وجوش  جنب دانگاهِي است م  يشهر

__________________________________________________________________________ 
1- Méduse:   سرشان به جاي زلف، مـاران      شناسي يوناني، يكي از سه خواهر هيوال است كه بر             مدوسا در اسطوره

  .شود اند و هر كس بر آنان بنگرد سنگ مي روييده
2- Ephèse 

هاي  امروز فقط ويرانه    از شهرهاي يونان باستان در ساحل مديترانه در آسياي صغير، در نزديكي ازمير كنوني، كه               -3
  .آن در محل باقي است

4- Félix Sartiaux 
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 خطـر  در تخـت يپا هك آنگاه و زنند  يم رقم زدبانويا كريكد پ يبازتول و ديتول با را شهر ييوفاكش
 يتنگـاتنگ  ونـد يپ و يستيـ همز چنـان  شـهر  و زدبانويا انيم. نندك يم دفاع آن هاز  مردآنيپا است

 يبـرا : اسـت  شهر از يليتمث ا افسوس ياِفِز  .  است يگري در گرو د   يك هر   يه بقا ك برقرار است 
 نينمـاد  انيـ  پا يبـه معنـا    هكـ  گـشت   يمـ  مدفون ستيبا  يم شهر ل، ك طرهيس نيا  به يبخش  انيپا
ـ  بـه  شهر هر. بود اصل  به گشتباز  را بـودن  اِفِـز  يـة توانما خـود  در،  ناخودآگـاه  يا  انگـاره  ةمثاب

 يشـهر  يفـضا  ان  دانگاهيم ه، ك زيالناس ن   عوام لذت. مادربودن را  قدرت تماشاگاه يعني داراست
  .بود خواهد مادر لذت گرو در، است

 و گـردد   يمـ  ابنـده يه و رشد    خزند شهر ني آغاز ةنقط هك است اِفِز مثل شهر ردكارك نيبنابرا
ه تـورات بـر     كانگذار شهر   ين بن ياز زمان نخست  . شود  يم ثبت و نقش شهر گريال د كاش افزون بر 
 شـهر ، 2دهـد  يم ونديپ يشكبرادر با را شهر ةانگار  ه، ك ليقاب پسر 1 خنوخ يعنيدهد    ي م يآن گواه 

قـدرت و   ،  )لونيبـاب  (يتبـاه ،  )صـدوم  ("يخـواه   همجـنس "  همچـون  يگـر يد يهـا   داللـت  با
  .است همراه) بابل ( در ارتباطيناتوان از حاصل يآشفتگ و) روم (يگستر جهان

: نـد ك يمـ  علـم  قـد  وهكباشـ  ييهـا   سـازه  لكش به و هست زين ساختمندانه ابندهي رشد شهر
 اتفـاق  سرِ از وِرهارن ديترد  يب. بازار،  بورس،  ها  ارخانه، ك ها  لنگرگاه،  جامع يساهايل، ك ها  سيتند

 مواجـه  آن با چهارراه انيم در اي ابانيخ يك چيپ در گردشگر آنچه ةمنزل به را يسيتند بار چهار
. است تهيمدرن معبد ها بنا نيا) 96-129، وِرهارن. (دهد  ينم قرار اش  سروده ريس در خط ،  شود  يم
 آنچـه . گـردد   يمـ  يمتجل ييسرا  شياين آداب و ها  نشانه با منافع يخواه  ادهيز و لذت شكي نجايا

 انيپا تا سرآغاز از  هك است واال يلذت ةانگار،  ديافزا  يم ميمفاه نيا بر تر  مشخص طور به اِفِز شهر
 ارمـان   هكـ  ستيـ ن يتسلط و شرفتيپ يةساختما شاعر نگاه از شهر. است  رهيچ خيتار و انسان بر

  .هاست طرهيس نيتر يباستان گاه جلوه هكبل، بود نوزدهم قرن

  گونهماريب ليم ةاستعار، مدرن شهر -4
. ز هـست يـ هـا ن  مارگون انسĤن يب اليها و ام    خواسته خاستگاه،  تهيمدرن گاه  يتجل ةمنزل به شهر

 ريزنج نيا  از يليتمث و). 59وِرهارن   ("شندك يبرم شراره آن از ها  خواسته" هك است يانكم شهر
__________________________________________________________________________ 

1- Enoch 
:  گام تولد پسرش، سرگرم ساختن شهري بود، نام فرزندش را بـر آن شـهر نيـز گذاشـت    از آنجا كه قابيل در هن    -2

در آن موقـع قـائن   . چندي بعد همسر قائن حامله شده، و پسري به دنيا آورد و او را خنوخ ناميدنـد         ": 4:6پيدايش  
 ".سرگرم ساختن شهري بود، پس نام پسرش خنوخ را بر آن شهر گذاشت
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 وتتفـا  نيا با. آورد  يم خاطر به را عموره و صدوم يشهرها هك يا  گونه به گردد  يم يختگيگس
 يسـر "ي،  وارونگ و يختگير هم  به. دهد  ينم يگواه اش  ينابود بر زيچ چيه ها  آن خالف بر هك

 نگـاه  منظر در شهر آنچه. ميشاهد شهر يجا يجا در  رايتباه سراسر يا  منظره و،  "نييپا به رو
ر بـر   ين تـصاو  يـ ا. است "يجمع يدردنمون" و "ريناپذ  درمان" مارگون و يب لي م ينوع،  نشاند  يم

 شـاعر  هي، كـ  جمعـ  ي "ةانداموار" نيا ازتر    ز زنده يچ چيه سو يك از؟   داللت دارند  يزيچه چ 
 آنچـه  گـر يد يسـو  از؛  ستيـ ن ديـ نما  يبرم دقت به را وارش  انهكت يها  رعشه وها    وجوش  جنب

 نظـر  به. است  مارگونهيب اتيح يكمسلم   ريتصو ابندهيرشد   شهر. است يماريب ينوع،  مينيب  يم
 يلكشـ  بـه ،  رديـ گ  يمـ  اركـ  بـه  شـهر  هك يريناپذ  زوال و زيشورانگ يرويو ن ه  يارماك هك رسد  يم

 و شـرارت  "گنـدابِ " ةمنزل به شهر متداول مفهوم نجايا. ندك يم هيتغذ مرگ آلود از آتشدان    رمز
 و اليـ ام عيسـر  شيافـزا  شـود   يمـ  ريتـصو  آنچـه . ستيـ ن شـاعر  نظـر  مـورد  ياخالقـ  انحطاط
 و نـون كا شـهر  در برابـر   ورهـارن  يفتگيشـ  حتملي. رو زورآو  ختهيگس  لجام است ييها  خواسته

هـاز    چنـان شـورمندآن    هكـ  دهـد   يمـ  جان انسان درون در يزيچ به شهر هك آن روست  از  ندهيآ
 بـا  گسست در هكشهر   يمارگونگيب نيا. شتابد  يشواز مرگ م  ي به پ  ييه گو كرد  يگ  يام م ك يزندگ
 سـرانجام  ةننـد كم  يترس هك شود  ين م اينما يقسمت در يبه روشن  رديگ  يم قرار يسنت يپرست  لذت

  :در شهر است "لذت" مارگونيب
O le plaisir qui chante et qui trépigne/ Dans la laideur tordue en tons et 

lignes / O le plaisir humain au rebours de la joie 

… 

O le pauvre plaisir qui exige des proies/ Et mord des fleurs qui ont le goût de 

ses nausées! 

«Le spectacle» 

  يشادمان  بر خالفيانسان لذت يا"
 ...  
  ياركش ه طالبك هيما فرو لذت يا
  !يگز يآور را به دندان م  تهوعييها گل و

  "انداز چشم"
 وار  نيماشـ ي،  راركـ ت،  هست يگريد لذتيي،  وفاكش  و خود  اثبات از حاصل لذت خالف به

 يـك  فقـط  شـهر  ايـ آ. انـد ينما يمـ  ها خواسته و "اليام گاه گره" ونهمچ را ه شهرك سرانجام  يب و
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 اقياشــت و ليــم انيــطغ از عبــارت شــود يمــ ييبازنمــا آنچــهي؟ جمعــ يموضــوع ايــ نماســت
 ييهـا   لـذت  هكـ  ستين يانسان نيماش نيا جز به يزيچ شهر تيماه،  گريد انيب به. هاست  انسĤن

ـ  يبـس  شـهر  البتـه . نـد ك يمـ  ديـ تول مـار يب ـ يب ينمـا  ايـ  وركـ د از شيب  انكـ م نيـ ا. اسـت  يرون
، نيـ ا) 43وِرهـارن    (" درنـد   يم را گريهمد  هك) است (ييها  زهيغر" و ها  هيارماك انفجار  جوالنگاه
 ن پس انسان نه باياز ا. دهد  يم را نشان  مدرن تيوضع ماللت و يناخرسند از يا  زنده دردنمون
 يزنـدگ  و مرگ از يناگسستن يا  ملغمه و اروستي رو "تكحر در مرگ" ه با ك بل يستيمرگ و ن  

 يايـ دن نيـ ا" انـداز   چـشم  در لـذت  نيـ ا ابتذال و يپلشت. وخروش است   ش در جوش  يرو شيپ
 گـسترده  "يدنيـ ناد يلـ يم" گرداگـرد  وتـاب   چيپرپ هجوم  و "امان  بي وخروش  جوش و آلوده  تب
 ياديــ انــسان و شــهر تــا حــد زةابنده رابطــي رشــديدر شــهرها). 123، 10همــان  (شــود يمــ

سته يـ  در خـور و شا     يگـاه يه نـه تنهـا انـسان را در جا         ك است   يانكشهر م . آلود است  اضطراب
اش را در آن بـاز      يعـ ي طب يهـا   انـسان نـشانه     هكـ  يانكـ م. نـد ك ياو را خٌرد و له م       هكنشاند بل   ينم
تـو  . نـد ك يت او را با خطر مواجه مـ ياش تمام يال هندسك و عدم توازن اشيتناسب  يابد و ب  ي ينم
  .شود يار مكز انيه جسمش نكگانه و روح زدوده ي است از خود بي موجودي انسان شهرييگو

 ةچون عرص  را يشهر ةصحن،  )1929 (آن يها  ماللت و تمدن در ياوكروان انگذاريد بن يفرو
 يگفتمان در زين وِرهارن. ندك يم فيتوص "مدرن تيعصب"  ويهمگان يناخرسند و ماللت بروز
 يا  يزنـدگ ،  گـذارد   يمـ  دكيـ تا مـدرن  يزندگ خاص يقرار  يب و يدگيتن بر،  خود عصر از متأثر

  .تابد يبرنم را شيآسا و خوابي، اسودگ هك
 ةنقطـ  در مـشخص  طـور  به،  شد زبان فرانسه  وارد 1869 سال در هك 1"يروان خسته" ةواژ
  .گردد يم يرونيب و يدرون يناخرسند ترجمان و ابدي يم رواج قرن نيا عطف
 بـه  انـدرون  از را هـا   انـه كت هكـ  شهرهاسـت  شرارت در  اي درد از كيحا "يشهر تيوضع"
  .انجامد يم تمدن از يناخرسند به و دارد يوخروش وام جوش

 شـهر . شود  يم يجمع ينژند  روان ينوع ةصحن و يناخرسند نيا ةعرص مدرن شهر نيبنابرا
ـ   زبالـه  يـك  و ييسو از اپوكت و نشك دانگاهيم: ابدي يم نمود متضاد شدت به ريتصو دو در  يدان
 وصـف  وجـه  نيبهتر به را تاناتوس و اروس انيم جدال وِرهارن يها  سروده. سو گريد از النك
 لكيتش را تمدن از يناخرسند انون، ك دارد يجا لذت دل در هك "مرگ ةانكت" اركو  ساز. ندك يم
  .دهد يم

__________________________________________________________________________ 
1- neurasthénie 
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  گانه دو يزنانگ، تهيمدرن وگرايي  هنهك شكشاك در شهر -5
 و قيـ عم ن گسست يمب گريد طرف از و تهيمدرن بخش  تجسم يطرف از وِرهارن شهر  نگاه در
 يگـرا   سـنت  ينيبـدب  ينـوع  شكشاكـ  در وِرهارن هك گفت بتوان ديشا. است سنّت با بار  فاجعه
ـ  يا  برهه در شهر. است سرگردان يانتزاع يآرمان ينيب  خوش و زينوست و آورد  يمـ  بـر  سـر  نيمع 
 شـود   يمـ  يناشـ  رخداد نيا ةناخجست ورظه در شاعر حضور حس از متن نيا زيتأثربرانگ وجه

رشد  شهرِ شيدايپ، گريد طرف از اما. دهد  يهاش قرار م    نĤنيب  روشن ييشعرسرا يةان را دستما    هك
 ... شـهر  اسـت  ساله هزاران": گردد يم باز زمان  يب و هنك روزگاران به رايز ستين زمانمند ابندهي

بـار   هكـ  اسـت  يعيمـاوراءالطب  رو  آن از شهر). 10،  ورهارن ("رفت   او بر هك ييها  قرن وها    قرن
 ان وجـه  دو نيا يمعنا. پابرجاست همچنان اما، ندك ي م ينيسنگ مطلق انكم نيا بر قرون زورآور
ـ . اسـت  اصل  به بازگشت تهيمدرن يشروندگيپ امديپ هك است  بـه  هكـ ه يـ اول يآشـفتگ  و ينظمـ  يب
 نامتعـارف  ينحـو  بـه  شهر در كنيا بود شده آراسته نظم به باستان عصر معرفت و خرد ةواسط

  .ندك يم ييخودنما
 فـا يا را  يمهمـ  نقـش  ورهـارن  ِ دگاهيـ د در هكـ  است الناس  ا عوام ي ةتود،  شهر گريد ةمؤلف اما

 بـه ي،   حماس يا  هي از درون ما   يريگ  با بهره  هك آورد  يد م يرا پد  واحد يا  رهيكپ مردم ةتود. ندك يم
رار وردوار كــت "جــامع يهــا سايـ لك" عرشــ در. دهــد يمــ ارجـاع  ياقتــصاد ياجتمــاع يتـ يواقع

ـ  يهستندگان از يارطلب ي   ةبه منزل ) 15،  وِرهارن (" . ... مردم يا،  مردم يا هان"خطاب  نـام   يب
 يدرماندگ و يتنگدست بار و": ندك يم يتداع را انيقربان ليخ وبندهك يآهنگ با و ندكاف  ين م يطن
 آن ييغـا  وجـه  هـم  و شـهر  ظهـور  ليـ دل هـم ،  جمع فاعلي،  قربان مردم. "ندك يم له را ها  آن  هك

 تـوان   يمـ  را شـهر ،  انگـارد   يم واحد يجوهر با اسم دو را مردم و شهر هك ارسطو مانند. هستند
 ةواژ  دويتـوال . اند گرفته سامان و سر مشخص ييفضا در هك ردك فيتعر ها انسĤن از ياجتماع

enfoulement و défoulement از  برگرفته foule يضرور تهكن نيا ركذ. است زيبرانگ  تأمل زي ن 
ن  لـو  گوسـتاو  از يتابك 1895 در ابندهي رشد   يشهرها انتشار زمان با سال    هم  هك است نـام  بـا  بـ 
 يشتريـ اعتبار ب ان به فرهنگنامه  در"ةتود" ةواژ سنده با ثبت  ينو. افتيانتشار   ها  هتود يشناس  روان
 لـو  هكـ  ردكرا   يارك همان زمان  هم يادب ةعرص در ورهارن ِ هك مييبگو اگر ستين گزافه. ديبخش
ن شاندكبر اُبژه ايه سوژ ةمرتب تا را ةتود گاهيجا يعني، يعلم ةعرص در ب.  

ن لو ن از يتيجمع" را ةتود بĤامالًكـ  د و يجد اتيخصوص يدارا" هك ندك يم فيتعر "ها  انس 
ن  لـو  ("اسـت  آن ةدهند لكيتش افراد از يك هر از متفاوت بـا  "يجمعـ  روح" مفهـوم ). 32،  بـ 

 انيـ م در فـرد ". است  شده برگرفته نيشيپ فيتعر از "يشدن نييتع اما موقت يلك اتيخصوص"
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 ييهـا   يژگـ يو بـا  شـود   يم ليتبد يموجود به،  "بازد  يم رنگ خودآگاهش تيشخص" هك "ةتود
 يانگـار   سـاده  و اغـراق ي،  لـوح   سـاده ي،  ريپـذ   نيتلقـ ي،  بكيشـ   مي، ك جنبندگي،  رانشگر: يجمع

غالـب   اسـتدالل  بـر  را جانـات يه  هكـ  يشگياند از يا  وهيش و اخالق زّلتن و تعصب،  احساسات
ن لو فيتوص آنچه. گرداند  يم نحـو  به،  ندك يم تر  روشن را ورهارن ِ دگاهيد و دهد  يم دست به ب 

 در را يگـر   و وسوسـه   يپرسـت   هوا رياس زده و   جنون يزن،  مييبهتر بگو  اي، ي مردمان ةانگار يبيغر
 نيـ ا در راهـا     يينمـا  نقش نيتر  پررنگ،  تهيمدرن گريباز ةمثاب به ةتود بيترت نيبد. آورد  يم نظر

ـ  ةوعـد  بـا  همـراه  "هـا   ةتـود  عصر" به ورود. است دار  عهده عرصه فـوران   وهـا     ي انـرژ  يافزون
  .گذارد ين است آنچه شهر به تماشا ميا، ها لذت ينشدن رام

 ريتقـد  يسو" به هك "يكتار مردمان" يطرف از: است  چهره دو با 1ژانوس بخش  تجسم ةتود
 ريتقـد  هكـ  "مرتبـه   بلنـد  مردمـان " گـر يد طـرف  از؛  )6وِرهـارن   (  ("شـتابند   يمـ  اشان  گندآلوده

  .هاست آن گرو در) 57، همان ("ها انگاره"
 يندا باها    نوش و شيع يمنياهر ةهمهم در و نندكاف  ين م يطن شاعر المك در شهر يصداها

  .زنديآم يم در بخش ييرها يدرد به دعوت
 بـر  را ياز زنـانگ    دو وجـه   تقابـل ،  انيروسـپ  يهـا   ز رخ نگـاره   يم و ن  يمر حضرت يها  مثالت

 را  يابـان يخ زنان يزن  پرسه گاه و ديگو  يم شان  يواتكمل ينوا وها    مادون از شاعر گاه. اندينما  يم
 را بـه   مـرگ  هكـ  شـود   يمـ  ثبت يوتكس انتظار و ي،  زن  پرسه عمل از شيب اما. شدك ير م يبه تصو 

 يلـ يتمث يخودفروشـ  و ابتـذال . دهـد   يم معنا انداز  چشم شعر يانيپا بخش به و وندديپ  يم لذت
 در هكـ  پـوش    "كصـورت "ا  يـ ه  شـد  كبز زنان،  "انتظارند در هك يدختران": شهر لك از شود  يم
 لـذت  از يا گونه به، شرفتيپ يةداع با مدرن شهر بيترت نيبد.  شهر روان هستند ي "كةبالماس"

 يمدرن بازنمـا  شهر، گريد يسو از اما. دارد يم بر نقاب تهيمدرن توهم از  هك گردد  يم باز يباستان
  .رفت آن وصف"ليم يمارگونگيب" ريتعب با هك است يخاص تيوضع

  مرگ درختي، زندگ درخت،  مادريالگو هنك -6
Un supplice d’arbres écorchés vifs / Se tord, bras convulsifs,/ En façade, sur 

le bois proche; 

… 

__________________________________________________________________________ 
1- Janus ه وقف اوستيماه ژانو. ه  دو صورت متضاد داردكرم،  يها دروازه ، نگهبانيزد روميا.  
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Sous les branches, dont les vents prestes /Rythment, avec lenteur, les grands 

gestes feuillus. 

«La plaine» 

 درخـت  توأمـان  و اسـت  برخـوردار  يتـ ياهم حائز گاهيجا درخت از ،  مذاهب و ريدر اساط 
 ةرا درون تنـ    مردگان خـود     ي اقوام باستان  يشعر برخ . ندك يم يتداع را مرگ درخت و يزندگان

. هاسـت    مـادرآن  يدرخت نمـاد  . ردندك ي تابوت پنهان م   ةبه منزل ،  دهكيخش  درختان ي و ته  كپو
.: كر. (شـود  زاده نـو  از تـا  اسـت  محبـوس  زن انـدرون  در ينـوع  به مرده ه كسدينو يونگ م ي

ز ةاسطور  ونـد يپ مـادر  يينمـادگرا  بـا  هـا   اسطوره از ياريبس در مرگ و يزندگ درخت. 1سيري اُ
 و الكاشـ  در مـادر  يالگو  هنك. يوناني يها  افسانه در 2ك زبان گنجش  يهانكيدرخت   مانند ،دارد

، عـذرا  ميمـر  يحيمـس  فرهنـگ  در ها  آن نيتر  درخشان از يكيه  ك است گر  جلوه يمتعدد وجوه
 مادرانـه  يآرمـان  ةانگـار   به مربوط ينمادها ةهم. است شهر و سايلك زين،  دِمِتِر زدبانويا از ينمود
 يالگـو   هـن ك با،  بلعد  يدر فرو م   و چديپ  يم  يآدم بر آنچه مرگ و هر  . دارند يمنف اي ثبتم يداللت
 شـود و    يمـ  انيـ نما ابندهي رشد يشهرها عنوان با از همان آغاز   آن شومِ وجه. است مرتبط مادر
 اسـت را در درون      ياغـواگر  عنـصر  هك كهولنا مادر و 3يينوزا ه عنصر كمادرمهربان   مفهوم دو

 پـس  در وار  كودك آن نانكسا هك است يرياساط يعنصر مادر-شهر. وندديپ  يگر م يديكخود به   
همـه گونـه     ةو عرصـ   تكـ فال هـر نـوع    مادرِ"وِرهارن يها  سروده در شهر. اند  محبوس وارهايد

 هكـ  سايلك مدور نماد نيهمچن) " L’âme de la ville"91-95. ("باشد تواند يم كيناپا و يپلشت
 سايـ لك مـستتر  مفهوم. گردد  يم مادر ليبد آورد  يم هم گرد را برادران و خواهران،  مردان و زنان

 نمـاد .: كر (شود زنده بار دگر هكنيا تا رود  يم نييپا گور در مرگ. است "مادر بدن" از عبارت
ساها يـ لك گنبـد  ريـ ز " هكـ مردگـان قـرار دارد       يزدبـانو يا سايـ لك زكمر در). 93پو  كژا،  ها  دخمه
مـدخل  (...) ي شبـستان بـاز اسـت و تهـ    ":  بطن او صـورت نگرفتـه   دريچ لقاحياما ه  "نشسته

ان ينما آب در مادر نماد از يگريد ةجلو). همان ("ها مسدود است    ل تابوت يساها در برابر خ   يلك
ا و مـادر در  يـ  دريبـه معنـ  ) mer, mère, mare (nightmareيها واژه ييآوا هم ونگ، يشود يم

  ).250 ي دگرگونينمادها (گردد يشان م را خاطرنيسيابوس در انگلك و يفرانسو
__________________________________________________________________________ 

1- Osiris : ايزد مصري نيروهاي نباتي وشوي ايزيس (Isis)  هـاي   ، كه به دست برادرش كشته شد اما بـا كوشـش
  . و ايزيس از نو جان گرفت و فرمانرواي مردگان گشت(Anubis)آنوبيس 

2- La frêne cosmique 
3- Les idées, La recherche 
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La mer qui tient la terre en équilibre …/ qui inquiète et angoisse et oppresse/ 

De l’ivresse de son image. 

(Le port) 

  سازد يمتوازن م را نيزم هك ايدر
   جانةنديفرسا زاست و شيآور و تشو هول

  آورش يسرمست ريتصو با
 يه روكـ ان مرگ كشود به م يل مي تبدكمهل ي "باخته رنگ يها گنداب" در اب هكآن حال

  ."كهولنا مادر"  است ازيگريد
… égouts qui roulent le poison/ Et les acides et les chlores …/ Vainement 

tuent sa floraison. 

ه كـ ،  انـسان نمـا    و زده  نقـاب  اسـت  يانيـ آدم يآسـا   مرگ يداريب نماد ابندهيرشد   يها  شهر
 ةمـاد  يبـر رو  " هكـ  شود  يم يموجودات نماد يشعر انيب. رنديناپذ فهم ي نظم نهان جهان   ةنديجو

زد دوزخ در   يـ ا 1دسهـا   قلمـرو  بـه  را مـا  شـاعر . "گردنـد   يفرسوده م  وشند و ك يبرنده سخت م  
 ارگرانكـ ه  كـ  رسـد   يبه نظر م   رايز ندك يم تيهدا مردگان قلمرو همان اي يوناني يشناس اسطوره

. انـد   داده دست از را ياتيح يها  تيفعال لك  انجام يبرا الزم يروان يروين و هيما ستيخاموش ز 
 يهـا  لـذت  بـا  و شـود  يم دهيبلع "نيپوالد يها آرواره" و وار نيماش يارهاك با هك يا  هيما ستيز

  .گردد يم تباه يوانيح و مبتذل
 بـه  يبخـش  قـوام  لزوم از عبارت نونكا تا سرآغاز از ياوكروان و يشناس روان علم بند عيترج

نفـس   زورآور يفشارها برابر در يستادگيا يبرا "فرامن" به اش يوابستگ از استنكفرو و "من"
. دارنـد  هيسـو  دو ياحساسات او  به نانشكسا و يعاطف يداللتمند با است يانونك شهر. است  بوده
ـ  يسـازگار  ستكش نديبرآ يشهر يزندگ مختص آالم  مقاومـت  رايـ ز اسـت  طيمحـ  بـا  يروان

ـ  مانع طيمح ديشد يفشارها برابر در ناخودآگاه يها  انهكت  ياجتمـاع  يهنجارهـا  شـدن  يدرون
 ةه شاخـص كدارد  وار ايرو ياشعار صورت گريد از ياريبس مانند "مرگ" شعر، نيبنابرا. گردند  يم

 تيوضـع  ترجمـان  هكـ  نـد ك يعرضـه مـ    شـاعر  بـر  را يريتصاو است و   رناخودآگاهي ضم يعيطب
ـ يغ شكو سـر   يزيـ غر يهـا   انهكت،  نشگريآفر يرويانه ن ين م ير ا د. اوست  گاهآ مهين  را از  يرعقالن

  )."مرگ" (ندك يم بر "مادران يقلمرو" و ناخودآگاه اعماق

__________________________________________________________________________ 
1- Hadès 
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 يخي و تـار يبا روان جمعـ   ،   باشد يآگاه و بازتاب روان فرد     ناخود ةه درون كش از آن  يمرگ ب 
راس از عالم پـس از مـرگ بـا     ان هول و ه   يب. شود  ي م يي بازنما يديوند دارد و با عواطف شد     يپ

رد يپذ يرا پس از مرگ در بطن خود م  يادم  هك ينيمادر زم ،  شود  ي م يپرداز نماد ني مادر زم  ةانگار
  ."روبد يم جمله شهر را در گودال فراخ گورستان مرگ": دياو را باز زا هكنيتا ا

La Mort balaie en un grand trou/ La ville entière au cimetière. 

 يهـا  نيـي ن و از آي نمـاد يتـ ك اقـوام حر ي نـزد برخـ  يوبيك همراه با رقص و پـا  ينك گودال
 درون و يايـ انگر هراس از دني مرگ ب  يهراس از ماورا  ي،  شناس دگاه روان ي است اما از د    يبارور

ن رو فـرو رفـتن در       ياز ا . ز هست ي ن ي قلمرو ناخودآگاه  يعني يدني ناد يياياضطراب در برابر دن   
ب يـ ن ترت يبـد .  اسـت  يابيـ  خود يشتن بـرا  يـ  فـرو رفـتن در خو      يبه معنـا  ،  ن مادر و مردن   يزم

  .شود يان مينما اثر ياني پاةدر سه سرود "ندهيآ ةننديآفر زهدان" سان به ناخودآگاه

  يريگ جهينت -7
 نـشگر يآفر يروهـا ين جهـان  از  گرفتـه  تنـشئ  خوانـد  ياثـر  توان  يم را ابندهي رشد يها  شهر

. نش آنيآفـر  نديفرآ در يآگاه محدود بس نقش با ناخودآگاه اقاعم از  برآورده سر و يعقالن غير
 همـان  و دهـد   ينمـ  رخ يخودآگـاه  ةحوز در است يرشخصيغ عمدتاً هك خالقانه اركسازو لذا

ـ  در را خود يةسازما شاعر ديگو يم ونگيه  ك طور  از را سـخنش  و رديـ گ يبرمـ  نينخـست  ةتجرب
 ريتـصاو  فـشار  ترجمـان  شـاعر  اشفاتكم. ندك يم انيب يشناخت اسطوره يها  انگاره يصاف خالل

 بـا  يقـو  يونديپ هك كيدردنا يرخدادها ةواسط به بارهيكه  ب هك است يجمع يناخودآگاه يةاول
 هكـ هاست    انگاره نيا از يكي مرگ   يالگو هنكا  ي تاناتوس. شود  يم ختهيبرانگ دارند ريتصاو نيا

، نيافزون بر ا  . شود  يم اركآش زا شيتشو يدرد محمل سان به وِرهارن ةننديآفر يپرداز اليخ در
 مجـسم  خواننـده  ذهـن  شـهر را در    نيبـدتر  و نيبهتر از متضاد يريتصاو ابندهي رشد يها  شهر

 و  "مـادر خـوب   " يشناس ر روان يا به تعب  ي، ي  از زنانگ  يهمچون دو صورت مثبت و منف     ،  ندك يم
ـ  بـه   مادرانه ياستعار يمايس هك دينما  يم گونه نيا. "مادر بد "  دو يدارا،  شـهر  از ينمـود  ةمثاب

 يابـد  يزنـدگ  يمنـاد  و بخـش  يتجل هم  هك انيد زدبانويهمسان با ا  ،  است ريوندناپذيپ ذاتأ وجه
 در مقـام    ا مادرشـهر  يـ شـهر   . شـهر افـسوس    مردمـان  در مـرگ  ريتـصو  ةدهند بازتاب هم است

د و يـ انون تولكـ  امـن و  ي آغوشـ يياز سـو : گـردد  ي دوگانه برخوردار مـ يردكاركبوم از   ستيز
گانـه  يرسـان و     ي روز ينـ يزم،  گـر سـو   ياز د . گردند ي مرتفع م  ياتي ح يازهايه در آن ن   ك يا هانخ
انـسان محـصول    هكـ توان گفـت    يم. دهد  يرا گسترش م  ي،   چه جمع  يچه فرد ي،  اگاه  هك يانكم
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 يةسا در شاعر. سازد و شهر انسان را      يانسان شهر را م     هكنيا ا يشهر و شهر محصول انسان است       
 و تيشخـص  ةآزادان يبالندگ و ه رشد كن معنا   يبد،  است روان توازن يبرقرار يپ در مالك سحر

 يينـوزا  و شـفا  قيـ طر گانـه ي. ستين نكمم ميسل عقل از يبرخوردار بدون جهان با يسازگار
 باز را بودن به ليم هك است نيا،  است بدنهاد مادر ريتصو و نماد هك يشهر در رنجه روان انسان
 يهـا    دل سـروده   ياز ژرفا . دارد بازتاب نينماد يوجه به يانيپا يها  سروده در معنا نيا. آموزد

تـر    خردمندانـه  يمنش   انسان ي رشد روان  ه سازگار نمودن شهرها با    كد  يآ  ين گزاره بر م   يوِرهارن ا 
  .س آنكاست تا ع
. است زيرستاخ بخش دينو گريد طرف از و همسان آلود زهر يا   غده با يطرف از مدرن شهر

. تابانـد  يبـازم  را هـا  آرمـĤن  جـالل  و مجد هم و دينما  يبازم را انسان يها  بيآس تيواقع هم لذا
 دنيشكـ بر يعني خود رسالت تحقق به را شهرها هك است يا  هيخطاب زين "ندهيآ يسو به" ةخرؤم

 بـا  را مـا  "؟  شهرها ةسلط از  دهيره سرانجام يجهان" پرسش البته. خواند  يم فرا تيانسان ةعصار
 بر هك است يشاشهريپ عصر به بازگشت او منظور ايآ. ندك يم مواجه شاعر نهان ةشيدان يستيچ

 احـساس  شـعر  ةگـشود  انـداز  چـشم  و آهنگ در ريتعب نيا؟  بود مفرماكح  ها  روستا يةاول توازن
،  مـادر  يزدبـانو يا ةسـلط  از زيگر يآرزو؛  است  ناخودآگاه ييآرزو ةدهند بازتاب ييگو و شود  يم

  .آورد يبرنم سر چندان او ةنندك رهيخ قدرت بربرا در هك ييآرزو
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