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 چکیده 
بخشیدن به  ی رود. شاعر معاصر به منظور عینیمشمارانواع تمهیدات ادبی بهیکی از  ،بیان نمایشی

ای این ترین شگردهگیرد.کشمکش از اساسیهای مختلف نمایشی بهره می، از شیوهافکار خویش

ا با زمان، جامعه و هستی میسر بخشد و ارتباط آن رفن است؛ زیرا به اثر ادبی بعدی دوسویه می

 سازد. غنایی و موضوعی پیوند برقرار می همچنین میان نگرش کند؛می

رایط از جمله زیستن در ش ،های فراوان میان خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالثوجود مشابهت     

با تکیه  های مختلف نمایشی، سبب شد کهگیری از بیان نمادین و شیوهسیاسی  اجتماعی یکسان، بهره

ی متنی چگونگی به کارگیری شگرد کشمکش سیاسمنظر برون تحلیلی، از -بر روش توصیفی

گیرد و از آنجا که نقد های این دو شاعر مورد بررسی قرارها و شباهتنین تفاوتاجتماعی، همچ

ود، برخی شسرایندگان  با  واقعیت موجود می چه بیشتر رویارویی این، سبب تبیین هراجتماعی

هر دو  دهد کهنشان می ست. این بررسیانتقادی تحلیل شده تادبیّااز منظر  ،های شعری آناننمونه

      ، تکنیک کشمکش را درشاعر به شکل ضمنی و با عنایت به نمادهای مکانی، زمانی و طبیعی

در  ک، غالباًکارگیری این تکنیاند و تفاوتشان در زمینه بهکارگرفتهو اجتماعی بههای سیاسی مقوله

 . نمادهاستارتباط با مصادیق 
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 مقدمب -1

از  کند وداللت می« حالت، عمل و پویایی»ی به معنا ،ای یونانی است که در لغت، واژهدرام

شود که به توصیف مشکالت زندگی اجتماعی ، به نوعی نمایش اطالق مینظر اصطالحی

 تفاوت دارد. )وهبة وهای تراژدی و کمدی ، با نمایشنامهاز نظر ساختار و محتواپردازد و می

از جمله شعر، قصه و  ،هنریو فنون مختلف ادبی  ،معاصر ( در دورة167: 1994المهندس، 

ند. این فن، ا، فنون نمایشی را به کارگرفتهبه منظور تجسم محسوس مضامین خویش ،موسیقی

ست. ا مختلفی همچون کشمکش، گفتا شنود، تعلیق، گره افکنی و...دارای شگردهای 

  (45: 2006)القصیری،

 ای ادثهح و از آنجا که هموارهاست  های نمایشیتکنیک نیتربرجسته از یکی ،کشمکش

 د، با ایجاد تحرک میان دو نیرویدهیقرارم یمنف احساس ای دادیرو برابر در را مثبت فکر

  بخشدمی هیسو دو یبعد بدان شود و میادبی و شعری  آثارمتضاد، موجب پویایی 

 و تصویر زبان در تازگی و دگرگونی سبب ،گرید یسو از و (280-279: 1988ل،یاسماع)

 ،آن متناقض ای منسجم یهادهیپد و یهست جهان کل با را آن ارتباطشود و میشعر  بافت

 ییجز یادادهیرو فیتوص به قادر ،شگرد نیا از یریگبهره با شاعر ،همچنین .سازدیم سریم

 را شایادب تجارب دامنه و سازدیم افزون را شیخو یشعر یایرو عمقشود و می یزندگ

 نگرش ةریدا از را شعر ،از سوی دیگر و (278: همان) گستراند یم یهست پهناور ةعرص به

 کندیبرقرارم وندیپ یموضوع کردیرو و نگرش نیا انیمرهاند و می مطلق ییغنا

 ادبی است. ریتعب نوع نیبرتر ،یشینما انیب که  گفت توان یم ،نیبنابرا ؛(257: 2003،یکند)

 یاسیس یاجتماع طیشرا در هستند، نسل هم ینوگرا شاعران از ثالث اخوان و یحاو لیخل

 و یشینما مختلف یهاوهیش و نینماد زبان از رمزگرا، شعر در و اندکرده یزندگ یمشابه

 ،این پژوهش . دراندبرده بهره حاضر عصر یاجتماع یهالفهؤم ریتصو یبرا ،کشمکش ژهیوب

اشعار  تکنیک نمایشی کشمکش سیاسی اجتماعی  در ،صورت تطبیقیکه به سعی بر آن است

 زیر پاسخ داده شود:  سؤالخلیل حاوی و اخوان ثالث بررسی و به دو 

 اشعارشان چیست؟کارگیری تکنیک کشمکش در هدف  دو شاعر از به -
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 هایی میان آنها وجود دارد؟ ها و تفاوت، چه شباهتکاربست این تکنیک در زمینة -

 قیتحق ةنیشیپ-1-1

 شده، چنین است: برخی از مهم ترین مقاالتی که در باره خلیل حاوی نوشته

 و زبان تخصصی ةمجل در رجایی نجمه از( 1382) «نای و نی روایت به سندباد حکایت»    

 یحاو عرش در سندباد ةاسطور لیتحل به که مشهد انسانی علوم و اتادبیّ دانشکده اتادبیّ

( از 1390در شعر خلیل حاوی )« شناختی مفاهیم پری و عشقواکاوی روان». استپرداخته

ناختی شعر شعربی که به تحلیل روان ادبیّاتحسین ناظری و کلثوم صدیقی در مجله زبان و 

م در شعر بررسی نمود اگزیستانسیالیس» است.دو مفهوم پری و عشق پرداختهحاوی با تکیه بر 

 ( نوشته حسین ناظری و کلثوم صدیقی که به تحلیل نمود1390« )خلیل حاوی

، «یحاو لیخل شعر در شهررانیو از ییهانشانه»پردازد. اگزیستانسیالیسم در شعر حاوی می

 یهاسازه که عربی ادب نقد ةمجل دری قیصد کلثوم و یشهر انیدریح رضا احمد از (1391)

الگوی بررسی کهن» .استنموده یبررس یحاو شعردر را شهررانیو ةشیاند ةدهندلیتشک

حسین ناظری و کلثوم صدیقی ( از 1392، )«آنیما و تولد دوباره در ذهن و زبان خلیل حاوی

 است.   بررسی نمودهشناختی اشعارش را پژوهی الزهرا که از منظر رواندر مجلة زبان

 ترین مقاالت چنین است: ، مهماخوان ثالث دربارة  

رضا علی (، نوشتة1384« )لثشناختی ساختارگرای شعر زمستان اخوان ثاتأویل نشانه» 

ظر از من« زمستان»های خارجی که به بررسی شعر نامة پژوهش زباننوشیروانی در پژوهش

 یمرتضو نیالدجمال از( 1388) «شعراخوان در تیروا ندیفرا» است.شناختی پرداختهنشانه

ر معنا، زبان و تصویر در شع». استنموده یبررس ندهیسرا نیا اشعار در را تیروا ندیفرا که

لی نوری و احمد کنجوری در ( از ع1390« )از مهدی اخوان ثالث )م. امید( آخر شاهنامه

ر شعر د فارسی که به تحلیل سه عنصر زبان، معنا و تصویر ادبیّاتپژوهش زبان و  فصلنامة

  (1391« )شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث»می پردازد. « آخر شاهنامه»

های دادب فارسی که به تحلیل برخی شگر منش و اعظم برامکی در مجلةشادروی محمّداز 

نمایش در دو شعر روایی الیکا از نیما بررسی عناصر » است.روایت در شعر اخوان پرداخته
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( نوشته آرش قراگوزلو و آرش سرمدی در 1391« )یوشیج و خوان هشتم از اخوان ثالث

خی عناصر نمایش را در دو شعر یادشده از نیما و شناسی که برنامة ادبیات و زبانپژوهش

یک ی تطبیقی تکنکه تاکنون پیرامون واکاونظر به این .استاخوان، تجزیه و تحلیل نموده

ست، ا، پژوهشی صورت نگرفتهنمایشی کشمکش در اشعار خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالث

ی که با بررسی این عنصر و چگونگ تالش نموده اند ،نگارندگان با احساس چنین ضرورتی

 شان را مشخص نمایند و، میزان شباهت و تفاوتهای این دو شاعرهکارگیری آن در سرودبه

 تازه از جهان بینی آنان را به نمایش گذارند.ای جلوه

     معرفی ا مالی دو شاعر -1

 ،یاکه با سرودن اشعار رمزی و اسطورهیکی از شاعران نوگرای لبنان است  ،خلیل حاوى 

یرامون معانی جدیدی پ ام و مضمون را با شکل پیوند داده وهای ذاتی بشر را با حقایق عتجربه

حوالت محتوایی ( و نقش مؤثری را در ت161: 1984)حاوى،  ن کردهبحران هویت انسان بیا

ادین،گزینش های بنیترسیم انگاره های شعر او،ترین ویژگیاست. از برجستهشعر نو ایفا نموده

کارگیری شگردهای فنی نوین ( و به697ـ673: 2،ج2001مفاهیم ژرف فلسفی )جیوسى،

ب با تعارض که اغل است (7از قبیل گفتا شنود، مونتاژ و کشمکش )عایدی، بی تا:  ،نمایشی

مراه ه ،گرایی، یاس و امید، بشارت تحقق رستاخیز و عدم وقوع آنمیان انزواطلبی و جمع

  (342-341: 1988. )اسماعیل،است

، کآمیختگی شعر نیمایی و کالسی، با درهمشاعر صاحب سبک معاصر ،اخوان ثالث     

( و      58: 1345ایرانی )شفیعی کدکنی، گرایش به نمادگرایی اجتماعی و اساطیر سرشار

اعران پس از خود ترسیم های روایی، آفاق جدیدی را پیش روی شگیری از شگردبهره

رود گشایی، اوج و ف، از جمله، گفت وگو، تعلیق، گرههای نمایشیاست. او انواع شیوهنموده

اهیت که  م توان گفتا از زبان هنجار متمایز سازد. میا زبان شعرش رگرفته ترا به کار 

: 1370،گرایی او دارد )شفیعی کدکنیاشعارش نسبت به جامعه که ریشه در خیام جویانةستیزه

 های نمایشی موجود در شعرش است. ترین شیوه(، از اساسی273
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 شگرد کشمکش  -2

( و 894: 1386به معانی کشیدن و رهاکردن، تناقض، ستیزه )معین، ،کشمکش در لغت واژة

به جدال دو شخصیت یا نیروی مخالف که بنیان حوادث را می آفریند، داللت                ،در اصطالح

، از تضاد و عدم تعادل شروع این فن که ( می توان گفت162: 1985)حماده، .می نماید

 گردد. فکری، روحی و... منجر می جتماعی،شود، به هنجارشکنی امی

رویارویی شخصیت با افکار و احساساتش حاصل  ، گاه درونی است و در نتیجةکشمکش     

توسط حوادث بیرونی و برخورد قهرمان نمایش با اشخاص دیگر ایجاد                   ،می گردد و گاه

ن         یزی که بدوسیر حرکتی، کشمکش در سه شکل جهشی، یعنی ستمی شود. از نظر 

یر حرکتی الی که سجد و نیروی متضاد شکل می گیرد؛ ساکن، یعنیسازی منطقی بین دزمینه

تدریج ه، یعنی تقابلی که بکند و تصاعدیی ایجاد نمیتأثیرو در خواننده  بسیار کند دارد

ی مورد بررسرود، گردد و به سوی نقطه اوج میشود و از نقطة عدم تعادل آغاز میمیبحرانی 

 ،یهنذتوان کشمکش را به چهار نوع تقسیم نمود: طور کلی، می( به162. )همان: گیردقرارمی

که  جسمانی میان دو شخصیت چالشگرو  (321-320: 1387،یرصادقیمی )اجتماع ،یعاطف

 اندیشدکه به پاسداری از شرایط موجود می چالشگرد و پادزندامن میبحران نمایش را 

 ( 82: 1371)مکی،

 تجسم حقایق زندگی در برابر دیدگان مخاطب ،پیدایش نمایشنامه اساسی ترین انگیزة

ای جهان ههای متناقص هستی، واقعیتکشمکش با ایجاد نزاع میان پدیده است و تکنیک

که  ن گفتتوا، میبنابراین کشد؛ها و سعادتش به تصویر مییپیرامون را با تمام شوربخت

 و چنانچه استترین عناصر ساختاری آن ناپذیر نمایشنامه و از بنیادیءِ جداییجز ،شمکشک

 اهدهمش یبرا مخاطب قیتشو و جذب عامل رد،یگ صورت یمنطق یسازنهیزماین عنصر با 

 ،تصور نیا ریغ در .شودیم مخالف دوقطب از یکی به او شیگرا سبب نیهمچن ش،ینما

 .شودیم محسوب کنواختی تیروا کی فقطدهد و می دست از را شیخو ییرایگ ،ادبی اثر

ای را رجستهشود و نقش بمیاین تکنیک سبب پیشبرد کنش وشکل گیری بحران  ،همچنین

 (111-105: 1998. )حمودة،می نمایددر آفرینش شخصیت ایفا 
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 کشمکش در شعر -2-1

با عنوان  ،های ادبیدر آرایهاست و در شعر فارسی و عربی وجود داشته از دیرباز ،تضاد پدیدة

، مبتنی بر مفاهیم مجزاست و بیشتر به سطوح      صنعت طباق است.شناخته شده« طباق»

توان آن است و نمیجایی هشناختی یک سخن شاعرانه مرتبط است، قابل حذف و جابزیبایی

سی مشاهده رمعاصر عربی و فا ادبیّاتدیگر تناقض که در  نمایشی نام نهاد. گونةرا کشمکش 

ر ادبی های ژرف یک اثشود که در الیهمییی یا تصویر پارادوکسی نامیدهشود، تضاد معنامی

ت اوج تعالی اس ،آید. این نوع تعبیر در هنردر روساخت شعر، به نظر نمی نهفته و معموالً

 ایه، با تصاویر شعری و تضادهمچنین ( و زادة نیروی تفکر است.37 :1368)شفیعی کدکنی،

ای ارهوتوان بدان صفت نمایشاست و قابل تعویض نیست و میدر ارتباط  عمیقاً ،جامعه

رین ت، با مضامین اجتماعی و در عمیقهای خویشترین الیهاطالق نمود. کشمکش در سطحی

 (26: 1384خورد. )زرقانی،، با ذات هستی پیوند میبخش

 ول ترین اص، از بدیهییر و شرهستی نهاد، ستیز خ از آن هنگام که بشر پا به عرصة

تجسم محسوس واقعیات  رفت. شاعر به منظور ترسیم این اصل وشمارمیاش بهزندگی

ز این و ابرد میشگرد کشمکش  را به کار  ،بخشیدن به اشعار خویشو عینیتزندگی 

الوه ع شود؛نده، جهان پیرامون و اثر ادبی میقادر به ایجاد پیوندی عمیق میان خوان ، رهگذر

ا در شود و اصل چندآوایی رمیاز تنگنای عالم ذات خارج  ،با کاربست این تکنیک ،این بر

های عمیق فکری به مضامین، عواطف ، با ایجاد چالشاز سوی دیگر و سازدشعرش محقق می

ورد. آ چه بیشتر شعر را فراهم میی هرگیرایی و پویایبخشد و میو تصاویر شعری خود عمق 

   (285-284: 1988)اسماعیل، 

 کشمکش در شعر خلیل حاوس و اخوان ثالث -2-2

: 1986ی هستی است )مروه،هاکه همواره در پی کشف تناقض پدیدهشاعری است  ،حاوی

و     « دوزخ کمدی»، «نی و باد»، «خاکستر رودخانة»های او (؛ عناوین دیوان120-123

 و یرمز دگرگون ،زیرا رود و باد بیانگر این مدعاست؛ روشنی، به«زارهای گرسنگیخرمن»
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بیانگر نوعی  ،حال آنکه کمدی ، نشان عذاب؛نماد ثبوت است و دوزخ ،خاکستر و نی

 از فقر حکایت می کند.  ،از وفور نعمت و گرسنگی ،زارخرمن ،آسایش است. همچنین

کشمکش در  یکی از پرکاربردترین انواع ،اجتماعیو های سیاسی نستیز شاعر با بحرا  

ی تمدن عصر خویش هاشهری بر ویرانهآرمان تا کوشدحاوی است؛ زیرا او همواره می اشعار

، «تانزمس» هایدیوان. ی هستی استاشعار اخوان نیز روایتگر کشمکش میان اشیابنا نهد. 

مایة ، سرشار از درون«اندر حیاط کوچک پاییز در زند»و « از این اوستا »، «آخر شاهنامه»

توان گفت، تناقض اجتماعی در دو دیوان های اجتماعی است. میاعتراض و ستیز با واقعیت

 ست؛اگاه زبانی چند پهلو به خود گرفتهبه اوج خود رسیده و«از این اوستا »و « آخر شاهنامه»

جود در موکه تضاد گوید. حال آناز کشمکش فکری نیز سخن می ،عالوه بر جدال سیاسی

 .از عمق کمتری برخوردار است ،«در حیاط کوچک پاییز در زندان»و « زمستان»دو دفتر شعر

 (.40-35: 1384)زرقانی، 

ش از جمله کشمک ،های نمایش، انواع تکنیکهای خویشاخوان به منظور تجسم اندیشه

ز این ا خصوص بهره گیری اخوانی، دراست. شفیعی کدکنرا در اشعار خویش به کار گرفته

یک  ،در مرکز وجودی خویش ،تردید هر هنرمند بزرگیبی» است:، چنین گفتهاصل نمایشی

خالقیت هنری جز به ظهور گاه گاه این تناقض نیست... اخوان ثالث هم این ؛ تناقض دارد

سرشتی  ،اجتماعی ایران -اوضاع سیاسی (273-272: 1370شفیعی کدکنی،) «گونه بود...

می توان گفت کشمکش شاعر با رخدادهای است و اخوان بخشیده سرودةجویانه به مبارزه

 د. می روشمارنوع تناقض در شعر این سراینده بهترین ، پرکاربرداجتماعی و سیاسی

 کشمکش سیاسی ا تماعی و کارکرد آن در شعر خلیل حاوس -2-3
ول اخالقـی و مبارزه با نظـام سیاسـی حاکـم بر جامـعه، اصـ ، در نتیجةستیز این نوع 

  (320: 1387. )میر صادقی،قراردادهـای اجتماعی شکل می گیرد

شعار حاوی را به خود اختصاص       گستره وسیعی از ا ،سیاسی اجتماعی -کشمکش     

زیست؛ تراژدی    های تاریخی عرب میترین دوراناست؛ زیرا او در یکی از سیاهداده

شهر ( و زیستن در این ویران35: 1980)بعلبکی،  بار فلسطین، جنگ داخلی لبنانمصیبت
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ا شدند، موجبات آن رتدریج از مقدسات تهی میاش بهفسرده به آهنگ گناه که ساکنین

همواره با اجتماع و اوضاع سیاسی عصر خویش در ستیز باشد. این  ،بود که شاعرفراهم آورده

نمادهای زمانی، مکانی و طبیعی  در اشعار حاوی به شکل ضمنی و با تکیه بر ،نوع از نزاع

 قابل مشاهده است. 

  الف: نمادهاس زمانی

اگرچه زمان فراگردی پویا است، بسیاری از سرایندگان معاصردر جهت تبیین اهداف سیاسی 

ند. اار و مینوی را بر آن اطالق نمودهمدو نام گیتی این عنصر را نماد رکود قرار داده ،خویش

حرکت باز ایستاده، های خویش با ترسیم زمانی که از ، در سرودهوی( حا61: 1360)کاسیرر، 

خورشید  رفته واش که در مرداب شکست فروزدهبه بهترین شیوة ممکن از جدال با میهن شب

 گوید.  است، سخن میمعنویات در آن رنگ باخته

آن  ،های سیاسی است. او دراین راستاف گاه نماد ستیز با شکستزمان در اشعار حاوی

عشق » نمایند؛ این معنا، با سرودةگیرد که بر جمود داللت میکارمیدسته نمادهای زمانی را به

ه بر کند کاش را به شبی تشبیه میمیهنانحاصل همدر ارتباط است، او خیزش بی«و هیاهو

در قلبم دود »در دو عبارت  با ایجاد تناقض ،همچنین است.اش تخته سنگ سکون افکندهسینه

، ازکشمکش خویش در حقیقت ،«ام جای دارددیوار شب پیش روی سینه»و « و آتش است

: 1993،)حاوی .گویداش به پیروزی سخن میهای سیاسی و اشتیاق عمیق درونیبا شکست

های شود؛ آن هنگام که ثانیهنیز مشاهده می « زندانی»در شعر ،( این نوع کشمکش132

شاعر را که درآرزوی قلب است، روزگار که بیانگرجمود و ناکامی های عرب  رزدةزنگا

جدال شاعر  ،«سدوم»( درقصیدة 73: 1972است. )حاوی، تپد، در هم فشردهتحقق خیزش می

     های آسمان و زمینش سکونشده که از کرانهبا شکست سیاسی از دریچة صبحی نفرین

 است:ارد، ترسیم شدهبمی

/ ثُمّ  º/کانَ صُبحاً شاحِباً/ ...کانَ فِی اآلفاقِ وَ األرضِ سکونºذکری ذلک صبحِ اللّعینهِی 

 (81خفافیش  )همان: ºبومة ، هاجَت ºصاحَت
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و  های آسمانرنگ بود/ کرانهشده است/ صبحی پریدهترجمه: آن، خاطرة صبحی نفرین

 د.ها به حرکت در آمدنشبود/ سپس، جغدی فریاد برآورد، خفازمین در خاموشی فرورفته

ست لصی اصبح نماد باروری بذرهای رستاخیز و رمز نور خا از سویی، واژة ،در این بخش

همنشینی این لفظ  ،( و از سوی دیگر137:  4،ج1384است )شوالیه، که با پلشتی آمیخته نشده

آن را در ی هابایست ریشهگوید که می، از تناقضی سخن میبا واژگان لعین، شاحب و اتعس

 جو نمود. وهای سیاسی جستپرتو شکست

یی به رویارو و است نماد ستیز با مرگ معنویات ،زمان ،در بخشی دیگر از اشعار حاوی

ر است، داللت می نماید. او به منظومعنویات در آن به خاموشی گراییدهاو با خرابستانی که 

ست اکان بهره گرفتهک تداخل زمان در متوصیف عمق این نوع کشمکش،گاه ازتکنی

-109: 1972)حاوی، «زرتشتیان در اروپا» این مفهوم در چکامة (؛330-329: 2001)عقاق،

است  وضوح بیانگر تصور مکانی زمان به ،«لیل المقابر»ترکیب اضافی  شود.( مشاهده می114

در  ویاتگوید که رو به سوی شر دارد و معنرویی شاعر با بحران تمدنی سخن میو از رویا

نیز جدال شاعر با رکود زمان، برگرفته از « غار». در شعر استآن به فراموشی سپرده شده

، شاعر «های بیروتشب» ( در سرودة 288: 1993های بشری است. )حاوی،فراموشی ارزش

، اد گناهگردب اش در همهمةبا شهری در نبرد است که ساکنین ،«لیالی»  گیری از واژةبا بهره

اصر عن ،کارگیری واژگان باد، شبح و جنصلیب ایثار را ندارند. او با به کشیدندوشتوان به

 دوزخی بیروت را به تصویر کشد:  آمیزد تا چهرلشنیداری و دیداری را درهم می

/مَن یُقَوّینا عَلی حَملِ ᵒفِی لیالی الضیِّقِ وَ الحرمانِ/ وَ الریحِ المدوِّی فِی مَتاهاتِ الدروب

 )حاوی، / و یثورُ الجنح فینا /و تُغاوینا الذنوبᵒ...أعین  مَشبوهَة الوَمضِ/و أشباح  دَمیمةالص لیب/ 

1972 :22-23) 

ر کسی مارا دچه پیچد/ها میهای دلتنگی و ناکامی/ که زوزة باد در بیراههترجمه: در شب

ای زشت/ ههوسای برانگیز/سازد/ چشم هایی با روشنایی تردیدکشیدن صلیب قادر میدوشبه

 .سازدمی مانآید/ و گناهان گمراهدیو در ما به حرکت در می
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 نمادهاس مکانی  ب:

گاه بازتاب زیستن در فضای بیمارگون است. این نوع دهد،سر میحاوی ی که آوای ستیز

 «دشت سترون»ویژه و بهای شعر غربی پذیری از نمونهتأثیر ، در نتیجةکشمکش در شعر عربی

است و می توان آن را شورشی علیه تمدن معاصر عربی و گسست روابط الیوت بروز یافته

ترین مکانی است که ( شهر، برجسته326: 1996. )اسماعیل،شمار آورد، بهدر آنانسانی 

: 2001گرایانه )عباس،، نگاهی واقعنگاه او به شهر معاصر حاوی همواره با آن در ستیز است.

ر نمادهای با تکیه ب ،اجتماعی و سیاسی هایستیز او با بحرانبدبینی است. ( و سرشار از 103

شهر یرانو باشهر تقابل آرمان ودر شهر  اجتماعی -بط سیاسی مکانی از دو منظرگسست روا

 قابل بررسی است. 

 یذات و یاجتماع یختگیگسازهم ،آن ةنیآ در که است یابزار گاه ،یاوح یهاسروده

پیچیدگی های زندگی شهری و مسائل  ،معاصر همچون دیگر شاعران ،او .استگشته میترس

د امتعدد آن را از قبیل اوضاع نامساعد سیاسی، اقتصادی، تزلزل روابط معنوی و... از ابع

ار د، او  گاهی تصویری از رخسار تباست. در این راستاگوناگونی مورد توجه قرارداده

ر، های ویرانگ، از جنگ«بازگشت به سدوم»آورد. در شعر های عربی را به نقش میسرزمین

 می ناچیز از جیبی بهکامجویی دختران و شادخواری مردانی که دست شاعرشان در پی دره

ه مقابله           ب ،یعنی بیروت گوید و با سدوم مدرن امروزی،رود، سخن میجیب دیگر می

نیز مشاهده                 « های بیروتشب» هایوده( این مفهوم، در سر121: 1972. )حاوی،خیزدبرمی

جهانی را توصیف               شهرویران در روابط انسانیگاهی نیز گسست  (23-22. )همان: شودمی

یم             روم و لندن ترساو تصویری از تباهی پاریس،  ،«زرتشتیان در اروپا» کند. در چکامةمی

در  ،قدسه زرتشتی بانجیلی سفر سه  اسطورة تأثیرتحت  ،که شاعر رسدنماید. به نظر میمی

ست ادانستند، این چکامه را سروده)ع( می ای که آن را نشان میالد مسیحطلوع ستاره پی

یلی انج شدل حاوی، برخالف اسطورة(؛ زرتشتیان در اسطورة بازآفرینی532: 1373)یونگ،

 و که به یقین و هدایت دست یافتند، به گمراهی و تبهکاری روی آوردند )حیدریان شهری

 (: 101: 1391صدیقی،
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عَبرَ باریسَ... بَلونا صومعاتِ الفِکر.../ بِروما غَطَّتِ النجمَ، مَحَتهُ/ شَهوةُ الکُهّانِ فِی جمرِ 

-109: 1972الفَحمِ، فِی لُغزِ التجارة )حاوی، المَباخر/ ثُم  ضی عناه فی لندنَ، ضِعنا/ فی ضَبابِ

110) 

در پاریس کلیساهای فکر را آزمودیم/ در روم، خشم، ستاره )مسیح( را پوشاند/ ترجمه: 

دود زغال را در معمای تجارت  ها/آن را در لندن گم کردیم/کاهنان در آتش آتشدان شهوت

 رها کردیم.

. های فطری استنماد ستیز شاعر با فراموشی ارزش ،شهرویران وشهر آرمان گاه تقابل

صیل رویارویی احساسات ا بیانگراغلب  ،کارگیری این دو عنصر مکانیمی توان گفت به

آن  ،هدف شاعر از ایجاد چنین تناقضی ،است. در حقیقتروستایی در برابر فناوری شهری 

لیه را محکوم نماید و ع انسان متمدن معاصرهای اصیل فطری توسط است که فراموشی ارزش

آنجا که  ( در ارتباط است،41)همان: « سارانتابوت میگ»با شعر ،این نوع ستیز پا خیزد.آن به

دهد. این اشتیاق به بهشت آغازین را سرمی شهر، آوای زدةشاعر بر آغوش تابوت شب

اد هراس و تض ه شکل کشمکش شهر و بادیه از دریچةب ،«پیرزن مجنون» ، در سرودةمفهوم

ود )همان: شآالیش پیرزنی سپیدموی مشاهده میاکنین شهر با رفتارهای ساده و بیرفتاری س

ادیه ارهای بزبل توصیفاتی که شاعر از جشن گندمبا تقا ،«در شهر» در چکامة( و 301-303

ه ابر ترکیب اضافی شب شهر ارائدر بر ،نشینها توسط دختر بادیهو چیدن سیب ناهمواری

 دهد، بروز می یابد. یم

هَل کُنتُ فِی لیلِ المَدینة/غَیر أعیادِ البَیادرِ فِی الحصاد/ تُفاحة الوعرِ الخصیبِ و هبتُ/ من 

 (289جَسدی، دَمی/خمراً وَ زاد )همان: 

  های ارها در موسم درو/ و سیب کوهستانزجز جشن خرمن آیا در شب شهر/ترجمه: 

 .امای تقدیم نموده، باده و توشهخونم از جسمم، ام؟/ وخیز بودهحاصل

 ج: نمادهاس طبیعی 

. روندرمیشمای شاعر جهت خلق کشمکش اجتماعی بهاز دیگر ابزارها ،نمادهای طبیعی

نند، کگیرد که داللت بر ثبوت میکارمین دسته عناصر طبیعی را بهحاوی آ ،بدین منظور
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 از دو زاویة ،با تکیه بر نمادهای طبیعیهمچون جغد، خفاش، عنکبوت و برف. ستیز اجتماعی 

 نزاع با رکود و کشمکش عوامل زایش و ناباروری قابل مشاهده است:  

ترین از پرکاربرد یکی مبارزه با رکود اجتماعی با تکیه بر عناصر ثابت یا متحرک طبیعت،

تصویر غاری است که  ،«اندرون ماهی»ع کشمکش در اشعار حاوی است. قصیدة انوا

 بر فراز آن بال گشوده اند. این ،های خفاشبر ژرفای وجودش تار تنیده و دسته ،وتعنکب

 ( در قصیدل67. )همان: گویدسخن می به وضوح از رویارویی شاعر با رکود اجتماعی ،شعر

، در تاسدادن جغد تاریخ که بیانگر ایستایی دیرین عرب ، این مفهوم با خطاب قرار«پل»

)همان:  .گیردکارمی، تمامی توان خویش را بهبرد با جغد و راندنشارتباط است و او برای ن

های زندگی یک بوم را به تصویر ای از ویرانه، آنجا که صحنه«مه وآذرخش» در سرودة (141

 می کشد، نیز قابل مشاهده است:

فی جبالٍ من کوابیسِ التَخلّی و السّهَاد/ حَیثُ حَطَّت بومةُ الخَرساءُ/تَجتَرح السواد/ الصدی، 

 (. 31الظلح، الدّمعُ جِماد )همان: 

ند/ شینآنجا که جغدی گنگ فرومی هایی از جنس کابوس تنهایی و بیداری/در میان کوه

 .بنددی کند/ پژواک، سایه و اشک، یخ میمسیاهی نشخوار 

نها در تحقق آ از ایستایی قوم عرب و ناتوانی« حطت بومة» ، شاعر با تکیه بر جملةجادر این 

تجتر »، جملة فعلیة «خرساء»، گزینش لفظ دیگر گوید. از سویخیزش سیاسی سخن می

بیانگر ثبوت و سکوتی کشنده است  ،«صدی و الظل»به الفاظ « جماد» و اسناد واژة« السواد

رفته در این کاراست. می توان گفت طیف واژگان به، سایه افکندهی عربکه بر سراسر هست

 نماید. تضاد سراینده با اجتماع اشاره میخوشنودی و، به عمق ناسروده

توان به تناقض عوامل زایش ، میهای موجود در شعر حاویاز پرکاربردترین کشمکش

و « ادنی و ب»، « رودخانه خاکستر»دیوان ، این تقابل در سه و نازایی اشاره نمود و در حقیقت

عر                      شود. در دفترهای شیش از سایر اشعار حاوی مشاهده میب ،«زارهای گرسنگیخرمن»

نی و »در دیوان  عنصر سترونی بر باروری و ،«زارهای گرسنگیخرمن»و« خاکستر رودخانة»

یهنانش م، از سویی با تشبیه هم«پل» در چکامةگردد. ، عنصر زایایی بر ناباروی چیره می«باد
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خواستار  ،از سوی دیگر کند و، از نازایی خیزش عرب حکایت میبه خفاشی تکیده و ناتوان

آن  ،«سفر هشتم سندباد»، در سرودة همچنین (136هاست. )همان: نسلی بارور از تبار کرکس

خدای خشمگین خیزی و اصلح متناقضی همچون چمنزار و دود، الههنگام که از عناصر 

گوید، به تقابل زایش و سترونی اشاره می های یخ زده سخن میآتش، شعله بهار و شب

 خورد. نیز به چشم می «یخبندانپس از »این نوع ستیز، در سرودة  (262)همان: . نماید

بِذارِ المُغنّی/ للکَیفَ ظَلَّت شَهوةُ االرضِ/تدوّی تَحتَ أطباقِ الجَلید/شَهوة  للشَّمسِ، للغیثِ 

 (89-90الحیِّ للغَلةِ فی قَبوٍ ودِنِّ )همان: 

ذرهای خورشید/ به بپیچد/ اشتیاق به می ونه اشتیاق زمین/ طبقات یخ را درهمچگترجمه: 

 های درون زمین و درون خمره.       زنده، به دانه

ار      را به ک« اطباق الجلید»، عبارتشاعر به منظور بیان نیستی و ناباوری عظیم عرب

عمیقی  یشبه قدرت زا ،«شهوة االرض تدوی» ، با تکیه بر جملةاست و از سوی دیگرگرفته

، میان واژگان بنابراین است؛(، اشاره نموده182)عایدی، بی تا،گرفت که آنان را در بر خواهد

 ننوعی تناقض وجود دارد و بیانگر آن است که مرگ بر شهوت زیست ،«تدوی»و « اطباق»

 غلبه دارد.

 کشمکش سیاسی ا تماعی و کارکرد آن در شعر اخوان ثالث -2-4
در  شمارمی رود؛ زیرا اخواندترین انواع کشمکش درشعراخوان بهاز پرکاربر ،این نوع ستیز

مرداد، شکست  28زیست. حوادث ننگین کودتای های تاریخ میترین دورانیکی از تاریک

ی او در پ کهشدباختن روابط انسانی، موجب میرنگشدن نفت، رواج جهل و نهضت ملی

ه کهای مردمی باشد. نظر به آنحوالت زیربنایی در ساختار و سازهستیز با جامعه و ایجاد ت

 و اخوان قادر به ستیز صریح با نظام عصر خویش نبود، به منظور آفرینش کشمکش سیاسی

 است.رفتهمکانی و طبیعی را به کار  گ اجتماعی، نمادهای زمانی،

 ی زمان سنمادهاالف: 

 منظور به انشاعر همواره دارد، بشر اعمال و افکار با یتنگاتنگ اریبس ارتباط ،زمان که آنجا از

 مضمون ابربر در آنان از یاریبس ارتباط و دهیازی دست عنصر نیبد ،شیخو نگرش فیتوص

 اختناق ریتصو یبرا مناسب یابزار را این عنصر ،اخوان. است آشکار مقابله به روزگار گذر
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 ردایستا است. او  ی ونویم یعنصر غالباً ،ی اوهاسروده درزمان . ددانینش میسرزم بر حاکم

 مچونه ،ندینما یم داللت یدینوم ی وستین بر که ردیگیکارمبه را یینمادها ،راستا نیا

 که است یزیتس نیپرکاربردتر ،یاسیس اختناق با کشمکش ....و غروب شب، ز،ییپا زمستان،

 .استنموده میترس یزمان ینمادها بر هیتک با ،شاعر

 ینیرزمس شد،یم مال لگد یپهلو میدژخ استبداد یهاچکمه ریز که ینیسرزم در ستنیز

 ،«بزرگ ساعت» شعر در .آوردیم درد به را اخواندل  ،بودرفته تاراج به یآزاد آن در که

 کشدیم ریتصو به نهاده، نیآهن یستون بر سر پرغرور یباغ در که را یبزرگ ساعت ،نخست

 یساعت از ،سپس. دینمایم میترس را باستان رانیا پرشکوه عصر ،قتیحق در ،منظر نیا از و

 دیگویم نسخ ستادهیبازا حرکت از جمود یقطب یهاشب در که شهر یروسپ باغ در شکسته

      ردهپ معاصر رانیا یاجتماع سکون و خفقان از، ساعت یزمان نماد یاری به ،لهیوس نیبد و

 یاسیس تیوضع ،«اسکندر ای نادر»ة درسرود (127-123: 1392ثالث، اخوان) .کشدیبرم

 اب شب ةواژ ینیهمنش ،چکامه نیا در. کشدیم ریتصو به مرداد 28 یکودتا از پس را رانیا

 یسو نآ ازپیامی » ةسرود در ،مفهوم نیا. کندیم تیحکا اختناق شیافزا از ،هولناک صفت

 :شودیم مشاهده زین «پایان

 هن ،یبامداد نه/ صداستیب هامانگام/ میادهیآرم سکوت یهاسنگتخته آوار ةیسا در ما

 تدس نه ،یزورق ةنیس نه.../ درخشدینم آن در یاختر چیه که ستای شب نجاوی/ یغروب

 (89: همان)؟ ختیآویدرم که با ،بوداگر  موج نجایا/ ییپارو

 در که یشب ریتصو با او که دینمایم رخ آنجا ،اختناق سیاسی ستیز شاعر با ،ابیاتدر این 

 آوررعب یفضا و رکود با مقابله به ست،ین یخبر آفتاب غروب و دمدهیسپ درخشش از آن

 از که هجامع مطلق سکون بر است یتأکید ،پارو و زورق نبود. پردازدیم کشورش یاسیس

 .است ناتوان تحول هرگونه جادیا

 .دینمایم میترس کیتار و پژمرده یزمستان از ایگوتصویری  ،« زمستان» ةسرود در شاعر

از « اندود توی مرگتابوت ستبر ظلمت نه»و عبارت « زمستان»، او با تکیه بر واژة در حقیقت

او  ازد؛دبه مبارزه با خفقان سیاسی حاکم بر کشورش می پر ،توصیف ظلمت و سرما دریچل
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که سبب تیرگی روابط بینافردی     دهد خویش را بر علیه استبدادی سرمی اعتراضآوای 

 است.شده
 گفتناسخپ اردکردیبرن سر یکس/ است بانیگر در سرها/ گفت پاسخ خواهندینم را سالمت

ر برده است این، یادگا/... حریفا! گوش سرما است سوزان سخت سرما که.../ را ارانی دارید و

مت یا زنده،/ به تابوت ستبر ظلمرده  میدان،است/ و قندیل سپهر تنگسیلی سرد زمستان 

 (109-107: 1382)اخوان ثالث، .اندود، پنهان استتوی مرگنه

  ب: نمادهاس مکانی

 رین انواع کشمکش در شعراز پرکاربردت ،گیری از نمادهای مکانیجدال اجتماعی با بهره

رد ر که کانون برخوبا عنصر شه غالباً ،می رود. این نوع ستیز در اشعار اخوانشماراخوان به

حاکی از آن است  ،، درارتباط است. واکاوی اشعار اخواناستهای سیاسی افکار و بحران

ایست بهای آن را میمعاصر دارد که ریشه که او رویکردی منفی و تراژیک نسبت به شهر

انسانی  های واالیباختن ارزشبهبود اوضاع سیاسی اقتصادی و رنگبت به در نومیدی او نس

       انعکاس کاملی از  ،شهر معاصر ،جو نمود. از نگاه اخوانودر برابر امیال شهوانی جست

 (72: 1390)رجبی، .هاستهنجارینابه

ز دریچه ا کارگیری نمادهای مکانیاشعار اخوان با به کشمکش اجتماعی که در بخشی از    

 یهاارزش اب بیانگر تضاد تمدن معاصر شهر قابل مشاهده است، غالباًشهر و ویرانتقابل آرمان

ای که      تواند درزمانهوان بالذات، مرد اخالق است و نمیاست. اخ بشر و فطری لیاص

: 1387است، به آسودگی زندگی نماید )شاهین دژی،های انسانی در آن سست شدهارزش

پا ی بهخدایی نموده، شورشی که بشر را مدهوش کابوس سیاه بیعلیه مدنیت ،بنابراین ؛(268

ما های ناب انسانی را به یغشهری پژمرده در ستیز است که ارزشبا  ،«نظاره ». در شعر کندمی

( در سرودة 65ـ62: 1382لث، )اخوان ثا .استرده و پلشتی و بیداد را ره توشة خود قراردادهب

ه ضاد است، شهری کاز امکان زیستن در سرزمینی که با محیط زندگی او در ت ،«چاووشی»

 دیگویم سخن ها در آن تنگ نیستند،های ناب بشری خاموش نگشته و دلدر آن آتش ارزش

 انگربی ،عنوان شعر به وضوح ،«پرنده ای در دوزخ»ة در سرود و (69-64: 1378)اخوان ثالث،

زند. او با ایجاد تقابل در است که آتش تزویر در آن موج میی اچالش شاعر با شهر آلوده
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اض عمیق درونی خود از نفرت و اعتر ،در حقیقت ،«شهر مسموم»و  «مرغک معصوم»عبارات 

خانة عدم        که گوهر فطری وجودش را به فراموشگوید ای سخن مینسبت به جامعه

 :استسپرده

ا آتش و دود است/... پرید از    زادگاهش سر/ که آنجکشاند از مینگفتندش چو بیرون 

ا کجا باید فرود آید/ نشست امّ این مسموم شهر شوم/ پرید پناهش مرغک معصوم/ درجان

زهر/  در آن مردی دوچشمش چون دو کاسة جا که برجی بود خورده با آسمان پیوند/آن

لبخندها، تزویر/ دلش  جوشید باخوش آمد گفت درد آلود و با گرمی/ ولی زود از لبش 

ی ترکد از این تنگناکد از شکوای آن گوهر که دارد چون/ صدف باخویش/ دلش میترمی

 (148ـ146: 1382)اخوان ثالث، .تشویششوم پر

، شکوه و آوردشاعر را با تمدن معاصر فراهم می از دیگر مسائلی که موجبات جدال

یاپی خرابستان های پسرخوردگی و شکست ، در برابرایران باستان شوکت به افسانه پیوستة

ان ارچراغ روزگ، آنجا که ایران کهن را شب«سنگستان»این مفهوم، در چکامة  کنونی است.

، در سرودة ( و همچنین21: 1360خواند )اخوان ثالث،آباد میو ایران معاصر را آشیانی نفرت

ویش خ رفتةدستویت ازجوی هودرجست ،شکوه گذشتهشوش که با سیر در روزگار پر

داند بازی کودکان میسازی عنکبوت و خاکاست و شوش کنونی را محل کاخ

نیز این مفهوم به « آخر شاهنامه». درسرودة خورد(، به چشم می346ـ338: 1375حقوقی،)

 :وضوح قابل مشاهده است
 قانون،/... خویش را دربارگاه پر فروغ مهر/ ... با پریزادی چماناین شکسته چنگ بی

ان های فخر تاریخیم،/ شاهدفاتحان قلعه بیند./... ما /سرمست/... برجبین قدسی محراب می

ی کن./... ما / فاتحان شهرهاگوی مسکین! پرده دیگر شهرهای شوکت هر قرن./...ای پریشان

نگیرد رتر زانکه بیرون آید از سینه/...کس به چیزی، یا پشیزی، ببربادیم./ با صدایی ناتوانرفته

 (. 77-70: 1392هامان را )اخوان ثالث،سکه

وکت های فخر و شهرهای شه بر عبارات بارگاه پرفروغ، قلعهشاعر با تکی ،در این سطرها 

          شهر بربادرفتة معاصر قرارشهر پرشکوه ایران باستان را در تناقض با ویرانآرمان ،قرن
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 باستان بر آن است که بر علیه اوضاعشاعر با بازگشت به عظمت ایران  ،دهد.در حقیقتمی

 (. 275: 1387سیاسی و اجتماعی عصر خویش به پا خیزد )وفایی، 

 ج: نمادهاس طبیعی

سی امری رایج است. برر ،گیری از عناصر طبیعی، نمادپردازی اجتماعی با بهرهدر شعر اخوان

جدال  پی آن است که بهها، در او با ایجاد تضاد میان این پدیدهبیانگر آن است که  ،اشعارش

 ،های جامعه بپردازد. کشمکش اجتماعی اخوان را با تکیه بر عناصر طبیعتهنجاریبا نابه

   موضع ستیز پویایی و ایستایی همچنین تقابل شکست و پیروزی بررسی نمود. توان در  دومی

یی ستایا و ییایپو مفهوم با ،اخوان شعر در یعیطب ینمادها یریگ کاربه کاربرد نیشتریب     

ین سرزم ، رنج ساکنان فسردة«نظاره» اخوان در چکامة .است ارتباط در اجتماعی -سیاسی

تنیده  ود تارنماید که برخنهاده اند، به عنکبوتی تشبیه می خویش را که پای در زنجیر سکون

ا جماعت که بداند ای پویا میچیز به سر می برد و خود را پرندهای ناو در انتظار بلعیدن حشره

 (65-62: 1382)اخوان ثالث، .عنکبوتیان در ستیز است و به سوی دگرگونی بال می گشاید

ا باران اند تکند که دیده به آسمان دوخته، گروه تشنگانی را ترسیم می«سترون»در شعر 

ز های رستاخی، از جمود وعدهحال آنکه سیاهی پشت دریاها ، آنان را سیراب کند؛رستاخیز

، در همچنین (56-53. )همان: گویدی فریب تشنگان سخن میهای راستین براارزش و نفی

نماد  ههای طبیعی، پیله را کتگوید که بر خالف سنّای سخن می، از پروانه«سنگربی»شعر 

یا و به سوی جهانی پو ،شکافد تا در مراحل سیر و سلوکسکون است، در فصل پاییز می

یز مشاهده ن« کاوه یا اسکندر»ر چکامة یش گام نهد. این مفهوم دمتضاد با سرزمین ایستای خو

 شود:می

ند/ اور خشکیدههای شعلهاست/ چشمهو رام/ طبل طوفان از نوا افتاده اند آرامها خوابیدهموج

  (21: 1392. )اخوان ثالث،استها از آسیاب افتادهآب

. کشدیمرداد به تصویر م 28اخوان اوضاع اجتماعی ایران را بعد از کودتای  ،در این شعر

وضعیت  استمرار این از ،اند(ها به شکل ماضی نقلی )افتادهاست، خشکیدهکارگیری فعلبه

پویایی و شور مبارزات  ،ور و آسیابهای شعله. واژگان موج، توفان، چشمهگویدسخن می
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 ،دنخشکی و افتادن، الفاظ آرام، رام، ازنوااید و از سوی دیگرنمقبل از کودتا را بیان می

 کند. ایستایی پس از کودتا را توصیف می

ماسی ح نماد شکست و پیروزی است؛ او از سویی، روحیة  ،گاه ،طبیعت در اشعار اخوان

 که بور استمج ،شعر شکست است. او به اعتبار تجربه بیرونی ، سرایندةدیگر و از سوی دارد

: 1384)زرقانی، .طلبی استاش، دنیای مبارزها دنیای درونیامّ ؛شعر شکست و اندوه بسراید

 شمکشآور سیاسی است و ک، نماد فضای اختناقنگاره برف ،«برف»(  در چکامة 433

 های کوچک، به منظور توصیف پیروزیمی نماید که شاعر از سوییاجتماعی، آنجا رخ 

یرد و از گکارمیاست، بهیی را که بر سیمای برف نقش بستهارمزگان رد پاه ،میهنانشهم

شد ککست سیاسی رد پاهای جماعت را محوشده به تصویر میدر جهت تبیین ش ،سوی دیگر

 ریتصو را یشاد باغ ،نخست ،«هاباغپیوندها و » شعر درو  (108-100: 1392)اخوان ثالث،

 اغب از ،سپساست و  اشیاسیس یهایروزیپ و هیروس کشور ،آن از مقصود که کندیم

 تیکاح اند،رفته خواب به شبارانیجو لب بر بارهنگ یهابوته که شیخو هنیمة دیخشک

 اشاره مرداد 28 یکودتا شکست ةحادث به ،یعیطب ینمادها ةواسطبه ،قتیحق در و کندیم

 :دینمایم
ود/ از مثل دریا بیرابش از موج طراوت دامن س /ای گلبفت بر تن داشتسبز و رنگین جامه

 /گردن داشت/ ... روح باغ شاد همسایهآهنگی به طوق خوش های گیالس و هلوشکوفه

گر/ ز بس تشنگی دیست و اا...جوی خشکیده  /گفتخرامید و سخن میمست و شیرین می

ای هتان در خاکو خطمی/ ... ای درختان عقیم ریشههای بارهنگ و پونه بر لب جوی بوته

... هیچ بارانی شما را شست  /. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، ..هرزگی مستور

  (94-91: 1360اخوان ثالث،) .نتواند

م(  به وقوع پیوست و 1917ب سفید روسیه را که در سال )اخوان انقال ،در این سطرها

مرداد  28تقابل با کودتای  ، درتغییرات بنیادین در این کشور شد ایجادو  منجر به پیروزی

باغ  مچونالفاظ و عباراتی ه ،دهد.  شاعر در راستای تصویر پیروزی روسیه(  قرارمی1332)

بیل جوی از ق ،با تکیه بر نمادهای طبیعی کهحال آن گیرد؛کارمیشاد، شیرین و مست را به
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 ناگوار تهای چرکین و ... از شکسهای هرزگی، برگخشکیده ، درختان عقیم و ریشه

 گوید.مرداد سخن می 28کودتای 

 نتیجب گیرس -3

ه بخشیدن ب، به منظور عمقبیانگر آن است که هر دو شاعر ،بررسی اشعار حاوی و اخوان

امون ی پیراجتماعو  مفاهیم، تصاویر، تجارب شعری و تجسم محسوس رویدادهای سیاسی

     شان در تعارض است، شگرد کشمکش را به کار های آرمانیخود که اغلب با اندیشه

وصیف شده را در جهت ت، تکنیک یاداین سرایندگان که می توان گفت ،همچنیناند. گرفته

 ،یعاجتما مختلف طبقات برده اند و از رویاروییکارهای موجود بهواقعیت با ستیز خود

 .اندنیاورده انیم به یسخن

 هیتک با و یضمن شکل به ،که هردو شاعر استاین  ،اخوانهای حاوی و از جمله شباهت

 کار به یاجتماع -یاسیس  ةمقول در را کشمکش شگرد ،یعیطب و یمکان ،یزمان ینمادها بر

 همواره از بیان نمادین بهره ،خلق معانی و تصاویر شاعرانهبرای  ،زیرا از سویی ؛اندگرفته

عصر  اجتماعی -صریح با اوضاع نامساعد سیاسی ، قادر به مقابلةاند و از سوی دیگرجسته

 ط است؛ببا مصادیق نمادها مرت  ،استفاده از این تکنیک اند. تفاوت  آنها در زمینةهخود نبود

     ریوتص به را شیخو ةجامع رکود و ییستایا ،یزمان عناصر بر هیتک با ،ندهیسرا دو هر 

 یهاستشک با را شاعر کشمکش ،یحاو شعر در یزمان عناصر که تفاوت نیا با ؛انددهیکش

 معرض به را یاسیس اختناق با زیست ،اخوان شعر در وبیان می کند  اتیمعنو یفراموش و یاسیس

 . گذاردیم شینما

ر شههای فطری و تقابل آرمان، از جدال شهر با ارزشنمادهای مکانی در شعر هر دو شاعر

، در اشعار حاوی، های فطریشهر با ارزشا دایرة تقابل امّ شهر سخن می گویدغو ویران

های بشری در کشورهای عرب ، از گسست ارزشزیرا حاوی تر از اشعار اخوان است؛وسیع

ویش معنویات در سرزمین خ که اخوان بیشتر از افولن می گوید، حال آنبلکه تمام دنیا سخ

ا ت اصیل روستایی راحساسا ،حاوی ،شهرشهر و ویرانتقابل آرمان کند. در زمینةشکوه می
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 رانیا به تضاد اوضاع نابسامان ،ا اخوانامّ ؛دهدرابر پیشرفت و نوآوری شهرها قرارمیدر ب

  نماید.سرزمین اشاره میهای باشکوه این ی با گذشتهامروز

    را  نمادهای طبیعیاز آن دسته  ،اجتماعی -به منظور تبیین رکود سیاسی ،هر دو شاعر 

ابل عوامل از تق ،نماید. این گونه نمادها در شعر حاویبه ثبوت داللت می اند کهکارگرفتهبه

شکست و پیروزی  ،کند و در شعر اخواناجتماعی حکایت می -زایش و نازایی سیاسی

  نماید.سی را بیان میسیا
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