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Abstract 

The issue of dystopia and related concepts, such as collapse and destruction in the Islamic 

worldview and philosophy, has a special prominence. After the Second World War and the 

collapse of the Palace of aspirations, poets paid more attention to the themes of the dystopia in 

their poems. The history and the political and social situation of Iran and Iraq in the 

contemporary period has led to a surprising closeness in the themes of the poetic compositions 

of the two countries. Both countries have experience colonialism, tyranny, war, injustice, and 

oppression. In this way, the poets of both cultures, especially, Badr Shaker al-Sayyab and 

Mehdi Akhavan Sales, have become the reflection of the sufferings, pains, and aspirations of 

the people who have lived in the dystopia made by their poets. Since dystopia makes a large 

volume of poems of the poets in question, its study is important. Moreover, dystopia in their 

poetry has not been studied from a comparative point of view. Therefore, this study explores 

the poems and thoughts of these two poets and the idea of dystopia in their poems using the 

American school of comparative literature and applying the descriptive-analytical method.  The 

results show due to the influence of the unsettled conditions in which Sayyab and Akhvan 

lived, they have included the themes of ruins in their poetry. Also, the use of elements of time 

and place and the technique of time interference in place have added to the beauty of their 

poems.  On the other hand, Sayyab and Akhvan have tried to express the deterioration of the 

situation of their moment by using the images of dystopia and relying on the elements of time 

and place. 
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 چکیده

مفاهیم  ةمسئل و  و  آن،  با  مرتبط  ویرانشهر  فرود  جهانتباهی   همچون   یخاص  یبرجستگاز    اسالمی  ةفلسف  و  ینیبدر 

است. مردم،  برخوردار  آرزوهای  و  آمال  کاخ  فروریختن  و  دوم  جهانی  جنگ  از  مضامین   بعد  به  گذشته  از  بیش  شاعران 

پرداختند. خود  اشعار  در  میان،  ویرانشهری  این  اوضاع سیاسی و اجتماعی    تاریخ  در  و   ایران  همسایه،  دوست و  دو کشورو 

قرابت    دوره  در  عراق و  نزدیکی  موجب  در  زیانگشگفتمعاصر  کشور شده  پردازمضمونی  دو  این  هر دو   است.ی شاعران 

یا   مستقیم  استعمار  طعم  چشیدهعدالتیب  جنگ،  استبداد،  ،میرمستقیغکشور  را  ستم  و  دو ازاین  اند،ی  هر  شاعران  شعر  رو 

مصا آینة  ثالث،  اخوان  مهدی  و  السیاب  بدرشاکر  بخصوص  و رنج و آرزوهای مردمانی شدهفرهنگ  درد  و  است که در   ئب 

زیسته شاعرانشان  اندیشه  در  شده  ساخته  آنجا  اند.ویرانشهرهای  دو شاعر از  اشعار  از  زیادی  حجم  ویرانشهر  موضوع  که 

داده است بررسی آن در پژوهش اختصاص  خود  به  را  این رغم اهمیت  یابد ولیکن علیهای معاصر ادبی اهمیت میموردنظر 

ویرانشهر   مساله   ، دیدگاه  تاکنونموضوع  از  قرار نگرفته    در شعرشان،  بررسی  مورد  لذا نگارندگان برآن شدند   است؛تطبیقی 

بنیان توصیف و تحلیل این جستار بر  در  تطبیقی آمریکایی،  چهارچوبدر    که  ادبیات  اندیشه    مکتب  این دو شاعر و اشعار و 

ویرانشهر  میترس  یچگونگ کنند.  شانیهاسرودهدر    اندیشه  تحلیل  و  می  بررسی  نشان  پژوهش  این  به نتایج  نا  دهد: شرایط 

ویرانشهری مضامین  باعث سرودن  اخوان  و  زندگی سیاب  است و همچنین استفاده  در شعر  سامان  از عناصر زمان و هایشان 

مکان به زیبایی اشعارشان افزوده در  زمان  تداخل  تکنیک  نیز  و  با استفادهطرفی سیاب و اخوان کوشیده  از  است.  مکان  از   اند 

به بیان وخامت اوضاع زمانه خود بپردازند.   تکیه بر عناصر زمان و مکان   تصاویر ویرانشهری و با 
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 . مقدمه1

رویکردی   خود  اشعار  در  دارد  سعی  معاصر  بنابراینجامعهشاعر  باشد  داشته  وپیچیدگی  شناختی  شهری  زندگی   های 

متعدد   آن  رایجمسائل  و  بیماری،  افسردگی،  فقر،  غربت،همچون    در  ابعاد گوناگونی معضالت    وتبهکاری    فساد  از  را  شهر 

داده قرار  توجه  این    (66:1980عبود،  ).  ستامورد  بر  آباد)  شهررانیوعالوه  خراب  آن،  لیایخ  یاجامعه(  1یا  در  که   است 

و  یرگیوچ  یبرتر  ،یمنف  یهایژگیو دارند  انسانی نمیکامل   نقطه»ویرانشهر«    ف،یتعر  نیا  با  خواهد در آن زندگی کند.هیچ 

« در زمینه  است.«  شهرآرمانمقابل  صاحبنظران  نظریات  از شکست  ال و ناامید شدن مردم پس از وقایع ایده  ترسیم جامعهبعد 

جهانی، به وجود آمد؛ از جمله  جنگ  متعهد  اشعار شاعران  در  ویرانشهر  این دو   این شاعران سیاب و اخوان هستند.موضوع 

داده انعکاس   اند.شاعر به خوبی و زیبایی این موضوع را در شعر خود 

با آن مواجه بوده  زبانعربویرانشهر در شعر معاصر عربی به دلیل مصائبی که کشورهای    اند بازنمود در طول قرن اخیر 

الحاوی، خلیل  همچون  عرب  دارد. شاعران  فارسی  به شعر  نسبت  البیاتی،  بیشتری  قبانی،  عبدالوهاب   محمود درویش،  نزار 

به  ابراهیم طوقان، السیاب  بدر شاکر  و  پرداختهفدوی طوقان  ویرانشهرهایی  که  ترسیم  از وضعیاند  روشنی   باراسفت  تجلی 

می عربی  معاصر  اندیشه ویرانشهری  باشد؛جوامع  از  نیز  فارسی  معاصر  تهی نمیشعر  باشد؛ شاعران مختلفی همچون فرخی ، 

 اند.اند که آن را زیسته وتجربه کردهترسیم ویرانشهری پرداختهفروغ و اخوان به  نیما، شاملو،  عارف قزوینی،  دهخدا،  یزدی،

میان   این  فارسی،برجستهدر  معاصر  ادبیات  در  ویرانشهری  شعر  نمونه  سنگستان»چکامه    ترین  شهر  مهدی «  قصه  سروده 

ثال  تکیه بر یک زبان کهنهمی  ثاخوان  با  اندوه و  فاخر،  گرای حماسی وباشد که شاعر در آن  لحنی سراسر  به بیان  نومیدی، با 

و پریشان  ایران در دوره حکومت شاهنشاهی پرد  اوضاع  ایران را به دوران   عدم امکان بازگشت دوباره  اخته است ونابسامان 

و یادآور شده  شکوه  گذشته،  وصدیقی،  ).  استسیادت  ویرانشهری در سه حطیه   (90-89:    1390حیدریان شهری  ایماژهای 

اینکهزمان، مکان و زمکنه در شعر سیاب و اخوان قابل تحلیل و بررسی است.   شعر سیاب اندیشه ویرانشهری در    باتوجه به 

نگرفته قرار  تطبیقی  خوانش  مورد  کنون  تا  اخوان  مقایسه  است،و  نگاهی  با  که  آن شدند  بر  موضوع نگارندگان  این  به  ای 

به این پرسشبپردازند و در پی پاسخ بنیادین باشند:گویی   های 

سروده  یرانشهریو  یماژهایا.  1 سرا  یهادر  همخوان  ندهیدو  چه  قالب  ناهمسانیدر  و  بررس  ییهایها  رد  یقابل   یابیو 

 است؟

 ؟دو شاعر کدامند نیاز ا کیهر  اتیدر ادب رانشهریو  یهایژگیو نیتربرجسته.  2

 فرضیه . 1. 1

بود، موضوعات ویرانشهری را در اشعار خود  گشته  دچار  بدان  جامعه شان  که  وتباهی  فرود  بیان  برای  اخوان  و  سیاب 

یعنی زمان، مکان و   بیان این موضوعات از دو عامل موثر در مساله ویرانشهر  برای  و  اند  کرده  تداخل زمان در وارد  تکنیک 

امیدوارانه تری نسبت به اخوان دارد. ایماژهای ویرانشهری نگاه  بیان  کرده اند. سیاب در   مکان استفاده 



 ششمشماره بیست و                             (            فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                             100

 ضرورت و اهمیت پژوهش . 2. 1

برجسته جایگاه  ویرانشهر  اینکه  به  سرودهباتوجه  در  علیای  و  دارد  شاعر  دو  این  به های  اخوان  و  توجه سیاب  رغم 

تاکنون نوشته اندیشهپژوهشی  صورتبهای مدون و  ویرانشهر،  است؛ بنابراین های ویرانشهری این دوشاعر نپرداختهتطبیقی به 

دارد   دوشهانشانهضرورت  در شعر  ویرانشهر  بررسی شود.ی  ابعاد   اعر  تبیین مفهوم و  لذا در تحقیق حاضر نگارندگان ضمن 

مقایسه   و  تحلیل  و  بازخوانی  به  ثالث به عنوان دو شاعر ویرانشهر،  اخوان  و  بدرشاکرالسیاب  اشعار  در  ویرانشهری  اندیشه 

می  پردازندعربی و فارسی 

 . پیشینه پژوهش3. 1

و   عربی  ادبیات  حوزه  پژوهشگران  دردرمیان  ارزشمندی  های  پژوهش  انجام   زمینه  فارسی  اخوان  و  مقایسه شعر سیاب 

« ویسی  روشنک  و  معروف  یحیی  مقاله  جمله  از  است  اخوان گرفته  و  در شعر سیاب  باران  نمادین  مفهوم  تطبیقی  بررسی 

»1391«)ثالث زمردی  حمیرا  مقاله  و  اسطوره س(  تک  رانیدر شعر معاصر عراق و ا  فیزیمفهوم   »رسالة من مقبرة«دهیبر قص  هیبا 

الس شاکر  بدر  »کت  ابیاز  شعر  مهد  به«یو  ثالث  یاز  »1392«)اخوان  نعمتی  فاروق  و  امیری  جهانگیر  مقاله  و  های (  دغدغه 

بدر شاکر سیاب و مهدی اخوان ثالث در شعر  تنها در فصل1390«)سیاسی  اما درخصوص مساله ویرانشهر،  های یک و دو   ( 

« عنوان  با  عوض  لویس  )اِلدبوالثورةکتاب  به1967«  به صورت گذرا مساله ویرانشهر را نیز (  و  پرداخته  تحلیل شعر سیاب 

است؛ همچنین مقاله حیدریان شهری و صدیقی » کرده  که در آن (  1390یی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوی«)هانشانهمطرح 

تنها به صورت جداگانه در شعر این دو شاعر اما مساله ویرانشهر نه  اندپرداختهمساله ویرانشهر    تحلیلاز بعد زمان و مکان به

تا کنون خوانشی قرار نگرفته است، بلکه  بررسی  تطبیقی، شعر این دو شاعر را در زمینه ویرانشهر بررسی نکرده است؛   مورد 

نمونه بیان  با  که  آنند  بر  نگارندگان  کارگیری    نحوه  های شعری،لذا  تکنیک   عناصر مهم ویرانشهر از جمله، زمان و مکان،به 

مکان«، در  زمان  و شر،  »تداخل  خیر  جدال  نیز  و  جهان  بر  تباهی  و  به   چیرگی شر  و  دهند  نشان  دوشاعر  این  اشعار  در  را 

بپردازند واکاوی فضای شعری   .  تاثیر این تکنیک در زیباسازی 

 مبانی نظری پژوهش . 2

 مفهوم ویرانشهر . 1. 2

»ویرانشهر دیستوپیا  یا  دژستان   ،dystopia  »،یا 441:  1355)آشوری آرمانشهر  واژه  متضاد  و  مقابل  کلمات   )

هستندutopiaاتوپیا» نتیجه  ک  «  در  نظریهورزان  اندیشه  هایایدهشکست  ه  همچون  و  موپردازانی  به (1ر)توماس  دیگران  و 

یاد میوجود آمدند. اخوان ثالث از چنین جامعه با نام »شهر سنگستان«  کند. این واژه به معنای جای بد است ای در شعر خود 

می اطالق  داستانی  ادبیات  در  آثار  از  دسته  آن  به  اصطالح  در  یافته و  شود که در آن فضایل خوب بشری به طرزی انحطاط 

سالم سیاسی،  ظاهربههای و ویرانگری را که در پی پدیده  دکنندهیتهدتمایالت    سندهینو  هاداستان  شود. در این قبیلمطرح می
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اعتراض حقیقت  در  و  وسیع  مقیاسی  به  است  نهفته  صنعتی  و  میاجتماعی  تصویر  تا  آمیز   گونهنیامخرب    راتیتأثکند. 

دهد)داد،پدیده نشان  بشری  خصائل  و  اسالمی  جامعه  بر  را  به 114:  1382ها  پادآرمانشهر  تعریف  عمومی  دانشنامه  در   .)

یا مدینه فاسده،    گونهنیا ی هایژگیوی علمی تخیلی است که در آن  هاداستانی خیالی در  اجامعهبیان شده است: »ویرانشهر 

انسانی نیست. چنین جوامعی، گونه و فاجعه  ای دنیای وانفسامنفی برتری و چیرگی کامل دارند و زندگی در آن دلخواه هیچ 

ترسیم میانسانی هستند. این جوامع در زمان یا دژگاهی نام گذاشت. بد زمانگتوان آن را دوره  شوند که میهایی بد و شوم  ی 

است. آرمانی  جامعه  یک  وارونه  نقطه  پادآرمانی  جامعه  تعریف  این  ادب  با  حوزه  در  ویرانشهری  آثار  مشهورترین   ،اتیاز 

بهمی »  توان  و  حیوانات«  اورول،1984»قلعه  جورج  الیو  «  اس.  تی.  سترون  بودلرتدشت  “شارل  بدی  “گلهای  “دنیای   ،، 

 . اشاره کرد  هاکسلیالدوس  قشنگ نو”

 تاثیر و نقش دو عنصر زمان و مکان در بیان ایماژهای ویرانشهری . 2. 2

زمان   از طریق    طوربهاگرچه  و  می  رشیتأثغیرمستقیم  درک  اشیاء  مکان را از طریق حواس پنجگانه و بر  انسان  اما  شود 

درک می  طوربه یافته  بنابراین مکانی که به  شود.اش از جسم خود آغاز میبا آگاهی  کند و این درک مستقیم  ایم مانند آن انس 

کنایه   با ذخانه،  این مکان، دشمنی  به  تعرضی  و  دشمنی  هرگونه  و  است  انسان  ذات   2001)عقاق،    شود.ات محسوب میاز 

صرف 267: مکانی  تعبیر  از طریق  فقط  انسان  ایدئولوژیکی  حتی  و  اجتماعی  و  روانی  و  اخالقی  مفاهیم  تمام  براین  عالوه   )

می مانند:تعبیر  تنگی سینه، چپ و راست و    واال،  باال،  شود  یا  گشادگی  و پست  ی بودن و... مکان و زمان در چندوجهپایین 

انسان دخالت دارندتمام ت های اجتماعی و نیز به همین دلیل است که هر پژوهشی که بخواهد تمام ابعاد متن و زمینه صورات 

باید این دو عنصر را در نظر داشته باشد )همان( اهمیت و کاربرد زمان و مکان در شعر و اثر درستبهو روانی آن را   ی دریابد 

یا به  باشدو باورهای او می  رامونیپنگاه شاعر به جهان    ریتأثتحت    ادبی، دو عامل متفاوت  صرفاًگفته کاسیرر »فضا و زمان  و 

می آغاز  نور  فیزیکی  پدیده  حسی  ادراک  با  که  هستند  ذهن  تدریجی  شدن  روشن  در 183:  1378شود«)کاسیرر،در  مکان   .)

ر آن  از  فراتر  بلکه  نیست؛  دار  چارچوب  و  جغرافیایی  نقطه  یک  صرف  فقط  مدرن  و شعر  حوادث  تمام  بیانگر  و  فته 

همان تصویری باشد که  ای که ممکن است به قول بحراوی »هدف اصلی اثر،گونهبه  شود.می  هاآنها و روابط میان  شخصیت

می ارائه  مکان  و  زمان  از  در شعر،  دهد.شاعر  مکان  و  یا زمان واقعی در جهان خارج ندارد بلکه تطابق  یگاه  زمان  با مکان  ی 

با واقعیت پیوند حتی می  باشد.گیرد و جهانی مستقل میو خیال شاعر شکل می  در ذهن توان گفت مکان هنری بیش از آنکه 

 (.252:  2004فاصله دارد« )یعقوب،    از آنداشته باشد  

زمان دیدگاه شناختی  و  نیز  درک  از  آن  زمان صحبت   ۀای که درباراست؛ شیوه  ریپذامکان  تنها از طریق استعاره  ،توصیف 

تجرببه  کنیم،می از  کامل  فضا  ةطور  از  می  ،ما  بهاصطالح  و  شودفرافکنی  که  تا زمان را توصیف کنیم،کار می  هایی   به  بریم 

هستند   استعاری  نامتغیر  از302:  1390فریمن،  )صورتی  کرد   میتقس  یدرونبیرونی و    دودستهتوان به  زمان را می  یک نگاه،  (. 

بیرونی،   که  زمان  خارج ریگاندازهقابلزمانی  جهان  معیارهای  با  که  درونی  زمان  و  است  ساعت  و  دقیقه  و  ثانیه  با  ی 

نیست.ریگاندازهقابل نه  ی  حالت شاعر  این  پدیدارها،در  اوصاف  پدیدارها و اشیاء را از واقعیت بیرونی زمان   تنها  خود  بلکه 
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می  موردنظر نوسان  نو  از  خود  ذهنی  زمان  صورت  در  و  یا شنونده،برگرفته  تا در ذهن خواننده  القا نماید که   دهد  حالتی را 

القاء آن ناتوانند )صدیقی،  واژگان در ساختار و سامانه   از  ب  ( و نگاه272:    1398اصلی خویش  مبتنی   ه زندگی و هستی،شاعر 

نیست، ارسطویی  مدار  گیتی  و  منفرد  زمان  پدیدارهابلکه    بر  و  هستی  اعماق  در  می  او  )ساعی،سیر  در 122:  1978  کند.   )

ویرانشهری،  ریتأث  نییتب  یراستا ایماژهای  بیان  در  زمان  نقش  دو   و  ویرانشهری  اشعار  در  عنصر  این  بازخوانی  به  ادامه  در 

   پرداخت.شاعر خواهیم 

 اخوان ثالث و  ابیس  یهادر سروده رانشهریعناصر و یقیطبت یازخوانب . 3

 شاعر  دو  یهادر سروده  رانشهریو  شهیستگاه ظهور اندخا . 1. 3

ایران  دوکشور  اوضاع  رأس  بر  را  پهلوی  حکومت  ایران  جامعة.  بود  و نشیب  فراز  از  پر  معاصر  دوره  در  و عراق  همسایه، 

حوادثی  دیدمی  کشور  امور  عراق  و جامعة  (329:  1377کرد)آبراهامیان،  می  تجربه  را  1332  سال  مرداد28  کودتای  همچون  و 

استعمارگر    استبدادی  دولت  نفوذ  نیز، خود  در  را  انگلیسو   چنین  در  (523:  1376)اللنگریک،  .  نمودیم  مشاهده  کشور 

استبداد ستیزی  بخشی  آگاهی  رسالت  شرایطی  از  که بخشی  بود  کشور  و متعهد  آگاه  قشر  دوش  بر  دیگر  کس  هر  از  بیش  و 

تلخ روبرو می  .دادندمی  تشکیل  و شاعران  نویسندگان  را  قشر  این با این واقعیت  در  اهایرؤشود و شاعر رمانتیکی مانند سیاب 

ابری  برابر را به سمت اظهار اندوه و درد سوق   او  دائماًشود که  سازد در چنین حالتی دچار یاس و نومیدی میمی  وتاررهیت  او 

گاهی اوقات او را چنان میمی و  از این درد  دهد  بتواند  تا  یابد)هداره،    و رنجکند که طلب مرگ کند  ( در 27:  1994خالصی 

مطر«قصیده   بال  خود    »مدینة  زندگی  شرایط  توصیف  أنصا  :پردازدیمبه  الجرداَء  نخیَلنا  كأن  ثمر   بال  اِلعوام.../...  ٌب »مرت 
نموت« و  تحتها  نخلمیاوهیمسپری شد.../بدون    هاسال( »(.)ترجمه166:  2000سیاب،) أقمناها/لنذُبَل  گویی  ما، .  باروبر  بی  های 

آنچوب زیر  در  تا  برافراشتیم  را  آن  ما  که  هستند  در شعر شاعران هایی  که  ضعفی  رغم  علی  بمیریم.«  و  پژمرده شویم  ها 

بو آمده  وجود  به  عراق  میرومانتیسم  در شعر سیاب  را  انسانی  وضعیت  از  واقعی  ادراک  قدرت  از  نوعی  اما  به د،  که  بینیم 

بدی و  با شر  رویارویی  قدرت  و  ایمان  (. اخوان نیز مانند سیاب، شاعری 496:  2001  های جامعه مجهز بود)الجیوسی،نیروی 

بود  خود  وطن  به  نسبت  که  بود او  و شرایط  متعهد  کشورش،  توصیف شرایط   .کردمی  نگران  شدت  به  را  نابسامان  در  او 

گوید: می  خود  روزگار  آستانه  سخت  در  ام/.../راه است او، همین و »جنگل  ایستاده  مهری خزان/من در کنار دره مرگ  ی/بی 

راه«)اخوان، راه،  هیچ  پیشه ساخته و تالشی مستمر در جهت اصالح و   (.56:  1391دگر  را  روشنگری  خویش  اشعار  در  وی 

رفت   جامعهبرون  که  وضعیتی  میاز  رنج  آن  از  وعربی  ناایرانی  و  یأس  با  هرگاه  دو شاعر  این  گرفت.  پی  را  امیدی   برد 

روبرومی اجتماعی  خود روی آورده و شعر آنان ساحت تجلی جامعهوسرخوردگی  اشعار  در  ویرانشهری  اندیشه  به  ای شدند 

میمی پیش  نیستی  و  ویرانی  و  نابودی  روبه  آن  چیز  همه  که  بازگوکننده شد  دوشاعر  این  اشعار  در  ویرانشهر  بررسی  رفت. 

ادامه به مهمنگاه ظریف و احساس و عواطف رقیق آنان در قبال وطن خود می اندیشه ویرانشهری در باشد. در  ترین مضامین 

 پردازیم.آثار این دوشاعر می
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 واخوان  ابیّس  یهارودهس بیان ایماژهای ویرانشهری در عنصر زمان درنقش   یقیطبتیازخوانب . 2. 3

می میکاسیرر  را  زمان  نگاه  یک  از  اسطورهگوید:  و  تاریخی  درونی)یا  و  بیرونی  دسته  دو  به  زمان توان  کرد  تقسیم  ای( 

اندازه  بیرونی، قابل  که  یا اسطورهزمانی  و دقیقه و ساعت است، و زمان درونی  ثانیه  با  با معیارهای جهان خارج گیری  ای که 

اندازه اینکه می182:  1378گیری نیست و به قولی شهودی و ماورائی است)همو،  قابل  گوییم این یک ساعت برای من ( مانند 

انسان زمان را جر.اندازه صد سال گذشت و. اما گاهی مییانی رو به جلو می.   کند زمان متوقف شدهاحساس میشود که  داند 

و حرکتی نمی القیس در توصیف گذر نکردن رنج کند چنین نمودی از زمان را در شعر جاهلی نیز داریم آنجا که  است  امرئ 

خود می  گوید:و شب 

ْت بَیْذُبلأ بكل ُمغار الَفتلأ    فیا لك من لیل كأن نجوَمه  ُشد 
 

  

مخصوصا زمانی پیش می حالت  عبارتی میآید که غم و درد و رنج بسیار باشد و راهاین  توان گریزی از آن پیدا نشود به 

عراق   در  نامید.  زمان  ایستایی  را  حالت  همچوزمینهاین  اموری  داخلی،  مسائل  تبعید آزادمردانن،  ی  بیان،  توسط   منع آزادی 

ارباب و نظام  تسلط  توانستند در برابر دیگر جوانان نمی  از جمله مسائلی بود که سیاب و  و...بیگانگان  رعیتی، سیطره    دولت، 

بی باشند.)نعمان،  آن  نگاه سیاب،47:  1426تفاوت  از  دنیا  سالها،  آن  در  دو  (  دار بهره مند»دسته؛    به  « کارگر فقیر»  و«  سرمایه 

)بالطه،   بود  تقسیم  قصیده    (48-29:  2007قابل  در  را  فضا  می  مدینةاواین  روایت  و  السندباد  مصیبت و کند  فضای سرتاسر 

 حاصلخیزی به مرگ و در این فضای زمستانی، زندگی وکشد.  تصویر می  درد و رنج ویرانشهر، زمستان، مرگ و نیستی را به

وتبدیل شدهقحطی امید  ،باران  است،  بنابراین،  ندارد،  برای شاعر  افسوس  جز  زندگی دوباره   مدن منجی وآ  شاعر به  حاصلی 

القبر بال غذاء عریان في الثلج بال رداء/ صرخُت ف:  استبه کلی از میان رفته    (248:  2000)السیاب،    الشتاء«  ي»جوعان في 

 در زمستان فریاد برآوردم«.  /در برف بدون جامهام  در قبر بدون غذا / برهنه    ام گرسنه)ترجمه( »

نظریه   ژنت  زمینهژرار  در  نیز  فرانسوی  گرای  ساخت  زمان،پرداز  وانواع  عناصر  گستردهبررسی  ابعاد،  انجام های  ای 

از سه بعد نظم، طول زمانی وتکرار، تحلیل می  است.داده را  زمان  کند که در پژوهش حاضر، بُعد طول زمانی که به کندی او 

می روایت  تندی سرعت  موردنظرو  بحث  با  زیادی  تناسب  این نظریه میان زمان داستان وزمان   پردازد  دارد. طبق  نگارندگان 

غیرحقیقی وکاذب است. وبه متن  یا  روایت  زمان  و  حقیقی  داستان،  زمان  دارد؛  وجود  تفاوت  ای دیگر زمان بیرونی گفتهمتن 

یعنی زمانی که در روایت بازنمایی می یا نویدر برابر زمان درونی  سنده مدت زمان روایت شود قرار دارد. در این شگرد شاعر 

طوالنی کوتاهرا  یا  میتر  بیان  دارد  وجود  حقیقت  در  که  آنچه  یا  داستان  زمان  مدت  از  کهتر  دریافتکند  به جهت  های این 

یا نویسنده وتاثیری که بر وی گذاشتهذهنی شاعر   باشداست میاز پدیده خارجی 

ا عل قت في َمصامها ان إلی ًصم  جنَدلأ   كأن الثری  ت  ك   بأمراس 
القیس،   (19: 1984)امرئ 
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خیابان در  مرگ  بیان  با  »سربروس«  قصیده  در  توصیفسیاب  بیها  و  زمان  ایستایی  و  رکود  است گر  زندگی  حاصلی 

به شهر مردگان گشته تبدیل  و  داده  دست  از  را  خود  نشاط  و  حرکت  و  پویایی  که  باید است، کوچه و خیابانشهری  ها که 

شده متعارف  حرکت  و  زندگان  از  خالی  باشند  پرتکاپو  و  تحب   اند:شلوغ  ما  وكل  المزارع  في  والعقم  الشوارع/  في  ه »الموت 
داریم،»  .)ترجمه((۲۵۰:  2000یموت«)سیاب،   دوستش  آنچه  هر  زارهای سترون/  کشت  مرگ/  ی  خیابان سایه  و  کوچه   در 

 «خواهد مرد

قصیده  اخوان در  سنگستان»  نیز  شهر  بازآفر  «قصه  آمی  و  ینیبا  هم  فولکلور،   یهاوداستان  یرانیا  یهااسطوره  یزدر 

ارائه کرده  روزگارش  ویرانشهری  تیوضع تمام آنچه شاعر قبل از هر چیز عنوان قصیده »شهر سنگستان« خود گویای.  استرا 

اثر نمی انعطاف و بی حرکتی ست و هیچ چیز در آن  و عدم  و سختی  جانی  بی  نماد  که  است. سنگ  بگوید  خواهد  کند می 

بیان بی حرکتی ورکود فضایی این موضوع را به طور مفصل در فصل بعدی بررسی خواهیم کرد. شاعر در خصوص ز مان و 

خشک  وکهساران خار و  ادیفر  یب  یهاابانیب  ستین  یماه، راه  خفتنگاه مهر و  یسو، سو  نیاز اگوید:  برد میاز آن رنج میکه  

و  یسو، سووزآن  رحمست  یب  و ماه  پناه  رستنگاه  را  کس  هم،  و  لیهاهول  یایدر  یکی  ستین  یمهر  توفان  است   هاخشم 

 .(135:  1390)اخوان ثالث،  

بیان میاشاره می در این قسمت شعر، به زمان مرده دارد که زمان هیچ حرکتی ندارد نه شب به پایان خواهد شود و شاعر 

ایستاده زمان  آمد؛  نخواهد  جاودان  این شب  دنبال  به  روزی  کرد؛  خواهد  ومهری طلوع  خورشید  نه  و  در   زماناست.  رسید 

پذ  اینجا می  سکونویژگی    رفتنیبا  مکان  زمان منجر به مرگ میشودشبیه  ، افتدنمی  یاتفاق  هیچ  شود. در زمان ساکن. سکون 

چ همه  ساکن  زمان  نابود  زیدر  میبه  ندارند ی  حرکتی  این شهر  در  اما  دارند،  زمان  گذر  از  نمادی  که  وخورشید  ماه  رسد. 

نمی میوجابجا  ماه  به  را  خود  جای  خورشید  نه  ایستادهشوند  باز  حرکت  از  زمان  خورشید.  به  ماه  ونه  سنگستان است.  دهد 

اما اکنون ویرانه روزگاری آباد بود   آیند وهای نفت(. که صیادان از جاهای دور میچاهتیره )هایای است پر از جوی)ایران(. 

اینکهبرند وغمناک تاراج می  های خود آن را بهها وگزمهها وگشتیبا کشتی شهریار آن   امید رستگاری نیز برای این شهر و  تر 

این  نیست،   قالب  بنابر  در  چنان  ور«  شهریا»شاعر  اجتماعی  وضعیت  بیان  که خواننده نیز   زدپرداتاریخی روزگار خود می  به 

تباه شده می اجتماعی را در میهمچون اوآرزوهای خود را  شکست آمال   :یابدبیند وبی هیچ امیدی به رستگاری، 

می» غار کرده، شهریار شهر سنگستانسخن  در  انیران شک. ./.  /گفت سر  نالید کرد. . . غمان قرنها را زار میمی  هاهوز بیداد 

می غار  اودر  آوای  میگشحزین  وصدا  تالنده ت  نیست؟/صدا  رستگاری  امید  دیگر  مرا  غار!/بگوآیا  توگویم،  با  دل  کرد/”غم 

داد: آری نیست  .(.263)همان:  «پاسخ 

در   کهمرداب»  دهیقصوی  زمانی  ترسیم  با  بازایستاده  «  حرکت  ممکن  از  شیوه  بهترین  به  بهعمر  است  را  تکه خود 

میسنگی میتشبیه  فرو  تباهی  مرداب  در  که  وبی حرکتی وفساد است در این شعر اشاره به کند  رکود  نماد  که  مرداب   . رود 

 :فتدااتفاق نمی  یشیجوشش ورو چیه ایران دارد کهوکشنده زمان راکد وخاموش  
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د  عمر» مرداب  گریمن  بی حادثه  ستیچون  ./عمر   . وخموش/.  وآرام  وساکت  ک اای پای بی جر وجوش/دفتر خاطرهراکد 

اورسته در  نهسپید/نه  تپشی، خون دلی/ای خوشا آمدن از سنگ برون/سر گیاهی،  نشانی نه، خطی/اضطرابی  اومانده  بر  گلی/نه 

 (.25:   1360«)اخوان، خود را به سر سنگ زدن

ای مردم زند کهدهد. در جای جای دیوان خود فریاد مینیز در بیشتر اشعار خود داد از دست رفتن عراق را سر می  سیاب

ببینید چگونه بیگانه هویت مان را به باد حراج داد! به خود آیید... اما دریغ.  انسانیت وشرافت عرب برباد رفت.  عراق اصیل! 

ش سنگ  شهر  از  وپاسخی  حرکتی  از  »دریغ  قصیده  در  مثال سیاب  عنوان  به  ومردگی.  الخلیجدگان  علی  میغریب   گوید:« 
عراق،  یعول بي:  عراق/والموج  العیون/الریُح تصرخ بي  إلی  كالدموعأ  حابة،  كالس  یصعد،  عراق/كالَمد  كلی  الثَّ نفسي  قرارة  في  تفجر  »صوٌت 

عراق سوی  لیس  زده4:    1916سیاب،  )«!عراق،  مصیبت  جان  اعماق  در  می(.)ترجمه(»صدایی  فریاد  که ام  عراق/فریادی  زند: 

می باال  ابر  چونان  و  مد  میهمچون  فریاد  مرا  به سوی چشم/باد  اشک  مانند  میرود  ناله  مرا  عراق/وموج  عراق، و زند:  زند: 

 چیزی جز عراق نه« 

بیتا با  که  است  عربی  وطن  نماد  اینجا  در  میعراق  فریاد  را  نامش  مدام  که  بی  دست رفت. در زند  از  وطنمان  عربها،  ای 

وی از سکون وبی حرکتی زمان در ویرانشهر عراق، قصیده  است؛ شهرمرگ و فساد و خرابی که بازتاب ظلمت دوزخ    همین 

 :  پردازدیو احساس غربت خود م یرسرگردانیتصو  انیو به ب  بردیرنج م

بالمقهی مررت  حین  الزمان، »باِلمس  لحظتین من  زمانه/في  لي  ُعمري، تكور  دورة اِلفالك من  دورة أسطوانه/هي  عراق/وكنت  یا  سمعتك   ،
مكانه«.   فقدت  تكن  هنگامی  (.8)همان:  وإن  »دیروز  میکه)ترجمه(  خانه  قهوه  کنار  صدایاز  عراق/گذشتم  ای  را شنیدم   تو 

استوانه در  چرخشی  من  عمر  چرخش  بودی/مانند  شکل  دولحظهای  اندازه  به  من  برای  آن  زمان  که افالک/که  است/هرچند 

قصیده، از  قسمت  این  در  باشی«.  کرده  گم  را  آن  استوانه  جای  از چرخش  است،رنج شاعر  افالک  دور  مانند  که  ای شکل 

بیان این نکته می  برد ودر حقیقتمی چ حرکتی اتفاق آغاز است. گویی هی  پردازد که حرکتی اگر هست دوباره، بازگشت بهبه 

دور باطل شده  نیفتاده  است.و دچار 

کند، زمان در می  فیدارد توص  انیدر آن جر  یستیاست ومرگ ونشده  هیبغداد را که به خراب آباد شب  «،المبغی»  دهیقصدر

اندازه چند سال طول میاستادهیآن ا اندازه چند روز وهر روزش به  در این قصیده، سال)که نمودی   کشد.ست، هر ساعتش به 

تشبیه شده وزخم  اتش  است(،به  زمان  ورنج آور است کهاز  زمان سخت  گذر  آنقدر  حقیقت  در  گویی برای گذر از آن است 

بخری. جان  به  را  وزخم  آتش  ودرد  فشار  فاسد/یجرعه  :دیگومی  باید  كابوٌس/ردی  أیامهالراقد/ساعاته»بغداد  والعام اِلیام،  اِلعوام، 
الضمیر«نی في  ناغر  جرح ٌ  است/مرگ)ترجمه(»(.100)همان:ر/العام  کابوس  کنندتیبغداد  خوابیدهباه  فرد  جرعه جرعه   ه/که  را  آن 

نوشد وهر سالش به مانند آتش است/هر سال زخمی  شیهاساعت/می  چند سال  اندازه  به  روزش  وهر  روزها  اندازه  آست به 

 می جوشد«.  که در درونم  

ذات  »  چکامه  در فضا  «العمادإرم  ایجاد  داستانی،  یبا  می  قصهی  روایت  کهن  وفخر  ».  ودششکوه  روایت شاعر  از خالل 

اندوه میداستان،  مطرح  را  لقمههایی  برای  فرساینده  تالش  بدبختی،  فقر،  اندوه  در جستجوی کند؛  که  عربی  واندوه  نان  ای 
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گمشده میعظمت  زمان  او(..  105:  1386)الضاوی،  «باشداش  با  وکشمکش  ابیاتدرگیری  این  با  زبان  را  خود  از  بیان   نیای 

 :کندمی
یلتوي ازاره/لیحجب الزمان والمكان/حدثنا جد أبي فقال: یاصغار/مقامرا كنت   »من خلل الدخان من سیكاره/. ./من قدح الشاي وقد نشر وهو

والنضار والورق الشباك     اب، ی)سوالوهارا وكنت ذات لیلة/كأنما السماء فیها صدأ وقار/أصید في الرمیلة«مع الزمان/نقودي اِلسماك. ال الفضة 

1989  :62.) 

در حالی که خود را درون عبایش پیچیده بود/تا زمان »  )ترجمه( بود  که پخش شده  چای  فنجان  دود سیگارش/از  از البالی 

بپوشاند/ را  قصهومکان  چنین  ما  برای  من  کودکانم/من  نیای  میکردم/  باگفت:  قمار  ماهیروزگار  وزر/پولم  نه سیم  بودند   ها 

زنگ زده و تور ودام بود وشبی/گویی آسمان   «.  کردمتیره وتار شده بود من در شن زار رمیله ماهی صید میوورق بازی من 

قطعه   این  زدر  حرکتی  وبی  ایستایی  بیان  برای  از سهاز شعر شاعر  کردهمان،  استفاده  مختلف  جمله تعبیر  ابتدا  در  است؛ 

الزمان  شود وگویای نارضایتی شاعر از زمانة است به زمان بعد جسمانی بخشیده که دیده وپوشانده میرا به کار برده  لیحجب 

می که  ورنجی  با عبارت  برد میخود  الزمان«باشد ودر جای دیگر  ترسیم کرده یک همبازی  زمان را به صورت  »كنُت مقامرا مع 

باخته ان  به  را  خود  دارایی  وتمام  کرده  قمار  آن  با  عبارت  که  در  نهایت  ودر  وقار«است  صدأ  فیها  السماء  زنگ زدگی   »كأنما 

جایی دیگر از همین قصیده، زمان آنقدر برایش کشدار شده در  و سرزندگیست.  تکاپویی  عدم  بیانگر  است که بین هر آسمان 

ثانیهثانیه   میتا  هزار سال طول  دیگر،  عام«    کشد:ای  ألف  یمر  ودقة  ة   دق  بین  ثقیل/كان  حجر  من  حائط   خلَف   (65)همان:  »یلهث 

می»برپشت یک دیوار سنگی سنگین چنگ می  )ترجمه( هر کوبشی هزار سال   گذرد«.زند/بین 

قصیدۀ الصلب»ا  در  بعد  نیزلمسیح  بیان رنجش  یریکارگبا به  «   یهای خود از ستم سیاسی و اجتماعنمادگونه اسطوره، به 

شود. شاعر از زبان مسیح قصه بر پردازد. داستان از زمان بر دار شدن مسیح آغاز میمی  ،استومردم کشورش رسیده  که به او

را روایت می تصویر تم بیدادگران را نیز بهاز سکند واین گونه می خواهد درد ورنج خود وتمام مردم رنج کشیدهدار شدنش 

 بکشد.  

ین المدینة/مثل حبل یشد السفینة« یل/یعبر السهل بینی وب وأنصت كأن العو علیه طوال اِلصیل/لم تمتنی.   اب،ی)س»والصلیب الذی سمرونی 

»صل  (.106:  2016 چارم  یبی)ترجمه(  به  آن  بر  در طول شب  مرا  نشد، ومن گوش م  دندیکش  خیکه  من  مرگ  . کنمیموجب 

همچورگذردیم  رمن وشه  انیاز دشت م هاونیش  یصدا ییگو  .بندند«یرا بدان م یکه کشت  یسمانی. 

کشیده شدن مسیح متحمل می صلیب  به  از  بعد  مردم  که  با طناب رنجی  تمام شدنی نبود. زمان در آن هنگام گویی  شدند 

صخره بود. سیاب  به  بسته شده  قصای  ف»  دهیدر  آب  يأغنیة  بهشهر  یکی از ماهتموز  «  است شخصیت   های عبری و رومیکه 

همزمان استانسانی می و ظلمت  تاریکی  تموز با شروع فرورفتن شهر در   :بخشد که در افق می میرد و گویی پایان 

دماه مع الشفق/ف اِلفق/وتغور  علی  یموت  والظلماء«  ي»تموز  المعتم  با   . )ترجمه((13)همان:الكهف  »تموز در افق می میرد/وخونش 

می درهم  اینجا  قرمزی شفق  در  وظلمانی«  تاریک  غار  تارآمیزد/در  به سرزمی  یوظلمان  کیغار  که   زمانش دارد  یعرب  ناشاره 

به این عنصر از ویرانشهر خواهیم پرداخت.   ادامه در قسمت مکان   در 
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تکنیک از  زنیکی  ورنجهای  مصائب  ترسیم  در  دوشاعر  هر  که  ویرانشهر استفاده کردههایی  در  ای اند عنصر اسطورهدگی 

است.   اغاز  به  بازگشت  و  آن  وایستایی  زمان  تکرار  نمایانگر  نیز  سیزیف  اسطوره  در شعر  است.  به اسطوره سیزیف  عرب، 

و پایان،  بی  فایده  نبردی  برایبی  ورمزی  دارد  صعود   (.813:  2001)الجیوسی،  .  تالش بی ثمر وعذاب پایان ناپذیر استاشاره 

دست    با«  سیزیف» در  گردش  قلهبه  سنگی  رمز  آن،  وتکرار  پستی  به  وسپس، سقوطش  گذر و  زندگیمکرر  های  کوه  عدم 

وایستایی زندگی    زمان  تراژدی  از  ترسیم کردهوتصویری  « مرحی غیالن»ی  . اودر قصیدهاستدر ویرانشهری است که سیاب 

اسطوره این  که    به  را  رنجی  تا  دارد،  تصویر کند، ولی ناکام می ماند، بهاش تحمل میدر راه رسیدن به هدف وخواستهاشاره 

به سنگ  “سقوط  “وناامیدی  کوه  قلة  به  سنگ  “رساندن  به  امید  میان  سیزیف  همچون  وتاب بکشد.  تب  در  دره”،  ته 

 (.162:  1384است)الضاوی،  
ی   »أیة  | انهیارک  للحضیض مع  فتسقط  یرفعها  قرارک؟/سیزیف  في  هي  المیاهرغبة  والزمان: من  الدم  : ۲۰۰۰الی السماء« )السیاب،    ا سلم 

انگیزه در عمق جانت وجود دارد؟/سیزیف آن را باال می)ترجمه(»  (.۱۸۵ تو، به پستی نزول می  برد وکدامین  کند/ای با سقوط 

تا آسمان از آبها   «نردبان خون وزمان، 

“کتیبه” وار به همین ماجرای سیزیف می پردازد  منظومة  داستان  که   حکایت  اب،یس  قصیده »مرحی غیالن«همانند    اخوان 

زباناو  دلتنگی سیاسی   قالب  پیری  فتاده»  است:نمادین سیزیفی    در  پیشینیان  وز  آنسوی،  اورازی نوشته/تخته سنگ  است، بر 

هرکس جفت طاق  بار/هرکس  چندین  گفت  می  کهورفتیم    چنین  جایی  تا  رفتیم  بودوخزان  آنجا  که /تخته سنگ  ما  از  یکی 

انرویم بگرداندکه/کسی راز مرا داند/زنجیرش رهاتر بود، باال رفت، آنگه خواند اینروبه  لذتی این راز غبارآلود را مثل /از  با  وما 

زیر لب هال، یک. . . دو. /سه. . . . دیگر پارهال، یک. . . دو. . .  . . .//وشب شط جلیلی بود پر مهتاب/تکرار می کردیم/دعایی 

بار/. . ./. . سه. . . . دی  رو از اینکه/کسی راز مرا داند/همان/نوشته بود/مکید آب دهانش را وگفت آرام/هان ؟چه خواندی،گر 

بگرداندآن  به   کردیم/نشستیم/رویم  نگه  روشن  وشب  مهتاب  ومه این منظ(.9:  1382« )اخوان ثالث،  وشب شط علیلی بود/وبه 

اسطور یک  عنوان  “پ  ۀبه  شکستوچی  پی  اسطورۀ  در  پی  نمایان های  سیزیف  اسطوره  از  را  شاعر  گیری  الهام  نوعی  به 

می1371:1020براهنی،  سازد)می را  “این شعر  ترین سروده(.  با درونتوان شکوهمند  تبیین وتجسم مایهاخوان،  ای سیزیفی در 

آورد)احمدپور،  بشری، وبه  نجبر سنگی به شمار   (.91:  1374تبع آن یأس سیاسی 

بیان شد در قالب  بیان دو شاعر در این است که سیاب بسیار کوتاه به ماجرای سیزیف پرداخته است. همانطور که  تفاوت 

اما همین ماجرا را اخوان در منظومه ای بلند و داستا بیان نموده است  همه داستان را   نی روایت کرده است.دوسطر شعری 

 واخوان  ابیّس  یهاسروده بیان ایماژهای ویرانشهری در در مکانعنصر نقش   یقیطبتیازخوان. ب3. 3

می صحبت  خود  در شعر  مکانی  از  که شاعر  در متن شعر زمانی  که  مکانی  آن  از  غیر  فضایی  به  گاهی  است  ممکن  کند 

و  ذهن  در  بلکه  ندارد،  خارج  جهان  در  واقعی  مکان  با  تطابقی  در شعر  یادشده  مکان  لزوماً  و  باشد  داشته  اشاره  آورده  خود 

می میخیال شاعر شکل  مستقل  جهانی  و  حتگیرد  میباشد.  پیوند داشته ی  واقعیت  با  آنکه  از  بیش  هنری،  مکان  گفت:  توان 

با آن فاصله دارد و پیاپی شدن ظهور مکان اثر ادبی، فضایی شبیه به فضای جهان خارج میباشد  آفریند و همین موجب ها در 
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می ابهامات  و  احتماالت  گستره  به  داستان  )یعقوب،  ورود  که    (.252:  2004شود.  آنجا  یا بنابراین  عراق  یا  جیکور  سیاب، 

و   بابل  و  لندن  یا  رم  و  وكونغاپاریس  الجلیل  واِلرض  »  يالقریة  قصیده  در  )شانگهای(  وشنغهای  فوكا)کونگو(  رؤیا  یا يمن   »

معبد،مکان مثل  محدودتر  قبر،  های  می  خلیج،  خود  در شعر  را   .  . و.  به این مکانآورد درحقیقت اشاره  بویب  ها او مستقیماً 

یا به همان وطن عربی که نیست بلک یا به معنا و حقیقتی پنهان در پشت این واژگان اشاره دارد و  اکنون تبدیل به ویرانشهر ه 

قصیده  شده در  مثال  عنوان  به  یاد می  »رسالة من مقبرة«است.  با نام خانه  بیند، عراق را  کند و دیگر این خانه را خانه اش نمی 

 یدی به هیچ نوری نیست:حتی نور هم مایه عذاب است وهیچ ام

ف  ي»دار داری/والنور  تعد  لم  داری  اغوار  يفالیوم  ظنون/تمتص   )ترجمه((57:  2000«)سیاب،  يشباک  دیگر   .  من  خانه  »امروز 

است/که درونم را میخانه  بلعد«.ام نیست/ونور در پنجره خانه من همچون سوء ظنی 

ت در  را  وآسمان  زمین  زیبا  بسیار  تضادی  در  نیز  میاخوان  قرار  هم  تصویرسازی قابل  به  مکان  دو  این  کمک  با  و  دهد 

ایران ویران شده به دست حکومت مستبد شاهنشاهی فغان سر می دهد و با فضای مرگبار و فاسد وطن خود می پردازد و بر 

 کند:های مختلف برای خراب آباد خود مرثیه خوانی میشیوه

کس نیست؟«)ه  (.26مان:  »زمین گندید، آیا بر فراز آسمان 
گرفته نظر  در  بعد جسمانی  زمین  برای  بخش  این  در  بیان فعل گندید در نظر شاعر  با  است؛ جسمی قابل فساد. از طرفی 

معنای وویرانی دارد  تباهی  دچار  است  وطن  از  مجاز  که  زمین  وبگوید  کند  القاء  مخاطب  به  نیز  را  وطن  وویرانی  تباهی 

قصشده در  منظور سیاب  که  همانطور  هردو شاعر است.  ترتیب  بدین  است؛  عربی  »االرض« سرزمین  از  غیالن«  »مرحی  یده 

درنتیجه اند  داده  قرار  فضا  توصیف  برای  ای  وسیله  را  مجسم کردن صحنهمکان  برای  وکوششی  ابزار  مکان،  ای از توصیف 

ت محض بلکه واقعیتی را ای از واژگان است و در واقع نویسنده هنگام توصیف، نه یک واقعیجهان خارج به وسیله مجموعه

گرفته خود  به  هنری  توصیف میکه شکل  اینگونه بازتاب دلخستگی های 110:  1985کند )سیزا قاسم،  است  (.و هر دو شاعر 

امید می شود از  انسان، نا  از  اینکه اخوان  از  بعد  »قصه شهر سنگستان«  قصیده  در  دهند.  می  نشان  ویرانشهر  این  از  را  خود 

آوار   و  و سیل  کند و داستان شهری را می سراید که حریق  می  مرگ  آرزوی  و  زندگیست  از  خسته  چون  جوید؛  می  یاری 

شده سنگ  به  بدل  آن  وساکنان  شده  ومکانویران  جمادات  لذا  میاند.  قرار  خطاب  مورد  را  وآوار ها  سیل  با  گویی  دهد 

بتواند با آنای که میگونهکند بهاحساس نزدیکی می  گوید:ها حرف بزند ودرد دل 

)اخوان،  »کجایی آوار؟  ای  ای سیل؟  حریق؟  به کار می20:    1382ای  را  اسلوب  همین  تقریبا  نیز  »سبز«  درچکامة  برد. (. 

می ندا  را  عزیزش  ویران شدۀ  اوگفتگومیوطن  با  و  یا پارۀ تن اوست که بهدهد  عزیز  دوستی  چون  وطن  تباهی کشیده کند. 

اواشک   بر  نابسامانی  این  بخاطر  که  اشکم نثارت باد/خانهمیشده  پر  : شکر  ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من.« )اخوان، ریزد 

1382  :72.) 

که   آن جهت  از  است؛  آن  روانی  وساختار  هنری  زمینه  دارد  اهمیت  مکان  بررسی  در  میآنچه  آن  به ذات از طریق  توان 

نشانه چگونه  اینکه  و  برد  پی  گرفتهشاعر  او شکل  در  آن  اهمیت دارد که   مکان  است.های  ادبی  اثر  و  در شعر  آن جهت  از 

می او  باورهای  و  پبرامون  جهان  به  شاعر  نگاه  نوع  انسانی دربردارنده  بعد  زمین  به  غیالن«  »مرحی  قصیده  در  شود. سیاب 
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می ندا  را  وآن  قفسیبخشیده  فضای  به  را  آن  دیگر  از طرف  و  میدهد  چیزی جز خون و چنگ وآهن تشبیه  آن  در  که  کند 

مینی و  والحدید«گویدست  واِلظافر  الدم  من  قفصا  )یا  ()ترجمه( »ای زمین/ای قفسی از جنس خون 14:  1989)سیاب،  :»اِلرُض 

 وچنگ وآهن«.
تمام حوادث  دار نیست، بلکه فراتر از آن رفته وبیانگر  وچارچوب  جغرافیایی  نقطه  یک  صرف  فقط  مدرن  در شعر  مکان 

میوشخصیت آنها  میان  وروابط  بلکهشود.  ها  نیست  داستان  در  اهمیت  بی  عنصری  که مکان  دارد  متعددی  ومضامین  اشکال 

اثر، همان شکل است هدف اصلی  ومضامین باشد.ممکن   (.  33:  1990)بحراوی،   ها 
با آوردن صفت سبز  قصیده  این  در  دارد  زندگی  به  ناامید  و  تلخ  نگرش  هایش  اغلب سروده  در  اخوان  اینکه  رغم  علی 

ویرانی، زیبا ساختهت  برای  با ویرانیضادی  نشان شکوفایی و نشاط و سرزندگیست و  معموال  رنگ سبز  تناسبی ندارد ؛ است. 

این سروده اخوان  در  امید  های  جلوه  ترتیب  بدین  نیکوست.  متن  در  وطن،  ویرانی  رغم  علی  امید،  به  تحلیل سبز  بنابراین 

امیدوارانه در اشعار سیاب ازج امّا این نگاه  می شود  دفتر شعر انشودة المطر«مله  دیده  از بسامد بیشتری برخوردار   »چكامه های 

 است.  

 واخوان  ابیّس هایچکامه ایماژهای ویرانشهری در داخل زمان در مکان/زمکنه درتی نقشقیطبتیبازخوان . 4. 3

ایستایی زمان در ویرانشهر از آن استفاده مییکی از تکنیک بیان  تکنیک  هایی که برای  تداخل زمان در مکان است که شود 

می کار  به  واحد  آنِ  در  مکان  و  زمان  آن  گرفته میدر  نظر  در  و جسمانی  مکانی  بُعد  یک  زمان  برای  و  شود که در این رود 

کارکرد دیگری غیر کارکرد معمولی به خود می زمان  یا به عبارت دیگرصورت  یا استعاره نشانهگیرد.  ها و تصور مکانی زمان 

مک زمان.مفاهیم  برای  و   انی  حرکتی  بی  و  ایستایی  معنای  به  بخشیدن  عمق  برای  واخوان  سیاب  ما  بحث  مورد  دوشاعر 

برده بهره  تکنیک  این  از  خود  ویرانشهر  “سترونی  قصیدۀ  در  لجیكوراند. سیاب  تعبیر العودة  ” از دیرپایی زمان با صفت بخیل 

فکند:  می الزمان  /ةغاب  ي»النور  دنانیر  فیلقی  شرفة  النخیل«  يالبخیل/من  زمان 98:  1989)سیاب،    سعف  دینارهای  (.)ترجمه(»نور، 

می جنگل  در  را  نابودی را در یک قدمی خود و هموطنانش بخیل  و  مرگ  ادامه  در  و  نخلستان«.  آستانه  در  بالکنی  پراکند/از 

بیمارش میمی  )این بهار طاعون است«  الوباء)همان(. هذا ربیعُگوید:  بیند برای بیان عمق خرابی و نابسامانی شهر ووطن 

ربیع)زمان(. برای  را  وبا  انسانی  صفت  شاعر  اینکه  بر  عالوه  متن  این  برده  در  کار  الوبا به  ربیع  استعاری  تعبیر  با  است 

می قرار  مخاطب  مقابل  در  را  پارادوکسی  رویش،تصویری  فصل  بهار  وباء؛  و  بهار  البته   دهد  ونیستی  مرگ  آور  پیام  وبا  و 

زمانی که می مدلول  توانست به کار ببرد همین بهار است چراکه بهار که به معنی والدت و شکوفایی و ازدیاد است زیباترین 

بیان وسعت همه اینجا درد و رنج دامنگیر همه شده وبه گیر شدن وگسترش طاعون است، سیاب میتعبیر مناسبی برای  گوید: 

اینجا طاعون ش است:  ازدیاد  حال  در  از بهبود اوضاع جهان در قالب کوفا شدهسرعت  قصیده ناامیدی خود را  پایان  در  است 

بیان می آرام گیر«.ظالمأ السنین«)همان(  يف ي:»جیكوُر نامکنداین جمالت  سالیان  در ظلمت   .)ترجمه(»جیکور! 

فدر قصیده » ز با سپاهیانش بازگشته و کشد که گویی چنگیای به تصویر می« اوج ویرانی عراق را به گونه1956عام    يرؤیا 

کرده حمله  بغداد  میبه  ف  ي»فگوید:است.  یحیا/جنكیز  هل  میعاد/جنكیز  بال  الرویا/یوم   (.125:  2000سیاب،بغداد«)  يغیمة 
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مه سیاب )ترجمه(»در  اینجا  در  است«.  بغداد  در  میشود؟/چنگیز  زنده  دوباره  چنگیز  نشده/آیا  داده  وعده  رویا/روزی  الود 

مقا در  را  گونهمخاطب  مهبل  چهرۀ  زیرا  دهد؛  می  قرار  مکان  در  متداخل  زمان  زمان ای  یادآور  وی  برای  عراق  امروز  آلود 

یا تجسید زمان  زمکنه و  نوعی  زمان  برای  مکانی  مفاهیم  از  استعاره  با  ترتیب شاعر  بدین  است؛  مغوالن  توسط  بغداد  اشغال 

العمیاءالمایستا را به تصویر کشیده است. همچنین سیاب در چکامة » گر مصائب و اوضاع نابه سامان عراق آن « که بیانومس 

تاریکی را بر وطن نشان می وسنگینی سایه خفقان و  آمیزند  می  در  هم  با  و شهر  است شب  دهد و در واقع شاعر عدم زمان 

ویران در  دگرگونی  کند:»امکان  می  بیان  را  معاصر  المدینة/والعابروشهر  فتشربه  أخری،  مرة  یطبق  أغنیة اللیل  مثل  القرارة  إلی  ن، 
بال می  (.142)همان:  «حزینة دیگربار  »شب  انگیز در )ترجمه(  عابران همچون آوازی غم  گسترد و شهر نیز آن را می نوشد/ و 

 روند«.  عمق آن فرومی

بر شهر سایه رحم  بی  همچون شبی  و ستم حکومت  بدبختی  و  انسانی مانند شده که  فقر  ادامه شهر به  در  و  جام افکنده 

کنایه که  را  ظلمانی  شب  است سرمی  زهرآگین  عراق  زمانه  اوضاع  کشیدن از  تصویر  به  این سروده جهت  در  کشد. سیاب 

بیان، بهره برده است.  عمق و ایستایی زمان ویرانشهری از این شیوه 

تغییر اوضاع مرگبار زم یافتن و  بیان عدم امکان پایان  چوروح پردازد: »انش میاخوان نیز در چکامة قصه شهر سنگستان به 

 «)همان(.ساحل یب  یهاشب نیا  نیگردان در مزار آجسرجغد  

در برابر گونه را  مخاطب  اینجا  در  ایستایی و عدم ای زمان واقعی مادی متداخل در مکان قرار دادهوی  بیان  است و برای 

بی و  بودن  ساحل  بی  با  را  شب  خود  ویرانشهر  کردهکرانگیپویایی  در شعر    و  ییستایا  نیا  است.توصیف  مشعل »سکون، 

 بخشد:می  گرید  یبر حسرت شاعر، رنگ و  ردیگبه خود می  یگری، شکل د«خاموش

و  دهیپر  لبها» و  رنگ  خشک  سالها  زبان  از  غم،  غبار  پر  چاک/رخساره  گوشه  یچاک  ا  یادور/در  خلوت  دشت   نیز 

وکور  یمانده ب بیغر  یهولناک/جو  (.79)همان:  «آب وتشنه کام/افتاده سوت 

 آب رود در داخل بستر رودخانه انیگذر، جر  و  ییایپو  الزمة حرکت و«  آب وتشنه کام  یمانده ب  بیغر  یو»جعبارت    در

ا اما  خال   نجایاست  را  رودخانه  بستر  می  ندیبمی  یشاعر  ایستایی  توصیف  به  اخوان چون سیاب عدم و  ترتیب  بدین  پردازد. 

ایستایی و سکون ویرانام دگرگونی را در  تابید” شاعر با گورستان میدر چکامة “به مهتابی که به  کشد.شهر به تصویر میکان 

بر زبان محاوره اندوهگین،تکیه  لحنی  با  انسان فرض کرده  ای و  با اشاره به  مهتاب شهریور را  ایران باستان به اوضاع گذشتهو 

ایران اکنون اشاره قرار میمی  نابسامان  با زبان گالیه و درد دل او را مورد خطاب   گوید:دهد ومیکند و 

ناچار» که  مهتاب شهریور،  توای  از  بتابی/حیف  محزون  ویرانه  این  بر  را/باید  زندگی  گیری سراغ  کجا  هر  ای /وز  افسوس، 

نیابی خاموش/مهتاب شهریور،  پژمرده،  صفت،  گورستان  می سجاده  /یک شهر  وجام  جای رصب  زرقبر  گوران نهادستند /ی 

مهد شیران در  )اخوان،  پی  ابتدا گمان میرود که43:  1391«  کلمات آغازین شعر  خواندن  اخوان زیبارویی را مورد خطاب   (.با 

اندکی نمیقرار داده اما  با او درد دل میکند.است  یابیم که آنکه روبرویش نشسته مهتاب است که  در واقع اخوان   گذرد درمی 

ترسیم  ایستایی زمان ویران شهر را  و رؤیایی، عمق  زمانی خاص  با  گفتگویی  در  مکانی  مفاهیم  و  ها  نشانه  از  گیری  بهره  با 
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می یادآور  این شعر  ادامه  در  او  است.  کهنموده  و شکوه و سربلندی گذشته   شود  دوران  آن  حال خوش  به  بازگشت  امکان 

ودیدن شرایطناممکن شده  است را خوشایند نمی داند:ایران در دام آن گرفتار آمدهی کهاست 

می» چرا  برگرداینجا  مهتاب،  ای  کهنه  /تابی؟  نیستاین  دیدنی  غمگین  وخرسند  /گورستان  خشنودند  که  خلقی  در   /جنبیدن 

دیدنی نیست  «.)همان(.دام یک زنجیر زرین، 

 های سیّاب و اخواندر سرودهتطبیقی نمود چیرگی شرّ و تباهی بر جهان  بازخوانی . 5. 3

توجه مورد  همواره  شر  و  خیر  مختلف،مساله  بوده  ادیان  جهان  اندیشمندان  و  فرهنگفالسفه  در  و است.  مختلف  های 

رفته آن سخن  با  رابطه  در  مختلف  به طرق  گوناگون  فرهنگ عربی و فارسی نمونهادبیات  در  های فراوانی از اشعار و است. 

می ادبی  یمتون  دغدغهتوان  آن شاعر  در  که  به قلم آوردهافت  زمینه  دراین  را  خود  به دو مبدأ   آریائیان از دیرباز،  است.های 

امور نیک و خیر مانند روشنایی و باران را   اهریمنان قرارداشتند.  خدایان و از سوی دیگر،  خیر و شر قائل بودند: از یک سو،

تاریکی و خشکی را به اهریمنان. )معین   خدایان نسبت میدادند و امور بد و شر همچون  گاه نیروی شر بر (. که43:  1388به 

گشته   پیروز  برعکس.خیر  گاه  و  می  است  به سر  آن  در  که شاعر  به شرایطی  موضوع متفاوتباتوجه  این  تعبیر  نحوه   برد 

» سیاب  است. معروف  شعر  المطردر  بهره «أنشودة  خشکی،با  تصاویر  از  بارانی  قحطی،  تشنگی،  گیری  بی  مورد   و  در 

عراق زندگی  در  فراگیر  و سترونی  می  خشکسالی  با استفادهسخن  در همانجا  اما  ابرهای پرباران گوید  از کلمات رعدوبرق و 

تاریک نورو  امیدی،  نو  و  امید  بین  اندیشه ویرانشهری را بهرویارویی  (. شاعر 59:  1967)عوض،کشد.تصویر میی در ساحت 

مرگ و نیستی در ویران شهر خود، مد  جزرو  میان  امید به رویشی دوباره به سر می  در  ابتدای قصیده،  برد،و  تکرار   او در  با 

و امیدوارانه امید به حاصلخیزی را در درون خود می دانمی واژه »مطر«، به سرزمین خود عراق میپرورد   گوید: خطاب 

اِلضواء« وترقصن  الكروم/  تورق  تبسمان  حین  لبخند می435:  2000)سیاب،»عیناك  تو  که چشمان  تاک ها (.)ترجمه(»هنگامی  زنند 

درمی به رقص  نورها  و  گیرند/  می  بار  و  تردید میآیند«.اما چیزی نمیبرگ  هایی از خرابی را در شود و رگهگذرد که دچار 

المیالد، بیندآن می و  و الموت  و ارتعاشة الخریف/  فیه  الشتاء  و الضیاء  : »دفء  (. )ترجمه(»گرمای زمستان و و 120)همان:  و الظالم 

می دارد«.هرچه  درخود  را  نور  و  وظلمت  زندگی  و  مرگ  پاییز/و  اندوه شاعر بیشتر میلرزش  و  یأس  شود و در میانه گذرد 

می پیروز  نیروی شر  وقصیده  بر شهر می  شود  رنگ سیاهی  فیه :  کشدشب  الوحید  یشعر  وكیف  المَطر؟/  یبعث  »أتعلمین أی  حزن  
ثمود/ف من  الریاح  تترک  ./لم   . دثار/.  دم  من  علیها  اللیل  فیسحب   /.  .  . . ./ رحی  يبالضیاع/  أثر/.  فالواد من  . . حولها   يتدور  الحقول. 

چه  (.124)همان:بشر« باران  که  دانی  می  برمی  )ترجمه(»آیا  در آن احساس گمگشتگی می غمی  تنها  انسان  چگونه  انگیزد؟/و 

اثری از قوم ثمود در این سرزمین باقی نگذاشتند/ آسیابی  آن رواندازی از خون می کشد/ این بادها هیچ  بر  کند؟/سپس شب 

انسان است«. آن  اطراف  چرخد...  می  مزارع  امید امید میقه  اما پس از کشمکش و جدال بسیار میان خیر و شر بار  در  تابد و 

گردند   می  پیروز  نیروهای شرور  بر  خیر  . ./و كل قطرة  ي»فو  العبید/ فه  كل قطرة من المطر/.  دم  ف  يتراق من  انتظار مبسم    يابتسام 
انتظار )ترجمه( »در هر قطره باران/ و هر قطره ای که از خون بردگان برزمین می  (.126)همان:جدید« لبخندی است در  چکد/ 
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با کاربست چنین نمادی  تا  و دهانی جدید«. در این قصیده شاعر بی آنکه به نام اسطوره عشتار تصریح کند، تالش دارد  لب 

ایوکی و دیگران،  در برابر ناکامی کشورهای عربی به اعتراض برخیزد.)نجفی  و اوضاع نابسامان   (56:  1398های سیاسی 

دو کبوتر بیان میاخوان نیز در   این جدال را از زبان  قصه شهر سنگستان   کند:شعر 

نشسته شاخه»دوتاکفتر/  روی  پریشانی اند   /.  . کیست؟/.  اینجا  خوابیده ست  اینکه/  خواهر  جان  ./نگفتی  کهنسالی/.  سدر  ی 

خسته، و  گلهره  غریب  ماند/شبانی  را  کرده  گرگ خورده/. . ./ نه خواهر جان چه جایگم  را  شوخی و شنگی ست؟/. .   اش 

که می./نشانی را ماند/ همان بهرام ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست/ هزاران کار خواهد   بینم در اوبهرامها 

 (.45:  1391کرد نام آور«)اخوان ثالث،

می بیان  شواهد  بررسی  و  زدن  حدس  شیوه  با  را  جدال  این  وقایع  کبوترها  از  آخر این    کند.هرکدام  تا  کشمکش 

با پیروزی شر به پایان میقصیده قصیده  نهایت  در  و  یابد  می  تفاوت نگاه سیاب و اخوان در این دو چکامه دیده ادامه  رسد. 

امید  تباهی و خراب آباد جهان،  از  اندوه  بیان این  اما سیاب ضمن  تباهی جهان را به تصویر می کشد  می شود اخوان روایت 

خیر ب پیروزی  به سوی  تباهی است؛او  ایدئولوژی ر شرو  نظریه پردازان مبنی بر ایجاد اوتوپیا موجی   چراکه پس از شکست 

عامی   غیر  و  عامی  مردم  اندیشه  ناامیدی  بهاز  چراکه  گرفت؛  فرا  بر جامعه را  کامل  به طور  بدی  و  نیروهای شر  آنها  گمان 

یعنی سال  سیطرۀیافته بود. اش دیگر از تالش برای زندگی و رهایی از رنج دست های آخر زندگی  سیاب نیز در دهه شصت 

میمی دوره  ین  درا  که  اشعاری  بیشتر  ودر  شاعر چنان ناامیدی خود   در چکامه »سندباد«،  سراید امیدی به نجات ندارد.کشد 

سیاه و  ناپاک  فضای  از  می  را  ترسیم  خویش  دریافت،اطراف  اولین  در  خواننده  که  ذهن  کند  در  را  خود   تصویر شکست 

می مرگ،مجسم  تصویر  که   کند؛  نگرشی  است،  جهان  بر  تباهی  چیرگی  از  بازتابی  گلوله  و  تاریکی  زده،  های ظلمت  خانه 

لُّ من  ي»الموت فرنگ امیدی در آن دیده نمی شود:  البیوتأ یوَلد/.../مدینة الحبال و الدماء و الخمور/مدینة الرصاص و الصخور /.../ُیطأ
بالقتام« الدماء  غ  ُتصبأ الظالم/و  (.)ترجمه(»درخانه ها مرگ متولد می شود/اینجا شهر طناب و خون و 248:  2000  )السیاب،بیوتها 

و تاریکی از خانه گلوله و سنگ/ظلمت  رنگ میخیزد/و خونبرمی  هایششراب است/شهر  با تاریکی   شود(.ها 

نیز  در  اخوان  اشعار  از  بیشتر  پس  سروده  28کودتای    که  چگور،مرداد  آواز  ازجمله،  تندر،  است  از  و   آنگاه پس  مرد 

تباهی در فضای رخوت و ناامید  ،...کاوۀ اسکندر، گزارش و  قاصدک،  زمستان،  کتیبه،  مرکب، ی در نیز تصویر چیرگی شر و 

:ویرانشهر اخوان را می  توان مشاهده نمود؛ مانند سرودۀ کاوۀ اسکندر 
شعله»چشمه خشکیدههای  افتادهاست/آبور  آسیاب  از  بیها  شهر  مزارآباد  ./مشتاست/در   . قوی/ تپش/.  کوب  آسمان  های 

گونه و  زنان،واشدست  نهان سیلی  یا  رسوا شدست/  (. 20:  1369  است«)اخوان ثالث،ها شدهبا آشکار/کاسة پست گدایی  گون 

دوران معاصر برای اخوان، واقع   (،449:  1372  اند)مختاری،اند و سبب شکست شدهای است که مردم از پای درآمدهدوره  در 

حرکت از  سرخوردگی  همه  این  از  پس  را  شکست  پی،او  در  پی  کرده  های  شعرش،قبول  و  است؛   است  شکست  شعر 

اجتماعی)براهنی گونه  (.1001:  1371  ،شکستی  کهاین  مردهاست  »وطن  خوان  مرثیه  ی خویش« و »چاووشی خوان قوافل او 

« می بر وطن خود مرثیه می خواند:967شود )همان:حسرت و ...   (.و 
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مردهی خویشم«من مرثیه   »گویند»امید و چه نومید!« ندانند  گوی وطن 
 (67:  1383  )اخوان ثالث،        

 نتیجه

وطن، .  1 به  متعهد  عنوان شاعرانی  به  دوشاعر  هر  یابیم  می  در  اخوان  و  اشعار سیاب  در  ویرانشهری  بینش  بررسی  با 

 اند. اند که در آن زیستهترسیم فضای رنج و درد حاکم بر ویرانشهری پرداختهبه

در  .  2 سیابسرودهآنچه  می  واخوان  های  توجه  کهشایان  است  این  دوشاعر    باشد،  پرداخته  بههر  بحرانی   نداتصویر 

بهکه دست  آن  با  معاصر  تمدنی که در مادیت وخرافات، غرق شده وهمهانسان  های معنوی در آن ارزشگریبان است. بحران 

بحران استانحطاط برای بشر، دستاوردی نداشته نابود گشته وجز تباهی وفساد و با ویرانشهر.   رویارویی 

تصاویر3 سیاب  اشعار  در اوضاع ونابسامانی فقر که است دردآوری .  را،  نیز  اخوان.  کنندمی تداعی ذهن جامعه 

ایستایی و رکود زمان، سنگینی فضای ظلم و ستم بر شهر و بی همچون دلگیری منفی تصاویری تفاوتی مردم شهر نسبت هوا، 

حاکم بر زندگی و تاریکی   .  استشده بر ویرانشهر او حکمفرما که داندمی زمستانی فضایی از را ناشی شان  به ظلم 

با4 هردوشاعر،  تکنیک   نماد  از  گیریبهره  .  وهمچنین  ویرانشهر  در  ومکان  زمان  عنصر  کارگیری  به  و  ورمز،اسطوره 

عالوه مکان  در  زمان  خوبیتوانستهاند  افزوده  خود  هنر  زیبایی  بر  اینکه  بر  تداخل  به  ارائه اند  از ویرانشهر  واضح  تصویری 

 .  دهند

می.  5 استفاده  خود  انقالبی  اهداف  بیان  برای  اسطوره  نمادین  کاربرد  از  ابتدا  دوشاعر،  آمال هر  شکست  اما  کنند 

و یأس  چیرگی  انقالبی سبب  می  وآرزوهای  آنها  روح  بر  وناامیدی  اسطوره  شود  برخی  حماسی   درد و  ها، به روایتفضای 

و توأم با ناکامی   .  شودتبدیل میناامیدی رنج 

با بکارگیری عنصر زمان و مکان، جدال و کشمکش میان نیروهای خیر و شر را در تصاویر ویرانشهری 6 دو شاعر  هر   .

نشان داده تفاوتی که میان شعر این دو وجود دارد این است که در اغلب اشعار اخوان نیروی شر بر نیخود  اما  روی خیر اند 

اما در  اینکه ناامید است  بینیم که در نهایت نیروی خیر چیره می شود و در عین  اما در اغب اشعار سیاب می  پیروز می شود 

امید می دمد. بارقه   جای جای شعرش 

 هانوشتیپ

() Dystopia 

() Utopia 

() TOMAS MOR 
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