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  چکیده

یران، اعاصر مصد سال اخیر تاریخ سیاسی و تأثیرگذارِ یک بدون تردید یکی از سه حادثۀ مهمّ
این قرن  است. انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، دو حادثۀ دیگر 1332 سال مرداد 28کودتاي 

ن از ایرا روند. مسألۀ اصلی این پژوهش، نحوة برخورد فرهیختگان و نخبگان فرهنگیشمار میبه
 اینر جمله شاعران با این حادثۀ بزرگ و شیوة انعکاس آن در آثارشان است. روش تحقیق د

 .زاد هستندشعراي منتخب، مهدي اخوان ثالث و فروغ فرّخ وتحلیلی است  -پژوهش، توصیفی
زة ور بیشتر در حوشاعران مذکدهد که انعکاس این رویداد در اشعار یها نشان منتیجۀ بررسی

 ،هاي سیاسیر عرصهد، دخالت بیگانگان هاآدمعدم اتّحاد و همدلی در میان  :هایی مانندمایهندرو
و  دتردی شکست و، من جامعه، روحیۀ یأس و ناامیديزده و ناافرهنگی و اعتراض به جوّ اختناق

ا اب کودتبازت این موضوع، که و توصیف فضاي استبدادي و تیرة جامعه است هاشخصیّتپوچی در 
 دهد.را در اشعارشان نشان می

ودتاي ران، ک، یأس و بدبینی، شعر معاصر ایزادفرّخمهدي اخوان ثالث، فروغ  :کلیدي هايواژه
  .مرداد 28
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 مقدمه -1
 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

 است اجتماعی -سیاسی تلخ رویدادهاي از یکی 1332 سال مرداد 28 کودتاي
؛ است گذاشته فراوانی تأثیر داستان، و شعر شاخۀ دردو ایران، معاصر ادبیّات بر که

 در عطف نقاط از یکى 32 سال مرداد 28 کودتاى از پس تاریخى دورانبنابراین 
 این. است فارسى شعر در خاص طوربه و ایران معاصر ادبیّات تاریخ ویژهبه تاریخ
 در داستانی و ادبیّات در پوشیده و صریح صورتبه گسترده بازتاب بر عالوه واقعه
 و نویسندگان از بسیاري. است گذار بودهتأثیر ادبی سمبولیسم جریان گیريشکل

 بیانی و زبان با جامعه، بر حاکم اختناق و فشار دلیل به مبارز و فکرروشن شاعران
 همچون مسائلی و کوشیدند سیاسی-اجتماعی مسائل نقد در تمثیلی و رمزي

 دمجدّ نفوذ و داخلی استبداد استقرار ناامیدي، و یأس روحیۀ ی،ملّ جنبش شکست
 مایه،درون حوزة در بیشتر حادثه این تأثیر. گرفت قرار آنان هتوجّ مرکز در استعمار

 در بیگانگان دخالت مانند هاییمایهدرون است؛ بررسی قابل فضاسازي و شخصیّت
 یأس روحیۀ ،جامعه ناامن و زدهاختناق جوّ به اعتراض فرهنگی، و سیاسی هايعرصه

 فضاي توصیف و داستانی يهاشخصیّت در پوچی و تردید و شکست ،ناامیدي و
 . است مشاهده قابل آسانیبه دوره این به مربوط آثار در جامعه استبدادي

 و انگارى هیچ به رسیدن و شاعرانه خودشکنى نوعى با ما ،دوره این ادبیّات در
 به دوره این ادبیّات در که موضوعاتى ترین ّمهم از یکى. هستیم روروبه گراییپوچ

 با مشروطه میهنى و ىملّ دوران ادبیّات  میان که است نگاهى ۀفاصل ،خوردمى چشم
 ).28: 1386 باباچاهی،( کودتاست از پس سیاه و تلخ ادبیّات

 تحقیقاهداف و ضرورت  -2-1

 معاصر تاریخ وقایع ثیرگذارترینأت و ترین ّمهم از یکی تردیدبی مرداد 28 کودتاي
 سرخوردگی دچار ،ایران ادبی ۀجامع خصوصبه ایران ۀجامع که ايدورهاست،  ایران

 به اامّ ،نبودند زندان در چه اگر نیما و... ی مانندشاعران که ايدوره. شد شکست و
 .بودند برده پناه عزلت کنج
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نحوة برخورد فرهیختگان و نخبگان فرهنگی با این حادثۀ بزرگ و شیوة انعکاس 
این  اهمّیّت انعکاس دهندةنشان، زادمهدي اخوان ثالث و فروغ فرّخ آن در آثار

و توصیف  ي یأس و بدبینیهامایهندر حوزة درو، رویداد در اشعار شاعران مذکور
 این موضوع، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. که فضاي استبدادي و تیرة جامعه است

 پیشینۀ تحقیق - 3-1

 بازتابی را ثالث اخوان مهدي زمستان شعر ،ایران معاصر ادبیّات پژوهشگران همۀ
 به ،1332 سال مرداد 28 کودتاي از ناشی شوك از ایران ادبی ۀجامع سرخوردگی از

، همچنین دانندمی ایران ۀجامع در اجتماعی سیاسی وقایع ثیرگذارترینأت عنوان
 سخن شب نهایت از هایش، در سرودهاست دوره این شاعر ترین ّ مهم که فروغ
که دورة اوج ادبی  تاکنون دربارة این دوره هاي ادبیدر پژوهش .گویدمی

هاي یأس و تحقیقی راجع به جلوه ،ترین شاعران نوپرداز ایران استسرشناس
مرداد صورت نگرفته است، از این رو این مقاله به این  28کودتاي  بدبینی بعد از

 پردازد.موضوع می
که با انتخاب دو شاعر از  است یلیتحل-یفیپژوهش، توص نیدر ا قیروش تحق

اخوان ثالث و فروغ  يمنتخب، مهد يمعاصر صورت گرفته است. شعرا يشعرا
 زاد هستند.فرّخ

 هاي تحقیقو یافتهبحث  -2
 زادفی مهدي اخوان ثالث و فروغ فرّخمعرّ -1-2

 اخوان ثالث ۀنامزندگی -2-1-1

. نهاد هستی ۀعرص به قدم مشهد در ش.ـ.ه 1307 سال در ثالث اخوان مهدي
 »امید. م« اشعارش در وي صتخلّ و نام. بود ایرانی پژوهموسیقی و پرآوازه شاعر وي
 از یکی مهدي ِپدر. بود مریم مادرش نام و علی پدرش، نام ).52: 1376 ستایشگر،( بود
 نام آنان رو این از و بود کرده مکان نقل مشهد به یزد اردکان از که بود برادري سه

اخوان ). 423: همان( گذاشتند گانهسه برادران معنی به ثالث اخوان را شانخانوادگی
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 هنرستاناز  و رسانید پایان به خود زادگاه در را طهمتوسّ و ابتدایی تحصیالت
 ثالث، اخوان) خدیجه( ایران با 1329 سال در اخوان. شد التحصیلفارغ صنعتی

 لولی، الله، هاينام به دختر سه ازدواج این حاصل. دکر ازدواج عمویش دختر
 به نوجوانی از. باشدمی علیمزدك و زردشت توس، هاينام به پسر سه و تنسگل
 این نیز شاعري و شعر در. برگزید را کهن شعر قالب آغاز در و آورد روي شاعري
 الزم ةانگیز ،داشت عالقه شعر به که جاییآن از پدرش .فراهم شد منزل در حرکت

 او از نیز ،جهرمی کاویان پرویز ،مشمعلّ مسیر این در و آورد وجودهب مهدي در را
 بزرگان با و شد »خراسان ادبی انجمن« وارد که اخوان نگذشت چیزي. دکر حمایت

 . شد آشنا نزدیک از روزگار آن شعر
 گذشته، بر او سوگ و نیمایی سبک و کهن شعر ترکیب در اخوان هنر

 هاينسل و او نسالنهم در عمیق اثري و بود او خاصّ که آورد وجودبه ايمجموعه
 بدو از فکري لحاظ از اخوان حال هر به، )43: 1384 ابوالحسنی،( گذاشت برجاي بعد

 سري اخوان که جاآن از. گذراندمی را پرتالطمی ةدور 1323 سال تا تهران به ورود
 از پس ،داشته توده گرايچپ دموکرات حزب جمله از و سیاسی مسایل براي پرشور

 .شد زندان روانۀ و دستگیر قلم اهل از بسیاري مانند 1332 کودتاي
 در. برد نام را فرزندش دو مرگ توانمی اخوان زندگی ةدور دلخراش حوادث از
 فوت که بود نگذشته دشتولّ از روز چهار هنوز وي مسوّ دختر تنسگل 1342 سال
 واقعه دو این گردید، غرق کرج رودخانۀ در الله شاوّل دختر 1353 سال در و کرد
 حوادث ثالث، اخوان مهدي زندگی رویدادهاي دیگر از. کرد وارد او بر سختی ۀضرب

 28 کودتاي از پس. بود رژیم مخالفین صفِ در وي قرارگرفتن و انقالب از پیش
 آن ۀجامع فرهنگی-سیاسی نظام و گرفت خودبه دیگري ةچهر ایران ،32 سال مرداد
 .شد دگرگون یکلّ به زمان

 شهریور چهارم در آلمان فرهنگ ۀخان از بازگشت از پس روز چهل ثالث اخوان
 مشهد به را پیکرش .گفت حیات بدرود تهران مهر بیمارستان در 1369 سال ماه

 ).23: همان( سپردند خاك به توس باغ در فردوسی آرامگاه جوار در و دادند انتقال
 ۀمنظوم اوستا، این از ،شاهنامه آخر ،زمستان ،ارغنون: از عبارتند ،وي آثار منظوم

 حیاط در اشعار، برگزیده امید، بهترین کبود، و هاعاشقانه زندان، در پاییز شکار،
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 ،...زیست باید باز اامّ گویدمی زندگی ،)1357( سرد اامّ  دوزخ زندان، در پاییز کوچک
 آثار و داشتنی دوست مردي شاملو اشعار، گزینه دارم، دوست بر و بوم کهن اي ترا

 . ...دیگر
 و حماسی شعر ویژهبه فارسی امروز شعر کسوتانپیش از ثالث اخوان مهدي
 هايدهه در اخوان شعرهاي. نامندمی شکست هايحماسه شاعر را او. است اجتماعی

 بسیاري و بود زمان اجتماعی و فکري التتحوّ هنري ۀروزن شمسی 1340 و 1330
 زندگی از ايتازه نگرش به او شعرهاي با روزگار آن هنرمند و روشنفکر جوانان از

 .است داشته عمیق تأثیري ایرانی معاصر شاعران بر ثالث اخوان مهدي. رسیدند

 زادفرّخفروغ  ۀنامزندگی -2-1-2

 ۀخادم آزاد در محلّ ۀالسلطنه کوچدر خیابان معزّ 1313 ماهدي 8روغ در ظهر ف
 زادفرّخد تبار به دنیا آمد. پدرش محمّکاشانیتهران از پدري تفرشی و مادري  ۀامیری

خاور  اتمام دوران دبستان به دبیرستان خسروپس از فروغ یک نظامی سختگیر بود. 
و به آموختن  رفتهنرستان بانوان رفت. پس از پایان کالس سوم دبیرستان به 

 ادبیّاتثیر پدرش که  به شعر و أ. در همین زمان تحت تپرداختاشی اطی و نقّخیّ
کم کم به شعر روي آورد و دیري نپائید که خود نیز به سرودن  ،بود مندهعالق

که  ،طنزپرداز ایرانی ،سالگی با پرویز شاپور 16در  1330هاي پرداخت. فروغ در سال
تر بود، ازدواج کرد. این ازدواج در سال بزرگسال از او  15و  مادر وي ۀپسرخال
 (پارسی، بودبه نام کامیار به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج، یک پسر  1334
1387 :16(. 

نیمایی کار خود را آغاز در قالب شعر  عصیانو  دیوار، اسیر هايفروغ با مجموعه
ساز سرشناس ایرانی و همکاري با او، ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمآشنایی با  کرد.

با انتشار  وي در بازگشت دوباره به شعر،ل فکري و ادبی در فروغ شد. موجب تحوّ
ایمان بیاوریم  ۀمجموعاي را برانگیخت، سپس تحسین گسترده ردي دیگتولّ  ۀمجموع

عنوان را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به به آغاز فصل سرد
فروغ در کنار احمد شاملو، مهدي  ،بعد از نیما یوشیج شاعري بزرگ تثبیت نماید.
. آیدمیشمار به فارسیاز پیشگامان شعر معاصر ري اخوان ثالث و سهراب سپه
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ین اوّل هاي برجسته و اوج شعر نوي فارسی در آثار فروغ و شاملو پدیدار گردید.نمونه
در سن هفده سالگی منتشر شد و کم و 1331در سال  اسیر شعر او به نام همجموع

  رسید.ات به چاپ میدر مجلّبیش اشعاري از او 
اش، شخصیهنگام رانندگی با اتومبیل  1345 سال بهمن 24در روز  زادفرّخفروغ 

 26قلهک در تهران جان باخت. جسد او، روز چهارشنبه -دروسبر اثر تصادف در جاده 
 وله به خاك سپرده شد.گورستان ظهیرالدّبهمن با حضور نویسندگان و همکارانش در 

دي دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز عصیان، تولّ اسیر، دیوار،  آثار وي شامل مجموعه شعر:
 .است فصل سرد

رش، از هاي عروضی و نیمایی شعر سروده و حرکت او همگام با تفکّفروغ در قالب
ق در قالب تعمّ ر ودر ضمن، او با تبحّ فردي بوده است.شعر عروضی به نوآوري 

رش آن بوده است و گستاشعار خود در این قالب، درصدد نوجویی  ۀنیمایی و ارائ
 .)42: 1384 (موسوي،

 1320از  (پس از سقوط رضاشاه تا دهۀ چهل معاصر ایران ادبیّات -2-2
 )1340تا 

ش رضا شاه ناگزیر به تبعید 1320م جهانی، در پاییز سالم جنگ دوّدر نیمۀ دوّ
خواهی هاي آزاديگرایش ،جاي او را گرفت. کمی بعد ،پسرش ،درضاگردید و محمّ

هاي علوم جدید جهانی رو به توسعه گذاشت و ایران شروع به رشد کرد. شاخهدر 
غربی افزایش یافت. تعدادي نشریه و روزنامه نیز به عرصه  ادبیّاتها در تعداد ترجمه

هاي مهم تالیّهاي ادبی نبودند و مسایل ویژة فعّرسیدند که فقط محدود به زمینه
ات ویژه برداري) نیز در برخی از مجلّیلمفرهنگی و جدیدترین مسایل (مثل هنر ف

 مطرح شدند.
سیس أی نوگرایی در زبان بود و تا آن زمان با تطور کلّهایی که هدفش بهکوشش

ش ویژگی رسمی پیدا کرده بود، هر چه بیشتر در 1314فرهنگستان ایران در سال 
اي ههحیطۀ یک زبان علمی گسترش یافت. نویسندگان این دوره به نوشتن قصّ 

و  ک بودنزدیبه زبان محاوره ها ه. زبان ادبی این قصّپرداختند کوتاه و گزارش و غیره
غنی گردید و این  ،ها و اصطالحات عامیانه گرفته شده بودهایی که از لهجهبا واژه



 33   /   فرّخ زادبر اساس شعر اخوان ثالث و فروغ ، مرداد 28از کودتاي  بدبینی شاعران بعد

بعدها موضوع نثرنویسی عالی فارسی گردید  ،شیوه که در آغاز، تنها یک نوآوري بود
ش در نتیجۀ 1332مرداد سال  28پس از کودتاي  .)82-79: 1363کدکنی، (شفیعی

دیگري در شعر  بار موجهاي شعر و برخی مقاالت، اینانتشار برخی از مجموعه
در دو  1332ی شعر فارسی پس از وقایع کودتاي سال طور کلّفارسی رخ نمود. به

 خط افتاد:

 بود. »امیدوار«هاي ذهن خطی که از آنِ -
 ق داشت.تعلّ  »مأیوس«هاي ذهنخطی که که به  -

در موج جدید، شاخۀ اجتماعی به دلیل وجود سانسور، ویژگی خون و فریاد خود 
بردند. ل و تریاك پناهها، تنهایی، افکار مرده، تخیّ را کنار نهاد و شاعران به میکده

گلوي شعر فارسی را  "شب"بار علیه تمجید از مرگ و نوعی سکوت و طغیان وحشت
 گرفت.
ندازیم، در همۀ بینگاهی  ،ها سروده شده استن سالر به اشعاري که در طی ایاگ

تدریج به یابیم. شعر بهرا می »دیوار«و  »زمستان«، »مرگ«گو از وجوانب آن گفت
کند. شاعران این دوره، که باید آن را نوعی سمبولیسم اجتماعی گرایش پیدا می

 دورة رشد شعر نو نامید، عبارتند از :
فریدون مشیري، نصرت رحمانی، سهراب سپهري، مهدي اخوان ثالث (م. امید)، 

 .یوشیج ، نیمازادفرّخد زهري، سایه، کسرایی، مفتون امینی، فروغ ا. بامداد، محمّ
موجی که پس از رمانتیسم در شعر فارسی ظهور کرده بود، حرکتی بود که از 

شاعران  بود و »اجتماعیسمبولیسم «موج  درون شعر نیما سر درآورد و همان
 بودند. زاد و سهراب سپهريخاحمد شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرّ معروف آن

ثالث این اصول را در شعر خود  ي اخواننیمایوشیج، فروغ، شاملو و تا حدّ
ه و شعر این شاعران بود که ناقوس مرگ شعر رمانتیک را مراعات کردند و این بیانیّ
هاي کوچه و بازار و زندگی شاملو به لزوم استفاده از واژهبه صدا درآورد. احمد 

نیز پس از او  زادفرّخکید کرد و براي گسترش میدان شعرش کوشید. فروغ أروزمره ت
لۀ زبان سخت أها که البته در مسهمان راه را پویید، ولی شاعران جوان پس از آن

 ها شعرکدام از آنهیچ ي از واژگان را عرضه کردند واکوشیدند، تنها مجموعهمی
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  جدیدي نسرود.
دین ایران رخ در نتیجۀ وقایعی که در حوزة متجدّ ش1348سال در شعر فارسی 

 .)94: همان(داد، بار دیگر جان گرفت و خون در تار و پودش دوید 

 مات کودتامقدّ -1-2-2

وارد م، نیروهاي بریتانیا و شوروي جنگ جهانی دوّ ۀدر میان 1320تابستان سال 
درضا به جاي پدر بر تخت سلطنت از کشور تبعید شد و محمّ شاه ایران شدند. رضا

اقتداري نسبی شاه جدید و در حقیقت برپایی محدود و احیاي اصول نشست. بی
سیاسی و تزلزل  ۀهاي ابتدایی، به تغییرات سریع در عرصویژه در سالت، بهمشروطیّ

 زد.شاه، مانند ارتش، دامن می نهادهاي قدرت بنیاد شده در زمان رضا
اي از نیروهاي سیاسی ی ایران با ائتالف طیف گستردهملّ ۀ، جبه1327در سال 

د دکتر محمّ .خویش مشترك بودند، تأسیس شد ۀگرایانیکه شاید تنها در نگاه ملّ
ی شدن صنعت نفت در پس از تصویب قانون ملّ اصلی این جبهه بود. ۀپایمصدّق 

خود را اجراي این قانون و نیز  ۀوزیري رسید. او برنامبه نخست قمصدّایران دکتر 
ان و انگلیس شروع شد. اصالح قانون انتخابات اعالم کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایر

ت که رداد) کودتایی اسم 28تعبیر حکومت پهلوي: رستاخیز مرداد (به  28کودتاي 
العات العات بریتانیا و آژانس اطّی سازمان مخفی اطّیبا طرح و حمایت مالی و اجرا

به انجام رسید. در  1332مرداد در  مصدّقد بر ضدّ دولت محمّ ،مرکزي آمریکا، سیا
 .یاد شده است )Operation Ajax( آمریکا از آن به نام عملیات آژاکس

ی آمریکا ت ملّ، آرشیو امنی1332ّمرداد  28در شصتمین سالگرد کودتاي 
ضمن نشان دادنِ نقش سازمان سیا در رهبري اقدام فوق،  اسنادي را منتشر کرد که

 ةشرکت نفت آماد .آوردشمارت سیاست خارجی آمریکا بهالیّآن را بخشی از فعّ
اصرار داشت.  1933قرارداد  ۀی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامپذیرش ملّ

ان و مدیران و کارشناس گیري کردکنارهکت نفت ایران و انگلیس از شر مصدّقدکتر 
 این شرکت ناچار به ترك ایران شدند.

ت شکایت کرد. شورا رسیدگی به این دولت بریتانیا از ایران به شوراي امنیّ
المللی را دادگاه بین مصدّقالمللی در الهه ارجاع کرد. دکتر شکایت را به دیوان بین
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 درست ،دت ایران بوله که امري مربوط به حق حاکمیّ أبراي رسیدگی به این مس
ي داد. بدین ترتیب بریتانیا و أت خود رندانست. دیوان نیز باالخره به عدم صالحیّ

ی شدن نفت ایران المللی با ملّشرکت نفت که نتوانستند از مجراهاي قانونی بین
با  کردند و جمعرا  مصّدق داخلی به اقدام در ایران پرداختند. مخالفان ،مقابله کنند
همراه بودند،  مصدّقی شدن نفت با را که در آغاز نهضت ملّی یهاچهره ،صرف پول

برکناري مصدّق به صورتی  ،نفت به مقابله با او کشاندند. هدف بریتانیا و شرکت
 از طریق مجلس و افزایش فشار داخلی بود. پسند ودنیا

م و وتوانست در مقابل این فشارها نیز مقاومت کند. با انجام رفراند مصدّقدکتر 
دولت و انحالل مجلس دیگر معلوم بود که شاه و بریتانیا باید  حمایت مردم ازاعالم 

در  ، به همین سببدنرا ساقط کن مصدّقبردارند و  قانونی ظاهرهدست از اقدامات ب
درضا سفید امضا از محمّ هايمانمرداد و دریافت فر 25با انجام کوتاي  اوّلگام 

دي به و نصب سپهبد زاه مصدّقپهلوي اقدام به صدور دستور عزل دکتر 
عزل مصدّق، تنها در شرایطی قانونی بوده که  ،مرداد 25ند. در کردوزیري نخست

از ِسمَت خود، استعفا بدهد؛  وي پس از دریافت فرمان عزل از سوي شاه، شخصاً
 کردبرابر این کودتا مقاومت  در و ه کودتاي شاه گردیدمتوجّ مصدّقدکتر بنابراین 

هاي اطالعاتی مرداد کودتایی که سازمان 28. در شده عراق که منجر به فرار شاه ب
 .)26-24: 1392 (آبراهامیان، آغاز شد ،بریتانیا و آمریکا طرح کرده بودند

 1332مرداد  28کودتاي  -2-2-2

با تظاهرات و سخنرانی  ،که از اقدام شاه خشمگین بودند مصدّقطرفداران 
احساسات خود را بیان کردند. حزب توده نیز که در روزهاي گذشته از احتمال کودتا 

ها کرد. عوامل شروع به سازماندهی تظاهرات در تهران و شهرستان ،داده بود خبر
فاده از این جو به یا حزب توده با است مصدّقبریتانیا و آمریکا در نقش طرفداران 

سات نی و اقدامات تندروانه از قبیل تهدید روحانیون و توهین به مقدّپراکشایعه
 مصدّقجمهور شدن ی رئیسمذهبی مردم و درخواست الغاي سلطنت و حتّ

دستور جلوگیري  ،دانستکه تظاهرات را در خدمت کودتاگران می مصدّقپرداختند. 
 از تظاهرات را به پلیس و ارتش ابالغ کرد.
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تی از سمت جنوب به سمت مرکز شهر مرداد جمعیّ 28 یه صبحاوّلاز ساعات 
به  ی از مردم نیز تحت تأثیر این جوهایتهران به راه افتادند. با شروع تظاهرات، گروه

پیوستند و از سوي دیگر، نظامیانی که با دریافت  مصدّقصف شعاردهندگان علیه 
اسناد منتشر شده ت شدند. پول به شرکت در کودتا رضایت داده بودند، همراه جمعیّ

ی هاي ارشد نظامی و حتّدهد که در همین زمان، بیشتر مقامدر آمریکا نشان می
 ها پناه برده بودند.اهللا زاهدي مخفی شده یا به آمریکاییخود فضل

ها دفتر گرمی تانکچند ساعت پس از شروع تظاهرات، غوغاگران به پشت
ا غارت کردند. در این میان، دفتر حزب هاي هوادار او رو روزنامه مصدّقنزدیکان به 

 مصدّقدر امان نماند. دولت » کمونیسم ستیزان«و » دوستانشاه«توده نیز از یورش 
 الت نشان ندادند.ی حامیان او در ارتش واکنشی به این تحوّو حتّ

ي است: جدّ و هواداران او شده مصدّقکی تحرّهاي متعددي از دالیل بیروایت
موقع، عدم ارتباط مناسب در سطوح باال یا هگیري بضعف در تصمیمنگرفتن خطر، 

هایی از این روایات است. به هر و یارانش، نمونه مصدّقفرسودگی توأم با نا امیدي 
به اطراف  مصدّقهاي بین طرفداران و مخالفان روي، ساعاتی پس از ظهر درگیري

توان در برابر  ۀبا هم مصدّقه اندکی از نظامیان وفادار ب ةخانه او کشیده شد. عدّ
ف ساختمان رادیو، ا تصرّامّ ،ت و نظامیان حامی کودتا مقاومت کردندیورش جمعیّ

در نخست وزیر ۀ پایان واقعی ماجرا بود. در ساعات پایانی روز، مقاومت در اطراف خان
اش جان و او از طریق بام خانهرا غارت کردند  مصدّق ۀت خانجمعیّ .هم شکسته شد

 برد.دربه
از اوباش و  یینیروها ،کردن مبلغ زیادي پولخرجگیري و عوامل کودتا با پی

مرداد سال  28یج کردند و صبح روز چهارشنبه ات مختلف را بسزنان بدنام محلّ
جاوید «هاي تهران شاهد حرکت این نیروها و نیروهاي نظامی با شعار خیابان 1332

حمله  مصدّقها در کنترل اوباشی بود که به طرفداران بود. تا بعدازظهر خیابان» شاه
 و به آتش تیا حزب توده غار مصدّقدار ات طرفکردند. دفترهاي احزاب و نشریّمی

 نیروهاي نظامی ۀنیز با تانک و مسلسل مورد حمل مصدّقکشیده شد. منزل دکتر 
وزیري داد و دستور عدم مقاومت به نیروي محافظ نخست مصدّقکودتا قرار گرفت و 

 مصدّقاش پناه گرفت. اوباش و نظامیان به غارت منزل دکتر همسایه ۀدر خان
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. م کرداعالو نصب زاهدي را از رادیو  مصدّقپرداختند. میراشرافی فرمان عزل 
از مخفیگاه به در  ،ی مخفی بودیموران آمریکاأت نزد مسرلشکر زاهدي که در این مدّ
و  مصدّقطرفداران ، مصّدقاین رویدادها را ناظر بودند.  آمد. مردم با سکوت و حیرت

 ،دادرا در روزهاي گذشته می کودتا تبدیل کودتا به ضدّ« ةحزب توده که وعد
 .)8: 1387(عاقلی، » اقدامی براي مقابله نکردند و کودتا پیروز شد

 »شعر کودتا«ین شاعران اوّل -2-3

ت ه عمق واقعیّافتاد، هنرمندان را متوجّفاق میهایی که به مرور اتّدستگیري
هایی که با اعضاي حزب توده شروع شد و بسیاري از شاعران و کودتا کرد. دستگیري
عضو یا طرفدار این حزب و دیگران تا آتشی  از شاملوما  ةشدهنرمندان شناخته 

ین اوّلجا شان را سرودند. همانین شعرهاي کودتاییاوّل در زندان شاعران این. بودند
به کودتا اشاره دارد، همان  ین شعري کهاوّل دقیقاًشعر نو اخوان ثالث سروده شد و 

 اخوان ثالث است.  ام آتش گرفته استخانهشعر 
ا واکنش نشان داده بودند، امّ به کودتا همسانی مثل سیاوش کسرایی ک

یعنی قبالً  ؛تفاوتی نداشت ،گفتندتر میشان خیلی با شعرهایی که پیشالعملعکس
انقالبی و خواهان فردایی بهتر و امیدبخش بودند، پس از کودتا هم همان شعرها را 

ا این فضاي روحی امّ ،شوددرست میانه خراب شد، دوباره اگر خ گفتند که مثالًمی
، چون شعر توان در شعرهاي اخوان ثالث دیدیها دوام آورد، بیشتر مرا که سال

فقط  ند،دادمیرا ادامه  انتر همان کارهاي خودشکه بیش شاملوشاعرانی مانند 
  تر شد. پخته

ران شاع گروه اوّل شوند:به دو دسته تقسیم می در واقع شاعران پس از کودتا
اند که گرچه شاعرانی گروه دیگر هستند وهاي ایدئولوژیک ایدئولوژیک با گرایش

شان ا پس از کودتا ایدئولوژيامّ ،اندشاید پیش از کودتا گرایشی به ایدئولوژي داشته
داوري همراه دیگر با پیش شانیعنی آراي ؛چسبندکنند و به زندگی میرا رها می

داوري فرض و پیشحرکات و رفتار و افکارش با پیشنیست. هنرمند ایدئولوژیک، 
فاقاتی که داوري به اتّ که هنرمند غیرایدئولوژیک بدون پیشدر حالی ؛همراه است
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 .دهدالعمل نشان میافتد، عکسمی
داند: هاي زیر میشعر پس از کودتا را داراي ویژگی ،د جعفر یاحقیمحمّ

فکري و فلسفی،  ۀي داشتن پشتوانمردگی که به جاس و دلأرسیدن به نوعی ی«
لی که محصول آن حیات فضاي تغزّ ۀادام سیاسی و اجتماعی داشت. ۀبیشتر جنب

غیر  ۀرواج و گسترش اندیش آلود و فاقد ارزش اجتماعی بود.شعرهایی غزلی، هوس
گسترش آفاق شعر به  ،ي زندگیهاي ظاهري و مادّه به ارزشمذهبی (الئیک) و توجّ 

هاي انسانی مثل انعکاس جنایات مرزهاي ایران و رواج مضمون مسائل خارج از
ویتنام، تبعیض نژادي، همدردي با نژاد سیاه و محرومان سراسر گیتی  ۀلأجنگ، مس

گرایی اي انسانهاي روشن شعر فارسی و گونهتواند از نقطهکه در مجموع می
 .)65: 1385 (یاحقی، »مطلوب نیز به حساب آید اجتماعی و

هاي پیشین جدا کند، تواند شعر این دوره را از دورهاي که میم تنها مؤلفهباز ه
ی اشعار پس از کودتاي اخوان ثالث نیز حامل حتّ ،مردگی استس و دلیأ

وطن و... است که از عصر بیداري به یادگار  ،برابري ،هایی چون آزاديمایهدرون
 مانده است.

اخوان مرداد بر اشعار  28اي یأس و بدبینی بعد از کودتاي هجلوه -1-3-2
 ثالث

یاران  و پیروزي مصّدق دتنها روز سقوط حکومت محمّ 1332مرداد ماه سال  28
یا خطاهاي حزب توده،  »هاخیانت«نشستنروز به بار د، بلکهشعبان جعفري نبو

روز در شناخت تضادهاي جهانی،  »یحکومت ملّ« کاري یا ناتوانیمحافظهنتیجۀ 
فلسفی در فواید وجود   رانینروز سخشاه به تخت سلطنت،  درضابازگشت محمّ

مردم، روز در   م بدعهديمرداد ماه روز پایان یک باور بود. روز تجسّ 28بود. شاهان 
دیگري بود.  و ه افتادن اطمینان به خویشنور آمدن تزلزل رهبران، روز از سکّ 

ها را از شان آبی بود که خونهستی و نیستی ۀریادهاي کسانی که فاصلآخرین ف
 .شستها میفرشسنگ

ریاد شعر او تبلور ف. ثالث در چنین روزگاري نطفه بست اوج شعر مهدي اخوان
آرزوهاي دوبارة  بزرگی با کوچکی پیوند داشته باشند و انستندتونمی هکسانی بود ک
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شان با هاي آرزوهايتبلور فریاد کسانی که عقربه .نداشتند را نیز باور انشکوچک
ها و جان ۀد. شعر مهدي اخوان ثالث اندوه همداخوانی نشان نمیچنین جهانی هم

برآمده از  ۀ. پهناغی دل نبستی خاك جهان را پشتوانه داشت. او به هیچ چرگهرزه
 ،خیال او دورتر از آن بود که دست یافتنی بنماید. مهدي اخوان ثالث از پرنده

از  پس . چنین بود که روزگارِباور داشت سرانجامی راو از انسان بی هاسوختگی بال
 چون او نسرود.کودتا را هیچ کس

ل مرداد ماه سا 28ثالث بعد از کودتاي شعرِ مهدي اخوان نخستین مجموعه
از روزهاي کودتا  گذشته از اشعاري که پیشاست.  زمستان، مجموعه شعر 1332

تنهایی و حسرِت  اي از حساند، فضاي حاکم بر این مجموعه، آمیختهسروده شده
مهدي هاي تازه است. رنج زخم فریاد ،زمستان. رفته است روزگاران شیرین بر باد

از  که برخاسته ه از تقدیر نوع انسانبرخاست تنها، نهاخوان ثالث در این مجموعه
ه برگزیده و چون چشم گشوده، جز معصومان سرگذشت انسانی است که راه خطاي

 شوند، هیچ ندیده است: زنانی که به تاخت دور میهر

» ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب /هر که آمد بار خود را بست و رفت«
  .)21: 1369 (اخوان ثالث،

تقدیر انسان عصري ویژه در سرزمینی ویژه است؛ روایتِ تقدیِر زمستان روایت 
ثالث مهدي اخوان یأس یابد.خود را هنوز پرمعنا می ۀرفت یغما به ۀانسانی که گذشت

فرصت هایشمردي که سوزِ زخمیأس .با حیرت آمیخته است زمستان شعر در
  :ها را از او گرفته استبه چراییاندیشیدن 

 /من نخواهم برد این از یاد بود/ و هر چه هست و هر چه خواهدهر چه بود «
  .)22همان: (» کآتشی بودیم که بر ما آب پاشیدند

هنوز به فرجام نرسیده است.  زمستانانطباق جان و جهانِ انسانِ مجموعه شعر 
 وجو نبسته است: زمستان چشم جست
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 صهبا نیست/ واندر جامم دگر نمی دگر کسی اینجا نیست/ ،امدر میکده«
 :(همان »مردي، مددي، اهل دلی، آیا نیست؟ می بردم/مجروحم و مستم و عسس

21(.  

، ناشنیده روشن است: مددي نیست. نه مددي، نه پاسخ انسانِ زمستانامّا 
 دستی، نه کالمی: 

ت سرها در گریبان است/... و گر دست محبّ خواهند پاسخ گفت/سالمت را نمی«
 »که سرما سخت سوزان است /اکراه آورد دست از بغل بیرونبه  /يیازسوي کس

 .)همان(

سر  در دیار دیگري شاید بر ،است باقی ا هنوز به جاي خویشتردیدها امّ
 :گان سقف دیگري باشدخسته

جا بس !/ من اینکنده و غمگیناي مانند من دل /بیا اي خسته خاطر دوست«
 » قدم در راه بی فرجام بگذاریم / دلم تنگ است/ بیا ره توشه برداریم

 گوید:ها را لبیک میثالث پیام کرك .، صدایی دیگر نیستچ سقفیزیر هیامّا 

مجموعه  "ه ایمانی؟ کرك جان خوب می خوانیچه امیدي؟ چ ه به،بده... ب"«
شود، گراید، زخمی است که کهنه میشعر زمستان تردیدي است که به یقین می

شود: مکرر می انسان اي که در غار تنهاییزمزمه ،شودحیرتی است که عادت می
 .)34 (همان: »"چه امیدي؟ چه ایمانی؟"

مرداد  28هاي بعد از کودتاي دومین مجموعه شعر مهدي اخوان ثالث در سال
ها با کركزمستان  است. ثالث که در مجموعه شعرِ آخر شاهنامه، 1332سال ماه 

گردد؛ به جهانی باز می به جهانِ پرتناقضِ خویش آخر شاهنامههم آواز شده بود، در 
 تگاري را در روزگارانهاي رسبخیهکه آدمی در آن از وحشتِ سترونی زمانه، نخ

 جوید:می
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با هزاران  /استم کین پوستین را نو کنم بنیادخو تر من نیز/ها زین پیشسال«
ناگهان توفان  این مباد! آن باد!/ آستین چرکین دیگر برکشیدم از جگر فریاد:/

 ).59 :1361 اخوان ثالث،( »رحمی سیه برخاستبی

که شهِر مهدي اخوان ثالث چونان دهشتناك است که او راهی ندارد، جز این
نوِع  فرجامیانسان عصِر خود، تلخ فرجامی خود برگذرد و در تلخ ۀاندك از زماناندك
 شوند، ثالث سیاهی روزگارشها از ماندگی سیاه میرا دریابد. هنگامی که زخم انسان

 گار است: ماند زند. خوف حضور دقیانوسانسان پیوند می را با سرنوشت ازلی

لیک بی  /کارگارِ صبح شیرینگوییم: آنک، طرفه قصر زرنمالیم و میچشم می«
  .)32 :(همان» واي، واي، افسوس /مرگ است دقیانوس

نگرد، به سرنوشت مجروحان زمانه تر میآخر شاهنامه به زخم فاجعه ناامیدانه
جویند، انبوه اندوه زمانه را در دل مردانی که درمانی نمی ۀزند و همرنگی ازلی می

 کند:می

 .)37 :همان( »گرینددر دلم می شب و روز/قاصدك /ابرهاي همه عالم «

حاکی از ظهور شاعري است دردمند که آرزوهاي بزرگش  آخر شاهنامه محتواي
خائن و  ةبر باد رفته و اینک او مانده است و گروهی بازماند ،همراه با یاران رفته

 ۀدشمنانی پیروز و مست. دنیاي او تیره و تار است و از هیچ سو راه گریزي و دریچ
 .)82: همان( شودامیدي دیده نمی

در این  :توان گفتی ارائه دهیم، میبندي کوتاه و کلّاگر بخواهیم یک دسته
معانی و مضامین شعر اخوان در قالب سه گرایش عمده انعکاس یافته « مجموعه

شکاکیت و نیست  -2 آلود مظاهر و مفاخر ایران باستانستایش حسرت -1است: 
 ).189(همان:  »نفرت و نومیدي روشنفکرانه -3 امیانگاري خیّ

ثالث که ساز زمانه را با آواي جان در روزگاري چنین آشفته، مهدي اخوان
 به جاي آرامش یابد، با زبانی که در آن سماجت و پَرخاشخوان نمیهم خویش
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 دهد.سرانه را هشدار میهاي خامخوشینشسته است، دل نفس به مأیوسانه و اتکاء
مردي است که گاه سر در گریبان دارد و گاه  ۀهاي خستهاي او تناقضکنون تناقضا

سرگردانی که گاه  .شعري سرود در دلی با رهروان را بایدهمکه اندیشد میبا خود 
 گیرد: فالی می

 يدیگر وم خود را من شعارنجات ق ز قانون عرب درمان مجو، دریاب اشاراتم/«
رهاي  که عالم را ز پیغامش مزدك و زردشت/ ةمزدشت، میوبهین آزادگر  /...دارم

 .)161: همان( »دیگري دارم

 ا، سر بلند نخواهد کرد: شهرِ مهدي اخوان ثالث امّ

برادر! دست  دانی مگر؟ کی کار شیطان است/نمی چه امیدي؟ چه ایمانی؟/«
  ).162 :(همان »چه امروزي؟ چه فردایی؟ بردار از دلم، برخیز/

وزد؛ چنان به شتاب که مهدي تنها باد زمانه به سویی دیگر می ،نیستپاسخی 
 کند: اخوان ثالث دست به تسلیم بلند می

  »یا رفتن زمستان، باور دگر نداري؟ اینک بهار دیگر، شاید خبر نداري؟/«

پاید. ، چندان نمیان ثالث در مقابل منادیان بهارتسلیم مهدي اخوامّا 
  :زمستان را باور ندارندگان مرگ هزدسرما

 این ظلمت غرق خون و لجن را/ نفرین و خشم کدامین سگ صرعی مست/«
  »کرده است؟چونین پر از هول و تشویش

عمق اندوه برخاسته  آن ابر و چه گیگسترد چه چرایی ال،ؤا چه پاسخ این سامّ
ه نمودهایی ها هماینزیرا ید در سرنوشت نوعِ انسان جست؛ شهیدان را بااز حضور 

 :اياست از آن تقدیرِ ازلی که بر لوحی محفوظ نوشته شده است؛ خطی بر کتیبه
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یکی از ما که  جا بود/و رفتیم و خزان رفتیم، تا جایی که تخته سنگ آن«
رویم رو به آن که از این رهاتر بود، باال رفت، آنگه خواند: کسی راز مرا داند/ زنجیرش
 »بگرداند

 : جهد و شوق بگردد، نوشته است و چون کتیبه به 

 )68 :1375 ،اخوان ثالث( »رویم بگرداندرو به آن که از این /کسی راز مرا داند«

را  گیرد تا آنفاصله می خویش ۀثالث از زمان ، مهدي اخواناین اوستا ازشعر در 
نالد، هاي نوعِ انسان بینگارد. اگر زمستان از سرماي ناجوانمردانه میفرجامیبی ۀآیین

ست، از این اوستا اي بر مرگ یاران اتعبیر سرما است. اگر زمستان مرثیه این اوستا از
پیشانی سیاه انسان است. اگر زمستان اندوه برخاسته از پیروزي  گِاي در سونوحه

است؛ پژواك مرگی دقیانوسبی این اوستا افسوس است، ازگان قدرت سپرد تن به
 رستگاري: صدایی در غارِ بی ،روزها ۀجویان در همره ۀصداي هم

صدا نالنده  بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟/ غم دل با تو گویم، غار!/«
 .)32: همان( »پاسخ داد:/ آري نیست

انسانی بود که از بدعهدي واکنش مهدي اخوان ثالث به جهان، واکنش 
از بدعهدي رؤیافروشانی که رؤیاهاي بزرگ  ؛ها به دل و شانه داشترؤیافروشان زخم

شان هیچ نمانده بود، مگر آه حسرتی که از را به برگِ امانی فروخته بودند و از صداي
دلش را  ۀفاضل ۀست. مهدي اخوان ثالث طراوت مدیناخگلوي در راه ماندگان برمی

هایش، چنان ترین لحظههیبتا در بدتاریخ امّ ،خواستها میپادزهر اندوه بدعهدي
 مد.آمیفاضلۀ دلش نیز کاري برن ۀکه از حاکمان مدین در شعر او نشسته بود

فروغ ر اشعار دمرداد  28اي یأس و بدبینی بعد از کودتاي هجلوه -2-3-2
 زادفرّخ

دي دیگر و اسیر، دیوار، عصیان، تولّها در پنج دفتر احساسات منفی و تیرگی
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است که با زبانی متفاوت بیان  یمشترک ، مفاهیمایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
 ،تشویش و اضطراب دهد.فروغ را تشکیل می ۀخام و پخت ۀشده است و اساس اندیش

این تشویش روحی،  اسیر یکی از مفاهیم کلیدي مجموعه اشعار فروغ است. در دفتر
ر خویش و خود را الیق معشوق یند پشیمانی از گفتار و نالیدن از کرداآفردي و بر

 :است نندید

 /در دامن سکوت به تلخی گریستم /خویش خبر زشم که شبی بیروحی مشوّ«
 زاد،فرّخ( »دیدم که الیق تو و عشق تو نیستم /هاها و پشیمان زگفتهناالن ز کرده

1342 :47( 

همچون دیگر احساسات منفی که بیان شد، نیز  ، یأس و ناامیدياوّلدر دفتر 
 کامالً فردي و ناشی از زندگی خصوصی شاعر است:

نه در چشمی  /نه پیغامی، نه پیک آشنایی /نه امیدي که بر آن خوش کنم دل«
 .)41 همان:( »نه آهنگ پر از موج صدایی /سازينگاه فتنه

 ةبخشیدن دوبارم فروغ بیشتر شکست و یأس از گرمینومیدي و یأس در دفتر دو
 عشق است:

ام صحراي هینس /عشق، اي خورشید یخ بسته /بخشیدیگرم گرمی نمی«
 .)92: 1352زاد،فرّخ( »ام، از عشق هم خستهخسته /نومیدیست

ی براي برآورده شدن آرزوها، ، فروغ، شهر خود را نه محلّعصیان)( در دفتر سوم
 کند:مأیوسانه، مدفن آرزوهایش معرفی میبلکه 

تشنه بر چشمه ره نبود  /من رسیدم ز ره غبارآلود /عاقبت خط جاده پایان یافت«
 .)113: 1342، همان( »شهر من گور آرزویم بود /و دریغ

، فروغ یأس را براي خود اعتیاد و عادت به شمار دي دیگر)(تولّ در دفتر چهارم
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 :آوردمی

 /نگرممن غریبانه به این خوشبختی می /شنوي؟ظلمت را میوزش  /گوش کن«
 )30: 1363 ،همان( »من به نومیدي خود معتادم

موجودات خود و  ۀگیر است. طبیعت با همهمه ،در دفتر چهارم فروغ، یأس
 نزدیک شده پایان خود رسیده یا هب ،کنندکه در این طبیعت زندگی می ییهاانسان
گوید: میهاي زمینی آیهدر مورد  فروغ در میان اشباح کتاب. منوچهر آتشی در است

طبیعی  ۀدارد، نه پارادوکس، بلکه ادامیأس عمیقی که فروغ در این شعر بیان می«
  .)89:  1382(آتشی،  »است اوّلهمان شعرهاي سه کتاب 

ها به صحرا و سبزه /ها رفتو برکت از زمین /گاه، خورشید سرد شدآن«
زان پس به خود  /و خاك مردگانش را /ماهیان به دریاها خشکیدندو  /خشکیدند
  .)88: 1363 فرّخ زاد،( »نپذیرفت

ل و در دفتر پنجم، تیرگی یأس فروغ از غربت تنهایی تا ویران شدن باغ تخیّ
بخش « خوانیم:می زادخرّ فنگاهی به فروغ شود. در کتاب گستر میاندیشه، دامن

شروع » سالم اي غرابت تنهایی«که از  -آغاز فصل سرد اوریم به ایمان بی -سوم 
اوست که کامالً در یأس و سرما فرو رفته  ةخطاب شاعر به خود و دنیاي تاز ،شودمی

 )29:  1376(شمیسا،  »است و دیگر امیدي به آن نیست

چرا که ابرهاي تیره  /کنماتاق را به تو تسلیم می /سالم اي غرابت تنهایی«
ري است راز منوّ /و در شهادت یک شمع /تطهیرند ةهاي تازان آیهپیغمبر /همیشه

ایمان  /ایمان بیاوریم.../ داندترین شعله خوب میآن آخرین و آن کشیده /که آن را
: 1352 زاد،فرّخ( »لهاي تخیّغهاي باایمان بیاوریم به ویرانه /بیاوریم به آغاز فصل سرد

42(. 
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 گیرينتیجه -3

فکران و کاخ آمال روشن ةکنندویران 1332 سال مرداد 28کودتاي  -1
ها تالش و پس از سال ی ایرانیان راهنرمندان مبارز ایران بود و بار دیگر مسیر ترقّ

 گیر، مسدود کرد.پی ةمبارز
چنان اخوان را به خود مشغول داشته است اجتماعی، آن -شکست سیاسی -2

شود و جهان و محتواي آن شعري او دچار شکست فلسفی می شخصیّتکه سرانجام 
اندیشی و بدبینی او ریشه در دوران ناگفته نماند که منفی پندارد.هیچ در هیچ می را

 گرایی او نیز دارد.رمانتیسم
ة کهن فارسی در دور ادبیّاتاي طوالنی در شعر سیاه با وجود داشتن سابقه -3

در ایران نیز به  ،ري، فلسفی، فرهنگی و سیاسی غربتأثیرپذیر از فضاي فک معاصر،
هاي باروك، ظهور یافت. شعر سیاه، که در غرب تحت تأثیر مکتب ايشکل تازه

شکل گرفته بود، متناسب با فضاي ادبی و فرهنگی بعد از  گوتیک، ابسوردیته و...
 1332مرداد  28ویژه بعد از کودتاي هوارد ایران شد و ب اوّلمشروطه و عصر پهلوي 

از  زادفرّخهمراه ساخت. نصرت رحمانی و فروغ  جمع زیادي از شاعران را با خود
 .هستند ترین افراد این جریان شعريشاخص

 ۀسقوط رضاخان و اطمینان به توان انسان براي برپایی جهانی دیگر در فاصل -4
مرداد  28کودتاي . همچنین شعر بشارت را ساخته است 1332 تا 1320هاي سال

تا  1332هاي سال ۀسازان در فاصلو باور به مرگ همیشۀ حماسه 1332 ماه سال
ظهور دوبارة مبارزان در صحنه و باور به کورسویی  .شعر یأس را آفریده است 1341

نبرد  پدید آورده و شعر سرگردانی را 1349تا  1341هاي سال ۀدیگر، در فاصل
شعر  1357تا  1349هاي سال ۀر فاصلسیاهکل و شگفتی از توان ایثار انسان د

 حماسی را آفریده است.
را در قامِت  1357تا  1320هاي سال ۀفضاي حاکم بر شعر فارسی در فاصل -5

 ن.قهرمانا ، سرگردانی و ستایشتوان بازخواند: بشارت، یأسچهار واژه یا عبارت می
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 کتابشناسی

احی، دابراهیم فتّمحمّترجمۀ ، مرداد 28کودتاي  )،1392، (آبراهامیان، یرواند -1
 نی.هران: ت

غ در میان اشباح تهران ،)1382، (آتشی، منوچهر -2  آمیتیس.تهران: ، فرو
 مروارید.تهران: چاپ هفتم، ، آخر شاهنامه )،1361، (ثالث، مهدي اخوان -3
 .مرواریدتهران: ، چاپ دهم، از این اوستا، )1375(...............................،  -4
ستان )،1369(...............................،  -5  مروارید.تهران: ، چاپ دهم، زم
 نارنج.تهران: ، اوّلچاپ جلد اوّل، ، هاي منفردگزاره)، 1386، (باباچاهی، علی -6
وین ایران ،)1363، (درضاّمحم، کدکنیشفیعی -7  .، تهرانادبیّات ن
  .سخن :تهرانچاپ دوم، ، ادوار شعر فارسی ، )1383(...............................،  -8
شروطه تا انقالب اسالمی روز)، 1387، (عاقلی، باقر -9 خ ایران از م ، جلد شمار تاری

 نامک. :دوم، چاپ هشتم، تهران

غاز فصل سرد، )1370غ، (زاد، فروفرّخ -10 آ  مروارید.: تهران ،ایمان بیاوریم به 
ولّ)، 1363(...............................،  -11 گرت  مروارید. ، تهران:دي دی
وار )،1352(...............................،  -12  امیرکبیر. ، تهران:دی
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