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  )دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات عربي استاديار ( دكتر احمدرضا حيدريان شهري

  

 » ييگرابدوي«و » شهرگريزي«بررسي تطبيقي 

  ي حجازيدر شعر سهراب سپهري و عبدالمعط

  چكيده

ميان در ادبيات هاي نو در ادبيات جهان و ازآن»شهرسروده«شود ظهور شعر شهر گفته مي هدر گستر
ـته ادبيات فارسي و عربي پيوندي ديرينه  .فارسي و عربي متأثر از ادبيات غرب است در دوران  انـد؛ داش

هاي ر به بررسي تطبيقي شهرسرودهجستار حاض .دو همچنان ادامه يافته استمعاصر نيز تعامل ميان اين
 .پردازدسهراب سپهري در ادب پارسي و احمد عبدالمعطي حجازي در ادب عربي مي

و  ايران، هسراي برجستپس از گذري كوتاه بر زندگي و شعر سهراب سپهري، طبيعت ،پژوهشاين 
به معرفي اجمالي  در آغاز ،مصري هبا بيان مختصري از زندگي احمد عبدالمعطي حجازي، شاعر برجست

ـپهري و  جهت مطالعةپردازد و سپس با ي و اصول و مباني مطرح در آن مييگرابدوي گيري سهراب س
هاي مكتب رمانتيسـم  ي و ويژگييگراتبلور و نمود بدوي ،نسبت به شهر و روستا ،عبدالمعطي حجازي

ـتر   مهم .بررسي خواهد كرددر شعر دو شاعر  ـاي مطـرح در   انديشـه  هترين ابعاد مـورد توجـه در گس ه
ازميان رفتن گذرگاه روستا، نكوهش شهر  دليلاظهار غربت و اندوه به اند ازهاي دو شاعر عبارتسروده

اي كه از عنوان زادگاه نخستين نوع بشر و خانه و كاشانهو مظاهر مدنيت موجود در آن، ستايش روستا به
ـاني    و آرمان سياحت و ند،اديرگاه شوق وصالش را داشته سفر درقالب سفر واقعي يا خيالي؛ بخـش پاي

  . دو شاعر اختصاص يافته است هي و رمانتيسم در انديشيگرامقاله نيز به بيان چگونگي نمود بدوي

ـپهري، عبـدالمعطي    ي، شعر معاصر عربييگراشعر معاصر فارسي، بدوي: ها واژهكليد ، سـهراب س
  .  حجازي
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  مقدمه - 1

ـات فارسـي و احمـد        هـ پژوهش كنونباوجودآنكه تا ـپهري در ادبي ـاره سـهراب س اي ارزشـمندي درب
ـيت دو    هكه از زواياي نهان و ناگفت ،عبدالمعطي حجازي در ادبيات عربي پديد آمده شعر، انديشـه و شخص

اي تطبيقي بـه  كارگيري شيوهمستقل و با بهبه طور ه تاكنون به نوشته يا متني كه نگارند ،داردشاعر پرده برمي
ـان     ي آنان پرداخ»هاشهرسروده«ويژه هاي دو شاعر و بهرودهبررسي س  ته باشـد دسـت نيافتـه اسـت؛ در مي

ـام    گوي و عربـي هاي شاعران پارسياي به بررسي سرودهرشتهشكل ميانمقاالتي كه به سـراي معاصـر اهتم
تقابل « هكه در مقالنانچ ،پور مورد اقبال قرار گرفته استهاي بدر شاكر السياب و قيصر اميناند سرودهنموده

هاي يا سروده ،شوداز جواد قرباني و رسول عباسي ديده مي» شهر و روستا در شعر معاصر عربي و فارسي
گرايـي  بررسي تطبيقـي طبيعـت  « مثالً در ،گرايي عارفانه بررسي شده استطبيعت هسپهري و جبران از جنب

ـپهري و ابوماضـي پرداختـه      ،يكامران قدوس هنوشت» عارفانه در آثار سپهري و جبران و يا به آثار شـعري س
  .از كبري روشنفكر» رمانتيسم در آثار سهراب سپهري و ايليا ابوماضي هجلو« همقال مثالً در ،شده

ـيچ   ها يا انديشهله نيز شايان توجه است كه تا كنون عبدالمعطي حجازي و سرودهأاين مس ـاي او در ه ه
ـتر جستارهاي تطبيقيِ پدي هسوي معادل ـا برخـي        هدآمده در گس ادب پارسـي و عربـي قـرار نگرفتـه و تنه

هاي نمادين رنـگ  داللت« همقال ؛اندادبيات عربي به بررسي اشعار او پرداخته ههاي مستقل در حوزپژوهش
ترتيـب  بدين .اين مقاالت است هاز جملاز طيبه سيفي و نرگس انصاري » سبز در شعر عبدالمعطي حجازي

ـپهري و احمـد     شكل تخصصي به بررسـي و تطبيـق شهرسـروده   به نگارش گفتاري كه ـاي سـهراب س ه
تـرين  پرداخته باشد از مهـم  يات،در دو ادب» ي فرهنگييگرابدوي«داران عنوان پرچمبه ،عبدالمعطي حجازي

ـام  ،ويژه كـه شـهر  به ،رو فراخواندپيشِ هعواملي بود كه نويسنده را به نگارش مقال ز ا ،اي ادبـي پديـده  درمق
  .گرددادبي و هنري در پيوند با شهر نمودار مي هايمدرن است و بسياري از آفرينشهاي هنر خاستگاه

ـپهري و احمـد   شهرگريزي و بدوي: تا بدين پرسش پاسخ دهدبر آن است اين گفتار  گرايي سهراب س
ـابه و وجوه  وردخها و آثارشان چگونه با مباني مكتب رمانتيسم پيوند ميعبدالمعطي حجازي در انديشه  تش

ـيفي    تطبيقـي  - و تفاوت نوع نگرش آنان نسبت به شهر چيست؟ براي پاسخ بدين پرسـش از تحليـل توص
  .هاي دو شاعر بهره گرفته شده استهاي مطرح در سرودهانديشه
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  گذاري بر زندگي و شعر سهراب سپهري و احمد عبدالمعطي حجازي - 2

ـان  سراي مقدماتي را بهدانش هدور 1325 در سال .در كاشان زاده شد 1307 سهراب سپهري در سال پاي
ـاه  1358ماه در دي .رساند در سـن   1359 براي درمان سرطان به انگلستان رفت و سرانجام در ارديبهشت م

- بـود در كوچـه   رهرويفراتر از هر تعبيري،  ،وي. )8- 7: 1385 دستغيب،( سالگي در تهران درگذشت 52

ـاور سـفلي،   .(.ر طبيعت پيرامـون خـويش محـو گرديـد    زمين كه دهاي اساطيري ايران ) 62- 61: 1387 س
 حجم سبز، مسافر، صداي پاي آب، شرقِ اندوه، آوارِ آفتاب، هازندگيِ خواب، مرگ رنگدفترهاي شعر او 

  .)14- 13:  1375 حقوقي،(هستند  ما هيچ، ما نگاهو 
ـازي، ( وفيه زاده شـد من هدر روستاي تال در حوم 1935احمد عبدالمعطي حجازي به سال  : 1966 حج

ـيل فارغاز مركز تربيت معلم قاهره  1955وي در سال  .)6 ـال    .گرديـد  التحص ـاني از بهتـرين س ـاي  ديرزم ه
ـان شـهر ناپديـد     سان خيزابهسر آورد و هرچند بهش را در غربت بهازندگي ـاي خروش اي در فراسوي دري
ـتر   هزمينپس). 215- 214:  1981 فهمي،( بود ياد روستا همچنان در روان ناخودآگاهش برجاي ،گرديد بيش
ـان روشـن  دهـد؛ بـه  اي از طبيعت رازآميز روستا شكل ميهاي او را نگارهسروده ـازه  بي ـلي   تـر س ـاي اص ه

 تكرارشده در شعر عبدالمعطي حجازي كه قالب موتيف به خود گرفته همان عناصر ادبيات رمانتيك اسـت 
بال  همدينتوان به دربند ستم مي ههاي شعري اين شاعر آزادترين دفترهاز برجست.) 15- 14: 1995 غالي، أبو(

ـاره كـرد   الليل هكائنات مملكو  أشجار األسمنت، للعمر الجميل همرثي، اوراس، لم يبقَ إالّ االعتراف ،قلب  اش
  .)5: 1993 حجازي،(

ـازي طـرح  ترين ويژگي مشترك شهرسرودهاينكه برجستهنظربه ـ هاي سپهري و حج اي روشـن از  هگون
ـاه  ، پيش از بررسي سرودهاست» گرايي فرهنگيبدوي«تر بيان دقيقيا به» گراييبدوي« هاي آنان، مبحثي كوت

ـار غربـت و    يابد و در ادامه، نمودهاي آن در قالب چهار محـور اساسـيِ  گرايي اختصاص ميبه بدوي اظه
ـتا بـه  ازميان رفتن گذرگاه روستا، نكوهش شهر و مظ دليلاندوه به - اهر مدنيت موجود در آن، ستايش روس

درقالب سفر واقعي يا خيالي مورد بررسي و تطبيق  و سفر و آرمان سياحت ،عنوان زادگاه نخستين نوع بشر
  .گيردقرار مي
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1يگرايبدوي - 3
  

بـر   گراييدر اصطالح، بدوي .ي و آغازيئمعني ابتدامعني اصل و آغاز است و بدوي بهمبدأ در لغت به
متضمن هر نوع عالقه به  گراييبا اين توضيح كه مبدأ ،شودهاي گوناگون گرايش به گذشته اطالق ميوهجل

ـاخ نمودهاي بسيار متنوعي دارد كه به گراييبدوي اما. ... استبازگشت به اصل و مبدأ   هطوركلّي در دو ش
ها توان بر توجه به پديدها ميزماني ر گراييبدوي. گيردفرهنگي جاي مي گراييزماني و بدوي گراييبدوي

  ).»مبدأگرايي« :داد(هاي گذشته اطالق كرد  و دستاوردهاي زندگي، فرهنگ و هنر انسان در زمان
هاي طبيعـي بـر   ها، پديدهدر تمامي زمينه ،موجب آناي است كه بهگسترده هگرايي فرهنگي شاخبدوي

برخورد سرايندگان و  هگرايي فرهنگي در نحويهاي بدويكي از صورت .هاي ساختگي برتري دارندپديده
ـيو     نگارندگان رمانتيست، سمبوليست و سوررئاليست نمود مـي  ـان هريـك بـه ش ـاص خـود    هيابـد؛ اين خ

ـان نماينـد    شائبهترين و بيكوشند تا بدوي مي از  .ترين احساسات و ذهنيات خود را بدون دخالـت عقـل بي
ـان     هنيافتـ رج نهادن به انسان تعليمگرايي فرهنگي، اترين پيامدهاي بدويمهم ـتين يعنـي هم وحشـي  «نخس

كه در حيات فرهنگي اروپا در قرن هجدهم پديد آمد و بـر گـرايش بـه    - اين تفكر  هاست؛ ريش» 2ارجمند
ـان ( نخستين استوار است هنيافتگناهي انسان تعليمپاكي و بي موردتوجـه سـرايندگان و انديشـمندان      - )هم

ـا اسـطوره  افسانه هبازگشت به گذشت شكال گوناگونِو در اَ رمانتيست قرار گرفت ـت اي ي واقعـيِ   هاي، گذش
 .شددر رؤياهاي آنان مطرح  ،بهشت گمشده هآفرينش دوبار برايناپذير شده و تالشي پيوسته و پايانآرماني

  . اندنيز ناميده» بازگشت به اصل«و » روييدن بر ريشه«، »بازگشت به ريشه«اين گرايش را 
ويـژه در  بـه  ،هاي يادشده در اشعار رمانتيك معاصـر عربـي  گرايي با ويژگيتوجه است كه بدويايانش

 هستندهايي كه عصياني سروده ،، نمودي روشن يافته استاندهآثاري كه پس از جنگ جهاني دوم پديد آمد
ـان   ؛عربـي  هواقعيت سرشار از تباهي و اندوه موجود در جامعـ  برضد ـابي از آرم ـا    و بازت گرايـي سـراينده ي

دوري گزيدن از تصنع، بازگشت به سرشت  ي بههمه فراخواناين .)175: 1980 ،هجيد(هستند  متن هنويسند
ـاد شـهرگريزي و نـداي     نخستين و فطرت راستين و توجه به خواهش هاي پاك روح بشري اسـت و فري

  .)173 :2005 عبد الحميد علي،( بازگشت به دامان طبيعت

                                                 
1- Primitivism 

2- The Noble Savage  
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  هاي گذرگاه روستا در شعر سپهري و حجازيبه خاطر از ميان رفتن نشانه اظهار اندوه - 4

ـاي توليـد،   دگرگـوني  دوران معاصر با ظهور و فزوني يافتن مظاهر مدنيت و شهرنشيني جديـد،   بنياده
ـتن آتـش جنـگ   و با شـعله ...  گسترش و ديگرگوني روزافزون دانش، هنر، ادبيات، فلسفه و ـاي  ور گش ه

در سراسـر   ،هاي بيشتر شاعران معاصـر سروده ،روايناز ؛است شدهزمان ر سراسر جهان همبرانداز دخانمان
ـت اي روايت درد، رنج و ناتواني انسان امروز از رويارويي با حقيقت ديگرگـون گونهبه جهان، طبيعـت،   هگش

ازي هاي سهراب سپهري و عبـدالمعطي حجـ  اين اظهار اندوه در سروده .زندگي و همنوعان خويش است
ـتين،    نابودي  :اند ازداراي دو نمود آشكار است كه عبارت ـادگي نخس ـاكي و س و  مناظر طبيعي و آاليـش پ

  .احساس غربت، تنهايي، سكوت و سكون انسان در شهر

  از ميان رفتن مناظر طبيعي و آاليش پاكي و سادگي نخستين  -1- 4

ـاي بشـري    تهي از ارزش روح وآور و بيهاي سهراب سپهري، سيمايي ماللشهر در سروده ـاي مان ه
شهري كـه   ،صراحت، انزجار خويش را از زندگي در شهربه» نداي آغاز«كه وي در شعر زيباي چنان ،دارد

 زنند، شهري كه در آن هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نيست و كسيمردمش حرفي ازجنس زمان نمي
  :ردداابراز مي ،شوداز ديدن يك باغچه مجذوب نمي در آن
مـن كـه از   / بايد امشب بروم.  .. /مردم شهر هو منوچهر و پروانه و شايد هم/ مادرم در خواب است ...

هيچ چشمي عاشقانه به زمين / حرفي از جنس زمان نشنيدم/ بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم
 ... مزرعه جدي نگرفت اي را سر يككس زاغچههيچ/ كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد/ خيره نبود

  .)219- 218: 1375 سپهري،(
آاليـش روح  نفرت شاعر از انساني است كه مدنيت و تمدن جديد حقيقت بي هكننداين سروده ترسيم

اندازهاي طبيعت اين بستر و مناظر و چشمآدمي و نوع نگرش او به هستي را ديگرگون ساخته تا بدانجا كه 
سر  هباغچه و زاغچ هرا ازياد برده است و اشتياق برخاسته از ديدن سبزينرويشگاه ديرين آفرينش و كائنات 

ـاهي عاشـقانه    مزرعه را به ـين نـه نگ ـاهي اسـت     ،دست فراموشي سپرده است و نگاه او به مادر زم كـه نگ
  .حسابگرانه و مادي
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- اي بـي نيز به زيبايي با ترسيم تقابلي عناصر و نموده» صداي پاي آب«سپهري در بخشي از شعر بلند 

ـاس، لطيـف و شـكنند      روح و سنگي زندگي صنعتي شهر دربرابر سازه ـار از طـراوت و احس ـاي سرش  هه
اندازهاي طبيعي را فرياد كرده و ناخرسندي خويش را هاي گذرگاه روستا و چشمطبيعت ازميان رفتن نشانه

  :انجامد ابراز داشته استكه به نابودي طبيعت بكر مي هاييبرنامهاز 
لشگر پروانه به  هحمل /باد به معراج حباب صابون هحمل /كاشي مسجد به سجود هحمل ... /بود شهر پيدا

  ).168- 166: همان( ... كشيسنجاقك به صف كارگر لوله هدست هحمل /دفع آفات هبرنام
هاي طبيعت و سازه هترين عامل نابودكننددر اين شعر، صنعت و زندگي صنعتي جديد را مهم ،سراينده

عنوان جرياني ماند و باد بهچرا كه با وجود كاشي ديگر خاكي براي سجده باقي نمي ،دانددر آن ميموجود 
كـش  ها را در برابر سـموم آفـت  پروانه ؛اي شيميايي است ناسازگار استطبيعي با كف صابون كه فرآورده

در كنار آب پـرواز كننـد    هاي فوالدينها نخواهند توانست با گذر از لولهماند و سنجاقكتاب مقاومت نمي
همه هيچ نيست جز ابراز اندوه و حسرت شاعر بر ازميان رفتن تدريجي مناظر اين .)130: 1385 مكوندي،(

  .طبيعي گذرگاه روستا
متأثر از اسباب متعددي  ،احمد عبدالمعطي حجازي نيز مانند سپهري و بسياري از سرايندگان رمانتيست

 روستاي زادگاهش و احساس غربت و تنهايي درميان انبوه شهرنشينان استها دوري او از ترين آنكه مهم
دهد؛ وي دست ميآور و همراه با نكوهش از شهر بهتصويري زشت، مالل ،)57: 1389 سيفي و انصاري،(

روست را ياراي بر دوش كشيدن اندوه و مالل، احساس بيگانگي و پوچي و قساوت شهر نيست و ازهمين
ـته  هاي بنيادين سرودهاعماق وجودش ريشه دوانده و به يكي از انديشه كه شهرگريزي در هاي او بدل گش

  . است
ـپهري در شـعر    ، درسـت بـه  )درختان سيمان(= » أشجار األسمنت«در شعري با نام  ،حجازي ـبك س س

- هاي سيماني كه همچون رويش قارچ پس از باران، بـه از رويش بيگاه و روزافزون سازه» صداي پاي آب«

گويد هايي سخن ميآورند، ابراز نفرت و انزجار نموده است؛ او در اين سروده از برجكلي انبوه سر برميش
- ريزش باران بر روي اين توده ؛گذارندكه روي زمين را پوشانده و جايي براي قد كشيدن گياهان باقي نمي

  :دهدجان، معناي حقيقي خود را از دست ميخاموش و بي هاي سيمانيِ
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و ال معنـى لهـذا   / فال موضـع للعشـبِ  / األرضِ هيكسو قشر/ كنبات الفطرِ/ ذا شجرُ األسمنت ينموو ه
  .)600- 599 :1993 حجازي،( ... فوقَ الحجرِ المصمت/ المطرِ الدافقِ

ـا و بـرج  آميز ساختماناشاره به فزوني يافتن و رشد سحر براي ،در اين سروده، عبدالمعطي حجازي - ه

كـه  » ينمـو «از فعـل   ،روستا شده هروح شهر كه جايگزين گياهان و درختان بهشت گمشدهاي سيماني بي
توانـد در يـك خـوانش    در شعر صداي پاي آب است بهره گرفته و مخاطـب مـي  » رويش«معادل مصدر 

رويـش   /شـهر، پيـدا بـود   : هاي مطرح در اين دو شعر را احساس نمايـد تطبيقي نزديكي و شباهت انديشه
  .األرض هيكسو قشر /كنبات الفطر /و هذا شجر األسمنت ينمو=  آهن، سنگهندسي سيمان، 

ـامعلوم   نامـه (= » همجهول هإلى مدين هرسال«حجازي در شعر  ـتن نامـه  )اي بـه شـهري ن اي را كـه در  ، م
وي در اين نامه  .گويداش نگاشته براي مخاطب شعر خويش بازميرؤياهاي خود خطاب به پدر درگذشته

 خاموشِ هجانش، از طبيعت تهي از باغ و مرغزارش، از مردمان غبارگرفتبي هو مظاهر مرداز زندگي شهري 
زماني است براي دويـدن و   همنزلاي و سنگي زندگي برايشان بهكه تمام لحظات شيشه ،اشدرخودفرورفته

 ايتودهشهر در چشم شاعر جز  ،در اين سروده .كار كردن و هرگز به آرامش نرسيدن، شكوه سر داده است
  : و تب و تاب تابستاني دوزخي و ماندگار چيز ديگري نيست ،شيشه و سنگ از

ـا    / من الزجاجِ و الحجر هرسوت في مدين/ و كان أن عبرت في الصبا البحور/ أبي ـا خالـد، م الصيف فيه
  .)133 :همان( ... فلم أجد لها أثر هبحثت فيها عن حديق/ بعده فصول

  نهايي، سكوت و سكون انسان در شهراحساس غربت، ت -2- 4

آلود و تصنّعي، احساس غربـت خـويش را   با ترسيم فضايي غم» صداي پاي آب«سپهري در شعر بلند 
ـاي بـدوي و   كه در آن ديگر نشاني از پديدهجايي ،كندشهر روايت مي هاز رويارويي با واقعيت دنياي مرد ه

وزد، درخـت  خوانند، باد نمـي ه در آن مرغانْ آواز نميشود، جايي كبكر طبيعت آغازين خداوند ديده نمي
هاي يبازدر شهر شعر سپهري برروي اسباب ؛اش نفسي تازه كندسايه هصنوبري نيست كه انسان در سبزين

  :هاي سهمگين و باشكوه دريا جز يادي برجاي نمانده استكودكان خاك نشسته است و از خيزابه
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 هپشـت سـر پنجـر   / آيدپشت سر باد نمي/ خواندت سر مرغ نميپش/ پشت سر نيست فضايي زنده ...
موج، به ساحل،  هپشت سر خاطر/ ها خاك نشسته استپشت سر روي همه فرفره/ سبز صنوبر بسته است
  ).178: 1375 سپهري،( ... ريزدصدف سرد سكون مي

او از زندگي  تصوره گرا كاي است بدويروشني نمايانگر غربت و اندوه ملموس سرايندهاين سروده به
كه زندگي صنعتي ازآنجا ،و متمايل است هاي طبيعي آفرينش در زندگي انسانو زنده بودن به حضور پديده

جا در چشم او غبارآلود، گرفته و چيز و همههمه ،هاي طبيعي استامروز بشر معادل مرگ طبيعت و آفرينه
حتي سياحت و سـفر  » مسافر«كه در شعر جاتابدان ،رسدنظر ميها غريب بهاين همغموم و بلكه فراتر از هم

نزد سپهري گرفتـه اسـت و    ،زدودن مالل خاطر و شادماني و انبساط روح است هكه براي بسياري ماي هم،
  :دهدو بوي روغن مي ،سياه

و / دادو بوي روغن مـي / گرفته بود و سياه/ و از تالطم صنعت، تمام سطح سفر/ سفر پر از سيالن بود
ـان ( ... كنار هم بودنـد / هاي مجالشيارهاي غريزه و سايه/ هاي خالي مشروب،وي خاك سفر، شيشهر : هم

193(.  
ـپهري، در هي    ،»همجهول هإلى مدين هرسال«عبدالمعطي حجازي نيز در شعر  ـ ماننـد سـهراب س ت يـك  ئ

اي سـراينده  ،اسـت  شدهروح زندگي شهري پديدار طبيعت و بيزار از مظاهر بي هستايند رمانتيست هسرايند
خدا نشان  هطبيعت آفريددست بشر است و در آن از  هچيزش ساختكه از سفر به شهري مصنوعي كه همه

ها، معبد شهر حجازي، چراكه مانند بسياري از رمانتيست ،شود احساس غربت و مالل داردسبزي ديده نمي
و  گيرنـد اموش كـه يـك لحظـه آرام نمـي    آلود خنه شهري با مردمان تبدار غبار ،طبيعت جاندار روستاست

  :يابدشان تنها در تنظيم زمان براي كار كردن معنا ميزندگي
  ... كم تكونُ ساعتك؟/ ... لو كلَّموك يسألون/ و دائماً على سفر/ و أهلُها تحت اللهيبِ و الغبارِ صامتون

  ).133، 1993 حجازي،(
ـار از مـالل و     )سـروده ويرانـه (= »  هطللي«در شعر  ،سبك سپهريدرست به ،حجازي ـاني سرش ـا زب ، ب

ـ  در جوار تصنّع بي ،عمر خويش هرفتبر زمان ازدست ،دردمندي و سوگواري زنـدگي   هحاصـل و بيمارگون
ـ   ،پس از گذشت ديرزماني ،چراكه اكنون ،باردشهري، اشك حسرت مي ـاليان رفت دور  هدريافته كه انتظار س

ـته     چهارديواري خانههاي شهر يا در كنج عزلت خانهدر قهوه ـيد را از او دريـغ داش ـاي خورش اي كه پرتوه
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هاي بسته تنها پنجره هايي كه او ازپسِسال ،برايش هيچ رهاورد اميدبخش و شورآفريني درپي نداشته است
گر خورشيد بوده و خورشيد بدون آنكه به درون خانه بتابد و گرماي آن با جسم بيمارش تماس پيـدا  نظاره

  :اي ديگر تغيير مسير داده استخانه سويكند به
ـنونُ التـي   / ساء ما فَعلَت. كُلُّ المقاهي انتظار/ و لم تَعد بغَد/ فالشمس قد رجعت!/ يا صاحبي قفا بِنا الس

و المست جلدنا المعتلَّ و / هضارعين إلى شمسٍ تخللت البللور واهن/ و نحنُ على موائد في الزوايا/ تمضي
  )576 :همان( ... فما نَعمنا و لم ينعم بها الجار/ نَّا إلى جارناع/ انحسرت

 هساكت و افسرد و اي است كه از طبيعت خاموشساده هاين سروده، نمايانگر دلتنگي و مالل روستازاد
  ،بيان احسان عباسبه .جان آمده استشهر به

 ،ازمند همدلي و صميميتاحساس تنهايي حجازي درحقيقت احساس تنهايي و غربت غريبي است ني
كس در شهر براي او غريبه اسـت  چيز و همهسان كه در روستا بدان خو گرفته و دريغ آنجاست كه همهآن

  ).122: 1978( نصيب مانده استو او حتي از داشتن دوستي بي

  نكوهش شهر و مظاهر مدنيت موجود در آن در شعر سپهري و حجازي - 5

...  ها ودر اين جستار يا در قالب ابراز انزجار از اماكن بسته، ساختماننكوهش شهر و مظاهر مدنيت آن 
ـاي  در سـروده  ،... هاي صوتي وو يا به شكل ابراز نفرت از اضطراب و هياهوي زندگي صنعتي، آلودگي ه

  :دو شاعر، مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است

  ... ها واز اماكن بسته، ساختماندلتنگي ابراز  -1- 5

آور و مرده از بلكه پيرنگي مالل ،روح و اندوهبارتصويري بي» صداي پاي آب«ويژه در شعر هري بهسپ
ـاعري اسـت    ،سازدروي بيننده آشكار ميشهر و مظاهر مصنوعي مدنيت موجود در آن را پيشِ چراكه او ش

ـان   ـايي  ،رمانتيست و آرزومند طبيعتي زنـده و روي ـار   ج ـاختن اكـه كبـوتران را در آن ي ـيان باشـد   ي س  ؛آش
ـا و  روزافزون ساختمان هاز توسع ترسادهبيان روست كه از رويش هندسي سيمان، آهن و سنگ يا به ازاين ه
  :هاي بلند در شهر ناله داردبرج
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رويش هندسي سيمان، آهـن،  / شهر پيدا بود/ شستمي شط هها را در خاطراستكان/ مادرم آن پايين ...
  ).166- 165: 1375 سپهري،(. .. سكفتر صدها اتوبوسقف بي/ سنگ

برآن است تا مخاطب خـويش را از دور  » شط هخاطر« عبارتدر اين بخش از سروده، با آوردن  ،شاعر
هاي جاري جويبارهاي روستا آگاه سازد و روايـت  و هجرتش را از جوار آب ،از شط شدن انسان ديروزها

» شسـت شط مي هها را در خاطراستكان«بند له پس از بالفاص دليل،همين؛ بهتلخ اقامتش در شهر را بازگويد
ـنوعي و بـي   كشي، با ساختماناز نمودار گشتن شهري غريب با آب لوله ـاي مص ـيماني، آهنـي و   ه روح س

  . ها ابراز اندوه كرده استكبوتر اتوبوسبي گون هندسي و از سقفسنگي در اشكال گونه
از » شهري كه بايد باشد«زيرا  ،كه كاشان شهر حقيقي او نيستدارد اين شعر نيز شاعر اعالم مي هدر ادام

هايي كـه وي بـراي   هشيار از نشانه هشهري كه اكنون هست، تفاوتي ملموس دارد و خوانند«نظر سراينده با 
ـيده و بـي  يابد كه شاعر از ساختمانده درميكرشهر خويش ترسيم آرمان طـراوت  ها و ديگر اماكن سرپوش

ـازه  هزدجان آمده است و فراتر از دود و غبار و تيرگي شبشهرهاي موجود به ـاي شـهر در جسـت   س - ه

- از آلودگي دوركه گياهانش را به ،آنجاست ههاي زندجوي فضاي باز و علفزارهاي نمناك روستا و باغچهو

واز نبا تغيير طبيعت روح ،جان و روان او ،روازهمين  ؛هاي دنياي شهر امكان دم زدن و نفس كشيدن هست
ـتا  «به » هاي سياه شهرشب«آور شهر، از كننده و ماللهاي خستهروستا به بنيان ـابي روس گـذر  » روزهاي آفت

  :شنودرا از سقف بهار مي »چك چلچلهچك«انديشد و صداي مي» طرف ديگر شب«كند و به مي
ـا تـب    / شهر من گم شده است/ شهر من كاشان نيست/ اهل كاشانم اما ـاب مـن ب اي در انـه خ/ من با ت

- من صداي نفس باغچه را مي/ من در اين خانه به گمنامي نمناك علف نزديكم/ امطرف ديگر شب ساخته

  .)170 :همان( ... چك چلچله از سقف بهارچك/ ريزدو صداي ظلمت را وقتي از برگي مي/ شنوم
ـا   )به اميـد ديـدار   (=» إلي اللقاء«اي با نام عبدالمعطي حجازي نيز در سروده ـبيه آنچـه در    ب ـاراتي ش عب

ـيني   بار و نفرتشود به نكوهش مظاهر ماللتهاي سهراب سپهري ديده ميسروده انگيز مـدنيت و شهرنش
ـيماي   گون و ساختارهاي مصنوعي بـي جديد پرداخته است، مدنيتي كه با اشكال هندسي گونه روحـش س

ـان را از او گرفتـه و او را بـه     هنيك و پسنديد آاليش طبيعت را ديگرگون ساخته و منشِنخستين و بي انس
  : شده بدل ساخته استاحساس با يك قلب يخي منجمدكائني بي
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ـا ويَلـه مـن لـم     / ما شربته في الضحى من اللهيـب / هتجترُّ في الظهير/ قيعانُ نار/ هالكبير هشوارع المدين ي
يا ويلـه مـن   / المربعات و المثلثات و الزجاجغيرَ / غيرَ البناء و السياجِ و البناء و السياج/ يصادف غيرَ شمسها

ـازي، ( !كُلُّ الزمانِ حولَ قلبِه شتاء/ يا ويلَه من لم يحب/ خالٍ من اللقاء/ و يوم عطلته/ ليلُه فضاء  :1993 حج
38(.  

ـ  هزميندر اين سروده، پس روح او از زنـدگي شـهري و روابـط بـي     هذهن شاعر از فضاي مدرن، تجرب
هاي معماري در اي احساس تراژيك در متن روابط اجتماعي و فرهنگي و سازهحكايتگر گونهساكنان شهر 

ها فروغ خورشيدش و در ازدحام برجشهرهايي كه شهرنشينان در پرتو بيكالن ،شهرهاي جديد استكالن
ها نساناند، از ديگر اهداي، اسير شگونش در حصار اشكال هندسي مصنوعي و شيشههاي گونهو ساختمان

ـاي طبيعـت   اند و از فصلكه با معماي عشق بيگانهاند، آنانهاي خويش خزيدهخانهبريده اند و به خلوت ه
  . شناسندجز يخبندان و سرماي سوزناك، فصل ديگري را نمي

تصـويري   با نكوهش شهر، ،)سوي روستاكوچ به(= » إلى الريف هالرحل«عبدالمعطي حجازي در شعر 
ك و حسرتبار و سرشار از آاليش از شهر و شهرنشينان و هرآنچه از مظاهر مدنيت جديد در گرفته، تاريغم

ها كفتر اتوبوساز سقف بي» صداي پاي آب« اگر سپهري در شعر بلند ؛آن وجود دارد مجسم ساخته است
 در ايـن شـعر،   ،- كه تصويرگر فقدان نمودهاي طبيعت زنده در شهرهاي جديد است-  در شهر شكوه دارد

- دار قطار كه پرتوهاي خورشيد بر آن نمـي گويد كه در ايستگاه سقفحجازي از انبوه مسافراني سخن مي

ـيج از   مسافراني كه خسته و تكيده و مبهوت، ،اندتابد و هواي آزاد طبيعت بدان راه ندارد درانتظار نشسته گ
ـپارند و    به ،انداختهكه قمار زندگي را بحاليدر ،هاي شلوغها و ازدحام خياباندود ماشين سـوي خانـه رهس

ـته  ههمچون پيراني سالخورده يا انبوه مسافران يك كشتي و يا ب ازنبـرد سـر بـر    سان سپاهيان زخمـي و خس
  : افتدراه ميزنان بهاند و قطار سوتهاي قطار نهادهديواره

ـار  / نتظارتحصي عذاب اال هو ساع/ ... تضاء في النهار همسقوف/ هفي أسفلِ المدين همحطَّ  ... /و صـفَّر القط
ـاب  / العائدون من شوارع الغبار/ القطار هتغزله مدخن تغزله أنوفهم،/ الكُلُّ متعبون و الدخان من مطحن األعص

كـأنهم  / كأنهم عجائز تهدموا علـى جـدار  / أرخوا رؤوسهم على حوائط القطار/ همن المدين/ القمار همن مائد
  ).182- 181 :همان( ... /هم عساكرٌ جرحى و قد عادوا من الميدانكأن/ هتكدسوا على سفين/ مهاجرون
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  ... هاي صوتي وابراز نفرت از اضطراب و هياهوي زندگي صنعتي، آلودگي -2- 5

شـهري   ،گريزداز شهر و تمام مظاهر مدنيت و شهرنشيني مي» به باغ همسفران«سپهري در شعر زيباي 
پـوالد،  / گالبي و اوج گرفتن صنعت/ عصر فرود طبيعت كه خاك سياهش چراگاه جرثقيل است و در اين

دور از هياهو ها دميده و رؤياي لطيف خوابي پاك و آرام و بهرحمي را در جسم انساندلي و بيروح سنگ
  :درزير شاخسار درختان را از آنان دريغ داشته است

ـايي  بيا تا نترسيم از كوچه /ترسممن از سطح سيماني قرن مي/ هايي كه تاريك هستنددر اين كوچه...  ه
روي هبوط گالبي در اين عصر معـراج  مرا باز كن مثل يك در به/ ثقيل استچراگاه جرِّ/ كه خاك سياشان

  ).223: 1375 ي،رسپه( ... دور از شب اصطكاك فلزات/ مرا خواب كن زير يك شاخه/ پوالد
ـيماني و كوچـه   و بـرج  هابه ساختمان ،نگاه شاعر در اين سروده به مظاهر مدنيت جديد ـاي س ـاي  ه ه

ـتا، صـداي گـوش خـراش     جاي آواي دلبه ،هاسياه شهر كه پيوسته از آن هشدآسفالت انگيز پرندگان روس
ـان  و صداي برش فلزات و قرار گرفتن توده ،شودجرثقيل شنيده مي هاي فلزي برروي يكديگر آرامش انس

به فراسوي جهان صنعتي مدرن و به  كهآن دارد  سودايشاعر  .است ش همراهنكوهبا  ،سازدرا مشوش مي
گرايي شاعر را باور يقيني او خاستگاه اين گذشته«برخي منتقدان و صاحب نظران  ؛هاي دور بگريزدگذشته

  .)28: 1385 دستغيب،( »اندگناهي طبيعت و فطرت آدمي دانستهبه پاكي و بي
ـاپي بمـب  انمانهاي خشعر مذكور، شاعر، ملول از تداوم جنگ هدر ادام ـا و  برانداز و صداي انفجار پي ه

بلكه حتي خواب و خيال و  ،تنها آرامش و آسايش از انسان معاصر ربودهكه نه ،پوشهاي زرهحركت تانك
ها دارد و محـزون از آن اسـت   گناه را نيز آشفته و پريشان ساخته است، شكوهرؤياهاي كودكان معصوم بي

ـاي نـرم و لطيـف و سـرخوش     جاي بيدار شدن با نـوازش به ،كه مردمشكند اي زندگي ميكه در دوره ه
  : پرندازخواب مي ،ريزانزده از صداي توپ و تانك، گريان و اشكسرايي پرندگان، وحشتگشتن از نغمه

ـاي تـو بيـدار خـواهم شـد     و من در طلوع گل ياسي از پشت انگشت/ صدا كن مرا ... / وقـت و آن/ ه
هايي كه من خواب بـودم و تـر   حكايت كن از گونه/ كه من خواب بودم و افتاد هاييحكايت كن از بمب

پوش از روي رؤياي كودك گذر در آن گيروداري كه چرخ زره/ بگو چند مرغابي از روي دريا پريدند/ شد
  .)223: 1375 سپهري،( ... قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسايشي بست/ داشت
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 هگرايي و بازگشت بـه جزيـر  زيبايي با طرح آرمان بدويبه» إلي اللقاء«عبدالمعطي حجازي نيز در شعر 
مرده نواز و روشناي بكرش، به ترك شهر صنعتي دلسرشار از زندگيِ روستا و به دامان سكوت ژرف روح

ـني  هبزرگي ب همشهرهاي دنياي معاصر با هشبِ كالن كه در نگاه او ،خواندجديد فرامي هو افسرد سان جش
چراكه خيلـي زود رقـص نـور     ،كاهدرسد كه اندكي از هياهوي مصنوعي شهر مينظر ميناچيز و حقير به
ناپذير اين جشن ناچيز رو بـه  نهند و با سرعتي وصفاش رو به خموشي ميهاي ساختگيدروغين و ترانه

  :و رنجورشوند و پاها خسته ها آرام ميحركات و پويه ؛رودتمام ميا
ـ  .../  همن الحيا هجزير/ و نورِه المضببِ الرقيق/ نسير تحت صمته العميق!/ يا ليتنا هناك  هالليلُ فـي المدين

ـيئاً يسـكت    / عيد قصير/ الحمقاء و الشراب هو السرع/ النور و األنغام و الشباب/ عيد قصير/ هالكبير ـيئاً فش ش
  ).40- 39: 1993 حجازي،( ... و يهدأ الرقص و تتعب القدم/ النغم

از سرانجام و فرجام سبدهاي ليموي  ،اندوهگين ،)سبد ليمو(= » ليمون هسّل«حجازي همچنين در شعر 
- مـي وميش هوا، آن را دمان، در گرگيان، سپيدهيگويد كه كشاورزان و روستاشاداب و باطراوتي سخن مي

ـاهوي  ولي در شهر، در ازدحام خيابان ،برندمايحتاج خود به شهر مي هو براي فروش و تهي نندچي هاي پرهي
ـبنم  ههايي از دود ماشين و گردوغبار، ليموهاي تازشلوغ و در هاله ـابش    خـورده مـي  ش پژمرنـد و درزيـر ت

  :   ها نداردكس حتي تمايلي به بوييدن آنپالسند و هيچخورشيد گدازان شهر مي
ـباح    !/ رأي يد جاعت، قطفتها هـذا الفجـ  / من روعها؟... ـبش اإلص ـا فـي غ ـات   / حملته لشـوارع مختنق

و الشمس !/ ال أحد يشمك يا لَيمون!/ مسكين!/ تمشي بحريق البنزين /أقدام التتوقف سيارات؟/ مزدحمات
  .)36: 1993 حجازي،( ! ...تجفِّف طلَّك يا لَيمون

  ي عنوان زادگاه نخستين نوع بشر در اشعار سپهري و حجازستايش روستا به - 6

آميز به طبيعـت و  اي جذبههاي تئوكريتوس مرتبط است با عالقهبنياد اشعار روستائي حتي بنياد سروده«
ـتغيب، ( »ادراكي رمانتيك از مردم عادي و احساس اشتياق نسبت به چيزهاي دورافتاده و غريب : 1385 دس

ـاهي   ها غگراست و شاعر در آنها ساده، تصويري و گذشتهگونه سرودهاين .)134 الباً با بينشي بـدوي و نگ
گونـه اشـعار،   در ايـن  .دهددست مينگرد و تصويري اساطيري و بكر از روستا بهروستامدار به طبيعت مي
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ـاكيِ  اي بـي و سفر بـه گونـه   ،بازگشت به طبيعت، به فطرت و سرشت انسان ديرين ـاهي و پ ـاني و   گن آرم
  . گرددن شعر مطرح ميبنيادي هانديش همنزلشود و بهغيرتاريخي تكرار مي
يا درقالب آرمان بازگشت به طبيعت  ،در اشعار دو شاعر ،زادگاه نخستين نوع بشر همنزلستايش روستا به

ـيم پـس   شوروستا و دوران كودكي مطرح مي ـاك از زنـدگي    زمينـه د يا به شـكل ترس ـاطيري و رازن اي اس
  .نمايدروستايي و پيشاصنعتي رخ مي

  بيعت روستا و دوران كودكيآرمان بازگشت به ط -1- 6

ـنود و در جهان صنعتي پرهياهوي امروز، تنها صداي پرندگان را در دل طبيعت مي ،سپهري ـان   ،ش از مي
او از رويشـگاه   ؛شناسد و با ردپاي بـز كـوهي آشناسـت   هاي پرندگان را ميگون، تنها رنگهاي گونهرنگ

پردازي و زايش و مرگ پرنـدگان را نيـك   نغمهگياهان در دل طبيعت آگاه است و زمان مهاجرت و كوچ، 
  :داندمي

ـاي  رنگ/ شناسممن صداي پر بلدرچين را مي.../  بابونه هو به بوييدن يك بوت/ من به سيبي خشنودم ه
- آيد، كبك كـي مـي  سار كي مي/ رويددانم ريواس كجا ميخوب مي/ اثر پاي بز كوهي را/ شكم هوبره را،

  ).173: 1375سپهري، ( ... ميردخواند، باز كي مي
ـاد اي از جهان هستي رسيده است و در پرتو گونهشاعر در اين سطور به درك تازه كلـي   اي تصور اتح

ـايي قـرن    هبا بياني شبيه عبارات رمانتيك والت ويتمن، شاعر و منتقد برجست ،هاتمام آفرينش و آفرينه امريك
آن را واالترين  ،مودها و مظاهر طبيعت فراتر رفتهبه ستايش طبيعت پرداخته، از توصيف سطحي ن ،نوزدهم

آفرينش قلمداد كرده و خـود نيـز در دل آن آرام گرفتـه     هها و عناصر سازندمعيار سنجش و ارزيابي پديده
ـتي نزديـك  انسان هرچقدر به طبيعت نزديك«چراكه  ،است رو كـه  آناز ،شـود تـر مـي  تر شود به مركز هس

: 1387 ساور سفلي،( »رخالف انسان و دستاوردهاي انساني، پاك مانده استب ،طبيعت داراي تقدس بوده و
283(.   

ـپهري بـه   هگرايانتمام مظاهرش در ادبيات رمانتيك و آرمانا طبيعت ب ـ سهراب س اي بـراي  سـوره  همنزل
ـايق نهف هاي طبيعت بازايستادهكه از انديشيدن در نشانهاز ديدگاه او آنان ؛تماشاست تـه در  اند و از درك حق
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ـا  هسور«وي در شعر  .انداي كيفر الهي گرفتار گشتهگونهاند بهدل آن روي برتافته ـين   ايـن در» تماش ـاره چن ب
  :سروده است

ـتم     هبرگي از شاخ/ زير بيدي بوديم ـاالي سـرم چيـدم، گف ـاز كنيـد، آيتـي بهتـر از ايـن       / ب چشـم را ب
/ هـوش  هدستشان را نرسانديم به سرشاخ/ تيمچشمشان را بس/ هاشان پر داوودي بودخانه ... /خواهيد؟ مي

  ).375: 1386سپهري، ( ... جيبشان را پر عادت كرديم
ـان   ـاد و نش وجـود خداونـد    هسپهري در اين شعر،  هستي و تمام كائنات را جلوه و نمود طبيعت و نم

چنين  .درجريان روانِ طبيعت بيدارِ تمام شاخسارانِ .هاي داوودي از برگ درخت بيد گرفته تا گل ،داند مي
ـاي  درختان در سـروده  هرويكردي نسبت به طبيعت و پناه جستن در دامان روستا و قرار يافتن درزير ساي ه

 )سرايي كنيم؟براي كه نغمه (=» لمن نغنِّي؟«ويژه در شعر حجازي به .شودعبدالمعطي حجازي نيز ديده مي
ـتا و  ، خطاب به با زباني خطابي ، رايرين انسانعنوان وطن و قرارگاه دبه ،نوستالژي بازگشت به روستا روس

ـادي  به ،مخاطب ،تصوير نموده است؛ در اين سروده، يانيروستا ـا    جاي رويكـرد م ـتي ي گرايانـه و ماترياليس
شود كـه بـه   رو ميهاي بينش نوستالژيك روببا گونه ،جاي بياني روايي كه حكايتگر تاريخ باشدكم بهدست

 هسـور «تفاوت شعر حجازي با  .خواندو به روزگار آشتي انسان با طبيعت فرامي بشري هعصر طاليي جامع
ـتا را درزيـر     هيعنـي انديشـ   ؛بوده اسـت » زير بيدي«اين است كه سپهري هنگام سرودن  »تماشا ـبز روس س
رحـم شـهر   ولي حجازي هنگام سرودن در حصار بـي  ،پرورانده استساري سبز در ذهن خويش مي سايه

  :بيدي هآرزوي سايرد
ـاي    / لكنَّ قبرَ أبي بقريتنا هناك يحفُّه الصبار/ ودعت أهلي و ارتحلت إلى هنا/ و أنا ابنُ ريف لـو أنّنـي ن

  .)33- 32: 1993 حجازي،( .هخضراء هفهاف/ هأوراقُها في األفق مروح! هبكفك تحت صفصاف
ـتن، حالـت    يقـرا  اعتباربه ،در اين سروده ،عاشق روستا هيعني همان روستازاد ،سراينده ن موجـود در م

 ،و درآرزوي بازگشت دوباره به روستا هواي گريه دارد شدهكسي را دارد كه در شهري غريب آواره و اسير 
» إنِّي أحبك أيها اإلنسان في الريف البعيـد «و » يا أيها اإلنسان في الريف البعيد« نداييِ چراكه ازسويي ترجيعِ

و أنا ابـن  / أنا الذي هرولت أياماً بال مأوى بدون رغيف«ار كرده و عباراتي نظير را در سراسر اين سروده تكر
ديگر و ازسوي ،هنگام مهاجرت به شهر داردحكايت از آوارگي او به» ريف ودعت أهلي و ارتحلت إلى هنا

ـاي بكفِّـك تحـ    «در عبارت » هتحت صفصاف«و » ناي بكفِّك«نشيني دو تركيب هم ـاف لو أنَّنـي ن » هت صفص
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هاي خود را بر روي بيدهاي مجنـون  زماني كه چنگ« ،آوردتصوير اسيران گريان يهود در بابل را فراياد مي
ـاززائي قـرار داد       امتداد كرانه ـاد گريـه، مـرگ و ب ـار، بيـد را نم  »هاي فرات آويختند و اهميت مذهبي اين ك

    .)34: 1388 هاكسلي و ديگران،(
- كي و نجابت و اصالت، ميعادگاه شوق و اشك و تنديس كـودكي مـي  پا هحجازي روستا را سرچشم

  :سرايدهاي سرشار روستا چنين ميها و پاكيدر ستايش زيبايي» إلى الريف هالرحل«وي در شعر  .داند
لـي  لو أنني نزلتك اآلنَ فَتَحت !/ اإلنسان هيا لُقم/ يا بيدر الطائر يا مرعى البهيم/ األلوان هأيتها الحقول يا نقي

/ نفسي التي أعتقها من سجنها الرحيـل  ... /يا موطني القديم/ قف :لو أنني مشيت ما وجدت من يقول/ الذراع
ـا / تلتمس الحنان/ تغسل ما في صدرها من الدخان/ تطوف فوق جوك النبيل / تلتمس العمرَ الذي انقضى هن

  ).186- 184: 1993، حجازي( ... هولالطف هو من رفاق الضحك و البكاء،إخو/ تلتمس الذي نما من الشجر
ـته  در جايگاه بهشت گمشده- در اين سروده، شاعر طبيعت را  ـاي دور در آن اقامـت   اي كـه در گذش ه

ـاكي و بـي    - ياد كرده» دانايي بود هباغي كه در طرف ساي«داشته و سپهري از آن با عبارت  ـاد پ ـاهي و  نم گن
هاي آن خو گرفتـه و  هاي پاك دشتها با رنگن رنگخلوص قرار داده و سرشت او همانند سپهري از ميا

كارگيري مكـرر  ويژه بهدر اين شعر به .گويدهايش سخن ميزارهايش و چرندگان چراگاهبا پرندگان خرمن
باغ بهشت است، باغي با  هكننددر ذهن مخاطب تداعي )اي اقامتگاه ديرين من (=» يا موطني القديم«تركيب 

كـودكي خـويش را در    هيادبودهاي معصومان ،از ديرگاه ،انسان بيان حجازيش كه بهآاليآسماني پاك و بي
  .امانت نهاده استآغوش مهر درختان سبزش به

  اي اساطيري و رازناك از زندگي روستايي و پيشاصنعتيزمينهترسيم پس -2- 6

ـافر   سفر اساطيري گريزي خيالي است به ـان ازلـي و مس درحسـرت   ،ندر آ ،سوي آرامش و اشتياق زم
ـاد مـي  بازگشت به جهان روشنايي - ها و نور، پيوسته هبوط و فرود انسان را به تاريكي اندوهبار تاريخ فراي

   .آورد
ـياري از سـروده   همايـ هاي ديـرين، بـن  بازگشت به دوران اساطيري و گذشته هآرمان و انديش ـاي  بس ه

اي اسـت  در جستجوي بهشت گمشـده  پرداز واي اسطورهوي سراينده .دهدسهراب سپهري را تشكيل مي
  .)66: 1387 ساور سفلي،( كه سكونتگاه انسان در اعصار كهن بوده و انسان معاصر آن را از كف داده است
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- گراي معاصر بـه تصويري از وضعيت كنوني خويش را در جهان مادي» سبز به سبز«سپهري در شعر 

پوشالي آن بدل گشته و ساكنانش به مبارزه با  هترين اسطوراسطورگي به بزرگجهاني كه بي ،دهددست مي
باور، چاره را در بازگشت اسطوره هميان، سراينددراين ،اند وهاي نياز نخستين برخاستههاي راز و كيشآيين

  :هايش را بزدايدانديشد كه خستگياي روشن ميبيند و به برّههاي رازآلود اساطير ميبه آيين
ـاريكي / ام را بچردكه بيايد علف خستگي/ روشن هستم هك برّفكر ي/ من در اين تاريكي / من در اين ت

در گشودم / من در اين تاريكي/ كه دعاهاي نخستين بشر را تر كرد/ بينمزير باراني مي/ امتداد تر بازوهايم را
  ).389- 388: 1386 سپهري،( ... هايي كه به ديوار اساطير تماشا كرديمبه طاليي/ هاي قديمبه چمن

در «چراكه ، آاليشي استگناهي و بياي و نماد بيدر اين سروده تصويرگر فضايي اسطوره »روشن هبرّ«
» سـوي خـدا  روشن، مظهر پاكي و روشنايي و رهنمـوني اسـت بـه    ههاي قديم، برّاساطير و در اديان ملت

آسمان بلنـد كـرده و بـراي     كردار بشر نخستين، بازوانش را بهبه ،و شاعر در اين شعر) 22: 1369 نفيسي،(
و از سوي ديگـر علـف،    ،روشن را با تر بودن بازوان، باران و آب هسو برّازيك ؛آمدن باران دعا كرده است

اكنون در شـعر او   اندكه روزي سبز بوده »هاي قديمچمن« .ها را با يكديگر پيوند زده استها و ريشهچمن
  .)19- 18: 1371 حسيني،( اندستهبه رنگ طاليي بر ديوار اساطير زمان نقش ب

- آاليش روستا به ترسيم پسهاي بيشعر ديگري كه سپهري در آن با الهام از تصاوير طبيعت بكر و باغ

ـاعر در آن   » صداي پاي آب«اساطيري و رازناك بهشت گمشده پرداخته شعر بلند  هزمين ـاغ  «است كـه ش ب
در آن  »وحشـي ارجمنـد  «/ بـدوي  هنيافتـ ه انسان تعليمسبز بهشت دانسته ك هرا قوسي از داير» معهود آبائي

  :هاي زندگي شهري امروز بركنار بوده استاز پيرايه ،خوشبخت و خرسند ،داشته و يسكن
ـاه و    هباغ ما نقط/ باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه/ دانايي بود هباغ ما در طرف ساي برخـورد نگ

ـال خـدا را آن   هميـو / سبز سعادت بـود  هيرباغ ما شايد، قوسي از دا/ قفس و آينه بود جويـدم در  روز مـي ك
 هدسـت، فـوار  / داشـت تا اناري تركي برمـي / چيدمتوت، بي دانش مي/ خوردمآب، بي فلسفه مي/ خواب

  ).162- 161 :1375 سپهري،( ... شدخواهش مي
ر بودن آن اسـت  گيمقابل آفتاب هدر فرهنگ برزيگري و كشاورزي، نقط ،سايه قرار داشتن باغ درطرف

ـته و   هرسد سهراب سپهري نيز هنگام سخن گفتن دربارنظر ميو به موقعيت مكاني باغ به اين نكته نظر داش
ـناي   با ترسيم مختصات جغرافياييِ باغ دانايي در سايه برآن بوده است تا با اشاره به اين نكته كه پرتو و روش
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ـاي معصـوم دور را  گذشتهرسد تصويري از ها نميآگاهي و شناخت به باغ آن شـعر   هفـراروي خواننـد   ه
ـا    زيرا ،كنداي از اساطير آن را روايت ميكه اكنون روان ناهشيار بشر در هاله ،خويش ترسيم نمايد ـان ت انس
ـايي بـر بهشـت     هكرد و قرار داشتن باغ درطرف سايممنوعه در بهشت زندگي مي هپيش از خوردن ميو دان

ـاطيري پيونـد خـورده اسـت     هويري از دايرسبز، تص هداللت دارد و داير زيـرا   ،هستي است كه با بينش اس
ـار  .. . هايي مانند گل، باغ وشكل ـان درب ـتي   هاز ديرباز در بينش اساطيري نمودار نخستين تصورات انس هس

  .)27: 1371 حسيني،( بوده است
ـپهري مطـر  ي كه در سروده»فردوس مفقود« و» بهشت گمشده« نوستالژي ح اسـت در  هاي سهراب س

ـايي و درقالـب   عبدالمعطي حجازي، به )انداز طبيعيتفسير يك چشم(= » تعليق علي منظر طبيعي« شعر زيب
ـارِ ممكن تداعي شكل بهترينكه به ،عباراتي ـانه   گر يك ب ـايي افس ـاه ذهـن    معن ـاطيري در ناخودآگ اي و اس

ـتا و حركـت بـه    كوچ از هشاعر در اين سروده، لحظ .خواننده هستند، نمود يافته است سـوي شـهر را   روس
ـته    ـاي دور و  ترسيم كرده و در هيئت كودكي روستايي از اعماق وجودش درآرزوي بازگشـت بـه گذش ه

- اسطوره- زمان ازلي«، »روشنايي هدرواز«، »قصري جادويي« مانند عباراتيكارگيري هبا ب .جهان اساطير است

ـان     ... و »دنياي سبز«، »افق گلگون«، »كمانرنگين«، »اي سفر خويش را از زمان تاريخي دنياي امـروز بـه زم
ـاكم  كند و لحني ساده و كودكانه بـر سـروده  آرماني اساطير و معصوميت يادبودهاي كودكي آغاز مي اش ح

  :دشومي
ـاء  / تُفضي لزمانٍ أسطوري/ نور هبواب/ قصرٌ مسحور/ شمس تسقُط في أُفقٍ شتوي ـبت بالحن خُض كَف /

/ يظهر لي حين تغيـب الشـمس  / في الماضي كان اهللا!/ بالذيل القُزَحي المنشور/ ي الجوزاءطاووس يصعد ف
لكـنَّ الطفـلَ   / هماثلـ  هالصـور / و يرش الماء على  الدنيا الخضراء/ يتجولُ في األفق الوردي/ بستاني هفي هيئ
  ).410- 409: 1993 حجازي،( !طحنته األيام/ الرسام

ـيف چكامـه و        )مرد و چكامه(=  »هصيدالرجل و الق«در شعر  ـام توص ـازي، هنگ نيـز عبـدالمعطي حج
همراه سراينده تابدانجاكـه رود  ، مانند كرده كه به»رؤيايي تابناك و درخشان هطليع«خويش، آن را به  هسرود

ـار ديگـر از       .پوشاندرؤياهاي نخستين را مي هسپارد و بر آن جامهاست ره ميآينه ـاعر در ايـن سـروده ب ش
ـاطير سـفر مـي   هاي پاك و بيكنوني به گذشته هجهان آلود ـارات  ؛كنـد آاليش، به دنياي روشن اس نهـر  « عب

ـاني رهيافت سراينده را به بـي » الشروق«و » الزمن النقي«، »أحالمنا األولى«، »المرايا ـاني ازليـت و   بـي - زم مك
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ـادل   ارسـد ايـن فر  نظر ميبه .سازدمينوي ملموس ميدوران  هسرچشم ـان نگرشـي اسـت كـه     ينـد مع هم
ـاني  «نظران شعر معاصر عربي از آن تحت عنوان  صاحب ـترك فرازم ـاد كـرده  » احساس مش ـا ( انـد ي  ي،ئرج

1385 :165:(  
ـا   فأدعوها إلى/ هو تُطلُّ مثل الحلمِ زاهي !/ ...كانت لها كُلُّ الوجوه نرتـدي  / كأسٍ و أتبعها إلى نهـر المراي

ـازي، (. .. حتى يـداهمنا الشـروق  / فالنخوض و ننتهي/ نَ النقيإلى أن نبلغَ الزم/ أحالمنا األولى : 1993 حج
614(.  

  هاي سپهري و حجازي آرمان سياحت و سفر در سروده - 7

ـاي  هاي خيال از شاخصهرروي بالآزردگي از زمان و مكان موجود و دعوت به سفر واقعي يا سفر ب ه
دهـد و  هاي دور پـرواز مـي  سوي سرزمينخويش را بهخيال  هپرند ترمانتيس هآثار رمانتيك است؛ نويسند

: 1384 سيدحسيني،(خورد چشم ميها در آثار رمانتيك بهگريز به دوردست اي آرمانِرو همواره گونهازاين
1/ 181 -182.(  

ـالي موجـود در مكتـب     هسهراب سپهري نيز شاعري رمانتيست بود كه هردوگون سفرهاي واقعي و خي
ـالم  رمانتيسم را تجرب ه كرد؛ وي در طول زندگي نسبتاً كوتاه خود به كشورهاي بسياري در شرق و غرب ع

فرامكاني  - سوي حقيقت فرازمانيمدار بههايش از واقعيت زمان و مكان گيتيكه در سرودهچنان ،سفر كرده
ـان   يكي از .اساطير گريخته است سـخن   شـهري دور بهترين اشعاري كه شاعر در آن از سفر خيالي بـه آرم

ـالي     كه به ،سپهري در اين شعر .»پشت درياها«گويد شعري است با نام  مي ـاي مث نـوعي تصـويرگر جغرافي
چراكه در شهرهاي كنـوني بـر    ،عزمش را براي هجرت از اين خاك غريب اعالم داشته است ،شاعر است

ـته ناخودآگاه آنان اثـري از   روانِ خبري نشسته و درپسِمردمان غبار عادت و بي هچهر ـاي روشـن   گذش ه
گونه است كه سراينده با قايقي خيالي اين .ها برجاي نمانده استها و سرخوشياساطيري و روايت قهرماني

  : كندشهري درپشت درياها سفر ميرفته به آرمانخواببهاز اين شهرِ 
ـيچ  / دور خواهم شد از اين خاك غريب/ خواهم انداخت به آب/ قايقي خواهم ساخت - كـه در آن ه

ـاطير نداشـت   شـهر، مـرد آن ...  /قهرمانان را بيدار كنـد / عشق هكسي نيست كه در بيش شـهر بـه   زن آن/ اس
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مشـعلي را   آبي حتي،چاله/ ها را تكرار نكردتاالري، سرخوشي هنيهيچ آي/ انگور نبود هسرشاري يك خوش
  .)233- 234 :1375 سپهري،( ... ننمود

وايت سفرهاي واقعي و خيالي خود را براي مخاطـب شـعر   نيز ر» مسافر«سپهري در سراسر شعر بلند 
ـانورد كهـن   «شود آن را متأثر از شـعر  كه گفته مي- ويژه در بخش زير به ؛گويدخويش بازمي  »1سـرود دري

ـيني، ( سروده است ،پرداز رمانتيست انگليسي قرن نوزدهمكالريج، شاعر و نظريه ـاعر،    - )72: 1371 حس ش
كند؛ وي در اين سفر به اش آغاز ميشدهويش و به ژرفاي يادبودهاي فراموشسفري اشراقي را به درون خ

  :افكندشعرش طنين مي درگردد و نوايي كودكانه روزهاي كودكي نوع بشر در آن بهشت گمشده بازمي
ـال اسـت    - مسافر قايق-  و من/ هاي جهان قايقي استدر آب /كنمخيال مي ـا س  هسـرود زنـد  / هزاره

ـيش مـي  / خـوانم هاي فصـول مـي  به گوش روزنه/ رادريانوردهاي كهن  ـاغ     /...رانـم و پ سـفر مـرا بـه در ب
   .)191- 188: 1375 سپهري،( ... دلم قرار بگيرد/ و ايستادم تا/ ام بردچندسالگي

ويژه به بسياري از كشورهاي عربي عبدالمعطي حجازي نيز همانند سپهري به كشورهاي گوناگون و به
ـايه       هرهاي واقعي، انديشافزون بر سف ،سفر كرد و ـاي شـعرش س ـتر دفتره سفر، حركت و هجرت بـر بيش

ـام    ت مسافر و مهاجري پديدار مـي ئهاي خويش در هيافكنده است؛ او در بسياري از سروده گـردد كـه تم
اي است رمانتيست، حجازي سراينده .لحظات زندگي برايش معادل سفري است به ژرفا و درون خويشتن

سبك سهراب سپهري، در سفر خيالي خـويش  درست به ،»سفر«كه در شعر شهر، آرمان درپيپرداز و خيال
زماني كه ازجنس ترنم باران «و از » خطوط جاده«گويد، از سخن مي» ديگرگوني رنگ درختان و گياهان«از 

نتيكي معني تالش رماحجازي به هاين فضاي برخاسته از رؤياي آفرينند .»بارددرنگ مياست و پيوسته و بي
ـاني  همعني بنظران بهباور برخي صاحبشاعر درراستاي آفرينش بهشت گمشده يا به كارگيري سيستم فرازم

  ):167: 1385 ي،ئرجا( زماني اسطوره استيا بي
ـاطع فـي خضـر      / يتوغَّل طيرُ المسافات في بحرِ هدأته/ بيننا يتَغَيرُ لون الشجر ـالخيوط التـي تتق ـاً ب  هعالق

يسـح بغيـر   / مـن رذاذ رتيـبٍ  / زمنٌ من مطـر !/ و يتصل البحر بالليل، ينقص وجه القمر/ أو تتوازى/ السهلِ
  .)541: 1993 حجازي،( !تُرى كان هذا السفر؟/ أ في الليل أم في النهارِ/ انقطاعٍ

                                                 
1- The Rhyme of the Ancient Mariner  
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 ،روستا هشدواقعي آرماني هشاعر در اين سروده سفر خويش را از واقعيت صنعتي دنياي مدرن به گذشت
ـبز و   روستا را كه با درختان و دشـت  هخودي و خلسه، آغاز كرده است و گذشتدرحالتي شبيه بي ـاي س ه

ديرين تصـوير نمـوده    هرفتشده و ازدستزماني باراني و پاك در پيوند است درقالب نوستالژي فردوس گم
  . است

 .هاي دور استگذشته هفتردستشهر ازاي سفر خيالي به آرماننيز تصويرگر گونه» قطار الجنوب«شعر 
ـايي اسـت   ـا كـه شـهر     ،مخاطب در اين شعر شاهد بار بستن و عزم مسافر براي سفر به سرزميني رؤي آنج

شاعر در اين سروده در آرزوي سفر بـه   .است هايش روان و درجريانخورشيد است و از تابش نور جوي
ـتانش، داغ و پرحـرارت اسـت و    بادي سبز و سبك درحال وزيدن اسـت، تاب در آنجا سرزميني است كه  س

  :كنندمي بارانآسمانش را ستارگانْ روشن و نور
ـيف / يوم شد إليها الرِّحال كانـت  / ركـض الغـزال  / يومها كانت الشمس تشرقُ، و النهر يركض في الص

خضراء أشقرَ/ الريح المدين. / ..و الصيف ـالغالل  / بالنجومِ هعامر هو كانت سماء ـا ب ـان ه( و أهراؤه - 623: م
624.(   

كه ازنظر زماني معادل  ،رسد در اين سروده شاعر دوران زندگي در روستاي زادگاه خويش رانظر ميبه
ـانه » واقعي هگذشت«اي از برهه ـاي منفـي سـرمايه   است و در مقايسه با دنياي شهر از نمودها و نش داري و ه

شهر آفريـده كـه   اي آرمانيار خويش از آن گونهبراي سفر برگزيده و در روان ناهش ،دور استبه مماترياليس
  .قرار استتاب و بيدر اشتياق سفر به آن بي

  سپهري و حجازي هنمود رمانتيسم در انديش - 8

دهد هـردو  سپهري و حجازي نشان مي هبررسي تطبيقي و تحليل نمود مباني مكتب رمانتيسم در انديش
ها و متون خـويش،  اند در سرودهو مباني اين مكتب، توانستهدرجايگاه انديشمنداني آشنا با اصول  ،سراينده

ـا را پديـد آورنـد   كارگيري محورهاي مطرح نزد رمانتيستهايي موفق از بهنمونه ـا در   گونـه بـه  ،ه اي كـه م
چراكه موضوع و مضمون  ،گرايي فرهنگي هستيماي بدويهاي هردو شاعر شاهد طرح روشن گونهسروده

ـته    آنان را نوستالژي گذشته شكل مي اصلي بسياري از اشعار اي كـه در مكتـب   دهـد و هـردو گونـه گذش
اساطيري  ههم گذشت: است مشاهدهها و گفتارهاي آنان قابلگيرد در انديشهرمانتيسم بنيان نوستالژي قرار مي
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ـتره، در انديشـ   ،تفاوت بينش دو شاعر .شدهواقعي آرماني هديرين و هم گذشت ي گـرا اسـطوره  هدر اين گس
روستامدار حجازي ريشـه   هو انديش - پيوسته به روستاست گراييِكه فراتر از سطح بدوي-  سهراب سپهري

اساطيري نـوع   ههاي سپهري، بازگشت به گذشتتر، محور انديشگاني در بيشتر سرودهعبارت روشندارد؛ به
اما در  ست،ز در روستاانسان امرو هشدآرماني ههاي حجازي، بازگشت به گذشتبشر در بهشت و در سروده

نوعي سركشي و عصيان نسبت به حاكميت «ازجمله داري، سرمايه ههاي جامعشاعر نقد ويژگي نگاه هردو
- هاي واالي انساني، نقد شيءخاطر ازياد رفتن ارزشداري، احساس عميق اندوه بهگراي سرمايهروح مادي

در سـطح  ) 131: 1373 ير و لـوويي، سه( »جامعه وارگي عام، گسستگي اجتماعي و انزواي افراطي فرد در
  .اي وجود داردگسترده

محور رمانتيسم موردتوجه هردو شاعر عنوان يكي از ابعاد معناگرا و انديشهتوجه است كه زمان بهشايان
ـبك رمانتيسـم گونـه   هاي آنان درست بـه و بنيان سروده شتهقرار دا ـاريخي و     س ـال ت ـيان برضـد ح اي عص

و بازآفريني وحدتي فراگير  ،ويژه نزد حجازيبه ،اع از هنر و فرهنگ، آرمان بازگشت به گذشتهانضمامي، دف
- كـه تحـت  چنان ،دشومدد نيروي آفرينشگر آنان، تصوير ميكه به ،در كل جهان آفرينش نزد سپهري است

هردو   - روديشمار مبه احساس نيرومند و بنيادين رمانتيككه يك  ،تأثير احساس شديد بيگانگي و غربت
خويش درصدد تحقق آرمان سفر از ديار غريـب كنـوني و    هشاعر هم در زندگي و هم در رؤياهاي شاعران

  .اندپيوستن به قرارگاه حقيقي انسان برآمده

  نتيجه

ـازي جهـت  شهرسروده يبررسي دقيق و تطبيق ـان را   هاي سهراب سپهري و عبدالمعطي حج گيـري آن
، تصويرگر ميـل  سوازيك ،دو شاعرهاي اينواقعيت آن است كه شهرسروده .سازدنسبت به شهر نمايان مي

ـايش نفـرت و    ،ديگـر ازسـوي  وجاست بازگشت بدان برايو اشتياق آنان نسبت به روستا و رؤياپردازي  نم
، بيش نخورده دسترو كه روستا با داشتن طبيعتي ازآن ،ها از شهر و زندگي شهري استبيزاري و گريز آن

ـاكي، يـك   دليلخداست و به هگر نوستالژي بهشت گمشدتداعي ،ز ديگر، برروي زمينچيراز ه رنگـي و  پ
ـاي مطـرح در   ترين وجوه اشتراك انديشهاز مهم .گرفته استقرار موردتوجه اين سرايندگان  ،اشسادگي ه
  :توان به اين موارد اشاره كردميهاي دو شاعر سروده
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