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 ) ، نويسنده مسؤولتهران گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار(دكتر طيبه سيفي 

  )ه بين المللي قزوينگروه زبان و ادبيات عربي دانشگااستاديار (دكتر نرگس انصاري 

  

  عبدالمعطي حجازيشعر در سبز  رنگ هاي نمادينداللت

  چكيده

بي شك، شـاعر در آفـرينش اثـر     .، بويژه شعر استخلق اثر هنري رنگ از عوامل مهم
گيرد تا ارزشهاي دروني آن را پديدار به كار ميي حس هايزيباييخود گاه رنگ را به خاطر 

از اين مراحل پا فراتر نهاده و مفاهيم نمادين رنگهـا را موضـع    ا گاهي هم هنرمندام، سازد
ذهني خود را به كمك رنگهاي درخشـان بـه   دهد تا از اين راه، مفاهيم ه خود قرار ميتوج

معاصـر بـه    اندر اين ميان وسعت ديد و نگـاه عميـق شـاعر    .دبه تصوير كشصورت نماد 
كـه رنگهـا در    شـود  ميختلف رنگها سبب م اثراتاز  هاي هستي در كنار آگاهي آنهاپديده
در ميان رنگهاي موجود اطراف شاعر، رنگ ظاهراً  .ندآنها جلوه و نمود زيبايي پيدا ك اشعار

ه؛حجازي را به خود جلـب كـرد  ، عبدالمعطي ه شاعر نوپردازسبز بيش از ديگر رنگها توج 
كه معاني نمادين ضمن اين ،معشوق واقعي شاعر است محبوب و ا،چرا كه رنگ غالب روست

تا جايگاه اين رنگ در تصاوير شـعري   ه؛ در مقاله حاضر تالش شدهم يافته استجديدي 
بررسي  .ن شوديتبي آني هاي زيباشناختجنبهبرخي و  ي نمادينو معاني و داللتهااين شاعر 

پربسامدترين رنگ در شعر حجازي و سبز   است كهن اين در اشعار حجازي مبيسبز رنگ 
شاعر و گرايش او به اين رنـگ   ست كه خود بيانگر عالقهاودفاتر شعري  ةلب همرنگ غا

شـهر گريـزي و اشـتياق بازگشـت بـه       گشتهموجب  شاعر به روستا نگاه خاص و يا است
      .شدبانمادين شدن اين رنگ در اشعار او  ترين عامل در جهتاصلي روستا
  .، روستاز، عبدالمعطي حجازيسب تصويرشعري، زيبايي شناسي، رنگ :ها هواژكليد
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مهمقد  

ي هستند كه باعث تواتر در اعصـاب و حركـت   رنگ اشياء و شكل آنها از جمله مظاهر حس
ا شاعر مانند كودك اين رنگها و اشكال و بازي بـا آنهـا را دوسـت دارد،    شوند؛ امدر مشاعر مي

باعـث بـر انگيخـتن    دوم  ةنخست باعث كشف يك صورت، و در درج ةه بازي كه در درجالبّت
-130:  تـا اسماعيل، بـي (الوان و اشكال شكل مي گيرد ةشود، بنابراين شعر در سايخواننده مي

تـرين عامـل در   پس نياز شعر به تصويرگري و استفاده از تصاوير مختلف و تازه اساسي) 129
ـ   تحـرّ  ةماي ،جهت برقراري ارتباط با خوانندگان است و خيال وير تصـ  ةك تصـوير و خميـر ماي

 كنند رنگها هسـتند و از آنجـا  كـه   ه در پويايي تصاوير نقش اساسي  ايفا ميي است و آنچساز
بـه  ) 365: 1379ا،شميسـ (» حركت دانسـت  معنا و ،شكل، رنگ ةمجموع« مي توان تصوير را 

بريم، از طرف ديگر همانندسازي از برجسـته اس رنگها در تصويرهاي شعري پي مينقش حس-

رسازي شاعرانه است و رنگها بهترين ابزار در جهـت نمـايش ايـن هماننـد     ترين وظايف تصوي
ا و هان طبيعت است، پس تصاويري كه سرشار از  رنگ هستند، تصاويري پويـ سازي ادبي از ج

  .روح نيستندتصاوير بدون رنگ جز تصاويري جامد و بي
 رهاي شـاعران تصويمحسوسات انسان در  ةعنصر رنگ به عنوان گسترده ترين حوز بنابراين
ـ ها و استعارهام مجازديم ترين اياي دارد و از قسهم عمده ي از رهگـذر توسـعه دادن   هاي خاص

 ي كـه بـه حـس   رنگ در غير مورد طبيعي خود وجود داشته است چنانكه بسياري از امور معنو
 :1370كدكني،شفعيي( آيند با صفتي كه از صفات رنگهاست، نشان داده شده اندزيبايي در نمي

274.(   
، زيبـايي اسـت  آفـرينش  تصويرآفريني در جهت  ،ترين وظايف شاعران يكي از مهم از اينرو

تصويرپردازي بهترين ابـزار در جهـت تبيـين و القـاي آن     خيالي است،  ةچون شعر نوعي تجرب
مي آن تصاوير و عاملي در جهت پويايي و در اين ميان رنگها  برترين عنصر تجس، تجربه است

 تصـاوير شـعري، بـيش از هـر عنصـر     بنـابراين وجـود رنگهـا در     .مايي تصويرها هستندواقع ن
كند، و هر شاعري چه قديم و اشي پرنقش و نگاري تبديل ميشعر را به يك تابلوي نّق ،يديگر
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بخشي به اثر خود دست به انتخـاب رنـگ   چه جديد به طور خودآگاه يا ناخودآگاه براي زيبايي
  .زندمي

 ،افـزون بـر ايـن    .شناسـي دارد ييريشه در مسائل زيبا ،ندط يك هنرمگ توسانتخاب رنپس 
بسـتگي دارد،  انتخاب يك رنگ و ترجيح آن بر رنگهاي ديگر به حاالت روحي و رواني او نيز 

زندگي او، اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي، و گـاه       شرايط خاصمحيط پيرامون شاعر، 
د تـا  گـذار ير مـي ثتأرنگها در آثار هنري او  زينشگدر نيز  مسائل جهاني و گرايشهاي مكتبي او

جايي كه تغيير هر يك از اين شرايط، عاليق و گرايشات او به رنگها را نيز دسـتخوش تغييـر و   
  .كنددگرگوني مي

انـد بـا ايـن تفـاوت كـه      ه هنرمندان بويژه شاعران بـوده رنگها از دير باز مورد اهتمام و توج
بـر   ،ا بـا پيشـرفت علـوم   كردند؛ امه ميتوج ،معناي ظاهري و محسوس رنگپيشينيان بيشتر به 

با گذر زمان رنگها با پشـت سـر    رو از اين؛ هآگاهي هنرمندان و شاعران به رنگها نيز افزوده شد
نهـا  ع معناي رنگهـا بـه آ  همين ايهام و تنوگذاشتن معناي ظاهري، معناي رمزي به خود گرفتند، 

به توجه مخاطب را ، سبب شد تا آثاري كه سرشار از رنگ هستند بيشتر ي بخشيدهزيبايي خاص
د تا مخاطب با كشف روابط و معـاني  گرداينكه اين گونه آثار موجب ميد، ضمن خود جلب كن

ر آن قرار بگيرد؛ لذا اثرگـذاري  ثيأتحت تشتري ببرد و ت بيپنهان در درون رنگها از اثر هنري لذّ
  .از اهداف اصلي شاعران در به كارگيري رنگها در شعر است اثر ادبي بر مخاطب يكي يك

ي داشته ه خاصجاهلي به رنگها توج ةنيز از دورويژه شاعران  نويسندگان و ادباي عرب و به
از آن جهت كـه رنـگ عنصـر     .اندها كمك گرفتهيام در تصاوير شعري خود از رنگاألاز قديم و

گيـري صـور شـعري نقـش     و در شـكل  دهد،تشكيل ميي قصيده را اختار فّني از عناصر سمهم
هاي زيادي با توسعه در معاني رنگهـا شـكل   تشبيهات و استعارات و كنايه .كندميي را ايفا مهم

ـ ام تكيهياأل، تا جايي كه رنگها از قديماندگرفته  ةگاه تصاوير، و ابزار فني بودند كه قصيده بر پاي
 .افزايدمال و زيبايي قصيده هم ميآنها استوار بود، ضمن اينكه بر ج

تر شـد و بـه تعبيـر    جدي ،گيري قصائد و اشعار معاصرا نقش رنگ و جايگاه آن در شكلام
رنگ در اشعار و قصائد شاعران معاصر، زبان رمزي شـد كـه   ) 18 :2008(دكتر هزاع الزواهره 



شمارة                        )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( عربي زبان و ادبيات مجلة                                            52 

 دوم

  

كرد، محدود نمانـد؛  مي گذشته بر آن داللت هاي دورهفقط بر دالالت و معاني ساده خود كه در 
تجاوز كرد و به زبان اشاره بدل شد، تا جـايي كـه رنگهـا در برخـي از قصـائد       بلكه از آن حد

ي حضور رنگ در اشعار شاعران معاصر به حّت .گاه اصلي او شدمطلوب و مقصود شاعر و تكيه
يده هـم  آنجا رسيد كه شاهد كثرت به كارگيري رنگها در اشعار شـاعران معاصـر در يـك قصـ    

ر و گستردگي سياقهايي كه رنگ در آنها به كار رفتـه هـم بـه نـوعي بيـانگر نقـش مـؤّث        .هستيم
  1.جايگاه قوي و پرشور رنگها در اشعار شاعران معاصر است

كه اثـرات آرام بخشـي آن در   از رنگهاي غالب در طبيعت است در كنار رنگ آبي رنگ سبز 
آن كنار زيبايي و صفاي خاص، افزون بر كند، نها بويژه هنرمندان را به خود جلب ميه انساتوج

افزايـد؛ بلكـه   مـي اثـر  نه تنها بر زيبايي آن  ،استفاده از اين رنگ در يك اثر ادبي بويژه شعر اين
سـبب  گردد، همه اين عوامل در كنار هم ثير مضاعف آن بر روح و روان مخاطبين ميأموجب ت

  .درنگ ش اينمهاجر به  نويژه شاعرااهتمام زياد شاعران معاصر ب
بـه ايـن    ،عبدالمعطي حجازي شاعر خوش ذوق معاصر هم در كنار ديگـر شـاعران معاصـر   

رنگ غالـب بـر سـاير     اودر همه دواوين شعري ي دارد تا جايي كه اين رنگ خاص ةرنگ عالق
ت گرايش شاعراني چون حجازي به رنگ سبز را به مهاجرت قان عّليكي از محّق. گرديد رنگها

از روسـتا بـه   شاعراني چون حجـازي  ين شاعران از روستا به شهر مرتبط كرده معتقد است كه ا
و بيشـتر آنهـا روسـتا را     سكونت در شهر، به آنجا عادت كـرده شهر مهاجرت كردند، و بعد از 

ثير روستا أا تام ؛فراموش كردند و در شلوغي شهر همچون موجي در درياي خروشان گم شدند
ثير أهر نتوانست تـ هاي شيگاه زندگي در شلوغناخودآگاه آنها باقي ماند و هيچ همچنان در ضمير

ـ   ،ثيرپذيري آنها از روستا افزودأبلكه سكونت در شهر بر ت ؛ردآن را از بين بب ثير أكه نمود ايـن ت
و بدين سبب رنگ سبز، رنگ غالب دشتها در اشعار آنها  .ر كلمات و اشعار آنها پديدار گشتد

                                                
از سياب، بياتي بررسي و تحليل عنصر رنگ در اشعار سه شاعر نوپرد: براي اطالعات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به -1

 .83-99، 1388سيفي، طيبه، رساله دكتري، دانشگاه تهران، : و حجازي



 53                          ر عبدالمعطي حجازيداللتهاي نمادين رنگ سبز در شع                               اول سال   

فهمي، (را پاياني نيست  بهار در روستا از نگاه اين شاعران، هميشگي است و آن انكهچنگشت، 
1981 :215- 214 .(  

ي به رنـگ  جه خاصهايي از غربت در اشعارشان پديدار است، توبنابراين شاعراني كه نشانه 
ل شده بـود، ميـل و   دليل رنجها و سختيها كه در شهر متحمه حجازي هم ب .سبز مبذول داشتند

آشـفتگي  كه مظهـري از مظـاهر قلـق و   در برخي از قصائد او منعكس گرديده ه روستا شتياق با
شهر و تعبيري از موانع و سختيهايي بود كه شاعر در شهر در مقابل رسيدن به آرزوهايش با آن 

و نمـادي از سرسـبزي و طـراوت و     رنگ سبز بـه عنـوان جلـوه   بدين ترتيب  .بودمواجه شده 
ـ  شادابي روستا و ز ه ي را بـه خـود اختصـاص داد   ندگي در آن، در اشعار حجازي جايگـاه خاص

  .است
با توجه به اهمـ ي ـ تـا بـا    هحاضـر تـالش شـد    ةت اين رنگ در اشعار حجازي در مقال ت دّق

ت متفاوت زندگي و شرايط سياسي و اجتماعي و ، و موقعيحاالت روحي و رواني اين شاعردر
 اواين رنـگ در اشـعار   شناسي هاي زيباييجنبه او اشعار گرايشهاي مكتبي حاكم براقتصادي و 

تـرين معـاني و ويژگيهـاي    ذكر مهمذري كوتاه بر زندگي اين شاعر به لذا بعد از گ .شود فشك
زيبايي شناختي اين رنگ در اشعار حجازي پرداختـه   ةجلوبه  دامه همادر ، اشاره شد سبزرنگ 
  . شد

  ي گذري كوتاه برزندگي عبدالمعطي حجاز

در روسـتاي تـال از   1935، درسال عرب معاصر ةشاعر، ناقد و نويسند ،عبدالمعطي حجازي
نـه  خود شاعر در پنج سالگي در مكتب خا ةبه گفت .د شدمتوّلسفلي توابع استان منوفيه در مصر 

را بـه   و براي ادامه تحصيل زادگـاهش ) 6: 1966حجازي، ( به فراگيري و حفظ قرآن پرداخت
مـان راه يافـت و در   طه، به دانشسراي معّلبعد از اتمام تحصيالت متوسو  كرد سوي قاهره ترك

در زمـان   وا .حصـيل شـد  داني از آن مركـز فـارغ الّت  با دريافت مدرك كـار  1955/ 1954سال 
كرد و گـاه  مان در مناسبتهاي مختلف، قصائد خود را قرائت ميتحصيل خود در دانشسراي معّل

در يكي از اين راهپيماييها كه شـاعر   .آوردها، ابياتي را به نظم درميهم براي شعارهاي راهپيمايي
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را بر عهده داشت، بعد از درگيري با پليس، از قاهره گريخـت و بـه روسـتايش     خود رهبري آن
روزهاي تلخ زندان را تجربه كـرد  ،ها نتيجه اي نداشت و سرانجاما اين فرار و گريزپناه برد؛ ام. 

را براي شاعر فراهم كرد كه با جمعيت اخوان المسـلمين و ماركسيسـتها   آن روزها اين فرصت 
تهـاي سياسـي از   اليفع ةمان به دليل پيشـين بعد از اتمام تحصيالتش در دانشسراي معّل. آشنا شود

ـ   مي جلوگيري شد، ناگزير شاعر در قاهاستخدام او در شغل معّل ي، ره رياست بخـش ادبـي و فّن
كه مجبور به ترك وطن شد،  1974تا 1955عهده گرفت و از سال  را بر» روز اليوسف« ةمجّل

ه اشتغال داشت، بعد از ترك مصر سالها در پـاريس اقامـت گزيـد و در آنجـا بـه      در همين مجّل
در ايـن رشـته از دانشـگاه سـوربن      1978تحصيل در رشته جامعه شناسي پرداخـت، در سـال   

مصري » صباح الخير« تي سردبير مجله مد در آنجا 1979حصيل شد و در سال پاريس فارغ الّت
بعد از سفر كوتاهي به مصـر، دوبـاره بـه پـاريس برگشـت و در دانشـگاه        1981بود، در سال 

از پـاريس بـه مصـر برگشـت  تـا در       1990پاريس به تدريس زبان عربي اشتغال يافت، سـال  
اشتغال » إبداع «  ةآن در مجّل تهاي مطبوعاتي خود ادامه دهد، پس ازاليبه فع» األهرام «  ةروزنام

نگـارش   ةه رنگ تجديد داده، شيوه تالش كرد كه به اين مجّليافت و به عنوان سردبير اين مجّل
  .آن را تغيير دهد

شـد  حجازي در بسياري از همايشهاي ادبي كه در پايتخت كشورهاي مختلف برگـزار مـي   
اران مصري و انجمن شعر در شـوراي  نگ ال داشت، عالوه بر اين عضو كانون روزنامهحضور فع

ايـن شـاعر نـوپرداز در ايـن     . عالي فرهنگ، و  عضو سازمان عربي حقوق بشر نيز بـوده اسـت  
سالهاي پرفراز و نشيب زندگي خود، مجموعه هاي شعري ارزشـمندي را بـه نظـم درآورد كـه     

 ةكائنـات مملكـ   ،جميـل للعمـر ال  ةمرثي ،إعترافلم يبق اال اّل، اوراس ،بال قلب همدين: عبارتند از
 .) 52 :1981 ؛حجازي، 6 :1966 ؛ حجازي،1-12 :2006 ،ةحمود( و اشجار إسمنتيل الّل

  ويژگي و معاني آن ،رنگ سبز

ه و فرعي است كه از اختالط دو رنگ اصلي زرد و آبـي حاصـل مـي   سبز از رنگهاي ثانوي-

ن كـه رنـگ سـبز مبـي    باروري، خشنودي، آرامش و اميد، مفـاهيم ارزشـمندي اسـت     «شود كه 
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رنگ سـبز   .)95 :1384ايتن،(» ايمان  علم و ةآنهاست، هم جوشي و آميختگي و نفوذ دو جانب
ترين رنـگ اسـت و از آنجـا    در ميان رنگها آرام وزار است چمن رنگ روستا و رنگ درختان و

ه نتيجـ  رنگ طبيعت در حاصلخيزترين وقت آن است، بنابراين رنـگ توليـد مثـل و در    ،كه سبز
  ). 70: 1387 دي و تايلو،( اق استرنگ عّش

ل، فناناپـذيريري، ابـديت و عمـق    سمبل ايمان و عقيده، دين و توّك« ، رنگ سبز در مذهب 
» گيرد و همچنين سمبل رسـتاخيز و محشـر اسـت   است و بيشتر در اعياد مورد استفاده قرار مي

ي كه با طبيعت دارد نـوعي پـاكي   تنگاتنگ ةاين رنگ به خاطر رابط .)72 :1375 اكبرزاده،علي(
شود كه كند كه با باروري و رويش همراه است و اين احساس دروني سبب ميوصفا را القا مي

1384 پورحسـيني، (رود شمار ه س آنها بدربسياري از كشورها و مذاهب، رنگ سبز رنگ مقد :
رنـگ   بـا  مقابر آنها غالبـاً  ها و گنبدها وامام زاده از جمله در كشور ما كه ضريح امامان و .)43
سـي  در دين مبين اسالم و فرهنگ مسلمانان رنـگ مقد اين رنگ ، شود تزيين يا پوشيده ميسبز 

اسـالم و اهـل    ،فرهنگ اسالم رنگ واليت الهي است كه رنگ رسـول اكـرم   «است؛ چراكه در 
  .)117 :1381 هي،الّلآيت(» بيت اوست

عصـبي بـوده و در رفـع     ةي دارد، لـذا آرام كننـد  ح و آرام بخشـي ماليمـ  رنگ سبز اثر مفرّ 
در درمـان   «بنابراين  ؛ل و صبوري را افزايش مي دهدر است و قدرت تحمّثؤخستگي مفيد و م

  )190/ 5 :1348پاك نژاد،(» بيماريهاي عصبي و اختالالت رواني توصيه شده است
آن معرفي شـده رنـگ   زيباترين رنگي كه در آيات قر سوي بيان بشري، در تعبير آسمانيفرا

اين رنگ به خـاطر ارتبـاطش بـا دشـتها و     . در قرآن ذكر شده است 1سبز است كه هشت مرتبه
ايـن رنـگ بـه     2كند و در قرآن در سه موضـع باغها با نعمت و بهشت در آخرت ارتباط پيدا مي

 كنـد، و خداونـد بسـاط بهشـتيان و    بهشت و بهشتيان و نعمتي كه در انتظار آنهاست اشاره مـي 
ويْلبسـونَ ثيابـاً ُخْضـراً مـنْ      �: كنـد هاي حرير و ابريشم آنها را به رنگ سبز توصيف ميجامه

عالوه بر اينكه . پوشندهاي سبز از پرنيان و حرير سبز ميجامه) 31كهف، ( �سنْدسٍ واسَتبرَق 
                                                

  .43و  46: ؛ يوسف80و  63: ؛ حج21: ؛ انسان76: ؛ الرحمن31؛ كهف، 99: انعام -1
 .21؛ انسان، 76: ؛ الرحمن31: كهف -2
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وئيـدن گيـاه   ديگر هم به ر 1در قرآن بساط و لباس بهشتيان به رنگ سبز توصيف شد، در آيات
كند كه به اثرات رواني اين رنگ يعني فرح، شادابي و عشق به زنـدگي  در سطح زمين اشاره مي

  ).63حج، ( �هألَم َترَ أنَّ اّلله أنزَلَ منَ السماء ماء فَُتصبِح األرض مْخَضرَّ �: داللت دارد
ةا اين رنگ در سورام يوسف اهمهاي گندم بـه  نجا كه خوشهگيرد، آاي به خود ميت ويژهي

رمز خير و بركت و فراواني يا سرسبزي و زندگي دوباره زمـين  « شوند تا اين رنگ توصيف مي
إّنـي أري سـبع بَقـرات    ...  � .) 50، 2002حمدان، ( » بعد از قحطي و خشكسالي قرار گيرند 

 بـه ايـن بيـان    .)43يوسـف،  ( �َخرَ ياِبسـت سمانٍ يأُكُلهنَّ سبع عجاف وسبع سَنبالت خُْضرٍ و اُ
ر اين آيه معنـي رمـزي بـه    آرامش خاطر و راحتي ديدگاه است، د ةرنگ سبز عالوه براينكه ماي

  .ه استخود گرفت

   حجازيشعر در  آنو نمادين  ختيزيبايي شنا هايجلوهرنگ سبز و 

و گندم رمز، زرد، آبي، سفيد، ق رنگهاي سبز، سياه،ن اين است كه بررسي اشعار حجازي مبي
و  2ترين و پربسامد ترين رنگهاي به كار رفته در اشعار حجازي به شمار مـي آينـد   گون از مهم

 اسـت  اين شاعر نوپردازترين رنگ در اشعار ترين و پركاربردشايعسبز  رنگاز ميان اين رنگها، 
ز در اشعار ايـن شـاعر   حضور پررنگ سب. كندگري مياشعار او جلوه كه به اشكال گوناگوني در

دهـد و از سـوي   از يك سو از عالقه او به اين رنگ و نبوغش در بكارگيري رنگ سبز خبر مي
مبناي كاربرد رنـگ سـبز را در    توان بطور كلي مي افزايدديگر بر جذابيت و زيبايي اشعار او مي

اي نخسـت زمينـة عواطـف انسـاني و ويژگيهـ      :شعر حجـازي در دو زمينـة اصـلي پيـدا كـرد     
در زمينة عواطف و روحيـات شـاعر،   . ، و دوم عقايد و افكار سياسي و اجتماعي اوعرشا روحي

كـه تبلـور   دوم ها را دارد و در زمينـة   ترين جلوه رنگ سبز در پي رنگ روستا زيباترين و عميق

                                                
 .80و  63: ؛ حج99: انعام -3
اعر نوپرداز سياب، بياتي بررسي و تحليل عنصر رنگ در اشعار سه ش: د بهبراي اطالعات بيشتر در اين زمينه رجوع شو -1

 .-: و حجازي
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مصـاديق و  تـرين  ّمـا در ادامـه بـه مهـم     .يابد افكار سياسي اوست رنگ سبز صورتي نمادين مي
  .كنيماين  رنگ در اشعار اين شاعر معاصر اشاره مي يها  جلوه

  اروستبه اشتياق بازگشت شهر گريزي و . 1

رحميهـاي شـهر،   ل بيغي شهر، تحمودوري از زادگاه و زندگي در تنهايي و غربت و در شل
احساس دائمي حزن و اندوه، پوچي روحي در شاعر، همه و همه سبب نفرت شاعر از شـهر، و  

اين احسـاس خـود را بـا     كنداو تالش مي .شد او شهرگريزي و ميل به روستا در ،بيانديگر به 
لـذا   .كشدبجان آن به تصوير توصيف زيباييها و سرسبزيهاي روستا، و وصف طبيعت پويا و بي

رنگ سبز را كه نمود بارزي از زيبايي و طبيعت سرسبز روستاسـت، بـراي بيـان ايـن احسـاس      
روسـتايي  يـك  در دسـت   ياين كه اي كاش كندگاه آرزو ميدين منظور ب .گيردخود به كار مي

و لطيـف   سرسـبز  انبـوه، كه برگهاي آن در افق روشن و پاك روستا،  يباشد در زير درخت بيد
  :نوازد مي، ني است
 ،جـازي ح( 1خَضـراء هْفهافـة  /  حـةٌ رواُقها في األفـقِ م رأو/ و أنَّني نَاي بَِكفِّك تَحت صفصافَة ُل
  )33 :تا بي

بـا شـاخ و   ) 2/143 :1378شـواليه و گربـران،  (درخت بيد نماد سرسـبزي و جـاودانگي   
از آن جايي كه ايـن درخـت در   . برگهاي لطيف و سرسبز، جلوه اي از طبيعت زيباي روستاست

براي توصيف روسـتا بـه كارگرفـت تـا      تمام فصول سال سرسبز است، حجازي اين درخت را
  .ر شودو طراوت دائمي روستا را متذّكسرسبزي و آبادي 

از موضـوعات   ،سـبب شـد شـهرگريزي    ،رنجها وسختيها و ناكاميهاي زياد حجازي در شهر
ـ  خـود در شـهر    ةاصلي اشعار او گردد، او گاه در قصائد خود به بيان آمال و آرزوهاي بر بادرفت

آغاز شعر گفتن از آن جا كلمه است، او فرزند روستاست و  ،پردازد و سالح او در اين ميدانمي
 .)42 :2006 حمـوده، (» گنـاهي اسـت   رمزپـاكي و بـي  « كرد، از آنجايي كه روستا در اشعار او

                                                
 . كه برگهاي سبز و لطيف آن در افق به حركت در آمده است/ اي بودم در دستان تو در زير در خت بيدياي كاش ني -1
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بـراي   يصـفت  ،پاكي و بي گناهي روستا، رنگ سبز را در همـين معنـا   بر كيدأبراي اثبات بلكه ت
  :گويدزمين قرار داده مي

 : تـا  بـي حجازي، . (1بإسمِ ُقري َغنّيناها، بإسم اإلنسان/ مِ األرضِ الَخضراء اسِب/  هسمِ الَكلماِب
113(  

ترتيب شاعر معتقد است كه سالح او در سرزميني سبز روئيده و هميشه زنده اسـت و  بدين
كنـد، بـا   انسانهاي آنجا را حكايت مي ةميرد، سالح او در روستاي سرسبز زاده شده كه قصنمي

بيند، پس طبيعي اسـت كـه   صال ميان خود و مردمش مياّت ةاو اين سالح را حلقاين توصيفات 
زيسـت و بـه آنهـا عشـق مـي      ه انسانهايي باشد كه شاعر با آنها در يك مكان مـي كالم او متوج

  .ورزيد
ـ حجازي از رنجها و سختي بـه اشـكال مختلـف و درقصـائد      هل شـد هايي كه در شهر متحم

حكايـت   اي راداسـتان پسـر بچـه    او» لُ صِبيَتمْق«  ةكند، از جمله در قصيدمختلف حكايت مي
ا در خيابـان شـلوغ و   گيرد، اماي او را به زير ميابهاركند كه در مسير حركت خود در شهر، مي

از  .شـتابد ت شهر كه هر كس مشغول كار خويش است، كسي به كمك اين كودك نميپرجمعي
سرانجام مرگ را و  هول هستندجسوي ديگر كودكي كه با مرگ دست به گريبان شد والدينش م

او با كنار هم قـرار   هي كه مرگ در ميدان شهر طنين انداز شددر چنين فضاي .گيرددر آغوش مي
كشـد،  از مرگ و نيستي را به تصـوير مـي   فضايي مملو گر مرگ استدادن واژه هايي كه تداعي

 :2006حمـوده، (» اسـت  رمز مـرگ بلكـه مكـان مـرگ     « واژه ميدان كه در اينجا او با ذكر لذا 
 گر مـرگ هسـتند  در كنار واژه هاي كفن، سكوت، حزن، كه هر يك به نوعي تداعي وي. )109

فضايي حزن انگيز از مرگ يك روستايي در فضاي گسترده شهر را به تصوير  ه استتالش كرد
بـه  يان ا و روسـتاي در مقابل روسـت را ا در چنين فضايي گويا شاعر رسالت اصلي خود ام. بكشد

 .گناهي روستا و هر چه در آن است هـم اشـاره كنـد   كند به بي، بلكه تالش ميفراموشي نسپرده

                                                
 .به نام انسان/ خوانمو به نام آن آواز ميبه نام روستايي كه بدان تغني ميكنم / به نام زمين سبز/ به نام كلمه -1
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، لذا رنگ سبز را در همين معنا و مفهوم هشاعر در بسياري از قصائدش بود ةكه دغدغاي  ألهمس
  :گويدقرار داده چنين مي زنبورا اين بار اين رنگ را صفت براي ام ،طلبدبه مدد مي
وتيدانِ طَنَّ المطَّ َكالَكفَنْ /  في المح تمالص /   ذُبابـةٌ َخْضـراء َلتأقْب ـة     / وقـابِرِ الرّيفيـنَ المـاءت مج
  .)51 :تا بيحجازي، (  1َفما بَكت علَيه عينْ/ ووْلولَت جَِناحها علي صبي مات في المدينة / الحزينَة 

روسـتا   هـاي هركه از مقب را زنبورياو چه درآن است پاك هستند، از نگاه شاعر روستا و هر 
تـا   هسبزي كه از مقبـره هـاي روسـتا بـه شـهر آمـد       زنبوركند، آيد سبز توصيف ميبه شهر مي

گنـاهي  شاعر ضمن اثبات پـاكي و بـي  . را درپناه بالهايش قرار دهد ،كه در شهر مردهرا كودكي 
ت در كند كه مرگ ارزشها و انسـاني تالش مي ،و موجودات انسانها از هايش هجلو ةروستا با هم

كودكي  .كننده نميچگونه در شهر انسانها به هم توجكند  و نشان دهد كه  يشهر را هم يادآور
-ميرد و كسي بر او نمـي كودكي مي .كندبا مرگ دست به گريبان است و كسي به او كمك نمي

-در روستا وقتي كودكي مـي زيرا هنوز رنگ نباخته است ت ا در روستا ارزشها و انسانيام گريد؛

  .دشوميرد نه تنها انسانها بلكه همه چيز در روستا سوگوار مي
-صف به صـفت بـي  اين مكان در نظر شاعر، مّت هديدگاه حجازي نسبت به روستا سبب شد

براين ي اشياء موجود در آن هم از ديد شاعر جاودانـه شـود، بنـا   مرگي و جاودانگي گردد و حّت
-والدت و زنـدگي منتشـر مـي    ةداند كه از آن رايححجازي در اشعار خود روستا را مكاني مي

، وقتي به شرح حال سبد ليمو در شهر و فروش آن »سبد ليمو: ليمون ةسّل « ةشود، لذا در قصيد
پردازد جاودانگي و استمرار حيات در روستا و به تبع آن اشياء موجـود در روسـتا را چنـين    مي
  :كندوصيف ميت

سـابِحةً  / َخضْراء، مَنـداةً بالطَّـلْ   / كانَت حّتي هذا الوقْت المْلعونْ / في الفَجر  سلَّةُ ليمونِ، َغادرت القريةَ
  ) 35همان، ( 2كاَنت في َغفْوتها الَخضْراء عروس الطير/ لْ في أمواجِ الظِّ

                                                
و / هاي محزون روستايي آمدو زنبوري سبز از مقبره/ سكوت همچون كفن فرود آمد/ مرگ در ميدان طنين انداز شد -1

 .و چشمي بر او نگريست/ شيون كنان بالهايش را بر روي كودكي كشيد كه در شهر مرد
و در / سرسبز بود و از قطرات شنبم نمناك/ و حتي در آن زمان نفرين شده/ سبد ليمو سپيده دم روستا را ترك كرد -2

 . و در آن خواب سبزش همچون عروس پرنده بود/ امواج سايه شناور
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الفاظ متداولي هستند كه بـر حيـات و اسـتمرار آن     »عروس، فجر، خضرة و َطلَّ «هاي واژه
لذا حجازي جاودانگي و حيات مستمر براي ليمو را بـاور   .)36: 2006حموده،(» كندداللت مي

بـاز  ) ترك روستا  ةلحظ(ة لعنت شده در آن لحظ ،وقتي ليمو سپيده دم روستا را ترك كرد :رددا
  .اك كرده بودسرسبز و باطراوت بوده و قطرات باران آن را نمن

  تناقض زندگي شهري و روستاييرنگ سبز و . 2

 تناقض ميان زندگي در شهر با زنـدگي در   ،ه حجازي در اشعارشيكي از مسائل مورد توج
از جملـه   .به بيان اين تناقضات پرداخته اسـت باشد كه او در قصائد زيادي به تفصيل ميروستا 

هـاي زنـدگي شـهري را بـه     مظـاهر و جلـوه  » روستابازگشت به  :يفالي الرّة العود«  ةدر قصيد
ت در خيابانهاي شهر، دود كارخانـه هـا و قطـار    كند، از شلوغي و ازدحام جمعيتفصيل بيان مي

  :كند، از خستگي ساكنان آن، ضعف اعصاب مردم آنجا چنين حكايت ميگفتهسخن 
عبون، و الدتأنوُفهم، َتغْزِ/ انُ َخالكُلُّ م َتغْزِلُهخَنَةُ القَطار  لُهدـار  / منْ َشوارِعِ الغُبائدونَ مـنِ   / العطْحـنْ مم

  .)183همان، ( 1أرَخوا رؤوسهم علي حوائط القَطار/ منْ المدينَةِ / األعصابِ، منْ مائدةِ الُقمار 

در آزادي مـه  ه در آن داند، دنيايي كـه مي را، دنياي طمأنينه و مكان آرامش ا دنياي روستاام
دردهـا و رنجهـا آزاد و رهاسـت، و زنـدگي و      ةكنند، دنيايي كه شاعر در آنجا از همزندگي مي

  :حيات در همه جاي آن موج مي زند و جاودانه است
  .)انهم( 2َكيومٍ كان/ أْخَضرَ الرداء  هَنا الَنبات اليزالُ/ هَنا أَنا حرٌّ، هَنا الُطيور َتستَطيع أن تَطيرْ 

                                                
- همه از خيابانهاي پر غبار و شلوغ مي/ شودهاي آنها و دودكش قطارخارج مياز بيني/ هاي دوداند و رشتههمه خسته -1

 .انددر حاليكه سرهاي خود را بر ديوارهاي قطار انداخته/  از شهر/ هاي قمارعصاب و سفرهاز محل آسياب ا/ آيند
مثل روزهاي / در اينجا گياهان همواره لباس سبز بر تن دارند/ توانند پرواز كننديم هامن در اينجا آزادم، در اينجا پرنده -2

 .گذشته
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هميشه  ،گي در ميان مردمرنبلكه حقيقت و يك ؛جايي ندارد در آن غ و تزويردنيايي كه درو
چيز در آن جا هميشـه زنـده و پويـا    بلكه همه  ؛مرگ و نيستي را بدان راهي نيست .حاكم است

  :ميردحتي حزن و اندوه هم نمي است،
 1 حّتـي هنـا األحـزانُ الَتمـوت    /بوت ثُّالهَنا الدوام و/ تَعرِف التَّلَونَ المقيتال يالَّت ههَنا الحْقيَق

  .)184همان، (
هيچ چيز گردد و گويا يادآوري روستا با اين اوصاف، سبب فرح و شادي و سرور شاعر مي

نگ حيـات و  ، رنيست؛ جز اينكه شاعر با رنگ سبز با اين فرح و سرور شاعر مناسب و همگام
را به  آنجالذا با سبز توصيف كردن روستا،  ودانگي تصوير فني زيبايي خلق كند؛سرسبزي و جا

  :كندزيباترين شكل ممكن ترسيم مي
أمَنامدي ا الم / رارافي اإلْخضي صْغرِبِ الَشتَوْخضَوَضرٌ في المنَ / ماأي   الّنـاس ـامحدـنَ  / زأي

  )183همان، (2منَ النُّحاس  هيي آنإصطناع الزَّرعِ ف
 آنفضاي  ةبنابراين از نگاه شاعر، روستا با گستردگي و فراخي و سرسبزي هميشگي كه هم

-با جلوه و مظاهر مصنوعيش قرار مي - آرامش حاكم بر آن، در مقابل شهر شلوغ ورا پركرده، 

 ه اسـت، كه در شهر ساكن بود هبا وجود اينكه شاعر اين قصيده را زماني به نظم درآورد .-گيرد
ا توصيف زنده و پوياي او از روستا، نشان از آن دارد كه روح و نفس شاعر در روستا حضور ام

  .دارد

  رنگ سبز و نمود آن در زمان و مكان .3

كند، و شاعر راهي را كـه بـه سـوي    گاه رنگ سبز در اشعار حجازي با مكان ارتباط پيدا مي
كند كه بيانگر اميد شاعر در رسيدن به محبوبي است كـه بـه   صيف ميپيمايد سبز تومحبوب مي

                                                
در / استدر اينجا همه چيز دوام دارد و هميشگي / شناسدا نميگاه  دورنگي منفور و زشت ردر اينجا حقيقت هيچ -1

 .ميرداينجا حتي احزان هم نمي
كجاست پرورش و / شلوغي و ازدحام جمعيت كجاست/ در غروب زمستاني سبز خالص است/ آينده در مقابل ما -2

 .كاشت گياه در گلدانهاي  مسي
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روستا و اشتياق شاعر در بازگشـت بـه آن، محبـوب و معشـوق واقعـي      . پيمايدسوي او راه مي
گاه روسـتا   است كه روح رومانتيك بر برخي از اشعار شاعر سبب شده ةا غلبام ؛حجازي است

، او ميان اين دو ارتباط برقرار كـرده، سـخن از آن   گيرد قرار »زن«براي  ،نزد او معادل موضوعي
  :آميزددو را با هم درمي

؟ فيروزه/ ْقُلنا يَخاِيلُني عيناك؟ أم ح/ أغادِيه  يذَّلهذا الطَّريقَ ال/ بدأت أري  هأيما ُخْضرِ من
بالَخصـبِ   سأحـ / يهمـا أزدهـي فيـه    ما يزْدهـي ف / أَكاد أري ... ْقلُناعيناك أم ح/ ي آلليه الندو ا

َفكَيـف  ! ي ريا لَيت شع/ إّني بدأت الطَّريقَ، ُخْضرََته /... / هرٌ َله خَوافِييط شو الرَّم/ هاهَنا، و هَنا 
236همان، (  1أْنهِيه(  

و هرگاه شاعر سـبزي چشـمان    جازي بخشي از وجود شاعر گشته استروستا در اشعار ح
و هرگاه مژگان محبـوب بـه خـاطرش    . فريبدكند، سبزي دشتهاي روستا او را مين را ذكر ميز

شوند؛ لذا كوچ و سفر حقيقي شاعر كه او ترسيم ميچشمان آيد پرندگان آن دشت در مقابل مي
سـت، جـايي كـه    سـفر بـه روستا   در اينجا شاعر با اميد بدان راه پيمودن آغاز كرده، بدون شك

  .يابدت خويش را ميا آزادي، حقيقت، تاريخ، آرامش، بلكه وجود و انسانيشاعر در آنج
گيرد با زمان ارتباط پيدا كرده، رمز زمان رشـد و  گاه رنگ سبز در تركيبي كه در آن قرار مي

  :گيردبالندگي قرار مي
ـ   / َكيال أُئـوه  / يا لَيت أمي و َشمتْني في اخْضرارِ ساعدي  ضـي  / دي كَـيال أُخـونَ والال يَكـيع 

  )316: حجازي، التا( 2وجهي الَثانيِ وجهي األولَ

                                                
اي؟ به سبزي چشمان تو؟ يا رنگ فيروزه/ بينمپيمايم ميان ميو اين راهي كه بامداد/ از كدام سبزي آغاز كردم  -1

هر چيزي به ايندو / نزديك است ببينم... ما چشمان تو يا دشتهاي/ دشتهايمان افتخار كنم و ببالم و يا شنبم مرواريدهايش
اي است كه بالهاي و مژگان همچون پرنده/ كنمدر اينجا احساس سرسبزي و شكوفايي مي/ بالمبالد و من بدان ميمي

 .دانستم چگونه آنرا به پايان برسانماي كاش مي/ من سبزي اين راه را آغاز كردم / كوچك و پنهان دارد
و چهره / و به والدينم خيانت نكنم/ تا راه را گم نكنم/ گذاشتبر من نشاني مي نقش سبز ساعدم،اي كاش مادرم در  -2

  .اول من در زير چهره دوم گم نشود
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حجازي از لطافت و طراوت و شادابي رنگ سبز بهره گرفته و از روزگار نوجواني و دوران 
بنـابراين  . حجـازي اسـت   كه اين اصطالح، خـاص  هرشد و بالندگي به سبزي بازوان تعبير كرد

كند كه رنگ شهر و خلق و خوي مـردم  اقامت در شهر احساس ميتي وقتي حجازي پس از مد
و ديگر از يك كودك پاك و معصوم روستايي در وجود او خبري نيست،  هآنجا را به خود گرفت

كه او از روستا بـا   ة پاك و بي گناهي استكه مراد چهر-ل اواو ةو يا به تعبير خود شاعر، چهر
اي است كـه شـاعر در شـهر از مـردم آنجـا      مراد چهره كه-در زير چهره دوم  -ه بودخود آورد

. كند تا خود را از اين نابودي و تنهايي و غربت نجـات دهـد  ، تالش ميهگم شد - كسب كرده
كنـد كـه اي كـاش مـادرش در روزگـار نوجـواني و يـا كـودكي و دوران رشـد و          لذا آرزو مي

و به والدينش خيانت نكند و چهره  گذاشت تا شاعر راه را گم نكنداش بر او نشاني ميبالندگي
گم نشودوي لش زير چهره دوم او.  

  رنگ سبز و حزب كمونيست. 4

و بـدين منظـور ا  . ايشهاي مكتبي اوسـت ر از گرّثأحجازي به رنگ سبز گاه مت ةه و عالقتوج
از  ،عربـي  تام حاددر بيان اوضاع سياسي عصر خويش و تبين آرزوها و آمال خود در جهت اّت

  .گيردگ مدد مياين رن
گرايش حجازي به حزب كمونيست و فعـ حاد او اّت كه ت او در اين حزب سبب شدالي تام 

 :گويدباره مياو خود در اين. ديده و آينده را از آن كمونيستها بدانداين حزب  ةعرب را در ساي
ـ  نوشته ةمن همواره، و درهم « ي ايمـان  هايم، در هر موضوعي كه باشد، به وحدت ملتهـاي عرب

ه را مركز اصـلي ايـن حـزب    او سوري .)4: 2006حموده (» كمونيستهاست دارم، و آينده از آن
ه سبب شد كه اين نگاه شاعر به سوري .سرزمين رؤياها و اعتقادات او بوده دانست، لذا سوريمي

    ه و مقاومـت آنهـا در برابـر   گاه در قصائد خود به توصيف انقالبهـا و شورشـهاي مـردم سـوري 
ـ    ون آن سـرزمين در مقابـل اسـتعمارگران را    استعمارگران بپردازد و مقاومـت مبـارزان و انقالبي

  :بستايد
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يـرِنُّ  / صوت الَيزالْ ... الورد و األحالم / ريحاً ِبدائيةْ / يقاوِمونَ في الشمالْ / ألورد واألحالم والرجالْ 
  .)105همان، ( 1م الرَيح الِبدائيةُتَقاوِ/ يقولُ سورية / في َقْلبِ الليالْ 

-ه در مقابل دشمن مقاومـت مـي  از مبارزان و مرداني كه در شمال سوري ،او در خالل سخن

آن ة كند كه چگونه در دشتهاي يـخ زد كنند، به سرسبزي دشتها و درختان آن سرزمين اشاره مي
  :پيوسته در آنجا سرسبز است 2كُنارو رويد، گل سرخ مي

في الس َليدالج ْنَفضي دراز هونَبق/ هلِ وَتزّ ماتَه َلت /مازاَلت همان( 3َخْضراء(.  
آن  ةاميـد خـود بـه آينـد    بـه  چه بسا شاعر ضمن اشاره به سرسبزي و حيات آن سـرزمين،  

بـا پيـروزي   از نگاه شاعر چرا كه  كند،حزب كمونيست در اين كشور اشاره مي ةانقالبها در ساي
در ادامه هم به اصرار و مقاومت مبارزان ايـن  . كندتداوم پيدا مي ،حيات و سرسبزي اين حزب،

ه لذا مقاومـت و اصـرار مبـارزان سـوري     ؛كندسرزمين علي رغم خيانت ديگر كشورها اشاره مي
  :كندانگيز و نيكو جلوه ميبراي شاعر شگفت
ودمالص عوا أرم /!   يَنمـا يالنِّـزالَ ح عوـا أرـ   / رونْ فِّـرُ اآلَخـ  م قيـا بمشـقُ َخانَْتهـونْ   هدصالح /

دائِي... الزَالَتوالب الريح 107همان، ( 4 هُتَقاوم (  
- دهـد، از ايـن حـزب مـي    درجاي ديگر وقتي حجازي حزب كمونيست را مورد خطاب قرار مـي 

و به قاهره رفـت، در آنجـا   او از زماني كه زادگاهش را ترك كرد . خواهد كه خانواده و سرزمين او باشد
از آن جا كه خير و بركـت و سرسـبزي از معـاني ايـن     . كردر ميخانواده و سرزمين تصوخود را بدون 

 كنـد، بـدون شـك   زمين آنجا را سـبز توصـيف مـي    ،رنگ است، شاعر هم در مقام سخن از زادگاهش
  :كندسرسبزي، طراوت و شادابي و خير و بركت را از رنگ سبز اراده مي

                                                
صدايي كه ... گل، رؤياها/ كنندهمگي در شمال در مقابل در مقابل بادهاي ابتدائي مقاوت مي/ گل، رؤياهاو مردمان -1

 .كنددر مقابل بادهاي ابتدائي مقاومت مي/ گويد سوريهمي/ شودانداز ميدر دل شبها طنين/ پيوسته
 .ميوة درخت سدر -1
  .سرسبز است/ كند و پيوستهدر آن رشد مي) ميوه درخت سدر(و كنار /رويددر دشت گلي است كه از ميان يخها مي -2
ساير / گريزندانگيز است مبارزه و پيكار هنگامي كه ديگران ميچه زيبا و شگفت/ انگيز است مقاومتچه زيبا و شگفت -  3

 .كندو دمشق همچنان در مقابل باد ابتدائي مقاومت مي/ ها و دژها به دمشق خيانت كردندقلعه
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مالِ الُغرَباء /  هُكنْ لي عاصمالع زبنَ لي / يا حوطالَخْضـراء   / فَأَنا ال م األرض ْنـذُ َترَْكـت1م 
  )289 : تا بيحجازي، (

كـه پيـروزي و    اسـت و بـر ايـن بـاور     بينداز آنجايي كه شاعر آينده را از آن اين حزب مي
خطـاب بـه فرزنـدان    ، بنـابراين  رددگـ ق مـي پرچم اين حزب محّق رهايي از دست استعمار زير
  :گويدشريف سرزمينش چنين مي
و / العـالي   هسـاري  هَفلتَُكنِ الَقامات الصـلب / إّنا نََتسلَّم علَم الوطنِ اآلنَ/ يا أبَنا الوَطنِ الُشرََفاء 

  )290همان، (  2لَْتُكنِ األعينُ أْنجمه الخَْضراء
دهد، بدون شك مراد از پـرچم  كمونيست را مخاطب قرار ميوقتي حجازي در اينجا حزب 

خواهـد كـه پـرچم ايـن     ا شـاعر مـي  در اينجا، پرچم اين حزب است كه به رنگ سرخ است؛ ام
 ةق پيروزي و رسيدن بـه اسـتقالل، و ادامـ   حزب سبز باشد، تا به اميد خود به اين حزب درتحّق

  . حيات در سايه اين حزب اشاره كند
و أنا أبحـثُ تحـت الُشـرُفات    ... / كلمة / و أضاءت  أرواح الُشعراء / رَّت في َقلْبِ الظَُّلمةِ إْخَض/ كلمة 
  )75همان، ( 3عنِ البسمةِ

سرسبزي در مقابل خشكسالي، لقاء و ديدار در مقابل غربت و  «رنگ سبز در اينجا به معني 
ـ  ،تنهايي است و بهشت موعودي است كه شاعر -ن را بـراي انسـان در سـر مـي    ق آرؤياي تحّق

جسـتجوي لبخنـد در اينجـا    ) 212: 1981فهمـي، . (»پروراند، شاعري كه به انسان ايمان دارد
براي رهايي از تنهايي و غربت در شهر است بدون شك .تي است كه در به هم جستجوي انساني

ه در ارتباط فـرد  تي كپيوستن دستها محقق مي شود، نه در جدايي دستها، به عبارت ديگر انساني
اي كه در تـاريكي سـبز شـد،    بدين ترتيب كلمه. شودق ميبا جمع و پيوستن فرد با جامعه محّق

گاه شاعر قرار گيرد و گامهـاي او را در حيـات   همان انسان است كه شايسته است شعار و تكيه
  ) :همان(به جلو سوق دهد

                                                
 .موطني ندارم/ من از زماني كه سرزمين سبز را ترك كردم/  حافظ و نگهدار من باش/ اي حزب كارگران غريب -4
گيريم، پس قامت استوارتان بايد اين پرچم را باال اي فرزندان شريف وطن، ما هم اكنون پرچم وطن را در دست مي -1

 .گر مردم سرزمين گرددراهنما و هدايتببرد، اين چشمها بايد ستارگان سبز اين پرچم گردد تا 
 .ها بدنبال لبخند هستمو من در زير كنگره.... / كلمه / و روح شاعران را پر نور ساخت/ در دل تاريكي سبز شد/ كلمه -2
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لُتقيم عَلـي األرضِ   َتَتقَدم خُطُوات اإلْنسانِ/  نضج راياتولُت/ ا َنحو ُقراَن هولَتمتَد جذُور الكلم
  .)77 : تا بيحجازي، (  1هالجنَّ

هاي مختلف و گـاه  به خواننده از رنگ سبز در تركيب گاه حجازي در القاي يك معنا و مفهوم
ب كـه در آن داسـتان انقـال   » اوراس « طويـل   ةاو در قصـيد . گيـرد در معناي مختلف كمك مي
كنـد كـه بـه قصـيده رنـگ دينـي       كند، در البالي قصيده تالش ميالجزائر را به تفصيل بيان مي

و ) ص(گيرد و با اشاره به ظهور پيـامبر اسـالم   هاي مذهبي خود الهام ميلذا از بن مايه .ببخشد
عربي و منجي ديگـري را بـه اعـراب    ار در صدر اسالم، ظهور پيامبري پيروزي مسلمانان بر كّف

ت ناراً، سإّني آَن«  او با الهام از اين آيه قرآن. ددگراعراب مي حاد دوبارةدهد كه سبب اّتژده ميم
لي آتيكُملَع نهسٍ امدانـد كـه نيازمنـد قهرمـاني     اي مـي برافروخته آتش انقالب را) 10طه، (» ِبَقب

  :اي برگيرد و مسير مبارزه و جهاد را روشن كنداست تا از آن شعله
ايـوان   يـا / ميالد َنبي عربي آَخر / راْ اوأري أعالماً، ثُو/ آنَس ناراً / هد ميالدك في أوراس أْش
حجـازي،  (  2الفـارس عـاد  / يا َشـعب الصـحراء َتجمـع    / ميالد نبي عربي آَخر / تَصدع  الُفرْس
2001 :426  (  

تهـاي  شـود تـا مّل  ن، از كوههاي اوراس آغـاز مـي  شاعر بر اين باور است كه ميالد آن قهرما
ق پروراند محّقواحد جمع كند و وحدتي كه شاعر آرزوي آن را در سر مي يعربي را تحت لواي

حاد اعراب در زيـر پـرچم اسـالم محقـق گرديـد      او براين باور است كه اگر در گذشته اّت. سازد
ترتيب از بدين. ق گرددمحّق 3احمد بن بّلا ها و به رهبريدر زير پرچم كمونيستحاد اكنون اين اّت
خواهـد  بار مي ها و سرودهاي محزون و غمنجهاي سالهاي قحطي و خشكسالي و آهدردها و ر

رمـز  ( و آرزوهاي سـبز  ) نماد پرچم كمونيستها ( هاي سرخ پرچم) رمز انقالب (ة آتش، كه پار

                                                
سوق  كه گامهاي  انسان را به جلو/ و پرچمهايي را به بار آورد/ هاي اين كلمه بايد به سوي روستاي ما امتداد يابدريشه -3

 .دهد تا در روي زمين بهشت به پا كند
و تولـد پيـامبر عربـي ديگـر را     / پرچمها و انقالبيون/ بينمآتشي مي/ دهم كه ميالد تو از كوهاي اوراس استگواهي مي -1

 .قهرمان برگشت/ اي مردم صحرا جمع شويد/ پيامبر عربي ديگري ظهور كرد/  اي ايوان ايرانيان بشكافيد/ يقين دارم
 .مبارز الجزائري كه به گرايشات كمونيستي معروف بود -2
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داند چرا كه قهرمان برگشـت،  را به آنها برگر) آرزوهاي خوب و خوش و شيرين و اميد بخش 
  :بن بّلا برگشت

/ عودي رايات حمرا / عودي جمرا / يا آهات األغْنيات السوداء / يا أحزانَ السنَوات العجَفاء 
  1)همان( نْ بلال عادِب/...الفارس عاد / عودي آماال خُْضرا 

ـ   رنگ سبز بر ديگر رنگها در اين قصيده گواه ةغلب ر اميـد خـود در   اين است كه حجـازي ب
اصرار مي ورزد، لذا بار ديگر روزهاي اعراب را سبز توصـيف كـرده    ت عربق وحدت امتحّق

  :گويدچنين مي
  ) 427همان، ( 2هأُشْهِد ميالدك في الظُّْلم/ ذا يا أيام العرَبِ الَخْضراء ا أَن

 يابـد  مياين رنگ با زمان ارتباط ه است، كرد او اين بار رنگ سبز را در تركيب با روزها ذكر
د و تكـرار آن  به توّل هكردو شاعر از آن روزهاي خوب و خوش و شيرين و اميد بخش را اراده 

زمين  ةد و خيزش دوباردر پايان قصيده، توّل. هاي ظلم و ستم اميد بسته استروزها در تاريكي
  :دكنميسبز توصيف نيز و نسل عرب را 

  )همان(3األخَْضر تاريخَ الميالد/ لألرضِ و للنَّسلِ  هعودَتاريخَ ال
ـ    به همين دليل  هرنگ سبز در اين قصيده يك بار صفت براي امر معنوي آرزوهـا قـرار گرفت

و صـفت بـراي روزهـا واقـع      هدا كـرد كه صنعت ادبي تجسيد است و يك بار با زمان ارتباط پي
و خوشـي را از ايـن    دن اين رنگ، اميـد و خـوبي  ت بخش بوه به مسرّشاعر با توج .ه استشد

كه ضـمن داللـت بـر     دهد ميو بار ديگر اين رنگ را صفت براي ميالد قرار  .كند ميرنگ اراده 
د شدن و خيـزش و حيـات مجـد    معني سابق، به يكي از معاني اصلي اين رنگ يعني برانگيخته

  .هم اشاره دارد

                                                
پرچم هاي سرخ / پاره آتش  را برگردانيد/ ها و سرودهاي سياهاي آه/ دردها و رنجهاي سالهاي قحطي و خشكسالي اي -1

 .بن بال برگشت/ قهرمان برگشت/ آرزوهاي سبز را برگرداند/ را برگردانيد
 .دهملد ترا در تاريكي گواهي ميتو/ اي روزهاي سبز عرب/ اين منم  -2
 .تاريخ تولد سبز/ تاريخ بازگشت به زمين و نسل -3
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ـتمرار       شود كه از آنچه گذشت اين نكته حاصل مي  ـتي مـانع اس گرايش به افكـار سياسـي كمونيس
تـر از   تأثير اعتقادات و افكار ديني بر انديشه و شعر شاعر نيسـت، بلكـه عقايـد دينـي همـواره سـترگ      

عالوه بر اين نقش دين و شخصيتهاي بزرگ ديني در شعر معاصر عربـي بـا هـر     .اعتقادات حزبي است
ه كـه شخصـيتهاي بـزرگ دينـي همـواره اسـطوره و نمـاد        گرايش سياسي، غيرقابل انكار است به ويـژ 

اين امر به وضـوح در شـعر    .اند اند و نقش نجات بشريت را بر عهده داشته و ظلم ستيزي بوده مقاومت
نمايـد   بنابراين آنچه در ظاهر تناقض مـي  .انعكاس يافته استـ و از جمله شعر حجازي   ـ  عربي معاصر

  .   حاكي از تناقض نيستدر واقع، در وحدت شخصيت شاعر 

  رنگ سبز و شهيد. 5

تعاليم ديني، ايـن رنـگ را رمـز شـهيد     همان گاه حجازي با الهام از در راستاي تأثيرات عميق ديني 
  :كنددهد و از آن  خلود و جاودانگي را براي شهيد اراده ميقرار مي

،  حجـازي، التـا  ( 1تَد ألـي فَصـلِ إخْضـرارك   فَستَرَ/ ك الخَضْراء فصالً إنْ ذَوت أوراُق... نٌصأنْت ُغ
251(  

سـت كـه   ا او معتقـد ا ام. كند كه برگهاي سرسبز داشتاي تشبيه ميدر اينجا شاعر شهيد را به شاخه
گويا از نگـاه  . رسدپژمرده شود باز زمان سرسبزي و حيات آن فرا مي اگر برگهاي سبزش در يك فصل

ا او دوبـاره حيـات   تي به سردي مي گرايد؛ اممد ،بعد از شهادتششاعر، حيات و نشاط و زندگي شهيد 
هادت او آغـاز زنـدگي،   پس به اعتقاد شاعر شهيد را مرگي نيست؛ بلكه شـ . و زندگي را از سر مي گيرد

ضمن اينكه برانگيخته شدن و تجديد حيات و خيـزش را هـم بـراي شـهيد     . يدن استسرسبزي و روي
  :گويدباور داشته مي

 هأنت آت تَقْتُلُ الوحش الذَّي أقعي علي بابِ المدينـ / ك مازالَ ينَادي بِشُعارِك جيُش فهنا/ ت أنْت آ
  ) 253همان، ( 2هبابِ بغْداد الحزيَن/ 

                                                
 .گردداگر برگهاي سبز تو در يك فصلي پژمرده شد دوباره فصل سرسبزي تو بازمي... اي هستيتو همچون شاخه -1
ي بغداد ياني را كه در بر دروازهآيي و وحشدهد، تو ميآيي، سپاه تو اينجاست، و پيوسته شعار تو را سر ميتو مي -2

  .رسانياند را به قتل ميمحزون زانو زده
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آيي و وحشياني را كه  دهد، تو مي آيي، سپاه تو اينجاست، و پيوسته شعار تو را سر مي تو مي
  .رساني اند به قتل مي نو زدهدر بر دروازة بغداد محزون زا

  نتيجه

پركـاربردترين رنـگ در اشـعار    سـبز  ت اسـت كـه   اشعار حجازي گوياي اين واقعيبررسي 
كه او  شدطبيعت زيباي روستا موجب  ،ق هستي از جملهة شاعر به دقاينگاه هوشمندان  .اوست

 .طلبـد ببه مـدد   اين رنگ راروستا هاي زيباي طبيعت گاه در جهت عيني ساختن مظاهر و جلوه
كند تا بـا توصـيف اشـياء و    شود تالش ميگاه ضمن اينكه مجذوب حسن دلرباي اين رنگ مي

مظاهر روستا با اين رنگ احساسات مخاطبين را برانگيزد؛ و گاه به اين رنـگ معنـي نمـادين و    
  .ثير اثر خود بيافزايدأبخشد تا ذهن مخاطب را به كنجكاوي واداشته بر تسمبليك مي

ترين عاملي اسـت كـه زمينـه را    اجرت از روستا و زندگي در غربت و تنهايي شهر اصليمه
به اشعار او بخشـيده   اي زيباهجلو ،هنمادين شدن اين رنگ در اشعار اين شاعر فراهم كرد براي
 يرمز بازگشـت بـه روسـتا و رمـز بهشـت     به اين رنگ در اشعار او  ،درست به همين دليل .است

گونه كـه رمـز پـاكي و     پروراند، همانكه شاعر آرزوي آن را در سر مي استمبدل شده گمشده 
  . است شدهگناهي مردم روستا، و رمز آرامش و سكوت آنجا صداقت و بي

ديدگاه خاص ن بـه  حجازي نسبت به روستا سبب شد كه از نگاه او همه چيز در روستا مزي
راين كه اين رنـگ از آرامـش و سـكوت    افزون ب. دگناهي گردصف به پاكي و بينگ و مّتاين ر

 ةبلكـه همـ   ،مرگي و سرسـبزي روسـتا و مـردم آن   كند، رمز جاودانگي و بيروستا حكايت مي
در تركيـب بـا زمـان، رمـز     گـاه  همچنين اين رنگ در اشعار حجـازي  . است شدهمظاهر آن جا 

عـالوه  . عر اسـت شا گيرد كه از نمادهاي خاصروزگار جواني و رشد و بالندگي شاعر قرار مي
دهـد ضـمن   اين رنگ را رمز شهيد و شهادت قرار مـي خويش بر اين او با الهام از تعاليم ديني 

خيـر و بركـت و   . دهـد سبز را رمز روزهاي خوب و شيرين و اميدبخش قرار مـي  اينكه او گاه
  .عشق و جواني و بهار و زندگي هم از ديگر معاني رمزي اين رنگ در اشعار اين شاعر است
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رنگ سبز را به كار مي او هر جاشاعر به روستا سبب شد كه  و سرانجام اينكه نگاه خاص-

ر از ديـدگاه مكتبـي   ّثأي زماني كه او متحّت. گيرد به نوعي روستا و جلوهاي آن نيز حضور دارند
 گيـرد بـاز از  گيرد و يا اين رنگ در ارتباط با  زمان و مكان قرار مـي كار مي هخود اين رنگ را ب

   .آميزدگيرد و اين رنگ با مفهوم روستا در هم ميت ميأديدگاه شاعر نسبت به روستا نش

  كتابنامه

  .انتشارات سمت: تهران .لچاپ او .مباني رنگ و كاربرد آن .)1381.(؛ حبيبهيّلالآيت -1
وزارت : تهران .چاپ هشتم .د حسين حليميمحم ةترجم .كتاب رنگ .)1384.(يوهانس ،إيتن -2

  .هنگ و ارشاد اسالميفر
كتاب فروشي : تهران .لچاپ او .لين دانشگاه و آخرين پيامبراو .)1348. (د رضاسي ،نژادپاك -3
هاسالمي.  
  .انتشارات هنر آبي: تهران .لچاپ او .معناي رنگ .)1384.(پورحسيني، مژده -4
 .لگنجـي، چـاپ او  مهـدي   ةترجمـ  .شناسي رنـگ روان. )1387( .تايلو، لسلي ،جاناتان ،دي -5
  .نشر ساواالن: تهران
: تهـران  .چـاپ چهـارم   .صور خيال در شـعر فارسـي  . )1370( .د رضامحم ،شفيعي كدكني -6

  .انتشارات آگاه
   .انتشارات فردوس :تهران .چاپ پنجم .سبك شناسي شعر .)1379.( سيروس ؛شميسا  -7
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