
 

 

بررسی سنجشی تقابل شهر و روستا در شعر محمدرضا عبدالملکيان و احمد 
 عبدالمعطی حجازی

 صغری ميرساالری . ،6صابره سياوشی .0

 ، تهران، ايرانديار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستا ـ0
 ، تهران، ايرانانسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم  ـ6

 (06/00/0331تاري  پذيرش: ؛ 13/16/0331)تاري  دريافت: 

 چکيده

هـا   انـد کـه تجربـۀ زنـدگی در هـر دوی آن      از ديرباز دو پديـدۀ متقابـل بـوده   « روستا»و « شهر»
، تأثيرهـای  است. اين تقابل و به تبع آن های فکری، روحی و اجتماعی زيادی به همراه داشته دغدغه

اسـت. در نگـاه بيشـتر     روحی ناشی از زندگی در اين دو مکان، همواره در شعر شاعران وجود داشـته 
های مثبت خود نماد تنهايی، تـاريکی و تشـويش، و در مقابـل آن،     با وجود همۀ ويژگی« شهر»آنان، 
ـ  هايش، نماد سادگی، صميميت و پـاکی اسـت. ايـن پـژوهش     به سبب همۀ خوبی «روستا» ه شـيوۀ  ب

ـ تحليلی به بررسی تطبيقی شهرگريزی و روستاگرايی در شـعر دو شـاعر معاصـر ايرانـی و      توصيفی
مصری محمدرضا عبدالملکيان و احمد عبدالمعطی حجازی، از طريق مراجعۀ مستقيم بـه دفترهـای   

ی ايـن  است. نتـايج گويـا   شعری اين دو شاعر و با استناد به مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی پرداخته
است که هر دو شاعر با وجود زندگی در شـرايط سياسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و جغرافيـايی کـامالً       

های مشترکی همچون حسرت بر گذشته، بازگشـت بـه روسـتا و نفـرت از      متفاوت، حاالت و انديشه
  تفاوتی که در شيوۀ بيـان احسـاس دو شـاعر نسـبت بـه روسـتا ديـده        اند. شهرنشينی را تجربه کرده

گـردد و   شود، اينکه بيشتر اشعار حجازی بر مدار حسرت بر گذشته و صميميت حاکم بر روستا می یم
روايت زندگی فردی و تجربيات شخصی خود اوست، حال آنکه نگـاه عبـدالملکيان، نگـاهی کلـی و     
همراه با اشتياق در عين دوری از حسرت نسبت به روستاسـت کـه بـرای هـر مخـاطبی ملمـوس و       

 .تشدنی اس درک

ادبيات تطبيقی، شعر معاصـر پارسـی و عربـی، شـهرگريزی، روسـتاگرايی، محمدرضـا       ها:  کليدواژه
 .عبدالملکيان، احمد عبدالمعطی حجازی

                                                            

E-mail: saberehsiavashi@yahoo.com )نويسندۀ مسئول(  
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 . مقدمه0

هـايی در   خـاص خـود را دارد و وجـود تفـاوت     زندگی در شهر و روستا مزايا و معايب
دورۀ معاصـر وجـود برخـی    اسـت. در   ها، اين دو را مقابل هـم قـرار داده   سبک زندگی آن

مشکالت اجتماعی، از قبيل فقر و مشکالت معيشتی و نيز باليای طبيعـی، روسـتاييان را   
است و خود اين، مشـکالت جديـدی را بـرای روسـتاييان      وادار به مهاجرت به شهر کرده

است. از همان ابتدای مهاجرت، تفاوت شکل ظـاهری و ناآشـنايی و    مهاجر به وجود آورده
دهد. از ايـن   که در شهر وجود دارد، زندگی شخص مهاجر را تحت تأثير قرار می ازدحامی

ترين موضوعات شعری معاصر در نيمۀ قرن بيستم، قضايای انسانی مانند  رو، يکی از مهم
قضيۀ زمان و ارتباط آن با زندگی افراد و نيز تقابل شهر و روستا و نيز رمزهايی مسـتنبط  

 ن رمز پاکی و سادگی، و ديگری رمز فساد و دورويـی اسـت  هاست که يکی به عنوا از آن
 (.709م.: 6114ر.ک؛ عزالدّين، )

هـا و پيـدايش مراکـز     در قرن نوزدهم و همزمان با انقالب صنعتی، تأسيس کارخانـه 
جـايی مکـانی بـه علـل و      علمی، مهاجرت به شهر افزايش يافـت کـه ريشـۀ ايـن جابـه     

هـا، عوامـل اقتصـادی و اجتمـاعی      ترين اين زمينه گردد. از مهم های مختلفی بازمی زمينه
هـای اجتمـاعی    است که بشر با آن مواجـه اسـت و در پـی مهـاجرت بـه شـهر، آسـيب       

ها و ابزارهای صـنعتی بـر روان انسـان     ای همچون ازدحام جمعيت، تعدد کارخانه گسترده
عۀ الگوهـای  در باب مطال .(06م.: 0347ر.ک؛ باير، ) است عصر حاضر تأثير زيادی گذاشته

، مهـاجرت  0331تـوان گفـت در ايـران تـا دهـۀ       مهاجرت در دو کشور ايران و مصر می
درون نواحی روستايی و »ای از روستا به شهر وجود نداشت، مگر حرکات جمعيتی  گسترده
البته در باب کشور مصر، قضيه اندکی متفاوت است و مهـاجرت از روسـتا بـه    «. يا شهری

اسط قرن نوزدهم آغاز شد و به نوبۀ خود بـر فراينـد شهرنشـينی    شهر در اين کشور در او
(؛ برای نمونه، توليد و کشاورزی مصر همـواره  43م.: 0396تأثير گذاشت )ر.ک؛ ريچاردز، 

اسـت. از ايـن رو، سـاخت اجتمـاعی      تحت تأثير نوسانات تقاضای کلی بازار جهانی بـوده 
وخيزهـای اقتصـاد    يی، تابع اُفـت های شغلی روستا اقتصادی اجتماعات روستايی و فرصت

(. در همـين راسـتا، بسـياری از    64م.: 0911ـ0341 )چايچيان« داری جهانی شدند سرمايه
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انـد و   اين پديده را با زبانی عاطفی در شعرشان به نمـايش گذاشـته   و نويسندگان شاعران
 اسـت. ايـن امـر    ها متبلـور شـده   اين موضوع به عنوان حسی مشترک همواره در شعر آن
هـای مشـترکی همچـون جـدا      نشان از روح مشترک شاعران دارد که تحت تأثير دغدغه

شدن از روستا، صميميت و سـادگی آن و زنـدگی در شـهر و غربـت و نيـز تنهـايی آن،       
 اند. حسرت بر گذشته، يادآوری خاطرات و آرزوی بازگشت به روستا بوده

ت چيزی تازه و پرداختۀ تخيـل  طرز ايجاد پيوند شاعر ميان انسان و طبيع»از آنجا که 
نيـز تحـت تـأثير مکتـب      6و حجـازی  0عبـدالملکيان  ،(6: 0399)شفيعی کدکنی، « اوست

انـد.   رمانتيسم و به صورت نمادين در دفترهای شعری خود به پديدۀ شهر و روستا پرداخته
هـا و   با نگاهی به دفترهـای شـعری ايـن دو شـاعر معاصـر، بـه روح مشـترک، انديشـه        

ها مانند گريز از محيط سـرد و خـاموش شـهر و آرزوی     گرای شعری آن ی همها مضمون
های عاطفی مشابه و  بازگشت به صميميت روستا و دلزدگی از زندگی ماشينی و دلبستگی

يـابيم؛ چراکـه    هـا دسـت مـی    های همسان در دوران کودکی و سير شخصـيت آن  چالش
ان دچـار نـوعی نـاهمگرايی بـا     رمانتيسم از جمله عواملی است که باعث گرديده شـاعر »

« رفت از اين فضای آلـوده و پرهيـاهو گردنـد    زندگی شهری شوند و همواره خواهان برون
 (.16: 0331)رجبی، 

هـای موجـود در شـعر ايـن دو شـاعر       در اين پژوهش، سعی بر آن است که شـباهت 
تمـايز آن   ها و نيز وجوه احتمـالی  های زبانی، مکانی و فرهنگی آن معاصر با وجود تفاوت
های مشترک، زندگی و دردهای  های مشابه، چالش هايی مانند انديشه دو در عين اشتراک
 ها با استناد به مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی بررسی شود. عاطفی همسان آن

اسـت.   در زمينۀ تقابل شهر و روستا در شعر عربی و فارسی مطالعـاتی صـورت گرفتـه   
 د از:ها عبارتن برخی از اين پژوهش

معصــومه  صــابره سياوشــی و)« بررســی تطبيقــی شــهرگريزی و روســتاگرايی» ـــ مقالــۀ
در ايـن مقالـه،    .0336، سال سوم، شمارۀ دوم، تابسـتان  ادبيات پارسی معاصرشبستری(، 

که با شـاعران پـژوهش     پور و جودت فخرالدّين بستر اصلی پژوهش بوده شعر قيصر امين
الۀ يادشـده بـه تفـاوت در سـاختار ظـاهری شـهر و       حاضر متفاوت است، ضمن اينکه مق
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اسـت و رمزهـای موجـود در آن، از     های آن در شعر اين دو شاعر پرداخته روستا و ويژگی
جمله سرسبزی، سادگی، نشاط و نيز مدينۀ فاضله در شعر اين دو شاعر را مورد نظر قـرار  

 دهد. می

)فرهـاد رجبـی(،   « و فارسـی  رويکردهای انسانی به شهر در شعر معاصـر عربـی  »ـ مقالۀ 
در اين مقاله، نويسنده به ديدگاه بسـياری از   .0331بهار  ،09 ، شمارۀپژوهشی نشريۀ ادب

المالئکـه،   شاعران معاصر فارسی و عربی، همچون: سيّاب، امـل دنقـل، حجـازی، نـازک    
پـور   بياتی، عبدالصبور، آدونيس، نيما، سپهری، فرخزاد، آتشی، شاملو، اخوان ثالث و امـين 

پرداخته که محور اصلی آن، شهر، طبيعت و انسـان اسـت کـه بـا محورهـای موجـود در       
 پژوهش ما متفاوت است و با توجه به شمار زياد شاعران، عمق و ژرفای چندانی ندارد.

، )جـواد قربـانی و رسـول    «تقابل شهر و روستا در شعر معاصـر عربـی و فارسـی   »ـ مقالۀ 
 ، شـمارۀ ادبيات فارسی دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـهد   فصلنامۀ تخصصی زبان و عباسی(، 
رسد، شهر و روستا را فقط  نظر می . اين مقاله برخالف عنوان خود که بسيار گسترده به07

پور، آن هم بسيار کلّـی، گـذرا و سـطحی بررسـی      در شعر بدر شاکر السيّاب و قيصر امين
 است. کرده

)خليـل  « معطی حجـازی و نـادر نـادرپور   نوستالوژی در شعر احمد عبـدال »ـ مقالۀ تطبيقی 
 ، تابسـتان 6 سال اول، شـمارۀ  ،فصلنامۀ نقد و ادبيات تطبيقیپروينی و سجاد اسماعيلی(، 

. در اين مقاله، نويسندگان انـواعی از نوسـتالوژی را در قالـب نوسـتالوژی دوری از     0331
اده و دوسـتان  سرزمين، نوستالوژی کودکی، نوستالوژی دوری از معشوق، نوستالوژی خانو

اند که در نوستالوژی دوری از سرزمين بـه   ديرينه و نوستالوژی آيندۀ آرمانی بررسی کرده
 است. برخی وجوه تقابل شهر و روستا در شعر نادرپور و حجازی اشاره شده

مجيـد صـالح بـک و    ) «وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبـدالمعطی حجـازی  »ـ مقالۀ 
. نويسندگان اين مقالـه بـه بحـث    0330، بهار 4شمارۀ  بين،لسان م شوب(، فرشته فرضی

 انـد.  تقابل شهر و روستا در شعر شاعرانی چون جبران، سيّاب، بيـاتی و حجـازی پرداختـه   
تفاوت پژوهش يادشده با مقالۀ حاضر در اين است کـه عـالوه بـر تطبيقـی نبـودن کـار،       

 شده نيز با هم متفاوت هستند. های بررسی مؤلفه
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بررسی آثار و افکار احمد عبدالمعطی حجازی به انضمام ترجمۀ گزيدۀ اشـعار  »نامۀ  ـ پايان
هـای   دانشگاه تهـران. ايـن پـژوهش بـه بررسـی ديـدگاه       ،(0391 )معصومه فرجی،« وی

است، ضمن اينکه ماهيـت   اجتماعی، سياسی و رمزهای شعری در شعر اين شاعر پرداخته
 تطبيقی هم ندارد.

(، 0330)آيـدا بهـروزی،   « ای دوگانه در اشعار محمدرضا عبدالملکيانه تقابل»نامۀ  ـ پايان
های خود به شهر و روسـتا بـه    نور کرج. نگارندۀ اين اثر اگرچه ضمن بررسی دانشگاه پيام

است، امـا ايـن موضـوع تنهـا بخـش       عنوان دو پديدۀ متقابل اشاراتی کوتاه و گذرا داشته
 است. با شاعر ديگر مقايسه نشدهکوچکی از کار اوست و به صورت تطبيقی هم 

به برخی اشعار حجـازی   عن بناء القصيدة العربية الحديثةـ علی عشری زايد نيز در کتاب 
 است. همچنين، عزالـدّين اسـماعيل در کتـاب    تفصيل شرح داده ها را به است و آن پرداخته

ی موسيقايی و ادبی ها به ويژگی الشعر العربی المعاصر، قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية
 است. اشعار حجازی پرداخته

 در جستار حاضر، تالش بر آن است که به دو سؤال اساسی پاس  داده شود:
ـ وجوه تشابه و همگرايی نگاه حجازی و عبدالملکيان بـه دو پديـدۀ شـهر و روسـتا در     0

 پذير است؟ هايی تقسيم قالب چه مؤلفه

ها به شـهر و روسـتا    ثيری بر نگاه رمانتيک آنـ جغرافيای طبيعی زندگی دو شاعر چه تأ6
 دارد؟

 بررسی تحليلی موضوع .6
های مشـترکی در شعرشـان    انديشه توان به در بررسی دفترهای شعری اين دو شاعر می

است و از جهـات   پی برد. اگرچه حجازی در يک کشور عربی و آنگاه در فرانسه زندگی کرده
متفاوت بوده، اما نقاط فکری مشترک بسياری در شـعر  بسياری با عبدالملکيان شاعر ايرانی 

توان در جـدول زيـر    ها را در شعر اين دو شاعر می ترين آن خورد که مهم ها به چشم می آن
 طرح کرد:
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 آلود شهر توصيف فضای حزن .0ـ6

توان به  ها می عوامل زيادی در مهاجرت از روستا به شهر دخالت دارند که از جملۀ آن
دست آوردن امکانات رفاهی، شغل و... اشاره کرد. کسـانی کـه از روسـتا     به جستجو برای
شوند و محيط تـازه و ناآشـنا را    کنند، دچار مشکالت فرهنگی و روحی زيادی می کوچ می
توانند به محيط پيشين بازگردند و تا زمانی که در شـهر   کنند، اما نمی سختی تحمل می به

بيننـد. شـايد بتـوان گفـت از      و پديدۀ مقابـل هـم مـی   کنند، روستا و شهر را د زندگی می
تـرين   بسـياری از جـدی  »تـوان گفـت:    ترين عوامل مهاجرت، پديدۀ فقر است و مـی  مهم

هـايی در   با انواع محروميـت  توان ناشی از فقر دانست. اين موضوع مسائل اجتماعی را می
هـا را   ارد و توانـايی آن گذ ارتباط است که عميقاً بر چگونگی گذران زندگی افراد تأثير می

ريـزی بـرای    دهد. در مواجهه با فقر هر گونـه برنامـه   برای حل مسائل روزمره کاهش می
در جريان مهـاجرت، هميشـه   »(. همچنين، 1: 0399)ملک، « آينده بايد کنار گذاشته شود
( ياد کـرد.  Pull( و کشش )Pushها به عنوان رانش ) توان از آن دو نيروی کار است که می

تواند وسايل زيسـت و   ها ديگر نمی کنند که روستای آن يشتر مردم برای آن مهاجرت میب
هـا بـه شـهر مهـاجرت      و آن« رانـد  مـی »را از خود  معيشت آنان را فراهم سازد. لذا ايشان

ی
ک در شعر عبدالملکيان و حجاز

ی مشتر
 انديشه ها

 توصيف فضای حزن آلود شهر

 احساس تعلق به روستا

 توصيف فضای روستا و زيبايی های آن

 شهر نماد تنهايی و بی رحمی

 جغرافيای طبيعی روستا
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 «کشـد  مـی  هـا را بـه سـوی خـود     دهد و آن کنند؛ زيرا شهر نويد زندگی بهتری را می می
 (.91: 0390ای،  بدره)

خـوبی   تاريکی و سنگينی شهر را از زبان يک مهـاجر بـه  « شهر بد» ملکيان در شعرعبدال
دهد. مشاهدات اين مهاجر در محيط جديد از اين قرار است: شهر نَفْـس آدمـی را    نشان می
های بلند و تاريک مانع از رسيدن  ها و سايه خراش آورد و اين از آن روست که آسمان بند می

است. در برابر، طبيعت برهنۀ روستا کـه در ناخودآگـاه شـاعر     شده تابش نور خورشيد به شهر
دهـد. شـاعر در ايـن     کند، همه چيز را در نهايت سادگی و روشنی نشـان مـی   خودنمايی می

هـا را مترسـکانی    کنـد و آن  عاطفۀ شهر اشاره مـی  سروده، به صورت نمادين به مردمان بی
روح شـهر،   های تاريک و بـی  ا را پشت جادهه هستند. شاعر کوه  داند که خالی از احساس می

دانـد کـه در شـهر     داند و الکل و دود فراوان را دريايی خروشـان مـی   گرفته می پنهان و پناه
 جاری است:
 در فصلی به شهر آمدم»

 که شهر
 ها بود، شهرۀ زخم

 سپيده جوالنگاه مترسکان
 کردند. رحمانه به جذام فکر می ها بی و موريانه

 ام ر آمدهدر فصلی به شه
 بردند ها پناه می ها به جاده که کوه
 ها به سکون و سياهی و جاده

 در فصلی که الکل و دود
 ترين دريا بود، متالطم

 و درياهای بزرگ
 شدند در رودهای کوچک تهی می

 و رودها
 (.67: 0397عبدالملکيان، ) «در بستر تشنگی جاری بودند
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و ارتباطات زندگی انسان با طبيعـت،   تصرف ذهن شاعر در مفاهيم عادی»از آنجا که 
« يا طبيعت با طبيعت، حاصل نوعی بيـداری او در برابـر درک ايـن ايـن ارتباطـات اسـت      

عبدالملکيان در ادامه، احساس سنگينی و اندوه درونـی خـود    ،(6: 0399)شفيعی کدکنی، 
 شـود و  ها روی سـينۀ شـاعر احسـاس مـی     خراش کند؛ گويی سنگينی آسمان را بازگو می

های او را به  اش که بيشتر عاطفی و روانی هستند تا جسمی، نَفَس های خيالين سينه زخم
 اند: شماره انداخته
 در فصلی به شهر آمدم»

 کردند ام سنگينی می ها روی سينه خراش که آسمان
 های هراسانم و نَفَس
 (.69همان: ) «هايم بود گر زخم شماره

تی کـه از روسـتا دارد و نيـز بـه دليـل      زندگی شهری به دليل شـکل و بافـت متفـاو   
های ظاهری و سبک متفاوت زندگی، در تقابل جدی با روسـتا قـرار دارد، اگرچـه     ويژگی

، اين مطلـب چنـين   شهرنشينی در اسالمدر کتاب  سايۀ سنگين شهر بر روستا غلبه دارد.
 است: تبيين شده
د و گيـر  شهرنشينی و فرهنگ شهری در شهرهای بزرگ قوّت و شتاب می»

گذارد. در نتيجـه،   ای نه چندان، تأثير خود را می در مناطق روستايی نيز با فاصله
رسـد   شود و به نظر مـی  شکل می کلّ جامعه از نظر شيوۀ زيست، يکسان و يک

شـکلی و   بازد؛ چراکه انسان از شدت يک اندک رنگ می که زندگی معنادار اندک
 (.91: 0361)افشار، « شود می (رُبات) آهنی سرعت تبديل به آدم همگونی، به

به توصيف فضای شهر از زبان فـرد مهـاجر    «قريه» همچنين، عبدالملکيان در سرودۀ
چشـد   کند و تلخی آن را می شهر را لمس می روح فضای بی پردازد. يک روستازاده که می
ص آزارد. اين شـخ  ها دارد، او را می تفاوتی آشکاری که با هوای روستايش فاصله بی و نيز

شـود؛   های خالی از احساس و آميخته با غربت، برای روستايش دلتنگ مـی  با ديدن کوچه
آورد و مردمان ساده و مهربان و طبيعت زيبای  ياد می گويی با ديدن شهر، دردهايش را به

 کند: را هوس می روستای خود
 آمد زِ صبح قريه می»
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 فهميد هوای شهر را گويی نمی
 اهوای بارش باروت و غربت ر

 هوای اَخم ميدان را
 روح های سنگی بی هوای کوچه

 هوای آفتابی از فريب و هيچ
 هوای آسمانی دود روی دود
 (.61: 0397عبدالملکيان، ) «هوای روزهای درد پشت درد

است و خيلی زود قربانی  حجازی نيز شاعری است که از جامعۀ روستايی به شهر آمده
و طرح موضوع شـهر در شـعر او، در حقيقـت    شود. شهر او قاهره است  فضای شهری می

ر.ک؛ عطيـه،  ) انگيـز زنـدگی شـهری اسـت     آور و غم واکنشی به نفرت او از فضای حزن
کشـد و در   (. او در شعر خود، شهر را همچـون عبـدالملکيان بـه تصـوير مـی     604: 0330
کند که شخصيت اصلی آن کـودکی اسـت کـه     داستانی را بازگو می« سَلّة لَيمون» چکامۀ

کشـد کـه    است. طولی نمـی  ، برای فروش به شهر آورده ليموهای خود را در سبدی ريخته
شود که شهر همانند روستايش نيست و از صميميت و پاکی در آن  اين کودک متوجه می
 خورد: نشانی به چشم نمی

حجازی در مرحلۀ آغازين ورود به شهر، جوانی احساساتی است کـه بـرای   »
گذارد. در ايـن   است و قدم در شهر می امش روستا را وانهادهبار زيبايی و آر اولين

کند که موجب بدبينی او نسـبت   های ناخوشايندی را سپری می مرحله، او تجربه
کند و در  شود؛ چراکه از بدو ورود، از سويی راه را گم می به شهر و مردم آن می

ديگـر،   مانـد و از سـويی   خم صدها کوچـه و خيابـان سـرگردان مـی     و ميان پيچ
داشـتنی مـردم روسـتا     های آشنا و دوست های سرد مردم شهر که با چهره چهره

شـوب،   بک و فرضی )صالح« آزارد بسيار متفاوت است، قلب جوان روستايی را می
0330 :01.) 
 سَلة لَيمون »

 المسنون  الشمسِ  تَحتَ شُعاعِ
 وَقَعت فيها عَينیّ
 فَتَذکرّتُ القريَة
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 هذا الفجرَأیّ يد  جاعت قطفتها 
 حَمَلتها فِی غَبشِ اإلصباحِ
 لِشوارعَ مختنقات ، مُزدَحِمات ،
 أقدامٌ ال تتوقّفُ، سيّارات؟
 تمشی بِحريق البنزينِ

 يجری سمرُاأل والولدُ
 اراتِبالسيّ ال يلحقُ
 بقرش  عشرونَ
 (.061م.: 0396حجازی، ) «عشرونَ الواحدِ بالقرشِ
ب/ چشمم به آن سبد افتاد/ و روسـتا  سبدی ليمو/ زير تابش تند آفتا»يعنی؛ 
ميش صبح/  و ای امروز آن را چيد/ و در گرگ ياد آوردم./ کدام دست گرسنه را به

هــای خفــه و انبــوه آورد؟/ اينجــا پاهــايی اســت کــه بازايســتادن   بــه خيابــان
پيماينـد/ و کـودک    هايی کـه بـا سـوخت بنـزين راه مـی      شناسند/ و ماشين نمی

گويد: بيست عـدد   رسد،/ در حالی که می ها نمی ه ماشيندود/ اما ب گندمگون می
 «.به يک قروش/ به يک قروش بيست عدد

گويـد کـه روزگـاری     ای سخن مـی  های به تاراج رفته از ارزش» حجازی در اين ابيات
خواهی انسـان و بـا نـام تمـدن و      هايش جريان داشت و اينک با زياده چون خون در رگ

حراج گذاشتن سبدی ليمو که نماد آرامـش اسـت، بـا تصـوير      است. به يغما رفته تکامل به
دويدن در پی ماشين که نماد تمدن جديد است، آن هم به قيمت ناچيز بيسـت عـدد بـه    

(. البته از آنجا که ليمـو در ايـن   17: 0331)رجبی، « يک قروش، بيانگر عمق فاجعه است
شـد کـه در برابـر مدرنيتـه     تواند رمـز سـنّت با   های روستاست، می شعر، ميوۀ درختان باغ

بـه توصـيف    «إلی اللقاء» شود. همچنين، حجازی در قصيدۀ ديگری با عنوان ارزش می بی
هـا و گرمـای آزاردهنـدۀ آن،     الی زشتی پردازد، در البه ها می های بلند و خيابان ساختمان

وع و کند که تنها منبع گرمای مطبـ  می روستا را به ياد آورده، طبيعت روستايی را توصيف
 تابد: خوشايند آن، خورشيدی است که بر آن می

 شَوارع المَدينة الکبيرة»
 قيعانُ نار 
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 تجترّ فی الظهيرةِ
 الضحی مِن اللهيبِ ما شربته فی

 غيرَ شمسِها يا ويلة مَن لَم يصادفْ
 غيرَالبناءِ والسياجِ، والبناءِ والسياجِ
 (.031م.: 0396حجازی، ) «غيرالمربّعاتِ، والمثلثاتِ، والزجاجِ

های شهر بزرگ/ گرداب آتشی است/ که ظهرهنگام گسترده  خيابان»يعنی؛ 
ها،  ها و حصار/ مربع شود./ وای بر کسی که جز با خورشيد شهر/ و ساختمان می
های گرمايی که من در سوزناکی ظهر چشيدم، با چيز  ها و شراره ها، شيشه مثلث

 «.شود ديگری مواجه نمی

 روستا. احساس تعلق به 6ـ6
است و تأثير آن بر ذائقۀ او، امـری   با فرهنگی که در آن پرورش يافته درآميختن آدمی

انکارناپذير است. همين امر رابطۀ فرد و جامعه را دوسـويه و از گونـۀ تـأثير و تـأثر قـرار      
 توان گفت: است. از اين رو، می داده

بسـيار   اجتماع انسانی تنها حاصل تجمـع تعـدادی از افـراد نيسـت، بلکـه     »
است و رفتار ايشان  تر است. بديهی است که اجتماع از افراد ترکيب يافته پيچيده
تواند باعث تغيير آن گردد، ولی اجتماع در عين حال و بذاته واقعيتی دارد که  می

آورنـد و بخـش    گذارد؛ يعنی مردم، اجتماع را به وجود می بر رفتار افراد تأثير می
يابـد، شـکل    يلۀ اجتماعی که در آن پرورش میمهمی از شخصيت انسان به وس

 .(13: 0390ای،  )بدره« پذيرد می

عبدالملکيان پس از مهاجرت از روستا و سکونت در شـهر، خـود را متعلـق بـه جـايی      
، نگـاهی رمزگـرا   «ريشه در ابر» هاست. او در شعر ها و عاطفه داند که آکنده از مهربانی می

مظهر صداقت، پاکی و مهربانی، و شهر را نماد دورويی و به روستا و شهر دارد و روستا را 
بـاغ   بـه عنـوان کوچـه    را دانـد. او احسـاس تعلـق و دلبسـتگی خـود بـه روسـتا        رنج می
 کند: هايش چنين بيان می خاطره
 ريشه در ابر، ريشه در باران»

 ريشه در جستجوی او دارم
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 است ريشه در آنچه پشت سر مانده
 رو دارم ريشه در رنج روبه
 ها باغ عاطفه ريشه در کوچه

 ريشه در مهر ريشه در معنا
 ريشه در آنچه رنگ جان دارد

 (.67: 0311عبدالملکيان، ) «دريغی دريا ريشه در بی

ها زندگی در پاريس، همچنان در شهر غريبـه اسـت و نتوانسـته     حجازی پس از سال
 ،کائنـات مملکـة الليـل    انويژه در ديو احساس تعلق به روستا را در خود از بين ببرد. او به

است و نتوانسته با آداب و رسوم زنـدگی مکـانيزۀ    همچنان پسر قديمی روستا باقی مانده»
های اروپايی همساز شود و تعلقات خويش را در روسـتا   شهر و سيستم زندگی در پايتخت

او همـاره از تـرک زادگـاه و احسـاس      .(609: 0330)عطيـه،  « دست فراموشی بسپارد  به
های  وابستگی گويد و احساس وابستگی و تعلق به روستا و اينکه در شهر سخن می غربت
است و اکنون هـوای   اش را ـ مثل خانواده و قبر پدرش ـ در آنجا به يادگار گذاشته   عاطفی

 بازگشت به آنجا را دارد.
 أنا ابن ريف  وَ دَعتُ أهلی وانتجعتُ هنا»

 لکنّ قبرَ أبی بقريّتنا هناک، الصبّار
 هناک، مازالت لنا فی األفق دار و

 (.063م.: 0396)همان، « أين طريق إلی فؤادک؟...
ام و اينجا ساکن  ام را ترک کرده ای هستم/ که خانواده من روستازاده»يعنی؛ 
اسـت/ و آنجـا    ام،/ اما قبر پدرم را در روستايمان،/ خس و خار در بر گرفتـه  شده

راهــی بــه قلــب تــو   ای روســتا ای اســت./ همــواره مــا را در دوردســت خانــه
 «.کجاست؟...

اسميه و اِخباری هستند که اين امر بر دوام و اسـتمرار داللـت   » جمالت در اين ابيات،
و اين بدان معناست که احساس تعلـق خـاطر شـاعر بـه     ( 99: 0397)الهاشمی، « کند می

زمـان آن را   هايی که آنجا دارد، احساسی دائمی و پيوسته است که گذر روستا و دلبستگی
 است. کمرنگ نساخته و از بين نبرده
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 های آن توصيف فضای روستا و زيبايی .3ـ6
های گوناگون از ديرباز تاکنون يکی از موضوعات مهم در شعر شاعران  توصيف مکان

است. روستا نيز به سبب طبيعت زيبا و بکری کـه داشـته، موضـوع، و مکـانی مـورد       بوده
در »آيد. شايد اين امر بدان سـبب نيـز باشـد کـه      به شمار میعالقه و جذاب برای اديبان 

م.: 0390)قميحـه،  « جامعۀ روستايی، شاهد همگرايی بين انسان و قوانين طبيعت هستيم
شاعر با کمک خيال و برقراری ارتباط ميان انسان و طبيعـت، يـا   » (. در همين راستا،394

و منطقی به بيان شعری و کـالم   کشف ارتباط موجود ميان اين دو، از صورت بيان عادی
 (.7: 0399)شفيعی کدکنی، « يابد مخيّل دست می

زيبـايی طبيعـت روسـتايش را بـه تصـوير       ، بـه «به روستا برويم» عبدالملکيان در شعر
هـای آن   بيند و کوچکترين زيبايی هايی از خدا می است. او در طبيعت روستا، نشانه کشيده

ها از جنس محبت و عشـق   کند. اين نشانه انه منعکس میرا با نگاهی عارفانه و زيباشناس
 گويد: ها سخن می هستند که شاعر از دلبستگی خود به آن

 به روستا برويم، به شعر مزرعه محتاجم »
 زار به موج گندم
 جوشی چشمه به گرم

 به رقص پروانه
 آشتی و گل به فصل
 به قصرهای محبت() های گلی به خانه

 به روستا برويم
 تا برويمبه روس

 و از زمين خدا
 .(31: 0311عبدالملکيان، ) «بغل گل احساس و عشق برچينيم بغل

ای از  اين تعابير عبدالملکيان بيان شاعرانۀ زيبايی اسـت کـه نشـان از کشـف گوشـه     
ارتباط انسان و طبيعت دارد. واژگان در عين سادگی و زوديابی، بافتی منسجم و با وحدت 

ج برخورداری از تناسب معنايی، تصاوير بديع و زيبا کـه نشـان از   انداموار هستند که در او
بـا ايـن دل   »زند. و همچنين در سـرودۀ   انس و الفت شاعر با طبيعت دارد در آن موج می
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پردازد؛ روستايی که زنـدگی در   های طبيعت روستا می به توصيف صحنه« ريشه دار بارانی
زار فضـای ذهـن شـاعر را     پونه و گندم است و بوی فطرت پاک انسانی سرشار بوده آن از
بيند که پُر از زاللی و راسـتی اسـت. از    است. شاعر ريشۀ خود را در روستايی می فراگرفته

است. او آنگاه که به توصيف فضای روسـتا   ها را به غارت برده نظر شاعر، شهر اين زيبايی
کـنن،   د و از آن استفاده مـی ان پردازد، از ابزارهايی که مردمان آن ديار به آن خو گرفته می

 گويد: سخن می
 دار بارانی با اين دل ريشه»

 دانی؟ اين شهر چه کرده، هيچ می
 دل، مزرعۀ گياه و گندم بود
 ها گم بود دل، در شط عطر پونه

 دل، ريشه به شور و شوق شبدر داشت
 دل، شاخه به شاخۀ صنوبر داشت
 دل، دست دعای خلوتی محبوب

 منکوب...گشای چرد خر دل، چاره
 دل، خطِ شيارِ شخم گاوآهن
 دل، راهِ عبورِ خوشه تا خرمن
 دل، جلوۀ جوشش بهاران بود
 دل، رازِ زاللِ ابر و باران بود
 شب، بام بلند روستا با دل

 ها تا دل راهی زِ دل ستاره
 خوابی همه بوی خوب گندمزار

 (.91: 0313عبدالملکيان، )« خوابی نه چنان، که چشم دل بيدار...

ر تقابل و رويارويی شهر و روستا در جمعيت شاعران، تقريبـاً ايـن شـهر اسـت کـه      د
روستا به واسطۀ روستا بودن و سادگی طبيعی عنصر غالـب اسـت و   »مغلوب روستاست و 

 امکانات رفاهی و وسايل مدرن و در خدمت انسان موجود در شهر، در ذهـن شـاعر نمـرۀ   
کند، بلکه بـه ايـن    ودن اين امکانات را درک نمیمنفی دارد. نه به اين دليل که او مثبت ب
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قربـانی  ) «است دليل که همين امکانات و وسايل است که شهر و روستا را از هم دور کرده
 (.3: 0391و عباسی، 

ای  در سفری که به شهر دارد و جاده« تعلّق علی منظر طبيعی»حجازی نيز در سرودة 
خواهد خـودش   کند دلش می ان احساس میکند، ناگه که حرکت او به شهر را توصيف می

های روستا را از نـو و بـا تمـام     را از ماشين بيرون بيندازد، به روستا بازگردد و تمام زيبايی
کنـد   هـايش مجسـم مـی    وجود لمس کند. او محيط روستای خود را بـا تمـام دلبسـتگی   

ان ديـد،  تـو  زارهای خيس و افق زيبا و همۀ آنچه را که در آسـمان روسـتايش مـی    وعلف
 نماياند: چنين می
 کانَت سَيارُتنا تَلتَهمُ خَيطا الَسفَلت»

 الصّاعِدَ مَن قَريَتِنا لِمَدينتنا
 حينَ تَمَنيَّت

 لَو اَنّی أَقذفُ نَفسی
 فَوقَ العُشبِ المُبتَلّ 

 شَمسٌ تَسقُطُ فی اُفق  شَتوِیٍّ
 قَصرٌ مَسحُور
 بَوّابُةُ نُور

 تُقضِی لِزمان  أُسطُوریٍّ
 خُضِبَت بِالحنّاء کَفٌّ

 طاووسٌ يَصعَدُ فی الجوزاء
 (.977م.: 0396حجازی، )« بالذَّيلِ القُزَحِیِّ المَنشُور 

شـد، در   ماشين ما رشتۀ آسفالت را/ که از دهکدۀ ما تا شهر ما برمی»يعنی؛ 
توانسـتم خـود را روی    کـردم کـه/ ای کـاش مـی     کام گرفت./ آن دم آرزو مـی 
افتـد./ قصـری    خورشيد در افقی زمستانی فرومی  /علفزارهای خيس پرتاب کنم

برد./ کف دسـتی رنگـين از    ای می ای از نور/ ره به زمانی افسانه جادويی/ دروازه
 «.شود  کمانی گسترده به جوزای سپهر برمی حنا/ طاووسی با دُم رنگين
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 رحمی شهر، نماد تنهايی و بی .7ـ6
گاه  گرفتن به زندگی شهری، گاه سؤالی که حتی پس از گذشت ساليان طوالنی و خو

که در پـی دسـت يـافتن بـه      زند، اينکه آيا شخصی بر ذهن مهاجران روستايی تلنگر می
خواسـت،   است و آنچه را که مـی  آرزوهايش از روستا کوچ کرده، اکنون به آرزويش رسيده

 ست؟ا است؟ يا آنکه محيط تازه از او انسانی آکنده از بغ  و درد ساخته به دست آورده
هـا   آيند که کامالً بـرای آن  هنگامی که گروهی از مردم در جايی فرود می»
است و از جهات بسيار با زادگاه خودشان تفاوت دارد، احتمال وقوع هـر   ناشناخته
پذير است. گروه تحت تأثير احساسات افـراد خـود    ( امکانTension) نوع تنشی
رنـد، چـون احسـاس تنهـايی و     های گوناگون دا گيرد، افراد نيز احساس قرار می
خـوردگی کـه ايـن خـود ممکـن اسـت،        فريـب  کسی، حقارت و کوچکی، يا بی

بينند بايد کارهای ناآشنايی را انجـام دهنـد يـا     هنگامی دست دهد که افراد می
تواننـد بـه زبـان     ای بيابند و يا آنگاه که نمی توانند دوستان تازه هنگامی که نمی

کـه هنـوز بـا آب و هـوای آنجـا اُخـت        مـادامی  يا مردم آن ناحيه گفتگو کنند و
 (.90: 0390ای،  بدره) «اند، احتمال بروز اين احساسات بيشتر است نشده

داند و شهر را مظهر درد  عبدالملکيان سکوت پردرد شهر را نوعی سکون و سياهی می
گيـر  آيد. در شهر همه به فکر خـويش و در  بيند که بر روح آدمی فرود می هايی می و زخم
، پيچيدگی و فريبکاری موجـود در  «به روستا برويم»های خود هستند. وی در شعر  مشغله

او معتقد  کشد. کند و روستا را يکرنگ و صميمی به تصوير می شهر را با کنايه گوشزد می
تپد که همواره رنگ دوستی به خود دارد. او در شعرش اينگونـه   هايی می است در آنجا دل

 سرايد: می
 ز شهر گرفتهدلم ا»

 به روستا محتاجم؛
 به يک جماعت يکرنگ

 به يک سالم
 به دلهای ساده و سالم

 به دوستی
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 به محبت
 .(09: 0311عبدالملکيان، )« های مصمم به سوی يکرنگی های نگاه و گام به آيه

احساس نفرت حجازی از شهر بدان سبب است که خود را در فضـای شـلوغ شـهر،    »
تصوير شـهر در اشـعار او انعکاسـی از     .(604: 0330)عطيه، « دياب تنها و بدون دوست می

احساس غربت، اندوه و تنهايی است و سنگدلی مردمـان شـهر کـه او را بـه حـال خـود       
بيند.  سازد؛ چراکه او جز سکوت و تنهايی کسی را همدم خود نمی اند، نمايان می واگذاشته

 سرايد: چنين می« کانَ لی قلبٌ»حجازی در قصيدة 
 ذاتَ السّماءِو »

 و عمرُ وداعنا عامان
 طرقت فؤاد األصحابِ
 لم أعثر علی صاحب

 األبوابُ والحاجبُ و عُدتُ تدعنی األبوابُ و
 (.001م.: 0396حجازی، ) «يُدحرجنی امتدادُ طريق 

گذشت،/ به سراغ جمـع   و شبی/ در حالی که دو سال از وداعمان می»يعنی؛ 
دار مرا  ها و دربان و پرده در حالی که دروازه دوستان رفتم،/ ولی همدلی نيافتم،/

 «.غلتاند گذاشتند./ اين در حالی بود که امتداد راهی مرا می به حال خود وامی

شود، اين بخش از شعر حجازی بـر تنهـايی و غربـت آدمـی در      که مالحظه می چنان
در امتـداد  بازگشـت اسـت و راه، آدمـی را     هياهوی شهر اشاره دارد؛ مسيری که تقريباً بی

 راند: خود به جلو می
ها با رفتارها و هنجارهای خـاص   شهر به عنوان اجتماعی گسترده از انسان»

اسـت. انسـان    های انسانی قرار گرفتـه  خود کانون بسياری از تحوالت و فعاليت
شـود و اهـداف و آرزوهـای خـود را در آن      مند مـی  عالقه معاصر گاهی به شهر

خـورد و از آن   ات در برقـراری رابطـه شکسـت مـی    کند و بيشتر اوق جستجو می
 (.6: 0331)رجبی، « گردد متنفر می
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، جديّت و خشکی مردمـان شـهر و در نتيجـه،    «کارت شناسايی»عبدالملکيان در شعر 
است  رحمی کشد و اينکه زندگی شهری غرق در سردی و بی تنهايی فرد را به تصوير می

 ست، نه خود او:و نام و نشان آدمی فقط کارت شناسايی او
 در اضطراب زندگی شهری»

 جز با کارت عکسدار شناسايی هرگز دری گشوده نشد بر من.
 هرگز کسی به يُمن ورود دلم نگفت:

 آقا خوش آمدی.
 امروز، معنای من
 روح است تحرکِ بی يک کارتِ بی

 بر آن، نشان نامی و عکسی که:
 اين منم.

 در کارتِ عکسدار شناسايی
 دل نيست. فرصت برای زندگی
 دائم نگاهبان

 با جستجوی جامه و جيبم
 کند های من ترديد می در چشم

 روح تحرک بی هر بار، يک کارتِ بی
 (.30: 0397عبدالملکيان، ) «راه خالص من

سپس شاعر از خاطرات روستايش با شـور و شـوق فـراوان و حسـرت بـر آن سـخن       
بـه شـهری کـه     حن خود را با کنايـه کشيد. او ل گويد، آنجا که با آزادی تمام نَفَس می می

 دهد: بر هر دری نگهبانی است، تغيير می ناپذير خود را دارد و قوانين خشک و انعطاف
 يادش بخير »

 اَم های زندگی روستايی در سال
 هرگز ميان مزرعه و من،

 هرگز برای ديدن روييدن گياه
 دار شناسايی يک کارت عکس
 در جيب من نبود.
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 ازۀ بهارهرگز بر آستانۀ درو
 .(49)همان: « چشمی نگهبان ورود دلم نبود...

کند کـه بـدون نگهبـانی آزاد و رهاسـت. او      اش از روستايی ياد می حجازی در قصيده
آرزوی بازگشت به آنجا را دارد؛ آنجا که پوشيده از گياهان و سرسبزی اسـت و روح خـود   

 روستايش به پرواز درآيد:تواند سبکبال در آسمان  داند که می ای می را همچون پرنده
 هذا المدی ال يعرف الحرّاس»

 هنا أنا حُرٌّ
 هنا الطّيور تستطيع أن تطير
 هنا النبات اليزال أخضر الرِّداء

 هنا الحقيقه الّتی ال تعرف التلوّن المقيت
 (.931م.: 0396حجازی، )« هنا الدّوام و الثبوت

اسد./ اينجا من آزادم./ اينجا شن ای است که نگهبانان را نمی اينجا گستره»يعنی؛ 
توانند پرواز کنند./ اينجا گياهان همچنان سبزپوشند./ اينجا حقيقتی  پرندگان می
 «.شناسد./ اينجا دوام و ثبات است آميزی زشت و زننده را نمی است که رنگ

در شعر پارسی نيز تقابل شهر، طبيعت و انسان در نهايت مـا را بـه همـان مسـيری     »
عبـدالملکيان در ادامـه،    .(9: 0331)رجبی، « ه شعر عربی در پی آن استدهد ک سوق می

کند. او تنها مرزهای موجود در روستا  به احساس آزادی و رهايی حاکم بر روستا اشاره می
داند که در زيبايی و سـخاوت   های کشاورزی و نيز سپيدارهای بلند می های زمين را کَرت
های شناسايی هستند که مرزهـای عبـور و يـا پـس      نظيرند، حال آنکه در شهر، کارت بی

 دهند: ها را تشکيل می ماندن پشت نرده
 جستجوی جامه و جيبم بی»

 از مرزهای گندم و جاليز
 رفتم گذشتم و می هر روز می
 مرزی اگر بود
 دستان کَرت بود
 گشوده به روی آب

 تا آب را به شوق در آغوش بفشرد
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 مرزی اگر بود
 ر سبز بودقرار سپيدا باالی بی
 انتظار حاصل پيوند خاک و آب چشم

 يادش به خير 
 ام ديروزها و زندگی روستايی
 کارت آن روزهای سرخوش بی
 ترسيد شادابی دلی که نمی
 افسرد شيرينی دلی که نمی
 ديروز رفت و روز
 روح تحرک بی امروز، يک کارت بی

 دار اين دل افسرده است. آينه
 روح تحرک بی حتی اين کارت بی

 وی نجيب رويش گندم راب
 .(49: 0311عبدالملکيان، ) «است در ذهن من به خاک سپرده

 جغرافيای طبيعی روستا 9ـ6
کنـد، سـهم بسـزايی در تفکـر و      طبيعت جغرافيايی و مکانی که يک شاعر زندگی می
رو،  دهنـدۀ عواطـف اوسـت، از ايـن      احساس او دارد و فضای پيرامون مکانی وی، شـکل 

شدنی است. در همين  بر شعر اين دو شاعر درک ی، جغرافيايی و تأثير آن های مکان تفاوت
شناسی روستايی و علم جغرافيا روابـط نزديکـی وجـود     ميان جامعه»توان گفت:  راستا، می

دان  کنند. موضوعاتی که جغرافـی  دارد؛ بدين معنی که هر دو از محيط روستايی بحث می
وجـود آورنـدۀ شـرايط خـاص اجتمـاعی       صلی به پردازد، شامل عوامل ا به بررسی آن می

معيشت و زندگی ساکنان آن تا حدودی با اقلـيم و   است. شکل سکونت در روستا و نحوۀ
 (.01: 0399خلق،  )نيک« اوضاع و احوال جغرافيايی ارتباط دارد
است و از آن خـاطره دارد کـه بـا آن مـأنوس اسـت. او       عبدالملکيان در مکانی رشد کرده

کند. وی در توصيفی کـه از مـرد روسـتايی     انگيز توصيف می تا را پررنگ و خيالطبيعت روس
های مکانی اشـاره دارد   داند، به ويژگی دارد و پوشش و کفشش را نماد صداقت و مهربانی می
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های سپيد و سرد صحرايی، خورجين اسب و... در شـعر او   که به صورت گندمزار، چشمه، گل
 اند: تجلی يافته
 آمد يه میزِ صبح قر»

 داد نگاهش طعم شير تازه را می
 و دستش بوی گندم داشت.

 باری از صميميت به دوشش کوله
 های مهربانی به پايش گيوه

 در تنش، پيراهن خوشرنگ يکرنگی
 آمد. زِ صبح قريه می

 های سپيد و سرد صحرايی به چشمش، عطر گل
 هايش، نسيم موج گندمزار نَفَس

 های سبز خوشبختی کالمش آيه
 و از نب  نگاه صادقش
 جوشيد صد چشمۀ خورشيد می

 آمد زِ صبح قريه می
 هايش بود سرود آشتی در گام

 و با هر گام از خورجين اسبش
 گرديد دوستی سرريز می

 .(60: 0311)عبدالملکيان، « شد  های شهر گم می و عطر دوستی در کوچه

کند و  خود اشاره میهای جغرافيای طبيعی روستای  حجازی نيز در اشعارش به ويژگی
فـام،   گويـد. او غـروب سـرد    های طبيعت آن می از خاطراتی که از روستا دارد و از زيبايی

ها، صدای چارپايان و درختان بيـد را بـا مهـارت در     های درختان خرما، نجوای پرنده سايه
کند. وضوح و روشنی کالم، وحدت انداموار ابيات، مطابقـت صـفت بـا     شعرش متجلی می

ويـژه اسـتعارۀ    های زيبای بيـانی، بـه   ، فعل و زمان، حضور شاعر در متن، و آرايهموصوف
های درختان خرما بر  سايهخوابيدن »مکنيه از مختصات اين سروده است؛ به عنوان نمونه، 

، «نجـوای پرنـده  »، «آغوشی شـکوفه بـا شـکوفه    هم»استعارۀ مکنيه دارد. « های روستا بالکن
و باد به اشخاصی کـه افعـال    نيز به دليل تشبيه شکوفه، پرنده «گريۀ باد و سخن گفتن آن»
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نخيـل، زهـر،   »ها سر زده نيز استعارۀ مکنيه دارد. ضـمن آنکـه ميـان واژگـان      انسانی از آن
 النظير هست: تناسب و مراعات« شباک و باب» و« طير، بهائم، عش» ،«صفصافة

 و جاءَ مَساء»
 الطريقِ المُلتوی أمشی  وَ کنتُ علی

 الشَّفَقی، المَغربِ   قريتُنا... بحضنِو 
 رُؤی أفقِ

 مخادعُ ثرَّةُ التّلوينِ و النّقشِ
 تنامُ علیَ مشارِفها ظاللُ نَخيل

 الترعة  تلوَّی ظلّها فی صفحة و مئذنةٌ...
 رؤیً مسحورةٌ تمشی

 وَ کُنتُ أری عناقَ الزَّهرِ للزّهرِ
 و أسمعُ غَمغماتِ الطّير للطير

 ئمِ تَختفی فی مَدخلِ القريةِالبَها و أصواتَ 
 و فی أنفی روائح خصب،

 عبير عناق،
 و رغبة کائنين اثنين أن يلدا
 وَ نازَعَنی إليکِ حَنينٌ
 وَ نادانی إلی عُشّک،

 إلی عُشّی،
 طريقٌ ضَمَّ أقدامی ثال َ سنين
 و مصباحٌ ينوِّر بابک المُغلَق

 وصفصافة
 علی شبّاکک الحرّان هفهافة

 األمسِ، ةَلکنّی ذکرتک حکاي
 من ذری الصَّفصَافِ، سمعتُ الريحَ يجهشُ

 .(014م.: 0396)حجازی، « يقول:... وِداع 
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رفتم،/ در حالی که روسـتای   وخم می و شب آمد/ ومن در راهی پُر پيچ»يعنی؛ 
هـا نمايـان بـود،/ چـون      فام/ مقابل افقی که از دوردست ما در آغوش غروب سرد

هـای   های درختان خرما بر بـالکن  و نگارند/ و سايههايی که پُر از نقش  خواب اتاق
ای بود، بـر   اش را که همچون صفحه ای که سايه روند/ و مناره آن به خواب فرومی

ديدم/ و نجوای پرنده  آغوشی شکوفه با شکوفه را می انداخت/ و من هم باغچه می
شدند/ و  یشنيدم/ و صدای چهارپايانی که در ورودی روستا پنهان م با پرنده را می

گيرد/  پيچيد/ و بوی مشکی که آدمی را در بر می خيزی می در مشامم بوی حاصل
کشـاند/ و مـرا بـه     و رغبت دو موجود به متولد شدن./ اشتياق، مرا به سوی تو می

های مرا در بـر   خواند،/ راهی که سی سال قدم سوی آشيانۀ تو/ و آشيانۀ خودم می
کرد/ و پرستويی کـه/ روی   ات را روشن می انهگرفته بود/ و چراغی که در بستۀ خ

يـاد    زد،/ ولی مـن تـو را در خـاطرۀ ديـروزم بـه      بال می های سرسختت بال پنجره
گويـد:...   گريسـت/ و مـی   آوردم./ صدای باد را شنيدم که از بلندای درختان بيد می

 «.خداحافظ 

 گيری نتيجه .3
ن بـه دو پديـدۀ شـهر و روسـتا را     ـ وجوه تشابه و همگرايی نگاه حجـازی و عبـدالملکيا  

آلـود شـهر، احسـاس تعلـق بـه روسـتا،        های توصيف فضای حزن توان در قالب مؤلفه می
جغرافيای طبيعی روستا، و شـهر نمـاد تنهـايی و     های آن، توصيف فضای روستا و زيبايی

 بندی کرد. رحمی تقسيم بی

هـا بـه دو    اه رمانتيـک آن ـ جغرافيای طبيعی زندگی دو شاعر، تأثيری ژرف و بسزا بر نگـ 
دهندۀ عواطف ايشان است. از اين  ها شکل عنصر شهر و روستا دارد و فضای پيرامونی آن

شـدنی اسـت. در    بر شعر اين دو شاعر درک های مکانی، جغرافيايی و تأثير آن  رو، ويژگی 
وزن  مکتب رمانتيسم که حجازی و عبدالملکيان به آن تعلق دارند، شعر تنها به کار بردن

های شاعری است کـه در يـک محـيط     و قافيه نيست، بلکه نمايانگر احساسات و دغدغه
کند و تأثير اين محيط بر شعر او امری انکارناپذير  اجتماعی مانند شهر يا روستا زندگی می

 است.
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های فرهنگـی،   ـ در شعر اين دو شاعر معاصر، در اثر مهاجرت از روستا به شهر، دگرگونی
تـوان ديـد کـه شـاعر نيـز ماننـد ديگـر اقشـار آن را          مـی  جتماعی زيادی رااقتصادی و ا

گويد که وی را مجبور به  پردازد. او از شرايطی سخن می است و به بيان آن می کرده درک
است. به طور کلی، شهر و روسـتا در شـعر شـاعران معاصـر      ترک محيط دلخواهش کرده

زی و عبدالملکيان گاه آن را به صورت ای اجتماعی هستند که حجا عربی و فارسی پديده
 گيرند. کار می رمز و نماد به

تـوان دريافـت کـه     ـ بر اساس تحليـل و بررسـی دفترهـای شـعری ايـن دو اديـب مـی       
اند و از نظر فرهنـگ و زبـان از    عبدالملکيان و حجازی اگرچه در دو کشور متفاوت زيسته

ـ  يکديگر متمايز و متفاوت بوده ک روح مشـترک برخوردارنـد و خـود را    اند، اما هر دو از ي
اند و بـه   ها و آرزوهای خود را آنجا دفن کرده دانند؛ روستايی که آرمان متعلق به روستا می

اند. هر دو شاعر احساس غربـت و ناکـامی را    داليل اجتماعی و اقتصادی به شهر کوچيده
و طبيعـی روسـتا،   هـای جغرافيـايی    اند و در معرفی ويژگـی  درمکان ناآشنايی تجربه کرده

ها، سرسبزی، و ديگر عناصـر طبيعـی    برخی موارد مشترک، مانند تأللؤ نور، وجود شکوفه
ای مشـترک و همسـان    کار بردن اين عناصر در قالب رمز، نمونـه  کنند. به روستا اشاره می

 باشد. می
د و کارگيری جمالت اسميه در شعر حجازی، بر دوام و استمرار انديشـۀ او داللـت دار   ـ به

دهد که تعلق خاطر شاعر به روستا، احساسی دائمی و پيوسته است کـه   اين امر نشان می
اسـت.   با گذر زمان و سـاليان متمـادی دوری از روسـتا و زنـدگی در اروپـا از بـين نرفتـه       

صراحت و روشنی کالم، سادگی بيان، وحدت انداموار ابيـات، احسـاس حضـور شـاعر در     
النظيـر از مختصـات    ويژه استعارۀ مکنيه و نيز مراعات يانی، بههای ارزشمند ب متن، و آرايه

 اين سروده است.
خـورد کـه از آن جملـه     هايی نيز در شيوۀ بيان دو شاعر به چشم مـی  ـ تمايزات و تفاوت

است، از عشقی نهفتـه   ها به روستا پرداخته توان گفت بيشتر اشعاری که حجازی در آن می
ها پابرجاست. شايد عشـق بـه پـدری     هنوز پس از سال دهد که و احساس تعلقی خبر می
است و شايد عشقی ديگـر باشـد. اشـعار وی بيشـتر بـر مـدار        است که در آنجا دفن شده
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گردد و شعرش حکايت زندگی فـردی و   حسرت بر گذشته و صميميت حاکم بر روستا می
اسـت کـه   باشد. اما نگاه عبدالملکيان، نگاهی کلی بـه روست  تجربيات شخصی خودش می

ای که هرگز در روستا زندگی نکرده نيز  تواند آن را درک کند و برای خواننده هر کسی می
شود؛ از جملـه   ها نيز اشتراکات زيادی ديده می شدنی است. در اشعار شهرگريزی آن درک

های  های ظاهری شهر؛ مثل ساختمان اينکه هر دو تقريباً به يک اندازه هم از نظر ويژگی
آلود، و هم از نظر جوّ حاکم بر آن؛ ماننـد سـردی روابـط، ماشـينی بـودن       مه بلند، فضای
گرايی بر عواطف و احساسات در شعر خويش سـخن   ها، تنهايی، غلبۀ مادّی زندگی انسان

 اند. رانده

 ها نوشت پی .7
دنيا آمد. در قـاهره در موسسـۀ    ميالدی در مصر به  0339ـ احمدعبدالمعطی حجازی در سال 0

ها در فرانسـه اقامـت داشـت. موضـوعات      اشتغال يافت. او سال« روز يوسف»مطبوعاتی معروف 
های سـادۀ   اصلی شعر او دربارۀ خالء روحی و عاطفی و نيز عزلت ذهنی و تعارض درونی انسان

 وارد به زندگی شهری است. دفترهای شعر او عبارتنـد از: شـهری تهـی از دل    روستانشين و تازه
ای برای عمـر زيبـا    م.(، مرثيه0319) است م.(، جز اعتراف راهی نمانده0393م.(، اوراس )0319)
 م.(.0393) م.(، درختان سيمان0349م.(، کائنات قلمرو مملوکانۀ شب )0346)
در نهاوند ديـده بـه    0331ـ محمدرضا عبدالملکيان از شاعران معاصر ايرانی است که در سال 6

آيـد. بيشـتر اشـعار وی در     شمار مـی  صر انقالب به جهان گشود. او از شاعران نوگو و نوجوی ع
اسـت. اغلـب شـعرهای وی رنـگ و بـوی عاشـقانه بـا         قالب نو نيمـايی و سـپيد سـروده شـده    

از  انـد.  آهنگ به دور از ابهام سروده شـده  های اجتماعی دارد که با لحنی ساده و خوش مايه درون
، ريشه در ابر، مهربانی، ردّ پای روشن بـاران،  مَه در مِه توان به موارد زير اشاره کرد: آثار وی می

ای )يادنامـۀ   ای، حاال کـه رفتـه   يادنامۀ سلمان هراتی(، حاال که آمده) گل چه پايان قشنگی دارد
 پور(، آوازهای آبادی، پُل خواب. قيصر امين

 ـ مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی3
تب فرانسه، مکتب آمريکايی محققان آمريکايی پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به مک

به نفی دو شرط تفاوت زبان و ضـرورت ارتبـاط    اين مکتب نوين ادبيات تطبيقی را بنيان نهادند.
تاريخی پرداخت. بر اساس اين مکتب، محقق در تطبيق ادب به دنبال ارتبـاط تـاريخی نيسـت،    
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بـه دنبـال اثبـات     ضمن آنکه اين مکتب .(61: 0391ر.ک؛ مقدسی، ) گاه اوست بلکه تاري  تکيه
تأثير و تأثر دو اديب و در نتيجه، دو اثر از يکديگر نيست و صرف شباهت و نزديکی دو اثر برای 

اين مکتب صرفاً به مقايسۀ ادبيات با ادبيـات   ها در قلمرو ادبيات تطبيقی کافی است. بررسی آن
لوم اجتماعی، موسيقی، شناسی، ع ها، همچون روان قائل نيست، بلکه تعامل ادبيات با ديگر دانش

 (.09: 0393الدّين،  ر.ک؛ جمال) پذير است نقاشی، و معماری در قلمرو آن امکان

 منابع و مآخذ. 9
 کويت: مطابع السياسة. .المعاصر الشعر العربی   المدينة فیم.(.  0339) ابوغالی، مختار.

. بيروت: 6چ  .هره الفنية و المعنويةالشعر العربی المعاصر، قضاياه و ظوام.(. 6114) اسماعيل، عزالدّين.
 دار الفکر العربی.
 . تهران: سخن.از سرود باران تا مزامير گل سرد. (0390) أسوار، موسی.
 های فرهنگی. دفتر پژوهش . تهران:شهرنشينی در اسالم(. 0397) افشار، مهدی.

چـاپ دانشـگاه    تهـران: مؤسسـۀ انتشـارات و    .ادبيات تطبيقی (.0391) امين مقدسی، ابوالحسن.
 تهران.
ترجمـۀ سـعيد    .األدب المقارن: دراسات فی األدبـين الفارسـی والعربـی   (. 0399) الدّين، سعيد. جمال

 پور و حسين کيانی. شيراز: مرکز نشر دانشگاه شيراز. حسام
. تهـران:  شهر و روستا در خاورميانه، ايران و مصر در گذار به جهـانی (. 0330چايچيان، محمدعلی. )

 رات دانشگاه تهران.انتشا
 . بيروت: دار العودة.6. چ ديوان (.6396) حجازی، احمد عبدالمعطی.

«. رويکردهــای انســانی بــه شــهر در شــعر معاصــر عربــی و فارســی. »(0331) رجبــی، فرهــاد.
 .96ـ93. صص 09. ش پژوهشی ادب
ر قيصر بررسی شهرگريزی و روستاگرايی در شع» (.0336) صابره و معصومه شبستری. سياوشی،
 .76ـ60. صص 6. ش 3. س ادبيات پارسی معاصر«. پور و جودت فخرالدّين امين

. تهران: مؤسسـۀ انتشـارات   03. چ صُوَر خيال در شعر فارسی(. 0399شفيعی کدکنی، محمدرضا. )
 آگاه.
وجوه تقابـل شـهرو روسـتا از منظـر عبـدالمعطی      (. »0330) شوب. بک، مجيد و فرشته فرضی صالح

 .619ـ097. صص 4. ش ن مبينلسا«. حجازی
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 . تهران: مرواريد.7. چ گزيدۀ اشعار. (0333عبدالملکيان، محمدرضا. )
. القـاهرة: دار  الشـعر العربـی المعاصـر    التراثية فی  استدعاء الشخصيات م.(. 6119) زايد، علی.  عشری

 الفکر العربی.
جيان خناری و عباس نوروزپور ترجمۀ علی گن .اعالم األدب العربی المعاصر(. 0330عطيه، جورج. )
 سخن. تهران: نيازی.

بررسی آثار و افکار احمد عبدالمعطی حجازی به انضمام ترجمۀ گزيدۀ اشعار  .(0391فرجی، معصومه. )

 دانشگاه تهران. . تهران:وی
. بيـروت: دار اففـاق   اإلتجاه اإلنسانی فی الشـعر العربـی المعاصـر   م.(. 0390) قميحه، مفيد محمد.

 ة.الجديد
تقابـل شـهر و روسـتا در شـعر معاصـر عربـی و       (. »0391) قربانی ديسفانی، جواد و رسول عباسی.

 .304ـ311. صص 01و  09. ش ادبيات فارسی دانشگاه آزاد مشهد«. فارسی
 نشر نی. ای. تهران: . ترجمۀ فريدون بدرهشناسی روستايی جامعه. (0390) کنسانذر، ا.ک.
. تهـران: انتشـارات دانشـگاه    هـای اجتمـاعی   ی قشرها و نابرابریشناس جامعه. (0399ملک، حسن. )
 نور. پيام
 تهران: چاپخش. .شناسی روستايی ايران جامعه(. 0399) اکبر. علی نيک خلق،

 ترجمۀ محمود خورسندی. قم: نشر حقوق اسالمی. .جواهر البالغة (.0397) الهاشمی، احمد.
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و های ميانی تاري  هشهر و روستا در سد. (0331) فر، شهرام. يوسفی

 مطالعات فرهنگی.



 

 

 


