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  پور و جودت فخرالدين ر قيصر امينشهر و روستا در شع ةمقايس

  *صابره سياوشي

  **معصومه شبستري

  چكيده
ر ادبيات قرون داجتماعي ـ  فرهنگي و هاي اقتصادي تأثير تحوالت سريع و دگرگوني

بـا گـرايش بـه طبيعـت و     » رمانتيسيسـم «مكتـب ادبـي   . است انكارناپذيراخير امري 
كـه بـا فطـرت انسـاني      ،جويي به آن و رويكرد عاشقانه به عناصـر سـادة طبيعـي    پناه
در ميـان   .كوششي براي رخنه به مـاوراي واقعيـت اسـت    حقيقت  درخواني دارد،  هم

هاي اصيل انساني  رمز بازگشت به فطرت و ارزش منزلة به ،»روستا« عناصر اين مكتب
رمز پيچيدگي و شلوغي و غربـت و   منزلة به ،»شهر«و  ،و رجوع به دنياي پاك كودكي

در ايـن  . شده استطرح مهاي مختلف  تنهايي، از زاوية ديد شاعران گوناگون با مليت
قيصـر  «يـاد   نـده زتطبيقي ميان نگاه دو شـاعر ايرانـي و عـرب معاصـر،      ،اثر پژوهشي

هـاي   صورت گرفته است تا بـه دليـل وجـود زمينـه     ،»جودت فخرالدين«و » پور امين
  .هاي يادشده پرداخته شود اشتراك فراوان به تأثر هر دو شاعر از گرايش

  .رمزگراييرمانتيسيسم،  ،و روستا شهر ،پژوهش تطبيقي :ها هكليدواژ
  
  مقدمه. 1

كـه  شـد   مـي تصـور   شـت گذا كه اعتقاد به مسيحيت در اروپا رو بـه زوال مـي   مدر قرن نوزده
  .شناخت دنياي معنوي و حقيقي ديگر نه از طريق عرفان و دين، بلكه از طريق شعر ميسر است
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  3/8/1392: پذيرش، تاريخ 27/5/1392: تاريخ دريافت
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از بنيـاد   ،در زبان فارسي و عربـي را، آشنايي با ادبيات اروپا شعر از ديد برخي منتقدان، 
قرارگرفتن آب در ظروفي كه بـا هـم ارتبـاط دارنـد، در     نحوة جا كه  آن«از  ،رو كرد و  و  زير

، ايـن تـأثير در ادب   )13 :1380كـدكني،    شفيعي(» يك سطح مساوي و همسان خواهد بود
 ،در اين نوشتار ديدگاه دو شاعر معاصر ايراني و عـرب  .كردفارسي و عربي خود را نمايان 

نـد و  ا ليسـم ومتـأثر از رمانتيسيسـم و سمب   كه به شكلي ،پور و جودت فخرالدين قيصر امين
تحليلـي   ــ  به روش توصـيفي  شود، تأثيراتي كه از اين دو مكتب ادبي در شعرشان ديده مي

و  ،انـد  اين دو تن كه با فاصلة زماني كوتاهي در منطقة خاورميانه زيسـته . است شدهبررسي 
هـا و   در ديـدگاه  هايشان، اشـتراكات فراوانـي   هاي خاص خود و تفاوت خصوصيترغم  به

بررسي همين  .ندا هم و مضاميني مشابهه شيوة زندگي آنان وجود دارد داراي زباني نزديك ب
ها ضرورت نگارش اين مقالـه را   آن همسانو زاوية ديد  ،مضامين مشترك ،شيوة بيان ،زبان

  .دهد ميتشكيل 
رجوع به فطرت و گريزي و  تمدن«اين دو شاعر نگاهي جهاني و انساني به پديدة جديد 

پـژوهش حاضـر بـه دنبـال      .يابـد  دارند كه در قالب گرايش بـه روسـتا نمـود مـي    » سادگي
  :استسؤاالت گويي به اين  پاسخ
  ؟اند پور و جودت فخرالدين نماد چه مسائلي امينشهر و روستا در شعر قيصر ـ 
هـا   ه آنشـهر از ديـدگا   آرمـان هـاي   ويژگـي  با توجه به گرايش هر دو شاعر به روستا،ـ 

  چگونه است؟
  

  يسيسم در شعر معاصر عربي و فارسيرمانت. 2
شعر حيـدر بابـاي    . دانستر رمانتيك شايد بتوان اشعار نيما را نوعي شع در ادبيات فارسي،
از آغوش طبيعـت و روسـتا    ياي حاصل اين سرگذشت طوالني و دور شهريار نيز به گونه

 ،هاي روستا و فرهنـگ روسـتايي   اصالت و زيباييدادگي تمام از  است كه شاعر در آن با دل
توان شهريار را شـاعر شـكوه روسـتا     چندان كه مي. ياد كرده است ،كه خود بدان متعلق بود

  .)122 -  199 :1373منزوي، (ناميد 
 سـياب در ادبيات عربي، اشتياق به روستا و ميل گريختن از شهر در شعر شاعراني چون 

ظهـوري آشـكار    بياتيو آثار  ،دنقل اَمل ،حجازيعبدالمعطي  داحم، »جيكور«در وابستگي به 
وصفي يـا  « )الف: كند تقسيم مي يتوصيف گونة سه بهشعر روستا را  نيز المقدسي أنيس. دارد

سوزي بر زندگي روستايي كـه در اثـر مهـاجرت و     سوز و گداز، دل« )، ب»توصيف روستا
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» اشـتياق، و شـور بازگشـت بـه روسـتا     وصـف  «) و ج ،»شهرنشيني در حال نابودي اسـت 
  .)366 :1977المقدسي، (

روستا در چند سال اخير در لبنان بيش از ديگر كشورهاي عربي  رسد كه شعر نظر مي به
يك شـاعر   منزلة و به ،»المارتين«به پيروي از » غصوب يوسف«. مورد اهتمام قرار گرفته باشد

 الياسرمانتيك، شعر روستا را در ادب لبنان به شكوفايي رسانيد و اين سير تكاملي در شعر 
 :1980منيف، (ست تا به امروز ادامه يافته ا عقل سعيدو  ،االسير صالح، لبكي صالح، ابوشبكه

بـا   او اگر چـه . به جودت فخرالدين اشاره كرد توان مياز جمله شاعران لبناني ). 183 -  174
مظهـر مقاومـت در    منزلـة  اما در اشعارش از روستا بـه  ،شود شاعر روستا شناخته نميعنوان 

 ايـن در حـالي  . و پاكي سخن رفتـه اسـت   ،برابر اسرائيل و نماد سرسبزي، سادگي، فراواني
، قيصـر  نيـز  در ايران. ست كه در كنار وصف روستا از توصيف شهر نيز غافل نمانده استا

پـور،   در نگـاه امـين   .شعر قيصر عرفان خاص خـود را دارد  .ان روستاستاعرپور از ش امين
بردن بـه   پناهو تالش آدمي براي رهايي از شهر و است   ييزيباو  ،، طراوت روستا نماد پاكي

وي بر اين باور است كه بازگشت به روستا بازگشـت بـه   . روستا بسيار شايان ستايش است
 بودن معاصربا اين نگرش، وجود مضامين مشترك،  .هاي اصيل انساني است رت و ارزشفط

و نمـود   ،كـاربرد رمـز و ايهـام    ،هاي اين دو شـاعر  قراري بي ،مشابه زندگي ةشيو دو شاعر،
نگـارش ايـن مقالـه در     ةانگيـز ايـن دو شـاعر    هاي رمانتيسيسم و سمبوليسم در شعر نشانه

  .ده استشاي  ساختار مقايسه
  

  پور ناي از زندگي قيصر امي گزيده. 3
در رشـتة دامپزشـكي دانشـگاه     1357در . در گتوند خوزستان به دنيا آمـد  1338وي در 

سـال بعـد از ايـن رشـته انصـراف داد و بـه همكـاري در         يـك ولي  ،تهران پذيرفته شد
 در سـمت  سـروش نامـة   هفتـه در . پرداخـت » حوزة انديشه و هنر اسـالمي «گيري  شكل

از رشتة علوم اجتماعي دانشگاه تهران انصـراف داد و در   1363در . كردسردبير فعاليت 
ســال اولــين  همــان در. رشــتة ادبيــات فارســي دانشــگاه تهــران بــه تحصــيل پرداخــت

 طوفانو دو سال بعد به انتشار كرد را منتشر  آفتاب كوچة درو  صبح تنفسهايش  كتاب
يـات ادامـه   كارشناسـي ارشـد ادب  در مقطـع  هنري خارج شد تـا  حوزة از  يو .پرداخت

هاي الزهرا و تهـران در   استاد دانشگاه در سمتدكتري پس از اتمام دورة . تحصيل دهد
سـالگي بـا وجـود     48سرانجام در تهران و در . پرداختتدريس به فارسي ادبيات   رشتة
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كه حاصل يك تصادف سـخت بـود، بـه علـت عارضـة قلبـي        ،مشكالت زياد جسماني
 ).113: 1389سنگري، ( درگذشت

نامـة   پايـان نام بـرد كـه    توان ميرا  معاصر شعر در نوآوري و سنتهاي مهم او  كتاباز 
 همـه  هـا  گـل  ةمجموعـ و  اسـت هـاي ذهنـي شـاعر     گـر دغدغـه   تحصيلي اوسـت و بيـان  

  .آيند شمار مي بهاز آخرين كارهايش  عشق زبان دستورو  ندا گردان آفتاب
  

  فخرالدين   اي از زندگي جودت گزيده. 4
كـودكي و  . بـه دنيـا آمـد    سـلطانيه در جنوب لبنان در روستاي كوچكي به نام  1953 دروي 

فوق در مقاطع ليسانس و  .است، گذرانيد 1كه بخشي از جبل ،نوجواني خود را در اين منطقه
گرايش خود را به زبان و ادبيات دورة دكتري فيزيك تحصيل كرد، اما در رشتة ليسانس در 

شناسي و دامپزشكي  او در اين ويژگي شباهت زيادي به قيصر دارد كه جامعه. عربي تغيير داد
، رد پاي كنيمدقت بررسي  بهفخرالدين را اثر   كامله اعمالاگر . را رها كرد و به ادبيات گراييد

فيزيك و مواد و اجسام طبيعي را به وضوح و سـهولت در عبـارات و اصـطالحات خـاص     
: ند ازا آثار وي عبارت .استاين اشعار  جملة از »فيزيائيه انتهاكات«شعر . ابيمي شعري وي مي

هيئـت  ( اربع قصائد لليمن و ،سماوات ،للغريق منارة ،ريفية اوهام ،وقت للرؤيه ،حبك عن اقصر
  .)855 -  854: 2002المعجم، 

  
  شهر در نگاه شاعران معاصر. 5

  :دكنن منظر بررسي مياز چهار  راشهر شاعران معاصر به طور كلي 
  ؛شهر از نظر ساختار ظاهري )الف
  ؛زندگي در شهر ةتجرببيان  )ب
شـود   باعث مـي  چراكه ؛انگيزد زندگي شهري در درون شاعر برمي ةتجربجدالي كه  )ج

  ؛شهر و روستا بپردازد ةمقايسبه  ،خواسته يا ناخواسته ،شاعر هماره در درون خود
  ).329: 1966اسماعيل، (سياسي  نگاه به شهر تحت تأثير مسائل )د

 بـه  و فخرالـدين بـه شـهر بـا توجـه     پور  اميندر اين بخش به بررسي نگاه دو شاعر 
ها و مسائل  پردازيم تا به اين امر پي ببريم كه كدام پديده مذكور ميچهارگانة محورهاي 

تـر اسـت و بـه     رنـگ  پـر ها نسبت به شهر و روستا  شناختي در نگاه آن اجتماعي و روان
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اي اسـت كـه    يك از مـوارد چهارگانـه   ها معطوف به كدام عبارت بهتر نگاه هر يك از آن
  .دشذكر 

راحتـي   بـه  ،خصوص شهرهاي بزرگ به ،زندگي شهري ةنتيج  دراز جمله مشكالتي كه 
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد ، مياستقابل لمس 

  
  فقر 1.5

با آن مواجه بوده  ،در شهر و روستا، بشري از ديرباز ةجامعمشكالتي است كه  فقر از جمله
اقتصادي دارد، يعني فقر به معناي كمبـود امكانـات مـالي و     ةجنبفقر در ديوان قيصر . است

به همين دليل شايد بتـوان قيصـر را از جملـه شـاعراني دانسـت كـه       . مادي مد نظر اوست
 ةدورمضـموني كـه از   . كنـد  ر معرفي مـي كارگ ةطبق ةنمايندها را  كوب آن عبدالحسين زرين
و فرخي يـزدي   ،ايرج ميرزا، پروين اعتصامي ه است وآغاز شد شمال نسيممشروطيت و با 

 پيدا كردهپور به زيبايي ظهور  هاي اخير در شعر قيصر امين را تحت تأثير قرار داده و در سال
  ).11 :1382ناصر، (است 

و بـا فقـر و نـداري زنـدگي      انـد  كودكاني كه از روستا بـه شـهر آمـده    ةقيصر دربار
  :گويد گذرانند مي مي

  گريزند پرندگان مهاجري كه از روستا به شهر مي
  روند شبانه مي ةمدرسپرندگاني كه به 

  كنند دار پرواز مي هاي وصله پرندگاني كه با بال
  خوابند رو مي پياده ةحاشيپرندگاني كه در 

  )9 :1370پور،  امين(

  :گويد جا كه از زبان كودك فقير ديگري مي يا آن
  نشين هستيم، ما حاشيه
  نشين بود، پدرت هم حاشيه: گويد مادرم مي
  و در حاشيه مرد ،به دنيا آمد، در حاشيه جان داد  در حاشيه

  من در حاشيه به دنيا آمدم
  در حاشيه بازي كردم

  كنم  ها گشتم تا چيز به درد بخوري پيدا زبالهحاشية ها در  ها و مگس ها و گربه همراه سگ
  )22: همان(
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خـورد، امـا    چشـم مـي   بهفقر و مشكالت مادي در شعر قيصر فراوان  ةپديدپرداختن به 
. كنـد  در اشعار خود اشاره مي ،فقر مادي و فقر معنوي ،فخرالدين به هر دو نوع فقر  جودت

  :گويد فقر مادي مي ةوي دربار
  تغيبال   هذاكر للخرائب

  شود نمي پاك من ذهن از هرگز ها خرابه خاطرةو  ياد
  ءالفقرا أدمنت الشوارع هذي و

  اند داده خو خود به را فقرا كه اي متروكه و ويرانه هاي خيابان
  )13 :2006فخرالدين، (

آورد شـهري   ميان مـي  بهفخرالدين از آن سخن   بينيم شهري كه جودت طور كه مي همان
  .اند هاي خراب و ويران آن عادت كرده ها و خيابان كوچهاست كه فقيران به 

  :گويد دوست شاعر خود مية بارجا كه در يا آن
  الضعفاء نالمكدودو عنه يحدثنان كا

  المنعطفات علي السهاد األرصفة علي مالنوا
دربـارة  زيسـتند،   شهرها ميحاشية خوابيدند و در  روها مي گدايان فقير و كساني كه در پياده

  ).شناختند او را مي ها آن و او با اين افراد دوست بود( گفتند سخن ميدوست من 

لبنـان را بـه مقاومـت و ايسـتادگي دعـوت        جا كه مردم سرزمين خود، او آن: فقر فكري
گونـه تالشـي بـراي نجـات وطـن       و هـيچ   گذارند ميكند، كساني را كه دست بر دست  مي

  .خواهد كه در صحنه حضور يابند ها مي خواند و از آن مي »فقرا«دهند  خويش انجام نمي
  موتكم هذا الفقراء، ايها يا فتدافعوا

، به دفاع از سرزمين خويشتن برخيزيد، تسليم در برابـر اسـرائيل مـرگ    )فكري(اي فقيران 
  .شماست

  الحضور زمن أتي فلقد
  شما فرا رسيده است ةمبارززمان حضور و  و

  )43 :همان(
  
  شهر در ناآشنايي و ازدحام 2.5

مردم بدون وقفه و . كند گويد شلوغي و ازدحام بيداد مي در شهري كه قيصر از آن سخن مي
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سـرعت از كنـار    بهكه فرصتي براي شناختن يا برقراري ارتباط با ديگري پيدا كنند  بدون اين
  :گريزند گذرند و به قول شاعر از هم مي هم مي

 و گريزند مي ديگر يك از شتاب با و عصباني ها ماشين :دگريزن مي هم از چيزها ةهم شهر در
. گيرنـد  مـي  سـبقت  ديگر يك از كيلومتر صد سرعت با ها آدم. زنند مي تنه هم به هم، گاهي
 ديگـر  يـك  از مردم. كند مي تصادف هم با سپرهايشان گاهي و زنند مي بوق هم براي ها آدم
 از مردم. گريزند مي ها ماشين پاي زير از ها آسفالت گريزند، مي خيابان هاي جوي. گريزند مي

  ).40 :1370پور،  امين( مردم از دزدها و گريزند مي دزدها

انـد،   كشد، نسبت به مردمـي كـه از روسـتا كوچيـده     تصوير مي بهشهري نيز كه جودت 
گاه از ايـن روسـتاييان و رفتارهـاي     سببناآشناست و هيچ شناختي از آنان ندارد به همين 

  .ترسد شان مي روستايي
  بناياتها تنأي المدينة نحو نتشرّد إذ و

  .كنند هاي شهر با ما غريبي مي كنيم، ساختمان آن هنگام كه ما به شهر كوچ مي
  :سرها في لءتتسا

  :پرسد و شهر از خود مي
  السكون؟ في يحاصرني من

  اند كه هستند؟ مرا محاصره كرده ـ در سكوت ـ اين افرادي كه
  )25 :2006فخرالدين، (

  :گويد جا كه مي يا آن
   أحالمهنَّ، المدينه تخشي لذلك

  شهر از آرزوهاي دختران روستايي
  القروية عاداتنا المدينه تخشي و

  ترسد مي) روستاييان(هاي روستايي ما  و از عادت
  )26: همان(

شـهر از مـردم و دختـران روسـتايي و      نداشتن ناآشنايي و شناخت سبب و اين ترس به
  .هاست و رسوم آن ،رفتارها، عادات

  
  سرعت 3.5

  .است صنعتي زندگي اصلي هاي مشخصه از يكي سرعت
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ـ  ها عصباني و با شتاب از هم مي ماشين هـا بـا    آدم .هـم تنـه ميزننـد   ه گريزند و گاهي ب
 گريزند ديگر مي از يكهاي ساعت  گيرند و عقربه سرعت صد كيلومتر از هم سبقت مي

  ).40 :1370پور،  امين(

گيـرد و مجـال    در برابر اين سرعت زندگي شهري كه حتي قدرت تفكر را از انسان مي
آرامشي كـه بـه   . كند كند، فخرالدين از آرامش روستا صحبت مي انديشه را از وي سلب مي

  .بينديشندخويش  نشينان به گذر عمردهد كه برخالف شهر ساكنان روستا اين فرصت را مي
  القري عيون فقرّت

  و چشمان مردمان روستا آرام گرفتند
  تطاردنا الحياة كيف نشاهد وقفنا و

  و ما ايستاديم و ديديم كه چگونه زندگي در تعقيب ماست
  )81 :2006فخرالدين، (

  
  و عدم تحرك و پويايي روحي ،اندوه، غم 4.5

پـردازد، فقـر    به بررسي مسائل اقتصـادي مـي  اي رئاليسم  جا كه به گونه در ديدگاه قيصر، آن
 مريض هميشه خواهرم« .شود منجر به اندوه و غم و بيماري در زندگي ساكنان فقير شهر مي

 ةحاشـي  در بـرادرم . خنـدد  مـي  هـم  كمي گريه ةحاشي در گاهي كند، مي گريه هميشه. است
  ).22: 1370پور،  امين( »مرد بيمارستان

ديگر ساكنان . نشينان شهر نيست تنها مختص ساكنان فقير و حاشيهالبته اين ناراحتي و اندوه 
شهر نيز به نوعي ديگر فقيرند و آن فقر عواطف و احساسات و در نتيجه بروز افسردگي و 

مردمي كه در فعاليت روزانه به ضرورت زندگي شهري . عدم تحرك و پويايي روحي است
ها به فكر  اتوبوس ةپنجرگريزند و در كنار  ديگر مي از يك. گيرند ديگر سبقت مي خود از يك

  ).40 :همان(روند  فرو مي

  :گويد بيند و مي سنگ مي شبيه جودت فخرالدين نيز همه چيز را در شهر،
  حجر، اصحابي سمجل

  روح است بيشوند، همانند سنگ خشك و  مجالسي كه دوستان من در آن جمع مي
  ديالمقهي و الناس و رائحة الغ و

  ها و مردم و بوي زنان زيبارو خانه قهوهو 
  أحجار...  الخمرة، لون و
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  ندا روح بيو رنگ شراب، همگي سنگ و 
  )66 :2006فخرالدين، (

  :گويد جا كه مي يا آن
  غارت، المدينه هوجو

  شهر در غبار و دود پنهان شدچهرة 
  ذبلت التي المقاهي زجاج إال يبق لم و

  كور باقي نماندهاي سوت و  خانه قهوهشيشة و چيزي جز 
  أقفرت التي السماء و

  و آسماني كه از صافي و زيبايي خالي است
  )404 :همان(

  
  روستا و شهر ظاهري ساختار در تفاوت .6

ـ  ،هاي اخيـر  خصوص در سال به ،دانيم شهرهاي بزرگ طور كه مي همان دنبـال پيشـرفت     هب
معماري و ساختاري متفـاوت  افزون جمعيت، داراي  روزبشر و نيز افزايش  فنّاوريعلمي و 

و گاه باعث  كند ميواردي را دچار شگفتي و حيرت  تازههر اين تفاوت . اند وستاها شدهاز ر
هـا و   ميـان خانـه   ةفاصـل كه مانع و  ،شود كه از فضاي باز و فراخ روستا تنگي كساني مي دل

هايي  ند، خياباناند داراي ديوارهايي بل هايش ديواري كوتاه بيش نيست، به شهري آمده كوچه
گاه كه به شـهر   آناي كاش  :كند گونه است كه قيصر آرزو مي اين. تر هايي تنگ و خانه ،تنگ

  !آورد كوچيد ساية ديوارهاي كوتاه روستايش را با خود همراه مي
كوتـاه را تـوي خـورجين     ديوارهـاي  سايةخواست  دلم مي. تكاند خورجينش را مي پدرم

 ببـرم  شـهر  به و بگذارم پدرم خورجين توي را روستا همةخواست  دلم مي. پدرم بگذارم
  ).35 :1370پور،  امين(

  :گويد كند و مي و ديوارهاي بلند شكوه مي ،ها ها، كوچه تنگي خانهاز فخرالدين نيز 
  سجون المباني و ضيقه، هفاألزق

  !ندا ها همچون زندان ساختمانند و ا ها تنگ در شهر كوچه
  بغيرالفضاء تحد ال التي الفسحات من أتينا

  ايم كه مرز آن آسمان است ما از جايي وسيع آمده
  )26 :2006فخرالدين، (
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  ميل بازگشت به روستا. 7
س از آمدن بـه شـهر، حفـظ    حتي پ ،اش را خاطرات كودكي ةگنجينشاعري است كه  قيصر

و خاطرات شيرين دوران بچگـي همچنـان در اعمـاق    زيبايي طبيعت روستايي  .كرده است
  .كند وجود او زندگي مي
  :گويد گذراند و مي هايش را با روستا مي او حتي خواب

  ،روستاست تو نام
  زنند مي هاشور ها قورباغه مرا خواب سقف كه ها شب

  )45: ب 1372پور،  امين(

مفهـوم نگرانـي و    ةدربردارنـد وطن محسوب شـود،  اگر نوعي ميل به  گرايش به روستا
اين ميل به  گريزد و به روستايش مي ،در خيال هر چند ،پس شاعر ؛خشنودي از شهر استنا

  :شود ميوضوح مشاهده  بهبازگشت در شعر قيصر و جودت 
  گذشت من از
  هنوز دلم اما
  زند مي حرف خود محلي لهجة با
  مردم محلي لهجة با
  گندم و گل فصيح لهجة با

  گندم
  روستاست خورشيد

  اندازد مي موج باد كه وقتي
  زار گندم طاليي گيسوي در

  جاست آن من شعر خورشيدهاي
  )126: 1368پور،  امين(

امـا   اسـت،  هاست از روسـتا دور شـده   كه سال بينيم، قيصر با وجودي طور كه مي همان
نهايـت و آرمـان شـعر     واقع دركه  ،راهمچنان به آن اشتياق دارد و خورشيدهاي شعر خود 

يـاد   بهكند خاطرات روستا را  جا كه سعي مي يا آن .كند جو ميو در روستا جست ،خود است
  :گويد بياورد و مي

  هنوز يادم در است رنگي كم طرح
  هنوز آبادم دشت ياد به من
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  ديرباز از هست يادم به خوب
  بازگيرد آن تصوير  جان مي باز

  )49: همان(

يـادآوري خـاطرات و منـاظر زيبـاي خـود از روسـتاي دوران        در ادامه و پس ازاو 
كه ميل به بازگشت دوباره بـه   است چنان مفتون اين يادهاي شيرين شده آن اش، كودكي

  :گويد كند و مي روستا مي
  روستا سوي بنديم مي بار
  روستا بوي دور از رسد مي

  )همان(

او كه عاشـق روسـتاي   . افتد گاه به ياد روستاي دوران كودكي خود مي فخرالدين هم گه
كه زمان او را داند  پناه مي بيرا همانند كودكي  خود» قريتي إلي مدخل«يدة قصخود است در 

خواهد بار ديگر آغوش خويش را بر روي ايـن كـودك    از روستا ميبا خود برده است و او 
  .تنها گشوده و او را بپذيرد

  بي؟ فتحفلين ائبا،ت ء أجي
  پذيري؟ آيا مرا مي. آيم اي روستاي من، نادم و پشيمان به سوي تو مي

  الزمان، به شطَّ الذي صغيرك إال أكن لم و
  پناه تو هستم كه زمان آن را با خود برده است بيكه من كودك   در حالي

   النأي، ضيعه نأي كلّما
  غربت و دوري اين كودك را ناتوان ساخته

  إليك، تائبا يعود إذ و
  آيا اگر اين كودك پشيمان و نادم به سوي تو بازگردد

  عاشقا؟ منه تجعلين
  سازي؟ باز هم او را عاشق مي

  بي؟ أتحفلين
  پذيري؟ آيا مرا با آغوش باز مي

   األخير زائرك كأنني
  !آيم كني كه انگار من آخرين كسي هستم كه به ديدار تو مي چنان از من استقبال مي آن
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  الفرحه؟ تخطفني ال كيف
  پس چگونه به دنبال اين محبت تو، خوشحالي مرا نربايد؟

  عاشقا أصير ال كيف
  و چگونه عاشق نشوم؟

  )77 :2006فخرالدين، (

خود روستا را رمز چـه امـوري    ةانديشآيد كه اين دو شاعر در  حال اين سؤال پيش مي
داننـد كـه از    مظهر و رمز چه چيزي ميچنين بدان اشتياق دارند و يا شهر را  دانند كه اين مي

  .زيند ند و همواره در ذهن خويش با ياد و خاطرات روستا و طبيعت آن ميا آن گريزان
  

  روستا. 8
  رمز پاكي 1. 8

چنان ملكوتي و نوراني  فضاي روستا آن. روستا در نگاه قيصر پر از پاكي و معصوميت است
جـا بـا دل خـود بـه      توان در آن است كه مي آنبر داند و  خدا مي ةخاناست كه قيصر آن را 

  .گو پرداختو گفت
  در ميان راه در يك روستا

  اي ديديم خوب و آشنا خانه
  جا كجاست؟ پدر اين: زود پرسيدم

  .خوب خداست ةخان  جا اين: گفت
  شود يك لحظه ماند جا مي اين: گفت
  اي خلوت نمازي ساده خواند گوشه

  با وضويي، دست و رويي تازه كرد
  وگويي تازه كرد گفت با دل خود،

  )47 :1386پور،  امين(

كه معتقـد اسـت    چنان. داند قيصر مردمان روستا را هم به همين اندازه پاك و معصوم مي
  .ها تعبير خواهد شد به طور حتم فردا خواب آن ،اگر اين مردم امشب خواب چيزي را ببينند

  مردم روستاي ما ديشب
  خواب يك خرمن طال ديدند

  اب يك مزرعه پر از خورشيدخو
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  چيدند خوشه مي كه از آن خوشه
  صبح تعبير شد پس از باران

  هاي طاليي مردم خواب
  ها چيست؟ هاي آن چيست تعبير خواب

  !هاي طاليي گندم خوشه
  )28 :همان(

 جودت فخرالدين نيز روستا را در پاكي و معصوميت بـه يـك كـودك تشـبيه كـرده     
  :گويد و مي است

 العام تلو العام السنون تنصرم
  گذرند ها يكي پس از ديگري مي سال
 كالطفل، مشدوهة قريتي تبقي

  زده متحير باقي مانده است شگفتو روستاي من همچنان همانند طفلي 
 ولهي، أذرعا تفتح حين قرانا اذجةس

ند و همانند كـودكي بـا اشـتياق آغـوش بـه سـوي ديگـران        ا روستاهاي ما ساده و معصوم
  گشايند مي

  )89 :2006الدين، فخر(
  

  رمز سرسبزي و زيبايي 2. 8
ها زندگي شهري و دوري از طبيعت هنـوز   سرسبزي روستا چيزي است كه پس از سال

به همين سبب با يادآوري آغازين روزهاي مهـاجرت از  . از انديشة قيصر رخت نبسته است
  :گويد چنين مي روستا اين

هايم را در بياورم و با پاي برهنـه   توانم هر روز صبح كفش آيا در شهر هم مي  دلهره داشتم،
  زده راه بروم؟ شبنمهاي  روي علف

هـاي بابونـه دراز    آور بهـاري روي گـل   توانم نزديك ظهر، توي آفتاب خواب آيا باز هم مي
  بكشم؟

  روي يك سنگ بنشينم و كتاب بخوانم؟
  ز و مرطوب پوشيده شده استروي سنگي كه از مخمل سب

  )36 :1370پور،  امين(

  :گويد باره مي اينجودت فخرالدين نيز در 
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  األزهار، هبوب ليديك
وفـور زنـدگي    بـه هـا بـه فراوانـي و     قدر سرسبز است كه در آن گل اي روستا فضاي تو آن

  ،كنند مي
  بيدي، ذيخ

  ،)كمكم كن(دستم را بگير 
  اكتشفي و

  كنآشناتر  و مرا با خودت بيش
  )96 :2006فخرالدين، (

  :گويد و در مقطع بعد مي
  انت، وطن

  تو اي روستا وطن كوچك من هستي
  شموسا و أعشاب به لكنَّ ،رصغي

  زارها و خورشيدها وجود دارند كه در اين وطن سبزه
  )همان(

  
  رمز نشاط و سرزندگي 3. 8

مردمـان آن سـخن   قيصر با يادآوري خاطرات كودكي خود از نشاط و سرزندگي روسـتا و  
زماني كه كودكي خردسال بيش نبوده و او نيز همچون ديگران سهمي از اين همه . گويد مي

  .شور و نشاط و زيبايي داشته است
لرزم، روي  از آب بيرون بيايم و در حالي كه مي. توانم در رودخانه شنا كنم ها مي آيا تابستان

  هاي داغ كنار رودخانه غلت بزنم؟ ماسه
هـاي   توانم كنار چشمه بنشينم و پاهايم را در آب چشـمه بگـذارم تـا مـاهي     هم ميآيا باز 

  كوچك كف پاهايم را غلغلك بدهند و فرار بكنند؟
  )36 :1370پور،  امين(

  :گويد جا كه مي و يا آن
  ها رفتيم روي سبزه خواب مي
  كرديم توي آسمان سير مي
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  رفتيم روي ابرها راه مي
  نكما رنگينبستيم بر  تاب مي

  )59 :1386پور،  امين(

  :گويد يك شخص روستايي سخن مي منزلة به خود دروني و فطري شوق از نيز فخرالدين  جودت
  الوعري، فأنا

  ،من يك روستايي هستم
  فطرينزق  يؤججني

  كشد كه اشتياقي فطري در درونم زبانه مي
  )95 :2006فخرالدين، (

  
  رمز سادگي 4. 8

با  ،ساكنان روستا. دوري از تجمل و رنگ و رياست و سادگيپور مظهر  روستا در شعر امين
قيصر به اين سادگي . اند ت و آسودهخترين و محدودترين امكانات زندگي، خوشب داشتن كم
  :گويد هايش مي گاه كه به ياد كودكي ورزد، آن رشك مي

  آسياهاي قديمي خوب بود
  هاي صميمي خوب بود دوستي

  هاي ما كوكي نبود گرچه ماشين
  خوب بود 2‘هاي سيمي ماشين’باز 

  )56 :1386پور،  امين(

نـان   توليداو ماشين و صنعت كه باعث به نظر . آالت صنعتي بيزار است قيصر از ماشين
  .ماشيني شده آبروي ده او را برده است

  دستمالم را افسوس
  نان ماشيني

  در تصرف دارد
...  

  !آبروي ده ما را بردند
  )همان(

در شعر مولـوي اسـت،    »ني«و محل قرار  »نيستان«به نوعي همان روستا در شعر قيصر 
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دانـد   در روستا آدمي مي. و از بهشت مثالي است  تمثيل جدايي انسان از وطن حقيقي خود،
كنـد يـا چـه     داند چه مي اش لذت ببرد، اما در شهر آدمي نمي خواهد بكند و از كرده چه مي

يادش رفته بوي عطر ميوه يعني چه؟ چه فرقي ميان شهرنشين امروز، انسان . خواهد بكند مي
  :بوي عطر و گندم است؟ و چرا نان بركت خداست

  هايم اتاقي ساده بود كودكي
  اي دور اجاقي ساده بود قصه

  گرفت ها جان مي شد نقش شب كه مي
  روي سقف ما كه طاقي ساده بود

  شدم پروانه مي
  پريد خوابم مي

  هايم اتفاقي ساده بود خواب
  زندگي دستي پر از پوچي نبود
  بازي ما جفت و طاقي ساده بود

  كردم به شوق آشتي قهر مي
  هايم اشتياقي ساده بود عشق
  بودن عادتي مشكل نبود ساده

  سختي نان بود و باقي ساده بود
  )82 -  81 :الف 1372پور،  امين(

تحمل سختي و مشقت در روستا نوعي يقين و اطمينـان بـود، انسـان سـنتي بـا      نتيجة 
كـرد، امـا انسـان     طبيعت مستقيماً درگير بود و از همين يقين و اطمينان جديت حاصل مي

. كند كه در آن يقيني وجـود نـدارد   شهرنشين مدرن در عصر احتمال و شكست زيست مي
هـر چنـد در هيـاهوي شـهر از غربتـي      وي با طبيعت و اصل خود ناآشنا و غريب اسـت  

اصـالتي   بـي گشتة غرق در ابهـام و   گماين انسان . برد تر و سرشار از وهم رنج مي آلوده درد
بازگردد تا دوباره در نيسـتان و سـرزمين خـود آرام و    » روستا«بايد روزي به سرزمين خدا 

  .سكون يابد
  :خورد و بر آن غبطه مي گويد ميها سخن  روستا با سختي ةسادفخرالدين نيز از برخورد 

  الظماي األيام من يديك حول ما أبسط ما
  !قدر آسان است برخورد تو اي روستا، با روزگار سختي و دشواري هچ

  )96 :2006فخرالدين، (
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حالي و  قدر خوش هچ: گويد و به او مي كند ميجا كه روستا را به زني عاشق تشبيه  يا آن
  .اشتياق تو ساده و معصومانه است

  !أشجانك أبسط ما
  !قدر اشتياق و شور تو ساده و صميمي است هچ

  الولهي الشاردة ايتها
  اي اي روستا كه همانند زني عاشق به افق چشم دوخته

  )97 :همان(
  

  فاضلهمدينة گرايش به . 9
اي كه دارند در  گرايانه روستاكه اين دو شاعر با توجه به ديدگاه  مطرح استحال اين سؤال 

هـا كـدام    آنعالقة كنند؟ شهر مطلوب و مورد  جو ميو خويش چه شهري را جستانديشة 
آسـاني زنـدگي كننـد و     بـه ند كـه در آن  ا هايي براي شهري قائل واقع چه ويژگي بهاست؟ و 

اي يوناني است  كلمه» اتوپيا«. بردن به دامان روستا نباشند پناهديگر به دنبال گريختن از آن و 
در جهان معاصـر بـا دو نـوع    . است» فاضلهمدينة «و منظور از آن همان به معناي ناكجا آباد 

افالطـون اولـين   . هاي صنعتي هاي انساني و ديگري با ويژگي اتوپيا مواجهيم، يكي با ويژگي
هاي اتوپيايي انساني را محكم كرد و فارابي هم در كتاب خود بـا عنـوان    پايه كه كسي است

انگليسـي  نويسـندة  يـك   همچنين موضوع پرداخته است وبه همين  فاضله مدينةاهل  يآرا
نوشته به تقليد از افالطون بـه شـرح    1516هم در كتاب خود كه در » توماس مورفي«به نام 

را نشـان داده اسـت   ئـال   ايدجامعة اي خيالي پرداخته و يك  اوضاع سياسي و اداري جزيره
  .)262: 1995ابوغالي، (

و مدينـة فاضـله بـا     »مصـر « و ،»حاضـرة «، »مدينـة «ين در ادبيات عرب نيز شهر با عناو
، به تقليد از ادبيـات غـرب، توجـه شـاعران     »الفاضلة ةالمدين«و » المستقبل مدينة«هاي  عنوان

  ).12: 1997  الجابري،(است معاصر را به خود جلب كرده 
ي اسـت كـه   داليلـ ترين  بيزاري عاطفي شاعران معاصر از شهر و مسائل آن يكي از مهم

بگردند و همين سبب جذبشـان بـه سـوي     آنگزيني براي  به دنبال جاي انشود آن سبب مي
قيصر شاعري است كه در كنار نگاه رئاليستي بـه مسـائل روز جامعـه    . شود ميمدينة فاضله 

فاضـله   ةمدينـ با زبـاني سورئاليسـتي از   ...  و ،ثروت ميان مردم ةناعادالن همانند فقر، تقسيم
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جا  يابد؛ و نيز از آن تعلق دارد و در جهان واقع تحقق نمييا ؤركه به  گويد، شهري سخن مي
قيصر خدا را خالق روستا و بشـر را خـالق    ،هاي فطري انساني است كه روستا تجلي آرمان

  :داند شهر مي
  خدا روستا را
  بشر شهر را

  شهر را آفريدند آرمانولي شاعران 
  را نديدند نكه در خواب هم خواب آ

  )62 :1380 پور، امين(
سـتايي   طبيعـت شايد مصراع اول و دوم اين شعر تعريض و تلميحـي داشـته باشـد بـه     

كه شهر و تمدن را مظهر تباهي و روستا  ،گرايي، از جمله ويليام كوپر شاعران عصر احساس
  ).86 :1378جعفري، (دانستند  ميرا نماد پاكي و معصوميت 

يي و در عـين حـال ناشـناخته،    رؤيـا قيصـر   ةانـداز فخرالدين به   شهر جودت البته آرمان
 و اسـت  در جنوب سوريه ،الشام  ةبادياين اتوپيا گاهي . نام و نشان نيست بيو  ،ناپذير تحقق

كه قلب جهـان   ،بادية الشامبيند كه پيرامون  كشورهاي عربي را مي ةهمشاعر در خيال خود 
  .اند اند و به وحدت رسيده جمع شده ،عرب است

  العربي، الوطن في أتنقل
  ،گردم من در جهان عرب مي

  صدريالشام علي   أحمل بادية و
  برم رادر قلب خويش همراه مي الشام  ةباديكه محبت نسبت به  در حالي

  القلب؟ حول بدائرة النخل يكتظّ هل
  جمع خواهند شد؟ )الشام بادية(اي بر پيرامون اين قلب  آيا درختان نخل در دايره

  ماء؟ قطرة المتشقَّق الجسد فوق تسقط هل
  را دوباره زنده خواهد كرد؟  جهان عرب خواهد افتاد و آنة پار پاره آبي روي پيكرقطرة آيا 

  )49 :2006فخرالدين، (

شهر بغداد است، بغدادي كه شاعر  دوسـتش دارد و او نيـز شـاعر را     و گاهي اين آرمان
  .دارد كه قادر است افكار شاعر را بخواند دوست ميقدر  آن

  الطرف، ساهمة بغداد و
  نگرد به اطراف خويش ميمل أتبغداد با 
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  البعيده األمنيات في و الظنون في تقرؤني
  خواند در اوهام و ترديدها و در آرزوهاي دور مرا مي

  )51: همان(
كه تاريخ بغداد دوباره در ذهـن شـاعر    گويد و اين فخرالدين در ادامه از دجله سخن مي

  .است بود، اما او از بغداد بسيار دور خواست در بغداد  شاعر دلش مي. شود مرور مي
  تجفدجله ينساب عبر عروقي التي ال  و

  جريان است هاي من براي هميشه در جله درون رگگويي د
  تفجؤنيفثمة بعض التواريخ  سأبكي،

  آورد بغداد گذشته به ذهنم هجوم مياي كه بر  يباره حوادث تاريخ گريم و يك مي
  ء، التجي التيد والبال

  ،آيد بغدادي كه به نزد من نمي
  القصائدلكنني ههنا ضالع بالغناء، اسير  و

  جا دستي در آواز دارم و اسير قصايد خويش هستم اين چراكهتوانم نزد او بروم  و من نيز نمي
  )همان(

و  ،اي چـون بغـداد، بيـروت    ذكر شهرهاي قـديمي  از هدف فخرالدينالبته به طور حتم 
ها نيسـت،   يادآوري يا بازگويي آن فقطها  و ذكر خاطرات و حوادث تاريخي آن الشام ةبادي

دنبال آن است كه به بيان ميراث عربي و نوسازي آن در قالب يـك نگـاه نـو و    ه بلكه وي ب
  ).137 :1989الكركي، (معاصر بپردازد 

  
  گيري نتيجه. 10
رخ هاي جهاني و انقالب صنعتي تغيير و تحوالت فراواني در زنـدگي بشـر    جنگ ةنتيجدر 
افزون مردم از روستاهاست كه باعث  روزشهرها و مهاجرت  كالنآمدن  وجود به هجملاز . داد

از جملـه قيصـر    ،گريزي و روستاگرايي در ميان شـاعران گونـاگون   شهرادبيات  گيري شكل
ها گرايش خود به روستا و روگرداني خويش از شـهر   آن .شد ،لدينفخرا  پور و جودت امين

تر شـبيه بـه    اگرچه اين خاطرات بيش. اند را در قالب خاطرات در البالي اشعار خود آورده
اهميت است كه ايـن خـاطرات بـه     زحائيك نجواي دروني و ذاتي است، اما از اين جهت 

 ةشناسـنام واقع  بهدهند كه  اي را تشكيل مي روي هم مجموعه« :عبدالدايم ابراهيم يحيي قول
  ).78 :تا بي ،عبدالدايم( »هاست اجتماعي صاحبان آن و زندگي فكري، روحي، ادبي،
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  :توان به نتايج زير رسيد شعر شهر و روستا در ديوان اين دو شاعر مي ةمطالع ةنتيجدر 
لحاظ شدت و ضعف با وضـعيت  ها واكنش رمانتيك خالصي است كه از  شعر آن )الف

حاصـل ايـن گـرايش خلـق شـهرهاي اسـاطيري و       . رواني شـاعر ارتبـاطي تنگاتنـگ دارد   
  .شهرهاست آرمان
حقيقتي گوياست كه گسيختگي رواني شاعر و كشمكش  ةمنزل بهها از شعر  تلقي آن )ب

  .كند اي دقيق منعكس مي شهري است به گونه ةجامعكه ميان خودش و را دروني او 
حجم عظيم مهاجرت از روستا به شهر نشان از اين حقيقت دارد كه روستا قـادر بـه    )ج

هاي الزم براي زندگي امروزي نيست و زيـان   كردن امكانات و فرصت فراهمتأمين نيازها و 
و ماهواره به  ،بانك ،تلويزيون ،با توجه به ورود برق. تر است عاطفي آن بيش ةجاذبروستا از 

ــ روزو رمانتيــك آن  روســتاها بعــد عــاطفي  ،ســوي ديگــر ازو  اســت روز افــول كــرده هب
افزون زندگي مدرن امروز، باعث ايجاد تضاد  روزهاي علمي و صنعتي و پيچيدگي  پيشرفت

  .شده استشديد روحي ميان شاعران و زندگي شهري 
  

  نوشت پي
 

برخـي روايـات تـاريخي سـاكنان آن بـه دنبـال        بنابرعامل است كه ة جبل عامل منسوب به قبيل .1
  .اند ريختن سد مأرب از يمن به اين منطقه آمده فرو

  .ساختند مي هاي اضافي غير قابل استفاده هايي كه كودكان روستايي با دست خود از سيم ماشين. 2
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