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چکیده
این جستار در صدد تبیین مضامین مشترک اشعار شهریار و فوزی معلوف است با طرح این
پرسش ،که مضامین مشترک اشعار آنها دربارة طبیعت چه بوده است .برای پاسخگفتن به این
پرسش در فرایند تحقیق از شیوه تحلیلیـ توصیفی با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و تحلیل
محتوایی دادهها بهره گرفته شده است .یافتههای این جستار بیانگر این است که شهریار بهدلیل
سپریکردن مقطعی از عمر خویش در دامان طبیعت و فوزی با توجه به گرایشهای رومانتیکش
در طبیعت تأمالت خاصی کردهاند .نگرش شهریار نسبت به طبیعت حاصل تجربیات و
دریافتهای شخصی وی است در حالیکه در نگاه فوزی ،طبیعت منشأ الهام مفاهیم فراوانی
است .توصیف شهریار از طبیعت ،بیشتر جنبة رئالیستی دارد در صورتیکه در شعر فوزی رنگ
آرمانگرایی بهخود میگیرد.
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 .1مقدمه
سرنوشت انسان و رابطة او با طبیعت بیش از ویژگیهای او ،تنها بهعنوان عنصری از
چرخه اکوسیستم طبیعی اهمیت دارد .انسان به خلق محیط اطراف خویش بهگونهای
اندیشمندانه میپردازد .این اندیشهها در محیط و طبیعت اطراف او منعکس میشود .از
این رو خلق فضاهای منظر بهعنوان محصولی فرهنگی ،بدون شناخت دقیق تحوالت
اندیشه آن هم کامالً در ارتباط با زمان امکانپذیر نخواهد بود .همیشه نقاط عطف در
تغییر اندیشهها و دالیل بروز آنها مهم و مورد توجه و در این میان توجه شاعران از همه
مهمتر بود .در اشعار برخی از شاعران جلوههای طبیعت و وصف آن دیده میشود .این
وصفها بیشتر از دیدهها مایه میگیرد .چون هر چشمی که باز میشود ،جهان را پر از
نقش و نگار می بیند بویژه که این چشم از آنِ شاعر باشد؛ اینجاست که همه چیز
خیالانگیز میشود .بهار ،دلانگیز؛ تابستان ،هزار رنگ؛ پاییز ،زربفت و زمستان ،حریر
سفید میشود و بین طبیعت و شاعر رابطهای بر قرار میشود .این ارتباط بیش از هر
چیز در هنر ،آن هم هنر شاعری میتواند نمود یابد؛ لذا انسان شعور طبیعت شناخته
میشود؛ ولی این شعور در شعر بهصورت شور و عاطفه جلوه میکند و پیوند ژرفتر با
طبیعت را فراهم میسازد؛ اما تفاوت در چگونگی نگرش ،تفکرات ،باورها و اندیشه-
های شاعران باعث شده است که نگرش یکسان و یکدستی به طبیعت از سوی شاعران
نباشد و همین امر باعث خلق تصاویر و القای اندیشههای متفاوت شده است.
طبیعت مانند موجودی مستقل همراه انسانـ شاعر ،نگران است و از شاعر ،همچون
وجودی برابر ،چیزی را مطالبه میکند؛ هر چند این یکساننگری انسان و طبیعت ،که
گامی است بلند بهسوی یگانگی یا استقالل طبیعت در شعر ،هنوز برای منظور خاصی
است که به زندگی اجتماعی انسان مربوط میشود؛ یعنی شاعر از صبح برای خبردادن
به قوم یا برای تقابل در مبارزه با تیرگیِ اجتماعی بهره میبرد (فلکی.)159 -155 :1380 ،
تأمل در طبیعت یکی از شاخههای شعر تأملی معاصر است .ادبای معاصر ،طبیعت
را چون انسان ،زنده و داری احساس و شعور میدانند و به گفتگو با مظاهر آن چون
پروانه ،مورچه ،گنجشک ،عقاب ،کرم و ...مینشینند و با آنها زندگی میکنند و فقط به
بیان احساسات و عواطف خویش ،هنگام مشاهدة مظاهر و زیباییهای مختلف طبیعت

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف
نمیپردازند؛ آنچه در قدیم وجود نبوده و اگر هم بوده ،اندک بوده است (جادّ:1963 ،

.)253
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شاعر معاصر ،فقط به وصف طبیعت نمیپردازد؛ بلکه طبیعت را قالب ابراز عواطف،
تفکرات و اندیشههای ژرف خود قرار میدهد .شاعرانی که با نگاه عاطفی و متأمالنه به
طبیعت مینگرند و در پاکیهای آن غرق میشوند ،هر ذرهای از آن برای آنان،
مجموعهای از اسرار است .طبیعت آتشی است که روح چنین شاعرانی را از
عشقنامرئی و خفیفی پر می کند .شاعر با ذرات و واحدهای طبیعت ارتباط برقرار
میکند و از اسرار و رموز آن پرده برمیدارد؛ پس طبیعت از دیدگاه شاعر تأملی ،زنده و
دارای احساس است (میر قادری .)154 :1385 ،شاعر فقط در صدد نیست که ترجمان
تأثراتِ مولودِ طبیعت باشد ،بلکه گاهی اشارههایی به این تأثرات دیده میشود .بهار به
شاد زیستن فرامیخواند و پاییز غمانگیز است و بیابان وحشتزاست؛ اما طبیعت شاعر
همچون جانان او بینقص و خاموش و زیباست؛ اما آیا نگاه و نگرش تمامی شاعران به
طبیعت یکسان است؟ بررسی تطبیقی نگرش آنان به طبیعت پاسخگوی چنین
پرسشهایی خواهد بود .پس هدف کلى این پژوهش نیز مقایسة تطبیقى موضوعات
وصف طبیعت در اشعار این دو شاعر است و دلیل آن داشتن ویژگیهای مشترک در
شعر شهریار و فوزی از قبیل عشق نافرجام ،گرایشهایرومانتیک و غربت و دیگر
مسائل است .شیوه و روشکار نیز به این صورت است که موضوعات مختلف وصف
طبیعت ،جداگانه در اشعار دو شاعر مطالعه و مقایسه ،و شباهتها و تفاوتهاى آنها ذکر ،و
سپس نتایج بیان مىشود .در این مقاله ،تالش شده است زمینة مناسبى براى آشنایى
بیشتر با جایگاه و ارزش واقعی وصف طبیعت در اشعار دو شاعر فراهم آید و شباهتها
و تفاوتهای آنها بیان شو د .برای تحقق این مهم ،تالش شده است براساس نظریه مکتب
امریکایی در ابیات تطبیقی و با بهرهگیری از شیوه تحلیلیـ توصیفی به تبیین موضوع
پرداخته شود.
در مکتب امریکایی ،معیار تطبیق دو اثر ،ملیت و فرهنگ است؛ نه صرفا زبان.
ضرورت ارتباط تاریخی در مکتب امریکایی پذیرفته نیست .برایناساس ،محقق ادبیات
تطبیقی به دنبال ارتباط تاریخی نیست؛ بلکه تاریخ تکیهگاه اوست .ریماک در این باره
میگوید :بین گرایش تاریخی و تکیه کردن بر تحقیقات تاریخی برای رسیدن به نتیجه
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 1-1پیشینه پژوهش

برخالف شعر فوزی معلوف ،که چندان مورد توجه واقع نشده ،دربارة شعر شهریار
پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .برخی از پژوهشگران به بررسی تطبیقی شعر
شهریار با دیگر شاعران عرب نیز پرداختهاند و در مواردی نیز فوزی معلوف با برخی
شاعران ایرانی مقایسه شده است؛ اما بر اساس بررسیهای نگارنده هیچگونه مقایسه
تطبیقی بین شعر شهریار و فوزی معلوف انجام نشده است .برخی از تحقیقاتی که در
شعر این دو شاعر انجام شده ،عبارت است:
 .1وصف طبیعت در دیوان شهریار ،اسماعیل تاجبخش و حسین زرندی میاندواب،
مجله حافظ ،ش ،105شهریور  .1392در این یادداشت سه صفحهای که در سایت
نورمگز قابل دسترسی است در حدود یک و نیم صفحه به وصف طبیعت در اشعار
فارسی شهریار پرداخته است.
 .2اندیشه آرمانشهر در قصیده «علی بساط الریح» فوزی معلوف ،علی منتظمی و علی
نوروزی و علیاکبر احمدیچناری ،مجله زبان و ادبیات عربی ،ش ،2بهار و تابستان
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بهتر ،تفاوت وجود دارد .او استمداد از تاریخ را توصیه میکند؛ امّا با شرط ارتباط
تاریخی مخالف است .ادبیات ،واقعیتی فراملیتی است و باید آن را ورای سیاست و زبان
و قومیت دانست .نگاه بینالمللی به ادبیات مولود این تفکر است .مکتب امریکایی با
تأکید بر ارزش هنر در کنار ادبیات بهعنوان مقولهای انسانی و زیباشناختی ،هر دو آنها را
با همة زیرشاخههای خود ،کاری انسانی میداند و تاریخ ،سرزمین ،زمین ،نژاد ،اوضاع
اجتماعی و بهطورکلی عوامل خارجی را از حوزة نقد و بررسی خارج میکند .رماک از
پیشروان این مکتب معتقد است «اثر ادبی مانند تابلو نقاشی است که پدیدآورندة آن مهم
نیست؛ بلکه تنها زیبایی خود اثر ،مهم بهنظر میآید» (محمود غیالن .)50 :2006 ،هدف این
مقاله ،مقایسه تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف است .با این
مقایسه پلی بین ادبیات ایران و ادبیات عرب مهجر ایجاد ،و نشان داده میشود که این
دو شاعر با وجود اشتراکاتی چون عشق نافرجام ،گرایشهایرومانتیکی و غربت و
مسائلی دیگر و نیز اختالفاتی از قبیل منطقه جغرافیایی و نیز تفاوت فرهنگی و همچنین
تفاوت در زمینههای اجتماعی و سیاسی چگونه به طبیعت نگریستهاند.

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

 . 1389در این مقاله پس از طرح موضوع آرمانشهر به مسائلی چون ساخت روایی ،زمان
 ،مکان ،کارکرد تخییل ،آزادی و عشق و غیره پرداخته شده است.
 .2معرفی مختصر هر دو شاعر
 2-1شهریار

محمدحسین بهجت تبریزی معروف به «شهریار» ( )1367 -1285در خشکناب تبریز در
خانوادهای علم دوست و روشنفکر به عرصة هستی پا نهاد .وی مقدمات فارسی و عربی
را نزد پدر آموخت و تحصیالت ابتدایی را در دبستانهای متحده و فیوضات و دورة
دبیرستان را در مدرسة محمدیه گذراند .در این مدرسه ،مجلهای به نام ادب منتشر
میشد و محمدحسین نخستین شعر خود را با تخلص شعری «بهجت» در آن انتشار داد.

(علیزاده.)35 :1374 ،

زندگی و سرگذشت شهریار همیشه با عالقه و عشق همراه بوده است .اگر غیر از
این بود این اشعار هم نمیبود .شهریار چون قلبی بیاندازه حسـاس دارد بـه محبّتـی
کوچک یا جزئی خوبی و زیبایی چنان فریفته میشود و حق شناسی میکند که حد و
اندازه ندارد و به همان نسـبت هـم از کـوچکترین بـیمهـری و ناشایسـتگی دلتنـگ
میشود (روشن ضمیر .)12 :1374،
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همین حس لطیف باعث شده است تا از کنار مظاهرطبیعی نیز بسادگی گذر نکند؛
بلکه با تمامی حواس خویش آنها را لمس کرد و در آثار خود بهتصویر کشید .شهریار
در کنار مجموعه آثار پنج جلدی ،منظومة حیدربابایه سالم (سالم به حیدربابا) را نیز
دارد که مهمترین اثر اوست و از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی بهشمار میرود و
شاعر در آن از اصالت و زیباییهای روستا یاد کردهاست .این مجموعه در میان اشعار
مدرن قرار گرفته و به بیش از  80زبان زنده دنیا ترجمه شده است .شهریار در سرودن
انواع گونههای شعر فارسی تبحر داشتهاست؛ اما بیشتر از دیگر گونهها در غزل شهره
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ایام کودکی او با جنبش آزادیخواهان مشروطه بـه رهبـری سـتارخان و باقرخـان
همراه بود .وی در کودکی بـا قـرآن و دیـوان حـافظ آشـنا شـد .پـس از تحصـیالت
مقدماتی حوزوی به تهران رفت و وارد مدرسة دارالفنون گردید .شهریار سـپس وارد
مدرسة طب شد ولی در پی حادثهای پس از پنج سال تحصیل ،بدون گـرفتن مـدرک
دکتری ،تهران و دانشکده را ترک گفـت و در خراسـان وارد خـدمت دولتـی گردیـد

33


بود .وی از جمله سرایندگانی است که شعر را محلی نیک برای بیان تفکرات تأملگونه
و نصیحتآموز دانسته است و بسیاری از مواعظ اخالقی و تربیتی را در قالبهای
گوناگون شعری بویژه در قطعات ،رباعیات و دوبیتیها بیان میکند .مخاطب این افکار
و مفاهیم نیز نوع بشر و انسان در طول تاریخ است و خطابی شخصی و منحصر به فردِ
خاصی نیست.
 2-2فوزی معلوف

34
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 .3وصف طبیعت در شعر دو شاعر
 3-1جانبخشی به عناصر طبیعت

یکی از زیباترین راههایی که شاعران و نویسندگان میتوانند در اشیای بیجان و عناصر
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فوزی معلوف (1930 -1899م) در زحله در خانوادهای علمدوست و ادبپرور به دنیا آمد.
پدرش عیسی اسکندر معلوف یکی از لغویان معروف بود .فوزی از همان جوانی بهشعر
روی آورد تا اینکه در سال  1914نبوغ شعریش شکوفا شد .او اشعار خویش را در
مجالت مشهور منتشر میساخت؛ همچنین به انتشار مقاالتی در نشریات مختلف
مبادرت ورزید .سپس منصب منشی دانشگاه سوریه در دمشق را عهدهدار شد و پس از
آن مدیر مدرسه گردید .فوزی تحصیالت خویش را در انستیتو فریر در لبنان بهپایان برد
و پس از اینکه در زبانهای فرانسه ،پرتغالی و اسپانیولی به مهارت رسید به برزیل
مهاجرت کرد (قبش .)341 :1971 ،شهرت فوزی در ادبیات بیشر مرهون منظومة بلند او
تحت عنوان «علی بساط الریح» است که شرح سفر خیالی شاعر به آسمانها است که در
آنجا با ستارگان ،پرندگان و روح خویش دیدار میکند و به همین دلیل لقب «شاعر
الطیاره» را به او دادهاند .این منظومه در چهارده قسمت سروده شده که شاعر هر بخش
را یک نشید یا سرود نام نهاده است .همچنین او منظومة بلند دیگری را نیز با عنوان
«شعله العذاب» سرو د .تنها هفت قسمت از این منظومه را سروده بود که مرگ به او
فرصت نداد تا آن را کامل کند .از ویژگیهای بارز اشعار فوزی ،تأمل در طبیعت ،گرایش
به آزادی و نیز بدبینی نسبت به هستی و زندگی است که به علت بیماری ،عشق
نافرجام و تأثیرپذیری از ابوالعالء معری و ابن رومی در وی به وجود آمده است (صیدح،
346 :1956؛ هواری« .)235 :2009 ،أغانی اندلس»« ،حمامة فیالقفص»« ،مطولة علیضفاف
الکوثر» ،قصة «ابن حامد» از دیگر آثار اوست.

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

چه جای من که بر این صحنه ،کوههای بلند

به صف ستاده تماشای سینمای ترا
(شهریار)124 /1 :1371 ،

و در جایی دیگر شب تاریک را چنان شخصیت میبخشد که گویی زنی به ماتم
نشسته است:
تاریک شب فکنده سیه معجری به سرچون

بخت مـن نشسـته بـه مـاتم سـیاه پـوش
(همان)96 /3 :

نَظَــــرت وٌردهي لــــیّ وٌ قالَــــت:

أَنتٌ مِثلی فی الکَونِ للکـونِ کـارِه

فَلِمـــــاذا تَليـــــومانی وٌ باکـــــائی

کــانَ مِمّــا أَخــافا مِــن أَخطــارِه

وٌیــحٌ نَفســی مِــنَ الرفبیــعِ فَفیــهِ

أيجتَنـــی بٌـــینَ آسِـــهِ وٌ بٌهـــارِه

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

شهریار چه در دیوان اشعار و چه در منظومه حیدر بابا از تشخیص بهرة فراوان
میبرد و در برخی از آنها به حق ،نوآوری میکند که دو بیت یاد شده از این قبیل است.
کاربرد این آرایه بر محتوای شعر میافزاید و شعر را پویا و متحرک میسازد و باعث
میشود تا خواننده مجموعهای از تصاویر زنده را پیشروی خود احساس کند.
فوزی نیز از این آرایه در اشعارش استفاده کرده است .بسیاری از گفتگوهای وی با
عناصر جاندار و بیجان طبیعت از این باب است .نمونه بارز آن گفتگو با غنچه است:
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غیرزندة طبیعت ،تصرف کنند و آنها را به گونهای زنده و پویا جلوه دهند ،هنر
جانبخشی یا تشخیص است .آنان میتوانند از این راه و به کمک نیروی ذهن توانمند
خود به اشیای بیجان ،حرکت و جنبش ببخشند و با این زندهنمایی ،همه چیز را در
چشم خوانندگان نیز از حیات سرشار کنند.
تشخیص بهعنوان یکی از زیباترین گونههای صورخیال در شعر ،تصرفی است که
ذهن شاعر در اشیا و در عناصر بیجان طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیل خویش
به آنها حرکت و جنبش میبخشد و در نتیجه ،هنگامی که از دریچة چشم او به طبیعت
و اشیا می نگریم ،همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است»
(شفیعی کدکنی .)149 :1372 ،از جنبة بالغی ،تشخیص را باید زیر مجموعة استعاره کنایی
شمرد؛ از آنرو که در استعاره مکنیه ،مشبهبهی که ذکر نمیشود ،اغلب انسان است و به
اصطالح استعاره انسانمدارانه است (شمیسا .)159 :1370 ،در اشعار شهریار و فوزی
مصداقهای زیادی برای تشخیص یا جانبخشی یافت میشود .شهریار در بیتی زیبا،
کوههای بلند را برای تماشای سینما به صف نشانده است و چنین میسراید:

وٌ مِن الصَّیفِ فَهاوٌ یاحـرِقي أَکمـامی

عٌلـــی راغمِهـــا بِلَحفَـــهِ نـــارِه
(معلوف)193 :1958 ،

 3-2دامان طبیعت و خیال شاعرانه
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مطالعه آثار شهریار از نخستین ایام زندگی ادبیم مرا دربر گرفت و به گرد افـالک
گردانید و نهال اشتیاق ادبی را در من پروراند و چشمم را به درک زیباییهای ابر ،بـاد،
برق ،رعد ،عطر و بوی و چشمههای جوشان گشود (تجلیل.)335 :1378 ،
شب است و باغ گلستان خزان رؤیاخیز بیا که طعنه به شیراز میزند تبریز
به گوشوار دالویز ماه من نرسد ستاره گرچه به گوش فلک شود آویز
به باغ یاد تو کردم که باغبان قضاگشوده پرده پاییز خاطراتانگیز
چنان به ذوق و نشاط آمدم که گویی بازبهار عشق و شبابست این شب پاییز
عروس گل که به نازش به حجله آوردند به عشـوه بازدهنـدش بـه بـاد رخـت و
جهیز
شهید خنجر جالد باد می غلتند به خاک و خون همه در انتظار رستاخیز

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-06-27

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره،4پاییز و زمستان 1396

36

رمانتیسم به موازات نقد تمدن و نکوهش نمودهای آن ،که در زندگی پر تصنع شهری
بهجلوه درمیآید ،منادی بازگشت به طبیعت و زندگی ساده و بیآالیش روستایی و
شبانی است .این رویکردِ ویژه به طبیعت عالوه بر اینکه آثار رمانتیک را از توصیفهای
ستایشگرایانة طبیعت و مناظر پرنقش و نگار و بکر و وحشی آن سرشار کرده به شیوة
توصیف طبیعت نیز در این قبیل آثار رنگ متفاوتی بخشیده است .برخالف آثار
کالسیسم ،که توصیف بیرونی طبیعت را وجهةنظر خود قرار میدهد در رمانتیسم ،این
توصیف با ادراک درونگرایانة طبیعت و همدلی با آن همراه است و حاالت و ویژگیهای
طبیعت به تعبیر لیلیان فورست در پیوند با احساسات انسان بیان میشود (لیلیان فورست،
 .)53 :1375عالوه بر این در پرتو دلبستگی به طبیعت ،رمانتیستها به کاربردِ عناصرِ
طبیعت در کالم خود تمایل افزونتری نشان میدهند؛ از اینرو سهم این عناصر در
سخن و صورخیال شاعران رمانتیست دارای بسامد بمراتب بیشتری دارد .در شعر
شهریار این ویژگی به صورت کامالً بارزی جلوهگر است؛ هم درک درونگرایانه و
همدالنه از طبیعت و عناصر و اجزای آن در بسیاری از سرودههای وی مشهود است،
هم در صحنهآراییها و صورخیالش ،عناصر طبیعت سهم چشمگیری دارد .جلیل تجلیل
در اینباره میگوید:

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

خزان خمار غمش هست و ساغر گل زردبهار سبز کجا وین شراب سحر آمیز
(شهریار)926 /2 :1371 ،

شهریار در این غزل ،فضایی را بهتصویر میکشد که گذر فصول آن را پدید آورده
است؛ اما هنر تصویرگری شاعر و مهارت هنرمندانه او بهقدری است که از دل چهرة
پاییز غمانگیز ،جلوههایی از عشق و امید و دلدادگی نمایان میشود .از طرفی دیگر این
غزل به مثابة پردة سینماست؛ همانطورکه خود او نیز «سینمای خزان» میگوید که از
مقابل دیدگان خوانندگان میگذرد .در جایی دیگر گوید:
به پـرده داری شـب بـود عیـب مـا پنهـان

ولی سـپیده دمـان مـی رسـد پـردهدری

سرود جنگل و دریاچه سـنفونیهایی اسـت

بــرون ز دایــره درک و دانــش بشــری

بــه بــاغ چهچــه ســحر بلــبالن ســحر

بــه کــوه قهقــه شــوق کبکهــای دری

زمینه ایست سکوت از برای صوت و صدا

ولی سکوت طبیعت زبان الل و کـری

از آن زمــان کــه دلــم دربــهدر تــرا جویــد

حبیب من چه دلی داده ام به دربهدری
(همان)321 /1 :

فييعبابييلفباءِ ييل غبف ي ب
ب

ح ييببّييبهباءبيي
ب

ب

يي

يب ب ب

فيييي ب وييييه ب

يييي ب ب

بّيمييهب ويي ب ب ب

كيييييهباريييييه ب

ييي ي ب ب

باءشييلاهباء ّقهييذب ليي با بب ب ب

بّد بءك بّه حي ب بّ وي ب ب
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شهریار در اشعاری که در ستایش طبیعت سروده است ،صرفا قصد توصیف طبیعت
را ندارد ،بلکه او با استفاده و بهرهگیری از اجزای طبیعت به بیان مفاهیم دیگری
همچون پندواندرز ،وصفحال و گالیه از زندگانی و ...میپردازد .در غزل یا شده -که
«مکتب طبیعت» نام دارد  -به مفاهیم واالیی چون عشق ،آزادگی و سکوت اشاره
میکند.
فوزی معلوف در مقایسه با شهریار با طبیعت سروکار کمتر دارد؛ اما او نیز بهعنوان
شاعری رومانتیست این موضوع را فراموش نمیکند .او در هنرنمایی شاعرانه خویش،
وقتی بر بال خیال سوار میشود ،فراموش نمیکند که تصورات خویش را از محیط
پیرامون با خود ببرده و با کمک ابزار «کلمه» از آنها تصاویری زیبا خلق کند:
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فریب رهزن دیو و پری تو چـون نخـوری

که راه آدم و حوا زده است دیو و پری

أ زء ييي بف ييي بايييه
ب

ب

بف ا ييي غب ب ب

بّع ييداعبا ي باء و ي هب ق ي ب ب

قيي قب بيييمباءويي ل بءيي ب ييبيب ب ب

ب قب قبباألث هب وهحبحك ي ب ب
ب

(معلوف)53 :1958 ،
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عٌسٌی تَری فیکٌ فَتاةي الدٌالّلِ
أيمثيولهي مٌملوءٌهي بِالْعِبٌرْ
تينْبِئيها أنف شَبابٌ الْجٌمالِ
یٌذْبالي یٌومٌاً کَذيباولِ الزفهرْ
وٌ الْحاسني ،حاسني الْجِسمِ رٌهني الزفوالْ
ال عٌینَ یابقی بٌعدٌها أَو أَثَرْ
أيمثيولَهي مٌملوءٌهي بِالْعِبٌرْ لِمٌنْ فَکَرْ
یا حٌبّذا لَو أَنفها شاعِرَه بِذالکٌ األَمرْ
لکِنفها جائِرَهي نافِرَه ،ذْ هی ال تَدری
(معلوف.)216 :2008 ،

همانطورکه شهریار با دیدن فصل برگریزان به یاد خزان عمر میافتد ،فوزی
معلوف نیز با دیدن گل پژمرده و دسته گل خزان شده ،وجود معشوقة خویش را تداعی
میکند که او نیز روزی پژمرده خواهد شد؛ پس دلیلی برای این همه ناز و عشوه
نمیبیند .فوزی حتی طبیعت را سرچشمه الهام شاعرانه میداند که با دیدن جلوههای
زیبای آن حس شاعری به جنبش درمیآید و ذوق ادبی به جوشش بر میخیزد .او در
قصیدهای با عنوان «فنون الطبیعة» گوید:
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شاعر در این قصیده ،فضایی را بهتصویر میکشد که بیانگر روح جستجوگر اوست
که درپی جستجوی مکانی آرمانی است و در واقع میخواهد که در مکان دلخواهش
چنین فضایی حاکم باشد .در اینجا نیز مالحظه میشود که هدف اصلی شاعر توصیف
نیست بلکه از البهالی آن به هدف اصلی خود میپردازد که رفع ظلم و ستم و گسترش
عشق و امید است.
فوزی معلوف در جایی دیگر دسته گلی را بهتصویر میکشد که پژمرده است .او با
دیدن شاخة گلی که بسیار زیبا و باطروات بود و اکنون پژمرده گشته است به تأمل فرو
میرود و به یاد معشوقة خویش میافتد که به زیبایی خود مینازد و بر او جفا میکند؛
پس میگوید:

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

ب

َب ب َظَ ْليييلباءشرييعْهَبءَيي ْ ب َييدَیًبب ب

ب

ب

َب بأَوَيييدْ لباءلريْيييهَبءَييي ْ ب َيييب َاعبب ب

تُلْيغيييييهُ ُبّّغكْ َيييييمباءلهيييييلثغهب

ب

ب

فييعبووْيي غلبلبّييلء ْ َهباءرهييل غهب
ب

ءَيي ْ بْاْ غلييل ُباءْبييلأبفييعبأَرْكغببييلبب ب

ب

َب ُبْقَيييييمُباءرهيييييلاغهبءغقرهيييييلاغهب

ب

ب

َب باَهَفْلييلباءُّْييبجبرَ ْييهیبهَ َييبلع

ب

ب

ب

ب

ب

ُلْييي َظَفقبفيييعبهغيييقْكغبلباءلهل غيييهب

ب

ب

ب

(معلوف)134 :2008 ،

 3-3خطاب به طبیعت
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گاهی توصیف طبیعت تنها بهانهای است که شاعر آنچه را در ذهن دارد در آینة طبیعت
بازگو کند؛ لذا جامعه ،وطن ،دین و اعتقادات شاعر در مشاهدات او از طبیعت متجلی
میشود و شاعر بیاینکه زمام تخیلش را بهدست تشبیهات پراکنده بسپارد با رشتة
محکم ذهنیت خود ،همة تصاویر را بههم پیوند میدهد تا نقش افتاده بر این آیینه را
بهتصویر بکشد و این نقطه جوش انسان با طبیعت است« .هر گوشهای از زندگی انسان
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شاعر در این توصیف با رنگ احساسدرونی به دیدار منظرهای یا پدیدهای خاص
در طبیعت رفته است و در توصیف ،این احساس خود را دخالت میدهد .در واقع در
این نوع توصیف ،شاعر رنگی از احساس خود را به بیرون میپاشد و هرآنچه را میبیند
با این نگاه میبیند« .کالریج» دربارة نگاه متفاوت شاعران به طبیعت معتقد است که
طبیعت هرگز تغییر نمیکند ،بلکه تأمالت شاعران دربارة طبیعت است که دگرگونی
میپذیرد و پیرو احساسات و طبایع ایشان است (شفیعی کدکنی .)320 :1370،بهنظر میرسد
که این طرز نگرش در وجود فوزی معلوف بوده است که میگوید اگر شبنمِ آراسته
شده بر گیاهان نبود ،انسان هرگز راهی بهسوی سرودن شعر نمییافت و اگر شاخههای
سرو ،که در بیشهزار همدیگر را به آغوش کشیدهاند و بوسه پرندگان بر یکدیگر نبود،
انسان محبت و دوستی را درنمییافت.
مفهوم طبیعت به معنای عام کلمه در جای جای شعر شهریار جلوهگر است .او از
کلماتی که بر عناصر طبیعت داللت میکند به آسانی و سادگی استفاده میکند؛ گویی با
موم سروکار دارد .هرچند به چینش و گزینش کلمات توجهی ندارد ،خواننده ،این
مفاهیم را با عمق جان درک میکند؛ اما زبان شعر فوزی در بهکارگیری این عناصر به
زبان متافیزیکی متمایل می شود و ناخودآگاه خواننده بین خود و اشعار وی فاصلهای
تصور میکند و آنها را در دور دست مییابد.

با گوشه ای از طبیعت هزاران هزار پیوند و ارتباط خورده که از این همه پیوندهای
گوناگون ،ذهن شاعر گاه یکی را احساس میکند .تصرف ذهن شاعر در مفاهیم عادی و
ارتباطات زندگی انسان با طبیعت ،یا طبیعت با طبیعت ،چنانکه میدانیم حاصل نوعی
بیداری اوست در برابر درک این ارتباطات که شاعر حاصل این بیداری خود را به
صورت آفرینش اثر ادبی به ما نشان میدهد؛ به سخنی دیگر شعر زادة این کوشش
شاعر است برای نمایش درک او از نسبتهای میان انسان و طبیعت یا طبیعت و انسان
یا انسان و انسان» (همان .)2 :شهریار بهعنوان شاعری زبردست توانسته است از این
نقطة جوش ،بهره کافی را ببرد و اندیشههای خویش را بهطور غیرمستقیم از طریق
خطاب طبیعت بیان کند:
40
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فــردا کــه رهزنــان دی از راه مــیرســند

نــه بلبلــی بــه جــای گذارنــد و نــه گلــی

دیشب در انتظار تو جانم بـه لـب رسـید

امشــب بیــا کــه نیســت بــه فــردا تقبلــی

گلچین گشوده دسـت تطـاول خـدای را

ای گــل بــه هــر نســیم نشــاید تمــایلی

گردون ز جمع ما همـه تفریـق مـی کنـد

بــا ایــن حســاب بــاز نمانــد تفاضــلی

عمــر منــت مجــال تغافــل نمــیدهــد

مشنو کـه هسـت شـرط محبـت تغـافلی

ای باغبــان کــه ســوختی از قهــرم آشــیان

روزی ببینمت که نه سـروی نـه سـنبلی
(شهریار)131 /1 ،

شهریار با خطاب قراردادن عناصر و اجزای طبیعت بسان پیری دنیا دیده و سرد و
گرم روزگار چشیده به ارشاد مردم میپردازد و به ارائه نصائح و اندرز همت میگمارد
و جمالت انشایی در معنای نصیحت را درونمایة شعرش قرار میدهد .به جرأت
می توان گفت که شهریار هر کجا عنصری از طبیعت را خطاب قرارداده به دنبال آن
غرض یا اندیشهای را مطرح کرده و اینجاست که خواننده از این روشِ به نوعی صغری
و کبری چیدن ،پیام اصلی را دریافت میکند .او باز میگوید:
در بهاران سری از خاک بـرون آوردن

خندهای کردن و از بـاد خـزان افسـردن

همه این است نصیبی که حیاتش نامی

پس دریغ ای گل رعنا غم دنیا خـوردن

مشو از باغ شبابت بـهشـکفتن مغـرور

کــز پِـیٌش آفــت پیــری بــود و پژمــردن
(همان)945 /1 :
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ای گل به شکر آنکه در این بوستان گلی

خوشدار خـاطری ز خـزان دیـده بلبلـی

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

أرُّبلباءي هُب باء حيّعبفَيکجبكُ جيب ب ب

كَ ييييََبتَبكييييعبّيييي ببهَييييبَب

ءييفبتُيغ يهْبّع يدَبهَ يلْ َ غباءعُ ْييهب َ ج ي ب ب

فَلء رشييييييييكهعبْبَأباَ َييييييييبب
ب

كَ ََبتَبكعب َباءَِ يهُبرَِ َيهحبءغي َب ضبب ب

فَ َ ُّييي ي ب ُر َّبيييييلبّيييييلف غها ْ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ييلباَهفييلَباءهرّ يي َب َ ييبلعبوَ يي عب ب

ء َ يييل عجبَّوي ي َ بفيييعبْ! غيييها ْ

ب

ب ب باء ََب لهي لعبفيعب ُّه يل َب

ب

! ييي اَباءّ يييل غب غييي بأَ ييي ا ْب
ب

ب

َباءعل ی

ب

رُ َههيييييعباَل لَييييي ُبّلُ يييييل ْب

ب

ّييييد نبرَلبييييهحبفييييعبأَ رييييل ْ ب

ب

ب

ب

لب َأرلَباءخَهرََبفعبَِد

باءغش ي ل َباءّييزر َبرَموغ يهُبهييل َ

ب

َ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

(معلوف)192 -191 :2008 ،

در این قطعه و قطعاتی نظیر آن ،قصد شاعر فقط خطاب به عناصر طبیعت نیست؛
بلکه میخواهد بدینوسیله از اندیشه هایش پرده بردارد و از بار غمی که خاطرش را
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ف يي غب غيي بَِييِ غب َب غيي بأَكييدا ْب

ب
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فوزی معلوف نیز از خطاب قراردادن طبیعت غافل نمانده است .او غنچة نوشکفته
را مخاطب قرار میدهد و آن را بهدلیل حس بدبینی خود نسبت به هستی سرزنش
میکند .شاعر که خود از هستی بیزار است و جز غم و اندوه در آن چیز دیگری
نمیبیند با دیدن غنچهای تازهرسته ،که شبنم بر آن نشسته است به تأمل مینشیند و
بالهای تخیلش اوج میگیرد و قطرات شبنم صبحگاهی را گریة غنچه میانگارد؛ لذا آن
را مورد عتاب و سرزنش قرار میدهد .در ادامه ،غنچة گل نیز جواب حرفهای شاعر را
بیان میکند .این غنچه ،که قطرات شبنم صبحگاهی را از دیدگانش روانه ساخته است،
همدم شاعر میشود و شاعر با دیدن قطرات اشک بر رخسارةاش علت گریه را از او
میپرسد؛ اما غنچه به شاعر جوابی نمیدهد و شاعر غنچه را مالمت میکند که چرا
بیهوده گریه میکنی .آیا چهار فصل سال ،همگی در خدمت تو و حیات تو نیستند؟ آیا
نسیم ،نغمههای نوازشگر عشق را به گوش تو نمیرساند؟ شاعر گمان میکند همة
دردها و غمه ای جهان در دامان او ریخته شده و تنها خود شاعر است که گرفتار این
تیرگیهاست و دیگران فارغ از درد و رنج هستند و برای همین از گریة طبیعت
شگفتزده میشود .وی که میپندارد جز خودش در طبیعت ،هیچ موجود زندهای،
گرفتارِ غم و اندوه نیست ،غنچه را مالمت میکند و او را ناسپاس میداند و خطاب به
غنچه میگوید:

42


42

 3-4گریز از تمدن جدید و پیامدهای آن

تمدن جدید ودستاوردها و پیامدهای آن از دیدگاههای گونهگون مورد نقادی قرار گرفته
است .این دیدگاهها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :دیدگاه نخست در عین حال که
کلیّت تمدن جدید را بهعنوان دستاورد بزرگ بشریت ارج مینهد ،آن را از کمبود و
نقص مبرا نمیداند و با چنین دریافتی به نقادی وجوه نامیمون و پیامدهای زیانبار آن
می پردازد؛ اما دیدگاه دوم نه تنها در تمدن جدید مزیتی نمییابد ،بلکه آن را ویرانگر
مبانی ارزشها وتباهکنندة اصالتها و سنتهای اعصار گذشته میداند .پیروان این دیدگاه ،که
رمانتیستها نیز از جملة آنانند بر این عقیدهاند که زیان مدنیت نوین بیش از نفع آن
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خسته کرده است ،عقده برگشاید .از دید وی ،گل ،نماد خوبی ،زیبایی ،طراوت و
لطافت و نیز رمز بیعیبی و یکرنگی است .گل بهدلیل داشتن ویژگیهای ارزندهاش ،طعم
تلخ عذاب را چشیده و خوشبویی ،زیبایی ،طراوت و جذابیت باعث عذاب او شده
است و چون آبشخوری گوارا ،همه آن را قصد کردهاند و میخواهند از آن استفاده
برند .اگر این ویژگیهای منحصر به فرد نبود ،کسی بهسوی او روانه نمیشد و این همه
رنج و عذاب برایش فراهم نمیگشت (معلوف .)36 :1932 ،اینجاست که گل به مظهری از
خود شاعر تبدیل شده است و مصیبت ها ،دردها و رنجها و عشق نافرجامش نمادی از
جامعهای است که به انسان تا زمانیکه به او نیازمند هستند ،توجه میکنند و همین که به
دلیلی کار خویش باز ماند ،دیگر توجهی به او نمیکنند و او را مورد بیمهری قرار می-
دهند .شاعر ،که در عشق خود نیز ناکام مانده است و کسی را ندارد تا همراز او باشد به
دامان طبیعت پناه میبرد و با غرقشدن در طبیعت و پاکیها و زیباییهایش ،آن را دارای
احساس و شعور میداند و به نجوا با طبیعت میپردازد و نزد آن از روزگار شکایت
میکند.
مقایسة اشعار این دو شاعر در زمینة خطاب به طبیعت نشانگر این است که بسامد
خطاب در شعر شهریار بسیار فراتر از شعر فوزی است و شاید بتوان گفت که شهریار
اندیشههای متعالیتری داشته است؛ چرا که او از خالل این خطابها مفاهیمی چون
عشق ،امید ،همدلی ،وفاداری ،نوعدوستی ،دستگیری ،عدالت ،تواضع و ...را درنظر
داشته است؛ اما فوزی شاید بهدلیل بیماری بیشتر دغدغههای شخصی برایش مهم بوده
است.

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

است .بر اثر رواج مظاهر این تمدن ،بهشتِ سرشار از عصمت و آرامش و امن و ایمان
گذشته ،جای خود را به دوزخی دردخیز سپرده و شرنگ آن کام بشریت را تلخ کرده
است .شهریار هم در شمار کسانی است که با چنین نگرشی به ارزیابی مظاهر تمدن
جدید میپردازد .تمدن از نظر او عامل اصلی ورشکستگی اخالقی و فروپاشی مبانی
سنتها و ارزشهای انسانی است ،صنعتِ آن ،ابعاد قتل عامها را وسعت بخشیده و جغد
جنگ را در فضای تیره و خفقان آلودی که ارمغان آن ماشین است ،به پرواز درآورده
است نمودهای این تمدن ،هر جا که راهیافته با پیچیدهترکردن مناسبات اجتماعی به
رنجها افزوده و چون بوم شوم به هر دیار که رسیده ،رفاه و آرامش از آن رخت بربسته
است.

پرداختن به بازآفرینی خاطرات کودکی و غرقشدن در حالوت حزنآمیز آن در شعر
شهریار نیز مانند برخی دیگر از پیشروان و پیروان رمانتیسم اروپا به منزلة گریز از
زندگی تمدنزدة شهری و نامالیمات و دلهرههای آن و پناهبردن به مأمن سنت و
سادگی عاری از تکلف دوران سپریشدة ماقبل تجدد بود .خاطرات کودکی از یک سو
او را به متن سنتها برمی گرداند و از سوی دیگر به آغوش صمیمیت روستا و طبیعت که
ایام کودکی او در دامن و دامنة آن سر آمده بود .در مقابل ،دورههای بعدی زندگی وی،
که با گ سترش مظاهر تمدن همراه بود از نامرادیها و حسرت و حرمان سرشار بود .از
همین رو پرداختن به دوران کودکی در کالم او ،همانند رمانتیکهای دیگر ،ابعاد فلسفی
و اجتماعی مییافت و از خاطرهپردازی صرف فراتر میرفت (صدرینیا.)150 :1382 ،

(شهریار)340 :1369 ،

در تلقی رمانتیک ها ،روستا در تقابل با شهر ،مظهر زندگی طبیعی انسان و یادگار
معصومیت از دسترفتة عصر سنت است؛ حال اینکه شهر جلوهگاه زندگی تصنعآمیز و
رهاورد تمدن پر قساوت بشری است .از همینرو نیز تصویر شهر با پلیدی و رنگ و
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حیدربابا به یاد در و دشت و کوه و جو آوای کبک و دور و برش جوجههای او
وان برّههای زرد و سپید و سیاهمو در کوه و دره سیر خرامانم آرزوست
تصنیف نغز «بره و چوپانم» آرزوست (شهریار)333 :1369 ،
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/ب عبحُهر بب( عق فاب:1958ب )77ب
فوزی از مشقت مهاجرت و ناکامی عاطفی و درد غربت و دوری احساس ناراحتی
میکرد و گویی از این دنیا سیر شده است؛ لذا این واقعیتها در اشعارش از زبان
پرندهای چنین نقل میشود:
ب اب/ب ب َ ب فل ُ ب/بْأبرك ب له لعبْء للبءخ هنب/بفق لباب/با بزال ُ ب
ب

أنبرببحباءقب يببُّهكيلأُبِيد ب…
ب

ب

وييل برو عيييي هُبا ث ييهبّ هيييه ب
ب

كيه ُبا ضاي ب رل عي ب ييييلب ب

ب

َيلبفّرهيلب ليلب ريل بفكيه ب

ّ ي بءييفب ب ييييهباءبو ر يي با هب ب

ب

رييلبء ي ب ييلاهاعبّ ييييي
ب

به ي رل

آه ييعُّب يي اباُويييبيلفباُ!يييي

ب

ب

ب

ب

ب

هّييلعب يييل ب باو للّيييلعبءشيييهه ب

ب

ب

ب

ب

ب

( لأ:ب93ييب )95ب

در سرود اول شاعر مملکت خیالی را که در آن با روح خود به پرواز در آمده است
برای ما توصیف میکند:
ب

أ يييلبرقييي یب َبيييهَباءهريييلحبء يييد ب

رييلبوييييللحباءيييخ ل بأ يي یبوليييلحنب

ء لبهيعهبیب يلباءشيلاهُباّي ُبءبي یباءيييبب ب

أ ضبا بّقّ ييييييي ب بّعيييييييييظ بب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

( لأ:ب )63ب
در سرود دوم ،نفس و روح نورانی شاعر ،جسد و جسم خاکی را پیراهنی قرار داده
است:
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نیرنگ عرضه میشود .جوهرة این تلقی رمانتیک از شهر و روستا در کالم ویلیام کوپر
( 1731 -1800م ).بازتابی شاعرانه یافته است« :خداوند ،روستا را آفرید و انسان شهر را».
روستا در نظر رمانتیکها نمادی از زندگی انسان در دامن طبیعت است و انسان نیز در
آنجا به طبیعت خویش نزدیکتر است؛ همانگونه زندگی میکند که خدا خواسته است؛
بدون تکلف و زرق و برقی که سراسر زندگی شهری را در خود فرو برده است (صدری
نیا.)147 :1382 ،
فوزی معلوف نیز از پیامدهای تمدن جدید در رنج و عذاب است؛ پس رؤیای
رهایی از قیدوبندهای آن و پرواز در عالم رؤیا و خیال را دارد؛ همان کاری که در
مجموعه «علی بساط الریح» انجام داده است .او میگوید:
ّ ب حعب بوو عباأله ه/بكلأبُّعدقب/ببُ لُب ُهر ب/بأ لبفعبا ضب ب عبف باألث هبأ لبابدقب

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

ءولب ي بايلءفباء يهافب بْأبكُلييب ب

يييلغبتل ييلغبّيييلء هافباق يي ب

ب

ضبِّيي کباء يي بايي بوبل ب يي ب

ب

ب

أ لب ي بايلءفبّييع دباييبي باأل

ب

ب

ب

ب

ب

ب

(همان)70 :

سرود سوم در عبودیت است ودر سرود چهارم سوار بر هواپیما این وسیله تمدن و
پیشرفت را توصیف میکند و سرودهای بعدی شقاوت انسانی را بهشیوه رومانتیکها
بهتصویر می کشد و در سرود هشتم شاعر ورقهای پراکنده آرزوهای خود را عرضه
میکند؛ چون در دنیایی زندگی میکند که از بدبختی و بینوایی مملو است و آرزوهای
او تنها مثل بارقهای است که در شبی ظلمانی لحظهای میدرخشد:
ء لبهعهیب باءق يهبرعليل باءِ ييب

ب

ب

ب

ب

حرهر ب ييلبفييعباءشييل ع با ب ييدا

ب

ب

ب

ريبييلُب كيي عبءيي باءييييه ل بهاييل بب

اشلُبأّلعباقيعب اءه يل ب ب يبيهب ب
ب

ب

ب

ب

(همان)119 :

شاعر در سرود سیزدهم لحظاتی جاودانی و ماندگار با روح خود سپری میکند به
گونهای که در برابر این شادی کوهها و دشتها و درههای روی زمین هم از گنجایش آن
ناتوانند و در نهایت از سرود چهاردهم است که روح شاعر به زمین باز میگردد و با
آمدن او احساس درد و غم نیز باز میگردد و هیچ مونس و همدمی جز قلمش نمییابد
(الفاخوری:)551 :1991 ،
رلبرهااعب لزءيلَب! يهبِيبيدرذب ب

ءعب لي با زويلَبّيعب بهي بلعب

ب

فب بأ فعب بكههبابيدب بأّليعب ...ب

ب

ب

كفبحب يببهي ب بابيد بّييل ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

(معلوف)160 ،

ب

ب

ب

ب

تمدن گریزی در اشعار فوزی در مقایسه با اشعار شهریار بیشتر است .شهریار تنها در
منظومه حیدربابا و موارد اندکی هم در دیوان اشعار به این موضوع اشاره میکند و
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در ملحمه «علی بساط الریح» زمین به مثابه شهری گمراهکننده درنظر گرفته شده است
که تمدن آن انسان را در دام سطحینگری به بند کشیده است:
يييقه باييي بءبلّييي غبّلُشُييي بب
ابييدُبا ييهنب يي باء ييدأب قبيي ب ب
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لعبا يهیبهيع لعب ا ًب هيبي ن

ب

ب

يييهب ييعبرُليييبباءكيي َباّ وييل ُب

ب

45


معنای آن نیز این است که شهریار با تمدن مخالفت چندانی ندارد و آن بهعنوان یکی از
مظاهر مدرنیته پذیرفته است در حالیکه فوزی در ملحمه خیالی خویش در سفر به عالم
ماورایی خیلی از کره زمین و تمامی نمودهای تمدنی آن گریخته است.
 3-5توصیف طبیعت به مثابه نماد آزادی

46


46

خندان شده است غنچة گل از براى دل
لیکن چه سود زان همه ،خون شد غذاى دل
زندانِ زندگى شده ماتم سراى دل
کس نیست تا دریچة این قلعه وا کند
زین تنگنا گریزد و خود را رها کند
(شهریار)333 :1369 ،

در حالی که دربارة فوزی معلوف ،وضعیت فرق میکند .او عالقهمند به آزادی است و
آزادی از دید وی مفهوم گستردهای دارد .رؤیای بزرگ فوزی همچون دیگر رومانتیکها
همین اصل است .او که «در جستجوی نوعی آزادی متافیزیکی و روحانی در فراسوی
مرزهای حس ،ماده ،وطن و واقعیت است» (الحاوی .)155 :1998 ،انسان را اسیر چنگال
بندگی کورکورانه و بدون شناخت میداند:
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از دیرباز و در ادبیات ملل مختلف ،بسیاری از پدیدههای طبیعت در شعر شاعران
بهشکلی نمادین توصیف میشد و در واقع شاعر به جای اینکه ،آنچه را مشاهده می-
کرد ،توصیف کند ،وجه نمادین آن را درنظر میگرفت .نمادها در شعر شاعر میتواند
نمادهای قراردادی و مرسوم باشد و یا ساخته و پرداختة خود شاعر باشد؛ همچنین
متناسب با پیچیدگی افکار و احساسات در شاعر ،گاه هر پدیدهی بیرونی نمایندة معنا و
جایگزین نشانهای است و گاه هر پدیدة طبیعی نمایندة طیفی معنا میشود و در اشعار
مختلف آن شاعر ،خود را نشان میدهد .شاعرانی بودند که طبیعت را بهدلیل رهایی از
هر قیدوبندی میستوند و به عناصر آن ،که در آزادی مطلق بهسر میبرد ،رشک
میورزیدند.
در شعر شهریار چنین مصادیقی کمتر به چشم میخورد و اگر هم هست در لفافه
بدان پرداخته است؛ چرا که اوضاع سیاسی دوران شاعر از وی فردی محافظهکار بهبار
آورده است؛ از جمله این اشعار میتوان به یکی از بندهای حیدربابا اشاره کرد:

بررسی تطبیقی وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی معلوف

أ يييلبفيييعب ب يييمباءعب هريييمباءع يييل

ب

ب

ب

ب

أا يييييعب وييييي هبّميييييه
ب

ب

(معلوف)58 :2008 ،

او جامعه انسانی را در دام قوانینی گرفتار میبیند که با خون مظلومان و به نفع
زورگویان و اصحاب سلطه نوشته شده است:
رخيييلحباءلييي یُّبكيييهربهيييير

ابدُب لب ي لباءشيهاا ب ي بوي نب ب

ب

ّ يييهاعنبه باء يييع َبءييي بحبيييهب ب

ب

ب

ب

ب يي حُباء ظقيي بِيي

ب

ب

ب

بِيييهرهب

ب

(همان)58 :

ب

يييل َب َوْيييهبءغيييُّ!َهَ:بأیُّب َ ْيييهنب

ْأْبرَكُييي ْب لهغ َيييلعبْءَ ْليييلبءغخَ ْيييبه

ب

ب

ب

ُييي َبب ييي ا ب َبب َييي ْبب فل ُييي ْ ب

ب

فَقغ يييييلبابباييييي ببزُال ُييييي ْب

ريييلبءَيي ُب يييلاغهَاعبّ ُيي َ غبهَي ي ْرلب ب

أنبرَبُييبحباءْقَب ييببُّهْكييلأُبَِييدْب ْ
ب

أب ْي ي َب غلهيييلب ب بفَقَيييفْبأ َبوَبيييلب ب

ب

َاعبكَب ابفيعباءْ َي جب يلبَّي ْ َب َب ْيهب ْ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ْأرب َقْبيييعبءَ َي ي ْوْقب غلْي ي ُبهَي يههاع
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ُحْبّليييلب َ ْ َقيييعبحَل لَي ي َبأ ْي يهَ ْ

ب

ب

ب

آهَ يييعب ييي ابأويييلفَبأ!ُييي ُب ب

ويييل َبرَوْي ي َعْ غهُباألث ي يهَبّ هْيييه ْ

كُييهَ ُباأل ْضباَيي ب َرل غعغيي ب ييلب ب

َ يلْبفََّرر يلْب ُلييلب َرييل غ ُبفغكْييه ْب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

(معلوف)59 -57 :2008 ،
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روح بدبینی به انسانهای روی زمین و ناخوشایندی نسبت به زندگی دنیایی بر این
قصیده حاکم است .شاعر از زندگی روی زمین شِکوه دارد و یکی از دالیل آن ،این
است که او به خواندن شعرهای شاعران بدبین عرب ،مانند ابنرومی و ابوالعالء معری
عالقة فراوانی داشته است .در اینجا شاعر ابتدا به قدرت و صالبت انسان اشاره میکند
که چگونه کرکسهای فضا هم از صالبت و سرسختی او میترسند .او بهزودی راز این
صعود را بازگو ،و بیان میکند که او به دنبال رهایی از قیدوبند زمینیهاست و این آمدن
به فضا از سر قدرت و بلندپروازی و خودنمایی نبوده است .چون نتوانسته است
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فوزی معلوف سوار بر هواپیمایی بود که ناگهان در عالم خیال ،خود به پرواز درآمده
و در جستجوی روح خویش ،به آسمانها رفته و به فضای پرندگان گام نهاده است .او
در قسمت پنجم منظومة علی بساط الریح ،که تحت عنوان «بین الطّیور» است از زبان
پرندگانی که شاهد پرواز هواپیما و نیز پرواز فوزی هستند چنین میگوید:

سختیها ،ظلم وستم ،بی عدالتی ،تزویر و ریا را تحمل کند به عالم باال صعود کرده
است تا در فضایی آزاد و بهدور از بردگی و بندگی به زندگی خویش ادامه دهد.

48
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 .4نتایج بحث
از مقایسة تطبیقی موضوعات مختلف وصف طبیعت در اشعار شهریار و فوزی این
نتایج زیر بهدست آمد:
 .1هر دو شاعر توانستند در این زمینه هنرنمایی کنند .با وجود تفاوت در بسیاری از
تصاویر و اوصاف در اشعار آن دو شاعر شباهت در تصاویر و اوصاف اندک نیست.
توجه به طبیعت و عناصر آن باعث شد تا شعرشان رنگ و رونقی خاص بهخود گیرد و
تصاویر دلنشینی به نمایش درآید .آنها توانستند بهدلیل طبع لطیف و ذوق سرشار خود با
طبیعت ارتباط برقرار ،و با آن مثل انسان رفتار کنند و همین حس را نیز به مخاطب
منتقل سازند.
 .2آن دو هر آنچه را از راه تجربه عملی و یا ذهنی خود کسب کرده بودند به شکل
زیبایی از طریق اشعار خود بیان کردند و به دلیل همراهی با طبیعت و مورد خطاب قرار
دادنش و با جاندار فرض کردن آن با مخاطب ارتباط برقرار کردند.
 .3طبیعت برای هر دو شاعر منشأ الهام بود؛ اما در شعر فوزی جنبة الهام پررنگتر
مینماید؛ چون از دیدی ایدآلیستی بدان نگاه میکرد.
 .4به رغم بعد مکانی ،هر دو از عناصر طبیعت نقابی بر چهره زدند تا از ورای آن
بتوانند اندیشههای خویش را به مخاطب منتقل ،و جامعة دلخواه خویش را ترسیم کنند.
هیچ کدام از آنها طبیعت را هدف ندیدند و در توصیف آن غرق نشدند با این تفاوت
که توصیف شهریار از طبیعت به جنبة رئالیستی نیز تمایل دارد و او ویژگیهای را میبیند
که چشم انسانهای دیگر نمیتوانند ببینند .در صورتیکه در شعر فوزی بهدلیل
دغدغههای فردی و اجتماعی رنگ آرمانگرایی بهخود میگیرد.
 .5توصیفات شهریار برای خواننده ملموستر است و خواننده خود را با آن همراه
احساس میکند در حالی که از نظر خواننده ،توصیفات فوزی در دور دستهاست و با او
فاصلة زیادی دارد.
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