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دهیچک

که به رابطۀ ادبیات و محیط زیست    )Ecocriticism( گرایکی از موضوعات نقد بوم

تواند از بررسی نحوة نگرش انسان به طبیعت در آثار ادبی است که میپردازد، می

اشعار  .تأثیر پذیرفته  باشد عوامل مختلفی چون جنسیت، زمان، فرهنگ، اندیشه 

فارسی در طول تاریخ ادبیات، تنوع رابطۀ انسان و طبیعت را در خود متجلی ساخته 

فارسی، پنج نوع نگرش  کلی را  در این مقاله با بررسی اشعار توصیفی در ادب . است

به طبیعت معرفی نمودیم و تأثیر دو عامل زمان و اندیشۀ شاعر را بر چگونگی 

یابیم که در یک نگاه کلی درمی. ارتباط  او با طبیعت و نحوة توصیف او بیان داشتیم

بخشی از توصیف طبیعت در شعر شاعران به مثابۀ توصیف غیر طبیعت است و  تنها  

توان یافت که توصیفی ابژکتیو از طبیعت ارائه اي اندکی در شعر  فارسی میهنمونه

به طبیعت را که متناسب با نیاز گرایانه بومدر پایان لزوم رویکردي نو و  .شده است

با این نگرش تغییراتی در توصیف . جوامع متمدن امروزي است، متذکر شدیم

پدیده هاي طبیعت صرف نظر از شاهد خواهیم بود که در آن همۀ  ،طبیعت در شعر

تواند در بهبود رابطۀ انسان و میاین رویکرد . انتخاب انسان، زیبا و ارزشمندند

  .محیط زیست او تأثیرگذار باشد

  ۀ شاعرگرا، طبیعت، انسان، زمان، اندیشنقد بوم :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

ها در طی آمد و شد شب و روز و گذشت فصل ،رسد جهان طبیعتهر چند به نظر می

انسان با طبیعت در طول تاریخ به گواه  ۀو اعصار امري ثابت و تکراري است، رابطقرون

این تحول عالوه بر . ثابت و یکسان نبوده است طارتبا ،جاي ماندهرهاي باین همه توصیف

تر بسته به تغییر نوع در یک بررسی کلی ،شاعر در هر دوره داشتهاي که هر نگاه ویژه

انسان زمانی  .است ملأخود قابل توجه و ت ،حیات و تغییر نگاه بشر به محیط زیست

رویدادهاي طبیعی موجب چگونگی هاي طبیعت بود و جهل او نسبت به مقهور پدیده

و ماه و ستاره و رود و دریا و وار تسلیم آسمان شد خداگونه او را بستاید و بندهمی

 گیر او شود و او را در چنگال حیوانات شود تا مبادا زلزله و سیل و تقدیر گریبان

در این مرحله  .هستی یعنی مرگ بیفکند يترین پدیدهترین و در نتیجه مخوفمجهول

آثار یچ یک از ه«. توانست ارتباطی عاشقانه با طبیعت داشته باشدانسان نمی ،از حیات

ن عشق به طبیعت یا لذت بردن از مبی ،هنري انسان اولیه که تاکنون کشف شده است

این یکی از اسرار دنیاي ماقبل تاریخ به  ،در نظر رایناخ و پلخانوف .زیبایی آن نیست

گیري حماسه شکل ،بازتاب این نوع رابطه در ادبیات .)93 :1357فرامرزي، (» آیدشمار می

این عناصر  - گرفتندخدایی شکل میکه در جوامع چند-  هاحماسه بود که در بعضی از

خدایی همین و در شرق و در جوامع تک ،کردندطبیعی به شکل خدایان ظهور می

کرد دیوان و دست خدا بودند که هرگاه که تقدیر حکم میها ابزار قدرتمندي در پدیده

   هاياساطیر ایرانی آتشدر  .شکستندیجادوان و حتی پهلوانان بزرگ را در هم م

هزار دیو، دو چندان  و را به نیمه شب برافروزند )drōgā( پایین یا آتش آدروگ يمرتبه

این  .جادو و پري را بکشد و اگر به نیمه شب افروزند، ستم و تاریکی را ببرد و کم کند

: 1387زاده، قلی( شوددینان پرستش میبه يهآتش به همراه آتش بهرام در نمازهاي روزان

باد هم به صورت ایزد باد و هم دیو باد آمده است  ،هاي پهلوينوشته در .)30

 خورشید، آذرخش، دریا، آسمان، ،نطور در اساطیر جهاهمین. )454: 1374عفیفی،(

یا ترس در انسان به  ،هاي شور متناسب با نگاه و احساس نیازخشکسالی و آب رودخانه،

ایزد بانوي آب یا آناهیتا را در  ،احساس نیاز. شدندخدایان و غوالن و دیوان تبدیل می

اودیسه طوفان را حاصل  ۀکند و احساس ترس در حماسایران باستان پرستیدنی می
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آثار حماسی  ۀترین مشخصکه بزرگها خرق عادت .داند النوع باد و دریا میعملکرد رب

روزي عادت طبیعت شود و  ،کردکه انسان چشم دوخته بود و آرزو می بوداموري  است،

رود  و اتفاقاتی نظیر اینکه در دریا .یا به عبارت دیگر روزي بتواند بر این امور فائق شود

سالم بماند و مریض  به آسمان رود و سقوط نکند، در آتش رود و نسوزد، ،غرق نگردد

این اعجازها تنها . از نزدیک ارتباط داشته باشد و آسیب نبیندبا گیاهان و جانوران  نشود،

در عصر  .دادتر او بر جهان طبیعت رخ میتسلط افزون در نتیجهبا شناخت بیشتر و 

هاي طبیعی، ارتباط انسان با طبیعت متناسب با این میزان از گیري حماسهشکل

به همین ترتیب با  .باشدتوانست ارتباطی عاشقانه شناخت و درك او از طبیعت نمی

آگاهی و تسلط انسان بر طبیعت، بشر با گذار از عصر حماسه دیگر نتوانست و  ،رشد

عصر سرودن . نوس پیرامون خود داشته باشدأتواند چنان نگاه حماسی به طبیعت منمی

توان تمدن بشري را به گذشته که نمی آثار حماسی زمانش سپري شده است و همانطور

  .توان به عقب برگردانداو را با طبیعت و در نتیجه نگاه او را نیز نمی ۀرابط برگرداند،

هایی براي شناخت  طبیعت و نزدیک شدن به آن حلدر جستجوي راه کم انسانکم 

تر از در کنار گیاهان زودتر و راحت. نوس شدأبه تدریج با برخی از عناصر آن م. برآمد

و سپس با حیوانات اهلی و پرندگان زیبا و  احساس امنیت و آسایش کرد ،حیوانات

  اي دوستانه رابطه ،بخشیدندداشتنی که با رنگ و آوایشان به او آرامش میدوست

در توصیف زیبایی آنها سخن راند  ،هاي خودها و سرودهداستان ،هاکرد  و در ترانهبرقرار

هنوز دریا و آسمان و ستارگان و ها اما تا قرن .و این عناصر به دنیاي تغزل راه پیدا کردند

چون خدایانی مسلط بر جان همهاي او داشتند و در حماسهیی نشدنی جاهاي رامطوفان

 ،توصیفاتی که انسان از آنها داشت. یافتندو مال او و یا رقیبانی شکست ناپذیر حضور می

فرا رسیدن  .دادنمی نزدیک شدن به این عناصر را  ةاجازبه او  بیانگر نگاه غریبی بود که

زمان وقوع  ۀبه منزل  ،آورد و راهی براي مقابله با آن نداشتشب که تاریکی با خود می

     شبیخون و جوالنگاه شیاطین و جنیان بود و  در نتیجه انسان  ،رویدادهاي شوم

.دهد عرضهتوانست توصیفی تغزلی از آن نمی

که این بار خودش بر طبیعت  طلب انسان به این فکر افتادروح برتري ،تدریجبه

این  .طبیعت را در استخدام خویش گیرد ۀگونارباب ،مستولی شود و برعکس گذشته
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اما در عالم  داد؛روي میاش در عالم صنعت و تکنولوژي ابعاد مثبت و منفی ۀاتفاق با هم

-کم  جویانه در شاعران  تردید این نگاه سلطه؟ بیه استثیري داشتأشعر و ادبیات چه ت

با طبیعت و  انبه دلیل لطافت طبع، جان و دل و روحش انشاعر .ه استتر بودرنگ

 ۀ عاشقان هاآن ۀرابطکه سازد را مسرور می آنان هاي آن گره خورده است و آنچه زیبایی

شاعران تالش نمودند ارتباط فیزیکی خود را  .مالک و مملوك ۀنه رابط، و دوستانه است

در  ،دادبه آنها نمی در صورتی که حیات شهري این اجازه راطبیعت حفظ کنند و  با

 خودهاي شاعران پیش از کردند و یا از تجربهخویش در طبیعت سیر می ةذهن و خاطر

مهمی که در بیشتر اشعار این دوره  ۀنکت .جستند که البته خالقیتی در آن نبودمی بهره

در  ،جویانه به طبیعترسوخ نگاه سلطهست که به دلیل نفوذ و ا این ،قابل مالحظه است

کم در توصیف شاعران کم فرهنگ شهرنشینی و دور شدن انسان از فضاهاي طبیعی،

 نهاي آن از ابژه فاصله گرفتند  و نگاه سوبژکتیو در توصیفات شعري آناطبیعت و پدیده

عی هاي طبیتک پدیدهاین موجود مسلط در تک ،به این معنا که  انسان ؛تسلط یافت

دید و کمتر دید و البته گاه  خواسته و ناخواسته خودش را میمی خواستآنچه  خود می

به عبارت دیگر همواره  .ابژه را از نگاه و زبان خودش ببیند و توصیف کند قادر بود

هایی نسبت حسین نصر این نگاه را به انسان .توصیفات شاعر رنگی از درون او را داشت

بشر در طبیعت همان «  :تند به اعماق هستی خویش رسوخ کنندنیس دهد که قادر می

چیزي را می بیند که خودش هست و فقط در صورتی به درون معانی باطنی طبیعت 

بر  کند که قادر باشد تا به اعماق درونی خویش نفوذ کند و از این که صرفاًنفوذ می

.)126: 1383،رنص( »دارد حواشی وجود خویش  تکیه کند دست بر

اعماق  .آیدبه نظر کمی مبهم می کند،میآنچه حسین نصر در این عبارت بیان 

آیا این دو بر هم  ست؟ا شامل چه ابعادي از حیات او ويدرونی انسان و حواشی وجود 

 ،اما آنچه مد نظر نویسنده از ارجاع به این عبارت نصر بوده است ثیرگذار نیستند؟أت

انسان به طبیعت در ماهیت برداشت انسان از  ۀجویانثیر نگاه سلطهأایشان به ت ةاشار

چرا که همواره ؛ توان توصیفی ابژکتیو داشتجویانه نمیبا این نگاه سلطه. طبیعت است

  .سوبژه محوریت دارد
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در شعر  طبیعت آنچه در این مقاله در پی تبیین آن هستیم، انواع نگرش و توصیف 

تواند به تنوع ژانر و ها میتنوع این توصیف .گیري آن تا امروز استاز آغاز شکلفارسی

بینی و احساس شاعر در لحظۀ سرودن، موضوع درزمان اثر مربوط شود؛ اما نگرش، جهان

هاي موجود در دیوان یک شاعر توصیف قابل ذکر این که گاه ۀنکت .اهمیت خاصی دارد

در دیوان او  انواع توصیف طبیعت از یک دست نیستند و ممکن است دو یا سه نوع از

طبیعی است براي فهم نگاه او به طبیعت باید درصد اشعار سروده شده در هر  .یافت شود

  .   یک از انواع را محاسبه نمود

  

  انواع توصیف طبیعت در شعر فارسی

توان انواع توصیف طبیعت را که در ذیل آمده است مالحظه با بررسی اشعار فارسی می

نوع رابطۀ انسان با طبیعت و نیز دنیاي فکر و اندیشۀ او شکل این انواع بسته به . نمود

                                                                                                           . گیردمی

  گرایانهتوصیف واقع - الف

بدون دخالت گونه که هستند طبیعت یا پدیده هاي طبیعی آن ،گرایانهدر توصیف واقع

هر چند دخالت  .شوندوصف و یا در حقیقت نقاشی می گرحس و درون بیننده و توصیف

گاه و در زاویۀ دید، احساس و ذوق شاعر در انتخاب زمان و مکان و توصیف پدیده هیچ

گرایانه به رسد، اما در این نوع توصیف واقعهیچ نوع نوشته یا اثر هنري به صفر نمی

گیرد و به بیشتر از تجربۀ مستقیم شاعر نشأت می این توصیف  .رسدداقل ممکن میح

این . گیر نیستندرت با تخیل او گره خورده است؛ از این رو صور خیال در آن چشم

 ،گوید و به درون آنها راه نداردهاي طبیعی سخن میاز سطح پدیده توصیف که معموالً

دهد و اي از شعر را به خود اختصاص  میتنها پاره گاه ؛شوددر شعر کمتر مشاهده می

هاي رئال این توصیف ها و داستاندر رمان .گرددمی ت خود برشاعر بعد از آن به ذهنی

شعر فریدون مشیري با از این توصیف را در  ايدر این جا نمونه .بیشتر از شعر است

ها بعد در مشیري سال .نماییمیادآوري می» هاي نیم بازخوش به حال غنچه«عنوان 

، در روزهاي آخر زمستان دیده و تجربه کرده است را که آنچه ،نویسدخاطرات خود می

  .                                                جزئیات در این شعر آورده استتمام  با  عیناً
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آسمان آبی و !/كهاي شسته، باران خورده، پاشاخه /بوي باران، بوي سبزه، بوي خاك

 ....شوق پرستوهاي شاد ۀنغم!/باد رقص نرگس، عطر!/بید هاي سبزبرگ!/سپید ابر

  )307: 1ج  ،1381 مشیري،(

همراه با تخیل و تداعی شاعرانه توصیف -ب

ی که با تخیل، تداعی و احساس خود در ذهن     شاعر از طریق تشبیهات و استعارات

ها در طی توصیف ممکن است رنگ .کندبیشتري بیان میها را با اغراق توصیف ،سازدمی

نظیر آنچه در توصیفات فرخی و  .هاي مختلف مربوط سازدو اشکال، ذهن او را به پدیده

 :کنیممنوچهري مشاهده می

ه ب استه چو خلد مخلد  ارست و وقت ورد موردـوقت  ر آ …گیتی 

  همه قدایست تنش  سرو چو معشوقه  همه چشمنرگس چون دلبریست سرش 

ب  ی چو طفلکیست دهن بازـالله تو گوی   ودــر کامش اســعقیقین و قعش ـل

میان مجلدنرگس چون   برگ بنفشه به خم، چون پشت درمزن .عشر در  . .  

ر یچون طوط سوسن، انش عسجد  ز بسد منقا ب ز ز  ا ه منقارش  ب ز  ا   ب

ا ری ث ه در میان  ه، چو  نرگس، چون ما   فرقدۀ کسوف گوشاندر  الل

ر شاخ  کرده گردن چون چنگ از باداخ گل ـش ب   ...گشته ناالن از صد مرغان 

  )15:1326منوچهري،(  

 ،در این نوع توصیف که به نظر دکتر شفیعی کدکنی تا قرن پنجم رواج داشته است

 ةبر سطح اشیا جریان دارد و در وراي پردباز ست و دید شاعر ا گراشعر آفاقی و برون

شفیعی کدکنی  دلیل این امر . جویدعاطفی و نفسانی نمی ۀطبیعت و عناصر مادي، جنب

داند که در آن من شاعر در شعر را درباري و مدحی بودن بیشتر اشعار این دوره می

 شفیعی( گیردبه خاطر وصف صورت می ،یابد و در آن وصفکمتر تجلی می

بلکه عینیت و نگاه  ،محوریت این شعر ذهن و دنیاي شاعر نیست .)317 :1370کدکنی،

کند و با تخیل خویش عناصر را به هم بیرونی شاعر است که بر سطح طبیعت حرکت می

 مداح و یا  ،شاعرِ این اشعار بیش از آنکه شاعر شعر خویش باشد .کندمی مربوط

ها کند و همانها و فضاي بیرونی سیر میمکان ،هازمان او در. گر غیر خود استتوصیف

 ،در سفر همراه شاه است اگر درباري است دربار را، براي مثال اگر. نمایدمی را توصیف
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و اگر در مقابل پادشاه جنگجویی چون محمود  ،طبیعت بین راه و یا اردوگاه و داغگاه را

 هایی که استفاده به و مستعارمنهمشبه. کندسپاه و آالت جنگی را توصیف می ،است

  به تصویر  ،جداي از فضاي بیرونی باشد که کامالًدنیاي خاص ذهنی او را  ،کندمی

 .شعرش نمایان نیست نۀفردیت او در آی کشد و به طور کلی من درونی شاعر ونمی

روستازاده و  ،دالیلی که از آن سخن رفت شاعر براي شعر گفتن درونی نیست و به ةانگیز

.زاده رنگ شعرشان یکی استاشراف

شاعر توصیف با رنگ احساس درونی - ج

اي اي یا پدیدهدر این نوع توصیف شاعر پیشاپیش با احساس خاصی به دیدن منظره

در حقیقت . دهداین احساس خود را دخالت می ،رود و در توصیفخاص در طبیعت می

 ،بینداشد و هر آنچه میپ میرا به بیرون خود احساس  ی ازرنگ در این نوع توصیف، شاعر

نگاه متفاوت شاعران به طبیعت معتقد است که  ةکالریج دربار .بیندمی با این نگاه

طبیعت است که دگرگونی  ةمالت شاعران دربارأبلکه ت ،کندز تغییر نمیگطبیعت هر

این  ۀشفیعی کدکنی نمون .)320، همان( پذیرد و پیرو احساسات و طبایع ایشان استمی

بر   حس ترس و تنهایی اوچگونه زند که گذاري را در اشعار مسعود سعد مثال میرثیأت

در  .)همان( ثیرگذار بوده استأبه و مستعارله تروي توصیفات او از طبیعت و انتخاب مشبه

ها در جهت ترسیم فضاي ذهنی شاعر هستند و به و مستعارمنهاین نوع توصیف مشبه

براي نمونه  .اي است که حس و حال شاعر را بیان نمایدگونهها بهانتخاب و وصف پدیده

تمام ذهن و فکر شاعر را پر نموده است و شاعر با این ذهنیت  ،عراقی یاد یار ةدر قصید

    وصف یار و حال شاعر صورت  ۀوصف هر پدیده در سای .نشیندبه توصیف بهار می

حال درعین. توان رد پایی از ارتباط میان عاشق و معشوق یافتگیرد و در هر بیت میمی

 ۀمحروم نیست و بهار شاعر با بهار طبیعت فاصل ،هر آنچه هست ةز مشاهدا ،نگاه شاعر

هایی است که  در شعر شاعران همان ،هاي وصف شدهچندانی ندارد و مشبه و مستعارله

    :شودمی از این دست مالحظه  يدیگر

هاررب اي دل ــط وب ن ز     آمد که    دار آمـوي زلف یـا بصبا

  اشا که نوبهار آمدـهین تم    ال نمودـان نظاره که گل جمهـ

ر آمد ینه ها وب ن ماشا که  ..آمدل از یار یادگار ــکه گ    ت .  
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ر بپرسز ا ی   که سحرگاه از آن دیار آمد                صبا حال کوي 

ر  رب ا ی   افشان و مشکبار آمد زان گل    گذشت نسیمما  در 

ر نرگسرا دل بسوخت اللـه    خمار آمد می   زکه نصیبش       ب

پیابر بگریست بر گل،  ز    جهان بر دلش غبار آمد زین    آنک ا

نفشه مگرـجشد ز یاري  ب   ...وار آمدوگکه چنین وقت س    دا 

آمد    لیک آن کس رابهاري است، خوش  ر  ر میگسا ا ی   کز لب 

و ـعهان  ت قی،  ا بوي           و نسیم بهاررا   زلف یار آمد کز صب

  ) 73: 1338،عراقی(    

کند و ما حس خاصی در شاعر ایجاد می ،طبیعی ةبرخالف توصیف قبل که هر پدید 

حس  طول شعر تنوع احساسات  و تداعی معانی داریم، در این نوع توصیف تقریباًدر 

پدیده ها به نوعی به این حس مربوط  ۀتوصیف هم واحدي بر شعر یا متن حاکم است و

.شودمی

  توصیف غیر طبیعت ۀتوصیف طبیعت به مثاب - د

به این معنا که  ت؛نوع قبلی دانس ۀشاید بتوان این توصیف را غلیظ شده و شدت یافت

کند و شاعر بیش از ذهنیت و درون شاعر و احساس یا فکر او بر فضاي بیرونی غلبه می

تر در به عبارتی واضح. قصد بیان درون خویش را دارد ،آنکه درصدد توصیف بیرون باشد

بیند که بر فضاي ذهن و چیز دیگري را میطبیعت  ۀشاعر در آین ،این نوع توصیف

 ،هرچند به ظاهر شعر در وصف طبیعت سروده شده است .افکنده است احساس او سایه

هاي پیش روي او هر کدام بازتابی از د و پدیدهنمحور شعر قرار دار شاعر و ذهنیت او در

  .هستندفکر و احساس او 

شود در این انواع به ترتیب حضور انسان و فردیت و ذهنیت او چنانکه مالحظه می 

براي طبیعت  که شاعر را از خاصیت آینگی صرف، و فضاي شعرشود در شعر بیشتر می

     ذهنیت شاعر  ۀدهد که طبیعت را آینبه سمت و سویی حرکت می ه،بیرون داشت

همان اتفاقی که  .کندیعنی محوریت انسان را جایگزین محوریت طبیعت می ؛سازدمی

مرکز  وان و ذهنیت ادر نگرش انسان نسبت به طبیعت و نسبت به جهان ایجاد شد و انس

 .گرددگویی عالم بیرون در درون او خالصه و به عبارت دیگر محو می .عالم شناخته شد
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تی و اتفاقی باشد و یا اینکه در مدت زمان طوالنی بر روي تواند موقّاین محوشدگی می

قابل توجه اینکه این محوشدگی با  ۀنکت. شعر و حیات شاعر سایه افکند نگاه،

 کامالً ،گوید و در ادامه به آن خواهیم پرداختکه نیما از آن سخن می ايمحوشدگی

طبیعی  ةاین شاعر است که در پدید ، بژکتیو مورد نظر نیماادر نگاه زیرا  ؛متفاوت است

اي طبیعی یا طبیعت و در مرتبه ةپدید ،که در این نوع توصیفحالی در ،شودمحو می

خودش  گردد و شاعر چیزي غیر ازاعر محو میاین جهان است که در شخصیت ش باالتر،

خواند که میرا  شاعر در کتاب طبیعت همان .بیندو افکار و احساسش در جهان نمی

براي اینکه بحث را  .پسنددشنود که خود میمی را خواهد و از زبان او همان خود می

     تر مطرح نماییم، متناسب با این که شاعر در طبیعت چه چیزي را مشاهده شفاف

  .کنیمکند، این اشعار را به چند نوع تقسیم میمی

  هاي فکري و اعتقادي شاعرتوصیف طبیعت به مثابه دغدغه) 1

در ذهن دارد در را اي است که شاعر آنچه در این نوع شعر، توصیف طبیعت تنها بهانه

طبیعت مشاهدات او از در  ،اعتقادات شاعرو  دین وطن، جامعه،. طبیعت بازگو کندآینۀ 

لش را به دست تشبیهات پراکنده بسپارد، با آنکه زمام تخیو شاعر بیشود متجلی می

دهد تا نقش افتاده بر روي این ت خود، همۀ تصاویر را به هم پیوند میرشتۀ محکم ذهنی

این توصیفات را در اشعار شاعران بزرگ و اندیشمندي  ۀنمون .آینه را به تصویر بکشد

 ،براي درك بهتر این نوع  توصیف .توان مالحظه کردمی چون موالنا، ناصرخسرو و خیام

پردازیم که متعلق به دو نوع مختلف دو توصیف از ناصرخسرو از طبیعت می ۀبه مقایس

بیان داشتیم، ناصرخسرو » ب« در توصیف اول که از نوع توصیفی است که در بند .است

نگاه تمسخرآمیزي به توصیف تکراري شاعران از فصل بهار دارد و خود با همین نگاه به 

  :  پردازدمی توصیف بهار 

    گل بیــاراید و بادام ببـــار آیـد   ار آیـد      ـچندگویی کــه چو ایام به

   از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید  دلبندانروي بستان را چون چهره 

  آید بلبـل از گل به سـالم گلنار   بـو بزداید قطر شــار چـروي گلن

  )161: 1370ناصرخسرو،(
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توان دریافت که او در این می شاعربا تأمل در این قصیده و سایر قصاید وصفی      

بلکه نگاه تکراري و تقلیدي را  ،گیردتوصیف را و شعر توصیفی را به سخره نمی ،قصیده

چنان که خود نیز شصت بار همین بهار را تجربه کرده است  ؛کندبه طبییعت محکوم می

 :داندو آن را تکراري می

  ـار آید که مرا از سخن بیــهده عــ           اي نیز مگو با من    این چنین بیهده

  اگر ششصد بار آیدجز همان نیست   ـانـمد نوروز مرا مهمآشست بار 

  )همان(

خسرو را  ما چهره و روح ناصر ،توصیفاتی که در این قصیده آمده است در ضمنِ

توصیفی  بر عکس این نوع توصیفات،. گویدمی بینیم و او از زبان شاعران دیگر سخننمی

این گونه  اتفاقاً .است که در آن شاعر خوانش خاص خود را از کتاب طبیعت دارد

براي نمونه نگاه  .ستا سواري پیشرو هو او خود در این عرص ستمطلوب او توصیفات،

خالف توصیفی که رکه ب ،کنیماي از او مالحظه میدر قصیده ،خاص او را به آسمان شب

 و است و غیر تکراري خوانش او از این ورق طبیعت خاص ،است کرده عرضهاز بهار 

  :ناآگاه خویش را به تصویر کشیده است ۀ جامع ،شب ۀشاعر در آین

  دریائی ساحل دمان پر قیر شبی تاري چو بی

  حرائیص فلک چون پر ز نسرین برگ نیل اندوده

جنبش نشیب و توده و باال همه خاموش و بی

  چو قومی هر یکی مدهوش و درمانده به سودائی

  زمانه رخ به قطران شسته وز رفتن برآسوده

  فردائی فرد دايـــخ ستشـی نافریدهـکه گفت

 نه از هامون سودائی تحیر هیچ کمتر شد

  ...چ صفرائیــح صفرائی بجنبید ایـنـه نیز از صب

)476-475: 1370ناصرخسرو،(

سیاهی عصر خویش را در آن ، اي است تا شاعرآینه ، آسمان شباین ابیاتدر 

این  ۀادام در .نشان دهد ،متجلی سازد و خواب جهلی که مردم را فراگرفته است
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اش سخن    جامعهیعنی  از تصویر افتاده بر روي این آینه ، شاعر به صراحتتوصیفات

  ید؛ گومی

ز ا دید  ین خیمهصعب  ن ا ر  زی نگی  و ت ریکی  ا   ت

  نه چشم باز من شخصی نه جان خفته رؤیائی 

مرا چون چشم دل زي خلق، چشم سر به سوي شب

  ئیچــو اندر لشــکري خفته یکی بیدار تنها

ا همی ر راندیدم به  کواکب  یدا ب      چشم سر چو 

  ائیـدار دانـبینـم یکی بی به چشــم دل نمی

   )همانجا(

تراود می« شعردر آیا با الهام از این قصیده بود که نیما شب نمادین خویش را 

 .تاب در آن درخشش خاص داردقدر تیره است که کرم شبشبی که آن. سرود» مهتاب

نگاه و عبارات این دو شاعر .شکندمیدر چشم  تر نیما را خواب خفتگان،شبی که غم 

 ،اشعار نمادین نیما در توصیف طبیعت بارةمختاري در نزدیک است؟ به هم قدرهچ

سازد اي نمادین روابط جامعه را مطرح میمعتقد است که نیما در اجزاي طبیعت به گونه

 مختاري،( ستا او هاي درونیی و تنشهاي ذهندرگیريی و اجزاي طبیعت محمل اصل

بیند که بازجستن یکی را چنان انسان و طبیعت را به هم نزدیک میاو آن .)196: 1371

گویی تمام . )201: همان( دانددر درون دیگري ممکن و زبان هر یک را زبان دیگري می

بیان دردهاي شاعر را طبیعت با خویش دارد و گویی این طبیعت است که زبان به 

  .دردهاي شاعر گشوده است

اگر این رباعی  .توان مالحظه نموداین نوع توصیف را در رباعیات خیام نیز می ۀنمون

تذکار واقعیت تلخی است که نگاه انسان را به  را خالصه کنیم توصیف سبزه زار نیست،

  :ه استاین واقعیت ذهن و  زبان خیام را پر کرد ،سازدهاي این جهان متفاوت میزیبایی

  ه استـخویی رستهی ز لب فرشتــگوی                    هر سبزه که در کنار جویی رسته است  

  رویی رسته استکان سبزه ز خاك الله          !!          پا بر سر سبزه تا به خواري ننـهی 

  )83: 1372خیام،( 

آشوري معتقد  .ستا شاملو ،زبان ذهن او شده ،شاعر دیگري که در اشعارش طبیعت

طبیعی یا یک چیز  ةهایش با زبان رمزي یک رخداد ساد گريراست که شاملو در تصوی
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وي در ادامه  .)53: 1373 آشوري،(کشد پیش پا افتاده را به ساحت رخدادهاي بزرگ برمی

یک  ةدهد و اینکه شاعر از پرواز سادتوضیح می »…هنوز در فکر آن کالغم«شعر دربارة

  . کندشنیده است بازگو می که رامعانی نغزي  ،کالغ

  

  توصیف طبیعت به مثابۀ نماد یا نشانه) 2

هاي طبیعت در شعر شاعران به از دیرباز و در ادبیات ملل مختلف، بسیاري از پدیده 

   شدند و در حقیقت شاعر به جاي آنکه، آنچه را مشاهده شکلی نمادین توصیف می

تواند نمادها در شعر شاعر می .گرفتنمادین آن را در نظر میکرد توصیف کند، وجه می

همچنین . نمادهاي قراردادي و مرسوم باشد و یا اینکه ساخته و پرداختۀ خود شاعر باشد

یک  ةبیرونی نمایند يگاه هر پدیده ،در شاعر اتمتناسب با پیچیدگی افکار و احساس

     یک طیف معنا  ةطبیعی نمایند ةهر پدید و گاه استو جایگزین یک نشانه  ،معنا

   با بررسی سروش  .دهددر اشعار مختلف آن شاعر، خود را نشان می گردد ومی

گیرد که خورشید و نتیجه می ،از دریا و خورشید دارندحافظ و موالنا  هایی که توصیف

طیف نوس در اشعار شاعران دیگر است و أدریا در شعر حافظ همانند خورشید و دریاي م

که  این دو واژه در  حالی در ،ست وسیع نیستا معنایی که از این دو واژه منظور نظر او

پیچیدگی . رودمی غزلیات شمس به شکل نمادین و در طیف معنایی بسیار وسیع به کار

تنوع و وسعت دنیاي  ،حاصل پیچیدگی ،نگاه و حس و درك مولوي نسبت به این دو واژه

 شویندگی، کرم، فسادناپذیري، بخشندگی،) نماد(ا را مظهرمولوي دری. ستا فکري او

خرد  مکاري، ناپذیري،پایان بساطت، الابالیگري، رازداري، وسعت، خاموشی، هیبت،

در نگاه او دریا  . بیندمی... غائیت و ،مبدئیت شجاعت، گستاخی، کردن و محو ساختن،

خورشید در شعر موالنا همین طور  .ستا هاي آنمظهر وجود منبسط با همه پیچیدگی

توصیفاتی است که در ذهن مولوي از او نقش بسته است ۀمظهر شمس تبریزي با هم

    .)به بعد 1379:220 ،سروش(

با  ةمفاهیم دیگري است و بینند ةنماینددر طبیعت،  اينگاه موالنا هر پدیدهدر 

در این . بصیرت کسی است که از این ظواهر عبور کرده و به مفهوم باطنی راه پیدا کند

ابر نماد فضل و رحمت الهی  .گرددهاي حقیر و جغد نماد شومی مینگاه پشه نماد انسان
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تاجدینی، ( و خورشید جز یک مورد همه جا سمبل معانی و حقایق مقدس آسمانی است

سگ استعاره  .)314همان، ( آثارش خارهاي معنوي و درونی است ۀخار در هم .)47: 1383

این  .شودشود و در نتیجه پلید و ناپسند تلقی میاز نفس و نفسانیات و یا خشم واقع می

براي  .خورد، اما اختصاص به عرفا نداردنگاه نمادین در آثار عرفانی فراوان به چشم می

در  . پدیدة طبیعت حقیقتی در عالم باال داردمثال در دیدگاه بعضی از فالسفه نیز هر 

درونی و باطنی دارد و انسان باید از مراحل آن بگذرد و  ۀنظر ابن سینا  جهان یک جنب

در غرب  .)257: 1342،نصر( اي است به عالم باالرمز و تشبیه و اشاره ،هاي طبیعتپدیده

از آغاز  .ه استنیز این نگاه نمادین وجود داشته که با نگرشی معنوي و دینی همراه بود

سیستم نمادینی  حیت و در کلیساي شرقی یونان تا به امروز طبیعت را عمدتاًیمس

ها را نصیحت ها تنبلمورچه: گویداند که خداوند از وراي آن با انسان سخن میدانسته

این نوع نگاه به . اي رقصان آتش نمادي از اعتالجویی روح استهکنند و شعلهمی

حکمت طبیعی از اوایل قرن جریان اما ، طبیعت در اصل یک نگاه هنري بود تا علمی

برداري از نمادهاي نه پرده ،اکنون دیگر هدف. سیزدهم در غرب در مسیر دیگري افتاد

پروردگار از طریق کشف چگونگی بردن به نیت بلکه پی ،مادي صحبت خدا با انسان

کمان اکنون دیگر نماد امید نبود که پس از طوفان بر نوح رنگین. عمل مخلوقاتش بود

    دربارةآوري راجر بیکن کارهاي شگفت و فریر رابرت گروست، .آشکار شده باشد

ی اما این کارها را نوعی کوشش در راه دستیاب ؛هاي نوري رنگین کمان انجام دادندجنبه

توان به شکلی برجسته با  نگاه نمادین را می .)214 :1381وایت، ( دانستندبه درك دینی می

ها و رشد و اي نیز مالحظه نمود که با گذشت قرنتر در متون اسطورهباوري عمیق

این نگاه  )Ecocriticism( گرادر نقد بوم .علم این نگاه رنگ باخت ةحوز ۀتوسع

بسیار قابل توجه ، را به همراه دارند باورهایینمادین و اینکه این نمادها با خود چه 

  .است

  

  توصیف طبیعت به مثابۀ توصیف خود شاعر)3

   . شوددنیاي درون شاعر می ۀطبیعت یا عنصري از طبیعت آین در این نوع توصیف،

همۀ طبیعت یا پدیدة طبیعی در شاعر محو  گونه توصیف بیانگر این واقعیت است کهاین
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بیند، بلکه خود به توصیف شود و شاعر دیگر آن پدیده را چنانکه هست نمیو خالصه می

شاعر یا نویسنده گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاه وصف حال خویش را  در حقیقت .نشیندمی

   در مواردي که این اتفاق ناخودآگاه و پوشیده روي  .کنددر حدیث دیگران نقل می

نام «شعر ،براي این نوع توصیف .شودجذابیت و زیبایی توصیف دو چندان می ،دهدمی

به ، دکتر شفیعی کدکنی انتخاب شده که در ادامه برداشت نویسندهاز » این درخت

  :آمده استبدون آگاهی از قصد حقیقی شاعر  ،عنوان یک خواننده

این درخت شاعري که  /نام این درخت نیک بخت چیست؟/این درخت چیست؟  نام

لی از خا/ آن زمان که باغ/ ستهاش ریختهبرگ آن زمان که جمله - /در نهایت خزان 

مثل سالخورده مردمی که / ست غرق گل شده/ اینچنین/  - هاستپرنده ها و برگ

  سر به عاشقی برآورد/ ناگهان 

نام این درخت / چیست؟/ تیا که شور بخ/ درخت نیک بختاین / تام این درخن

   )21: 1388 کدکنی، شفیعی(چیست؟

کند و به توصیف شاعر در ظاهر درختی خاص را در دانشگاه پرینستون مالحظه می

گویی شاعر در این درخت  .ستا اما گویی این درخت در حقیقت خود او ؛پردازدآن می

کند در روزگار پیري شاعري که حس می .بخشداو میکند و صفات خود را به تجلی می

ناگهان عشق جوانی به  ،بایست مثل مردمان دیگر  احساس ضعف و ناتوانی نمایدکه می

نام شاعر این شعر است و گواه  ،نام این درخت .سرش افتاده است و به گل نشسته است

  نام این«شعرهمزمان با  که »شعله در آب« شعر دیگري است با عنوان ،این سخن

  :سروده شده است» درخت

ست که از عهد جوانی دارم یییادها              ی دارمـامروز نشان ،دگیـآنچه از زن

ی دارمـاي جوانانه و آنـزان جنونه              ناگاه ،ريــمیکنم اندر سر پی حس ،گاه

   می دارـفشان گردان هوس ــکز رخ ج               یشخو روم جانب طفلی و جوانی بیمی

)35همان،( 

پردازد و در مقالۀ خود به حضور این نگاه در والدن می )James A.papa,Jr(آر .پاپا جی

شود و معتقد ز قایل مییمیان نگاه و توصیف دیالرد از نهر تینکر و تورو از دریاچه تما

  : است که تورو در دریاچه خودش را دیده است
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من ساحل «: گویدتورو می. خود و این دریاچه تمایزي قائل شودتورو نتوانسته میان 

او چشم زمین «،»ترین تفرجگاه آن، در اندیشه من جاي داردسنگی آن هستم و ژرف

نه عمق «، »بردبیننده به عمق طبیعت خویش پی می«، »نگاه کردن در آن«و با » است

  .,papa) 2000:70( »طبیعت یا خالق آن

)و یا انسان کامل(توصیف طبیعت به مثابۀ توصیف خدا ) 4

در این . شودمی دیدهنگاه دیگري نیز به طبیعت  اعم از فارسی و عربی در اشعار عرفانی

با این نگاه  .شودصفات او دانسته می ۀطبیعت به عنوان مظهر جمال خداوندي و آیننگاه 

شاعر  ،در این توصیف .وجودي نیست و هر آنچه هست تجلی اوست خداغیر از  ،عارفانه

هاي پدیده .و خود هیچ نقشی جز شهود و درك این جمال نداردد حکم راوي دار

و خالصه  هستند آن ۀطبیعت یا خود مظهر آن جمال هستند یا به نوعی محو و شیفت

صیف طبیعت تو ،توصیفات در جهت به تصویر کشیدن جمال اوست و هدف نهایی ۀهم

:اي از این نوع توصیف استنمونه ،زیر از مولوي ۀبهاری. نیست

  به بستان آ به بستان آ ببین خلق نجاتی را             ران راـار آمد رهیده بین اسیـبهار آمد به

ــخورشید حم چو              ببین لعل بدخشان را و یاقوت زکاتی را                ل آمد شعاعش در عمل آــ

  ببخشد جان ببخشد جان نگاران نباتی را                همان سلطان همان سلطان که خاکی را نبات آرد

ــدرخت بـول آمد قبول آمد مناجات صالتی راق                 ان بین درختان بین همه صایم همه قایم ـ

  ... باري ببین باري تجلی صفاتی را ببین            ز نورافشان ز نورافشان نتانی دید ذاتش را

  )76: 1358مولوي، ( 

ست که گاه طبیعت به ا این ،توان اشاره نمودبه صورت گذرا به آن می که اينکته

 ؛گرددصفات و جمال پیر و مرشد و یا انسان کامل می ۀدر شعر عارف آین ،جاي خداوند

  .تصویري از شمس استاش گاه زیبایی ۀکه در اشعار موالنا بهار با همچنان

  

توصیف طبیعت از زبان طبیعت )ه

 ۀنه تنها شاعر خود را در آین ،الف مورد قبلختوصیف خاصی از طبیعت که بر 

این نمونه از  .گرددمی محو کند و در آنفراموش می خود را بلکه کامالً ،بیندطبیعت نمی
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توان نمی اما ؛کمیاب استمحور بسیار  با نگاه انسان ،در عصر جدید ویژهتوصیف به 

نادیده  ،گی در ابژه را دارنددوجود شاعران استثنایی را که به قول نیما مهارت محوش

  .پردازیمنیما می ةدر این جا جهت تکمیل بحث به روشن نمودن این نگاه تاز .گرفت

کید کرد و تالش نمود که این أنیما یوشیج بر روي نگاه ابژکتیو در آثار خود بسیار ت

او از توصیف خاصی سخن  .گاه را به شعر شاعران تزریق کند که البته چندان موفق نبودن

     کند و از زبان او سخن گوید که شاعر در موصوف یا موضوع  خویش حلول میمی

 :گویداو می .گیردبیننده صورت می ۀدر نتیجه توصیف بدون دخالت و واسط؛ گویدمی

گاه باید در .مثل دانستن معنی یک شعر است  .دانستن سنگی یک سنگ کافی نیست«

.)50 :1383 جورکش،(» به بیرون نگاه کرد خود آن قرار گرفت و با چشم درون آن،

بلکه  ،معنا و محتواي شعر ةکنندتنها ابژه را تعیینرود که نهنیما تا بدانجا پیش می

نشسته به امواج کوتاه و لب استخر « :کندفرم و قالب آن قلمداد می  ةکنندحتی تعیین

هاي کوتاه و بلند جمالت او هستند مثل این که استخر حرف می زند موج .بلند می نگرم

که بنا به اقتضاي موقع و مقام و معنی بلند و کوتاه می شوند و مرا به یاد شعر خودم 

هاي نگاهنقطۀ مقابل  دقیقاً به طبیعت، این نگاه نیما  .)212 :1369طاهباز، (» اندازند می

 اندیشی مهمطبیعی دیگر می ةسنگ یا هر پدید ةگوید آنچه تو دربارمی زیرا قبل است؛

 ةنیما نزدیک شدن به ابژه را با چهار واژ. باید از دید سنگ سنگ را ببینی ،نیست

که به ترتیب در این چهار مرحله  ذوبو  استغراق، تخمیر حلول، :کندگوناگون بیان می

در میان مجموعه  .)1383:50جورکش، ( گرددگر با ابژه افزوده میتوصیفبر عمق یگانگی 

هایی را یافت که شاعر احساس یک پرنده یا چرنده یا درختی را  توان نمونهاشعار نیما می

کند که گویی در آن حلول کرده و جهان و تغییرات جهان را از نگاه می اي بیان گونه به

با  ،که آن را در دوازده اسفند ماه سرود »گاو ةنعر« ةقصیدمثال در براي  .بینداو می

او توانسته است  .دهدود و به او بشارت پایان یافتن زمستان را میش گاوي هم کالم می

درك و  کامالًدهد، رخ میاحساس یک گاو را با تحوالتی که در زندگی او با تغییر فصل 

  .)570: 1376 یوشیج، نیما( بیان نماید

داند و خود در تازه به شعر ابژکتیو می يظهور شعر نو را رویکرد ۀنیما فلسفهر چند 

بعد از او حجم اشعاري از  ،شودمیقدم پیش ،خلق چنین اشعاري البته به شکلی محدود
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نوع علل و عوامل عدم رویکرد شاعران دیگر به این . این دست چندان قابل توجه نیست

شدن چهار شرطی که ناز جمله عدم جمع  ؛سی نمودتوان از چند منظر بررتوصیف را می

. )52-51: 1383 جورکش،( کندنیما براي رسیدن به چنین نگاه و توصیفی در شاعر ذکر می

  :این چهار شرط عباتند از

تو باید عصاره بینایی باشی، «کند که نیما به شاعر توصیه می: بینایی ویژه )الف

نیما منظور خود را از این بینایی دقیق بیان » هابینایی فوق بینایی بینایی فوق دانش،

کند که وراي آگاهی و زمان و مکان رسد از شهودي صحبت میاما به نظر می ؛کندنمی

  .آیددست میه باشد و معتقد است این بینایی به مدد خلوت ب

او شاعر را بعد از دعوت به آرامش، به داشتن دو گوش توصیه : شنوایی شاعرانه) ب

گوید باید می.گوشی براي شنیدن آواز حق و گوشی براي شنیدن آواز ناحق .دکنمی

 .تحویل بگیري حرف ها را ۀمثل نیمایوشیج باشی، مثل بسیط زمین با دل گشاده هم

عباراتی نیز  .)جاهمان( داندهاي ذن و مدیتیشن می هاي نیما را شبیه آموزهجورکش حرف

شود که ما را به داشتن قدرت شنوایی مشاهده می) م. ق 4و3(هاي چوانگ دزودر آموزه

چنان کن که گوش و چشمت «:کندو بینایی وراي دانش و معیارهاي بشري دعوت می

پس آنگاه جان درونت آرام  .ها بپیرايآوا گردد و خاطر از غبار دانشبا جان درونت هم

چوانگ (»مخلوقات استاین یگانه طریق دگرگون سازي  .آدمی را بی اعتنا باش. گیردمی

.)1385:53 دزو،

اما در  ؛گیردنیما معتقد است شاعر کاالي حرف خود را از جمعیت می :خلوت )ج

  .شودبدون خلوت شعر تطهیر نمی .کندرا منظم و قابل ارزش می خلوت خود آن

حتی  .شاعر باید بتواند هم خودش و هم همه کس باشد: قدرت جدا شدن از خود)د

مختاري در کتاب خود  .از خود جدا شود باید بتواند موقتاً، اگر آنها را قبول نداشته باشد

داند بحث مبسوطی در باب درك حضور دیگري دارد و آن را دستاورد بشر امروزي می

این ادراك . )1371:65 مختاري،(.شود دیگران را نیز درك و تحمل کندکه موجب می

تا جایی که فرد این  ،گرددانسان با انسان یا انسان با طبیعت میموجب ارتباط بیشتر 

او به جهان  ۀیابد که به جاي رابطه، با آن دیگري یکی شود و از دریچقابلیت را می

حصول و وصول به این چهار شرط نیما براي . بنگرد و با حواس و ادراك او سخن بگوید
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شکن و عري روستازاده، منزوي و سنتشا .شاعران شهر نشین بسیار دشوار و بعید است

اعتنا به همه کس و همه چیز چون نیما شاید بتواند لحظاتی این چنین را تجربه کند بی

راستی هاما ب ؛و شعري بسراید و شاید این شعر در آن لحظات بتواند زیبا و قابل فهم باشد

معاصر  از شاعران رتواند در این وادي شکل بگیرد؟ در این جا چند شعمی شعر مقدارچه 

براي نمونه  ،گویدرسد از لحظات یکی شدن شاعر با طبیعت سخن میرا که به نظر می

در جایگاه خود  ،ست و شاعر قبل و بعد این لحظاتا این لحظات گاه گذرا. کنیمذکر می

  :گویدبه عنوان یک شاعر سخن می

به ابرها که  /ي بودبه جویبار که در من جار/ به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد

هاي خشک از فصل /به رشد دردناك سپیدارهاي باغ که با من /فکرهاي طویلم بودند

/ آوردندمی براي من هدیه /هاي شبانه راکه عطر مزرعه/ کالغان ۀبه دست /کردندگذر می

از  /درون ملتهبش را که شهوت تکرار من، به زمین،/ به مادرم که شکل پیري من بود

با  /آیممی آیم،یم آیم،می/ سالمی دوباره خواهم کرد- انباشتسبز می هايتخمه

ها که با بوته  /هاي غلیظ تاریکی تجربه :با چشمهام/ ادامه بوهاي زیر خاك  :گیسویم

.)382: 1368 فروغ فرخزاد،(....آیممی آیم،می/ سوي دیوارهاي آنام از بیشهچیده

توصیف  .خود جدا شده و در طبیعت حلول کرده استفروغ از آغاز تا پایان شعر از 

اما  ؛در ادبیات به شکل جریانی ضعیف و استثنایی تاکنون ادامه دارد ،ابژکتیو از طبیعت

توان آن را هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ بستر و شرایط خاص سرایش آن در نمی

.نجانیمبگ ،بندي که از انواع توصیف طبیعت در ادبیات نوین داریمتقسیم

گرایانه توصیف طبیعت به مثابۀ طبیعت با نگاه بوم 

هایش و پیوستن به افکار و ارزش ،اهها، دانستهجدا شدن انسان از خود و خواسته

خواند و همه طبیعت با نگرش اومانیستی و یا دیدگاهی که انسان را اشرف مخلوقات می

این عصر  .حد زیادي غیر ممکن است داند تاچیز را در زمین و آسمان در خدمت او می

تر باشد و هم مفید به حال که هم عامطلبد ارتباط دیگري میان انسان و طبیعت می

هویتی  .طبیعت در کنار انسان هویت مستقلی پیدا کند نگاهی که در آن .محیط زیست

آن تواند در کنار گر میتوصیف در این نوع توصیف، .آن را به رسمیت شناخت که باید 



19/ بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر

هاي قرار گیرد و درست مثل یکی از شخصیت) نه محو در آن و نه مسلط بر آن(پدیده 

آن پدیده نیز در داستان نقش  ، همچنانکهگر آن پدیده باشدداستان راوي و توصیف

اي براي مقدمه یااي نیست که صحنه را بیاراید و کند و تنها شیء یا منظرهبازي می

گرایانه با تفاوت عمده میان توصیف طبیعت از  نگاه بوماین . طرح موضوع اصلی باشد

این نوع توصیف . توصیف واقع گرایانۀ طبیعت در بعضی از آثار گذشته وجود دارد

      انسانی که به طبیعت احترام  .انسان امروز به طبیعت است ةبرخاسته از نگاه تاز

رو که حیات حیوانات بلکه ازآن داند،میرو که  آن را در خدمت خود نه ازآن  ،گذاردمی

در این . دارد و براي آنان حقوقی قائل استطراز با حیات خویش پاس میو گیاهان را هم

با گیرد و هاي حقوق بشر شکل میانجمندر کنار  دفاع از حقوق حیوانات انجمن باور

محیط قدر براي او مهم است که آلودگی محیط زیست ماهیان و پرندگان هماناین نگاه 

که نجات زندگی گاو  است مهمبراي انسان  قدرزیست او، و نجات حیات یک پلنگ همان

 .ادبیات توصیفی خاص خود را دارد ،این نگاه .کندو گوسفندهایی که از آن ارتزاق می

اي براي از ماریا ریلکه است که شاعر حبسیه پلنگشعر ، گونه توصیفزیباي این ۀنمون

  :سرایدمی یک پلنگ

پلنگ 

که در آن دیگر توانی / اند و نگاهش را چنان فرسوده/ اند ها ره بر نگاهش بستهمیله

 / .ها گویی جهانی نیستدر وراي میله/ بیند هزاران میله می صد میله، میله،./ نیست

همچو / تنگ تنگ هاي خرامش تنگ،دایره/هایش استوار اما ،گامخرامد نرم و اهلیمی

/  که در آن عزم سترگی ایستاده  منگ، منگ منگ/ اما گرد یک مرکز  رقص قدرت،

از ./ تا خیالی در درون آید رود آهسته یک سو،می /هایشها از مردمکگاهی اما پرده

آید در سکون  در میان قلب او آرام گیرد،/ گاه آن گذرد،بسکون خشمگین دست و پایش 

  .)33 :1385 جمالی،(

از آن شکل گرفت که اشرف مخلوقات چنان طبیعت را به  ین نگاه به طبیعت پسا 

مادر طبیعت را  ،حیات  را بر او تنگ نمود و تا چشم باز کرد ۀبردگی گرفت که عرص

پس از او  يهاناتوان تر از آن دید که بتواند روزي او و هوا و آب و انرژي مورد نیاز نسل

از این رو ناگزیر مسند اربابی را رها نمود و حق و حقوقی نیز براي  .را فراهم سازد
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مختاري اقبال انسان  به طبیعت در  .خاکی قائل شد ةساکنان خاموش و گویاي این کر

گونه که همان .)192: 1371 مختاري،( داندمی این عصر را با رویکرد انسان ابتدایی متمایز

میان انسان  ۀرابط تعریفی متفاوت از گذشته دارد، متمدن امروز روابط انسانی ۀدر جامع

گاه شاعر ، ما در شعر معاصر. هاي طبیعت نیز تفاوتی فاحش پیدا نموده استو پدیده

اما در پی  نفی زندگی ماشینی  ؛لزوم بازگشت و توجه به طبیعت را حس نموده است

طبیعت را با اقبال به  ویکرد بهربه عبارتی شاعر  .دانداست و مظاهر تمدن نو را شوم می

براي مثال اخوان در آخر شاهنامه . بیندزندگی شهري و تمدن جدید در تعارض می

قرنی . خواندچنین نگاه نوستالژیکی دارد که عصر جدید را دژآیین قرن شهرآشوب می

  خواند که راوي و خود را شاعري می ،که از ماه گذشته است و از مهر و عاطفه دور

هاي هاي خوش، بیشههاي جاري، پیغامت که در عصر آسمان پاك، آبهایی اسقصه

گویی بدون بازگشت به گذشته دوباره داشتن و یا نگهداشتن .شکل گرفته است ...انبوه و

حالی که نگاه نو بدون اینکه تمدن جدید و حیات  نو  در .ها ممکن نیستاین زیبایی

 .جدید و سالم میان انسان و طبیعت استاي در پی تعریف رابطه ،فی کندنانسانی را 

و بدون  هاي تمدن جدیدانسان امروز در این جهت است که با حفظ داشتهتمام تالش 

ما هنوز . حیات دهد ۀادام ،با طبیعت دوست شود و در کنار آنحذف شهر و شهرنشینی 

زه به از این رو این نگاه تا .راه طوالنی در پیش داریم ،براي رسیدن به این مقصود

هنوز براي ارتباط میان  )1(.ادبیات ما تجلی پیدا کرده است ۀندرت در عرص هطبیعت ب

 ةبریم و یا طبیعت را با چهرانسان و طبیعت، یا انسان را از شهر و از زمان خود بیرون می

 هایی از طبیعت را توصیفهنوز پدیده .دهیمنشان می ،ایمغیر طبیعی که تجربه نکرده

پابلو نرودا  .یا در خدمت ما هستند و یا با تعریف ما از زیبایی مطابقت دارند کنیم کهمی

سنگی که از مادر خود جدا  .سوزدحتی براي سنگ نیز دلش می ،در یکی از اشعار خود

آیا  .)156 :1385جمالی ،( اره به آن برگردد و آرام گیردبد دونکشده است و آرزو می

آمیز به احترامتواند نویدگر ظهور این نگاه  می ادب معاصرهاي کوچک و پراکنده در قطعه

طبیعت را به رسمیت  ،آیا کسانی مانند شاعري که سهراب مالقات کرد باشد؟ طبیعت

   خواهند شناخت؟

»شما«:گفتبه گل سوسن می شاعري دیدم هنگام خطاب،
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نتیجه

تاریخ نسبت به طبیعت هاي انسان در طول ها و نگرشادبیات توصیفی بازتاب اندیشه

یابیم که رابطۀ انسان با طبیعت در با بررسی توصیفات شاعرانه از طبیعت درمی. است

طول تاریخ یکسان نبوده است چرا که فاصلۀ میان آن دو متناسب با  تحوالتی که در 

ادبیات حماسی که . نوع زیست و فضاي زندگی انسان ایجاد شده است تغییر نموده است

رابطه میان انسان و طبیعت را در خود متجلی ساخته است، طبیعت را مسلط ترین کهن

داند و پدیده هاي آن را گاه به شکل ایزدان، خدایان و گاه به شکل غوالن و بر انسان می

قهرمانان با نیروي مافوق بشري درصددند تا این  ،در این آثار. کنددیوان ترسیم می

در ادب غنایی این رابطه . د یا در نبرد با آنان پیروز شوندها را در اختیار خود بگیرنپدیده

گردد و انسان به بسیاري از پدیده هاي طبیعت نگاهی دوستانه و تغزلی نزدیکتر می

  .دارد

با افزایش تسلط و آگاهی انسان، بسیاري از پدیده ها و مظاهر طبیعت تحت سیطرة  

نسان از طبیعت بیشتر و بیشتر انسان قرار گرفتند و با گسترش شهرنشینی فاصله ا

این فاصله عالوه بر این که موجب شد که گروهی از شاعران بدون تجربۀ . گردید

مستقیم از طبیعت به توصیف تقلیدي و تکراري بسنده نمایند، سبب گردید نگاه 

غالب توصیفات طبیعت در شعر . سوبژکتیو در بسیاري از توصیفات شعري افزایش یابد

ز ذهن و زبان شاعر را دارد و کمتر شاعران قادرند طبیعت را به مثابۀ شاعران رنگی ا

با بررسی . طبیعت توصیف نمایند یا به قول نیما طبیعت را از زبان طبیعت توصیف کنند

کنیم که هر یک شعر فارسی پنج نوع نگرش کلی را در توصیف طبیعت مالحظه می

  :توصیفات عبارتند ازاین . هاي خاص خود را داردها و جذابیتزیبایی

گرایانه، توصیف همراه با تخیل و تداعی شاعرانه، توصیف با رنگ توصیف واقع

به  -1: (احساس درونی شاعر، توصیف طبیعت به مثابۀ توصیف غیر طبیعت که شامل

به مثابۀ توصیف خود شاعر  - 3به مثابۀ نماد یا نشانه  -2هاي فکري شاعر دغدغه مثابۀ

آخرین نوع، توصیف طبیعت از زبان طبیعت  ). توصیف خدا یا انسان کاملبه مثابۀ  -4

هاي این توصیف در ادبیات نمونه. ستا هاي آناست که توصیفی ابژکتیو از پدیده

   .شودفارسی اندك است که در آن شاعر نگاهی شهودي دارد و با طبیعت یکی می
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و ور انسان و احساسات عناصر طبیعت مستقل از حض، جدید گرایانۀبوم در نگاه

بسته به جایگاه  و نقش  شوند و ارزش و زیبایی آنها بازاو به رسمیت شمرده میگزینش 

قدر همان خار از این رو یک شاعر در توصیف یک پلنگ یا .آنها در حیات انسان نیست

تواند انسان محوري را کم چنین نگاهی می. آهو یا گلکند که در توصیف هنرنمایی می

رنگتر سازد و مسئولیت انسان مسلط بر طبیعت را در حفظ و نگهداري چرخۀ ارزشمند 

  .حیات و محیط زیست بیش از پیش به او یادآور شود

  

نوشتپی

، فرهاد رجبی »رویکردهاي انسانی به شهر در شعر معاصر عربی و فارسی«ك مقالۀ .دربارة این موضوع ر

.82-59، صص 1390بهار ، دانشگاه گیالن، شماره پانزدهم، »ادب پژوهی«
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