
 

 

 گرایانهبازنمایی طبیعت در اشعار منتخب موالنا با رویکرد نقد بوم

 ارشد ادبیات نمایشی، تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی، محمدرضا دبیرنیا

 چکیده

 برد که این گزاره پیتوان بهمیبا نگاهی تاریخی به رابطۀ انسان و طبیعت در اعصار گذشته 

 ی مقهوراست و از سویی انسان از موجودنسبی بوده دوگانۀ انسان و طبیعت فاقد ثبات 

از جوانب هموجودی در معنای عام و امروزی ویرانگر کهای منتج از آن بهطبیعت و پدیده

بر  ومختلف در پی برآوردن منفعت خویش در گروی نابودی طبیعت است، تبدیل شده و 

فل ر محاۀ مخّرب معاصر، داست. از سویی دیگر همزمان با این پدیدطبیعت مستولی گشته

مد که ارمغان آافق هرمنوتیکی جدیدی در تفاسیر و درک دنیای طبیعی و ادبیات بهدانشگاه 

ف زیست با هدای ادبیات و محیطرشتهرابطۀ انسان و طبیعت را در قالب مطالعاتی میان

ست عرانی اله شامکشاند. موالنا از جضرورت اصالح این رابطه، آثار ادبی را به وادی نقد می

یعت را نی، طباز زبان در استعاره و دیگر کارکردهای زباکه در بطن آثار خود با استفاده 

ت زیسیطاست که در زمانۀ موالنا مفهوم مح کند. این گمان حتمیطرق مختلف توصیف می

 ایهاختزیرس وو تأثیر انسان بر آن با فهم معاصر انسان امروزی به دلیل توسعۀ تکنولوژی 

مایندۀ نیعت، ای در طبموالنا، هر پدیدهمراتب تفاوت دارد. از همین روی، در نگاهبشری به

طنی مفهوم بااز این ظواهر عبور و بهمفاهیم دیگری است و بینندۀ بابصیرت کسی است که

ایگاه ارد و جینی ددراه پیدا کند. در واقع این اشارات رمز و رازگونه، گاهی اشاراتی معنوی و 

 ۀ عناصرمطالع برد. این پژوهش در تالش است تا باطبیعت را از کارکرد صرفی آن باالتر می

صر اب عنابگذاری آن از بندی و هدفطبیعی بازنمایی شده در آثار منتخب موالنا و طبقه

ندی بستهداختصار در باب نگرش موالنا به طبیعت از طریق طبیعی موجود و سپس تأملی به

گرا ومبنقد  اب جدیدی در حیطه بازنمایی طبیعت در آثار موالنا و مطالعاتتوصیفات آن، ب

 گشوده شود.
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 مقدمه

محیطی است. امروزه امروزه بشر با آن روبروست، بحران زیستترین مشکالتی کهاز اساسی

شود، زیست خالصه نمیدوستداران طبیعت و محیطاهمیّت این بخش از هستی صرفاً نزد 

اند. کند، واقفبلکه همگان بر اهمیّت و نقش حیاتی که طبیعت در زندگی بشر ایفا می

که امروزه بشر چنان با دست خویش بر پیکرۀ طبیعت آسیب وارد ساخته است متأسفانه 

(. با 12: 1391انی، کند )عابدی سروستبحرانی فراگیر و کاماًل جدی آن را تهدید می

توان آن را پاسخی به تفکر می1گراگیری نقد بومهای شکلکندوکاوی تاریخی در ریشه

، 2های طبیعی عنوان کرد. پروتاگوراسمحورانه در رفتار گونۀ بشر نسبت به پدیدهانسان

« انسان معیار همه چیز است»فیلسوف یونانی قرن پنجم قبل از میالد، با سخن مشهور 

(Barry, 2009: 291محور هستی را انسان می ،)محورانه تا داند. این نگرش انسان

امروز اندازۀ زیستی تا بهشود که در واقع مشکالت رایج محیطحدودی این را یادآور می

شناس طور که تاریخزیادی کار خود ما هستند، یعنی محصول جنبی فرهنگ هستند. همان

روز ما با یک بحران جهانی مواجه هستیم، نه به علّت دهد: امدونالد وُرستر توضیح می

های اخالقی که خود ها، بلکه به علّت نحوۀ عملکرد سیستمچگونگی عملکرد اکوسیستم

اند. گذر از این بحران نیازمند فهم دقیق ما از تأثیر ما بر طبیعت، و حتی باعث این امر شده

از این فهم در جهت تغییر قی و استفاده های اخالبیشتر از آن، نیازمند فهم ما از سیستم

توانند این البته نمیشناسی و فلسفه شناسان، در کنار محققان ادبی، مردمآنهاست. تاریخ

 ,Glotfelty & Frommاین فهم کمک کنند )توانند بهتغییر را انجام دهند، اما آنها می

1966:xxi .) 

را به کار برده  و چریل گالتفلتی این نقد را احیا   گرااز زمانی که ویلیام روکرت واژۀ نقد بوم

مانند گرا بهاست. در واقع نقد بومای شدهگرا دچار تحوالت گستردهاکنون نقد بومکرده، تا به

کند طبیعت پیرامون، در یک زیست است که تالش میخط اتصالی بین ادبیات و محیط

                                                           
1 Ecocriticism 

2 Protagoras 



 
ادبیات در پیوندی رابطۀ تأثیر و تأثر که پیوستار در جهت حفظ حقوق او دیده شود. در این

گیرد؛ انتقالی فراتر از به بیان گالتفلتی قرار می« محیط فیزیکی»یا « طبیعت»تنگاتنگ با 

مانند یک بازسازی آید. این فرایند چیزی بهیک اثرگذاری و اثرپذیری ساده پدید می

گذارد و از زیست تأثیر میفرهنگی است که در آن از سویی فرهنگ و ادبیات ما بر محیط

گذارد. این بازسازی و دگرگونی زیست بر ادبیات و فرهنگ ما تأثیر میطرف دیگر محیط

فرهنگی به بیان گالتفلتی بستری را برای یک گفتمان نظری بین انسان و غیرانسان فراهم 

ه گرا این است ک(. در حقیقت هدف نقد بومGlotfelty & Fromm, 1996: xixکند )می

با تغییر رویکرد آدمی به طبیعت از طریق مجراهای فرهنگ و ادبیات برای بقای بشر تالش 

محور در بستر زبان و ادبیات، بازنگری در نحوۀ نگرش دربارۀ کند. انتقال ژرف معنای بوم

به گفته « دیگری»نسبت به اخالقی و تغییر اندیشۀ آدمیهای زیباشناسانهپیچیدگی

گرا در مقام نقد یک پا در (. نقد بومIbid: xxiگرا است )دهای نقد بومگالتفلتی از کارکر

ادبیات دارد و پای دیگر در زمین؛ و در مقام گفتمان نظری؛ بین انسان و غیرانسان گفتگو 

 (.Ibid: xixکند )می

، ای تازههباب اثار ادبی به خصوص ادبیات کالسیک و بازخوانی این آثار ازاز طرفی رجوع به

آثار در راستای گونه تواند راهگشایی برای معرفی و شناخت زوایای پنهان اینحدودی می تا

 تی ادبیالعات آای تازه برای مطها و دریچهاز این سرنموناعتالی فرهنگ زیستی با استفاده

نی رد عرفاه رویکبآست که با توجه الدین رومیها، موالنا جاللفراهم آورد. یکی از این نمونه

رک ی در آثار خویش و همچنین نسبت به تمام زوایای هستی، تا بخشی که فهم و دو

ورد تواند مبینی این شخصیت همراهی کند، میپژوهشگر از عظمت اندیشگانی و جهان

رابطۀ  ر بهبودهای عرفانی تالشی مبنی بگرایانه قرار گیرد. به طور کلی آموزهخوانش بوم

ت زنده متون عرفانی عمدتًا نگرش به طبیعت و موجودازیست دارند. در انسان و محیط

ند و ات هستهای عرفانی دارای حیهمراه با احترام است. همۀ مظاهر هستی از منظر آموزه

ی ر مبناتعالی هستند؛ از همین روی انسان بهای مختلف حقبه نوعی بازنمایندۀ ویژگی

. نیست موجودات دیگر هستییهقدرت اشرف مخلوقات بودن مجاز به هرگونه رفتاری بر عل

اب بموالنا در این کرد کهابیات زیر اشارهتوان بهمیاز این دست اشعار صوفیانه به طور نمونه 

 اند:فرماید که همۀ موجودات در واقع از هستی مشترکی نشئت گرفتهمی

 پا بدیم آن سر همهسـر و بیبی منبسط بودیم و یک گوهر همه



 
 گره بودیم و صافی همچو آببی چون آفتابیک گوهر بودیم هم

 های کنگرهشد درو چـون سایه صورت آمد آن نور سرهچون به

 تا رود فـــرق از میان آن فریق کنگره ویران کنید از منجنیق

 (3742-44 /6: 1379)مولوی،                             

د زیرا شومی عنوان منبع هستی معرفیبهاندیشگانی موالنا و نگاه عرفانی، خداوند در کُنه

کند بت میتمام هستی و وجود ما از اوست. کامستوگ ال. گئری در مقالۀ ارزشمند خود ثا

نگاه  ند. اگرمحور متصلب باشمحور نیستند و ممکن است انسانادیان الحادی لزومًا بومکه

ری بندی ال. گئرطبق تقسیمهای اسالمی پنداشته شود، باز آموزهنوعی برآمده عرفانی به

خدا  عنوان خصم طبیعت، خدا به عنوان مالک طبیعت،شش نوع رابطه به ترتیب خدا به

خدا  ویافته در طبیعت، عنوان شوهر طبیعت، خدای تجسمعنوان ناجی طبیعت، خدا بهبه

 (. 72-75: 1387توان برداشت کرد )ر.ک گئری، چیزی جز طبیعت نیست را می

عنوان بخشی از قاعدۀ حرکت جوهری، مالصدرا همۀ امور هستی و طبعاً انسان بهبا استفاده

ب و کند. بر مبنای حرکت جوهری، کل هستی با همۀ مراتاز این هستی را تحلیل می

ده ین قاعاند. بر مبنای اموجودات آن در حال حرکت و سیالن به سمت غایت واقعی خویش

ود؛ شم میهای الهی ختموجودی با ویژگیشود و بهفلسفی، تحلیل انسان از ماده شروع می

 گردد. بر اساس حرکت جوهری،موجودی مجرد ختم میاز جسم شروع و بهموجودی که

لیّه راحل اومکند و با طی کردن مراحل رشد را شروع میانسان از وجودی پست به نام ماده 

 (.226-228: 1388ترین مراتب انسانی برسد )شجاری، تواند به عالیحیات می

ن با گیرد. انسامراتب انسانی در حکمت متعالیه همگی بر اساس حرکت جوهری شکل می

د. گردطی مراحل گوناگون طبیعی، نفسانی، عقالنی به حقیقت واقعی خویش نائل می

ود در ی موجعنوان نمونه، مالصدرا قصد دارد این حقیقت را بگوید که همۀ مراحل تکاملبه

وع دی شرن نیز وجود دارد، در واقع انسان با حرکت جوهری از مرحلۀ جماجهان در انسا

(. 26: 1394مرحلۀ فوق تجردی برسد )بیدهندی، کرباسی زاده و شیراوند، کند تا بهمی

 کند:م( در اثر خود این حقیقت را چنین بیان می 1207-1273موالنا )

 به حیوان سر زدم وز نما مُـــــــردم شدماز جمـــــادی مُردم و نامی

 پس چه ترسم؟ کی زمردن کم شدم؟ مُـــــردم از حیوانی و آدم شدم

 تا بر آرم از مــــــــــالئک بال و پر حملـــــــۀ دیگر بمیرم از بشر



 
 ها لک اال وجههکــــــــــــل شیء وز ملــک هم بایدم جستن زجو

 وهــــــــــم نایدآن شوماندر آنچه  بار دیگـــــر از ملک پران شوم

 گــــــــــــویدم کــانا الیه راجعون پس عدم گردم عدم چو ارغنون

 (3742-44 /4: 1379)مولوی،  

ن ی انساتوان برداشت کرد که حقیقت انسان و حتی سعادت واقعمیگونهاز این منظر این

لسفی فدر تحلیل  جهانی، از مسائل زیربناییاتصال به عالم قدس است، نه حضوری این

ست جز رود. انسانی که به قرب الهی نائل شده باشد، کسی نیزیست به شمار میمحیط

 یعت راتواند ارزش وجودی طبچنین انسانی میخلیفۀ الهی بر روی زمین. در واقع این

صدرا، )مال بفهمد و دوستانه و بلکه عاشقانه در طبیعت و در کنار موجودات آن زیست کند

عه ی بشر به ودیها را برااند که خداوند آنهایی(. همۀ مواهب الهی امانت154: 7 تا، جبی

وبعدی دوجودی کمال برسد. از نظر مالصدرا، انسان چون مها بهاز آنگذاشته تا با استفاده

تفاوت وای ماست، از عناصر و ذرات متضاد و متفاوتی ساخته شده، و در وجود او صفات و ق

 نسان راااست. هر یک از این صفات اند قرار داده شدهو برخی ملکوتیکه برخی جسمانی 

 وهکاری از قوای حیوانی شهوت، آز، حرص، تب کند، به طوری کهسوی خویش متمایل میبه

ۀ استفاد لهی وادامنی، ارتباط و تعامل با پدیدارهای درندگی و از خوی ملکوتی او علم، پاک

 (.93: 9، ج1380)مالصدرا، گردد ها صادر میاز آنبهینه

 پیشینۀ پژوهش

-ومبهای یهگرا عمدتًا مطالعاتی در سوهای انجام شده در قلمرو نقد بومدر باب پژوهش

سی، انجام گرفته که جنبۀ فیزیکی طبیعت در آن آثار به طرز مشخص و ملموگرایانه

با  گرا،ومنقد ب دیدگاه از« آب»است. به طور مثال زهرا پارساپور در مقالۀ شعر بازنمایی شده

 محیطی این شعر را واسازی و تشریحتأکید بر سرودۀ سهراب سپهری زوایای زیست

وند الۀ پیزاده و سید حمیدرضا رئوف با عنوان مقاست. در پژوهشی دیگر، مهدی حسنکرده

 از ته وپرداخ اشعار موالناهای عرفانی گزیدهزیست به سویهاندیشۀ عرفانی موالنا با محیط

ش در تال گارندهاند. اما در این مقاله نمنظری عرفانی آن را مورد بحث و تحلیل قرار داده

 کیدی برجه و تأاز آثار موالنا در ابیاتی که تومعنویت و عرفان برآمده است ضمن توجّه به 

 یانه،گراوماست در جهت خوانشی نو و بزیست خواه با زبان نمادین یا تمثیلی داشتهمحیط

 این آثار منتخب را مورد تحلیل قرار دهد.



 

 بحث و بررسی

اصالت »تفاوت اصلی حکمت متعالیه با دیگر نظامات فلسفی پیشین، مطرح کردن مسئله 

 ه قاعدۀگاه و عمود خیمۀ حکمت متعالیاست. در واقع، تکیه« وجود و اعتباریت ماهیت

اوست قۀ ان ناشی از نفس ناطهای انسکه همۀ ویژگیگونهفلسفی اصالت وجود است. همان

رح ی از طهای حکمت متعالیه ناش)و نیز فصل ممیز از دیگر حیوانات است(، تمام ویژگی

اعده قاست. این کارگیری آن در ابواب گوناگون فلسفه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و به

ود و مدد آن گشهای ناگشودۀ فلسفه را بهکلیدی است که صدرالمتألهین بسیاری از قفلشاه

که در جهان (. در واقع این گفته18: 1390های بسیاری توفیق یافت)عبودیت، در زمینه

جود حدت وخارج، تنها حقیقت موجود، وجود است و جز آن چیزی نیست. از منظر موالنا، و

و، بنا س(. از یک 5، ب 23، غزل 341، غزل 1383اثبات وجود و کثرت وجود است)مولوی، 

ز ایستند. شوند؛ و از سوی دیگر مانند او نموجودات مظاهر خداوند محسوب میبه تجلی، 

ست و دثی اآنجا که خداوند تنها موجود حقیقی است، او به طور مطلق غیر از هر کائن حا

ه تند. بنفسه و در برابر حقیقت مطلق خداوند، غیرحقیقی و الشیء هستمام کائنات فی

آن واقعیت در  که صرهاند، اما باز با این تبخورداز از واقعیتتردید برعالوه، همۀ مخلوقات بی

 (.39: 1390نهایت و قطعًا از آن خداوند است)چیتیک، 

 ما باشیم با تو در میانتا که ما که باشیم ای تو ما را جانِ جان

 تو وجــود مطلقی فانی نما های ماهاییم و هستیما عــــدم

 (601-2 /1: 1379)مولوی،                          

توان رسید میاین نتیجهکار رفته در ابیات موالنا بهبا بررسی و تحلیل عناصر طبیعی به

نقد  فضا. است: زمین، آب، هوا، آتش وکردهمولوی از پنج عنصر در ابیات خود استفادهکه

 ندگی اوبعاد زاز زندگی انسان که بر تمام ا گرا با مطالعۀ طبیعت به عنوان بخش مهمیبوم

ی زم براالهای جهان طبیعی را بخشی از پیش شرط تواند تأثیر بگذارد، درک پیچیدگیمی

بر او  ول است پندارد، زیرا فرهنگ انسان به جهان فیزیکی پیرامون او متصتعالی انسان می

یر یعت تأثاط بر طبو کم و کیفیت ارتبپذیرد و این ارتباط متقابل گذارد و تأثیر میتأثیر می

اشد یا رفته بگگرا، مکان به تناسب این که رنگ فرهنگ یا طبیعت بسزایی دارد. در نقد بوم

 هنگی یاحیث فر ها را ازگیرد، تأثیرگذار است. مکانای که در آن شکل مینه، در نوع واقعه

 کنند:طبیعی بودن به چهار گونه تقسیم می



 
 سکونی(.های غیرمها و دیگر سرزمیها، اقیانوست بکر و وحشی)بیابانناحیۀ یک: طبیع

 بشارها(.آها و ها، صخرهها، کوهها و دریاچهناحیۀ دو: مناظر باشکوه و دیدنی)جنگل

 ها(.ها، مزارع و بیشهناحیۀ سه: حومه و نواحی روستایی)تپه

-Barry, 2002: 253ها( )ها و کوچهها، باغشهری) پارکهای درونناحیۀ چهار: دیدنی

254.) 

، م بر اون حاکبا گذری بر ابیات موالنا و خوانشی بر زمان و شرایط اجتماعی و فرهنگی زما

ت ل سکوناز آنجایی که در آن هنگام مفهوم ساختارهای محتوان این گونه حدس زد کهمی

-می تقسیابتدایهای است، محل زیست و گذران وی در ناحیهمانند تقسیم امروزی نبودهبه

معنی هبندی باین تقسیماست. البته الزم است ذکر شود کهبندی مورد نظر وجود داشته

 های فرهنگی و طبیعی نیست. تعیین مرزی نفوذناپذیر برای مکان

های مثبت روستا و روستاییان، حتی پیش از بروز مشکالت حاد شهر و بیان ویژگی

غرب دارد. در غرب، چنین مضمونی، ژانر خاص را در ای کهن در ادبیات شهرنشینی، سابقه

است. شعر شبانی، شعری است دربارۀ طبیعت و به وجود آورده 3شعر با عنوان شعر شبانی

ها و احساسات مختلف آنان. در این قسم شعر معمول زندگی روستاییان و شبانان و عشق

(. 313: 1390بگوید)داد، است که گویندۀ شعر در مقام یک شبان از احساسات خود سخن 

است؛ اما همین مضامین این نوع اشعار اختصاص داده نشدهدر ادبیات فارسی، ژانر خاصی به

شود. قصد ما از مطرح کردن شبانی، قلمداد میبه شکل پراکنده در اشعار شاعرانی مالحظه

ای است. یدهکردن اشعار موالنا در زمرۀ شعر شبانی نیست و از اساس این نسبت امر ناپسند

اما اگر فرض بر این شود که برخی اشعار موالنا حاوی ایماژهایی شبانی در مضامین طبیعت 

است، زیرا بسیاری از ابیات فارغ از رنگ و بوی عرفانی، است، گزارۀ اشتباهی مطرح نشده

های طبیعی هستی است. این ایماژهای توصیفانی در مورد حیوانات و دیگر عناصر و پدیده

طور که بسیاری از است همانای گذاشتهنی به شّدت در بیان عارفانۀ موالنا تأثیر عمدهشبا

های مختلفی را در اهمیّت این بعد در های معنوی در مورد معنویت گزاره4اکوفمینیسم

 کند.زندگی انسان در نیل به رسیدن به برابری معنوی مطرح می

                                                           
3 Pastoral 

4 Ecofeminism 



 
ای، دیترانهمهای مذهبی و فلسفی اروپا و سنتاز طریق برخی از متون اکوفمینیستی اولیّه

ذهب پردازند و آن مهای تاریخی پدرساالری در الهیات و مذهب میبه بررسی ریشه

ند قاد هستین اعتها بر ااند. آنپدرساالرانه را توجیهی برای چیرگی بر زنان و طبیعت یافته

از  تری پیشند، از نظر زماننهادمحوری که زنان و طبیعت را ارج میهای الههکه فرهنگ

لهۀ ه جای ارانه باند. با جایگزین شدن خدایگان پدرساالهای پدرساالر و مادرساالر بودهنظام

یان طات مزمین، هم زن و هم طبیعت از ارزش افتادند. مک فاگ و مرچنت به بررسی ارتبا

یکی الگوی مکان مدلمذهب و فرهنگ و رویکردهای جهانی علمی پرداختند و ادعا کردند که

 وعلم غربی به گسستگی دنیای مادی و معنوی منجر شده و موجب آسیب دیدن زنان 

دهد که خأل بعد ای نشان می(. مطالعهLorentzen, 2002: 2است)طبیعت گردیده

-وی میاست و ارائۀ الگویی معنمحیطی عصر حاضر شدههای زیستمعنوی منجر به بحران

 رش امروزی شود.تواند باعث تغییر این نگ

 563ره به طور نمونه در باب عناصر شیمیایی از همین روی در غزلیات شمس، غزل شما 

 برد:موالنا از شکر نام می

در این بازار عطاران مرو هر سو چو 

 کارانبی

 به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

 (563:غ 1383)مولوی،

 تعلیم مخاطب خود را دارد.در واقع مولوی با ارائۀ چنین ایماژی قصد 

مورد رودهوجه به سبرد که بیانگر معناهای مختلفی با تمیدر ابیاتی دیگر بارها از آتش نام 

 کند.مثابه خلوص روح عنوان میاز آتش به 1649نظر است. به طور مثال در غزل 

 خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم

 (1649:غ 1383ولوی،)م

های معنی مکانخورد. زمین در دو جنبه یکی بهجای ابیات موالنا به چشم میزمین در جای

کرد و در اشارهتوان به بازار و باغ و راه میشود به طور نمونهمختلف فیزیکی پست یاد می

توان ادامۀ بحث می کرد. پیش ازتوان اشارهمی مانند کوهمکان فیزیکی بلند بهمعنای دوم به

گرای آثار ادبی این اصطالح گاه به را بیشتر توضیح داد. در نقد بوم5اصطالح زمینه کمی

شود؛ هر چند این اصطالح زیست می( جایگزین محیطPhysical Settingشکل ترکیب )

(، Landscapeتر را با خود به همراه دارد و شامل اصطالحاتی مثل )مفهومی وسیع

                                                           
5 Setting  



 
(Scene ،)(Nature( ،)Place( و )Backgroundنیز می ) شود. برای روشن شدن این

 کرد:معانی موجود در واژۀ نامه النگمن برای این اصطالح توجهتوان بهموضوع می

است؛ اعم از کرده . همۀ چیزهایی که شخص یا شیء خاصی را در زمان خاصی احاطه1

 که با او هستند.دهد، محیط اطراف آن و مردمیحوادثی که روی می

 (.104: 1392دهد)پارساپور، . زمان و مکانی که عملی در کتاب یا فیلم روی می2

عنصر بعدی، مایع است که در آثار موالنا، این عنصر را می توان در چند شعر منتخب او 

اند به طور نمونه شامل آب در غزل شماره یافت، عناصر مایع مختلفی که در آن دخیل بوده

از غزلیات  1649کان از دفتر اول مثنوی معنوی و یا موم در غزل فسیر ما شاء اهللو ت 563

ای است. زنبور عسل خانهخداوند به زنبور عسل وحی فرموده 6شمس و بر طبق آیات قرآن

شود و زنبور عسل نیز به شکرانۀ می« وحی او پر از حلوا»مملو از عسل است. خانۀ دارد که

این حیوان کند. در جایی کهمی« عالم را پر از شمع و عسل»وبۀ خود، این هدیۀ الهی، به ن

انگیزی انجام دهد، تأثیر وحی یا الهام الهی بر آدمی کوچک بتواند چنین کارهای حیرت

تواند به واسطۀ وجود ولّی ملهم، پر از حالوت و نور تر است. بنابراین، دنیا میبسیار عظیم

 (.158: 1370شود)شیمل، 

 استخانۀ وحیش پر از حلوا شده استچونک اوحی الرب الی النحل آمده           

 (1229 /5: 1379)مولوی،                          

 کرد عالم را پر از شمع و عسل وجلعز او به نور وحی حــــــــــق                    

 (1230 /5: 1379)مولوی،                          

ها، لگکه شامل انواع مختلفی از است که بر گروهی از موجودات زندهبعدی گیاهعنصر 

شعار ن در اتواگذارد. این عناصر مختلف را میها، درختان و گیاهان است، تاثیر میمیوه

یات شمس و از غزل 1649، غزل 563توان یافت؛ غزل شمارۀ منتخب گوناگونی از موالنا می

ود شعر خ واز دفتر اول مثنوی معنوی. همچنین مولوی چندین فصل کان تفسیر ما شاء اهلل

 است.را به طور مشخص به فصولی مانند پاییز اختصاص داده

به گفتۀ بورکهارت، معنویت یا معنویت زیستۀ آدمی به راه و روش تجارب انسان از زندگی 

طبیعت و با منبع الهی ارتباط با خود، دیگران، منظور پیدا کردن معنی و هدف و توسعۀ به

                                                           
 (68َربَُّك إِلَى النَّحِل أَِن اتَِّخذي ِمَن الِجباِل بُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِمّما يَعِرشوَن )نحل،  َوأَوحى   6



 
توان به گفتۀ بورکهارت این معنویت را به چهار جنبۀ کند و از همین روی میمی اشاره

 رابطۀ انسانی، معنای زندگی، هدف زندگی و رابطۀ متعالی تقسیم کرد.

رسد از طریق آثار خود خوانندگان خود را موالنا به عنوان فردی مسلمان، به نظر می

شود بیابند. همانند قرآن، تا مفهوم زندگی سالم را که در اسالم اجرا می کندراهنمایی می

او نسبت نده و با پدر و مادر، خویشاوندان، سوره نساء؛ خدا را پرستش کن و هیچ شریکی به

مجاور، همسایه دوردست، همکار نزدیک، مسافر، و خدمتکاران یتیمان، مستمندان، همسایۀ 

این معنی است که هر نمایش متکبرانه را دوست ندارد که بهخود مهربان باش. خدا این 

ای متعادل با خدا و همچنین دیگران داشته باشد. مولوی در آثار خود، انسانی باید رابطه

دهد. به نظر موالنا، رابطۀ ها در رابطه با روابط انسانی نشان میهایی را برای انسانراهنمایی

ها نیز رابطه ها باشد بلکه با غیر انسانبا دیگر انسان بطهانسان نه تنها باید بر مدار را

ها چندین تجربۀ زیستی پیدا کنند. انساناین شود کهتواند منجر بهاین امر میبرقرارکند که

دهند، به تفکر آنها در مورد زیست انجام میمردم در مورد شناخت انسان از محیطآنچه

زیست، عمیقاً  از طریق دارد. شناخت انسان از محیط رابطۀ آنها با اشیاء اطراف بستگی

 ,Whiteشود)اعتقادات انسان پیرامون طبیعت و سرنوشت، یعنی مذهب تعیین می

1996:9.) 

او از دل خبر دال نزد کسی بنشین که   

 دارد

های تر او گلبه زیر آن درختی رو که  

 دارد

 (563:غ 1383)مولوی،

دیگران و  انسان باید یک ارتباط متعادل بیندهد که، نشان می563موالنا در غزل شمارۀ 

او  دهد که شاعر چگونه به طبیعت نزدیک است.طبیعت داشته باشد. همچنین نشان می

دهد زیر آن او ترجیح میشود که طبیعت را دوست دارد چون درخت تبدیل به جایی می

اعث از بگونه کند تا بیان کند که نزدیکی به طبیعت چتالش می بنشیند. از این طریق، شاعر

ت را م طبیعاو به طور مستقیشود، جایی کهانسانی و نزدیکی به طبیعت میبین رفتن تجربۀ 

معنویت و توان دید کهکشد. بنابراین میانسانی به تصویر میبه عنوان عاملی در توسعۀ 

 ز پیشاه در آن طبیعت، بعد معنوی را به ترتیب سازند کطبیعت، ارتباط درونی را می

 کند. تعیین می



 
کنند یهای معنوی ادعا مبرای ایجاد تعادل در روابط انسانی. بسیاری از اکوفمنیست

یفیت ، ک«کیالهیات فرآیند اکولوژی»ها به عنوان بخشی از ارتباط بین اشیا و محیط آنکه

محیط یک که توان دیدبۀ زیسته، در این مورد، میدهد. با توجه به تجرمعنوی را تشکیل می

از که ر حالیدمنظور پرورش ارتباط متعادل در روابط انسانی است آدمی بهساز و حامیزمینه

ل کند تکمی تواند برخی خألها را برای یادگیری در تقابلطریق تجربه دیگران، یک فرد می

فیت ز طریق اتصال خود به طبیعت، کیادر حالی کهکنندۀ روش معنویت است منعکس که

ه نجاندتواند حاصل شود. یادگیری از تجربیات دیگران در قرآن سوره یوسف گمعنوی می

 گوید:است؛ همانطور که خدای تبارک تعالی در قرآن میشده

دَیِْه یَ  تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ کِنْ تَرَى وَلَا ُیفْدِیثً حَلَقَْد َکاَن ِفی قَصَصِهِمْ عِبْرَۀٌ لِأُوِلی الْأَْلبَابِ َما کَاَن 

 (111، وَتَفْصِیلَ کُلِّ شَْیءٍ وَهُدًى وَرَحَْمۀً لِقَوٍْم یُؤْمِنُون )یوسف

عی را ت اجتماوضعی عالوه بر این، در رابطه با انسان، موالنا از طریق این غزل، برخورد با یک

 کشد:به تصویر می

جوشد درون چیزی دگر میکه هر دیگی که شینجوشد میاور کاسه و منمیبه هر دیگی که

 دارد

 چندین ای وجود دارد که آدمی باامکان وجود آشوب در هر رابطهدهد کهشاعر نشان می

س، مشکل روبرو شود. ممکن است مردم با یکدیگر بحث کنند و ممکن است خشم، استر

یط ن شرامقابله با ایمشخص برای موالنا یک راهعصبانیت خود را بروز دهند. خوشبختانه

 دهد. میارائه

د. رفته شوگتواند به عنوان یک مکان در نظر در این قسمت می« آب»از عنصر مایع استفاده

ان دهد کند تا نشاین موضوع را می توان بیشتر مورد بررسی قرار داد زیرا مولوی تالش می

ریق که در آن از طبه طبیعت بر فرهنگ انسان تاثیر خواهد گذاشت « خود»اتصال که

وانایی تتواند منجر به میتواند یاد بگیرد چگونه در صلح زندگی کند کهطبیعت، هر فرد می

گ کند که فرهنگالتفلتی ادعا می انسان شود. همانطور که بیان شددر حفظ رابطۀ « خود»

 پذیردییر مگذارد و از آن تاثانسان با دنیای فیزیکی در ارتباط است و بر آن تاثیر می

والنا (، به جای بحث کردن با یکدیگر، م106با این حال، در شعری دیگر)غزل شماره 

 ها به دیگران منفعت برسانند. انسانکند که همهپیشنهاد می

 که نزل و منــزل بخشید نحن نزلنا وابکه برگشـــــاید درها مفتح االب             



 

 که سر برآر به باال و می فشان خرما تکند به درخکه دانه را بشکافد ندا             

 (106:غ 1383)مولوی،

کند و به میوه فراهم میدهد که هر انسان باید مانند درخت خرما باشد کهموالنا نشان می

ود سیگران دتوان این تفسیر را داشت که هر انسانی باید با کمک به یکدیگر به نوعی می

ن کند، هماها را تغذیهر طبیعت بتواند با تأمین میوه، انسانبرساند. همانطور که در آن اگ

ه مولوی چگونه بدهد کهطور که هر فرد باید قادر به حفظ طبیعت باشد. این نشان می

لهام از ا گذارد و طبیعت را به عنوان منبعیطبیعت به عنوان بخشی از زندگی احترام می

 کند.ل بین انسان و طبیعت پیشنهاد میمتقابمنظور ایجاد رابطۀ برای یک انسان به

 معنای زندگی 

واهد خواجه به گفتۀ مولوی برای فهمیدن معنای زندگی، هر انسانی با یک فرآیند زندگی م

از دهد که هر مرحلهمولوی نشان می شود. شد که در آن یک بخشی از زندگی درک می

 تن کنارار گرفر آن هر انسانی با قرانسان آگاه باشد که داین خواهد شد که زندگی منجر به

 ب و بدشود که در آن اتفاقات خومکمل، متضاد را خواهد یافت که به نحوی تفسیر می

کند می مطرح اتفاق خواهد افتاد.در این مورد، موالنا طبیعت را به عنوان یک منبع الهام

« دخو» مان طور کهها آموزش دهد تا معنای زندگی را پیدا کنند. هانسانتواند بهمیکه

تادن برای اف مانند، اما زمانیها همیشه در باال باقی نمیها یاد بگیرد که آنتواند از برگمی

عالم آن ا ها و یا در مورد گل سرخی که به عنوان بخشی از بدن خار دارد و مولوی درآن

که یک شود این میکند که در هر زیبایی زخمی وجود خواهد داشت. این منجر به می

بل بین متقا است. یادگیری از طریق طبیعت، ارتباطمعنای زندگی چگونهانسان یاد بگیرد که

شف را ک گذارد تا معنای زندگیدهد که بر معنویت تأثیر میانسان و طبیعت را نشان می

محیط،  یسم وکند، ارتباط متقابل با چیزهای دیگر، ارگانکند. همانطور که چونیان بحث می

 آورد.ست میمعنوی را به عنوان انسان، به عنوان تشویقی برای تجربه زندگی، به دکیفیت 

 از هزیمت رفتــه در دریای مرگ در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ

 کرده بر خضردر گلســـتان نوحه گرزاغ پــــــوشیده سیه چون نوحه

 خوردی باز دهمر عـــدم را کانچ  باز فــــــــــرمان آید از ساالر ده

 از نبــات و دارو و بـــرگ و گیاه ای مرگ سیاهآنچ خــــوردی وا ده

 دم بدم در تـــــو خزانست و بهار ای بــــــرادر عقل یکدم با خود آر



 

 پر ز غنچه و ورد و سرو و یاسمین باغ دل را سبــــــز و تر و تازه بین

ی است این آزمایشرساند کهمیاین نتیجهانسان در زندگی دارد، انسان را بهای کههر وسوسه

ر که مانطوهکردن خود برای زندگی دیگر؛ ابدیت. اگرچه هر دو دنیا و تا ابد برای آماده

 گفت زیبا هستند، اما جهان راهی برای ترک آن است. مولوی()

 بیعتمثابه توصیف غیرطتوصیف طبیعت به

زنمایی ادین باهای طبیعی به طور نمهای مختلف، بسیاری از پدیدهادبیات ملّتبا نگاهی به

ه صیف، وجگرفتند که به جای توشوند و از این بابت شاعران این وجه را در نظر میمی

 ا ساختهوم و یگیرد. نمادها گسترۀ وسیعی از قراردادی و مرسنمادین آن شیء را در نظر می

زان شوند. با توجه به سبک فکری شاعر و میختۀ ذهن خود شاعر را شامل میو پردا

ای جموعهاست و بعضی اوقات هم مپیچیدگی آن، گاه هر پدیدۀ بیرونی جایگزین یک نشانه

 گیرد.از معناها را در بر می

د ورشیخگیرد که میموالنا از دریا و خورشید دارند، نتیجههایی کهسروش، با بررسی توصیف

-دهکار گفته شو دریا در غزلیات شمس به شکل نمادین و در طیف معنایی بسیار وسیع به

 نوع وتاند. پیچیدگی نگاه و حس و درک مولوی در مورد این دو واژه حاصل پیچیدگی، 

، پذیریوسعت دنیای فکری او است. مولوی دریا را مظهر)نماد( بخشندگی، کرم، فسادنا

ری، ، مکاناپذیریسعت، رازداری، بساطت، الابالیگری، پایانشویندگی، هیبت، خاموشی، و

او، دریا  بیند. در نگاهخردکردن و محو ساختن، شجاعت، گستاخی، مبدئیت، غائیت،...می

ظهر های آن است. خورشید هم در شعر موالنا، ممظهر وجود منبسط با همۀ پیچیدگی

است)سروش، ز او نقش بستهشمس تبریزی با همۀ توصیفاتی است که در ذهن مولوی ا

 به بعد(. 220: 1379

صیرت ۀ با بای در طبیعت، نمایندۀ مفاهیم دیگری است و بینندموالنا، هر پدیدهدر نگاه

نماد  ، پشهمفهوم باطنی راه پیدا کند. در این نگاهاز این ظواهر عبور و بهکسی است که

ک ید جز یو رحمت الهی و خورش شود؛ ابر نماد فضلها حقیر و جغد نماد شومی میانسان

ر در (. خا47: 1383مورد همه جا سمبل معانی و حقایق مقدس آسمانی است)تاجدینی، 

از نفس و نفسانیات  (. سگ، استعاره314همۀ آثارش، خارهای معنوی و درونی است)همان، 

 شود.و یا خشم است، در نتیجه پلید و ناپسند تلقی می

 ف خدامثابه توصیتوصیف طبیعت به



 
ظهر منوان عدر اشعار عرفانی ما، نگاهی به طبیعت وجود دارد که در این نگاه طبیعت به 

جودی وکه غیر از او شود. با این نگاه عارفانهمیجمال خداوندی و آینۀ صفات او دانسته 

هیچ  نیست و هر آنچه هست، تجلی اوست. در این توصیف، شاعر حکم راوی دارد و خود

 ل هستندهای طبیعت یا خود مظهر آن جماو درک این جمال ندارد. پدیدهنقشی جز شهود 

 جمال یا به نوعی محو و شیفتۀ آن؛ و خالصه، همۀ توصیفات در جهت به تصویر کشیدن

از غنی  ها جدا(. بهاریه121: 1395اوست و هدف نهایی، توصیف طبیعت نیست)پارساپور، 

یانی و ختلف بمهای از آرایهدهد که با استفادهبودن از لحاظ هنری، امکانی را به شاعر می

 ن بهار واشعار تقابل میادهند و معمواًل در این گونهمخاطب میای را بهبدیعی تجربه تازه

، ت نیستاشعار، هدف نهایی توصیف طبیعشود. به طور کلی در این گونهزمستان مطرح می

توان میهاریهه در شعر فارسی دو نوع ببلکه بازنمایی جمال الهی است. الزم به ذکر است ک

 وچهری(گرا داشتد)مانند رودکی یا منکرد. شاعرانی که نگرش بیرونی و عینیتمالحظه

شاهدۀ ی( با مگرا)مانند موالنا و سنایکند و شاعران درونظاهر زیبای بهار را توصیف می

: 1392، د)پارساپورکننبهار، دنیای ذهنی خود و اشارات و تنبیهات طبیعت را بیان می

127.) 

 ـلق نجاتی رابه بستان آ به بستان آ ببین خ ـار آمد رهیده بین اسیران رابهار آمد بهــ

 ببین لعل بدخشان را و یاقــــوت زکاتی را چوخورشید حمل آمدشعاعش در عمل آمد

 صالتی راقبــول آمد قبول آمــد مناجات  همه قایمصایمهمهدرختان بیندرختان بین

 ببیـــن باری ببین باری تجــلی صفاتی را ز نورافشان ز نورافشان نتانی دید ذاتش را

 فرســـــتاد او فرستاد شرابات نبــــاتی را گلستان را گلستان را خماری بد ز جور دی

 رفـاتی راکه حشر آمدکه حشرآمد شهیدان محبوسان جسمانیبشـارت ده بشارت ده به

 تو هم نو شو تو هم نو شوبهل نطق بیاتی را شقایق را تو شاکربین و گفتی نیشقایق را 

 وصل سماتی راپوسیده ببینبیخم نیستکه شکـوفه و میوه بستان برات هر درخت آمد

 ثباتی راواصل وصلست وهشــته بیجانمکه زبان صـــدق و برق رو برات مؤمنان آمد

 (30: 1346)مولوی،                            

کرد، این است که در شعر عارف، گاه طبیعت آن اشارهتوان به ای که به صورت گذرا مینکته

که در شود؛ چنانبه جای خداوند، آینۀ صفات و جمال پیر و مرشد و یا انسان کامل می

(. همان طور 122ز شمس است)همان: اشعار موالنا، بهار با همۀ زیبایی خود گاه تصویری ا



 
آور بر ذهن و زبان شاعر ها فضایی شاد و نشاطکه در ابیات باال دریافت شد، در غالب بهاریه

 گذارد.حاکم است؛ چرا که طراوت و تازگی و شور بهاری ناخودآگاه بر شاعر تأثیر می

 محورتوصیف طبیعت با نگاهی بوم

ه گاهی کنمحورانه و پیوند با طبیعت، با نگرش انسانجدایی انسان از تمایالت خویش و 

ین بدیگری  رتباطانسان را مبنا و مبدأ همه چیز بداند، درتعارض است. امروزه نیازمند نوع ا

ید یز مفنزیست انسان و طبیعت هستیم که در حالی که عمومیّت بیشتری دارد، برای محیط

ناخته شسمیّت ای دارد و به رویّت جداگانهباشد؛ نگاهی که در آن طبیعت در کنار انسان ه

جنبۀ  ن را بهرفًا آمحورانه شاعر، در کنار آن پدیده قرار گرفته و صاست. در این نگرۀ بومشده

و  داشته کند. به طور کلی، حیوانات در آثار موالنا جنبۀ تمثیلیشی بودن توصیف نمی

ل ن، بلبهای کهاز زماننمونه  نمایانگر خصوصیات منفی و مثبت انسانی هستند. به طور

ل هم جه با گترین واست. این واقعیت که بلبل به سهلسرا بوده پرندۀ دلخواه شاعران غزل

ا بهار است. این هر دو، بتر ساختهشود، ترکیب کالسیک گل و بلبل را حتی متداولمیقافیه

لبل، بق است، معشو وند یا چهرۀاند. از آنجا که گل بازتابی از شکوه خداو با عشق پیوند یافته

یرامون پرآید و د« بر سر منبر»خواند که به تمام معنا مرغ جان است. مولوی بلبل را فرا می

 (.166: 1370است)شیمل، « میر مطربان»کند. بلبل همچون زیبایی گل موعظه

 

 خوش چنینآنستوعاشق گل، از استمست لبل استآن میر مطربان که ورا نام ب                   

 (2159:غ 1383)مولوی،

بل هد و بلدن میطراز انسادر این ابیات، موالنا با روش توصیفی خود به بلبل ارج و قربی هم

ی است کند که واجد آن است. این نوع نگرش همان نگاهمیگری تشبیهرا همچون موعظه

ن دارد. در میاکه در آن طبیعت در خدمت انسان نیست و آن موجودات را پاس می

میانۀ رهنگ عالک ممتازترین است، که در فکند لکپرندگانی که فراوان به آناطولی سفر می

یارت به زاو همه ساله برای دانند، زیرا مشهور است که ای پارسا میمشرق زمین او را پرنده

لک وی لکولمآشیانۀ خود را بر فراز مسجدها بسازد.  دهد کهکند و ترجیح میمکه سفر می

ایش به ست« غربت، بر سر منبر»کند که پس از بازگشت از میرا چون خطیبی مشاهده

-ر میگردد و صالی شادمانی سدر بهار بازمی« لک جانلک»خداوندگارش مشغول است. 

 (.176: 1370دهد)شیمل، 



 

 گیرینتیجه

-حیطمتی، محور به جهان هسشتاب و رشد همۀ جانبۀ زندگی امروزی در پی نگرش انسان

در  یگر رادهای ها و گونهاست که در نتیجه زیست آدمزیست ما را بحران رو به رو ساخته

اند یافته این نتیجه دستهای اخیر اندیشمندان بهاست. در دههمعرض خطر جدی قرار داده

واسازی  ت دهد.تواند انسان کنونی را از این مهلکه نجاکه رشد علوم طبیعی به تنهایی نمی

گرا ومبنقد  رابطۀ متقابل فرهنگ و طبیعت در آثار ادبی منتهی به رشد نحلۀ فکری به نام

قد عت به نه طبیشد که با کندوکاو در متون ادبی از زوایای مختلف رابطۀ متقایل انسان را ب

نظری  از مبانیآید. این پژوهش با استفادهو در پی اصالح این رابطه و چرخۀ معیوب برمی

ز موالنا یکی ااست که با رجوع بهزیست، در این تالش بودهگرا و فلسفۀ محیطنقد بوم

 ر مثنویولوی دای از آثار ممحورانه گزیدهشاعران ارزشمند ادبیات پارسی، با رویکردی بوم

 رد کهمعنوی و غزلیات شمس را در معرض نقد و بررسی بگذارد. این اطمینان وجود دا

 تریدهتر و گسترهای جامعلوی به طبیعت نیاز به پژوهششناخت کامل رویکرد فکری مو

د. این ی باشدر آینده دارد تا نتایج آن بتواند چراغی برای مسیر آیندۀ بشر در این واد

-قهرف طبابیاتی از موالنا از یک طاست تا با انتخاب گزیدهپژوهش به سهم خود کوشیده

ابیات  ریق اینطر اشعار ترسیم نماید و از های طبیعی موجود دای را برای پدیدهبندی تازه

 ن مقالهگر، ایزیست کنکاش کند. از طرفی دیمعناهایی را برای ارتباط بهتر انسان با محیط

ی را ، مسیرهای طبیعی توسط مولویدر پی آن بود تا با طبقه بندی انواع توصیفات پدیده

 بگیرد.شناسی بهتر مقاالت آتی در نظر های برای روشبرای پژوهش
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