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ای و تحلیل محتوا در اشعار میرزاده  به شیوۀ کتابخانهنامه پیوند طبیعت با مضامین سیاسي اجتماعي  در این پایان

عشقي، عارف قزویني و نسیم شمال بررسي و تحلیل شده است. در نوع نگرش عشقي، عارف و نسیم شمال به 

کردند و  طبیعت و استفاده از عناصر آن در شعر به علت اینكه هر سه شاعر در یک دوره و جامعه زندگي مي

درواقع هر سه   های زیادی در شعرشان وجود دارد. هایشان یكي بود شباهت ودند و دغدغهفكر و هم عقیده ب هم

کنند البته با  های اجتماعي و سیاسي انسان امروزی استفاده مي شاعر از عناصر طبیعت برای بیان خواسته

رار دادن عناصر ها با نماد ق های آشنا. آن ی عناصر طبیعي زندگي روزمره و مكان های ساده پوششي از جلوه

زیستند  ی مشروطه مي پرداختند و با توجه به اینكه شاعراني که در دوره های خود مي طبیعت به بیان خواسته

ی این شاعران از  هاست، بنابراین شعر همه ها و ستمكاری شعرشان شعر مبارزه و آگاهي و افشاگری از نابرابری

این پژوهش با تقسیم عناصر پربسامد طبیعت در شعر به تحلیل ترند. ما در  لحاظ مضمون و محتوا به هم نزدیک

بردیم که این شاعران وجوه اشتراک زیادی با هم دارند و از عناصر طبیعت گاه برای  ها پرداختیم و پي شواهد آن

دن بیان مسائل مربوط به روزگار آشفته خود مانند ظلم و ستم و خیانت رجال و مقامات دولتي و گاه برای امید دا

کردند و  کردند و گاه چهره زیبا را به ماه و گل تشبیه مي عدالتي استفاده مي به مردم و دعوت به مبارزه علیه بي

بردند مثالً برای بیان ظلم و خفقان شب و برای بیان امید و صلح و آزادی روز،  مواردی از این قبیل به کار مي

عدالتي و ظلم ستمگران شیر و برای نشان دادن جهل و  بي برای نشان دادن شجاعت و قهرماني جوانان در برابر

اند. و هر سه شاعر مسائلي از این قبیل را به خوبي  ناداني و خیانت خدمتگزاران جامعه و کشور خر را به کار برده

در اشعارشان نشان دادند و همچنین در این پژوهش به مطالعه و بررسي تک تک اشعار دیوان شاعران مورد نظر 

استخراج تمامي ابیات مربوط به عناصر طبیعت پرداختیم تا از این طریق اطالعات دقیق و درستي را در اختیار و 

 پژوهشگران  قرار دهیم.

 میرزاده عشقي، نسیم شمال. اجتماعي،-مشروطه، مضامین سیاسي عارف قزویني،: طبیعت، هاواژه کلید
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 مقدمه

نگرند و منظور از  طبیعت در مرکز نگاه تمام شاعران قرار دارد اما هر کدام به طرز خاص خود به آن مي

توان گفت هر کدام از شاعران  بلكه ميهای طبیعت نیست؛  طبیعت فقط توصیف محض از عناصر و جلوه

اند. گاه طبیعت را از لحاظ ظاهری و  روزگاران مختلف از بیان این عناصر طبیعت خواسته و هدفي داشته

کنند، گاه به عنوان تخیل شاعرانه که همراه  با صور خیال و تشبیهات است؛  مانند یک نقاشي توصیف مي

کنند؛ که  شاعران مورد بحث ما میرزاده  سي اجتماعي توصیف ميو گاه نیز به عنوان یک دغدغۀ مهم سیا

نگرند و علت این امر  عشقي، عارف قزویني و نسیم شمال بیشتر از بعد سیاسي و اجتماعي به طبیعت مي

 کردند. عصری بود که شاعران در آن زندگي مي

آن وقوع انقالب بزرگ کردند یک تحول عمده و اساسي رخ داد و  در عصری که این شاعران زندگي مي

مشروطه بود انقالبي که مردم خود به پا خواستند تا جامعه و کشور خود را از حالت استبدادی و وابسته 

-ای برای روشنند. شعر مشروطه وسیلهبودن به بیگانگان نجات دهند و در این راه افراد زیادی کشته شد

، و از دیگر سو ابزاری برای گزارش زندگي گرایي اذهان خام و ناپخته عامه مردم در قلمرو سیاسي

بود. با وقوع این انقالب عالوه بر این که در حوزۀ سیاسي اجتماعي کشور تغییر  ی جامعه ایران نورسته

کردند و  ایجاد شد مضمون شعر نیز تغییر پیدا کرد و شاعران بیشتر در خدمت مردم و جامعه فعالیت مي

که بیشتر غزل بود و مضامیني چون مدح شاهان و درباریان و های کهن شعری  مضمون شعر از قالب

تقلید از مضامین کهن شعری فاصله گرفت و به بیان درد و آمال مردم پرداختند این خود تحول عظیمي 

 در شعر عصر مشروطه ایجاد کرد. 

درکالم . بود ستیزی خواهي و سلطه مضامین اصلي شعر بیشتر برپایۀ مردم گرایي، وطن دوستي، آزادی

گردیم و با  ها آگاه مي ها و نارضایتي سرانجام و حرمان عارف و عشقي کما بیش از امیدها و آرزوهای بي

شویم که از آن روزگار تا به امروز  های اقشار متوسط شهری جامعۀ ایراني آغاز قرن بیستم آشنا مي شكوه

ر به بیان معضالت و آرزوهای ظاهراً شود. در حالي که اشعارنسیم شمال بیشت در گوشه و کنار شنیده مي
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نام و نشان و فرودستان شهری و  های بي درمان توده پردازد و دردهای بي کوچک ولي تحقق ناپذیر مي

 جوید. روستایي را مي

یابد دیگر  در دورۀ مشروطه پیوند شاعر  با طبیعت همچنان باقي است؛ اما مضامین متفاوتي مي

بلكه هدف شاعر فراتر از این  پردازند طبیعت نمي ایي و تنها توصیف محض شاعران به طبیعت از لحاظ زیب

یابد تا بتواند سخن خود را درمیان عناصر طبیعت بیان کند و بیشتر به بیان  هاست شاعر فرصتي مي حرف

پردازند مسائلي که اوضاع نابسامان و وجود وابستگان و قدرتمندان  مسائل سیاسي اجتماعي عصر خود مي

ها و سخنان خود را بیان  هدهد که بتواند آزادانه خواست به نظام استبدادی جامعه به شاعر این اجازه را نمي

توان گفت بیشتر این شاعران مخصوصاً میرزاده عشقي، عارف قزویني و نسیم شمال  در خیلي  کند اما مي

کردند و  گذاران را در اشعارش بیان مي موارد باصراحت اوضاع نابسامان جامعه و خیانت رجال و خدمت

های مختلف از عناصر  این شاعران با نمادها و تمثیلهمین امر نیز باعث قتل میرزاده عشقي شد.  در واقع 

طبیعت در پي بیان خواسته خود و مردم هستند و شاعر این کار را برای خود یک وظیفه و امر مهم و یا 

 داند.  یک تكلیفي بر گردن خود  مي

عارف  بردن به پیوند طبیعت با مضامین سیاسي اجتماعي جامعه در اشعار میرزاده عشقي، ما برای پي

با جداسازی اشعار مربوط به  پردازیم تا قزویني و نسیم شمال به بررسي تک تک اشعار این شاعران مي

 ببریم . و عناصر طبیعت پيطبیعت و تحلیل این اشعار به پیوند بین شعر این شاعران 

 

 الف(بیان مسأله

   ک قمر تا مرکز زمین.ی مدبره همه چیزهاست در عالم طبیعي که عبارت است از زیر فلطبیعت قوه

 (172 :1335)دهخدا، 

-جویي و هرگونه دینگرایي و لذترفت که مادهگرایي در فلسفه قدیم در معنایي به کار ميطبیعت

 (.1: 1382گرفت )اکبری،  گریزی را دربرمي
در ادبیات فارسي، توجه ادیبان به طبیعت بسیار چشمگیر است؛ تا آنجا که توصیف طبیعت، یكي از 

چنان که توجه به طبیعت در آثار گو بوده، آنبارزترین مضامین مورد استفاده ی بسیاری ازشاعران پارسي

اند. دیگر شاعراني هم که حد برجسته بوده است که به شاعر طبیعت معروف شده برخي شاعران تا بدان

توان دید،به ر آنان نمياند، یعني صرف وصف طبیعت را در شعطور مستقیم و صرف به طبیعت نپرداختهبه
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ها به کار ها تصویرهای گوناگون طبیعت برای بیان اندیشه اند و در شعرهای آننحوی با طبیعت درآمیخته

 (94: 1362برده شده است. )دزفولیان، رشیدی، 

گیری یافته است و این تأثیر را در اشعار خود به تأثیر گذاشته به ویژه در آثار ادبي و هنری نمود چشم

اند طبیعت تقریباً در مرکز صورت عناصر خیال متعدد به ویژه استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز نشان داده

نگرند. )شوهاني، ی همه شاعران قرار گرفته است اما هر یک به طرز خاص خود به آن مينگاه شاعرانه

 (2-1: 1363تكش، 

-تنوع آن در ارتباط بوده و مظاهر زیبایيهای مباز انسان با طبیعت و جلوهراز دیکاربردی که عناصر 

 طبیعت در شعر شاعران دارد :های طبیعت بر اندیشه آدمي 

 

 صور خیال مبتنی بر عناصر طبیعت )تشبیه، استعاره و.... (

 کنند گونه حاالت و عواطف درونیشان را بیان ميدهند بدینطبیعت را طرفین تشبیه قرار مي

 مثال : 

 سیــهسیل سرشكم چكیدنامه 

 

 ه که مجبورم اختیار ندارمآ 

 (21 :1381عارف قزویني، )     

 سرشک را درگستردگي به سیل مانند کرده است.

 بینم گر چه بنده دنیا روان چـو آب مي

 

 بینم در این آب روان غرقاب مي ولي خود را 

 (193: 1389، نسیم شمال)             

 دنیـا را به آب مانـــنـد کرده است.

 شیرانه بجوشیدکه هنگــام شكــاراست

 

 مردانه بكوشید که دشمن به کنار است  

 (195 :)همان                          

 موقع خدمت همه مانند خر                                       جمله اطباش، به گل ماند، در

 (424، 1357میرزاده عشقي، )
 

 پیوند زدن معشوق وعشق با طبیعت 

 زنند: کنند و با آن پیوند ميمعشوق را به یكي از عناصر طبیعت تشبیه مي
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 زلف تو سیل است روی تو چون گل

 

 گر همدم دسـت بیم خارندارم 

 (21: 1386)عارف قزویني،           

 داند. شاعر در این بیت زلف معشوق را مانند سیل و روی او را مانند گل مي

 گاه از حسن گلرخان گوید 

 

 گاه از عشق عاشقان گوید     

 (843: 1362، نسیم شمال)         

 زیبایي چهره را به گل مانند کرده است.

 الله عذارا تو غزال مني  

 

  راحت دل رفع مــالل مني 

 (848همان، )                       

 عذار یا رخسار را به الله مانند کرده است.

 ازعناصر طبیعتاستفاده نمادین  نماد گرایی یا

 گیرند.از عناصر مختلف طبیعت در راستای بیان فكر و اندیشه خود بهره مي

 کردم        که تا مردم ببینند این جمال قد و باال را پر طاووس نصرت را به تارک نصب مي

 (193)همان:                                                                               

 توان نماد حكومت دانست.را در اینجا ميطاووس 

 به هیچ مملكت و ملک این نبود و نیست

 

 به دست گرگ شباني رها کند گله را 

 (91: 1386)عارف قزویني،            

 باشد. جا نماد تجاوز و درنگ مي گرگ در این

 ات ای شیخبرو که جغد نشیند به خانه

 

 کردیها که تو محتاج بوریا چه خانه 

 (71)همان:                           

 بودجغد نماد شومي و نحس 

 توصیف طبیعت در شعر دوره ی قبل از مشروطه

اند شاعر تنها در چارچوب موازین مقبول این در واقع مخاطب شاعر درباریان بودههای نخستین هدردور

نخستین قاعده و شرط قبول است مهارت توانست هنر خود را به نمایش بگذارد. بیان استادانه  محیط مي

  ای است برای قرین ساختن بیان تعیین کننده مضامین و تصاویر نیز هست تشبیه و استعاره وسیله در
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)سمیعي  گر شود واقعیتي بیرون از طبیعت؛ زیبایي طبیعت در نهایت باید تنها در زیبایي صوری شعر جلوه

 (.133گیالني، 

بین انسان و طبیعت گسستي وجود دارد که شاعر و هنرمند را برآن  در شعر کالسیک فارسي اغلب

ی دارد تا از دیدگاه ناظری عیني به طبیعت بنگرد طبیعت محمل اندیشه او نیست بلكه موضوع اندیشه مي

« جانبي»ای عین رابطهو  ذهن ،ی انسان و طبیعتاوست از این رو از دیدگاه منتقدان در این ادوار، رابطه

 (.216-217: 1377)پورنامداریان،  است« تناظری»ثر و حداک

-هایي از عنصر واالیي روبهگاه ممكن است دراشعار و قصاید شاعراني همچون نظامي و خاقاني با نمونه

رو شویم؛ با وجود این نباید فراموش کرد حتي در چنین توصیفاتي از طبیعت )برای مثال وصف صبح در 

مواجهیم به عبارت  «واالیي بدیعي»رو باشیم با روبه« واالیي طبیعت»با که دیوان خاقاني( بیش از آن

کند کالم فاخر و تصویرهای ذهني خالقانه و گونه تصاویر آنچه ما را متحیر و مجذوب ميدیگر در این

گرایانه و  های عظیم بدیع و رازآلود خلقت که سرآغاز تغییر نگاه طبیعتتخیالت شاعرانه است نه جنبه

: 1361)کوپا، اسماعیلي؛ گرددهای پس از مشروطیت باز ميبه طبیعت به مفهوم امروزی به سال توجه

152-153.) 

 طرح مباحث سیاسی واجتماعی درقالب توصیف طبیعت 

ابعاد وسیع سیاسي، اجتماعي و فرهنگي نهضت مشروطه جهش فكری عظیمي را در بین شاعران و 

عظیمي در ادبیات ایجاد کرد مسلم است که این تحول تحت  نویسندگان ایران به وجود آورد و تحول

های شاهان  تأثیر آشنایي نزدیک ادیبان ایراني با تحوالت جدید فكری اجتماعي اروپا و نیز ظلم بیدادگری

حد آنان به جان و مال و ناموس ملت بود. شاعران الفاظ و مضامین تازه  و درباریان و تعدی و تجاوز بي

ی نقد عاطفي در آن به اوج رسیده بود عناصر  بردند که زمینه ي و انتقادی را به کار ميسیاسي و اجتماع

شعری نیز تحت تأثیر این عواطف دگرگون شد تخیل، آهنگ، زبان و شكل شعر تغییر کرد شاعران قریحه 

با  و استعداد شعری خود را درخدمت به وطن آزادی خواهي برانگیختن احساسات ملي و میهني و مبارزه

ها با زباني  جهل وخرافات به کار گرفتند اشعار با هدف رویارویي صریح با مسائل و روشن کردن افكار توده

 (.21-16: 1382روشن و ساده سروده شد )کریمي موغاری، 

هایي از طبیعت و جهان عیني  گرایي در شعر معاصر فارسي توجه به جنبه های طبیعت یكي از ویژگي

گر ماللت انزجار، تباهي،  است که به دلیل اشتمال بر فضاهای نیمه روشن یا تاریک در خواننده تداعي
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اعي و طرح اجتم-زوال و نیستي است که روی آوردن به این نوع طبیعت معلول تحوالت فلسفي، سیاسي

ی توجه شناسي و زیباشناسي دو قرن اخیر در اروپاست که اولین نمونه های خود در مباحث انساناندیشه

ی عشقي مشاهده کرد )کوپا، توان در عصر مشروطه و در اشعار میرزادهبه این نوع طبیعت را مي

 (.143: 1361اسماعیلي؛

شاعران قرار دارد به گفته الیزابت درو  درشعر مدرن فارسي طبیعت در کانون توجه بسیاری از

درشعری که از طبیعت سخن بگوید درهمه اعصار مورد نظر شاعران است اگرچه نوع آن به اختالف ذوق »

 ( .318: 1381)شفیعي کدکني، « هر دوره و حساسیت شاعران متفاوت است

نوع وسیعي از تصاویر شعری های نوجویانه شاعران تتأثیر و بازتاب طبیعت بسته به نوع نگرش و تالش

 گذارد.را به نمایش مي

ما در این پژوهش به بررسي کلیه اصطالحات و واژگان و ترکیبات مرتبط با طبیعت اعم از جاندار و 

سي پیوند طبیعت با شعردر اشعار سه شاعر تأثیرگذار دوره مشروطه رجان و تلفیقي از این دو و به بربي

 پردازیم.، نسیم شمال( مي)میرزاده عشقي، عارف قزویني

های مختلف داشتند ابتدا بیشتر مضامین وصف طبیعت و طبیعت در  با توجه به تفاوت که در دوره

خدمت مدیحه بود بر خالف شاعران دوره بعدی که بیشتر به بعد دنیای دروني توجه دارند از گذشته تا 

تحول و دگرگونگي شده است و در دوره ای نسبت به طبیعت پیدا کردند و دچار  کنون فهم و دید تازه

رود که از طبیعت برای بیان مقاصد سیاسي، ای به کار مي مورد بحث ما یعني دوره مشروطه به گونه

 گیرند. اجتماعي و ... خود بكار مي

 توصیف طبیعت در شعر دوره مشروطه

ی آن که نتیجه در دوران مشروطه حادثه اجتماعي مهم موجب حرکتي ژرف در افكار ایرانیان شد

شود و سبب به وجود آمدن نیازهای ادبي جدید گردید. هر نهضتي  باعث شد که تعلیم و تربیت عمومي 

های گذارد و شاعران و نویسندگان به تجسم آرماندر حیات ادبي محیط خود و گاه مناطق دیگر اثر مي

ل اجتماعي است شاعران مضامین پردازند. در این دوره ادبیات آینه احوا آن نهضت در آثار خویش مي

 ( .34 -32: 1384کردند )تشكری،  های کهن بیان ميجدید را در قالب

 شعر دوره مشروطه در حقیقت بینابین است یعني بین پایان شعر کالسیک و آغاز شعر نو قرار دارد.
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که شعری  شود به این معناشعر مشروطه که در واقع شعر گذار در تاریخ ادبیات معاصر محسوب مي»

 (.1: 1388لنگرودی، « ) است بینابیني و در اصل پلي است مابین شعر کالسیک و شعر نو

تر با مشروطه فرمانروایي با مضامین است و این مضامین حاصل برخورد واقعيدر شعردوره 

گرایي اذهان خام و ناپخته عامه مردم در ای برای روشنرخدادادهای معاصر است شعر مشروطه وسیله

ی جامعه ایران. وطن، ملت، آزادی،  قلمرو سیاسي و از دیگر سو ابزاری است برای گزارش زندگي نورسته

قانون، استبداد، استعمار، جهل و خرافات، زن، تجدد و مظاهر آن و علم و مشروطه جملگي برساخته یک 

 (.78-72: 1384های شعر دوره مشروطه است )آژند،  نظام هماهنگ سیاسي، اجتماعي و مؤلفه

 توصیف طبیعت درشعر میرزاده عشقی 

طلبي شاعران و خواهي و کمالدوستي، آزادیجویي، وطنانقالب مشروطه با موجي از آرمان

ی حیات اجتماعي و مبارزات ضداستعماری و ضد استبدادی کشاند اما نویسندگان بسیاری را به عرصه

نویسندگان را به واکنش دفاعي و نفي وضع شكست نهضت مشروطه و حوادث پس از آن شاعران و 

های خویش موجود سوق داد یكي از پرشورترین شاعران این عهد میرزاده عشقي است او ضمن نوجویي

ی های شاعران رمانتیک فرانسه بود در واقع طبیعت را برای توصیف اوضاع اجتماعي زمانهمتأثر از اندیشه

اهي عصر خویش را با تصاویری بیان کند که تا آن زمان در خود به کار برد عشقي کوشید سیاهي و تب

شود که  او با تصویری به تاریكي گراینده از طبیعت آغاز مي« کفن سیاه»سابقه بود شعر شعر فارسي بي

درآن خورشید در تكاپوی غروب است دهر مبهوت شده و رنگ رخ دشت پریده است دل خونین سپهر از 

خورشید چرخ را سیاه پوش کرده است در این حال شاعر همراه کارواني در افق غرب آشكار شده و رحلت 

پوش یكي چون سیه»آید در نظر او این ده حوالي مدائن به دهي که در کنار رودی قرار دارد فرود مي

است و شاعر که بیخ جنون در جانش ریشه دوانیده است راه صحرا و قبرستان را در « مادر دختر مرده

 (.153:1361شتابد )کوپا، اسماعیلي،  و از خانه به قبرستان مي گیرد پیش مي

ی میرزاده عشقي که وصف طبیعت در آغاز شعر با نگاه فردی شاعر و «برگ بر باد رفته»و در منظومه 

رنگ محلي محیط استانبول همراه است پیوند عاطفي و همدالنه با طبیعت و تداعي خاطرات گذشته و 

ای کامال رایج است در این شعر نیز شاعر با دیدن برگي که تأمل در طبیعت پدیدهتصویر معشوق از طریق 

افتد کشاند به یاد خاطرات عاشقانه خود ميشود و باد آن را به هر سو مي با وزش باد از درخت جدا مي

 (.119: 1389)جعفری، 
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 مین کرده ز گردون پرتابمن به دشت اندر و دشت آغش سیمین                     نقره گردی به ز   

 مهتاب چو درختان بریده ز کمر در به چمن               دشت، آغشته کران تا به کران در سیماب... 

 با همه خامشي آنان به سخن با من و من                    زیر پایم همه جا جمجمۀ خلق کهن    

 دلي در دهنم مرده سخن قدم گویي از مرده صه  بر سر خاک سر خلق قدم هشتم آن شب بسي الق    

 (219-215: 1357)میرزاده عشقي، 

 انگیز وطن که از عناصر طبیعي در توصیف آن به کار برده است:ی اوضاع رقتدر باره

 بهار را به پاییز ما دیده دوز

 چو مار است بر سنگ و سنگم به چنگ

 

 تو با کلک کانون آموزش به سوز 

 درنگ نگ باشد کنونمبسي ن

  (387)همان: 

 و همچنین در ابیات زیر از مظاهر طبیعت در بیان مقاصد خود بهره گرفته است:

 کند فشاني مي باز طبعم بیشتر آتش             کنم       پاشي مي برآتش دل آب« بصر»وز             

 (316)همان: 

 کند مي« گستراني خوان»هیئتي هم بهرشان      اند      های آنگلوساکسون برآن بنشسته گرگ          

 باغبان زحمت مكش کز ریشه کندند این درخت خ دنیا نام ایران بست رخت      دیگر از تاری           

 (311)همان: 

توان آتش را گیری از این عوامل در پي آن است که اوضاع نابسامان را سامان دهد ميشاعر با به بهره

نماد روشني و سر و سامان گرفتن دانست. گرگ که در ادبیات فارسي نماد تجاوز و نماد آشفتگي و آب را 

 ها نسبت داده است.گلوساکسونآندرنگي است را به 

 توصیف طبیعت در شعر عارف قزوینی 

پرداز با سازی شهرت دارد تا شاعری از انقالبیون بود شاعری سنتيعارف قزویني بیشتر به تصنیف

نگری اصالً قابل قبول نیست و هایش از جهت هنری و عمق جهاناجتماعي، سروده –عالیق سیاسي 

 (.111: 1361اجتماعي است )زرقاني،  –هایش مشتمل بر مضامین سیاسي عوامانه است تصنیف

 و زغن شد                    بهاری تهي از زاغ ردر باچمن شد         هنگام مي و فصل گل و گشت        

 دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد         ختن شد       گری رشۀ از ابر کرم خطّ       
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 (319: 1381)عارف قزویني، 

 

 توصیف طبیعت در شعر نسیم شمال

نسیم شمال در واقع مفسر سبک و سیاق مالنصرالدین در ایران است او گوشه و کنارهای زندگي  

موضوعات همه پسند و همه جایاب را در جامعه شعر کاود وحتي مضامین و اجتماعي و سیاسي را مي

کند، الگوی او در این راه پر سنگالخ روزنامه  پروراند که دل و دماغ خواننده را تسخیر ميچنان مي

های فهم سیداشرف نسبتي بنیادی با مسائل زمانه و همه پذیری مالنصرالدین است اشعار بازاری و عامه

-خواهد در آن تحولي رخ دهد در حد نخالهرهنگ بومي خود است و اگر ميآنها دارد سید اشرف پایبند ف

اش منشأ در طبقه زدایي فرهنگي و ستردن خرافات از چهره آن است از طرف دیگر چون پایگاه اجتماعي

خانماني و گرسنگي و درماندگي و رنج معیشت در نزد او معنا دارد و زنده فرودست جامعه دارد و فقر و بي

-هایي که طبع طنزپرداز و آزادمنشي و سرسختي سیداشرف بر پیكر استبداد وارد ميار است ضربهو جاند

 (.244-247: 1384زند )آژند، کسي نميکند هیچ

آید اشعار او در بیداری مردم و تهییج و تحریک سیداشرف الدین در خدمت مبارزه با استبداد در مي

دهد هر حادثه که مربوط به شكست و پیروزی مردم است در يآنان تأثیر بسیار دارد هر واقعه که رخ م

خواهان قرار شود او با درک رسالت و تعهد خود شعرش را در اختیار انقالبیون و آزادی شعر او متبلور مي

 (.113دهد )همان : مي

 شعر او از جنبه زباني پیشرفت زیادی دارد اما با این حال از جنبه تخیل ضعیف است. 

داند اما معتقد است که شعر او شفیعي کدکني نیز شعر اشرف الدین را از لحاظ تخیل ضعیف ميدکتر 

از جنبه زباني پیشرفت بسیاری داشته و این مسأله هم به لحاظ واژگان و هم به لحاظ ساختمان جمله 

 (. 96:1356قابل مالحظه است)شفیعي کدکني، 

عر )میرزاده عشقی، عارف قزوینی، نسیم عناصر طبیعی استفاده شده در دیوان این سه شا

 شمال(

 عناصر اربعه )آب، باد، خاک، آتش ( -1

 اماکن طبیعي )صحرا، بیابان، وادی، بادیه، کوه، دشت، آشیانه، بوم، زمین، آسمان، بر( -2

 بالیای طبیعي )سیل، طوفان، گرداب و...( -3
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 توقیت )روز، شب، ماه، سحر، شفق، صبح( -4

 ، ماه، قمر، عطارد، آفتاب، ...(«ستاره»چرخ، فلک، اخترطبیعت افالکي)آسمان، گردون،  -5

 پیوستگان آب)جوی، چشمه، رود، بحر، دریا، آب ( -9

جانوران )مار، شتر، باز، خر، آهو، زنبور، گوساله، گوسفند، کرکس، شاهین، غراب، عقاب،  -7

 عقزب، صعوه، شیر، بلبل، گنجشک، موش، پلنگ، سگ، گرگ و....(

 خس و..( جمادات )سنگ، خار،-8    

ها )گل، بوستان، گلستان، چمن، گیاه هرز، گلبن، گلزار، درخت، برگ، باغ، گندم، سرو، رستني-6

 نهال و...(

مورد از ابیات غزلیّات خویش به آتش اشاره و در بسیاری از این ابیات با استفاده  41عارف قزویني در

کند در اثر هر  مورد نظر خود استفاده مياز مفهوم آتش به عنوان نمادی برای بیان ظلم و ستم و مقاصد 

سه  شاعر سگ، خر و شب که بیشترین کاربرد را درشعرشان دارد نماد ظلم و ستم و تاریكي و فساد به 

 کاربرده شده است.

پردازند حرف دلشان یكي های جامعه ميهر سه شاعر شاعری وطني است و بیشتر به بیان نابساماني

شود و مفاهیم  تر ميخورد متحولدیگر هر چه باد زمان بر شعر مشروطه مي است منتها با زبان و بیان

های کهنه و نو در جامعه عمق بیشتری پیدا یابد تقابل گرایشبازد و معناهای جدید مي نخستین رنگ مي

 (.66: 1384دهد )آژند کند و کارکرد اجتماعي سیاسي شعر را بسط ميمي

کنند با نماد قرار دادن عناصر طبیعت هرچه خویش استفاده مي طبیعت برای بیان مقاصداز عناصر 

 توانند به صورت غیرمستقیم بیان کنند مثال:خواهند ميمي

 خر صاحب اختیار گشته است  

 

 است سگ مصدر کار و بار گشته  

 (178: 1362)نسیم شمال،            

 

قرار داده تا از این طریق بتواند سخن خود را  لیاقت و نادان جامعهدر اینجا خر و سگ را نماد افراد بي

 بیان کند.

 کنيه ميــگاه ز قول گاو و خر نقل مقال

 

 کنيکني به آن قباله مياین حواله مي 

 (173)همان:                            
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خر که نماد اند عناصر طبیعت مانند گاو و با بیان این بیت افراد فاسد جامعه را مورد خطاب قرار داده

های بد جامعه را نماد حیواناتي مانند سگ، کودني و جهل است به کار برده. نسیم شمال بیشتر شخصیت

 خر، گرگ، قرار داده است.

 

 االت اصلی پژوهشب(سؤ

 .درشعر سه شاعر مشروطه کدام عناصر طبیعت بیشتر توصیف شده است؟ 1

 .توصیف طبیعت در خدمت ایجاد کدام مضامین است؟2

 جان است؟ .کدام یک از عناصر بي جان و کدام جاندار و کدام تلفیقي از جاندار و بي3

 

 (هدف)اهداف(پژوهشج

بررسي پیوند توصیف طبیعت و ایجادمضمون در شعر سه شاعر عصر مشروطه )میرزاده عشقي، عارف 

که دغدغه گرایي درشعرشان است و این قزویني، نسیم شمال( و برجسته نمودن نقش طبیعت و طبیعت

اند و برای بیان چه  گیری از طبیعت و مظاهر آن چه بوده است و چه دیدگاهي داشته هر کدام از بهره

اند و بیان توانایي هر کدام از سه شاعر در برقراری ارتباط بین اجزا و  مضامیني از طبیعت الگوبرداری کرده

امین سیاسي و اجتماعي و دیني با که به کدام مض عناصر طبیعت با حاالت و احساسات شاعرانه این

 پردازد.  استفاده از عناصر طبیعت مي

گرایي و گرایش آنان به طبیعت در  ما برآنیم تا با بازخواني آثار سه شاعر دوره مشروطه به طبیعت

 اشعارشان بپردازیم. 

 

 (ضرورت و اهمیت پژوهشد

شعر این دوره ایجاد کرده حال چون دوره مشروطه یكي از دوران با ارزش است و تحول عظیمي در 

 اند بنابراین الزم است بیشتر به این دوره توجه شود.  که به این دوره توجهي نكردهآن
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 ی پژوهش پیشینه(ه

های مختلف از دیر باز مورد توجه  گرایي در آثار نویسندگان مختلف در دوره بررسي طبیعت و طبیعت

 دوستداران شعر وادب بود. 

 پژوهش های مرتبط به موضوع:  

ی گل و درباره« گل و گیاه در ادب منظوم فارسي»غالمحسین رنگچي درکتاب خود  -

 ی مغول اشاره کرده است.گوی تا ابتدای دورهگیاه در آثار شعرای فارسي

به مطابقت نمادها رمزها و « نماد و رمزهای گیاهي در شعر فارسي»حمیرا زمردی در  -

شاعر بزرگ  5و نیز اشعار  8نباتات با متون برجسته منظوم فارسي از آغاز تا قرنکاربردهای ادبي 

 معاصر پرداخته است. 

به بررسي « توصیف طبیعت در شعر شعرای مشروطه»محبوبه علي عسگری کاشاني در  -

اصطالحات و واژگان و ترکیبات مرتبط با طبیعت در اشعار چهار شاعر دوره مشروطه )ملک 

 فرخي یزدی، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهاني( پرداخته است. الشعرای بهار،

به « گرایي درشعر فروغ فرخزادنمودهای طبیعت»رضا صادقي شهپر و ندا کریمي در  -

 پردازد.بررسي مواجهه فروغ با طبیعت و چگونگي بازتاب طبیعت و عناصر آن درشعر وی مي

درباره توجه به « شعر معاصر فارسي طبیعت سیاه در»فاطمه کوپا و محمد اسماعیلي در  -

هایي از طبیعت طبیعت و تغییر مضمون آن با توجه به مسائل مختلف اجتماع و توجه به جنبه

 پردازد.که به بعد تاریک و نیمه روشن جامعه مي

مادر این پژوهش برآنیم که به بررسي پیوند توصیف طبیعت و ایجاد مضمون در شعر عصر مشروطه  

ای از های طبیعت داشتند تا گوشهاینكه چه هدف و غرضي از بیان و استفاده از مظاهر و جلوهبپردازیم و 

 های شاعران بزرگ را مورد بحث و بررسي قرار دهیم.  این هنرنمایي

 

 روش اجرای تحقیق(و

آماری ما در این پژوهش دیوان  ۀای و براساس تحلیل محتواست و جامعروش پژوهش کتابخانه

 نسیم شمال است. میرزاده عشقي، عارف قزویني و
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 فصل دوم

 مبانی نظری
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 طبیعت و طبیعت گرایی-2-1

طور که در علوم مختلف نیز معاني متعدد و  غت دارای معاني مختلفي است؛ هماندر لطبیعت 

معنای سرشت، نهاد، خوی، غریزه، سجیه، ماده و جهان مادی گوناگوني دارد. طبیعت از مادۀ طبع به 

ره همه چیزهاست در ی مدبّاند. طبیعت قوه گفته یع اربعه( ميقدما آب، باد، خاک و آتش را )طبا است.

 .(172: 1335دهخدا، عالم طبیعي که عبارت است از زیر فلک قمر تا مرکز زمین )

شود.  حواس مادی انسان قابل درک است، گفته ميطبیعت در تعریف عام، به هر آنچه که با 

نامند. طبیعت  شوند، عناصر طبیعي مي محسوساتي را که در عالم خارج و جهان پیرامون شناخته مي

ها  گرفت و معني اصلي آن تا قرن گریزی را دربرمي گرایي و لذّت جویي و هرگونه دین ماده»گرایي: برابر با 

 .(11: 1381)فورست، « همین بود

چنان که نمایان است و دادن نقش محوری به طبیعت در فرایند  توصیف دقیق جهان بیرون، آن

 توصیف آن، توصیف طبیعت گرایانه است.

ها، حیوانات، گیاهان، ابرها،  مصادیق بارز طبیعت عبارتند از: زمین، آسمان، کوه، دشت، دریا، رودخانه 

توان تقسیم کرد که  بادها، رعد و برق. به طور کلي عناصر طبیعت را به دو دستۀ آسماني و زمیني مي

و... است. عناصر طبیعي های فلكي  عناصر طبیعي آسماني شامل ستارگان، ماه و خورشید، افالک و صورت

ها در قرآن  زمیني از قبیل آب، باران، ابر، باد، کوه، نهر، چشمه، دریا، حیوانات، گیاهان و درختان و جز آن

 .(52: 1385کریم است )رستمي، 

 

 تأثیر طبیعت بر طبع و روان شاعران-2-2 

ط زیست نقشي عظیم در ها و به طورکلي طبیعت و محی آب و هوا، درختان و گیاهان، غذاها و میوه

روی  گذارد و میانه های فردی اثر مي زندگي بشردارند. سالمت محیط  زیست بر هوش و استعداد و لیاقت

روی در محیط زیست است. دانشمندان مسلمان نیز با توجه به طبیعت و  در اخالق و منش متأثر از میانه

های مختلف  میان آورده و با مقایسه جامعهآور آن بر جسم و جان سخن به  محیط زیست، از تأثیر حیرت
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اندیشه و نیز خصوصیات ظاهری آنان تبیین  بشری، تأثیر فراوان طبیعت و محیط زیست را در رفتار و

گذارد و شخصیت او در محیط  اند. انسان موجودی اثرپذیر است؛ محیط اطراف در او اثر مي کرده

تأثیر دو محیط قرار دارد: نخست محیط اجتماعي  تكون شخصیت انسان، تحتیابد.  اش شكل مي زندگي

های فرهنگي از قبیل مطبوعات،  که شامل خانواده و مدرسه و دوستان و همكاران و همسایگان و محیط

ها،  ها و دشت ها، کوه جغرافیایي: وجود پستي و بلندی هاست. دوم محیط وسایل ارتباط جمعي و جز آن

نور خورشید، کیفیت آب و هوا و خالصه موقعیت جغرافیایي محیط  ها، چگونگي تابش وزش بادها و نسیم

آورد. متفكران و دانشمندان مسلمان از  زیست، هر یک زمینه خاصي را در تن و روان آدمي فراهم مي

 اند. فیلسوف بلند آواز مسلمان، ابن هایي آن را یادآور شده دیرباز به این نكته توجه داشته و به مناسبت

دانست. وی  یابي تن و روان آدمي مؤثر مي در چگونگي سامان های زمین را و بلندیسینا، پستي 

بر این باور بود که  شمرد و متقابالً االکي و دلیری ميکوهستاني بودن منطقۀ سكونت انسان را سبب چ

 .(19: 1364پستي و خفگي منطقه سكونت، افسردگي و بیماری را در پي دارد )پاژ، 

ترین و برترین عضو.  ت از طبیعت. انسان عضوی از طبیعت است و البته که مهمشاعر هم نمودی اس»

شاعر حس انساني خود را بي هیچ  -انسان قدرت تصرف و تسلط در عناصر طبیعت را داراست. اگر انسان

قید ادبي، مذهبي، اجتماعي و... بیان کند طبیعت درون خود را محور توصیف خود قرار داده است و این 

های  گرایي است. توجه به طبیعت دروني انساني و ابراز و آشكار ساختن حس  د نیز نوعي طبیعتفراین

گرایي است. بدیهي است  گرایان برای پرواز در آسمان طبیعت دروني فردی و انساني شاعر، دیگر طبیعت

تي انسان مربوط های انساني که به بعد حیواني و نبا پروا حالت و عواطف و احساس قید و بي که توصیف بي

ها،  های گوناگون جوامع بشری مذموم بوده است. در همۀ این دوران است که در طول دوران شود. کاری مي

اند که انسان را از بازگو کردن هر آنچه دیده بود و حس  قوانین اخالقي، مذهبي، اجتماعي و... وجود داشته

واني نیست و دارای بعد روحاني و بزرگوارتر نیز داشت. چرا که انسان فقط دارای بعد حی کرده بود بازمي

  .(19: 1364)عابدی، « هست که او را شایستۀ به دوش کشیدن نام انسان کرده است

 

 سیمای طبیعت در قرآن-2-3 

طبیعت و مظاهر طبیعت در طول تاریخ در جایگاه خویش قرار نداشته؛ گاه در حد معبود مطرح گشته 

و گاه طبیعت دستگاه معارض با خداوند متعال فرض شده است. از نظر قرآن طبیعت نه تنها دستگاه 
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در  آید. از سوی دیگر معارض با خدا نیست بلكه معرف عظمت و قدرت و نیز مظهر علم به شمار مي

تواند به جای خدا تلقي و شریک وی  دیدگاه قرآن طبیعت دارای مفهومي است که به هیچ وجه نمي

پنداشته شود. براین اساس قرآن به زیبایي به تمجید طبیعت پرداخته و ارتباط صحیح طبیعت با خداوند 

بشری را از دام زنجیرها و نیز ارتباط معقول طبیعت با انسان را به خوبي تبیین کرده است و به واقع تفكر 

و اوهام رهانیده و شناختي صحیح و منطقي از نظام هستي و طبیعت به او ارزاني داشته است )رستمي: 

1385 :39). 

ای رقم زده که در دامن طبیعت رشد کند و به طور کلي  خداوند متعال سرنوشت انسان را به گونه

اهب الهي در خدمت انسان قرار گرفته تا نیازهای او بدان نیازمند باشد. مظاهر طبیعي نیز به عنوان مو

سان قرآن از زوایای گوناگون به طبیعت نگریسته و به برخي  ساز بقا و حیات او باشد. بدین برآورد و زمینه

های طبیعت سوگند یاد کرده، مظاهر طبیعي را آیات الهي شمرده و از این راه، انسان را به  از پدیده

های فلسفي، اخالقي و اجتماعي، قرآن  بر در آن فراخوانده است. برخالف همۀ کتابشناسایي طبیعت و تد

 .(13: 1364ها و تعبیرهای خود را با توسل به آثار طبیعت آورده است )پاژ،  بیشتر تمثیل

شنود. توالي منظم  انسان متفكر در سكوت طبیعت، ندای روح الهي و موسیقي ساحت ملكوتي را مي

پایان در همۀ قلمروهای طبیعت، انسان را به واقعیاتي پایدار  های بي ، دگرگونيشب و روز و فصول

ور، هر درخت، بازتابي از درخت بهشتي و هر گل آیینه صفا و پاکي  رهنمون است. در نظر انسان اندیش

 توان در طبیعت به عنوان تجلي الهي بر انسان بهشتي است که انسان در آرزوی دستیابي به آن است. مي

اندیشید؛ زیرا واجد پیام مابعدالطبیعي و نمایانگر ذات یگانه و صفات متعدد اوست. طبیعت حتي برای 

اند،  کساني که چندان کماالتي در امور معنوی ندارند، ولي به زیبایي و حضور معنوی طبیعت حساس

به غایات های حریص که فقط  سخاوتمند است؛ همین دلیل صیانت از طبیعت در برابر یورش انسان

ای معنوی است. از این رو بسیاری از کساني که احیاگر میراث معنوی  اند به راستي وظیفه دنیوی دل بسته

بشرند از جان و دل به طبیعت عشق ورزیده و با همدردی و بصیرت بسیار دربارۀ آن سخن گفته و مطلب 

 .(14: 1364اند )پاژ،  نوشته

ها و حاوی  قرآن کتاب هدایت برای انسان»رده است: محمد حسن رستمي در کتاب خود چنین آو 

المعارف علمي نیست و  ها نیاز دارد. قرآن دایرۀ همۀ چیزهایي است که بشر در حوزۀ ایمان و عمل بدان

توان کتمان کرد که در  های متغیر علمي تطبیق داد؛ ولي از طرف دیگر نمي نباید لزوماً قرآن را با نظریه
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های طبیعي شده است که این نه برای آموزش علوم بلكه هدف آن تشویق  ه پدیدهر بقرآن اشارات مكرّ

مردم به یادگیری علوم طبیعي و در نتیجه توجه به عظمت خلقت و درنهایت نزدیک شدن به خالق متعال 

ها توجه کنند، نه اینكه  های مهمي وجود دارد که دانشمندان مسلمان به آن است. پس در آیات علمي پیام

شان را صرف اثبات اعجاز علمي قرآن یا سازگاری آن با علم روز کنند. به عبارت دیگر قرآن کتاب  ام همتم

شناسي یا کیهان شناسي نیست؛ قرآن کتاب انسان سازی است. گفتگو از  شناسي، زمین فیزیک، گیاه

هایي  رگي حكمتها برای آگاهانیدن انسان و رهنموني او به عظمت و ست آفرینش جهان و انواع آفریده

های مهمي از  است که خداوند در آفرینش به کار برده و این هیچ منافات ندارد که در این قبیل آیات نكته

های پیشرفت علمي  ها زمینه قوانین حاکم بر پیكرۀ شكوهمند طبیعت وجود داشته باشد که تأمل در آن

: 1385)رستمي، « شود توجیه ميبشر را فراهم آورد و بر همین اساس تشویق به کاوش در طبیعت 

119).  

 

 طبیعت در اسطوره و باورهای ملل-2-4

کند: تا کودک است،  آدمي در هر مرحله از زندگي خود، طبیعت را با چشمي متفاوت مشاهده مي

های طبیعت دلش را به شعف  ها و زیبایي لرزاند؛ در دورۀ جواني، جلوه بزرگي و هیبت طبیعت دلش را مي

سازد؛ و در دورۀ بزرگسالي، نگاهش به طبیعت متفاوت و همراه با تأمّل  احساساتش را شكوفا ميآورد و  مي

 شود. و درنگ مي

رسیم در متون مزدیسنا نیز  در مراتب وجودی از مرحلۀ جمادی، نباتي، حیواني به مرتبۀ انساني مي

پند امورایي از آب و گیاه اعتقاد براین است که گوهر تن زردتشت به دست خرداد و امرداد، دو امشاس

های مختلفي که مربوط به نابودی و رستاخیز آییني  های ملل و آیین شود. اساطیر و افسانه ساخته مي

 ها و حكایت تمثیلي مرگ و حیات دوبارۀ انسان هستند های فصل نباتات و روایت کنندۀ تصویری از جلوه

، بیانگر روایت تمثیلي چرخۀ وجودی از گیاه به انسان و  نیز عالوه بر یادآوری ارتباط میان نباتات و انسان

باشند که این امر یادآور اعتقاد هندوان به چرخۀ سامسارا یا کارما در گردش مراتب  از انسان به گیاه مي

او پایان نخواهد یافت. مرگ  زندگاني هرکس به هیچ وجه با مرگوجودی است. بر اساس عقیدۀ بودائیان 

شخص رهایي نیافته لزوماً زاییده شدن دیگری را به دنبال خواهد داشت که رنج زیستن و مردن در آن 

 .(91-56: 1387آید )زمردی،  تكرار خواهد شد و از این طریق امكان رهایي از رنج پدید مي
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ان نخستین آفریدۀ مادی است و آب و های ایراني مربوط به آفرینش آغازین، آسم بنابر رمزپردازی

اند و گیاه در مرتبۀ چهارم وجودی است. اما مطابق سنت شعری  زمین در مرتبۀ دوم و سوم قرار گرفته

های بزرگ شرقي است، مراتب چهارگانۀ  فارسي که برگرفته از تفكرات حكمای قدیم ایران و هند و تمدن

بینیم که پس از خلقت چهار  )وانسان(. در روایات ایراني ميوجودی عبارتند از: مرتبۀ جماد، نبات، حیوان

 .(26: 1387شود )زمردی،  ، هفت فلک)آباء علوی(، جماد، نبات و حیوان پدیدار مي(عنصر)أمهات سفلي

موضوعاتي هستند که   طبیعت و مظاهر آن مانند کوه و دشت، درختان و گیاهان و پرندگان از جمله

ها پیوند داشته است گاه حتي برخي از درختان و گیاهان مقدس شمرده  نآدمي از آغاز آفرینش با آ

های گیاهي از دیرباز وجود داشته است و این همبستگي و ارتباط  اند. ارتباط ایرانیان با مجموعه شده

همواره در فرهنگ ما تأثیر داشته است و در ادبیات و تمدن ما نیز دخالت دارد. شعر فرزند طبیعت است و 

غوش طبیعت رشد و پرورش یافته است. طبیعت از دیرباز الهه امید بخش شاعران بوده و توانسته در آ

گیری از حیوانات  های شاعران به خود اختصاص دهد دراین میان بهره ای را در سروده است جایگاه ویژه

و این  نیز همچون گیاهان و سایر عناصر طبیعي جایگاه خاصي در اشعار شاعران معاصر داشته است

اند و گاهي رویكرد استعاری، تمثیلي و یا سمبلیک ) بختیاری،  شاعران زماني رویكرد توصیفي داشته

1364 :1). 

کند و آن را  ترین و برترین عضو طبیعت قدرت تسلط بر طبیعت را پیدا مي وقتي انسان به عنوان مهم

شود و به خلقي نو در  عناصر طبیعت جدا ميپذیر به  کشد، از نگاه انفعال گونه که خواست به تصویر مي آن

شاعر با احساسي مسلط جهان را به »این صورت است که  رزند. د ت حتي فراتر از آن دست ميطبیع

و انسان و اشیاء جهان را به تصرف  کند و با برقراری ارتباط میان تناسب احساس و خیال خویش تعبیر مي

 .(29: 1361)زرقاني، « آورد تملک خود درمي

دانشوران مسلمان همواره آیات قرآن را به عنوان وحي الهي مورد توجه قرار داده و حرمت آن را پاس 

اند. آیات علمي قرآن نیز  ها را گوشزد کرده اند؛ نكات دقیق قرآن را با تأمل دریافته و ارزش واالی آن داشته

ها اشاره شده و مورد توضیح  ه آندر پیش دید مفسران و عالمان وارسته بوده است که در کتب تفسیری ب

های  ها اشاره شده است. دانشمندان قرن های اعجاز علمي به آن و تبیین قرار گرفته و گاه در بحث

اند )پاژ،  نخستین این دیدگاه قرآني را مورد توجه  قرار داده و در شناخت طبیعت، از قرآن بهره گرفته

1364 :15). 
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از  های هنر بوده است. نقاشي مثالً مهها و سرچش یكي از خاستگاه طبیعت از ابتدا تا امروز همواره

ها و مینیاتورهای عصر تیموری و  ها بگیریم تا نقاشي های هندسي آن مینیاتورهای چیني و ژاپني و نقاشي

و « ترنر»های نقاشان قرن هفدهم و هجدهم و اوائل قرن نوزدهم مثل:  سازی صفوی و تا منظره

اشان امپرسیونیست ون گوگ، گوگن، مونه، پیسارو و نیز امروز که در کنار مكاتب و تا نق« کانستبل»

گیرد. یا حتي در موسیقي که هنری  گوناگون قرن بیستم آثاری هست که به صورت نو از طبیعت مایه مي

در بسیاری از  امارسد که با طبیعت هیچ ارتباطي ندارد.  است شنیداری و در وهلۀ اول چنین به نظر مي

بتهوون یا « پاستورال» آثار معروف آهنگسازان نامدار جهان خاستگاهي طبیعي دارد. امثال سمفوني 

ویدالدی، که هر یک به نحوی بر اثر تأثیر ویژۀ آهنگساز از « چهار فصل»چایكوفسكي یا « دریچه قوی»

ترین ایام  های آن را از قدیم نشانه ها و اند و از همه بارزتر در هنر شعر، که نمونه طبیعت آفریده شده

و « سافو»ها و شعرهای  توان دید. از ترانه تاکنون، در آثار منظوم و شاعرانۀ همۀ کشورهای جهان مي

در سرزمین سرسبز و سواحل جادویي یونان بگیرید تا شاعران جاهلي عرب مثالً « تیس بیلي»

ده سرایان قرون پنجم یا تغزالت آغاز قصاید قصی« منربع و اطالل و د»های پر از  در بیابان« امرءالقیس»

که اصالً شاعر طبیعت نام گرفته « منوچهری»و به ویژه « خاقاني»و « ارزقي»و « فرخي» و ششم، مثالً

انداز غالب آثار شعر  است. تا همه شاعران رمانتیک قرن نوزدهم سراسر اروپا که دیگر زمینه اصلي و چشم

 .(87: 1371)شاه حسیني، « هوگو»، «المارتین»رویایي است امثال ها طبیعت رنگارنگ و  آن

شاید بتوان گفت که در یک »در کتاب طبیعت و شعر در گفتگو با شاعران، با این مضمون آمده است: 

ای که از رویدادهای عادی طبیعت در شگفت  اند، در آن دوره ها شاعر بوده دوره از تاریخ، همه انسان

ها تازگي داشت، حیرت آور بود و نام نهادن بر اشیاء  ادراک حسي از محیط برای آنشدند و هر نوع  مي

گونه نسبتي با  ها بدون هیچ خود الهام شعری بود. دیدن صاعقه، با احساس جریان رودخانه وسقوط برگ

، زندگي انسان، خود به خود تجربۀ ابتدایي و بیداری شعری و شعوری بود. کشف هر یک از قوانین طبیعت

 .(21)همان: « خود نوعي بیداری است، نوعي تجربه است، نوعي شعر است.

عناصر نباتي موجد رمزها و نمادهایي هستند که نماد به نوعي با احساس نیاز در انسان مرتبط است. 

گوید بشر متعلق به  پردازد و مي مي« ریشه داشتگي»اریک فروم از میان نیازهای وجودی انسان به نیاز 

شود دوباره خواهان بازگشت به حالت  رود و با آن بیگانه مي ست و وقتي از طبیعت فراتر ميطبیعت ا
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های  گردد. شاعران همواره خواهان مشارکت عاطفي ناخودآگاه با پدیده مي« یگانگي ماقبل انساني»

 طبیعي هستند.

ها و حتي قشرهای واال، از  ها و شكل ها و رنگ ها، نعمت ها، افزوني ها، نیكي ها و زیبایي توجه به خوبي

های سبک کالسیک است. انسان به عنوان بهترین و برترین آفریده خدا، نمایندۀ او بر زمین است.  ویژگي

های آفریدگار خود را در وجود خود آشكار سازد. تقلید از طبیعت انسان کار  ها و خوبي پس باید نیكي

به صفات نیک و پالودۀ او در رأس کار خود قرار  شاعر کالسیک است. البته که در این مورد نیز توجه

 .(38: 1361ثروت، « ) داند توجه به صفات پست وی را در شأن نویسنده نمي»دهد و  مي

و گرایش به بقای کهنه یا کهن الگوهای ازلي نزدیک شدن به روح طبیعت را در بشر بیدار کرده، به 

های نباتي شاعران،  انجامد در تصویرپردازی بیعي ميایجاد نوعي زندگي اشتراکي میان انسان و عناصر ط

های هم  کاربرد عناصر گیاهي، سطح متفاوتي از درک گویندگان را در پرتو ارتباط میان دال و مدلول

دهد. در  ساخت پدید آورده است که این امر تداوم رمزها و نمادها را در شعر کهن و نو فارسي نشان مي

های افزایش ظرفیت بیاني و انتقال بیشتر  و احساس شاعرانه از واقعیت این گونه موارد وقتي ادراک

فروید این زبان را زبان مادری نوع بشر یا »کند. عواطف خود از زبان نمادین، رمزی و اساطیری استفاده مي

 .(17-19: 1387)زمردی، « نامد زبان مادرآورد مي

وب را به گل تشبیه کرد، شاعر است و دیگران آنكه برای نخستین بار روی خ»گوید:  ژراردونروال مي 

 .(61: 1385)شفیعي کدکني، « مقلد او

آید بدون  شود، به تصویر درمي چنان که هست و دیده مي اند که توصیف طبیعت آن برخي بر این عقیده

 .(317: همان« )حالتي عاطفي یا تأملي ذهني»هیچ 

نقطۀ اشتراکي که با بالغت مدرن دارد عدم چرخد. و  این گونه از توصیف، بر محور تصویر مي

« اتفاق افتادن»است و نه « اثبات تصویر»پذیری قطعي است و نقطۀ افتراق آن با بالغت مدرن  معني

باره شكل بگیرد  ای و یک ای لحظه ای که بر اثر تصادف و جرقه و احساس و عاطفه تصویر به گونه

 .(92: 1386) فتوحي، 

های بیاني، تصویرپردازی،  دیدگاه شاعران کهن و معاصر را در به کارگیری شیوهمسئلۀ زمان نیز تفاوت 

سازد. سهم سخن سرایان  باورها، عقاید و... در حوزۀ رمزپردازی، نمادگرایي و کاربردهای ادبي نمودار مي

های نباتي بیش از شاعران  المثل کهن در بخش نمادهای اندامي، نمادهای تصویری و توصیفي و ضرب
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: 1387دهد )زمردی، عاصر است و این امر تفاوت دیدگاه دو عرصۀ زماني را نسبت به یكدیگر نشان ميم

18). 

در » :درشعر مدرن فارسي طبیعت در کانون توجه بسیاری از شاعران قرار دارد به گفته الیزابت درو

شعری که از طبیعت سخن بگوید درهمه اعصار مورد نظر شاعران است اگرچه نوع آن به اختالف ذوق هر 

 (.318: 1385)شفیعي کدکني، « دوره و حساسیت شاعران متفاوت است

گاه تصویر في »... در شعر جدید و بالغت مدرن که سرشار از عاطفه و احساس و تجربۀ فردی است 

(. یعني شاعر به دنبال رساندن معنا یا پیامي نیست بلكه صرفاِّ 92)همان، « ند استنفسه زیبا و ارزشم

هایي بین آن و طبیعت بیرون کشف کرده است  تصویر عاطفه و احساس خود را که بر اثر تصادف شباهت

 آفریند. را مي

 

 های طبیعت گرایی در بین شاعران گونه-2-5 

 بین شاعران رواج داشته است: رسد سه گونه طبیعت گرایي در مي به نظر

 الف(  تقلیدی

های  کند که نمونۀ بارز آن شعر برخي از شاعران سده گرایان دیگر تقلید مي در این نوع شعر از طبیعت

و بیابان و « دمن»و« اطالل»های شاعران عرب است و توصیف  آغازین است که تقلید از تصویرسازی

ی زندگي شاعر منطبق بود و نه شاعر آن ا محیط زیست و نحوههایي که نه ب کاروان شتران و... نمونه

آن که با طبیعت آشنا باشند  ها را دیده بود. همین طور در شعر برخي از شاعران این روزگار، که بي منظره

 گرا های گوناگون آن داشته باشند، به تقلید از شاعران طبیعت  و حتي شناختي مختصر از طبیعت و جلوه

 زدند.های طبیعت دم مي از روستا و پدیده

ای از شاعران وجود داشتند که عالرغم داشتن توانایي باال، با  هر چند در میان این گروه نیز دسته

کردند و نگاهشان به طبیعت، نگاهي سنتي بود که از خالل آن بعضي از  چشم خود به طبیعت نگاه نمي

ها و اغراض شعری  دیدند در همان قالب و آنچه را مي دیدند، عناصر تشكیل دهندۀ طبیعت را مي

ای موجود در این نوع شعر فارسي و  دادند؛ از این رو اغلب تصاویر تكراری و کلیشه پیشینیان ارائه مي

 هاست. عربي، حاصل این نگاه
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خود « کلیشۀ»اند  کند و آنچه را که آنان در شعر خود آورده های پیشینیان تقلید مي شاعر از سروده

 کند.  مي

 توان مشاهده کرد. طور که در شعر منوچهری و امیر معزی مي همان

  توصیفیب( 

ایستد و مثل  در این نوع، شاعر خواه معاصر باشد و خواه گذشته در مقابل پدیده طبیعي مي

ها گاهي بسیار دقیق است و حاکي از دقت نظر  کند. این وصف بیند وصف مي گزارشگری آنچه را که مي

گرایي توصیفي ذهن و زبان شاعران  کند. در چند دهۀ قبل که طبیعت شاعر، و از حد وصف تجاوز نمي

خانمان است و با  گفت که بي سیاسي را نیز به خود مشغول کرده بود، شاعر گاهي از فقیری سخن مي

فني تدارک ای آسمان برای او ک رود و سرانجام کنج دیوار یا نبش کوچه پوش پاره در برف راه مي تن

 کند. بیند و او را زیر برف دفن مي مي

های طبیعت شدند و طبیعت را بدون واسطه و با تمامي وجود  در واقع این گروه غرق تماشای زیبایي

احساس کردند و آن را در شعر خود به تصویر کشیدند. هنگامي که شاعران سخن از گل و باغ بلبل به 

 کنند. دازند، قصد آنان واقعي است و چیزی جز حقیقت را اراده نميپر آورند و به توصیف آن مي میان مي

 اش به هنگام وصف بسیار تأثیرگذار است. در این روش دقت شاعر و تیزبیني

 تألیفی یا تأویلید( 

ای تألیفي یعني دوست بودن و الفت  گرایي شاعر با طبیعت است، خواه به گونه در این نوع طبیعت

نگرد نه تنها با  گونه به طبیعت مي تأویلي یعني تعبیر و تفسیرکردن. شاعری که اینداشتن و خواه به گونه 

گاهي حتي مفهوم . های آن آشنا است شكل ظاهری بلكه با  اجزای طبیعت و کارکرد گوناگون پدیده

شناسد و به هنگام از آن در ارتقای زبان و بیان شعری خود  نمادین و فولكوریک هر پدیده را نیز مي

نگرد و با انواع صنایع بدیعي و بازی با لغات  کند تفاوت ناظمي که از دور به طبیعت مي تفاده مياس

کاری که بسیاری از ناظمان سنتي عمری در آن تلف  -سراید ای در وصف بهار یا توصیف خزان مي قصیده

در همین آگاهي  کند با شعری که مانند نیما عطر و طعم و صدای طبیعت در شعر او تجلي مي -اند کرده

از پیوستگي با طبیعت و همبستگي با آن است. تا قرن نوزدهم این حضور طبیعت در شعر و اصوالً در 

همه هنرها تجلي داشت. اما در قرن ما و در شعر بسیاری از شعرا، دیگر مظاهر صنعتي شعری جای 

 (61: 1371طبیعت بكر را گرفته است. )شاه حسیني ، 
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In this dissertation, the connection of nature with social political themes in the library and content 

analysis in the poems of Mirzadeh Eshghi, Aref Qazvini and the Nasim Shemal  reviewed and 

analyzed.  In the kind of attitude of love, mystic and northern breeze to nature and the use of its 

elements in poetry because all three poets lived in a period and society and like-minded people and 

their concerns were one there are many similarities in their poetry. In fact, all three poets are 

elements of nature to express the social and political demands of today's human beings of course, 

with the cover of the simple effects of natural elements of everyday life and familiar places.They 

expressed their wishes with the symbol of the placement of the elements of nature and given the 

poets who lived in the constitutional era their poetry is the poetry of struggle, awareness and 

disclosure of inequalities and oppression. Therefore, the poetry of all these poets is closer in terms 

of content and content. In this study, we split the high frequency elements of nature into poetry we 

analyzed their evidence and we found that these poets have a lot of things to share and from 

elements of nature to express issues of their turbulent times like the oppression and betrayal of 

government officials and sometimes they used the hope of giving people and inviting them to fight 

against injustice and sometimes they liked the beautiful face of the moon and the flower and so on 

for example, to express oppression and darkness, night and to express hope and peace and freedom, 

the day and to show the courage and youth championship against the injustice and oppression of 

the oppressors, lion and to show ignorance and betrayal of community and country servants word 

Donkey has been used. and all three poets showed such issues well in their poems also, in this 

research, we study and study the poems of the poets of the poetry and extraction of all the elements 

related to nature  to this end, let researchers provide accurate and accurate information. 
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