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چکیده
بینا  پژوهش های  ضرورت های  از  یکی  ادبیات  در  طبیعت  و  زیست  محیط  مسائل  بررسی 
رشته ای درعصر حاضر است. این مقاله در پاسخ به این سوال که "پیوند ادبیات با محیط زیست 
ایفا کند؟"؛  اندیشه های زیست محیطی درشعر معاصر  انتقال  چگونه می تواند نقش مهمی در 
به بررسی درون مایه و مضمون اصلی اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد بوم گرا 
پرداخته، تفاوت ها واشتراکات آن ها را درراستای ادبیات و محیط زیست بیان می کند. در این 
پژوهش که از نظرهدف، کاربردی، از نظر نحوه ی گردآوری، توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی بوده، 
نتایج ذیل به دست آمده است: شباهت اندیشه ی زیست بوم وطبیعت محور از منظر نقد بوم گرا 
میان آثارشاعران، ناشی از روحیات و سرشت مشترک انسانی و نیز معلول شباهت برخی عوامل 
تأثیرگذار محیطی مانند 1- شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه 2- تأثیر محیط زندگی، 
دوران کودکی وجوانی آنها است. نتایج به دست آمده درشعر شاعران، لزوم توجه به طبیعت و 
زیست بوم و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن، عالوه بر بستر سازی برای بیان مقاصد سیاسی، 

سبب شده از شعر به عنوان رسانه ای زیست محیطی فرهنگی استفاده شود.
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1- مقدمه
نقد ادبی پس از بررسی سره و ناسره ی  متون ادبی که در آن ها متن ادبی به دور از 
عوامل فرامتنی مورد بررسی و نقد قرارمی گرفت؛ اکنون وارد مرحله ی جدیدی شده است 
که در آن متن )منظوم و منثور(، نوعی پاسخ به رخدادهای دنیای پیرامونی به شمار می آید.

نقد بوم گرا نیز حوزه ی جدیدی درنقد ادبی است که از این دریچه به ادبیات و متون 
ادبی می نگرد؛ حاصل این رویکرد،  پیوند ادبیات با دانش های تجربی و علوم انسانی است که 
شکل گیری مطالعات بین رشته ای را در پی می آورد و به نوعی داد و ستد را میان رشته ها، 

دانش ها و هنرها برقرار می سازد.
خانم چریل گالتفلتی )Glotfelty Cheryll( با مطرح کردن پرسش" نقد زیست بوم گرا 
بوم گرا  زیست  نقد  ساده تر،  بیان  می کند:"به  تعریف  این گونه  را  نقد  نوع  این  چیست؟" 
 Gotfelty and fromm 1996( ".مطالعه ی پیوند میان ادبیات و محیط فیزیکی است

.):XvIII
نقد بوم گرا در واقع پاسخ به واکنش به زندگی فناورانه و صنعتی کردن جوامع و تسلط بر 
طبیعت و مظاهر آن است و درآن، ناقد بوم گرا توجه خود را به بوم زیست و عناصر طبیعت 

معطوف می دارد.
با توجه به اینکه تاکنون کمتر پژوهشگری به واکاوی جامع و مستقلی در زمینه ی ارتباط 
ادبیات و محیط زیست در اشعار شاعران معاصر و نقش آفرینی این دو عنصر طبیعی در 
آفرینش اشعار بوم محور آنان پرداخته است؛ به دلیل اهمیت این حوزه ی مطالعاتی جدید، 
مقاله ی حاضر به موضوع " زیست بوم و طبیعت در اشعار اخوان و شفیعی کدکنی از منظر 
نقد بوم گرا" پرداخته و شاعرانی برای تحقیق انتخاب شدند که لزوم توجه به طبیعت، بیان 
بحران های زیست محیطی و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن، شعر آنان را رسانه ای زیست 

محیطی فرهنگی کرده است .
این پژوهش ، مؤلفه ها و مصادیق ارتباط ادبیات و محیط زیست، معرفی عمیق تر این 
حوزه ی مطالعاتی جدید، توجه به نقش آفرینی طبیعت و محیط زیست درآفرینش اشعار بوم 
محورشاعران، یافتن نقش  زیست بوم های مختلف زمانی و اقلیم های متفاوت ایران به  عنوان 
خاستگاه شاعران در آفرینش اشعار بوم محور و همچنین انعکاس دغدغه های زیست  محیطی 

در شعر آنان را مطمح نظر دارد. 
نگارنده دراین تحقیق در پاسخ به سؤال" مضمون اصلی اشعار محیط زیستی اخوان 
را  ادبیات و محیط زیست چیست؟؛ فرضیه ی آن  رابطه ی  و شفیعی کدکنی در راستای 
که" به نظر می رسد رابطه ی ادبیات با محیط زیست در گفتمان ادبی شاعران نقش مؤثری 
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داشته باشد"؛ واکاوی نموده و نشان داده است که درون مایه ی اصلی اشعار زیست محیطی 
و شباهت اندیشه   از منظر نقد بوم گرا در اشعار آنان ناشی از برخی عوامل تأثیرگذار مانند 
شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی روزگار شاعر، تأثیر محیط زندگی و دوران کودکی و 
نوجوانی آنان، مقتضیات ادبی و هنری شاعران، همچنین دغدغه ی حفاظت از زیست بوم، 

بیان بحران های زیست محیطی و... است. 
تعریف اصطالح های مهم:

و  ادبیات و محیط زیست  رابطه ی میان  را می توان مطالعه ی  بوم گرا  نقد  بوم گرا:  نقد 
چگونگی بازتاب ارتباط انسان با محیط فیزیکی پیرامونش در ادبیات دانست. در تعریفی 

ساده  نقد بوم گرا مطالعه ی رابطه ی بین ادبیات و جهان طبیعت است.
محیط زیست: محیط زیست به عنوان یک موهبت الهی، محل زندگی و تامین کننده ی 
عالی ترین نیازهای انسان است.اصطالح محیط زیست را می توان به یک منطقه ی محدود و 
یا تمامی سّیاره،حّتی به فضای بیرونی احاطه کننده ی آن اطالق نمود که اصطالحا کره ی 

حیات یا بیوسفر نامیده می شود.
 شعر معاصر: شعر معاصر)فارغ از معنای لغوی و مصطلح و رایج آن(شعری است که 
درک و فهم زمانه در آن تجلی یابد.یعنی در همه ی عناصر شعری از جمله کالم شاعرانه، 
محتوا، ساخت، زبان و موسیقی شعر و مانند آن، درک و فهم زمان تولد و بالندگی آن شعر، 
متجلی باشد. یعنی بردن شعر به نواندیشی و نوگرایی زباِن زماِن خود، که مستلزم احاطه و 
آگاهی به میراث کهن زبان و سیر تحوالت و تطورات آن، درک عمیق از جامعه ی سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی، درک روح زمان و درد و دغدغه های عصرخویش، بیان ناگفته هایی که 

شاعر را به دل جامعه ی خود می برد و... .
زیست بوم زمانی: مقاطع مختلف عمر شاعر است که در آفرینش اشعار و خلق رویکردهای 

مختلف شعری او نقش آفرینی می کند.
پیشینه تحقیق: 

با بررسی آثار مکتوب و درگاه های الکترونیکی، قطع نظر از پژوهش های انجام شده در 
قالب کتاب، پژوهش هایی در قالب مقاالت تدوین شده است: محمد ناصر مودودی در مقاله ی 
"بوم نقد، جنبشی میان رشته ای بین دو حوزه ی  محیط زیست و ادبیات" که جزو نخستین 
مقاالتی برای معرفی این رویکرد مطالعاتی در ایران تلقی می شود،  با انتخاب عنوان "بوم 
نقد" به مثابه معادلی برای اصطالح انگلیسی این نقد، شماری از آثار غیر ایرانِی نگاشته 
شده در این حوزه را به پژوهشگران معرفی کرده است) مودودی،1390: 18- 12(. "نقد 
بوم گرا، رویکردی نو در نقد ادبی" عنوان مقاله ی دیگری است که جزء پژوهش های روشمند 
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در این حوزه محسوب می شود. پارساپور که دو اثر در این زمینه گردآوری و تألیف کرده، 
ضمن ترجمه ی این اصطالح به "نقد بوم گرا" در مقاله ی خود ضمن بیان ضرورت نگرش 
بوم گرایانه در علوم انسانی، به معرفی گرایش های بوم گرا در حوزه ی زبان شناسی، دین و 
اخالق پرداخته، سپس نقد بوم گرا و موضوعات و روش های آن را بررسی کرده و در پایان 
اصطالح زمینه که حلقه ی اتصال این نقد با رویکردهای گذشته ی نقدادبی است و نیز تفاوت 
حوزه ی معنایی و اهمیت این اصطالح را در نقدبوم گرا توضیح داده است ) پارساپور،1391 
الف : 26-8(. نامبرده مقاله ی دیگری با عنوان "بررسی ارتباط ادبیات با طبیعت در شعر" 
تألیف کرده؛ در این مقاله، تعامل انسان با طبیعت را در حوزه ی شعر واکاوی نموده است) 
دو  نقد  چوبک،  صادق  و  هدایت  محیطی  زیست  "مالحظات   .)-99 1391ب:  پارساپور، 
داستان " نیز مقاله ی دیگری از این پژوهشگر است. او در این مقاله،  مالحظات اخالق 
زیست محیطی این دو اثر) سگ ولگرد و انتری که لوطی اش مرده بود( را به شکل تطبیقی 
سپهری  سهراب  »تأثیرپذیری  مقاله ی  73(.پارساپور،   :1395 است)پارساپور،  کرده  بیان 
بررسی  فتوحی در  فرناز  با همکاری  را  ازعرفان شرق در حوزه ی اخالق محیط زیستی« 
موردی اشعار سهراب در حوزه ی اخالق محیط زیستی با توجه به برجسته سازی مظاهر 
طبیعت و زیست بوم در شعر این شاعر، نگاشته است. در این پژوهش، سپهری به عنوان شاعر 
طبیعت معرفی شده که آموزه های اخالق محیط زیستی در اشعار او بسامد فراوانی دارد. از 
نظر آنان، عالوه بر دین اسالم، آیین های شرقی ازجمله بودائیسم و هندوئیسم برآموزه های 
اخالق زیست محیطی سپهری تأثیر داشته است. مقاله ی "جهان داستان و محیط زیست"، 
نیز در شمارنخستین مقاالتی است که در باب پیوند ادبیات و محیط زیست نگاشته شده 
است. در این مقاله، بهروز کیا، معنا و تعریفی گسترده از محیط زیست ارائه داده، نمونه هایی 
کاربردی از آثار صمد بهرنگی، هوشنگ مرادی کرمانی و شماری از نویسندگان غیر ایرانی 

را عرضه کرده است.)بهروزکیا:1383(
آثار دیگری نیز دراین حوزه وجود دارد که بیشتر بر جنبه های بوم گرایانه ی ادبّیات و 
رابطه ی شخصیت های داستانی و مکان داستان با محیط زیست تأکید دارد. از این پژوهش ها 
می توان به مقاله ی نوذر نیازی با عنوان »خوانشی بوم گرایانه از داستان کوتاه درخت گالبی« 
نوشته ی گلی ترّقی اشاره کرد. او در این پژوهش، با برجسته سازی نقش درخت گالبی به 
عنوان نماد طبیعت و تأثیر آن بر روان و اندیشه شخصّیت اصلی داستان، سعی در نگرشی 
بوم گرایانه، برای بازتعریف رابطه ی انسان با طبیعت دارد. مرتضی حبیبی نسامی )1393( 
رابطه ی شخصیت های  آبادی «،  اثرمحمود دولت  با شبیرو،  بوم گرایانه  درمقاله ی »بررسی 
داستان را با طبیعت مورد بررسی قرار داده است. از نظر او، تجربه ی زندگی نویسنده و 
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دلیل، سرنوشت  به همین  نیست؛  بی تأثیر  داستان  درفضای  وی،  پیرامون  زیست  محیط 
رابطه ی دوسویه ی  درواقع،  گره می خورد.  زیست بوم،  و  با طبیعت  داستان  شخصیت های 

انسان و طبیعت و تأثیر طبیعت بر انسان، در این داستان مشهودتر است.
جای  رمان  بوم گرای  فمنیستی  نقد  عنوان"  با  پژوهشی  پورقریب)1397(در  بهزاد 
در  و طبیعت  زن  پیوند  ریشه های  بوم گرا  فمنیستی  نگاه  با  تا  خالی سلوچ"، تالش کرده 
تصاویر و توصیف های این داستان را بررسی کند. پیوند زن و طبیعت که یادآور بسیاری 
این  اصلی و محوری  به وضوح دیده می شود.شخصیت  این داستان  از اسطوره هاست؛ در 
داستان، زنی به نام مرگان است که پیوندش با زمین و طبیعت، از یکسو یادآوربسیاری از 
شخصیت های اساطیری است و از دیگر سو، یگانگی او با طبیعت در جامعه ی روستایی، 

یادآور این همانی زن و طبیعت در خاطره ی جمعی ما از زندگی بدوی وآغازین بشراست.
نظریه  براساس  فرخزاد  فروغ  شعر  در  زیست بوم  "بررسی  مقاله  در  نیز  ذوالفقارخانی 
بوم فمنیسم" کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که در افکار شاعر مفاهیم طبیعت گرایانه 
تا چه اندازه بازتاب داشته و دغدغه ی فروغ  نسبت به محیط زیست خود چگونه بوده است) 

ذوالفقارخانی،  1395(.
مقاله ی پیش رو ، مصادیق ارتباط ادبیات و محیط زیست، نقش آفرینی طبیعت و زیست 
بوم در آفرینش اشعار بوم محور اخوان وشفیعی کدکنی و بهره گیری آنان از زیست بوم و 
عناصر طبیعت برای بیان مقاصدشان را مطمح نظردارد. معرفی دقیق ترنقد بوم گرا و توجه 
این حوزه ی مطالعاتی جدید به مقوله ی طبیعت و محیط زیست و هشدار برای حفاظت از 
آن درعصر صنعتی سازی کشور از دیگر اهداف این پژوهش است. همین ویژگی ها پژوهش 
حاضر را از آنچه در گذشته در این موضوع ارائه شده است، متمایزمی سازد و برآن است تا با 

گسترش پژوهش های جامع تر، زمینه ساز غنای این حوزه ی مطالعاتی جدید گردد.
))methodology( روش شناسی پژوهش )متدولوژی

پژوهش حاضر با تکیه بر روش مطالعاتی همبستگی، بر مبنای هدف: توصیفی-تحلیلی، 
بر مبنای پیشینه پژوهش: توسعه ای-ترویجی، بر مبنای روش گردآوری داده ها: اسنادی و 
بر مبنای ماهیت: کیفی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل محتوا انجام 

گرفته است.
مبانی نظری تحقیق:

  RUeckert( را اولین بار ویلیام روئکرت )Ecocriticism( اصطالح نقد زیست بوم گرا
عنوان"ادبیات  با  مقاله ای  در   1978 سال  در  یعنی  بیستم  قرن  اواخر  در   )William
 Literature and Ecology .An  " گرا  بوم  زیست  نقد  در  تجربه ای  شناسی  وبوم 
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Experiment in Ecocriticism( ( به کاربرد. او در مقاله ی خود ضمن اشاره به کاربرد 
مفاهیم بوم شناختی برای خوانش ادبیات می گوید:

"مشخصاً من قصد دارم تا کاربرد بوم شناسی و مفاهیم بوم شناسانه را برای مطالعات 
ادبیات بیازمایم؛ زیرا بوم شناسی )در مقام یک دانش، به مثابه یک رشته و در مقام بنیاد 
و اساسی برای نگرش انسان( دارای بیشترین ارتباط با حال حاضر و آینده ی جهان است" 
)Rueckert :1996: 107(.کاربرد واژه ی تجربه درعنوان مقاله ی او، نشان از آگاهی وی به 
نوپا بودن این رویکرد مطالعات ادبی و میان رشته ای دارد و این که این رویکرد نوین برای 

نظام مند شدن، نیازمند تالش های جدیدتر و نظریه پردازی های دقیق تراست.
رویکرد،  این  تئوریزه کردن  برای  تالش  ضمن  دیگری  پژوهشگران  روئکرت،  از  پس 
چارچوب هایی برای آن تعریف کردند. خانم چریل گالتفلتی )G lotfelty C heryll( با 
مطرح کردن پرسش"نقد زیست بوم گرا چیست؟" این نوع نقد را این گونه تعریف می کند: 
"به بیان ساده تر، نقد زیست بوم گرا مطالعه ی پیوند میان ادبیات و محیط فیزیکی است." 

.)Gotfelty and fromm 1996 :XvIII(
ریچارد کریج )Ri chard Kerridge(، هدف از این نوع نقد را در اثر مشترک خود 
با نیل سملز )Neil  Sammels( به نام "نگارش محیط زیست" این گونه بیان می کند: 
تمام  در  آن را  بازآفرینی های  و  زیست محیطی  اندیشه های  بوم گرا،  زیست  منتقد  "یک 
مظاهرش دنبال می کند تا بتواند به طور واضح در باره ی آن بحث و گفت وگو کند؛ چرا که 
نقد  از همه مهم تر،  این مسئله در فضای فرهنگی پنهان شده است.  به نظرمی رسد،  اغلب 
زیست بوم گرا به دنبال بررسی متون و اندیشه ها از لحاظ انسجام و سودمندی  آن ها در مقام 

.)Kerr idge and sammells 1998: 5( "پاسخی به بحران های محیط زیستی است
با توجه به نظریه ها ی فوق، امروزه به سبب استفاده های نادرست از محیط زیست و 
اکتشافات جدید، که روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود، شاهد معضالت محیط زیستی 
بیشتری هستیم. بحران رویارویی انسان با طبیعت و کاربرد علوم و فناوری های جدید در 
نقد  کارکرد  می توان  براین،  بنا  است.  تبدیل شده  نگران کننده  امری  به  تکنولوژی،  عصر 
زیست بوم گرا را، چگونگی نقش آفرینی طبیعت و محیط زیست در متون منظوم و منثور 

فارسی و مشارکت در روند مقابله با بحران ها و آسیب های محیط زیستی دانست.

2- بحث و بررسی
اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث یکی از شاعران سمبلیست، نمادگرا و نیمایی است که ابعاد مختلف 
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شعر او با زیست بوم و طبیعت، پیوندی تنگاتنگ یافته است. رویکرد به طبیعت و استفاده ی 
نمادینی که شاعر از آن می کند؛ شاخصه ی مهم اشعار او به شمارمی رود.اخوان از آن دسته 
به  را، در شعر خود  بوم و طبیعت  از زیست  برگرفته  شاعرانی است که روش نمادگرایی 
گونه ای به خدمت گرفته که توانسته در این زمینه به نوعی تشّخص فکری برسد و سرمشقی 
برای دیگر شاعران پس از خویش باشد. اشعار بوم محور اخوان، نشان می دهد که وی الفت 
و پیوندی نزدیک با طبیعت دارد؛ به همین واسطه توفیق یافته پدیده ها و مظاهر طبیعی را 
به مبنا و بستری برای بیان مقاصد سیاسی و اجتماعی خویش بدل کند و در شعر ظرفیتی 
ایجاد نماید تا هریک از مظاهر و عناصر طبیعت بتواند جنبه ای از اندیشه، عواطف و باورهای 
سیاسی و اجتماعی او را ترسیم کند. عنوان های اخوان ثالث از زیست بوم و مظاهر طبیعت 
به طور محسوس در سه کتاب »زمستان«، »آخرشاهنامه« و »از این اوستا«، بسامد بیشتری 

دارند و دلیل آن، استفاده ی نمادین از آن ها در این سه اثر است.
2-1-تأثیر و تبلور زیست بوم های مختلف زمانی اخوان ثالث در اشعار او

2-1-1-زادگاه، دوران کودکی و جوانی:
اخوان ثالث، کالسیک ترین شاعر متجّدد معاصر ایران، در سال 1307 در توس مشهد 
به دنیا آمد و در همان جا به تحصیل پرداخت. در سال 1326 دوره دبیرستان را در رشته ی 
سال های  در  پرداخت.  معلمی  به شغل  ورامین  در  آن،  از  پس  رساند؛  پایان  به  آهنگری 
منتهی به 1330، در محافل سّنتی خراسان رفت و آمد داشت که حاصل آن، انتشار کتاب 
» ارغنون« است که شاعر جوان، آن را در سن 23 سالگی با حال و هوای کامال سّنتی منتشر 
کرد. افکار اخوان در این مجموعه، بر محور عشق فردی و دردهای اجتماعی بنا می گردد و 

نمایشگر روح رنج کشیده ای است که فضایی آزاد برای سخن گفتن یافته است
اخوان در سه مجموعه ی: »ارغنون«، »زندگی می گوید اما...« و »ترا ای کهن بوم و بر 
شادمانی،  مانند عشق،  موضوعاتی  می پردازد.  دنیای خود  و  به خود  بیشتر  دوست دارم«، 
سرور، درد و حسرت، در دفتر اّول او بسامد بیشتری دارد. در دو مجموعه ی دیگر، او، باز 
به خود و دنیای خویش می پردازد؛ البته دیگر مانند ارغنون، موضوعات شعرش عنوان های 
مفّرحی نیستند؛ بلکه وصف پیری، شکایت از روزگار، حسرت و اندوه، موضوعات شاعر را 

تشکیل می دهند.
2-1-2- ادامه ی دوران جوانی و میانسالی:

اخوان در دوران جوانی از هواداران جّدی حزب توده در ایران بود. پس از کودتای 28 
مرداد 1332 و شکست جبهه ی ملی، ضربه ی سنگینی بر روح این شاعر حّساس ملی گرا 
وارد شد. او در این دوره با آنکه تخلص»م.امید« داشت، ولی نا امیدترین و تاریک ترین شعرها 
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را سرود. تا آنجا که او را شاعر شکست نامیدند.
اخوان، شاعری سیاسی است و رویدادهای سیاسی که در زندگی اش اتفاق افتاده، به ویژه 
کودتای 28 مرداد، بر شعر او تأثیر نهاده؛ سبب شد که زبان وی نمادین شود. او در سال 

1369 وفات یافت.
اخوان  اشعار  در  زمانی  مختلف  زیست بوم های  تأثیر  مهم  مؤلفه های   -2-2

عبارتند از:
درد  مانند  اجتماعی  دردهای  سرور،  و  شادمانی  نظیر  فردی  عشق   -1-2-2

وحسرت، محور افکار اخوان ثالث در مجموعه ی »ارغنون«.
اندیشه ی  محور  اندوه،  و  حسرت  روزگار،  از  شکایت  پیری،  وصف   -2-2-2
بر دوست  و  بوم  کهن  ای  »ترا  و  اما...«  می گوید  »زندگی  مجموعه  دو  در  اخوان 

دارم«.
2-2-3- سرودن اشعار تاریک و نومیدانه به ویژه پس از کودتای 28 مرداد 

.1332
و  سیاسی-اجتماعی  مقاصد  بیان  برای  طبیعت  مظاهر  از  استفاده   -4-2-2
فلسفی در سه کتاب "زمستان"، "آخرشاهنامه" و "از این اوستا" با بسامد باال.
2-2-5- روی آوردن به نماد و نمادپردازی به دلیل جّو خفقان حاکم بر روزگار 

شاعر.
2-2-6- سرودن »تشبیهات سیاه« و خلق تصاویر تیره و تلخ به ویژه پس از 

کودتای 28مرداد1332.
2-2-7- بدبینی و نگرش تیره به محیط پیرامون.

2-3- طبیعت و زیست بوم و ویژگی آن ها در شعر اخوان ثالث:
انسان خواه شهرنشین و خواه روستایی، با عناصر زیست محیطی و مظاهر طبیعت در 
ارتباط است. طبیعت به سبب قدرت غالب خود همچون موجود زنده ای ظاهر می شود که 
گاه با چهره ای مهربان محل التجاء، ارتزاق و بستری برای بیان مقاصد انسان می گردد و گاه 

از روی خشم، به رقابت با وی روی می آورد.
انجام  و  آرمان گرایی  برای  مرهمی  طبیعت،  مظاهر  و  زیست بوم  ثالث  اخوان  شعر  در 
و  سیاسی  نابسامان  اوضاع  جهت  به  او  می شود.  شاعر  سیاسی  و  اجتماعی  رسالت های 
اجتماعی زمانه، همواره با بدبینی و نگرشی تیره به اطراف می نگرد. اخوان در عین استفاده 
از عناصر و مظاهر طبیعت در شعر خویش، جهان را زشت می شمرد و سراسر زمین را پر 
از وحشت و اندوه می بیند. او دنیای صنعتی امروز را مملو از پیک های مرگ افزا، مسموم و 
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زهرآلود و مرزها را بن بست احساس می کند.
2-4- ویژگی های اشعار زیست بومی و طبیعت محور اخوان ثالث عبارتند از:

2-4-1- نگرش سمبلیک به طبیعت و استفاده از زیست بوم برای بیان مقاصد 
سیاسی و فلسفی.

ترسیم  برای  از طبیعت  برگرفته  واژگان  با  اشعار  در  ایجاد ظرفیت   -2-4-2
اندیشه، عواطف و باورهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی.

روزگار  اجتماعی  اوضاع  از  متأثر  جهان،  و  اطراف  به  بدبینانه  نگاه   -3-4-2
شاعر.

2-4-4- گرایش به اساطیر و ویژگی های زندگی ایرانی.
2-4-5- بسامد باالی »تشبیهات سیاه« و تصاویر تیره و تلخ محصول وضعیت 

پس از کودتای 28 مرداد 1332.
2-4-6- استفاده از قالب های سّنتی، نیمایی و نو با واژه های برگرفته از طبیعت 
و زیست بوم برای بیان احساسات، صورت های ذهنی، دغدغه ها و دل نگرانی های 

خویش.
اخوان  اشعار  در  زیستی  محیط  های  بحران  یا  طبیعت  منفی  تأثیرات   -5-2

ثالث:
طبیعت گاهی در بطن خود به هیچ یک از عوامل خارجی اجازه ی دخالت  نمی دهد و 
انسان و سرنوشت او را به موضوع تسلیم در برابر خود تبدیل می کند و موجب بحران در 
زندگی گیاهی، جانوری و انسانی می شود. بحران های طبیعت و زیست بوم در شعر اخوان به 

دو دسته تقسیم می شود:

2-5-1- بحران محیط زیست طبیعی                               
2-5-1-1- بحران بی آبی و خشکسالی مهم ترین آسیب های طبیعی در شعر 
مجموعه ی  از  خاموش«  »مشعل  شعر  در  را  خشکسالی  برابر  در  تسلیم  اخوان،  اخوان: 

زمستان، چنین روایت می کند: 
»جوی غریب مانده ی بی آب و تشنه کام/ افتاده سوت و کور/ در انتظار سایه ی ابری و 

قطره ای/ چشمش به راه مانده، امیدش تبه شده است« )اخوان ثالث، 1370ب: 79(.
شاعر از جوی های آبی سخن می گوید که با گذر زمان، خشک شده و در گوشه ای سوت 
و کور، بدون هیچ توّجهی، در انتظار قطره ای باران چشم به راه مانده اند. خشکسالی های 

پی در پی و کمبود بارش باران در ایران، از دالیل عمده ی این بحران به شمارمی رود

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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2-5-2- بحران های انسان ساخت عصر تکنولوژی(:
گونه های  نابودی   - زیستگاه های جانوری   -نابودی  -آلودگی آب   -آلودگی خاک 

جانوری 
- نابودی گونه های گیاهی  - آلودگی شهر و شهرگریزی  -زندگی ماشینی و بحران های 

محیط زیست
- تحلیل برخی از بحران های انسان ساخت عصر تکنولوژی:

محیط  آلودگی  به  شاهنامه«  »آخر  مجموعه ی  در  اخوان  آلودگی آب:   -1-2-5-2
زیست توسط انسان ها اشاره می کند و ریختن مشتی ریگ درون برکه بدون قصد و 

از روی ناآگاهی را به تصویر می کشد:
و زالل ساده ی  آلود/  ریگ خاک  برکه مشتی  در صفای  بی قصدی/  گاه،  »می فشاندم 

آیینه وارش را/ با کدورت یاد می کردم« )اخوان ثالث، 1375ب: 121- 122(.
از مجموعه آخر شاهنامه،  اخوان در شعر »فراموش«،  2-5-2-2- آلودگی خاک: 

زمین را »الشه ی رنجور«، می خواند:
»با شما هستم من، آی … شما/ اخترانی که در این خلوت صحرای بزرگ/ شب که آید، 

چون هزاران گله گرگ/ چشم بر الشه ی رنجور زمین دوخته اید …« )همان : 73(.
2-5-2-3- نابودی زیستگاه های جانوری: اخوان در شعر »سگ ها و گرگ ها« از 
از زبان حیوانات سخن می گوید که در سرما و گرما پناهگاهی برای  مجموعه ی زمستان، 
زیستن ندارند؛ چرا که با گذشت زمان، مناطق بکر طبیعی به دست انسان های منفعت طلب 
و خودخواه تغییر کاربری پیدا کرده و به مناطق شهری و تفرجگاه شهر نشینان مبّدل شده؛ 
این رفتار خودخواهانه زندگی را برای سایر جانداران سخت و طاقت فرسا نموده است: »زمین 
و آسمان با ما به کین است/ شب وکوالک رعب انگیز و وحشی/نمانده گوشه ی گرم کنامی/ 
شکاف کوهساری، سرپناهی/ نه حتی جنگلی کوچک که بتوان/ در آن آسود بی تشویش، 

گاهی«)اخوان،1370: 68(.
2-5-2-4- نابودی گونه های جانوری: اخوان در شعر »منظومه ی شکار« از دفتر 
»زمستان«، داستان صّیادی را به تصویر می کشد که با دشنه و تفنگی برای شکار راهی جنگل 
می شود. او پس از چندی، شکار خود را که گوزنی ُخردسال است، در زیر درخت نارونی 
می یابد: »وقتی که روز آمده؛ اما نرفته شب/ صیاد پیر، گنج کهن سال آزمون/ با پشتواره ای 
و تفنگی و دشنه ای.../ صیاد پیر، شانه گرانبار ازتفنگ/ اینک به آستانه ی جنگل رسیده است/ 
صیاد:/ همسایه ی قدیمی ام، ای آبشار سرد/ امروز شوِر شکاری ست درسرم/. اکنون شکار من، 
گوزنی ست ُخردسال/ در زیر چتر نارونی آرمیده است/.../ چندان که آب خورد و/ سر از جوی 
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برگرفت/ در گوش او صفیر کشید پیک من که: مرگ/ آن دیگران گریزان، لرزان، دوان چو 
باد/ اما دریغ! او به زمین خفته مثل خاک/.../ صیاد:/ هان، آمد آن حریف که می خواستم، 
چه خوب/… خروشید تیر و جست/ از شانه اش فرو شد در پهلویش نشست...«)اخوان ثالث، 

1370ب: 186-183(.
2-5-2-5- نابودی گونه های گیاهی: اخوان ثالث در شعر »گل سرخ و گلچین«، به 
بحران نابودی گونه های گیاهی به وسیله انسان عصر تکنولوژی اشاره می کند: »کودکی تازه 
گل سرخی دید/ که به دامان چمن می خندید/ بود آن گل به فریبایی صبح/ کودک آسیمه و 
خوشحال دوید/ گفت کودک که تو را می شکنم/ آخرآن کودک وحشی ننشست/ گل زیبای 

چمن را بشکست« )اخوان ثالث، 1368: 201(.
2-5-2-6- آلودگی شهر: اخوان در شعر »خطاب« ازمجموعه ی »در حیاط کوچک 
پاییز در زندان«، مردم شهر را با زبانی روستایی، مخاطب قرارمی دهد و از آن ها می خواهد 
که شهرشان را از انواع آلودگی ها پاک کنند؛ چرا که هوای آلوده ی شهر برای شاعر روستایی 
و همه ی ساکنان آن، غیرقابل تحمل است: »تا من نیز، به هوای شما عادت کنم، یک چند/ 

هوای شهر را با صافِی پاکیزه و پاکی بپاالیید« )اخوان ثالث، 1370 الف: 31(.
2-6- شهرگریزی: شاعر در بخش دیگری از همین دفتر، از محیط شهر دلش می گیرد 
و به سمت سه راهی خارج از آن حرکت می کند؛ درکنار جاده، بنایی کوچک، ساده، ساکت 
و روستایی با جوی ُخرد و چند درخت، او را به خود جذب می کند؛ چرا که در دل طبیعت، 
صفا و سادگی ای وجود دارد که در شهر آن را نمی توان یافت: »دلم در سینه تنگی کرد از 
این شهر گشاده روی/ سفرکردم به صحرایی، پراز دور و پر از نزدیک/ میان دشت/ کنار 
جاده ای خاموش/ که شهری را به شهری می دهد پیوند/ بنایی کوچک است و ساده و ساکت/ 
و جویی ُخرد و کم آب و درختی چند/ پناه آورده ام اینجا به این میخانه ی خلوت/ بنایی 
کوچک است و روستایی وار/ و هر چیزی در آن ساده/ ولی خالی ز حالی نیست« )اخوان 

ثالث، 1370 الف: 99 -100(.
2-7- زندگی ماشینی و بحران های محیط زیست: تکنولوژی و زندگی فناورانه ی 
عصر ماشین سبب شده است که اخوان، زمین و سراسر جهان را آلوده و زشت بخواند. او 
برای دیدگاه خود دالیلی ذکر می کند. هوای پاک را به جهت بهره گیری انسان عصر ماشین 
از صنایع جدید، افزایش جنگ ها و استفاده از آهن و باروت، پردود توصیف می کند. جهانی 
که اخوان وصف می کند، به جای وزیدن نسیمی فرح بخش و روح افزا، بوی خون و باروت 

می دهد و باران هایش به سبب آلودگی ها، پر از سموم مهلک و کشنده است:
»… ولی مسکین زمین آلوده و زشت است/ و از دود و شرار و وحشت و اندوه ماالمال/ 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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حوادث گندناک و پر غبار و آهن و باروت/ در آفاتش به پروازند از هر سو پیک های مرگ/ 
در این جّو دریغ و درد/ نسیمش بوی خاک و خون گرم از جنگ های سرد/ و باران های دایم 

از سموم مهلک آفات« )همان الف: 104 -105(.
2-8- آرمانشهر اخوان ثالث:

مؤلفه های آرمانشهری اخوان ثالث مانند هر شاعر بوم گرای معاصِر دیگر، عبارتند از:
2-8-1- آزادگی وکرامت، مبارزه با ظلم و تحقیر و توهین. "من نتوانم چو شما 
عنکبوت شد / کولی شوریده سرم من، پرنده ام / زین گنه ای روبهکان دغل! / مرا مرگ دهد 
توبه که من درنده ام" )اخوان، زمستان، 1385: 62(. 2-تنهایی:  در شهر برساخته ی ذهن 
و زبان او به تنهایی برمی خوریم. تنهایی آرمانشهری شاعر یعنی درآن سوی پایان، در دیار 
نابودگان، دیار مرگ که تنهایی بزرگ است. این همان تنهایی بزرگی است که سیطره اش 
اینجا و آنجا نمی شناسد: "لب گور، خدا و شیطان ایستاده بودند / و هریک هرآن چه به ما 

داده بودند / بازپس گرفتند. )اخوان، آخرشاهنامه، 1385: 90(.
مجموعه ی  از  »چاووش«  درشعر  وی  نخورده:  دست  و  بکر  طبیعت   -2-8-2
زیرا  فرا می خواند؛  دیگر  سرزمین های  سوی  به  راهی  پیمودن  به  را  مخاطب  »زمستان«، 
از  و  مشاهده کرد  نزدیک  از  را  واقعی  زیبایی های  می توان  که  است  مناطق  این  در  تنها 
بر دوش/ فشرده  ره  زاد  افسانه ها گویند/ گرفته  در  رهنوردانی که  لّذت برد: »بسان  آن ها 
چوبدست خیزران در مشت/ ما هم، راه خود را می کنیم آغاز/…/ بیا تا راه بسپاریم/ به سوی 
سبزه زارانی که نه کس ِکشته، نه دروده/ به سوی سرزمین هایی که در آن، هرچه بینی بکر و 
دوشیزه/ و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده/ که چونین پاک و پاکیزه است/ به 
سوی آفتاب شاد صحرایی/…/ بیا ای خسته خاطر دوست، ای مانند من دل کنده و غمگین/ 

من این جا بس دلم تنگ است« )اخوان ثالث، 1370ب: 150(.
2-9- رویکردهای شاعرانه به زیست بوم و طبیعت در اشعار اخوان ثالث:

2-9-1- رویکرد سیاسی و اجتماعی: اخوان ثالث شاعری سیاسی است ورویدادهای 
سیاسی واجتماعی در زندگی اش به ویژه کودتای 28 مرداد1332ش شاخصه ی اصلی اشعار 
بوم محور او است.این رویکرد شاعر به طبیعت در سه کتاب "زمستان"، "آخر شاهنامه" 
و "ازاین اوستا"، با بسامد باالیی تجلی یافته است. بیان دغدغه ها و بحران محیطزیستی، 

رویکرد دیگر اخوان در اشعار او است. 
2-9-2- رویکرد محیط زیستی و بیان بحران های آن: اخوان ثالث مانند هر شاعر 
بوم گرای معاصِر دیگر، از این همه تزویر و خودخواهی انسان عصر ماشین و مناظر مصنوعی 
و دست ساخته ی او به ستوه آمده و به سوی طبیعت بکر و دست نخورده، روان می شود. 
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هوای پاک را به جهت بهره گیری انسان عصر ماشین از صنایع جدید، افزایش جنگ ها و 
استفاده از آهن و باروت، پردود توصیف می کند. جهانی که اخوان وصف می کند، به جای 
به سبب  باران هایش  و  می دهد  باروت  و  بوی خون  روح افزا،  و  فرح بخش  نسیمی  وزیدن 

آلودگی ها، پر از سموم مهلک و کشنده است.

شفیعی کدکنی
شفیعی کدکنی )م.سرشک( از شاعران نو قدمایی است که به پیروی از نیما، سکونت در 
کدکن، تعلّق خاطر به نیشابور و خراسان و با داشتن بن مایه های فکری ویژه، به طور گسترده 
از طبیعت و مظاهر آن وام گیری کرده، پیوند و تشابهات زندگی انسانی و فعل و انفعاالت 

طبیعت را مستقیم و یا در چارچوبی نمادین نشان داده است.
2-10-تأثیر و تبلور زیست بوم های مختلف زمانی دراشعارشفیعی کدکنی:

2-10-1- زادگاه، دوران کودکی و نوجوانی:
محمدرضا شفیعی کدکنی )م.سرشک(، شاعر، پژوهشگر و منتقد معاصر فارسی که از 
فرهنگ چند صدایی برخوردار است، در سال 1318 در روستای کدکن، یکی از والیت های 
دوازدگانه ی نیشابور، درخانواده ای روحانی متولد شد. از کودکی به تشویق پدر به حفظ و 
فراگیری شعر و آثار ادبی و دینی پرداخت. تربیت و آموزش نخستین او، تربیت و آموزشی 
را در  آنجا و دوران کودکی خود  به زادگاهش عشق می ورزید و  او  بود.  دینی و شاعرانه 

مجموعه ی »شب خوانی« چنین توصیف می کند:
»ای روستای خفته بر این پهن دشت سبز/ ای از گزند شهر پلیدان پناه من/ ای جلوه ی 
طراوت و شادابی و شکوه!/ هان ای بهشِت خاطره، ای زادگاه من« )شفیعی کدکنی، 1376: 

.)98- 97
از هر  او برای تهذیب ساختاری تنها فرزندش  پدر شفیعی شخصیتی شگفت داشت. 
حوزه ی  وارد  پدر،  نزد  دینی  علوم  فراگیری  از  پس  م.سرشک  می کرد.  استفاده  شیوه ای 
علمیه ی خراسان شد و پانزده سال در حوزه  سرگرم فراگیری بود و آموزش فکری، فلسفی 

و زیبایی شناختی را در همانجا آموخت.
2-10-2: دوره جوانی: 

شفیعی کدکنی دوره ی جوانی خود را با اولین دفتر شعرخویش به نام »زمزمه ها«  که 
در سال1344 به چاپ رساند؛ آغاز می کند. تمایل به فرهنگ و تمدن خراسان و نیشابور در 
اغلب آثار و افکار وی از جمله این دفتر، نمایان است. پس از آشنایی با جریان شعر نیمایی، 
نیمایی  دومین دفتر شعر خود را )شب خوانی( در سال 1344 در قالب چهارپاره و شعر 
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سرود. اکثر اشعار این مجموعه در قالب های نیمایی و نیمه سنتی سروده شده است.
دوره ی جوانی شاعر، با انتشار مجموعه ی »از زبان برگ« ادامه می یابد.»از زبان برگ« 
)1347( زمانی سروده شد که شاعر جوان از زادگاهش برای ادامه تحصیل به تهران رفت. 
گویی زندگی مملو از آهن و فوالد، او را به یاد سال های کودکی ونو جوانی انداخته تا همه ی 
مظاهر طبیعت را پیام آور صلح و دوستی ببیند. از این رو، زبانش با طبیعت نزدیک می گردد. 
طبیعت در این مجموعه بزرگ ترین بن مایه ی الهام شاعر به شمار می رود. نمونه ای از دفتر 
»از زبان برگ«: سفر ادامه دارد و پیام عاشقانه ی کویرها به ابرها/ سالم جاودانه ی نسیم ها 
به  تّپه ها/ تواضع نرم و لطیف دّره ها/ غرور پاک و برف پوش قلّه ها/ صفای گشت گلّه ها به 

دشت ها/ َچرای سبز میش ها و قوچ ها و بره ها« )شفیعی کدکنی، 1347: 36(.
مجموعه ی »در کوچه باغ های نیشابور« )1350(، دفتر اشعار اوآخر جوانی شاعر است. 
این دفتر، آغازی نوین در دوره ی شعری شفیعی کدکنی به حساب می آید؛ در این دفتر، 
زبان شاعر شفاف و بی ابهام است و نگاه به بیرون دارد. او با این دفتر، به عنوان یکی از چند 
صدای موفق شعر نو شناخته می شود. در شعر »به کجا چنین شتابان« از مجموعه ی »در 

کوچه باغ های نیشابور«، می توان اعتراض و پیام )رسالت اجتماعی( شاعر را کامال دریافت:
»به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید/ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز 

غبار این بیابان؟/ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم« )شفیعی کدکنی22:1350(.
اشعار یک دهه ی  بارانی« )1365(،  .سرشک در مجموعه ی »مثل درخت در شب  م 
دوره جوانی خود را )1344تا 1356( به طور برگزیده جمع آوری کرده است. این دفتر تنّوع 
شکلی و محتوایی دارد و تأثیرات زیست بوم زمانی خاص، یعنی زندگی در خارج از کشور 
نیشابور«،  باغ های  برخالف مجموعه ی »در کوچه  نشان می دهد. شاعر درآن،  را  شفیعی 

نگاهی درونی دارد.
)شفیعی  ماست«  باغ  سبز  صبح  آفتاب  میزبان  تو/  چشم های  »می شناسمت/ 

کدکنی،132:1365(.
2-10-3- دوره میانسالی:

شده،  سروده  شاعر  میانسالی  دوره ی  آغاز  در  که  سرودن«  تا  بودن  »از  مجموعه ی 
جهت گیری دیگر او را نشان می دهد. در این دفتر، اشعار شفیعی، به سوی شعر اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و انسانی ارتقاء یافته است.
شفیعی کدکنی در فاصله ی سال های 1975- 1977 در آمریکا اقامت داشته، تمام اشعار 

»بوی جوی مولیان« به غیر از شعر »هویت جاری« را همانجا سروده است.
باغ،  این  سلسله ها/  انقراض  با  گفتم  نالیدم/  بالیدم،  غربت  برآب های  »نیلوفری شدم/ 
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مومیایی می شود« 
)شفیعی کدکنی،1389: 27(. در این شعر، غم غربت شاعر به خوبی پیدا است.

می توان گفت بن مایه های اشعار دوره جوانی شاعر، نوعی ادبیات نوستالژیک را تداعی 
می کند؛ اما در اشعار دهه ی 60 به بعد، شاهد ذهن و زبان پخته تری هستیم؛ زبانی که 
پیچیده تر بوده و درآن، اندیشه های فلسفی با موسیقی بیرونی و درونی عمیق، کاماًل هویدا 

است.
اشعار  در  طبیعت  و  زمانی  مختلف  زیست بوم های  مهم  مؤلفه های   -11-2

شفیعی کدکنی:
2-11-1- داشتن صبغه ی دینی و ادبی در اشعار.

2-11-2- دلبستگی به سنت های ادبی و فرهنگی ایران و اسالم.
2-11-3- تمایل به فرهنگ و تمدن خراسان و نیشابور.

ویژه سبک خراسانی و سبک  به  نحو کهن  از ساخت  تأثیرپذیری   -4-11-2
نیمایی در اشعار.

2 -11-5-نمایاندن اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران در دهه های 40 و 
50 با استفاده از مظاهر طبیعت.

2-11-6- طبیعت بزرگ ترین بن مایه ی الهام شاعر به ویژه در مجموعه ی »از 
زبان برگ«.

2-11-7- آشکار بودن فرهنگ چند صدایی در اشعار شفیعی کدکنی.
2-11-8- جنبه سمبلیک یافتن طبیعت در اغلب اشعار شاعر.

2-11-9- نداشتن تمایالت حزبی در شعر، به رغم بیان اعتراض و پیام )رسالت 
اجتماعی( شاعر در شعر »به کجا چنین شتابان« از مجموعه ی »در کوچه باغ های 

نیشابور« و برخی اشعار دیگر شاعر.
مجموعه  در  درون گرایی  و  آغازین  مجموعه های  در  برون گرایی   -10-11-2

اشعار متأّخر شفیعی.
2-11-11- تعهد، حرکت و ضدیّت با سکون.

2-11-12- نگاه اخالقی به طبیعت
2-11-13- آنیمیسم گرایی) شخصیت دادن( و احترام به مظاهر طبیعت.

اجتماعی،  شعر  سوی  به  شاعر  میانسالی  دوره ی  اشعار  ارتقاء   -14-11-2
فرهنگی و سیاسی.

2-12- طبیعت گرایی در اشعار شفیعی کدکنی )م.سرشک(:
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آنچه طبیعت گرایی شفیعی کدکنی را از بقیه شاعران جدا می سازد، عالوه بر این که 
وی به طبیعت جنبه ی سمبلیک می دهد؛ این است که طبیعت برای او الهام بخش روحیه ی 
امیدواری، حیات و زندگی است. در شعر شفیعی، هیچگاه مخاطب نومید نمی شود یا سر از 

دنیای تیره و تاریک در نمی آورد.
طبیعت در شعر شفیعی گاه سمبلیک می شود مثال نماد یک مضمون سیاسی-اجتماعی 
یا انسانی و گاه زیبایی آن، احساسات غنایی شاعر را تحریک می کند و در حکم معشوق وی 
درمی آید. از ویژگی های دیگر شعر »م.سرشک«، رنگ محلی یا صبغه ی اقلیمی است که با 
طبیعت گرایی شاعر گره خورده است. صبغه ی اقلیمی در شعر شفیعی کدکنی که نماینده ی 
نگاه شخصی و صمیمی شاعر به زیست بوم او است، عالوه بر انعکاس در تصویرهایی که از 
طبیعت خراسان ارائه می کند، در کاربرد واژه های محلی و بومی نیز تجلّی یافته است مانند: 
"رازینه": "وقتی آن نازنین / از رازینه می آید / در میان شعله ای بی دود / نیست دیگر جای 

اندیشه"
)شفیعی کدکنی، آیینهای برای صداها: 421( .

"سبزنا": در موزه های نیزه گذاران دشت رزم / رویید سبزنا و ببالید و زرد گشت ) همان: 
.)107

2-13- تحلیل برخی از ویژگی های اشعار زیست بومی شفیعی کدکنی:
2-13-1- نگاه اخالقی شفیعی کدکنی به طبیعت:

طبیعت  سوی  به  یاری  دست  شاعرانه  خیال  با  »قصدرحیل«،  قطعه  در  م.سرشک 
می گشاید:

»دیری است/ مثل ستاره ها چمدانم را/ از شوق ماهیان و تنهایی خودم/ پر کرده ام، ولی/ 
مهلت نمی دهند که مثل کبوتری/ در شرم صبح پَر بگشایم/ با یک ترانه و لبخند/ خود را 

به کاروان برسانم« 
)شفیعی کدکنی، 1376: 196(.

شاعر در این شعر، طبیعت زمینی )زیست بوم( و جهان آسمانی را به کمک عنصر خیال 
و تداعی ذهنی به گونه ای توصیف می کند که مخاطب را ترغیب نماید تا به زیست بوم نگاهی 

اخالقی داشته باشد.
2-13-2- آنیمیسم گرایی و شخصیت دادن به مظاهر طبیعت: شفیعی کدکنی، 
با نگرشی بوم محور، به همه ی موجودات عالم ، نگاهی ویژه دارد و برای آنان حق حیات قائل 
است. وی در پی دیدگاهی است که در آن ، طبیعت در کنار انسان هویّت مستقل پیدا کند؛ 
هویّتی که باید آن را به رسمیت شناخت. در شعر »عبور« همه ی مظاهر حیات و هستی از 
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نگاه شاعر، زنده و دارای حیات اند. »سفر ادامه دارد و/ پیام عاشقانه ی کویرها به ابرها/ سالم 
جاودانه ی نسیم ها به تپه ها/ تواضع لطیف و نرم ّدره ها/ غرور پاک و برف پوش قله ها...«

)شفیعی کدکنی،1376: 159(.
2-13-3- احترام به طبیعت: نگاه شفیعی کدکنی به طبیعت از سر عشق و 
احترام است؛ او طبیعت را با همه ی وجود دوست دارد. تجلّی شفیعی در شعر »راستی 
آیا«، نگاهی بوم زیستی و از سر احترام به کبوتر و شقایق که نماینده ی گونه های جانوری 
و گیاهی هستند؛ دارد. او، رود را هرچند گل آلود، مسیری برای رسیدن به حقیقت می داند:

»باید از رود گذشت/ باید از رود/ اگر چند ِگل آلود/ گذشت/ بال افشانی آن جفت کبوتر 
را/ در افق می بینی/ که چنان باال بال/ دشت ها را با ابر/ آشتی دادند/ راستی آیا/ می توان 
رفت و نماند/ راستی آیا/ می توان شعری در مدح شقایق ها خواند؟« )شفیعی کدکنی، 1376: 

.)170
2-14- آسیب ها و بحران های محیط زیستی در اشعار شفیعی کدکنی:

2-14-1- بحران های محیط زیست طبیعی:
خشکسالی و بحران بی آبی: شفیعی کدکنی بحران خشکسالی و به تبع آن از بین 
رفتن گونه های جانوری و گیاهی را این گونه بیان می کند: »نمای دهکده آیینه ی تهیدستی 
است/ درخت خشک کجی همچو دست مفلوجی/ شده است بیهوده از آستین جو بیرون/ نه 
خرمنی، نه گاو آهنی نه مزرعه ای/ نه آشیانه ی مرغی نه گله ای به َچرا« )شفیعی کدکنی، 

.)132 :1376
2-15- بحران های محیط زیستی عصر تکنولوژی:

و  ماشین  تکنولوژی،  عصر   - گیاهی  گونه های  نابودی   - جانوری  گونه های  نابودی   -
نابودی طبیعت بکر

2-15-1- نابودی گونه های جانوری: شاعر در شعر»تصویر« از مجموعه ی »آیینه ای 
برای صداها«، با استفاده از صورخیال، با نگاهی ضمنی، نابودی گونه های جانوری و مظاهر 
طبیعی را هشدار می دهد. شفیعی در این شعر، زالل روشن چشمان محبوب را به آبشار 
کبود و نیزبه نگاه گوزنی مانند می کند که از باالی کوه ، عبور سایه ی صّیاد را از درون آب 

می نگرد.
درخت«،  »مرثیه  شعر  در  کدکنی  شفیعی  گیاهی:  گونه های  نابودی   -2-15-2
توصیف طبیعت را بهانه ای برای بیان دغدغه های زیست محیطی خویش قرار می دهد. وی 
با استفاده از تخّیل شاعرانه، همه ی تصاویر را به هم پیوند می دهد تا نابودی درخت و ایجاد 
بحران زیست محیطی و نابودی گونه های گیاهی را برای مخاطب به تصویر بکشد. شاعر 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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خود را در جایگاه درختی می بیند که در معرض انواع خطرها است و حتی به او اجازه ی 
گریستن نمی دهند: »درسکوتی ای درخت تناور/ ای آیت خجسته ی درخویش زیستن/ ما 
را/ حتی امان گریه ندادند/ من اولین سپیده ی بیدار باغ را/ آمیخته به خون طراوت/ درخواب 

برگ های تو دیدم« )همان: 184(.
قطعه  در  م.سرشک  بکر:  نابودی طبیعت  و  2-15-3- عصر تکنولوژی، ماشین 
می دارد.  ابراز  ماشینی  و  مدرن  محور  انسان  نگاه  از  را  نگرانی خویش  زندان«،  »گل های 
وی به وضوح این نگرانی را از انسان های منفعت طلبی که برای دست یافتن به مقاصد 
به  و  نشان داده  قرارمی دهند؛  تاز خویش  و  تاخت  را جوالنگاه  بکر  خودخواهانه ، طبیعت 

تسلیم طبیعت و مظاهر آن در مقابل امیال بشر امروز اشاره کرده است:
»... مرغان صحرا خوب می دانند/ گل های زندان را صفائی نیست/ این جا قناری های 
محبوس قفس پیوند/ … هرگز نمی دانند/ کاین تنگناشان پرده ی شور و نوایی نیست« 

)شفیعی کدکنی، 1376: 161(.
2-16- آرمانشهر شفیعی کدکنی: م.سرشک در شهری که نام آن نیز بیانگر آرمانشهر 
وی است، مدینه فاضله ی خود را نشان می دهد. شعری به نام »ناکجا«؛ در این شعر، شاعر 
می رود و رخت از این زمین آلوده و چرکین بر می کشد؛ می رود به ناکجایی که در آن، نه 

جای پای کسی هست، نه آشنا و غریبه ای؛ جایی بکر و دوشیزه:
»من و شعر و جویبار/ رفتیم و/ رفتیم،/ به آنجا رسیدیم/ آنجا که دیگر، نه جای پای 
کسی بود و/ نه آشنا بود/ درختان به آیین دیگر،/ و مرغان به آیین دیگر،/ صدایی که می آمد 
از دور،/ صدای خدا بود،/ رها بود/ چراغش همیشه پر از روشنا بود/ نمی دانم آن جا کجا بود/ 

نمی دانم آن جا کجا بود« )شفیعی کدکنی، 1385: 505(.
»شعر و جویبار«، همراهان شاعر در سفر به سوی آرمانشهر اویند. شفیعی در این سفر 

که مقصدی در منتهای عالم دارد، مشاهدات خویش را روایت می کند.
شفیعی کدکنی در این آرمانشهر از برخی محدودیت های دنیای عینی و واقعی با بیانی 
نمادین پرده بر می دارد: »کسی زیر بال پرستو و/ پروانه ها را/ نمی کرد تفتیش/ شقایق/ ز 
طوفان نمی گشت خاموش/ چراغش همیشه پر از روشنا بود« )شفیعی کدکنی، 1356: 56(.
2-17- رویکردهای شاعرانه ی زیست بوم و طبیعت در اشعار شفیعی کدکنی

2-17-1- رویکرد سیاسی و اجتماعی: این رویکرد در اغلب اشعار شفیعی به ویژه 
در مجموعه اشعار "در کوجه باغ های نیشابور" با بسامد باالیی، به وضوح می توان مالحظه 
کرد. این دفتر آغازی نوین در دوره ی شعری شاعر به حساب می آید؛ در این دفتر است که 

او به عنوان یکی از چند صدای موفق شعر نو شناخته می شود.
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2-17-2- رویکرد فرهنگی و انسانی: در مجموعه ی "از بودن تا سرودن"، جهت 
گیری دیگرشفیعی که همان رویکرد فرهنگی و انسانی شاعر است ؛ نمایانده می شود.

2-17-3- رویکرد طبیعت گرایانه: طبیعت وزیست بوم در اغلب اشعارشفیعی جلوه 
زادگاهش  از  را در سال1347 که  آن  که شاعر  زبان برگ"  "از  گری می کند.او در دفتر 
برای ادامه ی تحصیل به تهران رفت، سروده است؛ طبیعت و زیبایی های محیط زیستی، 
بزرگ ترین بن مایه ی الهام شاعر است.  این زیبایی ها گاه احساسات غنایی شاعر را تحریک 

می کند و در حکم دلداده ی وی در می آید.
شعر  در  اقلیمی  صبغه ی  یا  محلی  رنگ  بومی:  و  اقلیمی  رویکرد   -4-17-2
شفیعی که نماینده ی نگاه شخصی و صمیمی شاعر به زیست بوم است؛ رویکرد 
دیگری است که عالوه بر انعکاس در تصویرهایی که از طبیعت خراسان ارائه می دهد؛ در 

کاربرد واژه های محلی و بومی وی نیزتجلی یافته است.
2-17-5- رویکرد محیط زیستی و بیان دغدغه ها و بحران های آن: شاعر در 
اغلب اشعار خود، توصیف طبیعت را بهانه ای برای بیان دغدغه های زیست محیطی خویش 
قرار می دهد. وی با استفاده از تخیل شاعرانه، همه ی تصاویر را به هم پیوند می دهد تا ایجاد 

بحران های زیست بومی را برای مخاطب به تصویر بکشد.
2-18- ارزیابی تطبیقی اندیشه های زیست بومی اخوان ثالث و شفیعی کدکنی:

با اندکی تامل در آثار شاعران مورد پژوهش، می توان دریافت که آنان عالقه  به طبیعت 
و زیست بوم خود را به صورت پیام های طبیعت گرایانه، آمیخته با ذهنیات فلسفی، اجتماعی 
و سیاسی به مخاطبان شان منتقل می کنند. هرچند این عالقه ازشباهت ها وتفاوت هایی نیز 
ثالث، شاعری سیاسی است و رویدادهای سیاسی که در زندگی اش  برخورداراست.اخوان 
اتفاق افتاده، به ویژه کودتای 28 مرداد، بر شعر او تأثیر نهاده و سبب شده است که زبان وی 
نمادین شود. او در این دوره با آنکه تخلص»م.امید« داشت، ولی ناامیدترین و تاریک ترین 
شعرها را سرود. تا آنجا که او را شاعر شکست نامیدند. اخوان، طبیعت و مظاهر آن را بستری 
برای خلق اشعار سمبلیک )نمادگرای( خویش نموده است؛ تا بتواند مقاصد سیاسی اجتماعی 

خویش را بدین وسیله بیان کند.
در اشعار شفیعی کدکنی عالوه بر استفاده ی شاعر از طبیعت و زیست بوم به شکل نماد 
برای بیان اهداف اجتماعی و سیاسی، طبیعت گاهی الهام بخش روحیه ی امیدواری، حیات 
و زندگی است. در شعر او، هیچگاه مخاطب نومید نمی شود یا سر از دنیای تیره و تاریک 
در نمی آورد.بنابراین می توان گفت؛ شاعران مورد پژوهش، نسبت به طبیعت و زیست بوم 
واکنش های متفاوتی داشته اند و مسائل محیط زیستی در آثارشان با رویکردهای مختلف 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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نمود پیداکرده است. 

2-19- علل و انگیزه ی طبیعت گرایی اخوان ثالث و شفیعی کدکنی
2-19-1- اوضاع نابسامان جامعه عصر اخوان ثالث و شفیعی کدکنی: 

روزگار جامعه یی که این دو شاعردر آن زندگی می کردند، توأم با خفقانی بود که بر 
کشور ایران حاکمیت داشت. م.سرشک برخالف اخوان، هوادار هیچ حزب و گروه سیاسی 
نبود؛ در دل روزگار خود حضور داشت و به طور غیرمستقیم با ظلم، فساد و استبداد حاکم 
به شیوه های متفاوتی به مبارزه پرداخت. اخوان که از طرفداران حزب توده بود و مبارزات 
مستقیمی با دستگاه حاکم جامعه داشت؛.همین امر سبب گردید او اندیشه ی شاعرانه ی 

خود را تقریبا در خدمت اهداف سیاسی اش قراردهد.
2-19-2-تاثیر محیط زندگی و دوران کودکی و جوانی شاعران:

اخوان ثالث در سال 1307 در توس به دنیا آمد و در همان جا به تحصیل پرداخت. در 
دوره ی جوانی با وارد شدن در فعالیت های سیاسی، شعر خود را در خدمت اهداف خویش 
در آورد. آنچه در زندگی سیاسی این شاعر قابل تأّمل است؛ احساس شکست و ناامیدی 
سیاسی بود که نگاه منفی را دراشعار اخوان ثالث رقم زد. او در سال 1327 که تازه برای 
سکونت از توس به تهران آمده بود، به غیر از سختی هایی که در تهران با آن مواجه گشت؛ 
اندوه غربت و دشواری زندگی در شهری ناآشنا و بی رحم، از عوامل تأثیرگذارشعر او بود؛ اّما 
م. سرشک  با توجه به این که در خانواده ای روحانی متولد شد و از کودکی به تشویق پدر 
به حفظ و فراگیری شعر و آثار ادبی و دینی پرداخت؛ تربیت و آموزش نخستین او، تربیت 
و آموزشی دینی و شاعرانه گشت. به همین دالیل، طبیعت برای وی الهام بخش روحیه ی 
امیدواری، حیات و زندگی است. در شعر شفیعی، هیچگاه مخاطب نومید نمی شود یا سر از 

دنیای تیره و تاریک درنمی آورد.
2-19-3-مقتضیات ادبی و هنری در اشعار بوم محورشاعران به ویژه شفیعی 

کدکنی انگیزه ی دیگرشاعران به بهره مندی از طبیعت در اشعارشان بود..
شفیعی  و  ثالث  اخوان  طبیت گرایی  و  زیست بومی  مشترک  2-20-مضامین 

کدکنی:
کدکنی  وشفیعی  ثالث  اخوان  زمانی  مختلف  زیست بوم های  2-20-1-تأثیر 

دراشعار آنان.
2-20-2- اشاره به بی توجهی انسان ها به طبیعت و حیات وحش.

2-20-3- تکنولوژی و رشد شهرنشینی و نابودی زیست بوم و طبیعت. 4-5- 
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بحران آلودگی خاک و نابودی جنگل ها.
2-20-4-آلودگی آب.              2-20-5-آلودگی هوا.       2-20-6-نابودی 

گونه های گیاهی وجانوری.
 2-20-7-بیابان زایی                  2-20-8-شهرگریزی.

2-20-9- جست و جوی آرمانشهر مطلوب در اشعار.
2-21- وجوه متفاوت طبیعت گرایی اخوان و شفیعی کدکنی:

از وجوه  را  اندیشه ی اخوان و شفیعی کدکنی ما  مضامین مشترک طبیعت گرایی در 
متفاوت دیدگاه های آنها غافل نمی سازد. شاعران مورد پژوهش به دلیل بالیدن و زیستن 
در  آن  به  مربوط  مکان های  و  بومی  عناصر  فضا،  به  ویژه ای  توجه  متفاوت،  اقلیم های  در 
اشعارشان، دارند. همین تفاوت نگرش، موجب تفاوت در رویکرد های  فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی و زیست بومی در اشعارآنان گردیده است.این تفاوت ها عبارتند از:
2-21-1-نوع بهره مندی از زیست بوم و طبیعت: این شاعران به طبیعت عالقه مندند؛ 
اما در این میان، کالم شفیعی در برخورد با طبیعت، از احساس مثبت بیشتری برخوردار 
است و احساس نزدیکی بیشتر با طبیعت دارد. اظهار لذت از دیدار جلوه های طبیعی، بخشی 

از این احساس مثبت است.
اّما اخوان به طبیعت نومیدانه می نگرد بسامد باالی »تشبیهات سیاه« و تصاویر تیره و 
تلخ محصول همین احساس منفی او به طبیعت و زیست بوم شاعر است. از طرفی، اخوان 
اغلب طبیعت را بستری برای بیان مقاصد سیاسی خویش قرار داده و به شکل نمادین از آن 
بهره می برد؛ اما شفیعی کدکنی گاهی از طبیعت به شکل سمبلیک برای مقاصد سیاسی- 
اجتماعی خود و زمانی از طبیعت و مظاهر آن برای توصیف زیبایی های خدا آفریده، استفاده 

می کند.
2-21-2- نوع نگرش به آرمانشهر:

اخوان ثالث و شفیعی کدکنی، دو شاعر صاحب درد و دغدغه مند، هر یک از زاویه ای 
خاص به ترسیم آرمانشهر شخصی خود پرداخته اند و آرمانشهر آنان شباهتی به هم ندارد. 
آمانشهراخوان، قوانین آن منحصر به فرد است و هیچ گونه بی عدالتی، ظلم، فساد، بی حرمتی، 
شکسته شدن اندیشه، شخصیت و حرمت انسان درآن دیده نمی شود.مدینه ی فاضله ای 

است که دین، سیاست، اندیشه و تمام ابعاد شهری آن باشکوه است.
اما  شفیعی کدکنی در شهری که نام آن نیز بیانگر آرمانشهر وی است، مدینه فاضله ی 
خود را نشان می دهد. شهری به نام »ناکجا« که شاعر به سوی آن می رود؛ به ناکجایی که 
در آن، نه جای پای کسی هست، نه آشنا و غریبه ای، جایی بکر و دوشیزه: "من وشعر و 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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جوبار، رفتیم و رفتیم / به آنجا رسیدیم / آنجا که دیکر / نه جای پای کسی بود نه آشنا 
بود")شفیعی کدکنی، بوی جوی مولیان:56(جایی که در آنجا صدای خدا شنیده می شد. 
و  درختان  آن  در  که  می رود  جایی  به  دلخواهش  آرمانشهر  یافتن  برای  کدکنی  شفیعی 
پرندگان و جتی جانداران، به سبک وسیاق دیگری زندگی می کنندجایی که در آنجا به جز 
خدا چیز دیگری را نمی توان دید.:درختان به آیین دیگر / و مرغان به آیین دیگر / صدایی 
که می آمد از دور / صدای خدا بود / رها بود در این آرمانشهر از برخی محدودیت های دنیای 
عینی و واقعی با بیانی نمادین پرده بر می دارد: »کسی زیر بال پرستو و/ پروانه ها را/ نمی کرد 

تفتیش/ شقایق/ ز طوفان نمی گشت خاموش/ چراغش همیشه پر از روشنا بود«)همان(.آ

3- نتیجه گیری
مقاله ی حاضر با پرداختن به مقوله ی زیست بوم در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی 
زیست  و محیط  آفرینی طبیعت  نقش  کیفیت  بررسی  و  تحلیل  به  بوم گرا،  نقد  منظر  از 
در خلق اشعار آنان پرداخته تا بدین وسیله رابطه ی بین ادبیات و محیط زیست را نشان 
دهد. با توجه به این که درعصرتکنولوژی و زندگی ماشینی، طبیعت و محیط زیست صرفا 
توصیف نیست؛بلکه به شیوه های مختلف درآفرینش اشعار بوم محورشاعران مورد پژوهش 
اثرگذار بوده است. برقراری تقابل میان عناصر سه گانه ی زیست محیطی طبیعی، مصنوعی 
و اجتماعی وغلبه ی زیست بوم اجتماعی و مصنوعی در این تقابل در اشعاراخوان و شفیعی 
کدکنی، همچنین رویکردهای شاعران به طبیعت و زیست بوم برای بیان مقاصد خویش 
و نیز نمودهای مقتضیات ادبی و هنری آنان، درون مایه ی و مضمون اصلی اشعار طبیعت 

محور آنان است.
این  دو شاعر، به حفاظت از محیط زیست و هشدار برای پاسداشت آن، عنایت داشته اند؛ 
زمینه ی  در  آنان  است.  شده  مطرح  درشعرشان  ضرورت  یک  عنوان  به  آن  به  توجه  لذا 
طبیعت گرایی دارای اندیشه های مشترک و متفاوتی هستند؛ تأثیر زیست بوم های مختلف 
زمانی شاعران بر اشعارشان و نیز تأثیر شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه برذهن 
و زبان آنان، نگاه آنیمیسمی به زیست بوم و طبیعت و توجه به بحران های زیست محیطی، 
بخشی از مؤلفه ها و مصادیق مشترک اشعاربوم محورشاعران مورد پژوهش و نوع بهره مندی 
ازطبیعت و زیست بوم و نگرش ویژه به آرمانشهر مطلوب، تفاوت عمده ی طبیعت گرایی 

آنان است.
و  سیاسی  رویکرد  از:  عبارتند  اخوان  طبیعت گرای  شاعرانه ی  رویکردهای  مهم ترین 
اجتماعی و بیان دغدغه های محیط زیستی؛ اّما شفیعی کدکنی عالوه بررویکردهای فوق به 
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طبیعت و زیست بوم، به جنبه های دیگری همچون رویکرد اقلیمی و رنگ محلی، رویکرد 
فرهنگی و انسانی وجنبه های زیبایی شناسانه ی زیست بوم نیز توجه و التفات دارد.

این مقاله با پرداختن به موضوع طبیعت و زیست بوم دراشعار اخوان و شفیعی کدکنی، 
براهمیت موضوع محیط زیست و هشدار برای حفاظت از آن در برابر آثار مخّرب ونابوکننده ی 
پژوهش های  با گسترش  تا  است  برآن  نموده،  تأکید  فناورانه  وپیشرفت های  رشد صنعت 

جامع تر، زمینه ساز غنای این حوزه ی مطالعاتی جدید گردد.
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