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 چکیده    اطالعات مقاله
رودکی، فردوسی،  گرا از  در درازنای تاریخ ادبیات ایران چه در اشعار شعرای سنت  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

منوچهر دامغانی و... گرفته تا شهریار و پروین و بهار و چه در آثار شاعران نوگرا  

جلوه  تمام  با  طبیعت  و...  فروغ  ثالث،  اخوان  شاملو،  یوشیج،  نیما  های  مانند 

رنگش جایگاهی خاص داشته اما این بدان معنا نیست که ما این اشعار را رنگ

شده؛ شعر طبیعی بدانیم. شعر طبیعی یا شعر سبز    چه تا کنون گفتهبرخالف آن 

گذار  یکی از ژانرهای مکتب ادبی اصالت کلمه و از ابداعات آرش آذرپیک بنیان 

فلسفی مکتب  تئوریسین  زمین-و  است.  عریانیسم  جان ادبی  و سوژگی،  مایه 

هستیبنیان نخستین  روایتِ  سبز  شعر  و  سبزنگاران  و  سبزاندیشان  شناسیکِ 

نگرانة به راستی طبیعی تاریخ ادبیات جهان است و برآیندِ این سیستم زیست

های غیرطبیعی های بشری از تمام سنت فلسفه چیزی نیست جز رهایش اندیشه

انسان و استایل  بازگشت انسان به چرخة زیست طبیعیِ های زیستیِ  بنیاد که 

به  همخویش  و  زمین  فرزندان  از  یکی  زمینعنوان  تزیستیِ  با  مام  محورانه 

مندان این سیارة سبز است که در آن همه و همه از ساحت ابژگی به هستی

گرایانة اصالت زمین بدون هیچ تفضیل یا تبیینِ  درآمده و در نگرگاه فراسوژه 

شوند. در این مقاله  طبیعی می  هایی برای درک زندگیانسانی مبدل به دگرسوژه 

ای انجام شده به  خانه کتاب   تحلیلی و با استفاده از منابع-که به روش پژوهشی

تفکیک و تحلیل این دو نوع شعر و بازنمود هر کدام در اشعار و متون معاصر  

دهد شعر موسوم به شعر طبیعی خارج  دست آمده نشان میپرداخته و نتیجة به

توان عنوانی جز شعر  از فلسف و ادبیات سبز، شعر دربارة طبیعت بوده و نمی

 رد و شعر طبیعی همان شعر سبز است. گرا به آن اطالق کطبیعت
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 . مقدمه 1

چنان در هم آمیخته که نه تنها شخصیت انسانیِ او را ساخته  بقای بشر از دیرباز با طبیعت آن

که  چنانسانیده آنبلکه روی باورهایش نیز تأثیر مستقیم داشته و او را به عقاید آنیمیستی ر

در برابر شکوه و خشم و قهر طبیعت سر تعظیم فرود آورده و او را به پرستش مظاهر طبیعت  

ها نیز تأثیر طبیعت  مانند خورشید، ماه، ستاره و... واداشته تا جایی که حتی اکنون پس از هزاره

افت و پرواضح است که  ها و متون باستانی یها، کتیبهتوان در غارنوشتهبر زندگی انسان را می

این مهم چه جایگاه برجسته و واالیی در آثار شاعران از قدما تا معاصر داشته اما چه شد انسان  

مندان این سیارة سبز در برابر قهر طبیعت  عنوان فرزند زمین و یکی از هستیکه روزگاری به

نمیچاره کرنش  و  تسلیم  و حای جز  موجودات  دیگر  از  برتر  را  تی خودِ طبیعت  دید؛ خود 

که بازتاب اندیشة انحصارطلبانة  گونهقلمداد کرده و در برابر معبودش ایستاد و با آن جنگید آن

 توان یافت.به روشنی می اش را در آثاری که در طول تاریخ ادبیات خلق شدهجویانهبرتری 

عر سبز  شوند و شگرا قلمداد میدر یک کالم تمامی اشعار پیشاعریانیستی، شعر طبیعت

 عنوان یکی از ژانرهای مکتب عریانیسم، شعر طبیعی است. به
 

   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

گرا، در موارد متعددی مترادف تشخیص داده شده اینکه شعر طبیعی و شعر طبیعتبا توجه به

خوش  انداز متعالی شعر سبز را دستو این خطا در دراز مدت ممکن است مسیر اصلی و چشم

رسد نیاز است در پژوهشی مستقل به تعریف و تفکیک هر کدام از آنها  نظر میییر نماید؛ بهتغ

پرداخته و دامنة مفهومی هر کدام را به طور دقیق مرزبندی نمود. ما در این مقاله ابتدا به  

گویی به اینکه آیا شعر  گرا پرداخته سپس شعر طبیعی را بررسی و ضمن پاسخشعر طبیعت

شعر دربارة طبیعت است و آیا شعر سبز تا کنون در ادبیات ایران وجود داشته؟    طبیعی همان 

به زمیناندک به سیر تطور زمیناندک سوژگی در شعر سبز  ابژگی در شعر ایران تا رسیدن 

 پردازیم.می
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

دیگر ما را بر آن  یک گرا و ضرورت و اهمیت تمییز آنها از تمایزات شعر طبیعی و شعر طبیعت

داشت که در این مجال و مقال با روشی علمی و بنا بر منابع و مستنداتی که حاصل پژوهش 
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چه تا کنون به نام شعر طبیعی  در کتب و بیشتر از همه مقاالت آکادمیک است ثابت کنیم آن

های  تفاوتی طبیعت است و ویژگی و  خارج از مکتب عریانیسم معرفی و ارائه شده، شعر درباره

 گرا را برشماریم.شعر طبیعی و شعر طبیعت
 

   . پیشینة پژوهش1-3

های متعددی انجام گرفته از جمله: جاهد و  گرایی مقاالت و پژوهشدر مورد موضوع طبیعت

( رضایی  »طبیعت1395محمد  مقالة  در  مطالعة  (  به  مطران«  خلیل  شعر  در  پنهان  گرایی 

( در مقالة »نمود و حضور طبیعت  1396مطران پرداخته؛ باقی نژاد )موردی این مولفة در شعر  

کدکنی نظر دارد؛ همچنین نریمانی  کدکنی« به این موضوع در اشعار شفیعیدر شعر شفیعی

گرایی« بررسی انتقادی به نفع  ( در مقالة »بستار فیزیکی و استداللی به سود طبیعت1400)

( بیابانکی  داده؛  ارائه  گرایی  به1399طبیعت  تکامل  نظریة  میان  »تمایز  مقالة  در  عنوان  ( 

طور  عنوان رویکردی فلسفی نگاه کرده است. همانگرایی تکاملی بهای علمی و طبیعتنظریه

گرایی پرداخته ولی  موضوع طبیعتشمار مقاالت متعدد بهکه از نظر گذشت این مقاالت و بی

شده و گویا تمایزی میان این دو قائل  متاسفانه هیچ پژوهشی در مورد شعر طبیعی انجام ن

نشده است. این مقاله از حیث ارائة تعریف دقیقی از شعر طبیعت و توجه به وجه تمایز آن با  

های  گرایی نه تنها نوآورانه است که چراغ راه نویسندگان و شعرا و مفید برای پژوهشطبیعت

 بعدی خواهد بود.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 گرا شعر طبیعت. 1-2

این نوع ادبی که تا پیش از ظهور عریانیسم از سوی جامعة ادبی به اشتباه شعر طبیعی تلقی  

گرا  گذار و تئوریسین مکتب عریانیسم شعر طبیعتشد و به پیشنهاد آرش آذرپیک بنیانمی

 ت. نامیده شده شعر دربارة طبیعت است نه شعر طبیعی و قدمتی دارد به بلندای تاریخ ادبیا 

گران و منتقدان  تر آنکه نخست به جستارهایی از این نوع ادبی در آرای پژوهششایسته

 بپردازیم سپس با نگاهی موشکافانه به واکاوی آن برآییم.

گیری مباحث  محیطی، به شکلهای مختلف علوم انسانی به بحران زیست»واکنش شاخه

هایش،  زیرشاخهبا    (ecolinguistics)محیطی  شناسی زیستای ازجمله زبانای تازهرشتهمیان

در حوزة ادبیات    ((Ecocriticismگرا  و نقد بوم  ((environmental ethics  محیطیاخالق زیست
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گرا که در نیمة دوم قرن بیستم شکل گرفت؛ به بررسی رابطة ادبیات و  ممنجر شد. نقد بو

کند.«  محیطی را لحاظ میهای زیستگرا در این نقد، دغدغهپردازد. ناقد بوممحیط فیزیکی می
 (  26:  7،1391)پارساپور،

های جهان از جمله در ادبیات فارسی زمین زن و آسمان مرد دانسته  در فرهنگ اکثر ملت

های  و شاید بتوان دلیل این امر را بارور شدن زمین به واسطة باران دانست. فمینیستشده  

گرا بر اساس این نگاه جنسیتی به زمین، ظلم به زمین را با ظلم به زن در طول تاریخ  بوم

دانستند و با طور که خود را مالک زنان خویش میو بر این باورند که مردان همان  همراه دیده

کردند؛ دربارة زمین نیز نگرش و رفتار مشابهی داشتند.  خواستند رفتار مینه که میآنها هرگو

گشاید که البته  ای فراروی ما میبررسی این نگاه جنسیتی به زبان و ادبیات زمینة گسترده

تواند ما را از مقصود دور کند. با این  های فمینیستی میسونگرانه ازجمله گرایشهای یک نگاه

م میتوضیحات  بومالحظه  که  علوم  کنیم  وسیع  حوزة  دو  برخورد  محل  اینکه  بر  عالوه  نقد 

ای که  گونهتجربی و انسانی است؛ دامنة آن در خود حوزة علوم انسانی نیز گسترده است به

رشته به  آن  روانمباحث  زبانشناسی، جامعههای  فلسفه، جغرافیا،  شناسی،  اخالق،  شناسی، 

 )همان(شود. میتاریخ و ادیان نیز مربوط 

مقولة اخالق زمین، »نگاهی فرااقتصادی به تمامی موجودات کرة زمین است به این معنا  

که بدون در نظر گرفتن جنبة سوددهی گیاهان و حیوانات به چشم عضوی از حیات کرة زمین  

آنها به اندازة هر موجود دیگری حق زیستن و بهرهبه آنها نگریسته می مندی از  شود یعنی 

اهب طبیعت را دارند. در این نوع نگرش، انسان خود را در قبال طبیعت و هستی متعهد  مو

با   (166:  1400راد و همکاران،)ادیبکند.« جانبه در برابر آن احساس میداند و مسئولیتی همهمی

توان اهمیت موضوع مورد بحث و کاربرد آن را  چه گفته شد به راحتی میاندکی تأمل در آن

 مند امروز دریافت. زندگی فردی و گسترة زندگی اجتماعی انسان دغدغهدر حریم 

اندازهای  های همیشگی شعر فارسی که کمتر به آن توجه گردیده است چشمیکی از مؤلفه

بی هرگز  ما  تعلیمی  ادب  است.  زیست  محیط  و  زیبا  طبیعتِ  نگهداری  و  به  نگاهبانی  اعتنا 

پیرامون و هستی بی ها و پندهای  است. البته در این پنهان ماندنِ پیامکرانه نبوده  طبیعتِ 

ها  وابسته به اخالقِ حفظ محیط زیست و احترام به طبیعت در گسترة شعر فارسی، رمزپردازی

تأثیر دانست. واقعیت این است که  توان بیبینی شاعران را نمیو نگاه ایدئولوژیک و نوع جهان

گرای شاعر کهن ایرانی همه  ت، در نگاهِ اخالقهای رنگارنگ طبیعهای طبیعی و جلوهپدیده

ای که با شتاب  بازد و خوانندهرنگیِ نیکوکاری و فراخوانی به یک رفتار انسانی، رنگ میدر یک 
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یک  یا  بنو  به  تنها  میان  مایهسونگری  روابط  به  مربوط  که  شعر  اخالقی  و  کاربردی  های 

اعتنا میانسان انسهاست  نوع روابط  اهمیت  از  و  کند  قبیل گیاهان  از  دیگر موجودات  با  ان 

ساخت شعر  ماند؛ چرا که در نگرش شاعر این محور موضوعی معموالً در ژرفجانوران غافل می

 ( 50:  1398)فخراسالم،گیرد. و در زیربنای تفکرش قرار می
 

 گرایی در آثار شاعراننمود طبیعت. 2-2

الشعرای  از منوچهری دامغانی که لقب »شاعر طبیعت« را به خود اختصاص داده است تا ملک 

های هستی و  بهار« ادب فارسی است »توصیف احترام و تأمل در پدیدهبهار که »گل همیشه

داشت اخالق محیط زیستی همواره در ژرفای شعر  مهری و پاسفراخوان به حفظ آن و زیست

 ان()همفارسی درخشیده.« 

در شعر فارسی، »سطح ادبی و محورجانشینی و نیز صورخیال همواره در پیوندی ژرف با  

ها، تشبیهات و کنایات مرتبط با  ای که حجم زیادی از استعارههای هستی بوده؛ به گونهپدیده

ها به مخاطب برای درک و فهم بیشتر  طبیعت است و حتی گاه شاعر در انتقال پند و پیام

 )همان(گشاید.« چة اخالق محیط زیست، لب به سخن میمطلب از دری

بافقی، منوچهری و باالخره در میان معاصران بهار، نیما،   موالنا، سعدی، نظامی، وحشی 

ها، درختان،  شاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری... »جملگی ما را با اهمیت آب، طبیعت، گل

چنین با چگونگی ارج  نها و همرزش هر یک از آگیاهان و جانوران و با مقام و منزلت آنها، با ا

توان  کنند. میسازی عمومی مشارکت میچنین در امر فرهنگ کنند و همنهادن به آنها آشنا می

گفت که اخالق محیط زیستی در ادبیات فارسی جایگاه خاصی دارد. همة آثار ادبی جهان به  

 (130:  1397)جواری، اند.«شده  های مختلف با طبیعت عجینخصوص ادبیات فارسی به شکل

می میاِل.کالرک  چشم  به  مثنوی  کتاب  سرتاسر  در  »آنچه  خوشگوید:  و  خورد؛  بینی 

شود در درجة  اندیشی موالنا نسبت به طبیعت است... در مثنوی معنوی از ما خواسته مینیک 

ظ کنیم.  خواند با طبیعت حفاول، ارتباط مستقیم خود که امرسون آن را ارتباط غریزی می

اگر در نظر بگیریم که همه چیز به طور مستقیم با روح ایزدی در ارتباط است، از این رو هر  

 ( 55:  1393)فولتز و همکاران،چیزی در طبیعت نیاز به توجهی درخور خواهد داشت.« 

گریز که انسان را با خویشتنِ خویش به عنوان  آمیز و جنگ اما باید دید این سخنان صلح

آمیز در برابر طبیعت  آشتی داده و به سکوتی احترام  -ای خودبرتربینو نه بیگانه- فرزند زمین
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دارد تا چه اندازه در آثار  مندان آن از حیوانات و گیاهان گرفته تا جمادات وا میو تمام هستی

 شاعران که نمایندگان فرهنگ و اندیشة مردمان زمانة خویشند؛ نمود یافته است.

انگاری ارائه داده؛  سوژهمحوری و زمینسبز را بر پایه و مایة زمین  آذرپیک مانیفست شعر

گرا نگاه شاعر به هستی در جایگاه  بدین معنا که در ادبیات پیشاسبز یعنی در شعر طبیعت

مندان است اما در شعر طبیعی  اختیار تمام هستیانسان به عنوان تنها موجود برتر و صاحب

محوری داده و شاعر بدون لحاظ کردن سود و  د را به زمینمحوری جای خو)شعر سبز( انسان

شناسیکِ انسانی، عظمت هستی را به تماشا  زیان خود و خارج از معیارهای خودساختة زیبایی

مندی زشت نیست و  عنوان مادر طبیعت هیچ هستینشیند که از گسترة نگرگاه زمین بهمی

طور یکسان  آفریده نشده و تمامی موجودات به  ای بیهودهیا بر دیگری برتری ندارد. هیچ پدیده

خودآگاه در  یکسان  موجودی  ظرفیت  و  برابر  وجودیِ  سهم  یعنی  لوگوسیک  سهمِ   و  از  ها 

دوگانه- های جمعیناخودآگاه برخوردارند. سبزاندیشی،  را شرک مطلق میفردی  داند  گرایی 

اندازه  طور یکسان و یک با بهگونه که یک مادر به تمامی فرزندانش چه زشت و چه زیزیرا همان

می زمینعشق  نگاه  از  فلسفیورزد  نحلة  این  و... سوژة  زیبا  و  و خوب، زشت  بد  اندیشگانی، 

 گوید:معنایی ندارد. رودکی می
 ارـ از مارگیر مار برآرد همی دم  جوی مارگیرمارست این جهان و جهان    

 و یا:    
 صعوه، مرگ بر سان زغنما چو   ر!ـهانیم ای پسـید این جـمله صـج

گرای انسانی(ِ خویش جهان را نگریسته و آن  سوژهسوژه و تن)ذهن  محورانهوی با دید انسان   

داند که توسط مار گزیده  را به مار تشبیه کرده و هر که را در پی جهان باشد مارگیری می

ای  ای ناتوان و ضعیف تصور کرده و مرگ را پرندهخواهد شد و در بیت دوم انسان را پرنده

ای زشت  ری که در کمین او نشسته؛ حال آنکه از نگاه سبزاندیش عریانیسم هیچ پدیدهشکا

 نیست حتی مرگ.

را در  همان به شاعر طبیعت مشهور است خرمی جهان  که  دامغانی  گونه که منوچهری 

 بیند:  مردن زمستان و زایش بهار می
 مرد زمستان و بهاران بزاد  باز جهان خرم و خوب ایستاد

ای مردود و محکوم به فناست؟ مگر نه این که  اما مگر از نگاه مادرانة زمین زمستان پدیده    

حیات و بقای بهار منوط به حیات و بقای زمستان است و وجودش برای چرخة زیست هستی  

 مندانش واجب؟ و هستی
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 دهد: سراید و به آب شخصیت انسانی میسعدی نیز از نهیب باد بهاری می
 مثال شاهد غضبان، گره فکنده جبین را   آمده آب از نهیب باد بهاریبه هم بر

 و از زحمتِ لشگر سرما:      
 زحمت لشگر سرما ز سرِ ما برخاست  َعلَم دولتِ نوروز به صحرا برخاست 

 نگران راهزنانِ دی است:  و شهریار دل    
 گذارند و نه گلی نه بلبلی به جای   رسندفردا که رهزنان دی از راه می

گرا نمود یافته  گرایی هم در آثار شاعران سنتتر نیز گفته شد طبیعتگونه که پیشهمان     

هایی از آن را در شعر منوچهر  و هم در اشعار شاعران نوگرا که در اینجا شایسته است نمونه

عنوان مشتی  بهآتشی، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد با استناد به پژوهش در مقاالت مرتبط  

 از خروار ارائه دهیم.

بهره با  را  سوزنده  بادهای  با  اقلیم  این  سوزان  و  خشک  طبیعت  آرایة  »آتشی  از  گیری 

به زیستتشخیص  دغدغة  »نخلعنوان  است:  کرده  تصویر  زیبایی  به  در  بومی  سوخته  های 

ید/ شعر من، این  اندوزید از دشنام باد/ زیرا اگر در شعر حافظ گل نکردزاران!/ حسرت میریگ 

باد.««   شما  پرچین  همکاران،)ادیبویرانه/  و  علی(  148:  1400راد  خویش  »شاعر  تخیل  رغم 

اش را از او  خواهند توانایی کوزة سفال و دلو سبز کهنهبیند که میهای تهدیدگری میشاخه

نم/ من/  کبگیرند: »این سوی کوه/ به توانایی یک کوزة سفال و یک دلو سبز کهنه/ اندیشه می

کنم به سفال و دلو/ و اقتدار خارا و  اما/ این سوی کوه تنها هزار شاخة تهدیدگر/ و فکر می

 )همان(خار.«« 

نخلحسرت ویرانهاندوزی  باد،  دلو،  های سوخته، دشنام  و  بودن کوزه  توانا  پنداری شعر، 

فرزندانش را به یک سان  تهدیدگری شاخه و اقتدار خارا و خار از منظر پرمهر زمین که تمام  

آنها   به  صفتی  هیچ  دادن  نسبت  و  دادن  برتری  بدون  بد- و  چه  و  خوب  نگرد  می-چه 

 تواند داشته باشد؟! سوژگی( آیا معنایی می)زمین

توان دریافت که یکی از  با تأمل در اشعار سیمین بهبهانی از منظر نقد اکوفمینیسم، می

مدغدغه توانای  این شاعر  اندیشگانی  باورهای هستیهای  و  اجتماعی  مسائل  شناسانة  عاصر، 

اندیشه این  که  است  بوده  مردساالر  جامعة  قهرآمیز  رویکردهای  و  و  زنان  استعارات  با  را  ها 

کند که در متن  تشبیهات حوزة طبیعت و محیط زیست به شکلی عمیق و مؤثر مطرح می

لطافت و مهر و جمال زنان و    هایی از آنها اشاره شد از جمله تمتع جستن از مقاله به نمونه

چون و چرای انسان از طبیعت و در نظر نگرفتن احوال  کشی بیدختران و ارتباط آن با بهره
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روحی و عواطف و احساسات او و کتمان طبیعت زن که از مباحث مهم در نقد اکوفمنیستی  

دی چون  باشد و مواردر ارتباط میان کتمان طبیعت زن و کتمان محیط زیست و طبیعت می

:  1395مقدم و همکاران،)داوودی   نگاه اساطیری به زن و بازتاب آن در پیوند به هویت ناپیدای وی.«

 اند:نویسندگان مقالة فوق در تأیید مدعایشان اشعار ذیل را آورده (17
 ام خوار در جوالنگه باد خزان افتاده  امبرگ پاییزم، ز چشم باغبان افتاده

 امبختم، ز چشم آسمان افتادهواژگون   ام چنین بر خاک ره غلتیدهکایناشک ابرم 

 ام های اوراق زمان افتادهبر سپیدی  - روسیاه-ای بر خامة تقدیر بودم قطره

 و:    
 خواند بر سنگ سخت تیره فرو می  ی ناکامی زان دختری که قصه

 خواندمیزین رو فسانه، در بر او   سیاه، کم از سنگند یاران دل

واژگون     پاییزی،  برگ  و  خواری  کم  و  زمان  اوراق  سپیدی  جوهر،  روسیاهی  باران،  بختیِ 

انسان و  محدود  نگاه  از  تنها  و  تنها  نیز  سنگ  پنداشتن  )ذهنکوچک  سوژگی(  محورانه 

 خیزد.برمی

پیام طبیعت فرخزاد حاوی  فروغ  ای است که  گرایانه»در میان شاعران معاصر زن، شعر 

  1313-1345)شود. فاصلة زمانی عمر فروغ فرخزاد  عصران او دیده میدر اشعار دیگر هم  کمتر 

اندک  ش(    1340)میالدی    1970فمینیسم در دهة  تا پیدایش مکتب بومم.(    1935-1967ش./

گرا به عنوان حرکتی فمینیستی  است و امکان تأثیرپذیری فروغ فرخزاد از این حرکت طبیعت

آید ولی باید توجه داشت که پیدایش و  نظر میشدة آن نامحتمل بهبا اصول و قواعد تعریف

تکامل این موج فمینیستی در بستر زمانی و مکانی خود امری گریزناپذیر بوده است؛ بدان  

پیوند زن و طبیعت در آثار ادبی قرن بیستم و بیست و یکم، بازتاب وسیعی داشته و  معنا که  

و   ذهنی  کنکاش  این  و  است  نبوده  مستثنا  تأثیرپذیری  این  از  فرخزاد  فروغ  شعر  دارد. 

الی اشعار فروغ فرخزاد  گرایانه در البهوجوی درونی و نیز هویت زنانه و تمایالت طبیعتجست

 (  115:  1395قارخانی،)ذوالفزند.« موج می

ترین صخره پیش  ای بر آب/ به سوی سهمناکمام روز تمام روز/ رها شده چون الشهو »

 )همان(« خوارترین ماهیاندریایی/ و گوشت ترین غارهایسوی ژرفرفتم/ بهمی

و  هم خاموش  پاییز  بودم/ کاش چون  پاییز  کاش چون  بودم،  پاییز  »کاش چون  چنین: 

سوژگی در  سوژگی و ذهن»از نگرگاه آذرپیک اکوفمینیسم زاییدة تن  )همان(انگیز بودم«  مالل
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به هیچ که  زمینانسان خودبنیاد است  به ساحت  بگذارد.«گون  نتوانسته است پای    سوژگی 
 ( 37:  1401)اکبری،

انگیز بودن پاییز و قائل شدن  ترین صخره، ماللشعرهای فروغ سهمناک  در این دو نمونه از

انسانصفت   و  عاطفی  مبالغة  از  ناشی  پدیدارها  برای  نگاهی تفضیلی  از  برخاسته  و  محورانه 

 مند است.سویه و واسطهیک 

گرا به تأثیر رویکردهای جنسیتی، نژادی، فرهنگی، دینی و فلسفی بر چگونگی »نقد بوم

طبیعت در  هپردازد. برای مثال دربارة نگاه جنسیتی بارتباط انسان با طبیعت در آثار ادبی می

پنداری یا تشخیص در متون ادبی معموالً جنسیتی  دنبال آرایة انسانبینیم که بهادبیات می

پدیده برای  قائل مینیز  و  های طبیعی  اسطوره  و  زبان  از  برخاسته  گاه  این جنسیت  شوند. 

نیز نمیفرهنگ هر ملت است و می یافت؛ گاهی  توجیهی  آن  برای  انتخاب  توان  برای  توان 

ها و  یت خاصی برای یک پدیده دلیلی آورد حتی در مورد بعضی از جانوران در اسطورهجنس

بینیم که جنسیت خاصی به آنها نسبت داده شده است؛ برای مثال، آهو نماد زنانگی  نمادها می

 ( 312:  1383)تاجدینی،است و اغلب، نگاه او به دختری جوان تشبیه شده است.« 

ویژگی بند  گراییا جنسیتگرهای شعر طبیعتاز  و  قید  در  )سبز(  اما شعر طبیعی  ست 

جنسیت که  چرا  نیست  هم  دوگانهجنسیت  از  برخاسته  نوعی گرایی  و  قضاوت  و  اندیشی 

مندان فراتر  تمام هستیسوژگی(  )زمینگراییِ انسان محورانه است. از نگاه مادرانة زمین  سوژهتن

اعتبار یکسان و سهمهای از جنسیت و شکل ظاهری و در یک کالم ویژگی از ارزش و    شان 

نظر گونه که یک مادر به طور مساوی به فرزندانش صرفبرخوردارند؛ همان)لوگوسیک(  وجودی  

 ورزد. از جنسیتشان مهر می
 

 شعر طبیعی )شعر سبز(. 3-2

 پیشینة شعر طبیعی )شعر سبز( در مکتب عریانیسم .1-3-2

این دیدگاه یعنی سبزاندیشی پیش از آنکه در کتب ثبت شود به دلیل جو ناسالم و مسموم  

جامعة ادبی و بایکوت مافیاهای ادبیات که با هر گونه نوآوری سر ستیز داشتند ذیل عنوان  

و   اتریشی  اصالت  با  پوپ«  »هرمان  نام  به  ساختگی  زبان شخصیتی  از  ترالیبیسم«  »مکتب 

بنیاننگرشی فرابطلمیوسی ب بار توسط  در  اش یعنی آرش آذرپیک  گذار اصلیرای نخستین 

به چاپ رسید که بسیار مورد  «  117، سال سوم، شمارة  1383دی    29شنبه،  »کرمانشاه، سهنشریة  
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های  در کتاب »جنس سوم« منتشر شد و با غزل  1384استقبال قرار گرفت؛ سپس در سال  

 اعالم حضور کرد. لیال زانا»هی آهن اتفاق افتاد« و »نقشه« در 
 

 گرایی(سوژهدکترین اصالت زمین )زمین.  2-3-2

گسترده شده اما از    -زمین -ایم که به برکت وجود مادر مهربانمانای نشسته»ما بر سر سفره

م و از دیگرسو کنیتوجه به آیندگان، ذخایر و معادن را غارت و طبیعت را نابود میسویی بی

خوانیم. آری، زمین غمگین  اش میپستی و حقارت هر چیزی را به زمین نسبت داده و زمینی

ایم تا جایی که عاقمان کرده  او را رنجانده و از خود ناامیدش کرده  - فرزندان ناخلف- است و ما  

یعی و از  گونه که به عنوان مثال شیمی و فیزیِک دیروز که طبو آهش دامنمان را گرفته، آن

آرش آذرپیک در کتاب  (  55:  1398)موالنا،«  اند.خودِ زمین بودند امروزه آلوده و سرطانی شده

فوق و ادامة آن مباحث، شعری نیمایی به زبان کردی کلهری با نام »زمینانه« ارائه داده است  

 شود. که صورت شاعرانة همین گفتارها محسوب می

خو فرابطلمیوسی  نظریة  شرح  در  نگاه  آذرپیک  »نخستین  است:  گفته  سبز  شعر  در  د 

با این نگره آغاز شد که زمین محور کائنات نیست و در این   اومانیستی برای تصرف جهان 

دانست مانند دیگر سیارات؛ و هر وقت  ای می رفت و زمین را کرهتر میمورد هم هر روز پیش

کند و کائنات را چنان  می کرد وترین کرة کائنات معرفی میشد زمین را حقیربحث نجوم می

ای به  رنگ که بود و نبودش هیچ لطمهای کمعظیم که زمین در آن چیزی نیست جز نقطه

کائنات نخواهد زد. اومانیسم حرمت زمین را از ما گرفت؛ زمینی که مادر و اصالت ماست.«  
 (   44:  1396)آذرپیک،

شته است: »هیچ چیز طبیعی  گرایی برای نگریستن به طبیعت نوسوژهآذرپیک در نقد ذهن

گیرند نازیباترین  گاه که از ذات طبیعت زمین فاصله میزشت نیست. مصنوعات دست بشر آن

-اند حتی اگر مفیدترین و کارآمدترین ابزارهای زندگی بشر مدرن و پستهای هستیپدیده

بنیاد  مدرن باشند. ما فقط ذات طبیعت را آن هم بدون قضاوت انسانِ خودمدرن و پساپست

خواهیم به تصویر درآوریم و در معنا تجلی بخشیم. هرگونه نسبت بشری را به جمادات،  می

هستی همة  و  گیاهان  اندیشهحیوانات،  زاییدة  پیشاپیش  را  زمین  و  مندان  »ین«  های 

اندیشان پسازرتشتِ  گرایان دکارتی بالد فرنگ و نور و ظلمتگرایانِ خاور دور، دوگانه»یانگ«

ها زاییدة  گراییای نداریم زیرا این دوگانهدانیم و با آن هیچ میانهعصر ساسانی میایران در  

وی نگاهی دیگر به هستی  (  62:  1401)صیدی،گرای بشریند.« ساختارهای پیشینیِ ذهن ثنویت
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شناسیِ پیشاسبزگرایی چه در جهان سنت، چه مدرنیسم و  مندان دارد: »علم زیباییو هستی

اساس   بر  که  است  انسانی  پیامدگرای  و  خودبنیاد  نگرش  مایة  و  پایه  بر  پسامدرنیسم 

یعی  های بد و خوب، زشت و زیبا و... سامان یافته و حضور و بروز رخدادهای طبگراییدوگانه

و...(   فصول  تغییر  سیل،  زلزله،  هستی)باران،  کوهو  گیاهان،  حیوانات،  همانند  زمین  ها،  مندان 

 ها و... را از دو دیدگاه خودبنیادانه نگریسته است:جنگل

 فایده داشتن یا نداشتن  -

 لذت داشتن یا نداشتن  -

ود است و  شناسیِک پیش از خهای زیباییو شعر سبز دقیقاً نقطة مقابل تمام باورداشت

اش در آن به هیچ وجه  گرایانهگرایانه و لذتهای فایدهها و درنگ جهانِ انسانی با تمام دغدغه

مندان  ها اعم از رخدادها و هستیسوژگی به تمام پدیدهاصالت ندارد و تنها از نگرگاه زمین

 (20:  1399)آذرپیک،شود.« نگریسته می

در   جآذرپیک  و  فرااومانیسم  »فلسفة  شعر  مقالة  طبیعی/  )شعر  ایران  سبز  شعر  نبش 

گونه که هست نه  : »شعر سبز و ادبیات زیست طبیعی، محیط زیست را آننویسدزیست(« می

بخشد. شعر سبز در هر  پنداریم به ایماژ هنری درآورده و معنای ادبی میگونه که ما می آن

ی ذهنی بشری را در بازگشتی  ها کند تا بیشتر از پیش تمام فرمای رسوخ میقالب و ژانر و نحله

آوانگارد به اصالت طبیعیِ خود به همان نژادگیِ بایسته برساند که شایستة فرزند زمین بودن  

اندیش باور داریم که زمین مرکز عالم است  است. ما در شعر سبز، داستان سبز و ادبیات سبزانه

یتی معنوی که تمام زندگی  گونه که بطلمیوس انگاشت بلکه مرکزاما نه یک مرکز فیزیکال آن

ست در آن که در زمینی دیگر ناممکن است. ما در شعر سبز برای نخستین بار  ما روییدنی

سوژگی«،  -کنیم که سوژة مادریِ همة ماست و خواهد بود. »زمینسوژگی« را اعالم می -»زمین

موجودی نزدیک وحدت  و  نزدیک  وجودی خود  به حقیقت  را  ما  که  م ست  ا  تر خواهد کرد. 

گاه زمین را پلشت نخواهیم دانست در هیچ ساحتی. زمین را ظلمت نخواهیم دانست در  هیچ

اشراق سرزمین  زمین  ساحتی.  بیهیچ  »زمینهای  و  است  تمامی  -پایان  تجلی  سوژگی«، 

 (  64:  1401)صیدی، هاست.« اصالت

که    گرا به سوی شعر طبیعی آذرپیک در بیانیة خود از سیر تکوینی و تطور شعر طبیعت

می پارسی  شعر  در  راستین  سبزاندیش  شاعر  تنها  را  سپهری  سهراب  و  گفته  داند:  سخن 

اندیشی در بیشتر اشعار خود اصالت زمین را بازنمود  آور سبزانهعنوان پیام»سهراب سپهری به

های درونی و بیرونیِ انسانی را در جهان اندیشه و صنعت فریاد شده  داده و رسواییِ برساخته
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اندیشِ »صدای پای آبِ« او خرده گرفته بود  که احمد شاملو که بر منظومة سبزانه  و شگفتا

درد بر  فکران و آزاداندیشان جهان فاجعة ویتنام است اما سهرابِ بیکه دغدغة امروزِ روشن

شوید و درویشی که نان  ست که در آن پر میایاش سیرهصدای پای آب درنگ کرده و دغدغه

گرایان این جملة قصارِ  مالیست برای طبیعیرو برده و چه مانیفست مینیخشکیده را در آب ف 

اند همانانی هستند  سهراب که در پاسخ شاملو گفته بود: »دوپایانی که آب را چنین گل کرده

 (  107:  1400)همتی و همکاران،اند.«« عام ویتنام را به راه انداختهی قتلکه به راحتی فاجعه
 

 سنت اسالمی نگرش سبز  .  3-3-2

مند است  ارتباط جنسی مذکر و مؤنث و تولید مثل در چرخة زیست امری طبیعی و ضرورت

و انسان همانند دیگر فرزندان زمین در این فرایند و فرایند سبز قرار دارد اما بسیاری از مکاتب  

به هستی/هستیدینی و عرفانی که دچار ذهن بهانة  مندان شدهسوژگی در نگریستن  به  اند 

اند اما اسالم نگرگاهی کامالً طبیعی به  شمار آوردهتکامل روح آن رابطة طبیعی را پلشت به

علت پلشت دانستن  نویسد: »در سیستم مسیحیت، بهاین مقوله دارد. آذرپیک در این مورد می

  تن بانوان، اعتقاد بر این بود که ازدواج نیمی از بنای ایمان و دین مرد را فرو خواهد ریخت اما 

سیستم اسالمی دقیقاً در مقابل، اعالم داشت بدون ازدواج، نیمی از ایمان و دین خود را از  

در تعبیری بسیار دلربا، دربارة ملکوت درختان فرمودند:   )ص(دست خواهیم داد. پیامبر اسالم

تردید  شکند بیای از یک درخت میست و هر کس که شاخهای »در درونة هر درخت، فرشته

 شکند.« آن فرشتة خداوند را میدارد بال 

پلشتی و... شدیداً مخالف است چرا  - پلشتی، تن- پلشتی، زمین-های انسان اسالم با نگره

افزایی در ساحتی  باشند و این همی قدسی و ملکوتی میهای زمینی دارای جنبهکه تمام تن

ملکوت رویکردی  گرایی است، بنابراین  گیرد و مخالف هرگونه دوگانهصددرصد یگانه شکل می

 )همان(تناروحی دارد.« 

انکارگرا   نه  اومانیستی  فنون  و  علوم  و  تکنولوژی  به  انتقادی  تفکری  با  فلسفة شعر سبز 

تخریب ساحات  نقد  تکنولوژی  نقد  دستبنابراین  حذف  نه  است  آن  بنابراین  گرِ  آمدهایش؛ 

بهسبزانه مانیفساندیشی  در  نیست.  پیشامدرن  زندگی  به  بازگشت  آمده  معنای  ت شعر سبز 

گرایانه و  اندیشی به معنای بازگشت به بدویت جهانِ پیشاکلمه و زندگی کلبیاست: »سبزانه 

 (  108:  1400)همتی و همکاران،غیرطبیعی دیوژنیستی نیست.« 
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زمین اندیشگانی  ریشة  سبز،  ادبیات  فلسفة  و  در  فراسیستماتیک  نگاهی  با  را  سوژگی 

اندیشهفراسنت- فرااومانیستی در  »نزدیک گرا  است:  کرده  بیان  چنین  گذشتگان  ترین  های 

اومانیسم هایدگر،  توان در احیاگرانگی حکمت خالده، آنتیمفاهیم به فلسفة اصالت زمین را می

بی خوشارتباط  هوسرل،  جانواسطة  خیامی،  ناثنویباشی  موالنایی،  جوهری  رقصی  گرایی 

جویی شایگان، رسوا کردن  گرایی هگل، وجوه دیونیزوسی نیچه، فرزانهایدئولوژیاسپینوزا، آنتی

ژاندارک،  سرمایه خشمافریاد  ترزا،  مادر  لبخند  ماندال،  آپارتایدی  ضد  قیام  مارکس،  ساالری 

بیانس فردید،  نسبتگرایی  مفاهیم  به  تقیدی  بدون هیچ  و...  و  مرزی کاسموپولیتیسم  خیز 

 (  30:  1399)آذرپیک، هستی دانست.«سازِ آنها با چارچوبه

ادبیات طبیعت نقد  انسانآذرپیک در  برآیندِ  که  چنین مکاتبی که  ست و همسوژگیگرا 

گرا  مدعی نگاه طبیعی به انسان و زمین هستند نوشته است: »شعر طبیعی، ادبیاتی موضوع

آلترناتیو نجات  دهد بلکه طبیعی زیستن را تنها  برای دربارة طبیعت نوشتن را پیشنهاد نمی

می انسان  و  مفاهیم  زمین  به  بازگشت  معنای  به  زیستن  طبیعی  این  هرگزاهرگز  و  داند 

هم کریه  چهرة  و  ماشینیسم  اوج  که  نیست  ضدزمینناتورالیستی  تعالیم  با  گرای  گامی 

گرایی  گرایانة ناتوریستی نیز مصداق نوعی طبیعتزند و ادبیات ملیپوزیتیویسم در آن موج می

لوژیک است که هنوز فراروندگی از مرزها را چه در ذهن و چه در عین درک نکرده.«  ایدئو
 ( 104:  1400)مسیح،

گرایی و رویکرد شاعر به طبیعت زبانی را چنین بیان  دکترین شعر سبز علت عدم صلح

کند: »از لحاظ فنی شعر طبیعی بازگشت ادبیات به زبان طبیعی را پیش نظر دارد که در  می

گری تکنیکال زبانی را مد نظر نداشته باشیم که هر آن به بسته نة کشف ادبی تصرف آن به بها

بیانی آری، تصرف تکنیکال و -انجام؛ کشف زبانیورزی ما میشدن و تحدید دایرة بیان و زبان

گون به معنای شعر  تحدیدیت فنی در سرایش و نگارش به هیچ وجه. شعر طبیعی به هیچ

داند؛ از آن روی که صلح فرزند  اندیشی را پلید میاندیشی، ذات صلحصلح نیست؛ زیرا سبزانه

بر پایه و مایه بنابراین صلح در ذات خویش  نه فرزند زمین  بر آن،  ی  جنگ است و روییده 

ناطبیعت-جنگ ضدزمینگرایانهاین  پدیدة  می  - گراترین  و  گرفته  شکل  و  گیرد.«  هستی 
 (  52:  1400)تکیه،

از   بسیاری  سبز  فردیفلسفة  ساحات  در  بشری  افکار  و  با  -عادات  که  را  اجتماعی 

اندیشی منافات دارد چنین عنوان کرده است: »هر گون نسبت اسیدی با خود )همانند  سبزانه

عشق )همانند  دیگری  با  یک اعتیاد(،  زندگیهای  باور  طرفة  )هرگون  بزرگ  دیگری  با  سوز(، 
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پرستی و...( و با طبیعت )همانند صنعت،  هگری، نژادپرستی، عقیدسوز همانند رهبانیتزندگی

ناطبیعت پیشاپیش  و...(  میتکنولوژی  محسوب  زمین  اصالت  و  ضدزندگی  و    شوند.«مند 
 ( 54)همان:

 

 سیرکازیون.  4-3-2

کنش تمایزات  تشریح  کنشدر  و  )سیرکازیون(  بشر  ضدطبیعیِ  در  های  بشر  طبیعیِ  های 

داری( آمده است: »سیرکازیون اصطالحی در سیستم فلسفی سبز و  طبیعت )کشاورزی و دام

از    -چه حیوان، چه گیاه و چه جماد -از ابداعات آذرپیک بوده و به معنای خارج کردن موجود  

گرایی  ای که آن را بدون هیچ ضرورت طبیعی در خدمت لذتگونهحالت طبیعی خود است به

سازی یا حتی احداث مزرعه  مان درآوریم مانند از بین بردن جنگل برای ساختمانگراییو فایده

- ی فردی و باغ و یا به منظور ایجاد فضایی برای پرورش دام و طیور و آبزیان که اگر چه فایده

ناپذیری  اشته باشد اما در ساحت کلی، ضربات شدید و جبرانتواند دجمعی )جمعِ محدود( می

ای خواهد داشت. به بیان  گونه -به تمام فرزندان زمین از جمله خود انسان در ساحت نسلی 

و   زودگذر  فواید  و  لذت  و  تفریح  برای  است  طبیعت  در  تصرف  و  دخل  سیرکازیون  دیگر 

انسان ضرناریشه برای حیات  نه  که  و تصرفی  نگاه  مند، دخل  نه طبیعی است.  و  ورت دارد 

محورانه به طبیعت برآیند »لذت گرایی« و »فایده گرایی« است یعنی در ذهن انسان  انسان

هنگام برخورد با هر پدیداری اعم از جمادات، نباتات و حیوانات و یا رخدادهای طبیعی مانند  

 شود: زلزله، سیل، توفان و... دو پرسش مطرح می

بر  - و  چه  پیامد حضور  و  فردی  )چه  فایده  انسان  منِ  برای  موجود  یا  و  رخداد  این  وز 

 اجتماعی( دارد یا ندارد؟ 

 پیامد حضور و بروز این رخداد و یا موجود برای منِ انسان لذت دارد یا ندارد؟  -

و لذت اساس سودجویی  بر  که  را  انسانی  پیامدگرایانة  نگاه  اما شعر سبز  اوست  و  گرایی 

 نگرد.مندان را میبه گسترة تمام هستی، هستی کند و با دیدیحذف می

مندان زمین  انسان در زمین حق آب و گل دارد اما حق سیرکازیون نه. خارج کردن هستی

ورزانة برخی جانوران در صورتی که آنان را  از چرخة زیست چه به بهانة پرورش ظاهراً عاطفه

شود در صورت  ر قفس که باعث میشان خارج کند مانند نگهداری پرندگان داز شاکلة طبیعی

آزادی قادر به ادامة زیست طبیعی و دفاع از خود نباشند سیرکازیون است. افراط و تفریط در  

ای از حیوانات، گیاهان یا جمادات سیرکازیون بوده و  چرخة زیست و کم و زیاد کردن گونه
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برای ما ضرورت دارد    ریزد حتی استفاده از سموم دفع آفات هر چند نظم طبیعت را به هم می

آوردهایش  چنین تکنولوژی با تمام دستآید. همشمار میاما طبیعی نیست و سیرکازیون به

آالیی و به خطر  گاه که به تخریب محیط زیست، بیابانست آنکه الزمة حیات بشر امروزی

سیرکازیونند  انجامد و یا احداث جاده، حفر تونل و... همه و همه  افتادن جان دیگر موجودات بی

بهره مقابل،  در  یا  اما  و  و...  شالیزار، گندمزار، جالیز  از  اعم  مزرعه  ایجاد  برای  زمین  از  وری 

انسان  پرورش و نگهداری دام و طیور و آبزیان سیرکازیون محسوب نمی شود زیرا برای منِ 

ه ضرورتِ طبیعی و بایستگیِ حیاتی دارد و خالف چرخة زیست نیست و کامالً طبیعی بود

 (  18:  1397)آذرپیک،کنیم.« یعنی ما هیچ موجودی را از چرخة طبیعی زیستش خارج نمی
 

 هایی از شعر سبزنمونه.  5-3-2

 آسمان سرخ فام هم زیباست   راستی گل به نام هم زیباست 

 زاغک پشت بام هم زیباست  در سیاهی همیشه زشتی نیست 

 جذام هم زیباست ها با چهره  ها را که شاعرانه کنیمچشم

 و
 این غزل ناتمام هم زیباست       اـ د امـ جا تمام شرم اینـشع

مال توسط تئوریسین  دکتر علی تسلیمی در مورد شعر سبزِ فوق که در قالب غزل مینی

نویسد: »دیدن زیبایی در زاغ و جذامی حسی انسانی است  سروده شده می  -آرش آذرپیک-آن  

یابند  ظرافت واژگانِ این شعر و نیز وحدت و یگانگی اشیا را درمی و همة مردم جهان ارزش و 

فهمند که سیاهی، زاغ و جذامی نیز نباید رانده شوند. در این شعر نه تنها انسان بلکه  حتی می

مال  شعر سبز در ژانر غزل ماکسی  (310:  1393)تسلیمی،همة هستی سنتز و جنس سوم است.«  

 از آذرپیک: 

 ال ـ م پر و بـشهر را داده دانش  الل سفرة من سریر نان ح

 بال ــتارة اقـــور ســر نـزی  وابــام و خـانه، دیازپ ـب و خـش

 ال ـ ب ماالمـیـی عجـراسـاز ه  ان حال ـتم پریشـاسـصبح برخ

 ال ـ ا دجــزارهـین و هـیک زم  ت راز این کابوسـای خدا چیس

 بار امسال ه ـبس که دیده سی و س  اللـ یر مـده اسـ بم شـوای قل

 ودـنین نشـم کن چـای خدا رح  ده ـ ه شـین مچالــه زمـدر زبال

 ود ــین نشـل زمـاتـاین بال ق   ده ــام در آینه دادهــدقـص

 تم استــانه در سـکارخشهر بی  م استـزار غ ـة هـر من نیمـشه
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 ال ـ ده پامـان شـردمـق آن مـح  انه کم استـهرکجا دود کارخ

 رــدر دیگهـانه بر دوش، دربـخ  ر، دخترـاین همه پسی ـتا به ک

 ال ـای شمـ هم برجـود سهـبش  ر ـبل بیـرح دادم که جنگـط

 ال ــ یب ماالمـی عجــاز هراس  استم پریشان حال ـبح برخـص

 ال ـ ا دجـزارهـین و هـک زمـی  ای خدا چیست راز این کابوس

 دیده سی و سه بار امسالبس که   الل ـیر مـده اسـ بم شــوای قل

 ودـن چنین نشـای خدا رحم ک  ه شده ـین مچالـاله زمـدر زب

 ود ــین نشــاتل زمـال قـن بـای  ده ــام در آینه دادهـدقــص

 ار ـذر بکـای بـپای خود را و ج  ن بگذار ـر چمـانون هـروی ق

 زوالوی ــه سـه بـزرع ـتا رود م  وارـن دیـریـته بتنـرانــاه ـم

 ینم ـچیـصد شاخه یاس مهفت  م ـبینیـه تازه مـبرم را کـدل

 ال ـیف و موزیکـی لطـ ایـدر فض  ینم ـق بنشـنارش به عشـتا ک 

 وس ــته ناقــرگ در من نواخـم  ابوسـ ود کـشرار میـاین که تک

 خواب خوش چیست؟ آرزوی محال  را معکوسـرود چی میـزندگ

 ردم ـموان ـیریه جـخیریه خ  کردم؟ کی به خلق تو من بدی 

 شب و کابوس و لرزش و تبخال   را مبتالی این دردم ـس چـپ 

 یب ماالمالــی عجـراسـاز ه  تم پریشان حال ـبح برخاســص

 ال ــ ا دجـزارهـین و هـیک زم  ای خدا چیست راز این کابوس

 بس که دیده سی و سه بار امسال  اللـ یر مـده اسـ بم شـوای قل

 ودـدا رحم کن چنین نشـای خ  ه شده ـالـین مچـه زمـدر زبال

 ود ــین نشـاتل زمــن بال قـای  ده ـنـام در آیدقه دادهـــص

پرستانة انسان خودبنیاد و حق به جانب او در تخریب و تصرف گرایانه و عقیدهنگاه فایده    

شاعری دیگر از  - است. مرضیه نیکوییبوم و سیرکازیون زمین در این اثرکامالً مشهود  زیست

سوژگی را به تصویر کشیده  مال خود با نگاهی خاص، زمیندر غزل مینی  -جنبش شعر سبز 

 آید: سابقه به آغاز بهار در شعر به شمار میاست که نگاهی بی
 لـادوی گ ـست از جـزندگانی م   بوی سبزه، بوی نعناع، بوی گل 

 ا روی گل ـ هاپرکـمار و پونه، ش  شاخه چلچله، کرکس، کالغ شاخه 

 ل ـانه روی گـشانهـد شــاد آمـب  ردان آبــگهـنـه آیـانـــرودخ

 هر که برده دستِ چیدن سوی گل  اد ـر نهـب کودکی خنجـلـروی ق



 17 رة طبیعت و خوانش مانیفست شعر سبز تفاوت شعر طبیعی با شعر دربا
 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه . 3

پرداخته و گرا  های شعر طبیعی و شعر طبیعتسعی ما در این مقاله بر این بود که به تفاوت

محورانه  روایتِ انسانگرای ایران، طبیعت دارای بنیاناثبات کنیم که در نگرگاه شاعران طبیعت

مندانش را از صافی جهانِ انسانی نگریسته و در آثارشان انعکاس  است یعنی آنان زمین و هستی

شواهدی از بزرگان    اند. سپس با ارائةگرا داشتهابژهاند و به گفتة آرش آذرپیک نگاهی زمینداده

گرای سبز  های فلسفة طبیعیچنین نقد و تشریح المانشعر کالسیک و شعر نوین پارسی و هم

مندانِ  محورانه دربارة زمین و هستیبه این نتیجه رسیدیم که شعر گذشتگان ما نگاهی انسان

یستی بر پایة ای فرااومانمدارانه توانسته فلسفهاما شعر سبز با حذف نگرش انسان  آن داشته

های بنیادین این نحلة  سوژگی بنیان نهد. سپس با نگاهی به سه شعر سبز تفاوتنظریة زمین

ادبی را با اشعار گذشتگان برشمرده و به نوعی اثبات کردیم مانیفست شعر سبز پیش از آن  

در    افزا با دیگر فرزندان زمینست برای زندگی طبیعی و همایکه یک ژانر ادبی باشد فلسفه

 آغوش مادرانة این سیارة سبز. 
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Throughout the history of Iranian literature, whether in the poems 

of traditionalist poets from Roudaki, Ferdowsi, Manouchehr 

Damghani, etc. to Shahriyar, Parvin and Bahar, or in the works of 

modern poets such as Nima Yoshij, Shamloo, Akhavan Sales, 

Forough, etc. Nature has a special place with all its colorful effects, 

but this does not mean that we consider these poems as natural 

poetry, contrary to what has been said so far. Natural poetry or green 

poetry is one of the genres of the Literary School of the Word 

Originality and one of the innovations of Arash Azarpeyk, the 

founder and theorist of the philosophical-literary school of 

Orianism. Land-subjectivity is the basis of the ontological narrative 

of green thinkers and green poets, and green poetry is the first 

natural biological system in the history of world literature. The 

result of this philosophy is nothing but the liberation of human 

thought from all unnatural traditions and biological styles of man, 

so that man returns to his natural cycle as one of the children of the 

earth and coexistes with all the creatures of this green planet, In 

which all and sundry come from the realm of objectivity and in the 

Fara-subjectivist view of the originality of the earth, without any 

human elaboration or explanation, become Fara-subjects for the 

understanding of natural life. This article has been done by 

research-analytical method by using library resources and has 

analyzed these two types of poetry and representations of each of 

them in contemporary poems and texts and the obtained result 

shows a poem called natural poetry outside of philosophy and green 

literature and it cannot be called a title other than naturalistic poetry, 

and natural poetry is the same as green poetry. 
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