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گرا  تمثال زمستان در شعر نيما يوشيج و محمد الماغوط بر پايۀ نقد بوم
 )مطالعۀ موردی: قصيدۀ شب سرد زمستانی و قصيدۀ حر  األعصا (

 ور زينب مهدوی پيله .، 6صابره سياوشی .1
 ايران تهران، ،العات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مط ،عربیزبان و ادبيات  استاديار .1
 ، تهران، ايرانپژوهشگاه علوم انسانی ،شجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربیدان .6

 (64/91/1399تاريخ پذيرش: ؛ 94/19/1399)تاريخ دريافت: 

 چکيده
هـای دو شـاعر ايرانـی و سـوری،      پژوهش حاضر با هدف مقايسۀ تطبيقی کارکرد زمستان در سروده

گرا نقدی است کـه   است. نقد بوم گرا صورت گرفته و بر پايۀ نقد بوم« محمد الماغوط»و « يجنيما يوش»
دهـد. همچنـين،    گيری فرم و محتوای يک اثر را مورد توجه قرار می تأثير موقعيت فيزيکی بر شکل

. شود نحوۀ ارتباط و تأثير متقابل سه محيط طبيعی، مصنوعی و اجتماعی در قالب اين نقد بررسی می
اسـت و ايشـان در آثـار خـود      عنوان يک پديدۀ طبيعی همواره مورد توجه شـاعران بـوده   زمستان به

ـ تحليلـی   اند. روش پژوهش، توصيفی مثابۀ يک پديدۀ طبيعی به آن پرداخته عنوان نماد، يا حتی به به
حـيط  است که بر پايۀ مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی به چگونگی رابطـۀ ميـان اهـداف شـاعر و م    

احساسی و استبداد  دهد که زمستان در شعر نيما، القاگر بی پردازد. نتيجۀ پژوهش نشان می طبيعی می
آيد. اما در شعر ماغوط،  حاکم بر جامعه است و نيز نمادی برای اوضاع نابسامان اجتماعی به شمار می

نـد و طبيعـت   ده زمستان دارای هويتی مستقل است. هر دو شاعر به محيط زيست خود اهميت مـی 
هايی است که خـودِ انسـان مسـبّب آن     پناهگاهی برای ايمنی يافتن از آسيب ،برای هر دوی ايشان

 .دباش می
 گرا، زمستان، محمد الماغوط، نيما يوشيج. ادبيات تطبيقی، نقد بومها:  کليدواژه

  

                                                             
E-mail: saberehsiavashi@yahoo.com )نويسندۀ مسئول(    


 E-mail: zmpilehvar@gmail.com 
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 . مقدمه1
تنهـا   رو، ايـن  از .گرا موقعيت خاصی در ميان رويکردهای مختلـف نقـد ادبـی دارد    نقد بوم

اسـت، در مرکـز   آن محـور   محيط مصنوعی و اجتماعی که انسـان در آن، نقدی است که 
رسـد   بلکه تمرکز بر محيط زيست طبيعی است. هرچند به نظـر مـی   ،گيرد توجه قرار نمی

ها طـی قـرون متمـادی، امـری ثابـت و       جهان طبيعت، آمدوشد شب و روز و تغيير فصل
ست. اين تحول عـالوه  يثابت و يکسانی ن ۀرابط ،ان با طبيعتانس ۀاما رابط ،تکراری است

تر با توجه به تغيير نـوع   ای داشته، در يک بررسی کلی بر نگاهی که هر شاعر در هر دوره
ها نيـز جـزو    مل است. فصلأنگاه بشر به محيط زيست درخور توجه و ت دگرگونیحيات و 

تصـويری را در   خود،های خاص  گیکه به سبب ويژ هستند های طبيعی آن دسته از پديده
 ۀيـک دور  گذرانـدن از پـس  درختـان   ،در بهار نمونه،عنوان  به ند؛کن ذهن افراد تداعی می
ر شوند و اين موضوع يادآور زنـدگی دوبـاره اسـت. تصـوي     سبز میسرخشکی در زمستان، 

يکـی از پربسـامدترين تصـاوير در بـين      اش با همۀ سرما، خشکی و برهنگـی  زمستان نيز
هاسـت. بـا گذشـت     زنـدگانی آن  روانی حاکم بـر شرايط اجتماعی و  ازتا اعران برای بش

نمـادی کـه    ؛دشـو  بـه نمـاد تبـديل مـی     ی شـاعرانه ها و تصويرگرینوع نگاه  اين ،زمان
 بيشتر پاييز عنوان نمونه، به کنند. عنوان شاخص استفاده می به نويسندگان و شاعران از آن
ترين امر در نسبت دادن  ويژگی فصول مهم .استو...  دايیجنماد افسردگی، عشق ناکام، 

موضـوع پـژوهش حاضـر، کـارکرد     در همين راسـتا،   است. یو مسائل بشر ها به امور آن
نيمـا يوشـيج و محمـد المـاغوط      ايرانی و عـر ، يعنـی   دو شاعردو قصيده از زمستان در 

 است.

 اهداف پژوهش .1ـ1
رگيری زمستان در اشعار محمد الماغوط و نيمـا  کا تطبيق نوع به ،اين پژوهشهدف اصلی 

 آن دوحاکم بـر شـعر   های  ها و تفاوت شباهت ،ها شان، بررسی ديدگاهاي يوشيج، نوع بيان
 .بر پايۀ نقد بومگراست
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 های پژوهش پرسش .6ـ1
 های زير پاسخ گويد: کوشد که به پرسش پژوهش حاضر می

ما و ماغوط، هـدف ايشـان از انتخـا     الف. با توجه به شرايط سياسی و اجتماعی عصر ني
 است؟ زمستان چه بوده

  . رويکرد نيما و ماغوط به طبيعت، در خالل شعرشان چگونه است؟

 روش کار .3ـ1
و  ،از ديوان محمد الماغوط و نيما يوشـيج اسـتخراج   «زمستان»اشعاری با موضوع در ابتدا 
دو و اجتمـاعی  روانی فتن شرايط و با در نظر گر اخته شدها پرد به شرح و بررسی آنآنگاه 
نقـد   ۀ. سپس مطالب بـر پايـ  ت گرديدکارگيری زمستان درياف به از يکمقصود هر  ،شاعر
 .شد تحليلگرا مورد نقد و  بوم

 . پيشينۀ پژوهش7ـ1
با توجه به جايگاه ادبی هر دو شاعر و اينکه نيما يوشيج در ايران آغازگر شعر آزاد اسـت و  

هـای ارزشـمندی دربـارۀ     النثر است، تاکنون پـژوهش  اران قصيدةمحمد الماغوط از پرچمد
رويکـرد  »ای با عنـوان   مقاله که از آن جمله است:  اشعار و زندگی هر دو شاعر انجام شده

تحقيقـات تعليمـی و غنـايی    محمد باتوانی در فصـلنامۀ   نوشتۀ علی« جديد نيما به طبيعت
ايـن پـژوهش رويکـرد نيمـا را از منظـر نقـد       . (1393، بهار 19)شمارۀ  زبان و ادبيات فارسی

کارگيری طبيعت در اشـعارش را   است و تنها نوآوری او در به گرا مورد تحليل قرار نداده بوم
هـا و   مشـقت  نگاهی اجمالی به زندگی،»ای ديگر با عنوان کند. همچنين، مقاله بررسی می

 ن و ادبيـات عربـی  های نقـد و ترجمـۀ زبـا    پژوهشاز بيژن کرمی در « شعر محمد ماغوط
 است. به چاپ رسيده که فقط به معرفی محمد الماغوط پرداخته (1393، زمستان 1 )شمارۀ

تـوان بـه مجموعـۀ     ها و مقاالتی نوشته شـده کـه مـی    گرا نيز کتا  در زمينۀ نقد بوم
اشاره نمود که گـردآوری، مقدّمـه و ويـرايش زهـرا     « گرا درباره نقد بوم»مقاالت انگليسی 

، از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگـی بـه   1396است و در سال  پارساپور
از « گـرا  نقـد بـوم  »م.(، 6999) از پيتر بری« گرا يا مطالعات سبز نقد بوم»  است: چاپ رسيده
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« شناسی فرهنگی عنوان بوم گرا و نقش ادبيات به وضعيت نقد بوم»م.(، 6996) کيت ريگبی
م.( و امثـال آن از  1999) از وينفرد نـات « گرا شناسی بوم شانهن»م.(، 6996) از هوبرت زپف

در سـال  « ادبيات سـبز »مقاالت اين مجموعه است. کتابی ديگر از زهرا پارساپور با عنوان 
ای  که وی در اين کتا ، مجموعـه   از سوی پژوهشگاه علوم انسانی منتشر گرديده 1399

بررسـی  »مقالـۀ   اسـت.  سی را گـردآوری کـرده  گرايانۀ ادبيات فار از مقاالت دربارۀ نقد بوم
( در واقع، انواع نگرش و کاربست 1391) از زهرا پارساپور« ارتباط طبيعت با انسان در شعر

دهـد. مقالـۀ ديگـر زهـرا      فارسی، از آغاز تا امروز مورد تحليل قـرار مـی   طبيعت را در شعر
( نيز بـه معرفـی و اهميّـت    1391) «گرا، رويکردی نو در ادبيات نقد بوم»پارساپور با عنوان 

، اثـر  بـا شـبيرو  گرايانـۀ   بررسی بوم»مقالۀ  پردازد. گرا در ادبيات و علوم انسانی می نقد بوم
ايـن اثـر و نيـز     نقـش طبيعـت در   (،1393) از مرتضی حبيبی نسامی« آبادی محمود دولت
نه دفتـر شـعرِ   گرايا نقد بوم»مقالۀ  کند. های داستان را با طبيعت تحليل می رابطۀ شخصيت
سرشـت   سرودۀ محمدرضا شفيعی کدکنی، از فرهاد بشيريان و اکبـر شـايان  « از زبان برگ

سنجد. از ديد نويسنده، شاعر بـا طبيعـت    (، رويکرد شفيعی کدکنی را به طبيعت می1396)
. 1کند کـه عبارتنـد از:    است. نويسنده اشعار شفيعی را بر پنج محور بررسی می اُنس گرفته

. ايـدئولوژی و  3. طبيعـت و تخـيّالت شـاعرانه،    6پـردازی طبيعـت،    يی و عينيّـت گرا واقع
مضـامين  »مقالـۀ   . رويکـرد تعـاملی.  9محـور،   رويکرد بـوم  .7محيطی،  های زيست دغدغه
از معصومه کيانپور و مـريم سـادات   « گرا محيطی در اشعار گيلکی بر اساس نقد بوم زيست
کند. با توجه به  گرا بررسی می لکی را با خوانش بوممايه اشعار گي نيز درون (1396فياضی )
توان گفت شاعران گيلکی دغدغۀ طبيعـت را دارنـد و ضـمن     های اين پژوهش می تحليل

توصيف آن، تأثيرش بر کار و زندگی مردم، حفظ محيط زيست طبيعی و شهری و مبـارزه  
دربـارۀ   انـد.  قـرار داده رويه و ناآگاهانـه را مـد نظـر خـود      با آلودگی و نيز صيد و شکار بی

ادبيـات  پژوهشی به قلم سعيده قره آقاجلو در فصلنامۀ « شب و زمستان»استفاده از مفاهيم 
است. پژوهش نامبرده، کاربرد ايـن دو مفهـوم را در اشـعار معاصـر      به چاپ رسيده فارسی

کند. نويسنده معتقد اسـت کـه مفهـوم شـب و      فارسی در بين شاعران مختلف بررسی می
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ان در بين شاعران معاصر، معنا و نمادی يکسان است که به دليـل فقـدان آزادی از   زمست
 کنند. آن استفاده می

هـايی   نيز در اشعار شاعران ديگری چون مهدی اخوان ثالث، پژوهش« زمستان»دربارۀ 
ويژه اشـعار ايشـان    است، اما نيما يوشيج و محمد الماغوط با هم، به به رشتۀ تحرير درآمده

اسـت. از ايـن نظـر، پـژوهش پـيش رو       زمستان مورد بررسی و تطبيق قرار نگرفته دربارۀ
 تواند جستاری تازه به شمار آيد. می

 . بحث و بررسی6
 . نيما يوشيج1ـ6

خورشـيدی در   1647آبـان   61علی اسفندياری يا علی نوری، مشهور به نيما يوشيج )زادۀ 
ر.ک؛ ) ن(، شاعر معاصر ايرانی استدر تهرا 1339دهکدۀ يوش استان مازندران/ درگذشت 

اسـت. شـغل پـدرش    « پـدر شـعر نـو فارسـی    »وی ملقّـب بـه    .(99: 1399شمس لنگرودی، 
ر.ک؛ ) سالگی در طبيعت زنده سپری کـرد  رو، نيما تا دوازده اين داری بود. از کشاورزی و گلّه

مـد و در مدرسـۀ   اش به تهـران آ  سالگی به همراه خانواده در دوازده نيما .(9: 1396دستغيب، 
سَن لوئی به تحصيل پرداخت. او زبان فرانسه را در همين مدرسـه آموخـت و بـا ادبيـات     

نيمـا يوشـيج بـا مجموعـۀ تأثيرگـذار       .(9: 1349)ر.ک؛ ميرانصـاری،   اروپا آشنايی پيـدا کـرد  
که مانيفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ايران، انقالبی به پـا کـرد.   « افسانه»

« شـعر نـو  »آگاهانه تمام بنيادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چـالش کشـيد.   نيما 
هـای اصـلی شـعر معاصـر      عنوانی بود که خود نيما بر هنر خويش نهاده بود. تمام جريآن

پريـده خـون     قصۀ رنـگ »فارسی برگرفته از تحوّلی است که نيما مبدع آن است. منظومۀ 
سرايد و در سـال   می هجری شمسی 1699در سال  نخستين اثر منظوم نيماست که« سرد

 سـرايد  را می« افسانه»نيز منظومۀ بلند 1391رساند. نيما در سال  ، آن را به چاپ می1399
، زنـدگی خـود را در   «قصۀ رنگ پريـده خـون سـرد   »شاعر در اثر  .(14: 1349پور،  ر.ک؛ علی)

اسـت. امـا    ی پرداختـه از خـالل آن بـه مفاسـد اجتمـاع     اسـت و  قالب مثنوی روايت کـرده 
اولين اثر نو نيماست از حيث اينکـه از اصـول اساسـی شـعر کالسـيک      « افسانه»مجموعۀ 
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شـود   در افسانه، انديشه و احساس و زبان و وزن شعر ديگرگون مـی » فارسی به دور است:
از  .(91: 1399بهبهـانی،  ) «است، در آن اثری نيست و از آنچه در شعر سنّتی ايران رواج داشته

، «مـرغ آمـين  »، «ری را»، «اجـاق سـرد  »، «مـاخ اوالخ »تـوان بـه    آثار شـعری او مـی   ديگر
ارزش »توان و... اشاره کرد. از آثار نثری او نيز می« ام ابری است خانه»، «داروگ»، «مهتا »

 را نام برد.« تعريف و تبصره»و « های همسايه حرف»، «احساسات

 محمد الماغوط. 6ـ6

اهل سوريه و از نوسرايان ادبيات عر  و جهان، بـا نـام    ۀنويسند محمد الماغوط، شاعر و
ای  در خـانواده و سـوريه   ةحمـا  يالدی، درمـ  1937در  «محمد احمد عيسی ماغوط»کامل 

او، آدونيس و انس  .(11: م. 6996صويلح، ر.ک؛ ) از دنيا رفت 6994و در سال  فقير متولد شد
ر.ک؛ کرمـی،  )عر سپيد( در جهـان عـر  هسـتند    گذاران شعر منثور )ش الحاج از جمله بنيان

های ديگران بود. پس از تحصيالت ابتدايی در زادگـاهش،   پدرش کشاورز زمين .(6: 1399
تحصـيل کنـد.    «غوطـه »تـا در هنرسـتان کشـاورزی     ،به دمشق رفـت  يالدیم 1979در 

علت فقر تحصيل را رها کـرد، بـه سـلميه برگشـت و پـس از آن هرگـز درس         ماغوط به
 ـ علت پيوستن به حـز  اجتمـاعی   او را در جوانی به .(13ــ 9م.: 6999ر.ک؛ الماغوط، )خواند ن

هـای   بسـياری از شخصـيت   .(39: م. 6996صـويلح،  ر.ک؛ )سوسياليستی دو بار زندانی کردند 
 سياسی و ادبی را در زنـدان مالقـات کـرد. فضـای متفـاوت و تلـخ زنـدان و آشـنايی بـا         

ای  ثير قرار داد و او را از روسـتازاده أاش را تحت ت راسر زندگی، شاعر معروف، س«دونيسأ»
پـس از   .(34ر.ک؛ همـان:  )تبـديل کـرد   ويـژه و يگانـه   به شخصـيتی   ،آينده تنگدست و بی

صورت غيرقانونی و با پای پياده از مرز گذشت و به لبنان رفـت؛ جـايی کـه بـا      به ،آزادی
در بيـروت بـه شـهرت رسـيد.      شـعر  ۀجلدونيس و آشنايی با شاعران و ناشران مأمعرفی 

 آينـدۀ  )همسـر « صـالح  سنيّه»و  عراقی( بزرگ )شاعر «السيّا  شاکر بدر» ،«الخال يوسف»
ـ » ،اشـعارش  ۀاولين مجموع .(73 همان:ر.ک؛ )ترين يارانش در بيروت بودند  از مهم او( زنم حُ

ـ  »و دومين مجموعه،  يالدیم 1999در  «فی ضوء القَمر  1969در  «درانغرف ُ بِماليـين جُ
 است که هر دو در بيروت منتشر شدند. يالدیم
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تـوان بـه    هـای او مـی   نمايشنامه نيز قلمی توانا داشت. از نمايشـنامه  ۀماغوط در زمين
« سک يا وطنأک»، «ر خارج السّ»، «تشرين  ضيع» ،«المهرّج»، «غرب » ،«العصفور األحد »
 1949، در «الفـرح لـيس مهنتـی   » ریشـع  ۀاشاره کرد. سومين مجموع «شقائق النعمان» و
 «اف الزهـور سيّ»، «حمرالبدوی األ»های  انتشار يافت. از ماغوط سه اثر ديگر با نام يالدیم
اسـت.   نوشـته « األرجوحـ  »وی رمـانی بـا نـام     اسـت.  به جا مانده «هللااشرق عدن غر  »و

ر.ک؛ ) اسـت  هبه چاپ رسيد« سأخون وطنی»مقاالت ماغوط نيز در کتابی با عنوان  مجموعه
 .(13ـ16: 1397الماغوط، 

 های دو شاعر . شباهت3ـ6
نيما يوشيج و محمد الماغوط هر دو از شاعران معاصر هسـتند. نيمـا از سـردمداران شـعر     
سپيد در ايران و ماغوط از پيشروان آن در جهان عر  است. گـرايش بـه نـوگرايی، خـود     

انـد.   تازه به مضامين شعری نيز داشته تواند نشان از آن باشد که هر دو شاعر رويکردی می
رود، هـر دو در اشـعار خـود بـه مضـامين اجتمـاعی و        که انتظار می بنابراين، همان گونه

های نيمـا و مـاغوط آن اسـت     اند. از ديگر شباهت سياسی روزگار خود در قالبی نو پرداخته
انـه و بـه دور از   بـار، فقير  های آغـازين حيـات، زنـدگی مشـقّت     ويژه در سال که هر دو، به

رو، انديشه و سبک زندگی هر دو به هم نزديک است. هر دو شـاعر،   اين آسايش داشتند. از
کردند. محيط زنـدگی هـر دو در مجـاورت و     روستازاده بودند و در طبيعت بکر زندگی می

هـای   نزديکی درياست و آ  و هوای مرطو  موجب شده طبيعتی سبز و همراه با ويژگـی 
تنها تفـاوت آشـکار ايـن دو شـاعر آن اسـت کـه محمـد المـاغوط          کنند. خاص را تجربه

هـای سياسـی خـود بـه زنـدان       تر از نيما يوشيج دارد و به سبب فعاليت شخصيّتی سياسی
رود، اما نيما چنين نيست و فعاليت سياسی و مبارزات خود در دايرۀ اشـعارش محصـور    می
 ماند. می

 گرا . نقد بوم3
هـا و نقـدهای    غاز تحول در نظريـه و نقـد ادبـی بـود و نظريـه     ميالدی، سرآ 1969سال 

 جديدی به وجود آمد:
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گشـايی کـه تـا دهـۀ      ساختارگرايی، پساساختارگرايی و سـاخت  نظرياتی همچون»
های گوناگون و در آثار متفکران مختلف رشـد   ميالدی، يعنی سه دهه در حيطه 1999

گرايـی   اصـلی داشـت: نسـبت    کرد، باعث توليد جريان فکری گرديد که چنـد ويژگـی  
محـور   فرهنگی، متنيّت، عدم قطعيّت، مباحث و استدالل های پيچيده، انتزاعی و مـتن 

: 1396)ذکـاوت،   «شـد  بودن و شکّاکيّت نسبت به آنچه در گذشته متقن پنداشـته مـی  
646). 
 هـای نوظهـور اسـت کـه در     ( نيز يکـی از همـين جريـآن   Ecocriticismگرا ) نقد بوم
در زمينـۀ صـنعت    ان با طبيعتِ رو به زوال بـه وجـود آمـد. پيشـرفت انسـان     مواجهۀ انس

پيامدهای مثبت و منفی را در پی داشت. بحران محيط زيست از پيامدهای منفی انقـال   
)ر.ک؛ صنعتی است که موجب شد انسان متمدن به بازبينی افکـار و رفتـار خـود بينديشـد     

 «روکـرت  ويليام» به وسيلۀميالدی  1949 سال بومگرا در نقد اصطالح. (9: 1391پارساپور، 
رو، در دسـتۀ   اين پردازد. از گرا به مطالعۀ رابطۀ ادبيات و محيط زيست می . نقد بومشد ابداع

. مطالعـۀ علمـی   1گرا سـه تعهـد اصـلی دارد:     گيرد. نقد بوم ای قرار می مطالعات بينارشته
يـافتن و  ] عاليت سياسی بـرای . ف3. تحليل تخصصی بازنمودهای فرهنگی آن، 6طبيعت، 

هرچنـد   (.Heise, 2006: 506های پايدارتر سکونت در جهـان طبيعـت )   به کار بستن[ راه
به ارتباط ميان ادبيات و محيط زيست يا چگـونگی انعکـاس ارتبـاط انسـان بـا      « بوم نقد»

(، امـا بـه دنبـال آن، موقعيـت     Tosic, 2006: 44) پـردازد  محيط فيزيکی در ادبيـات مـی  
شود. منظور از موقعيت فيزيکی، همان محـيط زيسـت    هنگی و مصنوعی نيز مطرح میفر

است، اما محـيط زيسـت مصـنوعی در نتيجـۀ      طبيعی است که به دست بشر ساخته نشده
آيـد. همچنـين، محـيط زيسـت فرهنگـی و اجتمـاعی        عملکرد انسان به وجود می تفکر و
: 1369ر.ک؛ سـلطانی،  ) شـود  را شـامل مـی   هـا  های اطراف ما و روابط متقابل ما با آن انسان

 قدری زياد است که: . تأثيرپذيری و تأثيرگذاری اين سه محيط بر هم به(6ـ7
از ديرباز نيز افرادی چون افالطون، ارسطو، بقراط، و منتسکيو از ميـان حکمـای   »

خلدون از حکمای اسالمی، به تأثيرات محيط زيسـت و شـرايط    سينا و ابن غر ، و ابن
اند و در آثار خود از ايـن   های جسمی و روحی انسان توجه کرده هوايی در ويژگی آ  و

 (.71: 1399پور کريمی،  اسالم) «اند موضوع سخن به ميان آورده
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گذارد؛ بـه عبـارت ديگـر،     محيط، يکی از عواملی است که بر تکوين فرهنگ تأثير می
هـا در   ی و يـا دوری از آن انسان بين آسمان و زمين محصور است و کميابی منـابع طبيعـ  

. با توجـه بـه پيشـرفت    (4: 1396پور و فياضی،  )ر.ک؛ کيان تأثير نيست افکار و اشعار مردم بی
انسان و نيز تغيير رويکرد و تفکر او، رابطۀ ميان طبيعت و فرهنگ در طـول زمـان مـورد    

نـژاد،   تـوان بـه   های متفاوت دربارۀ محـيط زيسـت را مـی    است. ديدگاه تحول قرار گرفته
گـرا،   در نقـد بـوم   .(116: 1394)ر.ک؛ آبرامـز،   قوميّت، طبقۀ اجتماعی و جنسـيت نسـبت داد  

ضمن بررسی اين تحوالت و رويکرد آثار ادبی به طبيعت، اخـالق و رفتـار انسـان کـه در     
گيـرد. ناديـده گـرفتن حـسّ      ارتباط با محيط زيست است، مورد تحليل و بررسی قرار می

ن و اينکه همه چيز در طبيعت در خدمت اوست، سخت است. امـا بـا   برتری انسان در جها
اين حال، امروزه جهان خواستار برقراری ارتباطی ديگر با طبيعت است که هـر دو صـدمۀ   
کمتری ببينند. در اين زمينه، طبيعت مانند انسان، صـاحبِ هويـت مسـتقل اسـت. هـدف      

 ت.گرا در نهايت، بقای بشر اس نقد يا همان نقد بوم بوم

 شعر نيما و ماغوط گرايی در . طبيعت1ـ3
گرايـی   ـ طبيعت1گرايی در بين شاعران رواج داشته باشد:  رسد سه نوع طبيعت به نظر می
حسـينی،   )ر.ک؛ شـاه گرايی تـأليفی و تـأويلی    ـ طبيعت3گرايی تقليدی،  ـ طبيعت6توصيفی، 

ف ظـاهری طبيعـت   . در نوع اول، شاعر بدون هيچ دخل و تصرّفی بـه توصـي  (179: 1399
پـردازد.   پردازد. در نوع دوم، شاعر به تقليد و تکرار مضامين گذشتگان در شعر خود مـی  می
 اما:

در نوع سوم، شاعر با طبيعت است؛ خواه به گونۀ تأليفی؛ يعنـی دوسـت بـودن و    »
تـوان   رو، مـی  ايـن  اُلفت داشتن، و خواه به گونۀ تأويلی؛ يعنی تأويل و تفسير کـردن. از 

کند و هم از  است که خود را از آن جدا تصور نمی چنان با طبيعت آميخته اعر آنگفت ش
: 1399حسـينی،   )شـاه « طلبد منظور خود کمک می های طبيعت برای بيان رساتر پديده
179.) 

ـ تـأويلی دارنـد؛ زيـرا هـر دو      نيما يوشيج و محمد الماغوط هـر دو رويکـردی تـأليفی   
زنـدگی خـود، يعنـی کـودکی را در طبيعـت سـپری       روستازاده هستند و بخش مهمـی از  



66  ور صابره سياوشی و زينب مهدوی پيله ||گرا... شيج و محمد الماغوط بر پايۀ نقد بومتمثال زمستان در شعر نيما يو 

 

است. حتی نيما خود را فرزنـد طبيعـت و    ها با طبيعت شده اند و همين باعث انس آن کرده
داند. کالريج دربارۀ نگاه متفاوت شاعران به طبيعت معتقـد اسـت    می 1مادر خود طبيعت را

عت است کـه دگرگـونی   ، بلکه تأمالت شاعران دربارۀ طبيکند که طبيعت هرگز تغيير نمی
نگاه نيمـا   .(369: 1349ر.ک؛ شفيعی کدکنی، ) پذيرد و پيرو احساسات و طبايع ايشان است می

گويد آنچه تو دربارۀ سـنگ يـا    به طبيعت، نقطۀ مقابل نگاه شاعران پيشين است؛ زيرا می
انديشی، مهم نيست، بايد از ديـد سـنگ، سـنگ را ببينـی! در ميـان       هر پديدۀ طبيعی می

هـای طبيعـی و    هايی را يافت که شاعر احسـاس پديـده   توان نمونه اشعار نيما می جموعهم
هـا   اند و جهـان را از نگـاه آن   کند که گويی در او حلول کرده طور بيان می حيوانات را آن

بينــد. ماننــد ايــن نگــاه را مــاغوط نيــز در اشــعارش دارد. بــه طــور مثــال، در شــعر   مــی
 زند. حساسات و ترس زمستان حرف می، ماغوط از ا«األعصا  حر »

 «در شب سرد زمستانی» نيما: . متن و تحليل شعر6ـ3
سوزد/ و به مانند چـراغ   در شب سرد زمستانی/ کورۀ خورشيد هم، چون کورۀ گرم چراغ من نمی»

افروزد./ من چـراغم را در   افروزد چراغی هيچ،/ نه فروبسته به يخ ماهی که از باال می من/ نه می
پيچيـد بـا    ام افروختم در يک شب تاريک/ و شب سرد زمستان بـود؛/ بـاد مـی    تن همسايهآمدرف

ها خاموش/ گم شد او از من جدا زين جادۀ باريـک./ و هنـوز قصّـه بـر بـاد       کاج،/ در ميان کومه
سـوزد؟/ چـه کسـی ايـن قصّـه را در دل       افـروزد؟ کـه مـی    آويزۀ لب:/ که می  است/ وين سخن

 «.سوزد د زمستانی/ کورۀ خورشيد هم، چون کورۀ گرم چراغ من نمیشب سر اندوزد؟/ در می
تـوان   اسـت. در نتيجـه، مـی    تقريباً دو سوم اشعار نيما مستقيماً از طبيعت الهام گرفتـه 
 طبيعت را بازتا  روحيات، ذهنيات و تفکرات او قلمداد کرد:

بينـد   انسان مـی  ناپذيرند. نيما طبيعت را درون از نگاه نيما، طبيعت و انسان جدايی»
داند. در اين نوع نگرش، اجزا و عناصر طبيعـت   و انسان را در طبيعت و جزئی از آن می

 «يابـد  شود و اين دو در پيونـد بـا طبيعـت مفهـوم مـی      نمود و نمادِ زندگی و انسان می
 (.149: 1393)باتوانی، 

اسـت. شـاعر    سروده 1369، دو بند دارد که نيما آن را در سال «در شب سرد زمستانی»
هايی دارد کـه آن را از   است؛ زيرا زمستان ويژگی ها انتخا  کرده زمستان را از ميان فصل

کنـد. زمسـتان در ادبيـات، مظهـر سـختی و مشـقّت اسـت.         مـی  های ديگر متمايز فصل
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مهری، انجماد سياسی، خفقـان و اسـتبداد باشـد. حـال      تواند نماد فضای بی همچنين، می
زمستان را از روحيات و شرايط زندگی شاعر و نيز به قرينه و معنـای  آنکه مقصود شاعر از 
نيما، ارائۀ يک توصيف از يک شب سرد زمسـتانی   توان فهميد که هدف بندهای ديگر می

اسـت. در   است، يا مقصودش فراتر از آن است. نيما يک روستانشين در شمال ايـران بـوده  
. واژۀ آمـد  گرما فصلی سخت به شمار می عصر زندگی نيما، زمستان از لحاظ تأمين غذا و

ويژه در شـعر نيماسـت کـه سـمبل      از جمله پرکاربردترين نمادهای شعر معاصر، به« شب»
ظلم و جور و خفقان حاکم بر جامعۀ شاعر و بيانگر حالـت اضـطرا ، هـراس و پريشـانی     

ب در . نيمـا از ابتـدا در ذهـن مخاطـب، فضـای شـ      (7: 1397ر.ک؛ معتمدی و رحمانی، ) است
اسـت،   ها انتخا  کرده کند. علت آنکه نيما شب را از ميان همۀ زمان زمستان را تداعی می

سـبب   تر اسـت و بـه   های فصل زمستان، دمای هوا پايين . در شب1تواند دو چيز باشد:  می
هـای زمسـتان،    افتـد. همچنـين، شـب    سرمای هوا، بارش برف و باران در شب اتفاق مـی 

ودن و سرمای شـديد، گـذران شـب بـدون داشـتن گرمـايش را       طوالنی است. طوالنی ب
. ويژگی بارز شب، تاريکی آن است. زمانی که آدمـی چراغـی نداشـته    6کند.  تر می سخت

 رود: شود و به بيراهه می باشد، تا راهنمای او در تاريکی باشد، در شب گم می
او را شـاعر  که  ترين و پربسامدترين تصوير است؛ چنان شب در شعر نيما، محوری»

اند. نگاه نيما به شب و پيوندی که اين تصوير بـا روح او دارد، شـب او را از    شب ناميده
ـ اجتمـاعی   کند. شب شاعر يوش، نماد يـک وضـعيت روحـی    شب ديگران متمايز می

 (.49: 1393)فتوحی، « است
پس شب در شعر او، نماد سختی است؛ چه از لحاظ فضای سياسی و اجتماعی حـاکم  

امعه، و چه از لحاظ زيستن بدون در اختيار داشتن گرما و نور در شب سرد زمسـتانی.  بر ج
تشبيه خورشـيد بـه کـوره از نظـر     »را آورده است: « خورشيد کورۀ»شاعر در ادامه، ترکيب 

« شبه چراغ به کـوره از جهـت داشـتن آتـش در خـود اسـت       شدت گرما و روشنايی و وجه
بزرگترين منبع روشنايی، گرما و انرژی در جهـان اسـت   . خورشيد، (119: 1397)جمشيديان، 

عنـوان يکـی از مظـاهر     رسد. شاعر نقش خورشـيد را بـه   که انرژی آن به همۀ جهان می
گويـد هـيچ چيـز در طبيعـت، انـرژی       کنـد و مـی   وضوح نمايان می بخشی طبيعت به جان

دهـد. امـا از ديـد     میخورشيد را ندارد، حتی ماه که به مانند خورشيد در آسمان از خود نور 
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تواند در برابر ظلمت شب، حتی روزنـۀ نـوری را ايجـاد     شاعر، اين منبع پرعظمت هم نمی
فردتـرين منبـع    نيز گرمابخش مردم نيست. انـرژی خورشـيد منحصـربه    کند و گرمای آن

هـای موجـود در زمـين اسـت.      انرژی تجديدپذير در جهان است و منبع اصلی تمام انرژی
و دسترسی ارزان به نفت و گاز برای تهيۀ سوخت و انرژی، موانعی بـر سـر   بر بودن  هزينه

شـود کـه از طبيعـت     راه به کارگيری خورشيد است. آسيب به طبيعت از جايی شـروع مـی  
 عنوان دو منبع انرژی، جزء منابع طبيعی بـه   کنيم. نفت و گاز به عليه خودش استفاده می

هـای زيسـت محيطـی     و هـم باعـث آلـودگی    رسـد  آيد، اما روزی به پايـان مـی   شمار می
بـرداری از انـرژی خورشـيد     بهرهگردد. امروزه به علت زوال منابع طبيعی، بشر به فکر  می

. چـراغ در شـعر نيمـا    کنـد  است. نيما زندگی بدون چراغ و در تاريکی را ترسيم مـی  افتاده
سـوزد، تـا    میاوست که »ور است:  تمثيل وجود يا جان و دل شاعر است که روشن و شعله

« هـا نگـه دارد   با گرمی و روشنی خود، بـا شـب سـرد زمسـتان بسـتيزد و اميـد را در دل      
است و مـاه   . به عقيدۀ نيما، خورشيد گرما و نورش را از دست داده(361: 1391)پورنامداريان، 

توانـد نقـش    است. از سوی ديگـر، چـراغ مـی    نور و مانند گلولۀ يخ در آسمان شده هم کم
شـمالی   ا در شعر نيما داشته باشد. منظور نيما از همسايه، کشور شوروی، همسايۀراهنما ر

است و آمدن و رفتن اشاره بـه ورود   ايران است که نيما آن را به شکل سمبليک ذکر کرده
و خروج نيروهای همسايۀ شمالی است که در آن زمـان، رشـت و انزلـی را اشـغال کـرده      

کـار   د را که در زمستان جلوۀ بيشتری دارد، در شعرش بـه . شاعر با(364)ر.ک؛ همان: بودند 
تـر و سـردتر از    های زمستان که بارشی وجود ندارد، وزش باد سوزناک است. در شب گرفته

گيرد. بادهای زمستانی،  روزهای آن و حتی زمانی است که بارش برف يا باران صورت می
کنـد. بـاد    تـر مـی   ارند، سـخت شرايط زيستن را برای افرادی که گرمايش و لباس گرم ند

 گويد: تواند نماد استبداد حاکم باشد. شاعر می سوزناک می
پيچيد با کاج؛ کاج از نظر زيستی، درختی است که حتی در فصل زمسـتان   باد می»

نيز سبز است. کاج در ادبيات، نماد ايستادگی است. حتی زمسـتان و بادهـای سـردش    
و خشک کند. کاج نماينـدۀ مـردم شـمال کشـور     زده  تواند اين درخت را خزان هم نمی

« کننـد  است که در برابر باد زمستانی، همچنان سـبزی خـود را حفـظ و مقاومـت مـی     
 (.364)همان: 
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دهد که زادگاه نيما و طبيعت آن برايش بسـيار مهـم اسـت. بـاد      اين مطلب نشان می
اسـت. عبـارت    هها شـد  پيچد و باعث خاموشی چراغ و گرمای آن ها می سرد در ميان کومه

سازد کـه بـا وجـود     ، به ذهن مخاطب اين مطلب را متبادر می«ها خاموش در ميان کومه»
برند و توانايی تأمين سوخت و روشـنايی   خيزی خطّۀ شمال، مردم در فقر به سر می حاصل

شناسـی مـردم    نظـر بـوم   را ندارند و اين تحليل از منظر شرايط اقتصادی است. اما از نقطه
ها، با وجود منـابع فـراوان جنگـل، قـدر طبيعـت را بيشـتر        مقايسه با شهرنشينروستا در 

گذراننـد. نيمـا    دانند و زندگی خود را با استفاده از حداقل انـرژی و منـابع طبيعـی مـی     می
رسـد؛ زيـرا    از ديد شاعر، اين قصّه به سـرانجام نمـی  «. و هنوز قصّه بر باد است»گويد:  می

پرسـد:   کند و از خود مـی  قصه را برای آگاهی مردم تکرار میراهنمايی نيست. شاعر مدام 
سوزاند؟ در شـعر وی، نسـبت بـه تغييـر و اصـالح       افکند و چه کسی می چه کسی نور می

هـا بيـانگر نـوعی     واقـع، طـرح ايـن پرسـش     در» شود: هايی از اميد ديده می جامعه، روزنه
وجـوی تسـاليی بـرای     در جستاميدواری است که او نسبت به آيندۀ جامعۀ خود دارد. او 

نيما در شعرهايش در تاريکی بـه  »و  (7: 1397معتمدی و رحمانی، ) «درد و اندوه خويش است
. وی بـا پنـاه بـردن بـه     (164: 1399)دستغيب،  «برد، اما جويای نور و روشنايی است سر می

ارد، در رساند. نيما آنچه را که در ذهن د طبيعت، پيام خود را به گوش مخاطب خويش می
در مشـاهدات او از طبيعـت    کند و جامعه، وطن و اعتقـادات شـاعر،   آينۀ طبيعت بازگو می

. مختاری دربـارۀ اشـعار نمـادين نيمـا در توصـيف      (9: 1391ر.ک؛ پارساپور، ) شود متجلی می
ای نمادين، روابط جامعـه را مطـرح    گونه طبيعت، معتقد است که نيما در اجزای طبيعت به

 هـای درونـی اوسـت    های ذهنی و تـنش  زای طبيعت محمل اصلی درگيریسازد و اج می
 .(196: 1341ر.ک؛ مختاری، )

 «األعصا  حر ». متن و تحليل شعر ماغوط: 3ـ3
مِنح کِثحرَةِ اإلجهاد/ أصيب الشِتّاء بِغُيبوب / ثُمَ تَلَفَ بِالغُيومِ/ وَ باعتباری صديقاً قديماً لًه/ عهد إلـی  »

 عنهُ مِن:/ بروقَ و رعودَ و سئول و عواصـفَ و أمطـارَ و/ صـواعقَ و زاللَ و    بِکلا ما کان مسوؤالً
براکين/ و العمل علی إنقاذ ما يمکنُ إنقاذَه/ مِن ضحايا المرورِ/ والرياضـ ِ/ و النـزفِ الـوالدی/ و    

لعامـ ِ  عملياتِ التجميلِ للنائمين بأمان اهللاِ فی/ أحضانِ السلط ِ./ فإختلطَ شتائی الخـاصُ بشـتاءِ ا  
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والرعاعِ/ و قاومتحهُ بضراوةَ/ الخروج مِن هذه الدوّام ِ/ مهما کلَّفَنی األمر مِـن جهـدِ و صـبرِ/ فلـن     
أغلبَ علی أمری/ و کلَّ ثلوج سيبيريا/ و کليمانجارو/ و جبلُ الشيخِ/ طوع بنانی!/ و فجـأةً دَخَـلَ   

قی و صواعق و براکينـی و زاللـی/   صديقی الشتاءُ و طَلَبَ منی/ مستجيراً:/ أعِد إلی رعودی و برو
 «.فهی واهللا ألرحمُ و أکثرُ أماناً/ مِن حياتِکم الصحفي ِ والعاطفي ِ والصحي ِ والسياسيه بِکثيرَ

زمستان/ از زور خستگی بيهوش شد./ تشنج گرفت./ بعد، ميان ابرها از بين رفـت!/  »ترجمه: 
های خود را بـه مـن واگـذار     ام مسئوليتآمدم،/ تم و از آنجا که من دوست قديم او/ به شمار می

فشان./ و از مـن خواسـت،    کرد:/ اعم از رعد و برق، سيل و طوفان/ صاعقه و باران، زلزله و آتش
هـا/ حـوادث    / اعم از قربانيان سوانح جـاده  هرچه در توان دارم/ برای نجات ديگران دريغ نکنم،

/ بـه امـان خـدا     هـا  آغـوش حکومـت  ورزشی/ خونريزی زايمان/ و عمل زيبايی کسانی/ کـه در  
هـا درهـم آميخـت،/ بـر آن      اند./ وقتی زمستان اختصاصی من/ با زمستان عمومی تـوده  خوابيده

شدم/ که به هر قيمتی مقاومت کنم،/ تا از اين گردا  بيـرون بيـايم/ و هـر قـدر کـه تـالش و       
/ هـای سـيبری   فخصـوص/ کـه تمـام بـر     بـه / کار ببندم و تسليم نشوم استقامت الزم باشد،/ به

الشيخ در دسـت مننـد!/ و ناگهـان/ دوسـت مـن زمسـتان/ از در وارد شـد و         کليمانجارو/ و جبل
هـايم را زود پـس بـده/ بـه خـدا       فشان و زلزله / رعد و برق و صاعقه و آتش کنان گفت: التماس

و تـر از/ زنـدگی مطبوعـاتی و عـاطفی و بهداشـتی/       خطر تر و راحـت  ها خيلی بی قَسَم/ که اين
 (.194: 1397الماغوط، ) «سياسی شماست

با توجه به اينکه محمد الماغوط يک روستازاده است، کمابيش در اشعارش از طبيعـت  
اسـت.   بـا موضـوع زمسـتان گـره خـورده     « جنگ اعصا »است. مضمون شعر  بهره جسته

کنـد. جنـگ    رو مـی  عنوان شعر مخاطب را با تشـويش و آشـفتگی آنـی در ذهـنش روبـه     
تـابی   يجۀ بهره بردن از منابع طبيعی برای آسايش انسان است که تبديل به بیاعصا  نت

است. از لحـاظ جغرافيـايی و    و ناراحتی اعصا  و روان انسان مدرن شهرنشين تبديل شده
اقليمی، زادگاه شاعر در استان حماة در سوريه است و اين اسـتان بـه سـبب نزديکـی بـه      

ای دارد. زمسـتان در ايـن منطقـه، سـرد      و مديترانهدريای مديترانه، آ  و هوايی مرطو  
اسـت. شـاعر    هـای سـختی را تجربـه کـرده     توان گفت که ماغوط زمستان است. پس می

سوری، محمد الماغوط، در شعرش سعی بر آن دارد تا با دادن حـس ذهنـی بـه مخاطـب     
ناسـی،  ش نظر بـوم  خود، سرما و سختی زمستان را برايش قابل لمس کند. زمستان از نقطه
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شـود. همچنـين، ممکـن اسـت حيوانـات       فصلی است که در آن کار کشاورزی انجام نمی
زيادی در اين فصل به علّت سرما تلف شوند و يا از سوی حيوانات وحشی، مثـل گـرگ و   

ها آسيب برسد. به ايـن ترتيـب، زمسـتان بـرای مـاغوط مايـۀ        شغال به حيوانات روستايی
، يـادآور گـرم   «بين رفت زمستان ميان ابرها از»ويد: گ رحمی است. شاعر می خشونت و بی

شدن کرۀ زمين است. زمستان فصل بارش برف و باران است که با گرم شدن کرۀ زمـين  
در چند سال اخير، کمتر شاهد بارش برف و باران هستيم. اين پديده حاصل افزايش توليد 

. مـاغوط خـودش را بـا    دامداری صـنعتی و... اسـت   ها، ای، نابودی جنگل گازهای گلخانه
طبيعت اسـت، در کنـار   »داند. در نگاه او، زمستان که جزئی از  سو می زمستان دوست و هم

. وجه (19: 1391پارسـاپور،  ) «توان آن را به رسميت شناخت انسان، هويت مستقلی دارد و می
تواند تنها همراهـی رنـج و سـختی در زيسـت آنـان باشـد.        اشتراک ماغوط و زمستان می

هـای   تان در شعر ماغوط، نمايندۀ طبيعت است؛ زيرا زمستان شعر ماغوط، تمام قدرتزمس
 .6. رعـد و بـرق   9. طوفان، 7. سيل، 3. باران، 6. صاعقه، 1طبيعی را دارد که عبارتند از: 

ها همگی نابودگر هسـتند، امـا قـدرت خـود را در اختيـار       فشان. اگرچه اين . آتش4زلزله، 
هاسـت،   ه کمک مردم برود. از نظر شاعر، طبيعت نيز نگران ما انسانگذارند، تا ب شاعر می

هـای   ها خودشان نگران آيندۀ محيط زندگی خويش نيستند. او دغدغه و گرفتـاری  اما آدم
ای، ورزشـی، عمـل زايمـان، توليـدمثل، حکومـت و       انسان مدرن را در قالب حوادث جاده

ها به فکر طبيعت خـويش   از انسان دهد هيچ کدام کشد و نشان می سياست به تصوير می
ها را در گرو يک  نيستند. همچنين، ماغوط راه نجات مردم از نظام استبداد و اين گرفتاری

هـای اسـتبدادی    داند. او معتقد است کسانی هم که پشتشان به حکومـت  بالی طبيعی می
اصـالح   اعر ازرسد شـ  عبارتی ديگر، به نظر می  گرم است، نياز به اين نوع نجات دارند؛ به

عنـوان يـک فعـال سياسـی،      اسـت. محمـد المـاغوط بـه      جامعه و نظام حاکم نااميد شده
شود و نيـز اسـتبداد يـک نظـام را      های سياسی که موجب درگيری کشورها می کشمکش

داند. ماغوط همواره در تالش است مردم را از نظـام اسـتبدادی    موجب نابودی طبيعت می
هاست. پس شاعر نجات مردم را در مرگ  عی، از بين رفتن انسانبرهاند. پيامد باليای طبي

بيند. حتی زمستان مناطق ديگر دنيا نيز بـه کمـک مـاغوط     و رفتن مردم از اين جهان می
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کنـد. منـاطق    الشيخ ياد می آيد. شاعر از برف مناطقی چون سيبری، کليمانجارو و جبل می
ــ  اً در کوهســتان، مــردم زمســتان يادشــده از لحــاظ اقليمــی، کوهســتانی هســتند. طبيعت

های بيشتر باران و برف هستند. بدون داشـتن   کنند و شاهد بارش تری را تجربه می سخت
شود. اينکه زمسـتان بـا    زدگی و مرگ می گرمايش، سرمای زياد در اين مناطق، موجب يخ

و در دانـد،   تـر مـی   طلبد، يعنی انسان را خطرناک های خود را از شاعر بازمی التماس قدرت
فشـان، صـاعقه،    زنيم. شـاعر آتـش   ها به طبيعت می واقع، بيانگر آسيبی است که ما انسان

انـد، در   ها بـوده  رعد و برق و زلزله را که هزاران بار در طول تاريخ شاهد ويرانگری انسان
دهد. اين موضوع بيانگر اين است که زندگی  خطر جلوه می های اجتماعی بی مقابل آسيب

ها، هر کدام به نحوی بـه طبيعـت    اتی، عاطفی، بهداشتی و سياسی انسانصنعتی، مطبوع
گويی طبيعت تمام دردهای شـاعر را بـا خـويش دارد و گـويی طبيعـت      »رساند؛  آسيب می

عنـوان مثـال، در امـر     ؛ بـه (11)همـان:  « اسـت  است که زبان به بيان دردهای شاعر گشوده
رسـاند. انسـان بـا     زيادی بـه طبيعـت مـی   های بيمارستانی، آسيب  بهداشت، بازيافت زباله

سـازی و راکتورهـای اتمـی و گازهـای      هـای اسـلحه   بازی که از دل آن کارخانـه  سياست
کند که جايی برای ابرها نيست و زمستان  آيند، هوا را چنان آلوده می ای بيرون می گلخانه

تنهـايی  هـا بـه طبيعـت موجـب زوال و      های انسـان  بيند. در شعر ماغوط، آسيب آسيب می
 شود. طبيعت می

  . نتيجه7
ـ در طبيعت، چهار فصل وجود دارد که يکی از ايـن فصـول، زمسـتان اسـت. در ادبيـات      
معاصر، غالباً به دليل شرايط اجتماعی و سياسی خاص و نبودِ آزادی بيـان بـرای انتقـاد از    

ان اسـتفاده  عنوان نماد استبداد و خفقـ   شرايط موجود، نويسندگان و شاعران از زمستان به
توانـد فضـای    کارگيری زمستان و انتخا  اين فصل مـی  کنند. هدف نيما يوشيج در به می
کنندۀ فضای سياسی و اجتمـاعی جامعـۀ دوران خـويش     روح و سرد آن باشد که تداعی بی

توان گفت هدف نيما و ماغوط از استفاده از زمستان، پناه بردن به طبيعت اسـت   است. می
اند، درمانده  سياسی، اجتماعی و... که به دست خود انسان به وجود آمده و هر دو از شرايط

 هستند.
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های فکری و اعتقادی شاعر، نمـاد و   ـ رويکرد نيما به طبيعت در اين شعر به مثابۀ دغدغه
هـای   ای برای بيان اعتقادات و دغدغه نشانه است؛ يعنی توصيف شب سرد زمستانی بهانه

ا، وطن و طبيعت زادگاهش اسـت. اجـزای طبيعـت کـه در     فکری شاعر است. دغدغۀ نيم
هـای   ، همه نمادين است. رويکرد ماغوط به طبيعت بـه مثابـۀ دغدغـه    شعر نيما ذکر شده

تـر از نيماسـت. زمسـتان در شـعر      گرايانـه، قـوی   فکری و اعتقادی شاعر و با نگاهی بـوم 
آرمانی است کـه   ماغوط صاحبِ شخصيت است، نقش دارد، هويت دارد و اين همان نگاه

محيطـی،   بشر امروز برای نجات طبيعت به آن نياز دارد. در تحليل اشـعار از نظـر زيسـت   
ويژه در شعر ماغوط، تأثير رابطـۀ انسـان بـا     شود، به زمينۀ شعر مشاهده می طبيعت در پس

تر از شعر نيماست. فقر مورد مشترک بين اين دو شاعر اسـت   طبيعت و بازخورد آن پررنگ
 است. همين امر باعـث شـده تـا هـر دو شـاعر زمسـتان       ها تأثير گذاشته انديشۀ آنکه بر 

سختی را از نظر تأمين گرما و غذا بگذرانند. نيمـا و مـاغوط بـا پنـاه بـردن بـه طبيعـت،        
 کنند. های خود را دربارۀ حکومت و اجتماع خويش در قالب شعر بيان می انتقادها و حرف

 نوشت پی. 9
 يـک پسـرم   ای طبيعت! مَنَت نه .1

ــش  ــه نق ــن هم ــای دلکــش را اي  ه
 

 ای بـه سـرم   هـا فکنـده   کـه هـوس   
ــذرم؟  ــه در گـ ــنم، چگونـ ــو بيـ  چـ

 (.93: 1394)يوشيج،                    
 منابع. 6
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