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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: in the definitions and principles of each 
school, we encounter different approaches to nature. These different ap-
proaches is seen in the schools of Classicism, Romanticism, Naturalism and 
Symbolism. Each of these schools consider ‘special attention to nature’, ‘fol-
lowing and imitating nature’ or ‘naturalism’ as their priority. This has led to 
confusions and misunderstandings in perceptions and analyses. In this article, 
the difference between the perception of nature and the type of attitude to-
wards nature in each of these literary and artistic schools have been studied, 
and the concept of nature in the poetry of contemporary poets has been 
compared with the view of the schools.
METHODOLOGY: this article is based on library studies and descriptive- an-
alytical method.
FINDINGS: the attitudes of the authors of the four great and influential liter-
ary schools, namely Classical, Naturalist, Romanticist and Symbolist, towards 
a seemingly identical phenomenon, namely nature, are different, which 
shows the difference in styles, which also arises from the spirit of schools and 
changes of views and thinking is.
CONCLUSION: The Classics believed that the general nature of man is the 
main source of art, that is, describing and expressing good qualities and high-
lighting good morals and showing them as ideal lifestyle, can be seen in the 
descriptions of Classical Persian literature and in the contemporary poetry 
of Parvin Etesami. The priority of Romantics is untouched nature with all its 
beauties; like some poems of Nader Naderpour and Sohrab Sepehri in Persian 
literature. To Naturalists nature means looking at the natural sciences, paying 
attention to the issue of inheritance and genetics in humans, and showing 
the ugly human realities of man and society. This notion of nature contrasts 
with the nature that the Classic know; like some works of Chubak, Hedayat 
and dolatabadi in Persian literature. According to symbolists, all nature is a 
symbol of human existence and life; like some works of Nima Yoshij, Mehdi 
Akhavan Sales and Forough Farokhzad in Persian literature.

DOI:  10.22034/JSPPP.2020.03.12

NUMBER OF FIGURESNUMBER OF TABLESNUMBER OF REFERENCES

0016

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 29 November 2019
Reviewed: 11 January 2020
Revised: 04 February 2020
Accepted:  10 March 2020

KEYWORDS
nature, naturalism, classicism,
romanticism, symbolism,
contemporary poetry

*Corresponding Author
ٌٌ Samirabijari22@gmail.com
      (+98 77) 33329145

http://www.iran-moshaver.ir/1394/07/28/thesis-structure/
mailto:Samirabijari22@gmail.com


سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 201-217
DOI: 10.22034/JSPPP.2020.03.12

نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی
)بهار ادب(

مقاله پژوهشی
تفاوت نگرش به طبیعت در مکتب های ادبی کالسیسم، رومانتیسم، ناتورالیسم و سمبولیسم و 

بازتاب آنها در شعر معاصر فارسی

سیده سمیرا سید خشک بیجاری
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، دشتستان، ایران

چکیده

ــاوت نســبت  ــردی متف ــا رویک ــی، ب ــر مکتب ــی ه ــف و مبان ــدف: در تعاری ــه و ه زمین
بــه طبیعــت مواجهیــم. ایــن رویکــرد متفــاوت در مکاتــب »کالسیســم«، »رومانتیســم«، 
ــه  ــا »توج ــن مکتبه ــدام از ای ــود. هرک ــاهده می ش ــم« مش ــم« و »سمبولیس »ناتورالیس
ویــژه بــه طبیعــت«، »پیــروی و تقلیــد از طبیعــت« یــا »طبیعت گرایــی« را ســرلوحة کار 
خــود قــرار داده انــد، همیــن امــر باعــث خلــط مباحــث و اشــتباه در دریافتهــا و تحلیلهــا 
شــده اســت. در ایــن مقالــه تفــاوت تلّقــی از طبیعــت و نیــز نــوع نگــرش بــه طبیعــت در 
مفهــوم یکســان آن، در هریــک از ایــن مکاتــب هنــری و ادبــی بررســی شــده، و مفهــوم 

طبیعــت در شــعر شــاعران معاصــر بــا نــگاه ایــن مکاتــب مقایســه شــده اســت.
ــی-  ــیوۀ توصیف ــه ش ــه ای و ب ــات کتابخان ــاس مطالع ــه براس ــن مقال ــه: ای روش مطالع

ــی انجــام شــده اســت. تحلیل
یافتــه هــا: نگــرش مؤلفــان چهــار مکتــب بــزرگ و تأثیرگــذار ادبــی یعنــی کالســیک، 
ناتورالیســت، رومانتیــک و سمبولیســت نســبت بــه پدیــده ای در ظاهــر یکســان، یعنــی 
طبیعــت متفــاوت اســت کــه نشــان دهنــدۀ تفــاوت سبکهاســت کــه آن نیــز برخاســته از 

روح حاکــم بــر مکتبهــا و تغییــر دیــدگاه و تفکــر اســت.
نتیجــه گیــری: کالســیکها اعتقــاد داشــتند طبیعــت عمومــی بشــر منبــع اصلــی هنــر 
ــده و  ــالق حمی ــردن اخ ــته ک ــوب و برجس ــات خ ــان صف ــف و بی ــی توصی ــت؛ یعن اس
ــز در  ــی و نی ــیک فارس ــات کالس ــات ادبی ــد توصیف ــی مانن ــورت آرمان ــش آن بص نمای
ــر و دســت نخــورده،  ــت بک ــا طبیع ــک ه ــت رومانتی ــی. اولوی ــن اعتصام معاصــران پروی
بــا تمــام ویژگیهــای موجــود آن اســت؛ ماننــد برخــی از اشــعار نــادر نادرپــور و ســهراب 
ــوم  ــه عل ــش ب ــت، گرای ــا از طبیع ــور ناتورالیســت ه ــات فارســی. منظ ــپهری در ادبی س
ــدن واقعیتهــای پلیــد  ــت و ژنتیــک در انســان و نمایان ــه مســئلة وراث طبیعــی، توجــه ب
ــی  ــل آن طبیعت ــت در مقاب ــوم از طبیع ــن مفه ــت. ای ــی اس ــانی و اجتماع ــازل انس و ن
ــت و  ــک، هدای ــار چوب ــد برخــی آث ــا میدانســتند؛ مانن ــه کالســیک ه ــرد ک ــرار میگی ق
دولــت آبــادی در ادبیــات فارســی. از نظــر سمبولیســتها تمــام طبیعــت ســمبول وجــود 
و زندگــی خــود انســان اســت؛ ماننــد برخــی آثــار نیمایوشــیج، مهــدی اخــوان ثالــث و 

ــات فارســی. ــروغ فرخــزاد در ادبی ف
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مقدمه 
پرسشهای پژوهش

ــان  ــم یکس ــم و سمبولیس ــم، ناتورالیس ــم، رومانتیس ــی کالسیس ــب ادب ــت در مکات ــوم طبیع ــا مفه 1. آی
اســت؟

ــم در  ــم و سمبولیس ــم، ناتورالیس ــم، رومانتیس ــب کالسیس ــار مکت ــت در چه ــوم طبیع ــاوت مفه 2. تف
ــت؟ چیس

روش پژوهش
روش این پژوهش بصورت یادداشت برداری، کتابخانه ای و تحلیلی است.

پیشینة پژوهش
دربــارۀ تفــاوت تعریــف اصطــالح طبیعــت در میــان مکاتــب ادبــی گوناگــون، تاکنــون پژوهشــی مســتقل 
ــه میشــود. پرســش  ــن موضــوع پرداخت ــه بدی ــه نخســتین بار اســت ک ــن مقال ــه  و در ای صــورت نپذیرفت
مطــرح در ایــن مقالــه ایــن اســت کــه چــه تفاوتــی میــان پرداختــن بــه طبیعــت و طبیعت گرایــی در ایــن 
چهــار مکتــب وجــود دارد و آیــا واژۀ »طبیعــت« در همــة ایــن مکاتــب مفهــوم یکســانی دارد و نیــز تفــاوت 
ــه طبیعــت، در مفهــوم یکســان آن، در هریــک از ایــن مکاتــب چیســت. هرچنــد در کتابهــای  نگــرش ب
مربــوط بــه معرفــی و شــرح مکاتــب ادبــی و هنــری جهــان، دربــارۀ طبیعــت در ایــن مکاتــب بحثهایــی 

انجــام شــده اســت.

بحث و بررسی
پیــش از هــر چیــز بایــد تعریفــی مشــخص از لفــظ »طبیعــت« ارائــه دهیــم، ســپس ایــن تعریــف را بــه 
درون مکاتــب مــورد بررســی بــرده و در چارچــوب آن توضیــح دهیــم کــه مشــخصاً در مکاتــب مفهومــی 
متفــاوت مییابــد و نــوع نگــرش بــدان متمایــز اســت. یــک مشــکل اینجاســت کــه عــده ای به  اشــتباه ایــن 
تعریــف را در مکاتــب گوناگــون یکســان گرفتــه و گمــان کرده انــد طبیعــت در هــر مکتــب امــر واحــدی 
اســت و از آنجــا لغزشــها و انحرافــات در برداشــت از مکاتــب و فهــم آن و نیــز تحلیلهــای بعــدی ایجــاد 
شده اســت و مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه اگــر هریــک از مکاتــب خــود را بنوعــی وامــدار طبیعــت یــا 
طبیعت گــرا مینامــد، از کــدام دریچــه بــدان مینگــرد. پیــش از ورود بــه بحــث، بایــد واژۀ »طبیعــت« را 

معنــا کنیــم؛ در فرهنگهــای معاصــر واژۀ »طبیعــت« در مفاهیــم زیــر آمــده اســت:
ــا. 2.  ــد کــوه، دشــت و دری ــت نداشــته اســت؛ مانن 1. بخشــی از جهــان کــه بشــر در ســاختن آن دخال
ــه  ــی ک ــه چیزهای ــود. 3. مجموع ــبت داده میش ــه آن نس ــی ب ــش و بالندگ ــه آفرین ــاده ک ــی در م نیروی
وجــود دارد؛ جهــان هســتی. نیرویــی کــه پنداشــته میشــود بوجودآورنــدۀ حــوادث و اثرگــذار در سرنوشــت 
انسانهاســت، روزگار. 5. هریــک از چهــار مــزاج. 6. ماهیــت ذاتــی هــر چیــز یــا هرکــس کــه موجــب تمایــز 
او از دیگــران اســت. فطــرت، سرشــت، خصلــت. 7. در بــاور قدمــا هریــک از چهــار عنصــر خــاک، آب، بــاد 

و آتــش. 8. خصوصیــت غریــزی انســان یــا حیــوان، غریزه)ســخن، ذیــل طبیعــت(.
ــات  ــی ممکن ــد، یعن ــتی دارن ــود هس ــرۀ وج ــه در دای ــی ک ــة آن چیزهای ــای هم ــم بمعن ــت را ه »طبیع
ــی  ــودات، یعن ــی موج ــای درون ــه  ویژگیه ــر مجموع ــه شــکلی انحصــاری ب ــم آن را ب ــد و ه ــکار میبرن ب
ــری  ــای اصطالحــی جزئیت ــک معن ــی ی ــِی کلّ ــن دو معن ــد. ســوای ای ــا اطــالق میکنن ــق وخــوی آنه خل
نیــز از ایــن لفــظ اســتنباط میشــود کــه ظاهــراً در عصــر مدرنیتــه بصــورت پررنگتــری نســبت بــه آن دو 
معنــی متجلــی گشــته و آن محــدوده ای از جهــان اســت کــه انســان کمتــر بــا آن ســروکار دارد؛ یعنــی 
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فضایــی فــارغ از زندگــی شــهری و تمدنــِی بشــر کــه هنــوز اســیر زندگــی ماشــینی نشــده. بــا ایــن حســاب 
ــی از ایــن دســت  ــا و جنــگل و کوهســتانها و چیزهای طبیعــت امــروز بمعنــای گل و گیــاه و درخــت و دری

ــاوری، 1393(. میشــود«)قبادی ی
ــر مســکون  ــان تمــدن بشــری و مناطــق غی ــل می ــان انگلیســی کلمــة طبیعــت معمــوالً در تقاب »در زب
زمیــن بــکار میــرود. ایــن معنــای اصطالحــی مبنــای ایــدۀ »طبیعــت بعنــوان پناهــگاه نخســتین« و بحــث 
ــکان دســت  ــی م ــت یعن ــا طبیع ــن معن ــت اســت. در ای ــه طبیع ــا روســتا و بازگشــت ب ــرار از شــهر ی ف
نخــورده توســط بشــر. ایــدۀ ایــن مــکان ریشــة عمیقــی در فرهنــگ غــرب دارد و بــه تعریــف انجیــل از بــاغ 
عــدن یــا همــان بهشــت بی نقــص برمیگــردد. طبیعــت منتســب بــه چیــزی اســت کــه بــدون عاملیــت 

آگاهانــه و عامدانــة بشــر پدیــد میآید)پارســونز، 1389؛  قبــادی یــاوری، 1393(.
ایــن مقالــه در نظــر دارد اصطــالح »طبیعتگرایــی« را در مکاتــب مختلــف ادبــی بررســی و ردیابــی کنــد؛ بدین 
ترتیــب طبیعــت را مفهومــی یگانــه در مکاتــب ادبــی مختلــف بازنمییابیــم، تصــوری کــه امــروزه از طبیعــت 

داریــم، درواقــع میتــوان گفــت، مفهــوم نســبتاً رومانتیــک آن اســت. 

چارچوب مفهومی
ــی میکنــد. آنجــا کــه  ــی، همه جــا لفــظ »طبیعــت« خودنمای ــب ادب ــاب مکات در بحثهــای تئوریــک در ب
مکتــب کالسیســم، تقلیــد از طبیعــت را ســرلوحة کار خویــش قرارمیدهــد و آن را از اصــول مســلم خــود 
میدانــد؛ آنجــا کــه در مکتــب رومانتیســم بــه طبیعتگرایــی توجــه ویــژه شده اســت؛ یــا ناتورالیســم کــه 
ــه طبیعــت در  ــی نامیــده شده اســت1 و در آخــر گرایــش ب ــه و طبیعتگرای ــام خــود را از طبیعــت گرفت ن
مکتــب سمبولیســم. در مواجــة نخســت بــا ایــن مکاتــب وامیمانیــم کــه چگونــه در رئــوس اصــول و مبانــی 

هــر مکتــب، »طبیعتگرایــی« آمــده اســت و ایــن همــه تفــاوت میــان ایــن مکاتــب وجــود دارد.
»قبــل از رعایــت هــر قانــون و قاعــدۀ دیگــری، آنچــه نویســندۀ کالســیک بایــد در نظــر بگیــرد، تقلیــد از 
طبیعــت اســت. بوالــو در فــّن شــعر خــود میگویــد: »حتــی یــک لحظــه هــم از طبیعــت غافــل نشــوید«، اما 
نکتــة قابــل توجــه در اینجاســت کــه بنیانگــذاران ســایر مکاتــب نیــز ادعــای تقلیــد از طبیعــت را دارنــد؛ 
مثــاًل ویکتــور هوگــو پیشــوای رومانتیســم در عیــن حــال کــه بــه مخالفــت بــا کالسیســیم برخاســته اســت 
و میخواهــد اســاس آن را در هــم بریــزد، اراده میکنــد کــه فرمانروایــی طبیعــت را مســتقر ســازد و میگوید: 
»پــس طبیعــت! طبیعــت و حقیقــت!«؛ ســپس زوال وقتــی کــه ناتورالیســم را بنیــان مینهــد، ادعــا میکنــد 
کــه طبیعــت را بعنــوان چیــز تــازه ای در ادبیــات آورده اســت؛ حتــی شــاعران متصنــع نیــز ادعــا میکننــد 

کــه آثارشــان موافــق طبیعــت و عبــارت از نقاشــی طبیعــت است«)سیدحســینی، 1387(.
ــا  ــم ب ــن مه ــم. ای ــب پرداخته ای ــن مکات ــدام از ای ــدگاه هرک ــت از دی ــف طبیع ــه تعری ــه ب ــن مقال در ای

ــت. ــام گرفته اس ــب انج ــار مکت ــن چه ــاه از ای ــر کوت ــار اث ــة چه مقایس
طبیعــت مــورد بحــث در مکاتــب ربــط مســتقیمی بــا ذهنیتــی کــه مــا امــروزه از طبیعــت داریــم، نــدارد. 
ــم،  ــرن هفده ــوز ق ــر دارد: »هن ــی دیگ ــت مصداق ــیک( طبیع ــث)دورۀ کالس ــورد بح ــرن م ــدای ق در ابت
ــد در آینــده ژان ژاک روســو  ــب و رنگارنگــی را کــه بای ــده و جال طبیعــت خــارج، یعنــی آن طبیعــت زن
کشــف کنــد، نشــناخته اســت و بــه آن توجهــی نــدارد. ســنت اورمــون نویســندۀ قــرن هفدهــم در اینبــاره 
چنیــن میگویــد: »گفتــاری کــه در آن فقــط از درختــان و رودهــا و چمنزارهــا و کوههــا و باغهــا ســخن 
رود، اثــر رخــوت آوری در مــا دارد یــا حّداقــل، لــذت تــازه ای ایجــاد نمیکنــد، امــا آنچــه از بشــریت گرفتــه 
شــده اســت، ازقبیــل تمایــالت و محبتهــا و تأثــرات، طبیعتــاً در اعمــاق روح مــا نفــوذ میکنــد و احســاس 

1. از آنجا که مکتب رئالیسم یک سبک است و رویکرد خاصی محسوب نمیشود و طبیعت در آن بعینه حضور دارد و نیز منشأ و آبشخور 
ناتورالیسم است، از پرداختن به رئالیسم در این مجال صرف نظر شد.
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میشــود، زیــرا زاییــدۀ طبیعــت واحــدی اســت و بآســانی از روح هنرمنــد بــه روح خواننــده یــا تماشــاگر منتقل 
می شــود«)همان(.

طبیعت در مکاتب ادبی
 طبیعت در مکتب کالسیسم

تقلیــد از طبیعــت یکــی از اصــول اساســی مکتــب کالســیک اســت. تقلیــدی کــه کالســیکها از طبیعــت 
میکننــد، بــا روش دیگــران فــرق دارد و قابــل بحــث اســت: آیــا تقلیــد از طبیعــت بایــد ماننــد عکاســی عینــاً و 
بادقــت انجــام گیــرد؟ نــه! بایــد از نقــوش درهــم طبیعــت، جوهــر هــر چیــز خــوب یــا بــد را بیــرون کشــید و 
ایــن جوهــر مشــخص کننده را بنحــوی کــه مطابــق بــا حقیقــت و واقعیــت باشــد، بصــورت کامــل بیــان کــرد. 

ایــن اثــر مشــخص کننده بایــد از زوائــد و مطالــب اضافــی مجــزا شــود و بتنهایــی خودنمایــی کند)همــان(.
ــد؟  ــان کن ــه در طبیعــت وجــود دارد، بی ــی را ک ــد کالســیک در نظــر دارد همــة آن چیزهای ــا هنرمن آی
هنرمنــد کالســیک تمــام طبیعــت را نمیخواهــد تقلیــد کنــد. او فقــط درصــدد تقلیــد طبیعــت انســانی 

اســت.
دربــارۀ طبیعــت انســانی نیــز بایــد از خودمــان بپرســیم آیــا هنرمنــد کالســیک میخواهــد صفــات پســت 
را هــم کــه ســاختگی  نیســت و در طبیعــت او وجــود دارد بیــان کنــد؟ »بوالــو« از ایــن کار نیــز خــودداری 
میکنــد. آییــن کالســیک ادبیــات را از نشــان دادن صفــات پســت انســانی منــع میکنــد؛ زیــرا عقیــده دارد 
کــه ایــن صفــات در حیوانــات نیــز وجــود دارد و صفاتــی کــه مــا را از حیوانــات مشــخص ســاخته و انســان 
نمــوده، خیلــی باالتــر از اینهاســت و بایــد بــه تشــریح و توصیــف آنهــا پرداخــت. حیوانــات اســیر غرائــز 
و انســان حاکــم بــر حیوانــات اســت؛ خصوصــاً از صفــات انســانی، آن صفاتــی را بایــد تشــریح کــرد کــه 
زودگــذر نیســت، بلکــه مــداوم اســت. ایــن صفــات مــداوم در روح انســانی وجــود دارد: عشــق و حســد 
ــه  ــه آن را از رئالیســم ک ــن قســمت کالسیســم اســت ک ــل اســت و همی ــن قبی ــره از ای ــت و غی و خّس
ممکــن اســت قســمتهایی از زندگانــی اجتماعــی عصــر معیــن بــا محیــط مخصوصــی را تشــریح کنــد، دور 

میســازد)همان(. 
طبیعــت بطــور مســتقیم و بیواســطه قابــل تقلیــد نیســت؛ زیــرا هیچیــک از سرمشــقهایی کــه طبیعــت در 
معــرض دیــد بشــر گذاشــته اســت، دارای مشــخصات کامــل و بینقــص زیبایــی نیســت. قدمــا توانســته اند 
ــرز  ــان بط ــد و در آثارش ــاب کنن ــا را انتخ ــبترین آنه ــن و مناس ــت، بهتری ــر طبیع ــن مظاه ــان ای از می
ــا  ــار قدم ــد در آث ــی را بای ــی جاودان ــه زیبای ــد ک ــیک میگوی ــد کالس ــد. هنرمن ــان نماین ــته ای بی شایس

ــان(.  جســتجو کرد)هم
کالســیکها اعتقــاد داشــتند طبیعــت عمومــی بشــر منبــع اصلــی هنــر اســت)همان(. نویســندۀ انگلیســی 
ــی  ــت... کاخ ــم اس ــری حاک ــن الیتغی ــت قوانی ــان و طبیع ــه و انس ــان و جامع ــه جه ــه ب ــود ک ــد ب معتق
ــن  ــا قوانی ــا ب ــه ای پای ــد؛ مجموع ــمرده میش ــت ش ــود طبیع ــری خ ــود، از نظ ــته ب ــر برافراش ــه هوم ک

ــان(. الیتغیر)هم
ــارۀ اصــل پیــروی از طبیعــت در مکتــب  ــا انتقــاد از ترجمــة سیدحســینی درب ــا ایــن حــال، شمیســا ب ب
ــی  ــه کم ــته اند ک ــت نوش ــد از طبیع ــینی تقلی ــا سیدحس ــتاد رض ــد: »اس ــن میگوی ــم، چنی کالسیس
گمراه کننــده اســت. ظاهــراً مــراد از آن در تجربیــات اخالقــی و عقالنــی بشــر اطــالق میشــود. رنــه ولــک 
ــه نســخه برداری و  ــت بشــر اســت و البت ــت، فطــرت و طبیع ــد از طبیع ــک، 1389( می نویســد: تقلی )ول
ــه خــود  ــزی را میســازد ک ــی اســت. شــاعر چی ــای بازآفرین ــی عکســوار نیســت؛ بلکــه بمعن طبیعت نمای
طبیعــت نیســت، بلکــه قــرار اســت نمــوداری از آن باشــد. درضمــن طبیعــت بصورتــی کــه غالبــاً امــروزه 
ــت بطــور  ــی نیســت، بلکــه واقعی ــا مناظــر طبیع ــا طبیعــت بیجــان ی ــرده و ی ــای م ــرود، بمعن ــکار می ب
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کلــی و بویــژه طبیعــت بشــری اســت، اگــر هــم طبیعــت عــادی مطــرح اســت، مــراد زیبایــی آن اســت و 
باصطــالح از صنــع بــه صانــع رســیدن و ربــط دادن طبیعــت بیجــان بــا طبیعــت بشــری )شمیســا، 1390(.
یعنــی توصیــف و بیــان صفــات خــوب و برجســته کــردن اخــالق حمیــده و نمایــش آن بصــورت آرمانــی. 
کالسیســتها بتبعیــت از قدمــا، طبیعــت انســانی را ثابــت میدانســتند و از اینــرو ســخن از افــراد پلیــد هــم 
هســت، امــا میگفتنــد بــه صفــات پســت کــه انســان و حیــوان در آن مشــترکند، نبایــد پرداخــت و لــذا 

بیشــتر بــه صفــات خــوب توجــه داشــتند.
ــاری هرچنــد طبیعــت بیرونــی همــواره مطمــح نظــر هنرمنــدان بوده اســت، امــا وقتــی کــه الکســاندر  ب
ــر  ــی بش ــات ارزش ــرت و تجربی ــراد او فط ــد: First follow nature، م ــی، میگوی ــاعر انگلیس ــوپ، ش پ
اســت. فطرت)طبیعــت( در ایــن معنــی همــان حقیقــت اســت؛ زیــرا شــامل آن حقایــق کلّــی و جاودانــی 
اســت کــه در همــة ادوار و همــة اکنــاف بــرای بشــر حقیقــت تلقــی شــده و خواهدشــد. کار شــاعران فقــط 
تماشــا نیســت، آنــان بایــد ایــن صفــات جاودانــی را در زندگــی و تجربــة بشــری نشــان دهنــد، آن هــم 

بقــول ســاموئل جانســون نتنهــا در یــک فــرد، بلکــه در نــوع بشــر)همان(.
بنابــر آنچــه گفتــه شــد، مشــاهده میشــود کــه یکــی از اصــول مکتــب کالسیســم تقلیــد از طبیعــت اســت، 
و مــراد از طبیعــت نمایانــدن ویژگیهــای برجســته، نیــک و ارزشــمند اخالقــی و انســانی اســت و حتــی اگــر 
بــه طبیعــت بیرونــی پرداختــه میشــود، بایــد تنهــا کمــال و زیبایــی را در اثــر نشــان داد؛ در ایــن نگــرش 

روح فلســفة کالســیک مــوج میزنــد.

 طبیعت در مکتب رومانتیسم

آن چنــان کــه از کالم هنرمنــدان مکتــب رومانتیســم برمیآیــد، گرایــش اصلــی ایــن مکتــب بــه طبیعــت 
بیرونــی اســت: در دورۀ ماقبــل رومانتیســم شــاعران و نویســندگان در زندگــی اجتماعــی، دوســتدار زندگی 
روســتایی و طبیعــت وحشــی و بــدوی بودنــد. و همیــن عامــل در تکویــن مکتــب رومانتیســم کــه پایــة آن 

گرایــش بــه طبیعــت اســت، نقــش داشــت.
رومانتیســم خــود را ملــزم نمیدانــد کــه از چنــد اصــل معیــن و حساب شــده تبعیــت کنــد و نیــز اصــراری 
ــی در عیــن حــال میخواهــد  ــد، ول ــدارد کــه ماننــد کالسیســیم از ادبیــات دورۀ مشــخصی تقلیــد نمای ن
ــدوی و  ــه آن صــورت کــه نویســندگان کالســیک محــدود ســاخته اند، بلکــه بصــورت ب ــه ب طبیعــت را ن
ــن  ــام که ــه های گمن ــا و حماس ــانه ها و ترانه ه ــوی افس ــن رو بس ــد. از ای ــف کن ــت نخورده ای توصی دس

متوجــه میشود)سیدحســینی، 1387(.
شــاعر رومانتیــک مــدام بــا طبیعــت در حــال گفتگــو و دیالــوگ اســت. »تشــخیص« آرایــة اصلــی شــاعر 
ــدوی و باصطــالح غیــر  ــه طبیعــت و شــیوه های زندگــی طبیعــی و ب ــراوان ب رومانتیــک اســت. توجــه ف
ــای  ــی، از ویژگیه ــر و وحش ــای بک ــر و صحنه ه ــاً مناظ ــره، خصوص ــه منظ ــراوان ب ــه ف ــدن، توج متم
ــه  ــه ب ــتودند و البت ــتثماری را میس ــر اس ــاده و غی ــی و س ــی طبیع ــا زندگ ــت. رومانتیکه رومانتیکهاس
ــت  ــروف او بازگش ــعار مع ــود و ش ــازه ب ــی ت ــغ زندگ ــو مبلّ ــد. روس ــرام مینهادن ــم احت ــت ه ــود طبیع خ
بــه طبیعــت اســت. توجــه بــه طبیعــت باعــث رواج صنعــت پرسونیفیکاســیون در شــعر رومانتیــک شــد. 
رومانتیکهــا بــه منظــره بجهــت بیــان عواطــف و احساســات خــود توجــه بیشــتری داشــتند؛ یعنــی منظــره 
ــای  ــا رفتاره ــای بشــری ب ــان رفتاره ــن ایجــاد رابطــه می ــود. همچنی ــان عواطــف ب ــرای بی ــیله یی ب وس
ــد؛ میتــوان گفــت کــه طبیعــت را  طبیعــت کــه بدیــن  ترتیــب نوعــی احســاس درونــی بوجــود میآوردن
برمبنــای احساســات خــود تأویــل و تفســیر میکردنــد. انســان رومانتیــک خــود را بــا طبیعــت همســو و 
همســان میبینــد. تشــبیه انســان بــه طبیعــت از قدیــم مرســوم بوده اســت)لغاتی چــون ســاقه، چشــمه...(، 
امــا همــدردی و همســویی نســبت بــه طبیعــت یــا احســاس درونــی در گذشــته نبــوده اســت. تأکیــد بســیار 
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بــر مذهــب طبیعــی در مقابــل مذهبهــای رســمی نیــز ازویژگیهــای مکتــب رومانتیســم اســت.
اندیشــه های ژان ژاک روســو در گرایــش بــه طبیعــت در مکتــب رومانتیســم نقــش داشــته و از پایه هــای 
فکــری ایــن مکتــب هنــری محســوب میشــود، همان گونــه کــه هــر مکتبــی از سرچشــمه هایی فکــری-

فلســفی تغذیه میشــود.
ــت  ــه طبیع ــش ب ــوع گرای ــن ن ــان، ای ــای جه ــا در جای ج ــام عرصــة جــوالن رومانتیکه ــن؛ در تم بنابرای
بیرونــی بمفهــوم عــام و امــروزۀ آن گســترش مییابــد. طبیعــت بکــر و دســت نخــورده، بــا تمــام ویژگیهــای 
ــه  ــت ب ــک دس ــاعران رومانتی ــندگان و ش ــیر نویس ــن تفاس ــا ای ــت. ب ــت رومانتیکهاس ــود آن، اولوی موج

ــا مفاهیــم و مضامیــن مربــوط بــه طبیعــت و خلــق فضاهــای طبیعــی زدنــد. آفرینــش آثــاری ب
ــود، در  ــه مقــام وزارت رســیده ب ــز ب ــار نی ــا کــه چندب ــام اکســنت یرن در ســوئد شــاعر اشــراف زاده ای بن
ــه طبیعــت نشــان داد  ــه »دروگــران و شــب«، شــیفتگی خــود را ب دو منظومــة معــروف خــود موســوم ب
ــام  ــرارت تم ــا ح ــد ب ــد. توریل ــه بودن ــگ رفت ــو و یان ــیان و روس ــه اوس ــت ک ــی رف ــه راه ــت ب و درحقیق
ــارد دوســن  ــد)174(. برن ــات نباش ــان احساس ــت و بی ــز وصــف طبیع ــزی بج ــعر چی ــه ش میخواســت ک
پیــر داســتان عشــقی بسیارســاده و لطیــف اســت کــه از لحــاظ وصــف مناظــر مناطــق حــاره و تجســم 
ــز  ــاک و عشــق در دامــان طبیعــت حائ ــر ایمــان و احساســات پ ــد روســو بصــورت داســتان و تصوی عقای
اهمیــت اســت)175(. ویکتــور هوگــو در کارگــران دریــا نبــرد بــا قــوای عنان گســیختة طبیعــت را نشــان 
میدهــد)188(. آثــار المارتیــن ماننــد بــاد بهــاری اســت کــه پــس از یــک شــب طوفانــی و آشــفته همــراه 
بــا آفتــاب مطبوعــی ببــارد)188(. رومانتیســم انگلیــس نــه تنهــا در میــان رومانتیســم همــة کشــورها از 
همــه قدیمتــر اســت، بلکــه در عیــن حــال واضحتریــن اومانیســم معتــرض اســت کــه انســان را بــر ضــّد 
تصنعهــای تمــدن و کابــوس تاریــخ، بــه جهــش طبیعــت انســانی دعــوت میکنــد)192(. در تعبیــر دیگــری 
ــلینگ  ــان ش ــت)193(. در آلم ــده شده اس ــت خوان ــی و طبیع ــوی زن، کودک ــش بس ــم چرخ رومانتیس
ــت،  ــن انســان و طبیع ــی بی ــی و جدای ــردن اصــل دوگانگ ــه آن و رهاک ــت ب ــت طبیع ــازدادن اهمی ــا ب ب
نوعــی فلســفة صیــرورت را پایه گــذاری میکنــد)199(. موضــوع اساســی رومانتیســم در آمریــکای التیــن 
عبــارت اســت از زبــان وفرهنــگ سرخپوســتی، وصــف طبیعــت آمریکایــی در جنبه هــای مختلفش)پامپــا، 
رودخانه هــا، جنــگل آمازونــی، کوهســتانها( کــه بــه احســاس تــازه ای دربــارۀ مدلهــای اروپاییــش منتهــی 

میشــود؛ یعنــی مطالعــة تأثیــر آب وخــاک در انســان و مطالعــة عــادات و اخــالق)208(.
ــلم  ــول مس ــه از اص ــی«، ک ــا از »طبیعتگرای ــور رومانتیکه ــه منظ ــود ک ــن میش ــات روش ــن مقدم ــا ای ب
رومانتیکهاســت، چیســت. ایــن نگــرِش رومانتیکهــا تأثیــری ژرف بــر نــگاه انســانی گذاشــت و تــا بــه امــروز، 
بازگشــت بــه طبیعــت بیرونــی بکــر و دســت نخــورده و بازنمــودن ویژگیهــای آن در هنــر و توصیــف آن و زنده 

انگاشــتن ایــن طبیعــت، از گرایشــهای اصیــل هنــری محســوب میشــود. 

 طبیعت در مکتب ناتورالیسم

ناتورالیســم بــا بــاری از معانــی مشــتق از فلســفه و علــوم و هنرهــای زیبــا وارد ادبیــات شــد. ایــن زمــان 
ــت و  ــود گرفت)فورس ــه خ ــه آن را ب ــکل دنبال ــم ش ــود و ناتورالیس ــم ب ــی رئالیس ــن دوران طالی همچنی
اســکرین، 1375(. در فلســفه، ناتورالیســم نظــام کســانی اســت کــه طبیعــت را بعنــوان اصــل اولیــه قبــول 

دارنــد و همــه چیــز را بــه آن حمــل میکننــد. از اپیکوریــان گرفتــه تــا پوزتیویســتها)393(.
ایــن کلمــه ســرانجام در قامــوس برخــی از منتقــدان مفهومــی قیاســی میگیــرد و بــه کوشــش نویســنده ای 
اطــالق میشــود کــه بــه گفتــة ویکتــور هوگــو میکوشــد بــا مســائل اجتماعــی همــان رفتــاری را بکنــد کــه 
بــا دانشــمند علــوم طبیعــی یــا جانورشناســی میکنــد. بــه گفتــة دیــدرو در قــرن هجدهــم، ناتورالیســتها 
کســانی هســتند کــه حرفه شــان مشــاهدۀ دقیــق طبیعــت و یگانــه آیینشــان آییــن طبیعــت اســت. دیــدرو 
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نمیتوانســت روش خــاص خــود را بهتــر از ایــن توصیــف کنــد. او کــه ماننــد هــر فیلســوف دیگــر در آرزوی 
شــرح و توصیــف طبیعــت و انســان ازطریــق اســتدالل برپایــة تجربــه بــود و هرچیــز فــوق طبیعــی را رد 

میکرد)سیدحســینی، 1387(. 
ناتورالیســم یــک وضــع انقالبــی و هــرج ومرج طلبانــه نیســت، بلکــه حاصــل یــک تحــّول طبیعــی اســت. 
قــرن نوزدهــم در درجــة اول قــرن علــم اســت: ناتورالیســم محصــول طبیعــی جامعــة دموکراتیــک جدیــد 

است)همان(.
ــه  ــی ب ــوم طبیع ــهای عل ــردن روش ــت از واردک ــارت اس ــة اول عب ــد، در درج ــنهاد میکن ــه زوال پیش آنچ
ادبیــات و همچنیــن اســتفاده از اطالعــات تــازه ای کــه ایــن علــوم بدســت داده اســت. راهنمــای او در ایــن 
مــورد آثــار علمــی روزگارش اســت کــه زمینه هــای مختلــف زندگــی و روشــهای علمــی مــورد اســتفاده را 
تحلیــل کــرده اســت. مهمتریــن ایــن آثــار عبارتنــد از: رســالة وراثــت طبیعــی اثــر لــوکا، ترجمــة اصــل 

انــواع دارویــن، مقدمــه بــر طــّب تجربــی از کلــود برنار)همــان(.
ــارت  ــان عب ــد رم ــت و میگوی ــت اس ــرس طبیع ــد، بازپ ــه کار میکن ــه از روی تجرب ــت ک ــی اس زوال کس
ــل را  ــد تخی ــنده بای ــه نویس ــت ک ــد اس ــب معتق ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــارب و آزمایشهاس ــنامة تج از گزارش
بکلــی کنــار بگــذارد؛ زیــرا همانطــور کــه ســابقاً میگفتنــد: فــالن نویســنده دارای تخیــل قــوی اســت، مــن 

ــت)همان(. ــی اس ــّس واقع بین ــه دارای ح ــد ک ــس بگویی ــن پ ــم از ای میخواه
ناتورالیســم در ادبیــات تشــریح دقیــق اســت و پذیرفتــن و تصویــر کــردن آن چیــزی اســت کــه وجــود 
دارد)همــان(. تکیــة اصلــی ناتورالیســم در ایــن معنــا بــر »وراثــت« اســت: »مســئله ای کــه ناتورالیســتها 
بــا اصــرار زیــاد بــر آن تکیــه زدنــد، تأثیــر وراثــت بــر وضــع روحــی اشــخاص بــود؛ زیــرا معتقــد بودنــد 
کــه شــرایط جســمی و روحــی هرکســی از پدرومــادرش بــه او رسیده اســت. دربــارۀ مســئلة وراثــت، زوال 
از »لــوکا« و کتــاب »رســالة وراثــت طبیعــی« او الهــام گرفــت و براســاس ایــن نظریــه، مجموعــه رمــان 
ــواده  ــک خان ــی ی ــی و اجتماع ــخ طبیع ــوان »تاری ــد تحــت عن ــاکار را در بیســت جل ــون م ــروف روگ مع
ــی  ــوم طبیعــی اســت؛ یعن ــی روش عل ــور در اینجــا بمعن ــان امپراطــوری دوم« نوشــت)همان(. نات در زم

ــه مســائل علمــی چــون وراثــت و محیط)همــان(. ــان بنــا ب بررســی شــخصیت قهرمان
ناتورالیســتها معتقــد بودنــد حقیقتــی را کــه در پــی اش هســتند، تنهــا بــا مشــاهدۀ موشــکافانة واقعیتهــا 
و ثبــت دقیــق امــور میتواننــد بدســت آورند)فورســت و اســکرین، 1375(. در رشــد ناتورالیســم بیگمــان 
نظریــة دارویــن مهمتریــن عامــل شــکل دهنده اســت. تصــور ناتورالیســتها از انســان مســتقیماً وابســته بــه 
تصــور دارویــن از پیدایــش انســان اســت. انســان از حیوانــات پســتتر اســت؛ بنابرایــن انســان متافیزیکــی 

جــای خــود را بــه انســان فیزیولوژیکــی میدهــد. 
ــت  ــا طبیع ــر ب ــد، مغای ــرا نامیده ان ــود را طبیعی گ ــه خ ــتها ک ــر ناتورالیس ــت درمنظ ــن؛ طبیع بنابرای
رومانتیــک و کالســیک اســت. ناتورالیســتها در پــی توصیــف طبیعــت بیرونــی نیســتند،  اگرچــه طبیعــت 
ــور  ــب حض ــام مکات ــواره در تم ــی، هم ــار ادب ــگارش آث ــزار ن ــات و اب ــی از موضوع ــه یک ــی بمثاب بیرون
داشته اســت، امــا مــورد توجــه ناتورالیســتها نیســت. منظــور ناتورالیســتها از طبیعــت، گرایــش بــه علــوم 
طبیعــی، توجــه بــه مســئلة وراثــت و ژنتیــک در انســان و نمایانــدن واقعیتهــای پلیــد و نــازل انســانی و 
اجتماعــی اســت. ایــن مفهــوم از طبیعــت در مقابــل آن طبیعتــی قرارمیگیــرد کــه کالســیکها میدانســتند، 
طبیعتــی کــه نمــودار کمــال و زیبایــی بــود. کالســیکها معتقــد بودنــد تنهــا بایــد خوبیهــا و زیباییهــا را 
ــر و  ــت بک ــا طبیع ــة احساســی ب ــد و رابط ــی پرداختن ــت بیرون ــه طبیع ــا ب در اوج نشــان داد. رومانتیکه
وحشــی برقــرار کردنــد، امــا در ناتورالیســم عواطــف و احساســات انســانی جایگاهــی نــدارد، هرچــه هســت، 
طبیعــت جســم انســان و تأثیــر آن بــر روان افــراد اســت. اصــوالً گرایــش ناتورالیســتها بــه زشــتیها، تباهیها 
ــر  ــه تصوی ــی انســان را ب ــای زندگ ــن و زشــتترین صحنه ه ــه نازلتری ــد ک ــی ندارن ــان ابای و پلیدیهاســت؛ آن
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بکشــند و تکیه شــان بــر همیــن اســت. اگــر رئالیســتها واقعگــرا بودنــد،  اینــان نگاهــی اغراق آمیــز بــدان دارنــد 
و باصطــالح از آن ســوی بامــی کــه ســر دیگــرش رومانتیکهــا بودنــد، افتادنــد. اگــر رومانتیســم اعتراضــی در 
برابــر کالسیســم بــود، ناتورالیســم هــم فریــاد اعتراضــی بــر ضــّد رومانتیســم بــود. بــا ایــن تفاســیر طبیعــت 
ناتورالیســت ها، فعــل و انفعــاالت واقعــی جســم و روان بشــری اســت و نمایانــدن منشــأ فســاد و زوال انســان 

و مقدمــه و طالیــه  ای بــرای مدرنیســم. 

 طبیعت در مکتب سمبولیسم

ــش را بنویســند، در تشــریح  ــات خوی ــی و شــرح حــال و اعتراف ــد زندگان ــز نمیخواهن سمبولیســتها هرگ
ــگ  ــذر و آهن ــان زودگ ــول زم ــاعات و فص ــرار س ــه ف ــادی، بلک ــیاء م ــر اش ــکل الیتغی ــه ش ــر ن مناظ
ــد. بنظــر  ــر میکنن ــة وجــود و طبیعــت را تصوی ــن نهفت ــد و قوانی ــی را شــرح میدهن ــر زندگان توقف ناپذی
آنهــا طبیعــت بجــز خیــال متحــرک چیــز دیگــری نیســت. اشــیاء چیزهــای ثابتــی نیســتند، بلکــه آن 
چیــزی هســتند کــه مــا بواســطة حواســمان از آنهــا درک میکنیــم. آنهــا در درون مــا هســتند، خــود مــا 

ــود. ــک می ش ــرق نزدی ــان ش ــه عرف ــد سمبولیســتها بیشــتر ب ــاظ عقای ــن لح هســتند. از ای
میگوینــد نظــر مــا دربــارۀ طبیعــت، عبــارت از زندگــی روحــی خودمــان اســت. ماییــم کــه حــس میکنیــم 
و نقــش روح خــود ماســت کــه در اشــیاء منعکــس میگــردد. وقتــی انســان مناظــری را کــه دیــده اســت، 
بــا ظرافتــی کــه توانســته اســت درک کنــد، مجســم ســازد، درحقیقــت اســرار روح خــود را برمــال میکنــد. 
خالصــه تمــام طبیعــت ســمبول وجــود و زندگــی خــود انســان اســت. تشــریح و تصویــر اشــیاء و حــوادث 

بواســطة ســمبولها صــورت تــازه ای بــه خــود میگیرد)سیدحســینی، 1387(.
ــت و  ــزای طبیع ــار و ماتم ــت اندوه ب ــه حال ــن اســت ک ــب سمبولیســم چنی نخســتین اصــل از اصــول مکت

ــرس انســان اســت، بیــان کننــد. ــی و ت ــأس و عــذاب و نگران ــة ی ــی را کــه مای مناظــر و حوادث

بررسی وجوه تفاوت مفهوم »طبیعت« در چهار اثر از چهار مکتب 
بررســی تمــام آثــار تمــام نویســندگان و شــاعران ایــن چهــار مکتــب امــری دســت نایافتنــی اســت، مــا 
درایــن فرصــت کوتــاه بــه بررســی چهــار  بــرش از چهــار  اثــر از چهــار  نماینــدۀ طــراز اول ایــن چهــار 

ــم: ــت یازیده ای ــب دس مکت
ــوان  ــری« از دی ــدوه دیگ ــعر »در ان ــا ش ــن، از رومانتیکه ــی« از الفونت ــوط و ن ــت »بل ــیکها حکای از کالس
اشــعار معصومیــت از ویلیــام بلیــک، از ناتورالیســتها بخشــی از »مــادام بــواری« اثــر بــزرگ گوســتاو فلوبــر 

ــم. ــر را برگزیده ای ــج شــارل بودل و از سمبولیســتها، شــعر از گلهــای رن
ــه طبیعــت بزعــم ایشــان پرداختــه شده باشــد.  ــب، ب ــن مکات ــار ای کوشــیده ایم در گزینــش هریــک از آث
از آنجاکــه نمیتــوان قالــب یکســانی را در ایــن چهــار دوره، مــورد بررســی و کاوش قــرارداد، به ناچــار در 
کالسیســم بــه حکایــت، در رومانتیســم و سمبولیســم بــه شــعر و در ناتورالیســم بــه رمــان میپردازیــم. در 
ــد، نمایشــنامه اســت؛ در رومانتیســم،  ــی می کن ــدازه خودنمای ــش از ان ــب کالســیک آنچــه بی ــار مکت آث
شــعر و رمــان،  در ناتورالیســم،  رمــان و در سمبولیســم شــعر. بــا ایــن حــال روح و تفکــر غالــب بــر ایــن 

مکاتــب در همیــن آثــار در قالــب نامتجانــس هــم بــه چشــم میخــورد.

 طبیعت در مکتب کالسیک

ــر  ــم ب ــد مســتقیم شــاعر نیســت و ه ــی دارد و حاصــل درک و دی ــی کالســیکها شــکلی تبع طبیعتگرای
همیــن اســاس نمیتوانــد پویــا باشــد و درواقــع از ایــن حیــث یــادآور بســیاری از تصویرپردازیهــای شــعر 
ســنتی فارســی اســت کــه در آن شــاعران تصاویــر کلیشــه ای را تقلیــد میکردند)قبــادی یــاوری، 1393(.
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دیدرو میگوید تقلید از طبیعت کافی نیست، باید از طبیعت زیبا تقلید کرد)ولک، 1389(.
»درخــت بلــوط روزی بــه نــی گفــت: "شــما حــق داریــد کــه از جــور طبیعــت بنالیــد. یــک گنجشــک 
بــرای شــما بــار ســنگینی اســت. کوچکتریــن بــادی کــه بزحمــت چینــی بــر چهــرۀ آب میانــدازد، شــما 
را وامــی دارد کــه ســر خــم کنیــد و حــال آنکــه جبهــة مــن ماننــد کوه هــای قفقــاز، نتنهــا جلــوی اشــعة 
ــاد اســت  آفتــاب را میگیــرد، بلکــه هجــوم طوفــان را هــم حقیــر میشــمارد؛ هرچیــزی بــرای شــما تندب
ــاز هــم شــما اگــر در پنــاه شــاخ و بــرگ مــن کــه اطــراف را پوشــانده اســت بــه  و بــرای مــن نســیم. ب
ــان حفــظ میکــردم، امــا شــما اغلــب در  ــد. مــن شــما را از طوف ــج نمیبردی ــد، این همــه رن ــا میآمدی دنی
حاشــیه های مرطــوب قلمــرو بــاد بــه دنیــا میآییــد. بــه عقیــدۀ مــن طبیعــت بــا شــما بــد کــرده اســت. 
بوتــة نــی بــه او پاســخ داد: "دلســوزی شــما از ســر نیکدلــی اســت، امــا غصــه نخوریــد: مــن کمتــر از شــما 
در معــرض خطــر بــادم؛ مــن خــم میشــوم و نمیشــکنم. شــما تاکنــون در برابــر ضربــات وحشــتناک آنهــا 

ــد. ــد دی ــان کار را بای ــا پای ــد، ام ــر خــم نکرده ای ایســتاده اید و کم
ــا  ــاد شــمال ت ــان اوســت کــه از انتهــای افــق، دهشــتناکترین فرزنــدی کــه ب ــر زب هنــوز ایــن کلمــات ب
آن روز بــر پشــت خــود حمــل کرده بــود، بــا خشــم هجــوم میــآورد. درخــت پابرجــا می ایســتد و نــی خــم 
میشــود. بــاد زور خــود را دوچنــدان می کنــد و چنــان خــوب از عهــدۀ کار برمیآیــد کــه درختــی را کــه 
ــردگان میرســید، از ریشــه در می آورد«)سیدحســینی،  ــه قلمــرو م ــش ب ســر در آســمان داشــت و پاهای
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در ایــن حکایــِت الفونتــن همانگونــه کــه میبینیــد، گفتگویــی میــان درخــت بلــوط و نــی رخ داده اســت 
ــای  ــاه برمبن ــوی دو گی ــت و گفتگ ــن طبیع ــت؛ بنابرای ــه اس ــی گرفت ــه ای اخالق ــاعر از آن نتیج ــه ش ک
اصــل طبیعــت کــه همــان نمایانــدن صفــات عالــی بشــری اســت، خودنمایــی میکنــد: »انعطاف پذیــری 
از ســخت بــودن بهتــر اســت«. در ایــن گفتگــو از عناصــر طبیعــت بیرونــی، در جهــت اســتخدام مفاهیــم 
اخالقــی بهــره گرفتــه شــده  و طبیعــت را در ایــن اثــر همانــی میبینیــم کــه هــدف کالسیکهاســت. اگــر 
از طبیعــت ســخن بــه میــان میآیــد، بجهــت تأکیــد بــر آنهــا نیســت کــه جنبــة ثانــوی دارنــد و دســتاویزی 
بــرای نمایانــدن خصایــل بشــری اند؛ یعنــی میتــوان گفــت کاربــرد نمادیــن دارنــد و حتــی نمیتــوان گفــت 
کــه تشــخیص دارنــد؛ زیــرا کــه مــا بــا طبیعــت ســخن نگفته ایــم، بلکــه از تصویــری از آن بــه  نفــع نمایانــدن 

ــم. صفــات بشــری بهــره برده ای
ــت  ــل را از طبیع ــیوۀ عم ــد ش ــد بای ــه: »هنرمن ــه گفت ــد ک ــداق مییاب ــه مص ــخن گوت ــن س ــا ای در اینج
بیامــوزد و بــه همــان روالــی عمــل کنــد کــه طبیعــت عمــل میکنــد. بــه ایــن ترتیــب هنرمنــد طبیعتــی 
ثانــوی و جهــان هســتی دیگــری آفریــده اســت کــه قوانیــن آن همــان قوانینــی اســت کــه بــر طبیعــت 

حاکــم اســت«)همان(.
گوتــه تفــاوت میــان هنــر باســتان و هنــر جدیــد را بــر پایــة تقابــل میــان دریافــت بالواســطة طبیعــت 
ــا  ــر آن را. آنه ــوالً تأثی ــا معم ــد، م ــت را عرضــه میکردن ــا واقعی ــد. آنه ــف میکن ــر تعری ــه تأثی ــه ب و توج
موضوع هــای دهشــتناک را توصیــف میکردنــد، مــا چیــزی را بــه نحــوی دهشــت آور توصیــف می کنیــم. 

ــه همیــن ترتیب)همــان(. آنهــا موضوعهــای خوشــایند را، مــا بصورتــی خوشــایند و ب
در ایــران نیــز در میــان شــعرای ســبک خراســانی و دورۀ اول ســبکی شــعر فارســی، شــاخصه های ســبک 
کالسیســم را شــاهدیم. زیــرا ایــن دوره دورۀ خــردورزی و اعتــدال و نمایانــدن ویژگیهــای برتــر و متعالــی 

طبیعــت بشــری و بیرونــی اســت.
امــا در میــان معاصــران، پرویــن اعتصامــی را میتــوان از کســانی دانســت کــه بــه شــاخصه هــای ســبک 
ادبــی کالسیســم نزدیــک شــده اســت؛ بنابرایــن تقلیــد از طبیعــت در ســبک کالســیک کــه آن را محاکات 

ســجایای عالــی بشــری میداننــد، در شــعر اخالقــی پرویــن کامــاًل مشــهود اســت. 
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هنرمنــد کالســیک از همــه چیزهــای طبیعــت انســان را گلچیــن میکنــد و درصــدد تقلیــد از طبیعــت 
او برمیآیــد و از طبیعــت انســان نیــز توجــه بــه صفــات پســت وی را در شــأن نویســنده نمیداند)ثــروت، 
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 طبیعت در آثار رومانتیک

طبیعتگرایــی رومانتیکهــا صرفــاً یــک فــرار بــه دامــن طبیعــت نبــود، بــا ایــن گرایــش، پیش رومانتیک هــا 
از عقالنیــت دکارتــی و فیزیــک نیوتنــی کــه طبیعــت و جهــان را بگونــه ای مکانیکــی و بیرمــز و راز توصیف 
و تبییــن میکــرد، رویگــردان شــدند و دریافتنــد کــه طبیعــت بســیار پیچیده تــر و متنوعتــر اســت و نــه 
ــده و درحــال تحــّول  ــود، بلکــه همچــون ارگانیســمی زن ــن وصــف کــرده ب همچــون ماشــینی کــه نیوت
عمــل میکنــد. تلقــی پیش رومانتیکهــا از طبیعــت تاحــدودی نشــاندهندۀ نوعــی تلقــی شــهودی و وحــدت 
وجــودی نســبت بــه طبیعــت بعنــوان بخشــی از کیهــان یگانــه و وحدت یافتــه نیــز هســت)قبادی یــاوری، 
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بازگشــت بــه طبیعــت بــه یــک معنــا در ایــن مکتــب آن چیــزی اســت کــه برطبــق آرای کســانی چــون 
روســو، فرویــد و بعدهــا هربــرت مارکــوزه از آن بــه بازگشــت بــه وضــع طبیعــی ذهن بشــری تعبیر میشــود 

کــه در آن ذهــن گرفتــار التزامــات عقالنــی مدرنیتــه و اقتضاهــای عصــر تمدنــی نشــده اســت)همان(.
»آیــا میتوانــم انــدوه دیگــری را ببینــم/ و اندوهگیــن نباشــم؟/ میتوانــم ماتــم دیگــری را بنگــرم / و در پــی 
دلــداری او نباشــم؟/ آیــا می توانــم افتــادن قطــره اشــکی را ببینــم/ و حــس نکنــم کــه کســی در انــدوه 
مــن ســهیم اســت؟/ آیــا پــدری هســت کــه اشــک ریختــن فرزنــدش را ببینــد/ بــی آنکــه از غصــه لبریــز 
ــز  ــه هرگ ــه ن ــنود/ ن ــانش را بش ــوزاد هراس ــای ن ــدای ناله ه ــیند و ص ــد بنش ــادری میتوان ــا م ــد؟/ آی باش
نمیتوانــد چنیــن باشــد/ هرگــز نمیتوانــد چنیــن باشــد/ و آیــا او کــه بــر همــة بنــدگان خویــش لبخنــد 
میزنــد میتوانــد/ صــدای بغــض پرنــدۀ آوازخــوان را بشــنود/ صــدای حزن انگیــز پرنــدۀ کوچــک را بشــنود 
ــا  ــم نشــیند و ی ــه مات ــش ب ــار آشــیانة حیوان ــاورد/ و در کن ــاب بی ــوزاد کوچــک را ت ــای/ ن صــدای ناله ه
ــارت ننشــیند و  ــه شــب و روز در کن ــزد؟/ میشــود ک ــا هراشــک او اشــک نری ــوزاد ب ــوارۀ ن ــار/ گه در کن
اشــکهایت را پــاک نکنــد؟/ نــه هرگــز نمیتوانــد چنیــن باشــد/ هرگــز چنیــن نخواهــد بــود/ اوســت کــه بــر 
مــا شــادمانی ارزانــی میــدارد/ اوســت در نهــاد هــر نــوزاد کوچکــی/ انســانی خواهــد شــد/ خواهــد فهمیــد 
ــا در  ــو نیســت/ و ی ــو را / هرگــز گمــان مبــر کــه پــروردگار تــو هم بغــض ت و حــس خواهــد کــرد درد ت
کنــارت نیســت/ هرگــز گمــان مبــر کــه او هم اشــک تــو نیســت و از تــو دور اســت/ اوســت کــه بــر مــا از 
شــادمانیهایش میبخشــد/ و غمهــا را ویــران میکنــد و تــا آن هنــگام کــه غصه هــا روانــه شــوند/ او در کنــار 

مــا مینشــیند و اشــک میریزد«)بودلــر، 1384(.
در ایــن شــعر بلیــک، آنچــه بیــش از همــه خودنمایــی میکنــد، احساســگرایی افراطــی اســت. شــاعر نالنــده 
ــان و تهیدســتان و  ــا محروم ــون همــدردی ب ــدرد میشــود. در اینجــا مضم ــا وی هم ــری ب ــدوه دیگ از ان
یکســانی بــا طبیعــت دیــده میشــود. اگــر در ایــن شــعر ســخن از پرنــدۀ کوچــک و آشــیان اوســت، بــه 
جهــت توجــه دادن بــه خــود آنهاســت و شــاعر قصــد پرداختــن بــه امــری ثانــوی را نــدارد، بلکــه مســتقیماً 

از احســاس خــود نســبت بــه رنــج انســان و حیــوان ســخن میگویــد. 
در میــان شــاعران ایرانــی، از کســانی کــه برخــی از شــاخصه هــای رومانتیســم، البتــه نــه بصــورت مکتــب، 
ــران بدلیــل  ــور هســتند. در ای ــه، ســپهری و نادرپ ــی در آثارشــان نمــود یافت بلکــه بصــورت گرایــش ادب
ــرده  و اشــعار احساســات  ــب رومانتیســم، ســانتی مانتالیســم را رومانتیســم قلمــداد ک بدفهمــی از مکت
ــه  ــور ک ــه همانط ــه ای از ویژگیهاســت ک ــک مجموع ــه رومانتی ــد، درحالیک ــده ان ــک خوان زده را رومانتی
گفتیــم، یکــی از مهمتریــن آنهــا گرایــش بــه طبیعــت، بازگشــت بــه طبیعــت و الهــام از طبیعــت اســت. 
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از مهمتریــن ویژگیهــای شــعر ســپهری و نادرپــور نیــز طبیعــت ســتایی در مفهــوم رومانتیســم و بازگشــت 
بــه روستاســت. از ایــن منظــر میتــوان ســپهری و نادرپــور را از کســانی کــه توانســته انــد شــاخصه هــای 

ســبک رومانتیســم را در شــعر خــود بــروز دهنــد، بحســاب آورد. 

 طبیعت در آثار ناتورالیست

ناتورالیســتها زندگــی طبیعــی انســان را هــدف گرفتــه بودنــد و شــاید بهتــر باشــد کــه آنــان را »طبیعیگــرا« 
 . مید نا

ــت.  ــا ول میگش ــه الی دلیجانه ــت در الب ــی بدس ــه چوب ــود ک ــی ب ــردک بینوای ــاده م ــیب ج »در سراش
ــن  ــل لگ ــرد مث ــی گ ــگ آب ــوره ای از س ــتین پاره پ ــانید و کاله پوس ــانه هایش را میپوش ــی ش ژنده پاره های
صورتــش را پنهــان میکــرد، امــا اگــر ایــن کاله را برمیداشــت، بجــای پلــک دو حدقــة بــاز خون آلــود به چشــم 
میآمــد کــه در آنهــا نســوج ســرخ گوشــت از هــم بــاز و رشــته رشــته میشــد و از آن مایعــی بیــرون میــزد کــه 
در نزدیکیهــای بینــی ســفت میشــد و بصــورت جــرب ســبزرنگی درمیآمــد. پره هــای ســیاه بینــی اش بــا هــر 
نفســی بتنــدی تــکان تــکان میخــورد. وقــت حــرف زدن ســرش را بــا خنــده ای ابلهانــه عقــب می انداخــت. 
آن وقــت مردمکهــای کبــودش کــه مــدام در چرخــش بــود، بــه طــرف شــقیقه ها میرفــت و بــه لبــة حدقــة 

ــر، 1390(. ــود میخورد«)فلوب خون آل
همانطــور کــه میبینیــد نویســنده در اینجــا توصیفــی ســرد و بیــروح از پیرمــردی گــدا داده اســت. توصیــف 
دقیــق اجــزای صــورت بــدون نمایانــدن هیچگونــه حــّس درک و همدلــی، نــگاه جراحــوار و دیــد تجربــی 

نویســنده را میرســاند، پــس منظــور از طبیعــت نــزد ناتورالیســتها ایــن اســت.
دربــارۀ بازنمــود ســبک ناتورالیســم در ایــران بایــد گفــت گرچــه منتقدانــی چــون براهنــی و آژنــد، ســبک 
چوبــک را ناتورالیســم نمیداننــد و آن را رئالیســم افراطــی میخوانند)آژنــد، 1377( و )براهنــی، 1362(، امــا 
در میــان آثــار نویســندگان ایرانــی، آثــار صــادق چوبــک و برخــی آثــار صــاق هدایــت و محمــود دولــت 
آبــادی و برخــی آثــار نویســندگان دیگــر ایــن دوره را میتــوان نمونــه هــای خوبــی از بــروز شــاخصه هــای 
ســبکی ناتورالیســم در ایــران دانســت؛ توصیــف دقیــق جزییــات، پررنــگ کــردن مســئلة محیــط و وراثــت، 
توجــه بــه فیزیولــوژی، بــه تصویــر کشــیدن پلیــدی، پریشــانی، بــی عدالتــی و فقــر، بــه چالــش کشــیدن 
ــب  ــه فلســفه و روش مکت ــان محــاوره و توجــه ب ــردن زب ــی، بکارب ــی و عرف ــی و اخالق ــای مذهب قرارداه
ــود، ســنگ  ــرده ب ــش م ــه لوطی ــری ک ــرد، انت ــده میشــود)ر.ک. ســگ ولگ ــار دی ــن آث ناتورالیســم در ای

صبــور(.
از ایــن منظــر طبیعــت بــه همــان مفهــوم علــم طبیعــی و ژنتیــک و فیزیولــوژی انســان را تاحــدود زیــادی 

میتــوان از آثــار چوبــک دریافــت.
بنابرایــن میتــوان گفــت ادبیــات فارســی، بــا توجــه بــه شــرایط مناســب و مطلــوب اجتماعــی، فرهنگــی، 
سیاســی و اقتصــادی در انعــکاس ســبک ناتورالیســم در برخــی آثــار تاحــدود زیــادی موفــق بــوده اســت 
و آثــار بازمانــدۀ متأثــر از ایــن ســبک نشــان میدهــد کــه در فهــم و اجــرای مفهــوم طبیعــت از دیــدگان 

ناتورالیســم نویســندگان ایرانــی نســبتاً موفــق بــوده انــد.  

 طبیعت در آثار سمبولیست

بودلــر هــم شــکل مــداری علمــی را رد میکنــد و هــم طبیعــت مــداری عکاســی وار را. هنــر آرمانی ســازی 
نیســت؛ زیــرا طبیعــت را اگرچــه شــر اســت، نبایــد بــا انتزاعــی کــردن یــا احساســاتی کــردن پالــود، بلکــه 
طبیعــت بــه حــوزۀ پاینــده هنــر وارد میشــود. اســتحاله مییابــد، نمادیــن میشــود، ولــی از میــان نمیــرود. 
ــک،  ــدوی دارد)ول ــر زشــت و ب ــر ام ــه ب ــرافی اســت ک ــم در اش ــر دســت ک ــری بودل ــعور هن ــی ش تازگ
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ــرورده  ــزۀ ذوق و بیــزاری از امــر بیــروح و ناپ ــر غری ــا مشــرب طبیعــت مــداری فقــط ب ــر ب ــت بودل ضدیّ
ــه  ــان نمادنگاشــتها ک ــة طبیعــت اســت، برخــالف جه ــه کیــش ابلهان ــراض ب ــی نیســت، بلکــه اعت مبتن
ــد  ــر معمــوالً شــر و ســاقط اســت و فقــط میتوان ــر اســت، طبیعــت در نظــر بودل ــی اولوهــی و خی بنوع
راهنمــای جنایــت باشــد. هنرمنــد بایــد بــر طبیعــت فائــق آیــد. »نخســتین وظیفــة او آن اســت کــه بــا 

ــر طبیعــت بشــورد«)همان(. ــراردادن انســان بجــای طبیعــت ب ق
»معبــدی اســت طبیعــت کــز ســتونهای زنــده اش/ گاه گفتــار گنگــی بــه گــوش میرســد/ آدمــی از میــان 
ــد/ چــون بازتابهــای دراز کــز دوردســت/ در  ــه او مینگرن ــدۀ آشــنا ب ــه دی ــوه نمادهــا میگــذرد/ کــه ب انب
وحدتــی ژرف و تیــره بــه هــم میآمیزنــد/ فــراخ چــون شــب و چــون روشــنی/ عطرهــا و رنگهــا و صداهــا 
پاســخگوی همنــد/ عطرهایــی هســت تــازه چــون پیکــر کــودکان/ بــه دلنشــینی نــوای نــی، بــه ســبزی 
ــر و  ــان/ چــون عنب ــای بی پای ــه گســتردگی چیزه ــی/ ب ــروز و غن ــاه و پی ــر تب ــای دگ ســبزه زار/ و عطره

مشــک، چــون کنــدر و صمــغ/ کــه غلیــان روح و احســاس را میســرایند« )همبســتگیها، 61(.
در ایــن شــعر کــه از نمونــه اشــعار بودلــر اســت، طبیعــت معنــای ثانــوی دارد و از آن بعنــوان ســمبل و 
نمــادی در شــعر بهــره گرفتــه شده اســت. وجــود اســتعاره ها و تشــبیهات و نمادپــردازی از ویژگیهــای آن 
ــار نــه در جهــت اخــالق و نمایانــدن صفــات عالــی  بشــمارمیرود و طبیعــت در آن ابــزاری میشــود، این ب
بشــری کــه بــرای طــرح حســها و عواطفــی درونــی و خلــق جهــان از نــگاه درون؛ بنابرایــن طبیعــت بــرای 
شــاعر معبــدی میشــود و در آن شــب و عطرهــا و رنگهــا و صداهــا و ســبزه زار وجــود دارد، امــا اینهــا همــه 

در پــی خلــق احساســی درونــی و تجربــه ای برآمــده از ذهــن شــاعرند.
در ایــران تاریخچــة ادبیــات ســمبولیک بــه آثــار عرفانــی و ســبک عراقــی بازمیگــردد. در ادبیــات معاصــر 
ــن  ــر شــکوفا شــد، در ای ــار دیگ ــات ســمبولیک ب ــم ادبی ــی حاک ــّو سیاســی و اجتماع ــل ج ــران، بدلی ای
راســتا اگــر ادبیــات ســمبولیک معاصــر را متأثــر از سمبولیســم بدانیمــف بایــد گفــت در ایــن ســبک نیــز، 
برخــی از مؤلفــه هــا در ادبیــات ایــران تأثیرگذارتــر بــوده و سمبولیســم اجتماعــی، سیاســی و مذهبــی در 
ایــران بیشــترین نمــود را داشــته اســت. اشــعار نیمایوشــیج و مهــدی اخــوان ثالــث، احمــد شــاملو و فــروغ 

فرخــزاد از بهتریــن نمونــه هــای شــاعران سمبولیســت اجتماعــی ایــران معاصرنــد.  

بازتاب مکاتب ادبی در ادبیات ایران
هــر مکتــب ادبــی در زمــان و مــکان خــاص و شــرایط اجتماعــی و تاریخــی ویــژه ای پدیــدار میشــود. ایــن 
وضعیــت خــاص آن مکتــب اســت و نمیتــوان آن را بــا آثــار دیگــری در زبــان ادبــی پیونــد داد، چنانکــه 
پدیــد آمــدن شــعر ســعدی یــا حافــظ هیــچ ارتبــاط تاریخــی مســتقیمی بــا مکاتــب ادبــی غــرب نداشــته 
اســت، امــا هــر مکتــب ادبــی عــالوه بــر ایــن ویژگیهــای تاریخــی دارای جنبــه هــای نظــری و بوطیقایــی 
اســت کــه در اصــول و تعاریــف آن مکتــب تجلــی مییابــد. طبیعتــاً میتــوان ایــن اصــول کلــی را در آثــار 
دیگــر مکتبهــا نیــز جســت وجــو کــرد؛ چنانکــه مثــاًل میتــوان میــان مکتــب کالسیســیم و شــعر حافــظ 
و ســعدی بــه جســت وجــوی مبانــی ادبــی کلــی مشــابهی پرداخــت. بــه همیــن دلیــل بــرای توصیــف یــا 

تطبیــق هــر مکتــب ادبــی همــواره بایــد بــه دو جنبــة تاریخــی و بوطیقایــی آن توجــه داشــت. 
بــر همیــن اســاس مکتبهــای ادبــی فــارغ از همــة تفاوتهــای تاریخــی و اختــالف در جزییــات ممکــن اســت 
در بنیــاد بــا ســبکها و شــیوه هــای ادبــی ملــل دیگــر شــباهتهای کلــی و اشــتراک عامــی داشــته باشــند 
کــه ریشــه در مشــترکات انســانی دارنــد. نمونــه هــای از ایــن اصــول و گرایشــهای مشــابه مکاتــب ادبــی 

را میتــوان در زبانهــای مختلــف پیــدا کــرد و شــباهت آنهــا را بــا یکدیگــر نشــان داد.
مکاتــب ادبــی رفتــه رفتــه از محــل تولــد خــود بــه دیگــر فرهنگهــا و ملــل نفــوذ و رســوخ پیــدا کردنــد، اما 
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نــه بصــورت مکتبــی فلســفی کــه در بنیــان شــکل گرفتــه بودنــد، بلکــه بیشــتر بعنــوان یــک ســبک ادبــی 
و هنــری. از همیــن روی بازنمایــی و نمــود مکاتــب ادبــی در ادبیــات فارســی ایــران نیــز اینگونــه اســت. 
ممکــن اســت برخــی مؤلفــه هــای یــک مکتــب ادبــی، نــه تمامــی آن را در یــک اثــر مشــاهده کنیــم و 
یــا ممکــن اســت ســبکهای ادبــی غربــی را بصــورت پایــه بــا تغییــرات بومــی در آثــار فارســی بازیابیــم؛ 
همچنانکــه در ادبیــات ایــران شــاهد ایــن تأثیــر و تأثــرات هســتیم و همیشــه بحــث بــر ســر ایــن بــوده 
اســت کــه آیــا نســبت دادن مکتبهــا بــه آثــار صحیــح اســت یــا نــه و برداشــت درســتی از مؤلفــه هــای 
ســبکی مبــدأ صــورت گرفتــه اســت یــا خیــر؛ از ایــن منظــر نمیتــوان نظــر کلــی داد و تمــام آثــار یــک 
فــرد را متعلــق بــه مکتبــی دانســت و یــا اثــری را تمــام و کمــال منطبــق بــا ســبک مکتبــی دانســت و 

ایــت امــر بطــور کلــی نســبی اســت. 

نتیجه گیری
نخســتین عاملــی کــه باعــث ایجــاد شــکلگیری مکتبــی تــازه میشــود، طــرز تفکــر و نگــرش اســت. در بســتر 
ایــن طــرز تفکــر و نگــرش ســبکها بــا تغییــرات گوناگــون متولــد میشــوند. در ایــن مجــال کوتــاه، بــه بررســی 
تفــاوت نگــرش مؤلفــان چهــار مکتــب بــزرگ و تأثیرگــذار ادبــی نســبت بــه پدیــده ای در ظاهر یکســان، یعنی 
طبیعــت، پرداختیــم. دانســتیم کــه گرچــه هرکــدام از ایــن مکاتــب هنــری و ادبــی خــود را وامــدار طبیعت 
ــا یکدیگــر متفــاوت بــوده و  دانســته یــا بــدان تأســی کرده انــد، امــا دریچــة نگــرش آنهــا بــه طبیعــت ب
منظــوری مغایــر دیگــری داشــته اند، ازآنجــا کــه مکتــب، پیــش از هــر چیــز یــک بیانیــة فکــری اســت و 
اعــالم یــک نگــرش و ایــده، در چارچــوب هرکــدام، بررســی عناصــر و اساســنامة  مــورد پیــروی مهمتریــن 
ــت در  ــه طبیع ــت ب ــل بازگش ــم، اص ــت در کالسیس ــد از طبیع ــل تقلی ــت. اص ــریح آن اس ــر در تش ام
رومانتیســم، اصــل طبیعت گرایــی در ناتورالیســم و اصــل توجــه بــه طبیعــت در سمبولیســم، چهــار اصــل 
کمــاکان نزدیــک و شــبیه بــه هــم در بــادی امــر اســت، امــا در تشــریح نظریه هــا و آثــار مکاتــب، طبیعــت 
ــب از  ــاس مکات ــن تفاســیر قی ــا ای ــم. ب ــه می یابی ــن نحله هــای فکــری، امــری جداگان را در هرکــدام از ای
جهــت طبیعت گــرا بــودن ایــن مکاتــب، قیاســی مع الفــارق و نادرســت اســت. امــا اگــر بخواهیــم طبیعــت 
را در یکــی از معناهــای عــام و متــداول آن - معنــای امــروزی آن -، در ایــن مکاتــب قیــاس کنیــم، کاری 
ــن  ــار در ای ــم. این ب ــد کرده ای ــب رص ــن مکات ــان را در ای ــوع یکس ــک موض ــرا ی ــم؛ زی ــزاف نکرده ای گ
ــا و  ــر مکتبه ــز برخاســته از روح حاکــم ب ــم کــرد کــه آن نی ــاوت ســبکها را مشــاهده خواهی بررســی تف

تغییــر دیــدگاه و تفکــر اســت.
1. کالســیکها اعتقــاد داشــتند طبیعــت عمومــی بشــر منبــع اصلــی هنــر اســت؛ یعنــی توصیــف و بیــان 
ــی؛ ماننــد توصیفــات در  صفــات خــوب و برجســته کــردن اخــالق حمیــده و نمایــش آن بصــورت آرمان

ادبیــات کالســیک فارســی و نیــز در معاصــران پرویــن اعتصامــی.
ــی  ــة اصل ــوگ اســت. »تشــخیص« آرای ــو و دیال ــت در حــال گفتگ ــا طبیع ــدام ب ــک م ــاعر رومانتی 2. ش
ــت  ــود آن، اولوی ــای موج ــام ویژگیه ــا تم ــورده، ب ــت نخ ــر و دس ــت بک ــت. طبیع ــک اس ــاعر رومانتی ش

ــی. ــات فارس ــپهری در ادبی ــهراب س ــور و س ــادر نادرپ ــعار ن ــی از اش ــد برخ ــت؛ مانن رومانتیکهاس
3. منظــور ناتورالیســتها از طبیعــت، گرایــش بــه علــوم طبیعــی، توجــه بــه مســئلة وراثــت و ژنتیــک در 
انســان و نمایانــدن واقعیتهــای پلیــد و نــازل انســانی و اجتماعــی اســت. ایــن مفهــوم از طبیعــت در مقابــل 
آن طبیعتــی قرارمیگیــرد کــه کالســیکها میدانســتند، طبیعتــی کــه نمــودار کمــال و زیبایــی بــود؛ ماننــد 

برخــی آثــار چوبــک، هدایــت و دولــت آبــادی در ادبیــات فارســی.
4. سمبولیســتها میگوینــد نظــر مــا دربــارۀ طبیعــت، عبــارت از زندگــی روحــی خودمــان اســت و تمــام 
طبیعــت ســمبول وجــود و زندگــی خــود انســان اســت؛ ماننــد برخــی آثــار نیمایوشــیج، مهــدی اخــوان 
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ثالــث و فــروغ فرخــزاد در ادبیــات فارســی.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه حاصــل طــرح پژوهشــی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــه  ــوده، و ب ــن مطالعــه ب ــی ای ــر ســید خشــک بیجــاری طــراح اصل ــم دکت واحــد دشتســتان اســت. خان

عنــوان پژوهشــگر ایــن طــرح در گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا نقــش داشــته انــد.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد دشتســتان، و تمامــی دوســتانی که نویســندگان را 

در انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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