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بومنقد تطبيقي با نگاهي به سپهري و امرسن
*1

بهنام ميرزابابازاده فومشي

 .1عضو پژوهشی بنیاد الکساندر فن همبلت آلمان و پژوهشگر مهمان در دانشگاه سیدنی
پذيرش1931/7/93 :

دريافت1937/7/5:

چکيده
از رويکردهای تازه در حوزۀ نقد ادبی رويکرد بومنقد است که رابطۀ میان انسان و طبیعت را در ادبیات
بررسی میکند .باوجود انتشار تعداد قابل توجهی آثار نظری و کاربردی در حوزۀ بومنقد ،تاکنون توجه
چندانی به پژوهش بومنقد تطبیقی نشده است .پژوهش پیشرو تالشی است برای گشودن باب چنین
بارها به عناصر طبیعت اشاره میکند .شاعر و فیلسوف امريکايی ،رالف والدو امرسن ،نیز از طبیعت
بهعنوان موضوع آثارش استفاده میکند .بهدلیل اهمیت طبیعت در آثار اين دو شاعر ،کاربست رويکرد
بومنقد دريچۀ تازهای را بر انديشۀ اين دو شاعر و آثار ايشان خواهد گشود .اگرچه بهرهمندی دو شاعر
از طبیعت برای آفرينش هنری به شباهتهايی منجر شده است ،نگاه آن دو به طبیعت تفاوتهايی نیز
دارد که مهمترين آنها ،تفاوت ديد مدرن انسانمحور امرسن بااخالق زيستمحیطی پستمدرن سپهری
است .رويکرد بومنقد تطبیقی میتواند با بررسی اين نگاههای متفاوت ،مناسب ترين نگاه را برای شرايط
زيستمحیطی امروز شناسايی کند و به خوانندگان ادبیات بشناساند.
واژههاي کليدي :بومنقد تطبیقی ،اخالق زيستمحیطی ،انسانمحوری ،سپهری ،امرسن.

* نويسندۀ مسئول مقاله:

E-mail: behnam.mirzababazadeh@gmail.com
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اخالق زیستمحيطي یا انسانمحوري:
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از رويکردهای تازه در حوزۀ نقد ادبی رويکرد بومنقد ۱است که رابطۀ میان انسان و طبیعت را
در ادبیات بررسی میکند .هرچند تعداد قابل توجهی آثار نظری و کاربردی در حوزۀ بومنقد به
زبانهای التین نوشته شده ،پژوهش تطبیقی در اين حوزه بسیار اندک است .از اواخر دهۀ
هشتاد خورشیدی ،در پژوهشهايی که به زبان فارسی انجام شده ،تالشهايی برای معرفی اين
رويکرد تازه صورت گرفته است ۲.در چند سال اخیر ،پژوهشهای کاربردی نیز در اين حوزه
انجام شده ،۳اما تاکنون توجه چندانی به پژوهش بومنقد تطبیقی نشده است .پژوهش پیشرو
تالشی است برای گشودن باب چنین پژوهشهايی به زبان فارسی در فضای دانشگاهی ايران.
اين نوشتار با کاربست بومنقد بهعنوان «گفتمان فلسفی و انتقادی ،و رهیافتی نظری به پديده-
های ادبی» ( ،)Wang, 2009: 290به بررسی تطبیقی نگاه سپهری و امرسن به طبیعت میپردازد.
طبیعت از موضوعات پربسامد در ادبیات جهان است .هنرمندان در زمانها و مکانهای
گوناگون طبیعت را بهعنوان موضوع آفرينش هنری برمیگزينند و اين شباهتِ موضوع بهنوبۀ
خود به تفاوتهايی منجر میشود« .چه بسیار آثاری که موضوع آنها يکی است ،ولی با هم
فرقهای اساسی دارند» (شمیسا .)۵۳۴ :۱۳۱۲ ،از آنجا که «موضوع قابل تأمل ،ريشهيابی علل
اين تشابهات همراه با بررسی ژرف تفاوتها درعین شباهتهاست» (انوشیروانی،)۵۴ :۱۳۱۱ ،
اين اشتراکِ موضوع سنگبنای نوشتار پیشروست تا انديشۀ دو شاعر را بررسی و مقايسه کند.
شاعر معاصر ،سهراب سپهری (۱۳۳۱ـ ،)۱۳۴۱بارها در اشعارش به طبیعت میپردازد.
اگرچه در «مرگ رنگ» کمتر به طبیعت اشاره شده است ،نمونههای خوبی از اشاره به عناصر
طبیعت ،حتی در اشعار همین مجموعه مشاهده میشود .عالقۀ شاعر به طبیعت با تمايلش به
بوديسم افزايش پیدا میکند که در مجموعههای بعدی شاعر ديده میشود .شاعر و فیلسوف
امريکايی ،رالف والدو امرسن۱۱۳۳( ۵ـ ،)۱۱۱۲نیز از طبیعت در آثارش بهره میبرد .او و ثرو

۴

(۱۱۱۱ـ )۱۱۸۲ايدههای رمانتیسم اروپايی ،فرهنگ بومی امريکا و فلسفۀ شرقی را ترکیب کرده،
درنتیجه در ارتباط میان انسان و محیط پیرامونش تجديدنظر کردند .امرسن نظر خود دربارۀ
طبیعت را به بهترين نحو در مقالۀ «طبیعت» ۸تبیین میکند .با توجه به نقش پررنگ طبیعت در
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ايشان خواهد گشود.
بومنقد بیش از آنکه روشمحور باشد ،موضوعمحور است ( Buell, cited by Wang, 2009:

 )290و از آنجا که موضوع اين مقاله طبیعت است ،کاربست رويکرد تازۀ بومنقد در اين
پژوهش بسیار راهگشاست و به نتايج تازهای میانجامد .هردو شاعر از طبیعت در آثارشان بهره
میبرند ،اما اين نکته به اين معنا نیست که نحوۀ برخورد اين دو شاعر با طبیعت يکسان است.
جستار حاضر به بررسی شیوۀ برخورد دو شاعر با طبیعت میپردازد و تالش میکند تا در
چارچوب بومنقد تطبیقی نقاط افتراق را در نحوۀ برخورد آن دو با طبیعت مشخص سازد .در
ابتدا معرفی مختصر اين رويکرد تازه و آشنايی با وظیفۀ منتقدانی که با اين رويکرد به مطالعۀ
ادبیات میپردازند ،ضروری است.
 .۲بحث و بررسي
۲ـ .۱بومنقد
سنت ادبیات در شرق و غرب اين بوده است که به ارتباط میان انسان و طبیعت بپردازد؛ از اين
رو ادبیات میتواند در افزايش آگاهی زيستمحیطی انسان نقشی اساسی بازی کند .هزارۀ سوم
شاهد رشد روزافزون ديدگاه بوممحور بوده است؛ ديدگاهی که بر نقش کلیدی پديدههای
طبیعی در زندگی انسان تأکید میکند .نقد ادبی نیز از تأثیر و نفوذ اين ديدگاه دور نبوده است.
در اين قلمرو ،شاهد پیدايش رهیافتی موسوم به نقد بومگرا يا بومنقد بوديم .بومنقد که حاصل
تعامل بومشناسی و نقد ادبی است و به ارتباط میان آثار ادبی و محیطزيست توجه میکند ،چند
سالی است که بهعنوان رويکردی مجزا در نقد ادبی پذيرفته شده است .اين رهیافت يکی از
واکنشهای نقد ادبی به تخريب محیطزيست بهعنوان يکی از نتايج مدرنیتۀ کاپیتالیستی است.
اگرچه متونی مانند چشمۀ خاموش )۱۱۸۲( ۱نوشتۀ کارسن ۱ممکن است آغازگر يا
سرعتبخش اين جنبش زيستمحیطی در ادبیات تلقی شود ،واژۀ «بومنقد» را در سال ۱۱۱۱
۱۳

روکرت ۱بهکار برد .آشنايی پژوهشگران ادبی با اين رهیافت وامدار تالشهای گالتفلتی
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بهعنوان عضو جديد خانوادۀ نقد ادبی تأکید کرد .درنتیجۀ تالشهای پژوهشگرانی چون بوئل

۱۱

که آثارش از پرارجاعترين منابع در اين حوزه است ،بومنقد بهسرعت رواج يافت .تا سال
 ۱۱۱۵استقبال وسیعی از «بومنقد» شده بود ،بدون اينکه تعريف دقیقی از اين واژه در دسترس
باشد .از آن تاريخ چندين پژوهشگر ،ازجمله بوئل و گالتفلتی ،تالش کردند تا دربارۀ چیستی
بومنقد اتفاقنظر حاصل شود ( .)Dobrin and Weisser, 2002: 569بوئل ( )1995: 430بومنقد
را بهطور خالصه بهعنوان «مطالعۀ ارتباط میان ادبیات و محیط» معرفی میکند .يک سال بعد،
گالتفلتی اين رهیافت تازه را اينگونه معرفی میکند:
ارتباط میان ادبیات و محیط طبیعی .دقیقاً همانطور که نقد فمنیستی از منظری
جنسیتآگاه به بررسی زبان و ادبیات میپردازد و نقد مارکسیستی آگاهی از انواع
تولید و طبقات اقتصادی را به خوانش متون وارد میسازد ،بومنقد رويکردی
زمینمحور را در پژوهشهای ادبی اتخاذ میکند

(.)1996: xvii

بری )2007: 264( ۱۲فعالیت منتقدان بومنقد را اينگونه شرح میدهد :بازخوانی آثار مهم با
رويکردی طبیعتبنیان ،با توجه خاص به نحوۀ بهتصوير کشیدن طبیعت و با تأکید بر
نويسندگانی که طبیعت را موضوع اساسی آفرينش هنری قرار میدهند .به باور گالتفلتی و
فروم ،)1996: xix( ۱۳بومنقد پرسشهايی از اين قبیل را طرح میکند :طبیعت در اين غزل
چگونه بهتصوير کشیده شده است؟ موقعیت طبیعی در پیرنگ اين نمايشنامه چه نقشی بازی
میکند؟ آيا ارزشهای ابرازشده در اين نمايشنامه با آگاهی زيستمحیطی همخوان است؟
چگونه استعارههای ما دربارۀ زمین بر نحوۀ رفتار ما با زمین تأثیر میگذارند؟ چگونه میتوان
طبیعتنويسی را بهعنوان يک گونۀ ادبی مشخص کرد؟ عالوهبر اين پرسشها ،پرسشهايی
نظریتر نیز پرسیده میشود :آيا نحوۀ نگارش مردان دربارۀ طبیعت با نحوۀ نگارش زنان
متفاوت است؟ از چه طريقی سواد بر رابطۀ میان بشر و دنیای طبیعی تأثیر گذاشته است؟
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در اين رويکرد نقد مشاهده میشود ( .)Wang, 2009: 296وانگ وظیفۀ منتقدانی را که با
رويکرد بومنقد به مطالعۀ ادبیات میپردازند ،اينگونه شرح میدهد:
منتقدان بومنقد ،بهعنوان پژوهشگران علوم انسانی و منتقدان ادبی ،در وهلۀ نخست
بهشیوهای انتقادی و زيبايیشناسانه عمل کردند؛ بنابراين به اين معنی ،پیشرفت بوم-
نقد تاحد مشخصی تفکر انسانمحور را بهچالش کشید و آن را واساخت .اما هدف
نهايی آن ،تنها ساختشکنی نبايد باشد ،بلکه از طريق ساختشکنی بايد به ساخت
اخالق تازۀ زيستمحیطی ادبی

اقدام کند (.)Ibid, 297

وانگ ( )Ibid, 292همچنین به دو نظر دربارۀ طبیعت اشاره میکند که نظر نخست نزديکی
به طبیعت است و ديگری غلبۀ بیرحمانه بر آن .گالتفلتی ( )1996: xxنیز میان نگارش محیطی
و نگارش بومنقدی تمايز قائل میشود .مورد نخست ،زوج متقابل انسان /طبیعت را تقويت
میکند ،درحالی که مورد ديگر انسان و طبیعت را متحد میسازد يا دستکم ارتباط مبتنی بر
برتری را بهچالش میکشد .عالوهبر اين ،الشلگر )1991: 320( ۱۵در توضیح «فلسفۀ صحرای
پستمدرن» ۱۴به اين نکته میپردازد که پستمدرنیسم مدل تازهای را محتمل میشمارد که
وابستگی متقابل انسان و غیرانسان را بهعنوان کلیتی واحد بهرسمیت میشناسد.
از ديگر موضوعات مهم در بومنقد که میتوان با نگاه تطبیقی به آن نگريست ،ارزش
ذاتی ۱۸و ارزش ابزاری ۱۱است .ارزش ذاتی درمقابل ارزش ابزاری قرار میگیرد .برای افرادی
که به طبیعتمحوری باور دارند ،طبیعت دارای ارزش ذاتی است که بايد صرفنظر از منافع
آن ،برای انسان محترم شمرده شود .براساس چنین ديدگاهی ،طبیعت فینفسه و بدون ارجاع
به منافع انسان دارای ارزش است ( )Garrard, 2004: 183و ارزش پديدهها به فايدۀ آنها برای
اهداف کوتهنگرانۀ انسان وابسته نیست ( .)Rothenberg, 1989: 29از ديدگاه ارزش ابزاری ،يک
شیء يا پديدۀ طبیعی زمانی ارزشمند است که در خدمت انسان باشد .هدف از بخشهای
بعدی ،بررسی اين نکته است که سپهری و امرسن ،هريک به کدام يک از اين دو ديدگاه تمايل
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کردهاند.
۲ـ .۲سپهري و طبيعت
عالقۀ سپهری به طبیعت و ارائۀ تصاويری زيبا از آن ،به شعر وی روح میبخشد .حسینی
( )۱۳ :۱۳۱۱سپهری را شاعری رمانتیک مینامد و به تجلیل او از طبیعت ،بهعنوان يکی از
عناصر رمانتیسم ادبی ،اشاره میکند .آشوری ( )۲۸ :۱۳۱۱به تأثیری که عرفان شرق دور در
عالقۀ سپهری به طبیعت داشته است ،اشاره میکند و بر اين باور است که سهراب بیشتر متأثر
از عرفان شرق دور است تا رمانتیسم اروپايی .از سال  ۱۳۵۳و با انتشار آوار آفتاب ارتباط
سهراب با طبیعت عاشقانه میشود (مقدادی .)۱۲۲ :۱۳۱۱ ،در اين مجموعه ،پديدههای طبیعی
يکی از مضامین اصلی است (دستغیب .)۱۳۳ :۱۳۱۴ ،پس از آن ،عالقۀ سپهری به طبیعت با
تمايلش به بوديسم افزايش میيابد و بهتدريج انسان از شعرش حذف میشود (مقدادی:۱۳۱۱ ،
 .)۱۳۱از «صدای پای آب» به بعد ،طبیعتْ مضمون شعر سپهری میشود (رامشینی:۱۳۱۴ ،
 .)۱۳۴بهتصوير کشیده شدن طبیعت در اشعار سپهری از اين جهت است که وی بهدنبال
رازهايی است که در زندگی متمدن شهری قادر به يافتن آن نیست و به همین دلیل به طبیعت
پناه میبرد (ترابی .)۲۳۸ :۱۳۱۱ ،او در اشعارش با استفاده از موضوع طبیعت به مسائل فلسفی
میپردازد (مقدادی .)۱۳۱ :۱۳۱۱ ،طبیعت برای سپهری آينهای است که زيبايی کامل و محبوب
اساطیری را مینماياند (اسماعیلپور .)۱۲ :۱۳۱۱ ،در مقدمۀ آوار آفتاب سپهری به تفاوت میان
علم غربی و حکمت شرقی اشاره میکند .درحالی که مورد نخست به رام کردن طبیعت می-
پردازد ،دغدغۀ آن ديگری ايجاد هماهنگی میان انسان و طبیعت است (به نقل از ترابی:۱۳۱۱ ،
 .)۲۵۳در چنین باوری ،اين طبیعت است که میتواند ذهن را بارور ،روح را منزه و جان را
شیفتۀ خود کند.
جاندارپنداری ۱۱يکی از موضوعات اساسی در بومنقد است .جرارد )2004: 183( ۱۱در
کتاب بومنقد ،جاندارپنداری را «باور به اينکه اشیا و پديدهها جان دارند» تعريف میکند .در
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تمدنهای اولیه چنین باوری داشتند .برای بشر نخستین ،تمام جهان جاندار بود و هیچ جزئی از
اين قاعده مستثنا نبود .انسان اولیه تمامی اين اجزا را جاندار میپنداشت و رفتارش با آنها،
متناسب با اين باور بود

(.)Frazer, 1996: 134

در اشعار سپهری اين باور از طريق صنعت جانبخشی و مورد خطاب قرار دادن عناصر
طبیعی آشکار میشود .بسامد جانبخشی در اشعار سپهری چنان باالست که اين اشعار را
جشنوارۀ جانبخشی نام دادهاند (ريحانی .)۵۳ :۱۳۱۴ ،برخی ريشۀ چنین امری را در ديدگاه
اسطورهای سپهری میجويند (اسماعیلپور )۸۲ :۱۳۱۱ ،و برخی ديگر در رمانتیسم (حسینی،
 .)۱۳ :۱۳۱۱در دنیای سپهری طبیعت قادر به انجام فعالیتهای انسان است .در چنین دنیايی
میگويد ،استثمار نمیکند
عناصر طبیعت سخن میگويند و انسان طبیعتی را که با او سخن 
( .)Duerr, cited by Manes, 1996: 16بنابراين چنین باوری به حفظ طبیعت منجر میشود.
نمونههای جانبخشی در اشعار سپهری بسیار مشاهده میشود و در آثار مختلف بررسی شده
است که در اينجا از ذکر اين موارد خودداری میشود .نکتۀ حائز اهمیت ،نه صرفاً توجه به دو
صنعت جانبخشی و خطاب قرار دادن عناصر طبیعی ،بلکه توجه به فلسفۀ سپهری در استفاده
از اين دو صنعت است .آنچه اين جستار بر آن تأکید میکند ،اين است که اين بسامد باالی
جانبخشی در اشعار سپهری نشاندهندۀ باور عمیق وی به جاندار بودن طبیعت است .درواقع،
برخالف نظر منتقدان ،ريشۀ اين بسامد باال را بايد در باور سپهری به جاندارپنداری جست .اين
باور که در انديشۀ سپهری ريشه دوانده و در شعر وی متبلور است ،زمینه را برای بهرسمیت
شناختن جايگاه ارزشمند طبیعت و درنتیجه حفظ محیطزيست فراهم میکند.
طبیعت در اشعار سپهری جاندار است و شاعر با آن يکی میشود .در شعر وی هرچیز
جاندار است و همین امر همهچیز را با يکديگر متحد میکند (تسلیمی .)۱۵۱ :۱۳۱۱ ،از آنجا
که سپهری با نگاهِ «يا انسان يا طبیعت» مخالف است ،زوج متقابل انسان /طبیعت را بازتولید
نمیکند و بهدنبال ايجاد وحدت میان انسان و طبیعت است ،اشعار وی در قالب نگارش بوم-
نقدی قرار میگیرد ،نه نگارش محیطی که پیشتر در معرفی آرای گالتفلتی توضیح داده شد.
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الشلگر نیست که پیشتر معرفی شد .به باور وی ،عالم کلیتی واحد است که در آن همۀ اجزا،
اعماز انسان و غیرانسان ،به يکديگر وابستگی متقابل دارند .شعر وی تالشی است برای پیوند
انسان و طبیعت .تالش وی موفقیتآمیز بوده است و در شعر او فاصلهای میان انسان و طبیعت
مشاهده نمیشود .در «زندگی خوابها» شاعر با طبیعت متحد میشود (آتشی.)۳۵ :۱۳۱۲ ،
اتحاد با طبیعت در نظريۀ شعری سپهری نیز نفوذ کرده است؛ به باور وی ،شاعر کسی است که
روحش با طبیعت درهم آمیخته است (سپهری ،به نقل از ساورسفلی۲۵ :۱۳۱۱ ،ـ.)۵۴
سپهری به مطالعۀ هنر و فرهنگ شرق دور پرداخته بود .ايدۀ وحدت با طبیعت ممکن است
متأثر از اين مطالعات باشد .در اتاق آبی ،سپهری متوجه اين ايده است و مینويسد« :به گوش
هنرمند خاور دور خواندهاندʼ :ده سال خیزران را بررسی و طراحی کن ،تا جايی که خود به
خیزران تبديل شوی [ .)۴۵ :۱۳۱۱( »ʻ]...در «روشنی ،من ،گل ،آب» اوج وحدت سپهری با
طبیعت بهتصوير کشیده شده است .وی مینويسد« :میدانم اگر سبزهای را بکنم ،خواهم مرد»
( .)۳۳۸ :۱۳۱۵سپهری از هیچ تالشی برای وحدت میان انسان و طبیعت فروگزار نمیکند
(ريحانی .)۵۳ :۱۳۱۴ ،وحدت با طبیعت که در شعر سپهری مشاهده میشود ،نشانگر نزديکی
شاعر با طبیعت است و جايگاه بلند طبیعت را در انديشۀ وی آشکار میکند.
برای انسانی که در زندگی ماشینی گم شده و در حصار شهر محبوس است ،طبیعت يک
معدن است که مواد خام را برای وی فراهم میکند (آشوری .)۲۳ :۱۳۱۱ ،سپهری با اين نگاه
خودخواهانه و ابزاری به طبیعت مخالف است .از ديدگاه وی ،هر پديدۀ طبیعی دارای ارزش
ذاتی است .سپهری در «صدای پای آب» مینويسد:
من نمیدانم
که چرا میگويند :اسب حیوان نجیبی است،
کبوتر زيباست.
و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست.
گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز دارد!
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و در «سورۀ تماشا» مینويسد:
و به آنان گفتم:
سنگ آرايش کوهستان نیست
همچنانی که فلز زيوری نیست به اندام کلنگ (همان.)۳۱۵ ،

به باور شاعر ،ارزش سنگ و فلز در کارکرد آن برای انسان نیست؛ طبیعت ارزش ذاتی دارد
و فینفسه ارزشمند است .سپهری انسان را از مرکز توجهات خارج میسازد .ديگر اين انسان،
منافع و ساليقش نیست که ارزش عناصر طبیعی را تعیین میکند .در شعر سپهری ،حصار میان
انسان و طبیعت که انسان را برتر میسازد ،درهم میشکند .بهعبارت ديگر ،وی زوج متقابل
انسان /طبیعت را واسازی میکند .او به عدم ترجیح باور دارد؛ نه انسان بر طبیعت مرجح است
و نه طبیعت را بر انسان رجحانی است .هريک از اين دو در جای خود ارزشمند و محترماند و
نبايد فدای منافع ديگری شوند .اين همان اخالق تازۀ زيستمحیطی است که وانگ ،خلق آن
را وظیفه میداند و سپهری در انجام آن موفق عمل میکند.
۲ـ .۳امرسن و طبيعت
گفتمانِ درحالِ پیشرفتِ بومنقد يک پروژۀ فرهنگی است که در سنتِ طبیعتنويسیِ سدۀ
نوزدهم امريکا ،بهويژه در آثار نويسندگانی چون امرسن ،فولر ۲۳و ثرو ،ريشه دارد .امرسن مهم-

ترين نويسندۀ جنبشِ تعالیگرايی ۲۱امريکا شناخته میشود .وی بهخاطر آثارش ،بهويژه انسان و
طبیعت ،يکی از بزرگترين طبیعتنويسان امريکا بهشمار میرود .در سال  ،۱۱۳۳وی برای
نخستین بار به طبیعت اشاره کرد .در آن زمان ،وی درگیر مسائل سیاسیِ روز بود و استفادهاش
از طبیعت به سیاست و تاريخ بیارتباط نبود .توجه امرسن به طبیعت در مقالۀ «طبیعت» الهام-
بخش بومنقد بوده است .او فعالیت خود را بهعنوان مقالهنويس با اين مقاله آغاز کرد
( )Coughran, 2010: 15و نظرش دربارۀ طبیعت به بهترين نحو در اين مقاله تبیین شده است.
در ادامه ،براساس اين مقاله ،به توضیح نظرات امرسن دربارۀ طبیعت خواهیم پرداخت.
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کند .اين نوع تجربه بر مطالعۀ تاريخ و علم ارجحیت دارد ،چراکه با مطالعۀ اين دو ،فرد به
دانش دست میيابد؛ اما مشکل اين است که اين دانش نتیجۀ تجربۀ دستاول نیست .بهترين
راه شناخت طبیعت تماس مستقیم و بیواسطه با آن است .امرسن نیاز ضروری به تجربۀ دوبارۀ
طبیعت را احساس میکند .وی بر تجربۀ شخصی و تعامل با طبیعت بهعنوان عامل الهامبخش
درک و فهم تأکید میکند .امرسن به ارتباط میان طبیعت و هنر نیز میپردازد .به باور وی ،هنر
ريشه در طبیعت دارد و هنر درنتیجۀ تغییر در طبیعت خلق میشود .برای آفرينش هنری،
هنرمند بايد تغییراتی در طبیعت ايجاد کند .هنر در طبیعت يافت نمیشود ،بلکه هنرمند با
استفاده از آنچه طبیعت در اختیارش قرار میدهد ،به خلق اثری هنری میپردازد .در ارتباط
میان انسان و طبیعت از ديد امرسن ،تناقضی ديده میشود .گرچه طبیعت الهامبخشِ انسان برای
آفرينش هنری است ،انتظار میرود انسان از طبیعت نیز فراتر رود

(.)Macdonald, 2010: 35

امرسن طبیعت را ذات و ماهیتی میداند که انسان آن را دستخوش تغییر نکرده است .وی هنر
را ترکیب ارادۀ انسان و طبیعت میداند؛ بنابراين اشاره به نقش طبیعت در آفرينش هنری نیز به
پررنگ شدن نقش انسان میانجامد.
امرسن در مقالۀ «طبیعت» تناقضآمیز ظاهر میشود .نمیتوان از دل اين مقاله به تعريفی
واحد از طبیعت دست يافت .مقالۀ امرسن تعريفی ثابت از اين مفهوم بهدست نمیدهد .شايد
مشکل از آنجا ناشی میشود که يک اديب در اثری ادبی به موضوعات فلسفی بهروشی فلسفی
میپردازد .فلسفه ،ابهامزدايی و تعیین حدودوثغور هر مفهوم را وظیفۀ خود میداند و تمايزات
میان مفاهیم را آشکار میسازد ،اما ادبیات چنین ادعايی ندارد و تمايل آن به ابهامزايی و ازمیان
بردن مرز بین مفاهیم است .ويلسن به نقض اصل «عدم تناقض» در مقالۀ «طبیعت» میپردازد.
در جايی امرسن طبیعت را «هرچیزی جز من» میپندارد .در اين تعريف ،مرز مشخصی میان
طبیعت و انسان وجود دارد .وی در جايی ديگر ادعا میکند که انسان چنان در طبیعت نفوذ
کرده که میزانی از انسانیت در همهچیز وجود دارد .امرسن با استفاده از مفهوم «روح برتر» مرز
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نشده باقی مانده است.
امرسن به غبارِ عادت که طبیعت را پوشانده است ،نیز اشاره میکند .از آنجا که انسان
همیشه از مزايای طبیعت بهرهمند است ،نسبت به آن کمتوجه میشود و آنطور که بايد و
شايد ،قدر طبیعت را نمیشناسد .وی به ستارههايی که هر شب در آسمان میبینیم ،اشاره کرده،
سپس به محیط اطراف خودش اشاره میکند .از اين طريق ،وی دورترين عناصر طبیعت را به
نزديکترين آنها مربوط میسازد و اهمیت يکسان تمامی عناصر طبیعت را برای انسان
خاطرنشان میکند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،طبیعت در نظريۀ شعری سپهری نفوذ کرده است .اين
مطلب دربارۀ شاعر امريکايی نیز صدق میکند .به نظر امرسن ،يکی از تفاوتهای میان يک
شاعر و فرد عادی اين است که شاعر قادر است طبیعت را بهخوبی مشاهده کند .بهنظر میرسد
امرسن ايدۀ آشنايی و عادت را در ذهن دارد .سپهری مینويسد« :غبار عادت پیوسته در مسیر
تماشاست» ( .)۳۱۵ :۱۳۱۵از آنجا که انسان با پديدهها آشنايی دارد ،نمیتواند آن را بهشیوۀ
تازهای ببیند؛ درنتیجه تعصبات خود را همیشه با خودش حفظ و بر پديدهها تحمیل میکند.
شاعر کسی است که خود را از دام اين عادت رها ساخته است؛ هرچه میبیند ،گويی برای بار
نخست است .چشمان شاعر «شسته» است و او طبیعت را بهشکلی نو و تازه مینگرد .از
ديدگاه امرسن ،وظیفۀ شاعر تعیین و ابراز «ارتباط متقابل میان انسان ،طبیعت و الهیت» است
( .)McDonald, 2009: 104به باور وی ،شاعر و طبیعت بهطور متقابل يکديگر را تغذيه و
تقويت میکنند (.)Travis, 2010: 112
در بخشی از مقاله با عنوان «کاال» ،وی طبیعت را برای انسان مفید میيابد؛ چراکه طبیعت
نیازهای مادی انسان را برطرف میکند .در اين ديدگاه ،ارزش ذاتی برای طبیعت لحاظ نشده
است .امرسن مقالهای با عنوان «طبیعت» مینويسد ،نه برای اينکه طبیعت فینفسه ارزشمند
است ،بلکه به اين دلیل که طبیعت برای انسان مفید است .بنابراين انسان است که در مرکز قرار
دارد و دربارۀ ارزشمندی ساير پديدهها با معیار نیازها و منافع خودش تصمیمگیری میکند.
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برای غنای زندگی انسان است ( .)Quick, 2004: 11همانطور که امرسن در مقالۀ «طبیعت»
بهوضوح اشاره میکند ،هدف طبیعت خدمتگزاری به انسان است .طبیعت به مرکبی میماند که
تحت تسلط راکب خود است /بايد باشد .چنین نگاه انسانمحوری به طبیعت ،انسان را بر
غیرانسان ترجیح میدهد .در چنین ديدگاهی ،رابطه با طبیعت براساس منافع انسان شکل می-
گیرد؛ بنابراين حفظ محیطزيست برمبنای اهمیت آن برای رفاه انسان توجیهپذير است .از آنجا
که فلسفۀ وجودی طبیعت رفاهِ انسان است ،حفظ محیطزيست نه براساس ارزش ذاتی طبیعت،
بلکه بهدلیل تعهد اخالقی هر نسل به نسلهای آتی ضرورت میيابد .امرسن هرگز در حل
منازعۀ میان طبیعت و تمدن به توفیقی دست نیافت ( .)Miller, 2001: 327اگر براساس آرای
وانگ ( )2009: 292که پیشتر بحث شد ،دو نظر دربارۀ طبیعت وجود داشته باشد که نظر
نخست نزديکی به طبیعت و ديگری غلبۀ بیرحمانه بر آن باشد ،امرسن میان اين دو در نوسان
است.
در بخش بعدی با عنوان «زيبايی» ،امرسن به ارتباط میان طبیعت و زيبايی میپردازد .به نظر
امرسن ،زيبايی يکی از نیازهای انسان است که طبیعت آن را تأمین میکند .امرسن از نیازهای
مادی در بخشهای پیشینِ مقاله به نیازهای روحی و فکری میرسد؛ اما نکتۀ قابل توجه
جايگاه برترِ انسان و فقدان ارزش ذاتی طبیعت است که همچنان محفوظ مانده است .امرسن از
سه جهت به منافع زيبايی میپردازد :خواص شفابخشی ،روحی و فکری .خواص آرامشبخشیِ
طبیعت در قدم زدن در دل طبیعت آشکار است .دربارۀ خواص روحیِ طبیعت در ديدگاه وی
میتوان گفت انسانِ با اخالق به بهترين شکل با طبیعت هماهنگ است؛ چراکه طبیعت
مرحمت خود را متوجه انسانهای شريف میسازد .به نظر امرسن ،زيبايی طبیعت برای فکر نیز
لذتبخش است؛ يک بار ديگر وی به طبیعت بهعنوان اساس هنر اشاره میکند .فايدۀ ديگر
طبیعت برای انسان «زبان» است .اين طبیعت است که زبان را برای انسان فراهم کرده است.
کلمات نمادهايی از واقعیات طبیعی هستند .زبانشناسان معاصر چنین ايدهای را چندان تأيید
نمیکنند .در بررسیای که امرسون دربارۀ طبیعت انجام میدهد ،زبان نقشی اساسی دارد و يکی
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برای طبیعت برمیشمارد و هريک از اين منافع عنوان بخشی از مقالۀ «طبیعت» است.
عنوانِ يکی از بخشهای اين مقاله «ايدئالیسم» است .يکی از نکاتی که در اين بخش به آن
پرداخته شده ،ارتباط میان مذهب و اخالق با طبیعت است .امرسن بر اين باور است که نظرِ
مذهب و اخالق دربارۀ طبیعت آنطور که بايد و شايد مناسب نیست و اين دو در
سلسلهمراتب ارزشگذاریشان جايگاه پايینی برای طبیعت درنظر میگیرند .امرسن از مذهبی
که انسان را از خدا و طبیعت جدا کند ،انتقاد میکند و به تجربۀ انسان در طبیعت بهعنوان راه
نزديکی به خدا باور دارد .در نظر وی ،طبیعت ابزاری است که به بهبود زندگی بشر خدمت
میکند .وی جنگل را ملک خداوند مینامد و در عبارت مشهور «مردمک شفاف» ،۲۲به زمانی
میکند که هستی جهانی در وجود او جريان يافته بود .به باور وی ،میان طبیعت ،خداوند
اشاره 
و اخالق رابطه وجود دارد .برای نويسندگان رمانتیکی چون امرسن ،طبیعت آکنده از حضور
خداست و بنابراين اساساً پاک و بافضیلت است .بخش واپسینِ مقالۀ «طبیعت» با عنوان
«چشمانداز» به شیوۀ مطالعۀ طبیعت میپردازد .تعالیگرايی بر اين ايده استوار شده که انسان
ذاتاً آگاه است و اين آگاهی در ارتباط با طبیعت شکوفا میشود (میرزابابازاده فومشی:۱۳۱۸ ،
 .)۱۳امرسن ،بهعنوان يک چهرۀ پیشتازِ تعالیگرايی ،بر شهود تأکید میورزد و به علم چندان
وقعی نمینهد .او در مطالعۀ طبیعت ،غريزه و شهود را بسیار برتر از شیوههای علمیِ تجربی
میداند .به باور او ،ريزبینی و موشکافی مورد عالقۀ دانشمندان علوم طبیعی به يک شیء يا
پديده بهطور منفرد و مجزا میپردازد و ارتباطات متقابل میان آن و ديگر عناصر طبیعی و
ارتباط میان جزء و کل را ناديده میگیرد.
در ديدگاه امرسن ،انسان از طبیعت برتر است .در سراسر مقالۀ «طبیعت» ،وی میکوشد تا
هدف طبیعت را بیان کند و درواقع منافع طبیعت را برای انسان برمیشمرد .از نظر وی ،هدف
طبیعت تأمین منافع انسان است .در جايی ديگر ،امرسن بهوضوح هدف طبیعت را خدمت به
کشاورز اعالم میکند ( .)Lumpkin, 2006: 45گرچه امرسن در مقالۀ «طبیعت» از منافع مادی
طبیعت در بخش نخست بهسمت ديگر منافع طبیعت در بخشهای بعدی مقاله متمايل میشود،
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شود.
 .۳نتيجه
سپهری و امرسن در آثارشان به موضوع طبیعت میپردازند .اين اشتراک موضوع به شباهتها و
تفاوتهايی منجر شده است .يکی از اساسیترين شباهتها نفوذ طبیعت در نظريۀ شعری اين
دو شاعر است؛ اما تفاوت اصلی ،به نگاه دو شاعر به رابطۀ انسان و طبیعت برمیگردد .در
ديدگاه امرسن ،طبیعت دارای ارزش ابزاری است .از نظر وی ،هدف طبیعت تأمین منافع انسان
است .بهطور خالصه میتوان گفت گرچه دو شاعر از طبیعت بهعنوان موضوع آفرينش هنری
بهره میبرند و شباهتهايی نیز با يکديگر دارند ،نگاهشان در مواردی متفاوت است که مهم-
ترين آنها ،تفاوت ديد مدرن انسانمحور امرسن با اخالق زيستمحیطی پستمدرن سپهری
است .سپهری مخالف نگاه ابزاری به طبیعت است .در ديدگاه وی ،طبیعت دارای ارزش ذاتی
است و منافع آن برای انسان معیارِ ارزشگذاری نیست .با وامگیری از واژگان دريدا ۲۳میتوان
گفت که امرسن زوج متقابل انسان /طبیعت را تقويت و بازتولید میکند ،درحالی که سپهری
اين زوج متقابل را واسازی میکند و به جزء مرجح باور ندارد .در نگاه وی ،اخالق
زيستمحیطی جديدی شکل گرفته است .اين اخالق به ايجاد دنیايی سراسر هماهنگی
میانجامد؛ دنیايی که مردمانش از انديشۀ مدرنِ «يا انسان يا طبیعت» درمیگذرند و به انديشۀ
پستمدرنِ «هم انسان هم طبیعت» باور دارند.
بومنقد ،بهعنوان شاخهای از مطالعات بینارشتهای تازه که «علوم انسانی محیطزيستی»
نامیده میشود ،محل تالقی دغدغههای ادبی و زيستمحیطی است

۲۵

(.)Heise, 2017: 293

انجمن ادبیات تطبیقی امريکا که تحوالت ادبیات تطبیقی را در گزارشهای دهساله معرفی و
بررسی میکند ،در گزارش اخیرش يک فصل را به ارتباط «ادبیات تطبیقی» و «علوم انسانی
محیطزيستی» اختصاص داده است .با شدت گرفتن بحران زيستمحیطی در دنیای امروز،
پژوهشگران ادبی بیش از پیش به مسائل و مشکالت محیطزيست توجه نشان دادهاند .آموزش
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زيستمحیطی نه چندان مناسب کشور ايران و نقش پررنگ ادبیات و بهويژه شعر در جامعۀ
فارسیزبان ،ادبیات میتواند نقشی اساسی در اين امر بردوش گیرد .پژوهشگران ادبی با
کاربست رويکرد بومنقد میتوانند بهنوبۀ خود در اين آموزش عمومی از طريق ادبیات و در
ساخت اخالق تازۀ زيستمحیطی سهیم باشند .نگاههای متفاوت به رابطۀ میان انسان و طبیعت
در طول تاريخ و در نقاط مختلف ،در ادبیات جهان نمود پیدا کرده است .رويکرد بومنقد
تطبیقی میتواند با بررسی اين نگاههای متفاوت ،مناسبترين نگاه را برای شرايط
زيستمحیطی امروز شناسايی کند و به خوانندگان ادبیات بشناساند .در ادامۀ پژوهشهای
نظری و کاربردی که در سالهای اخیر در حوزۀ بومنقد انجام شده است ،ضرورت چنین
پژوهشهايی با رويکردِ تطبیقی در مطالعات ادبی فارسی احساس میشود.
پينوشتها
1. ecocriticism
 .۲از اين میان میتوان به «نظريۀ بومنقد ادبی ،آشنايی با مکاتب نوين پژوهشی در بررسی و تحلیل صورت و
محتوای آثار ادبی» (« ،)۱۳۱۱درآمدی بر بومنقد» (« ،)۱۳۱۳بومنقد ،جنبشی میانرشتهای بین دو حوزۀ
محیطزيست و ادبیات» ( ،)۱۳۱۳دربارۀ نقد بومگرا ( ،)۱۳۱۲نقد بومگرا (ادبیات و محیطزيست) (،)۱۳۱۲
«نقد بومگرا ،رويکردی نو در نقد ادبی» ( )۱۳۱۱و «بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر» ( )۱۳۱۱اشاره
کرد.
 .۳از اين میان میتوان به «بررسی بومگرايانۀ باشبیرو اثر محمود دولتآبادی» (« ،)۱۳۱۳نقد بومگرايانۀ داستانهای
علیاشرف درويشیان» (« ،)۱۳۱۳خوانشی بومگرايانه از داستان کوتاه ʼدرخت گالبی ʻنوشتۀ گلی ترقی»
(ʼ« ،)۱۳۱۵تاريکی در پوتین ʻدر ترازوی نقد بومگرا» (« ،)۱۳۱۵نقد بومگرايانه بر داستانهای کوتاه بیژن
نجدی» (« ،)۱۳۱۵بررسی کتابهای تصويری داستانی کودک (ايرانی) با رويکرد بومنقد» (« ،)۱۳۱۴بررسی
شعر نیما برمبنای نقد بومگرا» (« ،)۱۳۱۴خوانش بومگرايی از سمبلهای طبیعت در اشعار رابرت فراست و
سهراب سپهری» (« ،)۱۳۱۴بررسی زيستبوم در شعر فروغ فرخزاد براساس نظريۀ بومفمینیسم» (،)۱۳۱۴
«استعاره و نقد بومگرا» (« ،)۱۳۱۴نقد بومگرايانۀ دفتر شعر ʼاز زبان برگ ʻسرودۀ محمدرضا شفیعیکدکنی»
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ادبیات با رويکرد تطبیقی» ( )۱۳۱۱اشاره کرد.
4. Ralph Waldo Emerson
5. Henry David Thoreau
”6. “Nature
7. Silent Spring
8. Rachel Carson
9. William Rueckert
10. Cheryl Glotfelty
11. Lawrence Buell
12. Barry
13. Glotfelty and Fromm
14. Oelschlaeger
15. postmodern wilderness philosophy
16. intrinsic value
17. instrumental value
18. animism
19. Garrard
20. Margaret FULLER
21. transcendentalism
22. the transparent eyeball
23. Jacques Derrida
24. environmental humanities
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