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Abstract  

The environmental criticism that emerged in response to the 

environmental crisis, traces the origins of many environmental 

problems in its cultural roots and by bridging the gap between science 

and culture, seeks to halt or slow down the growing trend of the 

environmental crisis. This criticism has attracted the attention of 

Iranian researchers in the last decade, but it seems that this type of 

research in Iran is still far from international standards. Due to its 

connection with political and economic issues and many other 

complexities, this criticism has its own special capacities, but since 

less attention is paid to its contexts and fundamental issues in Iran, it 

has become more decorative and its various principles and dimensions 

have not been considered. In order to bring the principles of this 

criticism closer to its global meanings in Iran, this study tries to 

investigate and survey the problems and shortcomings of this criticism 

with its strengths and weaknesses by reviewing the perspectives of 

prominent global theorists and evaluating a number of articles 

published in Iran on ecological criticism. The result of the study 

reveals that the lack of proper understanding of the concept of 

ecocriticism and the environment, ignoring the value and inherent 
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position of the non-human world regardless of the humanistic view, 

ignoring the interdisciplinary aspects of ecological criticism, the lack 

of pragmatic and practical dimension of criticisms and the wrong 

choice of works for this criticism are some of the problems that 

environmental criticism faces in Iran. 

Keywords: ecocriticism, environment, interdisciplinary, literary 

criticism   

Research Background 

Environmental criticism was introduced to the Iranian scientific 

community in 2008 with a study by Davood Emarati Moghaddam in 

introducing the book “Ecocriticism” by Greg Gerrard. Later on, some 

studies entitled “An Introduction to Ecocriticism” and “The Theory of 

Literary Ecocriticism – An Introduction to New Research Schools in 

Studying and Analyzing the Form and Content of Literary Works” by 

Masih Zekavat (2011), “An Interdisciplinary Movement between 

Environment and Literature” by Mohammad Naser Maududi (2011), 

“Ecocriticism, a New Approach in Literary Criticism” (2012) and the 

books “Ecocriticism” (2013), “About Eco-Criticism” (2013) and 

“Green Literature” (2015) by Zahra Parsapour introduced Ecocriticism 

and some of its dimensions and contexts. 

Objectives, Questions, Assumptions 

The history of the presence of nature in Persian and world literature is 

as old as literature itself and their nexus is inseparable. As a result, 

many researchers have analyzed this relationship based on the poet 

and the writer's interest in nature and their impression from the 

environment, but the problem is that most of these studies have been 

published under the title “Environmental Criticism”. Now the question 

is if expressing the interest and respect of a poet or writer towards 

nature can be considered as an environmental criticism, or whether 

this is a new problem that has not been addressed before. What kind of 
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approach and perspective towards these works can place them within 

the sphere of environmental criticism? What is new about this 

criticism, and what sets it apart from the old approaches towards 

nature? Are the ecological studies or environmental criticism that is 

known in Iran correctly interpreted? What are the problems and 

shortcomings of addressing this criticism in research in Iran and what 

are the missing subjects in this field?   

This study critically examines fifteen articles published under the title 

of “Ecological Criticism in Iran”, and deals with the problems and 

shortcomings of such studies in Iran and tries to introduce this type of 

criticism correctly and offers suggestions for improving the situation 

of ecological criticism.  

Discussion 

The basis of the problems of environmental criticism in Iran is related 

to the problems of translation and also a group of intellectuals’ 

presumptions, thinking environmental criticism is not yet a serious 

issue. First of all, it is required to provide a definition of 

environmental criticism. In addition, the necessities of environmental 

criticism should be taken into consideration as well.  

If this criticism is a study of the relationship between human and 

inhuman world in literature, it is necessary to know the essence and 

the meaning of the inhuman world and the extent of its boundaries in 

ecocriticism. Ignoring it in many local and foreign studies has made it 

fundamentally difficult to properly understand this type of criticism. 

The interdisciplinary aspects of environmental criticism, the intrinsic 

value of nature, choosing the right work and author for an analysis and 

being pragmatic and practical are some of the principals that should be 

considered in environmental criticism.  
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Conclusion 

Studying these fifteen articles published in the field of ecocriticism in 

Iran reveals that many of these articles have difficulty not only in 

providing a correct definition and an accurate knowledge of the work, 

but also in complying with the requirements of environmental 

criticism. Accepting the environment and nature as an independent 

entity beyond the humanistic view was not observed in the studies, 

and although the practical and pragmatic ideals are the two basic 

features of ecological criticism and a guarantee for saving the 

environment, they have not been reflected in Iranian environmental 

studies as they should have been. Translating basic texts and resources 

in the field of environmental criticism and combining it with 

indigenous cultural features in the country is essential to recognize the 

extensive dimension of this framework. It can also pave the way not 

only for solving the current problems, but also for enhancing the 

effectiveness of studies in protecting the environment and creating a 

culture to prevent its destruction. 

 
 



 

 

 

 محیطیها و الزامات نقد زیستضرورت

  های آن در مقاالت ایرانیبا نگاهی به کاستی 
 

 *سولماز معینی 
 ، رشت، ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیالن

  احمد رضی
 ، رشت، ایراناستاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیالن

 رضا چراغی
 ، رشت، ایرانفارسی، دانشگاه گیالن استادیار زبان و ادبیات

  چکیده  

وجود آمد، منشأ بسیاری از محیطی بهکه در واکنش به بحران زیست محیطینقد زیست

کند و با پل زدن بین علم وجو میهای فرهنگی آن جستمحیطی را در ریشهمعضالت زیست

یا کُند کند. این نقد در را متوقف  محیطیرشد بحران زیستکوشد روند رو به و فرهنگ می

نماید که هنوز این نوع اما چنین می ؛است دهۀ اخیر مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته

علت ارتباط با مسائل سیاسی تحقیقات در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این نقد به

را دارد؛ اما از آنجا که  های خاص خودهای دیگر، ظرفیتو اقتصادی و بسیاری از پیچیدگی

شود، بیشتر حالت تزیینی یافته و چندان در ایران به بسترها و مسائل اساسی آن کمتر توجه می

منظور نزدیک کردن است. در پژوهش حاضر، بهبه اصول و ابعاد مختلف آن توجه نشده 
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برجستۀ جهانی و پردازان اصول این نقد در ایران به مفاهیم جهانی آن، با مرور آرای نظریه

شود مشکالت و گرا، تالش میارزیابی تعدادی از مقاالت منتشرشده در ایران در زمینۀ نقد بوم

دهد نبودِ های آن واکاوی شود. نتیجۀ این تحقیق نشان میها و ضعفنواقص این نقد و قوّت

جهان توجهی به ارزش و جایگاه ذاتی زیست، بینقد و محیطشناخت صحیح از مفهوم بوم

رنگ گرا، کمای نقد بومرشتههای میانگرفتن جنبهمدارانه، نادیده غیرانسانی فارغ از نگاه انسان

گرایانه و کاربردی نقدها و انتخاب نادرست آثار برای این نقد، بخشی از بودن بُعد عمل

 است. محیطی مشکالتی است که در ایران متوجه نقد زیست

 رشتگی، نقد ادبی.زیست، میانگرا، محیطنقد بوم های کلیدی:واژه 

 . مقدمه1

های دانشگاهی، ها و گرایششده و با توسعۀ رشتهنقد ادبی در ایران بسیار گسترده 

ها، رویکردهای جدید در آن اهمیت بسیار تنوع مجالت پژوهشی و افزایش ترجمه

ردهای جدید در نقد است. اما نکتۀ شایان توجه این است که بسیاری از این رویکیافته 

و نظریات ادبی مباحثی پیچیده، چندوجهی و دارای بسترهای سیاسی، اجتماعی، 

اند و اغلب در کنش و واکنش با فرهنگی و اقتصادی و عقبۀ فلسفی ـ معرفتی خاص

عموماً  ای بودن این نقدها نیزرشتهاند. میانگرفته های جامعۀ مدرن شکلچالش

پیوستۀ جامعه است. در بسیاری همه مسائل چندوجهی و بهها بمعطوف به واکنش آن

ای و ابعاد پیچیده و رشتهشوند؛ اما اهمیت میانهای نقد وارد ایران میموارد، این جریان

ها و اینکه در پاسخ های پیدایش آنها، ضرورتماند و به چالشها مغفول میسیال آن

 در کدام بستر معرفتی و فلسفی شکلبه کدام مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و 

شود. غالباً در ایران، رویکردهای جدید نقد با نگاهی انتزاعی، اند، توجه نمیگرفته

هایی برای خوانش متون هم بیشتر به تکنیکشوند و آنتزیینی و تکنیکی مواجه می
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اساس گیری آن متن ازگردند که شرایط شکلشوند و یا بر متونی اعمال میتبدیل می

یکی از  محیطینقد زیست متفاوت با شرایط معطوف به آن نقد یا نظریه است.

علت درگیری با های اخیر است که بهرویکردهای جدید و مورد توجه نقد در سال

اما از آنجا که  های خاص خود را دارد.ها و ویژگیها، ظرفیتمسائل گوناگون چالش

های سیاسی ـ اجتماعی ائل بنیادی، مواضع، واکنشکه باید به بسترها، مسدر ایران چنان

گرایانه ، غالباً جنبۀ خنثی و تقلیلنشدههای گستردة معطوف به آن پرداخته و چالش

ای که تا کنون در زمینۀ نقد رسد باوجود تحقیقات اولیهنظر میاست. بنابراین بهیافته 

شناسی، معرفی دوباره و بررسی ، آسیبمحیطی و معرفی آن در ایران انجام شدهزیست

تر ضرورت داشته باشد که تر و عمیقبرخی مشکالت موجود در آن برای آشنایی دقیق

 هاست. این مقاله درصدد پرداختن به آن

گرفت؛ سپس  در امریکا شکل محیطیبار در واکنش به بحران زیستاین نقد اولین 

 تأثیرتحت در عصر جدید،  ای بشریهفعالیتدر اروپا و دیگر کشورها گسترش یافت. 

بدون درنظر گرفتن حقوق محور، انسان را در مرکز جهان و های فلسفی انساندیدگاه

تمام جوانب زندگی او در این الگو براساس  جایگاه بشر و» سایر موجودات نگریست.

خاطر حیوانات و حیوانات هم به سببای از کمال است. از این رو گیاهان بهدرجه

این  حاصل ازصنعتی  انقالب (.Verhagen, 2008: 15« )یابندها موجودیت مینسانا

باعث طبیعت  به جهان با رویکرد ابزاریمدار انسان فلسفی و علمی هایدریافت

 رویۀ حیوانات و پوششرویه از معادن و منابع تجدیدناپذیر زمین، انهدام بیاستفادة بی

های صنعتی و هوایی ناشی از فعالیتوغییرات آبگیاهی برای تأمین غذای بشر، ت

 ةاز آغاز سد ویژهتدریج و بهها بهشمار دیگر شد. برای توقف این بحرانهای بیبحران

تبدیل مدرن  ۀبرای اندیش نای بنیادیمسئله به «زیستمحیط»به این سو،  بیستم میالدی
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سیاسی دیگری حل ـ  اعیعمیق در آن، هیچ بحران فلسفی یا اجتم که بدون تأمل شد

زاییدة نحوة  محیطیمعتقد است که بحران زیست (5 :1994) 9ک. دین. نخواهد شد

تفکر و ذهنیت جدا اندیش ماست که روابط جهان و اجزای آن را در ذهن خود 

ــ  است انسانی و علوم که برخاسته از فرهنگ آن ــ تا علت اصلی بروزگسسته و 

 :Heise, 2006) برای رفع آن و تکرار نشدنش وجود نداردنشود، هیچ تضمینی  برطرف

 سمت علومزیست برای حل این بحران بهتدریج گرایش متفکران محیطبه .(506

 هایها و نظریاتی که در پژوهشمنتقدان از روش. ویژه ادبیات، متمایل شدانسانی، به

، عدم یتیی فرهنگی، متنگرانسبیت نظیر ساختارگرایی و پساساختارگرایی مبنی بر ادبی

د و ، بسیار ناراضی بودنشداستفاده می عینیت علوم به شکاکیت نسبتو  قطعیت

بر آن  توجهی به جهان واقعیتبیو  آمدن در چارچوب متن گرفتارانتقادهایی همچون 

اصول علمی و قطعیت ، ادبی به علوم دیگر مطالعات یخواستار نزدیکوارد کردند و 

شناسی و فهرست او از اصطالحات گیاه 1ثوراو. استفادة (avat, 2010Zek) شدند هاآن

مارک تواین از نظریۀ  گیریبهره» و های مینجنگلدر ها و پرنده گیاهاناز اسامی 

تخیلی برای ساختن  ـ علمی هایاطالعات علمی در داستانکار بردن به ل وتکام

تحت تأثیر این گرایش ( Glotfelty & Fromm, 1995: 7)« آینده شهر یا فروپاشیآرمان

های نظریهبود. ادبیات دورة رمانتیک که در آن طبیعت موجودیت مستقل داشت و نیز 

 آن در کنار دیگر اجزا که تنها جزئی ازبلانسان را نه محور طبیعت،  که داروین

رو باعث شد تا انگارة سروری انسان بر طبیعت با تردیدهای جدی روبه ،پنداشتمی

افکار نگرانی  (1 :2004) 0اعتقاد گراردکه به 3بهار خاموشبعدها نگارش کتاب  د.شو

ا افبرای محیطعمومی و ادبیات  مقدمات این کتاب آغاز شد، ای برای فردا در انهسزیست ـب

و  انسانیکرد که زاییدة گرایش دوسویۀ علوم  محیطی را فراهمپیدایش نقد زیست
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بار  اولین محیطیواژه نقد زیستهای خود بود. حل بحرانتجربی به یکدیگر برای علوم

« گراای در نقد بومادبیات و اکولوژی: تجربه»( باعنوان 9191در مقالۀ ویلیام روکرت )

ویراستۀ  5اکوکریتیسیزم نامۀقرائتانتشار دو کتاب  م با 9111مطرح شد و در سال 

عنوان به، اثر الورنس بوئل 6محیطیتخیل زیستو  چریل گالتفلتی و هارولد فرام

 .  رسمیت یافت نظریه و نقد ادبی ای مستقل درحوزه

این نقد به بررسی رابطۀ انسان، ادبیات و فرهنگ او با جهان غیرانسانی با محوریتِ 

کوشد تا ضمن پردازد و میمحیطی در آثار ادبی میزیست و بحران زیستزمین، محیط

نی به علوم طبیعی بتواند گامی فرهنگی درجهت حل انساکردن مرزهای علوم نزدیک 

محور آدمی است. ای بردارد که مقصر اصلی آن تفکرات انسانمحیطیهای زیستبحران

رشتگی آن است و همین مسئله آن را به علوم نقد، جنبۀ میانیکی از شروط اولیۀ بوم

محیطی ایران تسازد؛ اما این ویژگی مهم در مطالعات نقد زیسمتعددی مرتبط می

نقد ها یافت. بومدیگر را در آن توان ردِ پای مباحث علومسختی میمغفول مانده و به

و رویکردهای متنوع است و به اذعان برخی، هیچ دامنه و اصول  دارای ابعاد گسترده

گرا را به های نقد بوم( علت تنوع موجود در روش991: 9919خاصی ندارد. آبرامز )

 دهد. با اینیایی، نژادی و قومیتی، طبقاتی، جنسیتی و فرهنگی نسبت میتنوع جغراف

محیطی نامید. توان بررسی انعکاس هر نوع طبیعتی را در ادبیات نقد زیستحال، نمی

تنها باید از منظری است؛ پس نهوجود آمده به محیطیاین نقد در پاسخ به بحران زیست

ها ارائه دهد و در حلی برای سبز شدن اندیشهاند راهنو به مسئله بنگرد، بلکه باید بتو

عبارتی، باید پلی میان علم و فرهنگ های دیگر نگاهی بیفکند و بهکنار آن به دانش

های علمی در حوزة (، یافته91: 9914باور گلن الو )به نقل از مودودی، به باشد.
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زیست ة محیطزیست باید به جلب توجه عمومی و ایجاد نگرانی در حوزمحیط

 بینجامد.   

پیشینۀ حضور طبیعت در ادبیات ایران و جهان به قدمت خود ادبیات است و 

ست. درنتیجه محققان زیادی به تحلیل این ارتباط، براساس نشان پیوندشان ناگسستنی ا

اند. اما زیست، پرداختهدادن عالقۀ شاعر و نویسنده به طبیعت و اثرپذیری وی از محیط

اند. حال منتشر شده« محیطینقد زیست»ن است که اکثر این تحقیقات باعنوان مسئله ای

کردن عالقه و احترام فالن شاعر و یا نویسنده به طبیعت  سؤال اینجاست: آیا مطرح

 اند؟تر به آن نپرداختهاست؟ و آیا این مسئلۀ جدیدی است که پیش محیطییک نقد زیست

ها را در دایرة نقد تواند آنبه این آثار می راستی چه نوع رویکرد و نگاهیبه

قرار دهد؟ حرف تازة این نقد چیست و چه چیزی آن را از رویکردهای  محیطیزیست

گرا و یا نقد عنوان مطالعات بومکند؟ آیا آنچه ما در ایران بهقدیمی به طبیعت متمایز می

و نواقص پرداختن به است؟ مشکالت درستی معنا شده شناسیم، بهمی محیطیزیست

های داخلی ایران چیست و جای خالی چه مباحثی در آن دیده این نقد در پژوهش

 شود؟ می

گرا در ایران منتشر این مقاله با بررسی نقادانۀ پانزده مقاله که باعنوان نقد بوم

پردازد و سعی در معرفی ها در ایران میهای این پژوهشاند، به مشکالت و کاستیشده

گرا در ایران دارد؛ یح این نقد و بیان پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت نقد بومصح

 محیطیدهد که چگونه در ایران توجه به طبیعت جایگزین نقد زیستهمچنین نشان می

محوری، بینارشتگی و نیز سویۀ انتقادی های اجتماعی ـ اقتصادی، بحرانشده و به زمینه

ها فاقد نگاهی دقیق و چندسویه به ابعاد ری از این پژوهشاست و بسیاآن توجه نشده 

 این نقد هستند. 
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مقدم در معرفی کتاب ای از داوود عمارتیبا مقاله 9919محیطی در سال نقد زیست

از گرگ گرارد به جامعۀ علمی ایران معرفی شد. سپس مقاالتی باعناوین  9اکوکریتیسیزم

آشنایی با مکاتب نوین پژوهشی در بررسی  قد ادبینبوم ۀنظری»و « نقددرآمدی بر بوم»

ای رشتهجنبشی میان»(، 9914از مسیح ذکاوت )« و تحلیل صورت و محتوای آثار ادبی

گرا نقد بوم»(، مقالۀ 9914از محمدناصر مودودی )« زیست و ادبیاتبین دو حوزة محیط

گرا دربارة نقد بوم(، 9911)گرا نقد بومهای ( و کتاب9919« )ویکردی نو در نقد ادبیر

گرا و برخی م( همگی از زهرا پارساپور به معرفی نقد بو9914)ادبیات سبز ( و 9911)

هایی که به بعد، تعداد مقاالت و پژوهش 9919از سال های آن پرداختند. ابعاد و زمینه

خود صورت موردی به بررسی آثار ادبی از منظر این نقد پرداختند، روند افزایشی به به

یافته در این حوزه را بیش از سی گرفت؛ اما درمجموع شاید نتوان کل مقاالت نگارش

هایشان و قوّت هامورد بیان کرد. در ادامه با اشاره به برخی از این مقاالت، ضعف

 شود. بررسی می

 ریشه در اعماق پرسه در خاک غریبه، اندوه جنگ، ها،پایانهای رمان ۀگرایاننقد بوم

از مانی زیاری  های کوتاه بیژن نجدیگرایانه بر داستاننقد بوم (،9910)پور از ربابه قلی

زیست در ادبیات داستانی معاصر ۀ ادبیات و محیطبررسی تطبیقی رابط(، 9914)

تطبیقی مفهوم  ۀمطالع( و 9914از مینو محمدی ) گرافارسی، برپایۀ مبانی نقد بوم

پهری و تِد هیوز: انسان و طبیعت در اشعار سهراب س ۀطبیعت و چگونگی رابط

شده در این های نگارشنامه( بخشی از پایان9914از سلیمان محمدی ) گراخوانشی بوم

ها و مشکالت نقد نقد است. اما تا کنون هیچ پژوهش مستقلی در ایران به نقد کاستی

 است.  گرا نپرداخته بوم

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/932164
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/946575
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/956774
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/956774
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/956774
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/956774
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/956774
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/941679
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/941679
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/941679
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/941679


 40 / شمارة 90 سال                                                                                    941

 محیطی در ایران. اساس مشکالت نقد زیست2

تأثیر  محیطی شناخته شده، تحتدر ایران باعنوان نقد زیست نقد معیوب و ناقصی که

چند عامل عمده است که در زمینۀ درک، بسترسازی و انتقال نادرست آن نقش مؤثری 

های ها مفهوم کلی خود نقد است که در ایران همواره چالشاند. یکی از آنداشته

اند. نقدهای ادبی ایران با آن مواجهاست و تقریباً اکثر های متزلزلی داشته فراوان و بنیان

ای سازی، نگاه سلیقهبرخی بر این باورند که ورود نظریات غربی بدون پردازش و بومی

 ، توجه به بومیمنظور تحسین یا مذمت اثر، توجه مطلق به شرح زبان آثاربه متون به

( 11ـ14 :9911؛ دستغیب، 9: 9914)رک. پاینده، بودن و یا جهانی بودن صرف و... 

محیطی ای از مشکالت فراوانی است که در ایران نقدهای ادبی و نیز نقد زیستگوشه

 رویند. با آن روبه

محیطی، در بدو ورود به کشور عموماً عدم معرفی صحیح نقدها، ازجمله نقد زیست

زاییدة مشکالت ترجمه است. نبود ترجمه از کتب ارزشمندی که در جهان در این 

است. البته در بخش مبانی راه را بر درک صحیح این نقد بسته  اند،دهموضوع منتشرش

 اکوکریتیسیزمهای مرجع در این زمینه مانند های ایرانی، از برخی کتابنظری پژوهش

از چریل گلوتفلتی استفاده شده؛ اما جز  محیطینامۀ نقد زیستقرائتگرارد و از گرگ 

ها در ه، مطلب و ترجمه دیگری از این کتابهای پراکنده و کوتاقولمعدود نقل

هر دو از  محیطیتخیل زیست و 1محیطینقد زیست آیندةهای کتابدسترس نیست. 

از راشل  بهار خاموشاز واالس و آمبرلستر،  1نگاریفراتر از طبیعتالرنس بوئل، 

 هر دو از مورتون بخشی از 99تفکر اکولوژیکیو  94اکولوژی بدون طبیعتکارسون، 

اند که کمتر مورد استفادة پژوهشگران داخلی بوده و بنابراین منابع مهم و معروفی

نیازمند ترجمه هستند. از سوی دیگر فرایند ترجمه هم چه بسا از دیگر موانع ادراک 
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ها و مفاهیم گرا خواهد بود؛ زیرا ممکن است بسیاری از کلیدواژهصحیح نقد بوم

درستی ترجمه و های این نقد، بهمترجم بر حوزه دلیل اشراف نداشتناساسی آن، به

ترجمه « صحرا» Wilderness، واژة «اکوکریتیسیزم»برای مثال در مقالۀ منتقل نشود. 

( که هرچند معنای غلطی نیست، تعریف روشنی 9919مقدم، ک. عمارتیاست )رشده 

ر فارسی بیشتر کند؛ زیرا واژة صحرا دهم نیست و منظور دقیق نویسنده را منتقل نمی

نماید منظور گرارد جایی شود؛ درحالی که چنین میدرنظر گرفته می« بیابان»معادل 

  نامیم.  می« وحشحیات»خارج از سلطۀ انسان بوده و بیشتر معادلی است برای آنچه ما 

فکر ایرانی هنوز جریانی جدی برای روشن« سبزگرایی»جهانبگلو معتقد است 

به مدرنیته بوده که بیشتر مبتنی بر  فکران ایرانیگاه روشندر ن نیست و ریشۀ آن

 ،خاورمیانه؛ اما در فهمیده شده «دیگری»عنوان بهدر غرب طبیعت . ابزاری استعقل

پدید نیامده و شکل سیاسی و گفتمانی نیافته است  آگاهی انتقادی به تکنولوژی

کلی در را به محیطیزیستفکران توان وجود روشن(. البته نمی40: 9911)جهانبگلو، 

 محیطیفکران بحران زیستایران منکر شد؛ بلکه مسئلۀ اصلی این است که این روشن

را یا کامالً علمی و  محیطیاند. درنتیجه مسائل زیستدرستی تبیین و تفکیک نکردهرا به

 وماًعمــ  های غیراکولوژیکتبییننگرند و گاه اکولوژیک یا کامالً غیراکولوژیک می

که درحالی است  این کنند.ارائه می از مسائل اکولوژیکــ  شناختی و سیاسیجامعه

زمانی اثربخش خواهد بود که حاصل سنتز این دو منظر  محیطیهای زیستتحلیل

 و مطرح اجتماع جدیبا مسائل  مواجهه در حدازبیش کاریمحافظهگرایی، باشد. مطلق

و سلب  محیطیها در بحران زیستدانستن حکومتهایی همچون مقصر کردن کلیشه

ایران، سبب ناکارآمدی و  محیطیاز مردم در تحقیقات زیست محیطیمسئولیت زیست

جای اقداماتی برای است. از این رو بهفکران شده های روشنخنثی شدن فعالیت
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داروی بعد شپردازند که گاه نوجلوگیری از بحران، بیشتر به نظردهی بعد از بحران می

 از مرگ سهراب خواهد بود.

 محیطیهای نقد زیست. ضرورت1

نقد ایران به استانداردهای جهانی، رعایت مواردی برای نزدیک شدن پژوهش بوم

 شود.ها اشاره میترین آنضروری است که در این بخش به مهم

 محیطینقد زیست . لزوم تعریف درست از1ـ1

نویسد: می« محیطیدرک صحیح نقد زیست»ای باعنوان اله( در مق1 :2015) 12بانتینگ

، هجده سال پس از اولین 9111گلوتفلتی در سال  نامۀ اکوکریتیسیزمکتاب قرائت

ترین هدفش این بود که به این معرفی اکوکریتیسیزم توسط روکرت منتشر شد و مهم

نقد بومدارد. چیست؟ سؤالی که پاسخ آسانی ن محیطیسؤال جواب بدهد: نقد زیست

واحد  و حتی نام بر تعریف این نقد به همین دلیل متخصصان ؛رویکردی همگن نیست

  واژة Ecocriticism جای اصطالحبرای مثال سارور به از آن توافق ندارند.و دقیقی 

Environmentalism این اصطالح  کند و معتقد است که هرچندرا پیشنهاد می

دها با فصل مشترک رابطۀ انسان و جهان غیرانسانی در ای از رویکرکوشد مجموعهمی

رسد و نظر میربط به اکولوژی بهو بی کنندهکند، مبهم و گمراهآثار ادبی را معرفی 

نمایند. تر میمناسب« گراییمحیط»یا « گرا به ادبیاترویکردهای محیط»عناوینی نظیر 

گیرد؛ اما در حوزة هم اشتباه میگرایی را با عامه غالباً اکولوژی و محیط فرهنگ

کند و ست که ارتباط بین ارگانیسم و محیط را بررسی میدانشگاهی، اکولوژی علمی ا

کند. هایی است که زیست بهتر را بر روی زمین تقویت میگرایی شامل فعالیتمحیط
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ها درنهایت متن را گرایی است، آنتأثیر محیطهرچند مطالعات محققان ادبی تحت 

ها بندیدر صورتدیگر  . از سوی(Sarver, 1994: 10)کنند، نه ارگانیسم را ررسی میب

هایی همچون نژاد، طبقه، جنسیت، قدرت و های مختلف و با توجه به بحثو پارادایم

-اندازی و نسبی باشند و چه توانند چشمها میتحوالت تاریخی و اقلیمی، این تعریف

بُعدی کنند. در میان انبوه سازی و تکسطحی، سادههای دقیق بحث را بسا تعریف

کند که یکی از گرا، برخی مسائل و موضوعات مشترک خودنمایی میتعاریف نقد بوم

 محور به مطالعات ادبی و روابط انسان و محیط است.  ها، دیدگاه زمینترین آنمهم

ضوع این نقد توان گفت موگرا مینظران نقد بومبندی آرای اکثر صاحببا جمع

ترین نیازش، یعنی زمین و محیطی که او را احاطه بررسی رابطۀ پیچیدة انسان با اساسی

تر، زیست کاربردی و یا در تعریفی گستردهکرده، مشکالت این زمین و تعهد به محیط

 ةواژ ۀنقادان ۀتجزیاست که  انسان و غیرانسان در طول تاریخ فرهنگی انسان ۀرابط

 ;Ryden, 1994: 8; Phillips, 1999: 599; Garrard, 2004: 5طلبد )را می« انسان»

Glotfelty, 1994: 5) فرهنگی، علوم، تئوری، مطالعاتی که این رابطه را در آثار هنری؛-

بر پاسخ به نیاز با تأکید  محیطیزیست عقاید و تصویرهای مرتبط با مسائل، افکارها، 

 درونی و حدود انسجام و کندتحلیل میمحیطی درک انسانی در عصر تخریب زیست

ترین شروط این بخشی از مهم محیطیهای زیستها در واکنش به بحرانتأثیرگذاری آن

به این معنا که نویسنده با گرایش  .(Kridge, 1998: 5; Ryden, 1994: 8) هاستتعریف

ا متوجه و تواند خواننده یا مخاطب اثر رزیست تا چه حد میو نگاه ویژه به محیط

محیطی قدم بخشی زیستمحیطی کند و در راستای آگاهیهای زیستنگران بحران

 عنوان حوزة آموزشی،زیست، بهبردارد؟ اینجاست که رسالت ادبیات در حوزة محیط

این نقد را یک روش  (2008) 99ای که بلنک، توماس و چارسیرگونهشود؛ بهپررنگ می
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توان آن دانند که میدف پر کردن فاصلۀ علم و هنر میانتقادی و گفتمان اخالقی با ه

 :2006) 90هیسشناسی ادبی خواند. محیطی و زیباییمطالعۀ رابطۀ بین آگاهی زیست

. تحلیل 1؛ علمی طبیعت ۀ. مطالع9کند: سه تعهد اصلی برای این نقد بیان می (506

-کار بستن[ راهبه . فعالیت سیاسی برای ]یافتن و9؛ تخصصی بازنمودهای فرهنگی آن

شده از اولین بندی از تعاریف ارائهدر یک جمع های پایدارتر سکونت در جهان طبیعی.

محور به تعهدات هیس دیدگاه زمینتوان پردازان این نقد که در باال بحث شد، مینظریه

محور در واکنش به به روابط انسان با جهان غیرانسانی و توجه به اثر با دیدگاه دغدغه

کم به محیطی باید دستبنابراین نقد زیستزیست را هم افزود. بحران تخریب محیط

حال با معیار قرار دادن این تعاریف، به نقد شده بپردازد. یکی از این موضوعات مطرح

 شود. هایشان پرداخته میها و قوّتمقاالت و بررسی ضعف

زیست دبیات و محیطمحیطی در تعریفی کلی ارتباط ادرست است که نقد زیست 

شده که درک بسیاری از پژوهشگران از کند؛ اما همین تعریف ساده باعث را بررسی می

دلیل تغییر و تحول رابطۀ انسان و محیط در به .گرایانه و سطحی شوداین نقد تقلیل

کند. محیطی این رابطه را در هر دوره بازتعریف میهای مختلف، نقد زیستدوره

نباید فراموش کرد که ة بررسی این ارتباط نیز نیازمند بازتعریف است. بنابراین نحو

اش از طبیعت جدا نبوده و کتب و آثار بسیار زیادی در سراسر ادبیات از روز پیدایی

جهان حاصل الهام مستقیم یا غیرمستقیم از طبیعت بوده و صفحات بسیار زیادی از 

زیست، های محیطمحیطی و بحرانزیستگیری نقد تر از شکلادبیات جهان بسیار قبل

تحت تأثیر توصیف طبیعت، بازتاب ارتباط انسان و خدایان طبیعی و انعکاس اساطیر و 

ها نیز، قبل از است. درنتیجه بخش عظیمی از پژوهش های حیوانی و طبیعی بودهتمثیل

طبیعت در رابطۀ انسان و »هایش، این ارتباط را با موضوع پیدایی این نقد و نگرانی
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محیطی هم به بررسی همین مسئله بپردازد، اند. لذا اگر نقد زیستتحلیل کرده« ادبیات

 است.  ای نزده حرف تازه

دلیل گستردگی و پیوند با است و بهتری و خالقانه های تازهاین نقد نیازمند بحث

توان پیوند می های جدید و ترکیبی دارد. مثالًهای زیادی برای ایدهسایر علوم، ظرفیت

شناسیِ محیط پژوهی، مارکسیسم، زمینآن را با علوم اجتماعی، اقتصاد، فمینیسم، آینده

-گیری ایدههای دیگر تحلیل کرد که قطعاً حاصل این سنتز به شکلاثر و بسیاری دانش

ها، رویکردها و حتی نظریات جدید خواهد انجامید. اما در ایران غالباً رویکرد 

است که قبالً باعنوان حضور طبیعت در آثار ادبی و  بُعدی و تکراریتکپژوهشگران 

ادبیات اقلیمی تحلیل شده بود. البته این مشکل زاییدة ناآگاهی محققان این عرصه از 

 معتقد است: 15های علوم تجربی و انسانی است. مارشالمحیطی و دیگر دانش علوم

می و معنوی از روابط بین معنای شناخت علبه محیطیاگر آگاهی زیست

دهیم موجودات زنده، شامل انسان و محیط اطرافش، باشد، پس آنچه ما انجام می

ای نیست. همان نقدهایی که مفاهیم شعر شبانی، رمانتیسم چندان موضوع تازه

هایی که در اند و یا آن امریکاییءلطبیعه و... را معنا و تفسیر و مطالعه کردهماورا

اند، کنندة داستان معرفی کردهعنوان کاراکتر یا عامل تعیینمکان را بهقرن نوزدهم 

 محیطیکردند؟ نقد زیستها رابطۀ انسان و طبیعت را بررسی نمیآیا همۀ این

 :1994حساب آورد )های جدید، آگاهی و دانش جدید را هم بهمعاصر باید ایده

7 .)   

محیطی نمایش بسامد کنیم که نقد زیستبنابراین باید در آغاز این مسئله را روشن 

هایی را که حضور طبیعت در آثار ادبی نیست. امروزه بسیاری از پژوهشگران بررسی

-معطوف به بیان حضور عناصر طبیعی در اثر ادبی است، بدون توجه به بحران زیست

ان اند. به بیمنتشر کرده« محیطینقد زیست»باعنوان  ای،رشتهمحیطی و رویکرد میان



 40 / شمارة 90 سال                                                                                    911

اشتباه گرفته « بررسی طبیعت در آثار ادبی»ها این نقد را با رویکردهایی نظیر آن تر،ساده

اند. برای مثال محیطی است، غافل شدهای که در نقد زیستو از تحلیل و نقد چندالیه

های مفهومی که تحت تأثیر بر فراوانی و بسامد استعاره« گرااستعاره و نقد بوم»مقالۀ 

عی و محیطی بودند، تأکید دارد و درحدِ توصیف باقی مانده و متناسب با عوامل طبی

محیطی به تحلیل نپرداخته است )راکعی و حشکوایی، اهداف و الزامات نقد زیست

« هرمزگان شاعر زنانِ شعر از گرایانهخوانشی بوم»(. همچنین مقاالت 11: 9914

 در طبیعت هایاز سمبل راییگبوم خوانش»(، 9911داری، سعیدی و عبادتی، )تمیم

در  طبیعت»( و 9914زاده، سرافراز و مطلب)اسبق« فراست و سپهری رابرت اشعار

( درحدِ 9911مقدم، )خراسانی و داوودی« گرامبو نقد دیدگاه از ایرانی عامیانۀ هایقصه

اید اند. در توضیح بذکر فراوانی عناصر طبیعی و توصیف طبیعت به بررسی اثر پرداخته

گفت لزوماً بسامد استفاده از کلماتی همچون درخت، سبزه، گل و حیوانات دیدگاه 

ای را رساند؛ چراکه کمتر شاعر و نویسندهمحور بودن نویسنده را نمیمحیطزیست

توان یافت که طبیعت منبع الهام او نباشد، صور خیالش با طبیعت پیوند نخورده و می

باشد. بیان عالقۀ خالق اثر به طبیعت و ر نداشته طبیعت و ارکان آن در اثرش حضو

ها پیش، از آن بسیار حضور طبیعت در آثار او، شرح بدیهیات و مکررات است که سال

های ساده، شاعر یا نویسنده را توان با استناد به همین استداللاست و نمی سخن رفته

کوشد این نقد می؛ بلکه محیطی نامیدمحور خطاب کرد و یا آن نقد را نقد زیستمبو

 محیطی پررنگ کند.های زیستهدایت این عالقه را در راستای جلوگیری از بحران

گرا تأثیری بر سبز شدن جهان نداشته باشد، عمالً شکست خواهد بوماگر کار منتقدان »

نقد و محیطی ایران، مرز مشخصی بین بومدر نقد زیست .(Crockett, 1994: 4)« خورد

 نماید. های مشابه وجود ندارد و تفکیک آن ضروری میدیدگاه
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« سازی شهادت در آثار سلمان هراتیبوم در مفهومنقش زیست»در مقالۀ 

زیستش، یعنی شمال ایران، به تأثیر محیطگیری شده است که نویسنده تحت نتیجه

ها ههای محیطی نظیر آتش، ستاره و نور آفتاب بیش از سایر استعاربرخی استعاره

حساب فرد شمال ایران بهبههای منحصرتنها ویژگیها نهاست. اما این استعارهپرداخته 

گرفته های ایران هستند، نه هوای مهآیند، بلکه بیشتر یادآور نواحی مرکزی و بیاباننمی

بهره دیگر حتی شاعرانی هم که از طبیعت غنی شمال بی سویو بارانی شمال ایران. از 

سازی مفاهیمشان به توصیف ستاره و نور و درخت و سبزه منظور ملموسبه بودند،

اند. از طرف دیگر این مقاله فقط به انعکاس بسامد حضور طبیعت در آثار روی آورده

ک. پردازد )رمذکور، بدون تحلیل و بررسی دقیق نحوة ارتباط انسان و طبیعت، می

 (.  9911پور، عباسی و شیرین

اند. درست است که گرفتهنیز این نقد را با ادبیات اقلیمی اشتباه  هابرخی پژوهش

شود، منظور از اقلیم و محیطی شمرده میهای نقد زیستاقلیم و محیط یکی از مؤلفه

محیطی، محیط فیزیکی یا به عبارت دیگر اکوسیستم طبیعی و محیط در نقد زیست

گرایانۀ نقد بوم»ه آن محل. مقالۀ زیستی و جغرافیایی است، نه عناصر فرهنگی مربوط ب

بدون محور قرار دادن محیط و طبیعت و توجه به تأثیر و  «اشرف درویشیانآثار علی

تأثر فرهنگ و محیط، فقط به بررسی عناصر فرهنگی، آداب و رسوم، باورهای محلی، 

آثار  عیدستی و عموماً عناصر فرهنگی و اجتما ها، صنایعها و لهجهاماکن زیارتی، کنایه

پردازد و فقط در بخش کوتاهی، به بسامد عناصری همچون گل، درخت درویشیان می

نماید در این مقاله آنچه به آن توجه نشده، خود کند. چنین میو کوه اشاره می

زیست و طبیعت باشد. گفتنی است که در بخش مبانی نظری مقالۀ مذکور، دقیقاً محیط

ها در ازبین رفتن زیست و نقش جنگان در محیطهای محیط، دخالت انسبه بحران
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اکوسیستم، تجربیات زیستی و ارتباط انسان با اکوسیستم اشاره شده )ساالری، یزدی و 

گسیختگی و تناقض میان مباحث نظری و همنوعی از( که 999ـ999: 9914، نیایوسفی

تأثیر  هنگی تحتنمایاند. درست است که بسیاری از عناصر فربحث اصلی مقاله را می

بوم ایجاد گیرد و یا عناصر فرهنگی تأثیرات بسزایی در تغییر زیستمیبوم شکل زیست

کند؛ اما مسئله این است که پژوهشگر اصالً به تحلیل این رابطه و چگونگی آن می

فراوانی استفاده از عناصر فرهنگی را توجه نکرده، بلکه بیشتر پژوهشی را رقم زده که 

  است.گرا را بر آن نهاده ده، ولی عنوان نقد بومبررسی کر

یافتند و عموماً به در میان مقاالتی که در آغاز پیدایی این نقد در ایران نگارش 

های نو و خالقانه آن، پرداختند، تعریفی کلی و مبهم از این نقد، بدون توجه به جنبه

جهت طرح مسائل ( به9919) نسامیاز حبیبی« گرایانه با شبیروبومنقد زیست»مقالۀ 

گرای ایران مطرح نبود، ازجمله معرفی سابالیم، تری که قبالً در نقد بومبسیار تازه

عنوان عنوان کلیدواژة مهم این نقد، تعاریف طبیعت، توجه به محیط بهوحش بهحیات

 کنشگر، مقالۀ ارزشمندی است.  

  محیطی. تعیین مرز جهان غیرانسانی در نقد زیست2ـ1

اگر این نقد بررسی رابطۀ انسان با جهان غیرانسانی در ادبیات باشد، دانستن چیستی و 

است و  نقد امری ضروریمعنای جهان غیرانسانی و گسترة مرزهای آن در بوم

توجهی به آن در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی، فهم صحیح این نقد را بی

زیست تمام چیزهای پیرامون منظور از محیطاست. آیا ازاساس با مشکل مواجه کرده 

 انسان است یا منظور طبیعت، مکان یا اکوسیستم است؟  
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، 91تعبیر الکساندر کوایرای مدرن و محصول تغییر پارادایمی و بهزیست ایدهمحیط 

است: آمده  دانشنامۀ رشدکران است. در حاصل گذار از جهان بسته به کیهان بی

؛ و این «شودها زندگی جریان دارد، گفته میهایی که در آنمحیط ۀبه هم زیستمحیط»

یاد « مکان»از این مفهوم باعنوان هم مرز و شامل تمام کرة خاکی است. برخی تعبیر بی

(، این نقد 6 :1994عقیدة گالتفلتی )نقد است. بههای بومکنند که یکی از کلیدواژهمی

های ادبی، جهان دارد. در بسیاری از تئوری« مکان»یک پا در فرهنگ و پای دیگر در 

دهد تا حدی گسترش میمحیطی معنای جهان را بهمعنای جامعه است؛ اما نقد زیستبه

« مکانی»همۀ تجربیات بشری را تجربیات  99ول گریتمام اکوسفر را دربر بگیرد. راک

انۀ مردم، با زمینی که ناپذیرِ روزداند که برای فهمیدن این بُعد از تجربۀ عمیق و گریزمی

است، به چیزی فراتر از کلماتِ روی کاغذ نیاز است و آن شان را ممکن ساخته زندگی

اند. اکولوژی به آن ساختههایی که راجعچیزی نیست جز تصور مردم از زمین و داستان

شماری که و مناظرطبیعی بی« مکان»ادبیات سخن گفتن درمورد متونی است که بر 

آن را زهدان سرنوشت  91کند که دیوید کوامنسازند، تأکید میروزانۀ ما را میهای متن

معادل « مکان»رسد از دید غالب منتقدان، نظر میبه (.Ryden, 1994: 8-17نامد )می

توان با اندکی مسامحه آن را معادل همان مفهوم زمین که در بحث جهان است و می

مکان در این مفهوم، به گستردگی  تعریف نقد گذشت، درنظر گرفت. زمین و

های تواند تمامی محیطزیست و جهان است، مرز مشخصی ندارد و میمحیط

  اصطالح طبیعی و غیرطبیعی اطراف ما را دربر بگیرد.به

گرا، دانند و معتقدند در نقد بوممی« طبیعت»زیست را معادل برخی دیگر محیط

در هر دورة تاریخی و در هر موقعیت « طبیعت»دانستن مواردی ضروری است. مثالً 

جغرافیایی، تحت تأثیر تحوالت سیاسی، اجتماعی و مذهبی از دید نویسنده و 
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شود. بندی مییابد و جزو کدام دسته از انواع طبیعت طبقهپژوهشگر چه معنایی می

و پاسخ به این سؤال ‘ طبیعت’در گرو فهمیدن درست مفهوم  محیطیآیندة نقد زیست»

زیست مفهوم (. آنان که از محیطBanting, 2015: 12« )ترین مسئلۀ این نقد استمهم

اند به این کنند، برای تعیین مرزهای دقیق این تعریف در تالشرا برداشت می« طبیعت»

هم بخشی از طبیعت است یا خیر؟ اگر از آن جداست،  دهند: آیا انسان سؤال پاسخ

ها بر اهداف این نقد و نحوة تعریف آن ین پرسشچگونه از آن جدا شده؟ پاسخ به ا

وجود آمدن مفهوم دوئالیسم یا تقابل دوگانه در اثربخش خواهد بود. این مسئله باعث به

نقد نامۀ کتاب ( در قسمت واژه183 :2004است که گرارد ) محیطی شدهنقد زیست

طبیعت، / فرهنگ کند.های این نقد یاد میعنوان یکی از کلیدواژهاز آن به محیطیزیست

 هاآن درگرا هستند که های مطرح در نقد بومبخشی از تقابل طبیعت مرد/ زن و بشر/

درنتیجه انسان برتر از طبیعت است و همین تفکر دوم برتری دارد.  ةنخست بر واژ ةواژ

اش شد. گروه دیگری باعث پیدایش اندیشۀ جدایی انسان از طبیعت و خودبرتربینی

 نه جدا و غیرطبیعیو  طبیعت هایی ازبخش را بشر و فرهنگ انسانی، 91تنظیر آرن

مطرح « انگاری افراطییگانه»و « انگاری برابرگرایگانه»کنند که با دو رویکرد تلقی می

بخشی از طبیعت و مانند سایر حیوانات بخشی  را انسان ۀگونشود. رویکرد نخست می

ه به اکوسیستم و فرایندهای طبیعت وابستا ی بقبراداند که میاز همان داستان فرگشت 

کند، رفتار طبیعی دهد و تولید میاست. براساس رویکرد دوم، هرآنچه انسان انجام می

بشر از طبیعت گیرد که براساس آرای آرنت و واتسون، نتیجه می 14اوست. آت

خود را از ، کردهاعطا  اوهایی که فرایندهای طبیعی از ابتدا به زیرا با فعالیت؛ جداست

 (. 11: 9911؛ آت، Watson, 1983: 252-253ست )ا کرده طبیعت جدا
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دانند. گلوتفلتی می« وحشحیات»برخی هم اکوکریتیسیزم را بررسی رابطۀ انسان و 

وحش مفهوم طبیعت»کند که نقد این سؤال مهم را مطرح میم( در حوزة بو5 :1994)

( پیشینۀ هر تحقیقی 12 :1994) 19کوک نانسی«. ست؟ادر گذر زمان چه تغییراتی کرده 

داند و این دو را می« وحشحیات»و « طبیعت»در این حوزه را مستلزم دانستن معنای 

که در کنترل  مکانیوحش را حیات فرهنگ واژگان انگلیسیداند. دارای یک معنا می

هوایی قابل ودلیل سختی زیست و شرایط سخت آب، معنا کرده که بهانسان نیست

( آن را موضعی از طبیعت 60 :2004کشت و زرع و احداث شهری نیست. گرارد )

ترین ساختار در عبارتی قویو شهرنشینی آلوده نشده و به داند که توسط انسانمی

های های مختلف و زیستگاهزیست جهانی جدید است که از گونهدسترس از محیط

نشده و مبرا از حش تحت تملک حیوانات، راموکند. بنابراین حیاتخاص محافظت می

قوانین اجتماعی شهرهاست و تسط نداشتن انسان بر چنین محیطی نمایانگر ضعف 

نسامی، کنند )رک. حبیبیآدمی و شکوه طبیعت است که از آن باعنوان سابالیم یاد می

زیست (. با توجه به آنچه گفته شد، سه نوع برداشت از مفهوم محیط 941ـ949: 9919

 نقد وجود دارد:بوم در

های طبیعی و غیرطبیعی، را شامل جا، اعم از محیطمعنای عام، همهبه«: مکان» .9

 زیست و زمین بیان شد، نزدیک است.شود و به تعریفی که از محیطمی

معنای مکانی دور از مناطق شهری و مناطق تحت رسد بهنظر میبه«: طبیعت» .1

 سکونت انسان است.

زیرمجموعۀ طبیعت و خارج از کنترل انسان است و غالباً در «: وحشحیات» .9

 گیرد. تعاریف در کنار طبیعت قرار می
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طرق مختلف معنا نیستند و هرکدام در مناطق مختلف دنیا بهاین مفاهیم به یک 

شوند. همچنین این های متنوعی میها و رتوریکگیری استعارهفهمیده و باعث شکل

اند که انسان و سرزمینش با آن تاریخ، اسطوره و عوامل متعددیتعاریف تحت تأثیر 

است. بنابراین هر مکان، نقد منحصر به خود را خواهد داشت و درنتیجه درگیر بوده 

امریکا، اروپا و آسیا و حتی کشورهای مختلف و گاه شهرها متفاوت  محیطینقد زیست

کدام مفهوم دقیق و صحیح است. آنچه درستی تبیین کرد که توان بهخواهد بود. لذا نمی

گرا مرزهای جهان غیرانسانیِ اثر را شناسایی کند. اهمیت دارد این است که ناقد بوم

تبیین مرزها و تعریف جهان غیرانسانی از دیدگاه صاحب اثر و اینکه این تعریف تحت 

بررسی  ای بنیادی است که کمتر منتقدی درای پدید آمده، مسئلهچه عوامل بینارشته

است. توجه به نوع محیط و مکان اثر موردی آثار در مقاالت مورد بحث بدان پرداخته 

گرایانۀ با نقد بوم»های گوناگون اولین بار در مقالۀ و شناسایی آن و تعاریفش از جنبه

مورد توجه قرار گرفت و نوع طبیعت مورد بحث نویسنده تحت عناوین « شبیرو

نقد »(. مقالۀ 994ـ14: 9919نسامی، عت تحلیل شد )حبیبیوحش و طبیسابالیم، حیات

زیست نیز با تفکیک محیط« گرایانۀ داستان کوتاه از غالمحسین ساعدیبومزیست

طور غیرمستقیم های شکوهمندانه و خشن طبیعت بهمصنوعی و طبیعی و اشاره به جلوه

(. 9919بابایی، ش و گلمحیط اثر دارد )آلبوغبیسعی در تبیین مفاهیم و مرزهای زیست

توجه به « اثر گلی ترقی درخت گالبیگرایانه از داستان کوتاه خوانشی بوم»در مقالۀ 

محیطی و ارزش و جایگاه آن و نیز محدودة جهان زیست« طبیعت»روند تغییر معنای 

وضوح پیداست که در رفتار وی با طبیعت تأثیرگذار است در ذهن نقش اول داستان به

جز مواردی که ذکر شد، توجه به مقولۀ مهم تبیین مرزها و مفاهیم (. به9910)نیازی، 

 زیست در میان مقاالت مورد بحث دیده نشد. محیط
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 محیطیای بودن نقد زیست. بینارشته1ـ1

محیطی در محوری و لزوم توجه به آگاهی زیسترشتگی، بحرانبرای درک اهمیت میان

گیری این نقد و زمینۀ های شکلکه یکی از پایه وشبهار خامنقد اشاره به کتاب بوم

تعامل نقد نتیجۀ ست. بوممحیطیِ ساختِ بشر است، کافی ااصلی آن فجایع زیست

از را باید هم  بنابراین آن ؛است آن گینتفسیر فره و شناختی از طبیعتمعلومات بوم

تنها باید ا نهگریعنی پژوهشگر بوم؛ فرهنگی بررسی کرداز نظر هم  و علمینظر 

تجربی و محیطی هم باشد؛ تا جایی که  متخصص مسائل ادبی، بلکه آشنا با مبانی علوم

عناصر مختلف یک منظره مانند صخره، خاک، درخت، گیاه، »، بتواند 11از دیدگاه شیز

شناسی، جانورشناسی، شناسی، گیاهرودخانه و... را در ارتباط با مالحظات زمین

شناسی ببیند و ی و همچنین مباحث اخالقی و اجتماعی و روانهواشناسی، اکولوژ

  نویسد: گرارد می .(11 :1994« )کند توصیف

را شناسی رایج در بوم هایبحث در مشارکتشناس صالحیت شاید نقادان بوم

 حد امکانای فراتر بروند و تا ، ولی باید از محدودة مرزهای رشتهباشند نداشته

ناس باید بداند که دربارة اصل شنقاد بوم. را بیشتر کنند شناختی خودبوم معلومات

 کردن های احتمالی برطرفماهیت و راه، حدود و ثغور، محیطیای زیستتهدیده

 (. 6-5 :2004) های جدی وجود داردها بحثآن

زیست نیست. البته این نقد محدود به بررسی رابطۀ بین دو دانش ادبیات و محیط

توجهی به ارتباط آن با مبانی های این مطالعات بینماید یکی دیگر از کاستییچنین م

فلسفی و معرفتی از یک سو و مباحث اجتماعی، اعم از اقتصاد، سیاست، قدرت، 

طور که داری، از سوی دیگر باشد. همانشدن و روابط سرمایهایدئولوژی، جهانی 

نظر دارند، باید رایان دیگر بر آن اتفاقگگلوتفلتی، ریدن و نانسی کوک و بسیاری بوم
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 مانندهایی محیطی در ارتباط با رشتهادبی و گفتمان زیست بین مطالعاتنقد دید در بوم

چه تلفیق و ، هنر و اخالقشناسی، بیولوژی، جغرافیا، زمینشناسی، فلسفه، روان تاریخ،

xix; Cook, Ryden, 1994: 9; Glotfelty & Fromm, 19 :95) دارد پیوندی وجود

ای آن است که با رشتهمیان یهایکی از مشکالت رویکردحال،  با این (.4 :1994

شوند و ترکیب میشناسی علوم گوناگون ها، مبانی شناختدرنوردیدن مرز دانش

دلیل تنوع بهیابد. البته کاهش میتحلیلی و انسجام نظری پژوهش  دقت درنتیجه

اصوالً امکان رسیدن به پاسخ واحد برای  ،علوم انسانیهای مختلف ها در شاخهنگرش

 گیر معتقد است:   .استزیست دشوار بحران محیطحل 

سپس مشکالت کلی  و جامعه بتواند خود را به خودش بازنمود حتی امکان اینکه

اقتصاد، قانون، علم، سیاست،  چراکه ؛دور از دسترس است جامعه را تعریف کند،

. کنندروش خاصی جهان را رمزگذاری میش هرکدام بهپرور مذهب و آموزش و

ها متفاوت محیطی و نحوة واکنش به آنمشکالت زیست بنابراین تعریفشان از

   . (919: 9914)گیر،  است

محیطی، همانند یک اکوسیستم سالم، برای بقا نیازمند تنوع و برخورد نقد زیست

ازحد علومی شدن بیشتخصصی میان علوم مختلف است. این رویکرد همچنین مانع 

 اند.شود که امروزه از هم بسیار فاصله گرفتهمی

اند که نقد گرا در ایران مدعیشده در حوزة نقد بومتقریباً تمام مقاالت نوشته

انسانی و تجربی است ای بین گسترة عظیمی از علوم رشتهای میانمحیطی مطالعهزیست

محیطی بیندیشند. های زیستای برای بحرانتا چارهاند و مجموعۀ این علوم گرد آمده

های ای و دغدغهرشتهدرستی از وجوه میانهای نظری خود بهاین مقاالت در بنیان

کدام گویند، اما در عمل و در بحث اصلی مقاله هیچگرا سخن میمحیطی نقد بومزیست
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از این مقاالت به ادعای  کنند. از این میان، برخیاز این مسائل ذکرشده را بررسی نمی

های اند و با معرفی برخی جنبهای این نقد پرداختهخود وفادار مانده و به ابعاد بینارشته

کوشند میان این علوم با اثر مورد بحث ارتباط انسانی، میعلم اکولوژی و سایر علوم 

؛ 11 :9910؛ خسروی و کوپال، 94ـ11: 9911برقرار کنند )برای نمونه رک. عسگری، 

حال، در این مقاالت  (. با این10ـ11: 9919بابایی، ؛ آلبوغبیش و گل9: 9919پورقریب، 

گونه که شایسته است، با موازین و اصول علمی خود معرفی هنوز علم اکولوژی آن

و همچنان برای معرفی این علم به پژوهشگران ادبیات فارسی ظرفیت باقی است.  نشده

محوری این نقد بودند )رک. بشیریان و بینارشتگی و بحران برخی دیگر بااینکه مدعی

؛ خراسانی و 999: 9914نیا، ؛ ساالری، یزدی و یوسفی1ـ0: 9911سرشت، شایان

؛ راکعی و حشکوایی، 991: 9914زاده، ؛ سرفرازاسبق و مطلب99: 9911داوودی مقدم، 

 های علومسایر شاخه تنها به علوم تجربی و(، در قسمت بحث مقاله نه19و  14: 9914

اند، بلکه محدودة نقدشان از حوزة علوم ادبی، یعنی تصویرسازی، انسانی توجهی نکرده

رود. این نگاه محدود که فقط از زاویۀ ادبیات به شناسی، فراتر نمیاستعاره، نماد و زبان

محیطی و ایجاد تواند کار چندانی در زمینۀ آگاهی زیستنگرد، نمیاین نقد می

های تر، آنچه در بنیانهای آن انجام دهد. به عبارت سادهساسیت در آگاهی از بحرانح

شود، با آنچه در بحث محیطی مطرح میعنوان معرفی نقد زیستنظری این مقاالت به

اصلی مورد توجه است، فاصلۀ زیادی دارد و ارتباط چندانی میان بحث و مبانی نظری 

 شود.   برقرار نمی

جزو معدود مقاالتی است که « محیطی در اشعار گیلکیمین زیستمضا»مقالۀ 

محور را برای بررسی آثاری که در واکنش و نگرانی برای محیط دیدگاهی دغدغه

است و توانسته مخاطب خود را از ند، برگزیده اگرفته پذیر رشت شکلآسیب
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ند. از طرفی تا کند، بیاگاهاهایی که طبیعت و اکوسیستم رشت را تهدید میبحران

های آن ای خوبی میان ادبیات و اکولوژی و دغدغهحدودی توانسته رویکرد بینارشته

جای خالی سلوچ و فلسفۀ »(. مقالۀ 9911برقرار کند )رک. کیانپور و فیاضی، 

گرایی و نگاه چندجانبۀ سیاسی، مای بواز نظر معرفی برخی مفاهیم پایه« شناختیبوم

گرایانه، پیوستگی خوبی بین ، پسااستعمارگرایانه و عملانه، فلسفیشناستاریخی، جامعه

(. این 991ـ14: 9910است )رک. خسروی و کوپال، بحث و مبانی نظری برقرار کرده 

گرایانۀ بومبررسی زیست»انسانی در مقالۀ  همکاری رویکردهای چندجانبۀ علوم

( نیز مشهود است؛ 9919بابایی، )آلبوغبیش و گل« داستانی کوتاه از غالمحسین ساعدی

کوشد روابط انسان و محیط را در داستان در ارتباط با علوم دیگر نظیر چراکه می

محوری و نقش محوری و طبیعتشناسی شخصیت، مسائل جغرافیایی، میزان انسانروان

 کننده و دارای هویت بسنجد. عنوان عنصری تعیینکلیدی طبیعت به

محیطی را در متون هدف قرار دهند. اند آگاهی زیستوانستههای ما هنوز نتپژوهش

شاید به همین دلیل است که باوجود گستردگی حضور طبیعت در ادبیات، گالتفلتی 

راستی در است و بهها برنداشته معتقد است ادبیات چندان گامی برای سبز شدن اندیشه

محیطی را در باشِ زیستآگاهتوان یافت که ای را میاین زمینه کمتر شاعر و نویسنده

گرایانه از داستان کوتاه خوانشی بوم»انداز کند. در این میان، مقالۀ گوش مخاطب طنین

از معدود مقاالتی است که به تقابل فرهنگ و طبیعت با « درخت گالبی اثر گلی ترقی

بر نگاهی نقادانه و تحلیلی پرداخته و سعی  کرده نحوة این ارتباط و تأثیر انسان 

 طبیعت و بحرانی را که از سوی انسان متوجه آن است، تحلیل کند. 
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 ذاتی طبیعت . ارزش4ـ1

گونه که هست خود دارای ارزش است و باید آن را آنخودینقد، طبیعت بهاز دید بوم

سبب ارزش و جایگاهی که انسان مورد توجه قرار داد، نه به اش،و بنابه ارزش ذاتی

از آن، به طبیعت  و یا حتی لذت بصری و معنوی طبیعیی از منابع وردلیل بهرهبه

بازآفرینی  فقطسیاست سبز را  ئولیتنگرشی را که مس( 04: 9999بخشد. دابسون )می

ها دیدگاه بنیادی این نوع نگرش کند کهداند، رد و تأکید میعد روحانی زندگی میبُ

گیرد.  گرایی جایزیستبوط به محیطهای ذاتی مرتواند در قالب استداللنیست و نمی

های بشری به گرایی باشد و از دید و عنایتگرایی که همراه با انسانبوم ،ترتیب بدین

گرا، طبیعت برای اولین بار در تاریخِ نقد در نقد بوم .پذیرفته نیست زیست بنگرد،محیط

هایش، و بحران هاها، سختیها، زیباییو ادبیات، خودِ خودش است و با همۀ زشتی

و مزایا و منافعی که  های مثبت و منفیو جنبه مدارانهگذاری، نگاه انسانفارغ از ارزش

گیرد. برای مثال در اشعار سهراب، تمامی ارکان برای انسان دارد، مورد بحث قرار می

مگس از  نخواهیم»گوید: طبیعت، چه زشت و چه زیبا، دارای جایگاه هستند. وقتی می

و بدانیم اگر کرم / و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون/ گشت طبیعت بپردسران

دنبال بیان رمز، نماد یا (، به119: 9911)سپهری، « نبود، زندگی چیزی کم داشت

نهد و مخاطبش را پذیرد و ارج میگونه که هست، میاستعاره نیست؛ بلکه طبیعت را آن

اند. کرم، پلنگ و مگس، جدا از بحث خوبه احترام به قوانین طبیعت فرامی

ویژه است. بهشناختی و منافعی که برای انسان دارد، مورد توجه شاعر قرار گرفته زیبایی

محیطی اند. نقد زیستارزشپردازد که معموالً از نظر انسان منفور یا بیبه حشراتی می

 کند. توصیف می گونه که خودش هست، فارغ از نمادپردازی و استعاره،طبیعت را آن
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نقد به ظریفی هست که شاید تا کنون کمتر پژوهشگری در حوزة بوم در اینجا نکتۀ

رغم ظاهر عنوان نماد و استعاره ــ علیباشد: استفاده از طبیعت بهآن توجه کرده 

محور و درنتیجه داوری انسان محورش ــ باطناً دربردارندة نوعی نگاه انسانطبیعت

های اکوکریتیسیزم در اشعار بنیان»دِ عناصر طبیعی است. نویسندة مقالۀ درمورد نیک و ب

سازد زیست درک خود را میمعتقد است که رضا براهنی همسو با محیط« رضا براهنی

(. اما آنچه تحت 94: 9919گرایی آبشخور شعر اوست )صدرایی، و طبیعت و بوم

اد است و از این نمادها برای شده، بیشتر نمعنوان طبیعت در آثار براهنی منعکس 

کند، نه بیان تر مسائل اجتماعی ـ سیاسی استفاده میو ساده تصویرسازی و بیان جذاب

گونه که هست. او حتی گاهی در محیطی و یا نشان دادن طبیعت آنهای زیستدغدغه

ای هگربه»کند: خو تشبیه میها را به حیوانات درندهبعضی از شعرهایش بدترین انسان

های پست است. این نظام های هار نمادی از انسانجا( که گربه)همان« زنندهار کف می

مدار درمورد آید؛ بلکه نوعی داوری انساننظر نمیمحیطی بهفکری چندان زیست

ها در معنای منفی آن مورد ست که طبیعت خاصی دارند و صفات طبیعی آنحیواناتی ا

 از زبان برگگرایانۀ دفتر شعرِ نقد بوم»ور در مقالۀ طاست. همینتوجه شاعر بوده 

جامعه، وطن، دین و اعتقادات نویسنده از طبیعت متجلی »آمده است که « کدکنیشفیعی

( که این نیز اذعان به نمادپردازی شاعر با 99: 9911سرشت، )بشیریان و شایان« شودمی

از زبان کدکنی از طبیعت در عناصر طبیعی است. در بسیاری از مواقع، توصیفی شفیعی

دنبال محیطی بهنقد زیستاما ، نمادی از خودش، زندگی و عقایدش است. برگ

های ما از طبیعت نیست. در نماد و استعاره، بازهم وجوه واکاوی نمادها و استعاره

ها است. آنچین شده انسانی در نظر است. طبیعت خودش نیست، بلکه توسط ما دست

ترین خصایص به حیوانات شوند و یا زشتنسانی زیبایند، برگزیده میکه از منظر ا
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شود که می شود. در این رویکرد، ردِ پای انسان، انتخاب و سلیقۀ او دیدهنسبت داده می

تواند خود نوعی دستکاری و قضاوت در طبیعت است. نماد و استعاره نمیخودیبه

بنابراین آنان به محیط را توجیه کند.  محیطی نویسنده یا شاعر و یا عشقنگاه زیست

محورانه به کنند، نگاهی انسانهای طبیعی را بررسی میهایی که استعارهحتی پژوهش

ها، اغلب طبیعت در خدمت ستایش و دهند؛ چراکه در این استعارهموضوع را نشان می

شوند میگیرد و فقط آن دسته از عناصر طبیعی محل بحث واقع توصیف انسان قرار می

اند )مثل گل، نور، خورشید و کبوتر(، شناختی مورد تأیید انسان بودهکه یا از نظر زیبایی

ها و نمادهای طبیعی اند. در بقیۀ موارد، استعارهیا استفادة مفیدی برای انسان داشته

 وفایی است و روباه که نماداند؛ مثالً گربه که نماد بیاغلب القاکنندة بار معنایی منفی

دست از موجودات را معطوف به رد یا تأیید مکر و حیله است و اغلب زندگی این

بنابراین صرف حضور تشبیه، استعاره و نمادهای طبیعی نشانۀ است. انسان کرده 

پردازی کدکنی عینیتکند که شفیعیمحوری اثر نیست. همچنین این مقاله تأکید میبوم

هایش، طبیعت با مثالصیف نموده؛ اما در شاهدگونه که هست، توکرده و طبیعت را آن

است )رک. شده و دستخوش نگاه و داوری آدمی قرار گرفته تخیالت شاعرانه ترکیب 

 (.   99: 9911سرشت، بشیریان و شایان

گرا تلقی کرد، های طبیعی را چندان در دایرة نقد بومتوان مبحث استعارهلذا نمی

هایی که انسان از حیوانات و مسئله بپردازد که استعارهمگر اینکه به نقد واقعی این 

ها و یا حمایت از طبیعت گیری بحرانعناصر طبیعت ساخته، تا چه اندازه به شکل

محورانۀ خود مطرح مهای بواست؛ همان پرسشی که گالتفلتی هم در سؤالانجامیده 

طبیعت همواره در قرار گیرند. ها و تأثیراتشان مورد نقد عبارتی خودِ استعارهکند. بهمی

ها و آثار ما حضور داشته و عمر آن به قدمت طبیعت، ادبیات و حضور کالم و استعاره
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ها چگونه ای نیست؛ اما اینکه این استعارهما بر زمین است و بازگویی آن سخن تازه

و چگونه بر دستبرد و قضاوت ما بر  داوری و رفتار ما را با طبیعت هدایت کرده

است، بحث جذابی خواهد بود که پیش از این در نقد  بیعت و محیط نقش داشتهط

گرا در داستان استعاره و نقد بوم»مقاالت محیطی ایران مغفول مانده است. زیست

هم بدون تحلیل « سمبل در اشعار سهراب و رابرت فراست»و « چنبرمرد و از خم گیله

اند و شکل توصیفی پرداختهها بهاز استعارهو توجه به موارد مذکور، به ذکر تعدادی 

گونه که هست، بلکه از زاویۀ دید انسانی و قضاوت او در قالب نماد و طبیعت را نه آن

 اند. استعاره تحلیل کرده

 و نویسنده  اثر صحیح. انتخاب 5ـ1

در هر نگاری ۀ طبیعتمطالعمحیطی ( معتقد است نقد زیست13 :1994) 19اسالویک

نظر اند. بهتوجهاست که در نگاه اول به جهان غیرانسانی بیی، حتی متونی متن ادب

رسد این ادعای اسالویک اندکی مورد تردید باشد. سؤال اینجاست که آیا بررسی می

وجود آمدند که در آن، انسان خود همه نوع آثار، حتی آثاری که در دوران کالسیک به

امروزی در  زیستهای مخوف محیطام از بحرانکددانست و هیچرا از طبیعت جدا نمی

تواند در راستای بیان کم محسوس نبود، میآن دوران وجود نداشت و یا دست

محیطی گامی بردارد؟ گرا درجهت کاهش مخاطرات زیستها و اهداف نقد بومدغدغه

قطعاً تأثیر چنین آثاری در مقایسه با آثاری که بعد از انقالب صنعتی و در دل 

وجوی ها نویسنده مستقیماً در جستوجود آمدند و در آنمحیطی بههای زیستحرانب

محیطی و نجات طبیعت است و یا حتی زمانی که نویسنده آگاهانه یا آگاهی زیست

دهد، کمتر و یا ناچیز خواهد بود. به عبارت مهری قرار میناآگاهانه طبیعت را مورد بی
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محیطی چندان برجسته نیست یا بحران وجهۀ زیستها دیگر، بررسی آثاری که در آن

است، نتیجۀ کار  اش مسئلۀ جدی نبودهگیریمحیطی در آن اثر یا در دورة شکلزیست

نمایی عناصر انگیز خواهد کرد و ماحصل کار چیزی جز بزرگرا تکراری و مالل

لیل نیز باید آور گذشته نخواهد بود. بنابراین انتخاب اثر مورد تحطبیعت به سبک مالل

 هوشمندانه باشد.

اساساً آثار مناسبی « گرابوم نقد دیدگاه از ایرانی های عامیانۀقصه در طبیعت»مقالۀ 

های عامیانه در ایران، گیری قصهرا برای این نقد برنگزیده است؛ چراکه در دورة شکل

آمیز داشت. زیستی مسالمتخطری متوجه طبیعت نبود و انسان با محیطش هم

بود. درنتیجه بحرانی زمین و طبیعت عبارتی انسان خود را هنوز از طبیعت جدا نکرده هب

های محیطی وجود نداشت. بنابراین قصهکرد و اساساً دغدغۀ زیسترا تهدید نمی

واکاوی شوند، نه « بررسی رابطۀ انسان و طبیعت»توانند تحت عنوان قدیمی عامیانه می

گرایانه و ایتالو کالوینو: ادبیاتی نقد بوم». اما مثالً مقالۀ «محیطینقد زیست»ذیل عنوان 

ای را در انتخاب آثار و نویسنده آگاهانه عمل کرده و نویسنده« زیستدر خدمت محیط

زیست تقریباً در تمام آثارش هویداست. توجه به برگزیده که دغدغۀ محیط

زده در وا، انسان مصرفوغبار و آلودگی هگرایی در دنیای مدرن، بحران گردمصرف

ها و نقش زیست در فضای سیاه داستانخطر افتادن دنیا و محیطدنیای امپریالیستی، به

: 9911محیطی )رک. عسگری، گیری مخاطرات زیستپررنگ سیاست در شکل

های نویسنده مورد توجه قرار گرفته و ( در بخش قابل توجهی از داستان91ـ99

محیطی نزدیک کند. همچنین تمامی معیارهای نقد زیستتوانسته این مقاله را به 

تری های آگاهانهاند، انتخابهای معاصر نوشته شدهمقاالتی که در حوزة تحلیل داستان

بابایی، روند )برای نمونه رک. آلبوغبیش و گلشمار میمحیطی بهبرای نقد زیست
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سروی و کوپال، ؛ خ9919؛ پورقریب، 9919نسامی، ؛ حبیبی9910؛ نیازی، 9919

9910.) 

 گرا و کاربردی بودن . عمل6ـ1

تری برخی معتقدند که این نقد باید از حالت تئوریک خارج شود و صورت کاربردی

های سیاسی به خود بگیرد و به یک رشتۀ عملی تبدیل شود. درنتیجه در تغییر پارادایم

رویکردی اجتماعی و گرایی اساساً بومزیست تأثیر بهتری بگذارد. برای حفظ محیط

زدگی و با هدف سیاسی است که در واکنش به هجوم گستردة امپریالیسم و صنعت

معتقد است که این نقد نیازمند تغییر  10کوکینوز. وجود آمدزیست بهحفاظت از محیط

سمت کار واقعی در این جهان حد به زبان و سختی ارجاعات آن بهازاز تأکید بیش

« ایسم»به یک  محیطین امر مهم نباید اجازه بدهیم که نقد زیستاست. برای احقاق ای

دیگر برای انتشار مقاالت و نوشتار تبدیل شود و دیگر اینکه مانع آن شویم که این نقد 

 از یک نیاز اساسی اجتماعی و بحرانی به یک مولد برای کارخانۀ دانشگاهی تبدیل شود

(Cokinos, 1994: 3.)  های باز، وارد میدانی، آموزش در محیطاین کار با تحقیقات

های این بحران به عرصۀ واقعی جامعه و سیاست و تغییر در رویکردهای کردن نگرانی

واقعی مردم به هدف سبز شدن صورت بگیرد. هدایت صحیح این نقد در گرو شناخت 

 شناس است؛ کاری که در دل طبیعت و درعنوان محیطزمین از نزدیک و توجه به آن به

ها، همانند تعامل و ارتباط واقعی با آن است و محقق ادبی را از پای مقاالت و کتابخانه

کشاند تا بتواند روح واقعی زیست، به دل طبیعت میشناس و محقق محیطیک زمین

ارتباط فرهنگ و طبیعت را دریافت کند. قضاوت از دور درمورد طبیعت بدون احساس 

واسطۀ زیست واقعی دیگر جانداران یا تماشای بیها و های دریا، سختی صخرهشن

تماشای مناظر از نزدیک به مقایسۀ ادراک با نویسندة »زمین ناقص خواهد بود؛ زیرا 
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متن، بررسی فرگشت تاریخی محل و درک احساس واقعی محیط و عناصر طبیعت 

ی از . هدف بسیار(Scheese, 1994: 11)« کندمدارانه کمک میداوری انسانبدون پیش

رویکردهای نقد نظیر فمینیستی و مارکسیستی باال بردن سطح آگاهی خوانندگان و حتی 

ـ اجتماعی و رسیدن به تعادل  گرایانۀ سیاسیهای واقعی و عملتحریک آنان به فعالیت

آن با فمینیسم و مارکسیسم  ۀکه از مقایس طور، هماننیز ناختیشنقد بوماست.  سیاسی

گیری در جهت»اعتقاد گرارد، و به سیاسی است یوة تحلیل کامالًآید، نوعی شبرمی

شناسی به ما بوم(. 7 :2004« )نباید تردید کردشناس بوماخالقی نقادان  سیاسی و

ها ارزش و حقوق اخالقی اندازة انسانآموزد که تمام موجودات زنده و محیطشان بهمی

نزدیکی با تحوالت معطوف به  ۀبطشناختی رانقد بوم، جهت از اینو سیاسی دارند. 

 ،شناسهای بومتسنییفم .دارد سیاسیۀ زیست در فلسفه و نظریحفظ محیط

دنبال تلفیق مسائل به محیطیشناسان اجتماعی و طرفداران عدالت زیستبوم

پردازان و تفکرهای هآنچه منتقدان، نظری»و  مسائل اجتماعی هستند با محیطیزیست

 ,Heise) «هاستکند، هدف و آرمان سیاسی آنپارچه مینقد یکان بومگوناگون را باعنو

زیست، چه از طریق فرهنگ و چه از سایر مسیرها، حفاظت از محیط (.506 :2006

محیطی آگاه کردن سیاست راهی ندارد مگر اینکه وجهۀ سیاسی یابد. وظیفه نقد زیست

دیشی در این مسائل برای محیطی جهان و وظیفۀ سیاست بازانهای زیستاز بحران

جای توسعۀ پایدار، به آیندة ماندگار برای تمامی هایی است که بهمشیاتخاذ خط

در مفهوم  با بازنگری هوشمندانه بهار خاموشکارسون در های جهان بیندیشد. گونه

سیاست حاکم را در  شناسی را وارد سیاست و فرهنگ کرد،آلودگی، آشکارا مسئلۀ بوم

که به نتایج سیاسی کرد  طوری تألیفرا کتاب  و چالش کشیدطبیعت به مواجهه با

سمت اجرایی شدن و عمل واقعی در جهان بینجامد. درواقع او این نقد را به خاصی
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گرا نقد در ایران نیز نیازمند این مسئله است که آرمان منتقد بومپیش برد. مطالعات بوم

ادبی، محرکی برای عمل واقعی برای حفظ زیست در آثار در انتقاد از وضعیت محیط

اند و محیطیهای اساسی نقد زیستگرایی که از پایهطبیعت باشد. سیاسی بودن و عمل

شده در این کنند، در مقاالت ایرانی تحلیلهای مشابه قبلی جدا میآن را از پژوهش

( که 9919؛ پورقریب، 9911جز در موارد معدود )رک. کیانپور و فیاضی، پژوهش، به

زیست رشت و دیگری ارتباط یکی سعی در نشان دادن مشکالت واقعی محیط

چشم زیست و مسائل فمنیستی داشت، در بقیۀ موارد چندان بهمشکالت محیط

 های پیش روست. خورد و نیازمند توجه بیشتر در تحلیلنمی

 . نتیجه4

ران است که اساساً خصوص در ایمحیطی از نقدهای نوظهور در جهان و بهنقد زیست

وجود آمد. محیطی حاصل از آن بههای زیستزده و بحراندر واکنش به زندگی صنعت

تأثیر مشکالت کلی نقد، ترجمه،  ویژه ایران، تحتاین نقد در بسیاری کشورها، به

درستی و دقیق مورد توجه قرار فکر و... بهزیست برای جامعۀ روشنمطرح نبودن محیط

است. اشتباه گرفته شده « طبیعت در آثار ادبی»بسیاری از موارد با بررسی نگرفته و در 

های اصلی آن با ها و بحراناز این رو لزوم تعریف صحیح این نقد و شناخت دغدغه

عنوان موجودی مستقل و دارای هویت و ارزش ذاتی، زیست بهنگاهی تازه به محیط

ز را اصوالً معطوف به خود و منافعش معنا چیمدارانه که همهداوری انسانخارج از پیش

های مختلف در است. نگاه به این نقد از دریچۀ رویکردهای رشته کند، ضروریمی

گرایانه و سیاسی، شناخت ، آرمان عملای که در آن لحاظ شدهپیوستگی گسترده

صحیح محیط و تعاریفش از نظر نویسنده و پژوهشگر و انتخاب صحیح اثری که 
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اش در آن اثر باشد، ها و هویت واقعیتری معطوف به بحرانیست دغدغۀ تازهزمحیط

محیطی لحاظ شود تا بتوان آن را در بخشی از مواردی است که باید در نقد زیست

ها جدا کرد. بررسی پانزده مقالۀ محدودة این نقد پذیرفت و آن را از سایر پژوهش

دهد بسیاری از این مقاالت در تعریف مینقد در ایران نشان شده در حوزة بوممنتشر

محیطی با مشکل زیستِ اثر و رعایت الزامات نقد زیستصحیح و شناخت دقیق محیط

عنوان موجودی مستقل به دور از نگاه اند. پذیرفتن محیط و طبیعت بهمواجه

یباً بود و تقر مدارانه، بیشتر در مقاالتی که رویکرد نمادین داشتند، رعایت نشدهانسان

ای ندارد. محیطی ایران چندان جلوهآرمان کاربردی و عملی در مطالعات زیست

گرا و ضامن نجات های اساسی نقد بومکه این اصل مهم از ویژگی درحالی

محیطی و تلفیق آن با زیست است. ترجمۀ متون پایه و مرجع در نقد زیستمحیط

شناخت ابعاد گسترده و تازة های فرهنگی بومی در کشور امری ضروری جهت ویژگی

ساز تصحیح مشکالت این نقد در ایران و اثربخشی بیشتر تواند زمینهآن است و می

سازی برای پیشگیری از زیست و فرهنگتحقیقات و مطالعات در حفاظت از محیط

 تخریب آن شود.
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