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  گرا، رويكردي نو در نقد ادبي نقد بوم

  

زهرا پارساپور 
*

  

   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي زبان و ادبيات فارسي،استاديار

  چكيده

مباحث گيري   به شكلمحيطي، به بحران زيستهاي مختلف علوم انساني  واكنش شاخه

محيطي زيستشناسي  جمله زباناي از اي تازه رشته نميا
1

 اخالق يش،ها شاخه با زير

محيطي زيست
2

گرا نقد بوم و 
3

 دوم قرن كه در نيمةگرا  نقد بوم.  منجر شد در حوزة ادبيات

گرا در اين  بوم ناقد.   پردازد  ادبيات و محيط فيزيكي مي، به بررسي رابطةبيستم شكل گرفت

در اين مقاله ضمن بيان ضرورت نگرش . كند لحاظ ميمحيطي را  تزيسهاي   دغدغه،نقد

 دين و اخالق ،شناسي  زباندر حوزةگرا  هاي بوم  به معرفي گرايش،گرايانه در علوم انساني بوم

اصطالح  در پايان  كرده وهاي آن را تبيين گرا و موضوعات و روش  سپس نقد بوم؛ايم پرداخته

زمينه
4

 و نيز تفاوت حوزة -د با رويكردهاي گذشتة نقد ادبي است كه حلقة اتصال اين نق-

تواند راهگشا و  اين مقاله مي. ايم گرا توضيح داده معنايي و اهميت اين اصطالح را در نقد بوم

  .گرا باشد ساز نقد عملي بوم زمينه

  .گرا نقد بوم ،محيط زيست ،علوم انساني،  زمينه:هاي كليدي واژه

                                                 
 zparsapoor@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

 18/7/1391: تاريخ پذيرش    10/3/1391: تاريخ دريافت
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   و پيشينة پژوهشمقدمه

 فناوري و پيشرفت محصولقرن گذشته هرچند  هور بحران محيط زيست طي نيمظ

 بود، انسان متمدن را به ها سالهاي علوم تجربي و مهندسي در همين  انسان در شاخه

 مطالعات ،يجة اين بازبينينتدر. شتواداخويش گذشتة بازبيني افكار و عملكرد 

غرافيا، دين، فلسفه، زبان، ادبيات و ازجمله ج(اي ميان علوم مختلف انساني  ينارشتهب

اي  ينارشتهب درزمرة اين مطالعات گرا بومنقد . و محيط زيست شكل گرفت) اخالق

در اين نقد ضمن بررسي . پيوندد هم مي است كه دو حوزة ادبيات و محيط زيست را به

محيـطي و  يستز انسان و طبيعت در ادبيات، به چگونگي بازتاب مسائل رابطة

هاي تاريخي و مناطق مختلف جغرافيايي  هاي طبيعت در آثار ادبي در دوره هيـدپـد

 و ها فرهنگهاي مختلف نگرش به محيط زيست براساس  يوهش. شود پرداخته مي

شود با اين مطالعات، رويكردهاي نادرست  يمشود و نيز تالش  يماعتقادات واكاوي 

 - بقاي زمين استادامة الزمة كه -فرهنگي به محيط زيست اصالح و رويكردهاي تازه

  .در آثار ادبي جديد تقويت شود

اين رويكرد . م توسط ويليام روكرت ابداع شد1978گرا در سال  اصطالح نقد بوم

م در 1992 در سال  نشست ساالنة ادبيات و محيط زيستويژه پس از به آثار ادبي به

ستانجمن جديدي براي مطالعة ادبيات و محيط زيآمريكا و تشكيل 
5

 )ASLE(  مورد

م مجلة جديدي با عنوان 1993اعضاي اين انجمن توانستند در سال . توجه واقع شد

 در ادبيات و محيط زيستايرشته مطالعات ميان
6

 )ISLE( دو  طياكنون هم. دكنن منتشر 

ها كتاب و چندين انجمن علمي در   ده،گذرد گيري رسمي اين نقد مي دهه كه از شكل

 اما هنوز تا تثبيت مباني نظري و ؛گرايانه شكل گرفته است شي بومسراسر جهان با نگر

  فقط ناشناخته است ودر ايران اين نقد كامالً.  است در پيشعملي اين نقد راه درازي

هاي نخستين در معرفي  كه گام در سال گذشته سه مقاله در اين زمينه چاپ شده است

مقدم  از داوود عمارتي»ريتيسيزماكوك«: ند ازا اين مقاالت عبارت. اين نقد است
7

 كه در 

گراد  معرفي كتاب مهم
8

؛ذكاوت از مسيح »نقد آمدي بر بومدر« ؛ در اين زمينه است
9

 

.محمدناصر مودودياز » محيط زيست و ادبياتة اي بين دو حوز رشته جنبشي ميان«
10
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لوم وهشگاه ع در پژ1390 كه در سال  است برگرفته از گزارش طرحيرو ة پيشمقال

هاي  بر مقاله آنچه در اين مقاله افزون.    شداجرا» گرا آمدي بر نقد بومدر«انساني با عنوان 

هاي  ن با ساير نقدنيز ارتباط آ جايگاه چنين نقدي در علوم انساني و پيشين گفته شده،

 تا  شودتر بيان  مباحث نظري اين نقد روشن، تالش شده استهمچنين.   گذشته است

  .گرا فراهم آورد  نقد عملي بوماي ورود محققان به عرصةبرزمينه را 

  گرايانه در علوم انساني ضرورت رويكرد بوم

اي كه  ر و انديشهمحيطي حاصل فناوري بود و فناوري هم نتيجة تفك بحران زيست

چيز را براي او و در رابطه با نيازهاي او  ديد و همه  جهان خلقت ميانسان را در محور

 اين كنندة بار فهرست عوامل ايجاد ت يك براي اثبات گزارة اول كافي اس.كرد تعريف مي

 رفتن كاهش منابع انرژي، افزايش جمعيت، كاهش معادن، از بين: بحران را مرور كنيم

اي، تخريب   هوا، آلودگي آب، افزايش گازهاي گلخانهاندازهاي طبيعي، آلودگي  چشم

سهم گسترش ... . ها و دفع نامناسب زبالهها،  الية ازن، آلودگي صوتي، انقراض گونه

ز اين عوامل گيري هريك ا محور فناوري در شكل رويه و انسان شهرنشيني و رشد بي

هزار سال پيش تحول يافت؛  ، تمدن ده)16-15: 1382(گفتة پويمان  به. كامالً روشن است

 روي با اين حال در كمتر از دويست سال گذشته يعني دوصدهزارم درصد عمر حيات

  . طور جدي تغيير دهند ها توانستند سراسر فضاي زيست را به زمين، انسان

هاي كهن غرب  به باورها و انديشهبايست اثبات گزارة دوم مياما براي 
11

 .بازگرديم 

شود؛ زيرا زيربنا و پاية  گرا با آن مخالفت مي  عقايدي كه امروزه در نقد بومباورها و

محور  هاي انسان ها و ديدگاه نگرشاين . اند ت شده نادرست انسان با طبيعرفتار

روتاگوراسپ: اند  ساده حفظ شدههاي ها و عبارت صورت گفته به
12

، فيلسوف يوناني 

  انسان را محور»چيز است انسان معيار همه«سخن مشهور با قرن پنجم قبل از ميالد، 

 و هر  رندگان آسمان دريا، پاندر سفر پيدايش نيز انسان بر ماهي .داند  امور ميةهم

 ،انسان ويتوريايي، نقاشي مشهور داوينچي. شود  داده مي برترياي روي زمين جنبنده

دري بر  صورت ضرب درجهت افق و بهتصوير مردي درون دايره و مربع با دستاني باز 

 ي چيزهاية اصلي هندسي و همهاي ل شكة سر، اعضاي بدن انسان را اساس همباالي
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درباب «ة مقالالكساندر پوپ نيز در قرن هجدهم در . آيند م زيبا ميداند كه به چش مي

راه درست شناخت بشر . نگو خدا را بايد شناخت، خود را بشناس«: نويسد  مي»انسان

ها مجوزهاي فرهنگي عالي   مانند اينهايي ه و جملهاوير تصين اة هم.»نسان استخود ا

  .)Barry, 2002: 256( آيند شمار مي  بهمحور هاي انسان براي ديدگاه

  پيشرفت و آسايش بشردليل محور و به  فناوري نيز براساس اين ديدگاه انسانرشد

 ؛كم خود به يكي از مشكالت و مسائل جدي تبديل شد  اما كم؛صورت گرفت

مندي از شرايط  اي كه سالمت و حتي بقاي انسان را كه اولين شرط براي بهره گونه به

 ي نمانده است كه كاربرد علوم تجربي و مهندسيِ شكّ،مروزها.  تهديد كرد،ديگر است

هاي مختلف آن چندان عاقالنه نيست و  علوم انساني در شاخه وضع اعتنا به بي

از بين بردن اين پيامدهاي ، براي از سوي ديگر. همراه دارد پيامدهاي ناگواري با خود به

  . كمك گرفتهاي مختلف علوم انساني   شاخهبايست از ميناگوار نيز 

هاي پيشنهادي در علوم انساني چنين  حل  لزوم رويكرد به راهةجوادي آملي دربار

  :گويد مي

تأمين سالمت آن، اصول مبادي تبيين محيط زيست، ضرورت اهتمام به 

آن جهت   از،هاي نيل به محيط سالم و باالخره اهداف اصيل آن محيطي، راه زيست

سو و از سوي ديگر جزء وظايف بشري  يك حقوق اساسي بشر است از كه از

گيري  هاي بشري مايه گيرد و از قدرت است و تأمين آن از علوم انساني پايه مي

اثر نشناختن حقوق بشر يا انجام ندادن وظايف  ربكه تخريب آن نيز  كند چنان مي

مند انسان و جهان، پيوند انسان با خود،  تار نظامبشري است، الزم است كه ساخ

نحو اختصار معلوم  ه ارتباط انسان با جهان هرچند بهنسان با انسان و باالخر اةرابط

شود تا در پرتو آن، ضرورت تحصيل محيط سالم و لزوم حفظ آن روشن شود 

)1386 :19(.  

 رشد و  سبباند،  كرده مطرح آن را متفكران ديگر نيزاين رويكرد كه كمابيش

  تجربي و مهندسي،تلف علوم انسانيمخهاي  اي در حوزه رشته گسترش مطالعات بين

در حل  ها و راهكارهايي مؤثر حل راه  موجب شده است تا اين مطالعات.شده است

.    پيشنهاد شودهاي فلسفه، دين و اخالق مشكالت مربوط به محيط زيست در حوزه
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ست كه اگر بخواهيم براي حل بحران محيط ا  اينآيد  پديد ميجامشكلي كه در اين

 خواهد بود ها زياد حل  تنوع و پيچيدگي اين راه،لوم انساني كمك بگيريمزيست از ع

گير. آرن ايتا جايي كه 
13

بحران محيط د براي حل  امكان رسيدن به پاسخ واحاصوالً 

او . داند هاي مختلف علوم انساني دشوار مي ها در شاخه دليل تنوع نگرش زيست را به

 نيكوالس لومانسخن
14

كند كه حتي امكان اينكه  بيان مي» شناختي بومارتباطات  «را در 

 ، سپس مشكالت كلي جامعه را تعريف كند،جامعه بتواند خود را به خودش بازنمود كرده

 و آموزش و ،و، اقتصاد، قانون، علم، سياست، مذهبانظر  به. دور از دسترس است

فشان از  تعري؛ بنابرايندنكن  جهان را رمزگذاري ميروش خاصي  بهپرورش هركدام

  ).127: 1380گير، ( ها متفاوت است  واكنش به آنةمحيطي و نحو مشكالت زيست

ل روشن و مشترك علمي بهتر ح ل در ذهن ما شكل گيرد كه آيا راهاؤشايد اين س

 اين دو  نگارنده،نظر  به.و گاه متضاد علوم انساني نيستهاي متنوع و پيچيده  حل از راه

  رشد علم و بر اثر زيست محيط بحران،از سويي. ردزمان صورت گي  هم بايدرويكرد

هاي علمي براي  حل بايست راه اين رشد همچنان ادامه دارد و مي.  استفناوري

  از خود علم و،عبارتي به.  كردپيشگيري از بحران بيشتر را با اين پيشرفت همراه

 بسيار ،بته بهره گرفت كه ال است،وجود آورده ه براي حل مشكالتي كه خودش بفناوري

 سوخت ي كه جهت جايگزين اشاره كردهايي حل توان به راه جمله مياز. هم مفيد است

حل به كاهش آلودگي هوا، كاهش   است؛ اين راهفسيلي براي تأمين انرژي پيشنهاد شده

 بايست  مي، ديگر از سوي.كند اندازهاي طبيعي كمك مي حفظ چشماي و  پديدة گلخانه

هاي  ريزي ها برنامه كمك آن  تا به كردهاي تازه بسيج حل يافتن راهعلوم انساني را براي 

در نتايج تحقيقات ناقدان . دشودار   توقف و يا حل بحران جهتبرايخرد و كالن 

هاي عملكرد   و بسترها خاستگاهتوان   فرهنگ، زبان و ادبيات ميةدر حوزگرا  بوم

.ن پرداختاصالح آ طبيعت را يافت و به  دربرابرنادرست انسان
15

 به  رسيدن،البته 

ناممكن تنها  نه ،ها  تنوع و تكثر انديشهباوجودمختلف هاي  هاي مشترك در زمينه حل راه

  . بلكه ضروري است؛نيست

  



  19 شمارة/ 5 سال                                                                                   12

  گرايانه در علوم انساني  بومهاي گرايش

يي ها رشته ميانگيري   شكلموجبلوم انساني به محيط زيست هاي ع رويكرد شاخه

 محيط  ضمن شناختكوشند تا ، پژوهشگران ميها از اين شاخه يك در هر.شده است

براي .  مطرح كنندمحيطي  رفع بحران زيستهايي برايشنهاديزيست و مشكالت آن، پ

 م ناباست كه ها رشته اين ميانمحيطي يكي از  ل زيست ارتباط ميان زبان و مسائ،مثال

ربردي در مطالعات هاي كا گرايش  عنوان يكي از به »محيطي زيستشناسي  زبان«

گرايش به بررسي روابط متقابل ميان يك   اين.  مطرح شدم1990 ةشناختي از ده زبان

: 1386ي، ويس(پردازد  زبان خاص و محيط طبيعي و جغرافيايي گويشوران آن زبان مي

شند و اندي شناسان در اين مبحث به ارتباط ميان زبان، تفكر و محيط زيست مي زبان ).71

 در نگرش و تفكر و - دستورة واژگان و چه در حوزة چه در حوز- انمعتقدند زب

 محيط جغرافيايي چنين،هم . ما با محيط زيست مؤثر استرفتارنهايت در چگونگي در

محيطي به  شناسي زيست  زبانةرشت .ثيرگذار استأدر ساخت زبان در سطوح مختلف ت

محيطي زيستتحليل گفتمان انتقادي  اصلي ةدو شاخ
16

شناختي لوژي زباناكو و 
17

 

 كه متن - تحليل گفتمان، شرايط اجتماعي و فرهنگيي، درطور كل به. شود تقسيم مي

 شو هدفشود   بررسي و مطالعه مي در كنار خود متن- شود ها توليد مي تحت تأثير آن

هاي سياسي، فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و  )بافت(اين است كه نشان دهد زمينه 

هاي   و ارتباطات چگونه بر محتوا، معاني، ساختارها يا استراتژيشناختي كاربرد زبان

  يادشدهگيري ساختارها و بسترهاي گذارند و نيز تأثير گفتمان بر شكل متن اثر مي

 شامل كاربرد تحليل گفتمان نقد نيز  گفتمان بوم تحليل.)8: 1379 پور، بهرام( چگونه است

منظور كشف  يط زيست است كه به زيست و علم مح متون مربوط به محيطدربارة

 فرهنگ و محيط ، بررسي ارتباط ميان زبان.شود ها انجام مي ايدئولوژي نهفته در آن

وجود  با.اند گرا به آن پرداخته شناسان بوم  زبانزيست يكي از مباحث مهمي است كه

در شناسي   نقدهاي بوم تمام،پيچيدگي سطوح مختلف طيف وسيع پرسش و تحقيق و

 هم بر ؛ استدر ارتباط با جهان فيزيكي كه فرهنگ انسان اند  اساسي مشتركةياين فرض

مرتبط و وابسته بودن طبيعت گرا  بوم نقد. پذيردثير ميأ ت از آنگذارد و همثير ميأآن ت
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موضوع بحث خود قرار هاي فرهنگي زبان و ادبيات را  ساختهويژه هو فرهنگ، ب

  . شود ز مربوط مي زبان نيةرو به حوز اين  از؛دهد مي

 دين و  دارد،محيطي پيوند علوم انساني كه با مباحث زيستهاي  ديگر حوزه از

 ةش انسان به محيط زيست و نحو نگرآن برهاي  ثير دين و آموزهأت .ش استهاي آموزه

  دربارةتحقيق  بنابراين،. استناپذير انكارنظران  بسياري از صاحبگاهديدامل با آن ازتع

 ة شاخذيلاست كه  يسيار مهمبهاي ديني يكي از مباحث  منفي آموزهنقش مثبت يا 

محيطي اخالق زيست
18

 اخالق ةزيرشاخمحيطي  اخالق زيست. شود  مطرح مي

كاربردي
19

هايي   است كه ميان تفكرات نظري در رشتهاي رشته است كه مبحثي ميان 

اين  .كند ميرقرار سائل و معضالت عملي زندگي بشر پيوند ب فلسفه و الهيات و ممانند

هاي   نظريه در.كند مطالعه ميرا  ارتباط ميان انسان و ساير موجودات شاخه از اخالق

محورانه كه بيشترين  ديدگاه بوم. 1 : وجود داردمهممحيطي دو ديدگاه  ي زيستاخالق

و تحول در ) جوامع انساني( ناظر به ممانعت از توسعه براي سياستِارزش را 

 ة نظري.2. شود هاي در معرض خطر قائل مي حش و حفظ گونههاي حيات و عرصه

 محورانه كه بيشترين ارزش را براي تشويق توسعه و اشتغال اقتصادي قائل است انسان

دليل ارزش و  محيطي به  رعايت اخالق زيست، در ديدگاه اول).61: 1387، كامستوگ(

ي كه براي انسان دارند؛ اهميتي است كه براي طبيعت قائل هستيم فارغ از سود و زيان

در . رو ارزش يك خار در بيابان كمتر از ارزش يك گل در گلدان خانة ما نيست ازاين

م الز به اين دليل محيطي  اخالق زيستديدگاه دوم برعكس، احترام به طبيعت و رعايت

 او را تضمين ي پايدار،واقع درگذارد و ثير مياست كه در سالمت زندگي انسان تأ

  . كند مي

 يعني ارزش ذاتي را محورند؛ سنتي اخالق در غرب انسانهاي  بسياري از ديدگاه

سهم بيشتري از ارزش ذاتي را به انسان  ند و يا اينكه حداكثرا تنها براي انسان قائل

بر اين عقيده ) 8سياست، كتاب اول، فصل (براي مثال ارسطو  .دهند اختصاص مي

 & Brennan( طر انسان مهيا كرده استخا  بهچيز را صرفاً است كه طبيعت همه

Yeuk-Sze, 2011.(  
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 آن را  كهاي است رشته محيطي مبحثي ميان  اخالق زيستكرديمطور كه بيان  همان

 م1970 و 1960هاي   گسترش اخير اين رشته در دهه.اند  فلسفه نيز دانستهةزيرشاخ

،ژرفشناسي  بومارتباط ميان  .بوده است
20

حيطي و م ، اخالق زيست فمنيست

 ).Brennan, 2011( احث اين رشته استبجتماعي با علم سياست از مشناسي ا بوم

 جزء مباحث  را با محيط زيستنكنند تا اصالح رفتار انسا  تالش ميگرا منتقدان بوم

اخالق زمين  .شود  اخالقي قرار دهند كه گاه از آن به اخالق زمين تعبير مياساسي

  دهد  عضو و شهروند سادة آن تغيير مينقش انسان را از فاتح زمين به

  ).14: 1381، زاده وهاب( 

  بازتاب بحران محيط زيست در ادبيات

 اگر به دنياي ادبيات  ادبيات چگونه بوده است؟بازتاب بحران محيط زيست در اما

محيط زيست فكنيم، فضاي كلي آن را دور از مسائل ويژه دنياي شعر نگاهي بي معاصر به

. اي داشته باشد  بحران اشاره برآمده از اينبينيم كه به عوامل  شعري ميكمتر. يابيم مي

 ، دور از همة گذشتهدهند در همان فضا و محيط شاعرانة گويي شاعران ترجيح مي

حدودي  در رمان، تا. كنند توصيفمحيطي، دنياي تخيلي خود را زيستهاي  دغدغه

 مانند افزايش جمعيت، از  بحراني شهري با بيان بعضي از عواملتوصيف فضاها

ها و نقد آثار   پژوهشدر. اندازهاي طبيعي همراه است وا و از بين رفتن چشمآلودگي ه

گلوتفلتيچريل . محيطي نقشي ندارند ادبي هنوز مالحظات زيست
21

تا پيش از  

يعني بحران محيط  تحقيقات ادبي به اين امر مهم معاصر  معتقد بودنقد بومگيري  شكل

  :اند  ندادهناسبيپاسخ م زيست

وجود نداشت كه نهاد مطالعات ادبي از بحران  ايتا چندي پيش هيچ نشانه

اي، هيچ اصطالح مخصوصي، هيچ  براي مثال، هيچ مجله. محيطي آگاه باشد زيست

سي دربارة گويي و هيچ كنفرانو هيچ مناظره و گفت اشتغالي، هيچ متخصصي،

هاي ديگر در علوم  حالي كه رشتهدر. خورد چشم نمي ادبيات و محيط زيست به

  شروع به1970 ةو دين از دهشناسي  انساني، مثل تاريخ، فلسفه، حقوق، جامعه

محيطي  توجه به مسائل زيست مطالعات ادبي آشكارا بي. كردند» سبز شدن«گرايش  
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 مانند جنبش حقوق شهروندي و آزادي هاي اجتماعيبرخالف جنبش. باقي ماند

صت و هفتاد كه مطالعات ادبي را متحول كردند، جنبش محيط هاي شزنان در دهه

 ثير اندكي بر مطالعات ادبي گذاشتأرسد تنظر مي همان دوره به زيست در

)Glotfelty & Fromm, 1996: xvi(.  

 ،محيطي به آثار ادبي گذشته كنند با رويكرد زيست  تالش ميگرا منتقدان بومكنون ا

طول تاريخ با  دران به طبيعت و چگونگي تعامل اوضمن واكاوي و ارزيابي نگاه انس

با درنظر گيري آثاري فراهم آورند كه  طبيعت پيرامون خويش، زمينه را براي شكل

ي كه به ا گونه ؛ بهعرضه كنندبه طبيعت اي  محيطي نگرش تازه گرفتن مالحظات زيست

الح نگرش  كه نقد در اصي يعني همان نقش؛ انسان با طبيعت بينجامداصالح رابطة

  .انسان به نژاد و جنسيت داشت

  گرا چيست؟ نقد بوم

تشكيل  criticism و ecologyمخفف eco گرا از دو بخش   بوماصطالح ،لحاظ لغوياز

 ويليام روكِرت  راگرا اصطالح نقد بومم، 1978بار در سال  احتماالً نخستين .شده است

منظور  .دكار بر به» گرا  در نقد بومآزمايشي: شناسي ادبيات و بوم«اش با عنوان  در مقاله

 بود»  ادبياتةدر مطالعشناسي  شناسي و مفاهيم بوم كاربرد بوم «،گرا روكِرت از نقد بوم

 بيان كردگرا  اي از نقد بوم در كتاب خود تعريف تازه اما چريل گلوتفلتي ).xixهمان، (

 مقاالت و ة همباً تقريپس از او. گيرد تري از مطالعات را دربرمي  وسيعةكه گستر

نقد «:  اين تعريف را مبنا قرار دادند،هايي كه در اين زمينه نوشته شده است كتاب

در تعريفي  .)xxهمان، ( ».پردازد گرا به ارتباط ميان ادبيات و دنياي فيزيكي مي بوم

گرا به ارتباط ميان ادبيات و محيط زيست يا چگونگي  نقد بوم« :تر آمده است كامل

  .)Tošić, 2006: 43( ».پردازد تباط انسان با محيط فيزيكي در ادبيات ميانعكاس ار

هايي   طي ساليانگرا تعريف روكرت و گلوتفلتي بيانگر عميق شدن نگاه بوممقايسة 

قرار  مورد توجه آنچه در تعريف روكرت بيشتر. گذرد است كه از آغاز اين نقد مي

هاست  محيطي در آن د اصطالحات زيستثار ادبي و كاربر طبيعت در آ، بازتابگيرد مي

آوري اين اصطالحات  سوي جمع و گونه از نقد به سمت نوعي روش كار را در اين كه به
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 كه در قرن بيستم شكل است اين نوع نقد متناسب با آثاري. دهد در آثار ادبي سوق مي

  . كرد سو هدايت ميو همين سمتهاي ادبي را به  گرفت و نظريه مي 

در تحقيقات  .ثير تغييرات علمي بودندأادبي تحت تهاي  نظريه بيستمدرطول قرن 

اصطالحات د  مانند كاربر؛شد  ميپاي كاربرد اصطالحات علمي دنبالادبي رد

هاي  در داستان.  تكاملة مارك تواين از نظريةو استفادثوراودر آثار شناسي  گياه

 استفاده  فروپاشي آيندهشهر يا  تخيلي از اطالعات علمي براي ساختن آرمان-علمي

   .)Glotfelty & Fromm, 1996: 7( شد مي

 در پايان ثوراو. كرد كاربرد اين اصطالحات آثار ادبي را به دنياي علم نزديك مي

هاي مين جنگلهاي سفرش با عنوان  يادداشت مجموعه
22

فهرستي از اسامي درختان،  

دهد دست مي به ها ها و پرنده ها، درختچه گل
23

 هاي ريف در تع).393: 1375ري، خانل( 

 انسان با طبيعت  بازتاب رابطة بحث چگونگي بازگو شد،نقد  بعدها از بومتري كه كامل

درست  .محيطي دارد زيستهاي   دغدغه، ناقد در اين نقد.  د شدر آثار ادبي مطرح

ديدگاه خاص جنسيت بررسي ستي زبان و ادبيات را آگاهانه ازنيفم كه نقد گونه همان

هاي توليد و طبقات اقتصادي در خوانش  كند و نقد ماركسيستي آگاهانه به حالتيم

نظر اي را براي مطالعات ادبي درمحورانه د جهانگرا نيز رويكر بوم  نقد،متون توجه دارد

سو و  ادبيات در يك، گرا بوم نقددر  .)Abrams & Galt Harpham, 1388: 87( گيردمي

موضوعي گرا  بوم نقد بديهي است موضوع .ار داردمحيط زيست در سوي ديگر قر

 . تركيبي از علوم طبيعي و علوم انساني است،خالف معمولاست كه براي  رشته ميان

و ) در اكولوژي(از مباحث مادي اي   آميزه،شود  ميمباحثي كه در اين رشته مطرح

 و بقاي  كمك به حفظ،كنند و آن  ميمسائل معنوي است كه هر دو يك هدف را دنبال

  .انسان است

 مانند ؛پيشنهاد شده استاي  رشته ميان ة ديگري نيز براي ناميدن اين زميناصطالحات

،نقد ادبي محيط زيست
24

 مطالعات فرهنگي سبز
25

ها شاعرانه و بوم 
26

اما بسياري از  .

 زيرا هم كوتاه است ؛دهند را ترجيح مي گرا بوم منتقدان ازجمله گلوتفلتي اصطالح نقد

  .ودش مي استفاده گرا منتقد بوم و گرايانه بوم نگرش در تركيباتي مانند آساني   بهو هم
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 شناسي آن و روشگرا  بوم  نقد مطالعاتةگستر

 ژانرهاي ةهمگرا  بوم نقد.  گسترده است زياديداليل  بهبناگرا  بوم  مطالعاتي نقدةحوز

 مطالعات سبز را كه كردن گرا گسترده بسياري از منتقدان بوم.   دريگ ادبي را دربرمي

 انواع ادبي شامل داستان و ة در هم،تحليل مفاهيم متني مرتبط با محيط زيست است

 براي باال در قلمرو ادبي.   كنند ي علوم طبيعي و اجتماعي توصيه ميها شعر و نيز نوشته

و قرار » هاي محلي داستان«و » مشخصات بومي«بردن شأن و جايگاه نوشتار طبيعت و 

 .شد نمي داده  اهميت به آنتر كه پيششود  كوشش ميها در كانون ادبيات ن آنداد

هاي متنوع به طبيعت هستند كه برخاسته از تنوع فرهنگي و   نگاهدنبال  بهگرا منتقدان بوم

 هاي طبيعت ژانر نوشته. تنوع اقليمي است و در ادبيات ملل مختلف متجلي شده است

 مستقيم و شخصي خود را از ةدارد كه نويسنده تجربها اهميت   براي آنبه اين دليل

گويد كه خود در عالم خيال آن را  كند و ديگر از طبيعتي سخن نمي طبيعت بيان مي

ژانر وسيع نوشتار طبيعت. ساخته است
27

شكل  ي بهئتوصيفي صميمي، واقعي و جز 

اين . كند  نويسنده را آشكار مية كه احساس و درك برجست استمنثور از محيط طبيعي

تاريخ  : گسترده در اثر بسيار مشهور گيلبر وايتاي گونه   از ادبيات در انگليس بهشكل

و قدمت سلبومهطبيعي 
28

 نزديك و مهربان او به اين اثر نگاه. شدبنيان نهاده ) 1789( 

در آمريكا .  خاص از انگلستان روستايي بودةحيات وحش و موقعيت طبيعي در ناحي

  برترامماز ويليا) 1791( سفر به كارولينا، جورجيا و فلوريداار طبيعت  متقدم نوشتةنمون

 اثر هنري ،در اين ژانر بود  برجستهةاو نوشته شد و نمون  ازپيروياز آثاري كه به  .بود

والدنديويد ثوراو با نام 
29

 هاي  شخصي ثوراو در سالهاي هرب تجوالدن .)جا همان( است 

هاي اقتصادي و   اين اثر به زندگي شهري و دغدغهدر ثوراو.  استم1847 تا 1845

 آرامش و سادگي دليل نگرد و زندگي در دل طبيعت را به  منفي مي با ديديشغلي آن

نوعي تقابل ميان طبيعت و شهر و فرهنگ شهري  در اين اثر به. دهد  ترجيح ميشخاص

تايي مطرح  ميان زندگي شهري و روس ديگر آثارم؛ تقابلي كه دركني را مالحظه مي

مطرح است، تاحدودي از اين تقابل گرا  اي كه در نقد بوم گرايانه ديدگاه واقع.  شود مي

  .كند اين دو را با هم آشتي دهد دور است و تالش مي 
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ها نوشت فاجعه
30

مطالعات ادبيات و محيط   هستند كه درياز انواع ادبي جديدنيز  

ه مشكل خشونت و قساوت در ادب در اين آثار ب. است   شده توجهها  به آنزيست

يل ئهايي كه در جنگ اعراب و اسرا  آسيب، مثالبراي. شود  پرداخته ميمعاصر و مدرن

هاي  مده است، آسيبآوجود   نفوس انساني بهلحاظ  بهلحاظ روحي و رواني و چه به چه

و  هيروشيما ةفاجع ها، تبعيض نژادي، كشي نسل ،ها مثل زندان ابوغريب  زندانناشي از

كتاب  .ها پرداخت  و بايد به آن بازتاب يافته استغيره كه در ادبيات معاصر

شو از موريس بالننوشت فاجعه
31

 .هاست  نوشته اينةنمون 

 ،طول تاريخ است كه درهايي دگرگونيگرا  بوم نقدمطالعاتي در هاي  يكي از زمينه

است و در ده  پديد آمطبيعيهاي  در نگرش انسان به محيط زيست و جهان و پديده

 به شب  تغيير نگرش انسان براي مثال؛ منعكس شده استي گوناگونهاي لشك ادبيات به

 جغرافياي زيستي در سو،  يكاز.  به بيابانادراك بشرو ستارگان و يا تغيير نگرش و 

 نگاه انسان كويرنشين به  براي مثال؛هاي طبيعي مؤثر است ها به پديده تنوع نگرش

 از . متفاوت استستاني به خورشيد سرد كوهةمنطق ساكن در انبا نگاه انسطبيعت 

 در تغيير  جهان پيرامونش از گذر زمان و گسترده شدن آگاهي انسان،سوي ديگر

ها كه از   انسان با طبيعت در آثار حماسي ملت بررسي پيوند.نگرش او مؤثر بوده است

 ،اند  شكل گرفتههاي بعد نقركنند و مقايسة آن با آثاري كه در  روايت ميهاي دور  هردو

ضمن اينكه . ندد ما را در شناخت سير تغيير نگرش انسان به طبيعت ياري رساننتوان مي

نقد  مختلف نيز وسعت حوزة مطالعات بومهاي   نگرش انسان به طبيعت در ژانرمقايسة

   .كند  چندان مي دورا

 برديني و فلسفي ، نژادي، فرهنگي، تيهاي جنسي رويكردثير أگرا به ت بوم نقد

 نگاه دربارة ، براي مثال.پردازد  مي در آثار ادبيارتباط انسان با طبيعت چگونگي

پنداري يا تشخيص در  آراية انساندنبال  بينيم كه به  ميجنسيتي به طبيعت در ادبيات

 اين جنسيت گاه. شوند هاي طبيعي قائل مي  جنسيتي نيز براي پديده معموالً،متون ادبي

 توجيهي يافت؛ توان براي آن  و مي است ملت از زبان و اسطوره و فرهنگ هربرخاسته

 حتي.  دليلي آورد براي يك پديدهيتوان براي انتخاب جنسيت خاص گاهي نيز نمي

ها   كه جنسيت خاصي به آنبينيم  ميها و نمادها بعضي از جانوران در اسطوره مورددر
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 نگاه او به دختري ،نانگي است و اغلب آهو نماد ز،براي مثال. نسبت داده شده است

ياي آهو را به زن زيباي  در منابع عربي رؤ).312: 1383تاجديني، (جوان تشبيه شده است 

جمله در هاي جهان از  در فرهنگ اكثر ملت).45/ 1: 1381عبداللهي، (اند  عرب تعبير كرده

يل اين امر را ان دل و شايد بتو است  زمين زن و آسمان مرد دانسته شده،ادبيات فارسي

اساس اين نگاه برگرا  هاي بوم فمنيست.  باران دانستواسطة بارور شدن زمين به

اين اند و بر  طول تاريخ همراه ديده، ظلم به زمين را با ظلم به زن درجنسيتي به زمين

گونه  هرها دانستند و با آن طور كه خود را مالك زنان خويش مي باورند كه مردان همان

بررسي .  نگرش و رفتار مشابهي داشتند زمين نيز، دربارةكردند  ميخواستند رفتار كه مي

 ، كه البتهگشايد  مي فراروي مااي  گستردهنگاه جنسيتي به زبان و ادبيات زمينةاين 

. كندتواند ما را از مقصود دور   فمنيستي ميهاي يش گرا جملههاي يكسونگرانه از نگاه

 ة دو حوزبرخوردبر اينكه محل   عالوهنقد كنيم كه بوم با اين توضيحات مالحظه مي

 علوم انساني نيز گسترده ة آن در خود حوزةم تجربي و انساني است، دامنوسيع علو

شناسي،  زبان شناسي، شناسي، جامعه هاي روان  كه مباحث آن به رشتهاي گونه   به؛است

   .شود نيز مربوط مي اديان  وجغرافيا، تاريخ اخالق، فلسفه،

  نقدةوضوعات جذاب را در حوزاي از م هايي مجموعه الؤگلوتفلتي در قالب س

  بگشايداي را در مطالعات ادبي  تازهةتواند گستر ال ميؤكند كه هر س گرا مطرح مي بوم

 :ند ازا  عبارتها الؤس اين مجموعه.  معرفي كندگرايانه و روشي در تحقيقات بوم

 ده است؟ غزل چگونه نشان داده شطبيعت در - 

   دارد؟چه نقشيمحيط فيزيكي داستان در طرح اين رمان  - 

 شناسي است؟  تفكر بومهمسو با ،هايي كه در اين نمايشنامه بيان شده آيا ارزش - 

 ثير گذاشته است؟أفتار ما با آن تة ر ما از زمين بر نحوهاي هچگونه استعار - 

 صيف كنيم؟ ژانر توعنوان توانيم نوشتار طبيعت را به ميچگونه - 

نظر در جديدي در نقد ة مقولد بايمكان اجتماعي و جنسيت، آيا ةبر نژاد، طبق عالوه - 

  ؟ه شودگرفت

 آيا نگارش مردها دربارة طبيعت با نگارش زنان متفاوت است؟ - 

 ثير گذاشته است؟أ با جهان طبيعي ت رابطة انسانبه چه نحوي ادبيات بر - 
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 ول زمان تغيير كرده است؟طو بكر در چطور مفهوم طبيعت وحشي - 

ثيراتي بحران محيط زيستي به ادبيات معاصر و فرهنگ عامه أو با چه تاز چه راهي  - 

 نفوذ كرده است؟

 و مستندهاي يهاي تبليغات ها، شركت  خبرگزاري توانسته استچه نگرشي از طبيعت - 

 ؟ثير بالغي داشتهأ و چه ت كندطبيعت تلويزيوني را به خود جلب

 ثيري ممكن است بر مطالعات ادبي داشته باشد؟أچه تشناسي  علم بوم - 

 ؟ دارداي براي بررسي آثار ادبي چه آمادگي اين علم - 

جمله تاريخ، هايي ازمحيطي در ارتباط با رشته زيستبين مطالعات ادبي و گفتمان  - 

 ه تلفيق و پيوندي وجود دارد؟چ هنر و اخالق ،شناسي، تاريخ فلسفه، روان

)Glotfelty & Fromm, 1996: xix.(   

 توان تالش  مي نوشته شده است،گرا بوم  نقدةبا بررسي آثاري كه تاكنون درزمين

  :يافتدرنيز ها  ؤال را در يافتن پاسخ به اين سپژوهشگران

  اي وجود دارد؟ چه رابطه  انسان بر طبيعتةميان ظلم و ستم به زنان و سلط - 

  رهنگي بودن در تعارض است؟ آيا طبيعي با انساني و اجتماعي و ف - 

  ؟ چه تأثيري دارد ادبيات محيط زيست بر زبان و - 

  تصوير طبيعت در ادبيات كودكان چگونه است؟ - 

   نگرش انسان به محيط زيست چگونه است؟ةديني در نحوهاي  ثير متون و آموزهأت - 

ازه  انسان و محيط زيست تا چه اندةها در اصالح رابط سهم اين متون و نقش آن - 

  است؟

ها واحدهاي ادبيات را در   بسياري از دانشگاه،گيري بحران محيط زيست  از اوجپس

 ة رابطةدرزمينهاي مستقلي نيز  هسسؤ مطالعات محيط زيست گنجاندند و مةبرنام

 كادمي ادبيات و محيط زيست راآدانشگاه نوادا و رنو اولين  . برپا شدطبيعت و فرهنگ

 نيز ها هسسؤ اين مةدرسي و موضوعات مورد مطالعهاي  نامهبررسي بر. وجود آوردند به

 ،»جامعه و طبيعت در قرون وسطي« ،براي مثال. تواند در اين زمينه راهگشا باشد مي

 تحصيلي ة اين رشتدروسهاي  از سرفصل» ادبيات و تكنولوژي« و »ادبيات بومي«

 .هستند
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  گرا با ديگر رويكردهاي نقد ادبي پيوند نقد بوم

 اين ارتباط از هر دو سو درخور. است ارتباط ميان ادبيات و محيط زيست گرا ومنقد ب

محيطي  ان آثار ادبي را با مالحظات زيستتو سويي مي از.   بحث و بررسي است

نگرش فرهنگي و   براساستوان مياز سوي ديگر  و  آن پرداخت و به نقد كردبازخواني

گراي  نقد بومواقع، در. ط زيست نگريست به محي-كه در آثار ادبي وجود دارد - فكري

  :روست  مهم روبههر اثر ادبي با دو سؤال

   دارند؟ اثر ادبيگيري هايي در شكل محيط زيست و طبيعت چه نقش يا نقش. 1

، محيط عبارتي  دارد؛ بههر اثر ادبي چه ديدگاه و رويكردي نسبت به محيط زيست .2

   منعكس شده است؟زيست در اثر ادبي چگونه

نقد  ميان بوم توان  مي كه آيا است و آن اينشود  مطرح ميال مهم ديگريكنون سؤا

 برقرار كرد و آيا محيط زيست در بررسي و اي   رابطه نقد ادبيگذشتةهاي  با ديدگاه

مثبت  .شده است نقشي داشته است  مي آثار ادبي انجام دربارةمطالعاتي كه در گذشته

تواند   ميموجودهاي  نقد و ساير ديدگاه د ميان بومبودن پاسخ اين سؤال و وجود پيون

  .تر كند  محكمجايگاه و پايگاه اين ديدگاه نو را

 ي دارند و دربارةكيد فراوانتأ »زمينه« در مطالعات خود بر عنصر گرا منتقدان بوم

تر خود   زمينه در معناي وسيع؛ زيرااند جايگاه و نقش اين عنصر مطالب بسياري نوشته

 به در اين بخش،.  اين نقد با ساير رويكردهاي نقد ادبي استر پيونددهندةهمان عنص

  .كنيم اختصار اشاره مي گرا به  منتقدان بومزمينه در ديدگاه گذشتگان ومفهوم و نقش 

چيز و ابهامي وجود دارد كه پيش از هر در آثار ارسط»زمينه«كاربرد و تعريف ة دربار

ست گرا بومناقدان   توجهدورشته و معنايي كه مالزم است تفاوت معناي مورد نظر گذ

 ادبيات تعريف ةيكي از چهار پاي  شعري خود زمينه راةارسطو در نظري. روشن شود

ما تعريف درستي از ا؛  ديگرةمايه را سه پاي شخصيت و درون،  طرح- كند و زبان مي

 زنده و  نقش زمينه اغلب،نقشدر گذشته،  ).Buell, 2005: 4(كند   بيان نميزمينه

 حتي در متوني . كردپويايي نبوده است و شايد بتوان آن را با صحنه در نمايش مقايسه

 هاي انساني از ثوراو تنها پساويز ماجرا والدنوردزورث يا  از صومعة تينترن مانند

 هاي مختلف نقد ادبي در ديدگاه. )جا همان(  و نقش ديگري نداشتآمد   شمار مي به
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 نقد  ونقد تاريخي ،شناسي براي مثال در نقد روان.   وتي پيدا كرد معاني متفا»زمينه«

اي كه اين اثر در آن شكل   ارتباط ميان اثر و صاحب اثر و جامعه دربارة ادبياتاجتماعيِ

هاي نقد   در كتابحتي. شود بحث مي و حوادث تاريخي آن جامعه گرفته است

كنند كه از اين  اي تفسير مي نهگو  ايپوليت تن را بهة نظري،شناختي ادبيات جامعه

حيط و ، مبه نژاد را اثر هنري ايپوليت تن شرايط آفرينش. زند ارچوب بيرون نميچ

 كه كنند  منحصر مياي  به جامعه،ناقدان ادبي منظور تن را از محيط. داند مي وابستهزمان 

 او را ةري نظ، ادبيهاي تب هنر و در بررسي مكةاما در شاخ. اثر در آن شكل گرفته است

 مفهوم محيط ،سان بدينست و گرا دانند كه مكتبي طبيعت ساز مكتب ناتوراليسم مي زمينه

مدخل  ذيل فرهنگ اصطالحات ادبيدر . كنند  فرض ميرا با مفهوم طبيعت برابر

 ايپوليت تن اصطالح محيطة در نظري،بياتدشناسي ا جامعه
32

 دو ويژگي جغرافيايي و  با

 توضيح، با اين ).Abrams & Galt Harpham, 1388: 334(  شده است ذكراجتماعي

هاي جغرافيايي را   يعني ويژگي؛شود اي فراتر از جامعه را شامل مي عامل محيط حوزه

  .شود  ميگيرد كه اغلب در نقد ناديده گرفته نيز دربرمي

 گرا به چه معناست و چه ارتباطي با معناي واژگاني آن در نقد بوماما اصطالح زمينه 

 physical settingشكل تركيبِ  ويژه به بهگراي آثار ادبي اين اصطالح  بوم دارد؟ در نقد

 مانند  دارد و اصطالحاتيتر  هرچند مفهومي وسيعشود؛  زيست ميجايگزين محيط

scene ،nature ،place ،background و landscape ها  شود و گاه با آن  نيز شامل ميرا

  .درو كار مي شكل مترادف به به

يك از  براي هرنامة النگمن واژهين موضوع به معاني موجود در براي روشن شدن ا

نامة  واژهدر   settingة كه براي واژ از ميان معناهايي:كنيم اين اصطالحات توجه مي

 چيزهايي همة. الف : مورد بحث مقاله است مرتبط با موضوع، اين دو معناآمده النگمن

 اعم از حوادثي كه ؛ زمان خاصي احاطه كرده استكه شخص يا شيء خاصي را در

زمان و مكاني كه عملي . ب.  مردمي كه با او هستند ومحيط اطراف آن دهد، روي مي

شامل محيط  هم شود اين اصطالح كه مالحظه مي چنان. دهد در كتاب يا فيلم روي مي

 را هم مكان ؛)فرهنگي و اجتماعي(ت مصنوعي  هم محيط زيسزيست طبيعي است،
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هاي   هم موقعيت،شود  هم موقعيت واقعي را شامل مي هم زمان را؛،گيرد دربرمي

  .  راها نامه ها و فيلم شده در داستان توصيف

محيط طبيعي  بخش ركيد ناقدان ب طبيعي است كه تأگرا، با توجه به موضوع نقد بوم

عيت تر شدن بحث از اصطالح موق ، براي روشنرو ازاين.  نه محيط مصنوعيباشد

طبيعي
33

گرا از اصطالح زمينه استفاده   در نقد بوم اگربا اين توضيحات. كنند  استفاده مي

 ، و همين بخش معناييگيرد  دربرمي نيز راشك محيط زيست طبيعي و طبيعت  بي،شود

تنها  مفهوم زمينه نهگرا  نقد بومدر . زند هاي نقد پيوند مي گرا را به ساير ديدگاه نقد بوم

 دهد تا تمامبسط مي» جهان«حد  بلكه آن را تارود؛  مي و مكان فراترحد صحنهاز

  .سپهر را شامل شود بوم

اگر ما با  اند، بايد گفت گرايان براي زمينه قائل  كه بوميلحاظ جايگاه و نقش اما به

چيز  چيز در رابطه با همه همه«بري كامانر موافق باشيم كه شناسي  اولين قانون بوم

شناسانة فوق جهان مادي سير  زيباييكنيم كه ادبيات در فضاي گيري  يجه، بايد نت»است

 ،كند كه در آن انرژي، ماده ميي نقش ايفا بسيار پيچيدة جهاني نظام بلكه در؛كندنمي

 در اين .)Glotfelty & Fromm, 1996: xix( ايده و تفكر با هم در ارتباط هستند

 ها شخصيت راي اعمال و رفتار و احساساتزمينه ب ايجاد پس  فقطنقش زمينه ديدگاه،

 ،با توجه به اين موضوع .گذار استثيرأ اثر تشكل بلكه هم در محتوا و هم در ؛نيست

 درخور توان به نتايج بسيار  مي- اعم از شعر و داستان-  آثار ادبييانةگرا در نقد بوم

رح آن  و محتواي اثر دست يافت كه طتوجهي در تأثير عنصر محيط زيست بر شكل

گرا   گلوتفلتي كه در موضوعات مهم نقد بومهاي پرسشيكي از  .طلبد مجالي ديگر مي

 آيا مكان اجتماعي و جنسيتةبر نژاد، طبق عالوه : اين بود كرديممطرح
34

 ةبايد مقول 

زمينه و شود اصطالح مكان كه بيشتر با  گرا تالش مي در نقد بوم جديدي در نقد باشد؟

طبقه و جنسيت  هايي مثل نژاد، حد مقوله در،رود كار مي بهشكل مترادف  محيط به

  .اهميت پيدا كند

  گيري نتيجه

  اما؛ است فناوري مهندسي و ومحيطي حاصل رشد علوم تجربي بحران زيست

 ،رو ايناز . كردجوو توان در تفكرات حاكم بر علوم انساني جست  آن را ميهاي خاستگاه
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جمله ادبيات مختلف علوم انساني ازهاي   حوزهدرگري ا اين بحران نيازمند بازنمقابله ب

نگرشي تازه با   آنوسيلة  بهتوان اي است كه مي رشته ديدگاهي ميانگرا  نقد بوم .است

چند بعضي از ژانرهاي ادبي مثل هر .محيطي به آثار ادبي داشت مالحظات زيست

نقد  ،شوند  ميها در اين نقد بيشتر مورد توجه واقع نوشت نوشتار طبيعت و فاجعه

 نوشتار طبيعت ، اما در اين ميان.گيرد برميدرطول تاريخ در تمام آثار ادبي راگرا  بوم

 ها  و داستانهار محيط زيست در شعبررسي چگونگي بازتاب. جايگاه خاصي دارد

د ميان  تلفيق و پيونآثار ادبي،گيري   نقش شرايط محيطي در شكل،طول تاريخ ادبياتدر

 در محيطي و بررسي برجستگي نقش مكان و موقعيت زيست گفتمان مطالعات ادبي و

هاي نقد  گرا در پيوند با ساير ديدگاه نقد بوم.  نقد است نوع اين موضوعاتِاز آثار ادبي 

  اصطالحاتييافتة گسترش آن يعني محيط زيست، مفهوم  دغدغةترين  بزرگ؛ زيرااست

ساير  است كه در landscapeو  setting  ،place ،milieu ،backgroundمانند

حد  درزمينهشود  گرا تالش مي در نقد بوم .شوند رويكردهاي نقد ادبي لحاظ مي

و هم در  ؛ زيرا هم در شكلطبقه و جنسيت اهميت پيدا كند هايي مثل نژاد، مقوله

  .گذار استمحتواي آثار ادبي تأثير

   ها نوشت پي

1. ecolinguistics 
2. environmental ethics  
3. ecocriticism 
4. setting 
5. Association for the Study of Literature and Environment 
6. Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 

-195، صـص  )1387زمـستان    (4، ش 1، س فصلنامة نقد ادبـي    ،»اكوكريتيسيزم«مقدم،    داوود عمارتي . 7

204.  

8. Greg Garrard, Ecocriticism (London and New York: Routledeg, 2004), xii+203P. 
مقاالت نخستين همايش نظريه و نقد ادبي         مجموعه (نامة نقد در  » نقد  درآمدي بر بوم  «مسيح ذكاوت،   . 9

 .695-675، صص )1390خانة كتاب، : تهران(كوشش دكتر محمود فتوحي، دفتر اول  ، به)در ايران

كتاب ماه علـوم    ،  »اي بين دو حوزة محيط زيست و ادبيات         رشته  جنبشي ميان «محمدناصر مودودي،   . 10

 ).1390دي ماه  (9، شو فنون
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 كه به ظهور فناوري كه رشد ناگهاني گوييم به آن دليل است  اگر در اين بحث از غرب سخن مي.11

اي بررسي  غرب بر، نخست در غرب صورت گرفت و البته منجر شد،محيطي بحران زيست

 . كرد خودش اقداموي و مرور فرهنگ و باورهاي ديرينة به واكاهاي اين بحران ريشه
12. Protagoras 
13. Aren E. Gare 
14. Niklas Luhmann 

 ,Ecolinguistics Reader: Languageمقـاالتي بـا عنـوان    تـوان بـه مجموعـه     مـي ، بـراي مثـال  .15

Ecology and Environment      هـاي   ريـشه «وال بـا عنـوان    اشـاره كـرد كـه مقالـة ارزشـمند چـا

 . است چاپ شدهدر آن» شناختي و فلسفي بحران محيط زيست زبان
16. eco- critical discourse analysis 
17. linguistic ecology 
18. ethics enviromental 
19. applied ethics 
20. deep ecology 
21. Cheryl Glotfelty 
22. The Main Wood 

بسامد واژگان و   زياد شدندادبيات فارسي يعني در شعر شاعران قرن ششم نيز شاهاي از   در دوره.23

هايي از اسامي  اي كه فهرست گونه ؛ بههاي طبيعي هستيم اصطالحات علمي و اسامي انواع پديده

 . آمده استدر اين آثارو اصطالحات علمي مرتبط با طبيعت ، ستارگان گياهان، پرندگان
24. environmental literary criticism 
25. green cultural studies 
26. ecopoetics 
27. nature writing 
28. Natural History and Antiquities of Selbome 
29. Walden 
30. the writing of the disaster 
31. Maurice Blanchot 
32. milieu 
33. physical setting 
34. place 
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