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  چكيده
از جمله مطالعات ارزشمند در حوزة نقد ادبي است كه بر محور اساسي نقد بوم گرا مطالعات سبز يا 

تالش مي كند با تغيير نگرش به محيط زيست از اين نقد . پردازدارتباط ميان طبيعت و ادبيات مي
  .حيط زيست نقش مؤثري را ايفا كنداوضاع بحراني مبهبود طريق فرهنگ و ادبيات در 

بر مبناي قداست و ارزش بايد ديد گذشته انسان به طبيعت كه ققان اين عرصه بر اين باورند كه مح
از اين رو،  .و نحوة رفتار انسان با طبيعت نيز اصالح شودود نهادن به محيط زيست بوده است، زنده ش

پردازد، اين در نقد مطالعات سبز با نقد و نگارش آثاري كه به توصيف اصالت و ارزش طبيعت مي
  .كنندهدف مهم را دنبال مي

  .شوددر اين پژوهش شعر زيبايي از جبران خليل جبران با اين رويكرد، توصيف و تحليل مي
   .جبران خليل جبران ، نقد بوم گرا،مطالعات سبز :كليدواژگان
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  مقدمه
افزايش جمعيكند و با گذشت زمان و تكامل  خود نيازها را تشديد مية الت ساختاري آن به نوبت و تحو
بويژه جوامع در  مين بيشتر اين نيازهاأاز آنجايي كه ت. يابد ت نيازها نيز تغيير ميت و كيفيها كمي زندگي انسان

برداري از منابع   از طريق بهره اًكه عمدت - حال توسعه به دليل معيشتي بودن اقتصاد بر منابع پايه استوار است 
ادبيات عصر . كند اين فرآيندها فشار مضاعفي را بر محيط زيست تحميل مي - گيرد  طبيعي صورت مي

به ميان آورده اند و شاعران به توصيف جديدي بخصوص شعر كمتر از بحران هاي محيط زيست سخني 
دنياي تخيلي و آرماني خود پرداخته اند اما در رمان تا حدي به اين بحران پرداخته شده است، اما منتقدان بوم 

عالوه بر ارزيابي نگاه انسان به محيط زيست و چگونگي  ٬گرا با رويكرد زيست محيطي به آثار ادبي گذشته
يخ با محيط زيست خود زمينه را براي شكل گيري آثاري فراهم آورند كه بتوانند همكاري او در طول تار

نگرشي تازه به محيط زيست عرضه كنند به نحوي كه سرانجام بتواند رابطة بشر با محيط زيست را اصالح 
  ).١٥- ١٤: ١٣٩١ ،پارساپور( .كند

هت كه در آن طبيعت و ادبيات هردو از اين ج ٬نقد بوم گرا يك نوع موضوع بين رشته اي به حساب مي آيد 
مقولة طبيعت  ٬مي توان گفت تاكنون هم در شعر و هم در داستان . مورد بررسي و واكاوي قرار مي گيرند 

اين پژوهش با شيوه اي . حضور پررنگي داشته است اما در شعر گستردگي و نمود بيشتري داشته  است
  .پردازدخليل جبران از منظر نقد بوم گرا ميتوصيفي به نقد يكي از اشعار جبران  - تحليلي

  
  در بارة نقد بوم گرا

اين توصيف از افالطون است اما اكنون زمين آسيب ديده تر و ضعيف تر است و وضعيت اسفناكتري دارد و 
. متأسفانه با گسترش وسايل ارتباطي و حمل و نقل ديگر هيچ منطقة بكري بر روي زمين باقي نخواهد ماند

پويمان به نقل از (تغيير دهدانسان در طول حيات صدهزار سالة خود توانسته محيط زيست را به شكلي جدي 
  ). ١٤: ١٣٩٢ ٬پارساپور

اين تغييرات در واقع براي آسايش بشري اتّفاق  افتاده است و اما در نهايت به يكي از مشكالت جدي تبديل 
بحران كنوني محيط زيست زادة پيشرفت علم  است و . شد و موجب شد كه بقاي خود را نيز به خطر بيندازد 

دة تفكري است  كه انسان را در مركز آفرينش مي بيند و همه چيز را در اختيار و ارادة  خود پيشرفت علم  زا
  .  مي بيند

بحران زيست محيطي حاصل عوامل متعددي است كه بر چرخة حيات و سالمت زمين مؤثّر است اما مهم 
  :ترين آنها شامل موارد ذيل است



 ٣

آلودگي )٥ازبين رفتن چشم اندازهاي طبيعت )٤معادن  كاهش )٣افزايش جمعيت  )٢كاهش منابع انرژي )١
اليه اوزون  )٩انقراض گونه ها و كاهش تنوع زيستي )٨آلودگي آب  )٧گازها ي گلخانه اي  ) ٦هوا  

  ).١٣٩٢:١٥ ٬پارساپور(آلودگي صوتي )١١دفع نامناسب زباله ها  )١٠
بي حد و حصر منابع فسيلي و غارت نفت  اكثر منابع انرژي موجود در زمين غيرقابل بازگشت هستد،  مصرف

اين منابع كه در صورت فقدان آنها زندگي  به سختي و يا حتّي . و گاز امروزه موجب نگراني شده است 
در زماني نه چندان دور به اتمام خواهد رسيد و بشر را با فاجعه اي عظيم رو  ٬غيرممكن جريان خواهد داشت

اين چند سال اخير به صورت افزايش ناگهاني قيمت نفت يا تحريم و كاهش اين بحران در . به رو خواهد كرد
اما خوشبختانه مي توان گفت  با وجود انرژي تجديد پذير كه  .صادرات  عالئمي را از خود آشكار مي سازد

اين انرژي ها آثار غير قابل  ٬در همه جاي دنيا موجود مي باشد و در صورت مصرف ايجاد آلودگي نمي كند
  ).١٥:همان (بران و منفي ايجاد نمي كنند و به كشورها در جهت رسيدن به توسعة پايدار كمك مي نمايندج

 و هوا   گسترش و رشد جمعيت، تقاضا براي زمين كشاورزي، منابع انرژي، منابع آب و خشكسالي، آلودگي
هاي نوين و تغيير در  اوريظهور فنّت، توسعه شهرنشيني، معيج فزاينده رشد ترتيب اين به. دارد دنبال به را ...

هاي استفاده از منابع طيبعي از سوي ديگر عالوه بر به  تعادات و الگوهاي مصرف از يك سو و محدودي
هاي زيست  ت زندگي انسان موجب بروز انواع ناسازگاريوجود آوردن انواع معضالت پيچيده در كيفي

 .منابع را در جهان افزايش داده است اجتماعي شده و رقابت براي دستيابي بهو  محيطي
هاي  ت يكي از پيشرانتغييرات جمعي. زيست بسيار عميق و پيچيده است  ت بر زندگي بشر و محيطثير جمعيتأ 

 الت و تغيير حجم والت اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي است زيرا به موازات تحور بر تحوثّؤم ةعمد
زمين، دولت و مردم بايد خود را با شرايط و نيازهاي جديد  ةهاي كر بوم  تركيب و توزيع جمعيت در زيست

  .سازگار و رويكردهاي متناسبي را براي رويارويي با نيازهاي جديد اتخاذ كنند
... چراي بيش از حد دامها و ٬تهيه سوخت براي توليد گرما و آشپزي ،ساخت زمينها ي مناسب كشاورزي

ست و عالوه بر جنگل زدايي، تاالبها از ديگر چشم اندازهاي طبيعت هستند كه مانع باز سازي جنگلها شده ا
. بيابان زدايي همچنين از ديگر پيامدهاي بهره برداري بي حد و حصر از زمين است .در حال نابودي هستند

است،  افزايش بيش از حد بيابانها در نتيجة استفادة بيش از حد دامها و كشاورزي بي اندازه در زمينها
كشاورزي بي اندازه در زمينها يا در زمينهايي صورت مي گيرد كه قابليت كشت دارند ولي به جهت كشت 

بيش از حد كارايي خود را از دست مي دهند و يا در زمينهايي صورت مي گيرد كه قابليت كشاورزي ندارند  
ان گفت چراي بيش از حد دامها  مي تو .و در نتيجة آن موجب ازبين رفتن چشم اندازهاي طبيعت شده است



 ٤

در نتيجة افزايش جمعيت در بسياري از مناطق  است كه منجر به افزايش حيوانات اهلي شده و نياز به 
  ).١٨- ١٧:همان(چراگاههاي بيشتري  است

اثر گلخانه اي از جمله پديده هاي طبيعي است كه از زمان پيدايش زمين و ديگر كرّات منظومة شمسي در 
  ).    ٣: ١٣٨٥:آئيژ٬عزمي(ام بوده است اما با توجه به فعاليتهاي انساني تعادل اين پديده ازبين رفته استحال انج

شيميايي  و زيستي گويند اما عوامل آلوده  ٬آلودگي آب به تغيير ماهيت آب از جهات گوناگون فيزيكي 
تجمع فاضالب شهري، . مي شوندكنندة آب بسيار متنوعند و موجب آلودگي آبهاي زيرزميني و سطحي 

ضايعات  راديو اكتيوي و كاني هاي موجود در زمين در صورت تغيير و تبديل مي تواند از جمله عوامل 
  .آلوده كنندة آبهاي زير زميني به شمار آيد

كه اما از جمله آلوده كننده هاي آبهاي سطحي مي توان  به آلوده كننده هاي صنعتي اشاره كرد به اينگونه 
ضايعات صنعتي  بعد از وارد شدن به رودخانه ها و دريا و ديگر آبهاي سطحي براي خنثي شدن از اكسيژن 
داخل آب استفاده كرده و اكسيژن  داخل آب را كاهش مي دهند و موجب مرگ آبزيان مي شوند، عالوه بر 

  ).١٨- ١٧:همان (آن بسياري از اين ضايعات سمي بوده و موجب مرگ آبزيان مي شود
ناپديد شدن گونه هاي جانوري در طبيعت  شتاب گرفته  ٬با باال رفتن آمار جمعيت و رشد زندگي شهري

اما كشتار مستقيم حيوانات تنها موجب از بين رفتن گونه ها نمي شود بلكه از بين رفتن زيستگاه نيز از  ٬است
انوران بسياري را به خطر انداخته آلودگي آبها و هوا زندگي ج ٬جنگل زدايي .عوامل مهم انقراض است

  .بسياري را منقرض و بعضي ديگر را در آينده اي نه چندان دور شاهد انقراض آن هستيم  ٬است
عالوه بر موارد ذكر شده استفادة بيش از حد كشاورزان از كودها و سموم دفع آفات و حشره كش ها 

خطر مي اندازد كه موجب انقراض گونه هاي آسيبهاي جدي به خاك وارد مي سازد و سالمتي آن را به 
گياهي و جانوري مي شود و اين  مواد در خاك باقي مي ماند و باعث تغيير خواص خاك نيز خواهد 

  ).٢٣- ٢٢: ١٣٩١ ٬پارساپور(شد
در تعريف . صداهايي كه از محيط اطراف خود مي شنويم هركدام شدت و فركانس هاي گوناگوني دارند

ان گفت شرايطي كه راحتي و آرامش انسان تحت تاثير صدا از بين برود و حتي منجر آلودگي صوتي مي تو
  .كاهش قدرت شنوايي و خستگي اشاره كرد  ٬بي خوابي ٬به ازبين رفتن تمركز

بر گياهان و جانوران نيز تاثيرات منفي مي گذارد و حيات آنان را نيز دچار  ٬آلودگي صوتي عالوه بر انسانها  
 ٬شفيعيمحمد(د و درنتيجة آن به عنوان يكي از عوامل بحران زيست محيطي ياد مي كننداختالل مي كن

٣: ١٣٩٤ .(  



 ٥

گاز اوزون ازجمله مهم ترين گازهاي بوجود آورندة جو است و وظيفة آن ايجاد سپر در اطراف كرة زمين 
د به اين اليه آسيب برسانند و اما موادي مانند كلروفلوركربن ها مي توانن ٬دربرابر تابشهاي مضرّ فرابنفش است

نابودي گياهان و جانوران : باعث ايجاد سوراخهايي در آن شود و موجب مشكالت متعددي شود از جمله 
بزرگترين سوراخ ايجاد شده در الية اوزون   .عالوه بر آن موجب بروز سرطان نيز پوست نيز خواهد شد ٬شود

  ).٣: ١٣٨٧ ويجويي وطاهري،(بر فراز قطب جنوب قرار دارد
  محيط زيست       

به همة محيط هايي كه  ما را احاطه كرده است و زندگي در آن جريان دارد و از جمله عوامل فيزيكي 
  .خارجي و موجودات زنده كه تحت تأثير همديگر قرار دارند گويند

  آموزه هاي اسالم و محيط زيست
ه رو هستند در نتيجة فعاليتهاي سلطه جويانه  و بحرانهاي متعدد زيست محيطي كه جوامع امروز با آن روب

  .مادي نگر انسان و نشاندهندة ناداني اوست
واكنش دين اسالم به محيط زيست و رهنمودهاي آن توانسته اهميت ويژه اي به محيط زيست و حفظ حقوق 

آن كرده  خدا انسان را مكلّف به حفظ محيط زيست و آباداني  ٬بر طبق آيات قرآن. آن داده شده
  ).٤٤- ٤٣: ١٣٩٢ ٬پارساپور(است

خدا همة موجودات را مسخّر انسان ساخته است و اين  ٬در قرآن آيات متعددي موجود است كه بيان مي دارد
اما انديشمندان حوزه هاي علوم انساني  با توجه به آيات قرآن  ٬موجب غرور و تكبر انسان شده است 

به عنوان مثال يكي از اين نعمتها دريا است كه  ٬محدوديت هايي را در نوع اين بهره برداري  تعيين كرده اند
ند واژة يعني اگر به صورت ابتدايي از آن استفاده ك  ٬انسان بايد از اين نعمت به طرز شايسته اي استفاده كند

تسخير معنا ندارد اما اگر به غواصي و يا كشتيراني  و استخراج نفت و يا مواد ارزشمند ديگر بپردازد كلمه 
  ).٤٥- ٤٤:  ١٣٩٢٬جوادي آملي به نقل از پارساپور(تسخير مصداق پيدا خواهد كرد

  قداست بخشي به طبيعت
اين نوع  ;گاه مقدس به جهان طبيعت است مسئلة ديگري كه مورد نظر محققان اسالمي  است بيان نوعي ن

  . نگرش در دين مسيحيت نيز مطرح است
كه قداست طبيعت را بايد دوباره زنده كرد و به اعتقاد او تكنولوژي طبيعت را به : حسين نصر معتقد است 

 او معتقد است انسان مي خواهد ;يك قلمرو مادي محض تبديل ساخته كه باعث تخريب آن نيز شده است
تشويش خود را با روي آوردن به عالم مادي به آرامش تبديل كند و در نتيجه نظم طبيعت بر هم خواهد 
خورد اما بي اطّالع از اينكه تنها دين مي تواند اين  حرص را خاموش سازد تا انسان زندگي زاهدانه داشته 



 ٦ 

 ٬نصر به نقل از پارساپور (او مي گويد روي آوردن به اخالق ديني الزم است اما كافي نيست   ٬باشد
١٣٩٢:٤٧.(  

مربوط به آياتي است كه تصرّف  ٬مسئلة  ديگري كه در حوزة مطالعات اسالمي به آن پرداخته شده است 
در اين نوع ديدگاه انسان به طبيعت به عنوان جانداري زنده و قابل .انسان بر طبيعت را انكار مي كندهمه جانبة 

  .آن زندگي مي كند و به ارتباط با ساير موجودات مي پردازد نگاه ميكند تقديس و احترام كه انسان در
انسان قسمتي از اين : بيشتر محقّقان و طبيعي دانان كه آثاري مفيد در نقد بوم گرا ارائه كرده اند معتقدند

ستي طبيعت است اما نه موجودي كه در رأس  و محوريت قرار دارد و به نظر ايشان تمام مخلوقات حقّ ه
  .دارند كه در نوع خود بي نقص هستند هر چند كوچك و بي مقدار

براي حفظ  « :در انتقاد به ديدگاه انسان محورانه مي توانيم به نظريه خانم دونا هاراوي بپردازيم كه معتقد است
ي و به نظر او هيچ مرز ٬طبيعت بايستي مرزهاي ميان انسان و موجودات و اجسام  به طور كلي از بين برود

در واقع زندگي ما را نيروي بين اجسام اطراف ما و خود ما   ;فاصله اي بين انسان و جانوران وجود ندارد
پس در نتيجه نبايد بين موجودات واقعي و موجوداتي كه به شكل طبيعي بوجود آمده اند و  ٬تشكيل مي دهد 

  . ابزار و ماشين آالت ساخت بشر تمايزي قائل شد 
 ٬آن روبرو هستيم اين است كه همانطور كه تنوع فرهنگي در حال از بين رفتن و كاهش است مسئله اي كه با 

در مقولةزبان نيز همين رويداد در حال اتّفاق  ;يعني فرهنگ كوچك در فرهنگ هاي بزرگ محو مي شوند
وي كار مي افتادن است  به گونه اي كه زبان هاي محلّي در حال از بين رفتن  هستند و زبان هاي بزرگ ر

زبان و انديشه ارتباطي دوسويه با هم  دارند و بر روي هم تأثير گذارند و مي توانند مكمل همديگر نيز . آيند
  .باشند

يك فرد بومي كه در روستا زندگي با فرد  تحصليكرده اي كه بطور مداوم  در رابطه  با انديشه وتفكّرات 
ه و باورها را بر مقولة زبان مي توان در حوزة واژگاني و هم در تأثير انديش. خود سخن مي گويند برابر نيستند

 ٬براي ايجاد تمايز بين خورشيد و ماه همين دو اسم كفايت مي كند: به عنوان مثال ;حوزة صرف مالحظه كرد
همان  (اما هندوها براي توصيف هركدام از وضعيتهاي ماه و خورشيد از كلمات گوناگوني استفاده مي كند

:٥٩- ٦٣.(  
. دربارة اين ارتباط اختالف نظرهاي بسياري وجود دارد: زبان و محيط زيست بر يكديگر اثر مي گذارند)ب

جهان  اطراف ما را تشكيل مي  ٬كه  هم زبانبدين معني  ٬ساختارگرايان معتقد ند كه جهان را زبان مي سازد
  ) .٦١:  ١٣٩٢ ٬ويسي به نقل از پارساپور (دهد و هم  جهان اطراف  ما زبان را مي سازد 



 ٧

اين ارتباط بين  زبان و محيط زيست نيز وجود  ٬همان ارتباط دوسويه كه ميان فرهنگ و زبان بيان كرديم 
رفتار  ٬رافيايي  و اينكه متعلّق به كدام گروه اجتماعي هستندگويندگان  يك زبان بر اساس منطقة جغ. دارد

از جهتي ديگر نيز زبان ما بر نحوة نگرش  و چگونگي  رفتار ما با محيط  ;زباني متفاوتي از خود بروز مي دهند
  ).٦١:  ١٣٩٢  ٬مدرسي به نقل از پارساپور  ( زيست مؤثر است 

به محيط زيست است كه مسبب اصلي آن انسان و تفكّرات  مربوط ٬ز جمله بحران هاي پيش روي اين عصرا
اين نوع تفّكرات انسان در محور قرار مي دهد و همة مخلوقات ديگر را در خدمت آن در نظر (انسان محوري 

است كه نتايج زيان باري بر محيط زيست وارد ساخته است كه در نهايت منجر به نابودي انسان نيز ) مي گيرد
  .خواهد شد 

ماشيني شدن جوامع و جنگ ها  ٬زايش بيش از حد جمعيت ، استفاده و بهره برداري بيش از حد از طبيعتاف
از جمله مخرّب ترين اين آثار زيانبار است كه براي رهايي و نجات زمين و محيط زيست پيرامون تنها راه ... و

ين معضل جدي تدابير فرهنگي براي رفع ا .ايجاد رابطة مسالمت آميز و دلسوزانه با طبيعت است ٬حل
ويليام روكرت در مقالة  ٬به احتمال بيشتر انديشمندان  .از جملة آنها نقد بوم گرا است ٬انديشيده شده است 

  .اصطالح نقد بوم گرا را به كار برد  »آزمايشي در نقد بوم گرا : ادبيات و بوم شناسي «خود به نام 
نقد بوم گرا به ارتباط ميان ادبيات و محيط زيست يا : در تعريف كاملتري از نقد بوم گرا آمده است 

 ١٣٩٢ ٬توسيك يه نقل از پارساپور   (چگونگي انعكاس ارتباط انسان با محيط فيزيكي در ادبيات مي پردازد
:٨٨. (  

  :به اين شرح است نظر برخي پژوهشگران در باب نقد بوم گرا
مطالعات انتقادي و تربيتي ادبي كه شامل متن هايي است كه با جهان غير انساني و : ر كوكينوسكريستوف

  .روابط ما با آن سروكار دارد
نقد بوم گرا رابطة بشر و طبيعت غير بشري را روشن مي : گرا چنين تعريف مي كند هري كراكت نقد بوم

  .سازد
 ٬آثار مكتوب ٬فرهنگ و توليدات فرهنگي مانند آثار هنرينقد بوم گرا مطالعة : توماس كي دين معتقد است

  .نظريه هاي علمي و غيره است
نقد بوم گرا از رويكرد زيست محور براي مطالعات ادبي استفاده مي كند و اظهار : گلوتفلتي نيز معتقد است

  .مي دارد نقد ادبي در كل روابط انساني متن و جهان بررسي مي شود
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ه جامانده استفادة شاعران و نويسندگان از طبيعت در هر دوره اي متناسب با شرايط و با توجه به آثار ب
زماني انسان طبيعت را بندة  خود مي پنداشت و نگاهي : به طور مثال  ٬مقتضيات آن دوره متفاوت بوده است

كلي شگرف از سر ترحم به آن داشته است و زماني هم خود را وام دار و مديون آن مي دانسته و به ش
  .طبيعتي كه شامل گياهان و جانوران و پديده هاي طبيعي مي شود  ;دلباختة آن بوده است 

نوعي رابطة عاشقانه با طبيعت برقرار بوده است اما بعد از مدتي نگرش انسان تغيير  ٬در اشعار شاعران گذشته 
بدليل طبع لطيف شاعران تأثير كم  هرچند اين نوع نگرش ٬كرد و تصميم به حكمراني بر طبيعت اتّخاذ كرد 

است و ... رنگي بر اشعار ايشان گذاشت و تمايل ايشان بيشتر به بيان زيبائيهاي درختان و گل ها و پرندگان و
  . نه شرح و توصيف و به تصوير كشاندن سلطه و مالكيت خود بر طبيعت 

بخشي از وجود ماست و مي توان گفت  طبيعت براي انسان بيگانه نيست و در واقع: الرنس بوول معتقد است
مثالً يك  ٬همة آنچه از خوب و بد در سرنوشت ما اتّفاق مي افتد بايد در زمان  و مكان معين صورت بگيرد

شعر يا يك داستان در فضايي خاص  اتفاق مي افتد در نتيجه هم بستگي بين نويسنده يا شاعر و محيط پيرامون 
  . )2001:55 بوول،(آن برقرار است

به اين ترتيب كه  ٬انسان و محيط زيست در اعصار مختلف هميشه در نزاع بوده اند: به اعتقاد جان ايكرد
 ٬طبيعت هم همانند انسان آمادة جنگ است كه هر زمان كه مورد حمله قرار گرفت مصرّانه از خود دفاع كند

سان محكوم به شكست است پس بايد ولي همة تالش انسان بي نتيجه است و آثار جبران ناپذيري دارد چون ان
راهي مسالمت آميزي براي بقا پيدا كند و به جايگاه حقيقي خود به عنوان عضو كوچكي از طبيعت قانع 

  ).٩٩: ١٣٩٣ ٬نسامي(باشد
بررسي انسان و  همه پديده هاست و بر خالف گذشته براي طبيعت نقشي مستقل در نظر گرفته  ٬نقد بوم گرا

فلسفه و  ٬حقوق  ٬ديدگاه انسان محور بر  تمامي نگرشهاي گوناگون از جمله اخالق از آنجائيكه  ;است 
موجب شد كه انسان فراموش كند كه بايد براي محيط زيست نيز حق و  ٬مسائل اجتماعي سايه افكنده بود 

ا و ديگر در اينجا بود كه نقد بوم گر ;حقوقي قائل شود و د ر نتيجة آن حيات خود انسان نيز به خطر افتاد
 ٩٢٬پارساپور(مطالعات زيست محيطي شكل گرفت تا نقش طبيعت را در زندگي انسانهاي متمدن متذكر شود

:٥.(  
مقصود اصلي بسياري از نوشته هاي نقد بوم گرا افزايش اطّالعات و آگاهي مخاطبان و تحريك آنان براي 

قد بوم گرا اين است كه آنچه در آن مدنظر فعاليتّهاي سياسي و اجتماعي است، اما ويژگي خاص و متمايز ن
  ).١٠٠:ب   ١٣٩٢ ٬پارساپور(بلكه بقاي بشريت است  ٬است باال بردن كيفيت زندگي نيست 
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كه اين نقد بوم گرا است كه تمركز آن بر : در بررسي نقد بوم گرا با ساير نقد هاي ادبي به اين نكته مي رسيم
محور بحث را به  ٬عي و اجتماعي كه انسان و مسائل مربوط به او محيط زيست طبيعي است و به محيط مصنو

پژوهشگران نقد بوم گرا در پي ايجاد نگرشهاي جديدي به طبيعت . ناديده مي گيرد ٬خود اختصاص مي دهد 
هستند نگاههايي كه از تنوع فرهنگي و اقليمي ناشي مي شود و نه تنها در ادبيات فارسي بلكه در ادبيات 

  .كشورهاي مختلف نيز نمود پيدا كرده است
قيم خود از طبيعت مي گويد و نه طبيعتي است كه به در اين نوع نوشته ها نويسنده يا شاعر از تجربة مست

با بررسي آثاري كه در حيطة نقد بوم گرا به نگارش در . صورت خيالي و رؤيايي به آن پرداخته شده است
آمده اند اين مسئلة اساسي بين تمامي آنها مشترك است كه فرهنگ انسان با جهان فيزيكي در ارتباط است و 

تحوالت  ٬از جمله  موضوعاتي كه در نقد بوم گرا به آن پرداخته شده است .هم دارندتأثيري متقابل نيز بر
اتّفاق افتاده در نحوة نگرش انسان به محيط زيست اطراف خود است كه اين مسئله در ادبيات تمامي ملل به 

  ).١٠١ ٬همان(صورتهاي گوناگون نمود پيدا كرده است
  بوم شناسي

ارنست هكل بوم شناسي را مجموع  ٬اي نخستين بار مورد استفاده قرار گرفتبر١٩كلمه بوم شناسي در قرن 
تعريف ديگري از بوم شناسي از منظر اندرووارتا از اين  .ارتباط حيوان و محيط زنده و بي جان تعريف كرد

  . بوم شناسي عبارت است از مطالعة علمي توزيع و فراواني موجودات زنده: قرار است
بررسي چگونگي برهم كنش هاي بين محيط زيست و جانوران و مي توان : شناسي  تعريف ديگري ازبوم

  .گفت كهن ترين علم بشريت است 
  تاريخچة نقد بوم گرا 

اين . توصيف طبيعت كه مسئلة عمدة نقد بوم گرا به شمار مي آيد عمري به اندازه ادبيات مكتوب دارد 
همچنين درنوع چوپاني كه از  ;سته مالحظه مي شودتوصيفات در بيان بهشت عدن در تورات به شكلي برج

زمان تئوكريتوس يوناني در قرن سوم پيش از ميالد آغاز شد و بعد از آن وير ژيل  شاعر رومي از آن تقليد 
  .مشاهده مي شود ٬كرد 

از مسائلي است كه   ٬توصيف خيالي و شاعرانه از روستا كه صلح و صفا و هماهنگي در آن محسوس است
نگاه نا آشنايي به محيط زيست غارت شده براي بازگرداندن صفا و بي . وامع شهري از دست رفته استدر ج

به  جامانده  ١٧٢٩از جيمز تامسون درسال )  the seasons( »فصل ها  «آاليشي كه براي مثال در شعر سپيد 
يت هرچه تمامتر و واقعي تر توصيفي با صميم  »ژانر عظيمي كه طبيعت نگاري ناميده مي شود« است،  نيز در 

  . و جزئي درقالب  داستان از طبيعت ارائه مي شود كه احساس و درك عميق نويسنده را بيان مي كند
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تاريخ طبيعي و قدمت : اين فرم از ادبيات در انگليس به شكلي گسترده  در اثر بسيار مشهور گيلبر وايت 
ة نگاه قريب و مهربان او به طبيعت در ناحيه اي از روستايي در اين اثر دربردارند ٬سلبومه  بنا نهاده شده است

جورجيا و فلوريدا  ٬سفر به كارولينا  ٬اما مي توان نمونه اي  پيشرو از طبيعت نگاري در امريكا  ٬انگلستان بود
  ).٩٤: ١٣٩٢ ٬آبرامز به نقل از پارساپور (از ويليام برترام بود

در مطالعات آمريكايي  ٬اثر هنري ديويد ثوراو با نام والدن است ٬نوشته شدازجمله آثاري كه به تبعيت از او 
كتاب ماشين آالت در بهشت فنّاوري و ايده آل هاي اميكا نوشته  لئو ماركس اولين كتابي است كه در ميان 

چندان  او در اثر خود بيان مي دارد كه در طي يك زمان نه ٬كتاب برتر كتابنامة نقد محيطي قرار دارد ٥٠
طوالني ميزان بسيار زيادي از روستاها و مناطق بكر طبيعت به محلي براي رفت و آمد با ماشين هاي صنعتي 

  .تبديل خواهد شد و اين تحول بر ادبيات نيز تاثير خواهد گذاشت
  اهميت نقد بوم گرا

ين رشته با سالهاي گذشته با توجه به دغدغه ها و نگرانيهاي بشريت در باب طبيعت و محيط زيست، اهميت ا
 ٬سياسي  ٬رواني  ٬تمام مسائل مطرح شده در نقد ادبي يكي از دغدغه هاي اجتماعي  ;قابل مقايسه نيست 

اقتصادي و تاريخي سخن گفته است اما اهميبت نقد بوم گرا از نگراني در باب محيط زيست و  ٬جنسيتي 
هيم از نقش هنر و ادبيات چشم پوشي كنيم اما به هر حال هرچقدر هم كه بخوا ;حفظ محيط زيست است

نقد بوم گرا ارتباط ميان  : مي توان گفت  ٬نمي توانيم تأثير طبيعت را در شكل گيري آثار ادبي منكر شويم
بعد از مطرح شدن نقد بوم گرا در  .انسان و طبيعت و نيز بين فرهنگ ها و طبيعت را برجسته مي كند

كه در باب محيط زيست سروده و نوشته شده بود  افزايش چشمگيري پيدا كشورهاي غربي تعداد آثاري 
  .كرد 

  در بارة جبران خليل جبران
كه به خليل جبران شهرت داشتند، در البشري،  ماروني مسيحي اي ، در خانواده١٨٨٣او در ششم ژانويه سال 

از آنجا كه جبران . كه كامله نام داشتمادرش زني هنرمند بود . به دنيا آمد لبنان اي كوهستاني در شمال ناحيه
هاي منظم با  هايش محدود به مالقات شد، از تحصيالت رسمي بي بهره ماند و آموزش در فقر بزرگ مي

جبران . هاي سوري و عربي آشنا كرد روستايي بود كه او را با اصول مذهب و انجيل و زبان كشيش يك
تمام اموالشان را  حكومت عثماني يات به زندان افتاد وهشت ساله بود كه پدرش به علت عدم پرداخت مال

 ٢٥در . اش به آمريكا كوچ كند سرانجام مادر جبران تصميم گرفت با خانواده. ضبط و خانواده را آواره كرد
اياالت متحده  ، جبران در دوازده سالگي با مادر، برادر و دو خواهرش لبنان را ترك و به١٨٩٥ژوئن سال 

در مدرسه، اشتباهي در ثبت نام، نام او . به مدرسه رفت بوستون وي در. ساكن شد بوستون دررفت و  آمريكا
هايش براي بازيابي  رغم تالش تبديل كرد كه علي Kahlil Gibran را براي هميشه تغيير داد و به كهليل جبران
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ات كرد و از آن به بعد وارد با فرد هلند دي مالق ١٨٩٦جبران در سال . نام كاملش، تا پايان عمرش بر جا ماند
جبران پس  .هاي معاصر و عكاسي آشنا كرد وي جبران را با اساطير يونان، ادبيات جهان، نوشته. مسير هنر شد

از حدود سه سال اقامت در آمريكا تصميم گرفت به لبنان برگردد تا تحصيالتش را به پايان برساند و عربي 
را به  كتاب مقدس در اين دوره و رفت» مدرسه الحكمه«شد و به وارد بيروت  ١٨٩٨در سال وي . بياموزد

هاي آن  منتشر كرد كه حاوي نوشته» المناره«اي به نام  زبان عربي خواند و با دوستش يوسف حواييك، مجله
هاي عربي و فرانسه را آموخته بود و  زبان. تمام كرد ١٩٠٢دانشگاه را در سال او  .هاي جبران بود دو و نقاشي

اش با پدرش قطع شد و از او جدا شد و زندگي  در اين هنگام رابطه. سرودن شعر به مهارت رسيده بود در
دوباره وارد آمريكا شد و  فرانسه خليل جبران بعد از پايان تحصيالتش در. اي را از سر گرفت محقر و فقيرانه

از  درگذشت سيروز كبدي به علت ١٩٣١در سال و  در آنجا كار و زندگي كرد ١٩٣١تا مرگش در سال 
نبذة  المروج ،العواصف عرائس، األجنحة المتكسر، األرواح المتمردة، دمعة وابتسامةتوان از جمله آثار وي مي

 .را نام برد يامبرو پ المواكبي، في فن الموسيق

  نقد شعر جبران از منظر نقد بوم گرا
  الناي أعطني

  فعلتا ما فأفدني/ هباء النطق انما/قلتا و قلت ما انس و/غنِّ و الناي أعطني 
  الصخور؟ تسلقت و/السواقي ؟فتتبعت القصور دون منزال/مثلي الغاب تخذت هل
   أثير من كؤوس في/ً خمرا الفجر شربت و/؟ بنور تنشفت و/بعطر تحممت هل
  الذهب كثريات/تدلّت العناقيد و/العنب جفنات بين/مثلي العصر جلست هل

  الطعام جاع لمن و/عيون للصادي فهي
  المدام شاء لمن و/عطرٌ هي وٌ  شهد هي و

  سيأتي ما فيً  زاهدا/الفضا تلحفت و /ليال العشب فرشت هل
   مضجعك في خافقٌ/قلب الليل بصدر و/مسمعك في موجه/بحرٌ الليل سكون و/ ؟ مضي قد ماً  ناسيا

   بماء لكن كُتبت/سطور الناس انما/دواء و داء انس و/غنِّ و الناي أعطني
   ؟ خصام وٍ  احتجاج و/ ضجيج وٍ  جدال و/زحام و اجتماع في/ٍ نفع أي شعري ليت
  .يموت بطء في فهو/بعجز يحيا فالذي/العنكبوت خيوط و/ٍ خلد أنفاق كلها

شاعر از مخاطب خويش مي خواهد كه همراه با نواختن ني نوازي وي، به آواز خواندن بپردازد و تمام سخن 
رهايي از آلودگي صوتي ناشي از ازدحام ماشين ها و . اطراف را به فراموشي بسپاردها و همهمه هاي 

تكنولوژي كه روح انسان را آزار مي دهد و غيرمستقيم به بيزاري انسان از حرف هاي رنگارنگ و گوناگون 
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طق باد ن: رسد، چرا كه شاعر مي گويد آدمها مي انجامد كه تحت سيطرة زندگي ماشيني به بيهوده گويي مي
  !هواست

آيا تابحال جنگلي را فارغ از تمام قصرها و خانه هاي مجلل به : گويددر ادامه شاعر به مخاطب خويش مي
جنگل در ذهن تمام شاعران جهان، مكاني بكر براي تجربه اي ناب  عنوان مسكن و منزل خود برگزيده اي؟

در چنين . شهرها كه اضطراب انسان را مي افزايداز طبيعي زيستن است در تقابل با خانه هاي سيماني و مجلل 
حال اگر . وضعيتي است كه انسان به دامان سبز طبيعت و مادر تمام سبزينه هاي زمين، يعني جنگل پناه مي برد

روزي جنگلها، در اثر قطع بي روية درختان و آتش سوزي ناشي از سهل انگاري انسان از بين برود، شاعران و 
ه كدامين رؤياي سبز براي بيان آرزوها و استعاره هاشان روي بياورند و كدام تجربة ناب، نويسندگان جهان ب

مسكن گزيدن در جنگل به معناي  .راوي اين رهايي خواهد بود؟ چنانكه جبران در اين شعر آورده است
   .دريافت و حس اين تجربه است

تصوير حاصل از اين  ره ها باال رفته اي؟آيا رودخانه ها را دنبال كرده اي و از صخ: در ادامه مي گويد
واژگان، القاكنندة توجه انسان به رود و كوه و صخره و تأثيرات ناشي از آنها بر روان انسان است كه شاعر مي 

از منظر منتقد نقد بوم گرا، تصاويري كه اين واژگان در ذهن . خواهد مخاطب خويش را با آن مواجه سازد
توجه وي به طبيعت مي شود و اين توجه، سبب افزايش محبت و در نتيجه حفظ  انسان برمي انگيزد، موجب

  . محيط زيست مي شود
  آيا با عطر گل ها و گياهان استحمام كرده اي و با نور خودت را خشك كرده اي؟

مواجه اي روشن و يا حتي اين هماني . در اين ابيات، خالصانه ترين احساس از مظاهر طبيعت تداعي مي شود
وه هاي گوناگون آن مي باعث مهر ناخودآگاه به زمين و جل عطر طبيعي و دريافت گرما و نور آفتاب كه با

  .شود
  در جام هايي سرخ كه ويژگي اثيري دارند؟ آيا از فجر ، شراب نوشيده اي؟: آوردو سپس مي

  .كه به گيرايي و زيبايي بامدادان كه مستي در انسان ايجاد مي كند، اشاره مي كند
آيا در عصرگاهي، ميان پلك هاي انگور و خوشه هاي زرين آن كه مانند خوشة پروين : در ادامه مي آورد و

تشخصي كه . در اين ابيات با آوردن پلك براي انگور به آن شخصيتي انساني بخشيده است است، نشسته اي؟
تارة پروين، مجموعه اي از عناصر به همراه انگيزش زيبايي شناسانة آن و در ادامه تشبيه خوشه هاي انگور به س
اي كاش عصرگاهي در ميان اين : طبيعت را آنچنان در ذهن خوانندة شعرش ترسيم مي كند كه آرزو مي كند

تصاوير بنشيند و اين تجربه را به طور عيني درك كند و اين همان هدفي است كه منتقدان نقدبوم گرا به دنبال 
  .آن هستند
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بر فرش علف خوابيده اي و از فضا ملحفه اي براي خويش آيا شبي : گويد جبران در تصويري ديگر مي
اين همان اتفاقي است كه در گذشتة طبيعي انسان رايج بود و حتي ...برگزيده اي؟ فارغ از گذشته و آيندة

گويي شاعر قصد دارد بگويد براي . زماني كه انسان تا اين حد گرفتار زندگي آپارتمان نشيني نشده بود
ودي روان انسان بايد دوباره به چنين كنش هايي دست يازيد و طبيعت و مظاهر و اهميت آن را بيشتر مد بهب

  .نظر قرار داد
  نتيجه گيري

نقد بوم گرا اين است كه  دغدغه هاياهداف و از جمله چنانكه در بخش نظري اين پژوهش گفته شد، 
چگونه ادبيات و شاعران و نويسندگان در آثارشان با برانگيختن ضمير ناخودآگاه و كنش هاي خودآگاه 

يكي از اين مسيرها، توصيفات زيبا و ناب و . انسان، موجب پايداري و حفاظت از محيط زيست مي شوند
يان تأثير مي گذارد و آنها را وادار مي سازد كه صادقانه از طبيعت است كه به شدت بر اذهان و عواطف آدم

شعر انتخاب . كمتر به طبيعت جفا روا دارند و استفادة بي رويه و سودجويي بي پايان خويش را كنترل كنند
با درگير كردن ذهن مخاطب در تقابل شاعر  اثر، در اين . شده از جبران خليل جبران، چنين ويژگي اي دارد

ازدحام شهر و بيهوده بودن بسياري از مناسبات دنياي و تكنولوژي در مقابل ناب بودن  ميان آرامش طبيعت و
عناصري چون رود و جنگل و سبزينه و سكوت شب و گيرايي صبحگاهان توانسته است به اين هدف مهم 

   .منتقدان مطالعات سبز نزديك شود
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  منابع
  .، چاپ اول ، تهران ، اتنشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  ادبيات سبز) ١٣٩٥(پارساپور ، زهرا  - 
، چاپ اول ، تهران ، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني ) ادبيات و محيط زيست(نقد بوم گرا )١٣٩٢(پارساپور ، زهرا  - 

  .و مطالعات فرهنگي 
، تهران ، اتنشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ، چاپ اول  دربارة نقد بوم گرا) ب ١٣٩٢( پارساپور ، زهرا  - 

  .فرهنگي 
  .توسعه : ، ترجمه محسن ثالثي و ديگران ، تهران ١، ج  اخالق زيست محيطي) ١٣٨٢(پويمان ، لويي پ  - 
  .، قم ، نشر اسراء  اسالم و محيط زيست) ١٣٨٦( جوادي آملي ، عبداهللا  - 
  .، مترجم انشاءاهللا رحمتي ، تهران ، نشر ني  طبيعتدين و نظم ) ١٣٨٥( نصر ، سيد حسين  - 
 ٩٩- ٧٧، ص١،شماره ٢، مجلّة ادب فارسي ، دورة  بررسي ارتباط انسان با طبيعت در شعر) ١٣٩١(پارساپور ، زهرا  - 
.  

شماره ، ٥پژوهشي نقد ادبي ، سال - ، فصلنامة علمينقد بوم گرا ، رويكردي نو در نقد ادبي ) ١٣٩١(پارسا پور، زهرا  - 
  .٢٦- ٧- ، صص١٩
ادبيات پارسي .  بررسي بوم گرايانة با شبيرو ، اثر محمود دولت آبادي) ١٣٩٣(حبيبي نسامي ، مرتضي  - 

  .١١٥- ٩٥معاصر،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، سال چهارم ، شمارة چهارم ، 
عبداهللا نوروزي و حسين فتحعلي ، گرد آوري زهرا ، دربارة نقد بوم گرا ، ترجمة  نقد بوم گرا) ١٣٩٢( ريگبي ، كيت  - 

  .پارساپور ، تهران ، نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
سومين همايش ملي پژوهش هاي  ، آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن ) ١٣٩٤(محمدرضا  ، محمدشفيعي - 

  . دانشكده شهيد مفتح، همدان، دبيرخانه دائمي همايش، محيط زيست و كشاورزي ايران
  NO بررسي اثرات زيست محيطي تخريب اليه ازن توسط گاز  ،) ١٣٨٧( ، محمد و شيما طاهري ،ويجويي - 

دومين همايش تخصصي مهندسي محيط  ، و روشهاي كاهش اثرات آن با استفاده از مبدلهاي كاتاليزوري
  .، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده محيط زيستزيست
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