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Résumé 

Approche récente en sciences humaines et en critique littéraire, l’écocritique anime un 

antagonisme fondamental : excentrer l’être humain au profit d’une autonomie voire une 

autosuffisance philosophique et esthétique de la Nature. Il n’est pas exagéré de dire que ce 

débat serait à l’origine des bifurcations théoriques et méthodologiques dans le domaine de 

l’écocritique depuis son émergence dans les années 1990. L’étude présente tâche, dans la 

mesure du possible, de faire le tour des approches écocritiques surtout anglo-saxonnes pour 

finalement aborder l’approche écocritique proposée par Félix Guattari qui représentera la 

perspective française dans le débat écocritique. Pour ce faire, nous nous intéresserons 

particulièrement aux Trois écologies (1989), pour voir comment en proposant la notion 

d’écosophie, le philosophe aborde une toute nouvelle interprétation des enjeux écologiques. 

L’objectif de la présente étude sera donc tout d’abord de présenter et puis d’appliquer la 

méthodologie guatarienne.  Cette dernière qui s’appuie essentiellement sur une approche 

thématique du texte, constituera la base de nos analyses de Khâné, pièce écrite par Naqmé 

Samini, auteure iranienne contemporaine. Dans le cadre de cette méthodologie nous verrons 

comment en absence des thèmes liés à la nature, la lecture écocritique du texte peut préserver 

son authenticité.  
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Abstract 

As a recent approach in human sciences and literary criticism, ecocriticism animates a 

fundamental antagonism: decentering the human being in favor of an autonomy or even a 

philosophical and aesthetic self-sufficiency of nature. It is no exaggeration to say that this 

debate is at the origin of the theoretical and methodological bifurcations in the field of 

ecocriticism since its emergence in the 1990s. The current study attempts as far as possible, 

to explore and exlicate ecocritical approaches, especially Anglo-Saxon, to finally address the 

ecocritical approach proposed by Félix Guattari who represents the French perspective in the 

ecocritical debate. To do this, the study will particularly be interested in Three Ecologies 

(1989), to see how by proposing the notion of Ecosophy, the philosopher approaches a whole 

new interpretation of ecological issues. The objective of this study therefore is first to present 

and then to apply the Guattarian methodology. This methodology, which is essentially based 

on a thematic approach to the text, constitutes the basis of the analyses of Khâné, a play 

written by Naqmé Samini, a contemporary Iranian author. Within the framework of this 

methodology one can see how in the absence of themes related to nature, the ecocritical 

reading of the text can preserve its authenticity. 
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 0011 و تابستان بهار(، 6)پیاپی اول، شمارۀ چهارمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 2111مرداد  15 2111مرداد  10 2111مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

یفرانسو  کردیهمراه بحث در باب روبه یستیز  طینقد مح یکردهایبه رو ینگاه  
 ینیاثر نغمه ثم خانه ۀشنامیبه نما یبا نگاه 

 پژوهشی ۀمقال

 0حمیدرضا رحمت جو
 رانی، تهران، اخوارزمیفرانسه، دانشگاه  ادبیاتگروه  اریاستاد

 چکیده
 ۀندوگا کیمشتتاًتتا  در برابر  اتیو ادب یمتأخر در علوم انستتان یهاشتتهیاز اند یکیعنوان به یستتتیز طینقد مح

و  یفلسف یخودبسندگ ینفع نوعبه اتیتبع آن از ادباز فرهنگ و به ییزداقرار دارد: انسان زیبرانگو چالش یاساس
 قد قرارن نیدر ا ینظر یکردهایبطن تحول رو رچالش د نیا مییاگر بگو ستتتی. اغراق نعتیطب یشتتناختییبایز

 و کردهایتحول رو خیاز تار یاجمال یایچالش به بررس نیا یبندحاضر ضمن صورت قیداشته و دارد. در تحق
مه بتوان میماتلف حول آن خواه اتینظر تا درادا خت  تار کسیفل کردیرو میپردا به یگا که  ما ینوعرا  و  هندین
 یسه اکولول راه بر  نی. در امیکن یمعرف یترطور مدوناستت به یستتیز طینقد مح رد یفرانستو کردیرو ۀدیچک

نام به یمفهوم شنهادیچطور با پ یو مینیشد تا بب میموضوع متمرکز خواه نیدر باب ا یمهم گاتار ۀ( رسال9191)
س «یاکوزوف» سائل نقد مح یدیکامال  جد ریتف صلدهدیارائه م یستیز طیاز م اول  ۀدر وهل قالهم نیا ی. هدف ا

 یعکه اصوال  بر نو یشناسروش نیاست. ا یستیز طیدر نقد مح یگاتار یشناسو سپس کاربست روش یمعرف
 ،یرانیمعاصر ا سینوشنامهیاثر نما خان  ۀشنامیمقاله از نما نیا یهالیو اساس تحل هیپا شودیبنا م ینقد مضمون

نقد  عت،یمرتبط با طب نیمضام ابیچگونه در غ دید میخواه ،یرگاتا یشناسخواهد بود. بنابر روش ،ینینغمه ثم
 را حفظ کند.  شیخو تیاعتبار و اهم تواندیهمچنان م یستیز طیمح

 .یاکوزوف ،یگاتار کسیفل ات،یو ادب ستیز طیمح ،یستیز طینقد مح ست،یز طیمح: هاکلیدواژه

 

 

                                                           
1. E-mail: hr.rahmatjou@khu.ac.ir    DOI: 10.22067/RLTF.2022.75684.1040 

https://orcid.org/0000-0002-0856-9061 



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،چهارم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

74 

 
 

 . مقدمه۱
(. این جملۀ Levi Strauss, 1955, p.10) «یابددنیا بدون انسان آغازیدن گرفته و بدون او ]هم[ پایان می»

او با  هایترین کتابآشنا، در یکی از اولین و برجستهشناس نامکوتاه و امروزه معروف کلود ِلوی استروس، مردم
اکندوهگینعنوان  رو که ازقضا عکس آن هم انگیز ازآننماید. مناقشهانگیز می، البته بسیار مناقشه2گرمسیریان

داشتن  دانیم وجودگیرد، چراکه میشود و با او نیز هم پایان مینوعی درست باشد: دنیا با انسان آغاز میتواند بهمی
[ یعنی به آگاهی درآمدن و از آنجا که  رگاه کم از نظانسان تنها گونۀ زندۀ مجهز به آگاهی است، درنتیجه دست]فعال 

 عنا تهی خواهد شد.نوعی از مفلسفۀ زبان اگر انسان ازمیان برود، وجود به
تروس های شاًی ت شاعرانۀ لوی اسبیشتر ذیل نوشتهاگرمسیریاناکندوهگینیاد داشتن این نکته که شاید به

شناسانۀ او، برای درک و دریافت بهتر جملۀ فوق خالی از فایده نباشد، لکن های انسانشود تا نوشتهبندی میتقسیم
 نهفته، تا بدین روز به هیچ وجه شاهد کاهش اعتبار خود نبوده است.آن دوگانگی آشکاری که در این ذهنیت 

تبع آن، باشی از جریان فکری در نقد محیط زیستی توجهی از ایدئولوژی محیط زیستی و بهقسمت قابل
انگیز میان انسان/ فرهنگ ازسویی و طبیعت ازسوی فرهنگ در عًر ما، درست بر همین تقابل مکانیکی مناقشه

که کنند. حال آنکه، گروهی دیگر، چنانه کرده است و نظام فکری و گاها  ارزشی خود را بر آن استوار میدیگر تکی
 اش را ذیل یک نوع دیالکتیکتفًیل خواهیم آورد، رابطۀ انسان با محیط زیست طبیعی و اجتماعیدرادامه به

تفاوت  کنند.دت و آمیزش است، تبیین میگرا که در آن، انسان با محیط زیست خود نه در تقابل بلکه در وحعمل
تر، رابطۀ فرهنگ و ادبیات با محیط زیست طبیعی، برآمده از یک طور دقیقنگاه این دو گروه به رابطۀ انسان یا به

ترین که به گمان ما یکی از اصلی ای در وهلۀ اول فلسفی و سپس سیاسی فرهنگیمناقشۀ اساسی است: مناقشه
 تی نیز هم هست. مسائل نقد محیط زیس

طور خالصه توان بهکه تحقیق حاضر قًد دارد در حد وسع بدان بپردازد، میمسئلۀ نقد محیط زیستی را، چنان
ی «رابطه»بندی کرد: اگر بپذیریم که خویشکاری نقد محیط زیستی همانا ناظر به مطالعه و بررسی چنین صورت

( که در Rueckert, 1978ست طبیعی و اجتماعی است )دیگر سان محیط زیادبیات با محیط پیرامون یا به

                                                           
2Tristes Tropiques :  :های پارهر. ک.  .گرمسیریان اندوهگینناصر فکوهی عنوان این کتاب را چنین ترجمه کرده است

 . 61، ص. 6831، تهران، نشر نی، شناسیانسان
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قیاس با سایر نقدها، وجه تمایز اساسی این نوع خوانش در اهمیتی است که به کیفیت حضور جهان غیرانسانی در 
ها شرغم گوناگونی روشود، آنگاه رفتار و رویکرد غالب در نقد محیط زیستی )علیمحًوالت ادبی و غیره داده می

زدایی به هدف بازبینی و بازخوانی محیط زیست دارد، به سؤالی اساسی ( که گویی تمایل به نوعی انسانو ابزارها
زند: چطور ممکن است بتوان ادبیات را که در آن سان از درام انسانی، فرهنگ انسانی، و رفتار انسانی دامن می

دنیای غیرانسانی معطوف باشد؟  است مطالعه کرد، اگر از همان ابتدا توجه و عالقۀ محقق و منتقد به
(Posthumus, 2014, pp.16-17 .) 

 تر از چارچوب نظری نقد محیط زیستِی آمیزی این نکته، به هدف فهم درستبرای درک بهتر کیفیت مسئله
های آمریکای شمالی مدنظر است، باید کمی به عقب خًوص در فرانسه یا در دانشگاهکه در اروپا بهامروز، چنان

ط زیستی ری تفکر یا ایدئولوژی محیبازگشت و شرایط فرهنگی ت سیاسی پیدایش آگاهی محیط زیستی، مبانی نظ
 و رویکردهای نظری ماتلف در نقد محیط زیستی را بررسی )دوباره( کرد. 

در این تحقیق برآنیم تا ضمن یک بررسی ماتًر از تاریخ و بافتار اجتماعی ت فرهنگی پیدایش آگاهی محیط 
ع به کندوکاش قرار دهیم و سپس با رجوتر، مسئلۀ اصلی نقد محیط زیستی نامیدیم موردزیستی، آنچه را که قبل

شناختی مشاص در نقد محیط زیستی را آرای کسانی چون فلیکس گاتاری امکان و چندوچون یک رویکرد روش
رویکرد  شناختیبه بحث بگذاریم. درنهایت و البته، سعی خواهیم کرد تا درک و دریافت مبانی نظری و نیز روش

 طور مشاص به یک نمایشنامۀخودمان ایران موردتوجه قرار دهیم. در این راه، به گاتاری را در بحث از ادبیات کشور
 خواهیم پرداخت.  بامکیابرکیاس اکتاقاوایکاپشتخان :انمایشنام متأخر نوشتۀ نغمه ثمینی یعنی 

که درادامه بدان بازخواهیم گشت، پرسش از این موضوع اساسی است که آیا سؤال اصلی مقالۀ حاضر، چنان
تواند محلی از اعراب داشته باشد؟ در غیاب مضامین آشکارا مرتبط با طبیعت، نقد محیط زیستی همچنان می

، چنین پیشنهاد ام گرفته شده استفرض این تحقیق که مستقیما  از رویکرد فرانسوی و شاص فلیکس گاتاری وپیش
تنیدگی اساسی میان فرهنگ و طبیعت وجود دارد که در نتیجۀ تحدید نقد محیط زیستی به دهد که یک درهممی

که در کننده بوده و چناننویسی از چندوچون حضور مضامین مرتبط با طبیعت در ادبیات گمراهنوعی فهرست
سیار های معنایی بسمت حوزهدید، نقد محیط زیستی ظرفیت گشایش بهخواهیم  خان تحلیل موردی نمایشنامۀ 

تری را در خود داراست. در مطالعۀ موردی انتهای این مقاله، رویکرد ما به متن، در چارچوب پیشنهادی گسترده
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 شناسی مدنظر گاتاری الزاما  به تحلیل مضمونیگاتاری، رویکردی مضمونی خواهد بود با این توضیح که روش
 شود. محدود نمی

 . پیشینۀ تحقیق2
ت درستی به کتاب شاخص بیولوژیسهای آگاهی محیط زیستی در عًر حاضر، معموال  و البته بهدر بررسی ریشه

شود. تقریبا  مورداتفاق همگانی است که این اشاره می 2(1962) بهاراخاملشآمریکایی، راشل کارسون با عنوان 
توجهی، الاقل در پردازد، تأثیر قابلهای مًنوعی میکشطور مشاص به آفتای که بهصفحه 092کتاب 

آمریکای نیمۀ دوم قرن بیستم، در معطوف کردن نگاه به اهمیت محیط زیست داشته است. با این حال، معموال  
ن در گیرد. کارسوری و درنتیجه اجتماعی ت سیاسی کتاب کارسون چندان موردتوجه قرار نمیداجنبۀ ضد سرمایه

تازد انگاری سازمان غذا و داروی آمریکا میکتاب ازجمله به صنعت تولید و تجارت محًوالت شیمیایی و سهل
 (. Lytle, 2007, p.166-172کند )کاری محکوم میها را به نشر اطالعات نادرست یا پنهانو آن

راشل کارسون در مقاالت  بهاراخاملشاین نکته، برای ما در تحقیق حاضر، از آن جهت اهمیت دارد که غالبا  
نوعی رویدادی مجرد در نظر انگاشته مربوط به نقد محیط زیستی از بافتار اجتماعی ت تاریای خود جدا شده، به

ها کتاِب تنآورد. در این نوع دیدگاه، نهسان معاصر پدید میباره نوعی آگاهی محیط زیستی نزد انکه به یک 1شودمی
یدایش گیرد و پزدایی قرار میای تاریخامروزه نمادین راشل کارسون که حتی خود نقد محیط زیستی نیز مورد گونه

، 9919)ساداتی، « های محیط زیستهای عمومی درمورد آلودگینگرانی»شود در برابر پنداشته می« واکنشی»آن 
 (. 901، ص.9022)معینی و همکاران، « بحران زیست محیطی»( یا 999ص. 

ه های تازه است کای از آگاهیدانیم نیمۀ دوم قرن بیستم شاهد پدیدارشدگی مجموعهاین درحالی است که می
عید و س تر از ادواردها ناظر به نوعی نگاهی انتقادی به فرهنگ و به روابط قدرت است: بسیار قبلروند کلی آن

اصلرتک( او، 9199)ا1شناسیشرق اهمرکهاچهره( و 9190) 0هایاسفیدپلستاسیاه، اب  نگاریاکستعمارشده

                                                           
1. Silent Spring  

ـ 621، 2 ،پژوهش ادبیات تطبیقی، محمدحسین جواری، «نقد محیط زیستی در ادبیات با رویکرد تطبیقی»برای مثال نک:  .1

، سولماز معینی و همکاران، «های آن در مقاالت ایرانیمحیطی با نگاهی به کاستیها و الزامات نقد زیستضرورت»؛ یا 681

 . 648-642، 6511، 45، نقد ادبی
3. Orientalism  
4. Peau noire, masques blancs 
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روی را پیش« دیگری»تبع آن، مسئلۀ ( از فرانتس فانون مسئلۀ استعمار و به9199) 2نگاریاکستعمارونندهچهره
برای  نفرا121مانیفستاو در واکنش به جنگ الجزایر،  9192دهند. در فرانسه ابتدای دهۀ آگاهی اروپایی قرار می

. در ادامۀ موج دوم شوداز جانب دانشگاهیان، هنرمندان و روشنفکران صادر می« ناپذیریحق سلطه»تأکید بر 
 شود،گذاری میبه ابتکار کسانی چون فرانسواز ُدُبن پایه 1«نهضت آزادی زنان»فمینیسم و باز هم در همین دهه، 

امرگایاا 9190و در  کنداعالم موجودیت می 9199در  1 «های جنسی ]برای[ عمل انقالبیجبهۀ اقلیت» یا
چاپ شود، بهاستفاده می 5«اکوفمینیسم»بار از واژۀ برای اولینکتاب شاخص ُدُبن که در آن ظاهرا  ا0فمینیسم

شناس را نیز افزود که از هزاران کیلومتر دورتر از های کلود لوی استروس مردمها باید البته کتابرسد. بدینمی
 را به فضای« دیگری»ها مسئلۀ ها و پسااستعمارگراها و ضدجنگآهنگ با فمینیستاروپا، اما درست هم

 تاباند. روشنفکری بازمی
های بروز و ظهور ماًوصا  در فرانسه، سال 9192و  9192های ها، نباید از یاد برد که سالبراینافزون

محًول درآمیاتگی سرخوشی و سرگشتگی، »های پساساختارگرایانه نیز هست. ما بعد ساختارگرایی که ایده
، 9919)ایگلتون، « بود 9199نی محًول }جریانات ماه مه{ رهایی و پراکندگی، شادمانی عمومی و ویرانی، یع

)همان، ص. « گاه با خود یگانه نیستمعنا هیچ»کرد که گیری اساسی دفاع می(، ازجمله از این موضع919ص. 
دیگر سان، معنا بیش از آنکه مفهومی کامال  پیوسته به دالی مشاص باشد، نتیجۀ چرخه و بازی بالقوه (، یا به999

تمام[ معنای »]شدند: ای ختم میهایی که الجرم به چنین نتیجه(؛ اندیشه999هاست )همان، ص. پایانی از دالبی
پایان داللت یا در معرض رسوخ و تأثیرگذاری و هیچ مفهومی وجود ندارد که گرفتار بازی بی« اندمتعالی افسانه

درآمدیاپیشطور که تری ایگلتون در فکراتی، همان(. نتیجۀ عملی چنین ت999های دیگر نباشد )همان، ص.اندیشه
های دوگانۀ سنتی است؛ گرچه در نمایی کلی، در این ای از تقابلگوید، مناقشه دربارۀ مجموعهمی برانظریۀاکدبی

تر از آن «بدخیم»دهه جهان همچنان به دو نیمۀ بلوک شرق/ بلوک غرب تقسیم شده است، لیکن تقابلی به مراتب 

                                                           
1. Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur  
2. Mouvement de libértion des femmes (MLF)  
3. Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR)  
4. Féminisme ou la mort  
5. Ecoféminisme 
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در ادامۀ تکاپوهای جنبش اصالت زن به زیر سؤال « مراتبی میان زن و مردتقابل سلسله»( یعنی 020. )همان، ص
 رود )همان(. می

پدیدارشدگی آگاهی محیط زیستی در نیمۀ دوم قرن بیست را، به گمان ما، الزما  بایستی در همین بافتار فهم 
ن( در عنوان مالک و وارث زمیبارۀ تقابل دوگانۀ انسان )بهکرد. از این دیدگاه آگاهی یافتن و سپس مناقشه کردن در

اروپا در  خًوصای از تعارضات فرهنگی غرب بهمثابۀ موجودی استعمارپذیر( در زمینۀ مجموعهبرابر طبیعت )به
تی جریان گفتۀ ایگلتون حتنها جریانات فکری و سیاسی سنتی بلکه بهگیرد؛ تعارضاتی که نهها جای میآن سال

(. آگاهی محیط 020)همان، ص. « حرکت برجای مانده بودزده و بیبهت»ها رو چپ سیاسی نیز در برابر آنیشپ
یش هاست که خود را بزیستی در این معنا، در کنار مکتب اصالت زن، یکی از همین اشکال سیاسی نوین این سال

عنوان پدر کسی که بعدها به 2آرنی ِنسدهد؛ ازسویی، از هر چیز در قالب تعارضی فرهنگی ت سیاسی نشان می
نهضت »با عنوان  9199ای در یابد در مقالههای محیط زیستی شهرت میترین نحلهمعنوی یکی از رادیکال

حق مساوی حیات و تولید مثل ]برای تمام »گوید: چنین می« اکولوژیک سطحی و نهضت اکولوژیک عمیق
محوری ها یک ]نوع[ انسان. محدود ساختن این حق به انسانها[ یک حق بدیهی و ارزشی محوری استگونه

( و Naess, 1973, p.96« )ها دارداست که تبعات ماربی بر کیفیت زندگی ازجمله کیفیت زندگی خود انسان
، اولین 9191گیرد که انسان هیچ حق مضاعفی بر زندگی ندارد؛ ازسوی دیگر و به فاصلۀ چند سال، در نتیجه می

شود و سپس در همان سال، مجمع هماهنگی اروپای گذاری میسبز در آلمان به ابتکار ِپترا ِکلی پایه حزب سیاسی
گیرد تا حضور نامزدهای سبز برای شرکت در انتاابات پارلمانی اروپا هماهنگ شکل می 1سبز و احزاب رادیکال

 شود. 
ۀ نگی ت سیاسی آگاهی محیط زیستی، دو نظریهای اروپایی و ابعاد فرهدر این میان و برای بیشتر کاویدن ریشه

 0290اند. در سال طور ویژه جالب توجهمتأخر یکی در ساحت ادبیات و دیگری در ساحت فلسفۀ سیاسی به
در دانشگاه لوِرن فرانسه، در کتاب خود ا1کدبیات،اخیال،اجامع کریستیان شلبورگ، استاد ادبیات و رئیس البراتوار 

اندیشد که درپی برچیده شدن دیوار برلین و ازجمله چنین می شناسیاآخرکوزمانکسطلرهاکولفیکسیلن:با عنوان 

                                                           
1. Arne Næss 
2. Coordination of European Green and Radical Parties (CEGRP) 
3. Littérature, Imaginaire, société  
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فاصله ای جای خود را بالازمیان رفتن تقابل میان بلوک شرق و غرب درپی فروپاشی شوروی، ترس آخرالزمان هسته
ر تا پیش از دهۀ دیگر سان اگ(. بهChelebourg, 2012, p.8-14دهد )به ترس آخرالزمان محیط زیستی می

ای و اثرات ناشی از آن را دارند، پس از این تاریخ، ای هستهبوی فاجعهوها غالبا  رنگم، آخرالزمان9112و  9192
ظر دهند. بنا به نزمینۀ خود جای میرفته مسائل و بالیای طبیعی و محیط زیستی را در پیشرفته 2هادیستوپی

م، در 9192شناس آمریکایی، در باب گرمایش زمین در دهۀ انِسن، اقلیمشلبورگ، اقبال یافتن نظریات جیمز ه
 .ا(ibid, p.7درک است )همین راستا قابل

کزاپایانادنیا:ااپسای با عنوان به طریق مشابه، میشل فوِسل، استاد علوم سیاسی و فیلسوف فرانسوی، در رساله
خًوص در جهان گفتمان گفتمان آخرالزمانی به( در تالش برای توضیح سلطۀ 2013) نقداعقلاآخرآوزمانی

اندیشد که ازدیاد و هجوم تًاویر آخرالزمان در باشی از محًوالت فرهنگی غربی، محیط زیستی چنین می
 سمتنامند، قدرتش بهشدگی میای است که در ادامه اثرات آنچه جهانیدهندۀ خودآگاهی اروپا در زمانهبازتاب»

ها با موضوع انحطاط و پایان افزاید که گفتمان( و چنین میFœssel, 2013, p.8)« کندضعیف شدن میل می
 (. ibidهای سنتی اروپا ریشه دارد )دنیا، در حسرت ازمیان رفتن هژمونی

توان چنین نتیجه گرفت که آگاهی محیط زیستی بیش از آنکه واکنشی از مجموع مباحث این قسمت می
ار اروپایی. های فرهنگی سیاسی در بافتای است با ریشهر بحران اقلیمی باشد، پدیدهخودی در برابمکانیکی و خودبه

)چه در ساحت تمدنی، چه در ساحت جنسیتی و چه در ساحت سیاسی( و بازتاب یافتن آن در « دیگری»مسئلۀ 
د که در ستنهای دوگانۀ سنتی و نیز مسئلۀ هژمونی سیاسی ازجمله مسائلی همنازعات فرهنگی حول محور تقابل

و بحث در چارچوب  گیریتأثیر بوده باشند. قبول این نتیجهاند بر آگاهی محیط زیستی بیتوانستهاین بافتار نمی
ر اروپا د« ای و فرهنگیمیراث اسطوره»آن، ما را در فهم بهتر کار کسانی چون شلبورگ آنگاه که از وزن و نقش 

رساند. همچنین، بر گوید، بهتر یاری میامروز فرانسه سان می های محیط زیستی در ادبیاتروایت آخرالزمان
که در مقدمه بدان اشاره کوچکی شد( و هرگونه تالش این باوریم که درک مسئلۀ اساسی نقد محیط زیستی )چنان

هم  گیری فوق استواری بیشتری خواهد یافت،برای کاربست مفاهیم این نقد در ایران، باتوجه به مباحث و نتیجه
خود را داراست و نقد محیط زیستی های ماًوص بههای دوگانهبدین دلیل ساده که هر محیط فرهنگی تقابل

                                                           
1. Dystopie 
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)محیط زیست در معنای طبیعی یا اجتماعی( در فضای فرهنگی کشورهای غیراروپایی ازجمله ایران، درعین 
 خود را داراست. هماهنگی در اصول، الجرم هویتی ماًوص به

و  تنها مسئلۀ هویتدهد که نهاالت و تحقیقات ایرانی در باب نقد محیط زیستی نشان مینگاهی گذرا به مق
شود، بلکه کم گرفته میهای نظری اساسی آن دستتبع آن، مسئلۀ دوگانهخاستگاه فرهنگی نقد محیط زیستی و به

ور الب است. زهرا پارساپها گرایش به برشماری و یادآوری مظاهر محیط زیست در متون ادبی، گرایش غدر تحلیل
( به بررسی نوع حضور حیوانات در دو داستان 9919« )مالحظات اخالق زیست محیطی هدایت و چوبک»در 

 «اخالقی»ها کند که آیا برخورد با حیوانات در این داستانپردازد و این سؤال را مطرح میاز هدایت و چوبک می
شده: مطالعۀ فیلم درخت گالبی با رویکرد نقد محیط ی مکانیهاهویت»است یا خیر. مقالۀ دیگری با عنوان 

و  پردازددر اثر سینمایی مهرجویی می« تأثیر متقابل طبیعت و انسان»( به بررسی 9919)ساداتی « زیستی
پیام محیط زیستی »دنبال ( به9919« )نقد محیط زیستی در ادبیات با رویکرد تطبیقی»محمدحسین جواری در 

ها و الزامات نقد محیط زیستی، ضرورت»حال و در سویی دیگر، در مقاالت دیگری همچون . بااینگرددمی« اثر
( به درستی بر مسئلۀ خاستگاه فرهنگی 9022)معینی و همکاران، « های آن در مقاالت ایرانیبا نگاهی به کاستی

ت ایرانی یط زیستی به متن در مقاالشود و نگاهی انتقادی به نوع برخورد با رویکرد محنقد محیط زیستی تأکید می
مقاالتی که تحت سرپرستی زهرا (، مجموعه9910)پارساپور،  گرکنقدابلمشود؛ یا در به نگاه غالب تبدیل می

های خوانش»العاده تازه در نقد محیط زیستی همچون های فوقتوان گرایشاند، میپارساپور ترجمه و منتشر شده
 رد. را مشاهده ک« اکوفمینیستی

رغم برخوردهای گاه بسیار متفاوت، نقد محیط زیستی در میان محققان ایرانی رویکردی که علیکوتاه سان آن
طور مشاص رویکرد فلیکس گاتاری تاکنون به هیچ وجه در شده است. با این حال، رویکرد فرانسوی و بهشناخته

 ای به زبان فارسی موردبحث و بررسی قرار نگرفته است. هیچ مقاله
 ی. چارچوب نظر 3

انی توان به طیفی تشبیه کرد که در یک سر آن کسشناختی در نقد محیط زیستی را در نگاهی کلی میاختالف روش
و نیز  0، تیموتی مورتون 1، دانا فیلیپس 1و در سمت دیگر آن اورسوال هایس 2و ِشریل گلوتِفلتی 2چون الوِرنس بوئل

 اند. البته شاید فلیکس گاتاری قرار گرفته
                                                           
1. Lawrence Buell 
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های پساساختارگرایانه و در واکنش به ایده 5 (1995) تخیلامحیطازیستیالورنس بوئِل متقدم ازجمله در کتاب 
پردازد که برخالف رئالیسم ریزی نوعی رئالیسم جدید میبه طرح 6و پسامدرن، ضمن تأکید بر متون غیرتایلی

نامد( می highly stylized ideological or psychohistorical artifactقرن نوزدهم )که وی آن را 
 ,Posthumus, 2014گذاری طبیعت است )ناظر به کاهش واقعی فاصله میان متن و دنیای واقع به هدف ارزش

p.17 نظیم ای نیز هم تاز غیر آن، اصول چهارگانه« متن محیط زیستی»(. در این راستا، بوئل برای تشایص یک
 اند: کند که بدین شرحمی

آید عنوان عاملی کامال  خودبسنده به تًویر در میر یک متن محیط زیستی[ محیط زیست غیرانسانی به. ]د9
 عنوان چارچوب تجارب انسانی؛ تنها بهو نه

های انسانی و در سنگ دغدغهطور مشروع همهای محیط زیستی به. ]در یک متن محیط زیستی[ دغدغه0
 شوند؛ها تًویر میکنار آن
 گیری اخالقی متن است؛ پذیری محیط زیستی جزئی از جهتمسئولیتا]در یک متن محیط زیستی[ .9
از عمل  عنوان قاب ثابتیتنها بهشود و نهعنوان فرایند تًویر می]در یک متن محیط زیستی[ طبیعت به. 0

 (. Buell, 1995, p.5-6انسانی )
 7یتر است، و معموال  تعریف وی از نقد محیط زیستشدهشناختهبه طریق مشابه، ِشریل گلوتِفلتی که در ایران 

 8(1996)نقدامحیطازیستیاشود، یک سال پس از بوئل، در کتابی با عنوان در کنار تعریف ویلیام روِکرت نقل می

                                                           
1. Cheryll Glotfelty 
2. Ursula Heise 
3. Dana Phillips 
4. Timothy Morton 
5. Environmental Imagination  
6. non fictionnel 

های هویت»یا  21ـ 1، 61، نقد ادبی(، 6816، زهرا پارساپور )«گرا، رویکردی نو در نقد ادبینقد بوم»:  در این باره، ر.ک 7

 . 51، نقد ادبی(، 6813، ساداتی و سقازاده ))...(«شده مکانی

نقد  :اول آن تعریف )یعنی توجه اینجاست که در نقلِ تعریفِ گلوفلتی از نقد محیط زیستی معموالً تنها قسمتالبته جالب
له شود و قسمت دوم که در آن گلوفلتی بالفاص( وام گرفته میپردازدگرا به بررسی رابطۀ میان ادبیات و دنیای فیزیکی میبوم

 شود. کند، حذف مینقد محیط زیستی را با نقد فمینیستی و نقد مارکسیستی مقایسه می
8. Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology 



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،چهارم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

05 

 
 

( برای نقد محیط 91، ص. 9919)پارساپور، « موضوعات جذاب»ای از با پیشنهاد مجموعه پرسشی، گستره
طبیعت در غزل چگونه نشان داده شده است؟ محیط دهد. ازجمله این سؤاالت: روی محقق قرار میزیستی را پیش

فیزیکی داستان در طرح این رمان چه نقشی دارد؟ چگونه مفهوم طبیعت وحشی و بکر در طول زمان تغییر کرده 
 (. 02)همان، ص. ااست؟

فرض فهم از سوی انسان گویی در پیششناسایی و قابلدر رویکرد بوئل و گلوتفلتی، وجود یک واقعیت قابل
ای دسته ای از تولیدات ادبی ازگیرد و نقد محیط زیستی در این میان، با وضع معیارهایی و با سوا کردن دستهقرار می

وضع  بازگشت به طبیعت از طریق»کننده به نوعی محیط زیستی، دعوت «هایارزش»دیگر زیر برچسب انطباق با 
 (. Posthumus, 2014, p.17است )« تر با آنروابطی هارمونیک

ها در سر دیگر طیف اما برای کسانی چون اورسوال هایس، دانا فیلیپس و تیموتی مورتون، که در برابر قبلی
قد محیط زیستی الزاما  باید از سرمشق قرار دادن ضمائم ارزشی دهند، نرا تشکیل می 2«طبیعت ناباورها»جناح 

تر د اصیلنفع یک رویکربرانگیزی مثل رئالیسم و یا بازنمایی بهشناسی پرهیز کند و از مسائل چالشبوم« علم»
 (. برای فیلیپس برای مثال، این کامال  محتمل است که فهم و دریافتPosthumus, 2017, p.10فاصله بگیرد )

شناختی دنیای پیرامونمان یعنی خاصیت آمیاتگی اساسی طبیعت/فرهنگ بیشتر از اینکه به ما از خًوصیات بوم
د، هایی با ادعای وفاداری و رئالیسم( احتیاج داشته باششناسی )مثال  بازنماییمتون ادبی وفادار به سرمشق علم بوم

 ,Phillipsایی زیست محیطی مجال دهند، نیاز داشته باشد )هبه متونی غیررئالیستی که بتوانند به تایل و اندیشه

2003, pp.9-11 به طریق مشابه، تیموتی مورتون، استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه رایس در آمریکا، در .)
توهم نزدیک شدن به طبیعت با »یا  mimesis-Eco( از 2007)ا1شناسیامنهایاطبیعتبلمکتاب خود با عنوان 

گوید و بدین ترتیب ادعاهای رئالیستی نقد محیط سان می« ترین شکل ممکنتوصیف آن به وفادارانه]سعی در[ 
(. برای تیموتی مورتون بایستی به یک جور Posthumus, 2017, pp.11-14برد )زیستی را زیر سؤال می

ابل میان سوژه رداشتن تقجای تالش برای ازمیان بشناسی که بهشناسی بدون مفهوم طبیعت اندیشید، یک بومبوم»
ای متشکل از واقعیت ازسویی و تعداد طور مداوم در شبکههایی قرار دهد که بهو ابژه، اساس خود را بر تفاوت

(. در ibid, p.12« )گیرندزیادی از فاعلین انسانی و نیز غیرانسانی از سوی دیگر، موردتوجه و آگاهی قرار می

                                                           
1. nature-skeptics 
2. Ecology without Nature  
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َاَبر »نام ( مورتون ضمن پیشنهاد مفهومی به2010) 2کندیشۀامحیطازیستیوان های خود با عنیکی از آخرین کتاب
دست پیچیده واقعیت/فاعل انسانی/فاعل غیرانسانی بهی درهم«شبکه»لمسی از این کند مثال قابلسعی می 1«ابژه

دیگری دارد، لکن ازآنجاکه ورود به این بحث در راستای اهداف این تحقیق نیست و خود نیاز به مجال  1دهد.
 پیشنهادی فلیکس گاتاری خواهیم رفت؛ رویکردی کولزوفیویژه درادامه بالفاصله به سراغ رویکرد فرانسوی و به

 ست. تاز امورداشاره در باال، کامال  متقدم و پیش« طبیعت ناباور»به رویکرد منتقدان که از نظر زمانی نسبت
دهد یخورد و چیزی را شکل م)در معنای عام کلمه( پیوند می ویژه با سیاستتفکر محیط زیستی در فرانسه به

طبیعتا(. ِکری وایت ت ساید در Posthumus, 2014, p.10کنند )یاد می« اکولوژی سیاسی»که از آن به 
زبان گوید: اکولوژی سیاسی فرانسوی از اساس با فلسفۀ محیط زیستی انگلیسیچنین می 0(2002) یافت کنشقاق

شناسی غیرمتمرکز است که مشکالت دهندۀ نوعی بوماکولوژی سیاسی فرانسوی بازتاب متفاوت است؛
سازد و انسان و غیرانسان را عمیقا  به هم مرتبط شناختی[ زمین را از سایر مشکالت اجتماعی جدا نمی]زیست

های ت و بر ارزشاس 6محوریا بوم 5محورزبان اساسا  زیستکه فلسفۀ محیط زیستی انگلیسیداند، درحالیمی
( این معانی در .Posthumus, 2014, pنقل از به 0220ساید، -ذاتی جهان غیرانسانی تأکید دارد )وایت

 کنند. تری پیدا میگاتاری صورت مشاصکولزوفیا
( گاتاری با شروع از ذکر مًائب دنیای جدید )غرب( و عواقب زیست محیطی 1989) 7س اکولول یدر 

)چه بیروِن اجتماعی، چه « رابطۀ ذهنیت یا آگاهی انسان با محیط بیرون خود»گیرد که میها، چنین نتیجه آن
 ,Guattariتأثیر قرار گرفته است )ترین چیزی است که تحتحیوانی یا گیاهی یا کائناتی( در وضعیت کنونی مهم

                                                           
1. Ecological Thought/ La pensée écologique   
2. Hyperobjet  

یابد. تری در فضا ـ زمان گسترش میصورت بسیار گستردهابرابژه در نظر مورتون هر چیزی است که در قیاس با انسان، به 1 

تواند یک میدان نفتی در اکوادور یا اِوِرگلد در فلوریدا باشد، بیوسفِر یا سیستم خورشیدی باشد، مجموع در این معنا، ابرابژه می

تواند یک محصول انسانی شدیداً روی زمین یا اورانیوم یا پلوتونیوم باشد ابرابژه همچنین می ای موجود برتمام مواد هسته

شرح  پردازد وها میویژگی اصلی ابرابژه پنجپایدار همچون پولی ـ استِرن یا یک ساک پالستیکی باشد. درادامه، مورتون به 

 در ارتباط است. « پایان دنیا»اش، ابرابژه با دهد چطور در منظومۀ  فکریمی
4. Divided Nature 
5. Biocentrique 
6. Écocentrique 
7. Trois écologies  
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1989, p.12همچنین جوامع ما را اندیشد که در برابر خطرات آشکاری که محیط زیست و نیز (. او چنین می
گیری، برای کنند، هرچند نوعی آگاهی شکل گرفته است، لکن نهادهای سیاسی یا مهم در تًمیمتهدید می

شوند؛ این در حالی است که های صنعتی آن هم از نظرگاهی تکنوکرات متمرکز میجویی، عموما  به آلودگیچاره
 کل از سه سطح بوم شناختی/محیط زیستی، روابط اجتماعیترکیبی اخالقی ت سیاسی متش»در نظر گاتاری، تنها 

(. این ترکیب ibid, pp.12-13« )و ذهنیت انسانی، قادر خواهد بود که پاسای برای مسائل امروز فراهم آورند
 نامد. می« اکوزوفی»وجهی همان چیزی است که گاتاری آن را سه

در سطح »ما پاسای ناواهد یافت مگر با انقالبی محیطی عًر دیگر سان، به گمان گاتاری، بحران زیستبه
 هاِی جزئِی ]مربوط به[تمام زمینه»فراتر رفته و « روابط مشهود قدرت»( که از پرداختن به ibid, p.14« )جهانی

وجهِی پیشنهادِی وی متشکل از شناسی سه( را درنظر داشته باشد. بومibid« )ها، اندیشه و امیالحساسیت
ناظر به همین ادعا هستند و به ترتیب به  1شناسی ذهنی ت روانیو بوم 1شناسی اجتماعی، بوم2طیشناسی محیبوم

مسئلۀ روابط ]انسان[ با طبیعت و با محیط زیست، روابط ]انسانی[ در اجتماع، اقتًاد و سیاست، و رابطۀ انسان 
 (. ibidشوند )با ذهنیت و روان خویش منطبق می

گانه داری موضعی کامال  انتقادی دارد. درواقع، اکولوژی سهدر مقابل سرمایه گاتاری همانند آرنی ِنس،
 CMIیا  0« داری جهانی گستردهسرمایه»ای باشد در برابر آنچه وی پیشنهادی او اساسا  قرار است راه چاره

امروز هرچه بیشتر تمایل دارد تا مراکز و منابع قدرت خویش را از  CMIگوید، که گاتاری میخواند. چنانمی
ها منتقل کند و این همه از طریق و ذهنیت 5ها، نحوساختارهای تولید کاال و خدمات به ساختارهای تولید نشانه

نین در برابر چ .(ibid, p.40کند )ها اعمال میها، تبلیغات و نظرسنجینظارت و قدرتی است که بر رسانه

                                                           
1. Ecologie environnementale  
2. Ecologie sociale  
3. Ecologie mentale  
4. Capitalisme mondial intégré  
5. Syntaxe 
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گانۀ فوق سان بندی سهذیل تقسیم 1سازیو فرایندهای ذهنیت 2وضعیتی است که گاتاری از فرایندهای تفردباشی
 آورد؛ آن هم به هدف بازبینی رابطۀ ذهنیت فرد با جهان بیرون. میان میبه

میقا  درگیر ع که دیدیمچنان س اکولول یمدرن در کتاب عنوان فیلسوفی پستشناختی گاتاری بهتأمالت بوم
شوند. اما سؤال اینجاست که چنین سازی ازسوی دیگر میمسئلۀ سیاست ازسویی و مسئلۀ فرایندهای ذهنیت

 تواند به کار نقد ادبی بیاید؟ خوانشی چطور می
ط تواند سرمشقی باشد برای بسمحیطی میهای مربوط به نقد زیستسازی گاتاری در خوانشفرایند ذهنیت

یا همان پرسوناژ « شاًیت»دانیم که می 0« شناسبوم»)و نه شاًیت  1«شناختیشاًیت بوم»دادن مفهوم 
زیستی گویی همواره های محیطزیستی بوده است. در خوانشآمیز در نقد محیطهمواره یکی از مفاهیم مسئله

محور نسانانداز غیرامتمایلی وجود دارد که از اهمیت پرسوناژهای انسانی کاسته شود تا تأکید بیشتر بر یک چش
ا ت های محیط زیستی یک نا ت فاعل یا یک نقرار بگیرد. در این معنا، فاعل یا بازیگر یا پرسوناژ انسانی در نوشته

بازیگر است که دیر یا زود باید در برابر زیبایی، عظمت و خودبسندگی طبیعت محو شود. این در حالی است که 
ها و یهای دوگانه )سنتی( و برآمدن آگاهاری از فروپاشی، تغییر و استحالۀ تقابلدر اندیشۀ گاتاری، تنها در بافت

ای پدیدار تازه 5«های وجودیسرزمین»های جدید است که مسائل اکولوژیک جدید ظاهر خواهند شد و ذهنیت
 (. Guattari, 1989, p.20خواهند شد )

نقداان های خود با عنواستفانی پوستوموس، استاد ادبیات دانشگاه مک گیل کانادا، در یکی از آخرین کتاب
های رغم دشواری(، علی2017)ا6شناختیانظریۀافرکنسلیامعاصراواآثاراکدبیشناختیافرکنسلی:اخلکنشابلمبلم

بی براساس این رویکرد ارائه دهد. در کند نمونۀ نسبتا  مفًلی از خوانش یک اثر ادرویکرد گاتاری، سعی می
را از نظرگاه  7نوبۀ خود، یک اثر ادبی معاصر ایرانیخطوطی که در ادامه خواهند آمد سعی ما بر این خواهد بود تا به

تردید این زیستی فلیکس گاتاری بازخوانی کنیم. باتوجه به اهداف و ساختار تحقیق حاضر، بیآراء و اندیشۀ محیط

                                                           
1. Processus de singularisation  
2. Processus de subjectivation  
3. Personnage écologique 
4. Personnage écologiste 
5. Territoire existential  
6. French Ecocritique: Reading Contemporary French Theory and Fiction Ecologically 

 . 6811، تهران: نشر نی، ای برای سه اتاق و یک پشت بامنمایشنامه، خانهنغمه،  ،ثمینی 7 
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ی و شناختای خواهد بود برای درک نظریات گاتاری در باب شاًیت بومل در این مرحله تنها مقدمهخوانش الاق
 اهمیت آن در نقد محیط زیستی. 

 نوشتۀ نغمه ثمینی  خانه. بحث و بررسی: مطالعۀ موردی یک نمایشنامۀ ایرانی: 4
ای از نغمه ثمینی، نویسندۀ معاصر ایرانی، هیچ اشاره و نمایشنامه کیابرکیاس اکتاقاوایکاپشتابامخان ،انمایشنام 

 های ثمینی تقریبا  هیچدر معنای عام کلمه ندارد. از این جهت، نوشته« محیط زیست»ارجاع آشکار یا پنهانی به 
یط گاهی محدهد. اساسا  این موضوع که چرا آتفاوت شاخًی با جریان اصلی ادبیات امروز ایران از خود نشان نمی

ریکایی های فرانسوی یا آم«اکو ت فیکسیون»که مثال  بازنمودهایی از آن را در ادبیات علمی ت تایلی و زیستی چنان
یاز هایی جداگانه و مفًل نشناسیم تقریبا  هیچ جایی در جریان اصلی ادبی امروز ایران ندارد و خود به تحقیقمی

طور اتفاقی شود، باید گفت که نمایشنامۀ ثمینی تقریبا  بهش حاضر مربوط میحال و درمورد آنچه به پژوهدارد. بااین
ااب آثار دیگر سان، در انتآن باشد. به« غیررئالیستی»انتااب شده است و شاید تنها دلیل این انتااب خاصیت 

لب جا»وه ادبی برای بحث در این قسمت، به هیچ وجه هدف این نبوده تا اثری انتااب شود که مضمونی بالق
)مثال  شهر، یا طبیعت یا تقابل زندگی شهری معاصر و زندگی روستایی و غیره( برای نقد محیط زیستی داشته « توجه

باشد. کوتاه سان اینکه این خود چالشی است نهفته در دل رویکرد گاتاری به نقد محیط زیستی. قبال  اشاره کردیم 
یشنهادی پ« شناسیسه گونه بوم»است و « طۀ ذهنیت با جهان خارجراب»که یکی از نقاط شروع این رویکرد مسئلۀ 

شود( گاتاری خود ناظر به بررسی این رابطه است و نه الزاما  )چنان که در نقد محیط زیستی سنتی مشاهده می
 در آثار ادبی. « مضمون طبیعت»کشف و بررسی 

ه گذرد. سنوانش پیداست در چهار باش میطور که از عهمان خان ،انمایشنام ابرکیاس اکتاقاوایکاپشتابام
آزکدا)پدر(،ارویاانام دارد. « پشت بام»و باش آخر « حمام»، «آشپزخانه»، «اتاق خواب»باش اول به ترتیب 

هر یک در طول نمایشنامه به ترتیب این چهار باش را  تر(اواماهانا)پسرامیانی(.)مادر(،اپرنیانا)دختراولچک
که شاًیتی از نظر فیزیکی ناپیداست در همۀ  هاملنا)پسرابزرگ(کنند. ن خود میاشغال کرده و سان را از آ

تواند نیز البته می« خانه»ها ماًوص اوست. خود توجهی از مونولوگهای خانه حضور دارد و سهم قابلباش
تر ل کوچکحا مدام در« خانه»عنوان شاًیتی کامال  مستقل درنظر گرفته شود. بنابر علتی که ناواهیم فهمید به

فروریاتن چیزی، فروریاتن دیوارهای یک »های نمایشنامه در طول داستان مدام صدای شدن است و شاًیت
)همان، ص. « ها ... صدای سایش دیوارهاسایش سنگ»( یا صدای 99، ص. 9911)ثمینی، « خانۀ قدیمی انگار
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جز هامون که شوند، همه بهجبور به ترک آن میشود که همه مآنقدر کوچک می« خانه»شنوند. در انتها ( را می99
ویرانی کالبد به بهانۀ »( یا 99)همان، ص. « هپکو المفادیای حاد»گرفتار مرضی عجیب است : چیزی به نام 

شود جسم هامون )همان( که نهایتا  باعث می« یک[ جور انقباض جسم به نفع انبساط ذهن»]، «بازسازی فکر
شده، نوعی با خانۀ کوچک( و به99جا منتشر شود )همان، ص. همه« ی هیوالوارشانرژی ذهن»و « تمام شود»

 ها یکی شود. ازمیان رفته، اما همچنان حاضر است در ساحت ذهن شاًیت
آید، نمایشنامۀ ثمینی هیچ ارتباط آشکاری با مضامین موردعالقۀ نقد محیط همانطور که از این خالصه برمی

ندارد و اگر به خان ادهد. طبیعت، چه شهری و چه غیر آن، جایی در از خود نشان نمیزیستی در معنای سنتی آن 
حال، از نظرگاه گونه جذابیتی نداشته باشد. بااینبند بمانیم، این متن شاید هیچهای محیط زیستی سنتی پایخوانش

 باشد.  «اکوزوفیک»تواند متنی خوبی میرویکرد گاتاری، این متن همچون بسیاری دیگر به
بندی کند در یک تقسیمیاد می« اکوزوفی»عنوان شناسی مدنظر گاتاری که از آن بهچنان که اشاره شد، بوم

گانه، ها با محیط بیرونی است. اولیِن این سطوِح سهدنبال بازاندیشی رابطۀ آگاهی شاًیتگانه اساسا  بهسه
طور مشاص رابطۀ شاًیت با سایر افراد در یک محیط اندیشی اجتماعی است و مراد از آن، بهاکوزوفی یا بوم

له در این ترین مسئرسد که مهمنظر میطور بهرا از این ُبعد بررسی کنیم آنگاه این خان فرضی است. اگر نمایشنامۀ 
و فرایندهای  2زداییشناسی اجتماعی مدنظر گاتاری، بازی متقابل فرایندهای آگاهینمایشنامه در سطح بوم

باشد. در این راستا، در نمایشنامۀ ثمینی اولین نکتۀ حائز اهمیت در این باب این است که ازمیان  1یافتگیآگاهی
مثابۀ یک های داستان بهدیگر سان، ساحت وجودی شاًیت، یا به1عنوان ساحتی وجودیبه« خانه»رفتن 

دیگر سان، واده، شده است. بهصورت ناگزیر باعث فروپاشی این اجتماع، در اینجا: خاناجتماع کوچک، به
هر یک در فضایی محدود )اتاق، « فرسایش و کوچک شدن خانه»گونۀ اعضای خانواده در ادامه بحران عمیقا  تمثیل

رایند شوند. در این فضاهای جداافتاده، فبام( و مطلقا  فاقد ارتباط با سایر فضاها تًویر میآشپزخانه، حمام، پشت
یا پدر  «آزاد»دهد: شکل توهماتی اسکیزوفرنیک خود را بروز میآن جداشدگی از امر واقع بهتبع زدایی و بهآگاهی

شود که با پرتاب سنگ به پنجره اعالم وجود کرده خانواده در اتاق خواب، وارد دیالوگی خیالی با زنی در خیابان می
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آگاه است؛  خان آید که از تمام اسرار زندگی در ای درمیسان و معشوقهشکل همبه آزکدو سپس در میان تعجب 
نوبۀ خود، وارد دیالوگی خیالی با معشوقش که شاًیتی در یک سریال تلویزیونی در یا مادر خانواده به «رویا»

در آنجا  برد وپناه می« حمام»یا دختر کوچک خانواده به  «پرنیان»شود؛ حال پاش از تلویزیون آشپزخانه است می
عدا  او را در سقط جنین یاری کند. ب« گوگل کردن»با دوستی است که قرار است از طریق « پیامکی»مشغول دیالوگ 

 ای تمام یا توهمی اسکیزوفرنیکنه معشوق واقعی او، بلکه او هم غریبه پرنیاندرخواهیم یافت که مااطب مجازی 
هایی با گازی ماًوص است تا از طریق پرواز کردن مشغول باد کردن بادکنک ماهاناست. درنهایت در پشت بام، 

 به همراه دختری که دوست دارد، فرار کند.  خان از 
های اسکیزوفرنیک از واقعیت اجتماعی )در اینجا: رابطۀ میان اعضای حال و در برابر این جداافتادگیبااین

یافتگی تازه در انتهای نمایشنامه شروع به شکل گرفتن خانواده ازسویی و رابطۀ هر عضو با خانه(، نوعی آگاهی
اتی دانیم چه مشاًرفتن آن، در ناکجایی که نمیدیگر سان ازمیان کند: درواقع پس از کوچک شدن خانه یا بهمی

(، هر 11، 99)همان، ص. « ای با تمام جزئیاتش بر زمینماکت مسقف خانه»و در برابر « زیر نور صحنه»دارد، 
 ایهاِی هامون که از خانه بیرون کشیده شده، دست به ساختن خانه«لگو»با انبوه « اندزدهچهارنفر که هیجان»

ها و دوست کنند و از خواستهاند، با هم صحبت میای که این بار همگی در آن در کنار همخانه زنند،جدید می
عبارت دیگر، با حرکت از ابتدا به انتهای نمایشنامه (. درواقع و به929ت 11گویند )همان، صص.هایشان میداشتن

ازای محیطی آن، یعنی ماعی و مابهشاهد یک تحول اساسی خواهیم بود: تحول و حرکت از نوعی جداافتادگی اجت
سمت نوعی بازیابی پیوند اجتماعی و ماحًل آن یعنی تالش ارتباط با هم، بهها یا فضاهای بیشدگی در اتاقحبس

ی های سنتی محیط زیستتواند برای خوانشبرای بازسازی )هر چند خیالِی( مکان. این استحاله که در نظر اول می
دهندۀ این های تشکیلید، در چارچوب فکری گاتاری و البته آنگاه که در کنار سایر قسمتنظر آاز متن غریبه به

 گشاید. چارچوب قرار بگیرد، راه بر بینشی کامال  بکر می
، در دهندۀ دیدگاه اکوزوفیک گاتاریدیگر سان، دومین قسمت از سه قسمت تشکیلشناسی محیطی یا بهبوم

رود و حال از آن فراتر میپوشانی دارد، اما درعینشناسی اجتماعی همتوجهی با بومطور قابلنمایشنامۀ ثمینی، به
در متن موردمطالعه در اینجا، اساسا   2گیرد. درواقع، محیط پیرامونزمان در ماقبل و مابعد آن جای میطور همبه

سطحی دیگر، مظروف  ها و هم، درزمان هم ظرف آگاهی اجتماعی و فردی شاًیتاست که هم« خانه»همان 
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ها در آن است که آگاهی اجتماعی و فردی شاًیت« جایی»در این نمایشنامه « خانه»دیگر سان، هاست. بهآن
« نهماکتی از خا»رود تا در سطحی دیگر، این بار در برابر یابد، درنهایت ازمیان میکند، تحول میمعنا پیدا می

ن در حال فرسایش، کوچک شدن و ازمیان رفت« خانه»دیگر، در این متن، بیان دوباره شروع به شکل گرفتن کند. به
ای است که گاتاری معتقد است باید در پِس بازاندیشی رابطۀ ذهنی خویش با های وجودینوعی همان سرزمینبه

 «یتمکان»های وجودی، گوید، هیچ اهمیتی ندارد که این سرزمینکه گاتاری میعالوه، چنانجهان شکل داد. به
که، استحالۀ محیط در این (. نتیجه اینp.39Guattari ,1989 ,شده باشند ) 2«قلمروزدایی»نداشته باشند یا 

جدید است. این  1نفع یک قلمروسازیبه 1نمایشنامه )از فروپاشی خانه تا برآمدن خانۀ لگویی(، نوعی قلمروزدایی
 نامد: می خویش کولزوفیتر بازبودگی به تحول همان چیزی است که گاتاری اصل و اساس تحول یا به بیان دقیق

ناسی ما شهای وجودی که این سه بومشناسی ]پیشنهادشده[ این است که آن سرزمیناصل مشترک در سه بوم»
باشند، بلکه موقت، پذیرا، خاص، ماًوص و قادر به تبدیل و دهند، بسته ]و محدود[ نها قرار میرا در برابر آن

 (. ibid, p.49« )سازدسکونت میها را قابلپذیرای فرایندهایی باشند که براساس کنش های یک پروژۀ انسانی، آن
 یعنوان یک سرزمین وجودی خالی از معنا، بیگانه با آگاهبه« خانه»در نمایشنامۀ ثمینی، ازمیان رفتن تدریجی 

زمان حاصل اراده و آگاهی طور همشده از لگو، که بهای ساختهها و درنهایت در پردۀ آخر، برآمدن خانهشاًیت
ر سان، دیگاست؛ یا به کولزوفیکو کنش مشترک هر چهار شاًیت است، فرایندی )از نظرگاه گاتاری( کامال  

ن رغم سویۀ عمیقا  انتزاعی چنیشود. علیمعنا تهی می زیست ما در جهانی که گاه ازحلی انسانی و سازگار با بومراه
ستی های محیط زیکه اشاره شد، گاتاری معتقد است که تالشکم گرفت. چناندیدگاهی، نباید اهمیت آن را دست

بازاندیشی سازی موردتوانند مفید باشند مگر وقتی که مجموعۀ تمام فرایندهای تفردباشی و فرایندهای ذهنیتنمی
تر، تنها آن هنگام که ما رابطۀ خویش با جهان بیرون را از صدر تا ذیل موردبازاندیشی قرار بیان سادهبگیرند؛ یا بهقرار 

 دهیم.
 شناسی روانی است. این قسمتکه اشاره شد، بوماندیشی مدنظر گاتاری، چنانسومین سطح از سه سطح بوم

امی تا  هرگونه بازاندیشی رابطۀ انسان با محیط بیرون تا هنگترین قسمت نظریۀ گاتاری باشد، چراکه طبیعشاید مهم

                                                           
1. Déterritorialisés 
2. Déterritorialisation 
3. Territorialisation 



 

 

 

 

 اول ۀشمار ،چهارم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

57 

 
 

های روانی موجه و مشروع نداشته باشد، احتماال  پردوام ناواهد بود. در مطالعۀ نمایشنامۀ ثمینی، در که محرک
دو  از تواند قاعدتا  یکیمی« خانه»رفت که در کنار  هامونسراغ البته باید مستقیما  به 2شناسی روانیسطح بوم

« یبغ»دلیل بیماری نادرش مثل خانه در انتهای داستان که به هامونشاًیت اصلی نمایشنامه محسوب شود. 
دیگر سان، محمل آگاهی فردی و نیز جمعی است. او تنها شاًیتی است شود، به نوعی روان زندۀ قًه یا بهمی

ا کند. بآمد میوهای خانه رفتر تمام اتاقاش دواسطۀ حضور اثیریکه دچار توهمات اسکیزوفرنیک نشده و به
 ها، کسی استحضور در اتاق خواب، آشپزخانه، حمام و سپس پشت بام، هامون در میانۀ هذیان باقی شاًیت

هد و دها خبر میکند، از آیندۀ شاًیترا یادآوری می« خانه»صوتی در دست، تاریخ خانواده و نیز که با ضبط
اش خزیده توی ذهن خانواده و زندگی»، «چون به قدر یه مولکول تحلیل رفته»خوانیم، طور که در متن میهمان

هایی که متن مدام از «لگو»دانیم که (. همچنین، بنابه داستان، می90، ص. 9911)ثمینی، « هاشده صدای اون
خودش در حال ناپدید همچون « خانه»داند هستند و او که می هاملنهای بازیکند درواقع اسبابها یاد میآن

گذارد. باتوجه به داستان، بیراه نیست اگر و برادر و خواهرش کنار می رویاتک برای پدر، بهها را تکشدن است، آن
یا گفتمانی کلیدی  1درواقع نقش اول نمایشنامۀ ثمینی است. او درواقع تجسم یک موقعیت بیانی هامونبگوییم که 

ها معلق شده و یک فراداستان یا یک فراگفتمان شروع سایر شاًیت« قًه»است. یک موقعیت بیانی که در آن 
ن بیرون را از مت هامونهای خیالی ها و نیز دیالوگکند. این بدین معناست که اگر تمام مونولوگبه شکل گرفتن می

ًه استحالۀ چهار شاًیت دیگر خواهیم داشت. درنتیجه ذیل بکشیم، قًه، روایت یا تفسیری موازی با ق
ت، اس« شناختیبوم»در این داستان، شاًیتی کامال   هامونتوان چنین گفت که چارچوب نظری گاتاری می

مثابۀ سرزمین وجودی سایر به« خانه»چراکه آگاهی و ارادۀ معطوف به کنش او، درنهایت باعث نجات 
 . شودهای داستان میشاًیت

موضوع یا حتی شاًیتی اصلی است. اضمحالل خانه در « خانه»ناگفته پیداست که در نمایشنامۀ ثمینی، 
طول داستان و سپس سر برآوردن و تولد دوبارۀ آن )هرچند در فضایی خیالی( در انتهای داستان، در چارچوب 

در  عنایی که با منظور نهایی گاتاریشناختی )اکوزوفیک( معتبر است؛ منظری گاتاری کامال  واجد یک معنای بوم
کند. درواقع، در یک معنا، تمام پروژه بازاندیشی رابطۀ ذهنیت با جهان پوشانی بسیار زیادی پیدا میهم کولزوفی
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کند، ماهیتا  ناظر به همین امکان )یا امید به( پدیدارشدگی خارج در سه سطح، چنان که گاتاری بدان اشاره می
 بپیماید.  ایه در روابط خویش با سایر افراد، با محیط بیرون و با خویشتن خویش، راه تازهذهنیتی جدید است ک

ای واقع ها با دنیشناختی مدنظر گاتاری، رابطۀ ذهنیت شاًیتکه دیدیم، در سه سطح بومطور خالصه و چنانبه
زمین سر»سمت یک به« یتواقع»در نمایشنامۀ ثمینی از یک وضعیت غیرانسانی، توهمی و عمیقا  منفًل از 

ول تر است، تحتر و انسانی«سکونتقابل»به مراتب « اشبودگیمکان یا المکانبی»رغم نو که علی« وجودی
سانی، ارتباط، فاعلیت و سپس تعامل رو که این سرزمین وجودی تازه، شاهد همازآن« ترانسانی»پذیرد. می

ی و نیز با محیط است. از این دیدگاه، نمایشنامۀ ثمینی هرچند که ها با دیگرهای فردی هرکدام از شاًیتآگاهی
اندیش ، بومدیگر سانیا به« اکوزوفیک»ندارد، لکن از نظر گاتاری متنی کامال  « طبیعت»هیچ اشارۀ مستقیمی به 

ی نمایی، بازنمود، تعهد، مضمون، اشاره و غیره، در سطحاست که بدون درگیر شدن در مسائلی همچون واقع
 مان نظر دارد. اساسی و انسانی به زیست ما در محیط زیست اجتماعی ت سیاسی ت روانی

تواند گوناگون گونه است و تأویل آن بنابر نظرگاه خواننده میاثر نغمه ثمینی، بیش از هر چیز داستانی تمثیل خان 
ه آید که رویکرد گاتاری، بنابمی نظرشود، چنین بهباشد. بااین حال و درمورد آنچه به تحقیق حاضر مربوط می

ماهیت فلسفی و بینابینی خود، این توانایی را دارد که یک خوانش محیط زیستی معتبر از نمایشنامۀ موردبحث در 
اریخ و دانیم که پرسش از تاینجا، و نیز درنتیجه، بسیاری دیگر از مکتوبات ادبی معاصر در ایران، فراهم آورد. می

های تاریای ت سیاسی راه خود را به ادبیات داستانی معاصر ایران پیدا رابطۀ خویش با روایت تبع آن پرسش ازبه
است و در این میان « داستانی سیاسی»نغمه ثمینی در این معنا درواقع  خانۀ(. 9919 تجرب ،کرده است )ماهنامۀ 

زمینه قرار محیط زیست و با در پساهمیت رویکرد گاتاری در این نکته نهفته است که با بازبینی کلی در مفهوم 
ای از روابط جدید میان این مفهوم و مفاهیمی از جنس اجتماعی سیاسی دیگر سان، با ایجاد شبکهدادن آن، یا به

توان به بهبود وضعیت محیط زیست طبیعی اندیشید، مگر ذیل توجه به کند که نمیو روانی، مدام بر این تأکید می
در حال  خان تر، اگر طور مشاصسازند. بهامل که حیات فردی اجتماعی ما را مشروط میای از سایر عومجموعه

تمثیلی  شدتو به« مکان وجودی»زوال و ناپدیدشدگی داستان نغمه ثمینی را مدنظر بگیریم، بهبود رابطه با این 
ی خود با دیگری های نمایشنامه هر یک در سطح روابط اجتماعی روانشود مگر وقتی که شاًیتحاصل نمی

شود، در این رویکرد، محیط زیست در معنای سنتی آن تقریبا  شوند. چنان که مشاهده میدچار تحول اساسی می
آموزد، مطلقا  خیزد، به ما میحال، آن چنان که رویکرد فرانسوی که گاتاری خود از آن برمیغایب است. بااین
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ز آن به رابطۀ دوطرفه میان فرهنگ ازسویی و طبیعت ازسوی دیگر تر اتوان محیط زیست را به طبیعت یا مهمنمی
تقلیل داد. محیط زیست در دیدگاه گاتاری بیش از آنکه به طبیعت ارجاع داشته باشد، یک برساختۀ فرهنگی است 

هاست و اگر این برساخته امروز در حال فاسد شدن است، بنا به نظر گاتاری، تنها از طریق بازبینی در شبکۀ داللت
 ای اندیشید. توان چارهکه می

 گیری . نتیجه5
ته خیزد در خود نهفای نشان جغرافیا و تاریخ آن ماتًاتی را که از آن برمینقد محیط زیستی همانند هر اندیشه

طور مشاص، زیر سؤال رفتن باشی از دارد. مسائل فرهنگی سیاسی اروپای نیمۀ دوم قرن بیستم میالدی و به
سنتی  های دوگانۀای از تقابلل رفتن مجموعهتبع آن زیر سؤاروابط قدرت سیاسی )در معنای فوکویی کلمه( و به

ها جای دارند. در این میان، و های محیط زیستی، الاقل در قلب آناگر نگوییم در اساِس پدیدارشدگِی اندیشه
ان و دهند انسکه باشی از جریان فکری در نقد محیط زیستی )کسانی چون الورنس بوئل( ترجیح میدرحالی

رار دهند تا بلکه در حاشیه ق« طبیعت»شناختی نفع نوعی خودبسندگی فلسفی و زیباییهسپس فرهنگ انسانی را ب
خًوص در مکتب فرانسوی و بعد در آمریکای شمالی و ای دیگر )بهرفته اندکی جبران شود، عدهتعادِل ازدست

لیل است به این د آمیزدر ادبیات از اساس مفهومی تناقض« طبیعت محوری»کنند که کانادا( چنین استدالل می
 ساده که فرهنگ یعنی انسان. 

سان با گروه دوم، در تحقیق حاضر سعی کردیم تا ضمن پیش کشیدن آنچه مسئلۀ هم از این دیدگاه و هم
های فرهنگی سیاسی این نقد تأکید کنیم. با ارجاع به آرای فلیکس اساسی نقد محیط زیستی نامیدیم، بر جنبه

دیگر، نقد  توان در ساحتیویژه کتاب مهم او در باب نقد محیط زیستی دیدیم که میوی بهگاتاری از متفکران فرانس
محیط زیستی را به مسئلۀ رابطۀ انسان با واقعیت بیرونی تعمیم داد. این رابطه از نظر گاتاری همان چیزی است که 

ور هم آنی آن هم در جهتی زیانمتحمل بیشترین دگرگو« داری جهانی گستردهسرمایه»امروزه در دنیای درگیر در 
ن رابطه در شناسی ایپیشنهادی گاتاری که ناظر بر آسیب کولزوفیبرای انسان و هم برای محیط زیست شده است. 

کری است شناسی است اساسا  تفشناسی روانی یا زیباییشناسی محیطی و بومشناسی اجتماعی، بومسه سطح بوم
پایان پاسای همچون بازنمایی یا رئالیسم یا دعواهای ارزشی بیهای نظری بیکه نقد محیط زیستی را از درگیری

ای ز گسترهدار ابر اینکه امکان خوانشی محیط زیستی معنیکند و عالوهدر باب ارجحیت انسان یا طبیعت، فارغ می
د توانایران، میآورد، در ماتًات فرهنگی کشورهایی همچون کشور ما بسیار وسیع از آثار ادبی را فراهم می
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دانیم در ادبیات داستانی یا نمایشی معاصر ایران، طبیعت، گرمایش زمین، رو که میراهگشا باشد. راهگشا ازآن
ها موضوع تحقیق ما نیست، سراسر دست، به عللی که بررسی آنهای زیست محیطی و مضامینی ازاینآلودگی

 اند. غایب
ادبی  اقل در فضای نقدتوجهش الپذیری قابلیایی ارگانیک و انعطافرغم پوحال، رویکرد گاتاری علیبااین
ان ،اخرو با انتااب تًادفی یک نمایشنامۀ معاصر ایرانی، یعنی تر موردتوجه قرار گرفته است. ازاینایران کم
هیم چطور د نویس معاصر، تالش کردیم نشاناثر نغمه ثمینی، نمایشنامه کیابرکیاس اکتاقاوایکاپشتابامنمایشنام 

طور د. همانتفسیرپذیر باش« محیط زیستی»تواند از نظر حتی در غیاب مضامین مربوط به طبیعت، هر اثر ادبی می
شاًیت »برانگیزی همچون آورد تا مفهوم چالشکه اشاره شد، رویکرد گاتاری ازجمله این امکان را فراهم می

دیالکتیک فرهنگ ت سیاست ت روان فردی قرار داد. در بحث از  را موردنوعی بازبینی انتقادی ناظر به« شناختیبوم
دیگر سان، هشود یا بها با محیط پیرامونشان دچار تغییر مینمایشنامۀ ثمینی دیدیم که چطور رابطۀ ذهنی شاًیت

 هها از وضعیتی منفًل، اسکیزوفرنیک، منزوی و بیگانه با دیگری و با محیط، در انتهای داستان بچطور شاًیت
گذارند و در شرایطی تازه که در آن یک پارادایم اجتماعی ت روانی جدید حاکم است قدم می« سرزمین وجودی»یک 

ازسازی را موردبازاندیشی و ب« خانه»تبع آن با ، هرچند در یک المکان، رابطۀ خویش با دیگری و به«ترزیستقابل»
 دهند.قرار می
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