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چکیده
کتـاب گیاهـان در شـعر معاصـر: نقـد بوم گـرا و تخیـل نباتـى1 نوشـتۀ جـان چارلـز رایـن2 در 
سـال 2018م. توسـط انتشـارات راتلـج3 چـاپ شـده و جـزء سـرى انتشـارات راتلـج بـا موضـوع 
«چشـم اندازهایى دربارة غیرانسـان در ادبیات و فرهنگ» اسـت. این کتاب در دسـته مطالعات نقد 
ادبـى بوم گـرا جـاى دارد و به طـور خـاص بـر نقـد گیاه شـناختى4 یا نقـد نباتى5 در شـعر اسـترالیا، 
انگلیـس و آمریـکا متمرکـز شده اسـت. نویسـنده در کتـاب مذکـور بـا بررسـى چگونگـى تعامل و 
برخـورد شـاعران بـا موجـودات نباتـى در تالش اسـت تا بـر نقش زبـان در ساخت شـکنى رمزگان 
فرهنگـى کـه درك مـا را از گیاهـان به عنـوان موجـودات هوشـمند محـدود مى نمایـد، تأکید کند. 
ایـن کتـاب بـا خوانش شـعر هشـت شـاعر ازجمله لوییـز گالك6، لیـز مارى7، مـارى الیـور8، آلیس 
اسـؤالد9، الیزابـت بلتسـو10، جودیـث رایت11، جان کینـزال12 و جوى هارجو13 بر ایـدة تخیل نباتى14 
تمرکـز مى کنـد و مـدل مفهومـى منحصربه فـردى را ارائـه مى دهـد کـه از آن با عنـوان دیالکتیک 
گیاهـى15 یـاد مى شـود؛ این کـه گیاهان هـم اثرگذارند هـم اثرپذیـر، تجربه مى کنند و مـورد تجربه 
واقع مى شـوند، احسـاس دارند و احسـاس مى شـوند، ادراك دارند و مورد ادراك واقع مى شـوند، به 
یـاد مى آورنـد و بـه یـاد آورده مى شـوند، تخیل مى کننـد و مورد تخیل قـرار مى گیرنـد. دیالکتیک 
مولـدى16 کـه ازیک سـو بـه روحمنـدى گیـاه بـاور دارد و ازسـوى دیگر گیـاه را چـون ابـژه، مکان، 
کانـال یـا محرکـى بـراى تجربه، بینـش یا بیـدارى روحانى موجـودات انسـانى مى دانـد. این کتاب 
همچنیـن باتکیه بـر پیشـرفت هاى صورت گرفتـه درزمینـۀ عصـبـ  گیاه شناسـى17 و مشـارکت در 
حـوزة مطالعـات انتقـادى گیـاه18، نقـد گیاه شـناختى را به عنوان یک شـیوه بـراى واکنـش در برابر 
کم توجهى به گیاهان در نقد زیسـت بوم، بوطیقاى زیسـتى و علوم انسـانى زیسـت محیطى بسـط 
مى دهـد. نکتـۀ برجسـته و حائـز اهمیـت کتـاب حاضـر، معرفـى و بررسـى رویکـرد نقـد نباتـى یا 
نقـد گیاه شـناختى در زیـر مجموعـۀ نقد زیسـت بوم بـراى اولین بار اسـت. در مقالۀ پیـِش رو ضمن 
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مقدمه
نویسـنده کتـاب، جـان چارلـز رایـن، شـاعر و پژوهش گـر صاحـب کرسـى در مدرسـه 
هنرهـاى دانشـگاه نیواینگلنـد اسـترالیا و پژوهشـگر افتخارى در مدرسـه علوم انسـانى در 
دانشـگاه وسـترن اسـترالیا اسـت. تدریـس و پژوهش هـاى او بـر دو زمینـه علـوم انسـانى 
زیسـت محیطى و دیجیتالى تمرکز دارد و در نقد زیسـت بوم اسـترالیا و جنوب شـرق آسـیا 
و نیـز در زمینـه نوظهـور مطالعـات انتقادى درباره گیاه مشـارکت فعال داشـته اسـت. وى 
نویسـنده، نویسـنده همکار، ویراسـتار و کمک ویراسـتارى دههـا جلد کتـاب را در کارنامه 
خـود دارد. در دهـه هـاى اخیـرا توجـه به زیسـت بوم منحصر به فعـاالن اجتماعـى و علوم 
زیست شناسـى نشـده اسـت و  ایـن اهمیـت در قالـب نقـد اکوکریتیسـیزم19 در متون نقد 
ادبـى نیـز گنجانـده شـده اسـت. امـا چارلز رایـن با طرح نقـد نباتى یـا نقد گیاه شـناختى، 
رویکـرد جدیـدى را در زیـر مجموعـه نقـد اکوکریتیسـیزم بنیـان مى نهـد. وقتى صحبت 
از غیرانسـان در نقـد زیسـت بوم بـه میـان مى آیـد عمـده تمرکز بـر حفظ حیـات وحش و 
حیوانـات مى باشـد. در واقـع، گیاهان براسـاس سلسـله مراتبى که فالسـفه و اندیشـمندان 
در طـى قـرون گذشـته بـر آن پـاى فشـرده اند در مرتبـه پایین تـر از انسـان و حیـوان قرار 
گرفتـه اسـت و لـذا با بى اعتنایى بسـیارى مواجه شـده اسـت. بـه عبارتى گیـاه در ادبیات 
بـه ابـزار ادبى براى بیان اندیشـه بشـرى محدود شـده و از فردیـت و ادراك مختص به خود 
تهى شـده اسـت. اشـرف المخلـوق نامیـدن انسـان، راه را براى نادیده انگاشـتن گیـاه و به 

■ Ryan, Ch. (2018). Plants in Con-
temporary Poetry: Ecocriticism 
and the Botanical Imagination. 
New York and London: Routledge.
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حاشـیه رانـدن و منفعـل خوانـدن آن بـاز کرد تـا آنجا که گیاه بـه کاالى مصرفـى  تبدیل 
شـده کـه فقـط در انحصـار مصـرف انسـان و حیوان اسـت. امـا کتـاب چارلز راین بـا تکیه 
بـر مطالعـات زیست شناسـى در پـى زدودن غبـار غفلت از کـم توجهى و حتـى بى توجهى 
بـه گیـاه در اندیشـگان بشـر امروزى اسـت و ضمن تاکید بـر تقدم اهمیت بـه حفظ جهان 
نباتـات بـر پذیـرش مرتبـه واالى گیـاه در کنـار انسـان و حیوان تاکیـد مى کنـد. از این رو،  
کتـاب مذکـور در پـى پیونـد زدن گیاه با زیبایى شناسـى و بوطیقاى شـعرى اسـت تا بشـر 
بـا گیـاه تنهـا به عنـوان کاالى مصرفـى برخورد نکنـد و آن را به عنوان موجـودى مدرك و 
ذى شـعور بنگـرد. کتـاب مذکـور از نه فصل تشـکیل شـده اسـت و هر فصل به شـعر یکى 
از شـعراى انگلیسـى زبـان منحصرا آمریکایى، اسـترالیایى و انگلیسـى مى پـردازد. در ادامه 
بـر عناویـن و مهم تریـن مباحـث کلیـدى در هر فصل بـه طور مجزا پرداخته شـده اسـت.

معرفى و مرورى بر فصول کتاب
فصـل اول از نـه فصـل کتاب شـامل مقدمه اسـت. نویسـنده در مقدمه با عنـوان «تخیل 
نباتـى» بـا نقلِ قولـى از هنـرى برگسـون20 کـه «مـا حیـوان را بـا ادراك و آگاهـِى بیـدار و 
گیـاه را بـا هشـیارِى به خواب رفتـه و بـا بى ادراکـى تعریـف مى کنیـم» (رایـن، 2018: 2)، 
وارد بحـث مى شـود و دو قطـب تفکـر را روبـروى هـم قـرار مى دهـد: ازیک سـو ثبـات و 
بى ادراکـى گیـاه و از سـوى دیگر تحـرك و هشـیارى حیوانـات. بـا ایـن توضیـح کـه سـنت 
ارسـطویى حیوانـات را تـا سـطح «روح حسـاس»21 بـاال بـرده، در حالى کـه گیاهـان را بـه 
مرتبـۀ «روح مغـذى» 22 یـا مرتبـۀ رشـد و بازتولیـد23 محدود مى کنـد، چارلز رایـن اذعان 
مـى دارد کـه نظریـات امروزین دربـارة شـناخت و پرتاب شـدگى در کیهان ویژگـى زندگى 
فتوسـنتزى را به عنـوان زیسـتنى کسـل، بى حـس و ازنظر فضایـى ثابت زیر سـؤال مى برد. 
از دیـد برخـى ریاضى دانـان و زیست شناسـان «زندگى نباتـى هماره درحال حرکت اسـت، 
امـا اغلـب به حـدى کنـد حرکـت مى کننـد کـه بـه چشـم نمى آینـد» (همـان). بنابرایـن
عصـبـ  زیست شناسـان گیاهـىـ  بـا توجـه جـدى به شـناخت گیـاهـ  مفهـوم قدیمى از 
گیـاه را به عنـوان «روح مغـذى»، یعنـى الیـۀ بى حرکتى که تنهـا براى نمایـش جهان هاى 
زیسـتى موجـودات زنـدة صاحـب مغـز (هوش) بـه کار مى رونـد، از نو پیکربنـدى مى کنند 
و اطـالق کامـًال غلـط مبنى بـر انفعـال مطلـق گیاهـان را برجسـته مى کننـد. لـذا مطالعـۀ 
انتقـادى گیـاه بـراى جلـب توجه انسـان به موجـود نباتى تـالش مى کند تا نگـرش مربوط 

بـه عـدم بصیرت در گیـاه24 را وارونه سـازد.
همان طـور کـه کاربسـت نقـد بوم گـرا دروازة گفت وگـو بـا علـوم بیولوژیکى را بـاز کرد 
تـا درسـتى بازنمایى هـا و گفتمان هـاى ادبـى در برابـر واقعیت هـاى اکولوژیکـى را ارزیابـى 
کنـد، نقـد گیاه شـناختى نیـز ایده هـاى نوظهـور را در علـوم گیاه شناسـى و به بیان بسـیار 
دقیق تـر، در عصـب ـ زیست شناسـى گیـاه به عنـوان بخشـى از نقطه نظـر تحلیلـى اش بـه 
کار مى گیـرد. بـه بـاور نویسـنده زمان آن فرارسـیده تا نقـد گیاهـ  شـناختى را قدم آغازین 
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در تمریـن توجـه بـه گیـاه بدانیـم کـه از دیدگاه هـاى عصـب ـ زیست شناسـى گیاهـى و 
حوزه هـاى مرتبـط حرکتـى، شـناختى و احساسـى الهـام گرفته اسـت. درحقیقـت دیدگاه 
گیاه شـناختى( فایتوکریتیـکال25) هرجـا کـه ممکـن باشـد، بـه حاشـیه رفتن گیاهـان در 

روایت هـاى فرهنگـى را آشـکار و اصـالح مى کنـد.
بعـد از شـرح دربـارة نقـد گیاه شـناختى، نویسـنده عبـارت «تخیـل نباتـى» را به عنوان 
تبـادل دیالکتیکـى از پتانسـیل هاى تخیلـى گیاهـان و غیرگیاهان بـه کار مى بـرد و توضیح 
مى دهـد کـه شـاعران معاصـر فضاى تخیلـى خاصى را به نظم مى کشـند؛ فضـاى پویایى که 
در آن گیـاه زنـده فعالیـت مى کنـد و در فرایند شعرسـازى سـهیم اسـت و بنابرایـن ردپایى 
واقعـى در الیـۀ زیریـن شـعر از خود به جاى مى گذارد. به جاى بازتولید و یا بازسـاخت شـکل 
گیـاه در ذهـن انسـان، چنـان تصـور مى شـود کـه شـعر، توالـى دیالکتیـک بیـن تالش هاى 
تغزلى سـرایندة نظم و خودمختارى حضور گیاهى که در اثر شـاعرانه سـاکن اسـت را تجسم 
مى کنـد. ایـن «درگاه آگاهـى»26 شـعر را از بیـان تک بعدى از گیاهـان در زبـان فراتر مى برد 
وـ  بـا قبـول موجـود نباتـىـ  ادراك گیاهـى را درون ذات خود تخیل شـعرى جاى مى دهد. 
بنابرایـن در راسـتاى دریافـت تأثـرات حسـى متنـوع از گیاه، ذهِن به  شـعر  درآورده شـده به 
محـل تالقـىـ   یـک فضا، یک محیط شـعرىـ  بین طبیعت گیاهى، تخیل فردى و شـناخت 

جمعـى از اشـکال زندگـى و بین آن ها وارد مى شـود.
فصـل دوم بـا عنـوان «اکولوژى هـاى مقـدس گیاهـان: روح گیاهـى27 در شـعر لیـز 
مـارى» در پى پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه اگر گیاهان هوشـمند هسـتند، آیا صاحب 
روح هم هسـتند؟ از دیدگاه ارسـطو پاسـخ این سـؤال مثبت اسـت، اما ازنظر سلسله مراتب، 
ضعیـف و موقتـى اسـت. در مـدل او هرچیـزى یـا بـه بیـان دقیق تـر هـر موجـود زنـده اى 
ضرورتـاً روح دارد. ارسـطو روح گیاهـى را فاقـد قـدرت نفس کشـیدن و درنتیجـه ابتدایى و 
ناکامـل مى دانسـت. فیلسـوفانى چـون هگل نیـز روحمندى گیاهـان را نه به خاطـر فقدان 
قـدرت تنفـس، بلکـه به علت نقـص کیفیت هـاى درونى (احسـاس، اندیشـه، توجـه) انکار 
مى کننـد. فیختـه28، متفکـر آلمانـى ترجیـح مى دهـد تـا از روح گیاهـى به عنـوان حرکت 

آغازیـن در طبیعـت مفهوم سـازى کند.
طبـق دیدگاه مفسـران غربـى مفهـوم روح گیاهى گونه شناسـى هاى سلسـله مراتبى را 
بـراى تشـخیص روح دار بـودن گیاهـان، حیوانـات و انسـان ها ارائـه مى دهد. با ترسـیم ایدة 
روح گیاهـى از ارسـطو تـا کیهان شناسـان بومـى اسـترالیا، ایـن فصـل احیـاء زندگى بخش 
موجـود گیاهـى را در آثار شـاعر، نویسـنده و منتقد اسـترالیایى لیز مارى بررسـى مى کند. 
لیزمـارى جنبه هایـى از کیهان شـناختى جوامع بومى اسـترالیا را در هـم مى آمیزد که گیاه 
را مشـارکت کنندگان ذاتـاً معنـى دار در خلـق یـا رؤیاپـردازى روایت هـا در نظـر مى گیرند. 
از ایـن رو از دیـدگاه مـارى روح بخشـى به گیاهان بخشـى از انتقاد گسـتردة او به خردگرایى 
دکارتـى و ارزش هـاى روشـنگرى اروپایـى را شـکل مى دهـد کـه برترى بخشـى عقـل بـر 
جسـم و انتسـاب جهـان غیرانسـانى بـه موضـوع (مـاده) بى جـان را زیر سـؤال مى بـرد. در 
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عصـر فقـداِن عمیـق تنوع نباتى کـه از پنج گونه در جهـان، یکى در معرض انقراض اسـت، 
شـعر پساارسـطویىـ  پساروشـنگرانۀ لیـز مـارى مـا را دعوت مى کنـد تا بـه ادراك در گیاه 

بسـان اخالقیـات روابط گیـاه ـ انسـانى اهمیت دهیم.
درواقـع ایـن فصل ضمن بررسـى پیشـینۀ تفکر دربـاب روح نباتى مثال هایى از اشـعار 
مـارى ازجملـه اولیـن مجموعۀ منتشرشـدة او بـا نام درخت بلـوط سـبز (1965م) را مورد 
تحلیـل قـرار مى دهـد. در این اثر شـاعر گیاهى باسـتانى را فـرا مى خواند کـه توان صحبت 
کـردن و بیـان خـودش را دارد. درخـت بلـوط سـبز موجود گیاهـى «نجواگرى» اسـت که 
مفهـوم جان گرایـى گیاهـان را به عنـوان موجـودات مقـدس در ویرژیـل نشـان مى دهـد و 
نیـز یکى انـگارى مـارى بـا متافیزیـک گیاهـى را مى رسـاند کـه بـا اسـتدالل روشـنگرانه 
محـدود نشده اسـت. همچنیـن مـارى در شـعر دیگـرى بـا شخصیت بخشـى بـه درختـان 
اکالیپتـوس نشـان مى دهـد کـه اکالیپتوس هـا درمـورد نیازمندى هاى شـان براى زهکشـى 
و خـاك بى نهایـت اهـل «داد و بیـداد»29 هسـتند. شخصیت بخشـى اسـتعارى اکالیپتـوس 
به عنـوان موجـودات زنـدة اهل «داد و بیداد» نشـان دهندة پاسـخگویى و ظرفیـت اثرگذارى 
آن هـا اسـت. به جاى اسـتفاده از شـیوه قدیمـى شخصیت بخشـى اسـتعارى، انتخاب صفت 
«ایرادگیـر، داد و بیدادکـن» نشـانگر رمزىـ  مادى بودن گیاهان در شـعر مارى اسـت. مارى 
به جـاى تفسـیر یـا توصیـف گیاهـان به شـکل عینى، سـوژه هاى گیاهـى صاحـب ادراك را 

قـادر مى سـازد تـا از طریق شـعر صحبـت کنند.
گیاهـان  کـه  امـکان  ایـن  بـا  مى دهـد،  نشـان  را  غنایـى  جاذبـۀ  مـارى  لیـز  شـعر 
به عنـوان موجـودات مـدرك و باهـوش داراى روح هسـتند نـه موجـودات منفعل بـى اراده، 
پس زمینه هـاى زیباشناسـانه یـا پوشـش هاى صامت حیاتـى. تخیل نباتى که توسـط مارى 
بـه پیش کشـیده مى شـود، دیدگاه قدیمى دربـارة روح گیاهمنـد (روینده) را از اسـاس در 
قالـب اصطالحـات جدیـدى اصـالح مى کنـد کـه سـنت هاى معنـوى را به عنـوان بخشـى 
از آرمـان تقریـب فرهنگـى ادغـام مى کنـد. روح گیاهـى بـه مفهـوم مورِدنظر مـارى درون 
کنش هـاى بیـن گیاهـان، حشـرات، حیوانـات، خـاك، صخره هـا و انسـان ها نقـش بسـته 
مى شـود. درواقـع مـارى بـا روح بخشـى بـه گیـاه تـالش دارد تـا انـکار صـداى مختـص به 
طبیعت توسـط خردگرایى روشـنگرانه و سلسـله مراتب ایجاد روح توسـط ارسـطو را خنثى 

. کند
فصل سـوم به بررسـى آثار مـارى الیـور، شـاعر امریکایى اختصـاص دارد کـه عنوان 
«آن خـط پرمنفـذ: مـارى الیـور و بیناجسـمانیت30 بـدن گیـاه» بـر پیشـانى آن نقـش 
اثـر  در  بشـرى  جسـمانى  پیوسـتگى هاى  و  جنگل شناسـى  گیاهـى،  دانـش  بسته اسـت. 
مـارى الیـور به عنـوان یکـى از پیشـروترین شـاعران زیسـت بوم در ادبیـات معاصـر آمریکا، 
طنیـن برانگیزاننـده اى دارد. شـعر نباتـى الیـور بـر «تبادالت جسـمانى متکثر که پیوسـته 
در زندگـى روزمـرة مـا اتفـاق مى افتـد» (رایـن، 2018: 55)، تأکیـد مـى ورزد. بـدن، بـه 
عنـوان یکـى از پایه هـاى فکـرى شـاعر، نفوذپذیـر، متکثـر، ناهمگـن و نامتعین بـه تصویر 
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معرفى کتاب

کشـیده شـده اسـت و بـه شـدت در برابـر سـوژه فردیـت یافتـه، مقاومـت مى کنـد. بـدن 
بیناجسـمانى نشان داده شـده در شـاعرانۀ الیور، آشـکارا فرابشـرى اسـت که به واسـطۀ زبان 
ازطریـق خصیصه هـاى حس بویایى، چشـایى و المسـه در ارتباط با زیبایى شناسـى بصرى 

و شـنیدارى شـکل گرفته اسـت.
ایـن فصـل با مطالعه در بافت تفاسـیر تاریخى و علمى از جسـم گیاهى در شـعر نباتى 
مـارى الیـور نشـان مى دهـد که گیاهان حِدواسـط تجربۀ بشـرى از جهان و قـادر به ادراك 
جسـمانى هسـتند. الیـور تجسـم گیاهـى را الزاماً بیناجسـمانى بـه نظم درمى آورد. جسـم 
گیاهـى کـه الیـور بـه تصویر مى کشـد، بـه گیـاه فاعلى مربوط اسـت نـه جسـم آناتومیک 
در سـنت بیولـوژى و نـه جسـم متافوریـک ناشـى از اصل شـباهت. اثـر الیـور مخاطبش را 
بـه شـناخت عاطفـى از گیاهـانـ  بر پایۀ نیازهاى جسـمانى خـاص هر دوـ  به عنـوان قدم 
ضـرورى در ارج نهـادن بـه طبیعـت نباتـى و گرامیداشـت فضـاى زیسـتى گیاهمند سـوق 
مى دهـد کـه به زیبایى، کل هسـتى را على رغـم بى اعتنایـى مخاطره آمیز بشـریت، حمایت 
مى کنـد. بنابرایـن قدرت بیناجسـمانیت در رابطه اش با همدلى نهفته اسـت کـه مى تواند با 
برداشـتن موانـع مفهومـى کـه ما انسـان ها را فراتـر از آنان قرار مى دهد، عشـق بـه گیاهان 
را در مـا برانگیختـه و تقویـت نمایـد. جـان رایـن در ایـن فصـل نیز مشـابه فصـل قبلى با 
آوردن مثال هایـى از اشـعار شـاعر، بـه تشـریح زوایاى گیاه شـناختى و بیناجسـمانیت بدن 
گیـاه مى پـردازد. ازجملـه اشـعار «درخـت گـردو » و «منظره». شـعر «درخت گـردو»31  از 
مجموعـه شـعرهاى جدیـد و منتخـب32 روایتگـر الیه هـاى صمیمى بیـن زندگـى نباتى و 
اجـداد الیـور اسـت کـه جریـان مجادلـه بیـن شـاعرـ  دختـر و مـادر کهن سـالى را بر سـر 
درخـت گـردوى سـیاه و قدیمى ترسـیم مى کنـد که اینـک به خاطر قدمت و کهولت سـن 
از هم گسـیخته و مایـۀ زحمـت شده اسـت؛ «ریشـه هایش در آبگـذر زیر زمیـن» و  برگ ها 
«...سـنگین تر و سـنگین تر مى شـود/ سـال به سـال/ و میوه/ چیدن میوه مشـکل تر» (نقل 
در رایـن، 2018: 56). در واقـع، شـعر «درخـت گـردو» راهکار سـودآورى از فروش درخت 

گـردوى سـیاه بـه الوار فـروش را بـراى پرداخـت وام به چالش مى کشـد.
بنابرایـن الیـور بـا سهیم شـدن در بینشـى عمیـق بـا گیاهـان و همسـو شـدن بـا 
پارادایـم از  بـود.)  مورِدعالقـه اش  شـعراى  از  (مولـوى  غیرغربـى  هستى شناسـى هاى 

ارسـطویىـ  لنینـى در انـکار و یا تحقیر روحمندى گیاهان تخطى کرد. مثال دیگر از شـعر 
الیور در این فصل به شعر «منظره33» اختصاص دارد که بیانگر بیناجسمانیت گیاه ـ انسان
در دو بند اول آن اسـت: «آیا عادى نیسـت برگ هاى خزه/ اگر مى خواسـتند، مى توانسـتند 
تمـام روز سـخنرانى کننـد/ دربـارة آرامـش معنوى/ با این تفـاوت که زبانـى ندارند؟» (نقل 
شـده در رایـن، 2018: 57). حضـور جسـمانى خزه در شـعر بسـان برگى متصور شـده که 
حقیقتـاً از زمینـى که شـاعر بـر روى آن در حالتى از پذیرش ادراکى قـدم مى زند، حفاظت 
مى کنـد و آن را پـرورش مى دهـد. عالوه بر ایـن برگ هـاى خـزه در شـعر الیـور روحمنـد، 
خودهـادى و سـوژه هاى تصمیم گیرنـده اى هسـتند کـه «...مى توانسـتند سـخنرانى کنند/ 
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تمـام روز اگـر مى خواسـتند» (همـان). در بوطیقاى الیـور آرزوى معنوى انسـان اگر با خرد 
جسـم و طبیعـت هدایـت نشـود، به سـمت گمراهى سـوق مى یابد. نویسـنده بـا نقلِ قولى 
از الیـور ایـن فصـل را بـه پایان مى رسـاند که: ...«مـا باید بخواهیـم که جهان مـان را نجات 
دهیـم و بـراى این کـه بخواهیـم جهـان را نجـات دهیـم، باید یـاد بگیریم که به آن عشـق 
بورزیـم- و بـراى عشـق ورزیـدن بـه آن بایـد دوباره بـا آن مأنوس شـویم» (رایـن، 2018: 

.(75
«گیـاه شـفابخِش جراحت هـاى درون اسـت: موضـع همدلـى زیسـتى و بوطیقـاى 
رادیـکال گیاهـى در شـعر الیزابـت بلتسـو» فصـل چهـارم کتـاب را زینت داده اسـت که 
اشـاره اى اسـت بـر این که گیاهـان درحالى کـه بى دریغ غـذا، فیبر، مـواد، اکسـیژن و دیگر 
احتیاجـات مـا را تأمیـن مى کنند، مـواد داروئى الزم براى رفاه بشـر را نیز فراهـم مى آورند. 
بلتسـو زبـان سـنت هاى طبـى پیشـاعلم اروپـا را کـه ریشـه در ارتباطات همدالنۀ زیسـتى 
بیـن انسـان و موجـودات گیاهـى دارد، طلـب مى کنـد. شـعر بلتسـو بـا بـه نظـم درآوردن 
میراث هـاى گیاهـان طبـى در برابر ویژگى هـاى اکولوژیکـى، زیسـت جغرافیایى و فرهنگى 
بـر تجزیه گرایـى فتوشـیمیایى غلبـه مى کنـد و مـا را قادر مى سـازد تـا دوباره بـه عاملیت 
درمانـى و پتانسـیل شفابخشـى معمول زندگى گیاهى فکر کنیـم. درنتیجه طبیعت گیاهى 
به جـاى پیشـینۀ روایـى، ابـزار زیباشـناختى یـا ابژة جنسـى شـده، بـه شـریکى در فرایند 
شـعرى و در بهتریـن حالـت بـه عامـل محترم، ارزشـمند و حتـى محبوب در شـکل گیرى 
دانـش تبدیـل مى شـود. ایـن فصـل بـا برجسـته کـردن همدلـى زیسـتى به عنـوان اصـل 
ضـرورى در پى ریـزى بازنمایى گیاهان جهانى در مجموعه شـعر بلتسـو با نـام فارموکوپیا34 

یـک گام به جلو برمـى دارد.
بلتسـو در مجموعـه شـعر فارموکوپیـا نه تنهـا گیاهـان دارویـى را کل نگرانـه و خالقانه 
بـر روى صفحـه بازنمایـى مى کنـد، بلکه پتانسـیل شـعر را بـراى حفاظت کـردن و درواقع 
جوان بخشـى دوبارة سـنت هاى طب باسـتانى نشـان مى دهد که اغلب در حاشـیۀ گفتمان 
فتوشـیمیایى مـدرن محو شده اسـت. لذا شـعر گیاهـى رادیکال بـر نقش حیاتـى بازنمایى 
ادبـى در همـراه کـردن خواننـدگانـ  و شـنوندگانـ  با زندگـى و هسـتى هاى نباتى تأکید 
دارد. به خصـوص فارماکوپوئیـا ادراك، تأمـل و اشـتغال بـه جهـان گیاهـان را در زمان هـا و 
در مکان هـاى سـکونتش تسـهیل مى کنـد، ازاین رو حاشـیه بودگـى گیاهـان را در گفتمان 

ادبـى، بیـان روزمـره و آگاهـى عمومى وارونه مى سـازد.
عنـوان فصـل پنجم «از بوى زننـدة غازیا تـا گل کتان حـرام زاده: فکاهـى نباتى35 در 
شـعر علف هـاى هرز و گل هاى وحشـى آلیس اسـؤالد» اسـت. این فصل ایـدة فکاهى نباتى 
را از منظـر تاریخـى بررسـى مى کنـد و سـپس دیدگاه هاى نقـد زیسـت بوم را درباب خنده 
در نوشـته هاى زیسـت محیطى مـرور مى کنـد. فکاهـى نباتى ابـزارى براى واکنـش در برابر 
فقـدان گیـاه در دوره اى از تخریب گسـتردة زیسـت بوم فراهم مى آورد. مثال بارز نویسـندة 
کتاب از شـعر اسـؤالد، مجموعه شـعر علف هاى هرز و گلهاى وحشـى اسـت. نظم اسـؤالد 
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بـه مخاطبـش نگاه غیرمرسـوم به هستى شناسـى گیاهى را پیشـنهاد مى کنـد. درحالى که 
مخاطـب (و تماشـاچیان) را به خیره شـدن تا اعماق موجـود نباتى قادر مى سـازد، همزمان 
فکاهـى در علف هـاى هـرز و گل هاى وحشـى بـا جدیتى کـه ویژگى گفتمان علـف و بیان 
پیش رونـدة گیـاه اسـت، تعـادل برقـرار مى کنـد. در مجموعـۀ علف هـاى هـرز و گل هـاى 
وحشـى فکاهـى نباتـى و گیـاه کمیک کامل ترین بیان خـود را درون اثر ادبـى او تا به امروز 
پیـدا مى کننـد. درحالى کـه بـه گیـاه در فضـاى متنى جـان مى بخشـد، فکاهى در شـعر او 
کمـک مى کنـد تـا در هولناکـى لفـظ بومى-غریبه کـه بسـیارى از گونه هـا را در برگرفته، 
تعـادل برقـرار کنـد. شـعر اسـؤالد یک عنصـر آموزنـده دارد که بـا فحواى کمیک تشـدید 
مى شـود. با تسـهیل در ادراك رفتار گیاه، فکاهى در نوشـتۀ او به سـبکى بدل مى شـود تا 
زندگى هـاى نباتـى را «بى واسـطه بـه متـن» انتقال دهد. اسـؤالد ازطریق شخصیت بخشـى 
گیاهـان را بـه شـوخى مى گیـردـ  و درنتیجـه از خصوصیت انسـانى عارى مى کنـد. از این 
حیـث بـه تجـارب زیسـتۀ گیـاه قدرت مى بخشـد تـا بارور شـوند، بـدون توجه بـه مفاهیم 
ارتودوکسـى کـه تمایـل (اسـتعداد) آن ها به تجربه کـردن را انکار مى کنند. فکاهى در شـعر 
اسـؤالد یـک آرایـش مهـم و سرچشـمۀ امید اسـت که به عنـوان نشـان بیرونى سـرزندگى 
گیـاهـ  شـکفتگى وحشـىـ  به خصـوص در تجلى شـان از هـوش، ارتباط و رفتارشـان عمل 
مى کنـد. عناصـر فکاهـى کمـک مى کنـد تـا گیاهـان را از قیـد جایـگاه قراردادى شـان در 

پیشـینۀ تاریـخ روایـى یا در مقـام آرایه هـاى ادبى در خدمت اهداف انسـانى آزاد سـازد.
در شـرایطى کـه تنوع زیسـتى در گسـترة جهانى در حـال کاهش اسـتـ  جنگل هاى 
قدیمـى بـه مـزارع تبدیـل شـدند، گونه هـاى نباتـى بـراى همیشـه بـه ارواح رانده شـده به 
حاشـیۀ تخیـل انسـانى بـدل شـدندـ  پـرورش توانایـى خندیـدن به خاطـر گیاه و بـا گیاه 
باعـث تخفیـف ناامیدى مى شـود که بسـیارى از مـا را به سـتوه آورده اسـت. بنابراین خنده 
و عواطـف وابسـته بـه آن «منشـأ امید»ى را بـراى آینده اى کـه اخالقاً به انسـان و گیاهان 

(و حیوانـات، قـارچ، آب، هـوا، صخره هـا و غیـره) ارزش قایـل مى شـود، بنـا مى نهد.
در فصل ششـم «هشـیارى مدفون در خاك: حافظۀ گیاهى36 در زنبق وحشـى لوییز 
گالك»، با تمرکز بر شـعر شـاعر امریکایى لوئیز گالك مورد بررسـى قرار گرفته است. گالك 
اشـارات آشـکارى بـه دانش هشـیارى، رفتار و یادگیـرى در گیاه نمى کند. بااین وجود شـعر 
او خالقانـه حافظه هـاى موجـودات گیاهـى از خـود، از یکدیگر و از شـرایط زیست بوم شـان 
را بـه هـم پیونـد مى زنـد. شـعر نباتـى گالك دربرگیرنـدة دیالکتیکـى از گیاهان اسـت که 
هـم اشـیاء جانـدار و هـم غیرجانـدار پیرامونشـان را تحت تأثیر قـرار مى دهنـد و در مقابل 
از محیـط پیرامونشـان تأثیـر مى گیرنـد. به ویـژه شـعر گالك بـا چندآوایـى بین یـادآورى 
انسـانى از حافظـۀ گیاه (بـه خاطر آوردن) و برجسته سـازى متنى از حافظـۀ نباتى و همراه 

بـا آن هشـیارى به عنـوان ویژگـى ذاتى سـوژه هاى گیاهى در حرکت اسـت.
بدین ترتیـب اثـر اوـ  بـه شـکل غنایـىـ  بازتابى از این ادعاى هستى شناسـى اسـت که 
گیاهـان از آگاهـى زودگـذر برخـوردار هسـتند و گذشـته اى دارنـد که دربرگیرندة هسـتى 
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گسترده شـان اسـت و ممکـن اسـت، هـر لحظـه اراده کننـد بـه آن دسترسـى یابنـد. این 
فصـل نشـان مى دهـد که تجسـم شـاعرانۀ او از حافظـۀ گیاهـى «درونـ  حافظـه اى» 37 و 
مسـتلزم تغییـر یـا «دیالوگـى از حافظه هـا» بیـن انسـان، گیاه و دیگر سـخنگویان اسـت. 
بـه بیـان دقیق تـر حافظـۀ نباتى زنبـق وحشـى درونـ  حافظه اى اسـت کـه در آن تجدید 
خاطرات شـاعر ـ باغبان با خاطرات گویندگان ـ گل ـ به شـیوه هاى مختلف ـ همپوشـانى 
شده اسـت. بـا خوانش مجموعۀ زنبق وحشـى بـا «دیالوگـى از خاطـرات» درون-حافظه اى 
بیـن سـوژه هاى انسـانى، گیاهـى و دیگـر سـوژه ها روبـرو مى شـویم. گل موقتـاً حافظـۀ 
عمیقـى دارد کـه از میـدان محـدود یـادآورى بشـرى فراتـر مـى رود. زنبق وحشـى به گل، 
قـواى ذهنـى از حافظـه و آگاهـى ارجـاع دارد. بااین وجـود دیالـوگ درونـ  حافظـه اى هم 

شـاعرانه اسـت و هم از نظـر ویژگـى اکولوژیک.
مسـئلۀ قابلِ تأمـل دیگـرى کـه در ایـن فصل بـر آن تمرکز شـده، مقابله با پاك سـازى 
ذهنـى در ارتبـاط بـا گیاهـان اسـت. بـا در نظر گرفتـن بحران هاى زیسـتى بر روى سـیارة 
زمیـن نیـاز بـه مکانیسـم هاى نظـرى و عملى زیادى اسـت تا مسـائل مربوط بـه اخالقیات 
گیـاه و عدالـت را برجسـته کـرد تـا آن چه باقـى مانـده، حفظ شـود و ازسـوى دیگر نیاز به 
شـیوه هاى جدیـدى اسـت تـا آن نمونه هـا، گونه هـا، جوامـع و مناظـرى را بـه یـاد بیاوریم 
و برایشـان ماتـم بگیریـم کـه شـدیداً تغییـر یافتـه یـا کامـًال از بین رفته انـد. در این راسـتا 
نویسـندة کتـاب عبـارت «حافظـه ـ عدالـت38» را پیشـنهاد مى دهـد. ایـن عبـارت بـه 
مقاومـت در برابـر پاك شـدگى وقایـع و موجودات گذشـته تعریف مى شـود و قلمـرو نباتى 
را دربرمى گیـرد. در مقـام صـداى مقابلـه با پاك سـازى غیراخالقى یـادآورى ذهنى، مفهوم
حافظهـ  عدالت در بافت نقد نباتى به رنج و مرگ گیاهان بها مى دهد. مفهوم حافظهـ  عدالت
گیاهـى بـر موقعیـت فاعلـى زندگى نباتـى در هزارتـوى سـاختار تاریخى یـا فرهنگى مثل 
شـعر داللـت دارد. عالوه بر ایـن مفهـوم مذکـور از توجـه اخالقـى بیشـتر بـه گیاهـان زنده 

بسـان موجـودات آگاه، پاسـخگو و داراى حافظـه دفـاع مى کند. 
فصـل هفتم کتـاب «آن دانه که زمان را  شـعله ور مى کند: جودیث رایـت و بى دوامى 
گیاهـان» عنـوان داده شده اسـت. در ایـن فصـل نویسـنده از عبـارت «زمـان گیاهـى39» 
اسـتفاده مى کنـد تـا توصیف گـر زودگـذرى باشـد کـه زندگـى و هسـتى هاى گیاهـى را 
کنتـرل مى کنـد و موجـود گیاهـى را از همتاهـاى انسـانى و جانـورى متمایـز مى کنـد. 
نویسـنده در تبییـن زمـان گیاهـى بـه گفتـۀ میشـل مـاردر40 اسـتناد مى کند کـه «زمان 
گیاهـى در حـاالت و ریتم هـاى متمایـز از منظـر کیفى رخ مى دهد، برحسـب آن چـه ما از 
زمـان ادراك مى کنیـم، سـنجش ناپذیر اسـت». گیاهـان بـا حضور جسمانى شـان، مسـئلۀ 
گـذرا بـودن را ازطریـق فرایندهـاى مادىـ  نشانه شـناختى بارور شـدن و سـپس مردن به 

نمایـش مى گذارنـد. ایـن فرایندهـا دال هایـى از حرکـت موقتـى را تولیـد مى کنند.
نویسـنده در ایـن فصـل بـه تکنولوژى هـاى بشـر انتقـاد مى کنـد کـه زودگـذر بـودن 
گیـاه را بـه شـکل فیزیکى تغییر مى دهنـد. به اعتقاد او انسـان از راه مداخـالت تکنولوژى، 

معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقدبوم گرا و تخیل نباتى
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معرفى کتاب

شـیمیایى، کشـاورزى و دیگر شـیوه ها ریتم هاى درونى طبیعت گیاهان را دسـت کارى و از 
زمـان گیاهـى در خدمـت آگاهى انسـان رمزگشـایى و بهره بـردارى مى کند. مثـال بارز این 
مسـئله عکاسـى زمـانـ  گریز41 اسـت که مشـخصاً بر گیاهان آزمایشـگاهى یـا گل خانه اى 
از اواخـر قـرن هجدهـم و اوایل قرن بیسـتم تمرکز دارد کـه بنابه گفتۀ آنتونـى ترویوس42، 
فیزیولوژیسـت «عکاسـى زمـانـ  گریـز، حرکت گیاهان را سـرعت بخشـیده و آن هـا را در 

چارچـوب زمانـى که براى ما آشـنا اسـت، درآورده اسـت» (رایـن، 2018: 165)
نویسـنده در راسـتاى تبیین و تشـریح مسئلۀ ناپایدارى گیاهى اشـاره اى دارد بر این که 
در تفکـر ارسـطویى دو عبـارت بین دو بعـد متمایز و در عین حال هم پوشـانى کننده از زمان 
تمایـز قائـل مى شـود: کرونـوس43  و کایـروس44. کرونـوس بازتـاب مفهومى از زمان اسـت 
بـه شـکل پدیـدة شـبکه اى و قابلِ سـنجش بـا مقیـاس کّمى مدت، سـرعت، طول یا سـن. 
زمـان در قالـب کرونوس، دربرگیرنده و حتى از آن بیشـتر شـبیه به فراینـد حرکت متوالى 
روز تـا شـب، بهـار تـا زمسـتان، جوانى تا پیـرى، یا شـکوفه دادن تـا بذر ریختن اسـت که 
منطـق نقش هـاى موقتى مثـل قبل و بعـد را ممکن مى سـازد. در مقابل، کایـروس ویژگى 
کیفـى، نامتوالـى از زمـان و اشـباع وقایع بـا معنى و جـدول زمانى را به نمایـش مى گذارد. 
حساسـیت کایروسـى در بیـان زمان درسـت، زمان بنـدى مصـدرى و توصیف گرهاى خیلى 
زود و خیلى دیر نهفته اسـت. یکى از روش هایى که انسـان ها از تسلسـل و جابه جاشـدگى 
زمـان آگاه مى شـوند، فعـل و انفعال مادى گیاهان اسـت: بذرپاشـى، شـکوفه دهى، باردهى، 
ریشـه زنى، تکثیر کـردن، عقب کشـى، وجود پیدا کردن، مردن و شکوفاشـدن در مرگشـان. 
یـک رویکـرد به زمان گیاهى (مثل پلکسـیتى)، با چندبعدى شـدن زودگـذرى، همگونگى 
تفـاوت گیاهـى را رد مى کنـد. شـاعر مـا را از طریـق پیوسـتار زمـانـ  فضـا بر پایۀ زیسـت 

منطقـه بـه تصاحب زمـان (گیاهى)مان دعـوت مى کند.
نویسـنده با انتخاب اشـعارى از جودیث رایت اسـتدالل مى کند که شـعر رایت کاهش 
زمـان گیاهـى و زودگـذرى مادى گـرا و سـرمایه دارانه را کـه بـر طبیعـت نباتـى تحمیـل 
شده اسـت، زیـر سـؤال مى بـرد و در برابـر تحمیـل چارچوب هـاى زمـان انسـانى بـر روى 
گیاهـان و دیگـر موجـودات مقاومـت مى کند. او در مقابل با اقدام زیسـت  شـاعرانگى تالش 
مى کنـد تـا مسـئوالنه و گفتمندانه به زمان گیاهـان بپردازد و به خصوص زمان را برحسـب 
تعهـدش بـه آگاهى زیسـت محیطى، اخالقیـات، عمل گرایـى و نظارت زیسـت محیطى ارائه 
کنـد. شـاعر بـر ویژگـى اولیـه و ریتم هاى زیسـتى خاصـى از اشـخاص و گونه ها بر اسـاس 
فصـول تأکیـد مى ورزد. نوشـتۀ او «رابطۀ پیچیدة گذشـته و حـال را با خواننـدگان امروز و 
آینـده» به صراحـت بیـان مى دارد. شـاعر ادراك خوانندگانـش را طلب مى کنـد : «بار دیگر 
کـه بـا خزه یـا صخرة گل سـنگى مواجه مى شـوى، بکوش تا ذهنـت را پیرامون گذشـتۀ او 
طـواف بدهـى» (رایـن، 2019: 177). از این حیـث در راسـتاى پیوند زودگذر بـودن با نفس 
کشـیدن، شـاعر از حضـور حیاتـى و میانجیگـر زندگى گیاهى در روابط انسـانى با هسـتى 
و زمـان بهـره مى گیـرد: «پـس گوش کـن. از دهان زمـان صـداى ناتمامى مى آیـد، صداى 
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نارسـایى کـه تنهـا در سـکوت نفـس کشـیدن هایمان شـنیده مى شـود. آن گاه کـه قلـب 
بازمى ایسـتد و عصـب شـنیدارى منقبض شده اسـت» (رایـن، 2018: 179)

شـعر رایـت ظرفیـت زبـان شـاعرى را عریـان عیـان مى کنـد تـا زمـان گیـاه و بیـان 
بى شمارشـان را بـا زودگذرى هـاى انسـانى پیونـد دهد. درحقیقـت نمایـش او از زمان گیاه 
بـا ادراك حسـى او از زندگـى گیاهـى ازطریـق فصـول پیونـد مى خـورد. لـذا شـعر او بـر 
رابطـۀ همکارى کننـده بیـن تفکـر (خواندن دربـارة گیاهـان) و بى واسـطگى (تجربۀ جهان 
غیرانسـانى به طـور مسـتقیم ازطریـق حـواس) در ایجـاد آگاهـى نسـبت به موجـود نباتى 
تأکیـد مـى ورزد. غزل سـرایى او آگاهـى خوانندگانـش را از مکان نـگارى دشـوار زمانـى از 
سـرخس ها، ارکیدهـا و دیگـر گیاهـان اسـترالیایى تهییج مى کنـد. او به ما یادآور مى شـود 
کـه ایـن گونه هـا دروازه هـاى زنـده و صاحـب نفس بـه دورترین سراشـیبى زمان هسـتند، 
آن طور کـه مـا مى شناسـیم، «زمانى که انسـان فراسـوى آن تنهـا خواب را به یـاد مى آورد» 

(رایـن، 2018: 184).
چـرا یـک درخت یـا گیاه مى میرد؟ چـه زمانى مرگ یـک گیاه براى ما مهم مى شـود؟ 
ایـن سـؤاالت جنبه هـاى مختلفـى از فناپذیـرى در قلمرو گیاهـان را نشـان مى دهد. فصل 
هشـتم بـا عنـوان «در باب مـرگ گیاهان: پاستورالیسـم رادیکال45 جان کینزال و سـنگینى 
بار افسـردگى نباتى» به بررسـى شـعر نویسـنده و فعال اسـترالیایى، جان کینزال مى پردازد 
و بـر ابعـاد واقعـى و مجسـم مـرگ گیاهـانـ  نـه مـرگ اسـتعارىـ  در برابر  فشـار جهانى 
درخصـوص سـرعت فقـدان تنـوع نباتى و نابـودى همگانى جوامـع گیاهى تأکیـد مى کند. 
مـرگ گیـاه در تاریخ شـعر عمدتـاً در زبان مجازى به عنوان اسـتعاره اى از فناپذیرى انسـان 
یـا افـول ارزش هـاى اجتماعـى شـکل گرفته اسـت، امـا انتخاب شـعر جـان کینزال توسـط 
نویسـنده بـراى بررسـى در ایـن فصـل یـک استثناسـت، چراکـه کینـزال به مـرگ گیاه به 

شـکل نفـى زندگى-جهانـى کـه در تعامل شـکل گرفته و تکثـر گونه ها توجـه مى کند.
به هرحـال اگـر از گیـاه به عنـوان فاقـد ادراك تعبیـر شـود ـ کـه بنابرایـن در چرخـۀ 
بـزرگ هسـتى در مقامـى پایین تـر از حیوانـات و انسـان ها قـرار داردـ  مرگـش نـه ازنظـر 
فـردى، بـراى مـا مهم مى شـود، نه اجتماعـى و نه از منظـر خردگرایى. در سـطح کاربردى 
گیاهـان علف هـاى آزاردهنـده اى هسـتند کـه از ریشـه برمى کنیـم یـا مـواد خوراکـى 
(میوه هـا، سـبزیجات، رسـتنى ها) هسـتند بـراى مصـرف روزانـۀ ما: مـرگ آن هـا زندگى را 
ممکـن مى سـازد (و لـذت زیسـتن را). تمرکـز نویسـنده در ایـن فصـل در تضاد بـا دیدگاه 
سـودجویانه از گیـاه بـر این قـرار گرفته که این علف هـاى مایۀ آزار را در شـعر جان کینزال 
بررسـى کند و شـعر را واسـط ضرورى براى بیـان زندگى غیرانسـان هاى صامت به اصطالح 

بى پایـه در پـس سـودمندى باارزش مرگشـان قـرار دهد.
نویسـنده در ایـن فصـل با طرح دو نوع مـرگ؛ مرگ بیوژنیک46 و مـرگ انتروپوژنیک47 
بـه مسـئلۀ مـرگ گیاه در زیسـت شـاعرانه هاى کینزال مى پـردازد. مرگ بیوژنیک مسـتلزم 
زوال و مـرگ مـادى گیاهـان اسـت: پژمـردن برگ ها، پوسـیدگى ریشـه ها، ریختن پوسـت 
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درخـت و افتـادن شـاخه ها به عنـوان اتفاقـات اکولوژیکـى کـه بـراى بازتولید سیسـتم هاى 
زیسـت کـره و تکثیر گونه هـاى ضرورى، حیاتى اسـت. مرگ انتروپوژنیـک دربرگیرندة این 
مـوارد اسـت: قطـع تنۀ درخت، مسـموم کردن سـاقه هاى زیرزمینى و نابـودى نواحى نباتى 
بـا اهمـال کارى، نادیده گرفتـن یـا «زیست بوم کشـى»48 آن گونه که توسـط انسـان ها ترویج 
شده اسـت. نویسـنده بـا قـرار دادن شـاعرانه هاى نباتـى کینـزال در ادبیـات شـبانى رادیکال 
بـر زوال گیاهـان به عنـوان منشـأ افسـردگى نباتى صحـه مى گـذارد. کینزال بـا زیرکى بین 
ادبیـات ضدشـبانى و ادبیـات شـبانى رادیـکال تمایـز قائل مى شـود. بـراى کینـزال ادبیات 
ضدشـبانى اسـترالیا نمایانگـر شـاعرانى اسـت کـه در فضاهـاى شـبانى قـرار گرفته انـد (یا 
درموردشـان مى نویسـد)، شـاعرانى کـه اسـطوره هاى روسـتایى را با فرهنگ اسـتعمارى و 
میـراث ادبـى به چالش مى کشـانند. ادبیات رادیکال شـبانى در تضاد با ادبیات ضدشـبانى، 
«اصـول مؤثـر گفتـۀ شـبانى، آواز شـبانى و عـرف شـبانى» را پـى مى افکنـد و «اشـتیاق 
بـراى «تغییـر رادیـکال» را بیـان مـى دارد. (رایـن، 2018: 202). پرداختـن او بـه زیسـت 
شـاعرانه هاى رادیـکال نقـد تنـد و تیـزى را به عنـوان سـنتى کـه متضمـن ویرانـى منطقۀ 
ویتبلـت و تغییـر مـکان مربوط به فرهنگ هاى بومى در اسـترالیا اسـت، در ادبیات شـبانى 

مى دهد. شـکل 
افسـردگى و سوالسـتالژى49 زیسـت محیطى نیز از کلیدواژه هاى مورد تأکید نویسـنده 
در ایـن فصـل اسـت. رنـه لرتزمـان50 افسـردگى زیسـت محیطى51 را این گونـه تعریـف 
مى کنـد: «شـرایطى کـه در آن حتـى افـرادى کـه از آسـایش اکوسیسـتم ها و نسـل هاى 
آینـده شـدیداً مراقبـت مى کننـد، در تبیین ایـن توجه در عمـل ناکارآمد مى شـوند» (نقل 
در رایـن، 2018: 203). افسـردگى زیسـت محیطى بـا اضطراب، دلسـردى، غم، شکسـت و 
ناامیـدى همـراه اسـت، همان طـور کـه مى توانـد بـا حسـى پیشـگویانه از سـوگوارى براى 
تلفـات بوم شـناختى در آینـده همراه باشـد. نویسـنده افسـردگى نباتـى را این گونه تعریف 
مى کنـد: «دلتنگـى بـراى وطـن درحالى کـه فـرد هنـوز در وطـن اسـت» (رایـن، 20019: 
204). سوالسـتالژى دربرگیرندة پریشـانى و اضطرابى اسـت که با تجربۀ دسـت اول فرد از 
مکان ـ وطنى که در گذشـته، حال و آینده رو به زوال اسـت، تشـدید مى شـود. افسـردگى 
نباتـى52 بـا شـرایط سوالسـتالژیکى قابـل تعریـف اسـت کـه در آن مردمـى کـه صمیمانه 
بـا گیاهـان یکـى مى شـوند، یـا از کار مى افتنـد یـا بـا اضطـراب، ناامیـدى و اندوه ناشـى از 
فقـدان نمونه هـاى فـردى یـا کل جوامـع نباتـى، به عمـل فراخوانده مى شـوند. افسـردگى 
نباتـى بـراى درك ادبیات شـبانى رادیـکال کینزال به عنوان سرچشـمۀ خشـم، عمل گرایى، 

انعـکاس و گاهـى شـگفتى در ارتبـاط بـا زوال گیاهان، محورى اسـت.
فصـل آخـر کتـاب بـا عنـوان «هر برگـى که بـا مـا تخیـل مى شـود: امیـد گیاهى و 
عشـق بـه الهـۀ گیـاه در شـعر جـوى هارجـو» با این بـرش از شـعر هارجـو آغاز مى شـود: 
«... تخیـل مـا را روشـن مى کنـد، بـا مـا سـخن مى گویـد، بـا مـا آواز مى خوانـد» (رایـن، 
20019: 214). در عصـر فقـدان مسـلم تنـوع زیسـتى و اختـالل روانـى، زندگـى گیاهـى 
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حـس حیات بخشـى از امیـد را در افـراد، اجتماعـات و جوامـع بیـدار مى کنـد. همان طـور 
کـه ریمونـد ویلیامـز53 اشـاره مى کنـد، گیاهـان مى تواننـد «منشـاء امیـد»ى باشـند براى 
آینـده اى کـه بیشـتر زیسـت محورـ  یـا حداقل کمتـر انتروپوسـنتریک54ـ  اسـت، آینده اى 

کـه بـراى زندگى هـاى غیرانسـان به طـور یکسـان ارزش قایـل مى شـوند.
نویسـنده در ایـن فصـل از هارجو به عنوان شـاعر نباتى یـاد مى کند کـه در برابر آن چه 
«غیرانسان شـدگى»55 گیاهـان مى نامـد، مقاومت مى کنـد. او زندگى گیاهـى را نه به عنوان 
پیش زمینـۀ زیبایـى یـا متـاع فرهنگـى بلکـه به عنـوان عامـل درحـال جنبـش در فراینـد 
نوشـتار، ترکیـب و ارزش گـذارى زبانـى به کار مى گیرد. گیاهان توسـط هارجـو با بیان هاى 
زنـده و تجسـم هاى تپنـده اى از امیـد، به جاى سـاختار نمادین یا ابژة غنایى خالى از نشـان 
مـادى بـه شـعر درآورده مى شـوند. شـاعرانه هاى او نهایتـاً بـه یـاد ما مـى آورد کـه زندگى 
گیاهـى چیـزى بیـش از یـک نماد یا تجسـمى از عروج انسـانى اسـت. از نگاه چارلـز رایان 
گیاهـان عالوه بـر نمایانـدن و تجسـم کردن امیـد مى تواننـد به عنـوان موجوداتـى کـه امید 
دارنـد، بـه ادراك درآینـد؛ ادعایـى کـه در ارتباط با شـواهد علمـى از احساسـات، عاطفه و 

آرزو در جهـان نباتى پذیرفتنى اسـت.
بنابرایـن ایـن فصـل شـعر جـوى هارجـو را از منشـور امیـد نباتـى56 بررسـى مى کند. 
هارجـو بـر تجانـس بیـن شـعر و گیاهـان تأمـل مى کنـد کـه ـ به عنـوان شـاعر جـوان و 
ایده آل گـرا ـ درك وى از پتانسـیل ادبیـات در تولیـد و انتقـال امیـد را تحـت تأثیـر قـرار 
مى دهـد. هارجـو بـا دعوت به تأمل در دیالکتیک امید نباتى، خوانندگانـ  و شـنوندگانشـ  
را قـادر مى سـازد تـا گیاهـان را به عنـوان حامـالن آگاهى رو به جلـو که الزمۀ امید اسـت، 
تصـور کننـد. بـراى هارجـو طبیعـت گیاهـى پایۀ تکانش سیاسـى شـعرش اسـت، البته نه 
به عنـوان پیش زمینـۀ روایـى یـا ابژة زیباشناسـى بلکه به عنـوان «یک همصحبت، شـاهد و 
مایـۀ تسـلى». ایـن فصل همچنیـن از این موضـوع بحث مى کنـد که شـاعرانه هاى گیاهى 
هارجـو دربرگیرنـدة دیالکتیـک گیاهـان هم در امیدبخشـى و هم امیدوارى اسـت. به عالوه 
امیـد نباتـى پیوندى بیـن گیاهان، حیوانات، انسـان ها، عناصـر طبیعى، کیهـان، موجودات 
اسـطوره اى، نیایشـگران، آوازهـا، آرزوهـا، انتزاعى هـا و ایده آل هاسـت. شـاعرانه هاى گیاهى 
هارجـو درجهان بودگـى57 گیـاه را در وسـیع ترین حـوزة ممکـن از عبـارت بـه روى صحنه 

مى آورد.
هارجـو در شـعرهایش فیل گـوش، درخـت و بوتـه و ... را به عنـوان وجودهـاى قـادر بـه 
لذت بـردن و خوشـى کردن در واکنـش بـه ورود باران به تصویر مى کشـد. گیاهـان به عنوان 
اجـزاء سـاکِت روایـت شـعرى بـه نمایـش گذاشـته نمى شـوند، بلکـه مشـارکت کنندگان 
مى شـوند.  ملحـق  روان پاالیـى  و  نوزایـى  در  شـعر  گوینـدة  بـه  کـه  هسـتند  اثرگـذارى 
تطهیـر معنـوى ازطریـق همنوایـى بـاران، گیـاه و آواز شـکل مى گیـرد. برتـرى اشـعار 
هارجـو در مقایسـه بـا مـارى، الیور، بلتسـو، اسـؤالد، گالك، رایـت، کینزال و دیگر شـاعران 
نباتـى معاصـر، اجتنـاب از تمرکـز بـر گونـۀ منفـرد اسـت و درعـوض تـالش مى کنـد تـا 
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درهم تنیدگـى دوجانبـه بیـن انسـان ها، گیاهـان، حیوانـات، پرندگان، حشـرات، شـهرها و 
کیهـان را از نقطه نظـر بومـى آشـکار سـازد. هارجـو در مواجهه با اندیشـۀ اشـرف المخلوقى 
انسـان در برابـر گیـاه و برانگیختـن جهـان نباتـى بـه گیاهـان امیـد مى بخشـد و بـه آن ها 
به عنـوان موجـودات مدرکـى که صمیمانـه با مردم بومـى پیوند دارند و بـراى آیندة عدالت 
اجتماعـى و اکولوژیکـى حیاتـى هسـتند، تعالـى مى بخشـد. امید نباتـى پذیراى ایـن ایده 

اسـت کـه گیـاه حامـل امیـد بـراى آینـدة برابر بـر روى زمیـن براى خـود و ما اسـت.

نتیجه گیرى
کتـاب گیاهـان در شـعر معاصر بـراى خوانـش چندرشـته اى درزمینه هاى نقد زیسـت بوم، 
بـراى  به ویـژه  فرهنگـى  مطالعـات  و  زیسـت محیطى  انسـانى  علـوم  زیسـت بوم؛  شـعر 
دانشـجویان و محققـان درزمینـۀ مطالعـات انتقـادى گیـاه بسـیار غنى اسـت. در هر فصل 
عالوه بـر تمرکز بر شـعر یکى از شـعراى انگلیسـى زبـان، ایدة مجـزا و قابلِ تأملـى را نیز در 
قالـب کلیدواژگانـى چـون روح گیاهـى، همدلى زیسـتى، امید نباتى، فکاهـى نباتى، تخیل 
نباتـى، زندگـى نباتى، زیست بوم کشـى، افسـردگى نباتى و سوالسـتالژى و... مـورد واکاوى 
قـرار داده اسـت. اشـارات بسـیار خـوب به پیشـینۀ مطالعاتـى در کنار کتابنامۀ مسـتقل هر 
فصـل بـر غنـاى کتـاب افزوده اسـت کـه به منابـع بـه روز و دسـتِ اول، هـم درمورد شـاعر 
مورِدبررسـى و هـم بـه موضـوع و ایـدة مورِدبحـث در هـر فصـل ارجـاع دارنـد. لـذا کتاب 
حاضر ازنظر کتاب شناسـى نیز بسـیار گسـترده و قوى اسـت. شـاید اگر نویسـنده در کنار 
مقدمـه، فصـل مجـزا و مفصلى را هم به تشـریح و تبییـن رویکرد نقد گیاه شـناختى یا نقد 
نباتـى اختصـاص مـى داد، بـراى مخاطبـان ناآشـنا به نقـد زیسـت بوم بیشـتر کمک کننده 
بـود. نکتـۀ حائـز اهمیت دیگر این اسـت که از هشـت شـاعر اشاره شـده در کتـاب مذکور، 
شـش شـاعر زن هسـتند و ایـن خـود نشـان مى دهـد که احتمـاالً زنـان دغدغۀ بیشـترى 
نسـبت به مسـئلۀ زیسـت بوم و حفظ گیاه و مسـئلۀ ادراك در گیاه دارند و یا شـاید نوعى 

حـس همذات پنـدارى بـا گیـاه در جهـان نرینه سـاالر و انتروپوسـنتریک دارند.

پى نوشت
1.  Plants in contemporary poetry: ecocriticism and the botanical imagination

2.  John Charles Rhyan 

3.  Routledge

4.  Phytocriticism

5.  Botanical criticism

6.  Louise Gluck (American poet, 1943- )

7.  Leslie Allen Murray (Australian poet, 1983- 2019

8.  Mary Oliver (American poet, 1935-2019)
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9.  Alice Oswald (British, 1966- )

10.  Elizabeth Bletsoe (British poet, 1960)

11.  Judith Wright (Australian poet, 1915-2000)

12.  John Kinsella (Australian poet, 1963- )

13.  Joy Harjo (American poet, 1951- )

14.  Botanical imagination

15.  Vegetal dialectics

16.  Productive dialectic

17.  Neuro-botany

18.  Critical plant studies

19.  Ecocriticism

20.  Henry Bergson

21.  The sensitive soul

22.  The nutritive soul

23.  Sphere of growth and reproduction

24.  Plant blindness

25.  Phytocritical outlook

26.  Opening of consciousness

27.  Vegetative soul

28.  Johann Gottlieb Fichte

29.  fussy

30.  Intercorporeality; is a notion proposed by Merleau-Ponty that enables us to illuminate society 

cognition in an alternative way, by focusing on the relation between one’s own body and that of the 

other.

بیناجسـمانیت(بینامادیت): نظریـۀ پیشـنهادى توسـط مرلو-پونتـى اسـت کـه ما را قادر مى سـازد تـا ادراك 
جامعـه را بـه شـکل جایگزیـن بـا تمرکزکـردن بـر رابطـه بین جسـم خود فـرد و دیگـرى برجسـته کنیم.

31.  “The Black Walnut tree”

32.  New and Selected poems 

33.  “Landscape”

34.  Pharmacopoeia (دستور داروسازى)
35.  Botanical humor

36.  Vegetal memory

37.  Inter-mnemonic

38.  Memory-justice

39.  Plant time

معرفى و مرورى بر کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقدبوم گرا و تخیل نباتى
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معرفى کتاب

40.  Michael Marder

41.  Time-lapse

42.  Anthony Trewavas

43.  chronos

44.  kairos

45.  Radical pastoralism

46.  biogenic

47.  anthropogenic

48.  ecocide

49.  Solastalgia: is a neologiam that describes a form of mental or existential distress caused by 

environmental change. In many cases this is in reference to global climate change, but more localized 

events such as volcanic eruptions, draught or destructive mining techniques can cause solastalgia as 

well.

سوالسـتالژى: واژه جدیـدى اسـت کـه شـکلى از اضطراب روحـى یا اگزیستانسـیال را توصیـف مى کند که با 
تغییـر زیسـت محیطـى ایجاد شـده اسـت. در بیشـتر موارد ایـن حالت به تغییـر جهانـى آب و هوایى اطالق 
مى شـود، اما بیشـتر حـوادث محلى مثل فوران آتشفشـان، خشکسـالى یـا تکنیک هاى مخرب اسـتخراج نیز 

مى شوند. سوالسـتالژى  موجب 
50.  Renee lertzman

51.  Environmental melancholia

52.  Botanical melancholia

53.  Raymond Williams

54.  Anthropocentric

55.  dehumanization

56.  Botanical hope

57.  Being-in-the-world


