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 چکیده  اطالعات مقاله 
هم زمین مقاله پژوهشی نوع مقاله:  وجود  رویکرد  عریانیستی،  وجودگرایی  نگرة  بنابر  وجود  -افزاسوژگی 

کلی   افزاییوجود فراتر از هم -افزاسازد. وجود همرا مطرح می   -افزاییفراتر از هم 

مند است که از هرگونه  افزایی ساحات شاکلة موجودیت یک هستیفراتر از هم

رود؛ از  ست فراتر میپنداری که خاص فلسفة اومانیستیگرایی و دوئیت ثنویت

ژگی، با معرفی نگرش  سوسوژگی و انساناین رو در بررسی تقابل دو نگرة زمین

انسان خودبنیاد و   -در نگرش اصالت زمین-انتقادی فرااومانیستی و فراسُنت  

ابژهمدار که همواره در فلسفة اومانیستی بر ثنویتدائم پنداری زمین  گرایی و 

می  قرار  نقد  مورد  دارد؛  میتاکید  بیان  نیز  نگره  این  در  جدا  گیرد.  که  شود 

موجود اساسا غلط و نادرست است؛ وجود زمین  پنداشتن دو رویکرد وجود و  

زوجِ هم وجودِ  بدون  وجود  این  و  است  آن  موجودات  به  وابسته  گونه  همواره 

  افزا دارای ساحات مشکک موجودی معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین وجود هم

پنداری آنها. همچنین  پنداری پدیدارهاست؛ نه دوگانهست که قائل به زوجیتا

ب که  مقاله  توصیفیاین  روش  کتاب   -ه  منابع  از  استفاده  با  و  ای  خانهتحلیلی 

این نگرش زن و  صورت گرفته؛ به بررسی نگرش اکوفمینیسم می پردازد. در 

پنداشته می نگرگاه زمین زمین یکی  البته  به دیدگاه  شوند.  عنایت  با  سوژگی 

برابری    محورانهنگری انساننگری و مردانهانتقادی فرافمینیسم و رویکرد زنانه

سازد نه تشابه سازی وجودی. همچنین با معرفی ادبیات  وجودی را مطرح می 

سوژگی( همواره از دو  دارد که نگرش اصالت زمین )زمین گرا، بیان میطبیعت

ثنویت هرگونه  عدم  اساسی  پیروی  رکن  دهی  صفت  گونه  هر  عدم  و  گرایی 
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 . مقدمه 1

های قرن چهاردهم میالدی ظهور کرد و »در  ایست که از نیمهگرایی، دورهاومانیسم یا انسان

شمار  ها بههایی که انسان را مقیاس و معیار همة ارزشقرن بیستم نیز این اصطالح به فلسفه

است.«  می شده  اطالق  این (  39:    1388)میرصادقی،  آورد؛  انسان  از  اومانیسم  فلسفة  در  رو 

به فاعل شناسا شناخته میهمواره  بهعنوان سوژة  واقع »حقیقت بشر  صورت  شود یعنی در 

  (109:  1386)زرشناس،شود.«  عنوان موجودی قائل به خود و خودبنیاد تعریف می مختلف به

عنوان ابژه بیاندیشد  ان را بهمندتواند هستی و هستیبنا بر این نگره تنها انسان است که می

دوگانه با سیستمی  ما  بنابراین  بشناسد؛  مقامو  در  روبهنگر  ابژه  و  رو هستیم که  های سوژه 

 گذاری پدیدارها از جمله انسان و زمین است.همواره در حال ارزش

شاهد وضع  گرای اومانیستی و بررسی ادبیات از دیرباز تا به امروز، همواره  بنابر نگرة دوگانه

»تمام مکاتب    هستیم. به عبارت دیگر  -در مقام سوژه- دهی نویسنده  تضاد بین پدیدارها و صف 

زیبایی باورهای  سنتو  و  کالسیک  ادبیات  از  جهان  جنبششناختی  تا  گرفته  های  مند 

آوانگاردیستی و اومانیستی مدرنیسم و مرکزستیز و معناگریز پسامدرنیسم در یک نقطه و نکته  

شناسی ناطبیعی در تمام  مدارانة زیباییگر و انسانهای قضاوتتانند و آن تحمیل نگرهداسهم

در ادبیات جهان بنابر علم    (103:    1400)ر.ک مقدمه، رشیدی، همتی،  هنرها و ادبیات است.«  

آنزیبایی را  که هستی  بوده  بنیاد  انسان خود  این  امروز  به  تا  به  شناسی،  گونه که خواسته 

ته؛ یعنی بنابر تعریف زیبایی شناسی »مطالعة زیبایی در طبیعت و هنر و کشف  مشاهده نشس 

انسانِ خودبنیاد در نگریستن    (160:  1377)میرصادقی؛ میرصادقی،معیارهای قضاوت دربارة آنها«  

کند؛ خوب و بد، زشت و زیبا، مطلق و نسبی و... و  ها را وضع میانگاریبه هستی تمام دوگانه

را بنابر ذوق و ذائقة    - آنچه که در زمین و آسمان است-  ن و فرزندان زمینمنداتمام هستی

تقسیم میخویش  تقسیمبندی  این  و  و  کند  لذت  اصالت  فایده،  اصالت  بنیان  سه  بر  بندی 

 شود. پیامدگرایی استوار می

های دوگانه موجوداتی  ها نمونهها با بیان این موضوع که »نرها و مادههمچنین فمینیست

  (40:  1400دوبووار،) کنند؛«  د که در بطن یک نوع، از نظر تولید با هم تفاوت پیدا میهستن

دانند؛ از این  محوری میهمواره زن را در رویکرد مردساالرانة حاکم، مورد انکار و تحقیر مردانه

آیند.  دست آوردن حقوق طبیعی خود برمیمحورانه در پی بهنگری زنرو با علم کردن زنانه
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وری مردانه قرار  دانند که در طی تاریخ همواره مورد بهرهها زن را همان زمین می ینیستاکوفم

هم پیوسته  گر مردانه یا پدر ساالرانه را چهار رکن بهگرفته و بر این باورند که »فرهنگ سلطه 

می  بومحمایت  تخریب  و  طبقاتی  نژادی،  جنسیتی،  تبعیض  شامل:  که  است.«  کند  زیستی 
 ( 78: 1392)پارساپور،

 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

های ارائه شدة آرش آذرپیک در فلسفه و ادبیات سوژگی )اصالت زمین( از تئورینگرة زمین

 1383فلسفة هنر و ادبیات سبز که  از سال  آید. او بر این باور است که »حساب میجهان به

های خودبنیاد  خورشیدی آغاز شد؛ با رویکردی فرااومانیستی به ساحتی فرارونده از تمام روایت

انسانی دست خواهد یافت و برای نخستین بار با مطرح ساختن ناروایتی انسانی، فراروایتی  

ای پدیدار شناسانه،  عریان بر پایه و مایة اصالت زمین را خواهان است که در نهایت مواجهه

کند. این  مندان برقرار می هستی  -مند با نام هستی ای ناتفکیک گرا با مقولهرزانه و یگانهمهرو

زمین روایتش،  بنیان  را  -پدیدارشناسی  اندیشگانی  نظام  هر  و  است  تعداد  -سوژگی  هر  با 

- گیرد و به انسان سوژگی فاصله می - که از/در هر الیه از نگرگاه و نگرزی خود از زمین- باورمند

نز و سطحی می دیک می سوژگی  نااصالتمند  غیرطبیعی،  آن حیثیتی  شود  برای  یعنی  داند؛ 

علت آنکه  گرا قائل است که ریشة آن در هر جمعیت و ملت و قدرتی هم باشد بهخرده روایت

بر همین    ( 26:    1400)ر.ک مقدمه صیدی،  اش بر باد است.«  سوژگی ندارد؛ ریشه-بنیان زمین 

سوژگی بر چه اساسی بناشده و  دهیم که زمینواالت پاسخ میاساس در این مقاله به این س

دنبال نقش سنت  کند. همچنین بهسوژگی چه چیزهایی را بیان می سوژگی و انسانتقابل زمین

پایان نیز به این   رسوژگی و اکوفمینیسم خواهیم بود. دهای زمیندر این نگره و بررسی تقابل

ای برای زیستن است و اساسا ادبیات سبز از چه  سفهدهیم که زمین سوژگی فل سوال پاسخ می

 گوید؟ چیزی سخن می

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

فلسفة عریانیسم   رویکرد زمین سوژگی در  با  ادبیات سبز  و  فلسفه  بررسی  مقاله  این  هدف 

گرا پیروی  باشد. در این تحقیق در خواهیم یافت که نگرگاه بشر تا کنون از دیدگاهی دوگانهمی

رویکرد  ک لذا  گرفته  فاصله  طبیعی خویش  زندگی  از  رفته  رفته  بشر  رو  این  از  و  است  رده 

ها برای بازیابی تعادل زندگی طبیعی و البته  انگاریسوژگی پاسخیست به تمام این دوگانهزمین

  مندان.سبزانة تمام هستی
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 . پیشینة پژوهش  1-3

سوژگی  فلسفة سبز و تقابل آن با نگرة انسانصورت ویژه به بررسی ادبیات و  هایی که بهبررسی

( در جنس  1384پرداخته باشند انجام گرفته از جملة آنها: آرش آذرپیک و مهری مهدویان )

دوشیزه به  ( در  1397سوم نخستین بیانة رسمی شعر سبز را ارائه دادند. آذرپیک همچنین )
گرای اومانیستی دارد. آرش  یتاشاره به نظریة فرابطلمیوس در نقد نگاه کم   گردد عشق بازمی

( مسیح  نیلوفر  و  اهورا  هنگامه  در  1396آذرپیک،  جهان  چشم(  کلید  کلمه  و  یلدا  های 
پور  اند. مهوش سلیمان، به صورت پراکنده نظریات فلسفة اصالت زمین را بیان کردههلوگرافیک 

زمین که نخست  ، به بررسی سیر تاریخی نظریة اصالت  های یک فرازمینماه نوشته( در  1398)

آخرین  ( در  1398همچنین مارال موالنا )  تحت عنوان مکتب ترالیبیسم معرفی شده؛ پرداخته
است. علی رشیدی  ، مولفة حقیقت عمیق در نظریة اصالت زمین را تحلیل کردهملکة هخامنشی

فرامرد معشوق  ( در  1400؛ زینب نوروزعلی )1400در  جنبش ادبی  (  1400و آریو همتی )
، تحت عنوان 1400تا    1383؛ بررسی دگربارة ادبیات سبز از سال  های مشرقیی زنباستان

(  1400تکیه )؛ فرحناز حسینیهابانوی واژه( در  1400، شبنم هاشمی )1400جنبش ادبی  

؛ زینب نوروزعلی  جنس سوم( در  1400نیلوفر مسیح )خورشید به چشمان فرازن دلباخت؛  در  

ایران آنتولوژی زبان( در  1400) نیز یلدا صیدی )  نویسان  جنبش جهانی شعر  ( در  1400و 
سوژگی، تمامی به این مقوله پرداختند  ، بررسی سیر تکاملی نظریات فلسفی و ادبیات زمینسبز

طور مشخص زمین و انسان را مورد توجه قرار داده و به  اما مقالة پیش رو از این حیث که به

ادبیات  تواند در تکمیل  طبیعت گراست نوآوری داشته و می  دنبال بررسی تقابل این دو در 

 های انجام شدة گذشته موثر و راهنمای مطالعات بعدی باشد.بررسی
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

  کرات دوگانه انگارنقش سنت در تف. 1-2

شد: من )انسان( و عالم امر و در این میان به  تمام اندیشة جهان سنت در دو نگره خالصه می

شد؛ جامعه، زیست و جهان  گاهی در حاشیه دیده میشود و یا گاه چیزی که پرداخته نمیآن  

گرا به  و همچنین انسان است؛ حتی ما در این رویکرد شاهد آنیم که »کلیسا با  نگاه مطلق

منبع شناخت قدسی یعنی وحی دست به حذف، تحقیر، تصغیر و انکار سایر منابع شناخت و  

بحث در جهان سنت آن بود که من و    (384:    1400.ک مقدمه اوستا،  )رادراک انسان زد.«  

مندان در برابر عالم امر )خدا( چه هستیم؟! در جهان سنت به این مورد که هستی  دیگر هستی
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شد؛ یعنی اصالتی در خود هستی وجود نداشت. من )انسان(، منی  چه هست پرداخته نمی

را می امر  عالم  به هر  نیست که  اندیشیدید چه وحدت وجودی، چه  شکلی که میاندیشد؛ 

ست که تمام  وحدت موجودی، چه توحیدی، چه مشرکی اصل آن عالم امر است که روحی

از اوست؛ نیرویی از اوست؛ جانی  روح  نیروها  از اوست؛  ست که تمام جاناست که تمام  ها 

 وجودیست که تمام موجودات از اوست و...

انسان که عالم موجو اینجا  ندارد و رویکرد اصالتدر  اعتباری  نیز  مند در جهان  د است 

)کلیگز،  کند«  سنت آن عالم امر است در واقع »جهان را نوعی روح آسمانی، مثال خدا ادره می

شود و یا برخی  شود که انسان در آن اسیر میزمین نیز زندان و مکانی تلقی می  (22:  1399

 رند. پندادیگر آن را یک گذرگاه و جای پست می
 

 سوژگی انسان. 2-2

 سوژگیاومانیسم و تحقق نگرة انسان. 1-2-2

باشد. این بنیان براساس  آنچه که در ابتدای امر مورد نظر است؛ بررسی بنیان روایت فلسفة می

( 29)همان:بندی اشیای عالم مادی است«  برداری و طبقهعلم ارسطویی که »به دنبال سیاهه

نگرگاه سلسله مراتب ارسطویی که آلترناتیو فلسفی آن اثبات  بنابراین »شکل گرفته است؛  

صوری  شدت  به  است،  انسان  بودن  ناطق  تشابه-حیوان  بنیان  بر  و  بوده  های  فرمالیستی 

نگرة ارسطویی در پی کشف    (17:  1400)ر.ک مقدمه صیدی،امپریسیستی سامان یافته است.«  

-بندی در فلسفه را سامان میلی، بنیان طبقههای موجود در صورت مثا ها و تفاوتشباهت

مراتبی  روایت فلسفة مغرب زمین همین رویکر سلسلهیابیم که بنیانبخشد. از این رو درمی

ای  ای، زمین را نقطهگالیله- کپرنیکی-رود که »در نهایت با نگرش کپلری شمار میارسطویی به

 )همان(ی کرد.«  کبیر معرف نهایت نهایت حقیر و اسیر در فضایی بیبی

روایت  گرفتند یعنی بنیاندر دورة سنت تمام پدیدارها از رابطة انسان و عالم امر شکل می

آید؛ اما با ظهور رنسانس دورة  گرای انسان و عالم امر به حساب میغالب سنت رابطة دوگانه

رویکرد    جای آن، گزینی جامعه بهسوژگی(، با حذف مولفة عالم امر و جایاومانیسم )انسان

 انگار فرد و جامعه شکل گرفت؛ در این راستا اومانیسم سه رویکرد اصلی را رقم زد: دوگانه

 . اومانیسم تقدس و حرمت زمین را در نگاه انسان گرفت. 1»
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. اومانیسم ساحت قدسی و ملکوتی انسان را بر اساس نظریة داروینیسم و ماشینیسم  2

 تحقیر کرد و از میان برداشت.  

 ( 44:  1397)آذرپیک،  ساحت شناخت انسان را محدود کرد.«   یسم. اومان3

کند  رفته خویش را مالک و پادشاه زمین قلمداد می بر این بنیان انسان دورة اومانیسم، رفته

چه در جهان سنت،  دهد؛ بنابراین »مراتبی را بیش از پیش در زمین گسترش میو نگرة سلسله

گذاری و ارائة حکم دربارة  چیز برای ارزش  چه مدرنیسم و چه پسامدرنیسم، انسان معیار همه

 (44:  1400ر.ک مقدمه تکیه، )گون زمین است.« پدیدارهای گونه

اصالت  مراتبی را بر سه اصل بنیان  عنوان سوژة فاعل شناسا نگاه سلسلهانسان خود بنیاد، به

گذاری تمام پدیدارها  یعنی او همواره در پی ارزشنهاده است.    پیامدگرایی و    لذت اصالت  ،  فایده

و پیامدهای مثبتی که برای   نسبت به موقعیت خود بوده و تمام پدیدارها را بنابر لذت، فایده

کند. خوب و بد، زشت و زیبا، سفید و سیاه، اهلی و وحشی و... همه  بندی می او دارند طبقه

 کنند. مراتبی ارسطو به پدیدارها پیروی میسلسله و همه از نگاه
 

 ساالری(عصر تکنولوژی )سرمایه.  2-2-2

پدیده و  »تکنولوژی  استیالگرانه  نسبت  حاصل  و  آمده  پدید  جدید  عصر  در  که  است  ای 

با روی کار آمدن عصر تکنولوژی    (227:    1386)زرشناس،    خودبنیادانة آدمی با طبیعی است.«

تمام وکمال در اختیار انسان قرار گرفت. انسان این دوره در پی به دست آوردن  دیگر طبعیت  

قدرت برتر همواره بر پیامدهای مثبتی که زندگی او را رو به پادشاهی و حکمرانی بر عالم  

دهد تاکید دارد. »از این رو نیاز به پول، نیازی واقعی است که اقتصاد نوین آن را  سوق می

کند... این ]امر[ از نظر ذهنی در این واقعیت  نها نیازی است که ایجاد میایجاد کرده و این ت

گرانه  نشان داده شده که فزونی تولید و نیازها تا حدی به سر سپردگیِ ماهرانه و همواره حساب

می تخیلی  و  غیرطبیعی  منحرف،  غیرانسانی،  امیال  به  (  141:  1378)مارکس،انجامد«  نسبت 

گذاری برای دیگر  گذاری و قانونفته شد انسان همواره در پی ارزشطور که گ بنابراین همان

 یابد.  دهی انسان سامان مینگری و صفتها بر پایة قضاوتگذاریپدیدارها است و این ارزش 
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 اکوفمینیسم. 3-2

ای  توان فلسفهرقم خورد. »اکوفمینیسم را می  1970شروع جنبش اکوفمینیسم در اوایل دهة  

اکولوژیکی و جنبش اجتماعی توصیف کرد که شامل مطالعات محیطی، نقد مدرنیته و تحلی  

-انتقادی فمینیستی است که به تبیین ارتباط زنان، طبیعت و پیامدهای این روابط بر سیاست

ها با بیان این موضوع که  تاکوفمینیس(  Juliann Emmons, 2017)پردازد.«  های محیطی می

مشکالت زن و زمین را حاصل »مردساالری  (  172:  1399)قلندرزاده دریایی،  »زن، زمین است« 

بر منابع و سرمایه زاده،  های طبیعت«  و سلطة مردان  به  می(  47:  1388)عنایت؛ فتح  دانند. 

گیرد و زنان همواره  قرار میاعتقاد آنها »طبیعت به هر روشی که مردان بخواهند مورد استفاده  

های طبیعی، بیشتر زنان را از پا  تحت سلطه و قدرت مردان هستند؛ به همین جهت آسیب

همچنین بر این باورند که »تقریبا دو هزار سال  ( Wolf-Devine, 2004 : 417)آورد.«  در می

تر  زنان را ناقصپس از ارسطو، فرهنگ اروپایی با تایید حاکمیت دیدگاه الهیاتی کتاب مقدس،  

-دانست به این دلیل که آنان فاقد روح متعالی بوده؛ فقط دارای جسم و طبیعتاز مردان می

تر  همین دلیل »زن، از جنسی دیگر، یعنی از جنس پایینبه   (Rueter,1987 : 207-234)اند.«  

ط بین زنان  در بررسی رواب  (100:  1397بویه؛ عالسوند و همکاران،)آل  تر از مرد است.«و ناقص

و طبیعت آنان بر این باورند که زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ نزدیکی بیشتری دارند و  

کنند که »پیوند زنان با طبیعت این اجازه را به مردان داد تا آنها زنان را موجوداتی  بیان می 

 (92:  1397)ساتن، عاطفی و فاقد تفکر عقالنی بدانند.« 
 

 سوژگیزمین. 4-2

 پیشنة نگرش اصالت زمین )زمین سوژگی(.  1-4-2

نخستین »برای  زمین  اصالت  )هرمان نگرش  ساختگی  با طرح شخصیتی  جانب  بار  از  پوپ( 

سه »کرمانشاه/  نشریة  در  شمارة    -1383دی//29شنبه:  آذرپیک  سوم،  به117سال  چاپ  « 

فرابطلمیوسی  »مکتبی به اسم ترالیبیسم...که ارائه دهندة نگرش  (  35:  1400)صیدی،رسید.«  

نخستین بیانة رسمی نگرش اصالت زمین شامل را در  بخشی از    (16:  1398پور،  )سلیمانبود«  

 خوانیم: ادامه می
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؛ زیرا بنابر  رفتهقدر هم از زمین فاصله بگیرد باز پاهایش در کرة خاکی فروانسان هرچه»

ورد...« همچنین »عریان  گاه نخواهد توانست فضا را به تسخیر خود درآمحدودة زمانی خود هیچ

ست و شهود عمیق، تنها فرایندیست که نطفة نابودی را در پیکرة  یک حقیقتِ عمیق شهودی

نمی »برخورد دومنامحدود خود  و  نظریة  می  کودکی  - پیر پروراند...«  به  اعتقاد  با  که  شود 

کودکانه دست می»تجاهل به جنونی  تجربه،  و  تعقل  اوج  در  روابط  العارف«  آن  در  که  یابد 

به را  نگرش عام شده است  ذاتی  و معلولی که  علت  بر هم گونهطبیعیِ  ای کامال هنرمندانه 

ت برای آزاد ساختن  ای فعال اسریزد و این آغاز حیرت و سکر است...«؛ »متن عریان پروسهمی

های پنهان و عریان منظومة تاریخ که متأسفانه حتی در صورت  ها، صداها و عقدهتمامی سکوت

نویس  بین و نام و نشان  نگر، برجسته  گر وابسته، کلیثبت نیز توسط یک دانای کل و روایت

گاه به اولیه هیچهای  انعکاس یافته است... متون آوانگارد عریان با تکیه بر تمهیدات و مولفه

شدگی تن در نخواهند داد؛ زیرا هر پایانی در این وادی آغازگر راهی به  شدگی و سنگ اشباع

 (108-106:    1384)آذرپیک، مهدویان،  مراتب بهتر و بزرگتر است.« 
 

 نگاه انتقادی فرااومانیستی و فراسنتی.2-4-2

خود دائما دچار رویکردهای دوگانه  پیش از این گفته شد که انسان در همارة تاریخ زیست  

گرایی یا در جهان سنت و بر بنیان دو پارادایم انسان و عالم امر شکل  بوده؛ حال این دوگانه

گرفته بود و یا در دورة اومانیسم با حذف پارادایم عالم امر، بر دو پارادایم دیگر یعنی انسان و  

فلسفة سبز؛ رهایش طبیعت از  د که »کنسوژگی بیان می جامعه )طبیعت و هستی(؛ اما زمین

بنیاننگرزی دیدگاه  »این  و  است  بشری  خودمعیار  انسان روایت های  تفاوت  با  -های  سوژگی 

را در دو چیز می-زمین نگاه سلسلهسوژگی  نگاه دوگانهداند:  به پدیدارها/  به  مراتبی  گرایانه 

 ( 28:  1400)ر.ک مقدمه صیدی،  هستی« 

روایت فلسفة  مراتبی ارسطویی که بنیاندی دارد به نگرة سلسلهاین پارادایم نگاهی انتقا 

سوژگی با بیان دو رویکرد فرااومانیستی و فراسنتی  غرب را سامان داده؛ از این رو نگرة زمین

های  در نقد همه جانبة پندارهای تصنعی همانند ضعیف پنداشتن جنس مونث توسط اندیشه

وگوهای اجتماعی در  ریشة گفته یا تابوپنداری بیغیرطبیعی مذکرانه، عیب دانستن جاهالن

گرایی، ابراز طبیعی احساسات های غیرمدنی و بدویمورد سیکل ماهیانه، ترویج هرگون زندگی

-مراتبی کردن جامعه، قانونمند کردن سرمایهها، سلسلهتوسط هر دو جنس، تحقیر دگرباش
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 های زمین و جامعه و...ری در تمام الیهساالری برای همه چیز، کاالپنداری و هرجا بازارپندا

عنوان تنها یکی از  کند؛ در زمین باید انسان را بهگوید. نگرش اصات زمین بیان میسخن می

انسان هنگامی  تری، برتری و یا حتی محوریت انسانی.  فرزندان زمین شناخت بدون هیچ که

به میکه  ایدنیا  در  یعنی  جوهرش.  با  است  برابر  »وجودش  بنابر  آید  موقعیت  ن 

عریانیستی، فقط و فقط موجودی است شبیه موجودات دیگر که طی فرایندهایی  وجودگرایی

اند. پس در این مرحله، وجود در انسان برابر است  مشابه در دامان زمین موجودیت پیدا کرده

ی تمام  تمام فرزندان زمین یعن ( بنابراین  30: ب/  1396)آذرپیک؛ اهورا و همکاران،    با موجود.«

هست بودنش با  شوند. »انسان به علت همْمندان زمین به نوعی خود زمین محسوب میهستی

-دارای وجوه مشترکی با دیگر هستی  (125)همان:    هایی که در جهان وجود دارد.« دیگر پدیده

زبان مادریِ انسان همانند  ست »ندان است؛ از جمله زبان تشعشی که زبان ارتباط با هستیم

وجودات هستی، زبان تشعشعی و ارتعاشی بوده است. زبان تشعشعی که زبان مشترک  دیگر م

هستی شدنِ  بعدی است اگر چه موجب ارتباط و هممندها در جهان چهارو اصلی تمام هستی

ی زمین با یکدیگر شده و توانسته فراشدِ تکامل و دگرگونش زیستی  موجودات گوناگون کره

 (211: الف/  1396)آذرپیک، اهورا، همکاران، ها را فراهم آورد.« آن

فراسنت انتقادی  نگرة  این نکته شایان ذکر است که اگرچه سنت زمین را پست  در  گرا 

گاه در صدد تخریب و آسیب رساندن به طبیعت شمرده اما تا ظهور عصر رنسانس، هیچمی

ال بوده است. سنت  دهی پدیدارها مبتگری و صفتبرنیامده است. جهان سنت نیز به قضاوت 

توان  زیستی که با آنها داشته؛ در طی تاریخ اهلی کرده است، میحیوانات را بنابر نزدیکی و هم 

گونه داشته است؛ یعنی دست بردن در طبیعت بنابر  گفت سنت در این زمین رویکردی باغ

یعت یک  نیاز خود بدون تخریب و از بین بردن آن و یا بهتر بگوییم انسان دورة سنت با طب 

 زیستی داشته است.نوع هم

اومانیسم بشر  محاسبه  اما  و  اندیش  کمی  سودمحور،  بشری  اعداد  که  حاصل  است  گر 

آفریند؛ به  اندیشی بشر اندیشة تکنیکال است که این تکنیکال اندیشی نیز تکنولوژی را می

چنین    ست؛تعبیر دیگر در مورد ریاضیک بودن اندیشه بشر که یکی از اصول تفکر دکارتی

ی بشر اصالت دارد که دارای امتداد باشد و آنچه که دارای  چیزی در اندیشهتوان گفت: »می

گیری است کمی بوده و هر چه  گیری دارد و چیزی که قابل اندازهامتداد است قابلیت اندازه

قابلیت تغییر دارد و چیزی که تغییرپذیر   بوده  باشد ریاضیک است. چیزی که کمی  کمی 
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های امتدادپذیر تکنیک  های تغییر و تصرف آن جوهره ریال یعنی ماده است. روشباشد مات

آوری جهان کمّی توسط انسان  نام دارد. وسایل و ابزارهایی که باعث تغییر، استحاله و فراچنگ 

همچنین در رویکرد تکنولوژیکال  ( 50: 1397)آذرپیک،شود.«  شود نیز تکنولوژی نامیده میمی

با شرطی  یم که  بشری شاهد آن هست بگیرد.  قرار  انسان خودمعیار  باید طبیعت در اختیار 

گیرد و طبیعی زیستن موجودات را از آن سلب  سازی موجودات آنها در اختیار خود قرار می

کار کنیم؟! بله  رویم که چهاندازی سیرک است؛ ما به سیرک میکند؛ مثال واضح آن راهمی

گذاریم.  مکانی به نام سیرک می عیِ طبیعیت پا بهدرست است برای مشاهدة شکل غیر طبی

اند؛ اما آیا رفتار طبیعی هم دارند؟! تمام این  تمام حیوانات حاضر در سیرک از طبیعت آمده

سیرک یعنی  سرمایهاتفاقات؛  ارضای  برای  طبیعت،  کردن  آوردن  گونه  دست  به  و  ساالری 

جه داشت که »ثروت، سرمایه نیست.  محورانة او شکل گرفته است. باید توهای انسانفایده

ارزش آن در خصوصیات   که  ثروتی است  تفاوت در طبیعت عجیب سرمایه است. سرمایه، 

فیزیکی آن نهفته نیست بلکه امتیاز آن در بکارگیری آن برای ایجاد سرمایة بیشتر است.«  

(helibroner, 1986 : 68)  خالف دوران    سوژگی، برساالری با رویکرد انسانبنابراین سرمایه

اندوزی است؛ همواره در پی آن است که تمام پدیدارها از  باستان و سنت که در پی ثروت

-جمله زمین را برای تولید سرمایه به کار بگیرد و زمین را ابزاری بپندارد برای ارضای قدرت

  ساالری دائم در تالش است که بگوید من در برابر طبعیت نیستم طلبی خویش. البته سرمایه

دهم. اگر حیوانی همچون اسب و یا  بلکه نیرو و قدرت بیشتری را در اختیار انسان قرار می 

ام  ای را اختراع کردهجایی وسایل مناسب است من به واسطة تکنولوژی وسیلهاالغ برای جابه

ها همان انسان  که چند اسب بخار به انسان نیرو ببخشد اما در ورای تمام این قدرت آفرینی

ساالری  ساالری و انباشت سرمایه حضور دارد. انسان در عصر سرمایهطلبِ افق سرمایهمنفعت  

»موجودی از خود بیگانه است زیرا حضور ساحت فطرت بر نیازهای غریزی و طبیعی او یا از  

ست  ساالریدر واقع این سرمایه(  152:  1386)زرشناس،رنگ گردیده است«  بین رفته و یا کم

هایی که دارد؛ این حاکمیت  را در دست خود گرفته است با تمام نیازسازیکه تمام زندگی بشر  

کند؛ ما چه چیزهایی را الزم داریم و چه چیزهایی را باید  ساالریست که تعیین میسرمایه

استفاده کنیم. عصر ماشین آالت، مد، کارخانجات و... همه و همه راهکارهایی برای پیشبرد  

 د.ساالرانه هستن اهداف سرمایه

پنداری  سوی فراروندگی از تمام دوگانهفرااومانیسم با ارائة نگرگاه تکنولوژی سبز، بشر را به
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می سوق  زمین  طبیعی  تعادل  به  رسیدن  ارزشو  در  اساسس  »تغییرات  باید  و  و  دهد  ها 

رفتارهای انسانی، از قبیل اصول اخالقی جدید و رفتار جدید نسب به طبیعت پدید آید.«  

های بدوی به طور خاص از موهبت نزدیکی و درک  »کودکان و دیگر انسان (14: 1399)فروم،

شویم آن را از  بالواسطة طبیعت برخوردارند که ما وقتی بزرگسال و شهرآیین )متمدن( می

  ( Wordsworth, 1800 : 432) این فقدان ضروری، ناگریز و غمناک است.«  دهیم؛  دست می 

سوژگی سعی دارد که انسان را از این حالت غمناک  بنابراین تکنولوژی سبز و همچنین زمین

ها اعم از کودک و جوان و نوجوان و پیر نجات دهد، و درک بالواسطة طبیعت به تمام انسان

 برگرداند. 
 

 سوژگی گی و انسانسوژتقابل زمین.5-2

فرزندان زمین هم تخریبآدمی »به از  و تصرفعنوان یکی  و گراست و هم قضاوتگر  پیشه 

خودبنیاداندیش. همة فرزندان زمین به یک اندازه در این سیارة سبز حق آب و گل دارند اما  

با دوگانه تنها  تاکنون  قضاوتطبیعت  و تخریبگرایانگی دیدگاه  نگریسگر  انسان  و  کنندة  ته 

بخش و... بر همین  سوز و زندگیتعریف شده و عناوینی همانند زشت و زیبا، خیر و شر، زندگی

  ( 107:    1400)ر.ک مقدمه رشیدی، همتی،  اساس رویِ دیگر فرزندانِ زمین نهاده شده است.«  

انسان خود همواره در طی تاریخ بنابر نیازهای خویش به قضاوت هستی نشسته است؛ در عصر  

ما بر سر  »رویه طبیعت به فرزند نا خلف هستی تبدیل شده است. تکنولوژی نیز با تخریب بی

نشستهسفره مهربانمان  ای  مادر  وجود  برکت  به  که  سویی   -زمین-ایم  از  اما  گسترده شده 

کنیم و از دیگرسو پستی و  توجه به آیندگان، ذخایر و معادن را غارت و طبیعت را نابود میبی

:    1398)ر.ک مقدمه موالنا،  خوانیم.«اش میچیزی را به زمین نسبت داده و زمینیحقارت هر 

تری و  مراتبی و پذیرفتن این نگرش که بدون هیچ کههای سلسلهفراروی از تمام نگره  (55

های  کند که از چنگال اندیشهبرتری ما نیز یکی از فرزندان زمین هستیم؛ به انسان کمک می 

اندیشانه که همواره در صدد رد و انکار و تحقیر پدیدارهای دیگر برای  مینگرا و نازناطبیعت

 گرایی و پیامد اندیشی خود است رهایی یابیم.جویی، فایده لذت

گراییست.  مند و دوگانههای ثنویتبندیمدار، مقولههای ناطبیعتروایت تمام نگره»بنیان

مندان )موجودات(،  بر هستی و هستیتاکید من  -مندان  در تفسیر و تاویل هستی و هستی

ی هایدگر که به نوعی این دو را دو مقولة جدا پنداشته که این دیدگاه  ست بر اندیشهنقدی



 1401 بهار، اول، شمارة سال اول، شیرین و شکر 12

 

 

 

 

 

 

 

البته جدا کردن دو مولفة وجود    ( 196:    1400)صیدی،    هایدگر نه طبیعی است، نه خردپذیر.«

ع با  داریم.  هایدگر  نظریة  بر  که  است  نقدی  دیگر،  یک  از  موجود  گرایی  و  وجود  به  نایت 

افزایی  کلی فراتر از هم  - افزاییوجود فراتر از هم-افزا  شود که وجود همعریانیستی بیان می 

افزایی ساحات  مند است یعنی وجود من کلی فراتر از همساحات شاکلة موجودیت یک هستی

در اینجا  گونه معنایی نخواهد داشت لذا  موجودیت من است و این وجود بدون وجود زوجِ هم 

)ر.ک مقدمه  گانه«  فردی هفت  -های جمعی ها و ناخودآگاهبایسته است که از »مجرای خودآگاه

 مادرماییک وجودی انسان را بررسی کنیم.هرم  ( 75:  1400هاشمی، 

زمین، نخست از آن حیث وجود دارد که وجود است. دوم زمین از آن حیث موجود است  

  - موجودات چیزی جز زمین نیستند - اه موجودات خود است  گگاه و زادنگاه، خواستنکه رستن

تحقق   چهارم  است؛  موجودیتش  بر  مقدم  او  وجودِ  که  دارد  وجود  آن حیث  از  انسان  سوم 

تقسیم می و مونث(  )مذکر  و مادینه  نرینه  به دو ساحت  در  موجودیت جسمانی که  و  شود 

گیرند. »باید توجه داشت که  خود میساحت پنجم نرینگی و مادینگی شکل مردانه و زنانه به

نرینگی و مادینگی ناظر بر جنس هستند و زنانه و مردانگی نیز ناظر بر جنیست... یعنی ساحت 

فردی نژادی، مکانشی، زمانشی  - های جمعیها و ناخودآگاهافزاری جنس برآیند خودآگاهسخت

نرم ساحت  و  خودآگاهاست  برآیند  نیز  جنسیت  ناخودآگاهافزاری  و  فردی  - جمعی  هایها 

رسانه اندیشگانی،  است.«  زبانشی،  روانی  و  مقد ای  نوروزعلی)ر.ک  بنابراین    (183:  1400،مه، 

فردی  - های جمعیها و ناخودآگاهها با عنایت به خودآگاهها و جنسیتیابیم که جنسدرمی

چهارچوبههفت تمام  از  رویکرد  این  و  هستند  متکثر  زمین  در  ایدئولوژیگانه  و  های  محود 

 کند.محور سنت و اومانیسم فراروی می تئولوژی

واسطه به همه چیز است برای تشخیص هستیِ  اندیشی نگرش طبیعیِ بیسبزانهبنابراین »

ما هو هستی از هستیِ ما هو قضاوتِ انسانی؛ و در این تشخیص، رسوا کردن و افشای حقارت  

بمبخراشآسمان زبالهافکنها،  کارخانهها،  شیمیایی،  سرمایههای  قانونهای  های  ساالری، 

سوژگی  و در تقابل زمین  (106:    1400)ر.ک مقدمه رشیدی، همتی،    گر مدنظر ماست.«تخریب

شود که »]ما[ سر ناسازگاری داریم با تمام علومِ مسمومی که کمر  سوژگی بیان میو انسان

آهن بار  زیر  را  شکستهپارهزمین  شیمیایی  ها  جانباز  یک  سان  به  و  احتضار  اند  بستر  در 

 ( 46: 1400)تکیه، اند.« انداخته
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 فرافمینیسم .  1-5-2

تر مطرح شد؛ دریافتیم که جنس و جنسیت همواره در  بنابر هرم مادرماییک وجودی که پیش

متکثر هستند. بنابراین    -چه از نظر طولی و چه از نظر عرضی -های مختلف  ها و مکانزمان

با در نظر گرفتن فرهنگ مرد   نگره  این  در بررسی نگرش اکوفمینیسم درخواهیم یافت که 

ساالری، در پی رد و انکار نیمة دیگر انسانی خود است؛ با اینکه یک فرازن در رویکرد انتقادی  

-ی بر آگاهی باید به این مهم دست یابد که این نگرش سرمایهفرااومانیسم با رویکرد آگاه

کند.  های خود، رد و انکار و تحقیر و تصغیر میساالریست که انسان را همواره در پی خواسته

محورانه فمینیسم و با تعمیم  نگر انسانفرافمینیسم، با حفظ بعد ثابت تمام دستاوردهای زنانه

پنداری  دهی و دوگانهم را نیز در آن ساحت که در پی صفتآن اکوفمینیسم؛ نگرش اکوفمینیس

کند چرا که فرافمینیسم بر این باور است  گرا قلمداد میآید؛ نگرشی ثنویتمندان برمیهستی

شود  شود برای مونث بودن زمین دلیل انسان آورد؛ به همان اندازه نیز میکه میهمان میزان  به

گرا در نگرش اکوفمینیسم نیز  آورد. رویکردهای ثنویت  برای مذکر بودن زمین دلیل انسانی

باشند اما باید این موضوع را مد  های متکثر در زمین میخواهان رد و انکار و تحقیر زوجیت

آمد سنت،  توجه قرار داد که زن بودن عالوه بر ساحات سخت افزاری و نرم افزاری خود دست

د. رویکرد فرافمینیسم با عنایت به مولفة جنس  باش فرهنگ، تمدن، باورها و انواع شهودها می

ها  سرانجام تقابلباشد. »جنس سوم تفکریست که از جنگ بیها میافزایی زوجسوم قائل به هم

بازگشت   خواهان  و  آمده  تنگ  به  انسانی  جهان  بافتار  و  ساختار  در  اندیشگانی  تضادهای  و 

نی جنس سوم در تفکر و شعور انسانی. از  ماندة آنها یعگاه و سرچشمة مغفولآوانگارد به ریشه

افزایی بی قید و شرط و  دیدگاه جنس و جنسیت در روابط زن و مرد، جنس سوم یعنی هم

  (11:    1398)صیدی،  نگرانگی.«  نگرانگی و مردانهمحورانة زنانهفراروندة فردی و اجتماعیِ انسان

محورانه نگری انسانمحورانه و زنانهاننگری انس»به مردانه  -و با تعمیم آن فرامرد-یعنی فرازن  

با دیدی زنانه می اما زنانهمعتقد است یعنی فرازن  نگاه مردانه،  نگرد  به نفی  نیست و  محور 

محورانه را برای نزدیک شدن بیش  نگری انسانپردازد؛ زیرا وی زنانهجنس و جنسیت مرد نمی 

 )همان( ط( پیش روی دارد« از پیش به جنس سوم یعنی انسانیت متعالی )بی قید و شر
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 گرا ادبیات طبیعت.6-2

(  46:  1400)ر.ک مقدمه تکیه،اندیشی«  آور سبزانهعنوان پیام»به  در ادبیات سبز سهراب سپری 

های  و رسواییِ برساختهشود که »در بیشتر اشعار خود اصالت زمین را بازنمود داده  قلمداد می

 (  206: 1400)صیدی،درونی و بیرونیِ انسانی را در جهان اندیشه و صنعت فریاد شده« 

تابد. ادبیات سبز  محورانه را بر نمیشعر سبز، اصالت لذت، اصالت فایده و پیامدگرایی انسان

-یک زمین با بیان وحدت موجودی تمام موجودات خارج از تمام ساحات ایدئولوژیک و تئولوژ

زیبایی شناسیک علمی دوگانهمحورانه عمل می  و قضاوتکند؛ علم  کند.  مند قلمداد میگرا 

دو اصل شکل گرفته است اصالت فایده و اصلت لذت؛ تمام    شناسی بر پایة تمام علم زیبایی

بریم از نگرش و قضاوت انسان خودبنیاد و بر اساس پیامدی  صفاتی که برای پدیدارها به کار می

ها،  اند. در ادبیات شاهد آنیم که از فصلبندی شده)فایده یا ضرر( که برای انسان دارند تقسیم

سوز، پس زمستان به نمادی برای بیان سیاهی و نکوهش و... به کار  زمستان سرد است و جان

برد پس بهار نماد خیر است  پذیر دارد و انسان از آن لذت میرود، بهار هوایی مطبوع و دلمی

زیبایی »ذات  نیکویی.  دوگانهو  اصل  بر  ناخواسته  و  خواسته  دوگانهشناسی،  و  نگاری  انگاری 

نیمة   از پدیدارها که  نیمی  برای زیبا پنداشتن  استوار شده است یعنی قضاوتِ خودبنیاد ما 

آنعریان زشت بنابراین »نگرگاه    (98:    1400)ر.ک مقدمه، مسیح،  هاست«  پنداریِ نیم دیگرِ 

مایه سامان یافته است. با  گرایی در جهان کامالً بر همین پایه و سایة بیی و سمبولنمادگرای 

نگره قضاوتپذیرش  زیباییهای  و هستیشناسی، خودبهگرای  نیم  خود هستی  دو  به  مندان 

ست؛  ست؛ زیبایی نکویینابرابر بر بنیان خیر و شر تقسیم و قضاوت خواهند شد. خیر زیبایی

ست؛ بدی منحوس است؛  ست؛ زشتی بدیزشت پلشتی است؛ شر زشتی  نکویی مبارک است؛

 ( 52:   1400)ر.ک مقدمه، هاشمی،  زیبایی پاکی و منزه است.«

کند »شعر طبیعی )شعر سبز(، بازگشتی آوانگارد به قانون علف است؛  ادبیات سبز بیان می 

گرایی و عدم هرگونه  و بر اساس دو اصل بنیادین عدم هرگونه ثنویت  )همان(نه به قانون بشر«  

کند که ادبیات سبز بر خالف تمام رویکردهای ادبی در جهان شعری برای  دهی، بیان می صفت

 نوشتن دربارة هستی نیست بلکه شعری است برای انعکاس طبیعی طبیعت. 



 15 ان سوژگی در ادبیات طبیعت گرا و انستقابل زمین سوژگی 
 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه . 3

اگر چیزِ طبیعی زشت نیست حتی  سوژگی معتقد است که هیچبنابر آنچه گذشت نگرش زمین 

شناسیک بدهند و هر چیز غیرطبیعی  های نازیباییمفاهیم بشری برای آن انواع و اقسام نسبت

و به ویژه ضدطبیعی نازیباست حتی اگر زیباترین جلوات تمدن، تکامل، تعقل و تکنولوژی  

چه طبیعی است چه در طبیعت  سوژگی معتقد است هر آنچنین زمینبشری به شمار آیند. هم

روانی، چه فیزیکال، چه... بدون استثنا دارای حیثیت فرازیبایی شناسیک است  فرهنگی، چه  

شناسیک مجعول و عاطفة برساختة بشری توحش طبیعت و جنگل و...  اگر چه به زعم زیبایی

 قلمداد شوند. 

پندارانه تا کنون انسان و در ساحتی عالم امر معیار  های زیستدر ادبیات و فلسفه و نگرش

-گون زمین بوده است؛ زمین گذاری و ارائة حکم دربارة پدیدارهای گونهارزش همه چیز برای

شناسانه، بشر را به  گرایانه و زیباییهای تضادمحوررانه، قضاوتسوژگی با فراروی از تمام نگره

واسطه که در  ایست بیسوژگی نگرهکند یعنی زمینزندگی طبیعی و متعادل خود دعوت می

پندارد و خواهان خلع و برچیده  مند میو فایده را غیر طبیعی و نا انسان  آن اصولی همانند لذت

گذاری انسان و دیگر پدیدارها  ست که همواره سعی بر ارزش مراتبیهای سلسلهشدن تمام نگره

های تکنیکال است  دارند؛ از این رو در رویکرد تکنولوژی سبز نیز خواهان خلع تمام اندیشه

دهد. در ادبیات و هنر  رو از خود بیگانگی و تخریب و تحقیر سوق میکه انسان و طبیعت را  

های تشبیه، استعاره  ها و دیگر استعارهها، سمبولدهیکوشد که از تمام صفتسبز، آدمی می

گذاری و برتری جویی پدیداری نسبت به پدیداری دیگر هستند؛ فراروی  و... که در پی ارزش

به و  زمینکند  و درک  و  محوزیستی  طبیعت  دربارة  سبز شعری  شعر  بپردازد؛  طبیعت  رانة 

توصیف حاالت آن نیست بلکه آن نکتة ظریف این رویکرد این است که شعر سبز انعکاس  

 طبیعی طبیعت است.

چنین رویکرد و نظرگاه فرافمینیسم بر آن باور است که فمینیسم با اصالت دادن به  هم

ای نیستند  شناسی بکر و دوشیزهجداگانه، دارای هستی  طورنگر بهمحور و زنانهرویکرهای زنانه

اندیشه به  همیشه  بودهبلکه  وابسته  خود  پیشینی  آنارشیستی،  های  فمینیسم  همانند  اند؛ 

-نگری انسانفمینیسم لیبرال، فمینیسم سوسیالیستی و... اما رویکرد فرافمینیسم با ارائة زنانه

افزایی این دو نگره باورد دارد و در این راستا بیان  هم  محورانه، بهنگری انسانمحورانه و مردانه
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شماری باید مورد بررسی و نقد قرار بگیرند.  هایی بیکند که رویکرد جنس سومی مولفهمی

 چنین معرفی کرد:توان برخی از این رویکردها را می

محور زن  مردانهمحور زن ابزاربین،  محور زن گریزانه، مردانهمحور زن ستیزانه، مردانهمردانه

مردانه مردانهناباور،  بین،  همسان  زن  مردانهمحور  تفاوت،  بی  گزین،  محور  حیطه  زن  نگر 
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Land-subjectivity, according to the view of Orianist existentialism 

view, introduces the approach of synergistic existence (i.e., 

existence beyond synergy). Existential coexistence (Existence 

beyond coexistence) Beyond the coherence of areas is the form of 

the existence of an being that transcends any dualism that is specific 

to humanist philosophy; Therefore, in examining the opposition 

between the two views of Land -subjectivity and human-

subjectivity, by introducing a critical posthumanist and Fara-

tradition attitude in the view of the originality of the land, the self-

based and permanently oriented man who always emphasizes 

dualism and objectivism in humanist philosophy Is criticized. In 

this view, it is also stated that it is fundamentally wrong to separate 

the two approaches of existence and being; The existence of the 

earth is always dependent on its beings, and this existence would 

not have any meaning without the existence of a homogeneous pair; 

Thus, omnipresence has multiple domains of existence that believe 

in the pairing of phenomena, not their dualism.  Also, this article, 

which was done in a descriptive-analytical method by using library 

resources, examines the attitude of ecofeminism. In this view, 

woman and earth are considered one. Of course, the Land-

subjectivity view, with regard to the critical point of view of Fara-

feminism and humanistic feminist and masculine- approaches, Of 

course, the geopolitical view, with regard to the critical point of 

view of extra-feminism and the feminist and masculine-humanistic 

approach, proposes existential equality, not existential analogy. It 

also introduces the naturalistic literature and states that the attitude 

of the originality of the earth (Land-subjectivity) always follows the 

two basic elements of no dualism and no adjectives 
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