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Revelبهناِمشناخِتبیهوده.آیااینحرفبازتاباوضاعفاجعهباِربشریتی
نیستکهفریبراهمچونسالِحاصلِیانسانعلیهانسان،ونیزسالِحانسان
علیهخودشوعلیهطبیعتبهکارمیگیرد؟درعوض،کودکدوازدهسالهای
دریکیازمدارِسکشوِرمندردفترشنوشتهبود:»تنهاطبیعتاستکهدروغ
نمیگوید«.نگرشِاینکودِکهنوزکژدیسنشده،تأییدکنندهیایناظهارنظِر
بیرحمانهییکنویسندهیفرانسویاستکهمیگوید:تنهاطبیعتاستکه
دروغگونیستزیراانساناستراتژِیحیاتِیخودرابرجعلوپنهانکاریبنا
نهادهاست.انساندروغرابهکاربردهاستتابرهرآنچهدروغنمیگوید
سلطهیابد،تاواقعیتیراکهواقعیِتخوِداونیزهستسرکوبوتارومار
کند.وبهاینترتیبانسانرفتهرفتهدشمِنطبیعتشدهاست،موضعیعبث
کهمعنایشایناستکهانساندشمِنانسانهمشدهاست.اماطبیعتخانهی
آدمیاستوحکمتیدیرینهچنینتوصیهکردهکهبههنگامخرابشدنخانه

بهتراستازآنبیرونرفت.امابیرونازطبیعتکهجایینیست.
اینوضعیِتعبِثویرانگرریشههایبیشماردارد:روحیهیسودجویی،
معنای به فزونجویِی آزمندی، سلطهگری، و قدرتطلبی اشتهای حرص،
به بخشیدن مطلق ارزِش بیامان، رقابِت بیحد، یونانی،خودخواهی قدیم
تواِنتولیدی،زواِلکیفیِتحقیقیزندگی،تکهتکهشدِنشناخت،جداییو
رویارویِیهمهیزبانها،ذرهذرهشدِنهمهیرشتههایعلمومعرفتوفقداِن
یکچشمانداِزمیانرشتهاِیراستین.امامننیزهمراِهکسانیبراینباورمکهدر
قلِباینوضِعمصیبتباردلیلیعمیقوتعیینکنندهوجوددارد:زواِلفرهنگِی

انساِنکنونی.
به نوشت لورنزkonradLorenzکتابی درحدودسال1973ُکنراد
نامهشتگناِهمرگباِربشریتمتمدنکهدرآنبانشاندادنهشتنقصیا
خطایوخیِمانساِنمعاصرهشتتهدیدمهمراچنینبرشمردهبود:1(انفجاِر



جمعیت؛۲(تخریِبفضایحیاتی؛3(رقابتباخودوباهمهیدیگران؛
انتخاری نفی )۶ ژنتیکی؛ تباهمایهشدِن )۵ حسکردن؛ تواِن تضعیِف )۴
سّنت؛7(مکتبیوایدهئولوژیکبارآوردناذهاندرآموزشوپرورش؛۸(
در ،1977 بهسال مرگاش از پیش اندکزمانی لورنز هستهای. تسلیحاِت
مصاحبهایاظهارنظریغافلگیرانهکرد:روزنامهنگاریایتالیاییازاوپرسیده
بود:»شماچندسالپیشکتاِبهشتگناهمرگباِربشریتمتمدنرانوشتید.
فکرمیکنیدآیاامروزهبرشمارِاینگناهانمیتوانیدبازهمبیفزایید؟«استاِد
زیسترفتارشناسیوبرندهیجایزهینوبِلساِل1973چنینپاسخداد:»در
حقیقت،عنواِنکتابرابایدکمیتغییرداد.همیشهگمانمیکردموخیمترین
این اکنون ندارم. باوری دیگرچنین امروزه است. ژنتیکی تباهمایهگی خطر
بهگماِنمن بهچناندرجهیهولناکیرسیدهکه انحطاِطفرهنگیاستکه
براستیداریمبهپایاِنتمدننزدیکمیشویم،بهحدیکهدیگرتباهمایهشدن

بیشازاینممکننیست«.
باوجوداین،بهنظِرمنمشکِلاصلیاکولوژیدرجستوجویاشبرای
عدمتعادِل همان در زیست، محیط و انسان میان تعادِلکارکردی برقراری
خسارتبارانسانبهعلِتقطعارتباطاشباآنچیزیاستکهآندرهمالروآنرا
»مجموعهیهمهیاشکاِلهنر،عشق،اندیشهکهباآنهاانسانمیتواندکمتر
بردهباشد«نامیدهاست.اینموضوعدربارهیهمهیمشکالِتزیستبومی
نیزصدقمیکند.فکرمیکنمکهالزاِماساسییکچشمانداِزنویایکالگوی
میانرشتهایاینضرورتهارادربرمیگیرد:1(پاکوتمیزکردِناندیشهی
از بزرگتری مرتبهی و ُبعد سوی به آگاهی بازکردن و ۲(گشودن انسان؛
واقعیت؛3(بیدارکردنوگسترشدادِنیکحِسزیستمحیطیواقعی؛۴(

دستیافتنبهیکرویکرِدمیانرشتهایراستین.
ساِل197۲ در GregoryBatesonباتسون دیگر،گریگوری ازسوی
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یگانهی »نظاِم یک از اندیشه اکولوژی بهسوی مراحلی ناِم با درکتاباش
سخن حِدکیفیت« عالیترین در انسانی تمدنی به آمیخته زیستمحیطی
میگویدودیباچهنویِساینکتاب،مارکانگلMarkEngelبرایننظراست
کههمهیمشکالِتما»برخاستهازاندیشهیمعیوبیاستکهتنهادرماناش

یکاندیشهیبرتراست«.
گاهیزیستبومی)اکولوژیک(همچونچشمانداِزمیانرشتهایحقیقیبه آ
دقتنظردرتدوینایدههابستگیدارد.بدینمعناکهغناوپیچیدگیچرخههای
طبیعیبایدبازشناختهشود؛وحدِتشناخت،برمبنایرویکردیهوشمندانه،

انتقادی،بازوآفرینشگرانه،همچونخوِدزندگیعمیقًادرکگردد.
مسئلهفقطجمعآورییاانباشتِناطالعات،اینُبتُمدرن،نیست؛بلکه
گزینش،تفسیروپردازشاطالعاتبهشیوهایدرخورتراست.ترسازفاجعه
همکافینیست.آنچهاساسیاستاندیشیدن،بدونتأخیر،بهُکنِهقضایاست.
بهجاستاینمالحظهیگروپیوسGropiusرابهیادآوریمکه»آنچهمردم

اندیشیدنمینامندچیزیجزمحصوِلچیدماِنکلیشههاشاننیست.«
یکاکولوژیاندیشه،بهمعنایدرستکلمهــهمبهمثابهبنیاِنهرگونه
اکوسیستمکهشامِلانسانهمهست،وهمبهمثابهبنیاِننگرشیمیانرشتهای
این بررسی مستلزِم ــ است قطعی راهحلهای ضامن یگانه واقعیتکه به
جنبههاست:1(شرایِطیکبیداریاکولوژیکی؛۲(عواملیکهسرایتیابییا
آلودهسازیذهنیراپیوستهتغذیهوتشدیدمیکنند؛3(نقِشمخرِبیکنظاِم
آموزشیناهمخوانباقوانیِنطبیعت؛۴(سفتعنصریوانعطافناپذیرییک
نظاِمآموزشیمبتنیبرانباشِتاطالعات؛۵(تأثیِرشوِم»کیِشاطالعات«در
معنایموردنظرتئودورروزاکدرکتاباشCultofinformationونیز
سرایتیابیاطالعاتجویانهکهزیِرفشاِرتوأمانوتودهایرسانههایجمعی
تولیدمیشودوسیارهیزمینرادرخودغرقکردهاست؛۶(دشواریجذِب
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دانِشفنیبدونمرزیکهبهیکطبیعِتثانوییاشبهفراطبیعتتبدیلشده
استوسلطهگریبیشازاندازهایرادرهمهیقلمروهایفعالیِتانسانیدامن
زدهاست،اندیشهراغیرطبیعیساختهوآنرابهصورتکارکردیپراگماتیکی
درخدمِتتولیدومصرفدرآوردهاست؛7(معنایاستعالییوفرازجویانهای
»Choruses from »TheRocks کتاباش در الیوت عبارِت این که
برایبقایانسان،درایِتوحدتبخشوکِلزندگیبررویکرهیزمیندارد:
آن ــکجاست دادیم؟ کف از شناخت باکسِب فرزانگیکه آن »کجاست

شناختکهباکسِباطالعاتازکفدادیم؟«
اکولوژیخواهاِننگهداریازنخستینخانهیانسانیعنیطبیعتاست.
امابرایانجاماینتکلیفبایدبایدزبانانسانرانیز،کهبهگفتهیهایدگر
داریم نیاز زبان اکولوژی به ما اینرو از سرایهستیاست،نگهداریکرد.
کههمانادرپیهمگراییوآشناییومالقاِتزبانهابایکدیگراست.در
بنیادیِنضرورِتیکاکولوژیفرهنگ ایناکولوژیزبانشرِط اینصورت
است.مندراینموضوعبهروشنیجایگاِهحضوِررادیکاِلشعررامیبینم،که
خودواالتریِنبُعِدزباِنفرهنگواندیشهاست.هیچشعرینیستکهبتواند

ایندوخانهرانادیدهبگیرد:زبانوطبیعتدراصلخانهاییگانهاند.
پیشازپایاِنسخن،میخواهمچندنکتهایهمدربارهیشعریادآورشومکه
بهنظِرمندرارتباطیبسیارتعیینکنندههستندباآنچهمیتواننگاِهاکولوژیک
ازسویی،ونگاِهمیانرشتهایازسویدیگرنامید:1(شعرمیزانومقیاِس
واقعیترابرمیگشایدونگاِهکلیشهایرا،کهبزدالنهبهپارهیخودسرانهای
کهبهطورقراردادیواقعیتنامیدهمیشودبسندهمیکند،درهممیشکند؛
۲(شعردستیابیمبرمونامحدودبهپیکرهیابیایاززبانوتجربهیانسانی
استکهبهبازشناسیوغنیسازیواقعیتمیانجامد؛3(شعرجایگاِهدیدار
وآشناییفرهنگوطبیعِتتوأماناستکهدرنقطهیاوِجهمزماِناندیشهو
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احساس،دربُعِدوحدتمندیازشناخت،درنمودیابیپیوستهیعناصِرطبیعی
وهمهچیز انسان، زمین،فصلها،حیوان، درخت، پرنده، نور، آب، )هوا،
دیگر(بیانمیشود؛۴(شعرهمانابیدارییکزندگیبازوگشودهدرمعنای
موردنظِرریلکهDasoffeneLebenاست،ونیزآمادگیوحاضربودنبه
معنایمورِدنظِرایمیلیدیکنسون؛۵(شعرهموارهبیگانهاستباحرصوآِز
ویرانگرانه،نابخردانگیقدرت،وسودجوییعاریازشعور؛۶(شعِرراستین
نوعیقداستبخشیدِنآزادانهبهجهاناستکهاحتراِمبیقیدوشرطبهزندگی
وبهشناختیکهدرپیدرِکزندگیاستراازنوایجادمیکند؛7(شعرتجربه
وکاربسِتمداوِماکولوژیعمیقیازخاللزباناست؛۸(دوفعِلمطلوِب
شعربرایصرفکردن،کهمطلوِباکولوژیورویکرِدباِزمیانرشتهایهم
هست،عبارتاندازبیدارساختنوآفریدن؛9(شعرازاینامرغافلنیستکه
زبانغیرمستقیماشچیزیراتوضیحنمیدهد،چیزیرادرسنمیدهد،هیچ
مشکلیراحلنمیکند،امااغلببهمستقیمترین،بیواسطهترین،فعالترینو

نیزماندگارترینزبانتبدیلمیشود.
مننمیگویمکهشعراکولوژیاست،میگویمکهفرهنگ،شعرواکولوژی
درسرشِتخودمتحدانیهستندکهبایکدیگرهمگراییوغایِتمشترکی

دارند:تداوِمزندگیرویکرهیزمین.
مننمیگویمکهشعِراکولوژیکوجوددارد،میگویمکهشعرآمادگیو
چشماندازیاکولوژیکدارد.نمیگویمشعرراهحِلهمهیمشکالتِزیست
محیطیاست،میگویمشعربایداندیشهراپاکیزهکند،بینِشانسانیراپاکیزه
کندورویکردبهزندگیراپاکیزهکند.وبراینباورمکهپرتِواینکارکردبایستی
برهمهیقلمروهایفعالیِتانسانی،برهمهیهمگراییها،آشناییومالقاتها

میانرشتههاوزبانهابایکدیگرتابیدهشود.
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نوشتاریکهآشفتگِیجّویراتابآَوَرد،
کهبتواندزیِرآفتابوباران،

زیِربارانوفریاد،
زیِرزماِنبرهنه،
خواندهشود.

نوشتاریکهبیکرانگیراتابآَوَرد،
شکافهاییکهچونگردهیگلهاستارهواربچرخند،

خوانِشبیرحِمخدایان،
خوانِشبیسواِدکویر.

نوشتاریکهآشفتگِیفراگیرجّویراتابآَوَرد،
نوشتاریکهبتواندحتادرمرگخواندهشود.

اینمتنسخنرانِیروبرتوخواُرزاستدرکنگرهی»علموسنت:چشماندازهای
میانرشتهای،گشایشهاییبهسویقرن۲1«کهدر۶دسامبِر1991دریونسکو

برگزارشد.
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