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کتــاب حیوانــات محــو شــده: گفتمــان، محیــط 
بــا جهــان طبیعــت1،  زیســت، و پیونــد دوبــاره 
بوم شــناس  و  زبان شــناس  اســتیبی۲،  آرن  نوشــتۀ 
بریتانیایــی، مجموعــه ای از مقــاالت نویســنده را در بــر 
ــال  ــه ده س ــک ب ــی نزدی ــازة زمان ــه در ب ــرد ک می گی
ــاب در ســال ۲01۲ توســط  ــن کت ــف شــده اند. ای تألی
انتشــارات دانشــگاه وســلین3 بــه چــاپ رســیده اســت. 
بــه طــور کلــی، موضــوع کتــاب و مباحــث مطرح شــده 
در فصل هــای مختلــف آن زیرشــاخه ای از حوزه هــای 
تحلیــل گفتمــان انتقــادی و حــوزة میان رشــته ای 
می شــود  محســوب  زیســت محیطی  زبان شناســی 
کــه بــه تجزیــه و تحلیــل چگونگــی بازنمایــی جهــان 
ــف  ــات، در طی ــاص حیوان ــور خ ــه ط ــت، و ب طبیع
تخصصــی  و  عمومــی  گفتمان هــای  از  وســیعی 
می پــردازد. کتــاب از ده فصــل تشــکیل شــده اســت و 

ــود.  ــه می ش ــامل ۲14 صفح ــاً ش مجموع

ــا  ــط ب ــای مرتب ــود گفتمان ه ــاب خ ــتیبی در کت اس
روابــط انســان و حیــوان را، بــه لحــاظ نــوع بازنمایــی 
ــورد  ــی م ــا، در ســه دســته بندی کل ــات در آن ه حیوان
گفتمان هــای مخــرب4،  قــرار می دهــد:  مطالعــه 
ضدگفتمان هــا5، و گفتمان هــای جایگزیــن۶. اســتدالل 
اصلــی نویســنده ایــن اســت کــه برخــی گفتمان هــای 
ــه ای بازنمایــی می کننــد  ــه گون ــات را ب مخــرب حیوان
کــه رفتــار غیرانســانی بــا آن  هــا و ایجــاد آســیب های 
زیســت محیطی را ترویــج می دهنــد؛ گفتمان هــای 
ــی  ــای حیوان ــع فراورده ه ــرده و صنای ــروری فش دامپ
ــتند.  ــرب هس ــای مخ ــن گفتمان ه ــی از ای نمونه های
ــد،  ــاره می کن ــنده اش ــه نویس ــال، چنانک ــن ح در عی
ــا -  ــا ضدگفتمان ه ــف ی ــای مخال ــی گفتمان ه برخ
ماننــد گفتمــان بوم شناســی، محیط زیســت گرایی، 
ــز  ــات - نی ــوق حیوان ــای حق ــا جنبش ه ــت، ی حفاظ
ــای  ــات گفتمان ه ــود از مفروض ــاختن خ ــا س در ره
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از  ناموفــق بوده انــد، چــرا کــه عمومــاً  مخــرب 
گفتمان هــای  کــه  برخاســته اند  جوامعــی  همــان 
ــداول هســتند و ممکــن اســت،  مخــرب در آن هــا مت
ــات  ــان مفروض ــر هم ــت تأثی ــته، تح ــب ناخواس اغل
گفتمان هــای  پــس  در  نهفتــه  ایدئولوژی هــای  و 
مخــرب قــرار گیرنــد. امــا در مقابــل، اســتیبی معتقــد 
ــوق  ــان حق ــت و حامی ــط زیس ــاالن محی ــت فع اس
ــد و  ــی را بیابن ــای جایگزین ــد گفتمان ه ــات بای حیوان
بــه کار گیرنــد کــه ارزش ذاتــی حیوانــات را بــه عنــوان 
ــاره  ــد دوب ــه و پیون ــی پذیرفت ــرض بدیه ــک پیش ف ی
بــا جهــان طبیعــت و حیوانــات را تشــویق می کننــد. او 
ــعار  ــد را در اش ــای مفی ــن گفتمان ه ــی از ای نمونه های
طبیعــت هایکــو )فصــل 8( و انیمیشــن ژاپنــی )فصــل 
9(، و نیــز در ســبک نوشــتار علمــی ریچــل کارســن1، 
ــی  ــورد بررس ــی، م ــناس دریای ــنده و زیست ش نویس
ــن  ــه ای ــت ک ــدوار اس ــتیبی امی ــد. اس ــرار می ده ق
ــا  ــن هــر چــه بیشــتر در زبان ه گفتمان هــای جایگزی
نمــود و گســترش یافتــه، و متــون، آثــار هنــری، 
نگرش هــا و فلســفه های جدیــدی را خلــق کننــد 
ــای  ــده در گفتمان ه ــای تنی ــد ایدئولوژی ه ــه بتوانن ک
ــات را  ــط زیســت و حیوان ــا محی ــه ب مخــرب در رابط

ــازند.  ــون س دگرگ
فصل هــای اول و دوم کتــاب بــا بررســی گفتمان هــای 
مخــرب در بطــن گفتمــان عمومــی آغــاز می شــوند؛ 
کــردن  صحبــت  از  رایجــی  شــیوه های  یعنــی 
ــیعی از  ــف وس ــر طی ــه در سرتاس ــات ک ــارة حیوان درب
ــداول  ــره مت ــی روزم ــا در زندگ ــا و موقعیت ه بافت ه
ــد  ــاره می کن ــنده اش ــه، نویس ــن رابط ــتند. در ای هس
کــه تعــداد قابل توجهــی از عبــارات در گفتمــان 
ــه ای  ــه گون ــات را ب ــد کــه حیوان عمومــی وجــود دارن
ــوک« )pig( در  ــد. واژة »خ ــی می کنن ــی بازنمای منف
ــد  ــه ای مانن ــی عامیان ــارات انگلیس ــات و عب اصطالح
ــف«  ــوک کثی ــص« )greedy pig(، »خ ــوک حری »خ
 ،)stubborn pig( »یــا »خــوک لجــوج )dirty pig(
در مقیــاس بازنمایــی بودریــار۲ )1994( در مرتبــۀ 
ــی  ــی این چنین ــد. عبارات ــرار می گیرن ــی ق بســیار پایین
چیــزی بیشــتر از »پنهان ســازی و تغییــر ماهیــت 
ــزی  ــود تنفرانگی ــتند؛ موج ــت ژرف« هس ــک واقعی ی
ــک  ــود، ی ــق می ش ــارات خل ــه عب ــن گون ــه در ای ک
»وانمــوده«3  اســت و تنهــا در دنیــای گفتمــان وجــود 

دارد، و نــه در واقعیتــی کــه در آن خوک هــای واقعــی 
از کثیــف بــودن بیزارنــد، عــرق نمی کننــد، و فقــط تــا 
ــاز هســتند کــه همیشــه آنچــه را کــه  ایــن حــد لجب
انســان ها از آن هــا می خواهنــد، انجــام نمی دهنــد!  
بــه عنــوان نمونــۀ دیگــری از بازنمایــی منفــی 
ــن4   ــی، یپس ــان عموم ــان در گفتم ــات غیرانس حیوان
)۲008( در رابطــه بــا نحــوة مفهوم ســازی فعــل 
»کشــتن« در قالــب واژگان در مــورد انســان ها و 
حیوانــات، اشــاره می کنــد کــه چگونــه واژة »کشــتار« 
)slaughter( هنگامــی کــه در مــورد حیوانــات اســتفاده 
ــامل  ــی را ش ــی اخالق ــه ارزیاب ــچ گون ــود هی می ش
ــه  ــی ک ــن واژه هنگام ــه همی ــی ک ــود، در حال نمی ش
ــای  ــود معن ــرده می ش ــه کار ب ــان ها ب ــورد انس در م
ضمنــی یــک عمــل بســیار فجیــع و بی رحمانــه را در 
بــر دارد. بــر اســاس مــوارد و شــواهدی از ایــن دســت، 
او نتیجــه می گیــرد کــه گفتمــان عمومــی الگویــی را 
ــر  ــتن تألم ناپذی ــه در آن »کش ــد ک ــذاری می کن رمزگ
ــا  ــا خوک ه ــا ی ــا، بوقلمون ه ــا، مرغ ه ــادی گاوه و ع
پذیرفتنــی اســت ... در حالــی کــه همیــن تألم ناپذیــری 
ــان ها  ــدن انس ــته ش ــا کش ــه ب ــی در رابط و بی تفاوت
ــز اســت« )یپســن، ۲008:  ــیار زشــت و نفرت انگی بس

 .)144
بــا وجــود ایــن، مثال هایــی از ایــن دســت در گفتمــان 
عمومــی بــه معنــای آن نیســتند کــه زبــان واحــدی، 
ــی را  ــاً منف ــی ذات ــان انگلیســی، بازنمایی های ــاًل زب مث
ــه  ــد. بلک ــویق می کن ــت محیطی تش ــاظ زیس ــه لح ب
در عــوض، تعــدادی از گونه هــای مختلــف یــک 
ــف  ــه توســط گروه هــای مختل ــد ک ــان وجــود دارن زب
در جامعــه بــه کار بــرده می شــوند، و شــیوه های 
ــی  ــان را بازنمای ــی از الگوســازی جه ــدد و مختلف متع
می کننــد. زبــان مــورد اســتفاده بــرای توصیــف 
ــاوت  ــاًل متف ــن کام ــم انیمیش ــک فیل ــات در ی حیوان
از زبــان موجــود در کتــاب راهنمــای یــک کشــتارگاه 
ــه طــور  ــد ب ــن، گفتمان هــا بای ــی اســت. بنابرای صنعت
جداگانــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرند تــا بتوان 
الگوهــای متفاوتــی از جهــان کــه گفتمان هــا بــر پایــۀ 

ــاخت.  آن هســتند را آشــکار س
تجزیــه و تحلیــل گفتمــان صنایع فراورده هــای حیوانی 
در دو فصــل اول کتــاب بــه نتایجــی مشــابه بــا مطالعۀ 
ــی  ــان درون ــه در گفتم ــد: اینک ــن5 )۲004( می رس گل
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ــه  ــات غیرانســان ب ــه ای، حیوان صنعــت مــزارع کارخان
ــوند  ــازی می ش ــی مفهوم س ــیاء و کاالهای ــورت اش ص
ــوان  ــه عن ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــا ارزش آن ه ــه تنه ک
ــتفاده  ــورد اس ــان ها م ــرف انس ــرای مص ــی ب محصول
قــرار گیرنــد )گلــن، ۲004: 7۶(. از ســوی دیگــر، 
ــال، در  ــرای مث ــت )ب ــن صنع ــی ای ــان بیرون در گفتم
تبلیغــات و یــا گزارش هــای مطبوعاتــی( مجموعــه ای 
ــا  ــود ت ــه می ش ــه کار گرفت ــترک ب ــای مش از راهبرده
ــه را  ــد و خیرخواهان ــت مفی ــک صنع ــری از ی تصوی

ــد )همــان: ۶4(.   بازنمایــی کنن
ــه بررســی گفتمــان  رســانه ای،  فصــل ســوم کتــاب ب
و بــه طــور خــاص بــه ترســیم بیمــاری تــب برفکــی 
اگرچــه  می پــردازد.  بریتانیایــی،  مطبوعــات  در 
ــه  ــوردی را ارائ ــۀ م ــک مطالع ــا ی ــل تنه ــن فص ای
ــای  ــا الگوه ــق ب ــای آن مطاب ــا یافته ه ــد، ام می ده
رسانه هاســت.  در  حیوانــات  بازنمایــی  گســترده تر 
ــا توصیــف نقــش مهــم رســانه ها  فریمــن1 )۲009( ب
ــات پرورشــی، اشــاره می کنــد کــه  در بازنمایــی حیوان
بســیاری از مــوارد پــرورش فشــردة حیوانــات در پشــت 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــان اس ــته در جری ــای بس دره
بازنمایی هــای رســانه ای اغلــب تنهــا منبــع اطالعاتــی 
ــد،  ــه آن دسترســی دارن ــاره ب ــن ب ــردم در ای را کــه م
فراهــم می آورنــد. مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه آیــا 
حیوانــات عمومــاً بــه عنــوان موجوداتــی دارای ادراک 
ــا  ــف می شــوند، ی ــت هســتند تعری ــد عدال ــه نیازمن ک
بــه عنــوان کاالهایــی ِصــرف بــرای اســتفادة مــداوم 
مــا؟ فریمــن اشــاره می کنــد کــه رســانه ها در لحــاظ 
کــردن منظــر و احساســات حیوانــات ناموفــق هســتند؛ 
آن هــا حیوانــات را بــه عنــوان اجســام، و نــه موجوداتی 
زنــده، بازنمایــی می کننــد؛ و آن هــا حتــی اثــرات 
منفــی مــزارع کارخانــه ای را تنهــا از منظــر آســیب وارد 
بــه ســالمت انســان ها، و نــه از بعــد رنــج و مشــقتی 
ــد.  ــان می کنن ــوند، بی ــل می ش ــات متحم ــه حیوان ک
ــه  ــی ک ــد، در حال ــتدالل می کن ــن اس ــه فریم چنانک
ــه  ــد ک ــان نمی کن ــت بی ــه صراح ــتانی ب ــچ داس هی
ــدارد«، امــا در  ــات پرورشــی اهمیتــی ن »منافــع حیوان
ــا نادیــده گرفتــن منظــر،  مجمــوع، ایــن گزارش هــا ب
ــر داســتان ها،  ــات در اکث احساســات، و عواطــف حیوان
ــان  ــود بی ــان خ ــی در گفتم ــور ضمن ــه ط ــن را ب ای

می کننــد. 

فصل هــای چهــارم، پنجــم و ششــم بــه بررســی آنچــه 
ــده می شــود،  ــاب ضدگفتمان هــا خوان کــه در ایــن کت
می پردازنــد. ضدگفتمان هــا، گفتمان هــای رایجــی 
هســتند کــه صراحتــاً ایــن هــدف را دنبــال می کننــد 
ــود  ــات را بهب ــایش حیوان ــاه و آس ــوق و رف ــه حق ک
کاهــش  را  زیســت محیطی  تخریب هــای  دهنــد، 
ــد،  ــداری کنن ــظ و نگه ــش را حف ــات وح ــد، حی دهن
ــد. جنبش هایــی  ــا از اکوسیســتم ها محافظــت کنن و ی
در  برمی خیزنــد،  آن هــا  از  گفتمان هــا  ایــن  کــه 
ــای  ــتۀ گفتمان ه ــرات ناخواس ــی اث ــا برخ ــورد ب برخ
ــط زیســت و ضــرر  ــب محی ــه تخری مخــرب، از جمل
ــوح  ــه وض ــرده، ب ــروری فش ــی از دامپ ــان ناش و زی
حائــز اهمیــت هســتند. بــا ایــن حــال، ایــن جنبش هــا 
ــه در  ــد ک ــمه می گیرن ــی سرچش ــود از جوامع ــز خ نی
ــات  ــه از حیوان ــه ای ک ــای ابزارگرایان آن جهان بینی ه
شی ءســازی نمــوده و ارزش ذاتــی آن هــا را انــکار 
ــش  ــون پرس ــد. اکن ــوذ کرده ان ــاً نف ــد، عمیق می کنن
ــا  ــد پ ــا می توانن ــا ضدگفتمان ه ــه آی ــت ک ــن اس ای
فراتــر نهــاده و جایگزین هایــی را بــرای گفتمان هــای 
ــا هــم خــود  ــا اینکــه آن ه ــد، ی مخــرب فراهــم آورن
پایه گــذاری  مشــابهی  مفروضــات  اســاس  بــر 
ــی از  ــه برخ ــا ب ــن فصل ه ــتیبی در ای ــده اند؟ اس ش
ــه گفتمــان بوم شناســی  ایــن ضدگفتمان هــا - از جمل
ــورد  ــا را م ــه و آن ه ــت گرایی - پرداخت و محیط زیس
ــرای  ــد. ب ــرار می ده ــادی ق ــل انتق ــه و تحلی تجزی
ــوع زیســتی۲  ــر اصطــالح تن ــه، فصــل ششــم ب نمون
ــه کار مــی رود متمرکــز  ــاً در ضدگفتمان هــا ب کــه غالب
اســت و الگــوی پیچیــدة معانــی مختلــف ایــن 
ــک  ــد. از ی ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــالح را م اصط
ــک  ــف ی ــرای توصی ــد ب ــوع زیســتی می توان ــو، تن س
ویژگــی بنیادیــن اکوسیســتم های ســالم و اســتداللی 
مبنــی بــر حفاظــت از ایــن اکوسیســتم ها بــه کار 
رود؛ امــا ایــن اصطــالح همچنیــن می توانــد بــه 
ــتداللی  ــوان اس ــه عن ــر ب ــدود و جزئی ت ــی مح معنای
ــادر در  ــای ن ــی از گونه ه ــداد اندک ــظ تع ــرای حف ب

باغ وحش هــا بــه کار بــرده شــود. 
ــای  ــی کتاب ه ــه بررس ــتیبی ب ــم، اس ــل هفت در فص
ــندگان  ــط نویس ــه توس ــتی ک ــط زیس ــوزش محی آم
غربــی بــه طــور خــاص بــرای اســتفاده در ژاپن نوشــته 
آموزشــی،  کتاب هــای  ایــن  می پــردازد.  شــده اند 
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ــت محیطی را  ــای زیس ــراً پیام ه ــه ظاه ــی ک در حال
ــان  ــه هم زم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــج می کنن تروی
ــیاء  ــوان اش ــه عن ــات ب ــازی هایی را از حیوان تصویرس
ــنت های  ــم س ــد؛ علی رغ ــال می دهن ــع، انتق ــا مناب ی
ــیار  ــن بس ــه در ژاپ ــت ک ــه طبیع ــرام ب ــق احت عمی
از  نتواننــد  ضدگفتمان هــا  اگــر  اســت.  متــداول 
مفروضــات یــک جامعــۀ ناپایــدار کــه نگاهــی ابــزاری 
ــد، در نهایــت  ــر رون ــات و طبیعــت دارد فرات ــه حیوان ب
ــن1 آن را  ــز آل ــه جیم ــزی ک ــد در چی ــا می توانن تنه
»مبــارزه علیــه شــرایط« می نامــد، نقــش ایفــا کننــد: 
ــه شــرایط چیســت؟ ایــن  ــارزه علی ــای مب »پــس معن
ــداوم  ــور م ــه ط ــرد ب ــک ف ــه ی ــت ک ــن معناس بدی
علیــه یــک اثــر طغیــان می کنــد، در حالــی کــه تمــام 
مــدت در حــال تقویــت و حفــظ علــت آن اثــر در قلــب 
ــتدالل  ــتیبی اس ــن، 1951: 19(. اس ــت« )آل ــود اس خ
ــر روی  ــه ب ــی ای کــه جامع ــد کــه مســیر کنون می کن
آن قــرار گرفتــه اســت بــه قــدری آشــکارا بــه ســمت 
ــا  ــه م ــی رود ک ــش م ــت محیطی پی ــی زیس فروپاش
ــارزه  ــرف مب ــر از ص ــزی فرات ــه چی ــدام ب ــد اق نیازمن
علیــه شــرایط هســتیم. آنچــه کــه مــورد نیــاز اســت 
تغییــر در ســطح هوشــیاری و آگاهــی هــر چــه بیشــتر 
ــت، و  ــب از واقعی ــر در الگوســازی های غال ــا، و تغیی م
نیــز گفتمان هایــی کــه ایــن الگوهــا را برمی انگیزنــد، 

اســت.  
ــن«  ــای جایگزی ــالح »گفتمان ه ــاب از اصط ــن کت ای
ــد  ــتفاده می کن ــی اس ــه گفتمان های ــاره ب ــرای اش ب
کــه بــر پایــۀ مفروضــات بســیار متفاوتــی از آنچــه کــه 
ــۀ  ــر گفتمان هــای مخــرب و ضدگفتمان هــای جامع ب
ــت  ــد. در حال ــل می کنن ــت، عم ــم اس ــارف حاک متع
گفتمان هایــی  جایگزیــن  گفتمان هــای  ایــده آل، 
نظام هــای  از  بخشــی  را  انســان ها  کــه  هســتند 
بازنمایــی  ایــن نظام هــا  طبیعــی و وابســته بــه 
ــت  ــان طبیع ــات و جه ــه حیوان ــرام ب ــد، احت می کنن
ــای  ــاختن نیازه ــرآورده س ــد، و ب ــویق می کنن را تش
ــتم های  ــه اکوسیس ــه ب ــی ک ــه روش های ــان را ب انس
ترویــج  نرســاند،  آســیبی  زندگــی  حمایت کننــدة 
می دهنــد. منشــور زمیــن۲ نمونــه ای از یــک گفتمــان 
جایگزیــن را در راســتای ایــن اهــداف فراهــم مــی آورد. 
ــد  ــویق می کن ــده را تش ــاً خوانن ــور صراحت ــن منش ای
ــر  ــه یکدیگ ــودات ب ــام موج ــرش اینکــه »تم ــه پذی ب

ــرف  ــی، ص ــکلی از زندگ ــر ش ــتند و ه ــته هس وابس
ــه خــودی خــود  ــرای انســان ها، ب نظــر از ارزش آن ب
دارای ارزش اســت«؛ و مهم تــر اینکــه، ایــن گفتمــان 
ــا ایــن  ــان اســتفاده می کنــد کــه ب ــه شــیوه ای از زب ب
ــور  ــن منش ــال، ای ــرای مث ــت. ب ــازگار اس ــدگاه س دی
از »جامعــۀ زمیــن«، »جامعــۀ بزرگ تــر زندگــی«، 
»یــک جامعــۀ منحصربه فــرد زندگــی«، »تنــوع 
ــی« ...  ــف زندگ ــکال مختل ــا و اش ــکوه فرهنگ ه باش
ــی  ــن3 ، ۲009: 101(. در تمام ــد )نیوم ســخن می گوی
ــر اشــکال  ــات، و دیگ ــارات، انســان ها، حیوان ــن عب ای
زندگــی، بــه طــور یکســان بــه عنــوان بخشــی از یــک 
جامعــه تلقــی می شــوند. ایــن چیــزی کامــاًل متفــاوت 
ــه  ــت ک ــارف اس ــت گرایی متع ــان محیط زیس از گفتم
تمایــزی دوگانــه میــان »انســان ها« و »محیــط 
معمــواًل  حیوانــات  و  می کنــد،  برقــرار  زیســت« 
ــوب  ــت« محس ــط زیس ــن »محی ــی از ای ــا بخش تنه

می شــوند.
فصل هــای هشــتم و نهــم بــه بررســی گفتمان هــای 
ژاپــن  ســنتی  فرهنــگ  از  برگرفتــه  جایگزینــی 
می پــردازد. فصــل هشــتم بــه بررســی ایــن موضــوع 
ــه  ــان الهام گرفت ــک گفتم ــه ی ــه چگون ــردازد ک می پ
ــط  از فلســفۀ ذن، یعنــی اشــعار طبیعــت هایکــو، رواب
میــان انســان ها، حیوانــات، و جهــان طبیعــت را 
ــان،  ــن گفتم ــو در ای ــعار هایک ــد. اش ــی می کن بازنمای
یــک پیونــد لحظــه ای و در عیــن حــال عمیــق میــان 
نویســنده و جهــان طبیعــت برقــرار می ســازند، و 
ــاده ترین  ــتقیم ترین و س ــه مس ــد آن را ب ــعی دارن س
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی کنن ــن بازنمای ــیوة ممک ش
ــی  ــاس بازنمای ــی از مقی ــۀ باالی ــعار در مرتب ــن اش ای
بودریــار )1994: ۶( ظاهــر می شــوند و »بازتابــی از 
ــی را  ــد. واقعیت ــه می دهن ــت ژرف« را ارائ ــک واقعی ی
ــه  ــات ب ــد ترســیم حیوان ــی می کنن کــه آن هــا بازنمای
ــی  ــه دارای زندگ ــت ک ــال اس ــی فع ــوان عامالن عن
ــود می باشــند، و  ــداف خ ــر اســاس اه ــود ب خــاص خ
ــدون  ــا، ب ــی آن ه ــرای زندگ ــز ب ــاهده گر نی ــرد مش ف
ــن  ــت. ای ــل اس ــرام و ارزش قائ ــۀ در آن، احت مداخل
اشــعار از طریــق مشــاهدة نزدیــک دیگــر موجوداتــی 
ــم  ــا ه ــرگ ب ــد و م ــۀ تول ــودن چرخ ــه در دارا ب ک
ــای  ــه معن ــی را از اینک ــتند، بینش های ــان هس یکس
ــای  ــه ج ــد، و ب ــه می دهن ــت ارائ ــودن چیس ــده ب زن
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1 Tonari no Totoro

ــورد  ــودات را م ــر موج ــا دیگ ــباهت ها ب ــا، ش تفاوت ه
توجــه و تمجیــد قــرار می دهنــد. مهم تــر اینکــه، اشــعار 
هایکــو دیدگاهــی زیســت محیط  محــور از جهــان ارائــه 
می دهنــد کــه می توانــد افــراد را بــه ایــن تشــویق کنــد 
ــه جــای  ــد، ب کــه بیشــتر از نظام هــای طبیعــی بیاموزن

اینکــه بخواهنــد آن را بــه تســخیر خــود درآورنــد.
ــی  ــه گفتمان ــد کــه چگون فصــل نهــم توصیــف می کن
مشــابه گفتمــان اشــعار هایکــو در فیلم هــای انیمیشــن 
ظهــور یافته اســت؛ رســانه ای کــه ظرفیت ایــن را دارد که 
بــه مخاطبــان بین المللــی بســیار گســترده تری نســبت 
بــه اشــعار هایکــو دسترســی داشــته باشــد. ایــن فصــل 
بــه بررســی ایــن موضــوع می پــردازد کــه چگونــه یــک 
فیلــم انیمیشــن خــاص، تونــاری نــو توتــورو  )همســایۀ 
ــدس  ــه و تق ــا ماوراءالطبیع ــت را ب ــورو1(، طبیع ــن توت م
ــد.  ــان کن ــت را بی ــی طبیع ــا ارزش ذات ــد ت ــره می زن گ
اگرچــه ایــن فیلــم نیــز خــود شــکلی از بازنمایــی اســت، 
و بنابرایــن هرگــز نمی توانــد تجربــۀ مســتقیم تعامــل بــا 
جهــان طبیعــت را بــه تصویــر بکشــد، امــا آنچه کــه این 
فیلــم انجــام می دهــد الگوســازی شــیوه هایی از تعامــل 
بــا محیــط زیســت محلــی اســت کــه بیننــدگان ممکــن 
ــم در زندگــی خودشــان در  اســت پــس از تماشــای فیل
ــز  ــن الگــو نی ــد اشــعار هایکــو، ای ــد. همانن پیــش گیرن
مبتنــی بــر تعامــل مســتقیم و احترام آمیــز بــا حیوانــات 
و گیاهــان، و نــه از طریــق نمادهــا یــا برداشــت هایی از 

آن هــا، اســت. 

ــدی  ــری و جمع بن ــه نتیجه گی ــاب ب ــی کت ــل پایان فص
ــاره  ــل اش ــن فص ــنده در ای ــردازد. نویس ــب می پ مطال
می کنــد کــه، بــا توجــه بــه تأثیــرات تغییــرات اقلیمــی 
و بــه اوج رســیدن مشــکالت زیســت محیطی، بــرای بــه 
چالــش کشــیدن گفتمان های غالــب در جوامــع ناپایدار و 
جســتجوی جایگزین هایــی کــه بتواننــد الگوهــای کاماًل 
ــات و جهــان  متفاوتــی از رابطــۀ میــان انســان ها، حیوان
ــر از مقطــع  ــی مهم ت ــچ زمان ــد، هی ــه دهن ــت ارائ طبیع

کنونــی نبــوده اســت. 
ــا  ــده ب ــو ش ــات مح ــاب حیوان ــه، کت ــور خالص ــه ط ب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــیعی از گفتمان ه ــف وس ــی طی بررس
ــی  ــۀ مثال های ــا ارائ ــات، و ب ــت و حیوان ــط زیس محی
ــه نحــوة  ملمــوس، ســعی دارد نشــان دهــد کــه چگون
کاربــرد زبــان می توانــد در فاصلــه گرفتــن مــا از جهــان 
طبیعــت، و یــا پیونــد دوبــارة ما با آن، نقش داشــته باشــد. 
مطالعــۀ ایــن کتــاب می توانــد بــرای تمــام دغدغه منــدان 
و فعــاالن محیــط زیســت و حامیــان حقــوق حیوانــات - 
به ویــژه پژوهشــگران و دســت اندرکاران آمــوزش محیط 
ــه  ــه ب ــانه ای، ک ــاالن رس ــگاران و فع ــت، روزنامه ن زیس
ــای  ــن بازنمایی ه ــا ای ــری ب ــتقیم تر و مؤثرت ــور مس ط
زبانــی در ارتبــاط هســتند - مفیــد و تأثیرگذار واقع شــود؛ 
بــا توجــه بــه اینکــه همیــن بازنمایی هــای زبانی هســتند 
کــه می تواننــد در نهایــت بــه تغییــر اجتماعــی در ســطح 
گفتمــان، و متعاقــب آن بــه تغییــر در چگونگــی رفتــار ما 

انســان ها بــا جهــان فراتــر از انســان، منجــر شــوند. 
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