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 چكیده
ای  زیستت مستهله   پردازد. توجه به طبیعت و محیط آبادی می دولت« جای خالی سلوچ»این مقاله به بررسی نقد بوم زیستی رمان 

نوع توجه به طبیعت در هر صورت آگاهانه و ناآگاهانه بازتاب داشته است. اما  است که همواره در آثار نویسندگان و شاعران به
کارگیری عناصر طبیعی برای بیان عواطت  و ابت م مفتاهیه یهنتی هنرمنتد و یتا        اثر هنری متفاوت است. در برخی آثار تنها به

تتر متوردن ر استت توجته بته طبیعتت در        شود. اما آنچه در این پژوهش بیش شناختی به کار گرفته می عنوان ابزارهای زیبایی به
های آن و بررسی نوع رابطه ادبیات با طبیعت استت. بته ایتن من تور ادبیتات سته        زیست و دغدغه محیطهله به مسمعنای توجه 

شناسی محتیط زیستتی. در    زبان _3محیطی  نقد اخ ق زیست _2نقد بوم زیستی _7کند. رویكرد نخست  رویكرد را معرفی می
محیطتی   ل زیستت ئعنتوان یتا اثتر ادبتی و مستا      ایتن رمتان بته   مقاله پیش رو از رویكرد نقد بوم زیستی برای بررسی ارتبتا   

آبتادی و نتوع نگتاه او بته طبیعتت       زیستت در رمتان دولتت    شده است. به کما این رویكرد چگونگی بازتتاب محتیط   استفاده
ی جتای ختال  »آمده از بررسی رمان به کما رویكرد نقد بتوم زیستتیر رمتان     دست گیرد. بر اساس نتایج به موردبررسی قرار می

محیطی نگاهی حساس و دقیق دارد و بازتتاب   زیستئل ی آثاری دانست که نسبت به طبیعت و مسا توان در زمره را می« سلوچ
 توان در آن مشاهده کرد. زیست در دوران اخیر را می و مشك ت پدید آمده در ارتبا  با محیط ئلمسا

 
 آبادیر طبیعتر نقد بوم زیستیر زمین دولت :کلیدی واژگان

 
 مقدمه   .1

که به ستب  آن ختود را    سهیاومان شهیاند تیو تقو شیدایو پ ها نیگرفتن ماش اریو با در اخت یانسان با رشد تكنولوژ
 اتیت که ح ییزدر تا جا عتیاز طب تر شیهر چه ب یکش و بهره ستیز طیمح  یمحور همه جهان دانستر دست به تخر

بته نتام بحتران     یدیت را در معرض خطر قرارداد. و انستان متدرن بتا بحتران جد     نیزم ی خود و همه موجودات کره
 یبترا  یو انستان  یمختل  علوم تجرب یها شاخه ستهیدوم قرن ب مهیمسهله در ن نیرو شد. به دنبال ا روبه ستیز طیمح

نقد اخ ق  ریستیافتادند. مباحث )نقد بوم ز ییها حل به فكر ارائه راه شیبه فراخور رشته خو ایمشكل هر  نیحل ا
 اتیت است. ادب ستیز طیدر نگاه به مسهله مح اتیگانه ادب سه یكردهای( رویستیز طیمح یشناس و زبان یطیمح ستیز

بپردازد و  ستیز طیدر مورد مح یمختل  حوزه ادب یها دگاهیبه نقد و اص ح د کند یت ش م كردهایرو نیبه کما ا
سته   حیو توضت  یقسمت بته معرفت   نی. در ادینما یقبل یها شهیاند نیگز یرا جا ستیز طیوست دار محد یها شهیاند
 :هیپرداز یمذکور م دگاهید
 

 :|7 یستی. نقد بوم ز7-7
   یها نشست لیروکرت ابداع شد. پس از تشك امیلیتوسط و ی دیم 7711بار در سال  نینخست یبرا یستینقد بوم ز 
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و  اتیت ( مطالعتات در حتوزه ادب  ASLEانجمتن )  7772در ستال   كاریدر آمر ستیز طیو مح اتیادب ٔ  نهیدرزم انهیسال
و  یكت یزیف طیو محت  اتیت ادب انیت که روابتط م  ستا یا نارشتهیب یا مطالعه یستیرا شروع کرد. نقد بوم ز ستیز طیمح
اطرافش صتدمه   طیبه مح یوجه نیبه بدتر یبشر یها تینكته خاص آگاه است که فعال نیاعتنا دارد و بد یكیولوژیب
 بتا  یتقر یفارست  اتیت در ادب ستیز طیو توجه به مسهله مح رسد ینم زیدهه ن اینوع نقد به  نیعمر ا رانی. در ازند یم

نقتد بتوم گترا بته زبتان       یکه در معرف یاندر از مقاالت موضوع پرداخته نیمغفول مانده است و تنها چند پژوهشگر به ا
از داوود  «زمیست یتیاکوکر»و  2 از زهترا پارستا پتور    «ینو در نقتد ادبت   یكردینقد بوم گرار رو»شدهر مقاله  نوشته یفارس
 نام برد. توان یرا م 6یکاوت  حیاز مس« بر بوم نقد یدرآمد»و  3مقدم  یعمارت
 
 :5 یطیمح ستی. نقد اخ ق ز7-2

 ستیز طیها و مح آدم انیم یروابط اخ ق یاستر که به بررس یاز اخ ق فلسف یدیجد ی شاخه ستریز طیمح اخ ق
که فردِ موجود زندهر ختواه از هتر    تیواقع نیآن است که به ا ستیز طیاخ ق آگاه به مح ای. »پردازد یم رامونشانیپ

کته   یتاقداما رامونیپ ریکند و به آن در هنگام تدب ملاستر توجه کا شیخو ستیز طیاز مح ینوع که باشدر خود جزئ
 ( 77: ص 7312)بنسون جانر « کامل بدهد. تیبگذاردر وزن و اهم ریاحتمال دارد بر آن موجود تأث

 
 :4 یستیز طیمح یشناس . زبان7-3
. دهتد  یقترار مت   ریجهان را تحت تتأث  ی تفكر ما درباره یو زبان است. زبان چگونگ ستیز طیمح ی درباره  یترک نیا

و  زننتد  یدامتن مت   ستت یز طیمح  یاز زبان که به تخر یعبارت است از نقد اشكال یطیمح ستیز یشناس زبان نیبنابرا
: 7375 ریبی. )آرن استت کننتد  یم  یاز جهان ترغ تاز زبان که افراد را به حفاظ یدیاشكال جد یوجو کما به جست

 (77ص 
 
 . روش پژوهش2

استت کته بتا بته کتار گترفتن        یا مطالعتات کتابخانته   ی هیبر پا ریلتحلی – یفیمقاله روش توص نیپژوهش در ا روش
برختورد و   نیدوران معاصر و همچن یطیمح ستیز یها ت ش شده بازتاب مسائل و دغدغه ریستیز-نقد بوم كردیرو

 شود. لینگارش درآمده نقد و تحل به« سلوچ یخال یجا»موضوعات که در رمان  نیها نسبت به ا واکنش انسان
 
 پژوهش نهیشی. پ3
رمتان توجته    نیت . ادیت آ یبته شتمار مت    سندهینو نیا یها رمان نیتر از مهه یكی یآباد دولت« سلوچ یخال یجا» نرما
طتور مشتخ     را به خود اختصاص داده است. به یاریبس یاز منتقدان و پژوهشگران را جل  کرده و نقدها یاریبس

 ژهیت داستان نگتاه و  یبوم یها دو مقاله که به مؤلفه به توان یم انیم نیمنتشرشده است؛ از ا یداستان مقاالت نیدر نقد ا
 :کرد اشاره اند¬داشته
پژوهش بتر   نیا رینوشته دکتر عطااءهلل کوپال و خانه نسترن خسرو «یشناخت سلوچ و فلسفه بوم یخال یجا»مقاله  -
سلوچ پرداختته استت.    یخال یرمان جا یبه بررس ینقد ادب كردیرو ایعنوان  به سین یآرن یشناخت فلسفه بوم یمبنا
را دارد و  یادبت  كترد یرو ایت بته   شتدن  لیتبتد  تیت قابل فژر یشناخت است که فلسفه بوم دهیعق نیمقاله بر ا سندهینو
 پر کند. دریآ یبه شمار م یطیمح ستیز ینقد ادب كردیرا که خارج از رو یاریبس یها ناگفته یخال یجا تواند یم
آرمتن و شتهرزاد    هیابتراه  دینوشتته ست   «یآبتاد  سلوچ دولتت  یخال یو جا یاالرض شرقاو یقیتطب یبررس»مقاله  - 
توجه شده استت   ییكایاز من ر مكت  آمر یقیصورت تطب به ییروستا اتیمقاله به موضوع ادب نی. در ایمندم یروزیف

 قرارگرفته است. یموردبررس اندر هر دو رم یو فرهنگ بوم ینیها و آداب و عناصر روستانش و سنت
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 یآباد و آثار دولت ی. زندگ6
آبتاد   دولتت  یدر روستتا  7377مترداد   71در  یرانت یا سینتو  شنامهیو نما سینو نامه لهیف سندهرینو ریآباد دولت محمود

بعتد از  : »دیت گو یمت  نیچنت   تشیدر مورد تحصت  یروستا گذراند. و نیرا در ا ییابتدا  تیآمد. تحص ایسبزوار به دن
متفرقته درس خوانتدم و    یسه سال _که دو 7363_66بعد از  یها تر تا سال ادامه کار بود به نحو شاخ  ییدوره ابتدا

« کس  عله و دانش را کنتار گذاشتته   شهیهم یبرا گریدو کتاب هه چاپ کرده بودم و د _ یكیبود که  یدر حال نیا
کته   یآبتاد از زبتان افتراد    دولتت  یتادر همتان روست   دیت جد اتیاو با ادب یی(. آشنا717: ص 7341ادری)چهل تن و فر

 یو نصرت رحمتان  یصادق چوبا و بزرگ علو تریچون صادق هدا یسندگانیداشتندر با آثار نو یاسیس یها شیگرا
 نیزمت  یازجمله کتار رو  یمختلف یاز آمدن به تهران کارها شیپ یآباد (. دولت711به وجود آمد )همان: ص  ییآشنا

ه ش( در  7361بته تهترانر در ستال )    دنپس از آمت  یو کارخانه پنبه و ... را تجربه کرد. و یکار در کفاش ریکشاورز
را تجربته   یوفستك یاثتر داستا  «دیسف یها ش » شیدر نما یها باز شرکت کرد و در همان سال تایتهاتر آناه یها ک س

شت ر داستتان ادبتارر هجترت     پس از نگارش داستتان تته    یاست.. و یآباد اثر دولت نینخست« ته ش »کرد. داستان 
 نیتتر  معروف درریه ش( نگارش رمان کل 7361درآورد. در سال ) ریسفر و ... را به رشته تحر ابانریب یها هیال مانریسل

از آثتار   گرید یكیسلوچ  یخال ی. رمان جادیرسان انیآن را به پا ریه ش( تحر 7342اثر خود رار آغاز کرد و در سال )
 نگارش درآمد. هه ش( ب 7351ه ش( تا ) 7353) یها است که در فاصله سال یآباد معروف دولت

 
 سلوچ یخال یدر رمان جا عتی. رابطه انسان با طب5
 یمقولته موردبررست   نیاند. در اول شده یبند هیتقس یمختلف یها به مقوله عتیپژوهش موضوعات مربو  به طب نیا در

بخش بته   نیشده است. در ا پرداخته عتیها با طب تعامل آن ی¬و نحوه یداستان یها تیاساس ارتبا  شخص یابیبه ارز
هتا   آن یهستند و زندگ نیکه روستانش یداستان یها تیدر نگاه شخص عتیطب ایکه آ هیپرسش هست نیدنبال پاسخ به ا

و بتدون توجته بته     ختود  یخود به ایدارد ارزشمند است  یدر پ شانیا یکه برا یاست به سب  منافع افتهیوندیبا آن پ
 ارزش است. یها دارا انسان انیسود و ز

 
 عتیرمان )مرگان( با طب یاصل تی. رابطه شخص5-7
 یاستت کته در آن زنتدگ    یطت یداستانر مرگان و ارتبا  او بتا مح  یو محور یاصل تیشخص یمقوله موردبررس نیاول
دارد؛  پندارندر یدر یهن م گرانیت از آنچه دمتفاو ییاو معنا یبرا نیداستان است که زم تی. مرگان تنها شخصکند یم
داشتن  نگه تیاست. اهم ریناپذ ییجدا یو تیهو زا یهمچون بخش کند می وکار¬که در آن کشت ینیاو تكه زم یبرا

 شیهتا  نان او و بچه تواند ینم نیزم نیکه ا داند یاو خودش م ست؛ین یمرگان به خاطر منفعت ماد یبرا نیآن تكه زم
 :کند یم یاست که مرگان در طول داستان بر آن پافشار یمسائل نیتر یاز اصل یكیرا بدهد اما همچنان حفظ آن 

. داشت یبود که او را سر پا نگه م یستون نیپاره زم نیسوار شده بود و ا نیتكه زم نیهم یاو رو یهمه زندگان انگار
استت.   یحالتت روحت   ایت  تتر  شیباور کند که سماجتشر ب خواست یرا هه نم نیبدهدر اما ا خواست یوهه! تن نم
که بتواند نتان مرگتان    ستین یمساریچنان د نریازمکه خد کرد یرا حس م نیا گرانیخود مرگان بهتر از د نیباوجودا
 (246: 7347 ریآباد ! )دولتآزمود یخود را انگار مرگان م یكدندگیرا بدهد. تنها  شیها و بچه

در  یو ستع  اند ستادهیا نجیاز مردم زم یتیاحوال به همراه جمع و ثبت هیمأموران امن نیکه در خدازم یزمان یمرگان حت 
بر دفتن   یپسرشر ابراو مبن یدهایو در برابر تهد ستادهیدارندر بر سر حرف خود ا نشیفروش زم یمتقاعدکردن او برا

 :بندد یبراو او را بر تراکتور مدهد تا در آخر ا یبه خود راه نم یدیکردن او در گودال همچنان ترد
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کشتاند و بتا    رونیت متادر را از گتودال ب   ی هه ل  نگشود. ابتراور الشته   نیبه نفر یسنگ نشده بود؟! حت ایمرگانر آ» 
نشست و آهن را به راه انداخت و اهترم گتاوآهن را    شیجا یتراکتور بست. شمرر رو           او را به بدنه یسمانیر
 (.627)همانر ص « زد
 نیآن زمت  ییجاندارانگارانه است. گو یفیتوص ستادهریبه ن اره ا نیمرگان بر سر زم که یهنگام نیاز زم یراو  یتوص

 زنده است: یانسان ی¬هیپا خاک و هه تكه ایفراتر از  یزیدر چشه مرگان چ
بود.  دهیهرگز ند درید یرا م نیکه حاال مرگان داشت زم یآدم. خسته. سفره وار. جور ایافتاده بود. مثل تن  نریزم» 

 (.345)همانر ص « . زندهنمود یجاندار م نیدر نگاه او زم
)آسمانر برفر  یعیاو به همه عناصر طب شود؛ یمحدود نم نیبه مسهله زم هیطور مستق همواره به عتیمرگان به طب نگاه

 :ورزد یها عشق م همراه با شوق و ع قه دارد و به آن یخاکر آفتابر دشت ...( نگاه
گونه رنگ کته بته    رنگ. از آن خوش ییروشنا نمودر یم دتریآسمانر در پوشش برفر سف دم دهیمرگان. سپ کرد یم نگاه
دردمنتدر مترهه را چگونته     شیدیت د یمت  دیت حسش کرد. بتا جتان با   شد یمانند نبود. تنها با چشه و نگاه نم زیچ چیه
 ریستت ینگر یکترد. بته هتوش اگتر در چهتره زن مت       یگونه حس م تشنه آب را چگونه؟ مرگانر برف را همان ند؟یب یم

داشتتند عتوض    ییزهتا یچ ریزیچ نكهینو. احساس ا ی. حالی: جنبشینیدر آن بب یتوانست یرا م یبرف دم دهیبازتاب سپ
. پنتدار  آمدنتد  یبه خود م دادر یکه برف به خاک م ییرنگارنگ با نما یها عل ر عل  یها تخمه نكهی. پندار اشدند یم

 نكته یکه سراسر زمستان را سرد و خشا و اخمو در خود چمبرک زده بودنتدر پنتدار ا   یرخاکیز هار خمهت نیجنبش ا
 یچوپانتان و دود  هی¬یو ه انیبرف برخواهد تافت؛ پندار عرعر چارپا یکه از پ یپندار آفتاب کندر یخاک ل  تازه م

مرگتان   شتد؛  یها فتح م خنده یاپیبه هجوم پ نمردما یخه ابروها نكهیپندار ا خاست؛ یمردم بر م یها ر خانهکه از تنو
 (.727)همانر ص  کرد یم گرگونیرا د
 
 ها تیشخص ریدر نگاه سا عتی. طب5-2
بنانهاده شتده استت.    یبر اساس منفعت انسان رامونشانریپ ستیز طیداستان در تعامل با مح گرید یها تیشخص اریمع 
و  شتود  یو کس  درآمد محسوب م یگذران زندگ یبرا یجهت ارزشمند است که عامل نیها به ا در یهن آن عتیطب

 یوقتت  لیت دل نی. بته همت  کنتد  یجلتوه مت   تیت اهم یب ها آنها را فراهه نكندر در ن ر  آن یماد یازهاین یلیاگر بنا به دال
: رنتد یپذ یم یآسان به دهند یم یرا در قبال اندک پول نیخدازم یها نیزم دیخر شنهادیپ ها ننشی آفتاب به ها مالا¬خرده

. چقتدر  رمیت واگذار کنه و پتولش را بگ  شیها ایدارم سهه خودم را به ساالر و شر الیابراو به مادر گفت: من هه خ»
بخرم. آدم که بتا تنبتان    یشلوار کمر ایخودم  یبروم شهر و برا خواهه یها بلوله؟ م ژنده پاره نیا یتو شیپیمثل ش
وگتو بتا مرگتان در متورد      ( مترادر پستر صتنهر در گفتت    217)همتان: ص  « تراکتور کار کند یباال تواند یپوره نم پاره

و  ستوخت  یمت  شیهه نبود. آدم تو یزیهمچو چ رریبا یها نیغمش را مخور خاله مرگان! آن زم: »دیگو یم نیخدازم
 (664)همان: ص « طرف تر! از کله خواجه هه آن. بگذار برود آورد ینانش را هه درنم

 
 سلوچ یخال یدر رمان جا ستیز طیمح  ی. تخر4
غلط  یها استیروستاها به سب  س یجیتدر یشده استر بحث نابود نوشتار به آن پرداخته نیدر ا که یمقوله ا نیدوم

 یزگت یانگ یکشاورزان بود که موج  بت  یدیدولت از محصوالت تول تیحما و عدم یطرح اص حات ارض یدر راستا
آوردن بته   یو رو یزراعت  یهتا  نیو رها کردن زم یمصرف یمحصول جهت رساندن به بازارها دیتول یکشاورزان برا

 .شد یشهرها م
 

 ی. اص حات ارض4-7
 از اثرات یکه ناش دیگرد یمیع  یفیک یش دستخوش دگرگون 7351_7332 یها در فاصله سال رانیا یکشاورز
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 دیت . وجه تولگرفت¬یقرار م دیکه در محور انق ب سف یا ش. بودر برنامه 7361دهه  یپردامنه برنامه اص حات ارض 
دهته   ایت در طتول   یبرنامته اصت حات ارضت    بتا مرسوم بود  رانیها در ا هزاره دیها و شا که قرن «یسهه بر» یدهقان

ستاختار   ریدار نیبتر زمت   رشیداد کته تتأث   یدار هیسرما یخود را به کشاورز یشد و جا یعیسر یدستخوش دگرگون
ش. بته   7362در  یبود. مرحله اول اصت حات ارضت   یبارز و عمدتا  منف اریبس یروستاها و عملكرد کشاورز یطبقات

امت ک هتر    هیت روستا محدود شتد و دولتت بق   ایبزرگ مالكان به حداکثر  تیمالك رنامهب نیموج  ا اجرا درآمد. به
کته   یو بعد امت ک را بته دهقانتان    دیخر یم پرداخته یکه مالا قب   بابت آن م یاتیمال زانیمالا را با در ن ر گرفتن م

 نیت بدون حق نسق در ا دهقانانو  ها نینش )خوش فروخت یبودند م «یسهه بر»حق نسق داشتند و با مالا در رابطه 
 زیت موج  آنر ع وه بتر مالتار زن و فرزنتدان او ن    که به یحات ارضنشدند(. مرحله دوم اص  نیمرحله صاح  زم

هتا از شتمول    و بتام  ینیکشت ماشت  ریز یها نیرا به خود اختصاص دهند. زم یپارچه آباد ایهر کدامر  توانستند یم
ختود و دهقانتان    انیت آن را م ایت را به اجاره بدهندر بفروشتند   نیداشتند زم حققانون اص حات معاف شدندر مالكان 

بدهنتد. مرحلته ستوم اصت حات      لیتشتك  یزراعت  یها شرکت سهام با آن ایکنندر حق نسق دهقانان را بخرندر  هیتقس
پتا   بودر به دهقانان اجاره داده شد و دهقانان خرده مانده یکه در مرحله دوم در دست مالكان باق ییها نیهمه زم یارض
شتامل چنتد دهكتده و     یزراعت  یو شرکت سهام ینیکشت ماش ریبزرگ ز یها نیشدندر اما دولت در ضمنر زم ادیز

از  یمت یآن است کته ن  رارضی اص حات نبودن¬موفق لینمود. دل قیبزرگ را تشو یها در مساحت یصنعت یکشاورز
نبستته بودنتد و حتق     بتری ¬سهه یچون قرارداد رسم دنشدن یمشمول قانون اص حات ارض نیروستانش یخانوارها

 یمت یبه دست آوردنتد و ن  یکوچا و نامرغوب یها نیشدند قطعه زم نیکه صاح  زم یدهقانان تینسق نداشتند. اکثر
شد امتا از   لیتعد یادیتا حد ز  یمالا غا تیماند. مالك یبزرگ مالكان باق ارینشد و در اخت هیاصوال  تقس ها نیاز زم

 کردنتد؛  یمت  نیخود را تتأم  شتیتنها حداقل مع تریمالك نیشدند اما با ا نیزم ی. دهقانان صاح  نسق دارافتنر نیب
 نیتتر  الزم بتود. عمتده   نیهكتار زم 1خانواده دهقانر حداقل  ای شتیمع نیتأم یآن زمان برا یچون بنا به برآوردها

کترد. )فتورانر   در روستتا   دار نیقتدرت زمت   نیگزیخود را جا یاسیآن بود که دولت قدرت س یاص حات ارض امدیپ
7372 :612) 
 یدر روستا یشدن کشاورز ینیکه ماش دهد یدر خ ل حوادث داستان نشان م یآباد سلوچر دولت یخال یدر جا     
موجت    نته یبه روستا و استفاده از مك دیجد ینشد بلكه ورود تكنولوژ یکشاورز دیتول شیتنها موج  افزا نه نجریزم

 مسهله شد. نیبه ا انییاز روستا یا عده عتراضو ا نجیافول کشت و زراعت در زم جهیها و درنت خشا شدن قنات
آبتش   یریکتو  نی. آخرر زمدهد یآب قناتر آب باال نم ی از مانده شتریآب قنات را نص  کرده و خودش هه ب نهیمك»

 (.636: ص 7347ریآباد )دولت «هیفتیو راه ب هیبارمان را ببند کوله دیکجا بود؟! امسالر زودتر از هرسال با
را  یو ستاالرر حتاال چنتدنفر    رزایت . مکشتد  یو آب را بتاال مت   رود یفرو م نیتا نافگاه زم نهیبود که مك دهیعباس شن» 

 ایشتر  نته یو در مك افتته یهته جرئتت    گتر یمالا د خرده ییچندتا ها یگذاشته بودند چاه بكنند. خبرش بود که تازگ
ختود را هته از زمزمته بته      یتینشده بودندر بلكه نارضتا  ایتنها شر نه ها یشتریدو ساعت. اما ب یكیاند. هرکدامر  شده

آن بته صتنار    یها نیکه بخشكدر زم زی. و کارخشكاند یرا م زیکار نهریبود که مك نیصدا کشانده بودند. حرفشان هه ا
 تیت وال نیت و از ا هیبتردار  بارمتان را  کولته  دیت ما با دریآ یم نهیمك یاست که وقت نیا شیمعنا ": گفتند یم ارزد یهه نم
 (317)همانر ص « "!هیبرو
 
 کشاورزان یدیدولت از محصوالت تول تیحما . عدم4-2
فتروش   متت یبتود کته ق   یکننتدگان شتهر   به نفع مصترف  یمحصوالت کشاورز یگذار متیدولت در ق یها استیس

 عیت اص ح ن تام توز  یدولت به جا. کرد یم نییتع دیشده تول تمام نهیخاصه گندم را کمتر از هز یمحصوالت کشاورز
 66فتروشر  بته عمتده   کته  یدرحال پرداخت یرا به دهقانان م یمحصوالت کشاورز ییفروش نها متیدرصد ق 5/5تنها 
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 زهیت حستاب انگ  نیت . دهقانتان بتا ا  شد می¬درصد پرداخت 5/77ونقل  حمل یدرصد و برا 37فروش  درصدر به خرده
را  نیزمت  ایت نبتود   یکه اساس کاشتند یم یمحصوالت شتریسب  ب نیمن ور فروش نداشتند؛ به هم به دیتول یبرا یچندان

 (611: ص 7372. )فورانر شد یم شتریروز ب روزبه رانیا یواردات ازین که یدرحال کردند یبدون کشت رها م
دوشتنبه و ستاالر( بته     یتی داستتان )کرب   یهتا  تیدو تن از شخص یوگو مشكل را در خ ل گفت نیا آبادی¬دولت
 :کشد یم  یتوص
 یفروخت. بترا  دیکمتر از سه تومن با یتر است. گندم را من مهه یزیاز هر چ نیاست. ا نیینرخ غله پا نكهیهه ا یكی

انتدازه خوردوختوراک    آب داردر به یو کم نیاش بكارد. هر کس زم از خوراک ساالنه شیب کند یمالا صرف نم خرده
بترود   دینداردر با نیهه که زم یدروگر بدهد؟ کس مزد تواند یمگر فصل درور چقدر از محصول را م کاردر یخودش م

گنتدم هته    دیت . خرفروشتد  یو به تاجر م خرد یم گرید یها را که دولت از دولت یو از تاجر گندم بخرد. همان گندم
 قِبَتل کنتد؟ از   دایپول پ تواند یم یاز قِبَل ک جنیزم نینش کرد. آفتاب دایپ ییاز جا دیو پول را با خواهد یباالخره پول م

هتا   . جتوان پاشتد  یدارد از هته مت   نجیت است که زم نیشده. حصار شده. ا وبالش بسته مالا که دست مالا؟ خرده خرده
 (373: ص 7347ریآباد برنگردند )دولت گریهاشان هه د یبعض دیبفروشند. شا یگرید یجا برند یرا م شانیبازوها
شوراب بتود و   زیکار یا رهیزنج یها از چاه یكیکه  یشوراب و حلقه چاه زیخشا شدن کار  یبا توص یآباد دولت

را از آنچته بتر ستر     شیو حسترت ختو   یناراحت ابانریآس ریشهم زیانگ سرانجام غه  یماجرا با توص نیهمراه کردن ا
استت کته متورد     یعتیهمان سرنوشت طب ریپ ریسرنوشت شهم یی. گوکشد یم ریبه تصو یخوب به دریآ یم ستگاهشیز
 قرارگرفته: یتوجه یب
 زیشتوراب بتود. کتار    زیکتار  یا رهیت زنج یهتا  از چاه یكیعباس  ادیشده بودر در  حلقه چاهر که حاال آبش خشا نیا

. چون آب خورد یکار م نی. و شورابر فقط به درد همچرخاند یکهنه کال را م ابیبخشكدر آس نكهیاز ا شیشوراب پ
کهنه هه از کار  ابیشوراب که که شدر آس زیرا بچرخاند. اما آب کار ابیسنگ آس تواند یشورر تنها م نیدر زمشورر 

شد و  دایپ نجیباالدست زم دریدر قلعه دب یموتور ابیآس ایسروکله  فتدریکهنه از کار ب ابیآس نكهیاز ا شیافتاد. و پ
کتوچ   دیت بته دب  ابانیآست  ریکهنه شوراب بسته شد و شهم ابیآسشد که در  نیبردند. ا ابیمردمر بار خود را به آن آس

گهگتاه او را   ورر لته یموال امتان پ  اش ییاز او ساخته نبود. کور هه شد. عباس همراه دا یکار گریبود د ریپ ریکرد. شهم
)همانر  خواند یرا به شعر م یمیقد یها و قصه رود یم واریبه دستر از کنار د ییبود که عصا دهید دیدب یها در کوچه

 (.314ص 
 
 یعیطب یها دهیپد ی. کاربرد ادب1
 یها دهیرمان پد ی¬سندهیاست. نو شده یبررس الیو صور خ یادب دیدر رمان از د یعیطب یها دهیمقولهر پد نیسوم در

در  یعیکه عناصر طب یاز موارد یا مورداستفاده قرار داده است. در پاره یرا به همراه سطوح متنوع ادب یستیمختل  ز
بته جهتت اغتراض     ستنده یاستت امتا نو   یعت یرطبیو غ یانسان هیهمفا انیب یهدف اصل کندر یم دایپ یمتن کاربرد ب غ

استتفاده   یعت یطب یهتا  دهیها و پد در یهن مخاطبان اثر از نام یو عاطف یفكر هیرساتر کردن مفاه ایو  شناسانه¬ییبایز
 نته استر مناسبت ندارد و تنها با یکر چند نمو ستیز طیپژوهش که توجه به مسهله مح نیکه چندان با هدف ا کند یم

عت وه بتر مستهله     دهتدر  یمت  انهگرای¬ستزی¬نقد بوم دگاهیاز د یبررس تیرمان قابل نی. اما آنچه به اهیگذر یاز آن م
و استفاده  عتیبه طب یآباد دولت یروستار نگاه هنر طیو مطرح کردن مشك ت مح ییروستا یها نیتوجه به حفظ زم

 است. یعیطب یها دهیپد انیب یو ... برا فاتیو توص هاتیها و تشب از استعاره
بته نتوع نگترش و     دنیکاررفته استر رست  به عتیو ... که در ارتبا  با طب هاتیها و تشب استعاره یهدف ما از بررس   

 یمیو مفاه ها دهیبه چه پد ایدر یهن او جاندار است و  عتیطب ایآ نكهیاست. ا عتیدر مورد طب سندهینو دگاهینحوه د
هتا شتناخت انستان از     زبتان  شتتر ین بتاور هستتند کته در ب   ایت  بتر  شناستان ¬است. زبان شده  یو چگونه توص هیتشب
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 پنتدارد؛  یدر خدمت و تحت تسلط ختود مت   انیپا یو ب جان یب یا دهیاست که آن را همانند پد یا گونه به ستیز طیمح
شتناخت صتورت    نیهمت  یدر راستا زیکاربرد زبان ن داندر یم یجهان هست یوچرا چون یانسان را محور ب گرید انیب به
و  ریهتار ضتما   انتختاب واژه  زیت ن یزبتان فارست   یرادبیکه در کاربرد غ هیشو یاصل متوجه م نیهم ی. بر مبناردیپذ یم

راستتا   نیت ( در ا3: 7375 ریدیرستع یهستند )م عتیطب  یناسازگار و در جهت تخر یا گونه و ... به یزبان یساختارها
را  عتت یطب توانتد  یمت  یبخشت  و جتان  استتعارات و  هاتیخاص برخوردار است و به کمتا تشتب   یتیاز قابل یزبان ادب
 داشته باشد. عتیها نسبت به طب نگاه انسان یریگ در شكل یو نقش مهم دیجاندار بنما یموجود
 لیتبد یبخش و استعارات و جان هاتیکاربرد انواع تشب ی¬لهیوس به« سلوچ یخال یجا»در رمان  یآباد زبان دولت    

 یهتن  و استت  شناستان ¬متوردن ر زبتان   یهتا  یژگیو ین ر دارا نیزنده است و از ا عتیشده که در آن طب یبه زبان
 .کند یم تیهدا عتیطب هو روزمره ب یمتفاوت از نگاه عاد ینگرش سوی به را خوانندگان

 یانسان هیمفاه انیب یبرا هاتیها و تشب همراه با استعاره یعی. به کار بردن عناصر طب1-7
 ییهنت  یدهایت ملمتوس کتردن احساستات و ترد    یبرا شیخو یسندگیاز رمان به کما هنر نو ییدر جا یآباد دولت

نداشت  یابراو هنوز چنان قوت یها گرچه حرف. »کند یم هیاو را به درخت تشب هیمكن ی¬استعاره یریکارگ عباس با به
. «جنبانتد  یتكانتد امتا شتاخ و بترگش را مت      یاو را نمت  ی¬شته ی. رشتد  یکه او را از جا برکنتدر امتا دل ورخاستته مت    

 (213: ص 7347ریآباد )دولت
 .کند یاستفاده م یعیداستان است که از عناصر طب یها آدم یحال و هوا  یتوص یبرا زین ریز ۀدر نمون 
آفتتاب   کته  یبه خود گرفته بود. مثتل وقتت   یا تازه یهر شبه را شكسته بودند و رفتارشان رنگ و بو یكنواختی ها آدم»

داشتته بتودر    هتا را در ختود نگته    آدم ایكایکه دائه  یها بتابد. پوسته سرد و خشك شاخ و برگ بوته یرو زییصبح پا
 (  215)همانر ص  «ندیآ در¬به نهیتا از پوست رفتند یها م و آن داشت یداشت ترک برم

 
 یعیطب هیمفاه انیب ی... برا  یو توص یبخش و جان هاتیها و تشب استعاره یریکارگ . به1-7-7
 هی. تشب7-7_7_1
انتد   مختل  وجتود داردر چنانكته گفتته    زیدو چ انیم یجهات ای یاست که از جهت یو شباهت یهمانند یادآوری هیتشب»

: ص 7315ریکتدکن  یعی)شتف « چند صفت ای ایدر  زیاست و آن عبارت است از اشتراک دو چ« شبه»اخبار از  هیتشب
را  یو در جمتادات زنتدگ   نتد یآ یگفتن درمت  نبه سخ عتیطب زبان یگنگ و عناصر ب یزهایچ هیاز رهگذر تشب(. »53

استت کته توستط     یب غ یاز ابزارها یكی هی(. تشب13)همانر «کنند یم دایپ امیالت گریكدیو اضداد با  هیکن یاحساس م
از  عتت یدر متورد طب  ستنده یبته نتوع نگتاه نو    _7آن  یشده است و با بررس به کار گرفته عتیدر ارتبا  با طب سندهینو

 یهتا  از صورت یكیعنوان  به هاتیتشب ریتأث زانیو به م _2. هیبر یم یآن پ یشده برا به کار گرفته یها هب رهگذر مشبه
 .هیپرداز یم عتیبه طب یبخش در جان یادب
. چشته  رساندند یبار م یو تا پا کردند یبزرگشان م دندرییپا یم یینوپا یها ها را چون بچه بوته ایكایمرگانر  یهمپا»

)همتانر  « آدم. خستته. ستفره وار.   ایافتاده بود مثل تن  نیزم(»7347: ص 227 ریآباد )دولت«. شوقر به بار هر بوته
 (.345ص 
 (.31)همانر ص  «دیخز ینرم و خاموش م رریپ ییدر هفت شاخه؛ هر شاخه اژدها رودر»
کمرشتكن   گتر ی. دگذشتت  یو م کند ی. جان مرکردهیپاها در بات ق گ ی. زمستان کند و آرام قاطرگذشت یم زمستان»

. دیت بار یشده بود. سبا م ضربش گرفته دمر دهی. اما نه پرکوب. سپدیبار یبرف ... هنوز م(. »777)همانر ص « شده بود
 (.777)همانر ص  «نشستند یو م زدند یکبوتر. چرخ م یپرها
)همتانر ص   «ریو بتادگ  ری. بتا انیت . صاف و نرمر چون شتكه ماد یا و ماسه  یش ینی. زمگیگاه ر بر گرده نریخدازم»

277  .) 
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چنتد نمونته    نیامتا در همت   ستت ین ادیت رمان چنتدان ز  نیدر ا عتیطب  یتوص یمورداستفاده برا هاتیبسامد تشب    
مثبت  ییبا بار معنا هایی¬به¬مشبه ی لهیوس به یعیطب یها دهیپد هاتریکه در اغل  تشب هینیب یکه یکر شدر م یهاتیتشب
در متن  زین رکردهیدر بات ق گ شیکه پاها یبه قاطر انزمست یسرما هیمانند تشب یهاتتشبی اگرچه است¬شده  یتوص
 یکاررفتته بترا   بته  هاتیاما وجه غال  تشتب  دهدر یرا نشان م دهیپد نیو انزجار از ا یخستگ ینوع که به شود یم دهید
 یابتر  هاتیاز تشتب  شتتر یمناس  رمان امكان استفاده ب نهیبا توجه به زم یآباد دولت نكهیمثبت است. باوجودا عتریطب
محتدود هستتند.    ¬هیت آرا نیما تعداد ارا داشتهر ا یطیمح ستیز یشناس و سازگار با اهداف زبان عتیبه طب یبخش جان
هتا   زبان هستند امتا متأستفانه تعتداد آن    یبرا یدیمف یادب یبه تن آدم کاربردها نینوپا و زم ییها ها به بچه بوته هیتشب
 یزبتان  نهیزم جادیدر ا یادب الیاز صور خ یكیعنوان  را به هیعنصر تشب ازاستفاده  توان ینم جهیکه است و در نت اریبس

 نمود. یرمان معرف نیدر ا یطیمح ستیزبان ز جیکما به ترو یمناس  برا
 
 یبخش . استعاره و جان7-2_7_1 
که از استعاره شده استر استتعاره را   یفیتعر نیتر دارد. عمده یمختلف  یتعار یب غت اس م یاستعاره در کت  سنت 

بتا   دانتد  یرا همتان استتعاره مت    هیاست. ارسطو در کتاب هنر خطابه تشب مانده یبه آن باق که فقط مشبه داند یم یهیتشب
 یعالمان ب غت در عهتد است م   ین ر یاز استعاره مبنا سطوار  یتعر نی( ا711: ص7344 ریعیاخت ف )شف یاندک

در هنگام وضتع    یا است که واژه نیا الجمله یاستعاره ف» دیگو یدر قرن پنجه م ی. عبدالقاهر جرجاندهد یم لیرا تشك
 ریت غ ایت ستپس شتاعر    شده یاط ق م یداللت کند که بهنگام وضع بدان معن یشده باشد و شواهد شناخته یلغت اصل
کته نخستت الزم    یرا به آن لفظ منتقل سازد انتقتال  یمعن نیو ا ردیبه کار بگ یاصل یآن معن ریواژه را در غ نیا شاعر

را بته   زبتان  یگنگ و بت  یها دهیپد توان ی(. به کما استعاره م27: ص 7317 ری)جرجان« است تیمثابه عار نبوده و به
 .دکر یرا جار یها روح زندگ سخن گفتن درآورد و در آن

 یهتا  یژگیو ها دهیبه پد هی( که در قال  استعاره مكنی)جاندارپندار  یانواع استعارهر تشخ انیاز م یبررس نیدر ا     
و   ستلوچ بته کمتا استتعاره     یختال  یدر رمتان جتا   آبتادی  دولت. است¬موردن ر نگارندگان بوده بخشدر یم یانسان
 عتت یطب  یتوصت  یبترا  یو از صتفات انستان   دهتد  یم هانسان جلو هیپا جاندار و هه یرا موجود عتیطب ریبخش جان

 .کند یاستفاده م
در دامتن   نجیت زم( »767)همتانر ص   «رفتنتد  یاش راه م دو سه تن بر پشت خسته نیبود و تنها هم یانگار خال نیزم»

! دندیدرخشت  یبرادران: دب اکبر. چه تند چته تنتدتر مت    از هفت یا پاره( »344)همانر ص  «نشست یکبود غروب فروم
 (374)همانر ص «. تشنه بودند ی. پندارزدند یله م له
. بتام نفتس   شتود  ی. نمودار مت کشد یم رونیتن برف ب ریکه تن از ز هار که بام ی. کبوداشود یکهر که م هار که بام برف»
 (732. )همانر ص «کشد یم
 
  ی. توص3_7_1
. در شتود  یمت  یفیتوصت  یداستان وارد فضتاها  یاصل یها انیدر کنار پرداختن به جر یآباد دولت یطول رمان گاه در
 یهتا  تینگتاه شخصت   نیو همچنت  عتت یطب یهتا  دهیت پد ۀدربار شیاحساسات خو انیبه ب سندهینو فاتیتوص گونه نیا

مثتل   یعت یطب یهتا  دهیپد اریبس تیداستان ما را متوجه اهم یها بخش نیبه ا ی. ن رپردازد یم ها دهیپد نیبه ا یداستان
 .سازد یداردر م یاتیح یوندیپ عتیبا طب شان یکه زندگ یداستان یها تیبرف و زمستان در ن ر شخص

کتدر بتر هتر چته.      یمت ی. گلدیت نما یم هی. هوا همچنان ضخدندیپاش نیبر زم یها که تخم ! برکت! خوشا آنیبرف چه»
تتازه دارنتد. کلمتات همتان کهنته کلمتاتر تتازه         یوگوهتا طعمت   . گفتایکلّه بام به آن  نیجوانانر از ا یسروصدا

 ینیکته از بتال   یهتر ستر   یاند. پنتدار  شده داریها ب ها زنده است. دم زنده. دل . دمندیرو ی. تروتازهر از برف مندینما یم



 3/      بوم گرایانه از رمان جای خالی سلوچ خوانشی زیست 

و  737)همتانر ص  «. انتد  از خود رانتده  یها خمود است. تن افتهیچشه خود  شیپ یاز اشرف ینیشدهر خورج برداشته
732) 
. در همته  یبتدان بلنتد   یبلنتد  نیت . از ادنیغوش کش ایکوتاه به  یبال ک غان. منقار و بال گشاده ک غان. سفرها 
. بازتاب قارقار ک غتان.  دیسف یبر ماهورها اهیس یروازهاکاج و چند سنجد. پ ای. ستیاز چند درخت ن شیب نجیزم

 شتود؟  یمت  داشتان یزود پ نیچه بعد از برفر چنت  یبرا ها هستند که در برف پرواز کنند. ک م نیا یبرا ییک غان گو
 (732به کجا خواهند بود؟ )همانر ص  نیکجا بودند و بعدازا نیازا شیپ
که تكه  ها که دست آن یبرا نجریمردم زم تر شیب یدشتر برا یبه همراه نداشت. اما برا یمرگانر برف جز خوار یبرا
 ایت . هر پتر بترف هتزار دانته گنتدم بتودر       دیبار یسر آخور داشتندر برف همان زر بود که م یو لنگه گاو هید ینیزم

برف نان بتود. نتان    ابانیهمه اهل ب یکه برا نجریمردم زم یراتنها ب بود. چهل گل غوزه. نه رهیز مشت ایهندوانه بود. 
گتذرا بتود.    نیت تتاب آورد. ا  شد یآیوقه را باز هه م یرار تنگ شیسرما ی. سختدیبار یو چه خوش م دیبار یبود که م

را بدانتد. در ستفره    زهایچ نی. مرگانر چندان روزگار گذرانده بود که بتواند اکرد یبهار و عل ر تحمل را آسان م دیام
)همتانر   زد؟یت خ یاز آن جز خاک چته برمت   ؟ی. اما سفره خالرندیبه دندان بگ شیها که او و بچه آمد یم ادیز یزیپر چ
 (721و  777ص 
 
 یریگ جهینت
و نحوه بازتاب  عتیداستان با طب یها تیارتبا  شخص یبه بررس انهگرای¬ستیبوم ز كردیمقاله با توجه به رو نیا در
در طترز   یاصت ح و بتازنگر   كردریرو نیرمان با ا یشده است. هدف از بازخوان در داستان پرداخته یعیطب یها دهیپد

 است. یادب آثاردر  ستیز طیتوجه به مسهله مح تیو تقو عتیتعامل با طب
 طیهتا در داستتان بتا محت     . در بخش اول نوع ارتبا  انستان شد یدر سه بخش بررس عتیرمان به طب سندهیتوجه نو    
 شریختو  یعت یطب ستتگاه یبته ز  یداستتان  یها تیقرارگرفت. نگاه شخص یموردبررس کنندر یم یکه در آن زندگ یعیطب

کنتدر   فاینقش ا یماد یعنوان منبع ها به آن یبرا دکه بتوان یتا زمان عتیاست و طب یانسان یها بر اساس منفعت ینگاه
دارد.  عتیبه طب شیخو یفراتر از منافع ماد یداستان تنها مرگان نگاه نیا یها تیشخص انیاست. در م تیاهم یدارا

همراه است. مرگان  یعاطف وندیاحساس پ یبا نوع یاز منافع ماد یمرگان جدا یبرا یکشاورز نیمسهله حفظ تكه زم
 را نستبت بته   شیختو  یختودر رستالت انستان    یزنتدگ  طیحاکه بتر محت   یاجتماع طیدر طول داستان با توجه به شرا

 .کند یحفظ م یخوب به ستیز طیمح
 شتود  یروستتاها مت   یجیتتدر  یشده در رمان که موجت  نتابود   دهیکش ریدر بخش دوم مسائل و مشك ت به تصو  

روستتا بتدون در    یکشتاورز  ستهیس رییتغ ینادرست برا یها یزیر داستان برنامه نیقرارگرفته است. در ا یموردبررس
 اریت تنهتا در اخت   تیو قرار دادن تسته  ولتو اقدامات ناعادالنه د یریو حساس منطقه کو یمیاقل طین ر گرفتن شرا

افتول رونتق    یدر روستا از عوامل اصتل  نیزم یب یها نینش آفتاب یسخت زندگ تیها بدون توجه به وضع مالا خرده
 و ترک روستا و مهاجرت به شهر است. نجیزم یروستا یکشاورز

توجته   یعت یطب یهتا  دهیپد  یتوص یبرا یب غ عیاز صنا سندهیرمان و استفاده نو یادب یها در بخش سوم به جنبه    
در نگتاه   ستت یز طیاستت. محت   عتت ینسبت بته طب  سندهینو تیبه یهن دنرسی ها¬نمونه نیا یشده است. هدف بررس

 نیت کته در ا  یادبت  هیاست. مفاه یانسان تصفات و احساسا یدارا یگاه یجاندار و حت یغالبا  موجود آبادی¬دولت
از  یستت یز یهتا  دهیت پد انیت ب یبترا  یمثبت هستند. البته گتاه  یمیاغل  مفاه دهندر یرا پوشش م عتیرمان مفهوم طب

 .شود یرا شامل نم هیمفاه نیاز ا یادیدرصد ز فاتیتوص نیشده است اما ا استفاده زین یمنف فاتیو توص ریتصاو
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 ها نوشت یپ
7 .Ecocriticism 

 – 1ر صت   7377 زیی. پتا 7ر ش 5س  رینقد ادبت  ریپژوهش - یفصلنامه علم ر«ینو در نقد ادب یكردینقد بوم گرار رو». زهرا پارساپورر 2
24. 
 .216-775ر ص  7311ر زمستان 6ر ش 7س  ریفصلنامه نقد ادب ر«زمیسیتیاکوکر»مقدمر  ی. داوود عمارت3
( به کوشش دکتر محمود رانیدر ا یو نقد ادب هین ر شیهما نیدر نامه نقد )مجموعه مقاالت نخست« بر بوم نقد یدرآمد»یکاوتر  حی. مس6

 475تا  415(ر ص  7371دفتر اول )تهران: خانه کتابر  ریفتوح
5 .thicse Environmen 

4 .Ecolinguistics 

 
 منابع
االرض  یقت یتطب یبررس ؛یو فارس یعرب یها در رمان ییروستا اتیادب»(؛ 7377)یمندم یروزیو شهرزاد ف هیابراه دیآرمنر س -

 71_7؛ ص  7377 زییر پا6سال دوم. ش  ریقیتطب اتیکاوش نامه ادب ؛«یآباد سلوچ دولت یخال یو جا یشرقاو
تهتران:   كهریآقا زادهر چاپ  ن ر دکتر فردوس گل ریترجمه گروه مترجمان ز ؛یطیمح ستیز یشناس (؛ زبان7375آرن) ریبیاست -

 .یپارس سهینشر نو
مشتهد: جهتاد    كتهر یزادهر چتاپ   وهتاب  نی: مقدمات و مقاالت؛ ترجمته عبدالحست  ستیز طی(. اخ ق مح7312بنسونر جان) -

 .7312مشهدر یدانشگاه
 ر7ستال پتنجهر ش    رینقد ادبت  ریپژوهش _ یفصلنامه علم ؛«ینو در نقد ادب یكردینقد بوم گرار رو(. »7377پارساپورر زهرا) -
 24_1؛ ص  7377 زییپا
 چاپ پنجهر تهران: دانشگاه تهران. لریتجل لی( اسرار الب غۀ؛ ترجمه جل7317عبدالقاهر بن عبدالرحمن) ریجرجان -
 .یتهران: نشر پارس كهریچاپ  ه؛یهست یمردم زی(. ما ن7341)ادیفر دونیحسن و فر ریچهل تنر ام -
 سلوچ؛ چاپ دومر تهران: نشر نو. یخال ی(. جا7347محمود) ریآباد دولت -
 چاپ سومر تهران: نشر آگاه. ؛یدر شعر فارس الی(. صور خ7344محمدرضا) ریکدکن یعیشف -
 رسا. یچاپ چهاردههر تهران: موسسه خدمات فرهنگ نری( مقاومت شكننده؛ ترجمه احمد تد7372فورانر جان) -
و نقتد متتون    لیت تحل ینامه تخصص فصل ؛«یشناخت چ و فلسفه بومسلو یخال یجا(. »7373)یکوپالر عطااهلل و نسترن خسرو -

 .773_15؛ ص  7373 زییر پا27ش  ریفارس اتیزبان و ادب
 نیچهتارم  ؛«یطت یمح ستت یز_ یزبتان  یبررس ای: یاز زبان سبز در اشعار فارس پایی رد»(. 7375)سادات¬عاطفه ریدیرسعیم -

 76._7؛ ص  7375تهرانر آیر  رانریدر مطالعات زبانر ا یکاربرد یها پژوهش یالملل نیکنفرانس  ب


