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چكیده
این مقاله به بررسی نقد بوم زیستی رمان «جای خالی سلوچ» دولتآبادی میپردازد .توجه به طبیعت و محیطزیستت مستهلهای
است که همواره در آثار نویسندگان و شاعران بهصورت آگاهانه و ناآگاهانه بازتاب داشته است .اما نوع توجه به طبیعت در هر
اثر هنری متفاوت است .در برخی آثار تنها بهکارگیری عناصر طبیعی برای بیان عواطت و ابت م مفتاهیه یهنتی هنرمنتد و یتا
بهعنوان ابزارهای زیباییشناختی به کار گرفته میشود .اما آنچه در این پژوهش بیشتتر متوردن ر استت توجته بته طبیعتت در
معنای توجه به مسهله محیطزیست و دغدغههای آن و بررسی نوع رابطه ادبیات با طبیعت استت .بته ایتن من تور ادبیتات سته
رویكرد را معرفی میکند .رویكرد نخست _7نقد بوم زیستی  _2نقد اخ ق زیستمحیطی  _3زبانشناسی محتیط زیستتی .در
مقاله پیش رو از رویكرد نقد بوم زیستی برای بررسی ارتبتا ایتن رمتان بتهعنتوان یتا اثتر ادبتی و مستائل زیستتمحیطتی
استفاده شده است .به کما این رویكرد چگونگی بازتتاب محتیطزیستت در رمتان دولتتآبتادی و نتوع نگتاه او بته طبیعتت
موردبررسی قرار میگیرد .بر اساس نتایج بهدست آمده از بررسی رمان به کما رویكرد نقد بتوم زیستتیر رمتان «جتای ختالی
سلوچ» را میتوان در زمرهی آثاری دانست که نسبت به طبیعت و مسائل زیستمحیطی نگاهی حساس و دقیق دارد و بازتتاب
مسائل و مشك ت پدید آمده در ارتبا با محیطزیست در دوران اخیر را میتوان در آن مشاهده کرد.
واژگان کلیدی :دولتآبادیر طبیعتر نقد بوم زیستیر زمین

 .1مقدمه
انسان با رشد تكنولوژی و با در اختیار گرفتن ماشینها و پیدایش و تقویت اندیشه اومانیسه که به ستب آن ختود را
محور همه جهان دانستر دست به تخری محیطزیست و بهرهکشی هر چه بیشتر از طبیعت زدر تا جایی که حیتات
خود و همه موجودات کرهی زمین را در معرض خطر قرارداد .و انستان متدرن بتا بحتران جدیتدی بته نتام بحتران
محیطزیست روبهرو شد .به دنبال این مسهله در نیمه دوم قرن بیسته شاخههای مختل علوم تجربی و انستانی بترای
حل این مشكل هر یا به فراخور رشته خویش به فكر ارائه راهحلهایی افتادند .مباحث (نقد بوم زیستیر نقد اخ ق
زیستمحیطی و زبانشناسی محیط زیستی) رویكردهای سهگانه ادبیات در نگاه به مسهله محیطزیست است .ادبیتات
به کما این رویكردها ت ش میکند به نقد و اص ح دیدگاههای مختل حوزه ادبی در مورد محیطزیست بپردازد و
اندیشههای دوست دار محیطزیست را جای گزین اندیشههای قبلی نماید .در این قسمت بته معرفتی و توضتیح سته
دیدگاه مذکور میپردازیه:
 .7-7نقد بوم زیستی :|7
نقد بوم زیستی برای نخستین بار در سال  7711می دی توسط ویلیام روکرت ابداع شد .پس از تشكیل نشستهای
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سالیانه درزمینهٔ ادبیات و محیطزیست در آمریكار در ستال  7772انجمتن ( )ASLEمطالعتات در حتوزه ادبیتات و
محیطزیست را شروع کرد .نقد بوم زیستی مطالعهای بینارشته ای است که روابتط میتان ادبیتات و محتیط فیزیكتی و
بیولوژیكی اعتنا دارد و بدین نكته خاص آگاه است که فعالیتهای بشری به بدترین وجهی به محیط اطرافش صتدمه
میزند .در ایران عمر این نوع نقد به یا دهه نیز نمیرسد و توجه به مسهله محیطزیست در ادبیتات فارستی تقریبتا
مغفول مانده است و تنها چند پژوهشگر به این موضوع پرداختهاندر از مقاالتی که در معرفی نقتد بتوم گترا بته زبتان
فارسی نوشتهشدهر مقاله «نقد بوم گرار رویكردی نو در نقتد ادبتی» از زهترا پارستا پتور 2و «اکوکریتیستیزم» از داوود
عمارتی مقدم  3و «درآمدی بر بوم نقد» از مسیح یکاوت  6را میتوان نام برد.
 .2-7نقد اخ ق زیستمحیطی :5
اخ ق محیطزیستر شاخهی جدیدی از اخ ق فلسفی استر که به بررسی روابط اخ قی میان آدمها و محیطزیست
پیرامونشان میپردازد« .یا اخ ق آگاه به محیطزیست آن است که به این واقعیت که فردِ موجود زندهر ختواه از هتر
نوع که باشدر خود جزئی از محیطزیست خویش استر توجه کامل کند و به آن در هنگام تدبیر پیرامون اقداماتی کته
احتمال دارد بر آن موجود تأثیر بگذاردر وزن و اهمیت کامل بدهد( ».بنسون جانر  :7312ص ) 77
 .3-7زبانشناسی محیط زیستی :4
این ترکی دربارهی محیطزیست و زبان است .زبان چگونگی تفكر ما دربارهی جهان را تحت تتأثیر قترار متیدهتد.
بنابراین زبانشناسی زیستمحیطی عبارت است از نقد اشكالی از زبان که به تخری محیطزیستت دامتن متیزننتد و
کما به جستوجوی اشكال جدیدی از زبان که افراد را به حفاظت از جهان ترغی میکننتد( .آرن استتیبیر :7375
ص )77
 .2روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله روش توصیفی – تحلیلیر بر پایهی مطالعتات کتابخانتهای استت کته بتا بته کتار گترفتن
رویكرد نقد بوم-زیستیر ت ش شده بازتاب مسائل و دغدغههای زیستمحیطی دوران معاصر و همچنین برختورد و
واکنش انسانها نسبت به این موضوعات که در رمان «جای خالی سلوچ» به نگارش درآمده نقد و تحلیل شود.
 .3پیشینه پژوهش
رمان «جای خالی سلوچ» دولتآبادی یكی از مههترین رمانهای این نویسنده بته شتمار متیآیتد .ایتن رمتان توجته
بسیاری از منتقدان و پژوهشگران را جل کرده و نقدهای بسیاری را به خود اختصاص داده است .بهطتور مشتخ
در نقد این داستان مقاالتی منتشرشده است؛ از این میان میتوان به دو مقاله که به مؤلفههای بومی داستان نگتاه ویتژه
داشته¬اند اشاره کرد:
 مقاله «جای خالی سلوچ و فلسفه بومشناختی» نوشته دکتر عطااءهلل کوپال و خانه نسترن خسرویر این پژوهش بترمبنای فلسفه بومشناختی آرنی نیس بهعنوان یا رویكرد نقد ادبی به بررسی رمان جای خالی سلوچ پرداختته استت.
نویسنده مقاله بر این عقیده است که فلسفه بومشناختی ژرف قابلیتت تبتدیلشتدن بته یتا رویكترد ادبتی را دارد و
میتواند جای خالی ناگفتههای بسیاری را که خارج از رویكرد نقد ادبی زیستمحیطی به شمار میآیدر پر کند.
 مقاله «بررسی تطبیقی االرض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولتتآبتادی» نوشتته ستید ابتراهیه آرمتن و شتهرزادفیروزی مندمی .در این مقاله به موضوع ادبیات روستایی بهصورت تطبیقی از من ر مكت آمریكایی توجه شده استت
و سنتها و آداب و عناصر روستانشینی و فرهنگ بومی در هر دو رمان موردبررسی قرارگرفته است.
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 .6زندگی و آثار دولتآبادی
محمود دولتآبادیر نویسندهر فیلهنامهنویس و نمایشنامهنتویس ایرانتی در  71مترداد  7377در روستتای دولتتآبتاد
سبزوار به دنیا آمد .تحصی ت ابتدایی را در این روستا گذراند .وی در مورد تحصتی تش چنتین متیگویتد« :بعتد از
دوره ابتدایی ادامه کار بود به نحو شاخ تر تا سالهای بعد از  7363_66که دو_ سه سالی متفرقته درس خوانتدم و
این در حالی بود که یكی _ دو کتاب هه چاپ کرده بودم و دیگر برای همیشه کس عله و دانش را کنتار گذاشتته»
(چهل تن و فریادر :7341ص  .)717آشنایی او با ادبیات جدیتد در همتان روستتای دولتتآبتاد از زبتان افترادی کته
گرایشهای سیاسی داشتندر با آثار نویسندگانی چون صادق هدایتر صادق چوبا و بزرگ علوی و نصرت رحمتانی
آشنایی به وجود آمد (همان :ص  .)711دولتآبادی پیش از آمدن به تهران کارهای مختلفی ازجمله کتار روی زمتین
کشاورزیر کار در کفاشی و کارخانه پنبه و  ...را تجربه کرد .وی پس از آمتدن بته تهترانر در ستال ( 7361ه ش) در
ک سهای تهاتر آناهیتا شرکت کرد و در همان سالها بازی در نمایش «ش های سفید» اثتر داستایوفستكی را تجربته
کرد .داستان «ته ش » نخستین اثر دولتآبادی است ..وی پس از نگارش داستتان تته شت ر داستتان ادبتارر هجترت
سلیمانر الیههای بیابانر سفر و  ...را به رشته تحریر درآورد .در سال ( 7361ه ش) نگارش رمان کلیدرر معروفتترین
اثر خود رار آغاز کرد و در سال ( 7342ه ش) تحریر آن را به پایان رسانید .رمان جای خالی سلوچ یكی دیگر از آثتار
معروف دولتآبادی است که در فاصله سالهای ( 7353ه ش) تا ( 7351ه ش) به نگارش درآمد.
 .5رابطه انسان با طبیعت در رمان جای خالی سلوچ
در این پژوهش موضوعات مربو به طبیعت به مقولههای مختلفی تقسیهبندی شدهاند .در اولین مقولته موردبررستی
به ارزیابی اساس ارتبا شخصیتهای داستانی و نحوه¬ی تعامل آنها با طبیعت پرداختهشده است .در این بخش بته
دنبال پاسخ به این پرسش هستیه که آیا طبیعت در نگاه شخصیتهای داستانی که روستانشین هستند و زندگی آنهتا
با آن پیوندیافته است به سب منافعی که برای ایشان در پی دارد ارزشمند است یا بهخودیختود و بتدون توجته بته
سود و زیان انسانها دارای ارزش است.
 .7-5رابطه شخصیت اصلی رمان (مرگان) با طبیعت
اولین مقوله موردبررسی شخصیت اصلی و محوری داستانر مرگان و ارتبا او بتا محیطتی استت کته در آن زنتدگی
میکند .مرگان تنها شخصیت داستان است که زمین برای او معنایی متفاوت از آنچه دیگران در یهن میپندارندر دارد؛
برای او تكه زمینی که در آن کشت¬وکار میکند همچون بخشی از هویت وی جداییناپذیر است .اهمیت نگهداشتن
آن تكه زمین برای مرگان به خاطر منفعت مادی نیست؛ او خودش میداند که این زمین نمیتواند نان او و بچههتایش
را بدهد اما همچنان حفظ آن یكی از اصلیترین مسائلی است که مرگان در طول داستان بر آن پافشاری میکند:
انگار همه زندگانی او روی همین تكه زمین سوار شده بود و این پاره زمین ستونی بود که او را سر پا نگه میداشت.
وهه! تن نمیخواست بدهدر اما این را هه نمیخواست باور کند که سماجتشر بیشتتر یتا حالتت روحتی استت.
باوجوداین خود مرگان بهتر از دیگران این را حس میکرد که خدازمینر چنان دیمساری نیست که بتواند نتان مرگتان
و بچههایش را بدهد .تنها یكدندگی خود را انگار مرگان میآزمود! (دولتآبادیر )246 :7347
مرگان حتی زمانی که در خدازمین مأموران امنیه و ثبتاحوال به همراه جمعیتی از مردم زمینج ایستادهاند و ستعی در
متقاعدکردن او برای فروش زمینش دارندر بر سر حرف خود ایستاده و در برابر تهدیدهای پسرشر ابراو مبنی بر دفتن
کردن او در گودال همچنان تردیدی به خود راه نمیدهد تا در آخر ابراو او را بر تراکتور میبندد:
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«مرگانر آیا سنگ نشده بود؟! حتی به نفرین هه ل نگشود .ابتراور الشتهی متادر را از گتودال بیترون کشتاند و بتا
تراکتور بست .شمرر روی جایش نشست و آهن را به راه انداخت و اهترم گتاوآهن را
ریسمانی او را به بدنه
زد» (همانر ص .)627
توصی راوی از زمین هنگامیکه مرگان بر سر زمین به ن اره ایستادهر توصیفی جاندارانگارانه است .گویی آن زمتین
در چشه مرگان چیزی فراتر از یاتكه خاک و ههپایه¬ی انسانی زنده است:
«زمینر افتاده بود .مثل تن یا آدم .خسته .سفره وار .جوری که حاال مرگان داشت زمین را میدیدر هرگز ندیده بود.
در نگاه او زمین جاندار مینمود .زنده» (همانر ص .)345
نگاه مرگان به طبیعت همواره بهطور مستقیه به مسهله زمین محدود نمیشود؛ او به همه عناصر طبیعی (آسمانر برفر
خاکر آفتابر دشت  )...نگاهی همراه با شوق و ع قه دارد و به آنها عشق میورزد:
نگاه میکرد مرگان .سپیدهدم آسمانر در پوشش برفر سفیدتر مینمودر روشنایی خوشرنگ .از آنگونه رنگ کته بته
هیچچیز مانند نبود .تنها با چشه و نگاه نمیشد حسش کرد .بتا جتان بایتد متی دیتدیش دردمنتدر مترهه را چگونته
میبیند؟ تشنه آب را چگونه؟ مرگانر برف را همانگونه حس میکترد .بته هتوش اگتر در چهتره زن متینگریستتیر
بازتاب سپیدهدم برفی را میتوانستی در آن ببینی :جنبشی .حالی نو .احساس اینكه چیزیر چیزهتایی داشتتند عتوض
میشدند .پندار اینكه تخمههای عل ر عل های رنگارنگ با نمایی که برف به خاک میدادر به خود میآمدنتد .پنتدار
جنبش این تخمههار زیرخاکی که سراسر زمستان را سرد و خشا و اخمو در خود چمبرک زده بودنتدر پنتدار اینكته
خاک ل تازه میکندر پندار آفتابی که از پی برف برخواهد تافت؛ پندار عرعر چارپایان و هی¬هی چوپانتان و دودی
که از تنور خانههای مردم بر میخاست؛ پندار اینكه خه ابروهای مردمان به هجوم پیاپی خندهها فتح میشتد؛ مرگتان
را دیگرگون میکرد (همانر ص .)727
 .2-5طبیعت در نگاه سایر شخصیتها
معیار شخصیتهای دیگر داستان در تعامل با محیطزیست پیرامونشانر بر اساس منفعت انسانی بنانهاده شتده استت.
طبیعت در یهن آنها به این جهت ارزشمند است که عاملی برای گذران زندگی و کس درآمد محسوب میشتود و
اگر بنا به دالیلی نیازهای مادی آنها را فراهه نكندر در ن ر آنها بیاهمیتت جلتوه متیکنتد .بته همتین دلیتل وقتتی
خرده¬مالاها به آفتابنشینها پیشنهاد خرید زمینهای خدازمین را در قبال اندک پولی میدهند بهآسانی میپذیرنتد:
«ابراو به مادر گفت :من هه خیال دارم سهه خودم را به ساالر و شریاهایش واگذار کنه و پتولش را بگیترم .چقتدر
مثل شیپیش توی این ژنده پارهها بلوله؟ میخواهه بروم شهر و برای خودم یا شلوار کمری بخرم .آدم که بتا تنبتان
پارهپوره نمیتواند باالی تراکتور کار کند» (همتان :ص  )217مترادر پستر صتنهر در گفتتوگتو بتا مرگتان در متورد
خدازمین میگوید« :غمش را مخور خاله مرگان! آن زمینهای بایرر همچو چیزی هه نبود .آدم تویش متیستوخت و
نانش را هه درنمیآورد .بگذار برود از کله خواجه هه آنطرف تر!» (همان :ص )664
 .4تخری محیطزیست در رمان جای خالی سلوچ
دومین مقوله ایکه در این نوشتار به آن پرداختهشده استر بحث نابودی تدریجی روستاها به سب سیاستهای غلط
در راستای طرح اص حات ارضی و عدمحمایت دولت از محصوالت تولیدی کشاورزان بود که موج بتیانگیزگتی
کشاورزان برای تولید محصول جهت رساندن به بازارهای مصرفی و رها کردن زمینهتای زراعتی و روی آوردن بته
شهرها میشد.
 .7-4اص حات ارضی
کشاورزی ایران در فاصله سالهای  7351_7332ش دستخوش دگرگونی کیفی ع یمی گردید که ناشی از اثرات
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پردامنه برنامه اص حات ارضی دهه  7361ش .بودر برنامهای که در محور انق ب سفید قرار می¬گرفت .وجه تولیتد
دهقانی «سهه بری» که قرنها و شاید هزارهها در ایران مرسوم بود بتا برنامته اصت حات ارضتی در طتول یتا دهته
دستخوش دگرگونی سریعی شد و جای خود را به کشاورزی سرمایهداری داد کته تتأثیرش بتر زمتینداریر ستاختار
طبقاتی روستاها و عملكرد کشاورزی بسیار بارز و عمدتا منفی بود .مرحله اول اصت حات ارضتی در  7362ش .بته
اجرا درآمد .بهموج این برنامه مالكیت بزرگ مالكان به حداکثر یا روستا محدود شتد و دولتت بقیته امت ک هتر
مالا را با در ن ر گرفتن میزان مالیاتی که مالا قب بابت آن میپرداخته میخرید و بعد امت ک را بته دهقانتانی کته
حق نسق داشتند و با مالا در رابطه «سهه بری» بودند میفروخت (خوشنشینها و دهقانان بدون حق نسق در ایتن
مرحله صاح زمین نشدند) .مرحله دوم اص حات ارضی که به موج آنر ع وه بتر مالتار زن و فرزنتدان او نیتز
میتوانستند هر کدامر یا پارچه آبادی را به خود اختصاص دهند .زمینهای زیر کشت ماشتینی و بتامهتا از شتمول
قانون اص حات معاف شدندر مالكان حق داشتند زمین را به اجاره بدهندر بفروشتند یتا آن را میتان ختود و دهقانتان
تقسیه کنندر حق نسق دهقانان را بخرندر یا با آنها شرکت سهامی زراعتی تشتكیل بدهنتد .مرحلته ستوم اصت حات
ارضی همه زمینهایی که در مرحله دوم در دست مالكان باقیمانده بودر به دهقانان اجاره داده شد و دهقانان خردهپتا
زیاد شدندر اما دولت در ضمنر زمینهای بزرگ زیر کشت ماشینی و شرکت سهامی زراعتی شتامل چنتد دهكتده و
کشاورزی صنعتی در مساحتهای بزرگ را تشویق نمود .دلیل موفق¬نبودن اص حات ارضیر آن است کته نیمتی از
خانوارهای روستانشین مشمول قانون اص حات ارضی نشدند چون قرارداد رسمی سهه¬بتری نبستته بودنتد و حتق
نسق نداشتند .اکثریت دهقانانی که صاح زمین شدند قطعه زمینهای کوچا و نامرغوبی به دست آوردنتد و نیمتی
از زمینها اصوال تقسیه نشد و در اختیار بزرگ مالكان باقی ماند .مالكیت مالا غای تا حد زیادی تعدیل شد امتا از
بین نرفت .دهقانان صاح نسق دارای زمین شدند اما با این مالكیتر تنها حداقل معیشت خود را تتأمین متیکردنتد؛
چون بنا به برآوردهای آن زمان برای تأمین معیشت یا خانواده دهقانر حداقل  1هكتار زمین الزم بتود .عمتدهتترین
پیامد اص حات ارضی آن بود که دولت قدرت سیاسی خود را جایگزین قتدرت زمتیندار در روستتا کترد( .فتورانر
)612 :7372
در جای خالی سلوچر دولتآبادی در خ ل حوادث داستان نشان میدهد که ماشینی شدن کشاورزی در روستای
زمینجر نهتنها موج افزایش تولید کشاورزی نشد بلكه ورود تكنولوژی جدید به روستا و استفاده از مكینته موجت
خشا شدن قناتها و درنتیجه افول کشت و زراعت در زمینج و اعتراض عدهای از روستاییان به این مسهله شد.
«مكینه آب قنات را نص کرده و خودش هه بیشتر از ماندهی آب قناتر آب باال نمیدهد .آخرر زمین کتویری آبتش
کجا بود؟! امسالر زودتر از هرسال باید کولهبارمان را ببندیه و راه بیفتیه» (دولتآبادیر :7347ص .)636
«عباس شنیده بود که مكینه تا نافگاه زمین فرو میرود و آب را بتاال متیکشتد .میترزا و ستاالرر حتاال چنتدنفری را
گذاشته بودند چاه بكنند .خبرش بود که تازگیها چندتایی خردهمالا دیگتر هته جرئتت یافتته و در مكینته شتریا
شدهاند .هرکدامر یكی دو ساعت .اما بیشتریها نهتنها شریا نشده بودندر بلكه نارضتایتی ختود را هته از زمزمته بته
صدا کشانده بودند .حرفشان هه این بود که مكینهر کاریز را میخشكاند .و کاریز که بخشكدر زمینهای آن بته صتنار
هه نمیارزد میگفتند " :معنایش این است که وقتی مكینه میآیدر ما بایتد کولتهبارمتان را بترداریه و از ایتن والیتت
برویه!"» (همانر ص )317
 .2-4عدمحمایت دولت از محصوالت تولیدی کشاورزان
سیاستهای دولت در قیمتگذاری محصوالت کشاورزی به نفع مصترفکننتدگان شتهری بتود کته قیمتت فتروش
محصوالت کشاورزی خاصه گندم را کمتر از هزینه تمامشده تولید تعیین میکرد .دولت به جای اص ح ن تام توزیتع
تنها  5/5درصد قیمت فروش نهایی محصوالت کشاورزی را به دهقانان میپرداخت درحالیکته بته عمتدهفتروشر66
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درصدر به خردهفروش  37درصد و برای حملونقل  77/5درصد پرداخت¬میشد .دهقانتان بتا ایتن حستاب انگیتزه
چندانی برای تولید بهمن ور فروش نداشتند؛ به همین سب بیشتر محصوالتی میکاشتند که اساسی نبتود یتا زمتین را
بدون کشت رها میکردند درحالیکه نیاز وارداتی ایران روزبهروز بیشتر میشد( .فورانر  :7372ص )611
دولت¬آبادی این مشكل را در خ ل گفتوگوی دو تن از شخصیتهتای داستتان (کرب یتی دوشتنبه و ستاالر) بته
توصی میکشد:
یكی هه اینكه نرخ غله پایین است .این از هر چیزی مههتر است .گندم را منی کمتر از سه تومن باید فروخت .بترای
خردهمالا صرف نمیکند بیش از خوراک ساالنهاش بكارد .هر کس زمین و کمی آب داردر بهانتدازه خوردوختوراک
خودش میکاردر مگر فصل درور چقدر از محصول را میتواند مزد دروگر بدهد؟ کسی هه که زمین نداردر باید بترود
و از تاجر گندم بخرد .همان گندمی را که دولت از دولتهای دیگر میخرد و به تاجر میفروشتد .خریتد گنتدم هته
باالخره پول میخواهد و پول را باید از جایی پیدا کرد .آفتابنشین زمینج از قِبَل کی میتواند پول پیدا کنتد؟ از قِبَتل
خردهمالا؟ خردهمالا که دستوبالش بستهشده .حصار شده .این است که زمیتنج دارد از هته متیپاشتد .جتوانهتا
بازوهایشان را میبرند جای دیگری بفروشند .شاید بعضی هاشان هه دیگر برنگردند (دولتآبادیر :7347ص )373
دولتآبادی با توصی خشا شدن کاریز شوراب و حلقه چاهی که یكی از چاههای زنجیرهای کاریز شوراب بتود و
همراه کردن این ماجرا با توصی سرانجام غهانگیز شهمیر آسیابانر ناراحتی و حسترت ختویش را از آنچته بتر ستر
زیستگاهش میآیدر بهخوبی به تصویر میکشد .گویی سرنوشت شهمیر پیر همان سرنوشت طبیعتی استت کته متورد
بیتوجهی قرارگرفته:
این حلقه چاهر که حاال آبش خشاشده بودر در یاد عباس یكی از چاههتای زنجیترهای کتاریز شتوراب بتود .کتاریز
شوراب پیش از اینكه بخشكدر آسیاب کهنه کال را میچرخاند .و شورابر فقط به درد همین کار میخورد .چون آب
شورر در زمین شورر تنها میتواند سنگ آسیاب را بچرخاند .اما آب کاریز شوراب که که شدر آسیاب کهنه هه از کار
افتاد .و پیش از اینكه آسیاب کهنه از کار بیفتدر سروکله یا آسیاب موتوری در قلعه دبیدر باالدست زمینج پیدا شد و
مردمر بار خود را به آن آسیاب بردند .این شد که در آسیاب کهنه شوراب بسته شد و شهمیر آستیابان بته دبیتد کتوچ
کرد .شهمیر پیر بود دیگر کاری از او ساخته نبود .کور هه شد .عباس همراه داییاش موال امتان پیلتهورر گهگتاه او را
در کوچههای دبید دیده بود که عصایی به دستر از کنار دیوار میرود و قصههای قدیمی را به شعر میخواند (همانر
ص .)314
 .1کاربرد ادبی پدیدههای طبیعی
در سومین مقولهر پدیدههای طبیعی در رمان از دید ادبی و صور خیال بررسیشده است .نویسنده¬ی رمان پدیدههای
مختل زیستی را به همراه سطوح متنوع ادبی مورداستفاده قرار داده است .در پارهای از مواردی که عناصر طبیعی در
متن کاربرد ب غی پیدا میکندر هدف اصلی بیان مفاهیه انسانی و غیرطبیعتی استت امتا نویستنده بته جهتت اغتراض
زیبایی¬شناسانه و یا رساتر کردن مفاهیه فكری و عاطفی در یهن مخاطبان اثر از نامها و پدیدههتای طبیعتی استتفاده
میکند که چندان با هدف این پژوهش که توجه به مسهله محیطزیست استر مناسبت ندارد و تنها با یکر چند نمونته
از آن میگذریه .اما آنچه به این رمان قابلیت بررسی از دیدگاه نقد بوم¬زیست¬گرایانه متیدهتدر عت وه بتر مستهله
توجه به حفظ زمینهای روستایی و مطرح کردن مشك ت محیط روستار نگاه هنری دولتآبادی به طبیعت و استفاده
از استعارهها و تشبیهات و توصیفات و  ...برای بیان پدیدههای طبیعی است.
هدف ما از بررسی استعارهها و تشبیهات و  ...که در ارتبا با طبیعت بهکاررفته استر رستیدن بته نتوع نگترش و
نحوه دیدگاه نویسنده در مورد طبیعت است .اینكه آیا طبیعت در یهن او جاندار است و یا به چه پدیدهها و مفاهیمی
تشبیه و چگونه توصی شده است .زبان¬شناستان بتر ایتن بتاور هستتند کته در بیشتتر زبتانهتا شتناخت انستان از
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محیطزیست بهگونهای است که آن را همانند پدیدهای بیجان و بیپایان در خدمت و تحت تسلط ختود متیپنتدارد؛
بهبیاندیگر انسان را محور بیچونوچرای جهان هستی میداندر کاربرد زبان نیز در راستای همتین شتناخت صتورت
میپذیرد .بر مبنای همین اصل متوجه میشویه که در کاربرد غیرادبی زبتان فارستی نیتز انتختاب واژههتار ضتمایر و
ساختارهای زبانی و  ...بهگونهای ناسازگار و در جهت تخری طبیعت هستند (میرستعیدیر  )3 :7375در ایتن راستتا
زبان ادبی از قابلیتی خاص برخوردار است و به کمتا تشتبیهات و استتعارات و جتانبخشتی متیتوانتد طبیعتت را
موجودی جاندار بنماید و نقش مهمی در شكلگیری نگاه انسانها نسبت به طبیعت داشته باشد.
زبان دولتآبادی در رمان «جای خالی سلوچ» بهوسیله¬ی کاربرد انواع تشبیهات و استعارات و جانبخشی تبدیل
به زبانی شده که در آن طبیعت زنده است و از این ن ر دارای ویژگیهتای متوردن ر زبتان¬شناستان استت و یهتن
خوانندگان را بهسوی نگرشی متفاوت از نگاه عادی و روزمره به طبیعت هدایت میکند.
 .7-1به کار بردن عناصر طبیعی همراه با استعارهها و تشبیهات برای بیان مفاهیه انسانی
دولتآبادی در جایی از رمان به کما هنر نویسندگی خویش برای ملمتوس کتردن احساستات و تردیتدهای یهنتی
عباس با بهکارگیری استعاره¬ی مكنیه او را به درخت تشبیه میکند« .گرچه حرفهای ابراو هنوز چنان قوتی نداشت
که او را از جا برکنتدر امتا دل ورخاستته متیشتد .ریشته¬ی او را نمتیتكانتد امتا شتاخ و بترگش را متیجنبانتد».
(دولتآبادیر :7347ص )213
در نمونۀ زیر نیز برای توصی حال و هوای آدمهای داستان است که از عناصر طبیعی استفاده میکند.
«آدمها یكنواختی هر شبه را شكسته بودند و رفتارشان رنگ و بوی تازهای به خود گرفته بود .مثتل وقتتیکته آفتتاب
صبح پاییز روی شاخ و برگ بوتهها بتابد .پوسته سرد و خشكی که دائه یكایا آدمهتا را در ختود نگتهداشتته بتودر
داشت ترک برمیداشت و آنها میرفتند تا از پوستینه به¬در آیند» (همانر ص )215
 ...برای بیان مفاهیه طبیعی

 .7-7-1بهکارگیری استعارهها و تشبیهات و جانبخشی و توصی
 .7-7_7_1تشبیه
«تشبیه یادآوری همانندی و شباهتی است که از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مختل وجتود داردر چنانكته گفتتهانتد
تشبیه اخبار از «شبه» است و آن عبارت است از اشتراک دو چیز در یا یا چند صفت» (شتفیعی کتدکنیر :7315ص
« .)53از رهگذر تشبیه چیزهای گنگ و عناصر بیزبان طبیعت به سخن گفتن درمتیآینتد و در جمتادات زنتدگی را
احساس میکنیه و اضداد با یكدیگر التیام پیدا میکنند» (همانر .)13تشبیه یكی از ابزارهای ب غی استت کته توستط
نویسنده در ارتبا با طبیعت به کار گرفتهشده است و با بررسی آن  _7بته نتوع نگتاه نویستنده در متورد طبیعتت از
رهگذر مشبهبههای به کار گرفتهشده برای آن پی میبریه _2 .و به میزان تأثیر تشبیهات بهعنوان یكی از صورتهتای
ادبی در جانبخشی به طبیعت میپردازیه.
«همپای مرگانر یكایا بوتهها را چون بچههای نوپایی میپاییدندر بزرگشان میکردند و تا پای بار میرساندند .چشته
شوقر به بار هر بوته»( .دولتآبادیر  :227ص «)7347زمین افتاده بود مثل تن یا آدم .خستته .ستفره وار( ».همتانر
ص .)345
«رودر در هفت شاخه؛ هر شاخه اژدهایی پیرر نرم و خاموش میخزید» (همانر ص .)31
«زمستان میگذشت .زمستان کند و آرام قاطری پاها در بات ق گیرکرده .جان میکند و میگذشتت .دیگتر کمرشتكن
شده بود» (همانر ص « .)777برف  ...هنوز میبارید .اما نه پرکوب .سپیدهدمر ضربش گرفتهشده بود .سبا میباریتد.
پرهای کبوتر .چرخ میزدند و مینشستند» (همانر ص .)777
«خدازمینر بر گردهگاه ریگ .زمینی شی و ماسهای .صاف و نرمر چون شتكه مادیتان .بتایر و بتادگیر» (همتانر ص
.)277
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بسامد تشبیهات مورداستفاده برای توصی طبیعت در این رمان چنتدان زیتاد نیستت امتا در همتین چنتد نمونته
تشبیهاتی که یکر شدر میبینیه که در اغل تشبیهاتر پدیدههای طبیعی بهوسیلهی مشبه¬به¬هایی با بار معنایی مثبت
توصی شده¬است اگرچه تشبیهاتی مانند تشبیه سرمای زمستان به قاطری که پاهایش در بات ق گیرکرده نیز در متن
دیده میشود که بهنوعی خستگی و انزجار از این پدیده را نشان میدهدر اما وجه غال تشتبیهات بتهکاررفتته بترای
طبیعتر مثبت است .باوجوداینكه دولتآبادی با توجه به زمینه مناس رمان امكان استفاده بیشتتر از تشتبیهات بترای
جانبخشی به طبیعت و سازگار با اهداف زبانشناسی زیستمحیطی را داشتهر اما تعداد این آرایته¬ محتدود هستتند.
تشبیه بوتهها به بچههایی نوپا و زمین به تن آدم کاربردهای ادبی مفیدی برای زبان هستند امتا متأستفانه تعتداد آنهتا
بسیار که است و در نتیجه نمیتوان استفاده از عنصر تشبیه را بهعنوان یكی از صور خیال ادبی در ایجاد زمینه زبتانی
مناس برای کما به ترویج زبان زیستمحیطی در این رمان معرفی نمود.
 .2-7_7_1استعاره و جانبخشی
استعاره در کت سنتی ب غت اس می تعاری مختلفی دارد .عمدهترین تعریفی که از استعاره شده استر استتعاره را
تشبیهی میداند که فقط مشبهبه آن باقیمانده است .ارسطو در کتاب هنر خطابه تشبیه را همتان استتعاره متیدانتد بتا
اندکی اخت ف (شفیعیر  :7344ص )711این تعری ارسطو از استعاره مبنای ن ری عالمان ب غت در عهتد است می
را تشكیل میدهد .عبدالقاهر جرجانی در قرن پنجه میگوید «استعاره فیالجمله این است که واژهای در هنگام وضتع
لغت اصلی شناختهشده باشد و شواهدی داللت کند که بهنگام وضع بدان معنی اط ق میشده ستپس شتاعر یتا غیتر
شاعر این واژه را در غیر آن معنی اصلی به کار بگیرد و این معنی را به آن لفظ منتقل سازد انتقتالی کته نخستت الزم
نبوده و بهمثابه عاریت است» (جرجانیر  :7317ص  .)27به کما استعاره میتوان پدیدههای گنگ و بتیزبتان را بته
سخن گفتن درآورد و در آنها روح زندگی را جاری کرد.
در این بررسی از میان انواع استعارهر تشخی (جاندارپنداری) که در قال استعاره مكنیه به پدیدهها ویژگیهتای
انسانی میبخشدر موردن ر نگارندگان بوده¬است .دولتآبتادی در رمتان جتای ختالی ستلوچ بته کمتا استتعاره و
جانبخشیر طبیعت را موجودی جاندار و ههپایه انسان جلوه میدهتد و از صتفات انستانی بترای توصتی طبیعتت
استفاده میکند.
«زمین انگار خالی بود و تنها همین دو سه تن بر پشت خستهاش راه میرفتنتد» (همتانر ص « )767زمیتنج در دامتن
کبود غروب فرومینشست» (همانر ص « )344پارهای از هفتبرادران :دب اکبر .چه تند چته تنتدتر متیدرخشتیدند!
لهله میزدند .پنداری تشنه بودند»( .همانر ص )374
«برف بامهار کهکهر که میشود .کبودای بامهار کهکه تن از زیر تن برف بیرون میکشد .نمودار متیشتود .بتام نفتس
میکشد»( .همانر ص )732
 .3_7_1توصی
در طول رمان گاهی دولتآبادی در کنار پرداختن به جریانهای اصلی داستان وارد فضتاهای توصتیفی متیشتود .در
اینگونه توصیفات نویسنده به بیان احساسات خویش دربارۀ پدیتدههتای طبیعتت و همچنتین نگتاه شخصتیتهتای
داستانی به این پدیدهها میپردازد .ن ری به این بخشهای داستان ما را متوجه اهمیت بسیار پدیدههتای طبیعتی مثتل
برف و زمستان در ن ر شخصیتهای داستانی که زندگیشان با طبیعت پیوندی حیاتی داردر میسازد.
«چه برفی! برکت! خوشا آنها که تخمی بر زمین پاشیدند .هوا همچنان ضخیه مینمایتد .گلیمتی کتدر بتر هتر چته.
سروصدای جوانانر از این کلّه بام به آن یا .گفتوگوهتا طعمتی تتازه دارنتد .کلمتات همتان کهنته کلمتاتر تتازه
مینمایند .تروتازهر از برف میرویند .دمها زنده است .دم زنده .دلها بیدار شدهاند .پنتداری هتر ستری کته از بتالینی
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برداشتهشدهر خورجینی از اشرفی پیش چشه خود یافته است .تنها خمودی از خود رانتدهانتد»( .همتانر ص  737و
)732
بال ک غان .منقار و بال گشاده ک غان .سفرهای کوتاه به یا غوش کشیدن .از ایتن بلنتدی بتدان بلنتدی .در همته
زمینج بیش از چند درخت نیست .یا کاج و چند سنجد .پروازهای سیاه بر ماهورهای سفید .بازتاب قارقار ک غتان.
ک غان گویی برای این هستند که در برف پرواز کنند .ک مها برای چه بعد از برفر چنتین زود پیداشتان متیشتود؟
پیشازاین کجا بودند و بعدازاین به کجا خواهند بود؟ (همانر ص )732
برای مرگانر برف جز خواری به همراه نداشت .اما برای دشتر برای بیشتر مردم زمینجر برای آنها که دستکه تكه
زمینی دیه و لنگه گاوی سر آخور داشتندر برف همان زر بود که میبارید .هر پتر بترف هتزار دانته گنتدم بتودر یتا
هندوانه بود .یامشت زیره بود .چهل گل غوزه .نهتنها برای مردم زمینجر که برای همه اهل بیابان برف نان بتود .نتان
بود که میبارید و چه خوش میبارید .سختی سرمایش رار تنگی آیوقه را باز هه میشد تتاب آورد .ایتن گتذرا بتود.
امید بهار و عل ر تحمل را آسان میکرد .مرگانر چندان روزگار گذرانده بود که بتواند این چیزها را بدانتد .در ستفره
پر چیزی زیاد میآمد که او و بچههایش به دندان بگیرند .اما سفره خالی؟ از آن جز خاک چته برمتیخیتزد؟ (همتانر
ص  777و )721
نتیجهگیری
در این مقاله با توجه به رویكرد بوم زیست¬گرایانه به بررسی ارتبا شخصیتهای داستان با طبیعت و نحوه بازتاب
پدیدههای طبیعی در داستان پرداختهشده است .هدف از بازخوانی رمان با این رویكردر اصت ح و بتازنگری در طترز
تعامل با طبیعت و تقویت توجه به مسهله محیطزیست در آثار ادبی است.
توجه نویسنده رمان به طبیعت در سه بخش بررسیشد .در بخش اول نوع ارتبا انستانهتا در داستتان بتا محتیط
طبیعی که در آن زندگی میکنندر موردبررسی قرارگرفت .نگاه شخصیتهای داستتانی بته زیستتگاه طبیعتی ختویشر
نگاهی بر اساس منفعتهای انسانی است و طبیعت تا زمانی که بتواند برای آنها بهعنوان منبعی مادی نقش ایفا کنتدر
دارای اهمیت است .در میان شخصیتهای این داستان تنها مرگان نگاهی فراتر از منافع مادی خویش به طبیعت دارد.
مسهله حفظ تكه زمین کشاورزی برای مرگان جدای از منافع مادی با نوعی احساس پیوند عاطفی همراه است .مرگان
در طول داستان با توجه به شرایط اجتماعی حاکه بتر محتیط زنتدگی ختودر رستالت انستانی ختویش را نستبت بته
محیطزیست بهخوبی حفظ میکند.
در بخش دوم مسائل و مشك ت به تصویر کشیده شده در رمان که موجت نتابودی تتدریجی روستتاها متیشتود
موردبررسی قرارگرفته است .در این داستان برنامهریزیهای نادرست برای تغییر سیسته کشتاورزی روستتا بتدون در
ن ر گرفتن شرایط اقلیمی و حساس منطقه کویری و اقدامات ناعادالنه دولت و قرار دادن تستهی ت تنهتا در اختیتار
خردهمالاها بدون توجه به وضعیت سخت زندگی آفتابنشینهای بی زمین در روستا از عوامل اصتلی افتول رونتق
کشاورزی روستای زمینج و ترک روستا و مهاجرت به شهر است.
در بخش سوم به جنبههای ادبی رمان و استفاده نویسنده از صنایع ب غی برای توصی پدیدههتای طبیعتی توجته
شده است .هدف بررسی این نمونه¬ها رسیدن به یهنیت نویسنده نسبت بته طبیعتت استت .محتیطزیستت در نگتاه
دولت¬آبادی غالبا موجودی جاندار و حتی گاهی دارای صفات و احساسات انسانی است .مفاهیه ادبتی کته در ایتن
رمان مفهوم طبیعت را پوشش میدهندر اغل مفاهیمی مثبت هستند .البته گتاهی بترای بیتان پدیتدههتای زیستتی از
تصاویر و توصیفات منفی نیز استفادهشده است اما این توصیفات درصد زیادی از این مفاهیه را شامل نمیشود.
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