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  چكيده
و  ،ناپـذير  نـاب تمحيط زيست همواره جـزء الينفـك، اج   طبيعت و كه آنبا وجود 

 فقطها  مطالعات ادبي و تحليل داستان در زندگي بشر بوده است، گاه در گذارتأثير
اي قلمـداد شـده و    داستان و يكي از عناصر فرعي و حاشيه      حوادث        رويداد  ِ ن  مكا
بـا   ،ايـن مقالـه  . ه استشدتوجه بدان كمتر  ،يكي از عناصر اصلي داستان منزلة به

اثــر  ،       شــبيرو      بــانقــش طبيعــت در داســتان بــه بررســي  ،گــرا رويكــرد نقــد بــوم
داسـتان بـا طبيعـت وحـش      هـاي  شخصـيت  ةرابطـ  تأثير و ،آبادي دولت  محمود

يعني بندر  ،هايش از محيط غيرمتعارف داستان ،     شبيرو    با درآبادي  دولت. پردازد مي
بهره جسته و تا  ،گرا جزء طبيعت وحش است كه در اصول نقد بوم ،دريا ويژه و به

محـض فاصـله                  ِ    روسـتايي و شـهري   ) غيردريايي(تكراري زميني  محيط حدي از
گـرا   مكه از منظر نقد بو ،بعد تاريك و روشن طبيعتُ  ،سبببه همين . گرفته است

حضور قهر و لطافت طبيعت در  ةواسط به ،است تر در محيط زيست طبيعي نمايان
آبـادي قـرار    دولـت  ةاصلي براي تحليل اين اثر مهجورماند ةماي دست ،اين داستان

گرايانـه   كه محـور اصـلي رويكـرد بـوم     ،از منظر ارتباط انسان با طبيعت. گيرد مي
و  ،طبيعت وحـش  منزلة به ،با دريا ةرابطدر  شبيرو با           ِهاي داستان  شخصيت ،است

به جايگاه اصلي خود و حقارت انسان در  ،از يك سو ،همچنين جبر آب و هوايي
 ،گيـري از لطافـت دريـا    از سوي ديگر با بهـره د و نبر  مي پيمقابل قدرت طبيعت 

 .پردازند ميخود ن و تهذيب جسم و روح به تسكي ،طبيعت مادر     ِمظهر 

   ،آبـادي  دولـت  ،خودشناسـي  ،گرا نقد بوم ،يستز محيط، يعتطب :ها كليدواژه
  .يروشب با

                                                                                                 

  mortezahabibi@hotmail.com  دانشگاه يو پي ام مالزي ،سيدكتراي ادبيات انگلي *
  3/11/1393 :پذيرش تاريخ ،1/12/1392 :دريافت تاريخ
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 مقدمه. 1
ـ   پـاي شخصـيت   هـم ـ   آبـادي  دولتاز جمله عواملي كه در آثار محمود  يادمانـدني   ههـاي ب

هـاي داسـتان    آن با شخصيت ةتأمل است طبيعت و رابط درخوربرجسته و ـ   شهاي داستان
هـاي   يكـي از شخصـيت   منزلـة   بهو  رود ميزمينه فراتر  طبيعتي كه گاه از فضاي پس ؛است

. سـازد  تحليـل مـي   درخـور گرا  از ديدگاه نقد بومرا  آبادي دولت                        ِمثبت و منفي داستان آثار 
ايـن امـر    ؛               ً                       كند كه خود شخصا  آن را تجربه كرده اسـت  طبيعتي را توصيف مي آبادي دولت

      دسـت   ةكند، بلكه اين تجرب تقويت مي انتقال فضا و محيط داستان را به خواننده ةتنها قو نه
محيطي كه نويسـنده آن را در   زندگي در ةتجرب ،درحقيقت. افزايد مي اول بر اعتبار داستان

خواهـد   طور كه مـي  آن تا است براي نويسندهكشد فرصتي  ر ميهاي خود به تصوي داستان
اي كـه   نويسـنده ، آبـادي  دولت. تر نمايد شرايط موجود در داستان را براي خواننده ملموس

ــدي و    ــده و تن دوران كــودكي و نوجــواني خــود را در طبيعــت و محــيط روســتا گذران
 ،خـود لمـس كـرده   همچنين لطافت و طـراوت آن را بـا گوشـت و پوسـت      ناماليمات و

ـ  اسـت تـر   هاي طبيعـت روان  ها و شيريني قلمش در توصيف تلخيترديد،  بي راحتـي   هو ب
  .سازد مي  خواننده را در اين تجربه سهيم

وصف طبيعت و روابط انساني را دوست  ،گويد گونه كه خود مي آن ،آبادي دولتمحمود 
حـس   اوعـت را در آثـار   ررنـگ طبي         حضـور پ  وجـود   همةبا خواننده  ،سببمين ه به ،دارد
 طبيعـت . كشـد  اهميت است نوع طبيعتي است كه او به تصوير مي درخوراما آنچه . كند مي

از  ،اما. تفاوت رحم و بي انگيز و بي عت زيبا و دلياز طباست تلفيقي  آبادي دولتهاي  داستان
  .نمايد تر مي ررنگ                  رحمي و جبر طبيعت پ  آنچه در آثار او مشهود است بي

در تمناي جدال بـا طبيعـت و    ،قهرمان داستان ،مدرن ةدورآثار برخي از نويسندگان  در
و سـوداي برتـري انسـان بـر طبيعـت را در سـر        رود مـي بـه آغـوش طبيعـت     ،غلبه بر آن

مانـد و بـه جايگـاه     ميناكام قهرمان داستان  ،شدن قدرت طبيعت اغلب با نمايان ؛پروراند مي
برخـي   ،امـا . برد مي پيجهان هستي  انساني خود در مقابل عظمت و اقتدار طبيعت در    پست 

. بردارترنـد  تـر و فرمـان   عطـف ندر مقابـل قـدرت طبيعـت م    آبـادي  دولتهاي  از شخصيت
هـاي   تـوان گفـت شخصـيت    نيسـت و مـي   يسـتيز  طبيعـت  رويكـرد نويسـنده   ،درحقيقت

كوشند، جايگاه  طبيعت مي ةرحمان ر هجوم بيكه گاه براي مقاومت در براب با آن ،آبادي دولت
 جبـر  پذيرش به و ندپذير مي ،جزئي كوچك از موجودات زنده در طبيعت ، همچونخود را
  .شوند مي محكوم طبيعت
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زيـرا در   ،ها هميشه به طـرح داسـتان وابسـته نيسـت     تحليل داستان ،گرا از منظر نقد بوم
بـرد روايـت    و هميشـه در پـيش   گيرد ميداستان قرار  ةزمين بسياري از موارد طبيعت در پس

 مالحظـه و درخـور  انسـان و طبيعـت    ةرابط تأثير ،اما .ندارددخالت مستقيم به طور داستان 
ك يشود و ممكن است هر  نميمحدود داستان  اصلي شخصيتبه  اين رابطه. ررنگ است پ 

  .دنطبيعت با انسان قرار گير ةرابط تأثيرهاي داستان تحت  از شخصيت
درگير روابط اجتماعي  اين زن .به نام حله در بندراست  روايت سرگذشت زني شبيرو با

 شـبيرو  .»شبيرو«به نام است پوستي  سياه ةبردو  ،ش، همسر دومش، برادرانشبا همسر سابق
 ـ  غرق شدهپندارد  كه ميـ   اش بازگشت دخترعموي خيالي توهم قرباني قهر دريا شده و در

ارتبـاط بـا    كه داستان و حوادث زنـدگي حلـه بـي    با اين. نشيند انتظار مي روزها در ساحل به
بـراي   گزينـد  برمـي  خورد و او دريـا را مـأمني   ميمرگ او در دريا رقم  ،درياست، سرانجام

  .جسم ناپاك خود از تجاوز بيگانه ةتصفي
هـاي طبيعـت    اي از ويژگـي  و گزيده گرا بومتعريفي از نقد  ةپس از ارائ ،حاضرة مقالدر 
  .شود مي بررسي و تحليلگرا  نقد بوم با رويكرد شبيرو با داستان ،وحش
  

     گرا     بوم    نقد   .  2
 ،اتفاقات خوب و بد براي انسان و ديگـر موجـودات   ةهم ،)2001(طبق نظر الرنس بوول 

دهـد كـه بدنشـان بـه لحـاظ فيزيكـي در محـل و مكـان          زماني رخ مي ،طور مشخص  به
بلكـه بخشـي از وجـود     ،محيط زيست براي مـا بيگانـه نيسـت   . شده باشدمشخصي واقع 

مكاني مشخص  ةدربارهر متن در مكاني مشخص و  ،درحقيقت). 55 :2001، بوول(ماست 
ة رابطـ  ،بنـابراين . دهد در يك داستان، طرح داستان در محيط خاصي رخ مي. شود نوشته مي

 ،چريل گالتفلتي ةعقيدبه . و محيط فيزيكي برقرار است ،ها خاصي ميان نويسنده، شخصيت
 ،آن رشد كرده، سفر كـرده  مكاني كه نويسنده در« ،گرا ترين تعريف نقد بوم صاحب معروف

ن امنتقـد ). 23: 1996( »ثر اسـت ؤآن نويسـنده مـ   و در آن دست به قلم بـرده در درك اثـر  
كه ما چه كسي هستيم به جايي كه هسـتيم   اين«كه  ورزند ميكيد أتنكته اين  ديگري نيز بر
در  آبـادي  دولـت كـه   ،را اين بدان معني است كه طبيعت زنـدگي روسـتايي   .»بستگي دارد

فصـل مهمـي از    زيـرا  ،حس كـرد  او قلمتوان در  مي ،دوران كودكي و جواني تجربه كرده
مطـرح  ال ؤسـ حـال ايـن   . ي روستا آميختـه اسـت  فرسا طاقتسرما و گرماي با  او زندگي

فضـاي  آيـا   ،كـرد  و رشـد مـي  شـد   ميدر محيط شهري متولد  آبادي دولتشود كه اگر  مي



 آبادي محمود دولتاثر  ،شبيرو با ةگرايان بررسي بوم   98

  

هاي  داستان. مثبت استال ؤسبه اين  گرا بوماي ديگر بود؟ پاسخ نقد  گونه  هايش به داستان
ـ  ةترديد زاييـد  بي آبادي دولتروستايي و حتي شهري محمود  نويسـنده در فضـايي       ِنفس ت
  .شود است كه در داستان توصيف مي

بـه طـور    ،با پيدايش انجمن مطالعات ادبيات و محيط زيسـت ، 1990از  گرا بومنقد 
مقصـود  . پـردازد  ميان انسان و طبيعت مـي  ةرابط ةمطالعوارد نقد ادبي شده و به  ،رسمي

و  ،ترغيب به حفاظت از محيط زيسـت  ،طبيعتر دانسان  تأثير ةمطالعاصلي اين جنبش 
            توجه به سمت  ،در عين حال .زمين است ةكرهشدار براي شرايط بحراني محيط زيستي 

 هـاي  جنبـه ر دطبيعـت   تأثير ،درحقيقت. حائز اهميت است دوسويه نيز ةرابطاين      ِديگر 
و حتي تا احيـاي هويـت شـخص نيـز پـيش       استتأمل درخور زندگي انسان  گوناگون

اسـكات  . ادبي گشـوده اسـت   اي در بررسي آثار افق تازه گرا بومنقد  ،درحقيقت .رود مي
همـة  كه ند ا بر آن ،گذاران اين رويكرد تازه در نقد ادبي از بنيان ،اسالويك و مايكل برنچ

درك ايـن   كه اين با). 19: 2003( دكرتوان از منظر محيط زيستي بررسي  آثار ادبي را مي
هـاي   مقـاالت منتشرشـده و كنفـرانس        ِ  شـمار   ةمشـاهد بـا   نمايد، ميدشوار نخست ادعا 

 ،رو از ايـن . ه گذارد                ربودن اين امر صح            توان بر ميس  مي ،اين حوزه المللي در بينگوناگون 
 گـرا  بومتعريف مختصري از نقد  ةارائ ،منظور تحليل داستان مورد بحث در اين مقالهه ب

  .ضروري است
تواند بيـانگر   پردازد و جهان مي و جهان مي ،نويسنده، متن ةرابطكه تئوري ادبي به  با اين

گـرا   هيچ الكان و فوكويي در نقد بـوم « ،ويكاسالاسكات  ةبه عقيد محيط زيست نيز باشد،
 »شود بود عمل اعمال مي بايد به دنبال آنچه در گرا بوموجود ندارد و براي يافتن تئوري نقد 

اسـباب بالغـت    و هـيچ اصـل مشـخص    گـرا  بـوم نقد  ،اسالويك طبق نظر). 162: 2000(
طور كـه   آن ،گرا بلكه تعاريف جديدي از تئوري نقد بوم ،مشخص و مختص به خود ندارد

 ،به صورت عملي به ايـن موضـوع   پرداختن هزاران محقق و اديب ةواسط هب ،روزانه ،هست
  ).همان(شود  ارائه مي

 تـرين  مهـم  ،امـا . كلـي وجـود دارد   يفقگرا تـوا  تعريف كلي نقد بوم بارةدر ،خوشبختانه
مريكـا و از  ا ياستاد دانشگاه نوادا رينـو  ،به چريل گالتفلتيشود  ميتعريف موجود مربوط 

ادبيـات و   ةرابطـ  ةمطالعـ « گـرا  بـوم نقد  ،به تعبير او .مهم در نقد ادبي ةمقولگذاران اين  بنيان
 را  آن »زيستي محيط نقد ةآيند« ةمقالدر  يزبوول ن الرنس ).18: 1996( است »محيط فيزيكي

 اسـكات  .)138: 2000( كند مي تعريف زيست محيط ديدگاه از عملي نقد و ادبيات بررسي
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بررسي متـون محـيط زيسـتي    « :دهد مي دست به گرا بوماز نقد  يتعريف ديگر نيز ويكاسال
ات محيط زيستي و تأثيربررسي  ،لعكساب ،مشخصي از طريق هر روش علمي و پژوهشي يا

كـه در نگـاه اول فاقـد جهـان      يدر متـون  حتي ؛ادبي متن هر در طبيعت و انسانميان  ةرابط
توجه به عناصر طبيعت و بررسـي   ،با توجه به اين تعاريف .)160: 2000(» است يرانسانيغ

بررسـي يـك اثـر بـر اسـاس نقـد                 ِ    رويـة مشـخص                            آن با انسان در آثار ادبي  ةدوسوي ةرابط
 شـبيرو  بـا        ِ  داسـتان                  ِ    حاضر بـراي بررسـي    ةمقالكانون توجه       طبيعت جا كه  از آن. ستگرا بوم

  .ناپذير است تر آن اجتناب ق، شناخت عمياست
  

3  .  ب  عد تاريك طبيعت                
ـ . عد روشن است            عد تاريك و ب                     هاي مثبت و منفي يا ب  طبيعت داراي جنبه ، عبـارت ديگـر  ه ب

خاستگاه رشـد انسـان اسـت،    شماري كه براي انسان دارد و  هاي بي عالوه بر مزيتطبيعت 
 طبيعـي بـراي انسـان دارد كـه گـاه از كنتـرل انسـان خـارج و         هايخطراتي به لحاظ    ّمضر 
ب انسان    ّمخر  تأثيرگرا بررسي  كاربردي نقد بوم كه هدف اصلي و با آن. است ناپذير بيني پيش

و  ،هويـت ر زنـدگي،  دطبيعـت   تأثيربررسي اين آثار از منظر  ،در آثار ادبي استطبيعت  رد
  .سرنوشت انسان نيز حائز اهميت است

ادمونـد  » سـاباليم « ةنظريـ عد تاريك طبيعت  ب  بارةارترين نظريه درذگتأثيرترين و  مهم
معرفـي كـرده و مفهـوم    » ساباليم م       ّاصل مسل «ترس و وحشت را  او. است )1757(برك 

گيرد  ت ميئنشبا اظهار اين مطلب كه ساباليم از درد و رنج  ،»زيبا«را از مفهوم » ساباليم«
حيـات   ،گـرا  بـوم  نقـد  خـود،  نيز در كتـاب  گرگ جرارد .جدا كرده است ،و زيبا از لذت

او . پنـدارد  مـي  يتهديـد  ،گـيلگمش  ةحماسـ هماننـد   ،وحش را در برخي از آثـار اوليـه  
). 61 :2004(كنـد   يـاد مـي  شيطان جلوة مأمن تبعيد و منزلة  بهاز طبيعت وحش  ،همچنين

 ،»هارموني با طبيعـت «با عنوان  ،خودآغاز مقالة نيز اين مطلب را در ) 1999(جان آيكرد 
طبيعت و انسان همواره در جدال بـا يكـديگر                     ْگويد در طول تاريخ  او مي. كند تصديق مي

 ةدآمـا كنـيم آن هميشـه    هر زمان كه ما بـه طبيعـت حملـه مـي    كه است بر آن او . اند بوده
تالش انسان براي پيروزي در ايـن جـدال محكـوم بـه شكسـت       همةو  ،حمله است  ضد 

گاه تنها راهـي كـه    ،بنابراين. ناپذيري در پي دارد گاه نتايج جبران است و اين شكست گه
آميز با طبيعت و پذيرش جايگاه حقيقي خود  زيستي مسالمت ماند هم ميباقي براي انسان 

 .جزء كوچكي از طبيعت است ةمثاب هب
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عد تاريـك و   ب  ،است طبيعتعد روشن و تاريك            تلفيقي از ب  آبادي دولتكه آثار  با آن
تـرين   بـا سـخت   آبـادي  دولـت هـاي   شخصيت. تر است تر و نمايان جبر طبيعت برجسته

هـاي مرگبـار    و حتي قربـاني خشـونت   كنند ميمحيطي دست و پنجه نرم  شرايط زيست
  .شوند طبيعت مي

يكـي از   ،)wilderness(درك مفهـوم طبيعـت وحـش      ت عد تاريـك طبيعـ            در بررسي ب 
  .امري ضروري است ،)2002( بندي پيتر بري هاي محيط زيست در تقسيم شاخه
  

 طبيعت وحش. 4
 ةطبيعت وحش حائز اهميت است اين است كـه طبيعـت وحـش زيرمجموعـ     بارةآنچه در

مكاني « :عبارت است ازاين واژه           از تعاريف فرهنگ واژگان انگليسي يكي  در. طبيعت است
هاي طبيعت وحش وضعيت عدم كنترل  يكي از ويژگي ،درواقع .»كه در كنترل انسان نيست

بـه  . اسـت هم به لحاظ ساختار اجتماعي و هم به لحاظ توانايي انسـان در كنتـرل خـويش    
. اسـت           ّ  جتمـاعي مبر  ا ةدر چنين محيطي انسان از كنترل و قوانين سـختگيران  ،تر عبارت دقيق

در  ؛تـوان ديـد   مي ،اثر جاودان مارك تواين، فين هاكلبري ماجراهاياين آزادي را در  ةنمون
) پي سي سي رود مي(هاك به منظور رهايي از جبر قوانين اجتماعي به طبيعت وحش  اين اثر
يافـت  در محيط اجتماعي ديگـري  و كند  مكاني كه براي انسان آزادي فراهم مي ؛برد پناه مي
انسان كنترل بر وضـعيت خـود را نيـز از دسـت                محيط طبيعي  در، از سوي ديگر. شود نمي
در چنـين شـرايطي    ،تر به عبارت دقيق. شودمنجر دهد كه حتي ممكن است به مرگ او  مي

  .كه در شهر داردنيست  اي انسان ديگر داراي وضعيت نرمال رواني و فيزيكي
كند ناشي از حقارت انسـان در   براي انسان ايجاد مي نشده بكر و رام                شرايطي كه طبيعت 

برخالف شهر، در طبيعت وحش بر زندگي خود مسلط نيستند  ،ها  انسان. مقابل طبيعت است
بر  تري كماختيار  طبيعت مانند ميزبان و انسان مانند ميهماني است كه كنترل و ،درحقيقت ،و

. كند      نمياين ميزبان سركش تحت هيچ شرايطي امنيت ميهمان خود را تضمين . اوضاع دارد
  :نويسد مي بايرد

كنترل كامل اوضاع را به دست ) كه قلمرو انسان است(ها در شهر و در زمين زراعي  انسان
نات بر اوضاع نشده حيوا اما در طبيعت رام ،ندنك د و از حيوانات به نفع خود استفاده ميندار

 بخورند و ندكشب دارد را جا آن به ورود تئجر كه را انساني است ممكن و رنددا تسلط
)2001: 30.(  
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  .است نمايان وضوح هب طبيعت مطلق قدرت به كارتر ويال ةاشار در طبيعت اقتدار اين
 گرم را زندگي ةريش و موجودات قعر در هستم، جا اين هنوز من’: گويد مي طبيعت

. عقيم و خنثي نه و كنيد رام مرا توانيد مي نه داريد، نگه گرسنه مرا توانيد مي نه شما. كنم مي
 ‘هستم آن تقدير و سرنوشت من و ،كنم مي حكومت آن بر من ساختم، را جهان من

  .)235: 1996 گالتفلتي،(

كنتـرل خـويش در طبيعـت و همچنـين      ازاين بدان معني است كه انسان تا چه انـدازه  
  .تسلط بر طبيعت عاجز است كنترل و

 .اسـت تفاوتي  بي هاي بارز دريا از ويژگيو نيز هاي طبيعت وحش  يكي ديگر از ويژگي
تفـاوتي آن نسـبت بـه انسـان و حتـي       توان گفت جبر طبيعت ناشـي از بـي   مي ،درحقيقت

رعد و  وسيلة بهها  سوزي جنگل توان آتش جمله مي  از آن. موجودات ديگر در طبيعت است
ناپذيري به محيط  دهد و خسارات جبران را نام برد كه بدون دخالت انسان نيز روي ميبرق 

 در موجـودات  ديگر به كه اعتناست  بي انسان به نسبت گونه آن نيزدريا . كند زيست وارد مي
  :نويسد مي كارسون ريشل كه طور همان. آن

 ،درحقيقت ند،هنرمند    ِقلم  به شده خلق اي منظره اول نظر در كه ،ها ماهي از زيبايي ةدست يك
 دنكن مي ايفا هوا در خوار ماهي مرغان و دريا در تر بزرگ هاي ماهي براي را شام نقش تر بيش

  ).337: 1996 ،نوروود(
كنـد،   مهم در داسـتان عمـل مـي    ليعاممنزلة  بهي كه دريا يها نامه ها و نمايش در رمان

. شود تفاوت ديده مي شرور يا لطيف يا بيي ينيرو مثابه اغلب به ،اساس شرايط موجود بر
بـرد و شخصـيت    داستان را پـيش مـي   تفاوتي درياست كه شرارت و بياين       ًمعموال  ،اما

هنگامي كه  ؛نزولي داستان وجود دارد ةدر مرحل                 ًلطافت دريا معموال . سازد داستان را مي
يا دريـا   ،گردد زميگشتن خشكي اميد به عرشه با كشتي از طوفان رهايي يافته و با نمايان

هاي زنـدگي   براي خلوت و فرار از تنششود  مي يپناهگاهو و حتي ساحل دريا مكاني 
  .ها اجتماعي شخصيت

  
        ساباليم  .  5
 ماننـد  كلمـه  لغـوي  مفهـوم  به ،سياهي و تاريكي مفهوم انتقال بر عالوه ،طبيعت تاريك عد ب 

 ،برك ادموند ؛دكن مي اشاره نيز »طبيعت تفاوتي بي« و »شرارت« به دارد، وجود فضا در آنچه
ـ ، بـرك . پردازد معروفش به آن مي ةمقالدر  ،ماهرانه را از مفهـوم  » سـاباليم « ة خـود، در مقال
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با ترس و درد و  ،اي از طبيعت جنبه منزلة به ،ساباليمكه است  او بر آن .كند جدا مي» زيبايي«
سام بلوفـارب   ةاشار). 9 :2006، شاو(و نرين و مذكر است  ،رنج همراه بوده و قاطع، ژرف

شكي نيست كه  ،البته. نمايد ييد ميأاين مطلب را ت ،آنتاگونيست منزلة هب ،دريا ةدربار) 1959(
ديگر موجـودات   و براي انساناست  گوناگوني هايخطرنشده مملو از  طبيعت وحش و رام

به دريا به معني خصومت عمدي دريا بر عليه  »آنتاگونيست« ةاطالق واژ ،اما. زمين ةكر ةزند
. تعقل نيسـت  ةقوطبيعت همانند انسان داراي            ًزيرا مسلما  يست،ن) شخصيت داستان(انسان 
هدف قبلي عليه انسان نبوده و جزئي از  رحمي با طرح نقشه و اين خصومت و بي ،ينابنابر

  .روند كلي و طبيعي طبيعت است
 ،فيليپ شـاو . است مهمحساس فرد در طبيعت وحش درك مفهوم ساباليم براي درك ا

از درك عادي فراتر  هرگاه تجربه ،به مفهوم كلي: دكن گونه توصيف مي آن را اين، ساباليمدر 
گونـه اسـت كـه كلمـات از انتقـال       يا يك اتفـاق آن  ءرود و هنگامي كه قدرت يك شي مي

طبـق نظـر   . رسـيم  يم مـي د، ما بـه احسـاس سـابال   شو مقايسه محو مي ةنقطد و نايست بازمي
نظـر اول متعلـق بـه     :در تعريـف سـاباليم دو نظـر مخـالف وجـود دارد      ،فيلسوفان بزرگ

. پندارد ساباليم را منشأ لذت و شعف مي النگينوس .است ،شاعر و منتقد يوناني ،النگينوس
ـ در  ،النگينـوس  بـرخالف  او،. اسـت  ادموند برك نظر دوم متعلق به  ةجنبـ بـه   ،خـود  ةمقال

  :نويسد مي زمينهفيليپ شاو در همين . دكن مياشاره  وحشتناك و خوفناك ساباليم
 و است مذكر       ًتلويحا  و قاطع، ژرف، است،ساباليم تاريك  .تر از زيبايي است ساباليم عظيم

  ).9: 2006( است مؤنث و زنانه       ًتلويحا  و فريبا، گذرا، روشن، زيبايي كه حالي در نرينه؛
 

  و هواطبيعت وحش و آب . 6
؛ شود ميو بيابان اطالق  ،مانند دريا، جنگل نشده اغلب به محيط فيزيكي طبيعت وحش و رام

طبيعت وحـش   ةآنچه بايد در مفهوم واژ ،اما. كنترل است  هايي كه انسان فاقد هرگونه مكان
محل فيزيكي  طبيعت وحش است كه هيچ ارتباطي با منزلة هب درنظر گرفت مفهوم آب و هوا

از سالمتي تـا   ـ شرايط انسانر د گوناگونيات تأثيرآشنايي است كه  ةپديدآب و هوا . ندارد
بخشي  منزلة به ،عد تاريك آب و هوا                      حائز اهميت آن است كه ب  ةنكت ،اما. گذارد مي ـ  رفتار او

طوري كه هرگاه از مردم خواسـته شـود بـه    ه ب ؛مورد توجه استتر  بيشهمواره  ،از طبيعت
ذهن ما  ،درحقيقت. آورند ياد مي باران و طوفان را به نخست آن فكر كنند، تأثيرآب و هوا و 

بـه   شكتابدر ) 2004(پت توماس . شود عد تاريك و ترسناك طبيعت متمايل مي    به ب  تر بيش



 103   مرتضي حبيبي نسامي

  

ها را مختـل   د اتومبيل         باران ترد كه برف و  اين ؛كند ب باران و گرماي هوا اشاره مي       ّنقش مخر 
  .زند م ميه تعطيالت را به ةبرنام كند و گرما و سرما مي

  
  گرما. 7
رفتار ر دتواند  شود اين است كه آيا گرما نيز در كنار سرما مي جا مطرح مي كه در اينالي ؤس

 آراي اساس بر. ال مثبت استؤد؟ پاسخ به اين سگذارب بسيار زيادي تأثيرانسان و شرايط او 
. بگذارنـد  تأثير ها انسانرفتار و سالمتي ر دد نتوان هر دو مي ،هواي گرم و سرد ،پت توماس

ايـن  ). 113 :2004، توماس(د شو ميتهاجمي  ةروحيخشونت و        ِافزايش                 گرماي زياد باعث 
و گـاه باعـث   اسـت  بسيار دشـوارتر   اند در ميان كساني كه با اقليم خاصي بيگانهويژه  هامر ب

  .دشو ميي و مرگ       هاي جد  ناهنجاري
ارتكـاب    ًال مـث  ،دشـو  منجـر مـي  دهد گرماي زياد به اعمال تهـاجمي   مطالعات نشان مي

و خشـونت عليـه همسـر در     ،جرح، سرقت مسـلحانه  ي مانند قتل، تجاوز، ضرب وائمجر
 توان آب و هوا را بـه طـور مسـتقيم عامـل     نمي ،البته. از زمستان متداول است بيشتابستان 
 بلكه يكي از عواملي است ،شمار آورد بهشود  مرتكب مي آدمياعمال شنيعي كه  ةاصلي هم

  .دشو  جرائم مي       ِارتكاب افزايش   موجب         ًكه احتماال 
 داستان در بندري در جنوباين حوادث  .است آبادي دولتهاي  از داستانيكي  شبيرو با

جا ديگـر از سـرماي كشـنده و     در اين. اقليمي خاص با هوايي گرم و شرجي ؛افتد اتفاق مي
شـود   آنچـه حـس مـي   . خبري نيست سالخورده مردم شدة سپري روزگارو  كليدرسوزناك 

از كه در جـايي   ،فرسا داستان با توصيف گرماي طاقت. گرماي شديد و آفتاب سوزان است
گرمـايي كـه زنـدگي عـادي مـردم را       ؛دشو  ميآغاز  ،تشبيه شده »شده مس ذوب«به داستان 

از شخصي بـه شـخص    ،يك مكان ه منزلةب ،طبيعت وحش تأثيرشدت  ،البته .كند مختل مي
آن محيط يا آن شرايط اسـت                       ِدارد كه آيا شخص بومي ن ايديگر متفاوت است و بستگي به 

وحش زنـدگي   كساني كه در نواحي طبيعتبراي   ًال مث. گر از راه دور بومي و مشاهده      ِيا غير 
انگيز  تر هراس كم ،سازگاري با آن ه سببب ،موجود در آن ناحيه هايخطركنند شرايط و  مي
ايـن امـر   . پذيرترند ن به آن ناحيه به شرايط موجود در آن ناحيه آسيباوارد تازه اما. نمايد مي
  .كند و آب و هوا نيز صدق مي اقليم بارةدر

 شـمار  از مملـو  كـه  كنـد  مـي  توصيف مكاني را بندر شبيرو با داستان آغاز درنويسنده 
 ازپـيش   ،دهـد  مـي  ادامـه  او كه طور آن اما ،است كشور سراسر از بازديدكنندگان از زيادي
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 جـا  ايـن  در. گردنـد  بـازمي  خـود  شهرهاي به و كنند مي ترك را جا آن ها غريبه ةهم نوروز
  :كند مي اشاره راوي

 هـاي  ماندند شمارشان به انگشت ها كه مي و آن... ترين مردها  پناه ترين و بي سخت مگر جان
 بلـوچ بودنـد و زاهـداني و گـاه پاكسـتاني و هنـدي       شـان تر بـيش و  رسـيد  دو دست نمي

  ).9: 1357آبادي،  دولت(

د شـو  مـي اين نكته آشكار  ،ماندند جا مي هايي كه پس از رفتن همه در آن يت              ّبا اشاره به مل 
 فقـط و  نـد زاهدان و هند و پاكسـتان مشـابه اقـيلم بندر   و كه اقليم و آب و هواي بلوچستان 

  .هواي گرم را دارند طاقت مقاومت در آب و ندكه با آب و هواي اين نواحي سازگار مردماني
و اهل بندر بودنـد و در آفتـاب و شـرجي، در    . هاي بعد از نوروز رهگذرها كم بودند و ماه

در  خزيدنـد و  از كپرهايشان بيرون ميهر وقت كه الزم بود آرام و بي صدا  ،شب و در روز
. غلتاندند رسيدند خود را در آب شور دريا مي افتادند و به ساحل كه مي ديوارها راه مي ةساي

  .)9: همان(كردند  مي و براي لحظاتي تب آفتاب را از تن خود دور

 شـود كـه بعـد از    مي گونه استنباط ايند شو مي آب و هواي بندر توصيف ةاز آنچه دربار
بـا          ًكه كامال  ،اهالي بندر فقطشود كه  مي و گرما زياد بديا ميقدر دماي هوا افزايش  نوروز آن

غيرمسـتقيم        مسئله اين  البته ؛مانند مي جا در آن ،شرايط گرم و آفتاب سوزان بندر آشنا هستند
 قدري گرماي هوا شديد است كهه ب ،ولي در عين حال. آور است براي اقتصاد بندر نيز زيان

  .شوند حتي بوميان منطقه براي لحظاتي رهايي از آن به آب شور دريا متوسل مي
 ؛دپـرداز  مـي  ،شخصيت اصلي زن داستان ،حلهبه توصيف در بخشي از داستان نويسنده 

ديگـر مسـافراني كـه از بـوي     نيـز  سوزد و  مي شدت از گرماي زياد به او بدنكه پوست  اين
بـادي نيـز جريـان     ،توصيف راوي نا برب. كنند يم گرماي نمناك و عرق تن احساس خفگي

آزار حلـه را  شـدت   بـه هـوا   و اين وضعيتزده و خفه است  كرده و رطوبت و هوا دم ندارد
رويـي   كه در حياط خانه تـرش  ،برادر پرخاشگر حله و جاسم ،عبيد ،در جاي ديگر. دهد مي
 هـايش را خـيس   شـانه رود و سـر و گـردن و    مـي  از گرماي زياد به طرف شير آب ،كند مي
 ، تواند عامل خشونت عبيد و حتـي بزهكـاري همسـر اول حلـه     مي اين گرماي هوا. كند مي

  .كنند كه همگي در سرنوشت حله نقش مهمي ايفا مي ـ  دشوتلقي 
 بـا شـبيرو  در  ،هاي دريـايي اسـت   كه از عوامل اصلي داستان ،به غير از گرما طوفان نيز

 آبادي دولتهاي  طبيعت وحش و محيط زيست داستان ةوعشود تا مجم تصوير كشيده مي  به
شـمار   هآب و هوا ب ةمقول جزء ،همانند گرما و سرما ،طوفان نيز ،گرا در نقد بوم .دشوتكميل 
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تـرس  « ةدر مقال ،)2009(طبق نظر گرگوري بايرد . بخشي از طبيعت وحش است ورود  مي
ار                           طبيعت وحـش متحـرك و سـي     يآب و هوا ،»عنوان طبيعت وحشه آب و هوا ب: طوفان
ترين  ترين و باتمدن و آرام ردگذاب تأثيرزمين  ةهر جاي كرر دتواند  مي سبببه همين  ،است
سرما و بـرف   آبادي دولتدر آثار محمود . كندتبديل ها را بحراني و به طبيعت وحش  مكان

تـي هويـت   سرنوشـت و ح ر دآورد كـه   وجود مـي  هبحراني ب يباران شرايط       ِ نباريدن  و حتي 
  .سزايي دارد هب تأثيرروند داستان ر د ،درنهايت ،ها و شخصيت

ايجـاد طبيعـت وحـش    بـراي  ترين نوع آب و هواسـت كـه داراي پتانسـيل     طوفان مهم
عـواملي اسـت كـه همـواره      از ،كه اغلب با طوفان همراه است ،رعد و برق. متحرك است

انگيز  براي انسان بحراني و وحشتانسان را به وحشت انداخته و محيط آشناي هميشگي را 
اي  پديـده  ؛از ناتواني انسان در مقابل قهر طبيعتاست بارزي  ةاين پديده نشان. ساخته است

طبـق مطالعـات   . قـدرتي در كنتـرل آن نـدارد    گونه و هيچ كند حس ميوحشت را  آدميكه 
ش افـزاي نيـز  و رعد و برق حتي به مشـكالت جسـمي ماننـد سـردردهاي ميگرنـي       ،علمي

  .)104: 2004، توماس( شود ميمنجر و خودكشي  ،بزهكاري، ترافيك، تصادفات
ترس  كشد تا خواننده هواي طوفاني را در دريا به تصوير مي با شبيرودر داستان نويسنده 

رل اوضـاع را  نتـ كـه ك  ،ال                                            رويي انسان با طبيعت وحـش را در محيطـي سـي     هو وحشت روب
را در سـفر   ،شخصـيت اصـلي داسـتان    ،حله ةاو تجرب. لمس نمايد ،كند مي شدت دشوار به

  :كند گونه وصف مي كوتاهش به دريا اين
هـاي ابـر    اول لكـه . هـم خـورد   وقتي كه خورشيد رو به غروب غلتيد، هوا بـه  ،بعد از نهار

آسمان  ةهم و يكپارچه ،در هم دوخته شدند ،بعد فراهم آمدند ،آسمان را گرفتند گله  به  گله
اي تار و سـياه   سايه ؛و روي دريا سر به سر سايه شد ،را مثل لحاف بزرگي در خود گرفتند

. آور بلكـه غبـارآلود و خفـه و وهـم     ،اما نه به آن زاللي و آرامش ،مثل قبل از دميدن سپيده
طـوري كـه    ؛هم آمد و بسته شـد  بزرگ به ةيك خيم ةتر شد و هوا به انداز انداز تنگ چشم

تر از پيش به جلوه درآمدند و  تر، تا حدي كه شبح افراد بزرگ ها كوتاه شد، كوتاه اهشعاع نگ
تند و  جا و هاي جا و بي قراري و تكان و لرزش هم خورد و جايش را بي آرام لنج به لمپش

بـه تـالش افتـاده بودنـد كـه تـور را از آب        ناخدا و جاشوها ،در اين هنگام. شديد گرفت
داد كه نيروي تن و جان خود را  خروش آب حالي حالي مهلتشان نمي اما طغيان و. بگيرند

 هـا  كوبيد و آب به صورت مي لنج ةشپات به بدن. آمد موج پس از موج برمي. كار بيندازند به
  .آمد مي و پيش رفت مي پاشيد و باز پس مي

گرفـت   خروشيد و خروشش لحظه به لحظه باالتر مي جوشيد و مي مي اما دريا همچنان
جهيدند، خود را در  ميو باز بر ،غلتيدند فرومي ،شدند مي ها گله گله سوار دوش هم موج و
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بـال  . كوفتنـد  مشت بر سر و روي خود مي. كردند پيچيدند و سر در دل هم فرومي خود مي
 ؛دل دريا آشوب شده بود انگـار . پيچيدند مي و باز به خود ،دادند مي كشيدند، نعره سر برمي

 مردان تور را به لنج كشيدند و دريا دمي ديگر آرام گرفت ،با اين همه .پنداري نه، ديوانه بود
  .)40: 1357آبادي،  دولت(

تصويركشيدن  شدن در درياي طوفاني و به احتمال مرگ و غرق ،پس از نمايش وحشت
با قلم شيواي خود آرامش را بـه   آبادي دولت ،خشم و قهر دريا و درحقيقت طبيعت وحش

در مقابـل  را ت دريا و طبيعت و عجز انسان           عظمت و ابه فقط گرداند و  كشتي بازمي ةعرش
آنچه در اين بخـش از داسـتان بايـد     ،درحقيقت. كند قدرت طبيعت به خواننده يادآوري مي

آب و هواست كه دريـاي آرام را بـه جهنمـي بـراي      منزلة بهدرنظر گرفته شود نقش طوفان 
گـرفتن   هـا و آرام  تفاوتي دريا نسبت به انسـان  بي ،همچنين. مايدن دريايي تبديل مي        ِمسافران 
انسان  ةاراددريا به خودي خود و نه به كه م است    ّمسل . مل استأت درخورخودي آن  خودبه
  .گيرد و انسان هرگز قادر به كنترل آن نيست مي آرام

  
  طبيعت وحشمنزلة  بهدريا . 8

 ،و از لحـاظ فضـايي  اسـت  زمين  ةكرترين محيط طبيعي  گت بزرئجر بهترين و  دريا اصلي
بـه زمـان خلقـت     دريـا انسان و  ةرابط. كرده استزمين را اشغال  ةكربيش از هفتاد درصد 

بـراي    سكونتغير قابل محيط  تنهاكه  آن سبب هب ،دريا. گرد زمين بازمي ةكرانسان بر روي 
در دريـا  كه  با وجود اين .رود شمار مي هررمز و راز و خاص ب              همواره محيطي پ  ،انسان است
ترس و وحشـت بـراي    أبوده، همواره منشبشر          ِمين غذاي أمنبع باارزشي براي تطول تاريخ 

زيرا يك سفر دريايي در  ،بوده است ،و مسافران ،ها كشتي ةخدم ماهيگيران، ويژه هب ،ها انسان
  .همه حال آبستن حوادث ناگوار و مرگبار دريايي است

و وحشـت مركـز توجـه     ،منبع ترس، اضطراب و عـدم كنتـرل، نوسـتالژي    منزلة بهدريا 
مكاني  وترين محل به دريا  نزديك منزلة بهانتخاب ساحل . هاي ادبي است بسياري از تحليل
هاي  عد تاريك طبيعت دريا نسبت به محيط              بر نقش كليدي ب  ي استكيدأت ،در معرض خطر

است كه محيط طبيعي براي كساني كه در نواحي  آن بر) 2003(وولكر لينوبور . طبيعي ديگر
كـه دور از  در مقايسـه بـا كسـاني     ،نزديكـي بـه طبيعـت    ةواسط هب ،كنند مي ساحلي زندگي

طبيعت و محيط زيست  ةبه تفكر دربار تر بيش ، آنانسببمين ه به ؛تر است مهم اند، طبيعت
. نـد پذيرتر و آسـيب  نـد در معـرض خطر  تـر  بيش از جانب درياگويي اين افراد . دنپرداز مي
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 ةمقالبار آن در ادبيات وجود دارد  وحشت ةچهردريا و  ةزمينكه در  قديميمقاالت جمله  از
). 1959(» آينه و خالق شخصـيت در داسـتان و نمـايش    ـ دريا«با عنوان است  سام بلوفارب

او بـه  . هـا  شخصـيت  در مقابـل يابـد   مـي اي  دريا را آينـه هاي دريامحور  در داستان بلوفارب
 آنتاگونيسـت  منزلـة  هبو دريا  ،فرار، نوستالژياز  اند عبارتكه  ـ هاي دريا مايه توصيف درون

هـاي جـوزف كنـراد، هـرمن      تفاوتي دريا در برخـي از داسـتان   و بر شرارت و بيپردازد  مي
انسان « در) 1985(كارلتون . ديگري، جي ةدر مطالع. دكن ميكيد أو همينگوي ت ،ويل، اونيللم

. ها قابل كنترل نبوده است د كه دريا هرگز براي انسانكن مي اظهار »يانهگرا بومچالش : و دريا
گرفتن حيوانات و گياهـان   خدمت كردن و به انسان بر محيط زيست با رام ةسلطنويسد  او مي

اين بدان مفهوم است كه انسان در دريـا  ). 451: 1985(رسد  پايان مي براي غذا در ساحل به
  .دشو  ميدهد و تسليم روند طبيعي طبيعت  خود را براي كنترل محيط از دست مي ةاراد ةهم

  
 رويشب باطبيعت در . 9

بخشي از  منزلة هبدريا و بندر  .دهد در بندر و دريا رخ مي تر بيشحوادث داستان  با شبيرودر 
 ؛پردازد  شبيرو ميبه توصيف نويسنده . كنند مي ايفادر اين داستان طبيعت وحش نقش مهمي 

او افتد و  مي اتفاق شبيروطبيعت در داستان براي  تأثيرترين حادثه تحت  ترين و دردناك مهم
  :شود مي قرباني طبيعت

اي  ماهه در سفر شش شبيرو. شبيرو آخرين سفري كه به دريا رفته بود شش ماه طول كشيد
پندارد كـه دخترعمـويش غـرق شـده، بـاد بـه        مي .شود ناخوش و جانش بد ميروي دريا 

گيرند و دست و پـايش را   جاشوها مي. خواهد خود را به دريا بيندازد مي و ،زند اش مي كله
افتد كه باد توي جانش افتـاده، از   و هو مي. كنند اش مي بندند و به ساحل راهي به زنجير مي

گيرد و  بندند تا ماه بعد كه آرام مي و زنجير پايش را به يك نخل مي ،كنند آبادي دورش مي
و . نشـيند  نشـيند كـه مـي    همان ردي كـه دخترعمـويش بـه آب رفتـه مـي     . آيد به دريا مي

انـد و كپـري    هـاي نخـل آورده   هاي بندر شاخه بچه. جا نشسته هاست حاال كه او همان سال
خزد و باز صبح زود پيش از آفتاب  اش مي نهها به خا اند و او فقط شب برايش درست كرده

حلـه  . در آيـد  هكي از آب ب» فزه«دوزد كه  مي نشيند و چشم به دريا مي دم در. آيد مي بيرون
هاي بيرون از خود بيگاه شده بود  چنان با جريان ولي او آن ،حرف بزند شبيروخواست با  مي

 اگر حله بيخ گوش او جيـغ هـم  و به يقين حتي . كرد در كنارش حس نمي كه هيچ چيز را
 به نواهاي باطن خود دل انگار كه شبيرو. توانست او را به خود بياورد كشيد، باز هم نمي مي

  .)24 -  23: 1357آبادي،  دولت( داده بود
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شود سفر طوالني شبيرو بـه درياسـت كـه     توصيف نويسنده از شبيرو ديده مي آنچه در
چه       ًدقيقا در دريا يابد كه  خواننده هرگز درنمي. دهد قرار مي تأثيرزندگي او را سراسر تحت 
عبـارت   فقـط دهـد   مـي  بـه خواننـده انتقـال    آبادي دولتآنچه  اتفاقي براي او افتاده است و

و او را تحـت   هقدر شديد بود اما آن حادثه و اتفاق آن. است» شود ناخوش و جانش بد مي«
ـ  ؛اسـت  بـتال شـده  كه به نـوعي ماليخوليـا م   دادهقرار  تأثير كنـد   مـي  كـه تصـور   طـوري ه ب

قصد دارد خود را نيز به دريا افكنـد و خودكشـي    بنابراين، شبيرو .دخترعمويش غرق شده
د و حتي پس از وش مي    ً       كامال  بيمار  شبيروي است كه   حد   بد اين حادثه در دريا به تأثير. ندك

او . نشـيند  مـي  انتظـار   بـه شيدا به اميد بازگشت دخترعموي خود در سـاحل   ها گذشت سال
كـه همـواره سـعي     ،شخصيت زن داستان ،مات خويش است كه حله               چنان غرق در توه  آن
كه  با آن. مدت بيرون آورد را از حالت شوك طوالنيو اتواند  نمي ،دكنهمدردي كند با او  مي

 باشد تواند رخ داده آنچه براي شبيرو مي ،كند نمياي  اشارهنويسنده به آنچه بر شبيرو گذشته 
احتمال مواجهه با  ،به غير از دريازدگي. است ،طبيعت وحش منزلة هب ،ترس از مرگ در دريا

 ،ناتواني در كنترل شرايط در محيط دريا سبببه  ،طوفان در دريا و احساس نزديكي با مرگ
توان گفـت كـه شـبيرو بـه      مي ،درحقيقت. تواند علت اصلي بروز شوك در شبيرو باشد مي

و بـر   .توانـد زبـان بگشـايد    چنان بر او نمايان شده كه نمي ساباليم رسيده و عظمت دريا آن
كـرده   احسـاس نرينگي دريا را  و ،ساباليم او وحشت، ترس ةدرباراساس نظر ادموند برك 

باد « ،يآباد دولتبه قول  ،چنين بيمارگونه كنترل زندگي خود را از دست داده و است كه اين
كـه بلوفـارب آن را    ،اين نقش دريـا . خواهد خود را به دريا بيندازد مي و» زند مي اش به كله

كه زندگي و سرنوشت يكي از  ،عد تاريك طبيعت    به ب اي است  اشاره ،خواند مي آنتاگونيست
  .دهد قرار مي تأثيرهاي داستان را تحت  شخصيت

 واست مانند شبيرو وسط دريا را نيز تجربه كرده  ،به غير از ساحل ،حله ،از طرف ديگر
 بسـيار  مـدت  بـراي  ،خـدو  ،شاو به همراه همسر دوم. ستعد تاريك طبيعت دريا آشنا    با ب 

پرسد كه  او از حله مي .شود جويا ميدريا  بارةخدو نظر او را در .كند مي سفر به دريا كوتاهي
گويـد كـه    حله مـي . منفي استحله  پاسخو  ؟آيا تا به حال به وسط دريا آمده است يا خير

دريـا  «: گويـد  جا خـدو مـي   در اين. ندا هفقط يك بار به همراه پدرش و جاسم به جزيره رفت
  :كند ييد ميأآورد و ت حله سر فرومي ،سپس .»آور رشكوه است، خيلي هم ترس      خيلي پ 

اما  ،ين را فهميدخدو ا. بازگفته بود ‘ترس’ ةكلمانگار كه خدو حال دل او را هم با آوردن 
. حله اين بار هم سر خود را تكان داد .‘انگيز هم هست شگفت’: گفت. به روي خود نياورد
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وصفش را  تر بيشمثل اين بود كه هر چه . دريا چيزي بشنودة دربارخواست  ديگر نمي ،اما
 ،پيش از اين دريا خيال او را برانگيخته بود. كرد در خود احساس هراس مي تر بيششنيد  مي

گـو را عـوض كنـد    و خواست راه گفت. كرد مي اما حال داشت اضطراب را در دلش بيدار
  .)38: 1357آبادي،  دولت(

خـوبي و ماهرانـه    حله را از دريـا بـه  داستاني ترس و اضطراب شخصيت  آبادي دولت
ترس و اضطراب حله در وسط دريا و در جايي كه كشتي تنها مكـان  اين . كند  ميتوصيف 

حضور  ةواسطه كه ب ،سرنوشت شبيرو ةبا پيشين ماندن است و موجود ولي ناامن براي زنده
در  ،خـدو . اسـت  پـذير  بينـي  و پيش شدني درك ،در همين محيط طبيعي رقم خورده است

با حالت بيم و اميد  ،دبپردازيش دريا ستا كند به ميسعي » رشكوه پ « ةكه با گفتن كلم حالي
يـادآوردن   و بـا بـه   كنـد  مـي ييد أكند و حله نيز آن را ت  ميراف تبودن آن نيز اع»ترسناك«به 
حلـه در وسـط دريـا بـه      ،درحقيقـت . شود  ميتر  پناهي انسان در دريا مضطرب ت و بي   ابه 

. بـرد   مـي  پـي انگيز طبيعت  ت وحشت                     ش در برابر عظمت و ابه ا انساني                 جايگاه واقعي پست 
كـه  د شـو   مـي حقـق  مي گامنه فقطرسيدن به اين مرحله از درك جايگاه انسان در طبيعت 

دست اول با طبيعت وحـش و   ةتجربكند و آن رويارويي مستقيم و  مي احساسحله آن را 
به وسط او ي   جد  اولين سفر          ًكه تقريبا  ،براي حله ترس ،درحقيقت. نزديكي به مرگ است

امكـان نجـات   و در پـي وقـوع هـر حادثـه     است جايي كه از ساحل بسيار دور ( ستدريا
نگرد تصـوير   ساحل به آن مي زيرا آنچه او از ،نمايد تر مي ملموس) تر است رنگ كمفوري 

 و دريـا بسياري از جانـب درياسـت   هاي خطرساحل مستعد  كه آنبا . زيبايي است از دريا
كـه محـل اصـلي     ،وجود زمين دليلاجعه بيافريند، به ن نوار ساحلي فاتواند براي ساكن مي

با بروز هر زيرا  ؛قسمت عميق دريا و اقيانوس است تر از مراتب امن هب ،زيست انسان است
رقم خفگي در آب  ةممكن است فاجع ،كه ساخت دست بشر است ،اي براي كشتي حادثه

از  ،سرشـناس انگليسـي   ةدريانورد و نويسند ،جوزف كنراد ةبه عقيدكه،  اي بخورد؛ فاجعه
 احسـاس  دريـا  وسـط  در خـدو  حتـي  و حلـه  دل در كه ترسي .است مرگ انواع بدترين

 درخـور  دريـا  و حلـه  بـه  راجع آنچه اما. درياست در خفگي احتمال از ناشي نيز شود مي
 بـر  كـه  ستمي و تجاوز ناپاكي از را خود كه آن براي او. درياست در حله مرگ است توجه

 نيـز  ،حله برادر جاسم، در دريا از ترس اين. كند مي غرق دريا در را خود كند پاك رفته او
نويسد كـه   نويسنده مي كند و در جايي از داستان جاسم به دريا نگاه مي. شود داده مي نشان

  .)72: همان(آمد  مي» بوي خوف«از دريا 
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  خودشناسي در طبيعت. 10
كردن  نقش آن در فراهم ،حاضر حائز اهميت است ةكه در مقال ،هاي ديگر طبيعت از ويژگي

طور كه سوزان كاليتـون   آن. نفس است تر بيشمكان و زمان مناسب براي تفكر و شناخت 
  :نويسد مي او. سازد مي آگاهش دخوانسان را به معني و جايگاه واقعي             گويد، طبيعت  مي

سـطح صـحيحي از   رسـيم كـه شـايد شـامل      ما به درك جامعي از هويت انساني خود مي
هاي ما در مقابل موجودات غيرانساني است  ها و ناتواني حقارت ما در مواجهه با محدوديت

)2003 :50.(  

  :نويسد مي ديگر بروس برگر جاييو در 
كه خود انساني خويش  طوريه ب ؛فرصتي براي باالبردن آگاهي فرد است... طبيعت وحش 

نگري است  سوي درونه اين راهي ب. رار دهدق) طبيعت(را در مقابل موجودات غيرانساني 
  ).531 :1996 ،اسالويك(

دن از هياهوي محيط اجتماعي وو دورب يهاي بارز آن خلوت كه از ويژگي ،وحشطبيعت 
اين موضوع در داستان . خويش بپردازد ةدرباربه تفكر  تر بيششود كه انسان  مي باعث ،است

طبيعـت در خودشناسـي را    تأثير آبادي دولت. است بررسي درخورمشهود و      ًكامال  با شبيرو
 .گذارد نيز به نمايش مي
كنـد كـه در آن    مريكايي اشاره مياي گرا بومبه نوعي از نقد  ،گرا بوم نقددر  ،گرگ جرارد

ـ   كنـد  مـي قهرمان داستان از تمدن شهر به طبيعت سـفر   تجلـي و تجديـد نفـس     ةو بـا تجرب
ـ  مي شبيرو روي اتفاقي كه براي). 49: 2004(گردد  بازمي ه دهد نيز نوعي دگرگوني است كه ب
انتظـار  در شبيرو براي تسكين درد خود و  ،عالوه بر اين. شود مي سفر به دريا حاصل ةواسط

و اين بار در ساحل خيره به دريا هر روز  هبرد ميدخترعموي خيالي خود هر روز به دريا پناه 
 و مكـاني  منيأمو همچون  ستر از وسط دريات جا ساحل كمي امن در اين. نشيند به انتظار مي

جايي كه شـبيرو آن  . دور از هياهوي بندر براي انديشيدن و آرامش روح و روان شبيرواست 
او در . دهـد  ترجيح مـي  ،ر از ارتباطات انساني و اجتماعي است    كه پ  ،را به هر مكان اجتماعي

طبق روايت نويسـنده هـيچ چيـز    چنان به درون خود فرورفته كه  به دريا آن كنار ساحل و رو
در درون خود غرق شده است و ايـن                ًكند و او كامال  خارج از درون خويش او را جلب نمي

ـ  ؛كنـد  مـي  به علت شرايط خاصي است كه سـاحل بـراي انـزوا ايجـاد     فقط كـه   طـوري ه ب
  :نمايد گونه توصيف مي اين در آن گوشة انزوا گزيدهشبيرو را كه  يساحل آبادي دولت
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 ‘شبيرو’آبادش كپر  ةنقطجايي كه دور از شهر  ؛و خدو به ساحل برهنه رسيده بودندجاسم 
شـد   لميدن موج بر موج شنيده نمـي  ةهمهم كه هيچ صدايي مگر  جايي ؛بود و خود شبيرو

  .)17: 1357آبادي،  دولت(

اش با دريا به تصوير كشيده شده  نفر دومي است كه رابطه ،شخصيت اصلي داستان ،حله
 گـويي . شـود  برد و همنشـين شـبيرو مـي    مينگام ناراحتي به ساحل پناه ه         ً   او دائما  به. است

در جـايي از داسـتان    .است        ِفرورفتن  در خويش امن براي تفكر و يمكانبراي او نيز ساحل 
رود و بعـد از   مـي  رود، اول بـه خيابـان   ميپدري بيرون  ةخانزماني كه حله خسته و تنها از 

شـايد پـيش   «. افتد ميمقصود به راه  بيباريك ساحل در خط آب  ةعبور از ميدان و از كوچ
براي خـودش   خودش فكر كرده بود كه به جاي خلوتي خواهد رفت تا بتواند با خودش و

خزد و  ميبه كپر خود  كه شبيرو بعد از اين ،داستان ةدر ادام ،همچنين .)22: همان(» بينديشد
او را  حلـه، بـرادر  جاسم،  ،برد ماند و به درون خويش پناه مي ميحله دوباره در ساحل تنها 

چون  ،كند كه كاش جاسم نيامده بود مي حله آرزو. زند هم ميه زند و خلوت او را ب صدا مي
بـاطنش  حله در حالي بود كه انگـار چيـزي داشـت در    « :نويسد مي آبادي دولتطور كه  آن

  .)24: همان(» شد تصفيه مي
بـراي انديشـيدن و   يابـد   مـي نيـز دريـا و سـاحل را مكـاني      ،برادر كوچك حله ،جاسم

  :از غوغاي شهر و روابط اجتماعيگاهي به دور پناه
به كجا ممكن بـود نگـاه   . و كنار سكان ايستاد ،راه افتاده جاسم از جا برخاست، روي لنج ب

هاي  ها هست كه چشم آخر بعضي وقت .كرد شايد هم به هيچ جا نگاه نمي... كند؟ به دريا؟ 
شيئي و موضـوعي را بـه درون خـود، بـه     ... شايد  .بيند يك آدم باز است، اما جايي را نمي

... در خودش و بـا خـودش   . دشبه آن و به خو ؛كند مي خود برده و دارد به آن فكر ةمخيل
  ).78: همان(

بـرد و بـه    در پايان داستان نيز جاسم براي رهايي از اضطراب به آغـوش دريـا پنـاه مـي    
  .پردازد تسكين روح و جسمش مي

كردن  و جاسم عطش غريبي براي زندگي .خلوت و پهناور و آشنا ؛حاال دريا لب پايش بود
. و تنهايي دريـا را  ،ورشيد را، آغوش باز آب رابه تماشا ايستاد خ. كرد مي در خودش حس

پوست . هايش بيرون آمد و زانو در آب خواباند جاسم از ميان رخت... طلبيد  مي دريا او را
سـر  . بعـد آب را بغـل كـرد   ...  باره خودش را در آب انداخت يك... تنش مورمور شده و 

همـه چيـز   ! چه خـوب بـود   .ها و صورتش را در آن ماالند و رو به خورشيد برگشت شانه
  ).71: همان( و بازي كرد ،چرخيد ،زير آب فرورفت. خوب بود
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 بازي طور همين آب در برادرش با كه افتد مي اش كودكي دوران ياد به جاسم جا اين در
چـه   ؛دريا را به تماشا گرفـت «...  بود شده تر بچه هم روزها آن از گويي حاال اما. كردند مي

  ).71: همان(» بود دور و چه صاف
طبيعت وحـش شـرايط تجديـد و دگرگـوني را      ،طور كه به نظر جرارد اشاره شد همان

جاسـم عطـش غريبـي بـراي     « :نويسـد  مـي  كه نويسـنده  طوري ،كند براي انسان فراهم مي
انـدازد و حـس    مـي  دريا او را به ياد دوران كـودكي . »كرد مي كردن در خويش حس زندگي

جـا پايـان    عد روشن و تاريـك طبيعـت در داسـتان در ايـن       ا ب ام. دهد  مي خوبي به او دست
توانست جـاي شـبيرو باشـد و     كند كه كاش مي حله آرزو مي ،در چند صفحه بعد. يابد نمي
بـه   ،حلـه  ،درحقيقـت . ها پيش در دريا غرق شده باشد د او كسي را داشته باشد كه سالنمان

آرزومنـد  تلخ و قهر طبيعـت را   ةتجرب ،محيط اجتماعي       ِناپذير  هاي زياد و تحمل فشار سبب
هـاي محـيط و مـراودات     كه شيدايي بتواند او را نيز از تحمـل آالم و رنـج   طوريه ب ؛است

دامـان   ،خورده از قهر طبيعت بـه سـاحل   زخم يكه شبيرو يطورهمان  ؛اجتماعي دور كند
  .كند و از دنياي پست اجتماعي فرار مياست پناه جسته  ،طبيعت

 كند ميها از بدن و روح انسان معرفي  را محلي براي غسل و زدودن ناپاكي نويسنده دريا
نمـايش   بخش انسان و دريـا را بـه   خوب و آرامش ةرابط ،قهر طبيعت    ِ دادن   نشانعالوه بر  ،و

ب دنيـاي                                                           ّ            هم حله و هم جاسم در پايان داسـتان بـراي فـرار و محـو آثـار مخـر       . گذارد مي
ـ بر ميپناه اجتماعي و روابط انساني به دريا  د و خـود را از غبـار روابـط انسـان بـا انسـان       ن

 .برند انسان با طبيعت پناه مي ةغيرمغرضان ةرابطو به  ايندزد مي

جوري  يك كرد بايد مي حس شد و مي كرد نجس است و از خودش چندشش مي حله احساس
اسـتخوان  كه  در حالي ،برخاست و. جوري خودش را پاك كند بايد يك. چشمش را بشويد

  .)75: 1357آبادي،  دولت( رو به دريا رفت ،فشرد مي هاي خود تيزي را در ميان پنجه

را احسـاس   نيـاز بـه تغييـر درونـي     كـه  آنجاسم پس از  در صفحات پاياني داستان نيز
 انگـار كـه  «: زنـد  و ناگهـان در آن غوطـه مـي    ،رود به سمت دريا مي ،دوش ميبرهنه  ،كند مي
صباح هـم بـه همـراه او بـه دريـا رفـت و       . »غسل تمام. خود بشويدخواست زنگار تن  مي

 جاسـم  و ؟خواهد چه كند پرسيد كه مي صباح از جاسم ،آمدند هنگامي كه از دريا بيرون مي
پـس از   مجاس ،درحقيقت. داشت دوش هب اي كوله كه را جيروك و كند مي اشاره ساحل به

كه مرهون پيونـد بـا طبيعـت     با احساس سبكي خاصي ،با اشاره به ساحلو معاشقه با دريا 
  .شود آماده مي ته و براي مبارزهبه زندگي اجتماعي بازگش ،است) دريا(وحش 
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  گيري نتيجه. 11
و اسـت  با طبيعت گره خـورده   ،آبادي دولتهاي  مانند بسياري از داستان، با شبيروداستان 

هـاي ايـن    نقش مهمي در سرنوشت شخصـيت  ،يكي از انواع طبيعت وحش منزلة هب ،دريا
در  انسـان ر دطبيعـت   تـأثير انسان و طبيعت  ةدوسوي ةرابطدر  ،درواقع. كند داستان ايفا مي

عـد   ب  تـأثير تحـت   ،داسـتان      پوست  سياه ةبرد ،شبيرو. تر است تر و مشهود اين داستان عميق
خورده از قهـر طبيعـت هـر     و آسيب دهد ميتاريك طبيعت كنترل رواني خود را از دست 

 ،درحقيقـت . كنـد  را از دريا طلب مي دخوخيالي  ةشد برد و گم ميروز به ساحل دريا پناه 
دادن دخترعمـويش را بـه    كـه تـوهم ازدسـت    ،پس از بازگشت او از آن سفر دريايي تلـخ 

هــاي داســتان بــراي  شــود و شخصــيت همــراه داشــته، او ســمبل پيونــد بــا طبيعــت مــي
عـد تاريـك                       سمبل يـك قربـاني ب    شبيرو. گيرند مي كنار ساحل از او الگوگزيدن در  خلوت

 ؛كند دادن خشم طبيعت، از آب و هوا نيز استفاده مي براي نشان ،آبادي دولت. طبيعت است
تواند يك محيط شهري و متمدن را بـه طبيعـت وحـش تبـديل و از كنتـرل       مي عاملي كه

بـراي تشـديد نقـش آب و هـوا و      ،طوفـان گرمـاي شـديد و    ،رو از اين. انسان خارج كند
         ِ   باعث كـاهش   تنها  گرماي سوزان هوا در بندر نه. آيند به كمك نويسنده مي ،طبيعت وحش

هـاي   د، بلكه ممكـن اسـت باعـث پرخاشـگري و حتـي ناهنجـاري      شو  مسافران مي     ِشمار 
در سـفر   ،از طرف ديگـر . شودنيز  ،هاي داستان همانند بزهكاري برخي شخصيت ،رفتاري
       ِ  ناپـذير   از عظمت و قـدرت كنتـرل  با مشاهدة طوفان او دريا ، به قهرمان داستان حله،كوتاه 

تفـاوتي دريـا بـراي خودكشـي و      رحمي و بـي  با علم به بي ود شو ميطبيعت وحش آگاه 
بـا  عد روشن طبيعـت نيـز در    ب  ،حقيقت در. گزيند جسم و جان خويش دريا را برمي ةتصفي
از فـرورفتن  خويش  و جاسم براي تفكر و در ،شبيرو، حله. رآمده استبه نمايش د شبيرو

 ،رغـم قسـاوت   بـه  ،دريا نيز. برند و به ساحل پناه مي ندريگ ميمحيط اجتماعي شهر فاصله 
اش آسـيب   ي از روابـط اجتمـاعي      حـد    حله به. براي طهارت جسم و روحشود  ميمكاني 
او . بـرد  به طبيعـت پنـاه مـي    ،به پيروي از شبيرو ،ظلم واقع شده كه سرانجامبر او ديده و 

سـاكت   ةهميشه براي فرار از پيوندهاي اجتماعي خويش در حسرت شرايط شبيرو و رابط
ماننـد  توانسـت   مـي كرده كاش او نيـز   او همواره آرزو مي. و آرام او با دريا و ساحل است

از طريق پيوند با طبيعـت را   سرانجام نيز رهايي. انتظار بنشيند ها در ساحل به شبيرو ساعت
زند و شبيرو جسم  گزيند و سرنوشت دخترعموي خيالي شبيرو را براي خود رقم مي برمي
  .پذيرد اش مي شده جان او را به جاي دخترعموي غرق بي
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