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  گلي ترقي ةنوشت درخت گالبيگرايانه از داستان كوتاه  خوانشي بوم

  *نوذر نيازي

  چكيده
ي سـينما بـرد، از    مهرجـويي آن را بـه پـرده   ، داستاني كه داريوش »درخت گالبي«

شخصـيت  . ي تأثيرگذار معاصر ايراني است هاي گُلي ترقي نويسنده بهترين داستان
وقفـه   كند چهل سال را بـي  اصلي داستان كه خود را نويسنده و فيلسوف قلمداد مي

كه شهرتي براي خود به دسـت   و سياسي محض پرداخته و با اين  به فعاليت علمي
اش خشكيده و با حالتي سرخورده و نگـران   ي خالقيت ه است، اكنون چشمهآورد

تا، شايد در خلوت و آرامش آن باغ زيبا بتوانـد   اش پناه آورده  به باغ دماوند كودكي
درخـت    سازي نقـش  نويسنده در اين داستان، با برجسته. آخرين كتابش را بنويسد

ان و انديشة خصيت اصلي، با نگرشي گالبي به عنوان نماد طبيعت و تأثير آن بر رو
نقدهاي موجـود از  . گرايانه سعي در بازتعريف طبيعت و رابطه انسان با آن دارد بوم

كـه   هاي محض فلسفي و روانكاوانة آن دارند، درحـالي  بر جنبه  تر تكيه داستان بيش
ها و دركي كه نويسنده نسبت به طبيعت و محيط طبيعي نشان  ها، حساسيت واكنش

گرايانـه   بنـابراين، خوانشـي بـوم   . است  دهد، تاكنون در كانون توجه قرار نگرفته مي
Ecocritical) (ي مـتن را   تواند اليـة ديگـري از معناهـاي نقـب نـزده       از داستان مي

  . بنماياند
  گرا؛ گلي ترقي؛ درخت گالبي نقد بوم :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

در ادبيات فارسي، شاعران طبيعـت از  . عشق به طبيعت منحصر به دورة ادبي خاصي نيست
. انـد  هاي آن گفتـه و شـعرها در مـدحش سـروده     سعدي تا سپهري همه از توصيف زيبايي
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بسياري از شاعران و نويسندگان صاحب نام جهان به رابطة ميان انسـان و طبيعـت در آثـار    
است تـا    م بودهبراي شاعران رمانتيك و غزل سرا طبيعت همواره منشأ الها. اند خود پرداخته

جا كه در مورد سپهري اين پيوند عاشقانه به قدري عميق و روحاني اسـت كـه بـه نـوع      آن
البته يادآوري اين . اند ناميده» عرفان طبيعي«گردد كه بعضي آن را  خاصي از عرفان تبديل مي

را شـود، زيـ   گـرا تلقـي نمـي    نكته مهم است كه ادبيات توصيفي و رمانتيك لزوماً ادبيات بوم
محورانه بـه   تأثير نگرش اومانيستي است و از منظر انسان اغلب، نگاه شاعر و نويسنده تحت

كـه   درحـالي . شود و شاعر هوييتي مستقل بـراي طبيعـت قائـل نيسـت     طبيعت نگريسته مي
ضمن تكريم طبيعت، براي آن هويتي مستقل قائل  Ecoliterature)(گرا  هنرمند در ادبيات بوم

از آن احسـاس تعهـد     ها نسبت به طبيعت و نيز حفـظ و صـيانت   نگرش بوده و در اصالح
گرا نوع نگرش نويسنده به طبيعت و حساسيتي كـه نسـبت بـه     بنابراين در  نقد بوم. كند مي

  . دهد، نقشي اساسي دارد مسائل زيست محيطي نشان مي
تنهـا   بـاغ دماونـد و  . شـود  هاي گلي ترقي شمرده مي از بهترين داستان» درخت گالبي«

افتـد، نقشـي    اش به عنوان محيط فيزيكي داستان كه همه چيز در آن اتفاق مي درخت گالبي
همين . كننده است كليدي دارد و تأثيرش بر انديشه، احساسات و روان قهرمان داستان تعيين

گرا مـورد   امر بستري مناسب در داستان به وجود آورده تا بتوان آن را در چارچوب نقد بوم
  .قرار دادمطالعه 
  

  ضرورت تحقيق. 2
اي  اش همواره دستخوش تغيير بوده و اين رابطـه در هـر دوره   رابطة انسان با محيط پيرامون

در عصر حاضر نيز به دليل شرايط تحميـل شـده بـر كـرة     . است  به نحوي باز تعريف شده
سـت  هاي عظيم زي اي جز بروز بحران خاكي و سست شدن پيوند انسان با طبيعت كه نتيجه

بـه همـين دليـل    . است، ضرورت دارد كه اين رابطه از نو تعريف شود محيطي دربر نداشته 
نقـد  . اسـت   هاي علوم، اهميت خاصـي پيـدا كـرده    مطالعات زيست محيطي در اكثر حوزه

عنوان رويكردي ادبي به مسـأله محـيط زيسـت و بـا هـدف اصـالح نگـرش         گرا نيز به بوم
وجوهـاي نگارنـده جهـت يـافتن      جسـت . ار ناپذير استاومانيستي به طبيعت ضرورتي انك

نتيجه مانده  پژوهشي كه به بررسي داستان درخت گالبي از منظر بوم نقد بپردازد، تا كنون بي
  .يابد  رو ضرورت تام مي به همين دليل انجام پژوهش پيش. است 
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 مباني نظري. 3

ابداع  (W. Reuckert) م روكرت م توسط ويليا 1978گرا اولين بار در سال  اصطالح نقد بوم
اي است كه دو حـوزة ادبيـات و محـيط     اين رويكرد نقدي در زمرة مطالعات بينا رشته. شد

اسـت همگـي بـه      گرا ارائه شـده  هايي كه از نقد بوم تعريف. دهد زيست را به هم پيوند مي
اين . د دارندنوعي بر رابطة انسان با طبيعت و محيط زيست و نيز حفظ و صيانت از آن تأكي

شيوة نقد رويكردي است كه به كشف كيفيت رابطة انسان با محيط پيرامونش درادبيات مي 
گرا ارتبـاط ادبيـات و محـيط     محور اصلي بحث در نقد بوم  (Callenbach,1975:8). پردازد

گلوتفلتي در مقدمه كتاب خـود بـا نگـاهي    ). Glotfelty & Fromm, 1995:3(فيزيكي است 
كند، چنان كه نخستين قانون اكولوژي بري كامنر  شريح اين رويكرد ادبي بيان ميفلسفي در ت

Barry Commoner) (گويد همه چيز در اين عالم به هم مرتبط است، پس  را بپذيريم كه مي
  كند، بلكه نقـش مهمـي   بايد نتيجه گرفت كه ادبيات وراي دنياي مادي و جو زمين سير نمي

جهان به عهـده دارد، جهـاني كـه در آن انـرژي، مـاده و تفكـر        در سيستم به غايت پيچيدة
اما اسـتوك  از جايگـاه خـاص و    .   (Glotfelty, 1998: xix)اند ديگر در تعامل همواره با يك
گويد؛ نخست به خـاطر ديـدگاه اخـالق مـدار و تعهـداتش بـه        گرا سخن مي ممتاز نقد بوم

عنوان امري ضروري، و نيز پافشاري اين رويكرد در برقراري ارتباط ميـان علـوم    طبيعت به
رايانه نسبت به ازسوي ديگر، با نگرشي كامالً عمل گ. (Estock, 2001: 220)انساني و طبيعي 

كارهـايي در   ي راه بايست به لحاظ يكپارچگي در ارائـه  اين رويكرد نقدي، متون ادبي را مي
براساس اين تعريف نويسندة . (Krrridge,1995:5)پاسخ به بحران محيط زيست ارزيابي كرد 

  . بايست درحد متخصص محيط زيست ايفاي نقش كند گرا مي بوم
است تا انسان نسبت به خود   شناسي و بيولوژي باعث شده ومهاي بديع در حوزة ب يافته 

جا معنا پيـدا   گيرد و تنها در آن فرديت انسان درمحيط شكل مي .احساس متفاتي داشته باشد
گفته ي اورندن تأكيدي اسـت بـر تـأثير محـيط زيسـت      . (Everenden, 2005:111)كند  مي

هاي ميشل فوكو و  بهره گرفتن از نظريهمازِل، با . درشكل بخشيدن به هويت و فرديت انسان
تأثير استيالي فرهنگي شـكل   ادوارد سعيد، مدعي است كه ساختارهاي محيط زيست تحت

از نخستين آثار زيست  كر نوشتة جوزف مي طنز بقاءكتاب . (Mazel, 2002:8) است   گرفته
محـيط زيسـت   گـرا و فلسـفة    محيطي است كه موضوع آن بعدها به تفكر غالب در نقد بوم

هاي بحران محيط زيست را اساسـاً بايـد در سـنت     وي مدعي است كه ريشه. تبديل گرديد
هاي متفاوت قائل است به  وجو كرد كه براي فرهنگ و طبيعت ارزش فرهنگي غرب جست
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  اســـت ي اســـتيالي اخالقـــي بـــاال بـــرده     نحـــوي كـــه اولـــي را تـــا مرتبـــه    
J. Meeker,1974:176) .(  

مداري  شود كه اخالق  وري در ديدگاه قهرمانان تراژيك نيز ديده ميچنين تفكر انسان مح
هاي مختلف نگـرش بـه محـيط     شيوه. تر از صرف بقاي زيستي است در نزد آنان بسيار مهم

شـوند و بـا ايـن مطالعـات، رويكردهـاي        زيست براساس فرهنگ و اعتقادات واكاوي مـي 
ي ادامة بقاي زمين  كه الزمه - تازهنادرست فرهنگي به محيط زيست اصالح و رويكردهاي 

بـا بـه چـالش كشـيدن     ). 8:1391پارسـاپور،  (شـوند   در آثارادبي جديد تقويـت مـي  - است
گرايي جامعه مـدرن امريكـا و بـا مـردود دانسـتن       هاي مختلف فرهنگ مصرفي و ماده جنبه

 تـوان بـه آرمـان شـهري     بسياري از دستاوردهاي صنعتي و تكنولوژيكي جوامع پيشرفته مي
آميـز بـه    طور مسـالمت  گرا انديشيد كه در آن انسان و طبيعت با سازگاري كامل و به طبيعت

  .  (Callenbach: 1975)دهند   حيات خود ادامه مي
: توان به موضوعات زير اشـاره كـرد   ترين محورهاي بحث در بوم نقد داستان مي از مهم

محورانـه؟   انسـان (يعـت  نگرش خاص نويسنده بـه طب ) 2نقش طبيعت در طرح داستان ) 1
نشان دادن حساسيت نسبت به مسائل محيط ) 3) محورانه؟ ارزش ابزاري؟ ارزش ذاتي؟ بوم

نـوع  ) 5هاي داسـتان   تأثير محيط فيزيكي بر شخصيت) 4ها در داستان  زيست و بازتاب آن
نقش طبيعت در شكل بخشيدن ) 5ها به نيازها و احساسات طبيعي درون  واكنش شخصيت

عنـوان   بـه (H. D Thoreau)  ثـورا  . عنوان عامل شفابخش روح طبيعت به) 6فردي به هويت 
كه حدود دو قرن پـيش بـه    (…Walden)گرا، در اثر فاخر خود به نام والدن  اي بوم نويسنده

هاي معيشتي و  مشغولي رشته ي تحرير درآورد، تصويري ناخوشايند از زندگي شهري با دل
ند كه لزوماً درتقابل با آرامش و سـادگي زنـدگي در دامـن    ك هاي خاص آن ارائه مي دغدغه

روايتـي از   در رمـان رنگـين كمـان بـه     (D.H Lawrence) چنين الرنـس   هم. طبيعت است
پردازد كـه باعـث    رويه از معادن ذغال سنگ انگليس در اواخر قرن نوزدهم مي كشي بي بهره

امـدهاي زنـدگي صـنعتي و    در اين رمـان پي . تخريب بخشي از محيط طبيعي آن كشور شد
) ارسوال و آنتـوني (هاي نسل سوم داستان  تأثيرات مضرت بار آن بر شيوة زندگي شخصيت

گرايانـه از ايـن داسـتان، منشـأ سسـت شـدن        با خوانشي بـوم . است  به تصوير كشيده شده
 پيوندهاي عاطفي، احساسي و اخالقي ارسوال با خانواده و نامزدش آنتوني را بايد به ساختار

اسـت    ي فرهنگ شهري نسبت داد كه الرنـس در رمـان خـود بـه تصـوير كشـيده       پيچيده
توان به نقش  در بوم نقد داستان كوتاه گيله مرد نوشتة بزرگ علوي، مي). 160:1391نيازي،(

هاي داستان پـي   هاي شخصيت اي از ناآرامي تغييرات اقليمي و محيطي و نيز تأثير آن بر پاره
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در رمان خود به تأثير مخرب هواي  (H. Mohsin)حميد محسن ). 1393ر،زهرا پارساپو(برد 
دهد كه محيط آلودة شهر الهور باعث  ها پرداخته و نشان مي شهرها بر روان انسان آلودة كالن

 Munnazza)ها شـده اسـت    مخدوش ساختن منطق شهروندان و مسموميت احساسات آن

Yaqoob, 2010).  
 

  بيان مسأله. 4
با . هاي داستان مي پردازد به بررسي نقش محيط فيزيكي و تأثير آن بر  شخصيت گرا نقد بوم

ي داستان درخت گالبي، پژوهش حاضر  عنوان زمينه ي باغ دماوند به توجه به نقش برجسته
گرايانه از داستان، ضمن آشكار ساختن ديدگاه خاص نويسـنده   سعي دارد تا با خوانشي بوم
  . در ارزيابي اثر بهره جويد عنوان سنگ محكي ز آن بهبه طبيعت و محيط فيزيكي، ا

  
  زندگي و آثارگلي ترقي. 5

 1318گلي ترقي، نويسنده، مترجم، فيلمنامه نويس و شاعر معاصر ايراني است كه در سـال  
. ورزيـد   وي از نوجواني به نويسندگي عشق مي. اي مرفه در شهرتهران متولد شد در خانواده

گلي ترقي پـس از  . نيز از اهالي قلم و انديشه بود» ترقي«مدير مجله  - اهللا ترقي پدرش لطف
در . التحصـيل شـد   گذراندن تحصيالت متوسطه به امريكـا رفـت و در رشـتة فلسـفه فـارغ     

بازگشت به ايران، به مدت شش سال در دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به تحصيل 
بـراي اقـامتي كوتـاه     1358در سـال  . ختدر رشتة شناخت اساطير و نمادهاي آغازين پردا
اي  عنـوان نويسـنده   وي بـه . جا مقـيم شـد   همراه دو فرزندش به فرانسه رفت، اما بعد در آن

اش را با وطن خود قطع نكـرده و در هـر فرصـتي بـه ايـران سـفر        مسلمان و متعهد ارتباط
مـن هـم   «با عناوين ترتيب  ي خود پنج مجموعه داستان كوتاه دارد كه به در كارنامه. كند مي

، 1381» دو دنيا«، 1379»  جايي ديگر«، 1371» هاي پراكنده خاطره«، 1348» چه گوارا هستم
هـاي مجموعـة    درخت گالبي از بهترين داستان. اند به چاپ رسيده  1393» فرصت دوباره«
پس از انتشار، كارگردان صاحب نام داريوش مهرجـويي، آن را    است كه كمي» جايي ديگر«

رمان اتفاق تنها رماني از وي كه اخيراً به چاپ رسيده، از اقبال بسيار خـوبي  . ي پرده بردرو
عنـوان يكـي از بهتـرين     از گلـي ترقـي بـه   ) 1387(محمدعلي سپانلو . است برخوردار شده
البته وي در سن هفتادوهشت سالگي هنوز هـم  . كند ياد مي  ي چهل و پنجاه نويسندگان دهه

  . است  نويسندگان عصر حاضر در عرصة نگارش داستان كوتاهاز تأثيرگذارترين 
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  ي داستان خالصه. 6
شخصيت اصلي داستان كه شسصت سـال دارد و از او  بـه فيلسـوف و نويسـنده و اسـتاد      

شود، پس از چهل سال زندگي پر تالطـم در شـهر تهـران، بـه بـاغ دماونـد        ياد مي  دانشگاه
اش برگشته تا در خلوت آن باغ زيبا كتـابي را بنويسـد كـه چنـد سـال بـود قصـد         كودكي
كنـد، مشـهدي حسـين باغبـان بـا       شروع به نوشـتن مـي  اما هر بار كه . اش را داشت نوشتن

كند، هرچنـد خـودش هـم     يادآوري ناخوش بودن درخت گالبي رشتة افكارش را پاره مي
) فيلسوف داستان(پيرمرد ازمالك باغ . اي براي نوشتن ندارد معترف است كه هيچ حرف تازه

كه سرنوشت درخت گالبي گويد  تفاوتي مي اي بيانديشد؛ اما او در كمال بي خواهد چاره مي
آييني   اهالي روستا در مراسمي. دانند از ريشه قطعش كنند به او ربطي ندارد و اگر صالح مي

كند و با درخـت   با اين حال، كدخدا پا در مياني مي. آيند تا درخت را قطع كنند گرد هم مي
او هـم در عـوض   . ندخواهد لَج بازي را كنار بگذارد و به بار بنشـي  زند و از او مي حرف مي
باغبان، با بيان خاطرات درخت گالبي، قهرمان داستان را بـه  . اش نكنند دهد كه قطع قول مي
آورد كه در زير همان درخت بود كه اولين  او به خاطر مي. برد اش در باغ دماوند مي كودكي

ن حك حتي اسم ميم را بر تنة آ. ، ريشه گرفت»ميم«اش به  اش، عشق و آخرين عشق زندگي
دهد تا ارزش   مرور آن خاطرات فرصتي به او مي. كرده بود تا وجودش را در خود ابدي كند

اي احساسي و عـا طفـي بـا درخـت      اين كشف، او را به رابطه. درخت گالبي را درك كند
گشته، و  ورسم مي هايي كه در شهر به دنبال اسم دهد و پي مي برد، تمام سال گالبي پيوند مي
ها  هاي عاطفي خويش فرسنگ هايش براي او آورده، ازريشه ي كه چاپ كتاببرخالف شهرت
اي عـاطفي بـه بـاغ     كه شخصيت اصلي با رشته در پايان داستان، درحالي. است فاصله گرفته

كند كه وجودش ازبـار   رسد و احساس مي  دماوند پيوند خورده است، به حالتي از خلسه مي
  . است  هاي موروثي رها شده خستگي

  
  بوم نقد داستان درخت گالبي. 7

  طبيعت/ فرهنگ  - روستا / تقابل شهر  1.7
تقابل محيط شهري و روستايي در داستان درخت گالبي برجسته و معنادار است و به درك 

با اين كه شخصيت اصلي بيش از چهل سال از عمر خود را در . كند كمك مي گرايانة اثر بوم
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كند و درك ما از اوضـاع كـالن    تصويري از آن ارائه نمي شهر تهران گذرانده، نويسنده هيچ
آرامـش از او سـلب شـده،    . گيـرد  چه كه بر قهرمان داسـتان گذشـته شـكل مـي     شهر، از آن
و بـه    ته كشيده، از همه كس و همه چيز بريـده » فيلسوف و نويسنده«عنوان  اش به خالقيت

جـا و سـكوت و آرامـش و     ن آنآفتـاب تابـا  «: باغ دماوند پناه آورده، چون به قول خـودش 
امكانات مفيد براي تخيل و تفكر و ابداع و آفرينش را  اش تمام هاي سبز و آسمان آبي دشت
  ).168ص(» .دارد

دهد پر از شور و  جواني را به خواننده نشان مي flashback گلي ترقي، ازطريق پس نگاه 
. دارد» ن و ديـده شـدن  كسـي بـود  «احساس، عاشق پيشه و بلندپرواز، كه ميـل زيـادي بـه    

شناسد چون نخسـتين   اش مرز نمي خصوص تنها درخت گالبي اش به باغ دماوند و به عشق
با اين حـال،  . زير همين درخت بسته شد» ميم«اش به  اش، يعني عشق نطفة عشق معصومانه

: گويـد   خـود مـي    بعـداً در اعترافـات  . رود گذارد و بـه شـهر مـي     را مي» ميم«باغ دماوند و 
ورسم به هم بزنم، برنده شوم  هايم را بنويسم، اسم خواستم اول دنيا را عوض كنم، كتاب مي«

  ).13ص(» .هاي پر، به دنبال ميم بروم و بعد، با دست
اش بـه   قهرمان داستان در تقابلي دوگانه گرفتار شده است كه در يك سـوي آن عشـق   

منشـأ ايـن   . به مصـنوعات بشـري  اش  و باغ دماوند قرار دارد و در سوي ديگر، عشق» ميم«
تواند به تقابـل   صورت نمادين مي تر و به تقابل تفكر ساختارگراي او است كه در ابعاد وسيع

به ترتيب » ميم«طبيعت اشاره داشته باشد كه در آن باغ دماوند و عشق به / ي فرهنگ دوگانه
با مصنوعاتش نماد  شهر تهران نيز كالن. نمادهايي از طبيعت فيزيكي و طبيعت درون هستند

كه او خود را فيلسوف  خصوص در نظام فكري ساختارگراي مدرن، به. شود فرهنگ تلقي مي
ي طبيعـت   ها همواره بر كفـه  ي فرهنگ در ترازوي ارزش كند، كفه و روشن فكر قلمداد مي

تفـاوتي پاسـخ    آورد، ارباب با بـي   وقتي باغبان از ناخوشي درخت گالبي خبر مي. چربد مي
سرنوشت مغموم گياهان ابله وخوشي يا ناخوشي سبزه و چمن و علوفـه بـه مـن    «: دهد مي

حواس مـن جـايي ديگـر اسـت، جـايي مـاوراء       ). به من نويسنده و فيلسوف(ندارد  ربطي
  ). 167ص(» هاي حقير روزانه و حادثه كوچك زميني  هاي اتفاق

تاج كـرد كـه از مشـتقات    ي ديگري اسـتن  توان به روشني تقابل دوگانه از گفتة ارباب مي
گرا  فيلسوف داستان، فردي منطق. طبيعت است، يعني تقابل منطق در برابر احساس/ فرهنگ
بنـابراين، او بـدون نشـان دادن    . چربـد  در ساختار تفكرتقابلي، منطق بر احساس مـي . است
اي احساس يا ترحم نسبت به درخت گالبي، با منطق خشك خود به مشـهدي حسـين    ذره
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را از ريشـه درآورده و قـال قضـيه را    » درخت بـي خاصـيت  «گويد كه بهتر است  ميباغبان 
اين درحالي است كه راوي داستان در جواني، يعني زماني كه هنوز منطق خشك بـر  . بكنند

مشهدي حسين . ي عجيبي به درخت گالبي داشت غلبه نكرده بود، عالقه  احساسات طبيعي
خاطرتـان هسـت كـه    «: حقيقت را به او گوشـزد كنـد   كند تا با زبان خودماني اين سعي مي

چقدر به اين درخت گالبي عالقه و توجه داشتيد و چند بار به مـن تـذكر داديـد كـه بـاغ      
» .هـا بوديـد   هميشـه فكـر درخـت   . . . دماوند بدون اين درخت گالبي لطف و صفا ندارد؟

هـاي كوچـك    قجايي ماوراء اتفـا «اما اكنون فيلسوف فكرش جايي ديگر است،  )174ص(
درخت گالبي، نماد طبيعت و عشـق راوي بـه   ). 167ص(» هاي حقير روزانه زميني و حادثه
كند كـه نشـان از    تلقي مي» اي حقير حادثه«باشد، اما او ناخوشي درخت را به  معشوقش مي

  اش را بـه  از نظر او حرفة نويسندگي كه تمام توجـه . اعتنايي وي به طبيعت خويش دارد بي
هاي دوگانة  ترقي، ازطريق تقابل. ترين كارها است ف ساخته، واالترين و باارزشخود معطو

ي فكري  مايه طبيعت سعي در نماياندن نگاه ساختارگراي راوي و بن/ فرهنگ - روستا/ شهر
سـازد بـراي پـرداختن بـه طبيعـت بـا نگرشـي         اين زمينه را مهيا مي. و شخصيتي وي دارد

  . پردازد طور ضمني و از طريق استعاره به بسط اين موضوع مي ن بهگرايانه ، و ادامة داستا بوم
  
 گرش ابزاري و نگرش ذاتي به طبيعت 2.7

كند، نگاه ابـزاري و نگـاه    داستان درخت گالبي دو نگاه متضاد فلسفي را به طبيعت ارائه مي
بـا  كند، ارزش طبيعت تنهـا   در نگرش ابزاري كه شخصيت اصلي آن را نمايندگي مي. ذاتي

همان طور كه قبالً نيز گفته شد، وقتي مشهدي حسـين  . شود  معيار منفعت مادي سنجيده مي
مـرد  . پـدر جـان  «: دهـد  آورد، شخصيت اصلي پاسخ مي  از ناخوشي درخت گالبي خبر مي

  ). 179ص(» .خاصيت را از ريشه درآورند و قال قضيه را بكنند حسابي، بده اين درخت بي
براي درخت گالبي به اين خاطر است كه به بار ننشسـته  » اصيتخ بي«به كار بردن لفظ 

شود براي عرضهي ميوه و چنان كه  با اين حساب درخت فقط ابزاري مي. است  و ميوه نداده
اين نوع نگاه، براي درخـت گالبـي كـه    . اين قابليت را از دست بدهد، مستحق مرگ است

هـايي دارد   درخت بستگي به ارزشنماد طبيعت است، هويتي مستقل قائل نيست و ماهيت 
بـا نگـاهي   ) 18:1391(اين درحالي است كه زهرا پارساپور . است كه براي آن تعريف شده 

گرايانه بتوان طبيعت را در كنار انسان از هويتي  بينانه اميدوار است كه با رويكردي بوم خوش
اي طبيعـت ارزشـي   تر است، بـر  اما نگرش دوم كه در داستان غالب. مستقل برخوردار  كرد



 121         نوذر نيازي

  

گذاري طبيعت بدون در نظر گرفتن منافع بشر و تنها  در اين نگرش، ارزش. ذاتي قائل است
» مـيم «اين نگاه را مشهدي حسين باغبان، كدخدا و البته . شود  با اصالت خودش سنجيده مي

درست نقطة مقابل استاد دانشگاه، مشهدي حسين است كه دلسـوزانه بـا   . كنند نمايندگي مي
او بـراي درخـت   . خواهد  عالجي برايش پيدا كند ادآوري بيماري درخت گالبي از او ميي

بـا درخـت حـرف زده،    «: فهمـد  گالبي صفات انساني قائل است و باور دارد كه درخت مي
اش رفته، چاكرتم، نـوكرتم، كـوچيكتم، هرچـه بـه عقلـش       اش كرده، قربان صدقه نصيحت

  ).173ص(» .رسيده ناز و نوازشش كرده
انـد تـا طـي     اي از اهالي ده گرد درخـت حلقـه زده   اكنون باغبان به همراه ارباب و عده

: گويد  باغبان رو به درخت مي. آييني تهديداَش كنند و به تغيير رويه وادارش سازند  مراسمي
بعد سر را به  )187ص(« .اي و سزاوار مرگي اي درخت، تو بر خالف قانون باغ رفتار كرده«

بايسـت طبـق آيـين      ارباب كه مي» چه نظري داري؟«پرسد   چرخاند و مي مي طرف ارباب
» .ببرّيـد و خالصـش كنيـد   «: دهـد  آبادي شفاعت درخت را بكند، خيلي صريح پاسـخ مـي  

كنـد و بـا    كدخدا كه از ناداني و حكم نارواي ارباب بهتش گرفته با ناباوري به او نگـاه مـي  
زيرا ارباب از روي  )187ص(» !شعور است كه كور و بيارباب نه تنها كر، بل«: گويد خود مي
باورش شده كه واقعاً قرار است درخت را قطع كنند، و انگار كور است ببيند كـه    كج فهمي

كدخدا، بر عكس ارباب، باردهي درخـت را  . است است و فقط بار نداده  درخت هنوز زنده 
بـراي همـين بـا او    . نگـرد  درخت مـي داند و به با ارزش ذاتي به   تنها مالك ارزش آن نمي

  .  كند گذارد و شفاعتش را مي  كند، ريش گرو مي زند، تهديداش مي حرف مي
آنهـا نسـبت بـه      گـذاري  هاي داستان را در نـوع نگـرش و ارزش   گلي ترقي، شخصيت

اسـت، امـا     زياد پرداخته نشده» ميم«كه به شخصيت  با آن. گذارد  طبيعت به محك قياس مي
در قسـمتي از داسـتان   . دهـد  اش را نشـان مـي   او به طبيعت، بخشي از شخصيت  نگاه شكل

و كنجكاوانه و ناباورانـه بـه عنكبـوت كـوچكي خيـره        ميم بر لب قنات ايستاده) 185ص(
راوي داستان كه آن زمان يـازده  . »است اي نازك از تارهاي مرتعش تنيده  خيمه«شود كه  مي

شود، هلـش   مانعش مي» ميم«عنكبوت بگذارد و لهش كند كه خواهد پا روي  است مي ساله 
آن عنكبوت زشت و سياه بود، با تارهـايي از  «به چشم راوي . كشد دهد و سرش داد مي مي

ز مـي  » .بينـي  تو كـوري، نمـي  «: گويد  ميم با لحني تند به او مي» .هيچ و پوچ دهـد و   و او پـ
بعـد  . پيچاند گيرد و مي دماغش را محكم ميكند،  اش مي ميم مسخره. »من شاعرم«: گويد مي

سروصـدا، بـدون    اين عنكبوت از تو شاعرتر است، ببين چه توري بافته، بي«: گويد به او مي
  ).185ص(» فهمي؟ مي. ها نيست اش توي روزنامه عكس. شاعر گمنام. قاروقور
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ت، اش نسـبت بـه سرنوشـت عنكبـو     فقط شانزده سال دارد، امـا دغدغـه  » ميم«كه  با آن
گرايانه و  اش به آن نشان از درك بوم عنوان عنصري از طبيعت، و نگاه شاعرانه و فيلسوفانه به

محور خود براي عنكبوت اصالت و ارزشـي ذاتـي قائـل     با نگاه طبيعت. بلوغ فكري او دارد
اين در حالي است كه راوي داستان هنوز بـه  . ستايد  است و براي همين، هنرمندانه آن را مي

كند؛ آن را زشـت و   است و با عينك ارزش ابزاري به عنكبوت نگاه مي  دركي نرسيدهچنين 
  .داند ارزش مي ، و تارهايش را بيسياه

  
  ي داستان عنوان زمينه نقش طبيعت به 7. 3

گرا بر نقش محيط فيزيكي در رقم زدن حوادث داسـتان و تأثيرگـذار بـودن آن بـر      نقد بوم
اي كـه داسـتان در آن    عنوان زمينه فراوان داشته و آن را صرفاً به هاي داستان تأكيد شخصيت
عنواني كه گلي ترقي براي داستان خود برگزيده بيانگر نقش . گيرد افتد، در نظر نمي اتفاق مي

در طرح داستان، محيط فيزيكي، يعنـي بـاغ   . برجسته و پررنگ طبيعت در اين داستان است
آفرينـي كـرده و تـأثير آن بـر شخصـيت اصـلي        شدماوند، با محوريت درخت گالبـي نقـ  

عنوان بازيگري مطرح و نمادي  در ادامه، به نقش كليدي درخت گالبي به. است  كننده تعيين
  .جهي در داستان پرداخته خواهد شدچند و

  نقش درخت گالبي در داستان 7. 3. 1
شي چند وجهـي  است، درخت گالبي نق صورت نمادين نوشته  در داستاني كه گلي ترقي به

درخت گالبـي  . شود كند و فهم درونمايه داستان بدون تحليل كاركرد آن ممكن نمي ايفا مي
شـاهد بـوده و     اش را هاي زندگي راوي و خـانواده  نويسي خاموش كه اتفاق در حكم تاريخ

طور كه قبالً گفتـه شـد، نخسـتين نطفـة      همان. كند اسرارشان را همه در سينه دارد، عمل مي
را حك كرده بود تـا  » ميم«اوي زير همين درخت بسته شد و او حتي بر تنة آن اسم عشق ر

بـي تفـاوتي راوي نسـبت بـه سرنوشـت درخـت گالبـي و حقيـر         . هرگز او را از ياد نبرد
نويسـندة  . اش شمردنش تأكيدي استعاري است برغفلت وي نسبت به احساسـات عاشـقانه  

سعي دارد تا  - دربرابر عقل و تخيل دربرابر تفكر احساس - هاي دوگانه داستان با ايجاد تقابل
ناباروري درخت . بنماياند) طبيعت درون و برون(نوع نگرش شخصيت اصلي به طبيعت را 

باغبـان بـا   . است  گالبي به شكلي استعاري با نازايي ذهن و خلع روحي راوي پيوند خورده
ازد كه الزم اسـت بـه معنـاي    خواهد تا نگاهي به درخت بياند سماجت از استاد دانشگاه مي
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خواهـد از ايـن طريـق ميـان راوي و      او در نقش سفير طبيعـت مـي  . نمادين آن توجه شود
مشـغول  » فيلسـوف «پيوندي بزند؛ اما ذهن ) برون و درون(اش درطبيعت  شده هاي گم ريشه

روزي ده سـاعت كـاركنم    اگرساعتي يك صفحه بنويسم و«: حساب و كتاب ديگري است
اگر مثل - يك ماه آخر تابستان وسه ماه پاييز. اي هفتاد صفحه هفته. ي ده صفحهشود روز مي

جلد مقوايي زركوب آماده  دو ام و تا اول زمستان نزديك به هزار صفحه نوشته –آدم كاركنم
 )169ص(» .ام اگر تا سال آينده كار كنم هزار صفحه ديگر هم نوشـته . جلدي دوكيلو. دارم

دو جلـد مقـوايي   « عبارت. كند است بنويسد نمي چه قرار محتواي آناي به  اشاره هيچ راوي
دارد، زيرا  ها داللت بودن آن نوشته  مايه بي آميز بر به شكلي كنايه »جلدي دوكيلو«و  »زركوب

  . سنجد مي ارزش كتاب را نه به وزين بودنش، بلكه به وزنش
تـوان بـه دو نگـرش     ش مـي در ارتباط با نوع نگاه استاد دانشگاه نسبت به مسائل خوي  

كه فرهنگ و مصنوعات بشري را در تقابل  محور است انسان اول، نگرش . اصلي اشاره كرد
. شود كند و باالترين ارزش را براي آن قائل مي با طبيعت فيزيكي و طبيعت انسان تعريف مي

شـكل گرفتـه و متـأثر از نگـرش       سيستم ارزشـي راوي  دوم، نگرشي است كه تحت تأثير
 كتـاب، چـاپ   اي، چـاپ  تفكرسياسي محض، رقابت حزيي و حرفه(هنگي حاكم است فر

تـر از   حـزب فريبنـده  «: طبق گفتة خودش). درنهايت كسب شهرت ها، و عكس در روزنامه
  )189ص(» .هاي كتاني ميم من را در خودش كشيده است كفش

كشاند   بست مي نبعدي راوي به زندگي با عينك روشنفكري، سرانجام او را به ب نگاه تك
هاي كاغذ را پشـت سـر هـم      برگه  )170ص (» .كفگيرم به ته ديگ خورده«: تا اعتراف كند

گذارد، اما هر بار پس از يكي دو خط تايپ كـردن ، كاغـذها را زود بيـرون      توي ماشين مي
شـود   اين عمل كه بارها تكـرار مـي  . اندازد كند و توي سطل زباله مي شان مي كشد، مچاله مي

كاغذ محصول درخت است و مچاله كردن هر برگ بـه معنـي از بـين    . معنايي نمادين دارد
مايـه و   علت اين عمل را بايـد در افكـار بـي   . اي از طبيعت و آلوده كردن آن است بردن ذره

  . وجو كرد مغشوش استاد دانشگاه جست
شت، او مشهدي حسين با يادآوري درخت گالبي و اين كه ارباب چقدر به آن توجه دا

: انـد  ي غذا روي زمين نشسـته  كساني گرد سفره. هاي دور به باغ دماوند مي برد را به گذشته
مـه  . است  مهي غليظ روي باغ و اجسام نشسته. ي ماست فرو برده دستي تكه ناني دركاسه«

ام  نگـاه . كشـد  تنها يك چهره است كه واضح و ملموس خودش را به رخ من مي. فراموشي
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ام زمزمـه   صدايي شـيرين تـه گـوش   . آيد م ازحس يك دلتنگي غريب به درد ميقلب. كند مي
  ).175ص(» .كند مي

در اين قسمت، نويسنده با استفاده از شگرد پس نگاه، قهرمان داستان را از زمان حال به 
دهـد   سفر در زمان اين امكان را به شخصيت اصلي مي. گرداند برد و دوباره برمي گذشته مي

تا آرامش، سادگي، صميميت و عشق زندگي در باغ دماوند را با وضعيت كنوني خويش در 
داند چگونه بايد به آرامش برسد و  با اين حال نمي. ر تهران قياس كندهزار توي تصنّعي شه

اي نـو برسـد و كتـاب     هنوز با تالشي واهي سعي دارد در فضاي ذهن آشفتة خود بـه ايـده  
حـال اسـت بـه     كه از فرط گيجي و افكار گسـيختگي پريشـان    در حالي. آخرش را بنويسد

ننويسم چه اجباري دارم؟ به كي بـدهكارم؟   چرا اصالً بايد بنويسم؟ اگر«: گويد خودش مي
تواند چشم ازتصوير رنگين  بزرگ، كه نمي  - منتشرِ- اول از همه به خودم، به اين خود متكثرِ

گـري و   و پرزرق و برقش بردارد، كه معتاد به حضور و شكفتن و گفتن، نيازمنـد بـه جلـوه   
صبري منتظر آخـرين   ند و با بيدار بدهكار به ديگراني كه دست از سرم برنمي. نمايش است

  ).180ص(» .ام هستند اثر ادبي
گرا است كه قهرمان داستان عاجز از انجـام   پاسخ به طبيعت درون از پارامترهاي نقد بوم

  شـده » ناپـذير  بيمـاري عـالج  «تبديل به نـوعي  » كسي بودن و ديده شدن«براي او . آن است
فيلسوف و «خود را در جايگاه   اي و حرفه خواهد تصوير اجتماعي  است، و به هر قيمتي مي

اما اين نگرش كه با احساسات واقعي او در تضاد است آرامش را از . باال نگه دارد» نويسنده
كند، بار ديگر  به بـاغ   جا كه فضاي حال برقلب و روحش سنگيني مي از آن. است او گرفته 

هـا و   د، البته همه جـز او، درخـت  خوابن جا بعد از ظهرها همه مي آن. رود دماوند كودكي مي
هـاي   خزنـده . شـنوم  شـان را مـي   هاي پنهان ها بيدارند و من هن هنِ نفس درخت«: ها خزنده

  . )183ص(» .لولند ها مي نامرئي هم بيدارند والي علف
راويِ عاشق پيشه، در توصيف نباتات و خزنده ها، برايشان شخصيتي انساني قائل است 

در ايـن  . آيـد   مانند او تب عشق دارد و خـواب بـه چشـمانش نمـي    و انگار كه طبيعت نيز 
است و واكنش راوي را   گرايانه توصيف، همانندسازي انسان و طبيعت بازتابي از نگرش بوم

  . دهد كه با طبيعت فيزيكيِ پيرامونش تطابق كامل دارد اش نشان مي به احساسات عاشقانه
فهمـد كـه    شود، تـازه مـي   طبيعت خيره مي ايستد و به نزديك سحر وقتي كنار پنجره مي

گشته چه احساسـات ارزشـمندي را از كـف      هايي كه در شهر به دنبال شهرت مي تمام سال
آسـمان صـاف و بـدون    . ام خبر بوده هاست كه از طلوع و غروب آفتاب بي سال«: است داده 
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» .ربـه تج هـاي سـبك بـي    دهـد، بـوي نفـس    هوا بوي روزهاي كودكي مي. اي ابر است ذره
رود تـوي بـاغ    است و از باغبان و كدخدا خبري نيسـت، پـس مـي     غروب شده) 186ص(

شان را پر از ميوه بـه سـوي او دراز     ها همه دست كند كه درخت احساس مي. زند گشتي مي
در ميان آن همه ولولـه و رشـد و رويـش گوشـش     «او . اند، همه غير از درخت گالبي كرده

راوي، در اين هنگام درخت گالبي را به پيرمـردي  » .آن نيست هاي اين و بدهكار به مالمت
 : كند كه تشبيه مي

در ميان آن همه قيل و قال فريبنـده، آن همـه تجلـي و    . نشسته در خلوت، متواضع وشكيبا
نيازي  اش بي عرض اندام، در آن بازار كاال وعرضه و تماشا خاموش ايستاده و حضور ساده

  ).15ص(ا دارد آدمي گمنام ر

بـراي قهرمـان داسـتان،    . كند تري ايفا مي درخت گالبي، در پايان داستان، نقش برجسته  
خـود    با سكوت» درخت خردمند گالبي«. بخش است سكوت درخت گالبي پر معنا و الهام

كه سعي كند چيـزي بنويسـد،    وقال  دنيا ببندد و بي آن هايش را بر قيل گويد، گوش به او مي
. خاموش بنشيند و مانند او، در خلوت خويش فرو رود» بازار كاال و عرضه و تماشا«در آن 
كند كه درخت حرفي در قفا  احساس مي. كشد ها را با مهرباني بر تنة زندة درخت مي دست

ايسـتاد و نمـازش را    آورد كه پدرش همدوش همين درخت مـي  به خاطر مي. براي او دارد
زير . زد ي همين درخت گره مي بند را به شاخه ي پشه شهخواند و عمه جانش هرشب گو مي

ي همين درخت بود كه  خواند و بر تنه كشيد و كتاب مي دراز مي» ميم«همين درخت بود كه 
پيـر و دانـا     درخت گالبي با سكوت خود در حكم حكيمي. را حك كرده بود» ميم«او اسم 

بـرد بـه طبيعـت     چون راهبري مي راوي را هم. كند دهد و معجزه مي درس حكمت به او مي
ها را عاشـقانه دور تنـة    درحالي كه دست. برسد زند تا به كشف و شهود  اش پيوند مي درون

كند كـه وجـودش از بـار سـنگين غـم       است، ناگهان احساس مي درخت گالبي حلقه كرده 
 : است ناپذيري از خلسه رسيده  سبك شده و به احساس وصف

ام  ب روي قلبم بود، مثل مه صبحگاهي آرام آرام از روي سينهاي كه روز وش فشار كهنه 
نشـيند و آرامـش و خاموشـي     حسي ساده و سالم در جانم مي. شود خيزد و ناپديد مي برمي

يك شب، يك ساعت فراغت، يك فرصت مـوقتي  . كند درخت گالبي به من نيز سرايت مي
خـالي از حسـاب و كتـاب و     براي بودن و نگريستن، خالي از تب و تاب و ترس و دلهره،

  ).193ص(ميزان و مقياس و اندازه، برايم كافي است 
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  گيري نتيجه. 8
سازي نقش طبيعت و نگرش خاص خود، سـعي    نويسندة داستان درخت گالبي، با برجسته

هاي دوگانه و نمـادپردازي، شـعور خـاموش     وي با استفاده از تقابل. در باز تعريف آن دارد
دانـد، كـه    طبيعت را كه درخت گالبي مظهر آن است برتر از شعور روشنفكري مـدرن مـي  

نگاهي . كند داستان دو نگاه فلسفي به طبيعت  را ارئه مي. دكن فيلسوف داستان نمايندگي مي
. سنجد و نگاهي كه براي طبيعت ارزشي ذاتي قائـل اسـت   كه طبيعت را باارزش ابزاري مي

زند؛ مشهدي حسين باغبان،  آن محك مي  نگرش غالب در داستان، طبيعت را با ارزش ذاتيِ
اي براي حوادث داستان  ، طبيعت را فقط زمينهنويسندة داستان. اند از آن دسته» ميم«كدخدا و 
آفـرين   گيرد، بلكه خود عنصري فعـال و نقـش   هاي آن در نظر نمي آفريني شخصيت و نقش
شناسـاند و او را از    درخت گالبي به عنوان مظهر طبيعـت، راوي را بـه خـودش مـي    . است
فيلسوف «استان خود را وي كه در ابتداي د. رساند به بصيرت مي  محورانه انديشي انسان كوته

،  در پايان با فروتني به تنـة درخـت   »شعور ابله و بي«كند و نباتات را  قلمداد مي» و نويسنده
سـكوت و آرامـش   . كنـد  خطاب مـي » پير حكيم«و » رفيق سبز«دهد و او را  گالبي تكيه مي

لسه كـه از  اي از خ رساند، به تجربه  درخت گالبي در او اثر كرده و به كشف و شهوداَش مي
توان نتيجه گرفت كه گلي ترقي به طبيعت،  در پايان، مي. هر چيزي برايش ارزشمندتر است

وي همچنـين بـه نقـش طبيعـت در     . نگرد و براي آن ارزشي ذاتي قائل است گرايانه مي بوم
  .شفاي روح و روان او تأكيد دارد حكمت بخشيدن به انسان و
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