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  *پورقريببهزاد 

  چكيده
كوشد طرح ساختارمندي از رابطـة ديـالكتيكي زن و طبيعـت     گرا مي نيستي بومينگرش فم 

هـاي   شده نيسـت، امـا زمينـه    دست دهد. اين نگرش هنوز در سرزمين ما چندان شناخته به
، نوشـتة  جـاي خـالي سـلوچ   پيدايش چنين مطالعاتي در آثار ادبي ما مشهود است. رمـان  

تصـوير   دي، چون غالب آثار او، پيوندي عميق ميان انسان و طبيعت را بـه آبا  محمود دولت
هـاي اجتمـاعي و سياسـي ايـن رمـان        ان بـه زمينـه  گر پژوهشمنتقدان و  تر بيشكشد.   مي

گرا به داستان نگريسته شود، پيوند زن و طبيعت كه   نيستي بومياند؛ اما اگر با نگاه فم پرداخته
شود. شخصيت اصلي و   وضوح ديده مي هاست در اين داستان به  يادآور بسياري از اسطوره
يادآور  ،سو نام مرگان است كه پيوندش با زمين و طبيعت، ازيك محوري اين داستان زني به

سو، يگـانگي او بـا طبيعـت در جامعـة      و ازديگر هاي اساطيري است  بسياري از شخصيت
عي ما از زندگي بـدوي و آغـازين   هماني زن و طبيعت در خاطرة جم روستايي يادآور اين

هاي پيوند  گرا ريشه  نيستي بوميكه با نگاه فم است بشر است؛ در اين پژوهش، كوشش شده
 هاي اين داستان كاويده شود.  زن و طبيعت در تصاوير و توصيف

  .گرا  نيسم بومينيسم، فميفم آبادي،  محمود دولت ،سلوچ خالي جاي :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1

ترين آثار ادبيات   گمان يكي از برجسته  ، از محمود دولت آبادي، بيجاي خالي سلوچرمان 
معاصر فارسي است. اين رمان داستان زني است كه شوهرش او را ترك كرده اسـت و در  

شود. هرچنـد مرگـان ابتـدا چـون       شمار مي  اي خشن و مردساالر گرفتار مصائب بي  جامعه
شـود. پـس از     رفته روح و جسمش زخمي و شكسـته مـي   نمايد، رفته  زميني سرسخت مي
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كوشـند او را تصـاحب كننـد و      رفتن سلوچ، مرداني چون كرباليي دوشـنبه و سـردار مـي   
منتقدان بـه آن   تر بيش چه آن دست آورند. افرادي چون ميرزاحسن قصد دارند زمينش را به

ات ارضـي در جامعـة زمـان    هاي سياسي و اجتماعي رمان و تأثير اصـالح   اند جنبه  پرداخته
كه يكي از منتقدان مضـمون داسـتان را نـابودي محـيط روسـتا       چنان ؛روايت داستان است

) و ديگـر منتقـدان نيـز    137: 1382علت مدرنيزاسيون كشـور دانسـته اسـت (شـهپرراد      به
؛ 231: 1369پـور    انـد (نـواب    به ابعاد اجتمـاعي و سياسـي ايـن رمـان نظـر داشـته       تر بيش

  .)865: 1387 ينيميرعابد
از   اسـتفاده  نيستي داستان ازنظر بسياري دور نمانده است. برخـي بـا  يهمه، ابعاد فم بااين

اند كه چگونه  نظرية كاربردشناسي شناختي، به تحليل شخصيت مرگان پرداخته و نشان داده
اي براي حفاظـت    كاربستن هر شيوه كند و از به  مرگان در داستان نقش يك حامي را ايفا مي

نويسـندگان مقالـة    چنـين،  هم). 62: 1392از فرزندانش ابايي ندارد (مهدوي و اسفندياري 
نگاهي آماري بـه ميـزان خشـونت عليـه     » آبادي خشونت عليه زنان در آثار محمود دولت«

هـاي    انـد. برخـي منتقـدان نيـز اشـاراتي بـه زمينـه         آبادي داشـته  هاي دولت  زنان در داستان
تـأثير  «در مقالة  ،مثالً ؛اند  داشته جاي خالي سلوچگرايانة داستان   نيستي بوميرايانه و فمگ  بوم

شناسانه به  ، نويسندگان نگاهي نشانه»سلوچ خالي جايهاي نمادين بر پيرنگ رمان   تصوير
و ارتباط آن با شخصيت زن داسـتان دارنـد    ،چون گودي و گودال ،هاي زمين برخي جلوه
ازنظر غالب محققان دور مانده اين اسـت كـه    چه آن ). اما45 - 44 :1389 عباسي (شاكري و

بلكه بايد توجه داشـت   ،توان پيوند مرگان با طبيعت را درحد يگانگي با زمين تقليل داد  نمي
اي پيشـين، زن بـا ديگـر عناصـر طبيعـت نيـز        هاي اسطوره كه در اين داستان، چون روايت

تحليل  و  نيستي تجزيهيرسو، تاكنون تصاوير داستان با نگاه اكوفمپيوندي آشكار دارد. ازديگ
هـايي از    در اين جستار سعي شده است با تحليل تصـاوير و توصـيف   ،نشده است. بنابراين

هايي به پيوند و يگانگي زن و طبيعت دارند نشـان داده شـود كـه چگونـه       داستان كه اشاره
ميزان يادآور   يابد و اين امر تاچه ي و مفهومي ميخوردگي معناي مرگان با عناصر طبيعت گره

جاكـه   ازآن ،چنـين  همارتباط زن و طبيعت در خاطرة جمعي ما از زندگي بدوي بشر است. 
اجتماعي بوده سعي شـده اسـت تـا     ـ نگاهي سياسي جاي خالي سلوچنگاه غالب به رمان 

 دست داده شود. زاوية ديد جديدي از اين داستان به

نيافتـه اسـت و در    شگسـتر نيستي در سرزمين ما هنوز ياست كه مطالعات اكوفم گفتني
ها   كتابترين  توجه ها و مقاالت چنداني در اين حوزه موجود نيست. يكي از قابل  ايران كتاب
اثر عباس محمدي اصل است كه البتـه   زنان و محيط زيستگرا كتاب   نيسم بوميدر زمينة فم
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داري در استثمار زن و طبيعـت اسـت، و     به نقش اقتصاد سرمايه معطوف تر بيشنگاه مؤلف 
نيسم) پرداخته يگرا (اكوفم بوم نيسميهاي فرهنگي و تاريخي فم  در اين كتاب چندان به زمينه

خـوانش  «توان در اين سير يادآور شـد مقالـة     هايي كه مي  است. يكي ديگر از پژوهش نشده
) از زهـرا  1396( »بـر رابطـه فرهنگـي و نمـادين      تكيـه  نيستي رمان اندوه جنـگ بـا  ياكوفم

اللهي است. مقالة حاضـر نيـز كوششـي در گسـترش      و شهال خليل ،پور پارساپور، ربابه قلي
 گرا در ادبيات فارسي است.  نيستي بوميديدگاه فم

  
  گرا نيسم بوميمبناي نظري: فم .2
گرا   نيستي و بوميهاي فم  شهگرا رويكردي نظري و عملي است كه از تركيب اندي  نيسم بوميفم

خصـوص   به ،گرا بوم گرايي دارد و نقد  تر از بوم  اي طوالني  نيسم سابقهيشكل گرفته است. فم
هـاي    نيسـتي را بايـد در سـال   يهـاي فم   هنوز در آغاز راه است. ريشة جنبش ،در سرزمين ما

لكلـي آمريكـا را   مشروبات ا يعني زماني كه نهضت زنان عليه مصرف ؛يافت 1874و  1873
به لرزه درآورد. فرانسس ويالرد، كه در آن زمان نخستين رئيس دانشكدة زنـان در دانشـگاه   

رو در مصرف مشـروبات الكلـي     سمت رياست اتحادية زنان ميانه شمال غربي بود، بعدها به
). پـس  23 - 22: 1386(پاسنو  نيسم تبديل شدييكي از نخستين فعاالن جنبش فمرسيد و به 
آنتوني، كه از نخستين كوشندگان دريافـت حـق رأي بـراي زنـان در      .سوزان باز ويالرد، 

اي چون كالرا بارتون، كه جمعيت   آمريكا بود، راه او را ادامه داد و راه را براي زنان برجسته
  ).28(همان:  كردصليب سرخ آمريكا را بنيان نهاد، هموار 

تـوان    ها مي  ين اين گرايشتر مهمراه شد كه از  ختلفي همهاي م  نيسم از ابتدا با نگرشيفم
و  ،نيسـم راديكـال  ينيسـم ماركسيسـتي، فم  يطلـب)، فم  (اصالح نيسم ليبراليچهار نگرش فم

نيسـم  يفم ،). در عرصة نقد ادبي32: 1385(آبوت و واالس  نام برد رانيسم سوسياليستي يفم
نيسـتي درپـي   يديگرسخن، نقـد فم  به ؛ار سازدهاي مردساالرانة متون را آشك  كوشد تا اليه  مي

نيسـتي  ي). هرچنـد نقـد فم  183: 1392(تايسن  كردن ايدئولوژي مردساالر متون است  هويدا
هـاي مردسـاالرنة متـون      آشكارساختن ايدئولوژي چنين همهاي پنهان متون، و  به اليه باتوجه

يابـد    مـي  ،چون سـاختارگرايي و ساختارشـكني   ،هاي ديگر نقد  ادبي پيوند مستقيمي با گونه
 كند.  دادن مصائب زنان در بافت آثار هنري محدود مي درنهايت رسالت خود را به نشان

 ازي تـر  بيشاي   گرا ظرفيت بينارشته  اما نقد بوم ،نيسم دارديي از فمتر كمگرايي سابقة   بوم
ظـاهراً نـامرتبط    اي است كه دو حـوزة   هزمرة مطالعات بينارشت گرا در  نيسم دارد. نقد بوميفم
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گونـه از   زنـد. يكـي از محققـان درمـورد ايـن       هـم پيونـد مـي    ادبيات و محيط زيست را به
  :نويسد مي  نقد

ضمن بررسي رابطة انسان و طبيعت در ادبيات، به چگونگي بازتاب مسائل  ،در اين نقد
هاي تاريخي و مناطق مختلف   هاي طبيعت در آثار ادبي در دوره  محيطي و پديده زيست

هـاي مختلـف نگـرش بـه محـيط زيسـت براسـاس          شود. شيوه  جغرافيايي پرداخته مي
شود با ايـن مطالعـات، رويكـرد      شود و نيز تالش مي  ها و اعتقادات واكاوي مي  فرهنگ

نادرست فرهنگي به محيط زيست اصالح و رويكردهاي تازه، كـه الزمـة ادامـة بقـاي     
  ).8: 1391ثار ادبي جديد تقويت شود (پارساپور زمين است، در آ

د و اين رويكـرد پـس از   كر ابداع 1978در سال ويليام روكرت  را گرا  بوم اصطالح نقد
در آمريكا و تشكيل انجمـن جديـدي    1992نشست ساالنة ادبيات و محيط زيست در سال 

گـرا    نقد بـوم  ،ر مابراي مطالعة ادبيات و محيط زيست موردتوجه واقع شد (همان). در كشو
شده نيست و هنوز بسياري از آثار ادبي كالسيك و معاصر زبان فارسي از اين  چندان شاخته

مقاالتي كـه از   ةگرا جز مجموع  ديدگاه موردسنجش قرار نگرفته است. براي معرفي نقد بوم
ده اسـت و دو  طبع رسـي  پور به  همت زهرا پارسا به گرا  دربارة نقد بوممنتقدان غربي با عنوان 

تنهـا   (ادبيات و محيط زيسـت)  گرا  نقد بومو  ادبيات سبزهاي   كتاب ديگر از ايشان با عنوان
و  ،از مسيح ذكاوتي» درآمدي بر بوم نقد«از داوود عمارتي، » اكوكريتيسيزم«چند مقاله چون 

از محمدناصر مـودودي چـاپ    »اي بين دو حوزة محيط زيست و ادبيات  رشته جنبش ميان«
گرا با   سازد. نقد بوم  نوپابودن اين نقد را در ايران آشكار مي ،خود ،(همان). و اين شده است

گيـرد. ايـن نقـد طبيعـت را       گرايي قرار مـي   ازهمه در تقابل با ساختار تمركز بر طبيعت بيش
كنـد    پـذيرد و بـر نقـش آن پافشـاري مـي       عنوان عنصري كه بيرون از مـا قـرار دارد مـي    به

) و اين كامالً مخالف نظر ساختارگرايان است كه فرهنگ را بر طبيعت 19 - 18: 1392   (بري
  دانستند.  مقدم مي
گـرا بـا هـم تركيـب شـوند، رويكـرد         نيستي و بوميها و رويكردهاي فم  كه انديشه زماني

بـار در دهـة    نخسـتين  را گـرا   نيسم بوميگيرد. هرچند اصطالح فم  گرا شكل مي  نيستي بوميفم
م   1980د، اين جنبش در دهة كرنام فرانسواز دوبون ابداع  نيسم فرانسوي بهيم يك فم 1970

مفيـد و   عنوان ابـزاري   بهزمان، اين واژه   همان ). از219: 1392(بويل  در آمريكا رشد يافت
موردتوجـه قـرار    شـناختي  بوم بحران و زنان ستم به مقولة ارزيابي و سنجش براي اتكا قابل

نهـادي چـون    هـاي مـردم    فعاليـت  از شمالي، اين رويكرد و نگاه جديد آمريكاي در .گرفت
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 ان محـيط دار طـرف فعاليـت فعـاالن و    هاي ضدجنگ، حركت ،اي هستههاي  مخالف سالح
  .)Gebara 2003: 1-2( وجود آمد به فمينيست ـ   لزبين فعال هاي  جنبش و ،زيست

 هاي  ها و فعاليت شكل متقابل از تئوري هزاران« گرا را بوم نيستيييكي از منتقدان نقد فم
درواقع عميقاً ريشه  كه گرايي  بوم نيسميفم ؛داند ) ميTaylor 2005: 533( »فمينيستي و محيطي

دارد و  سياسـي  ـ   هـاي اجتمـاعي    انديشـه  و ،پدرسـاالري  در موضوعاتي چون مردمحوري،
گـرا    بـوم  نيسـم يفم. اسـت  شـناختي   بـوم  هاي گفتمان در روابط و تعاريف يافتن اين دنبال به

مذهبي براي تبيين و بسط نظـري   و ،سياسي فرهنگي، هاي زمينه اي وسيع است كه از مقوله
  .جويد  مطالبش سود مي

بشـر دانسـت    ةمحوري زندگي گذشت  نوعي ادامة مرد انگاري طبيعت را به  توان زن  مي
مبحثـي   هميشـه  طبيعـت  انگـاري  كه تا امروز نيز به اشكال ديگري ادامه يافته است. زن

كه نظـرات بسـياري را بـه      بوده گرايي  بوم منتقدان معتقدان به فمينيسم و دربين حساس
فراوانـي   هاي بحث پيدايشموجب  »مادر طبيعت«مانند  عباراتي. خود جلب كرده است

 )غربـي  جوامـع  در حداقل(طبيعت  اين يك واقعيت است كه. است  شده منتقدان دربين
 تـاريخ و ادبيـات   سراسـر  در گفته اسـت  روچ طوركه همان. چهره و شمايلي زنانه دارد

را  زن يـك  مثـل  از نسـخه  يك قطعاً چيست؟ طبيعت كه پرسش اين به در پاسخ غرب
 ).Roach 1991: 27( خواهي يافت

 دانـد   مـي  زيسـت  محيط آگاه از فمينيسم را گرا  بوم فمينـيسم تعريف ترين  هي ساده پيتر
)Hay 2002: 72(. هاي  هاي مختلف فعاليت  زماني نسبتاً طوالني از گرايش اين نظريه در مدت

وجود  بهو آزادي  ،ن محيط زيستدار طرف، فعاالن و اي  هاي ضدهسته  فمينيستي نظير جنبش
  ).Garrad 1993: 1( آمده است

ديگر درپـي   كند و ازسوي  شدت سلطة مرد بر زن و طبيعت را نفي مي گرا به  بوم  فمينيسم
فارغ از تعصـبات مردانـه اسـت.     چوب مناسب اخالقي پيوند ميان زن و طبيعت  ارهيافتن چ

شناختن صداهاي متنوع و گوناگون زنـان اسـت كـه در     رسميت اين اخالق فلسفي درپي به
اند و صداي خود را   فكري گرفتار شده و مالحظات ،اجتماعي، سنبستر نژادپرستي، طبقات 

). حتّـي  Warren 1991: 14انـد (   براي رهايي از اين حصارهاي تنيده بر وجودشان بلند كـرده 
توان مردساالري پيدا و پنهاني را يافت كه با تلقّي مردمحور از   درميان آراي فيلسوفان نيز مي

چون طبيعـت)   بايست از آنان (هم كنند كه مي  ة طبيعتي تفسير ميمثاب علم و فلسفه زنان را به
. دانست  مي زن رابطة بين علم و طبيعت را مانند رابطة مرد و فرانسيس بيكن ،مثالً ؛بهره برد

علم نيز بايد بر طبيعت سلطه داشـته باشـد    مرد بر زن سلطه دارد، كه چنان هم او معتقد بود،
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)Bacon 1966: 43تسلّط نچو مفاهيمي حتي با طرح ابتدايي و نظري اين مباحث، ،). بنابراين 
ــر ننساا  طبيعت و نناز ستم به در نهراساالدمر يهاديكررو نقش و طبيعت مبو يستز بــــ
چون چتري  گرا هم  بوم . فمينيسم)Keller :1996 44( درـيگيـم اررـق و داوريي ـسربرردوـم

 آورده درـگ دوـخ گسترة در رض رامعانسبتاً  وسيع و مباني و لصوا كلكسيوني از است كه
نگارهـاي زيبـا و    و  كنند كه پر از پرز است و نقش  آن را به فرشي تشبيه مي يـبرخ .تـسا

ــده ــة ايرز درواقـــع دركه  اي دارد  پيچيـ ــب نانهز تعامل كمشتر صلمجموعـ ــطبيع اــ  تــ
  .)Warren 1991: 14( اند همدآ  درـگ

، زمـين  بانويشناسي را كتاب   نيستي با محور بوميادبي فمبرخي از منتقدان نخستين نقد 
سـازي    ). كلودني در اين اثر به بررسي اسـتعاره 62: 1392(ريگبي  دانند  مي ،اثر آنت كلودني

اسـت   گفتنـي (همان).  است در آمريكاي شمالي پرداخته ،عنوان يك موجود مؤنث زمين، به
بـه تـأثير ادبيـات     گيري اين اسـتعاره باتوجـه    كه هرچند كلودني در اين كتاب به روند شكل

هاي پذيرش   ) اين بدان معنا نيست كه زمينهKolodny 1975:6 ( شباني اروپايي پرداخته است
هايي در ديگر ملل جهان وجود ندارد. در بسـياري از اسـاطير جهـان،      پردازي  چنين استعاره

شـدن چنـين     توان يافت كه درونـي   مي شماري  هاي بي  ها و نمونه  اساطير ايران، نشانه هخاص
اسـطورة بـانوي    ،مـثالً  ؛كننـد   ها آينگي مي  هايي را در فرهنگ  پردازي  ها و نماد  سازي استعاره

  ها در ايران است.  هاي بارز اين نمادپردازي  حصاري از نمونه
ر كرد كـه  روي نبايد تصو  هيچ نيسم است، بهياي متأخّرتر از فم  نيسم نظريهيهرچند اكوفم

هاي ابتدايي چنين نگرشي را   اند؛ بلكه بايد زمينه  كلّي با اين نگرش بيگانه بوده ها به  نيستيفم
كـه   ،جـنس دوم سيمون دوبووار در كتاب  وجو كرد. ها جست  نيستيدر نظرات نخستين فم

كـرده  هاي كهن ارتباط زن و طبيعـت را بررسـي     اند زمينه  ناميده ،»نيسميمانيفست فم«آن را 
  ،است. او معتقد بود كه در جامعة كشاورزي اوليه

ترتيـب    ايـن   يابـد. بـه    ازطريق مادر است كه زندگي طايفه در دنياي مشهود افزايش مي
موارد، فرزندان به طايفـة   اكثر شود. در  دار مي  اول را عهده ةاست كه (مادر) وظيفة درج

برداري   خصوص در بهره و به ،ر حقوق اوگيرند، د مادر تعلق دارند، نام او را به خود مي
شـوند. در ايـن دوران، مالكيـت اشـتراكي       از زميني كه طايفه در اختيار دارد سهيم مـي 

ها ازطريق زنان براي اعضاي قبيله حفـظ    ها و خرمن  يابد: مزرعه  ازطريق زنان انتقال مي
درنظـر گرفتـه    شوند و برعكس، افراد قبيله ازطريق مادران بـراي قلمـروي خـاص     مي
طور آئيني زمين به زنان تعلق دارد. زنـان   توان مالحظه كرد كه به  مي ،شوند. بنابراين مي

اي كه آنـان را    رابطه .حال قانوني بر زمين و محصول آن دارند تسلطي مذهبي و درعين
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از رشتة تعلق است؛ نظام حق مادري با تشبيه واقعي زن و  تر كمدهد، مح  هم پيوند مي به
همـان  شود؛ در هردو، دوام زندگي، زنـدگي كـه اساسـاً      ديگر مشخص مي زمين به يك

  ).120: 1382 گيرد (دوبووار  هايش انجام مي  نسل است، درخالل تغييرشكل

ن و زمـين را در  منـدتري درآورده اسـت و ز    شكل نظـام  ها را به  نيسم اين انديشهياكوفم
 ،است. اين نگرش حتي از اساطير معطوف به مادرطبيعـت  پيوند با هم موردمطالعه قرار داده

). 107: 1388 اصـل  گيرد (محمدي  اهداف خود بهره مي براي ،ها وجود دارد  كه در فرهنگ
بـر محـيط زيسـت و حقـوق بشـر جنـبش        اتكـا  نيسم بـا يتوان گفت كه اكوفم  مي ،بنابراين
بـا ايـن    .)106كند (همـان:    رود كه طبيعت را با زن تداعي مي  شمار مي جديدي به اجتماعي
هاي مختلف چـون طبيعـت در جايگـاه      شود كه چگونه زن در فرهنگ مشخص مي ،ديدگاه

كند و به مالكيت   جا همان مرد او را استثمار مي گيرد كه سوژه يا در اين  ابژه (مفعول) قرار مي
گرا يا   نيسم بوميروي، در اين مقاله كوشش شده است كه با ديدگاه فم ازاين آورد.  خود درمي

همـاني زن و طبيعـت در يكـي از     گرا پيوند و گـاه ايـن    نيستي بوميتر، نقد فم  دقيق  عبارت به
گـراي آن    نيسـتي و بـوم  يهاي فم  هاي زبان فارسي نشان داده شود و زمينه  ترين رمان شاخص

  .داوري قرار گيرد مورد
  

  گرا به طرح داستان نيستي بومينگاه فم .3
كـه   و روابط علـت و معلـولي آن   سلوچ خالي جايمنتقدان در توضيح طرح داستان  تر بيش

به نقش ايدئولوژي و بازتاب تأثير اصالحات ارضي در رونـد   فقطبرد   پيش مي  داستان را به
اجتمـاعي بـه داسـتان    ـ   اي سياسـي   از زاويـه  فقـط كه  ،اند. اما چنين نگاهي  داستان پرداخته

  هاي داسـتان عـاجز مانـده     گرايانه است كه از توضيح ديگر جنبه  رويكردي تقليل ،پردازد مي
كننـدة زنـدگي زن و    روايـت  جاي خالي سـلوچ داستان  ،گرا  نيستي بومياست. ازنگاه نقد فم

هـايي از    در برهـه  روند و  شكلي موازي درطول داستان پيش مي (طبيعتي) است كه به زميني
  رسند.  هماني مطلق مي داستان به اين

گرا به اين رمان بنگريم، در اين داستان با رفـتن سـلوچ     بوم نيستيياگر از روزنة نقد فم
شـود و مردانـي     سرپرست و تنها مي  ساالر، زني بي  اي كشاورزي و مرد  در جامعه ،از روستا

جويند. سردار   راهي به تصاحب او مي ،طريق ممكنچون كرباليي دوشنبه و سردار، از هر 
دنبـال ازدواج بـا    بـه  ،طريـق  هر  به ،كند و پيرمردي چون كرباليي دوشنبه  به او تعرض مي

انـد    دانسته ،اثر پرل باك، مادررا غالباً مشابه داستان  جاي خالي سلوچاوست. هرچند رمان 
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اوم سردار و كرباليـي دوشـنبه در غيبـت    هاي مد  جويي راه ،)67: 1389طرفان   بي (شمعي و
سلوچ به خانة مرگان و رقابت براي تصاحب او يادآور داستان بازگشت اوديسيوس به خانه 

كـه اوديسـيوس در جنـگ      بهانـه   ايـن   به ،پس از جنگ ترواست كه خواستگاران همسرش
را وادار بـه  است، در منزلش اتراق كرده بودند و قصد داشتند همسر اوديسيوس   كشته شده

  كنند.  ازدواج
كـه خشـونت    ،اي كشـاورزي   از همان ابتداي داستان، مرگان تنها مانده است و در جامعه

ديگرسـخن، در   مثابة زمـين اسـت. بـه    زن به ،جاي داستان هويداست ي مردساالرانة آن در جا
انـه  مانند زمين، همـان نيروهـاي مجهـول خ    ،زمين است؛ و در زن نيز زنْ«جامعة كشاورزي 

در داستان شاهد زميني هستيم كه سرنوشـتي   ،). ازديگرسو120: 1382(دوبووار » كرده است
خداوند است و با شروع اصالحات ارضي و ورود تكنولوژي   مشابه مرگان دارد. زميني كه بي

درپـي تصـاحب آن هسـتند. داسـتان زمينـي كـه        ،چون ميرزاحسـن  ،جو  جديد افرادي سود
شـكل مـوازي بـا     كارنـد بـه    افراد فقيري چون مرگان در آن ديم مي قطفخدازمين نام دارد و 

(مرگـان و زمـين) بـه     هـايي از داسـتان ايـن دو     شـود و در بخـش    داستان مرگان روايت مي
 مرگـان. در  زمـين اسـت و زمـينْ    كه گـويي مرگـانْ   اي گونه رسند، به  هماني و يگانگي مي اين
نظم قديمي و استوارساختن نظمي جديـد اسـت نيـز    زدن  رشد علم كه درپي برهم ،ميان  اين
از ساختار  تر بيشكند، بلكه   رفتة زني چون مرگان نمي تنها كمكي به بازيافتن حقوق ازدست نه

  :گويد پردازد. محمدي اصل درمورد استثمار زنان در دنياي جديد مي  قديمي به استثمار او مي
كشـد و نگـاه     زدايي كاركنـان مـي    ه مهارتكند كه ب  علم فرايند توليد را چنان جزئي مي

قـدر عميـق    شـدن آن  اي  سـازد. ايـن حاشـيه     اي مي  ديگر را حاشيه آدمي و محيط به يك
ويـژه   چون طبيعـت همـة جهـان و بـه     عنوان مظاهر طبيعت، هم به ،شود كه زنان نيز مي

  ).53: 1388اصل   شوند (محمدي  به استثمار كشيده مي ،طبيعت جهان سوم

رود و شـباهت ايـن دو     تر اشاره شد، داستان مرگان و زمين با هم پيش مي كه پيش چنان
تـوان در يـك جملـه خالصـه كـرد:        كـه طـرح داسـتان را مـي     طـوري  به انكارناپذير است؛

شود  سو با رفتن سلوچ به مرگان تعدي مي ازيك ،ديگر عبارت به ؛رفتن مرگان و زمين ازدست
مرگـان  « :نويسـد   كه يكي از منتقدان مي رود. چنان  حب به تاراج ميصا  و ازديگرسو زمين بي

داران جديـد   واسطة ورود زمـين  گيرد و خاك خدازمين به  جاوز جنسي سردار قرار ميتمورد
نيسـت.  محـدود  به ايـن شـباهت    فقطاما اين رابطه  ،)165: 1382(شهپرراد » شود  آلوده مي

عيـار از زن و   اي تمـام   ين) را نمايندگي كند، نمايندهكه نقش مادر (و مادرزم ازآن مرگان بيش
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اند. مرگان   راه گشته طبيعت و زمين نيز با او هم رود و در اين رنج  مصائبي است كه بر او مي
اي درپي فتح اوست. در   صاحب مانده و هر انسان فرومايه  بي ،چون خدازمين ،زني است كه

و سرپرست اسـت و زمـين در جامعـة كشـاورزي     جامعة مردساالر، زن نيازمند يك حامي 
  نيازمند مالكي است كه آن را بارور كند.

ميان، مرگان نيز خودآگـاه يـا ناخودآگـاه نجـات خـود را در حفـظ سـهمش از          اين در
باير اسـت كـه كسـي سـند مـالكيتي از آن       زميني نيمه جويد. هرچند خدازمينْ  خدازمين مي

اند خود را صاحب اصلي آن   زحمتي كه در آن زمين كشيده بابتافرادي چون مرگان  ،ندارد
زنـد و او تنهـا كسـي اسـت كـه        دانند. نيرويي دروني مرگان را به زمين پيوند مـي   زمين مي

خواهـد    فروشد. حتّي زماني كه رانندة تراكتور مي  سهمش از خدازمين را به ميرزاحسن نمي
ابروا كه ازنظر يكي از  ،چسبد و پسرش  مين ميزمين را شخم بزند، مرگان با تمام وجود به ز

اوج  كند و بار تراژيك داسـتان را بـه    به او حمله مي ،ن نماد جوانان روستاست (همان)امنتقد
هنگام مدرنيتـه در سـرزمين كهنـي     ابروا و تراكتور نمادي از حضور نابه چنين همرساند.   مي

 ،هـردو  ،زمين و مرگان ،گفتة شهپرراد ت. بههستند كه هنوز براي تغييرهاي بنيادين آماده نيس
فرزنـد   از انـد   ديگرسخن، زمين و مرگان كه يكي شـده  به ؛(همان) اند  خورده و مجروح زخم

زند و هـم    شوند؛ چراكه ابروا هم زمين را شخم مي  خورند و به بند كشيده مي  خود زخم مي
كه مرگان  شود. زماني  مرگان ناخواسته از ديارش جدا مي ،گيرد. درپايان  باد كتك مي مادر را به

 ؛روي اوسـت   گيرد آيندة نامعلومي پـيش   گذارد و تصميم به ترك روستا مي  زمينش را وا مي
  ).80: 1387هاي روستا قرار گرفته است (شيري   روي زمين اي كه پيش  همان آينده

  
  ي داستانها گرا به تصاوير و توصيف بوم ينيستيفم ينگاه. 4

هـا و تصـاوير داسـتان      گرا به توصيف  نيستي بوميپس از بررسي طرح داستان، اگر با ديد فم
خـوردگي معنـايي     شويم كه پيوندي از گـره   رو مي نگاه كنيم، از همان آغاز با تصاويري روبه

رويـم، عمـق ايـن تصـاوير       تـر مـي   و هرچه پيش ،كند  و مكان را نمايندگي مي ،طبيعت، زن
در «به زهدان تشـبيه شـده اسـت:     سلوچ خالي جايشود. از همان آغاز داستان،  مي تر بيش

اندازة يك زهدان. به همـان   به ؛شد  دم گودتر و گودتر مي به نگاه مرگان جاي خالي سلوچ دم
آمده و گريختـه   در  از زهدان به ،چون كودكي ،سلوچ .)11: الف 1389آبادي   (دولت» شكل

اي ظريف باشد به تمثيل مولوي كه زنـدگي جنينـي را بـه زنـدگي       اشارهاست. و اين شايد 
هـاي مـادي ايـن      مثابة رسـتن از دغدغـه   نگاه، رفتن سلوچ به  اين  است. با مادي تشبيه كرده
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ترين و نخستين نماد زنانگي در آغاز داستان است كـه بـا     جهان است. اما اين زهدان آشكار
  اي مرتبط با مادرزمين است.  دآور باورهاي اسطورهقرارگرفتن دركنار مكاني گود يا

دهد. راوي آشـفتگي درون مرگـان را     هاي ذهني مرگان رخ مي  تصوير بعدي در دغدغه
  :كشد  تصوير مي گونه به پس از رفتن سلوچ اين

هاي خود قلب   باران بود. غوغاي خاموش. دهقاناني زمخت، با خيش درون مرگان آتش
اي ساليان در ايـن قلـب از جـاي هزارسـالة خـود        ها! ريشه  . ريشهزدند  زن را شخم مي

شد. قلب مرگان ديگر آن   شد. ويران مي  شد. بود و نبود برآشفته مي  بركنده و باژگونه مي
هاي پرنـده ازبـيخ بركنـده     نبود. بال ،آموز و مطيع پرندة كوچك و آرام، آن پرندة دست

خفاشان بال به پرواز گشوده بودند. پـس الشـخورها   پر. خفاشان.  شده بود. لخت و بي
شد و مرگان سرماي   چنان به خواري خراشيده مي كجايند؟ پوستة روسبي اين زمين هم

  ).28كرد (همان:   نوك خيش را تا جگربند خود احساس مي

هايي   شود. كافي است به واژه  وضوح ديده مي هماني مرگان و زمين در زبان راوي به  اين
و كشاورزي مرتبط است دقت كنيم: خيش، دهقانان زمخت، پوستة  ،داري  به زمين، زمينكه 

ظرافـت خبـري از آينـدة     ها. پوستة اين زمين روسبي است. گويا نويسنده بـه   و ريشه ،زمين
كنند اين زمين را شخم بزنند. اما   دهد. دهقانان زمخت مرداني هستند كه سعي مي  مرگان مي

  ست اسير خفاشان.ا اي  نيست. مرگان پرندهمرگان تنها زمين 
زند.   اي خود را به زمين پيوند مي  گونه شود هم به  هايي كه به او ظلم مي  مرگان در صحنه

خواهـد طلـبش از سـلوچ را بـا گـرفتن        هاي نخستين داستان، ساالر عبداهللا كه مي  در بخش
ز پيش ببرد، با كدخـدا راهـي خانـة    تواند كاري ا  هاي مرگان نقد كند، وقتي با زور نمي  مس

چسبد   ها را در زمين پنهان كرده است و خود نيز به زمين مي  شود، اما مرگان مس  مرگان مي
داشت زيـر    گاهش بود. دلش ياراي برخاستن و ايستادن نداشت. خوش نمي  زمين تنها تكيه«

واند تاب بيـاورد. ايـن   خواست بت  هايش بلرزد. دلش مي  پرخاش و تشر كدخدا و ساالر زانو
). برخي از منتقدان بر اين باور هستند كه 68(همان:  »بود كه مثل سندان در زمين نشسته بود
شويم   ... مواجه مي شود با تصاوير گودي و گودال و  مرگان هرگاه با دلهره و ترس مواجه مي

درون قبر رخ  هاي داستان  ترين بخش  هرچند يكي از حساس .)45: 1389عباسي  (شاكري و
زيرا در اين  ؛هماني زمين و مرگان تفسير شود  دهد، شايد بهتر باشد كه اين تصاوير به اين  مي

قسمت از داستان هرچند مرگان با دلهره و اضطراب مواجه است، خبري از گودي و گودال 
  شود.  يابد و يگانه مي  نيست، بلكه او با زمين پيوند مي
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كـه در   يعنـي زمـاني   ،بيند  بيمار دارد وقتي عرصه را خالي مي علي گناو كه زني ،درادامه
كند و مرگان كه از فقر و   شود، هاجر را از مرگان خواستگاري مي  گورستان با مرگان تنها مي

  .دهد  به خواستة او تن مي است رنج به تنگ آمده
رفـت.  سوي علـي گ  مرگان به هر دشواري از جا برخاست، لب گور ايستاد و بيل را به

علي گناو دستة بيل و مچ دست مرگان را چسبيد و به يك تكـان هـردو را بـه درون    
كه مرگان بتواند صدايي از گلو برآورد زن را به ديـوارة گـور    آن از  گور كشاند و پيش
ربيم مرگان خيـره شـد و   جسته و پ هاي بدر  هايش به چشم  زدن نفس كوبيد و در نفس

دختـرت را بـه مـن بـده؛ بـده! هـاجر را بـه مـن بـده          بريـده گفـت: دختـرت!     بريده
  .)171: الف 1389آبادي  (دولت

جـواني   ؛هاجر در ايـن داسـتان نمـادي از جـواني خـود مرگـان اسـت        ،رسد  نظر مي به
چون هاجر، درمقابل مرگان قرار گرفته است و او فكر  ،ت دختريئاي كه در هي  رفته دست از
بـار   گناو آيندة بهتري در انتظار دخترش خواهد بود. ايـن كند با شوهردادن هاجر به علي   مي

كوشد كه   روز سخت مرگان پي برده است مي و  (علي گناو) كه به حال در دل زمين، مردي
را تصاحب كند. در اين بخش از داستان، مرگان چـون   ،يعني هاجر ،اي از وجود مرگان  پاره

ست و ناگزير خواستة علي گناو را اجابـت  زميني كه در آن قرار دارد كنده و توخالي شده ا
توان گفت كه مرگان تنها كسـي نيسـت     شدن هاجر در اين داستان، مي كند. پس با قرباني  مي

 ؛آينـد   هاي داسـتان ازپـا درمـي     در كشاكش ،هركدام ،بلكه فرزندان او نيز ،شود  كه قرباني مي
شـوند    اجتماعي جديد قربـاني مـي  هاي نظام   ديگرسخن، مرگان و فرزندانش در كشاكش به

  ).865: 1387(ميرعابديني 
بلكه گاهي اين  ،شود  (زن) به زمين تشبيه مي نبايد تصور كرد كه در اين داستان تنها مرگان

هايي از داستان، راوي زمين را نيز زنانه توصيف كرده است. در   رابطه برعكس است. در بخش
بـودن   ت كه راوي زمين را به مادياني تشبيه كرده و مؤنـث توان ياف  داستان توصيفي از زمين مي

زمين برگرده گاه ريـگ. زمينـي شـيب و     خدا« :زمين و طبيعت در اين تصوير آشكار است
). 194: الـف  1389آبـادي    (دولـت » اي. صاف و نرم چون شكم ماديان. باير و بـادگير   ماسه
داده، و به زمـين ماننـد     دست ا اززمين زنده است. جايي كه زن هويت انساني خود ر گويي

  زندگي و خصلت انساني يافته است. شده، گويي زمينْ
حفظ هويت و شخصيت بربادرفتة خود را در گرو حفظ  ،خودآگاه يا ناخودآگاه ،مرگان

فهـم   داند. براي مخاطبي كه نگاهي عميق به داستان نداشته باشد، چنـدان قابـل    خدازمين مي
اندازه مصرّ است كه سهمش از خدازمين را نفروشد. بر خوانندة   ينا نيست كه چرا مرگان تا
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داستان آشكار است كه سود مادي چنداني از اين زمين عايد كسي نخواهد شد و مرگان نيز 
شود كه زمـين را بفروشـد.     روي راضي نمي هيچ همه به بر اين موضوع واقف است. اما بااين

  .برده است  ا زمين و آب و خاك پياش ب  گاه او به پيوستگيآگويا ناخود
زمـين سـتوني    زمين سوار شده بود و اين پاره انگار همة زندگي مرگان روي همين تكه

خواسـت بدهـد، امـا ايـن را هـم        داشـت. و هـم تـن نمـي      بود كه او را سرپا نگاه مـي 
خـود   ،اين يك حالت روحي است. باوجود تر بيشخواست باور كند كه سماجتش  نمي

كرد كه خدازمين چنان ديمساري نيست كه بتواند   هتر از ديگران اين را حس ميمرگان ب
  .)234هايش را بدهد (همان:   نان مرگان و بچه

شـود، گـويي تمـام      شبه در چـاه پيـر مـي    يك ،عباس ،كه پسر بزرگش آن از  مرگان پس
هـايي زمختـي از     با تصـوير  ،دهد. بنابراين  هاي زيبا و ظريف زنانة خود را ازدست مي جلوه

  :شود  طبيعت توصيف مي
تنهـا اشـك مـادران در او     نه؛ اما مرگان چغر شده است. مرگان چغر شده بود. ديگر نـه 

مردابي خاموش شده بود؛ كه تاب مادرانه نيز بر او بارويي بود: بگذار بگندد اين مرداب! 
ر. پاييز. پاييز بگذار بخشكد. پاييز؛ خشكيده و تكيده و خاموش. چغر و سوخته و بردبا

هاي سرگردان. چنار برپاست. مرگان پاييز بسيار ديده است.   هاي زرد. برهوت برگ  برگ
  .)322آيد (همان:   نه از چنار كهن فغان برنمي

 ها ديگر سخني از زمين نيست. مرگانْ  شود، در اين تصاوير و تشبيه  كه مالحظه مي چنان
پاييز است. مرگان درختي خشكيده و تكيده و خاموش است. مرگـان   طبيعت است. مرگانْ

جـا   مرگان مـرداب خـاموش اسـت. زن در ايـن     .هاي زردي است سوخته و بربادرفته برگ
  طبيعتي كه هستي و هويت خود را ازدست داده است. ؛طبيعت است، اما طبيعتي مرده

د تنها مرگان را درحد تصاوير دهد كه نباي  تشبيه مرگان به ديگر عناصر طبيعت نشان مي
هاي طبيعت در ارتباط   چراكه زن در اساطير جهان نيز با تمام جلوه ؛مرتبط با زمين تقليل داد

است. خشم و التهاب و نااميدي مرگان در اين بخش از داستان با كلماتي چون مرداب  بوده
راه پيرشدن  هم به توصيف زني كه ؛شود  و برگريزان توصيف مي ،خاموش، خشكيدگي، پاييز

كند. اين   سمت پالسيدگي و نابودي حركت مي زوال به چون طبيعتي روبه ناگهاني پسرش هم
كه زيبايي،  بررسي كنيم نمايد كه آن را در تقابل با تصويرهايي  تر مي  ها زماني موجه  توصيف
جـا بـراي    در اينديگرسخن،  به؛ دهد  و باروري زنان را در پيوند با طبيعت نشان مي ،جواني

ها از عناصر طبيعت   آبادي غالباً براي توصيف زنانگي شخصيت  كه نشان داده شود دولت اين
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اي   او اشاره شـود و مقايسـه   ةشد هاي شناخته  كند نياز است به يكي ديگر از رمان استفاده مي
(مـارال)   ركليـد (مرگان) با زن زيبا و جوان رمـان   سلوچ  جاي خاليتلويحي از زنِ پالسيدة 

، زيبـايي مـارال و   كليـدر آبادي،   دست داده شود. باري، در ديگر اثر شاخص محمود دولت به
آب تـن  « :شـود  گونه تصوير مي اين ،كه نمادي از روشنايي و تازگي است ،طروات او در آب

هـا    مكيد، و روح آب تا مغـز اسـتخوان   در كام گرفت و فرو ،مارال را تا باالي سرين، تا كمر
محمد  ، گلكليدرجاكه در اين بخش از  ازآن .)40 ،1 ج: الف 1389 آبادي (دولت» چشيده شد

شستن  گر زيبايي و پيوند مارال با چشمه است، اين تصوير شباهت و گويا ارتباطي با تن  نظاره
نظـامي   .)264 :1382 نظـامي دارد (شـهپرراد  خسرو وشـيرين  شيرين در چشمه، در منظومة 

  كند:  گونه تصوير مي اين آبتني شيرين را
ــان زد  پرنــدي آســمان ــر مي  شد اندر آب و آتـش در جهـان زد     گــون ب

ــه    پـوش پـروين   فلك را كـرد كُحلـي   ــوفر ب ــرد نيل ــل ك ــرين موص  نس
 ... زد آن مـاه ر ز چرخ نيلگون سر ب   حصارش نيـل شـد يعنـي شـبانگاه    
 چشمه رويـد غلط گفتم، كه گل از    عجب باشد كه گل را چشمه شويد

  )78 - 77 :1378(نظامي 

نمـاد زمـين نيسـت و در بسـياري از      فقـط است كـه در اسـاطير ايـران نيـز زن      گفتني
آناهيتـا   هسـور اردوي  ،مـثالً  ؛اي، ارتبـاط بـين آب و زن مشـهود اسـت      هاي اسطوره روايت
معنـي رطوبـت    بـه  ،اردوي ،بانويي است كه با آب پيوند خورده و بخش نخست نـامش  ايزد

ناجيـان   ،چنـين  هم). 23: 1386اي مقدس بوده است (آموزگار   است و درآغاز، نام رودخانه
شستن دوشيزگان در آب  و سوشيانس نيز براثر تن ،دين زرتشت يعني هوشيدر، هوشيدرماه

ايـن   يا همان درياچة هامون، و بارورشدن از نطفة زرتشت كه در ،ايه (كيانسه)  درياچة كسه
تـوان گفـت     مـي  ،). بنـابراين 13: 1389آينـد (رضـي     وجود مي شود به  مي داري درياچه نگه

توان طـراوت و جـواني مـارال را در او      نابودي است و نمي جاكه مرگان شخصيتي روبه ازآن
اسـت   هماني با پژمردگي طبيعت توصيف شده  سراغ گرفت پژمردگي مرگان در پيوند و اين

  است. خوردگي معنايي و مفهومي يافته ر طبيعت گرهو باز هم در اين بخش، مرگان با عناص
كنيم گـاهي بـا نـوعي حركـت و پوينـدگي        تصويري كه از زمين در داستان مشاهده مي

شود و   زمين كه با مرگان پيوند دارد گاهي حتّي چون موجود زنده توصيف مي ؛راه است هم
وجود او است، حفظ كند  خواهد زمين را، كه گويي بخشي از  اين زماني است كه مرگان مي

  .گيرد كه درپي تصاحب زمين است  و در تقابل با ميرزاحسن قرار مي
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ني سلوچ را از آخـور برداشـت و پـا بـه     كَ مرگان تف كرد و از در بيرون زد. بيلچة چاه
كوچـه. از زمـين بيـرون شـد. بيابـان.       به رفت. باد صرصر. كوچه  كوچه گذاشت. تند مي

زدن. زمين افتاده بـود. مثـل    برهم گمانش بر يك چشم زمين رسيد؟ بهبيابان. كي به خدا 
ديد، هرگز نديده   كه حاال مرگان داشت زمين را مي وار. جوري  تن يك آدم. خسته. سفره

  .)324: الف 1389آبادي   (دولت نمود. زنده  دار مي زمين جان ،بود. در نگاه او

همـاني زمـين    بينـد. امـا اوج ايـن     آن مـي  اي است كه مرگان خـود را در   گويا زمين آينه
درازي  افتد كه سـردار در خانـة خـود بـه مرگـان دسـت        (طبيعت) و مرگان زماني اتفاق مي

كند بهترين نمونـة    اي كه راوي، ظاهراً ازنظرگاه سردار، در اين هنگامه نقل مي  كند. جمله مي
د. كپان شتر سـر و گـردنش را در   اماني به فرياد مرگان داده نش« :پيوند مرگان با زمين است

» هم پيچاند و جهاز شـتر سـر پنـاه شـد: ديـر وقتـي اسـت ايـن خـاك بـاير مانـده اسـت            
كـه مـردي او را شـخم     اسـت  مرگان به زميني باير مانند شده ،در اين بخش .)328  (همان:

 (طبيعـت) را  ترين شكل ممكن يگانگي مرگان و زمـين   راوي به زيبا ،زند. در اين قسمت  مي
حسـن اسـت كـه درپـي       ميـرزا  خدازمين است و سردار گويي مرگانْ ؛است تصوير كشيده به

زند   صاحب را شخم مي نام خدازمين است. ميرزاحسن زمين بي صاحبي به  زدن زمينِ بي شخم
  شوهر را.  و سردار زن بي

  .رمافتد. حسي متناقض از لذت و ش  راه مي پس از تعدي سردار، آشوبي درون مرگان به
گاوي سرشار از خواستن درونت را برآشفته است. تو زني! گريزي از اين نيست. و  ماده

مادري؛ گريز از اين هم نيست. شوي داري و شوي نـداري. سـلوچ هسـت و سـلوچ     
كدام، سلوچ نيست. مرده است؟ زنـده اسـت؟    اش هست. اما هيچ  نيست. سايه و چهره

هاي سؤال. پاسخي كو؟ نيست! پاسخي نيست.   زبانهها،   خواهد آمد؟ نخواهد آمد؟ زبانه
زدن.  جدال دو جان در يك جان. سردار و سلوچ. كشش و بيزاري. خواسـتن و واپـس  

 ،اي  خورده و شيار برداشته  كشند. شخم  هايي در روحت صفير مي  جدال. تازيانه، تازيانه
  ).335خاك (همان: اند اي   چپاول شيار زده اي خاك خشك، اي زمين باير؛ تو را به

بار در اين توصـيف، از   صراحت مرگان را زمين خوانده است. اما اين راوي به ،جا در اين
آيد و تصوير گاو دركنار زمين در خاطرة جمعي   ميان مي گاوي در درون مرگان سخن به ماده

شـده  تغييراتـي در اروپـا مهرپرسـتي خوانـده       اندك پرستي است كه با ما يادآور آيين زروان
كشـد تـا از خـون او حيـات       را مي ،است. در اين آيين، مهر اولين آفريدة هرمزد، يعني گاو

شدن گاو در   ) كشته21: 1386آموزگار ؛ 32 - 31 :1386گياهي و جانوري شكل بگيرد (بهار 
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گاوي است كه سرشـار از   جا مرگان هم ماده اسطورة مهر براي باروري زمين است و در اين
خورده است. البته اين بـدان معنـا نيسـت كـه       است و هم زميني كه شخمشهوت خواستن 

دركنار  ،ها پيوند زده است؛ بلكه هر توصيفي از زن  نويسنده آگاهانه اين تصاوير را با اسطوره
  ماست.  هاي جمعي باستاني سرزمين  كنندة بخشي از خاطره عناصر طبيعت، تداعي

نشسـتن مرگـان اسـت     زمـين  دهد به  ا نشان ميآخرين بخشي كه پيوند مرگان با طبيعت ر
زدن زمـين برافروختـه     چنان از مخالفت مادرش با شـخم  ،پسر مرگان ،درمقابل پسرش. ابروا

ابروا « .شوند گيرد مادر خود را زير خاك مدفون كند، اما اهالي مانع مي  شود كه تصميم مي  مي
دست در يقة پسر صنم انداخت و گفت: عباس را بياور بيرون تو! تخم پدرم نيستم اگر امروز 

افتـد    ) و درنهايت مرگان از رمق مـي 371: الف 1389آبادي  (دولت» اين زنكه را دفنش نكنم
مرگان آيا سنگ نشده بود؟! حتّي به نفرين هم لب نگشـود. ابـروا الشـة مـادر را از گـودال      «

شـود، و بـه     مرگان از طبيعت و زمين روستا كنـده مـي   ،پايان ) در373(همان: » ون كشاندبير
 افتد.  دست سودجويان مي به» خدازمين«شود و   دهد. مرگان آواره مي  مهاجرت تن مي

  
  گيري نتيجه. 5

، مرگـان،  جاي خالي سلوچتوان گفت كه شخصيت اصلي رمان   مي ،هاي اين مقاله  بنابر داده
هماني زن در زندگي بشر ابتدايي است.   كنندة پيوند و اين گرا، تداعي  ازنگاه نقد فمنيستي بوم

جـاي  اين رابطه در ناخودآگاه جمعي ما امتداد يافته است و رابطة مرگان با طبيعت در رمان 
هاي بارز آن در ادبيات معاصر ماست. مرگان و زمين در ايـن داسـتان     از نمونه خالي سلوچ

جـويي از   جا همان مـرد درپـي تصـاحب و كـام     هايي هستند كه سوژه يا در اين  مثابة ابژه به
تنهـا راه را بـراي    تر واردشـدن تكنولـوژي نـه     دقيق  عبارت ميان رشد و به  اين هاست. در آن

كشـي از ايـن دو را     سازد، بلكه بهره  نمي يعني زمين، هموار ،مرگان و مصداق او در طبيعت
مانـدن در الگوهـاي سـنتي     سو، ابروا جواني نوجـو اسـت و بـاقي     شد. ازيكبخ  سرعت مي

كشـي از    تابد و ازديگرسو، تراكتور پديدة جديدي براي بهره  كشاورزي و اقتصادي را برنمي
را  ،مرگـان  ،اي هم زمين و هم مادرش  گونه هاي پاياني داستان، ابروا به  زمين است. در بخش

نمادي از زمين  فقطتوان مرگان را   نمي ،كه اشاره شد ند. اما چنانك  زند و زخمي مي  شخم مي
 چون درخت و پاييز و ،دانست؛ چراكه در برخي تصاوير راوي او را به ديگر عناصر طبيعت

تنهـا در طـرح    آبـادي نـه   توان گفت كه دولت  پايان مي در ،اين  نيز تشبيه كرده است. بنابر ،...
زده،  هم گره ههايي اين دو را ب  است و در نقطه هم پيش برده داستان زن و طبيعت را موازي
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شكلي هنرمندانه  دست داده است، به هايي كه از زن و طبيعت به  بلكه در تصويرها و توصيف
تشـبيه كـرده اسـت و ايـن تصـاوير را       ،خصوص زمين به ،و دقيق، زن را به عناصر طبيعت

كـه پژمردگـي مرگـان را بـا      اسـت. چنـان   اد كردهزي و  هاي داستان كم  رودفو فراخور فراز به
 ،چـون خـدازمين   ،تصاويري از پاييز توصيف كرده و سختي و تنهايي او را به زمين بـايري 

  مانند كرده است.
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