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  چكيده
هـاي   گراسـت كـه البتـه ظرفيـت     مرد از بـزرگ علـوي داسـتاني واقـع     داستان گيله

شناسانه است كـه   نقدهاي موجود از اين اثر از نوع نقد جامعه. داردنمادپردازي نيز 
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي عصـر رضـاخان، حـوادث و     با توجه به واقعيت

زمــاني آشــوب و اضــطراب  هــم. دكنــ هــاي داســتان را بــازخواني مــي شخصــيت
دث ما را به بررسـي رابطـة زمينـه و حـوا     ،هاي داستان با انتروپي طبيعت شخصيت

اي كه در آن زمينـه نقشـي    رابطه. خواند داستان و نيز رابطة جامعه و طبيعت فرا مي
هـا   يـا بـازگويي درون شخصـيت    ز ايجاد صحنه براي حوادث داسـتان تر ا برجسته
دهد كـه در   مرد خوانشي تازه از اين اثر را ارائه مي  گرايانة گيله نقد بوم. كند بازي مي

شـود؛ بلكـه    مالحظات طبقاتي و اجتماعي خالصه نميها در  بيان همة واقعيت ،آن
محيطـي را بـا خـود     فرياد و غرش جنگل و انتروپي طبيعت معنا و مفهومي زيست

  .به همراه دارد
  .مرد، بزرگ علوي، انتروپي، موقعيت گرا، گيله نقد بوم :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 نـام علي جمالزاده نوشت كه بـا   محمد هاي كوتاه به شيوة غرب را نخستين داستان ،در ايران
صادق هدايت و سپس بزرگ علوي بـه   ،بعد از او. منتشر شد 1300در  نبود يكي بود يكي

هاي بزرگ علوي ريشه در واقعيـت دارد و او در   داستان. نوشتن داستان كوتاه روي آوردند
در  ،عـين حـال   در .)50: 1384دهباشي، (داند  اي رئاليست مي اش خود را نويسنده مصاحبه
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بـزرگ علـوي،    «كه نام مقالة خود را  ،مهرپرور. شود مي مشاهدهغالب آثار او جنبة رمانتيك 
امـا در آثـار    ،گونه اسـت  هاي علوي رمانتيك نهاده، معتقد است نوشته» رمانتيسيست انقالبي

 ،اوسـت مانـده از    جا رمان به يگانهكه  ،شيها چشمدر شاهكار . رئاليستي است 1320بعد از 
 شـود  مـي  مشـاهده  اش هـاي انقالبـي   اين جنبة رمانتيكي به شكلي برجسته در كنار ديـدگاه 

  ).79: 1389ور، پمهر(
هـاي كوتـاه در ادبيـات فارسـي و      يكـي از مشـهورترين داسـتان    مرد لهيگ داستان كوتاه

اين داستان در حال و هـوا و فضـاي سياسـي    . مشهورترين داستان كوتاه بزرگ علوي است
 ،رو ايـن  از. گوهاي داستان با آن منطبق استو شكل گرفته است كه حوادث و گفت خاصي
توصـيف گسـترده و   . شناسـانه و نقـد تـاريخي اسـت     ترين نقدهاي اين اثر نقد جامعه بيش

فرصـت خـوبي فـراهم     مرد لهيگدخالت طبيعت و شرايط محيطي در نام و حوادث داستان 
  .اين اثر نگاه كنيمگرا به  آورد تا از ديدگاه نقد بوم مي
 يكـ يزيف طيمحـ  كـه  بـود  نيـ ا كرددر مقالة خود مطرح  يگالتفلت كه ييها پرسشاز  يكي

قـدان  نـا . )Glotfelty & fromm, 1996: xix( كند؟ يم يباز يه نقشچدر طرح داستان  داستان
كشمكش اصلي ميان  ،ها اند كه در طرح آن هايي به نقش طبيعت توجه داشته فقط در داستان

محيط فيزيكي فقط از اين لحاظ توجه آنان  ،است؛ در غير اين صورت  انسان و طبيعت بوده
ساز حوادثي اسـت   ها يا زمينه كنندة حاالت دروني شخصيت كه بيان كند را به خود جلب مي
بيان و  كه نقش زمينه را در آن ناقد بي ،گرا در نقد بوم. ها هستند ها خالق آن كه اين شخصيت
نقش مستقلي نيز بـراي طبيعـت قائـل     كوشد ميها و حوادث انكار كند،  پردازش شخصيت

ايـن  . دكنگيري حوادث و شخصيت قهرمانان داستان بيان  شود و نيز تأثير زمينه را در شكل
دارد  هاي داستان برمي تمركز نقد را از شخصيت ،كه استعاري يا واقعي باشد اعم از اين ،نقش

ضـمن   ،در اين مقالـه . سازد در حيات انساني حساس مي شه را به طبيعت و تأثيرو خوانند
، كـرده يانه بـازخواني  اگر آن را از ديدگاه نقد بوم مرد، لهيگبررسي نقدهاي موجود از داستان 

در ادامة مقاله، متناسب با وقايع . ايم مبحث انتروپي را در سير حوادث اين داستان دنبال كرده
  .ايم دهكرنيسم را مطرح يمباحث مربوط به اكوفم ،داستان
 

                        زندگي و آثار بزرگ علوي  .  2
خواه در تهران به دنيـا   پيشه و مشروطه بازرگاناي  در خانواده 1904/ 1283بزرگ علوي در 

بـزرگ علـوي   . خواهان و نمايندة دورة اول مجلس شوراي ملي بود پدرش از مشروطه. آمد
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درش به آلمان رفـت و تحصـيالت خـود را در رشـتة تعلـيم و      سالگي به همراه پ پانزدهدر 
. با آثار نويسندگان اروپـايي آشـنا شـد    ،در آلمان. به ايران بازگشت سپس تربيت ادامه داد و

و در  شدآشنا  ،صادق هدايت ،با نويسندة بزرگ معاصر ،1309از بازگشت به ايران در  پس
با تقـي ارانـي و    ،در همان سال. بود ويتأثير  تحتتاحدي  ،چمدانداستان كوتاه  ةمجموع
 ،آشنايي او با هدايت. به وادي سياست شد شورود ةكه اين آشنايي مقدم شدآشنا  شگروه
بـه گـروه    شامـا ورود  ،هايي منزوي بخشيد شناسانه با شخصيت را جنبة روان شهاي داستان
 ،گروه تقي اراني .گرا ساخت هاي آرمان را اجتماعي با شخصيت شهاي موضوع داستان ،اراني

هـاي كمونيسـتي بـه     تحـت عنـوان فعاليـت    ،معروف شد نفر سه و پنجاهكه بعدها به گروه 
علوي بود  ،از آن جمله. شدندمدت محكوم  طوالنيهاي  براندازي حكومت متهم و به حبس

بعـد از سـقوط ديكتـاتوري     ،1320امـا در   شـد، به هفت سال زندان محكوم  ،1317كه در 
 نفـر  سـه  و پنجاهو ) 1321( زندان يها پاره ورقآزاد شد و دو اثر خود با عناوين  ،رضاخان

لـه يگرا نوشت كه داستان كوتاه  ها نامهداستان كوتاه  ةمجموع ،1330در . را نوشت) 1322(
به پايان  1332آمده بود با كودتاي  پديد 1320كه بعد از   آزادي نسبي. در آن قرار داشت مرد

اسـتاد دانشـگاه هومبولـت     در سـمت رسيد و علوي براي هميشه از ايران رفت و در آلمان 
  .)267 -  260: 1386الشكري، (ماندگار شد 

  
     مرد    له ي گ       داستان    ة   خالص  .  3

 بـه دو مـأمور تفنـگ   . شود آغاز مي  هاي گيالن وفاني در جنگلتاي  داستان با توصيف منظره
مـرد دامـاد رهبـر شورشـيان      گيله .برند تا تحويل پاسگاه دهند مرد را به فومن مي دست گيله  

اول مور أمـ . نـامش را زنـده نگـه دارد    كوشـد  او مـي امـا   ،است مرده ستها مدتكه  است
او . ويـد گ مـي و مدام با خشونت و تهديد با او سخن  رددامرد دل پري  از گيله ،)محمدولي(

و رعيت را بـه سـبب نپـرداختن    د نك ميو از حقوق اربابان دفاع  استزبان دولت و مالكان 
و براي  استجا آمده  از سر بدبختي و فقر به آن ،اما مأمور دوم ،دنك ميسهم دولت محكوم 

او از . دكشـ  مـي راحتي آدم  و به استها شده  كه مزدور خان ستها سال ،كه غارت نشود اين
و هـواي سـرد و مرطـوب گـيالن      اسـت هاي داغ بلوچستان به اجبار به گيالن آمـده   بيابان
 ـ كه مدام صداي صغري  حالي در ؛انديشد مرد در طول مسير به فرار مي گيله. دهد مي شآزار

ـ به همراه صداي باد و باران از درون جنگل  استدست مأموران كشته شده  بههمسرش كه 
 ،پاسگاه به مانده يكم. است كردهكومه رهايش  ةكه در گوش است دشنگران فرزن. دوشن مي
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 ،يصـغر  قاتل كه كند مي اعتراف اول مأمور و دشون مي وارد يا خانه قهوه به استراحت يبرا
 دوختـه  چشـم  ــ  اسـت  تومان پنجاه كه ـ مرد لهيگ ييدارا تنها به كه ،دوم مأمور. اوست زن

كـه   ،مرد گيله. آن پول را به او بدهد ،رددا همراه به كه يتفنگ يازا در خواهد مي او از ،است
كـه   ،ولي                     ِ     اما با زاري و التماس  محمد ،گيرد ميانتقام صغري را بگيرد، تفنگ را  استمترصد 

تـا   پوشـد  مـي باراني محمدولي را . شود ميو منصرف  آيد ميدلش به رحم  ،ردداپنج فرزند 
 ،هاي مرد بلـوچ  كه ناگهان گلوله ودش مي دهيشنصداي شيون زنش هنوز از جنگل . فرار كند

  .كند مياو را از باالي ايوان سرنگون  ،هدد خانه كشيك مي كه بيرون قهوه
  

     مرد                               مروري بر نقدهاي موجود از گيله  .  4
اي بر ايـن اثـر    شناسانه نقد جامعه» بازآفريني واقعيت«اي با عنوان  محمدعلي سپانلو در مقاله

 ،براي مثال. داند جامعه مي گوناگونهاي داستان را نمايندة اقشار و طبقات  دارد و شخصيت
اما ناآگـاه و   ،مأمور بلوچ را نمايندة طبقة محروم و اما آگاه ،محروم ةمرد را نمايندة طبق گيله

  .)336: 1384 سپانلو،( كند داند و براي او دلسوزي مي ميمحمدولي را قرباني نظام 
. گراست و هم نمادين واقعداند كه هم  دو اليه مي شاملجمال ميرصادقي اين داستان را 

  :گويد او مي
 يطـور  داسـتان  عناصـر  امـا  ،اسـت  يستيناتورال يتاحدود و گرا واقع ظاهر به مرد لهيگ

 عبـارت  بـه . شـود  يم ظاهر داستان نينماد ةجنب ها آن ريتعب و ريتفس با كه اند شده انتخاب
 دارد نينمـاد  تيخصوص ،عمق در و است يستيناتورال اي گرا واقع سطح در داستان ،گريد
  ).407: 1384 ،يرصادقيم(

آشـوبد،   وفـان جنگـل را برمـي   تطـور كـه بـاد و بـاران و      همان ، به باور او،با اين نگاه
او منظـور نويسـنده   . سازد را از دلهره و وحشت پر مي شمرد نيز وجود هاي گيله اضطراب

كسـاني كـه    ؛رود مـرد مـي   گيلـه داند كـه بـر امثـال     بيان ظلم و ستمي ميرا از اين داستان 
و هسـت و  كننـد   كشـي مـي   بهـره  ايشـان از هاي حاكم وقت  هاي سال ارباب و هيئت سال

  .شود نيستشان چپاول مي
  :گويد كمابيش چنين موضعي دارد و ميزكريا مهرور نيز در مقالة خود 

 و شيتشـو  و هـول  نيـ ا زيـ ن عـت يطب و اسـت  هراس و هول از پر مرد لهيگ داستان يفضا
 ونيش و زن  ِغ يج درخت، و جنگل باران، باد،. كند يم ديتشد را شكست و شورش ،ينگران
  ).79: 1384 مهرور،( بخشد يم عمق فاجعه به او
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  :داند ميپرور جنگل را نمادين  عزتي
  گونـاگون  ينمادها با را زنان يدگيد ستم نش،يب  نيهم در آثار خود، متأثر از ا يزرگ علوب

ـ  ونيشـ  يصـدا  ،از درون آن م،يبـدان   اختنـاق  نماد را جنگل ميبتواناگر  .دهد يم نشان  يزن
  .)10: 1377پرور،  عزتي( كشد يم زجر  كه ديآ يم

براعت استهاللي  ،شود كه داستان با آن آغاز مي ،وفان در جنگل راتمحمد هنر منظرة  علي
سازد؛ يعنـي مقاومـت در برابـر     داند كه ذهن خواننده را براي رخدادي دردآور آماده مي مي

 .)137: 1384هنر، ( پا درآمدن برداران و ضابطان حكومت و فئوداليسم و از فرمان
كه بزرگ علوي در با توجه به اوضاع و شرايط سياسي و اجتماعي آن عصر و تعهدي 

امـري   ،شـناختي ايـن داسـتان از سـوي ناقـدان      اش داشته است، بررسي جامعه قبال جامعه
بـراي  . كنـيم  مـي مشاهده اين تعهد را در ساير آثار بزرگ علوي نيز . رسد نظر مي طبيعي به

تعهـد اجتمـاعي در   . به تصوير كشـيده اسـت   ها ساالريوضع مالكان و رعيت را در  ،مثال
مقارن شده بود با بركناري رضاشـاه و آزادي نسـبي كـه در بـازار نشـر و ترجمـه        ،آثار او

شـاهد نقـد حكومـت و بيـان زشـتي فقـر        ،وجود آمده بود و ما در غالب آثار اين دوره به
 شاجتمـاعي ايـن دوره و ارتبـاط   ـ  نگاهي به اوضاع سياسي. ها هستيم رعيت و ظلم بر آن

صداي اعتـراض رعيـت   . كند تأييد مياسانه به اين اثر را شن نگاه جامعه ،مرد با ماجراي گيله
ـ به شكل  مرد و حتي مرد بلوچ ـ و گاه از زبان گيله ـ به شكل مستقيم گاه از زبان نويسنده

  .شود ـ شنيده مي مستقيم غير
  

                  انتروپي در موقعيت  .  5

شـود، امـا    مـي كيـد  أت )physical setting( تر بر موقعيت فيزيكي بيش ،گرا هرچند در نقد بوم
  .شود آن مطرح مي پي درموقعيت فرهنگي و مصنوعي نيز 

  :ودش  ميمحيط زيست به سه بخش كلي تقسيم  درمجموع،
دسـت بشـر سـاخته     بهو محيط زيست طبيعي كه شامل بخشي از كرة زمين است . 1

  ؛نشده است
  ؛محيط زيست مصنوعي كه زاييدة تفكر و عملكرد بشري است. 2
 هاست با آن نهاي اطراف ما و روابط متقابلما اجتماعي كه شامل انسانمحيط زيست . 3

  .)6- 4: 1365 سلطاني،(
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از هـم ممكـن    شـان زياد است كـه تفكيك قدري  بهتأثير و تأثر اين سه بخش بر يكديگر 
محيط زيست اجتماعي و فرهنگي بر پاية تفكر و درك انسـاني اسـت كـه از لحـاظ     . نيست

افالطون، ارسطو، بقراط، منتسكيو در ميان . رايط محيطي استجسمي و روحي تحت تأثير ش
محيط زيست و شرايط تأثيرات به  ،حكماي غرب و ابن سينا، ابن خلدون از حكماي اسالمي

 .)41: 1385اسالمپور، ( اند هاي جسمي و روحي انسان پرداخته ويژگيدر آب و هوايي 
هـا،   فصلي در تأثير مناطق مختلف جغرافيايي، ارتفـاع سـرزمين   ،اخوان الصفا رسائلدر 

هاي اخالقي  ها و اخالط و دگرگوني مزاج در، وزش بادها و تأثير اختران تبرطوخشكي و 
  .)153 -  151: 1360صفا، لا اخوان( وجود دارد... ها و انديشه و  و عادت

انسان بـه جهـان تغييـر     متناسب با ديدگاه ،رابطة ميان فرهنگ و طبيعت در طول زمان
گاه به شكلي افراطي فرهنـگ را  . شدند از هم جدا تصور مي                ًگاه اين دو كامال . كرده است

طبيعـت نيـز    كردنـد  ميبايست ثابت  اي كه مي گونه به ؛دانستند بر طبيعت حاكم و غالب مي
  .وجود دارد

با موج  عمل، نيا. شد انجام يروشنگر دورة در كه است ياشتباه فرهنگ از عتيطب ييجدا
 ةيها با داع تفاوت را داشت كه آن نيا يروشنگر ةالبته با پروژ كه شد ديگرا تشد دوم نقد بوم
از هم جـدا   حوزة دو نيا وستنيپ ياقدام برا...  مرتكب چنين خطايي شدند عتيدفاع از طب

 كيـ الكتيد ةبر رابطـ  ژهيو ديكأكار را با ت نيشد كه ا انجام دتريجد يگرا منتقدان بوم دست به
 را عـت يطب كـه  ستيمعنا ن بدان    ًاصال  ،ها ارتباط متقابل آن. و فرهنگ انجام دادند عتيطب نيب

مجبور بشود اثبات كند كه سوراخ ) ريساپ( يكس كه ييجا تا بداند، فرهنگ از جدا ايكوچك 
  ).Becket & Giford, 2007: 38( وجود دارد و نه در فرهنگ عتياوزون در طب ةيال يبر رو

ـ امـا   ،مرد جنگل است كه محيطـي طبيعـي اسـت    در داستان گيلهموقعيت اصلي   ةحادث
 دربخشد و  تاريخي نهضت جنگل، مفهومي فرهنگي به نام اين منطقة جغرافيايي طبيعي مي

خـوي   و خلـق هاي خاصي به رفتار و  طبيعت اين منطقه ويژگي ،از سويي. گذارد آن تأثير مي
. زنـد  اي خاص رقم مي گونه بهبخشد و حوادث و طرح داستان را  هاي داستان مي شخصيت

در ذهن نشـاند و   اش هاي فرهنگي توان در اين داستان جنگل را بدون مؤلفه نه مي ،رو اين  از
هاي  توان بدون شناخت محيط گيالن و ويژگي نه محيط اجتماعي و مصنوعي داستان را مي

موضوعي است كـه   ،تأثير و تأثر محيط طبيعي و فرهنگي بر روي هم. دركدرك  اش زيستي
در ايـن  . آن را در نظر گرفته است ،پردازي و چه در طرح داستان شخصيتچه در  ،نويسنده
  :شود از سه موقعيت نام برده مي ،داستان
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مرد محيطي است كه از لحاظ فرهنگـي   هاي گيالن كه در داستان گيله گيالن و جنگل .1
  ؛يافته نيست وسعهت

هاي بلوچستان كه هم از لحاظ فرهنگي و اقتصادي و هم از لحاظ آب و هوا در  بيابان .2
  ؛شرايطي نامساعد قرار دارد

 در برابـر  شـود و  جـا شـنيده مـي    شهر تهران كه پايتخت است و شعار توسـعه از آن . 3
  .رود شمار مي بهمحيطي مصنوعي  ،بلوچستان و گيالن
نـام   .داردپيونـدي محكـم   پردازي داستان و حوادث داسـتان   با شخصيت ،اين سه زمينه

  اي كـه بـه آن   با طبيعت و زمينـه  ،ها در اين داستان نام و هويت و نقش شخصيت و داستان
هـاي ايـن داسـتان را بـا نـام جغرافيـايي        دو تن از شخصيت. د گره خورده استنتعلق دار

يعنـي مـردي از اهـالي     ،يعني مردي از اهـالي گـيالن و مـأمور بلـوچ     ،مرد گيله ؛شناسيم مي
 ؛در مقابل هم قرار دارنـد  ،اين دو فرد در داستان. بلوچستان كه مأمور بود به اين ناحيه بيايد

تـرين منطقـة ايـران و     يكي در شمالي ؛اي كه به آن تعلق دارند درست مثل ناحية جغرافيايي
البته در اين داستان در فصـلي  (و هوايي معتدل و مرطوب  يكي با آب. ترين يكي در جنوبي

باشي  اما تقابل مرد گيالني با محمدولي وكيل .و ديگري با آب و هوايي گرم و خشك) سرد
اي كه محمدولي نمايندة شهر و اربابـان وابسـته بـه حكومـت      گونه بهاز سنخ ديگري است؛ 

اي است كـه هريـك از    گونه بهي داستان ماجرا. مرد نمايندة رعيت و روستاييان است و گيله
 ةزمينـ نـاهمگوني  . انـد  ها نيسـت قـرار گرفتـه    اي كه متعلق به آن در زمينه ،ها اين شخصيت

 ،هـا  با روح و طبيعـت شخصـيت  ) محيط طبيعي( طبيعي ةو زمين) محيط مصنوعي( فرهنگي
ناگزير  بهچ مرد بلو. شود نظمي براي خودشان و ديگران مي موجب بروز نوعي آشفتگي و بي

كند و مدام درصدد است  مي اش و آب و هواي گيالن عصبياست به اين ناحيه آورده شده 
  . به همان سرزمين خشك و گرم بازگردد

بـه   زديكند و دومرتبه بگر دايپ يا شده پول و پله يطور فكر بود كه هر نيمور بلوچ در اأم
  .كنند داياو را پ توانند ينم ها هياست كه امن عيقدر وس ن آ ابانيداغ، باالخره ب يها ابانيهمان ب

هـا واكـنش    طبيعـت گـيالن و فرهنـگ آن    در مقابـل  ،لي نيز در طول داستانومحمد
  : نامناسبي دارد

ات را هـم كـه    كتـه . پتـو هـم همـراه خـودش آورده    . خواد بـره  كه سفر قندهار مي مثل اين
گيـوه خـوب     گـل حاال بايد چند وقتي تهران بري تا آش  .خور   ماهي كلهخوردي؟ اي برار 

  .حالت بياره
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رسـاند، از چشـم    تمام صدماتى را كه راه دراز و باران و تاريكي و سرماى پاييز بـه او مـى  
  .ديد مرد مى گيله

به تهـران و حكومـت و تمـام مظـاهر توسـعه و       ،مرد و كشاورزان ديگر در مقابل، گيله
نظمي  ها و قوانين حكومتي عامل بي بودند كه آن بر اين باورند و داشتمنفي نگاه شهرنشيني 

  :دهد نه رعيتي كه تن به ماليات نمي اند مرج و هرجو 
از خونه و زندگي   چاپيد، مرج مگه چيه؟ ما را مي و هرجمرج نيست؟  و هرجگي مملكت  مي

  .ديگر از ما چيزي نمونده، رعيتي ديگه نمونده. مون كرديد آواره

انـد و خـود را مـأمور اجـراي قـانون       روستاييان به مأموران حكومتي كه از تهران آمـده 
   :نگرند دانند به چشم قاتل و دزد مي مي

جـد    اندر كنه؟ جد كشيد؟ كي دزدي مي خودي مي گيريد؟ چرا بي خودي مي چرا مردمو بي
  اند؟ ر گيلون بودهها پنجاه سال پيش د يك از ارباب كداماند،  من در اين ملك زندگي كرده

در گيالن بودن يا نبودن براي اثبات حقانيـت يـا رد آن بسـيار اهميـت دارد و مـأموران      
 ،با توجه به آنچه بيان شـد . كه حضورشان مخل آرامش و نظم است اند حكومت بيگانگاني

بـا هـر هـدف و     ،شـود  شك به تقابل فرهنگي منجر مي كه بي ،هرگونه تغيير محيط فيزيكي
تـوان در داسـتان    نظمي را مي اين بي. شود نظمي مي حتي با انگيزة توسعه، موجب بي ،انگيزه

از  ،و هـر دو مـورد   كـرد  مشـاهده  ،هم در محيط مصنوعي و هم در محيط طبيعي ،مرد لهيگ
  .بررسي است درخورمنظر انتروپي 

از  يمفهـوم  ؛اسـت ) transformation( و تحول) energy( يانرژ ةواژ دو از يبيترك يانتروپ
 يسـو  بـه طـور مـداوم    به، يها در جهان ماد يانرژ ةهم ديگو يمكه  كيناميقانون دومترمود

 يدستخوش رونـد  ،در دسترس  ِي انرژ ر،ييتغ نيدر ا. هستند رييتغ حال در تر شيب ينظم يب
 كـه  ييهـا  صـورت  بـه  ديگردد كه آن را از اشكال مف يم برگشت قابل ريغ و ريناپذ مقاومت

جهان شـناخته  »    ِگرم  مرگ« عنوان به كه يانتروپ نيتر شيب تا دهد يم تنزل هستند ديمف تر كم
  .)Zapf, 1989: 212( شود يم

تـر حركـت    كلي به سمت انتروپـي بـيش    طور  بهطبيعي يندهاي افر ،براساس اين قانون
رسد اين تغيير بـه سـمت و سـوي     نظر مي به ،درمجموع. نظمي دارند كنند و تمايل به بي مي

هـاي   محـدود نمانـد و در حـوزه    ،كاربرد اين اصطالح در حـوزة فيزيـك   .اضمحالل باشد
در مقاالت متعدد در زمينة نقد  ،اين اصطالح. كار رفت بهاجتماعي و اقتصادي نيز  و فرهنگي

  .كار گرفته شد بهگرا نيز  بوم
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 و هـم در طبيعـت و هـم در حيـات سياسـي      ،تـوان انتروپـي را   مي مرد لهيگدر داستان 
افزايش انتروپي در طبيعت و جامعه به هم پيوند خورده، . كردمالحظه  ،اجتماعي و فرهنگي
تـوان انتروپـي    مـي  ،در اين داسـتان . زند ها و حوادث داستان را رقم مي سرنوشت شخصيت

 ؛ايجادشده در سطح جامعة روستايي را ناشي از ورود عناصر شهري به بهانة توسعه دانست
ــ را   كار و اقتصاد خانوادة رعيـت  و كشت ةشيو هجملاز  ـ  م فرهنگي روستااي كه نظ گونه به

 ،كردن كشاورزي و تحميـل ماليـات بـر روسـتاييان     مكانيزه. است كردهدچار تحول و تغيير 
موجـب افـزايش    ،هاي فرهنگي الزم هرچند الزمة توسعة اقتصادي است، بدون ايجاد زمينه

  .دشو ميانتروپي 
  ًا الزامـ  يا جامعـه در هـر   دنشو يمدر نظر گرفته  نيآفر توسعهعنوان عناصر  بهكه  ييها دهيپد
 يانتروپ كيكه در قالب  ـ ها دهيپد نيورود ا يامدهايبلكه پ ؛كنند يرا ارائه نم يمشابه جينتا

ـ  نيـ مهـار ا  يالزم برا يبضاعت فرهنگ فاقدكه  يدر جوامع ـ گردند يمظاهر   هـا  ينظمـ  يب
  .)58: فر عيرف( شوند يم ليتبد» ضد توسعه« ةديپد كيبه           ًهستند عمال 

سازي و گسترش  رضاخان با شعار توسعه و پيشرفت ايران درصدد اصالح ارتش، جاده
 ،هاي سـنگيني بـر مـردم    شبكة راه آهن برآمد و براي تأمين نيازهاي مالي مجبور بود ماليات

هـا   به كمـك ژانـدارم   مالكان نيز .)155: 1380آهنگران، (ازجمله طبقة كشاورز تحميل كند 
كردند و آنان را به مستأجر  ساختند و زمين دهقانان را تصاحب مي اي برقرار مي عوارض تازه

از  درصد 90بيش از  ،در استان گيالن تا اواسط اين قرن .)157: همان(كردند   زمين مبدل مي
اصرار حكومت مركزي براي افزايش حجـم  . )159: همان(از آن مالكان بزرگ شد  ،ها زمين

مكانيزه را جايگزين روش  ةشيوآالت كشاورزي را وارد روستا و  ماشينتوليدات كشاورزي، 
اين امر موجب وابستگي حيات روستا به شهر و وابستگي كشاورزي به دولـت  «. كردسنتي 
و روستاييان به  تر شهر و روستا، وابستگي روستا اين سياست ارتباط بيش .)90: همان(» شد

شهر و شهرنشينان و ورود عناصر فرهنگي شهر و شهرنشينان به روستا و واكنش روستاييان 
، مـرد  لـه يگ بزرگ علـوي در . برد مينظم موجود را از بين ها  همة اينرا به همراه داشت كه 

 شهر و سياست توسعه. كشد آمده در سطح جامعة روستايي را به تصوير مي  وجود بهانتروپي 
شود و در تقابلي  اش در مقابل روستاييان و فرهنگ روستايي ظاهر مي با همة مظاهر فرهنگي

وسايل  و توان اين تقابل را در پوشش حتي مي ؛آورد وجود مي بهآشكار كشمكش داستان را 
 ،پوشانده استبا آن تنه و پتويي است كه خود را  نيممرد  گيلهپوشش . ها ديد و امكانات آدم

شود و پوشش محمدولي باراني، پوتين و كالهي است كه او را از  نمي ششدن خيساما مانع 
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تپانچة ايتاليايي بلوچ و تفنگ خوب محمـدولي در تقابـل بـا    . كند باران گيالن محافظت مي
پاسگاه از سوي سيس أت. باشد كند در دست داشته  مرد آرزو مي گيلهاي است كه  دستي چوب

داروغه است كه روستاييان به آن واكنش نشان  دست بها ادارة روستاييان حكومت در تقابل ب
بودن اين عناصر  بهترمرد به سودمندي و  گيلهجاست كه در داستان، خود  اينجالب . دهند مي

از شـرارت و خيانـت داروغـه سـخن                                  ً    عناصر روستايي وقـوف دارد؛ مـثال    در برابرشهري 
واسـطة   بـه مـرد   گيلـه زماني كه  ،يا در انتهاي داستان دنك ميگويد كه روستاييان را غارت  مي

دهـد و بـاراني و كـاله     كند، پتـوي خـود را بـه او مـي     داشتن اسلحه بر محمدولي غلبه مي
نـه زور و   ؛پوشد، شايد به اين نكته اشاره دارد كه ديگر اين انتخاب اوست محمدولي را مي

پتـو   بـا مـرد محمـدولي را    كه گيلـه  ،ندر پايان داستا. اجبار حكومت و قانون و شهرنشينان
. شـود  يعنـي در گـيالن مـي    ،نـه يزمدر همـين   شموجب محوشدن او و فرهنگ ،پوشاند مي

ها موجب افزايش انتروپي در جامعـة   ها و فرهنگ ناشي از تقابل موقعيت          هاي موجود  تقابل
گذارد  تأثير ميهاي داستان  نظمي بر روح و روان شخصيت و اين بي شود  ميگيالن و جنگل 

ها عصبي و پرتنش اسـت و   رفتار همة آن ،رو اين از. ها منطقي بينديشند دهد آن و اجازه نمي
 ،مرد گيلهنظمي و آشفتگي را هم در خانوادة  اين بي. بيني كرد پيشرا  شانهاي توان واكنش نمي
هـم در   و  كنـيم  مـي مالحظه بود، و فرزندش تنها مانده  بودكشته  راهمسرش محمدولي كه 

ماهة حقوقش نظم اقتصـادي   چند  نكردن دريافتواسطة  بهباشي كه  ولي وكيل خانوادة محمد
  : داند هم ريخته و رعيت را مقصر مي بهاش  زندگي

 پـس  باشـه،  نداشـته  پـول  دولت بده؟ كجا از را اتيمال كنه؟ يزندگ كجا از مالك پس
 انداختنـد  عقـب  را مـا  حقوق ماه چهار پارسال كه ديكرد يطور نيهم ه؟يچ ما فيتكل

  .)68: 1388، يعلوبزرگ (

هـا بـود و پـدر و دو     دسـت خـان   بهشان  شدن زندگي غارتدر كودكي شاهد بلوچ هم 
و حاال براي حفظ جـانش امنيـه شـده و دولـت او را بـه گـيالن        بودند  شدهبرادرش كشته 

او نه از لحاظ فيزيكي و محيط در سرزميني است كه به آن تعلق دارد و نـه از  . بودفرستاده 
ترين تنش را دارد و فاجعة  بيش ،در نتيجه .شدن را پذيرفته است امنيهلحاظ فرهنگي، شرايط 

پلة كـافي    و  داند كه پول او نهايت خوشبختي را در اين مي. افتد دست او اتفاق مي بهداستان 
توان  از آنچه گفته شد مي. هاي داغ بازگردد تا به آرامش برسد به همان بيابان دست آورد و به

نظمـي   نتيجه گرفت كه وابستگي اقتصادي شهر به روستا و روستا بـه شـهر انتروپـي و بـي    
  .شده در داستان را در سطح فرهنگي و سياسي موجب شده است ايجاد
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                  انتروپي در طبيعت  .  6
نظمي  پيوندي است كه نويسنده ميان بي ،داستان به آن اشاره كردتوان در اين  اي كه مي نكته

هـاي   علـوي جنگـل  . نظمي در طبيعت ايجاد كرده است موجود در فرهنگ و سياست با بي
خود با حوادث  ،انتخاب اين مكان. گيالن را مكان و موقعيت داستان خويش قرار داده است

ـ  كه پيش از اين بيان شد چنانـ  شكل رعيتكه م بر آن عالوه. آن روزگار پيوندي محكم دارد
نيز حادثة تاريخي مهمي را به ذهـن  » جنگل«، واژة است در اين منطقه بسيار چشمگير بوده

بردن واژة جنگل ناخوشايند بـود؛ زيـرا از آن چنـين      كار به«: گويد خانلري مي. كند متبادر مي
رزا كوچـك خـان، نامـدار    خواهـد گـرايش خـود را بـه ميـ      شد كه سراينده مي برداشت مي

خـان جنگلـي مبـارزي      كوچك .)211: 1386علوي، بزرگ (» نشان دهد ،هاي گيالن جنگل
يكـي از  . هفت سال ادامه يافـت  شقيام كرد و نهضت 1294بود كه در گيالن و مازندران در 

داليل اين نهضت، ظلم و ستمي بود كه از طرف خوانين و مالكان بر دوش مـردم سـنگيني   
طـرح و حادثـة   ) جنگـل (بزرگ علوي با انتخـاب ايـن زمينـه     1)75: 1373متولي، ( كرد مي

مكـان وقـوع حادثـه     فقـط  ،جنگل در اين داستان. داستان را با زمينة داستان پيوند زده است
اجتماعي و فرهنگـي در محـيط    ،ساز است و همان انتروپي سياسي حادثهبلكه خود  ،نيست

در . گويـد  زمان از آن سخن مي هم ،راوي در طي داستانو است جنگل نيز به وقوع پيوسته 
 توفانشدن هوا، سرما، غرش و وزش باد و  تاريكطبيعتي كه در داستان توصيف شده است 

نظمـي و   چيـز را بـه سـمت و سـوي بـي      همـه افزايـد و   بر ميزان انتروپـي در طبيعـت مـي   
 ،عيت طبيعت گره خورده استكه با وض ،دهد تا وقايع داستان نيز ناپذيري سوق مي  بيني پيش
  :كند داستان را با بيان اين انتروپي در طبيعت آغاز مي هنويسند. ناپذير شود بيني پيش

 درختان. بكند جا از را نيزم خواست يم و انداخت يم چنگ باد. بود كرده هنگامه باران
. آمد يم ديكش يم زجر كه يزن ونيش يصدا جنگل از. بودند افتاده گريكدي جان به كهن
 را رهيـ ت آسمان باران يها رشته. بود كرده ختهيافسارگس را يخاموش يآوازها باد غرش

 بـود  يجـار  طـرف  هـر  از هـا  آب و كـرده  انيـ طغنهرهـا  . دوخت يم آلود گل نيزم به
  ).388: 1384 دهباشي،(

 شـود و  بار مـي  ها عصبي و خشونت نظمي در طبيعت، رفتار شخصيت با افزايش اين بي
خواهد گره داستان را  جاست كه در پايان اين داستان كوتاه، زماني كه نويسنده مي اينجالب 

كنـد و از   مرد سخن بگويد، نخست وضـعيت طبيعـت را آرام مـي    گيلهباز كند و از آرامش 
بـاران بنـد   «: توفـان كاهد؛ يعني حركت به سمت روشني و صبح و توقف  ميزان انتروپي مي
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 »غيرتـي محمـدولي تنفـر او را برانگيخـت     ف و بـي ضـع  ،آمد و در سكوت و صفاي صبح
كه در طول داستان درصدد بود تمـام خشـم و نفـرت     ،مرد گيله .)92: 1388 :علوي بزرگ(

خود را از حكومت و مأموران بر سر محمدولي خالي كند و انتقام صغري را از او بگيرد، در 
زنـد و   مـي ونت از او سـر  دور از خشـ  بـه گيرد و رفتاري آرام و  اين فضا تصميمي ديگر مي

  :بلكه ،شود از كشتن محمدولي منصرف ميفقط  نه
 فشنگ قطار و كند يباش ليوكرا از تن  يپالتو باران قهيتف كرد و در عرض چند دق مرد لهيگ
 شا يباران و سر بر را او كاله. بست او گردن و سر به را خود يپتو و كرد باز كمرش از را
  .)455 :همان( آمد رونيب اتاق از و كرد تن بر را

تنهـا  . شـود  محمدولي نيز ديگر آن مأمور خشـن و پرحـرف نيسـت و آرام تسـليم مـي     
مرد داستان  گيلهسركش است همان مرد بلوچ است كه با كشتن  شخصيتي كه هنوز ناآرام و

اين است كـه آيـا افـزايش و كـاهش      شود ميجا مطرح  كه در اين پرسشي. دهد را پايان مي
رسـد كـه    نظر مـي  به؟ داردعت با افزايش و كاهش انتروپي جامعة انساني ارتباط انتروپي طبي

اي دارد كـه اينـك بـه شـكل      ريشه در باورهاي كهن ديني و اسـطوره  ،پرسشپاسخ به اين 
تـوان   در روايـات حماسـي مـي    ويـژه  به. جاي مانده است بهها  ها و رمان كمرنگ در داستان

 2.كردهم خوردن اوضاع طبيعت مالحظه  بها آشوب و زماني جنگ و خشونت و ظلم را ب هم
خوي سـاكنان نـواحي    و خشونت يا آرامش محيط زيست بر روي خلقثير أت ،از سوي ديگر

در همين . را به خود جلب كرده استشناسان  مختلف توجه صاحبان آثار هنري و نيز جامعه
  .گذارد داستان تأثير ميهاي  داستان نيز هواي گرفته و باراني بر روح و روان شخصيت

هـا دارنـد    نامـه  ها و فيلم نگاه ديگري كه بسياري از ناقدان به تحوالت طبيعت در داستان
در . هاي داستان اسـت  خو و احساسات شخصيت و خلقنگاهي نمادين است كه بازگوكنندة 

ر، فرياد و هاي ديگ نيز مثل بسياري از نقدها دربارة داستان مرد لهيگداستان نقدهاي موجود از 
صـداي بـاد و بـاران و     ،به عبارت ديگر .اند صداي طبيعت را فرياد و خروش رعيت دانسته

پاينده در نقد داستان ديگري از بزرگ علـوي بـا   . شود ها ترجمه مي طبيعت به صداي انسان
شـود و   مي آغازباراني  يداستان در غروب. داردچنين نگاهي به طبيعت باراني  »خانه اجاره« نام

 رزايآمبخشي از خانة اجاره داده شدة  ،يابد كه به سبب بارش مستمر باران در صبحي پايان مي
و تحـول   توفـان اي از  گويد كه باران اسـتعاره  پاينده در نقد اين داستان مي. ويران شده است

باران حكايت از . كند نوردد و از بنياد دگرگون مي بنيادين است كه همة اركان جامعه را درمي
مقاومت . داري در جامعة ما دارد رورت تاريخي پشت سر نهادن فئوداليته و پيدايش سرمايهض
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هـم از  . در برابر اين فرايند تاريخي كاري عبث است كه هيچ ثمري درپـي نخواهـد داشـت   
 .)419 -  418/ 1: 1389 پاينده،(                                                 روست كه تيرهاي كهنة سقف اتاق مسي ب بايد فرو ريزند  اين

 ،داند و درخت كهـن  ي از مأموران يغماگر ميدهباشي باد را نمادنيز  مرد لهيگدر داستان 
 يـادآور فـروريختن و شكسـتن ملتـي اسـت كهـن و دردكشـيده        ،شكند كه از ريشه مي

اما اگر در  ،اند كردهاين ديدگاه او را بسياري از ناقدان ديگر نيز تأييد  .)80: 1384دهباشي، (
از جمله  ،ها كنيم كه خشونت طبيعت همة شخصيت مالحظه مي ،عبارات داستان دقت كنيم

توانـد   بنـابراين نمـي   ؛كنـد  ها مزاحمـت ايجـاد مـي    گيرد و براي همة آن مرد را دربر مي گيله
  .داري از رعيت باشد خروش و اعتراض او به طرف

. زد مـي  يزنـدان  و نيمورأمـ گوش و چشـم   يمشت باران را تو مشت. بردار نبود دست دبا
غـرش   .ببـرد  غمـا ي به را نيمورأم يها يباران و كند باز مرد لهيگخواست پتو را از گردن  مي
 كة يـ شـ يدرهم شكستن ر يگاه. كرد را خفه مي يوحش يها يمرغاب غي، جظيغل يها آب

  .)74: 1388 ،يعلوبزرگ ( آورد درمي لرزه به را نيزم كهن، درخت

نمنـاك و نامناسـب را جانشـين كيفيـت     ، جنگل و هواي بـاراني و  توفانميرصادقي نيز 
ايـن ديـدگاه كـه طبيعـت نمايشـگر و      . )408: 1384 ميرصـادقي، ( دانـد  مرد مي رواني گيله

اما  ،هاست، در نقد ادبي سابقة فراوان دارد بازگوكنندة دنياي درون و روحيات شخصيت
تان اين ادعا توان داشت؛ چراكه جمالتي از داس نمي مرد لهيگاين نگاه را در مورد داستان 

مـرد را آشـكار    گيلهو باد صداي درون  توفانصداي  فقط نه ،در داستان. كند را نقض مي
جـايي  ه توانست ب نمي) مرد گيله(اما فريادهاي او «: كرد  ميبلكه صداي او را خفه  ؛كرد نمي
 »كـرد  هرگونه صداي ضعيفي را در امواج بـاد و بـاران خفـه مـي     توفانكه  براي اين ؛برسد

كـاش  «: كند بـاران قطـع شـود    مرد آرزو مي گيلهحتي  ،در جايي .)79: 1388علوي،  بزرگ(
  .)70: همان(» چوبي پيدا كند تكهتوانست  آمد و او مي باران بند مي

توان انتروپي طبيعت را در كنار انتروپي سياسـي، اجتمـاعي و    گرايانه مي با ديدگاهي بوم
نظمـي   آن را نمود بيروني آشفتگي و نمايندة بي كه و نه اين كردها مطرح  آشفتگي شخصيت

در اين داستان هم انتروپـي طبيعـت در كنـار    . طبقة خاص يا شخص خاصي در نظر گرفت
گويد هرگونه تغيير انسان در محيط فيزيكي و  هاي ديگر قابل طرح است و به ما مي نظمي بي

با نگاهي بـه  . شود طبيعت مينظمي در  ـ منجر به تغيير و بي ـ حتي با عنوان توسعه فرهنگي
بر سر موضوع تصـاحب   مرد لهيگكنيم كه كشمكش اصلي داستان  مالحظه مي ،طرح داستان
نمايندة رعيتـي كـه سـاكن سـرزمين سرسـبز گـيالن اسـت و         منزلة مرد به گيله. زمين است
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مـردان و اربابـان، كشـمكش     باشي به نمايندگي از قدرت سياسـي و دولـت   محمدولي وكيل
كنـد و رعيـت از ابـزار     حكومت از ابزار قدرت و سالح استفاده مـي . زنند ا رقم مياصلي ر

ها شكل گرفته است و حق مالكيـت زمـين و محصـوالتش را بـه      حمايت فرهنگي كه قرن
هر كدامشان بر سر مالكيـت زمـين و   . است كردهدهد كه بر روي آن كار و تالش  كسي مي

گيـري   موضـع  ،تواند درنهايت تي دارند و خواننده ميبراي خود استدالال آن استفاده از منافع
كشـي از آن تاحـد    بهره ،آن درپيانسان و  دست بهاما تصاحب طبيعت  ،خود را داشته باشد

 تيـ واقع نيهمـ  انـه يگرا بـوم  نگـاه . اند امري است كه همة خوانندگان آن را پذيرفته ،ممكن
. دهنـد  مـي  قـرار  پرسش مورد اند حركت در توسعه سمت به كه يجوامع در را شده رفتهيپذ

ها  ي و جنگلزهاي كشاور برداري از زمين نگاهي به وضعيت اراضي شمال و چگونگي بهره
تواند رويكرد تازة مـا را بـه ايـن داسـتان      گويد مي در روزگاري كه نويسنده از آن سخن مي

وط راه شدن، گسـترش خطـ   از جمله اقدامات رضاخان براي توسعه و صنعتي. قوت بخشد
هاي متعـدد چـرم، قنـد، كنـف، ابريشـم، بافنـدگي، كنسروسـازي،         آهن و احداث كارخانه

شـدن بـراي هـر     صرف نظر از جذابيتي كه واژة اصالحات و صـنعتي . بود... سازي و  شيشه
طبيعـت مـواد اوليـة ايـن     . پـردازد  جامعه دارد، هزينة اصلي اين اصالحات را طبيعـت مـي  

. گيـرد  كننـدگان را تحويـل مـي    ها و مصرف كند و مواد زائد كارخانه را تأمين مي ها  كارخانه
در ايران به مرحلة اجرا گذارده شد كه طبـق   1940ساله از سال  پنجبرنامة وسيع كشاورزي «
درصـد بـه    200تـا   50هـزار تـن افـزايش يابـد و از      500بايد محصوالت حبوبات به  ،آن

هـم   .)256: 1335 سـاتن، ( »گـردد محصول چـاي، شـكر، چغنـدر، كنـف و كتـان اضـافه       
كه موجب افزايش محصـوالت كشـاورزي    ،هاي زير كشت شدن و هم توسعة زمين مكانيزه

هاي  آالت كشاورزي سنگين ميكروارگانيزم ماشين .هايي براي طبيعت دارند آسيب« ،شوند مي
  كنند، كشت واحد و يكنواخت محصول و كشـت بـذرهاي پربـازده،    مفيد خاك را نابود مي

هـاي شـيميايي و كـود     كش آفتآبياري،  شديدتر از ةمعروف به انقالب سبز مستلزم استفاد
را كـه ممكـن اسـت بـا شـرايط محلـي         هاي متنوع بومي گونه ،عالوه بهباشد و  شيميايي مي

محكوم به نابودي  دتري داشته باشند و در برابر آفات بومي بهتر مقاومت كنن سازگاري بيش
كـه بـه معنـاي افـزايش      ،فراكشاورزي. )56 -  55: 1353 كريمي، و يانيمافرمانفر(» نمايد مي

موجـب  «امـا   ،شايد از لحاظ معيارهاي توسعة اقتصـادي مطلـوب باشـد    ،استكار  و كشت
 »شـود  هاي گياهي و جانوري مـي  رفتن بعضي از گونه   هاي طبيعي و ازبين گاه كاهش زيست

  .)43: 1384، گودي و وايلز(
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 مـرد لـه يگطبيعت و تكنولوژي، روستا و شهر در داسـتان   ،و مدرنيته تقابل ديدگاه سنت
نويسنده براي دولت و ارباباني كه از جانـب حكومـت مركـزي حمايـت     . شود مي مشاهده

روسـتاييان و   ،از سوي ديگـر . قائل شده استگر  رحم، خشن و سلطه اي بي چهرهشوند  مي
اين تقابل در بسياري از آثـار هنـري و ادبـي    . دهند رعيت و طبيعت فرياد مظلوميت سر مي

انسان با مشكل  ،اما حقيقت اين است كه تا زماني كه اين تقابل وجود دارد ،شود مالحظه مي
ـ     تواند مانع حركـت قطـار فن      روست؛ چراكه نه مي هبزرگي روب اوري و صـنعت شـود و نـه                           ّ

  .د شاهد فريادهاي مظلوميت مادر خود، طبيعت، باشدتوان مي
نظمي در زمينة داستان مؤثر است، صداي همسر  صداي ديگري كه در بيان انتروپي و بي

خواننـدة داسـتان صـداي     ،درحقيقـت . شود مرد است كه از دل جنگل شنيده مي مقتول گيله
  :شنود زمان در طول داستان مي فرياد زن و صداي اعتراض طبيعت را هم

زن، غرش گاو، ناله  غيج: كومه همراه داشت يسو هاز قعر جنگل ب يبيعج يها باد نعره رينف
 يهـا  ناله كه نيمثل ا د،يشن يم تر شيب داد، يگوش م تر قيمرد دق لهيهرچه گ. اعتراض اديو فر
  .بود اهويه نيا در زين كرد اصابت او يپهلو به ريت كه يموقع صغرا خراش دل

 .نيسـم اسـت  ياز مباحـث اكوفم تقارن ظلم و تسلط بر زمين و طبيعت با سلطه بر زنـان  
ارتباطـات   معتقد است كه ميان چيرگي زنان و چيرگي طبيعت) Karen Warren(كارن وارن 

و هم زبان  هم در اسطوره توان يرابطه را م نيا. )Lorentzen, 2002: 1( داردوجود  تري مهم
 نهيريد اريبس يفارس اتيدر زبان و ادب نيرابطة زن و زم .كرد يبررس مختلف ملل شةياندو 

بـه معنـي    )zam(واژة زم  ،اوسـتا در . نيز يافـت  اوستا در توان يم را دگاهيد نيا شةير. است
شـدن و   آبسـتن كه به معني  ،)zemana(                    ِ  َ  به معني زادن است و ز م ن ه  )zan(زن  ةريشاز  ،زمين

شود  زمين كه بارور مي ؛است ،زمين                                      ِ  نيز از اين واژه گرفته شده و از واژة ز م، ،باروري است
در اشعار فارسي نيز  .)1239/ 2 :1381رضي، (زايد و از ريشة زن به معني زادن است  و مي

  .آسمان مذكر و زمين مؤنث دانسته شده است
     پرورد   ي م   ن ي ا        انداخت آن   هرچه     خـرد در زنني زمو  مرد    آسمان

  )251/ 2 :1373 مولوي،(

 ةنقطـ رسـد   نظر مي به. شود مي مشاهدهدر طول اين داستان نيز ميان طبيعت و زن پيوند 
بـا  . آن روز اسـت  ةجامعها در نگاه  بودن نقش آن كمرنگها و  مظلوميت آن ،اشتراك اين دو

حضـور  هـاي او   تـر داسـتان   يابيم كه زنان در بيش درمي ،هاي بزرگ علوي نگاهي به داستان
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به آن معنا نيست كه معيارهاي امروزين را در مـورد حـق و حقـوق    « زناناما حضور  ،دارند
به آثـار او        ًمعموال زنان با حضورشان  .)434: 1384موسوي، ( »زنان در خود گنجانيده است

زنان  ،شيها چشمهاي كوتاه علوي و در رمان  از داستان برخيدر . بخشند رمانتيك مي ةوجه
ها بـا   اما علت و چگونگي حضور آنان در اين فعاليت ،هاي سياسي شركت دارند در فعاليت

هـاي سياسـي و اجتمـاعي     فعاليت ،رسد در بسياري از موارد نظر مي به. مردان متفاوت است
 ،شيهـا  چشـم حتـي در رمـان    ؛هاسـت  ساز فعاليـت آن  آنان در خدمت مردان مبارز و زمينه

هاي سياسي فرنگيس ابزاري در جهت جلب توجه ماكان نقـاش اسـت كـه سـخت      فعاليت
مبـارزي  ) رقيه(از علوي، شخصيت زن داستان  »انهيمور«در داستان . مجذوب او شده است

شـود كـه اگـر زنـي وارد      كار گرفته مـي  اي به جا كليشه در اين« .است كه هويت زنانه ندارد
مردان بوده است، با زندگي قهر كرده است و  تر شود كه پيش از او در تصرف عرصة جدي

 يگانـه نيـز   مرد لهيگدر  .)436: همان( »كند كه گويي فاقد هويت زنانه است طوري جلوه مي
مرد براي مبارزه است و معلوم نيست  گيلهتحريك  ،توان قائل شد نقشي كه براي صغري مي

ديگـر چـه    ،بـودن   مرد گيلهو زن  )رهبر شورشيان(بر دختر آگل لولماني  عالوه يصغرخود 
نشـان   ،نقشي در مبارزات دارد؟ نگاهي به موقعيت و نقـش زنـان در جامعـة آن روز ايـران    

صدايي جنگل با صداي  هم .است يافته ميدهد كه  نقش زن در حاشية زندگي مردان معنا  مي
اين اهداف در  ،كه پيش از اين دربارة آن سخن گفتيم ،زن در طول داستان با نهضت جنگل

زمان با اعتراض بـه ظلـم و سـتم خـوانين بـر       ها هم شود؛ چراكه آن مي مشاهدهنهضت نيز 
شدن تبعيض نژادي و مـذهبي و رسـيدن بـه آزادي، خواهـان تسـاوي       كشاورزان و برداشته

  .)86 -  84/ 1: 1361مدني، (حقوق زن و مرد بودند 
. ل اسـت أمـ ت درخـور كنـد نيـز    زن داستان انتخاب مي يگانهنامي كه بزرگ علوي براي 

اين مرد اسـت كـه همـواره     .تر كوچك  يعني يصغر نام دارد؛ يصغر مرد، گيله  قهرمان زن «
بـراي  ) آزيـن  بـه  .آ.م(زاده  همـين نـام را اعتمـاد    .)10: 1377 پـرور،  عزتـي ( »تر است بزرگ

نيز دختر روستايي به  رعيت دختردر داستان . شخصيت زن داستان خود انتخاب كرده است
  .)1342آذين،  به(شود  نام صغري قرباني اميال پسر ارباب مي

، هم در بند آغازين كالم و هم در بند پاياني بـه  مرد لهيگصداي شيون صغري در داستان 
  . شود حتي بعد از آرامش طبيعت قطع نمي ،رسد و در طول داستان گوش مي

رعيـت،  (اين سه صـدا  ثير أتدهد كه  تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي ايران نشان مي
اي  گونـه  بـه ها و عملكرد جامعة ايراني يكسان نبوده اسـت؛   در تغيير ديدگاه) زن و طبيعت



 67   پارساپور زهرا

  

كه نخست فرياد رعيت بـه گـوش دولـت و مـردم رسـيد و بعـد از چنـدين دهـه نظـام          
هاي علمي، فرهنگـي   اندك در فعاليت اندكوانستند سپس زنان ت. رعيتي از بين رفت  ارباب

از حقـوق خـود سـخن     ،پيدا كنند و تاحدودي در كنار مردانجايگاهي و اقتصادي جامعه 
تخريـب محـيط   . اما صداي طبيعت در جامعة ما هنوز بازتاب پيـدا نكـرده اسـت    ،بگويند

قرباني اقتصـاد،  محيطي همچنان ادامه دارد و طبيعت همچنان  هاي زيست زيست و آلودگي
  .شود فرهنگ و تكنولوژي مي

  
      گيري       نتيجه  .  7

فرياد اعتراض رعيت كـه   ؛رسد زمان به گوش مي سه فرياد اعتراض هم مرد، لهيگدر داستان 
فرياد مظلوميت زن و فريـاد و   .بحث و بررسي است درخور مرد لهيگشناسانة  در نقد جامعه

هـر سـه    ،در نقـدهاي موجـود   .رسد ميزمان و از يك جهت به گوش  غرش جنگل كه هم
 انـد؛ در  محور به تحوالت اجتماعي عصر رضـاخان مربـوط دانسـته    انسانفرياد را با نگاهي 

رات اقليمـي و  يـ هـاي داسـتان را بـه تغي    هاي شخصـيت  اي از ناآرامي توان پاره حالي كه مي
از سـه  ) دوم مرد، مأمور اول و مأمور گيله(سه شخصيت اين داستان . محيطي مربوط دانست

سـرزميني كـويري و    (، سيستان )سرزميني سرد و مرطوب( ترتيب از شمال بهاقليم متفاوت 
اند و  با همة تعارضات اقليمي و فرهنگي در كنار هم قرار گرفته) پايتخت(و تهران ) خشك

كه وضـعيت بـد     حالي ؛ دراند نوس خود يا بازگشت به آنأهر سه خواهان ماندن در اقليم م
كشـاندن  . خواهـد بكشـاند   ها را به اقليم ديگر كشانده است يـا مـي   و اقتصادي، آن سياسي

تعارضـي اسـت كـه موجـب آشـوب       ،انساني بـا فرهنگـي متفـاوت بـه اقليمـي متفـاوت      
كنندة  بيانفرياد و آشوب و آنتروپي جنگل نيز  ،از سوي ديگر. شود هاي داستان مي شخصيت

ي كه اصالحات اقتصادي عصـر رضـاخان،   محيط اعتراض آشكاري است به تخريب زيست
ها، ورود فرهنگ متفاوت  فراكشاورزي و فرادامداري، قطع درختان جنگل و ساخت كارخانه

ميـان   ،مـرد  لـه يگدر داسـتان  . شهري به جامعة روستايي و طبيعت را به همراه داشـته اسـت  
. شـود  مي مشاهدهتقابل آشكاري  ،اوري، روستا و شهر                                ّديدگاه سنت و مدرنيته، طبيعت و فن 
آخرين فريـادي  . حل منطقي و صحيح باشد تواند راه نمي ،حذف هريك از طرفين اين تقابل

تقارن ظلم و تسلط بر زمين و طبيعت بـا  . رسد فرياد زن است كه از دل جنگل به گوش مي
هاي آن را در زبان و ادبيات مـا   توان ريشه است كه مينيسم ياز مباحث اكوفمسلطه بر زنان 

هاي ديگر  نام صغري و شخصيتي كه براي زن در اين داستان و داستان. كردجو و ز جستني
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هاي اين نويسنده در بيان محروميت  دهندة دغدغه تواند نشان ميشود  بزرگ علوي ترسيم مي
  .اين قشر از جامعه نيز باشد
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