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از نادر ابراهیمی» پیچد صدا که می«محیطی داستان کوتاه خوانش زیست   

  
  سمیه آقاجانی
  دانشجوي دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی

  ویسیطیبه شیخ
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  چکیده
پردازد و نحوه تأثیر و تأثرات  کنشی ادبیات و محیط زیست می رویکردي نو در نقدادبی است، که به برهمگرا نقدبوم

گانۀ فرهنگ، طبیعت و انسان باعث تغییر و  عناصر سه. کند ها را بیان میانسان و طبیعت، همچنین سیر تحوالت آن
تر باشد، به همان نسبت از طبیعت  چه به فرهنگ نزدیکصورتی که انسان هر  است؛ به ها شده  دگرگونی نحوة رفتار انسان

رفته خیال  نیازي از طبیعت قرار داده و سبب شده رفته هاي انسان در علوم مختلف، او را در باور بی پیشرفت. شود دور می
صیفی ـ در این پژوهش تقابالت فرهنگ، طبیعت و انسان به شیوه تو. چیرگی بر طبیعت و تصرف آن را در سر بپروراند

اثر نادر ابراهیمی، » هاي صحرا هزارپاي سیاه و قصه«از مجموعه داستان » پیچد صدا که می«تحلیلی در داستان کوتاه 
آمیز با طبیعت داشت و حتی گاه آن را جزئی دهد انسان در ابتدا رفتاري احترامنتیجه تحقیق نشان می. است بررسی شده

مان و با پیشرفت علم و باال بردن سطح توانش، به مرور از طبیعت فاصله دانست، اما در گذر ز از وجود خویش می
  .گرفت و آن را دستمایۀ رسیدن به اهدافش قرار داده است

  گرا، طبیعت، فرهنگ، نادر ابراهیمینقد بوم: واژگان کلیدي
  

  مقدمه       
در نقد ادبی جایگاهی نوبنیاد است، که به تبیین رابطه انسان و طبیعت و چگونگی این ) زیست محیطی(گرا رویکرد بوم

ها بر اساس شناخت خود از محیط و براي رفع نیازهاي خود ناچار به برقراري ارتباط با طبیعتی  انسان. پردازد رابطه می
کرد وجود او وابسته به طبیعت است و اگر  نی انسان گمان میشد، یع اند که در ابتدا انسان بخشی از آن تصور می بوده

این نگرش سبب شد تا رفتاري به غایت . براي رفع نیازش در تعامل سازنده با آن قرار نگیرد به مرور نابود خواهد شد
داد،  یاش نسبت به محیط پیرامون را افزایش م او که هر روز آگاهی. احترام و کرنش در مقابل طبیعت داشته باشد

او در تمامی تعامالتش با دو . رفته خود را در مقابل آن نیرومند احساس کرد و سعی در چیرگی بر طبیعت داشت رفته
شد  ترس او گاهی سبب می. کرد ریزي می شد که نحوه رفتارش را با طبیعت و محیط پی عامل ترس و نیاز روبرو می

ا کارگزاران این خدا بداند و نیاز او به طبیعت براي رفع نیازهاي طبیعی طبیعت را به مثابه خدایی ببیند و عوامل طبیعی ر
پس از چندي که خود را توانا یافت و براي رفع نیاز از عوامل دیگري نیز مانند . کرد کرنشش را در مقابل آن دوچندان می

اش دامن زد و سعی داشت طبیعت را  نیازي اش در عالم ماده و ساخت لوازم و ابزارآالت استفاده کرد، به باور بی پیشروي
فرهنگ، مقوله جدیدي نیست، اما . زد او در این تعامالت با عنصر فرهنگ دست به تغییر می. مقهور توانایی خویش کند

شاید . اند اي که تعریف دقیقی از آن ارائه نداده هاي امروزي بسیار مورد توجه قرار گرفته است به گونه در پژوهش
فرهنگ عبارت است از رفتارها و فرآیندهاي معناسازي با متونی که در جریان زندگی «این باشد که  ترین تعریف دقیق

گیرد که بخشی از مهمترین سازوکار  فرآیند معناسازي در یک ارتباط پیوسته و پویا انجام می. هستیم  روزمره با آن مواجه
یعنی چگونگی رفتارهاي برخاسته از محیط و ) 176 :1393رشیدي، (» .آن ارتباطات بینافردي در حیات اجتماعی است
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شاید بتوان زندگی انسانِ طبیعی را بدون فرهنگ . کند نیاز انسان، که به مثابه ابزاري، او را به پیشبرد اهدافش کمک می

بدون  اندیشیدن درباره انسانِ طبیعیِ«. تصور کرد اما این چندان قابل نقد نخواهد بود زیرا کنشی صورت نخواهد گرفت
اما برخی مطالعات مانع حکم قطعی به ناممکنی ادامۀ زیست . نمایدفرهنگ، بسیار دشوار است و گاهی ناممکن می

انسان اگر ابزار فرهنگ را به کار نگیرد، در همان حیات طبیعی ) 55: 1393مصلح، (» .انسانی بدون اکتساب فرهنگ است
اما آنچه محل بحث این پژوهش است . بیعت بیش از پیش باور کنداش را با ط به سر خواهد برد و چه بسا آمیختگی

انسان تا وقتی که . انسانِ فرهنگی است که سعی در دگرگونی و مطابق میل خود کردنِ طبیعت و محیط زیست خود دارد
اما به . اندد بیند خود را بخشی از آن احساس کرده و وجودش را وابسته به آن می خود را در تعامل مستقیم با محیط می

شهرها در طول تاریخ «. گیرد محض دسترسی به ابزار صنعتی و رویارویی با فرهنگ رشدیافتۀ شهري از طبیعت فاصله می
زیرا شهرها همواره . اند هاي زندگی در طبیعت بازنمود یافته تا به امروز، به عنوان تصویري از حاکمیت انسان بر دشواري

تالش براي کنترل طبیعت را . اند هاي طبیعی ساخته شده ه با تغییر و دگرگونی کامل حوزهاند ک سازي بوده بسترهاي انسان
شدند، که در واقع مرزهایی براي تمایز و جدایی بین  توان در حصارهایی که در نخستین شهرها براي دفاع ساخته می می

هاي زیستی شکلی کنترل شده  تطبیعت در شهرها برخالف سایر صور. شدند محسوب می) طبیعت(فرهنگ و نافرهنگ 
رشیدي، (» .گیرد به همین دلیل در شهرها تجربۀ زیستی، بر اساس ارتباط با مقوالت طبیعت صورت نمی. داشته است

هرچند این عوامل دلیل قطع انسان از طبیعت نیست، اما او را در باور خوداتکایی و جدایی از طبیعت ) 187: 1393
  :هاي زیر باشد که تواند در پاسخ به پرسش ر میبنابراین این جستا. بیند می

 رفتار انسان در رویارویی با اقلیم روستایی و طبیعی چگونه است؟
 گذارد؟ وجود ابزارآالت و صنعتی شدن چه تاثیري بر تعامالت انسان و طبیعت می

تعامالت و نتایج به دست  گرا سیر تاثیر و تاثرات انسان و طبیعت، همچنین بازنمایی چگونگی این در واقع نقد بوم
همچنین سه عنصر انسان، فرهنگ و طبیعت عوامل اساسی و تاثیر گذار در این . دهد آمده از آن را مورد بحث قرار می

کند، توصیفات و  وآمدها و معرفتی که از طبیعت و محیط پیرامونش حاصل می انسان در پی رفت. رویکرد هستند
نا خواه انسان از طبیعت و برداشت  یکی از آثاري که مملو از توصیفات خواه . شود هاي متفاوتی براي آن قائل می رنگ

صدا که در میان آثار بسیار متعدد و متنوع ادبیات داستانی، داستان کوتاه . باشد حقیقی و گاهی بالواسطۀ اوست، رمان می
می، برجستگی خاصی دارد که در قالب نقد اثر نادر ابراهی هاي صحرا هزارپاي سیاه و قصهاز مجموعه داستانی  پیچد می
  .کنیمبراي این منظور ناگزیر مختصري درباره نویسنده و دلیل نوشتن داستان را بیان می. گرا قرار گیردم بو

  
  نادر ابراهیمی
خود را  دو جلدي اوست، اولین راه درآمد ۀکه اولین جلد از زندگی نام مشغلهابن در کتاب )1315(نادرابراهیمی

یکی دو سال پس ) 21: 1364ابراهیمی، (» .مختصري-گرفتم کردم و پول می براي آشنایان خطاطی می« :گوید چنین میاین
فنی تعمیرگاه سیار سازمان  کار کمک؛ دولتی دریافت کردم ۀیک مؤسس از اولین حکم رسمی یک شغل مناسب را « :از آن

  )25: 1364ابراهیمی، (» .نه یکصد و پنجاه ریالروزمزد موقت با دستمزد روزا ترکمن صحرا، برنامه در
. برد او که به اجبار براي انجام وظایفش به صحرا سفر کرده بود متاثر از صحرا و مردمانش، دست به قلم می

در همان شبهاي عظیم صحرا «: کند هاي کوتاهش دربارة صحرا را اینگونه مختصر بیان می ابراهیمی دلیل نوشتن داستان
همین آشنایی  و) 27: 1364ابراهیمی، (» .محکومیت من است حساب دوست داشتن،بی نستم، ایران را سخت وبود که دا

هاي  ابراهیمی در تمام سال. شود و چند داستان کوتاه می بدون دود آتش هاي صحرا مثل نوشتن داستان ۀبا صحرا مقدم
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. برد می هایی که در زندان به سر رها نکرد، حتی در سال ،بود نوشتن را که از شانزده سالگی شروع کرده ،عمرش کار پر
 .آن بسیار مورد توجه قرارگرفت دشنامداستان  چاپ شد و1342نام دارد که درسال  اي براي شب خانهاولین کتاب او 

است، که  شده او چاپ و منتشر بیش از صد کتاب از نقد و که در بستر بیماري نبود، صدها مقاله تحقیقی و 1380تا سال 
  .هاي گوناگون است زمینه نامه و پژوهش در نمایشنامه، فیلم کتاب کودك و نوجوان، کوتاه،و هاي بلند  شامل داستان

  
  پیچد صدا که می

هاي کوتاه ابراهیمی درباره ترکمن صحرا است که در مجموعۀ  نیز از سري داستان پیچد صدا که میداستان کوتاه 
تصویرگر تار و پود «: نویسد گونه می میرصادقی درباره داستان این. است روایت شدههاي صحرا  هزارپاي سیاه و قصه

هاي دائمی و همبستگی آنها با هم، اختالفهایشان، انتظارها و آرمانهایشان، امیدها و  ظریف روح انسانی و نمایشگر رابطه
به این ترتیب داستانی برآمده از  )263: 1380میر صادقی، (» هایشان است ها و رنجها و محرومیت رؤیاها، غمها و شادي

بر این . محیطی باشد تواند بستري مناسب براي نگاه به داستان از زاویه دید رویکرد زیستصحرا نیز می محیط ترکمن
ین دلیل که شرایط اقلیمی اي دارد به االعادهاهمیت فوق Settingاساس یکی از عناصر بسترساز داستانی یعنی زمینه یا 

این اصطالح هم شامل محیط زیست طبیعی، هم محیط زیست مصنوعی «. اثرگذار هستند گیري شخصیتدر شکل
- شود، هم موقعیتشود، هم زمان را، هم موقعیت واقعی را شامل میاست، هم مکان را شامل می) فرهنگی و اجتماعی(

  ).104: 1392پارساپور، (» اها و فیلمنامه ر هاي توصیف شده در داستان
بر سر ) نماد فرهنگ(با شهري ) نماد انسان طبیعی(هاي داستان روایتگر کشمکش مرد ترکمن  تقابالت آشکار شخصیت

کند  خالصه داستان اینگونه است که، عثمان مردي ترکمن، که روي زمین شاهی کار می. است) نماد طبیعت(زمین زراعی 
گیرد که ظاهراً قطعه زمین  کند، در رویارویی با فردي شهري قرار می ا از آن برداشت میاش ر و روزي خود و خانواده

اما وقتی با سرسختی عثمان براي . والیتی عثمان و خواهان زمین اوست خان هم بایروم. عثمان را خریده است و قباله دارد
هنگامی که شهري براي تحویل . دارد یکشد و چشم از آن زمین برم شود، از پافشاري دست می حفظ زمین روبرو می

تواند  اما شهري نیز نمی. خرد گذارد که اگر زمین را گرفت به بهاي خوبی از او می خان با او قرار می آید، بایروم زمینش می
مشروط  کند و فقط خان قبول نمی بایروم. دهد که او با عثمان روبرو شود خان پیشنهاد میم  با عثمان کنار بیاید و به بایرو

شود براي  پی شهري عثمان را به ستوه آورده و او وادار می در اصرارهاي پی. به رضایت عثمان حاضر به معامله است
به ناچار همسر و فرزندانش و همچنین فرزندان برادرش که . کند دست به هر اقدامی بزند حفظ زمینی که روي آن کار می

رود که پشت خرمن  گوید، می برد و به همسرش می زل جوچی برادر همسرش میاند را به من کرده گویا با آنها زندگی می
حتی . طلبد زند و از آنها کمک می به تمام دوستان و آشنایان سر می. کند اما در واقع براي حفظ زمینش قیام می. بخوابد
ات کشاورزي سعی در تملک آن شود و براي بازپس گرفتن زمین، که شهري با وارد کردن ادو خان با او همراه می بایروم

پس از ورود به زمین، شهري که اکنون در آن چادر زده، با صداي اهالی از چادر بیرون . کنند داشت، عثمان را همراهی می
او براي دفاع از خود هنگامی که عثمان او را هدف . یابد آید و خود را در مقابل هفتاد مرد مسلح به چوبدست می می

اهالی او را درون . کشد خان و پس از آن عثمان را می کند و ابتدا بایروم دهد از تفنگ استفاده می چوبدستش قرار می
راوي داستان که تاکنون سوم شخص بوده از اینجا به بعد اول . کشند اندازند و چادر و بساطش را به آتش میچاهی می

: دهد کهو شهري را خطاب قرار میداشته گوید که در داستان حضور  دهد و می شود و خود را نشان می شخص می
اما : گفتم... آنها این کار را کردند. ها سرِ زمین عثمان جنگیدید، راست است؟ ـ نه من نجنگیدم شنیدم که شما با ترکمن«
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، ابراهیمی(» می دانستی؟... خان را در آن زمین کاشتند  عثمان و بایروم. هیچوقت زمینت را نمی توانی از عثمان بگیري

1381 :141(  
ها حاصل سفر نگوید که این داستامی هاي صحرا،هزارپاي سیاه و قصهابراهیمی در ابتداي مجموعه داستان کوتاه 

. داند که باید او را طلب کنداو آنجا را چون زیارتگاهی می. کند بار دیگر به آنجا بازگردداو به صحرا هستند و آرزو می
هاي توان در فعالیتنیز همچنان با مادر طبیعت پیوند خود را حفظ کرده بود و این را میبه زعم نگارنده، ابراهیمی 

  .به راحتی مشاهده کردآتش بدون دود کوهنوردي و رمان ماندگار او 
  

  صحرا، بستري براي تقابل طبیعت و فرهنگ
کدام براي بقاي خویش کشمکشی دائمی که هر . تقابل مرد ترکمن و شهري در واقع تقابل طبیعت و فرهنگ است

. شود، قانون است بزرگترین عنصري که باعث تفکیک طبیعت و فرهنگ در این داستان می. جنگندو احقاق حق خود می
) 198: 1393رشیدي، (» شود قوانین که از جمله مصادیق فرهنگ است، باعث تغییر معناي طبیعت، به نفع فرهنگی آن می«

. شود جوید و این امر در قباله او خالصه می راي تصاحب زمین بدان تمسک میقانون تنها عاملی است که شهري ب
دانی که از امالك  زمین تو، می. حکم دارد، قباله دارد«. است اي که شاه به او داده و او را صاحب زمین معرفی کرده قباله

  )132: 1381ابراهیمی، (» گوید که زمین مال کسی است که قباله دارد قانون می. مال شاه است. سلطنتی است
ابراهیمی، (» خواستصداي عثمان، از عمق پرشکوه خاك صحرا بر می«عثمان نمایندة مردمان ترکمن صحراست  
و به عنوان شخصی که هنوز از طبیعت فاصله نگرفته و اداي حاجاتش را در گرو تعامل سازگار با طبیعت  )137: 1381

وجود او مانند درختی . عثمان از طبیعت جدا نیست. کند دارد و خود را بخشی از آن تصور می بیند، زمین را گرامی می می
الی صحرا سعی دارد شهري را از گرفتن زمین پشیمان او با پیش کشیدن خطرات احتم. گیر شده است در دل صحرا جاي

پیش از اینکه تو زمین مرا بگیري من اینها را جمع . ام که با تو بجنگم من نیامده! بشنو که چه می گویم، شهري«. کند
یلی این زمین خ! من که تفنگ ندارم یاغی نیستم، شهري. دهم یاغی نیستم شهري من که مالیات می. کردم دور خودمنمی

اینجا گراز دارد، مار دارد، ملخ . کند خان هم آن را با زمین بزرگتر عوض نمی بایروم. آید کوچک است به هیچ کار تو نمی
بگذار برو ... من اینجا مثل یک درخت هستم ... اما من . توانی کار بکنی تو با پنجاه تا و این همه دردسر نمی... زند  می

  ) 139: 1381ابراهیمی، (» ...دت نگه دار ات را براي خو قباله... شهري 
. یزت، نام یکی از ایزدان آیین مزدیسنا و الهه زمین استزامیاد یا زام«. زمین در این داستان مجاز از طبیعت است

 ماین نام در اوستا به صورت ز)Zama ( و در پهلوي زمیک)Zamyak (زمین در نزد . شودو در فارسی زمین گفته می
هاي مختلف اوستا از زامیاد یا زام، در بخش. کندمقدس و محترم بوده و مانند آسمان، ایزدي او را نگهبانی میمزدیسنا 

  )553: 1374عفیفی، (» .ها سخن رفته است و در یسناهات ایزد زمین مورد ستایش قرار گرفته استایزد زمین و خاك
یک آدم شهري پیاده شد، با «؛ )کند که از طبیعت نیست میو یا وانمود ( داند  شهري نه تنها خود را از طبیعت نمی

  )131: 1381ابراهیمی، (» .راه رفتنِ شهري، پرهیز از غبار راه
او بر این باور است که با گذشت زمان، نوع مالکیت و زمینه کاربردي . پروراند بلکه حس مالکیت برآن را در سر می 

. کند حرفی است که شهري بارها بر آن تاکید می» اه سال پیش نیستصحرا، صحراي پنج«. زمین نیز تغییر کرده است
- واسطۀ پیوستن به قرهخوانیم، این زمین بهخان به زمین عثمان را در داستان می درحقیقت، همانگونه که دلیل توجه بایروم

باشند و بخواهند آن را  اي چشم طمع به آن داشتهتپه و کاربرد تجاري که از آن قابل تصور بود، سبب شده است تا عده
هاي خاص خود در این بر همین اساس، صحرا با ویژگی. شودبه دست آورند که این شهري نیز مشمول همین مورد می
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این موقعیت . خان و شهري به دنبال آن زمین هستند، موقعیت خوب آن استدلیل اینکه بایروم. مند استداستان داللت
همچنین زندگی در صحرا و تحمل شبهاي سرد و روزهاي گرم آن، زندگی . عی دربگیردسبب شده تا بر سر آن چنین نزا

هایش سبب شده تا این مردم ناگزیر از پیوند با طبیعت باشند، به آن احترام بگذارند و نشینی و کوچ، با تمام سختیچادر
  . برایش تالش کنند

صحرا هم دیگر صحراي پنجاه سال . قبول کن. نیستممن آدم بدي . اینطور حرف زدن براي تو خوب نیست ترکمن«
با . دهم یک روز کار دستت می. به مالیمتم نگاه نکن ترکمن. بري گري و زور، کاري از پیش  نمی با یاغی. پیش نیست
. ها دیگر تمام شده ترکمن وقت این بازي«. داند شهري خود را مالک زمین می) 134: 1381ابراهیمی، (» !من کنار بیا

نه به یک یاغی که یک . رسدزمین به صاحبش می. من این را به تو گفته بودم. حرا، صحراي پنجاه سال پیش نیستص
  )139و138: 1381ابراهیمی، (» عده را با چوب دور خودش جمع می کند

» زنده ماندمبینید که  می«با بیان جمله . داند بیند و خود را از آشوب مبرا می او خود را از مردمان صحرا جدا می 
او پیوندهاي خود با طبیعت را . درواقع، این جدایی، جدایی شهري از طبیعت است. کشد توان و قدرت خود را به رخ می

. آنها این کار را کردند. نه، من نجنگیدم«. فراموش کرده است یا از آنها آگاه نیست و توجهی به این پیوندهاي ذاتی ندارد
اینها ... بیشتر از صد نفر را . شان را گرفتند دانید؟ همه می. بینید که زنده ماندم می... لی خب مرا انداختند توي یک چاه، و

: 1381ابراهیمی، (» گیرم من زمینم را یک روز از آنها پس می... کنند صحرا، صحراي پنجاه سال پیش است  خیال می
141(  

خان براي به دست آوردن زمین  رد، صبري که بایرومکشت دیم، آن هم در صحرا که به دلیل کم آبی، به صبر نیاز دا
خواهد چشم به زمینش مردمی با طبع ساده و صمیمی هستند؛ عثمان از بایروم می. دهد، اما شهري نهعثمان به خرج می

و بایروم خان من از روي زمین دیم بیشتر از آبی ت«. شود عثمان گرفتار نفرین شودنداشته باشد زیرا این کار سبب می
خدانگهدارت باشد . مانند ها گرسنه می شوم و بچه یک روز نفرین می. آنقدر چشم به این زمین ندوز بایروم. دارم برمی

  )130: 1381ابراهیمی، (» خان بایروم
او هنوز از . کند و به این بیان، حق مالکیت را از خود سلب می. کند که زمین مال او نیست عثمان بارها عنوان می

زمین مال خداست، من فقط روي . خان، من زمین ندارم سالم بایروم«. نشده و حقی براي خود قایل نیست طبیعت جدا
  )130: 1381ابراهیمی، (» کنم آن کار می

کند که با یک تکه کاغذ بتوان زمین را  او در جایی دیگر بر این باور که زمین مال خداست، تاکید دارد و قبول نمی
اما . زمین مال خداست، به او بگو«. شود بین طبیعت و انسان جدایی انداخت عبیري با قانون نمیاز آنها گرفت و یا به ت

رسد زمین به کسی می«. و در پاسخ اینکه آن شهري قباله از شاه دارد» .دهمش کنم و به هیچ کس نمی من روي آن کار می
اي که در اینجا نکته) 132و  131: 1381ابرهیمی، (» به او بگو. که روي آن گندم دارد نه کسی که توي دستش کاغذ دارد

کند که توان مدنظر قرار داد، این است که قدرت یعنی شاه، چنان بر همه چیز تسلط دارد و به نوعی قانون تعیین میمی
چیرگی شهري با ابزار و آالتی که در اختیار دارد خود را قدرتمند دیده و قصد . کنددر زمین یعنی طبیعت نیز تصرف می

درازي  او حتی به محل زندگی عثمان دست. او هیچگاه قصد استفاده طبیعی از زمین را نداشته و ندارد. بر طبیعت را دارد
چادر و تفنگ ومنبع آب . چند روز بعد، چند نفر دیگر هم با شهري آمدند... «. دگذار کند و بر روي آن قیمت می می

نگاهشان  –مات  –اي کوچک عثمان صد تومان قیمت گذاشتند و عثمان ه روي کومه. آوردند و خیلی چیزهاي دیگر
  )134: 1381ابراهیمی، (» کرد می
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) قانون(تواند در برابر قدرت غالب  پذیر کرده است و نمی اما احساس نیاز عثمان نسبت به خاك، او را آسیب

گریه ! عثمان«. گیري زمین است ه بازپسکند و امیدوار ب هایش دراز می والیتی پس دست کمک به سوي هم. مقاومت کند
اما . تو آن را از من نگیر. کنم اش براي زمین گریه می همه. خان می کنی؟ مرد، براي چه گریه می کند؟ براي خاك بایروم

  )      138: 1381ابراهیمی، (» کمک کن که از شهري بگیرمش
بودن عثمان و زمین  احساس یکی. رسانندخود یاري می ها با کمک به عثمان به طبیعت و خویشتنِدرحقیقت ترکمن     

تو ! هاي آتمیش«. عدم حضور زمین برایش بسیار دردناك است. بیند به قدري است که آن را از پدر به خود نزدیکتر می
 ابراهیمی،(» تر است بیک ـ پدرم ـ مرد چقدر سخت دانی این یک شب که از زمینم جدا هستم از آن شب که آیدي نمی

زمین از دیرباز . شود عثمان بیشتر از زمان مرگ پدر ناراحت شود، از دست دادن مادر استآنچه سبب می) 136: 1381
رسیم که زمین را چنان هاي باستانی به این نکته میبا بررسی باورها و آیین. نماد زنانگی و باروري و مادري بوده است

زمین جایگاه و گهواره خاك . زمین مادر هستی و خاك کشتزارهاست«. داندانستهمادري براي هستی و موجودات آن می
این تلقی را ) 21: 1377اسماعیل پور، (» .دهدگیرد و دوباره نیرو میاي که نیرو میاست و بستري است براي گستره

شتند و آن را عامل پرورش و دا» الهۀ مادر و مادر زمین«به عنوان » تیامت«و بابلیان در مورد » گایا«یونانیان نیز در مورد 
هاي اي از نظامدر پاره«عالوه بر این . است ها و سرخپوستان نیز این باور دیده شدهدر مورد هندي. دانستندباروري می

تر از پدر بوده است، زیرا بچه را مادر به دنیا مذهبی، والد اصلی یا منشاء، مادر بوده است، در واقع مادر والدي بالفصل
همچنین در روایات پهلوي نیز به زایش از خاك ) 251: 1377کمپل، (» .د و نخستین تجربه هر نوزادي مادر استآورمی

به این صورت است که عثمان با دور شدن از . 1در زادسپرم نیز زمین مادر زایشمندان دانسته شده است. است اشاره شده
دانسته است و به این ترتیب بخشی از هویت خود را او یکی می؛ مادري که خود را با 2است زمین، از مادر خود دور شده

زن و زمین به لحاظ نقشی . ، هویت خود را بازیابد)زمین(خواهد با بازگشتن به دامن مادرش او می. از دست داده است
مین صورت نیز دهد، به همادر و جنین را در درون خود پرورش می -زن . که در باروري و تغذیه دارند، مانند هم هستند

این همسانی و باروري زمین با بارگیري زن، شاید بیشتر در جوامع کشاورزي «. کند تا رشد کندزمین گیاه را تغذیه می
هاي طوالنی زمین مزروع و زهدان زن و عمل بارور کردن او را با کار مطرح بوده است، مثال یونانیان و رومیان در زمان

- ها، باورها و آداب و رسومی را بهتند و این همسانی و مشابهت در بسیاري از تمدندانسکشت و برزگري همانند می
در نهایت عثمان در جهت حفظ زمین و برخورداري از آن جان خود را از دست ) 250: 1376الیاده، . (وجود آورده است

به همین . »شود کاشته می«بوده است،  خان که او نیز طالب زمین دهد و به باور نویسنده در همان زمین به همراه بایروم می
به همین صورت از خاك بودن و به . گیردسبب است که عثمان نیز مانند گیاهی در زمین در آغوش مادر خود جاي می

سرنوشت زمین بارگرفتن و زاییدن مستمر و شکل و زندگی بخشیدن به هر «. خاك بازگشتن انسان نیز چنین تعبیري دارد
این مساله بیانگر . گردد عثمان به طبیعت باز می) 249: 1376الیاده، (» .گرددونی است که به خاك بازمیجان و سترچیز بی

بسا سبب خطراتی براي  بخش نیست و چه ها ناگزیر به سازش با طبیعت هستند و چیرگی بر آن نجات این است که انسان
انسان » دیگري«کند و همیشه  ه رشد خود را فراهم میبودي با دیگران زمین انسان در تعامل و هم. خود و دیگران شود

                                                             
  .93، ص 1383ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، چشمه،  ،ك  نخستین انسان و نخستین شهریار، آرتور کریستین سن.در این باره ر 1
  .68، ص 1366محصل، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ، محمد تقی راشد )هاي زادسپرمگزیده(زادسپرم ك .در این باره ر 2
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در این داستان میان . است که باید وجودش مغتنم شمرده شود» دیگري«طبیعت . نیست و ممکن است طبیعت باشد
. را دارد» دیگري«هویت عثمان و زمین، یکسانی وجود دارد، در حالی که براي شهري، طبیعت یعنی عثمان و او حکم 

توان به  گیرد، هم از راهی مخرب، زیرا پندارهاي فرهنگ را می ی به طبیعت خود هم از طریقی زایا صورت میبی اعتنای«
فرهنگ، یا . پذیرد بندي به طبیعت خود نیز از دو طریق زایا و مخرب انجام می ولی پاي. سبب ترحم جسمی مهار نمود

خود یادآور آسیب پذیري  بدنت برپا داشته شود؛ کلمۀ آگاهی انسانی، هنگامی داراي اصالت است که در بدنی پر عطوف
اما فرهنگ نباید به جسم طبیعی فروکاسته شود یعنی فراشدي که در آن مرگ نشانۀ . اي ما است فردي و هستی گونه

باوري  رحمانه طعمۀ اعمال خویش باشیم یا به ماده اي بی شود که یا به گونه نهایی است، چرا که این به آن منجر می
این مطلب موضوعی هرچند انتزاعی را ) 168: 1386ایگلتون، (» بیند اي بگرویم که فراسوي حواس هیچ نمی بینانه تاریک

آوردهایش که فرهنگ اوست  هایش و دست کند، که انسان باید ملزم به همراهی با طبیعت باشد و داشته به ذهن متبادر می
بقاي هرچند «بنابراین . ي حفظ هرچه بیشتر محیط پیرامونش یاري دهدو او سازنده و تعیین کنندة آن است، او را برا

جانداران بستگی به وضعیت جسمانی آنها در به دست آوردن غذا و دفاع از خود در مقابله با تهاجم دیگر جانداران دارد، 
گ صورت می گیرد، بلکه اما بقاي انسان وابسته به فرهنگ است، زیرا نه تنها سازش انسان با زیست بوم به وسیلۀ فرهن

تولید غذا، دفاع در برابر مهاجمان، مبارزه با بیماري ها و بهره گیري از دانش پزشکی، بهداشت و تغذیۀ مناسب، و 
باالخره تشکیالت اجتماعی، سیاسی و نظامی براي تأمین امنیت جانی و مالی و غیره که هر یک به نحوي نقش مؤثري در 

  ) 74-73: 1393امان اللهی، (» .مل فرهنگی و از اجزاي شیوة زیست انسانی به شمار می آیندبقاي انسان دارد، همگی عوا
شاید در انتهاي داستان که با وجود کاشته شدن و یکی شدن عثمان با زمین و بازگشت او به دامان مادر خود، به 

توان چنین نگاه کرد که به هر گر میتوان به آن دست پیدا کرد اما از سوي دینظر برسد که در یکی شدن با طبیعت می
بنابراین شاید بتوان طبیعت و فرهنگ را از یکدیگر . روي با مرگ، عثمان دیگر وجود ندارد تا بتواند از آن زمین بهره ببرد

  . جدا نکرد و یا چنین دانست که طبیعت زمانی قابل استفاده براي انسان است که با فرهنگ بتواند از آن بهره ببرد
  
  :گیري یجهنت 

داند و اداي حاجاتش را در  انسان تا زمانی که در برخورد مستقیم با طبیعت قرار دارد، خود را جزئی از طبیعت می  
در ادامه با ورود ابزارآالت و . همانگونه که  عثمان با زمین خود چنین تعاملی داشت. بیند ارتباط با طبیعت محقق می

همین امر . کندبد و باور چیرگی بر طبیعت را در او ایجاد مییا -به خود افزایش میهاي انسان، آگاهی او نسبت  پیشرفت
چه بسا . که نه تنها رفع نیازش را در گرو ارتباط با طبیعت نداند، بلکه سعی در تغییر آن نیز داشته باشد شود سبب می

خواست شاه داشت و نماینده قانون بود، می اي که از شهري، به پشت گرمی ابزارهاي خود و البته با تکیه بر قدرت قباله
به این ترتیب، وجود قانون بزرگترین عامل حضور فرهنگ، و سبب جدایی انسان و . زمین را به مالکیت خود درآورد

- گوید باالخره زمین را تصاحب خواهد کرد، میسرانجام با مرگ عثمان و پایان باز داستان که شهري می. طبیعت است
تنباط کرد که انسان براي تعامل و حفظ تعادل با طبیعت، ناگزیر از ارتباطی دوسویه با طبیعت و فرهنگ توان چنین اس

بنابراین باید بتواند میان فرهنگ و طبیعت تعادل و تعامل . برندة فرهنگ است زیرا انسان خود عامل سازنده و پیش. است
  .بود مندي او از طبیعت خواهدبرقرار کند و این نکته سبب بهره

  
    :منابع و مآخذ

 ،روزبهان: تهرانهاي صحرا،  هزارپاي سیاه و قصه، )1381(ابراهیمی، نادر. 
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 ،روزبهان: تهران، ابن مشغله ،)1388(ابراهیمی، نادر. 

 ،سروش: ، تهراناسطوره بیان نمادین، )1377( اسماعیل پور، ابوالقاسم. 

 ،افرند: چاپ اول، تهران انسان و طبیعت،تأثیر فرهنگ بر ، )1393(امان اللهی بهاروند، سکندر  
 ،حرفه نویسنده: ، مترجم علی ادیب راد، چاپ اول، تهرانایده فرهنگ، )1386(ایگلتون، تري. 

 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران ،)ادبیات و محیط زیست(گرا نقد بوم ،)1392(پارساپور، زهرا. 

 ،علم: تهران، )هاي انتقادي معاصر در نقد ادبیات و هنر نظریه(مطالعات انتقادي، )1393(رشیدي، صادق. 

 ،توس: ، تهرانهاي پهلوياساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته ،)1374(عفیفی، رحیم. 

 ،مرکز: ، ترجمه عباس مخبر، تهرانقدرت اسطوره، )1377(کمپل، جوزف.  
 ،علمی: ، تهرانفلسفه فرهنگ، )1393(مصلح، علی اصغر.  
 ،سخن: ، تهرانعناصر داستان، )1380(میرصادقی، جمال.  
 ،سروش: ، ترجمه جالل ستاري، تهرانرساله در تاریخ ادیان، )1376(الیاده، میرچا.  
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