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  گراي رمان جاي خالي سلوچ نقد فمنيستي بوم

  *بهزاد پورقريب

  چكيده
كوشد طرح ساختارمندي از رابطة ديالكتيكي زن و طبيعت، بـه  گرا مينگرش فمنيستي بوم

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

غالب آثار او، پيوندي عميق ميان انسان و طبيعت را به تصـوير  آبادي، چون محمود دولت
هـاي اجتمـاعي و سياسـي ايـن رمـان      كشد. بيشتر منتقـدان و پژوهشـگران بـه زمينـه    مي

گرا به داستان نگريسته شود، پيوند زن و طبيعت كه اند؛ اما اگر با نگاه فمنيستي بوم پرداخته
شود. شخصيت اصلي ستان به وضوح ديده ميهاست، در اين دايادآور بسياري از اسطوره

و محوري اين داستان، زني به نام مرگان است كه پيوندش با زمـين و طبيعـت، از يكسـو    
و از ديگر سو، يگـانگي او بـا طبيعـت در     هاي اساطيري استيادآور بسياري از شخصيت

بـدوي و   جامعة روستايي، يادآور اين هماني زن و طبيعت در خاطرة جمعي ما از زنـدگي 
هـاي  گـرا ريشـه  آغازين بشر است؛ در اين پژوهش، كوشش شده كه با نگاه فمنيستي بوم

 هاي اين داستان كاويده شود.  پيوند زن و طبيعت در تصاوير و توصيف

  .گراآبادي،فمنيسم، فمنيسم بومجاي خالي سلوچ،محمود دولت :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1

ترين آثار ادبيات گمان يكي از برجستهدولت آبادي، بي، از محمود جاي خالي سلوچرمان 
معاصر فارسي است. اين رمان، داستان زني است كه شوهرش او را ترك كرده است و در 

شود. هرچنـد مرگـان ابتـدا چـون     شمار مياي خشن و مردساالر گرفتار مصائب بيجامعه
شود. پس از كسته مينمايد، اما رفته رفته روح و جسمش زخمي و شزميني سرسخت مي
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كوشـند او را تصـاحب كننـد و    رفتن سلوچ، مرداني چون كرباليي دوشـنبه و سـردار مـي   
افرادي چون ميرزاحسن قصد دارند زمينش را به دست آورند. آنچه بيشتر منتقـدان بـه آن   

هاي سياسي و اجتماعي رمان و تأثير اصالحات ارضـي در جامعـة زمـان    اند، جنبهپرداخته
ستان است. چنان كه يكي از منتقدان، مضمون داستان را نابودي محيط روستا بـه  روايت دا

) و ديگر منتقدان نيـز بيشـتر   137: 1382علّت مدرنيزاسيون كشور دانسته است (شهپرراد، 
) و 231: 1369پــور، انــد (نــواببــه ابعــاد اجتمــاعي و سياســي ايــن رمــان نظــر داشــته 

  )865: 1387(ميرعابديني،
ابعاد فمنيستي داستان از نظر بسياري دور نمانده است. برخي بـا اسـتفاده از    با اين همه،

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

). همچنـين نويسـندگان مقالـة    62: 1392د (مهدوي و اسـفندياري،  از فرزندانش ابايي ندار
، نگاهي آماري به ميزان خشونت عليه زنان »خشونت عليه زنان در آثار محمود دولت آبادي«

گرايانـه و  هاي بـوم اند. برخي منتقدان نيز اشاراتي به زمينههاي دولت آبادي داشتهدر داستان
هـاي  تـأثير تصـوير  «اند. مـثالً در مقالـة   داشته خالي سلوچجاي گرايانة داستان فمنيستي بوم

شناسـانه بـه برخـي    ، نويسـندگان، نگـاهي نشـانه   »نمادين بر پيرنگ رمان جاي خالي سلوچ
هاي زمين، چون گودي و گودال، و ارتباط آن با شخصيت زن داستان دارند (شاكري و  جلوه

تـوان  دور مانده اين اسـت كـه نمـي    ). اما آنچه از نظر غالب محقّقان44و45: 1389عباسي،
پيوند مرگان با طبيعت را در حد يگانگي با زمين تقليل داد؛ بلكه بايد توجه داشـت كـه در   

اي پيشين، زن با ديگـر عناصـر طبيعـت نيـز پيونـدي      هاي اسطورهاين داستان، چون روايت
جزيه و تحليـل نشـده   آشكار دارد. از ديگر سو، تاكنون تصاوير داستان با نگاه اكوفمنيستي ت

هايي از داسـتان  است. بنابراين؛ در اين جستار سعي شده است با تحليل تصاوير و توصيف
هايي به پيوند و يگانگي زن و طبيعت دارند، نشان داده شود كه چگونه مرگـان بـا   كه اشاره

يابد و اين امر، تا چه ميزان يادآور ارتباط عناصر طبيعت گره خوردگي معنايي و مفهومي مي
زن و طبيعت در خاطرة جمعي ما از زندگي بدوي بشر است. همچنـين از آنجـا كـه نگـاه     

اجتماعي بوده، سعي شده است تا زاوية  - ، نگاهي سياسي جاي خالي سلوچغالب به رمان 
 ديد جديدي از اين داستان به دست داده شود.

لعات اكوفمنيستي در سرزمين ما هنوز گسترس نيافته اسـت و  الزم به ذكر است كه مطا
تـرين  ها و مقاالت چنداني در اين حوزه موجود نيست. يكي از قابـل توجـه  در ايران، كتاب
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، اثر عباس محمدي اصل است زنان و محيط زيستگرا كتاب ها در زمينة فمنيسم بومكتاب
داري در اسـتثمار زن و طبيعـت   سـرمايه كه البته نگاه مؤلف بيشتر معطوف به نقش اقتصـاد  

گـرا (اكوفمنيسـم)   بومهاي فرهنگي و تاريخي فمنيسماست، و در اين كتاب چندان به زمينه
توان در اين سـير يـادآور شـد مقالـة     هايي كه مياست. يكي ديگر از پژوهشپرداخته نشده

) از زهـرا  1396»(دينخوانش اكوفمنيستي رمان اندوه جنگ با تكيه بر رابطه فرهنگي و نما«
پور و شهال خليل اللهي است. مقالة حاضـر نيـز كوششـي در گسـترش     پارساپور، ربابه قلي
 گرا در ادبيات فارسي است.ديدگاه فمنيستي بوم

  
  گرا  مبناي نظري: فمنيسم بوم .2

گـرا  هاي فمنيستي و بومگرا رويكردي نظري و عملي است كه از تركيب انديشهفمنيسم بوم
گرا به خصوص در بومگرايي دارد و نقدتر از بوماي طوالنيگرفته است. فمنيسم سابقهشكل 

و  1873هـاي  هاي فمنيستي را بايد در سالسرزمين ما هنوز در آغاز راه است. ريشة جنبش
يافت. يعني زماني كه نهضت زنان عليه مصرف مشروبات الكلي، آمريكا را به لرزه در  1874

الرد، كه در آن زمان نخستين رئيس دانشكدة زنان در دانشگاه شمال غربي آورد. فرانسس وي
رو در مصرف مشروبات الكلـي رسـيد و بـه    بود، بعدها به سمت رياست اتحادية زنان ميانه

). پـس از ويـالرد،   22و23: 1386يكي از نخستين فعاالن جنبش فمنيسم تبديل شد(پاسنو، 
كوشندگان دريافت حق رأي براي زنان در آمريكا بود، راه سوزان .ب آنتوني، كه از نخستين 

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

 تـوان ها مـي هاي مختلفي همراه شد كه از مهمترين اين گرايشفمنيسم از ابتدا با نگرش
چهار نگرش فمنيسم ليبرال(اصالح طلب)، فمنيسم ماركسيستي، فمنيسم راديكال و فمنيسم 

كوشـد  ). در عرصة نقد ادبي فمنيسم مي32: 1385سوسياليستي را نام برد(آبوت  و واالس، 
كردن  هاي مردساالرانة متون را آشكار سازد. به ديگر سخن، نقد فمنيستي درپي هويداتا اليه

ه بـه      183: 1392ردساالر متون است(تايسن، ايدئولوژي م هرچند نقـد فمنيسـتي بـا توجـ .(
هاي مرد ساالرنة متون ادبي، پيوند هاي پنهان متون، و همچنين آشكار ساختن ايدئولوژي اليه

يابـد امـا در نهايـت    هاي ديگر نقد چون ساختارگرايي و ساختارشكني ميمستقيمي با گونه
 كند.مصائب زنان در بافت آثار هنري محدود ميرسالت خود را به نشان دادن 
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اي بيشتري نسبت گرا ظرفيت بينارشتهگرايي سابقة كمتري از فمنيسم دارد اما نقد بومبوم
اي است كه دو حوزة  ظاهراً نامرتبط گرا در زمرة مطالعات بينارشتهبه فمنيسم دارد. نقد بوم

كـي از محقّقـان در مـورد ايـن گونـه از      زنـد. ي ادبيات و محيط زيست را به هم پيوند مـي 
  نويسدمي  نقد

در اين نقد ضمن بررسي رابطة انسان و طبيعت در ادبيات، به چگونگي بازتاب مسائل 
هاي تاريخي و مناطق مختلف هاي طبيعت در آثار ادبي در دورهزيست محيطي و پديده
بـر اسـاس   هاي مختلف نگـرش بـه محـيط زيسـت     شود. شيوهجغرافيايي پرداخته مي

شود با ايـن مطالعـات، رويكـرد    شود و نيز تالش ميها و اعتقادات واكاوي ميفرهنگ
نادرست فرهنگي به محيط زيست اصالح و رويكردهاي تازه، كـه الزمـة ادامـة بقـاي     

  ). 8: 1391زمين است، در آثار ادبي جديد تقويت شود (پارساپور، 

روكرت ابداع شد و اين رويكرد پس از  توسط ويليام 1978گرا در سال بوماصطالح نقد
در آمريكا و تشكيل انجمـن جديـدي    1992نشست ساالنة ادبيات و محيط زيست در سال 

گـرا  براي مطالعة ادبيات و محيط زيست، مورد توجه واقع شد (همان). در كشور ما نقد بوم
زبان فارسي از اين چندان شاخته شده نيست و هنوز بسياري از آثار ادبي كالسيك و معاصر 

گرا جز مجموعه مقاالتي كه از ديدگاه مورد سنجش قرار نگرفته است. براي معرّفي نقد بوم
پور به طبع رسيده است، و دو به همت زهرا پارسا گرادربارة نقد بوممنتقدان غربي با عنوان 

تنهـا   حيط زيست)،گرا(ادبيات و منقد بومو  ادبيات سبز،هاي: كتاب ديگر از ايشان با عنوان
از مسيح ذكـاوتي و  » درآمدي بر بوم نقد«از داوود عمارتي، » اكوكريتيسيزم«چند مقاله چون 

چاپ » اي بين دو حوزة محيط زيست و ادبيات از محمد ناصر مودووديجنبش ميان رشته«
ا بـا  گرسازد. نقد بومشده است(همان). و اين خود نو پا بودن اين نقد را در ايران آشكار مي

گيرد. اين نقد، طبيعت را به گرايي قرار ميتمركز بر طبيعت، بيش از همه در تقابل با ساختار
كنـد  پـذيرد و بـر نقـش آن پافشـاري مـي     عنوان عنصري كـه بيـرون از مـا قـرار دارد مـي     

). و اين كامالً مخالف نظر سـاختارگرايان اسـت كـه فرهنـگ را بـر      19و  18: 1392(بري،
  دانستند.طبيعت مقدم مي

گرا بـا هـم تركيـب شـوند، رويكـرد      ها و رويكردهاي فمنيستي و بومزماني كه انديشه
گـرا نخسـتين بـار در دهـة     گيرد. هرچند اصطالح فمنيسـم بـوم  گرا شكل ميفمنيستي بوم

ميالدي توسط يك فمنيسم فرانسوي به نام فرانسـواز دوبـون ابـداع شـد، امـا ايـن        1970
). از همـان زمـان،   219: 1392در آمريكا رشد يافت(بويـل،   ميالدي 1980جنبش در دهة 
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 و زنـان  ستم بـه  مقولة ارزيابي و سنجش براي مفيد و قابل اتّكا عنوان ابزاري بهاين واژه، 
شـمالي، ايـن رويكـرد و نگـاه      آمريكـاي  در .مورد توجه قرار گرفت بوم شناختي، بحران
 هـاي ضـد  حركـت  ،ايهسـته هاي سالحمخالف هاي مردم نهادي چون: فعاليت از جديد،
بـه   فمينيسـت - لـزبين  فعال هايجنبش و زيست فعاليت فعاالن و طرفداران محيط جنگ،

   .)Gebara, 2003: 1-2وجود آمد( 
- هاي ها و فعاليت متقابل از تئوري شكل هزاران« گرا رابوميكي از منتقدان، نقد فمنيستي

درواقع، عميقاً ريشه  كه، گراييبومداند. فمنيسممي ):533Taylor,2005(»و محيطي فمينيستي
 دارد، و بـه  سياسـي - هاي اجتمـاعي انديشه و پدرساالري در موضوعاتي چون مردمحوري،

اي گرا، مقولـه بومفمنيسم. است شناختيبوم هاي گفتمان در روابط و تعاريف يافتن اين دنبال
ي براي تبيين و بسط نظـري مطـالبش   مذهب و سياسي فرهنگي، هاي زمينه وسيع است كه از

  .جويدسود مي
محوري زندگي گذشته بشر دانست كه انگاري طبيعت را به نوعي ادامة مردتوان زنمي

 مبحثي حسـاس  هميشه طبيعت است. زن انگاريتا امروز نيز به اشكال ديگري ادامه يافته 
نظرات بسياري را به خـود جلـب   كه   بوده گراييبوم منتقدان معتقدان به فمينيسم و بين در

 منتقـدان  بـين  فراواني در هاي موجب ايجاد بحث »مادر طبيعت«مانند  عباراتي. كرده است
چهـره و شـمايلي    )غربي جوامع در حداقل(طبيعت  اين يك واقعيت است كه. است شده 

 بـه  در پاسـخ  غـرب،  تاريخ و ادبيات سراسر در: گفته است روچ كه همان طور. زنانه دارد
 :27( را خـواهي يافـت   »زن يك مثل« از نسخه يك قطعاً، چيست؟ طبيعت كه پرسش اين

Roach ,2003.( 

 دانـد مـي  زيسـت  محيط آگاه از فمينيسم را، گرابوم فمينـيسم تعريف ترينهي ساده پيتر
)Hay,2002: 72( ت زماني نسبتاً طوالني از گرايشهاي هاي مختلف فعاليتاين نظريه، در مد

االن و طرفـدارن محـيط زيسـت و آزادي     ايهاي ضد هستهفمينيستي نظير: جنبش بـه  ، فعـ
  ).Garrad , 1993: 1(وجود آمده است.

كند و از سـوي ديگـر در   گرا به شدت سلطة مرد بر زن و طبيعت را نفي ميبومفمينيسم
چوب مناسب اخالقي پيوند ميان زن و طبيعت، فارغ از تعصبات مردانه است. پي يافتن چار

اين اخالق فلسفي در پي به رسميت شناختن صداهاي متنوع و گوناگون زنان است كـه در  
اند و صداي خـود  بستر نژادپرستي، طبقات اجتماعي، سن و مالحظات  فكري، گرفتار شده

). Warren, 1991: 14انـد (  بر وجودشـان بلنـد كـرده    را براي رهايي از اين حصارهاي تنيده
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توان مردساالري پيدا و پنهـاني را يافـت، كـه بـا تلقّـي      حتّي در ميان آراي فيلسوفان نيز مي
كننـد كـه مـي بايسـت از آنـان      مردمحور از علم و فلسفه، زنان را به مثابة طبيعتي تفسير مي

رابطة بين علم و طبيعت را مانند رابطة مرد  (همچون طبيعت) بهره برد. مثالً فرانسيس بيكن
علم نيز بايد بـر طبيعـت    مرد بر زن سلطه دارد، كه همچنان او معتقد بود،. دانستمي زن و

 ). بنابراين حتّي با طرح ابتدايي و نظري ايـن مباحـث،  Bacon, 1966:43 سلطه داشته باشد (
ستم  در نهراساالدمر يهادكريرو نقش و طبيعت مبو يستز بـر  ننساا تسلّط نچو مفاهيمي

 . فمينيسـم ) Keller :1988,  44( درـيگيـم اررـق و داوريي ـسربر ردوـم ،طبيعت و نناز به
 در رض رامعانسـبتاً   وسـيع و  مباني و لصوا كلكسيوني از گرا همچون چتري است كهبوم

پرز اسـت و  كنند كه پر از آن را به فرشي تشبيه مي يـبرخ .تـسا دآوردهرـگ دوـخ گسترة
 نانهز تعامل كمشتر صلمجموعة ايرز درواقع دركه  اي داردنقش و نگارهاي زيبا و پيچيده

  .) Warren , 14١٩٩١:(اند همددآرـگ تـطبيع اـب
» بانوي زمين«شناسي را كتاب برخي از منتقدان، نخستين نقد ادبي فمنيستي با محور بوم

سـازي  . كلودني در اين اثر به بررسـي اسـتعاره  )62: 1392دانند(ريگبي، اثر آنت كلودني مي
است(همان). شايان ذكر است زمين، به عنوان يك موجود مؤنث در آمريكاي شمالي پرداخته

گيري اين استعاره با توجه بـه تـأثير ادبيـات    كه هرچند كلودني در اين كتاب به روند شكل
هـاي  ) اما اين بدان معنا نيسـت كـه زمينـه    Kolodny,1975:6 شباني اروپايي پرداخته است،(

هايي در ديگر ملل جهان وجود ندارد. در بسـياري از اسـاطير   پردازيپذيرش چنين استعاره
شـدن  توان يافت كه درونـي شماري ميهاي بيها و نمونهجهان، خاصه اساطير ايران، نشانه

كنند. مثالً اسطورة بانوي ينگي ميها آهايي را در فرهنگپردازيها و نمادسازيچنين استعاره
  ها در ايران است. هاي بارز اين نمادپردازيحصاري از نمونه

روي نبايد تصـور كـرد   اي متأخّرتر از فمنيسم است، اما به هيچهرچند اكوفمنيسم نظريه
نگرشي هاي ابتدايي چنين اند؛ بلكه بايد زمينهها به كلّي با اين نگرش بيگانه بودهكه فمنيست

كه  جنس دوم،سيمون دوبووار در كتاب  جو كرد.وها جسترا در نظرات نخستين فمنيست
هاي كهن ارتباط زن و طبيعت را بررسي كرده است. اند، زمينهآن را مانيفست فمنيسم ناميده

  او معتقد بود كه در جامعة كشاورزي اوليه 
يابد. بـه ايـن ترتيـب    زايش مياز طريق مادر است كه زندگي طايفه در دنياي مشهود اف

شود. در اكثر موارد، فرزندان به طايفـة  دار مياست كه (مادر) وظيفة درجه اول را عهده
برداري گيرند، در حقوق او و به خصوص در بهرهمادر تعلّق دارند، نام او را به خود مي
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مالكيـت اشـتراكي از   شوند. در اين دوران، از زميني كه طايفه در اختيار دارد، سهيم مي
ها از طريق زنان براي اعضاي قبيلـه حفـظ   ها و خرمنيابد: مزرعهطريق زنان انتقال مي

شوند و برعكس، افراد قبيله از طريق مادران براي قلمـروي خـاص در نظـر گرفتـه     مي
توان مالحظه كرد كه به طور آئيني، زمين به زنان تعلّق دارد. زنان، شوند. بنابراين مي مي
اي كه آنان را سلّطي مذهبي و در عين حال قانوني بر زمين و محصول آن دارند. رابطهت

تر از رشتة تعلق است؛ نظام حق مادري با تشبيه واقعـي زن  دهد، محكمبه هم پيوند مي
همـان  شود؛ در هر دو، دوام زندگي، زندگي كه اساسـاً  و زمين به يكديگر مشخص مي
  ).120: 1382گيرد (دوبووار،هايش انجام مينسل است، در خالل تغيير شكل

منـدتري در آورده اسـت و زن و زمـين را در    ها را به شكل نظاماكوفمنيسم اين انديشه
است. اين نگرش حتّي از اساطير معطوف به مادر طبيعت پيوند با هم مورد مطالعه قرار داده

). 107: 1388اصـل، (محمديگيرد ها وجود دارد، براي   اهداف خود بهره ميكه در فرهنگ
توان گفت كه اكوفمنيسم با اتّكا بر محيط زيست و حقوق بشر، جنبش اجتماعي بنابراين مي

) بـا ايـن ديـدگاه    106كنـد (همـان:   رود كه طبيعت را با زن تداعي ميجديدي به شمار مي
هـاي مختلـف چـون طبيعـت در جايگـاه ابـژه       شود كه چگونه زن در فرهنگمشخّص مي

كند و به مالكيـت  گيرد كه سوژه و يا در اينجا همان مرد، او را استثمار ميل) قرار مي(مفعو
گرا آورد.  از اين روي، در اين مقاله كوشش شده است كه با ديدگاه فمنيسم بومخود در مي

گرا، پيوند و گاه اين هماني زن و طبيعت در يكي از تر، نقد فمنيستي بومو يا به عبارت دقيق
گـراي آن  هاي فمنيسـتي و بـوم  هاي زبان فارسي نشان داده شود و زمينهترين رمانشاخص

  مورد داوري قرار گيرد.
  

  گرا به طرح داستان نگاه فمنيستي بوم .3
و روابط علّت و معلولي آن كـه  » جاي خالي سلوچ«بيشتر منتقدان در توضيح طرح داستان 

ايدئولوژي و بازتاب تأثير اصالحات ارضي در رونـد  برد، تنها به نقش داستان را به پيش مي
اجتمـاعي بـه داسـتان     - اي سياسـي  اند. اما چنين نگاهي كـه تنهـا از زاويـه   داستان پرداخته

هـاي داسـتان عـاجز    گرايانه اسـت كـه از توضـيح ديگـر جنبـه     پردازد، رويكردي تقليل مي
روايت كنندة زندگي زن و  سلوچ جاي خاليگرا داستان است. از نگاه نقد فمنيستي بوم مانده

هـايي از  روند و در برههزميني(طبيعتي) است كه به شكلي موازي در طول داستان پيش مي
  رسند. داستان به اين هماني مطلق مي
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گرا به اين رمان بنگريم، در اين داستان با رفـتن سـلوچ از   بوماگر از روزنة نقد فمنيستي
شود و مرداني چون سرپرست و تنها ميساالر، زني بيرداي كشاورزي و مروستا، در جامعه

جويند. سـردار بـه او   كرباليي دوشنبه و سردار، از هر طريق ممكن راهي به تصاحب او مي
كند و پيرمردي چون كرباليي دوشنبه به هر طريق بـه دنبـال ازدواج بـا اوسـت.     تعرّض مي

و  اند (شـمعي اثر پرل باك دانسته مادررا غالباً مشابه داستان  جاي خالي سلوچهرچند رمان 
هاي مداوم سردار و كرباليي دوشنبه در غيبت سلوچ بـه  ) اما راهجويي67: 1389طرفان، بي

خانة مرگان، و رقابت براي تصاحب او، يادآور داستان بازگشت اوديسيوس به خانه پس از 
ر جنـگ كشـته   جنگ تروا است كه خواستگاران همسرش به اين بهانـه كـه اوديسـيوس د   

است، در منزلش اتراق كـرده بودنـد و قصـد داشـتند همسـر اوديسـيوس را وادار بـه         شده
  كنند.  ازدواج

اي كشـاورزي كـه خشـونت    از همان ابتداي داستان، مرگان تنها مانده است و در جامعه
مردساالرانة آن در جاي جاي داستان هويداست، زن به مثابة زمين است. به ديگر سخن، در 

زن، زمين است؛ و در زن نيز مانند زمين، همان نيروهـاي مجهـول خانـه    «عة كشاورزي جام
). از ديگرسـو در داسـتان، شـاهد زمينـي هسـتيم كـه       120: 1382(دوبـووار،  » كرده اسـت 

خداوند است و بـا شـروع اصـالحات ارضـي و     سرنوشتي مشابه مرگان دارد. زميني كه بي
چون ميرزاحسن درپي تصاحب آن هستند. داسـتان  جو ورود تكنولوژي جديد، افرادي سود

كارند، به شـكل  زميني، كه خدا زمين نام دارد و تنها افراد فقيري چون مرگان در آن ديم مي
هايي از داستان، اين دو(مرگان و زمـين)  شود و در بخشموازي با داستان مرگان روايت مي

مرگان، زمين است و زمين، مرگـان.  اي كه گويي رسند، به گونهبه اين هماني و يگانگي مي
در اين ميان رشد علم كه درپي بر هم زدن نظم قديمي و استوار ساختن نظمي جديد است، 

كند، بلكه بيشتر از نيز نه تنها كمكي به باز يافتن حقوق از دست رفتة زني چون مرگان نمي
زنان در دنياي جديد  پردازد. محمدي اصل در مورد استثمارساختار قديمي به استثمار او مي

  گويد مي
كشـد و نگـاه   زدايي كاركنان مـي كند كه به مهارتعلم، فرايند توليد را چنان جزئي مي
اي شـدن آنقـدر عميـق    سـازد. ايـن حاشـيه   اي ميآدمي و محيط به يكديگر را حاشيه

شود كه زنان نيز به عنوان مظاهر طبيعت، همچون طبيعت همـة جهـان و بـه ويـژه      مي
  ).53: 1388اصل، شوند (محمديجهان سوم به استثمار كشيده ميطبيعت 
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رود و شـباهت ايـن دو   چنان كه پيشتر اشاره شد، داستان مرگان و زمين با هم پيش مي
توان در يك جمله خالصه كرد: از دست قابل انكار نيست. به طوري كه طرح داستان را مي
شـود و از  رفتن سلوچ به مرگان، تعدي ميرفتن مرگان و زمين. به عبارت ديگر از يكسو با 

مرگان مورد «نويسد رود. چنان كه يكي از منتقدان ميصاحب، به تاراج ميديگرسو زمين بي
گيرد و خاك خدا زمين بـه واسـطة ورود زمـين داران جديـد     تجاوز جنسي سردار قرار مي

ـ  165: 1382(شهپرراد، » شودآلوده مي ه ايـن شـباهت نيسـت.    ) اما اين رابطه تنها محـدود ب
اي تمام عيار از زن و مرگان بيش از آنكه نقش مادر (و مادر زمين) را نمايندگي كند، نماينده

انـد.  رود و در اين رنج، طبيعت و زمـين نيـز بـا او همـراه گشـته     مصائبي است كه بر او مي
ـ صاحب مانده و هر انسان فرومايـه مرگان، زني است كه چون خدا زمين بي ي فـتح  اي در پ

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

در اين ميان، مرگان نيز خودآگاه يا ناخودآگاه نجات خود را در حفظ سـهمش از خـدا   
سي سند مالكيتي از آن ندارد، جويد. هر چند خدا زمين، زميني نيمه باير است كه كزمين مي

اند، خود را صاحب اصـلي  اما افرادي چون مرگان، به خاطر زحمتي كه در آن زمين كشيده
زند و او تنها كسـي اسـت كـه    دانند. نيرويي دروني مرگان را به زمين پيوند ميآن زمين مي

خواهـد  تور ميفروشد. حتّي زماني كه رانندة تراكسهمش از خدا زمين را به ميرزاحسن نمي
چسبد و پسرش ابروا كه از نظر يكي از زمين را شخم بزند، مرگان با تمام وجود به زمين مي

كند و بار تراژيك داستان را به اوج منتقدين نماد جوانان روستا است (همان) به او حمله مي
ن كهنـي  رساند. همچنين ابروا و تراكتور، نمادي از حضور نابه هنگام مدرنيته در سـرزمي مي

هستند، كه هنوز براي تغييرهاي بنيادين آماده نيست. به گفتة شهپرراد زمين و مرگان هـر دو  
انـد، توسـط   اند(همان). به ديگر سخن، زمين و مرگان كه يكي شـده زخم خورده و مجروح
زند شوند؛ چراكه ابروا هم زمين را شخم ميخورند و به بند كشيده ميفرزند خود زخم مي

شود. زمـاني  خواسته از ديارش جدا ميگيرد. در پايان مرگان نامادر را به باد كتك ميو هم 
روي گيرد، آيندة نامعلومي پيشگذارد و تصميم به ترك روستا ميكه مرگان زمينش را وا مي

  ).80: 1387هاي روستا قرار گرفته است (شيري، اي كه پيش روي زميناوست. همان آينده
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  هاي داستان گرا به تصاوير و توصيف نيستي بومنگاهي فم. 4

ها و تصاوير داستان نگاه گرا به توصيفپس از بررسي طرح داستان، اگر با ديد فمنيستي بوم
خـوردگي معنـايي   شويم كـه پيونـدي از گـره   كنيم، از همان آغاز با تصاويري رو به رو مي

رويم، عمق اين تصـاوير بيشـتر   ميكند. و هرچه پيشتر طبيعت، زن و مكان را نمايندگي مي
در نگاه مرگان «شود. از همان آغاز داستان، جاي خالي سلوچ به زهدان تشبيه شده است: مي

» شد. به اندازة يك زهدان. بـه همـان شـكل   جاي خالي سلوچ دم به دم گودتر و گودتر مي
است. و ايـن  ) سلوچ چون كودكي از زهدان به در آمده و گريخته 11: 1389آبادي، (دولت

اي ظريف باشد به تمثيل مولوي كه زندگي جنينـي را بـه زنـدگي مـادي تشـبيه      شايد اشاره
هاي مادي اين جهان است. امـا  است. با اين نگاه، رفتن سلوچ، به مثابة رستن از دغدغهكرده

ترين و نخستين نماد زنانگي در آغاز داستان است كه بـا قـرار گـرفتن در    اين زهدان آشكار
  اي مرتبط با مادر زمين است. ار مكاني گود، يادآور باورهاي اسطورهكن

دهد. راوي، آشفتگي درون مرگـان را  هاي ذهني مرگان رخ ميتصوير بعدي، در دغدغه
  كشد پس از رفتن سلوچ اينگونه به تصوير مي

هاي خود قلب درون مرگان، آتشباران بود. غوغاي خاموش. دهقاناني زمخت، با خيش
اي ساليان در اين قلب از جـاي هـزار سـالة خـود     ها! ريشهزدند. ريشها شخم ميزن ر

شد. قلب مرگان ديگر آن شد. ويران ميشد. بود و نبود برآشفته ميبركنده و باژگونه مي
هاي پرنده از بيخ بـر كنـده    پرندة كوچك و آرام، آن پرندة دست آموز و مطيع نبود. بال

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

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

هايي شود. كافي است به واژههماني مرگان و زمين در زبان راوي به وضوح ديده مياين
داري و كشاورزي مرتبط است دقّت كنيم: خيش، دهقانان زمخت، پوسـتة  ه به زمين، زمينك

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

  ايست اسير خفاشان.  ت. مرگان پرندهمرگان تنها زمين نيس
زند. اي خود را به زمين پيوند ميشود هم به گونههايي كه به او ظلم ميمرگان در صحنه

خواهـد طلـبش از سـلوچ را بـا گـرفتن      هاي نخستين داستان، ساالر عبداهللا كه ميدر بخش
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با كدخـدا راهـي خانـة    تواند كاري از پيش ببرد، هاي مرگان نقد كند، وقتي با زور نميمس
چسبد ها را در زمين پنهان كرده است و خود نيز به زمين ميشود، اما مرگان مسمرگان مي

داشت زير گاهش بود. دلش ياراي برخاستن و ايستادن نداشت. خوش نميزمين، تنها تكيه«
يـن  خواست بتواند تاب بيـاورد. ا هايش بلرزد. دلش ميپرخاش و تشر كدخدا و ساالر زانو

). برخي از منتقدان بر اين باور هستند كه 68بود كه مثل سندان در زمين نشسته بود (همان: 
شويم شود با تصاوير گودي و گودال و... مواجه ميمرگان هرگاه با دلهره و ترس مواجه مي

هاي داستان، درون قبر رخ ترين بخش) هرچند يكي از حساس45: 1389(شاكري وعباسي، 
هماني زمين و مرگان تفسير شود. زيرا در شايد بهتر باشد كه اين تصاوير به اين دهد، امامي

اين قسمت از داستان هرچند مرگان با دلهره و اضطراب مواجه اسـت، خبـري از گـودي و    
  شود.يابد و يگانه ميگودال نيست، بلكه او با زمين پيوند مي

بيند؛ يعني زمـاني كـه در   خالي مي در ادامه علي گناو كه زني بيمار دارد وقتي عرصه را
كند و مرگان كه از فقر و شود، هاجر را از مرگان خواستگاري ميگورستان با مرگان تنها مي

  دهدرنج به تنگ آمده به خواستة او تن مي
مرگان به هر دشواري از جا برخاست، لب گور ايستاد و بيل را به سوي علـي گرفـت.   

مرگان را چسبيد و به يك تكـان، هـر دو را بـه درون    علي گناو دستة بيل و مچ دست 
گور كشاند و پيش از آنكه مرگان بتواند صدايي از گلو بر آورد، زن را به ديـوارة گـور   

هاي بدر جسته و پر بيم مرگان خيره شـد و  هايش، به چشمكوبيد و در نفس نفس زدن
بـه مـن بـده    بريده بريـده گفـت: دختـرت! دختـرت را بـه مـن بـده؛ بـده! هـاجر را          

  ) 171: 1389آبادي،   (دولت

رسد هاجر در اين داستان، نمادي از جـواني خـود مرگـان اسـت. جـواني از      به نظر مي
اي كه در هيأت دختري چون هاجر، در مقابل مرگان قرار گرفته است و او فكـر  دست رفته

د بود. اين بار كند با شوهر دادن هاجر به علي گناو، آيندة بهتري در انتظار دخترش خواهمي
كوشد كه در دل زمين، مردي(علي گناو) كه به حال و روز سخت مرگان پي برده است، مي

اي از وجود مرگان؛ يعني هاجر را تصاحب كند. در اين بخش از داستان، مرگـان چـون   پاره
زميني كه در آن قرار دارد، كنده و تو خالي شده است و ناگزير خواستة علي گناو را اجابت 

توان گفت كه مرگان تنها كسي نيسـت  كند. پس با قرباني شدن هاجر در اين داستان، ميمي
آيند. بـه  هاي داستان از پا در ميشود. بلكه فرزندان او نيز هركدام در كشاكشكه قرباني مي
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شـوند  هاي نظام اجتماعي جديـد، قربـاني مـي   ديگر سخن، مرگان و فرزندانش در كشاكش
  ).865 :1378(ميرعابديني، 

شود. بلكـه گـاهي   نبايد تصور كرد كه در اين داستان تنها مرگان(زن) به زمين تشبيه مي
هايي از داستان، راوي زمين را نيز زنانـه توصـيف كـرده    اين رابطه برعكس است. در بخش

توان يافت كه راوي زمين را به مادياني تشبيه كـرده و  است. در داستان توصيفي از زمين مي
خدا زمين برگرده گاه ريگ. زميني «ن زمين و طبيعت در اين تصوير آشكار است مؤنث بود

). 194: 1389آبـادي،  (دولت» اي. صاف و نرم چون شكم ماديان. باير و بادگيرشيب و ماسه
گويي زمين زنده است. جايي كه زن هويت انساني خود را از دست داده، و به زمـين ماننـد   

  صلت انساني يافته است. شده، گويي زمين، زندگي و خ
مرگان خودآگاه يا ناخودآگاه حفظ هويت و شخصيت بر باد رفتة خود را در گرو حفظ 

داند. براي مخاطبي كه نگاهي عميق به داستان نداشته باشد، چندان قابل فهـم  خدا زمين مي
نيست كه چرا مرگان تا اين اندازه مصرّ است كـه سـهمش از خـدا زمـين را نفروشـد. بـر       

انندة داستان آشكار است كه سود مادي چنداني از اين زمين عايد كسي نخواهد شـد، و  خو
شود كه زمين مرگان نيز بر اين موضوع واقف است. اما با اين همه به هيچ روي راضي نمي

  برده است اش با زمين و آب و خاك پيرا بفروشد. گويا ناخوداگاه او به پيوستگي
همين تكه زمين سوار شده بود و اين پاره زمين سـتوني   انگار همة زندگي مرگان روي

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

ت كـه  كرد كه خدا زمين، چنـان ديمسـاري نيسـ   مرگان بهتر از ديگران اين را حس مي
  )234هايش را بدهد (همان: بتواند نان مرگان و بچه

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

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

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

گان پاييز بسيار ديده است. هاي سرگردان. چنار برپاست. مرهاي زرد. برهوت برگبرگ
  ) 322آيد (همان: نه از چنار كهن فغان بر نمي
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هـا ديگـر سـخني از زمـين نيسـت.      شود، در اين تصاوير و تشـبيه چنان كه مالحظه مي
مرگان، طبيعت است. مرگان، پاييز است. مرگان درختي خشكيده و تكيده و خاموش است. 

د رفته، مرگان مرداب خاموش است. زن در اينجا است سوخته و بر با يمرگان، برگهاي زرد
  طبيعت است، اما طبيعتي مرده. طبيعتي كه هستي و هويت خود را از دست داده است. 

دهد كه نبايد تنها مرگان را در حد تصاوير تشبيه مرگان به ديگر عناصر طبيعت نشان مي
هـاي طبيعـت در   تمـام جلـوه  مرتبط با زمين تقليل داد. چرا كه زن در اساطير جهان نيز بـا  

است. خشم و التهاب و نااميدي مرگان در اين بخش از داستان با كلماتي چـون  ارتباط بوده
شود. توصيف زني كه به همـراه  مرداب خاموش، خشكيدگي، پاييز و برگريزان توصيف مي

پير شدن ناگهاني پسرش، همچون طبيعتي رو به زوال به سمت پالسيدگي و نابودي حركت 
نمايد كه آن را در تقابل با تصويرهايي كه زيبـايي،  تر ميها زماني موجهكند. اين توصيفيم

دهد، بررسي كنيم. به ديگر سخن، در جواني و باروري زنان را در پيوند با طبيعت نشان مي
هـا از  آبادي غالباً براي توصيف زنـانگي شخصـيت  اينجا براي اين كه نشان داده شود دولت

هاي شـناخته شـده او اشـاره    كند نياز است به يكي ديگر از رمانيعت استفاده ميعناصر طب
(مرگان) با زن زيبا و جوان رمـان  سلوچجاي خالياي تلويحي از زنِ پالسيدة شود و مقايسه

، كليـدر آبـادي،  (مارال) به دست داده شود. باري، در ديگر اثر شاخص محمود دولـت كليدر
در آب، كه نمادي از روشنايي و تازگي است، اين گونـه تصـوير   زيبايي مارال و طروات او 

آب، تن مارال را تا باالي سرين، تا كمر در كام گرفت و فرومكيد، و روح آب تـا  «شود مي
، كليدر) از آنجا كه در اين بخش از 40: 1،ج1389آبادي،(دولت» ها چشيده شدمغز استخوان

گر زيبايي و پيوند مارال با چشمه است، اين تصوير شباهت و گويا ارتباطي گل محمد نظاره
: 1382نظـامي دارد (شـهپرراد،  خسـرو وشـيرين   با تن شستن شيرين در چشمه، در منظومة 

  كند:) نظامي آبتني شيرين را اينگونه تصوير مي264
ــان زدپرنــدي آســمان ــر مي  شد اندر آب و آتـش در جهـان زد     گــون ب

ــه  نســرين    كرد كُحلـي پـوش پـروين   فلك را  ــوفر ب ــل كــرد نيل موص 
 ز چرخ نيلگون سـر بـزد آن مـاه...      حصارش نيـل شـد يعنـي شـبانگاه    
 غلط گفتم، كه گل از چشمه رويـد    عجب باشد كه گل را چشمه شويد

  )77- 78: 1378(نظامي، 
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در بسـياري از  شايان ذكر است كه در اساطير ايران نيـز زن تنهـا نمـاد زمـين نيسـت و      
اي، ارتباط بين آب و زن مشهود است. مثالً اردوي سـوره آناهيتـا ايـزد    هاي اسطورهروايت

بانويي است كه با آب پيوند خورده و بخش نخست نامش اردوي، به معني رطوبت است و 
). همچنـين ناجيـان ديـن    23: 1386اي مقدس بوده اسـت (آموزگـار،   در آغاز، نام رودخانه

ي هوشيدر، هوشيدر ماه و سوشيانس نيز بر اثر تـن شسـتن دوشـيزگان در آب    زرتشت يعن
ايه (كيانسه) يا همان درياچة هامون، و بارور شدن از نطفة زرتشت كه در  ايـن  درياچة كسه

تـوان گفـت از   ). بنابراين مي13: 1389آيند (رضي، شود، به وجود ميدرياچه نگهداري مي
توان طـراوت و جـواني مـارال را در او    ابودي است و نميآنجا كه مرگان شخصيتي رو به ن

اسـت  هماني با پژمردگي طبيعت توصيف شدهسراغ گرفت، پژمردگي مرگان در پيوند و اين
  است.و باز هم در اين بخش، مرگان با عناصر طبيعت گره خوردگي معنايي و مفهومي يافته

بـا نـوعي حركـت و پوينـدگي     كنيم، گاهي تصويري كه از زمين در داستان مشاهده مي
شود و همراه است. زمين كه با مرگان پيوند دارد گاهي حتّي چون موجود زنده توصيف مي

خواهد زمين را، كه گويي بخشي از وجود او است، حفظ كند اين زماني است كه مرگان مي
  گيرد كه در پي تصاحب زمين است و در تقابل با ميرزاحسن قرار مي

از در بيرون زد. بيلچة چاهكني سلوچ را از آخور برداشـت و پـا بـه    مرگان تف كرد و 
رفت. باد صرصر. كوچه به كوچه. از زمين بيـرون شـد. بيابـان.    كوچه گذاشت. تند مي

بيابان. كي به خدا زمين رسيد؟ به گمانش بر يك چشم بر هم زدن. زمين، افتـاده بـود.   
ديد، هرگز رگان داشت زمين را ميوار. جوري كه حاال ممثل تن يك آدم. خسته. سفره

  ) 324: 1389آبادي، (دولت نمود. زنده.نديده بود. در نگاه او زمين جاندار مي

بينـد. امـا اوج ايـن همـاني زمـين      اي است كه مرگان خود را در آن ميگويا زمين، آينه
زي افتد كه سردار در خانـة خـود بـه مرگـان دسـت درا     (طبيعت) و مرگان زماني اتّفاق مي

كند، بهترين نمونة اي كه راوي، ظاهراً از نظرگاه سردار، در اين هنگامه نقل ميكند. جمله مي
اماني به فرياد مرگان داده نشد. كپان شتر سر و گردنش را در هم «پيوند مرگان با زمين است 

ر ) د328(همان: » پيچاند و جهاز شتر سر پناه شد: دير وقتي است اين خاك باير مانده است
زند. در اين قسمت راوي اين بخش مرگان به زميني باير مانند شده كه مردي او را شخم مي

اسـت. گـويي   ترين شكل ممكن، يگانگي مرگان و زمين(طبيعت) را به تصوير كشيدهبه زيبا
صاحبي بـه  حسن است كه درپي شخم زدن زمينِ بيمرگان، خدا زمين است و سردار، ميرزا

  شوهر را. زند، و سردار زن بيميرزاحسن زمين بي صاحب را شخم مينام خدا زمين است. 
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  افتد. حسي متناقض از لذت و شرم پس از تعدي سردار، آشوبي درون مرگان به راه مي
ماده گاوي سرشار از خواستن، درونت را بر آشفته است. تو زني! گريزي از اين نيست. 

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

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

اي  كشند. شخم خورده و شيار برداشـته هايي در روحت صفير ميه، تازيانهجدال. تازيان
  ).335اند اي خاك (همان : اي خاك خشك، اي زمين باير؛ تو را به چپاول شيار زده

در اينجا  راوي به صراحت مرگان را زمين خوانده است. اما اين بار در اين توصيف، از 
آيد و تصوير گـاو در كنـار زمـين، در خـاطرة     مي ماده گاوي در درون مرگان سخن به ميان

جمعي ما يادآور آيين زروان پرستي است كه با اندك تغييراتي در اروپا مهرپرسـتي خوانـده   
كشد تا از خون او حيات شده است. در اين آيين، مهر اولين آفريدة هرمزد، يعني گاو را مي

شـدن  ) كشـته 21: 1386موزگـار،  ) و (آ31- 32: 1386گياهي و جانوري شكل بگيرد (بهار، 
گاو در اسطورة مهر، براي باروري زمين است و در اينجا مرگان، هم ماده گاوي اسـت كـه   
سرشار از شهوت خواستن است، و هم زميني كه شخم خورده است. البته ايـن بـدان معنـا    

توصـيفي از  ها پيوند زده است؛ بلكه هر نيست كه نويسنده آگاهانه اين تصاوير را با اسطوره
ــدة بخشــي از خــاطره   ــداعي كنن ــت، ت ــار عناصــر طبيع ــتاني  زن در كن ــاي جمعــي باس ه

  ماست.  سرزمين
دهد، بـه زمـين نشسـتن مرگـان     آخرين بخشي كه پيوند مرگان  با طبيعت را  نشان مي

زدن زمـين بـر   است در مقابل پسرش. ابروا پسر مرگان چنان از مخالفت مادرش بـا شـخم  
گيرد مادر خود را زير خاك مـدفون كنـد، امـا اهـالي مـانع      تصميم ميشود كه افروخته مي

ابروا دست در يقة پسر صنم انداخت و گفت: عباس را بياور بيرون تو! تخم پدرم «شوند  مي
) و در نهايت مرگان از 371: 1389(دولت آبادي، » نيستم اگر امروز اين زنكه را دفنش نكنم

بود؟! حتّي به نفرين هم لب نگشود. ابروا الشة مـادر را  مرگان آيا سنگ نشده «افتد رمق مي
شود، ) در پايان مرگان از طبيعت و زمين روستا كنده مي373(همان: » از گودال بيرون كشاند
 افتد.به دست سودجويان مي» خدا زمين«شود و دهد. مرگان آواره ميو به مهاجرت تن مي
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 گيري نتيجه. 5

، مرگان، از جاي خالي سلوچتوان گفت كه شخصيت اصلي رمان مي هاي اين مقالهبنابر داده
هماني زن در زندگي بشر ابتدايي اسـت.  گرا، تداعي كنندة پيوند و ايننگاه نقد فمنيستي بوم

جـاي  اين رابطه در ناخودآگاه جمعي ما امتداد يافته است و رابطة مرگان با طبيعت در رمان 
در ادبيات معاصر ماست. مرگان و زمين در اين داستان به  هاي بارز آن، از نمونهخالي سلوچ

هايي هستند كه سوژه و يا در اينجا همان مرد، در پـي تصـاحب و كـام جـويي از     مثابة ابژه
تر وارد شدن تكنولوژي، نه تنها راه را براي آنهاست. در اين ميان رشد، و يه به عبارت دقيق

كشـي از ايـن دو را   سازد، بلكه بهرههموار  نمي مرگان، و مصداق او در طبيعت يعني زمين،
سو، ابروا جواني نو جو است و باقي مانـدن در الگوههـاي سـنتي    بخشد. از يكسرعت مي

كشي از تابد و از ديگرسو، تراكتور پديدة جديدي براي بهرهكشاورزي و اقتصادي را بر نمي
هم زمين و هم مادرش مرگـان را   ايهاي پاياني داستان، ابروا به گونهزمين است. در بخش

توان مرگان را تنها نمادي از زمين كند. اما چنان كه اشاره شد نميزند و زخمي ميشخم مي
دانست؛ چراكه در برخي تصاوير راوي او را به ديگر عناصر طبيعت چون درخـت و پـاييز   

آبادي نه تنهـا در طـرح   توان گفت كه دولت اين در پايان ميو...  نيز تشبيه كرده است. بنابر
زده، هايي اين دو را بهـم گـره  است و در نقطهداستان، زن و طبيعت را موازي هم پيش برده

هايي كـه از زن و طبيعـت بـه دسـت داده اسـت، بـه شـكلي         بلكه در تصويرها و توصيف
هنرمندانه و دقيق، زن را به عناصر طبيعت به خصـوص زمـين تشـبيه كـرده اسـت و ايـن       

اسـت. چنـان كـه پژمردگـي     هاي داستان كم و زياد كـرده ا به فراخور فراز و فرودتصاوير ر
مرگان را با تصاويري از پاييز توصيف كرده، و سختي و تنهايي او را به زمين بـايري چـون   

  خدا زمين مانند كرده است.
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