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Abstract: 

Soorane Sard is one of the sacred defense novels one of the main 

characters of which, Sina, is formed on its interaction with nature, in 

that no character like Sina can be considered in the real world without 

considering nature. This research, through content analysis, seeks to 

show how personality is linked to nature in this novel. In other words, 

in this study, the characterization of this novel is based on eccentric 

criticism in order to show to what extent nature can play a role in 

identifying and characterizing its characters. The results indicated that 

Sina's connection with nature has elevated her personality or, in other 

words, the sanctity of her personality. He has internalized nature, 

understands the language of nature, communicates with the elements 

of nature from waterfalls, mountains and even the most predatory 

animals. For him, the events of nature are meaningful and have their 

own meaning. He overcomes environmental fears in the light of 

understanding nature, and nature is not degraded to him as being, but 

has its own language; however, linking to it is the cause of superiority 
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and the failure to understand it is the cause of destruction and death. 

Finally, Sina's existence is linked to nature, and in the shadow of 

nature it becomes identified and sanctified.  

Keywords: Soorane Sard; eccentricity; personalization; holiness; 

identity. 

1. Introduction 
Soorane Sard is one of the novels in the field of sacred defense. What 

is important in this novel and has a special prominence is the way the 

main character of the story, Sina, is processed. sina has given meaning 

to many events and narrative actions in this novel. Most of his actions 

are interpreted in the shadow of nature. Nature makes his character 

believable and without considering nature, such a character cannot be 

shown in the real world. The main design of this research is on the 

relationship between personality and nature and the manifestations of 

this relationship to show the extent to which nature and the 

environment can be used in connection with the character in a story 

and what connection does this connection show to the audience? 

2. Literature Review 

The environment and the way humans interact with it has always been 

one of human concerns. Ecological critique is also one of the new 

branches of literary criticism that has been shaped by environmental 

concerns. This critique seeks to achieve the representation of nature, 

how man encounters nature, etc. in literary works. ”Ecological critique 

as a critique is related to both literature and land; And as a theoretical 

discourse, it talks between human and non-human”(parsapoor,2014: 

99). In fact, this criticism is "a kind of support for another who feels 

incapable of defending herself If the voice of the subordinate man 

cannot be heard without the support of the upper classes, how is this 

possible about the inhuman being of the subordinate?”( A group of 

authors, 2014: 64).  
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3. Methodology 

This research has been done by descriptive-analytical method and 

based on library studies 

 4. Results 

Nature has a dominant voice in this novel. The place of events has 

caused nature to act as something superior, not inferior. This shows 

that whoever is in harmony with nature is victorious and whoever 

does not understand the language of nature is doomed to destruction 

and death. This novel is based on the connection of character with 

nature. The connection of character with nature has been the cause of 

Sina's superiority over other characters and the other characters in the 

story also believe that Sina understands the language of nature. He 

considers nature to be the best refuge, and the open ending of Sina's 

characterization somehow conveys his transformation in nature. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو
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 مقالۀ پژوهشی

DOR: 20.1001.1.25886495.1401.6.11.4 

 یافتگی شخصیت در سایۀ طبیعتتقدس و هویت

 (سوران سرد)پیوند شخصیت و طبیعت در رمان 

 2*پورهیوا حسن، 1زهرا پارساپور

 (2/12/1611 پذیرش: 11/6/1611)دریافت: 

 

 چكیده
هـای اصـ ی ،ن،   های حوزة دفاع مقدس است که یکـی از شصیـ ت  رمانیکی از  سوران سرد

ای که بـدون درنرـر گـرفت     گونهس نا، برپایۀ تعامل و پ وند او با طب عت پردازش شده است؛ به

شـ وة تل  ـل   توان شصی تی مانند س نا را در عالَم واقع تیور کرد. ای  پژوهش بهطب عت، نمی

ی پ وند شصی ت با طب عت در رمان مذکور اسـت. بـه عبـار     هاملتوا درپی نشان دادن ش وه

گـرا پرداتتـه شـده    پردازی در ای  رمان با تک ه بر نقـد بـو   دیگر، در ای  پژوهش به شصی ت

های ،ن نقش بصشی به شصی تاست تا نشان دهد که طب عت تا چه حدی در روایت و هویت

ب انی تقدس س نا با طب عت باعث تعالی و به کند. براساس نتایج پژوهش، پ وند و ارتباطایفا می

فهمد و با عناصـر و  شصی ت او شده است. او طب عت را درونی کرده است، زبان طب عت را می

کنـد. بـرای او   تـری  ح وانـا  ارتبـاط برقـرار مـی     اجزای طب عت از ،بشار و کوه و حتی درنده

هــای ا دارد. او بــر تــرسرتــدادهای طب عــت معنــادار اســت و دایــرة دولتــی تــا  تــود ر
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یافتـه  کند و طب عـت بـرای او در مقـا  هسـتی تنـزل     زیست در سایۀ فهم طب عت غ به میمل ط

ن ست، ب که زبان تا  تود را دارد. در نرر او، پ وند برقرار کردن با طب عـت عامـل تفـو  و    

 نا بـا  تـوان گفـت هسـتی سـ    برتری و درک نکردن ،ن عامل نابودی و مرگ است. درنهایت می

 طب عت پ وند تورده و در سایۀ طب عت هویت و تقدس یافته است.  

 یافتگی.یافتگی، هویتپردازی، تقدسگرایی، شصی ت، بو سرد سوران: های کلیدیواژه

 . مقدمه1

های حوزة دفاع مقدس است. ،نچه در ای  رمان حائز اهم ـت  یکی از رمان سوران سرد

ش شصی ت اص ی داستان، س نا اسـت. سـ نا در   و برجستگی تاصی است، نلوة پرداز

های داستانی شده است. شصی تی ای  رمان باعث معناداری بس اری از رتدادها و کنش

گراسـت. ب شـتر   هـای واقـع  شـود، فراتـر و برتـر از شصیـ ت رمـان     که از او ترس م می

ی عـا   شود و بدون درنرر گرفت  طب عت )در معناهای او در سایۀ طب عت معنا میکنش

توان چن   شصی تی را تارج از جهان داستان متیور شد. طب عـت اسـت کـه    ،ن( نمی

یافتگی او در ای  رمان ن ـز در پ ونـد   کند و تقدسوجود چن   شصی تی را باورپذیر می

با طب عت تفس رکردنی است. طرح اص ی ای  پژوهش بر پ وند شصیـ ت بـا طب عـت و    

تا نشان دهد کـه طب عـت و ملـ ط بـه چـه م ـزان        نمودهای ای  پ وند نهاده شده است

تواند با شصی ت در داستان پ وند یابد و ای  پ وند، چه درک و دریافتی از شصی ت می

گذارد. شصی ت یکی از ارکان اص ی هر روایتی است کـه  نمایش میرا برای مصاطب به

کنـد.  مـی  در بازنمایی رتدادهای روایت و پذیرش یا ردّ یک روایت تا  نقـش ایفـا  

ها برپایۀ کـنش و گفتـار   ملور است و رتدادهای ،نها کامالً شصی تبرتی از روایت

است که شصیـ ت   سوران سردها رمان شود. ازجم ۀ ای  روایتها معنادار میشصی ت

 دارد.  اص ی ،ن )س نا( نقش اص ی و اساسی در پ شبرد و معنادار شدن روایت

توانـد بـه   یی که کامالً برگرفته از اجتماع است، مـی هر روایتی با بازنمایی رتدادها

هایی بپـردازد کـه درنهایـت سـوگ ری و گفتمـان نویسـنده را نشـان        تثب ت یا ردّ ارزش
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های حاکم یـا  توان نوع مواجهۀ نویسنده با ارزشهای روایی میدهد. از طریق بررسیمی

ـ    »افتاده را کشف کرد؛ رتدادهای اتفا  ا بـرهم زدن سـاتتار   مواجهـه و توانشـی کـه ب

تنها منجر به بازتول د نرا  س طه نشود، ب که امکان اندیش دن در رابطـه بـا ،ن   تلم  ی نه

ای کــه هرگونــه (  و یــا مواجهــه20: 1611ســ د و ک صــایی، )،ل« را ن ــز فــراهم نمایــد

معـ ّ   هـایی ازپـ ش  اندیش دن و توانشی را س ب کند و سـعی در تثب ـت سـ طۀ ارزش   

، در تـالل رتـدادهای جنـ ،    سـرد  سـوران . س نا، شصی ت اصـ ی رمـان   داشته باشد

ای تا  تود با فضا و موقع ـت را دارد. درنهایـت ن ـز سـوگ ری اندیشـگانی      مواجهه

 نویسنده با برکش دن ای  شصی ت، درجهت تثب ت نرا  فکری اوست. 

از منرر تناسب و تعامل شصی ت  سرد سورانای  پژوهش به بررسی روایت رمان 

در مقا  کنشگر با طب عت پرداتته و درپی ،ن است که نشان دهد روایت ایـ  رمـان کـه    

هـا و فضـاهای کوهسـتانی و بسـ ار سـصت و تشـ        به رتدادهای جن  در موقع ـت 

رود، شـمار مـی  گر داستان ن ز بهپردازد، از منرر شصی ت اص ی ،ن )س نا( که کانونیمی

ب عت و برجستگی تاصـی کـه نویسـنده در    گ رد و با توجه به نقش طچگونه شکل می

تـوان بـ     هـایی مـی  ت ق فضا در ای  رمان به ،ن بصش ده است، چه پ وندها و تناسـب 

شصی ت و طب عت درنرر گرفت. ای  شکل از توانش بنابر فضایی کـه تـودم مـت  در    

شـده  بنـدی شـده و قالـب  دهد و نه بـا مع ارهـای ازپـ ش تع ـ      اتت ار مصاطب قرار می

گ رد. به عبار  دیگر، اصل و اساس روایت در ای  رمان بر تناسب و تعامل می صور 

تن ـدگی  شصی ت با فضـا و موقع ـت نهـاده شـده و نویسـنده درجهـت القـای در هـم        

یافته ن ست، ب کـه  شصی ت با طب عت است. طب عت برای او نه فقط در مقا  هستی تنزل

 دهد.ای است که به انسان هویت میدیگری

 یشینۀ تحقیق. پ2

هایی انجا  شده است؛ ازجم ه گرایانه، روش و کاربرد ،ن پژوهشهای بو دربارة بررسی

(، 1611)پارسـاپور،  ادب ا  سبز (، 1612)جمعی از مؤلفان، گرا دربارة نقد بو های کتاب
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ن ـز مقالـۀ    .(1611)اسـت بی،  مل طی شناسی زیستزبان( و 1612)پارساپور،  گرانقد بو 

( و همچنـ    1611)شع ری و سـ د ابراه مـی،   « ه بو  زیست ادبی: نرریه و روشنشان»

بررسـی  »انـد، ماننـد   هایی که به بازتاب و نمـود طب عـت در متـون ادبـی پرداتتـه     مقاله

گـرای رمـان جـای    نقد فمن ستی بو »(، 1611)ن ازی، « ساتتارشکنانۀ فرهن  و طب عت

رمان اندوه جن  با تک ـه بـر    1وفم ن ستیتوانش اک»( و 1611)پورقریب، « تالی س وچ

(. با توجه به قاب  تی که ای  نقد در 1616)پارساپور و دیگران، « رابطۀ فرهنگی و نمادی 

دهد ها و ابعادی تازه از مت  را به تواننده نشان میبررسی ،ثار دفاع مقدس دارد و جنبه

هـای دفـاع مقـدس )و    و ن ز تا کنون پژوهشی در ای  حوزه و بـا ملـور بررسـی رمـان    

تیو  رمان مورد بررسی( انجا  نشده، ای  پـژوهش درپـی دسـت ابی بـه تـوانش      به

ای از تعامل شصی ت با طب عت در ای  اثر داستانی و تل  ل و تفس ر ،ن برپایۀ نقـد  تازه

 گراست.  بو 

 . چارچوب نظری4

ر فیـ ی بـا   ، دگرایـی وجوی طب عت؛ غریزة زیستدر جستدر کتاب  2ادوارد وی سون

زیسـت و تـیث را  و تـیثرا     نلوة تعامل بشر با مل ط« ،یا بشر تودکُش است؟»عنوان 

ــه  درســتی گویــای چرتــۀ حاصــل از ایــ  تعامــل را نشــان داده اســت. ایــ  عنــوان ب

هاست؛ امـا انسـان غافـل از ایـ      زیست بر زندگی انسانمل طی و تیث را  مل طزیست

 ت.   نکته، کمر به نابودی تود بسته اس

کند. شاید تقدیر ای  بود کـه  زیست را تهدید میگونۀ انسان تطری است که مل ط

بار برای زیسـت سـپهر باشـد.    ای از نوع اشتباه، معجونی مرگوجود هوش در گونه

بـرد  شاید ای  یکی از قوان   تکامل باشد که هوش معمووً تـودش را از بـ   مـی   

 (.244: 1611)وی سون، 

های بشر بوده و مشغولیبا ،ن همواره یکی از دل تعامل انسان زیست و نلوةمل ط

مل طـی عامـل   های جدید نقد ادبی است که دغدغۀ زیستگرا ن ز یکی از شاتهنقد بو 
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گ ری ،ن بوده است. ای  نقد درپی دست ابی به نلوة بازنمود طب عـت و چگـونگی   شکل

گرا در مقا  نقد یـک پـا در ادب ـا     نقد بو »مواجهۀ انسان با طب عت در ،ثار ادبی است 

وگـو  دارد و پای دیگر در زم  ؛ و در مقا  گفتمان نرری، ب   انسان و غ رانسـان گفـت  

نوعی حمایت از دیگری اسـت کـه   »(. درحق قت ای  نقد 11: 1612)پارساپور، « کندمی

شود توانایی دفاع از تود نـدارد ....  اگـر صـدای انسـان زیردسـت بـدون       احساس می

مایت طبقا  باودست قابل شن دن ن ست، ای  مسئ ه، دربارة غ رانسانی که زیردسـت  ح

 (.60: 1612)جمعی از مؤلفان، « پذیر استاست، چگونه امکان

زیسـت را ن ـز درپـی    جن  در کنار تما  عواقب ناگوارش، نابودی طب عت و مل ط

شـناتتی ،ن نـدارد.   ای برای بازسازی طب عـت و سـاتتار بـو    دارد و ه چ تعهد اتالقی

دار و هـایی جهـت  شده در حوزة ادب ا  پایداری گریزها و ارجـاع ها و ،ثار نگاشتهرمان

معنادار به طب عت دارد. ای  گریزها در تالل پرداتت  به وقایع و رتدادهای مربوط بـه  

شده است، به کـانون توجـه   شود تا طب عت را که عنیری به حاش ه راندهجن  دیده می

تن دگی تاصی بـا موقع ـت   ها و ،ثار ادبی، طب عت درهماند. در ای  دسته از رمانبازگرد

 برانگ زی تواهد داشت.  گرایی نتایج توجهها از منرر بو دارد و بررسی ،ن

 سوران سرد. معرفی رمان 2

گرایانه که در پ وند با طب عـت و دن ـای ب ـرون تـا     داستانی است واقع سرد سورانرمان 

گ رد. ای  رمان با شصی ت سهراب کـه نـزد سـرهن     تص  ی به تود میحدودی رن  

هـای  شود و در ادامه با شصی ت سـ نا، یکـی از شصیـ ت   رود، شروع میتسروی می

رسـد.  فرجـا  مـی  یابد و درنهایت با شصی ت سهراب داستان بهاص ی داستان، ادامه می

نتهای داستان است و ای  ترفند شود؛ یعنی ابتدای داستان اداستان با زمان حال شروع می

ای در داستان شده است. رتدادها و حـواد  رمـان بسـ ار    رن  دایرهنوعی موجد پیبه

العبـور  های صعبمناطق کُردنش   و کوهستان 66تا  60های زیاد است و مربوط به سال

،نجاست. سهراب شصی تی است که از مصاطرا  جن  نجـا  یافتـه اسـت و بعـد از     
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گردد. در اینجا داستان با شکست میهای زیاد با هدف انتقا  به ،ن مناطق برگذشت سال

های داستانی بـدون  شود. زمانشود و به ش وة بازگشت زمانی روایت میزمان مواجه می

سو  رمان در فضـایی مـبهم و بـه    گ رد و تقریباً یکها شکل میها و فیلتفک ک بصش

هـا،  شـود. تعـدد شصیـ ت   روایت توص فی ب ان مـی  افکنی و فقط بادور از هر نوع گره

، باعـث  6ها شـ وة یکدسـتی رعایـت نشـده باشـد     گذاری ،نتیو  وقتی که در نا به

شود. تقریباً بعـد از تـوانش دویسـت صـفله از     دیرفهمی رتدادها و وقایع داستان می

مان ن ـز  فهمد س ر وقایع رمان روی به سوی کجا دارد. تما  ررمان است که تواننده می

شـنو در  شـود و روایـت  با ابها  در نلوة لو رفت  قرارگاه و کشتار نرام ان پی گرفته مـی 

دنبال شناسایی جاسوسی است که ها بهشصی ت های زبانی در گفتار و کنشقالب نشانه

پردازی راوی اصـ ی )نویسـندة   گشایی داستان فقط با روایتدر قرارگاه وجود دارد. گره

گ رد و هم   نکته باعث تع  ق داستان و درگ ر شدن تواننده بـا ،ن  میداستان( صور  

 شود.می

 . بحث و بررسی )تقدس و هویت شخصیت در پیوند با طبیعت(4

هـا و رتـدادهای   های اص ی داسـتان کـه کـنش   ، یکی از شصی تسوران سرددر رمان 

ــۀ افکــار و کــردار او طــرح  ــهداســتانی برپای ــانون رریــزی شــده و ب ــوعی ک وایــت و ن

ای از تقدس و پاکی دارد که در پ ونـد بـا طب عـت معنـادار     پردازی است، هالهشصی ت

شود. بدون درنرر گـرفت  طب عـت )در معنـای ک ـی ،ن( ایـ  شصیـ ت غ رواقعـی        می

گ ـرد(  نُماید و بس اری از رتدادهای داستانی )که حـول ایـ  شصیـ ت شـکل مـی     می

 های زیر است: عت در ای  داستان به ش وهشود. پ وندهای شصی ت با طبمعنا میبی

 . طبیعت بهترین پناهگاه برای شخصیت1ـ4

هـا در متـون جنـ  از منررهـای     تن دگی مل ط با شـرایط و موقع ـت شصیـ ت   درهم

دل ل شرایط بس ار سـصتی کـه دارنـد، اصـووً     ها بهگوناگونی قابل توجه است. شصی ت



 همکار و زهرا پارساپور                                 ...یافتگی شصی ت در سایۀ طب عتتقدس و هویت
 

24 

 

ود،گاه اتفا  ب فتد و یا ایدئولوژی و اندیشـۀ  نگاهشان به ،سمان است. ای  امر شاید نات

و بانی ای  نوع نگاه باشد؛ اما ای  نگاه س ر اسـتعالیی دارد و نـوعی مفهـو      ها باعث،ن

عنـوان نمـاد ب نـدی و مکـانی کـه      پناه جست  در ،ن نهفته است. برجستگی ،سمان )بـه 

ای دارد و ایـ  یعنـی   ژهمعرفت حق قی در ،ن قرار دارد( در ای  دسته از متون جایگاه وی

نـوعی  ها از م رایان به نام را؛ از زم   به ،سمان. ایـ  نـوع نگـاه بـه    تغ  ر نگاه شصی ت

حاوی ناام دی از زم   و ام د بست  به ،سمان )در مقا  جایگاه مقدسی کـه تداونـد در   

،ن قرار دارد( است. اما در ای  داستان، نگاه شصی ت اص ی به طب عت و ملـ ط اسـت.   

، بایـد درک و دریافـت   سرد سورانویی مل ط برای او بهتری  پناهگاه است. در رمان گ

عنوان ماده داشت. به عبـار  دیگـر،   ها بهعنوان جوهره و شصی تدرستی از طب عت به

هـا( را دگرگـونی   کند که ماده )در اینجا شصیـ ت طب عت مانند قالب و شک ی عمل می

تیـو   هـا )بـه  ناپذیری ب   طب عت و شصی تیبصشد. در ای  رمان، پ وند جدایمی

مل طی تود گرفته اسـت.  شصی ت س نا( برقرار است. س نا ای  فهم را از تجربۀ زیست

کنند و امن ت را در برگشت به تانۀ تود او برتالف دیگران که همواره به تانه فکر می

وش ،رومه. ترس رو ا . تونه جای توب ه؛ جایی که ،د  تهم شه تو فکر تونه»ب نند: می

اندیشد. برای او حیـار،  گاه به ای  نکته نمی(، ه چ166: 1612)افهمی، « گ رهاز ،د  می

ق مرو و مرز همان طب عت است. طب عت باوجود ای  سه گزینه، هم شه برای او حـاوی  

تیور توب مل طی به دارندة ،ن حسی قوی از امن ـت و ایمنـی عـاطفی    »امن ت است: 

دل ـل همـ   احسـاس    (. بـه 026: 1610به نقل از پرتوی،  0ربرگ شولتس)نو« بصشدمی

های ناشناتته ه چ ترسی ندارد. نمود ای  نکته ،نجاست امن ت است که از رفت  به مکان

هم در شب و زیر نـور  تر کشف کرده بود، ،نع ی را برای دیدن مکانی که پ شکه ملر 

ت و س نا با گوش دادن به صدای سن  و کند؛ مکانی که ،بشار یصی داشماه، دعو  می

سف د، ،ن را فهم کرده بود و اطم نان داشت که باید وجـود  های گردندیدن پرواز عقاب
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هایی که حتی تطر مـرگ داشـت، ،ن   داشته باشد. با طی مسافت زیاد و گذشت  از مکان

 مکان را پ دا کرده بود 

یه. بـا کـف دسـت    بوی پونهع ی بو کش د. گفت: ای بوی چ ه؟ بوی ت س ه. ملر 

یه؟ صورتش را که ت س شده بود، پاک کرد گفت: هوا ت سه. نم داره. اینجا چشمه

ای س نا گفت: چشمه نه، دریاچه؛ یک دریاچه از ،ب باران، فقط ،ب باران. دریاچـه 

 (.111ـ111: 1612کس ندیده. ب ا تا بب نی! )افهمی، که ه چ

هـای  حدی اسـت کـه بـه تـرس    دید و کشف ،ن بهلذ  س نا از رس دن به ای  مکان ج 

 اندیشد.  پ رامون تود نمی

رفت. گفت: زیر پا َ نگاه ک . زیر یصا ،ب زد و ج و میوجد ،مده بود. فریاد میبه

ره به طرف سنگا ....  اینجا یک ،بشار بزرگه؛ یک ،بشار یصـی. ب ـا   جریان داره. می

تر تا همـۀ ،بشـارَ از بـاو تـا پـای        پای  ای  سمت! اینجایه. باید دور بزن م و بریم 

 (.111بب ن م )همان، 

لذ  س نا از طب عت نشان از ذا  همسوی او با طب عت دارد و مؤید ای  است که اگـر   

ها با طب عت همسو باشد، طب عت مایۀ زندگی است؛ در غ ر ایـ   تم ر و ذا  شصی ت

درپـی نـدارد. امـا ایـ      هـا چ ـزی   صور ، طب عت جز مرگ و نابودی برای شصیـ ت 

دل ـل تع  ـق در نگـرش    ها بهع ی و دیگر شصی تهمسویی و حظّ از طب عت در ملر 

زیسـتی  های ملـ ط های تطرناک و ترسشود؛ بدی  معنا که موقع تدیده نمی 1طب عتی

حاش ه رانـدن زیبـایی و لـذ  نبـردن از ،ن بـرای دیگـر       ها باعث بههمراه دیگر ترسبه

ها فقط تطر و تـرس پدیـدار   د. به عبار  دیگر، برای همۀ شصی تشوها میشصی ت

ع ی گفـت:  ملر »شود راه را ادامه ندهند: شود و هم   ب م و باک است که باعث میمی

(؛ اما س نا همواره به اصل زیبایی طب عت التفا  دارد. بـرای  111)همان، « گرد م  برمی

هـای  رحق قـت بازگشـت  بـه سرچشـمه    های تطرناک دس نا رفت  و گذشت  از موقع ت

یاد،وری به انسان که ایـ  معنـا، معنـای مصیـو  اوسـت و بنـابرای        »معناست؛ یعنی 

 (.11: 1616، 6)دارت ک« دعو  اوست برای دنبال کردن ای  ادراک از تویشت 
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دار است. بـرای او ،گـاهی و لـذ     س نا دنبال ،گاهی است و اقداما  او ن ز جهت

 فهمـد مـی هایی شود که ع   و ذه  تالقی یابد. او براساس نشانهیکشف زمانی م سر م

کـه پدیـدار اشـ ا و    شود تـا زمـانی  که ،بشاری وجود دارد، اما فهم او به یق   تبدیل نمی

رسد طب عت ن ز برای او شکل بگ رد. در ای  للره است که به لذ  بس ار از طب عت می

زد و وجد ،مده بود. فریاد میبه»کشد. یشود و فریاد مو غر  شادی و شور و شعف می

 (.  111: 1612)افهمی، « رفتج و می

 های زبانی پیوندیافتگی شخصیت با طبیعت  . نشانه2ـ4

طب عت و مل ط ب رون در معنای عا  ،ن در ،ثار و ادب پایداری برجستگی تاصی دارد. 

وقع ت و فضایی که ها گاهی برای ب ان احوال درونشان و یا نشان دادن محتی شصی ت

کننـد. بـه عبـار  دیگـر، برتـی      اند، از عناصـر طب عـت اسـتفاده مـی    در ،ن قرار گرفته

هـا و  فـر  واسـطۀ پـ ش  دهـد شصیـ ت بـی   های زبانی وجود دارد که نشان مینشانه

برد. بـرای  کند و از ،ن حظ میوهوا و درللره با طب عت پ وند برقرار میمتناسب با حال

انـد،  ،لودی که در ،ن قـرار گرفتـه  برای ترس م موقع ت ترسناک و غمها نمونه شصی ت

عجـب دل پرـری داره ایـ  ،سـمون!     »کننـد:  احوال تود را در پ وند با طب عت ب ـان مـی  

(. معنای ثانویۀ ای  جم ه و جمالتـی ازقب ـل   611: 1612)افهمی، « بارهح رونم چرا نمی

هـا در  فضای ناامنی است که شصیـ ت  ای  متوجه دن ای ب رون و نشان دادن موقع ت و

هـا و  گ ـرد، نشـانه  اند؛ اما ،نچه که روساتت ب ان ای  مفاه م را دربر مـی ،ن قرار گرفته

هـا  قراردادهایی از طب عت است و کامالً نشان از س طۀ مل ط بر ذه  و زبان شصیـ ت 

قبـول   کنـد. ها تلم ل میدارد. طب عت امری فرادست است و س طۀ تود را بر شصی ت

ای  س طه و همگا  شدن با ،ن مایۀ ت ر و توبی است و هرگونه مقاب ه بـا ،ن و ردّ ،ن،  

دنبـال دارد. در ایـ  رمـان، شصیـ ت سـ نا بسـ ار ب شـتر از سـایر         نابودی و مرگ را به

ها طب عت را درونی کرده است. طب عت در نرا  اندیشگانی س نا نمـود لـذ ،   شصی ت

فتگی شصی ت با طب عت در قالب لذ  شصی ت از طب عت ت ر و توبی است. پ وندیا
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های زبانی، شصی ت طب عت را درونی کرده اسـت:  دهد. براساس برتی نشانهتود را نشان می

زد، های گشوده در ،سمان باوی سـرش دور مـی  سف دی که با بالس نا از تماشای عقاب گردن»

بصش شصیـ ت بـه طب عـت    ز نگاه لذ حاکی ا« شدس ر نمی»(. فعل 11)همان، « شدس ر نمی

گونه که بایـد باشـد: لـذ  از    گونه که هست، نه ،ن)در معنای کامل ،ن( است؛ یعنی طب عت ،ن

صـور  مـمنی، لـذ  بـردن از ،زادی     . ای  لـذ  بـه  آسماندر  سفیدعقاب گردن پروازدیدن 

همچن   ایـ   شود. های ح وانی ملسوب میعقاب است که نوعی احترا  به زیست دیگر گونه

اش را با تماشای بازی رووی .روبـاه  و جفـتش م ـان بـرف     های نگهبانیس نا  ساعت».جم ه: 

« استصوانی یا ،شغال گوشتی برای پذیرایی از روبـاه جـوان داشـت   رساند. هم شه تکهپایان میبه

( ب انگر نوعی حس لذ  درونی از دیدن زیبایی ح وانا  در دامـ  طب عـت اسـت    121)همان، 

هـای  توردگی شصی ت با طب عت در قالب نشـانه دهد. اوج ای  گرهکه به شصی ت دست می

در طب عـت   بایـد عنوان ح ـوانی کـه   زبانی ،نجاست که س نا، گرگ را که نماد درندگی است، به

 پذیرد:باشد و زندگی کند، می

سهراب گفت: م  درمورد گرگ زتمی قیه زیاد شـن د . موابـب بـاش بالیـی سـر        

کـرد تـا گـردن زتمـی گـرگ را بـا       ره. س نا تم شده بود و داشت تودش را ،ماده مـی ن ا

دست لمس کند. گرگ عقب نشست و سـرش را بـه عالمـت نارمـایتی تکـان داد. سـ نا       

های روی گـردن و پشـتش را وارسـی کـرد. بعـد برگشـت و بـه        گرگ را ،را  کرد. زتم

یـک چنـد وقتـی بگـذره ردی      ش .ها زود توب میپاهایش نگاهی انداتت. گفت: زتم

مانه؛ مصیوصاً برای یک گرگ جوان. م  نگران پاهاش هسـتم. پـای یـک    هم ازشان نمی

شه. تنها یک شکستگی کوچک یـا یـک تـرک مـویی تـوی      ح وان گوشتصوار همۀ زندگی

 (.   161تانه ح وان را بکُشه )همان، استصوان یکی از پاها، می

 های طبیعتیعت؛ معناداری کنشهای زبان طب. قدرت خوانش نشانه4ـ4

هـر  »های ،ن معنادار است و در مرکز تما  امـور قـرار دارد.   از دید س نا، طب عت و کنش

(. بـرای سـ نا،   146: 1610)پرتـوی،  « مکانی که در ،ن معنا ،شکار شود، یک مرکز است
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مگـر   شودهای معنایی دارد. ای  نکته م سر نمیهای موجود در طب عت دولتتما  نشانه

شـود کـه   با درک و فهم طب عت و رتدادهای ،ن. طب عـت ماننـد کنشـگری تیـور مـی     

کنند. رفت  عقاب، ت س بـودن بـاد و بـوی نـم     های او درجهت معنادهی عمل میکنش

عقاب رفت. باد هـم  »هایی است بر باریدن برف. داشت  ،ن و گر  شدن هوا، همه دولت

ش نشـانۀ برفـه. حتمـاً    دفه گر  شد. اینا همـه  ت سه. بوی رطوبت و نم داره. هوا هم یه

ب ننـد؛ امـا   ها هـم مـی  ها را دیگر شصی ت(. ای  نشانه126: 1612)افهمی، « ،دبرف می

بودگی با ،ن باعث شـده اسـت   ها فاقد معناست. درک و دریافت طب عت و یکیبرای ،ن

 نا نشانه اسـت؛  س نا شصی تی متمایز و متعالی داشته باشد. هرچ زی در طب عت برای س

تـواد  از کجا فهم دی مـی »پرسد: ای با دایرة دولتی تا  تود. وقتی سهراب مینشانه

جا(. ای  گفت  ف زیکی نبوده )همان« باد بهم گفت»گوید: ، س نا در جواب می«برف ب اد؟

هـای موجـود بـه    شناسانه است؛ یعنی شصی ت از طریـق نشـانه  است، ب که کامالً نشانه

یابد. نمونۀ دیگر فهم سـ نا از طب عـت، گزارشـی اسـت کـه      طب عت دست می معرفتی از

 دهد:دست میشصص بهراوی اص ی داستان با زاویۀ دید سو 

رس د. س نا سرش را ب ند نرر میدشت ملیور از مه صبلگاهی، ت ره و غبار،لود به

اهی کرد و گوش فراداد. چ زی نشن د. نگاهش را به عمق مه دوتت. اشباح صبلگ

،مـد و  نشست، دوباره گـرد هـم مـی   پاش د و باز که باد فرومیبا وزش باد ازهم می

هـای حرکـت   کرد. صدا صدای باد نبود. صدای تـوده م دان دید س نا را ملدود می

سنگ   ابر لم ده در پای   دشت هم نبود؛ که او با ایـ  صـداها ،شـنا بـود )همـان،      

106  .) 

نشانگر فهـم سـ نا از زبـان طب عـت اسـت.      « اها ،شنا بوداو با ای  صد»ای  جم ۀ راوی: 

کند که گزارشگر فهم سـ نا از طب عـت و   ای زبانی ،ن را ب ان میراوی ن ز در قالب نشانه

معناداری رتدادهای ،ن برای شصی ت اص ی داستان است. در ادامه ن ز کـه منبـع صـدا    

قـراری و  ، دل ـل بـی  فهمد که صدای اسب مژیک استشود و میبرای س نا مشصص می

،د ب ـرون.  از دهـانش کـف مـی   »گویـد:  فهمد و به مژیـک مـی  ش هه کش دن اسب را می
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(. تمـا  ایـ  رتـدادها بـرای سـ نا      101)همان، « مسمو  شده. شاید ع ف سمی تورده

فهمد. صـداهای طب عـت بـرای او    معنادار است. او زبان طب عت و تما  عناصر ،ن را می

داند که طب عت از او چـه  شود و میاها تمایز و تفاو  قائل می،شناست و ب   تما  صد

 کند.ها عمل میتواهد و متناسب با ،ن تواستهمی

ای است برای رس دن بـه معنـایی تـا .    هر جزء از طب عت برای او در حکم نشانه

س نا صورتش را روی سطح صاف سن  قرار داد. انگار داشت به صدایی در ،ن اعما  »

ــی ــی داگــوش م ــک م ــم نزدی ــت داری ــل111)همــان، « شــویمد. گف ــ  تعام ــا و (. ای ه

بـودگی  تن ـدگی و یکـی  شود و نـوعی درهـم  سادگی حاصل نمیها بهکردنبرقرارارتباط

 شناسانه دارد. ها از طب عت و ح وانا  دولتی زیباییتواهد. حتی توص فمی
ی سـر سـربازان   سف د زودتر از روزهای سرد زمسـتان در ،سـمان بـاو   عقاب گردن

اش را به دست جریان باوبرندة هوای های گشودهتیم   جاده حامر شده بود و بال
سرد کوهستان سپرده بود تا بدون ن از به بال زدن حول تپۀ تیم   بگردد و تط س ر 

 (. 161ای بود که نه نقطۀ شروع داشت و نه نقطۀ پایان )همان، پروازش دایرة بسته

ند در بستر روایی تود دولتی موقع تی و زمـانی دارد، نـوعی   ای  نوع توص ف هرچ

تیـو  بـا تیـویر پایـانی     شود؛ بـه شناسانه از ای  تیویر ن ز حاصل میالتذاذ زیبایی

کنـد. دایـره نمـاد تـداو  و     وکمال به دور تود ترس م میای تما گردش عقاب که دایره

عنـوان عنیـری از   از در ،سمان و قبول زیست عقاب بـه تکرار است؛ تداو  و تکرار پرو

 وجود داشته باشد.   بایدطب عت که همواره 

 زیستعنوان جزئی از محیط. فهم زبان حیوانات به1ـ4ـ4

توانـد بفهمـد دنبـال چـه هسـتند و چـه چ ـزی        س نا حتی با نگاه کردن به ح وانا  می

 تواهند:  می

سـر برگردانـد. سـهراب گفـت: داره      گرگ از صصرة صاف و بزرگی بـاو رفـت و  

گرده. سهراب پرس د: تو از کجـا  قراره، دنبال جفت میکنه. س نا گفت: بین گا  می

 دونی؟می
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 هاش.ـ از زوزه

 کشهـ اون که زوزه نمی

 کشه.ـ حاو می

هایش را دور دهانش ح قه کرد. صدایش کـه شـب ه زوزة گـرگ بـود در     س نا دست

رة صاف را تـا انتهـا رفـت و دوبـاره برگشـت. سـ نا       دشت برفی پ چ د. گرگ صص

دوباره همان صدا را تکرار کرد. گرگ سرش را تکان داد و از سنگی به سن  دیگر 

جه د. کمی نزدیک ،مد. دوباره سرِ جای اولش برگشت. باوی سن  ایستاد. سرش 

 (.  161اش تا ،ن دورها رفت )همان، را باو گرفت و زوزه کش د. صدای زوزه

شـود، نـوعی   کرا  در داستان تکـرار مـی  ی  عمل فهم زبان ح وانا  و لذ  ناشی از ،ن که بها

رساند که در تدمت نشان دادن ابعـاد شصیـ تی اسـت.    پ وندیافتگی شصی ت با طب عت را می

شـود. او نگـاه   های شصی تی س نا در پ وند با طب عت روش  مـی به عبار  دیگر، یکی از جنبه

حتـی از نگـاه دیگـر    عنـوان جزئـی از طب عـت( دارد.    ای به ذا  ح وانـا  )بـه  نهگرایازیبای بو 

گراست و هم   گرایش بـه طب عـت   ها طب عتهای داستانی ن ز، س نا ب ش از  دیگر شصی تشصی ت

. ای  برتـری را تعامـل بـا طب عـت بـه او داده اسـت؛       باعث شده دیگران با دیدة برتری به او بنگرند

های داستان ن ـز بـه ،ن اقـرار    هاست و شصی تی احترا  و فهم کردن زبان ،نتعام ی که از رو

 نگرند.  کنند و او را به چشم احترا  میمی

شـه.  گـی بـاد بهـت گفـت، مـ  بـاور  مـی       موجود غریبی هستی ترکم ! وقتی می

فهمی. تو زبـون اون  ست؛ مگه نه؟ اما م  شک ندار  که تو زبون باد رو میمسصره

گم؟ تو اگه بصوای بـا همـۀ جـک و    فهمی. درست میسرمون رو هم میعقاب باو 

زنی. زبونشون رو ب دی؛ مگه نه؟ حامـر  شـرط   جونورای ای  کوهستان حرف می

 (.121: 1612ببند  )افهمی، 

اش را بزایـد و  تواند کرهنمونۀ بارز فهم نگاه و زبان ح وانا  ،نجاست که اسب نمی

دهـد و کـره را   دهد، اسـب را نجـا  مـی   ایی که انجا  میس نا با فهم ای  مسئ ه و کاره

 (.  116ـ110،ورد )رک. همان، دن ا میبه
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 محیطی  . غلبه بر ترس زیست2ـ4

تواننـد بـا   هـا نمـی  مل طی دارد و شصیـ ت برتی از عناصر طب عت ب شتر ترس زیست

ز بـا  ،م ـ زیسـتی مسـالمت  عنوان شصیـ تی کـه نمـاد هـم    ها مونس شوند. اما س نا به،ن

فهمـد و بـرای   زیست را ن ز میح وانا  و طب عت است، زبان ای  دسته از عناصر مل ط

کند. برای نمونه وقتی که سـهراب  ها تالش و تقالی زیادی میارتباط برقرار کردن با ،ن

دهد )رک. قید ش  ک به گرگ تاکستری را دارد، س نا با نعره زدن، گرگ را فراری می

رود کـه بـا   ی س نا برای برقراری ارتباط با گرگ تا جایی پ ش میها(. تالش121همان، 

هـایش را روی لـب گذاشـت و    سـ نا انگشـت  »شود: سو  زدن، گرگ به او نزدیک می

« شده در ش ب گذاشت و بـه پـای   غ ت ـد   سو  زد. گرگی با تردید پا روی برف جمع

دنش را دسـت  سـ نا سـر و گـر   »کشـد:  ( و حتی بر سر و گردنش دست می612)همان، 

و گـرگ بـا   « چـی شـده؟ ،را  بـاش!   »زنـد:  ( و با گرگ حـرف مـی  616)همان، « کش د

گرگـی ب ـرون غـار    »کنـد:  شود و ه چ احساس ترسی نمـی های س نا وارد غار میحرف

 (.610)همان، « مانده بود. صدایش زد. ح وان روی سر و س نه تم شد و تو ،مد

فقـط ترسـی بـرای سـ نا     بو  است، نـه تری  عناصر زیستگرگ که یکی از ترسناک

 نوعی ب انگر یکی شدن س نا با گرگ و رفت  با ،ن اسـت. ندارد، ب که پایان داستان ن ز به

نگرنـد؛  های دیگر داستان ن ز ای  واقعه را باور دارند و با دیدة شک به ،ن نمیشصی ت

ـ    گویی در منطق جهان واقع، زیست  انسان بـا سـرکش   رممک  تـری  عنیـر طب عـت غ 

 ن ست.

گ  یـه  دانم واهلل! میسهراب پرس د: چی به سر س نا ،مد؟ ....  مژیک گفت: چه می

ها تـوی ای کـوه دیوانـه گـم شـدن و      جوان غریب بود که توی کوه گم شد. ت  ی

کـرد. مژیـک گفـت:    وقت هم ازشان تبری نشد. سهراب گفت: س نا فـر  مـی  ه چ

شب برفی سوار اسـب سـ اه شـد و     گ  یکگی. اویی که مرد  ازش میراست می

گـ   دانی. مرد  مـی ها اویه با تودشان بردن. تو نمیگ  گرگتوی کوه گم شد. می
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ان. سـوران ا فقـط   ها بود. ای باورشانه. گفتم که مرد  اینجا ترافـاتی او همزاد گرگ

 (.  126ـ121تانست  جنازة یخ زدة اسبَ پ دا کن  )همان، 

ــه کــه   ــ  جم  ــرد  این»گفــت  ای ــاتیم ــان « انجــا تراف ــرای مژیــکاز زب ، فقــط ب

باورپذیرکردن رتداد داستانی است، وگرنه تودم مژیک ن ز ای  واقعه را باورپذیر دانسته 

ها و و ،ن را قبول کرده است. به عبار  دیگر، نلوة زیست  س نا و تعامل او با شصی ت

هـا را  او توسط گـرگ  ها مانند مرگ و یا حتی تورده شدنطب عت پ رامون، دیگر انگاره

ها و باورها قرار گرفته، همزاد بودن س نا با گـرگ  حاش ه رانده و ،نچه که کانون توجهبه

زیست است. ای  گفتمان بر،مـده از تعامـل شصیـ ت بـا     عنوان یکی از عناصر مل طبه

ها صادر کـرده اسـت. نـوع    طب عت است و طب عت جواز چن   باوری را برای شصی ت

شناسانۀ س نا به ح وانا  و درکل طب عت پ رامون، یکی از دوی ی اسـت کـه   نگاه زیبایی

ها داده است. ،نچه س نا در طب عت و ح وانـا  اطـراف   ای  باور و ب نش را به شصی ت

ب ند، جز زیبایی ن ست. برای او دایرة دولتـی عقـاب بـا ،زادی عقـاب و قبـول      تود می

واسطۀ اجزا و عناصـر ،ن معنـا   و طب عت ن ز بهشود زیست ای  گونۀ ح وانی معنادار می

های انسان است، با قرار گـرفت  تمـا    یابی که یکی از ویژگییابد. برای نمونه، جهتمی

عم کردی است که او را برای حرکت در ملـ ط  »پذیر است و اجزا در جای تود امکان

جـود دارد کـه سـ نا    هـایی و (. در ای  داستان، مکان124: 1610)پرتوی، « سازد،ماده می

هـا را  های موجـود در ،ن، ،ن دل ل نزدیکی بس ار زیاد با طب عت و فقط از طریق نشانهبه

وارد اسـت  گ رد؛ ای  درحالی است که س نا تـازه مناطق انس می کند و با ،نشناسایی می

ی اشناسـایی، پایـه  »انـد.  تر از او در ،ن منطقه بـوده ها بس ار پ شو تعدادی از شصی ت

جا(. برای نمونه ورود او به طب عتی )همان« برای حس تع ق داشت  انسان به مل ط است

های موجود العبور، فقط از رهگذر نشانههایی بس ار صعبهم با گذشت  از مکانبکر، ،ن

دانسـتم کـه بایـد    س نا ....  گفت: ت  ی گشتم. می»در طب عت برای او م سر شده است: 

سـف د اینجـا را بهـم نشـان داد؛ بـا      م کجایه تا باوتره عقـاب گـردن  دانستباشه. اما نمی
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کرد . هی از ج ـو چشـما    جفتش. ردّ پروازشان را گرفتم و ،مد  اینجا. هی گمشان می

 (.244ـ111: 1612)افهمی، « شدندور می

نشـده از طریـق تجربـۀ    یابی و رس دن بـه طب عتـی بکـر و تجربـه    درحق قت جهت

نا ممک  شده است. فهم او از طب عت به تود طب عت بسته است مل طی برای س زیست

شـود  و طب عت در وجود او درونی شده است. حتی در ادامۀ سصنان س نا، مشصص مـی 

است؛ جزئی از وجود اوسـت  برد، امری کامالً درونی شده ها نا  میهایی که از ،نعقاب

 و در چشمان او همواره وجود دارد. 

هـای سـ نا   ع ی به چشـم شان. ملر ب نیچشما  ن گاه ک ، می س نا گفت: نترس به

انتهایی شده بود بـرای پـرواز دو عقـاب    ها وسعت بیت ره شد. زم نۀ تاریک چشم

هایی که زیر نور شدید مهتاب کوچک شده بـود،  سف د. دو پرنده دور مردمکگردن

 .(244گشتند. در هر چشم یک عقاب به پرواز در،مده بود )همان، می

بودگی است؛ استلالۀ طب عـت در  پردازی ب انگر نوعی نگاه یکیای  نوع شصی ت 

گرایانۀ شصی ت به ذا  طب عت در کنار قبـول زیسـت دیگـر    شصی ت. نگاه زیبای بو 

هـا، همگـی باعـث شـده اسـت شصیـ ت سـ نا بـر         ها و تشصص بصش دن بـه ،ن گونه

 دست ،مده است.  او با طب عت بهنوعان تود برتری تاصی داشته باشد که از تعامل هم

 . طبیعت، عامل اصلی قدرت و فراتر بودن شخصیت اصلی داستان4ـ4

تری  های ب ند و پربرف ،ن یکی از پررن در ای  رمان، طب عت غرب کشور با کوهستان

کند. صـدای ملـ ط   عناصر داستانی است که صدای تا  تود را بر داستان تلم ل می

  واقع ت است که هر شصی تی نتواند با مل ط کـه اینجـا ب شـتر    در ای  رمان گویای ای

طب عت در معنای عا  ،ن است، تو بگ رد و یکی شود، ملکو  به مرگ و نابودی است. 

به عبار  دیگر، صدای مل ط از نوع صداهای سف د است که دیگر صـداها را در درون  

یی اجـازة شـن دن دارد کـه    افکنـد. فقـط صـدا   ها پرتو میکند و بر تما  ،نتود ملو می

عنـوان یکـی از عناصـر    همگا  و همراه با صدای طب عت باشد. اگـر صـدای گـرگ، بـه    
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،فـری  ن ـز هسـت، شـن ده نشـود، اگـر تمـا  کوهسـتان بـاوجود          بو  کـه تـرس  زیست

العبور بودن و سرمای سصت و سوزانش درک نشود، اگر همگامی و همراهـی بـا   صعب

ز روی ملبت و ن کی نباشد، شصی ت ملکو  به نـابودی  های مل ط اها و ب ندیپستی

شـود کـه ،نچـه باعـث تعـالی      هـای سـ نا مشـصص مـی    است. با دقت در گفتار و کنش

شصی ت او شده و او را نزد اطراف ان توب و موجه ج وه داده، پ ونـدی اسـت کـه بـا     

ند بفهمند که تواندانند، اما نمیها هم میطب عت برقرار کرده است. ای  نکته را شصی ت

دست ،ورده است. در بصشی از داسـتان، سـ نا بـه    چطور و چگونه س نا ای  قدر  را به

 کند:گ رد، اشاره میقدرتی که از طب عت می

 گ ریم.توانه. ما هرچی که وز  باشه از طب عت یاد میطرفای ما کسی کتاب نمی

 ده؟ ـ .می ب:  طب عت به شما چی یاد می

ره کرد که در مس ر نگاه می ب بود. گفت: ،ن پشت، نزدیک ،ب، س نا به سمتی اشا

ش رو ،د. اگـه جوشـانده  ترش گل گاوزبان درمـی ،د. ،ن طرفگ اه تشصاش درمی

کنـه فرامـوش   تر بصوابی. کمکـت مـی  کنه راحتکنه. کمکت میبصوری ،رامت می

 (.226: 1612کنی؛ ببصشی )افهمی، 

س نا در قالبی تع  می ،ن را به شصیـ ت  ای معنوی است و که نکته« بصشش»عمل 

شـود.  کند، با تک ه بر عناصر طب عـت و برگرفتـه از تـود طب عـت ب ـان مـی      گوشزد می

های معرفتی س نا طب عت است. از طب عت ،موتته اسـت  تری  پایهبنابرای  یکی از اص ی

 طـی  ملکند. به عبـار  دیگـر، سـواد زیسـت    های طب عت ن ز عمل میو برمبنای ،موزه

دهد که طب عت را بفهمـد، تفسـ ر کنـد و بـا ،ن ارتبـاط      شصی ت به او ای  امکان را می

 ها برتری یابد. برقرار نماید و درنهایت از طب عت قدر  بگ رد و بر دیگر شصی ت

هـا در ایـ  داسـتان فیـل مشـترک      نکتۀ جالب توجه درمورد ارتبـاط شصیـ ت  

 طی یکی از مباحثی است که در متـون  ملهاست که همانا طب عت است. ترس زیست،ن

شـود،  کند. ای  ترس وقتی که با ترس موقع تی ،م صته مـی ادب ا  پایداری ج ب نرر می

دهد. بـا درک کـردن سـردی بـاد و وزش ،ن و همچنـ        ب ش از پ ش تود را نشان می
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 ،ورد، ماننـد وجـود مـی  هایی که به،م صت  ای  سردی با شرایط دشوار مل طی )و امکان

بـردن از شـرایط دشـوار     ناتوانی در مقاب ه با دشم ، جسـور شـدن دشـم  بـرای بهـره     

ها ب ش از پ ش ن ازمند ارتباط برقـرار کـردن بـا    مل طی و حم ه کردن( شصی تزیست

کنند زبان مشترکی ب ابند. طب عـت بـرای ارتبـاط برقـرار کـردن،      شوند و سعی میهم می

تواهنـد سـصنی بگوینـد یـا طـرح      ا مـی هـ هاست. هر وقت شصیـ ت فیل مشترک ،ن

کنند؛ چراکه طب عت زبان مشترک و قابـل  ای کنند، از طب عت و موقع ت شروع میمسئ ه

 هاست. فهم ،ن

هـای گشـاد و   حـالی لـب  حس   مثل هم شه ،را  بود. بـا دیـدن صـابر لبصنـد کـم     

از  ومعوجش را ازهم گشود. انگار عمد داشت صابر را نگاه نکنـد. گفـت: پـای ز   کج

راه رس ده. صابر دستی به ریش انبوهش کش د. گفت: ب ه. حس   گفت: پای ز اینجـا  

رو،  ت  ی سرده. سرما ب داد می کنه. صابر گفت: مث سمرو. حس   گفت: ب ه مث سـم

م شان، مث چارب ـد. و سـاکت شـد ....  صـابر گفـت: شـن د        مث زیوه، مث چال

،ره؟ )افهمـی،  پ ـر ،د  رو درمـی  گ  زمسـتوناش  سوران زمستونای سردی داره. می

 (.  261ـ260: 1612

،نچه ای  بصش را در ارتباط با شصی ت اصـ ی داسـتان، سـ نا، برجسـته و معنـادار      

گرایی اوست. چون شصی ت س نا با طب عت پ وند یافته است کند، هم   برعد طب عتمی

ه ایـ  دو بـا هـم    کند و وقتی کـ ها را ن ز توب درک میفهمد، موقع تو زبان ،ن را می

کند. به عبار  دیگر، فهم زبان ها را به تود ج ب میشود، نگاه دیگر شصی تیکی می

طب عت توسط س نا در مکانی که زبان طب عـت بسـ ار مهـم اسـت و بـر کـنش و مـنش        

سـازد؛ زیـرا   ها تیث ر بسزایی دارد، شصیـ تی برجسـته و متعـالی از سـ نا مـی     شصی ت

دامـان  بـه زبان طب عت و نلوة تعامل با ،ن ناگزیرند دسـت  های دیگر برای فهمشصی ت

س نا شوند. به عبار  دیگر، شصی ت س نا با طب عت در،م صته و هم   ،م صتگی باعـث  

 تعالی شصی ت او شده است.  
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 زیست  . تشخص و هویت بخشیدن به محیط4ـ4

شـده   هـا ب ـان  هویت بصش دن به ارکان طب عت از مواردی است که از زبـان شصیـ ت  

انگاری یا همان تشص ص است. اینکه کـوه دیوانـه   بصشی از نوع انساناست. ای  هویت

گـذارد، جـدا از نـوعی بـاور )هرچنـد ،ن را      ها تیث ر مـی است و بر سرنوشت شصی ت

بایـد جـای درسـتی    »ترافی بدان م( مؤید نوعی هویت قائل شدن برای کوه ن ز هسـت:  

کـس  ریـزه، جـایی کـه همـه    مۀ دردَ به جـانش مـی  ایستاده باشی؛ جایی که کوه، ،نجا ه

(. ای  نوع تشص ص و هویـت قائـل شـدن    106)همان، « دانه، باید ،شنای کوه باشینمی

کوهسـتان ت  ـی بزرگـه. توشـلال     »تر اسـت:  برای ارکان طب عت از نگاه س نا برجسته

 (.  221)همان، « شه صبح زود یکی ب اد حالش رو بپرسهمی

داند که ن ازمند دلجویی و تفقد است. از دید او، طب عت انسان می او طب عت را مانند

سـاتت تـود یعنـی پـذیرش     زبان دارد که باید ،ن را فهم د و قبول ای  نکتـه در ژرف 

 ها و معناداری رتدادهای طب عت. دولتمندی کنش

صـلبت  بصشی س نا به طب عت، توجه او به گرگـی و هـم  ای دیگر از شصی تنمونه

 اوست:   شدن با

سر گذاشت و نرس ده به ح وان از حرکت بازایستاد. صبر کرد تا س نا دشت را پشت

از تپۀ تاکی که رویش ایستاده بود پای   ب اید. س نا گامی به طرفش برداشت. گرگ 

زد. سـ نا  جوان عقب نشست. تون از ملـل بریـدگی گـوش راسـتش ب ـرون مـی      

قرارش کرده بـود  ن نشسته بود، بیهای گرگ جواتر شد. ترسی که در چشمنزدیک

و فرصت ل س دن تون روی پوزه را به او نداده بود. س نا دستش را به طرف ح وان 

زتمی دراز کرد و تواست که زتمش را لمس کند. گرگ پارس کرد. .س نا گفت  

،را  باش ،رامش باش! چی شده؟ تـو بـا چـی درگ ـر شـدی؟ بهـم بگـو )همـان،         

 (.  221ـ226

فقـط بـا او    گرگـی شود که دنبال ،ن برود. ا برای فهم گرگی باعث میکنجکاوی س ن

ای را بـه او بفهمانـد. سـ نا در ادامـه ع ـت      کند نکتههایش سعی میانس دارد و با کنش
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سـنگرهایش  شود و ،ن همانا پ دا کردن جنازة یکی از هـم های گرگی را متوجه میکنش

،لـود  شکافته شدن گوش گرگی و تـون ها به مرتیی رفته و دل ل است که به ت ال ،ن

بودن ،ن ن ز دفاع از ای  جنازه دربرابر س ل کفتارها بوده است و درنهایت بـاتبر کـردن   

دنبال تود کشاندن او برای پ دا کردن جسد. تعامل س نا با گرگـی باعـث شـده    س نا و به

تـاطر   که بهفقط توی درندگی تود را درمقابل او کنار بگذارد، باست که ای  ح وان نه

 رز  او ن ز شود.س نا حتی مانع دریده شدن جنازة هم

 . نتیجه4

حاصل سص  ای  است که طب عت در ای  رمان صدای سـ طه دارد. بـه عبـار  دیگـر،     

منزلـۀ امـری فرادسـت عمـل کنـد، نـه       مکان رتدادها باعث شده است کـه طب عـت بـه   

کـه هرکسـی بـا طب عـت      صور  ممنی گویای ایـ  اسـت  فرودست. هم   نکته ن ز به

همسو باشد، پ روز است و هرکسی که زبان طب عت را نفهمد، ملکو  به نابودی و مرگ 

است. ای  رمان براساس پ وند شصیـ ت بـا طب عـت شـکل گرفتـه اسـت. رتـدادهای        

شصی ت اص ی )س نا( فقط در سایۀ فهم طب عت و نقش قائل شدن بـرای ،ن پـذیرفتنی   

ها شده اسـت  ت عامل تفو  و برتری او بر سایر شصی تاست. پ وند شصی ت با طب ع

اند و معتقدند او زبان طب عت را )با تما  دایرة ها ن ز بر ای  نکته واقفو دیگر شصی ت

فهمد. س نا برای طب عت تشـص ص و هویـت قائـل اسـت و رتـدادهای      معنایی ،ن( می

ارد. او طب عـت را  هایی است که دایـرة دولتـی تـا  تـود را د    طب عت در حکم نشانه

نـوعی اسـتلالۀ او در   پـردازی سـ نا ن ـز بـه    داند و پایان باز شصی تبهتری  پناهگاه می

 رساند. پدیدار طب عت برای او جز ت ر و توبی ن ست.طب عت را می

 هانوشتپی
1. Ecofeminism 
2. Edward Wilson 

ت. اگر شصی تی با نـا  و  های فهم مصاطب از وقایع داستانی اسها یکی از راهگذاری شصی تنا  .3

شصی تی دیگر با نا  تانوادگی شناسـانده شـود و در روایـت داسـتان ن ـز قـرارداد تاصـی بـ           
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ها وجود نداشته باشد، فهم و گذاری ،نها با نا ها و پایبندی تاصی در معرفی شصی تگذارینا 

ا  و برتی دیگر بـا نـا    ها با نشود. در ای  رمان، برتی از شصی تدریافت رمان بس ار سصت می

رود؛ بدی  معنا که های رمان از ب   میشوند و ای  قرارداد در برتی از بصشتانوادگی معرفی می

شوند و حتی برتـی دیگـر   ها گاهی با نا  و گاهی با نا  تانوادگی شناسانده میبرتی از شصی ت

تـر بـا نـا  کامـل     ه پـ ش شود و ای  درحالی است کصور  اتتیاری ذکر مینامشان شکسته و به

 اند.معرفی شده

4. Norberg-Schulz 
تیت ر افتادن فهم طب عـت و اجـزای ،ن بـرای شصیـ ت     معنای بهتع  ق در نگرش طب عتی به .5

تواند بـه درک و  دل ل مشکال  و موانع دیگری که وجود دارد، نمیاست؛ یعنی شصی ت به

 افتد.تیت ر میبه طب عت به دریافتی از طب عت دست یابد و به هم   دل ل معرفت او

6. Dartigues 

 منابع
«. روایت درتت گالبی؛ ترجمان امکـان و ام ـد  (. »1611س د، موناسادا  و ،یدی  ک صایی )،ل

 .  61ـ21. صص 21. ش ادب ا  پارسی معاصرنشریۀ 

. گـروه مترجمـان بـه سرپرسـتی فـردوس      مل طـی شناسـی زیسـت  زبـان (. 1611است بی، ،رن )

 ران: نشر نویسۀ پارسی.زاده. ته،قاگل

 . تهران: نشر سورة مهر.سرد سوران(. 1612افهمی، جواد )

 . تهران: پژوهشگاه ع و  انسانی و مطالعا  فرهنگی.گرانقد بو (. 1612پارساپور، زهرا )

گرایانۀ ادب ا  فارسی(. تهـران:  مقاو  در نقد بو )مجموعه ادب ا  سبز(. 1611) ـــــــــــــ

 و  انسانی و مطالعا  فرهنگی.پژوهشگاه ع 

توانش اکوفم ن ستی رمـان انـدوه جنـ  بـا     (. »1616) پور و دیگرانر، زهرا، ربابه ق یپارساپو

 .  21ـ1. صص 1. د (نامهویژه) پژوهشنامۀ زنان«. تک ه بر رابطۀ فرهنگی و نمادی 

ر ،ثـار هنـری   تهران: مؤسسۀ تیل ف، ترجمه و نشـ  پدیدارشناسی مکان.(. 1610پرتوی، پروی  )

 مت .

نشـریۀ ادب ـا    «. گرایی رمـان جـای تـالی سـ وچ    نقد فمن ستی بو (. »1611پورقریب، بهزاد )
 .  60ـ11. صص 21. ش پارسی معاصر
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. گرد،وری، مقدمه و ویرایش دکتر زهرا پارسـاپور.  گرادربارة نقد بو (. 1612جمعی از مؤلفان )

ان: پژوهشـگاه ع ـو  انسـانی و مطالعـا      مترجمان: عبداهلل نوروزی و حس   فتلع ی. تهر

 فرهنگی.

ترجمۀ دکتـر ملمـود نـوالی. تهـران: سـازمان       پدیدارشناسی چ ست؟.(. 1616دارت ک، ،ندره )

 ها.مطالعه و تدوی  کتب ع و  انسانی دانشگاه

«. زیسـت ادبـی: نرریـه و روش   بـو  نشـانه (. »1611شع ری، حم درما و فاطمه س دابراه می )

 . 126ـ11. صص 06. ش ادبینقد  فی نامۀ

گرایانه بر چند سروده بررسی ساتتارشکنانۀ فرهن  و طب عت: نقدی بو (. »1611ن ازی، نوذر )

 .  022ـ041. صص 21. ش ادب ا  پارسی معاصرنشریۀ «. از سهراب سپهری

ــزة زیســتدر جســت(. 1611وی ســون، ادوارد ) . ترجمــۀ کــاوه گرایــیوجــوی طب عــت؛ غری

 ان: نشر نو.ال هی. تهرف ض
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