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در آثار ادبی معاصر، طبیعت به عنوان عنصری کنشــگر - خواه مثبت و خواه منفی - به شــمار می آید و همچون دیگر 
عناصر دارای نقشــی تأثیرگذار اســت. در ســال های اخیر برخی از نظریه پردازان حوزة ادبیات تطبیقی، ضرورت توجه 
به محیط زیســت را در آثار خود یادآور شــده اند و برای مطالعه در این زمینه، رویکردی تازه در حوزة نقد ادبی پدید 
آورده انــد. در ایــن رویکرد به ارتباط متقابل محیط زیســت و متن ادبی پرداخته  می شــود و چگونگی انعکاس محیط 
زیســت در اثر ادبی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر سه داستان از بیژن نجدی بر اساس رویکرد 
زیست محیطی بررســی شده   است. در این داستان ها طبیعت به صورت موجودی کنشمند تصویر شده است و »دیگری« 
فعالی به شمار  می آید و رابطه ای متقابل میان رفتار آدمیان و زیست بوم اطرافشان برقرار  است. نجدی طبیعت را همچون 
شخصیتی کنشمند در داستان های خویش به تصویر کشیده  است که گاهی در پیش برد روایت، نقشی عمده  بر عهده دارد 
و گاهی موجب آفرینش ادبی و پیدایی صور خیال در متن می شــود. البته در داســتان های نجدی جنبة آفرینش ادبی بر 

اساس رفتارهای طبیعت از بسامد باالیی برخوردار است.
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زندگـی در جوامع مـدرن موجب 
شـده اسـت تا ميزان ارتباط افراد 
بـه حداقـل  زيسـت  بـا محيـط 
برسـد و گويـی محيـط زيسـت و اقليمـی كـه افـراد در 
آن زندگـی می كنند به دسـت فراموشـی سـپرده شـده 
اسـت و جـای خـود را به محيط زيسـت مصنوعـی داده 
اسـت. بـا ظهـور ديدگاه هـای تـازه در حـوزة انديشـه و 
روابـط انسـانی، توجـه بـه طبيعـت نسـبت بـه قـرون 
گذشـته بسـيار كم رنگ شـده اسـت و طبيعت همچون 
موجـودی تلقـی می شـود كه بايـد پاسـخگوی نياز های 
افزون خواهانـۀ آدميـان باشـد و رابطـۀ ميـان انسـان و 
مسـالمت جويانه  هم زيسـتی  رابطـۀ  يـك  از  طبيعـت 
بـه رابطـه ای اسـتثماری و رفتاری دشـمنانه بدل شـده 
 اسـت و توجـه انسـان ها بيشـتر معطـوف بـه طبيعـت 

خودسـاخته و مصنوعـات بشـری اسـت.
بی توجهی به طبيعت در قرن حاضر تا جايی پيش رفت 
كه طبيعت در معرض نابودی قرار گرفت و با آلودگی های 
فراوانـی روبه رو شد. »بحـران زيسـت محيطی همچنين 
حاصل عريان كردگی جنگل ها و منابع طبيعی، انقراض 
بي رحمانۀ گونه های گياهی و جانوری و انفجار جمعيت 
انسانی است كه فراتر از قابليت زمين برای حفظ و تأمين 

آنهاست« )آبرامز، 1387: 112(.
زيست محيطی  مشكالت  بيشتر  هرچه  آشكارشدن  با 

و تأثير روزافزون آن بر زندگی انسان ها، عده ای تالش 
كرده اند تا به طبيعت توجهی ويژه  كنند و با شيوه های 
گوناگون، نظر ديگران را به اين موضوع جلب نمايند. يكی 
از راه های آشتی انسان ها با طبيعت، انعكاس طبيعت و 

مسائل مرتبط با آن در آثار ادبی است. 
در ادبيـات كهـن فارسـی توجـه بـه مظاهـر طبيعـی، 
بـه شـمار   فارسـی  از مهم تريـن عناصـر شـعر  يكـی 
می آيـد و بخش هـای آغازيـِن بيشـتر قصايـد فارسـی 
بـه وصـف محيـط پيرامـون شـاعر اختصـاص يافتـه 
اسـت و در غـزل نيـز عناصـر طبيعی حضـوری پررنگ 
دارنـد. البتـه بايـد توجه داشـت كـه توجه بـه طبيعت 
در ادبيـات كالسـيك و ادبيات مـدرن، تفاوتی بنيادين 
بـا يكديگـر دارد. در ادبيـات گذشـتۀ ايـران، طبيعـت 
همچـون موجـودی ايسـتا و منفعـل در برابـر شـاعر 
قـرار دارد كـه بـه كار توصيـف می آيـد و گاهـی ايـن 
توصيـف برخاسـته از خيـال شـاعر اسـت، نـه توجه به 
عنصـر واقعـی در طبيعـت. در آثـار كهن ادب فارسـی، 
محيط زيسـت عنصری محسـوب می شـود كه توصيف 
آن بـر زيبايـی اثر می افزايد و در راسـتای هدفی به كار 
گرفته می شـد كه شـاعر يا نويسـنده در ذهن داشـت. 
در واقـع، مظاهر زيسـت محيطی نقشـی كنشـگرانه در 

آثـار ادبـی كهن نداشـتند. 
در ادبيات مدرن فارسی نگاه به طبيعت دچار تغييراتی 

مقدمه
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نقشی  امروزی،  نويسندة  و  و شاعر  است  اساسی شده 
و  می گيرد  نظر  در  خود  آثار  در  طبيعت  برای  فعال 
طبيعت به عنوان عنصری كنشگر - خواه مثبت و خواه 
منفی - به شمار می آيد و همچون ديگر عناصر دارای 

نقشی تأثيرگذار در اثر ادبی است.
در سـال های اخيـر برخـی از نظريه پردازان حـوزة ادبيات 
تطبيقـی، ضرورت توجه به محيط زيسـت را در آثار خود 
يـادآور شـده اند و رويكـردی تازه در حـوزة نقد ادبی پديد 
آورده انـد. از ميـان ايـن پژوهشـگران می تـوان از ويليـام 
روكـرت1 نـام بـرد كـه در سـال 1978 اصطـالح »نقـد 
زيسـت محيطی« را ابداع كرد )پارسـاپور، 1391: 8(. اين 
رويكـرد در نقـد ادبی، به ارتباط متقابل محيط زيسـت و 
ادبيـات می پردازد و كيفيت انعكاس محيط زيسـت را در 

اثـر ادبـی مورد بررسـی و تحليل قـرار می دهد. 
در پژوهش حاضر سه داستان از بيژن نجدی بر اساس 
رويكرد زيست محيطی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. 
اين داستان ها طبيعت به صورت موجودی كنشمند  در 
می آيد.  به شمار   فعالی  »ديگری«  و  است  تصوير شده 
طبيعت در اين داستان ها به پيش برد روايت و ايجاد تخيل 
و صور خيال و همچنين عنصر شاعرانگی، كمكی شايان 
می كند و همچون شخصيتی در كنار ديگر شخصيت های 

داستان به ايفای نقش می پردازد.
1. William Rveckert

از  يـك  زيسـت محيطی  نقـد 
نقـد  در  جديـد  رويكردهـای 
تطبيقـی اسـت كـه در چنـد 

سـال اخير مورد توجه پژوهشـگران قرار گرفته  اسـت و 
آثاری در اين زمينه منتشـر شـده اسـت كه در ادامه به 
معرفـی  آنهـا پرداخته می شـود: 1. »بررسـی بوم گرايانۀ 
باشـبيرو، اثـر محمـود دولت آبـادی« )حبيبی نسـامی، 
1393(؛ كـه اين داسـتان را از منظـر چگونگی پردازش 
مـكان و تأثيـر محيـط در روند داسـتان، بررسـی كرده 
اسـت. 2. »نقـد بوم گـرا، رويكـردی نـو در نقـد ادبـی« 
)پارسـاپور، 1391(؛ كـه نويسـنده بـه بررسـی ماهيت 
ايـن گونـه از نقـد ادبـی پرداختـه و ابعـاد آن را معرفی 
كـرده اسـت. 3. »انتروپـی در طبيعـت و جامعـه در 
آن  در  كـه  1393(؛  )پارسـاپور،  گيله مـرد«  داسـتان 
بـه بررسـی نقش طبيعـت و چگونگـی انعـكاس آن در 
داسـتان گيله مرد از منظر رويكرد بوم گــرايانه پرداخته 
شـده اسـت. 4. »خوانـش بوم گرايانـه از داسـتان كوتاه 
درخـت گالبی نوشـتۀ گلـی ترقـی« )نيـازی، 1394(؛ 
كـه نقـش يـك درخـت در پيش بـرد رونـد داسـتان 
از منظـر بوم گرايانـه را بررسـی كـرده اسـت. 5. »نقـد 
بومگرايانـۀ دفتر شـعر از زبـان برگ سـرودة محمدرضا 
شـفيعی كدكنی« )بشيريان و شايان سرشـت، 1396(؛ 
كـه نويسـندگان بـه بررسـی مفهـوم طبيعـت در نـگاه 

پيشينة پژوهش
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زيسـت محيطی  نقـد  رهگـذر  از  كدكنـی  شـفيعی 
پرداختــه اند. 6. »مضاميـن زيسـت محيطی در اشـعار 
گيلكـی براسـاس رويكـرد نقـد بوم گـرا« )كيان پـور و 
فيضـی، 1396(؛ كـه نويسـندگان بـا تأكيد بـر اهميت 
اشـعار  در  موجـود  زيسـت محيطی  مضاميـن  مـكان، 
بوم گرايانـۀ  »نقـد   .7 كرده انـد.  بررسـی  را  محلـی 
رمـان پريبـاد نوشـتۀ محمدعلـی علومـی«  )زارع كهن 
و حيـدری، 1397(؛ كـه ايـن رمـان را از نظـر ميـزان 
توجـه نويسـنده بـه محيـط زيسـت و جايـگاه محيـط 
زيسـت در نظـر نويسـنده، مـورد بررسـی قـرار داده 
اسـت. 8. »نگاهـی بـه مجموعه داسـتان تـرس و لرز از 
نظـر نقـد زيسـت محيطی« )حاجی آقابابايـی، 1398(؛ 
كـه نويسـنده بـا نـگاه بـه يـك مجموعـه داسـتان از 
غالمحسـين سـاعدی سـعی كرده اسـت نقش محوری 
محيـط زيسـت )دريـا( را در زندگـی افـراد و حـوادث 
آنهـا روی می دهـد، مشـخص  بـرای  اتفاقاتـی كـه  و 
كنـد. 9. »نگاهـی بـه داسـتان عافيتـگاه از منظـر نقد 
زيسـت محيطی« )صالحـی، 1398(؛ كـه نويسـنده بـر 
آن بـوده اسـت تا نسـبت محيط زيسـت به عنـوان يك 
موجود كنشـمند را با احواالت روحی شـخصيت اصلی 
داسـتان مـورد بررسـی قـرار دهـد.10. »هويت هـای 
مكانی شـده: مطالعـۀ فيلـم درخـت گالبـی بـا رويكرد 
نقـد زيست محيطی«)سـاداتی و سـقازاده، 1398(؛ كه 

نويسـندگان بـا نـگاه بـه فيلم اقتباسـی درخـت گالبی 
و داسـتان كوتـاه درخـت گالبـی سـعی كرده انـد تـا 
نسبت محيــط شــهری به محيــط طبيعی را بررسی 
كننــد. 11. »نقش زيسـت بوم در مفهوم سازی شهادت 
در اشـعار سـلمان هراتـی: پيونـد ديـدگاه شـناختی و 
نقـد بوم گـرا« )عباسـی و پورابراهيـم، 1398(؛ كـه در 
ايـن پژوهـش، نويسـندگان سـعی كرده اند تا بـا پيوند 
موضـوع  زيسـت محيطی  نقـد  و  مفهومـی  اسـتعارة 
مفهوم سـازی شـهادت را بـر اسـاس گزاره هـای موجود 
در طبيعـت تبييـن كنند. 12. »اخالق زيسـت محيطی 
يـا انسـان محوری: بـوم نقـد تطبيقـی بـا نگاهـی بـه 
سـپهری و امرسـون« )ميرزابابـازاده فومشـی، 1399(. 
كـه نويسـنده بـا رويكـرد تطبيقی بـه بررسـی اهميت 
محيـط زيسـت و چگونگی بازتـاب آن در اثر دو شـاعر 
معـروف ايرانـی و امريكايـی پرداختـه اسـت. بـا توجـه 
بـه بررسـی های صورت گرفتـه، پژوهشـی بـر اسـاس 
رويكـرد زيسـت محيطی در نقـد آثـار داسـتانی بيـژن 

نجـدی صـورت نگرفته اسـت. 

چگونگـی كنشـمندی طبيعت 
در داستان هـای »استخری پر 
از كابوس«، »روز اسـبريزی« و 

»می دانسـت كه دارد می ميرد« در اين پژوهش مورد 

                  بيان مسئله



123 123 دوره دوم؛  شماره4؛ زمستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

بررسی قرار گرفته است. اين داستان ها از دو مجموعۀ 
يوزپلنگانی كه با من دويده اند و دوباره از همان خيابان ها 
نوشتۀ بيژن نجدی انتخاب شده اند. در اين سه داستان، 
طبيعت نقشی تأثيرگذار در پيش برد عنصر روايت دارد و 
به عنوان شخصيتی در كنار ديگر شخصيت های داستان، 
دارای كنش است و عالوه بر آن نقشی مهم در ايجاد 

شاعرانگی در متن بر عهده دارد.
داستان »استخری پر از كابوس« دربارة زندگی فردی 
به نام مرتضی است كه پس از بيست سال به شهر خود 
به دليل  بازمی گردد. مرتضی می بيند كه استخر قوها 
تخليۀ گازوئيل و بنزين آلوده شده است و تالش می كند 
تا جان يكی از قوها را نجات دهد، اما به سبب ضربه ای 
مجرم  مرتضی  و  می ميرد  قو  می كند،  وارد  قو  به  كه 

شناخته می شود. 
داستان »روز اسبريزی« دربارة زندگی يك اسب تيزتك 
است كه روزی او را به گاری می بندند و برای باركشی 
از او استفاده می كنند. مدت ها پس از بستن گاری به 
اسب، وقتی گاری را از او باز می كنند، اسب كه ديگر 
به كشيدن گاری عادت كرده  و شيوة معمول خود را 
فراموش نموده  است، ديگر نمی تواند بدون گاری حركت 
كند و به روش گذشته بازگردد. نويسنده برای هرچه 
باورپذيرتر شدن داستان، از راوی اول شخص استفاده 
كرده است و گاهی با ورود به هنگام به متن، توضيحاتی 

را برای خواننده بازگو می كند.
داستان »می دانست كه دارد می ميرد« داستان زندگی 
مردی به نام »طاهر« است كه در حال فرار از دست 
مأموران ژاندارمری خود را به جنگلی انبوه می رساند. در 
جنگل نيروهای ژاندارمری او را با تير می زنند و طاهر 
به جنگل پناه می برد. در اين داستان درختان، زمين 
و عناصر طبيعی چونان انسان سعی دارند تا به طاهر 
برای پنهان شدن از دست نيروهای امنيتی كمك كنند. 
مأموران به طرف طاهر تيراندازی می كنند و او را از پا 
درمی آورند، ولی نمی توانند جنازة او را پيدا كنند، زيرا 

جنگل جسد او را پنهان كرده  است و پس نمی دهد.
به  زيست محيطی  رويكرد  منظر  از  پژوهش  اين  در 
به عنوان عنصری  ابعاد گوناگون نقش طبيعت  بررسی 
كنشمند در كنار ديگر عناصر و به عنوان »ديگری« در 

مواجهه با ديگر شخصيت های داستان می پردازيم.

روش  بـا  پـژوهـش  ايـن 
توصيفی-تحليلی و براساس 
رويكرد نقد زيست محيطی 
ايـن  در  می گيـرد.  انجـام 

روش ابتدا مصاديق مورد نظر از متن گزينش می شود و 
سپس مورد نقد و بررسی قرار می گيرد.

روش پژوهش
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 )1320-1376( نجـدی  بيـژن 
موفق ترين  از  يكی  می توان  را 
نويسندگان جريان داستان نويسی 
مدرن ايران دانست كه با وجود حضور كوتاه مدت در فضای 
ادبی ايران، تأثيری چشم گير بر جريان داستان نويسی پس 
از خود گذاشت. او نويسنده ای ساختارشكن و تجربه گرا 
است. زبان داستان های نجدی آكنده از استعاره و تشبيه 
ايجاد شاعرانگی در  و موجب  است  و ديگر صور خيال 
داستان های وی شده است و تشّخص سبكی در نوشتار 
او پديد آورده  است؛ از اين رو می توان نجدی را بنيان گذار 
داستان نويسی شاعرانه در ادبيات داستانی ايران به شمار 
آورد. نجدی عالوه بر خلق تصاوير به شدت انتزاعی و در 
به اصول  را  پايبندی خود  واقعيت،  و  رؤيا  آميختن  هم 
– به خوبی  داستان نويسی مدرن - و گاهی پست مدرن 
نشان می دهد و ويژگی های اين سبك از داستان نويسی 

در آثار وی به خوبی ديده  می شود.

نقد زيست محيطی يا بوم گرا يكی 
تطبيقی  ادبيات  شاخه های  از 
است كه به مطالعات بينارشته ای 
رويكرد  اين  دارد.  ويژه   توجهی 
زيست محيطی  مطالعات  و  ادبيات  پيوند  موجب  نوين 
شده است. در نقد زيست محيطی به بررسی رابطۀ انسان 

با محيط زيست و در عين حال كيفيت بازتاب مسائل 
زيست محيطی در ادبيات توجه می شود. 

بار  نخستين  را  بوم گرا  يا  زيست محيطی  نقد  اصطالح 
ويليام روكرت در سال 1978 ابداع كرد. در اين گونه 
از نقد به بررسی آثاری پرداخته  می شود كه دغدغه های 
جايگاه  و  نقش  يا  می كنند  مطرح  را  زيست محيطی 
ادبی برجسته می سازند. گالتفلتی2  آثار  طبيعت را در 
عقيده دارد كه »نقد بوم گرا مطالعۀ رابطۀ ادبيات و محيط 
فيزيكی است« )پارساپور، 1390: 15(. در تعريفی ديگر 
می توان گفت كه بررسی تأثيرات محيط زيست و رابطۀ 
ميان انسان و طبيعت در هر متن ادبی، حتی در متونی 
كه در نگاه نخست فاقد جهان غيرانسانی هستند در اين 
گونه از نقد جای می گيرد )حبيبی نسامی، 1393: 99(. 
آنچه در اين رويكرد نقادانه مهم است، چگونگی بازتاب 
محيط زيست در متن ادبی و در عين حال رابطۀ ميان 
انسان و طبيعت است. »نقد بوم گرا ]...[ تنها نقدی است 
كه محيط مصنوعی و اجتماعی كه انسان محور است، در 
مركز توجه آن قرار نمی گيرد، بلكه تمركز آن بر محيط 
زيست طبيعی است« )پارساپور، 1395: 64(. در اين نوع 
نگاه گذشتگان ديگر طبيعت موجودی  بر خالف  نقد، 
منفعل به شمار نمی آيد، بلكه طبيعت و زيست بوم بشری 
همچون شخصيتی كنشمند در پيش برد داستان، كاركرد 

2. C. Glotfelty

دربارة 
بيژن نجدی

نگاهی به
 نقد زیست محيطی
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دارد. »در اين نقد، به تأثيری كه موقعيت بر شكل گيری 
اثر دارد، توجه می شود. همچنين  فرم و محتوای يك 
نحوة ارتباط و تأثير متقابل سه محيط طبيعی، مصنوعی 

و اجتماعی در اثر بررسی می شود« )همان، 64(
در نقد بوم گرا طبيعت به مثابۀ »ديگری« مورد بررسی 
قرار می گيرد؛ ديگری ای كه تا پيش از اين كم   انگاشته 
رويكرد  اين  در  نشده  است.  توجه  بدان  يا  است  شده 
ميان رشته ای، طبيعت به منزلۀ امری كه به كمك آن 
می توان به شناختی از خود رسيد و نوع خوانش از خود 
را تغيير داد، مورد توجه است. تا پيش از نقد بوم گرا، 
انسان »من« برتر بود و طبيعت »ديگری« كم اهميت به 
شمار می آمد، اما با حضور رويكرد بوم گرا، روند تغيير 
به عنوان »ديگری« كنشمند، مورد  می كند و طبيعت 
توجه است و در شناخت بهتر حاالت و روحيات »من« 
نقشی قابل توجه ايفا می كند، تا جايی كه گاهی طبيعت 
رفتار شخص  و  بر سرنوشت، حاالت  مستقيم  تأثيری 
می گذارد. در نقد بوم گرا، محيط زيست به سه دسته 

تقسيم می شود )سلطانی، 1365: 4-6(:
الف. محيط زيست طبيعی، كه دربرگيرندة تمام طبيعت 
در سطح كرة زمين است و بشر در پيدايی آن نقشی ندارد؛

كه  است  مواردی  شامل  مصنوعی،  زيست  محيط  ب. 
ساختمان ها،  مانند  است؛  شده  ساخته  بشر  دست  به 

خيابان ها، جاده ها، سدها و... ؛

و  روابط  دربرگيرندة  كه  اجتماعی،  زيست  محيط  ج. 
مناسبات انسان ها با يكديگر است.

اجتماعی  محيط  گيليپن  آلن  تقسيم بندی  در  البته 
آنچه  به  می شود  منحصر  طبيعت  و  ندارد  جايگاهی 
تصنعی است و آنچه زيست بوم طبيعی به شمار می آيد 

)پارساپور، 1392: 92(.
آنچه در اين تقسيم بندی بايد در نظر داشت اين است كه 
اثرگذاری و اثرپذيری اين سه زيست بوم به قدری زياد است 
كه تفكيك آنها از يكديگر تا حد زيادی ممكن نيست؛ 
به عنوان نمونه، محيط زيست اجتماعی كه دربرگيرندة 
مناسبات اجتماعی افراد است، از محيط زيست طبيعی 
جامعه،  يك  افراد  ميان  روابط  برخی  و  می شود  متأثر 
برگرفته از ويژگی های محيط زيست طبيعی است كه در 
آن  زندگی می كنند. در محيط زيست مصنوعی نيز دخالت 
محيط زيست اجتماعی و طبيعی به خوبی مشهود است 
و تأثير اين دو عامل را به خوبی می توان در ساخته های 

دست بشر مشاهده كرد )اسالم پور، 1385: 41(.
زيست بوم اجتماعی به سبب آن كه از زيست بوم طبيعی 
تأثير می پذيرد دارای اهميت است. اين تأثير در دو حوزة 
زيست بوم  تأثير  است.  بررسی  قابل  روحی  و  جسمانی 
اجتماعی در حوزة روانی به مراتب پررنگ تر و مهم تر است. 
در اين حالت، تأثير »آب و هوا بر فرهنگ، خلق وخو و رفتار 
و عادت های مردم هر اقليم« مورد بررسی قرار می گيرد 
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)پارسـاپور، 1392: 115(. از اين طـريق می تـوان ميـزان 
تأثيرگذاری طبيعت بر ادبيات و هنر آن سرزمين را دريافت.

پژوهشگر  بوم گرا،  نقد  از منظر  ادبی  متون  بررسی  در 
از  برخی  كه  است  پرسش هايی  به  پاسخ  ارائۀ  پی  در 

مهم ترين آنها به شرح زير است:
الف. طبيعت و زيست بوم در روند داستان چه تأثيری 

دارد و چگونه بازتاب پيدا كرده  است؟
ب. جايگاه كنشگری طبيعت در متن چگونه است؟ آيا 

از كنشگران اصلی است يا فرعی؟
چگونه  طبيعت  با  داستان  شخصيت های  ارتباط  ج. 

است؟ آيا او را به عنوان يك »ديگری« می پذيرند؟
د. آيا طبيعت به عنوان »ديگری« توانسته  است به خوانشی 

تازه از خود منجر شود؟ ) مودودی، 0931: 81-21(
از مجموعه پاسخ هايی كه به پرسش هايی از اين قبيل 
داده می شود، می توان نقش و جايگاه طبيعت را در يك 
انواع  انسان و  ادبی به خوبی دريافت و روابط ميان  اثر 

زيست بوم پيرامون وی را تبيين نمود.

داستان پردازان  از  نجدی  بيژن 
تا  كرده  كه سعی  است  معاصر 
با ارائـۀ نگاهـی تازه به طبيعـت 
در داسـتان و كنشـمند كـردن 
آن، سـبكی تازه در داسـتان نويسـی ايـران پديد آورد. 

در پژوهش حاضر سه داستان كوتاه نجدی كه در آنها 
طبيعت و زيست بوم نقش محوری دارد، مورد بررسی 
قرار گرفته است. اين بررسی در دو بخش كنشمندی 
طبيعت و نقش آفرينی ادبی طبيعت بررسی شده است. 
نهايت،  در  و  شده  بررسی  مجزا  به صورت  داستان  هر 

نتيجه گيری به صورت كلی ارائه گرديده است.

در داستان »استخری پر از 
كابوس« محوريت داستان با 
است.  كشته شده  قوی  يك 
در  كه  محيطی  و  قو  اين 

اما  نيست،  كنش  دارای  ظاهر  در  می كند  زندگی  آن 
بيشتر متوجه می شويم كه عنصری كنشمند  با دقت 
است، زيرا موجب ايجاد درگيری برای شخصيت اصلی 
داستان می شود و در تقابل با وی قرار می گيرد. مرتضی 
را به علت كشتن يك قو به كالنتری می برند و بازجويی 
می كنند: »بعد از بيست سال، مرتضی در همان اولين 
روزی كه دوباره وارد زادگاهش شد به جرم كشتن يك 
پا گرفته؛  از  را  بودند كه قوی مرده ای  را ديده  )او  قو 
گردن بلند قو آويزان بود؛ نوک قو روی سفيدی برف 
خط می انداخت( بازداشت شد« )نجدی، 1393: 13(. 

نخستين نقش قو آن است كه موجب بازداشت مرتضی 
می شود. او در نقش »ديگری« در برابر مرتضی ظاهر 

بحث و بررسی

کنشمندی طبيعت
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در  قو  اين  می گردد.  مشكل آفرينی  موجب  و  می شود 
شمار  به  ديگری  نيز  شهر  مردم  و  كالنتری  با  تقابل 
می آيد. ستوان كالنتری عقيده دارد كه كشتن قو جرم 
است و اين قو متعلق به همۀ مردم بوده است و مرتضی 
مجرم است: »بله دستگير شده ... همين طور است كه 
از همين امروز   ... می فرماييد. آن قو مال همۀ ما بود 
برای استخر، پليس گشت می فرستيم ... مطمئن باشيد 

... روز شما هم بخير« )همان، 15(.
قو تبديل به يك ديگری بااهميت و كنش پذير در مواجهه 
با همه می شود تا جايی كه نيروی پليس برای محافظت از 
او وارد می شود. اين قو مرده است، اما جسد آن نيز كنشی 
قابل توجه دارد و بسيار بااهميت است، البته اين اهميت 
تا زمان اعتراف مرتضی بيشتر دوام ندارد، زيرا با اعتراف 

مرتضی مشخص می شود كه داستان چيزی ديگر است:
هستم!  شما  با  كشتيدش؟  چی  با  گفت:  ستوان 
... فكر می كنم  پارو  با  از پشت دود گفت:  مرتضی 
با پارو ... نمی دانم. ستوان گفت: يعنی چه نمی دانم؟ 
مرتضی گفت: آنجا پر از روغن بود ... پر از گازوئيل. 
برای آن كه مرتضی بتواند قوها را از نزديك ببيند، 
بايد دور می زد. قايقی وارونه روی  را  نصف استخر 
برف بود. بين استخر و جاده، مردی به الستيك يك 
و  می زد  لگد  كمرشكن ها،  اين  از  بار،  بدون  تريلی 
گاهی توی دست هايش ها می كرد. كاپوت تريلی باز، 

دل و رودة جعبۀ بزرگ آچار روی برف ريخته بود. 
بطری شكسته ای )انگار شيشۀ روغن ترمز( تا گلو 
در آب فرورفته بود. از پيت های پالستيكی كه كنار 
نرده افتاده بود گازوئيل مثل استفراغ قاطی استخر 

می شد. آب چرب شده بود )همان، 18(.

اهالی روستا و مأموران كالنتری در ظاهر قو را موجودی 
ارزشمند به شمار می آوردند و به همين خاطر مرتضی 
اساس  بر  اما  می كنند،  دستگير  قو  كشتن  به جرم  را 
توصيفاتی كه راوی بيان می كند، موضوع چيزی ديگر 
است. اين قو تا زمان زنده  بودن به عنوان يك »ديگری« 
با اهميت شناخته نمی شد، اما به محض كشته شدن 
تبديل به موجودی ارزشمند می شود. در ادامۀ اعترافات 
كردن  دور  مرتضی  هدف  می شود  مشخص  مرتضی 
قو از چربی و گازوييل بوده است تا بتواند جان قو را 
نجات دهد، اما نتوانسته اين كار را انجام دهد و موجب 

كشته شدن قو می شود.
زدم  داد  دادم  تكان  قو  به طرف  را  من دست هايم 
انگار هيچی  قوها  ولی  نيا جلو.  تورو خدا  نيا جلو، 
نمی شنفن يا فقط او قو بود كه چيزی نمی شنفت. 
می رسيدم،  قو  به  داشتم   ]....[ نمی ديد  منو  اصال 
روغن و گازوئيل هم داشت به حيوان نزديك می شد 
]...[ با يه پارو قو رو هل دادم بره كنار، هل دادم كه 
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برگرده، جوری گردنش را روی آب خم كرده بود كه 
... آدم سرش را روی يه آلبوم پايين  آدم، كه آدم 
می آره ]...[ با كفچۀ پارو زدم بهش، دوباره زدم. يه 
ذره از اون آب های چرب و چيل دور شد ]...[ بعد 

گازوئيل رفت زير شكم حيوان )همان، 19(.

به  ارزشمند  ديگری  مرتضی  برای  فقط  قو  واقع  در 
انجام  كاری  جانش  نجات  برای  بايد  كه  می آيد  شمار 
دهد. همين امر موجب می شود تا تالش كند گازوئيل 
استخر  در  »قو  نمی شود.  موفق  اما  كند،  دور  قو  از  را 
چلپ چلپ می كرد. ]...[ يهو بغلش كردم، كشيدمش 
توی قايق، حاال از بالش گرفته بودم يا از گردنش يادم 
نمی ياد. كشانده بودمش روی پام، اونقد دست و پا زده 
بود كه لباسم خيس خيس شد. هنوز هم پالتوم بوی 

نفت می دهد« )همان، 19(
پس از توضيحات مرتضی، ستوان درمی يابد كه مرتضی 
تنها كسی است كه قو را به چشم ديگری ديده و زندگی 
قو برای او اهميت داشته است. از اين رو درمی يابد او مجرم 
نيست، بلكه ديگرانی كه به اين محيط زيست بی توجهی 

كرده اند مجرم به شمار می آيند و مرتضی آزاد می شود. 
نجدی در اين داستان به خوبی نشان می دهد كه محيط 
زيست برای افراد زيادی ارزش ندارد يا به آن توجه ويژه 
نمی كنند، اما وقتی زيست بوم به خطر می افتد، عده ای 
نابودی  و  آلوده ساختن  در  را  گناه خود  كه  اين  برای 

زيست بوم پنهان كنند، سعی می كنند با گناه كار دانستن 
ديگران از خود سلب مسئوليت كنند و خود را در ظاهر 
حامی محيط زيست نشان دهند و شخصيتی كاذب برای 
خود بيافرينند، در حالی كه افرادی همچون مرتضی بی 
هيچ ادعايی برای نجات محيط زيست تالش می كنند. 

داستان »روز اسبريزی« از داستان هايی است كه طبيعت 
حضوری قابل توجه در آن دارد. در اين داستان شخصيت 
محوری يك اسب است كه گاهی داستان از نگاه او روايت 
می شود و گاهی راوی داستان او را روايت می كند. اين 
اسب در آغاز داستان به عنوان يك ديگری مورد تحسين 
است:  قائل  برايش  زيادی  اهميت  او،  صاحب  و  است 
»روزی كه توانستم از ديوارک كاج های پاكوتاه، جست 
بزنم ]...[ دو ساله بودم. قاالن خان يك زين يراق دوزی و 
يك پوستين بلند پر از منجوق جايزه گرفت و به پاكار 
گفت كه در اصطبل، خاک اره بريزد، تا اگر گاهی بخواهم 
برندارد«  خراش  شانه هايم  و  پهلو  پوست  بزنم،  غلت 

)همان، 21(.
اين اسب تا زمانی كه گوش به فرمان صاحبش است و 
برای او جايزه می برد، به عنوان ديگری تحسين شده است 
كه صاحبش نيز توجهی خاص به او دارد، اما در دو نوبت 
او توجهی نكند.  تا قاالن خان ديگر به  موجب می شود 
نخست، هنگامی كه آسيه - دختر قاالن خان - سوار او 
می شود و شهر را به هم  می ريزد: »آسيه سطل را وارونه 
كرد. روی آن ايستاد و مثل يك مشت ابر سوار اسب شد. 
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گرمايش را به تن اسب ماليد. گردن اسب را بغل كرد. 
موهايش را روی آروارة اسب ريخت. همين كه گفت هی، 

اسب و آسيه دهكده را بهم ريختند« )همان، 22(.
روز بعد كه قاالن خان برای سواری سراغ اسب می رود، 
اسب با او همراهی نمی كند و قاالن خان را به گوشه ای 
قاالن خان  زياد  خشم  موجب  كار  اين  می كند.  پرت 
مانع  آسيه  اما  بكشد،  را  اسب  می خواهد  و  می شود 
می شود و رضايت می دهد كه او اسب گاری شود. از اين 
پس اسب به عنوان يك ديگری فرودست و بی اهميت 
شناخته می شود كه رنج كشيدن او برای »من« اهميتی 
ندارد و صرفاً كاری كه بايد بكند مهم است: »قاالن خان 
گفت: می بندمش به گاری ]...[ اونو ببندين به گاری. من 
نمی دانستم گاری چيست. صبح روز بعد پاكار طنابی را 

دورگردنم انداخت و مرا بيرون كشيد« )همان، 24(.
از اين پس توصيفات كاماًل گويای بی اهميت  شدن اسب 
است. البته اسب همچنان شخصيت محوری است، اما 
رفته رفته به فراموشی سپرده  شدن اسب به خوبی نمايان 
می شود و تنها كسی كه اسب را همچنان يك ديگری 
بااهميت می بيند، آسيه است كه دورادور مراقب اسب 
است و به او مهربانی می كند: »تسمه ای الی دندان هايم 
بود. دهانم طعم چرم می داد« )همان، 25(؛ »نگاهش 
صدای  چشم هايش  از  و  بود  دست هايش  سم  روی 
)همان،  می رسيد«  گوش  به  يخ  قنديل های  شكستن 
25(؛ »پاكار از گاری پايين آمد. روی صورت اسب شالق 

كشيد« )همان، 26(؛ »خط نازک خون روی كپل اسب 
می زد«  خاكستری  به  تنش  سفيدی  بود.  بسته  پينه 

)همان، 26(.
اسب از شرايط ناراحت است، اما آرام آرام به گاری عادت 
می كند تا جايی كه حتی ديگر نمی تواند بدون گاری راه 
برود و دويدن و يورتمه رفتن بدون گاری را فراموش 
می كند. او درک می كند كه ديگر اسب باارزشی نيست 

و نمی تواند به زندگی پيشين خود بازگردد. 
پاكار گاری را كنار كشيد و اسب ناگهان يك خالی 
بزرگ را پشت خودش احساس كرد. ]...[ پاهای اسب 
از دو طرف باز شد. شانه هايم پايين آمد و با صورت 
روی زمين افتادم. ]...[ حاال دست های تاشدة اسب 
به زمين چسبيده بود و تمام گردنم و نيم رخ اسب 
روی برف بود ]...[ من ديگر نمی توانستم بدون گاری 

راه بروم )همان، 27-28(.

در اين داستان، اسب در مواجهه با دو شخص ديگری 
به شمار می آيد. ابتدا برای قاالن خان تا پيش از حادثۀ 
زمين زدن او، ديگری ارزشمندی است كه صاحبش به 
او توجه دارد و سعی می كند شرايط محيطی مناسبی 
برايش فراهم كند، اما پس از حادثه، ديگری بی ارزشی 
چندان  صاحبش  برای  او  زندگی  شرايط  كه  می شود 
بكشد،  را  همين قدر كه گاری  ندارد و صرفاً  اهميتی 
كافی است و به همان ميزان بايد به او رسيدگی شود. از 
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اين منظر محيط زيست و عناصر موجود در آن تا زمانی 
برای عده ای ارزشمند است كه منافع ايشان را تأمين 
نمايد و هر زمانی كه سودی برای ايشان نداشته باشد، 
تبديل به موجودی بی ارزش می شود كه می توان آن را 

ناديده انگاشت يا نابود كرد.
اسب در مواجهه با آسيه ديگری بااهميت است. آسيه 
تا آخرين بخش های داستان كه حضور دارد، به اسب 
توجه می كند. اسب نيز اين احساس اهميت را درمی يابد 
و هنگامی كه از فشار گاری و زندگی نامناسب ناراحت 
است، به ياد آسيه و قندی می افتد كه آسيه به او می داد: 
نزديك  لبم  به  را  قند  حبه  يك  آسيه  انگشتان  »اگر 
می كرد، صورتم را به كف دستش تكيه می دادم« )همان، 
آن  نام گذاری  در  داستان  اين  دربارة  ديگر  نكتۀ   .)26
است. نام داستان »روز اسبريزی« است كه اين حس را 
به خواننده القا می كند كه با اسبی روبه رو خواهد شد كه 
ديگر اسب نيست و دچار بيگانگی با موجوديت اوليه خود 
شده است و همچون ابزاری در دست ديگران به شمار 
می آيد. نوع رفتار انسان ها با محيط زيست و موجودات 
آن، تداعی گر رفتاری استثماری و سودجويانه است كه 

نتيجه ای جر نابودی زيست بوم در پی نخواهد داشت.
در داسـتان »می دانسـت كه دارد مـی ميـرد« طبيعت 
حضوری قابل توجه دارد و به عنوان يكی از شخصيت های 
داستان به شمار می آيد. مرتضی شخصيت اصلی داستان، 

از  فرار  برای  و  است  ژاندارمری  نيروهای  تعقيب  تحت 
دست آنها به جنگل پناه می برد و جنگل چون پناهگاهی 
امن، پذيرای اوست. هنگامی كه مرتضی تير می خورد، 
كمی  را  خود  زيتون  درخت  بر  تكيه  با  می كند  سعی 
را  مرتضی  نگهداری  توانايی  زيتون  درخت  اما  بازيابد، 
ندارد: »مرتضی خودش را با آرنج ها و سينه اش بر زمين 
می كشيد. پيش از آن كه مرتضی بتواند روی پای سالمش 
بايستد. پشتش را به درخت زيتون بدهد. درخت زيتون 

افتاد و مرتضی در هوا رها شد« )همان، 189(.
در اين داستان، عناصر زيست محيطی به صورت نمادين 
به كمك مرتضی می آيند و سعی می كنند به او كمك 
كنند تا از دست مأموران فرار كند: »تابستان كتف های 
مرتضی را گرفت تا او بتواند بنشيند. پاييز آن قدر خودش 
را به پاهای مرتضی ماليد تا توانست خون زانوی او را بند 

بياورد« )همان، 190-191(.
در اين داستان طبيعت كنشی حداكثری بر عهده دارد و 
در نقش حامی مرتضی ظاهر می شود. با توجه به روابط 
بينامتنی كه در داستان های نجدی به فراوانی ديده می شود، 
شخصيت مرتضی را در اين داستان می توان همان مرتضای 
داستان »استخری پر از كابوس« دانست. در آن داستان، 
داسـتان،  اين  در  و  می كنـد  از طبيعت حمايت  مرتضی 
طبيعت نمی گذارد تا جنازة مرتضی به دست ژاندارم ها بيفتد. 
نويسنده به گونه ای نمادين و با بهره گيری از موازی سازی در 
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پی بيان روابط متقابل انسان و طبيعت است:
بيرون از مرتضی، جنگل نفس نمی كشيد و برگ هايش 
را به طرف شاخه هايی می فرستاد كه دور تا دور ساق 
و  تا غروب همان روز سروان  بود.  زانو بسته شده  و 
نعش.  يك  در جست وجوی  گياه  به  گياه  ژاندارم ها، 
به  سنگ  و  مرتضی  كردن  پيدا  برای  علف  به  علف 
سنگ جنگل را جست وجو كردند و بارها از كنار شاخۀ 
زيتون و دانه های سبز زيتون گذشتند )همان، 191(.

جنگل جنازة مرتضی را در خود فرو برده بود تا ژاندارم ها 
از مرتضی پيدا كنند. در  اثری  نتوانند هيچ گونه رد و 
است  نقش حامی ظاهر شده  در  داستان، جنگل  اين 
قدرت نمايی  ژاندارم ها  برابر  در  كه  است  و كنشمندی 
رايج،  تصور  برخالف  كه  می دهد  نشان  و  می كند 
»ديگری« غالب اوست و می تواند به دوستان خود كمك 

كند و از ايشان حمايت نمايد:
الی  پاهايش  بود.  برگ ها  بين  مرتضی  دست های 
ريشۀ درختان در زمين فرورفته. گونه های صورتش 
برگ شده بود. پوستش چسبيده بود به چوب خيس 
خون  می شد.  دور  پاييز  مشت  توی  و چشم هايش 
روی زمين ديده می شد و سروان توی بی سيم داد 
می زد: تيمسار ما زديمش ... اما ... بله قربان ... نعش؟ 

نه هيچی اينجا نيست )همان، 191-192(.

يكی از موضوعاتی كه به خوبی 
قابل  نجدی  بيژن  آثار  در 
بررسی است، موضوع حضور 
طبيعت در نقش  آفريننده ای 

و  استعاره ها  تشبيهات،  سر  يك  معموالً  است.  ادبی 
تشخيص های موجود در داستان های نجدی، به طبيعت 
»تشخيص«  آرايۀ  ميان،  اين  در  البته  می شود.  ختم 
جايگاهی قابل توجه در آثار او دارد و همين امر، كنشمند 

بودن طبيعت را بيش از پيش مشخص می كند. 
در داستان »استخری پر از كابوس« با توجه به ماهيت 
نقش  طبيعی،  موجودات  از  يكی  اينكه  و  داستان 
حضور  شاهد  دارد،  عهده  بر  داستان  در  را  »ديگری« 
طبيعت به صورت جان بخشی نيستيم، زيرا موضوع اين 
داستان دربارة مرگ يك قو است و نويسنده به خوبی 
را در داستان كاسته است  نقش ديگر عناصر طبيعی 
كاسته  »ديگری«  يك  به عنوان  قو  مرگ  اهميت  از  تا 
نشود. در اين داستان با تقابلی كه ميان مرتضی و ديگر 
مردمان پديد آورده است، نويسنده هجوی لطيف دربارة 
كسانی به كار می برد كه در اصل نسبت به طبيعت بی 
اعتنا هستند و با آن دشمنی می كنند، ولی در ظاهر 

خود را مدافع محيط زيست نشان می دهند.
داستان »روز اسبريزی« از زبان دو راوی اول شخص و 
راوی سوم شخص روايت می شود. آن هنگام كه روايت 

نقش آفرینی
 ادبی طبيعت
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از زبان اول شخص است، شاهد سخن گفتن خود اسب 
به  نوعی جان بخشی  اسب خود  هستيم. سخن گفتن 
شمار می رود. اسب شخصيت محوری اين داستان است 
حضوری  داستان،  اين  جای جای  در  تا  است  الزم  و 
داستان،  از  بخش هايی  در  البته  باشد.  داشته  پررنگ 
خصوصاً هنگامی كه اسب را به گاری می بندند، برای 
از  می كشد  اسب  كه  سختی  و  رنج  بهتر  دادن  نشان 
جان بخشی به محيط اطراف استفاده كرده است؛ مثاًل 
و  درد  و  اسب  ناگوار  شرايط  دادن  نشان  برای  راوی 
رنجی كه متحمل می شود از عنصر طبيعی سرما كمك 
می گيرد تا مخاطب بهتر وضعيت اسب را درک كند: 
»سرما از چاک باريك زخم می رفت زير پوست اسب و 

همانجا می ماند« )نجدی، 1393: 25(.
راوی برای آن كه احساسات اسب را از بيرون ماندن در 
تاريكی نشان دهد، شب را چون اسب هايی سياه توصيف 
می كند كه ترسی از تاريكی ندارند و آزادانه تاريكی را 
در  كه  است  تصور شده  شانه ای  می بلعند. شب چون 
حال كشيده  شدن روی بدن اسب است و شايد بتوان 
گفت اين توصيف نشان می دهد كه اسب از بودن در 
اين حالت تا چه حد ناراحت است: »گله ای از اسب های 
سياه، تاريكی را هل می دادند و الی درخت ها می دويدند. 
دندان هايشان را می ديدم كه تاريكی را گاز می زد. شب 

پرزهای سياهش را به من می ماليد« )همان، 26(.

حضور  می ميـرد«  دارد  كه  »می دانسـت  داسـتان  در 
طبيعت در نقش ادبی بسيار پررنگ است. طبيعت در 
اين داستان در نقش يك حامی بزرگ ظاهر شده است. 
و  بگيرد  از گذشته جان  تا بيش  اين رو الزم است  از 
پناه  او  به  از كسی كه  بهترين شكل ممكن  به  بتواند 
برده است، محافظت كند. در اين داستان تمامی عناصر 
گياهان،  گل ها،  هوا،  زمين،  جمله  از  موجود  طبيعی 
درختان و حتی فصل های سال چون انسان يا موجودی 
جان دار به تصوير كشيده اند تا مخاطب بهتر بتواند نقش 
مهم آنها را در ياری رسانی به خود درک كند. راوی به 
گونه ای هنرمندانه، خستگی مرتضی را خستگی جنگل 
به شمار می آورد و ميان آن دو، هم ذات پنداری می كند: 
»آن طرف رودخانه جنگل آن قدر خسته بود كه مرتضی 

ديگر نمی توانست بدود« )نجدی، 1394: 188(.
درد ناشی از تير خوردن به درد برنج هايی تشبيه شده 
موفق  اما  دارند،  را  زمين  دل  از  خروج  قصد  كه  است 
نمی شوند. مرتضی هم چون قصد رهايی داشت، رهايی 
از دست ژاندارم ها به برنج هايی می مانست كه قصد رهايی 
دارند، اما موفق نمی شوند: »استخوان زانوی چپ مرتضی 
تكه تكه شد. كمی دورتر، دانه های برنج درد می كشيدند 
و نمی توانستند خاک را پاره كنند و خودشان را از زمين 

بيرون بكشند. مرتضی افتاد« )همان، 189(.
در اين داستان، كنشمندی طبيعت به اوج می رسد و 
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موجب افزايش ادبّيت متن می شود. هر كدام از عناصر 
طبيعی سعی دارند به مرتضی در بهبودی يا گريختن از 
دست ژاندارم ها ياری برسانند: »صف درازی از گل های 
آفتاب گردان از كنارش می گذشتند و هر كدام روی او 
دو ركعت نماز می خواندند« )همان، 189(؛ »انگار ريشۀ 
گياهان پاهايش را گرفته بودند و او را در گودالی پايين 
می بردند« )همان، 190(؛ »زمستان را بغل كرد. صدايی 
كه از رودخانه به گوش می رسيد، زير بغل مرتضی را 
گرفت و او توانست بايستد« )همان، 191(؛ »بيرون از 
مرتضی جنگل نفس نمی كشيد و برگ هايش را به طرف 

شاخه هايش می فرستاد« )همان، 191(. 

و  طبيعت  به  ديگرگون  نگاه 
در  زيست بوم  دانستن  مؤثر 
زنـدگی انسـان ها از موضوعاتی 
است كه در ساليان اخير جايگاهی ويژه  در داستان نويسی 
با سبك  اين ميان، بيژن نجدی  پيدا كرده است و در 
مدرن خويش در داستان نويسی، در بعضی از داستان های 
را  طبيعت  نجدی  دارد.  طبيعت  به  ويژه  نگاهی  خود 
خويش  داستان های  در  كنشمند  شخصيتی  همچون 
رفتار  ميان  متقابل  رابطه ای  و  است  كشيده  تصوير  به 
در  است.  برقرار ساخته  اطرافشان  زيست بوم  و  آدميان 

روايت  پيش برد  در  طبيعت  گاهی  نجدی  داستان های 
نقشی عمده بر عهده دارد و گاهی موجب آفرينش ادبی و 
پيدايی صور خيال در متن می شود. البته در داستان های 
برخوردار  بااليی  بسامد  از  ادبی  آفرينش  جنبۀ  نجدی 
روابط  نجدی،  داستان های  ويژگی های  از  يكی  است. 
اپيزوديك داستان های وی است  نيز شيوة  بينامتنی و 
و از اين رو، رفتارهای طبيعت در اين داستان ها بسيار 
هماهنگ با رفتار ديگر شخصيت های داستان است. اگر 
در داستانی شخصيت داستان با طبيعت رفتاری دوستانه 
و مسالمت آميز داشته  باشد، در داستانی ديگر طبيعت نيز 
با آن شخصيت رفتاری دوستانه دارد و اين امر نشانگر 
آن است كه از نظر نجدی، روابطی متقابل ميان عناصر 
موجود در زيست بوم برقرار است و طبيعت نيز همچون 

انسان ها دارای كنشمندی و اثرگذاری است.   نتيجه
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