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Abstract
One of the main axioms of eccentric criticism is the examination of the
interrelationship between humans and the environment. This type of
criticism seeks to understand how human attitudes to nature and how
environmental issues are reflected in literary works and to analyze the
impact that human beings have on nature and the physical and psychological
properties of humans in literary works. In Moniro Ravanipour's Ahl-eGhargh, nature is not only regarded as the scene of events but as the main
context of the story itself, the agent of events and the advancing events,
directly affecting the characters and interacting with humans and their
decisions. In this story, the characters sometimes find themselves exposed to
the power of the sea as part of submissive wildlife, and sometimes it is
nature that inevitably interferes with man and his power. In this story, the
characters are sometimes frightened and wandering against nature,
sometimes mingling with nature and resting in its lap.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقد بومگرایانة رمان اهل غرق منیرو روانيپور
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد رامهرمز ،دانشگاه آزاد

فاطمه شهبازی

سیما منصوری
مسعود پاکدل



استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد رامهرمز ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رامهرمز ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد رامهرمز ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رامهرمز ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد رامهرمز ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،رامهرمز ،ایران

یکي از محورهاي اصلي نقد بومگرا " "Ecocriticismبررسي ارتباط متقابل انسان و محيطزیست است؛
این نوع نقد نحوۀ نگرش انسان به طبيعت و چگونگي بازتاب مسائل زیستمحيطي در آثار ادبي را بررسي
ميکند و تأثيري را که انسان بر طبيعت و طبيعت بر ویژگيهاي فيزیکي و رواني انسان دارد ،مورد واکاوي
قرار ميدهد تا با در نظر گرفتن مالحظات زیستمحيطي ،به بهبود نگرش انسان به طبيعت و در پي آن،
اصالح رفتار بشر با طبيعت بپردازد .در رمان اهل غرق منيرو روانيپور ،طبيعت تنها مکان رویداد حوادث
تلقي نميشود؛ بلکه بهعنوان بستر و زمينة اصلي داستان ،خود عامل پيشبرد حوادث است و بهطور مستقيم بر
شخصيتها اثر ميگذارد و همچنين بهطور متقابل تحت تأثير انسانها و تصميمات آنها قرار ميگيرد .در
این داستان ،شخصيتها گاه خود را در مقابل قدرت دریا بهعنوان بخشي از حياتوحش ،مطيع و ناتوان
گاهي نيز با طبيعت ميآميزند و در دامانش به آرامش ميرسند.

کلیدواژهها :محیطزیست ،اهل غرق ،طبیعت ،منیرو روانیپور ،نقد بومگرا.
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامهرمز است.
نویسنده مسئولms.tadayoni@gmail.com :

eISSN: 5086-6376

ميدانند و دچار وحشت و سرگرداني ميشوند و گاه آن را دستخوش قدرتطلبي خویش قرار ميدهند و
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مقدمه
در ادبيات داستاني معاصر ایران ،مکتب جنوب یکي از برجستهترین مکتبهاي
داستاننویسي فارسي است؛ مکتبي که ميتوان گفت براثر تقابل ميان سنّت و مدرنيسم
شکل گرفته است؛ مردمي با شکل زندگي سنّتي و کامالً ناآشنا با مؤسسات نفتي و
تجهيزات مربوط به آن ،درگير تبعيض ميشوند و در مدتي اندک ،عناصر بوميشان را در
حال غارت و نابودي ميیابند؛ بنابراین تنوع فرهنگي و آميختگي شکلهاي گوناگون
زندگي در جنوب ایران به سبب موقعيت تجاري و اقتصادي و تنوع جغرافيایي آن در کنار
هم و آميزش آنها با صنعت نفت و مسائل مربوط به آن ،به داستانهاي این منطقه از کشور
سبکي ویژه بخشيده است.
در داستانهاي اقليمي جنوب با سهگونه توصيف از طبيعت مواجهيم .6 :محيط
دریایي .2 ،محيط بياباني و نخلستاني و  .8محيط کارگري و صنعتي( .صادقي شهپير)6867 ،
به داستاني که دریا زمينة اصلياش باشد و حوادث و شخصيتها به شکلي پویا بر دریا
متکي باشند« ،داستان دریایي» یا " )Bluefarb,1959( "Sea Storyميگویيم؛ بر این اساس
رمان اهل غرق را نيز ميتوان یک داستان دریایي ناميد؛ روانيپور که خود زادۀ روستاي
جفره در جنوب ایران است ،زمينة اصلي داستانش را بر پایه طبيعت جنوب بهویژه دریا
بنانهاده است و ازآنجاکه یکي از موضوعات مهم نقد بومگرا ،بررسي تأثير انسان بر طبيعت
و بالعکس تأثير طبيعت بر انسان و ویژگيهاي فيزیکي و رواني اوست ،در این داستان نيز
ميتوان تأثير متقابل انسان و طبيعت را  -که دریا بهعنوان بخشي از حياتوحش در آن
برجسته مينماید -بررسي کرد.
بسياري از پژوهشگران برجستة ادبيات داستاني ازجمله رضا سيد حسيني (سيدحسيني،
 )6865اهل غرق منيرو روانيپور را از نمونههاي موفق رئال جادویي ميدانند؛ زیرا
همانطور که ميدانيم و در این رمان نيز برجسته مينماید ،گرایش به رئاليسم جادویي
ناشي از بحران دگرگوني ارزشها است؛ به تعبيري دیگر رئاليسم جادویي سبک بيان
شکافي است که براثر ورود تجدّد به جوامع سنتي ایجاد ميشود( .ميرعابدیني)6837 ،
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رمان با حضور آبي دریایي آغاز ميشود؛ موجودي که هستياش به دریا بسته است.
باور اهل جفره این است که این آبيها و بوسلمه ميتوانند روي نيکشان را نشان دهند و با
دست یافتن به زیباترین جوان آبادي و بارور کردن مروارید در دهان ماهي کوچک ،مردم
را تا ابد از جستوجوي نان رها کنند و هم ميتوانند بدکردار باشند و دليرترین ماهيگير را
به کام دریا بکشانند؛ اهل غرق حکایت مردمان دیاري است که براي گذران زندگي و
تأمين نان ،در گيرودار دائمي با دریا و ساکنانش هستند؛ همة امورات مردم جفره ،به دریا
بستگي دارد و ترس مردم از خشم دریا هميشگي است؛ البته نکتة روشن در داستان این
است که دریا بهخوديخود خشمگين یا آرام نميشود؛ این ساکنان دریا هستند که از
عکسالعمل جفرهايها خشمگين ميشوند؛ بنابراین مردم باید تالش کنند که بوسلمه و
آبيها را راضي نگه دارند تا روزيشان قطع نشود و جوانان به کام دریا کشيده نشوند .اهل
جفره براي آرام کردن «بوسلمه» باید خون مهجمال را که شخصيتي واقعي -دریایي دارد،
به دریا بریزند؛ شاید آنچه باعث شده جفرهايها خشم دریا را به ساکنان اسطورهاي یا
افسانهاي دریا نسبت دهند ،تقدّس هميشگي و باستاني طبيعت نزد بشر باشد.
«بوسلمه» این دشمن اسطورهاي که هرلحظه ممکن است یکي از اهالي جفره را با
خود به عمق آبها ببرد ،در فصلهاي بعدي جاي خود را به انگليسيها ،حزبيها و
مأموران دولت ميدهد (مرادي و حسيني )6865 ،که با تأسيس و استخراج نفت ،طبيعت
جفره را نابود ميکنند .با نابودي طبيعت ،فقر ،قحطي و آشفتگي بر زندگي مردم سایه
مياندازد؛ مردم ابتدا با عاملين این بدبختي به مبارزه برميخيزند؛ اما کمکم متوجه ميشوند
که قدرت مقابله ندارند و بهناچار به کوچ اجباري روي ميآورند و قهرمانانشان نيز که
مردانه ایستادگي کردهاند ،به کام مرگ ميروند.
در این پژوهش برآنيم که به دو پرسش اصلي نقد بومگرا که عبارتاند از .6 :اثر
ادبي چه دیدگاه و رویکردي نسبت به محيطزیست دارد؟ و  .2محيطزیست و طبيعت در
شکلگيري اثر چه نقشي داشته است؟ پاسخ دهيم.
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پیشینه پژوهش
آثاري که نوشتههاي منيرو روانيپور را بررسي کردهاند ،بهغيراز رسالههاي دانشجویان
تحصيالت تکميلي ،عبارتاند از:
 .6کتابهاي حوزۀ ادبيات داستاني :ازجمله «پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ایران»
( )6833از منصوره تدیني که نویسنده ،بخش قابلتوجهي از کتاب را به بررسي آثار منيرو
روانيپور اختصاص داده است؛ «صدسال داستاننویسي ایران» ( )6837از حسن ميرعابدیني
که در آن ،آثار پدیدآمده در هر دوره ،در چند جریان اساسي طبقهبندي و موردبررسي
تاریخي -انتقادي قرار گرفته است؛ «گزارههایي در ادبيات معاصر ایران» ( )6868از علي
تسليمي که نویسنده ضمن تقسيم داستانها بر اساس مضمون ،سير تاریخي را نيز در آن
گنجانده است و در خالل آن ،آثار نویسندگاني را که در چهارچوب یک موضوع قرار
دارند ،مورد نقد و بررسي قرار داده است و در همين راستا آثار منيرو رواني پور را بهعنوان
داستانهاي رئاليسم جادویي و مدرن ،بهصورت گذرا بررسي کرده است؛ «سيري در تاریخ
ادبيات و مکتبهاي ادبي» از منصوره تدیني که نویسنده در آن ،داستان «آبيها» را بهعنوان
نمونة رئاليسم جادویي بررسي کرده است؛ «اقليم داستاننویسي» ( )6867از رضا
صادقيشهپر که در آن ،داستاننویسي اقليمي ایران در محدودۀ تاریخي انقالب مشروطه تا
انقالب اسالمي در پنج حوزۀ اقليمي مورد تحليل قرار گرفته است که یکي از حوزههاي
اصلي ،داستاننویسي اقليمي جنوب است؛ اما در این بخش نيز جز به اشاره ،نقدي بر
داستانهاي روانيپور نوشته نشده است.
 .2مقالههایي که در این زمينه نگاشته شده است ،عبارتاند از« :بررسي رئاليسم
جادویي و تحليل رمان اهل غرق» ( )6835از ناصر نيکوبخت و مریم راميننيا که در آن،
رمان با توجه به ویژگيها و مشخصههاي رئاليسم جادویي بررسي شده است؛ «تحليل
ساختاري رمان اهل غرق» ( )6868از تيمور مالمير و عليرضا ناصربافقي که نویسندگان بر
اساس نظریة ساختاري تودورف به بررسي رمان اهل غرق پرداختهاند؛ «بينش اساطيري در
آثار منيرو روانيپور» ( )6868از فرزانه مونسان ،عباس خائفي ،علي تسليمي و محمدعلي
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خزانهدارلو که در آن به کارکرد اسطورهها در آثار روانيپور پرداخته شده است؛ «کاوش
گفتمان کنشي گرمس در رمان اهل غرق از منيرو روانيپور» ( )6863از ليال رحمتيان،
خليل بيگزاده و غالمرضا سالميان که در آن نویسندگان ،بر اساس گفتمان کنشي گرمس،
به بررسي نقش عوامل کنشي در آفرینش نظام گفتماني کنشي -القایي یا مجابي در رمان
اهل غرق پرداختهاند؛ بنابراین با بررسي پژوهشهاي صورت گرفته ،ميتوان به این نتيجه
رسيد که تاکنون هيچگونه پژوهشي در زمينة نقد بومگرایي (محيطزیستي) رمان اهل غرق
صورت نگرفته است.
اصطالح نقد بومگرا در سال  6673م توسط ویليام روکرت ابداع شد .طي این سالها
ده ها کتاب در سراسر جهان در این زمينه نگاشته شده است که سرآمد آنها دو اثر پایهاي
بود که براي اولين بار در اواسط دهة نهم چاپ شد« :گلچين نقدبوم ادبي» ویراستة چریل
گلوتفلتي و هرولد فروم و «پندار زیستمحيطي» اثر الرنس بوئل؛ اما در ایران این نقد ،نوپا
و کمتر شناخته شده است؛ اصليترین منابع فارسي نقد بومگرا ،سه کتاب و چندین مقالة
ارزنده از زهرا پارساپور است؛ کتابها شامل« :نقد بومگرا (ادبيات و محيطزیست)»
( )6862که در آن به معرفي نقد بومگرا و بيان ضرورت ،اهداف و موضوعات آن پرداخته
شده است« .دربارۀ نقد بومگرا» ( )6862که در آن ،شش مقالة معتبر جهاني در زمينة نقد
بومگرا گردآوري شده است و در فصل آخرکتاب ،فرهنگ توصيفي پارهاي از
اصطالحات نقد بومگرا آورده شده است و «ادبيات سبز» ( )6861که در آن ،مقاالت نقد
بومگرایانه در ادبيات فارسي جمعآوري شده است؛ البته پيش از آن ،مقاالتي درمورد مباني
این نوع نقد از داوود عمارتيمقدم ( ،)6837ناصر مودودي ( )6868و مسيح ذکاوت
( )6868نگاشته شده بود .عالوه بر این ،پژوهشهاي کاربردي مفيدي نيز حول متون ادبي
در این زمينه انجام شده است؛ از جمله :مقالة «بررسي شعر نيما بر مبناي نقد بومگرا»
( )6869نوشتة غالمرضا سالميان ،تورج زینيوند و رضوان محمدي؛ «شعر سهراب سپهري
در پرتو نقد بومگرا» ( )6861نوشتة غالمرضا سالميان ،تورج زینيوند و رضوان محمدي؛
«نقد بومگرایانة دفتر شعر «از زبان برگ» سرودۀ محمدرضا شفيعي کدکني» ( )6861از
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فرهاد بشيریان و اکبر شایان سرشت و «بررسي بومگرایانة با شبيرو ،اثر محمود دولتآبادي»
( )6868از مرتضي حبيبي نسامي.

روش پژوهش
در این پژوهش که از روش توصيفي -تحليلي استفاده شده است ،در ابتدا منابع نقد
بومگرایي به دقّت موردمطالعه قرار گرفته است؛ سپس رمان اهل غرق ،مطالعه و شواهد بر
اساس نقد محيطيزیستي (نقد بومگرا) جمعآوري شدهاند و در نهایت ،یافتهها بر پایة نقد
بومگرا مورد تحليل و بررسي قرار گرفتهاند.

 .1نقد بومگرا
با آغاز پيشرفتهاي روزافزون انسان در زمينههاي علمي و تکنولوژي ،اثرات مخرب
دخالتهاي نارواي بشر در طبيعت پيرامونش ،بيشازپيش نمایان شد؛ طوري که در یکي
دو قرن اخير ،آثار دهشتناک تخریب محيطزیست و انواع آلودگيهاي زیستمحيطي و
انقراض هزاران گونه گياه و جانور ،جهان را در لبة پرتگاه زیستمحيطي قرار داد؛ انسان
نوگرا با اندیشة «انسانمحورانه» ،خود را مرکز و فرمانرواي عالم دانست و تنها به رفاه خود
و بهرهوري از منابع طبيعي اندیشيد و این نگاه سودجویانه به طبيعت ،مقدمات بحرانهاي
کنوني را فراهم آورد.
از ميانة قرن بيستم ،دانشمندان علوم مختلف به فکر یافتن راههاي برونرفت از
بحرانهاي محيطزیستي برآمدند؛ انواع جنبشها و سازمانها بهمنظور حفظ محيطزیست
به وجود آمد .این جنبش را در فضاي ادبيات در سال  6673ویليام روکرت در قالب
رویکردي تازه به نقد ادبي ،به نام «نقد بومگرا» به وجود آورد؛ رویکردي که با دیدگاهي
زیستمحيطي به نظاره و نقد متن مينشيند؛ در این راستا مطالعات بينرشتهاي جدیدي در
حوزۀ ادبيات و محيطزیست آغاز گردید تا نقش پررنگ طبيعت را در زندگي انسانهاي
متمدن یادآور شود .ازنظر لغوي اصطالح نقد بومگرا " "Ecocriticismاز دو بخش ""Eco

و " "Criticismتشکيل شده است( .پارساپور )6862 ،این شيوۀ مطالعاتي نو ميکوشد تا بر
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همکنشهاي انسان و محيط پيرامونش را به نقد بکشد؛ منتقدان این عرصه از علم ،ادراک
آدمي از حيات بکر را مطالعه ميکنند و خواهان فهم این نکتهاند که آیا مسائل نوین
زیست محيطي بازتابي دقيق یا حتي عاطفي در فرهنگ عامة مردم یا در ادبيات مدرن از
خود بهجاي گذاشته است یا خير( .مودودي )6868 ،در این نقد «ضمن بررسي رابطة انسان
با طبيعت در ادبيات ،به چگونگي بازتاب مسائل زیستمحيطي و پدیدههاي طبيعت در آثار
ادبي ،در دورههاي تاریخي و مناطق مختلف جغرافيایي پرداخته ميشود و نيز تالش
ميشود با این مطالعات ،رویکردهاي نادرست فرهنگي به محيطزیست ،اصالح و
رویکردهاي تازه که الزمة ادامة بقاي زمين است ،در آثار ادبي جدید تقویت شود».
(پارساپور )6866 ،منتقدان زیستمحيطي ،هدف عمدۀ خود را از ميان بردن تقابل انسان/
طبيعت یا فرهنگ /طبيعت ميدانند و بر آناند که نگاه انسانمدارانه به جهان ،مهمترین
دليل ایجاد بحرانهاي زیستمحيطي است( .عمارتيمقدم)6837 ،
هرچند همة انواع ادبي در نقد بومگرا ،موردتوجه قرار ميگيرند ،بررسي برخي
ژانرها ،نظير فاجعهنوشتها " "The Writing of the Disasterو طبيعتنگاري اهميت
بيشتري دارند؛ همچنين در حوزۀ داستان ،رمانهاي اقليمي که محيطزیست در آنها
برجستگي دارد ،از اهميت باالیي برخوردارند؛ (پارساپور )6862 ،ازاینرو پيوند عميق
نویسندۀ معاصر جنوب ایران ،منيرو روانيپور با طبيعت و پررنگ بودن اقليم و زادبوم در
«اهل غرق» ،زمينه را براي بررسي این اثر از دیدگاه نقد بومگرا فراهم نمود .قبل از بررسي
بومگرایانة اثر ،به ابهامي که در زمينة باورهاي رایج مردم روستاي جفره در داستان وجود
دارد ،ميپردازیم تا افسانه یا اسطوره بودن این باورها – که شالودۀ رمان نيز هست -برایمان
آشکار شود.

 .6افسانه و اسطوره
افسانه و اسطوره را ضمن داشتن اشتراکاتي ،باید از هم متمایز کرد؛ افسانه ،فسانه یا اوسانه،
قصة غيرواقعي یا داستاني است که در آن ،انسانها ،جانوران ،اشياء یا موجودات تخيّلي،
ماجراهاي گوناگون باور نکردني به وجود ميآورند و این تعریف را بيشتر در ادب فارسي
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بهویژه قصههاي عاميانه ميتوان افسانههاي عامه ناميد( .خاني و کوکبي )6868 ،افسانه
برخالف اسطوره ،مقدّس و راست نيست؛ هم کساني که آن را روایت ميکنند و هم
مخاطبين ،ميدانند که دروغ و ساختگي است؛ حوادث افسانهها در زمان نامعيني از گذشته
رخ ميدهند؛ اما در اسطوره ،زمان تاریخي وجود ندارد؛ بلکه زمان ازلي و ابدي در جریان
است( .جعفري قنواتي )6867 ،اسطوره با جامعه و طبيعت ارتباط مستقيم دارد؛ «نحوۀ مرتبط
شدن با جامعه و نحوۀ ارتباط دادن این جامعه با جهان طبيعت و کيهان؛ این چيزي است که
اسطورهها همه دربارهاش صحبت کردهاند( ».کمبل )6863 ،از سوي دیگر مبارزۀ قهرمان
اسطوره ،در راه تعالي جامعه است نه در راه اهداف فردي .بازتاب بسياري از روایتهاي
اسطورهاي به شکل تحریفشدهاي تاکنون در فرهنگ مردم ما جریان دارد (جعفري
قنواتي )6867 ،و در جوامعي که اسطوره هنوز زنده و جاري است ،بوميان به دقّت ميان
اسطورهها – داستانهاي واقعي -با قصهها یا داستانهاي خيالي که خودشان آنها را
«داستانهاي دروغين» ميخوانند ،فرق ميگذارند؛ در داستانهاي واقعي بازیگران اصلي
عبارتاند از :موجودات الوهي ،فوق طبيعي ،آسماني یا اختري( .الياده)6868 ،
با توجه به تعریف افسانه و اسطوره ،به نظر ميرسد باورهاي عميقي که در رمان اهل
غرق ،پایة داستان قرار ميگيرند ،باورهاي اسطورهاياند ،نه افسانهاي .اسطورهسازي در آثار
رواني پور تحت تأثير اوضاع اقليمي و بومي است و عناصر طبيعت در دایرۀ ذهن او ،عامل
آگاه همة حوادث و پدیدههایي بودند که زندگي و مرگ انسان را تحت تأثير قرار
ميدهند( .مونسان و دیگران )6868 ،ماجراي بوسلمه و قرباني کردن مهجمال براي آرام
کردن او ،ریشه در اسطورههاي ایران باستان دارد؛ نيروي خير در این ميان ميتواند دریا و
آب باشد که مهجمال برایش قرباني ميشود؛ خون مهجمال باید پاسبان آب دریا و نيروهاي
خير شود تا جلوي خشم و کينة بوسلمه را بگيرد؛ «بنمایة اسطورهاي دیگر رمان ،جدال
ميان آب و خشکسالي است؛ در اساطير ایراني ،اهریمن ،دیوان ،جادوگران و پریان ،با
درندگان ،مارها ،اژدها و حشرات در ارتباط هستند و چهارپایان و گياهان که مقدّس
هستند ،با اسپندارمذ ،الهة زمين و رودها و دریاها که مقدّس و داراي مينو هستند ،در
ارتباطاند( ».مرادي و حسيني ،6865 ،به نقل از بهار)
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با نگرشي کلي به اساطير جهان و ایران ،ميتوان فهميد که طبيعت و عناصر آن ،جزو
جدایيناپذیر داستانهاي اسطورهاياند؛ آب ،باران ،خشکي ،گياهان ،چهارپایان ،زمين،
دریا و  . ...بيشک مردم هر سرزميني بسته به طبيعت و محيطزیستشان ،اسطورههایشان را
ميسازند؛ ازاینروست که مردم نواحي سواحل دریا که ناخودآگاه زندگيشان با دریا
بهعنوان بخشي از محيطزیست گره خورده است ،تخيّل ،اندیشه و حتي اسطورههایشان
متأثر از دریاست؛ در این راستا شناختن طبيعت و ابعاد آن در این داستان ضروري به نظر
ميرسد؛ دریا در اهل غرق دو چهرۀ کلي دارد:
الف .چهرۀ خشمگين و تاریک
ب .چهرۀ مهربان و بخشنده
در ادامه به هرکدام از این ابعاد و اثراتش بر حوادث داستان و شخصيتها خواهيم
پرداخت:

 .3بعد تاریک طبیعت
زمينة اصلي حوادث رمان اهل غرق بر دریا استوار است؛ رابطة انسان با دریا که بزرگترین
بخش از طبيعتوحش است ،به زمان خلقت انسان برميگردد و ازآنجاکه دریا هيچگاه
براي انسان قابلکنترل نبوده ،همواره منشأ ترس و وحشت انسانها بهویژه ساکنان مجاور آن
بوده است.
طبيعت عالوه بر مزایاي بيشمار و بخشندگي فراوان براي بشر ،جنبههاي
پيشبينيناپذیر پرخطري نيز به همراه دارد؛ جنبههایي که اغلب ،نمودش را در حياتوحش
شامل جنگل ،بيابان و دریا ميتوان مشاهده کرد؛ در طبيعت وحش ،انسان هيچگونه کنترل
و احاطهاي ندارد؛ بنابراین برایش هراس و وحشت به همراه دارد و بهناچار ،باید راه
مسالمت را در پيش بگيرد.
ادموند برک ( )6797بُعد تاریک طبيعت را «سابالیم» و درد و رنج و وحشت ناشي
از آن را از اصول مسلم سابالیم " "Sublimeمعرفي ميکند؛ اما سابالیم عالوه بر بيان
مفهوم تاریکي و سياهي ،مفهوم شرارت و بيتفاوتي طبيعت را نيز به همراه دارد( .حبيبي
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نسامي )6868 ،این بُعد تاریک ازآنجاکه تأثيرات طبيعت بر انسان را نشان ميدهد ،در نقد
بومگرا قابلبررسي است.
هرچند طبيعتوحش به محيط فيزیکي اشاره دارد ،آبوهواي (گرما ،سرما ،طوفان،
باران و خش کي) ناشي از آن محيط فيزیکي را نيز که بر کنش و منش انسانها تأثير
ميگذارد ،باید جزوي از طبيعتوحش در نظر گرفت؛ (حبيبي نسامي )6868 ،در داستان،
بارها به طوفان در دریا اشاره شده است؛ طوفاني که همهچيز را با خود ميبرد و همة زمينيان
و دریایيها را وحشتزده ميکند؛ دریا هنگام طوفان در این داستان ،اغلب سياه است و
کفآلود و موجب ویراني خانهها ،وحشت ،اضطراب ،خستگي ،گرسنگي و مرگ انسان-
هاست .به اثرات این بعد از طبيعت بر حوادث ،رفتار و منش شخصيتهاي رمان اهل غرق
در ذیل اشاره شده است:

 .1-3ویراني خانهها
هنگاميکه دریا خشمگين ميشود و از کنترل انسان خارج ميگردد ،یکي از اثراتش
ویراني خانهها و زندگي فيزیکي مردم حاشية آن است .در اهل غرق نيز ميتوان این اثر
ویرانگر را مشاهده کرد:
«آبادي به عزا نشسته بود .یک هفته بود که دریا ميغرید .باد بوره ميکشيد ،موجهاي
بلند روي آبادي خراب ميشد ،دیوارها ميرمبيد .کپرها را آب ميگرفت و مردم باالي
پشتبام خانههاي گچي مانده بودند( »...روانيپور)6835 ،

.6-3ترس و وحشت
مردم جفره ترس و وحشت خود را از دریا در قالب تصوّر کردن موجودات خشمگين دریا
نشان دادهاند؛ براي مثال ،بوسلمه که گویا نماد بعد تاریک طبيعت است ،گاهي براي بردن
یا کشتن کسي ميآید و تا خونش را نریزد ،آرام نميگيرد؛ گویي بشر ترس و وحشت و
عجز خود را در مقابل خشم طبيعت ،به باورها و اسطورههایش ميدهد .اوج وحشت مردم
از دریا زماني است که بوسلمه خشم ميگيرد و زمين جفره به لرزه ميافتد .توصيف
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نویسنده از خشم دریا و بوسلمه به اندیشههاي آخرالزماني نزدیک است :مردگان زنده
ميشوند ،زمين ميلرزد و :...
«زمين ميلرزید ،نخلها ميلرزیدند و درخت گلابریشم انگار سرگيجه گرفته باشد،
شاخ و برگش تکان ميخورد ...و حاال بار دیگر بوسلمه با ترفندي کاري ،آبادي را نشانه
کرده بود .همهچيز درهم و پریشان بود .آبانبار ترکخورده بود .حبانههاي آب خالي
ميشد .گچ خانهها ميریخت .دیوارها ترک برميداشت و سرگيجه چنان امان مردم را
بریده بود که حتي وقتي چشمانشان را ميبستند ،جهان دور سرشان ميچرخيد ...بوسلمه این
بار مردگان زمين را رو در روي آبادي قرار داده بود( ».روانيپور)6835 ،

.3-3مرگ انسانها
دریا بهعنوان نمودي از حياتوحش ،نسبت به انسانها ،شرور و بيتفاوت است و یکي از
اثرات شرارتش ،گرفتن جان انسانهاست؛ در اهل غرق ،دریا شش تا از پسران «دي
منصور» را در کام خود فرو برده است و هر آن ،اگر خشم بگيرد ،ميتواند آبادي را نابود
کند:
« چه دل نابکاري دارد بوسلمه که راه بر ماهيگيران جوان و رعنایي چون مهجمال
ميبندد و آنها را به قعر آبهاي خاکستري ميبرد .چطور نفرین مادران عزادار کاري
نميکند؟» (روانيپور)6835 ،
«آنجا ،ته دریا ،چيزي از عاطفة زميني ندیده بود .یاد آن مردان غرقشده ،یاد پسران
ششگانة دي منصور و آن مرد که ميخواست فایزي بشنود و گریه کند ،او را به زمين ،به
آبادي زنجير ميکرد( ».روانيپور)6835 ،

.9-3خستگي ،تشنگي و گرسنگي
یکي دیگر از اثرات خشم دریا براي انسانهایي که ناچار به ارتباط با آن هستند ،خستگي،
گرسنگي و تشنگي است:
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«نه روز بود که دریا روي کشتيها ميرميد ...فرصت آتش نبود و مردان خستة
ماهيگير ،تمام باروبنة خود را به دریا انداخته بودند .لبها خشک و تاول بسته بود.
زایراحمد کالفه بود و دیگر نميدانست جهان بيهياهوي دریا ،چه رنگ و بویي دارد.
تشنگي و گرسنگي هيچکدام نميتوانست زائر را به زانو در بياورد .پرطاقت بود و آنچه
اکنون توانش را تمام ميکرد ،هياهوي موجها و غناهشت دریا بود( ».روانيپور)6835 ،

.5-3زوال عقل انسانها
بعد پيچيده و رازآلود دریا گاهي حتي عقلِ «به دریا زدگان» را ميگيرد؛ روزي که
مهجمال براي آرام کردن دریا و برگرداندن اهل غرق ته دریا ،به آب زده بود ،گویا در
دریا عقل خود را از دست ميدهد:
«مردان و زنان آبادي ،به قصة غریب مهجمال گوش دادند و یقين کردند که او این بار
عقل خود را در دریا از دست داده است( »...روانيپور)6835 ،

 .9یگانگي انسان و طبیعت (چهرۀ مهربان و بخشنده)
باوجود وحشت هميشگي مردم جفره از خشم دریا و طبيعت پيرامونشان ،شخصيتها
همواره به چهرۀ مهربان و بخشندۀ طبيعت عشق ميورزند و براي یافتن آرامش و آسایششان
به آن نيازمندند؛ شخصيت مهجمال ،مدینه ،بهادر ،شمایل و ستاره در این زمينه ،برجستگي
خاصي دارند؛ گویي آنها الفتي عميق با دریا و طبيعت دارند؛ الفتي که از عشق آنها به
دریا و طبيعت حکایت دارد؛ آنها چنان دلبستة طبيعتاند که گویي ،گاهي با طبيعت یکي
ميشوند و تحوّالتي که بعدها در داستان باعث تغيير چهرۀ طبيعت جفره ميشود ،این
شخصيتها را سرگردان و آشفته ميکند و گاهي حتي به شورش وا ميدارد:
«مدینه یک بار خودش را به آبها ميسپارد و نيمة بدنش تبدیل به ماهي ميشود و
وصيت ميکند که او را در آبهاي سبز رها کنند؛ مدینه از بوق کشتيهاي نفتي که مانع
شنيدن صداي آبيها شده بود ،بيزار است( ».روانيپور)6835 ،
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«شش ماه بعد ،سد ساخته شد؛ سدّي که در تمام مدت ،مدینه و بهادر نگران باال
آمدن آن بودند و ميترسيدند که ناگهان آنقدر باال بياید که دریا تا آنسوي جهان گم
شود( ».روانيپور)6835 ،
یا ستاره که در انتها به مرغ دریایي بدل ميشود:
«هيچکس نميتوانست زني که دستانش را مثل بال مرغ دریایي باز کرده بود و
ميدوید از رفتن باز دارد .ستاره که لبهایش را از درد به هم ميفشرد ،آنقدر دوید و
جرقه هاي آتش را از تنش ریخت که سرانجام در هيبت مرغ دریایي که آتشگرفته بود،
رو به غبه پرواز کرد( ».روانيپور)6835 ،
و یا شمایل:
«هيچکس فریادهاي شمایل را نشنيد که با دستان کوچکش دامن این و آن را
ميگرفت تا براي تارا ،آهویي که چشمانش بوي مرگ ميداد ،چارهاي بيندیشد».
(روانيپور)6835 ،
«شمایل که در جستوجوي چشمان غرق شدۀ تارا تمام زندگياش را سرگردان
مانده بود ،سرانجام نامهاي به مریم نوشت که چندخطي بيشتر نبود« :اینجا پایان سرگرداني
است ...چشمان تارا در آینههاي روبهرو مکرّر ميشود .مریم تو نميداني در دلم چه
غوغایي است( »».روانيپور)6835 ،
اما اوج یگانگي انسان و طبيعت ،در شخصيت «مهجمال دریایي» متبلور ميشود؛ در
اهل غرق مهجمال ،گویي نماد دریا و حيات است که به شخصيتها آرامش و به طبيعت
جان ميدهد:
«نخلي که سالها خشکيده بود ،با حضور مهجمال سبز شده است و جویبار کوچک
از دل کوه راهش را گرفته است بهجانب خانة او ميآید...اگر خوشههاي گندم قد
ميکشيد ،اگر نخلها از بار رطب خم ميشد ،اگر چشمهها از آب ميجوشيد ،براي همه
روشن بود که مهجمال از آن نواحي گذشته است( ».روانيپور)6835 ،
«مهجمال براي آبهایي که روزگاري زالل بودند ،بغض ميکرد( ».روانيپور،
)6835
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«دل مهجمال با هر شکافي که زمين برميداشت ،قاچقاچ ميشد .مهجمال دریایي آن
قدر در غم زن و فرزندان خود نبود که در اندیشة زمين( ».روانيپور)6835 ،

 .5اخالق زیستمحیطي مهاجمان
اخالق زیستمحيطي ،ایجاد اصولي است که بر روابط انسان با طبيعت حاکم باشد؛ یعني
مسئوليّتهاي انسان براي ممانعت از آسيب ،حفاظت در مقابل آسيب و یا پيشبرد فعاالنة
خير و مصلحت .برخي اقداماتي که انسانها در برابر طبيعت انجام ميدهند و باعث تغيير
چهرۀ طبيعت ميشود ،زیر مجموعة اخالق زیستمحيطي قرار ميگيرد؛ اقداماتي از قبيل
سدسازي یا تغيير مسير رودخانهها ،زهکشي تاالبها یا حذف جنگلها براي مقاصد
کشاورزي ،اقدامات عمدي بشر براي تغيير محيطزیست محسوب ميشود .تغييرات
غيرعمدي را شامل آلودگي هوا ،خاک و آب از طریق انتشار صنعتي ميدانند که غير
مستقيم باعث انهدام جمعيّت گياهان و جانوران ميشود( .بنسون )6868 ،هرچند به گمانم
با توجه به افزایش روزافزون آگاهي بشر نسبت به برخي اثرات مخرب فعاليتها و اقدامات
صنعتي بر طبيعت ،نميتوان این اقدامات اوليّه را که منجر به تغييرات ثانویه ميشوند،
غيرعمد دانست .در همة فعاليتهاي بشر که در نهایت منجر به تغيير محيطزیست ميشود،
تنها سود و منفعت انسانها و قدرتها در نظر گرفته شده است و خرابيهاي ناشي از آن
کامالً بياهميت جلوه ميکند.
از ابتدا تا انتهاي داستان اهل غرق ،مردم روستاي جفره با طبيعت ارتباط تنگاتنگي
دارند؛ حال ممکن است این رابطه ،ناشي از ترس و وحشت باشد یا دلبستگي عميق به دریا
و زمين و گياه و پرنده .در فصلهاي مياني داستان ،مردم جفره عالوه بر دستوپنجه نرم
کردن با دریا و ساکنانش ،درگير چالش تازهاي ميشوند :بطريهایي که از دریا چيزهاي
تازهاي ميآورد و آدمهاي ناشناس با لهجههاي غریب که کمکم به استقرار نيروهاي دولتي
در جفره ميانجامد و ساکنان روستایي که تا آن زمان راههاي ارتباطي بسيار کمي با شهرها
و دههاي دیگر داشتند و روستا را چون قلمرویي از آن خود ميدانستند ،اکنون مضطرب
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حضور مهاجماني است که بدون توجه به اخالق زیستمحيطي ،آگاهانه و بيپروا یا
ناآگاه ،دست به تغيير و حتي تخریب طبيعت و محيطزیست ميزنند.
با اکتشاف و استخراج نفت در جفره ،تأسيس پاسگاه ضرورت ميیابد؛ اما مردم
روستا این کار را تجاوز به قلمروشان محسوب ميکنند؛ واژۀ «قلمرو» به معناي محيطي بسته
است که موجودات زندهاي از آن دفاع ميکنند( .آلتمن )6869 ،طبق رفتار قلمرویي ،وقتي
کسي پا به درون مرز قلمرو ميگذارد ،صاحبان آن قلمرو به آنها اخطار ميدهند یا حمله
ميکنند؛ گرچه دفاع پرخاشگرانه در زندگي انسان زیاد اتفاق نميافتند ،واکنشهایي مثل
ناراحتي ،عصبانيّت و نگراني به تجاوز نشان داده ميشود( .آلتمن )6869 ،ساکنان روستاي
جفره نيز که همواره خود را حامي و یار دریا و زمين ميدانند ،در مقابل نيروهاي مهاجم،
بهگونهاي دست به طغيان ميزنند تا از آن دفاع کنند؛ خشم اصلي جفرهايها به خاطر
تغييرات محيط پيرامونشان است که بهعمد یا غيرعمد در قلمروشان ایجاد شده است؛ آنچه
طبيعت را براي مردم جفره مقدّس ميکند ،چيزي فراتر از نان است؛ آنها وقتي احساس
ميکنند به قلمروشان تجاوز شده و آدمهاي بيگانهاي قصد دارند در محيط پيرامونشان
تحوّالتي ایجاد کنند که ممکن است منجر به نابودي زیبایي ،آرامش و سالمت محيطشان
شود ،خشمگين ميشوند و گاهي دست به عصيان ميزنند و ازآنجاکه شکل دیگر تجاوز به
قلمرو از نظر «الیمن و اسکات» ( )6617و «گافمن» (» ،)6676آلودگي» ناميده ميشود
(آلتمن ،)6869 ،مهجمال با استخراج نفت که منجر به آلودگيهاي فراوان زیستمحيطي
در آبادي ميشود ،به شدّت مقابله ميکند و درنهایت ،جانش را بر سر همين مسئله از دست
ميدهد:
«انگار که این تقدیر آدمي است که براي حراست ازآنچه دارد ،دست به عصيان و
شورش بزند؛ امروز دریا را از تو ميگيرند و فردا مشکل بتواني بياجازه پاسگاه روي زمين
قدم برداري ...براي حراست از عشق ،هرچه که ميخواهد باشد ،دریا و مرد غریبه،
گوشهاي از دلت باید طغيان کند( ».روانيپور)6835 ،
«مهجمال در لولههایي که قرار بود گاز از کنگان به کشورهاي خارجه ببرد ،ایجاد
حریق کرده بود( »...روانيپور)6835 ،
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«مهجمال زیر بار این کاغذبازي نرفت .کسي که بتواند با نامهاي آب را از آسمان
سرازیر کند و آبادي را از گرسنگي نجات دهد ،باید پيش از همه بگوید تابهحال این
قدرت را کجا پنهان کرده بود و اینیک سال تشنگي را کجا بوده است( ».روانيپور،
)6835
در ادامه ،برخي از تأثيرات انسان بر طبيعت در رمان اهل غرق و در پي آن ،تأثيرات
این تحوّالت را بر شخصيتها بررسي خواهيم کرد:

 .1-5آلودگي صوتي
در اهل غرق ،ابتدا صداي رادیو و پسازآن صداي دستگاههایي که زمين را براي اکتشاف
نفت خراش ميداد و سپس صداهاي ناشي از ساختن سدهاي بتني ،باعث برهم خوردن
آرامش روستاي جفره و موجودات زندۀ آن منطقه شد .تأثير آلودگي صوتي ،عالوه بر
زندگي انسان ،بر رشد گياهان و کوچ پرندگان و حيوانات ،ملموس است؛ با ایجاد این
صداهاي گوشخراش ،صداهاي طبيعي کمتر شد ،ساکنان دریا غيبشان زد و صداي بال
مرغان دریایي به گوش نميرسيد و درنتيجه ،اضطراب و غصه مونس انسان شد:
«جعبه ميخواند...دیگر صداي بال مرغان دریایي به گوش نميرسيد ،جهان پر از صدا
ميشد ...مهجمال ميدید که زنان آبادي دیگر نميخوانند؛ حتي صداي خلخال پاشان
شنيده نميشد و حسرتي غریب در دل مهجمال قد ميکشيد .چيزي از دست ميرفت».
(روانيپور)6835 ،
«هجوم حرکت و صدا به آبادي ،آرامش جهان را بر هم ميزد .صداهاي
عجيبوغریب که مدینه را واميداشت تا گوشهایش را هميشه بگيرد و صورتش را از
سرسام حرکت مچاله کند( ».روانيپور)6835 ،
«مهجمال با هر صداي دوردستي که ميشنيد گوشهایش را ميگرفت و در خود
ميپيچيد ،انگار گوشت تنش را به تاراج ميبردند( ».روانيپور)6835 ،
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 .6-5استخراج نفت
اگرچه اکتشاف نفت از نظر اقتصادي باعث رشد کشورهاي ذينفع ميشود ،مشکالت
محيطزیستي ناشي از آن گاهي چنان غيرقابلکنترل است که حتي باعث تخلية کامل سکنة
بومي منطقه ميگردد .برخي اثرات محيطزیستي فعاليّتهاي نفتي در خشکي و دریا
عبارت اند از :آلودگي صوتي ناشي از پرواز هليکوپتر و هواپيما و سر وصداي کارخانه و
واحدهاي جنبي؛ آلودگيهاي هوا در اثر سوزاندن گازهاي تفکيکي در مشعل ،انتشار گاز
سولفيد هيدروژن و رها شدن ترکيبات هيدروکربني سبک از مخازن ذخيره ،آلودگي
خاک منطقه در اثر ریختو پاش مواد نفتي و رهاسازي پساب نفتي که باعث تهدید حيات
انسانها ،پرندگان و گياهان ميشود؛ آلودگي آب دریا ناشي از افزایش روغن و پسابهاي
صنعتي که باعث تهدید جانوران و گياهان آبزي و کاهش تنوّع زیستي جانوران ميشود.
(جعفري و لطفي جاللآبادي)6838 ،
در روستاي جفره نيز وقتي دولت تصميم ميگيرد دست به اکتشاف و استخراج نفت
بزند ،ابتدا پاسگاه را تأسيس ميکند؛ با ورود پاسگاه و اقدامات مربوط به استخراج نفت،
آرامش از زندگي مردم رخت برميبندد و طبيعت جلوههایش را یکيیکي از دست
ميدهد؛ نفت و تکنولوژي که فقط زیانش به مردم منطقه ميرسد ،آوارگي و مهاجرت،
آشفتگي و تشویش ذهن ،اختالل در حافظه و تخيّل ،انزوا و مرگومير انسانها را در پي
دارد:
«مهجمال همهچيز را دور ميدید ،دور از پریان دریایي و دور از آبي دریا؛ هجوم
حرکت و صدا به ذهن مهجمال! ...آه چه چيزهاي سختي در روي زمين وجود دارد .زمين
زخمي بود؛ زخمي و آشفته ،انگار کسي یقة او را گرفته باشد و او را تا نهایت مرگ زده
باشد( ».روانيپور)6835 ،
آفت نفت ،به خاطر آلوده کردن آب و زمين و ایجاد ناامني ،کمکم مردم آبادي را به
مهاجرت واميدارد؛ اثر نفت در دریا نيز باعث مهاجرت برخي موجودات زنده و یا مرگ
آنها ميشود؛ گویي دریا تسليم انسان و تکنولوژي شده است:
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«جهان سر آرامش نداشت .آفت نفت که مردم را از آباديهاي باال فراري داده بود،
مردمي که بارو بنة خود را برداشته بودند و اطراف جفره در کپرهاي خود به انتظار تمام
شدن نفت چاهها ،روز را شب ميکردند ،به جفره هم رسيد( ».روانيپور)6835 ،
« ...یک آبادي را نفت بلعيده بود .دولت ،مردم را مجبور کرده بود که خانههاي خود
را رها کنند و آواره شوند ...به خاطر چاه نفت که ميگفتند مملکت را ثروتمند ميکند،
تردّدها کنترل ميشد( ».روانيپور)6835 ،
«بوي نفت هواي جفره را سنگين کرده بود .زائر فکر کرد که جفره زیر این هواي
سنگين خواهد رمبيد ،حتي مرغان دریایي به کندي در هوا بال ميزدند؛ انگار نفسشان
گرفته بود ...حتي دریا هم بوي قير گرفته بود( ».روانيپور)6835 ،
«...ماهيهاي مردۀ ریز و درشتي که از دریا بر ميآمد ،شليوهاي به قير آغشته که
ماسهها را سياه کرده بود ،همه نشان از تسليم دریایي بود که روزگاري موجهایش تا
ستارهها مي رسيد .دریا انگار یاغي پيري که برنویش را زمين بگذارد و کند و آهسته از
دامنة کوه پایين بياید ،مي ناليد و مه خاکستري رنگي که روي دریا ایستاده بود و معلوم نبود
از دود قليانهاي هميشه روشنآبادي است یا از دودکش کشتيهاي نفتي که در دوردست،
شب و روز ميناليدند ،دل مردم را به غصه مينشاند( ».روانيپور)6835 ،
آلودگي دریا به ساحل نيز کشيده شده بود:
«بچهها دیگر کنار ساحل بازي نميکردند( .انزوا) گاهي اگر از سر بياحتياطي بچهاي
هوس دریا ميکرد ،با پاهاي قيري و شکاف خورده از شيشهخردهها ،گریان به خانه وا
ميگشت( ».روانيپور)6835 ،
عالوه بر عصيان و بيقراري اهل آبادي و درنهایت تسليم شدنشان در برابر قانون
دولتي ،طبيعت نيز همچون انساني شورشگر ،توانایي پذیرش قانون دولتي (انساني) را ندارد
و دست به شورش ميزند تا شاید حریم خود را خشمگينانه به انسانها گوشزد کند:
«و بدینطریق بود که آبادي به اولين قانون دولتي گردن نهاد؛ اما دریا خيال اطاعت
نداشت؛ ناگهان سياه شد و مانند زني شوي مرده وهچيره کشيد؛ موجهایش به هوا رفت و
یک شب روي پاسگاه و آبادي رمبيد( ».روانيپور)6835 ،
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تأثير دیگر اکتشاف نفت ،مرگومير و مهاجرت انسانها ،حيوانات و پرندگان بود:
«سرانجام تارا ،آهویي که از بوي نفت گيج شده بود و از درد ،دندههایش درآمده بود
و پاهایش آنقدر الغر شده بود که نميتوانست جثهاش را نگه دارد ،در غروب یکي از
روزهاي پایيزي مرد( ».روانيپور)6835 ،
«بوي نفت و قير داغ ،همهجا پيچيده بود و زائر خيال کرد که اسب هم مثل تمام
حيواناتي که از بوي نفت ،سر به بيابان ميگذاشتند ،در رفته است( ».روانيپور)6835 ،
«پریان دریایي پيدایشان نبود .مرغان دریایي با احتياطي بيشتر و در ارتفاعي باالتر روي
آسمان جفره پرواز ميکردند( »...روانيپور)6835 ،
«زائر غالم یک روز ،وقتي هوا از بوي قير و نفت چنان سنگين شد که مرغان دریایي
از آسمان ميافتادند و روي زمين پرپر ميزدند و ميمردند ،جان داد ...در گيرودار مرگ
مرغان دریایي ،زائر غالم و گوسفنداني که شکمشان باد ميکرد و ميترکيد ،هيچکس
فریادهاي شمایل را نشنيد( »...روانيپور)6835 ،
عالوه بر تأثير نفت بر گياهان ،پرندگان ،حيوانات و طبيعت بيجان (دریا و زمين)،
روح و روان ،حافظه و تخيّل انسان نيز از این پدیده در امان نماند؛ از آن هنگام به بعد ،زنان
ترانههایشان را که پيشازاین با الهام از دریا و طبيعت آبادي سروده بودند ،فراموش کردند:
«مدینه که پابهپاي نوۀ دریایياش ،دلتنگ پریان دریایي بود ،به دکتر عادلي گفته بود
که از زمان غيبت آبيها ،نيمي از دلش را گم کرده است؛ انگار دیوارهاي پاسگاه روي
دلش رمبيده و آن را در ميان خس و خاشاک له و لورده کردهاند( ».روانيپور)6835 ،
«زنان آبادي پسين تنگ ،وقتي سر چاه ميرفتند ،رو به روي پاسگاه که ميرسيدند،
مينار بر صورت ميکشيدند و روي برميگرداندند ...زنها از سر چاه ساکت برميگشتند،
انگار صدایشان گم شده بود و ترانههایشان را از یاد برده بودند( ».روانيپور)6835 ،
«خيجو که حافظهاش را از دست داده بود و ترانههایش را فراموش کرده بود ،دست
به دامان سرهنگ تبعيدي ،براي اولين بار در حضور جمع گریه کرد( ».روانيپور)6835 ،
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 .3-5سدسازی
سدسازي در کنار فوایدش براي بشر ،اثرات مخربي نيز بر محيطزیست دارد؛ ازجمله:
تشدید فرسایش در مسير رودخانة پایيندست ،خروج آب گلآلود حاوي مواد رسوبي به
روي مناطق پایيندست سد و محيطزیست منطقه ،تغييرات سطح آب زیرزميني ،ایجاد
زمينلرزههاي القایي ،تأثير دریاچة سد بر آبوهوا با تشکيل مه و باال بردن نم نسبي در
محدودۀ دریاچه ،ایجاد برخي تغييرات جوي ،شور شدن اراضي کشاورزي ،اثر دریاچة سد
بر جوامع حيواني و نباتي منطقه که باعث مهاجرت حيوانات و نابودي بعضي از گونهها
ميشود ،توقّف زادوولد ماهيهاي مهاجر ،تأثير احداث سد بر روستاهاي مجاور که در
دریاچة سد غرقاب ميشوند و با مهاجرت باعث افزایش جمعيّت شهرها ميشوند ،ایجاد
آلودگي صوتي با ورود دستگاهها و ماشينآالت ساخت سد و ( . ...پيرستاني و شفقتي،
)6833
در رمان اهل غرق ،صاحبان قدرت براي به دست آوردن سود بيشتر ،بدون توجه به
زیانهایي که سدسازي ميتواند براي طبيعت و مردم داشته باشد ،دست به احداث سد
ميزنند که رهآوردش براي مردم ،خشکسالي یا سيل ،فقر و فالکت و قحطي است.
«سرانجام روزي از روزهاي قحطسالي ،دکتر عادلي سرهنگ تبعيدي ارتش ،به زائر
خبر داد که گویا یکي از واالحضرتها ميخواهد براي بازدید به شهر بياید .دکتر به زائر
که هنوز نميدانست چه نسبتي ميتواند بين باران و واالحضرت باشد ،گفت« :باید بدونن
اینجا چه ميگذره ،اونا مسئول تشنگي و گشنگي مردمن( »».روانيپور)6835 ،
مهجمال تصوّر ميکرد ،دولتيان با کندن کوه و ایجاد سد و استخراج نفت ،زمين را
اسير کردهاند و دریا را به بند کشيدهاند:
«مهجمال با هر صداي دوردستي که ميشنيد ،گوشهایش را ميگرفت و دور خود
ميپيچيد ،انگار گوشت تنش را به تاراج ميبردند .زمين دست ميخورد .زمين مثل آبي
کوچکي که در چنگال بوسلمه بيفتد وهچيره ميکشيد( »...روانيپور)6835 ،
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«شاید قانون خيال دارد دیواري بلند جلوي دریا بکشد تا دیگر هيچکس نتواند دریا را
ببيند...چهبسا که با دیواري سخت و سيماني ،مثل دیوارهاي زندان که مهجمال و دیگر
مردان در شهر دیده بودند ،بخواهند دریا را زنداني کنند( ».روانيپور)6835 ،
یکي از اثرات سدسازي ،خشکسالي است و در اهل غرق ،خشکسالي ،مرگومير
گستردۀ حيوانات ،پرندگان ،گياهان و پریشاني و زمينگير شدن انسانها را در پي دارد و بر
تخيّل ،حافظه ،زبان و ترانههاي انسانها اثر ميگذارد و باعث کم شدن تردّد ،گرسنگي و
تشنگي و حتي مرگ انسانها ميشود:
«بهزودي آبادي پر از الشة مرغان دریایي تشنهاي شد که از بيآبي بالبال ميزدند و
ميمردند .شبها از روي دریا صداي گریة اهل غرق ميآمد که بوي خشکسالي را شنيده
بودند و براي ساکنين زمين گریه ميکردند .آدمي چه اهل غرق باشد چه اهل زمين ،عقلش
را در خشکسالي گم ميکند ...تشنگي حافظه آدمي را به تاراج ميبرد( ».روانيپور،
)6835
«خشکسالي تردّد آدمها را کم کرد .شترها خسته با لبهاي به تاول نشسته ،نرسيده
به آبادي ميمردند و بيماران خود را ميان کورهراهها ،زیر سایة نخلهاي خشکيده بر جاي
ميگذاشتند( ».روانيپور)6835 ،
«زمين ترک برميداشت و مهجمال با لبهاي به تاول نشستة زمين ،زمينگير ميشد؛
کجاست آن گلهاي کوچک آبي که در صحراي جفره سر از زمين بيرون ميآورد و
ميخندید( ».روانيپور)6835 ،

 .2نقش زمینه در اهل غرق
در نقد ادبي گذشته ،توجه به «زمينه» یا " "Settingمطرح بوده است؛ اما گستره و وضوح
موردنظر در نقد بومگرا را نداشته است .در دیدگاههاي مختلف نقد ادبي ،زمينه معاني
متفاوتي دارد؛ واژهنامة آبرامز "Setting" ،یا زمان و مکان یک اثر روایي یا نمایشي را
مکان کلي ،دورۀ تاریخي و شرایط اجتماعي تعریف ميکند که وقایع داستان در آن رخ
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ميدهد (آبرامز)6835 ،؛ اما در نقد بومگرا اصطالح «زمان و مکان» جایگزین محيطزیست
ميشود .یکي از دالیل اهميت نقش مکان و زمينه در داستان به سبب تأثيري است که بر
دیگر عناصر داستان ازجمله زبان ،شخصيتپردازي ،حوادث و صور خيال دارد .توجه به
محيططبيعي در مبحث ادبيات اقليمي ،اهميت بيشتري دارد( .پارساپور )6862 ،در همين
راستا در رمان اهل غرق نيز که جزو ادبيات اقليمي فارسي محسوب ميشود ،مکان و
طبيعتي که نویسنده ،خود در آن زندگي کرده است ،بر داستان سایه افکنده و تبدیل به
زمينة اصلي داستان شده است .زمينهاي که نهتنها بهعنوان یکي از عناصر اصلي داستان ،بلکه
بهعنوان عامل اصلي پيشبرد حوادث و شخصيتها قابلبررسي است؛ باورهاي اسطورهاي
که اساس اهل غرق را شکل ميدهد ،بيشک ارتباط بيواسطهاي با مکان دارد؛ حافظه،
تخيّل و روابط انسانها با یکدیگر و با جامعه در رمان ،بسته به زمينه و مکان شکلگرفته
است؛ فضاي داستان ،حالتها و احساسات شخصيتها در بستر مکان قالب گرفته است؛
ترس و وحشت شخصيتها از دریا ،دلبستگي و عشقشان به طبيعت روستاشان و همچنين
غم و شاديشان بسته به محيط و زمينة داستان است.

بحث و نتیجهگیری
با بررسي رمان اهل غرق منيرو روانيپور بر اساس نقد بومگرا ،ميتوان به این نتيجه رسيد
که در این رمان ،طبيعت فقط مکان رویداد حوادث تلقّي نميشود؛ بلکه بهعنوان بستر و
زمينة اصلي داستان ،خود عامل رویدادها و پيشبرد حوادث است و بهطور مستقيم بر
شخصيتها تأثير ميگذارد و متقابل تحت تأثير انسانها و تصميمات آنها قرار ميگيرد.
در پاسخ به پرسش اول تحقيق ،یعني نوع دیدگاه و رویکرد اثر نسبت به محيطزیست ،باید
گفت در داستان اهل غرق ،دو رویکرد اساسي به محيطزیست و طبيعت وجود دارد :در
رویکرد نخست ،نویسنده از چهرۀ غيرقابلکنترل طبيعت و ترس و وحشت و سرگرداني بشر
و چالش هميشگي انسان با محيط پيرامونش سخن ميگوید و درنهایت ،یافتن راههایي براي
مسالمه با طبيعت را مطرح ميکند؛ مردم جفره براي زنده ماندن به ناچار باید بر
بهارخوابشان از دریا غلبه کنند و راهي بيابند تا با تسليم کردن خود در مقابل دریا و
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ساکنانش ،نان و آرامششان را تأمين کنند .در داستان گاه شخصيتها خود را در مقابل
قدرت دریا بهعنوان بخشي از حياتوحش مطيع و ناتوان ميدانند؛ اما گاهي این طبيعت
است که بهناچار در مهار انسان و قدرتطلبي او قرار ميگيرد .در رویکرد دیگر،
شخصيتها شيفته و دلبستة طبيعتاند؛ بهگونهاي که تصوّر ميشود خود ،بخشي از
طبيعتاند و با آسيب رساندن به طبيعت ،گویي جسم و روحشان آسيبدیده است و همين
دیدگاه است که شخصيتهاي داستان را به مبارزه عليه انسانهایي واميدارد که قصد
آسيب رساندن به محيطزیست و دستدرازي به دامان طبيعت را دارند؛ انسانهاي مهاجم
بيهيچ مالحظه و دلبستگي به طبيعت و محيطزیست و براي اجراي احکام اهالي قدرت ،از
هيچ آسيب و دستدرازي واهمه ندارند و با استخراج نفت ،سدسازي و جادهسازي،
طبيعت بکر روستا را دستخوش تغيير و آلودگي ميکنند که نتيجهاش بهطور مستقيم بر
محيطزیست ،زندگي شخصيتهاي داستان و دیگر جانداران اثر ميگذارد .نویسنده با به
تصویر کشيدن ویرانيهایي که انسانها خودخواهانه مرتکبش ميشوند ،در ذهن خواننده،
نسبت به مسائل محيطزیستي حساسيّت ایجاد ميکند و اینیکي از اهداف اصلي نقد
بومگراست .در پاسخ به پرسش دوم نقد بومگرا یعني نقش محيطزیست و طبيعت در
شکلگيري اثر ادبي ،باید گفت در این اثر ،طبيعت و محيطزیست را نميتوان تنها بهعنوان
یک عنصر که به اندازۀ دیگر عناصر داستان نقش دارند ،در نظر گرفت؛ بلکه باید اذعان
کرد که موضوع اصلي داستان در این اثر ،خود طبيعت و محيطزیست است و همة
شخصيتها و حوادث ،در خدمت این موضوع اساسي شکل گرفتهاند؛ طبيعت در این
داستان ،بر صور خيال ،زبان ،شخصيتپردازي و حوادث داستان به طور مستقيم تأثير
گذاشته است.
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