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Ecological critique is the study of the relationship between literature and the
natural world, the origins of which are the emergence of new ideas in
anthropology and environmental issues that humanist discourses play an
important role in their emergence. In the story of Moniru Ravanipour’s Ahle
Ghargh, the relationships of the characters such as Kheyjo, Zayer Ahmad
Hakim, Mah Jamal, Madine, and Mobor men with the environment are
examined in this article to show how power relations at different levels of
this story are effective based on Foucault's ideas. In this story, Kheyjo, Mah
Jamal, Madine, and Zayer Ahmad Hakim have a close relationship with
nature as well as a transcendental view of the earth that challenges the
dominant discourse of the age, philosophical humanism; the humanism in
which more attention is paid to human thought and looks at man and nature
through the eyes of an element or object. This is why Foucault in the age of
modernity sees the presence of man in the scene of the illustration of thought
and consciousness, and argues that empirical combinations should be applied
in a place other than the absolute rule of "I think". In this article, considering
the importance and impact of discourses in the production of the literary text,
the aim was to examine the story in question with a descriptive-analytical
method of the human relationship with the environment and the impact of
different discourses that play an effective role in exercising power to inform
man about his behavior with the environment and to reveal his relationship
with nature.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نقد و تحلیل بومگرایي داستانِ اهل غرق منیرو روانيپور با نگاهي
به گفتمان قدرت
اسد آبشیرینی



مازندرانی

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

این پژوهش برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز است.
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کلیدواژهها :نقد بومگرا ،منیرو روانیپور ،اهل غرق ،گفتمان قدرت ،فوکو.
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نقد بومگرا ،مطالعهي رابطهي بين ادبيات و جهان طبيعت است که ریشههاي ظهور آن طرح اندیشههاي نو
در مباحث انسانشناسي و معضالت زیستمحيطي است؛ معضالتي که گفتمانهاي اومانيستي در پدید
آمدن آنها نقش بسزایي دارند .در این پژوهش روابط شخصيتهاي داستانِ اهل غرق منيرو روانيپور
ازجمله خيجو ،زائر احمد حکيم ،مهجمال ،مدینه و مردان موبور با محيطزیست بررسي شده است تا نشان
داده شود برپایهي اندیشههاي فوکو ،چگونه روابط قدرت در سطوح گوناگون این داستان مؤثر بوده است.
خيجو ،مهجمال ،مدینه و زائر احمد حکيم در این داستان رابطهاي نزدیک با طبيعت و همچنين نگاهي
فراانساني به زمين دارند که گفتمان غالب عصر ،اومانيسم فلسفي را به چالش ميکشند؛ اومانيسمي که در
آن بيشتر توجه به اندیشه انساني ميشود و خود انسان و طبيعت را به چشم عنصر یا شيءاي مينگرد.
ازاینروست که فوکو در عصر تجدد ،حضور انسان را در صحنهي تصویرگري اندیشه و آگاهي ميبيند و
بر آن است که ترکيبهاي تجربي ميباید در جاي دیگري بهغيراز حاکميت مطلق «من مياندیشم» اعمال
شوند؛ مردان موبور در این داستان کساني هستند که قدرت سرمایه و اقتصاد را در اختيار دارند و از آن در
راستاي سلطه بر طبيعت استفاده ميکنند که باعث نابودي زیستبوم طبيعي و ازهمپاشيدگي جامعهي انسانيِ
«جفره» بهمثابه همهي زمين ميگردند .در این نوشتار ،نظر به اهميت و تأثير گفتمانها در توليد متن ادبي،
هدف این بوده است که در داستان موردبحث با روش توصيفي -تحليلي رابطهي انسان با محيطزیست و
تأثيرگذاري گفتمانهاي مختلف که نقش مؤثري در اعمال قدرت دارند ،بررسي شود تا زمينهساز
آگاهيبخشيدن به انسان در رفتارش با محيطزیست باشد و نسبت او را با طبيعت آشکار نماید.
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مقدمه
نقد بومگرا رویکردي است که با دیدگاهي جدید باهدف تعادل ميان طبيعت و جامعهي
انساني به آثار ادبي مينگرد که اگر بخواهيم این نگاه را در متون ادبي بررسي کنيم ،نمود
آن را در آثار بسياري از نویسندگان غربي و شرقي ميبينيم .اصطالح نقد بومگرا «براي
اولين بار توسط ویليام روکرت در سال  6673ابداع شد که به موضوعاتي در مورد
چشمانداز و محيط ميپردازد( ».دریز )2882 ،اما کسي که نخستين بار آن را بهعنوان یک
مکتب در آمریکا در اواخر نيمهي دوم قرن بيستم پایهگذاري کرد ،چریل گالتفلتي بود که
امروزه توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده است .وي نقد بومگرا را «مطالعهي
رابطهي بين ادبيات و جهان فيزیکي» (گالتفلتي ،هارولد )6669 ،ميداند .ازاینرو «نقد بوم-
گرا ،یک جنبش نظري است که ساختارهاي فرهنگي طبيعت را در زمينههاي اجتماعي و
سياسي آنها بررسي ميکند( ».اگان )2881 ،درواقع «نقد بومگرا ،بوممحور است و در این
نقد باید انسان محور بودن و منافع انساني را از ذهن و نگاه خود دور کنيم( ».پارساپور،
 )6869ریشههاي ظهور چنين رویکردي طرح اندیشههاي نو در مباحث انسانشناسي و
همچنين معضالت زیستمحيطي است .در گفتمانهاي هر دوره طبيعت نمود متفاوتي دارد
و «به بيان تاریخي ،در تخيّل انسان چه نقشها ایفا کرده است .گاه بهمثابهي «دیگر» رام
نشدني ظاهر ميشود که جامعهي انساني نياز دارد ارباب آن باشد و در مقابلش انگيزهي
تمدّنبخش خویش را بپروراند .از دیگر سو ،پيشينهي دیگري هم هست که تبارش،
دستکم به یونان باستان ميرسد و طبيعت را «آینه»اي ميبيند که آدميان باید بهمثابهي منبع
شگفتي و اعتال در آن بنگرند( ».اکلشال )6866 ،ميتوان گفت نگاه انسان معاصر به طبيعت
نگاهي اومانيستي است و نه طبيعتمحور و برگرفته از «دیگر» رام نشدني و همين نگاه است
که باعث مشروعيتبخشي به روند صنعتي کردن و شهرنشيني ،انباشت سریع سرمایه بر
زندگي اقتصادي ،ابداع در فناوري و رواج فزاینده ماشين در توليد و  ...ميشود و ميان
انسان و طبيعت فاصله ایجاد ميکند که در داستان اهل غرق منيرو روانيپور نيز نمود بارزي
دارد.
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بنابراین آنچه در این تحقيق بيشتر موردتوجه قرار ميگيرد ،نوع رابطهي انسان با
محيطزیست است .رابطهاي که ما باید در آن انسان را جزئي از طبيعت ببينيم؛ زیرا
سرنوشت وي با طبيعت گرهخورده است .ازاینروست که ما در نقد بومگرا به بررسي
رابطهي نویسنده با طبيعت و چگونگي بازتاب مسائل زیستمحيطي و پدیدههاي طبيعت
اطراف وي در داستان او ميپردازیم و شيوههاي مختلف نگرشش به طبيعت پيرامون براي
بيان مفاهيم ذهني وي نشان داده خواهد شد .ازاینرو در این نوشتار هدف این بوده که با
بررسي رابطه انسان با محيطزیست به تأثيرگذاري گفتمانها بر جغرافياي زندگي نویسندهي
معاصر جنوب که در ساختار اثر وي تأثير بسزایي داشته ،پرداخته شود تا زمينهساز جهت-
دهي به رفتار انسان در برخورد با محيطزیست باشد؛ زیرا «نقد بومگرا هم به چگونگي
انعکاس رابطهي انسان و محيط فيزیکي در آثار ادبي ميپردازد و هم رابطهي دین ،اخالق،
زبان و جنسيت با محيطزیست را بررسي ميکند( ».بشيریان و شایانسرشت)6861 ،

پیشینة پژوهش
پژوهشهایي با استفاده از رویکردهاي زیستمحيطي در حوزهي متون ادبي ،زبانشناسي،
سياسي و رسانهاي و  ...در سالهاي اخير گسترش بسيار یافته است که نمونههایي از آن را
ميتوان در مجموعه مقاالت گردآوريشده توسط گالتفلتي «خواننده بومگرا :نقاط عطف
در بومشناسي ادبي» ( ،)6669همچنين آثار ترجمهشدهي فردوس آقاگلزاده «زبانشناسي
زیستمحيطي» ( ،)6869زهرا پارساپور «دربارهي نقد بومگرا» (« ،)6862نقد بومگرا»
(« ،)6862ادبيات سبز» ( ،)6869دیوید مازل که در کتاب «محيطزیست ادبي آمریکا» از
نظریههاي فوکو استفاده کرده است و همچنين مقالهها و پایاننامههایي که در این زمينه
انجام شده است ،مشاهده کرد .از مقالههایي که جا دارد در اینجا از آنها نام ببریم ،یکي
مقالهي کریستوفر مأنس «طبيعت و سکوت» است .وي با استفاده از نظریههاي ميشل فوکو
در نظر مي گيرد که چگونه علوم مسيحيان باعث سکوت طبيعت در گفتمان غربي شده و
طبيعت از یک حضور آنيميستي به یک حضور نمادین و از یک موضوع قابلاحترام به یک
شيء بيصدا تغيير یافته است .مقالهي «بررسي نظام مقاومتي گفتمان در اهل غرق منيرو
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رواني پور» از ابراهيم کنعاني است .نویسنده ویژگي مقاومتي گفتمان را از دیدگاه نشانه-
معناشناختي که براي تبيين شرایط شکلگيري و استعالي معناست ،بررسي و تحليل کرده
است .این پژوهش نشان ميدهد که در رمان پيش رو ،گونههاي مقاومت اسطورهاي،
استعالیي ،پدیدارشناختي ،شوِشي و هویتي نقش ميآفرینند و قلمروهاي گفتماني بر اساس
قدرتها و انرژيهایي که به آنها تزریق ميشود ،پيوسته بازپردازي ميشوند .تفاوت
پژوهش حاضر با مقالهي کنعاني در این است که در مقالهي کنعاني اصل موردتوجه نظام
مقاومتي گفتمان است که در رمان اهل غرق منيرو روانيپور به آن پرداخته شده است؛ امّا
در پژوهش حاضر به پيامدهاي اعمال قدرت و نه سرچشمههاي آنکه خود اصل اساسي
موردنظر فوکو هست و در شکلگيري رفتارها و شخصيتهاي داستان و روابط آنها با
طبيعت نمودار است ،پرداخته شده است .دیگري مقالهي «نقد بومگرایانه رمان اهل غرق
منيرو روانيپور» از شهبازي ،تدیّني ،منصوري ،پاکدل است که نویسندگان طبيعت را تنها
مکان رویداد حوادث تلقّي نميکنند؛ بلکه بهعنوان بستر و زمينهي اصلي داستان ،طبيعت را
عامل پيشبرد حوادث ميدانند که بهطور مستقيم بر شخصيتها اثر ميگذارد و بهطور
متقابل تحت تأثير انسانها و تصميمات آنها قرار ميگيرد .در کل با توجه به بررسيهاي
انجامشده تاکنون پژوهشي دربارهي بررسي روابط قدرت به تأثيرپذیري از گفتمانها بين
انسان و محيطزیست در داستان اهل غرق منيرو روانيپور صورت نگرفته است و تفاوت
این پژوهش با پژوهشهاي انجامشده در این است که در پژوهش حاضر به بررسي رابطهي
متن ادبي با محيط فيزیکي از منظر قدرت فوکو به تأثيرپذیري از گفتمانهاي اومانيستي
معاصر پرداخته خواهد شد تا کنشهاي گفتماني که در اعمال قدرت تأثير زیادي دارد و
باعث شکلگيري رفتارهاي خاصي در افراد یک جامعه ميشود و بالطبع در نوع رفتار
انسان بر جهان پيرامونش نيز تأثير ميگذارد که خود در توليد اثر ادبي نيز نمود چشمگيري
دارد ،پرداخته شود.
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 .1گذری بر داستان اهل غرق از منیرو روانيپور
داستان اهل غرق منيرو رواني پور که در سال  6813نوشته شده است ،آبادياي را به تصویر
ميکشد که اهالي آن در کنار دریا زندگيِ ساده و صميمي و ارتباطي نزدیک با طبيعت
دارند .آبادياي که از پيشرفتهاي جهاني به دور است ،طبيعت آن دستنخورده و خبري
از قانون و قانونگذاري در آن نيست .با ورود مردان موبور و ابراهيم پلنگ به روستاست
که آبادي جفره تحت تأثير پيشرفتهاي جهاني قرار ميگيرد و باعث به وجود آمدن
رفتارهاي خاصي در شخصيتهاي داستان ميشود؛ زیرا این مردان دزداني هستند که اهالي
آبادي را فریب ميدهند ،داروندار آنها را به تاراج ميبرند ،زمين را آزار ميدهند ،باعث
ایجاد فاصله بين اهالي جفره و طبيعت اطرافشان ميشوند و نگاهي دلگير و کينهتوز دارند.
ازاینرو جهان نویي که به ذهن آبادي راه ميیابد ،نميگذارد مثل سابق زندگي کنند .در
این داستان زائر احمد حکيم اولين شخصيتي است که این جهان نو را ميپذیرد؛ هرچند بعد
پشيمان ميشود؛ اما مه جمال که دوستدار زمين است ،در برابر این جهان نو دچار حيرت و
سرگرداني ميشود؛ زیرا برخالف زائر احمد حکيم که خيال ميکرد با هر پيشرفتي دري
تازه به روي روستا باز ميشود و شهرهاي جهان به جفره نزدیک ميشود ،مه جمال این
پيشرفتها را باعث ایجاد فاصله بين مردم آبادي و طبيعت اطرافشان ميبيند .زائر احمد
حکيم که روزگاري دوست دارد آبادي به تمام جهان وصل شود ،خسته از هجوم صداها و
خبرها نيمهشبي در خواب صداي شيههي اسب سفيد را ميشنود که مثل تمام حيواناتي که
از بوي نفت سر به بيابان گذاشتهاند ،فرار کرده است .او ميداند که خبرهاي خوشي در راه
نيست؛ زیرا یک آبادي را نفت بلعيده است و وي هم ميترسد که در آبادي او هم نفت
پيدا شود و دولت مردم را مجبور کند که خانههاي خود را رها کنند و آواره شوند ،چيزي
که برخالف خواست زائر است؛ زیرا با خوندل آبادي را آباد کرده بود؛ بنابراین وي
نگران آبادي است که بزرگ ميشد و از هم ميپاشيد .اینجاست که ما حسرت زائر احمد
حکيم را بر جهان ازدسترفته ميبينيم؛ جهاني که بوي نفت هواي آن را سنگين کرده،
طبيعت آن آسيبدیده و اتّحاد اهالي روستا از بين رفته است.
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 .6نگاهي به کارکرد قدرت در اندیشهی فوکو
در اندیشه ي فوکو گفتمان و پيامدهاي واقعي حاصل از آن نقش مهمي در اعمال قدرت
دارند .دو نکتهي اساسي دربارهي چگونگي اعمال قدرت در اندیشهي فوکو یکي گفتمان
است که قلمرو اعمال قدرت را از دیرباز محدود ساخته است و دیگري پيامدهاي واقعي
است که در سایه اینگونه اعمال قدرت ایجاد و منتشر ميشود .در هر جامعهاي شکلي از
روابط قدرت بافت جامعه را شکل ميدهد .همچنين ایجاد و اعمال این روابط قدرت
مستقيماً با ایجاد و انتشار گفتمان حقيقي گره خورده است .قدرت در کليه سطوح جامعه
نمود دارد و هر عنصري ،هرقدر ناتوان فرض شود ،خود مولد قدرت است .به نظر فوکو
بهجاي بررسي سرچشمههاي قدرت ،باید به پيامدهاي آن توجه کرد( .فوکو)6837 ،
ازاینرو درک مفهوم قدرت در اندیشهي فوکو مستلزم درک مفهوم گفتمان است؛ زیرا
«روابط چندگانهي قدرت بدن اجتماعي را درمينوردد و آن را ترسيم و تأسيس ميکند».
(فوکو )6868 ،اصطالح «گفتمان» در آثار و اندیشهي فوکو گاه براي بيان روندهاي منظم و
قانونمند بهکاربرده شده است؛ «یعني قانونها و ساختارهاي نانوشتهاي که کالمها و
گزارههاي خاصي را پدید ميآورند( ».ميلز )6867 ،ازنظر فوکو قدرت در همهي روابط
انساني قابلمشاهده است« .قدرت همهجا هست ،نه به این معنا که قدرت همه را
دربرميگيرد ،بلکه به این معنا که قدرت از همهجا ميآید( ».فوکو ،)6868 ،قدرتي که
«پيکرهي اجتماعي را تأسيس و در رگ و ریشهي آن نفوذ ميکند( ».بري )6839 ،و سوژه
و ابژه را شکل ميدهد( .بهيان )6836 ،فوکو معتقد است هر چه «رابطه قدرت سيّالتر و
انعطافپذیرتر باشد ،سلطه کمتر است( ».حقيقي )6876 ،ازاینرو در این پژوهش ما به
بررسي پيامدهاي اعمال قدرت که بافت جامعهي جفره را شکل داده و در شکلگيري
رفتارها و شخصيتهاي داستان و روابط آنها با طبيعت نمودار است ،خواهيم پرداخت.
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 .3انسان ،روابط قدرت و محیطزیست در داستان اهل غرق منیرو روانيپور
روابط قدرت به تأثيرپذیري از گفتمانها بافت جامعه را شکل ميدهد و از آنجا که اوضاع
زمانه تأثير بسيار چشمگيري بر زبان و محتواي یک اثر دارد ،ميتوان گفت که گفتمانها
در توليد متن ادبي تأثير بسزایي دارند .ازاینروست که گفته ميشود «متن در هر شرایطي
در بستري از گفتمان جریان دارد( ».مدرسي )6868 ،بنابراین متن کنشي اجتماعي است که
در ارائهي خود ،به یک گفتمان تبدیل ميشود و با دیگر عناصر جامعه ،یعني قدرت،
ایدئولوژي ،تاریخ و سياست مرتبط است .درواقع ما ميتوانيم نوع رفتار انسان با
محيطزیست را پدیدهاي گفتماني بدانيم که وجوهي تاریخي دارد .در نوع نمود
محيطزیست در ادبيات فارسي معاصر ما اندیشههاي اومانيستي تأثير فراواني دارد و گاهي
به تعارض گفتمان انسان و محيطزیست منجر ميشود که تالش انسان براي تسلط همهجانبه
بر طبيعت را به تصویر ميکشد که باعث بحرانهاي زیستمحيطي ميگردد .ازاینرو «براي
بازپروري احساس تفکيکناپذیري طبيعت و فرهنگ ،تکنولوژي و فيزیک ،زمين و
دستساختههاي بشر (مصرف و تخریب) ،بایستي از بنبست مدرنيسم و خودبيني اومانيستي
فراتر رویم( ».پارساپور)6862 ،
داستان اهل غرق منيرو روانيپور دورهاي از زندگي مردم جنوب را در روستاي
جفره با بيان خصوصيات اقليمي ،عقاید و باورداشتهایشان به تصویر ميکشد .مردمي که
به مقابله با گسترش صنعت و فنساالري استعماري برخاستهاند تا بتوانند در روستاي بکر
جفره در ساحل خليجفارس در نزدیکي بوشهر در کنار موج دریا و در تعامل با طبيعت
پ يرامونشان زندگي کنند .البته ورود صنعت به روستاي جفره باعث تغيير در نگاه بعضي از
اهالي روستا در تعامل با محيط پيرامونشان ميشود و باعث ایجاد کنشهایي شده و
رفتارهاي خاصي را در آنان شکل ميدهد .درواقع در داستانِ اهل غرق منيرو روانيپور
برخالف آثار کالسيک زبان فارسي ،نگاه انسان به طبيعت تغيير کرده است .انسان در این
داستان به تأثيرپذیري از گفتمانهاي غالب عصر محملي براي اجراي قدرت است و درواقع
روندي سلطهجویانه بر طبيعت را بازنمایي ميکند .سلطهاي که ميتوان آن را رهاورد عصر
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روشنگري و بيداري سوژه دانست« .تصدیق قدرت بهمنزلهي اصل حاکم بر همهي روابط،
بهاي بيداري سوژه است ...خداي خلّاق و اندیشه یا روح نظاممند ،هر دو در مقام حاکمان
بر طبيعت همانند یکدیگرند .همانندي انسان با خدا یعني :حاکميت و سروري بر هستي،
نگاه اربابانه و نشستن بر کرسي فرماندهي( ».آدورنو و هورکهایمر )6836 ،امّا بعضي از
شخصيتهاي این داستان ازجمله خيجو ،مه جمال و زایراحمد حکيم و مدینه به دنبال
ترسيم دنيایي فراانساني هستند؛ درواقع آزاد کردن خود از بند وضعيت غيرانساني جهاني
که در آن قدرت و سلطه بر طبيعت حرف اوّل را ميزند؛ قدرتي که به تأثيرپذیري از
گفتمانهاي اومانيستي فلسفي اعمال ميشوند که در زیر رفتار شخصيتهاي داستان در
تقابل با محيط به تأثيرپذیري از گفتمانهاي غالب عصر که در اعمال قدرت تأثير زیادي
دارد ،بررسي خواهد شد:

 .1-3خیجو
خيجو شخصيتي است که در مقابل صنعتي که زیستبوم جفره را به نابودي ميکشاند،
ایستادگي ميکند .هرچند که در پایان راهي جز گریز امّا به اميد بازگشت نميبيند .وي با
ورود صنعت به روستا دچار نوعي سرگرداني ميشود و سؤاالت بيشماري در ذهنش
شکل ميگيرد که پاسخ آنها را ميتوان در گفتمانهاي عصر که مولّد قدرتاند ،جستجو
کرد .درواقع در این رمان استفاده از قدرت در قالب تسلّط انسان بر طبيعت باعث نابودي
انسان و طبيعت ميشود که ما در نمونهي زیر از این داستان ،این تسلّط را بهوضوح ميبينيم
که چگونه پيدا شدن چاههاي نفت در روستاي جفره زیستبوم جانوري آن را به خطر
مياندازد:
«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)6816 ،
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در این داستان انسان با استفاده از ابزار قدرت خود براي تصاحب طبيعت رو در روي
او ميایستد و به جنگ با آن مي پردازد که تنها راه رهایي از این جنگ براي یکي از
شخصيتهاي این داستان ،یعني خيجو ترک روستا است .وي جفره را به اميد روزي که
دوباره به آنجا برگردد ،ترک ميکند:
«سرانجام رنگ خاکستري و غمانگيز دریا ،موجهاي تنبل و بيحال آن ،گمشدن
مرغان دریایي بر فراز دریاي جفره و قير که دیگر تا باالي سد آمده بود و آن بوي سنگين
مردم را واداشت که خانههاي خود را به مأموران تيمسار صنوبري بفروشند و آبادي را
ترک کنند .خيجو آخرین کسي بود که سر به تسليم زمانه گذاشت .در و پنجرهها را
ميخکوب کرد و به اميد آنکه روزگاري به جفره بازگردد ،خانهاي کوچک در شهر خرید
و به آنجا کوچ کرد( ».همان)867 :
درحاليکه خيجو خود در این داستان در ابتدا شخصيتي بوده که حتي کساني را که
به سبب بوي نفت قصد ترک روستا را داشتهاند ،با یادآوري خاطرات مشترک پشيمان
ميکرده است:
«گاهي کساني پریشان از بوي نفت بار سفر ميبستند و خيجو آنها را با خاطرات
مشترک پشيمان ميکرد( ».همان)869 :
ميتوان گفت در این داستان «فناوري جایگزین جغرافيا شده است و فرهنگهاي
معتبر محلي در حال از بين رفتن یا تغيير هستند( ».گالتفلتي و کيواسنل )2869 ،البته سلطه
بر طبيعت در این داستان را ميتوان حاصل نياز آدمي نيز دانست:
«نياز راه را بر خلقوخوي آدمي ميبندد .نان او را در چنبره خود اسير ميکند».
(روانيپور)6816 ،
مارکس در برداشت ماتریاليستي از تاریخ «به بنيان اقتصادي یک جامعه بهمنزلهي
مجموعه عواملي نگاه ميکند که معيّنکنندهي تمام عناصر روبناست( ».فرتر)6831 ،
درواقع اسير شدن در چنبرهي نان است که در این داستان باعث تباهي زیستبوم و در کل
بغرنج شدن زندگي انسان ميگردد .ازاینرو انسان براي رهایي از این معضل براي
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بهرهبرداري از طبيعت تدابيري مياندیشد که اگر در این راستا توازني نباشد ،باعث نابودي
محيطزیست و در کل جامعهي انساني ميگردد که در داستان اهل غرق منيرو روانيپور نيز
با آمدن صنعت به روستا در بهرهبرداري از زمين ،نگراني در چهرهي شخصيتهاي این
داستان ازجمله خيجو نمود ميیابد:
«خيجو در کلنجارهاي ذهني خود راه بهجایي نميبرد .پرسشهاي بيشمارش
بيجواب ميماند .چرا زمينهاي جفره را اندازه ميگيرند؟ خاک زمين را براي چه
ميخواهند؟» (روانيپور)6816 ،
به دليل اینکه قدرت سلطه بر طبيعت در جامعهاي که در داستان اهل غرق منيرو
روانيپور به تصویر کشيده ميشود ،داراي مشروعيت و در راستاي توازن با طبيعت نيست و
به تأثيرپذیري از گفتمان عصر ،یعني اومانيسم فلسفي اعمال ميشود و قوانين فراانساني
نادیده گرفته ميشود ،استبداد تلقّي شده و باعث نابودي روستاي جفره و زیستبوم آن
مي شود؛ چون طبعاً سرشت انساني از استبداد گریزان است .استبدادي که در این داستان با
ورود صنعت به این روستا نمایان و شخصيتهاي داستان از آن گریزان .درواقع آبادي
جفره و اهالي آن «قرباني گسترش صنعت و فنساالري شدهاند( ».دستغيب )6866 ،در کل
ارتباط خيجو با طبيعت در این داستان رابطهاي فراانساني است که گفتمان غالب عصر،
یعني اومانيسم فلسفي را به چالش ميکشد؛ زیرا روابط حاکم بر این گفتمان رابطهاي
برگرفته از قدرت است که در آن «اندیشهي انسان» در محور همهچيزها قرار ميگيرد و
انسان و طبيعت به عنصر یا شيءاي تبدیل ميشوند .چيزي که «فوکو نيز ميکوشيد ثابت
کند که وقتي علم و قدرت در گردونهي نهادي افتاد ،ماهيتي عيني و برونذات ميیابد و
انسانها در این راستا به شيء بدل ميشوند( ».فوکو )6837 ،گفتمان غالب عصر شخصيتي
(خيجو) را در این داستان به تصویر ميکشد که رابطهاش با محيطزیست درواقع رابطهي
یک انسان ناگزیر و مجبور است ،انساني که به شيء تبدیلشده و چارهاي جز تسليم در
مقابل سرنوشتي که جامعه برایش رقم زده است ،ندارد .البته باید توجه داشت ،آنچه در این
داستان مدنظر است ،تنها بهرهبرداري از طبيعت نيست؛ بلکه عواقب این بهرهبرداري هم
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هست که باعث برهم خوردن زندگي اجتماعي انسانها ميگردد .ازجمله از بين رفتن اتّحاد
اهالي جفره ،آلودگي محيط و از بين رفتن جانداران زیستمحيطي و آلودگي صوتي و ...

 .6-3زائر احمد حکیم
در داستان اهل غرق منيرو روانيپور زائر احمد حکيم شخصيتي است که در برابر نيروهاي
دروني طبيعت دچار سرگرداني ميشود:
«زائر احمد کالفه بود .مفهوم سکوت را ازدستداده بود و دیگر نميدانست جهان
بيهياهوي دریا چه رنگ و بویي دارد( ».روانيپور)6816 ،
همين سرگرداني است که باعث دیدي دوگانه در وي ميشود .وي از یکسو از
پيشرفت روستا خوشحال است و کسي است که صالح نميبيند شبهاي روستا در
خاموشي بگذرد .ازاینرو معامله نفت و ماهي را آغاز ميکند:
«زائر صالح ندید که شبهاي آبادي در خاموشي بگذرد .خود به سر گردنه رفت و
بيآنکه گپي بزند ،معامله نفت و ماهي را آغاز کرد( ».همان)617 :
در جاي دیگر داستان زائر شخصيتي است که هوش و حواسش به دریا نيست و انگار
مردان شهري عقل او را ربودهاند:
«حتي هوش و حواس زائر هم به دریا نبود ،انگار مردان شهري عقل آبادي را دزدیده
بودند( ».همان)636 :
وي به دليل ترس از طبيعت بکر جفره و طغيان دریا است که تن به ساختن سد
ميدهد و خواهان پيشرفت روستاست .وي حتي با پولي که از بيماران ميگيرد هزینهي
ساختن سد را تأمين ميکند؛ زیرا در فکر آبادي است و نميخواهد که بوسلمه آبادي را
خراب کند:
«زائر در فکر آبادي بود .نميخواست بوسلمه آبادي را به خاک سياه بنشاند( ».همان:
)51
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در اینجاست که ما نمود عقل و اندیشه را در برخورد با طبيعت مشاهده ميکنيم؛
چيزي که خصيصهي عصر روشنگري است .از سوي دیگرکه به این داستان مينگریم ،زائر
احمد حکيم شخصيتي است که نگران زمين است؛ به همين دليل در مقابل مردان موبور که
به زمين آزار ميرسانند ،عکسالعمل نشان ميدهد:
«هرکدام به کاري مشغول بودند .یکي روي نقشهاي خمشده بود .یکي زمين را اندازه
ميگرفت و سه تاي دیگر زمين را سوراخ ميکردند و ميلهاي بزرگ را با دستگاهي
آنچنان در زمين فروبردند که زائر نگران روي دو کندهي پا بلند شد ،دست یکي از آنها
را گرفت تا بيش از این زمين را آزار ندهند( ».همان)681 :
در کل در ابتدا زایراحمد حکيم فریب این مردان موبور را ميخورد و تسليم جهان
سرمایهداري ميشود که زندگياي را براي اهالي جفره رقم ميزند که باعث
ازهمپاشيدگي وحدت آنان ميشود .چراکه در این داستان سرمایهداري است که حکم
رانده و افراد را تسليم خود کرده است .درواقع «وابستگي مستقيم به طبيعت با توسعهي
نيروهاي توليدي سرمایهداري از بين ميرود( ».مساروش )6838 ،در اینجاست که ما نمود
اندیشهي آدمي را در تصرف طبيعت بهوضوح ميبينيم .چيزي که برگرفته از جهان
سرمایهداري است .پالموود نيز ميگوید« :هرگاه ذهن انسان در کنار خدا بهعنوان تنها منبع
ارزش تلقي شود ،طبيعت داراي ارزش و معنایي فراتر از آنچه عقل به آن اختصاص داده،
نيست .این تصادفي نيست که این نگاه به طبيعت با ظهور سرمایهداري که نياز به تبدیل
طبيعت به کاال و منبع بازار داشت بدون محدودیت اخالقي یا اجتماعي کامالً موردتوجه
قرار گرفت( ».گراد)2885 ،
در این داستان زائر احمد حکيم اگرچه در ابتدا فریب سرمایه را ميخورد ،اما بعد با
آگاهي از تبعات چنين تسليمي پشيمان ميشود؛ بنابراین نگراني وي در رابطهي سلطهي
انسان بر طبيعت دوچندان ميشود و با اینکه در مقابل آن عکسالعمل نشان ميدهد؛
نميتواند مانع این کار شود .ازاینرو زائر «ساعتها به کارگراني نگاه ميکرد که با
عصبيترین وسایل جهان به جان کوهها افتاده بودند( ».روانيپور )6816 ،و همچنين
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«ميترسيد که در آبادي او هم نفت پيدا شود( ».همان )889 :نفتي که باعث از بين رفتن
زیست جانوري جفره ميگردد:
«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( ».همان)857 :
زائر احمد حکيم «روزگاري به هواي آسودن در کنار دریاي آبي به جفره آمده بود»
(همان )251 :اما اکنون پاسگاه و قانون بود که نميتوانستند بدون اجازه آن کاري کنند:
«امروز دریا را از تو ميگيرند و فردا مشکل بتواني بياجازهي پاسگاه روي زمين قدم
برداري» (همان)257 :
تصویر زائر احمد حکيم در این داستان با این نمود که نميتواند جلوي نابودي زمين
را بگيرد ،شخصيتي را به تصویر ميکشد که از خلقوخوي ناپایدار ارباب قدرت آگاهي
دارد و ميداند که مقابل آن نميتوان ایستادگي کرد .آرایش گفتماني و گزارههایي که در
این داستان شکل ميگيرند ،عبارتاند از :فرض اول :اینکه زائر تن به پيشرفت روستا با
ورود صنعت خواهد داد .فرض دوم :زائر از هر راهي براي رهایي زمين از سلطهي آدمي
استفاده خواهد کرد .آشکار است که هرگز زائر تن به قبول سلطه بر طبيعت نخواهد داد.
زائر هنگاميکه از تبعات سلطهي آدمي بر طبيعت آگاه ميشود ،سعي ميکند با اقداماتي
جلوي آن را بگيرد؛ اما بازهم با شکست مواجه ميشود و نميتواند کاري از پيش ببرد.
آگاهي و دانش زائر سودمند نيست؛ زیرا باوجود همه ابزارهاي پرقدرت حتي حکومتها
نيز نميت وانند ميدان روابط واقعي قدرت را به نفع خود قبضه کنند .چيزي که فوکو نيز در
اندیشههاي خود آن را بيان ميکند .ازاینرو ذکر این نکته ضروري است که «در حوزهي
نظریهي پسااستعماري ،دیگر نباید استعمارگري را نوعي تحميل روابط قدرت بر یک
جمعيت بومي منفعل تصور کرد؛ ميتوان گفت استعمارگري نوعي اعمال قدرت است از
راه خشونت و تجاوز و نيز از راه توليد دانش و اطالعات یا از طریق تصرف بسيار
شکنندهي یک قلمرو دیگر که پيوسته مورد چالش قرار ميگيرد و پيوسته نياز دارد که از
خود در برابر مخالفتها به دفاع برخيزد( ».ميلز)6867 ،
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 .3-3مه جمال
در داستان اهل غرق منيرو روانيپور پيشبينيناپذیري طبيعت و ترس از آن نمود بارزي
دارد .یکي از سؤاالت اساسي در این داستان این است که چرا اهالي روستاي جفره با
اینکه در قلمرو خود در تقابل با طبيعت ،بيقدرت و در جدال با طبيعت هستند ،باز از
سلطه بر جهان و طبيعت گریزاناند؟ طبيعت در این داستان عنصري مهم است که در
شکلگيري شخصيتهاي داستان تأثير بسزایي دارد .مه جمال در این داستان مظهري از
طبيعت است:
«مدینه مه جمال را نشانهاي از دریا ميدانست( ».روانيپور)6816 ،
وي در این داستان شخصيتي است که از سلطهي آدمي بر طبيعت نگران است:
«دل مه جمال با هر شکافي که زمين برميداشت قاچ قاچ ميشد .مه جمال دریایي
آنقدر در غم زن و فرزندان خود نبود که در غم زمين( ».همان)275 :
او با ورود صنعت که در اینجا ميتوان نمود آن را کپکپي (موتور) و رادیو دانست
و شهر شدن آبادي مخالف بود؛ زیرا این دو را باعث دور شدن آبادي از طبيعت و دریا
ميدانست:
«و مه جمال بيقرار زمين تقلّاي مردمان جفره را ميدید که انگار ميخواستند روز و
شب را به هم بدوزند تا به زمان بازگشت مردان شهر برسند  ...مه جمال مردم را ميدید که
بيقرار رو به راسه چشم ميدوزند و بيآنکه به دریا نيمنگاهي کنند ،نگران صداي
کپکپي خوابوخيال خود را از دست دادهاند  ...مه جمال ميدید که آبادي از دریا و
پریان دریایي دور ميشود ...مه جمال دریایي دوستدار زمين ميدید که ذهن آبادي از هم
ميپاشد( ».همان)636 :
او دیدي فراانساني به طبيعت دارد و نگران زمين است؛ زميني که در اثر سلطهي
آدمي تکهپاره ميشود:
«زمين زخمي بود و آشفته .انگار کسي یقهي او را گرفته باشد و او را تا نهایت مرگ
زده باشد .مه جمال گيج بود( ».همان)281 :

 | 66متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99زمستان ()0910

در این تصویر ما این هماني انسان با طبيعت را که با استفاده از آرایهي تشخيص بارز
شده است ،ميبينيم .طبيعتي که جزئي از جامعهي انساني محسوب ميشود؛ به همين دليل
است که مهجمال هنگاميکه طبيعت را ميبيند که در اثر سلطهي آدمي نابود ميشود،
افسوس ميخورد:
«مه جمال با لبهاي به تاول نشستهي زمين زمينگير ميشد .کجاست آن گلهاي
کوچک آبي که در صحراي جفره سر از زمين بيرون ميآورد و ميخندید( ».همان)275 :
در این نمونه نيز با استفاده از «فرآیند رفتاري» (هليدي و متيسن )2865 ،رفتار و
کنشي انساني با استفاده از فعل خندیدن و با کاربرد آرایهي تشخيص به طبيعت نسبت داده
شده است که چگونگي رفتار و احترام فرد را نسبت به طبيعت پيرامونش بهصورت جزئي از
جامعهي انساني نمودار ميسازد .در این داستان توسّل جستن مه جمال و التماس وي به
آسمان و دریا را ميتوان نشاني از قدرت غيرقابل پيشبيني طبيعت دانست که در
شکلگيري شخصيتهاي این داستان و عقاید و باورداشتهاي آنان نقش مهمي داشته
است:
«مه جمال نيمهشب به آقاي اشک پناه برد و در آنجا به آسمان و دریا التماس کرد».
(روانيپور)6816 ،
وي از اثرات مخرّب سلطهي آدمي بر طبيعت آگاه است .ازجمله اثرات مخرّب
زیستمحيطي ،آلودگي صوتي و نابودي زمين:
«مه جمال با هر صداي دوردستي که ميشنيد ،گوشهایش را ميگرفت و در خود
ميپيچيد ،انگار گوشت تنش را به تاراج ميبردند .زمين دست ميخورد .زمين مثل آبي
کوچکي که در چنگال بوسلمه بيفتد ،وهچيره (شيون ،ناله با صداي بلند) ميکشيد( ».همان:
)299
موارد ذکرشده این اصل مهم را نمودار ميسازند که محيط طبيعي جفره
دستخورده است و تبدیل به محيطي مصنوعي شده که ساختهي نيرو و فکر انسان است.
نيرو و فکري که تأثير گفتمان اومانيسم فلسفي را در اعمال قدرت بر آن بهوضوح ميبينيم.
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درواقع محيطزیست جفره در این داستان محملي براي اجراي قدرت بوده است .همانطور
که دیوید مازل نيز در بخش اول کتاب «محيطزیست ادبي آمریکا» که بر اساس نظریه
فوکو به آن پرداخته است ،ميآورد« :محيطزیست هميشه جدا از قدرت یا کامالً در تقابل
با قدرت عمل نکرده است ،بلکه اغلب یک استقرار و تحکيم قدرت بوده است( ».مازل،
)6661

 .9-3مدینه
مدینه در این داستان شخصيتي است که گوش به موجهاي ریز دریا ميدهد .براي زنان
آبادي قصههایي از دریا ميگوید و پریشان دریا و آبيان دریایي است و بوي شور دریا را از
آنسوي جهان ميشنود .وي رابطهاي نزدیک با طبيعت دارد ،رابطهاي که در آن عناصر
طبيعت جزئي از جامعه انساني بهحساب ميآیند:
«هيچکس بهجز مدینه زن زائر احمد به ماه که غبارگرفته و دلگير توي آسمان نشسته
بود فکر نميکرد( ».روانيپور)6816 ،
در مورد ذکرشده استعارهي «طبيعت یک جامعه است» (استيبي )6869 ،براي خواننده
تداعي ميگردد .نویسنده با استفاده از تشخيص ،ماه را در درون جامعهاي قرار ميدهد که
انسانها بهعنوان قسمتي از این جامعه تعریف ميشوند؛ بنابراین یکي از نيازهاي ضروري
جامعه اصالح نوع رابطهي انسان با طبيعت است .درواقع رواج گونهاي از اخالقيات
زیستمحيطي که رابطهي انسان را با زیستبوم شکل ميدهد .همانطور که دونالد ورستر
مورخ نيز ميگوید« :ما امروز نه به دليل عملکرد اکوسيستمها؛ بلکه به دليل عملکرد سيستم
اخالقي با یک بحران جهاني روبرو هستيم( ».گالتفلتي)6669 ،
از آنجا که در این داستان مدینه رابطهاي نزدیک با طبيعت دارد ،وي با عناصري
چون رادیو که باعث ميشوند ،انسان از طبيعت دور شود ،مخالف است و وقتيکه قوّهي
رادیو تمام ميشود ،خوشحال است؛ زیرا اعتقاد دارد که اگر جعبهي جادو خفه شود ،پریان
دریایي به سطح آب ميآیند و او ميتواند دوباره آنها را ببيند:
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«وقتي کسي به آبادي تردّد نکند و جعبه جادو خفه شود ،پریان دریایي به سطح آب
ميآیند و ميتواند دوباره آنها را ببيند( ».روانيپور)6816 ،
در این داستان با ورود صنعت به روستا آبادياي به تصویر کشيده ميشود که
بالتکليف است .آبادیي که جهان نویي به ذهنشان راه بازکرده که نميگذارد مثل سابق
زندگي کنند:
«آبادي بالتکليف بود .جهان نویي که راه به ذهنشان بازکرده بود ،نميگذاشت مثل
سابق زندگي کنند .نان و گردههایي (نوعي نان تنوري) که دي منصور پخته بود کپک زد».
(همان)
به همين دليل مدینه با هجوم حرکت و صدا به آبادي که آرامش جهان را برهم زده،
گوشهایش را ميگيرد و صورتش از سرسام حرکت مچاله ميشود:
«هجوم حرکت و صدا به آبادي آرامش جهان را برهم ميزد .صداهایي
عجيبوغریب که مدینه را واميداشت تا گوشهایش را هميشه بگيرد و صورتش از
سرسام حرکت مچاله شود( ».همان)853 :
در این داستان یکي از خصوصيّات این جهان نو ،داشتن قانون و قانونگذاري است،
چيزي که در آبادي جفره قبل از ورود مردان موبور و ابراهيم پلنگ نشاني از آن یافت
نميشد:
«مرد که نامش ابراهيم بود و پلنگي در سينه داشت تا ظهر در آبادي ماند .با کپکپي
در آبادي گشت ،هيچ پاسگاهي ندید و هيچ نشاني از قانون و قانونگذاري( ».همان)638 :
امّا با زدن پاسگاه است که ما نمود ساختارها و قوانين را در آبادي جفره مشاهده
ميکنيم .قوانين و ساختارهایي که در شکلگيري گفتمان حاکم بر اهالي جفره و همچنين
شکلگيري رفتارهاي خاص در مردم آبادي جفره تأثير بسياري دارد؛ چراکه زدن پاسگاه
در برهم خوردن زیستبوم جفره و شکلگيري رفتار شخصيتهاي داستان اهل غرق تأثير
چشمگيري داشته است:
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«شاید قانون خيال دارد ،دیواري بلند جلوي دریا بکشد تا دیگر هيچکس نتواند دریا
را ببيند( ».همان)256 :
به همين دليل مدینه جفره را زماني آرام ميبيند که قانون بار و بندیلش را بردارد و از
این آبادي برود:
«جهان هرگز آرام نخواهد شد ،مگر آنکه قانون بار و بندیلش را بردارد و از آبادي
جفره برود تا دریا بيواسطهي پاسگاه بتواند به روي آبادي نفس بکشد( ».همان)297 :
در موارد ذکرشده اهميت جهان طبيعي بهجاي مصـنوعات بشـري؛ یعنـي طبيعتـي کـه
ساختهي دست انسان اسـت و اعمـال قـانون در آن نقشـي اساسـي دارد ،بـه تصـویر کشـيده
مــيشــود .بــه همــين دليــل «مشــخص کــردن مکــان ازنظــر یــک منطقــه بيولــوژیکي کــه
مــنعکسکننــدهي اهميــت جهــان طبيعــي بــهجــاي مصــنوعات انســاني» (ليــنچ ،گالتفلتــي،
آرمبروستر )2862 ،است در تداوم جوامع انساني نقش مهمي ایفا ميکند و ایـن خـود یکـي
از مؤلفههاي اصلي زیستمحيطي است که دیوید رابرتسون در مطالعه مهم خود درباره نقـد
ادبي زیستمحيطي به آن پرداخته است.

 .5-3مردان موبور
بعد از آمدن مردان موبور به جفره جهان سخت ميشود؛ زیرا آنان در این داستان دزداني
هستند که با فریب دادن اهالي جفره ،داروندار آنها را به تاراج بردهاند:
«جهان سخت ميشد ...دزدان این زمانه با چه ترفندي آدمي را خام ميکنند؟ با قایقي
که بزرگترین جادوگر جهان آن را چنان ساخته بود که بهآساني مثل باد از دریا به خشکي
ميآمد ،به سراغت ميآیند ،به تو لبخند ميزنند تا بار دیگر شبانه کارت را بسازند و
داروندارت را به تاراج ببرند( ».روانيپور)6816 ،
با ورود مردان موبور به جفره و آوردن رادیو و بهرهبرداري از زمين و همچنين
ابراهيم پلنگ و ترغيب مردم براي شرکت در مراسم حزبي و ساختن سد و پاسگاه پایان
طبيعت و آغاز فرهنگ نمود ميیابد .درواقع آبادي جفره قبل از ورود مردان موبور ،ابراهيم
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پلنگ و رئيس فرهنگ براي افتتاح مدرسه ،مکاني است که از فشارهاي سياسي ،اقتصادي
و فرهنگي به دور است و به طبيعت نزدیک .درواقع تا قبل از ورود مردان موبور ،ابراهيم
پلنگ ،سرگرد صنوبري و رئيس فرهنگ به روستاي جفره بين دیدگاه انسانمحور و
طبيعت محور تعادل وجود دارد؛ امّا با ورود این مردان است که برهم خوردن تعادل
زیستمحيطي و بهرهبرداري از زمين ،ساختن سد و پاسگاه و خشکسالي و آلودگي
صوتي و  ...که باعث کمرنگ شدن صداي طبيعت ميشود ،به وجود ميآید .در این
داستان علم و قدرتي در گردونه این روستا افتاده که ماهيتي عيني و برونذات یافته و اهالي
جفره در این راستا به شيء تبدیل شدهاند که این را خود ميتوان به تأثيرپذیري از گفتمان
اومانيسم عصر روشنگري که چهرهاي فلسفي دارد ،دانست« .اومانيسم در عصر روشنگري
چهرهاي فلسفي به خود ميگيرد و ماهيت اومانيسم عبارت ميشود از مبدّل کردن انسان به
شيئي زیستشناختي و داراي عقل( ».شریفيان )6865 ،درحاليکه فوکو اعتقاد دارد که
«ترکيبهاي تجربي ميباید در جاي دیگري بهغيراز حاکميت مطلق «من مياندیشم» انجام
ميشدند( ».فوکو)6836 ،
بنابراین شخصيتهاي داستان اهل غرق منيرو روانيپور هر چه از قدرتي که طبيعت
بکر جفره بر آنها اعمال ميکند و مدام در جدال با آن هستند ،دورتر ميشوند،
بيسروسامانتر ميشوند؛ زیرا این محيط است که شخصيت آنها را شکل داده است و به
آنان هویت بخشيده است؛ یعني محيط جزئي از جامعه انساني تصوّر ميشده ،نه جداي از
آن .ازاینرو آنچه موردنياز جامعهي جهاني معاصر ماست ،ایستادگي در مقابل قدرتها
نيست؛ زیرا قدرتها خود به تأثيرپذیري از گفتمانها اعمال ميشوند؛ بلکه به چالش
کشيدن گفتمانهایي است که زندگي انساني را بغرنج ميکند و باعث بحرانهاي
زیستمحيطياي ميگردد که نابودي انسان و کرهي زمين را رقم ميزند .بحرانهایي که
با دیدي دوگانه به انسان و طبيعت مينگرد .ازاینروست که «اکولوژي ژرف سلسله مراتبي
را که انسان و طبيعت را دوقطبي کرده است به چالش ميکشد و با حمایت خطوط فکري
دو مرکز ،رابطه متقابل دوطرفه را که براي یک اکوسيستم پایدار موردنياز است ،تصدیق
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ميکند( ».دریز )2882 ،در این راستا در حل بحرانهاي زیستمحيطي جامعهي جهاني ما
دیدي فراانساني موردنياز است تا شرایط اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و  ...را که در
شکلگيري گفتمانها نقشي بنيادي دارند ،تغيير دهد .در داستان اهل غرق منيرو روانيپور
شخصيتهایي ازجمله مهجمال ،زائر احمد حکيم و خيجو در پي فراهم آوردن جامعهاي
فراانساني هستند که اهالي آبادي بتوانند در آن زندگي انساني شایستهاي داشته باشند.
برجستهسازي دنياي فراتر از انسان که در این داستان نمود بارزي دارد خود مقولهاي است
که زبانشناسي زیستمحيطي «به بررسي الگوهاي زباني آن در نوشتههاي طبيعت نو
ميپردازد تا دنيایي فراتر از انسان را براي رفاه همهي گونهها ازجمله بقا و رفاه انسان و
ارتباط متقابل آنها با نظامهاي بزرگتر زندگي فراهم سازد( ».ر.ک :استيبي)6869 ،

بحث و نتیجهگیری
داستان اهل غرق کنشي است به تأثيرپذیري از گفتمانهاي عصر نویسنده که در اِعمال
قدرت بر زیستبوم جفره و شکلگيري رفتار شخصيتهاي داستان تأثير داشته است.
دغدغههاي این داستان را ميتوان برگرفته از نگاه منيرو روانيپور به پيرامون خود و
مشکالت زیستمحيطياي دانست که در عصر حاضر جهان را به چالش کشيده ،دچار
بحران نموده است .این داستان نشانهاي از ویراني محيطزیست جفره و ازهمگسيختگي نظام
اجتماعي به تأثيرپذیري از گفتمانهاست که روابط پيچيدهي ميان طبيعت و پيامدهاي
اجتماعي آن را نمودار ميسازد.
در این داستان انسان در پي تسلط همهجانبه بر محيطزیست است که با شکست
مواجه ميشود؛ زیرا درست و در جاي مناسب خود از آن استفاده نکرده و با توجه به
اندیشه و قدرت انساني که ميتواند همهچيز را در انحصار درآورد ،بدون توجه به پيامدهاي
آن نگریسته است .این داستان نمودي از برتري قدرت و چگونگي شکلگيري مقاومت در
برابر گفتمان غالب اومانيسم فلسفي است که نتایج شوم ورود تمدن و صنعت به طبيعت و از
بين رفتن سالمت محيط روستاي جفره را به تصویر ميکشد .گفتمانها با اِعمال قدرت
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باعث شکلگيري رفتارهایي در انسانها نسبت به جهان اطراف خود ميشوند که در این
داستان نيز نمود دارد .خيجو در این داستان شخصيتي است که هرچند در برابر شبکه قدرتي
که به تأثيرپذیري از گفتمان اومانيسم فلسفي اِعمال ميشود ،مقاومت ميکند ،اما شکست
ميخورد؛ چراکه در این داستان انسان و طبيعت محملي براي اجراي قدرت است .زائر
احمد حکيم نيز شخصيتي است که در برابر نيروهاي دروني طبيعت دچار سرگرداني
ميشود؛ سرگردانياي که باعث دیدي دوگانه در وي ميگردد .در کل زایراحمد حکيم
در این داستان در ابتدا تسليم جهان سرمایهداري ميشود که زندگياي را براي اهالي جفره
رقم ميزند که باعث ازهمپاشيدگي وحدت آنان ميگردد .هرچند بعد با آگاهي از تبعات
چنين تسليمي پشيمان ميشود و سعي ميکند که در مقابل سلطهي انسان بر طبيعت
عکسالعمل نشان دهد؛ اما نميتواند کاري از پيش ببرد؛ زیرا قانون است که به آنها
ميگوید چگونه رفتار کنند .مه جمال در این داستان شخصيتي است که از سلطهي آدمي بر
طبيعت نگران است و با ورود صنعت به روستا و شهر شدن آبادي مخالف؛ زیرا این دو را
باعث دور شدن آبادي از طبيعت و دریا ميداند .وي دیدي فرانساني به طبيعت دارد و
نگران زمين است؛ زميني که در اثر سلطهي آدمي تکهپاره ميشود .مدینه نيز در این داستان
رابطهاي نزدیک با طبيعت دارد؛ رابطهاي که در آن عناصر طبيعت جزئي از جامعه انساني
تصور ميشوند .ازاینرو با عناصري که باعث ميشوند ،انسان از طبيعت دور شود ،مخالف
است؛ زیرا این عناصر باعث ميشود جهان نویي به ذهن شخصيتهاي داستان راه باز کند
که نگذارد مثل سابق زندگي کنند .جهان نویي که یکي از خصوصيّات آن قانون و
قانونگذاري است که به عقيدهي فوکو تأثير بسياري در شکلگيري گفتمانها دارد.
ازاینرو مدینه جفره را زماني آرام ميبيند که اثري از قانون در آن نباشد؛ اما مردان موبور
در این داستان قدرت سرمایه و اقتصاد را در اختيار دارند و از آن در راستاي سلطه بر
طبيعت استفاده ميکنند که باعث نابودي زیستبوم طبيعي و ازهمپاشيدگي جامعهي انساني
جفره ميگردد .با توجه به موارد ذکرشده ما به این نتيجه ميرسيم که محيط طبيعي جفره
دست خورده است و تبدیل به محيطي مصنوعي شده که ساختهي نيرو و فکر انسان است.
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نيرو و فکري که ما تأثير گفتمان اومانيسم فلسفي را در اعمال قدرت بر آنها بهوضوح
ميبينيم.
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