
-- Literary Text Research --------- 
Vol. 26, No.94, Winter 2023, 7-33  

ltr.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/LTR.2022.61418.3394 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

 
 

 
  

  
 R

ec
ei

v
ed

: 
0

3
/J

u
n
/2

0
2
1

 
  
 A

cc
ep

te
d
: 

1
9
/F

eb
/2

0
2
2

 
 

IS
S

N
:2

2
5
1
-7

1
3
8

 
 

eI
S

S
N

:2
4
7

6
-6

1
8

6
 

 
 

Critique and Analysis of Moniru Ravanipour’s 
Ecological Story “Ahle Ghargh” with a Look at the 

Discourse of Power 

 

Asad Abshirini 

 

Assistant Professor, Department of Persian 
Language and Literature, Shahid Chamran 
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

 

  

Mohammad Reza Salehi 

Mazandarani  

Associate Professor, Department of Persian 
Language and Literature, Shahid Chamran 
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

  

Manouchehr Jokar  
Associate Professor, Department of Persian 
Language and Literature, Shahid Chamran 
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

  

Fatemeh Hayatdavoodi  
Ph.D. Student of Persian Language and 
Literature, Shahid Chamran University of 
Ahvaz, Ahvaz, Iran

 

Abstract  
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. 
Keywords: Ecological Criticism, Moniru Ravanipour, Ahle Ghargh, 
Power Discourse, Foucault. 
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 يبا نگاه پوريروان رویداستانِ اهل غرق من گرایيبوم لینقد و تحل
 به گفتمان قدرت

 رانیا ، اهواز ، چمران اهواز دیدانشگاه شه ، یفارس اتیزبان و ادب ، گروهاریاستاد   ینیریاسد آبش
 

 یمحمدرضا صالح
  یمازندران

 رانیا ، اهواز ، چمران اهواز دیدانشگاه شه ، یفارس اتیزبان و ادب ، گروهاریدانش

  

 رانیا ، اهواز ، چمران اهواز دیدانشگاه شه ، یفارس اتیزبان و ادب، گروه اریدانش  منوچهر جوکار 
 

 رانیا ، اهواز ، چمران اهواز دیدانشگاه شه ، یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو   یداوود اتیفاطمه ح

 چکیده 
هاي نو هاي ظهور آن طرح اندیشهطبيعت است که ریشهي بين ادبيات و جهان ي رابطهمطالعه ، گرانقد بوم

هاي اومانيستي در پدید محيطي است؛ معضالتي که گفتمان شناسي و معضالت زیستدر مباحث انسان
پور  هاي داستانِ اهل غرق منيرو رواني ها نقش بسزایي دارند. در این پژوهش روابط شخصيتآمدن آن
است تا نشان   شده بررسي ستیز طيمحمدینه و مردان موبور با  ، جمالمه ، احمد حکيم زائر ، خيجو ازجمله
چگونه روابط قدرت در سطوح گوناگون این داستان مؤثر بوده است.  ، هاي فوکو ي اندیشهشود برپایه  داده

اي نزدیک با طبيعت و همچنين نگاهي احمد حکيم در این داستان رابطه زائرمدینه و  ، جمال مه ، خيجو
کشند؛ اومانيسمي که در اومانيسم فلسفي را به چالش مي ، راانساني به زمين دارند که گفتمان غالب عصرف

نگرد.  شود و خود انسان و طبيعت را به چشم عنصر یا شيءاي ميآن بيشتر توجه به اندیشه انساني مي
بيند و شه و آگاهي ميي تصویرگري اندیحضور انسان را در صحنه ، که فوکو در عصر تجدد روست نیازا

اعمال « اندیشممن مي»حاکميت مطلق  رازيغ بهباید در جاي دیگري هاي تجربي مي بر آن است که ترکيب
شوند؛ مردان موبور در این داستان کساني هستند که قدرت سرمایه و اقتصاد را در اختيار دارند و از آن در 

ي انسانيِ ي جامعهدگيپاش ازهمبوم طبيعي و نابودي زیستکنند که باعث راستاي سلطه بر طبيعت استفاده مي
، ها در توليد متن ادبيو تأثير گفتمان تياهمنظر به  ، گردند. در این نوشتاري زمين ميهمه مثابه به« جفره»
و  ستیز طيمحي انسان با تحليلي رابطه -با روش توصيفي موردبحثهدف این بوده است که در داستان  

ساز شود تا زمينه  بررسي ، هاي مختلف که نقش مؤثري در اعمال قدرت دارند تأثيرگذاري گفتمان
 .باشد و نسبت او را با طبيعت آشکار نماید ستیز طيمحبخشيدن به انسان در رفتارش با  آگاهي

 .فوکو ، گفتمان قدرت ، اهل غرق ، پور یروان رومنی ، گرا نقد بوما: هکلیدواژه
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 مقدمه

ي تعادل ميان طبيعت و جامعه باهدفگرا رویکردي است که با دیدگاهي جدید  نقد بوم

نمود  ، نگرد که اگر بخواهيم این نگاه را در متون ادبي بررسي کنيمانساني به آثار ادبي مي

براي »گرا  بينيم. اصطالح نقد بومآن را در آثار بسياري از نویسندگان غربي و شرقي مي

ابداع شد که به موضوعاتي در مورد  6673توسط ویليام روکرت در سال اولين بار 

یک  عنوان به( اما کسي که نخستين بار آن را 2882 ، )دریز« پردازد.انداز و محيط مي چشم

چریل گالتفلتي بود که  ، گذاري کردي دوم قرن بيستم پایهمکتب در آمریکا در اواخر نيمه

ي مطالعه»گرا را  را به خود جلب کرده است. وي نقد بوم امروزه توجه بسياري از محققان

-نقد بوم» رو نیازاداند. ( مي6669 ، هارولد ، )گالتفلتي« ي بين ادبيات و جهان فيزیکيرابطه

هاي اجتماعي و  یک جنبش نظري است که ساختارهاي فرهنگي طبيعت را در زمينه ، گرا

محور است و در این بوم ، گرانقد بوم» درواقع (2881 ، )اگان« کند.ها بررسي ميسياسي آن

، )پارساپور« محور بودن و منافع انساني را از ذهن و نگاه خود دور کنيم.نقد باید انسان

شناسي و هاي نو در مباحث انسانظهور چنين رویکردي طرح اندیشه هايریشه (6869 

طبيعت نمود متفاوتي دارد  هاي هر دورهمحيطي است. در گفتمانهمچنين معضالت زیست

رام  «دیگر»ي  مثابه بهها ایفا کرده است. گاه در تخيّل انسان چه نقش ، به بيان تاریخي»و 

ي ي انساني نياز دارد ارباب آن باشد و در مقابلش انگيزهشود که جامعهنشدني ظاهر مي

، تبارش ي دیگري هم هست کهپيشينه ، بخش خویش را بپروراند. از دیگر سوتمدّن

ي منبع  مثابه بهبيند که آدميان باید اي مي«آینه»رسد و طبيعت را به یونان باستان مي کم دست 

توان گفت نگاه انسان معاصر به طبيعت ( مي6866 ، )اکلشال« شگفتي و اعتال در آن بنگرند.

اه است رام نشدني و همين نگ «دیگر»و برگرفته از  محورنگاهي اومانيستي است و نه طبيعت

انباشت سریع سرمایه بر  ، بخشي به روند صنعتي کردن و شهرنشيني که باعث مشروعيت

شود و ميان ابداع در فناوري و رواج فزاینده ماشين در توليد و ... مي ، زندگي اقتصادي

پور نيز نمود بارزي کند که در داستان اهل غرق منيرو روانيانسان و طبيعت فاصله ایجاد مي

 دارد.
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ي انسان با نوع رابطه ، گيردقرار مي موردتوجهتر بنابراین آنچه در این تحقيق بيش 

م؛ زیرا ياي که ما باید در آن انسان را جزئي از طبيعت ببيناست. رابطه ستیز طيمح

گرا به بررسي  که ما در نقد بوم روست نیازااست.  خورده گرهسرنوشت وي با طبيعت 

هاي طبيعت  ي و پدیدهطيمح ستیزو چگونگي بازتاب مسائل ي نویسنده با طبيعت رابطه

هاي مختلف نگرشش به طبيعت پيرامون براي  پردازیم و شيوهاطراف وي در داستان او مي

رو در این نوشتار هدف این بوده که با وي نشان داده خواهد شد. ازاین بيان مفاهيم ذهني

ي ها بر جغرافياي زندگي نویسندهگفتمان به تأثيرگذاري ستیز طيمحبررسي رابطه انسان با 

-ساز جهتپرداخته شود تا زمينه ، معاصر جنوب که در ساختار اثر وي تأثير بسزایي داشته

گرا هم به چگونگي  نقد بوم»باشد؛ زیرا  ستیز طيمحدهي به رفتار انسان در برخورد با 

، اخالق ، ي دینو هم رابطه پردازدي انسان و محيط فيزیکي در آثار ادبي ميانعکاس رابطه

 (6861 ، سرشت شایان  و )بشيریان« کند.را بررسي مي ستیز طيمحبا  تيجنسزبان و  

 پژوهش نةیشیپ

، شناسيزبان ، متون ادبي يهدر حوز محيطي زیستبا استفاده از رویکردهاي  هایيپژوهش

هایي از آن را است که نمونههاي اخير گسترش بسيار یافته اي و ... در سالسياسي و رسانه 

گرا: نقاط عطف خواننده بوم»توسط گالتفلتي  شده يگردآورمجموعه مقاالت توان در  مي

شناسي زبان»ه زادفردوس آقاگلي  شده آثار ترجمههمچنين  ، (6669« )شناسي ادبيدر بوم

« گرا بوم نقد»، (6862« )گرا ي نقد بومدرباره» زهرا پارساپور ، (6869« )محيطي زیست

از « زیست ادبي آمریکا محيط»دیوید مازل که در کتاب  ، (6869« )ادبيات سبز»، (6862)

که در این زمينه هایي نامهها و پایانههمچنين مقالهاي فوکو استفاده کرده است و نظریه

یکي  ، ها نام ببریمهایي که جا دارد در اینجا از آنمشاهده کرد. از مقاله ، انجام شده است

هاي ميشل فوکو ا استفاده از نظریهاست. وي ب «طبيعت و سکوت»کریستوفر مأنس  يمقاله

 وگيرد که چگونه علوم مسيحيان باعث سکوت طبيعت در گفتمان غربي شده در نظر مي

احترام به یک  نيميستي به یک حضور نمادین و از یک موضوع قابلآطبيعت از یک حضور 

بررسي نظام مقاومتي گفتمان در اهل غرق منيرو »ي . مقالهتغيير یافته است صدا يب ءشي
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 -نشانه  از دیدگاه را ویژگي مقاومتي گفتماناز ابراهيم کنعاني است. نویسنده « رواني پور

بررسي و تحليل کرده  ، ستگيري و استعالي معنا تبيين شرایط شکل که برايمعناشناختي 

، اي هاي مقاومت اسطورهگونه ، هد که در رمان پيش رود . این پژوهش نشان مياست

آفرینند و قلمروهاي گفتماني بر اساس نقش مي يتیو هو شيشوِ ، پدیدارشناختي ، استعالیي 

د. تفاوت شونپيوسته بازپردازي مي ، شودها تزریق ميهایي که به آنها و انرژيقدرت

نظام  موردتوجهي کنعاني اصل در مقالهي کنعاني در این است که پژوهش حاضر با مقاله

پور به آن پرداخته شده است؛ امّا مقاومتي گفتمان است که در رمان اهل غرق منيرو رواني

خود اصل اساسي  که آنهاي در پژوهش حاضر به پيامدهاي اعمال قدرت و نه سرچشمه

ها با آن ي داستان و روابطها تيشخصگيري رفتارها و فوکو هست و در شکل موردنظر

گرایانه رمان اهل غرق  نقد بوم»ي پرداخته شده است. دیگري مقاله ، طبيعت نمودار است

پاکدل است که نویسندگان طبيعت را تنها  ، منصوري ، تدیّني ، از شهبازي« پورمنيرو رواني

را  طبيعت ، ي اصلي داستانبستر و زمينه عنوان بهکنند؛ بلکه مکان رویداد حوادث تلقّي نمي

 طور بهگذارد و ها اثر ميمستقيم بر شخصيت طور بهدانند که عامل پيشبرد حوادث مي

هاي  گيرد. در کل با توجه به بررسيها قرار ميها و تصميمات آنمتقابل تحت تأثير انسان

ها بين ي از گفتمانریرپذيتأثي بررسي روابط قدرت به پژوهشي درباره تاکنون شده انجام

پور صورت نگرفته است و تفاوت زیست در داستان اهل غرق منيرو رواني يطانسان و مح

ي در این است که در پژوهش حاضر به بررسي رابطه شده انجامهاي  این پژوهش با پژوهش

هاي اومانيستي  متن ادبي با محيط فيزیکي از منظر قدرت فوکو به تأثيرپذیري از گفتمان

هاي گفتماني که در اعمال قدرت تأثير زیادي دارد و معاصر پرداخته خواهد شد تا کنش

شود و بالطبع در نوع رفتار گيري رفتارهاي خاصي در افراد یک جامعه ميباعث شکل

گذارد که خود در توليد اثر ادبي نيز نمود چشمگيري  انسان بر جهان پيرامونش نيز تأثير مي

 پرداخته شود. ، دارد
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 پورمنیرو رواني. گذری بر داستان اهل غرق از 1

را به تصویر  ايآبادي ، است نوشته شده 6813داستان اهل غرق منيرو رواني پور که در سال 

ه اهالي آن در کنار دریا زندگيِ ساده و صميمي و ارتباطي نزدیک با طبيعت کشد کمي

و خبري  نخورده دستطبيعت آن  ، هاي جهاني به دور است اي که از پيشرفتدارند. آبادي

 روستاست به مردان موبور و ابراهيم پلنگبا ورود گذاري در آن نيست. ز قانون و قانونا

گيرد و باعث به وجود آمدن هاي جهاني قرار ميآبادي جفره تحت تأثير پيشرفت که

دزداني هستند که اهالي  این مردان شود؛ زیراهاي داستان ميرفتارهاي خاصي در شخصيت

باعث  ، دهندزمين را آزار مي ، برندها را به تاراج ميداروندار آن ، ددهن آبادي را فریب مي

توز دارند. شوند و نگاهي دلگير و کينهایجاد فاصله بين اهالي جفره و طبيعت اطرافشان مي

. در گذارد مثل سابق زندگي کنند نمي ، یابده ميرابه ذهن آبادي ي که یرو جهان نوازاین

پذیرد؛ هرچند بعد اولين شخصيتي است که این جهان نو را مييم زائر احمد حکاین داستان 

در برابر این جهان نو دچار حيرت و  ، اما مه جمال که دوستدار زمين است؛ شودپشيمان مي

کرد با هر پيشرفتي دري احمد حکيم که خيال مي زائرشود؛ زیرا برخالف سرگرداني مي

مه جمال این  ، شودهان به جفره نزدیک ميشود و شهرهاي جتازه به روي روستا باز مي

احمد  زائربيند. ها را باعث ایجاد فاصله بين مردم آبادي و طبيعت اطرافشان ميپيشرفت

خسته از هجوم صداها و  ، صل شودآبادي به تمام جهان و داردکه روزگاري دوست حکيم 

مثل تمام حيواناتي که که  دوشنمياسب سفيد را  يدر خواب صداي شيهه يشب مهيها نرخب

در راه  خبرهاي خوشيداند که . او مياست فرار کرده ، نداهاز بوي نفت سر به بيابان گذاشت

ترسد که در آبادي او هم نفت مياست و وي هم یک آبادي را نفت بلعيده  نيست؛ زیرا

چيزي  ، هاي خود را رها کنند و آواره شوند که خانه نددولت مردم را مجبور ک و پيدا شود

وي  ؛ بنابراینبوددل آبادي را آباد کرده  با خون است؛ زیرا برخالف خواست زائر که

اینجاست که ما حسرت زائر احمد  .پاشيدشد و از هم ميکه بزرگ مي استنگران آبادي 

، جهاني که بوي نفت هواي آن را سنگين کرده ؛بينيم رفته مي حکيم را بر جهان ازدست

 و اتّحاد اهالي روستا از بين رفته است. دهید بيآسطبيعت آن  
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 ی فوکو. نگاهي به کارکرد قدرت در اندیشه6

ي فوکو گفتمان و پيامدهاي واقعي حاصل از آن نقش مهمي در اعمال قدرت در اندیشه

ي فوکو یکي گفتمان ي چگونگي اعمال قدرت در اندیشهي اساسي دربارهدارند. دو نکته

است که قلمرو اعمال قدرت را از دیرباز محدود ساخته است و دیگري پيامدهاي واقعي 

اي شکلي از شود. در هر جامعهاعمال قدرت ایجاد و منتشر مي گونه نیااست که در سایه 

دهد. همچنين ایجاد و اعمال این روابط قدرت روابط قدرت بافت جامعه را شکل مي

با ایجاد و انتشار گفتمان حقيقي گره خورده است. قدرت در کليه سطوح جامعه مستقيماً 

خود مولد قدرت است. به نظر فوکو  ، ناتوان فرض شود هرقدر ، نمود دارد و هر عنصري

( 6837 ،باید به پيامدهاي آن توجه کرد. )فوکو ، هاي قدرتي بررسي سرچشمهجا به

فوکو مستلزم درک مفهوم گفتمان است؛ زیرا  يدرک مفهوم قدرت در اندیشه رو نیازا

« کند. و آن را ترسيم و تأسيس مي نوردد يدرمي قدرت بدن اجتماعي را روابط چندگانه»

ي فوکو گاه براي بيان روندهاي منظم و  شهیو انددر آثار « گفتمان»( اصطالح 6868 ، )فوکو

ها و اي که کالم ي نانوشتهها و ساختارهایعني قانون»شده است؛  کاربرده بهقانونمند 

ي روابط فوکو قدرت در همه ازنظر( 6867 ، )ميلز« آورند.هاي خاصي را پدید مي گزاره

نه به این معنا که قدرت همه را  ، جا هستقدرت همه»است.  مشاهده قابلانساني 

که  قدرتي ، (6868 ،)فوکو« آید.جا ميبلکه به این معنا که قدرت از همه ، گيرد دربرمي

( و سوژه 6839 ، )بري« کند. ي آن نفوذ ميي اجتماعي را تأسيس و در رگ و ریشهپيکره»

تر و رابطه قدرت سيّال»( فوکو معتقد است هر چه 6836 ، دهد. )بهيانو ابژه را شکل مي

در این پژوهش ما به  رو نیازا (6876 ، )حقيقي« سلطه کمتر است. ، پذیرتر باشدانعطاف

گيري ي جفره را شکل داده و در شکلبررسي پيامدهاي اعمال قدرت که بافت جامعه

 خواهيم پرداخت. ، ها با طبيعت نمودار استهاي داستان و روابط آنرفتارها و شخصيت
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 پورزیست در داستان اهل غرق منیرو رواني محیطروابط قدرت و  ، انسان .3

جا که اوضاع دهد و از آنرا شکل مي ها بافت جامعهتأثيرپذیري از گفتمانروابط قدرت به 

ها توان گفت که گفتمانمي ، زمانه تأثير بسيار چشمگيري بر زبان و محتواي یک اثر دارد

متن در هر شرایطي »شود که گفته مي روست نیازادر توليد متن ادبي تأثير بسزایي دارند. 

( بنابراین متن کنشي اجتماعي است که 6868 ، )مدرسي« ان دارد.در بستري از گفتمان جری

، یعني قدرت ، شود و با دیگر عناصر جامعه به یک گفتمان تبدیل مي ، ي خود در ارائه

توانيم نوع رفتار انسان با  ما مي درواقعتاریخ و سياست مرتبط است.  ، ایدئولوژي 

وجوهي تاریخي دارد. در نوع نمود اي گفتماني بدانيم که زیست را پدیده محيط

ي اومانيستي تأثير فراواني دارد و گاهي هازیست در ادبيات فارسي معاصر ما اندیشه محيط

 جانبه همهشود که تالش انسان براي تسلط زیست منجر مي به تعارض گفتمان انسان و محيط

براي »رو دد. ازاینگرمحيطي مي هاي زیستکشد که باعث بحرانبر طبيعت را به تصویر مي

زمين و  ، تکنولوژي و فيزیک ، ناپذیري طبيعت و فرهنگبازپروري احساس تفکيک

بست مدرنيسم و خودبيني اومانيستي  بایستي از بن ، مصرف و تخریب(بشر )هاي ساخته دست

 (6862 ،)پارساپور« فراتر رویم.

نوب را در روستاي اي از زندگي مردم جپور دورهداستان اهل غرق منيرو رواني 

کشد. مردمي که هایشان به تصویر ميعقاید و باورداشت ، جفره با بيان خصوصيات اقليمي

اند تا بتوانند در روستاي بکر ساالري استعماري برخاستهبه مقابله با گسترش صنعت و فن

در نزدیکي بوشهر در کنار موج دریا و در تعامل با طبيعت  فارس جيخلجفره در ساحل 

يرامونشان زندگي کنند. البته ورود صنعت به روستاي جفره باعث تغيير در نگاه بعضي از پ

هایي شده و شود و باعث ایجاد کنشاهالي روستا در تعامل با محيط پيرامونشان مي

پور در داستانِ اهل غرق منيرو رواني درواقعدهد. رفتارهاي خاصي را در آنان شکل مي

نگاه انسان به طبيعت تغيير کرده است. انسان در این  ، زبان فارسيبرخالف آثار کالسيک 

 درواقعهاي غالب عصر محملي براي اجراي قدرت است و  داستان به تأثيرپذیري از گفتمان

توان آن را رهاورد عصر اي که ميکند. سلطهجویانه بر طبيعت را بازنمایي مي روندي سلطه
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، ي روابطي اصل حاکم بر همه منزله بهدیق قدرت تص»روشنگري و بيداري سوژه دانست. 

هر دو در مقام حاکمان  ، مند بهاي بيداري سوژه است... خداي خلّاق و اندیشه یا روح نظام 

، بر طبيعت همانند یکدیگرند. همانندي انسان با خدا یعني: حاکميت و سروري بر هستي

( امّا بعضي از 6836 ، هورکهایمر  و آدورنو« )نگاه اربابانه و نشستن بر کرسي فرماندهي. 

مه جمال و زایراحمد حکيم و مدینه به دنبال  ، خيجو ازجملههاي این داستان شخصيت

آزاد کردن خود از بند وضعيت غيرانساني جهاني  درواقعترسيم دنيایي فراانساني هستند؛ 

رپذیري از زند؛ قدرتي که به تأثيکه در آن قدرت و سلطه بر طبيعت حرف اوّل را مي

هاي داستان در شوند که در زیر رفتار شخصيتهاي اومانيستي فلسفي اعمال ميگفتمان

هاي غالب عصر که در اعمال قدرت تأثير زیادي تقابل با محيط به تأثيرپذیري از گفتمان

 بررسي خواهد شد: ، دارد

 خیجو. 3-1 

، کشاندبه نابودي ميبوم جفره را خيجو شخصيتي است که در مقابل صنعتي که زیست

بيند. وي با کند. هرچند که در پایان راهي جز گریز امّا به اميد بازگشت نميایستادگي مي 

شماري در ذهنش بي سؤاالتشود و ورود صنعت به روستا دچار نوعي سرگرداني مي

 جستجو ، اند قدرتهاي عصر که مولّد  توان در گفتمانها را ميگيرد که پاسخ آنشکل مي

در این رمان استفاده از قدرت در قالب تسلّط انسان بر طبيعت باعث نابودي  درواقعکرد. 

بينيم مي وضوح بهاین تسلّط را  ، ي زیر از این داستانشود که ما در نمونهانسان و طبيعت مي

بوم جانوري آن را به خطر هاي نفت در روستاي جفره زیستکه چگونه پيدا شدن چاه

 اندازد: مي

هایش درآمده بود آهویي که از بوي نفت گيج شده بود و از درد دنده ، سرانجام تارا»

در غروب یکي از  ، اش را نگه داردتوانست جثهالغر شده بود که نمي قدر آنو پاهایش 

 (6816 ، پور )رواني« روزهاي پایيزي مرد.
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روي در طبيعت رو  در این داستان انسان با استفاده از ابزار قدرت خود براي تصاحب 

پردازد که تنها راه رهایي از این جنگ براي یکي از ایستد و به جنگ با آن مياو مي

یعني خيجو ترک روستا است. وي جفره را به اميد روزي که  ، هاي این داستانشخصيت

 کند:ترک مي ، دوباره به آنجا برگردد

 شدن گم ، حال آننبل و بيهاي تموج ، انگيز دریاسرانجام رنگ خاکستري و غم»

مرغان دریایي بر فراز دریاي جفره و قير که دیگر تا باالي سد آمده بود و آن بوي سنگين 

هاي خود را به مأموران تيمسار صنوبري بفروشند و آبادي را مردم را واداشت که خانه

را ها ترک کنند. خيجو آخرین کسي بود که سر به تسليم زمانه گذاشت. در و پنجره

اي کوچک در شهر خرید خانه ، ميخکوب کرد و به اميد آنکه روزگاري به جفره بازگردد

 (867: )همان« و به آنجا کوچ کرد.

خيجو خود در این داستان در ابتدا شخصيتي بوده که حتي کساني را که  که يدرحال 

پشيمان با یادآوري خاطرات مشترک  ، اندبه سبب بوي نفت قصد ترک روستا را داشته

 کرده است: مي

ها را با خاطرات بستند و خيجو آنگاهي کساني پریشان از بوي نفت بار سفر مي»

 (869: )همان  «کرد.مشترک پشيمان مي

هاي فناوري جایگزین جغرافيا شده است و فرهنگ»توان گفت در این داستان مي 

( البته سلطه 2869 ،کيواسنل  و گالتفلتي« )معتبر محلي در حال از بين رفتن یا تغيير هستند.

 توان حاصل نياز آدمي نيز دانست:بر طبيعت در این داستان را مي

« کند.بندد. نان او را در چنبره خود اسير ميي آدمي ميوخو خلقنياز راه را بر »

 (6816 ، پور )رواني

ي  منزله بهبه بنيان اقتصادي یک جامعه »مارکس در برداشت ماتریاليستي از تاریخ  

 (6831 ، )فرتر« ي تمام عناصر روبناست.کنندهکند که معيّنمجموعه عواملي نگاه مي

و در کل  بوم ستیزي نان است که در این داستان باعث تباهي اسير شدن در چنبره درواقع

انسان براي رهایي از این معضل براي  رو نیازاگردد. بغرنج شدن زندگي انسان مي
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باعث نابودي  ، اندیشد که اگر در این راستا توازني نباشدتدابيري مي ز طبيعتبرداري ا بهره

پور نيز  گردد که در داستان اهل غرق منيرو روانيي انساني ميزیست و در کل جامعه محيط

هاي این ي شخصيتنگراني در چهره ، برداري از زمينبا آمدن صنعت به روستا در بهره

 یابد:خيجو نمود مي ازجملهداستان 

شمارش هاي بيبرد. پرسشیي نميجا بهخيجو در کلنجارهاي ذهني خود راه »

گيرند؟ خاک زمين را براي چه هاي جفره را اندازه ميماند. چرا زمينجواب مي بي

 (6816 ، پور)رواني« خواهند؟ مي

غرق منيرو  اي که در داستان اهلکه قدرت سلطه بر طبيعت در جامعهبه دليل این 

و در راستاي توازن با طبيعت نيست و  تيمشروعداراي  ، شودپور به تصویر کشيده مي رواني

شود و قوانين فراانساني یعني اومانيسم فلسفي اعمال مي ، به تأثيرپذیري از گفتمان عصر

بوم آن استبداد تلقّي شده و باعث نابودي روستاي جفره و زیست ، شودنادیده گرفته مي

شود؛ چون طبعاً سرشت انساني از استبداد گریزان است. استبدادي که در این داستان با يم

آبادي  درواقعهاي داستان از آن گریزان. ورود صنعت به این روستا نمایان و شخصيت

( در کل 6866 ، )دستغيب« اند.ساالري شدهقرباني گسترش صنعت و فن»جفره و اهالي آن 

، اي فراانساني است که گفتمان غالب عصردر این داستان رابطه ارتباط خيجو با طبيعت

اي  کشد؛ زیرا روابط حاکم بر این گفتمان رابطهیعني اومانيسم فلسفي را به چالش مي 

گيرد و قرار مي زهايچ همهدر محور « ي انساناندیشه»برگرفته از قدرت است که در آن 

کوشيد ثابت فوکو نيز مي». چيزي که شوند يمانسان و طبيعت به عنصر یا شيءاي تبدیل 

یابد و ذات ميماهيتي عيني و برون ، ي نهادي افتادکند که وقتي علم و قدرت در گردونه

 يشخصيت( گفتمان غالب عصر 6837 ، )فوکو« شوند.ها در این راستا به شيء بدل ميانسان

ي رابطه درواقعزیست  حيطاش با مکشد که رابطهخيجو( را در این داستان به تصویر مي)

اي جز تسليم در و چاره شده لیتبدانساني که به شيء  ، یک انسان ناگزیر و مجبور است

آنچه در این  ، ندارد. البته باید توجه داشت ، مقابل سرنوشتي که جامعه برایش رقم زده است

برداري هم  برداري از طبيعت نيست؛ بلکه عواقب این بهره تنها بهره ، است مدنظرداستان 
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از بين رفتن اتّحاد  ازجملهگردد. ها ميزندگي اجتماعي انسان خوردنهست که باعث برهم 

 ...محيطي و آلودگي صوتي و  آلودگي محيط و از بين رفتن جانداران زیست ، اهالي جفره

 احمد حکیم زائر. 3-6

احمد حکيم شخصيتي است که در برابر نيروهاي  زائرپور غرق منيرو روانيدر داستان اهل 

 شود:دروني طبيعت دچار سرگرداني مي

دانست جهان بود و دیگر نمي داده ازدستاحمد کالفه بود. مفهوم سکوت را  زائر»

 (6816 ، پوررواني« )هياهوي دریا چه رنگ و بویي دارد. بي

از  سو کشود. وي از یدیدي دوگانه در وي ميهمين سرگرداني است که باعث  

هاي روستا در بيند شبپيشرفت روستا خوشحال است و کسي است که صالح نمي

 کند:معامله نفت و ماهي را آغاز مي رو نیازاخاموشي بگذرد. 

هاي آبادي در خاموشي بگذرد. خود به سر گردنه رفت و صالح ندید که شب زائر»

 (617: )همان« عامله نفت و ماهي را آغاز کرد.م ، آنکه گپي بزندبي

شخصيتي است که هوش و حواسش به دریا نيست و انگار  زائردر جاي دیگر داستان  

 اند:مردان شهري عقل او را ربوده

انگار مردان شهري عقل آبادي را دزدیده  ، هم به دریا نبود زائرحتي هوش و حواس » 

 (636: )همان« بودند.

ترس از طبيعت بکر جفره و طغيان دریا است که تن به ساختن سد وي به دليل  

ي گيرد هزینهدهد و خواهان پيشرفت روستاست. وي حتي با پولي که از بيماران مي مي

خواهد که بوسلمه آبادي را کند؛ زیرا در فکر آبادي است و نميساختن سد را تأمين مي

 خراب کند:

: )همان« بوسلمه آبادي را به خاک سياه بنشاند. خواستدر فکر آبادي بود. نمي زائر»

51) 
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کنيم؛ جاست که ما نمود عقل و اندیشه را در برخورد با طبيعت مشاهده ميدر این 

 زائر ، نگریمي عصر روشنگري است. از سوي دیگرکه به این داستان ميچيزي که خصيصه

مقابل مردان موبور که  احمد حکيم شخصيتي است که نگران زمين است؛ به همين دليل در

 دهد:العمل نشان ميعکس ، رسانند به زمين آزار مي

بود. یکي زمين را اندازه  شده خماي به کاري مشغول بودند. یکي روي نقشه هرکدام»

اي بزرگ را با دستگاهي کردند و ميلهگرفت و سه تاي دیگر زمين را سوراخ ميمي

 ها آندست یکي از  ، ي پا بلند شدنگران روي دو کنده زائردر زمين فروبردند که  چنان آن

 (681: )همان« را گرفت تا بيش از این زمين را آزار ندهند.

خورد و تسليم جهان در کل در ابتدا زایراحمد حکيم فریب این مردان موبور را مي 

زند که باعث اي را براي اهالي جفره رقم ميشود که زندگيداري ميسرمایه

داري است که حکم در این داستان سرمایه چراکهشود. ي وحدت آنان ميدگياشپ ازهم

ي وابستگي مستقيم به طبيعت با توسعه» درواقعرانده و افراد را تسليم خود کرده است. 

جاست که ما نمود ( در این6838 ، )مساروش« رود.داري از بين مينيروهاي توليدي سرمایه

بينيم. چيزي که برگرفته از جهان مي وضوح بهي آدمي را در تصرف طبيعت اندیشه

تنها منبع  عنوان بههرگاه ذهن انسان در کنار خدا »گوید: داري است. پالموود نيز مي سرمایه

، عقل به آن اختصاص داده آنچهطبيعت داراي ارزش و معنایي فراتر از  ، ارزش تلقي شود

داري که نياز به تبدیل این نگاه به طبيعت با ظهور سرمایه نيست. این تصادفي نيست که 

 موردتوجهطبيعت به کاال و منبع بازار داشت بدون محدودیت اخالقي یا اجتماعي کامالً 

 (2885 ، )گراد« .قرار گرفت

اما بعد با  ، خورداحمد حکيم اگرچه در ابتدا فریب سرمایه را مي زائردر این داستان  

ي ي سلطهبنابراین نگراني وي در رابطه؛ شودچنين تسليمي پشيمان مي آگاهي از تبعات

دهد؛ العمل نشان ميشود و با اینکه در مقابل آن عکسمي دوچندانانسان بر طبيعت 

کرد که با ها به کارگراني نگاه ميساعت» زائر رو نیازاتواند مانع این کار شود.  نمي

( و همچنين 6816 ، پور)رواني« افتاده بودند. هاترین وسایل جهان به جان کوهعصبي
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( نفتي که باعث از بين رفتن 889: )همان« ترسيد که در آبادي او هم نفت پيدا شود. مي»

 گردد:زیست جانوري جفره مي

خيال کرد که اسب هم مثل تمام  زائرجا پيچيده بود و بوي نفت و قير داغ همه»

 (857: )همان« در رفته است. ، گذاشتندن ميحيواناتي که از بوي نفت سر به بيابا

« روزگاري به هواي آسودن در کنار دریاي آبي به جفره آمده بود»احمد حکيم  زائر 

 توانستند بدون اجازه آن کاري کنند:( اما اکنون پاسگاه و قانون بود که نمي251: )همان

ي پاسگاه روي زمين قدم اجازهگيرند و فردا مشکل بتواني بيامروز دریا را از تو مي»

 (257: )همان« برداري

تواند جلوي نابودي زمين احمد حکيم در این داستان با این نمود که نمي زائرتصویر  

ي ناپایدار ارباب قدرت آگاهي وخو خلقکشد که از شخصيتي را به تصویر مي ، را بگيرد

هایي که در گفتماني و گزارهتوان ایستادگي کرد. آرایش داند که مقابل آن نميدارد و مي

تن به پيشرفت روستا با  زائر که نیااز: فرض اول:  اند عبارت ، گيرنداین داستان شکل مي

ي آدمي از هر راهي براي رهایي زمين از سلطه زائرورود صنعت خواهد داد. فرض دوم: 

واهد داد. تن به قبول سلطه بر طبيعت نخ زائراستفاده خواهد کرد. آشکار است که هرگز 

کند با اقداماتي سعي مي ، شودي آدمي بر طبيعت آگاه مياز تبعات سلطه که يهنگام زائر

تواند کاري از پيش ببرد. شود و نميبا شکست مواجه مي بازهمجلوي آن را بگيرد؛ اما 

ها همه ابزارهاي پرقدرت حتي حکومت باوجودسودمند نيست؛ زیرا  زائرآگاهي و دانش 

وانند ميدان روابط واقعي قدرت را به نفع خود قبضه کنند. چيزي که فوکو نيز در تنيز نمي

ي در حوزه»رو ذکر این نکته ضروري است که کند. ازاینهاي خود آن را بيان مياندیشه

دیگر نباید استعمارگري را نوعي تحميل روابط قدرت بر یک  ، ي پسااستعمارينظریه

توان گفت استعمارگري نوعي اعمال قدرت است از ميجمعيت بومي منفعل تصور کرد؛ 

راه خشونت و تجاوز و نيز از راه توليد دانش و اطالعات یا از طریق تصرف بسيار 

گيرد و پيوسته نياز دارد که از ي یک قلمرو دیگر که پيوسته مورد چالش قرار مي شکننده

 (6867 ، )ميلز« ها به دفاع برخيزد.خود در برابر مخالفت
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 مه جمال . 3-3

ناپذیري طبيعت و ترس از آن نمود بارزي بينيپور پيشدر داستان اهل غرق منيرو رواني

دارد. یکي از سؤاالت اساسي در این داستان این است که چرا اهالي روستاي جفره با 

باز از  ، قدرت و در جدال با طبيعت هستندبي ، که در قلمرو خود در تقابل با طبيعت این

؟ طبيعت در این داستان عنصري مهم است که در اند زانیگربر جهان و طبيعت  سلطه

هاي داستان تأثير بسزایي دارد. مه جمال در این داستان مظهري از  گيري شخصيت شکل

 طبيعت است:

 (6816 ، پور)رواني« دانست.اي از دریا ميمدینه مه جمال را نشانه»

 ي آدمي بر طبيعت نگران است:سلطهوي در این داستان شخصيتي است که از  

شد. مه جمال دریایي قاچ ميداشت قاچ دل مه جمال با هر شکافي که زمين برمي»

 (275: )همان« در غم زن و فرزندان خود نبود که در غم زمين. قدر آن

موتور( و رادیو دانست ) يکپتوان نمود آن را کپمي نجایااو با ورود صنعت که در  

بادي مخالف بود؛ زیرا این دو را باعث دور شدن آبادي از طبيعت و دریا و شهر شدن آ

 دانست:مي

خواستند روز و دید که انگار ميقرار زمين تقلّاي مردمان جفره را ميو مه جمال بي»

دید که شب را به هم بدوزند تا به زمان بازگشت مردان شهر برسند ... مه جمال مردم را مي

نگران صداي  ، نگاهي کنندآنکه به دریا نيمدوزند و بيچشم مي قرار رو به راسهبي

دید که آبادي از دریا و اند ... مه جمال ميخود را از دست داده اليوخ خوابکپي  کپ

دید که ذهن آبادي از هم شود... مه جمال دریایي دوستدار زمين ميپریان دریایي دور مي

 (636: )همان« پاشد.مي

ي ساني به طبيعت دارد و نگران زمين است؛ زميني که در اثر سلطهانااو دیدي فر 

 شود:پاره ميآدمي تکه

ي او را گرفته باشد و او را تا نهایت مرگ زمين زخمي بود و آشفته. انگار کسي یقه»

 (281: )همان« زده باشد. مه جمال گيج بود.
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ي تشخيص بارز ده از آرایهدر این تصویر ما این هماني انسان با طبيعت را که با استفا 

شود؛ به همين دليل ي انساني محسوب ميبينيم. طبيعتي که جزئي از جامعهمي ، شده است

، شودي آدمي نابود ميبيند که در اثر سلطهطبيعت را مي که يهنگامجمال است که مه

 خورد:افسوس مي 

هاي کجاست آن گلشد. گير ميي زمين زمينهاي به تاول نشستهمه جمال با لب»

 (275: )همان« خندید.آورد و ميکوچک آبي که در صحراي جفره سر از زمين بيرون مي

( رفتار و 2865 ،)هليدي و متيسن« فرآیند رفتاري»در این نمونه نيز با استفاده از  

ي تشخيص به طبيعت نسبت داده کنشي انساني با استفاده از فعل خندیدن و با کاربرد آرایه

جزئي از  صورت بهشده است که چگونگي رفتار و احترام فرد را نسبت به طبيعت پيرامونش 

سازد. در این داستان توسّل جستن مه جمال و التماس وي به ي انساني نمودار ميجامعه

ر بيني طبيعت دانست که دتوان نشاني از قدرت غيرقابل پيشآسمان و دریا را مي

ي داشته مهمهاي آنان نقش هاي این داستان و عقاید و باورداشتگيري شخصيت شکل

 است:

« شب به آقاي اشک پناه برد و در آنجا به آسمان و دریا التماس کرد.مه جمال نيمه»

 (6816 ،پور )رواني

اثرات مخرّب  ازجملهي آدمي بر طبيعت آگاه است. وي از اثرات مخرّب سلطه 

 آلودگي صوتي و نابودي زمين: ، محيطي زیست

گرفت و در خود هایش را ميگوش ، شنيدمه جمال با هر صداي دوردستي که مي»

خورد. زمين مثل آبي بردند. زمين دست ميانگار گوشت تنش را به تاراج مي ، پيچيد مي

: )همان« کشيد.ناله با صداي بلند( مي ، شيون) رهيوهچ ، کوچکي که در چنگال بوسلمه بيفتد

299) 

سازند که محيط طبيعي جفره این اصل مهم را نمودار مي ذکرشدهموارد  

ي نيرو و فکر انسان است. است و تبدیل به محيطي مصنوعي شده که ساخته خورده دست

بينيم. مي وضوح بهاومانيسم فلسفي را در اعمال قدرت بر آن  نيرو و فکري که تأثير گفتمان



 61 |   و همکاران  ینیریآبش

طور ه در این داستان محملي براي اجراي قدرت بوده است. همانزیست جفر محيط درواقع

که بر اساس نظریه « زیست ادبي آمریکا محيط»که دیوید مازل نيز در بخش اول کتاب 

زیست هميشه جدا از قدرت یا کامالً در تقابل  محيط»آورد: مي ، فوکو به آن پرداخته است

 ،)مازل« ار و تحکيم قدرت بوده است.بلکه اغلب یک استقر ، با قدرت عمل نکرده است

6661) 

 مدینه. 3-9

براي زنان  .دهدهاي ریز دریا ميمدینه در این داستان شخصيتي است که گوش به موج

گوید و پریشان دریا و آبيان دریایي است و بوي شور دریا را از هایي از دریا ميصهآبادي ق

اي که در آن عناصر رابطه ، طبيعت دارداي نزدیک با وي رابطه. شنودمي جهان يسو آن

 آیند: مي حساب طبيعت جزئي از جامعه انساني به

که غبارگرفته و دلگير توي آسمان نشسته  هجز مدینه زن زائر احمد به ما به کس چيه»

 (6816 ، پور)رواني .«کردبود فکر نمي

براي خواننده ( 6869 ، استيبي) «طبيعت یک جامعه است»ي رهاستعا ذکرشدهدر مورد  

دهد که اي قرار ميماه را در درون جامعه ، نویسنده با استفاده از تشخيص گردد.ميتداعي 

؛ بنابراین یکي از نيازهاي ضروري شوند يعنوان قسمتي از این جامعه تعریف م ها بهانسان

 اي از اخالقيات درواقع رواج گونه .انسان با طبيعت است يجامعه اصالح نوع رابطه

 ورستر دونالد که طورهمان. دهدبوم شکل مي انسان را با زیست يمحيطي که رابطه زیست

 ستميس عملکرد ليدل به بلکه ؛هاستمياکوس عملکرد ليدل به نه امروز ما»گوید: خ نيز ميمور

 (6669 ، )گالتفلتي« .ميهست روبرو يجهان بحران کی با ياخالق

وي با عناصري  ، اي نزدیک با طبيعت داردرابطهجا که در این داستان مدینه از آن 

 يهقوّ که يو وقتمخالف است  ، انسان از طبيعت دور شود ، شوندچون رادیو که باعث مي

ریان پ ، جادو خفه شود يزیرا اعتقاد دارد که اگر جعبه است؛خوشحال  ، شود رادیو تمام مي

 :ها را ببيندتواند دوباره آنمياو آیند و  دریایي به سطح آب مي



 (0910) زمستان |  99شماره  | 62سال  | متن پژوهی ادبی  | 69

پریان دریایي به سطح آب  ، د نکند و جعبه جادو خفه شودبادي تردّآ وقتي کسي به»

 (6816 ، پور )رواني .«ها را ببيند تواند دوباره آن آیند و مي مي

شود که  به تصویر کشيده مي ايدر این داستان با ورود صنعت به روستا آبادي 

گذارد مثل سابق به ذهنشان راه بازکرده که نميي یکه جهان نو يآبادی .بالتکليف است

 :زندگي کنند

گذاشت مثل نمي ، به ذهنشان بازکرده بود هي که راین نواجه. آبادي بالتکليف بود»

 .«کپک زدد منصور پخته بو که دي )نوعي نان تنوري( هایينان و گرده .سابق زندگي کنند

 )همان(

، جهان را برهم زده بادي که آرامشآ صدا بهمدینه با هجوم حرکت و به همين دليل  

 :شود ه ميچالرسام حرکت مسگيرد و صورتش از  هایش را ميگوش 

صداهایي  .زدآبادي آرامش جهان را برهم مي بههجوم حرکت و صدا »

هایش را هميشه بگيرد و صورتش از داشت تا گوشکه مدینه را وامي بیوغر بيعج

 (853: )همان .«سرسام حرکت مچاله شود

، ي استگذار داشتن قانون و قانون ، ات این جهان نودر این داستان یکي از خصوصيّ 

چيزي که در آبادي جفره قبل از ورود مردان موبور و ابراهيم پلنگ نشاني از آن یافت  

 شد:نمي

کپي تا ظهر در آبادي ماند. با کپ مرد که نامش ابراهيم بود و پلنگي در سينه داشت»

 (638: )همان« گذاري.هيچ پاسگاهي ندید و هيچ نشاني از قانون و قانون ، گشت در آبادي

امّا با زدن پاسگاه است که ما نمود ساختارها و قوانين را در آبادي جفره مشاهده  

گيري گفتمان حاکم بر اهالي جفره و همچنين کنيم. قوانين و ساختارهایي که در شکل مي

زدن پاسگاه  چراکهدم آبادي جفره تأثير بسياري دارد؛ گيري رفتارهاي خاص در مر شکل

هاي داستان اهل غرق تأثير گيري رفتار شخصيتبوم جفره و شکلدر برهم خوردن زیست

 گيري داشته است:چشم
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کس نتواند دریا دیواري بلند جلوي دریا بکشد تا دیگر هيچ ، شاید قانون خيال دارد»

 (256: همان« )را ببيند.

بيند که قانون بار و بندیلش را بردارد و از دليل مدینه جفره را زماني آرام ميبه همين  

 این آبادي برود:

مگر آنکه قانون بار و بندیلش را بردارد و از آبادي  ، جهان هرگز آرام نخواهد شد»

 (297: )همان« ي پاسگاه بتواند به روي آبادي نفس بکشد.واسطهجفره برود تا دریا بي

ي مصـنوعات بشـري؛ یعنـي طبيعتـي کـه      جا بهاهميت جهان طبيعي  ذکرشدهدر موارد  

بـه تصـویر کشـيده     ، ي دست انسان اسـت و اعمـال قـانون در آن نقشـي اساسـي دارد     ساخته

ــل   مــي ــه همــين دلي ــوژیکي  ازنظــرمشــخص کــردن مکــان  »شــود. ب ــه بيول کــه  یــک منطق

ــهي اهميــت جهــان طبيعــي  کننــده مــنعکس ــنچ« نســانيي مصــنوعات اجــا ب ــي ، )لي ، گالتفلت

کند و ایـن خـود یکـي    جوامع انساني نقش مهمي ایفا مي تداوم( است در 2862 ، آرمبروستر 

محيطي است که دیوید رابرتسون در مطالعه مهم خود درباره نقـد  ي اصلي زیستها مؤلفهاز 

 محيطي به آن پرداخته است.ادبي زیست

 مردان موبور .3-5

شود؛ زیرا آنان در این داستان دزداني موبور به جفره جهان سخت ميبعد از آمدن مردان 

 اند:ها را به تاراج بردهآن داروندار ، هستند که با فریب دادن اهالي جفره

کنند؟ با قایقي شد... دزدان این زمانه با چه ترفندي آدمي را خام ميجهان سخت مي»

ي مثل باد از دریا به خشکي آسان بهد که جادوگر جهان آن را چنان ساخته بو نیتر بزرگکه 

زنند تا بار دیگر شبانه کارت را بسازند و به تو لبخند مي ، آیندبه سراغت مي ، آمدمي

 (6816 ، پور)رواني« را به تاراج ببرند. داروندارت

برداري از زمين و همچنين با ورود مردان موبور به جفره و آوردن رادیو و بهره 

و ترغيب مردم براي شرکت در مراسم حزبي و ساختن سد و پاسگاه پایان  ابراهيم پلنگ

ابراهيم  ، آبادي جفره قبل از ورود مردان موبور درواقعیابد. طبيعت و آغاز فرهنگ نمود مي
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اقتصادي  ، مکاني است که از فشارهاي سياسي ، پلنگ و رئيس فرهنگ براي افتتاح مدرسه

ابراهيم  ، تا قبل از ورود مردان موبور درواقعت نزدیک. و فرهنگي به دور است و به طبيع

محور و سرگرد صنوبري و رئيس فرهنگ به روستاي جفره بين دیدگاه انسان ، پلنگ

محور تعادل وجود دارد؛ امّا با ورود این مردان است که برهم خوردن تعادل طبيعت

و آلودگي  سالي شکخساختن سد و پاسگاه و  ، برداري از زمين محيطي و بهره زیست

آید. در این به وجود مي ، شودصوتي و ... که باعث کمرنگ شدن صداي طبيعت مي

ذات یافته و اهالي ي عيني و برونتيماهداستان علم و قدرتي در گردونه این روستا افتاده که 

مان توان به تأثيرپذیري از گفتاند که این را خود ميجفره در این راستا به شيء تبدیل شده

اومانيسم در عصر روشنگري »دانست.  ، اي فلسفي دارداومانيسم عصر روشنگري که چهره

شود از مبدّل کردن انسان به گيرد و ماهيت اومانيسم عبارت مياي فلسفي به خود ميچهره

فوکو اعتقاد دارد که  که يدرحال( 6865 ، )شریفيان« شناختي و داراي عقل.شيئي زیست

انجام  «اندیشممن مي»حاکميت مطلق  رازيغ بهباید در جاي دیگري هاي تجربي مي ترکيب»

 (6836 ، )فوکو« شدند.مي

پور هر چه از قدرتي که طبيعت هاي داستان اهل غرق منيرو روانيبنابراین شخصيت 

، شونددورتر مي ، دکند و مدام در جدال با آن هستناعمال مي ها آنبکر جفره بر 

ها را شکل داده است و به شوند؛ زیرا این محيط است که شخصيت آنتر ميسروسامان بي 

نه جداي از  ، شدهبخشيده است؛ یعني محيط جزئي از جامعه انساني تصوّر مي تیهوآنان 

 ها ایستادگي در مقابل قدرت ، ي جهاني معاصر ماستجامعه ازيموردنآنچه  رو نیازاآن. 

شوند؛ بلکه به چالش ها اعمال ميها خود به تأثيرپذیري از گفتماننيست؛ زیرا قدرت

هاي کند و باعث بحرانهایي است که زندگي انساني را بغرنج مي کشيدن گفتمان

هایي که زند. بحراني زمين را رقم مي کرهگردد که نابودي انسان و  اي ميمحيطي زیست

اکولوژي ژرف سلسله مراتبي »که  روست نیازانگرد. طبيعت ميبا دیدي دوگانه به انسان و 

کشد و با حمایت خطوط فکري ي کرده است به چالش ميدوقطبرا که انسان و طبيعت را 

تصدیق  ، است ازيموردنرابطه متقابل دوطرفه را که براي یک اکوسيستم پایدار  ، دو مرکز
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ي جهاني ما محيطي جامعه هاي زیستان( در این راستا در حل بحر2882 ، )دریز« کند.مي

فرهنگي و ... را که در  ، سياسي ، است تا شرایط اجتماعي ازيموردندیدي فراانساني 

پور تغيير دهد. در داستان اهل غرق منيرو رواني ، ها نقشي بنيادي دارندگيري گفتمان شکل

اي احمد حکيم و خيجو در پي فراهم آوردن جامعه زائر ، جمالمه ازجملههایي  شخصيت

اي داشته باشند. فراانساني هستند که اهالي آبادي بتوانند در آن زندگي انساني شایسته

اي است سازي دنياي فراتر از انسان که در این داستان نمود بارزي دارد خود مقولهبرجسته

هاي طبيعت نو ي آن در نوشتهبه بررسي الگوهاي زبان»محيطي  شناسي زیستکه زبان

بقا و رفاه انسان و  ازجملهها ي گونهپردازد تا دنيایي فراتر از انسان را براي رفاه همه مي

 (6869 ، استيبي :)ر.ک« زندگي فراهم سازد. تر بزرگهاي با نظام ها آنارتباط متقابل 

 گیریبحث و نتیجه

هاي عصر نویسنده که در اِعمال گفتمانداستان اهل غرق کنشي است به تأثيرپذیري از 

هاي داستان تأثير داشته است. گيري رفتار شخصيتبوم جفره و شکلقدرت بر زیست

پور به پيرامون خود و توان برگرفته از نگاه منيرو روانيهاي این داستان را ميدغدغه

دچار  ، اي دانست که در عصر حاضر جهان را به چالش کشيدهمحيطي مشکالت زیست

ي نظام ختگيگس ازهمزیست جفره و  اي از ویراني محيطبحران نموده است. این داستان نشانه

ي ميان طبيعت و پيامدهاي هاست که روابط پيچيدهاجتماعي به تأثيرپذیري از گفتمان

 سازد.اجتماعي آن را نمودار مي

با شکست زیست است که  جانبه بر محيطدر این داستان انسان در پي تسلط همه 

شود؛ زیرا درست و در جاي مناسب خود از آن استفاده نکرده و با توجه به مواجه مي

بدون توجه به پيامدهاي  ، را در انحصار درآورد زيچ همهتواند اندیشه و قدرت انساني که مي

گيري مقاومت در  آن نگریسته است. این داستان نمودي از برتري قدرت و چگونگي شکل

غالب اومانيسم فلسفي است که نتایج شوم ورود تمدن و صنعت به طبيعت و از  برابر گفتمان

ها با اِعمال قدرت کشد. گفتمانبين رفتن سالمت محيط روستاي جفره را به تصویر مي
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شوند که در این ها نسبت به جهان اطراف خود ميگيري رفتارهایي در انسانباعث شکل

داستان شخصيتي است که هرچند در برابر شبکه قدرتي  داستان نيز نمود دارد. خيجو در این

اما شکست  ، کندمقاومت مي ، شودکه به تأثيرپذیري از گفتمان اومانيسم فلسفي اِعمال مي

 زائرانسان و طبيعت محملي براي اجراي قدرت است.  در این داستان چراکهخورد؛ مي

احمد حکيم نيز شخصيتي است که در برابر نيروهاي دروني طبيعت دچار سرگرداني 

 گردد. در کل زایراحمد حکيماي که باعث دیدي دوگانه در وي ميشود؛ سرگرداني مي

اي را براي اهالي جفره شود که زندگيداري ميدر این داستان در ابتدا تسليم جهان سرمایه

گردد. هرچند بعد با آگاهي از تبعات ي وحدت آنان ميدگياشپ ازهمزند که باعث رقم مي

ي انسان بر طبيعت کند که در مقابل سلطهشود و سعي ميچنين تسليمي پشيمان مي

ها تواند کاري از پيش ببرد؛ زیرا قانون است که به آندهد؛ اما نميالعمل نشان  عکس

ي آدمي بر خصيتي است که از سلطهگوید چگونه رفتار کنند. مه جمال در این داستان ش مي

طبيعت نگران است و با ورود صنعت به روستا و شهر شدن آبادي مخالف؛ زیرا این دو را 

داند. وي دیدي فرانساني به طبيعت دارد و باعث دور شدن آبادي از طبيعت و دریا مي

 در این داستان شود. مدینه نيزپاره ميي آدمي تکهنگران زمين است؛ زميني که در اثر سلطه

اي که در آن عناصر طبيعت جزئي از جامعه انساني رابطه ؛اي نزدیک با طبيعت داردرابطه

مخالف  ، انسان از طبيعت دور شود ، شوندبا عناصري که باعث مي رو نیازاد. شون تصور مي

 ندراه باز ک هاي داستان شخصيت ي به ذهنیجهان نوشود است؛ زیرا این عناصر باعث مي

قانون و ت آن ایکي از خصوصيّ . جهان نویي کهکه نگذارد مثل سابق زندگي کنند

ها دارد. گيري گفتمان ي فوکو تأثير بسياري در شکلي است که به عقيدهگذار قانون

اما مردان موبور ؛ بيند که اثري از قانون در آن نباشدمدینه جفره را زماني آرام مي رو نیازا

سرمایه و اقتصاد را در اختيار دارند و از آن در راستاي سلطه بر در این داستان قدرت 

ي انساني ي جامعهدگيپاش ازهمبوم طبيعي و کنند که باعث نابودي زیستطبيعت استفاده مي

رسيم که محيط طبيعي جفره ما به این نتيجه مي ذکرشدهگردد. با توجه به موارد  جفره مي

ي نيرو و فکر انسان است. صنوعي شده که ساختهدست خورده است و تبدیل به محيطي م
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دانشگاه ایالتي لوئيزیانا و کالج  ، 6372-6187 ، زیست ادبي آمریکا محيط  .(6661) .دیوید ، مازل

دانشگاه ایالتي لوئيزیانا: دانشکده   ي تاریخي.ها نامه انیپاها و رساله  .کشاورزي و مکانيک

 .کشاورزي و مکانيک
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کاظم   و آوريترجمه حسن شمس  .ي بيگانگي مارکسنظریه  .(6838) .شتوانیا ، مساروش

 تهران: مرکز.  .فيروزمند

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و   .هاي ادبيفرهنگ توصيفي نقد و نظریه  .(6868) .فاطمه ، مدرسي

 مطالعات فرهنگي.

 تهران: مرکز. . 5چ .ترجمه مرتضي نوري  .ميشل فوکو  .(6867) .سارا ، ميلز

: و نيویورک لندن  .ي بر دستور زبان کاربرديا مقدمه  .(2865) .نيستیکر ، متيسنو  مایکل ، هاليدي

 روتلج.
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