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  چكيده
نحـوة انعكـاس   نيـز  و  زيست  محيطواكاوي پيوند ادبيات و  ،از اواخر قرن بيستم ميالدي

 محـور . اين حوزة مطالعاتي با شدگرا آغاز  بوم زيست بوم در آثار ادبي در قالب نقد  زيست
آن بر متون ادبي ضرورت توجه به اين موضوع را  تأثيرزيست و دقت در   محيط دادن قرار

  محـيط سازي جايگاه  ، در تالش براي برجستهترتيب بدين .كند در علوم انساني مطرح مي
رو   در متون ادبي و نيز حفظ آن در دنيـاي صـنعتي امـروز اسـت. پـژوهش پـيش       زيست
 عافيتگاهتحليلي داستان كوتاه  ـو با رويكردي توصيفي   بستگي همروش مطالعاتي  برمبناي

. براسـاس  كند ميبازخواني و واكاوي را اثر غالمحسين ساعدي  دنديل داستان مجموعهاز 
روايت  بستة همنظام  رب دادن شكلهاي گوناگوني در  شيوه ازيست ب  پژوهش حاضر، محيط

خلـق   در زيسـت   محـيط آفريني  بخشي از مصاديق نقش ،در اين تقابلاثرگذار بوده است. 
هـاي عنصـر    يگـر  كـنش  ؛شناسانة روايت پردازي بوم عنوانعبارت است از: كليت روايت 

تغييـر رونـد كلـي     درنتيجهمحيطي رودخانه در تعامل با شخصيت اصلي روايت و  زيست
و  ،محيطـي طبيعـي، مصـنوعي    گانة زيسـت  برقرارشدن تقابل ميان عناصر سه ؛زندگي وي
ديگـر   زيسـت   محـيط  ،رو  برمبناي پژوهش پيش .عيبوم طبي غلبة عنصر زيست ؛اجتماعي

سـطح يـك شخصـيت     تـا پـردازي   بلكه در روايـت  ،شناختي ندارد كاركردي زيبايي صرفاً
روايـت دخـالتي فعاالنـه دارد. وارونگـي      رنگ پيدر  كه اي گونه ؛ بهمستقل ارتقا يافته است

بوم و انفعـال انسـان    بروز فاعليت زيست درنتيجه/ ابژه و بوم زيست ـانسان/ سوژه   ةمعادل
 بوم در ساختار عام روايت است.  هاي اثرگذاري زيست يكي ديگر از جلوه
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  ، غالمحسين ساعدي.عافيتگاهگرا،  بوم   زيست ، نقدزيست  محيطادبيات و  :ها كليدواژه
  

  مقدمه . 1
متن به دور از عوامل فرامتني  ها آنكه در  ،متون ةهاي نقادان از گذار از خوانش  نقد ادبي پس

نوعي پاسخ و  مثابة بهاي شده است كه در آن متن  شود، اكنون وارد مرحله واكاوي و نقد مي
 بستر درمتن ادبي  اساساً .شود ميها و رخدادهاي دنياي پيراموني قلمداد  واكنش به دگرگوني

هاي فمينيستي،  يابد. خوانش وين ميو اقتصادي تك ،اجتماعي، سياسي علل و عوامل مختلف
گيرند و از اين دريچه به متون  و پسااستعماري همگي در اين سياق قرار مي ،نئوماركسيستي

علـوم   ،هـا  پيوندخوردن ادبيـات بـا دانـش    اين نوع نگرش برايندنگرند. محصول و  ادبي مي
 اي رشـته  ميـان  گيـري مطالعـات   شـكل بـه  بعـد   ةتجربي است كه در مرحلـ علوم و  ،انساني
  . شود مي  منتهي

مطـرح  نيز را گرايانة متون ادبي  بوم خوانش زيستتوان  مي، يادشدههاي  دركنار خوانش
سازي جوامع و  گرفتن پارادايم صنعتي نوعي پاسخ و واكنش به قوت . اين نوع خوانشكرد

 ،خواهـد آمـد   درادامـه  طوركـه  همان ،در آن ناقد ادبي كه شود ميچيرگي بر طبيعت تلقي 
  .كند معطوف مي محيطي زيستزيست و عناصر  توجه خود را به بوم

هـاي نظـري نقـد     بر اين نگرة نقادانه، ضـمن تشـريح بنيـان    با تكيه ،پژوهش حاضردر 
نوشتة غالمحسين سـاعدي   دنديل داستان مجموعهاز  عافيتگاهگرا، داستان كوتاه  بوم زيست

را در خلـق   زيسـت   محـيط و  بـوم  زيستآفريني  نقش يفيتكبرآن،  شود. عالوه رسي ميبر
ايم. هادنشان د يادشده فضاي ادبي روايت  

  
  پيشينة مطالعاتي 1.1
اسـت.   شـده هاي متنوعي انجام  گرايانه در متون ادبي پژوهش بوم زيست مطالعات رةدربا

هـايي نيـز در قالـب مقـاالت      در قالب كتـاب، پـژوهش   شده انجامهاي  پژوهش بر عالوه
 بـارة در كـه  است مقاالتي نخستين جزو »زيست  محيط و داستان جهان. «اند دوين شدهت

 تعريفـي  و معنـا  نگارنـده  نوشـتار،  ايـن  در. است شده منتشر بوم زيست و ادبيات پيوند
 بهرنگـي،  صـمد  آثـار  از را كـاربردي  هـاي  نمونـه  و داده ارائه زيست  محيط از گسترده

 اســت كــردهمعرفــي  غيرايرانــي نويســندگان از شــماري و ،كرمــاني مــرادي هوشــنگ
  ).60-53: 1383  بهروزكيا(
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 شـمار  در هـم  »ادبيات و زيست  محيط حوزة دو بين اي رشته ميان جنبشي نقد بوم« مقالة
 پـژوهش  در. شـود  مـي  تلقـي  ايران در مطالعاتي رويكرد اين معرفي براي ها ش تال نخستين
 نقـد،  نـوع  ايـن  انگليسـي  اصـطالح  براي معادلي مثابة به ،»نقد بوم« عنوان انتخاب با يادشده
 اسـت  شـده  معرفـي  انگـر  پـژوهش  بـه  حوزه اين در شده نگاشته غيرايراني آثار از شماري

  ).18- 12: 1390 مودودي(
 هـاي  پژوهش سياق در كه است ديگري مقالة عنوان »ادبي نقد در نو رويكردي گرا، بوم نقد«

 ،»گرا بوم نقد« به اصطالح اين ترجمة ضمنه نويسند .رود مي  شمار به حوزه اين در مند روش
 نقـد  پـردازان  نظريه هاي ديدگاه را بررسي كرده، زيست  محيط و ادبيات رابطة خود مقالة در

 بـا  ديگـري  مقالة هنويسنداين ). 26- 8: 1391 پارساپور( است كرده معرفي را گرا بوم زيست
 با انسان تعامل كيفيت آن در كهنوشته است  »شعر در طبيعت با انسان ارتباط بررسي« عنوان
 متـون  مقولـة   بـه ست كه نويسنده ا كرده است. شايان ذكر واكاوي شعر حوزة در را طبيعت
 اخـالق  مالحظـات «. )99- 77: همـان ( اسـت  نپرداختـه  مـدرن  يـا  كالسـيك  روايـي  منثور

 .اسـت  گر پژوهش اين از ديگر اي مقاله نيز »داستان دو نقد ؛چوبك و هدايت محيطي زيست
 كـه  انتـري  و ولگـرد  سـگ [ اثـر  دو اين محيطي زيست اخالق مالحظات مقاله، اين در« او

  ).73: ب 1395 پارساپور( »است كرده بيان تطبيقي شكل به را] بود مرده اش لوطي
 نظريـة  براسـاس  فرخـزاد  فـروغ  شـعر  در بـوم  زيسـت  بررسـي « عنـوان  بـا  ديگر مقالة

 مفـاهيم  شـاعر،  افكـار  و شـعر  در كه دهد پاسخ پرسش اين به« است كوشيده »فمينيسم بوم
 محـيط  به  نسبت فرخزاد فروغ هاي دغدغه و است داشته بازتاب اندازه چه تا گرايانه طبيعت

  ).115: 1395 ذوالفقارخاني( »است بوده چگونه خود بوم زيست و
  
  هدف و روش پژوهش 2.1

و غايتي وجود دارد. پژوهش حاضر نيز  هدف راي هر روند مطالعاتيترديدي نيست كه درو
پيونـد   ،رو استخراج مصاديق تالقي  مبنا، پژوهش پيش  همين نيست. بر مستثنااز اين قاعده 

مـالك  به ساختار روايـي را   دادن شكلبوم در  آفريني زيست و نقش ،زيست  محيطادبيات و 
. كندكوشد ابعاد و جوانب چنين كاركردي را در متن ادبي كشف  و مي قرار داده استخود 

بـه سـاختار    دادن شـكل در  بوم ستيز »ينيآفر نقش« تيفيپژوهش كدر اين  ،ديگر عبارتي به
را در كالبـد مـتن    يكـاركرد  نيابعاد و جوانب چنتالشيم تا  شده است و در بررسي ييروا
بـوم در   سـت يعنصر ز يها  تيظرف كشف دنبال بهپژوهش  نيا ،درحقيقت. نشان دهيم يادب
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پـژوهش   شاخصـه  نيهمـ  .اسـت  تيـ روادر » منفعل«و نه  گر كنشو » فعال«نقش  رشيپذ
از ديگر اهداف اين  .كند يم زيموضوع ارائه شده است متما نيدر ا تر شيپ چه آنحاضر را از 

در  زيسـت   محـيط  مقولـة   بهتر اين رويكرد مطالعاتي جديد و توجه  معرفي عميق ،پژوهش
  است. شرايط كنوني كشورمان

ها تدوين  گردآوري داده فراينددر  بستگي همرو با تكيه بر روش مطالعاتي   پژوهش پيش
و رابطـة دو متغيـر    بستگي همكه ماهيتي توصيفي دارد،  ،در اين روش مطالعاتي .شده است

شــده بــراي پــژوهش  هــدف تعريــف برمبنــاي )بــوم ادبيــات و زيســت پــژوهش  در ايــن(
  . شود مي  واكاوي

  
  نظري پژوهش هاي بنيان. 2

تحليـل و خـوانش مـتن    در حـوزة  مطالعات نقادانة متون ادبـي   ،تا ميانة قرن بيستم ميالدي
فرماليستي  . براي نمونه، مطالعاتگرفت صورت مي نظر از هرگونه عوامل فرامتني ديگر قطع
هاي مختلف فلسفي، اجتماعي،  پرتو دگرگونيدر اما اختارگرايانه چنين رويكردي دارند،و س

بـه حاشـيه    تـدريج  بهاين نوع نگرش  ي از دهة هفتاد ميالدي قرن گذشتهو اقتصاد ،سياسي
نـوعي پاسـخ و    مثابـة  بـه به متن ادبي  ها آنشكل گرفت كه در جديدي هاي  رفت و نگرش

امـل دخيـل در   تـرين عو  يكـي از شـاخص  شد.  واكنش به رخدادهاي پيراموني نگريسته مي
هـاي   سـوي نگـرش   هـاي سـاختارگرايانه بـه    گذار از ديدگاهاي  ظهور چنين تفكر و انديشه
هـاي فلسـفي،    ي سـاختارزدا در عرصـه  ا»فوكـو « ةشـدن انديشـ   پساساختارگرايانه و حـاكم 

  است.و سپس ادبي  ،اجتماعي، سياسي
انديشـة فلسـفي    گرفتن اين نوع اي و قوت جاي فلسفة قاره فرهنگي به ظهور فلسفة ميان

هاي شرقي نظير فلسفة هندي و مصـري نيـز    بنياد اروپايي، فلسفه انديشة يوناني بر عالوه ،كه
 انـد  اي گيري چنين انديشه امل ديگري در شكلوع اند ر فلسفي جهان اثرگذار و سهيمدر سپه

  .)45- 44: 1396(دهقاني 
هـا در   روايـت  ا و حضور خردهه رفتن يا غياب فراروايت حاشيه به  اين نوع انديشه برايند

براي مثال، اگر در نظام فلسفي جهاني تا پـيش از   .هاي شناختي است سطوح مختلف حوزه
 كنـار ايـن نـوع فلسـفه    رب برتري و تشخص داشت، امـروزه در اين دورة تاريخي فلسفة غ

هـاي   نظـام  ايـن  از پـيش ، اگر تـا  چنين همظهور و بروز يافته است.  فرصتفلسفة شرقي نيز 
اند، اكنون شرق با خلـق   شرق برتري داشته به  نسبتهاي ويژة خود  سياسي غربي با گفتمان
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كـم   هاي سياسي پاسـخ دهـد يـا دسـت     پادگفتمان پسااستعمارگرا توانسته است به اين نظام
  شدن را بيابد.  شناخته رسميت فرصت به

 اقتصـادي هـاي اجتمـاعي و    ص در عرصـه هـاي شـاخ   روايت كالنبين، يكي از   اين در
 زيسـت   محـيط بـوم و   گرايي و رشد صنايع و چيرگي بـر زيسـت   حاكميت پارادايم صنعت
شـدن اقتصـاد بـازار بـه بهـاي نـابودي        محيطي و غالـب  هاي زيست طبيعي، افزايش آالينده

شناسي جديد  يك عصر زميندانشمندان عصر حاضر را  ،رو اين هاي طبيعي است. از سازه بوم
هـاي انسـان    در آن تأثير فعاليت«اند كه  ) ناميدهthe Anthropoceneآن را آنتروپوسين ( دانسته

كـه تغييـرات اقليمـي و     چنـان  ؛رو به افزايش است شدت بهزمين  ةهاي طبيعي كر بر سيستم
اين  برايند .)Clarck 2015: 6( »دارد دنبال بههاي كربن و نيتروژن را  توليد آلودگي ييوهوا آب
آور مالي و اقتصادي  و تحقق درآمدهاي سرسام ،گرايي وايت رشد توليد، رشد مصرفر  كالن

زدن  كه به پـس  ،پرتو رشد تفكر پساساختارگرايانهو در روايت كالناين  درمقابلبوده است. 
گرفته است كه نوعي پاسـخ    هايي شكل روايت خردهپردازد،  نگر مي انديشة ساختارگراي كل

توجـه ويـژه    ،زيست  محيطهاي مدافع  گيري جنبش است. شكل شدهيادهاي  روايت كالنبه 
هـاي گونـاگون    گرا در دانـش  بوم ، ظهور رويكردهاي متنوع زيستمحيطي زيستبه اخالق 

ها و  در طراحي ساختمان زيست  محيط) و سازگار با green architectureنظير معماري سبز (
 گرا در ادبيات در بوم هاي زيست و در وهلة بعد، ظهور نوشتارها و خوانش ،فضاهاي شهري

  اند. پاسخ داده يادشدههاي  روايت كالنكه به  اند هايي روايت خردهشمار 
نـوعي پيونـد و    هـا  آند طبيعي چنـين نگرشـي تكـوين مطالعـاتي اسـت كـه در       ربازخو

هاي نفتي كـه تـا    . براي مثال، شركتشود ها و هنرها برقرار مي ميان علوم و دانش كنشي برهم
آن  محيطـي  زيست نظر از تبعات هاي خود در دل طبيعت صرف ينگرش، به حفار اين از پيش
هرگونـه تبعـات    محيطي زيستهاي  گيري از نهادها و دانش با بهرهابتدا، امروزه  ،پرداختند مي

ايـن   درپرتـو  ،زنند. امروزه سپس به حفاري دست مي ،كنند يابي مي ها را پيش منفي حفاري
نـوعي دادوسـتد را ميـان    درواقـع،  انـد كـه    اي شكل گرفته رشته ميان نوع نگرش مطالعات

هـايي نظيـر خـوانش     خـوانش  ،. بر همين اسـاس كنند و هنرها برقرار مي ،ها دانش ،ها رشته
اي شـكل گرفتـه    متـون ادبـي   نوشتارها و دربارةو فمينيستي  ،گرا، پسااستعماري بوم زيست

و ادبيـات و   ،بوم، ادبيات و سياسـت  ميان ادبيات و زيست كنشي برهماست كه به تعامل و 
  پردازند. مي حقوق اجتماعي زنان
است شده   بوم تدوين ميان ادبيات و زيست كنشي برهمبر انگارة   تكيه پژوهش حاضر با

 بيان شـد مطالعـات   كه چنانگيرد.  گرا قرار مي بوم نقادانة زيست مطالعات مجموعةكه در زير
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اصـطالح خـوانش يـا نقـد      .اي در اواخر قرن بيستم ميالدي شكل گرفـت  رشته نقادانة ميان
) در اواخـر  William Rueckertبـار ويليـام روئكـرت (    ) را اولينecocriticismگرا ( بوم زيست

اي در نقد  تجربه ؛شناسي ادبيات و بوم«اي با عنوان  در مقاله 1978يعني در سال  ،همين قرن
كار بـرد. او در   ) بهLiterature and Ecology: an Experiment in Ecocriticism( »گرا بوم  زيست

  گويد: شناختي براي خوانش ادبيات مي مقالة خود ضمن اشاره به كاربرد مفاهيم بوم
شناسانه را براي مطالعة ادبيات  مفاهيم بومشناسي و  ، من قصد دارم تا كاربرد بوممشخصاً
يك رشته و در مقام بنياد و اساسي  مثابة بهشناسي (در مقام يك دانش  زيرا بوم ،بيازمايم

... اسـت    جهـان  ةين ارتباط بـا حـال حاضـر و آينـد    تر بيشبراي نگرش انسان) داراي 
)Rueckert 1995: 107(.  

از  حـاكي  در عنوان مقالة روئكرت» آزمون«يا همان  )experiment( »تجربه«كاربرد واژة 
ايـن   اسـت. درواقـع،  اي  رشـته  آگاهي وي به نوپابودن اين رويكرد در مطالعات ادبي و ميان

تــر و  هــاي جــدي مندشــدن نيازمنــد تــالش يــافتگي و نظــام بــراي قــوام جــديرويكــرد 
افزايـد:   وان مقالة خود، مياست. او ضمن اشاره به عن يتر تر و افزون هاي دقيق پردازي نظريه

كوشـم تـا بوطيقـاي     شناسي ادبيات كشـف كـنم يـا مـي     كوشم تا چيزي دربارة بوم من مي«
و نوشـتن   ،شناسانه بـراي خـوانش، آمـوزش    مفاهيم بوم كاربست ازطريقاي را  شناسانه بوم

  )..ibid» (دربارة ادبيات گسترش دهم
شناسانه و نوعي تالش براي كشـف   اهيم بوممف بر مبتنيشناسي  بنابراين، ما با يك زيبايي

نگاه روئكرت ، ازديگر ازسوي. يميرو روبه محيطي زيستهاي ادبيِ برخاسته از عناصر  زيبايي
بلكه در  ،در عرصة نقد و خوانش متون تنها نهشناسي  بوم برمبنايشناختي  اين رويكرد زيبايي

  يابد. اين انگاره نيز مصداق مي بر مبتنيدو حوزة ديگر يعني آموزش و نوشتار 
كـردن ايـن رويكـرد،     ان ديگري ضمن تالش براي تئوريزهگر پژوهشاز روئكرت،   پس

 در ،)Cheryll Glotfeltyهايي براي آن تعريف كردنـد. خـانم چريـل گالتفلتـي (     چهارچوب
ا گـر  بـوم   نقـد زيسـت  «كردن پرسش  گرا، با مطرح بوم  ان نقد زيستگر پژوهششمار يكي از 

  كند:  اين نوع نقد را چنين تعريف مي» چيست؟
 اًگرا مطالعة پيوند ميان ادبيات و محيط فيزيكي اسـت. دقيقـ   بوم  ساده، نقد زيست بياني به

كند،  خودآگاهي جنسي واكاوي مي ازمنظركه نقد فمينيستي زبان و ادبيات را  گونه همان
طبقة اقتصادي را بـراي خـوانش    هايي از توليد و گونه ةو نقد ماركسيستي آگاهي دربار

محور به مطالعات ادبي  گرا ديدگاهي زمين بوم كشد، نقد زيست خويش از متون پيش مي
  ).Glotfelty and Fromm 1995: XVIII( بخشد مي
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 گذر مقايسة اين مدل انتقادي با نقد فمينيستي و ماركسيستي ، گالتفلتي از رهترتيب  بدين
) و see also Garrard 2004: 3بخشـد (  اجتماعي مـي ـ   اي سياسي صبغهگرا  بوم زيستبه نقد 

  دهد.  را محور مطالعاتي اين نوع نقد قرار مي» زمين«
) به نام Neil Sammells(با نيل سملز  ش) در اثر مشتركRichard Kerridgeريچارد كريج (

  كند:  گونه بيان مي اينهدف از اين نوع نقد را  زيست  محيطنگارش 
در تمـام   را هـاي آن  و بـازآفريني  محيطـي  هاي زيسـت  گرا انديشه بوم منتقد زيستيك 

چراكـه   ،كند وگو گفت و بحث آن ةواضح دربار طور بهبتواند  تا كند مظاهرش دنبال مي
نقد  تر، مهم  همه از. است شده فرهنگي پنهان فضاي اين مسئله در رسد مي  نظر به اغلب
در  هـا  آن سـودمندي  و انسـجام  ازلحاظ ها انديشه و متون بررسي دنبال به گرا بوم زيست
  .)Kerridge and Sammells 1998: 5است ( محيطي زيست هاي به بحران پاسخي مقام

بـوم در   آفريني زيسـت  گرا پرداختن به كيفيت نقش بوم  بر اين اساس، كاركرد نقد زيست
به سـاختار عـام روايـت ادبـي و نيـز       دادن شكلمتون ادبي منظوم و منثور و جايگاه آن در 

   .محيطي است ي زيستها بحرانمقابله با  فرايندمشاركت در 
گرايانه  بوم يا زيستمحيطي  در كشورمان، ايران، نويسندگان يا شاعراني كه دغدغة زيست

عوامل مختلفـي    و  علل برايندتواند محصول و  شمارند. اين امر مي معدود و كم داشته باشند
بـوم در انديشـة شـاعران و     نشدن توجه بـه زيسـت   درونيتوان به  مياز علل اين امر باشد. 

. اشاره كردگرايي در ساليان گذشته در جامعه  بودن پارادايم صنعتي فروغ نويسندگان و نيز كم
 ضـرورت  بـه   نسبتبخشي  باوجوداين، آثاري هم وجود دارند كه نويسنده در سياق آگاهي

هاي طبيعي متن ادبـي خـويش را خلـق كـرده اسـت.       سازه يا بوم زيست  محيطحفاظت از 
از بيـژن نجـدي در    ريـزي  اسب روزاز احمد محمود يا داستان كوتاه  برخوردداستان كوتاه 

  اند.  و واكاوي  تحليل قابل چهارچوبهمين 
از غالمحسين سـاعدي   تگاهيعافاين نوع خوانش داستان كوتاه  برمبناي، در اين پژوهش

  تحليل و واكاوي خواهد شد.
  

  پردازش تحليلي پژوهش. 3
  خالصة روايت 1.3

ي خارجي اسـت كـه بـراي    شناس زبانان مؤسسة مأموريكي از  ةدربار عافيتگاهداستان كوتاه 
به يك روستاي ساحلي جنوبي  ها آنآوري  پژوهش دربارة لغات و اصطالحات محلي و گرد
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قـادر بـه بازگشـت از    رو  شـود؛ ازايـن   مـي رو  روبـه » موند« ةغيان رودخانبا ط وا است. آمده
سابقه زندگي و ارتباط ميان اهالي دو كرانة رودخانـه را   يت خود نيست. اين طغيان بيمأمور

جريـان  اند تـا   رودخانهآمدن سطح آب  در انتظار پايين ة اهالي روستاهمو و ا كند. ميمختل 
كه از نيافتن راه بازگشـت   ،شخصيت اصلي روايت» كاف. «بدهندشان را ادامه  عادي زندگي

نهاد ناخداي آن منطقه بـراي گذرانـدن وقـت بـه دريـا       به پيش ،خسته و درمانده شده است
گيـري   زمينة شـكل  ،درادامهشود. اين امر  ي مشغول ميگير ماهيراه با ناخدا به  رود و هم مي

 ؛دكنـ   فـراهم مـي  » كـاف «تي شكل و شمايل و ح ،در ديدگاه، شخصيترا اي  تغيير گسترده
 آمـد  و رفتآمدن سطح آب رودخانه و گشايش مسير  از پايين  وي پس سرانجامكه  اي گونه به

  گيرد و ديگر تمايل و رغبتي براي بازگشت ندارد.  به شرايط جديد خو مي
  
  پردازي روايت عنوان 2.3

پردازد  انة عناصر روايت ميمند داللترد به كارك هاي ديگر نقد گونه چون همگرا  بوم نقد زيست
شناسانة دخيـل   هاي بوم ي مؤلفهمند داللتشناسانه، توجه خود را به  بر ابزارهاي نشانه  تكيه  و با
يكي از عناصـر   »عنوان«دارد. بر اين اساس،  روايت معطوف مي بستة همبه نظام  دادن شكلدر 

  شود كه بايد در خوانش متن ادبي بدان توجه كرد.  بنيادين پيرامتن روايت قلمداد مي
شناسـي   پـردازان عنـوان   از نظريـه  ،)Gerard Genette( »ژرار ژنـت «هـاي   ديدگاه برمبناي

  ادبي،   روايت
 يا و مردم عامة ‘‘عنوان’’ يك مخاطب است، آن ةخوانند فقط ‘‘متن’’ يك مخاطب اگر
 و گـردد  بـازمي  يتـر  بـيش  افـراد  تعـداد  بـه  عنـوان  چراكه ،است آن از تر گسترده حتي
 يـا  سـوژه  ‘‘عنـوان ’’ باشـد،  مطالعـه  براي آبژه يك ‘‘متن’’ اگر. گردد مي دست به دست

  ).Genette 1997: 75( است متن آن موضوع
توانـد بـا    اي است كه مـي  آن، نشانه  ترين پيرامتن مهم منزلة به، عنوان يك متن درحقيقت

در ارتبـاط  را هاي فكري مؤلف  شاخصه ند وسازوكارهاي مختلف بر محتواي متن داللت ك
نيست،  مند داللت لزوماً )نگاه ژنتاز(. بايد بدين نكته اشاره كرد كه عنوان كند با متن آشكار

 كنندگي نظير تمايزبخشي و توصيف :پذيرد مي يمند داللتغير از  بلكه كاركردهاي ديگري به
)ibid.: 93(. و موتيوهاي خالق آثـار   ،ويها، ساختارهاي نح شناسي نام كتاب گاهي نيز جمال

اما در  ،)265- 264: 1387شفيعي كدكني  تر، بنگريد به براي آگاهي بيشنماياند ( مي ادبي را
  مبناي عنوان است. داللتي و كاركرد مند داللتمدنظر است،  چه آنجا  اين
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عافيت«است؛ واحدي زباني كه مركب از دو بخش  عافيتگاه موردمطالعه عنوان روايت «
ماندن از هرگونـه آسـيب و    و مصون ،آرامش ،امنيت گر داللتاست. بخش نخست » گاه«و 

كند. بر اين اساس، در خـوانش   بخش دوم نيز در مقام پسوندي مكاني عمل مي .خطر است
گيـرد كـه بـا مكـاني آرام و بـه دور از       عنوان اين انتظار در ذهن خواننده شكل مي نخست

هرگونه ناامني سروكار خواهد داشـت، امـا گشـايش روايـت و ورود بـه فضـاي داسـتاني        
كه  گر طغياناي ناآرام و  دهد. رودخانه روي خواننده قرار مي معكوس را پيش كامالًوضعيتي 

شخصيت اصلي روايـت را بـا محـيط اطـراف      ازجملهاييان و هاي ارتباط روستا و روست راه
  بسته است: 

آدم  يـك  ينةاز س وقت هيچرا گرفته است. آب كه  جا باال آمده، همه ‘‘موند’’ رودخانة
 ‘‘موند’’...  .شود مي رد هم دولتي بزرگ هاي ينحاال از سر شتر و ماش رفت، يباالتر نم

آهسـته كـه انگـار     از جا كنده شده، گاه چنان يكوه ييكه گو آورد يگاه چنان هجوم م
ــر  ــين ك ــره دكم ــا خي ــري را روي ه ت ــد   س ــواب بده ــارتش را ج ــد و جس  آب ببين

    .)51: 1352 (ساعدي
گويي نوعي پارادوكس  .يممبنا، با نوعي تعبير آيرونيك در عنوان روايت مواجه  همين بر

 رسـد  نظر مـي  بهكه  اي گونه بهشود؛  هاي آغازين آن احساس ميداد رويميان عنوان روايت و 
محيطي رودخانه با ايفاي كاركردي منفي در تعامل با شخصيت اصلي روايت،  عنصر زيست

 د. پـس از ايـن وضـعيت   كنـ  هـاي وي را دچـار وقفـه مـي     سير طبيعـي حيـات و فعاليـت   
بـوم در مظـاهر مختلـف آن     زيست ها، داد رويروندة  پيش حركت درخاللپارادوكسيكال و 

گـذارد و نـوعي    ديگـري مـي   تأثيرو روستا بر زندگي شخصيت اصلي  ،ودخانه، دريانظير ر
زدة شـهري   بدين معنا كه او را از محيط صنعتي و آشوب كند.  آرامش را براي وي فراهم مي

رودخانه  كه باوجود فرونشست آبِ اي گونه بهكند؛   جا به روستا آمده است، جدا مي كه از آن
ر به بازگشت به شهر نيست و در همـان فضـاي روسـتايي و    شخصيت اصلي روايت حاض

  شود.  بوم طبيعي جذب مي ديگر، در زيست تعبيري ماند و به طبيعي مي
كه درابتدا كاركردي منفي در روايت داشـت، در پايـان    ،بوم طبيعي بر اين اساس، زيست

وان روايت به يك دهد و متناسب با عن گذار خود را نشان ميتأثيروار و  روايت كاركرد سوژه
سـان،   بدين .شود مي تبديلجايگاه عافيت و امنيت (عافيتگاه) براي شخصيت اصلي روايت 

  شود. سازي ميان عنوان و فضاي روايت برقرار مي نوعي هم
سـاختي آن   بـه اليـة ژرف   عافيتگـاه ، با گذار از الية سطحي واحـد زبـاني   ترتيب  بدين

بـوم   اي از زيست استعاره عافيتگاه، درحقيقتتوان به ماهيت استعاري اين عنوان پي برد.  مي
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آرامـش و   نـوعي  بههاي عام روايت در آن داد روي به باتوجه شخصيت اصليروستاست كه 
صـيت  اي از فضاي روستايي اسـت كـه شخ   استعاره عافيتگاه، ديگر عبارتي بهرسد.  ايمني مي

 پيوندد. زدة صنعتي شهر بدان مي گسست از فضاي ناآرام و آشوب درپياصلي 

تـوان   ي واسـازانه مـي  ازمنظـر گذر اين عنوان و كاركرد آن در روايـت و   ، از رهچنين هم
تضاد ضمني و نهفته در عنوان پي برد؛ تضاد ميـان فضـاي آرام و طبيعـي روسـتا و      نوعي به

تـوان در برخـي ديگـر از آثـار      ين خصوصـيت را مـي  زده و صنعتي شهري. ا فضاي آشوب
 غالمحسين ساعدي نيز لمس كرد.

  
  ها در روايت پردازش شخصيت 3.3
ها عنصـري بنيـادين قلمـداد     روايت، پردازش شخصيت بستة همگيري نظام  شكل فراينددر 
محيطـي،   هايي زيسـت  شخصيت برايند عافيتگاهگرايانه، روايت  بوم ي زيستازمنظرشود.  مي

و  ،در سه مفهوم طبيعـي، مصـنوعي   زيست  محيطدانيم  كه مي و مصنوع است. چنان ،انساني
هايي است كه در نقش  رود و داراي ويژگي مي  كار به )see also Squires 2013: 15اجتماعي (

صـنوع يـك   كند. بستر هر زيستگاه م اثرگذاري آن بر زندگي انسان تفاوت ايجاد مي ةو نحو
قدرت غالب آن  عنوان بههاي طبيعت  طبيعي است كه فرد در مواجهه با كنش زيست  محيط

فـرد در   .آورد مكان، به ساخت محيط امني براي بقا و نجات خود از قهر طبيعـت روي مـي  
ده كـر نياز و تفكرش ايجاد  براساس چه آنمدهاي آ با پي شبعد، در زيستگاه مصنوع ةمرحل
گانـه در   هاي سه زيست  محيطهاي  گرا با تأكيد بر جلوه بوم . نقد زيستشود ميمواجه  ،است

بسـياري از آثـار نقـد    . «كند ميبازخواني را اين متون  شانمتون ادبي و شرح جايگاه و اهميت
محيطـي   هـاي زيسـت   محدوديت دربارةبخشي  گرا داراي موضوع مشترك آگاهي بوم  زيست

زمين  ةهاي مخرب انسان بر سيستم حيات طبيعي كر فعاليتهايي كه دراثر  هستند؛ محدويت
  .)Glotfelty 1996: XX» (است  آمده  وجود به

دريا و رودخانه در اين روايت و تعامـل   چون همبومي  يستي انسان و عناصر زيست ز هم
هاي ايجـاد ارتبـاط، امكـان     در جايگاه بستر ايجاد شغل يا نوعي از انواع راه ها آنروزمره با 

محيطي فراهم نمـوده، تخيـل انسـان را بـه      اهده اين عناصر را در شرايط مختلف زيستمش
رو روايت  واداشته است. ازاين  ي آنگر كنشپردازي از پويايي و  پنداري و شخصيت ذات هم

 ،خشم، لجاجت، مهرباني چون همهايي  با كاربست تكنيك پرسونيفيكاسيون و دادن خصيصه
د. كن انسان تأكيد مي دربرابرهاي آن  بودن طبيعت و واكنش دار جانو ... به رودخانه و دريا بر 
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 كـار  ها نيـز بـه   هاي دولتي و كاميون ماشين چون همعناصر مصنوع داستان  درمورداين شيوه 
بودن ايجاد  هاي ساختگي داستان ازنظر طبيعي و مصنوع رفته است تا تعادلي ميان شخصيت 

  هاي اين روايت متضمن دو نوع رويكرد است: از اين منظر، نحوة پردازش شخصيتشود. 
بـه    ، نمادهـاي مربـوط  عافيتگاهدر روايت  طبيعي و مصنوعي: زيست  محيطتقابل  )الف

 زيسـت   محـيط  گر داللتكه   هايي دال همانندو ...  ،ها، طياره كاميون چون همزندگي صنعتي 
، سـبك زنـدگي اهـالي روسـتا و     درمقابـل كننـد و   مل ميروستا هستند ع دربرابرمصنوعي 

 ةكنند، دو كفـ  طبيعي اشاره مي زيست  محيطهايي كه به  طبيعت دريا و رودخانه در مقام دال
  ساخت روايت به آن پرداخته شده است. دهند كه در ژرف ترازوي قياسي را شكل مي

 طغيـان  دربرابـر  رعب و ،جسارت هراس، نظير انساني هاي دادن واكنش ، نسبتچنين هم
 زيست  محيطبشر و  ةپيشرفتمصنوعات  نمادي از توانند مي كه هايي كاميون به رودخانه آب

ايـن روايـت را نشـان     دار جانغير پردازي به اشياي ع ديگري از شخصيتنو باشند، صنعتي
كشـد:   مـي  چـالش  بـوم و طبيعـت بـه    زيسـت  قهـر  بـا  درتقابـل  را انسان دهد كه قدرت مي

آب از  ةاند، نرسيده به كنـار  هراسيده نمي وقت هيچ ‘‘موند’’هاي جسور كه از طغيان  كاميون«
 ةنشـيند كـه موتـور را خـاموش كـرده و بـه نعـر        وحشي، چنان رعب به دلشان مي ةهم هم

  .)51: 1352(ساعدي » گردند رودخانه گوش داده، راه آمده را برمي
بـا   )خواه شهرنشين و خـواه روسـتايي  ( انسان طبيعي: زيست  محيطتعامل انسان و  )ب

است. طبيعـت  مرتبط گذار در روند روايت تأثيرهاي  شخصيت ةمثاب بهمحيطي  عناصر زيست
مهربـان   ةشود كه گاه بـا چهـر   اي ظاهر مي موجود زنده چون همقدرت غالب خود  سبب به

وي  روي لجاجت و خشـم بـه رقابـت بـا    و گاه از شود ميخود محل التجا و ارتزاق انسان 
  آورد. روي مي

ناخـدا  « چـون  هـم زندگي عادي اهالي آبـادي   دربرابر» كاف«در سياق رويكرد نخست، 
 ؛قـراري اسـت   و ... دچـار نـوعي سـردرگمي و بـي     ،محلـي  چي پستان، گير ماهي، »مانولو

روي،   همين  آورد. از مي   طبيعي فراياد زيست  محيطبيگانگي انسان صنعتي را از   كه اي گونه به
را همانند ديگر اهالي آن منطقـه  » كاف«پير قصد دارد  چي پستوگويي كه طي آن  در گفت

من با اونا  .آخه ..«دهد:  چنين به او پاسخ مي» كاف«دعوت كند، آمده  به پذيرش شرايط پيش
  ).58(همان: » من به اين نوع زندگي عادت ندارم ...  خيلي فرق دارم

است كه خود را ازجنس محيطي كه در آن قرار  اي گونه بهنحوة پردازش شخصيت كاف 
ي جـو  و جسـت كند كه با  ئي در ذهن مخاطب ايجاد ميداند. اين مسئله خل نمي است، گرفته
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اي   مقايسه ،ترتيب  بدين .شود هاي آن شخصيت از موقعيتي كه در آن قرار دارد، پر مي تفاوت
  خورد.  ضمني ميان فرهنگ دو زيستگاه رقم مي

 دربرابـر و سـاير اهـالي آن منطقـه    » كاف«با درنظرداشتن رويكرد دوم، انفعال  ،ازآن سپ
 ،نقل را مختل كرده است و كه دچار طغيان شده و تمام امور مرتبط با حمل ،»موند« ةرودخان

  هاي رودخانه و تعريف شخصيت مستقل آن در روايت است.  گذاري كنشتأثير گر بيان
گاه چنـان هجـوم    ‘‘موند’’«رو است:  چنين روبه هايي تعبار مخاطب از آغاز داستان با

سري  آورد كه گويي كوهي از جا كنده شده، گاه چنان آهسته كه انگار كمين كرده تا خيره مي
راوي بـا بيـاني    ،ديگر  جايي در .)51: همان» (را روي آب ببيند و جسارتش را جواب دهد

كه خبر بيايد  به اميد آن«كند:  چموش و سركش مانند مي استعاري رودخانه را به يك مركبِ
 .)52 (همـان: » شود به واليت برگشـت  شده، دست از لجاجت برداشته، مي آب خوابيده، رام
شـمول   افكني در روند داستان جبـري همـه   فعال رودخانه با گره شخصيت ،در اين رويكرد

تـوان گفـت روايـت     مي درواقع،دارد.   كند كه ساكنان آن منطقه را به سازگاري وامي برپا مي
، زيسـت   محـيط به هركدام از انـواع   ها آنهاي افراد، بسته به تعلق  درصدد بيان تنوع واكنش

  كننده و داراي شعور است. هاي رودخانه در مقام يك شخصيت تعيين پويايي كنش دربرابر
ساكنان  كار و كسبروايت نيز كه محل ارتزاق و  محيطي زيست، دريا ديگر عنصر درادامه

 بـر  اشـتغال بـراي شخصـيت اصـلي داسـتان او را در      ةسازي زمين آن آبادي است، با فراهم
در او  گيــر مـاهي فعاليــت را در قالـب يـك    ةالقـاي آرامـش، انگيـز    بــر عـالوه و  گيـرد  مـي 
اگـه  «كند:  شكل مي نهايت ظاهر آن فرد را نيز با ديگر اهالي آبادي همدرآورد و  مي  وجود به

  .)66(همان: » شناسيش. لباس اين طرفيارو پوشيده. ريش و پشمشو ول كرده ببينيش نمي
يك بسـتر امـرار    عنوان بههاي آن  در ويژگي فقطگذاري اين عنصر بر روند روايت تأثير

شـده بـه آن تاحـدي     داده وارگي نسبت بلكه انسان ،شود ميمعاش و گذراندن زمان خالصه ن
در يكي اين امر كه  چنان ؛ه نفوذ رواني و يا حتي خرافي نيز دارداست كه بر بوميان آن منطق

هر كي لب دريا باشه و با دريا قهـر باشـه بـه    «شود:  وگوهاي ناخدا با كاف ديده مي از گفت
 عنـوان  بـه تر  انسان يا در نگاهي ژرف چون هم). دريا 60(همان: » افته اين حال و روزگار مي

موجـب   اوبرگردانـدن از   فرض شـده اسـت كـه روي   قداست داراي  شعورِ يك وجود ذي
  .شود ميبداقبالي 

كاف موفق به صيد ماهي بزرگي از دريـا   كه آن از پسبه همين ترتيب، در موضعي ديگر 
دهند و كيفيت تعامل دريـا بـا    وي نسبت مي» بخت بلند«شود، بوميان اين دستاورد را به  مي
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). بـر ايـن   62: همـان  تر، بنگريد به هي بيشبراي آگادانند ( شخص را در طالع وي مؤثر مي
تصويري گـذرا و صـرفاً    تنها نهعنصر دريا در اين روايت توان چنين دريافت كه  اساس، مي

از  دارد وبنـدي روايـت    مستقل و مؤثر بر خاتمه و پايـان  يبلكه شخصيت ،فضاسازانه نيست
  اي در باور و فرهنگ همسايگان خود برخوردار است.  جايگاه ويژه

طبيعي پرده برداشت.  زيست  محيطاز دو وجه  عافيتگاه در روايتتوان  بر همين مبنا، مي
ـ    آلود آن است كه در بـاال  و خشم گر طغيانوجه نخستين آن، وجه   ةآمـدن و طغيـان رودخان

 زيسـت   محـيط بخـش   بخش و حيات و وجه ديگر آن، وجه آرامش يابد ميانعكاس » موند«
  . يابد ميبودن آن تجلي  امرارمعاش ةريا و مايطبيعي است كه در آرامش د

دريـا و رودخانـه بـر     محيطـي  زيستانگيز ديگر آن است كه هر دو عنصر بر نكتة درنگ
زندگي و حيات عنصر نخسـتين  با اين تفاوت كه ؛گذارند مي تأثيراصلي روايت  شخصيت، 

ها  اما عنصر دوم با جنبه د،كن از ديار خويش جدا مي و كند مييعني رودخانه او را اسير خود 
  د.كن هاي مثبت خويش او را به سوي خود جذب مي و ويژگي

  
  شخصيت مثابة بهمكان  4.3

ظــرف  عنــوان بــه(زمينــه  اي و در پــس تغييــر جايگــاه و نقــش مكــان از عنصــري حاشــيه
اعتنـا در ادبيـات    گذار و قابـل تأثيربه عنصري  )هاي يك روايت در ادبيات كالسيكداد روي
داستان است، بستري بـراي كـاربرد    رنگ پيگيري  كه گاه عامل اصلي شكل ،ني مدرنداستا

ـ     تجربي اين عنصر نيز فراهم آورده است. بدين  ةمعنا كه درك انسان از يـك مكـان و تجرب
 توانـد بـا ظهـور در قالـب روايـت      كه مي شود ميهاي متفاوتي  تعامل با آن متضمن نگرش

كه اميل  ي جديد در ذهن خود وادارد. چنانشكل بهمخاطب را به تخيل و بازسازي آن مكان 
نـويس هـم تماشـاگر     رمـان «كند:  ها چنين تشريح مي نويس زوال روش تجربي را براي رمان

هاي خود را در داستان مخصوصي  خواهم بگويم قهرمان است و هم اهل تجربه. ... يعني مي
جلوه  موردمطالعه هاي جبري پديده ةنتيج صورت بهدر آن توالي حوادث  دارد كه وامي  كار هب

    .)406: 1378(سيدحسيني » كند
 در روايـت   يك شخصيت مثابة بهگيري از آن  بخشي به عنصر مكان و بهره بنابراين، جان

 ،در اين روايـت توجه است.  ةتواند مصداق يك تخيل تجربي باشد، شايست كه مي ،عافيتگاه
 ةدهنـد  شـكل  ترتيـب  بـه رودخانه و دريا به ميزاني اسـت كـه    محيطي زيستاهميت عناصر 

ـ  عافيتگاه. اند ) و پايان داستانopeningگشايش (  ةبا گشايشي توصيفي از طغيان آب رودخان
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حكـم   ،منـد  داللـت سطور نخستين روايت، با بيان جمـالت   درطولو  شود ميآغاز » موند«
  كند. مي پيدا ،»ديگر يك درمقابلانسان و طبيعت «يعني  ،راوايت ر ةماي براعت استهالل درون

پاراگراف  كند جهان خيالين و يگانه باز مي مدخلي كه راه خواننده را براي ورود به اين
بودن اين نوع از ادبيات داستاني  حكم كوتاه ها در داستان كوتاه به اول داستان است. واژه
... بايـد ايـن    داسـتان كوتـاه   استفاده شـوند. نويسـندة  كردگرايانه بايد مقتصدانه و كار

ين معنا را به خواننده القـا كنـد   تر بيشين تعداد واژه تر كمتوانايي را داشته باشد كه با 
  .)282: 1394 (پاينده

، »دلـواپس «، »رعـب «، »پـرچم مـرگ  «، »وحشي ةهم هم« چون همي هاي واژگان و عبارت
و ... از مصاديق اين  ،هاي دولتي ها، ماشين يني كاميوننش عقب ، توصيف»لجاجت«، »ماندگار«

 دربرابـر شـدن انسـان و دسـتاوردهاي صـنعتي او      كه در بياني ضمني، تسليم اند كاركردگرايي
هـاي   انگـاري و القـاي شـعور و كـنش     انسان چنين همگذارند.  نمايش مي قدرت طبيعت را به

 ةكاربرد ويـژ  همخاطب را متوج روايتخانه در سياق آغازين جمالت مند به رفتار رود هدف
  د. كن پردازي مي عاملي براي صحنه شده و نه صرفاًً يك شخصيت طراحي چون همعنصر مكان 

آغـاز  » كـاف «يـت  مأمور ةافكنـي در برنامـ   نقش رودخانـه از گـره  درطول اين روايت، 
داسـتان  با ممانعت از بازگشت او به مدت چند ماه و حفظ اين موضع تا پايـان   و دوش مي
 درمقابـل فعال دارد.  يطبيعت براي تسليم و سازگاري انسان حضور اهرم قدرت چون هم

 يعنصـر  عنـوان  بـه » كاف«قهر رودخانه، پذيرندگي و سخاوت دريا در ارتباط با بوميان و 
گيري  . دريا با بهرهگشايد را مينهايت گره روايت درناهمگون با آن منطقه، عاملي است كه 

فـردي را كـه در    )ي و مالحـي گيـر  ماهيايجاد بستر (خود  به مكاني منحصر هاي از ويژگي
در طبيعـت  » مانـدن «از آن آبادي اسـت بـه تأمـل و    » رفتن«انتظار گشايش راه بازگشت و 

 زيسـت   محـيط زده از  رفتن مرزهاي بيگانگي انسان صـنعت  كند و موجب ازبين دعوت مي
رودخانـه و بسـط دريـا بـا دو روي متضـاد       قبضِدر اين روايت،  درواقع،. شود ميطبيعي 

 ،طبيعـي  زيسـت   محـيط براي رسيدن به هدفي مشترك، يعنـي بازيـابي ارتبـاط انسـان بـا      
  .  دنكن مي  آفريني نقش
  
  بوم وارونگي معادلة سوژه و ابژه در تعامل انسان و زيست 5.3

 ةتوسعو آالت، توليد انبوه،  وجودآمدن صنايع و ماشين آن به ةواسط تكنولوژي و به پيشرفت
 دربرابـر نظير افزايش سطح سالمت و مقاومت جوامـع انسـاني   را شهرنشيني دستاوردهايي 
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به آرمان تسلط بـر  رسيدن داشته است. اين امر انسان را در  پي رد هاي مخرب طبيعي  پديده
تحقيـق و بررسـي    هـاي قابـل   به ابـژه  هاي ناشناختة آن را جهان پيرامون خود ياري و پديده

  . كند ميتبديل 
تأثر متقابل انسـان و   و  تأثيرساخت خود  درضمن وجه روايي، در ژرف عافيتگاه روايت

 دليـل  محلي هـر منطقـه بـه    دانيم زبان و اصطالحات مي طوركه همان. كند ميبيان را طبيعت 
هاي  تواند از ويژگي پذيري مستقيم از اقليم پيراموني ميتأثيرخاص و  بوم زيستتعلق به آن 

شناسـانه   در كـاركردي نشـانه  » كـاف «د. شخصـيت  شـو آن منطقه محسوب  محيطي زيست
 مـأمور ي خـارجي  شناسـ  زبـان  ةازجانب يـك مؤسسـ   )شهرنشيني و دنياي صنعتي ةنمايند(

 اي گونـه  بـه يـت  كه در ايـن روا  ،تا لغات و اصطالحات محلي يك آبادي جنوبي را شود مي
گويـاي   نـوعي  بـه . ايـن امـر   كندطبيعي است، بازشناسي  زيست  محيطانه نمايندة مند داللت

يـات و  ئبازشناسـي جز  براي طبيعت و متعلقات آن دادن قرارتالش مستمر انسان براي ابژه 
 سوژه و ابـژه  ةافكني داستان با وارونگي معادل اين روند در جريان گره ، اماتسلط بر آن است

بـه   آن را بررسي كند،و انسان باشد طبيعتي كه بنا بود خود ابژه كه  اي گونه شود؛ به ميمواجه 
  شود. كننده تبديل مي و تعيين گر كنش ةسوژ

ها نيـز   كاميون )شدررسي هاي روايت ب كه در بخش پردازش شخصيت( »كاف« بر عالوه
آن منطقـه، در   ةفرض چيرگي بـر طبيعـت سـاد    هاي دنياي صنعتي با پيش شاخص عنوان به

گيرند و با پذيرفتن انفعال كامـل   محيطي طغيان آب رودخانه قرار مي زيست ةپديد ةمحاصر
، عناصر ديگري نيز وجود دارند كه بـر  به همين ترتيبمانند.  به انتظار تغيير شرايط باقي مي

 چـي  پسـت » طيـاره «. شخصيت اصـلي روايـت در جـايي از    گذارند اين وارونگي صحه مي
مصنوع بشر نيز قادر به ياري او نيست و يا در  ةپيشرفت ةاما اين وسيل ،درخواست كمك دارد

  پرسد:  مي» شوري مرده«مواجهه با خبر سيل در آبادي 
  ها كمك بكنه؟  شوري خواد به مرده دولت نمي - «
  ). 63: 1352(ساعدي » بكنه جا هركس بايد خودش به خودش كمك اين - 

دخالت  ةكدام از عوامل خارجي اجاز چنين است كه گاهي طبيعت در بطن خود به هيچ
  . كند  اي تسليم در دستان خود تبديل مي دهد و انسان و سرنوشت وي را به ابژه نمي

انسـان بينشـي    بـه   نسـبت فعال و داراي پاسخ  گر كنشدقت در وجود طبيعت در مقام 
چراكه در اين حـوزه   ،گرايي بسيار مطرح است بوم ر آثار ادبي با رويكرد زيستاست كه د
  محـيط بلكـه تمركـز بـر     ،ردديگر انسان در اولويت قرار ندا هاي نقد ساير حوزه برخالف
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 مرزهـاي  گسـترش ’’ گـرا  بـوم  نقد زيست هدف: «است و ارتباط آن با عناصر ديگر زيست
 منظم جهان يك مفهومي و فيزيكي ظرافت به عميق توجهي بلكه ،‘‘نيست بشر امپراتوري

  ). Borlik 2011: 37» (بود
تأكيـد راوي بـر    ،قـرار گيـرد   موردتوجهبايست  اين روايت مي درطولديگري كه   نكتة

در  ... همگـي  و ،سـتون  يـر، بـرده   موند، بندر دي ةرودخانواقعي است.  هاي مكانكاربرد نام 
 چنـان  همروايت   هاي بودن نام مكان وجود حقيقيبا .اند استان بوشهر و در جنوب ايران واقع

 چـون  هـم اي  نويسـنده  ةاما اين رويكرد دربار ،دانيم تخيل نويسنده مي ةپرداخت و آن را ساخته
تواند حاوي پيـام   هاي غيرحقيقي بسياري است، مي آثار وي شامل مكان ةكه كارنام ،ساعدي

هاي واقعي  گرا، از نام مكان بوم زيست ين روايتدهي به ا متفاوتي باشد. نويسنده براي شكل
جاي آفرينش اسامي خيـالي و تصـرف در حقيقـت     است. وي به استفاده كرده همان منطقه

نحو قصـد بيـان     گويي بدين است؛ هاي واقعي آن استفاده كرده موجود از طبيعت و ظرفيت
در اين صورت نيز با يكـي   .مام طبيعت داشته است دربرابرتسليم انسان و تخيل فاتح او را 

  .يمي رو طبيعت بر انسان روبه تأثيرهاي  ديگر از جلوه
  

  گيري نتيجه .4
كيفيـت   عافيتگاهبا متن ادبي  زيست  محيطپيوند و رابطة  دادن قرار محورپژوهش حاضر با 

اسـت. بـر همـين اسـاس،      كردهواكاوي را در خلق روايت ادبي  زيست  محيطآفريني  نقش
روايـت اثرگـذار بـوده     بسـتة  همبه نظام  دادن شكلهاي گوناگوني در  به شيوه زيست  محيط
در خلـق كليـت روايـت     زيست  محيطآفريني  بخشي از مصاديق نقش ،در اين تقابلاست. 
محيطي رودخانه  هاي عنصر زيست يگر كنش ؛شناسانة روايت پردازي بوم عنواناز:  اند عبارت

برقرارشـدن   ؛تغيير رونـد كلـي زنـدگي وي    درنتيجهدر تعامل با شخصيت اصلي روايت و 
ـ  تقابل ميان عناصر سه غلبـة عنصـر    ؛و اجتمـاعي  ،محيطـي طبيعـي، مصـنوعي    زيسـت  ةگان

   .بوم طبيعي زيست
شخصـيت  ، نـاماليم و مهربـان از دو عنصـر    با نماياندن دو چهرة متضاد يادشدهروايت 

بـر نـاتواني    دهـد و  مـي بوم قرار  قبض و بسط زيست ةرودخانه و دريا، انسان را در محاصر
پژوهش  فراينددر  طوركه همان. كند وجودآمده تأكيد مي هاي بشر در تغيير شرايط به پيشرفت

 پردازي بلكه در روايت ،شناختي ندارد كاركردي زيبايي صرفاًديگر  زيست  محيط، شداشاره 
روايـت دخـالتي    رنـگ  پـي  در كـه   اي گونه يايد؛ به مي به جايگاه يك شخصيت مستقل ارتقا
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كالسيك كاربردي فضاسازانه و صرفاً تصـويري   در ادبيات چه آنديگر،  بياني فعاالنه دارد. به
داشته است امروزه پس از ورود انسان به دورة جديدي از حيات خود بر كرة زمين و بـروز  

تقل هاي مس شخصيت چون هم رسد و ميي گر كنشمحيطي بسيار به مقام  هاي زيست چالش
مغفـول   تاحـدودي اين امر در ادبيات داستاني معاصر ايران  .كند يك روايت ايفاي نقش مي

. رديابي كردهاي آن را در برخي از آثار نويسندگان  اي از جلوه  توان گوشه مي ، امامانده است
بوم و انفعـال   بروز فاعليت زيست درنتيجه/ ابژه و بوم زيست ـانسان/ سوژه   ةوارونگي معادل

بوم در ساختار عام روايت اسـت. پـژوهش    هاي اثرگذاري زيست نسان يكي ديگر از جلوها
بـر   روايـي از دورة معاصـر   گرايانة يـك اثـر   بوم خوانش زيست مقولة  بهحاضر با پرداختن 

آثار مخرب و نابودگر رشد صنعت و  دربرابرو حفاظت از آن  زيست  محيطاهميت موضوع 
هاي مربوط بـه   ساز گسترش پژوهش بر آن است تا زمينه تكنولوژي تأكيد نموده و پيشرفت

گـرا دارنـد،    بـوم   زيسـت   نقـد  ازمنظـر اين حوزه باشد. توجه به متوني كه قابليـت واكـاوي   
و جايگـاه آن در زنـدگي انسـان اثرگـذار      زيست  محيطدر بازشناسي ارزش  كه اينبر عالوه
 د رساند.نياري خواهنيز ة جديد در نقد آثار ادبي كشورمان د بود، به غناي اين حوزنخواه
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