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دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،ایران
چکیده
چالش میان سنّت و مدرنیته به عنوان یک مسألۀ اجتماعی در آثار ادبی معاصر بازتاب یافته است .یكييی
از این آثار ادبی ،که بازگو کنندۀ روایت تقابل این دو پدیدۀ اجتماعی است ،رمان «اهل غيير » منیييرو روانييی
پوراست که به شیوۀ رئالیسم جادویی به نگارش در آمده اسييت .تبیييین روابي و عناصيير سيينت و مدرنیتييه،
انعكاس دیدگاه نویسنده و نقد آن هدف اصلی این پژوهش را تشكیل می دهد .نتایج این پژوهش نشييان مييی
دهد که نویسندۀ این رمان برخالف نظر گیدنز ،جامعه ای را به تصویر کشیده است که مدرنیته در آن موجب
زوال سنّت می شود .وی علیرغم خشنودی از ظهور برخی پدیده های مدرن ،در هیبت یييک مدرنیتييه سييتیز
کامل ظاهر شده است .او اعتقاد دارد که با گسترش روز افزون مدرنیته ،دنیای سينّت روبييه زوال مینهييد .بييا
بررسی این رمان می توان دریافت که فرایند نفوذ و انتقال از جهان سنّتی به دنیای مدرن ،بیشييتر در حييوزۀ
اقتصاد و از طریق ابزار آالت جدید و محصوالت صنعتی صورت پذیرفته است .پدیدۀ نوین مدرنیته در «اهييل
غر » بیشتر از طریق تكنولوژی های صنعتی و با طرح برخی دستاوردهای علمی و جنييبش هييای سیاسييی،
همراه با آثار سوء آن تعریف شده است که حضور تدریجی و گاه سریع این پدیده ،در نهایت منجر به برچیده
شدن دامن سنّت و زوال آن می گردد.
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 -1مقدمه
شكلگیری مدرنیته در اروپا که سالها پیشتر از ایران اتفا افتاد به قرن هفدهم برمیگييردد .امييا
شكل اصلی و همه جانبه آن در اواخر قرن نوزدهم بود.
پیشرفتهای بشر در زمینه مطالعات نجومی با فیزیک مدرن و اصل عدم قطعیت زمييان ،نظریييه
فروید و داروین درباره اصل وجودی انسان و کشف خودآگاه و ناخودآگاه بوسیله فروید ،نظریه تكامل
زیستی در زیست شناسی ،وقوع دو جنگ جهانی ویرانگر که نتیجه آنهييا ناامیييدی و گوشييهگیييری و
احساس پوچی در زندگی مردم بود باعث به وجود آمدن تفكيير و جریييانی شييد کييه در آن ارزشييهای
سنتی بی معنا شد و علیرغم پیشرفتهای بزرگ در زمینههای علمی و مادی و رفاهی ،فساد اخالقييی
حاصل از این دستاوردها ،باعث زیر سوال رفتن این نييوع پیشييرفت شييد کييه در نتیجييه آن بييه کلييی
اخال اجتماعی در جوامع زیر پا نهاده شد و ارزش انسان و معنویتهای مقدس او به دست فراموشی
سپرده شد.این دوران که از آن به مدرنیته تعبیر شده است در برابر «سنت» در جوامع قد علم کييرد
که در آن هویت انسان محصول باورهای دینی و آیینی و اسطوره ای بود و جایگاه شخص به عنييوان
عضوی از قبیله از قبل تعیین شده بود و بندرت قابل تغییر بود و در آن انسان جزئی از طبیعييت بييه
شمار می رفت .اما با ورود مدرنیته ،امكان دگرگونی در جایگاه انسان به وجود آمد و هویت انسان بييا
گذشته متفاوت شد و در تعارض با یكدیگر قرار گرفت.
اما مدرنیته در ایران ،با شكل گیری نهضت مشروطه و اندیشييه هييای تجييددگرا شييكل گرفييت و
بتدریج در همه ارکان جامعه رسوخ پیدا کرد .که از جمله آنها پیدا شدن انواع ادبی جدید اسييت کييه
از همان دوره مشروطه بتدریج در شعر و نثر خودنمایی کييرده اسييت.یكی از ایيين گونييه هييای ادبييی
جدید ،رمان و داستان کوتاه اسييت کييه چالشييها و تضييادها و تعارضييهای سيينت و مدرنیتييه را در آن
مشاهده میکنیم .از جمله این داستانها رمان اهل غر نوشته منیرو روانی پور است و در این مقالييه
به چالش سنت و مدر نیته در آن پرداخته شده است.
 -1-1بیان مسأله
پرداختن به موضوع سنّت و مدرنیته در آثار ادبی از این حیث ضرورت دارد که با ایجاد تعامييل و
سازش میان این دو پدیدۀ اجتماعی ،به دنیای آرمانی بهتری که با ترکیب پیامييدهای مفیييد هيير دو
باشد ،می توان دست یافت .از آن جا که حضور مدرنیته نمی تواند منجيير بييه نييابودی و زوال کامييل
سنّت شود و از سوی دیگر نیز سنّت نمی تواند بييا تقابييل و سييتیز خييود مييانع پیشييرفت و گسييترش
روزافزون و سریع مدرنیته باشد ،فلذا همزیستی مسالمت آمیز این دو پدیدۀ اجتماعی در کنييار هييم
اجتناب ناپذیر می نماید و نویسندگان و جامعه شناسان که در این مورد رسييالت خطیييری بيير دوش
دارند ،می توانند با آثار خود در ایجاد چنین فضييایی و تبیييین ابعيياد آن ،نقييش اساسييی ایفييا کننييد.
جانبداری یا موضعگیری خصمانه برخی از نویسندگان همچون روانی پور در مقابل هر کييدام از ایيين
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پدیده ها ،هرگز در ایجاد فضای مسالمت آمیز برای این دو عنصر اجتماعی مفید نخواهد بود.
مهمترین سؤال این پژوهش آن است که آیا مدرنیته با هجوم سیلآسا و جهانگیر خود میتواند
موجب زوال و نابودی سنّت در جوامييع کنييونی گييردد آنتييونی گیيدزنز ) (Anthony Giddensاز
مشهورترین جامعهشناسان بریتانیایی که در محافل علمی و آکادمیييک و بييرای اهييل جامعهشناسييی
بیش از همه به دلیل نظریۀ ساختاربندی و نگاه کلنگرانه به جامعههای مييدرن شييناخته مييی شييود،
معتقد است که «سنّت ها از جریان نوسازی دور نمی شوند و حتّی در مدرن ترین جوامع ادامه مييی
یابند»(گیدنز و دیگران . )75:روانی پور در رمان «اهل غر » با ارایۀ فضایی کامالً یكسویه ،سييعی بيير
آن دارد زوال و فنای سنّت را در زیر چكمه های قدرتمند و فراگیر مدرنیته نشان دهييد .در حالیكييه
بر اساس نظریه گیدنز ،شاید سنّت در جوامع مختلف با حضور مدرنیته کمرنگ و در آستانۀ تحولّييات
عظیمی واقع گردد امّا هرگز به مرحلۀ حذف یا زوال نمیرسد .به نظر می آید که نویسييندۀ رمييان بييا
توجه به دلبستگی خاصی که به جامعييۀ سينّتی دارد ،نمييی توانييد حضييور پرطمطييرا و انكارناپييذیر
مدرنیته را تحمّل نماید .روانی پور در رمان «کولی کنار آتش» ()1393نیز ماجرای حیات یک دختر
کولی به نام «آینه» را طرح می کند که در حال گذر از جامعۀ سنّتی به سوی دنیييای مدرنیتييه و نييو
می باشد و جالب این که شخصیّت اصلی این رمان ،بعد از فراز و نشیب های فراوان دوباره به آغوش
جامعۀ سنّتی باز می گردد .او با تصویر چنین فضایی در رمان« کولی کنار آتش» توانسييته اسييت تييا
حدودی به نظریۀ جامعه شناسی گیدنز نزدیک شود.
-2-1پیشینه تحقیق
در مورد پیشینۀ این تحقیق میتوان گفت با توجه به اینكه جامعهشناسی ادبیّات ،از رشييتههييای
نوپا در کشور ما محسوب میشود ،آثار اندکی در ایيين موضييوع بييه نگييارش درآمييده اسييت .موضييوع
مدرنیته با این که در آثار داستاننویسان ایرانی همچون صاد هدایت ،جالل آل احمد ،دولت آبادی
و روانی پور و پارسی پور و ...مطرح شده است امّا بررسی ابعاد و بازنمييایی زوایييای آن در داسييتانهای
معاصر با اقبال کمتری مواجه بوده است .از مقاالتی که در زمینۀ مشابه این پييژوهش نگاشييته شييده
است میتوان به مقالۀ دکتر احمد گلی و همكارانش با موضوع « روایت گذر از سنّت به مدرنیتييه در
داستان طعم گس خرمالوی زویا پیييرزاد»( )1389و مقالييه دکتيير مهبييود فاضييلی و فاطمييه سييادات
حسینی با عنوان «سنّت و مدرنیته در رمان همسایههای احمد محمود»()1391و مقالييۀ زهييرا جييان
نثاری الدانی با نام «چالشهای سنّت و مدرنیته در چند داستان کوتاه ایرانی»(  )1391نام برد.
-3-1روش کار
روش کار ما در این مقاله به شكل توصیفی -تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانييه-
ای استفاده شده است .جامعۀ آماری این پژوهش ،رمان «اهل غر » منیرو روانييی پييور و دیگيير آثييار
داستانی او همچون«کنیزو» و «کولی کنار آتييش» مييی باشييد .روش نمونييه گیييری اسييتقرای تييام و
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استفاده از فیش برداری بوده است و در تجزیه و تحلیل به انطبا شاخص های یافته شييده(با تكیييه
بر نظریات گیدنز) با آثار مذکور پرداخته شده است .برای این کار ،عناصر سنّت و مدرنیتييه در چهييار
بخش فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد و سیاست دسته بندی شده است و به خيياطر محييدودیّت مقالييه ،بييه
ذکر برخی نمونه ها اکتفا می شود .قبل از بررسی سنّت و مدرنیته در آثار روانی پور ،نگاه اجمالی به
تعاریف این دو واژه ،تفاوتهای جامعۀ سنّتی و مدرن ،بررسی پیامدهای مدرنیتييه و کیفیّييت مدرنیتييه
در ایران ،می پردازیم.
-4-1مبانی نظری تحقیق
 -1-4-1سنّت
ریشۀ اصلی سنّت ( )Traditionبه معنای انتقال دادن است(.جهانبگلو .)206:1387،بيير اسيياس
همین تعریف مهمّترین ویژگی سنّت ،انتقال آن از نسلی به نسلی دیگر است و مقصييود ميياکس وبيير
نیز از سنّت ،دریافت همین مفهوم است .به اعتقاد وی سنّت « مجموعه باورهایی است کييه از نسييلی
به نسلی دیگر قابل انتقال است » (جهانبگلو .)39:1387،و نیز از منظر گیدنز ،سينّت چهييار ویژگييی
مهمّ دارد -1 :سنّت شامل آیین و رسوم و مراسمی است که در حوزه ای معيیّن تكييرار و بيياز تكييرار
شود -2 .سنّت جمعی است؛ یعنی این آیین و رسوم به شكلی جمعی انجام می شييود -3 .سينّت در
درون خود نگهبانانی دارد که حافظ آن هستند(مثل کاهن ها یا کشیش هييا) کييه کارشييان تفسييیر و
توضیح و حفظ سنّتهاست -4 .سنّت با هویّت افراد درگیر می شييود؛ زیييرا احساسييات و هیجانييات را
رهبری می کند و تسل بر رفتار انسانی دارد(گیدنز )73:1387،به اعتقاد گیدنز از عناصر مهمّ سنّت
که هستۀ مرکزی آن را تشكیل می دهد ،مراسم  ،آیینها و رفتارهای تشریفاتی هستند که معموالً بييا
هیجان و احساسات همراه می شوند .او برخالف بسیاری از جامعه شناسييان بيير ایيين بيياور اسييت کييه
«سنّت ها از جریان نوسازی دور نمی شوند و حتّی در مدرن ترین جوامع ادامه می یابنييد و در یييک
ارتباط همزیستی درونی با مدرنیته درگیر هستند»(همان .)75:از نظر ایشان جوامع مدرن اگيير چييه
توانسته اند حیطه های عمومی مثل دموکراسی و اقتصاد را از سنّتی بودن برهانند امّييا در حیطييه ی
زندگی خانوادگی و شخصی هنوز کماکان درگیر سنّت ها هستند.دراین تعریف ،مدرنیته یک جریييان
نواندیشی عقلی است که از سنّت شكل می گیرد ولی سنّت را نفی می کند(همان.)82:
-2-4-1مدرنیته
مدرنیته مأخوذ از واژۀ «مدرن» ،لغت التین« »modernusو مشييتق از ریشييۀ« »modoمييی
باشيييد .در زبيييان التيييین واژۀ « »modoبيييه معنيييای اواخييير و گذشيييته ای نزدیيييک بيييوده
است(.افشارکهن.)49:1383،در باره مدرنیته ،تعاریف زیاد و متفاوتی از جانب اندیشييمندان و جامعييه
شناسان ارائه شده است :ازجملييه هييانری لوفييور()Henri Lefebvreفیلسييوف فرانسييوی ،مدرنیتييه
را«نوکردن قاعده مندانه و هدفمند » (هودشتیان )60:1381،می داند.
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بر اساس نظریۀ گیدنز« یكی از مسایل مدرنیته ،تغییر است و اساس آن بر نقييد گذشييته و حييال
استوار است تا آنجا که خود را نقد می کند .خردباوری ،فرد محوری ،انسييانگرایی از مبييانی مدرنیتييه
اند و با خداباوری اندیشه سنّتی تقابل دارند .صنعتی شدن ،افزایش نیروی نظامی ،دموکراسی ،رشييد
رسانه های ارتباط جمعی ،شاخص های دیگييری هسييتند کييه موجييب تغییيير در زیيير سيياخت هييای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی می شوند» (گیدنز.)65:1387،
برخی دیگر از اندیشمندان امروز ،مدرنیته«مجموعه ای پیچیده و فرهنگی است که امكييان نفييی
را فراهم می آورد و راه گشای سلطنت عقل و برقييراری آزادی اسييت»(احمييدی )9:1374،و خالصييه
این که مدرنیته « یک روند عقالنی است و مأمور تجدّد ،نه طبقه ای خاص اسييت و نييه آیييین ویييژه،
بلكه خرد و عقالنیت است»(احمدی)10:1374،
مارشييال هيياوارد بييرمن ( )Marshall Howard Bermanاز جامعييه شناسييان سرشييناس
آمریكایی است که ضمن بررسی مدرنیته در آثار ادبی گوته ،در کتاب«تجربۀ مدرنیتييه» خييویش ،بييه
خاصيی از تجربييۀ
ّ
تفاوت های مدرنیسم ،مدرنیزاسیون و مدرنیته پرداخته اند .وی مدرنیتييه را وجييه
حیاتی ،تجربۀ زمان و مكان ،تجربۀ ارتباط میان خود و دیگران ،تجربۀ امكانييات و مخيياطرات زنييدگی
می داند که تمامی مرزهای جغرافیایی و قومی ،طبقيياتی و ملّييی و دینييی و ایييدئولوژیكی را در مييی
نوردد و نوع بشر را وحدت می بخشد ،امّا وحدتی معمّاوار و تناقض آمیز که مبتنی بر تفرقه اسييت و
همه را به درون گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر و تناقض و ابهام و عذاب می افكند .مييدرن
بودن یعنی تعلّق به دنیایی که در آن « ،هر آنچه سخت و استوار است  ،دود می شود و به هييوا مييی
رود ( ».برمن.)14:1380،
-3-4-1تفاوتهای جامعۀ سنّتی و جامعۀ مدرن
در اغلب جوامع سنّتی تأکید بر محور دین و اجتماع انسانی است .هييدف انسيان سينّتی ،دسييت
یافتن به سعادت ابدی است و در این زمینه می کوشد با کسب فضایل ا خالقی و کميياالت نفسييانی،
ارتباط و پیوند خویش را با آفریدگار جهان حفظ نماید .دولت برخاسته از جامعه سينّتی نیييز تييالش
می کند افزون بر تأمین منافع مادی و آسایش و رفاه اجتميياعی ،زمینييه هييا و شيرای الزم را بييرای
رسیدن مردم به سعادت ابدی فراهم نماید .انسان جامعه سنّتی نیز ،تافته جدابافتييه نیسييت و هرگييز
نمی تواند دور از آغوش گرم اجتماع ،در اندیشۀ دوام حیات فردی خویش باشييد حييال آن کييه ایيين
شرای در جوامع مدرنیته ،خالف آن است  .در جامعۀ مدرنیتييه ،بييا وجييود آثييار و پیامييدهای بسييیار
مثبت ،در گام نخست ،با افكار نوگرایانه و اندیشه های متجدّدانه ،عَلَم مخاصمت علیييه دیيين و ارزش
های واالی انسانی به جنبش در می آید .به زعم انسانهای مدرن ،دین؛ عامل عقييب مانييدگی و مييانع
ترقّی است و تالش انسان مدرن بر این است که با کمک همۀ عناصر دنیييای مييدرن اعييم از دانييش و
تكنولوژی ،صنعت و تولید و ...به منافع و آسایش و رفاه خویش و سعادت دنیوی دست یابد.
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تفاوت دیگر آن دو در آن است که در جوامع سنّتی ،مردم درستی و معقول بودن رفتار و اعمييال
خویش را با مقیاس گذشته میسنجد .هر امری که در بین مييردم سينّتی از سييابقه زمييانی طييوالنی
برخوردار باشد ،امری معقول و مورد قبييول جامعييه بييوده اسييت .در صييورتی کييه در جوامييع مييدرن،
دیدگاهی متفاوت نسبت به جهان وجود دارد .با توجه به تعاریف که اشيياره شييد ،جامعييۀ مييدرن ،بيير
خالف جامعۀ سنّتی با نفی زمان گذشته ،بر زمان حال تأکید دارد و در جامعۀ مييدرن حُسيين و قييبح
امور با معیار گذشته ،مورد سنجش قرار نمیگیرد ،بلكه مالک سنجش در این جوامع ،عقل آنهاست.
 -4-4-1مدرنیته در ایران
اغلب صاحب نظران اتّفا نظر دارند که مدرنیته در جوامع از قرن هفدهم آغيياز شييده اسييت امّييا
این پدیدۀ نو در ایران بیش از یک و نیم قرن پیشینه ندارد .ما می توانیم نخستین آثار مدرنیته را با
نشانه های بارزی چون تأسیس مدرسۀ دارالفنييون ،گسييترش صيينعت چييا و مطبوعييات  ،آشيينایی
نویسندگان ایرانی با آثار ادبی غرب ،در ایران مشاهده نماییم..
تقی آزاد ارمكی مؤلف کتاب « مدرنیتۀ ایرانييی » معتقييد اسييت کييه « انقييالب مشييروطه ،اوّلييین
ارمغان مدرنیتۀ ایرانی است که هر چند ناکام ماند ،تأثیر زیادی در اندیشۀ روشيينفكران ایرانييی بيياقی
گذاشت .در دورۀ رضاشاه ،اقداماتی مانند ممنوعیّت حجاب ،ایجيياد ارتييش ،سيياخت راه آهيين زمینييۀ
تجدّد را فراهم ساخت و محمّد رضاشاه نیز این مسیر را ادامه داد .هرچنييد چنييین تالشييهایی ظيياهر
زندگی ایرانی را تغییر دادند ،امّا مبانی اندیشه در ایران تفيياوت بنیييادی نكييرد .در واقييع مدرنیتييه در
ایران بیش از آن که ذهنی باشد ،عینی بود»(آزاد ارمكی .)80:1380،ایشييان مهمّتييرین مؤلّفييه هييای
«مدرنیته ایرانی» را در « ایرانی بودن ،معلّق بودن ،ایدئولوژیک بودن ،تناسب کمتر داشتن با سينّت،
ابهام داشتن ،دو قطبی بودن ،پیش داوری داشتن ،اثباتی بودن ،تسل عوامييل خييارجی بيير داخلييی،
توجه به ساختار سیاسی ،تقدّس زدگی و اعتقاد به ترقّی» ذکر کرده اند(آزاد ارمكی.)90:1380،
-5-4-1پیامدهای سنّت و مدرنیته
پدیدۀ مدرنیته برای جامعۀ بشری پیامدهای مثبييت و منفييی بسييیاری بييه همييراه داشييت .سييوء
استفاده از این پیامدها ،آثار مخرب و ویرانگری در جوامع انسانی برجای گذاشت  .وقوع جنگ هييای
جهانی اوّل و دوم ،کشتارهای بی شمار ،ویرانی ،آوارگييی انسييانها و ...از نتييایج سييوء اسييتفاده از ایيين
پدیده می باشد .امیل دورکیم( )Durkheimبنیانگذار مكتب ساختارگرایی در جامعه شناسييی ،بييه
بررسی مزایا و معایب مدرنیته پرداخته است .او در کتاب « تقسیم کييار در جامعييه» بييه ایيين نتیجييه
دست یافته است که« :مدرنگری سبب تخصّصی شدن کييار مييی شييود»( عضييدانلو .)563:1374،بييه
اعتقاد او یكی از مشكالت اصلی مدرنیته «تضعیف معیارها و ارزش های اخالقی به ویييژه معیارهييا و
ارزش های مذهبی است»( همان).در ضمن او به این نتیجه می رسد که  « :مدرنیته،اگر چه انتخاب
بیشتری به مردم می دهد امّا این امكان وجود دارد که اگر مردم فق برای منافع شخصی کار کنند،
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جامعه از هم فروپاشیده و متالشی می شود .برای اجتناب از بی نظمی جامعه او پیشنهاد مييی کنييد
که باید مردم را از طریق مذهب و سیستمهای آمریت ،تشویق به همنوایی و حفظ هنجارهييا و ارزش
های اخالقی کرد .پیام اصلی دورکیم ایيين اسييت کييه مدرنیتييه ،باعييث تغییيير تييدریجی همبسييتگی
اجتماعی می شود(همان.)563:
با کم رنگ شدن ارزش های معنوی و اخالقييی ،سينّتهای دیييرین بييه فراموشييی سييپرده شييده و
معیارهای ارزشی جدید جایگزین آ ن ها می گردد .این ارزش هييای جدیييد و افكييار و اندیشييه هييای
نوین تمام امور و زندگی انسان را بييه چييالش جييدی مييی کشيياند و منجيير بييه فروپاشييی بسييیاری از
بنیادهای نهادینه شده همچييون خييانواده ،فرهنييگ مييردم سيياالرانه ،سينّت ازدواج ،مييذهب ،زنييدگی
روستایی و ...می شود .این فروپاشی موجب پیدایش مفاهیم نوینی چون فردگرایی ،حقو زنان ،بييی
دینی ،فساد عمومی ،مهاجرت به شهرها و حومه نشینی ،ناراحتی های روحی و روانی و مسایل دیگر
شد(.جان نثاری الدانی .)141:1391 ،
 -2بحث و بررسی
خالصه داستان :بوسلمه غول زشت روی و ترسناکی است که قرار است با یكی از پریييان دریييایی
ازدواج کند ،مردم جفره در خانه ی زائر احمد که حكیم دانای ده است ،جمع شدهاند تا مه جمال را
که از نژاد آدمی و پری است برای نی زدن به دریا بفرستند ،زیييرا او مييی توانييد بييا نييی زدن و غيير
کردن خود ،آبادی را از خشم بوسلمه نجات دهد .مه جمال به دریا می رود و توس زنی نیمه برهنه
از پریان دریایی به عمق دریا برده می شود ،مه جمال در آن جا تمام مردان مغرو را می بینييد کييه
برای بازگشت به آبادی کشتیهای خود را درست می کنند .پری دریایی بييا مشيياهده ی مييه جمييال
دیگر حاضر نیست زن بوسلمه شود ،بوسلمه خشمگین می گردد و دریييا را طوفييانی مييی کنييد .زائيير
احمد برای فریب دادن بوسلمه بازوی مه جمال را زخمی می کند و خييونش را بييه دریييا مييی ریييزد.
بوسلمه فریب می خورد و می پندارد که مه جمال مرده است و لذا طوفان فرو می نشييیند .یييک روز
اهالی آبادی متوجه می شوند که اهل غر به سمت خشكی می آیند امّا هر چه تييالش مييی کننييد،
نمی توانند خود را به خشكی برسانند .زنان آبادی برای آن ها غذا درست می کنند و بييرای آرامييش
آنان به دریا می ریزند ولی این عمل کارساز نمييی شييود و مييردم آبييادی دوبيياره مييه جمييال را بييرای
راهنمایی اهل غر به سرمنزل ابدی انتخاب می کنند و مردان مغرو بييا پييذیرفتن مييرگ خييود بييا
ناامیدی باز می گردند .پس از این ماجرا پری دریایی که عاشق مه جمال شده است برای جستجوی
حال وی ،که از سفر دریا که برای راهنمایی مردان مغرو رفته بود ،سالمت بيياز گشييته یييا نييه  ،بييه
ساحل می آید .مه جمال به این تصوّر که پری دریایی می خواهد ،او را با خود به دریا ببرد در بيياغی
پنهان می شود ولی پری دریایی پس از روزها جست وجو سرانجام مه جمال را پیييدا مييی کنييد و بييا
دیدن دوبارهی وی ،به دریا باز می گردد .روزی آبادی می لرزد .مردم به تصيوّر ایيين کييه بوسييلمه از
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زنده بودن مه جمال آگاهی یافته است ،تصمیم می گیرند تا مييه جمييال را بكشييند .خانييه اش را بييه
آتش می کشند ولی خودش با خبری که از سوی خیجو ،دختر زائر احمد ،می یابد به مييادر دریييایی
خود پناه می برد ،زمین آرام می گیرد و صندو هایی از نوشیدنی و میوه بر سييطح دریييا ظيياهر مييی
شود ،مردم می پندارند که نیروی آسمانی مه جمال بوسلمه را مهار کرده اسييت .نوشييیدنیهييا بييین
اهالی تقسیم می شود و اهالی ،به جز مه جمال و زائر احمد ،با نوشیدن آنها عقييل خييود را از دسييت
می دهند و از خود بی خود می شوند و مه جمال و خیجو با هييم ازدواج مييی کننييد .پييس از ميدّتی
چند مرد مو بور با لهجهای غریب از دریا به آبادی می آیند و به مييردم دارو و نوشييیدنی مييی دهنييد.
آنها با خود رادیو همراه دارند و مردم از این جعبه ی جادویی متحیّر می شوند .روزی مردی به نييام
ابراهیم پلنگ سوار بر موتور به آبادی میآید و به بچه ها و زنان آبادی شكالت و شانه می دهد و بييه
مردان آبادی قول می دهد که دفعه ی بعد آن ها را به شهر ببرد .بار دوم ابراهیم پلنگ با یييک فييرد
سیاسی به نام مرتضی که در تشكیالت حزبی فعّال است ،به جفره می آید و برای جعبييهی جييادویی
باتری می آورند .دوباره رادیو به صدا در می آید .دیگر صدای مرغان دریييایی بييه گييوش نمييی رسييد.
ابراهیم پلنگ مردام آبادی را سوار کامیون می کند و با خود به شهر می برد تا در سخنرانی مرتضييی
شرکت کنند .مأموران دولتی به اجتماع آنها حمله می کنند و در این میان مه جمال دستگیر مييی
شود ،او را با وساطت زائر احمد آزاد می کنند و از آن پس یاغی می شييود و بييا مييأموران دولتييی در
میافتد .مه جمال از جفره می گریزد و در کوه و کمر بييه مبييارزه بييا نیروهييای دولتييی مييی پييردازد،
سرانجام هدف گلولههای مأموران دولتی قرار می گیرد و از پای در مييی آیييد .در ایيين مييدت آبييادی
تغییر می کند و روز به روز از بدویّت زاللین خویش فاصله می گیرد .بييا کشييف نفييت ،سيير و کلّييهی
خارجیها پیدا می شود و اهل جفره را از زاد و بومشان بیرون می رانند .آب دریا که در گذشته سبز
بود ،در پایان رمان خاکستری رنگ می شود.
 -1-2سنّت در رمان «اهل غرق»
-1-1-2در حوزه فرهنگ
الف)آداب دینی و اعتقادات مذهبی :
 -1امامزاده اشک :وجود «امامزاده اشک» به عنوان نمادی از مذهب در این رمان مطرح اسييت
که مردم آبادی با جارو کردن و گذاشتن قرآن در آنجا ،انتظار معجزه از آن دارند و آنگاه نمی تواننييد
از طریق «امامزاده اشک» به مراد خویش نایل شوند ،به بوسلمۀ دریاهييا روی مييی آورنييد و بييه دریييا
دخیل می بندند«.جهان برای مه جمال به آخر می رسید .خشمی که سراسر وجودش را می سوزاند
و با چشمان گُر گرفتۀ آبی اش به زایر نگاه می کرد که گوش به حرف او نداده بود و دست به دامييان
امام زاده بی معجزه شده بود .زایر محاصره شده در میان مردان لباس سفید و امنیه ها و پشييیمان از
آنچه کرده بود ،دست به دامان بوسلمۀ دریاها شد»(روانی پور.)280:1373،
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 -2قرآن :مردمان آبادی چیزی از قرآن نمی دانند حتّی زایر احمد حكیم ،از قرآنی که همييراه
خود از فزكسنو آورده است ،چیزی نمی داند .او به جبران تمام چیزهایی که نمی داند ،بسييم اهلل مييی
گوید و صلوات می فرستد .وی در مراسم ازدواج دخترش خیجو و مه جمال که نمی داند در خطبييۀ
عقد چه چیز بخواند ،به جای خطبه عقد سیصد و شانزده بار صلوات می فرستد « .وقتی زایر دسييت
مه جمال و خیجو را گرفت و سیصد و شانزده بار صلوات فرستاد ،زنان آبادی به گریه افتادنييد و زایيير
آسوده از کاری که به انجام رسیده بود ،فكر کرد که دیگر مييه جمييال در آبييادی نشييانۀ شييور بختييی
نخواهد بود» (همان .)109:و « زایر خطبۀ عقد را خواند .خودش هم نمی دانست که چه مييی گویييد
زایر صلوات فرستاد و می دانست که خدا منظور ش را می داند(همان.)153:
 -3عاشورا و اهل بیت(ع) :نویسنده در این رمان از اعتقاد سطحی مردم به اهييل بیييت (ع) و
حادثۀ عظیم عاشورا ،سخن رانده است .به عنوان مثال وی از شخصیّت « قمر بنی هاشم» چهييره ای
ساخته است که مردم فق در هنگام خطر از وی استمداد می جویند و زنده ماندن مراسم عاشورا را
نیز در سایۀ هوشیاری زنان جامعۀ می داند «.هوشیاری و ذهن زنده زنان آبييادی نمييی گذاشييت کييه
روزهای عزاداری سرد بماند و این آفریدگان غریب جهان چه کارها که نمی کردند ،گهواره ای که به
نوبت بچه ای در آن جای می گرفت و زن ها دورش می نشستند و آن را تكييان مييی دادنييد و نوحييه
می خواندند»(همان.)12۷:و « روز عاشورا جفره پر از مرغان دریایی می شد  ...و زنان دریييایی بييرای
مرغان دریایی نوحه می خواندند( »...همان.)138:
 -4نماز :بر اساس این رمان ،با جامعه ای مواجه هستیم کييه مييذهب در آن بیرنييگ و بييالعكس
خرافه در آن فراوان است . .به نظر می رسد نویسنده با ارائۀ چنین تصویری از جامعۀ بدون مذهب و
لبریز از خرافات و جادو در فضای سنّتی ،مخالفت ایدئولوژیک خود را با مذهب اعالم می کند .توجّه
به مذهب از ویژگیهای بارز جامعۀ سينّتی اسييت و خلييق چنييین فضييایی در ایيين رمييان -کييه در آن
نویسنده به جدال سرسختانه با مدرنیته رفته است -با مؤلّفه های جامعۀ سنّتی منافييات دارد و مييی
توان گفت که روانی پور با نگرش تمسخرآمیز با توصیف چنین تصاویری از مذهب ،برائييت و بیييزاری
خویش ر ا از آن اعالم نموده است که این ادّعا در بخشهای دیگر رمان نیز مشييهود اسييت .چهييره ای
که وی از دین اسالم و مذهب به ویژه تشیّع در این رمان نشان می دهد ،چهره ای خرافييی و پييو و
مانع رشد و تعالی و آزادی است که این دیييدگاه و منظيير وی حيياکی از فقييدان شييناخت راسييتین و
عقیدۀ و ایمان محكم ایشان به دین مبین اسالم و احكام و فرامین قييرآن مييی باشييد و ارائييۀ چنييین
دیدگاهی از سوی ایشان ،از وی شخصیّتی مذهب ستیز و دین گریز می سازد.
ب) عزاداری و نوحه خوانی  :در رمان «اهل غر »  ،روانی پور از عقایييد و اعتقييادات مردمييان
سنّتی و برنامه هایی که آنها در مراسم دفن و سوگواری مردگييان انجييام مييی دهنييد ،مطييالبی آورده
است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم « .بييه زودی علمهييای سييیاه را در آوردنييد .خانييۀ زایيير
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احمد حكیم فاتحه گذاشتند و نوحه خواندند .آبادی آنقدر گریه و سینه زد که زایر از هشدار نييوه ای
که هنوز به دنیا نیامده بود ،شرمنده شد» (همان.)133:خیجو در بغض و در رقص عزای غریب خود،
از رقص ویژۀ عزای زنان و دسته های زنجیر زنی مردان در مراسم سوگواری زایيير احمييد نیييز سييخن
می گوید « :سبز روی دوش ،در حلقه ی زنان می خواند .صدایش و صدای دیگران کييه جييواب مييی
دادند ...،زن ها بر سر و سینه ی خود می زدند ،مردان با سنج و دمام در آبادی راه افتادند و بچه هييا،
دسته های زنجیر به دست ،در خطوطی منظّم به قبرستان رسیدند و زایر احمد حكیم بعد از هفييت
شبانه روز عزاداری در خاک آرام گرفت» (همان.)390:
ج)جادو و خرافات :خرافه و جادو از عناصر بارز جامعۀ سنّتی محسوب می گييردد و اعتقيياد بييه
مسایل خرافی و جادویی با زندگی مردمان سنّتی گره خورده است .رمان «اهل غيير » را مييی تييوان
سرزمین شگفت انگیز افكار و عقاید خرافی و پدیده های جادویی نامید که افزون بر پنجاه پی رفييت
خرافی و جادویی در آن وجود دارد .مانند  :آویختن طلسم از پنجره و ریخييتن نمييک در آتييش ،بيياد
تؤویبه که دریا را توبه می دهد ،کمین کردن جن ها در شیشه ،گرفتن فييال آتييش ،در آوردن جگيير
زنان زائو و نوعروسان به وسیله یال ،باردار کردن زنان باکره توس دریا و غیره
د)تعلیم و تربیت  :جامعۀ سنّتی ای که روانی پور در این رمييان ترسييیم کييرده اسييت ،کوچييک
ترین نشانه ای از تعلیم و تربیت در آن وجود ندارد .مردمان آبييادی جفييره همگييی بیسييوادندو ارائييۀ
چنین تصویری از یک جامعۀ سنّتی آن هم در رمانی که متعلّق به دهۀ شصت می باشد ،عجیب می
نماید و می توان گفت که فضای ترسیمی این رمان در مورد طرح مسایل تعلیم و تربیت نسييبت بييه
زمان همخوانی ندارد .مردمان جامعۀ سنّتی جفره به خاطر برخييی افكييار نادرسييت و عقایييد خرافييی،
حتّی بعد وارد شدن مدرنیته و ارتباط با دنیای متمدن و مدرن خارج ،اجييازۀ تحصييیل بييه فرزنييدان
خود به ویژه دختران را نمی دهند .نخستین کسانی که ضرورت امر تعلیم و تربیييت را احسيياس مييی
کنند زایر احمد حكیم و دخترش خیجو هستند که هر دو نماد افراد روشيينفكر و آگيياه جامعييه مييی
باشند .زایر همیشه آرزو می کند که ای کيياش کودکييان ده درس مييی خواندنييد و خیجييو ،دختييرش
،فرزندان خود بهادر و مریم را برای تحصیل به شهر می برد که این کار او با مخالفت اکثریت آبييادی
را به دنبال دارد .ایجاد محدودیّت برای تحصیل کودکان به ویژه برای دختران ،از صفات بارز جواميع
سنّتی به شمار می آید که در این رمان نمود یافته است « .یک هفته بعد ،مریم و بهادر بييه مدرسييه
می رفتند .هیچ کس در آبادی حاضر نشد با خیجو همقدم شود .شاید بچه برو ،بچه هييا را وسي راه
ببرد ...ابراهیم پلنگ راضی بود خرج مدرسۀ گلپر را بكشد ،امّا ستاره که هنوز دلش از دست بچه برو
عزادار بود ،به رفتن گلپر رضایت نداد»(روانی پور.)307:1373،
 -2-1-2در حوزه اجتماعی :
الف) بیتوجهی به حقوق زنان  :روانی پور در اغلب آثار خود ،مسایل و مشييكالت زنييان را بييه
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تصویر کشیده است و اغلب شخصیّت های اصلی داستانهای وی را نیز زنان تشكیل می دهند .وی از
معدود نویسندگان دهۀ شصت است که با دیدگاه فیمینیسييم اجتميياعی ،بييه فرهنييگ مردسيياالری و
سنّتهای حاکم بر زندگی اجتماعی زنان ،اعتراض کرده است .در آثار او استقالل ،توانمندی مدیریّتی
زنان ،شخصیّت زن و دفاع از حقو زنان از مهمّترین و اساسی ترین مسایل می باشييد .نویسيينده بييا
اشاره به توانایی ها و امتیازات زنان ،با ستمی که بر ایشان در جامعييۀ سينّتی روا داشييته مييی شييود،
مخالفت می کند.
روانی پور در رمان «اهل غر » و دیگر آثارش با سپردن نقش های کلیدی و مدیریّتی به زنييان،
بر کفایت و توانایی زاید الوصف ایشييان تأکیييد مینمایييد .او در غیيياب زایيير احمييد شخصيیّت اصييلی
داستان ،مدیریّت آبادی را به دست خیجو و دی منصور می سييپارد و یييا ادارۀ مدرسييۀ آبييادی را بييه
دست معلّمی زن به نام «آذر» می دهد که بخييوبی و بييا سييربلندی مييی تواننييد از عهييدۀ مسييلولیّت
خویش برآیند .او گاهی به زنان داستانهایش استقالل شخصیّتی و مالی می بخشييد و بييا ایيين اقييدام
خویش توانایی ایشان را در کارهای مختلف اجرایی نیز به رخ می کشد.
روانی پور با یكی از پدیده های زشييت و مرسييوم جامعييۀ مييرد سيياالر و سينّتی کييه اسييتبداد و
خشونت علیه زنان است ،مقابله می کند .این مورد از جمله مسایلی است که فمنیست ها و بسييیاری
از نویسندگان زن ،بر آن صحّه گذاشته اند و در مقام دفاع از حقو زنان جامعييه برآمييده انييد .ازدواج
یكی دیگر از مسایلی است که در هر کدام از جوامع سنّتی و مدرنیته ،شييرای خيياص خييود را دارد.
روانی پور با سنّت های حاکم بر ازدواج در جامعۀ سنّتی که در آن حقو و منزلت زن نادیده گرفتييه
می شود ،مخالفت می کند.از برخی سنّت های ناروا در مسأله ازدواج انتقاد می کند.از جمله:
 -1ازدواج اجباری دختران در سنین پایین()329
 -2شرط اجازه گرفتن دختران از بزرگترها ()33
 -3ازدواج فق باسنّت قبیله ()28
 -4برخی مراسم خرافی مانند گیسو چینان()73
 -5عدم حق ازدواج زنان بیوه با پسران مجرد ()179
 -6بچه دار شدن()356
 -7نازایی و مشكالت ناشی از آن()351
 -8ستم به زنان همچون ازدواج زود هنگام دختران به خاطر فقر ،آزار جنسی و)328(...
 -9استفادۀ ابزاری از زنان ()72
 -10مخالفت با برخی سنّت های مربوط به شب اول ازدواج همچون در انتظار مانييدن دسييتمالی
که باید با خون بكارت دختر سرخ شود)156(.
ب)آداب شادی عمومی :مردم سنّتی آبادی جفره در برنامه های شيياد خييود همچييون ازدواج،

192

 /زبان و ادب فارسی ،سال  ،70شمارۀ  ،235بهار و تابستان96

رسم ویژه ای دارند .بعد از مراسم عقد ازدواج مه جمال و خیجو آمده است « :رقييص و شييادمانی تييا
یک شبانه روز ادامه داشت و زنان می خواندند و زایر نمی دانست این ترانه هييا را از کجييا آورده انييد.
ترانه هایی که یاد دوران گذشته می کرد»(روانی پور.)109:1373،و در برنامه هييای شييادمانی دیگيير
آبادی نیز آمده است «:آبادی شاد بود .بعد از مدّت ها صدای شپ و کزل در جفره می پیچید .مييردان
چوب بازی می کردند «(همان.)328:
 -3-1-2در حوزه اقتصاد
ساختار اقتصادی در جامعۀ سنتی بسیار ساده است ،اعضای ایيين جامعييه بييرای تييأمین نیازهييای
خود ،به طور مستقیم از شرای و مواهبی که طبیعت برای آنها فراهم کرده است با کمترین تغییيير و
تصرّف بهرهمند میگردند .آنها برای تأمین معاش خود به امور ابتدایی چون کشت و زراعت ،پييرورش
دام ،شكار ،ماهیگیری و غیره میپردازند .در رمييان «اهييل غيير » صييید و ميياهیگیری ،تنهييا تصييویر
اقتصادی از جامعۀ سنّتی است که روانی پور آن را مطرح نموده است .مردان آبادی جفره بييه خيياطر
شرای اقلیمی و جغرافیایی روستایشان به غیر از شغل صید ماهی ،به فعالیّت دیگری اشتغال ندارند
که آن هم با ظهور عوامل مدرنیته چون پاسگاه با محدودیّتهای قانونی مواجه مييیشييود .بييرای زنييان
جامعه نیز غیر از امورات خانهداری ،فعالیّت دیگری تعریف نشده است .در مقایسه با ردهبنييدی انييواع
جوامع از دیدگاه گیدنز ،میتوان دریافت که شرای اقتصادی ترسیمی در این رمان ،بسييیار ابتييدایی
میباشد .مسایل اقتصادی در این رمان همگام با دیگر رخييدادهای اجتميياعی و سیاسييی و فرهنگييی
پیش نرفته است .روانی پور در حوزۀ اقتصاد ،از مردمی حرف میزند که با مفهوم داد و سييتد و پييول
آشنا نیستند و ایجاد چنین فضای اقتصادی در رمان مربوط به دهۀ شصت که مردم در جهان عینی،
شرای فراتر و بهتر از فضای ترسیمی وی را تجربه میکنند ،همخييوانی نييدارد« .مردمييان ایيين دیييار
معنای پول و خرید و فروش را نمیدانستند و ابراهیم پلنگ ،وقتی اسكناسييی یييک تومييانی بييه زایيير
نشان داد و سعی کرد برای زایيير بگویييد بييا آنهييا معاملييه مييیکنييد ،بييه جييایی نرسييید»(روانييیپييور،
.)183:1373
-4-1-2در حوزه سیاست
ادارۀ حكومت در جوامع سنّتی به شیوۀ استبدادی است و تصمیم گیری در بارۀ مهمّييات کشييور
نیز با مصلحت وتدبیر لیدر نظام انجام می گیرد .مدیریّت استبدادی در فضای سیاسييی رمييان «اهييل
غر » کامالً مشهود است در این رمان مدیریّت جامعۀ سنّتی جفره بييه دسييت مييردی بييه نييام «زایيير
احمد حكیم» سپرده شده است که از منظر مردمان آن جامعه ،وی سرآمد دیگييران در تمييام حييوزه
های اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی است .آبادی جفره ،در شرای خاص و بحرانی چشم بييه
زایر احمد می دوزد تا وی تصمیم نهایی را در امورات مهمّ و سرنوشت ساز اتّخاذ نماید.
بهره کشی و سوء استفاده سیاسی از مردم آبادی جفره در جهت اهييداف و مطييامع حييزب تييوده
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بیانگر آن است که مردمان جامعۀ سنّتی فاقد هرنوع گرایشييها و تمييایالت سیاسييی هسييتند .رشييد و
گسترش احزاب سیاسی ،مدرن بودن جامعه را نشان می دهد که معموال حاکمان دولتهای سينّتی از
بروز چنین اتّفا سیاسی خرسند نمی شوند .نكتۀ مهمّی که روانييی پييور در مسييألۀ احييزاب در ایيين
رمان آورده است ،آن است که حامیان یک حزب سیاسی در راستای نیييل بييه اهدافشييان از غفلييت و
سادگی و عقب ماندگی مردمان جامعۀ سنّتی به نفع خویش بهره می برند،با این فضا سازی دررمان،
وی قصد دارد نقاب از چهرۀ فریبكار برخی احزاب و جنبشهای سیاسی چون حزب توده براندازد .
در رمان اهل غر «ابراهیم پلنگ» و «مرتضی» به عنوان حامیان حزب توده هستند که با پخش
اعالمیه و تبلیغات ،عوام فریبی و وعده های دروغین و به ویژه استفاده ابزاری از مردمييان غفلييت زده
سنّتی ،در مسیر اهداف حزبی خود گام برمی دارند .آن دو با فریب مردم جفره ،تمام مييردان و زنييان
جفره را در یک متینگ سیاسی که از پیش زمینه های آن در شهر فييراهم شييده اسييت ،حاضيير مييی
کنند که مورد سرکوب و ضييرب و شييتم نیروهييای دولتييی ،قييرار مييی گیرنييدو دو نفيير از بزرگتييرین
شخصیت های آبادی به عنوان شورشی و یاغی ،دستگیر و تحت شكنجه های شدید واقع می شييوند
که این امر در نهایت منجر به شلعه ور شدن آتش خشمی در نهاد «مه جمييال» مييی شييود کييه او را
برای مبارزۀ سرسختانه با دولت استعمارگر انگلیس در جنوب ایران آماده می کنييد« .وقتييی مرتضييی
حرفهایش تمام شد ،از باالی سكّو پایین آمد و خودش را به مه جمال رساند ...مرتضی لبخند بر لب،
دست مه جمال را میان دستانش نگه داشته بود .نوری سييفید و روشيين رو مييه جمييال پخييش شييد.
دستگاه تیلیک صدایی کرد و مه جمال چشمانش را بست .نور چند بار تييوی صييورتش پخييش شييد.
آخرین بار مه جمال چشمانش را باز کرد ،دید که آدمهای توی میدان میگریزنييد و فریيياد میكشييند.
عده ای چما به دست به جان مردم افتاده بودند .وقتی اوّلین ضربه بر سر مه جمال که هيياج و واج
ایستاده بود ،کوبیده شد ،درد در تنش پیچید و( »...روانی پور.)208:1373،
 -2-2مدرنیته در رمان «اهل غرق»
 -1-2-2در حوزۀ فرهنگ
آموزش و پرورش به عنوان یكی از عناصر مهم مدرنیته در هر جامعييه محسييوب مييی گييردد کييه
رواج و گسترش روزافزون آن نیز موجب تربیت افراد مييدرن و شييكوفایی چشييمگیر جامعييه در ابعيياد
مختلف می شود .به عقیدۀ اینكلز(« ،)Inkeles A.1983مهمّترین عاملی کييه باعييث مييدرن شييدن
فرد می شود ،آموزش و پرورش است» (عضدانلو)560:1384،توجه به مقولۀ تعلیم و تربیت ،آمييوزش
همگانی،گسترش آموزش و پرورش در همه سييطوح و سيياخت و توسييعۀ دانشييگاه هييا و مييدارس در
سراسر کشور ،از تقویت بُعد فرهنگی مدرنیته حكایت دارد.
این پدیدۀ مدرن فرهنگی در رمان «اهل غر » ،نخست با تحصييیل کودکييان آبييادی در مييدارس
شهری که بیارتباط با اعزام دانشآموختگان ایرانی در گذشته به کشورهای غربی نیست ،مطرح شييده
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است و بعد از آن نیز موضوع ساخت و افتتاح مدرسه و آمدن نخستین معلم زن بنام «آذر» به آبادی
و تشویق و ترغیب زنان به تحصیل ،ابعاد دیگری از این رویداد فرهنگی مدرن را روشن میکند.
در جامعۀ سنّتی به خاطر برخی افكار موهوم و خرافی محدویّت هایی برای تحصیل کودکييان بييه
ویژه برای دختران و زنان وجود دارد و روانی پور در این رمان با طرح مسييألۀ آمييوزش و پييرورش بييه
عنوان مهمّترین رویداد فرهنگی مدرنیته ،نشان می دهد که با گذر زمييان و بييه تييدریج ایيين عنصيير
جدید در فضای جامعۀ سنّتی برای خویش جا باز می کند و مردم نیز بواسطۀ مواجه شدن بييا دیگيير
مظاهر مدرنیته و روبرو شدن با جهان وسیع و پیشييرفته مدرنیتييه ،از افكييار بييومی و عقایييد خرافييی
خویش منصرف می شوندو انگیزۀ گرایش به عناصر مدرنیته در آنها شكل می گیرد.
«زایر احمد»و دخترش«خیجو»را می توانیم نماد روشنفكران جامعۀ سنّتی بدانیم که بييه مسييألۀ
آموزش و پرورش اهتمام ویژه دارند .خیجو؛ نخستین کسی است که با وجود برخی مخالفييت هييا بييا
فرستادن فرزندان خود برای تحصیل در شهر ،به اسييتقبال ایيين پدیييدۀ مييدرن مييی رود .او توانسييت
فرزندانش مریم و بهادر را در مدارس شهر ثبت نام کند و با مييرور زمييان تعييداد دیگييری از مردمييان
آبادی در این امر به او می پیوندند « .یک هفته بعد ،مریم و بهادر به مدرسييه مييی رفتنييد .. .خیجييو
دست به دامن ابراهیم پلنگ شد و او رضایت داد که شب در آبادی اترا کنييد و روز بچييه هييا را بييه
شهر ببرد و پسین تنگ برگرداند »(روانی پور.)307:1373،
بازتاب چشمگیر توجه و اصرار «زایر احمد» به تحصیل کودکييان و سيياخت مدرسييه در آبييادی و
پیگیری امورات اداری آن  ،نشان از پذیرش و توسعۀ این پدیدۀ مدرن در بطن جامعييۀ سينّتی دارد.
«زایر احمد» بیش از همه به تحصیل بچه هييای آبييادی اصييرار مييی ورزد« .بایييد بچييه هييای مييا ملّييا
شوند(روانی پور .)307:1373،شخصیّت روحی «زایر احمد» چنان است که وی به هیچ روی حاضيير
نمی شود روح کسی از وی آزرده شود .امّا در بخشهای پایان رمان شاهد آن هستیم که او دو نفيير از
دختران آبادی (چیرو و پیكر) را که در شهر از رفتن به مدرسه امتناع می کنند ،تنبیييه مييی نمایييد.
(همان.)375:
-2-2-2در حوزۀ اجتماعی
دفاع از حقو و جایگاه زنان و طرح برخييورداری از حقييو یكسييان ،بخييش عظیمييی از مسييایل
مربوط به زنان را در این رمان ،به خود اختصاص داده است .با ظهور مدرنیته ،زن از سیطرۀ فرهنييگ
مردساالری که در جامعۀ سنّتی با محدودیّت ها و مشكالت فراوانی مواجه بود ،به تدریج خارج شييد.
با این حال اگر چه با ورود مدرنیته ،شرای و فضای مناسبی بران زنان ایجاد شد ولی آفات و آسييیب
های دیگری نیز دامنگیر آنان گشت .روانی پور دیييدگاه هييای فیمنیسييتی خييویش را از زبييان «آذر»
خانم معلّم آبادی و از طریق شخصیّتهای دیگر داسييتان مثييل «زایيير احمييد»و«خیجييو» مطييرح مييی
نماید.او واالترین جایگاه مادّی و معنوی را برای زنان جامعييه ترسييیم کييرده اسييت«.از آن زمييان کييه
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آفریدگار جهان،آنها را می سازد تا نسل آدمیان را ادامه دهند از آن زمان که بچييه دان در شكمشييان
مييی گييذارد ،چیييزی برتيير و بهتيير از مييردان دارنييد؛ آنييان نگهبييان و حافظييان اصييلی جهييان
هستند»(همان ..)139:و یا « جهان بدون زنان مسیله ای بیش نیست و تنهيا دسييت ایيين آفریييدگان
غریب جهان است که می تواند این مسیله را آباد کند»(همان.)174:
وی به عنوان بخشی از حقو مدنی زنان ،لزوم برخورداری از حقو یكسان با مردان و برچیييده
شدن بساط هرگونه تبعیض برعلیه ایشان را یاد آور می شود .اصرار بر تحصیل زنييان و دسييتیابی بييه
آسایش و رفاه همطراز با مردان مطلوب نویسيينده در ایيين رمييان اسييت .برخييی از مظيياهر اجتميياعی
مدرنیتييه بييه ترتیييب اولویّييت ورود در رمييان «اهييل غيير » عبارتنييد از  -1 :ورود پزشييک و دارو بييه
آبادی(-2)134رادیو(-3)138سد سازی(-4 )187اختالط زنان و مييردان(-5)206صييدور شناسيينامه
برای افراد(-6)227صدور سند برای امالک(-7)227جواز دفن و نييبش قبيير(-8)237ایجيياد پاسييگاه
(-9)243اجرایی شدن قانون(-10)248جاده سازی(-11)255تحصييیل دختييران در دانشييگاه()287
-12حضييور معلييم زن در آبييادی(-13 )327آزادی زنييان در ازدواج(-14 )329خیيياطی (-15 )354
وسایل بهداشتی (-16 )354بر (-17 )376پیشييرفت هييای پزشييكی(-18 )377پييالژ (-19 )379
وسایل راه سازی (-20 )382گسترش شهر نشینی و ساخت وساز(-21 )382صدور کارت ویژه برای
مناطق نفت خیز(-22 )335آنتن و تلویزیون(.)397
تردیدی نیست ورود مدرنیته آثار و نتایج پرباری برای جوامييع داشييته اسييت امييا در کنييار آثييار
درخشان و مفید مدرنیته ،برخی از مظاهر زشت و ناپسند آن نیييز در میييان جامعييۀ سينّتی رخ مييی
نمایييد .همچييون پدیييدۀ قاچييا (،)333متزلييزل شييدن بنیيياد خييانواده(،)351ایجيياد شييكاف
طبقاتی(،)330فقر و فساد()349و ....روانی پور در این رمييان ،از پیامييدهای مثبييت حييوزۀ اجتميياعی
مدرنیته استقبال و از تبعات منفی آن نیز انتقاد کرده است.
-3-2-2در حوزه اقتصاد
الف)صنعت نفت :این صنعت در کشور ما یكی از باشكوه ترین جلوه های مدرنیتييه تلقّييی مييی
گردد که با توسعه و گسترش آن تحوّل عظیمی در کشور ایجاد می شود و همزمان با رشد و توسييعه
این صنعت مدرن و پر درآمد ،چشم طمع برخی از کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان به ایيين منييابع
ارزشمند و گرانقیمت ایران دوخته می شود .چنان که هرکدام از این کشورها برای دستیابی به ایيين
منابع عظیم سعی می کردند گوی سبقت از رقبای خود بربایند و رقابت آنها در غارت و چپاول ایيين
سرمایۀ ملّی ،تنشهای سیاسی و اجتماعی زیادی را به دنبال داشت.
صنعت نفت در ایران ،به عنوان یک پدیدۀ مدرن پیامدهای مثبييت و منفييی بسييیاری را در پييی
داشت که نویسندگان معاصر ایران به ویژه نویسندگان «مكتب داسييتان نویسييی جنييوب» از زوایييای
مختلف آن را مورد کنكاش و مداقه قرار داده اند .با بررسی آثار این نویسندگان ،می تييوان برخييی از
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پیامدهای مثبت صنعت نفت در ایران را چنین برشمرد :اشتغال زایی ،تقویت بنییۀ اقتصادی کشييور،
توسعه صنایع جانبی ،تولید و صادرات ،گسترش سینما ،آشيينایی بييا ادبیّييات جهييان ،آَمييوختن زبييان
انگلیسی و  ....برخی نتایج منفی صنعت نفت نیز عبارتنييد از  :غربزدگييی ،نفييوذ اسييتعمارگران  ،بهييم
ریختن آداب و سنن ،تحقیر شدن بومیان ،مهاجرت ،توسعۀ شهر نشینی و گسترش حاشیه نشييینی،
ایجاد پدیدۀ قاچا  ،آلودگی محی زیست ،بروز ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی و ....
تصویری که روانیپور از صنعت نفت در ایران ارایه میدهد ،کامالً یک سویه و مغرضانه میباشد
و او چنان با دیدۀ نفرت به این صنعت مینگرد که آن را موجب زوال و نابودی جامعۀ سنّتی قلمييداد
میکند .در فصل آخر این رمان ،وی مرگ سنّت را بييا ورود مدرنیتييه و صيينعت نفييت ،بييا فضاسييازی
بسیار اندوهبار به تصویر کشیده است .به اعتقاد ایشان با گسترش و توسعۀ این پدیدۀ مدرن ،آبييادی
جفره به عنوان نماد جهان سنّتی رو بييه ویرانييی نهيياده اسييت او در ایيين رمييان ،بييا نادیييده شييمردن
پیامدهای مثبت ،بیشتر به آثار و تبعات منفی آن پرداختهاند که این آثار و پیامدهای منفی در بخييش
آخر مقاله با عنوان پیامدهای منفی مدرنیته همراه با ذکر شواهد از این رمان ،بیان شده است.
ب)ایجاد صنایع جدید و گسترش کارخانهها :با توسعه و گسترش صنعت نفييت ،بسييیاری از
صنایع مرتب و جانبی نیز در کنار آن شكل میگیرد .صنعت نفت بييه عنييوان یييک صيينعت مييادر ،از
مراحل استخراج تا تولید و بهرهبرداری ،نیاز به صنایع ریز و درشتی دارد که در این فراینييد از نقييش
اساسی برخوردارند .روانیپور در این رمان ،عالوه بر صنعت نفت ،به صنایع جانبی دیگری اشاره می-
کند که تمام جفره را در کام خود بلعیده است .وی فضای آشفته و پرهیاهوی آبادی را که بييا ایجيياد
کارخانهها و صنایع مختلف در آکنده و کوچه و خیابانهای شهر را که به تسخیر ماشینها و ابييزارآالت
دنیای مدرنیته درآمده است به صدا و هیاهوی جنّهایی مانند کرده است که در کوچههای آبادی به
دنبال هم میدوند« .شبها کسی از خانه بیرون نرفت و زایر گیج و گم ،نمیدانسييت کييه بييا آن همييه
آهن و ماشین ،جنّها طوری در آبادی تردد میکنند ،شب تا دیروقت ،مردم بييه صييدای رُ رُ پييای
جنّها که در کوچه ها به دنبال هم میدویدند ،گوش میدادنييد و از تييرس مييیلرزیدنييد»(روانييیپييور،
.)385:1373
این ازدحام صنایع و هجوم وحشتناک آنها به آبادی ،آن چنييان مييردم را آشييفته و رنجييور کييرده
است که هر کدام از آنها دنبال فرصتی هستند تا زادگاه خویش را که به آن دلبستگی شدید دارنييد،
ترک نمایند .با هجوم جمعیّت انبوه جویای کار ،امنیّت و آرامش جفره نیييز مييورد تهدیييد قييرار مييی
گیرد تا آنجا که مردم فقیر و ستمدیده جفره از طرف مأموران حكومت نیز مورد تعدّی و ستم واقييع
می شوند .روانی پور از این گماشتگان حكومت ،که دست به چپاول و غييارت امييوال و دارایييی هييای
مردم می زنند ،با نام جنّ دولتی یاد می کند «.وقتی جنّها از در و دیوار خانه ها باال رفتند و آنچه را
که الزم داشتند با خود بردند .بهار با زایر غالم دوباره به کوچه می زد و یكی از آن ها را دید کيه بييا
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دسته ای از تور ماهیگیری از خانه ای بیرون می آید .جن با هييزار بسييم اهلل غیييب نشييد و بهييادر بييا
چشمان خودش دید که جن تورهای ماهیگیری را به خانۀ دی منصور برد که محييل تييردد دولتیييان
بود و تیمسار صنوبری آنها را مصادره کرد .هیچ جنّی اموال مييردم فقیيير را نمييی دزدد ،مگيير آن کييه
جنّ دولتی باشد»(همان.)386:
روانیپور با بهره گرفتن از شیوۀ رئالیسم جادویی ،به زیبایی غلبه مدرنیته بر سنّت را بييه تصييویر
کشیده است .او در عبارات فو در فضایی که به مدد شیوۀ ادبی ترتیييب داده اسييت ،تيياراج شييغل و
خانمان و زندگی مردمان جامعۀ سنتی را بييه نمييایش مييیگييذارد .نویسيينده بييرای برخييی از مظيياهر
مدرنیته همچون صنعت نفت و صنایع مرتب به آن جهت که منجر به آوارگی و نابودی جفييره شييده
است ،نگاه بسیار بدبینانهای دارد و با موضعگیری سرسييختانۀ خييود ،در هیبييت یييک مدرنیتييهسييتیز
ظاهر میشود.
-4-2-2در حوزۀ سیاست
بیان افكار و اهداف سیاسی ،اغلب درونمایه این گونه آثار ادبی به ویژه برخی رمانهييای معاصيير
را به خود اختصاص داده است .دولتهای استعمارگری چون انگلیس با اجیر کييردن برخييی مييزدوران
قلم به دست مانند «سلمان رشدی» به ترویج اهييداف سیاسييی و اسييتعماری خييویش در کشييورهای
جهان سوم میپردازند .در رمان روانیپور نیز برخی مسایل سیاسی چون فعّالیّت حزب توده ،مبييارزه
مردمان جنوب ایران با استعمارگران انگلیس ،شكلگیری قیييام و انقييالب اسييالمی بييه رهبييری امييام
خمینی ،جنگ تحمیلی مطرح شده است که در ذیل به طور اجمال به آن موارد پرداخته میشود.
الف)فعالیت سیاسی حزب توده :فعّالیّت سیاسی ،از ویژگیهای عصيير جدیييد و دورۀ مدرنیتييه
می باشد« .ابراهیم پلنگ» و «مرتضی» در این رمان ،از فعّاالن سیاسی حييزب تييوده هسييتند کييه بييا
پخش اعالمیه ،تبلیغات در شهر و روستا ،به فعّالیّت سیاسی مشغولند .آنها در جامعييۀ سينّتی جفييره
میکوشند با وعدههای دروغین ،توجه مردم را بييه حييزب تييوده جلييب نماینييد« .مييرد کييه بييا دیييدن
اعالمیهها ،خود را باز یافته بود و مأموریت خود را به خاطر آورده بود ،از بالتكلیفی بیييرون آمييد و تييا
تودۀ روستایی را جذب کند ،چند بار سوار گُييپ گُپييیاش شييد ،در میييدان دور زد و(»...روانييی پييور،
.)183:1373
ب)مبارزات سیاسی « :مه جمال» که ناخواسته در متینگ سیاسی علیه دولت در میدان شهر
دستگیر و زندانی می شود ،در این رمان شخصیّت دو بُعدی دارد .او در مرحلۀ نخست بعد از مبييارزه
با بوسلمۀ دریاها وی را شكست می دهد و در مرحلۀ بعييد ،بييا نبييرد طييوالنی خييود در کوهسييتانهای
صعب العبور با نیروهای بوسلمۀ خشكی ها که همان دولييت اسييتعمارگر انگلييیس اسييت ،دلیرمردانييه
جان خود را در راه مبارزه با بیگانگان نثار می کند .روانی پور در ادامه داستان از این راز پرده برمييی
دارد که «مه جمال» همان رئیس علی دلييواری فرزنييد شييیرمحمد تنگسييتانی از مبييارزان بييا سييلطۀ
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استعمار انگلیس است که در آن زمان بوشهر را به اشغال خود در آورده بود «.مه جمال گاهی یقييین
می کرد که فرزند شیر محمد تنگستانی است که شبی توفانی مادر آبی اش او را به قعر آبهييای آبييی
برده بود تا نطفۀ یكی از آبی آدم را که باید در روی زمین زندگی کند ،ببندد» (همان.)183:
ج)متینگ سیاسی :حضور حامیان یک حزب در متینگ های سیاسييی در جوامييع ،بييه عنييوان
نمادی از مدرنیته در بُعد سیاسی مطييرح اسييت .زمييانی کييه حييواد داسييتان در آن رخ مييی دهييد،
مصادف با اوجگیری فعّالیّتهای حييزب تييوده در کشييور مييی باشييد .در ایيين رمييان متینييگ سیاسييی
طرفداران حزب توده درمیدان بزرگ شهر با سرکوب شدید نیروهييای دولتييی مواجييه مييی شييود کييه
منجر به ضرب و شتم و حبس برخی از افراد آبييادی مييی گييردد کييه بييا فریييب عناصيير حييزب تييوده
ناخواسته در جریان این متینگ قرار گرفته بودند« .مه جمال» در این رمان به جييرم « جمييع شييدن
در میدان و شرکت در میتینگ حزبی که بزودی منحله اعالم می شد ،درگیری مسلحانه با مييأموران
شریف دولت ،مقاومت در بازجویی و (»...همان.)213:
د)اعتصاب زنان :اعتصاب با اشكال مختلف آن ،نشانی از مدرنیته اسييت کييه در حكومييتهييای
سنّتی استبدادی جایگاهی ندارد .در این رمان «زایر احمد» که از پیگیری امورات اداری ساختن سد
در آبادی ناامید میگردد ،برای رسیدن به هدف ،زنان آبادی را به اعتصاب در مقابل فرمانداری شييهر
فرا میخواند[«.زایر احمد] زنان قبیله را واداشت که بروند و دستهجمعييی جلييوی فرمانييداری بسييت
بنشینند .زنها روی راسۀ سیاه و داغ نشستند ،یک هفته از آنجا تكان نخوردند و سر انجييام فرمانييدار
که میدید زنها شهر را به آشوب میکشند به توصیۀ مقامات امنیتی به خیجو که جلودار قافلييه بييود،
گفت :دولت فق میتواند اجازه دهييد کييه ایيين سييد سيياخته شييود ولييی هييیچ کمكييی نمييیکنييد»
(همان.)260:
ه)مبارزه سیاسی امام خمینی:یكی دیگر از مسایل سیاسی که روانی پور در ایيين رمييان آورده
است ،مبارزات سیاسی امام خمینی ،قیام مردم تبریز و قم و شكل گیری انقالب اسالمی مييی باشييد.
« زایر غالم در طول سه شبانه روز ،پای صييحبت مييردان جييوان نشسييته بييود و آنهييا از درگیریهييای
خیابانی که آن روزها در قم و تبریز در جریان بود برای او گفته بودند؛ دولت سیّدی را که روی منبر
رفته بود و مردم را واداشته بود که به خیابانها بریزند ،تبعید کرده بود»(همان.)352:
ه)جنگ تحمیلی :یكی از زیباییهای رمان این اسييت کييه روانييی پييور در پایييان آن بييه خييوبی
توانسته حواد طولی داستان را با جبهه و جنگ تحمیلی پیوند زند .در متن رمان «مه جمييال» بييه
عنوان مبارزی نستوه مطرح می باشد که جان خود را در مبارزه با سلطۀ استعمار انگلیس نثار کييرده
است و در پایان داستان نیز شاهد حضور« شمایل» فرزند«مه جمييال» هسييتیم کييه در هیبييت یييک
فرمانده ،با حضور در جبهه های جنوب  ،گييردان رزمييی خييود را بييرای عملیّييات آميياده مييی کنييد و
نویسنده با ایجاد چنین فضایی می خواهد به مخاطب اعالم نماید که مردان سرافراز جبهه و جنييگ،
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از تبار دلیران تنگستان و از نسل رئیس علی دلواری ها هستند «.شمایل سرانجام در یكييی از شييبها
که گردان رزمی خود را برای عملیّات آماده می کييرد ،دوربييین عكاسييی اش را شكسييت و حیييران از
بازی زمانه ،نامه ای به مریم نوشت» (همان.)396:
جدول مراحل و ابزارهای ورود مدرنیته در رمان «اهل غر »
ابزارها و عناصر مدرنیته در رمان «اهل غر »
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 -3-2پیامدهای منفی مدرنیته در رمان «اهل غرق»
برخی از اهم مواردی که نویسندۀ این رمان به عنوان آفات و پیامييدهای منفييی مدرنیتييه مطييرح
کرده است ،با ذکر شواهدی بیان می شود:
-1از بین رفتن فضای طبیعی و زیبای سنّتی « :بزودی آبييادی پيير از الشييۀ مرغييان دریييایی
تشنه ای شد که از بی آبی بال بال می زدند و می مردند»(روانی پور.)273:1373،
-2برچیده شدن آرامش و سکوت  « :مردم آبادی که از سرو صدای غرابها و ناوچه هایی کييه
برای اولین بار در عمرشان می دیدند ،نزدیک بود کارشان به جنون بكشد ،تشنگی را از یاد بردنييد و
وقتی آسمان و دریا از ناو و ناوچه و هلی کوپتر پاک شد ،نفسی به راحتی کشیدند(».همان.)285:
-3توسعه شهر سازی و حاشیه نشینی و خانه سازی با وسایل و امکانات مدرن  « :یييک
روز صبح ،زایر که نفس در سینه اش حبس شده بود ،دید که راسه به نزدیک آبييادی رسييیده اسييت
.کارگرانی اینجا و آنجا در زمین هایی که خالی مانده برای خود خانه ساخته اند و کامیون هييایی پيير
از سنگ و سیمان کنار راسه پر و خالی می شود«(همان.)335:
-4سو استفاده های مالی در اجرای طرح ها :در ناقص ماندن پييروژۀ راه سييازی آمييده اسييت
که « :پول ها را به جیب زده اند و رفته اند»(همان.)275:
-5اتهام ،حبس و شکنجه بی مورد :نظیر اتّهامات بی اساسی که به زایر احمد و مه جمال در
داستان وارد می شود« :خبرهایی که سرهنگ تبعیدی به آبادی مييی آورد ،دلشييورۀ مييردم را بیشييتر
می کرد .مه جمال سوء سابقه دارد .زایر احمد مخالفان دولت و قانون را پناه داده است و هيير دو بييه
روی مأموران دولت آتش گشوده اند»( همان.)305:
-6پدیدۀ شرابخواری :پدیده ای که به عنوان پیامدهای منفی مدرنیته محسييوب مييی شييود«.
منصور دور از چشم زایيير بييا ابييراهیم پلنييگ و جوانييان دیگيير چنييدین بطييری عيير را خييالی کييرده
بود«(همان«.)328:هر روز صبح نوکران خانه های پیش ساخته بييا زنبیييل هييای پيير از شیشييه هييای
خالی از میان سیم های خار دار می گذشتند و بطری های خالی شده ویسكی را از روی سدّ به دریا
می ریختند»(همان.)393:
-۷برچیده شدن بساط حرمت و اخالق :با ورود مدرنیته و تضعیف سينّت ،انييواع ناهنجيياری
های اخالقی و اجتماعی در جامعۀ سنّتی رخ می نماید .عدم حفظ احترام بزرگان و ریش سفیدان و
رعایت جایگاه و منزلت آنان را می توان از آثار منفی مدرنیته محسوب کرد« .دی منصور بييا صييدای
فریادهای منصور خودش را به آنجا رساند ،با نباتی گالویز شد :آبييادی را بييه لجيين کشييیده ای! زایيير
برای اوّلین بار شاهد حرف های زشتی بود که از دهان دو زن آبادی بیرون می آمد»(همان.)331:
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-8پدیدۀ قاچاق کاال و انسان« :نجو در فكر مسافرانی بود که اغلب به تور ناخدایان می خورد
و با پرداخت پول بی حساب از مرز می گریختند»(همان.)333:
-9مصرف گرایی « :مردان جاشو در بازگشت خود خانه ها را پييراز رادیييو و آنانيياس و دم پييایی
های عربی کرده بودند» (همان).
 -10بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر :مانند قانونی که اجازۀ مداوای مردان زخمييی یيياغی
را به مردم نمی دهد و یا مانند قانون صید ماهی از دریا با اجازه پاسگاه « :به چييه حقّييی نمييی تييوان
مرد زخمی را درمان کرد » (روانی پور« .)305:1373،از امروز صید ميياهی فقي بييا اجييازه پاسييگاه
امكان پذیر است»(همان.)246:
-11خبر چینی و جاسوسی« :جیپ گروهبان سینایی هفته ای یكبار پراز جنس ،پشت دکييان
نباتی خالی می شد و او با حرف هایی که از مشتریان می کشييید ،خبرهييای آبييادی را بييه گروهبييان
سینایی گزارش می داد»(همان.)330:
-12رواج بدگمانی به جای صداقت  « :زایر به آذر بدگمان شده بييود کييه سيير زنهييا هنييوز بييا
آزادی و و برابری مردان و زنانی که در خارجه بودند ،می برد امّا با یک حسيياب سرانگشييتی فهمیييد
که این کار معلّم ساده ی آبادی نیست» (همان).
-13ایجاد اختالف طبقاتی« :نباتی صبح تا غروب در دکان خود می نشست و عبييدو ،پسييرش
زیباترین لباس هایی را که در شهر سفارش می داد به تن می کرد .عبدو با بچييه هييای آبييادی نمييی
جوشييید .نبيياتی نمييی خواسييت پسيير یكييی یكدانييه اش بييا مشييتی بييی سييرپا بييازی کنييد»(روانييی
پور.)330:1373،
-14لکّه دار شدن عصمت و نجابت مررردم :ماننييد حاملييه شييدن خيياتون از کييارگر تبریييزی:
«خاتون ،یكی از دختران آبادی ،شكمش باال آمد و مادر به خیال آن که غييده ای در شييكم دارد او را
پیش زایر آورد .زایر احمد به زودی فهمید که آن چیزی که زیيير دسييتانش تكييان مييی خييورد غييده
نیست ،بلكه کودکی است که چهار ماه از هستیش مييی گييذرد»(همييان .)349:و چنييد نمونييه دیگيير
مانند :برو بیای ناخدا علی با زنان شهری ( )351و پناه بردن منصور به خانييۀ زنييان و فييرار نبيياتی بييا
گروهبان سینایی(.)351
-3نتیجه گیری
در رمان «اهل غر » ما با جامعه ای کامالً سنّتی مواجه هستیم که در مسیر مدرنیته قييرار دارد
و درون مایۀ اصلی این رمان نیز تقابل سنّت و مدرنیته است .تصویر کلّييی و نهييایی کييه نویسيينده در
این رمان برای مخاطب نشان می دهد ،زوال و نابودی سنّت در مقابييل ظهييور مدرنیتييه اسييت .او در
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حوزۀ فرهنگی با نشان دادن یک چهرۀ پو و خرافی از مذهب و با موضعگیری خصمانه علیييه دیيين،
با ارائۀ تصاویری نمایشی و تمسخر آمیز از احكام دینی و عقایييد مييذهبی ،شخصيیّتی دیيين سييتیز و
چهره ای مذهب گریز از خویش بر جای گذاشته است .او از آموزش و پرورش به عنوان پدیدۀ مدرن
فرهنگی استقبال می کند و حتّی در این زمینه بر عقاید بومی و خرافی که مانع تحصیل دختييران و
زنان می شود ،می تازد.
در حوزۀ اجتماعی ،نویسنده دیدگاه های فیمینیستی خود را در مورد حقييو زنييان مطييرح مييی
کنند او با دفاع از حقو و جایگاه زن ،از ظلم و ستمی که در جوامع سنّتی بر زنييان مييی شييود ،بييه
مخالفت می پردازد و با طرح مسایلی چون نفی فرهنگ مييرد سيياالری ،آزادی زنييان ،برخييورداری از
تساوی حقو با مردان ،نقش مدیریّتی زنان در جامعه و ...بييه پیشييواز مدرنیتييه مييی رود .بیشييترین
مظاهر مدرنیته در این رمان ،در حوزۀ اجتماعی می باشد.
در حوزۀ اقتصادی ،در جامعۀ سنّتی مصوّر در این رمان ،مردم فق متّكی به صييید و ميياهیگیری
از دریا هستند و فاصلۀ طبقاتی نیز در میان اقشار مختلف چندان برجسته نیست .روانی پور سييیمای
اقتصادی موجود در دنیای سنّتی را بسييیار قييدیمی و حتّييی عقييب مانييده تيير از وضييعیّت اقتصييادی
کشورهای جهان سوم ترسیم کرده است .نكتۀ اساسی و قابل توجه در این رمييان آن اسييت کييه ورود
مظاهر مدرنیته به ویژه در حوزۀ اقتصاد مانند صنعت نفت و صيينایع وابسييته بييه آن و نیييز گسييترش
کارخانه ها و هجوم کارجویان ،موجب برچیده شدن بساط سنّت و زوال آن می شود .نویسنده بييدون
توجه به پیامدهای مثبت مدرنیته مخصوصاً در حوزه اقتصادی ،با ذکر پیامدهای منفی به مخالفت با
آن برخاسته است.
در حوزۀ سیاسی ،جامعۀ سنّتی مورد نظر نویسنده به شیوۀ استبدادی که روش مورد پسند اکثر
جوامع سنّتی است ،اداره می شود و با اینكه این فضای سیاسی حاکم بر جامعۀ سنّتی در رمييان ،بييا
ورود مظاهر سیاسی مدرنیته همچون حضور احزاب و تشكّل های سیاسييی و ورود زنييان بييه چرخييۀ
سیاست و اجتماع از بین نمی رود امّا مقدّمات الزم را برای رسیدن به جامعۀ مدرن سیاسييی فييراهم
می کند .نتیجه حاصل از بررسی رمان اهل غيير آن اسييت کييه بييرخالف نظریييۀ سيياختار اجتميياعی
گیدنز؛ که وی معتقد است که سنّت در مدرن ترین جوامع هم به حیات خود ادامه می دهد؛ روانييی
پور جامعه ای را به تصویر کشیده است که در آن سنّت با ورود مدرنتیه حذف و روبه زوال مييی نهييد
این در حالی است که در هیچ کدام از جوامع حضور مدرنیته ،موجب نابودی سنّت در تمام ابعيياد آن
نمی شود.
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