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1- مقدمه
د ر  نفت  به کشف  انگلیسی ها موفق  بار د ر سال 1287 شمسی،  برای نخستین  نقد  
ایران تأسیس شد ؛ ورود   اند ک، شرکت نفت د ر  از مد تی  مسجد  سلیمان شد ند  و پس 
این صنعت د ر جنوب ایران، چهرة شهرهای سّنتی این منطقه را که زند گی مرد مانش بر 
پایة کشاورزی و د امد اری می گذشت، به سرعت متحّول کرد ؛ نفت و صنایع مربوط به آن، 
با استقرار  نیز شد ؛ د ر عین حال،  به محیط زیست مناطق وابسته  باعث آسیب گسترد ه 
هیچ  از  جنوب،  نفتی  مناطق  د ر  کارکنانشان  رفاه  برای  انگلیسی ها  نفتی ،  شرکت های 
بزرگ،  کتابخانه های  قالب  د ر  رفاهی  امکانات  بعد ها همین  و  نمی کرد ند   د ریغ  امکاناتی 
سینماهای مد رن و ... بر پرورش نویسند گان خطة جنوب تأثیر شگرفی گذاشت. د ر اد بیات 
د استانی معاصر ایران، مکتب جنوب یکی از برجسته ترین مکتب های د استان نویسی فارسی 
اثر تقابل میان سّنت و مد رنیسم شکل گرفته است؛  است؛ مکتبی که می توان گفت بر 
مرد می با شکل زند گی سّنتی و کاماًل نا آشنا با مؤّسسات نفتی و تجهیزات مربوط به آن، 
د رگیر تبعیض می شوند  و د ر مد تی اند ک، عناصر بومی شان را د ر حال غارت و نابود ی 
می یابند ؛ بنابراین تنوع فرهنگی و آمیختگی شکل های گوناگون زند گی د ر جنوب ایران و 
آمیزش آن ها با صنعت نفت و مسائل مربوط به آن، به د استان های این منطقه از کشور، 
سبکی ویژه بخشید ه است. هرچند  اکتشاف نفت را مهمترین عامل پیشرفت و د گرگونی 
مناطق نفت خیز تلقی می کرد ند ، نویسند گان از همان آغاز، ابعاد  منفی این صنعت را رصد  
می کرد ند  و به هزار زبان آن را فریاد  می زد ند ؛ آن ها د ر اغلب آثار د استانی خود ، به تخریب 
این ماد ة سیاه و  به واسطة  پنهان و آشکار آن  تبعات  طبیعت و محیط زیست منطقه و 
همچنین تبعیض های گسترد ه ای که د ر این مناطق بر مرد م بومی روا د اشته شد ه بود ، 

اشاره کرد ه اند  که د ر اد امه به تفصیل به آن خواهیم پرد اخت.
د ر این پژوهش برآنیم که به د و پرسش اصلی نقد  بوم گرا پاسخ د هیم؛ این پرسش ها 
به محیط زیست  و رویکرد ی نسبت  آثار د استانی د ر جنوب، چه د ید گاه  از: 1.  عبارتند  
د ارد ؟ و 2. محیط زیست و طبیعت د ر شکل گیری این آثار چه نقشی د اشته است؟ فرضیه 
پژوهش نیز این است که با توجه به توسعة صنعت نفت د ر جنوب ایران، آثار مخّرب نفت 

بر طبیعت، د ر اد بیات د استانی مکتب جنوب، منعکس شد ه است.
منابع  ابتد ا  د ر  است،  شد ه  استفاد ه  تحلیلی  توصیفی-  روش  از  که  تحقیق  این  د ر 
نویسند گان  د استانی  آثار  است؛ سپس  گرفته  قرار  مطالعه  مورد   د ّقت  به  بوم گرایی  نقد  
جنوب ایران با محوریت نفت، مطالعه و شواهد  بر اساس نقد  محیطی زیستی )نقد  بوم گرا( 

جمع آوری شد ه اند  و د ر نهایت، یافته ها بر پایة این نقد ، بررسی و تحلیل شد ه اند .
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پیشینة پژوهش
از نقطه نظرهای مختلفی بررسی  آثار د استانی مکتب جنوب د ر کتاب های زیاد ی و 
آن،  د ر  که  صاد قی شهپیر  رضا  از   )1397( د استان نویسی«  »اقلیم  نمونه  برای  شد ه اند ؛ 
انقالب اسالمی د ر  تا  انقالب مشروطه  تاریخی  ایران د ر محد ود ة  اقلیمی  د استان نویسی 
پنج حوزة اقلیمی مورد  تحلیل قرار گرفته است که یکی از حوزه های اصلی، د استان نویسی 
اقلیمی جنوب است؛ »د ریچة جنوبی« )1398( نوشتة کورش اسد ی و غالمرضا رضایی 
که د ر آن عالوه بر بررسی اد بیات جنوب و نقد  عنوان مکتب جنوب، به گزینش و نقد  
بهترین د استان های کوتاه  نویسند گان خوزستان پرد اخته اند ؛ کتاب ارزشمند  »از نفت تا 
د استان« از شبنم حاتم پور  که د ر سال 1399 منتشر شد ه است، تنها اثری است که به 
وضوح به تأثیر نفت بر اد بیات جنوب پرد اخته است؛ نویسند ه د ر این کتاب، با تأکید  بر 
مؤلّفه های اقتصاد ی و سیاسی، تأثیر نفت را بر جنوب و اد بیات جنوب ایران بررسی کرد ه 
است؛ اما د ر این کتاب هیچ نشانه ای از نقد  زیست محیطی اد بیات د استانی مکتب جنوب 
وجود  ند ارد ؛ د ر همین راستا مقالة »نقش صنعت نفت د ر ظهور سه نویسند ة صاحب سبک 
مکتب د استان نویسی جنوب« از سید مهد ی نوریان و شبنم حاتم پور )1393( تأثیر صنعت 
نفت را بر ظهور احمد  محمود ، صاد ق چوبک و ابراهیم گلستان بررسی کرد ه است؛ بر این 
مبنا تاکنون هیچ پژوهش مستقلی د ر مورد  نقش صنعت نفت د ر تخریب محیط زیست و 

طبیعت جنوب و اثرات آن بر زند گی انسان ها انجام نشد ه است.
)Ecocriticism( نقد  بوم گرا

با آغاز پیشرفت های روزافزون انسان د ر زمینه های علمی و تکنولوژی، اثرات مخرب 
د خالت های ناروای بشر د ر طبیعت و محیط زیست پیرامونش، بیش از پیش نمایان شد ؛ 
طوری که د ر یکی د و قرن اخیر، آثار د هشتناک تخریب محیط زیست و انواع آلود گی-های 
زیست محیطی و انقراض هزاران گونه گیاه و جانور، جهان را د ر لبة پرتگاه زیست محیطی 
قرار د اد ؛ انسان نوگرا با اند یشة »انسان محورانه«، خود  را مرکز و فرمانروای عالم د انست 
و تنها به رفاه خود  و بهره وری از منابع طبیعی اند یشید  و این نگاه ماد ی و سود جویانه 
از میانة قرن بیستم، د انشمند ان  به طبیعت، مقد ّمات بحران های کنونی را فراهم آورد . 
علوم مختلف به فکر یافتن راه های برون رفت از بحران های محیط زیستی برآمد ند ؛ انواع 
جنبش ها و سازمان ها به منظور حفظ محیط زیست به وجود  آمد . این جنبش را د ر فضای 
اد بیات د ر سال 1978 ویلیام روکرت د ر قالب رویکرد ی تازه به نقد  اد بی، به نام »نقد  
متن  نقد   و  نظاره  به  زیست محیطی  د ید گاهی  با  که  رویکرد ی  آورد ؛  وجود   به  بوم گرا« 
می نشیند ؛ د ر این راستا مطالعات بین رشته ای جد ید ی د ر حوزة اد بیات و محیط زیست 

بررسی آثار زیست محیطی صنعت نفت د ر د استان های جنوب ایران بر اساس نقد بوم گرایانه
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آغاز گرد ید  تا نقش پررنگ طبیعت را د ر زند گی انسان های متمد ّن یاد آور شود . از نظر 
لغوی اصطالح نقد  بوم گرا )Ecocriticism( از د و بخش eco وcriticism تشکیل شد ه 
است. )پارساپور، 1392: 88( این شیوة مطالعاتی نو می کوشد  تا بر هم کنش های انسان و 
محیط پیرامونش را به نقد  بکشد ؛ منتقد ان این عرصه از علم، اد راک آد می از حیات بکر 
را مطالعه می کنند  و خواهان فهم این نکته اند  که آیا مسائل نوین زیست محیطی بازتابی 
د قیق یا حتی عاطفی د ر فرهنگ عامة مرد م یا د ر اد بیات مد رن از خود  به جای گذاشته 
است یا خیر. )مود ود ی، 1390: 12- 13( د ر این نقد  »ضمن بررسی رابطة انسان با طبیعت 
د ر اد بیات، به چگونگی بازتاب مسائل زیست محیطی و پد ید ه های طبیعت د ر آثار اد بی، 
د ر د وره های تاریخی و مناطق مختلف جغرافیایی پرد اخته می شود  و نیز تالش می شود  
با این مطالعات، رویکرد های ناد رست فرهنگی به محیط زیست، اصالح و رویکرد های تازه 
)پارساپور، 1391:  تقویت شود «.  اد بی جد ید   آثار  بقای زمین است، د ر  اد امة  که الزمة 
8( منتقد ان زیست محیطی، هد ف عمد ة خود  را از میان برد ن تقابل انسان/ طبیعت یا 
فرهنگ/ طبیعت می د انند  و بر آنند  که نگاه انسان مد ارانه به جهان، مهم-ترین د لیل ایجاد  
بحران های زیست محیطی است. )عمارتی مقد م، 1387: 196( هرچند  همة انواع اد بی د ر 
 The( نقد  بوم گرا، مورد  توجه قرار می گیرند ، بررسی برخی ژانرها، نظیر فاجعه نوشت ها
د ر  همچنین  د ارند ؛  بیشتری  اهمیت  طبیعت نگاری  و   )Writing of the Disaster
اهمیت  از  د ارد ،  برجستگی  آن ها  د ر  محیط زیست  که  اقلیمی  رمان های  د استان،  حوزة 

باالیی برخورد ارند . )پارساپور، 1392: 102- 103( 
اد بیات د استانی جنوب ایران

عالوه بر شرایط و ویژگی های خاص اقلیمی از جمله گرما و شرجی، نخلستان و د ریا 
که بر قلم و نوع د استان نگاری و نگرش د استان نویسان جنوب اثر گذاشت، ورود  صنعت 
د استانی  مکتب  بر  انکارناپذیری  تأثیر  کرد ،  ایجاد   جنوب  اقلیم  د ر  که  تغییراتی  و  نفت 
اختالف  جنوب،  مکتب  به  جغرافیایی  مناطق  تعلّق  مورد   د ر  است.  د اشته  ایران  جنوب 
بوشهر  فارس،  خوزستان،  شامل  را  جنوب  مکتب  شیری  قهرمان  د ارد ؛  وجود   نظرهایی 
نام-گذاری   مورد   د ر  نیز  )شیری، 1387: 171( محمد علی سپانلو  هرمزگان می د اند .  و 
مکتب هایی که بر اساس شرایط اقلیمی تقسیم بند ی می کند ، د ر مقالة »د استان نویسی 
معاصر، مکتب ها و نسل هایش« د ر باب ویژگی های اد بیات د استانی ایران د ر جنوب غرب 
می نویسد : »د ر سال 1358 د ر بررسی د استان های چاپ شد ة آن سال ها، اصطالح مکتب 
خوزستان را پیشنهاد  کرد م. این اصطالح ناظر بود  بر ویژگی های مشترکی د ر کار گروهی 
از قصه نویسان که عمد تاً از خاستگاه مشترک آنان نشأت می گرفت. »محیط جنوب غربی 
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ایران، به خصوص بخش صنعتی آن که تضاد های جهان معاصر را یک جا کنار هم د ارد ، 
بهترین آزمایشگاه بود ه است، برای آزمون سبک نویسند گان رئالیست آمریکایی میان د و 
جنگ د ر یک فرم بومی و ایرانی. اقلیمی سوزان و وحشی که د ر آن شبح صنعتی عظیم، 
چشم اند از را مسد ود  کرد ه است. مجموعة متلّونی از بد وی-ترین طبایع تا تربیت  شد ه ترین 
واکنش های شهر نشینی... این ها همه به برخی از بهترین قصه نویسان معاصر ما فرصت 
د اد ه تا مکتب قصه نویسی خوزستان را پد ید  آورند ... ترکیب د ل پذیر مرارت و وحشت و 
پاک باختگی... می توان گفت که جغرافیا سبک آفرید ه است... و به خاطر همة این امتیازها 
به نظر من سهم نویسند گان جنوب ایران، نخست بچه های خوزستان و پس آنگاه، بچه های 
بناد ر جنوب غربی تا بند ر عباس، د ر قصه نویسی معاصر ما جانشین ناپذیر است. فرایافت 
مکتب خوزستان بعد ها د ر نوشته های د یگران گاه به شکل »مکتب جنوب« و گاه به قیافة 
»اد بیات اقلیمی« ظهور کرد .« )سپانلو، 1376: 62( وی د ر اد امه، صاد ق چوبک، ابراهیم 
گلستان و ناصر تقوایی را پد ران مکتب خوزستان می نامد . نوریان و حاتم پور، ویژگی های 
د ر  د رون گرایی  و  سیاست گرایی  ناتورالیسم،  رئالیسم،  را  جنوب  د استان-نویسی  مکتب 

روایت می د انند . )نوریان و حاتم پور، 1393: 213(
)Petrofiction( اد بیات نفتی یا پتروفیکشن

اصطالح پتروفیکشن از د و واژة »پترو« به معنی نفت و »فیکشن« به معنی د استان 
را گویا  این اصطالح  اصلی است؛  نفت، پس زمینة  این د استان ها  ساخته شد ه است؛ د ر 
اولین بار »آمیتاف گوش« د ر مروری که بر رمان »عبد الرحمان مونیف« نوشت به کار برد ه 
است. )سمی، 1398: 196( عالوه بر رمان عبد الرحمان منیف،  رمان های »نفت بر سطح 
آب« از هلوی هابیال و »عشق د ر روزگار نفت« از نوال سعد اوی را می توان پتروفیکشن 
نامید . »شاید  بتوان گفت که پتروفیکشن ممکن است به سهولت به ابزار کار مفید ی برای 
کشورهای قد رتمند  یا بهتر است بگوییم شرکت های قد رتمند  و صاحبانشان تبد یل شود ؛ 
ارائة د نیایی سترون و تباه شد ه د ر نتیجة استفاد ه از سوخت فسیلی و توصیف ما به عنوان 
قربانیان د ست و پا بستة این نوع توسعة ویرانگر.« )سمی، 1398: 196( برخی منتقد ان 
معتقد ند  د ر ایران پتروفیکشن به معنای واقعی اش نوشته نشد ه است؛ اما د ر این مبحث 
ما سعی خواهیم کرد  با بررسی د قیق آثار د استانی جنوب ایران، پاسخ روشنی برای این 
مسأله بیابیم؛ ورود  صنعت نفت به جنوب ایران به ویژه خوزستان، به مرور زمان زمین های 
بزرگران را خشک و ابرها را عقیم کرد ه است. آلود گی نفت هم به زمین و هم د ریا رسید ه و 
برزگران که از این امر، هیچ عاید شان نشد ه، برای یافتن کار، آوارة د یارهای د یگر شد ه اند ؛ 
این  بر فقر، قحطی و خشکسالی د ر  تأثیر مستقیمی  آلود گی زمین،  پس می توان گفت 
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منطقه د اشته است و این مسائل هرگز از نگاه تیزبین نویسند گان جنوب، پنهان نماند ه 
است؛ د ر بین د استان نویسان جنوب، احمد  محمود ، منیرو روانی پور، ابراهیم د مشناس، 
مسعود  میناوی، محمد رضا صفد ری، فرهاد  کشوری و بهرام حید ری بیش از د یگران به 
مسألة ورود  صنعت نفت به منطقه و آسیب های ناشی از آن، د ر د استان هایشان نوشته اند  
ابراهیم د مشناس حساسّیت ویژه ای  و به نظر می رسد  احمد  محمود ، منیرو روانی پور و 
نسبت به آسیب های زیست-محیطی این امر د ر جنوب ایران د اشته اند ؛ د ر زیر به بررسی 
آثاری که د ر آن ها پرد اختن به عوارض صنعت نفت برجستگی د ارد ، نقد  و بررسی شد ه 

است.
احمد   از  ما«  کوتاه »شهر کوچک  د استان  زمینه،  این  د ر  آثار  برجسته ترین  از  یکی 
محمود  است؛ احمد  محمود  د ر این د استان از زبان یک کود ک، به روشنی نابود ی طبیعت 
جنوب را برای برپایی د کل های نفتی توصیف می کند ؛ د استان شهر کوچک ما، ریتمی تند  
د ارد ؛ همچون ریتم صنعتی که همة مظاهر زند گی آد میان را د ر هم می ریزد ؛ بی آن که 
جایگزین مناسبی برای آن بیابد . با کشف نفت، صاحبان و مأموران شرکت نفت، به شهر 
ویران می کنند   بولد وزر  با  را  قطع می کنند ، خانه ها  را  نخل ها  کوچک هجوم می آورند ، 
قربانی شد ن طبیعت  بیرون می رانند . نخل هایی که می افتند ،  از خانه هاشان  را  و مرد م 
شکوهمند  جنوب را برای شکل-گیری بهره کشی نوین از مرد م، به نمایش می گذراند . »د ر 
»شهر کوچک ما«، کود ک شاهد  ماجراها، با حسرت به د گرگون هایی می نگرد  که مانند  
زخمی به مرور همة شهر را فرا می گیرند . وقتی النة کبوتر هایش ویران می شود ، یاد ها و 

آرزوهای عزیز اوست که از د ست می روند .« )میرعابد ینی، 1387: 568(
بر  نفت  صنعت  تأثیر  زیست محیطی،  نقد   توجه  با  شد   خواهد   سعی  مقاله  این  د ر 
طبیعت و انسان ها و انعکاس آن د ر اد بیات د استانی مکتب جنوب و د ر نهایت شکل گیری 
د استان ها بررسی  شود ؛ به جای بررسی جد اگانة هر اثر، نقد  را بر اساس انعکاس اثرات 
مخّرب زیست محیطی صنعت نفت د ر د استان ها و اشارات نویسند گان به هر مؤلفه پیش 

خواهیم برد .
صنعت نفت و اثرات زیست محیطی آن

اگرچه اکتشاف نفت از نظر اقتصاد ی باعث رشد  کشورهای ذی نفع می شود ، مشکالت 
محیط زیستی ناشی از آن، چنان غیرقابل کنترل است که گاهی باعث تخلیة کامل سکنة 
د ریا  و  د ر خشکی  نفتی  فعالیت های  اثرات محیط زیستی  برخی  بومی منطقه می گرد د . 
از پرواز هلیکوپتر و هواپیما و سر  و  صد ای کارخانه ها  از: آلود گی صوتی ناشی  عبارتند  
و واحد های جنبی، آلود گی های هوا د ر اثر سوزاند ن گازهای تفکیکی د ر مشعل، انتشار 
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گاز سولفید  هید روژن و رها شد ن ترکیبات هید روکربنی سبک از مخازن ذخیره، آلود گی 
خاک منطقه د ر اثر ریخت و پاش مواد  نفتی و رهاسازی پساب نفتی که باعث تهد ید  حیات 
انسان ها، پرند گان و گیاهان می شود ؛ آلود گی آب د ریا ناشی از افزایش روغن و پساب های 
صنعتی که باعث تهد ید  جانوران و گیاهان آبزی و کاهش ارزش ژنتیکی و تنوع زیستی 
جانوران می گرد د . )جعفری و لطفی جالل آباد ی، 1383: 59( اثرات سّمی پسماند ها به د و 
د ستة سرطان زا و غیرسرطان زا تقسیم می شود . مواد  سرطان زا، باعث رشد  و تقسیمات 
غیرعاد ی و غیرقابل کنترل سلول ها شد ه و غد د  سرطانی را ایجاد  یا تحریک می کند . مواد  
ایجاد   غیره  و  یاد گیری  آسیب عصبی، مشکالت  آسیب عضو،  اثراتی چون  غیرسرطان زا 
می کنند . )هان د یوای، 1395: 71( بر همین اساس، برابر استاند ارد هاي زیست محیطی 
جهانی، اجازة تأسیس و احد اث پاالیشگاه ها د ر محد ود ة مناطق مسکونی شهر و بد ون 
انجام مطالعات زیست محیطی و تأیید  آن توسط سازمان حفاظت از محیط زیست مجاز 
نیست. نفت و تکنولوژی که زایید ة فعالیت انسان است، عالوه بر تأثیر بر طبیعت، متقابل 
بر انسان نیز تأثیر می گذارد  و باعث وارد  شد ن زیان-های بی شماری بر زند گی انسان ها 
می شود ؛ از جمله: آوارگی و مهاجرت، بیماری و مرگ  و  میر، بیکاری و انزوا، آشفتگی و 

تشویش ذهن، اختالل د ر حافظه و تخیل و... .

2- بحث و بررسی
انعکاس اثرات زیست محیطی استخراج نفت د ر اد بیات د استانی جنوب ایران

2-1- آلود گی خاک و نابود ی پوشش گیاهی
هنگامی که نفت د ر جریان عملیات حفاری بر خاک سرازیر می کند ، از راه های گوناگون 
بر ساختار خاک اثر می گذارد ؛ اولین اثراتی که پخش مواد  نفتی یا نفوذ گازهای طبیعی 
د ر خاک می گذارد ، جایگزین شد ن هوای خاک با گازهای مذکور و به وجود  آمد ن یک 
محیط بی هوازی است که نهایتاً منجر به نابود ی پوشش گیاهی خواهد  شد . )زراعی، ویسه 
و صفاپور، 1390: 6( احمد  محمود  د ر د استان »شهر کوچک ما« به پد ید ة استخراج نفت 
که باعث آلود گی خاک و زمین های شهرشان شد ه، پرد اخته است: »حاال تمام خیابان های 
شهر کوچک ما، رنگ نفت گرفته بود . هرجا که نگاه می کرد ی، نقش آج الستیک ماشین 

بود  که رو خاک ور آمد ة آغشته به نفت خیابان ها نشسته بود .« )محمود ، 1387: 113(
»... از خانه که زد م بیرون، آن طرف رود خانه پید ا بود  که از نخل های انبوه سیاهی 
جا  به  جا  ما،  خانه های  کنار  مید انگاهی  تو  و  بود   رود خانه شکسته  تو  ماه  نور  و  می زد  
تنه های نخل کوت شد ه بود  که روز بعد ، هژد ه چرخه ها، همراه عمله ها آمد ند  و بارشان 
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کرد ند  و بعد ، یک هفته طول کشید  تا مید انگاهی را شن و ماسه ریختند  و نفت پاشید ند . 
نفت تازه زیر آفتاب د اغ، برق می زد  و بخار می کرد . همه جا را بوی نفت گرفته بود ...« 

)محمود ، 1387: 108- 109(
»حاال ماسه ها، نفت را مکید ه بود ند  و زمین خشک شد ه بود  و باد  که می آمد ، خاک 
باال می برد  و پخش می-کرد  و پای د یوارها و چینه های گلی، خاک  را  زرد  مید انگاهی 
قهوه ای جمع شد ه بود  و مد  که می شد  و آب می افتد  تو شاخه های نخلستان، سطح آب، 

انگار که رنگین کمان، بنفش می زد  و زرد  و قرمز و .... .« )محمود ، 1387: 109(
احمد  محمود  د ر این د استان به تناوب از زبان کود ک بومی به نابود ی پوشش گیاهی 
بر ویرانی نخلستان هاشان می موید : »بامد اد  یک روز گرم  و  اشاره می کند   پیرامون شان 
تابستان آمد ند  با تبر به جان نخل های بلند مرتبه... هر بار که د ار بلند  د رختی با برگ های 
سر نیزه ای تو د ر هم و غبار گرفته از بُن جد ا می شد  و فضا را می شکافت و با خش خش 
تا غبار شاخه ها و برگ ها  بسیار نقش زمین می شد ، »هو« می کشید یم و می د وید یم و 
بنشیند ، خارک های سبز نرسید ه و لند وک های لرزان گنجشک ها را، که متالشی می شد ، 
چپو کرد ه بود یم... و با حسرت نگاه شان کرد ه بود یم که نخلستان پشت خانة ما از سایه 

تهی می شد  و تنه های نخل رو هم انبار می شد .« )محمود ، 1387: 112(
با تبرهای  »صد  نفر بود ند ، صد  و پنجاه نفر بود ند  که صبح علی الطلوع آمد ه بود ند  
سنگین، و غروب که شد ه بود ، انگار که پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبود ه است.« 

)محمود ، 1387: 107 – 108(
اشاره می کند : »از  برد ن نخل ها  بین  از  به  نیز  احمد  محمود  د ر رمان »همسایه ها« 
وقتی که آمد ند  و نخل های پشت خانة ما را برید ند  و شاخه های آب را پر کرد ند ، کار آفاق 
ند اریم.«  پناهگاهی  د یگه  ذلیل شون کنه  د اد ... خد ا  از د ست  را  پناهگاهش  سخت شد . 

)محمود ، 1357: 32(
د ر رمان »سرود  مرد گاِن« فرهاد  کشوری، د ر مورد  تأثیر نفت بر د رخت های بلوط د ر 
کوه های مسجد  سلیمان، چنین می-خوانیم: »رفت پای تپه ایستاد . جایی که روزگاری 
وقتی  نبود ه.  د رختی  وقت  هیچ  انگار  و  بود   شد ه  ریشه کن  حاال  و  بود   بلوطی  د رخت 
بود  د رخِت خشکید ه را کند ه اند ... چند  کارگر تنة خشکید ة د رخت را  بود ، د ید ه  آمد ه 
می کشید ند  و نمی د انستند  که بخشی از خاطرات ماند نی را بر زمین می کشند  و می برند .« 

)کشوری، 1392: 336(
بر  نفت  استخراج  بی شمار  آسیب های  به  غرق«  »اهل  رمان  د ر  نیز  روانی پور  منیرو 
از  را د ور می د ید ، د ور  اشاره می کند : »مه جمال همه چیز  از جمله خاک  محیط زیست 
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پریان د ریایی و د ور از آبی د ریا؛ هجوم حرکت و صد ا به ذهن مه جمال!... آه چه چیزهای 
سختی د ر روی زمین وجود  د ارد . زمین زخمی بود ؛ زخمی و آشفته، انگار کسی یقه او را 

گرفته باشد  و او را تا نهایت مرگ زد ه باشد ...« )روانی پور، 1384: 163(
2-2- آلود گی هوا

احمد  محمود  د ر »آسمان  آبی د ز« د ر مورد   آلود گی هوای منطقه، ناشی از صنعت 
نفت این گونه می نویسد : »آسمان، شب که از نیمه می گذشت، صاف بود ، شفاف بود ، با 
هزاران و هزاران و هزاران ستارة د رخشان... و حاال باالی سر علی رضا، همه مه بود  و ابرهای 
عقیم و بره   بره بود  که هوا را سنگین می کرد  و بوی گاز و نفت بود ... .« )محمود ، 1387: 

)50
»شعله های رقصند ة د ود کش های بلند   کوره های نفت، گله  به  گله آسمان سیاه را رنگ 

خون زد ه بود .« )محمود ، 1387: 78(
»تو حیاط سکوت بود  و سرما بود  و آسمان قیراند ود  بود  و ...« )محمود ، 1378: 82(

احمد  محمود  د ر د استان »وقتی تنها هستم، نه« نیز به آلود گی هوا د ر اثر نفت چنین 
اشاره می کند : »حاال نفس د رختان برید ه بود  و نفس باد  برید ه بود  و چشم من رو هم بود  

و بوی شهر تو د ماغم بود .« )محمود ، 1387: 136( 
»د ود کش های کارخانه ها د ر متن الجورد ی آسمان نشسته بود ند  و کوره های بلند  و 
تیره رنگ، جابه جا از د ل زمین بیرون زد ه بود  و د ود  تیره که از د هانه هاشان بیرون می زد  

این جا و آن جا سایه می اند اخت...« )محمود ، 1387: 134(
»پیج د وم را که پشت سر گذاشتیم هیوالی ورم کرد ة شهر بود  که زیر د ود  نازکی خفته 

بود .« )محمود ، 1387: 135(
»لوله های عظیم کوره های نفت پزی د ل آسمان را شکافته است و آتشی که از باالیشان 
بیرون می زند  سیاهی شب را از هم می د رد  و رنگ کد ری روی مخزن های سفید  که مثل 

غول های پای د ر زنجیر کنار هم صف کشید ه اند ، می پاشد .« )محمود ، 1393: 102(
روانی پور نیز د ر رمان اهل غرق د ربارة آلود گی هوا د ر اثر عملیات استخراج نفت، چنین 
می نویسد : »مه خاکستری رنگی که روی د ریا ایستاد ه بود  و معلوم نبود  از د ود  قلیان های 
همیشه روشن آباد ی است یا از د ود کش کشتی های نفتی که د ر د ور د ست، شب و روز 

می نالید ند ، د ل مرد م را به غصه می نشاند .« )روانی پور، 1384: 303(
مسعود  میناوی نیز د ر د استان »تلنگر رویایی خلخال د ر سکوت بند ر«، به بوی نفت 
و آزرد گی گلو د ر هوای آلود ة نمناک اشاره می کند : »د ر نقطه ای د ور د ر آسمان شهر، 
ستون د ود  را د ید م که از برج عظیم »کت کراکر« د مید ه شد ه بود  و یک جا ماند ه بود  
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وسط آسمان. باد  نبود  که د ود ها را براند  و انباشتگی د ود ها گلة رام فیل ها را می ماند  د ر 
چمن زار صاف و پاک آسمان تابستانی. هوا شرجی و نم د ار بود  و بوی د ریا و نفت می د اد  

و گلو را می آزرد .« )میناوی، 1390: 50(
د ر رمان »اللی« اثر بهرام حید ری نیز از آلود گی های ناشی از ترد ّد  ماشین های سنگین 
شرکت نفت، سخن گفته می شود : »معلوم بود  که عبور این ماشین ها یعنی چه... د یوارهای 
خاک به زود ی می رسید  و بر سرشان خراب می شد . خاک که د ر تابستان بسیار نرم و 
و می چسبید ... پس هر شب عبور  بینی می رفت  و  و حلق و چشم  به گوش  و  بود   ریز 
ماشین های چاه از این نقطة میان بُر، سهمی از خاک به مرد م می د اد .« )حید ری، 1358: 

)16
به  سال«،  همان  »تابستان  کتاب  از  بعد «  »روز  کوتاه  د استان  د ر  نیز  تقوایی  ناصر 
آلود گی هوا د ر اثر مواد  پاالیشگاه های آباد ان چنین می نویسد : »صبح پر از بوی برشتة نان 

بود  و بوی َگند  پاالیشگاه.« )تقوایی، 1348: 11(
فرهاد  کشوری که د ر رمان »سرود  مرد گان« به روید اد  کشف نفت توسط انگلیسی ها 
آلود گی هوا  بر  نفت  تأثیر  به  بارها  رمان،  ابتد ای  از همان  د ر مسجد سلیمان می پرد ازد ، 
اشاره می کند : »نرسید ه به چشمة نفتی از اسب پیاد ه شد ، بی هیچ ناراحتی از بوی بد  و 
سرگیجه آور نفت، رفت کنار چشمه، کمر خم کرد  و انگشت زد  توی چشمة نفتی، قامت 

راست کرد  و خیره شد  به انگشت نفتی اش.« )کشوری، 1392: 4(
)کشوری،  می زنه.«  بهم  را  حالم  بد ش  بوی  می شم  رد   که  نفتی  جلِو چشمة  از   ...«

)10 :1392
»به د رخت بلوط نگاه کرد  و بعد  نگاهش از راهی که سال ها پا بر آن گذاشته بود ، رفت 

باال. روی تپه د ود  به هوا چنگ می-اند اخت.« )کشوری، 1392: 201(
»با غیظ از یاد گار رو گرد اند  و نگاه کرد  به د ود ی که از سوختن نفت پشت چاه باال 
می زد  و نرمه باد ی بازی گوشانه د ود  را به سوی نمره یک می راند .. ماند نی بوی نامطبوع 

گوگرد  چاه را د ر سینه فرو برد .« )کشوری، 1392: 354(
2-3- آلود گی آب

د ر مناطق نفت خیز جنوب، نفت و فرآورد ه هایش باعث آلود گی آب ها می شود  و بر 
اثر آن، چرخة اکوسیستمی آب نیز آسیب می بیند ؛ این امر باعث نابود ی برخی گونه ها و 
مرگ ومیر گسترد ة آبزیان می شود  و د ر پی آن، بومی ها همواره برای برگرد اند ن شرایط 
به قبل از ورود  تکنولوژی تالش می کنند . احمد  محمود  د ر د استان »شهر کوچک ما« به 
آلود گی آب د ر اثر استخراج نفت این گونه می نویسد : »َمد  که می شد  و آب می افتاد  تو 
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شاخه های نخلستان، سطح آب، انگار که رنگین کمان، بنفش می زد  و زرد  و قرمز و...« 
)محمود ، 1387: 109(

روانی پور نیز د ر رمان نفتی- د ریایی اهل غرق، به قیرآلود  بود ن د ریا بعد  از ورود  شرکت 
بازی نمی کرد ند .  به روستای جفره می نویسد : »بچه ها د یگر کنار ساحل  استخراج نفت 
گاهی اگر از سر بی احتیاطی بچه ای هوس د ریا می کرد ، با پاهای قیری و شکاف خورد ه از 

شیشه خرد ه ها، گریان به خانه وامی گشت.« )روانی پور، 1384: 303(
»حال و هوای د ریا غریب بود ، رنگ خاکستری و گل آلود ش، موج های تنبل و ریزی 
که به کند ی می آمد ند  و روی ماسه ها پخش می شد ند ، ماهی های مرد ة ریز و د رشتی 
که از د ریا بر می آمد ، شلیوهای به قیر آغشته که ماسه ها را سیاه کرد ه بود ، همه نشان از 
تسلیم د ریایی بود  که روزگاری موج هایش تا ستاره ها می رسید . د ریا انگار یاغی پیری که 
برنویش را زمین بگذارد  و ُکند  و آهسته از د امنة کوه پایین بیاید ، می نالید .« )روانی پور، 

)303 :1384
و  آب  آلود گی  به  نیز  کنیزو  مجموعة  از  مهربان«  مانای  »مانا،  د استان  د ر  روانی پور 
آزرد گی طبیعت از فعالیت های انسان اشاره می کند : »یکی از آبی ها لرزش گرفته بود  و 
د اشت از تب می ُمرد . البه الی موهای آبی اش قیری بود ، تنش بوی نفت می د اد  و خس-

خس نفس می کشید ، چشماش نیمه باز بود  و نمی شد  نگاهش کنی، اگر نگاه می کرد ی، 
اگر آن چشمان د و نیمه  باز و نفتی را می-د ید ی، بغض ات می ترکید ... بوی نفت همه جا 
پیچید ه بود  و خاطرة د ریا آرام آرام د ر ذهن آبی ها گم می شد .« )روانی پور، 1367: 102(
نسیم خاکسار د ر د استان »خوب مثل هوا« از مجموعة نان و گل به گند ید گی شط 
و بوی متعّفن  آن د ر اثر آلود گی های نفتی اشاره می کند : »اکنون شط د ر د ست راستش 
بود ، مثل سیبی که پوستش گند ید ه باشد . د ر حاشیه هایش، نزد یک به ساحل، بوی غلیظ 
و متعّفنی بلند  بود . اما وسطش هنوز پاک و منزه بود . مهربان و وحشی.« )خاکسار، 1357: 

)32
ابراهیم د مشناس د ر رمان آتش َزند ان، د ر مورد  سرایت آلود گی آب به آبزیان چنین 
می نویسد : »... به لطف صنعت برتر خور موسی، ماهی ها هفتاد  و پنج د رصد  جیوه د ارند ...« 

)د مشناس، 1396: 716(
مسعود  میناوی نیز د ر د استان »تلنگر رویایی خلخال د ر سکوت بند ر« به آلود گی د ریا 
اشاره می کند : »د ست راستم د ریا بود  که زیر هوای تابستان، رگه های نفت کد رش کرد ه 
بود  و بوی زهم ماهی و شرجی می د اد . هوا گرم و ُهرم آفتاب روی گرد ه ام بود . د ریا انگار 

نفس می کشید  و نفسش د َم د اشت و سنگین بود .« )میناوی، 1390: 41(

بررسی آثار زیست محیطی صنعت نفت د ر د استان های جنوب ایران بر اساس نقد بوم گرایانه
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2-4- خشکسالی، قحطی، افزایش فقر، بیکاری و تبعیض
زند گی  بر  ناخود آگاه  می کند ،  وارد   جنوب  محیط زیست  به  نفت  که  آسیب هایی 
انسان های منطقه نیز تأثیر می گذارد ؛ آلود گی ها به زمین های کشاورزی آسیب می رساند  
شکل  طبیعی ترین  به  خوزستانی  نویسند گان  می شوند .  بیکار  مرد م  از  زیاد ی  تعد اد   و 
به  که  د ر سرزمینی  د استانی  کاماًل  د ر شکلی  را  مد رنیسم  و  سّنت  میان  تقابل  ممکن، 
کرد ه اند ؛  روایت  ند اشت،  تیز  و  تند   چنان  مد رنیسمی  برای  محکمی  پایه های  هیچ وجه 
احمد  محمود  د ر د استان »د ریا هنوز آرام است«، بالفاصله پس از توصیف لوله های نفت 
و هوای مرگ آور، از رنج بیکاری مرد م مناطق نفتی و غم فرزند انی که پد ران شان برای 
یافتن کار ناچار به غربت می روند  و تنهایشان می گذراند ، می گوید : »آخر عمری و د وری 
پسر؟ من از بچه ها بد ترم... برای این که د یگه طاقت ند ارم... ولی چه می تونیم بکنیم؟... 
سه ماه بیکار د اشت د ق می کرد ، نصف گوشتش آب شد ه بود ، از روی من شرم می کرد .« 

)محمود ، 1393: 97(
»چه می تونسیم بکنیم؟... قرض تا خرخره رسید ه...« )محمود ، 1393: 97(

د ر این د استان ها، نفت برای مرد م جنوب، نه تنها ارمغانی ند اشته است، رها شد ن شهر 
به حال خود ، اوضاع را غیر قابل تحمل تر نیز کرد ه است؛ خیابان های شهر پر از خاک و 
لجن است؛ شهر بی هیچ امکانات رفاهی برای مرد م عاد ی رها شد ه است؛ اتوبوس قراضه 
است، جاد ه خاکی است و جوی های آب گند ید ه است: »آفتاب به شد ّت می تابد  و روشنی 
خیره  کنند ه همه جا پهن شد ه است. تنها سایة شاخ و برگ نخل هایی که این جا و آن جا 
کنار جوی آب گند ید ه و کوچه سبز شد ه است، روی زمین افتاد ه است.« )محمود ، 1393: 

)98
»خاک های گرم و شوره زد ه، کف و روی پاها و الی پنجه های بچه ها را می سوزاند ...« 

)محمود ، 1393: 98(
ساکنان مناطق نفتی که سهمی از شرکت های متعد ّد  نفتی د ر منطقة مسکونی شان 
ند ارند ، ناچار می شوند  برای یافتن کار و گذران زند گی، عازم کشورهای حوزة خلیج  فارس 
را  ناخود آگاه ذهن مخاطب  و  آن ها می پرد ازد   کاری  توصیف محیط  به  نویسند ه  شوند ؛ 
د رگیر مقایسه کشورهای مبد أ و مقصد  می کند : »...د رست مثل بند ر خود مون می مونه 
ولی چرا اون جا کار نیس؟ مغزش خسته شد ه؛ اما هنوز د لیلی پید ا نکرد ه است.« )محمود ، 

)115 :1393
کارگران ایرانی د ر کشورهای عرب همسایه، د ر د یار غربت برای لقمه نانی هر حقارتی 
را تحّمل می کنند : »بیچاره ها باید  مثه خر کار کنید ؛ و ااّل با تی پا می ند ازمتون بیرون.« 
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)محمود ، 1393: 118(
»احمق ها! این جا به جز کار هیچ چیز د یگری نیست؛ نباید  حتی سرتان را بخارید ... 
پس از آن صد ای برخورد  چوب د ستی کیسان  با گوشت بد ن کارگران بلند  می شود .« 

)محمود ، 1393: 18(
احمد  محمود  د ر رمان همسایه ها نیز به همین موضوع اشاره می کند ؛ پد ر خالد  وقتی 
از رنج کار همراه با حقارت د ر کویت تعریف می کند ، می گوید : »ما آن جا نوکر عرب ها 

هستیم و عرب ها نوکر فرنگی ها.« )محمود ، 1357: 124(
د ر د استان کوتاه »آسمان آبی د ز« احمد  محمود ، شرکت نفت برای بر آورد ن نیازهای 
صنعتی کشور، ساختمان می سازد ؛ اما به سرنوشت روستاییان توجهی ند ارد  و به فکر تأمین 
کار کشاورزی روستاییان د ر مکان د یگری نیست تا آن ها آوارة شهر نشوند ؛ روستاییان که 
زند گی شان با زمین و طبیعت پیوند  د ارد ، با تأسیس صنایع نفتی، از خاک کند ه  شد ه اند  

و همین ها باعث بیماری، آوارگی و قحطی شد ه است. )محمود ، 1387: 37(
د ر رمان آتش زند اِن ابراهیم د مشناس، اسماعیل که همراه پد رش از جنوب به خراسان 
سفر کرد ه، قصد  د ارد  به عموی بیمارش د ر خراسان خون اهد ا کند ؛ اسماعیل به کنایه 
خون خود  را آلود ه به نفت می د اند  و د ر اد امه، د خترعموی خراسانی اش به کنایه می گوید : 
»ببخشید  کار ما شد ه خون مکید ن.« )د مشناس، 1396: 662( که می تواند  اشاره به توزیع 
از نفت سرزمین اش:  باشد  و بی بهره ماند ن خوزستان  ایران  امکانات د ر شهرهای  نابرابر 
»سر چرخاند م به کیسة سیاه نگاه کرد م، انگار نفت خام که الی سنگ و خاک نشت کند  

و احیاناً زیر آفتاب بد رخشد .« )د مشناس، 1396: 662(
د مشناس د ر بخش د یگر رمان چنین نگاشته است: »با عمو رو بوسی کرد م و با صد ای 
تو  گفت:  د رآمد   مرتیکه  خد متم!  د ر  مو  خواستی،  خون  کیسة  هرچند   کا!  گفتم:  بلند  
رگ های شما نفت جاریه.« اسماعیل می گوید : »نفت و خون ما هر د و یک قیمت د ارند .« 

)د مشناس، 1396: 665(
د ر این رمان، قباد  براد ر خراسانی اسماعیل، اد بیات فارسی را از آِن خراسان می د اند  
و معتقد  است جنوب د ر پانزد ه قرن اخیر هیچ کاری نکرد ه است؛ اما اسماعیل می گوید : 
قباد ، اد بیات این پنجاه و چند  ساله را به این د لیل که بوی نفت می د هد ، نمی پذیرد  و 
چنین اد امه می د هد : »همیشة خد ا که اد بیات نمی تواند  بوی قند  و گالب بد هد ، تا بنگاله 
هم برود . توی بند رگاه ماهشهر، نفت و شکر با هم پمپاژ می شود . آد م باید  توی خانة نیین 
باشد  تا از اد بیات نفتی خوشش نیاید ... این اد بیات نفرین شد ه اگر نفتی باشد ، از نفتی 
است که زیر پایمان جوشید ه؛ عروضی نیست که از میان بانگ جرس شتران و از چکاچک 

بررسی آثار زیست محیطی صنعت نفت د ر د استان های جنوب ایران بر اساس نقد بوم گرایانه
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شمشیر به این خاک آمد ه باشد .« )د مشناس، 1396: 662- 670(
قباد  آذرآیین د ر د استان »خاکستر« از مجموعة روزگار شاد  و ناشاد  محلة نفت آباد ، از 
فقر و بیکاری مرد م مسجد سلیمان پس از ورود  صنعت نفت می گوید  و ماد ری که پسرش 
را به خاطر فقر و ند اری و کار نکرد ن، مسموم می کند  و می کشد : »می گفتم: خب، مار 
که نزد ه زیر زانوهات، برو یک شهر د یگر، یک والیت د یگر، مثل هزاران د یگر که پشت 
کرد ه اند  به این شهر و حال و روزشان هم خوب شد ه. گفتم خد ا از این شهر برگشته ماد ر، 
روزگاری د اشت برای خود ش، خرج د نیا را می د اد  یک زمانی، حاال مرد م خود ش، به نان 
شب محتاج اند . آن هایی که د ست و پایی د اشتند ، جان شان را برد اشتند  و رفتند  آوارة 

وطن شد ند .« )آذرآیین، 1397: 81(
زمین های  و آب، جذب  از طریق خاک  نفتی  از صنایع  ناشی  مواد  شیمیایی  و  نفت 
نیز  قحطی  و  کشاورزی  محصوالت  کاهش  به  ناگزیر  تأثیرات  این  و  می شود   کشاورزی 
زمین  خالو،  ِقحط  »سال  می نویسد :  سیاسنبو  کتاب  د ر  صفد ری  محمد رضا  می انجامد ؛ 
یخ زد ه و بازیارها همه اومد ن تو شرکت، راه پس و پیش هم ند ارن.« )صفد ری، 1368: 34(
برزگر است و خشکی زمین، زمین گیرش کرد ه  است...  »از حرف هایش فهمید م که 

بی  آبی، قحطی، گرسنگی، لُخت و لیشی...«  )محمود ، 1378: 16(
احمد  محمود  د ر د استان کوتاه »د ر راه« به کنایه، لوله های نفت را به زالویی تشبیه 
می کند  که رگ های زمین را می مکد  و باعث خشکی زمین می شود : »پارسال سال قحطی 
بود ، سال سیاهی بود ، سال خشکی بود ... و نیش تشنة لوله های فلزی، مثل زالو رگ های 

زمین را می مکید .« )محمود ، 1387: 127(
از  است  اهل شوش  زبان شخصی که  از  زند ان  آتش  رمان  د ر  نیز  د مشناس  ابراهیم 
بر خشکی  نفت  استخراج  تأثیر  به  و  استخراج نفت خوزستان می گوید   از  طبیعت پیش 
زمین ها اشاره می کند : »...زمانی که خوزستان، فقط خوزستان نبود ، خوزستان خوشبخت 
بود  و زمینش، جگر زلیخا نبود ، سرسبز بود  و جنگل د اشت، مثل شمال. جنگلش شیر 
د اشت، هوایش مثل حاال منقلی و تنوری نبود ...« )د مشناس، 1396: 293( نویسند ه د ر 
اد امه به ورود  انگلیسی ها به جنوب ایران برای برد ن سنگ سیاه اشاره می کند  و این که از 
همان زمان، خوشی و سالمتی و ... رخت بر می بند د ؛ د ر خالل متن، می توان به وضوح به 
آثار مخّرب استخراج بی رویة نفت بر محیط زیست و طبیعت پی برد : »... د استان تازه شروع 
می آید ...  می شود . سیالب  پل شوشتر شکسته  می میرد ،  ملخ  و  مور  مثل  آد م  می شود ، 
طلسم شکسته شد ه بود ، جنگ بود ، بیماری بود ، خونریزی بود ، مگر نه تا همین د یروز و 

پریروز بود ؟... رستم گفت: عجب سنگی بود ه!« )د مشناس، 1396: 259- 296(
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2-5- ویرانی خانه ها و مهاجرت پرند گان و حیوانات
د ر د استان »شهر کوچک ما«، د ولت کم کم از اهالی منطقه می خواهد  که خانه هایشان 
را ترک کنند ؛ زیرا آن ها برای توسعة تأسیسات نفتی، می بایست خانه های مرد م را ویران 
می شوند :  آواره  خانگی  حیوانات  و  پرند گان  و  آد م ها  خانه ها،  ویران شد ن  با  می کرد ند ؛ 
»خد ا ذلیل شون کنه که د یگه... د یگه پناهی ند اریم... که نخل ها را برید ه بود ند  و شاخه ها 

)ی آب( را پر کرد ه بود ند ... .« )محمود ، 1387: 111(
د ر رمان اهل غرق، آفت نفت به خاطر آلود ه کرد ن آب و زمین و ایجاد  نا امنی، کم کم 
مرد م آباد ی را به مهاجرت وا می د ارد ؛ اثر نفت د ر د ریا نیز باعث فرار و مهاجرت برخی 
موجود ات زند ه و یا مرگ آن ها می شود ؛ گویی د ریا تسلیم انسان و تکنولوژی شد ه است: 
»جهان سر آرامش ند اشت. آفت نفت که مرد م را از آباد ی های باال فراری د اد ه بود ، مرد می 
که بارو بنه خود  را برد اشته بود ند  و اطراف جفره د ر کپرهای خود  به انتظار تمام شد ن 

نفت چاه ها روز را شب می کرد ند ، به جفره هم رسید .« )روانی پور، 1384: 293(
»زایر که روزگاری د وست می د اشت آباد ی به تمام جهان وصل شود ، خسته از هجوم 
صد اها و خبر، نیمه شبی د ر خواب صد ای شیهه اسب سفید  را شنید ... یک آباد ی را نفت 
بلعید ه بود . د ولت مرد م را مجبور کرد ه بود  که خانه های خود  را رها کنند  و آواره شوند ... 
می شد .«  کنترل  ترد ّد ها  می کند ،  ثروتمند   را  مملکت  می گفتند   که  نفت  چاه  به خاطر 

)روانی پور، 1384: 256- 257( 
»بوی نفت و قیر د اغ، همه جا پیچید ه بود  و زایر خیال کرد  که اسب هم مثل تمام 
حیواناتی که از بوی نفت، سر به بیابان می گذاشتند ، د ر رفته است.« )روانی پور، 1384: 

)263
د ر رمان افسانة مرد گان نیز به ویرانی خانه ها به د ست عوامل شرکت های نفتی اشاره 
می شود : »... این خونه، همین خونه ای که توش نشسته ای، می د ونی چند  د فعه د یوارش 
را ام. پی. های بی مرّوت خراب کرد ن؟... مزد  بّنا د اد ن و به تاریکی شب اتاق ساختن و 
بعد  ام. پی. ها بیان خرابش بکنن... برای همینه که این شهر یک خونه ش رو کوهه، یکی 
به د ره، یکی رو تپه، یکی سینه کش کوه و یکی هم باالی کمر...« )کشوری، 1392: 438(

2-6- جد ایی انسان از طبیعت بکر
یکی از اثرات زیست محیطی که د ر آثار نویسند گان جنوب بسیار بر آن تأکید  می شود ، 
جد ایی انسان از طبیعت بکر است. رمان اهل غرق منیرو روانی پور بیش از هر اثر د یگری 
می شود ،  محسوب  »د ریایی«  رمانی  که  را  غرق  اهل  است؛  کرد ه  اشاره  جد ایی  این  به 
گزاف نیست اگر به عنوان نوعی پتروفیکشن هم معرفی کنیم و آن را رمانی د ریایی نفتی 
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بنامیم؛ زیرا د ر فصل های میانی د استان، مرد م جفره عالوه بر د ست و پنجه نرم کرد ن 
راه های  زمان  آن  تا  که  روستایی  می شوند :  تازه ای  چالش  د رگیر  ساکنانش،  و  د ریا  با 
ارتباطی بسیار کمی با شهرها و د ه های د یگر د اشته و ساکنانش، روستا را چون قلمرویی 
از آن خود  می د انستند ، اکنون مضطرب حضور مهاجمانی است که بد ون توجه به اخالق 
زیست محیطی، آگاهانه و بی پروا یا نا آگاه د ست به تغییر و تخریب طبیعت و محیط زیست 
می زنند . با اکتشاف و استخراج نفت د ر جفره، تأسیس پاسگاه ضرورت می یابد ؛ اما مرد م 
روستا این کار را تجاوز به قلمروشان محسوب می کنند ؛ طبق رفتار قلمرویی وقتی کسی 
یا حمله  اخطار می د هند   آن ها  به  قلمرو  آن  قلمرو می گذارد ، صاحبان  مرز  د رون  به  پا 
می کنند ، گرچه د فاع پرخاشگرانه د ر زند گی انسان زیاد  اتفاق نمی افتد ، واکنش هایی مثل 
ناراحتی، عصبانیت و نگرانی به تجاوز نشان د اد ه می شود . )آلتمن، 1395: 136- 135(. 
میرعابد ینی د ر کتاب صد  سال د استان نویسی ایران می نویسد : منیرو روانی پور د ر اهل 
غرق ماجرای صنعتی شد ن روستای د ور افتاد ة جفره را به نمایش می گذارد  و بر از بین 
رفتن طبیعت مویه می کند ؛ روانی پور د ر اهل غرق، د لتنگ جنوب جاد و  زد ه ای است که 
کشف نفت و پاگیری صنعت مونتاژ آن را نابود  کرد ه اند ... و جفره جهان آغازینی است با 
مرد می همواره نگران و وحشت زد ه که مرد گان، باورهای آیینی و نیروهای مهاجم طبیعت، 

حضوری سنگین به ذهن آنان د ارند . )میرعابد ینی، 1387: 1135(
د ر د استان کوتاه »شهر کوچک ما« احمد  محمود  نیز کود ک روایت کنند ه، نفت را 
عامل جد ایی طبیعت از زند گی  انسان ها می-د اند : »با غّرش جرثقیل ها و هژد ه چرخ ها از 
تو رختخواب می پرید یم و سایة د یوار می نشستیم و نگاه می کرد یم... حاال د یوار آجری 
شکری رنگی، رود خانه را از ما برید ه بود  و زخم زرد   رنگ مید ان نفتی پشت خانه های ما، 
سر باز کرد ه بود  و د وید ه بود  تو کوچه ها و د و رشته لولة قیراند ود ، مثل د و مار نر و ماد ه، 
از حاشیة انبوه نخل های د ور د ست خزید ه بود  و آمد ه بود  تو مید انگاهی و پایه های چوبی 
مالید ه به نفت، مثل چوبه های د ار، جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود  

و گازرک ها، رو سیم ها می-لرزید ند ...« )محمود ، 1387: 112(
»... و من خیال کرد م که مید انگاهی جوع د ارد  و د هان نفتی خود  را باز کرد ه است 
که ریزه ریزه شهر را ببلعد ... پاییز سرد  رسید ه بود  و باد  موذی آزار می د اد  و مد ام هوی 
هوی نخل های د ور د ست بود  و غرش رود خانه، که سیالب های پاییزی، گل  آلود ش کرد ه 
بود  و د یوارة شکری رنگ آجری و مخزن های فیلی رنگ، آن را از ما برید ه بود .« )محمود ، 

)112 :1387
»د یگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود  و سایة د کل فوالد ی بلند ی که 
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د ر متن آبی آسمان نشسته بود ، رو چینة گلی ما می شکست و می افتاد  تو حیاط د نگال و 
تا لب گود ال خانه که مخمل قصیلی علف های خود رو رنگش زرد  بود ، سر می خورد  و تو 
مید انگاهی پشت خانه های ما، سر و صد اها تو هم بود  ... باال که نگاه می کرد ی، رشته های 
مفتولی سیم بود  که نگاه را می کشید  و به چشمت اشک می نشاند .« )محمود ، 1387: 

)110 -109
2-7- مرگ و میر جانوران و انسان ها 

 د ر اغلب د استان های جنوب، د ر کنار اشاره به از د ست رفتن طبیعت، به مرگ و میر 
انسان ها و موجود ات زند ه بر اثر عوامل مختلف صنعت نفت پرد اخته شد ه است؛ د ر زیر به 
بخشی از رمان اهل غرق که به مرگ و میر انسانها و جانوران اشاره د ارد ، آورد ه  شد ه است: 
»زایر غالم یک روز، وقتی هوا از بوی قیر و نفت چنان سنگین شد  که مرغان د ریایی از 
آسمان می افتاد ند  و روی زمین پر پر می زد ند  و می مرد ند ، جان د اد ... د ر گیر و د ار مرگ 
مرغان د ریایی، زایر غالم و گوسفند انی که شکمشان باد  می کرد  و می ترکید ، هیچ کس 
فریاد های شمایل را نشنید  که با د ستان کوچکش د امن این و آن را می گرفت تا برای 
تارا، آهویی که چشمانش بوی مرگ می د اد  چاره ای بیند یشد .« )روانی پور، 1384: 306(

»سرانجام تارا، آهویی که از بوی نفت گیج شد ه بود  و از د رد ، د ند ه هایش د ر آمد ه بود  
و پاهایش آن قد ر الغر شد ه بود  که نمی توانست جثه اش را نگه د ارد ، د ر غروب یکی از 

روزهای پاییزی ُمرد .« )روانی پور، 1384: 306(
بوشهری  کارگر  سلمان  ناخد ا  د ریابند ری،  نجف  نوشتة  پاکوتاه«  »مرغ  د استان  د ر 
نزار  حالی  با  و  می سوزد   ریه اش  گوگرد ،  لوله های  ترکید ن  د لیل  به  آباد ان،  پاالیشگاه 
مد ت ها د ر بستر می افتد  و سرانجام بر اثر همین آسیب، از د نیا می رود : »د و ماه پیش 
ناخد ا سلمان از سر کار به خانه نیامد ه بود  و روز بعد  خد یجه او را د ر بیمارستان پید ا کرد ه 
بود  و د انسته بود  که د ر کارخانه لوله ای ترکید ه و شوهرش مقد اری گاز گوگرد  بلعید ه و 
ریه هایش سوخته است و چند  روز بعد  او را با آمبوالنس به خانه آورد ه بود ند  و از آن روز 
پای طاقچه زیر لحاف کهنه اش خوابید ه بود  و به سختی نفس می کشید  و گاهی خون قی 

می کرد .« )د ریابند ری، 1341: 8(
»خد ا ذلیل کنه اون َکسونی رو که بنای این د م و د ستگای نفت رو توی این خراب 
شد ه گذاشتن. چقد ر جوونای مرد مو از بین برد ن، چقد  زن و بچه رو بد بخت کرد ن. خد ا 
رحمتش کنه، بابای سلیمون حاال موقع مرگش نبود . بخار آتیش گرفتة نفت، پناه بر خد ا، 
جیگرشو آتیش زد ، که خد ا آتیش به ریشه شون بند ازه که این جور آتیش به جون مرد م 

می زنن.« )د ریابند ری، 1341: 10(
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د ر رمان سرود  مرد گان فرهاد  کشوری نیز به مرگ انسان ها د ر اثر کار د ر شرکت های 
نفتی پرد اخته شد ه است: »تو این چند  روزه سگ ها هم حال بهتری از آد م ها د ارن! کی 
به یاد  د اره که باران نامی با آتش چاه سوخت و کباب شد ؟ کی غالم شاه را به یاد  د اره که 
جسد ش بار قاطر بود  و بو گرفته بود  و همه را فراری می د اد  تا رسید  به مزارگاه مسجد  

سلیمان؟... کی مراد  را به یاد  د اره که گاز چاه کشتش؟« )کشوری، 1392: 406(
2-8- زوال تخیل و حافظة انسان

عالوه بر تأثیر نفت بر گیاهان، پرند گان، حیوانات و طبیعت بی جان )د ریا و زمین(، 
روح و روان، حافظه و تخّیل انسان نیز از این پد ید ه د ر امان نمی ماند ؛ د ر بخشی از رمان 
اهل غرق می خوانیم که بعد  از عملیات استخراج نفت د ر آباد ی و نابود ی طبیعت، زنان 
ترانه هایشان را که پیش از این با الهام از د ریا و طبیعت آباد ی سرود ه بود ند - فراموش 
کرد ند : »مد ینه که پا به پای نوه د ریایی اش، د لتنگ پریان د ریایی بود ، به د کتر عاد لی 
گفته بود  که از زمان غیبت آبی ها، نیمی از د لش را گم کرد ه است، انگار د یوارهای پاسگاه 
روی د لش رمبید ه و آن را د ر میان خس و خاشاک له و لورد ه کرد ه اند . مد ینه گفت که 
د یگر د ر خواب هم نمی-تواند  شکل آبی ها را به یاد  بیاورد ...« )روانی پور، 1384: 188- 

)189
»زنان آباد ی پسین تنگ، وقتی سر چاه می رفتند ، رو به روی پاسگاه که رسید ند ، مینار 
بر صورت می کشید ند  و روی بر می-گرد اند ند ... زن ها از سر چاه ساکت برمی گشتند ، انگار 

صد ایشان گم شد ه بود  و ترانه هایشان را از یاد  برد ه بود ند .« )روانی پور، 1384: 188(
»خیجو که حافظه اش را از د ست د اد ه بود  و ترانه هایش را فراموش کرد ه بود ، د ست 
به د امان سرهنگ تبعید ی، برای اولین بار د ر حضور جمع گریه کرد .« )روانی پور، 1384: 

)189
د ر د استان کوتاه »وقتی تنها هستم، نه« از مجموعه د استان غریبه ها و پسرک بومی 
احمد  محمود  د ر مورد  تأثیر آلود گی ها بر عقیم شد ن ذهن چنین می خوانیم: »ناگهان 
احساس خفقان کرد م. خنکی چینه های گلی باغستان ها و آرامش سبزه  زارها رفته بود  و 
بوی آسفالت می آمد  و بازتاب آفتاب بر شیروانی ها و د یواره های سیمانی، د اغی و خشنونت 

را القا می کرد  و ذهن را عقیم می ساخت.« )محمود ، 1387: 136(

3- نتیجه گیری
با بررسی آثار نویسند گان جنوب ایران بر اساس نقد  بوم گرا می توان به این نتیجه رسید  
که د ر این آثار، طبیعت فقط مکان روید اد  حواد ث تلقی نمی شود ؛ بلکه به عنوان بستر 
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و زمینه اصلی د استان، خود  عامل روید اد ها و پیشبرد  حواد ث است و به طور مسقیم بر 
شخصیت ها تاثیر می گذارد  و متقاباًل تحت تاثیر انسان ها و تصمیمات آن ها قرار می گیرد . 
و  به طبیعت  نسبت  د لبستگی  و  بی هیچ مالحظه  مهاجم  انسان های  د استان ها،  این  د ر 
محیط زیست و برای اجرای احکام اهالی قد رت از هیچ آسیب و د ست د رازی واهمه ند ارند  
و با استخراج نفت، طبیعت بکر جنوب را د ستخوش تغییر و آلود گی می کنند  که نتیجه اش 
اثر  جاند اران  د یگر  و  د استان  شخصیت های  زند گی  محیط زیست،  بر  مستقیم  طور  به 
می گذارد . نویسند گان با به تصویر کشید ن ویرانی هایی که انسان ها مرتکبش می شوند ، د ر 
ذهن خوانند ه نسبت به مسائل محیط زیستی حساسیت ایجاد  می کند  و این یکی از اهد اف 
اصلی نقد  بوم گرا محسوب می شود . د رمورد  نقش محیط زیست و طبیعت د ر شکل گیری 
اثر اد بی، باید  گفت طبیعت و محیط زیست را د ر این آثار نمی توان تنها به عنوان یک عنصر 
که به اند ازه د یگر عناصر د استان نقش د ارند ، د ر نظر گرفت؛ بلکه باید  گفت موضوع اصلی 
د استان د ر این آثار، خود  طبیعت و محیط زیست است و همه شخصیت ها و حواد ث د ر 
خد مت این موضوع اساسی شکل گرفته اند . طبیعت د ر این د استان ها بر صور خیال، زبان، 
شخصیت پرد ازی و حواد ث د استان به طور مستقیم تاثیر گذاشته است. اشاره ای که هر 
کد ام از نویسند گان جنوب به مشکالت زیست محیطی این خطة ارزشمند  کشور می کنند  
می تواند  هشد اری باشد  برای تصمیم گیرند گان و آگاهی د هند ه باشد  برای مرد م. د ر این 
د استان ها، نویسند گان با هوشیاری، توصیف هوای جنوب را با فعالیت هایی که انسان د ر 
آن ها نقش د ارد ، همراه می کنند  و جنوب و هوایش را آغشته به نفت تصور می کنند ؛ نفتی 
که تأسیسات اش هوای کشند ه را کشند ه تر می کند ؛ باید  اند یشید  که د ر ازای تحمل این 

هوای کشند ة آلود ه چگونه می توان این اقلیم را برای ساکنانش قابل تحمل تر کرد .
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