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Résumé 

Les écofictions contemporaines, à savoir les textes narratifs où il est question d'écologie, ou 

autrement dit la fictionnalisation et la narration du sujet écologique, sont de nos jours, devenues 

l'une des sphères principales des thèmes apocalyptiques. La peur d'une fin écologique du monde 

est aujourd'hui une peur commune et de plus, il ne faut pas oublier que l'écologie dans notre monde 

d'aujourd'hui devient une idéologie à part entière (pour ne pas dire une religion) avec ses propres 

prophètes, sa bible, son jugement dernier, etc. Pourtant, grâce à Gilbert Durand et ses études sur 

l'Imaginaire, nous savons que l'imagination, plus qu'une faculté psychique capable de produire 

des images, est la faculté d'arranger des images que les humains, d'une manière ou d'une autre 

d'autres se sont appropriés ; un agencement qui ne peut être indépendant du contexte socioculturel 

dans lequel il se développe ou des paradigmes politiques qui dominent non seulement la scène 

sociale et politique mais aussi la scène culturelle. Ainsi, en nous concentrant sur quelques textes 

narratifs français extrêmes contemporains, tous relevant de ce qu'on appelle désormais l'éco-

fiction, nous avons tenté d'interroger le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler la poétique 

de l'apocalypse dans l'espoir d'éclairer quelques enjeux culturels.   

Mots-clés: poétique, apocalypse, écofiction, imaginaire, littérature et culture. 
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Abstract 

Contemporary eco-fiction namely the narrative texts where it is a question of ecology, or in other 

words the fictionalization and narration of the ecological subject, has become one of the main 

spheres of apocalyptic themes. Leaving its origin, the fear of an end of the ecological world is 

today a common fear and moreover, we must not forget that environmentalism in our world today 

is becoming a full-fledged ideology (to not say a religion) with its own prophets, its bible, its last 

judgment etc. Yet, thanks to Gilbert Durand and his studies on the Imaginary, we know that the 

imagination, more than a psychic faculty capable of producing images, is the faculty of arranging 

images that humans, in a way or others have appropriated themselves; an arrangement that cannot 

be independent of the socio-cultural context in which it develops or the political paradigms that 

dominate not only the social and political scene but also the cultural scene. As a result, by focusing 

on some extreme contemporary French narrative texts, all falling under what is now called Eco-

fiction, we have tried to examine the functioning of what may be called the poetics of the 

apocalypse in the hope of illuminating cultural issues. 

Keywords: poetic, apocalypse, ecological narratives texts, imaginaire, literature & culture. 
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 0410  بهار و تابستان(، 8)پیاپی اول، شمارۀ پنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  45 1911مرداد  40 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 آخرالزمان در تخیل محیط زیستی امروز فرانسه بوطیقای

 پژوهشی ۀمقال

   0 جوحمیدرضا رحمت        
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یخارج یهافرانسه، گروه زبان اتیادب اریاستاد  

 

 چکیده
به نحوی از انحا با روایتی از موضوعی  تخیالت محیط زیستی معاصر یا آن دسته از متون روایی که در آن

های اصلی مضامین آخرالزمانی مربوط به محیط زیست سروکار داریم، در روزگار ما به یکی از جایگاه
گیر است و اند. ترس از آخرالزمان محیط زیستی، فارغ از خاستگاهش، امروزه ترسی همهتبدیل شده

یدئولوژی بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیل شدن به مثابۀ انباید از خاطر برد که محیط زیست به
خواه است؛ نوعی ایدئولوژی که مبشران و انذاردهندگان، کتب مقدس و گفتمانی غالب و گاهًا تمامیت

های علوم انسانی و نیز مؤمنان و مبارزان مخصوص به خود را داراست. در عین حال اما به لطف پیشرفت
دانیم که ساخت، ها، میصًا مطالعات در زمینۀ بازنمودها و گفتمانمطالعات ادبی معاصر، مخصو

دهندۀ فهم انسان از واقعیت پیرامونی است انتخاب و چینش تصاویر و یا بازنمودهای امر واقع که شکل
ا های علمی یتواند فارغ از میراث و تجارب فرهنگی یک عصر یا یک ملت یا حتی فارغ از پارادایمنمی

ک بازۀ زمانی مشخص باشد. در همین معنا، با موضوع قرار دادن بوطیقای آخرالزمان، بر آن سیاسی در ی
شدیم تا ضمن تالش برای بررسی چندوچون تخیالت آخرالزمانی محیط زیستی در چند اثر ادبی معاصر 

لیل گفتمان حدهد و نیز تها را توضیح میشناسانه چنانکه منگونو آنفرانسه، با تکیه بر ابزارهای نقد سبک
های فرهنگی روایت آخرالزمان روشنی شناسانه، تا حد امکان بر جنبهادبی مبتنی بر همین دیدگاه سبک

 کوچکی بیفکنیم.

 بوطیقا، آخرالزمان، تخیل محیط زیستی، تخیل، ادبیات و فرهنگ.: هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
پایان در یک میهمانی درمورد مضرات استفاده از بیهای ها، غذاهای بیولوژیک و بحثخواری، تفکیک زبالهگیاه

را  شک در میان اطرافیانمان کسانیهای محیط زیستی نباشیم بیهبار مصرف؛ همۀ ما اگر از طرفداران ایدلیوان یک
بار مصرف و یا همراه جای یکای بهکردنمان به آب خوردن در یک لیوان شیشهشناسیم که حاضرند برای قانعمی

 ها وقت بگذارند. ها و شاید ساعتای هنگام خرید، دقیقهن یک کیسۀ پارچهداشت

ول توان حتی در طاند که به دشواری میافکار محیط زیستی امروز چنان خود را در زندگی انسان معاصر تنیده
د، وژی جدیها نداشت. در این میان هستند کسانی که در این باره از نوعی ایدئولیک بحث معمولی ارجاعی بدان

و یا حتی نوعی  (Kempf, 1994, p.20-25خواه مثل نازیسم و فاشیسم )های تمامیتسنگ ایدئولوژیهم
تنها پیامبران )تبشیر و تنذیرکنندگان( خود را ( صحبت می کنند؛ مذهبی که نهGranier, 2011مذهب جدید )

 A Sand Countyکارسون و راشل  Silent Springها و منابعی مقدس )از دارد، بلکه حتی کتاب

Almanac   آلدو لئوپولد در آمریکا وLe nouvel ordre écologique  لوک ِفری در فرانسه گرفته تا مدینۀ
 باخته دارد. مفاهیم مسیحیهای ژان ژاک روسویی در سینما(، شریعتی نسبتًا مدون، و البته مؤمنانی دلفاضله

قلب و جذب « مذهب محیط زیست»مطلوِب آمرزاننده، همگی به نوعی در « زجرِ »و « گناه اولیه»همچون 
مثابۀ گناه کبیره( آدمی است و اگر راه نجاتی باشد، آن راه از )به« دخواهیخو»خاطر اند: فالکت امروز بهشده

فداکاری و زجر کشیدن خواهد گذشت. از این دیدگاه، آخرالزمان محیط زیستی، همان انذار هولناکی است که 
ـ در نحلۀ بنیادگراِی « جهاد»شوراند، به ایمان و عمل و گاه حتی مؤمنان این مذهب جدید را می ، «اکولوژی عمیق»ـ

منظور بازگرداندن تعادل به طبیعت مجاز شمرده مخصوصًا در آمریکا، گاهًا حتی قتل عام انسان در مقیاس وسیع به
ـ  فرا می خواند. قدرت این ایدئولوژی چنان است که حتی در غیرغرب Naess, 1986, pp.23-31شود )می ( ـ

  است.« برانگیزاننده»نیز هم انعکاس آن محسوس و 
چنان نیاز به پاسخ دارند: های زیادی همرغم ظاهر استوار و موجه گفتمان محیط زیستی معاصر، سؤالعلی

« خیال»)و یا به دیگر سخن به « روایت»های انکارناپذیر مثل گرمایش زمین و کالن «واقعیت»چه نسبتی میان 
 های محیط زیستی چه نسبتیر کرد؟ ترستوان برقراها در فضاهای فرهنگی مختلف میدرآوردن(های این واقعیت

گوییم درواقع از پایان کدام از واقع و چه نسبتی از اسطوره/ ایدئولوژی در خود دارند؟ وقتی از آخرالزمان سخن می
 کنیم؟ دنیای ثروتمندان و یا دنیای فقرا؟  صحبت می« دنیا»

نویسد: اگر یم شناسی آخرالزماناسطورهتخیالت محیط زیستی؛ کریستیان شلبورگ در مقدمۀ کتابش با عنوان 
غالب  هایزدایی از گفتمانگرای امروز به کاری بیاید، آن کار تنها تقدسرویکرد ادبی قرار باشد در دنیای عمل

ها و نمادها واسطۀ بهره جستن از مهارت و ابزارهای نقد ادبی در تحلیل زبان، نشانهخواهد بود آن هم به
(Chelebourg, 2012, p.11 .) 
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از همین دیدگاه، در این مقاله بر آنیم تا راهی به بوطیقای آخرالزمان در تخیل انسان معاصر اروپایی بیابیم؛ به این 
مثابۀ اجتماعی( روایت ایشان از محیط زیست به ای و شاید حتی سیاسی/های )فرهنگی/اسطورهامید که ناخالصی

 ای مهم و جهانی را تا حد امکان هویدا کنیم. مسئله
چون کاربست تر چندومثابۀ قوانین ناظر بر خلق و روایت و یا به بیان دقیقبر این باوریم که مطالعۀ بوطیقا، به
ات دبی )در اینجا، گفتمان محیط زیستی در ادبیهای اتری از نسبت گفتمانابزارهای مختلف ادبی، به ما درک روشن

تفکر « ِبه داشت»توان در ادامه نظر شلبورگ در مقوله امروز فرانسه( با واقعیت خواهد داد؛ امری که می
طور که اشاره شد، مطالعۀ چندوچون ( درنتیجه، مسئلۀ تحقیق حاضر همانibid, p.11اش کرد )بندیمقوله

( و نیز البته ibid, p.12ای، فرهنگی )منظور درک بهتر وزن میراث اسطورهستی بهروایت آخرالزمان محیط زی
 سیاسی در روایت آخرالزمان محیط زیستی در ادبیات امروز فرانسه خواهد بود. 

رویکرد ما به موضوع در مطالعۀ حاضر، چنان که شاید تا این جای مقدمه معلوم شده باشد، در زمینۀ مطالعات 
Wunenburger ,) 1توان نوعی هرمنوتیک فروکاهندهشود و اساسًا بر آنچه که میبندی مینر( طبقهخیال )ایماژی

2003, pp.37-39 نامید بنا خواهد شد؛ بدین معنا که سعی خواهیم کرد معانی متعدد و محتمل تخیالت مورد )
طور سخ به الزامات روش تحقیق، بهمان را به معنایی ساده اما اساسی تقلیل دهیم. در این میان و برای پامطالعه

ی را دومینیک شناسشناسی تکیه خواهیم کرد. اسلوب این روشمشخص بر تحلیل گفتمان ادبی مبتنی بر سبک
تحلیل با عنوان  هاییشناسی و متخصص تحلیل گفتمان در دانشگاه سوربن به ترتیب در کتابمنگونو استاد زبان

( 3002) گفتمان ادبی(، 3002) تحلیل گفتمان در مطالعات ادبی(، 1991) ای بر خوانش آرشیوگفتمان: مقدمه
دار ام، وآرشیو( به تفصیل شرح و بسط داده است. منگونو که، الاقل در بحث 3002) شناسی برای متن ادبیزبانو 

طور نامد بهیمشناسی ازجمله به امیل بنونیست توجه دارد، در تحلیل آنچه که گفتمان ادبی میشل فوکو و در زبان
شناختی بیان ادبی متمرکز است. درنتیجه و در مطابقت با این و وجوه سبک 4«پردازیگزاره»مشخص بر نظریۀ 

ایم تا کندوکاو در بوطیقای آخرالزمان محیط زیستی را در دو سطح به پیش شناسی، در این تحقیق تالش کردهروش
 .  0«نوع بیان»در سطح و دیگری  9«آنچه بیان شده»ببریم: یکی در سطح 

 3002ها به سال ترین آنهای مورد مطالعه در این تحقیق، همگی محصوالتی کاماًل معاصرند و قدیمرمان
حیط تخیالت م»گردد. درمورد پیشینۀ تحقیق و ادبیات موضوع قبل از هرچیز باید خاطر نشان کرد که بازمی

شده. کریستیان ِشلبورگ، استاد ادبیات، در کتاب خود با ربدر زبان فرانسه، مفهومی است به تازگی ض 5«زیستی
کوشد تا ( ضمن تبیین و تعریف این مفهوم تازه، می2012) های آخرالزمانهتخیالت محیط زیستی: اسطورعنوان 

                                                           
1. Herméneutique réductrice 
2. Théorie de l’énonciaiton  
3. Enoncé  
4. Enonciation  
5. Écofictions  
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میراث »با بررسی بیش از دویست عنوان کتاب، فیلم، مستند و مقاله )ادبی و غیرادبی(، جایگاه آنچه را که وی 
نامد در )نوع( روایت کردن واقعیات محیط زیستی در ادبیات امروز غرب مورد مطالعه می« ای و فرهنگیطورهاس

ایم تا با محدود کردن موضوع گیرد سعی کردهقرار دهد. در تحقیق حاضر که اساسًا در ادامۀ کار شلبورگ قرار می
 ر از هویت گفتمانی تخیالت محیط زیستی فراهم آوریم. تنمایی نزدیک با جزئیاتی دقیق 1مطالعه به پنج اثر داستانی

در صفحاتی که در ادامه خواهند آمد، ابتدا و پس از یک یادآوری کوتاه از تبار آخرالزمان، سعی خواهیم کرد تا این 
ین ما ا مفهوم به ظاهر ساده اما پرمغز را تحدید کنیم. نیز، این سؤال را مطرح خواهیم کرد که اساسًا چرا در روزگار

ید شود. سپس خواهیم کوشمفهوم تا حدود بسیار زیادی، اگر نگوییم مطلقًا، در مسئلۀ محیط زیست منعکس می
انا فرض این تحقیق را که همای کنار یکدیگر بنشانیم تا پیشهای مختلف از صورت و معنا را به گونهتحلیل

 سه است اثبات کنم. مندی معنادار مفهوم آخرالزمان در ادبیات امروز فراننظام
 . بحث و بررسی2
یخ یک ترس۱ـ2  . آخرالزمان، تار
این  یا همان آخرالزمان تا حدودی به تیرگی تفکر در« اپوکالیپس»رسد که گاه درنظر نگرفتن تباِر مفهوِم نظر میبه

در « اپوکالیپس»کند، یادآوری میهای آخرالزمان تخیلکه ژان بورگوس در مقدمۀ باره انجامیده باشد. چنان
آشکار شدن اسرار الهی، باز شدن دری به دنیای موعود و درنتیجه از میان برخاستن »شناسی لغوی به معنای ریشه

که معروف است کاربرد لغت یونانی اپوکالیپس در (. نیز، چنانBourgos et al., 2003, p.5است )« دنیا این
س )یوحنای افشاگر(، متألۀ مسیحی اواخر قرن نخست میالدی است که معمواًل این شکل وامدار ژان دو پاتمو

ا عنوان ای بکه میشل بالن از دانشگاه لندن در مقالهشود. چناننویسندۀ بخش پایانی عهد جدید درنظر گرفته می
عصرانش هم ه توسطگوید، پیشنهاد لغوی ژان دو پاتموس تقریبًا بالفاصلمی« های یهودی آخرالزمانسفر به ریشه»

 (. ibid, p.9آمده است )حساب میها بهآن« جزئی از میراث یهودی»افتد، چراکه مورد قبول می
« پتیکاپوکالی»ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسالم( از این جهت که ادیان کتاب و وحی هستند همگی 

دار در دانیم که آخرالزمان سنتی عمیقًا ریشهمی (. حتی بدون درنظر گرفتن ماقبل یهود،ibidبه حساب می آیند )
برای مثال، سنتی که از قرون ابتدایی مسیحیت تا قرون وسطی و حتی عصر  4«میِلناریسم»تخیل انسان است. 

                                                           
1. Le goût de l’immortalité, 2005, Catherine Dufour ; Le huitième continent, 2012, Florian Ferrier ; Céleste, ma 

planète, 2009, Timothée de Fombelle ; Globalia, 2004, Jean-Christophe Rufin ; Eternity Incorporated, 2011, 
Raphaël Granier de Cassagnac. 
2. Millénarisme 
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ها( پرطرفدار بوده، و قائل به ظهور منجی، شکست دادن دجال ها و یا مورمونهایی مثل ِاوانِژلیکحاضر )در فرقه
 چنان که در یهودیت ریشه دارد، در اسالم نیز چندان ناآشنا نیست. فرستادۀ خداست، هم رانیو حکم

بدان  ترکه کمی پاییناین نگاه گذرا به تاریخ مفهوم آخرالزمان از آن جهت برای ما حائز اهمیت است که چنان
 . های این مفهوم یاری خواهد رساندباز خواهیم گشت، ما را در شناخت بهتر دگردیسی

طور کلی در سه ساحت گوناگون، آید که مفهوم آخرالزمان بهنظر میهمچنین، فارغ از تطورات قدیم و جدید، به
 اما همگرا قابل ارزیابی است. 

 «نوُشدگی کامل از طریق ویران کردن دنیای حاضر»نخست، آخرالزمان برای بعضی تخیالت به معنای یک 
(ibid, p.6است. در این معنا می تو ) ان از نوعی نوستالژِی بازگشت به خلوص اولیه سخن گفت. دوم، برای

شدگی از نجاسات و بازگشت به اصل بلکه نوعی برزخ بعضی دیگر تخیالت، آخرالزمان نه به معنای پاک
ها در زمانی الیتناهی ها و مصیبتتطهیرکننده است؛ برزخی که چون زمان آن برسد خواهد آمد و در آن انواع بدی

(. در این معنا، ibid, p.7ها گذارده شود و رستگاری پدید آید )اند تا نهایتًا پس از رنج بسیار حساب ناراستیجمع
تصویر غالب در خیال، تصویر نوعی زایش دردناک برای گذر از دروازۀ رستگاری است. سوم و نهایتًا، در بعضی 

در زمانی دردناک منتهی به رستگاری است، بلکه خیاالت، آخرالزمان نه بازگشت به گذشته، و نه غوطه خوردن 
« تاریخ»گویی سرابی بیش نیست، بلکه هر تالشی برای خروج از « پایان»است که در آن هر انتظار « زماِن حالی»

 (.ibidخورد )معهود شکست می« تاریِخ -نا»و ورود به 
ه باشد، نشان از نوعی َخرق دارد. نیز که دیدیم، آخرالزمان هر تاریخ و هر گرایشی که داشتبه هر روی، چنان

قابل توجه است که برخالف تاریخ این مفهوم، که خوِف از پایان، با رجاء آغازی نو همراه بوده است، در تخیل 
 کند. انسان معاصر بیشتر و غالبًا این خوف است که خود را تحمیل می

ه توجهی در تخیل محیط زیستی بازتاباندر قابلطودر بخش زیر خواهیم پرسید که چرا آخرالزمان در عصر ما به
 شده است. 

 . آخرالزمان، ترسی قدیمی در لباسی نو؟  2ـ2
شود، در اثر سترگش با عنوان ژیلبر دوران که به نوعی پدر مطالعات حال حاضر به روی خیال درنظر گرفته می

عمدۀ خیال، و نیز ضمن بررسی آنچه بندی ساختاری ضمن معرفی سه تقسیم 1شناسانۀ تخیلساختارهای انسان
ز ای خاص اها در برههخواند، در باب تولید و یا استیالی برخی تصاویر/ اسطورهمی« ساختار روزانه و شبانه»

ـ تاریخی باعث میتاریخ، با ارجاع به یونگ می اختار شوند که فالن یا فالن سگوید که گاه برخی شرایط اجتماعی 
جهش »(. این پدیده که از آن به p.445Durand ,1969 ,و یا ضمیمۀ دیگری شود )خاص از خیال جایگزین 

                                                           
1. Les structures anthropologiques de l’imaginaire 
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تر( و تر )یا کوچکیک جامعه و یا یک عصر بزرگ  4«ظرف معنا»شوند که کنند درواقع باعث مییاد می  1«خیال
نهایتًا متفاوت شود. از یاد نباید ُبرد که حداقل در مطالعات به روی خیال، ظرف معنایِی یک عصر در آن واحد 
آبشخور علم و فلسفه و هنر و مذهب آن عصر است؛ درنتیجه هنگامی که این ظرف دگرگون شود )به دیگر سخن، 

یب نصهای فوق بیهشک هیچ کدام از حوزفلسفۀ علم معروف است: پارادایم تغییر کند(، بی و آن چنان که در
 نخواهند ماند. 

 های آخرالزمانشهاسطوردر همین معنا، نظر کریستیان شلبورگ قابل توجه است، آنگاه که در ابتدای 
سمت ترس از وضوح بهمی بهنویسد: بعد از فروپاشی بلوک کمونیسم )در غرب( ترس از آخرالزمانی اتمی

(. برای این متخصص خیال Chelebourg, 2012, pp.7-9آخرالزمانی محیط زیستی انتقال پیدا کرده است )
در دانشگاه لوِرن فرانسه، آخرالزمان محیط زیستی قبل از هرچیز  9«ادبیات، خیال، جامعه»و مسئول البراتوار 

 محصول همان جهش خیال ژیلبر دورانی است. 
نویس فرانسوی که از منتقدان گفتمان محیط زیستی معاصر نویس و رسالهمچنین، پاسکال بروکنر، رمانه

مشابه همین ایده را به زبانی  0تعصب آخرالزمان: نجات زمین، مجازات انسانای با عنوان رود در رسالهشمار میبه
 نویسد:کند و میتر بیان میعوامانه

مدعی ارائۀ سیستمی جایگزین برای سیستم ارزشی ما )در غرب( خواهد بود؟ چه چه کسی همانند کمونیسم 
خواه؟}...{ تروریسم؟ دوباره ساختن ای این چنین بزرگ را دوباره برپا خواهد کرد؟ اسالم تمامیتکسی مبارزه

وار است. ی دشرقیبی چنین باورپذیر که در چهار گوشۀ عالم حضور داشته باشد و به هر صورتی بتواند درآید کار
زدنمان بر طبیعت }...{ های خود شر، و این شر توحش )خوِد( ماست، چنبرهباید فراتر رفت؛ تا ریشه

(Bruckner, 2011, p.23.) 
گیرند، نظرات مشابهی نیز هم در حوزۀ سیاست مطرح براین دو دیدگاه که بیشتر در حوزۀ فرهنگ جای میافزون

بعد از پایان ای با عنوان سیاسی در دانشگاه بورگونی، در رساله استاد فلسفۀ شده است. برای مثال میشل فوِسل،
که کند که اساسًا پیدایش و ازدیاد تصاویر آخرالزمان بیشتر از ایناین ایده را مطرح می 5دنیا: نقد عقل آخرالزمانی

 ,Fœssel, 2012) کندجدید دنیای غرب از خویش ربط پیدا می« آگاهی»به وحشت و ترس مربوط باشد به 

p.8 سکۀ رایج فرهنگ و اقتصاد شده است، دنیای غرب « سازیجهانی»(. بدین معنا که در شرایط امروز که

                                                           
1. La mutation d’Imaginaire 
2. Le bassin sémantique  
3. Littérature, Imaginaire, Société  
4. Le fanatisme de l’apocalypse : sauver la Terre, punir l’Homme  
5. Après la fin du Monde : critique de la raison apocalyptique  
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نیست   1«اروپا ـ محور»شک ناخودآگاه( به تماشای افول هژمونی خویش در دنیایی که دیگر ناامیدانه )و البته بی
 (.ibid, pp.8-10نشسته است )

است، بلکه   4«آنچه که گفته شده»دیدگاه این استاد فلسفۀ سیاسی از آن جهت که اصالت را نه در معتبر یا نه، 
ز شناسی امرواعتناست. درواقع، چنان که پراگماتیک در زبانجوید، در زمینۀ بحث ما قابلمی 9«شرایط بیان»در 

 د. ت بیانی و تأثر متقابل گفتارها بررسی کرتوان خارج از موقعیکند، عمِل گفتار را نباید و نمیبه ما یادآوری می
در باب جهش تخیل آخرالزمان و یا همان )با کمی اغماض( تغییر پارادایم، کریستیان شلبورگ با کندوکاو بیشتری 

کند. مطابق نظر این متخصص ادبیات خیالی، تئوری جیمز هانِسن، استاد حتی تاریخ دقیقی نیز پیشنهاد می
م عرضه شد،  1990بار در اوایل دهۀ در دانشگاه کلومبیا، در باب گرمایش زمین که اولینمطالعات محیط زیست 

زمان با افول ای شدن و پروبال یافتن )و یا دراماتیزه شدن( این نظریات در اواخر همان دهه، و همو سپس رسانه
 ,Chelebourgارد )شرق کمونیست، در رأس علل جهش تخیل  آخرالزمان از اتمی به محیط زیستی قرار د

2012, p.7.) 
ها در که اعتبار چنین نظریاتی برای ما مورد سؤال باشد، جسارت آنکه گفته شد، بیش از آنبه هر روی و چنان

نمایش خواند، مورد توجه است. « پیام»و « افسون صحنه»گذاری انتقادی میان توان فاصلهآن چیز که می
ای شلبورگ و ههط زیستی به سختی قابل تصور است، نظریاتی از جنس ایدکه مخالفت با ایدئولوژی محیدرحالی

گاه کنند که نباید زمینۀ تاریخی/ فرهنگی این ایدئولوژی را از یاد برد. درواقع، شاید هیچفوسل، به ما یادآوری می
ای رف، از دغدغهندانیم که چرا و چگونه محیط زیست از میانۀ قرن بیست )ظهور راشل کارسون معروف( به این ط

قل دانیم که الاخواهی بدل شده است، اما به هر حال و به لطف تبارشناسی میموجه به چنین ایدئولوژی تمامیت
 که هیوالیی تازه سر برکرده باشد، آشنایی قدیمی است. آخرالزمان محیط زیستی بیش از آن

 . آخرالزمان: بوطیقای جدید3
دار نزد انسان است، اما به هرحال، آخرالزمان محیط زیستی، از آنجا که اگرچه ترس از آخرالزمان ترسی ریشه

طور عام، این خصوصیات را فردی دارد. بهشک خصوصیات منحصربهمحصول فرهنگی عصر معاصر است، بی
ها که مربوط گیرند و دیگر آنجای می 0آنچه گفته شدهها که در حوزۀ توان در دو دستۀ کلی جای داد: یکی از آنمی

آید، ابتدا از قلب معنایی مفهوم آخرالزمان سخن شوند. در آنچه که در ادامه میمی  5گفتنبه صورت، یا نحوۀ 

                                                           
1. Européocentrique  
2. Enoncé 
3. Situation d’énonciation 
4. Énoncé 
5. Énonciation 
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گاه مثابۀ دو ستون اساسی هر ایدئولوژی( خواهیم پرداخت. آنخواهیم گفت و سپس به مختصات زمان و مکان )به
 آیند. معانی چطور در صورِت بیان درمی خواهیم پرسید که این

 . هستۀ معنایی بوطیقای آخرالزمان۱ـ3
اید، اما به نظر بیانگارانه بههای معنایی در تحلیل یک گفتمان، هرچند که ممکن است سادهرجوع به واژگان و تقابل

قات و مسائل یک تر از هر بخش دیگری تعلهر حال قدمی اساسی است، چراکه این بخش، قبل و شاید واضح
 کند. ایدئولوژی را آشکار می

لکن، برای اجتناب از استنتاجات ُسست که ممکن است در یک مطالعۀ صرفًا مضمونی پدید آید، ما در این 
)یا اصطالحات(  4و واژگان 1کند، قبل از هرچیز میان کلماتقسمت، و بنابر آنچه که تحلیل گفتمان طلب می

شماری( هستند که یک زبان ارائه امکانات )بی»تر، منظور از کلمات در اینجا طور دقیقایم. بهتفاوت قائل شده
های خاصی هستند که کلمات از طریق روابطی که با سایر واحدهای ها، ارزشکند، اما واژگان یا اصطالحمی

گاه (. در این معنا، یک کلمه هیچMaingueneau, 1991, p.29« )کنندنمایند، کسب میمعنایی برقرار می
یک واحد معنایی خنثی نیست، بلکه دنیای معنایی کوچکی است که البته در یک کهکشان معنایی بزرگ قرار گرفته 

 است.

شده، ابتدا سعی کردیم که منظور نزدیک شدن به هستۀ کهکشان معنایی آخرالزمان در متون انتخاببه
از کلمات )چه اسم، چه صفت و چه حتی فعل یا قید( را که در متن به نحوی به ایدۀ محیط زیست ای مجموعه

ها را براساس واحدهای 9شده، تکرارشدند گردآوری کنیم؛ سپس در مجموعۀ نسبتًا عظیم حاصلمربوط می
رسیم. بدین یبًا معنادار بای تقرمشترک حذف کنیم تا درنهایت بتوانیم از ِکثرتی خنثی و ُگنگ به مجموعه 0معنایی

 گونه، نتایج زیر حاصل شد: 
قید و  22صفت،  42اسم عام،  122ای از رماِن فلوریان ِفریه برای مثال، نخست مجموعه، 5قارۀ هشتمدر 
شدند تهیه کردیم. سپس از طریق آزمون و ای محیط زیستی مربوط میفعل که در متن مستقیمًا به ایده 21حدودا 

واحدهای معنایی مختلف، نهایتًا توانستیم دو واحد معنایی، یکی /عظمت/ و دیگری /خصومت/ خطا و سنجش 
که بیش از سایر واحدها در کلمات مختلف تکرار شده بودند. در این بررسی ممکن است دو یا چند  6کشف کنیم

کرد که  ، اما باید تأکیدشوند در نگاه اول هیچ گونه سنخیتی نداشته باشندای که درنهایت مترادف فرض میکلمه
کند کدام معنای ممکن یک کلمه بیش از سایر معانی فعال است. متنی کلمات است که معین میاین ارزش درون

                                                           
1. Lexique 
2. Vocabulaire 
3. Fréquence  
4. Sémème 
5. Le huitième continent  
6. Ampleur/hostilité 
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بر  واحدهای اند، چراکه اولی عالوهدر این بررسی کنار هم نشسته 1شدگی و ابرهاغرقبرای مثال، دو کلمۀ 
ر متن داستان بر یک واحد معنایی ضمنی، یعنی /انبوه چیزها/ نیز داللت معنایی/فرورفتگی/، /مرگ/ و /انبوه آب/ د

کنند، در متن واحد معنایی /ازدیاد/ ، که معمواًل /پوشیدگی/ و /تیرگی/ را متبادر میابرهاطور برای کند. همینمی
تان، فعل ر، در متن داس(. بدین گونه و برای مثالی دیگابری از پرندگانمورد استفاده بوده است )مثاًل در ترکیب: 

اند، چراکه هر سه به نوعی واحد در بررسی ما مترادف فرض شده 4پهنو صفِت  3در قلب  و قید  2انباشته شدن
معنایی /عظمت/ را به اشتراک دارند. البته بدیهی است که خارج از این متن خاص، کاماًل ممکن است که این 

 کلمات همسایگی معنایی نداشته باشند. 
رمان گرانیه دو   5جاودانگی مجسمها انجام دادیم. برای مثال درمورد های مشابهی درمورد سایر رمانبررسی

د، توانستیم گذارای داستان که بر گستردگی معنایی محیط زیست در متن اثر میرغم فضای حادثهکاسانیاک، علی
تنی بر دو واحد معنایی/ آنچه مجزا شده/ و مب 6معناییاز مجموع کلمات مربوط به این مفهوم، دو زنجیرۀ هم

-اثر معروف ژان  7گلوبالیا/گستردگی/ تعریف کنیم. این تقابل معنایی تقریبًا مشابه همان چیزی است که در 
رین تتوان دید. در این رمان حجیم که آخرالزمان محیط زیستی موضوع اصلی است، بزرگکریستف روفن می

 کنند: /مطمئن/، /پربار/، /جداشده/ در برابر/ تغییریافته/. معنایی تقابل فوق را ایجاد میهای همهزنجیر
فعل که در متن مستقیمًا  29قید و  22صفت،  122اسم،  312بررسی حدود  8طعم جاودانگیدرمورد رمان 

های هها براساس واحدهای معنایی مشترک و تعریف زنجیربندی آنشدند، دستهبه مفهوم محیط زیست مربوط می
 معنایی، نهایتًا هستۀ معنایی فوق را آشکار کرد: واحد معنایی/گستردگی/ در مقابل واحد معنایی /خصومت/. هم

ز اش، قبل از هرچیانگارانهرغم ظاهر سادههای مربوط به آخرالزمان محیط زیستی در متن، علیداللتبررسی تمام 
وانند تسو، دریابیم چه واژگانی در متن میدهد که ازیککند به ما اجازه میطور که دومینیک منگنو تأکید میو آن

معنایی را کشف کنیم( و ازدیگرسو، بتوانیم های همهجایگزین چه واژگان دیگری شوند )به دیگر سخن، زنجیر
 (. Maingueneau, 1991, p.34ها را کشف کنیم )خطوط معنایِی پررنِگ داستان

  

                                                           
1. La noyade et les nuages 
2. S’entasser 
3. Au cœur de  
4. Épaisse  
5. Eternity Incorporated  
6. Chaîne de parasynonymité  
7. Globalia  
8. Le goût de l’immortalité 
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گی ای از چگونهای مورد مطالعۀ ما در این تحقیق، که در باال خالصهنتیجۀ بررسی واژگاِن آخرالزمانی داستان
ها معمواًل براساس تقابل معنایی فوق دهد که درمورد آخرالزمان، این داستانو نتیجۀ آن را ذکر کردیم، نشان می

افته/ وآنچه که /مطمئن/ و /پربار/ است در مقابل آنچه که کنند: /آنچه مجزا شده/ در مقابل /آنچه تغییر یعمل می
 /خصومت/آمیز است. 

ارد. تقابل میان آنچه گذانگشت می« تقابل»تأکید کند، البته بر نوعی « پایان»که بر این تقابل معنایی بیش از آن
ا کمک خواهد کرد تا این معنا ها، به مرام شده و آنچه تغییر یافته است. بررسی مفهوم زمان ـ مکان در این داستان

 را بهتر دریابیم. 
 

 1. بوطیقای آخرالزمان در مختصات مکان و زمان2ـ3
عنوان یک واقعیت )یعنی خارج و فارغ در تعاریف مکان در فرهنگ لغت دو جهت اصلی وجود دارد: یکی مکان به

 مثابۀ یک پدیده )یعنی، ابژۀ آگاهی انسان(. از انسان( و دیگری مکان به
ار نگخدهد. براساس نظر این تاریاش به تفصیل این معنا را شرح می 4مقدس و نامقدسمیرچا الیاده در کتاب 
مکاِن مقدس است، یعنی مکانی که حامل آگاهی انسان « واقعی»تاریخی تنها مکاِن -مذهب، برای انسان پیشا

ت. هویت اسشکل و بی، بی«غیر موجود»باشد. در مقابل، تمام آن گسترۀ مکانی که حامل این ذهنیت نباشد، 
(Eliade, 1987, p.26 الیاده در این باره از دوگانۀ مهم .)«ای که به گوید. دوگانهسخن می  9«هان/آشوبکی

کیهان، دنیا )و یا دنیای ما(، و ازدیگرسو، هر آن چیز که »سو، پردازد. ازیکبودگِی انسان پیشاتاریخی میدرجهان
که چه چیزی (. دربارۀ اینibid« )ها و ارواح خبیثهاین دنیا نیست، دنیای دیگر، مکانی غریب، انباشته از اهریمن

 0«سروش و مکاشفه»انجامد، الیاده ازجمله از انگاشتن یک مکان می« اهلی»و یا به دیگر سخن « مقدس»به 
 کند. گوید و توضیحات مفصلی ذکر میسخن می

شود این چارچوب نظری )که به طریق اولی مربوط به فلسفۀ مذهب است( برای ما اما آن چیز که باعث می
سنجش ساختار و کارکرد بوطیقای تخیل انسانی است. در این معنا، کار میرچا  جالب توجه باشد، امکانات آن برای

 نیست. ل شناسانۀ تخیهای انسانساختارو یا ژیلبر دوران در  هایشانسان و سمبولشباهت به کار یونگ در الیاده بی
 شناسانۀ تخیلختار انساندهد که این سامطالعۀ ابعاد مکانی آخرالزمان در متون موردبحث ما در اینجا، نشان می

 ها کمابیش مورد ارجاع است.  همچنان در این داستان
  

                                                           
و  پژوهش زباندرمورد مختصات زمانی آخرالزمان محیط زیستی رک: زمان در تخیل زیست محیطی معاصر: مسئلۀ  نازمانی گسترده. . 1 

  .11،  ش ادبیات فرانسه

2. Sacré et profane 
3. Cosmos/Chaos  
4. Hiérophanie  
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ست، دنیای منبرای مثال، در  ل  رد. بتیموته دو فومِبل، اساسًا داستانش را در دو ساحت مکانی به پیش می 1س 
های سخن از برجکند، یکی ابرشهر و دیگری طبیعت وحشی. در اولی که اتفاقًا غالب فضای متن را اشغال می

(؛ و آن Fombelle, 2009, pp.7-15های فضایی و زندگی زیرزمینی گسترده است )چهارصد طبقه، سفینه
گر، شود. در اینجا، از ساحتی به ساحت دیناگاه خواننده به پیشاتاریخ پرتاب میرسد، بهگاه که نوبت به دومی می

 شودارزشی )یعنی تمام ابعاد تجربۀ انسان مدرن از مکان( جدا میو بی 4باره از  نسبیت و همگنیتخیل مکان به یک
ده( شدر مقابل کیهان )و یا دنیای رام« دیگری»مثابۀ یک کند: المکان بهو تقابلی اساسی ناگهان قد علم می

 آوراضطراب 9سمت یک ناهمگنیشود و تصویر مکان از همگنی مأنوس انسان معاصر بهها ظاهر میشخصیت
 کند.  حرکت می

، آخرالزماِن ژان کریستف روَفن نیز هم، الاقل در سطح مکانی آخرالزمانی دوپاره گلوبالیاطور مشابه، در به
 خوبی یک داستان علمیاست. درواقع فضای اوتوپیایِی شهرهای زیر حباب در این رمان هرچند که در ابتدا و به

ای به شود، از صفحهکه آخرالزمان محیط زیستی به معادله وارد می کنند، اما آن گاهتخیلی کالسیک را تداعی می
نا تنها معطور که بعدتر بدان خواهیم پرداخت، نهشود و همانصفحۀ دیگر، ناگهان همگنی مکانی دچار آشوب می

اماًل کنزد روَفن و دوفومبل دو تصویر « کیهان»شود. درست است که تصویر که صورت نیز هم درگیر این تقابل می
نویسد و ای عظیم میای دارد )یکی از فاجعهمدنظر هر نویسنده مختصات جداگانه« آشوب»متفاوت است؛ و 

ها بیند(، اما آن چیز که در اینجا برای ما حائز اهمیت است همانا مشابهتدیگری در المکان صلح و آرامش می
 گیرند. ما از یک بوطیقا سرچشمه میخیال درآوردن مفهوم مکان است که مطابق فرضیۀ تحقیق در به

جا، ما توانیم بگوییم که در متون موردبررسی در ایندرواقع اگر این بوطیقا را دستورالعملی اصلی درنظر بگیریم، می
ـ  که بیشتر از علمی طعم جاودانگیبا اجراهای متفاوت این دستورالعمل مواجهیم. برای مثال کاترین دوفور در 

بلکه به  0«شدهدنیای رام»شود، برخالف روَفن، بیشتر حجم داستانش را نه به ـ جنایی نزدیک میتخیلی به پلیسی 
او نیز  5دهد. با این حال، انکارشدنی نیست که مکان داستانیاش اختصاص میجهان پرآشوب شهرهای زیرزمینی

 کند. هم براساس تقابل میان کیهان/آشوب عمل می
  

                                                           
1. Céleste, ma planète 
2. Homogénéité 
3. Hétérogénéité 
4. Espace cosmisé 
5. Espace diégétique  
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آنچه که »و دیگر « دنیای ما»شده: یکی در همین معنا، ایدۀ مکاِن ناهمگن، یا به دیگر سخن، مکاِن دوپاره
  تر محسوس است. با این حال، وقتی که کشتِی شکستۀرمان فلوریان فریه نیز کم قارۀ هشتم، در «دنیای ما نیست

هایی که )حجم انبوه زباله« قارۀ هشتم»یا همان   Vortexها را به خانوادۀ ِبِکر در اقیانوس آرام شمالی، پای آن
« البیونانق»ها همراه خوانندۀ داستان با کند و آنگاه که آناند( باز میسبب جریانات اقیانوسی در یک جا جمع شدهبه

جهاِن »و  «یای مادن»شوند، به تدریج تضاد میان گرفته آشنا میگرفته در این سرزمیِن تازه شکلضد تکنولوژِی پناه
 نماید. نیز ُرخ می« بیروِن پرآشوب

پرسد: انسان نه ـ مذهبی امروز، تا چه حد آثار تجربۀ ، میرچا الیاده میمقدس و نامقدسدر انتهای رسالۀ 
( پاسخ شاید در این ایدۀ کارل گوستاو یونگ باشد که معتقد Eliade, 1987, p.171اجدادش را در خود دارد؟ )

اند. الگوها( وجود دارند که در عهد پیشاتاریخ شکل گرفته، ساختارهایی نازمانی )همان کهناست در روان انسان
تواند کمابیش موجه باشد. همانطور که قباًل که مشاهده کردیم درمورد ُبعد مکانی آخرالزمان، این نظریه میچنان

ای شناخته دنی»و « آشوب»تن تقابل میان دیدیم، در تخیل انسان اروپایی معاصر، آخرالزمان قبل از هر چیز جان گرف
که الیاده معتقد است: سروشکل، ناشناخته و چنانتوسط فضاهایی بی« مرکز جهان»است؛ تحدید « شدهو رام

 نامقدس.   
 

 بیاِن آخرالزمان .4
 ،شمار یک داستاندر قسمت قبل دیدیم که هستۀ معنایی بوطیقای آخرالزمان چطور در میان آشوب کلمات بی

شود. نیز، دیدیم که مفهوم بسیطی همچون مکان، آن وقت که به ضرب بوطیقای متضمن نوعی وحدت می
ای تواند آشکار سازد. در این قسمت، مطابق فرضیهگیرد چطور تقابلی اساسی را در خود میآخرالزمان حرکت می

ازای شکلی این معانی ال مابه(، به دنبp.6Maingueneau ,2007 ,خیزد )بر می 1که اساسًا از نظریۀ بیان
 خواهیم گشت. 

 

 توصیِف آخرالزمان .۱ـ4
که  شک مورد توافق استدانیم که توصیف یکی از مواد اصلی بیاِن ادبی است. در عین حال، این نکته هم بیمی

 های ادبی مختلف( استفادۀ یکسانی از این ابزار ندارند. تر، گفتمانمکاتب ادبی مختلف )یا به زبان امروزی
بوطیقای آخرالزمان بیشتر مایل است تا ابزار رسد که شود، به نظر میدرمورد آنچه به تحقیق ما مربوط می

توان آن را شناسی میکار بگیرد. این تقابل درواقع آن چیزی است که در سبکتوصیف را در خدمت نوعی تقابل به
( توزیع وجهی یا به دیگر سخن همان pp.45Maingueneau ,2007 ,-48نامید ) 4«توزیع وجهی»

                                                           
1. Théorie de l’énonciation 
2. Répartition aspectuelle  
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که فعل عمل را )زبان فرانسه( به بازی متقابل وجوه فعل )ازجمله اینشناسی در سبک 1کنندگی وجهیتکمیل
 صورت در حال انجام( اشاره دارد. کند یا بهشده بیان میصورت تمامبه

مطرح  «ای بر تحلیل ساختاری قصهمقدمه»اش با عنوان تر در مقالهمشابه این معنا را روالن بارت به زبانی ساده
ای، حداقل دو سطح مختلف «قصه»(. مطابق نظر این منتقد ادبی، در هر Barthes, 1961, pp.7-28کند )می

تنها »ه ها ک«نشانه»برند و دیگری سطح )یا کنشگرها( که داستان را به پیش می«  اعمال»وجود دارد : یکی سطح 
اض( پروبال دادن ( و که نقششان بیشتر )با کمی اغمibid, p.15« )به یک مدلول ارجاع دارند و نه یک عملیات

 به اعمال است. 
 درمورد تحقیق حاضر، بر این باوریم که بوطیقای آخرالزمان به طور قابل توجه و معناداری بر روی این دوگانۀ

یانی خیزند، دو سطح برسد که در متونی که از این بوطیقا برمینظر میکند. درواقع، بهگذاری میاساسی سرمایه
به پیش  اعمالواسطۀ توالی هایی که در آن، داستان بهگیرند: یکی در ارتباط با بخشمی متفاوت درمقابل هم قرار

پردازند. در اولی، زمان غالب آن هایی از داستان که به توصیف آخرالزمان میرود و دیگری، در ارتباط با بخشمی
شده مامصورت تتوانیم زمان ماضی ساده و یا نقلی بنامیم؛ یعنی زمانی که اعمال را بهچیزی است که در فارسی می

توصیفی )یا همان استمراری، در فارسی( است که نه به اعمال  کند. و در دومی، زمان غالب، ماضیگزارش می
 هستند درنظر بگیریم:   گلوبالیاپردازد. دو خالصۀ زیر را که برگرفته از بلکه به حاالت می

.  قبل های شلوغ تقریبًا دویده بودروی رسید. در زیرزمینساعت نزدیک شش بود وقتی که ِکیت به سالن پیاده
ای پلهگذشت، وارد راهورودی ورزشکاران ث کرد }...{ از زیر تابلوی بزرگی که رویش نوشته بود از ورود، کمی مک

کرد  جدا کرد و روی ریل هایش را کمی اذیت میسنگی شد و خود را در سرسرای سالن دید. ساک ورزشی که شانه
لیدها بلندگو  به او فهماند که کدستگاه ایکس ـ ری قرار داد؛ سپس از زیر دستگاه گذشت. ماشین صدا کرد و یک 

 (.Rufin, 2004, p.13و گردنبندش را هم دربیاورد. دوباره رد شد )
 

آلود مثل یک هایشان تکیه کرده بودند }...{ از دِر باز هلیکوپتر،  زمین گلپنج مرد، در هلیکوپتر، بروی اسلحه
دادند. با ی  خاکستری را شکل میرسید. گاهًا، چند درخت خشک حجمنظر مینشدنی بهفرش قرمز تمام

یل شدگی در سسالی و یا غرقای از خشکیافتهشد فهمید که این منطقه هیچ بخش نجاتدیدن این منظره می
خاطر ها بهنداشت. گرم شده و سرد شده، رنگ زرد آجرها نشان از امواج گرماهای همیشگی داشت. صخره

گذاشت، وارفته بودند }...{ خشک و های روز میگیهای یخبندان که مرهمی دردناک روی سوختشب
 (.ibid, p.127متروکه}...{ )

 

                                                           
1. Complémentarité aspectuelle  
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صورت که قطعه اول ُپر از زمان ماضی ساده است، زمانی که عمل را بهشود، درحالیطور که مشاهده میهمان
هایی که از نظر وجهی، بیشتر به حاالت )و یا به کند، قطعۀ دوم مجالی است برای استمراریشده بیان میتمام

 پردازند. اعمال ناتمام( می
 ,2007« )فضای متنی مستقل»گوید یک طور که منگنو میوایی و یا آندر قطعۀ اول، افعال نوعی پویایی ر

p.58را به  «قصه»شوند، های روایی مستقل یکی پس از دیگری ظاهر میکنند. در این فضا، سکانس( ایجاد می
ار پدید واسطۀدهند. این درحالی است که در قطعۀ دوم، بهبرند، و سپس جایشان را به سکانسی دیگر میپیش می

 این پویایی سروکار داریم. « تعلیق»کنند( درواقع با ها )که حاالت را جایگزین اعمال میشدن استمراری
که قطعۀ باال در آن ظاهر شده و رسیدن یک نوع ساختار بیانِی جدید را اعالم  134، از صفحۀ گلوبالیادر 

این دو قطب )یکی اعمال و دیگری غیبِت اعمال(  آمد متن میانودارد، تا انتهای رمان، خواننده مدام شاهد رفتمی
عنوان مکان مقدس )یا موجود( تر از آن بهِازای همان مضمونی است که قبلاست. این دگرگونی بیانی درواقع، مابه

و المکان یاد کردیم. درحقیقت، معنا در اینجا در هماهنگی کامل با صورت قرار گرفته است؛ یا به دیگر سخن، 
 یابد. می« طریقه بیان»معادل خود را در « شودگفته میآنچه که »

، 4به غیرمعرفه 1از اوتوپی شهرهای زیر حباب به دیستوپی دنیای آخرالزمانی؛ از مکان به المکان؛ از معرفه
و، در سطح ستوان گفت که ازیککند تا به برجسته کردن بپردازد. درنتیجه، میمتن درواقع روایت را متوقف می

گذارد و ازدیگرسو، در سطح روایی تعلیقی داریم که این ، معنایی داریم که میان مکان و المکان فرق میمضمونی
کند. گویی که در تخیل زیست محیطی، تنها مکان مقدس است که مرکز دنیاست و که آن تر میتفاوت را برجسته

   سوی مرز این مکان، در المکاِن آخرالزمان هیچ خبری شایستۀ ذکر نیست.
فلوریان ِفریه برای مثال، قارۀ هشتم  های مورد مطالعۀ ما در اینجا وجود دارد. در نظم مشابهی در سایر رمان 

افعال  واسطۀ تمامکنندۀ داستان نیز هم هست، بهصحنۀ ورود خانوادۀ ِبِکر به فرودگاه سان فرانسیسکو که شروع
 شهروندان، فرودگاه، 480پرواز شمارۀ ، سان فرانسیسکوسبب استفاده از اسامی خاص )مثل ماضی ساده و نیز به

ب گیری دارد که خواننده را ترغیاند( پویایی روایی چشمعریف معرفه وارد شدهکه در متن فرانسه همگی با حرف ت
، المکان «قارۀ هشتم»داستان، یعنی اولین باری که داستان به  29کند. در مقابل، در صفحۀ به ادامه دادن می

ه نوعی ای خود را بپردازد، ناگهان گویی این پویایی روایی از میان برخاسته، جگرفته از زباله میخوفناک شکل
 دهد. تعلیق می

هوای ماجراجویی ـ وکاترین دوفور، حال طعم جاودانگیهمانند  قارۀ هشتمالبته نباید فراموش کرد که در 
جاودانگی ا و ی گلوبالیاجنایی بر علمی ـ تخیلی غلبه دارد که درنتیجه، توزیع وجهی افعال کاماًل منطبق بر مدل 
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ه گاه کآن طعم جاودانگیو یا در  قارۀ هشتمنیاک نیست. درواقع درست است که در اثر گرانیه دو کاسا مجسم
آهنگ ل ضربدلیرسد و بهدیدیم( به کمال نمی گلوبالیاپردازد تعلیق بیانی )همانند آنچه در داستان به آخرالزمان می

مهم اینجاست که در این دو اثر نیز  شود، اما به هر حالماجراجویانۀ داستان، آخرالزمان نیز واجد پویایی روایی می
هم، متن برای اولین گذارها از مکان آشنا به آشوب المکان، مطابق دستورالعمل بوطیقای آخرالزمان، برای مدت 

 کند. کوتاهی پویایی روایت خود را تعلیق می
روایی  پویایی های ذاتی بیان ادبی است و تعلیقممکن است این ایراد وارد شود که توصیف یکی از ویژگی

«  پردازدشکل دادن سطحی ثانی از روایت که به حاالت می»گوید طور که بارت میاعمال از طریِق آن
(Barthes, 1961, pp.10-12خاصیت ذاتی این ابزار بوده است، درنتیجه نمی )مثابۀ یک ویژگی تواند به

 بوطیقایی درنظر گرفته شود. 
سطۀ بروز واکه اواًل، این سطوح ثانی )یعنی آن جاهایی که پویایی روایی به در جواب این ایراد ممکن باید گفت

شود( در بوطیقای آخرالزمان برخالف ادبیات کالسیک تنها به شکل ها موقتًا تعلیق میو ظهور ناگهان استمراری
« قصه»به جزئی از شوند، بلکه برخالف معمول )یا همان سطوح اولیه( خالصه نمی« اعمال»دادن ِدکور و یا کادر 

د آید. به قصه پدی« جریان»که خللی در گوید حذفشان کرد بی آنتوان آن طور که بارت میشوند که نمیتبدیل می
داول خیزد، تنها، و آن طور که معمواًل متتوان برای خالصه کردن داستانی که از این بوطیقا بر میتر، نمیعبارت ساده

رغم تعلیق پردازند، علیهایی که به آخرالزمان میپرداخت، چراکه قسمت« مالاع»ای از است، به ذکر خالصه
 دهند. دار را تشکیل میشان )یعنی غیبت هرگونه عملی(، بخشی مهم و معنیروایی

هایی از گوید، سطوح ثانی اساسًا به کار وارد کردن نشانهمیشناسی برای متن ادبی زبانطور که منگنو در آن
نظر (. با این حال بهMaingueneau, 2007, p.72آیند )ت راوی و یا منویات یک شخصیت میدکور، نظرا

 کند.ناپذیر میها را اجتنابشوند که آنآید که در بوطیقای آخرالزمان، این سطوح واجد ارزشی مضاعف میمی
ست که در بوطیقای این ارزش درواقع همان سهم گرفتن این سطوح از جریان روایت است. این بدان معنی ا

 کند. ادامه پیدا می« قصه»شود، آخرالزمان حتی آن گاه که روایت تعلیق می
ای سلبی که به طریقی ایجابی روایت شود به گونهتوان گفت که در این بوطیقا، آخرالزمان بیش از آندرواقع می

ۀ زمین که واقعًا پایان کرشود. به دیگر سخن، در تخیل آخرالزمانی معاصر فرانسه، پایان دنیا بیش از آنتداعی می
 . رسندنظر میا و یا همان مقدس نبودنشان تهی از معنا بهواسطۀ اهلی، آشنهایی است که بهباشد، ظهور المکان

 

  های آخرالزمان. نشانی2ـ4
شناسی زبانبندی نظری دومینیک منگنو در شناسی مفهومی آشناست. بنابر چارچوبدر زبان 1مفهوم الفاظ اشاری

دانیم گرفته از نظریات امیل بانویست است(، می)که خود الهام ای بر تحلیل گفتمانمقدمهو نیز در  برای متن ادبی
                                                           
1. Les déictiques   
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متأثر از خصوصیات گونۀ ادبی و نیز مختصات گفتمان محل ارجاع  1های موقیعت بیانیکه در متون ادبی ویژگی
 (. Maingueneau, 1991, p.112هستند )

بندی صحنه»گرفتیم که از مفهوم تر بوطیقای آخرالزمان تصمیم متناسب با این دیدگاه، برای بررسی دقیق
عالئم »توانیم استفاده کنیم. این مفهوم به ما کمک خواهد کرد تا درمورد بوطیقای آخرالزمان آنچه را که می  4«بیانی

ای )مثل جایگاه هاِی بیانیبنامیم توضیح دهیم. سامانۀ اشاری در اینجا به معنای مجموعه موقعیت 9«اشاری
 کند. شناسی( است که یک بوطیقا تعریف و تجویز میبندی و مکانب، زمان، جایگاه مخاط0سخنور

اساسِی میان  درمورد بوطیقای آخرالزمان نخست باید گفت که سامانۀ بیانی پیشنهادی این بوطیقا بر تقابل
یگاه، جا کند. رابطۀ میان این دوگذاری میتوان جایگاه شخص غایب نامید سرمایهجایگاه سخنور و آن چیز که می

(. Maingueneau, 2007, p.9گوید یک رابطۀ شکاف و تقابل است )طور که منگنو میاز اساس و همان
« شخص»یا « فرد»ور داستان توسط های مورد مطالعۀ ما در اینجا، موقعیت راوی یا سخندرواقع، در تمام داستان

 شود. بزرگ ُپر می« کمپانی»و یا یک « تحکوم»که موقعیت شخص غایب با تمثیلی از شود، درحالیاشغال می
ست، دنیای من  در  ل  گیرد و تیموته دو فومِبل برای مثال، شخصیتی نوجوان و تنها در جایگاه راوی قرار میس 

عم طهمین طور، در کند. کند موقعیت شخص غایب را اشغال میرانی میشرکتی چندملیتی که بر دنیا حکم
«  oise»نام به گیرد و سوم شخص غایب داستاِن او شرکتی خوفناکیک مجرم در جایگاه راوی قرار می جاودانگی

 است که در همه جای دنیا گسترده شده است. 
از مدل همانندی پیروی کرده است و  جاودانگی مجسمهای مجاِز بیان در رمان هطور مشابه، توزیع جایگابه

طور قطعی )در اینجا، باز هم شرکتی چندملیتی( به« هاآن»ه شخصیت اصلی داستان، ، سشانو آنژ، ژینا در مقابِل 
شوند، هرچند که تقریبًا تمام داستان به ایشان مربوط باشد. در متن، سه شخصیت از پویایی بیان به کنار گذاشته می

کند ص غایب تدوین میشوند که قواعدش را شخای میاصلی که هیچ تسلطی بر سرنوشت خود ندارند وارد بازی
 رسد. و بدین گونه، تقابل میان این دو جایگاه به اوج خود می
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ور اغلب توسط ِبِکرهای جوان سرگردان شود، جایگاه سخنرمانی که از دید دانای کل روایت می قارۀ هشتمدر 
آسشود و در انتهای داستان، در اقیانوس اشغال می که هستۀ مقاومتش را در قارۀ  ، انقالبی تنها و دورافتاده آندر 

کند. در مقابل این جایگاه، جایگاه سوم شخص غایب در این طور محدودی اجازۀ بیان پیدا میها بنا نهاده، بهزباله
ها که این همه مرکز آن»، «کوکا»و « پپسی»، «آدیداس»، «فهمندها که فقط کیف پول را میآن»متن، توسط 

 ,Ferrier, 2012« )اندبا هم در حال جنگ»و که « اندوازم آرایشی راه انداختهتحقیقات در بیوتکنولوژی و ل

p.55, 174شود. ( اشغال می 
در مقابل  «فرد»تر دیدیم، قرار گرفتن ، همانند سایر تخیالت آخرالزمان محیط زیستی که قبلقارۀ هشتمدر 
ی باشد، پردازکه اتفاقی مجرد در داستانهای چندملیتی، بیش از آن«شرکت/حکومت»گسیخته داری لجامسرمایه

طیقای بندی بیانی که مستقیمًا به سامانۀ اشاری بوای برخاسته از تنظیمات خاص بوطیقایی است. این صحنهپدیده
(، پیش از Maingueneau, 2004, p.192گیرد )شود و در ماقبل و مابعد متون قرار میآخرالزمان مربوط می

 شود. د معنا باشد، در بطن ارتباطات فرامتنی حائز اهمیت میکه به خودی خود واجآن
چه انکاری بر آنشک حقوق غیرقابلنویسنده و یا گوینده بی»کند: طور که منگنو از باختین نقل میهمان

هایی که انعکاس صدایشان در گوید دارد، اما نباید فراموش کرد که مخاطب نیز حقوقی دارد؛ همچنین تمام آنمی
 (.p.154 ,1991« )کندماتی که نویسنده یا گوینده انتخاب میکل

های چپ در تخیالت آخرالزمان زیست محیطی دقتی دوباره درواقع، وقتی که به انعکاس قوی صدای گفتمان
شوند، بلکه نکات جدیدی نیز مان، گویاتر میبندی بیانی و سامانۀ اشاری متون موردمطالعهتنها صحنهکنیم، نهمی
 شوند. ورد بوطیقای آخرالزمان آشکار میدرم

توان صدای گفتمان چپ سیاسی را شنید: صدای کنیم، میدر سرتاسر متونی که در اینجا بررسی می
شنیده  گلوبالیادر « انجمن والِدن»و یا از دهان  جاودانگی مجسمدر « هامستقل»ضدخودکامگی که از دهان حزب 

رسد؛ صدای کمونیسم که از به گوش می جاودانگی مجسمهای نشینشود؛ صدای آنارشیسم که از حاشیهمی
داری که از شخصیت اصلی شود؛ صدای ضدسرمایهشنیده میطعم جاودانگی ساکنان شهرهای زیرزمینی در 

ست، دنیای من ل   رسد. به گوش میقارۀ هشتم و یا از انقالبیون  س 
  نامدمی 1«متنپیش»ۀ قوی بینامتنی که تحلیل گفتمان، آن را بازتولید ساختارهای این رابط

(Maingueneau, 1991, p.155درعین حال که یکی از ویژگی ،) های ساختاری بوطیقای آخرالزمان است
 کند. تر این مفهوم یاری مییابی درستشک ما را در جایبی

بوی ضد وتوجهی رنگدانیم که تخیالت آخرالزمان محیط زیستی امروز اروپا تا حد قابلسو، میازیک
دار گفتمان چپ در این قاره هستند. ازدیگرسو، باید دار فرهنگ نسبتًا سابقهداری دارند که در این معنا وامسرمایه
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های گفتمان چپ، نشانگر نوعی نزاع هویتی انهتوجه کرد که در فضای فرهنگی امروز، این تخیالت فراتر از دوگ
د، تولدشان داری باشنکه برخاسته از نابرابری اجتماعی ناشی از سرمایههستند. بدین معنی که این نقدها بیش از آن

 کشد. چالش میهای ارزشی قدیمی را بهرا مدیون پیدایی سامانۀ ارزشی جدیدی هستند که سامانه
ه ب مجلۀ فرانسوی مطالعات آمریکاکه در « هوا و جنگ فرهنگیوآب»ای با عنوان قالهژان دنیل کولومب، در م

پردازد و برای مثابۀ موتور محرک گفتمان محیط زیستی میچاپ رسیده است، به تفصیل به مفهوم نزاع فرهنگی به
صرفی به فرد در جامعۀ مکند که در گفتمان محیط زیستی معاصر، نقش کاماًل جدیدی مثال این نکته را گوشزد می

شود کند و البته موجب برافروختن نزاع میشود؛ نقشی که نظم اجتماعی جدیدی را طلب میداده می
(Collomb, 2014 .) 

به هر روی، فارغ از بحث مهم نزاع فرهنگی، آنچه در اینجا برای ما اهمیت بیشتری دارد، روشنی افکندن تا حد 
اش فراموش های سترگ فرهنگی ـ تاریخیی جهانی دارد که معمواًل ریشهامکان بر مفهومی است که ادعای

شوند. درواقع، رابطۀ بیناگفتمانی قوی بوطیقای آخرالزمان با گفتمان چپ و نیز خاستگاه اغلب نادیده می
در  هکنند کشدۀ این مفهوم )از دل نزاعی فرهنگی در غرب امروز( بیش از هرچیز بر این معنا تأکید میانگاشته

فاصلۀ میان قطعیت یک امر موجود )در اینجا: بحران آشکار محیط زیست( و سیالیت خیاالتی که به این امر واقع 
 کنندۀ مهمی به نام شرایط فرهنگی ـ تاریخی قرار دارد.  پردازند، تصفیهمی

 

 نتیجه .5
که متون مورد نظر همگی، کنند های مورد بررسی در اینجا تأیید میهای مضمونی و شکلی داستانشباهت

 که در نقد ادبی معروف است به یک بوطیقاو یا چنان« آرشیو»گویند به یک که در تحلیل گفتمان ادبی میچنان
تحقیق  شناختی اینارجاع دارند. بوطیقای آخرالزمان محیط زیستی امروز در فرانسه، مطابق انتظارات فرضیۀ روش

مطالعه در این تحقیق مشاهده کردیم، در دو سطح مضمومی و شکلی یا به دیگر که در چند اثر مورد و الاقل چنان
بوی ودهی کرده، بدان رنگروایت آخرالزمان محیط زیستی را جهت 4و نوع بیان 1سخن در سطح آنچه بیان شده

 بخشد. خود را میمخصوص به
نی بر های معناشناختی مبتسیم دوگانهآید، چنان که سعی کردیم با تردر سطح مضمون و یا آنچه به بیان درمی

دنیا  «پایان»که از های محیط زیستی سخن بیش از آنآثار مورد مطالعه نشان دهیم، در آخرالزمان« واژگان»تحلیل 

                                                           
1. Énoncé 
2. Énonciation 
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مجزاشده »، «شدهرام»، «آشنا»سو، دنیایی مثابۀ یه ُکِل واحد و یکدست( باشد، از تقابل میان دو دنیاست: ازیک)به
دیگر  ، یا به«آمیزخصومت»، «زدهآشوب»، «ناشناخته»؛ و ازدیگرسو دنیایی «مقدس»، در یک کالم «یااز باقی دن

 خواهد ابژۀ آگاهی در روایت قرار گیرد. تواند یا نمیکه نمی« نامقدس»سخن 
رد بحث، وبرپایۀ همین دوگانۀ معنایی/ مضمونی، در کنار و در ادامۀ آن، در سطح فرمی و یا نوع بیان، بوطیقای م

که در بحث وجوه توزیعی و تقابل سطوح روایت نشان دادیم، ازجمله خود را در تعلیق پویایی روایی در گذر چنان
عین  آفریند که درکند و درنتیجه در روایت آخرالزمان فضایی میاز یک دنیا به دنیای دیگر مشخص و متمایز می

از روایت را از آن خود کرده است و به هیچ روی قابل دهد، بخش مهمی در آن رخ نمی« عملی»حال که هیچ 
 پوشی نیست. چشم

شود، که در مضمون و در شکل، روایت آخرالزمانی که براساس تنظیمات خاص این بوطیقا تولید مینتیجه آن
ک و ی« ما»گوید. تقابل میان سخن بگوید، از ظهور و جان گرفتن نوعی تقابل می« پایان»که از بیش از آن

اث میر»توان درک کرد مگر ذیل توجه به آنچه که شلبورگ آور. این مضمون را نمیناشناخته و هراس« دیگری»»
ن نامند. به دیگر سخاروپایی می« وضعیت امروز هژمونی»تخیل اروپایی و میشل فوِسل « ای و فرهنگیاسطوره

ر مورد بحث در این تحقیق دیدیم، قبل از که در آثاتوان چنین گفت که روایت آخرالزمان محیط زیستی چنانمی
م گرفتن یا کهر چیز یک روایت منحصرًا مربوط به تخیل اروپایی است. این نکته البته به هیچ وجه به معنی دست

زیر سؤال بردن حقایق خطرات محیط زیستی دنیای امروز ما نیست، بلکه بیشتر ناظر به فاصلۀ  اساسی و فلسفی 
 واقعیت است.      میان واقعیت و روایت

تمان چپ گف« پیش متن»که اشاره شد، بوطیقای آخرالزمان به طرز انکارناپذیری خود را به براین، چنانافزون
کند که البته در زمینۀ فرهنگی تاریخی محل تولد آن، داری( تولید میزند و درنتیجه  مضامینی )ضد سرمایهگره می

بر جدل قدیمی ن حال، تازگی و نیز البته اهمیت این بوطیقا در آن است که افزونیعنی اروپا، ناشناخته نیستند. با ای
؛ تر از روابط تولید را نشانه گرفته استای دارد که این بار هدفی اساسیداری، نشان از نزاع تازه پدیدارشدهسرمایه

 خواهی ایدئولوژی محیط زیستی.  تمام سامانۀ ارزشی غرب. از همین جاست تمامیت
طور که توان مسائل جدیدی افزود. برای مثال، مسئلۀ قابل توجه مکان اجتماعی )آنبه تحقیق حاضر البته می

تر مسئلۀ کند( در بوطیقای آخرالزمان در مقابل مکان غیراجتماعی و یا بررسی دقیقشناسی آن را تعریف میجامعه
این  توانند آشکار کنند هماناهایی میچه چنین بررسیبینامتنیت اساسی در بوطیقای آخرالزمان. به هر روی اما، آن

ایت گاه فاصله میان امر واقع و روکه در مطالعات به روی خیال بدان معتقدند، نباید هیچنکتۀ اساسی است که چنان
آن را از یاد برد. قابل انکار نیست که فضاهای فرهنگی مختلف، بنا به مقتضیات و مسائل مختلف، هریک 

توان پرسید که مسئلۀ آخرالزمان در فضای فرهنگی بخشند. برای مثال، مییی خاص به روایت امر واقع میبوورنگ
 تر دغدغۀ محیط زیست دارد، به چه نحو است؟ طور آشکاری کمحده است و بهایران، که درگیر مسائلی کاماًل علی
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