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  مقدمه - 1
از سـنت،   ي، نمودهـاي )جزيـرة سـرگراني  تـا   سووشـون از ( هاي سيمين دانشـور در رمان

فرهنگ، هويت، اخالق، مسرشـت ايـن   است كه مطابق بـا   داري و مذهب بازتاب يافتهردم
وي در . يـاد كـرد   نويسـنده بينـي   تـوان از ايـن ويژگـي بـه جهـان     مرز و بوم است و مـي 

هايش با رهيافت ويـژة خـود، بـين سـنت و تجـدد آشـتي برقـرار كـرده و هرگونـه           رمان
كـه در تعامـل    پذيردميپيشرفت، تجدد، توسعه، فناوري و آگاهي اجتماعي را در صورتي 

   .ايراني و اسالمي باشد سنت، مذهب، آيين و فرهنگ با
 ،انسـان معاصـر   او بـه  توجـه و  اجتماعينوع نگاه سيمين دانشور به تحوالت سياسي و    

نيـز از   )1372( زيـرة سـرگرداني  ج. اسـت شـده ساز تحقيقاتي گسترده دربارة آثارش زمينه
ي هـا  صورت مستقل و چه در كتاب چه به -  تحقيقاتيهاي معروف دانشور است كه رمان
از  نقـدهايي كـه   . اسـت انجام شـده  پيرامون آن - ادبيات داستاني معاصر ايران  وط بهمرب

، انـد داشـته  اشـاره  آناست و تا حدودي به بافت موقعيـت در  دربارة اين رمان نوشته شده
هاي شـهرزاد پسـامدرن   سرگرداني درنگي برعنوان  با )1385( توان به كتاب اسحاقيانمي

را از ديـدگاه نقـد    زيـرة سـرگرداني  ج، آنكـه در فصـل سـوم    اشاره كرد  سيمين دانشور
بر سـاحل  در كتاب  )1383( دهباشي. استشناختي به صورت مختصر بررسي كردهجامعه

سيمين مربوط به تقريباً بيشتر مقاالت  نامة دكتر سيمين دانشورجشن: جزيرة سرگرداني
. اختصـاص دارد  سـرگرداني  جزيرة آن بهبخشي از  كه استآوردهگرد دانشور و آثارش را 

اند مايه بررسي شدههاي دانشور اغلب از نظر عناصر داستان و دروندر اين مجموعه، رمان
. اسـت  سـاربان سـرگردان   از بـيش  جزيـزة سـرگرداني  و  سووشـون  مربـوط بـه  مقاالت  و

بيشـتر بـه عناصـر داسـتان      اختصاص دارند نيـز آثار سيمين دانشور  بههايي كه نامه پايان
بـا مقالـة حاضـر    اي كه از نظر موقعيت سياسي و اجتماعي اثـر  نامهتنها پايان. انداختهپرد

بررسـي آثـار داسـتاني سـيمين     «تحـت عنـوان    )1378( وسفييپايان نامة  ،مشابهت دارد
 ،جزيـرة سـرگرداني  تا  آتش خاموشآثار داستاني سيمين دانشور را از  وي. است» دانشور
تأكيد اصلي نويسنده  در اين پژوهش،. است بررسي كرده يهمادرونو  ساختار بخشدر دو 

. استپرداختهبه بررسي عناصر داستان ولي در تحليل،  است، »موضوع«و » مايهدرون« بر
گـاه مطـالبي ارزشـمند    ادبيات داستاني معاصر نيـز   مربوط بهها و نقدهاي در بين نوشته

  .شود دربارة آثار سيمين دانشور ديده مي
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سـيمين   سياسـي و اجتمـاعي   بينيزة اصلي اين پژوهش، توجه به نگرش و جهانانگي    
، بـا  ساربان سرگردانو  سووشونرمان دو و پيوند آن با  جزيرة سرگرداني دانشور در رمان

 است 2و انتخاب واژگان خاص متناسب با بافت موقعيت 1بافت متنآن در كاربرد توجه به 
  . است يده گرفته شدههاي پيشين نادكه غالباً در پژوهش

تحليل گفتمـان   بر مبناي راهبردهاي كارآمد و تحليلي است - توصيفي ،روش پژوهش    
ايـن   از آنجـا كـه  . پردازدمي جزيرة سرگردانيرمان بررسي و تحليل  ،مطالعهبه  3انتقادي

هاي رمان نظر خواهـد داشـت،   مايهترين بن نگري نويسنده و تحليل مهمپژوهش به جهان
در تعامـل بـا آنهـا شـكل      كـه رمـان   ايتدا به تحـوالت سياسـي، اجتمـاعي و تـاريخي    اب

از  6و تبيـين  5تفسير 4،در سه سطح توصيف در ادامه به تحليل رمان .پردازداست مي گرفته
بـه  همچنـين  . شـود پرداخته مي7فركالف نورمن تحليل گفتمان انتقادي و رويكرد ديدگاه

آن كه در حكم جلد دوم  - ساربان سرگردانبا رمان  ردانيجزيرة سرگدليل پيوند معنايي 
گاه  نيزدر ذكر شواهد  و شودبيني سيمين دانشور در هر دو رمان تحليل ميجهان - است

  . استاستفاده شده ساربان سرگرداناز رمان 
و  سووشـون هـاي  و پيونـد آن بـا رمـان    جزيرة سـرگرداني در بررسيِ تحليل گفتماني     

هـاي اجتمـاعي،   موقعيـت  ةبيني نويسنده دربـار شود جهان، كوشش ميدانساربان سرگر
 .انـد، كشـف گـردد   ثر بـوده ؤعواملي كه در توليـد ايـن رمـان مـ     نيزسياسي و فرهنگي و 

همچنين اين پژوهش در پـي كشـف ايـن اسـت كـه از نظـر تحليـل گفتمـان انتقـادي،          
هـاي  پيوند معنايي بين رمـان توان و چگونه مي يستچهاي اين رمان مايهترين درون مهم

  برقرار كرد؟) ساربان سرگردانو  جزيرة سرگرداني، سووشون( سيمين دانشور
  
  تحليل گفتمان انتقادي - 2

نقد نو، نقد فرماليستي،  هايهنظري و دناي گسترده داررويكردهاي تحليل متن پيشينه    
حليـل صـورت و معنـاي    ساختارگرايي و پساساختارگرايي بـه دو روشِ ت  ،نقد هرمنوتيكي

                                                 
1. co-text 
2. context of situation 
3. critical discourse analysis 
4. descriptive 
5. interpretive 
6. expressive 
7. N. Fairclough 
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كه بـيش از   ي مؤثر در تحليل متون ادبيهايكي از رويكرد. اندمتون را ارزيابي كرده متن،
 تحليـلِ گفتمـان انتقـادي    كنـد، به معنا و موقعيت زادن متن توجه مي ديگرهاي گرايش

عموماً به دنبـال تثبيـت معنـاي پنهـان از گـذرگاه كشـف و شـناخت        اين رويكرد . است
پردازاني چون نورمن فـركالف، تئـون   نظريه. شودي است كه معني در آن زاده ميموقعيت

در معرفـي و رشـد تحليـل گفتمـان      4و روث وداك 3راجرفاولر 2،گونتر كرس 1ون دايك،
  .اندانتقادي نقشي مهم داشته

براساس اين رويكرد، هر متن در شرايطي ويژه، بـا درجـات متفـاوتي از انتخـاب و در         
هاي  زبان ابزار مهمي براي برقراري و حفظ روابط و ديدگاه. شودبا قدرت توليد مينسبتي 
كه واقعيت اجتماعي ناب وجود ندارد، گفتمان خنثـي و   همچنان. سياسي است - اجتماعي

هاي وابسته به شخص خاص، جنـاح  ها يا متنطرف نيز وجود ندارد، بلكه ما با گفتمانبي
: 1385زاده، آقاگـل  .؛ همچنـين نـك  50: 1379بهرامپـور،  (اجهيم مـو ... خاص، ايدئولوژي خاص و

183 -182.(  
 آن،هاي موجود در رويكردهاي تحليل گفتمان است و در اين رويكرد برگرفته از روش    

ايـن  زبـان در هريـك از   . اسـت توصيف، تفسير و تبيين تشكيل شده گفتمان از سه سطحِ
در تحليل مـتن، بـه   . )138و  128- 129: 1385زاده، آقاگل( سطوح داراي بار ايدئولوژيك است

ي ختشناچگونگي استفاده از زبان و كاربرد واژگان، توجه به موقعيت جامعه مواردي مانند
چگونگي بازتاب و  هاو كشف نشانهاست، كه متن در تعامل با آن شكل گرفته ايو تاريخي

  .شود ميسياسي در متن توجه  - موقعيت اجتماعي
توان نتيجه گرفت كه سه مفهوم الزاماً در تمام رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي مي    

شناسي و تحليل كـالم   هاي زبانبيني كه در ديگر شاخهجهان انتقاد، قدرت و: وجود دارد
  .است به آنها توجه نشده

 هـا و ترسـيم  توجـه بـه دگرگـوني    ،ماننـدي به دليل حقيقتنيز رمان ويژه  بهادبيات و     
از جهـت درآميختگـي بـا     نوع ادبيترين رمان جدي .حقايق، نگرش نويسنده را در بردارد

شـود كـه   رود و اهميت آن آنگاه بيشتر آشـكار مـي  ابعاد اجتماعي و فرهنگي به شمار مي
                                                 
1. T. Van Dijk 
2. G. Kress 
3. R. Fowler 
4. R. Wordak 
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رمان بيش از هر قالـب ادبـي تـوان    . هاي اجتماعي و سياسي شوندجوامع دچار دگرگوني
ازجملـه   ،را دارد و بـه همـين سـبب بسـياري از منتقـدان     توصيف و ترسيم اين تحوالت 

 انـد ادبيات داستاني و رمان را بازآفريني واقعيـت دانسـته   ،فورستر .ام .و اي ويليام هزليت
  ).405- 411: 1376 ميرصادقي،(

  
  رويكرد نورمن فركالف - 1- 2

نظـر  در . هاي برجسته در زمينة تحليل گفتمان انتقادي استنورمن فركالف از شخصيت
ها بـراي بررسـي تغييـرات    او، تحليل گفتمان انتقادي روشي است كه در كنار ساير روش

سـلطه   و در نزاع ضد استعماراز آن و مرجعي است كه  رودميكار  اجتماعي و فرهنگي به
 ةشناسي انتقادي بـه انـداز   ه در زبانهاي اوليفركالف معتقد است تالش .شودمياستفاده 

شـناختي، تمركـز    تحليـل زبـان   ؛اسـت  غيير مخاطبان تمركز نداشـته هاي تكافي بر كنش
اسـت   توجـه بـوده  هاي سطح بـاالتر از مـتن بـي   به سازمان وجمله داشته  ءزيادي بر اجزا

زبان انتقادي نام  ةدر مطالعات اولية خود، رويكرد خود را مطالع او. )28- 31: 1995فركالف، (
دانسـت   اياستثماري - در مورد روابط اجتماعيرا كمك به ايجاد آگاهي  آننهاد و هدف 

  ).14: 1998فركالف، ( كنندكه از طريق تمركز بر زبان، اين روابط را تعريف مي
بـه  . كنـد بررسي مي ،توصيف، تفسير و تبيين فركالف، تحليل گفتمان را در سه سطحِ    

داخـل مـتن    اول داراي كليتي است كه بدان وابسـته اسـت، در   ةوي متن در درجعقيدة 
سـازند كـه بـدان    كليتي را مـي  ارتباط باهم،اي از عناصر وجود دارد كه عالوه بر مجموعه
 اين عوامل. كي استاي از عوامل بيروني متّمتن يا گفتمان به مجموعه. گويندمي 1گفتمان

داراي  ،فرايند توليد و تفسير .ندثرؤهم در فرايند توليد متن و هم در فرايند تفسير متن م
شـدت متـأثر از شـرايط    مـتن بـه  . سـازند ند و همديگر را متأثر مياتعامل و كنش متقابل

بنـابراين سـطوح    ).1379 نيسـتاني، ( شـود است كه  در آن توليد يا تفسير مـي  اياجتماعي
) مرحلـة توصـيف  ( متن ةمثابگفتمان به - الف: از اندتحليل گفتمان از نظر فركالف عبارت

گفتمـان   - بپردازد؛  گفتمان فارغ از نقش زمينه مي شناسيِ زبان هايكه به تحليل مقوله
كه بـه روابـط موجـود بـين     ) مرحلة تفسير( تعامل بين فرايند توليد و تفسير متن ةمثاب به

پردازد و دانش زمينة توليد متن و نسبت گفتمـان بـا   هاي توليد و درك گفتمان ميروند
                                                 
1. discourse 
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كـه بـه بررسـي    ) مرحلـة تبيـين  (زمينه  ةبمثا گفتمان به - جساختارهاي اجتماعي است؛ 
بـا   .پـردازد عنوان جزئي از روند مبارزة اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت مـي گفتمان به

  :در بررسي هر متن با چهار اليه سروكار داريم ،توجه به اين امر
مـتن   ةترين الي مل اصطالحات و ساختار دستوري و فوقانياين اليه شا :سطح سطحِ ةالي    
 هاي شخصيت ةدر اين سطح ابتدا هم. گيردت و اجماالً در حوزة مباحث سبكي قرار مياس

شود تا مشخص شود با اسـتفاده از چـه نـوع    برداري ميهاي آنان فهرستداستان و كنش
 .دنشـو  اصطالحات هم در اين سطح بررسي مي .)30: 1383 ميرفخرايي،(اند واژگاني معرفي شده

 ايكه وابسته ،اجتماعي - اي از ساختارهاي كالن سياسيا وابستهتنه ك اصطالح نهيمعناي 
استكار رفته ت متني مشخص است كه در آن بهاز كلي.  

اختصاص دارد و در اين سطح به كارگيري فعل نيز بررسي ساختار جمله و چگونگي به    
اي ساختار مشخص را بر سـاير سـاختاره   يكشود كه چرا متن مطرح مي ألهاين مس آن،

   .استممكن ترجيح داده
معنايي  - بر ساختارهاي كالن متن، معناي كالن متن در اين اليه عالوه :سطح عمقِ ةالي    

مطالـب   ةتحليل مطالب و موضـوعات و رابطـ  . قرار دارد - لف درصدد طرح آن استمؤكه 
   .در اين سطح قرار داردنيز 

تارهاي فرامتني و چگونگي توصـيف  ساخ ،هاي متني در اين سطح اليه :عمق سطحِ ةالي    
بررسـي  ) مثبـت، منفـي و خنثـي   (فرهنگ  يكر ها دها و جايگاه افعال آنروابط شخصيت

كدام رفتار و گفتار شخصـيت   بر لف ؤكه م شوددقّت ميدر اين بخش  .)67: همان(شود  مي
   .استا حذف كردهينمايي بزرگآن را ا و يكيد أت

ه ـاسـت كـ  فرهنگـي   و اجتماعيكالن متشكل از ساختارهاي اين اليه  :عمق عمقِ ةالي    
  .)89: همان(است  در وراي متنلف ؤدانش اجتماعي مخاطب و م ةدهندشكل
  

  ساربان سرگردانو  يسرگردان رةيجز هايرمان خالصة - 3
رمـان،  ايـن  . دهددر دهة پنجاه شمسي رخ مي )1372دانشـور،  ( جزيرة سرگردانيماجراهاي 

رواني، فكري، خانوادگي و اجتماعي دختري جوان به نام هستي نوريان را ندگي عاطفي، ز
. اسـت  شـده   كه پدرش از حاميان مصدق بود و در تظاهرات حمايت از او كشته كاود برمي

كه پس از مرگ پدر با نيز خانم، ش، عشرتكند و با مادربزرگش زندگي ميمادر باهستي 
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او هـم  . هستي دانشجوي رشتة هنـر اسـت  . دارد است، ارتباطمردي ثروتمند ازدواج كرده
در زندگي اجتماعي و سياسي و هم در زندگي شخصي و خـانوادگي و حتـي در ايمـان و    

در دوران مبـارزات  او . با عقايـد متفـاوت سـروكار دارد    يعقيده، سرگردان است و با افراد
اش افـزوده  يروز بـر سـرگردان  بيند و در پي آن، روزبـه روشنفكري، خواب وحشتناكي مي

يـاي  ؤاين آرامـش در ر  .رسدبه آرامش مي »سليم«با شود؛ تا اينكه سرانجام، با ازدواج مي
  .استشده او در آخر داستان منعكس

. دانسـت  جزيـرة سـرگرداني  توان جلد بعدي را مي )الف1380دانشور، ( ساربان سرگردان    
ظاهراً به آرامش رسـيده بـود،    و ههستي كه در رمان پيشين سرانجام با سليم ازدواج كرد

گرفتـار   جزيـرة سـرگرداني  كـه همـراه او دسـتگير و در     - شود و با مـراد از سليم جدا مي
شوند كه نام همفكـر  در بحبوحة انقالب صاحب فرزندي مي آنان. كندازدواج مي - شود مي

 نيـز هسـتي بـه توصـية    بـا عـراق   هاي جنگ در سال. نهندمبارزشان، مرتضي را بر او مي
اهايش كه سخنگوي نفس مطمئنة اوست، از رفتن به جبهه منصرف يدان رؤطوطك غيب

داري از خـود بـراي نگـه    ،تنهايي روانـة جبهـه كنـد    شود كه مراد را بهاو قانع مي. شودمي
خانم و دكتر بهـاري از  هايي كه سيمينفاز توصي ،پسرش در خانه بماند و در خلوت خانه

 ورزي داستان با عشـق . هاي جنگ بيافريندرد و تابلوهايي از صحنهاند، الهام بگيجبهه كرده
  .يابدپايان مي ،در شب قبل از عزيمت مراد به جبهههستي و مراد، ور و نورباران شعله
  

  ساربان سرگردانو  يسرگردانة ريجز دري خيتار - يشناختجامعه تيموقع - 4
هـاي   سالاجتماعي  - ياسيسيات ، واقعسرگردانساربان و  جزيرة سرگردانيهاي در رمان

از ديـد يـك زن    ،انقالب تا آغـاز جنـگ   هاي آغازينسالملتهب قبل از انقالب اسالمي و 
در بررسي عمومي و تاريخي خود، از زبـاني سـمبليك    جزيرة سرگرداني .استتصوير شده

اين رمان با بيان مفاهيمي فراگيـر چـون مـذهب، خرافـات، باورهـاي      . استاستفاده كرده
اش، مراسـم نـوروز   نامهاش، نمايشوسيلة خواب هستي، شعر او، نقاشيميق و عرفان، بهع
 ،قبـل از انقـالب   ايـرانِ  ايرانيان را به نقد بكشد و به تحليل اوضـاعِ  وضعيت سعي دارد... و

بورژواهـا و  ( هاي خـاص اجتماعي و حتي وضع گروه - افكار رايج و متفاوت، اوضاع سياسي
  .بپردازد )هانشينآباد حلبي
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اجتماعي ايران در دهة پنجـاه و تسـلط    - موضوع اصلي اثر، بيان اوضاع آشفتة سياسي    
كه با زمينة حيرت و سرگشتگي روشنفكران و مبارزان سياسـي و   استبيگانگان بر كشور 

اين رمـان  همچنين . استماركسيستي پيوند خورده ترديد آنان بين عرفان اسالمي و آراء
  ).68: 1386قبادي و نوري، (ات نمادين است سرشار از اشار

و مـبهم فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي      پيچيدهاوضاع  نيز ساربان سرگردانمضمون     
هـاي  ه در سـال نظمي اوليهاي پيروزي انقالب، بيكشور در اواخر حكومت پهلوي و زمينه

ز جنـگ و  ها و شرايط سخت حاصل اهاي جنگ، بحراننخست پس از پيروزي، ويرانگري
حال حماسه و ايثار رزمندگان، با زمينة سرگرداني و بالتكليفي مقطعـي جوانـان و   درعين

 يدر بخشـ . )32- 38: 1382پاينده، (شدن نسبي آنان پس از پيروزي است قراريافتن و سرزنده
گيري انقالب از ميـان  ها در جريان انقالب و شكلنشينآباداز رمان، دانشور به تأثير حلبي

كنـد  نويسنده جامعه را موشكافي مي همچنين ).155: الف1380، دانشور(كند ن تأكيد ميآنا
  ).239: همان( نمايد ميگونة مذهبي و فرهنگي انتقاد هايش از اعتقادات خرافيو در بررسي

  
  تحليل گفتمان از ديدگاه جزيرة سرگرداني - 5
 شود ير و تبيين، تحليل ميتوصيف، تفس در سه سطحِ جزيرة سرگردانير اين بخش رمان د

  .نيز توجه خواهد شد ساربان سرگردانو به رابطة معنايي آن با 
  

  در سطح توصيف جزيرة سرگرداني - 1- 5
ربـط  از لحـاظ كـاربرد جمـالت،    قصود از توصيف، شناخت متن در چارچوب بافت مـتن  م

يـن رمـان   در ا. اسـت و كاربردهاي اسـتعاري  آيي واژگان نشيني و هممنطقي كلمات و هم
آيي واژگان و تضـاد  نشيني و همكه از لحاظ انتخاب نوع واژگان، هم وجود داردمتغيرهايي 

پس از بررسي رمان در ايـن سـطح،   . دهدمعنايي، نگرش ايدئولوژيك نويسنده را نشان مي
  .خواهد شدتحليل  هاي اين كاربرد از نظر پيوند معنايي و رابطة گفتمانيترين شاخص مهم

  
  سرگرداني و ثبات - 1- 1- 5

نشـيني  هـم ( معنـا و واژگان هم )تضادهاي معنايي( كاربرد واژگان متضاددر اين بخش 
  .شودهاي استعاري واژگان در ساختار جمالت بررسي ميو جنبه) گانژوا
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 .اسـت  نويسنده در اين رمان، از يك پادگفتمان استفاده كردهشناسي عنوان، از لحاظ نشانه    
 خواند، رمان را بر محور سرگردانيمي »جزيرة ثبات«تمان حاكم كه ايران را در مقابل گفاو 

نويسنده خـود در ايـن   . است نهاده جزيرة سرگردانيو بر آن عنوان انسان ايراني قرار داده 
جزيرة سرگرداني اسمي بود كه از همان ابتداي كار در مقابله بـا جزيـرة   «: گويدزمينه مي

نام جزيرة . )525: 1383مهرور، (» زد، انتخاب كرده بودمآن دم ميثبات و آرامش كه شاه از 
زمينة سياسي خـود، هـم    اي است كه در پساش، استعارهسرگرداني با چنداليگي معنايي

هم به جزيرة شنزاري در درياچـة نمـك اشـاره     و گيردرؤياي جزيرة ثبات را به سخره مي
هاي مرده، در كنـار هـم و   از جمجه ستا كند كه گورستان مبارزان سياسي است و پرمي

تر، اشـارتي دارد بـه حيـرت و سـرگرداني     ، و در بافتي كلي)202 :1372دانشور، (دور از هم 
 »است اين گوشة جهان هميشه يك جزيرة سرگرداني بوده«تاريخي ما؛ زيرا به گفتة نويسنده 

  ).325 :همان(
داستان  يهايتها، شخصيفو توص يرهاتصوف ازجمله در هاي مختلنويسنده به شيوه    

 هاي برتر داستان، سرگرداني يةماطرح و درون ي،پردازيتروا ة، نحو)يراو ير،پذكنش، كنشگر(
  . است نشان دادهانسان ايراني را 

 نماد ايران هماست كه  )هستي( اين سرگرداني، شخصيت اصلي داستان ةترين جلو مهم    
و  ها دچار ايسم ؛ جوانانيهاي چهل و پنجاهايراني در دههنماد سرگرداني جوانان  هماست و 

وپاگير و دست حال درعينهاي ديني و ملي را مفيد و كارآمد و سنت كههاي متفاوت ايده
در گردون  با نشرية دانشور در مصاحبه .)71- 73: 1386قبادي و نوري، (ديدند آميز ميتحكم
  : دهدتوضيح ميباره چنين اين 

كشند، ن مادربزرگ و سيمين و استاد ماني كه هركدام پايش را از يك طرف ميهستي ميا
جزيرة در ... بسيار گيج است... ميان عشقش به سليم و مراد هم سرگردان است ؛سرگردان است

سرگردان اتفاق بيفتد كه  ام، اول اينكه داستان در تهرانِرا در نظر داشته ألهچند مس سرگرداني
ضدقهرمان باشند كه خواننده آنها را  ]و[ هاي معمولي ها آدمديگر آنكه شخصيتكار آساني نبود، 

  ).927: 1383، دانشور(لمس كند و در آنها  و در نمادها و فضاها يك حالت سرگرداني موج بزند 

را با ديدن سرزمين  اونويسنده در اولين خواب هستي و در آغاز رمان، سرگرداني     
وپا كه كسي نيست به دادشان  دستهاي بيها و سگگربه ته،درختان ناشناخ ناشناس،

  ).6- 7: 1372 دانشور،(دهد نظمي و نابساماني نشان ميطور كلي يك بي برسد، و به
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آنهـا كـه   : گويـد صـدايي مـي  «: همـراه دارد  بـه  اين رمان، يأس و نااميـدي  سرگردانيِ    
 به حتي. )6: همان(» و گور شدندشان گم همه ريسمان دستشان بود، آنها كه كليد داشتند

 خورشيد كه نويد صبح صادق و اميدبخش رهايي و نجات از تاريكي است و بهار كه سمبل
توانسـت   حتي به مژدة خورشيد هم نمـي  آدماما «: تازگي و طراوت است، اعتمادي نيست

  ).8: همان(» كردبهار هم گاه در راه گير مي. اعتماد بكند
 چيز ، در همه)ايران، جوانان آن روز( هاي نمادين شخصيت اومدلول سرگرداني هستي با    

  :...و گراييدر عشق، سياست، حزب شود،ديده مي
دوستم و هوادار خليل ملكي و گـاهي فكـر   انسان كنم چپِپاطي هستم گاهي فكر مي من قاطي

. ناميزم مـذهبي احمد و به قول شما ديمذهب معتقدم و پيرو جالل آل كتحرّ كنم به قدرتمي
اجتماعي، اما چه برداشتي  - كنم تنها به هنر رو بياورم، با برداشت درست سياسيگاهي فكر مي

  ).87: همان( دانمدرست است؟ نمي

 ،در اين صحنه. گذارداي ديگر به نمايش ميزيبايي در صحنهرا دانشور به سرگردانياين     
بيـژن بـه   « :كنـد سير را براي او تعيين ميو هستي ماست  هرانند) نابرادري هستي( بيژن

باال رفت، پـايين آمـد، عقـب    . راهنمايي هستي به يك خيابان فرعي به موازات تپه پيچيد
. درپيچ، سرازيري، سربااليي، عاقبت توقـف كـرد   زد، جلو رفت، به چپ، مستقيم، پيچ، پيچ

كاربرد آهنگين  ).173: همـان ( »كلي گم شديمحاال به: دست روي فرمان ماشين زد و گفت
پـايين، ضـرباهنگي    و راست، چپ، پيچ، باال، جلـو  مانند ،سيالبي يا دوسيالبي كلمات تك

. شـود به يك سنگيني عظيم خـتم مـي   »توقف كرد« عبارت كند كه باخاص را ايجاد مي
 )87و   83در صـفحات  ( اين همان توقف از تالش براي شناخت وجود است كه هستي پيشتر

بـه  هاي داسـتان  شخصيتديگر نيز مواردي در . )548: 1383پاينده، (گفته بود  از آن سخن
 از آنجاكه نويسـنده  ).241، 240 : 1372دانشور، ( دهندشيوة گوناگون اين سرگرداني را نشان مي

  : است وصف شده گونهايند، اين شهر سرگرداني را در تهران نشان ده خواهدمي
اي است پـر از  شبيه كتابخانه. اي استهر خاكستري يا قهوهگويد تهران يك شمي: هستي گفت

تهـران عـين    ،دركـل ... نه فهرست الفبايي دارد و نه موضوعي. هاي پراكندة فهرست نشده كتاب
  ). 172: همان( كنندمردمي است كه در آن زندگي مي

هسـتي  براي مثـال  . وجودشناسانه آشكار است نيز اين سرگردانيِ ساربان سرگردان در    
 ،دانشـور (» كي به كي هست و كجا به كجا«داند كند كه نميدر يك حديث نفس شكوه مي
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شود ذات سرگردان خـودم را عـوض   مي« :پرسدو در جاي ديگر از خود مي ،)77: الف1380
  ).548: همان(» ؟كنم
بـه انديشـة    رسيدنرا براي  هاشخصيتتدريج ذهن پس از طرح اين موارد، نويسنده به   
  :كندآماده مي نايي و مركزي رمانمب

گـاه  است كـه هـيچ   بند نبودهانديشيد كه آيا تمام طول تاريخ ما مصداق اين ترجيعو هستي مي
ده قـرار  ـشـ ر انجـام ـايم؟ در برابر امـ وردهـاست؟ آيا همواره رودست نخـايم كجا به كجنفهميده
 ،چـه طنـز تـاريخي عجيبـي    : و مراد گفت.. .اندكار برده ايم؟ و اينكه چقدر مردم ما آيا بهنگرفته
: صداي مـراد  ؛)185: 1372 دانشور،(. گويد جزيرة ثبات و ما در جزيرة سرگرداني هستيمشاه مي

ـ (ا يك جزيرة سـرگرداني وسـيع اسـت    ـكشور م... كر تاريخيـآشفتگي ف... ردرگميـس  ،شورـدان
   .)243: الف1380

 از زبان هستي چنـين  ايدئولوژيك، نده با نگاهينويسنيز  جزيرة سرگردانيدر نيمة دوم     
مـنم يكـي از    ،كي نيست؟ كرة زمـين سـرگردان اسـت    .امخوب سرگشته«: كندبيان مي

  .استتسليم اين سرگرداني شدههستي گويا  .)255: 1372، دانشور(» ساكنان كرة زمينم
  

  هاي روشنفكريگرايي و جريانايدئولوژي، حزب - 2- 1- 5
سـيمين  . اسـت  و ايدئولوژيك قبل از انقـالب، در ايـن رمـان برجسـته    هاي حزبي گرايش

هـاي  كه در مصاحبه با نشرية گردون به ايـن موضـوع پرداختـه، جريـان     دانشور، همچنان
هـا  كند و معتقد است با اينكه از نزديك شاهد خيلي از اين جريـان ايدئولوژيك را نقد مي

بينند  هركدام خودشان را مستقل از مردم ميبوده، گرايش و اعتقادي به آنها ندارد؛ چون 
  ).927: 1383دانشور، ( كنندو در رفتارشان بدون انديشه عمل مي

 .موجود هسـتند  وضعِ اصالحِ ند كه دنبالِااي از روشنفكرانطبقه نمايندة مراد و مرتضي    
 كنـد  اهم مياي فرگونهرزمانش، مقدمات را بهنويسنده در ترسيم سيماي انقالبي مراد و هم

  ).71و  70، 31، 25، 20: همان(كه خواننده در حق آنان طعن كند و انديشة بد روا دارد 
 ؛خـروش  و اين جـوان پرجـوش   ،مراد: مواجهيمدر رمان با چنين تعابيري درمورد مراد     

: زن اسـتاد گفـت  « ؛رؤياسـاز  پردازِمراد خيال ؛»انگار هميشه سر آتش نشسته«مرادي كه 
بـاف كلمـة خـوبش     خيـال ... آليستايده. در هوا هستند... را در وطن اول ديدم شبيه مراد

مرادي كـه   ؛)71: همان(» كند كند و خانواده بدبخت ميآخرش با سياست ازدواج مي .است
انقالبـي  . كنـد شود، در را بـه روي خـودش قفـل مـي    رود توي گنجه قايم مياز ترس مي
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 ؛)224 :همان( كندخودش را خيس مي ،در راه فرار كند ومبارزي كه با يك پيشت فرار مي
جوان الغر مردني زار و نزار كه از نظر پدرش مغزش معيوب است، از نظـر خـود هسـتي،    

بافي است آبكي بـا مغـزي عليـل، از نظـر     كله است، از نظر استادعيسي، سياست آدمي بي
طي و از نظـر زن اسـتاد،   پااند و قاطي طاقت است كه آشفتههاي بياستادماني از آن جوان

  ).593: 1383راد، عاطف؛ 70:همان( كن و پادرهواستبدبخت مردي خانواده
وگوهاي طوالني بين هستي و سليم، بـه طـرح مسـائلي چـون     در قالب گفت ويسندهن    

...  زدگـي، رنسـانس و   زدگـي، شـيطان  اومانيسم، مهدويت انقالبي، ايدئولوژي و ايـدئولوژي 
كند نقاط قوت و ضعف ايـن مكاتـب را نشـان دهـد و بنمايانـد كـه       ميپردازد و سعي مي

  ).31- 37: 1372دانشور، ( بعدي است تك ،چگونه انسان معتقد به ايدئولوژي
 متفكـرِ  مغـزِ  ،او كه با نام مستعار پوريـا . شخصيت سليم هم به اندازة مراد جالب است    

با دختري  ، براي آنكهة سياسي استطراح مبارز ومختلف ي هاجناح، رابط انقالبيون گروه
پنبـه و  پهلـوان او را هسـتي   واز مـادرش اجـازه بگيـرد     نهار بخـورد، بايـد   بيرون از خانه

رسـد   و به نظر مـي  است اديان خوانده سليم در انگليس تاريخِ. داندميمسلك كيشوت دن
تجربـه و خـام بـه دام     با دو جملة يك دختـر كـم   اما ،كه بايد انساني پخته و مجرب باشد

فهمد كه ميـان  ميهاي او، خوانيرغم تمام مخالفبه ،بار صحبت با هستي افتد و با يكمي
گشـته  ها دختري كه مادرش به او معرفي كرده، هستي همان اسـت كـه دنبـالش مـي     ده

  ).160و  38: 1372 دانشور،(
بخشي از سرگشـتگي را   هاي موجود دارد وولوژيئنويسنده نگرشي منفي نسبت به ايد    

  .داندها ميحاصل اين ايدئولوژي
  

5 -1 -3 -  ت و تقابل سنت و تجددهوي  
سـنت و هويـت ملـي را نيـز چـون اشـخاص داسـتان         ،موضوع اثـر  به مقتضاينويسنده 

 - دالل امريكـايي  - كننـد، از احمـد گنجـور   همگان با سنت بازي مي. استسرگردان كرده
 ،دكتـر شـريعتي   آراء ،زادالمعـاد  ،المتقـين  هحليـ و  ،الجنانحمفاتي ميانگرفته تا سليم كه 

  .استسرگردان ... روحيات انقالبي وتكمه در بازار،  تاجريِ ،االولياهتذكر ،عرفان هندي
نوسـتالژي  كـه  اي خـانواده . هويتي در داستان اسـت خانوادة گنجور بيشترين نمود بي    

فيت از ريشة شرف باشد، خوب چيزي اسـت؛  اگر اشرا«ولي به قول هستي  ،اشرافيت دارد
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تهـران يعنـي بريزبپـاش و مصـرف      اشرافيت. منتها اشرافيت هم در اينجا تغيير معنا داده
  ).169: همان( »رويه براي خودنماييبي
بـراي  «هاي دوهزار و پانصدسـاله  است كه در جشنهويتي اين از مصاديق طنزآميز بي    

ـ  رش كه آسوده خوابيدهرژة قشون ايراني از دوران كو ن ريـش و  اند تا عصر حاضر، يـك تُ
تمـام  « همچنـين ؛ )181: همان( »موي مجعد و غير مجعد به فرانسه سفارش داده شده بود

هـاي  هاي دوهزار و پانصدساله و جشنهاي زنان را در جشنها و مرواريدها و پشمنجوق
  ).243: همان(» گذاري، از انگليس وارد كرده بودندتاج

در سـاربان سـرگردان بـا     ،ملي و ايراني تفاصله گرفتن از هويت و سنّ و تقليد از غرب    
چـرا نبايـد معمـاري ايـران     : صداي استادماني«: است برجستگي بيشتري نشان داده شده

يافتة معماري دوران صفوي در اصفهان باشد، با نگاهي به معماري زنديه در شـيراز  تكامل
. كـدام هويـت ايرانـي ندارنـد    سازند؟ هيچين بناها چيست كه ميا! و حتي معماري قاجار

ـ . هاي خودمـان شود از غرب الهام گرفت؛ اما با تكيه بر پشتوانة سنتمي . د نبايـد بـود  مقلّ
بـه اعتقـاد    .)244: الـف 1380، دانشـور (» كوبيسم و سوررئاليسم چه ربطي به نقاشي ما دارد؟

ويـژه هويـت   بـه  - ، با مضـمون فقـدان هويـت   مضمون سرگرداني در اين دو رمان«پاينده 
  ).548: 1383پاينده، (» است گره خورده - تاريخي

  
  استعمار، حضور بيگانگان و استبداد  - 4- 1- 5

دانشور در گفتگو با مجلة گردون از حضور مستشاران فراوان امريكايي و خارجي در ايـران  
هـزار مستشـار    شصـت تـا   پنجـاه دانيد كـه مـا در آن زمـان قريـب     مي«: گويدسخن مي

امريكايي داشتيم، آن هم در مشـاغل كليـدي، از قبيـل ارتـش، سـازمان برنامـه و وزارت       
  ).930: 1383، دانشور( »... آموزش و

 سـر «افـرادي چـون   . توجه است ي دانشور قابلهاهاي خارجي در رمانتعدد شخصيت    
مسـتر  «، »هلـن هيتـي  «و دختـرش   »مسـتر هيتـي  «، »لعل بـيگم «و همسرش » ادوارد

ايتاليايي دكتـر   همسرِ و فيليپيني، خدمتكارِ »پسيتا«، »موري« همسرِ »پگي«، »كراسلي
است با وارد كردن آنان به صحنة رمان، بـر   هايي هستند كه نويسنده خواستهبهاري، نمونه

ها در حيات سياسي و اجتماعي اين سرزمين ها و انگليسيحضور فعال و اثرگذار امريكايي
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به اعتقاد يكي از منتقدان اين رويكرد سـيمين دانشـور متـأثر از نگـرش ضـد       .ندأكيد كت
  ).112: 1385اسحاقيان، (احمد است امپرياليستي آل

اجتماعي و زيربنـايي ايـران    ،وابستگي اقتصادي، فرهنگي ،جزيرة سرگردانيدر سراسر     
أثير در رفتـار  ايـن حضـور و تـ   . بينـيم هـاي خـارجي مـي   آن روزگار را در رفتار شخصيت

» مسـتر هيتـي  «: نمادينه شده اسـت  خارجي اجتماعي و سياسي دو كارشناس ،فرهنگي
 او زيـرا  ،اجـازة اسـتخدام بدهـد    - كه متقاضي شغل دبيري است - حاضر نيست به هستي

 دانشـور، ( اسـت كردهزمان تحصيل در دانشكدة هنرهاي زيبا در فعاليت سياسي شركت مي
 است،شناسي به ايران آمدهعنوان كارشناس باستان كه بهنيز  »مستر كراسلي«. )72: 1372

 در هاي اتمي خـود را غيرمسكوني و دورافتاده است تا امريكا زباله ايهدر جستجوي منطق
ناك بـه سـاواك   توهـوا و وحشـ  آب او با كشف يك منطقة بـد  .)202: همان( آنجا دفن كند

  ).همان( ه آنجا تبعيد كندكنند، باقرار نمياز زندانيان سياسي را كه  يكند بخشميپيشنهاد 
كند و نشان ، ماهيت مستشاران و كارشناسان امريكايي را افشا ميدانشور در اين رمان    
. پوسـتان امريكـايي اسـت   رفتارشـان بـا سـياه    همانند ايرانيان،دهد كه برخورد آنان با مي
پرسد كه چرا مادرش مي ،يكاييدختر مستر هيتي امر ،وقتي هستي از هلنعنوان مثال  به

او مـدتي اسـت بـه داليلـي پـا از خانـه بيـرون        «: گويدآيد، هلن ميبه ميهماني ميكمتر 
  ).203: همان( »گذارد و عقيده دارد مردم ايران وحشي هستند نمي

مقابله بـا  و راه  )167: همان(داند نشانده ميحكومت شاه را دست ،از زبانِ سليم نويسنده    
جانبه از شرايط اجتمـاعي و  بايستي با تحليل همه«: كندگونه بيان مياينرا وجود وضع م

؛ 64. ؛ همچنين نـك 167: همان(» اقتصادي و ديني و سياسي، يك نظام فكري معقول بنا نهاد
  ).242: الف1380، و دانشور 249، 229- 230، 168
 نويسنده موقعيت تاريخي، ،ساربان سرگرداناز ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي در رمان     

  : استسياسي و اجتماعي را به نقد كشيده
هشت مرداد، اختناق و خشونت، به فاشيسـم و اسـتبداد مطلـق منجـر شـد و بـا       وبعد از بيست

ها پر شد و از هر گروهي با هر طرز تفكري چنـدين  پليس و سازمان امنيت ادامه يافت و زندان
هشـت  واصل رژيم بعد از بيسـت ... نها تنها مخالفت با شاه بودجرم آ. نفر به اعدام محكوم شدند

اقبال، مبـارزه بـا    دولت. داده شد - اما سطحي - تنها مانورهاي به ظاهر اصلي. مرداد تغيير نكرد
وسيلة انقالب از باال و رشـد بـورژوازي كمپرادوريسـم     ها بهترياك زاهدي و از بين بردن جنبش
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انقـالب  . تـرين مـانور اصـالحاتي رژيـم بـود      اصالحات ارضي مهم..  .كه پايگاه نئوكلنياليسم شد
. تازه اين تز امريكا بود كه اميني و ارسنجاني حرفش را زدند و شـاه از دسـت آنهـا ربـود    . سفيد

در اين رژيم حتي يـك روز حكومـت بـدون    ... پايگاه اجتماعي استعمار انگليس فئوداليسم است
ين بدون تطبيق رژيم با امپريالسم انگليس يا نئوكلنياليسـم  همچن. سرنيزه و شالق امكان ندارد

  ).77- 79 :الف1380،دانشور(» امريكا
  

  در سطح تفسير جزيرة سرگرداني - 2- 5
تفسـير،  . هاي تاريخي هسـتند اند و متعلق به مجموعهها و متون آنها داراي تاريخگفتمان

تن را متعلق به كدام مجموعـه  باتوجه به بافت بينامتني، به اين موضوع بستگي دارد كه م
. بدانيم و درنتيجه چه چيـزي را ميـان مشـاركين، زمينـة مشـترك و مفـروض بخـوانيم       

انـداز  ها و متـون از دريچـة چشـم   پذيرش بافت بينامتني مستلزم آن است كه به گفتمان
بـراي شـناخت نـوع ارتبـاط مـتن و      . )235و  230: 1379فـركالف،  (تاريخي نگريسته شـود  

هـاي  ي اجتماعي، تنها پرداختن به صورت متن كافي نيست؛ زيرا ارزش ويژگـي ساختارها
يابـد و از نظـر   اي واقعـي مـي  شدن در تعامل اجتماعي است كـه جنبـه  متني تنها با واقع

هايي مبتني بـر  فرضدر اين مرحله است كه متون براساس پيش. شوداجتماعي عملي مي
دهنـد، توليـد و   هاي متنـي ارزش مـي  ه ويژگيكه ب) ايزمينهبخشي از دانش(عقل سليم 

گيري متن در اين بخش، زمينة مشترك بافت بينامتني دخيل در شكل. تفسير مي شوند
در سـطح تفسـير، بـا    . شـود و عنصر مشترك آن با گفتمان جاري در رمـان بررسـي مـي   

انـد و  فتههاي متن مورد استفاده قرار گرمايه اي كه در بنزمينه بازگشت به گذشته و پيش
  .شوددر بخش توصيف اثر به آنها اشاره شد، رمان تحليل مي

 پنجـاه هاي جوانان و مبـارزان دهـة   جوييها و راه، داستان سرگردانيجزيرة سرگرداني    
الئيـك و گروهـي از مـردم     فكرانمبارزان ديني، طرفداران دكتـر شـريعتي، روشـن   . است
. شـود كشـيده مـي  نيـز  به مبـارزة مسـلحانه    كارآيند، تا جايي كه ديده به ميدان مي ستم

هاي انقالب و قبـل از  رويداد نويسنده با فاصله گرفتن از روايت مستقيم و عيني حوادث و
بـا نگـاهي بـه آثـار سـيمين      . نمايـد بررسـي  را زمينة اين تحوالت كند پسآن، تالش مي

ره تقابـل تـوده و   ، مخاطب هموا)ساربان سرگردانو  جزيرة سرگرداني، سووشون(دانشور 
  ).16: 1383فرامرزي، ( كندنظام را تجربه مي
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بـر   ...گرايـي و ، ملـي تماركسيس هايگروه هاي ايدئولوژيكنويسنده با نگاهي به جدال    
گرايي، معنويت به فرامادي ،انقالبگذار زمان به كند و با رمان را آغاز مي ضد رژيم حاكم،

بـه   ةوهاي متعدد، زمينتگاز طريق گف .كندوجه ميتو عدم اتّكاي محض به منطق بشري 
شود و يك جدال ايـدئولوژيك  هاي متعدد و گوناگون فراهم ميچالش كشيدن ايدئولوژي

قابـل هـم قـرار    مهاي ايـدئولوژيك در  هاي متعدد در قالب تيپشخصيت. گيردشكل مي
 هـا  تيپدر اين بخش . ردادامه دا) ساربان سرگردان( اين روند تا نيمة دوم رمان و گيرندمي

  .گيرنديشوند و در گفتماني متفاوت قرار ماز چارچوب ايدئولوژيك خارج مي
دنبال راهي براي رهـايي   ،اي كه زير فشار نظامابتدا ماجراي توده جزيرة سرگردانيدر     

مبـارزه بـا نظـام و     بـراي  يهاي مختلفتدريج نظريهاست و بهبه تصوير كشيده شده ،است
  . شودر وضع موجود مطرح ميتغيي

  
  در سطح تبيين جزيرة سرگرداني - 3- 5

اي اسـت تـا نويسـنده فسـاد     مايهها دستدر مرحلة اول در رمان، استفاده از گزارش توده
در مرحلة دوم نويسنده بـا  . ها را نشان دهدنظام حاكم، استبداد، اختناق و برخورد با توده

هـا  كه اين ايدئولوژي ايارآمدي ايدئولوژي و سرگردانيبه ناك ،هاي مختلفارائة ايدئولوژي
  .كنداشاره مي اند،براي تودة مردم ايجاد كرده

لة هويت، آزادي، سرگرداني انسان مدرن، توسـعه، سـنت و مدرنيسـم،    أدر اين اثر، مس    
 ،هـا  هـا و روايـت  سازيگوها و چه در صحنهتچه در گف... ولة زنان أايماني، مسمذهب و بي

از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي، نويسنده در ايـن رمـان در   . استمورد توجه قرار گرفته
ترين انديشـة تقـابلي در    سرگرداني مهم. تقابل با انديشه و گفتمان حاكم قرار گرفته است

 بيني نويسنده در شخصيتجهان. استنمود يافتهاين رمان است كه در شخصيت هستي 
جوانان ايراني دهة چهل، زن ايراني، هسـتي و زنـدگي و ايـران،     نِدر معني نمادي ،هستي
هـاي  هاي نمادين، هستي را در موقعيتنويسنده براي هركدام از اين مدلول. يابدمينمود 

هـاي  مـدلول . ترين نگرشش دربارة سرگرداني را نمايان كنـد دهد تا مهمگوناگون قرار مي
  :است اين سرگرداني در شخصيت هستي به شرح ذيل

نخستين سرگرداني هستي، . هاي گوناگون سرگردان استهستي در اين رمان از جنبه    
در ايـن بخـش   . هـا دارد نوع نگاهي است كه نويسنده به طبقات معاصر ايران در آن سـال 
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 هـا  است و برخي از اين شخصيتها را انتخاب كردهنويسنده با نگاهي ايدئولوژيك شخصيت
هستي، دختـري از طبقـة   . شونداند، به بازي گرفته ميدگاه نويسندهكه در نقطة مقابل دي

 :در يك طرف اين انتخاب، مادرش قـرار دارد . در پي انتخاب آيندة خويش است ،متوسط
اسـت و هنـوز از سـوگ    زني ولنگار كه همسرش را در نهضـت ملـي ايـران از دسـت داده    

هسـتي  . )مانـد وفـادار نمـي  نيز ه او هرچند تا پايان ب( است برنخاسته، همسري ديگر يافته
] مصـدق [در راه پيـر مـرد  « مردي كه به گفتة مـادربزرگ . عشرت است اولِ فرزند همسرِ
پـدر   است كـه هاي هستي راهي رو يكي از گزينهازاين. )29و  26: 1372دانشور،(» شهيد شد

ن راه در جهـت مخـالف ايـ   او كه مـادر  درحالي ،دهندو مادربزرگش پيش روي او قرار مي
   ).169: همان( قرار دارد

  : است توصيف كردهرا چنين هستي دوراهي  ،دانشور در آغاز رمان   
داد؟ آيـا دنيـاي مـادرش    مي ترجيحزيست، آيا هستي در ته دل جهاني را كه مادرش در آن مي

بـود؟  گشود كه در زندگي او با مادربزرگ امكان گشايش چنين درهايي ندرهايي را به روي او مي
  .)17: همان(دانست  توخالي مي بورژوايِ هاي پشت آن درها را از گروهاما هستي آن درها و آدم

عنوان نمايندة ايـران و جوانـان    دادن سرگرداني هستي بهنويسنده ابتدا سعي در نشان    
قصدش موضـوعي   ،ترهاي طبقاتي دارد و در نگاه عميقايراني در رويارويي با اين موقعيت

  : گر استدي
هـويتي بورژواهـا و   اينكه بي. قصدم نشان دادن دوران انتقالي از دوران شاه به دوران انقالب بود

گونه مردم بدانند كـه هويـت ارثـي     ها هم در زمان شاه منعكس شود و اينتازه به دوران رسيده
. هـايي نشـان بـدهم   آوردنـي اسـت و همچنـين زنـدگي را بـه صـورت نمـايش        دست نيست، به

همچنـين  . انـد ناشي هم بـازي كـرده   هاي آدماند و هاي ناشي نوشته غالباً آدم ]كه[هايي  ايشنم
اعتقادات تودة مردم هم بـه صـورت نمايشـي تصـوير بشـود و درنتيجـه تـودة مـردم را مقابـل          

  ).1373دانشور، ( هاي مرفه بگذارم دردي آدم بي

جـداي از عشـق و ازدواج،    هستي انتخاب بين مـراد و سـليم اسـت كـه     دوراهي ديگرِ    
ترين نامزد هسـتي اسـت كـه     پاكدل مهم مراد. ك ايدئولوژي استيانتخاب يك مسلك و 
 سراو . نيست، دلبستة طبقة كارگر است )كارگري(اش پرولتاريايي گرچه موقعيت طبقاتي

 ».الگوي مصرفي بايد عوض شـود «: گويديك از طبقات حاكم ندارد و ميسازگاري با هيچ
مـراد  «: دهد پروايي را به هستي نيز تسري ميپرواست و اين بيبيمراد  .)74: 1372شور،دان(
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خواهي اصالت داشته باشي، بايد به مادرت پشت كني و از آن بارها به او گفته بود اگر مي
  ).17: همان(» دربيايي] طبقة بورژوا[طبقة ابله 

 :كند مهدويت انقالبي دفاع مياز كه روشنفكري ديني است  انتخاب ديگر هستي، سليم،    
: همـان (» اين نوع دينداري فرار از تجددخواهي به سبك غربي يا مدرنيزم ولنگـار اسـت  «

  ).240: همان( تازداو بر روشنفكران غيرمذهبي مي .)31
 سليم او را به خود. است افزوده شدههستي سرگرداني ايدئولوژيك به سرگرداني طبقاتي     
من به حرف : گفتشنيد كه ميصداي سليم را مي« :رانداو را از خود مي خواند و مرادمي

تـدريج    بـه . )35: همـان ( »عرفـان ... برابري... آزادي: گفتآخر دكتر شريعتي معتقدم كه مي
مـادربزرگ   و بالـد اشرافي سليم مي مادرش به نسبِ. آيندديگران نيز به كمك هستي مي

كه استاد مـراد هـم هسـت، او را بـه ازدواج بـا       اود حتي استا. به خوي مذهبي خواستگار
كنـد  آخرش با سياست ازدواج مي«: داردخواند و از زندگي با مراد برحذر ميسليم فرا مي

: است رفته هستي اكنون در سرگرداني مضاعف فرو. )71: همان( »كندو خانواده بدبخت مي
كـنم بـه   و گاهي فكر مـي ... دوستمكنم چپ انسانگاهي فكر مي. پاطي هستممن قاطي«

قدرت 87: همان( »دانماما چه برداشتي درست است؟ نمي... مذهب معتقدم تحرك.(  
 گرايي را دربارة حزب شنظر - كه در پايانِ ساربانِ سرگردان همچنان - نويسنده در پايان    

بتواننـد  ها بايد با هم جمع شوند تـا  ها و ايدئولوژيكند و معتقد است همة حزببيان مي
  .كاري كنند

 ،كـه فشـار  درحالي. بيني نويسنده استجهان ديگرِوجوه هاي سياسي از تلفيق انديشه    
سرعت دگرگون شوند، نيروهاي سياسي بهرژيم پهلوي در هم ادغام مي اختناق و استبداد

ايرانيست بوده، بعد جبهة ملي و بعد ماركسيست منهاي لنين، چـپ  اولش پان«: شوندمي
 .گـذارد  روزگار دست مراد و سليم را در دست هم مي. )227: همـان ( »...مستقل از فدائيان خلق

 سليم همچون همة روشنفكران ديني به حلقة. شودروحانيت وارد صحنة مبارزة سياسي مي
اكنون نه سليم و نـه مـراد، فرصـت    . )237: همان( شودمياتصال روحانيت و انقالب تبديل 

  ). 164- 165: همان(مهم است و استراتژي آن انتخاب نوع مبارزه . دارندانتخاب هستي را ن
سرگرداني اجتمـاعي  اما  ،)176: همان( هستي هنوز در فكر انتخاب زندگي خويش است    

رابطـة عاشـقانه بـه    . شوندمراد و هستي دستگير مي. دهدو استبداد امكان انتخاب را نمي
بـا آزاد شـدن   . شـوند جزيرة سرگرداني تبعيد مي آن دو به. شودرابطة سياسي تبديل مي
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هاي عصر سرگرداني نيـز  مراد و هستي از جزيرة سرگرداني و فروپاشي رژيم پهلوي، نقش
است، در دچار تحول ايدئولوژيك شدهكه مراد . شوندها متحول ميشخصيتو ريزد فرومي

ز جزيرة سرگرداني نجـات  ما را ا ،اي خدايي كه هستي به تو اعتقاد دارد« :گويدجايي مي
عصـري   يابنـد و مـي هستي و مراد از جزيرة سرگرداني رهايي  .)97: الف1380، دانشور(» بده

 »قرن مذهب، قرن مذهب كه از دنيـاي غـرب انتقـام خواهـد كشـيد     « :رسدميجديد فرا
  ). 136: همان(

هـدايت  همه را به سوي آرامش و معنويت » ساربان سرگردان«نويسنده در فصل آخر     
كنـد و روشـنفكران بـه    چيز تغيير مـي همه. رسندميها به ثبات همة شخصيت كند ومي

  . پيوندندانقالب روحانيون مي
اند شود و روشنفكراني كه تازه به انقالب پيوستهميانقالب اندكي بعد به جنگ متصل     

روم مي... رفت مراد سرش را در دست گرفته بود و راه مي«: كنندنيز در جنگ شركت مي
در همـة   بنابراين با تحولي كه دانشـور  .)296: همان(» كم كاري كرده باشمتا دست... جبهه

است، انسان ايراني را داراي هويتي همـراه بـا معنويـت     هاي داستاني ايجاد كردهشخصيت
  . است شناسانده

  
  هاي سيمين دانشورپيوند گفتماني رمان - 6

هـاي  پيونـد معنـايي دارنـد و جنبـه     ،سـاربان سـرگردان  تا  سووشوناز هاي دانشور، رمان
از حضـور اسـتعمار در   سووشون دانشور در  .دندهنگرش نويسنده را نشان مي ايدئولوژيك

است و فقر، محروميت، گرفتاري مردم و در كنـار آن  ايران و تبعات زيانبار آن سخن گفته
، 9، 6، 5 :ب1380دانشـور : نـك (داند مي غارت اموال و سرماية ملي را ناشي از حضور بيگانگان

هــا و حضــور انگليســي نيــز ســاربان ســرگردانو  جزيــرة ســرگردانيدر  .)35و 25، 24، 16
هـا و  در ايـن دو رمـان، نويسـنده از نقـش مسـتقيم امريكـايي      . ها با هـم اسـت  امريكايي
را سركوب جبهة ملي از سـوي اسـتعمار    و استها در مشاغل دولتي سخن گفتهانگليسي
شـان، از  از سنت اصلي و هويت ملي آناندور كردن  و غارت اموال مردم. كندتر ميپررنگ

  . هاي اين حضور استديگر جنبه
مـأمور  نخسـت  شخصيتي مرموز و هزارچهره است كه  »جنت زينگر سر« سووشوندر     

ها با  در شيراز است و حمله به كاروان هاي انگليساز فرماندهان نيروو سپس فروش چرخ 
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بـر   »مسـتر كراسـلي  «، ساربان سرگردانو  جزيرة سرگردانياين نقش را در . اشارة اوست
افـراد بـه    سـت و تبعيـد  اي امريكاهـاي هسـته  زبالهبراي دفن عهده دارد كه دنبال جايي 

  .جزيرة سرگرداني، با اشارة اوست
زيـرة  جشـروع شـده و در   سووشـون  گرايـي و ايـدئولوژي از   نگرش دانشور بـه حـزب      

فتوحي نمايندة حـزب تـوده    سووشوندر . تر استبرجسته ساربان سرگردانو  سرگرداني
نويسـنده مـدام بـر     سووشوندر . مراد اين نقش را برعهده دارد ،است و در دو رمان بعدي

 جزيرةدر  .)217و  215، 154،153: ب1380دانشـور   .نك(گيرد هايش خرده ميفتوحي و انديشه
بهتـرين تجلـي ايـن    شخصيت مـراد   ويابد انديشة حزبي شدت مي با مخالفت سرگرداني

  .مخالفت است
 بيني هاي ديگر جهاناند، از جنبهتجدد دروغين روي آوردههايي كه بهخانواده هويتيبي    

گـري  يا منش اشرافي و يا عقدة اشـرافي  هاخانوادهاغلب اين . هاستنويسنده در اين رمان
 ،سووشـون در . دهـد اعتراض خود را نشان مي آنها،رفي سيماي تباه نويسنده با مع و دارند

كـاري او بـا حاكميـت و    و سـازش الدولـه  عزتريشة پرستي و اشرافيت بينويسنده تجمل
سـاربان  و  جزيرة سـرگرداني در  .)185و 184، 94، 93، 9، 8: همان(دهد بيگانگان را نشان مي

    .)169 و168 ،10: 1372 دانشور،( صياتي دارندنيز خانوادة احمد گنجور چنين خصو سرگردان
و  هاي مذهبي در اين سـه رمـان اسـت   ديگر، توجه نويسنده به نقشمشترك موضوع     

ارزش شهادت هم . كندهاي مذهبي نزديك ميسنت ههاي داستان را بنويسنده شخصيت
. اسـت  نمادي از شـهادت  سووشون. برجسته است ساربان سرگردانو هم در  سووشوندر 

. هاي داستان حاضرند در جبهه فعاليت كنندهمة شخصيت نيز ساربان سرگرداندر پايان 
  . تضمين كرده استهايش در داستاننويسنده آيات قرآني زيادي را همچنين 

  
  گيرينتيجه - 7

بـا جمـع اسـتناد و تخيـل،     نويسنده ، )ساربان سرگردان( و ادامة آن جزيرة سرگردانيدر 
را به هنگام چيرگـي  شمسي يخي و اجتماعي جوانان ومبارزان دهة پنجاه هاي تارواقعيت

  . استاستعمار امريكا و انگليس بر ايران بازتاب داده
اي از يك تيـپ و طبقـة اجتمـاعي قـرار داده     ها را نمونهنويسنده هركدام از شخصيت    

به تجـدد   و دادههايي است كه هويت خود را از دست خانوادة گنجور نمايندة انسان. است
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كسـاني كـه    ؛نمايندة طبقة روشـنفكرند نيز مراد، سليم و مرتضي . انددروغين روي آورده
  .دانندنجات كشور را در براندازي رژيم حاكم با مبارزة مسلحانه مي

را در ايـن  نويسـنده  بينـي  جهـان  ي كهگفتمان يلرمان از نظر تحل يهاترين گزاره مهم    
  : شودبندي مي وارد ذيل دسته، در مرمان در بردارد

   ؛سرگرداني و ثبات - 1
  ؛هاي روشنفكريگرايي و جريانايدئولوژي، حزب - 2
   ؛پرستي، سنت و تجدد دروغينهويت، وطن - 3
  .استعمار، حضور بيگانگان، استبداد، فساد و آلودگي - 4

استفاده از با كاربرد واژگان خاص و  در سطح توصيفموارد فوق، نويسنده از  يكدر هر    
سـازي در  آيي در كاربرد واژگان و برجسته كردن برخـي از لغـات و اسـم   نشيني و همهم

هـايي  ،  همچنين در سرگردانيجزيرة سرگردانيازجمله در عنوان رمان، ( معني استعاري
، تقابـل  )هـا آيـد و در توصـيف  هاي داستان پيش ميكه در جريان حوادث براي شخصيت

هاي جوييها و راهنويسنده سرگردانينيز بخش تفسير در . استردهگفتماني را برجسته ك
 ةگوهاي متعدد، زمينـ تاز طريق گف. استبه تصوير كشيده پنجاه را جوانان و مبارزان دهة

شـود و يـك جـدال ايـدئولوژيك شـكل       هاي متعدد فراهم مـي كشيدن ايدئولوژيچالشبه
. گيرند هم قرار ميمقابل ي ايدئولوژيك هادر قالب تيپ ،هاي متعدددر شخصيت .گيرد مي

 ها از چارچوبتيپ در اين بخش. ادامه دارد )ساربان سرگردان( اين روند تا نيمة دوم رمان
  .گيرنديشوند و در گفتماني متفاوت قرار مايدئولوژيك خارج مي

 هـاي ايـدئولوژيك  تـرين نگـاه   ، مهماز ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي در بخش تبيين    
 ،از مقابله با استعمار و استبداد اندعبارت ،هم شاهد آن هستيم اونويسنده كه در ديگر آثار 

گرايي و ايدئولوژي و نگاه منفي به حزب توده، نگـرش منفـي بـه تجـدد     حزبمخالفت با 
  .مذهبو اهميت و نقش ، هويتي و تأكيد بر اهميت سنت و هويت دروغين و بي
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