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رمان و . گيردآفرينش متن بدون ارتباط با ميراث ادبي و متون قبل از آن صورت نمي
نر نوپديد با ميراث ارتباط اين ژا. نسبتاً نوپاست) نوع ادبي( داستان كوتاه معاصر فارسي ژانري

در نقد ادبي به منظور بررسي ارتباط بين .  استتأملفرهنگي پرديرينة ايران موضوعي درخور 
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  بيان مسأله

  هـاي سـيمين دانـشور بـا        مركز ثقـل ادعـاي ايـن پـژوهش ايـن اسـت كـه متـون داسـتان                  
تر باشد، آن متنبـه  پيشينة فرهنگي ايران پيوندي استوار دارد و در هر متني كه اين پيوند عميق    

پرسش اصلي پژوهش، چرايي و چگـونگي       . باشدتر نيز مي  نويسي موفّق  داستان هايلحاظ تكنيك 
نسبت ميان متون داستاني سيمين دانشور با پيشينة فرهنگي ايران است و فرضية پژوهش ايـن                

 كالسيك مـأنوس اسـت و بـه تعبيـر خـود وي، از نـوعي انگـارة                   ادبياتاست كه ذهن دانشور با      
و ) Intertextual( اي بينـامتني لـذا رابطـه  ). 163: 1376انـشور، ك؛ د.ر(شهودي برخوردار است    

با پيشينة فرهنگي ايران و از جمله آثـار ادبـي كالسـيك برقـرار           ) Intersemiotics(اي  بينانشانه
 .كندمي

هـايي   كالسـيك فارسـي نـسبت      ادبيـات  معاصر فارسي در محتوي و صورت بـا          ادبياتميان  
كنـد و در آثـار   نويسان بيشتر جلـوه مـي     در آثار برخي از داستان     هااين پيوند . محكم برقرار است  

هـاي  سـو، بـه غنـاي معرفتـي و فرهنگـي ميـراث            اين مسأله از يـك    .سيمين دانشور بارزتر است   
شود و از سـوي ديگـر، از مطالعـات و عاليـق سـيمين دانـشور نـشأت                   فرهنگي ايران مربوط مي   

ات ل در   الجمال و جما  علم«رسالة دكتري وي    . گيرد مي و » فارسـي تـا قـرن هفـتم هجـري          ادبيـ
اين پديده همچنين حاكي از اين است كـه         . و عاليق او مؤيد ادعاي اين تحقيق است       1هامصاحبه

 نيـست، بلكـه در   الـساعة خلـق  معاصر، موجودي  ادبياتآثار داستاني دانشور، به عنوان بخشي از        

ت و باز هم بارزترين شاخـصة آن فارسـي بـودن           فضا و بافتار زبان و فرهنگ ايراني تولّد يافته اس         
اين حكم، كمابيش، دربارة بسياري از    .  فارسي دارد  ادبياتآن و پيوندي است كه با جريان مداوم         

  .كندهاي ادبي معاصر نيز صدق ميمتن
هاي فرهنگي و ادبـي پـيش از خـود در ارتبـاط هـستند،               توان گفت تمام متون ادبي با ميراث      مي

). 72: 1388ك؛ مكاريـك، .ر( نظامي بسته، مستقل و خودبـسنده نيـست   ير مكاريك، متنچون به تعب  
 كـه در آن  جانبه با محيط فرهنگي و اجتماعي     متن معنا، مضمون و هدفي معين دارد و در تعامل همه          

 هـا و ، اعم از سنّت فرهنگي، زبان، سنّت ادبي، شيوه        مشخّصاي  شكل گرفته است، قرار دارد، لذا زمينه      
 سـاده  بـافتي  ثرهنـري شود ا  اين موجب مي   ).11: 1380ك؛ آلن، .ر( دارد... شگردهاي داللت معنايي و   

، تـشكيل شـده     دارد چندگانـه  هـايي نسبت و هامعني كه اليه چندينكه از  است سازماني بلكه ،نباشد
ين طـور   بنابراين، برخورداري از سنّت فرهنگي، ويژگـي اثـر ادبـي و همـ             ). 19: 1373رِنِه ولك، ( است

  .تر كردن آن استعاملّي براي هنري

 ـ روش تحقيق و چهارچوب نظري1

 به ادعاي پژوهش، چهارچوب نظـري آن   توجهروش اين پژوهش توصيفي ـ تحليل است و با  
در اين حوزه خواهد ) Gerard Genette(به ويژه آراي ژِرار ژنِت ) Intertextuality(بينامتنيت 
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  .بود

  نيتتعريف بينامت) الف

هـاي گونـاگون و     با پيشرفت مباحث مربوط به نقدهاي سـنّتي و بـه دنبـال ظهـور گفتمـان                
هنظري ـ               د معرفت هاي متعد ات شناسي و به دنبال آن، به وجود آمدن مكاتـب دقيـق علمـي، نظري

ـ               شـناختي،  ات نـوين زبـان    مربوط به ارتباط بين متون با استفاده از مباحث جديد از قبيـل نظري
 تحـول بينامتنيت يكي از نتايج ايـن       .  عظيم يافت  تحولشناختي و غيره    فلسفي، روان اجتماعي،  

اين اصـطالح، مفهـومي اسـت كـه اغلـب بـا             .  نقد و مطالعات مربوط به متن ادبي است        ةدر حوز 
و به ويژه حوزه    ،مدرنيسمستپ   ستاي از پ  هـاي مربـوط بـه نقـد        ات را با تئوري   مدرنيسم كه ادبي

ـ  .)Haberer,2007:53(شـود   د، تـداعي مـي    مواجه مـي سـاز     ت محـدود بـه          ام ا مفهـوم بينامتنيـ
مدرنيسم نيست ستپ. 

. شوند  گرفته از آثار ادبي پيشين بنا مي      هاي نشأت   ها، رمزگان و سنّت     آثار ادبي بر اساس نظام    
نگـي  هاي فره   ها، رمزگان و سنّت     ل، نظام هاي ديگر اشكال هنري و در كُ        ها، رمزگان و سنّت     نظام

 متـون   ،پردازان جديـد      برخي نظريه .  اساسي دارند  اهميتگيري معناي يك اثر ادبي        نيز در شكل  
: 1380ك؛ آلـن،  .ر(داننـد    خواه غير ادبي، فاقد هرگونه معنـاي مـستقل مـي           ،را، خواه متون ادبي   

ت  پردازان امـروزي آن را بينامت   ل از همان چيزي هستند كه نظريه      متشكّ ،متون در واقع  ).6و5 نيـ
اي از روابـط متنـي وارد          ما را به شـبكه     عي آنند كه عمل خوانش    پردازان مد    اين نظريه  .نامند  مي
 رديـابي همـان روابـط    ،تأويل كردن يك متن، كشف كردن معنا يـا معـاني آن، در واقـع              .كند  مي

ـ      . آيدبنابراين، خوانش به صورت يك فرايند حركت ميان متون درمي         . است معنا بـه چيـزي بل د
 ،يابـد  ت مي مورد اشاره و مرتبط با آن متن موجودي ديگرمتون ةشود كه ميان يك متن و هم      مي

ـ  واي از روابط متني است رفت از متن مستقل و ورود به شبكه   و اين برونْ   ين ترتيـب بـه   د متن ب
بينامتن بك؛ همان.ر( شود ل ميد.(  

  ت در نظريبينامتني     فرهنگ و هنر معاصر ديـده       ةردازان حوز پهات بسياري از منتقدان و نظري 
  Mikhail(يـل بـاختين   ئميخا) Dialogism (ةمخـصوصاً در ايـن بـاره منطـق مكالمـ     . شودمي

Bakhtin(، ــ ــمتفكّ ــهر روس، و نظري ــاي متفكّ ــررانه ــور  ديگ  Ferdinand de( چــون سوس

Saussure(  ــستوا ــوا كري ــارت)Julia Kristeva(، ژولي ــ)Roland Barthes( ، روالن ب  ت، ژنِ
)Gerard Genette(ِني، ژ )Laurent Jenny(ريفاتر ،)Michael Riffaterre (و بلوم )Harold 

Bloom (ت استحائز اهمي.  

  ديدگاه ژِرار ژنِت در حوزة بينامتنيت) ب

بينامتنيت از مطالعات او دربارة بوطيقـا، بـه ويـژه بوطيقـاي              اساس نظرية ژِرار ژنِت پيرامون    
بوطيقاي ساختارگرا به جاي تأكيد بـر آفـرينش يـك اثـر منفـرد بـه                 . شوديساختارگرا شروع م  
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پـردازد كـه آفـرينش مـتن منفـرد درون آن صـورت        مـي هاي حاكم بر نظـام ادبـي  مطالعة روال 
ـ  ). 142: ك؛ همان .ر(گيرد   مي  خـود، تاريخچـة بوطيقـا را از زمـان           سـرمتن  در كتـاب     تژرار ژنِ

ات متعـدد ايـن حـوزه، وارد مطالعـات      افالتون و ارسطو تاكنون بررسي كرده  است و با نقد نظريـ 
او عمدة اختالف موجود در مورد بوطيقا را به اختالف تعريف در نتيجـة عـدم                . شودبينامتني مي 

هاي آثـار ادبـي و ارتبـاط        دقّت در تعريف سه ژانر اصلي تراژدي، كُمدي و درام به عنوان سرمتن            
 به همين دليل، به دنبال ترسيم نظامي است كـه بـر اسـاس آن                .داندآثار ادبي با آنها مربوط مي     
اي كـه مـتن معنـاي خـود را از آن            متن با شبكه  ) گاه سيال و ناثابت   (بتوان به مطالعة مناسبات     

بنابراين، از نظر او به جاي توصيف و تحليـل مـتن منفـرد          . ، پرداخت )146: ك؛ همان .ر(گيردمي
 مـورد مالحظـه قـرار       سرمتني يا نظام ادبي خاستگاه مـتنْ      بايد مجموعة مناسبات متن با شبكة       

ت . نامدژنِت مجموعة اين مناسبات را فراروِي متني يا فرامتنيت مي   . گيرد هـر گونـه    لذا فرامتنيـ
 شود و اين ورود ژنت به عرصـة را شامل مي  ...) نظام ادبي، متون ديگر و      (ارتباط متن با غير متن      

  .بينامتنيت است

  )Transtextuality(تنيت فرام) 1ـ4

 ي فرهنگي، بوطيقـايي نـسبتاً     با نظام كلّ   مشخّصت به منظور تحليل ارتباط يك متن        رار ژنِ ژِ
در اين بوطيقاي بازسازي شده، موضوع ارتبـاط مـتن بـا نظـام فرهنگـي         .كنداحي مي ثابت را طرّ  

ــت    ــده اس ــيف ش ــت توص ــوان فرامتني ــت عن ــرم  . تح ــط را س ــن رواب ــت اي ــدا، ژنِ تنيت در ابت
)Architextuality (ت روي آوردا بعداً به فرامتنيناميد، ام)Genett,1997a:1.(  

تمام چيزهايي كه متن را آشكارا يا پنهان به «: ژنِت فرامتنيت را اين گونه تعريف كرده است
بينامتنيت، :  تقسيم شده استنوعفرامتنيت به پنج ). 1:همان(» سازدمتون ديگر مرتبط مي

 متنيتو بيش و ترمتني، سMetatextuality((ت رامتني، و)Paratextuality( تنيپيرامت
)Hypertextuality.(  

-به اين دليل كه موضوع اين تحقيق به طور عـام ارتبـاط بـين دو مـتن يـا دو نظـام نـشانه                       

ر  فرامتني مورد نظ   ة فرهنگي است، از پنج نوع رابط      نةهاي دانشور و پيشي   شناختي يعني داستان  
متنيت در اين پـژوهش بـه كـار گرفتـه           ت كه در باال به آنها اشاره شد، تنها بينامتنيت و بيش           ژنِ

ه  اول، شرح مقدمه، عنوان، مؤلّفپيرامتنيت به مسائل پيراموني يك متن نظير نام    .شوندمي و يـ ...
ك؛ .ر(كنـد   ث مـي  ورامتنيت دربارة رابطة تفسيري ميان دو متن بح        .پردازدمي) 1: ك؛ همان .ر(

ك؛ .ر(اي كه اثـر بـه آن تعلّـق دارد      رابطة طولي است ميان يك اثر با گونه        و سرمتنيت ) 4:همان
  ).93: 1386نامور مطلق، 

 ن، بنابراي.توانند تفسير متني ديگر باشندداستان كوتاه و رمان به دليل ماهيت خود نمي
در پيرامتنيت ارتباط بين دو متن مطرح  .باشدگشا تواند در اين باره راهت نميرامتني وةرابط

رمان و داستان كوتاه به  .نيست و به همين دليل، با موضوع مقاله سازگار و همخوان نيست
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ي و در آثار دانشور به طور خاص وجود دارد، در ات معاصر فارسي به طور كلّشكلي كه در ادبي
ةطالع م،به اين دليل. ات كالسيك وجود نداشته استادبيها يا رمتن ارتباط آثار دانشور با س
  .ت نداردت نيز در اين باره موضوعي سرمتنيةرابط

  بينامتنيت به عنوان نوعي از فرامتنيت) 1ـ1ـ4

ــت      ــت اس ــدگاه ژنِــت، بينامتني ـت، از دي ــوع فرامتنيـ ــستين ن ـت را در  . نخ ــت بينامتنيـ   ژنِ
ت را در     و.  بـه كـار بـرده اسـت        مفهومي محدود يعني حضور همزمان متني در متن ديگر         بينامتنيـ  
  سـطح خيلـي آشـكار؛ يعنـي نقـل قـول            : سه سـطح تعريـف كـرده اسـت كـه عبـارت هـستند از               

  سـطح كمترآشـكار؛ يعنـي انتحـال و     .  بدون اشاره بـه آن  خواه درون گيومه، خواه با اشاره به مأخذ  
  آگاهانـه پنهـان نگـه داشـته     گيـري بـدون اعـالم  كـه در آن ارتبـاط دو مـتن       به خود بستن يا وام    

شود و در نهايت، سطحي كه از اين حيث كمترين وضوح را دارد؛ يعني تلميح كـه در آن اشـارة        مي
پنهاني متني به متن ديگر مورد نظر است، به طوري كه درك كامل معنـي يـك مـتن بـدون فهـم        

ل يـك مـتن نيازمنـد    بنابراين، فهـم كامـ  ).Genett,1997a:2(پذير نيست اشارات تلميحي آن امكان  
معني خواهد  دانشي خاص از سوي خواننده و اطّالع از موضوعاتي است كه بدون درك آنها متن بي               

  .بود

  متنيتبيش)4ـ1ـ2

  متنيــت هــر گونــه منظــور ژنِــت از بــيش. متنيــت نــام داردچهــارمين نــوع فرامتنيــت، بــيش
ــرمتن( Bاي اســت كــه مــتنرابطــه زِب :Hypertext(     م      رابــا مــتن متقــدA) زيــرمتن:Hypotext (  

ــا شــيوه ــد مــي ب ــر تفــسيري پيون ــيش).5: ك؛ همــان.ر(دهــد اي غي ــر از ب ــت ارتبــاطي فرات متني  
ت . بينامتنيت مورد نظر ژنِـت را در بـر دارد          حـضوري دو مـتن مـورد نظـر اسـت،       هـم در بينامتنيـ  

  ا متـون ديگـر مـورد نظـر اسـت           حـضوري، بلكـه تـأثير متنـي از مـتن يـ            متنيت نه هم  اما در بيش  
ا    اصـالً اسـتفاده نمـي      A از مـتن     Bبه عنوان مثال مـتن      «). 1386:94ك؛ نامور مطلق،  .ر( كنـد، امـ  

از آن سرچـشمه گرفتـه      ) Transformation(كه طي فراينـدي موسـوم بـه انتقـال            A بدون متن 
رمتن بـدون آنكـه از   ) Genett,1997a:5( »توانـد بـه وجـود آيـد       است، نمي  زيـرمتن صـحبتي   زبـ   

   جيمــز جــويس و يسِاولــگويــد ژنِــت مــي. خوانــدمــيكنــد يــا نــامي از آن ببــرد، زيــرمتن را فــرا
  هـايي از  تعلّـق دارنـد، زبـرمتن      هـاي مختلـف    ويرژيل، به عنـوان مثـال، بـا اينكـه بـه حـوزه              ئيدِاِنه

  تن از زيــرمتن فراينــد انتقــال، فراينــدي اســت كــه طــي آن زِبــرم ).ك؛ همــان.ر( هــستند اُديــسه
  اي كـه زبـرمتن بـا زيـرمتن دارد، يـا سـاده و مـستقيم اسـت يـا پيچيـده                       رابطـه . شـود مشتق مي 

   را انتقـال پيچيـده      ئيـد اِنـه  جويس را انتقـال مـستقيم و         يسِاولژنِت، در مثال خود     . و غيرمستقيم 
  ي موجـود در   دوبلـينِ قـرن بيـستم را بـا فـضا          اولـيس  ).5ــ 6: ك؛ همان .ر(داند  يا غيرمستقيم مي  

  منظـور  . ، داسـتان ديگـري سـاخته اسـت        اُديسه عوض كرده، اما ويرژيل با تقليد از هومر در           اُديسه
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رغـم  علـي «: كنـد كه وي تصريح ميگويد، تقليد از سبك است؛ چنان    از تقليد، آن گونه كه ژنِت مي      
نتقالي مستقيم نيست؛ زيرا ويرژيـل       ا ئيداِنه به   اُديسه، انتقال از    ]اُديسه و   ئيداِنهنسبتاً يكسان   [ظاهر  
او . كنـد  را از اجيجيا به كارتاژ عوض نكرده، بلكه داستاني كامالً متفـاوت را بـازگو مـي       اُديسهفضاي  

 آن را اُديـسه اين كار را با الهام از مدلي كلّي ـ به عنوان مثال از نظر شكل و موضوع ـ  كه هومر در   
  ).6:همان(»دهدبنا نهاده، انجام مي

ا   اُديسه، فضاي كلّي داستان را از   يساولويس در   ج گرفته و با سبكي متفاوت بيان كـرده، امـ 
متنيت را  ژنِت دو نوع بيش   .  نقل شده است   اُديسه، داستاني متفاوت با استفاده از سبك        ئيداِنهدر  
گفتن متفـاوتِ چيـزي يكـسان و گفـتن يكـسانِ چيـزي              «: كند خالصه مي  مشخّصولي  فُرمدر  

  ).6: همان(»تمتفاو
  بـه ايـن دليـل،     . هيچ متنـي نيـست كـه نتـوان در آن  بازتـابي از آثـار ديگـر را پيـدا كـرد                       

هاي ديگـر  اما اين آثار از نظرميزان برگرفتگي از متن. متنيت خاصيت تمام متون ادبي است     بيش
 بـر مبنـاي     انواع  ادبي خاصي نظير نقيضه يا پارودي، تراوِستي و پاستيژ اساسـاً            . متفاوت هستند 

ا برگرفتگـي        اين انواع، اشكال رسمي بيش    . برگرفتگي از متون ديگر هستند     ت هـستند، امـ متنيـ
وجـود ايـن، ژنِـت بـراي        بـا   ). 9: ك؛ همـان  .ر(محدود به اين انواع نيست و بسيار نامحدود است          

ة كار خود   كند و آن را پاي    تر كردن بحث، رابطة برگرفتگي را در اين انواع رسمي بررسي مي           ساده
  .دهدقرار مي

  انواع روابط بين زيرمتن و زِبرمتن) 4ـ1ـ2ـ1

شـود  كند يا بر اساس دگرگوني و تغيير در زيرمتن خلـق مـي        زِبرمتن يا از زيرمتن تقليد مي     
هاي حاكم بـر نـوع   تقليد ممكن است تقليد از اصول كلّي و روش       ). 1386:96ك؛ نامور مطلق،  .ر(

شـود، اصـول    وقتي اثري در ژانري خاص نوشته مـي       . ن و غيره باشد   ادبي، تقليد از سبك، مضمو    
ذكر اين نكتـه هـم      . گيردكُلّي حاكم بر آن ژانر به طور خودآگاه يا ناخودآگاه مورد تقليد قرار مي             

هر تقليدي سـهمي    . پذير نيست ضرورت دارد كه تقليد به هر حال بدون تغيير و دگرگوني امكان           
دگرگـوني و   .ر نوع دگرگوني نـوعي تقليـد را بـه همـراه خـود دارد              از دگرگوني و دگرديسي، و ه     

تـوان زيـر عنـوان چنـد دسـتة كلّـي            دهـد مـي   تغييراتي را كه زِبـرمتن در زيـرمتن انجـام مـي           
  :بندي كرد كه عبارت هستند از تقسيم
  .تغييرات افزايشي؛ مثل شرح و تفصيل، بسط و گسترش) الف
  . حذف و برِشتغييرات كاهشي؛ مثل تخليص، تقليل، )ب
جايي؛ مثل ترجمه، تبديل كردن به شعر، تبديل كردن به نثـر، تغييـر وزن،               تغييرات جابه )ج

   .تغيير سبك، تغيير مكان، تغيير شكل و غيره
امـا مـتن بـه      . تر مطلب، يك اثر را به عنوان يك كُل بررسي كرده است           ژنِت، براي بيان روان   
: 1380ك؛ آلـن،  .ر( شـمار فرهنگـي اسـت   ته از مراكز بي شناختي برگرف اين دليل كه نظام نشانه    
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يـا  »كـاهش «، »افـزايش «تواند در درون خود، همزمان يـك يـا چنـد مـورد از مـوارد         ، مي )109
  .را داشته باشد» جايي جابه«

  ـ ارتباط آثار سيمين دانشور با زمينة فرهنگي و ادبي بر اساس مباني نظري مقاله1

رمتن و پيـشينة فرهنگـي ايـران بـه                همطابق آنچه ذكر شد، داستان     اي دانشور به عنـوان زِبـ
رمتن بـا زيـرمتن در قالـب بينامتنيـت، يعنـي        .شـود مي عنوان زيرمتن در نظر گرفته     ارتبـاط زِبـ

گام نخـست   . خواهد بود  حضوريمتنيت، يعني هرگونه تأثيرپذيري غير از هم      حضوري و بيش   هم
اي كه دانشور در نگارش آثار خـود از     است؛ يعني زمينه  همطالعة اين ارتباط و تعيين نوع زيرمتن      

ايـن  . اندآثار داستاني دانشور با عناصر فرهنگي متعددي ارتباط برقرار كرده. آن سود جسته است   
هـا را  توان اين زيـرمتن مي. گيرنداي گسترده را در بر مي    هاي آثار، حوزه  عناصر به عنوان زيرمتن   

  :بندي كردر طبقهاجمالي به شكل زيدر نگاهي 
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بـه   ها و استخراج هرآنچه مـتن از غيـر خـود گرفتـه            بندي با بررسي متن داستان    اين تقسيم 
هاي مختلـف،   ها در داستان  طور نوع زيرمتن  ها و همين  ميزان ارتباط با زيرمتن   . دست آمده است  

هـاي  زيـرمتن هـا ارتبـاط بـسيار پررنگـي بـا زيـرمتن دارنـد و از         برخي از داستان  . متفاوت است 
هاي مـورد اسـتفاده نيـز     اند و برخي ديگر ارتباط كمرنگي دارند و زيرمتن        اي بهره گرفته  گسترده

  . محدود است

  ملّي هويت به متعلّقعناصر ) 1ـ5

  اسطوره) 1ـ5ــ1

   نشيآفر ةسرچشم اسطوره«پيوند ميان رمان و اسطوره پيوندي بنيادين است، چون 
  توان تابعي از داستان كوتاه را نيز از اين حيث مي). 175: 1386زرافا، (» است رمان

با اين . اي در آثار دانشور كار دشواري استبنابراين احصاي نمودهاي اسطوره. رمان دانست
توان حال، به اين دليل كه در اينجا موضوع گفتگو با مظاهر فرهنگي ايران مطرح است، مي

واضح است كه .  دانشور را در سطح روساخت بررسي نمودهاي ايراني به كار رفته در آثاراسطوره
ها سراغ جاي داستاناي بسيار زيادي را در جايتوان بنيادهاي اسطورهساخت ميدر سطح ژرف

  .كرد
  توان  ميصورتخانه و هاعيد ايراني، در دو داستان شهري چون بهشتدر مجموعة 
 موجود در چهرة قهرمانان اين دو داستان و در اشاره به ريشة رنگ سياهاي را نمودهاي اسطوره
 بي شهربانوبيهمچنين در داستان . به وضوح مشاهده كرد الگوي رويش دوبارهاستفاده از كهن

اي هاي اسطورهمايه تاريخي و مذهبي، از بنشخصيتعناصر تاريخي و مذهبي مرتبط با اين 
 و مار و مرداسطوره در دو داستان گيري از بهرهبه كي سالم كنم؟در مجموعة . خالي نيست

اي آن ، مار يك عنصر كليدي است و به صبغة اسطورهمار و مرددر . تر است بسيار گستردهسوترا
ماية ، درون)rituel( پيوند اسطوره و آيين سوتراهاي مختلف اشاره شده است و در به صورت

 نيز به چشم تيلة شكستهن اي مار در داستاهاي اسطورههمچنين جنبه. اصلي داستان است
بنابراين، از لحاظ كمي، ميزان ارتباط با اسطوره در اين دو مجموعه تقريباً برابر است . خوردمي

اما از لحاظ كيفي، . اي قابل مشاهده استهاي اسطوره جلوهو در هر دو مجموعه در سه داستانْ
شهري چون  بيشتر از مجموعة  ميزان ارتباط با اسطوره بسياربه كي سالم كنم؟در مجموعة 

  . استبهشت
اي الگوي مبناي آن و همچنين عناصر اسطوره اسطورة سياوش و كهنسووشوندر رمان

ترين ديگر كه با اين اسطوره پيوند دارند، از جمله رويش گياه و زندگي مجدد، يكي از اساسي
 از جمله عناصر مذهبي، شود كه با بسياري از عناصر ديگرعناصر زيرساختي رمان محسوب مي

عالوه بر آن، در . ماية رمان را شكل داده استها تلفيق شده است و درونباورهاي عامه و آيين
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 ايزدان هاي ايراني از جملهشود نيز به بسياري از اسطورهاي كه از زبان مك ماهون بيان ميقصه
هاي ايراني كه از عناصر اسطوره، بسياري جزيرة سرگردانيدر . و ايزدبانوها اشاره شده است

اغلب با آيين نوروز مرتبط هستند، در مجلسي كه احمد گنجور براي خارجيان ترتيب داده 
 گفتگوي متن با ساربان سرگرداندر . شودشود و يا از زبان او بيان ميشده، نشان داده مي

در حضور طوطك در توان هايي از اسطوره را تنها ميشود و جلوهاسطوره باز هم كمتر مي
 از لحاظ ساربان سرگردان تا سووشونهاي دانشور، از بنابراين، در رمان. داستان مشاهده كرد

  .گفتگوي متن با اساطير ايراني، حركتي به عقب بوده است

  زبان، ادب و فرهنگ عامه) 1ـ1ـ2

  هـا  داسـتان هاي دانشور اغلب از ميان مردم عـادي هـستند و           ها و قهرُمانان داستان   شخصيت
  لــذا زبــان، ادب و فرهنــگ عامــه بــه عنــوان زيــرمتن، در همــة . در ميــان مــردم جريــان دارنــد

  هـاي اصـلي داسـتان از ميـان         شخـصيت هـايي كـه     در داسـتان  . ها استفاده شـده اسـت     داستان
  هـايي كـه    شـوند، يـا داسـتان     كـرده و فرهيختـه محـسوب مـي        مردم عادي نيـستند و تحـصيل      

  گـذرد  ن در فـضايي فرهنگـي جـدا از مـردم مثـل مدرسـه يـا نظيـر آن مـي                     مكان وقوع داسـتا   
  و كمتر مردم عادي به آن راه دارند، به اين دليـل كـه بـه نـوعي داسـتان راه خـود را بـه ميـان                            

ه در داسـتان سـاري و جـاري اسـت            متعلّـق گشايد، باز هـم عناصـر       مردم مي  بـه فرهنـگ عامـ  .  
  هـا و عناصـر اقليمـي،       ل اسـتفاده از واژگـان، گـويش       هـا بـه دليـ      برخـي داسـتان    ،در اين ميـان   

ـ          هـا بـا   هـاي زيـر، ارتبـاط داسـتان    در جـدول .انـد ي بـه خـود گرفتـه   رنگ و بـويي بـومي و محلّ
اعداد جدول، تعداد هـر مـورد را نـشان          .  زبان، ادب و فرهنگ عامه نشان داده شده است         زيرمتن

  .دهدمي

 با زيرمتن زبان، ادب و شهري چون بهشتعة ي كوتاه مجموهاارتباط داستان) 1جدول (
  فرهنگ عامه

  

ها قصه
و 
-افسانه

  ها

ها ترانه
هاو متل

هاو ضرب المثل
تعبيرات 
  ايمحاوره

  واژگان و
گويشهاي  
  محلّي

  باورها  آداب و رسوم  هاآيين

شهري چون 
  5  ـ  2  بهشت

گويش شيراز و 
گويش جنوب 

  ايران
سرجهازي، هدية   ـ

   جادوبختك، جغد،  رونما

  ـ  ـ  ـ  ـ  هاعيد ايراني
نوروز و 
حاجي 
  فيروز

تشييع جنازه، 
شيوة لباس 
  پوشيدن

  ـ

  تشييع جنازه  ـ  ـ  7  ـ  ـكوچه سرگذشت
جن، پري و 
بين، ديو،جادو، فال

بوسيدن قفل اماكن 
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  زيارتي

اي محاوره  7  ـ  ـ  بي شهربانوبي
شهربانو  بيزيارت بي  ـ  ـ  تهران

  خواهي از اوو حاجت
  دوجا  ـ  ـ  ـ  4  ـ  ـ  زايمان
  ـ  ـ  ـ  ـ  3  ـ  ـ  مدل

يك زن با 
  ـ  ـ  ـ  شمال ايران  5  1    مردها

  9  الاليي  2  در بازار وكيل
واژگان و 
اصطالحات 
  شيرازي

  عروسي  ـ
تعويذ، اعمال مذهبي و 

غير مذهبي براي 
  شفاي ديوانه

مردي كه 
اي محاوره  2  ـ  ـ  برنگشت

  ـ  دعق  ـ  تهران

اي محاوره  3  ـ  ـ  صورتخانه
 ـ ـ ـ  رانته

  

 با زيرمتن زبان، ادب و فرهنگ مجموعة به كي سالم كنم؟ي كوتاه هاارتباط داستان) 2جدول (
  عامه

آداب و   باورها  
  هاآيين  رسوم

  واژگان و 
هاي گويش

  محلّي

آداب و 
  رسوم

ها و قصه
-افسانه

  ها

ها و ترانه
  هامتَل

  تيلة شكسته
ها، گنج و روسي جن

همراهي آن با مار، 
  بخت خفته

  ـ  1  5  قزويني  ـ  ـ

  ـ  ـ  6  ـ  ـ  ـ  ـ  تصادف
به كي سالم 

  ـ  ـ  3  ـ  ـ  ـ  نماز رسوايي  كنم؟

  ـ  ـ  3  ـ  ـ  ـ  ـ  چشم خفته

  مار و مرد
چشم :  مورد شامل11

شور بودن زن عقيم، 
  ...تعويذ و 

  ـ  ـ  5  هالهجة كولي  ـ  عقيقه كردن

  ـ  انيس
هاي سفره

نذري، عقد و 
  عروسي

  ـ  1  7  هاي تهرانداش  ـ

 درد همه

  ـ  ـ  جا هست
تحويل 
سال و 
  نوروز

  5  2  ـ  ـ

 يك سرو

  ـ  ـ  3  ـ  ـ  عقد و عروسي  جادو  يك بالين

  ـ  ـ  2  ـ  ـ  ـ  حرمت نان و نمك  كيدالخائين

درخت مراد، جن و   سوترا
سواحل جنوبي   زار و نوبان  ـ  زدهجن

  ـ  1  4  ايران
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  عامهها با زيرمتن زبان، ادب و فرهنگ ارتباط رمان) 3جدول (

  ساربان سرگردان  جزيرة سرگرداني  سووشون  

  
  هاها و افسانهقصه

درخت جادويي، مينا و 
ها، باغ صد ها، گلة اسبستاره

و بيست و چهار هزار متري، 
  دار پيرگردونه

نارنج و ترنج، سيب درويش 
  براي باروري ملكة عقيم

  
نارنج و ترنج، بلبل سرگشته، 

  دوزجنّ پينه

  4  3  6  هاتَلها و مترانه

ها و تعبيرات المثلضرب
  ايمحاوره

34  4  
7  
  
  

واژگان و گويشهاي  
  محلّي

  ساربان صحراگرد  ـ  شيرازي، گونة كودكانه

  
  هاآيين

، درخت گيسو، مافه سووشون
گه، كتل بستن، حجله 
  گذاشتن براي متوفي

  نوروز، حاجي فيروز
  
  
  ـ

  آداب و رسوم
عروسي، رقص دستمال و 

  چوب،
  ـ

و بستن زبان مادر عقد 
  شوهر، شب زفاف

  باورها

نذر كردن، فال حافظ، جادو 
جنبل، چرخاندن گوسفند 

دور بيمار، دود كردن اسپند، 
  نحسي شكار آهو

زخم، بدرقه كردن با چشم
   و اسفندقرآنآب و 

زاده، خواهي از امامحاجت
جنّ و روح، مجلس روضه، 
ترساندن درخت براي بار 

  دادن

  
 و  شـهري چـون بهـشت      به زبان، فرهنگ و ادب عامه در دو مجموعة داستان            زيرمتن مربوط 
در بـازار   «در  «هـاي    داسـتان  ،در ايـن دو مجموعـه     . ؟ تقريباً به يك اندازه است     به كي سالم كنم   

ه داشـته     »»مار و مرد  «« و   »»وكيل هـاي  انـد و داسـتان   بيشترين ارتباط با زيرمتن فرهنـگ عامـ
 از اين حيث كمتـرين ارتبـاط را   »كيدالخائنين« و »چشم خفته«، »تصادف«،  »زايمان«،  »مدل«

 بيشترين گفتگـو    »سووشون«ها،  هاي كوتاه و رمان   توان گفت در ميان همة داستان     مي. اندداشته
 بـه  متعلّـق در دو رمان آخر، ارتباط بـا عناصـر          . با زيرمتن زبان، ادب و فرهنگ عامه داشته است        

گيـري  ميزان بهره .  ادب و فرهنگ عامه، از آثار قبلي بسيار كمتر است          ملّي مخصوصاً زبان،   هويت
هـايي كـه فـضاي      در داسـتان  . دي وابسته اسـت    به فرهنگ عامه به عوامل متعد      متعلّقاز عناصر   

هاي آن از ميان مردم هستند، به شكلي طبيعي         شخصيتعمومي داستان در ميان مردم است يا        
كـه  » در بـازار وكيـل    «تـوان در داسـتان       اين مـسأله را مـي      .يابديفرهنگ عامه به داستان راه م     

كـه در آن    » مـار و مـرد    «داستان در بازار و ميان مردم كوچـه و بـازار جريـان دارد يـا داسـتان                   
 به وضـوح مـشاهده      ،كردة داستان در سفري زيارتي با مردم عادي همراه است          تحصيل شخصيت
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هـا، مكـان وقـوع داسـتان و         شخـصيت ،  اربان سـرگردان  س و   جزيره سرگرداني هاي  در رمان . كرد
اي است كه كمتر با زندگي مردم عادي برخـورد دارد و بـه همـين            ماية سياسي آن به گونه    درون

  .گيري از زيرمتن فرهنگ عامه را داشته استدليل كمترين بهره

   دينيهويت به متعلّقعناصر ) 2ـ5

ي هستند و اين اعتقادات در زندگي آنـان جريـان           عموماً مردم داراي اعتقادات مذهبي و دين      
از . دهـد  اعتقادات آنها را نيـز بازتـاب مـي       ، داستان با پرداختن به زندگي آنان      ،دارد، به اين دليل   

اين رهگذر و همچنين به دليل برآمدن داستان و رمان از درون جامعة مـذهبي ايـران، زيـرمتن                   
عناصر دينـي بـه     . شود در آثار دانشور محسوب مي     هاي عمده ديني و مذهبي نيز يكي از زيرمتن      

  :زير استهاي دانشور به چند صورت استكار رفته در داستان

  هاي ديني و مذهبياسطوره) 2ـ5ـ1

هاي ديني و مذهبي تلفيق شده است        اسطورة سياوش با عناصري از اسطوره      سووشون در رمان 
 از يك سو و با يحيي تعميد      ) ع( امام حسين  سياوش با . اي چنداليه درآمده است   و به شكل اسطوره   

 سـاربان    و جزيـرة سـرگرداني   در  . از سـوي ديگـر مـرتبط شـده اسـت          ) ع(دهنده و يوسف پيـامبر      
همچنين در ايـن دو     . ا گفتگو داشته است    سرگذشت هستي و سليم با اسطورة آدم و حو         ،سرگردان

    مان اسطورة آدم و حوتلفيـق شـده اسـت      ،قاشقا قره ،و اسبش دين  ما به نوعي با ماجراي بابك خرّ      ر  .
، بـه داليلـي متفـاوت بـه      ساربان سرگردان  و   جزيرة سرگرداني ،  سووشونت در   هاي مسيحي اسطوره

، باورهاي مذهبي مردم و اعتقادات آنهـا  »بي شهربانوبي«در داستان   . اندعنوان زيرمتن استفاده شده   
و ) 1389دهقـاني، ك؛ .ر(اي ايراني و اسـالمي   ورههاي اسط ، با برخي جنبه   بي شهربانو بيبه زيارتگاه   

اي هـاي دينـي اسـطوره     ، بنيـان  »سوترا«همچنين در داستان    .  حماسة عاشورا تلفيق شده است     زني
شـور و هيجـان   اند كـه در آن  اي دركنار هم آمدهآيين زار و نوبان با برخي اعتقادات بودايي به گونه       

كر و خَلسه و همچنين نوعي تجربة عرفاني بودايي منتهـي           موجود در آيين زار و نوبان، به وجد و شُ         
  .شودمي

  هاي مقدسكتاب) 2ـ5ـ2

هـاي   به عنوان زيرمتني عمده، و كتاب      قرآن كريم ها و آثار داستاني مختلف دانشور،       در رمان 
. هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      هايي از داستان در بخشانجيل و  توراتديني ديگر نظير    

 به شكل اَخذ كُلّ يك آيه، اَخذ قـسمتي از آيـه، ترجمـة آيـه و بـه شـكل                   كريم قرآنه از   استفاد
  . هاي اسالمي بوده استها و اسطورههمچنين منبع اصلي داستان

در : انـد  در مـتن داسـتان ذكـر شـده    قرآنيها و اشارات هاي مختلف، كمابيش آيهدر داستان 
 7ساربان سـرگردان ، در قرآني آية اشارة 17 گردانيجزيرة سر، در   قرآني آيةا اشارة    18،  سووشون
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و در » شهري چـون بهـشت  «،  »مار و مرد  « مورد، در داستان     4» كيدالخائنين«مورد، در داستان    
يك زن بـا  ، به كي سالم كنم ،  بي شهربانو بيهاي  در داستان .  مورد آمده است   3» در بازار وكيل  «

 به شـيوة ديگـري      سوتراعالوه بر اين، داستان     . نيز يك مورد آمده است     سرگذشت كوچه  و   مردها
عالوه بر نام داسـتان كـه       . متني دارد و آن گفتن يكسان چيزي متفاوت است         رابطة بيش  قرآنبا  

:  نوشـته شـده اسـت؛ از جملـه    قـرآن هايي از آن به شـيوة آيـات        است، قسمت » سوره«به معني   
اهللا اكبـر،   ! هـا آمـد؟   ر سـر جاشـو    چه ب ! هاي اميد چه شدند؟   هاي ستاره مسافرها با آن چشمك   «

كننـد، مجـذوبش   مردي را نـشان مـي  «، )246به كي سالم كنم، ص(»بزرگ است خداي ابراهيم  
ابتهـاج از   «،  )254: همـان (» كنندسالم بر مردمي كه اشتباه نمي     . گويندشوند و سالمش مي   مي

ر سر دست نهـاده، زبـان       يافت و جان ب   شان قوام مي  آنان بود و قرين شبان و روزاني كه اعتقادات        
  .)256: همان(» يقين را به ما ارزاني دار!اي ايمان: گفتشان ميحال

هاي داستاني بسته به شخصيت داليل متفاوتي دارد و قرآنياستفاده از آيات يا اشارات 
اند؛ از جمله به صورت  سود جستهقرآنيهاي مختلف داستاني، از اين آيات يا اشارات موقعيت
هاي مختلف، به شكل تركيب با مثَل و اصلي اعتقادات و باورهاي مردم در داستانمنبع 

در . الخانينكيدهاي سياسي در داستان موقعيتهاي مختلف و در اصطالحات عاميانه در داستان
دانشور در مصاحبه با . مواردي هم بازگوكنندة اعتقادات نويسنده دربارة موضوع خاص است

خواستم بگم كه زندگي تكرار «: گويد ميسووشونبارة ايهامي بودن رمانهوشنگ گلشيري در
هاي شه؛ يعني ما به صورتدر عرفان هند مسألة تناسخ مطرح مي... شهشه و تاريخ تكرار ميمي

. اين تناسخ هنديه... آييم تا روشنگر و رستگار بشيم و به نيروانا برسيممختلف به اين دنيا مي
 هزار 50 كه از روز كريم قرآن عرفان ايران قضيه را به صورت ديگر بر اساس هايبعضي از شاخه
كنه به اين صورت كه انسان هاي دون به دون را مطرح ميزنه، بنا كرده و زندگيسال حرف مي

آية . آيد؛ يعني هر عالمي پنجاه سالدر عالم مادي طي هزار عالم يا با هزار جامه به دنيا مي

 �z%��- ���R�(�P |��7=4«: طورهاين قرآن كريم:
����% �� ��"�S 4��A�V \�� ������[ 
��?&���� �=�W�<"�*�(%�� 
�
&���M« 

به كي هاي  هزار سال عيناً در داستان50عبارت ). 174: 1376به نقل از گلشيري، ) (4/معارج(
  . آمده استجزيرة سرگرداني و بي شهربانوبي، سالم كنم

 هم ساربان سرگردان و جزيرة سرگرداني، سووشون نيز در سه رمانيلانج و توراتاز 
 و استفاده از فصلِ) 156،شون و سو( از جمله نامة پولس رسول به كريستيان؛مواردي آمده است

  .)11ساربان سرگردان، (»تورات«در » آفرينش آدم«

  هاي مذهبي و دينيشخصيتعناصر و ) 2ـ5ـ3

به طور كلّي اشاره    . هاي دانشور بسيار گسترده است    ر داستان دين و منابع ديني و مذهبي، د      
  :توان اجماالً به اين شرح دانستبه موضوعات ديني در اين آثار را مي
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 و  سرگذشـت كوچـه   (، اسـتالم حجراألسـود    )شهري چون بهـشت   داستان  ( اشاره به سفر حج   
داسـتان  (اهللا الحـرام  ، آوردن كفن از خانة خدا و طـواف دادن آن بـه دور بيـت               )جزيرة سرگرداني 

هــاي مختلــف و آمــوختن ، انجــام فــرايض دينــي ماننــد نمــاز و روزه در داســتان)چــشم خفتــه
، انجـام مـستحبات نظيـر       )32: ساربان سـرگردان  (و شكّيات نماز  ) به كي سالم كنم   داستان  (نماز

بـازار  در داسـتان  (، خوانـدن حـديث كـسا    )سووشـون  و در بازار وكيلداستان (ختم أَمن يجِيب  
اهللا ، تعويـذ چِـل بـسم      )در بـازار وكيـل    داسـتان   ) (س(، نماز حـضرت فاطمـه     )سووشون و وكيل

، خواندن دعا از روي   ) انيس وتصادف  داستان  (، نذر دادن سفرة ابوالفضل      )در بازار وكيل  داستان  (
داسـتان  (، خواندن نماز رسـوايي )تصادفداستان ( براي رد شدن در آزمون رانندگي   الجنانمفاتيح

، سـفرة  )مـار و مـرد   داسـتان   (نوشتن دعا روي شكم، آويختن تعويذ به بـدن          ،  )به كي سالم كنم   
ه     هـاي  پخـتن نـذري در مناسـبت      ،  )انـيس داسـتان   ) (ع(، سـفرة امـام حـسن      )س(حضرت رقيـ

، )در بـازار وكيـل  داسـتان  (، نذر كردن براي اماكن مقـدس      )شهري چون بهشت  داستان  (مذهبي
 ، نمـاز آيـات    )سووشـون (  سر كردن  قرآن،  سووشونخانه در    و ديوانه  نذري بردن براي بيمارستان   

شـهري چـون   (قـرآن ، قسم خوردن به    )سووشون(نفاس ، احكامي مثل احكام حيض و     )سووشون(
شـهري چـون   (، رو بـه قبلـه دراز كـردن محتـضر      )171: سووشون و   يك سر و يك بالين    ،  بهشت
،  )سووشـون  و مردي كـه برنگـشت  (قاسم ، حجلة  )هاعيد ايراني (، تشييع جنازة مسلمان     )بهشت

، )تـصادف (، خواندن شهادتين به هنگام مـرگ        )مردي كه برنگشت  ) (ع(اصغر  روضة حضرت علي  
جزيرة ) (س(و حضرت فاطمه    ) س(، روضة حضرت زينب     )سووشون( قبر اولنكير و منكر و شب      

ساربان ( ماز توسل ، ن )292: جزيرة سرگرداني (، نماز حاجت    )سرگردان ساربان  و 260:سرگرداني
  ).160: سرگردان

، اشـاره بـه   )مـرد  مـار و  ) (ع(واقعة امـام رضـا    : اشاره به زندگي پيامبران و سيرة امامان شيعه       
ـ    ) ع(در حال شباني، سليمان     ) ع(بردار، موسي   ) ع(عيسيحضرت   در بر تخت سلطنت، شمايل خِ

ـ    سـوترا درداستان  ) ع(، امام علي  )ص(محمد، حضرت   )خضر( يوسـف    سووشـون در  وب  ، صـبر اي  ،
ــامبر  ــي ) ع(پي ــودر ) ع(و يحي ــون و س ــوش ــرگرداني ( ا، آدم و ح ــرة س ــاربان و 182: جزي س
  ).10:سرگردان

از رسيدن دسـت بـدِ      ) ع(هاي ائمه مثل محافظت شمايل حضرت امير      مقدس داشتن شمايل  
بـدل در   از سوي ناخـدا ع    ) ع(، احترام به شمايل موال علي       مردي كه برنگشت  يهودي در داستان    

ــتان  ــوتراداس ــسه   س ــت خَل ــضرت در حال ــمايل آن ح ــه ش ــاره ب ــتان   و اش ــة زري در داس گون
ــون ــي  )255(سووش ــضرت عل ــمايل ح ــرار دادن ش ــوي   ) ع(، ق ــشت از س ــصوير زرت ــروي ت روب

ــستي ــرة ســرگرداني(ه ــي )119:جزي ــام عل ــدح ام ــروف  ) ع(، اشــعاري در م ــه شــعر مع از جمل
  ).102: جزيرة سرگرداني(شهريار

، هفتاد دو تن )هاي مختلفداستان(، طفالن مسلم )بي شهربانوبيداستان (شورا اشاره به عا
، سينه سووشون، تلفيق با اسطورة سياوش در داستان )سوترا(و شهادت امام حسين با لبان تشنه
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، اشاره به كربال، عاشورا و شِمر در سووشونزني، در آرزوي سفر كربال بودن عمه در داستان 
 و سوترادر داستان ) ع(حضرت ابوالفضل، اشاره به سووشونزة يوسف در مراسم تشييع جنا

رور ، سخنراني و روضه دربارة سسووشوندر ) س(ه به حضرت زينب ، تشبيه عمسووشون
خواني صحراي كربال و اشاره به حضرت ، شمايل)165: جزيرة سرگرداني(شهيدان

، پيوند )193: جزيرة سرگرداني() س( ، حضرت زينب)ع(، حضرت علي اكبر)ع(العابدين زين
دادن خاموش كردن چراغ از سوي امام براي آزاد گذاشتن يارانش در شب عاشورا به  موضوع 

  ).193: جزيرة سرگرداني(كتاب مقتل ساعدي
مرهب و شِمر و يزيد و فرنگي و زينـب زيـادي، هنـد              هاي معروف آن مثل     شخصيتتعزيه و   

گرداني و موضوعات مرتبط با آن از جمله اشـاره بـه            ، شمايل )سووشون(جگرخوار، عايشه و فضّه     
كشد، چون مادرش عاقش كرده، جوانمرد قـصابي كـه          شمايل جواني كه از قبرش آتش زبانه مي       

تر و از شمشير تيزتر اسـت، شـمايل قيامـت و            فروشي كرده، شمايل پل صراط كه از مو نازك        كم
  ).جزيرة سرگرداني(جهنّم و مار غاشيه و حور و غِلمان بهشت 

، زيارت كربال براي    )بي شهربانو بي و   سرگذشت كوچه (خواهي  زيارت به قصد تبرّك و حاجت     
بـستن بيمـاران بـه    ، )مـار ومـرد   و چشم خفتـه (، زيارت امام رضا    )به كي سالم كنم   (د  اوالطلب  

، دعـا  )ردمـار ومـ  (ك ها دور حرم بـه قـصد تبـرّ   و يا گرداندن مرده  ) ع(معجر فوالد حرم امام رضا    
، زيـارت امـامزاده صـالح و    سووشونبراي به زيارت طلبيدن در داستان       ) ع(كردن از امام حسين     

  .ساربان سرگردان و جزيرة سرگردانيعبدالعظيم در شاه
تيلة (، اعتقادات تشيع دربارة ظهور منجي)تيلة شكسته(مسائل مربوط به رستاخيز و قيامت 

ساربان (  و پل صراطساربان سرگردانو  سرگرداني جزيرة، مهدويت انقالبي در )شكسته
  ).46: سرگردان

در بازار  و يك زن با مردها(سوء استفاده از دين و خود را پشت ظاهر متشرّع پنهان كردن 
و مباحث حاصل از سوء برداشت از دين، مثل نظر سرهنگ دربارة تعدد زوجات مرد ) وكيل

  .كيدالخائنينمسلمان در داستان 
اهللا طالقـاني، دكتـر     ، آيـت  )؟به كي سالم كنم   (هاي مذهبي معاصر مثل آقاي راشد       شخصيت

، )جزيـرة سـرگرداني   و تـصادف (الجنـان مفـاتيح و كُتُـب مـذهبي ماننـد       ) الخائنينكيد  (شريعتي
-حِليـة  و   المعـاد زاد،  )كيـدالخائنين (اهللا طالقـاني  هاي آيـت  ، كتاب )كيدالخائنين(صحيفة سجاديه 

، )39: سـاربان سـرگردان   (هـاي مـذهبي جـواد فاضـل       ، داسـتان  )320: رگردانيجزيرة س (المتّقين

يك سـر و يـك      (ومباحث نظري دين مانند توبه      ) 241: ساربان سرگردان (اي دربارة آب كُر   رساله
  ).بالين

، يا فاطمه اَدركني، الغوث )214: سووشون(دعاهايي مثل خدا به حقِّ علي شفايش بدهد
، يا أَبا عبداهللا )131: جزيرة سرگرداني(ل حالَنَا إِلي أَحسنِ الحال، حو)215: سووشون(الغوث
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  ).193: جزيرة سرگرداني(الحسين ادركني
 به سووشوناز جمله در . هاي مختلفبودا، مسيحيت و يهوديت در داستان: اديان ديگر

 به اديان ، به شكلي تطبيقي، عناصر مربوطسوترامسيحيت بسيار اشاره شده است و در داستان 
 هفت امشاسپند در كنار هفت ملَك جزيرة سرگردانيهمچنين در . اندمختلف در كنار هم آمده

  ).128: همان(اند مقرّب اسالم آمده
 كيدالخائنين و مرد مار و، در بازار وكيل، سوتراهاي هاي كوتاه، داستاندر ميان داستان

 از زيرمتن ديني دلم و زايمانها در داستان بيشترين گفتگو با زيرمتن منابع مذهبي دارند و تن
 داستان در فضاي ذهني دو خواهر تحصيل كرده زايماندر . و مذهبي استفاده نشده است

 مجالي براي ،گذرد و به همين دليل هم داستان در يك هنرستان ميدلمگذرد و در  مي
 هم پرداختن به تئاتر و صورتخانهدر داستان . پرداختن به اعتقادات مذهبي وجود نداشته است

در اين ميان، چند داستان .  نمايش، اين مجال را كم كرده استةت داستان در صحنوقوع اكثري
 ،تر استاي ديني و مذهبي دارند و گفتگوي آنها با زيرمتن ديني به لحاظ كيفي گستردهزمينه

در داستان . ستتوان زيرمتن اصلي آنها را مسائل ديني و مذهبي داناي كه ميبه گونه
هاي منتهي به انقالب ، تقابل دين و مذهب با عنصر قدرت و مسائل سياسي سالكيدالخائنين

ررنگ است و در ع بسيار پ منابع مذهبي تشيبي شهربانوبيدر داستان . نشان داده شده است
ت مسيحيت و ، يهوديبوداييع به صورت تطبيقي با  مختلف اسالم و تشية نيز جنبسوتراداستان 

  .آمده است
ها كمترين استفاده از  در ميان رمانساربان سرگردانبه لحاظ كيفي و كمي در مجموع، 

  . از اين حيث بيشترين استفاده را داردسووشونزيرمتن ديني را دارد و 
توان گفت استفادة آثار دانشور از با بررسي نحوة استفاده از زيرمتن ديني و مذهبي مي

-يشتر از رهگذر بازتاب آن در اعتقادات و باورهاي مردم بوده است و كمتر بازتابمنابع ديني، ب

 به دليل استفادة مكرّر از سووشونبا اين حال، در داستان . دهندة نظر خود وي دربارة دين است
هاي ديني توان عالقة دانشور به آن حضرت و دغدغهمي) ع(عناصر پيرامون عاشورا و امام حسين

  .ين امر دخيل دانستاو را در ا

   ادبي و هنريهويت به متعلّقعناصر  ) 5-3

   ادبيهويت )3ـ5ـ1

شكلِ استفادة مستقيم از متون ادبي، اسـتفاده از سـبك،             فارسي به  ادبياتاستفادة دانشور از    
همچنـين  . صورت منبـع اسـطوره بـوده اسـت      و استفاده به  ادبياتهاي حاكم بر    استفاده از سنّت  

زندگي و سرگذشت شاعر يا نويسنده و آوردن آراي نويسنده پيرامون برخي مـسائل              پرداختن به   
ات  داستاني دانشور بـا      ادبياتهاي ارتباط   ادبي از جمله شعر معاصر، از ديگر زمينه        فارسـي   ادبيـ 
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  .است
 كمرنگ است و تنهـا      شهري چون بهشت  هاي مجموعة   گيري از پيشينة ادبي در داستان     بهره

 از ليلي و مجنون نظامي      دلمدر  . شود ديده مي  مردي كه برنگشت   و   صورتخانه،  دلمدر داستان   
 شـاهنامه  برپايـة   الي كه عمـدتاً    ضمن اشاره به هنرهايي نظير نقّ      صورتخانهدر. استفاده شده است  

ـ       . كنـد خواني اشـاره مـي    مثنويخواني و   شاهنامهگيرد، به   صورت مي  رِهمچنـين بـه سـوزاندن پ 
كند و در بخـشي ديگـر از داسـتان،           اشاره مي  ، وجود دارد  شاهنامهاو كه در    سيمرغ براي احضار    
 تقليد شده است و يك دوبيتي از بابا طاهر نيـز در پايـان ذكـر شـده           گلستانازسبك سعدي در    

، به شكلي غيـر آشـكار بـه زنـدگي نيمـا يوشـيج         سرگذشت كوچه ضمن اينكه در داستان     . است
  .ام آمده است نيز مصراعي از خي كه برنگشتمرديپرداخته شده است و در داستان 

هاي بيشتري نسبت به مجموعـة قبـل         در داستان  به كي سالم كنم؟   متون ادبي در مجموعة     
 به شـكل تغييريافتـه در داسـتان ايفـاي نقـش             شاهنامه مصراعي از    تيلة شكسته در  . وجود دارد 

 عنـوان   چـشم خفتـه    در.  مصراعي از سـعدي ذكـر شـده اسـت          به كي سالم كنم؟   كند و در     مي
 اشعار حافظ يكي از عناصر كليـدي داسـتان   مار و مرد اَخذ شده است و در    2داستان از شعر نيما   

 ارتباط دارد، برق تأييـد شـيخ        شاهنامهضمن اينكه بخشي از متن با داستان اكوان ديو در           . است
ات ت در محمود شبستري نيز عيناً در داستان آمده است و آب حيات كه به عنوان يك سـنّ     ادبيـ 

  . نيز استفاده شده استمار و مردكالسيك كاربرد دارد، در 
گذشـته از اينكـه شـاهنامه       .  فردوسي بسيار گسترده اسـت     شاهنامة گفتگو با    شون و سودر  

 رابطـه  شـاهنامه  بـا  شون و سويكي از منابع عمدة اسطورة سياوش است، به اَنحاي مختلف متن       
 برگزيده شـده اسـت، بـه    شاهنامههاي داستان بر پاية  شخصيت اسامي بسياري از  . كندبرقرار مي 
كند و به شكل مستقيم نيز به هفت خوان رستم اشاره و شكل ظـاهري               خواني اشاره مي  شاهنامه

 مصراع در جاهاي مختلـف      4 بيت به صورت كامل و       5از حافظ،   . شوداو و داستان او توصيف مي     
 ذكـر  سووشـون  و از غزليات او يـك بيـت در مـتن     بيت2 مولوي  مثنويداستان آمده است و از      

 و در يـك مـورد نيـز از      تـاريخ بيهقـي    مورد به شكلي غير مستقيم از        2همچنين در   . شده است 
 نيـز بـه شـكل آشـكار و          عطّـار داستان شيخ صنعان    .  نظامي استفاده شده است    خسرو و شيرين  

ين داسـتان نيـز نقـل شـده         مستقيم طرف گفتگو قرار داده شده و يك بيت و يك مصراع از هم             
اشاره به زندان ناي و آوردن يك بيت از ناصرخسرو و يك بنـد از نيمـا از ديگـر ارتباطـات               . است

 نظر دانشور پيرامون شـعر نـو و حمايـت از           سووشوندر بخش از    .  با زيرمتن ادبي است    سووشون
. ها ذكـر شـده اسـت   شخصيتگذار اين شعر، يعني نيما يوشيج، به صراحت از زبان يكي از          بنيان
.  نيز ذكر شده اسـت     سووشونپردازي بوده، در    گيا كه در متون ادبي كالسيك ماية مضمون       مردم

پـردازي بـوده، در      تقابل اژدها يا مار با زمرّد كه در متون ادبي از جمله اشعار انوري ماية مضمون               
 زينگـر بـه      به دليل استفادة مكرّر به يك موتيف بدل شده اسـت و چـشمان سـرجنت                سووشون

  .شودمثابة يك اژدها در تقابل با گوشوارة زمرّدي زري آب مي
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هاي مختلـف   بيت يا عبارت از اشعار يا متون نثر مختلف به مناسبت53 جزيرة سرگرداني در  
 بيت بيـشتر از     10در اين ميان اشعار حافظ با       . به شكل كامل يا به شكل اشاره به آن آمده است          

 الطّيـر منطقبيت از   7 مولوي،   مثنوي بيت از    2 و   كلّيات شمس هاي  زل بيت از غ   8. ديگران است 
 سعدي، همچنين از عبيـد زاكـاني،   گلستان عبارت از 3 بيت از سعدي،   2 بيت از خيام،     4،  عطّار

از . شيخ محمود شبستري، هاتف اصفهاني هر كدام يك بيت در متن داستان استفاد شـده اسـت       
 مـورد و شـفيعي كـدكني، شـهريار و     2 مورد، نيمـا يوشـيج      6لث  اشعار معاصران نيز از اخوان ثا     

هـايي از رسـالة     عـالوه بـر ايـن، بخـش       . پروين اعتصامي نيز هـر كـدام يـك مـورد آمـده اسـت              
 هايي از آن، در اين رمان به عنوان يـك زيـر            سهروردي ضمن ذكر مستقيم قسمت     العشّاق مونس

 همچنين به سرگذشـت و  زيرة سرگردانيجدر . متن اصلي در جاهاي مختلف استفاده شده است      
ام    زندگي شاعران و اُدبا نيز بسيار پرداخته شده است؛ از جمله مي            مـورد، سـهراب   3توان به خيـ 

 ادبيات با   جزيرة سرگرداني از ديگر ارتباطات داستان     .  مورد اشاره كرد   2سپهري، سكّاكي، و نيما     
 اشاره كرد؛ از جمله صبح نخستين يا كـاذب          ادبياتهاي حاكم بر اين     توان به سنّت  كالسيك مي 
 در بيان داستان استفاده شـده  كليله و دمنه از شيوة در جزيرة سرگرداني  همچنين  . و ماده تاريخ  

، پرداختن شاعران مختلف به بار امانت، شـيخ صـنعان،           تاريخ بيهقي اشاره به خيشخانه در     . است
 و يـاء ولاالتـذكرة تُب عرفاني ـ ادبي نظير   غالمحسين ساعدي و عباراتي از كُمقتلمضمون كتاب 

  . با زيرمتن ادبي استجزيرة سرگرداني از ديگر ارتباطات المحجوبكشف
توان در اشاره به پر سـيمرغ، هفـت خـوان رسـتم،      را ميشاهنامه با  ساربان سرگردان ارتباط  

 11 ايـن داسـتان،    بيت يا متن ادبي بـه كـار رفتـه در   37از مجموع  . ديو سفيد و اكوان ديو ديد     
 بيـت از سـعدي و متنـي از          4 مولـوي،    مثنـوي  و   غزليات شمس  بيت از    10بيت از اشعارحافظ،    

 بيـت از سـنايي، و از نيمـا، وحـشي       2 بنـد از فـروغ،       2 بند شعري از اخوان ثالث،       4 او،   گلستان
همچنـين در ايـن داسـتان بـه زنـدگي و            . بافقي و طاهره صفّارزاده هر كـدام يـك مـورد اسـت            

از ديگـر ارتباطـات ايـن رمـان بـا         . سرگذشت ميرزادة عشقي و يغماي جندقي اشاره شده اسـت         
هـاي عاشـقانه و بيـان آراي دانـشور دربـارة         هاي معـروف منظومـه    زيرمتن ادبي، اشاره به دلداده    

هاي دانشور با متون ادبي نيز      نوعي ديگر از ارتباط ميان داستان      .ماهيت شعر و شعر معاصر است     
زني كـه مـردش    با مردي كه برنگشتدارد و آن ارتباط به شيوة اضطراب تأثير در داستان     وجود  

 از زبان هستي سروده شـده       ساربان سرگردان  از صادق هدايت و ارتباط شعري كه در          را گم كرد  
 جزيـرة سـرگرداني   هاي دانـشور،    در ميان داستان  . زاد است  فروغ فرّخ  هاي زمين آيهاست با شعر    
گفتگـوي  . انـد  كمترين گفتگو با زيرمتن ادبي را داشـته        شهري چون بهشت  جموعة  بيشترين و م  

توان به دليـل فـضاي دانـشگاهي و روشـنفكري           با زيرمتن ادبي را مي     جزيرة سرگرداني پربسامد  
 10 مورد و در ميـان شـاعران معاصـر، اخـوان ثالـث بـا                 27اشعار حافظ با    . مطرح در آن دانست   

  .اندالقة دانشور بودههاي مورد عشخصيتمورد، 
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   هنريهويت )3ـ5ـ2

از ميان . اندهاي مختلف دانشور طرف گفتگو بودههنرهاي مختلف، بيش و كم در داستان
توان از خواني را ميشاهنامهخواني، نقّالي و هنرهاي مختلف، عالقة دانشور به تعزيه، شمايل

 صورتخانه و مدل در دو داستان بهشتشهري چون در مجموعة . استفادة مكرّر او از آنها دريافت
 كه داستان در هنرستان جريان دارد، مدلدر . دهندزيرمتن هنري، زمينة داستان را شكل مي

 كه زيرمتن صورتخانهدر . اندسازي، خطّاطي و عكّاسي در داستان به كار رفتهنقّاشي، مجسمه
شي مختلف اشاره شده است و بازي است، به هنرهاي نماياصلي آن تئاتر روحوضي يا سياه

هنرهاي نمايشي ايراني نظير نمايش روحوضي و نقّالي در تقابل با انواع خارجي نظير تئاتر 
، فيلم و سينما و موسيقي يكي از انيسو  به كي سالم كنم؟در داستان . اندكالسيك قرار گرفته

ويي براي كودكان و گقصه، فيلم و درد همه جا هستدر داستان . هاي داستان استزيرمتن
، تعزيه، سووشوندر  .دهندهاي نمايشي كودك بخشي از داستان را تشكيل ميبرنامه
گرداني و نقّالي به صورت مكرّر و هنرهاي ديگري چون خطّاطي و نقّاشي نيز در چند جا  شمايل

،  اصلي داستانشخصيت، به اين دليل كه ساربان سرگردان و جزيرة سرگردانيدر . آمده است
يعني هستي، نقّاش است و در اين رشته تحصيل كرده است، نقّاشي به عنوان يك زيرمتن 

گرداني پرداخته اما در اين دو داستان نيز نويسنده به نقّالي و شمايل. شودعمده محسوب مي
گرداني و نظاير آن از ريشه داشتن اين مناسك در الي، شمايلپرداختن دانشور به نقّ. است

« بازي مراسمي هستند كه در سوگ سياووشان و همينطور سياه. گيردنشأت ميحافظة وي 
دوران نوجواني دانشور هنوز در جنوب ايران و در ميان عشاير برقرار بوده است و خود دانشور 

  ).23: 1389جعفري،  (»نيز بارها در آن شركت كرده است

  تاريخي  و اجتماعي هويت به متعلّق عناصر )4

  هـاي پـس از     مسائل سياسي ايران، از جملـه شـرايط سياسـي شـيراز در سـال               سووشوندر  
 شـرايط سياسـي     جزيرة سرگرداني  و در دو داستان      1332 مرداد   28، كودتاي   اولجنگ جهاني   
  هـاي ابتـدايي پـس از انقـالب و همچنـين جنـگ       هاي منتهي بـه انقـالب و سـال       ايران در سال  

  اي در داسـتان حـضور      هـا بـه شـكل گـسترده        زيـرمتن  تحميلي ايران و عراق، به عنوان يكـي از        
  هاي كوتاه نيز همگـي شـرايط سياسـي و اجتمـاعي معاصـر را در خـود مـنعكس                    داستان. دارند
ا در حـوزة تـاريخ               مسائل تاريخي مطرح شده در داستان     . اندكرده هـا بـسيار گـسترده اسـت، امـ  

  نقـش شـير و خورشـيد پـرچم         تـوان بـه قـانون كاپيتوالسـيون و           مـي  مـشخّص معاصر به طـور     
  هـا  ، شرايط اجتماعي و سياسي شيراز مثل فرار سربازها از پادگـان           هاعيد ايراني ايران در داستان    
   سـفر برژنـف  ، زايمـان هاي بعـد از جنـگ دوم جهـاني در داسـتان           ها در سال  و شورش  قشقايي   
يون در داسـتان    ، تقابـل سـاواك بـا مـردم و روحـان           تـصادف  در داسـتان     1342در ايران در سال   
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هـا، مـاجراي    مرداد و اشـاره بـه جنـگ دولـت و قـشقايي            28، پرداختن به كودتاي     كيدالخائنين
جزيـرة   آذر و ملّـي شـدن صـنعت نفـت در     16 و مـاجراي  سووشـون سميرُم و اسكان عشاير در      

حـضور  .  اشـاره كـرد    ساربان سرگردان  در   رژيم شاه ارضي   اصالحات   وانقالب سفيد    و   سرگرداني
مان     تشخصيبه شـكلي شـناور    ساربان سرگردان  و   جزيرة سرگرداني هاي سياسي معاصر در دو ر ،

هوشنگ گلسرخي، خليـل ملكـي، دكتـر شـريعتي و           . ميان خيال و واقعيت بسيار گسترده است      
  .ها هستندشخصيتمصدق از جملة اين 

توان از جمله مياي پرداخته شده است؛ در حوزة تاريخ قديم ايران نيز به موضوعات گسترده
، خيانت حاج ابراهيم خان كالنتر به لطفعلي مار و مردبه تاريخ صفّاريان و سامانيان در داستان 

دين ، بابك خرّمساربان سرگردان و جزيرة سرگرداني، سلسلة اشكانيان در سووشونخان زند در 
ل گسترده،  به شكجزيرة سرگرداني به صورت مختصر و در درد همه جا هستو قيام او در 

 و اشاره به سووشون و سوترا منكبرني در تقابل با مغول در الدينماجراي سلطان جالل
درد همه جا هايي نظير برديا، طاهر، مؤسس سلسلة طاهريان و امير كبير در داستان شخصيت

  . اشاره كردهست

  بنديجمع) 5

هاي مختلـف را  دانشور با زيرمتنهاي توان ميزان و نحوة ارتباط داستان   مطابق آنچه آمد، مي   
هـا كمـابيش بـه       تاريخي و اجتمـاعي در همـة داسـتان         هويت به   متعلّقعناصر  . بندي كرد دسته

هـا در محـيط اجتمـاعي و سياسـي ايـران معاصـر          زيرا همة داسـتان    ؛شكلي گسترده آمده است   
 لـذا ايـن     ،اند كرده جريان دارند و به دليل ماهيت رمان و داستان اين شرايط را در خود منعكس              

دربارة اعداد الزم به توضيح است كه تبديل ماهيت ارتبـاط بـا    . عناصر در جدول زير نيامده است     
ي  به طور كلّ   ،ا با اين حال    ام ،تواند خالي از تسامح باشد    زيرمتن به عدد كاري مشكل است و نمي       

العاتي كه   به عنوان اطّ   ،هستندتوان اين اعداد را كه ناظر به موارد مختلف استفاده از زيرمتن             مي
  . موضوع را به درستي منعكس نمايند، در نظر گرفت

  هاي سيمين دانشور با زيرمتنهاارتباط داستان) 4جدول (

 ادبي و هويت   دينيهويت  ملّي هويت  سال انتشار  نام اثر
  هنري

  جمع

  125  14  29  82  1340  شهري چون بهشت
  128  28  45  55  1348  سووشون

  137  7  49  81  1359  ي سالم كنم؟به ك
  125  69  45  11  1372  جزيرة سرگرداني
  78  42  18  18  1380  ساربان سرگردان
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ــقدهــد كــه رويكــرد دانــشور بــه عناصــر العــات نــشان مــيايــن اطّ   ملّي از هــويت بــه متعلّ
ـ  ،ير نزولـي داشـته اسـت      نويسي تا پايان آن سِ     آغاز داستان  ت ا   ام و  ادبـي و هنـري در آثـار ا     هويـ  

  سـاربان   دينـي و مـذهبي در آثـار او بـه اسـتثناي               هويـت ضـمن اينكـه     . رو به رشد بوده اسـت     
  بـه كـي    هـاي كوتـاه دانـشور، مجموعـة         از ميـان داسـتان    . تقريباً در يك سـطح اسـت       سرگردان

ــنم؟  ــالم ك ــسترده س ــات گ ــة    ارتباط ــه مجموع ــسبت ب ــري ن ــشت ت ــون به ــهري چ   .  داردش
  شـهري  نـسبت بـه مجموعـة       بـه كـي سـالم كـنم؟       جموعة  ترشدن مناسبات بينامتني م   ستردهگ

ــير تكــاملّي داســتان  را مــيچــون بهــشت ــه سِ ــوان ب ــسبت دادت ــشور ن ــسي دان ــان . نوي   در مي
   كمتــرين مناســبت بــا زيــرمتن را ســاربان ســرگردان بيــشترين ارتبــاط و سووشــونهــا، رمــان
  .اندداشته

 اسطوره، عناصر اصلي ، زيرمتن ادبي، زيرمتن مذهبي و زيرمتنسووشون در رمان
هاي ايراني بسيار بيشتر از دو رمان همچنين اسطوره. ماية داستان هستنددهندة درون تشكيل

 اسطوره با منابع ديني و مذهبي و همچنان سووشوندر .  استديگر مورد استفاده قرار گرفته
در آمده است، در متون ادبي تلفيق شده است و ارتباط زِبرمتن با زيرمتن به شكلي چنداليه 

  .شودكه اين ويژگي در دو رمان ديگر كمتر مشاهده ميحالي

  گيرينتيجه

رمتن و زيـرمتن و همچنـين نـوع              دهد كه هاي اين پژوهش نشان مي    بررسي پيوند ميـان زِبـ
هـاي  همؤلّفـ . نويسي دانشور داشـته اسـت  هاي به كار گرفته شده، تأثير شاياني بر داستان    زيرمتن

  :توان در قالب دو عنوان بررسي كردرا مياين تأثير 

  عمق بخشيدن به متن و چنداليه كردن آن) الف

هاي متعدد و بازآرايي هنري آن در متن، داستان را از شكل خطّي خـارج               استفاده از زيرمتن  
 شد كـه    مشخّصهاي داستان   ها در مجموعه  با بررسي زيرمتن  . سازدكند و آن را چنداليه مي     مي

هـاي بيـشتري ارتبـاط       بـا زيـرمتن    سوترا و   مار ومرد ،  تيلة شكسته ،  صورتخانهي كوتاه   هاداستان
، زايمـان ،  سرگذشـت كوچـه    ،هاعيد ايراني هاي  ها با داستان  حال اگر اين داستان   . اندبرقرار كرده 

يك ،  درد همه جا هست   ،  انيس،  چشم خفته ،  تصادف،  مردي كه برنگشت  ،  يك زن با مردها   ،  مدل
هـا در   ها را دارند، مقايسه شوند، تأثير زيرمتن       كه كمترين زيرمتن   كيدالخائنين و   نسرو يك بالي  

  . شود ميمشخّصعمق بخشيدن به متن 

  هماهنگي ميان عين و ذهن و استقبال بيشتر مخاطبان )ب

.  فارسي استترين رمان دانشور به گواهي شمارگان نشر كتاب، پرمخاطبسووشونرمان
جزيره دهد كه اين رمان نسبت به دو رمان ديگر دانشور يعني  ميهمين شمارگان نشان
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هاي اين سه اكنون با مقايسة زيرمتن. تر بوده است هم پرمخاطبساربان سرگردان و سرگرداني
  .شود ميمشخّصرمان تأثير آنها در استقبال خواننده 

  زيبايي، وحدت و هماهنگي ميان عين و ذهن است و به همين دليل 
  ها از راه شناخت براي انسان تجربه. شناسي ميان افراد متفاوت است يارهاي زيباييمع

  . هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد با هم متفاوت استشود و بنابراين تجربهحاصل مي
  ت فرد ت فردي از متني و عدم لذّهاي حاصل از شناخت موجب ايجاد لذّهمين تجربه

  شود كه  ميمشخّص سووشونررسي روابط بينامتني با ب.شودديگر از همان متن مي
  آييني موسوم  زيرمتن عمدة آن تلفيقي از اسطوره، منابع مذهبي، متون ادبي و مراسم

  گيري هاي دو رمان ديگر بهرهكه در زيرمتندر حالي.  استسووشونبه سوگ سياوش يا 
  گيري  به جاي آن بهرهشود وهاي ايراني كمتر مياز منابع مذهبي و همين طور اسطوره

   غرب ةهاي فالسفانديشهاي روشنفكران ايران و هاي انديشهاز مسائل جاري در ديدگاه
   سووشوند در اين دو رمان نيز به خوبي هاي متعدضمن آنكه زيرمتن. گرددتر ميافزون

هاي گروه  تجربه باسووشون به هماهنگي توجهتوان گفت با بنابراين، مي. انددر متن جا نيفتاده
بنابراين،بنا شدن بر بنياد استوار .بيشتري از خوانندگان، استقبال از آن هم بيشتر بوده است

سيمين دانشور . تواند يكي از معيارهاي موفقيت آثار داستاني باشد فرهنگي ايران ميةپيشين
بع مذهبي به خوبي  فرهنگي از جمله آثار ادبي، اسطوره و مناةاي است كه با اين پيشيننويسنده

  . آشناست و اين آشنايي در آثار او به خوبي خود را بروز داده است
  هــاي يــاد شــده، از جهــت تــوان گفــت رويكــرد ســيمين دانــشور در داســتاندر پايــان مــي

  اي و فرهنگــي ايــران باســتان بــا  عناصــر اســطورهةگرايــي او ميــان همــتلطيــف نگــاه و تلفيــق
ــالمي  ــد اس ــران عه ــردي م اي ــترويك ــايز اس ــي   . تم ــا برخ ــاوت ب ــشور متف ــر آن، دان ــزون ب   اف

هاي فكري، هنري و ادبي متمايل به ماركسيسم يا ناسيوناليسم، نظـام فرهنگـي              محافل و جريان  
ايران را يكپارچه و پيوسته ديده است و در اين راه به جـاي نفـي و انتقـاد مطلـق بـه ايجـاب و                          

ـ    سووشونده به ويژه    هاي ياد ش  داستان.  الگو دست يازيده است    ةعرض ة بـه مثابـه منـشور و بياني 
  .اين باور وي است كه با شگردي هنري بيان گرديده است

  هانوشتپي

ــشيري   1 ــا هوشــنگ گل ــه مــصاحبة او ب ــ از جمل ــشيري.ر(ـ ــين در ). 1376: ك؛ گل   همچن
ـ  مگفتگو با    ـ   نخـستين هـم    رسـاني  العدير اطّ در ايـن بـاره گفتـه اسـت        ت ايرانـي  انديـشي هوي  :  

ت ايرانـي را در      فُـرم گر چه عمـر داسـتان در ايـران زيـاد نيـست و              ا« آن غربـي اسـت، مـا هويـ   
   و عرفـان    شـاهنامه ،  قـرآن در آثـار خـود از منـابعي ماننـد           . ايـم هاي خـود حفـظ كـرده      داستان

ات و شـعر امـروز خـود               مولوي سود برديم و بايد گفت اينها از جملة منابع هـستند كـه مـا ادبيـ  
  ... بـه آثـار گذشـته و پيـشينيان نيـست       توجه ما خالي از     ادبيات اين يعني . ايمنا كرده را بر آنها ب   
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اشـخاص ايرانـي   . آن ايرانـي اسـت    هويتا   داستان ما غربي است،ام    فُرماين درست است كه      هالبتّ
ـ إ ايراني است و     يهامحل است،   هـاي خـود    مـا در داسـتان     ،كـنم كيـد مـي   أبـاز هـم ت    . آخـر ي  ل
هاي ايرانـي صددرصـد مـشهود        ايراني در داستان   هويتايم و انعكاس    را حفظ كرده   ايراني   هويت
ـ مـ سيمين دانشور در گفتگو با     ( »است ـ  نخـستين هـم   رسـاني العدير اطّ ت ايرانـي انديـشي هوي ،

  .)1383: دانشگاه تربيت مدرس
  شكندغم اين خفتة چند             خواب در چشم ترم مي -2
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