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 طرح مسئله

انتشار در اين سال با . استبرخوردار  یبسياراز اهميت  تاريخ ادبيات زنان ايران در 8431سال 

به  دهد، یموی رن نويسندگی زنا ةسيمين دانشور تحول عظيمی در عرص« سووشون»رمان 

نويسی زنان و سيمين  را آغاز داستانل سااين ايران،  یادبنگاران  نتقدان و تاريخكه م یا گونه

به  آن ةو نيز ترجمدر داخل شمارگان ميليونی اثر  .دانند یمايرانی  نويس رماندانشور را اولين زن 

ساخت مطرح جهانی در تراز نويس  داستانيک زن ايرانی  به عنوانرا  او ديگرشانزده زبان 

البته تا  .ندزن بود راوی داستاننويسنده و در اين رمان  برای نخستين بار (.81: 8413 ان،)اسحاقي

بسيار  شانتعداد كردند، ولی یدبی فعاليت مابودند كه در عرصه  ديگری ةيسندزنان نون پيش از اي

با  وانت ی. اين نکته را منشده بودنداندك بود و از آن گذشته به صورت يک واقعيت اجتماعی شناخته 

 8431زيرا تا سال  يافت،از زمان ظهور رمان به عنوان يک گونه ادبی درايران مروری بر تاريخ ادبيات 

به اين روند  «سووشون»ا سيمين دانشور ب. شود یديده نمن هيچ زنی به عنوان نويسنده رمانام 

مجموعه  8413ل در سا، نيستدانشور در دنيای نويسندگی اولين تجربه  اين رمان دهد. یمخاتمه 

به چاپ از او  «شهری چون بهشت»ن مجموعه داستا 8431سال  و «آتش خاموش»ن داستا

 از چنان اهميتی برخوردار نيستند كه دانشور را در رديف نويسندگان ها مجموعه رسند. اما اين یم

ور در نويسی دانش اوج هنر داستان د.نقرار دهک چوبصادق  و احمد آلچون جالل مطرح آن روزگار 

 های يتهنر پردازش شخص نويسی و فن داستان نظر. اين اثر از گردد ینمايان م «سووشون»ن رما

عطفی در تاريخ  ةاست كه شايد بتوان آن را نقط ویمايه به حدی قداستانی و پرورش درون

در اين رمان شخصيت اصلی مهم  ةنکت .(31: 8414، نويسی معاصر ايران دانست )قبادی داستان

آفريده، او را نويسی است كه يک زن  اولين شخصيت زن در عرصه رمان زری. است زریيا  انداست

آن هم معموالً به صورت اثيری،  ، كهاند تا پيش از اين زنان در عرصه رمان آفريده مردان بودهزيرا 

خانه دار امور داخلی  زنی است از طبقه متوسط و عهده زریاما ی، نامتعارف و منفعل. لکاته، روسپ

 .شود یمی دچار دگرگون افتد یاش اتفاق م كه در طول داستان با وقايعی كه برای خود و خانواده

سال نخستين ، به طوری كه از  دست يافت یگير موفقيت چشمبه اين رمان در مدت كوتاهی 

 ينتر نه بار تجديد چاپ شد و پس از بوف كور صادق هدايت پرفروش 8433تا سال  شانتشار

نام را بسياری از نويسندگان صاحب و شيوايی قلم نويسنده «سووشون» يرتأثاست. رسی رمان فا
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كه  داند یرا يک رمان معاصر م «سووشون»( 8411) یگلشير كرده است. آنوادار به تمجيد از 

آن را اولين رمان فارسی نيز ( 8418و )محمد علی سپانل دارد.ساختاری مستقل و به هنجار 

 .كند یمعرفی م

با  نيز ديگر اثرآخرين تجربه نويسندگی سيمين در زمينه رمان نبود، بلکه دو  «سووشون» 

از وی ( بعد از انقالب اسالمی 8411« )نسرگردا ساربان»( و 8431) «یجزيره سرگردان» یها نام

ها با تغييرات محسوسی  رماناين  .پردازند یقبل و بعد از انقالب و جنگ م یها كه به سال ،چاپ شد

در  دانشوربه طوری كه  ،است راهنويسی نويسنده هم ذهنيت اجتماعی و شگردهای رمان در

زمين تا  «سووشون»ا ب «جزيره سرگردانی»ع كه سبک و موضو دارد یاذعان م يشها مصاحبه

ها  سابقه اين دو رمان موجب نشد كه منتقدين و نويسندگان از آن البته فروش بی .تفاوت داردآسمان

موفقيت و شيوايی قلم است، نتوانسته دانشور نظران معتقدند سيمين  . برخی صاحباستقبال كنند

را  «جزيره سرگردانی»، ینتقد ادب، ممهدی غريب باره تکرار كند.ی جديدش دوها رماندر خود را 

، زيرا دارای ساخت معيوب، تکنيک كهنه و مستعمل، زبان سست و تفکر كند یبسيار بد توصيف م

به  و اعتبار او نويسنده ةدر سابقبايد ر فروش بودن اين رمان دليل پُت معتقد اسمخدوش است. او 

 «جزيره سرگردانی»نيز انتشار رمان  ی(. فرج سر كوه8414، غريب) جستجو كرد «سووشون»خاطر 

پاورقی شبه تاريخی عبور نوعی كه نتوانسته از سطح  كند یرا شکستی بارز برای دانشور محسوب م

با انتشار اين  ه است،كه دانشور نتوانست دريافت توان یبا مرور اين نقدها م .(8414،یسر كوهد )كن

 نزد منتقدين ادبی تکرار كند.  «سووشون»ر درا  اش يهرمان موفقيت اولدو 

تاريخ زن در  نويسرمانسيمين دانشور به عنوان اولين  یابنابراين بررسی مسير زندگی حرفه

و تغييرات منش  یدر عرصه نويسندگ ویر جهت شناخت افت و خيزهای د تواند یمادبيات داستانی 

 دانشور های يتموقعبه بيان ديگر تعيين و تعقيب  رسان باشد.یيارايران او در ميدان ادبی  موقعيتو 

 8بورديو پيرادبی  ةينظردر قالب  كه اين پژوهش است مد نظر از مسائل اساسی یدر ميدان توليد ادب

 :باشد یمبه قرار زير 

  زن در عرصه ميدان توليد ادبی ايران از چه  نويسرمانلين اوسيمين دانشور به عنوان

 رخوردار است؟بموقعيتی 

                                                             
1  . Bourdieu Pierre 
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 ادبی از زمان انتشار  ميدانمتوالی  یها تيدر وضع دانشورو مواضع  ها تيخط سير موقع

 ؟ استه چگون ، آخرين رمان،«ساربان سرگردان» تا زمان انتشار ، اولين رمان،«سووشون»

 چگونه با  ها رماناين  یها جهاندانشور در  گانه سه یها رمان انوضعيت قهرمان

 در ميدان توليد ادبی همتايی دارد؟ اووضعيت 

 

 نظریه ادبی بوردیو

شده نقد آثار ادبی  شناختههای اوليه و  یبندبورديو نظريه ادبی خويش را بر اساس انتقاد از تقسيم

خوانش ت وی معتقد اس .نهد یمای بيرونی و تفسيرهای درونی بنيان ه يينتبيعنی تقابل ميان 

بدون  ،است متنیكه فهم آن نيازمند مطالعه درون گيرد یاثر ادبی را شکل نابی در نظر م ،یدرون

رويکرد بيرونی با توضيح رابطه  در مقابل كند.يا عملکردهای تاريخی توجه بيرونی اينکه به عوامل 

به خصايص  يماًرا مستق ها يفدر قالب منطق بازتاب، تأل ،و توليدات فرهنگیميان جهان اجتماعی 

 یكه مخاطبان واقعی يا فرض دهند ینسبت م يیها اجتماعی گروه های يژگیاجتماعی مؤلفان يا و

فضای  در ارتباط باگرايانه را  رابطه یرويکردس بر همين اسا و (13: 8411، اند )بورديو ها بوده آن

شناسی توليدكنندگان آثار ادبی  وی در جامعه .كند یيدكنندگان آثار ادبی پيشنهاد ماجتماعی تول

 ةجنبكند كه  یتبيين م ادبیتوليد  ميداندر او موقعيت و اش  توليدكننده های يژگیبا وا خويش اثر ر

-رويکرد رابطهدر بورديو  به اين منظور .(884: 8413، )هينيک اتی نيز نداردشناختی و طبق روان

 شود. یم 1و ميدان 8از جمله منش یمفاهيم جديد ادبی نيازمند جعل ةماداش به  گرايانه

داوری  ماندگار است، كه به درك و اًنسبت یها ای از خوی و خصلت نش مجموعهم اواز نظر 

منش نظامی از عاليق ت وی معتقد اس. كند یعمل م ر اساس آنگر بو كنش انجامد یدرباره جهان م

ت دهنده اس يافته و ساخت . به بيان ديگر ساختاری ساختپذيرد یمنيز  است كه تغيير یارپايد اًنسبت

انضمامی  های يتبلکه در موقع زند، یعمل نمدست به گر در خأل كنش اما. (811: 8333، بورديو)

 ها يدانموی معتقد است  .داند یميدان را يک جهان اجتماعی واقعی م . بورديودرون ميدان قرار دارد

منازعه از يکديگر.  ها يدانمو استقالل نسبی ن چندين ويژگی خاص دارند از جمله منازعه در ميدا

                                                             
1
. Habitus 

2  . FField 
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 ها يدانخصوصيت دايمی همه مرا به كشمکش  ، كهبر سر كسب سرمايه استموجود در ميدان 

ميدان به  شود یاستقالل نسبی آن است كه موجب مز ني ويژگی ديگر هر ميدان كند. یمتبديل 

 .ديگر تمايز بيابد های يدانهومی از ملحاظ مف

ادبی و  يدانپيدايش م. مهم مورد مطالعه بورديو است های يدانيکی از مز ميدان توليد ادبی ني

همه . قواعد حاكم بر ميدان است ناظر برتکوين آن با چهار مؤلفه همراه است كه نخستين مؤلفه 

 .هستندناگزير از رعايت قوانين ميدان ادبی  اندبه تکاپو مشغولاين ميدان  چارچوبكسانی كه در 

گران نفع خود  بر اساس اين قاعده كنش .غرضی است قاعده در ميدان توليد ادبی قاعده بی ينتر مهم

 .از اين رو فروش بازاری و موفقيت تجاری با ارزش ادبی منافات دارد دانند، یرا در نفی نفع شخصی م

و عقالنيت حاكم بر آن از نوع  سازدرا وارونه مین اقتصادی جها منطقبنابراين ميدان توليد ادبی 

 ةمنزلبه حوزه هنری يا يک حوزه ادبی در حقيقت يک ش پيداي .اقتصادی نيست یها عقالنيت كنش

اعتنايی  بیبا محور بازار -است كه در آن مقبوالت سودای ظهور تدريجی دنيای اقتصادی واژگون شده

قانون اساسی در ن اي آشکار است كه ميزان وفاداری به (.113: 8411، رديوبو) شوندمیيا انکار مواجه 

تنها كسانی كه در مركز ميدان واقع هستند  و بين فعاالن ميدان توليد فرهنگی متفاوت است

است كه  یناپذير دومين مؤلفه ميدان ادبی منازعه پايان. غرضی دارندبه اصل بی را بيشترين اعتقاد

يک  .دو نوع منازعه در ميدان ادبيات در جريان است .كند یمعمل يرات ادبی موتور تغيدر حکم 

كه معطوف  دارد،جديد جريان  شروانپيبخش ميدان بين پيشروان قديم و  ينتر منازعه در مستقل

ها يا  پيشتازان جديد با طرح ايده بازگشت به سرچشمه. ادبی است سازی ناب به فرايند

در  برند. یای را زير سؤال م پيشتازان قديمی و حرفه ،جديد جهانیهای  و ايده ها یگذار بدعت

ت به آن اس یبخشحقيقت اين منازعه ناظر بر تملک حق انحصاری تعريف ادبيات و مشروعيت

ميدان ادبی همواره در  درمنازعه ديگری نيز بين بخش مستقل و وابسته  (.833: 8433، بورديو)

، ادبی با برافراشتن بيرق استقالل ادبياتن ای موجود در مركز ميددر اين منازعه نيروها .جريان است

به  ،ها را تا سرحدات ميدان بر عليه نيروهای پيرامونی متحد شده و آن ،رغم اختالفات داخلی خود هب

پسند و ادبيات متعهد قطب  ادبيات عامه (.813: 8431، پرستش)رانند  یعقب م ،نشانه وابستگی

كه همانا اصل  كنند ینمتبعيت  ميدان زيرا از قانون اساسیِ دهند، یما شکل روابسته ميدان ادبی 

 .يابد یمو در ادبيات ناب تجلی طرفی است  بی
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سرمايه  .گيری يک فضای اجتماعی معين است سومين مؤلفه ميدان و شکلسرمايه 

در  وقعيت نويسندگان و شاعرانت. مسرمايه در ميدان توليد فرهنگی اس ينتر فرهنگی مهم

موقعيت برتر به كسانی تعلق گردد و  یها تعيين م ميدان ادبی با توجه به ميزان سرمايه آن

چهارمين مؤلفه (. 881: 8431، )پرستشكه سرمايه فرهنگی بيشتری داشته باشند  گيرد یم

زيستن در يک ميدان به  .ها اشاره دارد آنميان ای ميدان و منش و ديالکتيک  به ذات رابطه

س در فضايی است كه بين عامالن آن ميدان مشترك است و تنفس در چنين معنی تنف

تبلور  يیها حاصل اين سازوكار در منشانجامد.  یكردن قواعد ميدان م فضايی به درونی

اين قضيه  .آن هستند قائم بهدارند و به لحاظ وجودی  یخوان كه كامالً با ميدان هم يابد یم

گيری ميدان است و از ظهور  رمين مؤلفه در فرايند شکلناظر بر منش مشترك به منزله چها

: 8433، بورديود )دار یگر فرهنگی پرده بر مزمان مفهوم ميدان توليد فرهنگی و كنش هم

شناسانه  سازی، سرمايه ادبی و باالخره منش زيبايی غرضی، منازعه ناب بنابراين قاعده بی (.31

تکوين ميدان ادبی و تمايز آن فرايند به  توان یما هبا عنايت به آنای هستند كه  چهار مؤلفه

 .ديگر دست يافت های يداناز م

كردن ساختار درونی ميدان ادبيات به ترسيم روابط اين ميدان با  تر روشنبورديو برای در اينجا 

ميدان در فضای  ينتر ميدان قدرت در دستگاه نظری بورديو مهم .ميدان قدرت پرداخته است

به بيان ديگر ميدان  گيرد. یو ميدان توليد ادبی در بخش تحتانی اين ميدان قرار ماجتماعی است 

زيرا از  ،اند اشغال كرده قدرتفرودست را در ميدان  جايگاه فرادستِ اش توليد ادبی و بازيگران

در اين ميدان نويسندگان و شاعرانی قرار دارند كه  .موقعيت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند

ها خويشاوندان فقير  بنابراين آن .مشخصات طبقه فرادست به جز مکنت مالی را دارا هستند ةهم

با ن نويسندگان و شاعرا در يک نگرش .(813: 8433، بورديود )شون یهای بورژوا شمرده م خانواده

نزديکی با طبقات فرودست يا مردم، نزديکی با  :مواجه هستند یسه امکان در ميدان توليد ادب

بورديو ساختار ميدان توليد . ت فرادست يا اشراف و سرانجام وضعيت ميانجی يا بين االقطابطبقا

كه مركز آن به قطب مستقل توليد ادبی يا ادبيات ناب تعلق دارد و  كند یای ترسيم م ادبی را به گونه

اين . استبه قطب وابسته يا ادبيات متعهدی كه بنا به مورد به اشراف يا مردم معطوف  هايش يهحاش

بندی دوگانه  دارد و محصول يک نظام رتبه يا همتايی ساختار با ساختار ميدان قدرت هومولوژی
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بندی وابسته مشخص  بندی مستقل و معيار رتبه است كه با دو معيار متعارض يعنی معيار رتبه

ت ارزش ادبی معيار نخس. معيار با ميزان خودگردانی ميدان توليد ادبی رابطه دارند اين دو. شود یم

 حداكثردر حالت . باشد ی، حال آنکه معيار دوم ناظر بر موفقيت بازاری اثر مكند یاثر را تعيين م

ادبی  توليدكنندگانآن دسته از استقالل، ميدان توليد ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر  

ف به واسطه نوع تعرياين تحميل . نزديک هستندقطب وابسته يش از همه به ب كه تحميل نمايد

اما ميزان استقالل ميدان بنا بر شرايط تاريخی از يک . گيرد یمستقالنه از نويسنده و ادبيات صورت م

 تداومبنابراين منازعه بر سر تعريف ادبيات معيار هميشه در ميدان . كند یدوره به دوره ديگر تغيير م

فضايی از امکانات را برای شاعران و  ها، يدانميدان توليد ادبی نظير ساير م و خواهد داشت

اين ميدان با تعريف معيارها و هر آن چيزی كه برای ورود به بازی ادبی . آورد ینويسندگان فراهم م

فضای امکانات در اين ميدان  .(11 :8411بورديو، د )ده یالزم است به توليدات عامالن خود جهت م

بررسی بر ص تعلق داشته باشد، ضمن آنکه كه هر اثری به يک دوره تاريخی خا شود یموجب م

آوری به تاريخ  بدين ترتيب دريافت اثر ادبی منوط به روی. كندداللت می نيز مستقل ميدان اًنسبت

 .گردد یتوليد آن و شرايط حاكم بر ميدان توليد ادبی م

و  اصلی وی در مواجه با اثر ادبی اين است كه مقام سؤالبورديو و  يمتعزبنابراين نقطه 

گرايانه  رابطه رهيافتق مطاب ؟شود یم بر ساختهی كه نويسنده اشغال كرده چگونه يتموقع

اش  شده در جهان رمانبيان های يریگ بين موضع نويسنده در ميدان توليد ادبی و موضع ،بورديو

نه با اين رويکرد  .نامد یمتناظر وجود دارد كه بورديو آن را هومولوژی متن و ميدان  ةرابطنوعی 

 .و نه بالعکس شود یمجهان درونی متن در پای جهان بيرونی ميدان توليد ادبی قربانی 

 

 ساختارگرایی تكوینی بوردیو

از او منظور  .كند یمبررسی آثار ادبی روش ساختارگرايی تکوينی را پيشنهاد  برایبورديو 

مطالعه مورد تاريخی به لحاظ ساختارها را ساختارگرايی تکوينی نوعی از ساختارگرايی است كه 

ساختارگرايی اين نوع در . پردازد یم ها آنگيری  چگونگی شکلبه بررسی و  دهدقرار می

هيچ يک منش و ميدان  منهای آن ای كه رابطه ،استبرقرار منش و ميدان بين ساختی  ای رابطه
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، طلوعی) ندارنديک جانبه كنش اجتماعی تعيين برای را ظرفيت الزم به تنهايی 

 :كند یماين روش به لحاظ عملياتی از سه مرحله عبور . (83:8411ی،ضاير

 ؛تعيين موقعيت ميدان ادبی در ميدان قدرت و سير تحول آن -8

 ؛مختلف به عنوان ساختار ميدان توليد ادبی های يتتعيين شبکه روابط عينی بين موقع -1

ن يری آگ منش متناسب با هر موقعيت در ميدان توليد ادبی و مکانيسم شکل يينتع -4

 .(843: 8431پرستش،)

 :كند یممطرح اساسی  سؤالدر مواجه با ميدان توليد ادبی دو  سیشنا اين روش

اجتماعی خود از چگونه موقعيتی در ميدان توليد ادبی  به منشأنويسنده با توجه  -8

 برخوردار است؟

متناظر با اين موقعيت را به صورت منسجم بيان  های يریگنويسنده چگونه موضع  -1

 .(834:8431بورديو به نقل از پرستش،؟ )كند یم

 یشناسی بورديو برقراری تناظر بين ساختارها گانه روش هدف نهايی از سير اجرايی مراحل سه

چرا كه موقعيت قهرمان در  ،همولوژيک اثر ادبی از يکسو و ميدان توليد ادبی از سوی ديگر است

مفهوم همولوژی به عنوان يک اصل  .باشد یم جهان رمان بازتوليد موقعيت نويسنده در جهان ادبی

با و  دهد، یشناسی بورديو همراهی ساختاری جهان اثر و جهان نويسنده را نشان م مهم در روش

به لحاظ ساختاری  های يتبه شباهت منش نويسنده و قهرمان با توجه به موقع توان یآن م اتکای به

ذيل در  (.834: 8431، ه نقل از پرستش، بوارتزش)وقوف پيدا كردمتفاوت  یها شان در جهان مشابه

خط سير او معتقد است  كند. یخط سير را بيان ممسير زندگی يا همين روش بورديو مفهوم 

كه يک نويسنده در  كند یو مواضع را توصيف م ها يتای از موقع معمولی رشته های يوگرافیبرخالف ب

ر د (.813: 8411، بورديو) است شغال كردهادبی يکی پس از ديگری ا ميدانمتوالی  های يتوضع

تر  ای روشن به گونه داستان قهرماننويسنده و  بررسی اثر ادبی برای آن كه شباهت ساختاری منش

اين روند . تعقيب شود يشانها بايد مسير زندگی و خط سير نويسنده و قهرمان در جهان ،آشکار شود

است كه عامالن در طول  هايی يتلکه دربردارنده موقعب ،نداردمرسوم نويسی  نامه مشابهتی با زندگی

بنابراين در بررسی مسير زندگی  .اند دست به عمل زده آناحراز كرده و به فراخور  حيات خود

شايد اكنون بتوان گفت كه را نيز تعقيب نمود.  كنش نويسنده در جهان ادبیبايد نويسنده 
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ای است كه به واسطه هومولوژی ساختاری،  ساختارگرايی تکوينی نزد بورديو در اصل رابطه

از همين روست كه فهم كارهای هنرمندان  سازد. یمتفاوت را در اجتماع به هم مربوط م های يدانم

ها محصول تالقی دو  مستلزم فهم اين است كه آن شانو نويسندگان و به ويژه فهم توليدات و آثار

  (.81: 8411، ضايی، رطلوعین )شا یها خ منشها و تاري آن های يتتاريخ موقع ،اند گونه تاريخ

ش ا گانه سه یها رماندانشور و  سيمين ارتباط باساختارگرايی تکوينی در  برای كاربست

ابتدا بايد ساختار ميدان قدرت و موقعيت اربان سرگردان( ، سزيره سرگردانی، جسووشون)

. اين سه دوره از اند شدهوشته ن ها آندر  ها رماناين كه بررسی شود  ای نويسنده در سه دوره

 هب هشتادو دهه  ،«یجزيره سرگردان»با  هفتادو به دهه  شود یمآغاز  «سووشون»با  چهلدهه 

موقعيت نويسنده در ميدان توليد ادبی و به طور كلی  بايد سپس .رسد یم «ساربان سرگردان»

توجه به با همچنين  .در اين سه دوره مشخص شود شو اقطاب گوناگون اين ميدانساختار 

ساختاری وی در اين سه رمان آشکار  های يتموقعبازتاب در اين سه دوره بايد  منش نويسنده

كه نويسنده در طول عمر نويسندگی خود در ميدان  هايی يتموقعخط سير  بدين ترتيب .گردد

 .گردد یمتوليد ادبی ايران اشغال كرده ترسيم 

 

 دان ادبیسیمین دانشور: فراز و فرود یک نویسنده در می

سپس  و شود یمتوصيف ابتدا منش سيمين دانشور  بورديوبر اساس رويکرد نظری و روش 

 ،شبکه روابط اجتماعیبرخورداری از دانشور به لحاظ . گردند یمتحليل  اش گانه سه یها رمان

سرمايه های بيشتری  ش،زنان نويسنده هم عصر در مقايسه باقدرتمند خود، فرهنگی و هنری 

را قلب ميدان ادبيات كه  گردند یمكارگذاری در او گيری منش  باعث شکل ها يهسرمان اي .دارد

 :می شوندبه سه بخش تقسيم او های ادبی  سرمايه .گيرد یمنشانه 

  ؛ايرانادبيات  رتسلط كامل ب -8

 ادبيات جهان رتسلط ب -1

 آشنايی با فرهنگ و ادب عامه -4

ر حافظ و اشعبا اابتدای كودكی به خصوص  سيمين دانشور از همانادبيات ايران  رابطه بادر 

ديگر نامداران ايران  و به مرور زمان با خواندن تاريخ بيهقی، آثار ناصر خسرو و گردد یسعدی آشنا م
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ثيری أبر ت (8431)گو با گلشيری و او در گفت .گيرد یم انسهر چه بيشتر با ادبيات كالسيک زمين 

های ديگرش  و حتی در مصاحبه كند یكيد مأاشته تگذ اش ینويس كه تاريخ بيهقی بر سبک داستان

درخشيدن در نويسندگی ادبيات كهن فارسی را  برای خوشكه  كند یبه نويسندگان جوان توصيه م

 .ياموزندبه خوبی ب

مطالعه به  دانشور كتابخانه غنی و مجهز پدر و ولع عجيب سترسی بهددر مورد ادبيات جهان نيز 

رشور خود به مطالعه كتابخانه و عشق پُاين  او. شود یم با ادبيات جهانی آشنايی زود هنگامشباعث 

جين اير، به كه در نوجوانی خوانده  يیها از ميان كتاب داند. یبرای نويسندگی م اش یرا محرك اصل

آثار  كه در كنار كند، یماشاره كنت مونت كريستو و ورتر گوته  آثار مارك تواين، بوسه عذرا،

در . (83:8414، جعفری) گيرند یمقرار  جرالدو مچون همينگوی، فاكنر، اشتاين بک، نويسندگانی ه

روی آوردن وی به امر ترجمه . ه استرا برايش ممکن كردواقع تسلط كامل به زبان انگليسی اين امر 

باعث شد با شاهکارهای ادبيات جهان از جمله آثار نيز برای امرار معاش در آغاز دوران نوجوانی 

اش در استنفورد آمريکا وی را هر چه  حضور دو ساله. شاو آشنايی بيشتری پيدا كند برنادو  چخوف

همواره از ای كه  دهد، به گونه یبيشتر در بطن ادبيات معاصر جهان به خصوص ادبيات آمريکا قرار م

ر تکنيک نويسندگی خود را مديون واالس استگن: »كند یم ياد يشها پذيری در مصاحبهيرتأث ينا

و اينکه از فعل و اسم  برم یكه قيد و صفت به كار م دهم یو نشان م كنم یاين كه روايت نم ،هستم

های ادبی در  ها داللت بر ثقل سرمايه ينا ةهم (.313:8414، غالمی) «...كنم یبيشترين استفاده را م

 ادبيات جهانی دارد.  ةحوز

 مردمبه خصوص فرهنگ  ،گ عامهفرهن نشان از آشنايی عميق او باآثار دانشور ی بررس

، عاميانه شيرازی استت از اصطالحا اش یسرشار «سووشون»گيراترين جنبه رمان فارس، دارد. 

در . اند شدهداستان شرح داده  یال بسياری از آداب و رسوم مردم شيراز به دقت در البه چنانچه

و از آن در جهت  هداشت توجه یبه فرهنگ بومی و زبان مادر يشها داستاندر نگارش  او واقع

 یمند بهرهكه  تا آنجا ،و نفوذ در اذهان مردم استفاده كرده است فضای داستان ،آفريدن قهرمان

 (.343:8414، اطمينانید )آي یمبه شمار  یويژگی خاص در سبک ونوعی از زبان عاميانه 

بيات شفاهی اد كند یمتوصيه  رنددر سر دا ینويسندگ یكه سودا یبه كسان هنوز هم دانشور

 .كشورشان را بشناسند
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را به يکی از  سيمين دانشورادبيات ايران و جهان و فرهنگ عامه  ابنابراين آشنايی كامل ب

 ها سالدر اين  .كند یمتبديل  چهلدهه  ی ايران درنويسندگان ميدان ادب دارترين يهسرما

در ادبيات زنان  یدار پرچمه دانشور را بكه  زياد است یبه اندازه ا اوهای ادبی  سرمايه انباشت

 .داشتمردانه  يیفضا اوكه تا پيش از ميدانی  ،رساند یم یقلب ميدان ادب

 

 سووشون

اين رمان به زندگی  .منتشر گرديد 8431دانشور است كه در سال سيمين  یاوج كار «سووشون»

 ،نوب ايراندر ج ها يسیدوم و نفوذ انگل یدر خالل جنگ جهان ،و يوسف یبه نام زر یزوج جوان

مرداد  11محصول دورانی است كه ميدان قدرت در اثر كودتای  «سووشون»در واقع  .پردازد یم

در اين دوره احزاب سياسی مانند حزب توده و  .تحت نفوذ قدرت مطلقه شاه قرار گرفته است 8441

و  گيری سازمان اطالعات شدت سركوب شدند و با شکل هب ،ستون اصلی جبهه ملی ،حزب ايران

جديدی در اختيار شاه قرار گرفت تا به كليه اركان  يسیابزار پل 8441در سال  (ساواك)كشور  يتامن

انديشه ع نو شناسايی و سركوب هر اش یايجاد چنين سازمانی كه هدف اصل .جامعه تسلط پيدا كند

 (.811:8418، احمد بيگلود)بواداره جامعه  بهبه روشنی بيانگر نگرش حاكميت  ،مخالف در كشور بود

 سياسی یفضاش ی با گشايتا حدود (8438تا  8443)البته دوره كوتاه نخست وزيری علی امينی 

سياسی و اجتماعی  های يژگیواز برخی انجاميد. سياسی  یها احزاب و تشکل همراه بود كه به تولد

 :باشند یمبه اين قرار دوره پس از كودتا 

 ؛افزايش درآمد حاصل از نفت -

 ؛لقه شاهمطقدرت  -

 ؛دولت در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مهمنقش  -

  ؛سياسی ةتوسعبدون  یتسريع روند نوساز -

   ؛سركوب و سانسور شديد دگرانديشان و روشنفکران -

 ؛و نشريات ها انجمننوپای سياسی همچون احزاب و  یسركوب و تعطيل نهادها -

 .از نفت هختلف به خاطر افزايش درآمد حاصلوضعيت اقتصادی طبقات م ارتقای -
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 انقالب سفيدو  اصالحات ارضیهمچون  ینوساز یها اجرای برخی برنامهه نکته مهم در اين دور

مردم و نهادهای مختلف جامعه اجرا  یها با استقالل نسبی از خواسته ها برنامهاين  است. شاه

بر ساير  تاثيرات خود را در ميدان قدرت یهاي يبچنين فراز و نش. (133: 8413، عنبرید )شدن یم

ميدان قدرت كاركرد نوعی فرا ميدان را زيرا  گذاشت. یبر جای م ،ميدان ادبيات از جمله ها، يدانم

در . (843:8333، وارتزشت )اس ها يدانكه اصل سازمان دهنده تمايز و منازعه در همه م كند یايفا م

های زندگی مردم به  در تمامی جنبه حکومتقدرت  واقع اختناق و سانسور و گسترش روزافزون

مشغله ذهنی روشنفکران نسل  ترين یاصل به عنوان ی،جوي انديشی و لذت مرگپراكنش فضای 

شهوانی  یها داستان وهای بدبينانه  بافی فلسفهرا به سراشيبی ادبيات و  ،كرد یمكمک  ،شکست

 یها و در حدود سال آورد ینمدوام  یيالبته چنين فضا. ( 431 :8433، ميرعابدينیت )انداخ یم

جريان جديدی در ادبيات  دارند. در نتيجه یمبرديوارهای خفقان ناشی از كودتا ترك  8441-8443

دوره در عرصه ادبيات ايران معاصر  ينتر و موفق ينتر را به روشن چهلكه دهه  گيرد، یمشکل ايران 

سيمين دانشور، دوره طاليی با تولد نويسندگان نامداری چون جالل آل احمد، اين  .كند یتبديل م

بهرام صادقی، علی محمد افغانی، نادر ابراهيمی، غالمحسين ساعدی، فريدون تنکابنی،  ی،تقی مدرس

اين نويسندگان جنبش جديدی در ميدان ادبيات  .استهمراه احمد محمود و جمال ميرصادقی 

آل احمد  لجال ش يعنیكه به نوعی ريشه در رئاليسم اجتماعی بنيان گذار زنداندا یايران به راه م

 وجود مجالت تخصصی ادبیبرد.  یمد بسر در اوج استقالل خو چهلدر دهه توليد ادبی . ميدان دارد

و نويسندگان شبکه غير رسمی ميان  انديشه و هنر به عنوانو همچون آرش، كتاب هفته،  گوناگون

دوباره ميدان استقالل كانون نويسندگان نشان از  يستن سنت نقد ادبی و تأسنضج گرف، مخاطبان

كه بر اساس  تعلق دارد،پسند به ادبيات عامه اين ميدانقطب وابسته . داردا ه ادبيات در اين سال

معيارهای بيرونی همچون موفقيت بازاری، سود اقتصادی بيشتر و استقبال مخاطبين دست به توليد 

كه با جنبش  اختصاص داردنويسندگان نسل جديدی از قطب مستقل به در مقابل . زند یآثار م

قاعده ميدان يعنی اصل بی  ترين یاصل به ها آن .اند ادبيات اجتماعی نبض ميدان را در دست گرفته

آفرينند كه با سانسور  یمی را آثار ی، نه موفقيت بازاری،معيارهای داخل توجه به پايبندند و با غرضی

 و موقعيت فرودست دردر ميدان ادبيات از موقعيت فرادست  نويسندگان اين وقيف همراه است.و ت

 برخوردارند.ميدان قدرت 
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با  یزر اش تفاوت دارد. زنان اطراف كه باروايت زنی  .دوران است اينمحصول  «سووشون»

وابسته به  ودر طول داستان از زنی منفعل  اش يلیتحصآموزشی و  یها توجه به منش و سرمايه

و زنان  یز سويی در مقابل دنياامتفاوت  یبا منشاو  .گردد یمبدل به زنی فعال و مستقل تدريج 

تکيه بر است كه با  یزن ینمونه استثناي یزر .گيرد یمقرار ديگر در برابر جهان مردان  یاز سو

لق داشته است. در تعمردان  اين بهكه تا قبل از  گذارد یمپا به ميدانی  خود یها منش و سرمايه

با  ، ولیشود یمبه ميدان مبارزه وارد و با ترس و ترديد  يوسفاو پشت سايه همسرش ابتدا 

  .گذارد یمبه روشنايی عمل مستقالنه پا  اومرگ مظلومانه 

 .در جهان رمان بازتاب مسير زندگی سيمين در جهان ادبی است زریاين روايت از مسير زندگی 

در نقطه مقابل ديگر  چهلان يک نويسنده زن نوآور در ميدان ادبيات دهه به عنو دانشورموقعيت 

را مستقالنه  «سووشون» اش یهای ادب با منش متمايز و سرمايه . اوزنان نويسنده اين دهه قرار دارد

 زریمتناظر با واقعيت جهان  «سووشون»در ميدان ادبيات با نوشتن دانشور سرنوشت سيمين  آفريد.

های  منش و سرمايهاز نيز  سيمين. منشی متفاوت از زنان اطراف خويش دارد زری است.در رمان 

زير سايه  در ابتدا یزرطور كه  همان برخوردار است. اش نسبت به نويسندگان زن هم دوره یمتفاوت

كه  گذارد یمپا ای  به عرصه يوسفبا مرگ قرار داشته و  یسياسمبارزات از دور در معرض همسرش 

 جاللاز زير سايه  «سووشون»سيمين نيز با نوشتن است. بوده خالی حضور زنان  ينتا پيش از ا

 .كند یثبت مقطب مستقل ميدان ادبی نويس در  و نام خود را به عنوان اولين زن رمان آيد یبيرون م

ها در جهان ادبی از  كه به موقعيت مشابه آن ،داردد شباهت وجو یزرو منش  سيمينبين منش 

هومولوژی ساختاری برقرار  نوعی بين اين دو جهانگردد.  یرمان از سوی ديگر باز م يکسو و جهان

متفاوتشان به لحاظ ساختاری مشابه ی ها به اين معنی كه موقعيت نويسنده و قهرمان در جهان .است

در جهان  زری قعيتبدين ترتيب مو .ديد توان یشان م مشابهی ها را در منش كه باز نمود آن است

دانشور در همين دوره با منشی  .است چهلدهه  ياتادب ميداندر  سيمينقعيت مو ازتوليدبرمان 

 برتر در یجايگاهبه  خودقدر ادبی  های گران سرمايهبا تکيه بر و  اشعصر متمايز از نويسندگان هم

 یها كه از دل اختناق بعد از سال یدر ميان نويسندگان نسل جديد ادبی دست يافت،قلب ميدان 

نام خود را  «سووشون»ا دميده بودند. او ب یاروح تازهبا تعريف اجتماعی ادبيات به آن و برآمده  كودتا

 .برای هميشه در تاريخ ادبيات معاصر ايران ثبت كرد
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 یجزیره سرگردان

 نويسنده اين يافت. انتشار 8431دومين رمان سيمين دانشور است كه در سال  «جزيره سرگردانی»

 8431 ولی انتشارش تا سال انده،به پايان رس 8411در سال ، سيمين بهبهانیوايت رمان را، بنا بر ر

سرگردانی ايدئولوژيک نسلی  اين رمانمضمون اصلی  (.311:8414، بهبهانی)به تعويق افتاده است 

 ،هستی ،عيار اين سرگردانیمظهر تمام بود. خودهويت مستقل جويای  8431است كه در دهه 

نسلی كه  یای است از تراژد دودلی و نوسان او بين مراد و سليم استعاره .قهرمان داستان است

 .(33:8418، پايندهد )ماركسيسم و عرفان اسالمی را به منزله دو ايدئولوژی در برابر خود يافته بو

انقالب  از جزيره سرگردانی محصول دورانی است كه فضای جامعه و هم چنين ميدان ادبيات متأثر

امع درگير جنگ هماهنگ شدن كاركردهای وج های يژگیيکی از و .استتحميلی  اسالمی و جنگ

ت ، سياسشود یمتنظيم جنگ حول محور اقتصاد  .با شرايط جنگی استشان  مختلف یها بخش

به عنوان مثال در جنگ  يابد. یو فرهنگ نبرد و مقاومت و ايثار گسترش م گردد یممعطوف به جنگ 

امجد به د )شو ینيازهای جبهه و جنگ م يند بودجه كشور صرف تأمدرص 31ايران و عراق نزديک 

 ،وامع در حال جنگج ةيژبه خاطر شرايط و ،بنابراين با شروع جنگ. (813:8413، نقل از ربيعی

گسترش نفوذ  آنگرايد كه يکی از پيامدهای  یمبه كندی روند مدرنيزاسيون و نوسازی در ايران 

و گ در خدمت جن يجه ميدان توليد ادبیدر نت است.جامعه  ایه يداندولت در ساير نهادها و م

دشوار اقطاب مختلف ميدان ادبيات  ميزها ت در اين سالگيرد.  یگسترش روحيه دفاع و ايثار قرار م

به خاطر شرايط دارند. ميدان قدرت قرار ير زيرا قواعد و نيروهای داخلی ميدان ادبيات تحت تأث است،

 ةگونمحور اصلی اين . كند یموجه غالب را پيدا  جنگ يادبيات مقاومت ادبيات، ا ةعرصدر جنگ 

 باغ» توان به یآثار ماين  ة(. از جمل818:8413، شريفید )گرد بازمیجنگ ايران و عراق  به یادب

سيد مهدی  «ضريح چشمان تو»قاسمعلی فراست،  «سر بی یها نخل»محسن مخملباف،  «بلور

 شجاعی اشاره كرد.

كه فضای معهود  گردند یمبيات جنگ در اين دوران آثاری ديگری نيز توليد عالوه بر اد

 زنان» .حاكم است يشانفضابر نوعی رئاليسم جادويی بلکه  ،را ندارند یرئاليست یها داستان

جعفر  «سفر كسرا»و  «گاوخونی»شهرنوش پارسی پور و  «طوبی و معنای شب»و  «بدون مردان

امکان  هبه نويسند ها يتواقعوار كردن اين سبک با افسانه .ندهست ها آن ةنمونمدرسی صادقی 
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همه چيز، از افکندن ابر ابهام بر فراز با  ویو  داد یمحيات تاريخی را  های يچيدگیپسازی ساده

 (.13:8433، ميرعابدينیت )ياف یميی زمان و مکان پيچيده رهابازسازی 

با توجه به  ،«جزيره سرگردانی»ا ات بسيمين دانشور در ميدان ادبي موقعيتدر اين ميان 

. شود یمدچار نوعی سرگردانی  به ،كم كاری و انزوای نويسنده در انتشار رمان وساله  81 يرتأخ

پس بيست سال  ،در جهان ادبيات سيميندر جهان رمان و مسير  هستیمسير تطبيقی بررسی 

در  هستی .شود یمآشکار ه ساختاری مسير قهرمان با مسير نويسند یها شباهت ،«سووشون»از 

بلکه هر دو به شدت در  ،كنند ینممسير خاصی را طی  در جهان ادبيات سيمينجهان رمان و 

 .برند یمبسر متعارض  های يتموقعسرگردانند و در  يشانها جهان

ناقض متش منگيری  منجر به شکلدر زندگی است كه ناقضی مت های يتموقعدارای  هستی

مادربزرگی كه يگانه فرزندش  ،طرف پای در زندگی سنتی مادربزرگ دارد از يک .شوند یمدر او 

و از سويی ديگر پای در زندگی تجمالتی و  ،خواند یمبه دفعات نماز صبح  و پندارد یمرا شهيد 

 در واقع. استمتعارض او  یرفتارها متناقض منشأ های يتموقع اين .دارد شمابانه مادر اشرافی

كه  یجهان گردد، بازمی اش یاجتماعهای متضاد او به سرگردانی جهان و رفتار هستیسرگردانی 

آوردن به مذهب، فعاليت حزبی، ماركسيسم و ی مبارزه مسلحانه و روانتخاب بازيگرانش بين 

و او بين مركز و پيرامون ه هم ريختدر هستیجهان مرزهای  .اند شدهرفان اسالمی سرگردان ع

  كدام برداشت برای مبارزه درست است؟ داند ینمسرگردان است، به آن نشان كه 

در ميدان ادبيات  سيميندر جهان رمان بازتاب مسير زندگی  هستیاين روايت از مسير زندگی 

به خاطر شرايط جنگ و  ميدان ادبياتمرزهای  .است «جزيره سرگردانی» هنگام انتشار رماندر 

در واقع است.  شده دچار ابهامجنگ اوليه پس از  یها متعارض ميدان قدرت در سال های ياستس

و  ،پر از سرگردانی و تناقض است دانشورها مانند جهان رمان  جهان ادبيات در اين سال

در ميدان  سيمينمسير زندگی  .سرگردان هستندوی نيز مانند قهرمانان رمان  اش توليدكنندگان

 جزيره»، چنانچه ستمسبوق به شرايط ميدان قدرت و ميدان ادبيات ا هفتادو  شصتادبيات دهه 

و عناصری همچون  نداردمحصول دورانی است كه ميدان ادبيات استقالل كافی  «سرگردانی

در اين شرايط  چندان قابل مالحظه نيستند. آن، نهادها و مجالت ادبی در ها یمنتقدين، آكادم
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راين سرگردانی بناب .گرايد یمبه كندی مدرنيته نيز تمايزگرای  روند وشود  یمفراگير ميدان قدرت 

 .گردد بازمی توليد ادبیميدان  دانشور در سيمينبه سرگردانی  «یسرگردان جزيره»در  هستی

 

 ساربان سرگردان

اين رمان محصول دورانی است كه ميدان  شد.منتشر  8411در سال  «ساربان سرگردان»رمان 

ست. تجلی اين واقعه در ا و نهادها را به رسميت شناخته ها يدانقالل ساير متقدرت تا حدودی اس

با رياست جمهوری محمد خاتمی در سال شود.  یمی ديده محمد خاتمسياسی  ةتوسعشعار 

ساالری گفتمان جامعه مدنی و مردم ،توسعه سياسی ،اصالحات ،گرايیقانون هایشعار 8431

 خاتمی و همراهانش در ند.ميدان قدرت مطرح گرديدفضای دينی بر پايه اصالحات سياسی در 

صدايی جايی کوضعيت تو دست بودن جامعه کميدان قدرت گفتمانی را تقرير كردند كه در آن ي

های مختلف باعث تقويت نظام و انقالب متفاوت با انديشه های يشگراحضور چرا كه  ،ندارند

. (811:8433، تاجيک)است  سياسی ای از رشد و توسعه و تحمل رقيب نشانه شود یم

 :استزير به قرار  ها سالرت در اين ميدان قد های يژگیو

 ؛گرايی در حوزه قدرتتاكيد بر قانون اساسی و قانون 

 ؛تاكيد بر مشاركت سياسی مردم 

 ؛گسترش احزاب و شوراها 

 ؛تقويت تشکالت و نهادهای جامعه مدنی  

 ؛گسترش مطبوعات  

 ؛یسازی فضای سياسشفاف 

 تحکيم موقعيت پارلمان.  

به رسميت نيز و  آنشدن تر كوچکفيت ميدان قدرت و شفاتمامی اين عوامل در جهت 

دهه پس از انقالب نهادهای اقتصادی و  بنابراين دو .كند یمديگر عمل  های يدانمشناختن 

های زندگی  و ثبات در عرصه قدرت بر ساير حوزه اين رشد .كنندپيدا میثبات بيشتری  سياسی

شکوفا رهنگی ف ةتوسعبيات به دليل ادمطبوعات و عرصه  مثالً .گذرد یم يرتأث یاجتماع

د كنن یمخود پيدا بيان نظرات و مسائل و احساسات  یبرا فرصت بيشتری اهل قلم، و شوند یم
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گير  بسيار چشمرشد و شکوفايی ميدان ادبيات  هفتادواسط دهه ا (.811:8411، خواه ساسانی)

م گفتمان يحکفرهنگ به ت ةعرصدر دولت جديد  گرايانهتوسعه های ياستس. شود یم

 رفته هويدا رفتهمرزهای ميدان ادبيات سايه روشن  و انجامد یمگرايی در فضای اجتماعی  كثرت

بر استقالل  فرهنگی دولت های ياستسادامه  يلبه دل هشتادبه دهه شدن   با نزديک .شوند یم

جوايز متعدد ادبی همچون گلشيری، مهرگان، منتقدان و  سيسأت .شود یمافزوده ادبی ميدان 

گسترش فرهنگسراها و و نيز مجالت تخصصی ادبی همچون بخارا،  اندازی راه ويسندگان ون

دوباره مرزهای ميدان ادبيات  يزاتمنويسی نشان از  های داستان كارگاهو برگزاری جلسات نقد، 

  دارد. ها سالاين در 

قطب  به تدريج .شوند یمآن از هم تفکيک  یها قطببا تکوين هر چه بيشتر ميدان ادبی 

بازار  دريعنی سود مالی بيشتر  ،بر اساس قواعد ميدان اقتصادپسند  با توليد ادبيات عامهوابسته 

به نسرين  توان یماز جمله نويسندگان اين ژانر  .كند یمراه خود را از قطب مستقل جدا  ،كتاب

ن اشاره كرد، با اين توضيح كه قريب به اتفاق ايمريم جعفری و  ثامنی، فهيمه رحيمی

قطب مقابل  ةنقطدر اما نويسندگان زن هستند كه در جای خود نيازمند تحقيق مستقلی است. 

واسط دهه هفتاد ادر  .باشد یمگيری با قواعد و منازعات خود  مستقل ميدان نيز در حال شکل

كيد بيشتر بر أبا ت . اين نويسندگانكنند یماين قطب را نمايندگی نسل جديدی از نويسندگان 

خود  یها داستاندر اين گروه اجتماعی را های فردی  دغدغهط و اخالق طبقه متوس اه ارزش

 است، كههای فردی نئورئاليسم  سبک اين نسل برای به تصوير كشيدن دغدغه .كنند یمبيان 

نشان از تغيير در شيوه  نئوراليسم. آيد یمبه حساب  شصته رئاليسم جادويی دهه بواكنشی 

نويسنده به در اين سبک  .هاست يتواقعشده نگاه به  شيوه تثبيت و نافی ديدن زندگی دارد

جوی ذهنی و گيری را به جست و نتيجه دهد یمزندگی شهادت  ةدربارای  غيرجانبدارانه صورت

ساز رويدادها بوده بينديشد  تا با خواندن داستان درباره وضعيتی كه زمينه ،گذارد یمخواننده وا 

، كه شود یمفضای محدودی از زندگی خانوادگی تصوير  غالباً ها داستاناين در  .و قضاوت كند

 وجود دارند. عميق های يیتنهاكوچک و  یها آپارتمانشهرهای بزرگ،  شان ينهزمپس در 

همان يعنی حادثه  .نيست یرئاليسم جادويی خبر یها داستاناز زرق و برق جا در اينهمچنين 

 ها داستاناين و مرگ كه از مضامين اصلی  كودكی، عشق و تنهايی دورانزندگی روزمره، 
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به زويا پيرزاد، شيوا  توان یمل از نويسندگان اين نس. (13:8433 ميرعابدينی،د )هستن

ضمن در  البته .رداشاره ك سپيده شاملو و ارسطويی، مصطفی مستور، يعقوب يادعلی، فريبا وفی،

 كنند یمتوليد آثاری كه  يجهنت درگير نيستند،  اين نسل جديد چندان چشمهای ادبی  سرمايه

به تمامی پسند هم  ادبيات عامه های يژگیودر عين حال  .دننيز ويژگی ادبيات ناب بورديو را ندار

در متعارض وجود دو جريان  ها سالنکته مهم در ميدان ادبيات اين  .شوند ینمدر اين آثار ديده 

يا همان پيشتازان جديد . جديد انپيشروجريان پيشروان قديم و جريان  :استآن قطب مستقل 

پشت سر را  یدولت آباد و همچون دانشور كاركهنهپيشتازان خود  یارذگ با بدعتنسل نو 

نسل قديم جايش را گرايی  های اجتماعی و كليت روح جمعی و دغدغه . بدين ترتيبگذارند یم

 . دهد یمزندگی روزمره نسل جديد  ةافتادبه فردگرايی و مسائل پيش پا 

دانشور متعلق به بخشی از  ها سالدر اين  .محصول چنين دورانی است «ساربان سرگردان»

البته  .اند راندهبه حاشيه  را ها آن مستقل قطبِ اران جديدِذگ كه بدعت ،قطب مستقل است

به خصوص  بوده است.ن يرتأث یبدر اين امر  نيز یو یها سرمايه نزولو ر ودانش یخوردگ سال

رشد روزافزون  به بعدهفتاد زيرا از اواسط دهه  ،نيست یتاز ميدان ادب تنها زن يکهديگر او اينکه 

 . شود یمديده قطب ميدان  نويسندگان زن در هر دو

در ميدان دانشور به موقعيت سيمين  توجهو با  ،«ساربان سرگردان»ر د هستیبا مرور مسير 

آشکار  سيمينو  هستی ساختاری موقعيت یها شباهتاين رمان انتشار در زمان ادبيات 

 .ی استدر ميدان ادب سيمينموقعيت  وليددر جهان رمان بازت هستیموقعيت  در واقع .شود یم

و راه درست است بين دنيای مبارزه و زندگی شخصی سرگردان  «جزيره سرگردانی»ر د هستی

خصی و و زندگی ش آيد یم يروناز سرگردانی ب «ساربان سرگردان»در رمان  . اماداند ینمرا 

در طول چندين دهه دانشور با مروری بر مسير زندگی ادبی  .گزيند خانوادگی را برمی

كه با دانشور سيمين  .شود یمروشن  هستیبا مسير زندگی آن نويسندگی شباهت ساختاری 

، نبض ميدان را تواند ینم ،كند یمجلب  به خودهمگان را توجه دوباره  «ساربان سرگردان»

كه  ،يابد یمدر دوره ای انتشار  «ساربان سرگردان». در دست بگيرد، «وشونسو»همچون روزگار 

بزرگ و متعالی جای  یها آرمانطبقه و  امعه بی، جهمچون عدالت، برابری، آزادی يیها دغدغه

به  «ساربان سرگردان»بنابراين  .اند دادهبا آرزوهای كوچک  معمولی یها آدمخود را به فرديت و 
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 ادبی در ميدان، تاريخ ادبيات ايران زننويس  رمان ، نخستينورده ادب پارسیاحترام بانوی سالخ

« سووشون»ار زمان انتشهمتای خود در  موقعيت بی تواند ینمديگر  . هرچند اوگردد یممطرح 

از سر  «ساربان سرگردان» و «جزيره سرگردانی». تکرار كند ی راميدان ادبقطب مستقل  در

 يقتدر حق. افزايند ینمدر ميدان ادبيات  دانشور بر اعتبار سيمينو  اند شدهنوشته  یزدگ دل

ر انتشا كه بااز قلب ميدان ادبی  نويسندهبرای خروج  است،ای  مقدمه «جزيره سرگردانی»

 .يابد یمقطعيت « ساربان سرگردان»

 

 8411تا  8431ترسیم میدان ادبیات از سال 

ساختار ميدان توليد . گردد یممستقل تشکيل از دو قطب وابسته و ميدان نظر بورديو موافق  

بندی مستقل و  از اصول رتبه متأثر (8431-8411) یتاريخ دورهن ايدر ز ادبی در ايران ني

ميدان ادبيات  چهلدهه ط . در اواسبه توضيح آن پرداخته خواهد شد ادامهكه در است ه وابست

های توسعه دوباره مرزهای خويش را  ايران پس از گذراندن دوره اختناق و سركوب و آغاز برنامه

قطب مستقل متعلق به نويسندگان نسل جديد از جمله جالل آل  ها سالدر اين  .يابد بازمی

 ها آنآبادی، سيمين دانشور، غالمحسين ساعدی و ديگرانی هم رديف  احمد، محمود دولت

قاعده ميدان  ترين یاصلكه با ايجاد جنبش رئاليسم اجتماعی مستقل و با پايبندی به  گردد یم

 ای برای ميدان ادبيات دارند.  طرفی سعی در وضع قوانين مستقالنه يعنی اصل بی

 یها داستانبا رواج نوع جديدی از ادبيات پاورقی كه به صورت ز ني ای ميدان بخش حاشيه

بنابراين منازعه اصلی در ميدان . دهد یمپليسی و جنايی در آمده است به حيات خويش ادامه 

انبوه در حاشيه ميدان و ادبيات اجتماعی  دبيات در اين دوره ميان ادبيات پاورقی با توليدا

. قاعده ميدان در اين دوره كه توسط قطب مستقل باشد یممستقل در قطب مركزی ميدان 

 ، پايبندی به سبک رئاليسم اجتماعی مستقل است.گردد یمميدان ترويج 

و گسترش حوزه نفوذ دولت به خاطر  ی، توقف نوسازنگجع بعد از وقوع انقالب اسالمی، شرو

شوند. در چنين شرايطی به سختی  یممحو  یشرايط جنگی مرزهای ميدان ادبيات تا حدود زياد

قواعد ميدان كرد و بر اساس شناسايی ميدان را به روشنی مرزهای قطب مستقل و وابسته توان  یم

ر كلی ميدان ادبيات و حتی فضای كلی جامعه در به طو هر قطب را نشان داد.ادبيات نويسندگان 
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ز فضای جنگ و . با دور شدن تدريجی انوعی سکوت مواجه است نيز اين دوران با سرگردانی و

 های ياستسبا  همسو يابد. یمدست شکوفايی بيشتری به ميدان ادبيات  هفتادبه اواسط دهه رسيدن 

فضای اجتماعی ها،  يدانن قدرت بر ساير منظارت ميدا اهشهفتاد و ك ةواسط دهدر ا فرهنگی دولت

رسد  یمفرا  هشتاددهه كند. بر همين منوال  یمرا تجربه دوباره مرزهای ميدان ادبيات  گيری شکل

ای  گيری قطب وابسته ها شاهد شکل اين سالشود.  یافزوده مبازهم استقالل ميدان كه در آن به 

بازار فروش كتاب را در تواند  یم ،ی بيشترعنی سود مالي، كه بر اساس قواعد ميدان اقتصاد است

قطب  ،خويش استتقويت قطب وابسته در حال فعاليت و  هكاما همچنان . بگيردخود اختيار 

ی نسل جديد .باشد یخود م داخلی قواعد و منازعات ساسار گيری ب مستقل ميدان نيز در حال شکل

به شان و به تدريج با ورود كنند یم را آغازنوشتن از تجربيات شخصی خويش ن از نويسندگان جوا

به قطب مستقل تا حد ممکن  جايی كهگيرند، تا  یرا در دست م يدانماين عرصه ادبيات نبض 

ميدان ی بارهنکته مهم در  د.كنن یتحميل م های ميدان گروهنزديک و حتی قواعد خويش را بر ساير 

پيشروان قديم و موسوم به جريان  :استآن قطب مستقل ها وجود دو جريان در  ادبيات اين سال

پيشتازان قديمی و پشت سرگذاشتن گزاری  اين پيشتازان جديد با بدعت. جديدپيشرو جريان نسل 

را گرايی  های اجتماعی و كليت روح جمعی و دغدغهتوان میكه همچنان  ،آبادی دولت و همچون دانشور

را نويسی  داستانسبک ديگری از به زندگی و  دنگاه تازه خو ،مشاهده كرد يشانها ها و داستان در رمان

جای خود را در قطب به تدريج شود  یممجبور  تر يمینسل قد به نحوی كهآورند،  یمهمراه به 

 .كند واگذاربه نسل جديدتر  كننده ادبی تعيين

 

 یگیر نتیجه

از زمان  جايگاه سيمين دانشور به عنوان يکی از اولين نويسندگان زن در ميدان ادبيات ايران

در  نويسنده و مواضع ها يتموقعو چگونگی خط سير  ،اش تا آخرين رمان او انتشار اولين رمان

اصلی اين بود كه خط سير  سؤال در واقع. ندپژوهش حاضر بودميدان از مسائل اصلی اين 

 ،ادبی ميدانمتوالی  های يتوضعبه عنوان يک نويسنده زن در  دانشورو مواضعی كه  ها يتموقع

 ،تا زمان انتشار آخرين رمان ،«سووشون»، از زمان انتشار نخستين رمان ،کی پس از ديگریي

 است؟بوده چگونه پشت سر گذاشته  ،«ساربان سرگردان»
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مسير سيمين دانشور در ميدان توليد ادبی  توان در رابطه بامی استفاده از رويکرد بورديوبا 

در ميدان ادبيات و موقعيت او  نويسنده قدر گرانمحصول منش  «سووشون»ه ايران  گفت ك

ضعف ميدان و تيرگی مرزهای  دليلبه  «جزيره سرگردانی»موقعيتی كه در  .است چهلدهه 

ای است  نيز محصول دوره «ساربان سرگردان». شود ینمديگر تکرار های نويسنده نسبی سرمايه

يسندگان پيشرو نسل بعد از در ميدان ادبيات به تدريج جای خود را در مركز به نو نويسندهكه 

بنابراين  .دهد یمبا سبک جديدشان  جوان ترجمله فريبا وفی، زويا پيرزاد و نويسندگان بسيار 

به  ،او را به جايگاه برترش توانند ینم «ساربان سرگردان»و  «جزيره سرگردانی»ة دوگان یها رمان

بيشتر دو رمان اين ن از منتقدا . به نظر بسياریبازگردانند ،چهلآوانگارد دهه  يسندةنو عنوان

 توان یم هاآن  البالیو در  اند يافتهبه آثاری شباهت دارند كه به مقتضای روزگار نگارش 

 سيمين زندگی ادبی يقتدر حق را مشاهده كرد. ديگر های يدانموابستگی ميدان توليد ادبی به 

 .استيک نويسنده  به عنوان منش او ينةآدر  شرايط تاريخی ميدان توليد ادبی انعکاسدانشور 
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