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ساناز قربانی

چكیده
اين پژوهش خط سير موقعيتهای سيمين دانشور ،اولين رماننويس زن در ادبيات ايران ،را با تکيه بر جامعهشناسی
توليدكنندگان آثار ادبی پير بورديو ترسيم مینمايد .در طرح بورديو اثر هنری با ويژگیهای توليدكننده تبيين میشود.
او در اين راستا روش ساختارگرايی تکوينی را پيشنهاد میدهد .در ساختارگرايی تکوينی ساختار به لحاظ تاريخی
مورد مطالعه قرار میگيرد .اين روش تکوين ساخت اجتماعی ميدان ادبی و شکلگيری منش كنشگران ادبی را با هم
بررسی میكند .در اين پژوهش نيز منش سيمين دانشور و خط سير مواضع او در ميدان ادبيات با توجه به سه رمان
سووشون ( )8431جزيره سرگردانی ( )8431و ساربان سرگردان ( )8411با استفاده از اين روش بررسی شده است.
نتايج نشان میدهد كه دانشور با تکيه بر سرمايههای ادبی خود در «سووشون» توانست در قطب مستقل ميدان ادبيات
دهه چهل قرار بگيرد .اما او نتوانست موقعيت بیهمتای خود را با نوشتن رمانهای بعدیاش حفظ كند .اين تغيير
وضعيت هم به منش نويسنده و هم به شرايط ميدان ادبی ايران در سالهای پس از انتشار «سووشون» باز میگردد.
واژگان اصلی :منش ،ميدان ،موقعيت ،ادبيات ناب ،ادبيات عامهپسند ،قطب مستقل ،قطب وابسته.

دريافت8431/13/41 :

 استاديار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران
 كارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران

پذيرش8431/81/81 :

parastesh@ut.ac.ir
sanazghorbani87@yahoo.com
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طرح مسئله
سال  8431در تاريخ ادبيات زنان ايران از اهميت بسياری برخوردار است .در اين سال با انتشار
رمان «سووشون» سيمين دانشور تحول عظيمی در عرصة نويسندگی زنان روی میدهد ،به
گونهای كه منتقدان و تاريخنگاران ادبی ايران ،اين سال را آغاز داستاننويسی زنان و سيمين
دانشور را اولين زن رماننويس ايرانی میدانند .شمارگان ميليونی اثر در داخل و نيز ترجمة آن به
شانزده زبان ديگر او را به عنوان يک زن ايرانی داستاننويس در تراز جهانی مطرح ساخت
(اسحاقيان .)81 :8413 ،برای نخستين بار در اين رمان نويسنده و راوی داستان زن بودند .البته تا
پيش از اين زنان نويسندة ديگری بودند كه در عرصه ادبی فعاليت میكردند ،ولی تعدادشان بسيار
اندك بود و از آن گذشته به صورت يک واقعيت اجتماعی شناخته نشده بودند .اين نکته را میتوان با
مروری بر تاريخ ادبيات ايران از زمان ظهور رمان به عنوان يک گونه ادبی دريافت ،زيرا تا سال 8431
نام هيچ زنی به عنوان نويسنده رمان ديده نمیشود .سيمين دانشور با «سووشون» به اين روند
خاتمه میدهد .اين رمان اولين تجربه دانشور در دنيای نويسندگی نيست ،در سال  8413مجموعه
داستان «آتش خاموش» و سال  8431مجموعه داستان «شهری چون بهشت» از او به چاپ
میرسند .اما اين مجموعهها از چنان اهميتی برخوردار نيستند كه دانشور را در رديف نويسندگان
مطرح آن روزگار چون جالل آلاحمد و صادق چوبک قرار دهند .اوج هنر داستاننويسی دانشور در
رمان «سووشون» نمايان میگردد .اين اثر از نظر فن داستاننويسی و هنر پردازش شخصيتهای
داستانی و پرورش درونمايه به حدی قوی است كه شايد بتوان آن را نقطة عطفی در تاريخ
داستاننويسی معاصر ايران دانست (قبادی .)31 :8414 ،نکتة مهم در اين رمان شخصيت اصلی
داستان يا زری است .زری اولين شخصيت زن در عرصه رماننويسی است كه يک زن او را آفريده،
زيرا تا پيش از اين زنان در عرصه رمان آفريده مردان بودهاند ،كه آن هم معموالً به صورت اثيری،
لکاته ،روسپی ،نامتعارف و منفعل .اما زری زنی است از طبقه متوسط و عهدهدار امور داخلی خانه
كه در طول داستان با وقايعی كه برای خود و خانوادهاش اتفاق میافتد دچار دگرگونی میشود.
اين رمان در مدت كوتاهی به موفقيت چشمگيری دست يافت  ،به طوری كه از نخستين سال
انتشارش تا سال  8433نه بار تجديد چاپ شد و پس از بوف كور صادق هدايت پرفروشترين
رمان فارسی است .تأثير «سووشون» و شيوايی قلم نويسنده بسياری از نويسندگان صاحبنام را
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وادار به تمجيد از آن كرده است .گلشيری (« )8411سووشون» را يک رمان معاصر میداند كه
ساختاری مستقل و به هنجار دارد .محمد علی سپانلو ( )8418نيز آن را اولين رمان فارسی
معرفی میكند.
«سووشون» آخرين تجربه نويسندگی سيمين در زمينه رمان نبود ،بلکه دو اثر ديگر نيز با
نامهای «جزيره سرگردانی» ( )8431و «ساربان سرگردان» ( )8411بعد از انقالب اسالمی از وی
چاپ شد ،كه به سالهای قبل و بعد از انقالب و جنگ میپردازند .اين رمانها با تغييرات محسوسی
در ذهنيت اجتماعی و شگردهای رماننويسی نويسنده همراه است ،به طوری كه دانشور در
مصاحبههايش اذعان میدارد كه سبک و موضوع «جزيره سرگردانی» با «سووشون» زمين تا
آسمانتفاوت دارد .البته فروش بیسابقه اين دو رمان موجب نشد كه منتقدين و نويسندگان از آنها
استقبال كنند .برخی صاحبنظران معتقدند سيمين دانشور نتوانسته است ،موفقيت و شيوايی قلم
خود را در رمانهای جديدش دوباره تکرار كند .مهدی غريب ،منتقد ادبی« ،جزيره سرگردانی» را
بسيار بد توصيف میكند ،زيرا دارای ساخت معيوب ،تکنيک كهنه و مستعمل ،زبان سست و تفکر
مخدوش است .او معتقد است دليل پُر فروش بودن اين رمان بايد در سابقة نويسنده و اعتبار او به

خاطر «سووشون» جستجو كرد (غريب .)8414 ،فرج سر كوهی نيز انتشار رمان «جزيره سرگردانی»
را شکستی بارز برای دانشور محسوب میكند كه نتوانسته از سطح نوعی پاورقی شبه تاريخی عبور
كند (سر كوهی .)8414،با مرور اين نقدها میتوان دريافت كه دانشور نتوانسته است ،با انتشار اين
دو رمان موفقيت اوليهاش را در «سووشون» نزد منتقدين ادبی تکرار كند.
بنابراين بررسی مسير زندگی حرفهای سيمين دانشور به عنوان اولين رماننويس زن در تاريخ
ادبيات داستانی میتواند در جهت شناخت افت و خيزهای وی در عرصه نويسندگی و تغييرات منش
و موقعيت او در ميدان ادبی ايران ياریرسان باشد .به بيان ديگر تعيين و تعقيب موقعيتهای دانشور
در ميدان توليد ادبی از مسائل اساسی مد نظر اين پژوهش است كه در قالب نظرية ادبی پير بورديو
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به قرار زير میباشد:


سيمين دانشور به عنوان اولين رماننويس زن در عرصه ميدان توليد ادبی ايران از چه
موقعيتی برخوردار است؟
. Bourdieu Pierre
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خط سير موقعيتها و مواضع دانشور در وضعيتهای متوالی ميدان ادبی از زمان انتشار
«سووشون» ،اولين رمان ،تا زمان انتشار «ساربان سرگردان» ،آخرين رمان ،چگونه است؟



وضعيت قهرمانان رمانهای سهگانه دانشور در جهانهای اين رمانها چگونه با
وضعيت او در ميدان توليد ادبی همتايی دارد؟

نظریه ادبی بوردیو
بورديو نظريه ادبی خويش را بر اساس انتقاد از تقسيمبندیهای اوليه و شناخته شده نقد آثار ادبی
يعنی تقابل ميان تبيينهای بيرونی و تفسيرهای درونی بنيان مینهد .وی معتقد است خوانش
درونی ،اثر ادبی را شکل نابی در نظر میگيرد كه فهم آن نيازمند مطالعه درونمتنی است ،بدون
اينکه به عوامل بيرونی يا عملکردهای تاريخی توجه كند .در مقابل رويکرد بيرونی با توضيح رابطه
ميان جهان اجتماعی و توليدات فرهنگی ،در قالب منطق بازتاب ،تأليفها را مستقيماً به خصايص
اجتماعی مؤلفان يا ويژگیهای اجتماعی گروههايی نسبت میدهند كه مخاطبان واقعی يا فرضی
آنها بودهاند (بورديو )13 :8411 ،و بر همين اساس رويکردی رابطهگرايانه را در ارتباط با فضای
اجتماعی توليدكنندگان آثار ادبی پيشنهاد میكند .وی در جامعهشناسی توليدكنندگان آثار ادبی
خويش اثر را با ويژگیهای توليدكنندهاش و موقعيت او در ميدان توليد ادبی تبيين میكند كه جنبة
روانشناختی و طبقاتی نيز ندارد (هينيک .)884 :8413 ،به اين منظور بورديو در رويکرد رابطه-
گرايانهاش به مادة ادبی نيازمند جعل مفاهيم جديدی از جمله منش 8و ميدان 1میشود.
از نظر او منش مجموعهای از خوی و خصلتهای نسبتاً ماندگار است ،كه به درك و داوری
درباره جهان میانجامد و كنشگر بر اساس آن عمل میكند .وی معتقد است منش نظامی از عاليق
نسبتاً پايداری است كه تغيير نيز میپذيرد .به بيان ديگر ساختاری ساختيافته و ساختدهنده است
(بورديو .)811 :8333 ،اما كنشگر در خأل دست به عمل نمیزند ،بلکه در موقعيتهای انضمامی
درون ميدان قرار دارد .بورديو ميدان را يک جهان اجتماعی واقعی میداند .وی معتقد است ميدانها
چندين ويژگی خاص دارند از جمله منازعه در ميدان و استقالل نسبی ميدانها از يکديگر .منازعه

. Habitus
. FField
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موجود در ميدان بر سر كسب سرمايه است ،كه كشمکش را به خصوصيت دايمی همه ميدانها
تبديل میكند .ويژگی ديگر هر ميدان نيز استقالل نسبی آن است كه موجب میشود ميدان به
لحاظ مفهومی از ميدانهای ديگر تمايز بيابد.
ميدان توليد ادبی نيز يکی از ميدانهای مهم مورد مطالعه بورديو است .پيدايش ميدان ادبی و
تکوين آن با چهار مؤلفه همراه است كه نخستين مؤلفه ناظر بر قواعد حاكم بر ميدان است .همه
كسانی كه در چارچوب اين ميدان به تکاپو مشغولاند ناگزير از رعايت قوانين ميدان ادبی هستند.
مهمترين قاعده در ميدان توليد ادبی قاعده بیغرضی است .بر اساس اين قاعده كنشگران نفع خود
را در نفی نفع شخصی میدانند ،از اين رو فروش بازاری و موفقيت تجاری با ارزش ادبی منافات دارد.
بنابراين ميدان توليد ادبی منطق جهان اقتصادی را وارونه میسازد و عقالنيت حاكم بر آن از نوع
عقالنيت كنشهای اقتصادی نيست .پيدايش يک حوزه هنری يا يک حوزه ادبی در حقيقت به منزلة
ظهور تدريجی دنيای اقتصادی واژگون شدهای است كه در آن مقبوالت سود-محور بازار با بیاعتنايی
يا انکار مواجه میشوند (بورديو .)113 :8411 ،آشکار است كه ميزان وفاداری به اين قانون اساسی در
بين فعاالن ميدان توليد فرهنگی متفاوت است و تنها كسانی كه در مركز ميدان واقع هستند
بيشترين اعتقاد را به اصل بیغرضی دارند .دومين مؤلفه ميدان ادبی منازعه پايانناپذيری است كه
در حکم موتور تغييرات ادبی عمل میكند .دو نوع منازعه در ميدان ادبيات در جريان است .يک
منازعه در مستقلترين بخش ميدان بين پيشروان قديم و پيشروان جديد جريان دارد ،كه معطوف
به فرايند نابسازی ادبی است .پيشتازان جديد با طرح ايده بازگشت به سرچشمهها يا
بدعتگذاریها و ايدههای جديد جهانی ،پيشتازان قديمی و حرفهای را زير سؤال میبرند .در
حقيقت اين منازعه ناظر بر تملک حق انحصاری تعريف ادبيات و مشروعيتبخشی به آن است
(بورديو .)833 :8433 ،منازعه ديگری نيز بين بخش مستقل و وابسته در ميدان ادبی همواره در
جريان است .در اين منازعه نيروهای موجود در مركز ميدان ادبی با برافراشتن بيرق استقالل ادبيات،
به رغم اختالفات داخلی خود ،بر عليه نيروهای پيرامونی متحد شده و آنها را تا سرحدات ميدان ،به
نشانه وابستگی ،عقب میرانند (پرستش .)813 :8431 ،ادبيات عامهپسند و ادبيات متعهد قطب
وابسته ميدان ادبی را شکل میدهند ،زيرا از قانون اساسیِ ميدان تبعيت نمیكنند كه همانا اصل
بیطرفی است و در ادبيات ناب تجلی میيابد.
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سرمايه سومين مؤلفه ميدان و شکل گيری يک فضای اجتماعی معين است .سرمايه
فرهنگی مهمترين سرمايه در ميدان توليد فرهنگی است .م وقعيت نويسندگان و شاعران در
ميدان ادبی با توجه به ميزان سرمايه آن ها تعيين میگردد و موقعيت برتر به كسانی تعلق
میگيرد كه سرمايه فرهنگی بيشتری داشته باشند (پرستش .)881 :8431 ،چهارمين مؤلفه
به ذات رابطه ای ميدان و منش و ديالکتيک ميان آنها اشاره دارد .زيستن در يک ميدان به
معنی تنف س در فضايی است كه بين عامالن آن ميدان مشترك است و تنفس در چنين
فضايی به درونیكردن قواعد ميدان می انجامد .حاصل اين سازوكار در منشهايی تبلور
میيابد كه كامالً با ميدان همخوانی دارند و به لحاظ وجودی قائم به آن هستند .اين قضيه
ناظر بر منش مشترك به منزله چهارمين مؤلفه در فرايند شکلگيری ميدان است و از ظهور
هم زمان مفهوم ميدان توليد فرهنگی و كنشگر فرهنگی پرده بر میدارد (بورديو:8433 ،
 .)31بنابراين قاعده بیغرضی ،منازعه ناب سازی ،سرمايه ادبی و باالخره منش زيبايی شناسانه
چهار مؤلفهای هستند كه با عنايت به آنها میتوان به فرايند تکوين ميدان ادبی و تمايز آن
از ميدانهای ديگر دست يافت.
در اينجا بورديو برای روشنتر كردن ساختار درونی ميدان ادبيات به ترسيم روابط اين ميدان با
ميدان قدرت پرداخته است .ميدان قدرت در دستگاه نظری بورديو مهمترين ميدان در فضای
اجتماعی است و ميدان توليد ادبی در بخش تحتانی اين ميدان قرار میگيرد .به بيان ديگر ميدان
توليد ادبی و بازيگراناش جايگاه فرادستِ فرودست را در ميدان قدرت اشغال كردهاند ،زيرا از
موقعيت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند .در اين ميدان نويسندگان و شاعرانی قرار دارند كه
همة مشخصات طبقه فرادست به جز مکنت مالی را دارا هستند .بنابراين آنها خويشاوندان فقير
خانوادههای بورژوا شمرده میشوند (بورديو .)813 :8433 ،در يک نگرش نويسندگان و شاعران با
سه امکان در ميدان توليد ادبی مواجه هستند :نزديکی با طبقات فرودست يا مردم ،نزديکی با
طبقات فرادست يا اشراف و سرانجام وضعيت ميانجی يا بين االقطاب .بورديو ساختار ميدان توليد
ادبی را به گونهای ترسيم میكند كه مركز آن به قطب مستقل توليد ادبی يا ادبيات ناب تعلق دارد و
حاشيههايش به قطب وابسته يا ادبيات متعهدی كه بنا به مورد به اشراف يا مردم معطوف است .اين
ساختار با ساختار ميدان قدرت هومولوژی يا همتايی دارد و محصول يک نظام رتبهبندی دوگانه
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است كه با دو معيار متعارض يعنی معيار رتبهبندی مستقل و معيار رتبهبندی وابسته مشخص
میشود .اين دو معيار با ميزان خودگردانی ميدان توليد ادبی رابطه دارند .معيار نخست ارزش ادبی
اثر را تعيين میكند ،حال آنکه معيار دوم ناظر بر موفقيت بازاری اثر میباشد .در حالت حداكثر
استقالل ،ميدان توليد ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر آن دسته از توليدكنندگان ادبی
تحميل نمايد كه بيش از همه به قطب وابسته نزديک هستند .اين تحميل به واسطه نوع تعريف
مستقالنه از نويسنده و ادبيات صورت میگيرد .اما ميزان استقالل ميدان بنا بر شرايط تاريخی از يک
دوره به دوره ديگر تغيير میكند .بنابراين منازعه بر سر تعريف ادبيات معيار هميشه در ميدان تداوم
خواهد داشت و ميدان توليد ادبی نظير ساير ميدانها ،فضايی از امکانات را برای شاعران و
نويسندگان فراهم میآورد .اين ميدان با تعريف معيارها و هر آن چيزی كه برای ورود به بازی ادبی
الزم است به توليدات عامالن خود جهت میدهد (بورديو .)11 :8411 ،فضای امکانات در اين ميدان
موجب میشود كه هر اثری به يک دوره تاريخی خاص تعلق داشته باشد ،ضمن آنکه بر بررسی
نسبتاً مستقل ميدان نيز داللت میكند .بدين ترتيب دريافت اثر ادبی منوط به رویآوری به تاريخ
توليد آن و شرايط حاكم بر ميدان توليد ادبی میگردد.
بنابراين نقطه عزيمت بورديو و سؤال اصلی وی در مواجه با اثر ادبی اين است كه مقام و
موقعيتی كه نويسنده اشغال كرده چگونه بر ساخته میشود؟ مطابق رهيافت رابطهگرايانه
بورديو ،بين موضع نويسنده در ميدان توليد ادبی و موضعگيریهای بيانشده در جهان رماناش
نوعی رابطة تناظر وجود دارد كه بورديو آن را هومولوژی متن و ميدان مینامد .با اين رويکرد نه
جهان درونی متن در پای جهان بيرونی ميدان توليد ادبی قربانی میشود و نه بالعکس.
ساختارگرایی تكوینی بوردیو
بورديو برای بررسی آثار ادبی روش ساختارگرايی تکوينی را پيشنهاد میكند .منظور او از
ساختارگرايی تکوينی نوعی از ساختارگرايی است كه ساختارها را به لحاظ تاريخی مورد مطالعه
قرار میدهد و به بررسی چگونگی شکلگيری آنها میپردازد .در اين نوع ساختارگرايی
رابطهای ساختی بين منش و ميدان برقرار است ،رابطهای كه منهای آن منش و ميدان هيچ يک
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به تنهايی ظرفيت الزم را برای تعيين يک جانبه كنش اجتماعی ندارند (طلوعی،
رضايی .)83:8411،اين روش به لحاظ عملياتی از سه مرحله عبور میكند:
 -8تعيين موقعيت ميدان ادبی در ميدان قدرت و سير تحول آن؛
 -1تعيين شبکه روابط عينی بين موقعيتهای مختلف به عنوان ساختار ميدان توليد ادبی؛
 -4تعيين منش متناسب با هر موقعيت در ميدان توليد ادبی و مکانيسم شکلگيری آن
(پرستش.)843 :8431،
اين روششناسی در مواجه با ميدان توليد ادبی دو سؤال اساسی مطرح میكند:
 -8نويسنده با توجه به منشأ اجتماعی خود از چگونه موقعيتی در ميدان توليد ادبی
برخوردار است؟
 -1نويسنده چگونه موضع گيریهای متناظر با اين موقعيت را به صورت منسجم بيان
میكند؟ (بورديو به نقل از پرستش.)834:8431،
هدف نهايی از سير اجرايی مراحل سهگانه روششناسی بورديو برقراری تناظر بين ساختارهای
همولوژيک اثر ادبی از يکسو و ميدان توليد ادبی از سوی ديگر است ،چرا كه موقعيت قهرمان در
جهان رمان بازتوليد موقعيت نويسنده در جهان ادبی میباشد .مفهوم همولوژی به عنوان يک اصل
مهم در روششناسی بورديو همراهی ساختاری جهان اثر و جهان نويسنده را نشان میدهد ،و با
اتکای به آن میتوان به شباهت منش نويسنده و قهرمان با توجه به موقعيتهای به لحاظ ساختاری
مشابهشان در جهانهای متفاوت وقوف پيدا كرد(شوارتز ،به نقل از پرستش .)834 :8431 ،در ذيل
همين روش بورديو مفهوم مسير زندگی يا خط سير را بيان میكند .او معتقد است خط سير
برخالف بيوگرافیهای معمولی رشتهای از موقعيتها و مواضع را توصيف میكند كه يک نويسنده در
وضعيتهای متوالی ميدان ادبی يکی پس از ديگری اشغال كرده است (بورديو .)813 :8411 ،در
بررسی اثر ادبی برای آن كه شباهت ساختاری منش نويسنده و قهرمان داستان به گونهای روشنتر
آشکار شود ،بايد مسير زندگی و خط سير نويسنده و قهرمان در جهانهايشان تعقيب شود .اين روند
مشابهتی با زندگینامهنويسی مرسوم ندارد ،بلکه دربردارنده موقعيتهايی است كه عامالن در طول
حيات خود احراز كرده و به فراخور آن دست به عمل زدهاند .بنابراين در بررسی مسير زندگی
نويسنده بايد كنش نويسنده در جهان ادبی را نيز تعقيب نمود .شايد اكنون بتوان گفت كه
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ساختارگرايی تکوينی نزد بورديو در اصل رابطهای است كه به واسطه هومولوژی ساختاری،
ميدانهای متفاوت را در اجتماع به هم مربوط میسازد .از همين روست كه فهم كارهای هنرمندان
و نويسندگان و به ويژه فهم توليدات و آثارشان مستلزم فهم اين است كه آنها محصول تالقی دو
گونه تاريخاند ،تاريخ موقعيتهای آنها و تاريخ منشهایشان (طلوعی ،رضايی.)81 :8411 ،
برای كاربست ساختارگرايی تکوينی در ارتباط با سيمين دانشور و رمانهای سهگانهاش
(سووشون ،جزيره سرگردانی ،ساربان سرگردان) ابتدا بايد ساختار ميدان قدرت و موقعيت
نويسنده در سه دورهای بررسی شود كه اين رمانها در آنها نوشته شدهاند .اين سه دوره از
دهه چهل با «سووشون» آغاز میشود و به دهه هفتاد با «جزيره سرگردانی» ،و دهه هشتاد به
«ساربان سرگردان» میرسد .سپس بايد موقعيت نويسنده در ميدان توليد ادبی و به طور كلی
ساختار اين ميدان و اقطاب گوناگونش در اين سه دوره مشخص شود .همچنين با توجه به
منش نويسنده در اين سه دوره بايد بازتاب موقعيتهای ساختاری وی در اين سه رمان آشکار
گردد .بدين ترتيب خط سير موقعيتهايی كه نويسنده در طول عمر نويسندگی خود در ميدان
توليد ادبی ايران اشغال كرده ترسيم میگردد.
سیمین دانشور :فراز و فرود یک نویسنده در میدان ادبی
بر اساس رويکرد نظری و روش بورديو ابتدا منش سيمين دانشور توصيف میشود و سپس
رمانهای سهگانهاش تحليل میگردند .دانشور به لحاظ برخورداری از شبکه روابط اجتماعی،
فرهنگی و هنری قدرتمند خود ،در مقايسه با زنان نويسنده هم عصرش ،سرمايه های بيشتری
دارد .اين سرمايهها باعث شکل گيری منش كارگذاری در او میگردند كه قلب ميدان ادبيات را
نشانه میگيرد .سرمايههای ادبی او به سه بخش تقسيم می شوند:
 -8تسلط كامل بر ادبيات ايران؛
 -1تسلط بر ادبيات جهان
 -4آشنايی با فرهنگ و ادب عامه
در رابطه با ادبيات ايران سيمين دانشور از همان ابتدای كودكی به خصوص با اشعار حافظ و
سعدی آشنا میگردد و به مرور زمان با خواندن تاريخ بيهقی ،آثار ناصر خسرو و ديگر نامداران ايران
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زمين هر چه بيشتر با ادبيات كالسيک انس میگيرد .او در گفتوگو با گلشيری ( )8431بر تأثيری
كه تاريخ بيهقی بر سبک داستاننويسیاش گذاشته تأكيد میكند و حتی در مصاحبههای ديگرش
به نويسندگان جوان توصيه میكند كه برای خوشدرخشيدن در نويسندگی ادبيات كهن فارسی را
به خوبی بياموزند.
در مورد ادبيات جهان نيز دسترسی به كتابخانه غنی و مجهز پدر و ولع عجيب دانشور به مطالعه
باعث آشنايی زود هنگامش با ادبيات جهانی میشود .او اين كتابخانه و عشق پُرشور خود به مطالعه
را محرك اصلیاش برای نويسندگی میداند .از ميان كتابهايی كه در نوجوانی خوانده به جين اير،
آثار مارك تواين ،بوسه عذرا ،كنت مونت كريستو و ورتر گوته اشاره میكند ،كه در كنار آثار
نويسندگانی همچون همينگوی ،فاكنر ،اشتاين بک ،و جرالد قرار میگيرند (جعفری .)83:8414 ،در
واقع تسلط كامل به زبان انگليسی اين امر را برايش ممکن كرده است .روی آوردن وی به امر ترجمه
برای امرار معاش در آغاز دوران نوجوانی نيز باعث شد با شاهکارهای ادبيات جهان از جمله آثار
چخوف و برناد شاو آشنايی بيشتری پيدا كند .حضور دو سالهاش در استنفورد آمريکا وی را هر چه
بيشتر در بطن ادبيات معاصر جهان به خصوص ادبيات آمريکا قرار میدهد ،به گونهای كه همواره از
اين تأثيرپذيری در مصاحبههايش ياد میكند« :تکنيک نويسندگی خود را مديون واالس استگنر
هستم ،اين كه روايت نمیكنم و نشان میدهم كه قيد و صفت به كار میبرم و اينکه از فعل و اسم
بيشترين استفاده را میكنم( »...غالمی .)313:8414 ،همة اينها داللت بر ثقل سرمايههای ادبی در
حوزة ادبيات جهانی دارد.
بررسی آثار دانشور نشان از آشنايی عميق او با فرهنگ عامه ،به خصوص فرهنگ مردم
فارس ،دارد .گيراترين جنبه رمان «سووشون» سرشاریاش از اصطالحات عاميانه شيرازی است،
چنانچه بسياری از آداب و رسوم مردم شيراز به دقت در البهالی داستان شرح داده شدهاند .در
واقع او در نگارش داستانهايش به فرهنگ بومی و زبان مادری توجه داشته و از آن در جهت
آفريدن قهرمان ،فضای داستان و نفوذ در اذهان مردم استفاده كرده است ،تا آنجا كه بهرهمندی
از زبان عاميانه نوعی ويژگی خاص در سبک وی به شمار میآيد (اطمينانی.)343:8414 ،
دانشور هنوز هم به كسانی كه سودای نويسندگی در سر دارند توصيه میكند ادبيات شفاهی
كشورشان را بشناسند.
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بنابراين آشنايی كامل با ادبيات ايران و جهان و فرهنگ عامه سيمين دانشور را به يکی از
سرمايهدارترين نويسندگان ميدان ادبی ايران در دهه چهل تبديل میكند .در اين سالها
انباشت سرمايههای ادبی او به اندازه ای زياد است كه دانشور را به پرچمداری ادبيات زنان در
قلب ميدان ادبی میرساند ،ميدانی كه تا پيش از او فضايی مردانه داشت.
سووشون
«سووشون» اوج كاری سيمين دانشور است كه در سال  8431منتشر گرديد .اين رمان به زندگی
زوج جوانی به نام زری و يوسف ،در خالل جنگ جهانی دوم و نفوذ انگليسیها در جنوب ايران،
میپردازد .در واقع «سووشون» محصول دورانی است كه ميدان قدرت در اثر كودتای  11مرداد
 8441تحت نفوذ قدرت مطلقه شاه قرار گرفته است .در اين دوره احزاب سياسی مانند حزب توده و
حزب ايران ،ستون اصلی جبهه ملی ،به شدت سركوب شدند و با شکلگيری سازمان اطالعات و
امنيت كشور (ساواك) در سال  8441ابزار پليسی جديدی در اختيار شاه قرار گرفت تا به كليه اركان
جامعه تسلط پيدا كند .ايجاد چنين سازمانی كه هدف اصلیاش شناسايی و سركوب هر نوع انديشه
مخالف در كشور بود ،به روشنی بيانگر نگرش حاكميت به اداره جامعه بود(احمد بيگلو.)811:8418 ،
البته دوره كوتاه نخست وزيری علی امينی ( 8443تا  )8438تا حدودی با گشايش فضای سياسی
همراه بود كه به تولد احزاب و تشکلهای سياسی انجاميد .برخی از ويژگیهای سياسی و اجتماعی
دوره پس از كودتا به اين قرار میباشند:
 افزايش درآمد حاصل از نفت؛ قدرت مطلقه شاه؛ نقش مهم دولت در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی؛ تسريع روند نوسازی بدون توسعة سياسی؛ سركوب و سانسور شديد دگرانديشان و روشنفکران؛ سركوب و تعطيل نهادهای نوپای سياسی همچون احزاب و انجمنها و نشريات؛ -ارتقای وضعيت اقتصادی طبقات مختلف به خاطر افزايش درآمد حاصله از نفت.
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نکته مهم در اين دوره اجرای برخی برنامههای نوسازی همچون اصالحات ارضی و انقالب سفيد
شاه است .اين برنامهها با استقالل نسبی از خواستههای مردم و نهادهای مختلف جامعه اجرا
میشدند (عنبری .)133 :8413 ،چنين فراز و نشيبهايی در ميدان قدرت تاثيرات خود را بر ساير
ميدانها ،از جمله ميدان ادبيات ،بر جای میگذاشت .زيرا ميدان قدرت كاركرد نوعی فرا ميدان را
ايفا میكند كه اصل سازمان دهنده تمايز و منازعه در همه ميدانها است (شوارتز .)843:8333 ،در
واقع اختناق و سانسور و گسترش روزافزون قدرت حکومت در تمامی جنبههای زندگی مردم به
پراكنش فضای مرگانديشی و لذتجويی ،به عنوان اصلیترين مشغله ذهنی روشنفکران نسل
شکست ،كمک میكرد ،و ادبيات را به سراشيبی فلسفهبافیهای بدبينانه و داستانهای شهوانی
میانداخت (ميرعابدينی .) 431 :8433 ،البته چنين فضايی دوام نمیآورد و در حدود سالهای
 8443-8441ديوارهای خفقان ناشی از كودتا ترك برمیدارند .در نتيجه جريان جديدی در ادبيات
ايران شکل میگيرد ،كه دهه چهل را به روشنترين و موفقترين دوره در عرصه ادبيات ايران معاصر
تبديل میكند .اين دوره طاليی با تولد نويسندگان نامداری چون جالل آل احمد ،سيمين دانشور،
تقی مدرسی ،بهرام صادقی ،علی محمد افغانی ،نادر ابراهيمی ،غالمحسين ساعدی ،فريدون تنکابنی،
احمد محمود و جمال ميرصادقی همراه است .اين نويسندگان جنبش جديدی در ميدان ادبيات
ايران به راه میاندازند كه به نوعی ريشه در رئاليسم اجتماعی بنيان گذارش يعنی جالل آل احمد
دارد .ميدان توليد ادبی در دهه چهل در اوج استقالل خود بسر میبرد .وجود مجالت تخصصی ادبی
گوناگون همچون آرش ،كتاب هفته ،و انديشه و هنر به عنوان شبکه غير رسمی ميان نويسندگان و
مخاطبان ،نضج گرفتن سنت نقد ادبی و تأسيس كانون نويسندگان نشان از استقالل دوباره ميدان
ادبيات در اين سالها دارد .قطب وابسته اين ميدان به ادبيات عامهپسند تعلق دارد ،كه بر اساس
معيارهای بيرونی همچون موفقيت بازاری ،سود اقتصادی بيشتر و استقبال مخاطبين دست به توليد
آثار میزند .در مقابل قطب مستقل به نسل جديدی از نويسندگان اختصاص دارد كه با جنبش
ادبيات اجتماعی نبض ميدان را در دست گرفتهاند .آنها به اصلیترين قاعده ميدان يعنی اصل بی
غرضی پايبندند و با توجه به معيارهای داخلی ،نه موفقيت بازاری ،آثاری را میآفرينند كه با سانسور
و توقيف همراه است .اين نويسندگان از موقعيت فرادست در ميدان ادبيات و موقعيت فرودست در
ميدان قدرت برخوردارند.
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«سووشون» محصول اين دوران است .روايت زنی كه با زنان اطرافاش تفاوت دارد .زری با
توجه به منش و سرمايههای آموزشی و تحصيلیاش در طول داستان از زنی منفعل و وابسته به
تدريج به زنی فعال و مستقل بدل میگردد .او با منشی متفاوت از سويی در مقابل دنيای زنان و
از سوی ديگر در برابر جهان مردان قرار میگيرد .زری نمونه استثنايی زنی است كه با تکيه بر
منش و سرمايههای خود پا به ميدانی میگذارد كه تا قبل از اين به مردان تعلق داشته است .در
ابتدا او پشت سايه همسرش يوسف و با ترس و ترديد به ميدان مبارزه وارد میشود ،ولی با
مرگ مظلومانه او به روشنايی عمل مستقالنه پا میگذارد.
اين روايت از مسير زندگی زری در جهان رمان بازتاب مسير زندگی سيمين در جهان ادبی است.
موقعيت دانشور به عنوان يک نويسنده زن نوآور در ميدان ادبيات دهه چهل در نقطه مقابل ديگر
زنان نويسنده اين دهه قرار دارد .او با منش متمايز و سرمايههای ادبیاش «سووشون» را مستقالنه

آفريد .سرنوشت سيمين دانشور در ميدان ادبيات با نوشتن «سووشون» متناظر با واقعيت جهان زری
در رمان است .زری منشی متفاوت از زنان اطراف خويش دارد .سيمين نيز از منش و سرمايههای
متفاوتی نسبت به نويسندگان زن هم دورهاش برخوردار است .همانطور كه زری در ابتدا زير سايه
همسرش از دور در معرض مبارزات سياسی قرار داشته و با مرگ يوسف به عرصهای پا میگذارد كه

تا پيش از اين حضور زنان خالی بوده است .سيمين نيز با نوشتن «سووشون» از زير سايه جالل
بيرون میآيد و نام خود را به عنوان اولين زن رماننويس در قطب مستقل ميدان ادبی ثبت میكند.
بين منش سيمين و منش زری شباهت وجود دارد ،كه به موقعيت مشابه آنها در جهان ادبی از
يکسو و جهان رمان از سوی ديگر باز میگردد .بين اين دو جهان نوعی هومولوژی ساختاری برقرار
است .به اين معنی كه موقعيت نويسنده و قهرمان در جهانهای متفاوتشان به لحاظ ساختاری مشابه
است كه باز نمود آنرا در منشهای مشابهشان میتوان ديد .بدين ترتيب موقعيت زری در جهان
رمان بازتوليد موقعيت سيمين در ميدان ادبيات دهه چهل است .دانشور در همين دوره با منشی
متمايز از نويسندگان همعصراش و با تکيه بر سرمايههای گرانقدر ادبی خود به جايگاهی برتر در
قلب ميدان ادبی دست يافت ،در ميان نويسندگان نسل جديدی كه از دل اختناق بعد از سالهای
كودتا برآمده و با تعريف اجتماعی ادبيات به آن روح تازهای دميده بودند .او با «سووشون» نام خود را
برای هميشه در تاريخ ادبيات معاصر ايران ثبت كرد.
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جزیره سرگردانی
«جزيره سرگردانی» دومين رمان سيمين دانشور است كه در سال  8431انتشار يافت .نويسنده اين
رمان را ،بنا بر روايت سيمين بهبهانی ،در سال  8411به پايان رسانده ،ولی انتشارش تا سال 8431
به تعويق افتاده است (بهبهانی .)311:8414 ،مضمون اصلی اين رمان سرگردانی ايدئولوژيک نسلی
است كه در دهه  8431جويای هويت مستقل خود بود .مظهر تمامعيار اين سرگردانی ،هستی،
قهرمان داستان است .دودلی و نوسان او بين مراد و سليم استعارهای است از تراژدی نسلی كه
ماركسيسم و عرفان اسالمی را به منزله دو ايدئولوژی در برابر خود يافته بود (پاينده.)33:8418 ،
جزيره سرگردانی محصول دورانی است كه فضای جامعه و هم چنين ميدان ادبيات متأثر از انقالب
اسالمی و جنگ تحميلی است .يکی از ويژگیهای جوامع درگير جنگ هماهنگ شدن كاركردهای
بخشهای مختلفشان با شرايط جنگی است .اقتصاد حول محور جنگ تنظيم میشود ،سياست
معطوف به جنگ میگردد و فرهنگ نبرد و مقاومت و ايثار گسترش میيابد .به عنوان مثال در جنگ
ايران و عراق نزديک  31درصد بودجه كشور صرف تأمين نيازهای جبهه و جنگ میشود (امجد به
نقل از ربيعی .)813:8413 ،بنابراين با شروع جنگ ،به خاطر شرايط ويژة جوامع در حال جنگ،
روند مدرنيزاسيون و نوسازی در ايران به كندی میگرايد كه يکی از پيامدهای آن گسترش نفوذ
دولت در ساير نهادها و ميدانهای جامعه است .در نتيجه ميدان توليد ادبی در خدمت جنگ و
گسترش روحيه دفاع و ايثار قرار میگيرد .در اين سالها تميز اقطاب مختلف ميدان ادبيات دشوار
است ،زيرا قواعد و نيروهای داخلی ميدان ادبيات تحت تأثير ميدان قدرت قرار دارند .به خاطر شرايط
جنگ در عرصة ادبيات ،ادبيات مقاومت يا جنگ وجه غالب را پيدا میكند .محور اصلی اين گونة

ادبی به جنگ ايران و عراق بازمیگردد (شريفی .)818:8413 ،از جملة اين آثار میتوان به «باغ
بلور» محسن مخملباف« ،نخلهای بیسر» قاسمعلی فراست« ،ضريح چشمان تو» سيد مهدی
شجاعی اشاره كرد.
عالوه بر ادبيات جنگ در اين دوران آثاری ديگری نيز توليد میگردند كه فضای معهود

داستانهای رئاليستی را ندارند ،بلکه نوعی رئاليسم جادويی بر فضايشان حاكم است« .زنان
بدون مردان» و «طوبی و معنای شب» شهرنوش پارسی پور و «گاوخونی» و «سفر كسرا» جعفر
مدرسی صادقی نمونة آنها هستند .اين سبک با افسانهوار كردن واقعيتها به نويسنده امکان
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سادهسازی پيچيدگیهای حيات تاريخی را میداد و وی با افکندن ابر ابهام بر فراز همه چيز ،از
بازسازی زمان و مکان پيچيده رهايی میيافت (ميرعابدينی.)13:8433 ،
در اين ميان موقعيت سيمين دانشور در ميدان ادبيات با «جزيره سرگردانی» ،با توجه به
تأخير  81ساله در انتشار رمان و كم كاری و انزوای نويسنده ،به نوعی سرگردانی دچار میشود.
بررسی تطبيقی مسير هستی در جهان رمان و مسير سيمين در جهان ادبيات ،بيست سال پس
از «سووشون» ،شباهتهای ساختاری مسير قهرمان با مسير نويسنده آشکار میشود .هستی در
جهان رمان و سيمين در جهان ادبيات مسير خاصی را طی نمیكنند ،بلکه هر دو به شدت در
جهانهايشان سرگردانند و در موقعيتهای متعارض بسر میبرند.
هستی دارای موقعيتهای متناقضی در زندگی است كه منجر به شکلگيری منش متناقض
در او میشوند .از يک طرف پای در زندگی سنتی مادربزرگ دارد ،مادربزرگی كه يگانه فرزندش
را شهيد میپندارد و به دفعات نماز صبح میخواند ،و از سويی ديگر پای در زندگی تجمالتی و
اشرافیمابانه مادرش دارد .اين موقعيتهای متناقض منشأ رفتارهای متعارض او است .در واقع
سرگردانی هستی و رفتارهای متضاد او به سرگردانی جهان اجتماعیاش بازمیگردد ،جهانی كه
بازيگرانش بين انتخاب مبارزه مسلحانه و روی آوردن به مذهب ،فعاليت حزبی ،ماركسيسم و
عرفان اسالمی سرگردان شدهاند .مرزهای جهان هستی درهم ريخته و او بين مركز و پيرامون
سرگردان است ،به آن نشان كه نمیداند كدام برداشت برای مبارزه درست است؟
اين روايت از مسير زندگی هستی در جهان رمان بازتاب مسير زندگی سيمين در ميدان ادبيات
در هنگام انتشار رمان «جزيره سرگردانی» است .مرزهای ميدان ادبيات به خاطر شرايط جنگ و
سياستهای متعارض ميدان قدرت در سالهای اوليه پس از جنگ دچار ابهام شده است .در واقع
جهان ادبيات در اين سالها مانند جهان رمان دانشور پر از سرگردانی و تناقض است ،و
توليدكنندگاناش نيز مانند قهرمانان رمان وی سرگردان هستند .مسير زندگی سيمين در ميدان

ادبيات دهه شصت و هفتاد مسبوق به شرايط ميدان قدرت و ميدان ادبيات است ،چنانچه «جزيره
سرگردانی» محصول دورانی است كه ميدان ادبيات استقالل كافی ندارد و عناصری همچون
منتقدين ،آكادمیها ،نهادها و مجالت ادبی در آن چندان قابل مالحظه نيستند .در اين شرايط
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ميدان قدرت فراگير میشود و روند تمايزگرای مدرنيته نيز به كندی میگرايد .بنابراين سرگردانی
هستی در «جزيره سرگردانی» به سرگردانی سيمين دانشور در ميدان توليد ادبی بازمیگردد.
ساربان سرگردان
رمان «ساربان سرگردان» در سال  8411منتشر شد .اين رمان محصول دورانی است كه ميدان
قدرت تا حدودی استقالل ساير ميدانها و نهادها را به رسميت شناخته است .تجلی اين واقعه در
شعار توسعة سياسی محمد خاتمی ديده میشود .با رياست جمهوری محمد خاتمی در سال
 8431شعارهای قانونگرايی ،اصالحات ،توسعه سياسی ،گفتمان جامعه مدنی و مردمساالری
دينی بر پايه اصالحات سياسی در فضای ميدان قدرت مطرح گرديدند .خاتمی و همراهانش در
ميدان قدرت گفتمانی را تقرير كردند كه در آن يکدست بودن جامعه و وضعيت تکصدايی جايی
ندارند ،چرا كه حضور گرايشهای متفاوت با انديشههای مختلف باعث تقويت نظام و انقالب
میشود و تحمل رقيب نشانهای از رشد و توسعه سياسی است (تاجيک.)811:8433 ،
ويژگیهای ميدان قدرت در اين سالها به قرار زير است:


تاكيد بر قانون اساسی و قانونگرايی در حوزه قدرت؛



تاكيد بر مشاركت سياسی مردم؛



گسترش احزاب و شوراها؛



تقويت تشکالت و نهادهای جامعه مدنی؛



گسترش مطبوعات؛



شفافسازی فضای سياسی؛



تحکيم موقعيت پارلمان.

تمامی اين عوامل در جهت شفافيت ميدان قدرت و كوچکترشدن آن و نيز به رسميت
شناختن ميدانهای ديگر عمل میكند .بنابراين دو دهه پس از انقالب نهادهای اقتصادی و
سياسی ثبات بيشتری پيدا میكنند .اين رشد و ثبات در عرصه قدرت بر ساير حوزههای زندگی
اجتماعی تأثير میگذرد .مثالً عرصه مطبوعات و ادبيات به دليل توسعة فرهنگی شکوفا
میشوند ،و اهل قلم فرصت بيشتری برای بيان نظرات و مسائل و احساسات خود پيدا میكنند
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(ساسانیخواه .)811:8411 ،اواسط دهه هفتاد رشد و شکوفايی ميدان ادبيات بسيار چشمگير
میشود .سياستهای توسعهگرايانه دولت جديد در عرصة فرهنگ به تحکيم گفتمان
كثرتگرايی در فضای اجتماعی میانجامد و سايه روشن مرزهای ميدان ادبيات رفتهرفته هويدا
میشوند .با نزديک شدن به دهه هشتاد به دليل ادامه سياستهای فرهنگی دولت بر استقالل
ميدان ادبی افزوده میشود .تأسيس جوايز متعدد ادبی همچون گلشيری ،مهرگان ،منتقدان و
نويسندگان و راهاندازی مجالت تخصصی ادبی همچون بخارا ،و نيز گسترش فرهنگسراها و
برگزاری جلسات نقد ،و كارگاههای داستاننويسی نشان از تمايز دوباره مرزهای ميدان ادبيات
در اين سالها دارد.
با تکوين هر چه بيشتر ميدان ادبی قطبهای آن از هم تفکيک میشوند .به تدريج قطب
وابسته با توليد ادبيات عامهپسند بر اساس قواعد ميدان اقتصاد ،يعنی سود مالی بيشتر در بازار
كتاب ،راه خود را از قطب مستقل جدا میكند .از جمله نويسندگان اين ژانر میتوان به نسرين
ثامنی ،فهيمه رحيمی و مريم جعفری اشاره كرد ،با اين توضيح كه قريب به اتفاق اين
نويسندگان زن هستند كه در جای خود نيازمند تحقيق مستقلی است .اما در نقطة مقابل قطب
مستقل ميدان نيز در حال شکلگيری با قواعد و منازعات خود میباشد .در اواسط دهه هفتاد
نسل جديدی از نويسندگان اين قطب را نمايندگی میكنند .اين نويسندگان با تأكيد بيشتر بر
ارزشها و اخالق طبقه متوسط دغدغههای فردی اين گروه اجتماعی را در داستانهای خود
بيان میكنند .سبک اين نسل برای به تصوير كشيدن دغدغههای فردی نئورئاليسم است ،كه
واكنشی به رئاليسم جادويی دهه شصت به حساب میآيد .نئوراليسم نشان از تغيير در شيوه
ديدن زندگی دارد و نافی شيوه تثبيتشده نگاه به واقعيتهاست .در اين سبک نويسنده به
صورت غيرجانبدارانهای دربارة زندگی شهادت میدهد و نتيجهگيری را به جستوجوی ذهنی
خواننده وا میگذارد ،تا با خواندن داستان درباره وضعيتی كه زمينهساز رويدادها بوده بينديشد
و قضاوت كند .در اين داستانها غالباً فضای محدودی از زندگی خانوادگی تصوير میشود ،كه
در پس زمينهشان شهرهای بزرگ ،آپارتمانهای كوچک و تنهايیهای عميق وجود دارند.
همچنين در اينجا از زرق و برق داستانهای رئاليسم جادويی خبری نيست .حادثه يعنی همان
زندگی روزمره ،دوران كودكی ،عشق و تنهايی و مرگ كه از مضامين اصلی اين داستانها

33

سرگذشت سيمين دانشور در ميدان ادبي ايران

هستند (ميرعابدينی .)13:8433 ،از نويسندگان اين نسل میتوان به زويا پيرزاد ،شيوا
ارسطويی ،مصطفی مستور ،يعقوب يادعلی ،فريبا وفی ،و سپيده شاملو اشاره كرد .البته در ضمن
سرمايههای ادبی اين نسل جديد چندان چشمگير نيستند ،در نتيجه آثاری كه توليد میكنند
نيز ويژگی ادبيات ناب بورديو را ندارند .در عين حال ويژگیهای ادبيات عامهپسند هم به تمامی
در اين آثار ديده نمیشوند .نکته مهم در ميدان ادبيات اين سالها وجود دو جريان متعارض در
قطب مستقل آن است :جريان پيشروان قديم و جريان پيشروان جديد .پيشتازان جديد يا همان
نسل نو با بدعتگذاری خود پيشتازان كهنهكار همچون دانشور و دولت آبادی را پشت سر
میگذارند .بدين ترتيب روح جمعی و دغدغههای اجتماعی و كليتگرايی نسل قديم جايش را
به فردگرايی و مسائل پيش پا افتادة زندگی روزمره نسل جديد میدهد.
«ساربان سرگردان» محصول چنين دورانی است .در اين سالها دانشور متعلق به بخشی از
قطب مستقل است ،كه بدعتگذاران جديدِ قطبِ مستقل آنها را به حاشيه راندهاند .البته
سالخوردگی دانشور و نزول سرمايههای وی نيز در اين امر بیتأثير نبوده است .به خصوص
اينکه او ديگر تنها زن يکهتاز ميدان ادبی نيست ،زيرا از اواسط دهه هفتاد به بعد رشد روزافزون
نويسندگان زن در هر دو قطب ميدان ديده میشود.
با مرور مسير هستی در «ساربان سرگردان» ،و با توجه به موقعيت سيمين دانشور در ميدان
ادبيات در زمان انتشار اين رمان شباهتهای ساختاری موقعيت هستی و سيمين آشکار
میشود .در واقع موقعيت هستی در جهان رمان بازتوليد موقعيت سيمين در ميدان ادبی است.
هستی در «جزيره سرگردانی» بين دنيای مبارزه و زندگی شخصی سرگردان است و راه درست
را نمیداند .اما در رمان «ساربان سرگردان» از سرگردانی بيرون میآيد و زندگی شخصی و
خانوادگی را برمیگزيند .با مروری بر مسير زندگی ادبی دانشور در طول چندين دهه
نويسندگی شباهت ساختاری آن با مسير زندگی هستی روشن میشود .سيمين دانشور كه با
«ساربان سرگردان» دوباره توجه همگان را به خود جلب میكند ،نمیتواند نبض ميدان را،
همچون روزگار «سووشون» ،در دست بگيرد« .ساربان سرگردان» در دوره ای انتشار میيابد ،كه
دغدغههايی همچون عدالت ،برابری ،آزادی ،جامعه بیطبقه و آرمانهای بزرگ و متعالی جای
خود را به فرديت و آدمهای معمولی با آرزوهای كوچک دادهاند .بنابراين «ساربان سرگردان» به
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احترام بانوی سالخورده ادب پارسی ،نخستين رماننويس زن تاريخ ادبيات ايران ،در ميدان ادبی
مطرح میگردد .هرچند او ديگر نمیتواند موقعيت بیهمتای خود در زمان انتشار «سووشون»
در قطب مستقل ميدان ادبی را تکرار كند« .جزيره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» از سر
دلزدگی نوشته شدهاند و بر اعتبار سيمين دانشور در ميدان ادبيات نمیافزايند .در حقيقت
«جزيره سرگردانی» مقدمهای است ،برای خروج نويسنده از قلب ميدان ادبی كه با انتشار
«ساربان سرگردان» قطعيت میيابد.
ترسیم میدان ادبیات از سال  8431تا 8411
موافق نظر بورديو ميدان از دو قطب وابسته و مستقل تشکيل میگردد .ساختار ميدان توليد
ادبی در ايران نيز در اين دوره تاريخی ( )8431-8411متأثر از اصول رتبهبندی مستقل و
وابسته است كه در ادامه به توضيح آن پرداخته خواهد شد .در اواسط دهه چهل ميدان ادبيات
ايران پس از گذراندن دوره اختناق و سركوب و آغاز برنامههای توسعه دوباره مرزهای خويش را
بازمیيابد .در اين سالها قطب مستقل متعلق به نويسندگان نسل جديد از جمله جالل آل
احمد ،محمود دولتآبادی ،سيمين دانشور ،غالمحسين ساعدی و ديگرانی هم رديف آنها
میگردد كه با ايجاد جنبش رئاليسم اجتماعی مستقل و با پايبندی به اصلیترين قاعده ميدان
يعنی اصل بیطرفی سعی در وضع قوانين مستقالنهای برای ميدان ادبيات دارند.
بخش حاشيهای ميدان نيز با رواج نوع جديدی از ادبيات پاورقی كه به صورت داستانهای
پليسی و جنايی در آمده است به حيات خويش ادامه میدهد .بنابراين منازعه اصلی در ميدان
ادبيات در اين دوره ميان ادبيات پاورقی با توليد انبوه در حاشيه ميدان و ادبيات اجتماعی
مستقل در قطب مركزی ميدان میباشد  .قاعده ميدان در اين دوره كه توسط قطب مستقل
ميدان ترويج میگردد ،پايبندی به سبک رئاليسم اجتماعی مستقل است.
بعد از وقوع انقالب اسالمی ،شروع جنگ ،توقف نوسازی و گسترش حوزه نفوذ دولت به خاطر
شرايط جنگی مرزهای ميدان ادبيات تا حدود زيادی محو میشوند .در چنين شرايطی به سختی
میتوان مرزهای قطب مستقل و وابسته ميدان را به روشنی شناسايی كرد و بر اساس قواعد ميدان
ادبيات نويسندگان هر قطب را نشان داد .به طور كلی ميدان ادبيات و حتی فضای كلی جامعه در
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اين دوران با سرگردانی و نيز نوعی سکوت مواجه است .با دور شدن تدريجی از فضای جنگ و
رسيدن به اواسط دهه هفتاد ميدان ادبيات به شکوفايی بيشتری دست میيابد .همسو با سياستهای
فرهنگی دولت در اواسط دهة هفتاد و كاهش نظارت ميدان قدرت بر ساير ميدانها ،فضای اجتماعی
شکلگيری دوباره مرزهای ميدان ادبيات را تجربه میكند .بر همين منوال دهه هشتاد فرا میرسد
كه در آن به استقالل ميدان بازهم افزوده میشود .اين سالها شاهد شکلگيری قطب وابستهای
است كه بر اساس قواعد ميدان اقتصاد ،يعنی سود مالی بيشتر ،میتواند بازار فروش كتاب را در
اختيار خود بگيرد .اما همچنان كه قطب وابسته در حال فعاليت و تقويت خويش است ،قطب
مستقل ميدان نيز در حال شکلگيری بر اساس قواعد و منازعات داخلی خود میباشد .نسل جديدی
از نويسندگان جوان نوشتن از تجربيات شخصی خويش را آغاز میكنند و به تدريج با ورودشان به
عرصه ادبيات نبض اين ميدان را در دست میگيرند ،تا جايی كه تا حد ممکن به قطب مستقل
نزديک و حتی قواعد خويش را بر ساير گروههای ميدان تحميل میكنند .نکته مهم در بارهی ميدان
ادبيات اين سالها وجود دو جريان در قطب مستقل آن است :جريان موسوم به پيشروان قديم و
جريان نسل پيشرو جديد .اين پيشتازان جديد با بدعتگزاری و پشت سرگذاشتن پيشتازان قديمی
همچون دانشور و دولتآبادی ،كه همچنان میتوان روح جمعی و دغدغههای اجتماعی و كليتگرايی را
در رمانها و داستانهايشان مشاهده كرد ،نگاه تازه خود به زندگی و سبک ديگری از داستاننويسی را
به همراه میآورند ،به نحوی كه نسل قديمیتر مجبور میشود به تدريج جای خود را در قطب
تعيينكننده ادبی به نسل جديدتر واگذار كند.
نتیجهگیری
جايگاه سيمين دانشور به عنوان يکی از اولين نويسندگان زن در ميدان ادبيات ايران از زمان
انتشار اولين رماناش تا آخرين رمان او ،و چگونگی خط سير موقعيتها و مواضع نويسنده در
اين ميدان از مسائل اصلی پژوهش حاضر بودند .در واقع سؤال اصلی اين بود كه خط سير
موقعيتها و مواضعی كه دانشور به عنوان يک نويسنده زن در وضعيتهای متوالی ميدان ادبی،
يکی پس از ديگری ،از زمان انتشار نخستين رمان« ،سووشون» ،تا زمان انتشار آخرين رمان،
«ساربان سرگردان» ،پشت سر گذاشته چگونه بوده است؟
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با استفاده از رويکرد بورديو میتوان در رابطه با مسير سيمين دانشور در ميدان توليد ادبی
ايران گفت كه «سووشون» محصول منش گرانقدر نويسنده و موقعيت او در ميدان ادبيات
دهه چهل است .موقعيتی كه در «جزيره سرگردانی» به دليل تيرگی مرزهای ميدان و ضعف
نسبی سرمايههای نويسنده ديگر تکرار نمیشود« .ساربان سرگردان» نيز محصول دورهای است
كه نويسنده در ميدان ادبيات به تدريج جای خود را در مركز به نو يسندگان پيشرو نسل بعد از
جمله فريبا وفی ،زويا پيرزاد و نويسندگان بسيار جوان تر با سبک جديدشان میدهد .بنابراين
رمانهای دوگانة «جزيره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» نمیتوانند او را به جايگاه برترش ،به
عنوان نويسندة آوانگارد دهه چهل ،بازگردانند .به نظر بسياری از منتقدان اين دو رمان بيشتر
به آثاری شباهت دارند كه به مقتضای روزگار نگارش يافتهاند و در البالی آنها میتوان
وابستگی ميدان توليد ادبی به ميدانهای ديگر را مشاهده كرد .در حقيقت زندگی ادبی سيمين
دانشور انعکاس شرايط تاريخی ميدان توليد ادبی در آينة منش او به عنوان يک نويسنده است.
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