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Abstract
In wandering island and wandering cameleer ,simin daneshvar confronts the audience with a
discourse in which "action "is subjected to unusual circumstances. In this situation ,the actor is always
confronted with feelings such as anxiety ,wandering ,fear ,challenging himself ,insecurity ,escaping
the past and feeling insecure and rejecting one situation into another. For him every situation is a
semantic hole that requires a jump energy to pass through. In such a situation ,the actor loses the
power of any action and becomes an emotional subject that wanders between too states of staying
and not staying ,becoming and not being. In this essay examines the existential conditions of the two
wandering island novels and the wandering cameleer in order to find out what factors interfere with
the process of action and passage into the existential state. In this descriptive-analytical study, this
research has been attemped with regard to Griemas and tarasti’s theories, we examine the signs and
functions of wandering, the conditions of meaning production in the wandering island and wandering
cameleer and shows how wandering through the negative- assertion process causes the novel’s first
character to break from his personal ‘I’. The result of this rupture is self-recovery and abstract
congnition of oneself and those around oneself, and this cognition causes the first character of the
story to be in a positive state, which is self-knowledge and domination, and the ‘I’ realizes and
transcends the unit of its existence.
Keyword: Negative-Assertion system ,Semiotics ,Semantic hole, Wandering, Wandering island,
Wandering cameleer.
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تحلیل نشانههای اضطراب و ترس در دو رمان «جزیرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان»
بر اساس نظریات گریماس و تاراستی
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گلنار2

چکیده
سيمين دانشور در جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان ،مخاطب را با وضعيتی گفتمانی مواجه میکند که در آن «کنش» دچار شرايط
شده است .در اين حالت ،کنشگر همواره با احساساتی چون اضطراب ،سرگردانی ،ترس ،چالش با خود ،نداشتن اطمينان ،فرار از گذشته
و احساس ناامنی روبرو میشود و نفی يک وضعيت او را وارد وضعيتی ديگر میکند .هر وضعيت برای او در حکم يک چالة معنايی
است که عبور از آن به انرژی جهشی نيازمند است .در چنين وضعيتی ،کنشگر توان هر کنشی را از دست میدهد و در وضعيت ناپايدار
ماندن و نماندن ،شدن و نشدن سرگردان است .در اين پژوهش کوشش شده است از منظر نشانهمعناشناسی و با توجه به نظريات
گريماس و اييرو تاراستی به بررسی نشانهها و کارکردهای سرگردانی در دو رمان جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان پرداخته شود تا
نشان دهد که چگونه سرگردانی از طريق فرايند سلبی -ايجابی سبب گسست شخصيت اول داستان از «من» شخصیاش میشود .نتيجة
عبور از اين گسست ،بازيابی خود و شناخت انتزاعی از خود و اطرافيان است و اين شناخت سبب میشود شخصيت اول داستان در يک
وضعيت ايجابی که همان معرفت و تسلط بر خود است ،قرار گيرد و «من» واحد وجود خود را دريابد و استعال يابد.
کلیدواژهها :جزيرۀ سرگردانی ،چالههای معنايی ،ساربان سرگردان ،نظام سلبی-ايجابی ،نشانه-معناشناسی.

 .1دانشيار زبان و ادبيات فارسی ،دانشکده ادبيات و زبانهای خارجی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران( .نويسندۀ مسئول)
Ahmad.zakeri94@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی ،دانشکده ادبيات و زبانهای خارجی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ايران.
تاريخ ارسال1400/2/5 :

تاريخ پذيرش1400/4/12 :

 /96تحليل نشانههای اضطراب و ترس در دو رمان «جزيرۀ سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بر اساس نظريات گريماس و تاراستی  /احمد ذاکری و همکار

.1مقدمه
در رمانهای مدرن و پست مدرن ديگر نمیتوان به تنهايی با رويکردی سنتی به تحليل و بررسی نشانههای ادب غنايی
پرداخت؛ زيرا ديگر نه نشانه بهتنهايی می تواند کارايی داشته باشد و نه معنا بدون آن« .هر نشانه در تعامل ،چالش ،تبانی،
پذيرش ،طرد ،تناقض ،تقابل ،همسويی ،همگونی با نشانههای ديگر ،حرکتی فرايندی را رقم میزند که اين حرکت خود راهی
است به سوی توليد معنا» (شعيری.)1:1396 ،
اولين بار گريماس ) )Greimasدر سطح سوم نظريات نشانهمعناشناسی ) )semioticsخود ،نشانهمعناشناسی پساساختارگرا
را مطرح نمود و بيان کرد که از ديدگاه نشانهمعناشناسی بُوَشی ) ،(existential systemسوژه ) (subjectبدون آن که برنامهای
داشته باشد ،خود را در مقابل دنيايی میيابد که همة حواس او را درگير میکند و معنا درست آن جايی رخ میدهد که انتظار
آن نمیرود .نظام بوشی در مقابل نظام کنشی قرار میگيرد .در نظام بوشی رابطة سوژه با جهان عوض میشود و ديگر مانند
نگاه ساختاری ،سوژه نگاه بيرونی ندارد و به دنبال تصاحب ابژههای بيرونی نيست .بنابراين ديگر کنش در مرکز توجه قرار
ندارد .در آثار مدرن و پست مدرن ،رابطة سوژه با هستی ،رابطهای درونی و تعاملی است .دغدغة اصلی سوژه به بودن خود
معنا دادن و گريختن از تهی شدن است .نظام بوشی نظامی است که در آن محور اصلی توليد معنا با توجه به «من بُوَش دارم،
پس هستم» ،تعريف میشود .جنس نظام بوشی ،سلبی -ايجابی ( (negative assertionاست و با حضور هستیشناختی بوش
پيوند خورده است» (همان .)165:1395 ،در اين نظريه وجوه پنهان و ترديدآميز چيزها اهميت میيابد؛ زيرا معنا در آن نهفته
است و «سوژه بايد با تالشی پديداری به آن دست يابد و اين تالش پديداری با ترديد در اصل بودن و يا اصل نبودن چيزها
کسب میگردد .بايد از صورت های موجود عبور کرد و به آنچه که پنهان در ژرفای چيزهاست ،دست يافت» (گريماس،
 .)35:1389پس از گريماس ،اييروتاراستی ) (E.tarastiجدیترين الگو را در اين زمينه مطرح کرد و به مطالعة نشانهها ،ارزش
درونی آنها و حرکتشان در نظامهای بوشی پرداخت و مفاهيمی چون دازاين ) )designو استعال ) )transcendenceرا وارد
حوزۀ نشانهمعناشناسی کرد.
«در نظرية گريماس در باب نظام بوشی ،کنشگری خشنود است که ابژۀ ارزشی را در اختيار دارد و همان کنشگر وقتی
که از ابژۀ ارزشی دور باشد ،در حالت ناخشنودی به سر میبرد»( .شعيری و کريمینژاد)33:1391 ،؛ در نتيجه دچار احساس
اضطراب و سرگردانی می شود و درصدد پيدا کردن ابژۀ خشنود کنندۀ ديگر بر میآيد و در اين مسير تجربههای جديدی را
کسب میکند تا به موقعيت ايجاب دست يابد.
در ادامة نظرية گريماس ،اييرو تاراستی نظرية او را ارتقا بخشيد و با طرح دو وضعيت سلب و ايجاب ( (negative

 assertionدر نظام های بوشی ،به تبيين آن نظام پرداخت .در نظرية تاراستی بر خالف نظام کنشی که دارای برنامهای از پيش
تعيين شده است ،کنشگر با يک وضعيت تالطمی مواجه است و حوادث يشبينینشده را تجربه میکند که تنها راه رهايی از
آن خويشتنداری و خودسازی و خوديابی است.
 .1.1بیان مسأله
جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان ،دنيای سرگردان معاصر است و دانشور در اين اثر ،پيچيدگی روانی مردم ايران را به
تصوير میکشد .در رمانهای او ،نه صرف رويدادها و عاقبت شخصيتها ،بلکه ميل به جنبة ناپيدای واقعيتها و ماهيت
وجودشناسانة شخصيتهاست که ما را به ادامة خواندن عالقهمند میکند.
در اين مقاله با ديدگاهی نشانهمعناشناسی به تحليل و بررسی نشانههای سرگردانی و شرايط بوشی دو رمان جزيرۀ
سرگردانی و ساربان سرگردان پرداخته شده است تا نشان دهيم که چگونه میتوان سرگردانی و مؤلفههای ديگر ادبيات غنايی
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را بر اساس ديدگاه نشانه معناشناسی مورد تحليل و بررسی قرار داد .همچنين نشان دهيم که فرايند سلبی -ايجابی در نظام
نشانهمعناشناسی چگونه سبب برونرفت از سرگردانی و استعالی شخصيت میشود.
 .2.1پیشینة پژوهش
مطالعات گفتمان از ديدگاه نشانهمعناشناسی به خوبی جای خود را بين پژوهشهای امروز يافته است .تاکنون چند کتاب
و مقالة ارزشمند در اين زمينه تأليف شده است که نگارندگان آن به تحليل و تبيين شرايط نظامهای گفتمانی از جمله نظام
بوشی و شرايط توليد معنا در اين گونه نظامها پرداختهاند .از جملة اين کتابها میتوان به کتاب نشانهمعناشناسی ادبيات
( ) 1395اشاره کرد که حميدرضا شعيری در آن پس از معرفی انواع نظامهای گفتمانی به تحليل نظام بوشی داستان «روز اول
قبر» صادق چوبک پرداخته است .همچنين در کتاب نشانهشناسی و نقد ادبی داستانی معاصر ( :)2نقد و بررسی آثار صادق
چوبک و سيمين دانشور به کوشش ليال صادقی ( )1392که مجموعه مقاالت نقد ادبی -هنری هستند ،مقالهای با عنوان« :نظام
نشانه معناشناختی مسخشدگی در گفتمان بوشی انتری که لوطیاش مرده بود» ( )1392به بررسی شرايط و مراحل توليد نظام
بوشی در اين داستان پرداخته است .در زمينة مقاالت نيز احمد پاکتچی و حميدرضا شعيری و هادی راهنما ( )1394در مقالة
«تحليل فرايندهای گفتمانی در سورۀ «قارعه» ،با تکيه بر نشانهشناسی تنشی» ،نمودهای فرايند گفتمان تنشی را در اين سوره
بررسی کردهاند .در مقالة «تعارض شخصيتهای جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان از منظر نشانهشناسی اجتماعی» ()1394
ابراهيم سليمی کوچی و فاطمه سکوت جهرمی به بررسی ناهمگونی شخصيت های دو رمان و پيامد آن از منظر اجتماعی
پرداختهاند .همچنين حميدرضا شعيری ،عصمت اسماعيلی و ابراهيم کنعانی ( )1392در مقالة «تحليل نشانه معناشناختی شعر
باران» از ديدگاه نشانهمعناشناختی شوشی و بعد حسی -ادراکی گفتمان به تبيين معنا پرداختهاند.
 .3.1ضرورت و اهمیت تحقیق
سيمين دانشور نخستين زن داستاننويس ،در قلمرو داستان های نوين فارسی ايرانی بعد از انقالب مشروطيت است که به
نسل اول داستاننويسان تعلق دارد .توانايی خارقالعادۀ اين نويسندۀ برجسته برای ايجاد تحول در سبک داستاننويسیاش ،از
جمله ويژگیهای منحصربهفرد اوست .کمتر نويسندهای را میتوان مثال آورد که تا اين حد با جريانهای جديد در
داستاننويسی همسو شده باشد .رمز جاودانگی دانشور ،در همين پويايی سبکی او نهفته است.
در مورد رمانهای سيمين دانشور تاکنون پژوهشهای بسياری در ابعاد فمينيستی ،مدرنيستی و پستمدرنيستی ،اجتماعی
و سياسی و ...صورت گرفته است ،ولی پژوهشی مبنی بر تحليل نشانه معناشناختی دو رمان جزيرۀ سرگردانی و ساربان
سرگردان انجام نگرفته است .هدف از اين مقاله بررسی نشانه ها و کارکردهای نظام بوشی و شرايط توليد معنا در دو رمان
جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان است تا نشان دهد که چگونه سرگردانی از طريق فرايند سلبی -ايجابی سبب توليد معنا
میشود .از اين نظر مقالة حاضر پژوهشی نو و بايسته به نظر میآيد.
 .2بحث
 .1.2خالصه داستان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان
شخصيت اصلی داستان دختری روشنفکر و تحصيلکردۀ بيستوشش ساله به نام هستی است که سالها پيش ،پدرش را
از دست داده و با برادرش و مادربزرگش زندگی می کند .به گفتة توران پدرش در راه مصدق شهيد شده است .مادر هستی
بعد از کشته شدن شوهرش ،با مردی به نام احمد گنجور ازدواج کرده است .در جلد اول میبينيم که هستی به مراد که مهندس
معماری است عالقهمند است ،اما مراد فعاليتهای سياسی میکند و با وجود عالقه به هستی راضی به ازدواج نمیشود .هستی
به واسطة مادرش با سليم آشنا میشود .سليم نيز فعاليت سياسی میکند .او رابط بين روحانيان و روشنفکران است و در واقع
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مسائل پشت پرده را ساماندهی میکند .هستی بهتدريج به او عالقهمند میشود ،ولی همچنان دل درگرو عشق مراد دارد.
بههرحال با سرباز زدن مراد از ازدواج ،هستی بهصورت شرعی و نه عرفی با سليم ازدواج میکند.
به خاطر فعاليت های سياسی مراد و ارتباط او با هستی ،هستی بهوسيلة نيروی ساواک دستگير و زندانی میشود .طی
حوادثی ديگر ،مراد خود را معرفی می کند .سليم بعد از شنيدن خبر دروغين ازدواج هستی با فرهاد ،تعادل روحیاش را از
دست میدهد و اختيار زندگیاش را به دست مادر و خواهرش میسپارد .آنها نيز يکی از بستگان دورشان را به نام نيکو به
ازدواج سليم درمیآورند.
هستی و مراد به جزيرۀ سرگردانی تبعيد میشوند و چيزی جز مرگ ،انتظار آنها را نمیکشد ،اما در اوج نااميدی شخصيتی
به نام «سر ادوارد» با وساطت احمد گنجور ،به کمک آنها میآيد و ساربانی را برای نجات آنها میفرستد .هستی از سليم طالق
میگيرد .اين حوادث با وقايع دورۀ انقالب همزمان میشود .داستان با تصميم مراد مبنی بر اعزامش به جبهه پايان میپذيرد.
 .2.2تحلیل نشانه-معناشناختی دو رمان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان
طبق نظرية نشانه معناشناسی بوشی گريماس و تاراستی ،قهرمان موقعيتی را که در آن احساس خأل و نقصان میکند ،به
علت نارضايتی از شرايطش ،نفی میکند تا پس از انجام يک جهش به موقعيت بعدی راه يابد .اين نفی و سلب موقعيت ،تا
آنجا ادامه می يابد که قهرمان با کسب تجربيات جديد در يک حرکت استعاليی به وضعيت ايجاب دست يابد« .قهرمان،
موقعيتی را که حال در آن قرار دارد متفاوت میيابد .بسياری از ابژهها معنای قبلی خود را از دست داده و معنايی جديد
يافتهاند ،اما آنهايی که معنای خود را حفظ کرده اند و با توجه به تجربة جديد قهرمان و تفاوت موقعيت و بر اساس تجربة
بوشی ،محتوای خود را بازسازی و غنی نمودهاند» (شعيری )127:1395 ،بهبيان ديگر به استعال دستيافتهاند.
با توجه به بررسی روابط هستی و مراد-که بر اساس عشق است -و روابط هستی و سليم-که بر اساس مصلحت و عقل
است -برای تبيين نظام بوشی طبق نظرية گريماس ،تقابل عشق و عقل را که اساس و چکيدۀ رمان است در نظر میگيريم:
کنشگر ابژۀ خشنودکننده را از دست
میدهد.

هستی ،ابژۀ خشنودکننده را که ازدواج با مراد است ،از دست میدهد.

کنشگر در صدد یافتن ابژۀ

هستی با ازدواج با سليم ،درصدد پيدا کردن ابژۀ خشنودکننده که آرامش است،

خشنودکنندۀ دیگر برمیآید.

برمیآيد.

کنشگر پس از ناکامی از ابژۀ

هستی متوجه میشود که سليم آن ابژۀ خشنودکنندهای که او را به آرامش

خشنودکنندۀ دوم ،به موقعیت ابتدایی

برساند ،نبوده است؛ در نتيجه از او جدا میشود و به موقعيت اول خود ،که

خود در جهت استعالی شخصیت بر

عشق به مراد است دست میيابد؛ با اين تفاوت که در طی يک فرايند شناختی

میگردد.

روح او ارتقا يافته ،به وضعيت ايجاب دست میيابد.

نتيجه می گيريم که سير حرکت قهرمان در اين دو رمان برخالف نظامهای گفتمانی کنشی دارای هيچگونه برنامة منطقی
نيست و در اين گفتمان با يک نظام تالطمی مواجهيم .در اين رمان و ديگر رمانهای مدرن با زندگی در جامعة مدرنی روبرو
هستيم که حوادثی پيشبينینشده سر راه قهرمان قرار میگيرد و راز پيروزی انسان در خويشتنداری و خودسازی و خوديابی
است .میتوان سير حرکت تالطمی هستی را طبق مراحل منطقی تاراستی بهصورت زير بيان کرد:
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مرحلة نفی یا دور شدن از

در اين مرحله هستی به علت باال رفتن سن ازدواجش و جواب رد دادن مراد به

دازاین

درخواست هستی ،مجبور میشود از موقعيت خود که عشق مراد است ،دور شود.

مرحلة پذیرش نیستی

هستی با جواب مثبت به خواستگاری سليم ،ازآنچه که هست فاصله میگيرد و تمام
عقايد مذهبی و سياسی سليم يعنی آنچه را که نيست میپذيرد.

مرحلة بازگشت از نیستی به

در اين مرحله وقتیکه هستی ،سليم را متناقض با حرفهايش میبيند ،از او دلخور

دازاین (رهاکردن نیستی)

و رنجيده میشود و از او طالق میگيرد.

مرحلة ایجاب و پذیرش دازاین

هستی پس از طالق از سليم ،عشق مراد را در وجود خود احساس میکند و منتظر
خواستگاری اوست .در حقيقت او دوباره به موقعيت خود برگشته است.
در اين مرحله ،هستی در سعی و تالش است که روح خود را جال دهد و به

مرحلة نزدیک شدن به دازاین در

شناخت خود دست يابد .بااينکه هستی به موقعيت اول برمیگردد ولی تبديل به

مسیر استعال

هستی ديگری شده است ،روح او ارتقا يافته و از سرگردانی رها شده و به آرامش
دستيافته است.

وضعيت سلبی
حضور

دازاین
()2

دازاین
()1

عقل

عشق

وضعيت ايجابی حضور در جهت استعال
شکل ( :)1وضعیت سلبی و ایجابی حضور

 .3.2شرایط نشانه-معناشناسی نظام بوشی در جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان
از آنجاکه در نظام بوشی ،کنشگر درصدد معنا دادن به «خود» است و «بودن» مرکز و نقطة عطف اين نظام است ،همواره
با ترديد ،نفی ،ترس ،گسست ،اضطراب حضور ،تغيير ناگهانی و سرگردانی در چالش و تعامل است .شرايط نشانه-معناشناختی
نظام بوشی عبارتند از« :پرتاب پیدرپی در چاله های معنايی ،سرگردانی و عدم وضعيت ايجابی پايدار ،فرار از گذشته و سقوط
در چالة معنايی حال ،جريان پی درپی سلب و ترديدهای مداوم ،تالش در جهت ترميم زخمهای گذشته و باز شدن زخمهای
جديد ،چالش پیدرپی خود با خود ،ترس و اضطراب» (شعيری.)145:1395 ،
اينک به شرح و تحليل هر يک از اين شرايط در دو رمان جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان میپردازيم.
 .1.3.2پرتاب پیدرپی در چالههای معنایی
در دو رمان جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان ،اولين چالة معنايی که هستی گرفتار آن است ،عشق است .به اين صورت
که درحالی که عاشق مراد است با شنيدن جواب منفی مراد برای ازدواج ،در وضعيتی انفعالی قرار میگيرد و به سليم روی
میآورد.
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چالة معنايی ديگر ،فقر است .میتوان گفت يکی از انگيزههای ازدواج با سليم ،انگيزۀ مادی است« .اگر زن سليم میشد
میتوانست با پول بادآوردۀ خانوادۀ فرخی ،دست کم آرزوی ازل و ابد برادرش شاهين را بربياورد و او را راهی آمريکا کند»
(دانشور.)24:1395،
چالة معنايی بعدی ،چالة عقيدتیست و اين سرگردانی در رويارويی با سليم بيشتر بروز میکند .بهطوریکه هنگامیکه مراد
می فهمد که هستی قصد ازدواج با سليم را دارد ،پذيرفتن شرايط سليم را از طرف هستی مورد تمسخر قرار میدهد:
«گفت :برای کی خودت را اينطور ساختهای؟ هستی جوابی نداد .میخواست رو به تلوارۀ وسطی حوضخانه راه بيفتد که
مراد امر و نهی کرد ... :دم در کفش هايت را بکن .تو اينک در سرزمين مقدس مقر سليم هستی» (همان )316 :و در ادامه
میگويد« :اگر به اين حد وابستة مذهب نبود ،شوهر خوبی برای تو از آب درمیآمد» (همان.)317 :
چالة معنايی ديگری که هستی در جلد اول رمان با آن دستوپنجه نرم میکند ،چالة معنايی سياسی است .هستی فردی
هنرمند است که در مجاورت مراد بهطور ناخواسته وارد جريانات سياسی میشود .
مراد پس از لو رفتنش ،از هستی می خواهد که برای آخرين بار به او لطفی کند و به خانة تيمیاش برود و از خانم ويکی
شکوهی سراغ فرزانه را بگيرد و اگر آنجا نبود به زندان قصر برود .همين مسئوليت و تعهد ،نيروی محرکی است برای اينکه
هستی را از وضعيت ايجابی خارج کند و او را در وضعيت سرگردانی قرار دهد و سرانجام بهعنوان يک فعال سياسی دستگير
میشود .با دستگيری هستی ،مراد هم خودش را لو میدهد« .مراد رفته خودش را معرفی کرده .هستی را گرفتهاند» (همان:
.)15
میتوانيم فرايند حضور چالشی سوژه را به اين صورت در نظام بوشی در نمودار زير مشاهده کنيم:

تالش
هستی

عشق
هستی به

مراد

برای رهايی
از فقر

ازدواج با

تبعید به

سليم

جزیره

سرگردانی

زندانی

سياسی و

شدن هستی

بازگشت
به هنر
جدا شدن

عشق و
ازدواج با
مراد

از سليم

مذهبی

شکل ( :)2خط سير دازاينی حرکت سوژه

خط سير دازاينی حرکت هستی ،حرکتی دورانی است که در مسير دورانی خود با چالههای معنايی زيادی مواجه میشود.
 .2.3.2سرگردانی و عدم وضعیت ایجابی پایدار
بنماية دو رمان ،سرگردانی است و اين سرگردانی در تمام شخصيتهای دو رمان به چشم میخورد .اينک به شرح و بسط
انواع سرگردانی که ويژگی مهم نظام بوشی است ،میپردازيم:
 .1.2.3.2تکرار واژگانی و مفهومی
واژگان ،نقش بسيار مهمی در انسجام بخشيدن به متن دارند .انتخاب واژگان مناسب که باعث تقويت درونماية رمان شود،
خواننده را با سرعت بيشتری به سمت معنا هدايت میکند« .اين نکته که تکرار واحدهای معنايی يکسان ،زايندۀ معنايی مشابه
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در واحدهای بعدی هستند ،نشان می دهد که برای فهم معنای متن بايد به ساختار واحدهای معنايی دقت کرد»
(احمدی.)165:1392،
در دو رمان جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان ،سيمين دانشور با مهارت بسياری توانسته است با انتخاب کلمات و
عبارات و توصيفات مناسب ،درونماية رمان را که سرگردانی است ،قوّت بخشد و خواننده را با سرگردانی شخصيتهای
داستان و يا بهتر بگوييم سرگردانی انسان معاصر همسو و همجهت سازد .اينک به بيان نمونههايی از تکرار واژگانی و مفهومی
«سرگردانی» میپردازيم.
هنگامیکه هستی با سليم سوار بر ماشين از چهارراه مخبرالدوله میگذرند ،هستی به سليم میگويد« :اين چهارراه ميان
ميدان و چهارراه سرگردان است نه اين است و نه آن» (دانشور )38 :1395 ،و هنگامیکه به ميدان حسنآباد میرسند هستی
دوباره همان حرف را تکرار میکند« .اينيکی هم ميان ميدان و چهارراه سرگردان است» (همان.)39 :
در نمونة مذکور سرگردانی ميان ميدان و چهارراه و بيان آن توسط هستی میتواند نشانة سرگردانی هستی بين دو انتخاب
خود يعنی مراد و سليم باشد.
تصوير ديگر دربارۀ سرگردانی ،در مورد سيمين در دفتر گروه دانشگاه است.
«دفتر گروه ،هماتاق شوراست ،هم دفتر منشی و نام نويسی و هم ناهارخوری منشی و دوستانش ،هم استراحتگاه استادان
و هم جای راهنمايی يا چک وچانه زدن دانشجويان و استادان بر سر نمره .سرگردان ميان اينهمه مأموريت» (همان.)49 :
در نمونة باال عالوه بر ذکر واژۀ سرگردانی ،توصيف وض عيت دفتر گروه و هرج و مرج موجود در آن به تنهايی گويای
سرگردانی است.
در فصل هشتم نيز در صحبت هستی با نابرادریاش ـ بيژن ـ وصف سرگردانی مردم از زبان هستی قابلتأمل است .هستی
میگويد:
«تهران يک شهر خاکستری يا قهوهای است .شبيه کتابخانهای است پر از کتابهای پراکندۀ فهرست نشده .نه فهرست
الفبايی دارد و نه فهرست موضوعی .در اين کتابخانة گل وگشاد از صور قبيحه و الفيه شلفيه و عاق والدين و امير ارسالن
گرفته تا کتاب های فلسفی و عرفانی و ديوان حافظ و مولوی و قرآن کريم ريخته شده .می گويد شهر مرکزيت ندارد .هيچ
چيزيش جای خودش نيست» (همان.)172 :
در نمونة باال عبارات «کتابهای پراکنده»« ،گلوگشاد» همچنين ذکر نام کتابها با مفاهيم متضاد و همچنين به کار بردن
افعال منفی و حرف منفی «شده»« ،نه»« ،ندارد»« ،نيست» همگی القاکنندۀ سرگردانی به مخاطب است.
در ادامة گفتگوی هستی و بيژن ،اين سرگردانی مفهومی ،حتی در نحوۀ رانندگی بيژن نيز جلوهگر میشود« :بيژن به راهنمايی
هستی به يک خيابان فرعی به موازات تپه پيچيد .باال رفت ،پايين آمد ،عقب زد ،جلو رفت ،به راست ،به چپ ،مستقيم ،پيچ،
پيچدرپيچ ،سرازيری ،سربااليی ،عاقبت توقف کرد .دست روی فرمان ماشين زد و گفت :حاال بهکلی گم شديم» (همان.)173 :
نمونة مذکور توصيفی بسيار موفق از مفهوم سرگردانی در رمان جزيرۀ سرگردانی است .دانشور با آوردن جمالت کوتاه
بدون فعل و آوردن واژگان متضاد باال و پايين ،عقب و جلو ،چپ و راست ،مستقيم و پيچ ،و در نهايت پيچدرپيچ به شايستگی
توانسته است مفهوم سرگردانی را به مخاطب القا کند.
اما در رمان ساربان سرگردان عالوه بر کاربرد واژگان مناسب برای تسرّی سرگردانی به مخاطب ،دانشور به نحوی بسيار
ماهرانه با برهم زدن نظم توالی زمانی رويدادها ،مضمون سرگردانی را برای خواننده برجسته میکند .شروع رمان با ذهنيت
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مرکزی سليم است « :سليم فرخی گيج شد .هر قدمی که برای يافتن هستی ،برای نجاتش ،برای پيدا کردن سرنخی در
جستوجوی شخصيت او برمیداشت ،گيجترش میکرد» (دانشور.)7 :1380 ،
«جستوجوهای سليم به آخورهای ديگر هم منتهی میشد و همين بود که شمال و جنوب و مشرق و مغرب ذهنش درهم
ريخت» (همان).
«نمیدانست کی کی هست و کی کی نيست و کدام آدمبزرگی در موارد بحرانی بچه میشود؟ پس نمیتوانست بگويد
بايستی چنين کرد يا چنان کرد» (همان.)20 :
همانگونه که از نمونههای باال پيداست ،پرسشهای مطرح شده از ذهنيت سليم و تکگويیهای او نشان از سرگردانی و
آشفتگی او دارد و نشان می دهد که آرامش و طمأنينة ظاهری او پوچ و توخالی بوده است و سليم که قرار بود آشفتگی و
سرگردانی هستی را فوت کند ،اکنون خود نمیدانست بايد چهکار کند.
 .2.2.3.2سرگردانی در گزینش نوع زندگی
هستی زندگی انسانهايی مانند مادر خود را توخالی میداند ولی گاه جذب آن میشود« :آيا دنيای مادرش درهايی را به
روی او می گشود که در زندگی او با مادربزرگ ،امکان دسترسی و گشايش چنان درهايی نبود؟» (دانشور .)17:1395 ،از طرفی
مراد به دليل مبارزات خود ،هستی را به رفتارهايی بنيادستيزانه مانند ترک خانواده ترغيب میکرد« :اگر میخواهی اصالت داشته
باشی ،بايد به مادرت پشت کنی و از آن طبقة ابله دربيايی» (همان)17 :؛ در نتيجه هستی بين مادرش و مراد سرگردان است.
 .3.2.3.2سرگردانی سیاسی
هستی دانشجوی رشتة هنر است و بيش از آنکه سياسی باشد ،هنرمند و نقاش است ،ولی تحت تأثير مراد و سليم دچار
سرگردانی شده است .هنگامیکه سليم نظر سياسی هستی را جويا میشود ،هستی در پاسخ میگويد« :من قاطی پاطی هستم.
گاهی فکر میکنم چپ انساندوستم و هوادار خليل ملکی و گاهی فکر می کنم به قدرت تحرک مذهب معتقدم و پيرو جالل
آل احمد» (همان )87 :و اين سرگردانی در رمان با انتخاب شخصيتهايی با عقايد سياسی متفاوت بهوفور به چشم میخورد.
برای مثال مراد که دانشجوی رشتة معماری دانشگاه تهران است ،وابسته به جريان روشنفکری و دلبستة طبقة کارگر است و
بیپرواست و اين بیپروايی را به هستی نيز سرايت میدهد .از طرفی ،سليم که روشنفکری مذهبی و عالقهمند به عرفان است،
در جريانات سياسی رابط بين روحانيان و روشنفکران غيرمذهبی و کمونيستها محسوب میشود و از همة جناحهای انقالبی
پشتيبانی میکند و با روحانيان ضد حکومت پهلوی ارتباط دارد.
 .4.2.3.2سرگردانی عقیدتی
سرگردانی هستی در اين زمينه در مبحث چاله های معنايی بررسی شد و اما مراد در ابتدای رمان جزيرۀ سرگردانی،
روشنفکری بی اعتنا به منشأ آفرينش و مذهب به تصوير کشيده شده است .مراد دور از هرگونه ادعايی ،در حد فداکاری به
خلق محروم خدمت میکند و درنتيجة اقدامات انسان دوستانهاش زندانی و به جزيرۀ سرگردانی تبعيد میشود .پويايی او در
طول رمان او را از عالم مادیگرايی به عالم خدابينی وارد میکند و در جزيرۀ سرگردانی خدا را میيابد و به وجود حقيقتی
در منشأ آفرينش ايمان میآورد« :مراد سر به آسمان برمیافرازد :ای خدا اگر واقعاً هستی ،هستی مرا نجات بده» (دانشور،
)97:1380؛ «هستی چشم گشود .مراد سر به آسمان کرد گفت :پس تو هستی» (همان ،)98 :ولی سليم در انگليس تاريخ اديان
خوانده و عالقه مند به عرفان است .او در رمان جزيرۀ سرگردانی شخصيتی مؤمن و معتقد به مهدويت انقالبی معرفی میشود
که به تمام ظواهر دستورهای اسالم عمل می کند .اما در ساربان سرگردان ،پس از زندانی شدن هستی و باور شايعات در مورد
او ،تن به ازدواج با نيکو میدهد و در طی يک فرايند روانی دچار آشفتگی روحی میشود و بهکلی تغيير میکند.
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 .2.2.3.2سرگردانی هویت و تقابل سنت و تجدد
حضور مستشاران آمريکايی و دخالت آنها در مشاغل کليدی از قبيل ارتش و سازمان برنامه و وزارت آموزش در دوران
موردبحث رمان ،باعث دوگانگی فرهنگی و سرگردانی بين سنت و تجدد و هويت و بیهويتی آن نسل است که در طول هر
دو رمان بهوضوح به چشم میخورد .در اين رمان میب ينيم که مراوده و معاشرت با خارجيان برای کسب و حفظ مشاغل
کليدی و شرکت در مهمانی های پرتجمل ،باعث تأثيرپذيری در حيطة هنر و طرز فکر و رفتار و پوشش خانوادۀ گنجور و
فرخی از خارجيان شده است .يک نمونة تقابل سنت و تجدد ،دربارۀ الگوی مصرفی است .در اين دوره الگوی مصرف،
الگويی غربی است و در جامعه رواج يافته است« :همين آخریها مامان عشی ملحفههای روسی از مغازهای در اواخر اللهزار
خريده بود ،میگفت :هرچه بشويی و اطو کنی .آخ نمیگويد .حتی زنهای آمريکايی ملحفههای روسی میخرند .و هستی
گفته بود :و مردم روسی گندم آمريکايی میخورند» (دانشور 25 :1395 ،و .)24
از نمونة بارز و برجستة تقابل سنت و تجدد ،توصيفات موفق دانشور در برپايی مراسم سنتی نوروز در خانة احمد گنجور
است .چيدمان اتاق مراسم نوروز طبق نظر بيژن و هنرمندی هستی با دقت و ظرافت خاصی صورت میگيرد .تلويزيون که
نمونهای از تجدد است از اتاق خارج میشود« :هستی گفت :بيژن ،تلويزيون اينجا با سفرۀ هفتسين و مخدّه مناسبتی ندارد.
تلويزيون را بگذاريم در ناهارخوری و بهجايش تصوير حضرت زرتشت را نصب کنيم» (همان.)116 :
اما مهمترين و محوریترين تقابل سنت و تجدد را میتوان در نگاه سنتی و نگاه فمينيستی به زن در اين دو رمان مشاهده
کرد .افرادی مانند هستی ،مراد و سيمين نمايندۀ افکار فمينيستی و افرادی مانند سليم و پدر مراد نمايندۀ افکار سنتی هستند.
در آغاز رمان ،هستی دليل عالقة خود را به مراد اينگونه بيان میکند« :او تنها مردی است که میدانم مرا استثمار نمیکند.
به من امکان میدهد که زن نوی که میخواهم بشوم» (همان.)15 :
پس از آشنايی هستی با سليم ،هستی در پاسخ سليم که دليل اشتياق او برای ادامة کارش را میپرسد ،میگويد« :ـ برای
استقالل مالی ... .نتيجة سلطة اقتصادی مرد ،استثمار هرچه بيشتر زن است .شما خيال میکنيد اگر استقالل مالی داشته باشيد،
کمتر استثمار می شويد .نه ،اگر گرفتار مرد نابابی شويد ،حقوق ماهانة شما را هم میگيرد و [ ]...من نمیخواهم زنم ،هم در
خانه کار بکند و هم در اداره .هم بچهداری بکند و هم شوهرداری ،فرسوده میشود» (همان« .)41:هستی در برخوردهای خود
با سليم پيوسته بر موضع فمينيستی خود استوار باقی می ماند و مرعوب جنس ،تنعّم ،تشخص طبقاتی و ايدئولوژی سنتی و
مذهبی شوهر نمیشود» (اسحاقيان.)120:1393 ،
 .6.2.3.2سرگردانی فلسفی
همانگونه که پيشتر بيان شد عنصر غالب در ادبيات پستمدرن ،هستیشناسی يا وجودشناسی است و اين ويژگی در
رمان جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگردان بهخوبی ساخته و پرداخته شده که در ادامه اين نوع سرگردانی در مورد شخصيت
سليم و هستی بررسی شده است.
در جلد اول رمان سليم دفترچة يادداشتی را در خانة هستی جا میگذارد و هستی صفحاتی از آن را میخواند« :ما مثل
بادکنکی هستيم که نخ آن دست خداست .به هر طرف که بخواهد میکشاندمان .در آسمان پروازمان میدهد و در زمين بند را
میکشد [ ]...و چقدر آسيبپذيريم .با يک تلنگر میترکيم و محو میشويم .سليم زير اين جملهها اظهار عقيده کرده بود که:
پس «اختيار چه می شود؟ مگر خداوند انسان را مختار نکرد که حتی خود را به وادی گناه بيندازد و مگر «خال سياه گناه» ماية
امتياز او از کل کائنات نشد؟» (دانشور.)48:1395 ،
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اما در جلد دوم وقتی که هستی به زندان میافتد ،سليم سرگردان میشود حتی معنای زندگی برای او تغيير شکل میدهد:
«آيا زندگی يک سلسله «چراهايی» نيست که جوابشان هم «چرا» است يا پاسخهای کوتاه دارد که گاه آن پاسخها هم اشتباهی
بيش نيست» (همان.)7:1380 ،
همچنين میگويد« :فکر میکردم دنيا نظم دارد .اما حاال میدانم جهان قانون ندارد .تمام قوانين آن موضعی است و اعتبارش
محدود در زمان و مکان است» (همان.)31 :
در جهت عکس اين تغيير ديدگاه فلسفی سير تحول فکری هستی قرار دارد:
در فصل شانزدهم جلد اول هنگامیکه عشرت ،خانه را ترک کرده و احمد گنجور در جستجوی يافتن اوست ،به هستی
متوسل میشود .هستی ،خود در جستجوی معنای زندگی است و با خود میگويد« :آيا زندگی خواب آشفتهای است که هر
کس به خواست دل خودش تعبيرش میکند؟ آيا زندگی يک سوءتفاهم تاريخی نيست؟ آيا زندگی يک نوع قمار نيست؟ منتها
نمیشود دست طرف را خواند و ريشة فاجعه همينجاست» (همان 277 :1395 ،و .)276
در جلد دوم هنگامی که هست ی در زندان است با ديدن نور چراغ فکر میکند« :منشأ اين نور که خدای نوراالنوار نبود.
منشأ آن يا سوءتفاهم بود يا بیعدالتی يا حاصل جهانی قطعهقطعه و ازهمپاشيده» (همان )52 :و باز فکر میکند« :همهچيز يک
دام است .زندگی يک شرطبندی است .شرطبندی ،خأل سبک ،هرج و مرج ،انزجار ،ترس ،بحران شکست ،با قلب برويم يا
عقل» (همان.)55 :1380 ،
و در نهايت هستی در عالم خيال معنای زندگی را از «طوطک» میپرسد و او پاسخ میدهد« :زندگی سرودی است ،با
محبت بخوانش .زندگی يک بازی است ،با سرور بازيش کن ...اصل زندگی ،سفر در گردونهای است ميان تولد و مرگ .تن
همان گردونهای است که بهسوی مرگ میراند .مرگ نهايت نيست .جهان است که ماندگار است» (همان.)132 :
با مشاهدۀ روند سير تکاملی رمان مشاهده میکنيم هستی که در ابتدای رمان همه چيز را محصول جبر میداند و به عدم
قطعيت جهان معتقد است ،در انتهای رمان با تجربة سختیها و پشت سرنهادن بحرانها و با راهنمايیهای طوطک ،فلسفة
زندگی را در عشق ورزيدن میيابد و اين عشق سراپای وجود او را فرامیگيرد و مس وجود او را به طال تبديل میکند .در
مقابل ،سليم که در جلد اول رمان قائل به اختيار است ،در جلد دوم دچار سرگردانی در معنای زندگی میشود و تغيير اين دو
ديدگاه در طول رمان و همسو نبودن آنها با يکديگر ،خود نمودی از سرگردانی فلسفی در کليت رمان محسوب میشود.
 .3.3.2فرار از گذشته و سقوط در چالة معنایی حال
در فصل هشتم جزيرۀ سرگردانی ،هستی هنگامی که به کافه میرود به ياد گذشتة خود میافتد و میگويد« :همهاش با
کشتة پدر زندگی کرديم و يک پايمان را مادربزرگ کشيد و پای ديگرمان را مادر» (همان.)170:1395 ،
در ساربان سرگردان هستی زندانی و بازجويی میشود « :نام و مشخصات خود را بيان کنيد .هستی بيان کرد .به نام پدر که
رسيد ،کشتة پد رش را ديد .صدای توران جان را شنيد که از شهادت پدرش در راه مصدق میگفت :جورواجور و صدای
مادرش از اينکه اتفاقی تيرخورده( »....همان .)54:1380 ،هستی آنقدر سرنوشت خود را وابسته به گذشتهاش میداند که در
گفتگوی درونی خود میگويد« :اين گوری که از اول عمر نصيب من شده بود گمکردنی نبود» (همان.)73 :
و در فصل هشتم هنگامیکه مراد ،هستی را به خانهاش دعوت میکند تا او را به پدرش معرفی نمايد ،پدر شروع به سؤال
و جواب از او میکند:
«ـ پدرتان چهکاره است؟
ـ پدرم فوت کرده.
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دلم میخواست داد بزنم .بس کن پدر .دلم میخواست خودم يک سيلی به پدر بزنم .دلم میخواست داد بزنم :پدر خيال
میکنی کی هستی؟» (همان.)205 :
آنچه در اين نمونهها بهوضوح نمايان است ،فرار هستی از گذشته و حرکت او رو بهسوی آينده است و در همين حرکت
است که خود را میيابد و معنای زندگی را که عشق است ،لمس میکند.
 .4.3.2جریان پیدرپی سلب و تردیدهای مداوم
«در رمان های پسامدرن ،عدم قطعيت بيشتر در سطح روايت و به شکل نامعلوم بودن رويدادها يا تفاسير چندگانه از آن
رويدادها بروز پيدا میکند .در رمان دانشور ،کالً زندگی همة شخصيتها و بهويژه زندگی سرگردان شخصيت اصلی عاری از
هرگونه تعيين و اطمينان است» (پاينده .)78:1381 ،نمونة گويای اين عدم قطعيتها ،ماجرای مرگ پدر هستی است که
مادربزرگ معتقد است او شهيد راه مصدق است و مادر هستی میگويد او بهطور اتفاقی کشتهشده است و اين عدم قطعيت تا
پايان رمان باقی میماند و خواننده نمیفهمد پدر هستی چگونه مرده است.
هستی پس از آشنايی اوليه با سليم و شنيدن سخنان او احساس آرامش میکند ،ولی هنوز ترديد دارد که آيا« :اگر زن سليم
میشد آن حالت دائمی میشد؟» (دانشور )37:1395 ،هستی برای پايان دادن به ترديدش در مورد انتخاب سليم از استاد مانی
مشورت میخواهد .با آنکه استاد مانی هستی را تشويق به ازدواج با سليم میکند ،باز هم او مردد است« :عشق مراد به کنار،
عقايد سليم باب طبعم نيست .میترسم قشری و متعصب باشد» (همان)70 :؛ «سليم مخالف کار کردن زن است» (همان).
در جای ديگری میبينيم که با خود میگويد« :ته قلبم راضی به اسارت شوهر نيست .سر بزنگاه به همش میزنم .خودم
هم نمیفهمم چه میکنم؟ شايد به خودم هم دروغ میگويم .مگر همه بايد شوهر بکنند؟» (همان.)254 :
 .5.3.2تالش در جهت ترمیم زخمهای گذشته و باز شدن زخمهای جدید
در اين دو رمان ،هستی دختر مهربانی است که تمام ا طرافيان در مواقع وقوع مشکل به او مراجعه کرده و از او کمک
میخواهند .ازاينرو هستی عالوه بر مشکالت خود بايد ترميمکنندۀ زخمهای اطرافيان خود باشد .برای مثال در فصل يازدهم
هنگامیکه مادر هستی به ناپدری خيانت میکند ،ناپدری ـ آقای گنجور ـ نزد هستی میآيد و از او میخواهد مادر خود را
نصيحت کند« :تو به مادرت نصيحت کن ،از او قهر کن و به شرطی آشتی کن که مرا اينقدر نچزاند» (دانشور.)207:1395 ،
در فصل پنجم ساربان سرگردان شاهد هستيم که احمد گنجور از هستی کمک میخواهد تا به سراغ بيژن که ارتباط خود
را با پدر قطع کرد ه ،برود و او را نصيحت کند و به ديدار پدر ببرد .به اين ترتيب اين بار نيز هستی موجب مرهم نهادن بر
زخم پدر که دوری از بيژن است ،میشود و اين پدر و پسر را به هم میرساند.
در فصل نهم ساربان سرگردان ،تيمسار ،همساية مادربزرگ از هستی میخواهد که پسرش عماد را نصيحت کند و از او
بخواهد که پدر را آزار نرساند .در اينجاست که هستی نسبت به اين خصوصيت خود آگاه میشود و با خود میگويد« :ای
تيمسار ،مگر من چه کارهام؟ يکپا مددکار اجتماعی؟» (همان.)226 :1380 ،
و اما در فصل دوازدهم میبينيم که زخم تازهای که بر پيکر مملکت و خانوادۀ هستی وارد میشود شروع جنگ تحميلی
است .مراد تصميم میگيرد به جبهه برود .هستی ناراحت میشود و از مراد میخواهد که همراهش برود« ،اگر تنها بروی از
تو جدا میشوم» (همان ،)297 :اما هستی پس از مشورت با سيمين که خود شاهد عينی صحنههای جنگ بوده است آرام
میشود و سيمين از او میخواهد با رفتن مراد موافقت کند و خود با الهام گرفتن از شنيدههايش صحنههای جنگ را به تصوير
بکشد .در نهايت ،هستی با رفتن مراد به جبهه موافقت میکند« :تو همين فردا راه بيفت .من همينجا میمانم» (همان.)307 :
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 .6.3.2چالش پیدرپی خود با خود
همانطور که میدانيم گفتگوی درونی شخصيتها در رمان ،شيوهای مدرن است که نويسنده برای مقصود خاصی آنها را
به کار میبرد و بيشتر به گونة جريان سيال ذهن نمايان میشود« .جريان سيال ذهن به کل حوزۀ آگاهی و واکنش عاطفی روانی
فرد گفته میشود» (ميرصادقی )534:1394 ،و «اغلب به عنوان اصطالحی عام برای ارائة متنی فرايندهای روانی استفاده میشود،
بهويژه هر تالشی برای حفظ سرشت تصادفی ،بینظم ،آشفته ،وابسته و نامنسجم اين فرايندها» (يان.)152:1397 ،
در هر نظام بوشی ،شخصيت اصلی با خود درگير است .درصدد کشف خود و يافتن پاسخ پرسشهای خود است و اين
درگيری ،در گفتگوهای درونی بيشتر نمايان است .در رمان جزيرۀ سرگردانی ،شاهد درگيریهای درونی هستی و درگيری او
با خودش هستيم و در ساربان سرگردان عالوه بر هستی ،بهويژه در فصلهای ابتدايی شاهد درگيری و گفتگوی درونی سليم
هستيم.
در فصل دوم جزيرۀ سرگردانی هنگامیکه مادربزرگ برای سليم تعريف میکند که مادر هستی بعد از فوت همسرش
ازدواج کرده است ،هستی میانديشد« :چه بهتر وگرنه مامان عشی تمام عمر به جان او و شاهين نق میزد که بهپای آنها
جوانيش را به هدر داده» (دانشور .)30:1395 ،نمونة ديگر درگيری هستی با خودش هنگامیاست که از زبان کراسلی سخنانی
دربارۀ جزيرۀ سرگردانی و تبعيد سياسيون به آنجا را میشنود و نسبت به فعاليتهای سياسی مراد احساس ترس میکند و به
سليم میانديشد« :کاش وقتی گفته بود برويم محضر عقد کنيم ،رفته بودم» (همان.)202 :
اما در رمان ساربان سرگردان اين درگيری و چالش با خود ،در سليم نمود بيشتری دارد .هنگامیکه هستی دستگير و زندانی
می شود ،سليمِ هميشه آرام ،با ديدن رفتارهای متناقض خود ،نسبت به شخصيت خودش دچار شک و ترديد میشود و
شخصيت خود را به چالش میکشد« :آيا من هم يک فريب بودم که نقاب آرامش بر چهره میزدم تا هستی سرگردان را
بفريبم؟» (همان )10:1380 ،و در جای ديگر به خود میگويد« :به خودم بهای زيادی داده بودم يا وانمود میکردم که بهای
زيادی دارم ،اما حاال مثل يک اسطورۀ گلی با اولين رگبار از هم وارفتهام» (همان.)61 :
در کنار تحوالت روحی هستی ،پس از آزادی از جزيره ،مراد نيز سعی میکند زندگی پرآسيبش را ترميم کند .او نيز با خود
درگير است و علت فراری بودن از خانه را پدرش میداند« :اين مرد موجب شده که من به دنيا بيايم ،اما چقدر با من بيگانه است
و بيگانه بوده .همين است که از خانه به درآمدم و خودم را به هستی سياستزدۀ دنيای پيرامونم پرتاب کردم» (همان.)207 :
همان گونه که مشاهده شد نمونههای باال بيانگر درگيری شخصيتهای اصلی رمان با خودشان است .شخصيتها در حال
کشف خود هستند و خود را به چالش میکشند .هستی نمیداند چه میخواهد .سليم به شخصيت پوشالی خود پی برده است
و مراد علت سرگردانی خود را پدرش میداند و به اين ترتيب شخصيتها در خلوت ،خود را به چالش میکشند تا زوايای
وجودشان را کشف کنند.
 .7.3.2ترس و اضطراب
يکی ديگر از شرايط و ويژگی های نظام بوشی ،ترس و اضطراب است که اين ويژگی بهوضوح در دو رمان نمايان است.
در رمان جزيرۀ سرگردانی ،خواب هستی در ابتدای رمان ،منعکسکنندۀ ترس و اضطراب وی در طول رمان است« .زير درخت
پر است از گنجشکهای مرده [ ]...چند تا گربه و سگ می آيند يا دست ندارند يا پا .چند تا درِ بسته پيداست .هستی خود را
میبيند که روی زمين دست میمالد .اما کليدی پيدا نمیکند» (دانشور.)6:1395 ،
در دنيای واقعی نيز هنگامیکه هستی با مادرش به سونا میرود ،مدام میترسد که نکند در سونا بسته بماند« :رايا تو آمد و
در حمام را محکم بست .هستی ناگهان ترسيد که نکند در ديگر باز نشود و در آن جهنم غيردانته جزغاله بشوند» (همان)16 :
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و در ادامه « :زنی با کوهی از گوشت تو آمد و در را محکم بست .باز هستی را ترس برداشت که نکند در باز نشود و در آن
کوره بگدازد» (همان.)20 :
و در فصل يازدهم وقتی که هستی با مادرش به مهمانی موری میرود ،هستی برای اينکه از جزيرۀ سرگردانی سر دربياورد
پيشنهاد رقص با کراسلی را میپذيرد« :کراسلی گفت :میخواهم به اف.بی.ای ،عذر میخواهم به ساواک پيشنهاد بکنم زندانيان
سياسی را که مقر نمیآيند ببرد آنجا رها بکند .لرزش از لبهای هستی به تمام بدنش سرايت کرد .با چه کسی داشت میرقصيد
[ ]...سرش گيج رفت» (همان.)202 :
در فصل دوازدهم وقتیکه مراد فضلاهلل را نزد هستی میفرستد و از هستی میخواهد به حلبیآباد برود و به داد آنها برسد،
اين ترس شدت بيشتری میيابد« :به نظرش رسيد که گرگی درجايی کمين کرده است .گرگ را نمیديد اما وجودش را حس
میکرد» (همان.)219 :
شبی ،هستی در خانة سيمين میماند و روی تختی در کتابخانة جالل میخوابد« :هستی احساس میکند جسمی پاهايش
را لمس می کند ]...[ .نه جالل نيست .انگار يک پلنگ روی پاهايش میخرامد ،هستی فرياد میکشد ،چراغ روی ميز کنار
تختخواب را روشن میکند و در تختخواب مینشيند .گربه است» (همان .)294 :دانشور با وارد کردن اين صحنه به رمان،
ترس حاکم بر شخصيتها را بهطور برجستهتری به نمايش میگذارد.
در فصل چهارم رمان ساربان سرگردان میبينيم که هستی در زندان سعی میکند ترس را از خود دور کند و مطلب
نوشتهشده روی ديوار به او اميد میدهد« :آن خط به هستی جان بخشيد :هر که هستی ترس را يکسره فراموش کن .هميشه
اميد آزادی هست .دل شير داشته باش» (همان .)53:1380،او هنگام بازجويی ،به ياد شعر خود دربارۀ ترس میافتد و با خود
زمزمه میکند« :ترس .ترس .ترس کااليی است که میفروشند ،اگر نخری میپوسد» (همان.)70 :
در فصل ششم ،پس از رهايی از جزيرۀ سرگردانی طوطک ،هستی را بارها و بارها از ترس بر حذر میدارد« :هيچ آفتی
بدتر از ترس نيست .هرگز از مرگ نهراس» (همان .)262 :به اين ترتيب با رهنمود طوطک ،زنجيرۀ ترسهای هستی در رمان
پايان میپذيرد.
 .2نتیجهگیری
در دو رمان جزيرۀ سرگ ردانی و ساربان سرگردان ،نقصان موجود نقصانی اجتماعی و فرهنگی است و به همين دليل هستی
را در مقابل وظيفهای سنتی و تاريخی -که ازدواج است -قرار میدهد که هستی به آن عمل نکرده و فقدان عمل به اين وظيفة
فرهنگی و اجتماعی تبديل به يک نقصان فرهنگی شده و هستی را در يک وضعيت سلبی قرار داده است .اين نقصان در دو
بخش از وجود هستی برجسته می شود :يکی بخشی از خود هستی که از خود او نشأت گرفته و ديگری ،بخشی است که
وابسته به جامعه و تاريخ و فرهنگ است و همواره تکليف خود را که ازدواج است ،به او يادآوری میکند .از مجموع حضور
اين دو بخش ،تنشی شکل می گيرد که هستی را در بودن خود و همة ابعاد هستیشناختی دچار بحران هويتی میسازد؛ به
طوری که ارادۀ خود را از دست میدهد .بر اين اساس ،او ديگر يک کنشگر نيست و به ناکنشگری تبديل شده است که
تحت اراده و سلطة آن بخش ديگر قرار دارد و با ضربآهنگ او پيش میرود و در نتيجه سرگردان میشود و اين سرگردانی،
هستی را در چالشی همهجانبه در همة جزئيات زندگی قرار میدهد و وضعيت زيستی او را تحت تأثير قرار میدهد تا جايی
که هستی تنش خود را ،جهت تسکين موقت ،به دنيای بيرون از خود بروز میدهد .نويسنده جهت خروج هستی از اين بحران،
با انتخاب مکان زندان که مرز ميان دنيای زندگانی و دنيای راکد و خموشی است ،همچنين خلق شخصيت طوطک ،اين امکان
را برای هستی فراهم می کند که همة بودن خود را در ترازوی ارزيابی و نقد قرار دهد و پس از يک چالش ارزشی و شناختی
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موفق میگردد به گسستی که او را در مقابل آن بخش تاريخی و فرهنگیاش قرار میدهد ،پايان دهد .نتيجة اين عبور از
گسست ،بازيابی خود و شناخت انتزاعی از خود و اطرافيانش است و اين شناخت سبب میشود هستی در يک وضعيت
ايجابی که همان معرفت و تسلط بر خود است ،قرار گيرد و «من» واحد وجود خود را دريابد و استعال يابد.
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