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  مقدمه. 1
هاي مختلفي را در همه عرصه ها فراهم آورده مدرنيته به ايران (از زمان قاجار)، امكانورود 

گرايـي  ) از پيامدهاي مهم عقـل subjectivityگيري هويت فردي و سوبژكتيويته (است. شكل
زمان با عصـر مـدرن و مرجعيـت پيـدا كـردن عقالنيـت،       همهمچنين در دوره مدرن است.

يابد. پيدايي رمان به عنوان يـك ژانـر ادبـي جـدا از تحـوالت فلسـفي و       ظهور مي "رمان"
) رمـان را برگـردان زنـدگي    Goldmanاي همچون گلدمن (كه عدهاجتماعي نيست، تا جايي

  دانند.روزمره مي
شد انديشه در ميان زنـان اهميـت خاصـي    هاي رفرهنگ نوشتاري، در بسترسازي زمينه

گي و ابهام روبـه رو   يابد. دوران گذار از وضعيت سنتي به دوران مدرن،زنان را با دوگانهمي
هـاي صـرفاً سـنتي وا    ساخته است. از يك سو ساختار سنتي جامعه، زنان را به ايفاي نقـش 

دهدتابـدون  متمايز مـي  ، و از سوي ديگر بسترهاي نوين مدرنيته، به زنان شخصيتيدارد مي
  وابستگي منفعالنه عمل كنند.

هاي زنان در متن جامعه ايرانـي  سيمين دانشور از اندك نويسندگاني است كه به دغدغه
پردازد. در واقع، آثار دانشور در دوره تحول جامعه ايراني از سنتي به مدرن نوشـته شـده   مي

وجـوي عناصـر    كنـد. جسـت  يـان مـي  هاي زنان در اين دوران را باست و تفكرات و ابهام
توانـد بـه فهـم مـا در چگـونگي سـاخت يـابي ذهنيـت         سوبژكتيويته زنان در آثار وي، مي

  زنان كمك نمايد. فرهنگ  خرده
گيري رمان به عنوان قالب ادبي مدرن و تجربه جامعـه ايـران در زمينـه    با توجه به شكل

استقالل و آزادي كـه در سـوبژكتيويته   گيرد كه مفاهيم فرديت، مدرنيته؛ اين مسئله شكل مي
شوند، در رمان ايراني چگونه است، آيا فرديت و سوبژكتيويته در زنان نيز همچون متبلور مي

ي مدرن همچون مـردان قـدرت، اختيـار و نقـش     شود و زنان نيز در جامعهمردان بارور مي
  بودگي را مي يابند يا خير.سوژه

ي سرگرداني و سـاربان  اين است كه در رمان جزيرهبنابراين سوال اساسي اين پژوهش 
وضـعيت سـوبژكتيويته آنـان چگونـه     سرگردان دانشور، ميزان خودآگاهي زنان چقدر است 

بودگي خود را مي يابنـد، فرديـت شـان رشـد     ، آيا زنان نيز همچون مردان نقش سوژهاست
  را دارند؟  كرده و قدرت تصميم گيري در رويدادهاي جاري زندگي شخصي و اجتماعي
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  پيشين  هاي پژوهشمروري بر . 2
هاي پيشين داخلي و خارجي با موضـوع مدرنيتـه، زنـان و    در اين بخش نگاهي بر پژوهش
). در هر بخش مروري بر مقاالت و همچنين نقاط  قـوت  1رمان شده است (جدول شماره 

  باشد.ها ميو ضعف آن

  هايپيشين. مروري برپژوهش1جدول شماره 

ف
  ضعف نقاط  قوت نقاط  پژوهش نتايج  عنوان  پژوهشگرردي

 عليپور،  1
1391  

 شناسيمعرفت
 مفهوم تطبيقي

 جهان در »زن«
 شاعران شعر متني
(پروين،  معاصر زن

 و صفارزاده فروغ،
  )راكعي

 ادبيات در زن مفهوم بررسي
 از الگويي ها تحليل و معاصر

 مفهوم شناسي معرفت ساختار«
 بر كه است »زنان شعر در زن

 و ابژه و سوبژه مبناي
 گرديده طراحي آنها زيرمقوالت

  .است

 آن روشن و منظم روش
 شاعران اشعار تحليل در

 جداسازي با و است
 و  سوبژه سطح در تحليل
 مشترك مضامين بر تاكيد

 تحليل شاعران، اشعار
 در زن مقوله از روشني
  داده ارائه آنها آثار

 بودن كمرنگ
 ميان مقايسه
 مورد شاعران
 لحاظ به بررسي

 اشاره مقوالت
 گيرينتيجه و شده

 چندان نه
  مشخص

2  
 و پرستش
 ساساني
 خواه،
1389  

 جنسيت بازنمايي
 رمان گفتمان در

  )؛1384 تا 1375(

 دو ها رمان اين اصلي شخصيت
 مي بازنمايي خويشتن از تصوير

 جهت در ابتدا آنان. نمايند
 عمل سنتي فرهنگ با هماهنگي

 اثر در راه ي ميانه در اما كنند مي
 حوادث و تضادها با رويارويي
 دگرگون شان زندگي بيروني

  .شود مي

 و مبسوط شرحي
 نظريه بر انضمامي

  فركالف

 روشي ارائه عدم
 مشخص و روشن
 تحليل براي
 است هايي رمان
 كدام هر كه
 و معاني از جهاني
 خود با را ها نشانه
  دارند همراه به

3  
 و رضايي
 مرندي،
1389  

 سوبژكتيويته
 هاي آمريكايي
 در تبار آفريقايي

 اثر محبوب رمان
  موريسن توني

 رمان در موريسن كه آنجايي از
 از گروهي زندگي محبوب،

 كه را شده آزاد تازه هاي برده
 تصوير به اند، بردگي تلخ زنداني
 را آنان سوبژكتيويته كشد،مي

 رابطه قالب در توان مي
 استعمارشده و استعمارگر

 غير رفتارهاي. كرد توصيف
 نيروي سفيدپوستان انساني

 در را منيت و خودباوري
 حال اين با. كشد مي بردگان

 برابر در بردگان ايستادگي
 مطيع هاي گفتمان و سازوكارها

 از نشان داري برده نظام كننده
  .آنهاست عامليت و خودآگاهي

 پردازان  نظريه از استفاده
 فمينيستي و پسااستعماري

 تاريخي و نظري احاطه و
 در داري برده نظام بر

  آمريكا

 روش ارائه عدم
 پژوهشي

 متن و مشخص
 روشمند شيوه به

 مشخصي و
  .شود نمي تحليل

4  
 باغبان
 بوساري،
1378  

 آثار در زن سيماي
 و دانشور سيمين
  احمد آل جالل

آثار منفعل  ينهمواره در ا زنان
 يباشند و نقش اجتماع يم
 ثانوي يندارند. نقش ها يخاص
 مواجهه تضاد با را آنها فرعي و

 و زن نويسنده دو مقايسه
 يك خصوص در مرد

  مشابه موضوع
 از استفاده تنها
  فمنيستي نظريه



  1397سال نهم، شمارة چهارم، زمستان  ،زنان نامة پژوهش   80

 براي زمينه.همواره كند مي
 آميز خصومت روابط گسترش

 پذيري آسيب شوهر و زن ميان
  .دارد همراه به

5  Dickerson
.V)2009(  

 زنان كشمش
  هويت براي جوان

 دنياي در جوان زنان از بسياري
 براي دائمي كشمكشي با امروز
 در خود هويت كردن پيدا
 خود تجربيات و روزانه زندگي

  .هستند مواجه
 نوعي دچار زنان همواره و

 راهي دنبال به و سرگرداني
 از رهايي بودند رهايي براي

 گرفته قرار درآن كه شرايطي
  .بودند

 مساله براي حلي راه ارائه
 اين از اول بايد زنان كه

 آگاهي دودلي و شك
 خود هويت و كنند پيدا
 دنبال و كرده تعريف را

 اين به كه باشند راهي
 كه برسند آگاهي
 چه خودشان از خودشان
  خواهند مي

 مقاله مقايسه تمام
 سه براساس
 انجام مصاحبه

  گرفته

6  Mawuli.A
(2009) 

 روايت
 در سوبژكتيويته

  رمان سه
  داركو اما

AmmaDarko  

 اين به دراكو رمان سه بررسي با
 و زنان كه رسد مي نتيجه
 و زن يك عنوان به زنان تجربه
 جدي توجه مورد مادر و همسر

 اصلي علت چون و. است
 هستند مردان زنان مشكالت

 زنان اين در انتقام حس نوع يك
 زنان و گيرد مي شكل

 به خود از غالبي سوبژكتويته
 در نوعي به.  گذارند مي نمايش
 و قدرت نوعي ساختن جهت
 حال در زنانه استقالل و اتحاد

  .اند حركت

 هاي رمان مقايسه
 و اروپايي آفريقايي،

  آمريكايي

 طرح با مقاله اين
 خاتمه سوال اين
 آيا كه كند مي پيدا

 دنبال به دراكو
 بدون زنان دنياي

  است؟ مردان

7  Herker.F 
(2007)  

 و اجتماعي نقش
 در زنان خانوادگي
 و غرور رمان

 جين تعصب
  آستين

 داستان نويسنده رمان اين در
 مي قرار زني را داستان قهرمان

 هايخواسته زدن پس با كه دهد
) مادري و ازدواج(مثل  اجتماعي

 دنبال به آنها به ندادن اهميت و
 باورهاي و حقيقي هاي خواسته

 راه اين در و است خودش
. است مبارزه حال در همواره

 مي دنبال را خود منيت كه زني
 و فكري استقالل نوعي و كند

 تمام با را احساسي و عملي
  .دهد مي ترجيح ها سختي

 بيوگرافي به توجه
  رمان نويسنده

 مقوالت تمام به توجه
 و دارايي ازدواج، همچون

  زن نقش

 به توجه عدم
 نسلي هايتفاوت
  زنان بين

  
  بررسي ادبيات موضوع. 3

ي فرهنگي اجتمـاعي معاصـر هسـتند. ايـن     سوژه و سوژه بودگي تعبيرهاي مهمي در نظريه
گرايـي، ماركسيسـم، روانكـاوي،    ، در مكاتب انسان20اصطالحات همزمان با تحوالت قرن 

  ).weedon،2004 :9سپاساختارگرايي و فمينيسم باب شدند (
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كند و بـا آن  ان را تجربه ميكه جه[ The I ]» مني«ترين معنايش عبارت از سوژه در كلي
ي يـك  يعني من در مركز عالم قرار دارم و به مثابـه  ).malpas،2005 :56كنش متقابل دارد.(
ها و عاليق خود در مواجهـه بـا   كنم، براساس انگيزهبينيم، حس ميها را ميسوژه جهان ابژه

). 234: 1388م(ميلـر، زنگيرم، دست به كنش ميهاي پيرامونم تصميم ميديگر افراد و پدپده
  گيرد.سوژه بدين معنا تنها در جامعه مدرن شكل مي

هـاي ماسـت كـه در كوتـاه مـدت يـا       ها، عقايد و سرسپردگيويژگي» هويت«منظور از
كـه  دهـد. در حـالي  بلندمدت به ما شخصيتي ثابـت و يـا نـوعي شخصـيت اجتمـاعي مـي      

كنـد. دو اصـطالح   ن اشـاره مـي  مـا به ميزان فكر و خودآگاهي مـا از هويـت  » سوبژكتيويته«
مان جواب شدن» چگونه«و » چه كسي هستيم«به سؤاالتي نظير ما » هويت«و » سوبژكتيويته«

ظرفيت و توانايي حفـظ  » تا چه حد«دهد. اصطالح نمايندگي يا عامليت به اين سؤال كه مي
وليت شخص دهد. در بررسي عامليت، ما به مسئهويت فعلي يا تغيير آن را داريم جواب مي

ها حداقل از زمان شروع به ثبت افكار خود پردازيم. انساندر قبال عملي كه از او سر زده مي
» من چه كسـي هسـتم  «كردند و به خلق آثار هنري پرداختند هميشه راجع به سؤال اساسي 

در دوران » خـود «دهـي  در شكل» من انديشمند«ي نقش يا مسئوليت اند. اما درجهانديشيده
  ).Hall ،2004 :8تغييرات محسوسي داشته است ( مختلف

، سه دسته سوژه را از هم مجزا 2004)در كتاب سوبژكتيوته Stuvart Hallاستوارات هال (
  شود:كند، كه در اين بخش به تفكيك توضيح داده ميمي
  

 )Enlightment Subjectسوژه روشنگري ( 1.3
تجلـي  » انديشم پس هسـتم مي« شهور ي روشنگري يا دكارتي كه در عبارت ممفهوم سوژه

ها و اسـتعدادهاي  ي ظرفيتيابد، تصويري از يك فرد يكپارچه و آگاه است كه به وسيلهمي
هـاي واقعـي   دهد جهان را برحسب ويژگيشود كه به فرد اجازه مياي مشخص ميعقالني

و كامـل بـا    آن تجربه و احساس كند. از اين منظر موجودات بشري، افراد يكپارچه، متمركز
كنـد، پـس وجـود دارد و اخـالق و     اي دروني هستند. به دليل آنكه اين سوژه فكر ميهسته

  شود. هايشان در نظر گرفته ميي مسئوليت افراد براي كنشقانون با مسأله
) Meditations on the First Philosophyي اولي(تأمالت در فلسفه«در كتاب رنه دكارت، 

كنـد كـه هـر آن    دهد. وي در ابتداي امر، تالش مياز سوژه را بسط ميمفهوم پردازي خود 
).دكـارت خـود را قـانع    23: 1369بيند را كنار بگذارد(دكارت،چيزي كه در اطراف خود مي
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گذارد. كند كه اصالً چيزي در عالم وجود ندارد و آسمان و زمين و درختان را به كنار ميمي
نان يافته است كه خودش وجود ندارد؟ پاسخ دكارت به اين پرسد كه آيا اطمياما از خود مي

  سؤال منفي است.
دهد، بدون شك وجود دارم و هر قدر در فريفتن من كار مرا فريب ميوقتي اين فريب«

ي مـن  كنم. اين قضـيه تواند كاري كند كه من در همان حال فكر ميبكوشد، هرگز نمي
كـنم  آورم يـا در ذهـن تصـور مـي    زبـان مـي  هستم من وجود دارم، هر بار كه آن را بر 

  ).26ضرورتاً صادق است (همان، 

دكارت با كنار گذاشتن حواس خود و صورت مادي اشياء، به تدريج نسـبت بـه خـود    
تواند تمـامي  گويد كه اگر چنين كاري دشوار باشد، حداقل ميكند. وي ميشناخت پيدا مي

  اين است كه  رسداينها را پوچ و باطل بداند و به آنچه مي
كند، حكم به ايجاب و . يعني موجودي كه شك ميكند ميمن موجودي هستم كه فكر 

كند، به بعضي چيزها علم دارد و نسبت به بسياري از اشياء جاهل است، مهـر  سلب مي
  )37و همچنين تخيل و احساس دارد. (همان، كند  نميكند، اراده و كين دارد، اراده مي

هاي روشن و مشخص بپردازم و اگـر براسـاس   ر من تنها به انديشهاگ» دكارت«از منظر 
ها چيزي به نظرم حقيقي آيد، در اين صورت خداي برحـق ضـامن حقيقـت آن    اين انديشه

  ) 140		:1383انديشم. (هرش،چيزي است كه من مي
هـاي دكـارت   تقريباً يك صد و پنجاه سال بعد، در پايان قرن هجدهم، كانـت بـه ايـده   

توانست بـر مباحـث   درصدد برآمد تا تقرير جديدي از سوژه فراهم آورد كه مي بازگشت و
فيلسوفان پيشين فائق آيد. هدف وي آن بود كه ساختار مشترك سوبژكتيو ما كه شرط امكان 

)Condition of possibility   ك به خدايي كه نظـم جهـان رادانش عيني هستند را بدون تمس (
تـوانيم  ي وي اين است: چگونـه مـا مـي   به بيان ديگر، مسأله كند، تشريح نمايد.تضمين مي

توانـد تفكـرات و   اي كه به عنوان افراد بشري داريـم مـي  مطمئن باشيم انواع دانش و تجربه
عينـي بـه    ]اين تجربـه و دانـش    [فرض قرار بگيرد و به تبع آن تجربات ديگران مورد پيش

كنـد كـه اگـر    نامد، چنين بحث ميخود مي» انقالب كپرنيكي«در آنچه » كانت«حساب آيد. 
ها قـرار دارنـد   ) دقيقاً كه فراسوي آنAppearancesبتوانيم به جاي آنكه فرض كنيم نمودها (

كنند همگي مـا ايـن   مطابق هستند ساختارهاي جهان شمولي را استنباط كنيم كه تضمين مي
نند دانش عينـي بـه حسـاب    تواكنيم، خود آن ساختارها مينمودها را به يك شيوه توليد مي
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 )Faculty of intuitionدر پي آن است كه نشان دهد استعداد فكري شهود (» كانت«آيند يعني 
كننـد، جهـان شـمول و بـه طـور      ها را تجربه مـي يعني اينكه افراد بشري چگونه جهان ابژه

سـت.  ي واقعيـت ا عقالني يكپارچه است و لذا مستعد انباشت بنياني براي مباحـث دربـاره  
در سه كتاب خود يعني نقد عقل محض، نقد عقل عملي و نقد داوري كه هر سه از » كانت«

- ي خود را عهـده آيند، اين وظيفهمدرن به حساب ميمهمترين منابع متفكران مدرن و پست

هايي كه تفكـر  ها درصدد هستند تا مبناي تفكر را با تعيين محدوديتشود. اين كتابدار مي
كند، مشـخص سـازد. در   را از عرفان، تخيل، توهم و خردگرايي متمايز مي عملي يا فلسفي

كند. اين سه ي دانش، اخالق و ذائقه تقسيم مياين سه كتاب كانت تجربه انسان را به حوزه
شناسـي  شناسـي، اخالقيـات و زيبـايي   مفهوم به ترتيب با سه نوع تحقيـق فلسـفي معرفـت   

  دارند. 		تطابق
توانيم دانش عيني از جهان داشته پرسد كه چگونه ما ميض ميدر نقد عقل مح» كانت«

اي كـه پايـه در نفـس انديشـه دارد ـ و      باشيم؟ وي با تعريف داوري پيشين ـ يعنـي داوري  
افزايـد ـ سـؤال خـود را چنـين      داوري تركيبي ـ كه محمول، چيزي را بر مفهوم انديشه مي 

از همـين جاسـت كـه    » پذيرنـد؟ امكـان  هاي تركيبي پيشـين، چگونه داوري«كند: تكرار مي
هميشه نيروي شناخت اقتضـاي آن را داشـت   » كانت«دهد. پيش از چرخش كانتي روي مي

كنـد  قضيه را وارونه مي» كانت«كه سوژه پيرامون ابژه به تالش دست بزند تا آن را بشناسد. 
كند كه اضافه مي» كانت) «200: 1383گويد بايد ابژه را پيرامون سوژه گردانيد. (هرش، و مي

ي ميان مفاهيم ذهني و ادراكات فيزيكـي  كل دانش بايد برپايه تجربه باشد و دانش از رابطه
كند كـه دانـش تنهـا در درون چيـزي كـه وي      گيرد. به همين علت وي بحث مينشأت مي
تـر  ي چيزي كه پا را از تجربه فراافتد و ادعا دربارهنامد، اتفاق ميهاي تجربه ميمحدوديت

هـا  ي تجربه هستند و ايدهميان مفاهيم كه برپايه» كانت«گذارد، غيرقابل اعتماد است. لذا مي
گـذارد. از  ها ندارند، تمـايز مـي  آورند. اما تناظري با ابژهكه شرايط را براي مفاهيم فراهم مي

  دهد. ي تجربيات، ساختار ميتواند چيزي شبيه عليت باشد كه به همهاين رو ايده مي
نويسـد: در سـوژه   نامـد و مـي  ي اسـتعاليي مـي  را سوژه» كانت«سوژه » پيتر سجويك«

هاي پيشين تجربه و مفاهيم ناب فاهمه به وسيله خودآگاهي نـاب متحـد   استعاليي، صورت
شـود. ايـن   نمايـان مـي  » كـنم مـن فكـر مـي   «شوند كه اين خودآگاهي ناب در باز نمود مي

بودگي ماست و شـرط امكـان تمـام شـناخت مـا از       خودآگاهي استعاليي، خاستگاه سوژه
دانسـت كـه بتـوان    » خـودي «تـوان  ي استعاليي را نميافزايد كه سوژهتجربه است. وي مي
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اي از منفردي نسبت داد، پس سوژه استعاليي ساختاري صوري است يعني مجموعهشخص
  ).86: 1388سازد (سجويك،ورز ميقواعد كه وجود اشخاص منفرد را انديشه

دهد. عصـري  ي عصر روشنگري قرار ميرا در قله» كانت«پردازي از سوژه چنين مفهوم
كه در آن بسياري از آداب و تشريفات مذهبي و همچنين باور به اين كـه نيرويـي الهـي در    

شـود و  ها دخيل است، با خرد ناسازگار تلقي ميزندگي و مناسبات حاكم ميان روابط سوژه
دانـد و  هبي براي تعيين قوانين و نهادهـاي اجتمـاعي را منتفـي مـي    هاي مذاين خرد انگيزه

ي ها كـه زائيـده  گردد و امتيازات روحانيون و فئودالي الهي براي قدرت شاه انكار ميريشه
). از ايـن زمـان اسـت كـه     174: 1384شود (ليـدوان، چنين شرايطي است، از آنها سلب مي

ي انساني خود اتكا، يكپارچـه و  گري به مثابهي روشنشود سوژهانسان، سرنوشت انسان مي
  شود. خود هويت متولّد مي

 

 )Sociological subjectشناختي ( جامعه ةسوژ 2.3
هاي نظريه اجتماعي مدرن، سوژه معنا و داللتي دو پهلو و متناقض دارد. از در درون گفتمان
اسـتوار بـر اصـالت اراده و    پردازان اين حوزه هنگام صحبت از سوژه، لحني يك سو نظريه

ناظر بر اختيار انسان داشتند و اين زماني بود كه سوژه را با مفهوم عامليـت در چهـارچوب   
ي آن در مقام عامالن باتوليد و تغييـر  ها به واسطههاي متقابلي كه افراد و گروهكنش و كنش

به طـور كلـي آن   ). 414: 1385دان،كنند، در نظر گرفتند (جيو تحوالت اجتماعي عمل مي
شـناختي بودنـد،   دار فردگرايـي روش شناسي طرفشناساني كه از نظر روشدسته از جامعه

اي شبيه انسان اقتصـادي  هاي انساني را در مركز توجه قرار دادند و اين سوژه يا سوژهسوژه
ي زنـد (نظريـه  بود كه در پي حداقل هزينه و حداكثر سود دست به كنش مي» آدام اسميت«
ي بيناسـوژگي معـاني   اي كـه در يـك رابطـه   ي مبادلـه) يـا سـوژه   خاب عقالني و نظريهانت

، طبقه و... چيـزي جـز ادغـام، ذوب و عجيـب     كرد و جامعهديگران را تفسير ميهاي  كنش
ي نمايشي) اين رويكرد به سوژه ها نبود. (نظريه كنش متقابل نمادين و نظريهشدن اين كنش

شناسي مردم نگار و ... به صورت مختلف مورد بررسي قـرار  شناسي وجودي، روشجامعه
  است. 		گرفته

سر متضاد با رويكرد فوق بـراي سـوژه   شناسان معنايي يكاز سوي ديگر، برخي جامعه
هـاي  دانسـتند. از ايـن منظـر پديـده    قائل بودند و آن را به تمامي تابع تعينـات اجتمـاع مـي   

» دوركـيم «كردنـد.  ها نيز وارد ميد كه بر سوژهاجتماعي و فرهنگي قلمروهاي مستقلي بودن
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) است. دو هستي در درون او وجود دارد. يكي هستي فـردي  Doubleنوشت انسان دوگانه(
كه اساسش در ارگانيزم است و ديگري هستي اجتماعي كـه بـاالترين واقعيـت را در نظـم     

اجتمـاعي بايـد    كـه واقعيـت  » دوركـيم «كند. اين اصل مسـلم  اخالقي و فكري بازنمايي مي
هاي اجتماعي تبيين شود و قلمرو اجتمـاعي از فاكتورهـاي محيطـي    برحسب ساير واقعيت

هـا فـراهم كـرد كـه در آن     روانشناختي مستقل است، زمينه را براي تحقيقـات پوزيتوسـيتي  
ها تبديل به پرسش شوندگان در تحقيقات پيمايشي شدند و نگرش آنان به جهـان در  سوژه

 هاي معنادار بود. رد فرضيهگرو اثبات يا 

-Fractural(de(پســت مــدرن  ةســوژمركــز زدوده (پــاره پــاره شــده) يــا  ةســوژ 3.3

centered) or postmodern subject( 
معناي پست مدرنيسم پيچيده است و يك تيرگي غيرقابل درك آن را احاطه كرده است. اين 

ــاريخي اســت كــه پســت مدرنيســت   ــه خــاطر اقتبــاس ت هــا از پلوراليســم، امــر شــايد ب
ي مدرنيسـم را پـروژه  پسـت » هابرماس«اند. در حالي كه اگزيستانسياليسم و نيهيليسم داشته

يـك پيونـد درونـي بـين پسـت      «معتقد اسـت كـه   » ليوتار«داند، هاي مدرن ميماركسيست
جستجويي در جهت كاربرد » دريدا«مدرنيسم براي پست». مدرنيسم و مدرنيسم وجود دارد

» نيچـه «جسـتجويي در مـورد وانمودهـا و در مـورد     » بودريـار «شكني، براي ختسا روش
پست مدرنيسم، فراتر از هرچيزي به فرسودگي و تحليـل مدرنيتـه   «معتقد است كه اي  اراده

» هـايي فـرا روايـت  «). بسياري از مفاهيم مدرن از سوي اينـان  27: 1381(الين،» داللت دارد
ت بشري را حل كنند. خـرد، تـاريخ، فرهنـگ و سـوژه     شوند كه نتوانستند مشكالتلقي مي

ي دكارتي خود ـ مسـتقل، يكپارچـه و منسـجم اسـت ايـن       بازتعريف شده است. اگرسوژه
آيـد. او  دهد كه سوژه ديگر مالك بالمنازغ عصمتي خويش به حساب نميرويكرد نشان مي
دوده كـه داراي  دار آنهـا نيسـت او سـوژه مركـزز    زند كه خود عهدههايي ميدست به كنش

گيرد و هاي گوناگون است كه اطراف يك خود يگانه شكل نميهاي مختلف در زمانهويت
هـاي  اش ارائه دهد، تنها يكـي از روايـت  ي روايت زندگياگر توصيفي هم از خود به مثابه

  ممكن را بيان داشته است. 
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  روش تحقيق. 4
سـاربان  «و » جزيره سرگرداني«هاي  روش اين پژوهش، تحليل روايت و واسازي متن رمان

شـناختي  دانشور است. بنابراين الزم است ابتدا موضع معرفت شـناختي و روش » سرگردان
  مشخص گردد.

  
  شناختي موضع معرفت 1.4

شناسـي  در هر پژوهش كيفي،محقق نخست بايد روشن كنـد كـه در كـدام سـنت معرفـت     
ي روايت قابـل  شناسي دربارهرفتدهد. به طور كلي سه سنت مع پژوهش خود را انجام مي

گرايـي. از  گرايي روايتـي و روايـت  تشخيص است كه عبارتند از رئاليسم روايتي، برساخت
، ساختارهاي روايتي در درون خود جهان انساني موجودند و واقعيت »رئاليسم روايتي«منظر 

هـا را كشـف   روايتي به عنوان امر بيروني در جهان وجود دارد و محقق بايـد ايـن واقعيـت   
، محقق ساختارهاي روايتي را بر جريـان  »گرايي روايتي بر ساخت«). در 312: 1384كند(في،

نامـه  ها محصول هنـر و تـالش مورخـان و زنـدگي    كنند يعني روايتشكل وقايع باز ميبي
شان بر اين اسـت كـه دانـش عينـي     بخشند و فرضنويساني است كه به زندگي معنايي مي

هـا و نمادهـاي   دن وجود ندارد. دانش بر ساخته ذهني و مبتني بـر نشـانه  مستقل از فكر كر
) و محقـق در  331شود (همان، مشترك است كه براساس اعضاي يك فرهنگ مشخص مي

هـاي خـود را در جهـاني كـه زنـدگي      پي راهي است كه كشف كند، مردم چگونـه تجربـه  
تـر چگونـه بـر فهـم     عي گسترده، تفسير نموده و قرار گرفتن مردم در شرايط اجتماكنند مي

اي را شود كه راه ميانـه سعي مي» گراييروايت«برساخته شده تأثير گذاشته است. از ديدگاه 
بين آن دو بيابد، چون براي يك پديده دو روايت وجود دارد: يكـي روايـت زيسـت شـده     

بازگو شده دارند) و ديگري روايت ي زندگي بيان مي(همان كه عامالن آن را در حين تجربه
(كه ديگران در مورد روايت زيست شده و با توجه بـه آگـاهي بـه عواقـب اعمـال اظهـار       

  ).337: 1384) (في،دارند مي
گردد. در اينجا، متن  اتخاذ مي» گرايي روايتي برساخت«در اين پژوهش، موضع دوم يعني 

اجتمـاعي از  گردد كه برساختي  حاصل برساخت ذهني نويسنده (سيمين دانشور) قلمداد مي
كشد، و تحليل روايت و واسازي، تـالش   وضعيت زنان را در دو رمان مذكور به تصوير مي

هاي براي بازسازي روايي متن بر مبناي برساختي است كه دانشور از وضعيت زنان در كتاب
  دهد.  مذكور ارائه مي
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  شناسي روش 2.4
هاي تحليل روايـت و   از روشبان سرگردان،  به منظور تحليل كتب جزيره سرگرداني و سار

  شود.  واسازي استفاده مي

  تحليل روايت 1.2.4
هـا   هاي روايي آن است كه به هنگام تفسير گزاره هاي تحليل داده وجه مشترك تمامي روش

دهنـد.   ها را در بستر روايت مورد توجه قـرار مـي   كنند و گزاره از طرح كلي روايت آغاز مي
ه شدن براي انجام تحليل ابتدا زندگينامـه كوتـاهي از راوي   ) به منظور آماد1991هائوپرت (
رويدادهايي كه در سرگذشت زندگي او معنادار و مهم تلقي «كند كه شامل گزارش  تهيه مي

شوند  بندي مي ها تقطيع شان است.مطابق روش شوتز، مصاحبه به ترتيب زمان وقوع». اند شده
و » مضـامين هـر مقطـع   «له بعدي به شناسايي شود. مرح و عناويني براي هر توالي تنظيم مي

دهند اختصاص دارد. سرانجام جوهره زندگينامـه و   هايي كه آن را توضيح مي الحاق عبارت
هـاي مـتن و    شوند. نقل بـه مضـمون از عبـارت    بندي مي هاي اصلي مصاحبه فرمول عبارت

فشـرده كـردن   شود. پـس از   ها باعث افزايش سطح انتزاع مي تشريح محيط و بستر مصاحبه
هـاي تحليلـي فراينـدها     ) در قالـب گونـه  core storiesداستان موردها در داسـتان مركـزي (  

  شوند.  بندي مي دسته

  واسازي 2.2.4
پـردازد كـه   آيد، واسازي به اين امـر مـي  ) برميDerridaهاي متقدم دريدا(چنان كه از نوشته

دهند، به اين واقعيـت  قرار مي ي عزيمت خودچگونه متون فلسفي، آنجا كه تعريف را نقطه
بر » دريدا«توجه ندارند كه تمام اين رفتارهاي منجر به تعريف، از نظمي دروني برخوردارند. 

توان نشان داد كه پيچيدگي يك تعريف به منزله مضمون يـا اسـتدالل،   اين باور است كه مي
دا، واسازي همچون يك دارد. از نظر دريناشي از آن است كه خود را از تضادها دور نگه مي

هـاي متمركزكننـده و   كنـد. جنبـه  راهبرد، نه يك روش، قدرت فرايند متني را ردگيري مـي 
كنـد. بنـابراين   هاي كمتر مشـهود را آشـكارتر مـي   سازد و جنبهاش را برمال ميآشكاركننده

 ي واسازي) و واسازي كردن (تحليل با روش واسازانه) دو فرايند هـم واسازي شدن (پديده
بيني توان ايدئولوژي، جهانروند و از طريق اين روش مياند كه در كنار هم به پيش مي زمان
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ها را بيـرون كشـيد. ايـن روش واجـد هشـت      سازيو روابط سلطه نهفته در انواع حكايت
  مرحله يا گام است: 

هايي كه در حكايت فهرستي از تعابير دوقطبي و دو وجهيجستجوي دوگانگي:  ـ
اند، ساخته شود. حتي اصطالحاتي كه فقـط يـك جنبـه از    ستفاده شده(داستان) ا

هاي مرد محور، مردان محور و زنان ديگران ذكر شده باشد. مثالً در حكايتها  آن
 ها بر جفت آنها داللت دارد. اي اند و ذكر اين واژهحاشيه

اد يك حكايت، يك تفسير يا سلسله مراتبي از يك رويدبازتفسير سلسله مراتب:  ـ
از نظرگاه خاصي است. حكايت معموالً اشكالي از تفكر سلسله مراتبي را با خود 

هاي دوگانه بر ديگـري تشـريح و   به همراه دارد. بايد تفوق و برتري يكي از واژه
 تفسير شود. 

اي اند يـا  كند. مراكز روايي، حاشيهاقتدار تك صدايي را نفي ميصداهاي ياغي:  ـ
برد. چه صـداهايي در ايـن   يك مركز انرژي زيادي ميشوند. نگه داشتن طرد مي

اند؟ كدام صداها نسبت به صداهاي ديگـر فرودسـت يـا    داستان ابراز نشده مانده
 اند؟سلسله مراتبي

ها هميشه دو يا چند سويه دارند. سـويه  حكايتشناسايي سويه ديگر حكايت:  ـ
چيسـت؟  اي شـده، مكتـوم، يـا حتـي خـاموش)      ديگر حكايت (معموالً حاشـيه 

حكايت با سر و ته كردن، حاشيه را به كنترل درآوردن يـا از مراحـل پسـين بـه     
اش را بـا نـور تابانـدن بـر     شود. مثالً مرد محوريمراحل پيشين رفتن، وارونه مي

ي ديگر زن محـور شـود، غـرض    ي اش  وارونه سازيد تا در بيان سويهگرافراط
بلكه نشـان دادن ايـن اسـت كـه     جايگزين كردن يك مركز با مركز ديگر نيست، 

 چگونه هر مركز به طورمتداوم در تغيير و فروپاشي است. 

ها پي رنگ، متن، سناريو، نحوه اجرا و اخالقيـاتي دارنـد   حكايتنفي پي رنگ:  ـ
اينها را تغييـر دهـيم مـثالً اگـر حكايـت رمانتيـك اسـت بـه صـورت تـراژدي           

 شود. 		بازسازي

چه كه بيان نشده است. عالئـم راهنمـا و   ردگيري كردن آنردگيري بين خطوط:  ـ
هشدار دهنده را ردگيري كرده، جاهاي خالي را پر نمـوده و آنچـه را كـه بـراي     

 كامل ساختن حكايت است، اضافه كنيم. 
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يابي به ديدگاهي جديد انجام مراحل يك تا هفت، دستدهي دوباره متن: سامان ـ
- درواري دوگانه گرايـي دهد و است. ديدگاهي كه به حكايت سامان مجددي مي

اش يا نظرگاه منحصربه فردش. دوباره حكايت كردن، هايش، صداهاي طرد شده
دهد. در حكايت مجدداً سامان يافته ديگر مركـز  ها را تغيير ميدوگانگي و حاشيه

  ).1387هاي تازه نوشته شوند(بوژه،وجود ندارد. مجدداً حكايت كنيم تا كنش
باشـد. در   فيقي از روش تحليل روايت و واسـازي مـي  در اين پژوهش، روش تحليل تل

شود و سپس  مي  است، استفاده  هائوپرت بدان اشاره داشتهروش تحليل روايت از روشي كه 
شـوند.   با استفاده از روش واسازي مفاهيم در جهت بازسازي دوباره متن به كار گرفتـه مـي  

  شرح زير بيان كرد:توانيم فرايند عملي انجام تحليل را به  بدين ترتيب مي
  گردد.  اي از داستان و رويداد هاي مهم آن ارائه مي  ابتدا خالصهشرح داستان: . 1
هاي اصلي زن در هر دو كتاب ارائه  زندگينامه كوتاهي از شخصيتشرح زندگينامه: . 2
رويدادهايي كه در سرگذشت زندگي او معنـادار و مهـم تلقـي    «گردد كه شامل گزارش  مي
  ». اند شده

مرحله بعدي به شناسايي مقوالت اصلي متضـاد  شناسايي مقوالت اصلي (مفاهيم): . 3
  داستان اختصاص دارد. 

سرانجام زندگينامه و مفاهيمي كـه از مـتن كتـب بيـرون     تلفيق زندگينامه و مفاهيم :. 4
  آيد.  شوند و شرحي از متن كتاب حاصل مي بندي مي شده است، فرمول  كشيده
در اين قسمت شرح ارائه شده در مرحلـه سـوم بـه شـيوه     ائه شده:واسازي شرح ار. 5

  گيرد.  واسازي دريدا مورد بازبيني و بازسازي دوباره قرار مي
، )credibility() چهــار معيــار اعتبارپــذيريLincoln and Guba, 1985ليــنكلن و گوبــا (

ــال ــذيري انتقـ ــان )transferability(پـ ــت اطمينـ ــذيريأ، و ت)dependability( ، قابليـ  ييدپـ
)confirmability( معيارهـا ايـن   انـد.  معيارهاي اعتبار پژوهش كيفي مطـرح كـرده  را به عنوان 

مورد  در پژوهش كمي اعتبار و پايايي معيارهاي كيفي به جاي دو  در اغلب پژوهش هامروز
  .گيرند استناد قرار مي
هـا اشـاره دارد و    هاي پژوهش و اعتبـار آن  ها و يافته به واقعي بودن توصيفاعتبارپذيري

اي  كنندگان پژوهش و براي زمينه ها براي شركت بودن يافته عبارت از درجه اعتماد به واقعي
نتـايج  پذيري  به درجه تعميمپذيري نيز  انتقال است كه اين پژوهش در آن انجام شده است.
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در اين پژوهش به جهت مطالعـه مـوردي بـر روي دو كتـاب دانشـور      كند. اشاره مي تحقيق
  پذير نيست. امكان

از آن جا كه طـرح   .آيد به شمار مي)Reliabilityقابليت اطمينان، جايگزين مفهوم پايايي(
پذير بوده و حاصل تعامالت پيوسته در حال تغيير، ميان پژوهشـگر و   پژوهش كيفي انعطاف

به گر پذير باشد. پژوهش تواند امكان كنندگان است، تحقق اين گونه تكرارپذيري نمي شركت
جاي آن كه بخواهد افراد در شرايط مشابه بـه همـان نتـايج برسـند، در پـي آن اسـت كـه        

ها از قابليت اطمينـان   خواننده، متقاعد شود كه با توجه به فرايند طي شده در پژوهش، يافته
در هاي كمي است.  معادل مفهوم عينيت در پژوهش. در نهايت تأييدپذيري برخوردار هستند

هـا   هايي كه از گـزاره  است حداكثر ميزان هماهنگي منطقي ميان توصيف تحليل تالش شده
باشـد. در    گـردد، وجـود داشـته    شود با مقوالت و مفاهيمي كه از آنها استخراج مي ارائه مي

بخشـد   هايي كه به نتايج تحقيق در پژوهش كيفي اعتبـار مـي   واقع، يكي از مهمترين ويژگي
ح مقدمات با نتايج نهايي بايد ارتباط منطقـي داشـته   قدرت منطق دروني آن است. نتايج شر
  باشد و به لحاظ منطقي باورپذير باشد.

  
  پژوهشهاي  يافته. 5

پـردازيم.  در اين بخش به تحليل داستان براساس دو شيوه تحليـل روايـت و واسـازي مـي    
هـاي   هـاي مـذكور، برسـاختي از سرگذشـت و زندگينامـه زن      دانشور در هر كدام از رمـان 

گردنـد و   دهد كه هر كدام به نحوي درگير زندگي در همه ابعاد آن مـي  متفاوتي را نشان مي
  هاي گوناگون است.  ها در موقعيتبودگي آن آنچه در اينجا اهميت دارد، بررسي سوبژه

  
  شرح داستان 1.5

گـردد  در اين بخش شرح كوتاهي از دو رمان جزيره سرگرداني و ساربان سرگردان ارائه مي
  ).2دول شماره (ج

  . شرح داستان 2جدول شماره 
  سرگردان ساربان  سرگرداني جزيره

 در كه ،»هستي« نام به است جواني دختر سردرگمي روايت
 مي انتخاب به مجبور عرصه چند در را خود زندگيش از مقطعي

 او از خبري و شود مي ناپديد ناگاه به هستي
 از هستي جوها، و جست از بعد و نيست
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 و مراد دارند، وجود مرد دو هستي، احساسي زندگي در. بيند
 يمو سل يكيچر- سياسي هاي فعاليت ي زمينه پيش با مراد. سليم

 يمحال ضد رژ ينعارف مسلك و ثروتمند كه در ع يمسلمان
خود و  يانم يونديسرگردان است، تا پ ياست هست يسلطنت
از آن دو جوان را به عنوان  يكيآورد و  يدمادرش پد يزندگ

كند، كار كند، فكر  يزن، نقاش يكهمسر انتخاب كند و به عنوان 
  باشد. ياكند و پو

 مي هستي از سليم. آورد مي در سر زندان
 او دوم زن و كند ازدواج او با كه خواهد
 ازدواج به دهد مي ترجيح هستي اما شود
 مادربزرگ نگهداري و نقاشي به و نكند فكر

 هاي قوس و كش از بعد. باشد مشغول
 صاحب و كند مي ازدواج مراد با فراوان

  .شوند مي فرزندي

  
  شرح زندگينامه 2.5

هايي تشكيل شده است، در رمان جزيره سرگردان و ساربان سرگردان از مجموعه شخصيت
گردد.  هاي اصلي داستان در هر دو كتاب ارائه مي اين مرحله زندگينامه كوتاهي از شخصيت

محـوري داسـتان (هسـتي)، از    گونـه بيـان كـرد كـه شخصـيت     ايـن تـوان  به طـوركلي مـي  
كنـد و سـه شخصـيت    زن داسـتان روابـط حمـايتي و تربيتـي دريافـت مـي      هاي  شخصيت

كنند و بـا دو مـرد اصـلي داسـتان     مادربزرگ، مادر و سيمين نقش مهمي در اين بين ايفا مي
هاي مهـم را  رابطه شخصيت، 1گيرد. شكل شماره (سليم، مردان)، در رابطه انتخاب قرار مي
  دهد.در ارتباط با شخصيت محوري نشان مي
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  هاي اصلي داستان . زندگي نامه شخصيت1شكل شماره

  شناسايي مقوالت اصلي (مفاهيم) 3.5
به شناسايي مقوالت اصلي داستان اختصاص دارد. اين مقوالت در تضاد با هـم در داسـتان   

  ).3وجود دارند(جدول شماره 

  . مقوالت متضاد اصلي داستان3جدول شماره
  استقالل

 گيريتصميم شغل، جستجوي در بودن، مالي استقالل پي در
  خود هايارزش و باورها براساس كردن زندگي و

  وابستگي
 و باشد گاهتكيه شوهر آنكه براي ازدواج
 تعريف شوهر، ملي هايحمايت از استفاده

  .مردانه ديد از زنانگي
  نافرماني و شك

 هاي ارزش يو در جستجو يراسخ سنت يبه باورها شك
  جديد

  يقين
 كردن عمل و هست كه آنچه هر به اطمينان

  .مذهبي  و سنتي هنجارهاي  براساس
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  عقالني
 پيشرفت، به توجه گرايي،واقع گو، و گفت و كنجكاوي

  .زندگي در توانايي افزايش استقالل، و خوداتكايي

  عاطفي
 زده، شتاب هايگيريتصميم پيشگي، عاشق
 مرد، جانب از خصوص به بودن توجه خواهان

  فال و تقدير به وابستگي
  سنتي

  قانع و وابسته تقديرگرا، زودرنج، مرد، به متكي
  مدرن

  نافرمان گر، انتخاب خودباور، مستقل،

  
  تلفيق زندگينامه و مفاهيم 5.5

بنـدي   اسـت، فرمـول  شـده    سرانجام زندگينامه و مفاهيمي كه از متن كتـب بيـرون كشـيده   
هـاي  آيد. به تفكيك در مـورد شخصـيت   شوند و شرح مفصلي از متن كتاب حاصل مي مي

  گردد.اصلي داستان بيان مي
اش مملوء از سرگرداني است.سرگرداني، شك زندگي ،در اين دو رمانهستي  شخصيت

به دنبال  خواهند. هستيخواهد يا از او ميهاي پي در پي در آنچه وي ميو حيرت و سوال
اي از روي گفت و گو و نـه ازدواج  كند به دنبال رابطهاستقالل است. اگر به ازدواج فكر مي

شود. هستي در تضاد ذهن و عمل سنتي است. شك هستي در كتاب اول به يقين تبديل نمي
گـذارد  كند. وي عقالنيت را كامالً كنار ميهاي ديگران، با سليم ازدواج موقت ميو خواسته

دهــد. در ايــن انتخــاب مــادرش و از روي احساســات تــن بــه ايــن ازدواج پنهــاني مــيو 
اند. سوژه بودگي و باورهاي مدرن به زن در كتاب اول بـه  مادربزرگش بسيار تاثيرگذار بوده

افتد هستي متوجـه انتخـاب اشـتباهش    رود اما در كتاب دوم براساس اتفاقي كه مييغما مي
كند، كالس نقاشي برگزار گيرد و با مراد ازدواج مين را پيش ميشود و دوباره  مسير يقيمي
كنـد.قرارگرفتن هسـتي در مسـير يقـين     بودگي خود اذعان مـي كند. تا حدودي به سوژهمي

  است.خودآگاهانه و از روي تعمد نبوده
است؛ او زني سنتي در قالب متجدد اسـت. او   مامان عشيشخصيت مهم ديگر داستان 

ر و ديگران است. زني است كه در پي جلب توجه و كسب امتياز مـادي  سوژه جنسي همس
انديشـد (حتـي زمـاني كـه بـه      است. او شخصيتي وابسته دارد. به عاقبـت كارهـايش نمـي   

 مـادربزرگ كند). در جستجوي سوژه بودگي و خودآگاهي نيست. اما همسرش خيانت مي
دهـد. او زن عـاقلي   نت پيونـد مـي  كند، باور و يقين قاطع او، او را به سبه چيزي شك نمي

است، در پي تحصيل و پيشرفت است. آينده نگر است و بين مرحله زن سنتي و زن مـدرن  
تر اسـت). او تسـليم سرنوشـت اسـت و از     قرار دارد.(حتي در مقايسه با مامان عشي مدرن
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. در كند و به دنبال سـوژگي نيسـت  نقشي كه ساختار مردانه برايش در نظر گرفته تبعيت مي
آل است كـه داراي  رسيم كه در ميان زنان نوع ايدهميسيميننهايت در داستان به شخصيت 

كند. به دنبـال  كند، در زندگي پياده ميسوبژكتيويته و خودآگاهي است و آنچه را كه فكر مي
بخشد اما هرگز او را مجبـور بـه كـاري    آگاهي و فكر است.  به هستي قدرت و جرات مي

  رو و ساختارشكن است.ل سات و عقل باور. در دوره زماني خود پيشكند. مستقنمي
مردي ست  سليمهاي مهم مرد داستان، سليم و مراد داراي اهميت اند. از ميان شخصيت

كـه  خواهد مدرن باشد اما شكي در دل دارد. او نگاهي سنتي به زن دارد، بـه طـوري  كه مي
دهـد. ميـزان   اش مـي اختيار را كامالً بـه خـانواده  خواهد زن كار كند. در انتخاب همسر نمي

سوژگي كمي دارد. هرچند در ابتداي داستان شخصيتي با يقين دارد امـا تـا انتهـاي داسـتان     
، در پـي اصـالحات در   مـراد شـود. امـا   اش ناراضـي مـي  شود و از زندگيدچار ترديد مي

كند. وي مرد مبـارزه  مي اش، او را از روزمرگي جداهاي جهانيساختارجهاني است. دغدغه
است. او به دنبال قيام عليه ظلم است. سوژگي اش در مقايسه با سليم بيشتر اسـت. هويـت   

  مستقلي دارد هرچند عاشق هستي است.
  
  شده واسازي شرح ارائه 5.5
اين قسمت شرح ارائه شده در مراحل پيش بـه شـيوه واسـازي دريـدا مـورد بـازبيني و        در

بينـي و روابـط   توان ايدئولوژي، جهـان گيرد. به كمك واسازي  مي بازسازي دوباره قرار مي
گونه كه بيان شد اين روش واجد ها را بيرون كشيد. همانسازيسلطه نهفته در انواع حكايت

ه تنها به يك مرحله در اين پژوهش پرداخته شده اسـت. از آنجـايي   مراحل فراواني است ك
گردنـد.  كه دو رمان، يك داستان و در پي يكديگراند، دو داستان در يك بخش تحليـل مـي  

فهرستي از تعابير دوقطبي كه جستجوي دوگانگي و بازتفسير سلسله مراتب،بنابراين در پي 
يت، تفسير يا سلسله مراتبي از يك رويـداد از  شود. حكادر حكايت (داستان) آمده، بيان مي

هاي دوگانـه بـر ديگـري تشـريح و     نظر گاه خاصي است. بايد تفوق و برتري يكي از واژه
  شود.تفسير شود. در جدول زير به اين مقوالت پرداخته مي
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  . دوگانگي هاي داستان و تفسير سلسله مراتب4جدول شماره 

 مقوله  مثال شاهد  دوگانگي
  تفسير  برتر

 مستقل دختري
 برابر در
  وابسته دختري

 مالي لحاظ به كه است دختري هستي
 اولين از هستي«. نيست خانواده به وابسته
 بخاري يك بود گرفته اداره از كه حقوقي

  ).8(همان،  »بود خريده عالءالدين
 خوانده انگليسي زبان دليل اين به هستي«

  ).14(همان،  »شود دبير كه بود

  استقالل
 بي را او بود توانسته حدي تا هستي مالي استقالل

 فكري، لحاظ به اما كند ديگران هاي كمك از نياز
 كمتر استقالل اين ها گيري تصميم در و عاطفي

  .شود مي ديده

 در نافرماني
 و اطاعت برابر

  سرسپردگي

 آماده مادرش دستورات منهاي هستي
 لباس برود، مادرش بخانه كه بود شده

 آرايشگاه به و بپوشد را عيد مخصوص
  )9(همان،  »برود مادرش سفارشي

  نافرماني

 باورهاي از گرداندن روي ي نشانه نخستين شايد
 از نافرماني نوين، باورهاي به آوردن روي و پيشين
 ارزش و هنجارها اجتماعي، ساختارهاي افراد،
 مي نمايندگي را پيشين باورهاي آن كه است هايي
 اين مقابل در سرسپردگي و اطاعت گونه هر. كنند

 استقالل رفتن اضمحالل به از است نشانه باورها
 كه است كسي هستي چون زني و فرد، شخصي
  .زند سرباز سرسپردگي اين از كند مي تالش

 مدرن ازدواج
 مقابل در

  سنتي ازدواج

 مامان شد متوجه كه هنگامي هستي«
 مي سونا حمام به را او پسند براي عشي
 مي بار چند: گفت و شد عصباني برد

 به رو و بيزارم سنتي ازدواج از گويم
 جا همين مرا نويدي آقاي: گفت راننده

  ).15(همان،  كنيد پياده

 ازدواج
  مدرن

 به كه است ساختارهايي آن از يكي سنتي ازدواج
 در را سنتي باورهاي آن هاي ويژگي كامل طور
 هر كه است گرفته تصميم هستي و دارد خود
 خودش او نظر از. نشود آن تسليم شده كه گونه
 و ها ارزش با متناسب را اش آينده همسر بايد

 مدرن، ازدواج آيا اما. كند انتخاب خود باورهاي
 دهد، مي او خود به را انتخاب حق كه ازدواجي
 كه دارد اي شده تعريف پيش از شكل و تعريف
 به دست معيار و مالك آن اساس بر بتواند هستي

 ارزش و معيارها بايد او اينكه يا بزند؟ انتخاب
 مبناي جوشد، مي خودش درون از كه را هايي
 آيا است چنين اگر دهد؟ قرار آينده همسر انتخاب
 به او خود درون در مذكور ارزشهاي و معيارها
 چه بر كه داند مي او آيا و اند گرفته شكل روشني
 ادامه در بزند؟ انتخاب به دست خواهدمي اساسي
  .كرد خواهيم جو و جست را هاپرسش اين پاسخ

 در مدرن زن
  سنتي زن مقابل

 كند مي بدگويي مراد از عشي مامان وقتي
 سر بر هميشه انگار مراد كه گويد مي و

 خواستگاري تو از تازه و نشسته آتش
 اگر كه دهد مي جواب هستي كندنمي

 او از خودم نكرد خواستگاري مراد
 است مردي تنها او كنم، مي خواستگاري

 من به. كند نمي استثمار مرا دانم مي كه
 مي كه نوي زن كه دهد مي امكان

  .بشوم خواهم،

  مدرن زن
 ازدواج در شدن مدرن و استقالن بر هستي تاكيد
 هر به كه كندمي تالش و است نمايان هم او

  .كند دنبال را آن ايي شيوه

 در تقديرگرايي
 بي برابر
به  ياعتقاد

  تقدير

كه با خانم  يهنگام ينگشاپ بول يكاف در
در حال  يو مامان عش يمو سل يفرخ
روبه  يقهوه بودند، مامان عش يدننوش

 را فنجانت هستي: گفت و كرد هستي

 اعتقادي بي
  تقدير به

 يدر زندگ يواقع در هر برخورد و رفتار در
سر باز زدن از  يبرا يروزمره شاهد تالش هست

 يكهن و سنت ياعتقاد ي،اجتماع يساختارها
 او نوي طرح انداختن در براي تالش و هستيم
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  .بگيرم ترا فال كن وارونه
 خودم را فالم من: گفت هستي

 از غير كه است اين...مقصودم گيرم مي
 فالي هيچ به اعتقاد خودم، روح جوهر

  .ندارم

 اين البته. استقاللش حفظ و آوردن دست به براي
 هستي، مختص صرفا كه است موضوعي

 گونه همان بلكه نيست، داستان اصلي شخصيت
 داستان زنان ديگر داد، خواهيم نشان ادامه در كه
 تالشي چنين به دست خود ي نوبه به يك هر نيز

  .زنند مي
  

هاي دوگانه است و اگر در روايـت  دريدا بر اين باور است كه جهان هستي جهان تقابل
ديگر تضاد پنهان است. بـا پيـداكردن    داستاني حتي اگر يك سمت تضاد آورده شود، سمت

گيري كـرد.  توان ايدئولوژي غالب داستان پيها و نشان دادن برجستگي هر داستان ميتقابل
در رمان دانشور زنان در پي رهايي از سنت و به دنبال اسـتقالل اسـت. هرچنـد شخصـيت     

  .شوداصلي داستان جزيره سرگرداني و ساربان سرگردان هرگز زني مدرن نمي
  
  گيري نتيجه. 6

و » جزيـره سـرگرداني  «هـاي  در اين پژوهش به بررسي ميزان خودآگاهي زنان در دو كتاب
هاي منتخب در اين پژوهش عمدتاً بـه  ايم. رمان سيمين دانشور پرداخته» ساربان سرگرداني«

» گفتگوي دروني«كند تا در جريان پردازد. نويسنده تالش ميمسائل سياسي و اجتماعي مي
كنند. شخصيت اصلي زن داستان (هستي)  ها را برجسته و روايت ميشخصيت  نياي درونيد

هاي دروني و بيروني واقع مي شوند و از همين رهگـذر   ها و تالطم در معرض انواع آشوب
شوند  شروع به بازانديشي پيرامون دنياي اطراف خود مي نمايند. پس از بازانديشي موفق مي

نند، دنياي كه با فرهنگ سنتي بسيار متفـاوت اسـت.به لحـاظ نظـري،     دنيايي جديد را بنا ك
هستي در آغاز رمان جزيره سرگرداني اُبژه رويدادهايي است كه پيرامون او در جريان است. 

هايي اسـت كـه اطـراف او وجـود دارد. در جزيـره       هستي سرگردان ميان انواعي از انتخاب
و سليم مـي گـذرد كـه بـه لحـاظ فكـري،        سرگرداني، بيشتر كتاب به كشاكش ميان هستي

اعتقادي و شيوه زندگي نقطه مقابل شخصيت هستي قرار دارد. انتخاب سليم يا مراد انتخاب 
  دو نوع شيوه زندگي است. 

 - دهـد. مـادربزرگ  سيمين دانشور رابطه سه نسل زن را در سه مقطع تاريخي نشان مـي 
 –هاي سنتي، فكـري و عـاطفي دوره مصـدق متعلـق اسـت. مـادر       خانم نوريان به اصالت

مرداد تا اوايل انقـالب اسـت    28هاي بعد از كودتاي ريشگي سالعشرت نمايانگر دوره بي
كه هويت خدشه دار شده است. سيمين دانشور رفتارهاي اجتماعي اين گروه نوكيسه را در 

عقده حقارت و غربزدگي و ارضاي آن «كند گونه تفسير ميشان اينارتباط با هويت فرهنگي
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). اين مقطع تاريخي يعني گذار از مرحله زنـدگي سـنتي بـه    135(ص » بوسيله شرق زدگي
مرحله آشنايي با مظاهر غرب مرحله پيچيده ايي ست كه تنها بر ابعادي چند از آن انگشـت  

تماعي و دختر نسلي ست كه بين دو شيوه فرهنگي، دو طبقه اج –گذاشته شده است.هستي 
دو نوع طرز تفكر متفاوت، سرگردان مانـده اسـت. ايـن دوران، دوران رشـد تضادهاسـت.      
تحوالت اجتماعي و فرهنگي خواه ناخواه بر تفكرات نسل جوان اثر گذاشته انـد و آنـان را   

انـدو نتيجـه ايـن آشـنايي     ها آشنا سـاخته به مرحله جديدي از مناسبات، ارتباطات و پديده
اي را در اين نسل باعث شده است كه نتيجه آن سرگرداني فلسفي، پيچيدهناقص، تضادهاي 

  اجتماعي و روحي است.
به مفهوم سرگرداني و جزيره سرگرداني چند بار در طول كتاب اشاره شده است؛ رابطه 

عاطفي هستي نسبت بـه   - سرگرداني احساسي)، 38هستي و سليم از ابتداي ديدارشان (ص
 255داني فلسفي هستي نسبت بـه اصـل و اسـاس موجوديـت (    رفتارهاي مادرش و سرگر

  ) و...275		و
در جزيره سرگرداني، هستي آرامش خود را در همراهي با سليم مـي يابـد. بـه عبـارتي     

هاي خود درباره شيوه زندگي دلخـواه خـويش هنـوز     ديگر، از سويي، به جهت آن كه ايده
هاي مختلف قرار دارد، در نهايت  براي خودش شفاف نيست، و در سردرگمي ميان انتخاب

رغـم تضـادهاي فكـري خـويش انتخـاب      تن به احساس خويش مي سپارد و سليم را علي
. در واقع در كتاب اول هستي نه تسليم ِ سليم كه تسليم نيروهايي مي شود كـه او را  كند مي

اه و به سوي سليم فرا مي خوانند و مي كشانند. در كتاب نخست، هستي هنوز به سوبژه آگـ 
خودمختار تبديل نشده است و اسير احساسات خويش و خواست ديگران است. اما كتـاب  
دوم، با عصيان هستي آغاز مي گردد. هستي ناپديد شده است و به همراه مراد مـاجراجويي  
تازه اي را آغاز كرده است كه او را به زندان مي كشاند و باعث جـدايي اش از سـليم مـي    

مدت كوتاهي را مي تواند در كنار سليم، مطابق خواسـت او زنـدگي   گردد. در واقع، هستي 
كند. او به سرعت بدنبال جستجوي راه خويش، مسـير ديگـري را انتخـاب مـي كنـد و راه      
ديگري را مي پيمايد. دوره زندان براي هستي، نقطه عطفي در تحول فكري و شخصـيتي او  

ف خويش نائل مي گردد. هستي تنها محسوب مي گردد. دوراني كه در آن او باالخره به كش
رسد و مي تواند مسـير  پس از اين خودآگاهي است كه از وضعيت ابژه به سوبژه بودگي مي

  سرنوشت خود را در دست بگيرد. 
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شخصيت تاثيرگذار ديگري كه در اين دو كتاب، فرايندي از تحول در انديشـه و شـيوه   
دي از كتاب نخست، به كشاكش فكـري  هاي زيا باشد. بخشكند سليم مي زندگي را طي مي

او با هستي اختصاص دارد كه در سليم از موضعي يقيني به بحث با هسـتي برمـي خيـزد و    
افكار او را نقد مي كند. به لحاظ شيوه زندگي او نماد يك مـرد سـنتي اسـت و ايـدئولوژي     

مي شـود در  خاصي را نيز دنبال مي نمايد. سليم در دوران سرگرداني هستي، باالخره موفق 
  رقابت با مراد، هستي را به سمت خويش متمايل كند. 

هاي مذكور، دانشـور دو نـوع    گيري سرنوشت سليم و هستي را در رماندر واقع، در پي
يقين را از يكديگر متمايز كند. يقين پيش از ترديد، و يقين پـس از ترديـد. سـليم در آغـاز     

كه با ايدئولوژي و شيوه زنـدگي هماهنـگ    كتاب نخست، در يقين پيش از ترديد قرار دارد
كند. اما هستي در آغاز كتاب نخست، با ترديد آغـاز مـي   با سنت هاي اجتماعي زندگي مي
كنند كه يكي از روي داستان، دو مسير جداگانه را طي ميكند. هستي و سليم در فرايند پيش

نظري، سليم در يقـين پـيش از   يقين به ترديد و ديگري از ترديد به يقين مي رسد. به لحاظ 
هاي اجتماعي پيراموني ترديد خود در وضعيت ابژه بودن قرار دارد، كسي كه محصول سنت

خويش است و در عين حال بـه آن خودآگـاه نيـز نيسـت. هسـتي در كتـاب نخسـت، در        
ي بودگي خود آگاهي يافته و در تالش براي تغيير برمـ  وضعيت ابژه قرار دارد، اما به اين ابژه

آيد هر چند كه تا پايان كتاب نخست نيز اين امكان رهايي را پيـدا نمـي كنـد و در نهايـت     
تسليم شرايط مي گردد. اما در كتاب دوم، سليم در اثر تلنگرهايي كه بر بنياد فكري اش وارد 

گردد از ابژه ناآگاه به سوي ابژه خودآگاه به حركت مي افتد و ايـن در حـالي اسـت كـه     مي
  دايي از او حركت به سوي سوژه بودن را آغاز نموده است. هستي با ج

ماند و بـه سـطح   بنابراين سوبژكتيويته براي زنان داستان دانشور در سطح نظريه باقي مي
دهـد امـا هسـتي در    رسد. هرچند در كتاب دوم تغييرات اندكي در هستي رخ ميعمل نمي

ل به زني مي شود كه حوزه خصوصـي  دهد.  يعني تبديزن مدرن به زندگي ادامه نمي قالب
  شود. باقي مي ماند و از حوزه عمومي دور مي
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