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هـاي نـاگزیر از   هاي خاص، واژهبندي متن داستان است؛ استفاده از صحنهها تابعی از سازمانعین حال کشف آن
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مقدمه- 1
وم به غایت وسـیعی  واژة سمبولیسم... مفه«) به حق گفته است که Charles Chadwick(چدویک

پذیر است بلکه به عنوان یک ). این اصطالح نه تنها در مفهوم یک مکتب، بسیار انعطاف9: 1378» (دارد
گونه که در رمـان دو جلـدي   کارکرد فنون متنوع را دارد همانروش براي خلق یک اثر، ظرفیت پذیرش

سمبولیسـم  » به غایت وسـیع «دهاي بینیم. یکی از کارکرمی» ساربان سرگردان«و » جزیرة سرگردانی«
هنرِ یاد کردن از چیزي به صورت خرده خرده [است] تا آن که وصف حالی بر مال شود... [بـه شـرطی   «

). از ایـن کـارکرد   10(همـان:  » هـا بیـرون کشـید   که] این حال را باید از طریق یک سلسله رمزگشـایی 
سـاربان  و جزیـرة سـرگردانی  ن دو جلـدي  هاي رمزي و نمادین رماتوان براي شرح جنبهسمبولیسم می

را معــادل اصــطالح » نمــادگرایی«و » رمزگرایــی«اســتفاده جســت. در زبــان فارســی امــروز ســرگردان
برند.  ، به کار می»سمبولیسم«

کشـف  «و » تفسـیر طبـري  «رمز از قرآن وارد زبان فارسی شـده و در متـون متقـدم فارسـی مثـل      
). در دو دهۀ اخیر بـا  1: 1368اند (پورنامداریان، را در برابر آن نهاده» اشاره«و » نَمون«دو واژة » االسرار

 در کارکرد صرفی » نماد«شویم؛ مستحدث از این بابت که اصطالح مواجه می» نماد«اصطالح مستحدث
) 43-37: 1386نیامده است. قبادي (فرهنگ فارسیو نامهلغتهاي معتبر فارسی مثل ، در فرهنگاسم

چـاپ  غیـاث اللغـات  با حواشی دبیرسیاقی نقل کرده است اما در غیاث اللغاترا از » وزن سوادنماد بر «
دانسـته  » رمـز «و » سـمبول «را معادل » نماد«محقق اخیر ثروت از این واژه خبري نیست. با وجود این

همـه،  : ذیل نماد) آن را معادل سمبول قرار داده ولی منبعـی نیـاورده اسـت. بـا ایـن     1375است. داد (
) و برهــانی22: 1374)، اوحــدي(29: 1371)، نقــوي (278: 1375)، فتــوحی (171: 1375حســینی (

اند. از این سـه  ) رمزگرایی و نمادپردازي و رمز و نماد را معادل سمبولیسم و سمبول دانسته13: 1378(
و 186: 1376» (کبـوتر نمـاد روح اسـت   «؛ »کبوتر... رمز مرگ و زندگی توأمـان اسـت  «سخنِ شمیسا: 

وي سـمبول و نمـاد و رمـز    آید کـه از نظـر  ) برمی42: 1374» (کبوتر سمبول دوستی... است«) و 109
1مترادفند.

مترادف دانست. در این نوشته، توان سمبولیسم، رمزگرایی و نمادگرایی رابه لحاظ این کاربردها، می
هـا را متـرادف هـم بـه کـار      تقات ایـن که ترجیح خاصی در میان باشد، نماد و رمز و سمبول و مشآنبی
کوشیم.میساربان سرگردانو جزیرة سرگردانیبریم و براي کشف رموزي از رمان دو جلدي می

دهـد بـا اسـتفاده از    هاي اصلی ادبی... فقط رمان قابلیتی دارد کـه بـه مـا اجـازه مـی     در میان گونه«
). این قابلیت از ساختار پیچیدة رمـان  36: 1391،(باختین» هاي جدید خواندن... به سراغش رویمروش
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خیزد. رمان دو جلدي مورد مطالعه، آخرین اثر داسـتانی منتشـر شـدة سـیمین دانشـور، در زمـرة       برمی
روح رمـان روح  «زبان فارسی معاصر و مصداق این سخن اسـت کـه   و هنريمعدود آثار داستانی ظریف

کونـدرا، (»کنـی تر از آنند که تو فکـر مـی  یزها پیچیدهچ: گویدهر رمان به خواننده می. پیچیدگی است
مدرنیسم را در سبکی خـاص؛ و شـعر و   ). نویسنده در این رمان سمبولیسم و رآلیسم و پست63: 1380

در مـورد  آور در هم سرشته است. سخن بـیکن فلسفه و سنت و تجدد و تاریخ و قصه را با هنري شگفت
تقلیدي نازل از جهـان واقعـی نیسـت بلکـه جهـانی را ارائـه       «د که کنشعر در این رمان مصداق پیدا می

. چه بسا این محتوا و سبک )35-33: 1388کلیگز،(» کنیمدهد واالتر از دنیایی که درآن زندگی میمی
بـا  سـاربان سـرگردان  نسـخه و  33000بـا  جزیرة سـرگردانی ترین اثر فارسی (در کسب نام پرشمارگان

توان ادعا کرد که این رمان دو جلدي الگوي رمان نویسی است. با شواهدي مینسخه) موثربوده 88000
ایران معاصر از نظر تکنیک و به کارگیري حداکثر ظرفیت زبـان در یـک اثـر داسـتانی اسـت. کـل ایـن        

بندي درونی رمان نهفتـه اسـت. هـدف اصـلی ایـن      شواهد در حوزة زبان و سبک و نمادگرایی و سازمان
تبیین این بخش است زیرا اگر مقبول افتادن یک اثر از جهتی مدیون موضوع خویش نوشته استخراج و

سـاز خـویش   بندي درونـی و جزئیـات حادثـه   است، از جهت دیگر مرهون سبک و زبان و لحن و سازمان
است.

هـاي تـاریخی (بـه روش سمبولیسـم و بـا      بندي ایـن رمـان برخـی از حـوادث و دیـدگاه     در سازمان
هـاي شـاعرانۀ   بینی فلسـفی نویسـنده، تعـدادي از جلـوه    کردهاي نمادین)، آرا و جهانها و کارشخصیت

هاي مردم معاصر شرق، روابط کامیزندگی، سنن، مظاهر فرهنگی، آمال و آالم اجتماعی مردم ایران، تلخ
ها و استعدادهاي هنري انسانِ فرهیخته در تعامل بـا طبیعـت و زنـدگی،    شرق و غرب، برخی از ظرفیت

ایرانـی و برخـی از الگوهـاي    » زن نـو «مونۀ یک ایرانیِ برجسته با شخصیت به تعـادل رسـیده، نمونـۀ    ن
هـاي هنـري چنـان در هـم     هاي نمادین، با آمیزههاي زندگی شخصیتها و بلنديآرمانی، در کنار پستی

یی کـه  اند که زندگی تخیلی رمان به زندگی واقعی شباهت زیادي پیدا کـرده اسـت تـا جـا    سرشته شده
هـا و  نما از تجارب واقعی زندگی سخت است. در این نوشته، تعدادي از ظرفیتتشخیص این جهانِ واقع

هاي سمبولیسم و انحاي نمایش نمادین کنیم صرفاً از بابت جنبههاي هنري این رمان را تبیین میجنبه
واقعیات و چگونگی به کارگیري زبان غیر مستقیم. 

تعریف مسأله-1-1
رمـان یگانـه   «کند؛ بـه عبـارت دیگـر    نویسی از اقبال عمومی به آن حکایت میع روزافزون رمانشیو
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پایـان  البداهگی زمان حال بـی گونۀ ادبی در حال رشد و به عبارتی فرجام نیافته است... گونۀ رمان با فی
کنـد،  را جـذب مـی  نـویس  چه رمانشود. آندر ارتباط است و این رابطه، مانع انجماد این گونۀ ادبی می

هـاي نویسـندگی   نویس ممکن است در گسترة بازنمایی هنري بـا ژسـت  هاي نافرجام است. رمانموضوع
مسألۀ محوري که این ). با توجه به این خاصیت رمان، 62و 35: 1391(باختین،»گوناگونی پدیدار شود

ایی را براي تقویت ادبیات هنوشته در صدد تبیین آن است، این است که این رمان دو جلدي چه تکنیک
ایـن کـه در سـبک و تکنیـک داسـتان      داستانی در حوزة سبک و زبان، به ارمغان آورده اسـت؛ توضـیح  

تـرین رمـان فارسـی و    پرخواننـده «، سووشـون توان آموخت از دانشور که در دهۀ چهـل،  نویسی چه می
) را نوشـته بـود و در دهـۀ    133: 1380(میرعابدینی، » آغازگر فصلی تازه در تاریخ داستان نویسی ایران

ترین رمان فارسـی را منتشـر کـرده اسـت. انتظـار منطقـی خواننـده ایـن اسـت کـه           هفتاد پرشمارگان
اي که در نیمۀ راه نویسندگی درخشید، پس از سه دهه تأمل در فلسفه و تاریخ و هنر جهـان و  نویسنده

، بتواند اثري بهتر ارائه کند. اگر چنین اسـت  تمرین و تجربه و ثبت کردن یک اثر موفق در کارنامۀ خود
توان از هنر داستان نویسی چنین کسی اندوخت. اي میچه تجربه

در این رمان همت نویسنده بیش از آن که مصروف سطح روایی رمان شود، مصروف سطح رمزي آن 
این اثر، مفاهیم رمـزي  نظیر این نویسنده استفاده کرد. درتوان از تجارب بیگشته است. از این بابت می

هاي خاص و در جایگاهی ویـژه از  اند و کلمات و جمالت در صحنههاي شطرنج، پشتیبان همانند مهرهم
نظام داستان و کنار هم، کارکرد رمزي و ظرفیت ویژة خود را براي القاي معانی و مفاهیم غیـر مسـتقیم   

تواند در ی کار آسانی نیست و کمتر کسی میگذارند. توفیق در خلق چنین ساختار و نظامبه نمایش می
اي رسـیده اسـت کـه شـعر     آن به غناي زبان کمک کند؛ چنان که شعر حافظ در این خصوص به درجه

هیچ سخنوري بدان نرسیده است. کشف و تبیـین ظرایـف سـاختارهاي رمـزي ایـن رمـان، بازشناسـی        
شود.هاي زبان فارسی محسوب میتوانایی

قپیشینۀ تحقی-1-2
سـاربان و سـرگردانی ة جزیرو سووشون) تعدادي از نمادهاي سه رمان 1386(»نوري«و »قبادي«

وگو و ابعاد زمان و مکان جسـته و بـه اختصـار تمـام گـزارش      ها و گفترا در عناصر شخصیتسرگردان
و هاي این رمان دو جلدي و احـوال در یک نشست علمی دربارة ضعف»زرشناس«و »سرشار«اند. کرده

: 1381). عالوه بر این، سرشـار( 63–50: 1388اند (هاي آن بحث کردههاي اجتماعی شخصیتمصداق
) در مورد بازتاب جزئی از فلسفۀ معاصر حاکم بر جهان، خصوصاً عـدم قطعیـت در روابـط علّـی     32-41



47/»سرگردانساربان«و»سرگردانیجزیرة«يهارماندررمزپردازيفنونبررسی

دانشـور بحـث   بینی اعتقادي ها و همچنین جایگاه مذهب و انقالب در این رمان دو جلدي و جهانپدیده
انـد امـا چگـونگی کـارکرد رمـزي      کرده است. هر دو محقق وجود سطح رمزي را در رمـان تأییـد کـرده   

ساختارهاي زبانی و داستانی رمان خارج از بحث ایشان است. سخن قهرمـان تأکیـدي اسـت بـر توفیـق      
»ارسطویی«). 503-495: 1383گرا (نویسنده در طرح رمان و تضمن آن بر خصوصیات یک رمان واقع

). 509-504: 1383ضمن ذکر طرح رمان، بـه وصـف چنـد شخصـیت مهـم آن قناعـت کـرده اسـت (        
تـرین مضـمون   و عدم قطعیت به عنوان اصلیهستیبحث خود را به وصف و تحلیل شخصیت »مهرور«

ــرده اســت (   ــی ک ــان مبتن ــرگردانی و ســاختار رم ــرة س ــده«). 534-525: 1383جزی ــازع »پاین از تن
هاي مکتب نخست بر دومی داد سخن داده اسـت؛ یعنـی همـان    سم و رآلیسم و غلبۀ مصداقمدرنیپست
در اثناي وصف تعدادي از »رادعاطف«). 556-535: 1383اي که مورد تأیید نویسندة رمان است (نکته

، در نقد ساختار آن نیز نظریـاتی را اظهـار کـرده اسـت     جزیرة سرگردانیهاي رمان ها و شخصیتصحنه
الگـوي نخسـتین نمادهـاي    هـایی از کهـن  سعی کرده است کـه نشـانه  »طوفان«). 583-597: 1383(

نرینگی و مادینگی را در رمان بجوید و برخی رموز اساطیري را بر آن تحمیل کند اما به توفیـق نزدیـک   
).597-583: 1383نشده است (
هـا  انـد بلکـه اهـم آن   نوشـته شـده  تند که در مورد این رمان دو جلـدي ها تمام آثاري نیسالبته این

هـا، بـیش از تحلیـل و نقـد و اظهـار      زرشناس، بـاقی نوشـته  هايسرشار و بحثهايهستند. جز نوشته
نظریات اساسی و برآمده از یک تحقیق جدي، بـه وصـف و ابـراز نظریـات ذوقـی گـرایش دارنـد. نکتـۀ         

اند.اند و نه وارد کارکرد آن شدهکردهاست که نه وجود رمز را انکارآنها مشترك در مورد تمام این

بحث و بررسی-2
هـاي متعـددي   هاي نمادین مصـداق مستقیم و ساختارهاي زبانی و دال و مدلولغیراستفاده از زبان 

ها براي بیان غیر مستقیم در مقابل تنها راه مستقیم علمی، در ها و مصداقدارد. تنوع ساختارها، تکنیک
کند که ایجاد زبان غیر مستقیم و ساختارها و الفاظ دال بر چند اقعیت حکایت مینخستین نظر از این و

هـاي متنـوع   هـا و تکنیـک  وجوي راهاي نبوده است و هنرمندان در جستمدلول، در آنِ واحد، کار ساده
هـاي دیگـر اسـت.    ها و روشاند زیرا نتیجۀ منطقی سختی استحصال هدف از یک روش، ابداع راهبرآمده

هنرمندي بتواند با استفاده از یک عنصر در ساختارهاي متنـوع و متفـاوت و بـا اتکـا بـه یـک روش       اگر
هاي گوناگونی را براي وصول به هدفی معین تحقق بخشد، از حیـث ابـداع هنـري قابـل     خاص، خواسته

ته هـاي شـناخ  مستقیم زبان، در علـوم بیـان و معـانی، بـه روش    غیرتقدیر است. در زبان فارسی کارکرد 
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اي وجود نـدارد و از بـدایع کـارکرد غیـر     اي انجامیده است اما در قلمرو نمادگرایی راه شناخته شدهشده
رود.مستقیم زبان محسوب است. بیان غیر مستقیم در رمان براي ساختن سطح رمزي به کار می

»خود دسـت یابـد  تواند همۀ توان بالقوة خود را بروز دهد و به ژرفاي واقعی گفتمان... در رمان می«
فارسـی، تنهـا بـا    دار زبانهاي جهترا، در ساختار» گفتمان«دانشور عناصر زبان و ). 93: 1391(باختین،

اقل دو هـا، در آنِ واحـد، حـد   دادي از دالاستفاده از تکنیک رمزگرایی، چنان به کار گرفته است که تعـ 
) رمزهـا را ذیـل سـه    Erich Fromm(فـروم کننـد.  مفهوم را به خوانندة آشنا با زبان نویسنده، القا مـی 

بنـدي کـرده اسـت امـا در ایـن رمـان بـا        ) دسته21: 1366(فروم، » متعارف، جهانی و تصادفی«عنوان 
ها هستند. کثـرت و تنـوع رمزهـاي ایـن     نمادهاي ابداعی و تکرار ناپذیر مواجهیم که خارج از این دسته

ت. او براي رسـیدن بـه هـدف خـود، ماننـد دسـتگاه       برانگیز اسیسنده در این رمان دو جلدي تحسیننو
انگیـزي کسـب کـرده    توفیـق حیـرت  زبانی بهره جسته و بدین جهتـشطرنج، از یک منظومۀ داستانی

که برخی از کلمات و اصطالحات در شعر حافظ، به علت قـرار گـرفتن در یـک منظومـۀ     کما این2است.
دهند که نسبت به شعر شاعران دیگر برجسـتگی  وز میفکري و ساختاري، معانی و ظرفیتی را از خود بر

شـدة  وگوها و گـزینش حسـاب  ترین مشخصۀ سبکی و هنري این رمان ابداع گفتخاصی دارند. برجسته
خـوانی و  دن افسـونی از هـم  دمیـ «هـا، و  هـا و مـنش  الفاظ و ساختارها و خلق اوصافی خاص براي کنش

هـا و  هـا و توصـیف  ها و مکـان ها و حوادث و زماناز صحنهايها در منظومهو قرار دادن آن3»هماهنگی
خـود  بیشترین کارکرد القاي مفاهیم را از «هاي روایی است به نحوي که ها و موقعیتها و گزارشتحلیل

انتظـار  شـود کـه بـه قـول مظفـري     از این حیث این رمـان بـه زبـان حـافظ نزدیـک مـی      4».بروز دهند
رده است آن جا که گفته است که شـعر دال را بـا تمـام وجـود فعـال      ) را برآوYury Lutmanلوتمان(«

هاي اطراف حد اعالي عملکرد دهد که تحت فشار شدید واژهکند و واژه را در چنان شرایطی قرار میمی
؛ نیـز رك. ایگلتـون،   16: 1387(مظفري، »سازدرین استعداد خود را رها میتدهد و غنیخود را بروز می

هـاي  اي از صورتخود را در گونۀ مجموعهکهاي از تخیل و رمزهاست هنر مجموعه«ا ) زیر142: 1368
کند. در... همۀ هنرهـا تخیـل و   ) عرضه میsing systemsها (شناسانه و به عنوان نظامی از نشانهجمال

ناصـر  ع-زبانِ خاصِ آن هنر و در داخل زبانِ خاصِ آن هنر، زبانِ ویـژة آن هنرمنـد معـین   -رمز و زبان 
ناپذیر هنـر، دانشـور   ). به حکم همین قاعدة اجتناب27-26: 1385(شفیعی کدکنی، » اصلی هنرهاست

هـاي  اي اسـت از نشـانه  هر اثر هنري... مجموعه«به نظامی خاص از رمزپردازي دست یافته است. اصوال 
راستین میـان اثـر و   بات ها... در حکم کشف مناسبرگزیده... [و] قراردادهاي جدید... آگاهی به این نشانه

).1/7: 1372(احمدي، »مخاطب آن است
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اي خاص است که جز در ساختارهاي عمومی، بـه  شود که اثر هنري منظومهبدین ترتیب روشن می
آثار دیگر شباهت ندارد. منظومۀ هنر رمان از کلمات (اعم از مفاهیم و افعال و اسامی و اعالم و اوصاف و 

آید. هنرمند واقـف،  ها و حوادث به وجود میقواعد از پیش تعیین شده و صحنهقیود) و ساختارهاي تابع
جا عملکرد دانشـور را  هاي خاص این عناصر، به نحو اعجازآمیزي استفاده کند. در اینتواند از ترکیبمی

کنیم. پیش از ورود بـه عناصـر نمـادین رمـان، ایـن نکتـه را یـادآور       در برخورد با این عناصر تحلیل می
»هاي ادبی، هیچ قانون خاصـی بـراي خـود وضـع نکـرده اسـت      بر خالف سایر گونه«شویم که رمان می

). بدین جهت ممکن است این بررسی ذوقی تلقی شود اما اصرار نگارنده بر دوري از 36: 1391، (باختین
بررســی ذوقــی و اتکــا بــه تنهــا منبــع ممکــن (رمــان حاضــر) اســت کــه بــه مصــداق گفتــۀ ریچــاردز  

)I.A.Richards (» رك. »بنـدي درونـی الفـاظ   اسـت از سـازمان  شدیدا مقید به متن است یعنی تابعی)
.)15: 1373و ولک و وارن 17: 1387مظفري، 

عناصر نمادین-2-1
هـاي عـام   ارزش) «Terry Eagletonایگلتون (ها براي نماد پردازي: استفاده از صحنه-2-1-1

را موضـوع پیـام   )» typicalهـاي نـوعی تکـرار شـونده (    نمونـه ) «Northrop Fryeو فـراي ( » انسـانی 
127: 1350به تلخیص، نیز رك. تولسـتوي،  4-3:  1381داند (نقل از مظفري، می» هنرمندان بزرگ«

همـین منظـور بـه کـار     ها مانند دیگر ساختارها، براي ). در این رمان نیز غالب صحنه1363:27و فراي، 
گذارنـد؛ یعنـی در   ها تـأثیر مـی  دار و نمادین شدن کنش شخصیتین، بر معنیبر اعالوه5اند.گرفته شده

ها و کنش آنان، مهم است که در کدام صحنه یا در چه موقعیتی نسـبت  تأویل و تبیین ماهیت شخصیت
به آن، معرفی شده باشند. نویسنده در این مورد به استنباط و دقـت خواننـده اعتمـاد کامـل نکـرده، در      

را ماننـد زنـان   »هسـتی «،»سـلیم «هـا  ن او را راهنمایی کرده است. مثالً در یکی از صـحنه جایی از رما
برد. در تماشاي آن حادثۀ تلخ کربال، در ذهن هستی، با تمام حوادث خوانی میسنتی به تماشاي شمایل

هسـتی  کند امـا خوانی، سلیم از هستی خواستگاري میآمیزد. پس از اتمام شمایلتلخ تاریخی درهم می
دن برخـی اسـرار، نـاگزیر    که هستی براي پرسـی اي دیگر، وقتیدهد. در صحنهبه تندي جواب منفی می

گاه که محـیط  و آندر مجلس رقص شرکت کندبا کراسلی امریکایی ـبر خالف میل خود  شود که ـ  می
سخ مثبـت نـداد تـا    کند که چرا به سلیم پاشود، هستی خود را مالمت میو موسیقی کامالً امریکایی می

کـه در کنـه وجـود    اسـت با او عقد کند. این دو تصمیم متضاد محصول محتوا و تاثیر دو صحنۀ متضـاد  
شود.  موثر واقع میشخصیت
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این دو صحنه و دو تصمیم که با شش صفحه فاصـله و از نظـر زمـانی بـا یـک روز اخـتالف، پـیش        
نماد یک رجل سیاسی مسـلمان اسـت؛   »سلیم«؛ نماد ایران است»هستی«دهند که: آیند، نشان میمی

ها البته بـه  هاي رمزي در خود دارند. این تاویلها ظرفیتنمایندة سیاست امریکاست؛ صحنه»کراسلی«
کاش وقتی گفته بود برویم محضـر  «گوید: جا که میشود، آنراهنمایی نویسنده به ذهن خواننده القا می

(دانشـور،  » س از یک شیون تاریخی عقد کرد. چرا سلیم حالیش نبـود شد پعقد کنیم، رفته بود. اما نمی
). این صحنه در موقعیتی قرار گرفته اسـت کـه هسـتی در پـیش و پـس آن      202و 190-196: 1380

کند و دلیـل آن را در  براي ازدواج با سلیم مصمم است اما در این صحنه با درخواست سلیم مخالفت می
».یک شیون تاریخی است«همانا خوانیم که محتواي صحنه می

سـازي را در نمـادین بـودن برخـی از مفـاهیم      تـأثیر صـحنه  ،وقتی از زبان نویسنده، در متن رمـان 
شویم که رمان با یک صحنۀ نمـادین آغـاز و بـا یکـی دیگـر      شنویم، در این برداشت خود مصمم میمی

هـاي هسـتی افتـاد و بـه     نجره پشـت پلـک  سحر نبود. نور از شیشۀ پ«خوانیم: یابد. در آغاز میپایان می
اي در دلش چشمک زد. پا شد در تختخوابش نشست. زمین و زمان روشن بـود.  قلبش راه یافت و ستاره
باورها باور کرد که روز از دل ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاییده شد. یک آن مثل همۀ خوش

).5: 1380(دانشور، » روي شده بودود سیاهاما نور تنها یک لحظه پایید: صبح اول از دروغ خ
کند. بینی نویسنده حکایت میوصف شده است که از جهانپس از این، صحنۀ نمادین خواب هستی

توان بـه ایـن   میآنهاي دهد که با یک اثر رمزي مواجه است. از نشانهاین صحنه به مخاطب هشدار می
د را ندارد بلکه رمزي از پایان انتظـار بایـد تلقـی شـود     معنی حقیقی خو»سحر«-1ها اشاره کرد: تأویل

کند نه جهان مـادي را؛ پـس از یـک تـاریکی    چون تأثیر آن خارق العاده است و نور آن دل را روشن می
اي اسـت کـه دل   کند نه پس از یک شب عادي؛ نور آن چـون سـتاره  طوالنی، طلوع می) تاریکی انتظار(

که در سحرِ عادي ستاره قابل تصور نیسـت؛ زمـین و زمـان را روشـن     کند حال آنتاریکی را روشن می
که این کـار از سـحرِ عـادي قابـل تصـور      کند حال آن ها را نابود میها و ابهامکند، یعنی همۀ تاریکیمی

درهـم  6»تـاریکی و صـداي  «یکـی از علـل مـرگ دل   . کنـد مرده را زنده مینیست؛ مثل آب حیات دل 
القـا کننـدة وجـود    » صـبح اول «در ترکیـب  » اول«؛ قید هاستها و ابهامل غفلتآمیخته است که حاص

ي شود کـه ایـن همـه تأویـل در     »سحر«کشد تا جانشین است که هستی انتظار آن را می» صبح دوم«
کنـد؛ سـتاره معنـی مجـازي و بـه      حکایت می» انتظار«وصف آن قابل پذیرش است و این خود از وجود 

د (رمزي است از حقیقتی منتظَر که شب تاریـک ناکـامی و نـامرادي و انتظـار را     عبارت دیگر رمزي دار
آیـد، رمـزي   تک این دو واژه برمـی روشن کند)؛ زمین و زمان، مفهومی بسیار فراتر از آن دارد که از تک



51/»سرگردانساربان«و»سرگردانیجزیرة«يهارماندررمزپردازيفنونبررسی

هاي تاریخی و سیاسی و روانی که سرتاسـر تـاریخ و زوایـاي جـان آدمـی را فـرا       ها و فریباست از ابهام
بیرون تـراود، قطعـاً   » تاریخی و فلسفی«ي که شبیه آب حیات باشد و از دلِ ظلمات »روز«فته است؛ گر

ي که نور آن فقط یک لحظه دل را روشن کند، جز عـالم  »روز«معنی رمزي دارد و باید تأویل شود زیرا 
ا در بستر یـک  هحقیقت، به عالم دیگري تعلق ندارد و آن خارج از محدودة معنی حقیقی است. همۀ این

اند.  هاي این رمان نمادینشوند. غالب صحنهتر معنی میرمان ضد استبدادي آسان
اي در مـوقعیتی  صـحنه تـأثیر  ها متفاوت اسـت. گـاهی   معموالً جزئیات و کارکرد و قهراً تأثیر صحنه

رود کـه  میکه هستی به درخواست مادرش، به سونا کنیم. مثالً وقتیدر فصول آتی مشاهده میرا خاص 
ها سـخن بـه میـان آیـد امـا اضـطراب       جا پسند کند، قاعدتاً باید از کامیابیمادرِ سلیم فرخی او را در آن

پیونـدد.  شود و شگفتا که باالخره به وقوع میبینی است، وارد ذهن هستی میخاصی که شبیه یک پیش
ستی در سونا، هـر آن کـه در بـاز و    که هبینی جز به طریق رمز قابل تأویل نیست؛ توضیح، ایناین آینده
شود که مبادا در باز نشود و همه در دلیل دستخوش اضطراب و ترسی ناشناخته میشود، بدون بسته می

شود و که هستی وارد استخر میشود که وقتیجا تلف شوند. رمزي بودن این سخن زمانی تقویت میآن
). 20(همـان:  » ترسـد اي نمـی گر از هـیچ در بسـته  گوید، دیهاي آب را بر پوستش خوش آمد میبوسه«

شـوند: مـادرش گـم    بینیم که به ترتیب درها به روي هستی بسته مـی عالوه بر این، در روند داستان می
انجامـد و بـاالخره پـس از    شود، ازدواجش با سلیم به شکست مـی شود، ازدواجش با مراد محقق نمیمی

دلیلـی،  اي مترتب بر چنین اضطراب بیآورد. چنان نتیجهدر میزندان و تبعید، سر از جزیرة سرگردانی
شود. کند زیرا مانند خوابی است که روزي تعبیر میمخاطب را به رمزگشایی رمان دعوت می

هـاي رؤیـایی.   گوییمربوط به کل محتواي آن است نه جزئیات یا پیشگاهی کارکرد نمادین صحنه
دارد و عـدم  محتواي آن مطابقت ندارد و خواننده را به تفکر وامـی هدف ایجاد صحنه با،به عبارت دیگر

کـه  توان آن را به ضعف نویسنده نسبت داد. مثالً وقتیتطابق طوري هنرمندانه چیده شده است که نمی
و این در حالی است که هستی نتوانسته است راه ازدواج خـود  ـرود  سلیم دومین بار به خانۀ هستی می

خواننده انتظار دارد که از شروط ازدواج خود سخن بگوینـد تـا طـرفین    ـبه او جواب دهدرا برگزیند و 
فکري، کارکرد احزاب، علـل شکسـت   جواب خود را بگیرند اما به جاي آن از وضع سیاسی، جامعۀ روشن

گوینـد. گنجانـدن ایـن محتـوا در     مصدق و نقش روشنفکران در مورد مشی سیاسی ایران و... سخن می
دهد که ازدواج هستی بـا سـلیم یـا مـراد، گـزینش یـک       اي خواننده را هشدار میلسه و صحنهچنین ج

همسر عادي نیست بلکه گزینش یک روش حکومت و مشی سیاسی براي ایران اسـت. پـس نـه هسـتی     
صرفاً یک قهرمان است و نه سلیم. بلکه هرکدام رمزي از امري دیگر است.



93ستانبهار و تاب، 229، شمارة 67زبان و ادب فارسی، سال / 52

وارد بـه جهـت  مثالً در بطن صـحنۀ نزاعـی کـه    . ادگرایی استآمیز دلیل نمسازي ایهامگاهی صحنه
شود و هستی خانۀ و خواستن طالق از شوهرش، در خانۀ گنجور ایجاد میشدن اتهام اخالقی به عشرت 

کند و سقوط مصدق و تضاد منافع امریکا و انگلیس در ایـران  در هم ریخته را به میدان جنگ تشبیه می
تبلیـغ  »دسـتمال حریـر  «گذرانـد، تلویزیـون  را از خـاطر مـی  »ي جنسیهاولنگاري«و همچنین برخی 

. تداعی شدن ماجراهاي سیاسی )257: همان(کندداعی میرا ت7جنسیمسائلچیزي که کند؛ یعنی می
کند.گونه تردیدي را از نمادین بودن صحنه رفع میب بر آن، از یک نزاع خانوادگی هرو اخالقیِ مترت

موثرترین اثر ادبی آن ) «Wolfgang Iserبه عقیدة آیزر (هاي رمزي: ز وصفاستفاده ا-2-1-2
دادة ما را تقویت کند، شیوة هنجـارین دیـدن را مـورد    هاي پیشاست که... بیش از آن که صرفا دریافته

: 1368(ایگلتـون،  » تجاوز قرار داده، مجموعۀ عالیم جدیدي براي ادراك در اختیـار مـا قـرار مـی دهـد     
بخشد. مثال در وصفی که خارج از جریـان داسـتان   انشور گاهی این قاعده را با اوصاف تحقق می). د109

توانـد باشـد، فراینـد جوشـیدن آب در     است و صرفاً براي توجه دادن مخاطب به وجود رمز در رمان مـی 
خواننده دار وصف کرده است کهها را طوري شاعرانه و جهتها و نابود شدن آنکتري و باال آمدن حباب

خواند. از این گونه قراین در ایـن رمـان   کند چگونگی شکل گرفتن یک جنبش اجتماعی را میتصور می
).84: 1380آن قدر هست که بتواند خواننده را به سطح رمزي رمان راهنمایی کند (دانشور، 

هـاي  ارياي دیگر، تجربۀ تلخ سقوط مصدق، احوال دردناك مادري که لحظاتش را با یادگـ در صحنه
کند و خاطرات تلخ درختان از تگرگ روز آخر اسفند، در وصفی شـاعرانه جمـع   پسر مقتولش سپري می

). بـراي ذهـن   93(همـان:  » رسدخوان از جایی به گوش میآواز یک پرندة صبح«شوند. با وجود این می
امیـدها هسـتند؛   ها وها عادي نیستند و رمزي از شکستآشنا به فضاي رمان بدیهی است که این وصف

مشخصاً با این مصداق که اگر مصدق سقوط کرده، کسی خواهد آمد و خبر بهار خواهد آورد و نباید دل 
اسفند معناي ثانوي اتمام زمستان 29جاي ها سپرد. نوشتن روز آخر اسفند به به تسلیم در برابر ناکامی

کند.(تاریخ) و رسیدن بهار (تاریخ) را افاده می

اي با تفسیر نویسنده مـواجهیم. مـثالً در مهمـانی    : گاهی پس از صحنهاسیر نویسندهتف-2-1-3
کنـد کـه   هـا هدیـه مـی   مریکاییآاي را به ها، روز آخر اسفند، هستی نقاشیخانۀ گنجور به افتخار غربی

خـوانیم کـه   گـاه در رمـان مـی   ). آن121اي است با مشعل خاموش و پشت به اقیانوس (همان: مجسمه
) و ایـن در حقیقـت تفسـیر    199کنـد (همـان:   و به سیاهان ستم میعیده استکا نصف جهان را بلمریآ

مشعل خاموش است. 
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در فرهنگ بشر، خواب از واژگانی اسـت کـه هـم از    استفاده از واژگان ناگزیر از تعبیر: -2-1-4
و تعبیر همراه بـوده و  هاي فرهنگی و دینی همواره با تأویل شناسی و هم در قلمرو سنتنظر اصول روان

شود که در آن همه زشتی و ناکامی و شکست و ویرانی است و در آن هست. این رمان با خوابی آغاز می
رسد که همه امید و رهایی است و کلید شود. همچنین با خوابی به پایان میجواب طرح میاي بیمسأله

د. کنـ میـت رمـز و تأویـل در رمـان مـی     حل مسألۀ خواب اول در آن پیدا است. این همه حکایـت از اه 
ها نیز سرتاسر قابلیت تأویل دارند.محتواي خواب

رنگ داستان، با توالی سلسـلۀ حـوادث، در حکـم راهـی اسـت کـه       پیفراوانی حواشی: -2-1-5
برد. در این راه هرچه خارج از حدود حوادث و بیـان  نویسنده در آن، مخاطب را از مبدئی به مقصدي می

و نویسنده براي ورود به حواشی باید دالیـل  شود ست، حاشیه محسوب میهاعلیت در میان آنمکانیسم
محکم داشته باشد. دانشور در حد چشمگیري مخاطبان خود را به تماشاي حواشی برده است تـا جـایی   

هاي این رمانِ دو جلـدي قابـل حـذف اسـت. مهمتـرین کـار       توان گفت بیش از ده درصد نوشتهکه می
نشور در ورود به حواشی کوشش براي ساختن فضایی است که خواننده به سطح رمزي و رمـوز رمـان   دا

وقوف بیشتري یابد. مثال در یکی از حواشی مغازلۀ خورشید بـا درختـان و شـکایت درختـان از تگـرگ،      
چنان طراحی شده است که از تجمیع جزئیات و توجه دقیق به زمان وقوع آن، یعنـی روز آخـر اسـفند،   

که روز آخر اسفند با ملی شدن صنعت نفت و شودرموزي از حوادث مربوط به زندگی مصدق کشف می
نام او گره خورده است. 

هایش درآورد و خرناسۀ هاي پنبۀ به موم آغشته را از گوشهستی گلوله«جملۀ معترضه: -2-1-6
) 5(همـان:  »هـایش را بسـت  د و چشمدراز کشیـتاریکی و صداـمادربزرگ... با تاریکی به هم آمیخت.  

این جملۀ معترضه که با لحن خاصی ادا شده است، خارج از روند داسـتان و دلیـل سـطح رمـزي رمـان      
را موجـب آزار روان قلمـداد   8»تـاریکی «که در جـاي دیگـر رمـان    ودشاست. این رمز زمانی تقویت می

هاي متعلق به تاریخ است. بکند و بدیهی است که غرضش تاریکی طبیعی نیست بلکه فریمی

هاي نمادین کردن محتوا، برجسته کردن در این رمان، یکی از راهانتخاب زمان نمادین: -2-1-7
منـد آن  خاص در داستان است که متضمن یک حادثۀ مهم تاریخی است. همچنین تعامـل نظـام  زمانی

جایگـاه آن روز در نظـام داسـتان،    اسـت؛ یعنـی   یابنـد، نمـادین  روز خاص با اموري که در آن جریان می
هـا و  ها، امور گزیده و برخی جزئیات و اشارات فرعی، از نمادین بودن مفـاهیم و کـنش  کارکرد شخصیت
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کنند. مثالً در سطور آخـر فصـل چهـار سـخن از مصـدق و تحـوالت       ها حکایت میگفتارهاي شخصیت
از ایـن فـارغ نشـده، فصـل پـنجم آغـاز       که ذهن خواننده هنوزاجتماعی مترتب بر اقدامات اوست. وقتی

هـا و  شود. در نخستین سطور این فصل، توران پس از فراغت از نمـاز صـبح روز آخـر اسـفند عکـس     می
شده است. » در راه مصدق شهید«کند که به ادعاي او ها و اشعار پسرش، حسین نوریان، را مرور مینامه

توان گفت کـه حسـین نوریـان رمـزِ     شوند که میدر خاطرات او، حسین نوریان و مصدق چنان یکی می
).107و 90-92است (همان: 9مصدق

ها بدانیم، اشـتغال نمـادین   توران را رمز ملی مذهبی، )37: 1381(»سرشار«اگر مطابق نظر درست 
هاي حسین نوریان از نمادین شـدن ایـن   به یادگار، توران در روز ملی شدن صنعت نفت (یادگار مصدق)

ها و ذکر برخی جمالت و ایـراد  هاي شخصیتها، گفتارها و کنشکند. در کنار همۀ اینیت میحکازمان
هـا اشـاره   کنند که با اثـري نمـادین سـروکار دارد. بـه برخـی از آن     برخی اوصاف مخاطب را متقاعد می

ان، کنیم: روز آخر اسفند براي توران قمر در عقرب است امـا بـراي هسـتی بشـارت در بـر دارد (همـ      می
) به عبارت دیگر، روز آخر اسفند براي توران تنهایی و دردمندي ولی براي هستی عید اسـت  94: 1380

).94(همان: 
(رمزِ شاه ایران) به بهانۀ نوروز، به افتخار نمایندگان امریکا و انگلـیس،  »گنجور«در روز آخر اسفند، 

تـوپ  «اند اي پسر خردسال گنجور هدیه آوردهیی که برهاکند. مهمانان بازیچهمهمانی مجللی را برپا می
). این مهمانی عالوه بر این که گوشۀ چشمی به 133(همان: » و تانک و طیاره و کشتی و فضا نورد... بود

دو هزار و پانصد سالگی شاهنشاهی ایران دارد، رمزي از شادي امریکا و انگلـیس و شـاه ایـران از    جشن
نوروز پیش از تحویل سال، قرینۀ متقنی براي نمادین بودن این سقوط مصدق است. برگزار شدن جشن 

کنیم:به چند قرینۀ دیگر اشاره میهاجشن و این زمان است؛ عالوه بر این

در مهمـانی  یادي نمادین از شعارهاي مشهور با مفاهیم ایهامی در زمان نمادین: -2-1-7-1
همـان: » (بشـکن بشـکنه، بشـکن   «خوانـد:  می» زحاجی فیرو«، روز آخر اسفند، در مهمانی خانۀ گنجور

هـایی...  مرداد... فاحشه28در روز «آورد: ) این سرود نمادین حداقل یک تجربۀ تاریخی را به یاد می132
داد[ند]: بشکن بشکنه، شـاه مصـدق شـکنه...    به هواداري شاه در اصفهان... در حال بشکن زدن شعار می

ها افتاد ولی دولت زاهدي و شاه اصرار داشـتند کـه [امثـال    بر سر زباناین حرکت به نام قیام فواحش... 
).37-36: 1377(ذاکر حسین، »رو آن را روز تعطیل اعالم کردند] را قیام ملی قلمداد کنند. از این آن

نیز یاد » فرنگی بازي«(یعنی شکست)، در مهمانی روز آخر اسفند که از آن به »بشکن بشکن«معنی 
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شود گیرد. در این مهمانی سنن ایرانی تحقیر میها را هم می)، دامن سنت135: 1380،همان(استشده 
).138همان:(افکندکند و به خاك میرا تحقیر می» عمو فیروز«با این نماد که کراسلی امریکایی 

ضور سلیم (نمایندة روشنفکران مسلمان) حـرغم دعوتی که به عمل آمده استبه در این مهمانی ـ 
شود. این مهمانی بـراي تـوران موجـب غربـت و     اي) فراموش میندارد و مراد (نمایندة روشنفکران توده

او را ـدهـد که ازدواج با سـلیم را بـر مـراد تـرجیح مـی     رغم اینبهـشود. در این روز هستی  تنهایی می
آزادي امریکـا پشـت بـه    گیـرد کـه در آن مجسـمۀ    اي را در نظر میکند و براي مراد نقاشیفراموش می

اند.ها همه سخنان نمادین) و این122–121اقیانوس کرده و مشعلش خاموش است (همان:

(یادگـار مصـدق) در   در مهمانی روز آخـر اسـفند  انتخاب نماینده در زمان نمادین: -2-1-7-2
ایندة امریکا) را که شود و کراسلی (نم(نمایندة سنت ایران) وارد مجلس می»حاجی فیروز«، خانۀ گنجور

گیرد و براي اخذ رخصـت اجـراي مراسـم بـه او رجـوع      خانه میبدون دعوت آمده است، به جاي صاحب
شود. این کنش رمزي از ایـن اسـت کـه در ایـن روز امریکـا زمامـدار      کند ولی با توهین او مواجه میمی

مالك قرار دهـیم، بـراي پـذیرش    » مارباب خودم سالم علیک«شود. اگر این جملۀ او را: حقیقی ایران می
کراسـلی حـاجی   «کننـد:  ). این عبارات هم این ادعا را تأییـد مـی  132(همان:مانداین رمز تردیدي نمی

فیروز را هل داد که در دامن هستی افتاد... و زنگ دایره صداي شگرفی داد... آواز و ساز ادامه یافـت. امـا   
. حاجی فیروز خواند بشـکن بشـکنه بشـکن... انگـار حـاجی      عاري از سرخوشی و آکنده از دل گرفتگی..

)؛ بدون دعوت آمدن کراسلی، در دامن هستی (نمـاد ایـران)   132(همان:»آهنگ عزا سر داده بودفیروز 
و تبدیل مهمانی به عزا از دید هستی، همه را جـزو رمـوز ایـن    شکستنحاجی فیروز، تکرار فعلافتادن

مزگرایی با انتخاب نماینده براي امریکا و ایران و یـک حادثـۀ معـین مقـدور     باید دانست و این رمهمانی
.  شودمی

روز مهمانی آخر اسفند ها با اسامی سیاسی در زمان نمادین: به کار گرفتن مکان-2-1-7-3
). این نکتـه کـه کنشـی تحمیـل     136(همان:کندبیژن در چهار راه دروازه دولت از چراغ قرمز عبور می

کننـدة  ر روند داستان است، قابل تعبیر به این است که قانون دولت، در روز آخر اسفند که تـداعی شده ب
10شود.نام مصدق است، به دست طبقۀ بورژوازي وابسته به غرب شکسته می

هایی است کـه در سـنن فرهنگـی جـاي     هاي نمادین، استفاده از زمانروش دیگر براي گزیدن زمان
اند از جمله صبح دوم و صبح صادق و صـبح کـاذب. نفـسِ زنـده کـردن      اموش شدهداشتند اما امروزه فر

که به لحاظ محتواي فکـري و روانـی رمـان بـا     هاست. مثال با اینها، دلیلی بر نمادین بودن آنمجدد آن
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شود که در آن رویا با سرزمینی سوخته و درهاي بسته مواجهیم، به لحاظ تاریخی رمـان  رویایی آغاز می
توان چنین زمانی را متناسب با صبح دوم و صبح صادق کـه  شود. میایان زمستان و اول بهار آغاز میبا پ

به ـاي دانست که هستی منتظر آن و نویسنده  هستی به دنبال آن است، دانست و بهار را رمزي از دوره
آفتاب خـودي  «است: بشارت دهندة آنـاي که داردبینانهنگري خوشاتکاي ذهنیت امیدوارانه و آینده

بوسیدشـان و مـژده   هاي حیاط را به بازي گرفتـه بـود و مـی   هاي خشک درختداد و سرشاخهنشان می
گـاه در  توانست اعتماد کند. بهار هـم داد که بهار در راه است. اما آدم حتی به مژدة خورشید هم نمیمی

ران برف باریده بود. سوم فروردین بود کرد. هستی یادش بود که یک روز سوم فروردین در تهراه گیر می
، نبود اعتماد به مژدة خورشید، اعجاب از امر »هاي خشکسرشاخه«آوردن الفاظی مانند » یا چهارمش؟

هاست و تردید در سوم یا چهارم فروردین، همه از عـدم  طبیعیِ باریدن برف در فروردین که جزو مرسوم
).8ان:(همکنندرضایت و تردید و انتظار حکایت می

گیرد که نویسـنده آن را بـا صـفت    فکر تأویل صبح دوم (نقیضۀ صبح اول) به انتظار، زمانی قوت می
آن ). هسـتی بـی  6(همان:»هنوز طلیعۀ صبح صادق ندمیده بودهستی بیدار شد. «کند: صادق وصف می

کارهـاي زیـادي   گـذارد و  ماجراهاي زیادي را پشت سر میسپسشود و که صبح صادق بدمد، بیدار می
بیند امـا هرگـز از دمیـدن صـبح صـادق گزارشـی       دهد و در پایان کلید رهایی را در خواب میانجام می

کـه  بیند که نویسـنده دمیـدن صـبح صـادق را بنویسـد حـال آن      شنود و مخاطب هم در جایی نمینمی
داشته باشد.شود. پس صبح صادق باید معنی رمزي جزئیات زندگی هستی لحظه به لحظه گزارش می

به چشمان سلیم هستی وقتیبینی): استفاده از مفاهیم کنایی کلمات (چشم: جهان-2-1-8
کند که آن چشمان، او را به اقیانوس آرام و به ساحل امن، خواهنـد رسـانید. سـاحل    نگرد، تصور میمی

گفـت کـه چشـم    تـوان است. بنـابراین مـی  اي مطمئن و عاري از حیرتجوید آیندهامنی که هستی می
هـا چـه رازي   آن چشـم «ناپـذیر:  بینی، و بدین جهت مرموز و شناختنگري و جهانرمزي است از آینده

ها هستی را... اي به قلب ناشناخته؟ آن چشمربا؟ دریچهداشتند؟ چه نامی؟ چه صفتی؟ مغناطیس؟ آهن
). یکـی  28(همـان: » کردندمیبردند و حمایتش کشاندند و بعد به ساحل امنی میبه اقیانوس آرامی می

بینی است، این است که نویسنده نگاه که چشم و نگاه رمزي از جهاناز دالیل نیرومند تقویت کنندة این
نه نگاه سلیم ربطی به نگاه مراد داشت و نه کالمی که با «بینی مترادف کرده است: و جهان» کالم«را با 

).48(همان:» خود سر داده بود
ی دیگر از قراین براي اثبات رمزي بودن چشم، تغییر رنگی اسـت کـه نویسـنده بـه آن     همچنین یک
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کنـد (همـان:  هاي مختلف با زاویۀ تابش نور، تغییر میهاي سلیم در نسبتنسبت داده است. رنگ چشم
بینی و شیوة زندگی است که در طول زنـدگی سـلیم   ). این تغییر رنگ متناسب با تغییر جهان29و 23

بینـی اسـت کـه بعـداً رخ     گویی تغییر جهـان شود. به حقیقت گزارش تغییر رنگ چشم، پیشمیحادث
هـا  شود که وقتی نگاه سلیم به هستی عاشقانه است، رنگ چشـم دهد. این برداشت زمانی تقویت میمی

).23و 29نماید (همان:شود، رنگ آن خاکستري میشود اما زمانی که معنی نگاه عوض میآبی می
سیمین عینک خود را به هسـتی  «گوید: تر سخن میدهد و صریحگاهی جاي چشم را به عینک می

عینک مرا بزن اما لطفاً در کار نقاشیت تنها با عینک خـودت  «بیند گوید: اگر چشمت نمیدهد و میمی
هـا و  ایـد چـی؟ خوانـده   چـه تـو و امثـال تـو بـه مـن یـاد داده       رود: پس آنببین. هستی به فکر فرو می

).61–60(همان:» هایم چی؟شنیده

استفاده از کارکرد تداعی معانی الفاظ-2-1-9
ها است. براي القاي ایـن  توران نمایندة ملی مذهبیقرآن و نماز، نماد مذهبی بودن: -2-1-9-1

نمایندگی، نمادهایی براي مذهبی و ملی بودن سـاخته اسـت. در نمـادگزینی بـراي مـذهب، از کـارکرد       
هاي ایـن  اعی معانی الفاظ بهره جسته است؛ یعنی نماز و قرآن، نماد مذهبی بودن. در میان شخصیتتد

خواند و این عمل او با برجستگی و تأکید خاص انعکاس یافته اسـت. عـالوه بـر    رمان تنها توران نماز می
). در تفکر 7(همان:اند این در بساط سجادة او قرآنی خطی هست که اجداد او کالم خدا را از آن شنیده

هاي مخـالف  هاي فکري و جناحکنند. کسانی که با جریاندینی، قرآن و نماز، دین و مذهب را تداعی می
از طریق این تداعی معانی، جنبۀ مـذهبی جریـان فکـري ملـی     توانندمیحکومت پهلوي آشنایی دارند،

ها را استنباط کنند.مذهبی

توان ر قرآن مذکور، بر سر هر آیه تصویر سروي هست که میدسرو، نماد ملی بودن: -2-1-9-2
سرو از دیرباز عالمت ایران باستان بود... معروف اسـت کـه زرتشـت دو شـاخ     «آن را نماد ملیت دانست. 

). به دستور جعفربن المعتصم خلیفۀ 645: 1372(حاکمی، »تسرو از بهشت آورد و یکی در کاشمر کاش
جا). بدین جهت این درخت نمایندة تعارض تاریخی (همانو به بغداد بردنددرخت را بریدند عباسی، این 

ایران و اعراب و نماد استقالل فرهنگی ایرانیان است. شفیعی، ضمن این که یکـی از دفـاتر شـعر خـود،     
را در » سـرو قـد افراشـتۀ کاشـمر    «هاي سرو کاشمر، را به نام رازآگین این سرو باز خوانده اسـت،  مرثیه

هاي فرهنگ و تمدن و اساطیر ایرانی مثل حالج و سیاووش و نیلوفرِ مرو و کـوي مغـان و...   هردیف خاص
بـر  ). عـالوه  20و 11: 1388(رك. شفیعی کـدکنی،  وز نوستالژیک از آن یاد کرده استجاي داده و با س
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سـرو  ـکه دانشور ارادت خاصی به این همشهریان خود داردـاین در آثار شاعرانی مثل سعدي و حافظ  
در برابـر بردگـان درم   ر شاعرانی مثـل رودکـی ایرانیـان را ـ    الگوي آزادگی است و از یاد نبریم که در آثا

دانستند.آزادگان میـخرید

هستی به برخی از امـور کـه در باورهـاي مـردم     ترین مفهوم کلمات: استفاده از غالب-2-1-10
بینی و اسپند دود کردن و چشم زخم و دعا و نفرین.  و کفگیري کاربرد دارند، اعتقاد ندارد از جمله فال

انـد  هـا خرافـات  خوانیم که اینهمچنین از زبان سیمین نیز که در رمان نمایندة دانشور واقعی است، می
کند، بـراي سـنتی   ترین مفهوم این کلمات باورهاي سنتی را تداعی میاز آن جا که غالب).108(همان: 

کند و ناگزیر واژه کارکرد رمزي به عهـده  را معتقد به این گونه مفاهیم معرفی مینشان دادن عشرت، او 
بدین لحاظ احیاي اصطالحاتی سنتی مثـل صـبح اول و صـبح دوم و صـبح     .)23-22(همان:گیرد می

شوند. براي تاکید تعلق عشرت به سنت، یکی دیگر از باورهـاي  دار میصادق با کارکرد رمزي خود معنی
). بـا خوانـدن ایـن جملـه     94(همـان:  » مرغ عشق شـگون نـدارد  «شنویم که: را از زبان او میاجتماعی

گذراند: عشق ناکام مراد بـه هسـتی و بـرعکس؛    هاي شکست خوردة این رمان را از یاد میخواننده عشق
یـن  شود که اگاه متقاعد میخان، آنعشق آلودة عشرت به مردانعشق ناکام هستی و سلیم به همدیگر، 

هاي متعدد و متنوع دارد.یک سخن عادي نیست بلکه رمزي از واقعیاتی است که در این رمان نمونه

از نـام  ،کـه جهـل را نشـان دهـد    براي ایـن هاي اسمی و معنوي: استفاده از مشابهت-2-1-11
ر، گوید که در جزیرة سـرگردانی (ایـران) روییـده اسـت (دانشـو     سخن می» هندوانۀ ابوجهل«مشابه آن 

).99–98:س1380

رزنـد  یکی از احتماالت علمی این است که ممکن اسـت ف استفاده از احتماالت علمی: -2-1-12
نظیر بودن استاد مانی را با عقیم بودن او نشان داده است. این بیکسی مانند خود او باشد. بنابر

انـۀ گنجـور از دیـد    : در مهمـانی روز آخـر اسـفند در خ   چند نمونه، نماد حجم کـالن -2-1-13
فـرش و  «سین (نماد فرهنـگ ایـران) مناسـبتی ندارنـد و     هستی، تلویزیون (نماد صنعت غرب) و هفت 

) کما این که کراسلی امریکایی در همـین محفـل بـه    116(همان:» کنندتلویزیون به هم دهن کجی می
لویزیـون را نمـاد کاالهـاي    کند. فرش را نماد کاالهاي سـنتی ایـران و ت  ایرانی اهانت می» حاجی فیروز«

دانیم.صنعتی غرب می
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اش که توران به نـوه وقتیاستفاده از مجاز به عالقۀ سببیت (سکه، نشان حکومت): -2-1-14
دهد، با توجه به قراین قبل از آن و با عنایت به ایـن کـه او خـواهر خوانـدة     سکۀ احمد شاهی عیدي می

این سکه نشان مخالفت او با حکومت پهلـوي اسـت، بـا    داند،مصدق است و پسرش را فدایی مصدق می
حکومت است.این ذهنیت که سبب رواج سکه قدرت

هاي رمان، خصوصاً در اوایـل آن، از  در اکثر بخشبه کار بردن اوصاف به جاي اسامی: -2-1-15
قدمت در واژة کند. معنی مقرون بههستی یاد می» مادربزرگ«ها) با ترکیب (نمایندة ملی مذهبیتوران

کـه  ها باشد چنان گري در میان ملی مذهبیتواند تأویلی از قدمت گرایش به دین و ایرانیمادربزرگ می
شود. خصوصاً قدمت یک نسخه قرآن خطی و به میراث ماندن آن در زندگی و تفکر توران نشان داده می

کند.از اجداد مادربزرگ این تأویل را تقویت می

فـرار از بـال و بدآمـد    ،هاي اساطیري (بر دست راست پیچیدنده از سنتاستفا-2-1-16
اندیشـی سـلیم اسـت تـا     طلبی و مصـلحت : از ابتدا تا انتهاي رمان به رمز و تصریح سخن از عافیتکار)

که نـامش صـرف نظـر از مسـلمانی،     بر این(عالوه کندجایی که رفتارهاي او نیز این سخنان را تأیید می
را بـا  » بـال و بدآمـد کـار   «فـرار سـلیم از   ، در یکی از رمـوز، کند) نویسندهی را نیز القا میسالمت خواه

خواهم تو هـم در بـال   صداي هستی در گوش سلیم: نمی«تأویل کرده است: » پیچیدن به دست راست«
بـراي  » دست راسـت «گاهی از 11)13س: 1380(دانشور، »هم دست راستبیفتی. بپیچ دست راست. باز

گوید که عاشق مرد دیگـري  که هستی به سلیم میکند؛ مثالً وقتیویی آیندة مطلوب استفاده میگپیش
بینی رفتار سلیم، با توجه به عشق و تشرعی که در وجود او یکسان هسـتند، بـراي مخاطـب    است، پیش

) 40: 1380(دانشور، »به خیابان دست راست پیچید«سلیم گوید که آسان نیست اما وقتی که راوي می
ببیند کما این که سلیم روي خوش نشـان  مخاطب آشنا با زبان نویسنده، خبر خوشی را در پیش رو می

دهد.می

کـه تحیـر و سـرگردانی گنجـور را     براي ایـن استفاده از الزم معنی کلمات و جمالت: -2-1-17
). 273(همـان:  » دراه آذري بـو در سـه «آورد که محل کار گنجور شدن زنِ او، مینشان دهد، پس از گم
است. همچنـین بـراي   راه، تحیر است و قصد نویسنده نمایش تحیر این شخصیتیکی از لوازم معنی سه

اي معرفی کند که در اقلیـت مانـده اسـت، از مـرگ اطرافیـان او و      که توران را نمایندة جریان فکرياین
جمعشان جمع بود. جاي توران «گوید: در گورستان وصف مقبرة پدر و مادر و شوهر و پسرش سخن می
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). یکی از لوازم معنی مرگ اطرافیان، تنهـایی اسـت و قصـد نویسـنده حکایـت از      98(همان: » خالی بود
انزواي جریان فکري متعلق به اوست.

کـه  بـراي ایـن  استفاده از مفاهیم کنایی عبارات (ترجمه: دانستن زبـانِ کسـی):   -2-1-18
آبـاد  آباد را به نمایش بگذارد، جمالتی را از قـول اهـل حلبـی   مردم حلبیآور آشنایی مراد با  احوال رقت

آباد را کند. تأویل این امر این است که مراد زبان اهل حلبیآورد و مراد آن را براي هستی ترجمه میمی
). همچنین بـراي  215-214دردي مراد با آنان است (همان: نشینی و همداند و این دانش نتیجۀ هممی

دهد که در خانۀ او جشنی با مشارکت امریکاییـان برپـا   که غربزدگی موري را نشان دهد، نمایش مینای
). ترجمـۀ  199-198همـان: رقصـند ( شود و موري و مهمانان با آهنگ جاز و تانگوي امریکـایی مـی  می

مفهـوم  زبان کسی یا رقصیدن به آهنگ کسی، در عین حال که مفهوم کنایی روشنی دارد، براي القـاي 
.استنمادین در ساختار خاصی به کار گرفته شده 

استفاده از خاصیت اسامی (عروسک: مردم)-2-1-19
کند که به جاي هندوانه، هندوانۀ ابوجهل (نـام  هایی تشبیه میمردمِ جزیرة سرگردانی را به عروسک

خـی از ایرانیـان و هندوانـۀ    هـا را نمـاد بر  ). اگر عروسک98اند (همان: ها گذاشتهدیگر جهل) در جلو آن
ابوجهل را نماد جهل بدانیم، نویسنده براي نمایش گسترده بودن جهل، از خواص ایـن اسـامی اسـتفاده    

کرده است.

دار به اسامیافزودن القاب معنی-2-1-20
سویی دارد، یـادکردن  دار است و با وظایف و افکار قهرمان همکه سلیم اسمی با مسمی و معنیبا این

دهد کـه او شخصـیتی   ) نشان می16و 14(همان: » آقاي به تمام معنی«، » این بابا«ز او با القابی نظیر ا
دهـد کـه از مفهـوم رمـزي     خبـر از پیشـوایی او مـی   » بابـا «رمزي است. خطاب کردن یک جوان با واژة 

کند.او حکایت میشخصیت

نتیجه
ریسـته و سـعی کـرده اسـت کـه گلچینـی از       دانشور در دهۀ شصت ایستاده و به سه دهۀ ماقبل نگ

ها و رجال سیاسی و روشـنفکري را در قالـب   هاي اجتماعی دول بیگانه و جریانحوادث تاریخی و کنش
، 1332مرداد 28ها و توجه او، از میان حوادث، کودتاي یک جهان داستانی بیان کند. در کانون گزینش
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احمد، ملکی، رخی از وزراي او، از میان روشنفکران آلو از میان رجال سیاسی مصدق، محمدرضا شاه و ب
هـا از  شریعتی، دانشور و محسن مقدم، و از میان دول خارجی امریکا و انگلیس قرار دارند. در کنـار ایـن  

هاي سیاسی که هر یک به نوعی در سـقوط حکومـت مسـتبد    مجموعۀ عوامل و رجال و احزاب و جریان
ان آمده است. براي این که رمان به یک اثر هنري تبدیل شود نه یک پهلوي دوم دخیل بود، سخن به می

هـا و آمـال خـود بهـره     تاریخی و براي این که بتواند از اکسیر هنر براي آرمانی کردن گزینهـاثر علمی   
هاي نوعی تکرار شـونده  هاي خوب و بد تاریخ ایران را در کنار نمونهگیرد و همچنین براي این که نمونه

هایی بدیع و به وفور بـه کـار   هد و به احتمال زیاد براي مقاصد دیگر، فنون رمز پردازي را به روشقرار د
گرفته است. از تعامل تنگاتنگ تاریخ و اندیشه و زبان، علی الخصوص بـا اسـتفاده از حـد اکثـر ظرفیـت      

یده است کـه از  اي آفردار، منظومههاي طراحی شده و جهتکارکردي الفاظ و ساختارهاي زبان و صحنه
توان هم به سطح رمزي رمان پی برد و هم بسیاري از رموز آن ها میخوانی مجموعۀ اینهماهنگی و هم

را کشف کرد و هم مابِازاهاي تاریخی رموز را تشخیص داد. براي تشخیص رمـوز مطالعـۀ دقیـق رمـان و     
هـاي ادبـی، تشـخیص    تها، توجـه بـه حـوادث خـاص، آشـنایی بـا سـن       ها با محتواي آنمقایسۀ صحنه

هـاي هنـري ماننـد شـعر     خصوصیات سبکی و زبانی رمان و همچنین آشنایی با کارکرد زبان در منظومه
مسـتقیم زبـان فارسـی کمـک     غیرحافظ الزم است. دانشور با استفاده از رمزپردازي به گسترش داللـت  

شایانی کرده است.
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هایادداشت
.358ـ337، صص 1374د، رك. قبادي، براي بحث مفصل در این مور-1
سوال مقدر که این نمادهاي در هم تنیده براي مخاطبـان متوسـط چگونـه قابـل فهـم      در پاسخ این-2

کنـد و کشـف رمـوز بـراي     خواهند بود؟ باید گفت که سطح ظاهري رمان خوانندة متوسط را قـانع مـی  
رسیدن به حقایق تاریخی مورد نظر نویسنده است.

) در مورد شعر حافظ امانت گرفتم.16: 1387بارت داخل گیومه را از سخن مظفري (ع-4و 3
چه ارزش به خـاطر سـپردن دارد بـه    زبان هنري را باید فقط براي آن«)، 1391:53(از نظر باختین-5

هر چه الزم است در حافظۀ آیندگان ثبت شود، به شکل خاطره درآورد.کار بست و به مدد آن 
.5: 1380درمرگ دل، رك. دانشور،»تاریکی و صدا«تاثیردرمورد -6
درهمین رمـان، کـه پسـر گنجـور بـا      »تپۀسیخی«شود که بدانیم در پشتیید میأاین رمز زمانی ت-7

رود، بر سر هر بوتۀ خاري چنـدین دسـتمال مسـتعمل در روابـط     مستخدم فیلیپینی خانه به آن جا می
.نامشروع، گیرکرده است

ها، بـه شـرطی کـه حـواس را بنوازنـد،      ها، لمسها، بوها، مزهفهمد اما رنگها، منظرهدش نمیآدم خو«-8
آزارنـد  رانند. بر خالف، تاریکی، هیاهو، زشتی، خشونت، عفونت، رنگهاي چرك، حواس را میدلهره را می

).12: 1380(دانشور، » کنندو پس از مدتی اعصاب را داغون می
اي دیگـر از مظلومیـت   این نظریه را القا کند که مظلومیـت مصـدق نمونـه   خواهدگویی نویسنده می-9

گذاشته است. حسینتاریخی امام حسین (ع) است و بدین جهت نام پسر توران را 
شده است که هریـک بـه نـوعی بـا     هایی ذکر دار، نام مکاندر این رمان، به عمد و با گزینش جهت-10

ط دارند از جمله: بیمارستان امیر اعلـم، خیابـان شاهرضـا، میـدان     دولت و سیاست و رجال سیاسی ارتبا
امین السلطان، خیابان باغ سپهساالر، میدان مخبر الدوله، میدان حسن آباد (کـه محـل باشـگاه شـعبان     

آباد، چهارراه شاه، کاخ مرمر، خیابان جعفري و متداعی نام او بود و در این رمان از او یاد شده است)، شاه
هـا در  ها با صحنه یا حادثه یا شخصیتی در رمان، مرتبط است و تصور مجموع این. هریک از اینپهلوي..

که اسمی غیر سیاسی و خارج از این زمره در رمان به کار رفته باشد، خواننـده را متقاعـد   آنکنارهم، بی
).67و 106،66، 100، 73، 153: 1380کند که با یک رمان رمزي سیاسی سروکار دارد (همان، می
: داسـتان رسـتم و سـهراب، بیـت    . در مورد سابقۀ سنتی حصولِ مفهوم عافیت از دست راست، رك-11

، 77-76: 1377غمی شد ز سهراب زنهار خواسـت، شـعار و انـوري،   / بپیچید و برگشت بر دست راست
.311-304: 1371و یاحقی،52: 1386وکزازي،
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»ساربان سرگردان«و»جزیرةسرگردانی«ديجدول فنون رمز پردازي در رمان دوجل

»ساربان سرگردان«و»جزیرةسرگردانی«جدول فنون رمز پردازي در رمان دوجلدي
نقش خواننده نقش نویسنده استنباط 

خواننده
راهنمایی 
نویسنده

مالیم قرینه بطن نماد

استنتاج از تغییـر مسـیر   
داستان و نقش شخصیت 

خـانگی  در داستان و هـم 
نی اتحاد شخصیتبه مع

تغییر زبان و مسیر 
داستان

50% 50% تفــاوت بیــان و خــروج از 
بســتر داســتان و ذکـــر   

شباهتهاي رفتاري

ــا  ــایگی القـ همسـ
خانگی و کنندة هم

اتحاد شخصیت

اتحاد شخصیت 
خانهدو صاحب

همســایگی 
دو خانه

تاویــل پــذیرش معاونــت 
غربیها به پذیرش اطاعت 

از آنان

غربزده نشان دادن 
یتشخص

30% 70% ــل    ــابق می ــن را مط جش
مهمانان غربی آراستن

ــر    ــردن زی ــار ک ک
دســـت غربیهـــا و 
آراســتن خانــه بــه 

مصنوعات غرب

ــذیرش  پــــــ
فرهنــــــگ و 

تمدن غرب

رقصیدن به 
ــگ  آهنــــ

غربی

تجمیــــع اختالفــــات  
شخصیتها و سالیقشان و 
سنتهاي ادبـی و معـانی   
ــتنباط  ــان و اســ واژگــ
ــی و   ــتالف سیاســ اخــ

اجتماعی

ــارض   ــزینش تع گ
و غــرب از  شــرق

میان تعابیر فراوان 
براي بیان تضاد  

50% 50% تاویل سنتهاي ادبی که از 
شرق و غـرب بـراي ذکـر    

شود.  اختالف استفاده می

صراحت در صحنه 
براي ذکر اختالف

اختالف عقاید تقابل شرق 
و غرب

تجمیع و تاویل جزئیـات  
بــا اتکـــا بــه ذهنیـــت   

فرهنگی جامعه

بیان اهمیـت آن و  
ــرار در  ــاي تک جاه

خاص

50% 50% سابقۀ ذهنی اساطیري ــی و   ــنن فرهنگ س
اساطیري

ــۀ  نمونــــــــ
ــه ــاي خاصـ هـ

ایرانی

زمرد

تجمیع زمان کار و منش 
و عقایــد در شخصــیت و 

استنباط معنی جدید

ــان   ــزینش زمـ گـ
خاص به عالوه کار 

خالف عرف

50% 50% منش و عقاید شخصیت رفتار خالف عرف مخالفت سکه

ــحنه  ــل صـ ــا و تاویـ هـ
ط مقصـود رمـزي   استنبا

نویسنده  

گزینش و گـزارش  
هاي خـاص  صحنه

با تعبیرات خاص

50% 50% هـا  ها، صحنهتاویل لحظه
و تعبیرات خاص

عاید شدن نتیجـۀ  
ــار   ــوب از کـ مطلـ

نامطلوب

امیــد، عافیــت، 
کار نیک

دســـــــت 
راست

اســتنباط تــاثیر زمــان و 
موقعیت خاص شخصیت 
و راهی که پس از آن بـر  
خـــالف زنـــدگی خـــود 

کند  ب میانتخا

انتخــاب مــوقعیتی 
خـاص بــراي دادن  

نشانی

50% 50% ــار   ــل ک دادن نشــانی مح
ــه  ــیت در برهـ اي شخصـ

دار در رمان جهت

امکـــان گـــزینش 
ــراي  ــدین راه ب چن
زندگی یا کار خود

تحیر سه راه

اســتنباط قــراین و فهــم 
این که عاقبـت مبـارزات   
سیاسی سرگردانی است.  

دادن قراین خاص 50% 50% ــ  ــل پی ــان؛ تاوی امی از رم
ــرگردانی در  ــایش سـ نمـ
سرنوشـــت تعـــدادي از  

شخصیتها 

تاویـــل معادلـــۀ   
معکـــوس ســـخن 
شاه: ایران جزیـرة  

ثبات است 

ایران ــرة « جزیـــ
»سرگردانی

تأویــل بــی عقبــه بــودن 
شخصیت بـه بـی ماننـد    
بودن او در زمان موجـود  

و آنی

ترسیم سیماي بی 
مانند شخصـیت و  

زندگی عقیم او

50% 50% ماننـدي مـنش   تعبیر بـی 
شخصیت

شرح حال و منش 
شخصیت

همانند، نظیر بچه

» مذهبی«تأویل قرآن به 
در ترکیب ملی مذهبی

ترسیم سـیمایی از  
شخصـــیت بـــراي 
نمایش افکار ملـی  

مذهبی ها

50% 50% دوام پایبندي بـه احکـام   
دین و حضور دایمی قرآن 

در کنار جانماز

وجـــود قـــرآن در 
جانماز

شخصیت

مذهب قرآن

باط نمایندگی سـرو  استن
از ملیت ایرانی در بسـاط  
ــاز یـــک  مقـــدس و نمـ

شخصیت ملی مذهبی

تجمیـــع قـــرآن و 
ســـرو در جانمـــاز 
شخصیتی که نماد 
ــذهبی  ــی مــ ملــ

هاست

50% 50% ذهنیت اساطیري از سـرو  
کاشمر که گویند زرتشت 

کاشته بود

غرابت تصویر سرو 
در کنار آیات قرآن

ملیت سرو
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تأویل سخن نویسنده بـه  
ــ ــت معن ــانوي مخالف ی ث

صــنعت غــرب بــا ســنت 
ایران 

اي که از  ذکر جمله
ــون و  تضــاد تلویزی
ــده   ــرش و مخـ فـ

کند.حکایت می

50% 50% عدم تناسب تلویزیـون بـا   
آن

ــۀ   ــزیین خانــ تــ
ایرانیان

خاصۀ ایران مخـــــده و 
فرش

تأویل سخن نویسنده بـه  
ــت   ــانوي مخالف ــی ث معن
صــنعت غــرب بــا ســنت 

ایران

جمع شـدن آن دو  
نوروزدر جشن 

50% 50% عدم تناسب تلویزیـون بـا   
آن

ــۀ   ــزیین خانــ تــ
ایرانیان

خاصۀ ایران هفت سین

تأویــل چشــم هســتی   
برخاصــۀ فرهنــگ ایــران 
ــت   ــورالعینی) و درش (ح
تر شدن آن با عینک بـر  

معنی زیباتر شدن آن

نیازمندي و زیبـاتر  
نشان دادن چشـم  

هستی با عینک

50% 50% ــم   ــا چش ــازگاري آن ب س
یران)هستی  (نماد ا

زیباتر کردن چشم 
هستی

صــــنعت الزم 
ایران

عینک

تأویل نظـر نویسـنده در   
جایی که سخن او بـدون  

.ضرورت ذکر شده است

ــردم  ــبیه مــ تشــ
جزیرة سـرگردانی  

به عروسک

50% 50% تشبیه خارج از موضوع توجه بـه خاصـیت   
اسم

جاهل/ جهل عروسک

تأویــل افــت و خیــز و   
آشــنایی بــا زبــان بــه    

ال آشـــنایی بـــا احـــو  
اجتماعی و اقتصادي

ــان دادن  نشــــــ
شخصیت در میان 
یک طبقۀ خاص و 
آشنا نشان دادن او 

با زبان مردم

50% 50% خدمت کـردن بـه سـائقۀ    
آشنایی با اوضاع  وخیم

افت و خیز طوالنی ــاهی از  آگـــــ
احوال

ترجمه

ــع وضــع جشــن و  تجمی
تحقیر شدن عمو فیـروز  
و حافظــــۀ تــــاریخی و 
تأویل مجموع آن دو بـه  

ایرانیانشکست

ــن   ــایش جشـ نمـ
نـــوروز در قـــالبی 
رمــزي، بــه معنــی 

ها  کامیابی غربی

50% 50% استفاده از حافظۀ تاریخی به کام دشمن و به 
زیان سـنت هـاي   
ایرانی بودن جشن

کامیابی دشمن 
ــردم   ــه مـ علیـ

ایران

ــکن  بشــــ
بشکن زدن

ــان   ــبیه ایرانی ــل تش تأوی
حاضر در جشن به غربی 
ــتن، در   ــا در نشســ هــ

ــه جشــنی کــه متع لــق ب
فرهنگ خودشان است.

ایراد عمدي نکتـه  
بــه داســتان بــراي 
نشان دادن تقلیـد  
ــا از   ــی هــ ایرانــ

هاغربی

50% 50% هـا بـه   بی اعتنایی غربـی 
سنت ایرانی

هـا از  ناتوانی غربی
این گونه نشسـتن  

در جشن نوروز

سنت ایران ــو  ــار زان چه
نشستن

تجمیع جزئیات زیادي از 
ــل آن  ــان و تأوی ــا، رم ه

آوردن خصوصــــــــــاً 
هـاي  هایی از سالحنمونه

ساخت غـرب بـه شـکل    
اسباب بازي بـراي طفـل   

گنجور

ــدادي  دادن تعــــ
قراین به خواننـده؛  
تشبیه مهمانی بـه  
قصۀ موش و گربـۀ  
ــوش   ــه م ــد ک عبی
ــوان  ــه در تـ هرچـ
دارد به گربه هدیه 

می کند.

50% 50% ــه    ــور بـ ــارکرد گنجـ کـ
نمایندگی از شاه، تبلیغ و 
تعیـــین آیـــین هـــاي   

از زبان گنجور، زرتشتیان
تصریح نویسنده بـه،  بـه   

اوج رسیدن مصرف

هـا بـه   غلبۀ غربـی 
ایرانیــان، تحقیــر  
شدن عمو فیـروز،  
قهر کردن هستی، 
ترویج مواد مخدر، 
بـــه اوج رســـیدن 

مصرف

ــن  2500جشـ
ــال   ــین سـ اُمـ

شاهنشاهی

ــانی  مهمـــ
خانۀ گنجور

ــافتن   ــه ی ــژه ب توجــه وی
معنی یک واژة مهجور

استفاده از واژه اي 
ــراي م ــور بــ هجــ

بـــــــــرانگیختن 
ــی  حساســیت ذهن

خواننده

50% 50% تأویل بـه کـارگیري یـک    
ــی،   ــور ایرانــ واژة مهجــ
هزوارش، به معنـی یکـی   

دانستن هستی با ایران

ــبت دادن  نســـــ
هزوارش به هستی 
ــاریخ  ــه در تــ کــ
منسوب بـه ایـران   

باستان است

ایران هستی

یافتن مشـابهت اسـمی،   
اســـــتنباط مقصـــــود 
نویســــنده از تجمیــــع 

وانۀ ابوجهل و جزیرة هند
ــران و   ــرگردانی و ایـ سـ
ــدانیان   ــتگی زنـ سرگشـ

سیاسی

ــام   ــتفاده از ایه اس
ــۀ  ــب؛ هندوان تناس
ابوجهل، نسبت بـه  
جزیرة سـرگردانی  
نام گیاهی اسـت و  
نســبت بــه ایــران، 

جهل و نادانی

50% 50% رستن این میوه در جزیرة 
سرگردانی

مشابهت اسمی جهل هندوانـــــۀ 
ابوجهل

زي از استنباط معنی رم قرار دادن چشم و  50% 50% سببیت اسم براي فعلِ  کاربرد جهان بینی  جهان بینی چشم
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مجموع کارکردهاي 
چشم و مرموز بودن 

چشم

نگاه در 
موقعیتهایی که 
تأویل به جهان 

بینی شود.

خاص. تأویل تغییر رنگ 
با حالتها و محیطهاي 

متفاوت

به صورت مترادف 
و تغییر رنگ چشم

گی استنیاط نمون
تلویزیون از غرب و فرش 

از ایران

نوشتن جمله اي 
که نشان تضاد  
فرش  ایرانی با 
تلویزیون است.

50% 50% نمونگی تصریح نویسنده صنعت غرب تلویزیون
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