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چکیده

این مقاله به بررسی نقش ادبیات در بازنمایی ارزشهای انقالب اسالمی می پرردازد .در ایرن مقالرهد د

رمان جزیره سرگردانی ساربان سرگردان نوشته خانم سریمین دانورور نهروه بازنمرایی ارزشرهای

انقالب اسالمی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است .در اقع سوال اصلی این پژ هش این است کره

ارزشهای انقالب اسالمی چگونه در این د رمان بازنمایی شده است .ایرن پرژ هش بره ر ح یهلیر

مهتوای کیفی با مقوله بندی ارزشهای انقالب اسالمی انجام شده اسرت .نتیجره ایرن یهلیر نوران

میدهد که بعد سیاسی فرهنگی انقرالب اسرالمی هرر کردام برا  5عبرارت ( )55/7بیورترین میرزان
بازنمایی را به خود اختصاص داده اند بعد از آن بعد اقتصادی با  5مطلر ( )11/4در مریبره بعردی

قرار دارد .بنابراین می یوان گفت که در رمان د جلردی جزیرره سررگردانی سراربان سررگردان برر
اساس مفهوم انقالب اسالمید بیوتر بر ر ی بعد فرهنگی

سیاسی یاکیرد شرده اسرت .مولفره عردم

یوجه به ساختار مذهبی جامعه با  5عبارت ( )11/4بیوتر از سایر مولفه هرا مرورد ییکیرد قررار گرفتره

است.

واژگان کلیدی :بازنمایی انقالب اسالمید بازنمایی ارزحهرای اسرالمید جزیرره سررگردانید سراربان

سرگردان.

.........................................................................................................................
*  . 1استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهدد morshedizad@shahed.ac.ir
 . 1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد.
 . 5دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد.
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مقدمه
ادبیات آینه ی اندیوههاد عاطفههاد خواستههاد گررایش هرا آرمران هرای یر

ملرت نمایرانگر

خروبی هرا بردی هراد ر ایری هرا نرار ایی هراد بای رتگی هرا نابای رتگی هرا شای رتگیهررا
ناشای تگیهای ی

جامعه است .ادبیات جامعه با یکدیگر در یعاملند گونههای مختلر

ب تر یاریخ شک گرفتهاند« .جامعه شناسی ادبیات به لهرا یووریر

ادبری در

برر یعرامالت جامعره ادبیرات

یمرکررز دارد» (اسررکارپیتد  .)11 :1571جامعرره شناسرری ادبیررات ایفرره دارد کرره بررین یجربررههررای
شخصیتهای خیالی فضای خاص یاریخی که منواء آن یجربههاستد پیوند زند یی ی ادبی را بره
بخوی از جامعهشناسی شناخت بدل کند (لوولونتالد  .)71 :1531این حوزه مطالعایی بیورترین یمرکرز
خود را به نقش ادبیات به منزله فراهمآ رنده ماده ذهنی جامعه مدرن قرار داده ادبیات مدرند عمردیا
رماند حیات ذهنی جامعه جدید را بنا نموده است(آزاد ارمکید .)7 :1535
انقالبکه در هله ا ل به نفی ارزحهای حاکم میپردازدد نیاز به گونههای ر ایی سراختار شرکن
دارد ساختارشکنیرین گونهد رمان است .رمان پیش از آنکه حاص یخیر باشردد انعکراس اقعیرت
استد چرا که جوهر کیفیت ضرر ری آن در بیران رابطره میران امرور اقعری امرور یخیلری نهفتره
است(زرافاد .)113 :1531
در جامعه شناسی رماند جامعه شناس با ی

هنر سر کار دارد؛ یعنی داستانی که در داخر زبران

گنجانده می شود بیوتر یژگی های خود را از آن می گیرد .رمان از نظر شک

مهترواد ن ربت بره

بقیه هنرهاد شاید به جز سینماد به طور م تقیم یری از پدیده های اجتماعی مایه می گیردد برا جرود
آنکه رمان ها غالبا اب ته به لها خاص یاریخ جامعه ه تندد هنگام مطالعه آن ها باید یوجره داشرت
که با نوعی هنر سر کار داریم(همان.)11 :
بیان داستانی استفاده از رمان برای بررسی یاریخد از ر حهایی است که هر چنرد در ایرران کرم
سابقه استد اما در کوورهای ار پایید ر سیهد آمریکا حتی کوورهای شرق آسریاد شرناخته شرده
متدا ل است .یکی از مهم یرین راه های دستیابی به ر ایت مردم از زندگی اجتماعی شاند بازخوانی
بازیف یر ادبیات داستانی یولید شده در آن زمان است .متون ادبی را می یوان یکی از معتبر یرین منرابع
یاریخ ی

جامعه دان ت که ما را با ر ایت زنده ی

جامعه آشنا می کند .متون ادبی هر جامعه سرخن

آن جامعه درباره خودح است .به عبارت دیگررد رمرانهرای سیاسری اجتمراعی ب ریاری را پر
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پیر زی انقالب کبیر فران ه انقالب ر سیه مییوان برشمرد که علی رغم اراهر داسرتانید بره علرت
پرداختن به مباحث عمدهی سیاسی بیان من جم کمنظیر از اجتماع حوادث سیاسرید اجتمراعید
یکی از منابع یهقیق پژ هوگران یاریخ مه وب میگردند .مانند رمان های جنر

صرلو گرذر از

رنجها آلک ی یول توی در رابطه با انقالب  1117ر سیه رمان بینوایان یکتور هوگو کره اشراره بره
درگیری های انقالب فران ه دارد (ایرانیاند .)11-11 :1553
در جریان انقالب اسالمی ایران نیز رمانها داستانهایی به رشته یهریر درآمده است که بیان کننرده
شرایط اجتماعی سیاسی پیش از انقالبد زمینه های شک گیری انقالب نگاه ر شنفکران بره ایرن
ر یداد نیز ر ایت دیدگاههای طبقات مختلفی است که به عنوان شخصیتهایی در ایرن رمانهرا نقرش
آفرین شده اند.
ایدئولوژی انقالبد داعیه دار یجدید بنای مناسبات ان انی اجتماعی نوینی است یکروین پدیرده
انقالب با ارائه ایدئولوژی مبتنی بر نفی ضع موجود ایجاد ضعیتی متفرا ت برا آن همرراه اسرت
سایر ابعاد یهول اجتماعی بر پایه نظام ارزشی برگزیده انقالب یبیین خواهد شدد از این ر متناس
بعد ذهنی نیز همراه با ابعاد فراگیر یهول انقالبید ادبیایی اهور می یابد که متناس

از

با یهول اجتماعید

سیاسید اقتصادی فرهنگی آن است (جمعی از نوی ندگاند .)51-47 :1513
رخدادهای مربوط به انقالب اسالمی ایراند به طور م تقیم به گونره ای نمراد ارد در رمرانهرای
جزیره سرگردانی ساربان سرگرداند سیمین دانوور بیان شده استد از ایرن ر مقالره حاضرر در پری
بررسی یهلی مهتوای جامعهشناختید یعیین میزان موفقیت این د رمان در انتقال ارزحها آرمان
های انقالب اسالمی چگونه به یصویر کویده شدن آن است
سؤال اصلی این مقالهد چگونگی بازنمرایی علرت قروع انقرالب اسرالمی در رمران هرای جزیرره
سرگردانی ساربان سرگردان به لها جامعه شناختی است .به همین مناسبت از ر ح یهلی مهتروا
جهت رسیدن به این هدف استفاده شده است (هول تید 1575؛ همچنین رجوع شود به بیکررد )1577
در این ر ح به بازیافت بازشناسی مؤلفههای جامعه شناختی انقالب اسالمی در این رمان ها اشراره
می شود برای دسته بندی شاخص سازی عناصر مورد یهلی د از نظریرات انقرالب دسرته بنردی
استن ییلور بهره گرفته خواهد شد.
ر ح یهلی مهتوا یکی از یکنی های مناس
جمالت مطال

برای یجزیه یهلیر مهتروی مفراهیمد مضرامیند

مطبوعات است که به منظور دستیابی به اهداف مختل
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د رژه یهلی مهتوی را مقولهبندی همه اجزای ی
)1511د به این یریی

متن در جعبرههرای مختلر

که مقدار اجزاء عناصری کره در هرر جعبره مریر

مریدانرد (د رژهد

شردهانرد مرتن را مورخص

میکنند(سار خانید .)133:1571شیوه یهلی مهتوا به علت موجود بودن موضوع یهلی یعنی اسناد از
اعتبار ر ایی باالیی برخوردار استد زیرا پژ هوگر نمییواند گرایوهای احتمالی خود را در یهقیرق
دخالت دهد (رای د  .)31 :1531این شیوه یکی از ر حهای نوین یهلی اسناد اسرتد ر ز بره ر ز
بر کیفیت استانداردهای آن افز ده میشود.
در ر ح یهلی مهتوا به بازیافت بازشناسی مؤلفه های جامعه شناختی انقالب اسرالمی در ایرن
رمان ها اشاره می شود برای دسته بندی شاخص سازی عناصر مورد یهلی د از نظریات انقرالب
دسته بندی استن ییلور استفاده شده استد

الف -مبانی نظری
استن ییلور نظریات انقالب را به چهار دسته نظریات جامعه شناسانهد نظریرات سیاسرید نظریرات
ر انوناسانه نظریات اقتصادی یق یم کرده است برخی از پژ هوگران این دسته بندی را در یهلیر
انقالب اسالمی ایران مورد استفاده قرار دادهاند (رجوع شود به :فرایید :)1577
 )1نظریات جامعه شناسانهد آن دسته از نظریات ه تند که عوام

ییثیرات اجتمراعی را در برر ز

انقالب دخی می دانند عل انقالب ها را عمدیا در پویایی های ر ابط اجتماعی ج تجو مری کننرد.
این نظریات بر نظام های اجتماعید نهادهای اجتماعی قورربندی اجتمراعی ییکیرد دارنرد (بوریریهد
.)11-75 :1537
 )1نظریات سیاسید ییلور نظریه ی ماکیا لی در باب انقالب را از نخ رتین نظریرات سیاسری مری
داند که در در ن آن رگه هایی از یبیین به چوم می خورد .ا این نظریات را در د ره های بعد بره د
دسته ی نظریات کارکردگرایی سیاسی نظریات یعارض سیاسی یق یم می کند .نظریه ی هانتینگتون
(هانتینگتوند  )1573در دسته ی نخ ت

نظریه ی ییلری (ییلرید )1535در دسرته ی د م قررار مری

گیرد .این نظریات در مجموع بر نقش د لت دستگاه سیاسری در ایجراد انقرالب یرییرر اجتمراعی
ییکید دارند (ییلور1533:د .)137-143
 )5نظریات ر انوناسانهد نظریایی ه تند که یمرکز آن ها بر یبیین نگرح هرا رفتارهرا در قالر
فرایندهای ذهنی افراد است .ییلور گ ترح این نظریات را معلول رفترارگرایی در دهره ی  1113مری
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داند .نظریه ی ناسازی شناختی ارائه شده از سوی گووندر از جمله ی نخ تین یالح ها بررای ارائره
ی نظریه ای ر انوناسانه در باب انقالب هرا مه روب مری شرود .ایرن نظریره کره برر پایره ی برر ز
ناسازگاری بین شناخت درک ان ان از اقعیات خود اقعیات بنا یافته استد از نظر ییلرور پایره
اساس نظریات بعدی انتظارات فزاینده مهر میت ن بی مه وب می شود .ییلور به نظریره شرواریز
نیز به عنوان یکی دیگر از نظریات ناسازگاری شناختی اشاره دارد( .همان)71-34 :

دسته ی دیگری از نظریات ر انوناسانه به نظریات ناکامی – ستیزه جویی شرهرت دارنرد .د الردد

د بد میلرد مور سیرز از جمله نخ تین نظریه پردازان آن مه وب می شوند .این دسته از نظریرات
مدعی ه تند که ستیز یا رفتار ستیزه آمیز نتیجه ناکامی است .نظریه پردازان دیگری نیز این نظریات را
گ ترح داده اند که از جمله می یوان به جیمز دیوی

ید رابرت گر (گرد  )1577اشاره کرد .نظریره

پردازان دیگری مانند ینتر میدالرسکی نیز با مطالعات موردی خود این نظریرات را یوسرعه بخوریده
اند .انتقادات زیادی به نظریات ر انوناسانه ارد استد از جملره اینکره ایرن نظریرات برد ن در نظرر
گرفتن هر گونه کایالیز ری عوام ر انوناسانه فردی را به سرطو اجتمراعی اریقرا مری دهنرد .ایرن
ایرادی است که این نظریات قادر به پاسخگویی بدان نی تند(.همان)55-71 :
 )4نظریات اقتصادید یژگی موترک این نظریاتد یکیه بر فرد کنوگر به عنوان فردی مهاسبه گر
عقالنی است .این نظریات فرض را بر این می گذارند که افراد بر اسراس مهاسربه ی سرود زیران
خود به کنوی جمعی دست می زنند یا از آن خودداری می کنند .نظریات جان استوارت می نیای این
نظریات مه وب می شود .ک انی مانند دانر ا ل ون از نظریرات منطرق اقتصرادی در مطالعره ی
سیاسی در مباحثی مانند رفتار رأی دهی استفاده کردند .بعدا ک انی ماند ایرلندد یروالک سریلور از
این نظریه در حوزه ی انقالب ها استفاده کردند .این نظریه پردازان نیز به رغم یالح هایی که به عم
آ رده اندد مورد انتقادایی جدی قرار گرفته اند .مهمترین انتقادی که به این نظریات ارد استد نایوانی
آن ها در یبیین رفتارهایی از ان ان هاست که در چارچوبی غیر از عق ابرزاری ح رابگر عمر مری
کنند(.همان)37-135 :
دسته دیگری از نظریاتد نظریات فرهنگی مربوط به انقالب ها ه تند کره از نظرر ییلرور مرفرول
مانده است .این نظریاتد نظریایی ه تند که بر جنبه های معناجویی یالح برای احیرای دینری یرا
ک

احیای جنبه هایی از هویت به عنوان عوام بر ز انقالب ییکیرد دارنرد .ایرن امرر در انقرالب

اسالمی ایران نمود بارزی دارد .اسالم خواهی جزء انکارناپذیر اهداف انقالب اسالمی بود که حرکرت
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را ماهیتی اسالمی بخوید باعث شد حکومت برآمده از انقرالب نیرز از آن ماهیرت برخروردار شرود
(خرموادد  131-144 :1577همچنین ر .ک .ر حانید .)1571
با استفاده از دسته بندی ییلورد با اضرافه کرردن عامر فرهنگری جرد لی چهرار بخوری (دارای
بخشهای فرهنگید سیاسید اجتماعی اقتصادی) اسرتخرا مری شرود .در جرد ل شرماره 1د ابعرادد
مفاهیم نظری مقوله های مریبط با انقالب اسالمی بر اساس نظریات انقالب موراهده مری شرود .در
اقعد این جد ل ابزار اصلی بنیان یهلی این مقاله در خصوص رمان های مورد نظر است.
جدول شماره  :1ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی
ردیف

ابعاد

 1فرهنگی

1

جامعه

شناسانه

 5اقتصادی

مقوله ها

مفاهیم نظری

عدم یوجه به ساختار مذهبی جامعه
جامعیت اسالم مکت یویع
نقض آشکار قوانین اسالمی بی احترامی به اماکن افراد
اهانت به مذه
مذهبی
یوجه به ایدئولوژی یویع از نظر ماهیت ضد الم عدالت
جامعیت اسالم مکت یویع
خواهی
یوجه به نقش ر حانیت م اجد در ید ین حرکت
ماهیت اعتقادی ایدئولوژی انقالب
انقالبی ب یج یوده ها
نقش آئین های مذهبی در پیوبرد اهداف یوجه به نقش ر ز های یاریخی عاشورا یاسوعا نقش
مراسم بزرگداشت شهدا
انقالب اسالمی
ی لط عناصر غیر م لمان بر م لمان در ادارات د لتی
نفوذ بیگانگان
برقراری خفقان سل آزادی های فردی اجتماعید ف اد
بهران سیاسی د لت
طبقه حاکمد جود نظام اداری فاسد
نبود عدالت اجتماعی جود یبعیض
ناهماهنگی کارکردی
نبود امنیت اجتماعی
بهران اجتماعی د لت
اردات کاالهای مصرفی اب تگی به آن ها
نظام پیرامونی
فقر طبقات عظیم جامعه
نقش بهبودی شرایط در قوع انقالب
فدا شدن کوا رزی مهاجرت ر ستائیان به شهرهاد قطبی
نابرابری نظام یوزیع
شدن جامعه انباشت ثر ت در دست طبقه باال
یورم در کوور
بهران اقتصادی د لت
نقش نفت به عنوان عام اصلی در اقتصاد
انتظارات فزاینده
زندگی اشرافانه طبقه حاکم
نقش بهبودی شرایط در قوع انقالب
برخورد منافع اقتصادی سرمایه دار
اصالحات ارضی
الیگارشی با سایر طبقات
ناسازگاری بین معیوت موجود معیوت مطلوبد
ناسازگاری شناختی
ناسازگاری بین فرهن موجود فرهن مطلوب
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ادامه جدول شماره  :1ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی
ردیف

ابعاد

مقوله ها

مفاهیم نظری

جود قدرت م لط بر یمامی امور
بهران مور عیت
جود قدرت م لط بر یمامی امور

برنامه ریزی شده بودن یمامی

4

یهوالت از سوی قدرت های بریر

سیاسی یوسعه ناموز ن

چالوگران قدرت سیاسی

جود قدرت م لط بر یمامی امور

اریش ناکارآمد

ف اد اداری عق

ماندگی سیاسی

برنامه ریزی شده بودن یمامی

یهوالت از سوی قدرت های بریر

جود دستگاه مخوف سا اک

از دست رفتن اعتبار مقبولیت سی تم سیاسی در

میان گر ه های اجتماعی

قدرت حول مهور شاه خودکامه م تبد
یکیه بر قدرت های بیگانه به یژه آمریکا انگلی
نبود آزادی احزاب سندیکاها

ب یج یوده ای حرکت انقالبی

اریش م لو

سی تم نظامی متکی به شاه

ف اد رشوه خواری سی تم اداری
نقش بیگانگان در بر ز انقالب

منبع :نویسنده

ب .معرفی و نقد و تحلیل رمان های جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان
 .1معرفی رمانهای جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان
 1-1رمان« جزیرره ی سررگردانی» بررای نخ رتین برار در سرال  1573از سروی شررکت سرهامی
انتوارات خوارزمید در  13فص

 511صفههد منتورر شرد .موضروع آن د زنردگی عراطفید ر انرید

فکرید خانوادگی اجتماعی دختر جوانی به نام ه تی نوریان در فاصله ی سنی بین  11یا  17سالگی
استد ک ماجراهای این جلد در زمانی کمتر از ی
کنوید حوادث بیر نی فع

سال ر ی می دهد .رمان در این بازه ی زمرانی

انفعاالت در نی را که در بخوری از سرال  1551برر ه رتی نوریران

گذشته به اختصارد از زا یه ی دید نااری جهان بین آگاه بر در ن بر ند ر ایت یوصی

مری

کند .ه تی برادر کوچکترح شاهیند پدرشان را در کرودکی از دسرت داده انردد برا مرادر بزرگوران
یوران جاند زندگی می کنند .مادرشان عورت خانم یا به زبان ه تید مامان عوید هنوز سالی از مرگ
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هم رح نگذشتهد با شخصی به نام احمد گنجورد ازد ا کررده اسرت ه رتی بررادرح را مرادر
بزرگد با حقوق ناچیز معلمید آبر مندانه بزرگ کرده است .ه تی یهصیالت عالی خود را در رشرته
ی نقاشی در دانوکده هنرهای زیبا به پایان رسانیده است .ا در د ران یهصی با استاد مانی که اسرتاد
می کندد آشنا شده یهت یاثیر نفوذ فکرری ایرن

نقاشی است سیمین خانم که یاریخ هنر یدری

د استاد برخی از نزدیکان سیمیند از جمله جالل آل احمد
چنین در ی

ماجرای برف بازی با دانوجوی هم دانوکده ای خود مراد پاکدل آشنا شده به یردریج

د ستی صمیمانه عمیقی همراه با عواط

عاشقانه بین این د به جود آمده است .مدت د ماه هرم

در پی شرکت در یظاهرات دانوجویی زندانی بوده است .پ
زارت فرهن

خلی ملکی قررار گرفتره اسرت .هرم

از پایان یهصی به کم

استاد مانی در

هنر استخدام شده مدیی هم در شورای آفرینش هنری این زارت خانره برا اسرتاد

مانی مراد همکار بوده است .پ

از استعفای مراد از این شورا سفر مرموزح به موهدد ه رتی از

نظر ر حی عاطفی به شدت ینها می شود اح اس خالء سرگردانی می کندد یا این که از طریرق
مادرح در حمام سونا با خانمی آشنا می شودد به نام خانم فرخید آشنایی برا ایرن خرانم منجرر بره
آشنایی ه تی با سلیم فرخی می شود که جوانی است یهصی کررده در انگلری
یطبیقی خوانده د در همان نخ تین دیدار ه تی سلیم یهت یاثیر ی

در آن جرا عرفران

دیگرر قررار مری گیرنرد برا

جود همه ی اختالف های فکری یضادهای عقیدیی ناهمگونی های شخصیتید از هرم خوشوران
می آید .سلیم از ه تی خواستگاری می کند .ه تی صرادقانه حقیقرت را دربراره ی عورقش بره یر
د ست( بد ن آن که از مراد نام ببرد) به سلیم می گوید د آن د در عهد پیمانی خصوصید بر مبنای
دست نوشته ای ر ی کاغذد با هم پیمان ازد ا می بندند پنهان از چوم دیگرران زن شروهر مری
شوند .قرار می شود که در فرصت مناس

ی

مراسم ازد ا سنتی نمایوی هم برای راضری کرردن

خانواده ها رسمی کردن ازد اجوان برگزار کنند .به دنبال ماجراجویی هرای مرراد
یکی از مناطق آلون

نوین حومه ی شهرد به نام شهر حل د یهری

همفکررانش در

اهالی به شرورحد ه رتی نیرز

ناخواسته درگیر این ماجراجویی سیاسی می شود .با لو رفتن ماجرا سرنوشت عملیات مبهم می ماند
رفیق هم ییم مرادد مریضید در درگیری م لهانه کوته می شود .پ

از آن مرراد بره ه رتی پنراه مری

آ رد .قتی سلیم از ماجرا با خبر می شودد مراد را به خانه ی خودح می برد مردت کویراهی بره ا
پناه می دهد .رمان « جزیره سرگردانی فرردای شر

زفراف ه رتی در حوضرخانه ی سرلیم بره پایران

میرسد.
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 1-1در سال  1533د جلد د م رمان « جزیره ی سرگردانی» با عنوان « ساربان سرگردان» از سروی
همان ناشر در  11فص

 537صفهه به چاپ رسید:

این رمان دبا ماجرای دستگیری ه تی آغاز می شود .در پی لو رفرتن دخالرت ه رتی در مراجرای
شهر حل د طی عملیایی مهیجد ه تی بازداشت می شود .در این عملیات حیرت انگیز همرهد از یروران
جان مامان عوی یا ییم ار ییمور خان که از هم ایه های منزل ه تی ه تندد شررکت

مری کننرد.

مراد با آگاه شدن از دستگیری ه تید خودح را به سازمان امنیت معرفی می کندد یا م روولیت اعمرال
ه تی را بر عهده بگیرد

ا را بی یقصیر نوان دهد .ه تی در دفتر کمیته موترک ضد خرابکارید در

حضور استاد مانی که برای نجات دادنش آمده مرادد یوسط بازجویی که استاد مانی ا را آقرای دکترر
می نامدد بازجویی می شود .در این بازجویی با فرزانه نیز ر درر می شود ه تی ناخواسرته هویرت
اقعی این هم دانوکده ای سابق خود را افوا می کند ا را لو می دهددا پ
سه انگاری بزرگ جبران ناپذیر خود می شودد می کوشد یا با ی
های بی پایه اساس ساختگی یوجه دکتر را به خود جل

از آن که متوجه ایرن

رشته در غ شراخدار اعترراف

از د ستشد فرخندهد منهرف کنرد .ا

خود را به در غ هم ر فرهاد درفوان زن برادر فرخنده معرفی می کند برا پرذیرح فعالیرت هرای
سیاسی ناکرده د خود را آدمی مهم جا می زند پر نده ی خود را سنگین می کندد هر چه هرم اسرتاد
مانی مراد می خواهندد ا را از این در غ گویی ها خودزنی های جنون آمیز بازدارندد موفرق نمری
شوند ه تی به قول معر ف به سیم آخر می

زند.

احمد گنجور بیژند پدر برادر ناینی ه تید با کم

سلیم طرحی برای فرراری دادن ه رتی از

زندان می ریزند نقوه ای می کوند که با موفقیت اجرا می شودد اما ه تی به جای خودحد فرخنده
را از زندان فراری می دهد .فرخنده در غ هایی را که ه تی به ا گفتهد یهوی سلیم می دهرد .سرلیم
از شنیدن این خبر که ه تی هم ر د ست ا د فرهاد درفوان استد چنان شوکه می شرود کره ا ضراع
ر حی اح به هم می ریزد در شرایط عدم یعادل ر حی ی لیم اصرارها سماجت های خرواهرح
قدسی می شود طی مراسمی با شکوه با دختر خواهر شوهر ا د نیکودکه دختری سنتی سرر بره راه
استد ازد ا

می کند.

ه تی مراد به جزیره سرگردانی یبعید می شوند یا ی لیم
با سازمان امنیت شوندد اما از آن جا به کم

ادار به همکاری بد ن قید شررط

ساربان سرگرداند نجات پیدا می کنند .احمرد گنجرور برا

همکاری شیخ داماند ه تی مراد را فراری می دهد .مراد به خانه باز می گردد ه رتی چنرد ر زی
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در خانه سر اد ارد هم رح لع بانو مخفی می شود یا آب ها از آسیاب بیفتد .ه تی که از ازد ا
سلیم با نیکو با خبر شده استد در نخ تین فرصت با سلیم مالقات مری کنرد پیمران ازد ا دسرت
نوشته شان را از ا پ

می گیرد پاره می کند .سلیم از ه تی می خواهد کره هم رر د م ا باشردد
از بازگوت به خانهد ه تی با ی

لی ه تی نمی پذیرد .پ

رشته موکالت خرانوادگی ر برر مری

شود .مادر بزرگ -یوران جان -دچار فراموشی شده استد شاهین از سربازی برگوته بیکار استد از
نظر مالی در مضیقه ه تندد خانه نیاز به یعمیر داردد اسباب اثاثیه فرسوده شده از کار افتاده اندد لری
پولی برای یعمیر خانه یعویض اثاثش ندارند .ه تی با یمرام نیرر در صردد رفرع مورکالت حر
م ائ بر می آید .با ا

گرفتن خیزح مردم در سال  1557پ

دست زن بچه اح را می گیرد
مراد ازد ا می کنند

از مرگ مادر بزرگ د احمد گنجرور

به دعوت پ رح بیژن به انگل تان می ر د.کمی پ

از آن ه رتی

ه تی به آرز ی دیرینه ی خود که زندگی موترک با مراد استد مری رسرد.

سال بعد پ ر ه تی مراد به دنیا می آید ا را به یاد رفیق ناکام مرادد مریضری مری نامنرد .بره هرم
ریختن ا ضاع پ

از انقالب گریبان مراد را نیز مری گیررد ا مردت کویراهی بره ایهرام شررکت در

ساختمان زندان ا ین بازداشت می شود د اما با یالح برادر زنشد شاهین که با م ووالن این بازداشتد
آشنایی داردد آزاد می شود .با شر ع جن

عراق علیه ایراند مراد یصمیم می گیرد بررای سرر سرامان

دادن به ضع آب بیمارستان ها به جبهه بر دد ه تی هم می خواهد همراه ا بر د یرا از صرهنه هرای
جبهه نقاشی بکود د لی مراد حاضر به بردن ا نی ت .ه تی به یوصیه طوط
که سخنگوی نف

مطمونه ی ا ستد از رفتن به جبهه منصرف می شود .ا قانع می شود کره مرراد را

به ینهایی ر انه ی جبهه کند
یوصی
جن

غی

دان ر ًیاهرایش

خود برای نگهداری از پ ررح در خانره بمانرد در خلروت خانره از

هایی که سیمین خانم دکتر بهاری از جبهه کرده اندد الهام بگیرد یابلوهایی از صهنه هرای
بیافریند.

داستان با عوق رزی شعله ر نورباران آنان در ش

قب از عزیمت مرراد بره جبهره پایران مری

پذیرد .

رمان د جلدی « جزیره سرگردانی -ساربان سرگردان» رمانی اجتماعی -سیاسی است  .ایرن رمران
کوشیده است یا از طریق یلفیق ر یدادهای اقعی ماجراهرای یخیلری برا پیگیرری زنردگی دخترر
جوانی به نام « ه تی» د دنبال کردن ا در چهار راه حوادث بررسری ریوره هرای سررگردانی هرای
عاطفی -عقیدیی

حیرانی های ر حی ا د عل ر یگررد گر هری از ر شرنفکران یرقری خرواه را بره
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انقالب سال  57ریوه های یهوالت فکری این ر شنفکران را کو

یوصی

کند.

در این رمان به برخی اقعیت های م تند یاریخید از جمله به حادثه ی اسرفند  1551در اطرراف
که به نظر می رسد با حادثه مهر ماه سال  1553در همین مکان در هم آمیخته استد هم چنرین

مجل

ر یدادهای سال  1557ماه های نخ ت جن

عراق علیه ایران در پاییز  1551اشارایی م رتقیم مری

شود.
حضور م تقیم نوی نده ی داستان در متن داستان به عنوان یکری از شخصریت هرای فرعری آن
حضور معنوی شخصیت هایی چون جالل آل احمد خلی ملکی که اندیوه بیرنش ه رتی را زیرر
نفوذ خود دارندد بر جنبه های م تندگونه پ امدرن این رمان افز ده است .از نظر زمانی رمان فاصله
ی زمانی بین اسفند ماه  1555یا نیمه ی د م سال  1551را در بر می گیردد یعنی مدیی کمتر از  4سال
که کمتر از ی

سال آن در « جزیره سرگردانی»سررری مری شرود حرد د سره سرال آن در »سراربان

سرگردان» طی می گردد .در این فاصله ی زمانید ه تید شخصیت اصلی داستاند سرال هرای برین 11
سالگی یا  53سالگی عمر خود را پوت سر می گذاردد یعنی سال های به کمال رسیدن شخصیت زنانه
د ران ا

اعتالی شکوفایی ر حی ج می ی

زن.

 -2نقد و تحلیل رمان های جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان
برخی از حوادث داستاند در رمان « جزیره ی سرگردانی» از نظر زمانی ناسرازگارند برا اقعیرت
های یاریخی هم خوانی ندارند .به عنوان نمونه :مطابق یوضیهات داسرتان ه رتید بایرد متولرد سرال
 1553باشد( زیرا در ابتدای رمان که مربوط به سال  1551است به گفتره ی خرودح 11سراله اسرت)د
بنابراین در شهریور 1543د به هنگام درگذشت جالل آل احمدد ه تی 13سال بیوتر نداشته قاعردیا
باید در سال آخر دبیرستان در آستانه ی ر د به دانوگاه باشد؛ چون طبق یوضیو صریو داستان این
آشنایی در د ران دانوجویی ه تی به جود آمده استد بنابراین آشنایی ا با سریمین نزدیکرانش از
جمله جالل آل احمد خلی ملکید مدت ها پیش از مرگ جالل آل احمد در د سرال آخرر عمرر
ملکید با اقعیت های یاریخی سازگاری چندانی ندارد از نظر زمانی دچار

یناقض است.

حضورچومگیر شخصیت های خارجی در داستان د چون سر اد ارد هم رح لع بیگمد م رتر
هیتی دخترح هلن هیتید م تر کراسلید پگید هم ر مورید پ یتا خدمتکار فیلیرینید هم ر ایتالیایی
دکتر بهاری که اغل

آن ها انگلی ی یا آمریکایی ه تند دبه نظر می رسد که نوی رنده برا ارد کرردن
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این همه آدم خارجی به صهنه ی رمان خود خواسته است بر حضور فعال اثر گذار انگلی ری هرا
آمریکایی ها در حیات سیاسی اجتماعی این سرزمین در سال های مورد بهت ییکید کند.این رمان از
این نظر که طی

سیعی از آدم ها با شخصیت های گوناگون افکار اعمال متنروع را پوشرش دادهد
است.

رمانی دارای سایه ر شن چومگیر رنگارن
در جلد نخ ت رمان د سرگردانی ر حی

فکری ه تی بین عقاید ای م های مختل

عاطفی ا بین مراد سلیم د به ر شنی نوان داده شده است .اما در جلد د م رمان پ
یبعید د ه تی به نوعی ایقان ایمان می رسد نف

مطمونه اح از طریق طوط

نوسان

از یجربره ی

در رؤیا بر ا ااهر

می شودد ا را از ر یدادهای آینده با خبر می کند یهرت حمایرت هردایت خرود مری گیررد .امرا
چگونه چرا ه تی چنین از سرگردانی به ره یافتگی از یوفان حیرانی به ساح رستگاری رهایی
می رسد؟ داستان از پاسخ گویی طفره مری ر د یهروالت ر حری عمیرق ه رتی یوجیره مهمر
مناسبی در داستان نمی یابرد .برا آن کره رمران د جلردی « جزیرره سررگردانی -سراربان سررگردان»
اقعگرایانه است طبق الگوی رئالی م اجتماعی به نگارح در آمده اسرتد برا ایرن جرود برخری از
یصویر های اجتماعی سیاسی ارائه شده در آن کامال غیر اقعی حتری خرالف اقعیرت اسرت .بره
عنوان نمونهد در ماجرای بازداشت ه تید از هنگام دستگیری یا د ران بازجویی پ

از آن مراجرای

فرار فرخنده از زندان یبعید ه تی مراد به جزیره سرگردانی گریز از آنجا( فص های  5 4 5از
رمان ساربان سرگردان)د یصویری که از سازمان امنیت کمیتره مورترک ضرد خرابکراری ارائره شرده
استد ناسازگار با اقعیت های یاریخی آن د ره بیش از حد ساختگی است .به ایرن مجموعره مری
یوان اخطاریه ی شهربانی ک کوور به فرهاد درفوان را افز دد هم چنین نقش سِر اد ارد هم ررح
را در فراری دادن ه تی مراد از جزیره ی سرگردانی پناه دادن به ه تید که این نیز نقوی مرایر با
اقعیت های اجتماعی سیاسی چنین شخصیتی است .به نظر می رسد کره جاذبره ی مکرانی بره نرام
جزیره ی سرگردانی نقش نماد گرایانه استعاره آمیزی که در نوان دادن سرگردانی ر حری ه رتی
داشته یی یلی که در رهایی ه تی از این جزیره جرود دارد دمری یروان آن را بره معنرای رهرایی از
سرگردانی رسیدن به رستگاری یقین ایمان یعبیر کردد چنران بررای نوی رنده ی رمران شردید
سوسه انگیز بوده که نتوان ته از سوسه ی کواندن ه تی به این جزیره در امان بماند خواسرته بره
هر یرییبی ه تد پای ه تی به این جزیره کویده شود سر
مهم های اقعی یوجیه مناس

قاب

از آن جرا نجرات یابردد امرا نتوان رته

پذیرح برای این سفر اجباری رهایی از این دیار نفررین
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شده به جود آ رد د به این یریی

یکی از کلیدی یرین ح اس یرین ماجراهای رمران سراختگی

غیر اقع گرایانه ساخته پرداخته شده است.
یکی از مهم یرین انتقادات ارد به این رمان د جلدی این است که علیررغم اجتمراعی سیاسری
بودن با آن که ر یدادهایش مربوط به سال های ب یار پر افت خیز یوفانی این سررزمین اسرتد
لی به حوادث ب یار مهم سرنوشت سازی که در سال های  1557یا  1551رخ می دهردد بره طررز
شگفت انگیزی ن بت به این ر یداد های ب

ح اس سیاسی اجتماعی بری اعتناسرت .ر شرنفکران

آگاهی چون ه تی مراد سلیم با آن همه ح اسیت اجتماعی
اعتنا می مانند .رابطه ی مرموز شگفت انگیز ه تی با طوط
پند اندرز می دهدد پیام نام مهین را به نف

سیاسی به این ر یدادها چنران بری
رؤیاهایشد یا آن جا که طوط

به ا

مطمونه ی ا می رساند از مهبت رزیردن برابرری

ان ان ها داد سخن می دهد یا رفتار ه تی را مورد نقد نکوهش قرار می دهدد قاب پرذیرح درک
استد لی پیوگویی های دقیق ا در باره ی حوادث آینده( از جملره مراسرم یورییع جنرازه ی مرادر
بزرگ) یجزیه یهلی های اجتماعی ا از ر حیات مردمد نمی یواند معقول قاب

قبول باشد.

این رمان د جلدی داستان سرگردانی سرگوتگی ان ان هایی است که در زندگی خود حیراننرد
نمی یوانند راه به جایی ببرند .این شخصیتها به مر ر زمان هر قدر که به زمان انقالب نزدی

مری

شویمد از سرگردانی حیرت رهایی یافته به یقین آرامش می رسند .شخصیت پردازی در آن هرا برا
هنرمندی انجام گرفته نوی نده موفق شده شخصیت اصلید یعنی ه تی را قوی یرین زنده یررین
شخصیت این رمان معرفی نماید  .ا نخ ت سرگردان یرین ساکن جزیره ی سرگردانی اسرتد امرا در
پایان د به یقین ایمان می رسد .مراد در پایان داستان به مراد دل خود بره ه رتی حقیقری اح مری
رسد پ

از سر سامان دادن به زندگی خود د باره به فعالیرت هرای اجتمراعی(در ح راس یررین

برهه ی سیاسی یاریخی سرزمینش) برگوتهد ر انره ی جبهره مری شرود یرا م روله ی آبرسرانی بره
بیمارستان های پوت جبهه را سر سامان دهد .سایر شخصیتهای داستان (مادر بزرگد مامران عورید
احمد گنجور  )...نیز به رغم یمام کاستی هرا مورکالت شخصریتی در پایران داسرتان بره آرامرش
میرسند
زبان داسرتان ر ان قابر فهرم اسرت برا ر حیراتد مرنش سرب

زنردگی طبقره متوسرط

ر شنفکران ایرانی سنخیت دارد .خواننده با پیگیری ر یدادها از طریق دیالوگها می یواند خود را در
فضای زندگی این طبقه در دهه های چه

پنجاه شم ی اح اس کند.
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در جد ل زیرد پاراگراف های مریبط با موضوع مورد بررسی رمران جزیرره سررگردانی سراربان
سرگردان بر اساس شماره صفهه ابعاد مؤلفه ی مفهوم انقالب اسالمی نوان داده شده است.
جدول شماره  :2تحلیل محتوی مطالب بر حسب ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی در رمانهای
جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان

ردیف

نام کتاب

پاراگراف

شماره
صفحه

بعد

مؤلفه

ه تی گفت :کرد .علم غربید یکنولوژید هنرد
فل فهد عقایدی نظیر سوسیالیزم را ......مییوان

دست کم از آن ها الهام گرفت نمی یوان همه چیز

غرب را به طور درب ت نفی.
سلیم گفت :ما خودمان منبع الهام داشتهایم داریم.
1

مادر بزرگ گفت :مقصودشان قرآند اسالم عرفان

است.
سلیم افز د  :اسالم انقالبید مهد یت انقالبی.

جزیره

سرگردانی

51

51

فرهنگی

عدم یوجه به
نقش ساختار

مذهبی جامعه

سلیم گفت :ایرلندی ها کورکورانه به انقالب

مارک ی تی ر ی آ رده انددبعضی کوورها به قر ن
سطی چوم د خته اند .ما باید در انقالب به اسالم
کلیت اسالمی خودمان پناه ببریم.

بیژن دستی به پوت پ یتا زد به انگلی ی گفت که
بر د از کوور خانم یصویر را بگیرد .پ یتا که

یصویر را آ ردد ه تی گفت :بیژند یلویزیون اینجاد
با سفره هفت سین مخده مناسبتی ندارد.
یلویزیون را بگذاریم در ناهار خوری به جایش

1

یصویر حضرت زریوت را نص کنیم.
بیژن زیر چانه اح را خاراند گفت :آخر یهوی

سال از یلویزیون اعالم می شود.

ه تی گفت :باشدد از ناهارخوری هم می شودد صدای
اعالم یهوی سال را شنید بعال ه ک ی دیگر نمی
خواهد بعد از این همه الم به سخنرانی های شاه
ملکه لیعهد نخ ت زیر گوح دهد.
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جزیره

سرگردانی

قدرت حول
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سیاسی

مهور شاه

خودکامه
م تبد
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ادامه جدول شماره  :2تحلیل محتوی مطالب بر حسب ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی در
رمانهای جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان

ردیف

نام کتاب

پاراگراف

شماره
صفحه

بعد

مؤلفه

صدای سلیم :منهم به مبارزه م لهانه اعتقاد ندارم.
مبارزه م لهانه امکان دمکراسی را از بین می بردد

یا قتی مخفی است ....مبارزه ی م لهانه ناگزیر
مخفی است.
صدای فرهاد :ببین سلیم جاند دیگر حزب بازی

فایده ای ندارد .چقدر به کارگران دهقان ها

یوجه به نقش

بگوییم بدبختند؟ مگر خودشان نمی دانند؟ چقدر

5

بگوییم ما خوشبختتان می کنیم؟ به ما اعتقاد ندارندد

ینها به آخوند اعتماد دارند .یکبار آقا شیخ سعید

منبر رفتد نمی دانی چه اشکی از مردم گرفت.

جزیره

سرگردانی

ایدئولوژی

115

فرهنگی

ماهیت ضد

الم عدالت

حتی بکتاح مرا هم به گریه انداخت..

خواهی

چی گفت:
از جن در راه خدا یعنی جهاد شهادت حرف
زد .اینطور یمامش کرد که ما ارث مکت

یویع از نظر

خون

شهادت ه تیم شهید ک ی است که در جهاد
کوته می شود ....که حق را شهود کردهد در راه حق

کوته شده ....

بیژن سیگاری به ل

زد گفت :عجی
چی عجی است؟

گذاشت فندک ماشین را یو

است...

یو هم مث همه ی آن هایی که یا حاال دیده ام

4

سیاسی شده اید همه چیز یا آنجا که در این ده
ر زه دیده ام الگوی م خره ای است از ی چیز
اقعی؛ پدرم می گویدهرچه ز دیر بر م در

حزب شاه اسم بنوی م.

می گویم پدر حزبش قالبی استد مجل ش قالبی
استد همه چیزح قالبی است.
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جزیره

سرگردانی
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از دست رفتن
اعتبار سیاسی
رژیم
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ادامه جدول شماره  :2تحلیل محتوی مطالب بر حسب ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی در
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ردیف

نام کتاب

پاراگراف

شماره
صفحه

بعد

مؤلفه

مراد در شورا از کوره در رفت .نقش بهترین قالی را
انتخاب می کردند .مراد گفت :بهای یکی از این

قالی ها می یواند ی زاغه را خراب کند جایش
خانه های ارزان قیمت ب ازد .استاد عی ی گفت:

هر شهری حاشیه نوین دارد اینها مردمی ه تند که

5

ر ستاها به شهر هجوم آ رده اند .مراد ر ی میز

کوفت گفت :برای این به شهر هجوم می آ رند

که در ده برایوان کاری نی ت .گندم را از امریکای

مهاجرت

جزیره

سرگردانی

115

ر ستائیان از

اقتصادی ر ستا به شهر
فدا شدن
اقتصاد

عزیز می رسانند .آب دهانش را فر داد افز د:
در شهر چه می کنند؟

بلیط بخت آزمایی می فر شند .آب حوضی ...

پاد ی ....حمالی .....

ه تی گفت :آقای دکترد دست از سر مادر من

بردارید .ی نفر از حرم رایتان کم می شود.
مردان خندید :چند صباحی بگذار معنی زندگی را

1

بفهمد.

جزیره

حاضرید با مادرم ازد ا کنید؟

چه حرفها می زنی؟ من اگر از زنی خوشم بیاید

سرگردانی

141

سیاسی

ف اد طبقه
حاکم

لز می ندارد که حتما با ازد ا کنم .من از خیلی
زنها خوشم می آید د پ به قول یو حرم را

یوکی بدهم...

از پله های ب یاری پایین آمدندد از راهر های یودر
یویی گذشتند .در ایق یمویت ه تی را ر ی یختی

7

خوابانیدند .مردی سا اکی داد زد  :سرباز به ا

یجا ز کن .یو هم کاردت را ییز کن سینه اح را
ببر .ه تی به دستور سکینه جیغ زد فریاد کوید
اما ....
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ساربان

سرگردان

53

سیاسی

جود دستگاه
مخوف
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ادامه جدول شماره  :2تحلیل محتوی مطالب بر حسب ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی در
رمانهای جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان

ردیف

نام کتاب

پاراگراف

مرد دست ر ی جز ه های درسی گذاشت
پرسید :این درس ها چی ت که شما می خوانید؟
همه اح د ره ی دایناسورها عصر یخبندان هنر
باستان هنر هند خا ر د ر  ....از د ران نوزایی
 3جلویر نیامده اید .آیا کوور ما در این د ره نوزایی
نی ت؟ آیا د ران طالیی نی ت؟
از زبان ه تی در رفت :نه که نی ت .ما حتی نمی
یوانیم سه چرخه ای ب ازیم که راه بر دد دیگر
کوورها سفینه ی فضایی می سازند...
در آن هنگام ه تی بلند شد گفت
" انقالبی که نی تم هیچد از سیاست هم سر در نمی
آ رم  ...این دکتر چند میلیون دالری چه بموقع
ضبط را خاموح کرد چه بموقع حرفش را برید.
1
می خواست به فرخنده حالی کند که در ایران
مذه ریوه دار است .سلیم هم همین را می گفت:
حزب یوده نه د یوده های مردم آری .یوده های
مردم مذهبیند"
در ادامه صهبت هایوان مریضی ر به سلیم گفت:
در این رژیم حتی ی ر ز حکومت بد ن سرنیزه
13
شالق امکان ندارد .همچنین بد ن یطبیق رژیم با
امرریالی م انگلی یا نووکلنیالی م آمریکا
 ...حد د همه ی حقوق زن مرد در قرآن کریم
یعیین شده است .نمی شود که ضد قرآن فتوی داد
عم کرد .گفت :شاه هم که بر ضد قرآن حق
طالق حضانت اطفال را به زن ها دادهد بز دی
11
همه چیز را از هم خواهد پاشانید .آمار طالق بعد
از این قانون باال رفته .بعد از این قانوند ایران از
نظر یعداد طالق پاشیدگی خانوادگی چهارمین
کوور جهان شده.
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صفحه

بعد

مؤلفه

اب تگی به

11

اقتصادی

71

فرهنگی

71

سیاسی

31

فرهنگی

دیگر کوورها

ادرات کاال

از آن کوورها

عدم یوجه به
نقش ساختار

مذهبی جامعه

یکیه بر

قدریهای
بیگانه

نقض آشکار

قوانین اسالم
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ادامه جدول شماره  :2تحلیل محتوی مطالب بر حسب ابعاد و مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی در
رمانهای جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان

ردیف

نام کتاب

پاراگراف

شماره
صفحه

بعد

مؤلفه

ه تی در ادمه گفت:

خوب ما استعمار شده ایم  .اما چرا باید ین به

استعمار داده باشیم .استعمارگران یوده های مردم

برقراری

کوورهای جهان سوم را در فقر جه نگه می

دارند یا بتوانند خوب بچایندشان .میان یوده های

 11مردم ر شنفکران هم دیواری بلند حای است.
حکومت ها هم مث شاه ایران بیوترشان دست

ساربان

سرگردان

171

اجتماعی

نوانده اند خفقان را یر یج می کنند حرف

خفقان نبود
آزادی های
فردی

اجتماعی

ر شنفکران به یوده ها نمی رسد .یازه بیوتر

ر شنفکران می یرسند حرف شان را رک راست
ساده بزنند.

استاد در ادامه گفت:

در دانوکده های ما حتی اشاره ای به نفت نمی

شودد نفت که شاهرگ اقتصاد ایران است .ینها در
آبادان ی

15

دانوکده داریم که دیلما یربیت می

کندد دیلما برای م تواران خارجی که صنعت ما
را می چرخانندد از استخرا

پاالیش فر حد

یعنی نفت ما را غارت می کنند .این مملکت ر ی

ساربان

سرگردان

141

اقتصادی

فقرطبقات

عظیم جامعه

گنج خوابیده .م د طالد آهند ا رانیومد فیر زهد

فرحد خا یار  ...اما متاسفانه مردمش زیر خط فقر

جه نگاه داشته شده اند.
صدای استاد مانی:
این بناها چی ت که می سازند؟هیچ کدام هویت
 14ایرانی ندارد .می شود از غرب الهام گرفت اما با
یکیه بر پوتوانه سنت های اسالمی خودمان.کوبی م
سوررئالی م چه ربطی به نقاشی ما دارد؟
منبع :نویسنده
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ساربان

سرگردان

144

فرهنگی

یوجه به نقش
ساختار

مذهبی جامعه
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جدول شماره  :3توزیع فراوانی مطالب بر حسب ابعاد مفهوم انقالب اسالمی در رمانهای جزیره سرگردانی
و ساربان سرگردان

درصد

ردیف

ابعاد

تعداد

1

فرهنگی

5

55/7

1

سیاسی

5

55/7

5

اقتصادی

5

11/4

4

اجتماعی

1

7/1

14

133/3

منبع :نویسنده
جدول شماره  :4توزیع فراوانی مطالب بر حسب مؤلفه های مفهوم انقالب اسالمی در رمانهای جزیره
سرگردانی و ساربان سرگردان

تعداد

درصد

ردیف

1

7/1

1

7/1

1

7/1

4

عدم یوجه به ساختار مذهبی جامعه

5

11/4

5

سل

آزادی های فردی اجتماعی

1

7/1

1

نقض آشکار قوانین اسالم بی احترامی به اماکن افراد مذهبی

1

7/1

7

قدرت حول مهور شاه خودکامه م تبد

1

7/1

3

فقر عظیم طبقات جامعه

1

7/1

1

ف اد طبقه حاکم

1

7/1

13

مهاجرت ر ستائیان از ر ستا به شهر فدا شدن اقتصاد

1

7/1

11

یوجه به ایدئولوژی یویع از نظر ماهیت ضد الم عدالت خواهی

1

7/1

11

یکیه بر قدرت های بیگانه

1

7/1

14

133/3

1
1
5

مؤلفه ها

جود دستگاه مخوف سا اک
از دست رفتن اعتبار سیاسی رژیم
ادرات کاالهای مصرفی

اب تگی به آن ها

منبع :نویسنده
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همان طور که در جد ل شماره  5موراهده مری شرودد در رمران د جلردی جزیرره سررگردانی
ساربان سرگردان د بعد سیاسی فرهنگی انقالب اسالمید هر کدام با  5عبارت ( )55/7بیوترین میزان
بازنمایی را به خود اختصاص داده اند بعد از آن بعد اقتصادی با  5مطلر
قرار دارد .بعد اجتماعی با  1مطل

( )11/4در مریبره بعردی

در رده ی بعد قرار گرفته استد بنرابراین مری یروان گفرت کره در

رمان د جلدی جزیره سرگردانی ساربان سرگردان بر اساس مفهوم انقالب اسالمید بیورتر برر ر ی
سیاسی آن ییکید شده است .به نظر می رسد آن چه در طول خواندن رمان در پایران

بعد فرهنگی

به خواننده القاء می شودد این است که علت قوع انقالب م ائ سیاسی فرهنگی بوده است.

نتیجهگیری
بی ش

این جمله که «جذابیت ادبیات یاحد زیادی دراین اقعیت نهفتره اسرت کره بقرول سررل

برخالف علم به موضوعهای مهمی می پردازد بد ن اینکه بخواهد کامال جدی گرفته شود» در مواجره
با آثار مورد بررسی برما آشکار شد .ادبیات عرصه ارزشمندی برای نوان دادن پدیرده هرای اجتمراعی
است که رمان با عط

به اقع گرایانه بودنش دراریباط ینگاین

با جامعه قرار می گیرد .ادبیات آیینره

یمام نما در برابر حوادث رخدادهای جاری در یاریخ ملت هاست .در میان یق یمات متنروع حروزه
ی ادبیاتد مکتوبات منثورات خصوصا ادبیات ر ایی داسرتانی از جایگراه االیری برخوردارنردد
زیرا داستان ادبیات داستانی در شک مطلوب خودد انعکاس جامعه ملت در طول یراریخ خواهرد
بود بد ن نیاز به پیچیدگی های علمید مخاط

را از اقعیات جوامعد مطلع خواهد ساخت .انقرالب

اسالمی به منزله ماندگاریرین یهول فراگیر جامعه ی ایران در دنیای معاصررد در کنرار سرایر یراثیرات
خودد یهوالت عمیقی بر ادبیات داستانی این مرز بوم بر جای نهاد م یر رشد فعال نوپای ادبیرات
داستانی ایران را یرییر دادد بر همین اساس پژ هش در یاریخ انقالب اسالمی بد ن مطالعره ی ادبیرات
پ

از انقالب امکان پذیر نی ت فهم چرایی چگونگی انقرالبد قطعرا در بنرد آگراهی از ادبیرات

انقالب اسالمی است چرا که ب یاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که هر آفرینش هنرری ادبرید
چکیده فورده ی رسوبات عوامر سیاسرید اجتمراعید یراریخی فرهنگری اسرت .ادبیرات عرصره
ارزشمندی برای نوان دادن پدیده های اجتماعی است که رمران برا عطر
دراریباط ینگاین

بره اقرع گرایانره برودنش

با جامعه قرار می گیرد .انقالب بزرگ ایران به عنوان یکی از مهمتررین ر یردادهای

یاریخ معاصر ایران شناخته شده درباره عل

قوع آن یهقیقات متنوع صورت گرفته سخنان ب ریار
153
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گفته شده است .مهققان انقالب ایراند جود نارضایتی سیاسی -اجتماعی در جامعه ایرران را یکری از
مهمترین عل

قوع این ر یداد دان ته اند .اما می یواند فارغ از یمامی یهلی های مزبور این سووال را

مطرح کرد که ر ایت خود مردم آن زمان انقالب اسالمی چه بوده آنها خرود در ایرن براره چره مری
اندیویده اند .بیان داستانی استفاده از رمان برای بررسی یاریخد از ر حهایی است که هرر چنرد در
ایران کم سابقه استدیکی از مهمترین راه های دستیابی بره ر ایرت خرود مرردم درگیرر در آن جهران
اجتماعی از م ائ (در سطو نظر) موکالت( در سطو عمر ) موجرود در زنردگی اجتمراعی شراند
بازخوانی بازیف یر ادبیات داستانی یولید شده در آن زمان اسرت .در پرژ هش حاضرر برا اسرتفاده از
ر حهای یهقیق کتابخانه ای یهلی مهتوای اسنادی در پی آن بروده ایرمد یرا برا بررسری یهلیر
مهتوای جامعهشناختی رمانهای سیاسی -اجتماعی فارسی زبان بعد از انقرالبد میرزان موفقیرت ایرن
رمانها را در انتقال ارزحها آرمانهای انقالبی نیز چگونگی بره یصرویر کوریدن شررایط سیاسرید
اجتماعید فرهنگی اقتصادی انقالب اسالمی ایران برای مخاطباند بیان کنیم .در این راسرتا بررسری
یهلی مهتوای رمان های مورد نظر نوان داد که:

اگرچه در نگاه نخ ت بویژه بُعد سیاسی اثر چندان به چوم نمیآیدد نتیجه این یهلی نوان مری-

دهد که بعد سیاسی فرهنگی انقالب اسالمی هر کدام با  5عبارت ( )55/7بیوترین میزان بازنمایی را
به خود اختصاص داده اند بعد از آن بعد اقتصادی با  5مطلر

( )11/4در مریبره بعردی قررار دارد.

بنابراین می یوان گفت که در رمان د جلدی جزیره سرگردانی ساربان سرگردان برر اسراس مفهروم
انقالب اسالمید بیوتر بر ر ی بعد فرهنگی

سیاسی آن یاکید شده است.

در رمانهای جزیره سرگردانی ساربان سرگردان د مولفه عدم یوجه به ساختار مذهبی جامعه برا 5
عبارت ( )11/4بیوتر از سایر مولفه ها مورد ییکید قرار گرفته است .عردم یوجره بره سراختار مرذهبی
جامعه را شهید مطهری در نظریات خود به عنوان علت اصلی قوع انقرالب اسرالمی ذکرر مری کنرد.
دانوور نیز همانند آل احمد بدین موضوع اذعان دارد که عام اصلی یرییرر در جامعره ایرران مرذه
است .بنابراین در این رمان «یودههای مردم»د نه حزب یودهد را دارای این یژگی یوصی

می کند

معتقد است این جمع با این خصیصه یرییرات را رقم میزننرد .اصرلییررین در نمایره ایرن رمران د
جلدی «سرگردانی» است .سرگردانی در اسم هر د مجلد کتاب این موضوعد آمده استد اما خودِ ایرن
سرگردانید چند جنبه دارد :جایی در اثرد یکی از شخصیتهای داسرتان مریگویرد کره شراه بره ایرران
میگوید «جزیره ثبات»؛ اما ما در جزیره سرگردانی ه تیم .ی
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ایران همان جزیرۀ سرگردانی است .نوی نده فکر میکند خواننده منظرورح را نمریفهمردد دائمرا
موضوع را یکرار میکنند .موک سیاسی در این اثرد موک عام کوور است؛ که در چهرههای ک رانی
مث مریضید فرهادد مرادد سلیم شیخ سعید منعک

شده اسرت .شریخ سرعید نماینردۀ مرذهبیهرای

مریبط با ر شنفکران مبارز با رژیم است .سلیم نمایندۀ مذهبیهایی است کره مرذه

برایوران بیورتر

سیله ای است برای ای تادن در مقاب غرب رژیم .سرگردانی سیاسیِ عمرومی جامعرهد بره صرورت
پررن

مطرح ییکید میشود .بهطور مثالد این موضوعد در چند جا از زبان فرزانه بیران مریشرود .در

جایی گفته میشود« :در کالس اسمش را «درخت چه کنم» گذاشته بودند .برای اینکه دایم میپرسرید:
چه باید کرد؟» در مورد اینکه در مقاب آن رژیم چگونه باید مبارزه کرد؟ شیخ سعیدد جهاد را پیورنهاد
میکند .مارک ی تها مبارزۀ م لهانۀ مخفی را پیونهاد میکنند .سلیم میگوید« :من مبارزه سیاسری را
مقدم میدانم ».ا به مبارزۀ م لهانهد کم

هم میکند .لی خودح ارد آن نمیشود.

البته باید یوجّه داشت که موضوعایی دیگرد مانند فقرد خفقاند اب تگی به بیگانگاند بی یوجهی به
قوانین اسالم مواردی از این قبی نیز کم بیش در این د اثر جود داردد لی غلبه با موضوع عردم
یوجّه به ساختار مذهبی جامعه است.

فهرست منابع
منابع فارسی
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 بویریهد ح ین .)1537( .انقالب و بسیج سیاسی .یهران:دانوگاه یهران.
 بیکرد یرز ال .)1577(.نحوه انجام تحقیقات اجتماعی .یرجمه هوشن
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 خرمورادد مهمررد براقر .)1577( .فوکررو انقرالب اسررالمی ایرران :معنویررت گرایری در سیاسررتد
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 دانوورد سیمین .)1571( .جزیره سرگردانی .یهران :خوارزمی.
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 د رژهد موری  .)1511(.روش های علوم اجتماعی .یرجمه خ ر اسدی .یهرران :انتورارات امیرر
کبیر.

 رای د دانی

دیگران( .)1531کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق .یرجمه مهردخت بر جرردی

علوی .یهران :سر ح.

 ر حانید سیدحمید .)1571( .نهضت امام خمینی .یهران :مرکز اسناد انقالب اسالمید
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 زرافاد میو  .)1531( .جامعه شناسی ادبیات داستانی .یرجمه ن رین پر ینی .یهران :سخن.
 سار خانید براقر .)1571(.روشهای تحقیق در علوم اجتمااعی .یهرران :پژ هورگاه علروم ان رانی
مطالعات فرهنگی.

 فرایید عبدالوهاب .)1577( .رهیافت نظری بر انقالب اسالمی (مجموعه مقاالت)د قم :معا نت امرور
اسایید در س معارف اسالمی.
 گرد ید رابرت ( .)1577چرا انسانها شورش میکنند .یرجمه علی مرشدی زاد .یهرران :پژ هورکده
مطالعات راهبردی.
 هانتینگتوند ساموئ  .)1573(.سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی .یرجمه م .ثالثید یهران:
علم
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 هول تید ال .)1575( .تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی .یرجمره نرادر سراالر زاده امیرری.
یهران :انتوارات دانوگاه عالمه طباطبایی.
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