
 
 
 
 
 
 

  شناختي رمان جزيره سرگرداني نقد جامعه
  دكترمريم عاملي رضايي
  استاديارپژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي  جهاد دانشگاهي

  چكيده
نويسي فارسي گشوده شد و عرصة ادبيات، عرصة  پس از پيروزي انقالب اسالمي، فصلي تازه در داستان

جستجو، كشف هويت و باز خواني مسائل اجتماعي و فرهنگي گشت. در بستر تحوالت جديد اجتماعي، 
يت يا پي رنگ آن اي اجتماعي يافتند و كمتر داستاني پس از انقالب نگاشته شده كه شخص ها زمينه اغلب رمان

اجتماعي نباشد. به طوري كه منتقدان اين دوران را به   ماية ارتباطي با مسائل اجتماعي نداشته يا داراي درون
نويسي  نمايانند ،در تاريخ رمان هاي زندگي اجتماعي مردم را مي هايي كه تقريباً تمامي جنبه دليل پيدايي رمان

نويسي پس از انقالب  هاي داستان ترين و پرنفوذترين گرايش ن از غالباند و اين جريا نظير دانسته فارسي كم
  اسالمي در ايران است. 

رمان جزيره سرگرداني اثر سيمين دانشور از رمانهاي اجتماعي برجستة پس از انقالب اسالمي است كه در آن 
روهاي اجتماعي و تحوالت نويسنده توانسته است با در نظر گرفتن شرايط ايران پيش از انقالب، به بررسي ني

گرايانه از اوضاع اجتماعي ايران به دست دهد. در اين پژوهش،  فكري نسل انقالب بپردازد و تصويري واقع
ايم در چارچوب  اصول   با در نظر گرفتن عناصر اصلي داستان يعني شخصيت، پيرنگ و روايت سعي كرده

  شناختي رمان به بررسي اين اثر بپردازيم. نقد جامعه
  :سيمين دانشور،جزيره سرگرداني،نقد جامعه شناختيواژگان كليدي 

  
  مقدمه 

ترين نوع ادبي دورة مدرن) با واقعيت پيوندي تنگاتنگ است، به طوري  پيوند ميان رمان (به عنوان پرمخاطب
اي دارد.  ژهبندي رمان، رمان اجتماعي جايگاه وي اند. در تقسيم كه رمان را حماسة اجتماعي انسان معاصر دانسته
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رمان اجتماعي، داستاني است كه توجه اصلي نويسنده در آن معطوف به ماهيت جامعه و عملكرد و تأثير 
جامعه بر اشخاص است. نويسنده با به تصوير كشيدن چگونگي تأثيرگذاري شرايط اجتماعي و اقتصادي و 

ده را متوجه كمبودهاي اجتماعي كند كند تلويحاً خوانن ها و رويدادهاي داستان، سعي مي فرهنگي بر شخصيت
و به نوعي خواهان بحث و ايجاد اصالحات اجتماعي است. اين نوع رمان پس از انقالب صنعتي و در نيمة 
دوم سدة نوزده ميالدي، در اثر توجه به زندگي اقشار پايين و زحمتكش اجتماع، در اروپا و آمريكا سر 

  ) 2114:3و فرهنگ ادبيات جهان،جلد 656ن اجتماعي :،ذيل رما2برآورد.(دانشنامه ادب فارسي،ج 
كه همزمان با انقالب مشروطه و تحوالت سياسي، اجتماعي شكل  –در ايران، ادبيات داستاني به معناي جديد 

هاي اجتماعي از  توان گفت رمان از همان آغاز دغدغة پرداختن به مسائل اجتماعي داشت و مي –گرفت 
هايي چون تهران مخوف، زيبا، پريچهر، روزگار  نوع رمان در ايران بوده است. رمانترين  ترين و شايع قديمي

سياه و... كه در آغاز قرن منتشر شدند، تصاويري تيره از زد و بندهاي سياسي، فساد حاكمان، مشكالت 
تر  عميق اجتماعي و ناتواني افراد (خصوصاً زنان) ترسيم كردند. پس از شهريور بيست، رمان اجتماعي ارتباط

محمد افغاني، جالل آل احمد و  علوي، صادق چوبك، علي تري با اجتماع برقرار كرد. آثار بزرگ و هنري
  هاي اجتماعي دهة بيست تا پنجاه شمسي است.  اي از رمان آبادي نمونه محمود دولت

ادبيات، عرصة نويسي فارسي گشوده شد و عرصة  پس از پيروزي انقالب اسالمي، فصلي تازه در داستان
جستجو، كشف هويت و باز خواني مسائل اجتماعي و فرهنگي گشت. در بستر تحوالت جديد اجتماعي، 

اي اجتماعي يافتند و كمتر داستاني پس از انقالب نگاشته شده كه شخصيت يا پي رنگ آن  ها زمينه اغلب رمان
نباشد. فقر، رنج، جهل، خشونت، اختالف اجتماعي   ماية ارتباطي با مسائل اجتماعي نداشته يا داراي درون

هاي اجتماعي از جمله مسائلي هستند كه در  طبقاتي، مهاجرت، مشكالت خانوادگي، هنجارها يا ناهنجاري
هايي  اند. به طوري كه منتقدان اين دوران را به دليل پيدايي رمان بسيار مطرح شده 80و  70-60هاي دهة  رمان

اند  نظير دانسته نويسي فارسي كم نمايانند ،در تاريخ رمان ندگي اجتماعي مردم را ميهاي ز كه تقريباً تمامي جنبه
نويسي پس از انقالب اسالمي در ايران  هاي داستان ترين و پرنفوذترين گرايش و اين جريان از غالب

  )677،ذيل رمان فارسي:2است.(دانشنامه ادب فارسي،جلد 
از رمانهاي اجتماعي برجستة پس از انقالب اسالمي است كه در آن رمان جزيره سرگرداني اثر سيمين دانشور 

نويسنده توانسته است با در نظر گرفتن شرايط ايران پيش از انقالب، به بررسي نيروهاي اجتماعي و تحوالت 
گرايانه از اوضاع اجتماعي ايران به دست دهد. در اين پژوهش،  فكري نسل انقالب بپردازد و تصويري واقع
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ايم با در نظر گرفتن اصول   نظر گرفتن عناصر اصلي داستان يعني شخصيت، پيرنگ و روايت سعي كرده با در
  شناختي رمان به بررسي اين اثر بپردازيم. نقد جامعه

  پيشينه تحقيق 
درباره آثار سيمين دانشور بررسي ها و نقدهاي چندي وجود دارد،اما به طور مشخص در ارتباط با نقد جامعه 

اين رمان ،پژوهشي انجام نشده است.حسن مير عابديني در صد سال داستان نويسي ايران،رمان را به  شناختي
نشريه نگاه نو نقدي روانشناختي بر  37شكل گذرا توصيف و تحليل كرده است .حورا ياوري درشماره 

گذرا شخصيت و داستان نگاشته است.جواد اسحاقيان در درنگي بر سرگرداني هاي شهرزاد پسامدرن،به شكل 
تيپهاي اجتماعي داستان را معرفي كرده است،اما تاكنون پژوهش مستقلي از ابعاد گوناگون جامعه شناختي اثر 

  صورت نگرفته است.  
  

  چارچوب نظري
بريم و با در نظر گرفتن درون ماية اجتماعي رمان و سه  شناسي ادبي بهره مي در اين پژوهش از نظرية جامعه

  پردازيم.  شناختي رمان مي مؤلفة اصلي داستان پردازي يعني شخصيت ،پيرنگ و روايت، به نقد و تحليل جامعه
يان نهاده شد. نويسندگاني چون مادام شناسي ادبيات در سدة نوزدهم بن هاي علم مستقل جامعه اولين پايه

گذار تحقيقات  ريزي كردند كه پايه دواستال، ايپوليت تن و فيلسوفاني چون هگل و ماركس، اصولي را طرح
جديد دربارة اين علم گرديد. در آغاز سدة بيستم انديشمنداني چون لوكاچ و گلدمن بر پاية نظريات اجتماعي 

اي  شناسي رمان را مطرح كردند و اين بحث به علمي مستقل و شاخه جامعهشناسي ادبي و  جديد، بحث جامعه
  اي در ادبيات و علوم اجتماعي تبديل شد.  ميان رشته

است كه به » شناسي ادبيات جامعه«شناسي ادبي داراي دو رويكرد اصلي است: رويكرد اول  به طور كلي جامعه
نگرد. در اين رويكرد ميان نويسنده، ناشر و خوانده به  يمقولة ادبيات به عنوان فرايندي كامالً اقتصادي م

شود كه با جنبة مادي اثر ادبي كه به شكل كتاب  كننده و خريدار ارتباطي برقرار مي عنوان توليد كننده، توزيع
شود. اين رويكرد اساساً به بررسي  شود، سر و كار دارد و وارد بررسي درون ماية آثار ادبي نمي عرضه مي

گيرد. روبراسكات  هاي آن را به كار مي شناسي است و روش هاي فرعي جامعه گرايش دارد و از رشته تجربي
  پردازان اين رويكرد است.  پيت از نظريه
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پردازان آن هستند. در  شود كه لوكاچ و گلدمن از نظريه شناخته مي» شناسي ادبي جامعه«رويكرد دوم با عنوان 

اي است كه اثر در آن خلق شده  محتواي اثر ادبي و رابطة آن با جامعه اين رويكرد توجه عمده به بررسي
بيني موجود يك جامعه با فرم و محتواي آثار ادبي و هنري خلق شده  است. اين رويكرد سعي در تطبيق جهان

 »شناسي ادبيات جامعه –تاريخي «در آن جامعه دارد و روشي است مربوط به علم ادبيات كه كوهلر آن را علم 
  ) 237: 1377نامد. (كوهلر،  مي

تواند در   گرا كه از نظر لوكاچ حماسة دوران مدرن و مهمترين شكل ادبي اين دوره است، مي اين رمان واقع
است، » انسان«پيوندي ناگسستني با سازندهاي تاريخي واجتماعي قرار گيرد و از آنجا كه موضوع رمان، 

  ). 103و  102: 1377هاي آن دارد. (لوكاچ،  ا و سياستپيوندي تنگاتنگ با زندگي جامعه، پيكاره
اي براي بررسي  شناسي ادبي روشي است كه محتوا و درون ماية مطرح در آثار ادبي را به مثابة وسيله جامعه

كند تا از اين طريق به پيوندميان متن  ميزان انعكاس تغيير و تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي مطالعه مي
خود به   اي در دورة هاي فكري و طبقاتي رايج در اجتماع دست يابد. از آنجا كه هر نويسنده شادبي و گراي

شناسي آثار ادبي نويسندگان  گويد، با بررسي جامعه ها و مسائل اجتماعي پاسخ مي اي از پرسش مجموعه
بوده است. به اين  توان دريافت كه پاسخ هر نويسنده به مسائل اجتماعي و فرهنگي دورة خود چه مختلف، مي

هايي كه نويسنده به طور ضمني براي مسائل و مشكالت  توان به راه حل ترتيب از طريق متن ادبي مي
ها و تفكرات  شناسي ادبي ميان ساختار محيط اجتماعي و گروه برد. در نهايت جامعه دهد، پي اجتماعي ارائه مي

امل ميان جامعه و ادبيات را از خالل متن ادبي ميسر موجود در آن با ساختار ادبي پيوند برقراري كند و تع
  سازد.  مي

  پردازيم.  شناختي رمان مي اكنون با در نظر گرفتن اين رويكرد به تحليل جامعه
  

  خالصة داستان 
التحصيل رشتة هنر و كارمند وزارت فرهنگ وهنر است. پدرش در  هستي نوريان، بيست و هفت ساله، فارغ

مرداد در دورة كودكي او كشته شده و مادرش او و برادرش شاهين را نزد  28هاي كودتاي  درگيري
مادربزرگشان گذاشته، يكسال پس از مرگ همسر به ازدواج مردي به نام احمد گنجور درآمده است. اين 
مسئله باعث ايجاد كدورت ميان مادر و مادربزرگ هستي شده است. از طرفي، احمد گنجور دالل و كار 

زند و هستي از اين طريق به دنياي  ريكائيها در ايران است. او از اين رهگذر ثروتي به هم ميكن آم چاق
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خواهد به عقد ازدواج پسري از  يابد. مادر هستي (مامان عشي) از او مي اشراف و مستشاران آمريكايي راه مي
درآيد. اما هستي دل بستة  اي بازاري و تحصيل كردة رشتة تاريخ اديان در انگلستان، به نام سليم خانواده

گرايانه دارد. او در عين حال كه با  التحصيل معماري است و افكاري چپ جواني به نام مراد است كه فارغ
پذيرد. اما آن را  خواستگاري سنتي مخالف است، تسليم نظر مادرش شده، خواستگاري سليم فرخي را مي

و سليم گفتگوهايي دربارة سياست، عرفان و وظايف زن و كند. ميان هستي  منوط به تعيين تكليف با مراد مي
  گيرد كه بيانگر ديدگاه سنتي و مذهبي سليم و سرگرداني هستي در عين تمايلش به مدرنيته است.  مرد در مي

هستي با سيمين دانشور، خليل ملكي و آل احمد و استاد ماني (نقاش) ارتباط دارد و افكارش از آنها تأثير 
هاي منزل شوهر مادرش كه اعضاي طبقات باال و مستشاران خارجي  ،در عين حال در مهمانيپذيرفته است 

ها و طرز زندگي اعيان و اشراف  ها بيانگر ريخت و پاش كند. اين مهماني هم در آنها شركت دارند، شركت مي
گفتگوي او  آن دوره است. هستي در مهماني عيد خانم فرخي، با گوش ايستادن پشت اتاق سليم فرخي، از

يابد كه سليم هم جزء سياسيون است. بيژن برادر ناتني هستي به وضع موجود و اينكه  با فرهاد درفشان در مي
دانند، انتقاد دارد .هستي خود نيز گرايش سياسي دارد، معتقد است هيچ چيز  همه مردم همه چيز را سياسي مي

  نتخاب زندگي سياسي مردد است. سرجايش نيست. در عين حال هستي ميان انتخاب هنر يا ا
شود و در عين ترديد در انتخاب  اوكه منتظر خواستگاري مراد از خود است، با جواب منفي او روبرو مي

روند و پس از آن در يك مهماني به سبك  آورد. با سليم به يك شمايل خواني مي سليم، عاقبت به او رو مي
شناس اما  د. در آن مهماني با كراسلي آمريكايي كه ظاهراً باستانكن دوستان مادرش شركت مي  اروپايي در خانة

يابد كه او به ساواك پيشنهاد داده كه زندانيان سياسي را به جزيرة  شود و درمي واقعاً مامور سياست آشنا مي
د و اي اطراف قم) كه پوشيده در نمكزار است ببرند جايي كه نمي تواننداز آن بيرون بياين سرگرداني (جزيره

  در همانجا مدفون مي شوند. 
هاي حاشية  نشين خواهد در مسائل سياسي داخل شود، با پيغامي از مراد به آلونك هستي با وجودي كه نمي

يابد كه  برد. در راه درمي ها فرهاد درفشان را كه رانش شكسته به بيمارستان مي  رود و از ميان خرابه تهران مي
اند، كارگاه  كشيده ها برق نشين با مراد (با نام مستعار بكتاش) براي حلبيفرهاد (با نام مستعار مرتضي) 

اند. هستي مراد  ديده اند پل روي گندابرو را درست كنند، آسيب خواسته اند و وقتي مي جوشكاري درست كرده
براي دادن  شود كند. بار ديگر مجبور مي  برد و از او مدتي نگهداري مي الريه گرفته، به خانه مي را كه ذات
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شود. در اين ديدار به قدرت  آباد برود كه در آنجا با پورياخان كه همان سليم است روبرو مي پيغامي به حلبي

  برد.  ها پي مي نشين روحانيت (شيخ آقاسعيد) در ميان حلبي
ن عشي، بيند، روابط نامشروع ماما ست و فساد آنان را مي هستي كه از طرفي با طبقات باالي اجتماعي مرتبط

كند، همچنين به ياد مقاومت سيمين در مرگ  احمد گنجورو بيژن را با زندگي پاك اين مبارزان مقايسه مي
آيد.  دارد. سرانجام به عقد سليم در مي ها ذهن هستي را به فعاليتي دائمي وامي افتد. تقابل اين زندگي جالل مي

گيرد به خواستة سليم كارش را  د. هستي تصميم ميآور مادرش در ادامة قهر با شوهرش به مادربزرگ پناه مي
آورد كه سليم او را به  ترك كند. در اين بين مراد به دنبال كشته شدن فرهاد درفشان به خانة هستي پناه مي

دهد. هستي و سليم با پا پس كشيدن مراد از ازدواج با هستي با يكديگر ازدواج  منزل خودش انتقال مي
  كنند.  مي

  هاي داستان  فرهنگي حاكم بر سال –ع اجتماعي بررسي اوضا
، رژيم محمدرضا پهلوي به سركوب گستردة مخالفان دست زد و قدرت خود 1332مرداد  28پس از كودتاي 

را تثبيت كرد. پهلوي با گماشتن رهبران كودتا به مناصب كليدي، تشكيل ساواك با همكاري سازمان سيا و 
خالف را تار و مار كرد و بر بيشتر بخشهاي جامعه به ويژه طبقة روشنفكر هاي نظامي احزاب م تشكيل دادگاه

مسلط شد. او سعي داشت با اعمال سياست دوگانة جذب طبقات سنتي و نظارت شديد   و كارگر شهري كامالً
ر به بعد به دليل بحران شديد اقتصادي و فشا 40بر طبقات جديد اهداف خود را دنبال كند، اما از ميانة دهة 

آمريكا براي اصالحات ارضي و به دنبال آن هجوم روستائيان به شهرها به دليل نداشتن سرماية الزم براي 
هايي كه به آنان داده شده بود و گسترش حلبي آبادها، شكاف اجتماعي و اقتصادي گسترش يافت  ادارة زمين
فتي انتظارات مردم باال رفت و ) با افزايش درآمدهاي ن1380،186و عيوضي ،    515: 1384(آبراهاميان،

تر شد. شاه به جاي نوسازي  ها و دستاوردهاي رژيم با انتظارات و دستاوردهاي مردم عميق شكاف ميان وعده
شبكة حمايتي دربار و ديوان ساالري  نظام سياسي قدرتش را همانند پدرش بر روي سه ستون نيروهاي مسلح،

اجتماعي نوسازي كرد، اما نتوانست  –) شاه در حوزة اقتصادي 535ان: گستردة دولتي قرار داد. (آبراهاميان،هم
هاي پيوند دهندة حكومت و ساختار  نوسازي نمايد. اين ناتواني، حلقه –حوزة سياسي  –ديگر   در حوزة

اجتماعي را فرسوده كرد، راههاي ارتباطي ميان نظام سياسي و مردم را بست و شكاف بين گروههاي حاكم و 
  ) 524اجتماعي مدرن را بيشتر كرد. (همان:  نيروهاي



 2295    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

اي براي مخالفت با سياستهاي دولت  شد و از آنجا كه هيچ روزنه در چنين شرايطي شكاف طبقاتي بيشتر مي
هاي چريكي در ايران شكل گرفت كه براي سرنگوني رژيم دست  وجود نداشت، از اوايل دهة چهل سازمان

آنها سازمان فدايي خلق با گرايش كمونيستي و سازمان مجاهدين با  به حملة مسلحانه بردند كه مهمترين
رنگ شدن قدرت حزب توده پس از  گرايش مذهبي بودند. اما از ميانة سالهاي چهل به بعد، به موازات كم

، گروههاي مذهبي و ملي قدرت بيشتري يافتند. در اين دوران، نسل جواني از روشنفكران 1332كودتاي 
هاي جديدي بودند كه آنها را با فرهنگ  آمدند كه با موفقيت سرگرم طرح و تدوين انديشه زيرزميني پديد

هاي جديد  هايي براي پرسش ساخت. اين نيروها سعي داشتند نشان دهند اسالم پاسخ شيعي خود هماهنگ مي
ذهبي و طلبان غيرم دارد و با جهان معاصر منطبق است و شكاف عميقي كه مؤمنان راستين را از اصالح

  )565ساخت را پر سازند (آبراهاميان، همان:  هاي سنتي را از متخصصان جدا مي بازاري
هاي عميقي در دل جامعه داشت، روشنفكراني چون شريعتي و آل  به موازات قدرت گرفتن اين طيف كه پايه

كه يك رسالت طرح و تدوين مذهبي را برعهده گرفتند » بازگشت به خود«احمد نيز با طرح مسئلة 
عدالتي  خواست تا از ميان رفتن استضعاف، استثمار و بي ايدئولوژي انقالبي بود و از همة مؤمنان راستين مي

يك حزب و جنبش   اجتماعي با آن مبارزه كنند. بازگشت به خويشتن شيعي و مذهبي و طرح شيعه به مثابة
نفكر مذهبي با تودة مردم و روحانيان را پر گويد، شكاف ميان طبقات روش ها سخن مي انقالبي كه به زبان توده

كرد و ساير  مردم را رهبري مي  كرد. از طرفي سردمداراي روحانيان مذهبي چون آيت ا... خميني كه تودة
كردند باعث قدرت يافتن جنبش مذهبي گرديد. در نتيجة خال حاصل از سركوب  روحانيان از او تبعيت مي

توانستند در ميان فقرا فعاليت كنند ،در حالي كه احزاب  بودند كه مي همة احزاب مخالف، تنها روحانيان
شدند، روحانيان به  مخالف همواره از ايجاد هر نوع اتحاديه كارگري، باشگاه و سازمانهاي محلي بازداشته مي

ذهبي كردند و بر آنان نفوذ داشتند،لذا برآيند حركت موازي دو گروه روشنفكران م زبان تودة مردم صحبت مي
  و روحانيان باعث تقويت مخالفت با حكومت گرديد و توانست نيروي عظيم اجتماعي را به حركت در آورد. 

به تحليل شرايط اجتماعي سالهاي اوايل دهة پنجاه » جزيرة سرگرداني«با در نظر گرفتن اين اوضاع رمان 
  كشد.  تصوير ميپردازد و با نفوذ به طبقات اجتماعي اين دوره اوضاع ايران را به  مي

  اند:  گونه برشمرده طبقات اجتماعي در ايران عصر پهلوي را اين
داران بزرگ مربوط به دولت و افسران  داران مربوط به دربار، سرمايه باال شامل خانوادة پهلوي، سرمايه  . طبقة1

  ارشد ارتش. 
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  شاورزان داران و ك داران، كارخانه . طبقة متوسط سنتي: روحانيان، تجار، مغازه2
بگير): كارمندان دولت، كاركنان اداري، دانشجويان، هنرمندان، نويسندگان و  . طبقه متوسط جديد (حقوق3

  روشنفكران 
  . طبقه پائين شهري: كارگران، مستخدمان، بيكاران، دستفروشان 4
  . طبقات روستايي 5

  )531-524و آبراهاميان،همان،  111-110، 13 80(عيوضي،  
  تم و مضمون داستان   

به تصوير كشيده  "هستي"مضمون داستان سرگرداني نسلي است كه درقالب شخصيت اصلي داستان 
ميشود.هستي ميان انتخاب دو شيوه ي زندگي سرگردان است.او در مركز بحرانهاي خانوادگي و در جامعه اي 

مزمان باگرايش او به انتخاب سليم و بحران زده،بار اشتباهات نسل خود وپيش از خود را بر دوش ميكشد.ه
   زندگي سنتي ،شاهد گرايش جامعه به مذهب به عنوان چاره رفع سرگرداني هستيم.

  اجتماعي  –بررسي شخصيتهاوگروه ها ازديدگاه طبقاتي 
شخصيت اصلي داستان هستي است. جايگاه طبقاتي هستي از يك طرف وابسته به طبقة متوسط جديد  -1

ت هنر) امااز طرف مادر و همسر مادرش وابسته به طبقات باالي اجتماعي است. هستي در است (كارمندوزار
كند و به اين جهت نماد  اين جايگاه دوگانه، شكاف و سرگرداني ميان سنت و مدرنيته را تجربه مي  ميانة

در  شاخص سرگرداني نسل جوان در مقابلة سنت با مدرنيته است. درگيري ذهني هستي در طول داستان
انتخاب ميان زندگي شخصي و فردي و زندگي اجتماعي خود است. اين دو انتخاب كه هر يك لزوماً بر 

  گذارد، به طور نمادين بيانگر وضعيت زنان جواني است كه به دليل جايگاه جنيستي خود، ديگري تأثير مي
اصلي نيز، شايد به خاطر بيشترين تجربة اين دوگانگي را دارند. انتخاب يك زن جوان به عنوان شخصيت 

خواهد مانند همة  توجه نويسنده به كانوني بودن جايگاه زنان، در تقابل سنت و مدرنيته باشد. هستي هم مي
خواهد از تفكر سنتي بگريزد و براي خود،  زنان سنتي ازدواج كند و همسر و فرزندي داشته باشد و هم مي

رگردان است ،در فضاي ترديدآميز داستان، سرانجام، اين استقالل داشته باشد. او ميان اين دوانتخاب س
اش. هستي تفكرات سنتي  برند و نه تصميم قاطع فردي حوادث هستند كه او را به سمت انتخاب پيش مي

 1377داند (دانشور،   گناه و ناگزير مي سليم را قبول ندارد، در طول داستان گاه سليم را گناهكار و گاه بي
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داند، ولي از اين دانسته  شود و دليلش را هم مي ه در آخرين ديدار از سليم بيزار مي) او گرچ189-191:
گرايانة سليم انتقاد كند و به  دهد. در حالي كه خيلي دوست دارد از رفتار سنت گريزد و خود را فريب مي مي

اما با شنيدن صداي » اي تواني مرا مثل موم در دستت نرم بكني، كور خوانده كني مي اگر خيال مي«او بگويد 
  )189برد (همان: ها را از ياد مي سليم گاليه

ام. كي نيست؟ كرة زمين سرگردان است. من هم يكي از ساكنان كرة  خوب سرگشته«انديشد:  او با خود مي
ته قلبم راضي به اسارت شوهر نيست. سر بز نگاه  به «انديشد:  ) هستي گاه با خود مي225(همان، »زمينم

كند كه ديگر آلت دست مراد  ) و گاه با خود عهد مي255» (كنم؟ فهمم چه مي نم. خودم هم نميز همش مي
من «گويد:  ) هستي در جواب سليم مي318نشود. مثل همة زنهاي روزگار شوهر بكند و بچه به دنيا بياورد. (

سرگرداني هستي تنها در  )197» (خواهم؟ خواهم و چه نمي دانم چه مي رحم. فقط نمي نه بيمار روانيم و نه بي
من قاطي پاطي هستم. گاهي «انتخاب ميان زندگي فردي و اجتماعي نيست، بلكه در تفكر هم سرگردان است: 

كنم به قدرت تحرك مذهبي معتقدم و  كنم چپ انسان دوستم و هوادار خليل ملكي و گاهي فكر مي فكر مي
كنم تنها به هنر رو بياورم با برداشت  ي. گاهي فكر ميآل احمد يا به قول شما به دينا ميزم مذهب پيرو جالل

  » .دانم درست سياسي و اجتماعي. اما چه برداشتي درست  است؟ نمي
اش، در ترديدهايي به سر  هستي به دليل جايگاه دوگانة  اجتماعي خود و آشنايي با متفكران نوانديش زمانه

اما پوچ  –سازد. از طرفي زندگي مرفه  برايش دشوار مي گيري قاطع را برد. ترديدهايي كه انتخاب و تصميم مي
بيند، از طرفي تحت تاثير مراد به افكار چپ و جدايي از طبقة بورژوا اعتقاد  مادر را مي –و تهي از مفهوم 

هستي «هاي مذهبي و ديناميزم فعال روشنفكراني چون آل احمد قرار داد:  دارد .از طرفي تحت تاثير ديدگاه
دهد؟... آيا هستي در ته دل جهاني را كه مادرش در آن  هاي مادرش تن مي چرا به هوسها و نقشهدانست  نمي
كنندة  داد؟... اما هستي كه آن درها و آدمهاي پشت آن درها را گروه بورژواي مصرف زيست، ترجيح مي مي

بايد به مادرت پشت كني و   خواهي اصالت داشته باشي، دانست.... مراد بارها به او گفته بود اگر مي توخالي مي
كشيد و مراد پاي ديگرش را، عين عروسك زيور و كشور.  از آن طبقة ابله دربيايي... مادرش يك پايش را مي

  ) 18و  17(همان،» آورد. اگر توران جان و سيمين را به حساب نمي
آورد، روسري  ، به او روي ميسرانجام هستي كه از ازدواج سنتي بيزار است  و ابتدا با عقايد سليم تقابل دارد

  دهد.  كند و به ازدواج سنتي تن مي بر سر مي
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مراد متعلق به طبقه متوسط جديد و در جرگة مبارزان عليه رژيم است. او معمار و روشنفكري  -2

اي فراهم آورده كه خواننده  مراد مقدمات امر را به گونه  گراست. برخي معتقدند دانشور در ترسيم چهرة چپ
) اما شايد بتوان گفت عدم پرداخت مفصل به چهرة 115-114: 1385حق او طعن كند (ر.ك. اسحاقيان، در 

ها باشد.  رنگ شدن نقشروشنفكران چپ گرا در مبارزات توده مراد در مقايسه با هستي يا سليم ، ناشي از كم
تر شد.  كمرنگ 22سالهاي هاي سياسي پس از  چرا كه همچنان كه پيشتر هم گفتيم نقش اين گروه در فعاليت

چهل و پنجاه بيشتر با   همچنين دانشور به جهت جايگاه همسر خود آل احمد و جريانات غالب دهة
) ضمن اينكه مواردي كه 28روشنفكران مذهبي تماس داشت و چندان اعتقادي به حزب توده نداشت (همان:

به هستي در پوشيدن لباس مرغوب يا پنهان  شود (مثل ايراد گرفتن از نظر برخي باعث طعن در چهرة مراد مي
تيمي) از واكنشهاي معمولي هر فرد است. در عين حال مراد چنان در   شدن در كمد پس از لو رفتن خانة

اش خلل وارد نشود. مراد  زند تا به فعاليتهاي سياسي اش راسخ است كه از ازدواج با هستي سرباز مي عقيده
سرگرداني نيست و راه رهايي انسانها از سرگرداني را رهايي از سردمداري گراست، گرفتار حيراني و  واقع

  داند.  غرب مي
دهد هنرش دستماية رفاه طبقة اشرافي قرار گيرد، به قول  كند و اجازه نمي  او از عقايد خود با قاطعيت دفاع مي

  ) 180دانشور:گذارند. ( مي» فهمند پا روي چه چشمها و دستها و مغزهايي كساني كه نمي«خودش 
مراد اهل عمل است.او به ميان زاغه نشينان ميرود وبرايشان كارگاه تاسيس ميكند ودر همين راه سالمتيش را 

  از دست ميدهد. 
شود و از زبان مادر هستي خل و چل  آليست و خيالباف توصيف مي اما مراد از زبان زن استاد ماني ايده

داند كه دستش رو است و به اين نكته نيز اشاره  غش و فردي مي غل و ). هستي خودش مراد را بي166(همان:
  ) 150كند (همان: كند كه او تنها مردي است كه مرا استثمار نمي مي

كندكه گرچه هر دو  نويسنده باذكر اين نكته از زبان هستي، اين واقعيت رادر تفاوت سليم ومراد آشكار مي
استثمار در زندگي خصوصي خود را هم ندارد، اما سليم در  جنگند، مراد قصد براي تغيير رژيمي ظالم مي

  زندگي خصوصي خود (بنا به روايت نويسنده) به استثمار اعتقاد دارد. 
سليم از حيث جايگاه طبقاتي مربوط به طبقة باال است. پدرش تاجري است كه با دربار ارتباط دارد و -3

ينده روشنفكران مذهبي است كه اومانيسم غربي و هاي ارتش شاهنشاهي را برده . او نما مناقصة تكمه
) و راه 31باور دارد (همان:» مهدويت انقالبي«و » اسالم انقالبي«كند و به جاي آن به  رنسانس را نفي مي
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داند. سليم دينداري را فرار از تجددخواهي به سبك غربي يا مدرنيزم  رستگاري را در مهدويت انقالبي مي
تأثر از افكار دكتر شريعتي و آل احمد است و با چريكهاي مبارز و روحانيان ارتباط دارد داند .او م ولنگار مي

  و به قول خودش حلقة ارتباط ميان روشنفكران و روحانيان است. 
خواند. سرگرداني هستي را يك  مي» المتقين و زادالمعاد مفاتيح الجنان، حليه «سليم كتابهاي مذهبي مثل 

. او به جايگاه سنتي زن اعتقاد دارد و با كار كردن هستي مخالف است. هستي را از داند حيرت عارفانه مي
كند. سليم به مبارزة چريكي و مسلحانه اعتقاد ندارد  اما با  كارهاي سياسي منع و به كار هنري تشويق مي

ي را رام كند و خواهد هست كند. سليم مي روحانيان ارتباط نزديكي دارد و مبارزات اعتراضي را ساماندهي مي
  به او بقبوالند كه غير از راه دين، راهي نيست. 

چون « خواند: المحجوب هجويري را دربارة حيرت مي االوليا و كشف الطير، تذكره هايي از منطق او نمونه
مقصود اندر عبارت نيايد و بنده را از وي چاره نباشد به جز حيرت دائم او را چه چاره باشد؟ او حيراني را 

   » داند. زماني كه در سلوك صوفي تنها يك مو به حق باقي مانده باشد. رين مرحلة علم و شناسايي ميآخ
راهي كه «شود:  به اين ترتيب مفهوم حيرت عارفانه سليم به سرگرداني شخصيت اصلي (هستي) نزديك مي

  ) 324(همان:» بايد رفت دور و دراز است، اما با همة حيراني بايد رفت، زيرا مطلوب مهم است.
حيراني، آخرين مرحلة علم و «هاست. چون به گفتة سليم  از نظر سليم اين حيراني پاسخي به همة سرگرداني

رسد كه تنها يك مو به حق فاصله دارد و اينجاست  آخرين حد شناسايي است. صوفي در سلوك به جايي مي
ز ميان برداشته شود، به حق واصل شود. اگر اين حجاب كه به اندازة سر مويي است ا كه سرگردان مي

  ) 324» (رسد. الجمع مي گردد يعني به مقام جمع مي
گويد:  آقاي آل احمد شما به مهدويت انقالبي اعتقاد داريد؟ جالل مي«پرسد:  هستي در خواب از جالل مي

  ) 264» (دانم كه كسي كه به شهادت ايمان دارد، ديگر سرگردان نيست. دست كم اين را مي
گيرد و در اين جايگاه براي خو دنام و  ين ترتيب سرگرداني هستي در پناه حيراني عارفانة سليم قرار ميبه ا
انديشد كه اولين باري است كه  نامد، هستي مي يابد. وقتي سليم مشكل هستي را حيراني عارفانه مي اي مي رتبه

يشد وقتي نامي بر چيزي گذاشتي يك اند كسي حاالت او را بررسي كرده و  نامي بر آن حاالت گذشته و مي
  )36قسمت از مسأله حل شده است. (

  
  سليم فرخي   خانوادة احمد گنجور و خانوادة
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هايي  ، موجب شد تا دولت براي رهايي از بحران، برنامه40بروز بحرانهاي اقتصادي در ايران خصوصاً در دهة 

داري جديدي از ميان  باعث شد تا سرمايه براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور طرح كند. اين امر
المللي به وجود آيد و بخش خصوصي در عرصة اقتصادي فعال  گروه كوچكي كارخانه دار و بازرگان بين

  ) 113، 1380شود (عيوضي، 
بند و باري  خانواده احمد گنجور كه از ديدگاه طبقاتي به طبقات باالي اجتماعي تعلق دارند، نماد فساد و بي

دهد و در  داند، در واقع پول نزول مي بقات هستند. احمد گنجور كه خودش را كارشناس آموزشي مياين ط
كن دارد .سير ترقي او از گاراژداري به اشرافيت از زبان شخصيتهاي داستان  دستگاه آمريكائيها نقش كارچاق

هاي انگليسي با ترجمه  انگروهب  شود كه چگونه پس از آموختن زبان انگليسي و واكس زدن پوتين بازگو مي
) 121شنود (دانشور: آورد و بوي دالر را از آنجا مي كتب آمريكايي در بنگاه فرانكلين به تجارت كاغذ روي مي

از زبان هستي  دهد؛ اجتماعي خود را تغيير مي اين خانواده كه به واسطة خدمت به مستشاران خارجي، طبقة
  ه مي شود. گروه بورژواي مصرف كنندة تو خالي ناميد

ريشگي  چندگاني روايت در ابتداي حال احمد گنجور و چگونگي پيشرفت او، شگرد نويسنده براي القاي بي
اي بودند كه در نتيجة  توسعة  ريشه هاي بي هويتي طبقاتي مانند گنجور است. اين طبقات از خانواده و بي

سازي ،بورژوازي جديد ايراني را به  خصوصيبه بعد همراه با افزايش عوايد نفتي و سياست  40اقتصادي دهة 
  وجود آوردند. 

گرايي هستند كه در زندگي سرگردانند و به اصولي  زنان اين طبقه يا مانند مادر هستي نمونة زنان مصرف
كننديا زنان چاق و بي دردي هستند كه  كنند و فرزندانشان را ترك مي بند نيستند. به همسر خود خيانت مي پاي

ومصرف هنري ندارند. مردان اين طبقه نيز عالوه بر فساد مالي از فساد جنسي برخوردارند. احمد جز آرايش 
  گنجور با (پسيتا) خدمتكار فيليپني خود ارتباط دارد و پسرش بيژن نيز همچنين .

از طرف ديگر، سليم فرخي متعلق به خانوادة بازاري سنتي و مذهبي است. پدرش پس از شكست مصدق و 
سرخوردن از سياست، در كسب وكار پيشرفت كرده و با دربار ارتباط نزديكي پيدا كرده و در حالي كه 

  همسرش كماكان زني سنتي و مذهبي باقي مانده، خود به زن بارگي رو آورده است. 
داند . لذا با در  از وضعيت پدرش ناراضي است و علت اين وضعيت را سرخوردگي او از سياست ميسليم 

خورد و اسالم انقالبي را راه رهايي خود و  نظر گرفتن پايگاه مذهبي خانواده با جنبش مذهبي پيوند مي
  داند.  هاي نادرست شاه مي خانواده و مردمش از سياست
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هاي خود ،محرك اولية آنان در اعتراض به  و سليم از وضعيت خانوادهبه اين ترتيب نارضايتي هستي 
  هاي رژيم شاهنشاهي است.  سياست

  
  روشنفكران و روحانيان و مبارزان با رژيم

كرد تا اواخر دهة » منورالفكر«، فرهنگستان آن را جايگزين واژة 1320اصطالح روشنفكر كه در اوايل دهة 
خواهانه بودند. اما  بود، يعني كارگزاران راديكالي كه خواهان تغييرات ترقي به مفهوم روسي آن نزديكتر 1340

تر شد و به طور كلي به كساني گفته شد كه با سيستم آموزشي  پس از آن ،مفهوم روشنفكر از اين هم عام
كه ي بسياري از آنها اين شده بود  اي ناشي از آن آشنا بودند و به قولي مشخصه جديد و مهارتهاي حرفه

) حزب توده كه از 59، 1381رسالت نكوهش ديروزها و پويش فرداها را برعهده گرفتند (شيخ قرشي، 
عمالً قدرت چنداني نيافت و  1332بود، پس از كودتاي  30و  20هاي  احزاب مهم مخالف رژيم شاه در دهه

 40حزب، از اواسط دهة  ) به موازات كم رنگ شدن اين555: 1384تنها شبحي از آن باقي ماند (آبراهاميان،
واوايل دهة پنجاه انديشمنداني به وجود آمدند كه با تعريف جامعة ايران، به جامعة مذهبي و سنتي از فاصلة 

ترين انتقادهاي خود را متوجه اين وضعيت كردند.  شديد ميان روشنفكران و تودة مردم سخن گفتند و اصلي
نظور از آن بازگشت به اسالم حقيقي و راستين بود، سعي اين گروه با طرح مسئلة بازگشت به خويش كه م

ها و روشنفكران را پر كند. در اين ميان نقش دكتر شريعتي و جالل آل احمد و تأثيرشان  كرد خال ميان توده
بر طبقة متوسط و قشر دانشجوي آن دوره انكارناپذير است. آبراهاميان در ميان مخالفان حكومت از چند 

  )583-555د: حزب توده، جبهة ملي، نهضت آزادي و مخالفان روحاني (همان:بر گروه نام مي
همة اين گروهها در داستان جزيرة سرگرداني حضور دارند. تلفيق و تركيب آنها با توجه به ذهنيت نويسنده و 

  توان شرح داد:  واقعيت اجتماعي موجود را اين گونه مي
اي هستند. آنان در شرايطي كه الزم باشد به مبارزة چريكي  دهمراد و فرهاد درفشان (مرتضي) از مبارزين تو

گذارد و در يك درگيري  آورند. مثالً فرهاد در ماشين مسترهيتي مستشار خارجي بمب مي هم روي مي
دهند. اما نويسنده  ها، خدمات زيادي انجام مي نشين شود. آنان براي بهبود زندگي آلونك خياباني نيز كشته مي

رنگ است. در مواردي متعدد به  پردازد. نقش آنان در داستان، كم رورش شخصيت آنها نميچندان به پ
  شود.  هدفي آنان اشاره مي سرگرداني و بي
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مرتضي اولش پان ايرانيست بوده، بعد جبهة ملي و بعد ماركسيست منهاي لنين، چپ مستقل، از فدائيان «

  )227دانشور:» ( خلق.
چقدر به كارگران و دهقانها بگوئيم «توان شنيد :  را از زبان مرتضي اين طور مي ها عدم ارتباط آنان با توده

  )165» (بدبختند؟ به ما اعتماد ندارند به آخوند اعتقاد دارند
حزب توده عامل دگرگوني وضع فعلي نخواهد بود. حزب توده «سليم كه ديدگاهي مذهبي دارد معتقد است: 

  ) 82» (اعتقادات ريشه دارشان و در عين جهل و فقر و كمبودهايشاننه، تودة مردم بله. تودة مردم با 
تر است. هستي به واسطة ارتباط مستقيم با سيمين و جالل  اما حضور دكتر شريعتي و جالل آل احمد پررنگ

هاي مردم و حضور روحاني اي  كند. ارتباط آنان با توده و سليم به واسطة اعتقادات مذهبي خود از آنان ياد مي
ها دارد، سخن گفتن از مهدويت انقالبي و شهادت در راه  به نام آقا شيخ سعيد كه نقش مؤثري در آگاهي توده

بايد ملت را از گنداب «دهندة وزن بيشتر اين گروه در ميان جامعه است:  ها، نشان خدا و جذب توده
سعيد گفته بود: آي قربان  روشنفكري خالص كرد... افسانة ثبات و جزيرة ثبات را رسوا كرد. و آقا شيخ

  ) 165» (دهنت
مردم ارتباط ندارند. از زبان شخصيتهاي اصلي داستان، دائماً  روشنفكراني كه با تودة –انتقاد به روشنفكران 

) و از نظر سليم عدم 240شوند ( هاي جهان سوم تشبيه مي شود. آنان از زبان هستي به دن كيشوت تكرار مي
  ) 240كند ( ها جلوگيري مي حركت توده هم آهنگي آنان با هم از

در ميان روشنفكران، طيف معتدلي  هم معرفي شده كه سياسي نيست و بيشتر به كار فرهنگي اعتقاد دارد 
نمونة آنها سيمين دانشور و استاد ماني است. كه گرچه هر دو مخالف حكومت هستند، شيوة بيان مخالفتشان 

آميزي براي تغيير اوضاع  هاي مسالمت خود را حفظ كنند و هم راه اي است كه هم آزادگي نرم و به گونه
  بيابند. به روشنفكراني كه درخدمت حاكميت در آمده اند،انتقادات سخت شده است.

  
  خدمتكاران 

در داستان،به جايگاه خدمتكاران به عنوان طبقات پايين اجتماع نيز توجه شده است .حاجي معصومه خدمتكار 
گاه در نقش زن و گاه در نقش مرد است. نقش او مقوم مضمون سرگرداني  ي جنسيتي دارد،سيمين كه دوگانگ

گذرانند، در ميان ساكان  در داستان نيز هست. اووبرادرش كه از طريق قاچاق ترياك و (گاه دزدي) روزگار مي
خدمتكاران  پردازند. وضعيت كنند و به تحريك آنان بر ضد حكومت مي اي ايفا مي آباد نقش ويژه حلبي
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هاي ثروتمند ايراني نيز چيزي است كه نويسنده در  خارجي در ايران و سوءاستفاده از آنها در ميان خانواده
دانستي پسيتا يعني لقمه؟... اين لقمة  بيژن پرسيد: مي«كند:  احمدگنجور اشاره مي  ارتباط با پسيتا كارگر خانة

خواهند  خانه به خيالشان لقمة چرب و نرمي است. مي بدبخت ليسانسية مامايي است  و همه افراد ذكور
  ) 118» (بخورندش.

  
  ساكنان حلبي آباد 

كبريتي كه در آنها   آبادها آن سوي چهرة پيشرفت در دوران محمدرضا شاه است. اين شهرهاي قوطي حلبي
ودند، شهري در ميان بهره ب زندگي بي  لوليدند ، از امكانات اولية بچه و مرغ و خروس و سگ و گربه درهم مي

هاي حاكم بر اجتماع  هاي تهران كه با حلب و پيت ساخته شده بودو نشان دهندة تناقض گندابروها و آشغال
زمين شده بودند و  اي از آنها دهقاناني بودند كه تازه بي ها كه بخش عمده آبادنشين آن دوره است. حلبي

ك كرده بودند، در دهة پنجاه در كنار شهرهاي روستاها را در جستجوي كسب درآمد به سوي شهرها تر
شناخت اما وضعيت اسفبار آنان از چشم  بزرگ چون تهران شكل گرفتند. دولت ،آنان را به رسميت نمي

منتقدان دولت دور نماند. آنان طبقات روستايي بودند و پيوندي گريزناپذير با مذهب داشتند. از نظر آبراهاميان 
از دست رفتن احساس همبستگي گروهي و اجتماعي ناشي از سكونت در روستا،  در اين مقطع زماني و با

شناختي، احساس همبستگي گروهي و اجتماعي آنان را فراهم  شناختي و مردم مذهب بنا به تحليل جامعه«
همان احساسي كه آنها پس از ترك روستاهاي كامالً هم بسته و منسجم خود و وارد شدن به فضاي  كرد، مي
كه همگي  -در و پيكر از دست داده بودند. ساكنان اين گونه محالت شهري آبادهاي جديد بي جار حلبيهن بي

كردند و با اشتياق به  شان تلقي مي مذهب را جانشين جوامع از دست رفته –زمين شده بودند  دهقانان تازه بي
 1350نامه به شهرها در دهة دادند. بدين ترتيب هجوم ناگهاني و بدون بر سخنان روحانيان محلي گوش مي

  )660پايگاه اجتماعي روحانيان ايران را تقويت كرد. (آبراهاميان، همان: 
  

  مستشاران خارجي
يابد و  دانشور در جاي جاي رمان، با لحني انتقادي حضور مستشاران خارجي را در تضاد با مليت ايراني مي

ند. از خودباختگي فرهنگي خانوادة احمد گنجور در ميان ك آميز آنان نسبت به ايرانيان را بازگو مي لحن تحقير
) تا تحقير 203خواند ( آمريكائيان و زبان آموختن آنان تا توهين مادر هلن به ايرانيان كه آنان را وحشي مي
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كردم همين مردم  فكر مي«ها:  ) و افكار هستي دربارة تمدن آمريكايي132حاجي فيروز به دست كراسلي (

آيد. اما تو، توها كه متمدن  گذارند، در آخرين فرصت دلشان به رحم مي بمب در ماشين مي وحشي ايران كه
  ) 203» (دهيد. هستيد زندانيان سياسي را به جزيره سرگرداني حواله مي

  
اند. با در نظر گرفتن طبقاتي  بدين ترتيب در داستان، تقريباً تمام طبقات اجتماعي شهري به تصوير كشيده شده

بند است به سمت  بينيم گرايش جمعي رمان و نگرشي كه نويسنده به آن پاي مان معرفي شده است ميكه در ر
هاست. از نظر نويسنده تنها انديشه ي ايمان است كه  حركت به مذهب و اصالت دادن به حركت مذهبي توده

كسي كه به شهادت «يد: گو آورد. چنان كه جالل مي راه رهايي از سرگرداني را براي نسل جديد به ارمغان مي
  » ايمان دارد، سرگردان نيست

  
  شناختي بررسي پيرنگ از ديدگاه نقد جامعه

دهد، مورد  شناختي، ابتدا بايد زماني  را كه رمان در آن رخ مي در بررسي پيرنگ داستان از ديدگاه نقد جامعه
انقالب است. اين انقالب مقدمة كشف   افتد كه نزديك به دورة توجه قرار داد. رمان در زماني اتفاق مي

ون خود نيروهاي گوناگون اجتماعي، ساز دگرگوني اجتماعي است. رمان در در احساس ملي و مذهبي و زمينه
سازد و قهرمان داستان ،وسيلة برقراري روابط انساني ميان نيروهاي  پيكارها و تضادهاي زمانه را منعكس مي

انداموار آن را از موردي فردي به  اجتماعي متضاد است. حضور مجموعة قشرهاي مردمي در رمان به شكلي
پردازد. بلكه ژرفايي كه  ل رمان تنها به انباشتن جزئيات تاريخي نميدهد. در عين حا موردي جمعي ارتقا مي

كند. خواب هستي در ابتداي داستان بسيار قابل  بحران در آن زيسته است را از ديدگاه قهرمان داستان بيان مي
كند. از طرفي  توجه و نمادين است و نشان دهندة تمام چيزي است كه داستان در خط سير خود دنبال مي

هاي  نتخاب يك زن به عنوان قهرمان داستان در اين رمان اجتماعي كه خواهان به تصوير كشيدن چالشا
از آنجا كه زنان «شناسان  دوگانه ميان سنت و تجدد است، انتخاب بسيار مناسبي است چرا كه از نظر جامعه

دد از دست دهند، لذا دوران بايد هويت قبلي و تثبيت يافتة خود را به ميزاني بيش از مردان در فرايند تج
) لذا تناقض ميان سنت و 154: 1378(گيدنز، » كنند. آميزتر تجربه مي تر ولي تناقض تجدد را به طرزي كامل

اي  شود، بلكه در درون قهرمان داستان نيز چنين تجربه مدرنيته نه تنها در اجتماع اين دوره به خوبي تصوير مي
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هاي دوگانه در متن داستان و در جدال دروني قهرمان  ود كه تقابلش در جريان است. اين امر باعث مي
هماهنگ با يكديگر پيش روند و اين هماهنگي باعث غناي بيشتر اثر هنري شده است كه در بخش روايت 

توان تقابل ميان آنها را مشاهده  هاي اجتماعي داستان مي پردازي به آن خواهيم پرداخت. اما با بررسي صحنه
  داستان را در كنار هم قرار ميدهيم:صحنه هاي اجتماعي دست يابي به اين منظور ما  كرد.براي

دردي  شود، حمام سوناي زنانه است. نويسنده، زنان فربه و بي اولين صحنة اجتماعي كه در داستان تصوير مي 
داستان  كشد كه كاري جز خوردن و استراحت ندارند. اين زنان، در ذهن شخصيت اصلي را به تصوير مي

زندگي آنها در اين   شوند و انزجار نويسنده از شيوة (هستي) در ديدگاهي انتقادي با گرسنگان بيافرا مقايسه مي
  شود. بيان مي  مقايسه

صحنة بعد،مهماني عيدي است كه احمد گنجور با حضور دوستان آمريكايي و انگليسي و ايراني خود، تدارك 
شود  ايراني، سفرة هفت سين و نمادهاي آن براي غربيان توضيح داده مي هاي ديده است. در اين مهماني سنت

ها و رسوم چندين هزار  ها نويسنده با توضيح آداب و رسوم ايراني، قصد دارد تفوق ايراني  ودر اين صحنه
  ها را نشان دهد.  شان بر فرنگي ساله

ديدگاهي انتقادي به  "د است وضمنامنتق»  خودشان بريده شدن آدمها از هويت و خصلت ملي«هستي كه به 
مرغ عيدش  ها وحشي هستند ،نقاشي بر روي تخم آمريكائيان دارد، براي خانم مسترهيتي كه معتقد است ايراني

) اين تصوير نماد عدم 121ست و مشعلش هم خاموش است ( كشد كه مجسمة آزادي آن پشت به اقيانوس مي
اي كه حاجي فيروز با  اين آمريكايي است. در همين مهماني،صحنهاعتقاد به آزادي در دنياي به ظاهر آزاد 

خواند، برخورد كراسلي با او نشان دهندة عدم آزادي و پذيرش  آيد و شعر مي دايره زنگيش به تاالر مي
مستتر كراسلي حاجي فيروز را هل «انصافي آنها در زير ظاهر متمدنشان است:  ديگران در فرهنگ غرب و بي

امن هستي افتاد... و داد زد: برو به جهنم كاكا سياه. از تو متنفرم، بوگندو... هستي به مستر كراسلي داد كه در د
كرد  گفت كه حاجي فيروز سياه نيست، صورتش را با دوده سياه كرده. و تازه اگر هم... هستي احساس مي مي

  )132("لرزد....  كه صدايش مي
هاي سنتي زنانة ايراني  اي از مهماني اي كه نمونه مهماني زنانهمهماني سوم، مهماني عيد خانم فرخي است. 

براي مهمانان در طرف ديگر. » هاي چادر نماز بقچه«در يك طرف و » هاي چادرهاي تاشدة سياه بقچه«است. 
هاي معمول زنانه و هر و كر و صداهاي آرام و نزديك، در يك خانة قديمي و  بوسي قربان و صدقه و ديده

  ) 157و  156سنتي (
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گرداني مواجهيم كه هستي با سليم و مادر بزرگ و لعل بانو (همسر  خواني و شمايل سپس باصحنه ي شمايل

هاي كهن ايرانيان است، در  خواني كه از سنت كند. شمايل سرادوارد  و زني پاكستاني) در آن شركت مي
امام حسين با زمانة امروزي. داستان گيرد، براي پيوند عاشورا و صحنة قتل  اي قرار مي داستان دست مايه

» كند كسي كه پاي حرف حقش بايستد تاريخ را مسخر مي«افتد:  ساعدي ازين ديدگاه به ياد هستي مي» مقتل«
كند و با اين جمله  تشبيه مي» شيون هزاران سال تاريخ ما«خواني را به  ) در انتهاي داستان، هستي شبيه194(

دهد كه هنوز در سير تاريخ ،هيچ يك از  ) نشان مي194» (د رسيده؟كدام دونده به مقص«سؤالي كه 
  هاي اثرگذار با تمام تالششان نتوانستند به مقصد و مقصود خود برسند.  شخصيت

صحنة پنجم يك  مهماني به سبك غربي است كه در خانة مردان تسليمي كه همسري آمريكايي دارد،برگزار 
كوبي جوانان آمريكايي درتاالر ي پر ازدود سيگار همراه بابوي  پايشود. در اين مهماني شاهد رقص و  مي

عطرهاي جورواجور، بوي ترياك، آهنگ جاز، خم و راست شدن و كج و كوله شدن با هياهوي جازهستيم. از 
گنجور گفت: آمريكائيها آدمهاي شادي هستند... هستي «همان ابتدا شاهد ديد گاه انتقادي نويسنده هستيم.

پوستها و سربازهايي كه از ويتنام... پكي حرف هستي  شان هم شاد نيستند، سياهها، باقي ماندة سرخ گفت: همه
) كشيدن ال. اس . دي و حشيش و ماري جوانا 199» (خواهم بشنوم. را بريد و گفت: اسم ويتنام را نياور. نمي

جوانا و  روح كه اشاره به ماريگري در ميان آمريكائيان و فرياد زنده باد عسل هاي  و گراس و رواج هيپي
كند كه  حشيش داشت به نظر هستي براي منفك كردن نسل جوان از سياست است .نويسنده اشاره مي

هاي تو تاليتر  اندازد و در رژيم گري طغيان نسل جديد است :در غرب جوانها را مواد مخدر از پا مي هيپي
شناس به ايران  يابد كه كراسلي كه در قالب باستان ). هستي در اين مهماني درمي200محروميت از آزادي (

شنود. جايي كه به قول كراسلي بهتر است  آمده، در واقع مأمورست و نام جزيرة سرگرداني را هم از او مي
  )202» (آيند، ببرد آنجا رها بكند. زندانيان سياسي را كه مقر نمي«ساواك 

ه مادر هستي (مامان عشي) و ارتباطش با مردان خان به تصوير بند و باري مهمانان و از جمل در اين مهماني بي
كند، پر از انواع غذاهايي كه هستي به  شود. سفرة رنگيني كه هستي را در انتخاب غذا گيج مي كشيده مي

دهندة اموال باد آوردة طبقات باالي اجتماعي است.پس از شرح  هايي كه نشان خرجي عمرش نچشيده، و ول
آباد و  گيرد. شرح حلبي فاصله شاهد صحنة ديگري هستيم كه در تقابل با اين تصوير قرار مياين مهماني، بال

تاكسي در سرزمين پر گل و الي كنار يك جوي پر از لجن توقف كرد. انگار هرچه آشغال در «ساكنان آن: 
د... از گذرگاههايي دنيا بود جمع كرده بودند و در جوي ريخته بودند تا جوي براي گندابرو تهران سوقات ببر
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نفتي پر از نخاله و سنگ و گل   نباتي يا پيت هاي حلبي روغن گذشتند كه اسم كوچه از سرشان زياد بود. پيت
كشيد، قلم مو هم خون  كه روي هم چشيده شده بود، البد اسم ديوار داشتند... اگر هستي نقش آنها را مي

شدگان، شهر دروازة تمدن بزرگ، بچه و مرغ و  راموشگريست. در گذرگاههاي شهر قوطي كبريتي، شهر ف مي
لوليدند. به كانال عظيمي رسيدند كه با تيرچوبي و تخته، پلهاي نامطمئن  خروس و سگ و گربه درهم مي

  ) 214» (رساند. هاي محبوبشان مي روي آن زده بودند و اين چهارم شهر حلب را به خاكروبه
روايي رمان است كه با در كنار هم قرار گرفتنشان،تصويركاملي از وضع هاي دوگانه اساس ساختار  اين تقابل

  اجتماع به دست ميدهند.
توان به ساير خرده  هاي اجتماعي كه در تقابل معني داري با يكديگر قرار دارند، مي عالوه براين صحنه

  مضامين اجتماعي مطرح در رمان نيز اشاره كرد. 
سطح كالن ،فساد در وزارت فرهنگ و هنر و فساد در دستگاه آموزشي : در فساد در ساختار باالي اجتماع

هاي طبقات باالي اجتماعي  ايران مطرح شده است. در سطح خردتر در مناسبات ميان زنان ومردان در خانواده
  مدنظر است. 

دت، اجتماعي در چند جا مطرح شده است .اشاره به اين عا –به عنوان عادتي فرهنگي  گوش ايستادن زنان
گويي، معضلي اجتماعي دانسته  انتقاد به فرهنگي است كه سبب پنهان كاري زنان در طول تاريخ شده ودروغ

  شده است: 
اند،  اند، تحمل كرده اند، دروغ گفته دلزده انديشيد: از دوران مرد ساالري بيشتر زنها گوش ايستاده [هستي]«

ها از ترس  گويند؟ زن اند... مگر مردها دروغ نمي اشتهاند، چرا كه راهي به جمع جدي مردها ند مدارا كرده
گويند؟ اي بابا دنيا مخصوصاً در اين سر جهان  گويند. مردها از ترس كي دروغ مي اند و مي مردها دروغ گفته

  ) 161» (تري بر چهره داشته باشد. خراب بوده، آدم سالم و طبيعي كسي بوده كه نقاب محكم
در داستان به عنوان يك ضد ارزش ،تقبيح شده  مت زدن و انگ زدن به يكديگرپرستي ايرانيان و ته مرده

  است: 
طور در جواني سر به  شان را همين شيخ شهيد، همه  داني كه سهروردي را در جواني كشتند. شيخ مقتول، مي«

وقتي يكيمان بر  كنيم و ايم همديگر را انكار مي   كنيم؟ تا زنده كنند. مگر خودمان با همديگر چه مي نيست مي
زنيم و  كنيم... بدتر از اين هم هست. بعضي از ما زير هر علمي سينه مي سردار رفت، گل به پايش نثار مي
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اند، با افترا و تهمت و ناسزا از صحنه خارج كنيم، در حالي كه اگر به  كنيم كساني را كه پاك مانده سعي مي

  ) 60» (زنند. ا نزند، مردم ميحرف آخر ر» اين عموي پير ما، تاريخ«قول اخوان 
كنيم، نهادهاي اجتماعي يا وجود   چون در اين گوشة دنيا كه ما زندگي مي: «عدم وجود نهادهاي اجتماعي
  )57» (آييم. كم به صورت مددكار اجتماعي درمي ما كم كنند، همة ندارند يا اگر دارند عمل نمي

اجتماعي مي توان گفت نويسنده موفق شده دوگانگي  به طور كلي در بررسي پيرنگ داستان از ديدگاه نقد
هاي حاكم در فضاي اجتماع آن دوره رابه خوبي باز آفريني كندو با ايجاد رابطه ميان ساختارهاي دو گانه و 
در كنار هم قرار دادن ساختارهاي اجتماعي متضاد،گفتمان معناداري در راستاي مضمون اصلي داستان 

     (سرگرداني)بازتوليدكند. 
  

  بررسي روايت پردازي در داستان 
مجموعة متنوعي از انواع «شناس روسي ،رمان را  ) منتقد و روايتMikhali Bakhtinميخائيل باختين (

ها) و مجموعة متنوعي از صداهاي فردي كه  گفتارهاي اجتماعي (و گاه حتي مجموعة متنوعي از زبان
كند كه كليت رمان از حيث سبك، گفتار  ) او اشاره مي351: 1387ين، داند (باخت  مي» اند  هنرمندانه سازمان يافته

گوناگون با » جوامع گفتاري«اي چند شكلي است و معتقد است كه حتي در يك زبان ملي  و صدا پديده
ناميد و » چند آوايي«گيرد. باختين اين تفكيك دروني زبان را  هاي گوناگون سخن و انديشه شكل مي روش

را هر نوع سخن، كنش يا نگارشي دانست كه رويارويي زبانهاي گوناگون ملي يا جوامع » وار گفتمان رمان«
  ) 32: 1386سازد. (باختين،  گفتاري را برجسته مي

داند و معتقد است زبان خالص و فارغ از واقعيت  اطراف،  باختين زبان را يك گفتمان يا پديدة اجتماعي مي
ها و مسيرهايي روبروست كه ذهنيت اجتماعي در درون موضوع  ا، جادهنويسندة نثر با راهه«وجود ندارد. 

نهاده است. نويسنده به موازات تناقضات دروني موجود در خود موضوع، شاهد شكوفايي چند مفهومي 
اجتماعي پيرامون موضوع نيز هست... جدل ديالكتيك موضوع با مكالمة اجتماعي پيرامون آن پيوند خورده 

  ) 368همان: (باختين،  "است.
به نكاتي درباره ي  با توجه به اين ديدگاه و با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي كه در رمان توصيف شده است،

  كنيم:  روايت داستان اشاره مي
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زاوية ديد اين رمان، سوم شخص و داناي كل است.اما نويسنده در بيان ديدگاه برخي  -1
ن عشي از كانوني شدگي دروني استفاده شخصيتهاي داستان مانند هستي،توران جان وماما

ميكند،يعني به درون ذهن شخصيتهاي داستان نفوذ مي كند و گفتگوي دروني وديدگاه آنان را 
برمال ميكند.در اين حالت مي گوييم روايت كانوني شده است،يعني يك شخصيت كار كانوني 

- :فصل شش1387نان،ك-گري را بر عهده مي گيردكه با صداي راوي متفاوت است.(ر.ك.رمون
 كانوني شدگي)

  به عنوان نمونه درمتن زيربا صداي دروني ذهن هستي مواجهيم كه با صداي راوي متفاوت است: 
هستي جلوي ماهيخانهءپرويز كه به ديوار سرسرا نصب بود،ايستاد وتكمهءبرق ماهيخانه را زد...نه،مدلي نبود "

پسر دردانهءكساني بود كه پول نزول مي دادندو در كه به دردنقاشي  بخورد.يك دلخوشكنك زيبا براي 
  )15("دستگاه آمريكاييها نقش كار چاق كن را داشتند،هرچند خودشان مي گفتند كارشناس آموزشي هستند.

دهند. اثر هنري بر مبناي اين تقابلها چند  هاي دوگانه در روايت، ساختار هنري اثر را شكل مي تقابل -2
كند. نويسنده در اين رمان توانسته است انواع  يت گرايي نويسنده فاصله پيدا ميشود و از مركز صدايي مي

  كنيم.  تقابلها را نشان دهد كه ما آنها را در دو سطح فردي و اجتماعي بررسي مي
  

  الف. در سطح ذهني و فردي:
از يك واقعه در اين سطح، اختالف ديدگاهها و دوگانگي ميان روايات مختلف و برداشتهاي مختلف افراد 

نشان داده شده است. نمونة بارز اين دوگانگي تقابلي است كه ميان ديدگاه و روايت مادر بزرگ (توران خانم) 
از كشته شدن پسرش (حسين نوريان) و مامان عشي وجود دارد كه هيچ يك از اين دو روايت نيزاز طرف 

عتقد است حسين نوريان شهيد راه مصدق نويسنده  وزن بيشتري نسبت به ديگري نمي گيرد. توران خانم م
  داند. بوده ،در حالي كه مامان عشي فوت او را ناشي از تصادف مي

آيد، هم تقابل وجود دارد. هستي به عنوان شخصيت اصلي  ميان مفاهيمي كه در ذهن شخصيتهاي رمان مي
نظر فكري به تحليل مطمئن  رمان دائماً ميان تعاريف سنتي و تعاريف مدرن سرگردان است و سرانجام نيز از

  يابد.  و مسنجمي دست نمي
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ها،  ها و خارجي تقابلهاي اجتماعي مهم رمان عبارتند از: تقابل غني و فقير، تقابل ايراني ب. تقابل اجتماعي:

ها، پاية  تقابل روشنفكران و روحانيان و در نهايت تقابل سنت و مدرنيته. حركت در دو سوي اين تقابل
  دهند.  گفتمان رمان را شكل مي

  : زبان و لحن شخصيتها - 3
هاي شخصيتي مختلفي را در رمان خلق كرده است، كاري  ه از آنجا كه تيپاز حيث زبان و لحن، نويسند

دشوار پيش رو داشته، گاه موفق بوده و گاه نه.اما تنوع گفتاري در رمان وجود داردو اغلب شخصيتها نوع 
ا نويسنده توانسته است ترديدهاي هستي ر "گفتار خاص خودشان را دارندوبه اين ترتيب عينيت يافته اند،مثال

) 33-27هاي او در حضور سليم در ابتداي داستان ( به نوعي در زبانش منعكس سازد. مثل مخالف خواني
يابيان ترديدهاي ذهني هستي در انتخاب سليم.پرش هاي ذهني هستي و دو گانگي احساساتش نيز در 

ي داراي بار ارزشي گفتگوهايش بازتاب يافته است. از طرف ديگر، زبان سليم نيزمتناسب با شخصيت او، زبان
  انتخاب شده است.

  زباني كه ملغمه اي از كلمات فرنگي در كنار كلمات مذهبي ونيز عرفاني است.
آشنايي نويسنده با طبقات باالي اجتماعي و روشنفكران ، سبب شده در خلق زبان آنان موفق عمل كند،اما  

آباد، گفتگو با ساكنان آنجا  حنهء حلبيدرخلق زبان طبقات  پايين چندان موفق نبوده است. چنانكه در ص
  خورد. حداقل گفتگويي است كه در صحنهء داستاني به چشم مي

  نتيجه گيري
رمان جزيرهءسرگرداني برههءخاصي از حيات اجتماعي ايران را رقم مي زند كه در آن نويسنده سعي كرده به 

  حله بحراني تاريخ معاصر بپردازد.ژرفايي عميقتر نقب زند و به شيوه اي هنري به بازآفريني اين مر
رمان،دربرگيرندهءاكثر طبقات اجتماعي و قشرهاي مردمي در دورهءخود است.گفتمان رمان وار با قرار گرفتن 
صحنه هاي متقابل اجتماعي در كنار هم شكل گرفته است وشخصيت هاي داستاني از حيث سبكي فرديت 

ها و تضادهاي ميان آنان در آستانهءانقالب سبب كشف معناهاي يافته اند. نيروهاي اجتماعي گوناگون و پيكار
جديد و ورود مفاهيم تازه در عرصهءمذهب،سياست و اجتماع شده است .اين فرايند، قهرمان داستان را در 
جستجوي معنا به پيش ميراند به گونه اي كه متاثر و هماهنگ با آگاهي جمعي به انتخاب فردي دست ميزند 

  معي و آگاهي نسلي رابطه اي كاركردي برقرار مي كند.وميان آگاهي ج
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درون مايهءاجتماعي رمان ،متاثر از تقابل ميان استضعاف واستعمار،فقر و غنا و سنت ومدرنيته است.ميتوان 
گفت اين اثر توانسته سير تحول اجتماعي جامعهءايران در دورهءانقالب را همگام با حفظ كليت ادبي و هنري 
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