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های  های جنبش نقش ادبیات در بازنمایی ارزش

مطالعه موردی بازنمایی انقالب اسالمی در  :اسالمی

 ساربان سرگردانو  جزیره سرگردانی

 
 41/41/4931 :تاریخ دریافت *  زاد علی مرشدی

 14/5/4939: تاریخ پذیرش   اللهی شهال خلیل

   پور هادی نقی
  

 چکیده

در ایرن مقالرهد د    . پرردازد  های انقالب اسالمی می مقاله به بررسی نقش ادبیات در بازنمایی ارزش این
هرای     نحوه بازنمرایی ارزش  سیمین دانشورنوشته خانم  ،ساربان سرگردان   جزیره سرگردانیرمان 

هرای   زشاین اسر  هره ار   داصلی این پژ هش پرسش د اقعاند؛ در شده اسالمی در آنها بررسی انقالب
 ش تحلیل محتوای هیفری    این پژ هش به ر. اند شده ونه در این د  رمان بازنماییانقالب اسالمی چگ

دهد هه بعد سیاسری   می نتیجه این تحلیل نشان. اس  شده های انقالب اسالمی انجام بندی ارزش با مقوله
ه خرود  نمرایی را بر  بیشرترین میرنان باز   د(7/13)عبرارت   پرن  برا   یر    فرهنگی انقرالب اسرالمی هر  

در مرتبره بعردی قرراردارد؛ بنرابراین     ( 4/13)سه مطلب بعد اقتصادی با  داز آن پساند    داده اختصاص
اسرا  مفهروم انقرالب    بر ،ساربان سررگردان    ره سرگردانیجزیجلدی گف  هه در رمان د  توان می

به ساختار مذهبی جامعره  لفه عدم توجه مؤ. اس  بعد فرهنگی   سیاسی تأهیدشده ر یاسالمید بیشتر 
 .اس  ها مورد تأهید قرارگرفته د بیشتر از سایر مؤلفه(4/13)سه عبارت  با
   
سراربان   دجزیرره سررگردانی  های اسالمید  بازنمایی انقالب اسالمید بازنمایی ارزش: اژگان کلیدیو

 .سرگردان

 .........................................................................................................................  

 (morshedizad@shahed.ac.ir: نویسنده مسئول) استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد.  *3

 .استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد.  1

 .شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد جامعهآموخته کارشناسی ارشد رشته  دانش.  1

mailto:morshedizad@shahed.ac.ir
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 مقدمه

هرا     مایانگر خوبیهای ی  مل    ن نها   آرما هاد گرایش هاد خواسته هاد عاطفه ادبیات آینه اندیشه

هرای یر  جامعره     ها   ناشایسرتگی  شایستگی هاد هاد نابایستگی هاد بایستگی ها   نار ایی بدی هاد ر ایی

. انرد  گرفته ای مختلف ادبی در بستر تاریخ شکله ند   گونها ادبیات   جامعه با یکدیگر در تعامل. اس 

: 3171اسرکارپی د  )« ردداهای جامعه   ادبیرات تمرهرن   تعامل بر نظریلحاظ  ازشناسی ادبیات  جامعه»

خیالی   فضای خاص تاریخی های  های شخصی  تجربه میاندارد هه  شناسی ادبیات  ظیفه جامعه(. 33

هنرد   شناسری شرناخ  بردل    ه بخشری از جامعره  هاس د پیوند زند   تأ یل ادبی را بر  آن تجربه هه منشأ

مننلره   ن تمرهرن خرود را بره نقرش ادبیرات بره      بیشرتری  دزه مطالعراتی ایرن ورو   ؛(71: 3131لئولونتالد )

رماند ویرات ذهنری    طور عمده بهداده   ادبیات مدرند   رنده ماده ذهنی جامعه مدرن اختصاصآ فراهم

 (. 7: 3131آزاد ارمکید ) اس  هردهجامعه جدید را بنا

شرکن  ای ر ایری ساختار هر  ونره پرردازدد بره گ   های واهم می  هله ا ل به نفی ارزش  هه در  انقالب

یل باشدد انعکا   اقعی  رمان پیش از آنکه واصل تخ. ترین گونهد رمان اس  دارد   ساختارشکننیاز

 نهفتره اسر    دهه جوهر   هیفی  ضر ری آن در بیان رابطه میان امور  اقعی   امور تخیلری اس د چرا

 (.313: 3131زرافاد )

تانی هره در داخرل زبران    دارد؛ یعنری داسر    هنر سرر هار شنا  با ی شناسی رماند جامعه در جامعه

به سرایر   رمان از نظر شکل   محتواد نسب . گیرد های خود را از آن می شود   بیشتر  یژگی می گنجانده

هرا   گیرد   با جودآنکه رمان می های اجتماعی مایه تری از پدیده طور مستقیم جن سینماد به هنرهاد شاید به

داشر  هره برا نروعی هنرر       آنهرا بایدتوجره  عه  ابسرته هسرتند امرا هنگرام مطالعره      به تاریخ جام اغلبد

 (. 33: همان) داریمسر هار

هرایی اسر  هره هرچنرد در ایرران       سری تراریخد از ر ش  بیان داستانی   استفاده از رمان بررای برر 

ه   شرد  اد شرناخته سابقه اس د در هشورهای ار پایید ر سیهد آمریکا   وتی هشرورهای شررآ آسری    هم

  شراند برازخوانی    به ر ای  مردم از زندگی اجتماعی های دستیابی ترین راه یکی از مهم. متدا ل اس 

تررین منرابع   توان یکری از معتبر  متون ادبی را می. در آن زمان اس شده بازتفسیر ادبیات داستانی تولید

عهد سرخن  ون ادبی هر جاممت. ندنه شنامیتاریخ ی  جامعه دانس  هه ما را با ر ای  زنده ی  جامعه آ

هرای سیاسری   اجتمراعی بسریاری را پرس از       دیگررد رمران   عبارت آن جامعه درباره خودش هستند؛ به
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د بره دلیرل   رغرم ظراهر داسرتانی    بره برشرمرد هره    توان ر فرانسه   انقالب ر سیه میپیر زی انقالب هبی

  ورواد  سیاسرید اجتمراعید    نظیر از اجتمرا    سیاسی   بیان منسجم   هم  پرداختن به مباوث عمده

گررر ا      جنر    لر     های شوندد مانند رمان می ابع تحقیق پژ هشگران تاریخ محسوبیکی از من

هره    یکترور هوگرو   بینوایان ر سیه   رمان 3137انقالب  خصوصدر آلکسی تولستوی نوشته، ها رنج

 (. 31تا  31 :3133ایرانیاند )دارد  اشارههای انقالب فرانسه  به درگیری

هننرده   انرد هره بیران    تحریردرآمده رشته هایی به ها   داستان رمان ددر جریان انقالب اسالمی ایران نین

بره ایرن    ر شرنفکران گیری انقالب   نگراه   های شکل عی   سیاسی پیش از انقالبد زمینهشرایط اجتما

هرا   ر ایرن رمران  هرایی د  عنروان شخصری    های طبقات مختلفی اس  هه به ر یداد   نین ر ای  دیدگاه

 . اند آفرین شده نقش

نوینی اسر    تکروین پدیرده     ددار تجدید بنای مناسبات انسانی اجتماعی ایدئولوژی انقالبد داعیه

سر     بر نفی  ضع موجود   ایجاد  ضعیتی متفرا ت برا آن همرراه ا    انقالب با ارائه ایدئولوژی مبتنی

متناسرب برا    در  خواهدشرد؛ ازایرن   یده انقالب تبیینرگنپایه نظام ارزشی بسایر ابعاد تحول اجتماعی بر

یابد هه متناسب با تحرول اجتمراعید سیاسرید اقتصرادی        اگیر تحول انقالبید ادبیاتی ظهورمیفرابعاد 

 (.47تا 11: 3113جمعی از نویسندگاند )فرهنگی آن اس  

جزیره های  در رمان د ارای نما گونه ر مستقیم   بهطو ربوط به انقالب اسالمی ایراند بهرخدادهای م

پی بررسری  ر د مقاله واضر در اند؛ ازاین شده بیان سیمین دانشورنوشته د ساربان سرگردان   سرگردانی

هرای   هرا   آرمران   رمان در  انتقال ارزششناختید تعیین مینان موفقی  این د     تحلیل محتوای جامعه

  .شدن آن اس  رهشیدهتصوی انقالب اسالمی   چگونه به

 جزیرره هرای    قرو  انقرالب اسرالمی در رمران     دلیرل  اصلی این مقالهد چگونگی بازنمایی رسشپ

وا به همین مناسب  از ر ش تحلیل محتر  شناختی اس ؛ لحاظ جامعه از ساربان سرگردان   سرگردانی

 ؛(3177شرود بره بیکررد       همچنین رجو  3171هولستید )اس   شده رسیدن به این هدف استفاده برای

هرا   ناختی انقرالب اسرالمی در ایرن رمران    شر  هرای جامعره   یاف    بازشناسی مؤلفره ر ش به باز در این

بنردی   تحلیلد از نظریات انقالب   دسته سازی عناصر مورد بندی   شاخص شود   برای دسته می اشاره

 . شدخواهد گرفته بهره استن تیلور

ی مفراهیمد مضرامیند   امحترو تحلیرل    برای تجنیره  مناسب های ر شیکی از  د ش تحلیل محتوار

 مروریس . شرود  مری منظور دسرتیابی بره اهرداف مختلرف اجرا     جمالت   مطالب مطبوعات اس  هه به
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د  رژهد )دانرد   ی مختلرف مری  هرا  بندی همه اجنای ی  متن در جعبه تحلیل محتوی را مقوله دد  رژه

د مررتن را دانرر مرتررب شررده دعناصررری هرره در هررر جعبرره ؛ برره ایررن ترتیررب هرره مقرردار اجررنای(3111

 دبرودن موضرو  تحلیرل   دلیرل موجود شیوه تحلیل محتوا به (. 133:3171 سار خانید) هنند می مشخص

ی اوتمرالی خرود را   ها تواند گرایش اعتبار   ر ایی باالیی اس د زیرا پژ هشگر نمی دارای دیعنی اسناد

ل اسرناد اسر      هرای نروین تحلیر    یکی از ر ش داین شیوه ؛(31: 3133رایفد)دهد  در تحقیق دخال 

 .شود های آن افن ده می ر ز بر هیفی  استاندارد ر زبه

ناختی انقرالب اسرالمی در ایرن    ش های جامعه یاف    بازشناسی مؤلفهدر ر ش تحلیل محتوا به باز

   سازی عناصر مرورد تحلیرلد از نظریرات انقرالب     بندی   شاخص شود   برای دسته می ها اشاره رمان

  .اس  شده استفاده راستن تیلوبندی  دسته

 مبانی نظری -الف

شناسانهد نظریرات سیاسرید نظریرات     نظریات جامعه»ب را به چهار دسته نظریات انقال داستن تیلور

بندی را در تحلیرل   ؛ برخی از پژ هشگراند این دسته«اس  هرده شناسانه   نظریات اقتصادی تقسیم ر ان

 (.3177د فراتی) اند هارگرفته بهانقالب اسالمی ایران 

تماعی را در بر ز اج نظریات هستند هه عوامل   تأثیرهای د آن دسته ازشناسانه نظریات جامعه -3

هررای ر ابررط اجتمرراعی  طررور عمررده در پویررایی بررههررا را  داننررد   علررل انقررالب انقررالب دخیررل مرری

 اجتمراعی   قشرربندی اجتمراعی   هرای اجتمراعید نهادهرای     هنند؛ ایرن نظریرات برر نظرام     جستجومی

  (. 73تا 11: 3137بشیریهد )دارند تأهید

دانرد   ب را از نخستین نظریات سیاسی میدر باب انقال ماهیا لینظریه  دتیلورد نظریات سیاسی -1

های بعرد بره د  دسرته     خورد؛ ا  این نظریات را در د ره می چشم هایی از تبیین به هه در در ن آند رگه

در دسرته   هرانتینگتون نظریره  . هنرد  مری  رض سیاسی تقسیمیاسی   نظریات تعاس نظریات هارهردگرایی

مجمرو  برر نقرش د لر    دسرتگاه      گیرد؛ این نظریرات در  د م قرارمیدر دسته  تیلی  نظریه  نخس 

 (.343تا 337 :3133تیلورد )ارند داد انقالب   تغییر اجتماعی تأهیدسیاسی در ایج

ر قالرب  هرا   رفتارهرا د   ا بر تبیین نگررش د نظریاتی هستند هه تمرهن آنهشناسانه نظریات ر ان -1

. دانرد  مری  3113گسترش این نظریات را معلول رفتارگرایی در دهه  تیلور فرایندهای ذهنی افراد اس ؛

ای  نظریره هرا بررای ارائره     نخسرتین ترالش  جملره  از گشروندر سوی شده از ناسازی شناختی ارائهنظریه 
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شرناخ      میانپایه بر ز ناسازگاری این نظریه هه برشود؛  می ها محسوب شناسانه در باب انقالب ر ان

پایره   اسرا  نظریرات بعردی      دتیلرور اسر د از نظرر    ان از  اقعیات   خود  اقعیات بنایافتهدرک انس

ز عنوان یکری دیگرر ا   نین به شوارتنتیلور به نظریه  آید؛ شمارمی بهفناینده   محر می  نسبی  انتظارهای

 .(34تا  71 :همان) دارد ارهنظریات ناسازگاری شناختی اش

د د الرد دارنرد هره   جرویی شرهرت   ستینه -شناسانه به نظریات ناهامی از نظریات ر ان ای دیگر دسته

 دایرن دسرته از نظریرات    شروند؛  می پردازان آن محسوب ازجمله نخستین نظریه سیرز   مورد میلرد د ب

نیرن ایرن نظریرات را     ن دیگرپردازا نظریه س ؛د نتیجه ناهامی اآمین عی هستند هه ستین یا رفتار ستینهمد

 هررد؛  اشراره ( 3177گررد  ) ترد رابررت گرر      جیمرن دیرویس  تروان بره    اند هه ازجمله مری  داده گسترش

ت مرروردی خررود ایررن نظریررات را نیررن بررا مطالعررا میدالرسررکی   تنترررماننررد  پررردازان دیگرررد نظریرره

 ارد اس د ازجملره اینکره ایرن نظریرات      دناسانهش زیادی به نظریات ر ان انتقادهای. اند بخشیده توسعه

  فررردی را برره سررطا اجتمرراعی   شناسررانه عوامررل ر ان دگونرره هاتررالین ریگرررفتن هربررد ن درنظر

 (71تا 31: همان) دهند اسخپنیستند بدان اس  هه این نظریات قادر  اشکالیاین  دهند؛ ارتقامی

گرر   عنوان فردی محاسبه ر فرد هنشگر بهین نظریاتد تکیه بد  یژگی مشترک انظریات اقتصادی -4

سود   زیان خود اسا  محاسبه دهند هه افراد بر   عقالنی اس ؛ این نظریاتد فرض را بر این قرارمی

ایرن نظریرات   مبنرای   جان استوارتنظریات . هنند می زنند یا از آن خودداری می به هنشی جمعی دس 

اسری   در  نظریات   منطرق اقتصرادی در مطالعره سی   از  ا لسون   دانرهسانی مانند . شود می محسوب

در را این نظریه  دسیلور   توالکد ایرلند دنمانهسانی  هردند؛ بعدها دهی استفاده مباوثی مانند رفتار رأی

انردد مرورد    آ رده عمرل  هرایی هره بره    رغرم ترالش   پردازان نین به هارگرفتند؛ این نظریه ها به انقالبووزه 

این نظریاتد  ارد اس د ناتوانی آنهرا در تبیرین   ترین انتقادی هه به  مهم اند؛ رفتهانتقادهایی جدی قرارگ

 37: همران )هننرد   مری  غیر از عقل ابناری   وسرابگر عمرل   هاس  هه در چارچوبی رفتارهایی از انسان

   .(333تا

ایرن   انرد؛  مغفول مانده دتیلورها هستند هه از نظر  نظریات فرهنگی مربوط به انقالب ای دیگرد دسته

یرا هسرب   اویرای    هرای معنراجویی   ترالش بررای اویرای دینری        ظریاتد آرائی هستند هه بر جنبهن

می ایراند نمرودی  این امر در انقالب اسال عنوان عوامل بر ز انقالب تأهیددارند؛ هایی از هوی  به جنبه

را مراهیتی اسرالمی    خواهی جنء انکارناپذیر اهداف انقالب اسالمی برود هره ورهر     اسالم. بارز دارد

 131: 3177خرمشرادد  )شرود   مند د بهرهبخشید   باعث شد وکوم  برآمده از انقالب نین از آن ماهی 
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 (.  3173ر وانید . ؛ 144تا

دارای )بخشری  د جرد لی چهار هنگری هرردن عامرل فر     برا اضرافه   تیلرور دی بنر  با استفاده از دسرته 

د ابعادد مفاهیم 3ه در جد ل شمار. شود می ستخراجا( اسید اجتماعی   اقتصادیهای فرهنگید سی بخش

 اقرعد ایرن   شروند؛ در  می اسا  نظریات انقالب مشاهدهمی برهای مرتبط با انقالب اسال نظری   مقوله

 . های مورد نظر اس    بنیان تحلیل این مقاله درخصوص رمانابنار اصلی  دجد ل

 های مفهوم انقالب اسالمی ابعاد و مؤلفه. 1جدول 

دی
ر

ف
 

 ها مقوله مفاهیم نظری ابعاد

 فرهنگی 3

 عدم توجه به ساختار مذهبی جامعه جامعی  اسالم   مکتب تشیع

 اهان  به مذهب
اوترامی به اماهن    نقض آشکار قوانین اسالمی   بی

 افراد مذهبی

 جامعی  اسالم   مکتب تشیع
شیع از نظر ماهی  ضدظلم   توجه به ایدئولوژی ت

 خواهی عدال 

 ماهی  اعتقادی   ایدئولوژی انقالب
تد ین وره   توجه به نقش ر وانی    مساجد در

 ها انقالبی   بسی  توده

های مذهبی در پیشبرد اهداف  نقش آیین
 انقالب اسالمی

های تاریخی عاشورا   تاسوعا   نقش توجه به نقش ر ز
 مراسم بنرگداش  شهدا

 ان بر مسلمان در ادارات د لتیمسلمتسلط عناصر غیر نفوذ بیگانگان

 شناسانه جامعه 1

 بحران سیاسی د ل 
فردی   اجتماعید  های برقراری خفقان   سلب آزادی

  جود نظام اداری فاسد فساد طبقه واهم  

 عدال  اجتماعی    جود تبعیض فقدان ناهماهنگی هارهردی

 نبود امنی  اجتماعی بحران اجتماعی د ل 

 اقتصادی 1

 هات هاالهای مصرفی    ابستگی به آن اردا م پیرامونینظا

 فقر طبقات عظیم جامعه نقش بهبودی شرایط در  قو  انقالب

 نابرابری نظام توزیع
ی   مهاجرت ر ستاییان به شهرهاد شدن هشا رزفدا

 شدن جامعه   انباش  ثر ت در دس  طبقه باال قطبی

 تورم در هشور بحران اقتصادی د ل 

 عنوان عامل اصلی در اقتصاد نقش نف  به فناینده انتظارهای

 زندگی اشرافانه طبقه واهم نقش بهبودی شرایط در  قو  انقالب

دار  ایهبرخورد منافع اقتصادی سرم
 الیگارشی  با سایر طبقات

 اصالوات ارضی

 ناسازگاری شناختی
 میان معیش  موجود   معیش  مطلوب  ناسازگاری 

 فرهنگ موجود   فرهنگ مطلوب میانگاری ناساز
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 های مفهوم انقالب اسالمی ابعاد و مؤلفه. 1جدول ادامه 

ف
دی

ر
 

 ها مقوله مفاهیم نظری ابعاد

 سیاسی 4

  جود دستگاه مخوف سا اک  جود قدرت مسلط بر تمامی امور

 بحران مشر عی 
قبولی  نظام سیاسی در میان رفتن اعتبار   م ازدس 
 جتماعیهای ا گر ه

 قدرت وول محور شاه خودهامه   مستبد  جود قدرت مسلط بر تمامی امور

بودن تمامی تحوالت  شده رینی برنامه
 های برتر ازسوی قدرت

  یژه آمریکا   انگلیس های بیگانه به قدرت تکیه بر

 آزادی اوناب   سندیکاها فقدان توسعه ناموز ن

 ای   وره  انقالبی بسی  توده چالشگران قدرت سیاسی

 ارتش مسلا  جود قدرت مسلط بر تمامی امور

 نظامی متکی به شاه نظام ارتش ناهارآمد

 اداری نظامخواری  د   رشوهفسا ماندگی سیاسی فساد اداری   عقب

بودن تمامی تحوالت  شده رینی برنامه
 های برتر ازسوی قدرت

 نقش بیگانگان در بر ز انقالب

 ویسندهن: منبع

 ساربان سرگردان   جزیره سرگردانیهای  معرفی   نقد   تح یل رمان -ب

  ساربان سرگردان   جزیره سرگردانیهای  معرفی رمان -4

سوی شرره  سرهامی انتشرارات    از 3173بار در سال  نخستین برای سرگردانیجزیره  رمان -3-3

عراطفید ر انرید فکررید     ید زنردگ صرفحه منتشرشرد؛ موضرو  آن    111 فصرل    بیس خوارزمید در 

 سرالگی اسر ؛   17ترا   11میان فاصله سنی  در هستی نوریانخانوادگی   اجتماعی دختر جوانی به نام 

ید رمان در ایرن برازه زمرانی   هنشر     دهند؛ می ر ی هل ماجراهای این جلد در زمانی همتر از ی  سال

برر هسرتی نوریران گذشرته      3131را هه در بخشی از سال  در نی های وواد  بیر نی   فعل   انفعال

   هسرتی  .هند می بر در ن   بر ند ر ای    توصیف  بین   آگاه دید ناظری جهان  از زا یه  اختصار به

د تروران جران  ا مادربنرگشران  بر  انرد    داده پدرشران را در هرودهی ازدسر     دشراهین برادر هوچکترش 

ن عشید هنروز سرالی از مررم همسررش     خانم یا به زبان هستید ماما عشرتمادرشان هنند؛  می زندگی
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وقروآ   بنرمد برا اس    هستی   برادرش را مادر هرده ازد اج اومد گنجوربا شخصی به نام  نگذشتهد

نقاشی در دانشرکده   هستی تحصیالت عالی خود را در رشته .اس  هرده لمید آبر مندانه بنرمناچین مع

 سریمین هه استاد نقاشری اسر       مانی ل با استادا  در د ران تحصی اس ؛ رسانیده پایان هنرهای زیبا به

برخری از   ثیر   نفروذ فکرری ایرن د  اسرتاد      تأ هندد آشنا شده   تح  می خانم هه تاریخ هنر تدریس

اسر ؛ همچنرین در یر  مراجرای      قرارگرفتره  خلیل ملکری    جالل آل اومدجمله نندیکان سیمیند از

تردری  د سرتی صرمیمانه       آشرنا شرده   بره    پاهدل مراد دخود ای دانشکده بازی با دانشجوی هم برف

پری شرره  در   اس ؛ مردت د  مراه هرم در     جودآمده میان این د  به عمیقی همراه با عواطف عاشقانه

نی در  زارت فرهنرگ    پس از پایان تحصیل به هم  استاد ما. اس  بوده تظاهرات دانشجویی زندانی

د همکرار  خانه با اسرتاد مرانی   مرراد   هنری این  زارت در شورای آفرینش مدتی هم شده   هنر استخدام

پس از استعفای مراد از این شورا   سفر مرموزش به مشهدد هستی از نظر ر وی   عراطفی   .اس  بوده

ومرام سرونا برا     که از طریق مادرش   درداردد تا این  سرگردانی  شود   اوسا  خأل شدت تنها می به

 سرلیم فرخری  آشرنایی برا ایرن خرانم بره آشرنایی هسرتی برا          ؛فرخیشودد به نام خانم  خانمی آشنا می

در همران   تطبیقری خوانرده؛   جرا عرفران  در انگلریس   در آن  هرده تحصیلهه جوانی اس   شود منجرمی

 های فکرری    اختالفگیرند   با  جود همه  مید هستی   سلیم تح  تأثیر یکدیگر قرارنخستین دیدار

سررلیم از هسررتی . آیررد مرری از هررم خوششرران خصرریتیدهررای ش تضررادهای عقیرردتی   نرراهمگونی 

کره از مرراد    ن آنبرد ) عشقش بره یر  د سر    هستی صادقانه وقیق  را درباره  هند؛ می خواستگاری

ای ر ی هاغرذد برا    نوشته مبنای دس ر  آن د  در عهد   پیمانی خصوصید بگوید  به سلیم می( ببرد نام

شود هره در فرصر     شوند؛ قرارمی   شوهر می زن دگرانبندند   پنهان از چشم دی هم پیمان ازد اج می

هردن ازد اجشران   ها   رسمی وادههردن خان برای راضی مناسب ی  مراسم ازد اج سنتی   نمایشی هم

شرهرد بره   نشین وومه  همفکرانش در یکی از مناطق آلون  های مراد   دنبال ماجراجویی به .هنندبرگنار

. شود ته درگیر این ماجراجویی سیاسی میرشد هستی نین ناخواسشو   تحری  اهالی به نام شهر ولب

در درگیری مسرلحانه   مرتضیمرادد  گر ه ماند   رفیق هم د مبهم میسرنوش  عملیاتد رفتن ماجرابا لو

را به خانه  شودد مراد آ رد؛  قتی سلیم از ماجرا باخبر می می د مراد به هستی پناهپس از آن شود؛ می هشته

فردای شب زفاف هستی در  دجزیره سرگردانیرمان . دهد می   مدت هوتاهی به ا  پناه برد خودش می

  . رسد می پایان سلیم بهخانه  ووض



 
 .....انقالب اسالمیمطالعه موردی بازنمایی : های اسالمی های جنبش نقش ادبیات در بازنمایی ارزش

 

 
 

11 

سروی همران   از ساربان سرگردانعنوان  با سرگردانیجزیره د جلد د م رمان 3133در سال  -3-1

 :رسید چاپ صفحه به 137د ازده فصل   ناشر در 

رفتن دخال  هستی در مراجرای شرهر   درپی لو. شود گیری هستی آغازمیدست با ماجرای داین رمان

   جران  تروران  انگین همهد از شود؛ در این عملیات ویرت می اش مهی د هستی بازد ولبد طی عملیاتی

مرراد برا    .هننرد  مری  شرره   های مننل هستی هستندد خان هه از همسایه تیمورتا تیمسار    عشی مامان

ندد تا مسئولی  اعمرال هسرتی را   ه می خودش را به سازمان امنی  معرفی ستیدشدن از دستگیری ه آگاه

 خرابکارید در وضور استادهستی در دفتر همیته مشترک ضد. هدد تقصیر نشان بیا  را  بگیرد   برعهده

نامردد   دهترر مری   دادنش آمده   مرادد توسط بازجویی هره اسرتاد مرانی ا  را آقرای     هه برای نجات مانی

ناخواسته هوی   اقعری ایرن    دشود   هستی نین ر درر  می فرزانهدر این بازجویی با  شود؛ می بازجویی

انگراری   ا  پس از آنکره متوجره ایرن سرهل     دهدد هند   ا  را لومی ای سابق خود را افشامی شکدهدان هم

پایره     هرای بری   دار   اعترراف  با ی  رشته در غ شرا  تا  هوشد شودد می ناپذیر خود می بنرم   جبران

ا  خرود را بره    هنرد؛  منحررف  دفرخنرده خود جلب   از د سرتشد   توجه دهتر را به داسا    ساختگی

د های سیاسی نراهرده  هند   با پذیرش فعالی  می برادر فرخنده معرفی   زن فرهاد درفشانهمسر  ددر غ

 خواهنردد  مراد می هند؛ هرچه هم استاد مانی   می خود را سنگینزند   پر نده  جامی خود را آدمی مهم

به قول معر ف  شوند   هستی آمین بازدارندد موفق نمی های جنون ها   خودزنی گویی ا  را از این در غ

  .زند آخرمی سیم به

دادن هسرتی از زنردان    برای فرراری  دسلیمد با هم  هستیناتنی  د پدر   برادربیژن   اومد گنجور

را از  فرخنرده جای خودشد  شودد اما هستی به قی  اجرامیهشند هه با موف می ای رینند   نقشه می طروی

سرلیم از   دهرد؛  یمر  تحویرل سرلیم   بره هایی را هه هستی به ا  گفتهد  فرخنده در غ. دهد می زندان فراری

شرود هره ا ضرا      اس د چنران شروهه مری    فرهاد درفشاناین خبر هه هستی همسر د س  ا د  شنیدن

 هرای خرواهرش   د تسلیم اصررارها   سرماج   م تعادل ر ویریند   در شرایط عد می هم اش به ر وی

راه  بههره دخترری سرنتی   سرر     نیکرو واهرشوهر ا د شود   طی مراسمی با شکوه با دختر خ می قدسی

  .هند می اس د ازد اج

شوند تا تسلیم    ادار به همکاری بد ن قید   شررط   تبعیدمی «جنیره سرگردانی»به  مراد   هستی

با همکراری   اومد گنجور. یابند می جا به هم  ساربان سرگرداند نجاتاما از آن ونددبا سازمان امنی  ش
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 سرر خانره   گردد   هستی چند ر زی در دهد؛ مراد به خانه بازمی می د هستی   مراد را فراریدامان شیخ

 برا  سرلیم هسرتی هره از ازد اج    ؛دنها از آسیاب بیفت شود تا آب مخفی می دلعل بانو د  همسرش اد ارد

را از  شران  نوشته هند   پیمان ازد اج دس  می د در نخستین فرص  با سلیم مالقاتاس  خبر شدهبا نیکو

. پرذیرد  هستی نمری  خواهد هه همسر د م ا  باشدد  لی سلیم از هستی می. هند می گیرد   پاره می ا  پس

 تروران  -ر برنرم مراد  شرود؛  مشکالت خانوادگی ر بر  می ای پس از بازگش  به خانهد هستی با رشته

مرالی در مضریقه    از نظرر  اس ؛ از سربازی برگشته   بیکار شاهیناس د  د دچار شدهفراموشی به -جان

اندد  لری پرولی بررای تعمیرر      شده   ازهارافتاده فرسوده داثاثیه  داردد اسباب نیازخانه به تعمیر  هستند؛

برا   .آیرد  کالت   ورل مسرائل برمری   تمام نیر  درصدد رفع مش هستی با. خانه   تعویض اثاثش ندارند

اش  د دس  زن   بچره اومد گنجورد   پس از مرم مادر بنرم 3137 گرفتن خینش مردم در سال ا ج

هنند  می د هستی   مراد ازد اجهمی پس از آنر د؛  به انگلستان می بیژن دبه دعوت پسرش گیرد   را می

مرراد   پسر هستی   دسال بعد رسد؛ س د میهه زندگی مشترک با مراد ا هستی به آرز ی دیرینه خود  

د گریبان ریختن ا ضا  پس از انقالب هم به .نامند می مرتضیآید   ا  را به یاد رفیق ناهام مرادد  دنیامی به

هه با مسرئوالن   شاهینزنشد شودد اما با تالش برادر می بازداش گیرد   ا  مدت هوتاهی  مراد را نین می

گیررد بررای    مری  صرمیم ت ایرراند مرراد   ضدجنگ عراآ  آغازبا  .شود د آزاد میدارد این بازداش د آشنایی

خواهرد همرراه ا  برر د ترا از      مری  هستی هرم  ها به جبهه بر د؛ دادن به  ضع آب بیمارستان سر سامان

دان  هستی به توصیه طوطر  غیرب  . شود ا  را ببرد نمید  لی مراد واضر بکشد های جبهه نقاشی صحنه

شود هه مرراد را   شدهد قانع میمنصرف  دبه جبهه گوی نفس مطمئنه ا س د از رفتنیاهایش هه سخنرؤ

ه بمانرد   در خلروت خانره از    خود برای نگهرداری از پسررش در خانر    هند   ر انهجبهه  بهبه تنهایی 

هرای   بگیررد   تابلوهرایی از صرحنه    اندد الهام از جبهه هرده بهاریخانم   دهتر  سیمینهایی هه  توصیف

 .بیافریند جنگ

  .پذیرد می جبهه پایان از عنیم  مراد به پیش ر   نورباران آنان در شب   رزی شعله داستان با عشق

سیاسی اس ؛ ایرن رمران    -د رمانی اجتماعیساربان سرگردان   جزیره سرگردانیجلدی رمان د 

ی نردگی دخترر  ر یدادهای  اقعی   ماجراهای تخیلری   برا پیگیرری ز    اس  تا از طریق تلفیق هوشیده

 -هرای عراطفی   هرای سررگردانی   هردن ا  در چهارراه وواد    بررسی ریشه دنبال دهستیجوان به نام 

خرواه را بره انقرالب سرال      ترقی ر شنفکرانرد گر هی از های ر وی ا د علل ر یک ویرانی عقیدتی  
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  .هند را هشف   توصیف ر شنفکرانهای تحوالت فکری این  ریشه   3137

مجلس  در اطراف 3113جمله به وادثه اسفند ازمستند تاریخید  های ن به برخی  اقعی در این رما

بره  چنرین  هم   در همرین مکران در هرم آمیختره اسر       3113رسد با وادثه مهر ماه سرال   نظرمی هه به

اشراراتی مسرتقیم    3131در پرایین  ایرران   ضرد های نخس  جنرگ عرراآ      ماه 3137ر یدادهای سال 

 .شود می

های فرعری آن   وضرور    عنوان یکی از شخصی  تان بهمتن داس تقیم نویسنده داستان دروضور مس

را زیر نفوذ خرود   هستیهه اندیشه   بینش  خلیل ملکی   اومد جالل آل مانندهایی  معنوی شخصی 

 رمران فاصرله زمرانی    داز نظر زمرانی  .های مستندگونه   پسامدرن این رمان افن ده اس  دارندد بر جنبه

سال هره همترر    چهارگیردد یعنی مدتی همتر از  را دربرمی 3131ل تا نیمه د م سا 3133اسفند ماه  میان

 سراربان سررگردان   شرود   ورد د سره سرال آن در     مری  سررری  جزیره سرگردانیاز ی  سال آن در 

 13الگی ترا  سر  11 میران هرای   اصلی داستاند سرال  در این فاصله زمانید هستید شخصی  شود؛ می طی

رسریدن شخصری  زنانره   د ران ا ج       همال های به سال گذاردد یعنی سرمی عمر خود را پش سالگی 

  .زن اعتالی شکوفایی ر وی   جسمی ی 

 ساربان سرگردان   جزیره سرگردانیهای  نقد   تح یل رمان -1

 هرای  ناسازگارند   برا  اقعیر    داز نظر زمانی سرگردانیجزیره برخی از وواد  داستاند در رمان 

 باشد 3113متولد سال  باید د هستیداستان های د مطابق توضیاعنوان نمونه رند؛ بهندا تاریخی همخوانی

؛ بنرابراین در  (سراله اسر    11 داس  بره گفتره خرودش   مربوط  3131زیرا در ابتدای رمان هه به سال )

باید در  طقیطور من بهسال بیشتر نداشته    33 د هستیجالل آل اومدهنگام درگذش  د 3143شهریور 

ایرن آشرنایی    ددانشگاه باشد؛ چون طبق توضیا صریا داستان سال آخر دبیرستان   در آستانه  ر د به

جملره  از)  نندیکرانش   سریمین اس د بنرابراین آشرنایی ا  برا      جودآمده به در د ران دانشجویی هستی

ل آخر عمر ملکید با ها پیش از مرم جالل آل اومد   در د  سا د مدت(خلیل ملکی   جالل آل اومد

  .دچار تناقض اس  دندارد   از نظر زمانی سازگاری چندانهای تاریخی   اقعی 

 مسرتر  ؛لعل بیگم د  همسرش سر اد ارد مانندد داستان های خارجی در چشمگیر شخصی  وضور

 همسرر  فیلیرینری    خردمتکار  پسریتا  ؛مروری ؛ همسرر  پگی؛ مستر هراسلی ؛هلن هیتید دخترش   هیتی

نمایانرد هره نویسرنده برا      د چنرین مری  ها انگلیسی یا آمریکرایی هسرتند  اغلب آنهه  بهاریلیایی دهتر ایتا
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ها  وضور فعال   اثرگذار انگلیسی اس  بر رمان خود خواستههردن این همه آدم خارجی به صحنه  ارد

یرن رمران   ا؛ هندهای مورد بح  تأهید در سال ها در ویات سیاسی   اجتماعی این سرزمین   آمریکایی

دادهد  های گوناگون   افکار   اعمرال متنرو  را پوشرش    ها با شخصی  ی  سیع از آدمنظر هه طیف از این

  .رمانی دارای سایه ر شن چشمگیر   رنگارنگ اس 

های مختلف   نوسران   میان عقاید   ایسم هستی  فکری  د سرگردانی ر ویدر جلد نخس  رمان

جلرد د م رمران   پرس از تجربره      امرا در  اسر ؛  شده داده  شنی نشانر د به سلیم   مراد میانعاطفی ا  

طریق طوط  در رؤیرا برر ا  ظراهر    اش از  رسد   نفس مطمئنه می نوعی ایقان   ایمان تبعیدد هستی به

امرا چگونره     . گیرد هند   تح  ومای    هدای  خود می ودد ا  را از ر یدادهای آینده باخبرمیش می

 رسرد   رانی به ساول رستگاری   رهایی مییافتگی   از توفان وی گردانی به رهچنین از سر چرا هستی

ی مناسب در داستان توجیه   محمل در وی عمیق هستی ر د   تحوالت می داستان از پاسخگویی طفره

گرایانره اسر    طبرق      اقرع  دساربان سررگردان    سرگردانی جزیرهبا آنکه رمان د جلدی  .دنیاب نمی

شده در  ایند برخی از تصویرهای اجتماعی   سیاسی ارائه جودشدهد با نگاشتهاجتماعی  الگوی رئالیسم

 نمونهد در ماجرای بازداشر  هسرتید از   برای طور هامل غیر اقعی   وتی خالف  اقعی  اس ؛ بهآن 

هستی   مرراد   از زندان   تبعید فرخندهماجرای فرار  دهنگام دستگیری تا د ران بازجویی   پس از آن

ز د تصرویری هره ا  (سررگردان  سارباناز رمان  3  4د 1های  فصل) ه جنیره سرگردانی   گرین از آنجاب

های تراریخی آن د ره   اس د ناسازگار با  اقعی  شده سازمان امنی    همیته مشترک ضدخرابکاری ارائه

 درفشران  دفرهاتوان اخطاریه شهربانی هل هشور به  میبه این مجموعه ؛ ساختگی اس  د  بیش از ود

سررگردانی    دادن هستی   مراد از جنیرره   فراری   همسرش را در سِر اد اردچنین نقش را افن د؛ هم

 .های اجتماعی   سیاسری چنرین شخصریتی اسر      مغایر با  اقعی  هه این نین نقشی دادن به هستی پناه

وان بره مننلره رهرایی از    ت   نقش نمادگرایانه آن را میسرگردانی جاذبه مکانی جنیره رسد هه  نظرمی به

خواسته بره هرر ترتیبری هسر د پرای      سرگردانی   رسیدن به رستگاری تعبیر هرد هرچند هه نویسنده 

هرای  اقعری   توجیره     یابدد اما نتوانسته محمرل  شود   سرس از آنجا نجات هستی به این جنیره هشیده

 . جودآ رد شده به فریناین دیار ن   رهایی ازبرای این سفر اجباری  یپذیرش مناسب   قابل

رغرم اجتمراعی      د ایرن اسر  هره بره    جلردی ایرن رمران د     ارد بره  ترین انتقادهرای  یکی از مهم

اس د  د مربوطخین   توفانی این سرزمین  های بسیار پراف  به سال که ر یدادهایشبودن   با آن سیاسی
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ترا   3137هرای   در سال سازی هه بسیار مهم   سرنوش های بس وسا  سیاسی   اجتماعی ر یدادبه 

با آن  سلیم   مراد دهستیمانند  آگاه یر شنفکران. اعتناس  انگینی بی طرز شگف  ندد بهده می ر  3131

انگیرن   مرمروز   شرگف   رابطره   .ماننرد  اعتنا مری  این ر یدادها بی به دسیاسی همه وساسی  اجتماعی  

بره نفرس    دهردد پیرام نرام مهرین را     میبا طوط  رؤیاهایشد تاآنجاهه طوط  به ا  پند   اندرز هستی

ر هسرتی را مرورد   رفترا  دهد یا اد سخن میها د  رزیدن   برابری انسان رساند   از محب  ا  میمطمئنه 

 باره وواد  آیندههای دقیق ا  در پذیرش   درک اس د  لی پیشگویی دهدد قابل نقد   نکوهش قرارمی

ند توان اجتماعی ا  از ر ویات مردمد نمی های  تحلیل تجنیه  ( بنرممادرجمله مراسم تشییع جنازه از)

  .دنقبول باش معقول   قابل

انرد   هایی اس  هه در زندگی خود ویران داستان سرگردانی   سرگشتگی انسان دجلدین د این رما

مر ر زمران   هرقردر هره بره زمران انقرالب نندیر          ها به این شخصی  ببرند؛ جایی به توانند راه   نمی

هرا برا   پردازی در آن رسند؛ شخصی  د به یقین   آرامش مییافته د از سرگردانی   ویرت رهاییشویم می

تررین   تررین   زنرده   د موفق شده شخصی  اصلید یعنی هستی را قروی گرفته   نویسنده نرمندی انجامه

 بره جنیره سرگردانی اس د اما در پایان  ترین ساهن هند؛ ا  نخس  سرگردان این رمان معرفی شخصی 

رسرد   پرس از    میاش  دل خود   به هستی وقیقی در پایان داستان به مراد مراد. رسد یقین   ایمان می

تررین برهره سیاسری       در وسرا  ) اجتمراعی  هرای  د باره بره فعالیر    دادن به زندگی خود سر سامان

پشر  جبهره   های  رسانی به بیمارستان مسئله آب شود تا ر انه می دجبهه بهبرگشتهد ( تاریخی سرزمینش

رغرم   نین به...(    گنجور اومدد عشیبنرمد مامان مادر)های داستان  سایر شخصی  ؛دهد را سر سامان

 .رسند می آرامش شکالت شخصیتی در پایان داستان بهها   م تمام هاستی

فهرم اسر    برا ر ویراتد مرنش   سرب  زنردگی طبقره متوسرط             د ر ان   قابرل زبان داسرتان 

 توانرد خرود را در   گفتگوها میخواننده با پیگیری ر یدادها   از طریق . دارد نخی ایرانی س ر شنفکران

 .هند شمسی اوسا  3133   3143های  فضای زندگی این طبقه در دهه

 ساربان سررگردان    جزیره سرگردانیهای مرتبط با موضو  مورد بررسی رمان بندد 1در جد ل 

 .اند شده داده نقالب اسالمی نشانمفهوم ااسا  شماره صفحه   ابعاد   مؤلفه بر
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 جزیرههای  های مفهوم انقالب اسالمی در رمان برحسب ابعاد و مؤلفه مطالب تحلیل محتوای. 2جدول 

 ساربان سرگردانو  سرگردانی

ف
دی

ر
 

 نام کتاب (بند)پاراگراف
شماره 
 صفحه

 مؤلفه بعد

3 

طور  توان همه چین غرب را به نمی: گف  هستی
 علم غربید تکنولوژید هنرد فلسفه .هرد دربس  نفی

هم  توان دس  ؛ می...   عقایدی نظیر سوسیالینم را
 .گرف  از آنها الهام

 .ایم   داریم ما خودمان منبع الهام داشته: گف  سلیم

مقصودشان قرآند اسالم   عرفان : بنرم گف مادر
 .اس 

 .اسالم انقالبید مهد ی  انقالبی:   سلیم افن د
رهورانه به انقالب ها هو دیایرلن: سلیم گف 

ورها به قر ن بعضی هش اندد آ رده مارهسیستی ر ی
اسالم ما باید در انقالب به . اند د خته  سطی چشم

 .ببریم   هلی  اسالمی خودمان پناه

جزیره 
 سرگردانی

13 
 11 

 فرهنگی

عدم توجه به 
نقش ساختار 
 مذهبی جامعه

1 

گف  هه  زد   به انگلیسی پسیتادستی به پش   بیژن
پسیتا هه . تصویر را بگیرد دخانم هشوربر د از 

بیژند تلوینیون اینجا : هستی گف  تصویر را آ ردد
تلوینیون . دندار با سفره هف  سین   مخده مناسبتی

به جایش تصویر خوری   را بگذاریم در ناهار
 .هنیم وضرت زرتش  را نصب

د تحویل آخر: اش را خاراند   گف  بیژن زیر چانه
 .شود می ل از تلوینیون اعالمسا

شودد  م میباشدد از ناهارخوری ه: هستی گف 
عال ه هسی  هصدای اعالم تحویل سال را شنید ب

د بعد از این همه ظلم به خواه دیگر نمی
 زیر  های شاه   ملکه    لیعهد   نخس  سخنرانی

 .دهد گوش

جزیره 
 سرگردانی

 سیاسی 331

قدرت وول 
محور شاه 
خودهامه   

 بدمست
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های  های مفهوم انقالب اسالمی در رمان ؤلفهابعاد و م ای مطالب برحسبتحلیل محتو .2ادامه جدول 

 ساربان سرگردانو  جزیره سرگردانی

ف
دی

ر
 

 نام کتاب (بند)پاراگراف
شماره 
 صفحه

 مؤلفه بعد

1 

هم به مبارزه مسلحانه اعتقاد  من: سلیمصدای 
ی را وهراسمبارزه مسلحانه امکان دم. ندارم
  مبارزه ...  بردد تا  قتی مخفی اس  می ازبین

 .ناگنیر مخفی اس  دمسلحانه

بازی  ببین سلیم جاند دیگر ونب: فرهادصدای 
ها بگوییم  چقدر به هارگران   دهقان. ندارد ای فایده

دانند  چقدر بگوییم  اند  مگر خودشان نمی بدبخ 
ا به هنیم  به ما اعتقادندارندد تنه می ما خوشبختتان
د منبر سعیدبار آقا شیخ  ی . دارندآخوند اعتماد

وتی . دانی چه اشکی از مردم گرف  رف د نمی
 ...انداخ  گریه   مرا هم به بکتاش

 چی گف  
. زد ر راه خدا یعنی جهاد   شهادت ورفاز جنگ د

هرد هه ما  ار  مکتب خون    طور تمامش   این
د هسی اس  هه در جهاد شهادت هستیم   شهید

هد در راه وق هردهه وق را شهود...  شود می هشته
 ....شده  هشته

جزیره 
 سرگردانی

 فرهنگی 313

توجه به نقش 
ایدئولوژی 
تشیع از نظر 
ماهی  

ضدظلم   
 خواهی عدال 

4 

بیژن سیگاری به لب گذاش    فندک ماشین را تو 
 !... عجیب اس : زد   گف 

 چی عجیب اس  

ام سیاسی  اال دیدهآنهایی هه تا وتو هم مثل همه 
ام  ه چین تاآنجاهه در این ده ر زه دیدهاید هم شده

ای اس  از ی  چین  اقعی؛ پدرم  الگوی مسخره
هرچه ز دتر بر م   در ونب شاه اسم  گوید می

 .بنویسم
ونبش قالبی اس د مجلسش قالبی  دگویم پدر می

 .اس د همه چینش قالبی اس 

جزیره 
 سرگردانی

 سیاسی 311

ن رفت ازدس 
اعتبار سیاسی 

 رژیم
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های  های مفهوم انقالب اسالمی در رمان ای مطالب برحسب ابعاد و مؤلفهتحلیل محتو .2ادامه جدول 

 ساربان سرگردانو  جزیره سرگردانی

ف
دی

ر
 

 نام کتاب (بند)پاراگراف
شماره 
 صفحه

 مؤلفه بعد

3 

نقش بهترین قالی را . دررف  در شورا ازهوره مراد
این بهای یکی از : مراد گف  .هردند می انتخاب

هند   جایش  تواند ی  زاغه را خراب ها می قالی
هر : گف  عیسیاستاد . قیم  بسازد های ارزان خانه

از اینها مردمی هستند هه  ؛نشین دارد شهری واشیه
مراد ر ی مین . اند آ رده ر ستاها به شهر هجوم

آ رند هه  می برای این به شهر هجوم: وف    گف ه
مریکای ا از آگندم ر. ه برایشان هاری نیس در د

  : آب دهانش را فر داد   افن د. رسانند عنین می
 هنند  در شهر چه می

... آب ووضی . فر شند آزمایی می بلیط بخ 
 ....د ومالی ...یی پاد 

جنیره 
 سرگردانی

 اقتصادی 313

مهاجرت 
ر ستاییان از 
ر ستا به شهر 

شدن   فدا
 اقتصاد

1 

آقای دهترد دس  از سر مادر من : گف  هستی
 .شود سرایتان هم می ی  نفر از ورم. بردارید

چند صباوی بگذار معنی زندگی را : مردان خندید
 .بفهمد

 هنید  واضرید با مادرم ازد اج
بیاید  زنی  من اگر از زنی خوشم ها می چه ورف

من از خیلی . هنم ا  ازد اجندارد هه وتماً با  لن می
سرا  د پس به قول تو ورمآید می ها خوشم زن

 .... بدهم لتشکی

جنیره 
 سرگردانی

 سیاسی 141
فساد طبقه 

 واهم

7 

ی پایین آمدندد از راهر های های بسیار از  پله
را ر ی  هستی آ تمشی ااتدر . تویی گذشتندتودر

سرباز به ا  : مردی سا اهی دادزد. ختی خوابانیدندت
. اش را ببر هتو هم هاردت را تینهن   سین. نهتجا ز

 ....هشید اما زد   فریاد ینه جیغهستی به دستور سک

ساربان 
 سرگردان

 سیاسی 33
 جود دستگاه 

 مخوف
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های  های مفهوم انقالب اسالمی در رمان ای مطالب برحسب ابعاد و مؤلفهتحلیل محتو .2ادامه جدول 

 ساربان سرگردانو  جزیره سرگردانی

ف
دی

ر
 

 نام کتاب (بند)پاراگراف
اره شم

 صفحه
 مؤلفه بعد

3 

های درسی گذاش       ر ی جن هدس دمرد
خوانید   ها چیس  هه شما می این در : رسیدپ

اش د ره دایناسورها   عصر یخبندان   هنر  همه
از د ران نوزایی ... د ر  باستان   هنر هند   خا ر

آیا هشور ما در این د ره نوزایی . اید جلوترنیامده
 یی نیس  نیس   آیا د ران طال

ما وتی . نه هه نیس : از زبان هستی دررف 
بر دد دیگر  ای بسازیم هه راه توانیم سه چرخه نمی

 .... سازند فضایی میهشورها سفینه 

ساربان 
 سرگردان

 اقتصادی 11

 ابستگی به 
دیگر هشورها 
   ادرات هاال 
 از آن هشورها

1 

 هستی بلند شد   گف  د  در آن هنگام

تم هیچد از سیاس  هم بی هه نیسانقال»
دالری چه    این دهتر چندمیلیون... آ رم  رنمیدسر
موقع ورفش  ههرد   چه ب موقع ضبط را خاموش هب

هند هه در  والی فرخندهخواس  به  می. را برید
هم همین را  سلیم دار اس ؛ د ریشهمذهب دایران
  ! های مردم آری توده! ونب توده نه: گف  می
 .«اند یهای مردم مذهب توده

ساربان 
 سرگردان

 فرهنگی 71

عدم توجه به 
نقش ساختار 
 مذهبی جامعه

33 

 :گف  سلیمر  به  مرتضیهایشان  در ادامه صحب 

وکوم  بد ن سرنینه  وتی ی  ر ز ددر این رژیم
همچنین بد ن تطبیق رژیم با  ندارد؛   شالآ امکان

 .امرریالیسم انگلیس یا نئوهلنیالیسم آمریکا

ساربان 
 دانسرگر

 سیاسی 71

تکیه بر 
های  قدرت

 بیگانه

33 

قوآ زن   مرد در قرآن هریم ود د همه و... 
داد    شود هه ضد قرآن فتوی نمی. اس  شده تعیین
د وق طالآ   شاه هم هه ضد قرآن: گف . هرد عمل

چین   ز دی همه هها دادهد ب وضان  اطفال را به زن
این قانون آمار طالآ بعد از . پاشانیدرا از هم خواهد

بعد از این قانوند ایران از نظر تعداد طالآ  باالرفته؛
 .چهارمین هشور جهان شده د  پاشیدگی خانوادگی

ساربان 
 سرگردان

 فرهنگی 31
نقض آشکار 
 قوانین اسالم
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های  های مفهوم انقالب اسالمی در رمان ای مطالب برحسب ابعاد و مؤلفهتحلیل محتو .2ادامه جدول 

 ساربان سرگردانو  انیجزیره سرگرد

ف
دی

ر
 

 نام کتاب (بند)پاراگراف
شماره 
 صفحه

 مؤلفه بعد

31 

 :در ادمه گف  هستی

اما چرا باید به استعمار  ایم؛ خوب ما استعمارشده
های مردم  د تودهاستعمارگران باشیم  داده تن

هشورهای جهان سوم را در فقر   جهل 
ن دارند تا بتوانند خوب بچایندشان؛ میا می نگه
د وایل های مردم   ر شنفکران هم دیواری بلند توده

مانند شاه ایران بیشترشان ها هم  اس ؛ وکوم 
هنند   ورف  می اند   خفقان را تر ی  نشانده دس 

رسد؛ تازه بیشتر  ها نمی ر شنفکران به توده
شان را رک   راس    ترسند ورف ر شنفکران می

 .ساده بننند

ساربان 
 سرگردان

 یاجتماع 371

برقراری 
خفقان   نبود 

های  یآزاد
فردی   
 اجتماعی

31 

 :استاد در ادامه گف 

شودد  ای به نف  نمی های ما وتی اشاره در دانشکده
تنها در آبادان . نف  هه شاهرم اقتصاد ایران اس 

( مترجم)ی  دانشکده داریم هه دیلماج 
دیلماج برای مستشاران خارجی هه هندد  می تربی 

از استخراج   پاالیش   دچرخانند یصنع  ما را م
این . هنند می یعنی نف  ما را غارتفر ش آن 

مسد طالد آهند . مملک  ر ی گن  خوابیده
انه سفاما متأ...    ا رانیومد فیر زهد فرشد خا یار

 .اند شده داشته مردمش زیر خط فقر   جهل نگاه

ساربان 
 سرگردان

 اقتصادی 141
فقرطبقات 
 عظیم جامعه

34 

 :مانیی استاد صدا

هوی   ی د هیچ سازند  این بناها چیس  هه می
گرف  اما با تکیه  شود از غرب الهام می. ایرانی ندارد

هوبیسم    .های اسالمی خودمان بر پشتوانه سن 
 د نسوررئالیسم چه ربطی به نقاشی ما دار

ساربان 
 سرگردان

 فرهنگی 144

توجه به نقش 
ساختار 

 مذهبی جامعه

 دهنویسن: منبع
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و  جزیره سرگردانیهای  حسب ابعاد مفهوم انقالب اسالمی در رمانتوزیع فراوانی مطالب بر. 3جدول 

 ساربان سرگردان

 درصد تعداد ابعاد ردیف

 7/13 3 فرهنگی 3

 7/13 3 سیاسی 1

 4/13 1 اقتصادی 1

 3/7 3 اجتماعی 4

 

 
34 3/333 

 نویسنده: منبع

  

 جزیره سرگردانیهای  مفهوم انقالب اسالمی در رمانهای  حسب مؤلفهع فراوانی مطالب برتوزی .4جدول 

 ساربان سرگردانو 

 ردیف ها مؤلفه تعداد درصد

 3  جود دستگاه مخوف سا اک 3 3/7

 1 رفتن اعتبار سیاسی رژیم ازدس  3 3/7

 1 هات هاالهای مصرفی    ابستگی به آن ادرا 3 3/7

 4 معهعدم توجه به ساختار مذهبی جا 1 4/13

 3 های فردی   اجتماعی سلب آزادی 3 3/7

 1 اوترامی به اماهن   افراد مذهبی نقض آشکار قوانین اسالم   بی 3 3/7

 7 قدرت وول محور شاه خودهامه   مستبد 3 3/7

 3 فقر عظیم طبقات جامعه 3 3/7

 1 فساد طبقه واهم 3 3/7

 33 ن اقتصادشدمهاجرت ر ستاییان از ر ستا به شهر   فدا 3 3/7

 33 خواهی ایدئولوژی تشیع از نظر ماهی  ضدظلم   عدال  توجه به 3 3/7

 31 های بیگانه تکیه بر قدرت 3 3/7

3/333 34 

 نویسنده: منبع
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سراربان     جزیرره سررگردانی  جلردی  شرودد در رمران د    مری  مشراهده  1هه در جد ل طور همان

میرنان  بیشرترین   د(7/13)عبرارت   پرن  برا   یر  رد بعد سیاسی   فرهنگی انقالب اسرالمید ه سرگردان

در مرتبره بعردی   ( 4/13)سه مطلب بعد اقتصادی با  داز آن پساند    داده بازنمایی را به خود اختصاص

گف  هره در رمران    توان اس ؛ بنابراین می پسین قرارگرفتهمطلب در رده  ی بعد اجتماعی با  قراردارد؛

 ی بعرد  اسرا  مفهروم انقرالب اسرالمید بیشرتر ر     بر ردانساربان سرگ   جزیره سرگردانیجلدی د 

مان   در پایان به خواننرده  چه در طول خواندن ررسد آن نظرمی به. اس    سیاسی آن تأهیدشده فرهنگی

 .اند مسائل سیاسی   فرهنگی بوده د قو  انقالب دلیلشودد این اس  هه  القامی

 گیرینتیجه

هرای اسر  هره هرچنرد در ایرران       بررسری تراریخد از ر ش   ان داستانی   استفاده از رمان بررای بی

شرمار   یابی به ر ای  خود مردم درگیر در آن د ره به های دس  ترین راه د اما یکی از مهماس  سابقه هم

مفهروم  .اسر   در آن برهره زمرانی    تفسیر تولید شرده  خوانی   باز در وقیق  ادبیات داستانی باز.ر د می

جلردی جنیرره سررگردانی   سراربان سررگردان برا توجره بره پیرنرگ           انقالب اسرالمی در رمران د   

هرچند هه  اس  بعد فرهنگی   سیاسی آن تاهید شدههای آنها بیشتر بر  پردازی ها   شخصی  شخصی 

ها   آرمانهای انقالبید در بعد سیاسید اجتمراعید فرهنگری   اقتصرادی      ارزشسعی نویسنده در انتقال 

  در نمرود فقررد خفقراند  ابسرتگی بره بیگانگراند        اسر   آمین بوده موفقی انقالب اسالمی تا ود دی 

اسر  امرا در نگراه     توجهی به قوانین اسالم   غیره در سراسر داستان تصا یر زیبایی برجای گذاشته بی

بعرد سیاسری   فرهنگری انقرالب اسرالمی در      . خرورد  نخس  اثر چندانی از بعد سیاسی به چشم نمی

درهرل  .اس  بیشترین مینان بازنمایی را به خود اختصاص داده( جد ل)ن  عبارت سراسر رمان فقط با پ

 .اس  توان گف  این د  رمان بیان سرگردانی سیاسی   عمومی جامعه می

 منابع

 منابع فارسی -4

 د«شناسی در ایرران  ادبیات داستانی   سرنوش  جامعه»؛ (3131)پرستش شهرام تقی    آزاد ارمکید 

 .د خرداد11ش  ؛ینامه ع وم اجتماع
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  سم : تهران ؛ ترجمه مرتضی هتبی؛شناسی ادبیات جامعه ؛(3174)اسکارپی د ر بر. 

 ؛ درآمدی بر ادبیات داسرتانی سرا ا  سیرر  ی انقرسب اسرسمی      ؛(3131)اید فرید ن  اهبری شلدره

 .مرهن اسناد انقالب اسالمی: تهران

  امیر هبیر: تهران ؛ان اقعیت اجتماعی   جهان داست ؛(3133)ایرانیاند جمشید. 

  دانشگاه تهران :تهران ؛انقسب   بسیج سیاسی ؛(3137)بشیریهد وسین. 

  انتشرارات  : تهرران  ؛ ترجمره هوشرنگ نرایبی؛   نحوه انجام تحقیقات اجتمراعی  ؛(3177)بیکرد ترز ال

 .ر ش

  ت دانشگاه انتشارا: تهران زاد؛ ؛ ترجمه علی مرشدیها جتماعی   انقسبع وم ا ؛(3133)تیلورد استن

 شاهد

  هشکده امام خمینی   پژ: زاد؛ تهران ؛ ترجمه علی مرشدیا  بسیج تا انقسب ؛(3133)تیلید چارلن 

 .انقالب اسالمی

  معارف: ؛ قمانقسب اسسمی   چرایی   چگونگی رخداد آن ؛(3113)جمعی از نویسندگان. 

 سژ هشرنامه  گرایی در سیاس د  معنوی : و   انقالب اسالمی ایرانفوه ؛(3177) خرمشادد محمدباقر

 .114تا  131د ص 3ش  ؛متین

  خوارزمی: تهران ؛جزیره سرگردانی ؛(3171)دانشورد سیمین. 

 ---------- (3133)خوارزمی: تهران ؛ساربان سرگردان ؛. 

  امیر هبیر: تهران خسر  اسدی؛ترجمه  ؛ر ش های ع وم اجتماعی ؛(3111)د  رژهد موریس. 

 ؛ ترجمه مهدخ  بر جرردی  کاربرد تح یل محتوای کمی در تحقیق ؛(3133) رایفد دانیل   دیگران

 .سر ش: تهران علوی؛

  مرهن اسناد انقالب اسالمی: د تهران1ج  ؛نهضت امام خمینی ؛(3173)ر وانید سید ومید.  

  سخن :؛ ترجمه نسرین پر ینی؛ تهرانشناسی ادبیات داستانی جامعه ؛(3131)زرافاد میشل. 
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 پژ هشرگاه علروم انسرانی       :؛ تهرران های تحقیق در ع وم اجتماعی ر ش ؛(3171)قر سار خانید با

 . مطالعات فرهنگی

  معا ن  امرور  : قم ؛(مجموعه مقاالت)رهیافت نظری بر انقسب اسسمی  ؛(3177)فراتید عبدالوهاب

 .اساتید   در   معارف اسالمی

  پژ هشرکده  : تهرران  زاد؛ مه علی مرشدیترج ؛؟دکننمی ها شورشچرا انسان ؛(3177)گرد تد رابرت

 .  مطالعات راهبردی

  تهران ثالثی؛. ؛ ترجمه مسامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی ؛(3173)هانتینگتوند ساموئل :

 .علم

  تهران ؛ ترجمه نادر ساالرزاده امیری؛تح یل محتوا در ع وم اجتماعی   انسانی ؛(3171)هولستید ال :

 . مه طباطباییانتشارات دانشگاه عال
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Abstract 
This papers describes the role of literature in representation of Islamic movements. 

Two novels of Wandering Island and Wandering Cameleer written by Simin 

Daneshvar and Representation of Islamic Revolution in them were reviewed. The 

main question is that how Islamic revolution values are represented. This survey had 

been conducted by content qualitative analysis and categorization of Islamic 

revolution values. Findings show that political and cultural dimensions of Islamic 

revolution had the highest values of representation (35.7) and economic dimension 

was at the third place(21.4). Therefore it could be stated that in two novels of 

Wandering Island and Cameleer the emphasis was on political and cultural 

dimensions. Disregard to religious structure of society (21.4) was focused more than 

the others. 
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