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 «جزیرة سرگردانی»رمان  سه تفسیر از

  1دکتر ابراهیم رنجبر

   چکیده

دو لایه دارد: روای  و رمزی.  و استزبان فارس  تعلیم   رمانترین هنرمندانه جزیرة سرررردان رمان 

داری در هم آینه ،کارکرد نویسرررندر در این ا رایم. نرارزیر از هر دو لرایه کمگ ررفته ،در این مقرالره

های فلسف  و ذوق  و هم خلق جهان  نو با قوانین و امکانات خاص رذررار تاریخ، هم تبیین دیدرار

. استرمان و تاریر  و هنری نویسرندر در این . هدف این مقاله اسرتررا  و تعبیر آرای للم  اسرت

 و جزیرة سرررررردان اقل دو نتیجه دارد: یک  تعیین ارزش و جایگار للم  و هنری این بررسررر   د

. روش کار نارزیر بدین صرررورت ادب  موفق یگ ا ردیگری تبیین چگونگ  تعامل واقعیات و هنر در 

از کارکرد  وادث و ها، از اقوا  راوی و شررییتکه آرای نویسرندر را از اقوا  و ا وا   اسرت بودر

 ودرهای متنوع بوادث مستلزم تاویلایم. تبیین ا وا  و کارکرد  ها اسرتررا  یا اسرتنباک کردرصرننه

ایم اما جهت رلایت اختیار نتوانسته ؛استرمان ها قراین متعدد مندر  در ویل. مسرتمسرگ ت اسرت

 قراین را ذکر کنیم. 

 .تفسیر، زیرة سررردان ج: دانشور، هاکلید واژه
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  مقدمه -1

 ازبه لرصررۀ داوری در باب باورهای دین  و فرهنگ  و رفتارهای اجتمال  وارد شرردر، از زمان  که  رمانداسررتان و 

 آنارکرد که از ک استمتنول   انتظارات ،یک  از  مرات این تنوع. یافته استزیادی تنوع   یث موضروع و ممرمون

با نظریات و مکاتب فکری و ادب  و هنری متعددی هماهنگ شرردر و از  هیجدر نت. اسررت اد شرردردر افکار مردم ایج

رد. تنلیل و تفسررریر ک های مرتلف بررسررر ،توان از دیدراررا م  رمانیگ  جهتبدین. پذیرفته اسرررت ت  یر هاآن

توان یز م را ن جزیرة سررررردان  رمان. اسررتر و تعامل ا ر هنری با نظریات ادب   ّو ت  ت  یربرآیند  هادرارید معمولاً

را  هاراردیداین . یماکردربررسرر   دیدرار ادب سرره را از  رماندر این مقاله این کرد. تنلیل و تفسرریر از چند دیدرار 

   :کنیمتمام معرف  م  اختیاربه

 آ ار ادب تعهد در لزوم   اصرررل از آنادب   هاینگرشیک  از رئالیسرررم و  یک  از مکراتب ادب  رای ْ -8-8  

همیشرره  رمان»از نظر پینگو (، 818: 8913ک. نجف ، )ر داندمتعهد را مردود م ادبیات غیرسرریمون دوبوار  مثلاً، اسررت

داشررتن نویس مانند نگار رمانکار » ا اسررتاند( و از نظر 93: 8913)نجف ، « بازتاب  از یگ وضررا اجتمال  مشررر 

رمان » دیگرلبارتبه. اسررتریر  تا تاواقعی مظهر رمانیعن   ،(93: 8939للوم ، ) «در رذررار تاریخ اسررت آینه

در این دیدرار واقعیات در قاب آینۀ  (21: 8913، همکاران)لا  و « .از تجربیات انسرران اسررت واقا مطابقرزارشرر ... 

 (24 :8913، )کالر« ندکت م صدا و پیوسته به درون واقعیت نشداسرتان ب »دهند چنان که داسرتان خود را نشران م 

رمان  نارزیر و 8(82: 8918چ، )لوکا« آوردصررننه م  شرران به روی... در تمامیت پویا و لین انسرران و جامعه را»و 

 بیانبرای  :کهپرسررم مقدر  اینپاسررخ  آنگار .8تفاوت در صررورتبا  ریردرا به لهدر م  از رسررالت تاریخبرشرر  

ت ترین شررکل فعالیلال » هنر للاور بر ایجاد التذاذْ که اسررتاین  ،ندشررومتوسررل م  رمانبه واقعیات تاریر  چرا 

که  توان رفتم با این اوصرراف . برشرردو اهمیت م  دوامو به منتوا  (40و  83: 8911)ریچاردز، « اسررتارتباط  

های زندر  اجتمال  یک  از پدیدرجزوی از جهان واقع  و چیزی خار  از جهان یا فراتر از آن نیسرررت بلکه رمان 

   .است

از  نظرانبصررا  برخ  از ،دانندآینه در برابر واقعیات م  ۀمنزلبههای  که ا ر ادب  را در مقابل رئالیسررت -8-4  

لکه بنویسررد، نویسررندر برای قیرره رفتن یا شررر  دادن نم »از نظر کایوا  مثلاً رسررالت دیگری انتظار دارند،رمان 

برره ( 32: 8913)رک. نجف ، « قوة تفکر را بره جنبم آورد. و خود چیزی بر جهران بیفزایرد برا خلق ا ر خواهرد م

قابل با نیسررت بلکه واقعیت  اسررت در ت... بررردان واقعیتلکس ... یاداسررتان آینۀ تمام نمای زندر »رلشرریری التقاد 
                                                           

1. form 
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 آن منطبقوان بر واقعیت نویسرررندة زمان تکنار واقعیت که آن را نم مرلوق  اسرررت در رمان هر .. .عیت موجودواق

« .و فزون  اسررت کآیین سرراخته و پرداخته ب دنیای  اسررت ب .عینه باز شررناخت..ت و یا  ت  زمانۀ او را در آن بسرراخ

 نطق وی برای ت یید این نظر خود دلایل م (213 -219و  480 ک. صنیز ر، 488و  202-8/204: 8910)رلشرریری، 

 جا(.همانکند )از ماهیت داستان اقامه م 

یعن  این مفهوم را که ا ر ادب  باید کار آینه را انجام  ،دکشررلیسررم را به چالم م رئامعروف مفهوم  نگرشْاین   

رئالیسررم  با مفهوم نوین متولد  آنگارواقعیات لیررر و منین نویسررندر را در اذهان مراطبان بازسررازی کند. دهد و 

در سررطن  رسررتردر به مفهوم وفاداری به » خودیک  از مفاهیم در قرن بیسررتم، رئالیسررم در  کهنیاشررود کما م 

در شرر توان خوانندر را متقالد کرد که تجربۀ مطر م  بدین معن  که به توسررن هنر ؛رفته اسررته کار ب واقعیت روان 

لالم روان  به لالم  به لناظ برتری دادن (12: 8913، همکاران)لا  و « .... اسرررتدر یرگ ا ر ادب  واجرد واقعیرت

 لتقادابره رغم للاقۀ فراوان به واقعیت، از رئالیسرررم در معن  رونوشرررت واقعیت بیرون  بیزار بود. به » فلوبر ،واقع 

ندر آفرینندة نویس... در  قیقت دهدرادی انجام م اِنویسرندر غیر ... رئالیسرم صررفاً فرایند  بت واقعیت نیسرت کهوی

نویس خالق دنیای  جدید است و رمان... فعا  داردنویسرندر ماهیت   کنیم و این مرلوقِدنیای  اسرت که مشراهدر م 

   (802و  99 -92 :همان« ).ندزمقررات آن را رقم م 

. زیر مجمولۀ آنی در مقابل جهان دانسررت نه اپدیدررا  رماند که چرا باید شررومطر  م  سررلا این جا در این 

این است که رو   رمانای هنر و خیروصراً هیک  از رسرالتدر رسرالت هنر باید جسرت. را این پرسرم  جواب

ه های سادر شدر و تقلیل یافتمسائل هست  در کلیشه» زمان  که. را نشران دهد  رمانای آهزمان را تعال  برشرد و رار

ها را رسترش دهد و نامکشوف خواهد هسرت  رام  رمان ،ندشروبرای ارضرای نیازهای پسرت همگان  لرضره م 

 (414: 8919سید سین ،  .، نیز رک92: 8910)کوندرا، « .دکنکشف 

نویسررندر خود این اسررت که وجود  ،شرروداین نگرش نوشررته م  نمای  رمان  که به ت  ّر ازاز دلایل واقا یک 

ای که به تعال  هنر و  یات معنوی بیم از  یات مادی اهمیت نویسرررندر دنیای آرمان واقعیت  انکرارناپذیر اسرررت. 

د بای ،کندصررورت رمان تجل  م که به نویسررندر آرمان   . لذا دنیایتر از واقعیات  یات مادی اوسررتمهم ،دهدم 

 ،کند  م رفمهمتر از دیگر واقعیات مربوک به  یات مادی او تلق  شررود. پس رمان  که دنیای آرمان  نویسررندر را مع

   است.نوشته آنهارا برای رد  رمانکه نویسندر  ستدر مقابل دیگر واقعیات خود واقعیت  مهم 

 قابل آن و نه لمرررویبینابین قرار دارد؛ یعن  نه در م ، در جایگاردر تعامل با جهان رمان از دیردرراه  دیگر، -8-9 

ا برمان کارکرد در این نگرش ا. هجهان و کشف نامکشوف ناسرسرت برای اسرتنایوسریلهلادی از آن اسرت بلکه 
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 رمان.. .آوردم پایین  تجرب للم جهان را تا  د موضررول  سررادر برای کاوش » .اسررتکارکرد للم و تاریخ متفاوت 

 هسررت رمان کند... مورخ رویدادها را نقل م ... کندم های متفاوت هسررت  را... کشررف جنبه به شرریوة خاص خود...

ن چه انسان بتواند آهسرت  لرصۀ امکانات بشری است؛ هر یسرت.ن ،رچه روی دادکاود نه واقعیت را. هسرت  آنم ا ر

نویسران نقشرۀ هسرت  را با کشف این یا آن امکان رمانهر چه انسران قادر به واقعیت برشریدن به آن باشرد.  شرود؛

   .(800و  24و  20: 8910)کوندرا،  4«کنندبشری ترسیم م 

و رذایل  داشتن ای باید این باشرد که فمایل را دوستاز نظر دیدرو هدف هر نویسرندر»چنین رسرالت   کم  به

نویس با رماناز این رو  ؛(98: 8913. لرا  و همکاران، ، نیز رک14: 8994)زرین کوب، « را نراپسرررنرد جلور دهرد

ها و رمانهای انسررران، جهان  از آها و اسرررتعدادشرررناخت مسرررائل مهم زندر  و در لین  ا  با آراه  از توانای 

 تهیه ایفرمول  برای آیندری آن دلوت کردر، ها را به سررروهرای والا را لرضررره و به زبان سرررا رانۀ هنر د ارزش

ها به کار ررفتن نیروی تریل و در رماناین دسته از هنری ین ویژر  ترمهم. اسرتکه دایم در  ا  نو شردن  کندم 

اص قابل خ در فمرراهایکه منا  لقل نیسررتند و آمیرتن واقعیات با تریلات خاص اسررت؛ تریلات  که در لین  ا 

   اند.های فلسف یه برداشتکنند و شبند، دردهای بزرر  را مطر  م ات ویل

هم  مانرکه  داقل از این سه نگرش بهرر ررفته شود، زیرا این  استلازم ، جزیرة سرررردان رمان برای تفسریر 

لاق تهذیب اخبرای  همسرراختن لالم  نو )رسررترش لشررق و زیبای ( و  برای هم ،داری در رذررار تاریخبرای آینه

 مشررر  را دیدرارهر سرره  کارکرددر بنث اصررل  این نوشررته، به اختیررار تمام . اسررتطرا   شرردر و ارائۀ الگو

 یم.اکردر

 بیان مساله

ارب تجو  نویسررندر های که دانشررور در آخرین سررا  اسررتله اله یافتن پاسررر  مسررتند به این مسرر هدف این مق

جزیرة  رمانشرررمرد و این رونه نظریات در را معتبر م  نویسررر رمانمربوک به  هایدیدراریرگ از کرداماش هنری

از یگ نویسررندة باتجربه و  ،نویسرر رمان که در روش اینآن، و در کنار  نداچگونه جامۀ لمل پوشرریدر سررررردان 

 آموخت. توان چه م جهان و مطلا از فرهنگ و تاریخ ایران،  نویس رمانواقف به اصو  
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 تحقیق  ةپیشین

 رماناین  صورتاسرت. با این وصف جا دادر «های مسرتندرونهداسرتان» را در زمرة رماناین ( 8914میرصرادق  )

شمارر  اردیدربدین ترتیب میرداق  از  اسرت. مسرتندهای رمان تر ازتر و منتوای آن بسریار غن هنرمندانهبسریار 

دید از  ،«پویم خلاقانۀ دانشررور در نوآوری»ضررمن سررتایم ( 8914پایندر )یگ اسررت که ذکر آن رذشررت. 

 رز خیا  ودانشور میک  از نکات اصرل  سرن وی این است که . اسرتکردربررسر   را رماناین  یسرمپسرامدرن

 .  که ذکر آن رذشت است سوم نگرش مظهری ازرمان است. بدین ترتیب این هم ریرتهواقعیت را در

قابل رمان را که از این « د در اصرررلا  جامعهجایگار التقا»و « لدم قطعیت»(، نظریرات الف8918) سررررشرررار،

ت ، در مورد واقعیمجلس نقداست. للاور بر این در یگ مردود دانسرتهآرای نویسرندر را اسرتنباک اسرت، نقد کردر و 

جای بنث مربوک به ارزش ها در همۀ ایناما  اسررتدر بنث کر ،رمان یا  و دین و مذهب و سرریاسررت در اینو خ

 (.99-20: 8911است )زرشناس، خال  رمان رئالیست  

 و بررسی بحث -2

برخ   با ،رونارونو جزئیات  در کنار ممررامین رماناین در جنبۀ آینگ  جزیرة سررررردان  در برابر واقعیات:  -4-8

ما از ا یمامواجهنویسرررندر فلسرررف  و للم  و با دیدرار هنری آرای و اجتمال  ایران و جهان، با تاریر   تاعیقاواز 

. ردازیمپنظر کردر، به مرتیری از انعکاس واقعیات تاریر  و اجتمال  م شرر  آرای فلسرف  و للم  وی صررف

 هاینگریسته و از بریدر 8923-8944های شرمسر  ایستادر و به جامعۀ ایران در بین سا  یرتدانشرور در دهۀ شر

 برخ  از رسررتگاری بشرر.  ِرمانانداز آبا چشررم 9اسرتهخیال  سرراختررررجراید و تفسریرهای خود داسررتان  تاریر 

   تاریر  وی از این قرارند:  هایداوری

ررای  رنسررانس ترین تنو  بشررری اسررت. انسررانرنسررانس بزر »او از نظر داوری در باب رنسررانس:  -4-8-8

ررای  را این انسرران ،اما قدرت طلب  (98: 8910دانشررور، « )ای اسررت که بشررر به آن رسرریدرترین پدیدرتوجهجالب

دارد لیرررر انفورماتیگ را مزمزر . شرررود..بشرررر فعل  دارد هی  و پوچ م » بین  نیچهمننرف کردر و مطرابق پیم

تاب کند. بشرر فعل  در  ا  انفجار اسرت... لیرر ما لیر کافکای  است. بازتاب ناهشیار افسردر و شرییت ب م 

 .(99-94: همان« )کافکاست

های در  کومتاند. سررعادت را به روی بشررر بسررته درِها  کومتها: از نظر او داوری در مورد  کومت -4-8-4

های توتالیتر منرومیت ها را مواد مردر و ولنگاری و در رژیمانردازد و جوانالکرل و ترس از پرا م »پیران را غرب  
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ولنگاری  ، الکلیسررم ومارکسرریسررم، ارتجاع ،امپریالسرریم .(400همان:« )از آزادی فردی. روزرار تلخ و تباه  اسررت

 رتساخلاق  و باورهای دین   هایارزشزرشرت به اند که باباتلاق  برای بشرر به وجود آوردر (92 :همانجنسر  )

ورهای شکتمام کشورهای جهان سوم  ت  ». تا آن جا که دوران  بدتر از این برای انسران قابل تیرور نیسرت شردر

: هماناسررت )درد و فقرای ررسررنه کنندة ب میرررفجهان منل تنازع اغنیای  (94: همان) «.اند..زدرغرب  ایدئولوژی

ان  مثل تیتو و نهرو هم نتوانسررتند کاری رمانسررامان بشررر در سررط  جهان قهبرون رفت از وضررا ناب . برای(83-81

های آسررریب زنند.آمریکا و انگلیس به آشرررفتگ  جهان دامن م کشرررورهای  اکمان (. 41: همرانانجرام دهنرد )

اخلاق، اقتیرراد، اسررتقلا  و بندی کرد: توان در چهار  وزر دسررتهجهان را م  مورد اکمان آمریکا در  هایسرریاسررت

و ایران در  ،اسررتقلا  از بابتویتنام عیض نژادی و زوا  فرهنگ قوم ، های داخل آمریکا از تبفرهنگ. رنگین پوسررت

 :همانک. ر) 2ند. بدین ترتیب امریکا منتشررر کنندة جهل در جهان اسررتاهای فرهنگ  از امریکا آسرریب دیدر وزر

: همان« )اسررت رآمریکا نیررف جهان را بلعید»توان رفت م  .(833، 840، 889، 832-832، 892، 894، 848–883

833). 

ه پس از این کد. نشررومنسرروب م  ایرانخطر بزرر  برای اخلاق و اسررتقلا  و فرهنگ و تمدن  ها سرریانگل   

 ها ترسرراندننیرنگیه کردند. یک  از نیرنگ  مررور خود را در ایران توج با. آمدندایران  بههند را از دسررت دادند، 

و  ه اسرررتبداد  کومتبدنام   زب و توجی نتیجۀ این امر در برخ  از ا زاب ایران بود.امریکا از نفوذ کمونیسرررم 

شرریفتگ  به جار و ما  و لریان ، میرررف  فرهنگِایجاد ها در کنار غرب (. 14: همانک. ر) سررقوک میرردق بود

، کالاهای اسررتردغرب نزدیگ شرر به که در خانۀ هر ایران  کهناندهند چی صررنعت  غرب  را در ایران روا  م اکالاه

، 844، 42، 831، 899، 400 :همان) انخمردان رخ  وتوان دیرد از جملره در خرانۀ رنجور، فغرب  را بره وفور م 

د، در شرررق رژیم توتالیتر کمونیسررت  با طبا ریرجهان  که از غرب نشرر ت م  آفتِ ه(. با وجود این هم19894،8

ها با هم جنگ قدرت دارند، در مقابل، مردمان جهان با هم در ارر  کومتاما ( 400 :همان) 2انسرران سررازرار نیسررت

 9صل  و سازش هستند.

وزیر از کثرت تکرار نام میرردق، نرسررت(: 8923-8994ای از تاریخ معاصررر ایران )داوری در باب برهه -4-8-9

که تجدید  رفتتوان نم، م او انعکاس نمادین تیررراویر او در مناز  هوادار ش. 8994 های قبل ازایران در سرررا 

داشتند،  دخالت ذکر میردق و تقدیر از اقدامات او در ایام تیردی مناصرب سیاس  و تقبی  کسان  که در سقوک او

ق را ، تیررویری از میرردررور فکری خاصرر  از جوانان(نمایندة ) در اتاق شرراهین اسررت. رماناز اهداف مهم این 

تیویر میدق » :استرکشریدرا  آن (90 :8910دانشرور، و  21: الف8918سررشرار، ) ()رمز ایران هسرت  بینیم کهم 



  3                               « سررردان رةیجز»از رمان  ریسه تفس                              دوم سا  پنجار و 

 

 

... ای تاریر کنندة فریادی از خشررم و  یران  و اشرراررکنندر، منعکس... با دهان باز دسررت افراشررتۀ اشررارردر دادرار

( اما 14 :همانررا و دموکرات و لیبرا  بود )میرردق مل . اسررت (33 :همان« )یادرار قرون و الیررارای، اسررطورر

 هتجبدینردند و کمررالفرانم کره غرالبراً از الوان  کومرت پهلوی بودند، او را متهم به تبعیت از  زب تودر م 

( به سررشتگ  823 :همان« )دوران میدق که رهبر مل  ایران است» (.18 :هماندند )ها موجب سرقوک او شرغرب 

میررردق ترارهرای د  مردم ایران را به لرزر درآورد. لاقبت کاری (. »19 :همران« )ان ترا  ردی جواب دادمردم ایر

. کرد تعبیر به سررقوک  کومت پهلوی« کارسررتان»از توان م با توجه به روند داسررتان (. 12:همان« )نند کارسررتانکم 

 تاویل.به رمز و  در نهبه صرا ت آمکه نام او  استاهمیت میدق به قدری 

. این سرررن اسررترمانند دختری که یتیم ماند ماندشررناس م ل ررایران بدون رجبعد از میرردق  دانشرروراز نظر 

که با مادربزررم زندر  شررود. او کشررته م میرردق  راردر ایران( رمز ) هسررت  پدراز این رمز که  اسررتتاویل  

کشد آب ب  رردد که از چاهم و کلیدی دنبا  رسرن   یابد.ای م خود را در باغ سروخته یاؤدر لالم رشرب  ، کندم 

ان رم و شهمه ،ها که کلید داشتندها که ریسمان دستشان بود، آنآن»شرنود که: . صردای  م بگشرایدو دری بسرته را 

 .(9: )همان «رور شدند

کنند.   کایت مو همه از وابستگ  و جار طلب  و استبداد او  رفته استبه رمز و تیرری  سرن شرار ایران از   

ایران »کند که: مواجه م پهلوی پیم از ورود به متن، مراطب را با نقیمررۀ این شررعار شررار  ،جزیرة سرررردان لنوان 

(. مثل 18 :همانریرد )کمگ م « مخشررعبان ب »از « جزیرة  بات»برای ادارة اما  (892 :همان« )جزیرة  بات اسررت

 :همانخواهد )م پو  و قدرت م ناطرافیا ندمانو ( 10 :همانبه اطالت از بیگانگان متهم اسرررت )« اشهمشررریرر»

 ،سررته رمانبه اسررتناد قراین  که در  .اسررتالتنا به فرهنگ و هنر ایران  و غرق در رفار و فسررق و فجور و ب  (10

 به لقب آنکند و از قِبَل مسرررکن تهیه م ، شرررونده وارد ایران م که برای رجا  غرب  ک -توان ا مد راراژدار را م 

 .دندام  غرببرای   پایگاهرا ایران رفت شرررار،  توانم و  رمزی از او تلق  کرد -رسررردرنجور و ما  فراوان م 

از  و، هیت  و کراسرررل ، دو نمایندر رماناین هاسرررت زیرا از امریکا در تعرداد آمریکاییان در ایران بیم از انگلیسررر 

 هست. دوارد،اِرسِ، انگلستان یگ نمایندر

روشررنفکران به چند دسررته تقسرریم  94مرداد  41پس از کودتای اند. وشررنفکران نیز موضرروع توجه نویسررندرر

ین ررور شرروند. در میان ا کومت م دسررتگار دارد: رروه  جذب  رماندر این  ایای نمایندرشرروند و هر دسررتهم 

با شار  ،یاد میردقداشرتن اند، با زندر نگهکه از روشرنفکرانها مذهب مل ؛ (829بینیم )همان: م  دانشرگار هم اسرتاد

  هستکوشرد م ( که 93 الف:8918)سررشرار، ها توران اسرت نمایندة اینورزند. به ایران لشرق م  مرالفت کردر،
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از تیور این که ایران به دست امریکا  ل بدهد و (92 همان:« )مسرلمان انروشرنفکر»نماد ایران( را به سرلیم نمایندة )

انیت ها و رو ند که میان چپ کوشم مسلمان روشرنفکران میرد؛ در  الت جنون م ، اسرترو انگلیس و روس افتاد

به  اند که اختیار ایران را. مشررتاقتوانند از منافا اقتیررادی خود چشررم پوشررندنم ها ایجاد کنند. این الفتاسررلام  

زندر  آرام سررروی کنند و به های خطرناک ایران را رها م در لرصررره ،دسرررت ریرنرد اما پس از تیرررا ب ایران

ندر  به ز ضربه،نرستین  خوردناز روند اما پس خطر پیم م  د رروه  تا ها سرلیم اسرت؛ نمایندة این .خزندم 

 ها مرتم  است. . نمایندة اینندشوفدا م رروه  در مبارزة مسلنانه  ها مراد است؛رردند. نمایندة این ملادی بر

تنها  هکد کنتعبیر م  « زب بازی و رنداب روشررنفکری»ا زاب و روشررنفکران به  هایاز فعالیت هابا همۀ این

ان از غالب روشررنفکر .(892 :8910دانشررور، ) «کاررران و دهقانان بگویند که بدبرتند»کارشرران این اسررت که به 

ثر کدر اتنلیل وضرا موجود لاجزند. نمونۀ آن سرلیم است که اذلان دارد که از اوضاع ایران شناخت درست  ندارد. 

 :همان« )ی اسرت از یگ چیز واقع .  زب قلاب  اسرت. مجلس قلاب  استاهمه چیز الگوی مسرررر»امور کشرور 

893.) 

 پایان «.سرریاسرر  و  داکثر صرردور ا کام سرریاسرر  داقل دانم »ا ب شرروندم  همه سرریاسرر در چنین منیط  

« دقیا مر  یا می»د: نویس  با خون خود م ند. جواناشبانهای ب جوانان مثل بررسریاسرت جز سرررردان  نیست. 

ود، پس از مدت  از مارکسرریسررم منهای لنین، ررور چ  شرریا هوادار جبهۀ مل  م  پان ایرانیسررتروزی دیگری و 

های رسررد که مردم به هی  یگ از ررورلاخرر زمان  م اآورد و بخلق به ترتیب، سررر درم مسررتقل، ررور فداییان 

(. 892، 23، 443، 888، 839، 821 ،834-830 :همانک. ر)کنند سرریاسرر  و ا زاب التماد نم  هایفکری و جریان

« دوشرروازر نزدیگ نم زند و هررز به درایران مانند توپ  سررررردان در میدان  اسررت که هر کس لگدی به آن م »

 .(829 :همان« )کاش ما را به اسارت ببرند به سرزمین دیگری»کنند که تودة مردم آرزو م  .(420 :همان)

و  دین  یآورند. الگوی روشررنفکرروی م  مردربه روشررنفکران  ،زندر نومیدی از روشررنفکرانِپس از  جوانان 

 افکار خلیل ملک  ت  یر. 3جویندا مد م و مهدویت انقلاب  را در آ ار آ  اسلام رررری بازرشرت به اصرالت ایران ادن

به  شریعت  .میا به( 29: 8911)زرشناس، « شروددیدر م  رماندانشرور در این  ا مد وبر آ »نه تنها برجوانان بلکه 

و  99 :8910دانشررور، )اند دم  «در  معاصرررزمهدویت انقلاب  را رار رهای  از شرریطان»اسررت، زندر  رمانظاهر در 

و  ندها همۀ آرای نویسندر نیستالبته این .(28: ب8918و سررشرار،  492، 492 ،482 ،892، 899، 894و  899و  894

 ر از چارچوب این مقاله است. تای مبسوکمستلزم نوشتهر همه ذک
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اجتمال  نه تنها ، از اوضاع و مسائل اسرتربرهۀ مذکور را آمادة انقلاب نشران داد دانشرور در لین  ا  که ایرانِ

 ازیاسررباب بدر سرریاسررت  ت  یر، فقدان بهداشررت :اسررترها اشررارر کردآن برخ  ازبلکه تعمداً به چشررم نپوشرریدر 

نگیز پیران، اهمیت اهای لموم ، زندر  رقتدر  مام بچره برای ردای ، پسرررند کردن دخترکودکران، کرایره دادن 

بدیل تغرب ،  زنِبا ایران  ازدوا  صرررا ب منیررربان ، مردم به همدیگر زنان، مزا مت تلفن فوق العرادة لباس برای 

ایران  با غرب  در تهران، افزایم نامعقو  جمعیت در تهران، وضررا  ی، آمیرتگ  معمارشرردن لمل التقادی به شررعار

مواد مردر،  آباد، شیوعلب  ساکنان آور تن پن  مسافر در یگ تاکس ، وضا رقتهای تهران، نشرسرنابسرامان خیابان

شد دزدی مدیران اربه جای ضروابن در امور اداری و اقتیرادی، ،  اکمیت روابن اکثر طبقات، شریوع رباخواریفقر 

مناصرب با روابن خانوادر ، وضرا نامطلوب للم و خیروصاً للم پزشک ، بریدر شدن  جامعه، روا  رشرور، توزیا

مردم  امنطاک ادب و هنر، سرلطۀ سانسور بر انتشارات، فقدان آزادی اندیشه، ها از فرهنگ مل ، انناسرتادان دانشرگار

های های طبقات  ننگین، سلطۀ  روت بر ارزشها، فاصلهسرایۀ سراواک بر سر دانشگار سرنگین از شرلل مطلوبشران، 

 زدر میرف اجتمال ، وقوع اقتیراد به لنوان ملاک ازدوا ، شریوع اسراف در زندر  اشراف   اکمان، وقوع فقر و

انقلاب،  روشررنفکران بر آمادر  مردم برای ت  یرجنگ در کانون توجه انقلابیان، بازی با  یوانات به سرربگ غربیان، و 

در زندر  ایرانیان،  لاطفهدر میان قشرررهای مرتلف جامعه، جایگار والای شررعر و  رشررد تفکر اسررتعمار سررتیزی

ان به بساک ، للاقۀ ایرانیتربت اموات بسراک شالرانه بررسرتردن مدیگر، ایرانیان به هآرای  ایرانیان، لیدی دادن رسرفر

 :8910، دانشررور) ندا  یافتهبه تعمد جایگار خاصرر رمانکاری کارمندان و مسررائل  از این قبیل در این کمخوان ، پردر

28 ،892-899 ،824-829 ،442 ،81 ،804 ،802 ،42 ،842 ،840 ،12 ،3 ،834 ،99 ،490 ،34 ،489، 449 ،489 ،

891 ،881 ،22 ،482 ،22 ،831 ،3 ،428 ،823، 822 ،822 ،820 ،423 ،93 ،49 ،34 ،811 ،28-24 ،833 ،489-

482 ،42 ،893 ،832 ،80 ،88 ،41 ،2 ،821 ،49 ،42 ،92 ،883 ،809-803 ،22 ،31 ،830 ،814 ،822 ،801-803 ،

823 ،92.) 

ایران  .؛ ایران مت  ر از غربسنت توان در دو منور جسرت: ایران نگار نویسرندر به مسرائل اجتمال  ایران را م   

زندر   های مل  و  واش  انسان  آن وهای آن جشنل خاص خود را دارد. از جملۀ ارزشها و مسرائسرنت  ارزش

های آن فضعهای ر مت آسرمان  اسرت. از جملۀ شرالرانۀ ناشر  از ارتباطات لاطف  و فرامنطق  با سررچشرمه

مو د. در نتیجه در نقم یگ لنازدوا  و طلاق و اسرتقلا  اقتیادی ندار زنان اختیارزیرا  ،اسرتق زنان  قو تمرییا

مردم ایران با  ،روزرار ت  یراز  .(12 و 82-82، 28، 32 :همان) دنشوسرالار ظاهر م دسرت در جامعۀ مردرل  و زیرف

و در رفتارهای اکثر قشرهای جامعه  رماناند تا جای  که این خوی را در سررتاسر تنمل برآمدرپذیری و سرتمخوی 
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ر د سنت  ایران  رادرست  های زندر ِسررچشرمهبا وجود این  توان دید.سرواد و فقیر و غن  م الم از باسرواد و ب 

سررم مدرنی»غرب  یا به سرربگ « تجدد خواه »از بتوان توان جسررت تا مهدویت انقلاب  م قرآن، لرفان اسررلام  و 

   .(98 :همانرها شد )« نگارلو

  با یعن  کسان  که با آشنای ؛یک  از خیروصریات ایران مت  ر از تمدن غرب، پیدا شردن قشرر غربزدران اسرت

های فرهنگ و تمدن غرب و ررایم به آن و همچنین با رسریدن به مناصرب سریاسر  و اجتمال  مل ر در سریاست

های این قشرررر تنولات مهم  در ایران به وقوع کنند. بر ا ر کنمکمگ م  در ایراندولرت، به تروی  فرهنگ غرب 

(، آزادی جنسررر  و 840 :همانکنند )رذاری کشرررور پیدا م رجا  غرب  جایگار مهم  در سررریاسرررت پیوندد.م 

 جایو فرهنگ میررف شرود در جما غربزدران تروی  م به مواد مردر ای سرنت  و التیاد هرفتارهای ضرد ارزش

 81، 821–823، 89، 82، 402، 849 و 3 و 421، 89-82، 831، 811، 842، 831 :همان)ریرد فرهنگ قنالت را م 

هررا این (.34و  829–822، 899–898، 12-19، 898، 20، 23، 22، 23، 32، 30، 29، 1، 844–840و 42-42 و

 اند از موارد فراوان. های نمونه

، جز خانوادة تیمورخان که متعلق به طبقۀ کاررر اسرررت، آسررریب رمانای مطر  شررردر در این هتمرام خانوادر

ر هست  پدو شوهر خود را  و لشررت ، مهرمارتوران :اسرتبیشرتر زنان آسریب و مظلومیت ، این مسرالهاند. در دیدر

ازدوا  اسیر سرادوارد  پوشمدر بیگم پاکسرتان  . لعلشروهر هرجای  دارد مادر سرلیماسرت. دسرت دادراز  خود را

خدمت در ا جز آقشررود. ننهلفت م اری ب زی فیلیپین  در خانۀ رنجور، در جایگار خدمتگ«پسرریتا»انگلیسرر  اسررت. 

شرروهر راه  ندارد. زنان  هم که شرروهر دارند، نول  بیگانگ  در میان آنان  اکم اسررت مثل لشرررت و  خانۀ مردم

 ،ایسیمین است. وی به هربهانه دردناک بازروی  تنهای  رماناین از ممرامین یک  ا، هرنجور. رذشرته از ایندومم 

، 803-802، 32–32، 28، 888، 803همان: ) کندم خود اشرررارر  فرزندیب تنهای  و به پیری و  ،برا لنن  ت  رانگیز

با وجود این زنان به جای کمگ به همدیگر به  کم یگ خیرررومت نانوشرررته، همدیگر را  .(93، 39، 898، 28، 22

زارند. جامعه نیز به تمررییا  قوق زن آکه توران و مهرمار با مزا مت تلفن  سرریمین و لشرررت را م  آزارند چنانم 

در مورد  .(898 همان:) شرررود« زن نو»ه  قوق خود را به دسرررت آورد، باید تبدیل به کزند. زن برای ایندامن م 

 توان سرن رفت.باز هم م  رمان این، در نظریات اجتمال  نویسندر

م پیوستۀ ه جزیرة سرررردان   وادث بهرمان طر  : های موجودای مجزا از واقعیتپدیدر ،جزیرة سرررردان  -4-4

و  94مرداد  41ای خیابان  مربوک به  وادث هدر آشوببنا بر قول  که پدرش -هسرت  زندر  دختری اسرت به نام

زدر که تمام آ ار  یات و امید از در کشوری طوفان -اسرت رکشرته شرد فاظت از میردق  در  ا بنا بر قو  دیگر 
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 دمبه نام ا  رمادرش با مردی ازدوا  کرد. اسررتری آن را پر کردفمرراتمام و هیاهو و تاریک   اسررت رآن نابود شررد

 .اسررت ادردرنجور تلییر نام  ای رسرریدر و به روت افسررانهل خدمت به رجا  آمریکای  در ایران، به بَقِ راراژدار که از

 رورد.پو برادرش شرراهین را م  هسررت  ،کند که در فقر و مسررکنتزندر  م  توران با مادربزر  خود به نام هسررت 

به سرریاسررت و مبارزر للیه  کومت کشرریدر ود و از لشررق او شررمراد آشررنا م جوان  به نام در دانشررگار با  هسررت 

د. در این پرورم شرود و لشق او را هم در کنار لشق مراد در د  خود شرنا م سرلیم آ شرود. از طریق مادرش بام 

 ،رهیت سررتِمِ ،کراسررل  ،میرردق ،شررریعت  ،ملک  ،جلا  ،ضررمن مطالعۀ زندر  و ا وا  هسررت ، با سرریمینرمان 

تا و چند پسرری ،بیژن ،رنجور، سرررهنگ بازنشررسررتۀ ارتمیگ  ،تیمور ،بیگملعلرادوارد، سررِ  ،مردانران، دکتر بهاری

، مرز واقعیت و خیا  را در هم رمانویم. وجود پن  شرییت او  تاریر  در این شآشنا م  رمانشرریریت فرل  

فت که این ر ار دیگر، بایداما با نگ ،قع  مواجه اسررت یا با دنیای خیال اند که با دنیای وادو خوانندر نم  اسررتهریرت

هی  یگ از اش خود واقعیت  اسرررت که با واقعیت تاریر  مبادله و تعامل دارد. ل ای خیهابرا شرررریررریت رمران

 های واقع اررچه وجود نمونه زای تاریر  ندارداِمابِ -غیر از آن پن  شررریرریت تاریر  -ای خیال  هشررریرریت

 واقع  و تاریر  نیست. رمان ها و  وادث هی  یگ از شرییت دیگرلبارتبه .توان انکار کردمشابه را نم 

های این رمان در پ  ساختن دنیای  هستند که نه تنها مسائل و مشکلات جهان واقع  را ندارد، بلکه شرریریت   

رخ  از نافذ در ب قوّة زیباشررناسرر  ،یک  از این لناصررر مثلاًکند، لناصررری دارد که به آرامم و تعال  انسرران کمگ م 

ب منبو جهتبدینالگوی کشف و ستایم زیبای  و رررر ایران « زن نو»رررر نمونۀ   هست. اسرت آنهای شرریریت

« عال جهان مت»شود. برای کشف زیبای  که از زندر  درررون م  هسرت  . با افزایم امثا اسرتدوسرت و دشرمن 

های لازم اسرت، نه آزمایشگار تجارب لال ( نه 93 مان:هکند )م « رام و آرام»و زندر  را وسریا و انسران را  اسرت

ای مظهر بزر  بلکه ذوق سررلیم لازم اسررت تا انسرران را از شرررهای موجود نجات دهد. در نگار متفاوت، هر پدیدر

با این همه  .(23)همان: « کشررند تا یگ رل دربیایدها نیسررت چقدر انتظار م هی  کس به فکر بر »جما  اسررت: 

ها با مناسبات سا  هسرت  مثلاً ،غلبه داردلقلان  ، ذوق بر منطق رماناین دنیای در  1ها سرنر آمیز اسرت.زیبای  رل

چنان شیفتۀ چشمان سرلیم  داند اما پس از دیدندهد و او را مناسرب زندر  مشرترک خود م د  به مراد م  ،لقلان 

و  ررددبرد و از جهان شناخته و معقو  و روشن بر م شرود که کل مناسبات لقلان  خود را از یاد م سرا ر او م 

نطق ر که ملقلان  معاصرر مناسررباتشررود. این تنو  با هی  یگ از به جهان  ناشررناخته و برخاسررته از ذوق وارد م 

قل را بهتر از لرد. بدین ترتیب از نظر دانشررور ذوق و لاطفه زندر  اسررت، سررازراری ندا اکم اکثر جواما واقع  
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هان  توان جد و رر نه نم عاد ذوق  روان آدم  را معتبر بدان. تمدن  اضررر باید التبار لشررق و لاطفه و ابسررازدم 

 3ساخت که تمام نیازهای فلسف  و وجودی انسان در آن منفوظ و منترم باشد.

. سررتاطبیعت در وجود انسرران  یهای ماوراالتنا به جنبه رمانبرم دنیای نوین این  یک  دیگر از لناصررر تعال

کاهند، در این رمان درهای انسررران را تا رنجایم در چارچوب قوانین فیزیگ فروم  آنکه در دکارت  بر خلاف دانم 

با خواب  آغاز و مهمترین مس لۀ  ها، رؤیا اسرت. این رمانشرود. یک  از این درهای فرافیزیگ به روی بشرر باز م لالم

مسررر له، از لالم اسررراطیر و  آنیابد که کلید طلای   ل شرررود و با خواب  هم پایان م زندر  قهرمان در آن مطر  م 

ابد و یوجودی انسررران تا لالم آرمان و اسررراطیر و رؤیا رسرررترش م  شرررود؛ یعن  ظرفیتها، در آن پیدا م آرمران

خورد. جای  که قوة لقل از  ل مشرکل م  رقمهای فرامنطق  و شرالرانگ  سررنوشرتِ بدعد روان  انسران در ظرفیت

 یابد.نیروی کشف و شهود التبار م و رشاید ای را م کاود و درهای تازرهست  را م  ،ذوقة ماند، قوبازم 

کند. جهان داسررتان قوانین و نویسررندر در آن زندر  م که دنیای واقع   در کنارجهان  اسررت رمان این  ،بنابراین

سرررت. ا رماندر ند که کسررراخترار خراص خود را دارد و مرراطرب را از افکار خود جدا کردر، وارد دنیای  دیگر م 

پذیریم و در ارتباک با سرراختار آن نقد و تنلیل م  ،که هسرتندها و اخلاق آنان را چنانا و کنمه وادث و شرریریت

توان کنیم نره خرار  از آن یا در ارتباک با جهان خار . در نقد و تنلیل و تفسررریر کلیات و جزئیات داسرررتان نم م 

  که با منطق خاص استرها و  قایق هسرت  را بر داسرتان تنمیل کرد چون دنیای  کامل سراخته و پرداخته شدارزش

 مستقل از جهان است. پذیرد که این دنیا واقعیت یند و م بمراطب نقی  در آن نم 

چنان که در مقدمه از قو  میلان برای کشرررف هسرررت :  خیا ای در بین واقعیت و پدیدر جزیرة سرررررردان  -4-9

را  رمانر رتر از کار مورخ و در قلمرو کار فیلسرروف اسررت اما اتر و لمیقنویس پیچیدررمان کار  ،کوندرا نقل کردیم

ه هم واقعیات هسررت  و برهۀ جهان  اسررت ک رماننظر دانشررور  ازبین  نویسررندر بدانیم، لرصررۀ بروز آرا و جهان

به لقیدة او رابطۀ هنر و واقعیت فلسررف  انسرران. های اید در آن منعکس شررود و هم نگرشب سرراز تاریخسرررنوشررت

 لین واقعیت و برد اما اسراسرم از آب است.برار نه شرکل و نه رنگم به آب نم »مانند رابطۀ برار و آب اسرت: 

 هم زندر  است هم رسترندة آن. رمان این بنابر ؛(12: همان« )هنر

 وفهای نامکشکشف جنبههای زیسرت  بشر، سررن دانشرور در مقولۀ کشرف هسرت  و رسرترش ظرفیتملز 

 جهتبدینو لشررق للت غای  خلقت انسرران اسررت.  ،روان آدم  اسررت چون از نظر وی انسرران در کانون آفرینم

( و بشررر قهراً نیازمند 93 همان:جاذبۀ لشررق و بندر  از جانب خدا ) (92 همان:) «جهانرین درخت تررام انسرران »

است  مثل بادکنک »للم نباید رار آسرمان را به روی بشرر ببندد. بشرر باید بداند که  لذا(. 94 همان:متافیزیگ اسرت )
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به قدر ن و منین آدم  ای رواهنامکشوفپس بر هر هنرمندی اسرت که برای کشرف  .(21 همان:« )در دسرت خدا

اشارر  به اختیار تمام هاآنکه به  استهۀ انسران و هسرت  به کار بستکشرف جهان را در چند جنب وید. کوشرب وسرا

 :کنیمم 

 ف و رسرترش هست  را در ظرفیتای کشرهدانشرور یک  از جنبه های کما  در انسران:کشرف میرداق -4-9-8

 تاسوید. بر  سرب ا تمالات لقلان ، درجات کما  انسان نامندود جکما  م    ازدرجاتانسران برای رسریدن به 

 وفهم و شعور  کما  از جملهرسریدن به آن آسران نیسرت. با وجود این ممکن اسرت که کس  به درجات  از  و لملا

ه که ب اسررتمنل لرضررۀ الگوهای   رمانمقدور نباشررد و  اکثر مردمانبرسررد که رسرریدن به آن بر کردارهای نیگ 

که رسیدن به درجات فهم و  ستشررییت ه چهار رماندر این در این خیروص لذا  اند.درجات  از کما  رسریدر

خار  اسررت و بینم و کنم آنان  اک  از این  رمانهای آنان از لهدة تمام شررریرریتو کردارهای نیگ شررعور 

ست  دوهای لال  از جمله نوعلاطفۀ سالم و جاما، و کنم درست،تفکر لمیق و  ،لشقبا تواند اسرت که انسران م 

و فعالیت مفید و فداکاری زندر  را توسرعه دادر، دیگران را به سروی لشق و انسانیت و آزادر  و لدالت اجتمال  

ه ن  دارد کاوصاف و ش  . هسرت ، سریمین و تورانمان اسرتاد، هسرت  لبارتند ازشرریریت  چهارسروق دهد. این 

، کمگ به آنو لشرررق به  هسرررت مظاهر کل ها در ی کشرررف زیباقوة نافذ ها، ند. از جملۀ آنمنرومآن از دیگران 

بر مناسبات لقلان  و مناسبات  او برم خاصشرعور باطن  و ذوق تعال . اسرتو جنگ با ظلم  نولان، آزادر هم

م. با این بینیندر  سرره شررریرریت دیگر هم که نام بردیم، م ها را در زاکثر این اوصرراف و کنمکند. للم  غلبه م 

 استهای  در زندر  مقدور این که وجود چنین انسراناز  .(93 همان:) یابدرسرترش م  ها زندر اوصراف و کردار

های  پروردة قلم یگ ؛ اما این که چنین شرییتاسرتدر قلمرو واقعیت  رمانکه این  اسرتنه منا ،  اک  از این 

د نکناز این  کایت م چهار نفر، زن هستند،  آنو همچنین این که سره نفر از سرندر و متعلق به لالم هنر هسرتند، نوی

الگوی  و قید دارد استای آشرنا کند که زن تا ما را با دنیای خیال  نویسرندر اسرتمتعلق به لالم خیا   رمانکه این 

 .را معرف  کند« زن نو»

از نظر دانشررور، انسرران چندین جهان  ،رمانبه اسررتناد این های ناشررناخته در وجود انسرران: کشررف جهان -4-9-4

ها، رذارد. یک  از این جهانا را به نمایم م ه  از آنبرخوجود خود دارد که بر  سررب مقتمرریات ناشررناخته در 

ا مد راراژدار از قرار  مثلاً ،اسررتهرا در وجود رنجور و لشرررت به نمایم رذاشررت جهاناسررت. این  امکان تنو 

از  شررود. پسسررد و تبدیل به ا مد رنجور م رای م ررفتن در مسرریر خدمت به رجا  غرب ، به  روت افسررانه

، موقعیت و تمام سرروابق خود را فراموش کردر، تبعیدیان را از جزیرة سررررردان  نجات  کومتهمراه  با مرالفان 
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در  و به زن فراموش راپرسررت نیز زندر  با مردی میهن شررود. لشرررتگر م دهد و تبدیل به شررریرریت  دیم 

ت که توان پذیرفآورد. بنابراین م به زیسررت زاهدانه روی م بر ا ر  واد   کوچگ کند و سررپس اشررراف  خو م 

 انسان قابل تنو  است و باید متناسب با این ظرفیت با او تعامل کرد. 

م، بر ا ر تنوع لوالآدمیان  در وجودا است. هخته در وجود انسران تنوع شررییتیک  از آ ار وجود لوالم ناشرنا

های هی  شررریرریت  شرربیه دیگری نیسررت و  ت  راه  باهم تفاوت رمانود. در این شررها پیدا م تفاوت هویت

اوست. مراد کند. شعور او بالث تمایز فهم اسراسر  دارند. هسرت  کما  و جمال  دارد که او را از همگان متمایز م 

در  ا نیکوب با این که با سررلیم در یگ ررور و در یگ جبهه اسررت، با او تفاوت و اختلاف فکری فراوان دارد. هسررت 

به  متفاوت و نسبت رمانای همان  با تمام شرریریتاسرتادند. ادو قطب مرالفند. توران و لشررت مثل آب و آتم

در  ال  که  ؛مراد قابل مقایسه نیست ترسوی جالت مرتم  با تر اسرت. شرندیماتر و هنرمندتر و نیگهمه باکما 

ین منتمل بودن وجود چن ر اسررت.تنگند. بیژن از پدرش رنجور بسرریار جوانمردتر و آزادرجهر دو للیه اسررتبداد م 

 دهد ول  از این که هرای در برابر زندر  واقع  نشررران م را بره مثرابۀ آینه رمرانهرای  در زنردر  واقع  انسررران

های پنهان در وجود انسرران را به لالم  از لالمو در لین  ا  کند ای را نمایندر  م شررریرریت  قشررری یا طبقه

از  رمان، ارائه کننداند تا الگوی نوین  از جهان ها در یگ مجمولۀ خیال  ررد هم آمدرررذارد و همرۀ اینم نمرایم 

    شود.دور م  تلالم واقعی

  یرت و تنهای  به سیمین درماندر از  ها، هسرت : در یک  از صرننهتلییر زندر ، موجب لشرقکشرف  -4-9-9

اما در همین ا نا صرردای زنگ تلفن  یابندذوق  م ، ث در مورد لشررق از دیدرار سررهروردیبن هر دو ازرد. بپنار م 

ه د. این صرررننرردهای زندر  باز به مجلس بازم اند و بنث ررفتاریمشرررود و بنث لشرررق ناتمام م بلند م 

ست. لرصه برای لشق تنگ ا( است آن)که تلفن نمایندة واند چنین ت ویل شرود که در زندر  صرنعت  امروزی تم 

ز نظر لشرق است. ا کشرفهای هسرت ، وان اسرتدلا  کرد که یک  از وجور رسرترش و کشرف ملفولهتبنابراین م 

ترین راز آفرینم، آزاد کنندر از لشق بزر  .(93 همان:) دانشرور بهری از جلوة خدا لشرق و امید و جذابیت اسرت

( و تنها 21 همان:ن )یمَبار امانت اله ، رسررانندة انسرران به وادی اَ ،(839 همان:ا، تمرکز دهندر )هتردیدها و  قارت

ها نریرد، تشرود و برسر دو راه  قرار م وقت  که انسران در غبار تردید رم م  (.819 همان:رار خوشربرت  اسرت )

مراد و راز چشم سلیم ررفتار  سیاس رزینم سررنان  دوراه هسرت  در که را نجات دهد. وقت  او تواند لشرق م 

کند که را انتراب م هسرت  سلیم  و بالاخرر« ریردسرهروردی از ورای الیرار د  هسرت  را در مشرت م » اسرت،

مان  با استادلشرق است و در زندر   رمانبه  قیقت منور  وادث این  .(92همان: ) تر اسرتجاذبۀ لشرق او قوی
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 هم، جلوة خاص  دارد. هست  و مراد بالشق همدیگر و  بههست  و سلیم لشق ایران،  بهسریمین لشرق همسررش، 

دهد، ت ویل  است از این که سیمین )همزاد وقت  که سریمین به هسرت  درس لشرق م که  اسرتیک  از قراین این 

کند که انسان از تردیدها برهد و (. لشق ایجاب م 90 همان:دهد )درس لشرق م  نویسرندر( به هسرت  )نماد ایران(

در این صورت زندر   (.92 همان:) اسرتهها نهفتبه سروی آزادی و برابری و لرفان برود که رار نجات بشرر در آن

ت و خیا  های زندر  را کشررف کند، در مرز واقعیخواهد برشرر  از نامکشرروفیابد و رمان  که م رسررترش م 

 ریرد.قرار م 

 نتیجه

اری و درذررار تاریخ آینه فلسررف  اسررت که هم درهنریْنویسرر  و یگ ا ر تاریر ْرمانالگوی  جزیرة سررررردان 

و  هارا بررسررر  و تنلیل و ارزیاب  کردر، للل و لوامل و انگیزر 8923تا  8994های های  از  وادث سرررا رزیردر

هم بر ا ر تریلات هنرمندانه یگ داسررتان شرریرین و جذاب ارائه  ،ندکنتای  سررقوک  کومت پهلوی را بررسرر  م 

رند و به تعامل ریای خیال ، خیا  و واقعیت در کنار هم پهلو م ههای شررریرریتها و کنمکند که در صررننهم 

بیند ول  در لین  ا  از م  خیال  ایهای تاریر  را در کنار شررریرریتهسررایۀ شررریرریت رسررند و مراطبم 

ای جهان و واقعیت  در هی در کنار پدیدراخود پدیدر رمانشررود که لا  و انسررجام و کما  داسررتان مجاب م اسررتق

 مستقل  باید تلق  کرد و هم با کشف وان آن را جزوی از هسرت  دانسرت بلکه دارای هست ِتمقابل آن اسرت و نم 

ن واقعیت روشای دیگر به هست ، در سایهْهها و ظرفیتموجود و افزودن بایسرتگ  های  از هسرت ِو رسرترش جنبه

ی در ا، آینهلین  ا  که  افظۀ جمع  یگ مملکت در رمانکند که یرد و مرراطب را متقالد م رو خیرا  جرا م 

 و هاواند امکانات  به هسرررت  ببرشرررد و ظرفیتتر مقابل هسرررت  اسرررت، خود م ی داتراریخ و پدیدرررذرررار 

یرد. ، کمگ بگرمان اسررتعدادهای  را به یاد بشررر بیاورد که برای بهتر سرراختن زندر  خود، از ندای وجدان جمع ، 

ای هسررتبهای رهای  از بنهای زندر ، رار، با زندر  جاری بشررر معاصررر، تردیدها و تشررویمهارذشررته از این

ر  روشررنفکران در روند زند ت  یران مل  ایران، انرم یات معنوی، تقابل و تعارض للم و منطق با شررعر و لشررق، قه

روابن اقتیررادی و سرریاسرر  غرب بر زندر  ایرانیان و جزئیات زندر   نامطلوب ت  یرتاریر  و فلسررف  مردم و 

 شویم.آشنا م  8923 – 8994های اجتمال  و مادی مردم ایران در بین سا 
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 نوشتپی

 .8913، همکارانلا  و ، و 8913نجف ،  ک.ربرای آشنای  بیشتر  .تمام آرا صرف نظر شدبرای رلایت اختیار از ذکر  .8

های اصرل  هست  در ط  چهار قرن همۀ ممرمون رمان»کند: میلان کوندرا در مورد مسرائل چهار قرن چنین ابراز نظر م  .4

رذرد چه در درون م در پ  فهم ماجراسرت. با ساموئل ریچاردسن بررس  آن رماننوردد: در زمان سرروانتس، را در م 

 کاود که تا آن هنگام در زندر های  را م کند. با فلوبر زمینهو پردر برداشررتن از زندر  مکتوم ا سرراسررات را آغاز م 

در  رمانکند. ها و رفتارهای انسان  توجه م به ت  یر لامل غیر لقل  در تیمیم تولسرتویروزانه ناشرناخته ماندر بود. با 

ا ب رمانصردد درک لمیق زمان اسرت: لنظۀ فرّار رذشرته با مارسرل پروست و لنظۀ فرّار زمان  ا  با جیمز جویس. 

)کوندرا، « اند و رهنمون مایندآمدرهای  که از دورترین ایام پردازد؛ اسررطوررها م مان به بررسرر  نقم اسررطوررتوماس

 .(22و  24، نیز ص  : چهاردر، مقدمه به قلم مترجم8910

 (.492: 8913)بهبهان ،  استربه پایان رسید 8994در سا   رمانبه رفتۀ سیمین بهبهان  نگارش این  .9

در کشد که پشت به دریا کرتیویر مجسمۀ آزادی آمریکا را طوری م  هست  از این صرننه که اسرتاین سررن تاویل   .2

   (.848-883 :8910دانشور، و مشعلم خاموش است )

 .(91 :همان« )زند تو سر دهقانکاررر م »در میدان مربرالدوله مجسمۀ  کومت کمونیست  در  ال  است که  .2

خرند و مردم روس های روس  م های امریکای  ملنفهزن»وقت  که دو  امریکا و شروروی در جنگ سررد هستند،  مثلاً .9

 .(929و  42: همان« )خورندرندم امریکای  م 

 اسرررلام  و مهدویت –ا مد ندای لاینقطا دلوت به اصرررالت ایران  آید که آ ار آ با بیژن برم  هسرررت  رویواز رفت .3

 .(811و  840 :همان) انقلاب  است

رون به آب الماس»بیند: شررنود و م ها و آب را به خوب  م ها و  ا  و قا  رلورو و رمز و اشررارررفت رماناین راوی  .1

ند و رنگ چشم دوخته بودهای بنفشه به آب زلا  استرر آب ریرت و شرتاب داشت... در  اشیۀ باغچه رلاسرترر م 

 .(882 :8910دانشور، )« رفت که شادابیشان کم و کسری نداردها هم برسد و آب هم م که به آنبا نگاهشان تمنا داشتند 

را در سلیم   مور نگار هست  سرلیم نشرست وسرلیم خواندن  اسرت:  در دیدن چشرمان هسرت  وصرف ذوق و  ا  .3

ای به قلب ربا؟ دریچهآهنها چه رازی داشتند؟ چه نام ؟ چه صفت ؟ ملناطیس؟ های خود پذیرا شرد. آن چشمچشرم

ردند... کبردند و  مایتم م کشاندند و بعد به سا ل امن  م به اقیانوس آرام  م را...  هسرت  هاناشرناخته؟ آن چشرم

ها رنگ  میان آب  و خاکستری بود که های تبدار لجیب  داشرت درشرت و شبیه  رف صاد. رنگ چشماین بابا چشرم

ها با تلییر درجۀ شرد و چشمررفت و نور در آن جا به جا م ها نور م دمگ چشرمدورش سرورمه کشریدر باشرند. مر

کرد و صراد او  به صورت صاد وسن در شرد و با  رکت سرر  ت  شرکلشران هم تلییر م نور رنگشران لوض م 

   .(49و  41)همان: « را برداشت چرا که دلم فرو ریرت هست  آمد. ترسم 
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