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 چکیده

شناختی  درمانی اگزیستانسیال جریانی در مطالعات روان روان

هاي فکري اگزیستانسیالیسم در  آموزه تأثیرکه تحت  است

به یکی از  زودي نیمۀ دوم قرن بیستم شکل گرفت و به

هاي تحلیل روان تبدیل شد. از نظر این  ترین شاخه مهم

شناسانه، مرگ، آزادي (مسئولیت)، تنهایی و  رویکرد روان

هاي انسان معاصر به  ترین دغدغه پوچی (بحران معنا) مهم

ساز  ها زمینه آیند که کیفیت مواجهۀ با این دغدغه شمار می

مان جزیرة سالمت یا اختالل در روان افراد است. ر

ترین آثار داستانی  سرگردانی از سیمین دانشور یکی از مهم

شود که مضمون اصلی آن  معاصر فارسی محسوب می

مدرن  هاي انسانی در جامعۀ نیمه سرگشتگی و حیرت سوژه

ایران است. نویسندة رمان در کنار توجه به مسائل مرگ، 

 شکل ویژه موضوع مسئولیت و تنهایی و معناي زندگی، به

پردازي قرار داده است. این  مایۀ داستان تصمیم را دست

تحلیلی و با  -مقاله در پی آن است تا با روش توصیفی 

اي موضوع سرگشتگی، مسئولیت و  رویکردي بینارشته

تصمیم را در رمان جزیرة سرگردانی براساس مبانی فکري 

ند و به این پرسش پاسخ کشناسی وجودي بررسی  روان

هاي رمان یادشده ذیل کدام  هاي شخصیت دهد که تصمیم

ها که  گنجند و این شخصیت نوع از انواع تصمیم می

اي در جایگاه انتخاب قرار دارند، براي غلبه  گونه هرکدام به

بر اضطراب وجوديِ قرار گرفتن در موضع انتخاب، از چه 

تصمیم از که دهد  گیرند. نتایج نشان می ترفندي بهره می

ت دارد و ـرار را در روایـن تکـیشتریردان بـرگـوع سـن

هاي رمان براي گریز از اضطراب وجودي بیشتر  شخصیت
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Abstract 
Existential psychology is a trend in psychological 
studies that was influenced by the philosophy of 
existentialism in the second half of the twentieth 
century and soon became one of the most 
important branches of mental analysis. According 
to this psychological approach, death, freedom 
(responsibility), loneliness and emptiness (crisis 
of meaning) are the most important concerns of 
contemporary man, and the quality of dealing 
with these concerns is the cause of health or 
mental disorder. The novel "Wandering Island" 
by Daneshvar is one of the most important 
contemporary Persian fiction works that Its main 
theme is the confusion and astonishment of 
human subjects in the semi-modern Iranian 
society. In addition to paying attention to the 
issues of death, loneliness and the meaning of life, 
the author of the novel has made the subject of 
responsibility and decision-making a special 
subject of the story. This interdisciplinary 
research seeks to examine the subject of 
confusion, responsibility and decision in the novel 
Wandering Island based on existential 
psychology in a descriptive-analytical way and 
answer that question What types of divisions are 
the decisions of the characters in the novel? And 
these characters, each in a position to choose, and 
Each is in a position to choose, to overcome the 
existential anxiety of being in a position of 
choice, which defensive method do they use? The 
results show that the wandering decision type has 
the most repetition in the narrative, and the 
characters in the novel use the trick of shifting 
responsibility to avoid existential anxiety. 
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 مقدمه

 بیان مسئله

دسته آثاري است که   از آن رمان 

گذشته از تمایزهاي شکلی و فنی خود، از نگاه 

 هاي زیادي براي گفتن دارد. از محتوا نیز حرف

رو در سالیان اخیر پژوهشگران مختلف تالش  این

ه بررسی هاي متفاوت ب اند تا از جنبه کرده

 هاي ویژة این اثر بپردازند.  ظرفیت

تمرکز بر عنوان و موضوع این رمان نشان 

دهد که نویسندة آن با شناخت دقیق و درستی  می

که از وضعیت انسان معاصر و همچنین شرایط 

سیاسی و اجتماعی کشور ایران در سدة اخیر 

ترین  داشته، درصدد بوده است تا یکی از اصلی

یعنی موضوع  ،ي انسانهاي وجود دغدغه

هاي مختلف  مسئولیت و سرگردانی میان موقعیت

انتخاب را در ساخت داستان خود مورد توجه 

هایی همچون پیري، تنهایی و  قرار دهد. دغدغه

هاي سیمین،  مرگ که در قالب شخصیت

خانم، استاد مانی و دکتر بهاري  بازنمایی  توران

شده است، دغدغۀ معنا و سبک زندگی که 

خانم و  هایی نظیر عشرت رگذشت شخصیتس

احمد گنجور مورد توجه بوده است و از همه 

تر دغدغۀ آزادي و مسئولیت که در  مهم

هاي محوري داستان یعنی هستی، مراد،  شخصیت

تر در تمامی  سلیم و بیژن گنجور و در نمایی کلی

نسالن هستی به نمایش گذاشته شده است،  هم

رهیافت نویسنده در  همگی نشان از آن دارند که

پردازي، فلسفۀ  ها و فرایند داستان خلق شخصیت

 مطرح اگزیستانسیالیسم بوده است.

رو این مقاله با اتخاذ رویکردي  این از

فلسفه و   شناسی، هاي روان اي میان زمینه بینارشته

نقد ادبی، در پی آن است تا ضمن بررسی 

ترین دغدغۀ وجودي مطرح در رمان جزیرة  اصلی

سرگردانی، یعنی مسئولیت و تصمیم، این موضوع 

شناسی وجودي مورد بررسی قرار  را از نگاه روان

دهد و به این سؤال پاسخ دهد که عملکرد 

یک  ها در مواضع تصمیم بیشتر با کدام تـشخصی

وانی ـخ اسانه همـشن شۀ روانـن اندیـول ایـاز اص

 دارد؟

 

 پیشینۀ پژوهش

هایی است که  رماندست  از آن 

با توجه به شهرت و اعتبار نویسندة آن، در سالیان 

اخیر از منظرهاي متفاوت مورد توجه پژوهشگران 

گرفته بر  هاي صورت قرار گرفته است. پژوهش

هاي شکلی و  روي این رمان، به دو شکل تحقیق

محتوایی قابل تقسیم است. با توجه به اینکه مقالۀ 

شود، در این  وب میحاضر جزو دستۀ دوم محس

ها در این دسته اشاره  بهره به برخی از پژوهش

 شود. می

سیمین دانشور: «) در مقالۀ 1382پاینده (

هاي  ضمن تشریح ویژگی ،»شهرزادي پسامدرن

سبک پسامدرن در رمان، بخشی را به موضوع 

ها اختصاص داده است.  سرگردانی شخصیت

گفتمان «) در مقالۀ 1397صفري و ظاهري (

و  رفان در رمان ع

ها  ضمن بررسی مواضع شخصیت» 

ویژه موضوع  هاي عرفانی به دربارة اندیشه
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اند که نویسنده به  ، به این مسئله پرداخته»حیرت«

اي به ارائۀ عرفانی مناسب با نیازهاي  چه شیوه

جامعۀ مدرن امروزي پرداخته است. همچنین 

خوانش «) در مقالۀ 1395حاجتی و رضی (

به بررسی » پسااستعماري رمان جزیرة سرگردانی

دو رویکرد متقابل خودباوري و خودباختگی در 

 اند.  محتواي رمان پرداخته

گرفته با  هاي انجام درخصوص پژوهش

موضوع نسبت ادبیات و اگزیستانسیالیسم یا 

توان به این موارد  درمانی وجودي نیز می روان

) در 1397یزمانی و مظاهري (عل  اشاره کرد:

بررسی مواجهه با رنج تنهایی «اي با عنوان  مقاله

اگزیستانسیال در اندیشۀ اروین یالوم و رنج 

، ضمن مقایسۀ »عارفانۀ فراق در اندیشۀ مولوي

رنج تنهایی با   هاي اروین یالوم دربارة دیدگاه

مفهوم عارفانۀ رنج فراق در آراي مولوي، تالش 

اهکارهایی براي رهایی انسان کرده است تا ر

ند. راهکارهایی که کمعاصر از رنج تنهایی ارائه 

هاي عرفانی موالنا در  بیشتر منبعث از آموزه

خانی  است. همچنین خطاط و امن 

به » ادبیات و فلسفۀ وجودي«) در مقالۀ 1387(

ارتباط میان فلسفۀ وجودي و ژانرهاي ادبی 

تاه و نمایشنامه همچون رمان، داستان کو

) در 1398زاده و پورسلیمی ( اند. حسن هـپرداخت

هاي  شـررسی گرایـب«وان ـا عنـاي ب هـالـمق

ان روي ماه خداوند ـی در داستـاگزیستانسیالیست

، مفاهیم اگزیستانسیالیستی همچون »را ببوس

گریزي را در  انتخاب، آزادي، ترس، ایمان و عقل

. عموري و ظهري اند رمان مصطفی مستور کاویده

بررسی نمودهاي «) نیز در مقالۀ 1398عرب (

مکتب اگزیستانسیالیسم در رمان دیدار اثر 

مفاهیم اگزیستانسیال اضطراب،  ،»میخائیل نعیمه

گناه، مرگ و آزادي را در رمان یادشده بررسی 

 اند. کرده

تمایز این پژوهش با سایر تحقیقات 

ش شده گرفته در آن است که طی آن تال انجام

عمده در علوم   است تا با توجه به سه دانش

و ادبیات، طی  شناسی، فلسفه یعنی روان ،انسانی

اي به بررسی محتواي رمان  اي بینارشته مطالعه

شناسی  هاي روان جزیرة سرگردانی از نگاه آموزه

رغم سابقۀ  وجودي بپردازد. رویکردي که به

ورد شناسانه، چندان م فراوان مطالعات نقد روان

توجه منتقدان ادبی نبوده است.

 روش تحقیق

این پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل 

محتوا انجام شده است و طی آن تالش شده 

ترین موضوع مطرح در رمان  است تا محوري

که همانا سرگشتگی  

است، مطابق  هایشان ها در انتخاب شخصیت

ل و با تمرکز بر درمانی اگزیستانسیا اصول روان

هاي اروین یالوم مورد بررسی و تحلیل  اندیشه

قرار گیرد. در تحقیق توصیفی از نوع تحلیل 

هاي  خاصی بر تحلیل ویژگی تأکید«محتوا 

نیا،  (حافظ» ها وجود دارد هاي مستتر در متن پیام

) و طی آن پژوهشگر به دنبال تجزیه، 77: 1397

اثر مورد  تحلیل و توصیف مطالب مندرج در متن

بررسی است.
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 مبانی نظري

درمانی اگزیستانسیال رویکردي نوین در  روان

درمان اختالالت روانی انسان است که با توجه به 

فلسفی اگزیستانس در  ۀهاي اندیش بسط آموزه

 ویکم مورد توجه قرار گرفت.  قرن بیستم و بیست

اي است که در  اگزیستانسیالیسم مشرب فکري

یر کگارد،  فیلسوفانی همچون کیغرب و از طریق 

هایدگر و سارتر طرح و روایی یافت. تمامی این 

ها از اطالق عنوان فیلسوف اگزیستانس بر  چهره

کردند و اصوالً رویکردهاي  خود اظهار بیزاري می

شان مشابهت چندانی با یکدیگر نداشت؛  فکري

هاي اصیل وجودي  که به دغدغه مگر آنجا

مفهوم هستی و نیستی همچون معناي زندگی و 

بار در چه  پرداختند. اینکه بشر براي اولین می

اي ترس از مرگ و نیستی را در خود  دوره

، هاي اولیه گردد به انسان احساس کرد، شاید برمی

مثابه  ا مورد توجه قرار گرفتن این دغدغه بهام

شک مختص همین  رویکردي اندیشگانی، بی

یلسوف براي ف«فیلسوفان اگزیستانس است. 

راستی پرسیدنی هستند که  هستی تنها چیزهایی به

پیوندي با ژرفا و معناي زندگی و سرنوشت 

سان پشتوانۀ فلسفۀ  انسان داشته باشند... بدین

هاي ژرف  هستی، همانا زندگانی انسانی و آزمون

هایی که از  ها و پرسش ها، تنش آن است: آزمون

اند و  طورکلی وابسته سو به سرنوشت انسان به یک

اند که گویی  از سوي دیگر چنان فردي و شخصی

: 1390زاده،  . (نقیب»هاي تنها هستند ویژة انسان

81-80(  

ترین موضوعاتی که از سوي فالسفۀ  مهم

وجودي مورد نظر قرار گرفته است، مواردي 

همچون هستی و مرگ، آزادي و مسئولیت و 

که مورد   اصالت است. مواردي که بعدها زمانی

شناسی وجودي واقع شد،  ه جریان روانتوج

شکل چهار مفهوم اساسی مرگ، آزادي، تنهایی  به

و پوچی محور درمان اختالالت روانی انسان 

 معاصر قرار گرفت.

 تأثیرودي که تحت ـی وجـاسـشن روان

هاي فلسفۀ اگزیستانسیال در قرن بیستم  آموزه

گذاري شد، بیشتر حاصل ناامیدي بشر از  پایه

هاي جهانی و بحران معناي حاصل  نگفجایع ج

درمانی  ترین چهرة روان از این فجایع بود. معروف

اگزیستانسیال در روزگار حاضر دکتر اروین یالوم 

درمانی وجودي  است. او گرایش جدیدي در روان

نگر  هاي پویه زهگذاري کرد که در آن آمو پایه

اندیشمندان اگزیستانسیال در هم  فروید را با آراي

ریشه در مدل «نگر یا پویا  یخت. واژة پویهآم

اش به نیروهایی است که  فرویدي دارد و اشاره

گیري  تعارض آنها در درون فرد، منجر به شکل

شود. این نیروهاي  ها و رفتار فرد می افکار، هیجان

متعارض در سطوح مختلفی از آگاهی قرار دارند 

 .»ندهست و در حقیقت برخی کامالً ناخودآگاه

 )22: 1392الوم، (ی

هاي علمی  اي از تالش یالوم بخش عمده

خود را صرف تشریح چهار مؤلفۀ عمدة 

درمانی وجودي یعنی مرگ، آزادي، تنهایی و  روان

ده است. عناصري که در نگاه این کرپوچی 

هاي اصیل انسان در  عنوان دغدغه شناس، به روان

هایی که در  روند. دغدغه شمار می طول زندگی به

ت مواجهۀ مناسب با آنها فرد زندگانی صور

لحاظ روانی خواهد داشت. با توجه به  پرباري به
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اینکه مقالۀ حاضر بیشتر بر موضوع مسئولیت و 

تصمیم متمرکز است، از پرداختن به سه دغدغۀ 

تفصیل مسئلۀ یادشده را  کنیم و به دیگر پرهیز می

 کنیم. تشریح می

 

 وجودي شناسی مسئولیت و تصمیم در روان. 1

شناسی  دومین مؤلفۀ مهم در دیدگاه روان

آور  کننده و دلهره وجودي، مفهوم عمیق، تعیین

رویی با مفهوم  زمینۀ روبه مسئولیت است. پیش

مسئولیت، باور به اراده و آزادي فرد در ساخت و 

هاي  تغییر جهان خویش است. از میان چهره

نامدار فلسفۀ وجودي، سارتر بیش از همه بر 

سارتر «این موضوع تمرکز داشته است. روي 

داند که هیچ عاملی  انسان را موجودي وانهادي می

تواند آزادي را از او بگیرد و همواره در حال  نمی

-66: 1390(احمدي و مرادي،  .»انتخاب است

) او اطالق عنوان انسانیت را بر انسان، مالزم 65

ن میا«گوید:  داند و آشکارا می مفهوم آزاد بودن می

» انسان بودن و آزاد بودن، تفاوتی نیست

اي که فرد  ) و اینکه لحظه267: 1390زاده،  (نقیب

بودن و تمایزش از سایر جانداران  در مسئلۀ انسان

رو خواهد  دچار درنگ شود، با مفهوم آزادي روبه

جایی که من دربارة هستی خود بیندیشم و «بود: 

ي، (احمد .»شوم رو می بپرسم، با آزادي روبه

1388 :225( 

 –هایدگر هم به این دلیل انسان را دازاین 

اي  نامید که این مخلوق تنها هستنده –آنجا بود 

در عین «است که بر هستی خود آگاه است و 

حال اوست که اساس آنچه را که آنجاست، تعیین 

 )314: 1397(یالوم،  .»کند می

بر آزادي و نقش اراده در تعیین  تأکید

آنکه اگر از سوي جریان نافی   ژهوی سرنوشت، به

وجود مرجع فراجهانی در تعیین معنا و مسئولیت 

اي  قرار گیرد، باعث ایجاد دلهره تأکیدفرد مورد 

اي که بیشتر  شود. دلهره مهیب در درون وي می

حاصل احساس رهاشدگی است و البته به تبع 

این حس رهاشدگی، پررنگ شدن نقش فرد در 

بنیان «چگونگی بودن او. تعیین کیفیت هستی و 

گذاشتن خود و دنیاي خود (به معنی مسئولیت در 

برابر آن) و نیز آگاهی از مسئولیت خویش، 

آوري است. پیامدهاي آن را  بصیرت عمیقاً ترس

) این ترس عمیق که 315(همان:  .»در نظر بگیرید

تر از اضطراب مرگ باشد،  تواند ترسناك حتی می

رد مجبور به اتخاذ تصمیم ها که ف در برخی بزنگاه

کند. تصمیمی که  است خود را بیشتر نمایان می

رو شدن با  هم در گرفتن آن و هم در روبه

گیرنده تنهاست. همین  پیامدهایش، فرد تصمیم

ترس است که از نگاه اریک فروم باعث گریز 

شود. گریز به دامان اقتدار،  انسان از آزادي می

هاي جادویی. هاي باشکوه و حتی نیرو نقشه

ها و تمهیدات  خصوص به شیوه فروم در این«

کند. از جمله  مهمی براي گریز از آزادي اشاره می

ترین اشکال و  که افراطی نخست، اقتدارگرایی

داند،  هاي آن را مازوخیسم و سادیسم می قالب

ند. دوم، هست تر نیز شایع هاي معتدل گرچه قرائت

: الف) تخریب شخصیت که دو وجه بارز دارد

خودتخریبی (تخریب خود) یا خودویرانگري که 

سمت و سوي آن متوجه خود فرد است و 

پیامدهاي آن درونی است. ب) تخریب غیر. سوم، 

خودي که از طریق  نوایی خودبه سازگاري و هم
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مراتب اجتماعی غالب  شدن به نظام سلسله تسلیم

هاي  یا از طریق پیروي از دستورهاي قالب

و سبک زمینۀ گریز از آزادي را  فرهنگی انبوه

 )50: 1387کند. (حیدري،  مهیا می

نکتۀ شایان درنگ دربارة اضطراب ناشی از 

تنیدگی آن  آگاهی فرد بر آزادي و مسئولیت، درهم

شناسی وجودي  با احساس گناهی است که روان

از تعبیر گناه اگزیستانسیال براي آن استفاده 

ال به حسی کند. احساس گناه اگزیستانسی می

ی آن ـل اصلـشود که عام ناخوشایند اطالق می

ر عمیق فرد از شکوفانشدن استعدادها و ـتأث

فرد همیشه گناهکار «هاي درونی اوست.  ظرفیت

است و به این دلیل گناهکار است که نتوانسته 

: 1397(یالوم،  .»استعداد اصیل را بالفعل کند

392 ( 

دان وجودگراي معاصر  پل تیلیش الهی

آلمانی، اندیشمند دیگري است که خاستگاه گناه 

اگزیستانسیال را بررسی کرده است. او انواع 

هاي انسانی را در سه زمینۀ عدمیِ  اضطراب

هاي وجودي، اخالقی و معنوي  اضطراب

 کند: بندي می طبقه

اضطراب حاصل سرنوشت که براساس  .1

نفس وجودي انسان است و مرگ آن را تهدید 

 کند. می

ضطراب حاصل محکومیت که براساس ا. 2

نفس اخالق انسان است و گناه آن را تهدید 

 کند. می

معنایی که براساس  اضطراب حاصل بی .3

نفس معنوي انسان است و گناه آن را تهدید 

 )84-87: 1384(تیلیش،  .کند می

تیلیش احساس گناه اگزیستانسیال را ذیل 

د. او ده هاي انسانی قرار می دستۀ دوم از اضطراب

گري اخالقی در این مورد  بر نقش خوداعتراف

هستی آدمی فقط به او اعطا «اي دارد:  ویژه تأکید

نشده، بلکه از او مطالبه نیز شده است. او در 

اگر مورد  ،به عبارت دیگر .برابرش مسئول است

سؤال قرار گیرد، ناگزیر است پاسخ دهد که از 

 ) 392: 1397(یالوم،  .»خود او چه ساخته است

اي در روند  گونه همین احساس گناه به

کند که فرد سعی  گیري اختالل ایجاد می تصمیم

هایی  الحیل از زیر بار وضعیت کند به لطایف می

که در آن مجبور به اتخاذ تصمیم است، بگریزد. 

جایی مسئولیت، انکار  گري، جابه یالوم، اجباري

ر مسئولیت (از دست دادن کنترل) و پرهیز از رفتا

شمرد که  عنوان ترفندهایی برمی خودمختار را به

فرد براي گریز از بار سنگین آزادي و مسئولیت از 

 گیرد. آنها بهره می

شود که  به وضعیتی اطالق می گري اجباري

در آن فرد زمام امور خود را تسلیم برخی غرایز و 

که عمالً زمانی براي   کند، تاحدي ها می لذت

اي  رایش باقی نماند. شیوهادراك احساس آزادي ب

قدر موجه هاي غریزي آن که فریبِ جاذبۀ لذّت

گردد تا  شکل درونی اقناع می نماید که فرد به می

 پوشی کند.  هاي خود چشم از آزادي

فرد براي  جایی مسئولیت، جابهدر حالت 

ود ـاي خـه تـولیـراب، مسئـگریز از تجربۀ اضط

 گذارد.  ران میگیري، بر دوش دیگ راي تصمیمـرا ب

وضعیتی است که بیشتر در  انکار مسئولیت

شود و طی آن فرد  افراد هیستریک ظاهر می

گناه وقایع  رنجوري که خود را قربانی بی روان
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داند، از قرار گرفتن در  اش می گذشتۀ زندگانی

گریزد. این حالت گاهی  گیري می وضعیت تصمیم

ر همراه دادن کنترل رفتا با وانمود کردن به ازدست

 است. 

اروین یالوم هنگام تشریح اراده و انواع آن 

شناس اتریشی توجه  بندي اتو رنک روان به تقسیم

دارد. رنک سه مرحلۀ تکاملی براي اراده قائل 

؛ ه با ارادة دیگريـاد: مقابلـارادة متض .1ت: ـاس

ارادة خالق . 3؛ ارادة مثبت: ارادة آنچه باید کرد. 2

خواهد اراده کند. هدف  آنچه می یا آفریننده: ارادة

از تربیت کودك تبدیل دو مرحلۀ اول به ارادة 

) نکتۀ قابل توجه 417آفریننده است. (همان: 

اي  بندي که به آن اهمیت ویژه دربارة این تقسیم

بخشد، نقش ارادة متضاد در ایجاد احساس  می

گناهی است که فرد را از همان دوران کودکی 

حالت که برگرفته  د. در ایندار دستخوش خود می

از دیدگاه رنک است، حس گناه کودك برخاسته 

از مخالفت با خواست و ارادة پدر و مادر است 

 دهد. که در مرحلۀ ارادة متضاد روي می

بحث در زمینۀ ارادة متضاد که برخاسته از 

هاي  تقابل والدین و کودك در روند اخذ تصمیم

ریک برن شخصی است، ذهن را متوجه دیدگاه ا

کند.  هاي کهن یا باستانی می و مبحث تصمیم

براساس این رویکرد که یالوم نیز در فصل بررسی 

دستور و «مسئولیت و تصمیم به آن توجه دارد، 

ها) در  هاي مکرر (یعنی تقویت حکم والد با ضربه

حوش همان  و شود، او در حول ذهن فرد حک می

اي که خود  گیرد و نسخه حکم تصمیم می

نویسد در حمایت از آن همان حکم است.  می

پس به عقیدة اریک برن فرد براساس یک نسخۀ 

زندگی که نقشۀ ناخودآگاه مسیر زندگی اوست و 

اش را  فردي متغیرهاي شخصیتی و تعامالت بین

(همان:  .»کند گیري می شود، تصمیم شامل می

445 ( 

گذشته از موضوع احساس گناه و 

وان موانعی جدي در عن هاي کهن که به تصمیم

مسیر رسیدن به تصمیم و همچنین عمل به 

کنند، یالوم  تصمیمات فردي ایفاي نقش می

ترین عامل بازدارندة فرد در مسیر یادشده  جدي

را، موضوع محرومیت فرد از سایر وجوهی 

داند که در زمان اخذ تصمیم از جانب شخص،   می

ک نه در برابر هر آري، ی«قابلیت انتخاب دارند. 

چیز همیشه به  گیري دربارة یک هست. تصمیم

پوشی از چیزي دیگر است....  معناي چشم

کند.  پوشی همواره تصمیم را همراهی می چشم

ها صرف نظر کند، آن هم  فرد باید از سایر گزینه

(همان:  .»گردند هایی که دیگر هرگز بازنمی گزینه

446 ( 

عامل بازدارندة دیگري که اخذ تصمیم را 

کند، موقعیت  رو می چالش و گاه بحران روبه با

هاست. یعنی قرارگرفتن در وضعیت  مرزي تصمیم

شناختی را در  هاي هستی گیري دغدغه تصمیم

کند و او را از چرخۀ امور  شخص بیدار می

 کند تا به بودن محض بیندیشد.  روزمره خارج می

گیري به انواع  یالوم در مبحث تصمیم

کند و ضمن  م جیمز اشاره میتصمیم از نگاه ویلیا

پذیرش  تلویحی، آن را مبناي نظري خود قرار 

ها ذیل پنج  دهد. از نظر جیمز تمامی تصمیم می

اي و تصمیم  گونۀ منطقی، ارادي، سرگردان، تکانه

ند. اگر هست  انداز قابل تقسیم براساس تغییر چشم
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فرد براي رسیدن به تصمیم دالیل و جهات 

است.  منطقییرد، تصمیم او مختلف را در نظر بگ

نوع دیگر از تصمیم که با دخالت ارادة آگاهانه 

است. اگر  اراديتصمیم گیرد،  شکل می

 هگیري از سر درماندگی باشد و فرد اجاز تصمیم

دهد تا اتفاقی از بیرون او را به سوي یکی از 

 مواجه سرگردانشقوق هدایت کند، با تصمیم 

همانند مورد  یم. چهارمین نوع تصمیم نیزهست

قبلی است. یعنی فرد دلیلی براي گزینش یکی از 

عکس تصمیم سرگردان،  اما به ،بیند طرفین نمی

عاملی از درون او را به سویی خاص سوق 

نامند.  می اي تکانهدهد. این نوع را تصمیم  می

آخرین نوع تصمیم که اغلب ناگهانی و حاصل 

تجارب خاص بیرونی یا درونی است و باعث 

تصمیم شود،  جاد تغییرات اساسی در فرد میای

 شود. نامیده می انداز مبتنی بر تغییر چشم

بندي تاحدود زیادي رسایی و  این تقسیم

هایی که ممکن  شمول دارد و تمامی انواع تصمیم

در بگیرند را است افراد در طول زندگی خود 

غیر از این  گیرد. در بررسی مقولۀ تصمیم، به برمی

هاي احتراز افراد از  پرداختن به شیوه بندي، تقسیم

تواند در بررسی مسئلۀ  گیري هم می تصمیم

بااهمیت اخذ تصمیم بسیار ضروري باشد. یالوم 

هاي گریز فرد از مسئولیت و اخذ تصمیم را  راه

هاي  ذیل عناوین معاوضه، کاستن از ارزش شق

گیري به  شده، سپردن اختیار تصمیم انتخاب

برعهدة چیزي گذاشتن ذکر دیگري و تصمیم را 

 کند: و تشریح می

 معاوضه .1

 راي ــق بـی از دو شـاب یکـخـتـه انـی کـانـزم

گیرنده با دشواري همراه باشد، این امکان  تصمیم

وجود دارد که با تنظیم آگاهانۀ شرایط، تبعات 

پوشی بسیار کم شود. در  این حالت فرایند  چشم

ش از ـبخ ازيـس نـا جایگزیـري بـگی مـتصمی

 شود. تر می رفته با امکان جدید آسان دست

 

 نشده هاي انتخاب کاستن از ارزش شق .2

شکل ناخودآگاه بر  گیرنده به در این روش تصمیم

افزاید و از  می ،کند ارزش شقی که انتخاب می

 کاهد. شده می پوشی ارزش شق چشم

  

 گیري به دیگري سپردن اختیار تصمیم .3

اگزیستانسیال اخذ تصمیم  رهاشدن از موقعیت 

شود که فرد آزادي و  قدر ارزشمند میگاهی آن

 کند. اختیار خود را به فرد دیگري تسلیم می

  

 تصمیم را بر عهدة چیزي گذاشتن .4

این حالت نیز مانند مورد قبل است با این تفاوت 

گیرنده در راستاي  که در این ترفند، فرد تصمیم

ی دامن اشیای  به  ترهایی از اضطراب انتخاب، دس

شود که از طریق فرایند تفأل انتخاب را رقم  می

 زنند. می

 

 سرگشتگی در رمان جزیرة سرگردانی .5

داستان جزیرة سرگردانی به روایت سرگردانی 

اي اسیر  جوانانی اختصاص دارد که در جامعه

هاي  کنند. طرح دیدگاه گردباد حوادث زندگی می

هاي  ذار جریانهاي اثرگ مختلف از سوي چهره

چپ و راست و مذهبی و المذهب در کشوري 

گذاران آن هریک در  مداران و سیاست که سیاست
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سر سودایی دارند و پیگیر مطامع یکی از 

هاي غربی هستند، وضعیتی را پیش آورده  قدرت

توان از آن داشت  است که بهترین تعبیري که می

همین است که ». جزیرة سرگردانی است«همان 

هاي آن،  ن نویسندة رمان و یکی از شخصیتسیمی

کشور ما چهارراه تاریخ و چهارراه «گوید:  با آه می

  )152: 1380(دانشور،  .»حوادث است

 دقیقاً ،دهد اي که داستان در آن رخ می برهه

هاي پیش از پیروزي انقالب اسالمی است.  سال

هاي پس از  این دوران همچون تمامی سال

تاز  و ایران عرصۀ تاخت 1332مرداد  28کودتاي 

هایی است که از طریق گماشتگان خود  قدرت

اي به  هاي حساس، هریک در گوشه در جایگاه

اند و همین  تاراج ثروت این سرزمین مشغول

وضعیت هزاردستان است که هر صاحب 

اي را در تفسیر اوضاع دچار دشواري  اندیشه

ی ایران توپ فوتبال ظاهراً«کند. به قول هستی  می

زند.  است که هرکس رسید، لگدي به آن می

». گذارند به دروازه نزدیک نزدیک بشود نمی

 )240(همان: 

در این اوضاع ویژه است که هرکس جوانان 

کند  خواند و تالش می پرشور را به سویی می

عقیدة خود را در ذهن آنان بنشاند. جوانانی که 

هاي  جزیره«تعبیر سیمین تبدیل به  هریک به

و چونان  )108(همان:  اند شده» دانیسرگر

شبانی دچار حیرت و  هاي سرگشتۀ بی برّه

همین است که ) 59(همان: سرگشتگی هستند. 

زمان تصویر جالل آل احمد،  هستی در اتاقش هم

مصدق و خلیل ملکی را نصب کرده است. 

 )28(همان: 

نسالن هستی  سردرگمی و حیرت هم

ایش را با نام ه کالسی حدي است که یکی از هم به

ها اسمش را  بچه: «شناسند می» کنم؟ درخت چه«

چرا درخت  -کنم؟   گذاشته بودند: درخت چه

چه باید "و  "کنم؟ چه"ورد زبانش  -کنم؟  چه

و  )91(همان: » بود "شود کرد؟ چه می"و  "کرد؟

این دختر تازه خود کسی است که تکلیفش را با 

کف  بر مبارزة مسلحانه روشن کرده است و سالح

مسلکان خود بر علیه رژیم حاکم  در کنار هم

اما بسیاري  از جوانان همچون هستی  ،جنگد می

شخصیت اصلی داستان هستند. سرگردان، متحیر 

 عملی.  و گرفتار بی

ترین دالیل این سرگشتگی،  یکی از عمده

شان  جداماندن جوانان از هویت ایرانی و اسالمی

) در جزیرة 1380(قبادي و جمشیدیان،  .است

رو  شماري روبه هاي بی سرگردانی با شخصیت

هستیم که به دلیل شیفتگی در برابر فرهنگ و 

 اند و در هاي خود بریده تمدن غربی، از ریشه

اند. به قول  حالتی معلق میان غرب و شرق مانده

سلیم جوانانی که عقدة حقارت و غربزدگی خود 

ی بردن به دامن شرق به فراموش را با پناه

) در این حالت ویژه اگر 135(همان:  .سپارند می

و توجهی به گذشته و اصالت فرهنگ  تأکیدهم 

اي است براي  آید، بیشتر معرکه ملی به چشم می

که آقاي گنجور   گونهها. همان جلب نگاه غربی

پا   ترین حالت خود به مراسم نوروز را در ملی

ن اما با قید این شرط که حتی مهمانا ،دارد می

ایرانی حاضر در مراسم به زبان التین سخن 

) تا شاید بتواند دل مهمانان 124بگویند (

 آمریکایی و انگلیسی خود را  به دست آورد. 
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 هستی در جزیرة سرگردانی .1-5

، برگرفته از عنوان رمان یعنی 

هاي غریب است که یکی  اي با ویژگی نام جزیره

استان با نام کراسلی به هاي انگلیسی د از شخصیت

اي است که دورش  جزیره«پردازد.  توصیف آن می

را دریاچۀ نمک احاطه کرده است. در جزیره 

قطعات نمک به طول  ،افتی کلی به دام می به

اینچ، حتی بیشتر و   اینچ و عرض پانزده بیست

بعضی جاها خیلی کمتر، دورت را گرفته. روز که 

روي آنها نیست. هوا گرم است امکان پاگذاشتن 

اما اواخر شب  ،روي می در لجن و نمک فرو

 )252-253. (همان: »زند قطعات نمک یخ می

بار این نام  جالب است که وقتی هستی براي اولین

شنود، یقین دارد که این جزیره ربطی به  را می

مگر همین «یافت. گرچه سرنوشت او خواهد 

ها در متن جزیرة  و همۀ شب االن، امشب

 . (همان)»کرد؟ دانی زندگی نمیسرگر

کردن روایت، خواننده را از  اگرچه دنبال

ارتباط میان هستی و جزیرة سرگردانی آگاه 

تر از این نسبت عینی، وضعیت  اما مهم ،کند می

فکري این شخصیت در طی وقایع داستان است 

که دلیل اصلی اطالق صفت سرگردانی به او 

رگردانی شود. هستی مصداق کامل س محسوب می

و حیرت است و این چیزي نیست که خودش آن 

ام. کی نیست؟ کرة زمین  خوب سرگشته«را نداند 

سرگردان است. من هم یکی از ساکنان کرة 

) او چه در زندگی شخصی و 255(همان:  .»زمینم

خواهد  اي خود از اینکه چه می چه در سیر اندیشه

کامالً ناآگاه است. (همان:  خواهد، و چه نمی

همین است که به فاصلۀ چند روز از  )197

گردانی و ذکر مصیبت  حضور در مراسم شمایل

اهل بیت به همراه مادربزرگ و سلیم، سر از 

مراسم عیش و عشرت پیژاماپارتی در منزل 

آورد؛ مراسمی که مملو از مواد  خان درمی مردان

 هاي الکلی است.  گردان و نوشیدنی روان

زندگی خود هستی در بسیاري از امور 

سرگردان است. او حتی گاه در انجام کارهاي 

) و یا اینکه 306ماند (همان:  یومیه متحیر می

داند چشمانش شبیه چشمان مادر است یا  نمی

) و تا آخر در بارة این موضوع که 27پدر (همان: 

پدرش شهید راه آزادي است یا اینکه از سر 

ر تصادف مورد اصابت گلوله قرار گرفته است، د

 ماند. گمان باقی می

خانم مادربزرگ هستی در هر مقامی  توران

دهد و  روایتی متفاوت از مرگ فرزندش ارائه می

ها، پدر هستی کسی  در هرکدام از این روایت

است که جانش را در راه دفاع از مصدق قربانی 

خانم  هاي توران کند. براي آگاهی از روایت می

مراجعه  148تا  147و  29توان به صفحات  می

اما در نقطۀ مقابل، مادر هستی قرار دارد که  ،کرد

شدن پدر، همراه او بوده است. از  در روز کشته

نه قهرمان بود و نه در راه «نظر او پدر هستی 

-111(همان: » مصدق شهید شد... چه شهادتی؟

هستی هرگز پی به واقعیت  ،در این میان )110

شهید راه برد و اگرچه دوست دارد پدر را  نمی

تواند روایت مادر را هم  اما نمی ،آزادي بداند

 نادیده بگیرد. 

هستی در رویکردهاي  ،گذشته از این موارد

اش هم جهت و مسیر مشخصی ندارد. به  سیاسی

گاه ) 87(همان: است. » پاطی قاطی«قول خودش 



 261          درمانی اگزیستانسیال (آراء اروین یالوم) براساس اصول روان بررسی سرگشتگی و تصمیم در رمان 

 

اش را از خلیل  گرایی است که اصول فکري چپ

ا جالل آل احمد داستان بگیرد و گاه هم ملکی می

گوید و گاهی نیز با خود  از قدرت مذهب می

تنها به هنر رو بیاورم، با برداشت «گوید:  می

درست سیاسی و اجتماعی، اما چه برداشتی 

 . (همان)»دانم درست است؟ نمی

هاي  اي ندارد و بنیان هستی اندیشۀ سخته

اش را از افرادي همچون سیمین، استاد مانی  فکري

گیرد و همین است که گاهی در  راد میویژه م و به

اش با خود کلنجار  هنگام بیان مواضع فکري

این اصطالح را از کی دزدیده؟ از «رود که:  می

حمید عنایت؟ از سیمین...؟ شاید از احمد 

اي هم که وارد  ) در دوره240(همان:  .»گنجور

شود، تنها به شنیدن  حلقۀ دوستان سلیم و مراد می

فر که از دو طیف متفاوت هستند سخنان این دو ن

آورد که  کند و مثل همیشه سر در نمی بسنده می

 )236(همان: ». حق با کدامشان است«

در بخشی هم که از زد و خورد میان مادر و 

شدت متأثر شده است و از سویی  اش به ناپدري

هاي  هاي سلیم و نبودن تفاوتی ذهنش درگیر بی

من وقار را «اندیشد که  مراد است به این می

گویم.  نیازي. شعرم را می دهم. بی ترجیح می

(همان: » کنم. این یک نوع تعالی است نقاشی می

خواهد دو هواخواه  ) و در بخشی دیگر می255

یعنی سلیم و مراد را نادیده بگیرد و  ،جدي خود

از بیژن راه شانه باالانداختن را یاد بگیرم و در «

. »تمرین بکنم تنهایی و به تنهایی خندیدن را

 )176(همان: 

ترین مصادیق حیرت  یکی دیگر از مهم

شخصیت هستی، سرگردانی او در انتخاب سبک 

زندگی است. مادربزرگ هستی فردي مذهبی 

است و در انجام امور و شعائر دینی جد و جهد 

خاصی دارد. هستی هم که با مادربزرگ زندگی 

ردان تواند از تعلقات دینی خود رویگ کند، نمی می

باشد. در نقطۀ مقابل مادر هستی قرار دارد که بعد 

اي  از ازدواج با آقاي گنجور صاحب زندگی

هاي  آمدها و مهمانی و اشرافی شده است. رفت

طلب و  خاص مادر او را تبدیل به شخصیتی رفاه

اي در  ولنگار کرده است که شاید کمتر خانواده

داشته میان ایرانیان به این نوع از زندگی گرایش 

مراد بارها به او گفته بود، «باشند. به همین دلیل 

خواهی اصالت داشته باشی، باید به مادرت  اگر می

(همان: » پشت کنی و از آن طبقۀ ابله دربیایی

رغم تمام بهاما مسئله این است که هستی  ،)17

پرکنی که بیشتر آنها را از مراد و  شعارهاي دهن

ر دل خود شیفتۀ بعدها از سلیم آموخته است، د

سبک زندگی مادر است و شاید وانمود کردنش 

دهندة  عالقگی به نوع زیست مادر، نشان به بی

عدم اصالت او باشد. در بخشی از داستان او از 

عشی  لباسی که متناسب با سبک زندگی مامان

محض  ترسد مراد به اما می ،آید است خوشش می

مامانی  یشهستی نازنینم، این تیت«دیدن آن بگوید: 

را از تنت دربیاور. قربان تو بروم من. در هند 

 )20. (همان: »اند ها نفر گرسنه همین االن میلیون

با ورود سلیم به زندگی هستی، بخش 

 آنجا تا ،گیرد مذهبی زندگی او رنگ بیشتري می

که او براي آنکه تبدیل به فرد دلخواه سلیم شود، 

ود دست هاي خاص خ از بسیاري عالیق و اندیشه

زمان منش و رفتار  اي که تا آن شوید. هستی می

متفاوتی دارد، تنها و تنها به این دلیل که تبدیل به 
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همسر دلخواه سلیم شود، پوشش خود را تغییر 

کند و به قول  دادن پرهیز می دهد، از دست می

خواند، تغییر  هایی را که می مراد، حتی نوع کتاب

تنها  نکه هستی نه) و جالب ای317دهد (همان:  می

بلکه براي جلب توجه  ،با این تغییر مشکلی ندارد

. کند اش اشاره می سلیم، به پیشینۀ دینی خانواده

 )320(همان: 

هاي ویژه که  از میان تمام این موقعیت

هستی را دچار سرگشتگی کرده است، شرایط 

ویژة او در موضع انتخاب میان سلیم و مراد 

سطح رمان دارد. بیشترین بازنمایی را در 

توان مدعی شد مدار اصلی  اي که می گونه به

روایت در رمان جزیرة سرگردانی شرح وضعیت 

انتخاب هستی از میان این دو شخصیت است. در 

این بهره تالش خواهد شد ضمن ترسیم ارتباط 

هستی با این دو شخصیت، موضوع تصمیم و 

شناسی  انواع آن براساس رویکرد روان

 ل مورد واکاوي قرار گیرد.اگزیستانسیا

 

 سرگشتگی در ارتباط هستی و مراد .1-1-5

از  ،کند اي که شروع به خواندن رمان می خواننده

همان آغاز با موضوع تالش مادر هستی براي 

اما در  ،روست ایجاد ارتباط میان او و سلیم روبه

برد که هستی دل در گرو فرد دیگري  ادامه پی می

دانشگاهی هستی است  مراد هم دارد.» مراد«با نام 

بازي عالقۀ میان این دو  روز در حین برف و یک

زعم هستی بسیار  اي که به گیرد. عالقه شکل می

 )176. (همان: عمیق و جدي است

مراد دانشجویی اهل مطالعه و همواره منتقد 

اش او را تبدیل  هاي مارکسیستی است که اندیشه

ه با چند به شخصیتی ویژه کرده است. او همرا

نفر از همفکران خود در پی مبارزة مسلحانه با 

اي با  رژیم هستند و بر همین اساس در دوره

جریان مبارزان مذهبی که سلیم هم جزو آنان 

شوند. در این دوره جریان مذهبی  است، همراه می

و جریان چپ هر دو در پی آن هستند تا با بسیج 

یکی  نشینان تهران ذیل رهبري گروهی از حاشیه

از روحانیون مذهبی قیامی مسلحانه را علیه رژیم 

 سامان دهند.

زعم پدرش مغز معیوبی دارد  مراد که به

رغم رفتارهاي متناقض و به)، 178(همان: 

دوپهلوي هستی در ارتباط با او، عمیقاً دل در گرو 

ترین حاالت به  این عشق دارد و حتی در سخت

 )227. (همان: اندیشد هستی می

که جریان خواستگاري سلیم از هستی  وقتی

بردن از معشوقش،  شود، هستی بدون نام جدي می

شدن  دهد که بعد از روشن به سلیم وعده می

تکلیف ارتباطش با مراد، جواب خواستگاري او 

در اولین مالقات با مراد،  ،رو این را خواهد داد. از

اما  ،اش بیاید خواهد تا به خواستگاري از او می

سینۀ من «مراد اعتقادي به ازدواج ندارد.  ظاهراً

اما اي دریغ ... نگذار با ، ماالمال عشق توست... 

 )186. (همان: »ازدواج پایمالش کنیم

گو هستی هرچه اصرار ودر این گفت

دهد و  اي به ازدواج نشان نمی کند، مراد عالقه می

شود که هستی از  همین مسئله باعث آن می

سخن بگوید؛ موضوعی ازدواجش با فرد دیگري 

مراد گفت: «کند:  که مراد را عمیقاً متأثر می

اي. آهی کشید و ادامه داد:  وقت دل مرا شکسته آن

شود که  بندزنی در این دنیا پیدا نمی و هیچ چینی
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بعد از این  )187. (همان: »دل شکسته را بند بزند

  ضمن فراموشتا کند  هستی تالش می ،مالقات

باطش با سلیم جدیت بیشتري کردن مراد، در ارت

نشان دهد و البته در این مسیر القائات مادر و 

 نیست. تأثیر مادربزرگش نیز بی

هاي پایانی داستان هستی رفتاري  در بخش

ویژه زمانی که  سرد درقبال مراد دارد. به

که برخاسته از  هاي جسمی و روحی او آسیب

در کنار  ،سنگران استحادثۀ مرگ و زجر هم

بارش در هنگام گریز از چنگ  الکتوضع ف

مأموران امنیتی، تصویري ضعیف و شکننده از او 

نمایاند.  اش می دهد که مستحق دلسوزي ارائه می

در این حال رفتار سرد و تاحدودي زنندة هستی 

نگاهی که به هستی «شود:  باعث دلگیري او می

اش نگاهی بود  فشرده هم هاي روي انداخت، با لب

دانست تا آخر عمر از یاد نخواهد  که هستی می

هایم را پاك  گفت: چرا اشک برد. آن نگاه می

همه سال عشق و دوستی؟ چرا   نکردي؟ این

دستت را روي سرم نگذاشتی و نگفتی آرام بگیر 

قدر تشرم  ا آندوست من؟ چرا سرم داد زدي؟ چر

 )308(همان: » زدي؟

 

 سرگشتگی در ارتباط هستی و سلیم .2-1-5

اي اشرافی است  انی مذهبی از خانوادهسلیم جو

مطابق تا کند  که به هواداري دل مادر تالش می

خواست او همسري برگزیند و در این میان قرعه 

هاي  خورد. همانند بیشتر ازدواج به نام هستی می

ترین احوال  سنتی، مادر، هستی را در خصوصی

بیند و زیبایی ظاهري و منش متفاوت این  می

کند. سلیم نیز بعد  مجذوب خود می دختر، او را

گیرد و  از مالقات اول مهر هستی را به دل می

اش به مراد،  غم میل درونیربهعجیب آنکه هستی 

گري را در صدایش  در همان دیدار، حمایت

 )22. (همان: کند احساس می

رسد بیش از هر چیزي در وجود  به نظر می

سلیم، زیبایی و جذابیت ظاهري اوست که در 

هستی اثر گذاشته است. در فرازهاي بسیاري از 

داستان خواننده شاهد شیفتگی جسمانی هستی 

هاي  نسبت به سلیم است. هستی شیفتۀ زیبایی

براي کشیدن «هایش  حتی ناخن ،سلیم است

هاي سلیم پاورچین به طرفش رفت:  دست

گلی، وسوسه شد که روي  هاي کشیدة پشت ناخن

 )239: . (همان»ها بوسه بزند ناخن

در نقطۀ مقابل سلیم چندان مجذوب 

داند  حتی او را پیر می ،هاي ظاهري نیست ویژگی

ویژه سبک زندگی  اش به و وضعیت خانوادگی

ام  دختري که عاشقش شده«پسندد.  مادرش را نمی

هزارویک عیب شرعی و عرفی دارد. از نظر 

عقیدتی هم درست نقطۀ مقابل من است. 

زیاد است. ضمناً  خوشگل هم نیست. سنّش هم

اما با  ،)160(همان: » عاشق مرد دیگري هم هست

همۀ این ایرادها، هستی را دوست دارد و امیدوار 

است که بتواند او را تغییر دهد. شاید دلیل این 

مادر از سویی و اهل هنر و  تأییدعالقه، داشتن 

 کماالت بودن هستی باشد.

خانم مادر هستی که نقش پررنگی  عشرت

گیري و تداوم این رابطه دارد، خوب  لدر شک

داند که آرزوي سلیم داشتن زنی مطیع یا به  می

اما با  ،)292بعی است (همان:  قول خودش بع

حال به این وصلت اصرار دارد و جالب آنکه  این
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هستی با علم به همۀ این موارد، در طی تصمیمی 

که بعد از این بدان اشاره   گونهسرگردان، آن

کند  خود را تسلیم خواست سلیم می خواهد شد،

شود مثل سلیم حرف  و حتی در این راه حاضر می

هاي مورد عالقۀ او را بخواند، براي  بزند، کتاب

مادرش خودشیرینی کند، پوشش خود را تغییر 

طور براي کی خودت را این«بدهد و به قول مراد 

 .316. (همان: »اي؟ روسري ... عینک ساخته

ین تکلیف خود با مراد، به هستی بعد از تعی

دهد و پس از  خواستگاري سلیم جواب مثبت می

شدن مادر و پیداشدنش و تغییرات  جریان گم

شکل  دهد، عاقبت به اي که در او رخ می روحی

کند. ازدواجی که در  پنهانی با سلیم ازدواج می

دهد و در ظاهر  برابر چشمان مراد رخ می

آل بین  واجی ایدهتواند ازد اي است که می گونه به

هاي هستی  دو آدم خاص تلقی شود و سرگشتگی

سلیم نجوا کرد: تو حاال زن «بعد از آن پایان یابد. 

منی. سر و همسر. تمام کس و کار و دار و ندار 

دان هستی من، خودم  من در این دنیا. روغن چراغ

 )281. (همان: »کنم سردرگمی تو را فوت می

بعدي سیمین دانشور البته خوانندگانی که رمان 

دانند که  اند، می را خوانده» ساربان سرگردان«یعنی 

 این ازدواج از اساس اشتباه بوده است.

 

تفسیر سرگردانی، مسئولیت و تصمیم در رمان  .6

 شناسی اگزیستانسیال براساس روان

شناسی  در این بخش با اتکا به آراء روان

مواضع مربوط به تصمیم در  ،وجودگرا

مورد  اي رمان ه شخصیت

 بررسی قرار خواهد گرفت:

اضطراب اگزیستانسیال حاصل از مسئولیت و  .1-6

 هاي رهایی از آن در رمان  راه

ها در  بیشتر شخصیت در رمان  

هایی  گیرند. موقعیت هاي انتخاب قرار می موقعیت

ز میان دهندة نوع زندگی آنهاست. ا که شکل

هاي اصلی، مراد باید میان ازدواج با  شخصیت

هستی یا ترك او یکی را انتخاب کند. سلیم میان 

اي  انتخاب هستی، زنی امروزي با سبک زندگی

وسالی که  سن تقریباً مدرن و نیکو دختر مطیع کم

سرگردان است  ،خواهرش براي او در نظر گرفته

امی تر از همه هستی است که در کنار تم و مهم

اش که پیشتر بدان اشاره شد،  مواضع سردرگمی

در موقعیتی قرار گرفته است که مجبور است یا 

پایبند عشقش به مراد بماند که تمایلی به تعهد 

ازدواج ندارد یا اینکه به خواستگاري سلیم جواب 

دهد که در خفا به دوستش گفته است که هستی 

هزار عیب شرعی و عرفی دارد، زیبا نیست، 

ش هم زیاد است و خیال دارد او را مثل موم سن

 )194. (همان: در دستش نرم کند

که در بخش مبانی نظري نیز   گونههمان

اشاره شد، اضطراب اگزیستانسیال بخش 

ناپذیر هر انتخابی است. فردي که از میان  جدایی

دو یا چند شق، مجبور به انتخاب یکی است، 

ر شقوق را پوشی بر سای گمان باید سختی چشم بی

که مراد اگر  طوربر خود هموار کند. همان

بخواهد از تعهد ازدواج بگریزد، ناچار به ترك 

پوشی سلیم از هستی و  هستی خواهد بود و چشم

کرده،  برگزیدن نیکو او را از داشتن زنی تحصیل

ت ـموقعیاما  کند. کماالت محروم می هنرمند و با

. او اگر دشوارتر است ها ی از باقی شخصیتـهست
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کردن  سلیم را انتخاب کند، مجبور به فراموش

عشق دیرین خود مراد خواهد بود. مرادي که 

ورزي، به دلیل دانش  گذشته از سابقۀ دیرین عشق

اش  هاي انقالبی گیري باال، شجاعت و موضع

جایگاهی ممتاز در زندگی هستی دارد. در نقطۀ 

د که گفتن به سلیم قرار دار هاي نه مقابل، دشواري

مادر، مادربزرگ و استاد مانی و  تأکیدجدا از 

همسرش به ازدواج هستی با او، به دلیل موقعیت 

کنندة مشکالت  تواند حل خاص مالی که می

اش باشد و نیز  متعدد هستی و خانواده

پوشیدن بر او امري  اش چشم هاي ظاهري جذابیت

هاست که  نماید. شاید همین جاذبه دشوار می

دارد تا هنگام آشکارکردن  آن میهستی را بر 

گو با سلیم، از او وعشق خود به مراد در گفت

بخواهد تا در هر صورت معاشرتشان براي 

 )43. (همان: همیشه ادامه داشته باشد

 

 گیري به دیگري سپردن اختیار تصمیم .1-1-6

شناسی وجودي ضمن طرح موضوع  روان

اضطراب اگزیستانسیال در فرایند رسیدن به 

هاي مختلف گریز از این نوع  میم، به راهتص

ها که رواج  پردازد. یکی از این راه اضطراب می

جایی مسئولیت است که طی  بیشتري دارد، جابه

آن فردي که در موقعیت انتخاب قرار دارد، براي 

کردن، اختیار خود را به دیگري موکول  خالی شانه

تواند هر کسی باشد از  کند. این دیگري می می

 اور گرفته تا پدر و مادر. مش

هستی در جزیرة سرگردانی بیش از همۀ 

هاي مختلف از این ترفند  ها در موقعیت شخصیت

گیرد. در  براي گریز بار سنگین مسئولیت بهره می

اي از داستان که هستی در گیرودار میان  صحنه

پیشنهاد سلیم و مهر مراد با سیمین دربارة چیستی 

اثناي سخن، تالش گویند، در  عشق سخن می

اش، از  کشیدن درگیري ذهنی کند تا با پیش می

سیمین که در زندگی او نقشی فراتر از یک استاد 

اما سیمین با  ،دانشگاه دارد، کسب تکلیف کند

گریزد و هستی را با  هوشیاري از این موقعیت می

چراکه انتخاب و  ؛گذارد هایش تنها می دغدغه

. (همان: دیگر تبعاتش متوجه هستی است نه کس

64( 

در قسمتی دیگر هستی به منزل استاد مانی  

کشیدن دغدغۀ خود در  رود و در آنجا با پیش می

انتخاب میان سلیم و مراد، براي رهایی از این 

گیري را به عهدة  کند تصمیم دغدغه سعی می

استاد مانی و همسرش بگذارد و البته این دو نفر 

ازدواج با  برعکس سیمین با صراحت او را به

 .کنند گرفتن از مراد تشویق می  سلیم و فاصله

 )70(همان: 

جایی مسئولیت، موضوع  ذیل بحث جابه

واگذاري اختیار تصمیم به پدر و مادر از سوي 

ترین مسائل  آید که یکی از اصلی فرزندان پیش می

شناسان وجودي در اختالل  مورد توجه روان

زمینه آن  تصمیم است. اعتقاد اریک برن در این

ها، تمایالت و سبک فکري  است که خواست

ن ـان در ذهـچنانی آنـل پنهـشک هـن بـوالدی

شود، که اینان در تمامی  کودکان حک می

هاي خود، ناخواسته مطابق  ها و گزینش تصمیم

کنند و هرگونه  خواست و ارادة والدین عمل می

تخطی از این الگوها باعث ایجاد احساس گناه 

 شود.  می
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توان گفت که یکی از  مطابق این دیدگاه می

ترین مشکالت هستی آن است که در  اصلی

جاي یک والد و یک الگو، داراي  زندگی خود به

دو والد و در نتیجه دو الگوي مختلف فکري 

است. او هم از مادرش متأثر است که سبک 

زندگی اشرافی ولنگاري دارد و هم از 

در کنار او  مادربزرگش که بیشتر عمر خود را

مدار و  زیسته است و برعکس مادر فردي دین

 معتقد است. 

نکتۀ جالب آن است که در موضوع 

سردرگمی هستی در انتخاب میان سلیم و مراد، 

هایی  هم مادر و هم مادربزرگ هرکدام با انگیزه

سوي انتخاب سلیم و   متفاوت، او را به

دهند. مادربزرگ به  پوشی از مراد سوق می چشم

رغم بهلیل رویکرد مذهبی و اعتقادات سلیم، د

تمام محبتی که در حق مراد دارد، هستی را به 

دهد که به خواستگاري سلیم جواب  قرآن قسم می

) و مادر که بیش از هرچیز 23مثبت بدهد (همان: 

 تأکیدبه دلیل ثروت خانوادگی سلیم به هستی 

ز مراد را رها کن. الغر و مردنی است... ا«کند:  می

 )15(همان:  .»آید من هم بدش می

گذشته از این مورد خاص که هر دو والد  

اثرگذار بر شخصیت هستی بر سر آن توافق 

دارند، در بقیۀ امور تفاوت سلیقۀ این دو بر میزان 

افزاید و باعث احساس  هاي هستی می سردرگمی

شود. البته هستی با همۀ علقه و  گناه در او می

ادربزرگ دارد، ناخواسته اي که با م پیوستگی

مجذوب سبک زندگی و طرز مادر خود است و 

اي است که تنها با ایدة اریک برن در  این مسئله

هستی «هاي کهن قابل توجیه است:  مبحث تصمیم

هاي مادرش  ها و نقشه دانست چرا به هوس نمی

دهد؟... آیا هستی در ته دل، جهانی را که  تن می

داد؟ آیا  یح میزیست، ترج مادرش در آن می

گشود که  دنیاي مادرش درهایی را به روي او می

در زندگی او با مادربزرگ، امکان دسترسی و 

 )17(همان: » ش چنان درهایی نبود؟گشای

از مشخص است که هستی ـان آغـاز هم

کرده بودن و استقالل مادي و با  رغم تحصیلبه

کردن خودش بیزار است،  وجود آنکه از عرضه

اش را به مادر تحمیل کند و در  د ارادهتوان نمی

کند:  کردن شرکت می بازي او براي عرضه

گوید از  آورد می پالتواش را که در می«

) در آرایش 9(همان:  .»کردن خودم بیزارم عرضه

کند  هم با آنکه توصیه مادر را کامل گوش نمی

اما باز هم خود را آماده مالقات  ،)8(همان: 

شیوة سنتی  بیند مادر به یکند. هستی وقتی م می

براي او خواستگاري ترتیب داده است، مخالفت 

چندبار بگویم. از «کند:  فایدة خود را اظهار می بی

ازدواج سنتی بیزارم و رو به راننده به گفت: آقاي 

جا مرا پیاده کنید... مادرش به راننده  نویدي، همین

. (همان: »گوید، کارت را بکن خود می گفت: بی

15-14( 

گذشته از هستی این اثرپذیري از والدین در 

ها نیز به  فرایند اخذ تصمیم در سایر شخصیت

آید. مثالً سلیم از همان آغاز مطابق اراده  چشم می

کند و البته پیش  و میل مادر با هستی مالقات می

از مالقات با هستی نیز مادر دختران دیگري را 

گوید:  یسلیم م«هم براي او در نظر گرفته بود: 

ها دختر به من معرفی کرده...  مادرم تا حاال ده«

هستی گفت: و البد بیشترشان را در حمام سونا 
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خوب سنت است دیگر. آن  –اند.  دیده بوده

پسندیدند، حاال  ها در حمام عمومی دختر می وقت

 )38-39(همان:  .»در حمام سونا

قدر بیژن گنجور برادر ناتنی هستی نیز آن

میل و خواست پدر است که تمامی  تأثیرتحت 

دهد.  اش را بر پایۀ عالیق پدر شکل می زندگانی

شان از   حد از اثرپذیري او در بخشی دلیل این

جهت  من به این«گوید:  والدین را  به هستی می

خواهم ناسپاسی کنم  که مدیون پدرم هستم و نمی

و دلش را بشکنم و تو به این علت که به کمک 

کنی که سرت  یی دسترسی پیدا میمادرت به دنیا

) در 137(همان:  .»آورد را توي حساب می

اي دیگر بیژن که پستی را در ادارة کتاب  صحنه

دار است با اعتراض یک نویسنده و بعد  عهده

خواهد  شود و هستی از او می رو می هستی روبه

این شغل را رها کند و بیژن در جواب خواست 

آرزوهاي «داند:  ش میپدر را دلیل اصلی این گزین

 .»گوید اگر تو نکنی دیگري خواهد کرد پدرم. می

 )250(همان: 

 

 معاوضه .2-1-6

که انتخاب یکی از دو حالت موجود در   وقتی

گیري باعث ایجاد اضطراب  فرایند تصمیم

شود، فرد طی فرایندي ناخودآگاه تالش  می

رفته با  دست سازي بخش از کند با جایگزین می

ید، بر اضطراب خود غلبه کند. براي انتخاب جد

پوشی از شخصیت مطلوب و  هستی امکان چشم

دهد که او محاسن  قوي مراد تنها زمانی دست می

و حمایتگري سلیم را جایگزین آن سازد. همین 

است که پیش از طرح پیشنهاد ازدواج خود با 

جواب مراد منفی «کند که:  مراد به این فکر می

ت ازدواج با هستی را به خواهد بود و طوق لعن

ماند و  وقت هستی می گردن نخواهد انداخت. آن

ها و تجویز  ها و حمایت سنجی سلیم. سلیم با نکته

هایش کمکش  ضمن بزرگواري ها و در نسخه

. (همان: »کرد تا خاطرة مراد را از ذهن بزداید می

88( 

 

 تصمیم را بر عهدة چیزي گذاشتن .3-1-6

میم در برخی مواقع اضطراب ناشی از اخذ تص

قدر آزاردهنده باشد که افراد براي  تواند آن می

دامن عوامل و عناصر   به  گریز از مهابت آن، دست

سپاري  ترین شکل از برون شوند. شایع جان می بی

گرفتن است  تصمیم به اشیاء و عوامل بیرونی، فال

که اگرچه بیشتر به دوران پیشامدرن اختصاص 

گاه به این  بی و ي مدرن نیز گاهها اما انسان ،دارد

 برند. ابزار کهن پناه می

که پر است از  در رمان 

گیري،  هاي خطیر تصمیم افراد سرگشته و موقعیت

شاهد چندانی براي این امر وجود ندارد. تنها در 

هاي آغازین داستان، بعد از  اي از بخش صحنه

با حضور  بار میان هستی و سلیم آنکه براي اولین

دهد، مادر هستی که  مادرانشان مالقات رخ می

دو   گیري رابطه میان این مند به شکلهبسیار عالق

کند از طریق گرفتن فال سلیم،  است، سعی می

گونه جلوه دهد که آیندة او با دختري به این

مشخصات هستی رقم خورده است و با این کار 

ین هر دوي ا فرایند رسیدن به تصمیم را براي

که البته نه سلیم به  ها سرعت ببخشد شخصیت

جدیت این فال باور دارد و نه هستی با مادر 
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عشی گفت: هستی  مامان«کند.  همراهی می

فنجانت را وارونه کن فال تو را بگیرم. هستی 

خوب بگیر  –گیرم.  من فالم را خودم می -گفت: 

ببینم.  هستی گفت: مقصودم این است که غیر از 

. »خودم، اعتقاد به هیچ فالی ندارم جوهر روح

 )23(همان: 

گیري اگرچه هیچ اثري بر  این مراسم فال

اما جواب هستی به  ،تصمیم هستی و سلیم ندارد

نشیند که  قدر به دل سلیم می درخواست مادر آن

شود:  با همین یک جمله مصمم به ازدواج با او می

دختري است با سجیه و باوقار. مادرم هم او را «

ام. گفت من  بار بیشتر او را ندیده پسندیده. یک

 )48 (همان: .»گیرم فال خودم را خودم می

 

انواع تصمیم در جزیرة سرگردانی مطابق تقسیم  -7

 ویلیام جیمز

درمانی  در بخش مبانی نظري اشاره شد که روان

اگزیستانسیال در بررسی موضوع مسئولیت و 

بندي  ماي به تقسی رسیدن به تصمیم نگاه ویژه

ویلیام جیمز از انواع تقسیم دارد. در این بهره 

شود تا این انواع در عملکرد  تالش می

هاي رمان جزیرة سرگردانی بررسی  شخصیت

 شود:

 

 تصمیم منطقی .1-7

کند  گیري مبتنی بر منطق، فرد سعی می در تصمیم

با در نظر داشتن جامع شرایط، تصمیمی بگیرد که 

توجیه باشد. در میان  بر پایۀ اصول عقلی قابل

هاي رمان، سلیم تنها کسی است که در  شخصیت

اندیشانه دارد. او  بسیاري از امور نگاهی مصلحت

 تا کند در رابطۀ خود با هستی همواره تالش می

در نظر داشته باشد و همین  جوانب مختلف را

شود. او در  مسئله باعث آزردگی خاطر هستی می

اش  غاز رابطهدفتر روزنوشت خود درخصوص آ

دختري است با «گونه نوشته است: با هستی این

بار  سجیه و باوقار. مادرم هم او را پسندیده. یک

ام. گفت من فال خودم را خودم  بیشتر او را ندیده

 گیرم. تنها نقطۀ ضعف این دختر، خانوادة از می

. »گسیختۀ اوست. از دین هم بویی نبرده  هم

 )48(همان: 

یی با هستی به انتخاب و او پیش از آشنا

سلیقۀ مادرش بارها به خواستگاري رفته است و 

هاي سنتی، مادر  مطابق رسم معمول در ازدواج

ترین حاالت بررسی  ها را در خصوصی گزینه

هاي  گیري ) همین خرده39(همان:  .کرده است

شود هستی در عشق او  سلیم است که باعث می

آب  رفت و سلیم باید می«شک داشته باشد 

کرد. مردي که عاشق است  زیرکاه را فراموش می

 )161(همان:  .»بیند همه عیب در معشوق نمی این

گو با یکی از دوستانش وسلیم در حین گفت

گوید که اگر  ضمن ذکر تمامی ایرادهاي هستی می

تواند مانند موم در  ازدواجش با او سربگیرد، می

مرا کردم  و تو سلیم فکر می«دستانش نرمش کند: 

بري،  به یک ساحل دور، به یک وادي ایمن می

کیشوت بیشتر نیستی،  یک پهلوان پنبه، یک دن

ها از  یشتر آتشاي، ضمن آنکه ب اي خوابیده گرفته

گرفتن را بهانه  اما خودت زن خیزد، گور تو برمی

زنی  دهی. از عشق دم می اي و دم به تله نمی کرده

بکنی.  خواهی مرا مثل موم در دستت نرم و می

صحت خواب. باز همان مراد به قول مادرم خلو 
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مرادي که دستش  –غل و غش  مراد بی –چل 

 )166. (همان: »روست

تنها در موضوع   جالب است که سلیم نه

بلکه  ،دهد بینی به خرج می ازدواج، مصلحت

کند، در روزهاي  که هستی نیز اشاره می طورهمان

انۀ کمردرد در نشینان، به به گیري قیام حاشیه اوج

ماند. آن هم  شود و در خانه می صحنه حاضر نمی

اش دچار  که مراد و سایر دوستان انقالبی زمانی

 حبس و زخم و زجر عمال حکومتی هستند.

 

 تصمیم سرگردان .2-7

نوعی از تصمیم که در موقعیت سردرگمی و 

دهد. در این حالت هیچ  حیرت فرد روي می

دارد که شخص مزیتی در شقوق مختلف وجود ن

ها  را به سوي انتخاب سوق دهد و همۀ گزینه

فرد خود را به  ،رو این از .رسند مطلوب به نظر می

سپارد. شکلی از تعبیر معروف  جریان امور می

 ». هرچه پیش آید، خوش آید«

آید، این  که از نام رمان نیز برمی  گونههمان

نوع از تصمیم بیشترین بازنمایی را در سطح 

عنوان قهرمان  هـی بـت هستـدارد. شخصی تـروای

ر ـا درگیـه تـۀ شخصیـش از همـان، بیـداست

ن ـت و در گرفتـرت اسـگی و حیـسرگشت

ترین تصمیمش  ویژه در اصلی هایش به تصمیم

یعنی انتخاب میان سلیم و مراد،  ،براي زندگی

 کند.  سرگردان عمل می

از همان روز اول که مادرش ترتیب مالقات 

دهد، در تمامی امور از انتخاب  سلیم را می او با

کردن   کردن و رفتن براي عرضه  پوشش، آرایش

ها سپرده است و  خودش، خود را به جریان اتفاق

شان  بعد هم که سلیم براي اولین بار به خانه

آید، همچنان از کیفیت احساسش و نوع  می

اطالع است.  پاسخی که به سلیم خواهد داد، بی

هاي  خوبی از باورها و دیدگاه که بههستی با آن

ویژه امور مربوط به  هاي مختلف به سلیم در زمینه

داند  نقش اجتماعی زن مطلع است و می

هاي  معیارهایش درخصوص انتخاب همسر با ایده

تواند  اما نمی ،)71خوانی ندارد (همان:  سلیم هم

از خود «موضع خود را آشکار کند: هستی 

دمش؟ او که مرا در جریان پرسید: چرا رنجان می

اعتقاداتش گذاشته بود. از اول یک کلمه نه 

گفتم و خودم و او  مادربزرگ را با کتلت  می

آباد که  کردم. به میدان حسن اش خالص می وارفته

یکی هم میان   رسیدند، اظهار عقیده کرد: این

) 39. (همان: »میدان و چهارراه سرگردان است

که میان میدان و چهارراه اشارة نویسنده به مکانی 

اي بازنمایی سرگشتگی  سرگردان است، خود گونه

هستی در گرفتن تصمیمش در قبال پیشنهاد سلیم 

 است.  

دربارة انتخاب پوشش باب طبع سلیم نیز 

یان داستان وجود دارد. وقتی این سرگشتگی تا پا

رفتن  خواهد براي بیرون بزرگ از هستی میمادر

هستی لج کرد: باید مرا «د: با سلیم روسري سر کن

خواهد؟ چه  که هستم قبول کند. نمی طورهمان

چیز  اما وقتی سلیم از او همین ،)38(همان: » بهتر!

 . (همان)»هستی نادانسته گفت: بله«خواهد  را می

دادن به خواست سلیم براي خواندن  تن

صیغۀ موقّت نیز یکی از عملکردهاي هستی است 

گنجد. قبول  رگردان میکه ذیل تصمیم از نوع س

شکلی در روایت  این خواست از سوي هستی به
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دهد که حتی خوانندة رمان دچار شگفتی  رخ می

 شود. می

اي  رفتار هستی در قبال مراد هم عمالً گونه

دادن به جریان امور و تبعیت از اصل هرچه  از تن

 تواند به پیش آید خوش آید، است. او که نمی

ۀ ـف رابطـدي تکلیا اراـی یـل منطقـشک 

اش با مراد را روشن کند، تالش  ساله چندین

شان را به گردن او بیندازد  کند گناه قطع رابطه می

تا بعد از اتمام ماجرا از سوي مراد، بدون هیچ 

 )88. (همان: مانعی به سراغ سلیم برود

یکی از موارد شایان توجه در تصمیم از نوع 

یگاه سرگردان آن است که فردي که در جا

انتخاب قرار گرفته است، نگاه خود را به عوامل و 

کند تا از  دوزد و سعی می عناصر بیرونی می

ویزهایی براي گزینش ارخدادهاي پیرامونی دست

رو  بیابد. هستی نیز  هاي پیشِ یکی از انتخاب

اش، از همین ترفند  براي رهایی از وضعیت ویژه

 کند.  استفاده می

که هستی را در ترین عامل بیرونی  مهم

موضوع وضعیت  ،دهد رسیدن به تصمیم یاري می

اگر زن سلیم «اي که  گونه مالی سلیم است؛ به

توانست با پول بادآوردة خانوادة  شد، می می

فرخی، دست کم آرزوي ازل و ابد برادرش 

» را راهی آمریکا بکندشاهین را بربیاورد و او 

 و همین است که گاه در خلوت به )24(همان: 

آیا از هول حلیم تو «زند که  خودش نهیب می

دیگ نیفتاده؟ آیا وسوسۀ مال و منال سلیم او را 

نهایت  و در )161(همان:  »به این روز نینداخته؟

خواستند  حاال که همه می«رسد  به این نتیجه می

) 25. (همان: »بفروشندنش بگذار گران بفروشند

او را  گونه نیست که کسی بخواهدالبته قطعاً این

بفروشد؛ بلکه این خود هستی است که دنبال 

آویز  دالیلی ساختگی است تا بتواند با دست

 قراردادن آنها از سنگینی بار اضطرابش بکاهد.

 

 انداز تصمیم با تغییر چشم .3-7

خانم مادر هستی بعد از مرگ همسرش، با  عشرت

کند و  فردي متمول به نام احمد گنجور ازدواج می

گیري در سبک  ج باعث تغییر چشمهمین ازدوا

واسطۀ شغل همسرش که  شود. او به زندگی او می

اي پیشکاري اتباع کشورهاي بیگانه در ایران  گونه به

 یاست، وارد فضاي جدید با ارتباطات خاص

شود که نتیجۀ این وضعیت جدید، انحطاط  می

اخالقی این شخصیت است. سرعت این سقوط 

هایی از داستان  بخشحدي است که در  اخالقی به

زند که شاید در  رفتارهایی از این قهرمان سر می

 کمتر انسانی بتوان شبیه آن را سراغ گرفت.

اي از داستان  این منش و رفتار ویژه در برهه

که پرده از راز ارتباط پنهانی این شخصیت با 

شود و  خان برداشته می شخصیت فاسد مردان

د، دچار تغییري ده اتفاقاتی که بعد از آن رخ می

شود. عشرت بعد از این ماجراها تصمیم  عمده می

گیرد و پس از توبه  به تغییر رفتار خود می

کنم و  و ندار خودم را خیرات می دار«گوید  می

روم حرم امام رضا، با طناب گردنم را به معجر  می

کشم تا بمیرم.  بندم و آنقدر گرسنگی می فوالد می

. »تقاص پس بدهمگفت: من گناهکارم. باید 

 )274(همان: 

بودن و اینکه   این تصمیم به دلیل ناگهانی

اي بیرونی است و باعث  برخاسته از تجربه
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انداز فرد شده است، ذیل  تغییري اساسی در چشم

 گنجد. انداز می نوع تصمیم مبتنی بر تغییر چشم

 

 گیري  نتیجهبحث و 

شناسی وجودي رویکرد جدیدي در  روان

شناختی است که با توجه به اندیشۀ  مطالعات روان

فلسفی اگزیستانسیالیسم در قرن بیستم ایجاد شد 

اي یافت.  و در سالیان اخیر بسط و گسترش ویژه

کاوانه با تمرکز بر چهار دغدغۀ  این رویکرد روان

اساسی انسان یعنی مرگ، مسئولیت، تنهایی و 

ها براي  پوچی تالش دارد از طریق یاري سوژه

هاي اساسی، مسیر  ولی با این دغدغهمواجهۀ اص

 ها را اصالح نماید. زندگی آن

از سیمین  تحلیل رمان 

درمانی اگزیستانسیال  دانشور براساس اصول روان

دهد که رمان یادشده جزو آثار پیشروي  نشان می

است که دربردارندة نکاتی قابل توجه در زمینۀ 

رمان خود  هاي وجودي است. دانشور در دغدغه

در کنار پرداختن به موضوعات مرگ، تنهایی و 

شکل ویژه مسئلۀ مسئولیت و  بحران معنا، به

هاي مختلف  ها در میان انتخاب سرگردانی سوژه

 را مورد توجه قرار داده است.

اي در  گونه هاي رمان به اغلب شخصیت

گیري و انتخاب قرار دارند.  هاي تصمیم موقعیت

هاي  ها و تعارض گردانیگذشته از سر» هستی«

هاي سیاسی، اجتماعی  درونی مختلفی که در زمینه

و سبک زندگی دارد، در زندگی شخصی خود نیز 

میان خواست و ارادة مادربزرگ و مادر، چیستی 

تر انتخاب میان  حقیقت مرگ پدر و از همه مهم

یا پاسخ به پیشنهاد » مراد«پایبندي به عشق 

سرگشتگی است.  دچار حیرت و» سلیم«ازدواج 

ها همچون مراد،  گذشته از هستی سایر شخصیت

خانم و در نمایی  سلیم، بیژن، فرزانه و عشرت

نسالن هستی در وضعیتی هستند  تر همۀ هم کلی

که شاید بهترین تعبیر براي آن گرفتاري در جزیرة 

 سرگردانی باشد. 

ها  بررسی سرگردانی و سرگشتگی شخصیت

ملکردهاي این ویژه هستی و همچنین ع به

ها در اتخاذ تصمیم، براساس  شخصیت

شناسی وجودي در حوزة تصمیم  هاي روان اندیشه

دهد که تصمیم از نوع  و مسئولیت نشان می

بیشترین بازنمایی را در داستان دارد و » سرگردان«

یا واگذاري » جایی مسئولیت جابه«همچنین ترفند 

 ترین شگردي مسئولیت تصمیم به دیگران، اصلی

ها در هنگام دچار شدن به  است که شخصیت

اضطراب اگزیتانسیالِ برخاسته از قرار گرفتن در 

 گیرند. موقعیت تصمیم، از آن بهره می
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