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 پیشگفتار 

کخردم   گفختم، تصخور نمخی  در باب امید و ناامیدی سخخن مخی اندیشم  روزی که با دوست هم
 یدیخخدر ناام»: یت نظخخامیخخبگیخخرد. مضخخمون بام قخخرار ایخخن بحخخا جخخذاب موضخخوع رسخخالۀ دکتخخری

هاسخخخت در افخخواه عمخخوم افتخخخاده، کخخه قرن «د اسخختیه سخخخپیان شخخب سخخیخخخد اسخخت/ پایخخام یبسخخ
پخووهش اشخارات ۀ ن بهانه برای اندیشخیدن بخه ایخن موضخوع بخود. ضخمن اینکخه در حخوزنخستی
 یصخورت بخه نمخودین پخووهش شخده و الزم میا یدی در بازه زمانید و ناامیامۀ به مسئل ییگذرا
 .ن مقوله پرداخته شودیتر به ایافته و علمی بسط
گنخخده از بخخ ییایخخامخخروز دن یایخخدن ن حخخاالت یاز بخخارزتر یدیخخد و ناامیخخام و  د اسخختیخخم و امیآ
گون جلخوه مخ یهااند کخه در صخورتیبشر گخر نید چیخام یکننخد. امخا بخه راسخت  یگونخا ك یخسخت؟ ا
د اسخخت و یخختولخخد هخخر انسخخان بخخه مفهخخوم ام نش و یجخخز انسخخان اسخخت؟ آفخخر یزیخخد چیخخا امیخخم آیبنگخخر
ك قطعخه یخا داسختان تخا خلخق یخد است: از نوشتن شعر یبه مفهوم ام ینشیتوان گفت هر آفریم

ۀ واسخخطبه یبسخخته اسخخت. هرچنخخد هخخر مفهخخومد همیخخ. پخخس انسخخان فطرتخخًا بخخا مفهخخوم امیقیموسخخ
 زند. یمد چرخ یرامون ضدش امیاره پز هموین یدیقطب مخالف خود زنده است و ناام
کخخه بن  انسخخان در جهخخانی زیسخخت مخخی ان یخخن بنیخخد اسخختوار اسخخت و هرگخخاه ایخخانش بخخر امیخخکنخخد 

افتن راه چخاره و یخد بخه یخدی، امیخن ناامیخدر کنخار ا البته .نماید  چهره می یدیسست شود، ناام
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امیخد، بخیم و ۀ همخوارۀ تجربخبخا وجخود ستد. به هر روی یا  یم یدیهمواره در تقابل ناامگشایش 
وضخعیت اجتمخاعی و فخراز و ؛ هرچنخد اسخت دهنهادینخه شخ هاانسخاندر نهاد « شور امید»نوعی 

توان گفت مخردم دچخار نخوعی   کاهد. می  آنها را فرومی« امید اجتماعی»فرودهای موجود حس 
شخخود.   هایشخخان همسخخویی ایجخخاد نمخخی  هخخا و آرمخخان  اند زیخخرا بخخین خواسخختهشخخده« بحخخران امیخخد»

مخان  از پخایین رفختن آبخی ، دست بر گردن مخردم نهخادهنیز مسائلی مانند فقر و شکاف طبقاتی 
گیخرد و   شود. درنهایت این یأس و ناامیدی امکخان عمخل را از مخردم مخی  خوش از گلوگاه آنها می

بلعخد   کند. پیامدهای زندگی مدرن نیز که انسخانیت انسخان را فرومخی  دچار حس انفعالشان می
 کند، مزید بر علت است.   میهمراه با مالل و پوچی و او را دچار نوعی فرسایش تدریجی 

نومیخد اسخت و در ایخن میخان ۀ اندیشیدن بخه امیخد راهکخاری بخرای بهبخود جامعخ به هر روی
کاوی یخأس و ناامیخدی و ریشخه های رمخان یکخی از گونخهاز آنجخا کخه هخای آن نیخز اهمیخت دارد.   وا

هخخای بررسخخی چیسخختی و تحلیخخل محتخخوایی آن از نظرگاه ؛ادبیخخات مخخدرن اسخختۀ مهخخم در حخخوز
گون ضروری در رمخان  توان با توجه به تحخوالت اجتمخاعی  چنین بازکاوشی را می .نمایدمی  گونا
کخه بخر   میدی از حخاالت مهخم انسخان هسختند و از مفخاهیمیمید و ناااز آنجا که ا نیز اعمال کرد. 

کنش او مؤثرند و انسخان نیخز موضخوع رمخان اسخت، تحلیخل و شخناخت  در ایخن دوگانخه کنش و وا
م بخا اجتمخاا اسخت یدر ارتبخا  مسختق یفخرد یو فروبسختگ یاز دیدگاه مخا گشخودگ .الزم است آن
ن فردهخا شخکل گرفتخه و روان یوار همخرهیست و اجتماا از حضور زنجیجدا ن را فرد از اجتماایز 

کخخه در  یفخخرد یهخخاسخخازد. پخخس جامعخخه متشخخکل از روانیرا برم یهخخر فخخرد روان اجتمخخاع اسخخت 
 ت برسند. یك کلیاند به ساختاری خاص توانسته

بخخه در ایخخن کتخخاب  شخخدهلیتحل یهخخاجخخام  از انسخخان در رمان یریتخخالش بخخر آن بخخود تخخا تصخخو
کاو ،ش گذارده شود. درواق ینما بخود  یامفهخوم انسخان در رمخان بخه مثابخه سخنه سخراچه یوا
بخخدون  یدیخد و ناامیخامۀ را دوگانخیخخ. ز یدیخد و ناامیخامۀ ورود بخه مباحخا مربخو  بخخه دوگانخ یبخرا

رمخانی دوگانخه و رمخان اسخت؛ ایخن گاه واق  انسان گره  ست و بهیبه مفهوم انسان متصور ن توجه
ن یخخونخخد این بخخرای سخخنجش پیبنخخابرا ؛آن یانتزاعخخ یاسخخت و مابخخازا یانسخخانۀ جامخخ ییکخخه بازنمخخا

ن و یترن پخووهش از برجسختهیخا یبا تحوالت موجود در اجتماا )که در بازه زمان یانسانۀ دوگان
عخخخارر بخخخر او در رمخخخان  یدیخخخد و ناامیخخخمفهخخخوم انسخخخان و امۀ ن تحوالتنخخخدط مطالعخخخیسخخخازترخیتار 
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سخنده ینوۀ شخیبخر ههخن و اند یرین تحخوالت چخه تخأثینکه ایدارد. همچنین توجه به اضروررت 
 پردازد.یت روزگار خود میبه بازنمود وضع یاوهینهند و او به چه ش  یم

کخخه  امیخخد و ناامیخخدی در ۀ ظرفیخخت بسخخیاری بخخرای تحلیخخل دوگانخخ رمخخان فارسخخیگفتنخخی اسخخت 
آمخخاری ایخخن کتخخاب متعلخخق بخخه بخخیش از نخخیم قخخرن ۀ وجخخود اینکخخه جامخخپیونخخد بخخا اجتمخخاا دارد. بخخا 

گذشخخته اسخخت، قابلیخخت انطبخخاق بسخخیار بخخا واقعیخخت امخخروز جامعخخۀ ایخخران دارد. درواقخخ  در رمخخان 
کخرد   فارسی می توان فراز و فرود وضعیت بشری را در مواجهه با حاالت امید و ناامیدی بررسخی 

تواند از میانخۀ رنخج شخکوفا شخود. کنشخمندی و   واره میو دریافت که با وجود ناامیدی، امید هم
تخوان کخنش و دست به عمل زدن طریقی است برای غلبه بر ناامیخدی موجخود. رمخان را نیخز می

کخخرد. سخخاختار تخیلخخی رمخخان می توانخخد عمخخل نویسخخنده بخخرای غلبخخه بخخر ناامیخخدی موجخخود قلمخخداد 
گوار موجخخو گخخاهی و  دانگیخخزه و اساسخخی باشخخد بخخرای تعییخخر واقعیخخات نخخا ۀ بخشخخی بخخه عنخخوان مولفخخ  آ

بنخخابراین خخخوانش رمخخان و تخخدقیق در آن بخخرای فخخرارفتن از  ؛اصخخلی رمخخان بخخا امیخخد در پیونخخد اسخخت
برجسته و تحلیخل نمودهخای  انتخاب چند رمان اجتماعی نماید.  وضعیت موجود ضروری می

گخام نخسختی ی و چخه از بعخد اندیشخگانیط امید و ناامیدی )چه از بعد اجتمخاع ۀمضمونی دوگان
 است برای کارهای پووهشی از این دست.

فاضخخخل و اسخخختاد  ،زاده  اهلل ایخخخران  در پایخخخان سپاسخخخگوی زحمخخخات جنخخخاب آقخخخای دکتخخخر نعمخخخت
کخخه بخخا دانخخش و مخخنش بخخی همخخواره نظیرشخخان   گرانقخخدرم در دانشخخگاه عالمخخه طباطبخخایی هسخختم 

عبدالحسخین فخرزاد ام جنخاب آقخای دکتخر   دانشمند و فرزانهراهنمای بنده بودند و نیز استادان 
 که مسیر پووهش را برایم روشن ساختند.داود اسپرهم و جناب آقای دکتر 




