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Abstract 
This paper seeks to represent and analyze the hope/despair dichotomy in the novel Her Eyes by the 

French philosopher's ideas, Gabriel Honoré Marcel. For this purpose, first, Marcel's theoretical 

foundations and views are pointed out. The representation of the hope/despair dichotomy in the 

novel is addressed via a descriptive-analytical research method. In his most crucial philosophical 

achievement, i.e., “the hope”, studies the ontology of this concept, making some divisions. He 

examines phenomena such as apprehension, fear, and anxiety with an existentialist view of man, 

associated with despair. In Marcel's view, hope is born from the bed of suffering, and it is in the 

presence of despair that hope is possible. So hope and despair are in confrontation and dialectic with 

each other. The research findings show that hope and despair in the novel Her Eyes are always in 

conflict, and the existing suffering and despair eventually turn to hope. Despite the novel's desperate 

atmosphere, the motif “hope” is represented as the dominant element, with themes such as love, 

protest and transformation. 

Keywords: Hope, Despair, Her Eyes, Marcel. 

                                                                                                                                                          
1. Email:              iranzadeh@atu.ac.ir 

2. Corresponding Author’s Email:               sh.arshakmal@gmail.com 



 

 پژوهشنامة ادبیّات داستانی

https://rp.razi.ac.ir/ 

 6161-1356 شاپــای چـاپـی:

 x136-6161 شاپای الکترونیکی:
 

 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .01-0صص ، 0011 پاییز، 3دورة دهم، شمارة 

های گابریل  با تأكید بر اندیشه هایش چشمبازنمایی دوگانة امید و ناامیدی در رمان 

 0مارسل

 0زاده اهلل ایران نعمت

 دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايرانهاي خارجي،  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات فارسي و زبان

 3*اكمل شهناز عرش

 آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايران دانش

 60/66/6511پذیرش:   65/6/6511 دریافت:

 چکیده

بهدي    كنهد  بازنمايي و تحليل دوگانهه مهي  براساس آراي گابريل مارسل، فيلسوف فرانسوي  هايش چشمدر رمان را اميد و نااميدي نوشتار پيش رو 

پرداختهه   ههايش  چشهم تحليلي به نمودهاي دوگانة اميهد و نااميهدي در    -منظور ابتدا به مباني نظري و آراي مارسل اشاره و سپس با روش توصيفي 

ارائهه  ههايي از آن   بنهدي  پهردازد و تلسهيم   شهناختي ايه  ملوعهه مهي    ي خود يعني اميد، بهه مااععهة هسهتي   تري  دستاورد فلسف شود  مارسل در مهم مي

ههايي كهه بها نااميهدي در      كنهد  پديهده   چون دعهره، ترس و اضاراب را بررسي مهي همهايي  پديده ،دهد  او با نگاهي اگزيستانسياعيستي به انسان مي

د و نااميهدي  ق اميد هست  بنهابراي  اميه  شود و در صورت وجودِ نااميدي است كه امكان تحلّ ند  از نگاه مارسل اميد از بستر رنج زاده ميهست پيوند

نهد و رنهج   اهم در تلابهل همهواره بها   هايش چشم  يافتة نهايي پژوهش حاضر اي  است كه اميد و نااميدي در هستند در تلابل و دياعكتيك با يكديگر

بها مضهاميني    سهان عنرهر لاعه     هبه  موتيف اميهد ، رماناي   آعود در فضاي يأس باوجود سوي اميد دارد  درواقعروي به نهايتدرو نااميدي موجود 

 شود  چون عشق، اعتراض و استحاعه بازنمايي ميهم

  ، مارسلهايش چشماميد، نااميدي،  واژگان كلیدی:
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 مقدّمه .0

 . تعریف موضوع0-0

توان گفت اميد حهاعتي فراتهر از    مي  اي بهتر است سوي آيندهك انسان بهبشري و محرّ هاياميد يكي از حاعت

رود و در وضهعيتي بحرانهي    ق هدفي خاص در آينده را نشانه مهي است كه تحلّهاي عادي و معمول  بينيخوش

نشيند كهه هنهوز بهه فعليهت درنيامهده اسهت         شود و به انتظار بخشي از هستي مي بر انسان و جهان او عارض مي

 و ليهر هاي اميد اصيل و واقعي است كه مرز آن را با اميد واههي  بودن از ويژگيقتحلّ مند و قابلدرواقع هدف

هها  بلكه با رويهارويي بها ايه  واقعيهت      كندهاي ناگوار موجود را نفي نميكند  اميد واقعيتواقعي مشخص مي

نااميهدي   بهاعابع هاست  اي  به مفهوم قدرت اميد در جدال بها مشهكالت و تنگناهها و    آمدن بر آندرصدد فائق

 هاست حاصل از آن

هگهل و  تهوان بهه گفتهة     مهي     بهاره   يدر اكنند   مي    تند كه يكديگر را كامل دو پاره هس مثابة ميدي به  ميد و ناا   ا

واسهاة آن اضهداد يكهديگر را از بهي       معتلدنهد كهه بهه   « قهدرت ديهاعكتيكي نفهي   »استناد كرد كهه بهه    ماركس

فيلسهوف   6از ديدگاه گابريل مارسهل   (53: 6531)آرنت،  كنند مي    هم تحول پيدا   بلكه به آهستگي بهبرند نمي

: 6551يابهد كهه نااميهدي هسهت )اسهترات ،       ق ميدر جايي تحلّ ت ديني اهل فرانسه نيز اميد تنهااگزيستانسياعيس

هايي است كه پيونهد مسهتليم بها اميهد دارنهد        انديشه ازجملهاعتلاد به رستگاري اخروي يا عليده به منجي   (16

  وان در اساطير يونان يافت كه پانهدورا و جعبهة اميهد اسهت    ت مشهورتري  روايت دربارة اميد را ميبر اي   افزون

بهود، تنبيهه    هها ربهوده   يافت تا نژاد بشر را كه پرومته آتش خدايي را براي آن  مأموريتپاندورا از جان  زئوس 

دعيهل    امها بهه  گشهود بود و نبايد در آن را مهي  هاتباي با خود داشت كه حاوي همة دردها و مري جعبهاو  كند 

اعبتهه اميهد كهه در تهه جعبهه       و محتويات آن در زمي  پراكنده شد سرپوش جعبه را برداشت  ،كنجكاوي بسيار

مهي،     معرهو ) بود، بالفاصله سهرپوش آن را گااشهت  زده شده  قرار داشت، خارج نشد زيرا پاندورا كه وحشت

روايت كه متعلق بهه دوران هلنسهتيك    نسخة ديگري از اي اعبته ارنست بلوخ با استناد به   (6666-6665: 6515

ها باشهد چهون بهه ههر روي اميهد نيهز درون آن قهرار         توانسته صرفاً حاوي بدي اي  جعبه نمي است، عليده دارد

گيهرد و شهاخ و بهر آن در     ها ريشه مي توان گفت اميد از اساورهبنابراي  مي  (556: 6111، 6)بلوخ داشته است

 كند  مختلف انديشمندان سر برمي طول روزگاران از ميان نظريات

آيهد  اگهر    نااميدي حاعت ملابل اميد است كه در صورت نبود اميد به بهبود و دگرگوني در آينده پديد مي

اي بنگريم، نااميهدي از ابتهداي هسهتي همهراه انسهان اسهت  هبهوز آدم از بهشهت بهه زمهي             از منظري اساوره
                                                                                                                                                          
1. Gabriel Marcel 

2. Ernst Bloch 

https://mitpress.mit.edu/contributors/ernst-bloch
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د، سرآلاز نااميدي اوست و انسهان همهواره بهه بهشهت اميهدوار اسهت        شهر( كه با اندوه فراوان همراه بو)ويران

ظهور منجي و رهايي از زندگي دون دنيهايي نيهز    تفكّرواساة ماه  به آن اميد بسته است  كه به يشهر آرمان

 ريشه در همي  نااميدي دارد 

گرفتهه اسهت  پيشهينة    هاي گوناگون انديشهگاني صهورت    هايي متلني در حوزه دربارة اميد و نااميدي بحث

هاي متفكران امهروز رسهيد  افالطهون     توان در نظريات فيلسوفان كه  پي گرفت و به انديشه ها را مي اي  بحث

داند و عليده دارد افهراد عمومهاً    اي از اميد ندارند  افالطون اميد را انتظار عات آتي مي و ارساو تعريف ماهبي

( اميد در جهان نيچه )برخالف كانهت( نيهز جهايي    66: 6513اد  )پيترز، به چيزي اميدوارند كه اتفاق نخواهد افت

ههاي نهو و خلهق امكانهاتي      داند زيرا شوري است به سمت جسهت  ارزش  ندارد  او نااميدي را نوعي فضيلت مي

ههايي   شوپنهاور، كامو و    نيز ديهدگاه  ،(6)يركگور، بلوخ( كي661: 6551جديد براي زيست  )رك: استرات ، 

خاصهي بهه ملوعهة اميهد و      توجّهه مارسهل از فيلسهوفاني اسهت كهه     گابريهل  اند  باب اي  دوگانه مارح كردهدر 

كنم كهه اميهد بهراي روح هماننهد نفهس كشهيدن بهراي زنهدگي          م  تلريباً فكر مي»گويد:  او مي نااميدي دارد 

بنهابراي    ( 60 :6116)مارسهل،   «شهود   خشهكد و پژمهرده مهي    ضروري است  جايي كهه اميهد نباشهد روح مهي    

ميد را راههي  زندگي بدون اميد ممك  نيست و انسان درنهايت نااميدي نيز اميد به بهبود وضعيت دارد  مارسل ا

دانهد كهه در انتظهار     براي استعال جست  از تنگناهاي زندگي و يك توانايي براي فرارفت  از اميهال شخرهي مهي   

به اميد، اجتمهاعي اسهت و آن را از مفههوم شخرهي      نگاه مارسل  (16: 6551)استرات ،  طرحي مشترك است

يابد كه اشتياق فرد به چيهزي فراتهر از حهوزة     دهد  يعني اميد زماني شكل مي داند و به جامعه بسط مي فراتر مي

  شخري اوست

 مهوازات  بهه تهوان گفهت ههردو     مهي     ميدي با مضامي  گوناگون خود در ادبيات نمود بسهيار دارد و    ميد و ناا   ا

ههاي زيهري  آن نهفتهه     ميهد در عمهق و هيهه      ميدي حهاكم اسهت، ا     كنند  حتي جايي كه ناا مي    يكديگر حركت 

آيهي و   توان گفت اي  ههم  ميدي را در رمان نيز مشاهده كرد  مي   ميد و ناا   توان نوسان و تلابل ا مي    است  بنابراي  

 انجامد  يات ميبودگي اميد و نااميدي است كه به رشد ادب باهم

از منظر باختي  كلمات مملو از معنا و اميد هستند و چندصهدايي بهودن كلمهات يعنهي وجهود زنهدگي در        

 را« شهجاعتِ يهأس  »( تيلهيش نيهز تعبيهر    6516 ،كلمه  بنابراي  اميد همواره وجود دارد و زنده است  )مههرآيي  

و  ادبيّهات هايي بهراي ايه  شهجاعت در     برد  او سارتر و اعيوت را مرداقبراي نوشت  دربارة نااميدي به كار مي

( 656: 6563يابنهد  )تيلهيش،    بسهت مهي   كند كه با بيان وضهعيت يهأس، راه خروجهي از ايه  به       هنر قلمداد مي

تواند در مضهامي  گونهاگوني چهون تهرس، مهالل،       دوگانة اميد و نااميدي در نظام انديشگاني نويسندة رمان مي
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هها نمودههايي    عشق، مرگ، تنهايي، پوچي، اعتراض و انلالب، نوشت  و    برساخته شهود  ايه  برسهاخت    رنج،

 .اند مضموني از اميد يا نااميدي

، يعنههي يههك سههال پههيش از كودتهها منتشههر كههرد  بههه 6556را در سههال  هههايش چشههمبههزرگ علههوي رمههان 

تهوان بهه واكهاوي    گريست  در ايه  ارهر مهي   بايد فراتر از يك رمان عاشلانه يا ماركسيستي صرف ن هايش چشم

كند و پيوسته بهراي  هايش پرداخت  انساني كه در ميانة بيم و اميد زيست ميو فروبستگي ها انسان و گشودگي

بها   ايه  جسهتار بهر آن اسهت كهه       جوي اميد استوكوشد زيرا در جستاش ميفرارفت  از وضعيت كنوني

بپهردازد    ههايش  چشهم تكيه بر نظريات مارسل به تحليل دوگانة اميد و نااميدي و نمودهايش در رمهان  

و رنهج و نااميهدي    انهد  كيه اعكتيددر  بهاهم فرض بر اي  است كه اميد و نااميدي در اي  رمان همواره 

 اميد دارد  يسو بهروي  نهايتردموجود 

 و هدف  اهمّیت. ضرورت، 0-0

مدرن اسهت، بنهابراي  بررسهي چيسهتي و تحليهل محتهوايي آن از        ادبيّاتهاي مهم در حوزة  ونهرمان يكي از گ

  ميدي از حاهت مهم انسهان هسهتند و از مفهاهيمي      ميد و ناا   ا ازآنجاكهنمايد   مي  هاي گوناگون ضروري نظرگاه

ايه  دوگانهه هزم اسهت       كه بر كنش و واكنش او مؤررند و انسان نيز موضوع رمان اسهت، تحليهل و شهناخت    

تهوان در رمهان   حل بهبود جامعة دچار نااميدي انديشيدن به اميد است و اي  وضعيت يأس و نااميهدي را مهي   راه

تهوان در آن  ظرفيت بسياري براي تحليهل دوگانهة اميهد و نااميهدي دارد و مهي      هايش چشمواكاوي كرد  رمان 

 بهاوجود فراز و فرود وضهعيت انسهان را در مواجههه بها حهاهت اميهد و نااميهدي بررسهي كهرد و دريافهت كهه            

در دورانهي بهه نگهارش     ههايش  چشمخروص اينكه  تواند از ميانة رنج شكوفا شود  به نااميدي، اميد همواره مي

اي  پهژوهش زمهاني بيشهتر      رد  اهميت ب درآمد كه ايران در وضعيت اجتماعي سياسي خاص و مهمي به سر مي

هاي بنيهادي    هاي گوناگون مااععات علمي از بحث ميدي در عرصه   ميد و ناا   بينيم دوگانة ا مي    شود كه  حس مي

 است  بنابراي  واكاوي آن در رمان فارسي نيز ضروري است   اي  و ريشه

 های پژوهش . پرسش0-3

منهد بهه مفهاهيم اميهد و     رچوبي روشاهاي گابريل مارسل كه در چه ديشهدر پژوهش پيش رو براساس آرا و ان

تها بهه    شهده  پرداختهه  ههايش  چشهم نااميدي پرداخته است، به بازنمايي و تحليل دوگانة اميد و نااميدي در رمان 

 :اسخ داده شودپهاي ذيل پرسش

 شوند؟ظاهر مي هايش چشمميدي در چه نمودها و مضاميني در    ميد و ناا   دوگانة ا -

 اميد است يا نااميدي؟ هايش چشمگفتمان و عنرر لاع  در  -



 5 های گابریل مارسل با تأكید بر اندیشه هایشچشمبازنمایی دوگانة امید و ناامیدی در رمان 
 

 . پیشینة پژوهش0-0

كارهاي پژوهشي معهدودي انجهام شهده اسهت  درزمينهة ملاعهه چنهد         ادبيّاتدر باب دوگانة اميد و نااميدي در 

فلسهفي در ادب   يهأس »كارشناسي ارشد در حوزة ادبيات داستاني با عنوان   نامه مورد در حوزة شعر و يك پايان

اي را  ، پهوچي ادبيّهات يافتة تحليق مزبور ايه  اسهت كهه    ( مشاهده شد  6566هاجري،  « )داستاني معاصر فارسي

هاي جهاني، مكات  بدبيني فلسهفي، بوروكراسهي    تري  عوامل ايجاد آن جنگ مضمون خود قرار داده كه مهم

ه رويكهرد ايه  پهژوهش متفهاوت بها جسهتار       اعبتّه  گهاارد   ايران نيز تأرير مهي  ادبيّاتو تكنوعوژي است و اي  بر 

و تاكنون هيچ پژوهشي درباب دوگانة اميد و نااميدي با تكيه بر آراي مارسل انجهام نشهده اسهت      حاضر است

ي داستاني معاصر، اي  پژوهش سهعي دارد بها نگهاه    ادبيّاتهايي از اي  دست در حوزة به نبود پژوهش توجّهبا 

 هاي فارسي نلبي به حوزة انديشه بزند اي از يكي از مشهورتري  رمانبينارشته

 . روش پژوهش و چارچوب نظری0-5

 ههايش  چشهم اي  پژوهش با روش تحليل محتواي كيفي به بازنمايي و تحليل دوگانة اميد و نااميهدي در رمهان   

چهارچوب نظهري شهرح و تبيهي      عنوان بههاي گابريل مارسل  نظريات و ديدگاهپردازد  ابتدا  بزرگ علوي مي

 شود مي

 . گابریل مارسل؛ فیلسوف امید0-5-0

( از نامدارتري  فيلسوفان مكت  اگزيستانسياعيسم ديني است  هرچند خود مايهل  6551 -6165گابريل مارسل )

كنهد    تهري  نظريهة فلسهفي خهود قلمهداد مهي       اش دربارة اميد را مههم  مارسل نظريهاست او را نوسلراطي بنامند  

( از نگهاه او انسهانا امهروز بها هسهتي خهود بيگانهه شهده و تنهها اميهد امكهان دسترسهي             661: 6561)بوخنسكي، 

ود بهه  شه  كند و همه خودهاي انسان را كه در وظايف مختلف او ظاهر مي واساه به بودنا آگاهانه را مهيا مي بي

بهروز ايه     ههاي براي خود درآمهده و بهه دنبهال شهناخت ريشهه      يا مسئله صورت بهزند  اي  انسان  هم پيوند مي

 تعبير مارسل از اي  وضعيت است « گون لهئانسان مس» (1: 6513است  )مارسل،  مسئله

 بندی امید . صورت0-5-0

هايي است كه عمومهاً بهراي دوگانهة     بندي تلسيم ازجمله اجتماعي و يأس فلسفي - هاي فردي، سياسيصورت

موضوع اميهد دو گونهه اسهت: اميهد      ( از نگاه مارسل666-661: 6516ارجمندنيا، شمرند  ) اميد و نااميدي برمي

ميد مليّد يعني اميد داشهت  بهه چيهزي محهدود و معهي  كهه بهه آرزو نزديهك اسهت  امها             ا6و اميد مالق 6مليّد

قيهد و شهرز بهه     و بهي  5عليدة مارسل در اميد مالق نوعي وفهاداري خلّهاق  است  به آزاديموضوع اميد مالق، 
                                                                                                                                                          
1. limited hope 

2. absolute hope 

3. creative Fidelity 
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( باشد  از اي  نظهر نااميهدي نهوعي    خدا ريل) مالق ريلتواند مالق )خدا( يا  هست كه اي  ديگري مي« ديگري»

 شهمار ي بهه نه يب خهوش توان نوعي ( اميد مليّد را مي63و  3: 6510ديهيم، شود  ) وفايي و خيانت محسوب مي بي

اي است كه آن را در وجهود  در اميد مالق، فرد با واكنش به وضعيت نامالوب به دنبال تعاعي آنكه حالآورد، 

  ابدي يمديگري 

 امید و ناامیدی در اندیشة مارسل 0. دیالکتیک0-5-3

بهه اميهد و نااميهدي ماهرح شهده       اي است بنيادي  كه در اكثر نظريهات مربهوز   دياعكتيك اميد و نااميدي ملوعه

بهه  « ديها »رسهد  دياعكتيهك متشهكل از     اي است يوناني كه قدمت آن به عهد باسهتان مهي   دياعكتيك واژهاست  

معناي عوگوس و گفتهار اسهت  بنهابراي  دياعكتيهك يعنهي مبادعهة گفتهار و        به« عكتيك»بودن و مفهوم دوطرفي

اي از معهاني عرفهي و    ( دياعكتيك طيف گستره60: 6513)فوعكيه، كند   استدهل و اعبته گفتاري كه متلاعد مي

وگو، بحث از طريق پرسش و پاسخ، جدل، مباحثه، منازعهه،   اي مانند گفت شود: معاني اصاالحي را شامل مي

فيلسهوف يونهاني پهيش از مهيالد      ،6احتجاج، روش فلسفي و      پيشينة معاني اصاالحي اي  واژه به زنون اعيايي

اما معاني اي  كلمه در طول تهاريخ فلسهفه و مناهق از دوران سهلراز و افالطهون تها دوران متهأخر          رددگ برمي

تفهاوت دارنهد  دياعكتيهك افالطهوني ادامهة       باهمبسيار متغير بوده است  براي مثال دياعكتيك افالطون و هگل 

دارد  يكهي راههي بهراي     بهرد كهه دو مفههوم   دياعكتيك سلراطي است كه آن را در محاورات خود به كار مي

هگهل   تفكّهر دياعكتيهك در دسهتگاه    آنكهه  حهال جست  حليلت و ديگري دياعكتيك هنرهاي گفت  و نوشت   

دانهد و اينكهه ههر     مفهومي ديگرگون دارد  هگل تضاد و تناقض را شرز اصلي تكامهل انديشهه و طبيعهت مهي    

تهز( و   د: برنههاد )تهز(، برابرنههاد )آنتهي    شود  فرايند دياعكتيك هگل سه مرحلهه دار  ضدي از ضد خود زاده مي

واقهع ههردو را    آيهد كهه بهه    نهاد پديد مهي  نهاد )سنتز(  درواقع از برخورد و تركي  اي  برنهاد و برابرنهاد، هم هم

شهود  )رك:   جديهد مهي  رود و خهودش تبهديل بهه يهك برنههاد       فراتر مهي  ها آناما در عي  حال از   دارد دربر

 (13-10: 6513، فوعكيه  6: 6556فتحي، 

دياعكتيك در نظام انديشگاني مارسل مفهوم تلابل را دارد و اي  تلابل دربارة دوگانهه اميهد و نااميهدي نيهز     

مارح است  درواقع از ديدگاه او، يكي از ابعاد اميد دياعكتيك آن است كه ناظر بر ايسهتادگي اميهد در ملابهل    

يستد و صرفاً در صورت وجود نااميدي است كهه انسهان توانهايي    ا نااميدي است  يعني اميد در برابر نااميدي مي

روشه  كهردن سهازوكار اميهد اسهت تها        ينوع بهيابد  بنابراي  بررسي دياعكتيك اميد سخ  گفت  از اميد را مي

تهوان از اميهد    طوركلي در چه وضهعيتي مهي   يابد و به مشخص شود كه اميد در چه وضعيتي و چگونه هستي مي
                                                                                                                                                          
1. dialectic 
2. Zeno of Elea 
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يابهد و تها   ( از ديد مارسل اميد در وضعيت نااميدي امكانا هست شدن مهي 5و  66: 6510يم، سخ  گفت  )ديه

طهور كهه   يابهد  همهان  واساة ضدِ خود امكهان هسهتي مهي   نااميدي نباشد تجربة اميد ممك  نيست  يعني اميد به

نيسهت  ايه  اميهد در خهود     اي قابهل درك  نااميدي نيز با اميد ارتباز تنگاتنگ دارد و بدون اميد، هيچ نااميهدي 

آورد كهه  واژة نااميدي نيز موجود است  تأرير متلابل اي  دو بهر يكهديگر وضهعيتي ديهاعكتيكي بهه وجهود مهي       

  (6)زنداساس آن بر رنج نهاده شده و مارسل نيز به آن گريز مي

 . رنج؛ بستر امید0-5-0

تهوان   اميهد را مهي   قيعم ريل  تجربة قيعم ريلتجربة اميد از ديدگاه مارسل دو ساح دارد: ساح عميق و ساح 

امها قلمهرو اميهد عميهق       هاي روزمره و ساحي دريافت كهه در عمهق هسهتي انسهان جهاي نهدارد       در اميدواري

شود و هستي انسان متحمل اي  رنهج اسهت و    ناپاير از هستي انسان است  اينجا اميد از دل رنج متوعد مي جدايي

شهود  در جهدال بهي  اميهد و نااميهدي ههم پيهروزي بها اميهد اسهت             اميدوار ميبراي پاسخ به اي  رنج است كه 

گويد كه فرد در آن گرفتار رنج است و اميدوار بهه گشهايش  درسهت     ( مارسل از وضعيتي سخ  مي1همان: )

: 6060)مارسهل،   تواند بيماري، جدايي يا اسارت باشهد  مانند آنكه بخواهد از تاريكي رها شود  اي  تاريكي مي

بهرد، عنرهر ملهابلش نهور را ههم در باه  دارد         استعاره از رنج به كهار مهي   عنوان بهاي كه مارسل   تاريكي(66

جنگد كه به نور برسد و تا تجربة تاريكي نباشد، رسيدن به نور ممكه  نيسهت  پهس انسهان      انسان با تاريكي مي

تعهاعي  »  (5)ميدي معلوعي جز اميد در پي نهدارد دست يابد و رنج حاصل از ناا يروشن بهبايد متحمل رنج شود تا 

نااميهدي و   بهاوجود يابهد  يعنهي تجربهة رنهج، مههار رنهج       ملوعة رنج ارتبهاز مهي   موردنظر مارسل نيز به« دروني

مارسهل رنهج و اميهد در كنهار يكديگرنهد و       ازنظهر ( 66: 6510ديهيم، نهايت للبه بر رنج و رسيدن به اميد  )در

تهوان گفهت انسهان در    مي كنند  ضم  اينكه اميد تنها راه آزادي از زندان رنج است  ت ميهم حرك موازات به

آگاهي بهر آن نههاد و همهي  آگهاهي اسهت كهه انسهان را در        توان نام رنجرسد كه مي بستر رنج به وضعيتي مي

 دهد مسير اميدورزي قرار مي

 . دیگری؛ شرط تحقق امید0-5-5

رود كه از ابعاد مختلهف بهدان نگريسهته شهده اسهت  انسهان        شمار مي در فلسفه بهاز مفاهيم پراهميت « ديگري»

موجودي است كه وجودش بدون ديگري مفهومي نهدارد  سهارتر بها طهرح تلهدم وجهود بهر ماهيهت، بشهر را          

افزايد كه بشر فلط مسهئول خهودش نيسهت بلكهه مسهئول تمهام افهراد بشهر         داند و مي مسئول وجود خويش مي

طهور   ل ديگري اسهت  همهان  ( اي  تفكر سارتر همساز با انديشة مسئوعيت انسان در قبا53: 6516 است  )سارتر،

انسهان حتهي در قبهال رفتهار ديگهري نيهز مسهئول و گهاه حتهي          نيز معتلد است  -فيلسوف ديگري - كه عويناس
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 (636و  650: 6555عليا، كند )را به مسئوعيت دعوت مي« م »ملرر است  ضم  اينكه ديگري 

مارسهل در سهخنانش   پردازنهد    گابريل مارسل نيهز بهه ايه  مفههوم مهي      ازجملهفيلسوفان اگزيستانسياعيستي  

بخشهد تها خهود را بهه ديگهري       او فداكاري به انسان نيهرو مهي   ازنظر  دهد درباره ديگري آن را به اميد پيوند مي

( 56: 6516بخهش رسهتمي،   رد  )جهانواگاارد و اميد همانند عشق و وفاداري بر گشودگي و اعتماد دهعت دا

پاير است و زماني كهه در سهاح فهردي باشهد، پهيش نخواههد        امكان« ما»گويد اميد صرفاً در ساح  مارسل مي

گيهرد  يعنهي    است كهه در ارتبهاز بها اميهد قهرار مهي      « ديگري»اي  به معناي اهميت (  16: 6136)مارسل،  رفت

 يابد  در ارتباز با ديگران و نهايتاً با عشق معنا ميديگري از اسباب تحلق اميد است  اميدي كه 

از ديهدگاه مارسهل   نيهز در نسهبت بها ديگهري اسهت        - از مفاهيم كليدي در انديشة مارسل -وفاي خلّاق  

بهودگي خهود دسهت يابهد       تعهد به وفا خواستِ كمك به ديگري است تا انسهان بتوانهد بهه آزادي و شخرهي    

به ديگري و همدردي با اوست حتهي اگهر او تغييهر كنهد       توجّهه اعتماد داشت ، طوركلي وفاي خلّاق تمايل ب به

 (1و  6-1: 6516مفهوم مارسلي وفاداري چيزي فراتر از مفهوم صرف وفاست  )احمدي كافشاني و حيدري، 

 . عشق؛ موتور محرک امید0-5-6

اس از ايه  سهه بهه دعيهل     فضهايل اسهت  تومهاس آكوينه     ازجملهه در سنت مسيحيت اميد در كنار عشق و ايمان 

امهامي،  رسهانند  ) برد كه به انسان در رسيدن بهه خيهر مهدد مهي    تعللشان به خداوند، با عنوان فضايل اعهي نام مي

مثابهة   گهاهي بهراي اميدنهد و بهه    توان گفت عشق و ايمان فهار  از مفههوم مهاهبي نيهز تكيهه     ( مي51-56: 6551

درحليلت در پروسة اميدورزي، ايمان و عشق حضور هميشهگي دارنهد   هايي براي برافراشت  سلف اميد   ستون

 تا اميد از ميانة خارزار شكوفه كند 

مثابه محرك وفهاداري و اميهد اسهت نهه حاعهت       او به ازنظرداند  عشق  معنا مي  مارسل اميد را بدون عشق بي

جسهماني و روحهي بسهيار     ههاي  درخواسهت و نيهاز بهه فريبنهدگي     عنهوان  بهاحساساتي صرف  او با تعيي  عشق 

نامد  بنابراي  عشق انسان نبايهد صهرفاً روي خهودش     مي« عشق شخري»چنيني را هاي اي  مخاعف است و عشق

( درواقهع  65و  51: 6510رسهتمي،   بخهش  انجامهد  )جههان   تعهاعي بهه سهلوز او مهي     يجا بهمتمركز شود چون 

مفهوم خدمت است نهه بنهدگيا همهراه بها تمهايز و      اشخاصي است و اينكه عشق به دريافت مارسل از عشق بي 

و ديگهري، بهه   « خهود »منزعة از ميهان برخاسهت  كشهاكش بهي      عشق به»گويد: برتري  او دربارة عشق چني  مي

: 6515)مارسل، بهه نلهل از كهي ،    « اش خواند  توان واقعيّت اساسي وجودشناختيچشم م  چيزي است كه مي

تنيهدگي بهه مفههوم جهاودانگي     بيند و اي  درهمتنيده ميديگري را درهم( مارسل در ساحت عشق، خود و 13

يابهد  درواقهع حليلتهي در ايه  جهاودانگي      در معشوق بلكه در عاشهق نيهز صهورت مهي     فلط نههستي است كه 
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آفرينند و در اي  آفرينش اميهد ههم   قادر به محو آن نيست  زيرا خود و ديگري عشق را مي زيچ چيههست كه 

 يرد  گويي عشق موتور محرك اميد است گجان مي

 پردازش تحلیلی موضوع .0

 . خالصه داستان0-0

طرز مشهكوكي  بعد از سه سال تبعيد به 6566در سال  -نلاش و مبارز مشهور-چهارساعه وچهل استاد ماكان -6

و برپايي نمايشهگاهي از آرهار    استاد ماكانگارد  حكومت براي استتار جنايت خود اقدام به بزرگداشت درمي

هها كهه متعلهق بهه       همه از راز صهاح  ايه  چشهم   هاست آنازجمله « هايش چشم»كند كه تابلوي مرموز او مي

 او هستند  شناخت يپگويند و در يك زن است سخ  مي

هها  سهال  نامه استاد جهت شناساندن شخريت او به مردم است،ناظم مدرسة نلاشي كه در پي نوشت  زندگي -6

شهود و درخواسهت خريهد تهابلو را     هاست  سرانجام زني با نام فرنگيس پيدا ميجوي صاح  چشمودر جست

برد  فرنگيس آن ش  به شهرح مهاوقع زنهدگي    پايرد و همان ش  تابلو را به خانة اي  زن ميكند  ناظم ميمي

 پردازد مي استاد ماكانخود و عشلش به 

شهود امها روي   رود و در دام عشق گرفتار مهي مي استاد ماكانوخت  نلاشي نزد فرنگيس در جواني براي آم -5

رود و با خهداداد )شهاگرد اسهتاد و دانشهجوي مبهارز( و      بيند  سپس براي تحريل به فرانسه مي خوش از او نمي

او  كنهد و اش بهه مبهارزه تشهجيع مهي    شود  خداداد فرنگيس را براي رهايي از زندگي بيههوده نامزدش آشنا مي

پهردازد  قرهد فهرنگيس از مبهارزه،     رود و بهه همكهاري بها او مهي    مي استاد ماكانپس از بازگشت به ايران نزد 

خواههد كهه    دهد و از فرنگيس مي مبارزه را به عشق ترجيح مي استاد ماكاناست  هرچند  استاد ماكانتسلط بر 

 كمك كند  ها آنهايشان به  در فعاعيت

شود  فرنگيس براي نجات جان او به درخواست ازدواج سرتيپ آرام پاسهخ مثبهت   دستگير مي استاد ماكان -6

)اعبتهه بهه خواسهت خهودش( اطهالع      از فهداكاري فهرنگيس    اسهتاد ماكهان  شود  دهد و استاد نهايتاً تبعيد ميمي

را  ههايش  چشهم وفايي او تابلوي واساة بييابد و او هميشه اي  حس را دارد كه استاد قدر او را ندانسته و به نمي

بينهد  درنهايهت ههم بهه نهاظم       گونه معماوار به تروير كشيده است  درواقع او زندگي خهود را فداشهده مهي   اي 

 ها از آن او نيست اشتباه كرده و اي  چشم استاد ماكانكه  گويد مي

 هایش چشمبازنمایی انسان در  .0-0

 دورة انسهان  اسهت   انسهان  وضهعيت  بازنماينهدة  داسهتان، گهويي   مكهان  عنهوان  به 6566 سال در تهران توصيف

 شههر »  دارد قهرار  شهده  تعهديل وجهرح  وضهعيتي  در واساة استبداد حاكم و نيز هجوم مدرنيتهكه به رضاشاهي
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 بها  ابتهدا در  مهردم  و كشهور  آشهفتة  وضهعيت  بازنمود  است هايش چشمآلازي   جملة «بود گرفته خفلان تهران

 گرفتگهي  خفلهان  صهفت  مكان بازنماينهدة زمهان و وضهعيت تهاريخي اسهت      گيرد و  مي صورت داستان مكان

 مثهل  اسهت  عناصهري    نشسهته  شههر تههران   سهاز  هويهت  عناصهر  يجها  به نوعيبه يأس سوءظ  و ترس، همراه به

 در شههري  عناصهر  درواقهع   انهد  شهده  برههوت  به بدل و قاع درختانشان كه هايي يا خيابان شدهويران هاي خانه

 يعنهي  دارنهد   شههري  عناصر سازي نمادي  در سعي نويسندگان الل  برخي، باوربه  هستند ي نماد هايش چشم

 از نلهل  بهه  صهداقت،  و خسهروي   )پردازنهد  مهي  هها  آن سهازي  اسهتعاره  بهه  عناصر، و جزئيات توصيف بر عالوه

تههران   دريافهت:  را سهازي  ايه  نمهادي    تهوان  مي نيز هايش چشم تهرانا توصيف در( 66-61: 6515 سرسنگي،

 و    آساست مرگ سكوت و خفلان دچار گرفته، نفسش كه انساني مثابه به

عنوان موجهودي اميهدوار و   توان در اي  رمان پي گرفت: يكي انسان بهدو نوع نگرش عمده به انسان را مي

تنههايي و      معنهايي، اضهاراب،   جنگد و ديگري انساني اسير نااميدي، بهي فداكار كه براي عداعت و آزادي مي

تهري  مشخرهة اوسهت  در نهوع نخسهتي  انسهان       كه در دنياي امروز تبديل به ماشي  شهده و كاهشهدگي مههم   

نمونهة مثهاعي ايه  انسهان اسهت        اسهتاد ماكهان  ورزد   دريغ نمهي « ديگري»شجاعت دارد و از هيچ تالشي براي 

كه جنبهه فهردي و    يزيچ چيهبود  برايش  او انسان»فرديت در او معنا ندارد و خود را وقف جامعه كرده است: 
ابهزاري اسهت بهراي     اسهتاد ماكهان  ( هنر نلاشي بهراي  616 :6516)علوي،  «شخري داشته باشد وجود نداشت 

« خهود را بها مهردم عهادي صهرف      يبهها  گرانها وقت ساعت»خدمت به ديگري  او هنرمندي مردمي است كه 

بازد  در مرگ او نيز مفههوم اميهد هسهت     اش مي هاي اجتماعي ن آرما درراهكند و درنهايت نيز جان خود را مي

بينهد  يعنهي    توان آن را نوعي شهادت قلمداد كرد  مارسل بهاهتري  درجهة فهداكاري را در شههادت مهي      و مي

كنهد: نهوعي اتّحهاد و يگهانگي و مشهاركت در       شخص زندگي خود را وقف يك واقعيهت برتهر از خهود مهي    

كنهد  او را  ( فرنگيس نيز تروير ديگري از انسان را ترسهيم مهي  55: 6516بخش رستمي، واقعيت ابدي  )جهان

اي مسهئله  صهورت  بهه گون دانست كه به چيستي و ماهيهت خهود آگهاه نيسهت و      لهئتوان نمادي از انسان مسمي

 براي خود درآمده است 

 هایش چشم. دیالکتیک امید و ناامیدی در 0-3
شود  او هنگهام آلهاز راباهة عاشهلانه بها      در اي  مت ، در وجود فرنگيس بازنمايي ميدياعكتيك اميد و نااميدي 

اميهدوار اسهت و از سهويي نااميهد و مهأيوس  اميهدوار بهه عشهق و          سهو  كيه دچار ترديد اسهت  از   استاد ماكان

بنهده،  خيهاهت جورواجهور، دهشهتناك و فري   : »استاد ماكهان گشودگي و نااميد از آينده و زندگي پرمخاطره با 

)علهوي،   «كهرد  دهنده و پريشان مرا دائماً از يك قا  به قا  ديگر پرتهاب مهي   اميدبخش و ظلماني، نوازش
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مهزه   در جوار او زيبايي و سعادتي كه تهه »( حتي در كنار معشوق نيز در عمق وجود او يأس هست: 655 :6516

كنهد كهه بارهها ترهور رسهيدن      تشبيه مي« دُرّي»( فرنگيس اميد را به 615)همان: « تلخي داشت احساس كردم 

 هها را تحمهل  دود و سهختي به آن را داشته اما هر بار از دستش فروللايده است  او همواره به دنبال ايه  دُرّ مهي  

( درواقهع او اميهدِ نااميهد    666همهان:  « )اي بهيش نيسهت    شيشهه »كهه  بينهد  رسيدن به آن مهي  محض بهكند اما  مي

از كجا معلهوم كهه ايه  دُرّ ههم از     »نيز اي  ترور را دارد:  استاد ماكانبيند و دربارة مي سان سراب اش را به شده

)همان( استعارة دُرّ و شيشه نمايانگر اميد و نااميهدي درونهي فهرنگيس     «هاي شكنندة درولي  نباشد همان شيشه

  اند برخاستهاست كه به دياعكتيك دائمي در ذه  او 

 هایش چشمیندة امید و ناامیدی در مضامین محوری بازنما .0-0
 . رنج0-0-0

مارسهل ههر رنجهي     قبالً اشاره شد كه است  هايش چشممثابة بستري براي ايجاد اميد از مضامي  برجستة رنج به

سو به مردم تحهت حكومهت اسهتبداد    از يك هايش چشمگيرد  اي  رنج در  مثابه اسارت و نااميدي نظر ميرا به

كننهد و در رنهج   به شخص فهرنگيس  مهردم در فضهايي مملهو از وحشهت زيسهت مهي        مرتبط است و از سويي

واسهاة ايه  رنهج شهكل      سهردمدار آن اسهت نيهز بهه     اسهتاد ماكهان  اي كهه    اعتراض و جنبش اجتماعياند مدام

 شود گيرد  يعني در دل اي  رنج است كه اميد به رهايي و گشايش متوعد مي مي

انهد:  نمايانگر درد و رنج موجود در اجتماع و درواقع ترجمان واقعيات جامعهه  استاد ماكانهاي نلاشي پرده

 ترهويرگر « هاي رعيتهي خانه»( براي مثال پرده 56)همان:  «اي بود در مبارزه با ستمگري  نلاشي براي او وسيله»

هها   پهرده هاي رعيتهي در مازنهدران و وضهعيت نامناسه  زنهدگي دهلهاني اسهت  او در ايه          پيايندِ ساخت خانه

پهردازد  تنهها تفهاوت در ابهزار كهار       مانند نويسندة يك رمان به بازنمايي واقعيات اجتماعي و نلد اوضهاع مهي   به

گهر واژگهان روي    مو بر بهوم تهداعي  نشينند  درواقع ضربات قلمجاي كلمات و كالا مياست و رنگ و بوم به

سهان  گيرنهد و بهه  وي پردة نلاشهي جهان مهي   هاي مختلف ركالا است  واژگاني رنگي و عريانگر كه به طرح

اعتهراض را   تفكّهر توان نمودي از اميد دانسهت زيهرا   ها را مي جاري است  اي  پرده ها آنكلمات روح اميد در 

ههاي  طهور كهه جنهبش   همهان در دل دارند و اعتراض مفهوم اميد بهه بهبهود وضهعيت و رههايي از رنهج اسهت        

  (6511مدني، ) اند اجتماعي نمودي از اميد در جامعه

رفهاه   بهاوجود نهدارد  او  « ديگهري »رنج در فرنگيس از عوني ديگر است  نوعي رنج شخري كه ارتباطي با 

آزارد و در اش او را مهي ههاي هنهري  و نرسيدن به آرمان يزدگ دلعشلي،  بسيار لرق در رنج است  تنهايي، بي

آرزو داشتم آنچه را براي شخريت مه  نايهافتني اسهت    »پي رسيدن به چيزي دروني است تا از مالل رها شود  
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 ( ايه  نتوانسهت  بهراي او دردي مكهرّر اسهت كهه      605: 6516)علهوي،   «بتوانم در يك پردة نلاشهي بيهان كهنم    

يابد كه قدرت ترسيم آنچهه را در روحهش زنهداني    فرنگيس وقتي درمي« آيد اي درميتازه صورت به هرروز»

اي  زجر و شكنجه، اي  خشم و وحشت هميشه در م  اسهت، از مه    »شود:  يوس ميمأ زيچ همهاست ندارد، از 

رنهج دل بهه اميهدي     همهه   يه ا( اما با ظهور عشهق فهرنگيس ناگههان ميهان     660-611)همان:  «دارد دست برنمي

گيهرد كهه   خداداد قهرار مهي   سخنان ريتحت تأرشود  او وار از ميان خاكستر نااميدي زاده ميبندد كه قلنوس مي

( درواقهع  661)همهان:  « بايهد درد را تحمهل كهرد تها از دور خوشهبختي بهه آدم چشهمك بزنهد         »معتلد اسهت  

اش اميهد بهه گشهايش و پرتهو نهوري دارد تها از       هاي تاريهك درونهي  «گره و گوعه»فرنگيس ميان فروبستگي و 

ههاي دل مه    ههايي كهه در حفهره    م  آن روز خود را به او نشان دادم  تمام گره و گوعه»اسارت رنج رها شود: 

( فرنگيس ميان اي  نااميدي و مالعت به دنبال معناي زنهدگي اسهت و حهس    666)همان:  «بود حل شد، باز شد 

عشهق  »اش فراتهر بهرود:    تواند به اي  معنا دسهت يابهد و از وضهعيت كنهوني    مي استاد ماكانكند كه با عشق مي

)همهان:  « شهود   د و آخرش مثل نلرة گداخته شفاف و صيللي ميسوزانخورد و مياست كه درون انسان را مي

616) 

 . اعتراض0-0-0

است  اعتراض به مفهوم كنشي كه اميد به تغييهر و بهبهود وضهعيت در     هايش چشماعتراض از مضامي  برجستة 

در قاعهه  جنههبش  هههايش چشههماعتههراض در ( 6511مههدني، )اسههت، بهها اميههد اجتمههاعي پيونههد دارد   آن نهفتههه

 اسهتاد ماكهان  دههد   گيرد كه نويد يك جامعة فاقد طبله و دور از استبداد و ظلم را مي اي صورت مياجتماعي

ههاي حزبهي و انلالبهي بهه مبهارزه بها        چهرة برجسته در اي  اعتراض، هم با هنر نلاشي و ههم بها فعاعيهت    عنوان به

كنهد   كشد  ناظم به قدرت استاد اشاره مي را به تروير نمي هرگز چهرة اشراف استاد ماكانخيزد  استبداد برمي

كهرد و  نلهاش بهزرگ ايهران در عهي  حهال در امهور كشهور خهود مسهتليماً دخاعهت مهي           »بارزات او: و نيز به م

 (65)همان:  «دانست   سرنوشت خود را با سرنوشت مردم كشورش توأم مي

زنهد  رهبر جنبش اجتماعي، چهرة برجستة ديگري كه دست به اعتهراض مهي   عنوان به استاد ماكان از ريل به 

اش قاهع  هاي حزبهي و انلالبهي  است  بورسية تحريلي خداداد بابت فعاعيت استاد ماكانخداداد شاگرد و مريد 

، شههرباني معتلهد اسهت تمهام ترهاوير و      اسهتاد ماكهان  دارد  بهه گفتهة    تحهت نظهر  شود و دوعت ايران او را مي

شهود كهار خهداداد اسهت      اتورهايي كه در نشريات فرانسوي و فارسي پاريس دربهارة ايهران منتشهر مهي    كاريك

مفههوم اعتهراض را در دل    استاد ماكهان هاي نلاشي  سان پرده هاي مابوعاتي خداداد به ( اي  فعاعيت666همان: )

 )همهان: « مانهد؟ طور مياوضاع هميشه اي مگر »دارند  خداداد و نامزدش مهربانو به آينده اميدوارند و معتلدند: 
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 همان()  اي  دوست« تري  دعدارياميد به آينده شيري »( از ديد فرنگيس 665

كنهد و بهه پيشهنهاد    توان در وجود فرنگيس بازجسهت  او نلاشهي را رهها مهي    اعتراض را در عوني ديگر مي 

اسهتبدادي همكهاري كنهد  هرچنهد شهركت در مبهارزه بهراي او         گردد تا با نهضت ضهد  خداداد به ايران بازمي

اي بهه سرنوشهت   م  عالقه»: استاد ماكاناش يعني تسلط بر  مثابة يك بازي است براي رسيدن به هدف اصلي به

)همهان:   «شريك نبودم  ها آنسوزاند، در زجر و مريبت  ها دل مرا نميمردم اي  مملكت نداشتم، دردهاي آن

 گيهرد، از واساة فعاعيت انلالبهي در فهرنگيس شهكل مهي     توان گفت شور اميد و اعتراض كه به ( مي653-651

« ديگهري »نوع اميد شخري مليّد و محدودِ موردنظر مارسل است كه بهه آرزو نزديكهي دارد  بهراي فهرنگيس     

فرديهت   ، خداداد و دوستانش در نظهر دارنهد  اميهد فهرنگيس در حهوزة     استاد ماكانفاقد آن مفهومي است كه 

اوست نه بينافرديت و از اي  روسهت كهه درك صهحيحي از جنهبش، نهضهت و اميهد اجتمهاعي نهفتهه در آن         

اي كه اعبتهه بهراي مه  در هسهتة آن لهرض شخرهي نهفتهه بهود بها           خواستم در فعاعيت اجتماعي م  مي»ندارد: 

 (651)همان:  «رو شوم  خوشبختي روبه

اسهت  او مرهداق   « خهود »و خداداد اعتراضي در برابر  استاد ماكاناعتراض فرنگيس در ملايسه با اعتراض 

« خهود »مارسل به دنبال كيستي و چيستي و درواقع هويت گمشدة خود اسهت  فهرنگيس بها    « گون انسان مسئله»

اي بيش نبهوده امها بهه گفتهة خهودش آگاهانهه        اش در تعارض است  بازي دادن مردها براي او سرگرميدروني

)همهان:  « ام اژدهايي در م  نهفته است  تمام عمر با او در زد و خورد بوده»زده است: ها نمييبازدست به اي  

هاي حزبي براي نفس انلالب و جنبش اجتماعي و دستيابي به تغيير اوضاع نيسهت بلكهه   ( ورود او به فعاعيت11

مهان كهه از موضهعي كهامالً     گون ر انسان مسئله عنوان بهدر پي رسيدن به گشايش است  درواقع كنش فرنگيس 

است  خهودي كهه در   « خود»خيزد، نوعي اعتراض در برابر هاي انلالبي و اعتراضي رمان برميمتفاوت با چهره

 تنهايي، ترديد، ازخودبيگانگي، مالل و    است  داري، درگيرميانة زندگي سرمايه

 . عشق0-0-3

فرانكهل معتلهد   رود   پيش مهي  هايش چشممضمون اعتراض در رمان  موازاتبازنمودي از اميد به عنوان بهعشق 

نجهات انسهان در   »تهري  ملرهد و آرزوي انسهان اسهت  درواقهع       است كه عشق هدف نهايي زندگي و بزرگ

نمايهد: عشهق    در دو صهورت چههره مهي    ههايش  چشهم عشهق در  ( 65: 6551انكهل،  فر« )عشق و با عشق اسهت  

به ديگري  عشق در فهرنگيس حهاهت و اطهوار خاصهي را ايجهاد       استاد ماكانو عشق  استاد ماكانفرنگيس به 

كهه طبهق ديهدگاه مارسهل در     « ديگهري »به  استاد ماكانكند كه عمدتاً در پيوند با يأس و اميد است و عشق  مي

كنهد و درواقهع اميهد     قرار دارد، نمودبخش اميد است  اي  اميد در اعتراض و مبهارزات او جلهوه مهي   « ما»ساح 



 0011 پاییز، 3فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  00
 

او اسير آينده بود  آينده را زيبها و  »جويد: است كه آن را در آينده مي استاد ماكانو مبارزات محرك زندگي 

وارد  اسهتاد ماكهان  ( 661: 6516)علوي،  «ديد روش  و صاف و خاعي از گرفتاري و عاري از زجر و خشم مي

فتنهي اسهت كهه    اي شده كه هدف و آرمان اصلي آن تغيير و بهبهود وضهعيت مهردم اسهت  گ     جنبش اجتماعي

ي ماننهد اعتهراض و اعترهاب ظهاهر     هاي اجتماعي براي ملابلهه بها نااميهدي موجهود، در اشهكال مختلفه       جنبش

كننهد  درواقهع اميهد منبهع      شوند و با ترويج اميد به آينده، راه را براي رسيدن به يك جامعة بهتر همهوار مهي   مي

 ( 6511مدني: ) هميشگي براي تلابل با موانع است مؤرر و

كنهد، اهميهت ايه      خودنمهايي مهي   ههايش  چشهم پيرامت  و سرنوشته كه در سنگ سراچة  عنوان بهبيت سعدي  

 گاارد: مضمون را به نمايش مي
 گويند مگو سهعدي چنهدي  سهخ  از عشهق    

 

 هها دوران بهه  مه  گوينهد   بعهد از  گهويم و مي 
 

 اسهتاد ماكهان  شود براي دگرديسي و تحهوّل فهرنگيس  او بها آشهنايي بها      اي ميانگيزه هايش چشمعشق در 

اسهت كهه    اسهتاد ماكهان  كند و در برابر وجود او حس ناتواني دارد  پس از خهداداد، ايه     لرور را فراموش مي

خواستم بفهمد م  همهان دختهر سرسهري دمهدمي پهرروي كارگهاه       نمي»نشاند: حس تبختر فرنگيس را فرومي

 (651: 6516)علهوي،   «خواستم كه براي شخرهيت مه  ارزش قائهل شهود      زار هستم  ميبان هعهنلاشي در خيا

دقيلاً از چهه عهوني اسهت:     استاد ماكانداند حسش به دچار ترديد است و حتي نمي« خود»فرنگيس در شناخت 

 )همهان: « بهازي دانم كه عواطف م  پاك و حاكي از ازخودگاشتگي بود و يا سهاختگي و نمونهة ههوس    نمي»

زنهد و ايه  بهه    سازد و نلاب بهه چههره مهي   يك صورت ديگر از خود مي استاد ماكان(  فرنگيس در برابر 660

تشخيص دادم كه اي  مرد نبايد قيافة واقعي مرا ببيند و اگر به ضهعف مه       »واقعي است: « خود»مفهوم فرار از 

 اسهتاد ماكهان  ( عشهق فهرنگيس بهه    666مهان:  )ه« ارزش خواهد بود پي ببرد كه ديگر شخريت م  براي او بي

 مرداق عشق شخري موردنظر مارسل است 

عالقهه بهه فهرنگيس از عشهق شخرهي       بهاوجود گيرد  اعبته او قرار مي استاد ماكاندر سوية ديگر اي  عشق 

زنهد و از  به اميد پيروزي دست به مبارزه مهي  استاد ماكانفشارد  پاي مي« ديگري»گريزد و بر عشق به خود مي

بهرد  هنگهامي كهه    او اميهدوار بهود و عهات مهي    : »كندپوشي ميخود، از هنر، جاه و ملام و عشق چشم زيچ همه

آورد و از ايه  شهكنجه   ترسيد، هنگامي كه دعهره داشت    آيندة مردمي را كه دوستشان داشت در نظر مهي مي

 يهادآور ديهدگاه   استاد ماكهان عشق  (661ان: )هم «برد  آل خودش بهره ميو عااب به نفع خودش، به نفع ايده

 مارسل است كه در آن بي  خود و ديگري تمايزي وجود ندارد 

گزينهد  اِروس  نههد و فيليها را برمهي   صهورت اروسهي عشهق را كنهار مهي     « ديگهري »با انتخاب  استاد ماكان
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از آن بها عالقهة جنسهي     كه لاعبهاً طوريشود  بهصورتي از عشق است كه احساس پرشور به چيزي را شامل مي

اي كهه متضهم  مهربهاني و قهدرداني از     كنند  در ملابل اِروس، فيليا قرار دارد  يعنهي دوسهتي  يا شهواني ياد مي

-با رفاقت بلكه با وفاداري به خهانواده و روابهط اجتمهاعي    فلط نهاست  از ديدگاه يونانيان اصالح فيليا  ديگران

اسهت  ارسههاو در نظريهة فيليهها محبههت داوطلبانهه و آشههكار نكههردن    سياسهي فههرد، شهغل و ملههررات او مههرتبط   

كهردن  خفهه   (663-666: 6551پهور،  )تههران  دانهد هايي كه روزگاري صورت يافته را سب  دوستي مي محبت

و ازخودگاشهتگي بهراي ديگهري همهراه اسهت و ايه        « خود»با ناديده گرفت   استاد ماكانعشق در نافه براي 

فهميدم كه اگر كسي در دنيها بتوانهد آنهي    مي»گويد: عشق است  فرنگيس دربارة او مي فيلياييمعادل صورت 

در فكههر دهلانههان مازنههدران و كههارگران اصههفهان، بههه يههاد  بههازهماو را خشههنود كنههد، آن مهه  هسههتم    امهها او 

تبهاز عاشهلانه   عشق به فهرنگيس، از ادامهة ار   باوجود( او 665: 6516)علوي، « هواخواهانش    به فكر مردم بود 

سرنوشهت  » انگهارد:  زيرا فرديت برايش مارح نيست و خود و ديگري را يكسهان مهي    زند مي باز با اي  زن سر

م  با سرنوشت اي  مملكت توأم است  براي م  خوشهبختي انفهرادي ديگهر وجهود نهدارد  اگهر تهو بخهواهي         

تهوان مفههوم   مهي  اسهتاد ماكهان  ( در 615)همهان:  « شهوي   زندگي خودت را با مال م  پيوند بزني، بدبخت مهي 

بهودگي خهويش را در    مارسل را نيز بازجست  او در كمال وفاداري و فداكاري، آزادي و شخري وفاي خلّاق

« ستمگري و تعدي بهه حلهوق مهردم   »ناظم به ايستادگي و فداكاري استاد در برابر   جويد كمك به ديگري مي

 (65همان: گويد  )كند و از جسارت او مياشاره مي

 س. تر0-0-0

شهود  تهرس    ترس مضموني است كه با نااميدي پيوند دارد  جايي كه اميد از آن رخت بربندد، تهرس زاده مهي  

ارسهاو معتلهد   دهد   دعيل نبود اميد رخ ميبراي ايجاد نااميدي باشد زيرا بهاي تواند زمينهاي است كه مي پديده

ارنست بلوخ نيهز   باوربه  (6066، 6)بلوزر و استال هراسد مي زيچ همهاز نااميد است زيرا  ينوع بهاست فرد ترسو 

اند و اگر انسان با يك بالتكليفي واقعي مواجه شود، هم تهرس و ههم اميهد ههر      اميد و ترس دو روي يك سكه

  (666-661: 6111بلهوخ،    661: 6516)شهعباني،   يد اسهت واقع اميد در ترس و ترس در ام دو وجود دارند  در

نمود بسيار دارد  ترس از حكومت مسهتبد در همهان جمهالت آلهازي  رمهان بهه ترهوير         هايش چشمترس در 

از خهود   يهركسه ترسند و درنهايت مي« همه از هم»آعود است كه در آن  شود: تهران فضايي خفلانكشيده مي

مهأموران آگهاهي را در   »همهه  كهه  طوري  بهفرماست حكمترسد  فضاي كنترل و سركوب شديدي بر شهر مي

ماهرح   استاد ماكهان گير است كه شجاعت ( در برابر اي  ترسا همه3: 6516)علوي،  «دانستند پي خودشان مي
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و دعيري به خرج داد و با دستگاه ديكتاتوري دسهت و پنجهه    جرئتاو از جملة اندك كساني بود كه »شود:  مي

 (1)همان: « نرم كرد 

محهيط آن روز تههران تهرس و    »ترس و وحشت حهاكم بهر دورة رضاشهاه دارد:    هايي به فرنگيس نيز اشاره

« ترسيدند  ترس م  هم نه كمتر و نه بيشتر از ترس ديگران بهود  وحشت و بدگماني و يأس بود  همه از هم مي

كنهد  )رك: همهان( هرچنهد ترهور     اعبته او به خاطر خانوادة متنفاش احساس خار چنداني نمهي  (666)همان: 

، بهه ملهك   منتشرشهده  ةنامه  شه  آيد و پدر او به بهانة شك نظميه به ارتبهاز او بها   س اشتباه از آب درميفرنگي

با اي  واقعهه اسهت كهه فهرنگيس تهرس را بها گوشهت و خهون خهود درك           زمان همشود  كوچكش تبعيد مي

)همهان:  « رسهيدم  ت م  در آن روزها مزة ترس و وحشت از شهرباني را چشيدم     از سهاية خهودم مهي   »كند:  مي

اسهتاد  تهوان ديهد و ههم پهس از جهدايي از      هايش مهي واساة فعاعيت او را هم در دورة رضاشاهي به ( ترس616

ها بعد كهه بهه    شود  اي  ترس و وحشت تا سال و شروع زندگي جديدش كه بدل به اضارابي دائمي مي ماكان

اضاراب و وحشت هسهتم    ههر وقهت سهر سهال او      در »    پابرجاست: رود مدرسة نلاشي و نزد آقاي ناظم مي

 (65همان: « )دهد  شود همي  حال به م  دست ميمي
تهوان بهه دياعكتيهك تهرس و      شهود و ايه  را مهي    در كنار ترس فرنگيس، نوعي شجاعت نيهز مشهاهده مهي   

ههاي  بها كمهال شهجاعت جنبهه    »دانهد:  شجاعت تعبير كرد  ناظم اعترافات فرنگيس را نشاني از شجاعت او مهي 

( اي  شجاعت را هنگهام همكهاري بها خهداداد در     656)همان:  «كرد هزم تشريح مي ازحد شيبضعف خود را 

جسهارت و   نيهز شهيفتة   اسهتاد ماكهان  توان دريافهت  ضهم  اينكهه    در تهران نيز بعينه مي استاد ماكانپاريس و با 

 (666همان: دعيري فرنگيس است  )

 . استحاله0-0-5

معنها   ينهوع  بهشود تا فرنگيس از موقعيت فعلي خود استعال جويد و هايش محملي مينشي  و عشق با همه فراز

كند  فرنگيس كه دچار نهوعي ازخودبيگهانگي اسهت، در    دست يابد كه مارسل از آن به تعاعي دروني تعبير مي

يابهد   صهورت مهي   اسهتاد ماكهان  واساة عشق بهه   رود  اي  تعاعي به جوي تعاعي مي و ملاعي از زندگي به جست

كنهد    تعاعي يكي از تجارب انساني است كه از مفاهيمي مانند اميد، ايمان، شكيبايي، همهدعي و    حمايهت مهي   

خويشهت   « خهودِ »تعاعي فار  از مفهوم ماهبي خود، تمثيلي شاعرانه و عملي است كه در ارر آن انسان از زندان 

( اي  تعاعي فهرنگيس را تها حهد زيهادي     661: 6510يابد  )فروم، شود و آزادي و پيوند با دنيا را بازمي خارج مي

 حاضهر  جها  همه خود شكل تري  ناب در مالل»طور كه بعضي معتلدند كند  همان رها مي يزدگ دلاز مالعت و 

دارد و او را  عشق بهراي فهرنگيس اميهد را دربهر     (33: 6511 اسونسون،) « است تعاعي آن پادزهر مسلماً و است
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در پيونهد اسههت  خهداداد فهرنگيس را بهه جسهت  تعههاعي       (6)كنهد كههه بها اميهد اجتمهاعي    ههايي مهي  فعاعيهت وارد 

توانهد از  صرفاً هنرمندي نيست و فرنگيس اگر استعداد هم ندارد مهي « راه تعاعي»خواند و معتلد است تنها  فرامي

د اژدههاي درونهش را روي پهردة    توانه او فهرنگيس اگهر نمهي    باورراه ديگري قدم در مسير انسانيت بگاارد  به

( 665: 6516علهوي،  تواند اژدهايي را كه بر زندگي اجتماعي مردم چنبره زده از بهي  ببهرد  )  نلاشي بياورد، مي

گهاارد:   مهي  اسهتاد ماكهان  نهد كه قدم در مسير مبارزه و كمك بهه   سخنان خداداد چنان تأريري بر فرنگيس مي

 (665)همان:  «د را فداي مردمي كه در ترور م  وجود داشتند بكنم در پاريس حاضر شدم كه زندگي خو»

بهراي فرونشهاندن    اسهتاد ماكهان  هاي حزبي است  اگرچه همكاري با آلاز استحاعه در فرنگيس ورود به فعاعيت

اي دارد كهه بها    شهود و نشهان از اميهد شخرهي     جنبش اجتماعي محسوب مي ينوع بهعاش عشق است، ورود 

كنهد   فهدا مهي   اسهتاد ماكهان  اش را براي نجات جان  اميد اجتماعي در پيوند است  او درنهايت زندگي شخري

اي كه به رهايي از زندان وجود و ورود بهه سهاحت ارتباطهات    اي  فداكاري نشان از آمادگي او دارد  آمادگي

( و گشهودگي نسهبت بهه او منجهر     استاد ماكان( و درواقع اجابت ديگري )16و  11: 6515)رك: كي ،  انساني

اميد در اصل آمادگي روحي است كهه چنهان از جهان    »مارسل به معني اميد است:  ازنظرشود  اي  آمادگي مي

 « يهازد  جويانه دسهت يرلم اراده و علم خود به عمل تعاعتواند عليو دل مشاركت را تجربه كرده است كه مي

زند كهه او را بهه اسهتحاعه     واساة نوعي اميد دست به كنشي مي ( فرنگيس نيز بهتا يب)مارسل، به نلل از مهجور، 

  رساند و تعاعي مي
 گیری. نتیجه3

يابهد    با مضاميني مانند عشق، اعتراض، استحاعه، رنهج و تهرس نمهود مهي     هايش چشمدوگانة اميد و نااميدي در 

انهد و نااميهدي موجهود در اجتمهاع      محمل مناسبي براي بازتاب تحوهت اجتماعي استاد ماكانهاي نلاشي  پرده

 كشند  هرچند بايد گفت كوشش او در به تروير كشهيدن ايه  نااميهدي مفههوم اميهد را دربهر       را به تروير مي

زيرا اعتراض مدني در هر شكلي به مفهوم اميدورزي است  اميد اجتماعي موجود در داستان بهر نااميهدي     ددار

انهدازد و او را كهه    ارتباز با اجتماع نيست زيرا او پروردة همي  اجتماع است( سهايه مهي   فردي فرنگيس )كه بي

تهوان   را مهي  ههايش  چشهم لي اميهد در  كند  طرح ك در بستري از رنج فروللتيده، دچار استحاعه و دگرگوني مي

در اعتراض و مبارزات موجود با هدف خدمت به ديگري مشاهده كهرد و نيهز عشهلي كهه وجهود فهرنگيس و       

شود در اجتماع دورة رضاشاهي و نااميهدي درونهي    همچني  نااميدي را مي  دهد را به هم پيوند مي استاد ماكان

واساة عشق و حضهور در جنهبش اجتمهاعي گهاهي      عبته اميد بهگون دريافت  ا لهئفرنگيس در كسوت انسان مس

 تر است  اما نااميدي در او ژرف  كند مي بر در وجود او سر
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هاي گابريهل   )با تكيه بر انديشه هايش چشمدر اي  پژوهش دوگانة اميد و نااميدي و نمودهاي آن در رمان 

 مارسل( بررسي و تحليل شد و نتايج زير حاصل آمد:

نگرشي عميق به مفهوم انسان امروز دارد  انسان اسير مدرنيته كه در ميانهة عشهق و سياسهت بهه      هايش چشم

نمهادي از ايه  انسهان دچهار نااميهدي، تنههايي و        عنهوان  بهه دنبال جست  معنا و رسيدن به استعالسهت  فهرنگيس   

بهرد   ي  به عشق پناه مهي است، بنابرا  معنايي كشد  او دچار ازخودبيگانگي و بي اضاراب است و همواره رنج مي

 گون خود رها شود و به گشايش برسد  لهگزيند تا از وضعيت مسئ ري را برميت و انسان كامل

در دو صهورت مالهق و ملّيهد مارسهلي قابهل دريافهت اسهت  اميهد ملّيهد در           ههايش  چشهم اميد موجود در 

هها و   همهه اضهاراب   باوجوديس نيز يابد  هرچند فرنگ و خداداد نمود مي استاد ماكانفرنگيس و اميد مالق در 

 شود  اي به اميد مالق و آزادي موجود در آن نزديك مي هايش در برهه تشويش

نمايهد  او بها    چههره مهي   استاد ماكانوفاي خلّاق كه از مفاهيم برجسته و كليدي مارسل است در شخريت 

ي و وفهاي بهه اوسهت كهه     گيرد و درواقع خدمت بهه ديگهر   همه وجودش در مسير خدمت به ديگري قرار مي

 خواند  درونيات او را به تعاعي رسانده است  خداداد نيز فرنگيس را به اعگوگيري از اي  وضعيت فرامي

اي براي تحلهق اميهد اسهت      نيز زمينه هايش چشمداند  اي  رنج در  مارسل رنج را بستري براي توعد اميد مي

گيهرد و درصهدد    واهي قهرار مهي  خه  مبهارزه و آرمهان  در مسهير   اسهتاد ماكهان  واساة رنهج موجهود اسهت كهه      به

راه مبهارزه  رنج است كه بهه دنبهال عشهق پهاي در     واساة ساخت  اتوپياي ذهني خود است  فرنگيس نيز به محلّق

 رسد  استعال و دگرگوني مي ينوع بهنهد و  مي

تلابهل و دياعكتيهك دارنهد      بهاهم كننهد و   يكهديگر حركهت مهي    موازات به هايش چشماميد و نااميدي در  

ايستد و شاهد دياعكتيهك بهي  اميهد و     دو نمود اميد دربرابر نااميدي و رنج موجود مي عنوان بهعشق و اعتراض 

 تر است  نااميدي هستيم  هرچند كفة اميد سنگي 

 ها نوشت . پی0
 پردازند  مبسوز به اي  ملوعه مي طور به اصل اميدو بلوخ در  مرگ يسو بهنااميدي يركگور در كتاب  كي (6)

 بيني متضاد مفهومي است كه اي  پژوهش از دياعكتيك در نظر دارد  تأرير متلابل دو جهان (6)

 توان دريافت:استعارة نور و تاريكي مارسل را در انديشة سعدي و موهنا نيز مي (5)

 ز كههار بسههته مينههديش و دل شكسههته مههدار   
 

 تهاريكي اسهت  كه آب چشمة حيهوان درون   
 

 (53 :6566سعدي، )

 اميدهاسههههههت نوميههههههدي بسههههههي بعههههههدِ
 

 بسههههي خورشيدهاسههههت ظلمههههت پههههس از 
 

 (656  :6515موهنا، )
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ارائهه شهده اسهت  ريچهارد رورتهي از       6اي با عنوان اميهد اجتمهاعي   نظريهشود و حتي  امروزه روي اي  جنبة اميد تأكيد بسيار مي (6)

 هايي دربارة اميد اجتماعي و راباة آن با فلسفه دارد  انديشمنداني است كه بحث

 مهتابناك

 خوارزمي تهران:  ،اهلل فوهدوند ترجمة عزت ،خشونت ،(6531آرنت، هانا )

«  وفههاي خلّههاق مارسههل: روشههي بههراي تغييههر جهههان مههدرن » (،6516) حيههدرياحمههدعلي احمههدي كافشههاني، مههريم و 

  66-6، صص 6، شمارة 6دورة  شناسي بنيادي، لرب

ههاي ارتلها در    هها و روش  اميهد و اميهدواري، نظريهه    (،6516) مهريم محمهودي  و    مهدي خانجهاني اكبر ارجمندنيا، علي
 ريزي اجتماعي وزارت علوم، تحليلات و فناوري  مااععات فرهنگي و برنامهتهران: دفتر  ،دانشجويان

اطالعهات   ،، ترجمة مسهعود فريهامنش  «گاري بر مفهوم اميد در انديشة كانت، بلوخ و مارسل» (،6551استرات ، فيليپ )
  11-66، صص 1، شمارة 6، سال حكمت و معرفت

 نو  ، تهران:چهارمچاپ  ،فلسفة مالل (،6511اسونس ، هرس )

، مااععهات تلريبهي مهااه     ،«بررسي ماهيّت اميد در نگاه ابوحامهد لزاعهي و تومهاس آكوينهاس    » (،6551امامي، ناهيد )

  15-15، صص 5 مارةش

  تهران: علمي فرهنگي ،اعدي  خراساني ، ترجمة شرففلسفة معاصر اروپايي (،6561بوخنسكي، اينوسنتيوس )

، ترجمهة محمدحسهي    «بهاب اميهد و مسهائل نظهري آن    ههاي مختلهف در   ديهدگاه  تاريخچهة » (،6513پيترز، كهورتيس ) 

  65-66، صص 66، شمارة 66 ، سال، اطالعات حكمت و معرفتكرمانشاهي

  636-666، صص 65، شمارة كتاب نلد ،«فلسفة انتلادي عشق» (،6551) پور، عيالتهران

  علمي و فرهنگي: تهران ،، ترجمة مراد فرهادپورشجاعت بودن (،6563تيليش، پل )

ارشد فلسفه، استاد راهنمها:  نامة كارشناسي پايان ،ديگري از ديدگاه گابريل مارسل (،6516بخش رستمي، محدره ) جهان

 تبار، دانشگاه عالمه طباطبائي هدايت علوي

در: مجيهد   ،«معاصهر ايهران  شناسي شههرها در ادبيهات    بازشناسي و نشانه» (،6515) صداقتفاطمه خسروي، محمدباقر و  

   تبريز: مولام 65-53، صص ملاهت بازنمايي فضاهاي شهري در هنر و ادبياتمجموعه سرسنگي،

ارشهد فلسهفه، اسهتاد راهنمها:     نامهة كارشناسهي   ، پايهان گانة اميد در انديشة گابريل مارسهل  ابعاد سه (،6510ديهيم، مليحه )

 حسي  مرباحيان، دانشگاه تهران 

 ، تهران: مرواريد هشتم، چاپ ، ترجمة مرافي رحيمياگزيستانسياعيسم و اصاعت بشر (،6516ن پل )سارتر، ژا

 ، تهران: نگاه بيست و ششم  چاپ هايش چشم (،6516علوي، بزرگ )

 تهران: ني  ،كشف ديگري همراه با عويناس (،6555عليا، مسعود )

                                                                                                                                                          
1. social hope 
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، 651 مارة، شه علهوم انسهاني دانشهگاه تبريهز     دانشكدة ادبيهات و  ،«دياعكتيك در فلسفة افالطون» (،6556فتحي، حس  ) 

  66-6صص 

 تهران: دانشگاه تهران  ،، ترجمة اكبر معارفيوجوي معنيانسان در جست (،6551فرانكل، ويكتور اميل ) 

، ترجمهة مجيهد   ههاي عوامهل ليهر اومانيسهتي و اومانيسهتي جامعهة صهنعتي        انلالب اميد: در ريشهه  (،6510فروم، اريك )

 تهران: مرواريد ، ششمروشنگر  چاپ 

 تهران: آگاه  ،ترجمة مرافي رحيمي ،دياعكتيك (،6516فوعكيه، پل )

 ، تهران: هرمس دوم، چاپ ترجمة مرافي ملكيان ،مارسلگابريل  (،6515كي ، سم )

 ، تهران: قلنوس دوم، چاپ ، ترجمة بيتا شمسينيگونلهئانسان مس (،6513مارسل، گابريل ) 

نخسهتي  همهايش علمهي اميهد اجتمهاعي در       ،«ماعي و دياعكتيك اميد و نااميديهاي اجت جنبش» (،6511مدني، سعيد ) 

 ايران، اسفندماه، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي 

  ، تهران: سورة مهر5جلد  ،هاي باستاني جهان اعمعارف اساطير و آيي ةداير (،6515مي، لالمرضا )   معرو

اعملهل   پايگهاه تخررهي سياسهت بهي     ، «نيهيليسهم و اصهاعت انسهاني از ديهدگاه گابريهل مارسهل      » (،تا يبعلي ) مهجور،
(INPO)، http://diplomatist.blogfa.com. 

سهخنراني در   ،«ان اميهد را در جامعهه ممكه  سهاخت؟    تهو  شناسي اميهد: چگونهه مهي    جامعه» (،6516مهرآيي ، مرافي )

 .ana.ir/fa/newsسازمان بهزيستي تهران  
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