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  چکیده

ای که در این ژانی  گیید. آیندهشهریی ریار میآرمان ادبیّاتیا »دیسهتپپیایی« در مااب    «»پلیدشهریی ادبیّات

اصهلی    یهای شهپ،، بیمارگپنه و سهیشهار ال پلیدی اسهغ. د د شهپد، آیندهر میبشهیی توهپّ  یبیای جامعه

بالتاب معضهتت اجتماعی پیدا و پنران  و  یاسه یو سه   یاجتماعناد به    تپجّهپلیدشهریی،   ادبیّاتنپیسهان داسهتان

به   لییاپلیدشههریی اسههغ    ادبیّاتغ متناسهه ی بیای ژانی  واجد ظیفیّ  ،مدرن  داسههتان عوههی مدرن اسههغ.

گیی انهد و گیی هانامیول ظرپر کیده یههای پیییهده و جهدیهد در جهامعههکهه بهه شهههکه پیدالد  میمعضهههتتی  

تحلیلی به کشه  و بیرسهی   - به روش تپصهیییتا آن اسهغ   . این پژوهش بیاندعوهی ما شهدههای همانسهان

»ماه   ،های  ار«»سایه  پپر ال چرار مجمپعه داسهتانهای کپتاه شهرییار مندنیهای پلیدشهریی در داسهتانیهمؤلّ

ها هستند که ندگان در پی پاسخ به این پیسشپیسهشتمین رول لمین« بپیدالد. ن»»مپمیا و عسه « و  ،نیمیول«

های ژانی  یهکدا، مؤلّ  ،پپرهای مدرن مندنیهایی دارد؟ داسهتانپلیدشهریی چیسهغ و چه ویژگی  ادبیّاتژانی  

پپر روشههن شههد که مپاردی  به به بیرسههی آرار مدرن مندنی  تپجّهکنند؟ با شههریی را مطیم میپلید ادبیّات

باختگی، خیانغ، تنرایی انسهههان مدرن، خشهههپنغ و سهههیدی رفتار، منیع  بپدن و نظیی خپدکشهههی، هپیّغ

پاشهههیدگی رواب   ذهنی با خپد، الهم  یهها، مپاجرتپحّش در میان انسهههان  یهطل ی، افزایش روحیّتسهههلیم

های پلیدشههریی در یهتیین مؤلّال مرمّ  ،هارواب  لوجانسههانی، رطا ارت اع عاشههاانه یا بیگانگی عاطیی در  

 د.روپپر به شمار میهای مدرن مندنیداستان
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 مقد مه -1

 یانسهان  یو جامعه عغینسه غ به ط  که نگیش   یآ ال شهد، لمان سهتمیرین ب   یدر اوا ییایسهتپپید  غیروا

ل آ ال شهد و پ  ال جن  جرانی  این ت ییی با شهیوه جن  جرانی اوّ .کید  یییسهیاسهی جران شهیوه به ت   در

شهپد که وحشهیگیی و خشهپنتی که بین کشهپرهای اروپایی در جن  جرانی  می گیته .ت گیفغشهدّ ،دو،

ال بین   فاضهله«  یه»مدین  یبارهو افتطپنی را در   یبی  یسهالهغ امید دوهزارشهد، سهنّ  ل به توهپیی کشهیدهاوّ

 غیّنس غ به ماه  هادگاهید  نیبنابیا  (Fromm, 1961: 257)  .دیک  بید و آن را به حالتی ال ناامیدی ت دی 

در سهیاسهی   یو بحیان ارتوهاد نیل، مانند ظرپر اسهتالاوّ  یپ  ال جن  جران  یدادهایکید و رو یییانسهان ت 

 یمنجی به ورپه جنه  جرهان  یو حزب نال تلییکید. ظرپر ه جادیانسههه هغ به جرهان    ی رادیه تید  اروپا، ح ّ

الت در عوهیی که این ورایا و تحپّ( Alter, 2017: 9) .شهد یاتم  یهاسهتم  لاسهتیاده ا  غیو در نرا دو،

اعتتی فیهنگی و اختری اسهغ، سه ب تیدید عی پیشهیفغ و ی در علپ، و صهنایا و مدّعی تیرّغ، مدّبشهییّ

و خپدخپاه    خشهمگین  یمپجپدات  ،هااکنپن انسهاناسهغ.    انسهان و اضهطیاب وجپدی او در عوهی مدرن شهده

  دواریام  ندهیبه آ  گیید ،د. مید،نخپد را نابپد کن  یکه جامعه  دانسهههتندخپد می  یوظییهشهههدند و یم  یتلا

. در عوهی مدرن  کید  دیجد یاحسهاسهات منی  نیشهیوه به بالتاب ا  ادبیّاتو  دندیتیسه یبلکه ال آن م  ن پدند

، فپکپیاما (1626–1561)یانی چپن بیکن هشهدار متیکّ مارکسهیسهم و کمپنیسهم وو پسهامدرن با شهکسهغ 

وییانی بنیادهای   ،اوریرشههد سههییا علم و فنّ بپدند که معتاد  (200۸–1927)و هانتینگتپن   (1۸۸۳–1۸1۸)

انسهههانی، اختری و اجتمهاعی و ط یعهغ را به همیاه داشهههتهه اسهههغ و پیهامدی جز جنه  و درگییی ن پاهد  

: 1۳۸9یافغ. )رامین،   شهریها گسهتیشهای اتپپیایی رن  باخغ و دیسهتپپیاها یا وییانکم طیمداشهغ، کم

65) 

  طپر هیی اسههغ و بایسههتپپید  هایداسههتان  ، یکی ال وظای  خطییانعکاس مسهها   و معضههتت اجتماعی

تتش   یشهریکه آرار آرمانیدرحال. اسهغ  یاسه یو سه   یناد اجتماع ،ییایسهتپپید  ادبیّات  یتمیکز اصهل  ،یکلّ

آرهار  »معهاصهههی نشهههان دهنهد،    یلنهدگ  یبیا  ییههانیگزیجها  یمنظپر بیرسههه   را بهه  آلدهیه ا  یجهامعههتها  کننهدیم

 ایه معهاصهههی در فیهنه  کاذب   یجامعهه یمنی یهادر نشهههان دادن جن هه  یعنپان ناهد اجتمهاعبه ییایه سهههتپپید

( و 1۸9۳  -1۸2۸)  ایپپلیهغ تنپیدالانی نظیی  هنظییّ  (Booker, 1994: 3« ).کننهدیعمه  م  ییایه اتپپشههه هه

 ،ادبیّهاتهها »بها جهامعهه معتاهد بپدنهد. ال نظی آن  ادبیّهاتبهه ارت هاع بتفوههه     (1971  -1۸۸5)  جپرج لپکهاج
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ن، « )گپرد.ات عوهی نپیسهنده اسهغهای اجتماعی و بالتاب آداب، رفتار و خلایّغگزارشهگی صهییو وارعیّ

  (2۳: 1۳۸0  عتیی، ۳۸:  1۳70

و  یاسهه یسهه   یخطیناک سههاختارها  یاتیتأر  ،ییایسههتپپید ادبیّاتکه نظیان معتادند  صههاحب  ال  یخیب

  ;Jameson, 1998: 28  Kaplan, 2015: 93)  کنهدیم  یبیرسههه   غیّبشهههی  نهدهیرا بی آ  یاجتمهاع

Gottlieb, 2001: 13;  )یدهنده نشههان  ،ایسههتپپید»  که کنندمیاسههتدالل    ینیباکپلی نظیی یگو بیخی د  

با لمان   یحدّتا  دیبا  ورایا در حایاغ  (Baccolini, 2013: 37)  «.انتااد ال لمان حال اسهغی و تینارضها

 نیال ب دیسههتپپیا  یدهیدهند، ا  صیرا تشهه    یارت اط نیاگی خپانندگان نتپانند چن  .دحال ارت اع داشههته باشهه 

ال    انهیگیانسه تا  وارا  یها یو تپصه   ندهیآ ییایسهتپپید  یهاینیبشیکه پ شهد دیتپل  یآرار  ه بعدهاال تّ   رودیم

توهههپییگی   ،داسهههتهان مهدرنداد.  در کنهار هم ریار میگیفهغ  یعنی آینهده و حهال را  میلمهان حهال را در بی

که   آن اسهغ  بی لگاسیمارک هغ تلخ لندگی، سهیگشهتگی و بیرپدگی لندگی انسهان معاصهی اسهغ. وارعیّ

را   «عوههی ما  یهااضههطیاب»به وجپد آمده اسههغ که    یدل  نیدر نپشههتار مدرن به ا ییایسههتپپید  شیگیا

آرهار  یکننهدهمنعک   یی،ایه اتپپ یجهامعهه  یه نسههه هغ بهه امکهان    دیه و تید  شههه ّ در واراد.  کنه یمنعک  م

 (Hillegas, 1974: 3) .ید اسغو فیو یهیمدرن مانند ن یمنتادان اجتماع

نس تی مستایم   ،آفییندکه نپیسنده در داستان مدرن می  ایلیغ ت یّوارعیّ  که  در مجمپه باید اذعان کید

ذهن پیده بیدارد و خپاه رواب  میهان »رمهان این لمهان خپاه ال دنیهای درون    .ههای اجتمهاعی داردغبها وارعیّ

تی، تی تمها،رود  وارعیّغ میجپی وارعیّودنیهای ذهن و دنیهای خهارج را دن هال کنهد، در همهه حهال بهه جسهههغ

 (667: 2، ج1۳۸6)مییعابدینی،  «.تپانسغ تس یی کندتی ال آنیه رمان ردیم میتی و ملمپسدرسغ

 بیان مسأله -1 -1 

رنجپری و انزوای  یپن احسههاس بیگانگی شهه ص با خپد، رویارویی فید با جامعه، روانهممضههامینی 

غ در جرانی  اعتنایی به انسانیّها، بیها به دنیای درون، فیوپاشی رابطهها، پناه بیدن  الب ش ویغغش ویّ

،  گی روم، رطا ارت اع عاشهاانه، مسهت یش شهدن در رولمیّبی  یی گی عاطیی، رواب  سهید وعاطیه،  تری ال  

اند. تکیار چنین های مدرن داشهتهبسهامد چشهمگییی در داسهتان ،اخیی  یدر دو دههلی هسهتند که  همه مسها 

ی لمانی خاص، حکایغ ال وجپد مسا   اجتماعی و فیهنگی مرمّ  یهایی در ی  بیههمایهمضامین و درون

  انسهانی در تی شهدن مسها ای جدید در ادب فارسهی معاصهی اسهغ. با پیییدهپدیده ،پلیدشهریی ادبیّاتدارد.  

 به ،شههپدیی نیز نامیده میایسههتپپید  ادبیّاتشههری، این ژانی ادبی که رین بیسههتم و یأس بشههی ال نی  به آرمان
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ویژه  ی اخیی بهنپیسهان اییان در سهه دههآمد. ار ال و گیایش رمان  وجپد بهیی  ایاتپپ  ادبیّاتبه  یپاسه  عنپان  

شهپنده، نظیی  فیوپاشهی لندگی، انزوا و های اجتماعی تکیارهایی با مضهمپنپپر به نپشهتن رمانشهرییار مندنی

  ،فاهدان میرپ، وارعی لیسهههغ   و  هها ال همهها در حوهههارههای آهنی و سهههیمهانی، بیگهانگی آد،تنرهایی آد،

های پلیدشههریی در آرار این نپیسههنده بپیدالند. آن داشههغ تا به بیرسههی و تحلی  مپتی   نگارندگان را بی

های  ار« »ماه نیمیول« »مپمیا »سهایه داسهتان ال چرار مجمپعه داسهتان ۳1، بیرسهی  جسهتارآماری این    یهجامع

 . پپر اسغهشتمین رول لمین« اری مندنی»و عس « و 

 پژوهش پیسش -2 -1

 ؟کندشریی را مطیم میپلید ادبیّاتهای ژانی مؤلیه ی  الکدا، ،پپرهای مدرن مندنیداستان

 روش پژوهش -۳ -1

ای انجا،  کتاب انه یه تحایق به شیپتحلیلی و ال نظی ابزار و میدان  - پژوهش حاضی به روش تپصییی

 شده اسغ. 

 ی پژوهشپیشینه -1-4

 اسغ. صپرت نگیفتهپلیدشریی  ادبیّات یبارهدرپژوهش لیادی  ،ص نگارندگانبه تیّح تپجّه با

ی ر الیسهم هایی که صه  هضهمن معیفی رمان  ،نپیسهی«( در کتاب »صهدسهال داسهتان1۳۸6مییعابدینی ) -

 های پلیدشریی را بیشمیده اسغ.بیخی ال داستاناجتماعی دارند، 

پلیدشهریی در داسهتان معاصهی  ادبیّاتعنپان » ( با1۳9۸راب  ذکی، پژوهشهی اسهغ ال را می )  یتنرا مااله -

بندی فی و ط اهو به معیّ  آرار ادبی را بیرسهی کیده  ال  وهات کلی این نپهمشهّ   ،فارسهی« که در آن نگارنده

 اسغ.پیداخته این نپه آرار  یبیجستهنپیسندگان 

نمپنهه ) اجتمهاعی نظهامهات تپتهالیتیی  -اتپپیها: ناهدی بی درا، سهههیهاسهههیی »ال اتپپیها تها دی ال تهه در ماهالهه -

دیسههتپپیا شههده اسههغ. در این   ادبیّاتای به  ( نیز اشههاره1۳96)  اسههدی ینپشههته  «(حیپانات  یرلعه  :مپردی

آن را ال    ،«حیپانهات  یرلعهه»خپاه( در رمهان  غ)=تمهامیّ  ییبیدن بهه نظهامهات تپتهالیتنپیسهههنهده بیای پی  ،تحایق

های سههم پلی  رمان، شهه وههیّغاتپپیا مپرد ناد و بیرسههی ریار داد و ضههمن بیرسههی ابعاد اتپپیا و دی 

  یه ولی دربار اسهههغ.   اختتفات حزبی و تحمی  ره یی پیداخته، اسهههتثمار و بیدگی،  اناتب  م احثی چپن

بیای   تاکنپن پژوهشهی صهپرت نگیفته اسهغ و پژوهش حاضهی  ،پلیدشهریی در داسهتان مدرن  بیرسهی ادبی
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پلیدشهریی، این ژانی را در  ادبیّاتفی  ضهمن معیّ اسهغ  گییی ال منابا خارجی، سهعی کیدهبار با بریهن سهتین

 های آن را است یاج و تحلی  و بیرسی کند. کیده، مؤلیه داستان مدرن بیرسی

 چارچوب مفهومی یا مبانی نظری پژوهش -2

 (dystopian literature)  پلیدشریی ادبیّات -2-1

« به معنی »بد« بیای اشههاره به »مکان بد« dys»ی اتپپیا به همیاه پسههپند دیسههتپپیا بیگیفته ال واژه  یواژه

شهری«،  در لبان فارسهی به معنای »پلید  (Dystopiaی دیسهتپپیا )واژه  (Booker, 1994: 3)  .کاربید دارد

فیهن  ل غ  فاسههده« به کار رفته اسههغ.  یشههریی« و »مدینهآرمانی«، »ت اهآباد«، »پادشههری«، »خیاب»وییان

 .غامکان بد اس  تا حدّ  زیچکه در آن همه کندیم   یتپص ی«الیخ  یتیّوضع ای»مکان  را   ایستپپید ،آکسهیپرد

(Oxford, 2016: 1868)  که در آن  یالیخ  یمکان»را   دیسهتپپیا ،وبسهتی  ا،یمی  ییهن  ل غ دانشهگاهف

 Merriam-Webster’s) .اسهههغ  کیده  یتعی  «و ا لهب تیسهههنهاک دارنهد یانسهههان  یی   یلنهدگ ،مید،

online dictionary, 2010)  

 1۸6۸در سهال  -  یسه یانگل  لسهپ یف -  (1۸7۳ -1۸06)می  بار جان اسهتپارت  نیاولرا   ایسهتپپید  یکلمه

با اصهطتم    کلمه را در تضهادّ  نیاو ا کیده اسهغ. اسهتیاده  یلندیا الغیا  یبارهخپد در یاسه یسه  یدر سه نیان

 انیب کیده،انتااد   یلندیامتک ا  یبارهدولغ در  اسهغیت ال سه شهدّبه لزیم ،یدر آن سه نیان به کار بید. ایاتپپ

 «.سههغیخپب اسههغ که راب  عم  ن  ال حدّ شیب  یزیچ  شههپد،یشههری خپانده م»آنیه معمپال  آرمان: نمپد

(Mill, Public and Parliamentary Speeches Part, November 1850)  نی او با ابداه ا  

 ا . امّص کیدرا مشّ   دیستپپیا  یشهد، میرپ، اسهاسه یم دهیفاضهله نام  ینهیکنپن مدتاآنیه   کنار لدن  یبیا  واژه

تعاری  متعددی ال    ،نظیانصهاحب. دیخپد رسه   ییبه دوران طت سهتمیل رین باوّ مهیدر ن  ییایسهتپپید ادبیّات

جران در لمینه مطالعات   یدانشههمندان بیجسههته  الکه   سههارجنغاند. ال جمله  دیسههتپپیایی ارا ه داده ادبیّات

تا اسههغ  روههد داشههته  سههندهینپداند که »نامپجپدی می  یدیسههتپپیا را جامعه (1940شههریی اسههغ، )آرمان

 ,Sargent)«  .اسغ  کیدهی  بداند که در آن لندگ  یابدتی ال جامعه  اریرا بسجامعه  آن  ،  عویهم  یخپاننده

پلیدشهریی یا   ادبیّاتشهریی،  آرمان  ادبیّاتمااب     در که  اسهغ  در تعیی  دیگیی آمده  (11-17 :2006

بیمارگپنه شهپد، شهپ، و  ر میبشهیی توهپّ  یای که بیای جامعهبیمارگپنه ریار دارد که در آن، آینده ادبیّات

گیاید و جای خپد را به های پاک انسههانی به پسههتی میخوههلغ  ،و سههیشههار ال پلیدی اسههغ. در این آرار

  (۸-7: 1۳77)مییصادری،  .شپدپلیدی بی جامعه حاکم میو  دهد و شیّات بریمی میها و خوپصیّرذالغ
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که به همیاه تیسههیم شههریی  اسههغهایی  ها و داسههتانرمان  ،پلیدشههریی ادبیّاتگییی  های شههک ریشههه

  .اند و رویکیدی انتاادی دارند طنزی منتادانه را نیز نسهه غ به شههیای  مپجپد در جامعه ابیال کیده  ،آرمانی

 ،همین اسههاس اسههغ که آراری همانند »سههییهای گالیپر« ال جاناتان سههپییغ و »میکیومگاس« اری ولتی بی

تپان  می  روند.ناد و طنز اجتماعی به شهمار می ی فاضهله باشهند،طیم مدینه  یارا ه یهبیش ال آنکه ال ماپل

امیی دوگهانهه تلای عنپان  بهه گیید  ،ایه سهههتپپیفهاضهههلهه و د  ینههیمهد  سهههتم،یال اواخی رین باسهههتهدالل کید کهه 

گیفته  نظی  اتپپیایی در ادبیّاتعنپان پاسه ی به  دیسهتپپیایی به  ادبیّات  (Sargent, 2010: 208)  .دشهپنمی

ال    یادیل  غیحما گپنه اسهههغ کهیی بدینایاتپپ مپضههها ضهههدّاند که »اان اشهههاره کیدهمحاّ .اسهههغ  شهههده

 یحتّی اسههغ و دارهیسههیما -  یموههیف یی و بپرژوا  یکند و حامی جامعهمی  معاصههی  یجامعه  ید پلپژیا

  راب  تأمّ  یهنکت  (Levitas & Sargisson, 2003: 13-28« ).ی اسهغفکیروشهنم ال  با هیگپنه  

  یه بار و ناخپشههایند جامعپلیدشههریی تنرا به آراری که به تپصههی  ج یافیای دهشههغ ادبیّاتآن اسههغ که  

  یه شهپد  جپامعی که بارلتیین وجپه مشه وه بشهی پیداخته، محدود نمی  یهلی در لندگی حال و آیندت یّ

ها ن، کنتیل آد،پاشهیدگی تمدّماشهینی م پ  و کنتیلگی، الهم -  سهیاسهی  یعد، آلادی، حضهپر شه که ،آن

وشپی م زی و تیسیم دن ناش انسان، است داد مدرن، شسغی شها و هپش مونپعی، ابزاررباع  یهبه وسیل

های  ه »لمینههای مجالی اسههغ  بلکزیپن و شهه کهیهای هپشههمند، تلپتأرییات پادآرمانی احتمالی گپشههی

اند،  غ لندگی انسهان در دنیای معاصهی نگییسهتهآراری که با بدبینی مییع به وارعیّ  یهپلیدشهری به همظرپر  

 (124: 1۳۸9یابد.« )را می، تسیّی می

  یها محوهپل وحشهغ »عمدتا   ییایسهتپپید  غیروا  ،ی منتاد ادبی امییکایی( به گیته194۳)  نل یمپال نظی  

 ،یرحط ،یماریب  ،یکشهه جن ، نسهه  ،یسههال اسههتثمار، سههیکپب، خشههپنغ دولت  صههدغ. اسهه  سههتمیب رین

ده فیاهم کی ایستپپید یلیّو ت    یالیساخغ خییلی  را بیا مناسب  ینهیلم ،غیّمداو، بشی یو نابپد  یافسیدگ

  یدادها یرو  یبارهدر   ینزد  یندهیمعمپال  در آ  ییایستپپید  یهاداستان  (Moylan, 2000: 11)اسغ.«  

 ،جنه   مهاننهدی داتیه هها بها ترهدکهه اگی انسهههان لننهدیهها حهدس منپه داسهههتهان نی. اددهنه یم  رخ یفعل یوارع

ماابله نکنند، کشهی  و نسه   اسهتیاده ال ردرتسهپ ، فای، سهانسهپر شهدید، ظلم،  اسهت داد، ال حد شیب غیّجمع

 دیبی خپانندگان با آن ییتأرانتااد اسههغ و   ،ییایسههتپپید  یهاهد  داسههتان  .افتدیجامعه م  یبیا یچه اتیار

انسههان   یهانتااد ال لندگی خالی ال عشههق و عاطی  (Lasswell, 1927: 627)   صههپرت هشههدار باشههدبه
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 ,Hamane)  .دخیاب شهههپ  زیچممکن اسهههغ همهه  م،ینکن  یییاگی مها ت  نکههیا  یبهارهدرمهدرن و هشهههدار  

2016: 39)  

 غیرا تاپیعنی پلیدی  اری    یت م اصههلهای دیسههتپپیایی، داسههتان  یشههپندههای تکیارمایهمپتی  و یا بن

  یجپاما را تپصهه   ییایسههتپپید  یهاکه رمان یاتیّجز   زانیمکه و در عین حال باید در نظی داشههغ   کندمی

فیوپاشههی مپضههپه بسههیار رایا بیای چنین آراری،  در ابتدا   متیاوت اسههغ.  گییبه رمان د  یکنند، ال رمانیم

  . نظی بپدی مطمو کنتیل اجتماعو    سمیالیو سپس  یاصتم نژاد  یمسأله ،بپد. بعد ال آن اناتب یا عپارب آن

(Blakemore, 1984: 1)  تدریا مضهههامین دیگیی به آرار دیسهههتپپیایی ورود پیدا کید و ی ولی به   

ال   شیالدحا، ب ،یماریبه شهک  فتکغ، ظلم، ب یانسهان مشهکتتبا   شهرییپلید ادبیّاتیی در  ایسهتپپیجامعه د

  یشهام  جپامع  ییایسهتپپیداسهتان د  ا یعناصهی را شهد.یجن  مشه ص م ای  سهغیل یمح  بیت یباا، ، حدّ

فای  ،یو ارتوههاد  یاجتماعید  شههد یط اات  یهاهسههتند و با شههکا   یشههگیهم  یهاجن   ییاسههغ که درگ

 ,Hamane. )دشهههپیمشههه ص م  غیّدسهههغ دادن فیدمیج و ال  وهیج سهههغ،یل یمح   ییانیو  ،یاتپده

 غیه تیب،  نیال والهد  ییجهدا،  دکنتیل تپلّ،  مثه  و پیورشدیه تپلمضههههامین دیگی ع هارتنهد ال:  (  17 :2016

هها و درگییی  ،رمپاد م هدّو    ههاو مجهالات  اتیه جنهادوا،،  ی بیههاالدواج، رواب  جنسهههی،   یه د پلپژیه ا

 ها.باختگی و مسا   و مشکتت میبپع به لندگی انسانها، هپیّغهای ذهنی انسانآشیتگی

 هاتحلیل داده  -3

کید که بدبینی   جپوهای مدرن باید آراری را جسههغپلیدشههریی در داسههتان ادبیّاتبیرسههی ژانی  یای  ب

پلیدشهریی را باید   ادبیّاتی سهغ. درحایاغ بیشهتیین گسهتیش کمّی بارل آنرامشه وهه  ،اجتماعی و فلسهیی

اند. شمار لیادی ال آرار غ لندگی انسهان در دنیای مدرن نگییستهآراری دانسهغ که با بدبینی مییع به وارعیّ

 بیانگیبندی کید که این امی پلیدشههریی دسههته ادبیّاتتپان ذی   نپیسههندگان اییانی در عوههی معاصههی را می

ری پییامپنش نشههان دیشههمند معاصههی را نسهه غ به دنیای متیّای اسههغ که انزجار انسههان انفپران نگاه بدبینانه

غ سههیاسههی و اجتماعی  »وضههعیّ ،پلیدشههریی در داسههتان معاصههی  ادبیّاتگییی  اوج  دهد. ال عپام  مرمّمی

فکی اییانی ال سههیکپب احسههاسههات  کند و روشههنمی عوههیی اسههغ که داسههتان پارسههی رشههد و نمپّ

کشهههد. این رنا خپد مشهههیوطه و  ل ه اسهههت داد و اختناش دوباره رنا میهای  خپاهانه و طید آرمانآلادی

ن خپد، ای که بیخت  ظاهی متیرّی و متمدّدهد  جامعهنشان میرا  شریی جدید    یتوپییی سیاه ال جامعه

  (12۳: 1۳۸9.« )را می، اسغ ملپل و افسیده ،است داد یههنپل ال بیماری کرن
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  یه پلیدشهریی را در نگاه انتاادی نپیسهندگان اجتماعی به جامع ادبیّاتهای ظرپر  لین نشهانهپ  باید اوّ

ان م پ « لین رمان اجتماعی فارسهی با عنپان »تریجپ کید. مشهیق کاظمی کسهی بپد که اوّواییانی جسهغ

، کپدتای سههپّ  یهبار تریان در آسههتانغ وحشههغمپرعیّ  ،او در این رمان  (96 :1۳96)رحیمیان،   .را نپشههغ

به همیاه طیم مسهها لی مانند ناراحتی و نک غ و نیپذهای نامشههیوه، هیلگی، جلیی، یأس و  1299اسههیند 

ر السیم   ی( بعد ال تریان م پ  که ص  ه15:  1۳7۳)آژند،   کید.  خپاری و خیانغ را توپیینگیانی، رشپه

 ادبیّاتاسههغ که به  نگاشههته شههدههای مدرنی  داسههتان،  1۳57-1۳40های  اجتماعی دارد، در فپاصهه  سههال

وسهههایه «،  »میگ بییتی، »نهادرویش«،  اب« اری پیویز حضههه داسهههتهان »رلّ   ال جملههانهدپلیهدشهههریی پیداختهه

)ر.ک. مییعابدینی،    .شههری« ال فییدون دوسههتداری  ه»تشههیییات« و »پیشههامدها« ال ع اس پرلپان، »لمین مید

گی و انزوای  گیایی، رولمیّتا یو لندگی شریی، موی   ،مضمپن تمامی این آرار  (606-604:  2، ج1۳۸6

 اسغ.هکارمندان و بحیان هپیّغ انسان

را به لزو، ت ییی اوضاه    همگان  تپجّهی پلیدشریی آن اسغ تا هاهد  نگارندگان ال پیداختن به داستان

تپان  پجپد معطپ  کنند. ال این منظی میاندیشهی بیای گییز ال شهیای  مو چاره  اجتماعی و فیهنگی جامعه

تا ، سهعی دارد  ای خاصّهای پلیدشهریی با نشهان دادن مسها   و مشهکتت اجتماعی در دورهداسهتان که گیغ

 آن ساختارها را به چالش بکشد و نیی کند.

شریی  پلید  ادبیّاتهای آنرا منط ق با ژانی  های کپتاه مدرنی دارد که مپتی پپر نیز داستانشرییار مندنی

لندگی در آنرا    .دای منیی، بیتیی و چییگی کام  دار هویژگی  ا لبهای او  یا دیستپپیایی اسغ. در داستان 

  ، پپر در بیشتی آرارشبار انسانی اسغ. مندنیدل پاه هیچ انسانی نیسغ و موداش بارل دنیای وانیسا و فاجعه

باروهای   و  میهپیّبیبیج  توپیی  را  گاه وحشتناکی  و  ناشناخته  ناامن،  ال جمل غ،  مکان   یهکند.  ها،  این 

داستانی    ،و عس «  »مپمیا  یه اسغ. در مجمپع  »هنگا،« و »ریی«  ،شریهایی خیالی به نا، »گپراب« و »گپرکدار«

  میدمی تیاخمی   آب و عل  باشده و بی( ال مکانی نییین7:  1۳75پپر،  مندنی)  به نا، »بشکن دندان سنگی را«

می نا،  »گپراب«  نا،  همسای به  که  آنجای  هبید  مید،  اسغ.  گیکدار  خیافاتینییین  ،روستای  و    . اندشده 

و میدان با   تابیدآور بپد. خپرشید به رن  بنیش میترپه ،روستایی که در آن باد پی  ار ولان و فضای آن

چاهی که    محوپل بپد و هیلارها بسیار تن  و کمگند،   ،این ده  کیدند. درلنان خپد چپن حیپان رفتار می

ب  فیوختند و چپن مس ّدار میهای پپلدختیان کپچ  خپد را به عیب   ،مید،  .نشسغبه گ   می  ،کندندمی

ی،  سمّ  یه کیدند با خپراندن رودسعی میدانستند،  بدب تی خپد را حضپر ی  س  در روستا می  یهمه
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س  را ال بین ب یند. ال نظی راوی که درحایاغ »سپاه تیویا آبادانی« در روستاسغ،    ،لدن و دار لدن  تیی

 آخیالزمان دنیاسغ.   ،رولهای گپراب

ای اسهههغ که دچار نا، منطاه  ،( نیز گپرکدار55:  1۳71، پپرمندنیدر داسهههتان »هشهههتمین رول لمین« )

که آب تا حالیهنگا، دراسهغ و شهب  جای این منطاه را پپشهاندهابیهای سهیاه همه  .شهپدسهی  می  یحادره

داسهتانی با نا،   ،ها بی آب شهناور بپدند. در مجمپعه »هشهتمین رول لمین«ها باال آمده بپد، جنالهسها  خانه

مهانهدگی، لده. مید، این نهاحیهه بهه دلیه  عاهبتی و خیافههروسهههتهایی سهههنّ  (95)همهان:    دارد »هنگها،« وجپد  

دیدند. در ای که ال دریا بیخاسههته اسههغ، میای نایهها را به شههک  فی  و هپاپیما را به شههک  پیندهتان 

نپیسههنده ال    ،های  ار«های »سههایهال مجمپعه داسههتان( 54:  1۳6۸پپر:  )مندنیای در آینه«  داسههتان »خمیاله

اند و فیهن ، دار آن میدههای اصهی  و ریشههبید که ت دی  به اردوگاه شهده، آد،شهریی به نا، »ریی« نا، می

 ،در ذیه   .بهالیی اسههه هابهروم و اصهههالتنهد کهه یه  خهانه رهدر بیهها در این مکهان همهانشهههجیه  و ههاخهاطیه

  شد. پپر تحلی  و بیرسی خپاهدهای کپتاه مندنیپلیدشریی در داستان ادبیّاتهای یهتیین مؤلّمرم

اسهغ،  شهریی امیول گیی ان بشهی را گیفته یهدر رواب  پییید خپدکشهی: یکی ال معضهتتی که -1-۳

بدتی ال    اریبسهه   ایگپنه ورایا را در جامعهکنند اینال ته نپیسههندگان سههعی می خپدکشههی اسههغ.  یهپدید

احسهاس    ،شهناسهانروان  (Sargent, 2006: 11-17)  .دنده، نشهان اندکیدهی  که در آن لندگ  یاجامعه

دانند که سهه ب سههلب دالیلی میکسههی، افسههیدگی و شههکسههغ در بیریاری ارت اع را ال جمله  تنرایی و بی

 شپد. ارلشی در آنرا  میاعتماد به نی  ش ص و ایجاد احساس بی

  یه ( ماجیای ش وی به نا، »ماهپر« اسغ. کابپس چندسال97:  1۳۸6،  پپرمندنی)  ،»آتش و رُس«داستان  

میان  سپلند و درمی  های آتشبیند که میان شعلهماهپر آن اسغ که در تپهّم خپد، پیپسته اش اصی را می

مهاهپر کنجکهاوانهه خ ی   کهه  شهههپدانهد. این اوهها، سههه هب میبهه او خییه شههههدهآتش و دود، چشهههمهانی  

دلیه    ،لنی کهه اخییا  بها او آشهههنها شهههده  ،ه«ههای لنهان را در رولنهامهه پیگییی کنهد و ال »عطیّخپدسهههپلی

 .خپاهند انتاا، بگییندگپید: »شهههاید اینطپری میخپدسهههپلی لنان را جپیا شهههپد. عطیه در پاسهههخ او می

در فیجا،   (100)همان:   «.رودها میغ خیلیبپی این میدن تپی دما  لجیشههان را بگرارند تپی چشههم دنیا...

»دید آنیه همیشه   ،نگاه ماهپرکند و آه در آپارتمان خپد مااب  چشمان ماهپر خپدسپلی میعطیّ  ،داستان

  (101.« )همان: دیدمی



 29-52، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

35 
 

 ،هغ و نادیده انگاشههتن حاپش لنان اسههغ و عطیّدرحایاغ اعتیاضههی ضههمنی به مظلپمیّ این داسههتان

سهپ  اعتنایی اسهغ. او ال ی کسهی و بیتنرایی، بی ،دسهغ لنانی اسهغ که مشهک  اسهاسهی آنراآنای ال  نمپنه

گیفته و او را بیای همیشهه ال دیدار آنرا محیو، کیده  اوفیلندانش را ال    ،شهده و همسهیش  ال همسهیش جدا

د. او که به و عشهههای به او ندار تپجّهتیین  که کپچ   اسهههغ و ال سهههپی دیگی به میدی )ماهپر( پناه بیده

گشهغ تا تل ی ناشهی ال لندگی مشهتیک سهاباش را فیامپش کند و کمی ال درد دن ال سهن  صه پری می

شپد اعتنایی ال سپی ماهپر مپاجه میب شد، ناگاه با بیای همیشگی خپد بیای فیلندانش را التیا،  هدلتنگی

گپید که دیگی ه به ماهپر میکه عطیّاش ندارد. این اسهههغ  نیز هیچ فیری با همسهههی ر لی  که اویابد  و درمی

»بپی این میدن ، سهههپلانهد تها بهه رپل خپدشخپد را در آتش می ،مهأیپسمیده و  خپاههد ب ینهدش و دلنمی

 ها بیود.«تپی دماغ خیلی

های  باختگی: انسههان در دنیای مدرن همپاره دچار بحیان هپیّغ اسههغ. در بیخی داسههتانهپیّغ -2-۳

لده  های روانی انسهان  ملدگیها و واپ ها، اندیشههگپی کنشتپاند پاسهخ داشهتن هپیّتی واحد نمی  ،مدرن

درون ی  فید با یکدیگی به  ،های گپناگپن که فید تابا آن شهدهغو گیفتار عد، تعادل روانی باشهد. هپیّ

(  97:  1۳6۸ ،پپرمنهدنی) ،»اگی فاختهه را کشهههتهه باشهههی« داسهههتهان  (۳9:  1۳۸5. )احمهدی،  آینهدتعهار  درمی

اسغ   شدهسلپلی خپد آلاد میماجیای میدی لندانی اسغ که معتاد اسغ باید یالده سال پیش به جای هم

غ اصههلی  هپیّغ شهه وههیّ ،کند. در این داسههتانگپیی درونی میور میت  یهو خاطیات خپد را به شههیپ

را در هزارتپی  خپد   ،شههپد. راویاو لای  می رفته فیدیّغبالد و رفتهبندش رن  میداسههتان در تااب  با هم

بپدند.  گا، در هم اد ا، شهدهبهشهپد: »دو مید گا،تش در او اد ا، میکند و شه وهیّبندش گم میذهن هم

عادات و گررد و عادات و خاطیات یکی،  ها میفضههای لندان اسههغ. سههال  ،باختگیغسههال این هپیّلمینه

شههه وهههی  یهتجیبه  ،داننهد کهه کهدا، ب ش ال ذهنشهههانکهدا، نمیشهههپد و دیگی هیچ خهاطیات دیگیی می

بنهد  تی آنکهه راوی بعهد ال تعیی  خهاطیات همجهالهب  (1060:  ۳، ج1۳۸6.« )مییعهابهدینی، خپدشهههان اسهههغ

اش( خپد را ال  یبندی ر لهم  یهبار با فییب او )به شهههیپاینتا بند جدید درصهههدد اسهههغ  اش بیای همر لی

چنین   اش.شهدهبند آلادهای ذهنی خپد اوسهغ یا همگپید، تیاوشداند آیا آنیه میولی نمی ،لندان بیهاند

بیانگی ای هپلناک دارند و دهد که لندگیهایی را نشههان مینپیسههی، دلریه و هیاس انسههاندر داسههتان فنّی

 اسغ. الخپدبیگانگی آنر
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ها در شههیایطی نابرنجار و در دا، افتادگی انسههانبه  ( 199:  1۳75پپر،  پنجشههن ه« )مندنیه  داسههتان »نظییّ

غ اصهلی داسهتان بیای فیار ال دسهغ پلی ، شه وهیّ  ،پیدالد. »رسهپل افیا«نرادینه شهدن تیس در جامعه می

پد و لند. او تپانایی بالشهناسهی خسهالد و خپد را شه ص دیگیی جا هپیّغ خپیش را پنران تا سهعی دارد  

سهپی تاری   غ اصهلی داسهتان »ماه و آنآوری دارد. شه وهیّاسهغ و لندگی دلریه  محی  را ال دسهغ داده

غ وارعی انسهههان مدرن، مسهههتأصههه  و عاجز ال درک ( نیز همیپن شههه وهههی2۳ّ:  1۳6۸،  پپرمندنیکاج« )

 گییزد.غ وجپدی خپد، ال هپیّغ وارعی اجتماعی خپد میآور وارعیّدلریه

هها و ههای پهاک انسهههانی و جهایگزین شهههدن رذالهغخیهانهغ: بهه پسهههتی گیاییهدن، افپل خوهههلهغ  -۳-۳

ها و خلق و پلیدشهریی اسهغ. یکی ال این رذیلغ  ادبیّات یهای بیجسهتهیکی ال ویژگی ،ات بریمیخوهپصهیّ

( 97: )هماناسهتان »اگی فاخته را نکشهته باشهی«، مایه محپری دخیانغ اسهغ. درون  یخپی ناپسهند، مسهأله

شهههده، ای ال پیش تعیینکنهد  ن سهههغ بها ناشههههبنهد راوی ال دو جرهغ بهه او خیهانهغ می. همخیهانهغ اسهههغ

ت ح سههشههان، در شههب ر   ال  های ریز و درشههغ و جلب اعتماد راوی در طپل مدّفیی کارانه با درد و دل

ه و راوی ناگزیی باید ب شههپداش با عپ  کیدن ل اس و ت تش با راوی، خپد به جای راوی آلاد میآلادی

شهپد. دیگی آنکه بعد ال آلادی،  جای او سهیوهدسهال ح   را تحم  کند و درحایاغ ال لندگی سهار  می

چگپنگی پیپند دوستی   یهرباید که ال ته نپیسنده با تمریدی که در آ ال داستان دربارنامزد راوی را هم می

 بپد.  بینی کیدهب  پیشاین دو اندیشیده بپد، ورپه چنین رویدادهایی را را

مهاجیای پییمیدی اسهههغ کهه آخیین رولههای حیهات خپد را  (  ۳7)همهان:    ،داسهههتهان »خمیهاله در آینهه«

ای بیای  کند و پیپسهته ذهنش درگیی ماجیای آلاردهندهخپد را میور می  یهاو خاطیات گرشهت  گرراند.می

کنهد. فیار می  کیده،ههایش را بهدون یهاور در خهانهه رهها  هلن و بّی  ،اوسهههغ و آن اینکهه در لمهان ورپه للزلهه

دارد، ال    هاو ال یه  طی  بها خپاهی لنش پنرهانی رابطه   .کنهدخپد خیهانهغ میی  هآرهای »سهههتهایش« بهه خهانپاد

کند. او خپد اش که لیی آوار بپدند، نمیهیچ تتشهی بیای نجات خانپاده ،طی  دیگی در شهب ورپه للزله

( در داسهتان 6۳اسهغ. )همان: ولی اردامی نکیده ،اسهغ ها فیصهغ داشهتهبیای نجات آنکند که اظرار می

چرار سهال لندگی مشهتیک با همسهیش الره  ( راوی در طپل 4۸:  1۳۸6پپر،  )مندنی  ،های بلپع«»مه جنگ 

ده  لآنرها دل  یلمهان کپتهاهی ال همههولی در مهدت   ههای م تلیی رابطهه داردکنهد و بها لنبهه او خیهانهغ می

یعنی »کاوه« نیز به   تنرا دوسهغ راوی  که شهپدمی  صکند. در طپل داسهتان مشهّ شهپد و آنرا را رها میمی

احسهاسهات  به اعتنا نسه غکند. کاوه بیعاشهق الره بپده، نسه غ به او ابیال  عشهق می کند. اوراوی خیانغ می



 29-52، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

37 
 

اسهغ و تما، فکی و ذکیش آن اسهغ که )الره(    سهاباش  یهنامزدش »سهپریگ «، پیپسهته در فکی معشهپش مید

سپریگ  نیز متاابت  به شپد.   ورالره در آب  پطه  یآب بگیید و جناله  کشی، ر یستان رام ادا در جییان له

شهپد، دوباره به ولی لمانی که با سهیدی رفتار او مپاجره می  شهپدکند. او عاشهق راوی میکاوه خیانغ می

 شپد.کاوه متمای  می

والههدین و فیلنههدان  و لن و شههپهی کههه معتاههد اسههغژاک روسههپ ژانتنرههایی انسههان مههدرن:  -4-۳

تههیین احساسههاتی را کههه عههادت لنههدگی مشههتیک، شههییینطههپرکلی هسههتند و بهههلیههی یهه  سهها   کههه

( ولههی توههپیی  الههب ال انسههان در 4۳۸: 1400 ،روسههپ) .آوردمههیبههه وجههپد  ،نههپه بشههی بهها آن آشناسههغ

تپانههد ال بنههد اسههغ کههه نمههی افتههادهپدی افسههیده، انزواطلههب و تهه داسههتان مههدرن، توههپیی مپجهه 

غ اصههلی داسههتانش را ش وههیّ ،نههپی  مدرنیسههغهههای درونههی خههپیش رهههایی یابههد. »داسههتانتنههار 

چنههدان وجههه  ،غکنههد. ایههن ش وههیّگییههز توههپیی مههیصههپرت فههیدی منههزوی و مههید،معمههپال  بههه

تههیین مضههامین یکههی ال متههداول (۳1: 2، ج1۳۸9.« )پاینههده، اشههتیاکی بهها سههایی آحههاد جامعههه نههدارد

ای جدابافتههه محسههپب هههای کپتههاه مههدرن، رویههارویی فههید بهها جامعههه اسههغ. او خههپد را تافتهههداسههتان

ی کههه غ مههدرن نههه فاهه  بهها کسههانش وههیّ دانههد.کند و درآمی ههتن بهها عامههه را کسههی شههأن خههپیش مههیمی

( ۳1)همههان:  .کنههداحسههاس  یی گههی مههی ،بلکههه حتههی بهها خپیشههتن ،بینههد بیگانههه اسههغپییامههپن خههپد مههی

 پلیدشریی اسغ.  ادبیّات م تصّ ،واتی ال انسانچنین مشّ 

حکایههغ فههیدی فیهی تههه و آراسههته بههه ( ۳: 1۳6۸پههپر، )منههدنی ،هههای  ههار«ای ال سههایهداسههتان »سههایه

 کنههد. او فههیدیوحههش لنههدگی مههیمجمپعههه آپارتمههان مشههی  بههه بههاغنهها، »فیوانههه« اسههغ کههه در یهه  

وسههپاس خاصههی دارد. او کههه ال همجههپاری بهها  ،هههاگیههی اسههغ و در مههیاوده و معاشههیت بهها انسههانگپشههه

ولههی همسههایگان او   کنههده مههیمعضهه  تریّهه ایههن ای بههیای رفهها وحههش در عههراب اسههغ، استشههرادنامهبههاغ

-همههین دلیهه  آرههای فیوانههه بهها  ههم و حسههیت بههه .کننههدنمههی    کننههد و بهها او همکههاریرا درک نمههی

بههارل ایههن کارمنههد  یهخویوهه  ،شههپد. هههیاس و اضههطیاب وجههپدینشههین مههیتههی و گپشهههمنههزوی  ،هایش

بههپدن، یههادآوری تههپهّم تحههغ تعایههب ( 2۳)همههان:  ،سههپی کههاج«در داسههتان »مههاه و آن منههزوی اسههغ.

ای را ههها و سههگی کههه گیبهههآوری مثهه  لههه شههدن سپسهه  بههه وسههیله دسههته مپرچهههدلشههپره هههایصههحنه

ههها و آشههیتگی ذهنههی تههیسایههن  افزایههد.هههای راوی مههیههها و تههیسبههی اضههطیاب ،بههه دنههدان گیفتههه

 غ هستی و جامعه اسغ. غ اصلی به دلی  ناتپانی او ال شناخغ وارعیّش ویّ
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غ اصههلی داسههتان بههه دلیهه  ش وههیّ( 7: 1۳75پههپر، )منههدنی ،در داسههتان »بشههکن دنههدان سههنگی را«

گییههز، منههزوی و کههم مههید،کههم ،آمیههز و ناخپشههایند مههید، نههادان گههپرابشرفتارهههای تههپحّ یهمشههاهد

هههای ههها و ت ههاهیبههدب تی کنههد تههامههی شههپد و شههب و رولش را در سههیدابی نمههپر سههپییناامیههد مههی

نیههز  (4۸: 1۳۸6پههپر، )منههدنیهههای بلههپع« راوی »مههه جنگهه  اجتمههاعی مههید، جاههه  روسههتا را ن ینههد.

ظههاهی مههدرن، اههه  مطالعههه ولههی در عههین حههال منههزوی و عوهه ی اسههغ. او دوسههتان لیههادی انسههانی بههه

 .لنهه   یهه  تهه لد، فاهه مههی  لنگههی  لد، تهه ندارد و »کههاوه« تنرهها رفههیاش کههه گههاهی بههه او سههی مههی

کسههانی   یهحتههی بهها همهه   .گپیههد: »مههن مههیدی تنرهها هسههتم، تنرههاراوی مههی.  رفههغمههی  ،شههداگی در بال نمی

  (52 « )همان:.شپ،که دوستم دارند، تنراتی می

هههای تمههدّ هیچنههدآرههای »سههتایش«  (4۸: 1۳۸6پههپر، )منههدنی ،ای در آینههه«در داسههتان »خمیههاله

شناسههد و خطههپع شههپد کههه او را نمههیمههی تپجّهههیهه  آن م ،دوسههتی داردلیههادی بهها »یپالیهه « ارت ههاع 

خپدبیگهههانگی وجهههپدی نرهههایی درحایاهههغ تنرهههایی درونهههی و الایهههن ت. ناآشناسهههغچرهههیه او بهههیایش 

 شپد.  اسغ  تنرایی انسان معاصی که خأل آن با حضپر هیچ دوسغ و آشنایی پی نمی

افپل ایمان به   یهای حاکم بی لندگی در سههایهارلش شههدن ارلشخشههپنغ و سههیدی رفتار: بی -5-۳

های بشهیی در عوهی مدرن  تیین بحیانیکی ال مرمّ  ،های اختریخداباوری و پای ندی به ارلش  فادان  ،خدا

رو شههپند، احسههاس پپچی و ای روبهها در لندگی با مشههکتت عدیدهاسههغ که سهه ب شههده اسههغ انسههان

هایی تماما   بپدن و تأمین نیالهای جسههمی باشههد. چنین ویژگی  ندههدفی کنند و لندگی بیای آنرا تنرا لبی

های داسهتانی همیپن افیاد انسهانی در عوهی معاصهی، نسه غ غپلیدشهریی اسهغ. شه وهیّ ادبیّاتهای بارل  نشهانه

(  4۸: 1۳۸6پپر، )مندنی  های بلپع«غ اصههلی داسههتان »مه جنگ تیاوت هسههتند. شهه وههیّنپه خپد بیبه هم

او که چرار سهال پیش همسهیش »الره« را   .احسهاس، خپدخپاه و با عشهق بیگانه اسهغحپصهله و بیانسهانی بی

فایده اسهغ، سهی ر ی او هم بیای الره بی، هم بیای او و  اسهغ، با این تپجیه که رفتن بی سهی مزار  ال دسهغ داده

اش  داند خانهورد و نمیآبه خاطی نمی  ،لندرود. راوی اسههم تنرا دوسههتش را که معمپال  به او سههی مینمی

شهپد. در بیابی ابیال عشهق »سهپریگ « نسه غ ها خسهته میویژه لنه با دیگیان بهخیلی لود ال رابط و کجاسهغ

ی اسهغ که سهیدی رواب  و هایهکند. این داسهتان سهیشهار ال واژو تحاییآمیز بیخپرد میبسهیار سهید  ،به خپد

 و  مییغ، سیب، فسیی، جیپه، سن ، فلز .کندمدرن به ذهن مت ادر میها را در عوی  انسان  یعاری ال عاطیه

 که نپیسهنده تایی ا  در تمامی صهیحات داسهتان ال آنرا در سهاخغ تیکی ات بریه بیده  اسهغهایی  واژه  ،رلا
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های  رن «، »آبهای میی یرن «، »هیمهههای میی یاسهههغ  تیکی هاتی همهاننهد »انسهههان میی ی«، »ماسهههه

جمله در همان سهطی اول داسهتان اولین  ال    پیپسهته( راوی  5۸)همان:   .های فلزی«»دندان و (60 )همان: سهیبی«

نپعی آلیهاژ  ،مییغ(  5۸ )همهان:  .ا،«»من میدی میی ی  (4۸، )همهان: رنگم«کنهد کهه »من مید میی یتهأکیهد می

  یه ل احسهاس و عاطیانگی رلب تری اتپاند بیسهالند و تکیار آن در داسهتان میمه میاسهغ که با آن مجسهّ 

 راوی باشد. 

که   را  وهات فضهای لندانیتپان مشهّ ( می97:  1۳6۸پپر،  مندنیفاخته را نکشهته باشهی« )  در داسهتان »اگی

  یه شهدن هی رول  باختگی، اعدا، و کمغ، خیانغ، هپیّتنرایی ، با مضهامینی چپنراوی در آن گیفتار اسهغ

بار لندگی، مشهابه فضهای عوهی مدرن دانسهغ. نپیسهنده  آوری و یکنپاختی کسهالغیکی ال لندانیان و متل

تی  های بزرگحتی در لندگی بییون با مکانها متلی که جز این شهب»بهکه  کند در داسهتان خاطینشهان می

( ال نظی راوی،  100)همان: .«  سهالد...آکنده میهای ماه را  گیی اسهغ، تاریکیاما همینان محوهپر گیی ان

کار. کار و خیانغهای فییبآد، ،ها مث  هم هسههتندآد،  یفضههای بییون نیز هیچ فیری با لندان ندارد. همه

بند کار  خپد، به همدوسهغ فییب با همان  شهگید  تا کندکند و او نیز سهعی میبند راوی به او خیانغ میهم

کید و   وارد خپد در آینده خیانغ خپاهدسههلپلی تالهبند جدید نیز به همهم  جدیدش خیانغ کند و مسههلما 

ای که جامعه   عوهههی اسهههغ  یجامعه یهمان نمایش توهههپیی سهههیاه و بدبینانه  . اینیابدمیاین چیخه ادامه  

 سیشار ال پلیدی و پستی اسغ. 

رریمانی مستأص  و درمانده اسغ.  ضدّ  ،غ اصلی داستان مدرنطل ی: شه وهیّبپدن و تسهلیم منیع  -6-۳

تعادل روانی ندارند و  ،هاغهای آرمانی نیسهههغ. ا لب شههه وهههیّخ یی ال رریمان  ،های مدرندر داسهههتان

فکیی  ( رریمان داسههتان، روشههن7: 1۳75پپر، مندنی)  ،اند. در داسههتان »بشههکن دندان سههنگی را«پییشروان

تپاند  نمی  ،در عراب اسههغی و تپحّش و خیافات مید، ده  ماندگال دیدن جرالغ، عاب هیچنداسههغ که  

شپد. رریمانان مید، شری را آگاه کند و آنرا را ال چنگال خیافات نجات دهد و خپد نیز در پایان دیپانه می

تنرا زند. آنرا نهمی ناتپان و عاج( نیز به نحپ راب  تیح55ّ:  1۳71،  پپرمندنی)  داسهههتان »هشهههتمین رول لمین«

سهیانجا،  ،شهپند و کاری ال دسهتشهان سهاخته نیسهغگپراب، دچار ضهع  می  یهلدبیای کم  به مید، سهی 

که بیای نجات خپد به رایق آنرا   ش انه ال مرلکه بگییزند و با خشپنغ، دسغ  کسانی را  که  شپندناگزیی می

 لدند، ال رایق جدا کنند و با سی و رویی خپنین و خسته به شری بیوند. چن  می
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( نیز همسههایگان  آرای فیوانه در ماابله با ۳:  1۳6۸ پپر،مندنیهای  ار« )ای ال سههایهدر داسههتان »سههایه

 نکنند. آنرا اعتنایی به بپی متعیّچیزی عادت می فشهههارهای لندگی رولمیه ناتپان هسهههتند و ناگزیی به هی

 .شهپندآن هم نمی  تپجّهی بیحسهب عادت، مکنند و حتّآنرا نمی  یوحش و صهدای آلاردهندهحیپانات باغ

راحتی شهیای  لندگی در کنار تیین اعتیاضهی، بهاند نیز بدون کپچ ه افیادی که این معضه  را دریافتهال تّ

  بیگانگی شههدهخپدفیوانه که دچار الهمسههایگان آرای  اند.  ن و پی سههیوصههدا را پرییفتهوحش متعیّاین باغ

غ و دیدگاه  ن ریشه دوانده اسغ، آرای فیوانه را که سعی در حیظ هپیّبپدند و ناتپانی و عجز در وجپدشها

( لندگی کارمند جپان  2۳)همان:  ،خپانند. داسههتان »ماه و آن سههپی کاج«اش دارد، دیپانه میشهه وههی

کند. در داسهتان »بشهکن دندان انزوا و تاریکی لندگی می  ال  گییی اسهغ که دا م در هیاسمنزوی و گپشهه

ی  ه می لداسهتان، آن انداله  یش گرران لندگی رو  غ اصهلی( نامزد شه وهی7ّ:  1۳75،  پپرمندنی)  ،سهنگی را«

 تی ندارد.خپیش اسغ که رفتارهای هپلناکی چپن دلدی و دختیفیوشی مید، شری بیای او کمتیین اهمیّ

آن اسههغ تا رمانی خلق کند که  نپی  مدرن بیرمان  ها:ش در میان انسههانتپحّ  یهافزایش روحیّ -7-۳

دو جن  جرانی، هپلپکاسهغ،  در  گیی و خشهپنغوحشهیبید. مشهابه عوهیی باشهد که در آن به سهی می

که  اسهههغها، همه مپاردی  کارگییی علم بیای نابپدی انسهههاناتمی به هییوشهههیما و ناکالاکی و به  یحمله

رسههاوت ذاتی انسههان و فیوپاشههی همه   شههری پلیدی که  پلیدشههریی اسههغ  ادبیّات  یهدهندک شهه  ،پیامد آن

 وات بارل آن اسغ. انسانی ال مشّ  یهای جامعهارلش

ش در میان تپحّه  افزونی روحیّ  ،های  ار«ای ال سهههایههای محپری در داسهههتان »سهههایهیکی ال اندیشهههه

ها با گپیی همجپاری انسههان  .داسههتان ال آن هیاس داردغ اصههلی  هاسههغ  همان چیزی که شهه وههیّانسههان

ها منتا  شهپد. در پایان داسهتان نیز خپی وحشهی آنرا همیپن بپی بد آنرا به انسهانکه وحش سه ب شهده  باغ

انگی معدو، شههدن بین او با بپی بد حیپانات، درحایاغ میگ آرای فیوانه و آمی ته شههدن بپی جسههد متعیّ

ی     یانسههان و تپله  یه»اگی ذریّ که  اسههغ ش اسههغ. فیوانه معتادغ و چییگی تپحّسهه عیّغ و میل انسههانیّ

غ خپد را هم رشد و نمپ کنند، این انسان اسغ که هپیّ گیگ فیضها  در شهیایطی مسهاوی در محیطی بسته با

ها و در آپارتمان خپد را  پنجیه  ،در رسهمتی ال داسهتان نیز آرای فیوانه (15  :1۳6۸« )همان، .دهدال دسهغ می

  . گییدپپشهاند و در معی  تماشهای حیپانات باغ وحش ریار میهای فلزی شه یه به ری  حیپانات میبا میله

یعنی »فیوانه« به معنی پسهتانداری ال جن  غ اصهلی  ال سهپی دیگی ی  وجه معنایی نا، شه وهیّ  (10)همان: 

با میرپ، دگیدیسهی و   ،ها و وجه دیگیش که به معنای پیوانه اسهغمتناسهب با روم حیپانی انسهان  ،پلن یپل
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و »عیپنتی     اسهغغ اصهلی داسهتان و ه پع او ال شهأن انسهانی به حیپانی نیز راب  تأمّل شه وهیّت ییی و تحپّ

چییگی روم حیپانی بی ای ال  که در محی  پیاکنده و بیای سههاکنان آنجا امیی عادی شههده اسههغ، نشههانه

  (7 :1۳۸4)بیدویی،  «.اسغهانسان

( مهاجیای میدی اسهههغ کهه گییزان ال  7:  1۳75پپر،  )منهدنی ،بشهههکن دنهدان سهههنگی را«در داسهههتهان »

لاری سههنگی ح  ناش گند،  ،سههیدابه  یهبید. بی دیپاربه سههیدابی پناه می ،نشههینانخپی ناروای دهوخلق

با ند و داناسهغ. مید، ده، سه  را بدشهگپن می حیپانی فیو کیده سهیشهده که در آن میدی، خنجیی در  

لنند و سهه  را آتش می ،به پایان ماجیا که مید، روسههتا تپجّه  شههپند. باغ او سهه ب میگش میآلار و اذیّ

شهده روی  هاند، مید ال توهپیی کندکشه لار را به آتش میلار شهده، تما، گند،گیفته وارد گند،سه  آتش

بیند و خپد می  یش مید، دوهزار سههال پیش را در رفتار مید، لمانهدیپار سههیدابه، همان خشههپنغ و تپحّ

که مید، لمانه در یابد  بیند، درمیهای پی ال خشههم مید، روسههتا را در پی حمله به سهه  میورتی که دندان

ای ال  دیگی، اگی سهه  را اسههتعاره یاند. ال منظیش ال سهه  نیز سهه اغ گیفتهو تپحّخشههپنغ، سههنگدلی 

اسهغ، آلار   غ اصهلی در نظی بگیییم، همانند تأویلی که ال داسهتان »سه  ولگید« هدایغ شهدهوجپد شه وهیّ

 .ی در بین جماعغ جاه « باشهدنسهان متیکّتپاند »یادآور تنرایی امید، می  دسهغشهدن او به   غ و راندهو اذیّ

 (100: 1۳9۳میلبان و کییمی، )فایه مل 

  رواب   مسها  و نپیسهان ما را ال روسهتا به شهریداسهتان  تپجّه  ،ذهنی با خپد: مدرنیسهم  یهمپاجر -۸-۳

درونی افیاد  غ حیات وارعیّ  ،هادر این نپه داسهتان (16: 2، ج1۳۸9)پاینده،    .بینافیدی در شهری معطپ  کید

ذهنی با خپد اسهغ. درحایاغ   یهمپاجر ،های عوهی مدرنذهنی بسهیاری ال انسهان  یهشهپد. مشه لکاویده می

 ،غ و دلریه و تیسسهاپع انسهانیّ  (۳0: )همان .کند، خپد  اوسهغمدرن تردید می  یهآنیه انسهان را در جامع

رسهد، دنیایی که در آن انسهان نپه خپد نمیسهینپشهغ انسهان معاصهی اسهغ. دنیایی که دیگی کسهی به داد هم

. انسههان دهدالعملی نشههان نمیکند و عک ولی سههکپت می  ،مظلپ، اسههغ  ناظی پایمال شههدن عدالغ و حقّ

نجات خپیشههتن   سههاحغ خپد را ال حپادب بیکنار دارد و تنرا به فکیتا کند عوههی مدرن صههیفا  سههعی می

نهاشهههی ال    (65:  1۳6۸،  پپرمنهدنیههای ذهنی راوی در داسهههتهان »میگ رانپس خی « )اسهههغ. درگییی

مید، جاه  روسهتا به سهیاغ راوی   به دسهغم مدرسهه  وجدانی اسهغ که بعد ال به دار کشهیده شهدن معلّعراب

کنند، خپد را کنار حمله می  او  یم کم  کند، ورتی اهالی روسهتا به خانهتپانسهغ به معلّاو که می  .آیدمی

و آگاه و صههیفا    کند. حمایغ نکیدن ال فیدی محقّاحسههاس گناه او را رها نمی ،ولی بعد ال آن  ،کشههدمی
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غ رن  شهدن انسهانیّبلکه در ا لب جپاما به دلی  کم ،ما  یدر جامعه تنراامیی اسهغ که نه  ،گی بپدننظاره

 های اختری وجپد دارد. و ارلش

گیوهی با رایای   .نیز دریاا  چنین مضههمپنی دارد (55:  1۳71،  پپرمندنیداسههتان »هشههتمین رول لمین« )

پا بی سی   ،بیای نجات خپد دهند ومیسستی نشان    ،اما در لمان خطی ،کنندلدگان اردا، میبیای نجات سی 

ذهنی   هایل آنرا دچار عراب وجدان شههده، درگیییی  ا  هی  ،گرارند. بعد ال این ماجیاشههدگان می یش

آورند. مییعابدینی در شهدگان را در نظی میبار  یشم خپد پیپسهته نگاه متمغشهپد و در تپهّآنرا آ ال می

شدن و لخم خپردن    ها که گپیی تادییی جز درگییگپید: »در این جران وییان آد،داستان میتحلی  این  

غ اصهلی  ی ذهنی شه وهیّا مپاجرهامّ  (1062  :۳، ج1۳۸6مییعابدینی،  )  «.ریزندفیو میاند، در خپد نداشهته

های ناشههی ال انزوا و ها و دلشههپره( ریشههه در هیاس2۳: 1۳6۸، پپرمندنی) ،داسههتان »ماه و آن سههپی کاج«

اتاش ای که روی ت غ میده  یشهپد که آیا جنالهص نمیغ اصهلی دارد. در داسهتان مشهّ تنرایی شه وهیّ

اسهغ. در تحلی    او کشهته شهده یا ک  دیگیی او را به رت  رسهانده  دسهغبه   ،غ اصهلی افتاده اسهغشه وهیّ

م و کابپس شه انه رم شهدن دچار تپهّبه این ریینه که راوی ال تیس متّ  تپجّه با که تپان گیغاین داسهتان می

که مید منزوی در اتاش سهید )ذهن او( با ای  میده که    آن اسهغبپد، رات  خپد  اوسهغ. نکته راب  تأمّ  شهده

این معضه  اجتماعی که  تپاند تلپیحی باشهد بیدرحایاغ »خپد « اوسهغ. این تمرید می ،شهپدآن مپاجه می

ها با تا جایی که انسهان  ،وار در حال شهیپه اسهغاپیدمی ،معاصهی  یها در جامعهگییی انسهانانزوا و گپشهه

کننهد کهه دیگی انهد. آن انهداله خپد را منزوی میغ خپد مپاجهههسهههتی و مپجپدیّ  یبهارهچهالش بزرگی در

 بیند.»خپد حایای« را در خیا ال بین میشپد و احساس »وجپد« ال آنرا سلب می یهاندیش

، ههای مهدرن پلیهدشهههرییپهاشهههیهدگی رواب  انسهههانی: یکی ال مضهههامین پیتکیار داسهههتهانهمال  -9-۳

بندش( در داسهتان »اگی فاخته را کشهته ها )راوی با همانسهانی اسهغ. نپه رواب  انسهانپاشهیدگی رواب   همال

ها در عوهی مدرن اسهغ. پاشهیدگی رواب  انسهانیانگی الهمبهایی اسهغ که  ( یکی ال نمپنه97: همان) ،باشهی«

و سههالگاری او کید، و همین باعث پیپند خیخی نمی  .ی بپد و من حاال..گپید: »او ال خیناس متنیّراوی می

شهپد، عاطیه و گیایش رل ی بندش میآنیه سه ب دوسهتی راوی با هم ،در این مثال (99.« )همان:  با من شهد

داند. ضهمن اینکه در شهیم ارت اع این دو نیسهغ  بلکه راوی صهیفا  »خیناس نکیدن« را دلی  سهالگاری می

شهپد: »کلمه دوسهتی نمی  »دوسهتی« به کار بیده  یهگاه واژغ در سهیاسهی داسهتان ال لبان راوی، هیچ شه وهیّ

چنین رویکیدی    )همهان(  «.  مهاننهد همهه اشهههیهایی کهه داریم...  ،بهار بپدتنه  و کسهههالهغ  ،در شهههیای  کنپنی



 29-52، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

43 
 

مدرن    یها و پپچ و پپشهالی بپدن رواب  دوسهتانه در جامعهدرحایاغ نشهان ال رواب  سهسهغ و متزلزل انسهان

عا. آنرا بیای بیریار کیدن میاوده به ان نیز خپد مری تأییدی اسهغ بی این ادّبند راوی در پایدارد. خیانغ هم

لدن به  مشهغ و لگد  ،  فضهای لندانهای آنان بیای تحمّها و سهیگیمیافتادند و یکی ال بالیجان هم می

 همدیگی بپد. 

اجتماعی راب  تأم  ها: یکی ال معضهتت  رطا ارت اع عاشهاانه یا بیگانگی عاطیی در رواب  لوج -10-۳

ها در خانپاده،  سههال این بیگانگیدر جپاما مدرن، بیگانگی پنران در رواب  بین لن و شههپهی اسههغ. لمینه

، پپرمندنی)  ،ای«هیافته و تکیاری در عوههی مدرن اسههغ. داسههتان »جایی، درّت انتظا،شههدّروال لندگی به

 یهمکالم  ،دهد. سهههیاسهههی این داسهههتانه نشهههان میطپر بیجسهههت( ابعاد روانی این بیگانگی را به111:  1۳۸6

طپر ضهمنی به فیوپاشهی های درهم شهکسهته که بهلوجی اسهغ در کنار چاهی با سهتپن میز و م مپ، آکپهشه  

 ،این لوج میان  یعشهق اشهاره دارد. رابطه  یهرشهده دربارهای توهپّبین لن و مید و سهاپع ارلش  بنای عشهق

گپیی تکیار   اسهغ. بار شهدهکسهالغ ،دو این رابطه بیای هی  یاسهغ و ادامهروم و عاری ال عشهق  سهید، بی

دچهار سهههیدی، خسهههتگی و   و  بپد  گی کیدهآنرها را گیفتهار رولمیّ  میوریکنپاخهغ لنهدگی بهه  یهچیخه 

ال   پ گشهتند. لن و مید شهان میمیلی در لندگیاین بی  یهبپدند و به دن ال یافتن ریشه  حپصهلگی شهدهبی

 وگپ و تماسهی باگپنه گیغهیچ  ،ماه اخیی شهناختند و در دوگرشهغ دو سهال، گپیی هنپل همدیگی را نمی

بین آنرا را ناممکن کیده بپد. در شههب ی  های عاشههاانهعاطیی، میاوده  یههم نداشههتند. درحایاغ فاصههل

و داد  لن را خطاب ریار می ،آمیز اسههغ. او پیپسههته با الیات لشههتیمترات، رفتار مید نسهه غ به لن تپهین

پپر، )مندنی  ،شهد«تی میهایشهان رکی ها که حی »مث  همان ورغ  یها« در جمله»مث  همان ورغ  یهریین

ی میان آنرا و فادان مشههاجیه  یهنشههان ال الگپیی تکیاری در رواب  این لوج دارد و ال سههابا (111:  1۳۸6

لن و مید هیگز اسهم همدیگی   ،در این داسهتان  کند. افزون بی آنو نشهاع در لندگی آنرا حکایغ میعشهق  

عاطیی    یهصهمیمی و فاصهل   یی  یهرابط بیانگی  ،نا، کپچ  افیاد در داسهتان  ذکی نشهدن .لنندرا صهدا نمی

ی انسهان مدرن  هال عشهق و عاطی انتااد ال لندگی خالی  یسهغ. این داسهتان دریاا  منط ق با ماپلههابین لوج

ممکن  م،ینکن یییاگی ما ت   نکهیا  یبارهدرمنزله هشهداری اسهغ  پلیدشهریی به  ادبیّاتاسهغ و مطابق با هد   

 د.خیاب شپ زیچاسغ همه
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 گیرینتیجه -4

  هایییهمؤلّ   ددههای اجتماعی عوی معاصی را نشان میغبسیاری ال وارعیّ  ،های پلیدشریی مدرنداستان

پپر  العملی بپده به مشههکتت و موهها ب اجتماعی مپجپد در عوههی نپیسههنده. مندنیکه درحایاغ عک 

اسهغ،  گیی مید، لمانه شهدهکه گیی ان  ایدر ر ال مشهکتت اجتماعی  ،دپل و متعرّای مسه عنپان نپیسهندهبه

بالتاب   این مسها   را در آرار خپد ،با لحنی تند، گزنده و تلخ ی دارد و با دیدی انتاادی و غ خاصهّ حسهاسهیّ

. پپر اسهغهای کپتاه مندنیداسهتان  یآور لندگی، ویژگی عمدههای اضهطیاباسهغ. تپصهی  جن ه  داده

افتد  در شهریی با فضهایی سهید و خالی ال احسهاس، ا لب رویدادها در فضهاهایی هپلناک و  ییب اتیاش می

راحتی خیانغ نشهدن هسهتند. آنرا بهپناه و محکپ، به درک  هایش مپجپدی تنرا، بیعاطیه و عشهق که انسهان

تهدریا ال دسهههغ دهنهد، هپیّهغ خپد را بههکننهد، تنرهایی و انزوا را تیجیو میکننهد، ال جما اجتنهاب میمی

ارلشهی   ،خانه و خانپاده و دوسهغ  هایی که بیایپریی هسهتند. انسهاندهند، ال خپد بیگانه، منیع  و تسهلیممی

شهی رواب  انسهانی،  یی گی عاطیی، رطا ارت اع عاطیی و عاشهاانه بین   نیسهتند. شهریی که در آن فیوپارا 

رن  شهههده، در حال کند و رواب  خانپادگی کمبیداد می  ها،گیها به دلی  اسهههت یاش افیاد در رولمیّلوج

به افزونی    ش در آن روفیوپاشهی و ت اهی اسهغ. شهریی که در تااب  با مدرنیته، خپدکشهی، خیانغ و تپحّ

های مدرن  پلیدشهریی در داسهتان ادبیّاتاین مضهامین دریاا  موهداش بارل    .اسهغ  غ سهاپع کیدهانیّاسهغ و انسه 

  و های ر الیسههتی اییان که به مسهها دیسههتپپیایی در داسههتان ادبیّات  که شههپداسههغ. در پایان پیشههنراد می

 پیدالد، بیرسی و تحلی  شپد.مشکتت اجتماعی معاصی می

  و مآخذ منابع

 ، تریان: آرمین.داستانی در ایران و ممالک اسالمی ادبی ات ،(1۳7۳) یعاپبآژند،  −

 تریان: میکز.  چاپ چرار،، ،ای مدرنیتهمعم  ،(1۳۸5باب  ) احمدی، −

، به راهنمایی رضههها   نامهپایان،  پورنقد و بررسییی ارار شییهریار مندنی  ،(1۳۸4بیدویی، پییسههها ) −

 و علپ، انسانی. ادبیّات ی، دانشکده)ره(المللی اما، خمینیدانشگاه بینلاده لیافپ ی، سمیا

 تریان: نیلپفی. ،دو،جلد ، های مدرنداستان کوتاه در ایران، داستان (،1۳۸9)پاینده، حسین  −

 تریان: رولگار. ،گفتمان نقد: مقاالتی در نقد ادبی  ،(1۳۸2)  ......................... −

 -علمی    ینامهفصیل  شههری مردوی«،ر اتپپیای مپر و آرمان»سههاختار معیفغ د  ،(1۳۸9)  رامین، فیم −

 .۸7-59: 1۳ش  ،4س ،پژوهشی مشرق موعود
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تریان: ،  اپ دهم، چت تا انقالب اسیالمیادوار نثر فارسیی ا  مشیرو ی   ،(1۳96)  رحیمیان، هیمز −

 سمغ.

میتضهی کتنتییان، تریان:   یهتیجم ،ودو،چاپ بیسهغ  ،قرارداد اجتماعی  ،(1400)  ژاکروسهپ، ژان −

 راصدک.

: 11و  10، ش 4سو فلسیفه،    ادبی اتکتاب ماه شهناسهی«،  (، »ناد ادبی و جامعه1۳۸0عتیی، مشهیغ ) −

20-۳۳. 

های کپتاه شهههناسهههی حیپان در داسهههتانگان»رمز  ،(1۳9۳)  کییمی  طاهیه  ، نسهههیین ومیلبانفایه مل  −

 .10۸-91: ۳ ش، 2س، مطالعات داستانیصی تخص  ینامهفصل «،پپرشرییار مندنی

  ادبی اتصیی  تخصی    ینامهفصیل  «،پلیدشهریی در داسهتان معاصهی فارسهی  ادبیّات»  ،(1۳۸9را می، فیلاد ) −

 .1۳4-122 :1۳، ش فارسی دانشگاه ا اد اسالمی مشهد

 تریان: میکز. ،دو،اپ چ ،صادق هدایت و مرگ نویسنده ،(1۳۸۸) کاتپلیان، محمدعلی −

 جتل سهه نپر،  ی، تیجمهشههناختی«»درآمدی بی ناد ادبی ال دیدگاه جامعه  ،(1۳70) والتیکی گپردن، −

 .40-۳7 :11ش، 2س ادبستان،
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 شییال: نپید شییال. ،های غارسایه  ،(1۳6۸)  .............................. −

 تریان: نیلپفی. ل،مومیا و عس  ،(1۳75)  .............................. −

 تریان: نیلپفی. ،هشتمین رو   مین  ،(1۳71)  ............................. −

تریان:   نویسیی،داسیتانهنر    ینامهواژه  ،(1۳77) )ذوالادر(  مییصهادری، جمال و میمنغ مییصهادری −

 کتاب مرنال.

  ،اپ چرار، ، چدو،ل و جلد اوّ  ،نویسیی در ایرانسیا  داسیتان  صید  (،1۳۸6)  ، حسهنمییعابدینی −
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Abstract 

"Urban filth" or "dystopian" literature contrasts with utopian literature. The 

future imagined for human society in this genre is a sinister, pathological, 

and filthy future. The main concern of the novelists of dystopian literature is 

to pay attention to the social and political critique and the reflection of the 

visible and hidden social problems of the modern era. The grounds for the 

emergence of the dystopia are works that have looked with extreme 

pessimism at the reality of human life in the contemporary world. Modern 

fiction has a corresponding capacity for the genre of dystopian literature 

because it deals with the problems that have emerged in complex and new 

forms in today's society and have plagued our contemporaries. Sociologists 

are not able to clarify the psychological dimensions of these problems with 

their statistics and study questionnaires.  This research is a descriptive-

analytical study which aims to discover and study the components of 

dystopia in short stories from four collections of stories, "Cave Shadows", 

"Noon Moon", "Mummy and Honey" and "The Eighth Day of the Earth" by 

Shahriar Mandanipour to date.   Authors seek to answer the following 

questions: what is the genre of dystopian literature and what are its 

characteristics? Which components of the genre of dystopian literature do 

Mandanipour modern stories address? According to the study of modern 

works by Mandanipour, it became clear that cases such as suicide, identity 

loss, betrayal, loneliness of modern man, violence and cold behavior, 

passivity and submission, increasing the spirit of savagery among human 

beings, mental confrontation with self, disintegration of human relationships, 

severance of romantic relationship or emotional alienation in couples' 

relationships are the most important components of dystopia in 

Mandanipour’s modern stories. 
Keywords: Dystopian Literature, Dystopia, Modern Story, Mandanipour. 

Extended Abstract 

Introduction 

 
3 Corresponding author: Master student of Arak University. Email: f-sultani@araku.ac.ir 
4 Associate Professor of Arak University 

https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
https://orcid.org/0000-0002-2867-8353


 29-52، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

49 
 

The main reason for this study is that authors believe that it is necessary for 

society to be aware of modern dystopian literature because there may often 

be warnings for contemporary man that if not neglected, disasters and the 

same historical mistakes can be prevented. This research is a descriptive-

analytical method to discover and study the components of dystopia in short 

stories from four collections of stories, "Cave Shadows", "Noon Moon", 

"Mummy and Honey" and "The Eighth Day of the Earth" by Shahriar 

Mandanipour to dat.  In these works, there are many concerns about the 

future of mankind, and for this reason they are among the modern dystopian 

stories that are a kind of speculation about the future of contemporary man. 

In this study, authors seek to answer the following questions: what is the 

genre of dystopian literature and what are its characteristics? Which 

components of the genre of dystopian literature do Mandanipour’s modern 

stories address? According to the study of modern works by Mandanipour, 

it became clear that cases such as suicide, identity loss, betrayal, loneliness 

of modern man, violence and unfriendly behavior, passivity and submission, 

increasing spirit of savagery among human beings, mental confrontation 

with self, disintegration of human relationships, severance of romantic 

relationship or emotional alienation in couples' relationships are the most 

important components of dystopia in Mandanipour’s modern stories. 

Research Methodology 

This research is a descriptive-analytical research. 

Research Findings 

Modern dystopian stories illustrate many of the social realities of the 

contemporary age. Mandanipour, as a responsible and committed writer, has 

a special sensitivity to the social problems that have plagued the people of 

the time. He has highlighted these issues in his works with a critical view 

and in a sharp, biting and bitter tone. 

Most events take place in terrifying and strange spaces: in a city with a cold 

atmosphere, devoid of feeling, emotion and love, whose human beings are 

lonely, helpless and doomed to not be understood. They easily betray each 

other, prefer solitude and isolation, and gradually lose their identity. They 

are alienated, passive and submissive. They become human beings who do 

not value home, family and friends living in a city where the breakdown of 

human relationships, emotional alienation, the severance of emotional and 

romantic ties between couples due to the immersion of people in everyday 

life, and the weakening of family relationships abound; a city in which, in 

contrast to modernity, suicide, betrayal and savagery are on the rise, and 
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humanity has fallen. These themes are the exact examples of dystopian 

literature in modern stories. 
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