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 چکیده
هاي بلند و کوتاه، که فیلمنامه برخی از آنان را  داریوش مهرجویی کارگردان مطرح سینماي ایران، عالوه بر ساخت فیلم

فیلمی به نام هامون ساخت، که  1368نیز خود نگاشته است، رمانی به نام در خرابات مغان نیز نوشته است. او در سال 
هاي  تبدیل به یک شاهکار در کارنامه وي شد. بین این فیلم و رمان مزبور عالوه بر رگهبسیار مورد استقبال قرار گرفت و 

شود، که قابل تأمل و بررسی  می  هاي دیگري نیز دیده فلسفی، که به خاطر تحصیالت خالق این آثار وجود دارد، شباهت
فرد و کشمکش خود با خود، استفاده از  است. توجه به ایمان و عرفان، استفاده نمادین از دریا، پرداختن به درونیات

هاست. همین وجوه مشترك است که یک صاحب اثر را صاحب سبک نیز  موتیف خواب و رؤیا از جمله این شباهت
کند. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی اجمالی هر دو اثر، نکات مشترك ذکر شوند و هنر مهرجویی در  می

 اش، تبیین گردد. یشگیپرداختن به دغدغه ذهنی هم
 واژگان کلیدي: داریوش مهرجویی، هامون، در خرابات مغان، رمان معاصر فارسی

 
 :مقدمه
-در تهران است. وي فارغ 1318آذر  17داریوش مهرجویی کارگردان مطرح و صاحب سبک سینماي ایران متولد        

آمریکاست. رد پاي تمایالت فلسفی و شاید بهتر بگوییم  UCLAهاي فلسفه و سینما از دانشگاه  التحصیل در رشته
ها  فیلم بلند ساخته است که اولین آن 23شود. وي تاکنون  ها و اطالعات فلسفی مهرجویی در بیشتر آثارش دیده می تجربه

کوتاه و ) نام دارد. عالوه بر این مهرجویی در کارنامه خود چند فیلم 1392(اشباح )  و آخرینشان 1346( 33الماس 
هایی را روي پرده برد که به  رسد که در ابتداي کار مهرجویی فیلم ترجمه چند مقاله و کتاب را نیز دارد. به نظر می

اما با دقت در همین آثار هم  گاو، دایره مینا، آقاي هالو و...،هایی مثل  مخاطب عام توجه داشت و همه فهم بود. فیلم
 توان گفت: (هستی گرایی) را دید. به طور کلی می1ه ویژه نگرش اگزیستانسیالیستیهایی از نگرش فلسفی ب توان رگه می

ترین  هاي گوناگون و متنوع فکري را نهان دارد، اما نگرش اگزیستانسیالیستی پررنگ سینماي مهرجویی در خود گرایش«
که به بودن و هستی توجه دارد.  اي از فلسفه است ) فلسفه اگزیستانسیالیستی شاخه66: 1386(هاشمی، » هاست. این بینش

توان در  کند. یکی از شاهکارهاي مهرجویی که به وضوح می دهد و همه چیز را در سایه آن تبیین می وجود را اصالت می
است. فیلمی که توجه بسیاري از منتقدان را به خود جلب کرد و موفق به دریافت جوایز » هامون«آن این نگرش را دید 

مندان به این هنر درخشان و ماندگار است به خصوص با بازي  هنوز هم در میان عالقه» هامون«نام  بسیار شد.
 برانگیز مرحوم خسرو شکیبایی. تحسین

1.Existentialism 
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در خرابات «ها  عالوه برکارگردانی و نویسندگی فیلمنامه، مهرجویی صاحب دو رمان هم هست. یکی از این رمان      
ت هایی چه از لحاظ ساختاري و تکنیکی و چه از لحاظ محتوایی بین این رمان و نام دارد. به نظر نگارنده شباه» مغان

دهد که وقتی شخصی قالب فکري مشخصی داشته باشد در  فیلم هامون وجود دارد که قابل بررسی است. این نشان می
ثري، صاحب سبک نیز خواهد اثر نوشتاري باشد و یا بصري. اینگونه است که صاحب ا کند. حال می آثارش نمود پیدا می

شود. سبکی که متعلق به خود اوست.گاهی با دیدن و یا خواندن یک اثر بدون اینکه صاحب اثر را بشناسیم و فقط با  می
رسد که صاحب سبک بودن و در واقع  توانیم حدس بزنیم که این اثر متعلق به کیست. به نظر می شناختن سبکش می

 گارتر از صاحب اثر بودن است.تر و ماند ساز شدن بسیار مهم جریان
 بیان مسئله: 

ها در مورد آثار او  کند و در طول این سال حدود چهل سال است که داریوش مهرجویی در زمینۀ سینما فعالیت می      
تواند مورد بررسی  هایی از کار این کارگردان توانمند می مطالب و نقدهاي بسیاري منتشر شده است، اما هنوز هم جنبه

رمانی به نام داریوش مهرجویی چاپ و عرضه شد که توانایی او را در نویسندگی  91ار بگیرد. افزون بر این در سال قر
پردازیم و سپس مضامین  می» در خرابات مغان«و رمان » هامون«نشان داد. در این پژوهش ابتدا به بررسی اجمالی فیلم 

آفریننده آثار مشخص شود. با توجه به فاصله زمانی دو اثر و  کنیم تا خط فکري مشترك در این دو اثر را مطرح می
 ها و مضامین مشترك قابل تأمل خواهد بود.  تفاوتی که در ابزار دارند (قلم و تصویر)، وجود شباهت

 بحث و بررسی:
 هامون 

که به نوعی تعارض شخص با جامعه و  ها گاو، دایره مینا و اجاره نشینهایی مثل  پس از فیلم 1368در سال       
کرد و همچنین اعتراضی بود به سیاست و حکومت زمان، مهرجویی دست به ساختن  هاي آن را ترسیم می ناهمواري

با جدال » هامون«کرد. در واقع ما در  فیلمی بود که به ذهنیات و درون شخص توجه می» هامون«فیلمی متفاوت زد. 
از شیوه روایی جریان سیال ذهن به خوبی استفاده کرده است «شویم. از نظر تکنیکی هم  شخص با خودش رو به رو می

داد تا از یک طرف حاالت درونی هامون و از طرف دیگر وقایع زندگی روزمره او را  که این امکان را به مهرجویی می
: 1369(کاشانی حنایی، » هدها تماشاگر زمان واقعی صحنه را از دست بد چنان با هم درآمیزد که در برخی صحنه

اي نداشت که به راحتی قابل درك باشد، بلکه مخاطب باید با  ). در واقع هامون دیگر خط سیر مستقیم و ساده135تا134
 توانست منفعل باشد. نوردید و نمی هاي فیلم را درمی ریزي ذهنی فراز و نشیب یک عرق

شود. در  به نام حمید هامون است که با کابوس او فیلم آغاز میخالصۀ داستان از این قرار است: شخصیت اصلی  مردي 
شوند کـه گـویی درون خبیثشـان هویـدا      بیند شخصیت هاي پیرامون زندگی هامون به شکلی ظاهر می کابوسی که او می

ـ «توان گفت  شود. می می ی را هامون فیلمی مدرنیستی است و به پیروي از اصول و مبانی این جنبش هنري، واقعیت درون
). حمید هامون در زندگی شخصی خود با همسرش مشـکل دارد  294: 1392(پاینده، » دهد بر واقعیت بیرونی اولویت می

کند که طالقش بدهد. در این میان مهرجویی شخصیت هامون را درگیر ایـن سـؤال    و وکیل هامون دائما او را ترغیب می
شود و نسبت عشق با تنفـر   ت ابراهیم حاضر به کشتن اسماعیل میدهد که چرا و چگونه حضر نسبتاً فلسفی نیز نشان می

چیست؛ همان چیزي که بین او و همسرش درحال رخ دادن بود. زیرا آن ها با عشق ازدواج کرده بودند و حاال همسرش 
ی اوست، اما در پی ازدواج با مرد دیگري از هامون متنفر شده بود. در این میان هامون دوستی عرفانی دارد که گویی ناج

رسد تا اینکه در سکانس پایـانی کـه    در هاله اي از ابهام قرار دارد ودست هامون در زمان هایی که مشکل دارد به او نمی
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گیرد، آن ناجی عرفانی بـا قـایقی    سپارد و تصمیم به خودکشی می هامون کالفه از همه کس و همه جا خود را به دریا می
 بخشد.  گیرد و به او حیات دوباره می ا میابد، دستش را میرود و هامون ر کوچک به دریا می

 در خرابات مغان: 
در «نام دارد. رمان » به خاطر یک فیلم بلند لعنتی«این رمان دومین اثر مهرجویی در این نوع ادبی است. رمان اول       

 22محمود ملکی است و ه نام توسط نشر قطره منتشر شد. شخصیت اصلی داستان مردي ب 1391در سال » خرابات مغان
دید اول  زاویهکند. رمان با نقل قول خود محمود و به اصطالح با  زندگی می -در شهر فالدلفیا-سال است که در آمریکا 

اش به فلسفه در  شود. محمود در دانشگاه پنسیلوانیا مدیریت بازرگانی خوانده است اما به دلیل عالقه شخص آغاز می
بندد و با او ازدواج  کند و در همین بین به دختري به نام ماتیلدا که مسیحی است دل می شرکت می هاي این رشته کالس

محمود ملکی براي امرار معاش و فرار از تنگناهاي مالی مجبور به  کند. حاصل این ازدواج دختري به نام ماریناست. می
ما به ناچار و به پشتگرمی شخصی به نام شیخ بصیر که امام شود که اصالً با اعتقاداتش همخوانی ندارد، ا کار در کازینو می

افتد و محمود به جرم  سپتامبراتفاق می 11دهد. تا اینکه حادثه  جماعت مسجدي در همان شهر است تن به این کار می
نهاد دیگري به بار پیش شود. این شود و دوباره با شرایط بد مالی درگیر می اینکه یک ایرانی مسلمان است از کار اخراج می

هدف  کیلومتر بی 600رود و  رنجد که از خانه بیرون می شود و آنقدر می دهند که بسیار برایش گران تمام می محمود می
کند. پیشنهاد این بود که محمود خود را به ظاهر مسیحیان درآورد و اعمال و مناسک آنان را نیز نمایشی اجرا  رانندگی می

فرستد  اي می زینو کار کند. قهرمان داستان پس از پیمودن این مسافت ماشین خود را به رودخانهکند تا بتواند مجدد در کا
 کند.                                               اي در همان حوالی نجات پیدا می رود؛ سپس به کمک خانواده و ازهوش می

کند، البته باز هم با تأیید شیخ بصیر. در  این اتفاقات باز هم محمود به ناچار با این پیشنهاد موافقت می همۀرغم  علی       
کند و تمام کارهایی که به یک مسلمان واجب است، انجام  تمام این مدت محمود جایگاه نماز خود در ساحل را حفظ می

شود به نیرویی ماورائی دست پیدا کرده است و  متوجه میافتد: محمود  دهد. در این قسمت رمان اتفاق جالبی می می
افتد. به خاطر همین توانایی  هاي او بدون کوچکترین تغییري اتفاق می بینی تواند بعضی از امور را حدس بزند و پیش می

. در مدت کند ها کمک می آید و در شناسایی مجرمان به آن آورد، به خدمت این سازمان در می درمی» اف بی آي«سر از 
مالقات با آنان را ندارد و مانند یک زندانی است.  اجازةماند و  محمود از خانواده خود دور می» اف بی آي«همکاري با 

است و خیلی » اف بی آي«امکانات رفاهی. محمود در نهایت به کمک یک زن ایرانی که مأمور  همۀالبته یک زندانی با 
کند. آن  شود، نجات پیدا می شود و اتفاقاً به همین سرعت هم حذف می پیدا می اش در زندگی محمود ناگهانی سر و کله

تواند با دوستش که مدیر کازینو هم هست تماس  دهد، به این وسیله وي می زن گوشی تلفنی در اختیار محمود قرار می
 فرارکند. » باهاماس«اش به جزایر  بگیرد و با نقشه او به همراه خانواده

جا آمده است اولین چیزي که شاید مخاطب را جذب کند  اي که در این ن رمان و یا حتی همین خالصهپس از خواند 
                                                                                                        تناسب زیبایی است که بین عنوان رمان و محتواي آن برقرار است که تداعی کننده این بیت مشهور حافظ است:                             

). سرزمین آمریکا با 357(حافظ، غزل » بینم بینم/این عجب بین که چه نوري ز کجا می در خرابات مغان نور خدا می«
رایطی که از لحاظ یازده سپتامبر و به طور کلی به علت ش حادثۀویژه بعد از  کند به هایی که به مسلمانان می سختگیري

جا حاکم است، براي شخصی که بخواهد به اصول اعتقادي خود پایبند بماند خرابات است، اما در همین  مذهبی در آن
توان پایبند بود و همچنان براساس دین اسالم با خداوند راز و نیاز کرد، همان  توان نور خدا را دید، می خرابات هم می

 دهد. رمان) انجام میکاري که محمود ملکی (قهرمان 
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(نقد و » مسئله هویت مهاجر در فرهنگ میزبان است«دومین موضوعی که به خوبی در این رمان پرداخت شده است 

شود جایی که  با  ). محمود به علت شرایط بد مالی مجبور به کار در کازینو می50: 1391بررسی رمان در خرابات مغان، 
شود هویت خود را عوض کند که البته با  نین پس از حادثه یازده سپتامبر مجبور میآید و همچ اعتقادات او جور در نمی

دار شدن هویت او در این  دهد، اما آنچه که مسلم است خدشه اجازه شیخ بصیر و با توجیه تقیه این کار را انجام می
اش  ا خود و محیط زندگیشود که ما در سراسر رمان شاهد تعارض محمود ب شرایط است. این موارد همگی باعث می

 باشیم.
کند و قبل از آن به  توان گفت نوشتن چنین رمانی براي کسی که براي دومین بار این کار را تجربه می به طور کلی می

هایی  ها و کاستی انگاري نویسی مشغول بوده است نقاط مثبت قابل توجهی دارد، اما به هر حال سهل کارگردانی و فیلمنامه
در برخی مقاطع لحنی «بندي ناموفق و یا زبان و لحن ناهماهنگ بدین معنا که  ین اثر است؛ از جمله پایاننیز متوجه ا

(نقد و بررسی رمان در خرابات » شود مستند و در برخی جاها لحنی گروتسک (خیالی) و فانتزي بر کار غالب می
ها خام و شتابزده است  پردازي رخی از شخصیت) که در نهایت موجب دودستگی است. نکتۀ دیگر اینکه ب49، 1391مغان:

اند. مثل پدر ماتیلدا یا زن ایرانی ناجی محمود و یا دختر محمود و ماتیلدا که اصالً  و آنطور که باید پرداخت نشده
 گیرد.  پرداخت خاصی در موردش صورت نمی

د بود، زیرا بسیاري از اوقات کار ادبیات نویس خوبی نخواه البته باید دانست که یک کارگردان خوب لزوماً رمان       
تر از کار سینماست. سینما غیر از متن از امکانات دیگري مثل صدا، نور، فضا، موسیقی و... برخوردار است که  سنگین

تواند در رساندن مفهوم به مخاطب و قرار دادن او در فضاي مورد نظر بسیار کمک کننده باشد، اما در مورد ادبیات و  می
 ).11: 1391شنو،  شتن رمان و داستان همه چیز برعهده قلم نویسنده است (حقنو

 مشترکات دو اثر: 
 . انتخاب نام متناسب1

نام مناسب براي شخصیت به طوري که منعکس کننده صفات آن شخصیت باشد کار مهمی است زیرا  انتخاب       
). به طور کلی انتخاب نام متناسب براي فیلم و یا  53: 1388تواند در تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب کمک کند (مکی،  می

ر نویسندگان به این قضیه توجه دارند؛ اما زیبایی کار ها، مهم و به نوعی هنر است. بیشت داستان و همچنین شخصیت
مهرجویی در فیلم هامون این است که به شکل استعاري نام را برگزیده است. مخاطب باید با فکر ارتباط بین نام هامون 

غت به هامون در ل«کند.  و مسایل این شخصیت را دریابد. معماگونه بودن این مسئله لذت کشف را در مخاطب بیشتر می
نامه دهخدا)، و در جریان  (لغت» درخت است معنی دشت و صحرا و زمین هموار خالی از بلندي و پستی و صحراي بی

 شود که دلیل شکایت مهشید از همسرش هامون، عقیم بودن آن است.  دادگاه بیننده متوجه می
یابد که به عبارتی  کند و حیات دوباره می میسپارد و نجات پیدا  از طرف دیگر درپایان هامون خود را به دریا می      

) در 137:1369کند. (کاشانی حنایی،  ملکوت اوست و باز هم با پیوستن خشکی به آب و زایا شدنش ارتباط پیدا می
مورد رمان هم قسمتی از یک بیت حافظ به عنوان نام انتخاب شده است، در خرابات مغان،  که تا رمان خوانده نشود این 

 گردد. در مورد ارتباط نام رمان با محتواي آن قبالً صحبت شد. کشف نمیرابطه 
  . ایمان و عرفان2

شود ایمان و توجه به خداوند و راز و نیاز با  هاي مهرجویی که تقریباً در بیشتر آثارش دیده می یکی از دغدغه      
خانواده متوسط که مجذوب عرفان هم  اوست. در فیلم هامون، حمید که شخصیت اصلی است فردي مؤمن است، از یک

هایی در زندگی شده است. رسالۀ دکتري هامون نیز پاسخ به سؤالی است که رنگ و بوي  هست و اکنون دچار سردرگمی
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ایمانی و عرفانی دارد؛ اینکه حضرت ابراهیم با وجود عالقۀ بسیاري که به پسر خود اسماعیل داشت چگونه راضی 

 انگاه ببرد.                                                              شود که او را به قرب می
نیز محمود ملکی شخصی مسلمان و معتقد است که در کشوري غیر اسالمی زندگی » در خرابات مغان«در رمان        

یابد  د و هربار که فراغتی میگزین کند؛ اما همچنان سعی دارد ایمان خود را حفظ کند. مکانی در ساحل براي خود برمی می
شود در کازینو کار کند خودش دست  برد. همچنین زمانی که مجبور می براي رازو نیاز و خواندن نماز به آن مکان پناه می

شود دین خود را ظاهراً تغییر بدهد، چنان ناراحت و از  خورد. وقتی که مجبور می زند و مشروب نمی به قماربازي نمی
اي در آن حوالی  شود و به کمک خانواده اي می کند تا اینکه دچار سانحه کیلومتر رانندگی می 600شود که  خود بیخود می

شود دغدغه محمود ملکی براي حفظ  یابد. بنابراین آنچه که از آغاز تا پایان رمان خواننده با آن رو به رو می نجات می
افتد و  هاي شیرینی که برایش اتفاق می زند و خلسه حرف می ها اعتقاداتش در خرابات است. رؤیاهایی که محمود از آن

بخشد. در قسمت تکنیک  عرفانی می صبغۀدانند کم و بیش به رمان،  در نهایت توانایی دانستن چیزهایی که دیگران نمی
 ها پرداخته خواهد شد.  ها به این خلسه سورئالیست

 . ردپاي مفاهیم هویتی و فلسفۀ اگزیستانسیالیسم3
یوش مهرجویی در دانشگاه فلسفه خوانده است. مسائل فلسفی و به ویژه فلسفه اگزیستانسیالیستی در آثارش نمود دار

به این معنی که بشر، ابتدا «داند،  دهد و آن را مقدم بر ماهیت می کند. فلسفه اگزیستانسیالیسم به وجود اهمیت می پیدا می
شناساند؛ یعنی تعریفی از خود به دست  کشد و سپس خود را می ر میشود، در جهان سر ب وجود میابد، متوجه خود می

 ) 23:1358پل سارتر، »(دهد. می
زمانی که فیلم هامون ساخته شد همه کسانی که در این حوزه عالقه و اطالعی داشتند، متوجه شدند که در سینماي       

که موفق به دریافت » جدایی نادر از سیمین«بل از توان به جرأت گفت تا ق ایران فیلمی متفاوت ساخته شده است که می
کند این است که  جایزه اسکار شد، گل سرسبد سینماي ایران بود. در اثناي فیلم سؤالی که ذهن هامون را مشغول می

اي که بین پدر و پسر وجود دارد  حضرت ابراهیم چگونه راضی شد که پسر خود اسماعیل را قربانی کند علی رغم عالقه
او و   آید که نسبت  عشق و نفرت چیست. این سؤال با رابطه پس از دل این سؤال مذهبی یک سؤال فلسفی بیرون میو س

اي که هستی و  شود به گونه خورد. از طرفی نوعی گمگشتگی و عدم تعلق در رفتار هامون دیده می همسرش پیوند می
هامون یک موقعیت اگزیستانسیالیستی بود با تردیدها و « ید: گو باره  می کند. مهرجویی در این دار می هویت او را خدشه

: 1385قره شیخلو و وفایی، »(زند هایی درباره وجود، آدمی است که در برزخ میان عقالنیت و جنون دست و پا می پرسش
250.( 
اش  به علت عالقه در ابتداي رمان در خرابات مغان هم با یک دانشجوي رشته مدیریت بازرگانی روبه رو هستیم که     

یابد. در این رمان  ها می کند و از قضا عشق خود را در همین کالس هاي این رشته شرکت می به فلسفه در کالس
فیلسوفانی مثل  عقاید شود ما را با برخی از ـ رد و بدل می  هایی که بین محمود و ماتیلدا ـ نامزدش مهرجویی با دیالوگ

دار  کند. نکته دیگر اینکه هویت محمود در جریانات بعد از یازده سپتامبر خدشه افالطون، ارسطو، هایدگر و... آشنا می
خوبی قابل بررسی است. حمید هامون و محمود ملکی هر دو  شود و به طور کلی مسئله هویت مهاجر در این رمان به می

کنند.  هایی دست و پنجه نرم می ها و اضطراب د و در این حین با دلهرهشون یابی می به نوعی درگیر هویت
 ). 29:1358پل سارتر، »(دارد که بشر یعنی دلهره. اگزیستانسیالیسم نیز با صراحت اعالم می«
 . استفاده نمادین از دریا4 
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تأثیر بگذارد. اما این بدین  سابقه ادبیات بیشتر از سینما است و معمول قضیه این است که هنر کهن بر روي هنر جدید

هایی  معنا نیست که ادبیات هیچ تأثیري بر سینما نداشته است. استفاده از عناصر مختلف به شکل نمادین از جمله تکنیک
رمان و داستان ـ به کار رفت و سپس وارد سینما شد. سکانس آغازین فیلم هامون که در واقع ـ است که ابتدا در ادبیات 

دریا نماد «افتد و این یک استفاده نمادین از دریاست، زیرا  دهد در کنار دریا اتفاق می مون را نشان میخواب حمید ها
جا و  بندي فیلم نیز با دریا است. هامون دلزده از همه ). از طرف دیگر پایان302: 1392پاینده، »(ضمیر ناخود آگاه است

 دهد. آید و او را نجات می ه علی عابدینی به سراغش میسپارد و در همین دریاست ک کس خود را به دریا می همه
تواند هرگونه آلودگی را از بین ببرد مقدس  کنندگی دارد و می دریا و به طور کلی آب به این علت که فضیلت تزکیه      

و نیاز با  ، محمود جایگاه پنهانی نماز و راز»در خرابات مغان«). در رمان 220: 1387است و نماد پاکی است(مدرسی، 
دهد و همچنین عظمت و وسعتش  دهد، گویی که تقدس آب آرامش خاصی به انسان می خدا را در کنار دریا قرا می

یادآور عظمت حضرت حق است. در پایان رمان هم راه نجات از دریا است و محمود ملکی سوار بر قایقی از آن 
      کند.    شود و از مشکالتش رهایی پیدا می سرزمین دور می

 . پرداختن به درونیات5
وجود بحران و کشمکش از جمله مواردي است که باید در یک اثر دیداري و نوشتاري وجود داشته باشد تا مخاطب را 

). اما آنچه که در هامون قابل 279: 1385(قره شیخلو و وفایی،» هاست سینماي مهرجویی سینماي بحران«جذب کند. 
هاي ناسازگار در  شود بحران در ذهنیت است. بحرانی که حاصل پدیده ز آن دیده نمیتوجه است و در کارهاي قبل ا

ها کشمکش آدمی بر ضد خود  کشمکش هم انواعی دارد که یکی از آن«ها نیست. موقعیت فردي که قادر به تنظیم آن
در تجسم بخشیدن به  آدمی با خودش استوار است توانایی نویسنده را مبارزةاست، در این نوع کشمکش که بر اساس 

 ). 194: 1388(مکی، » دهد یک کاوش درونی در معرض آزمایش قرار می
بیند، سؤالی که در ذهن دارد، تردیدها و  هایی که می حمید هامون درگیر همین نوع کشمکش است؛ کابوس      

خود در رمان  و در خاطریش همه و همه گواه این نوع کشمکش است. بحران ذهنیت و کشمکش فرد بر ضد  پریشان
شود کار در کازینو را براي امرار معاش انتخاب کند،  شود. وقتی که مجبور می پردازي محمود ملکی نیز دیده می شخصیت

افتد و محمود را مجبور به  سپتامبر اتفاق می 11جایی که با ایمان و اعتقاداتش سازگار نیست و همچنین وقتی که حادثۀ 
 کنند.  ها نمود پیدا می کند این کشمکش تقیه می

 . زاویه دید 6
کند تا مخاطب از طریق آن به قصه بنگرد. زاویه دید معموال  زاویه دید به معناي منظرگاهی است که نویسنده انتخاب می

کند. اما در  داند و براي مخاطب بازگو می بیند و می سوم شخص است؛ یعنی همان داناي کل که از بیرون همه چیز را می
شویم. زمانی که راوي اول شخص باشد کار براي نویسنده کمی مشکل  از آثار با زاویه دید اول شخص مواجه می برخی

چرا که این نوع روایت عالوه بر به وجود آوردن احساس نزدیکی و صمیمیت «برد،  شود اما خواننده لذت بیشتري می می
شنو،  (حق» کند پنداري بیشتر می ها همذات خواننده با آن تواند به اموري ملموس اشاره کند تا جایی که در مخاطب می

ها اول شخص گذشته به شکل منقول است.  تواند به چند شکل ظهور کند که یکی از آن ). راوي اول شخص می9: 1391
ر مهرجویی د«داریوش مهرجویی هم در فیلم هامون و هم در رمان در خرابات مغان از این زاویه دید بهره برده است. 

اعتنا نشان دهد و هامون را به تضادهاي درونی  هامون سعی داشته است که خود را به روند داستان و پیشرفت آن بی
). به نظر نگارنده در رمان هم دقیقاً همین تکنیک به کار 93: 1369(حیدري، » شخصیت و عرصه افکارش تنها بگذارد

شود. مخاطب با  ز دید خود محمود ملکی براي مخاطب بازگو میافتد ا رفته است. تمام اتفاقاتی که در طول رمان می
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شود و همه چیز را با درك و احساس خود قهرمان  می  هایی که پشت سر گذاشته است همراه محمود و فراز و نشیب
ام و  پولی گیر کرده من معموالً هروقت حال و روزم خرابه و تو قعر ناامنی و بی« کند.آغاز رمان چنین است:  لمس می

 )    1: 1391(مهرجویی،» پردازم. هام می کنه به نوشتن داستان بدبختی مالل و افسردگی حتی تو خواب ولم نمی
 ها . تکنیک سورئالیست7

ها در پی نگارش اعماق ضمیر  سورئالیست«هاي ادبی است که در قرن بیستم به وجود آمد.  سورئالیسم یکی از مکتب
ها نگارش خود به  کنند که یکی از آن تند و براي این کار چندین وسیلۀ عملی پیشنهاد میپنهان آدمی و یافتن واقعیت هس

خود است؛ یعنی نویسنده پس از آن که ذهن خود را در حال نیمه هوشیاري و رؤیا مانند داد، عنان فکر را به دست قلم 
ین مکتب مثل بقیه مکاتب ادبی اصولی ) ا368:1366(سید حسینی، » سپارد تا به هرکجا که میلش کشید جوالن کند. می

کننده و خط فکري سورئالیسم عنصر خواب و رؤیا و تخیل و  از عوامل تعیین«ها رؤیا است. در واقع  دارد که یکی از آن
هاي فروید و ارزشی که براي رؤیا و  دهند، از این جهت اندیشه ها به این موارد می اهمیتی است که سورئالیست

اول فیلم  صحنۀ). 15تا14: 1385(حیدري، » دهد قایل بود بنیان اصلی این مکتب را تشکیل می هاي انسانی خواب
هاي پیرامون هامون  افتد و در آن شخصیت شود. خوابی که در کنار دریا اتفاق می با خواب حمید هامون آغاز می» هامون«

شود آن جا که  رو میتر روبه ا کابوسی تلخهاست. در جاي دیگر هامون ب آن شوند که حقیقت درونی به شکلی ظاهر می
گردد که در حال مثله  شود، سپس با جسد خود مواجه می بیند و به سردابی وارد می آگهی مرگ خود را به روي طبق می

حمید هامون شخصیتی دوگانه دارد، بخشی از «توان گفت  شدن توسط چند نفر با لباس پزشکی است. به طور کلی می
 ). 12: 1387زاده،  (هاشم» کند و بخش دیگرش در تخیالت می یقت زندگیوجود او در حق

هاي هامون و به طور کلی ضمیر ناخودآگاه اوست که  ها و هراس ها همگی به نوعی نمایش درونیات و اضطراب این      
ن اثر است. در رمان کند که همگی نشانی از رویکرد ضدرئالیستی یا سورئالیستی ای در کابوسش تبلوري نمادین پیدا می

هم همین رؤیاها اما نه به شکل کابوس و آزاردهنده بلکه به طریقی لذت بخش وجود دارد. در جایی از رمان محمود 
شود و از آن به  زند و زمانی که در حالتی بین خواب و بیداري دچار احواالتی عجیب می ملکی از کودکی خود حرف می

رو پشت بوم خونه دراز کشیده   یه شب که ده یازده سالم بود، تابستون،«گردد:  میبعد توجهش نسبت به خداوند بیشتر 
طور خیره شده بودم به این آسمون... خالصه تو خط این فکرها بودم که یهو دیدم دارم کم  برد و همین بودم و خوابم نمی

م که واقعاً دیگه نیستم... فکر کردم خب شدم خأل و بعد دید شدم هیچ... می شدم... یا می شم... داشتم آب می و کمتر می
ها رو، ولی خودم  ها و ستاره دیدم... آسمون کشیدم... می این همون مرگه... من االن مردم ولی االن زنده بودم... نفس می

کردم ذرات وجودم همه جا رو فرا گرفته... و در همین حال دو حس بسیار  نبودم... پخش و پال شده بودم و حس می
میرم و وحشت از مرگ و نیستی و دیگري یه حس قوي شعف و شادي و کیفوري  م داشتم، یکی اینکه دارم میقوي ه

)، و در جایی دیگر از یک 58و  59: 1391(مهرجویی،» شو هم تجربه نکرده بودم. که تا اون وقت تو عمرم حتی ي ذره
اون شب خواب دیدم که از دست کسی « آورد که تا به حال تجربه نکرده است:  خلسه شیرین سخن به میان می

هاي ریز ودرشت و از روي رودي پر پیچ و خم از انوار پر  گریزم بلکه شب است و من بر فراز شهري پر از چراغ نمی
ها در پروازم... و بعد یکهو اوج گرفتم و از ابرها عبور  ها و بزرگراه تأللو، عین گردنبند مروارید درخشان، و ساختمون

هاي حریرمانند و مات و  محوطۀ پر نور باالتر رسیدم که انگار مملو از هیاکل و اشباح همه پوشیده در پوشش کردم و به
بخش و  هاي مهربان و شیرین... انگار به اقلیم از ما بهتران پا گذاشته بودم... هرچه بود بسیار لذت محو و نورانی و با قیافه

رفتم و  و وجود خود نبرده بودم... جریان ادامه داشت و من همچنان میگوارا بود و من تا حال چنین کیفی از هستی 
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اندام که از دور صداي زنگی بلند و بعد چند پچ پچ و صداي باز و بسته  رویان پوشیده و خوش سریدم میان این پري می

 ). 153و154:1391(مهرجویی،» شدن دري و لخ لخ دمپایی و اینا که من آرام آرام از اون دیار ملکوتی فرود اومدم
دهد نیروي مافوق طبیعی  هایی از فضاي سورئال می افتد و به رمان رگه یک اتفاق دیگر که براي محمود ملکی می      

تواند چیزهایی را قبل از اتفاق افتادن حدس  شود و می است که محمود در قسمتی از زندگی خود از آن برخوردار می
 گونه باشد تا سورئال.  بیشتر ساختن فضایی عرفانبزند. البته شاید منظور مهرجویی 
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دانیم. این  شخصیتی به نام علی عابدینی حضور دارد که جز همین نام چیز دیگري از آن نمی» هامون«در فیلم       

نوعی مراد کند که علی عابدینی به  شود. مخاطب در همین حد آگاهی پیدا می شخصیت چندان پرورانده و معرفی نمی
آورد اما  زند و در تصور خود می هاي مختلف او را صدا می هامون است و باید عارف مسلک هم باشد. هامون در زمان

آورد چهره و سن و سال عابدینی  می هایی که هامون، علی عابدینی را به تصور در در تمام زمان«کند.  کمکی دریافت نمی
). در پایان جایی 135: 1369(کاشانی حنایی، » کند این شخصیت را روشن می اي یکسان است که این قضیه نقش اسطوره

شتابد  سپارد عابدینی  با قایقی کوچک به کمکش می کند و خود را به دریا می که دیگر حمید هامون به خودکشی فکر می
البته نه کامالً شبیه به شود. در رمان در خرابات مغان هم چنین شخصیتی کم و بیش وجود دارد،  و نجات دهنده او می

شود.  اش در زندگی محمود پیدا می است،  ناگهان سرو کله» اف بی آي«چه که گفته شد. زنی ایرانی که مأمور  آن
گیرد اما درنهایت گوشی تلفن همراهی را به صورت پنهانی در اختیار  شخصیت پردازي خاصی در مورد او صورت نمی

 کند.   شود و نجات پیدا می ان گوشی موفق به تماس با دوستش میدهد که از طریق هم محمود قرار می
 

 نتیجه گیري
نویسی، نویسندة  داریوش مهرجویی کارگردان مطرح و صاحب سبک ایرانی است که عالوه بر ساخت فیلم و فیلمنامه

است. با بررسی هر » هامون«هاي زیبا و پرطرفدار کارنامۀ مهرجویی فیلم  نیز است. یکی از فیلم» در خرابات مغان«رمان 
زمانی طوالنی بین دو اثر قابل تأمل است. توجه به ایمان، انتخاب  دو اثر به نقاط مشترکی رسیدیم که با توجه به فاصلۀ

زاویه دید اول شخص، استفاده نمادین از دریا، حضور یک ناجی ناشناس، توجه به درونیات شخص، استفاده از خواب و 
 رؤیا و نزدیکی به مکتب سورئالیسم و... . 

شده باشد. در  هاي حساب افتد که شخصی داراي خط فکري مشخص و دغدغه به نظر نگارنده این اتفاق زمانی می      
تواند  شود، حال این اثر می کند در آثارش متبلور می چه در ذهن نویسنده ایجاد خلجان می آن همۀاین زمان است که 

رمان. این همان چیزي است که یک صاحب اثر را صاحب تصویري باشد مثل یک فیلم و یا نوشتاري باشد مثل یک 
ها  آورد که مخاطب بدون آگاهی از پدیدآورنده اثر با دیدن آن نشانه هایی در اثر به وجود می کند. نشانه سبک نیز می

تر از صاحب  ساز بودن بسیار مهم تواند صاحب اثر را به درستی حدس بزند. بدیهی است که صاحب سبک و جریان می
 زند. هنر ماندگاري حرف اول را می عرصۀثر بودن است، زیرا در ا
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