
 

 

 

 مدرنیسم ادبی در رمان ملکوت های طلوع بررسی بارقه

 

  *فاطمه جعفری کمانگر

 ** مجتبی دماوندی

 چکیده

ن سرآغازی توا را می 02ی  به کناری نهیم دهه است شده نوشته 02ی  که در دهه اگر بوف کور صادق هدایت را

لکوت بهرام صادقی همراه است. داستانی رمان م انتشارمدرن فارسی دانست. آغاز این دهه با  های رمان تولد برای

اگرچه آثار صادقی بیشتر  آمد. میکشور به حساب  داستان نویسی ساختارهاینویدی برای تحول  در زمان خودکه 

 ی خود برخوردار از بسیاری به عنوان آثار روانشناسانه قابل بحثند اما این اثر جدای از مضمون روانشناسانه

ی نیز است و در بررسی سیر مدرنیسم در تاریخ ادبی کشورمان نقش قابل توجهی را به های مدرن نویسندگ ویژگی

نقاط قوت و ضعف  و تحلیل رمان مدرن در این اثر های ترین شاخصه مهمبررسی  بهوهش این پژ عهده دارد.

والت شخصیت حهای نویسندگی مدرن نظیر: ت ترین تکنیک مهمپردازد و  میها  نویسنده در به کارگیری این شاخصه

مورد این اثر  دررا  و... مکان زبان داستانی، نمادگرایی، زمان، ذهن گرایی، نوع روایت، ی دید، پردازی، زاویه

های مدرن فارسی  ی رمان ق صد در صد این رمان را به مقولهدهد. شاید در بررسی نهایی نتوان تعل بررسی قرار می

های  ن، آن را به عنوان مطلعی بر رمانهای مدرن نویسندگی در این رما فهلت کرد اما وجود تعداد زیادی از مؤاثبا

 سازد. مدرن فارسی مطرح می
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 مقدمه-1

ولی رمان  ،آثار زیادی به جای نمانده است اگرچه از او .در نجف آباد اصفهان است 3131بهرام صادقی متولد 

نویسندگان نوگرا و خالق ایران  یکی از نخستین ی وی  را در زمرهمنتشر کرد  3102در سال ش که آن را ملکوت

هی خاص که به مبحث ساختار و معنای اثر داشت نوع جدیدی از داستان نویسی را به مطرح کرد. صادقی با توج

 داستانی با مضمون روانشناسانه و ساختاری رو به تحول و نوگرایی. د.ایرانی معرفی کرهای  خوانندگان داستان

هایش  هگیرد، در قص می در یک موضوع انسانی و اجتماعی شکلها  نگرش وی که بر مبنای سنجش تناقض 

شود، بیش  می وراج قصه ردیفهای  که توسط آدمای  طوالنی شود. جمالت می به طنزی ظریف و معما وار تبدیل

( و همین 331: 3131دهد. )سپانلو،  می را در پرتو وضعیت اجتماعی نشانها  آنی  از هر چیز روانشناسی پیچیده

. مطرح می سازد  روانشناسانهی یها داستان ه عنوانبرا آثارش ،بیمار و نژندهای  توجه خاص او به روان انسان

روانی هستند و با توجه به تحوالت  های  و گرفتاریها  بیمار که گرفتار انواع عقدههای  شخصیت صادقی با انتخاب

برای طلوع ای  مقدمه وروانی ی  کند که آغازی برای قصه می رمان ملکوت خود را پایه ریزی داستان نویسی،

 است.فارسی درن مهای  رمان

 تحقیق:های  پرسش-2       

 آیا رمان ملکوت رمانی مدرن است؟

 شود؟ می رمان مدرن در این اثر یافتهای  چه تعداد از مولفه

 تحقیق:ی  پیشینه-3

پردازند کمتر  اثر مهم میی رمان ملکوت کتاب مستقل چندانی نگاشته نشده است و مقاالتی نیز که به این  درباره

صد سال  (،3133)غیاثی،اجتماعی سیاسی ی قصه ،تأویل ملکوت آثاری چون .اند داشته ر را مد نظرساختار اث

محتوا یا تنها  و... (3130میرصادقی،)های نام آور معاصر ایران داستان نویس(، 3131میرعابدینی،) داستان نویسی

ن اثر مورد کند و کاو مدرنیسم ادبی را در ای د،ان توجه داشتهساختار به اگر هم  اند یا را در این اثر مد نظر قرار داده

 اند. ای نداشته مدرنیسم ادبی در کشورمان اشارهاند و به جایگاه تاریخی این اثر در شکل گیری  قرار نداده

 مبانی نظری تحقیق:-4  

اول و هولناک جنگ جهانی های  حاصل تجربهها  با به وجود آمدن تحوالت بالفصل مدرنیته، که بسیاری از آن

جایگاهی برای عواطف و احساسات ها  جدیدی در جامعه حکمفرما شدند که بسیاری از آنهای  دوم بودند، ارزش

کنار افکندن رمانتیسم شد که عنصر عاطفه و احساس، اصلی  منجر بهها  گذاشتند. این ارزش باقی نمیها  انسان

طلبید که  می یگاهی ویژه برای انعکاس باورهای خودآمد. روی کار آمدن دنیای مدرن، جا می اساسی در آن به شمار



 

 

 

گرایی  هایزنبرگ و نسبیت انیشتین، قطعی رمانتیسم و رئالیسم سنتی، قادر به این بازتاب نبود. اصل عدم قطعیت

رمان رخت  رمانتیسم و رئالیسم را زیر سوال برد؛ بنابراین اصل علت و معلول و پیرنگ کامل و قطعی ازهای  رمان

ماند که  جای تردیدی باقی نمین عصر زاده شد. محتوایی و ساختاری به همیهای  رمان مدرن با شباهتو  بر بست

شبه که یک با مضامین تکراری را هایی  نرما ،فضای فکری و فرهنگی جدید ایجادو  ت، تحول ذهنیاحول جوامعت

شود و بشر از  می به باد تمسخر گرفته قرن نوزدهم بوروکراسیدر قرن بیستم . تابد بر نمیشود  دور انداختنی می

به سمت رمان  ادبیات و به تبع آن ند در پی این تحوالت،ک می خویش شانه خالیی  دهنتمامی عوامل محدود کن

 .م بر داردگارایش ذاتی خود که نو گرایی است گ

به نحوی بر رمان  ادبی بزرگی نظیر رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم هر یکهای  در طول قرن نوزدهم جنبش

وع ادبی پیچیده نیستند قادر به گسترش این نها  آمد که دیگر این مکتب می تأثیر گذاشتند. اما در قرن بیستم به نظر

خودش را به نحو ی  برخی از نویسندگان بزرگ این قرن، نشان داد که رمان توجه تحلیل گرایانههای  رمان چرا که

ساختار رمان و نقش و های  به کارگیری شگردی  نابراین وسواس دربارهبارزی به خودش معطوف کرده است. ب

یشترین توجه خود را به دقیق شد. بدین مفهوم که رمان ب تر نگار آن، بیشتر و ماهیتش به نحو چشم گیری شاعرانه

تا  ( البته سیر این تحول ساختاری در رمان10-11: 3131بافت و شکل ظاهری خود معطوف کرد. )فلچر،  بودن

سینما و ز پیشرفت علم روان شناسی و پیدایش ار أثتمدر فضایی که حدود زیادی به خودی خود انجام شد؛ زیرا 

 .دکن می تغییر رود و روال منطقی داستان می داستان گویی به سمت نوگرایی پیشی  است، شیوهبوده ماشینی شدن 

کند و هدف اصلی آن به کار  می ه شعر نزدیکرمان را هر چه بیشتر ب ،داستانهای  شخصیت تاذهنیه ورود ب

ی  گاهی تا میانه ،و رئالیسم ویکتوریا عصرهای  رمان برخالف مدرن،های  . در رمانشود می انداختن تخیل خواننده

در و  بیشتر وارد عمل شود آید تا تخیل خواننده هر چه  به میان نمی قهرمانان وصال و جنسیتداستان سخنی از 

 .شود که هر کاری را طبق دستور از پیش تعیین شده انجام دهدنسان تبدیل به موجودی ماشینی ان ،عصر ماشین

 ( 1 :3131بیات، )

ی  به استناد مفهوم دگرگون شده ،ادبیات داستانی مدرن»:   Malcom Bradburyمالکوم برادبریی  به گفته

این مفهوم مبتنی بر  .یا روابط انسانی نیست یبه معنای دگرگونی اجتماع نماید و صرفاً می مدرن ،خود از زندگی

به اعتقاد وی رمان  (133 :3131برادبری، ) .«شود می زیبایی شناختی تجربهی  درک زندگی است آنگاه که به شیوه

واقعیت  جدا شده تا  تر  قدیمیهای  این نوع رمان از نمود .دانست تر قدیمهای  کمل رمانمتوان  مدرن را نمی

 131 همان:) .را «ها و جداییها  فصلی از شکست» .به نمایش بگذارد تغییر یافته روابط  با  را رنجزیی از عصر مد
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رمان مدرن، مربوط به طرز بیان و ساختارند و اگر سخن از محتواست سخنی بسیار کلی های  بیشترین مؤلفه

جتماع و اقتصاد وسیاست، سخن است. رمان مدرن رمانی نیست که در آن حتماً از مدرنیته، و روند مدرن شدن ا

رانده شود و بر موضوعی خاص تأکید شود؛ البته تعدادی از مفاهیم، همچون شهرنشینی، تنهایی، توجه به زنان و.. 

دیوید دیچز نیز دشواری انسان بودن  گیرند؛ می مدرن مورد تأکید قرارهای  از مفاهیم غالبی هستند که در اکثر رمان

 اما رمان مدرن، با این مفاهیم نیست که شناخته (302: 3110)دیچز، ؛داند می مدرنی ها را موضوع اغلب رمان

بررسی است ساختار اثر و توجه به کلیات روانشناختی ی  شود؛ بلکه آنچه در رمان مدرن بیشتر شایسته می

 هاست.   انسان

یی از ها ویژگی رار دهیم بایدداستانی مدرن را مورد بررسی قهای  لفهترین مؤ مهماگر بخواهیم به طور اخص، 

معمولی، تأکید بر زمان ادواری و حسی، های  تأکید بر ذهنیت و روان انسان، نشان دادن واقعیت از نگاه انسان قیبل

تأکید بر عنصر ساختار و فرم، پی رنگ به ظاهر گسیخته اما در نهایت دقیق و اندیشیده، پایان گشوده مانده، 

 . یا سوم شخص محدود و... را مد نظر داشته باشیم صانتخاب زوایای دید اول شخ

متعدد در های  غیبت نویسنده از صحنه، برتری زمان حال بر گذشته، گسستنظیر هایی  ویژگی ،غیر از این

غیر قطعی، پیچیده و چند وجهی های  مبهم و پایانهای  ، آغازاجزاءی  تسلسل وقایع، انسجام و هماهنگی در همه

ها، اهمیت یافتن زمان و مکان، محوریت یافتن  قعیت، تأویل پذیری، نفوذ به اعماق واقعیتبودن شخصیت و وا

پایبندی به منطق استعاره پردازی، اهمیت مدلول،  ش به جای گزارش، غنای اندیشگانی،زبان، جایگزینی نمای

دیدگاه، پای بندی به دید در فواصل فصول، تعدد منظر و های  ، مخاطب محوری، ژرفا نگری، تعویض زاویهروایی

البته واضح است برای این که  (11-13: 3131)شیری،توان به موارد باال افزود.  می نوع ادبی و... را نیزهای  محدوده

د؛ بلکه صرفاً برخورداری از باشها  مؤلفه اینی  رمانی مدرن به حساب بیاید نیازی نیست برخوردار از همه

 .سازد می رمان مدرنی  بررسی در محدودهی  یک رمان را شایستها، ه ترین این مؤلفه ترین و مهم عمده

 بحث و بررسی: -5

شود، در کشور ما نخست دامن شعر را  می ، با شعار نو کردن هرآنچه کهنه و فرسوده خواندهجنبش مدرنیسم

ا آزمودن ب ،پی این تحوالت برخی از نویسندگانگرفت و دیری نپایید که رمان را نیز درگیر خود کرد. در 

ملکوت بهرام . رایج رمان نویسی کشورمان زدندهای  پشت پا به ساختارها و فرم جدید نویسندگیهای  روش

های  تفاوت آشکاری با رمان ،نه تنها از نظر درونمایه و موضوعاست که هایی  نخستین رمانی  صادقی از جمله

به مدرن فارسی های  ترین رمان پیشگامی  در زمره ،پیشینهای  پیش از خود دارد بلکه با ساختاری متفاوت از رمان

  مدرن داستان نویسی که در این اثر قابل بحثند پرداخته خواهد شد.های  ترین ویژگی ر اینجا به مهم. دآید می شمار



 

 

 

 شخصیت پردازی در رمان ملکوت: 5-1

زی و قهرمان پردازی اساسی شخصیت پردازی در رمان مدرن، روی گرداندن از تیپ ساهای  یکی از ویژگی

بی نقص، همه فن حریف و قهرمان به معنای هایی  مدرن برخالف آثار پیشین، دارای شخصیتهای  است. داستان

. هستند معمولیهای  انسانهای  کاستیو ها  ، با تمام عیبموجوداتیمدرن  های داستانهای  واقعی نیستند. شخصیت

معمولی هستند، های  از انسان تر  ظر روحی و عقلی ضعیفکه از نهایی  حتی گاه انسانها  در این رمان

همواره مملو از ها  کالسیک و به خصوص حماسههای  دهند. داستان می را تشکیل اصلی داستانهای  شخصیت

اند، یا زیباییشان خاص بوده یا رفتارهایشان خاص بوده  داشته معمولیهای  قهرمانانی بوده که نیرویی فراتر از انسان

ها  مدرن دیگر خبر از این قهرمان سازیهای  اند. حال آن که در داستان قدرتی خارق العاده برخوردار بودهاز و یا 

 و جدال داستان نیز اکثراً جدال ذهنی است مدرن، ورود به ذهنیات افراد است،ی  کار نویسنده از آنجا کهنیست و 

روانپریش، های  د. مانند انساننبرای گفتن داشته باش که بیشتر حرفی استذهنیاتی نویسنده بیشتر در صدد انعکاس 

آیند چه رسد به  حل مشکالت خود نیز بر نمیی  پارانویایی و گاه با مشاعری از دست داده که حتی از عهده

 مشکالت دیگران. 

. از دیدگاه است« ضد قهرمان»از دیگر ویژگی های شخصیت پردازی در رمان مدرن خلق شخصیت هایی 

های  مردم است و همچنین از نظر نمودهای ظاهری ویژگیی  که مورد قبول عامهای  یارهای اخالقیعرف و مع

قهرمانانه، ضد قهرمان شخصیتی است فاقد هرگونه اهمیت اجتماعی. زیرا او موجودی است که هیچ یک از 

قبول نیستند. اما اصوالً  زند که از نظر اجتماعی قابل می خصوصیات قهرمانان را دارا نیست و حتی دست به اعمالی

ظاهری اوست؛ های  شخصیت ضد قهرمان، دارای دو بعد است. آنچه او را تبدیل به یک ضد قهرمان کرده ویژگی

خصوصی و های  خصوصی و ناپیدا نیز هست. این جنبههای  اما باید در نظر داشت که این شخصیت واجد جنبه

واقعیات دنیای رمان بصیرت یابد و درنتیجه ضد قهرمان را از منظر ی  شود که خواننده درباره می ناپیدا زمانی آشکار

 نه تنها نمودهای ظاهری آن مورد قضاوت قرار دهد. آنگاه ارزیابیش دگرگون وتر  معیارهای اخالقی واقع بینانه

 کند. می شود؛ به طوری که ضد قهرمان را انسانی مقید به اخالق، واجد اهمیت و قهرمان صفت محسوب می

علنی که ی  توان گفت: شخصیت در رمان مدرن، دارای دو وجه است. جنبه می (بر این اساس03: 3131)هانیول، 

شود که  می خصوصی که زمانی آشکاری  رمان کامالً آشکار است و جنبهی  اولیههای  در حقایق ارائه شده در بخش

                                                                                                                                                              (01آورده باشد. )همان: و موقعیت شخصیت بینش واالتری به دستها  خواننده نسبت به ویژگی

غیر عادی تقسیم کرد. اما  هایی معمولی و انسانهای  انسانی  توان به دو دسته می را در رمان ملکوتها  شخصیت

های  از ویژگینمایند، هیچ کدام  تر  می گنجند و چه آنها که غیر واقعی می معمولیهای  انسانی  چه آنها که در رده



 

 

 

داستان، منشی جوان، مرد چاق، مرد ناشناس، ساقی و شکو های  قهرمان گونه برخوردار نیستند. از میان شخصیت

عادی. آقای مودت نیز اگر چه حلول های  انسانهای  و خوشبختیها  بدبختی ها، ضعف معمولیند با تمامهایی  انسان

های  عادی دور کرده است اما از تمامی ویژگیهای  معمولی انسانهای  جن به درون بدنش، اندکی او را از ویژگی

اگر چه از  گنجند می دیگر که دکتر حاتم و م.ل. در آن ردهی  معمولی برخوردار است. دستههای  انسان

نیست. ها  غیر طبیعی بودنشان دلیلی بر وجود صفات قهرمانانه در آن اما برخوردارند تر  عملکردهایی غیر طبیعی

ها، انجام کارهای خارق العاده شان  پیشامدرن و حماسههای  همچون قهرمانان داستان هیچ کدام از این دو شخصیت

روان رنجورند که برای عملکردهایشان باید به دنبال دلیل هایی  برای خدمت به دیگران نیست. بلکه هر دو انسان

زمین است و هیچ های  گیرد و تمام سعیش بر فاسد کردن انسان می آرامها  روانی بود. چه او که تنها با کشتن انسان

دن تک تک سازد و چه آن دیگری که با قطعه قطعه کر او را خوشنود نمیها  چیز مانند پوسیدن و نابود شدن انسان

رمان « ضد قهرمان»  یابد. اما از بین این دو شخصیت، م.ل. دارای ویژگی می اعضای بدن خود به آرامش دست

مدرن است. زیرا اگر چه در شمای کلی، او را فردی وحشی که قاتل پسرش است و همچون دیوانگان مازوخیستی 

شماریم که  می احساسات درونی او، او را فردی بی گناهی  بینیم، اما با مطالعه می پردازد می به تکه تکه کردن خود

خودش نبوده است و تنها دیوی در درون او، او را به انجام این کارها واداشته است. ی  تمام آنچه انجام داده به اراده

تقام اگر چه پسرش را کشته، اما عاشقانه او را دوست دارد و حتی راضی به دفن کردن او نیز نشده است و برای ان

ی  برجستههای  پردازد. این ویژگی دوگانه، یکی از ویژگی می است که به قطعه قطعه کردن بدنشجویی از خود 

 شود. می گفته« ضد قهرمان»مدرن است که به آن های  شخصیت پردازی رمان

مدرن های  شخصیت پردازی رمان ملکوت، که مطابق با شخصیت پردازی در رمانهای  یکی دیگر از ویژگی

رمان مدرن اگرچه ممکن است طرحی از پیش تعیین ی  نویسنده شکل گیری شخصیت در طی داستان است.است، 

اما به طور کلی شخصیت در رمان مدرن، درست مانند زندگی فردی در حال  داستان خود داشته باشدشده برای 

شخصیت  .آینده است سوی ات حال خود بهتعریف از خویش، انکار پیشین خویش و اثببه دست آوردن  شوند و

 به دست تعریف قاطعی از شخصیتگیرد و تنها تا انتهای داستان  می حوادث شکلی  هلّپ هلّپدر داستان مدرن در 

از ای  ندارند و همیشه با حالهای  رمان مدرن، شخصیت ساخته پرداختههای  آدم (12 :3131مندنی پور، ) .آید می

و حتی گاه تبدیل به چندین دهند  می تغییر شکلها  شخصیتدر طی داستان،  به طوری که ابهامات ذهنی مواجهند؛

داستان مدرن، شخصیت پردازی ی  توان گفت نویسنده می این گونه است که (313 :3103گلشیری، ) .شوند می آدم

استان را پردازد تا بعد با خیال راحت د داستانی نمیهای  کند و در همان گام اول به تفسیر و توضیح شخصیت نمی

در روند حوادث است؛ نیکی و ها  ارایه دهد؛ بلکه داستان نو تحول شخصیت است؛ بیان نیکی و پستی شخصیت



 

 

 

حوادث ی القوه وجود دارد و در طافراد بشر به طور بی  که خاص وجود برزخی انسان است و در همهای  پستی

 (131: 3131د. )مندنی پور، شو می آشکار

پردازد تا پس از آن با  نمیها  سنتی در ابتدا به توصیف شخصیتهای  روال داستان صادقی در این رمان بر 

کند و  می را بر خواننده آشکارها  خیال راحت به بازگویی داستان بپردازد. بلکه آهسته آهسته ویژگی شخصیت

در اختیار  راها  دهد؛ دورنمایی از زندگی شخصیت می به دستها  توصیفاتی از چهره و حاالت روحی شخصیت

 در طی داستان بر خواننده آشکار دانسته شودها  الزم است از شخصیت را دهد و در نهایت آنچه می خواننده قرار

و  فصل پنجم درمثالً شکو، نوکر م.ل. تقریباً در تمام داستان حاضر است و سخن از وفاداری اوست اما  کند. می

شود، آن هم نه توسط راوی  می در اختیار خواننده قرار داده مختصری از زندگیش صفحه از رمان، 32پس از گذر 

با یکدیگر و در حالی که م.ل. قصد دارد شکو را به دکتر حاتم ها  دانای کل بلکه در حین گفتگوی خود شخصیت

 معرفی کند: 

ی کرد، و کس می رگه بود که در قصر پدرم کاردنیا آمده است. مادرش یک کنیز دوما به ی  او در خانه»

« وقت هم زبان ما را یاد نگرفت... زد و هیچ می دانست از کجا آمده است. به زبان عجیبی حرف نمی

 (33: 3133)صادقی،

 دید در رمان ملکوت:ی  نوع روایت و زاویه  5-2

همه چیز دان ای  راویی  از سیطره های مدرن این است که این نوع داستان ها های اساسی داستان از ویژگی

دید از سوم شخص دانای کل به اول شخص یا سوم شخص محدود به ذهن ی  و روایت و زاویه خارج شدند

 شخصیت در آمد.

انواع زوایای دید از  دانای کل به کلی از دست نرفته است اماراوی ی  هنوز سیطرهاگرچه  ر داستان ملکوت،د

و راوی دید سوم شخص ی  زاویهان، فصل اول و فصل پایانی رم؛ شده است روایت ماجرا استفاده مدرن نیز برای

یابد و و جریان روایت را یکی از  می تغییراول شخص به  دیدی  و سوم زاویهفصل دوم  .استاز نوع دانای کل 

 ،راوی است اما سوم شخصدید ی  زاویهگرچه فصل چهارم . گیرد می به عهدهم.ل.  رمان یعنیهای  شخصیت

یابد با این تفاوت که  می ل. است. در فصل پنجم نیز همین روند ادامهیعنی م.همان شخصیت قبلی محدود به ذهن 

 شود.  می رمانهای  ترین شخصیت و دکتر حاتم، یعنی دو تن از اصلیمحدود به ذهن م.ل.  ،راوی دانای کل

از سوم شخص محدود به ذهن   که در آن است های فارسی نخستین رمانی  در زمرهبه یقین رمان ملکوت 

 د و آنچه در ذهنشادث بیرونی نیست بلکه بیشتر به خوفاده شده است و اول شخص نیز راوی حوشخصیت است



 

 

 

 اگرچه این نوع روایت در رمان ملکوت با روایات دانای کل نیز آمیخته است اما در زمان خود پردازد. می گذرد می

 .به شمار می آیدو حرکت از سمت روایات پیشا مدرن به مدرن   نوآوری بزرگی در روایت داستانی

 ذهن گرایی در رمان ملکوت:های  به کارگیری تکنیک 5-3

داستان با های  رمان مدرن، ذهن گرایی و درگیری شخصیتهای  ترین شاخصه دانیم یکی از مهم می چنانکه

ه افکند. وی ذهنیتی اندو می است که همواره ذهنیاتش بر آثارش سایهای  دنیای درون خویش است. صادقی نویسنده

زده، مرگ آلود و هیچ گرا یا نیهیلیستی دارد و عناصر ماوراء الطبیعی وهمی، در تکوین آثارش نقش ساختاری 

قابل بحث است این است که  سی این اثرکه در بررای  ( اما نکته001: 3130مهمی را به عهده دارند. )میرصادقی، 

پیشامدرن های  وده است؟ آنچه رمان مدرن را از رمانآیا این ذهنیت گرایی در تکنیک داستان نویسی او نیز موثر ب

گرایی در داستان است وگرنه انعکاس دنیای درون، زیاد یا کم، همواره  سازد، چگونگی انعکاس این ذهن می منفک

مدرن ذهن گرایی را های  برخی از شاخصهدر رمان ملکوت شاید بتوان  داده است. می را تشکیلها  بخشی از رمان

از هایی  رمان ذهن گرا یا سیالن ذهن را در خود ندارد. اگر چه بخشهای  رمان، بسیاری از تکنیکاین  یافت، اما

مدرن های  درونی رمانهای  گی تک گوییاز ویژها  رمان، به شکل تک گویی روایت شده است اما این تک گویی

توان نوع ابتدایی  می را ها  که آن اند نویسی مرتب شده روزانه یا اعترافهای  برخوردار نیستند و به شکل یادداشت

 محسوببتدایی فن نوشتار انعکاس ذهن نوشتار درون گرای مدرن به شمار آورد که به عنوان نوع ساده و ا

 شوند. می

راوی قهرمان برخوردارند. ی  دید درونی به شیوهی  دوم و سوم از زاویههای  شش فصل این رمان، فصل از بین

نوشتار ذهنی، این دو بخش بیشترین اهمیت را برای بررسی دارند. البته فصل سوم های  یژگیبنابراین در بررسی و

شوند، هر  می و چهارم نیز از آنجا که سوم شخص محدود به ذهن یک نفر هستند از انواع روایت مدرن محسوب

 آیند.  میبه حساب نها  این نوع رمانی  انعکاس ذهن هرگز در رستههای  چند در به کارگیری تکنیک

راوی در فصل چهارم رمان ملکوت، با این که محدود به ذهن دکتر حاتم است اما چندان به درون او رسوخ 

دفعاتی نیز که به آشکار کردن نیست. در معدود ها  ندارد و چندان در پی بر مال کردن محتویات درونی شخصیت

 پیوندد: میبه وقوع  «احساس کرد»و  «یداندیش»پردازد این برمال کردن با عبارت  ها می شخصیت ذهنیت

که مثل بنایی کهنه در مقابل  احساس کردسرانجام چیزی او را شکست داده و روحش را در هم شکسته بود. »

 (11: 3133)صادقی، .« ..ریزد می مهیب و غیر منتظره فروای  زلزله

درونی ی  درونی م.ل. و گاه اندیشههای  شهدر فصل پنجم نیز جریان بر همین منوال است، منتها این بار، گاه اندی

 بندد: می کاغذ نقشی  دکتر حاتم است که  بر همان روال فصل چهارم، بر صفحه



 

 

 

اولین ها  که تزریق این آمپول کرد می با خود فکرروبرو به خود خیره شد: هیوالیی خسته! ی  م.ل. در آینه»

 (33-31)همان:«  اش قدم بگذارد... رستاخیز است و پس از آن باید به دنیای تازهی  مرحله

شکو، شکو تو باید زنده بمانی تا تشنج و احتضار ارباب محبوبت را در میان صحرای : »در دل گفتدکتر حاتم »

 (13)همان:« دور و دراز ببینی و آنگاه ندانی چه باید کرد... ی  بی آب و علف و در وسط جاده

در این فصل ترتیب داده، انعکاس محتویات ذهنی ها  شخصیتای ه دیگری که نویسنده برای بیان اندیشه روش

حدیث نفس یا حرف زدن با خود، آن  است: (Soliloquy)حدیث نفس یا خودگوییی  با صدای بلند و به شیوه

است که شخصیت، افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده از نیات و مقاصد او با خبر شود. تا بدین 

م اطالعاتی راجع به شخصیت به خواننده بدهد، هم به پیشبرد عمل داستانی کمک شود و هم خصوصیات وسیله ه

ی الیزابت رواج بسیار داشت  ( این روش در تئاتر دوره130: 3113روانی او بر خواننده آشکار شود.) میر صادقی،

به زبان می آورد تا بدین وسیله و در آن، بازیگر در صحنه با خود سخن می گفت و افکار و احساسات خود را 

شنونده را از نیات و مقاصد خود با خبر کند. بعدها این امر در داستان نویسی نیز تجلی پیدا کرد و بدین وسیله 

ها،  های داستان و با بیان افکار و احساسات شخصیت نویسنده، با دادن اطالعاتی راجع به شخصیت یا شخصیت

 (111: 3131عهده گرفت.)میر صادقی،انی به نقش مهمی در پیشبرد عمل داست

دکتر حاتم در را بست و کاغذ را پاره کرد و به »عبارت است از: ای از حدیث نفس در داستان ملکوت  نمونه     

هایش را باال زد و به خشونت گفت:حاال یک بار دیگر باید  آستیندکی ایستاد و اندیشید، آنگاه سوی ساقی رفت ان

کند و نه  می شنوی؟ این خود دکتر حاتم است که تو را خفه می و این بار دیگر خودم هستم، تو را خفه کنم،

از ( 13-11)همان: «خواهد روح تو را در نارنجستان به خاک بسپارد و نه آن که به ملکوت برساند... می شیطان! و

 است.آنجا که در این صحنه ساقی مرده است دکتر حاتم در واقع مشغول گفتگو با خود 

کند. اما یادآوری گذشته  می تک گویی استفادههای  نیز از یکی از روشها  شخصیتی  صادقی برای بیان گذشته

مدرن بر مبنای تداعی معانی و سیالن ذهن نیست بلکه به صورت های  در این بخش از داستان، بر روال داستان

ساقی! این » :است (Dramatic monologue)شکل تک گویی نمایشیبه  گفتگوی راوی با یک مخاطب  و

کردی. پس گوش کن: همان است که گفتم، این  می کنی؟ آه خوب بود یک لحظه فکر می تویی که مرا متهم

ی من شدی و عشق من آواره  که به پدر و مادرت داده ای. تو بودی که دیوانههایی  رفتار تو است و عذابی  کفاره

و پدر و مادرت را ترک کردی و به من پیوستی. آن روزها یک کولی عاشق ات کرده بود، از خانه و کاشانه بریدی 

 (31)همان:...« طردت کردندها  بودی، از نفرینشان نترسیدی و آن

توان از  نمی و سوم رمان ملکوت را نیز ذهن گرایی و درون گرایی و انعکاس محتویات درون، در فصل دوم 

مدرن آن منعکس شده هن گرایی با تک گویی از نوع پیشالکه این ذنوع تک گویی درونی یا سیالن ذهن دانست؛ ب



 

 

 

در این دو بخش اگر چه راوی از درونی ترین  اعتراف نامه نویسی است. روزانه یاهای  است و آن همان یادداشت

هایش دارای نظم منطقی نوشتار شخصی است که در حال  احساسات و عواطف خود سخن گفته است اما گفته

ذهن؛ بنابراین اگر بخواهیم آن را در رده بندی روایات ی  نه سیالن آزادانه ،االت درونی خود استانعکاس احو

های  برای آغاز داستانای  مقدمهگیرد که  می روایات درون گرای پیشامدرن قراری  ذهنی ذکر کنیم این بخش در رده

عالوه بر آنچه بر او گذشته است احساسات  روزانه، فردهای  د. مسلماً در یادداشتآی می به شمار ذهن گرای مدرن

آورد. اما این بر زبان راندن و بازنویسی احساسات و عواطف شخصی با  می و عواطف شخصی خود را نیز بر زبان

: روز دهم» :دارد متفاوت است بر سرریز ناخودآگاه احساسات درونی تأکید الت در رمان مدرن کهانعکاس این مقو

و نزدیک بود ام  روز صبح باز خواندم. معلوم بود که در التهاب و اضطرابی خاص آنرا نوشتهیادداشت دیروز را ام

پاره اش کنم یا بسوزانمش. بعد بر این خیاالت بچگانه خندیدم. راستی چرا؟ مگر قصد من جمله پردازی است و 

دارد که ای  ته است، چه فایدهاز همه چیز سر رفام  را برای کسی بخوانم؟ دیگر حوصلهها  یا امیدوارم این نوشته

 ( 03-01)همان: « سیاهم را به روی کاغذ بیاورم؟...های  بنشینم و گذشته

 راوی است، نوعیی  روزانههای  روز سیزدهم از یادداشتفصل پیشین و ی  اما فصل سوم که در واقع ادامه 

کند و روان  می اشتباهات زندگیش اشارهدر آن به بزرگترین  ، نه نویسنده،راویالبته که  اعتراف نامه نویسی است

که راوی با  ،روانیهای  حاالت بیمارگونه و عارضه ی این از جمله .سازد می خود را بر خواننده آشکاری  بیمارگونه

 اشاره شده است، عبارتند از:ها  کند و در این دو بخش به آن می آن دست و پنجه نرم

 دربیمار گونه و غیر طبیعی به مای  عالقه-1

را بیابند که ای  کنند که مکان امن و آسوده می نتوانند جایگاه خود را در جامعه تبیین کنند تمایل پیداها  وقتی آدم

مرد »کند که  می آغوش مادر است. کاظم امیری این مسأله را در کشور ما اینگونه بررسی ،این مکان امن و آسوده

بهنجار با زن ی  شده و از آن متاثر است، ناتوان است که یک رابطه ایرانی که با دیسکورس ]گفتمان[ مدرنیته روبرو

 است که فروید در توصیف آنای  و این همان پدیده«  است "کودک سرشتی"شروع کند؛ و به همین جهت گرفتار

خود بزرگ بینی است و به تحقیر دیگران و کناره گیری از ی  گوید: کسی که کودک سرشت است دچار عقده می

او ی  کند اقداماتی بزرگتر از حد معمول انجام دهد و البته این اقدامات نیز راضی کننده می پردازد و سعی میها  آن

نخواهد بود؛ بنابراین دوباره مالل به سراغ او خواهد آمد و او که به دنبال جای امنی برای مرهم نهادن بر زخم 

 (313: 3131بیند. )شیری،  می یش است چاره را در آغوش امن مادرخو

توان در واکاوی روان م.ل. مشاهده کرد. به سبب همین عالقه نیز است که راوی  می این موارد را به سادگی

پدرم ثروت و قصر و امالک خود را برایم باقی گذاشته و » انگارد: می عالقه به پدر را در مقابل عشق مادرش هیچ



 

 

 

داشتم و زیاد هم ندیده بودمش، اما  روزی خود را در شکارگاه کشته بود. من ناراحت نشدم، چون دوستش نمی

م را برای همیشه از مادرم... وقتی او را از دست دادم پانزده سال داشتم و همانوقت بود که دانستم در واقع خود

 (02)همان:« ام... از او دوست نداشته تر  تا کنون هیچ کس را بیشتر و واقعی ام... ادهدست د

تنها  ه مادر و خاطرات اوست و باور داردآورد عشق ب می و آنچه همواره حس نوستالوژیکش او را به خود

که مادرم را از پشت  آورم می آن روز را به یاد» تواند مانع از آزاد شدن دیو گناه در درونش شود: می اوست که

نیست و مرا تنها خواهد گذاشت و ای  دانستم که او سرانجام خواهد مرد و گریزی و چاره می ...دیدم  میای  پنجره

ی  همهی  داشتم. او مایه می دوستها  و آبها  این مقدر است و بر خود گریستم، زیرا مادرم را زیادتر از ستاره

 خواست و من می شد و اژدهای گناه در ظلمت جانم از خواب بر می من آزادمن بود و با رفتنش دیو های  خوبی

 (11)ر.ک. همان  (10-11)همان: « دانستم. می را نیکها  دانستم این می

 گیرد:  می که  تنها با کشتن دیگران آرامای  حس سادیسمی-2

  کند: می فاینگونه وص ود،ش می و بی گاه و به خصوص با یاد مرگ در درونش زنده راوی این حس را که گاه

در انگشتانم له شد، دستم از تیغ خار آتش ای  ناگهان مادرم از قفا صدایم زد و در همین وقت بود که غنچه»

و برای اولین بار، برای اولین بار بود که خودم را در کشاکش کابوسی عجیب « می سوزد!»گرفت و من فریاد زدم: 

نگاهم را کدر کرد و مثل اینکه کمی از زمین بلند شدم، سرم گیج رفت ی  هاحساس کردم: همه چیز زرد شد و پرد

این چیزها چند ثانیه بیشتر طول نکشید، باز بر زمین قرار  ی  در سراسر بدنم لول خورد؛ همهای  و گرمای کشنده

دامنش گرفتم و هر چیز به سرعت رنگ حقیقی خود را باز یافت؛ من به صدای مادرم برگشتم و خودم را در 

 (13)همان: « انداختم و او خون دستم را با دستمالی پاک کرد.

پر طنین را در درونم شنیدم که به نام صدایم زد و فرمانم داد که ی  آورم که باز هم آن صدای خفه می و به یاد»

یشه به یادگار را جاویدان کنی که دیگر بازشان نخواهی یافت و این رقتها را منجمد سازی که همها  باید این لحظه

  (11)همان: « داشته باشی... و من گوش به فرمان بودم و او گفت: باید بسوزانی، بسوزانی و رنج بدهی و بکشی.

مانست، در همان آالچیق قشنگی که  میای  گل سرخ که اکنون به مجسمهی  ومن عاقبت شکو را زیر یک بوته»

 اتاق پسرم به بیرونهای  م و بی جانی که از پشت پنجرهزنم برای فرزندمان ساخته بود، گیر آوردم. نور مبه

نیرومند خونینم به زانو در آمد و نگاه التماس آمیزش های  کرد. شکو در دست می تراوید آالچیق را نیمه روشن می

را تا اعماق جان سیاهم فرو برد و سرش را چند  بار به حالت استرحام و امتناع تکان داد و اشک گرمش بر دستم 

)ر.ک. همان (03)همان: «درشت نقش بست.ای  ها، مثل لکه کید و زبان داغ و قرمز و خون چکانش، بر روی برفچ

 (01و 11 ،13



 

 

 

 :حس مازوخیستی -1

خودش ی  ارادهکه کردن تمام اعضای بدنش به که منجر به تکه ت چنان در وجود راوی رخنه کرده این حس

 نها یک دست برایش باقی مانده است:تنیز سپرده و هم اکنون  غ جراهانبارها برای این امر خود را به تی ؛شده است

 (10)همان:« نویسم. می با تنها دستم، دست راستم،»

را با خود به ها  در را بستند و شکو کمکم کرد تا تکیه بدهم. آنروز هنوز دست چپ و پای راست و گوش»

گفت: م.ل.، م.ل.، شما مرا له  می آوردم که شکو می زیرا به یاداز امروز بودم،  تر  بردم و البد بسیار سنگین می همراه

 (11)همان: « کردید. 

 حس فرزند کشی: -4

)همان: « بود که وسواسی مهیب روحم را در هم فشرد: باید پسرم را بکشم.ها  در یکی از همین بعد از ظهر»

01) 

هایش بیفتد. لبخند تحقیر آمیزی  در چشمرفتم و با فشار دست چانه اش را به باال بردم که چشمم  تر  پیش»

با هم تالقی نکرد. آنوقت دشنه را در ای  بی گناهش را از هم گشود. اما نگاهمان حتی لحظههای  برای یک ثانیه لب

و به «آخ پدر چرا مرا واگذاشتی؟...»قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم. خون از سوراخی مورب فواره زد. او گفت: 

هایش را بریدم. قالی  دیگری به پشتش زدم و آنگاه گوشی  ب سیاهش پریشان شد. من ضربهزمین افتاد و قل

نشیند، و  آنگاه رویش نشستم، مثل قصابی که روی قربانیش می«... آخ پدر جان...»نمناک و لزج شد و او باز گفت: 

 (01)همان: ...« دسته را زیر گلویش گذاشتم و از سر تفنن اندکی فشار دادم 

 ویژگی زبانی رمان  ملکوت: 5-4

حدتی  شاعرانه برخوردار است  زبان از شدت و ،در داستان مدرن در بسیاری از مواردلیون ایدل معتقد است:

 ترین از آنجا که یکی از مهم .شود می کند و با آن به نحوی متعادل ترکیب می و منطق شعر در کنار منطق نثر حرکت

همراه و همگام با اندیشه و ادراک و ها  ذهنی است و این انگارههای  ش انگارهمدرن، آفرینی  نویسندههای  دغدغه

زند که توانایی  می شود و دست به ابداع زبانی می روان است، رفته رفته نویسنده تبدیل به شاعری سمبولیست

 یس گذشتهنمایش چگونگی ذهن را داشته باشد. بنابراین داستان، آن تسلسل، انسجام یا نظمی را که قصه نو

گیرد. در این حالت با  می دهد و در عوض حالت شعر قصه را فرا می خود ببخشد از دستی  کوشید بر قصه می

آن را طغیان ناگهانی احساس  (Wordsworth)شویم. چیزی که ووردزورث   می فوران درون ذهن هنرمند مواجه

 ( 310-310آید. )ایدل:  می نامید که در آرامش خاطر به دست می سرشار



 

 

 

نیویورک هرالد تریبون به چاپ ی  در سنجش کتاب روزنامه 3101که در سال ای  ویرجینیا ولف در مقاله      

های  ویژگیو نثر باید دارای بسیاری از قصه به ناچار باید دارای اساس شاعرانه باشد ی  رساند اذعان داشت: آینده

قدری از اعتالی »به میان افکنده بود؛ به معنی این که قصه شعر و نثر را ی  شعر شود. خانم ولف پیشنهاد مصالحه

 (333-331)همان: « شعر، ولی بسیاری از طبیعت معمول نثر را در بر بگیرد.

های  چنانکه پیش از این نیز ذکر شد داستان ملکوت داستانی به تمامه مدرن نیست اما بسیاری از ویژگی

حرکت به سمت شعرگونگی رمان ها  خود دارد یکی از این ویژگی ساختاری مدرن را به صورت بسیار ابتدایی در

دهد یا  می که متن را به سمت دشوار فهمی سوقای  از آشنایی زدایی در رمان ملکوت ویژگی شعر گونه البتهاست 

از موسیقی محسوسی برخوردار نیست؛ بلکه از نثری توراتی برخوردار است که عنصر احساس در آن به خوبی 

شده است. از بین فصول این کتاب، فصل چهارم که گفتگوی دکتر حاتم با زنش است بیشتر از سایر فصول متبلور 

این کتاب از این ویژگی برخوردار است. به خصوص انتخاب نام ساقی برای همسر دکتر حاتم که در این فصل 

ه است؛ به طوری که با اندکی دکتر حاتم مشغول سخن گفتن عاشقانه با اوست بر این لحن شاعرانه بیشتر افزود

 شود: می غناییرهای آهنگین آن تبدیل به شعهای  تغییر در سبک نوشتار، برخی قسم

 ساقی! »

 ساقی

 آخر تو نقش آرزوهای منی

 اندازد میام  زیباییت به گریه

 و در جوار آن ناگهان خودم را

 کنم می پاک و معصوم احساس 

 اما از این زیبایی من چه سهمی دارم؟

 و چه سهمی داشته ام 

 همه و هیچ!

 با آنکه روبرویم خوابیدی

 فرسنگها از من فاصله داری

 آرزوهایتی  درست به اندازه

 و همان بهشت خدا

 دوردست و دیر یابی



 

 

 

 شنوم... می و من فقط بویت را

 (30)همان:« و صدای شیرینت را...

ه بر فصل چهارم در فصول دوم و سوم نیز، دیگر رمان نیز گسترده است و عالوهای  البته این ویژگی در بخش

 بی شباهت به شعر سپید نیست:ها  این لحن شاعرانه زیاد به کارگرفته شده است و حتی برخی از بخش

 آن روز خواهد آمد! »

 آن روز مقدس

 که فراموشی و شادی

 همچون عسل غلیظ

 در کام انسان غمزده 

 آب شود

 و باد راحت

 سر سبز و خرمهای  بر بوستان

 ...بوزد 

 و من

 بودمای  ماهیان مردهی  مصب همه

 که از محیط مسموم و تف زده

 شدند می به سویم سرازیر

 هایشان و پولک

 درخشید می از برقی سیاه 

 دیدم می و

 دیدم می به چشم خود

 آورد می که نهال دیگری از اعماق جانم سر بر

 کشد می و پر

 را در منها  و گناه

 در نبات ای  مثل شیره 

 آورد می به حرکت در



 

 

 

 زمانی  مثل یادی بر سینه

 (10)همان: « کند می جاوید و مخلد

 نماد گرایی: 5-5   

 مدرن نیز تجلیهای  ما برای نیل به کلیتی نمادپردازانه در شعر، در برخی از رمانی  اشتیاق دوره و زمانه

بندد و زبان دیگر  می اندک از رمان رخت بریابد. بنابراین رئالیسمی که همواره جزیی از رمان بوده است اندک  می

 (01: 3131شود. )فلچر،  می شود؛ بلکه همان چیزی است که دیده برای دیدن چیزی دیگر قلمداد نمیای  وسیله

داللت صریح نیست  هنرهدف  :دادند و معتقد بودند می نشانها  تأکید بر استعاره را با استفاده از سمبلها  تسمدرنی

  (021 :3133چایلدز، ) .نشان دادها  پس  ظواهر را با سمبول تر  نی است و باید واقعیت عالیبلکه داللت ضم

در تحلیل به اعتقاد چایلدز:  ست.نادی برخوردار از نمادگرایی اساطیر توان ملکوت را می تانکلیت داس

زندگی مدرن قلمداد ای ه اسطوره پردازی راهی برای گریز از تاریخ و اجتناب از مواجهه با واقعیت ،مدرنیسم

اما برای خود  ،دانستند می کننده گیجو  آن را بیگانه ،چیزی که نویسندگان غرقه در تعلیمات کالسیک .شود می

بخشی که  هدایتیعنی خلق روایات  ؛ران پراکندگی جهان مدرن بودجب ،گیری اسطورهبه کارغرض از ها  تسمدرنی

مدرنی های  (در رمان033 :همان) .ه با مدرنیته تطابق دارد معنی دار کردی کعریساجتماعی  بتوان آن را با تعبیرات

 تاریخی گرههای  شود، نویسنده سرنوشت قهرمانان اثر را به بن مایه می در آنها مشاهدهای  که گرایش اسطوره

سازی برای دهد. این شگرد، نوعی همانند  می امروز را به شکلی نمادین با گذشته ارتباط های  زند و آگاهی می

قومی است تا بدین ترتیب همخوانی شرایطی که ی  داستان باحافظههای  برقراری تقارن بین رویدادها و آدم

 ( 3201-12، 1: ج3131با وضع امروز به نمایش در آید. )میرعابدینی،  اند درگیر آن بودهای  اسطورههای  تیپ

ی  به طور بسیار نمادین بن مایه سامی و توراتیر اطیاسبرخوردار است و ای  داستان ملکوت از کلیتی اسطوره

 . برخی از منتقدان، این داستان را تمثیلی از شیطان و خدا در قالب دکتر حاتم و م.ل.دهند می اثر را تشکیل

 دانند. می

، را کشته، با «آدم»دکتر حاتم نماد شیطان است، عنین و ضد بشر و م.ل. خدایی است مثله شده و فرزند خود، 

را ها  سازند تا بشر را به بازی بگیرند و زندگی و نیازهای جسمی آن می ن تصور که باالخره خدا و شیطان با همای

شود و از  می مثل خوردن و نوشیدن تحقیر کنند. در طی داستان نیز همواره نیازهای عادی زندگی به مسخره گرفته

ن جحاتم نیز در رمز شکنی پیغام  ( خود دکتر010-1: 3130رود.)میرصادقی،  می ابتذال و بیهودگی و دلهره سخن

نوشته است شما بی جهت با من مبارزه کردید »نامد:  می به طور بسیار اسرار آمیز خود را شیطان ،بدن آقای مودت



 

 

 

آید. اگر حرفی دارید با  می و مرا از مأموریتم باز داشتید. همین امشب خود شیطان، رییس مستقیم من، به سراغتان

 (  03: 3133)صادقی، « زنید و اگر هم توانستید به جنگش بروید.او ب

 تواند ما را بر صحه گذاشتن بر این نماد هدایت کند: می نیز در داستان «ملکوت»ی  تأکید بر واژه

خواهد از اسباب  می شدم که دلشای  اید. مثل بچه شما آقای دکتر، مرا مسحور کرده -)منشی جوان(  »

پر زرق و برق خودش برای کسی که از او خوشش آمده حرف بزند. اما باور کنید آقای دکتر قشنگ و های  بازی

 پرستم...  می از زندگی است. او راای  زنم برای من پاره

 عشق شما را شاعر کرده است. اسمش چیست؟  –)دکتر حاتم( 

 (03)همان: «...« ملکوت»-)منشی جوان( 

ام  مختصر و مفید طبابتم تنها سرمایهی  و تنها به این حدود آمدم. اثاثیهآن روزها هم گمنام  –)دکتر حاتم( »  

 داشتم به خاک سپرده بودم. اسمش... می بود. تاره آخرین زن جوان و زیبایم را که بیشتر از دیگران دوستش

 چه بود؟–)منشی جوان( 

همیشه و همه جا همان  این تصادف است ملکوت بود. او مسموم شده بود. آن روز هم مثل–)دکتر حاتم( 

کرد...یا... بگذارید مثل شما شاعر بشوم: در درون من بود، زیرا او همسفر نامریی  می دوگانگی سخت جان همراهیم

 (01)همان: « و وفادار من است. همه وقت در درون من...

تمام عشق به آن، آن را پرستند اما دکتر حاتم با  می نظیر منشی جوان آن را عاشقانههایی  که انساناین ملکوت  

را می توان نمادی از ملکوت آسمان ها دانست چیزی که انسان با فریب شیطان آن را از دست  نابود کرده است

 . کند آغاز میها  و جنگش را با انسان از آنجا رانده می شود، خود شیطان با نافرمانی نهد و می

و به زمین افکنده ها  ه شدن شیطان از ملکوت آسمانکه راندانی خود بین زمین و آسمان ،دکتر حاتم سرگرد

دانم آسمان را قبول کنم یا  ولی درد من این است، نمی»کند:  می آورد، بدین گونه توصیف می شدن او را به خاطر

هرکدام برایم جاذبه بخصوصی دارند. من ها  زمین را، ملکوت کدام یک را؟ این جا دیگر کامالً تصادف است، آن

کنم که خدا دیگر شورش را  می خورم و گاهی فکر می آهنی میان این دو قطب نیرومند و متضاد چرخ مثل خرده

 (01-00)همان: « درآورده است.

 مرگ و نیستی پایانی  با پیروزی شیطان و غلبهنیز داستان  گزیند و  می اما دکتر حاتم در نهایت زمین را بر

 پذیرد. می

 زمان در رمان ملکوت:  5-6



 

 

 

شود سروکار  میسنجیده ها  از یک سو با زمان عینی که با دقایق و ثانیهها  ، شخصیتمدرنهای  در داستان      

؛ تقابل این دو نوع زمان در متفاوت از زمان عینی دارد ای  که عمق و گستره با زمان ذهنی دیگر دارند و از سوی

سنجد. ولی ذهن، گاه یک  می را با نظمی مداوممدرن ذهنی، اهمیتی کلیدی دارد. ساعت، گذشت زمان های  داستان

. برگسون زمان را به (32: 3131نمایاند و یک روز را به طول یک ساعت. )بیات،  می ساعت را به درازی یک روز

داند و معتقد  می کند. وی تقسیم زمان با ساعت را قراردادی کامالً بشری می زمان ساعتی و زمان درونی تقسیم

شود. وی  و دقایق تبیین نمیها  حسب ثانیهتغییر، پذیر برهای  عبارت است از انبوهی از تجربهاست: واقعیت که 

برگسون معتقد است: آنچه (01 :3131شوارتس، ) نامد.  می (Duration« )زمان پرکشش»یا « دیرند»زمان واقعی را 

بی حس ای  را محدود به مادهاست زیرا اگر بخواهیم بر حسب حرکت ساعت بیندیشیم خود « دیرند»اهمیت دارد 

مدرن دیگر روزی از روزهای گذشته های  زمان در داستانبنابراین  (133: 3ج ،3113مایر، آنتر) و بی روح کرده ایم.

پیشامدرن است های  زمانی در رمان مدرن کامال متفاوت با رمانی  یابد. گستره می نیست که تا حال ادامه

دهند و به غور و  می ری برشی عمقی از زمان را در اختیار مخاطب قرامدرن به جای برشی سطحهای  داستان

  یازند. می در همان مدت زمان کوتاه دست یذهن بررسی عمیق

 صبح همان روز است.ی  یازده شب چهارشنبه تا سپیده ن جاری استبر بستر آملکوت مدت زمانی که داستان  

شود و با  می افتد، از حلول جن به بدن آقای مودت آغاز می انرمهای  اتفاقاتی که در این زمان محدود، برشخصیت

شود  که باعث مییابد. آنچه  می که به آنها تزریق شده بود پایانهایی  از چیستی آمپولها  آگاه شدن شخصیت

با ها  یا از گفتگوهای شخصیت ،شود  آگاهها  خواننده در البالی داستان از دور نمای زندگی برخی از شخصیت

اشاره به  در داستان از تأکید بر زمان گردشی وها. البته  شود یا از ورق زدن دفتر خاطرات آن می یگر استنتاجیکد

زمانی ی  و تنها از یک شاخصهمدرن است خبری نیست های  در داستان دیگر زمانهای  زمان حسی که از شاخصه

 ق از زمان.  رمان مدرن استفاده شده است که عبارت است از برش کوتاه ولی عمی

 مکان در رمان ملکوت:  5-7

شود با معیارهای  مکان  می که در بستر آن حادثای  مکان در این رمان با وجود بسیاری از اتفاقات غیر طبیعی

 رئالیستی قابل تطبیق نیست. وجود باغی که در آن جن وجود دارد و از آنجا به بدن آقای مودت رخنههای  در رمان

جن را از بدن آقای ای  او در آن مکان که با لوله تر  ر آمیز  دکتر حاتم و عملکردهای اسرار آمیزکند، مطب اسرا می

ها، پر از ماه و  کشد. اتاق اسرار آمیزی که م.ل. در آن خوابیده است، اتاقی که سقفش را با آینه می مودت بیرون

ن که گویی هر یک از بطن دیگری سر و دیوارهایش از تداخل و ترکیب هزاران رنگ گوناگو اند ستاره کرده

شود تشکیل  می ضخیم ملون که به جهان خارج بازهای  بیضی شکل با شیشههای  برآورده اند، متموجند و از دریچه



 

 

 

کند و آن را به  می رئالیستی دورهای  فضای داستان را از منطق داستانها  (  این11: 3133شده است. )صادقی، 

سازد.میر عابدینی معتقد است در داستان ملکوت، تحلیل درون با خاطرات و  یم فضای سوررئالیستی نزدیک

،  3: ج3131سازد و گاه بوف کوری. )میرعابدینی،  می آمیزد و فضا را گاه توراتی می رویاهای سوررئالیستی در

111) 

مدرن های  مکان در رمانهای  ویژگی دیگری که بر فضای رمان ملکوت حاکم است و قابل انطباق با ویژگی

معتقد است: کاری هنری است که حد داشته باشد و محدودیتی را بپذیرد، ی  گلشیر است، محدودیت مکانی است.

حتی گاه قالبی تنگ را. برای دست یافتن به این مهم حتی نویسندگان کالسیک نیز محدودیت مکان و زمان را در 

، ، در رمان کالسیک است. )گلشیریاز این نوع مکانای  ونهگرفتند. پانسیون مادام ووکر در بابا گوریو، نم می نظر

تواند جهان را به عنوان کلی واحد از آغاز تا  می کانت تنها قادر مطلق، وجودی است کهی  ( به گفته013: 3132

ز کل پروراند که بر کل، وحدت نظر بیندازد یا تصویری ا می انجام بنگرد. اما خیال انسان همواره این آرزو را در سر

را بپذیرد. به ها  خیال، بعضی از محدودیتی  را مشاهده کند. اما این تصویر فقط زمانی قابل رویت است که قوه

 (33-30: 3111.)میور،بینیم می این دلیل است که ما محدودیت زمان، مکان و ... را در رمان

بندد. به خصوص  می رن رخت برمکان، توصیفات دقیق مکانی نیز از داستان مدی  عالوه بر محدودیت دامنه 

مکانی که داستان بر بستر آن ی  محدوده ،ان ملکوتدر رم توصیفاتی که توأم با ایجاد توقف در عمل داستانی باشد.

باغی است که محل اجتماع دوستان است و نارنجستانی است که در آن مطب دکتر حاتم، اتاق همسر جاری است 

م. ل. ، ی  آید مانند: خانه می سخن به میانها  ایر فضاهایی که در داستان از آناو و اتاق م. ل. نیز وجود دارد. س

شود و داستان بر بستر آن جاری  می یادها  از آنها  مسیر سفرش به مغرب و... فضاهایی است که در ذهن شخصیت

قرار نمی دهد و  همچنین صادقی از هیچ یک از فضاهای داستان توصیف دقیق و جامعی در اختیار خواننده نیست.

 گذارد. می تخیل خوانندهی  تصور سایر خصوصیات مکانی را به عهده با ثبت گذرای توصیف مکان،

 عدم قطعیت:  5-8

مدرن عدم قطعیت، ابهام، پایان گشوده مانده، و آشکار نشدن قطعی های  بسیار مهم رمانهای  ویژگیدیگر از 

 در پایان داستان است.ها  سرنوشت شخصیت

آمد تنها از طبیعت و بالیای طبیعی بود، در  ها می ت دنیای پیشامدرن که به طبع آن، آنچه بر سر انسانقطعی 

ویرانگر که در ابعادی بس گسترده، های  دنیای مدرن جای خود را به عدم قطعیت داد. رخ دادن انواع و اقسام جنگ

تردید و عدم قطعیت شد. امروزه اگر چه انسان،  ویرانی و تباهی به بار آوردند، یکی از دالیلی بود که باعث این

کنترل کامل بر بالیای طبیعی ندارد اما تا حدود زیادی قادر به پیش بینی و جلوگیری از آنهاست و طبیعت تا حدود 



 

 

 

های  کند، خود اوست که وضعیت می زیادی در مهار انسان قرار گرفته است؛ اما آنچه انسان را امروزه تهدید

امروز جای خود را به اضطراب و تشکیک ی  آورد. داستان امروز نیز همچون جامعه می پذیری را به باربینی نا پیش

 استدارای نظم و هماهنگی خاصی  ،سنتیهای  زیر ساخت داستان( 01-12، 0: ج3131دهد.)پاینده،  می وجودی

در آغاز با مقدمه چینی روبه رو  اصوالً ،ها این نوع داستان برخورد با در .زدسا می که تقریباً تمام روایات را همگون

رسیم و پس از این که  ها می کشمکش شود و به پیچیدگی و پرداخت می داستانی آغازهای  پس کشمکشس ؛هستیم

 ،اما در رمان مدرن. شود می آغازها  و بازگشایی کشمکش فرودداستانی به نقطه اوج خود رسید ی  ها کشمکش

 پایان باز و عدم قطعیت معنا کنار نفعاین نظم  داستانی و روایی به  .نیستای  عیم فردی و جمظخبری از چنین ن

مبهمی از ی  و متن به صورت مجموعهشود  می نفیفهم پذیری اثر  ،حتی در شکل افراطی روایات مدرن. رود می

 (11 -13 :3130مارتین، ) .اشاره نداردای  یکه به هیچ جهان واقعی و تخیل آید می واژگان در

قصگی و پایان باز و عدم قطعیت را در رمان امواج، از دید یکی از    ویرجینیا ولف گرایش به بی

وجود ندارند پس چه پایانی یا چه هایی  اگر داستان»کند:  می اینگونه بیان« برنارد»این رمان به نام  های  شخصیت

قراردادی های  و پایانها  ها، میان توانند آغاز یم ماهای  داستان»پاسخ این است که « د داشته باشند؟نتوان می آغازی

مدرن باشند که با عطف توجه های  چند چشم اندازی رمانهای  توانند بیشتر شبیه به روایت ها می نداشته باشند. آن

و در واقع این ذهن ماست که با آفرینش « سازند. می ها گسسته، در عین حال وحدت دلخواه را از آنهای  به پاره

شکل   تنها ،اما این شکل از روایت( 011-013: 3132گوید. )لوید،  می به این تالشی و پراکندگی پاسخها  وحدت

بلکه عدم  ؛آید ی مدرن به شمار نمیها داستان برای  یاصلی ا لفهؤافراطی روایات مدرن است و فهم ناپذیری م

عنوان یک مؤلفه برای این نوع داستان ها  جهان پیشامدرن است بههای  دور شدن از قطعیتی  قطعیت که در نتیجه

به ها  رسد، سرنوشت شخصیت مدرن به گره گشایی قطعی نمیهای  بر این اساس پایان داستان آید؛ به حساب می

ی نویسنده نیست؛ بلکه تخیل  بر عهدهداستان با ابهاماتی همراه است که گشودن آن شود و  روشنی آشکار نمی

 مبهم پایان داستان بگشاید.های  هالهه از ری تیز فهم باید گ خواننده

بخش مهمی از داستان سپری باید  شود، می با متنی روبرونخستین بار  مدرنیستی، وقتی خوانندههای  در شیوه

 استانی مدرن راداین عدم قطعیت در ساختار  نام کاراکتر چیست یا اصالً مرد است یا زن؟شود تا خواننده دریابد 

اگر نویسنده بتواند داستان را  :معتقد استWalter scott  .والتر اسکاتمشاهده کرد داستان نیزن در پایا توان می

، موفقیت یا شکست اقتصادی و... آسان هم بیاورد، وحدتی که در پایان ازدواج ، یافتن والدین مرگ، از طریق

تا پایان داستان را هرجور ه مختار است بنابراین از آنجایی که نویسندی است. فنفندی تنها تر آید می داستان به هم



 

 

 

 قابل تردید است.  ساختاری واحد داشته باشد از ابتدا تا انتهاکه دوست دارد بیان کند. این نکته که روایت باید 

 ( 11 :3130مارتین، )

ها  مشوند، نا می از ابهام توصیفای  هاله درها  پیشامدرن برخی از شخصیتهای  خالف رماندر رمان ملکوت، بر

 شود؛ می خوانده« م. ل.»، اصلیهای  یکی از شخصیتدر این اثر، شود.  می ناگفته رهاها  ماند و سرنوشت می مجهول

 گیرد و ریشه در عدم می مدرن پس از کافکا مورد تقلید قرارهای  کافکایی که در بسیاری از داستانای  نام گذاری

ین در داستان از نام منشی جوان، مرد چاق و مرد ناشناس قطعیت و ابهام موجود در ذات مدرنیته دارد. همچن

شود  می داستان، مانند مرد ناشناس کامالً مجهول و ناگفته رهاهای  نقش برخی از شخصیتآید؛  سخنی به میان نمی

دکتر حاتم و م.ل. از انجام جنایاتشان مبهم و توجیه ناشده و یا حداقل غیر  های افرادی چون و اهداف و انگیزه

پایان داستان نیز با این ابهام و عدم قطعیت هم راستا است. پس از انتهای  ماند. می منطبق با منطق انسانی باقی

دکتر های  که آیا به راستی آمپول ماند نیز باقی میها  هنوز این شک بر خواننده و حتی بر خود شخصیت ،داستان

 را به مرز جنونها  آنها  رگ خواهند شد یا ترس از این آمپولبه راستی اسیر مها  اند. آیا آن حاتم زهری کشنده بوده

به راستی تأثیر گذار ها  کشاند؟ آیا دوست چاقشان به راستی مرده است یا از ترس مرگ سکته کرده؟ اگر آمپول می

داستان ابهاماتی است که راز آن، تا پایان ها  باشد سرنوشت ساکنان شهر، م. ل. شکو و... چه خواهد شد. تمام این

ی این داستان را هم  تواند پایان گشوده مانده می گیری تخیل خودشود و خواننده تنها با به کار بر خواننده فاش نمی

 بیاورد.

 

 

 نتیجه گیری 

از نظر تاریخ . دوره ای که می توان آن را  02ی  غاز دههو آ 12ی  رمان ملکوت رمانی است متعلق به پایان دهه

در این دوره که تحوالت مدرنیستی به دانست.  یسمبه مدرن یسمپیشامدرنر از ی گذا ، دورهنکشورما ادبیات معاصر

پس از . خوبی در زمینه ی شعر و داستان کوتاه تجربه شده بود با ملکوت بهرام صادقی رمان را نیز درگیر خود کرد

توان نخستین  م صادقی را میملکوت بهرا ،کشورمان پدید آمددر خلق رمان مدرن  بوف کوراز  ای که بعد وقفه

 ، مقدمه ای برای خلق رمان در بستر این سبک ادبیهایی از طلوع مدرنیسم در خود بارقهبا وجود رمانی دانست که 

های رمان مدرن یعنی  ترین شاخصه مهماز  گر چه رمان ملکوت برخوردار از تعدادیا. آید به شمار مینوآورانه 

های ذهن؛ روانشناسی  با عطف توجه به پارهگرایی عمیق نیست اما   اه با ذهنهمر سیالن ذهن و تک گویی درونی

ها در بستر داستان و بدون توقف ساختن عمل  ودیت زمانی و مکانی؛ توصیف شخصیتجدید؛ توجه به محد



 

 

 

زوایای دید محدود و دوری از شیوه های  داستانی؛ اجتناب از قهرمان سازی و توجه به ضد قهرمان؛ توجه به

؛ عدم قطعیت؛ نمادپردازی قوی؛ زبان شعرگون و... از نخستین داستان هایی است که بسیاری از ألوف روایتم

با این توصیفات اگرچه نمیتوان رمان ملکوت را رمانی کامال مدرن محسوب  .های مدرنیسم را در خود دارد مؤلفه

های پیش از آن وجود دارد می توان  مان و رمانکرد اما با وجود فاصله ای که از نظر محتوایی و تکنیکی بین این ر

های پیشامدرن و مدرن فارسی قلمداد کرد که بیشترین گرایشش به سمت  رابطی بین رمان را به عنوان این اثر

 مدرنیسم است.
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