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  :چكيده
تلفيق با وجه پوياي ادبيات فارسي، ادبيات مدرن ايران، نوع جديدي از ادبيات است كه ابتدا با تأثير از  غرب و در نهايت با 

اگر در رمان كالسيك نويسـنده وقـايع عينـي    .هاي فرمي و محتوايي، راه خود را از رمان كالسيك جدا ساخت ي مؤلفه وسيله به
 ريختگي روابط هاي روايي و با درهم نويس مدرن، با برهم زدن منطق داستان كشيد، رمان زندگي اجتماعي افراد را به تصوير مي

ها براي رسيدن بـه درك واقعـي از خـود و     هرچه تالش شخصيت. رسد علي و معلولي به تعريف جديدي از خود و جهان مي
بهرام صادقي از جملـه  . شود تر مي انگاري نيز در داستان فراگير شود، به همان ميزان صداي عدم قطعيت و نسبي جهان بيشتر مي

راساس عناصر قراردادي، يك روايت صرف نيست بلكه نويسنده سعي نموده است با نويسندگاني است كه در آثار او، داستان، ب
توجه به ترفندهاي روايي رمان مدرن، خواننده را در خلق اثر مشاركت دهد و به اين طريق سهم بسزايي براي تفكر، حـدس و  

هاي فرمي و محتوايي رمان  جه به مولفهبا تو "ملكوت"ي  پژوهش، اثر برگزيده  گمان خواننده در نظر گرفته شده است؛ در اين
هـاي جديـد    طرح، عدم قطعيت، درهم آميـزي واقعيـت و خيـال، شـيوه      عدم انسجام. گيرد مدرن، مورد نقد و بررسي قرار مي

  .باشند هاي مورد بررسي در اين اثر مي پردازي از جمله مؤلفه شهر، عدم تعهد، تغيير در شخصيت روايت، ايجاد ويران
  .ادبيات داستاني، نقد،رمان مدرن، بهرام صادقي :يليدكواژگان 

 :مقدمه
هاي روشنگري و در راسـتاي بـاور بـه قـدرت تـام و بـي نقـص عقـل،          است كه پس از جنبش  مدرنيسم جرياني

زمان قـدرت و عقـل    در واقع، مدرنيسم جمع شدن هم. آمد به وجودها  پيشرفت و رسيدن به آزادي و بريدن از سنت
مدرنيته را امري نه فقط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، بلكـه جريـاني    پردازان هينظراما بسياري از . يگر بوددر كنار يكد

و مسـئوليت  ) سكوالريته(نيويت ، د، باور به قدرت مطلق عقل بشرها سنتبه حاشيه راندن .دانستند فرهنگي مي قاًيعم
صصي شدن كار و وظـايف، كـوچ از روسـتاها بـه     در مقابل تمام پيشامدهاي سرنوشت بشري، تخ »self«پذيري خود

  .هاي جديدي در ادبيات نمودار گردد شد افق ترين اصول و دستاوردهاي مدرنيته بود كه باعث مي شهر و غيره، از مهم
آورد، جهاني دوسويه، متضاد و گاه بي رحمي اسـت كـه در آن منطـق     بستري كه ادبيات مدرن از دل آن سر بر مي

جهـاني قابـل تشـكيك و مملـو از عـدم اطمينـان و عـدم قطعيـت؛ در كنـار          . بلعد ي ديگري را ميماشينيزم هر صدا
گرا كه در برآوردن اولين نيازهاي زندگي خود، همچون برقراري ارتباط با ديگران  زده، ستمديده و پوچ هايي دل انسان

هايي كـه تجسـم    ها بروز كشمكش رزه با آنشود كه در مبا هاي انتزاعي روبرو مي فرد از يك سو با قدرت«.نيز ناتوانند
ي زندگي انسان چنان مبتذل و حقير است كـه هرگونـه    از سوي ديگر واقعيت روزمره. ناپذير است مادي بيابند، امكان

  )1377: 322ي پوينده  گزيده و ترجمه( ».ي ناچسبي، چشم آزار است ي زندگي، همچون وصله ارتقاي به راستي شاعرانه
كـور، از   ي ظهور رسيد اما  بوف زاده به منصه  ادبيات مدرن در ايران با كتاب يكي بود، يكي نبود جمالهرچند كه 

هاي اين نـوع رمـان، بـه دنبـال تعـاريف و       هاي مدرن و با پايبندي به مؤلفه ي رمان هايي است كه به شيوه اولين رمان
  .شناخت جديدي از انسان و ماهيت به وجود آمد

. شـود  هاي رمان مدرن، به نقد و بررسي رمان ملكوت بهرام صادقي، پرداخته مي ا استخراج مؤلفهدر اين پژوهش ب
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شهر، عدم تعهد ادبيـات   پردازي، ايجاد ويران ي شخصيت تغيير در شيوه: توان از هاي رمان مدرن مي ترين مؤلفه از مهم
هاي روايـت،   اقعيت و خيال، تغيير در شيوهي وزيدرهم آمهاي اجتماعي و سياسي، عدم قطعيت در محتوا و  به جريان

  .عدم قطعيت در فرم، عدم انسجام طرح، و عدم دخالت نويسنده در روايت نام برد

  و مشتقات آن »مدرن«سخني در مفهوم 
ايـن كلمـه بـه معنـاي تـازه، نـو، و بـاب روز        . مدرن از قرن هفـدهم وارد منـاظرات روشـنفكري گرديـد     ي واژه

شـود كـه بعـد از     توان گفت كه مـدرن شـامل هـر آن چيـزي مـي      به طور كلي مي )1386:اژه مدرنمعين، ذيل و(.دباش مي
هرچند . كنند دوران مدرن ادبيات را نيز از قرن شانزدهم به بعد حساب مي«. رنسانس در تمدن غربي به وقوع پيوست

گـارد   هـا آوان  خيلي وقـت  »مدرن« ه طور كلي منظور ازب. دبرن كار مي هاي قرن بيستم به كه گاهي براي توصيف نوشته
مدرنيسم نيز از نظر اصطالحي عبارت است از تالش براي بازسازي جهان، بدون توجه  )1382: 22چايلدز( ».بوده است

مدرنيسم عصري پر شتاب است كه شتاب در دگرگوني و تحـوالت تكنولـوژيكي، سـرعت در سـاير     . به قوانين الهي
توان حاصل بيروني و نمـايش عينـي تفكـرات و مبـاني مـدرني دانسـت كـه         مي مدرنيسم را. ها را موجب شد عرصه

و سر انجام، مدرنيته عبارت اسـت از جريـان حـاكم بـر     . تغييرات اساسي خود را از رنسانس به بعد آغاز كرده است
ديني و بـا  هاي  هاي فكري، فرهنگي، علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، كه جدا از آموزه تمدن جديد غرب در زمينه

ي او، و نيز اعتماد به عقل بشري و اصالت دادن بـه فـرد، در صـدد     جانبه محور قرار دادن انسان و تكيه بر آزادي همه
ي نـو كـردن و تغييـر     ها و غيره برآمـده اسـت و بـا انديشـه     ي امور اعم از طبيعت، ماوراء طبيعت، ارزش تحليل همه

هـا را نفـي    شود، مانند ديـن، آداب و رسـوم و سـاير سـنت     ل آن واقع ميچه در مقاب ي حيات انسان، هرآن جانبه همه
ي آن پويـايي   توان در پيش از اين جنبش جستجو كـرد، وجـه مشخصـه    هاي دنياي مدرن را مي اگرچه ريشه«.كند مي
  )1387: 42اليون( ».سابقه، رد يا به حاشيه راندن سنت، و پيامدهاي جهاني آن است بي

داري،  ، فـرد گرايـي، سـرمايه   )گـر و ابـزاري   عقـل محاسـبه  ( انسان مداري، عقل گرايي: ند ازاوصاف مدرنيته عبارت
هاي جديد توليد  آوري جديد ماشيني، روش ها، فن دموكراسي ليبرال، تأكيد بر حقوق افراد بهجاي تأكيد بر تكاليف آن

مدرنيتـه  «. يكديگر و ساير قلمروهـا سابقه در رفاه و مصرف، تفكيك كامل علم، اخالق و هنر از  صنعتي، پيشرفت بي
انجامد، اما نقـادان مخـالف    ها مي ي انسان شود كه به رهايي تدريجي همه شمولي تعريف مي به صورت كوشش جهان

 )27:1382چايلدز( ».اند كار رفته ها به براي بردگي و كنترل انسان صرفاًگويند كه عقل و علم  آن مي

  رمان نو: ادبيات مدرن
توان دانيـل  از ديگر پايه گذاران رمان مي. ، اثر سروانتس پا به عرصه نهاد»دن كيشوت«با  17اروپا در قرن رمان در 

ي مدرن غربي عبارتند ها رماننيتر مهمبرخي از . را نام برد 4و يوهان گوته 3، هنري فيلدينگ2، ساموئل ريچاردسن1دفو
 »خشـم و هيـاهو  «آلبر كـامو؛   »بيگانه«كافكا؛  »مسخ«يمز جويس؛ ج» ساولي«مارسل پروست؛  »زمان از دست رفته«:از

ديگر ميدانيم كه مدرنيسم لفظ دقيقي نيست، بلكه ااره «.ويرجينيا وولف و غيره »به سوي فانوس دريايي«ويليام فاكنر؛ 
. ... له بگيرنـد ي بازنمايي فاص هاي تثبيت شده خواستند از شيوه دارد به تالش افراد مختلف در هنرهاي مختلف كه مي

تم، كاراكتر، روايت، طرح . نويسي ش هاي جديد موجب تجديد نظر در اصول داستان در ادبيات، حرگت به سوي فرم
  )145همان( ».داستان، بازنمايي زمان و مكان، تصوير پردازي و مهم تر از همه، زبان

: پيتر چايلدز در اين خصوص معتقد است.هاي پيشامدرن متفاوت است نثر رمان نو از جهات گوناگوني با نثر رمان
روبايد آن را با همان دقت و توجهي قرائت كنيم كه معموال شعر  نثر مدرنيستي بسيار موجز و فشرده است، و از اين «

                                                            
١-Daniel Defoe 
٢- Samuel Richardson 
٣. Henry Fielding 
٤-Johann Wolfgang von Goethe 
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هاي فلسفي را باز  هاي كميك تئوري شوند، قطعه هاي بغرنج مطرح مي در سور موجز ايده. كنيم يا فلسفه را قرائت مي
هاي ذهني درون رمـان بـه چيزهـايي     هاي حاد و وضعيت گيرد تا موقعيت و كال تالش چنداني صورت نمي تابانند مي

انداز ذهني خودمحورانه، راوي غيـر قابـل    چشم...ها را بازنمايي حالت متعارف تلقي كند ربط پيدا كنند كه خواننده آن
و جوي واقعيت، عدم اطمينان بـه عـالم   ) پرس( اعتماد، تكرار و رجعت روان شناسانه و زباني، وسواس زبان، جست

  )1382: 17چايلدز( »هاي شورانگيز و سودايي و طنز سياه بدون خدا، قيد و بندهاي قرار دادي در برابر محرك
، جمعي از نويسندگان جوان كه در اروپا درس خوانده بودند، گرد هم جمـع شـدند و گـروه ادبـي     1313در سال 

قـي  ت(» سـبعه «گراي دولتـي گـروه   اينان به صورت غيرمستقيم در مقابل ادبيات سنت«. دنوگراي ربعه را تشكيل دادن
جبهـه گرفتـه   ) زاده، حكمت، رشيد ياسمي، قزويني، اقبال آشتياني، نفيسي و ساير پديد آورندگان ادبيات عامه پسـند 

  ).1377: 667ميرعابديني(» بودند
نويس شرق و غرب آشنا شـدند و   نويسان با اسلوب رمان انهاي خالق، بساري از رم ي سي به مدد ترجمه در دهه«

دوره دريافتند كه بايد بيش از پيش، مواد و  نويسندگان اين...اي بهره گرفتند در آثارشان از سبك و ساختار آثار ترجمه
نگـرش  هاي فـرو دسـت جامعـه و بـا      مصالح اثار خود را از بطن و متن زندگي واقعي بجويند، لذا با گرايش به اليه

كوشـيدند تـا تصـويرگر صـادق زنـدگي شـوم شـبانه ي فقـرا و فرودسـتان          ...ناتوراليستي بـه زنـدگي مـردم اعمـاق    
-نويسي غربي را بـه  صادق هدايت كه از نخستين محصالن اعزامي به اروپا بود و فنون داستان )1391: 75روزبه(».باشند

را ) 1311(و سـه قطـره خـون    ) 1309(ن زنده به گور خوبي آموخته بود، در بازگشتش به ايران، آثار ارزشمندي چو
. وجود آمده، بوف كور اثر صادق هدايت بود نويسي مدرن به هاي داستاناولين اثري كه با توجه به ويژگي. منتشر كرد

جيمز جـويس، ويليـام فـالكنر، مارسـل      خصوصاًي آثار نويسندگان مدرن غرب ي دهه چهل، متأثر از ترجمهاز نيمه«
هـاي ملكـوت از بهـرام     رمـان . نويسي با ساختار مدرن در ايران پا گرفت و رو به رشـد نهـاد   پروست و غيره، داستان

: 79روزبـه (» هـا بودنـد  صبور از چوبك و شازده احتجاب از گلشيري، در اين مسير از اسـتوارترين گـام   صادقي، سنگ
1391(.  

اش بـا زبـاني تلـخ و گزنـده بـه      هاي رئاليسـتي  گراي خويش، در دل داستانتلخ و تاريك و پوچ هدايت با ديدگاه
  . پردازدهاي مردم سرزمينش ميافشاي جهل، خرافات، فساد، فحشاء و فرومايگي

. آورد، گسست ديگري در تاريخ و فرهنگ ايـران پديـد مـي   1332مرداد  28، كودتاي 1299پس از كودتاي اسفند 
گر، همراه با ترور فكري از هاي سركوب ايجاد سازمان. كوشد تا هر نوع ارتباط اجتماعي را از بين ببرددتا ميرژيم كو

هاي حكومت براي مبـارزه بـا هـر نـوع وحـدتفكري و      ي تالشها و نشريات نشان دهندهطريق راديو و انواع كتاب
شود و ترس و تعصب، بر تلخـي  ماعي حاكم ميظن، بر روابط اجتجو بي اعتمادي و سوء. همبستگي اجتماعي است

اي جز رشد پريشان فكري، جنـون و  ، نتيجه)براي به تسليم واداشتن مردم(خشونت هر دم فزاينده . افزايدزندگي مي
 .خودكشي شكست خوردگان حساس را ندارد

 –ين نويسـنده دهـه سـي   تردرخشان –ها، در آثار خالقه بهرام صادقيي نويسندگان اين سالنوميدي تكان دهنده«
شكسـت  . دهنـد هاي كوتاه او، تصويري زنده از يأس دردناك دوران را بازتاب مـي  داستان. يابدتبلوري هنرمندانه مي

شـان را بـه   هاي حقيري كه خشونت زندگي روزمره، انسانيتروند، آدمخوردگاني كه به سوي جنون و خودكشي مي
  .)1391: 79روزبه(» پوچ و غيرانساني استهايشان نيز  نابودي كشانده و حتي آرمان

هوشـنگ گلشـيري؛    »شـازده احتجـاب  «صـادق چوبـك؛    »تنگسير و سنگ صـبور «صادق هدايت؛  »بوف كور«از 
عبـاس معروفـي؛    »سمفوني مردگـان و سـال بلـوا   «ابراهيم گلستان؛  »ي جنّي درهاسرار گنج «بهرام صادقي؛  »ملكوت«
  .هاي مدرن ايراني نام برد ترين رمان توان به عنوان مهم علي اشرف درويشيان نيز مي »ي ابريها سال«

  پردازي بهرام صادقي  معرفي اجمالي ونگاهي به سبك داستان
ها به اصـفهان  بعد. اي روحاني و پزشك به دنيا آمد، در نجف آباد اصفهان، از خانواده)1315متولد (بهرام صادقي 
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ي روشنفكر به  در همان دوران اشعار خود را در مجله. ن دبيرستان خود را در آن شهر گذراندمهاجرت كردند و دورا
وي در . ي پزشكي به تهـران مهـاجرت كـرد   ي تحصيل در رشتهپس از اخذ مدرك ديپلم، براي ادامه. رساندچاپ مي

ود را بـه عنـوان يـك    هاي كوتاهش در مجالت ادبي كـرد و بـدين وسـيله خـ     سالگي شروع به چاپ داستان 20سن 
و در مـرداد مـاه   ، »ملكـوت «داستان بلند  1340ر دي ماه د. دي جوان و موفق در بين ادب دوستان مطرح كرنويسنده

سر انجـام در آذر مـاه   . نيدرا از سوي انتشارات زمان به چاپ رسا» هاي خاليسنگر و قمقمه«مجموعه داستان  1349
  .ع گفتدر تهران، دار فاني را ودا 1363سال 
بـا بـا طنـزي تلـخ و     ... خـورده و  روزي مردم عادي، كارمندان سرگشته، روشنكران شكست در آثار او يأس و تيره«

هـاي او   تأثير آثار چخوف و گاه داستايوسـكي در داسـتان  . ي داستاني مجسم شده است دروني و در نوعي بافت تازه
واقعـي،   -اي اسطوره-ي فضايي وهمي ز بوف كور، با ارائهصادقي، متأثر ا) 1340(در رمان ملكوت. بعضاْ آشكار است

  )76همان( ».مايه نوشتن كرد ابدي مرگ را دست -مضمون ازلي
فرد، دنياي جديد و مختص به  هاي بعضاً منحصربهشكني و شالودهها، طنز تلخ ها، تعليق با ابهام شيها داستاناو در 
و  رنيستي همان وسـواس و دغدغـه در مـورد معرفـت و جسـت     ويژگي اصلي رمان مد«.وجود آورده است خود را به

 فـردي  مـردم، وحـاالت   خصوصـي  بـرروي زنـدگي   را خود ديد يزاويه او )1382: 164چايلدز( »جوي شناخت است

 غيرمسـتقيم، صـورت   بـه  كـه  دارد فضايي ساختن در سعي تمام، طرفيبي وبا دهدقرارمي شان پرده پشت هايوانگيزه
 غـرب ماننـد   مـدرن  مناسبات ايپاره حضور« يكسو از كه عصري. است خويش يجامعه عصر بر حاكم روح بيانگر
 از پـرورش،  و آمـوزش  گسـترش  جهـت  گذاري سرمايه براي) 1928(ملي  بانك قانونگذاري، تأسيس و اداري نظام
 از امـا  راند، پيش شدن مدرن سوي به را جامعه... و اروپا به دانشجو فرستادن و) 1935( تهران دانشگاه تأسيس جمله
و  بيـان  آزادي برقـراري  شـاه،  مطلـق  قـدرت  محدودشـدن  مشروطيا يعنيمشروطيت،  انقالب هايهدف ديگر سوي

  )1387: 43فلكي( ». .راند چيزفرمان برهمه استبدادي شدوبارديگرحكومت رانده پس به... مطبوعات و
كنـد و  ها زندگي مـي  رود، به جاي آن جامعه ميهاي داستانش به سراغ اقشار مختلف صادقي در انتخاب شخصيت

-هاي تلـخ اجتمـاعي مـي    او در پس پشت اعمال و رفتار كاراكترهايش به بيان واقعيت. گويد ها سخن مي به جاي آن
هاي معمولي، روشنفكران آرمان باخته و معتاد شده ، كارمنـدان تهـي   واخوردگي، شكست، فقر و يأس آدم«پردازد، و 

هاي دردناك زنـدگي، ضـمن   ي طنز آميز جنبهصادقي با ارائه. كند مي ميترسييتواناان سرخورده را با دست و دانشجوي
. كنـد بار است، آرزوي خود را براي برقراري عدالت اجتماعي ابراز مي دهد جهان ما چقدر كهنه و رنجكه نشان مي آن

  )1377: 312ميرعابديني(» .نويسداجتماعي داستان نمي -گاه به قصد ابالغ پيام سياسيالبته او هيچ
حتـي  . هاسـت هاي او، پنهان بودن حضور نويسنده در پشت اعمال و گفتـار شخصـيت   هاي داستاناز ديگر ويژگي

كند، دخالت او در داستان به صورت محسـوس نمـودار   هنگامي كه او به عنوان راوي داناي كل داستان را روايت مي
طور اسـت تقـال بـراي القـاي دگرگـوني       هاي مدرنيستي نهفته است و همين دغدغهطلب شناخت در بطن «.گرددنمي

  )1382: 165چايلدز( »اي به نام زبان ي فرسوده زندگي مدرن از طريق وسيله

  ي رمان ملكوت خالصه
هاي خود آزار يا ديگر آزاري است كه هر كدام بـا آزار دادن خـود يـا ديگـري بـه       رمان ملكوت داستان شخصيت

دكتــر حــاتم يكــي از شخصــيت هــاي اصــلي داســتان، پزشــك فيلســوف و  . آالم روحــي خــود مشــغولندتســكين 
است كه با داروي ابداعي خودش، كساني را كه خواستار عمر طوالني و افزايش ميل جنسي هستند، به كـام   نيهيليستي
ه ي ميل بـه ويرانگـري خـود    او شهر به شهر و روستا به روستا مهاجرت كرده و افراد زيادي را طعم. كشاند مرگ مي

. كند ل زندگي مي.هاي مهم داستان به نام م هاي مطب دكتر حاتم، يكي ديگر از شخصيت در يكي از اتاق. نموده است
ل پـس از  .م. ل است  كه به صورت دفتر خاطرات تنظيم گرديـده اسـت  .هاي م فصل دوم رمان، متشكل از تك گويي
هـا بـه دسـت     رفتن از خود، شهر به شهر، اعضاي بدن خود را بـراي قطـع آن  مرگ مادر و قتل پسرش، براي انتقام گ
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كه با آن خاطراتش را  -آخرين عضو باقي مانده–جراحان مختلفي سپرده است و اكنون براي قطع دست راست خود 
. م. سـت وفايش شكو، به مطب دكتر حاتم آمده است و از او خواستار جراحي كـردن آن ا نويسد، به همراه نوكر بامي
هـا شـده    شناسد و از نظر او قاتل واقعي پسرش اوست كه به عنوان پزشك فيلسوفي وارد شهر آندكتر حاتم را مي ل

اكنون بـا تصـميم بـه قطـع     . بود و فكر پوچي را به پسرش تلقين كرده و باعث جدايي عاطفي پسرش از او شده بود
از مـرگ همـواره او را    ل. مهم از دكتر حاتم، كه نترسيدن  گيرد وآخرين عضو ، هم از خود انتقام قتل پسرش را مي

  .همين منظور تاريخ جراحي را هر روز به تعويق انداخته است به زانو در آورده است و به
هاي مشابه، در دو فضاي مختلف پديد آورده صادقي در اين داستان به زيبايي، دو نوع متفاوت از افراد با شخصيت

هـاي فكـري كوچـك، كـه تمـام       تان مودت هستند كه همگي افرادي سـطحي، بـا دغدغـه   اول، شخصيت دوس. است
هـاي   هـا تفـاوت   هر چند در بـين ايـن شخصـيت   . مقدار است  هاي كم گذراني و شادي شان از زندگي خوش خواسته

  .دارنداي دارند كه از آن توقع چنداني نها زندگي ساده و حقيرانه ي آنكوچكي وجود دارد، اما در نهايت همه
كه گويي به استثمار دكتر حاتم،  -كتر حاتم، و تمام افراد درون مطب، دهاي ديگر داستانبر خالف آنان، شخصيت

هاسـت   ي آن اي هستند كه تنهايي، وجه مشترك همه رنجور، افسرده و به پوچي رسيده اند؛ همگي افرادي روان درآمده
ي  فقط در اين ميـان شخصـيت ناشـناس سـواي همـه     . ده استها در كنار هم ش و همين عامل، موجب گرد آمدن آن

-شود و نويسنده تفسير شخصيت او را بر عهدههاست و تا آخر داستان نيز چيز مهمي از او دستگيرمان نميشخصيت
ساقي نيز با تمام پوچي و تنهايي كه به آن دچار شده است در نهايت از افـرادي اسـت كـه    . ي خواننده گذاشته است

  .ندگي ساده، با همان عاليق معمولي زنان ساده را داردآرزوي ز

  محتواي اثر
ذهـن خـود را معطـوف بـه      كـه  نيـ ابهرام صادقي در اين رمان مانند ساير نويسندگان خوب رمان مدرن، بيش از 

هـاي اصـلي   شخصـيت » ضمير ناخودآگاه«ها بپردازد، حوادث بروني كند و به شرح روابط علت و معلولي بين پديده
هاي داستان و اسير شدن در حصاري كـه هـر كـدام بـه      فردگرايي هر كدام از شخصيت.ي كرده استواكاوستان را دا

هـاي مـبهم و   هاي خـود آزارد ديگـر آزار، تـرس    اند، بريدن از الگوهاي جمعي، شخصيت تنهايي به دور خود كشيده
هاي مختلف بـراي نـابودي    ست كه به صورتدكتر حاتم، شيطاني ا«.ترين ويژگي داستان ملكوت است نامبهم، از مهم

را  »آدم«خواهـد  او شيطاني است كه مـي ... شود هاي مختلف ظاهر مي نسل بشر، از ملكوت فرو افتاده است و با چهره
او خـدايي  . مردي است كه در مقابل شـيطان قـرار دارد  / ل خدا. م. به عشق دچار كند و او را از بهشت بيرون اندازد

شـود،   كه از آسمان به زمين افتاده، با اين تفاوت كه خداي هگل، جبرا از خود بيگانه مي »هگلي«وحي ر است از گونه
  )1388: 68تسليمي( »ل خواستار از خود بيگانه شدن و فراموش كردن جهان است. اما م

دنيايي كـه بـا آن   ها در  رمان ملكوت ميداني است براي پرده برداشتن از درونيات انسان معاصر و تنهايي مفرط آن
اي اسـت كـه    فضاي حاكم بر داستان به گونـه . ها ست ي عميق بين آن كنند و نيز نمايانگر فاصلهاحساس بيگانگي مي

اي در اين  درآميختن واقعيت و خيال به گونه. ي داشته باشدرالعقوليمحخواننده از ابتداي داستان آمادگي هر نوع خبر 
محتواي اين اثر را بـا تحليـل   . برد كه با اثري صرفا تخيلي روبرو استگمان نمياثر صورت گرفته است كه خواننده 

سرگرداني، شكست، يـأس، تنهـايي،   . توان تشخيص داد هاي پشت رفتارشان به راحتي ميها و انگيزهرفتار شخصيت
 .هاي اين اثر هستند مايه هاي باخته شده، همگي از درون ترس و آرمان

  »ملكوت«ر هاي رمان مدرن د مؤلفه
  خلق عنصر ضدقهرمان و ايجاد ويران شهر
، سياسي و اقتصـادي جامعـه عمـل     نما براي انعكاس وقايع اجتماعي اي تمام  از ديرباز تا كنون ادبيات همچون آينه

بدبيني فلسفي بشر به اوضاع و امور جهان، پيشرفت علم و صنعتي شدن كشورها كه موجي از اضطراب، . كرده است
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هـا در مقابـل    »آنتي اتوپيـا «ها يا  شهر وجود آمدن ويران يأس و تنهايي را با خود به همراه آورد، موجب بهسردرگمي، 
هـا،   شـهر  وجـود آمدنـد كـه متناسـب بـا ويـران       هـايي بـه   ها گرديد و به تبـع آن ضـد قهرمـان   »اتوپيا«ها يا  شهر آرمان

بنا كردن خانه در ... زيستن نفس در گردباد مدرن «.شرير بودند گاهاًهايي به شدت سردرگم، منفعل، پوچ و  شخصيت
) خلق اثر ملكوت(ي مورد بررسي  ي معاصر ايران در دورهجامعه )1357: 124جاويد ( »]است[هاي آتشفشاني جوار كوه

هـا و   وجود آمدن چنـين ادبيـاتي، بـا چنـين ضـد قهرمـان       بستر مناسبي براي به 1332مرداد  28يعني پس از كودتاي 
در رمـان  . هـا خفـه شـده بـود     مأمني براي شكست خوردگاني كه اميد به آزادي و تغييـر در آن . رهايي  بودشه ويران

ي معاصـر خـود را بـه     ملكوت نويسنده با چيرگي و تبحر خاص خود در نويسندگي، به زيبايي ايـن ويژگـي جامعـه   
گرداني كه  انسان سردرگم و سر .بار انسان معاصر است ملكوت، سرگذشت پوچي و تنهايي مرگ. تصوير كشيده است

  .شناسد در دنياي توهمات ذهني خويش محصور است و هيچ مفري جز مرگ نمي
پردازند و بـدين ترتيـب   ها به كشتار و شكنجه دادن روحي و جسمي خود و ديگران مي در اين داستان، شخصيت

هاي  ي شخصيت  است اما به گفتهگرچه فراموشي راه حل نجات . صداي رساي مرگ در كل داستان طنين افكن است
  .پذير نيست، پس راه نجات در مرگ خفته است داستان، فراموشي امكان

هـاي درونـي،    هايي محصور در دنياي بيرون از خود بـدانيم، شخصـيت   هاي بيروني داستان را انسان اگر شخصيت
صادقي از او انساني كامل، مقاوم  شخصيت شكو كه بهرام. اند هايي اسير و محصور در دنياي ساختگي خويشتن انسان

است و ساقي زن زيباي حاتم كه زني با سواد و  ل. مو با وفا را ارائه داده است، مقهور شخصيت بيمار صاحب خود 
شود و  اسير توهمات پدر مي ل. مي  فرزند فيلسوف و فرهيخته. خوان است، به استثمار دكتر حاتم درآمده است كتاب

ه شدن ندارد و خود دكتر حاتم، فيلسوفي به پوچي رسيده، روح تنها و سرگردان خـود را از  سرنوشتي جز قطعه قطع
ثروتمنـدي تنهـا و    ل. مجويد و  هايش مي گناه، درماني براي درد هاي بي برد و با كشتن انسان شهري به شهر ديگر مي

وكر با وفايش را الل كرده اسـت،  غريب كه مادر، پدر و همسر خود را از دست داده است، پسرش را قطعه قطعه و ن
 -پـدر شـكو  –ل. مي  باغبـان خانـه  . كند، بلكه آبي بر آتش درونـش باشـد  شهر به شهر اعضاي بدنش را سالخي مي

دا همين يك شـكو را  خ«: اي خوشمزه است صحنه ل. مي  كشد و اين منظره از نظر آشپز خانه فرزندانش را با تير مي
امـا آشـپز مـا عقيـده داشـت كـه       . شدند مردند و گاهي هم ناپديد مي ي ديگرشان ميها بچه. ها باقي گذاشت براي آن

  )ملكوت(» .ي خوشمزه را ديده است ها اين منظره گفت با چشم خود بار كند و مي ها را با تير راحت مي پدرشان آن
به آفريند و  ه شده ميشهر ملكوت را با ضد قهرماناني، سرگردان و بالتكليف و مثل بدين شكل بهرام صادقي ويران 
گونه پنهان و غير مستقيم تصويري  ي ملكوت اينهم پانظير است، زيرا كمتر رماني توانسته است ي در كار خود بيراست

  .واقعي از روحيات مردم ايران آن عصر را نشان دهد

  پردازي تغيير در شخصيت
 پردازش محتوايي شخصيت1-7-2-1

هـاي   ترين شاخصـه  ذهنيات متفاوت نسبت به دوران پيشامدرن، يكي از مهمها و  هاي نو، با ويژگي خلق شخصيت
هاي مصلح اجتماعي كه ديگران را با اعمالشان بـه سـوي خيـر     ها، انسان در رمان مدرن،  شخصيت. باشد رمان نو مي
س ي عـاطفي زيـادي بـين خـود و دنيـاي پيرامـونش حـ       كنند، نيستند بلكه  شخصيت رمان مدرن، فاصله هدايت مي

او حتي توانايي برقراري ارتباط با ديگران را نيز از دست داده اسـت و اوقـات خـود را در تنهـايي و انـزواي      . كند مي
شناسـد و  ي نيازهايش را نميبه درستيا . كندي خويش و در بين توهمات و افكار مريض خود سپري ميخود ساخته
شود و بـه نـوعي بـه    مدام غرق در خاطرات عذاب آور خود مي او. يابدها نمي شناسد راهي براي ارضاء آنيا اگر مي
اين انفعال قهرمان رمان از يك سو ضرورتي صوري است تا بتـوان در پيرامـون او و   «. پردازدي روح خود ميشكنجه

پـردازان از   آنكـه نظريـه   و بـي  -از سوي ديگـر ... ي تصوير جهان را به نماش گذاشت در برخورد با او، تمامي گستره
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ناتواني رمان بـورژوايي در  : ي اساسي رمان بيان مي شود يك خصلت ويژه -بسياري جهات به آن آگاهي داشته باشند
  )1377: 334ي پوينده  گزيده و ترجمه( ».ترسيم قهرمان مثبت

تنها با سالخي كردن اعضاي بـدن در صـدد انتقـام از      ل است، او نه.ي كاملي براي اين تعاريف، شخصيت م نمونه
ود است بلكه با حبس خود در اتاقي تنها و به دور از هر آشنا،و در واقع حبس كردن خود در بين خاطرات عـذاب  خ

او حتـي تنهـا مـونس و    . پـردازد  ي روحي و روانـي خـود مـي    آور مرگ مادر، مرگ همسر و قتل پسرش، به شكنجه
خود جسد فرزندش را در كنار اعضـاي  را الل كرده است و براي عذاب هر چه بيشتر ) شكو، نوكرش(همزبان خود 

هاي رمان مدرن بـرخالف   شخصيت. برد اش موميايي كرده است و به همراه خود از شهري به شهر ديگر مي مثله شده
ي  شناسد بلكه او در آشـنايي بـا فلسـفه    آثار پيشامدرن عوامل ماورائي را در سرنوشتي كه به آن دچار شده مقصر نمي

هاست كه روزي ده بار يا بيشتر از  اكنون سال«. گيرد روزي ها را يك تنه برعهده مي ها و سيه كتاومانيسم بار تمام فال
دانم هيچ كـس تـاكنون چيـزي از مـن دريـغ       اند؟ ولي مي پرسم چرا اشك و فراموشي را از من دريغ داشته خودم مي

  )ملكوت( ».ي تقصير كارانم نداشته است جز خودم و اين خود منم كه سرآمد همه
هايي است كه تنهايي، ياس، انزوا، محصور بودن، شكست و پوچي انسـان معاصـر را    از بهترين رمان ملكوترمان 
انسـاني كـه از واقعيـت تلـخ و پـوچ پيرامـون خـود راه گريـزي نـدارد و منفعالنـه خـود را تسـليم             . دهـد نشان مي
  .هايش كرده است سرگرداني

  تباهي 1-7-2-1-1
رمـان،  «. .هاي مدرن، انسان تباه شده در جهان تباه شـده اسـت   هاي داستان ي از ويژگيبر اساس تعريف لوكاچ يك

هايي كه با وجود احساس و عاطفه فراوان،  آدم )1377: 249ي احمدي ايوتاديه، ترجمه( ».انعكاس دنياي متالشي شده است
ـ بنا به شرايط جبري اجتماعي، گاه سرشـار از   تـر حـاتم، نمونـه اي از    ي و قسـاوت هسـتند شخصـيت دك   عـاطفگ  يب

هاي مداوم روحي و  اش دچار تضادها و كشمكش است كه بنا به شرايط جبري جامعه  هاي فرهيخته و فيلسوفي انسان
شناسد و  پريشي ديگر آزار مبدل شده است كه جز جنايت هيچ راه تسكيني نمي ذهني شده است و در نهايت به روان

ايـن  ) ملكـوت . (».آخرين زنم را همين امشب خفه خواهم كـرد « .كند نمي در جناياتشحتي به همسران خود نيز رحم
به نظرهگل «.تباهي حاصل عدم التقاط فرد با جامعه و حاصل نابودي فردي در دل مناسبات كلي سيستم جامعه است

و نيـز نـابودي ايـن     ]وحدت ذاتي بـا كـل  [نثر قرن بورژوايي مدرن، حاصل نابودي ضروري اين فعاليت خودانگيخته
هاي عمـومي   شود، قدرت در تمامي اين مناسبات در دل دولتي كه با قوانين اداره مي«.وحدت جوهري با جامعه است

ي عنصـر   كه در آن خصلت زنـده -در ذات خود سيماي فردي ندارند، بلكه امركلي به عنوان كلي و در كليت خويش
رمـان مـدرن    )1377: 330ي پوينـده   گزيـده و ترجمـه  ( ».حاكم اسـت  -ايدنم فردي، نابود شده و يا فرعي و بي اهميت مي

  .سرگذشت انسان پروبلماتيك در مقابل جهاني تاريك و تباه است
  دوگانگي 1-7-2-1-2

دوگانگي يك وجه عميـق  . شودهاي ظاهري او شروع ميدر همان ابتداي داستان توصيف دكتر حاتم با دوگانگي 
هـا نيـز    تكان دهنده، در ديگر شخصيت ما با جلوتر رفتن داستان به وجود اين  ويژگياز شخصيت دكتر حاتم است ا

رحـم و   دارد و ما در پشـت شخصـيت بـي    دكتر حاتم درالبه الي مكالماتش پرده از درونيات خود برمي. بريم پي مي
در جـايي از  . رد آور اسـت بينيم كه ادامه زنـدگي بـراي او بسـيار د    ي او تصوير مردي تنها و مأيوس را مي سنگدالنه

تـوانم   كنم كه هميشه مـي  احساس مي«: كندگونه بيان مي مكالماتش سرگرداني، بالتكليفي، پوچي و تعليق خود را اين
 كـامالً جـا ديگـر    را؟ ايـن  كيـ كـدام  دانم آسمان را قبول كنم يا زمين را، ملكوت  باشم، ولي درد من اين است، نمي

آهني ميان اين دو قطب نيرومنـد متضـاد    من مثل خرده. دارند به خصوصي  يم جاذبهها هركدام برا تصادف است، آن
ي همسرش و شكو پي برده است در حـالي   ي مخفيانه ي داستان وقتي دكتر حاتم به رابطه در ادامه. »...خورم چرخ مي

ولي اين بار . كنم را خفه ميحاال يك بار ديگر تو «: فشارد اين جمله را از زبان او مي شنويم كه گلوي همسرش را مي
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اين جمالت بـه  ) ملكوت( ».كند نه شيطان شنوي؟ اين خود دكتر حاتم است كه تو را خفه مي مي. ديگر خودم هستم
يكـي پزشـكي   . روشني مبين اين حقيقت است كه دكتر حاتم دو شخصيت كامال منفك از هم براي خود قائل اسـت 

هـاي  در فصل. ش، و ديگري شيطاني كه جز جنايت كاري از او سر نميزندفيلسوف، با تمام رنج و اندوه فلسفي خوي
  .شودشيطان معرفي مي  -به صراحت -پاياني داستان نيز دكتر حاتم

: وجود هيواليي در درون كـودكي معصـوم   .نيز به وضوح  مشهود است ل. ماين ويژگي چندگانگي شخصيت در 
اند و تنها دستي از  ها و پتوها پوشانده دورش را بالش دور تاواليي كه هي. بينم من خود را جز هيوال چيز ديگري نمي«

  )ملكوت( ».تو حق داري از آن هيوال بگريزي و متنفر باشي. ام آه مادر بيچاره. او بيرون آمده و در كنارش مانده است
ظريه پـرداز ادبـي، حاصـل    دوگانگي انسان مدرن را به نقل از گلدمن، ن اي به نام شيء وارگي، ژرژ البيكا در مقاله

هاي بشر را از خود و محيط پيرامونش زير و  جرياني كه قدرتمندانه پنداشت. داند ي بورژوايي مي هاي جامعه سياست
كند و تأثير قوانين اجتماعي را كه به تمامي  دولتي كه انسان در آن بيش از پيش به حالتي خودكار حركت مي«.زبر كرد

نوعي دوگـانگي روانـي كـه يكـي از سـاختارهاي بنيـادي انسـان در        ... نمايد عالنه تحمل ميبا وي بيگانه هستند، منف
  )1377: 268ي پوينده  گزيده و ترجمه( ».شود داري مي ي سرمايه  جامعه

  سرگرداني 1-7-2-1-3
در همان ابتـداي  . ها در رمان، سرگرداني بين ملكوت و زمين است هاي انكار ناپذيرشخصيت از شباهت گريد يكي

سـرگرداني بـين دو قطـب    : شنويم هاي اصلي داستان را از زبان دكتر حاتم مي ترين جمله و يكي از تم داستان، كليدي
مـن مثـل خـرده    ... را؟ كيكدام زمين را، ملكوت دانم آسمان را قبول كنم يا  ولي درد من اين است، نمي... « :متضاد 

  )ملكوت(».آهني ميان اين دو قطب نيرومند و متضاد چرخ ميخورم
تنها . ام كنون من ميان آسمان و زمين معلق ماندها«: شنويم  چنين مي ل. ماين تعليق بين زمين و ملكوت را از زبان  

  )ملكوت(»...هستم و به كسي و جايي تعلق ندارم
  بحران روحي،تنهايي و غم غربت،به دنبال فراموشي 1-7-2-1-4

و  »نهاد«هاي بين روايت در داستان مدرن، با گرايش به آراء فرويد، روانشناس اتريشي شرح تعارضات و كشمكش
رمان ملكوت ميـداني اسـت بـراي پـرده     .شود است كه موجب رفتارهاي متناقض و ناسازگار در شخصيت مي »خود«

هـا در دنيـايي كـه بـا آن      ها و تنهايي مفرط انسان ي عميق بين آن يات انسان معاصر و نمايانگر فاصلهبرداشتن از درون
  .هايي به شدت بيمار و رنجور دارند هاي اصلي داستان شخصيتشخصيت. كننداحساس بيگانگي مي

ي از عزيـزانش  هايي است كه سراسر شرح رنج از تنهايي و غـم غربـت و جـداي    در واقع مونولوگ ل. مخاطرات 
را الل كرده است و حاال همدم او دفتـر خـاطراتي اسـت كـه بـا       -نوكرش شكو - زبانش هممردي كه تنها . باشد مي

كنـد،  شروع به نوشـتن خـاطراتش مـي    ل. ماز اولين سطوري كه .دهدهايش درون آن، خود را تسكين مي نوشتن رنج
خواهد از واقعيت فرار كند اما او خود آگاهانه مي.كند درك مي خواننده به راحتي شخصيت غمگين، تنها و بيمار او را

كند؛ انگار در سر او زنگ خطري مدام در حال نواختن است كه خبـر  واقعيت همه جا به دنبال اوست و او را پيدا مي
اما ... اما نه. دانم دانم؟ من هيچ چيز نميخيلي خوب، بايد هيچ چيز ندانم، آيا من چه مي«: دهد ي شومي مي از حادثه

دانـم و   چيـز مـي   مـن همـه  ... دانم من خيلي چيزها مي. اين دروغ است. اين ترس آور است. اين وحشتناك است... نه
  )ملكوت(».ي مشئومي اتفاق خواهد افتاد ام، البد حادثه ي رنگارنگ گذاشته دخمه نيبه ابنابراين اكنون كه پا 
هاست كـه هـم در    شود، لحظات عذاب دهنده بعدازظهر داستان تكرار ميهايي كه در چندين جاي  يكي از موتيف

انتظـار دارم بعـد از ظهـر     كه نياثل م«: شود حاتم تكرار مي دكتر تيشخصو هم در رابطه با  ل. مرابطه با شخصيت 
آورد، اشـك چشـمانم را    گيرد، اضطراب به هيجـانم مـي   دلم مي. شود ها آغاز مي گاه دلهره مثل ديوي از راه برسد، آن

 )ملكوت( »...خواهم فرياد بزنم و فرار كنم كه فرو ريزد، مي سوزاند بي آن مي
رسـد  گاه به آن نمي هدفي كه هيچ. ن، آرامش استبه دنبال آن است رسيدن به فراموشي و به تبع آ ل. مهدفي كه 
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يش از هر وقـت و  ب«.كندنشيند و خاطراتش را مرور ميتر و تنهاتر از روز قبل به گوشه اي مي و او هر روز سرگردان
دانـم كـه    اما اي فراموشي مـي (خواهد فراموش كنم و هيچ نفهمم  ، باز دلم ميگردم يممثل هميشه به دنبال فراموشي 

) توان فرامـوش كـرد زيـرا كـه فراموشـي در جهـان وجـود نـدارد         دانم كه نمي هي آمد، زيرا تو نيستي و من مينخوا
گويد، بـه همـان    ي خود سخن مي او به همان ميزان كه از تنهايي و لحظات درد آور و فكرهاي آزار دهنده)ملكوت(»

ي از چه؟ چه چيزي بيش از هـر چيـز او را را آزار   داند، اما فراموشميزان نيز تنها داروي تسكين خود را فراموشي مي
است؟ از آنجا كه نويسنده رمان مـدرن در دادن اطالعـات،     و به هر قيمتي در صدد فراموشي دهد كه با هر وسيلهمي

هـاي  را از زبـان خـود و در تـداعي    ل. مهاي روحـي  رو است بايد به متن برگرديم و راز عذاب بسيار محتاط و ميانه
  .جستجو كنيم آزادش

ل به فراموشـي را عشـق   .شناختي در هنر و ادبيات، راز ميل شديد م هاي روان دكتر محمد صنعتي در كتاب تحليل
در دوازده سالگي، براي اولين بار ميـل غريبـي    ل. مهنگامي كه  )133:1382صنعتي(. ددان ممنوع پسر به مادر خويش مي

ه است، جهت يافتن اين ميل به سوي مادر، او را دچار عذاب روحـي و  كند بالغ شديابد و احساس ميرا در خود مي
اي در دستانم له شـد و بـراي    ناگهان مادرم از قفا صدايم زد و در همين وقت بود كه غنچه«. احساس گناه كرده است

كـرد و   اي نگاهم را كـدر  همه چيز زرد شد و پرده. اولين بار بود كه خودم را در كشاكش كابوسي عجيب حس كردم
ي اين چيزها   همه. اي در سراسر بدنم لول خورد كمي از زمين بلند شدم، سرم گيج رفت و گرماي كشنده كه نيامثل 

بـيش از هـر   «: هايش استدر واگويه ل. مفراموشي از جمله واژگان كليدي ). ملكوت( ».چند ثانيه بيشتر طول نكشيد
  )ملكوت( ».گردم وقت و مثل هميشه به دنبال فراموشي مي

  پردازش فرمي شخصيت 1-7-2-2
پاي محتوا در بازنمود اين تغييرات تغيير  تغيير در شخصيت پردازي در اين اثر از محتوا فراتر رفته و فرم اثر نيز هم

و يا بـه يـك   ... ) رد چاق، ناشناس، و م(د شو مي شانيظاهرهاي فردي يا  ها تبديل به ويژگياسامي شخصيت. كند مي
  ).ل.شخصيت م.(شود بي معنا فرو كاسته مييا دو حرف 

هاي كالسيك در ابتدا نويسنده با آوردن اطالعاتي جامع، دقيـق و غيـر قابـل تغييـر در ابتـداي معرفـي        در داستان 
پردازي گاه تا سطور پاياني داستان ادامـه   زد اما در داستان مدرن شخصيت پردازي مي ها، دست به شخصيتشخصيت

 .هاي داستان استكننده شخصيت ك اثر، تعييندارد و كل شاكله ي

  زبان شخصيت 1-7-2-3
در داستان مدرن . فرد هر شخصيت است هاي مهم در پرداختن شخصيت، يافتن و خلق زبان منحصربه يكي از راه 

زبـان كـامال در   «.شان متفاوت اسـت  ها متناسب با موقعيت، شغل، تحصيالت و حاالت روحي و روانيزبان شخصيت
ي كلمات رنگ و بويي از يك حرفه، گونه، گـرايش، حـزب، اثـر     همه...هاست ها و آميخته به آن ار مقاصد و تكيهاختي

  )1387: 384ي پور آذر  باختين، ترجمه( ».خاص، شخص خاص، نسل، گروه سني، روز و ساعت را دارند
در ترسيم شخصيت اين دو گروه و  ها تقسيم كنيم، بهرام صادقيو بيروني ها يبه اندرونهاي رمان را اگر شخصيت

هاي متفاوت هر كدام از اين دو گروه برروي لحن و  دغدغه. ها بسيار موفق عمل كرده است تمايز بين زبان و لحن آن
ها بـا جمالتـي   ي بيروني گفتگوهاي سطحي و روزمره. ها تأثير گذاشته و دو لحن مختلف را ارائه كرده است زبان آن

 گـاه هـا بسـيار پختـه، عميـق و      يسنده به عبارت درآمده است؛ و بالعكس، گفتگوي انـدروني سطحي و كم رمق از نو
اي كم مايـه شـروع بـه عبـارت پـردازي       گويد انگار نويسندهها سخن ميهرگاه صادقي از زبان بيروني. فلسفي است

عشـق  . شنويم نويسنده را مي پردازند، صداي غمگين و رساي خودبه مكالمه يا واگويه مي ها يهرگاه اندرونكند و  مي
بـه جـوالن در    اش عرصـه اند سمند سخن را بـر   توانستههميشه مقوله اي بوده كه شاعران و نويسندگان به راحتي مي
شـود او بـه    هاي سطحي داستان ابراز شود باعـث نمـي  آورند اما عشق نيز به هنگامي كه قرار است از زبان شخصيت

ي داسـتان بسـيار زيبـا بـه      ختـه يفرههاي غير معمولي و و اندوه بشري از شخصيت اما بيان غم. هنرنمايي دست بزند
  .عبارت درآمده است
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  چند صدايي
ي ديد راويان متععدد موجب بـه گـوش رسـيدن صـداها      ها و روايت از زاويه خلق زبان منحصر به فرد شخصيت

شود و شود از منظر يك شخصيت روايت ميدر داستان مدرن آنچه روايت مي. شود متعدد و گاه متضاد در داستان مي
خواننده بايد در نظر بگيرد كه با عقايد شخصي يـك فـرد خـاص موجـه اسـت كـه گـاهي شـايد بسـيار ناموجـه و           

ي  كننـده  هاي كالسيك كه راوي يك صـداي قـاطع و تعيـين    بر خالف داستان. غيراخالقي و گاهي نيز مصلحانه باشد
در رمان ملكوت . زميني و گاهي به طرز شديدي معمولي و عادي هستند امالكهاي رمان نو خير و شر است شخصيت

هـاي بيـرون و درون مطـب موجـب چنـد صـدايي در        بيني بين دو گروه از شخصيت تعدد راوي و نيز تفاوت جهان
 كـه  نيـ انويسنده با توجه بـه  . هاست ارزشي اصلي هنرمند مدرنيست برروي نسبي بودن  تكيه. داستان گرديده است

  .كندهر فرد داراي ديدگاه خاصي نسبت به زندگي است از ارائه دادن تصويري مطلق از دنياي پيرامون خودداري مي

  عدم تعهد و بي طرفي نويسنده
در رمان نو از ابتدا تا انتهاي داستان، هيچ اظهار نظر سياسي مشخص و يـا دسـت گذاشـتن بـرروي يـك معضـل       

ي انتقـاد دائمـي بـه سـاختار و مناسـبات اجتمـاعي       طـور كلـ  تواي اثر مدرن بـه  شود، اما محاجتماعي بارز ديده نمي
گرايـي و فـرم    ها را از صورت چرا كه آن. پسنديدند سياسي را در متن نمي-هاي اجتماعي ها، گرايش مدرنيست«.است

اي داسـتان را  هـ  ها فـرم و صـناعت   آن. هاي ديگر اثر بود هر حال اگر گرايشي وجود داشت در اليه به. ساخت دور مي
انتقادي كه طعم تلخ آن را در تمـام سـطور    )1388: 217تسليمي( ».خواست باشد محتوا هرچه مي. دانستند اساس كار مي

هاي مختلف  طرفي مطلق، به جنبه شود بلكه هنرمند با بي توان چشيد اما هيچ گاه به طور واضح به زبان آورده نمي مي
در واقع هنرمند بايد آدمـي  . پردازد مي -يت غير قابل گريز، نه به قصد اصالح آنبه عنوان يك واقع-رفتارهاي انساني 

  ي راوي دقيقا مبتني بر ابداع ماجرا و مـوقعيتي  تخيل شاعرانه«.جاي اوفكر كند نه اينكه به. را در فهميدن ياري برساند
گـران   روايـت . آن هم در عمل.گردد وار هستي اجتماعي او بيان مي انسان يعني عناصر نمونه »ذات«است كه ضمن آن 

توانـد   مي -كه بي ترديد مستلزم درك عميق و انضمامي مسائل جامعه است–ي ابداع گرانه  بزرگ به ياري اين قريحه
  )1377: 339ي پوينده  گزيده و ترجمه( ».ي خود بيافرينند تصويري از جامعه

ـ  ه فـرم گرديـد و لـذت بخـش بـودن يـك اثـر        ادبيات غير متعهد موجب روي آوردن هر چه بيشتر نويسندگان ب
ها تنها خبر نيست كه اهميت دارد، بلكـه ممكـن    از نظر مدرنيست«.ترين اصل در پرداختن يك اثر به حساب آمد مهم

  )1388: 224تسليمي( ».تر باشد مهم) اخبار( است عمل گفتار
ها اظهار نظر خاصـي   اقات يا شخصيتگاه به صورت مستقيم در مورد اتف بهرام صادقي در رمان كوتاه ملكوت هيچ

لحـن خونسـرد راوي بـه    . طرفي كامل نويسنده  بيـان شـده اسـت    ترين اتفاقات رمان نيز با بي غير واقعي.نكرده است
در همان ابتداي داستان خبري غير مترقبـه بـه   . دهدشود و قدرت باور پذيري آن را افزايش ميخواننده نيز منتقل مي

 )ملكـوت (» .حلول كرد »مودت«در ساعت يازده چهارشنبه آن هفته جن در آقاي «شود؛  نوان ميعادي ع كامالًصورتي 
اي جز ثبـت   دارد، درست مانند يك دوربين كه وظيفهنويسنده حتي وقتي پرده از جنايات وحشتناك دكتر حاتم بر مي

 دهد؛ جنايات غير معمول نشان نميكند و در هيچ جا نفرت خود را نسبت به اين ها ندارد، شروع به روايت مي صحنه
هـا صـابون و چيزهـاي ديگـر      ام و از آن هـا و شـاگردها و دسـتيارهايم را كشـته     ي زن من همـه  ،اما اين راز را بشنو«

اگر قرار است حس نفرت . در واقعنويسنده  دخالتي مستقيم در تحريك احساسات مخاطبش ندارد )همان( »...ام ساخته
  .ي كلمات گذاشته شده است ود، اين وظيفه بر عهدهيا محبتي بر انگيخته ش

خـورد ايـن اسـت كـه نويسـنده      كتاب ملكوت به چشم مي ژهيبه وهاي مدرن و  ي مهم ديگري كه در داستان نكته
پنـداري كـرده و او را    هـم ذات ريزي كرده است كه خواننده به راحتـي بـا ضـد قهرمـان،      اي طرح داستان را به گونه

، يا حداقل نسبت بـه او  داده يمنه بد، بلكه خاكستري رنگ ديده كه در انجام كار شر به او حق شخصيتي نه خوب و 
جـواب داد كـه مـن او را     ميهـا  دندانكس ديگري از ميان «: براي نمونه در اين تك گويي.حس تنفر پيدا نكرده است
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اغم آمـده اسـت، آن تـب و غبـار     دانستم كيست و يقين داشتم كه باز آن حالت لعنتي به سـر  شناختم و مي خوب مي
كند تا از ميان گرد و خاك، از البـالي گردبـاد و    آيد و مرا منهدم مي مثل آوار بر وجودم فرود مي بحران كهلعنتي، آن 

زند وبا لحن و صداي من، و بـه دكتـر حـاتم پاسـخ      همو كه با لب و زبان من حرف مي(برخيزد  بتواندها همو  خرابه
كـدام از   و در هـيچ ) هاي من فرزندم را قطعه قطعه كرده است و زبان شكو را بريده اسـت  دستدهد و همو كه با  مي

از قطعه قطعه كردن بـدن فرزنـدش و الل كـردن     ل. م)ملكوت( ».ام كرده ام كه آن كارها را مي ها خود من نبوده لحظه
ه است كه نه تنها موجب تنفر خواننده انگيز و معصومان اي غم هاي بعدي او، به گونه گويد، اما جملهنوكرش سخن مي

  .انگيزدشود بلكه حس همدردي او را برمينمي

  حضور خواننده در متن
زنـد و  ي مدرن تا جايي كه ممكن است از بيان لخت حقايق سر باز مي نيز اشاره كرديم نويسنده قبالًطور كه  همان

ي نقـش را كلمـات، بـازي     ادامـه . سـازي اسـت  نقش او فقط توصيف و فضا . سعي در پنهان كردن صداي خود دارد
نويسنده تا جـاي ممكـن سـعي در بـر انگيخـتن پنهـاني       . كننددر واقع اين كلمات هستند كه اثر را خلق مي. كنند مي

ي الزم بـه رمـان راه    هيچ مدخلي تعبيه نشده بود تا خواننده بتواند با كسب اطالعات اوليـه  «.احساسات خواننده دارد
هاي ذهني آنان بـه   از خالل واكنش. ها  نين اطالعاتي، همزمان با پيشرفت وقايع رمان، از ذهن شخصيتيابد، بلكه چ

در چنين شـرايطي   )1386: 110پاينـده   الج و همكاران، ترجمه( ».آمد هاي گذشته به دست مي زمان حال توأم با پژواك زمان
بيني كنـد،   ي كه در اختيار دارد بايد قضاوت كند، پيشاوست كه با امكانات محدود. كندخواننده حضور فعال پيدا مي

گويي نويسنده خواننده را با كوهي از وقايع تنها گذاشـته اسـت و او   . ناراحت يا متنفر شود و در نهايت نتيجه بگيرد
ف طرفي در روايت، گاه نويسنده مسير خواننـده را نيـز منحـر    عالوه بر بي. گيري بزند هر لحظه بايد دست به تصميم

. انـدازد كند و جه بسا او را به اشتباه ميگويي نويسنده با خواننده سر بازي دارد، مرتب مسير او را عوض مي. كندمي
ي عـادي هنـوز    كند، زيرا ذهن آسان پسـند خواننـده  بدين منوال، فهم داستان را براي خواننده عادي بسيار مشكل مي

گونـه روايـت    اي، اين اما براي خوانندگان حرفه. ه خطا و اشتباه استپندارد كه عاري از هرگونراوي را داناي كل مي
او ديگر يك خواننده منفعل نيست كه داستان او را با خـود ببـرد، بلكـه    . شودها در متن اثر مي باعث حضور فعال آن

دو چنـدان   دهد و اين كار لذت خواندن را بـراي او گاهي او داستان و حوادث را به سمتي كه دوست دارد سوق مي
توان گفت نويسنده براي شركت دادن خواننده در خلق اثر از چندين شـگرد خـاص اسـتفاده    به طور كلي مي. كندمي
كشاند كـه   هاست كه مدام خواننده را به اين چالش مي هاي ميان گفتار و رفتار شخصيت ها تناقض كند؛ يكي از آنمي

  : كنيم ها اشاره ميتناقض به مواردي از اين. به راستي كدام يك درست است
رساند و زبـان  خورد، تنها پسر خود را به قتل ميكه كه احساس تنهايي روح او را مثل خوره مي با وجود اين ل. م

گـاه از او شخصـيتي اهريمنـي و ساديسـتيك     . كشـد از دهانش بيـرون مـي   -نوكرش شكو –زبان خود را  آخرين هم
هاي من فرزندم را  همو كه با دست «: گويد قطعه قطعه كردن فرزندش سخن مي بينيم كه به راحتي هرچه بيشتر از مي

و گاه كودكي معصوم، كه قتل و جنايـت را گـويي بـا    ) ملكوت( ».قطعه قطعه كرده است و زبان شكو را بريده است
اي  مثل بچـه گرفت و من از ميان درياي خستگي و ظلمت، بار ديگر  س از آن طوفان آرام ميپ«: روح او كاري نيست

خواهد با مثله كردن خود از خود انتقام بگيرد و به مـرگ و   در ابتداي داستان او مي)ملكوت( ».شدم معصوم متولد مي
و آن روز را كه ناگهان از تـرس مـرگ   «: گويدفراموشي مطلق برسد؛ اما در جايي ديگر از ترس فراوانش از مرگ مي

  )ملكوت( ».مكيد ي سبعش قلبم را ميها با دنداناب دانستم چه بايد كرد و اضطر برخاستم و نمي
ذهـن  . يكي ديگر از شگردهاي نويسنده براي دخالت دادن خواننده در متن استفاده از جريـان سـيال ذهـن اسـت    

گـاهي بـا   . اي ديگر پـرش دارد  اي به خاطره راوي مرتب از زماني به زماني ديگر، از مكاني به مكان ديگر و از خاطره
هاي نا منظم را كنار شود و خواننده بايد با فراست خود اين تكهاي به خواننده داده نمي و مكان، هيچ نشانه تغيير زمان

 .هم بچيند و داستان را دنبال كند
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گونـه كـه پـيش از     همان. هاي دخالت دادن خواننده در خلق اثر، پايان باز داستان است ترين شيوه در نهايت از مهم
كنـد و   او روايت مي. خواهد صداي خود را در متن قابل تشخيص كندده مدرنيست هيچ گاه نمياين نيز گفتيم نويسن
نه تنهـا  . كندرساند و اين لذت را از او سلب نمياو خواننده را به نتيجه نمي. گذاردي خواننده مي قضاوت را بر عهده

استي هدف اصلي دكتر حـاتم از كشـتن همسـرش    به ر. ها نيز پايان باز است در پايان كل داستان بلكه در پاره روايت
هـاي  -سـاقي سـاقي آخـر تـو نقـش همـه آرزو      «: دارد حاتم شخصيت ساقي را دوست مـي  كه نياچيست؟ چرا با 

در جريـان   بار هـم ام اما يك  زن شما بوده «چنين به استثمار در آورده و محصور كرده است؟ ، او را اين)همان(»...مني
  )ملكوت( »كنيز شما هستم؟ واقعاًآيا ... امكارهايتان قرار نگرفته

بـه دنبـال آن    ل. مداليل اصلي او براي اين كار چيست؟ بيشترين چيزي كه . در صدد انتقام از خود است ل.مچرا 
افتد كه در پايان داستان ناگهان همه چيز تغيير اما چه اتفاقي مي. فراموشي يعني سعادت جاويد. است فراموشي است

خواننـده در   سـؤال تـرين   خواستار زندگي بيشتر و بهتر و ازدواج است؟ يا در جايي از داسـتان اصـلي   ل. مكند و مي
را تبـاه   ها جوانخواهد زندگي چرا دكتر حاتم مخصوصاً مي«: شودمطرح مي ل. ممورد شخصيت دكتر حاتم از زبان 

كند اما هيچ جـواب قـاطعي   موضوع بيشتر ميهاي كليدي فقط عطش خواننده را به دانستن  سؤالاين  )ملكوت( »كند؟
پذير ساختن داستان، حضور خواننده را در داستان  شود و به اين طريق نويسنده از طريق كشفاز زبان راوي داده نمي

ممكن است كامالً  ها سؤالاي كه الزم است به آن اشاره شود اين است كه جواب هر كدام از اين نكته. كندالزامي مي
هـا  گاه هيچ قطعيتـي در دادن جـواب   يي بزند، اما هيچها حدسو پنهان در متن داده شده باشد، يعني خواننده تلويحي 

  .خواهد كه پايان را باز بگذارد و نويسنده را به مشاركت وادار كند مي تعمداًنيست، زيرا نويسنده خود 

  قطعيت عدم
ترديـد، دو دلـي،   . هاي مدرن سايه افكنـده اسـت   داستاني ترين عناصري است كه بر شاكله عدم قطعيت از اصلي 

. شود؛ نخستين منادي عدم قطعيت، فريدريش نيچه بـود از اتفاقاتي است كه به كرات در داستان تكرار مي... گمان و 
ي اخالقي  پديده«و اين حرف معروفش كه  «.هاي انسان معاصر از حقيقت و امر اخالقي را بر هم زد او تمام پنداشت

اين فيلسـوف در نهايـت   ....رديه اي بود بر علم اخالق ».هاست چه كه هست، تفسير اخالقي پديده جود ندارد، هرآنو
ي معتقـدات   ي دعـاوي علمـي واجـد ارزش برابرنـد و همـه      همـه «: عدم قطعيت خود را به اين شكل ترازبندي كرد

-اين عدم قطعيت، هم در پاره روايت )1327: 36نياز بي( ».معناست پس حقيقت واحد، بي. اخالقي واجد ارزش يكسانند
دهـد و گـاه فضـاي    گاهي راوي خود، عدم يقين را از روايت بروز مي كه نيايعني . شود ها و هم در كل اثر ديده مي

اي است  رساند و اين شگرد به گونهاي است كه يقين را به شك تبديل و شك را به يقين مي حاكم بر داستان به گونه
از نظـر  «.نويسنده با خواننده به نوعي وارد بازي شده است تا او را مرتباً از سطحي به سـطح ديگـر بكشـاند    كه انگار

طور كامل تثبيت شود، زيرا سرشت بينـامتني اثـر ادبـي همـواره      تواند توسط خواننده به بارت، معناي ادبي هرگز نمي
تـوان مسـئول معناهـاي متعـددي      نابراين مؤلفان را نمـي ب. نمون خواهد شد يي ره خوانندگان را به مناسبات متني تازه

  )1385: 14آلن، ترجمه يزدانجو ( ».توانند در متون ادبي كشف كنند دانست كه خوانندگان مي
هر كس وقـايع  . شودگفتيم تعدد راوي گاه موجب چند صدايي و عدم قطعيت در داستان مي تر شيپگونه كه  همان

دخالت كردن . نشيندكند و در مورد اتفاقات بر حسب اطالعات خود به قضاوت ميميو افراد را از ديد خود تعريف 
از طرفي خود .شودمي »گويدچه كسي راست مي«مستقيم نويسنده در داستان موجب سردرگمي خواننده و اضطراب 

هـر كـدام از   . ها هم پس از مدتي ممكن است تغيير رويه دهند و خواننده را بيشتر دچار سـردرگمي كننـد  شخصيت
به كار گـرفتن عنصـر   . تواند موجب عدم قطعيت شودهايي كه براي رمان مدرن در نظر گرفتيم به تنهايي نميويژگي

توانـد موجـب سـرگرداني و    ضد قهرمان به جاي قهرمان تماماً خير و مصلح نويسندگان كالسيك، خود به تنهايي مي
انگـاري، تعـدد    در هم آميخـتن واقعيـت و خيـال، نسـبي    .نده شودهاي ذهني خوان عدم قطعيت در رابطه با پيش زمينه

تـر شـدن ايـن عنصـر كمـك خواهـد        هركـدام بـه پررنـگ   ... ي زمان و مكان، طرح غير منسجم و زيهم رراوي، در 
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شود؛ بي قائل شدن به تكثر، بي باور بـه نسـبيت، بـازي مكالمـه ممكـن       مكالمه هرگز ميان دو مطلق برقرار نمي«.كرد
  )1385: 8آلن، ترجمه يزدانجو ( ».ودنخواهد ب

خبـر  . شوداي آغاز مي زمينه ناگهاني و بدون هيچ پيش كامالًدر رمان ملكوت، داستان با خبري خيالي و به صورت 
تـرين   شود، داستان با واقعـي همين كه ذهن خواننده آماده خواندن داستاني غير واقعي مي. حلول جن در آقاي مودت

اي بايـد   از طرفـي چنـين واقعـه   .كنـد د و خواننده در بين واقعيت و خيال احساس سردرگمي مييابجمالت ادامه مي
كنـد و خواننـده را بـيش از    ي عنصر طنز را وارد داسـتان مـي  گاهبرد داستان، نويسنده  خبري هولناك باشد اما با پيش

  .كندپيش دچار سردرگمي مي
از خود و مثله كردن اعضاي بدنش، دليل ايـن   ل. منتقام گرفتن ي ا ترين چالش خواننده در رويارويي با مسئله مهم

شـود و خواننـده تنهـا بـا كنـار هـم چيـدن        گاه به روشني و قطعيت در داسـتان عنـوان نمـي    دليلي كه هيچ. امر است
بـراي انتقـام از    ل. مطور كه پيش از اين اشاره كرديم، دو دليـل بـزرگ    همان. بايد به نتيجه برسد ل. مهاي مونولوگ

هرچند ايـن امـر بـه روشـني     . باشدخود يكي كشتن و قطعه قطعه كردن پسرش و ديگري ميل جنسي به مادرش مي
بـا ايـن حـال در جاهـايي ديگـر از      . رسـد به اين نتيجه مي ل. مهاي  اعالم نشده اما خواننده با دقيق شدن در واگويه

او را از تعادل روحي خارج كـرده   ل. مكسي مفرط  كه تنهايي و بي آنيكي . خوريمداستان به موارد ديگري نيز بر مي
ي بعد از ظهر و شبانه و به شخصي خـود آزار تبـديل شـده اسـت و     ها انيهذو او به بيماري پريشان، در ميان تب و 

... مـادرم  مـا ا«: گويد، مرگ مادر است مسئله ديگري كه به صورت عميقي بر او تأثير نهاده و چند جا از آن سخن مي
 ».ام بود كه فهميـدم خـودم را بـراي هميشـه از دسـت داده      همان وقتوقتي او را از دست دادم پانزده سال داشتم و 

ي كه مرگ مادر ريتأثاو همسرش را نيز از دست داده و پسرش را با دستان خود قطعه قطعه كرده است اما ) ملكوت(
 تـر  يواقعزيرا تاكنون هيچ كس را بيشتر و «: باشدقتل فرزندش مي بر او نهاده است به مراتب بيشتر از مرگ همسر و

ي فراسـت خواننـده انجـام     ها بايد بدون دخالت راوي و با قـوه  ي اين چينش همه) ملكوت( »...از او دوست نداشته 
ي او  ش زيركانـه اي از پازل بزرگي را دارد كه بايد با چين ي فعالي كه هر پاره روايت براي او حكم تكه خواننده. گيرد

  .به تصويري نيمه روشن بدل شود

  واقعيت و خيال آميختندر هم 
برند درهم آميـزي   كار مي كردن داستانشان به و معماگونهيكي از شگردهايي كه نويسندگان مدرنيست براي پيچيده 

واقعي و تخيلي جلـوه  ي باشد كه داستان را غيرا به گونهي زيدرهم آماصل بر اين است كه اين . واقعيت و خيال است
اي واقعيـت و خيـال را در هـم بيـاميزد كـه       هاي خاص نويسندگي بـه گونـه  يعني نويسنده با استفاده از شگرد. ندهد

  .استفاده از عنصر خيال جزئي از طرح داستان شود و خواننده آن را بپذيرد
شب چهارشنبه آن هفته جـن در   ر ساعت يازدهد«شود ابتداي داستان ملكوت، جمله با خبري غيرواقعي شروع مي

شود خواننـده   واقعي و معمولي هستند كه موجب مي كامالًسطور بعدي داستان توصيفاتي  ».حلول كرد »مودت«آقاي 
پـردازد گـويي هـيچ     نويسنده بالفاصله به توصيف مكـان مـي  . گمان نكند كه با داستاني كامالً غيرواقعي سروكار دارد

  . گرفته استاي صورت ن اتفاق غير مترقبه
اي  هاي دوستان دكتر مـودت بـه گونـه   در راه صحبت. يابدادامه مي »جن گير«داستان با جستجو جهت پيدا كردن 

رو نيست، شخصيت ناشناس، بـا گفـتن چنـد     تخيلي و سرگرم كننده روبه صرفاًگويد با اثري است كه به خواننده مي
-هايي مي از آن، همين شخصيت ناشناس، دست به پيشگوييبخشد و پس جمله محدود، رنگي فلسفي به داستان مي

در سطور بعد، يعني پس از . بخشدپيوندند و دوباره رنگي غريب به داستان ميي داستان به تحقق مي زند كه در ادامه
شود كه خواننده براي بـار دوم در همـين اوايـل داسـتان     ورود بيمار و دوستانش به مطب، توصيفي از دكتر حاتم مي

هاي ظاهري شخصيت دكتر در ادامه داستان اين دوگانگي. كند كه با شخصيت عجيب ديگري روبروستاحساس مي
  .دارد مي هاي روحي او  برحاتم پرده از دوگانگي
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بخشد، همان قضيه حلول كردن به هر حال، بيشترين عنصري كه در اين داستان رنگ غيرواقعي بودن به داستان مي
كس از ديدن جن تعجـب نكـرده اسـت، انگـار اتفـاق معمـولي و چـه بسـا          هيچ. ي مودت استي آقا جن، در معده

  !نويسدمي كاغذخندد يا مطالبي را برروي حتي زماني كه جن مي. اي است كليشه
بخشـد قسـمت پايـاني    ي واقعيت و خيال را در داستان شـدت مـي  زيدرهم آمهايي كه عنصر يكي ديگر از قسمت

روند تا خبر مرگ دوسـتان مـودت را بـه گوششـان     و نوكرش شكو به باغ مي ل. مكه حاتم و  هنگامي. داستان است
ها از ظـاهر دكتـر    كدام از شخصيت رسد؛ اما باز هم هيچبرساند، حتي نوع پوشش و ظاهر حاتم غيرواقعي به نظر مي

كند و بار دگير درهم آميـزي   در همين قسمت از داستان دكتر حاتم خود را شيطان معرفي مي. اند حاتم متعجب نشده
 .زند واقعيت و خيال به طرز چشمگيري در فضاي داستان موج مي

  نتيجه گيري
هـاي   انقالبي كـه تغييـرات چشـمگيري را در تمـام عرصـه     . سرآغاز رمان نو را پس از انقالب كبير فرانسه ميدانند

و رفته رفتـه بـا تبـادالت فرهنگـي و اجتمـاعي      اين تغييرات ابتدا در جوامع توسعه يافته . زندگي بشر به وجود آورد
ايـن  . هـاي مرسـوم زنـدگي شـد     كشورها در اقصي نقاط جهان موجب برهم خوردن تفكرات تثبيت شـده  و شـيوه  

  .تغييرات به زودي راه خود را به ادبيات نيز گشود
نبود و اگرچه سير تحول و ي آن روزگار، از اين قاعده مستثني  ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي درحال توسعه

ي روشـنفكران بـا جوامـع غربـي و      ي مدرن را سپري نكرد ولـي در ارتبـاط گسـترده    اي تغييرات جامعه گذار مرحله
هـاي   ي فزاينده ي آثار بهترين نويسندگان مدرن همچون جويس، پروست، كافكا و ديگران به استقبال شاخصه ترجمه

  .زندگي و ادبيات مدرن رفت
اعي ايران آن عصر، يعني پس از پشت سر نهادن دو جريان كودتـا و نيـز خفقـان سياسـي حاصـل از      شرايط اجتم

شد كه نويسندگان مدرنيست ايران ، در بستر شرايط اجتماعي  مبارزه با جريان نويسندگي آگاهانه و آزادانه، باعث مي
هاي رمان نـو، و   ذيرش برخي شاخصهو سياسي كشور به نوعي ادبيات مدرن منحصر به فرد خود دست يابند كه با پ

اي درون مايـه هـاي متناسـب بـا شـرايط آن عصـر، دچـار تقليـدي صـرف و           كنار نهادن برخي ديگر و افزودن پاره
بهرام صادقي از نويسندگان با استعداد و خالق ايران آن عصر بود كه پس از آشنايي با رمان مدرن و .كوركورانه نشنود

  .ي ادبيعرضه كند سبك شخصي خود، توانست دو اثر منحصر به فرد خود را به جامعه هضم اين جريان جديد در دل
هاي رمان مدرن را از دل رمان ملكوت اسـتخراج كنـد و    اين پژوهش مدعي نيست كه توانسته است تمام شاخصه

قد اثـر از ديـدگاه   شناسي اثر يا ن نيز معتقد به لزوم پژوهش هاي گسترده تري در رابطه با اين موضوع، همچون جامعه
رمـان ملكـوت از   . باشد اما توانسته است برخي از مهمترين شاخصه ها را با ذكر شاهد مثـال نشـان دهـد    بينامتني مي

بهترين آثار مدرن غربي است كه بدون شعار زدگي و بيان لخت واقعيت توانسته است شرايط اجتمـاعي روشـنفكران   
هـا و اسـتفاده ي درسـت از     پنهان بودن راوي، پايان بـاز روايـت  . كندهاي پس از كودتا را منعكس  ي سال سرخورده

اين رمان با خلق ضدقهرماناني آرمـان باختـه   . گشايد جريان سيال ذهن، راه را براي مشاركت فعال خواننده در اثر مي
خوانشـي   ي است شـيوه   ها سرگرداني، تنهايي و احساس تباهي ي آن زده كه وجه مشترك همه در ويران شهري نكبت

صادقي در اين رمان با رعايت مهمترين ويژگي اثر ادبي، يعني ادبيـت، گريـزي آگاهانـه بـه جامعـه      .طلبد جديد را مي
اش را در دل چنـد صـدايي و عـدم قطعيـت بـه       و اجتماعي  ها و آرزوهاي شخصي زند و آرمان شناسي در ادبيات مي

  .پاشد اي پنهان و نا در دسترس بر روي داستان مي شيوه
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