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Abstract  
Death is a mysterious category that brings about loads of philosophical 

thoughts, mental ideas, and artistic literary imagination. Demanding death and 

fear of death are the appearances of thoughts of death, and the result of death 

consciousness in humans. Demanding death helps escape the pains and 

difficulties, and fear of death can either cause absurdity or be a way to discover 

the meaning of life, as some people find salvation in death so that it may 

transform their internal feelings. In fact, the latter type of thought of death is 

about the meaning of life to wipe out the border between life and death. So 

despite its destroying role, it includes the meaning of life. Hope and 

hopelessness are among important human features, which can be investigated 

in relation to death. This paper attempts to use a descriptive-analytical 

approach to investigate the relations between the thought of death and the 

duality of hope and hopelessness in the novel called Malakut by Bahram 

Sadeghi and show that thought of death and generally, the phenomenon of 

death in Malakut, not only is in relation to hopelessness but also represents 

hope. Therefore this dimension of death requires attention as well. 
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 رد ناامیدی و امید با نسبت در اندیشيمرگ انگارۀ بازنمایي
   ملکوت

 یرانا تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان گروه دانشيار،      زادهايران اهللنعمت
  

 ایران ،تهران طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي  اكمل عرش شهناز

  چکیده
 هنري -ادبي تخيالت و رهني هايانگاره فلسللفي، تأمالت از بسللياري موجد رازناك ايمقوله عنوانبه مرگ
 ممکن طلبيمرگ. اندآگاهيمرگ درنتيجه و اندیشلليمرگ نمودهاي از هراسلليمرگ و طلبيمرگ. اسللت
 یا شاند بک پوچي به را انسان  واندتمي نيز هراسي مرگ و باشد  موجود هايدشواري  و رنج از گریز براي است 
شد  ايزمينه شد  براي با ستن  و ر ستگاري  برخي زیرا زندگي؛ معناي ج  ممکن مرگ و بينندمي مرگ در را ر
 نايمع با پيوند در اندیشلليمرگ نوع این درواقع. شللود منجر انسللان دروني دگرگوني و اسللتحاله به اسللت
ندگي  ندگي  و مرگ بين مرز و گيردمي قرار ز يان  زا ز نه  وجه  از فارغ  مرگ یعني رود؛مي م   اشویرانگرا
 سلليطره در را انسللان همواره که هسللتند بشللري مهم حاالت از نيز نااميدي و اميد. دربردارد را زندگي مفهوم
ست  آن بر پژوهش این. کرد توجه مرگ با دوگانه این پيوند به توانمي و دارند صيفي  روش با ا  تحليلي -تو
 کند حليلت و بررسي نااميدي و اميد دوگانة با پيوند در را صادقي بهرام ملکوت رمان در شياندیمرگ انگارۀ

 را ميدا نااميدي، با ارتباطش بر عالوه ملکوت در مرگ پدیدار کليطوربه و اندیشلليمرگ که دهد نشللان و
 .کرد توجه اندیشيمرگ بُعد این به باید مزبور رمان در بنابراین،. کندمي بازنمایي نيز

 .ملكوت نااميدي، اميد، زندگي، مرگ،ها: کلیدواژه

  

                                                           
 است. عالمه طباطبائي دانشگاه فارسي ادبيات و زبان رشتة دکتري رسالة از برگرفته حاضر مقالة  

 :نویسنده مسئول iranzadeh@atu.ac.ir 
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 مقدمه
شمولي است که از دیرباز رهن بشر را به خود مشغول      هاي بنيادین و جهانمرگ از پدیده

اندیشللي در یک پارادایم و چارچوب اندیشللگاني در طول  داشللته اسللت. درواقع، مرگ 
سياري از متفکران از  سپينوزا 1جمله افالطونروزگاران متمادي مورد بحث ب ، رنه 2، باروخ ا

ها اي از آن، موالنا، غزالي و... بوده اسللت. عده5، مارتين هایدگر4، فردریش نيچه3دکارت
رش، پندارند. این نگ  بينند و مرگ را نوعي از زندگي مي  بين مرگ و زندگي تفاوتي نمي  

ي اميدوارانه و سرشار کند و وجهمرگ را از صورت ویرانگرانه و نااميدانة خود خارج مي
آگاهي که در پيوند با ترس از مرگ قرار دارد، بخشللد. درواقع مرگاز زندگي به آن مي

 تواند به وجه اميدوارانه یا نااميدانة مرگ بينجامد. اي است که ميمقوله

وجوي زندگي با همة نهد و به جسللتآگاه، گاهي ترس را به کناري ميانسللان مرگ
مان پرداهایش مي رنج کل   زد؛ ه که ویکتور فران ید  مي 6طور  ناي     »گو ندگي، مع ناي ز مع

به   1386)فرانکل،  « بالقوۀ رنج را در سلللينه دارد    یافتن معنا  واسلللطة تحمل رنج را    (. این 
سان   مي ستر رنج نيز تعبير کرد؛ حتي اگر این اميد در هيأت تطهير ان توان به زایش اميد از ب

توان آن را در نظریات اي است که ميو نااميدي مسأله چهره بنماید. زایش اميد از دل رنج
و  1390مارسل به نقل از دیهيم،   ؛)ركپي گرفت  8کگوریرو سورن کي  7گابریل مارسل 
افکند و او در  آگاهي انسلللان را به ورطة پوچي مي   هرچند گاهي ترس   .(1385نصلللرتي، 

 شود. نهایت معناباختگي، غرق نااميدي مي
منتشر کرد؛ زماني که نزدیک به یک دهه از   1340را در سال  « وتملک»بهرام صادقي  
 در بکهش یک مانندبه که است مرگ «ملکوت» گذشت. مضمون اصليشکست کودتا مي  

تان   مل  داسللل ند. مرگ مي ع ندیشلللي در  ک طلبي و هاي مرگ در صلللورت« ملکوت» ا
؛ ودشمي ازنمایيب مرگ مضمون با نيز نااميدي و شود و دوگانة اميدهراسي ظاهر ميمرگ
سناك  گاه دارد؛ دوگانه صورتي  نااميدي و مانند اميد که مرگي  تصور  گاه، و است  هرا

                                                           
1- Plato. 

2- Spinoza, A. 

3- Descartes, R. 

4- Nietzsche, F. 

5- Heidegge, M.    

6- Frankl, V. 

7- Marcel. G. 

8- Kierkegaard, S. 
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 اما گریزند،از آن ميها شللخصلليت که مرگي اسللت؛ مرگ قصللة «ملکوت»دارد.  خوشللي
  شتابند.مي سوي آن به باشند باخبر خود که آنکهبي

سللان دانسللت؛ انسللان اسللير رنج و توان بازنمایي وضللعيت انرا مي« ملکوت»از منظري 
اي از زیسلللت سلللوق داده که تفاوتي با مرگ معنایي که ترس از مرگ او را به شللليوهبي

ندارد. صللادقي در این ميان با گریزهایي که به وضللعيت اجتماعي بعد از شللکسللت کودتا 
صویر مي   مي ضعيت افرادي چون خود را نيز به ت ست ب     زند، و شک شد که بر اثر بحران  ه ک
ا گاهي ب« ملکوت»طلبي در اند. عالوه بر این، مرگشللة انزوا خزیده و در پي راه چارهگو

سي    فر اميد پيوند دارد؛ اميد به زندگي دوباره یا تغيير نگاه به زندگي و معناي آن. سا ض ا
این پژوهش بر آن اسللت که مرگ در این رمان صللرفا  در نسللبت با نااميدي نيسللت و گاه  

 نمودي از اميد است. 

 . پیشینة پژوهش1
سن   ستان     »ميرعابدیني در کتاب ح سال دا سي  صد  ( و محمدتقي غياثي 2 و 1)ج  «ایرانوی
دارند. مقالة محمد صللنعتي با « ملکوت»اشللاراتي به مسللألة مرگ در  « تأویل ملکوت»در 

 دوین)به تأليف و ت« خون آبي بر زمين نمناك»در کتاب « با مرگ به سللتيز مرگ»عنوان 
در شخصيت م.ل. از جنبة روانشناختي     « ستيزي مرگ و مرگ»حمودي( به مفاهيم حسن م 

هراسلللي در از دیدگاه صلللنعتي به بحث مرگ     « م.ل.»سلللتيزي  پردازد. این بُعد مرگ مي
 پژوهش حاضر ارتباط نزدیکي دارد. 

لة مرگ در         به مقو که  قاالت پژوهشلللي  له م ند، مي پرداخته « ملکوت»ازجم به  ا توان 
يل » يه  با  ملکوت تان داسللل تحل تب  تک هاشلللمي و تقي    از« تحليلينروا بر مک يه   رق

مضلللمون مرگ در شلللناختي به تحليل نگاه روان( اشلللاره کرد که با 1391پورنامداریان )
فروید( پرداخته اسلللت. این مقاله به این        ویرانگري و )مطابق با غریزۀ مرگ  « ملکوت»

د، زنها را به هم پيوند ميشللخصلليتمایة اصلللي داسللتان که همة درونرسللد که نتيجه مي
ست  رگ م« م.ل.»نيز فرانمودي از مرگند؛ با این تفاوت که « م.ل.»و دکتر حاتم و  مرگ ا

شمي و پورنامداریان    خواهد و دکتر حاتم براي دیگريرا براي خود مي شتراك ها . وجه ا
فاهيم مرگ و مرگ       به م حاضلللر، اشللللاره  يل      با پژوهش  ندیشلللي اسللللت؛ هرچند تحل ا

براسللاس آراي فروید نقطة افتراق این دو مقاله اسللت؛ عالوه بر « ملکوت»هاي يتشللخصلل
اندیشانه را در پيوند با دوگانة اميد و نااميدي مطالعه هاي مرگاینکه پژوهش حاضر انگاره
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به مرگ در غالب کارهاي پژوهشلللي دربارۀ            مي با وجود توجه  و برخي « ملکوت»کند. 
 اندیشللي و پيوند آن با اميد واي این پژوهش در باب مرگآثار، منبعي که بتواند راهگشلل

 نااميدي باشد، یافت نشد و تاکنون کاري در این حوزه صورت نگرفته است.

 شناسي پژوهشها و روش. پرسش2
ضمون مرگ در رمان ملکوت          سخ دهد که م سش پا صد دارد به این پر ضر ق  پژوهش حا

سبتي با اميد و نااميدي دارد و آیا مرگ  ست یا مي    چه ن ن را توان آصرفا  نمودار نااميدي ا
 نمود اميد نيز دانست؟ 

در این پژوهش ابتدا به مباني نظري تحليلي اسللت؛  -روش پژوهش حاضللر توصلليفي 
سألة مرگ و مرگ      مربوط به مرگ سپس م شاره و  شي ا شي و ارتباط آن با اميد و  اندی اندی

 شود. نااميدي در رمان ملکوت بررسي و تحليل مي

 . خالصة داستان3
ستان با      « ملکوت» ست. دا شهري کوچک ا شب در  شيطان(  حلول روایت یک    جن )عامل 
شبي  شود؛ مودت آغاز مي آقاي در ستانش؛  با او همراه که در  شي جوان،  دو  چاق و مرد من

تر حاتم  دک نزد را مودت ناشللناس، پيشللنهاد بهاند. رفته باغي به خوشللگذراني ناشللناس براي
خن  سللل بسللليار جوان منشلللي با کار دکتر حاتم حين. کند خارج او بدن از را جن تا برندمي
هاي  کند. او از آمپولها اشاره ميگوید و به اقامتش در شهرهاي کوچک و طبابت در آنمي

گوید که به مردم این شللهرها تزریق کرده اسللت.   تقویتي افزایش عمر و نيروي جنسللي مي
نون  اک و کرده قطع خود ميل به را بدنش اعضللاي يشللترب که« م.ل.»همچنين از مردي به نام 

 دکتر حاتم آمده است. پانسيون به راست( عضوش )دست آخرین قطع براي
یابد که مودت    کند و با گزارش جن درمي  دکتر حاتم جن را از بدن مودت خارج مي   
د اگوید و به منشللي جوان و مرد چاق پيشللنهبه سللرطان معده مبتال اسللت. چيزي به او نمي

ند؛ کدهد. همچنين ناشلللناس را از جنایاتي که تاکنون مرتکب شلللده، آگاه ميآمپول مي
هاي سللمي ها، تزریق آمپولکشللتن همسللران و دسللتياران خود و سللاخت صللابون از آن   

آور به مردم و اینک کشتن ساقي همسر جوانش و اشاره به این شهر که پس از یک      مرگ
 هفته به گورستان بدل خواهد شد. 
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گوید پردازد. از دوران کودکي و سفرهایش ميدر دو فصل به بيان تقریرات خود مي« م.ل.»
و نيز قتل و مثله کردن پسلللرش به دليل دوسلللتي با دکتر حاتم که فکر پوچي را به او تلقين      

 کند.هاي خود ميکرده است. پس از این ماجرا است که او شروع به قطع انداممي
بخشد آورد، دکتر حاتم را ميدهد و به عشق و زندگي روي ميتغيير عقيده مي« م.ل.»

به  در رنج است « م.ل.»خواهي گيرد. دکتر حاتم که از مرگو تصميم به تزریق آمپول مي 
شکو را       او آمپول تزریق مي شد. او  شاهد مردن اربابش با شکو )نوکر او( نه تا  کند، اما به 

 کند.م ميبه دليل ارتباط با ساقي به رنج ابدي محکو
آور هاي مرگ رود و منشلللي و مرد چاق را از تزریق آمپول دکتر حاتم به باغ مودت مي   

کند. مودت نيز که از سلللرطان خود خبر ندارد،   کند. مرد چاق از ترس سلللکته مي   مطلع مي
شللود و به پوچي  خوشللحال از زنده ماندن اسللت، اما منشللي جوان دچار نوعي اسللتحاله مي 

 زند.رسد و با تبسم ناشناس، سپيده سر ميد. درنهایت شب به پایان ميکنزندگي اعتراف مي

 های نظری پژوهش. بنیان4
 انديشي و معنای زندگي. مرگ4-1

سأله بوده و ميل به جاودانگي و هراس از مرگ،       سان یک م شة مرگ همواره براي ان اندی
هاي این ثي از بحاي براي بسللياري از تفکرات مربوط به مرگ قرار گرفته اسللت. یکپایه

بخش زندگي اسللت، اما مرگ ظاهرا  پایانحوزه، ارتباط وجودي مرگ با زندگي اسللت. 
هاي انسللان اسللت اي از وجود و از مشللخصللهرسللاند، بلکه نحوهواقع آن را به پایان نميبه
به  (. درواقع 1367، 1نزو)اي ند دو روي سلللکه    مرگ و زندگي  با هم دیالکتيک      مان ند و  ا

سي نيز مرگ در مفهوم باطني به    دارند. شنا ست و    از نظر نماد سان ا معناي تغيير عميق در ان
خود مفهوم پایان را ندارد، بلکه نشللاني از اسللتحاله، پيشللرفت و زندگي اسللت    خوديبه 

يه و گربران   يده  به  .(1387، 2)رك؛ شلللوال ندگي نوعي از مرگ و مرگ نيز  ايعق ونز، ز
 (1367نز، و)اييات در سراسر زندگي است اي از دگرگوني و تجدید حجنبه

                                                           
1- Avens, R. 

2- Chevalier, J. and Gheerbrant, A. 



 13 |اكمل و عرش زادهايران

 

مرگ به عنوان نقطة مقابل زندگي از »نویسد: مي« مرگ و جاودانگي»در مقالة  1سيمل
شمه نمي    سرچ  «آوردگيرد و زندگي، خود آن را به وجود ميهيچ جایي جز خود زندگي 

 (. 1385، 2)رك؛ مالپاس و سولومون
شر حضور   صرفا  غفلت آدمي او را    به نظر غزالي، مرگ در زندگي ب شگي دارد و  همي

(؛ این یعني مرگ معادل خود زندگي 1376دارد )عباسلللي داکاني، آگاهي بازمياز مرگ
  است و تولد انسان ابتداي مسير مرگ است.

عنوان قسللمتي از زندگي انسللان پژوه، مرگ را بهعنوان یک فيلسللوف مرگهایدگر به
 3نکند که انسان یا دازایاي از بودن و هستي قلمداد ميمثابه شيوهداراي حضور دائمي و به

هاي (.  نيز دربارۀ مکزیکي1387گيرد )هایدگر، به محض وجود یافتن، آن را بر گرده مي  
دارد که در هر دو نظام، زندگي و مرگ استقاللي ندارند و هردو ها بيان ميقدیم و آزتک

 (.1352ها دو روي یک واقعيت هستند )پاز، آن
یت  با مرگ مي     آ عدم  فاوت  بارۀ ت ید:  اهلل جوادي آملي در عدم نيسللللت، »گو  مرگ 

شللود. مرگ، پوسلليدن .. هرگز انسللان نابود نمي.جا عوض کردن اسللت... نابودي نيسللت
سان در فرهنگ قرآن،          شت که ان ست. این تعبير بارها گذ ست به درآمدن ا ست و از پو ني

مایيم که مرگ را مي   مرگ را مي ند،  ماته مي   ميراميرا ما مرگ را ا ما مرگ را  نيم،  کنيم، 
فس کل ن»کنيم، نه اینکه مرگ ما را هضللم بکند. قرآن که نفرمود: چشلليم و هضللم ميمي

ضم مي   «يذوقها الموت سي را مرگ ه ه مایيم ک ؛كلُّ نفْسٍ ذائقۀُ الموتِکند! فرمود: ؛ هر ک
  «و دیگر مرگ نيسللتبریم و ما هسللتيم کنيم و از بين ميچشلليم و هضللم ميمرگ را مي

 (.1394)جوادي آملي، 
تواند از روي اميد مضمون مرگ صرفا  نمودي از نااميدي نيست و نگرش به مرگ مي   

دارد. اي با آن ننيز باشد، نه نااميدي صرف؛ زیرا مرگ هم شکلي از زندگي است و فاصله

                                                           
1- Simmel, G. 

2- Malpass, D.& Solomon, R.C. 

3- Dasein 

ست که به   (da:zaɪnˈاي آلماني )دازاین واژه  شده   sein: آنجا و da -)آلماني« برجاهستي »ا   بودن یا هستي( ترجمه 

شللود و در انگليسللي  شللود و به همان صللورت دازاین آورده مينمياسللت. این واژه در فارسللي در بيشللتر موارد ترجمه 

 است.ترجمه شده   Existence اغلب
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راي د معنایي ب توان عقيدۀ فرانکل، انسلللان حتي هنگام مرگ و رنج نيز مي    طور که به  همان 
 (. 1386زندگي بيابد )رك؛ فرانکل، 

ال اي یأس فلسللفي بر آن بکند و گونهملکوت، سللياهي و پليدي را بازنمایي مي رمان
توان مفهوم عشق به زندگي و اميد را در آن یافت. این مفهوم حتي اگر از  گسترده، اما مي 

ا کلي از اميد است و در تقابل ب نوع اميد غيرعميق و مقيد موردنظر مارسل باشد، باز هم ش   
اميد مقيد؛ یعني اميد داشلللتن به چيزي محدود و معين که در ایسلللتد. مرگ و نااميدي مي

با موضلللوع مطلق آزادي( قرار مي       يد مطلق ) بل ام قا (. گویي 1390گيرد )رك؛ دیهيم، م
ستن معناي زندگي ترغيب          سعي دارد مخاطب را به جُ شيدن مرگ  صویر ک صادقي با به ت

 ها را نمایاند؛ زیراها و پليديمعتقد است در نوشتن باید سياهي    1طور که سارتر کند. همان
هدف ادبيات تغيير جهان است و چون آنچه باید دگرگون شود جز سياهي و پليدي نيست 

سياليسم     (. 1353ها است )رحيمي،  پس وظيفة هنرمند به تصویر کشيدن آن   ستان حتي اگزی
ها( و از سلللو نااميد )به دليل نابود شلللدن همة ارزش ي دوم از یکرا در پایان جنگ جهان    

نند   کسلللوي دیگر، اميدوار به آینده )به اميد بازآفریني نظام ارزشلللي جدید( قلمداد مي            
 (.1389)سيدحسيني، 

توان د، ميگيردر زمرۀ آثار اگزیسلللتانسلللياليسلللتي قرار مي« ملکوت»با توجه به اینکه 
ادبي  -جریاني فلسللفي 2اميدي در آن کاوید. اگزیسللتانسللياليسللم مفهوم اميد را در کنار نا

است که اساس آن بر اصالت وجود، تصادفي بودن هستي، آزادي و مسئوليت است. این           
ست که زندگي بي  سارتر به  تفکر بر این باور ا ست و باید براي آن معنا آفرید.  عنوان معنا ا

سياليسم ا    پردازان این مکتب در برابر کساني یکي از نظریه سان را به  که معتقدند اگزیستان ن
سم مکتب خوش     کشاند، مي انزوا و نااميدي مي سيالي ستان ستد و عقيده دارد که اگزی بيني ای

دهد؛ زیرا عقيده دارد سرنوشت دست نمياي از آن بههيچ روي توصيف بدبينانه است و به
 (. 1361داشت. )سارتر،  دست خودش است؛ ضمن اینکه صرفا  باید به عمل اميد بشر به

باختين    ند  مان به    3برخي  يات مفهوم اميد نهفته اسلللت )رك؛     معتقدند  طورکلي در ادب
معنایي، بر این باورند که شجاعت پذیرفتن بياي با اشاره به سارتر  ( و عده1396مهرآیين، 

دارد )رك؛ « شجاعت خودْ بودن »پوچي، اضطراب و تنهایي عصر حاضر بر خود نشان از     

                                                           
1- Sartre, J.P.  

2- Xistentialism 

3- Bakhtin, M. 
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سألة نااميدي و هر آنچه    توان این(. بنابراین، مي1375، 1ليشتي سير کرد که طرش م گونه تف
تواند نشللان از اميد داشللته باشللد. از این رو، سللخن  گيرد، ميدر حوزۀ داللتي آن قرار مي

ست و گاه معناي زندگي را دربر دارد. این       شانگر مفهوم نابودي ني صرفا  ن گفتن از مرگ 
 توان دریافت.از مرگ نيز مي را در گزارۀ ترس

 نسبت مرگ با امید و ناامیدی .4-2
سل    مرگ را مي شت. از دید مار مرگ با نااميدي در پيوند »توان بازنمودي از نااميدي پندا

حتي خود زندگي  2شوپنهاور  (.1390)دیهيم، « اندیشي مسبب نااميدي است   مرگاست و  
 (.1393، 3وگيري شده است )یانگگيرد که همواره از آن جلرا مرگي در نظر مي

سخن گفت و اینکه مرگ از جهاتي  دربارۀ ارتباط مرگ با اميد و زندگي نيز مي توان 
ند. از نظر کي         مي مایي ک بازن يد را  ند ام ب یرکگور، وقتي مرگ بزرگتوا ه ترین خطر 

ر به تبندد، اما هنگام مواجهه با خطرات دهشتناكآید، انسان به زندگي اميد ميحساب مي
شللود و شللود. بنابراین، در زمان مخاطرات بزرگ، مرگ اميد انسللان ميمرگ اميدوار مي

يماري  ب»کگور از این نااميدي به    یرمعناي نااميدي اسلللت. کي   عدم توانایي در مردن نيز به   
به 1377یرکگور، کند )کي تعبير مي« سلللوي مرگبه  واقع از دید او، در زندگي پر از   (. 

ست؛ مرگي که    رنج، مرگ درمان ست و این مفهومي اميدوارانه از مرگ ا ي براي دردها ا
 رساند. انسان دردمند را به گشودگي مي

 ها. يافته5
 «ملکوت»انديشي در . مرگ5-1
ماع اسللللت  وجودي بحران از بازنمودي  «ملکوت» مدد   که  اجت یان  يها اسلللطوره به   اد

  که دوراني کشللد؛مي تصللویر به را 1332 سللال کودتاي از پس دوران ابراهيمي، وضللعيت
  از قبل هک افرادي. داشللتند حقيقت بيان در سللعي نمادین صللورتبه نوشللتن با نویسللندگان

بهرام . دش بدل یأس به اميدشان از کودتا بعد زیستند،نسبي مي  آزادي در جریان این وقوع
سندگان   صادقي نيز به  شتر نوی سيم  به خود شيوۀ به و برد پناه خود تنهایي غار به مانند بي  تر

                                                           
1 - Tillich, P. 
2- Schopenhauer, A. 

3  - Young, J. 
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ضعيت  سندگان پس از         مرگ پرداخت. موجود و ست که نوی ضاميني ا شي از جمله م اندی
هاي مطرش در رمان بر ایدۀ مرگ    نيز همة اندیشللله   ملکوت پردازند و در کودتا به آن مي  
 استوار است.

 دنياي واند طوالني زیسللت خواهان که را زميني و عادي يهادنياي انسللان»رمان ملکوت 
 «ندکنمي وجوجست  مرگ واند آمده ستوه  به زمانيبي از که شيطان را  و یهوه ايهاسطور 
بدیني،   ) دهد مي قرار هم برابر در با   .(1387ميرعا حاتم  نه   دکتر  که  نشلللا  دهد، مي هایي 

  است یهوه از صورتي هم «ل..م» .سازدمي رهنمون وجودش شيطاني صورت به را خواننده
شيطاني   شيطان مي  /دکتر حاتم از به انتقام که شد؛  سر  که اندی شر  نوع) او پ  و فریفته را (ب

ست  شده  او مرگ باعث شخصيت  این دو به .ا ستقيمي با   عنوان  صلي رمان، ارتباط م هاي ا
شللود؛ دو شللخصلليت  ها طرش مياندیشللانه از جانب آنمرگ دارند و غالب مفاهيم مرگ

دانند و اميد را در مرگ وضاع مي اي براي بهبود ااسير مالل و بيهودگي که مرگ را چاره 
  -که ارتباط عاطفي قوي با او داشلللته      -« م.ل.»جویند. دکتر حاتم پس از مرگ پسلللر   مي

طلبد؛ هرچند از نظر او فراموشي  نيز فراموشي را مي « م.ل.»همواره به فکر فراموشي است؛   
صادقي،  ) «همچنان که هيچ چيز وجود ندارد»وجود ندارد  شي را  . این فرا(1353رك؛  مو

ها از نظر دکتر مرگ انسللان توان به مفهوم مرگ گرفت که دور از دسللترس اوسللت. مي
با آن ظاهر « م.ل.»و دوري از گناه اسللت و « ملکوت»ها به حاتم اميد روانه شللدن انسللان 

اسللت، مرگ را راهي براي « مالل»شللده از مسللخ شللده و نامي که گویي صللورتي مثله  
ها مفهوم زندگي را دربر دارد. اند. درواقع، مرگ براي آندگشودگي و رهایي از رنج مي

ها، مرگ نشللان از نااميدي بوده و از همين دليل اسللت  که از نظر دیگر شللخصلليتدرحالي
 آویزند.ها ميکه به دامن آمپول

 در پیرامتن . مرگ5-2
واننده خنام رمان با داللت مستقيم یا نمادین به موضوع داستان نخستين عاملي است که به       

شکل  سيدن به رویکردي خاص دربارۀ آن مدد مي در  ساند دهي به معناي متن و ر  )ژنت ر
 (. 1991، 1و مکلين

                                                           
1- Gennette, J. and Maclean, A. 
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نمللایللد کلله بللا متني گونلله ره ميبلله عنوان پيرامتن، خواننللده را این« ملکوت»نللام 
اش، الهوت با دو ملکوت دیگر در معناي لغوي« ملکوت»رو اسلللت. گرایانه روبهواقعغير
صيت   به  شخ شي جوان( در پيوند         عنوان  سر من سابق دکتر حاتم و هم سر  ستان )هم هاي دا

هاي واسللطة آمپولها پيش مرده و ملکوت منشللي نيز بهاسللت. ملکوتد دکتر حاتم مدت
اي از مرگ در نظر توان نام کتاب را اسللتعارهسللمي در شللرف مرگ اسللت. بنابراین، مي 
است و   «ملکوت»مرگ نقطة اتصال انسان به    گرفت؛ ضمن اینکه از نظر حکماي اسالمي،  

  .1جایگاه نفس انساني پس از مرگ است« ملکوت»

سة در اینجا مي شرور زمينة برپایي    « ملکوت» 2توان به تئودی شاره کرد که در آن  خدا ا
با همه بزرگي  « ملکوت» هد شلللد         الهي  جا رفع خوا که شلللرور در آن اش اسلللت: جایي 

شهر موردنظر دکتر حاتم است که انسان را از گناه    رمان(. این همان آ1392)پورمحمدي، 
 یعني مرگ.« ملکوت»و شر خواهد زدود و راهيابي بدان جز با مرگ ميسر نيست. پس 
وع اي از موضللمنزله نشللانهسللرلوحه )نقل پس از عنوان متن( نيز به عنوان پيرامتن به

ست )رك؛ کوش  صل     1396، 3متن ا شش ف صل از  سرلوحه   « ملکوت»(. در پنج ف شاهد 
هستيم که گاه با مضمون مرگ در پيوند است. براي مثال، سرلوحة آغازین رمان؛ یعني      

ّّهم ب ذاذاا ال ب»آیة  که شللامل پارادوکس و آیروني اسللت، نشللان از نااميدي و   4«فبش
با مرگ قرار           باط  با طنز دروني خود در ارت ناك  عذاب درد به  مرگ دارد. بشللللارت 

به کهن ها مي گيرد. از دیگر سلللرلوحه مي اي از انجيل و بيتي از موالنا در   نوشلللته توان 
شاره         شم ا ش سوم و  صل  ستقيم با مرگ قرار مي آغازگاه ف يرند و گکرد که در ارتباط م

ه خواننده را ب   -با ظرفيت هرمنوتيک خود   -اي از معاني و درونمایه متن    عنوان نشلللانه به 
 نمایند.شان ره ميمعناي ضمني

  

                                                           

 کوشش به تبریزي و مقصودعلي (، ترجمة1365محمود شهروزي ) محمدبن اثر« االفماح و روضه االرواح نز ه»به  -1

  موالیي رجوع شود. محمدسرور و پژوهدانش محمدتقي

 .است داده نجها در را شر وجود اجازۀ خداوند چرا که مسأله این به پاسخگویي براي است الهياتي استداللي تئودیسه -2

3- Kusch, S. 

 (.24ده )سورۀ انشقاق، آیة  خبر اكدردن عذابي از را آنان پس -4
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 ی ملکوتيهامرگ .5-3
یابد. اندیشللة مرگ نمود مي« ملکوت»هاي طبيعي، قتل و خودکشللي در مرگ به صللورت

پيوسته در حال چرخ زدن است، «. م.ل»در رهن دو شخصيت محوري؛ یعني دکتر حاتم و  
. نخسلللتين نمود مرگ را در پيشلللگویي ها همگي با مرگ مرتبطنداما دیگر شلللخصللليت

شاهدیم:     شناس دربارۀ مرد چاق  سرطان  1353صادقي،  « )کنيکته ميس »نا ( و پس از آن 
کشلللندۀ مودت که مرگ او را در پي دارد. همچنين تصلللویر مرگ همه مردم شلللهر را       

شهري     توان در صحبت مي شناس مالحظه کرد؛ تصویري دلخراش از  هاي دکتر حاتم با نا
سته    ست دربرابر    جمعي که درواقع دیسشبيه یک گور د و « وتملک»اتوپيا و پليدشهري ا

 شهر موردنظر دکتر حاتم.آرمان
اولين مرگي را که در داسللتان شللاهد وقوع آن هسللتيم، قتل سللاقي توسللط دکتر حاتم  

کاش عقيم نبود و مي    ( او حتي آرزو ميهمان اسلللت )  که  ها و  تشلللنج»توانسلللت  کند 
 فرزندانش را ببيند )فرزندکشي(. « هايکندنجان

و توان دید که امي« م.ل.»زۀ موميایي پسر  را در جنا« ملکوت»شبح هميشگي مرگ در   
را  کند و زندگي انسان در پي مرگ حرکت مي« م.ل.»پيوسته در تشييع آن است. درواقع،    

در حقيقت همه ما در همة سللفرها به »بيند که مقصللد آن مرگ اسللت: مانند سللفري ميبه
فتة ان(. به گ)هم «کردیم و نه به سللوي مقصللدماندنبال آن کالسللکه بودیم که حرکت مي

اي از توان استعاره ؛ این مغناطيس را مي«کشيده سوي نامعلوم مي مغناطيسي او را به « »م.ل.»
در قصللرش، نشللانگاني از « م.ل.»مرگ درنظر گرفت. به غير از جنازۀ فرزند، گور همسللر 

ست.     ضر ا ستش مي   « م.ل.»مرگ همواره حا سيار دو شاره     بارها به گور زني که ب شته، ا دا
صر تودر    »د: کنمي شته بودم و آن ق سالش تنها گذا گيز را انتوي غممن زنم را در گور کهن

 را به غير« م.ل.»)همان(. این دنبال کردن مرگ در « هم براي هميشه به روش او سپرده بودم
از تشللييع هميشللگي جنازۀ فرزند در قطع دائمي اعضللاي بدنش )خودکشللي تدریجي( و   

 توان مشاهده کرد. ميها نيز نگهداري و همراهي آن

 طلبي: خودکشي. مرگ5-4
شللود. خودکشللي آسلليبي  به صللورت پدیدۀ خودکشللي ظاهر مي« ملکوت»طلبي در مرگ

عقيدۀ مارسللل، ریشللة خودکشللي گاهي به تنهایي    اجتماعي و درنتيجة نااميدي اسللت. به
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منتظر  حاصللل وگردد؛ به این مفهوم که انسللان اسللير تنهایي، تبدیل به موجودي بي بازمي
شي به انتظار خود پایان مي   مرگ مي البته  1(. کامو1390دهد )دیهيم، شود و گاه با خودک

ند داهاي زندگي ميحلي براي پوچيخودکشللي را تنها مسللألة فلسللفي واقعا  جدي و راه  
ية خود،     (.1382)کامو،   ح  ترجي« مرگ طبيعي»را بر « مرگ منتخب »نيچه نيز در آثار اول

 (.1391)نيچه، « نشانگر اراده، قدرت و چيرگي انسان بر خودش است»دهد؛ زیرا مي
شي  صيت       را مي «ملکوت»هاي خودک شخ ست که  سمي دان درگير  هاتوان نتيجة نيهيلي

یابد. برخي مالل را تصلللویري   ها را درمي آنند و ماللي که به دنبال بيهودگي زندگي آن     
« مالل»(؛ به این معنا که    1396، 2کنند )اسلللونسلللن  پریده از چهرۀ مرگ قلمداد مي  رنگ 

سان       ست. این مالل ان ست به    اي ميرا به مرحله« ملکوت»صورتي از مرگ ا ساند که د ر
 زند.نابودي خود مي

اسللت که خود را در شللکارگاه  « م.ل.»اولين خودکشللي مطرش در متن مربوط به پدر 
 عالقگيجود بي(. این مرگ در پيوند با نااميدي است. با و 1353صادقي،  کشد )رك:  مي

ند؛ کگذارد و غریزۀ مرگ را در وي بيدار ميتأثير بسيار مي « م.ل.»به پدر، مرگ او روي 
دیدن  از پسدر دهان دارد، « بوي خاك مرده»طوري که بعد از خاکسللپاري در حالي که 

 دهدمي دست او به ايکشنده رقت حس هاي طالیي )نمادي از زندگي(گندمزار و خرمن
  حرکت  در و دهد مي سلللوق مرگ سلللمت  به  را او مرگ از هراس درواقع، گرید. مي و
 مرد که دانسلللتممي» زند؛مي کشلللاورز و کودکش یک مرد قتل به دسلللت ايرحمانهبي

 نفت  و دود و قند  فردایش و شلللب براي و گرددبرمي ده بازار  از خرش و بچه  با  دهقان 
ست  خریده ش پولک ساغري  کفش و زنش براي قرمزي گلدار چيت پارچه شاید  و ا  انين
صيفات  این .(همان) «بختشدم دختر براي شاورز،  کودك همراه کنار در تو ضای  ک  پر يف
 . است مرگ با تقابل در که کندمي ایجاد زندگي شور از

زند. او که بعد از آشللنایي با یک نيز چرخ مي« م.ل.»تفکر خودکشللي در رهن پسللر  
ط پدر به اندیشد، توس  مي« يهودگي و خودکشي پوچي و ب»فيلسوف شاعر )دکتر حاتم( به   

راحتم  »گوید: نيز خواهان مرگ اسللت و هنگام جان دادن مي« م.ل.»رسللد. پسللر  قتل مي
به فرضلللية   « م.ل.»طلبي خود طلبي در کنار مرگ )همان(. این مرگ  «کردي... متشلللکرم

                                                           
1- Camus, A. 

2- Svendsen, l. 
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شر مرگ» ست     1فروید« خواهي ب ضيه در تالش ا تار که به رفنزدیکي دارد. فروید با این فر
سيار خودویرانگرانه  سد که اغلب در افرادي دیده مي ب سمي ی   اي بر ا شود که بر نابودي ج

 (.1394، 2رواني خود مصمم هستند )رك؛ تایسن
منشي جوان نيز از اینکه تا به حال خود را نکشته و اکنون محکوم به مرگ مضحک با    

سرزنش مي     ست، خود را  سمي ا شة خودکشي در رهن او    کند. درواقع، نوعي آمپول  اندی
ها شوخي باشد،   کند اگر بحث آمپولاو با خود عهد مي«. مرگ به ميل خود»وجود دارد: 

خواهم کشللت که مبادا روزي لش سللنگينم از ترس   »همين فردا خود را خواهد کشللت.  
اي به من ببخشلللند، احمق نخواهم   مرگ زودتر از موعد به زمين بيفتد ... اگر عمر دوباره    

اي که با ترس از (. منشلللي جوان، خودکشلللي را بر زندگي احمقانه1353صلللادقي، ) «بود
هراسلللد، اما از نوع مرگي که پيش   دهد. او از مرگ نمي مرگ همراه باشلللد، ترجيح مي 

 روي دارد، ناراضي است. 

 هراسي. مرگ5-5
سان به       ست که ان شري ا سائل بنيادین ب سطة آن همواره به ترس از مرگ از م اهي ردنبال وا

، فيلسلللوف یوناني، ترس از مرگ را غيرمعقول  3اپيکوربراي گریز از مرگ بوده اسلللت. 
اي وجود داند. از دید او، مرگ پایان زندگي انسللان اسللت و در آن وضللعيت، تجربه   مي

ند؛ دانندارد تا انسللان از آن هراس داشللته باشللد. گروهي دیگر این ترس را غيرمعقول نمي
باشلللد،    بد  نامعقول نيسلللت )عظيمي   زیرا اگر امري  (. 1391دخت و مهدیه،    ترس از آن 

سياري از مواقع به ترس از زندگي منجر مي به عني شود؛ ی عقيدۀ برخي ترس از مرگ در ب
امد. انجترس از مرگ و از دسللت دادن زندگي به ترس از دلبسللتگي عميق به زندگي مي 

صورت ترس از مخاطره کردن درمي  ست   1394سن،  آید )تایاین ترس گاهي به  (. اینجا ا
سير یأس مي   که غریزۀ مرگ یا تاناتوس قدرت مي سان ا  شود و قادر به حفاظت از یابد، ان

 (.1383اروس یا غریزۀ زندگي نيست )رك؛ شميسا، 
سان برجسته       سألة ترس از مرگ از خود امر مرگ براي ان ست.   ترشاید بتوان گفت م ا

شه وجه منفي ندارد و گا  سان مي  هي زمينهالبته این ترس همي ه زعم شود. ب اي براي رشد ان

                                                           
1- Freud, S. 

2- Tyson, L. 
3- Epicurus 
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هایدگر، انسلللان وقتي دچار ترس از مرگ شلللود و خود را در معرض خطر ببيند، نوعي       
شود براي گشودگي   اي ميآگاهي خود زمينهنماید. این ترسآگاهي در او چهره ميترس

اقعيت و حرکت او به سللوي درك حقيقت؛ زیرا در این وضللعيت انسللان قادر به درك و  
قل از عسلللگري        مرگ خود مي به ن یدگر  ها یدگر،    1397یزدي، شلللود ) ها (. از منظر 

شي به مفهوم مرگ مرگ ست که مي اندی شکل ترس آگاهي ا از مرگ بروز کند  تواند در 
و آگاهي از این ترس امکان دارد به پوچي و نااميدي بينجامد یا به معناجویي انسللان که با 

 اميدورزي در پيوند است. 
است. تيليش ترس از مرگ را از  « ملکوت» اندیشي در هراسي از نمودهاي مرگ مرگ
سه    شکال  ضطراب پوچي، گناه و مرگ    ا ضطراب )ا وحدت بنيادین وجودي آنکه گانه ا

ضعيت نااميدي و یأس تماميت مي  سان تهدید  ( ميیابدها در و داند. وقتي نفس وجودي ان
سرنوشت      1375آید )تيليش، پيش ميو ناگریز  شود، این اضطراب بنيادي  مي (. اضطراب 

هاي  را درگير خود کرده اسللت. شللخصلليت« ملکوت» اي اسللت که انسللانو مرگ مسللأله
 واسطة همين اضطراب است که براي   کنند و بهپنجه نرم ميوداستان با این اضطراب دست   

توان ي. مشللوندبه تعویق انداختن مرگ دسللت به دامان دکتر حاتم براي تزریق آمپول مي
نما هسلللتند که در پي زندگي ها مردگاني زندهاند. آنگفت مردم شلللهر پيش از این مرده

 انسان در »و پدیدار « مرگ خدا»بين پدیدار دوند. این امر یادآور نظر مارسل است که   مي
تفکر مدرن و تکنولوژي انسلللان را ازخود   وقتي  بيند. ارتباط وجودي مي « حال احتضلللار 
نه مي    گا ن بي خت برمي     ک ندگي انسللللان ر خدا از ز بدیهي   د،  ندد و او خود را در  ترین ب

ساني مثل مرگ تنها مي تجربه  یابد؛ زیرا تفکر مدرن قادر به پاسخگویي به او نيست  هاي ان
به   (.1390)رك؛ دیهيم،  به هر        مردم شلللهر نيز  حال احتضللللار  هاي در  ند انسللللان تن مان

سان خو »هرچند از نظر دکتر حاتم  زنند تا نجات یابند.اي چنگ ميپارهتخته دش گاهي ان
 ؛ یعني انسان خود به بيهودگي ابزاري چون آمپول واقف است.«دهدرا فریب مي

مثابه دروازۀ اميد    شلللود. مرگ به بازنمایي مي  « م.ل.»هراسلللي بيشلللتر در  مقولة مرگ 
وجود او از را در « درخت گناه»و « رنج و اضطراب ساليان  »، «دلهرۀ تمام نشدني »تواند مي

ما   حث ترس از مرگ را مطرش مي « م.ل.»بين ببرد، ا به         ب يت  که در دوران طفول ند  ک
خواسللتم مکيد و من نميهاي سللبعش قلبم را مياضللطراب با دندان»آمده: سللراغش مي

شللود، (. این اضللطراب را که در صللورتي اسللتعاري بازنموده مي 1353صللادقي، « )بميرم
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نسللبت داد که همان هيوالي درونش اسللت. ترس « م.ل.»ودي توان به یکي از ابعاد وجمي
پدر هراس دارد و    از مرگ از کودکي همراه اوسللللت؛ طوري ند ميکه از مرگ    که  دا

 شللدن دیو سللبب را مادر مرگ او «اسللت. مقدر این و» «مرد خواهد سللرانجام»مادرش نيز 
  .ز وقوع آن داردجانش و ترس بسياري ا ظلمت در اژدهاي گناه برخاستن و داندمي خود

شفه     « م.ل.»ترس از مرگ براي  ست؛ طوري که در رویاي مکا سأله ا گون خود یک م
يدن از مرگ مي   هد خندید و از       آن روز مي»کند:  آرزوي نهراسللل که هر کس خوا آید 

)همان(. این نهراسللليدن از مرگ مفهوم اميد را دربر دارد؛ به این « مرگ نخواهد ترسللليد
اي وجود ندارد. مخوف نيسلللت و بين مرگ و زندگي فاصلللله    معنا که مرگ دیگر امري  

ست  همان سان در ميانة تولد و  »طورکه هایدگر معتقد ا مرگ و زندگي به هم نزدیکند و ان
با زباني بریده در خود  « م.ل.»(، اما در همين رویا 1962)هایدگر، « کندمرگ زیسلللت مي

ه کند و بکند، خاك ميا پسللت ميگریزم که مرترسللم و ميو از مرگ مي» :زندفریاد مي
ندازد... ها و حشلللرات مي  دهان کرم  به 1353صلللادقي، « )ا هراسلللي و طورکلي مرگ(. 

 با هم دیالکتيک دارند. « م.ل.»طلبي در اندیشة مرگ
ه کشلللاند، بلکرا به طرف مرگ مي« م.ل.»به باور برخي، این غریزۀ مرگ نيسلللت که 

(. این  1377ندگي و خشم  منجر به انتقام )صنعتي،   ترس است؛ ترسي ناشي از تنهایي، درما   
 کند وتوان در خشللونتي دید که پس از قتل پسللرش در حق شللکو اعمال مي خشللم را مي

ي است  هاي زیست آميز یکي از سائق کشد. رفتار پرخاشگرانه و خشونت   زبان از کام او مي
ن بدوي به نابود کرد    داند که در آن فرد ميلي  که فروید آن را به غریزۀ مرگ مربوط مي   

 (.1370، 1خود و دیگران دارد )رك؛ برونو
باور برخي         به  به ترس از مرگ دچار اسلللت.  باطن  »دکتر حاتم نيز  ترس از مرگ بر 
شاکش مرگ و حيات، توانایي      ست... در ک شده ا شتن خویش   دکتر حاتم چيره  ها و خوی

ناپذیري اسللت  و تحملکند و به همين سللبب دچار فشللارهاي روحي دردناك را باور نمي
(. 1371)هاجري، « هاي غریبي متوسل شودکند تا در برابر مرگ به شيوهکه او را وادار مي

شانگر مرگ   هراسي اوست که آن را در از بين بردن   مرگ دیگران به دست دکتر حاتم، ن
 کشللتار جمعي  عملتوان مسللألة پيوند خشللونت و مرگ را در   دهد. ميدیگران بروز مي

                                                           
1- Bruno, F. 
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 بهها انانسلل عالقة از ترس واسللطة ترس از مرگ و نيزخشللونتي که بهاتم نيز دید؛ دکتر ح
 دهد.رخ مي زندگي

 آگاهي. ترس5-6
واسللطة  به« م.ل.»، پسللر او و منشللي جوان دید. «م.ل.» توان در وضللعيتآگاهي را ميترس
أت  يآگاهي در او به صورت تعليق و در ه آگاهي رسيده و این ترس اندیشي به ترس مرگ

اي یابد. مرگ و زندگي براي او صلللورت دوگانهکشلللش به مرگ و نيز زندگي نمود مي
که  گزیند؛ درحاليدارد؛ هم نمود اميد اسللت و هم نااميدي و او درنهایت زندگي را برمي

آگاهاني قرار توان در جرگة مرگرا نيز مي« م.ل.»این زندگي مرگ را در پي دارد. پسللر 
 ها را به پوچي و نااميدي کشانده است. داد که ترس از مرگ آن

شود. درواقع، او  آگاهي در منشي جوان به اصالش نگرش او به زندگي منجر مي  مرگ
یدگاه مي        به این د گاهي از مرگ پيش رویش  ید پيش از این خود را     با آ با که  رسللللد 

شي به بي کشت. مي مي ست یافته، اما گونه توان گفت من سي اي نمعنایي زندگي د دن از  هرا
تاکنون از        مرگ نيز در او دیده مي  با نگاهي دیگرگون. وي  شلللود و نوعي تولد دوباره 

چرا تاکنون نفهميده بودم که »آگاهي رسلليده اسللت: مرگ غافل بوده، اما اکنون به مرگ
گوید حتي بر فرض (. به همين دليل هم هست که مي 1353)صادقي،  « مرگ خواهد آمد؟

سللمي، اگر نتواند مثل سللابق زندگي کند، خود را خواهد  هايشللوخي بودن قضللية آمپول
  دليل غفلتش از مرگ حس حماقت دارد.کشت )همان(. او به

 . مرگ در مفهوم امید 5-7
نه در     نااميدا مایي مي     «ملکوت»مرگ عالوه بر نمود  بازن کند. دکتر حاتم   ، گاهي اميد را 

 برد که درسللر ميیک دوگانگي بهدر « م.ل.»عنوان انسللاني دچار مالل و پوچي همانند به
سر و گردن او از     ست: با وجود چاالکي و زیبایي جوانانه،  ن و پيرتری»ظاهرش نيز هویدا ا

سوده  سر و گردن فر شد    ترین  شته با ست در جهان وجود دا (. )همان« هایي بود که ممکن ا
صيت    شخ ساس حرف       دکتر حاتم از  شي جوان، او را برا ست. من ستان ا هاي هاي نااميد دا

سته از بي   مي« محروم و نوميد»خودش  شق، رنجور و خ ست؛  خواند که نااميد از ع زماني ا
ها و درون ها، روي اسللبام. در همه سللفرهایم، پاي پياده، در دل کجاوهمن هميشلله بوده»

شه مي ها... احساس مي اتومبيل  )همان(. مشکل دکتر حاتم صرفا   « توانم باشم کنم، که همي
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س بي ست:  زماني ني ست که نمي »ت، بلکه درگير نوعي تعارض ا س درد من این ا مان دانم آ
یک را؟     یا زمين را؟ ملکوت کدام  یک از این       «را قبول کنم  )همان(. از دیدگاه او، هر 

سر   « خصوصي  جاربة به»ها ملکوت سرا دارند. درواقع، این دوگانگي در دکتر حاتم را در 
به آ      مي« ملکوت»متن  که هم  فت  یا به زمين. صلللورت     توان  مان تعلق دارد و هم  سللل

 توان آن را در دو زن ملکوتْاش، عشقي که مياش، مرگ است و صورت زمينيآسماني
م  شللان هسللتند. دکتر حاتباختهنام  داسللتان جسللت؛ دو ملکوتي که مردانشللان به شللدت دل

سان      شتن ان ست با ک د. مرگ از آلود نجات دهها را از زندگي پوچ و گناهها، آناميدوار ا
شللهر( ها در ملکوت )آرماندیدگاه او چهرۀ مثبت دارد و به مفهوم زندگي دوبارۀ انسللان

ردن ها قصد استحالة آنان و پاك ک  است. دکتر حاتم، فرشتة مرگ است و با کشتن انسان     
 روحشان را دارد.
يد را دربر دارد. او  سلللفر در هميشللله « ل..م»مرگ براي   قطعه  قطعه  بدن  با  مفهوم ام

ده هایش او را بلعيشدۀ امروز است؛ انسان اسير تملک که دارایي    نماد انسان مثله اش، شده 
عقيدۀ مارسلللل از     گردد؛ تملکي که به  شلللدگي صلللرفا  به خودش بازمي    و علت این مثله  

)رك؛ انجامد قراري انسلللان مدرن اسلللت و به فقدان معناي وجودي او ميهاي بيریشللله
 (.1393، 1کين

سازي ، تنفر از زندگي در نتيجة نااميدي، امکان دارد انسان را به ویران2روماز دیدگاه ف
مشللاهده کرد؛ از بين  « م.ل.»توان در سللازي را مي(. این ویران1390خود بکشللاند )فروم، 

بردن تدریجي خود و گام نهادن به سلللوي مرگ به دليل نداشلللتن اميد. او آینة بازنمایندۀ 
به  « ل.م.»انسلللان دچار بحران اسلللت.    او  .کند تعبير مي« تب و غبار لعنتي  »از این بحران 

 مرده يها اماند  داشلللتنگاه  این. کند مي حمل  خود با  کرده و و موميایي  مثله  را فرزندش 
  .است جاودانگي به ميل نشانگر موميایي صورت به فرزند جسد و الکل در

. اسللت جاودانگي ويآرز مفهوم به مصللر مانند باسللتاني يهاتمدن در کردن موميایي
 موميایي  مردگان را  جسلللم حتي خواسلللتند و مي هم با  را جسلللم و روش ناميرایي  ها آن
ند مي عد  که  اسلللت  انسلللان  از )بخشلللي «کا » تا  کرد ند  مي باقي  مرگ از ب  بدن  به  و ما

 (.1379 دیگران، و صنعتي) شود یکي جسم با دیگر بار بتواند هاآن گردد(، همزادبازمي

                                                           
1- Keen, S. 
2- Fromm, E. 
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آه چه لحظة »نااميدي از زندگي اميدوار به فرارسللليدن مرگ اسلللت:  درنهایت« م.ل.»
ست     ست، چه دم نویدبخشي ا ست     1353صادقي،  ) «خوبي ا سخن گروهي ا صداق  (. او م

سان از زندگي »که معتقدند  ر مانند یک منجي در نظشود، مرگ را به اش نااميد ميوقتي ان
 (. 1385)مالپاس و سولومون، « آوردمي
بدنش در پي     ن مرگدر عي« م.ل.» با قطع اعضلللاي  هراسلللي از نمردن هراس دارد و 

معنا رسيدن به مرگ است. از نظر بعضي فالسفه، زندگي بدون مرگ بسيار خوفناك و بي     
 از»دنبال مرگ اسللت. او نيز با این وجه وجودش مشللکل دارد و به« م.ل.»اسللت. )همان(. 

 صلللورت اینجا  در (. مرگ1387ي ، ميرعابدین  « )کشلللدمي زجر ندارد،  مردن اميد  اینکه 
  هيوالوار هيبت  با  او که  تابيد.   خواهد  «ل..م» قلب  بر اميد  نور با آمدنش   و دارد خوشلللي

  فةفلسللل با متفاوت عجيب و اتاقي اي قدي درروي آینهروبه اسلللت، نيسلللتي یادآور خود
 ماه هب قشو من کاريآینه سقف  با است؛ اتاقي  دکتر حاتم بستري  پانسيون  در اشوجودي

شه    دیوارها و و ستارگان  و شن  اتاق این .رنگارنگ يهاشي   ضاي ف با تقابل در رنگي و رو
 «ل.م.»کردن  جهت دور را مکان دکتر حاتم این است. گویا ملکوت رمان گوتيک و سياه
ند از  مه  به  واهي اميد  نوعي کرده؛ انتخاب  او براي مرگ یشلللةا  به نوعي،  که  زندگي  ادا

گيرد و این اسللتحاله نيز صللورت مي . او بر مرگ يهادروازه دنگشللو براي اسللت راهي
یل مي       « م.ل.» ما ندگي ت مة ز حاتم از    به ادا بد. دکتر   و بردمي رنج «ل..م» خواهيمرگ یا

 شود. ملکوت روانه روحش و پس از ميل به زندگي بميرد او که است اميدوار

 . ديالکتیك مرگ و زندگي5-8
ست  دریافت صادقي قابل  آثار در اميد از یيهاروزنه با همراه نااميدي  نيميرعابدی حسن . ا

باره تعبير   گان »در این  يد ا آون يدي ناا  و م به  «م بدیني،   ) بردکار مي را  عا  .(1378 مير
ش  صادقي  آثار هايشخصيت   در نااميدي و اميد نوسان  این به نيز ساعدي  غالمحسين   ارها

يک ا    مفهوم به  نتوامي را تعبير این .1دارد یالکت يد د يدي ناا  و م فت؛  نظر در م که  گر  این
 یکدیگرند.  ملزوم و الزم دوگانه این و نيست جدا ميدا از ميديناا

                                                           
 ( مراجعه شود. 1383اثر غالمحسين ساعدي ) «صادقي بهرام نویسيداستان هنر»به مقالة   -1
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بين اميد و نااميدي همواره دیالکتيک و تأثير متقابل وجود  1و بلوخ از دیدگاه مارسللل
قل از دیهيم،    م زید )رك؛  دارد و انسلللان در جهاني دیالکتيکي مي    به ن و  1390ارسلللل 

ام من آدمي بوده»گوید: صادقي دربارۀ نوسان اميد و نااميدي در خود مي   (.1394شعباني،  
سرگردان بين اميد و نااميدي. اميد به برقراري عدالت     سؤال و با روحي  با باري از عالمت 

هدف دگي پوچ و بيتحمل و نااميد از اینکه زناي با یک زندگي قابلو پدید آمدن جامعه
این نوسللان به مفهوم (. 1377)صللادقي به نقل از محمودي، « اسللت و پایان محتومي دارد

صادقي با پوچي و هيچي زندگي این     ست. مرگ در نظر  دیالکتيک بين مرگ و زندگي ا
 جهاني پيوند دارد.

، زندگي و اميد نيز در جدالي    «ملکوت» با وجود تسللللط گفتمان مرگ و نااميدي در     
به     ه پا نابرابر،  يدي چهره مي    رچند  ناام ید.   پاي  ما يد و        ن یا ام ندگي  يک مرگ و ز یالکت د

دکتر حاتم   و دکتر حاتم مشلللاهده کرد.   « م.ل.»هاي  توان در شلللخصللليت  نااميدي را مي  
شة بدنم مرا به زندگي مي »گوید: مي شة دیگري به مرگ یک گو دقي، صا ) «خواند و گو

 نهد و این دوگانگيرا بر این وضللعيت مي« جانتدوگانگي سللخ»(. دکتر حاتم نام 1353
 همان دیالکتيک بين مرگ و زندگي است.

هراسللي مردد طلبي و مرگمرگ بين و اسللت نوسللان در نااميدي و اميد نيز بين« م.ل.»
ست  شفه   او در پي مرگ .ا سالخي کرده، اما در مکا اي رویاگون به زندگي طلبي خود را 
گوید که دیگر مرگي نباشد و او بتواند خوب  اي ميفرخنده کند و از روز رستاخيز رو مي

سر برمي زندگي کند. )همان(، اما بار دیگر مرگ از ميان این زندگي ه اما چ»کند: خواهي 
ه پشت سرم   کتوانم برگردم در حالياميدهاي عبثي! با کدام پا و با کدام قيافه؟ چگونه مي

اي از  گوید، سلللایه   .ل. از اميدهایش سلللخن مي  هرگاه م  «ام؟...ها را خراب کرده همه پل  
گسللترد: درسللت همانند تابوت نااميدي موردنظر بلوخ که همواره نااميدي روي او بال مي

سلللاقي،  دیدن با بار دیگر« ل..م»پس از آن  (.1996در کنار اميد ایسلللتاده اسلللت )بلوخ، 
 دامي از نمودي شللقع درواقع، اینجا. تواند زندگي کند و عشللق بورزداندیشللد که ميمي

ست  ستد و  که مقابل مرگ مي ا شجيع  دیگر تولدي براي را «ل..م»ای س در ارو»کند: مي ت
ست  نااميدي و اميد بين بار دیگر اما ،«برابر تاناتوس ست  ممکن ... چطور: »در تعليق ا  باز ا
(. 1353صللادقي، ) «ام؟زده یمهاریشلله همة بر تيشلله خود دسللت با کهدرحالي سللر برآورم

                                                           
1- Bloch, E. 
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شدن و دشنه به دست او دادن )پدرکشي( در      آرزوي بچه نيز دیالکتيک مرگ « م.ل.»دار 
ست. به  ست و مرگ به   و زندگي ا شهود ا مانند طورکلي، این دیالکتيک در کليت رمان م

 ایستد.اند، ميتابوت نااميدي در برابر مردم شهر که جویاي اميد و زندگي

 گیریبحث و نتیجه
جاي آن گسترده شده اندیشي در جاي هایي است که انگارۀ مرگ ناز جمله رما« ملکوت»

نماید. هاي مختلفي روي ميعنوان درونمایة اصلللي این رمان در صللورت اسللت. مرگ به
 شود. طلبي بازنمایي ميهراسي و مرگهاي مرگاندیشي نيز در صورتمرگ

د را نيست و گاه امي صرفا  با نااميدي در پيوند« ملکوت»از نگاه این پژوهش، مرگ در 
ي رود و مرگ، مفهوم زندگ کند؛ یعني مرز بين مرگ و زندگي از بين مي  نيز بازنمایي مي  

با برخي از شلللخصللليت       و اميد مي  بد. ترس از مرگ در ارتباط  نااميدي و       یا با  ها گاهي 
 انجامد. ها در مسير غریزۀ مرگ ميانگاري در ارتباط است و به افتادن آنپوچ

از نوع یأس فلسلللفي اسلللت که نویسلللنده آن را در بُعد  « ملکوت»وجود در نااميدي م
صيت      شخ ساني  صویر مي « م.ل.»هاي ان سبت    و دکتر حاتم به ت شد که هر دو با مرگ ن ک

 و شللده نابود چيز همه. ندارد اجتماعي وجود وضللعيت بهبود به اميدي هيچ گویيدارند. 
اند؛ يسللم قبل از فرارسلليدن مرگ، مردهها با رسلليدن به پوچي و نيهيلشللد و انسللان خواهد

معنایي نيز نتيجة    حکومتي موجود اسلللت و نااميدي و بي   چيزي که ارمغان مدرنيته و نظام     
ورزد. حتي دکتر حاتم ها، انسان موجودي است که اميد مي  با وجود تمام این نااميدي آن.
سته و معناي زندگي را در آن مي   « م.ل.»و  سائلي اميد ب شق و زندگي « م.ل.. »جویندبه م  ع

سان   را برمي شتن ان شان به  گزیند و دکتر حاتم همچنان به کار ک « ملکوت»ها و روانه کردن
ست   که به نوعي آرمان- شي جوان نيز با مرگ      -شهر او ست. من شغول ا آگاهي خود به م

شن مي   نوعي معناجویي مي سد. درواقع، مرگ براي او مفهومي از زندگي را رو کند که ر
 ن مغفول بوده است. تاکنو

سنده در   شي هاي مرگبا وجود انگاره« ملکوت»نوی د، اناش که نمودي از نااميدياندی
جوید؛ اميدي که در ميانة سانسور شدید آن روزگار او را به نوشتن )حتي  نوعي اميد را مي

دهد؛ زیرا نوشللتن خود به مفهوم داشللتن اميد اسللت و  دربارۀ مرگ و نااميدي( سللوق مي
 د. دو در دیالکتيک هميشگي با یکدیگرنکه نااميدي بدون اميد موجودیتي ندارد و ایناین
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ستن معناي    « ملکوت»توان گفت مي صدد ترغيب خوانندگان به ج با نمایش مرگ، در
د توان در پيوند با اميرا عالوه بر نااميدي مي« ملکوت»زندگي اسلللت؛ بنابراین، مرگ در   

 نيز دید.
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 اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات.

خون آبي بر زمين نمناك، در نقد و معرفي  «.با مرگ به سلللتيز مرگ» (.1377)صلللنعتي، محمد. 
 بهرام صادقي. تأليف و تدوین حسن محمودي. تهران: آسا.

اندیشللي در حکمت دورۀ اي بر مرگ(. فرارفتن از خویش؛ مقدمه1376پرویز. )عباسللي داکاني، 
 . 131-166،  1، نامة فلسفهاسالمي. 

اندیشلللي و معناي زندگي در هایدگر. (. مرگ1397عسلللگري یزدي، علي و ميرزایي، مسلللعود. )
 . 25-49،  1(15، )فلسفة دین

،  51، هاي فلسللفي پژوهشراسللي.  ه(. مرگ1391دخت، سلليدحسللين و مهدیه، فرزانه. )  عظيمي
122-103 . 

. تهران: دانشگاه 8اکبر معارفي. چ . ترجمة عليانسان در جستجوي معنا(. 1386فرانکل، ویکتور. )
 تهران.

هاي عوامل غير اومانيسلللتي و اومانيسلللتي جامعه         انقالب اميد: در ریشللله (. 1390فروم، اریک. ) 
 روارید.. تهران: م6. ترجمة مجيد روشنگر. چ صنعتي
ترجمة رضللا داوري. تهران: دفتر مطالعات دیني چند نامه به دوسللت آلماني. (. 1382کامو، آلبر. )

 هنر.
  . تهران: مروارید.حسين پایندهة ترجم. صول و مباني تحليل متون ادبيا (.1396، سلينا. )کوش
 .هرمس تهران: .2 چ ملکيان. مصطفي ترجمة .مارسل گابریل .(1393) سم. کين،
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 ترجمة رویا منجم. اصفهان: پرسش. بيماري به سوي مرگ.(. 1377یرکگور، سورن. )يک
سي. )    سولومون، روبرت.  سفه.  (. 1385مالپاس، جف و  سعيدي. تهران:  ترجمة گلمرگ و فل بابا 

 آزادمهر.
 . تهران: آسا.خون آبي بر زمين نمناك؛ در نقد و معرفي بهرام صادقي(. 1377محمودي، حسن. )

مد. )    جاللمولوي،  لدین مح مد        مثنوي (.1393ا يل، تصلللحيح و توضللليح از مح مه، تحل قد . م
 .. تهران: سخن1استعالمي. ج 

توان اميد را در جامعه ممکن ساخت؟. شناسي اميد: چگونه مي(. جامعه1394مهرآیين، مصطفي. )
ستي تهران. قابل دسترس در:       سازمان بهزی ه: آخرین مراجع] ana.ir/fa/newsسخنراني در 

10/2 /96 ] 
 . تهران: چشمه.5چ  .2و 1ج  .نویسي در ایرانصد سال داستان(. 1387ميرعابدیني، حسن. )
و  44 نقد و نظر.یرکگور از رنج در مسلليحيت.  (. مکتب رنج، قرائت کي1385نصللرتي، یحيي. ) 

43  ،278-247. 
محمد محقق نيشابوري.  ترجمة ابوتراب سهراب و  انساني، زیاده انساني.   (. 1391نيچه، فردریش. )
 تهران: مرکز.

نامة کارشناسي ارشد زبان و   . پایانیأس فلسفي در ادب داستاني معاصر   (. 1371هاجري، حسين. )  
 مدرس. ادبيات فارسي. دانشگاه تربيت
حليلي. ت(. تحليل داستان ملکوت با تکيه بر مکتب روان1391هاشمي، رقيه و پورنامداریان، تقي. )

 .  137-156،  1(14. )رسي؛ دانشگاه آزاد سنندجزبان و ادب فا
 . تهران: ققنوس.2ترجمة سياوش جمادي. چ  هستي و زمان.(. 1387هایدگر، مارتين. )
 آرا. تهران: ققنوس.ترجمة حسين اميري شوپنهاور.(. 1393یانگ، جوليان. )
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