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  يبهرام صادق« ملکوت»در  يمعناباختگ یهامؤلفه

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب ، گروهاستاد     انیطالب ییحی
  

 رانیدانشگاه اراک، اراک، ا ،یفارس اتیزبان و ادب ، گروهاریدانش انیعبداله دیحم
  

  یباقر اصغریعل
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 نیگواندونگ، گوانجو، چ یدانشگاه مطالعات خارج ،یفارسزبان  یمرب و

 

 چکیده
 نویسنان معاصنر اینران بنه ادبينات غنرب امنري انکارناپنذیر اسنت. جرینان تئناتر معناباختنه            توجنه داسنتان  

(Absurdیکي از جریان )شده در تئاتر است که تقریباً در دهنة پنجناه قنرن بيسنت      هاي پيش رو و شناخته
ها نيز کشنيده شند.   سرعت به ادبيات داستاني انگليسي و دیگر زباندید و حوزۀ تأثيرش بهميالدي آغاز گر

توان بهرام صادقي را متأثر از جریان یادشده دانست. مقالة حاضنر سنعي دارد   در بين نویسندگان ایراني، مي
دارد؟ براساس آن،  بهرام صادقي وجود« ملکوت»هاي معناباختگي در به این سؤال پاسخ دهد که آیا مؤلفه

هاي اجتماعي، سياسني و ادبني،   توان ملکوت را اثري معناباخته محسوب کرد؟ در این مقاله، ابتدا زمينهمي
اسنت. در مرحلنة بعند، براسناس     ه آنگاه پيشينه و پيشتازان جریان معناباختگي در ادبيات اروپنا معرفني شند   

سنازي معنابناختگي در ادبينات پرداختنه     باخته به مؤلفنه گرفته دربارۀ ادبيات معناهاي معتبر صورتپژوهش
این  و ذینل هنر    هاي متعددي از متن اثنر یافتنه  هاي برشمرده نمونهاست. در سومين مرحله، براي مؤلفهه شد

اسنت. صنادقي در داسنتان ملکنوت از اغلنب      ه هنا پرداختنه شند   مؤلفه به بحث و بررسي دربنارۀ رابطنة آن  
است و در خلق وضعيت و جهاني پوچ که به اشنکال مختلنف بنا     هکرداباختگي استفاده هاي مه  معنمؤلفه
از اینن رو، ملکنوت را   . نمایدهاي داستان در ارتباط است، موفق ميهاي وجودي شخصيتترین الیهعميق
 .نما در ادبيات داستاني معناباخته فارسي در نظر گرفتتوان اثري خصيصهمي

 .ملکوت ،یبهرام صادق ،یداستان معاصر فارس ،یناباختگمع واژگان کلیدی:

                                                           
است يدانشگاه عالمه طباطبائ يفارس اتيرشته زبان و ادب يدکتر ةاله حاضر برگرفته از رسالمق. 

  :نویسنده مسئولaliasghar.bagheri@gmail.com 
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 مقدمه

مسنخره، غيرمنطقنني و   کنامالً »نویسند:  منني Absurdفرهنن  آکسنفورد در مقابنل کلمنة     
کند، ممکنن  (. همان گونه که مارتين اسلين نيز اشاره ميOxford: Absurd« )يرعقالنيغ

باشند، امنا اینن معننا بنا معنناي       « مسخره»است در کاربرد روزمره، منظور از این کلمه فقط 
هناي فارسني متعنددي،    (. معادلEsslin, 2001ما از تئاتر معناباخته متفاوت است ) مدنظر
. شنده اسنت  بنراي اینن کلمنه پيشننهاد     « معناباختگي، پوچ، پوچي، ابزورد و ابسنورد »نظير 
هناي  رۀ ریشنه دانند و دربنا  را نادرست مني « پوچي»و « پوچ»هادپور برگردان این واژه به فر

و در پایان، بنا به دالیلي، هنگنام بحنث    داشته استوجویي التين و یوناني این کلمه جست
تننر، معننادل و هنگننام بحننث از معننناي فلسننفي« پننوچي»از جریننان خنناا تئنناتري، معننادل 

(. در اینن مقالنه،   1388کنند )آلنوارز،   را براي این کلمنه انتخناب مني   « معنایي و گنگيبي»
و « معناباختنه »و جریان مشخص تئاتري از معنادل   موردنظراز مفهوم فلسفي هنگام صحبت 

 کني .استفاده مي« معناباختگي»

 . پیشینة پژوهش1
اسنت؛ از  ه هنا و مقناالت زینادي نوشنته شند     دربارۀ معرفي و نقد آثار بهرام صادقي کتناب 

ادي از توان به کتناب خنون آبني بنر زمنين نمنناه اشناره کنرد کنه مؤلنف تعند           جمله مي
اسننت  هکننردآوري هنناي آثننار او را در آن جمننعهننا و نقنندهننا، مصنناحبههننا، شننعرداسننتان

پنور  (. عالوه بر این، دو کتاب دیگنر مسنافري غرینب و حينران )مهندي     1377)محمودي، 
ه ( در اینن زميننه تنأليف شند    1384هاي غریبي آشننا )اصنالني،   ( و بازمانده1379عمراني، 

گرفته دربارۀ داستان ملکنوت، کتناب   هاي صورتهشي، یکي از تحليلاست. به لحاظ پژو
اسنت   هکنرد شناسني اثنر را تحلينل    تأویل ملکوت است که نویسنده از طریق داننش نشنانه  

 (. 1387)غياثي، 
قهرمان شيري در کتاب تحليل و بررسي آثار بهرام صادقي به زندگي، معرفي و تحليل 

شنناختي نينز از داسنتان ملکنوت     هایي رواناست. تحليلاخته ها پردبيشتر ساختاري داستان
(، 1377)محمنودي،  « بنا منرگ بنه سنتيز منرگ     »توان به مقالة ارائه شده که براي نمونه مي

نوشتة محمد صنعتي اشاره کرد که در آن نویسننده معتقند اسنت کنه هنراس از منرگ بنر        
هایي اي که ناگزیر رگونه شخصيت ضدقهرمان داستان ملکوت )دکتر حات ( چيره شده به



 9 |طالبیان و همکاران 

پنردازد و  بيند و در ادامه با همين رویکرد به تحليل اثر مني از آن را جز در مرگ ميسر نمي
اي دیگنر بنا عننوان تحلينل     کنند. در مقالنه  هایي از اثر مستند ميهایش را با قسمتبرداشت

شناسي کالسنيک  وانتحليلي، نویسندگان به پيشينة رداستان ملکوت با تکيه بر مکتب روان
هایي در باب نظریات روانپویشني فرویند، خالصنة    و ارتباط آن با ادبيات، کليات و تعریف

اي از خنود نویسننده   ههناي بنالقو  هناي داسنتان بنه عننوان خنود     داستان و تحلينل شخصنيت  
 (. 1391هاشمي و پورنامداریان، پردازند )مي

است که این مجال انده ه وت نوشته شدمقاالت متعدد دیگري نيز دربارۀ داستان ملک
دهند، امنا یکني از مقناالت مهمني کنه       ها را نمني اجازۀ نام بردن، معرفي و بررسي همة آن

داسنتان سننگر و   اي است با عنوان معناباختگي در مجموعنه نزدیک به بحث ما است، مقاله
انند مؤلفنة   هي کنرد ( که نویسندگان آن سع1392نيا، هاي خالي )طاهري و اسماعيليقمقمه

داستان نامبرده تحليل و بررسي کننند.  بحران معنا، عوامل و اشکال بروز آن را در مجموعه 
از آنجا که مقالة یادشده و پژوهش پيش رو با دیدگاهي مشتره به دنبال هندفي مشنتره   
هستند، ضرورت دارد به اختصار آن را بررسي کني . مقالة فوق با وجود تشنخيص درسنت   

داسننتانش متکنني بننر منننابع معتبننر نيسننت؛ بننه عنننوان مثننال،  رد صننادقي در مجموعننهرویکنن
نویسندگان محترم دربارۀ معناباختگي در ادبيات به منابع دست اول انگليسي )به طور مثال، 

( 2و یا معناباختگي اثر آرنولند هينللينف   1کتاب بسيار مه  تئاتر معناباخته اثر مارتين اسلين
اي هاند. شاید به همين دليل است که اشنار هشده ارجاع ندادل ترجمه و حتي منابع دست او

انند و بنه پيشنينة هننري و ادبني آن در غنرب       بسيار کوتاه به جریان تئاتر معناباختگي داشته
از سمبوليس  -هاي ادبي قرن بيست  اند. یا پوچي را که تقریباً در همة جریانهاي نکردهاشار

ادبينات  »و « گرایني پنوچ »انند و  هیکي تصور کرد -شوددرنيس  دیده ميو دادائيس  تا پسام
ها به عنوان مترادف به جاي یکدیگر ها( باررا )با وجود اشتراه و اختالفات آن« معناباخته

 سازي ادبيات معناباخته است.اند. مقالة مطرح شده، فاقد مؤلفههکار بردبه
شنده در مقالنة حاضنر    براي مقاالت معرفني  نگارندگان ضمن ارج نهادن به تقدم فضل

انند و  هسازي کرد، براي بحث معناباختگي، مؤلفهروزتربهضمن استفاده از منابع جدیدتر و 
توانند  و هن  مقالنة حاضنر مني     شنده اسنت  سنامان  از این نظر، ه  کار مقایسه سازمند و بنه 

                                                           

1- Esslin, M. 

2- Hinchliffe, A. 
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عاصر دیگر باشد که به الگویي براي محققان دیگر و دانشجویان براي بررسي نویسندگان م
 نحوي تحت تأثير جریان معناباختگي قرار دارند.

 . اصطالح معناباخته و معناباختگي در تئاتر و ادبیات2
بنار منارتين   ي نمایشننامه بنود کنه نخسنتين    ننوع بهمعناباختگي، اطالق یک اصطالح فلسفي 
نامة در واژه 1سل تيلر(. جان راChilds, 2006اسلين با کتاب تئاتر معناباخته متداول کرد )

تئناتر معناباختنه اصنطالحي اسنت بنراي جنبشني ناخودآگناه از        » نویسند: تئاتر پنگوئن مني 
کنه همنه هناهرًا در تعنابير خاصني از مشنکل انسنان در عنال           1950نویسان دهنة  نمایشنامه

هندف و ناهماهنن  او در ارتبناط بنا     شریک بودند که یکي از موارد عمدۀ آن، وجود بي
آورد کنه  هندفي، حالنت رننج فلسنفي پدیند مني      باشد که آگاهي از این بني نش ميپيرامو

، 3، اوژن یونسنکو 2وینژه سناموئل بکنت   مضمون اصلي کار نویسندگان تئاتر معناباختنه، بنه  
 (.1389)هينلليف، « است 6و هرولد پينتر 5، ژان ژنه4آرتور آداموف

و ادبيات داستاني منثنور اطنالق   اصطالح معناباختگي را به طيفي از آثار نمایشي  7ابرمز
ها این است که وضعيت بشر اساساً معناباختنه اسنت و   کند که مضمون مشتره همة آنمي

تنوان نمایانند   به اعتقاد آنان، این وضعيت را به طور مناسب فقط در آن دسته از آثاري مني 
جنودي  (. جریان مطرح شنده انسنان را مو  Abrams, 2012که خودشان معناباخته هستند )

کند جهان به طنور ذاتني   و تصور مي شده استاي رانده داند که به دنياي بيگانهمنزوي مي
یافتنه  هيچ حقيقت، ارزش، یا معنایي ندارد و زندگي انسان را به مثابة یک هسنتي تشنویش   

گنردد. ینک   کند که انسان در آن بيهوده به دنبال هندف و معننا مني   و معناباخته تصویر مي
جنا کنه الجنرم پاینان     رود؛ یعني همنان شود و به سوي هيچ ميهيچ آغاز مي زندگي که از

را بنراي اینن جرینان    « تئناتر معناباختنه  »(. مارتين اسلين، کسي کنه اصنطالح   Ibidیابد )مي
 1961گفتنار چناپ اول کتناب بنه سنال      تئاتري در اثري با همين ننام وضنع کنرد در پنيش    

اتر معاصنر اسنت. ننوعي از نمنایش کنه بنا ننام        این کتاب دربارۀ تحنولي در تئن  »گوید: مي
                                                           

1- Taylor, J. R. 

2- Beckett, S.  

3- Ionesco, E. 

4- Adamov, A. 

5- Genet, J. 

6- Pinter, H. 

7- Abrams 
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ساموئل بکت، اوژن یونسکو، آرتنور آدامنوف، ژان ژننه و شنماري از دیگنر نویسنندگان       
خنورده  هناي دیگنر پيونند    پيشتاز در فرانسه، ایتاليا، اسپانيا، آلمان، ایاالت متحنده و کشنور  

 (.Esslin, 2001« )است

 ناباختگيهای تاریخي، اجتماعي و سیاسي مع. ریشه3
مکتنب معنابناختگي در پني وحشنت و هنراس ناشني از جنن          توان گفتي، ميطورکلبه

هناي بنينادي ادبينات و فرهنن  سننّتي، در      جهاني دوم در مخالفنت بنا اعتقنادات و ارزش   
در بناب  تواني  بگویي  که تر، مي(. اما به طور دقيقAbrams, 2012فرانسه شکل گرفت )

هنایي کنه وجنود دارد،    اعي و سياسي این جریان، یکي از مشخصههاي تاریخي، اجتمزمينه
ناپذیر اعصار گذشته کننار رفتنه  باور به آن است که امور مسلّ  و فرضيات اساسي و تزلزل

هستند و بنه عننوان توهمناتي کودکاننه و      اند و معلوم شده که ناقصهامتحان شد هاآناند، 
ند به طوري که براي نویسندگان این جریان و بسياري اهارزش اعتبارشان را از دست دادبي

هاي دیگر واضح است تا پایان جنن  جهناني دوم کناهش اعتقنادات منذهبي بنا       از جریان
هناي اسنتبدادي   گرایي و سفسطهاعتقادات مذهبي جایگزین، یعني اعتقاد به پيشرفت، مليّت

 ست.  ها را دره  شکگوناگون پوشانده شده بود که جن  تمام آن
آرام این سنؤال را مطنرح کنرده بنود کنه وقتني       ميالدي، آرام 1942تا سال  1آلبر کامو

زننندگي همننة معنناني خننود را از دسننت داده، چننرا انسننان نباینند راه فننرار را در خودکشنني  
هاي عصنر منا،   کاويو تأثيرگذارترین درون نیتربزرگوجو کند. کامو در یکي از جست

شکسته پي ببرد هاي دره به موقعيت انسان در دنيایي از باور کند، سعي مي2افسانة سيزیف
(Esslin, 2001.) 

 . پیشینه و پیشتازان معناباختگي4
گنردد کنه در نمنایش فرانسنوي     برمني  1896پيشينة فضا و هنر نمایش معناباختگي به سنال  

در  خنورد. عنالوه بنر اینن، ادبينات معنابناختگي      بنه چشن  مني    4، اثر آلفنرد ژاري 3اوبو شاه

                                                           

1- Camus, A. 

2- The Myth of Sisyphus 

3- Ubu the King 

4- Jarry, A. 
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 3و نيز ادبيات داستاني فرانتس کافکا 1920دهة  2و سوررئاليس  1هاي اکسپرسيونيس مکتب
(. مارتين اسلين در مقدمنة کتناب تئناتر    Abrams, 2012( ریشه دارد )5و مسخ 4)محاکمه

هنایي اسنت کنه    معناباخته، عالوه بر اشاره به این نکات که تئاتر معناباخته نمایانگر گرایش
به بعد در آثار ادبي پيليده )جویس، سوررئاليس ، کافکنا( ینا از اولنين دهنة      1920از دهة 

(. در فصل Esslin, 2001اند )ه، نقاشي انتزاعي( آشکار بود6این قرن، در نقاشي )کوبيس 
هناي آن را در ادبينات اروپنا    به صورت مفصّل ریشه« سنّت معناباخته»هفت  کتاب با عنوان 

 بنرده اسنت  آن را به آثار شکسپير و کمدیا دل آرته در فرانسه عقب و پيشينة کرده بررسي 
(Ibid .)يرپنننذیري فلسنننفي و فکنننري نویسنننندگان تئننناتر معناباختنننه از فيلسنننوفان      تأث

و آلبر کامو و اثر مه  او، افسنانه سنيزیف، واضنح و     8نظير ژان پل سارتر 7اگزیستانسياليس 
تنوان هنر دوي اینن    هناي فکنري نمني   گاهها در دیند روشن است، اما به دليل برخي تفاوت

هنا را نينز ذینل    ها و سوررئاليسنت ها، نهيليستها را یکي دانست و اگزیستانسياليستجریان
خنورد و  ها به چش  مني که در برخي از پژوهش ادبيات معناباخته بررسي کرد؛ نوعي تلقي
 ای .در بخش پيشينة پژوهش به آن پرداخته

تا حدودي به نویسندگان پيشتاز جریان معناباختگي اشاره شد، امنا   هاي قبل،در قسمت
ترین آثارشان را نام خنواهي   ترین پيشتازان این جریان و مه در این مجال انده، مشخص

هناي در انتظنار گنودو و آخنر بنازي، آرتنور       برد که عبارتند از: ساموئل بکت با نمایشنامه
خنوان تناس و کرگندن،    با آوازه 10ران، اوژن یونسکوبا نقيضه، تهاج  و استاد تا 9آداموف

بنا   12بنا جشنن تولند و سنرایدار، ادوارد آلبني      11هارولند پينتنر  ها و بالکن، ژان ژنه با کلفت
ترسد. مارتين اسلين عالوه بر اینن شنش   رؤیاي آمریکایي و چه کسي از ویرجينيا ولف مي

                                                           

1- Expressionism 

2- Surrealism 

3- Kafka, F. 

4- The Trial 

5- The Metamorphosis 

6- Cubism 

7- Existentialism 

8- Sartre, J-P. 

9- Adamov, A. 

10- Ionesco, E. 

11- Pinter, H. 

12- Albee, E. 
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از نویسنندگان و آثنار   « و نوآمندگان فکنران  ه »نفر در فصل شش  تئاتر معناباخته با عنوان 
 برد.هاي متعدد دیگر نام ميها و زبانشده بيشتري در کشورشناخته

 های معناباختگي. مؤلفه۵
هناي  هاي معناباختگي در تئاتر و ادبيات، توضيحات جامع و دقيقي با رویکنرد دربارۀ مؤلفه

شنده و  بنندي ها را بنه صنورت طبقنه   است، اما کمتر اثري این مؤلفهه متفاوت ارائه داده شد
هناي  کنند. نظنر بنه اینکنه هرگوننه بررسني در بناب ینافتن مؤلفنه         شده معرفي مني تفکيک

ي اینن ننوع   هنا بنندي ویژگني  سنازي و طبقنه  معناباختگي در آثار ادبي، نيازمند نوعي مؤلفه
شنامل   است در ادامه به برخي توضيحات از منابع درجة یک و معتبر خواهي  پرداخت کنه 

هاي معناباختگي براي تحليل متوني با اینن  شود. سپس مؤلفهاصول و قواعد معناباختگي مي
توانند  ي مشنابه نينز مني   هنا شود که عالوه بر این پژوهش در دیگر پژوهشقابليت ارائه مي

   مبناي کار قرار بگيرد.
معننا بنودن   بني کند تا دره خود از مارتين اسلين معتقد است تئاتر معناباخته تالش مي

هناي عقالنني و   ي منطقي را با کنار گذاشتن کامل شگردهاوضعيت بشري و نقص رهيافت
ي اساسني خنود و   هاکند بين فر هاي استداللي بيان کند. عالوه بر این، تالش مياندیشه

شنوند، همناهنگي برقنرار کنند. از اینن رو، تئناتر       در آن بينان مني   هنا فرمي که اینن فنر   
ارزش کردن افراطي زبان گرایش دارد از بحث دربنارۀ معناباختنه بنودن    ه که به بيمعناباخت

وضعيت بشري دست کشيده، آن را تنهنا در هسنتي، یعنني در قالنب اصنطالحات تصناویر       
   (.Ibidکند )ملموس صحنه ارائه مي

ي اینن جننبش، بنا    هادر نمایش»گوید: در بکت و تئاتر معناباختگي مي 1جيمز رابرتس
هنا و  یي کنه ریشنه در منطنق انگينزه    هنا پنردازي ي منسج  ینا بنا شخصنيت   هاتر موقعيتتئا

اي گاه زمان و مکان نمنایش رابطنه  رو نيستي  و گهي اشخاا نمایش دارد، روبههاواکنش
ذاتي و رئاليستي و واضح با کُل نمایش ندارد. هملنين، زبان چونان ابنزاري بنراي منراودۀ    

ي سنّتي، رابطة علت و معلولي بنين وقنایع   هاشود و برخالف نمایشيکار برده نممنطقي به
 (.1389)رابرتس، « وجود ندارد

                                                           

1- Roberts, J. 
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منطقني، درمانندگي و معنابناختگي زنندگي را در     هاي بکت از نظر ابرمز، بينمایشنامه
کنند و تن بنه زمنان و مکنان رئاليسنتي، اسنتدالل منطقني و ینا        هایي نمایشي مطرح ميفرم

بنراي نموننه، در انتظنار گنودو      (.Abrams, 2012دهنند ) مل و منسج  نمني پيرن  متکا
است به این دالیل که ه  بنه طنرزي   « معناباخته»مانند اغلب آثار دیگر این سبک، نمایشي 

آمينزي  هفرجام است. این نمایش، نقيضه سخرگونه و ه  غيرمنطقي و بيمضحک، کمدي
هاي سنّتي و ینا حتني   ز سنن و انواع نمایشنامههاي سنتي فرهن  غرب و نياست که بر باور

هناي صنریح و در عنين    وگنو زند. گفنت بر تعلق ناگزیر خود به رسانة نمایشي ریشخند مي
آمينز و  هناي حماقنت  آور هستند و رفتارهغالباً خند هامعناي این نمایشحال، تکراري و بي

فلسفي و تشنویش غمنناه اینن    بازي، حالت از خودبيگانگي ذهني، هاي دلقکسایر شيوه
است. عالوه بر این، چننين نمایشني انسنجام ابنزار خنود، یعنني       را کُميک ساخته  هانمایش

 (.  Ibidکند )زبان را سُست مي
تنوان کتناب   سازي تئناتر معناباختنه را مني   گرفته براي مؤلفهي صورتهایکي از تالش
دانسنت کنه مشخصنات     1وین  واردلنویسان انگليسي جدید نوشتة ایردوازده  نمایشنامه

اندازي درونني، نبنود   جایي جهان بيروني با چش جابه»شمارد: تئاتر معناباخته را چنين برمي
کنه بنه اقتضنایي ذهنني     جدایي آشکاري بين خيال و واقعيت، نگرش آزادانه به زمان، چنان

هناي  اسنتعاره را در قالنب   هنا ممکن است قبض و بسط پيدا کند، محيط سيّالي کنه ذهنينت  
ریزد، و دقت پوالدین زبان و ساختار که تنها سپر دفاعي نویسنده در برابنر هنرج   بصري مي

 (. 1389)هينلليف، « و مرج تجربة زنده است
هناي ادبينات معناباختنه را اینن گوننه      تنوان مؤلفنه  با توجه به توضيحات ارائه شده، مني 

اختگي زنندگي، نبنودپ پيرنن  منسنج ،     هدفي، درماندگي و معناببدبيني، بي فهرست کرد:
هناي کمندي،   هنا، مشخصنه  نبودپ تسلسل زمنان و مکنان رئاليسنتي، نبنودپ منطنق در روینداد      

فرجنامي  جایي درون و بيرون، نبودن مرز بين واقعيت و خيال، بني هاي زباني، جابهمشخصه
ید در برخي منوارد بنا   و شا اندها اغلب از آثار ادبيات نمایشي گرفته شدهدر اثر. این مؤلفه

و ینا   هنا متون ادبيات داستاني و ادبيات منظوم همخواني نداشته باشند، اما در اغلب تعرینف 
گونه مؤلفنة معننایي ینا فرمني     است که هيچه شده، سعي شد بندي ارائهحتي در همين طبقه

باوراننه، ممکنن اسنت برخني     هناي ذات نادیده گرفتنه نشنود. بنا توجنه بنه ضنعف تعرینف       

                                                           

1- Wardle, I. 
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شود، اما  یا بعضي از آنان ذیل دیگري قرار داده هاي دیگر نيز به این موارد افزودهشخصهم
آنله در اینجا اهميت دارد، رسيدن به ینک اصنل حنداقلي مشنخص بنراي تحلينل متنوني        

هناي  بنندي از مؤلفنه  هنا اسنت. بندیهي اسنت کنه ارائنة طبقنه       است کنه حناوي اینن زميننه    
ها در آثار معناباخته نيست به طنوري کنه گناهي    همة آن مؤلفهمعناباختگي به معناي وجود 

 .کندميوجود دو یا سه مؤلفه با بسامدي خاا در اثري، آن را به اثري معناباخته تبدیل 

 های معناباختگي در ادبیات نمایشي و داستاني. مؤلفه6
نمایشني محسنوب   هاي معناباختگي در ادبينات  ترین مؤلفهکه از مه « نبودپ پيرن  منسج »

توان گفت وجنود نندارد و اینن امنر دالینل      شود در ادبيات داستاني معناباخته تقریباً ميمي
متعددي دارد؛ یکي از دالیل نبودپ مؤلفة یادشده این است که پيرن  منسنج  جنزو سنتون    

زند و دليل دیگنر  شود و فقدان آن به ساختار اثر آسيب ميفقرات ادبيات داستاني تلقي مي
هاي ننوعي داسنتان و نمایشننامه اسنت.     ، مربوط به ساختار«نبودپ پيرن  منسج »ودپ مؤلفة نب

بنرد کنه داسنتان از آن    نمایشنامه در متن و اجرا از تمهيدات توضيحي و اجرایني بهنره مني   
شنود  اي دیگر حفظ مني بهره است. از این رو، نبودپ انسجام پيرن  در نمایشنامه به گونهبي

هنایي اسنت کنه    هناي کمندي نينز از مؤلفنه    استان چننين نيسنت. مشخصنه   که در ديدرحال
اي دارد. این مشخصه در اغلب آثار نمایشي معناباخته وجود دارد و در واقع، هوضعيت ویژ

هاي معناباخته نيسنت کنه کمندي باشند، امنا      وجودش ناهر به مثالً نوع خاصي از نمایشنامه
ي ننوع بهشود که خته، غالباً فقط در آثاري یافت ميهمين مشخصه در ادبيات داستاني معنابا

 ها است.طنز جزو عناصر وجودي آن

 . بهرام صادقي و ملکوت7
تهنران   در 1363آباد اصفهان متولد شد و به سال نجف در 1315بهرام صادقي به سال 

براي تحصيل در رشتة پزشکي وارد دانشگاه تهران شد.  1334درگذشت. وي در سال 
هایش تأثيرگذار بود. اولين داستانش را به ننام  در رشتة پزشکي بر داستان تحصيل وي

هناي کوتناه زینادي در نشنریات     نوشت. از او داسنتان  1335فردا در راه است در سال 
توان در مجموعة سنگر ها را ميمختلف به چاپ رسيد که برگزیدۀ نسبتاً کاملي از آن

هاي چاپ شد. در کنار این داستان 1349سال  هاي خالي مشاهده کرد که درو قمقمه
نگارش یافت و ینک سنال بعند از     1339کوتاه، رماني دارد به نام ملکوت که در سال 
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ي عجينب گذشنته و   هاآن چاپ شد. داستان این رمان حول شخصيت مرموز و فعاليت
ت که هاي صادقي باید گفچرخد.  در باب داستانمي« دکتر حات »حال پزشکي به نام 

هنا، منثالً   ها سياقي نو را تجربنه کنند. در بعضني از داسنتان    نویسنده تمایل دارد در آن
انگيز، آشنکارا از منتن داسنتان و از حيطنة راوي و رواینت بينرون       تدریس در بهار دل

(. از اینن رو،  1379پور عمرانني،  شود )مهديوگو ميآید و با خواننده وارد گفتمي
مدرن معرفني  گرا و پستاي ساختهاینکه صادقي را نویسندبرخي از تحقيقات ضمن 

مندرن در  هناي ننو و پسنت   (، معتقدنند نویسنندگان داسنتان   1377کنند )محمودي، مي
پنور  انند )مهندي  انتخاب سنبک و سنياق نویسنندگي صنادقي بيشنترین تنأثير را داشنته       

هناي  رگنه  درسنتي بنه  (. عالوه بنر اینن، برخني افنراد نظينر سناعدي بنه       1379عمراني، 
اند که او از پشت یک صنفحه، پوسنت،   اند و گفتههمعناباختگي در آثار او اشاره کرد

هنناي زد... و بعنند از بيننرون کشننيدن گندابننهگوشننت، رگ و پنني آدمنني را کنننار منني
بنار زحمنت بيهنوده در    معنني، و بازنمنایي کولنه   هاي عبث از زندگي پوچ و بيتجربه

یگر دوختن و به جناي نرسنيدن و آخنر سنر، افنالس و      عُمرکشي و روزي را به روز د
هاي داستانش و جاي دادنشان در ( و با چرخاندن مدام آدم1377پوسيدن )محمودي، 

دهند )همنان(.   معني ارائه مني هاي مختلف، تصویر دقيقي از یک جامعة راکد و بيجا
هنایش  منه هنا در زنندگي و شنکایات روزمنره کنه در نا     معناباختگي عالوه بنر داسنتان  

توان دید نيز جریان داشنت )ر.ه؛ همنان(. گفتنني اسنت صنادقي در اوائنل کنار،        مي
هناي  هایي ه  منتشر کرد که بيشتر تحت تأثير نيما و اخوان است و باز ه  اندیشهشعر

 طلبد.توان در اشعارش جست که پرداختن به آن مجالي دیگر ميمعناباخته را مي

 ر داستان ملکوتهای معناباختگي د. مؤلفه8
هناي معنابناختگي را   توان مؤلفنه ي مختلف ميهادر سراسر داستان ملکوت به صورت

هناي  هاي معنایي و برخي دیگر ناهر به جنبهها ناهر به جنبهمشاهده کرد. برخي از آن
هناي متنني   این  و نموننه  رو، این دو جنبه را از یکدیگر جدا کنرده  فرمي است. از این

اي از منوارد  هاین . در پنار  هز هر ویژگي را زیر عنوان مخصوا به آن آوردمتعددي ا
این  و در منوارد دیگنر، فقنط بنه      که مثال موردنظر نيازمند توضيح است، توضيح داده

 ای .هذکر مثال بسنده کرد
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 های معنایي. مؤلفه8-1
 . بدبیني8-1-1

هنا و  اي کنه بنه زنندگي، انسنان    هنا بنا نگناه عمينق بدبيناننه     جاي داستان، شخصيتدر جاي
در گفتگنویي  « دکتر حنات  »دهند. ي آنان دارند، به اثر رن  و بویي معناباخته ميهافعاليت

تنوان در  پنس نمني  »... افزایند:  که با ساقي دارد، ضمن بيان خاطراتي از گذشته تلخش مني 
سنياهي کسني    توان به کسي اميد داشت، پس جز دوزخ واین دنيا به چيزي دل بست، نمي

پنس از  « م. ل»(. ینا در جنایي دیگنر، شخصنيت     1379)صنادقي،  « کنند... با تو دوستي نمي
اما اینن زمنين   »گوید: یادآوري خاطرات کودکي و آنله بر والدین و خودش گذشته، مي

و  هنا هنا و خنون  و گلولنه  هنا گناه نيست و مادر گناهکاران است و گناهوارۀ همنة آتنش   بي
هناي درخنت منن از خناه سنياه او غنذا       بخشن ؛ زینرا ریشنه   او را نمني  ست و منهاشالق
نوشنند و سنرانجام، در بسنتر او خواهنند     هناي زهرآلنود او آب مني   گيرنند و از چشنمه  مي

 (.1379)صادقي، « پوسيد
هناي  بدبيني برخاسته از ترس است و خنود منجنر بنه تنرس مضناعف شنده، شخصنيت       

اي غير از انفعال ندارند، اما کسي که کاري از دسنتش  هعادي در مقابل ترس و بدبيني چار
گينرد و  انتقامش را از طبيعنت و بشنر مني   « دکتر حات »آید، دست به عمل زده، مانند برمي
 توان رفتار عجيب او را با ترس از مرگ توجيه کرد.که گذشت، ميچنان

 هدفي. بي8-1-2
ها، وجود معنایي غایي را نسانهاي اهاي داستان ضمن نقد سبک زندگي و آرزوشخصيت

هنا  آن»پرسند:  رسند. دکتر حنات  مني  پاسخ ميبرند و به سؤالي بيدر زندگي زیر سؤال مي
جز این )طول عمر و ادامة ميل جنسي( چه لذت دیگري، چه موضوع جالب دیگنري، چنه   

توانند در زندگي سراسر پنوچ و خنالي و خسنته   سرگرمي و اميدواري و هدف دیگري مي
(. وي براي اثبات چرخة تکراري زنندگي  25)همان: « شان داشته باشند؟کننده و یکنواخت

را بنراي طنول عمنر     هنا منردم اینن آمپنول   »کنند:  گونه مستند ميمردم، مدعاي خود را این
(. 24)همنان:  « اَنند زنند یا بنراي ازدیناد و ادامنة مينل جنسني کنه در آن بسنيار حنریص        مي

واست خودش تمام اعضاي بدنش، جز دست راسنتش را قطنع   که به درخ« م. ل»شخصيت 
شود، سؤال هندف و معننا را بنه ننوعي دیگنر از      اند، وقتي به ادامه زندگي متمایل ميهکرد
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(. وي 49)همنان:  « اش چيسنت؟  هبه زندگي برگنردم؟... و آن وقنت فایند   »پرسد: خود مي
دان با تفنن  سنر بنه بيابنان     پس از مرگ پدرش براي فرار از نوعي حالت معناباخته سرگر

هدف دهقاني را که با فرزندش در مسير برگشت به روسنتا هسنتند، هندف    گذارد و بيمي
(. دکتر حات  نيز از 54زند )همان: را آتش مي هادليل خانة خود و رعيتدهد و بيقرار مي

بنه   برد و از قدم گذاشتن در مسيري کنه بخش در زندگي خود رنج مينبودپ هدفي رضایت
بناز هن  فرداسنت و ینک مسنافرت دراز      »کند: شود، اعالم نارضایتي ميهمان جا خت  مي

آنکه یک کلمه با ه  حرف بنزني  و  ي کشنده در راه، بيهافایده و بدون هدف، ساعتبي
آن قيافة تلخ و عبوس شما... بعد یک شهر دیگر و یک خانة دیگر و دوباره همان... همنان  

 (.63)همان: « و بي یک حادثه... تغييرو همان... بي
ناپذیر آگاه آور و پایانهاي ماللهدف بودن و گرفتار شدن در چرخها به بيشخصيت

ها را براي بيرون رفنتن از آن متقاعند کنند و اینن بينانگر      تواند آنهستند، اما هيچ چيز نمي
زد، دور مني  این نقطة منزاح  کنه مثنل مگسني در روح منن     »نبودپ هدفي در زندگي است: 

انگيزتنر  تر و تنهاتر و غ تر از کالسکة خودم و خاليتر و سياهاي بود بزرگاندیشة کالسکه
راند. در حقيقت، همة ما در رفت و سورچي پيري آن را مياز آن، که پيشاپيش همة ما مي

« کنردی  و ننه بنه سنوي مقصندمان...     ها به دنبال آن کالسکه بود که حرکنت مني  همة سفر
 (.42ان: )هم

 . درماندگي و معناباختگي زندگي8-1-3
هاي معنایي به دالیلي شاید بتنوان گفنت اینن مؤلفنه     با وجود اشتراکات محتوایي در مؤلفه

ترین مشخصة معنایي آثار معناباخته است. اگر معناباختگي را به صورت ینک فرآینند   مه 
هدفي و گرفتنار شندن در   اما بيگيرد، در نظر بگيری ، بدبيني در آغاز آن فرآیند جاي مي

چرخه، انتهاي آن فرآیند نيسنت. درمانندگي و معنابناختگي بنه اینن دلينل در انتهناي اینن         
ي منجننر بننه شکسننت در هننافرآیننند قننرار دارننند کننه نقطننة درماننندگي پایننان همننة تننالش 

وجوي معنا است به طوري که دیگر حتي متقاعند کنردن و ینا فرینب دادن خنود بنا       جست
 هدف نيز ميسّر نيست و اینجا آغاز خأل معناباختگي است.  بيهاي چرخ
، «دکتنر حنات   »وگنو بنا   هاي داستان ملکوت در گفنت یکي از شخصيت« منشي جوان»

کنند، بنراي گرفتنار نشندن در دام     ضمن اینکه ثروت را بنه عننوان معنناي زنندگي رد مني     
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کنند و پنرداختن بنه    مني  معناباختگي، مفهومي انتزاعي را به عنوان معنناي زنندگي معرفني   
همين آقاي منودت مالنک اسنت، ولني بنه او      »داند: معناي زندگي را افتادن در دام آن مي

خواهند خوشنبخت باشند و بنه مفهنوم      برم؛ زیرا خوشبخت نيست. خنودش نمني  حسد نمي
دهد. معلنوم اسنت کنه آن را نخواهند فهميند... اگنر زنندگي        زندگي خيلي پيچ و تاب مي

بينني . کنامالً گسنترده و صناف. پنيچ و تنابش       منن آن را بنازکرده مني   کالف نخي باشند،  
 (.18)همان: « بندمهایش را به دست و پای  نميده  و رشتهنمي

خوبي وضعيت انساني درمانده بر لبنة معنابناختگي   دکتر حات  در این دو نمونة بعدي به
ام همن اغلنب اندیشنيد  » کند؛ انساني که تا معناباختگي یک قدم فاصله دارد:را توصيف مي

اسنت. ینک   هام، نتيجنة اینن وضنع بنود    هکه آن دوگانگي که هميشه در حيات  حنس کنرد  
خواند و گوشة دیگري به مرگ. این دوگانگي را در روحن   گوشة بدن  مرا به زندگي مي

کن . آن روز ه  )روز مرگ همسر دکتر حات ( مثنل هميشنه   تر و شدیدتر حس ميکشنده
کرد... در درون منن  مان دوگانگي سخت جان )زندگي و مرگ( همراهي  ميو همه جا ه

 - 22)همنان:  « بود؛ زیرا او همسفر نامرئي و وفادار من است... همنه وقنت در درون منن...   
دان  آسمان را قبول کن  یا زمين را. ملکوت کدام ینک  ولي درد من این است. نمي(. »23

آهني ميان این دو قطب خصوصي دارند. من مثل خردهبه ها هر کدام برای  جاذبةرا؟ ... آن
درآورده کن  که خندا دیگنر شنورش را    خورم و گاهي فکر مينيرومند و متضاد چرخ مي

 (.24)همان: « است
نيز مصداق مناسبي براي قرار گرفتن در وضعيتي معناباخته است؛ آنجنا  « م. ل»جمالت 

توانسنت   من دیگنر چنه مني   : »رسانده استل کند چگونه فرزندش را به قتکه یادآوري مي
بکن ؟ در درون  غير از سياهي چيزي نبود و غير از خأل و مطمئن بودم که در این دم خندا  

مدعي است دکتنر حنات  بنا عننوان     « م. ل(. »46)همان: « از من دور است ... هاه  فرسن 
او فکر پوچي، بيهنودگي و   است و بهرا تحت تأثير قرار داده « م. ل»فيلسوفي ناشناس، پسر 

آن وقت دشننه  »گوید: (. وي در ادامه مي47است )ر.ه؛ همان: ه کرد خودکشي را تلقين
را در قلبش فرو بردم و بيرون کشيدم. خون از سنوراخي منورّب فنواره زد. او گفنت: آخ      

دشننه را زینر گلنویش گذاشنت  و از ستنرن تفننن       »( و 47)همنان:  « پدر چرا مرا واگذاشنتي؟ 
)همنان(. در اینن دو   « اندکي  فشار دادم. او فقط توانست بگوید: راحت  کردي ... متشکرم 

مشناهده کنرد؛   « م. ل»توان وضعيت معناباخته را در زندگي پسنر  راحتي مينمونه از متن به
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گذارد و در مرگ راهي بنراي خنروج   کسي که با مرگ، بارن بودن را از دوش بر زمين مي
تفناوتي،  اي موارد از داستان، به صورت بيهمعناباختگي در پار خأليند. باز معناباختگي مي

 دهد. حسي و سرگرداني خود را نشان ميبي
کند، نسنبت بنه دکتنر حنات ، مسنبب قتنل       در جمالتي که در این حالت بيان مي« م. ل»

بنه روي   هاي سياه  رااي دارد که بنشين  و گذشتههچه فاید»گوید: گونه ميینافرزندش، 
حالنت  -اسنت  هتفاوتي ناگهان به منن دسنت داد  حوصلگي و بيکاغذ بيارم؟ این حالت بي

کن  کنه دیگنر از دکتنر حنات  هن       و تعجب مي -اعتنایي نسبت به همه کس و همه چيزبي
 (.49)همان: « اي به دل ندارم کينه
هنا، عنادات و   عالقه هاي دیگر شود با همانخواهد مثل انسان، با وجود اینکه مي«م. ل»

تواند وضعيتي را کنه  (، خسته از بودن در وضعيتي معناباخته، نه مي86آداب )ر.ه؛ همان: 
گذاري و قضاوت سنبک زنندگي ابلهاننة    تواند ارزشدر آن قرار دارد، هض  کند و نه مي

نوشنند و  يخورنند و من  ها مينفر آدم عادي که مثل حيوان هاميليون»... ها را رد کند: انسان
تنر از هنر چينز    تر و ابلهانهدهد و به نظرم پوچعذاب  مي هاميرند. همينکنند و ميجماع مي

کنند از  سنعي مني  « م. ل»(. اینن بنروز دیگنري از درمانندگي اسنت.      86)همان: « آید...مي
آن »اش، هر طور که ممکن است، فرار کند، حتّي بنا فرینب خنود:    خستگي سبک زندگي

کن ؛ مثل حاال در فضنا معلنق نيسنت . تکلنيف      من دیگر احساس تنهایي نميوقت است که 
آورم و با ریشخند و و به جایي تعلق دارم. به آسمان طبقة خودم ایمان مي شده استمعلوم 

هنا کنه هميشنه از ابتنذال و     ده . آن نداهاي هميشگي درون  گوش ميآسودگي به آن ندا
ام و پا بنر فهن    هآیا چه خواهند گفت؟ اینکه تسلي  شد اند... راستيیکساني برحذرم داشته

 (.87)همان: « ام؟ بگذار بگویند ام و پوچي و بيهودگي را باور نداشتهخودم گذاشته
معنناي زنندگي را   وگوي پایاني با منشي جوان، دوباره چرخنة بني  دکتر حات  در گفت

ماننده، در  در این چند روز بناقي توانيد شما مي»برد؛ سؤالي که پاسخي ندارد: زیرسؤال مي
ها سال عمر کنيد، از زندگي و از ه  تمتّع کافي بگيریند،  مانده، به اندازۀ صداین هفتة باقي

بخوانيد، برقصيد، چند رمان مطالعنه کنيند، بخوریند، بنوشنيد، یکني دو شناهکار موسنيقي        
« ها را خواهيد کنرد  ه  زنده باشيد، همين کار هاکند؟  اگر قرنگوش کنيد... چه فرق مي

 (. 106)همان: 
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دان  کنه نخنواهي   خواهد فراموش کن  و هيچ نفهم  )اما، اي فراموشي  ميباز دل  مي»
توان فراموش کرد؛ زیرا کنه فراموشني در جهنان    دان  که نميآمد؛ زیرا تو نيستي و من مي

(. اینن مثنال   31)همنان:  « وجود ندارد، هملنان که هيچ چيز وجود ندارد... حتي گریستن(
تنوان  نيز یکي از مصادیق درمانندگي انسناني اسنت کنه آگناهي راه فنراري نندارد و نمني        

ه کنرد معننا  ندانست و همين قضيه زیستن را براي او بر سترن دوراهي دشوارن چگونه بودن بني 
 است.  

حسي و سرگرداني اینن  تفاوتي، بيیکي دیگر از موارد بروز معناباختگي به صورت بي
دیدم دانست  گور زن  آنجاست و ميمي»نویسد: اش را مياست که گذشته« م. ل»ه از جمل

دوسنتش داشنته    هنا خورد؛ گنور کسني کنه سنال    که اکنون در نوري غبارآلود به چش  مي
بودم، اما از این حالت هيچ احساسي به من دست نداد و غمني ینا رنجني تنازه بنه دلن  راه       

 (.46)همان: « نيافت

 جایي درون و بیرونبه. جا8-1-4
اي اسننت کننه بننراي گرایانننهبيننرون بيشننتر در حنناالت درون و درون جننایيویژگنني جابننه

کس دیگنري از مينان   »گوید: مي« م. ل»آید؛ به عنوان مثال هاي داستان پيش ميشخصيت
دانست  کيست... همو که بنا  شناخت  و ميهای  به او جواب داد که من او را خوب ميدندان
دهند و همنو   زند و با لحن و صداي من به دکتر حات  پاسخ مني و زبان و من حرف ميلب 

و در هيچ  است یدهبرو زبان شکوه را  کرده است قطعهي من فرزندم را قطعههاکه با دست
 (.37)همان: « ام...هکردها را ميام که آن کارهها خود من نبودکدام از آن لحظه

 ن واقعیت و خیال. برخاستن مرز بی8-1-۵
با وجود نبودپ زمان و مکان رئاليستي در داستان، فقدان مرز بين واقعينت و خينال را در اینن    

توان انکار کرد؛ بدین معنا که جایي و یا قسمتي در متن وجود ندارد که بتنوان  داستان نمي
 افتند. مشنخص  هنا اتفناق مني   قطع مشخص کرد در واقعيتپ داستان یا در ذهنن شخصنيت  به

کردن این ویژگي در برخي آثار نمایشي معناباخته غيرممکن است؛ براي مثنال، نمایشننامة   
 ,Esslinشناید ینک مننودرام باشند )     شنده اسنت  آخر بازي، اثر ساموئل بکت کنه گفتنه   

کند که شاید منودرامي باشد که فروپاشي شخصيت را در سناعت  (. اسلين اشاره مي2001
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هناي بسنيار دقينق، معتقند اسنت      سنلين، بنا وجنود نشنانه    کنند. در پاینان، ا  مرگ تصویر مي
 (.Ibidقطع خوانشي را مسلّ  فر  کرد )توان بهنمي

 های ساختاری. مؤلفه8-2
 . نبودِ پیرنگ منسجم8-2-1

تنوان اصنول   این داستان، پيرن  منسجمي دارد و در اغلنب آثنار داسنتاني کنه در آن مني     
شود. وجود و یا نبودپ پيرن  منسنج     حفظ ميمعناباختگي را مشاهده کرد، انسجام پيرن

توان یکي از وجوه اخنتالف در معنابناختگي ادبينات نمایشني و     را نه به صورت قطعي، مي
شنود بنه طنوري    داستاني دانست. نبودپ انسجام پيرن  بيشتر مربوط به سبک نویسندگان مي

ارد و در منواردي در  که در آثار نمایشي نيز موارد متعددي هست که اثر، پيرنگني قنوي د  
 ادبيات داستاني به طور مثال در آثار داستاني بکت، این پيرن  چندان قوي نيست.

 . نبودِ زمان و مکان رئالیستي8-2-2
اي به زمان و توان دریافت که نگرش آزادانهدر داستان بلند ملکوت با یک خوانش نيز مي

جمله وجود دارد به طوري کنه بنه نظنر    هاي زیادي براي تأیيد این مکان وجود دارد. نمونه
در اینجنا بنيش از هنر    »افتند:  مکاني خاصي اتفاق مني زماني و بيرسد کلّ داستان در بيمي

هناي  و سنرزمين  هنا هنا و آبنادي  ام. پيش از این در شنهر همحل دیگر پوسيده و فرسوده شد
از دکتنر حنات  اینن     (. اینن جمنالت  1379)صنادقي،  « ام، بسيار دور از اینجنا  هدیگري بود

اي از هاي سمبليک دارند؛ چراکه اگر پنار ها بيشتر جنبهکند که مکاندریافت را تقویت مي
تنوان گفنت اثنر در چنه     ها، خط و زبان داستان تغيير کنند، نمني  عوامل نظير اس  شخصيت

اهند  خوافتد و دليل این امر موضوعيت و اهميتي است که نویسنده مني جغرافيایي اتفاق مي
به معناي داستان بدهد؛ بدین مفهوم که رابطة معننایي اثنر، معطنوف بنه جغرافيناي خاصني       

شود. در این داستان، مثنل  مرز بودن جریان معناباختگي مينيست و همين ویژگي باعث بي
بسياري دیگر از آثار ادبيات معناباختنه، کشنش زمنان دارین  و از زمناني رئاليسنتي فاصنله        

، پاسنخ  «چنند سنال دارد؟  »شنود  اي که وقتي از دکتر حات  پرسنيده مني  هگيری  به اندازمي
(. اینن سنن طنوالني را در    14)همنان:  « خيلي زیاد  بهتر است بگوی  معلوم نيست»دهد: مي

هاي من چاالکند، قنوي و تنازه، امنا سنرم     ها و پادست»توان دید: قالب این جمالت نيز مي
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امنا سنر و گنردنش... پيرتنرین و     »...(، 10)همنان:  ...« ي عمنرم هنا پير است، به انندازۀ سنال  
)همنان:  « یي بود که ممکن است در جهنان وجنود داشنته باشند    هاترین سر و گردنفرسوده

(. دکتننر حننات  در  23)همننان: « تننوان  باشنن  کننن  کننه هميشننه منني  احسنناس منني »( و 21
کنني تنهنا   باور مني »کند: وگویي که با همسرش ساقي دارد نيز به این قضيه اشاره ميگفت

از آن محنروم   هنا هنا و سنال  ام؟ چينزي کنه عمنر   همين لحظه است که در آرامش فرورفتنه 
 (.72)همان: « اي؟ها؟ مگر تو بيش از یک عمر داشتهها؟ عمرام. عمرهبود

 ها. نبودِ منطق در رویداد8-2-3
براساس عقل جمعني   یي وجود دارد کههادر اغلب آثار نمایشي و داستاني معناباخته کنش

طلبد، امنا  پذیر نيست. ریشه و توجيه این موارد انکارناپذیر، جایي و مکاني دیگر ميتوجيه
بسامد باالي این ویژگي یکي از مواردي است که این داستان را به اثنري معناباختنه تبندیل    

در »د: شنو آیند. داسنتان بنا اینن جملنه آغناز مني       ها ميکند که در ادامه، تعدادي از آنمي
(. 5)همنان:  « ساعت یازده شنب چهارشننبة آن هفتنه، جنن در آقناي منودّت حلنول کنرد         

بعد از آن جن بيرون آمد. معلوم شد نواري که قبالً خنارج  »است: هملنين، در ادامه آمده 
است  جن به اندازۀ یک کف دست بود... جن را خشک کردند. جن  شده بود، دُم او بوده
شي خندید... جن سفيرکشان از درز در بيرون رفت و در فضا ناپدیند  با صداي زیر و دلخرا

 (. 27)همان: « شد
نمناي معننایي اسنت. یکني از     هاي متنناقض نداشتن مطابقت با منطق، بيشتر ناهر به جنبه

اي اسنت کنه منشني جنوان     ها جملنه ها براي ویژگي عدم منطق در رویدادترین نمونهدقيق
کنند، دکتنر حنات  اسنت و او هن  بعند از       تا صبح کار مي هاشب تنها طبيبي که»گوید: مي

(. دکتنر حنات  در جنایي    7)همنان:  « کنند خوابد و دیگر مریض قبنول نمني  ساعت یک مي
دربننارۀ وضننعيت جسننماني و سننن خننود جمالتنني متننناقض، امننا هنناهراً مطننابق بننا واقعيننت 

ي هام پير است، به اندازۀ سالهاي من چاالکند، قوي و تازه، اما سرو پا هادست»گوید: مي
« شما چند سال دارید؟ خيلي زیاد  بهتر است بگوی : معلنوم نيسنت   »( و 10)همان: « عمرم 
 (. 14)همان: 

هنا طبيعني بنه نظنر برسند، امنا بنا عقنل         بنراي شخصنيت   هاها و کنششاید برخي رفتار
ي هنا و مفصنل  هنا تیکني انگشن  ي دراز، یکني هام.ل در این سال»متعارف سازگار نيست: 
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اسنت. اکننون او   اَش را هر دو سه سال یکبنار برینده  ي گوش و بينيهاپا و غضروفودست
هاي معنابناختگي اثنر   (. برخي جمالت از دو جهت جنبه17)همان: « است و دست راستش

کني تنها همين لحظه اسنت کنه   باور مي»گوید: کند. دکتر حات  در جایي ميرا تقویت مي
(. 72)همنان:  « امهاز آن محنروم بنود   هنا هنا و سنال  ام؟ چيزي کنه عمنر  امش فرورفتهدر آر

دهند:  همسرش ساقي نيز به غيرمنطقي بنودن جملنة دکتنر حنات  چننين واکننش نشنان مني        
 (.72)همان: « اي؟ها؟ مگر تو بيش از یک عمر داشتهها؟ عمرعمر»

 . طنز8-2-4
ي فيزیکني و  هنا ي وینژه و کننش  هنا نظير موقعيتیي هاطنز در ادبيات معناباخته به صورت

دهند. در اینن ویژگني نينز هملننان جنبنة بدبيناننه و        ها خنود را نشنان مني   لفظي شخصيت
اي است کنه  شود و جنبة کمدي اثر در خدمت متن است و این نکتهمعناباختة اثر حفظ مي

ید که از کمدي سنياه ینا   در بسياري از آثار جد»کند: درستي چنين به آن اشاره ميابرمز به
(. بروز اینن  Abrams, 2012« )شودگيرند، نظایر این مکتب دیده ميفکاهة سياه بهره مي

نمنناي معنابنناختگي شایسننتة توجننه اسننت، لحننن الابننالي و  ویژگنني کننه در آثننار خصيصننه
ي طنزي مثل حلول کردن جنن در درون ینک فنرد،    هااحساس نویسنده و خلق موقعيتبي

ي طننز صنادقي اسنت.    هاي هاهري جن و... از موقعيتهاوردن جن، ویژگينحوۀ بيرون آ
ي کمينک و شنرح و بسنط مفصنل     هنا هاي کوتاه خود با خلق موقعينت نویسنده در داستان

هندفي اشنخاا انگشنت    حاصنلي و بني  دار بر بيزندگي روزانه با بياني موشکافانه و خنده
 نهد.مي

 های زباني. مشخصه8-2-۵
معننا  هناي صنریح و تکنراري و بني    وگنو در آثار معناباخته بيشنتر شنامل گفنت    این ویژگي

گونه در این آثار کمنک کنند.   تواند به جنبة کمديهایي که گاهي ميوگوشود؛ گفتمي
پانسنيون  »اسنت:  ه افتند کنه بناالي در نصنب شند     در روز دوم چشمش به لوحي مي« م. ل»

(. در چننين  1379)صنادقي،  « د هيچ چيز نداندخواهد داخل شود، بایدکتر حات . هرکه مي
تر بيان اي دیگر که پيشنمایي نظير این بسيار زیاد است و یا نمونهآثاري، جمالت متناقض

کند، دکتر حات  اسنت و او هن  بعند از سناعت     تا صبح کار مي هاتنها طبيبي که شب»شد: 
استان، وقتي آقناي منودّت و   (. در د7)همان: « کندخوابد و دیگر مریض قبول نميیک مي
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ي هنا گردند، دربارۀ اینکه خارج یا داخنل بناغ بنشنينند، بحنث    دوستانش به سمت باغ برمي
 ( که کامالً متناسب با این ویژگي است.95معنا و صریحي دارند )همان: طوالني، بي

 فرجامي در اثر. بي8-2-6
. آثنار معناباختنه در اغلنب    بندي مخصوصي است که دارندآخرین ویژگي این آثار، پایان

شوند و اصنطالحاً  به وضعيتي مطلوب خت  نمي -از این اشاره شد که پيش هملنان-موارد 
هنایي وجنود   شود و نشنانه پایان خوش ندارند. در بسياري از آثار، همان وضعيت تکرار مي

ي هنا آمپولکند. در پایان داستان، وقتي دکتر حات  ماجراي دارد که تکرار آن را تأیيد مي
من تاکنون چنين کاري »گوید: دهد، رو به منشي جوان ميکشنده را براي همه توضيح مي

کنردم، امنا بنه خناطر... اینن بنار دسنت از        نکرده بودم. پيش از وقت کسي را خبردار نمني 
 (. 106)همان: « عادت  برداشت 

و  هنا منة زن منن ه »گویند:  در پایان فصل اول نيز دکتر حات  به شخصيت ناشنناس مني  
ي کشننده کنه بنه همنة شنهر تزرینق       هنا ام... و اینن آمپنول  های  را کشتهها و دستيارشاگرد
ی  را هنا و سنرن   هاام، وقتي که به شهر یا دپه یا سرزمين دیگري پا گذاشت  و سوزنهکرد

 ام، اثر خواهد کنرد... آه افسنوس کنه منن    هبراي تزریق به مردمانش جوشانده و آماده کرد
ام؛ زیرا در هر شهر و هنر سنرزمين مجبنورم    ههميشه از لذت تماشاي این مناهر محروم بود

زودتر از موعد کوچ کن ... آخرین زن  را همين امشب خفه خواه  کرد. این کاري است 
 – 29)همنان:  « ده ي آخر اقامت  در شهر و دهي که باید ترکش کن ، انجام ميهاکه شب

دهند، وجنود نندارد و    دهد پایاني براي آنله دکتر حات  انجام ميمي(. این موارد نشان 31
هاي معناباختنه، نظينر در   این وضعيت تکرار خواهد شد، هملنان که در برخي از نمایشنامه

شود. در پایان متن نمایشنامة در انتظار گودو، والدیمينر  انتظار گودو و آخربازي تکرار مي
دهند: آره، بنروی . سنپس داخنل قنالب      جنواب مني   خوب، بروی ؟ اسنتراگون »گوید: مي
 (.1391)بکت، « خورندآید: از جاي خود تکان نميمي

 گیرینتیجهبحث و 
بهرام صادقي بنا جرینان معنابناختگي آشننایي داشنت و شناید معلمنش اینرج پوربناقر کنه           

بنال  هناي آوانگنارد تئناتر و ادبينات روز دنينا را دن     مترجمي اگزیستانسياليست بود و جریان
(، در موفقيننت و آشنننایي او بننا نویسننندگان معناباختننه   1384کننرد )ر.ه؛ اصننالني، منني
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هایش، نظينر ملکنوت و نمنایش در دو پنرده اینن      در برخي از داستان بوده استتأثيرگذار 
هایي نيز نتوانند آشننایي او بنا    ي، حتي اگر چنين نشانهطورکلبهتأثيرپذیري محسوس است. 

وجنوي معننایي غنایي و    ند، پرسش از چيستي معناي زندگي و جستاین جریان را ثابت ک
اي است که چه بنه  به گونه -و نه به صورت جریاني خاا-ي طورکلبهمفهوم معناباختگي 

اي ههور یابد و در ادبيات هر ملتني  هتواند در اثر هر نویسندصورت فردي و چه جمعي مي
 وجود داشته باشد. 

بنرد و  دقت پيش ميایت وضعيت معناباختة زندگي را بهدر داستان ملکوت، صادقي رو
کنرده   نما و موفق در زمينة ادبيات داستاني معناباختة فارسني تبندیل  آن را به اثري خصيصه

هناي وجنودي   تنرین الینه  . وضعيت و جهاني پنوچ کنه بنه اشنکال مختلنف بنا عمينق       است
و خنود را   شنده اسنت   شنان تمنام  ست در چرخنة زنندگي  هااي که سالههاي زندشخصيت
هناي معنابناختگي کنه کمتنر اثنري      کنند، درگير است. با وجود نبودپ برخي مؤلفهتکرار مي
هنایي کنه بنراي ادبينات معناباختنه برشنمردی  در داسنتان        ها را دارد، اغلنب مؤلفنه  همة آن

بنه   رو، ملکوت را باید اثري معناباخته در نظر گرفت. بنا توجنه  ینازاملکوت وجود دارد و 
گرینزي، تأکيند   ي سناختار داسنتان در مقایسنه بنا سناختار نمایشننامه در فنرم       هامحدودیت
شندۀ  هاي شنناخته هاي معنایي و استفاده نکردن از برخي مؤلفهکارگيري مؤلفهصادقي بر به

 فرمي موجه است.
تنوان  گرفتنة فنوق از ادبينات معناباختنه در قندم اول مني      سنازي صنورت  براساس مؤلفه

هاي فوق را دارند، تحليل و بررسي کرد و در قدم بعندي،  هایي که ویژگيها و شعرانداست
گيري چنين آثاري را در ادبيات معاصر بررسني کنرد و   هاي سياسي و اجتماعي شکلزمينه

دره روشني از تأثيرگذاري ادبيات معاصر اروپا بر ادبيات معاصر فارسي از طریق ترجمه 
 ارائه داد.

 فعتعارض منا
 تعار  منافع ندارم.
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