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 چکیده:
ي داستاني است که مرزهاي میان واقعیت، توهم و جنون اگونهيسي، گوتیك نوداستاندر دنیاي 

ي ادلهرهیري از مفهوم مرموز، خواننده را دچار گبهرهکند. بازي واقعیت و توهم با يممطرح  را
گونه ينابرد. يمي کلي دربارة مرگ بهره هاترسد وهم و يژه از مواروبهکند و ناپذير ميدرک

يکي از آثار مهمي که در سدة  .دهنديمبیشتر در فضايي رنجور و بیمارگونه رخ  هاداستان
نوشته رابرت لوئي استیونسون  دکتر جکیل و آقاي هايدنوزدهم در اين سبك نوشته شد، رمان 

ين ترمهمآثاري که  ازجملهیز راه يافت و يسي ايران ننورمانبود. اين سبك در عرصة 
ي هاشاخصهمضمون و  ازلحاظاست که  ملکوتي اين مکتب را داراست، رمان هاشاخصه

ها، یتشخصدرماندگي و دوگانگي  را دارد. دکتر جکیلمکتب گوتیك قابلیت انطباق با رمان 
ي هامکانواح، ها با دنیاي دروني و بیروني، حضور اریتشخصن، کشمکش و ستیز شدمسخ

 ...یرمعقول، هراس و غو  ترسناک یز، حوادث عجیب،انگرعبي هاقتلمخوف، مرگ، جنون، 
 هاي گوتیکي اين آثار هستند.يژگيواز 
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قوم گوت اشاره دارد. قوم هتعلق چیزي بشکل ضمني بهگوتیك صفتي است که به ةواژ»
از شمال اروپا به  يجتدرها قومي ژرمني بودند که بهگونه که مصطلح است گوتگوت يا آن

هاي میالدي در ساحل جنوبي درياي سمت شرق و جنوب مهاجرت کردند و در نخستین سال
واژه  ني( ا8:1384و خدادادي،  ي)نصر اصفهان« سکونت کردند« ويستون»بالتیك در شرق رود 

به کار برده شد.  یانهم يهاجهت اطالق به سده يتو درنها يدر مفهوم ژرمن يجتدرسپس به
ري و صفات منفي یگوحش يوخوداشتن خلقيعني بربرها به ،هاآنها و اقوام وابسته بهگوت

مشهور بودند و آثاري که با اتکا  ،ساختتمدن مي برون از چرخةها اقوامي ديگري که از آن
معناي اگر نگويیم به هاي از بنیان منفيها و رويهعینیتبه»آمدند فرهنگ اين قوم پديد ميبه

 (.12:1389)باتینگ، « واقعي کلمه منفي، ناخردورزانه، غیراخالقي و خیالي کشش داشتند
تراشي و سپس در یکرهپگوتیك سرآغاز در معماري و سپس در هنرهاي ديگري چون نقاشي، 

 د.ادبیات مطرح ش
میالدي است که تأثیر  19و آغاز سدة  18اين مکتب يکي از مکاتب محبوب در پايانة سدة 

يباشناسي جديدي متولد شده که ز» درواقعي در ادبیات داستاني جهان داشته است. توجهقابل
قلمرو فانتزي و پريان گام نهاده است. در ي اخالقي ساده، بههاداستاندر آن ادبیات از قلمرو 

، يك «خواندن براي لذت بردن»زمان داستان گوتیك ظاهر شد و در اواخر قرن هیجده از اين 
 (.96: 1975مك نات، «)مفهوم جديد ارائه شد
ها، وجه تمايز بسیاري با انواع ديگر رمان دارند و فضايي که در دل اين اين دست از رمان

هاي ها و همهمهپچهصفت، پچشود از اشباح افسونگر و جادوگران شیطانها ساخته ميداستان
هم يرواستخوان مردگان  هاآنهايي که در قصه»ديگر يعبارتبهآور لبالب است. گنگ و دلهره

هاي سنتي اين نوع انگیز، مکانهاي قديمي با فضا و رنگ وهمانباشته شده و مخروبه
 )همان(.« هاستداستان

قلعه »با انتشار رمان  زمانهم و« هوراس والپول»توسط  1764مکتب گوتیك در سال 
آثاري اطالق رمان گوتیك به پسازآنشده در دنیاي ادبیات پیدا کرد و یتتثبجايگاهي « اوترانتو
ي، صادق یرم)« هم آمیخته بوددر آن سحر و جادوگري، معما، هراس و وحشت به»شد که 

414:1366.) 
شود و يمي اهريمني درگیر هاشهنقخواننده در داستان گوتیك با خشونت قتل و قرباني و 

ترين پیامدها یرهتدارد که يم بر آننويسنده پس از يك سلسله حوادث، او و قهرمان داستان را 
 را انتظار داشته باشد.
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مؤثري  طوربهدهد و نويسندگان اين گستره يمديدگاهي کلي، گوتیك يك الگو را ارائه در 
، خائنان ضدقهرمان، هاشبحکنند؛ انواع يمندگان استفاده خواناز اين الگو براي انتقال خود به

بیشترين عامل بکارگرفته شده »، رؤياها و ... اما چندگانهبا توهمات  شدهقفلترسناک، فضاي 
کنند تا يم، عامل ترس است. نويسندگان اين آثار از اين عامل استفاده هاداستاندر اين 

ین  هاآنخود را گسترش دهند. خوانندگان را تحريك و تخیل و خالقیت  ب ا  خوانندگان خود ر
« دهنديمفرصت ماجراجويي  هاآنکنند و بهيمکنترل / خالقیت و حقیقت / خیال رها 

 (.95: 2006)چاپلین، 

نیست و خواننده بايد آن را چند بار با دقت  فهمقابلداستان گوتیك، در نگاه و قرائت اول؛ 
ي اکنندهآن پي ببرد. در اين آثار ناهماهنگي و ناهمسازي پريشان جزئیات اي بخواند تا بهيژهو

اين ناهماهنگي هاي موازي بهيترواوجود دارد. بازي روايت میان گذشته و حال و پیوند دادن 
شود. روند يمبندي مناسب و حل راز و معما از خواننده دريغ يانپازند. در پايان نیز يمدامن 

ي نیست و اين نوع روايت، و خطدرپیچ است یچپگاهي گسسته و  رويداد حوادث و ماجراها
 طوربهحال، امور یندرعسازد. يمکشف ارتباط زماني و ارتباط علي میان رخدادها را مشکل 

پي  هاآنجوانب مختلف ي بهدرستبهشوند تا بتوان ينمواضح و شفاف با تمامي جزئیات مطرح 
سربسته مورد اشاره قرار  طوربه. بسیاري از امور تنها پیدا کرد هاآنبرد و درک معیني از 

حدس و گمان متوسل شد تا یجه در برخي موارد براي فهم مسائل بايد بیشتر بهدرنتگیرند. يم
هاي فردي از جانب نويسنده. افزون بر اين، چون زندگي روزمره و ويژگي شدهارائهتوضیح 

ها نامشخص یتشخصهاي د، هويت و ويژگييابينمها چندان در اثر مجال بروز یتشخص
تواند يممانند و خواننده کمتر يمشکلي همواره مرموز باقي ها بهیتشخصماند. يمباقي 

فراهم آورد. جزئیات نیز تنها تا آنجا که  هاآنتوضیح مشخصي را براي طرز رفتار و برخورد 
يابند. ذکر زمان تان جايي ميفهم اصل مطلب، نه فرايند حوادث، ياري رسانده و در داسبه

 گونة داستاني مبهم و گاه نمادين است.ينانیز در  هامکانتقويمي و مختصات جغرافیايي 

اثر « قلعه اوترانتو»که گفته شد؛ رمان گوتیك، يا رمانس سیاه، براي نخستین بار با  طورهمان
اوج شکوفايي سدة نوزدهم بهگونه رمان، بعدها در پديدار شد. اين 1764سال هوراس والپول به

ي میانه و هاسدهخود رسید. نويسندگان پس از والپول، متأثر از وي؛ زمینة داستان خويش را در 
دادند و يمو سردابه هاي زيرزمیني قرار  هاچالیاهس، هادخمهي تاريك مملو از هاقلعهدر 

 بردند.يمطبیعي بهره از اشباح و ديگر وقايع فرا دفعاتبه
 :اند ازعبارت یكعناصر گوتين ترمهمبرخي از  يسرابرت هر يدگاهد از
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 قلعه يكها در رخداد صحنه-
 یقاز راز و رمز و تعل يحاک ياتمسفر -
 یعيب فراو  یانب یرقابلغ يرخدادها -
 یجانو پر از ه ياحساسات قو -
 (.6: 2011رابرت هريس، د.)هن( که نماد وحشت و اندوmetonymy) ييصداها -
 شرح زيرند. گر عناصر مکتب گوتیك بهدي
با حضور موجودي  بیشتر، نخستینههاي در داستان بويژههاي گوتیك غربي، داستان در

ظاهري  فزونترکه  يیمروبرونام موجود گوتیکي يا هیوالي گوتیك بهغیرعادي و متفاوت 
در  ويژگيدارد. اين را در داستان بر عهده  افکنيها دارد و بار هراسمتفاوت با ديگر شخصیت

رنگ و باشد، بسیار کم اشتهندرت وجود دارد و اگر هم وجود دهاي ايراني بهداستان
شده هاي کهن ايراني جن و ديو و موجودات ساختهها و قصهنامحسوس است. در داستان

 .برابري کنند يهاي گوتیك غربتوانند با شخصیتتوسط اذهان عمومي مي
زشت،  يوجود دارد که با ظاهر ینيفرازم يموجود يا یواله یك؛گوت يهاداستانبیشتر  در

موجود  ين. اشوديم يگرانموجب آزار و وحشت د یرعاديغ يو رفتارها یبترسناک و عج
 .شونديآشام، اشباح و ... ظاهر مدراکوال، خون یوال،در قالب ه یکيگوت

ي گوتیك هاداستاناست.  اي برخورداريژهوي گوتیك از اهمیت هاداستانعنصر زمان در 
ي ترسناک براي هاجدالاست که منجر بهاياند، تاريکي عنصري بايستهداراي عناصر تاريك

هاي گوتیك که ترس و وحشت چیرگي کاملي بر شود. در داستانيمهاي اصلي یتشخص
در بار داستان را جايفضاي داستان دارد، نويسنده ناگزير است زمان وقوع رويدادهاي دهشت ي 

هاي ايجاد ترس و خود يکي از محرکيخودبهوتار بگذارد. شب و تاريکي یرهتدل شب 
هاي گوتیك با شب، تاريکي و خلوت پیوند آور نیست که بیشتر رمان. پس تعجباندوحشت

کوشد، نامي از زمان نبرد تا هاي تقويمي نیز نويسنده ميناگسستني داشته باشند. در بارة زمان
زمان نه  هاداستانباشد. در اين  آورسوي رويدادهاي ترسخواننده فقط به تمام حواس

یري است و نه مبتني بر روابط علي. هیچ مرز روشن و خط دقیقي بین گذشته و گاندازهقابل
 حال، يا حال و آينده؛ وجود ندارد.

ست. یرگذار اتأثو عناصر بسیار  هاشاخصهنیز از عنصر مکان  یك،گوت يهادر داستان
 هايیرنگپ ةکانون عمد». گذارداثر ميبر خواننده  ؛مکان یفتوص با يسنده،که نو ياگونهبه
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خود را  يجا يجتدردژ به ؛ازآنپس يهادژ بود. در داستان ين،آغاز يهادر داستان یكگوت
 (13: 1389گ، ینبات«.)سپرد يميقد يهاخانهبه

 قصرهاي ترسناک، یك اولیه،گوت يهاستاندا مکانبیشترين گفت که  يدبا یح،توض ينبا ا
 اما با گذشت زمان و ... است يمخف يهاداالن يرزمیني،ز يهاسردابه ها،یاهچالها، سدخمه

 دهنديمي خود قرار هاداستاني ديگري را نیز محل وقوع حوادث گوتیکي هامکاننويسندگان 
يي در هاخانه، هاقبرستانها، يشگاهآزمايي چون هامکان دهند.يمرا بسط  هامکانگونه يناو 

پزشك عرصه وقوع حوادث ترسناک و مخوف داستان یة شهرها و حتي مطب يكحاش
مرموز و  یروني،و ب يدرون يفشارها يگاهحوادث جا ينمکان ا درهرصورت شوند.يم

 .شوديم یفو ترسناک توص یرطبیعيآوراست و کامال غوحشت حالیندرع
وجود دارد و زماني که شخصیت اصلي در  هامکانموازي در اين يي هاجهاني طورکلبه

خارج از گورستان يا خانه ديگري فراتر از  کند، براي او جهانييمسراسر اين فضاها سفر 
اند که فراتر از ياممنوعهها فضاهاي ينايا فضاي بین ديوارها وجود ندارد.  شدهقفلي هادرب

شوند در راهروها، يمها براي انجام کار معموالً مجبور یتشخص»اند درک و منطق خردمندانه
وخم و غرابت آمیز حرکت کنند؛ جايي که یچپرپیزهاي دهلو  آوردلهرهي نمور و هاپلکان

و در  انددرحرکتممکن است چیزي سقوط کند يا موش و خفاش و مارمولك و سوسك 
و حتي همچون  آورچندشناک و توانند در حد و اندازه يك اتفاق وحشتيمها یتموقعبرخي 

 (.6: 1381نیاز، يب«)يك روح سرگردان بر بیننده ظاهر شوند
را  آوروحشتهاي تاريخي است که رازهاي ي گوتیك هر مکان داراي نشانههاداستاندر 
 گیرد.يمکنند که حرکت روحي بین فضاي واقعي و خیالي صورت يمپنهان 

ي دارند. فردمنحصربههاي يژگيویب و مرموزند و يي عجهاانسانهاي اين آثار، یتشخص
هاي اصلي وجود دارد و شرارت هايي از شرارت در نهاد شخصیت، بیشتر رگههاداستاندر اين 

زيرا اغلب ناامید و  هاستآني برگرفته از اختالالت رواني و مشکالت روحي نوعبه هاآن
هاي گوتیك اند. داستاندور ماندهجمعي بهطلبي، از قواعد زندگي اند و با انزواخوردهشکست
هاي هاي شاد و مثبت زندگي، روايتي از زندگي اين شخصیتجنبهي پرداختن بهجابه درواقع

 دهند.غرق در گناه و بدبختي را ارائه مي

هايي همچون ترس، اختالالت رواني و يژگيوهاي آثار مذکور اغلب داراي یتشخص
قتل، عدم توجه یرطبیعي، آشفتگي فکري، تمايل بهغي عجیب و رفتارهاهاي عصبي، یماريب

چیره است، احساس تنهايي  هاآنباشند. اضطراب بر روح يمواقعیات بیروني و ... مطلق به
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هاي اند و فريبکاري و نیرنگ بر کنشهاي دروني و تضادهاي بیرونيیزهستکنند و درگیر يم
ي مخوف، نشان از فضاي ژرف راز هامکانو ساير  هابرستانقها، يرانهو، هاکاخآنان غلبه دارد. 

ي دروني او نشانگر هاحالتو خرافه دارند. در کانون اين راز شخصیت اصلي جاي دارد که 
 است.توهم، بدگماني و آزار رواني

ند و  هاآنتوانند ينماند که ييهاترسقهرمانان داستان؛ پیرو تخیالت، عواطف و   ن را مهار ک
عنصر ديگري جز درد، اندوه، افسوس، نومیدي، ترس، سردرگمي،  هاآنندگي در ز

ند. رؤستوه آمده و ها بهیتشخصیگانگي و شرمساري وجود ندارد. اين ازخودب ياپردازاني منفعل
در زندگي  هاآندهند. غايت نهايي ينمدنیاي خارج از رؤياهايشان یت چنداني بهاهمنان آ

سراسر  هاآنو امیال خود با شرايط موجود است. زندگي براي  هاخواستهانطباق دادن خود، 
براي مقابله با اين درد و رنج، خنثي ساختن احساسات خود را  هاآندرد و رنج است، اما 

گروه بیش از آنکه فردي معین با هويتي مشخص باشند، نمود کلي يك هاآنجويند. يم
رو داراي آرزوها، امیال و ينازاانسانند، زندگي و يك سنخ شیوه نگرش بهاجتماعي، يك

کنند که گويي روزمرگي در يمرفتار  گونهآنهاي شخصي معین و مشخصي نیستند و يدگاهد
هاي اين يژگيوتحرکي و سرخوردگي از جاي مهمي ندارد. سرخوردگي، بي هاآنزندگي 

یستند که سرنوشت را کساني ن هاآنخبري نیست،  هاآنها است. از ارادة آزاد نزد یتشخص
ها و کشند و با دشوارييمدوش چالش بکشانند، منفعل و فرورفته در خود بار زندگي را بهبه

هرگز آرزوهاي بزرگ و آرماني در زندگي ندارند تا بر آن مبنا؛  هاآنکنند. يممسائل آن سر 
که زندگي براي توان گفت يمدگرگوني آن همت گمارند. را نقد کنند و به شدهدادهوضعیت 

مقابله با آن به هاآني ندارند، اما خوشدليك از آن یچهگسترة درد و رنج است و  هاآن
اين  هاآنيي از آن را تغییر دهند. بیشترين تالش هابخشکنند بخش يا ينمخیزند و سعي يبرنم

ي دنج و اوشهگیري و جستجوي گگوشهتفريحي مانند قمار، ها، پناه بردن بهاست که با افیون
هاي آثار گوتیك افرادي تنهايند که یتشخص»سازند.  تحملقابلآرام اوضاع را براي خود 

که ينا(. انديشه 23: 1373)اسلینو، « الکل يا مواد مخدرندصفات ارثي فاسدي دارند و معتاد به
از مط هاآنمبارزه با وضعیت موجود برخاست براي توان اوضاع را تغییر داد يا بهيم رح نیست. 

ند ذهنیت يمتنها  هاآن؛ انسان داراي اراده آزاد و توان تغییر اوضاع جهان نیست. هاآنديد  ن توا
 جهان انطباق بیشتري بدهند. شدهدادهو شیوه زندگي خود را با وضعیت 

اند و تکرار شوند همانندمشابه هميمقهرمان گوتیك انتخاب  عنوانبهبیشتر آناني که 
 شود.يمديده  هاآندر  وضوحبهتیکي الگوهاي گو
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يشي و کشمکش دروني پرروانکنند که حاصل يمدر دنیاي آشفته و پريشاني زندگي  هاآن
گفته ژاک لکان ي وحشتناک و مثله کردن دارند که با استناد بههاقتلو تمايل عجیبي به هاستآن

ژاک لکان در ذهن دارد،  ازآنچهبخشي » دارد: هاآنريشه در نیروي خشم و پرخاشگري 
مثله کردن بدن است که در طیف تجارب گوناگون انسان نمودي مکرر دارد. خیاالت مربوط به

يي است که هاخشونتها و يتخطهاي کودکانه که نمايشگر يبازاز جنايات فجیع گرفته تا 
ين موارد گیرد. لکان با در نظر گرفتن ايمعلیه گشتاگشت بدن )تصوير يکپارچه بدن( صورت 

بیند. تصويري از اخته کردن، مثله کردن، قطع يمپرخاشگري در انسان گشتاگشتي متمايل به
توان براي همه يميرهايي که تصوخالصه  طوربهشدن تن و  پارهپارهعضو، دريدن شکم و 

را انتخاب « image of the fragmented bodyتصوير بدن چندپاره» يساختاراصطالح  هاآن
کنند و با يم(. اشخاص گوتیك در يك دنیاي فانتزي زندگي 117: 1391ي، خواستزد)ي« کرد

حقیقت »کنند يمفشار زيادي را تجربه  هاآنواقعیت ندارد.  درواقعاند که مشکالتي مواجه
 «را به سمت ناتواني پیش ببرد هاآنباشد و  آوردلهرههاي گوتیك یتشخصتواند براي يم

 .(12: 2017)جاناتان، 
ي مکتب گوتیك، مرگ و نیستي است که بر همة اجزاي داستان هاشاخصهين ترمهماز 
و صفحات نخستین، ذهن خواننده با  هاجملهافکند. در اين آثار معموالً در همان يمسايه 
رو، مرگ بر سراسر داستان سايه شود. ازاينيمو فضايي آکنده از مرگ و نیستي روبرو  هاواژه

ين ديدگاه بر گرفته از همان احساس ا روند.يماستقبال آن ها اغلب بهیتشخصو انداخته 
 هاي اين آثار است.یتشخصپوچي، ناامیدي و سرخوردگي 

اي از رؤيا، یزهآمانکار آثار گوتیك است. زندگي در یرقابلغيا و کابوس از عناصر رؤ
ي هاکابوسوند. بیشتر اين يه تبديل شچندالآثاري کابوس و واقعیت باعث شده که اين آثار به

ها دارند و در هر زماني از یتشخصوحشتناک ريشه در رويدادهاي گذشته و جريانات زندگي 
 هاآنيند. هاآنشوند و نتیجه مستقیم اضطراب و آشفتگي يمها یتشخصنگیر دام روزشبانه

از و  هاستآنيبانگیر گربینند. کابوس در بیداري هم يماغلب در بیداري خواب  درک درستي 
هاي عیني و یتواقعبا  هاآني رؤياگونه هاحالتوضعیت خود ندارند که خوابند يا بیدار. 

 گذرد.يمخواب سنگین و پر از کابوس شان در يكيزندگآمیزد و تمام يمملموس در هم 
محیط را فراگرفته باعث شده که به هاآنرؤياهاي اضطراب آلودي که ذهن و روان 

 آن احساس بیگانگي کنند.یز آگاهي نداشته باشند و نسبت بهاطرافشان ن
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 بررسی و واکاوی دو اثر از دیدگاه مکتب گوتيک -1
 ملکوت-1-1

چاپ رسید. به« 1340»بار در سال براي نخستین« بهرام صادقي» ، نوشتة«ملکوت»رمان 
يافت دربه موفق ايران، دهة پنجاه در ادبي هايترين چهرهدرخشان از يکي عنوانبهصادقي  بهرام»

 خصوصبهخود،  از يسندگان بعدنو از بسیاري بر و گرديده فرخزاد فروغ ي ادبيجايزه
 (.435: 1398یبانیان، ش)« است بوده یرگذارتأث دهة شصت جوان نويسندگان
روايتي است در شش فصل با زاويه ديد داناي کل و تداعي گذشته در حال. مرور  ملکوت

کوشد از راه تخیلي يمنويسنده » .دارندیدکننده و پوچ نااماغلب پاياني خاطرات گذشته، 
(. در اين اثر 353 :1386يني،عابدیر)م «دهدوار پوچي و بیهودگي دروني زندگي را نشان کابوس

نويسنده با ساخت فضايي دقیق و نثري موجز در همان نخستین جملة داستان، يعني حلول جن 
کند و پس از روبروشدن با چنین را با يك شوک درگیر ميدر آقاي مودت؛ ذهن مخاطب 

اي، مخاطب خود را آمادة رودررويي با رويدادهايي فراواقعي یرکنندهغافلگتوصیف کوتاه و 
کند. پس از حلول جن در معدة آقاي مودت، يکي وار غرق ميکند و او را در فضاي گوتیكمي

شهر برسانند و از رمال يا کند که او را بهاز دوستان او که منشي جواني است پیشنهاد مي
نام درمانگاه پزشکي بهساعت بهکنند، پس از يكگیري کمك بخواهند. او را سوار جیپ ميجن

شود و مي کاربهدستدرنگ شناسي است، بيرسند. دکتر حاتم که پزشك وظیفهدکتر حاتم مي
هاي دور و گويد که مردم از راهمي اهآنآورد. دکتر حاتم بهدرمي« مودت»جن را از شکم 

آيند. چهار مطبش مينزديك، در طلب دو نوع آمپول براي طول عمر و ازدياد میل جنسي به
و « منشي»نصیب نگذارد! دکتر بهرا از اين نعمت بي هاآنخواهند دوست مذکور نیز از دکتر مي

گذارد. دکتر نصیب ميرا بي« اشناسمودت و ن»کند. ولي تزريق مي« دوکاره»آمپول « مرد چاق»
بیش نیست. او در طول  قاتلي آيد، جاني ونظر ميحاتم که در ابتدا فردي دلسوز و فداکار به

کشد. دکتر ، ساقي همسر زيباي خود را ميازجملهزند، هاي بسیاري ميقتلداستان دست به
مرتکب جنايات فراواني  گیرد وبا آمپولي مهلك، جان اهالي شهر را مي ازآنکهپسحاتم 

مريض « م.ل»کارهاي شرورانة خود ادامه دهد. بندد تا در شهري ديگر بهشود، بار سفر ميمي
روزي که در ة او خوابیده و در انتظار عمل جراحي است. او طي سیزدهباالخاندکتر حاتم، در 

 قصدبهود که او شکند و سرانجام معلوم ميدرمانگاه بستري است، خاطرات خود را مرور مي
در اين داستان با نوعي  شدهارائهدرمانگاه او آمده است. توصیفات انتقام گرفتن از دکتر حاتم، به

ابهام فراواقعي همراهند. در سرتاسر داستان شاهد اين ابهام را که جوهرة دروني متن را تشکیل 
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ديگر، از هر موقعیت یانببهکند. پیدا مي دهد، شاهديم که در زمان، مکان و شخصیت نمودمي
شود و جزئیات همچنان در ابهام باقي فضايي و يا توصیف شخصیتي توصیفي کلي ارائه مي

در معماي هستي و بحران اجتماعي  پررمزورازاي مکاشفهدر اين داستان، صادقي به»مانند. مي
اي بر آن ريشهآفريند که نوعي پوچي پردازد. او فضاي شاعرانة وهمناکي ميروزگار خود مي

: 2 و 1، ج 1386)میرعابديني، « گذرد.یزش در ابهام و ناشناختگي ميچهمهفرماست و حکم
358.) 

کند که در نوع جامعة ادبي ايران معرفي مي، داستاني را به«ملکوت»صادقي با نوشتن رمان 
ه را درهم گذشت پسندعامه. او الگوهاي استو قابل انطباق با ادبیات گوتیك  یرنظکمخود 

آورد و سیر يکدست حوادث نويسي روي ميینة داستانزم دري ساختارشکني نوعبهشکند و مي
هاي پازلي هاي گوناگون را چون تکهکند و خواننده ناگزير است بخشرا در داستان متحول مي

 درک بهتري از داستان برسد.کنار هم بچیند تا به
در ساعت يازده شب چهارشنبه »شود: روع ميرمان با حلول جن در معدة آقاي مودت ش

( از همین ابتدا با اين جمالت 8:1340)صادقي، « هفتة گذشته، جن در آقاي مودت حلول کرد
با خواننده هشدار ميبه« بهرام صادقي»عجیب سروکار داريم. در همین خطوط آغازين  دهد که 

ز نخواهد بود. فضاي داستان انگیهاي هراساست که خالي از ترس و صحنه روروبهرماني 
خورد که خواننده از ابتداي داستان، آمادگي هر نوع خبر محیرالعقول را داشته يمي رقم اگونهبه

در اين شروع « بهرام صادقي»بینیم، شروعي است فضاساز. اين شروع که در ملکوت مي»باشد. 
بند بکشد و تا مخاطب را به اي از عناصر پايه و تابع سبك و روش بیان مدد گرفتهاز مجموعه

 (.32:1378)ابراهیمي، « نگه دارد. دربند
شود و در ادامة داستان از همین ابتدا براي مخاطب روشن مي« صادقي»فضاسازي خالقانة 

هاي مکتب گوتیك در ي نشان از حضور پررنگ مؤلفهراستبهشود که هايي روبرو ميبا صحنه
کند تا درون پر از تشويش ي اعالم ميسادگبهي محال را اين داستان دارد. صادقي وقوع امر

 ها، فضايي سرشار از پوچي و فاجعه بیافريند.اوضاع را نشان داده و با از هم پاشیدن واقعیت
دنیاي آثار صادقي، در آغاز دنیايي است عیني که مسائلش ريشه در واقعیت دارد، محصول »

شود به دنیايي پر از نشانه و عالمت تبديل مي کمکماما ؛ نماستاين رابطه و آن برخورد واقع
حال که صادقي، آن را یندرعتوان مکان را صرفاً مکاني واقعي تلقي کرد، که در آن ديگر نمي

هايش، آلود و شخصیتدهد و فضاي حاکم بر آن، فضايي وهمعیني نشان مي صورتبه
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و  شويم غیرقابل درک، سیاهمي روروبه، با جهاني  ملکوتاند. در يه و حتي مبهمچندال
 (185-186: 1377)محمودي، « وحشتناک

دهد. خالق اثر، از اين فضا و کوچك رخ مي دورافتادهوقايع داستان در يك شهرستان 
نهايت استفاده را برده است. شهرستاني با مردمان ساده که فکرشان حول مسائل کوچك 

ا دانند و همه اين توصیفآن نمي گردد و از زندگي چیزي جز ملزومات اولیهمي ها، اين مردم ر
ي قرباني کند. راحتبهرا  هاآنکند تا نويسنده بتواند دفاع و ضعیف ميموجوداتي بيتبديل به

آلود، خلوت و آرام و دور از شهر است که ، باغي ابهامدورافتادهاولین مکان در اين شهرستان 
بخش مهتابي، بساط در آن شب فرح»مشغولند.  گذرانيخوشدوستان آقاي مودت در آن به

نهچهمهبه چنانآنخود را بر سبزة باغي چیده بودند. ماه بدر تمام بود و   یز رنگ و روي شاعرا
انداخت که گويي ابديت آورد و در جوي آب برق ميوجود ميانگیز بههاي وهمداد و سايهمي

زد و از دور و دور هر نامرئي نور موج ميدر حال تکوين بود. در فضا خنکي و لطافت و جو
( در 9-8: 1340)صادقي، « نشست.شد. مه بر زمین ميهاي ناشناسي در هوا پراکنده ميزمزمه

عاملي مهم در فضاسازي، صادقي توانسته است مکاني شهري را با  عنوانبهپرداخت مکان 
ازد. او در چند خط کوتاه هاي گوتیك تلفیق کند و فضايي نو بسهاي پیشین داستاننمونه

آلود بودن پذيرش وهمکند که در کنار هم بتوانند مخاطب را بهي جزئیات را مطرح ميخوببه
شود. فضا مجبور کنند. خود شهر، دومین مکاني است که خوانندة اين کتاب با آن مواجه مي

برند. حال و هر ميش معالجه، به قصدبهبعد از حلول جن در معدة آقاي مودت، دوستان او را 
ساز اتفاقات بعدي است که انتظار هاي شب و سکوت و خلوت آن، زمینهیمهنهواي شهر در 

جیپ اکنون در »وقوع بپیوندد. رمان فراواقعي و تحت تأثیر ادبیات وحشت، بهرود در يكمي
به  خیابان نورکمهاي کوچك و کرد. از المپحرکت مي سرعتبهتنها خیابان آسفالت شهر 

هاي هاي کوچك و باالخانهروي آسفالت افتاده بود. خانه زردرنگهايي گرد و فواصل دور دکل
آمیختند. کردند و با آن درميي تاريکي فرار ميسوبهتاريك و خاموش از دو طرف جیپ 

شهر، ( بعد از رسیدن به12)همان: « شکست.سکوت سنگین را فقط صداي موتور جیپ مي
پیوندد. يموقوع است که بیشتر اتفاقات داستان در آنجا به« حاتم»دکتر  سومین مکان، مطب

تواند در ايجاد احساس هراس و دلهره، هم پاي شايد بتوان گفت که مطب دکتر حاتم مي
در قصرهاي « ملکوت»ينکه داستان بااهاي گوتیك غرب پیش بیايد. هاي غالب در داستانمکان

قصري اشاره شده که با به« م. ل» گذشتهما هنگام پرداختن بهنشده، ا وپرداختهساختهگوتیکي 
کرده که گور همسرش در هاي گوتیك اولیه تطابق زيادي دارد. او در قصري زندگي ميمکان
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رساند و زبان غالمش قتل ميهاي آن قصر قرار دارد. او در همین قصر پسرش را بهيکي از اتاق
کرد. ساکنان پیچید و هوهو صدا ميواپیچ قصر ميیچپهاي راهروها و توفان در داالن»برد: را مي

بیرون آمدم. شکو  اتاقمخواب رفته بودند. من فانوس را برداشتم و از ها بود که بهقصر مدت
او اشاره کردم که اش روي زمین پهن شد. بهصدا جلو پايم لغزيد و سايهناگهان مثل سگي، بي

وار دنبالم روانه شد. سايهما نگاه موذي کنجکاوش مثل همیشه بهبرو بخواب و او اطاعت کرد، ا
در طبقه دوم رسیدم. فانوس کريدور بزرگ را که بهها پايین آمدم و بهکرد. از پلهتعقیبم مي

شد، اندکي روشن کرد. من آن را باالتر بردم که شايد از دور گور مشبك آهني قصر منتهي مي
آمیزي جان تاريکي را شکافت و انتهاي کريدور، در روشني ابهامزنم را ببینم. خطي از نور، 

ديدم که در نور غبارآلودي دانستم که گور زنم آنجاست و ميگرفت چه فايده داشت؟ مي
اتاق دکتر حاتم است که  ،مکان مخوف داستان گريد(. 41: 1340)صادقي، « خورد.چشم ميبه

که دکتر حاتم شکو )خدمتکار  يا. سرداب خانهندکيخفه م يعیطرز فجهمسر خود را در آن به
بسته داخل کالسکه که م.ل در آن است و با هجوم غم و افکار  يفضا داده،يم.ل( را در آن جا

عضو بدنش در آن  نيقطع آخر ياکه حاتم م.ل را بر بیعج يمواجه است، اتاق شانيپر
 .باشنديداستان م كیگوت يهامکان گرياز د زیخوابانده ن

دم و در اين زمان کوتاه است که مرگ از طريق یدهسپمان داستان در طول شبي است تا ز
کند. در اين داستان با زمان يمشود و تا هفت روز ديگر اثر يمخبران يبتزريق آمپول وارد بدن 

گیرد و اين زمان از ها را پي ميخطي معیني سروکار داريم که روال حادثه و زندگي شخصیت
رسد. اين همان زمان پايان ميشود و در صبح پنجشنبه بهساعت يازده آغاز مي شبچهارشنبه

حال، یندرعاما ؛ خوردعبارتي با مرگ پیوند ميفرسايشي و تقويمي است و به جاري، گذرا و
اي ها حاکم است و آن زمان اسطورهزمان ديگري نیز هست که بر ذهنیت و انديشه شخصیت

گذشته تداوم هاي دروني و خاطرات و بازگشت بهييگوتكذهن و است که با شیوه سیال 
هاي بارز مکتب گوتیك يژگيودارد. زمان پريشي و پرش به گذشته و بازگشت به حال )که از 

 افزايد.يمکردن زمان  آلودوهماست( نیز بر مرموز بودن و 
ن احساس وحشت را آدر اين داستان، با زماني مشخص سروکار داريم که اتفاقاً، توجه به

بخشد. با تزريق آمپولي کشنده در جان اهالي شهر و برخي از در مخاطب قوت مي
خیزد. شود که از يك واقعة محتوم برميهاي داستان، مخاطب در هراسي غرق ميشخصیت

ة هوش نويسنده در ايجاد داستاني مملو از هراس است. دهندنشانتأکید بر زمان تقويمي، 
دي که بازگفته شد، زمان وقوع بسیاري از رخدادهاي اين داستان، در شب است افزون بر موار
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خود هراس و يخودبهافتد. شب، شب اتفاق ميیمهنو آغاز ماجراي حلول جن هم درست در 
چه »هاي قتل همراه شود: همراه دارد بويژه اگر با صحنهخاطر تاريکي و خلوتش بهترس را به

 (.68: 1340)صادقي، « ... چه تنهايي و سکوتي است.يروقتي است،د کردهدمشب 
يشي بر روح اثر اندمرگي گوتیکي موجود در اين اثر، غلبه هامؤلفهها و يژگيواز ديگر 

که ديگر  خوردگانشکست، مأمني بود براي 1332مرداد  28است. جامعة ايران بعد از کودتاي 
هاي برند. ايجاد سازمانميرنج بارشانمرگايي آزادي و تغییر نداشتند و از پوچي و تنهامیدي به
براي روشنفکران و هنرمندان جامعه،  خصوصبهو بسته کردن روزافزون محیط  سرکوبگر

 به همراه نداشت. خوردگانشکستحالي و جنون و خودکشي براي يشانپراي جز نتیجه
ر  28ي در تاريخ ايران، در دوره بعد از کودتا فردمنحصربهصادقي نويسنده  ی ث مرداد است. تأ

اين دوره بر ادبیات در آثار صادقي هم هويداست. دوراني که در آن روشنفکران در اوج 
حاشیه رفتند. ید از هر نوع اصالحات بهناامسرخوردگي و در چالشي عظیم با وضع موجود 
داشت.  ياتازهي هاحرفبرآشفته بود،  هاسالصادقي در مورد مسائلي که نسلي را در طي اين 

مؤثرترين نحو جلوه يافته است. او اش بهياصلي هاداستاندر  خوردهزخمدرد زمانه بیمار و 
هايش که ناشي از تأثیر بیهودگي يتمحدودکند که با همه يماين دوره را چنان زنده بازآفريني 

اکثر گذارد. در يمو يأس فلسفي دوران است در ادبیات داستاني نسل بعد اثري ژرف و مدام 
يابد تا نابساماني يك دوران اجتماعي را بیان کند. در يمي او زمینه داستان گسترش هاداستان

ي شود و واقعیت جامعهمشغول مي« ملکوت»به نوشتن « صادقي»اي است که چنین جامعه
هايي سردرگم و سرگردان در دنیاي توهمات انسان مرگبار و سیاهي اجتماعي را در قالب

که  ازپاافتادهو  خوردهشکستهايي با ارواحي اي مملو از انساندهد؛ جامعهشان ميشان نيذهن
پردازند و بدين ترتیب، صداي مرگ در به کشتار و شکنجه روحي و جسمي خود و ديگران مي

 به کردن فکر و خشونت و مرگ گفتن از سخن در اين رمان»شود افکن ميینطنسراسر داستان 

 عنوانبه ديگر مرگ ترتیب، يي است. بدينجولذت با همراه و آگاهانه بلکه ست،نی تابو تنهانه آن،

 نظر مطلوب خواننده، انتظار برخالف بلکه شود،نمي مطرح محتوم و گريزناپذير واقعیتي

 آن با فرار يجابه دهندمي ترجیح از آن، هراس و مرگ دغدغه مقابل در که است هاييشخصیت

 با جدال در بشر درماندگي همیشگي يقصه ملکوت،» (.450: 1398ن، یبانیاش)« شوند روروبه

 يابد، نجات مرگ از تا بردمي پناه تخیل به انسان که قبل برخالف بار اين اما است زندگي و مرگ

 به را زندگي سرانجام که است يافته گريزناپذير را واقعیتي آن زيرا رود؛يم آن آغوش به بارهيك

 (.291: 1395)صادقیان،  «بیندمي تسلیم در را رهچا پس کشد؛مي بند
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هايي تصوير کشیده است. قتلهاي بسیاري از قتل، مرگ و خشونت بهدر اين داستان، صحنه
هاي قتل در توصیف صحنه« صادقي»، خودکشي و ديگر کشي. همسرکشي از نوع فرزندکشي،

سواس خاصي اين صحنه را خرج داده و با ودست پدرش، نهايت دقت را بهبه« م. ل»پسر 
اش را باال بردم که چشمم در من جلوتر رفتم و با فشار دست چانه»قلم درآورده است: به

گناهش را از هم گشود اما هاي بيهايش بیفتد. لبخند تحقیرآمیزي براي يك ثانیه لبچشم
شیدم. خون و بیرون ک فروبردمدشنه را در قلبش  وقتآناي تالقي نکرد. نگاهمان حتي لحظه

و به زمین افتاد و زلف سیاهش پريشان « آخ! پدرجان...»از سوراخي مورب فواره زد. او گفت: 
هايش را بريدم. قالي نمناک و لزج شد و ي ديگري به پشتش زدم و آنگاه گوششد. من ضربه
خون به همین زودي بر سبیل قشنگ سیاهش خشکیده بود برف « آخ! پدرجان...»او باز گفت: 

چکید. آنگاه هاي گرم خون به زمین ميشد و همراه قطرهروي سر و ابروهايش آب مي در
نشیند و دشنه را زير گلويش گذاشتم و از اش ميرويش نشستم، مثل قصابي که روي قرباني

و من آخرين « راحتم کردي... متشکرم»سر تفنن اندکي فشار دادم. او فقط توانست بگويد: 
: 1340)صادقي، « مثل جرياني از برق در سراسر بدنم احساس کردم.اش را تشنج معصومانه

 داشتننگاهگیرد و او براي پنهان حتي دامن خدمتکار وفادارش را مي« م. ل»( قساوت 43
برد تا نتواند از اين ماجرا سخن بگويد. ماجراي قتل تنها فرزندش، زبان خدمتکارش را مي

را دويدم، نوکرها هنوز هم در خواب بودند و  هااتاقها و دنبالش همة کريدورها و پلهبه»
ها و استخرها را حیاط رسیده بوديم. برف مثل کفني سرتاسر حیاط و باغچهسرانجام هر دو به

من عاقبت شکو را زير يك بوتة  ...پوشانده بود، انگار گورستان وسیعي است، پست و بلند
زانو درآمد و نگاه ومند خونیم بههاي نیربزرگ گل سرخ گیر آوردم... شکو در دست

عالمت استرحام و و سرش را چندين بار به فروبردآمیزش را تا اعماق جان سیاهم التماس
ر روي چکانشخونامتناع تکان داد و اشك گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و قرمز  ب  ،

در  بارخشونت رگهاي م( از ديگر نمونه44)همان: « .بستنقشي درشت الکهها، مثل برف
آخرين زنم را همین امشب خفه خواهم کرد. »همسر دکتر حاتم است: « ساقي»اين داستان، قتل 

دهم... هاي آخر اقامتم در شهر و دهي که بايد ترکش کنم انجام مياين کاري است که شب
مان: )ه« کردم.هاي فرزندانم را نیز تماشا ميخواست عقیم نبودم و جان کندنچقدر دلم مي

شود و جسد او را دوباره خودش مي( اما بعد از کشتن او، متوجه خیانت ساقي نسبت به29
بار ديگر بايد تو را خفه کنم حاال يك»رساند: نهايت ميکند و خشونت و سبعیت را بهخفه مي

کند و نه شنوي؟ اين خود دکتر حاتم است که تو را خفه ميو اين بار ديگر خودم هستم. مي
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« ملکوت برساند.خاک بسپارد و نه آنکه بهخواهد روح تو را در نارنجستان بهان و ميشیط
کند تا تصويري دقیق از اين اتفاق را پیش روي خواننده مجسم مي« صادقي( »70)همان: 

هم نزديك کرد و هايش را بهدکتر حاتم دست»خواننده بیشتر تحت تأثیر اين فضا قرار بگیرد: 
شد تر ميهم نزديكها که هر دم بهمیان خشونت و نیروي ناگهاني اين دستگلوي ساقي در 

سو غلتید. يكصورت قشنگ ساقي به»( بعد: 68انسداد و خاموشي رفت. )همان: رو به
بهقالي خیره شد و سیاهي و زردي در چهرههايش که از کاسه بیرون دويده بود بهچشم هم اش 

دکتر »( خشونت و شرارتي که در وجود 69)همان: « ود.ب رنگبنفشآمیخت. صورتش اکنون 
گويد که يمهمگان شود. او بهمرگ هزاران نفر ميمنجر به« ساقي»نهفته است، افزون بر « حاتم
کند. همه مردم در يمزياد  هاآنکند و میل جنسي را هم در يمرا جاودانه  هاانسانيش هاآمپول

کام مرگ شود بهيمبراي چنین هدفي توسط او تزريق  اهرظبهيك ناآگاهي محض با آمپولي که 
اش که بعد از پیشگويي« ناشناس»، فرد «دکتر حاتم»روند. زمان خداحافظي چهار نفر از يم

پرده از راز « دکتر حاتم»گیرد و گر ماجراها بوده، مورد خطاب دکتر قرار ميساکت و آرام نظاره
او به»کند: شده در وجودش آگاه ميينهنهادها و شرارت مپولدارد و او را از راز اين آخود برمي

من کمك خواهي )آقاي مودت( سوزن نزدم زيرا لزومي نداشت. تو را هم بخشیدم، چون به
صابون و  هاآنام و از ها و شاگردها و دستیارهايم را کشتهاما اين راز را بشنو: من همة زن؛ کرد

دوستان تو تزريق همة مردم اين شهر و بههايي هم که بهولام. اين آمپچیزهاي ديگر ساخته
که من يوقتام، چیزي جز يك سم کشنده و خطرناک نیست که در موعد معین، يعني چند کرده

شهر و يا ده يا سرزمین و به امها از اين شهر لعنتي شما دور شدهکه فرسنگيوقتاينجا نیستم، 
مردمانش جوشانده و آماده هايم را براي تزريق بهو سرنگها ديگري پا گذاشتم و سوزن لعنتي
هاي ترها را با فلجرا خیلي زود خواهد کشت و بزرگ ام اثر خواهد کرد. کودکانکرده

آن روز  اکنونهمناپذير گوناگون و عوارض وحشتناک سرانجام از بین خواهد برد. من از تحمل
ترين افراد از پا ترين و سمج! روزي که حتي قويبینم! هفت روز ديگر راچشم ميفرخنده را به

ها ديگر خاموش شده درخواهند آمد و شهرتان ديگر قبرستاني بیش نخواهد بود. آن روز ناله
ها و ها و کوچهو گنديده در خیابان بادکردهگندند... اجساد اند و مياست، اجساد باد کرده

اند. بو... بو... بوي مرده... فضاي شهر را سیاه کردههم انباشته شده است. الشخورها يرو هااتاق
هاي و جوان چندروزههاي هاي زشت و زيباي مرده و مردان شاد يا ناشاد... بوي بچهبوي زن

هاي اولیة وسوسة مرگ کمابیش از همان داستان(. »28)همان: « ! آه...جاهمه...! جاهمه بالغتازه
يکي از ، اين وسوسه تبديل بهکمکموجود دارد، اما  ینه آثارشزمپسبیشتر در « صادقي»
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هاي ديگري يهانمدروخود نتیجة  اماشود. فکر مرگ هاي اصلي کارهاي صادقي مييهانمدرو
هويتي داد. اين دو فکر که کمابیش دو فکر اصلي آثار توان بدان عنوان بياست که مي

هاي آخر که در داستانيناها حضور دارند تا در داستان توأمانيي و گاه تنهابهاند، گاهي صادقي
هاي داستان حاکم يژه در داستان بلند ملکوت، سیطره مرگ بر کل اثر و ديگر مايهوبهاو، و 

حلي است در برابر سیطرة مرگ و همچنین شرايطي که راه درواقعشود. داستان ملکوت مي
 .(185-184: 1377)محمودي، « .هاستآدمهويتي سبب اصلي بي

ي جابهداند. او يمخودش را مستحق عقوبت  جزبهدکتر حاتم نماد مرگ است و همه 
ر يمدرمان، در پي نابودي مردم شهر است. بنابراين از اختالل رواني ساديسم رنج  ب افزون  برد. 

 آن عقدة اديپ و متعاقب آن عقده اختگي هم دارد.
در درونش غیر از »قول خودش بهکه  است« م. ل»ها در اين داستان نام يکي از شخصیت

از جهاتي با دکتر حاتم شباهت « م. ل( »43:1379)صادقي، « سیاهي چیزي نبود و غیر از خأل.
کند با اين تفاوت که او مازوخیست است و يمذهن متبادر دارد. او نیز مفهوم مرگ را به

بي از اين عقده در اش بازتايپسرکشداند. او عقدة اديپ دارد و يمخودش را سزاوار مرگ 
کند. وجود اوست. او مريضي است که دکتر حاتم در طبقة باالي درمانگاهش از او مراقبت مي

هاي مختلف داند و قبالً اعضاي بدنش را با جراحييممردي عجیب که خود را مستحق عذاب 
تشنه نوشتن حال او یندرعبريده و حاال آمده که تنها عضو باقیمانده يعني دستش را نیز ببرد. 

منشي خواهد خود را جاودانه کند. دکتر حاتم در معرفي او بهيماست و از اين طريق گويي 
خواهد يکي از اعضاي بدنش را قطع کنم... ديگر بیش از میل خودش مياو به»گويد: جوان مي

کند. شايد بنیة يك دست برايش باقي نمانده است. چهل سال است که خودش را جراحي مي
کند. در اين اين مقصود کمك ميدردسرش بهي عجیب و زندگي آسوده بيار قوي و ارادهبسی
اش هاي گوش و بینيو غضروف وپادست هايها و مفصليکي انگشتهاي دراز او يکيسال

 ازجمله« م. ل(. »18)همان: « بار بريده است. اکنون اوست و دست راستش...سال يكرا دو سه
او فرزند پدري »کشد. افکني را بر دوش ميه در اين رمان بار هراسهايي است کشخصیت

آورد و با خشن و صاحب قدرت و مادري مهربان است. با مرگ مادر ديو درونش سر برمي
امان است و نابهنگام خواهد بود، براي طعمة مرگي بي ناچاربهيابد که مرگ پدر چون درمي

گزيند که همزاد خلق و د کند هرم و حرق را برميگذرد جاويها را که ميآنکه اين لحظه
نداي ديوي که در وجودش نهفته بود گوش يت بهدرنها( او 230:1388)گلشیري، « اند.آفرينش

آن صداي خفة  بازهمآورم که ياد ميیز طعمة مرگ است و بهچهمهو دانستم که »سپارد: مي
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ها را جاويدان رمانم داد که بايد اين لحظهنام صدايم زد و فپرطنین را در درونم شنیدم که به
)صادقي؛ « کني... و او گفت بايد بسوزاني، بسوزاني و رنج بدهي و بکشي و به قتل برساني.

ده ( نخستین قرباني ديو درون او، دهقاني است که با بچه و االغش از بازار به48: 1379
من از »کشد: رحمي تمام او را ميي. او با باندکردهگردد و براي شب و فردايش خريد بازمي

سويش نشانه رفت و دستم ماشه اي کمین کردم و تفنگم بهپشت سرازير شدم و دويدم و گوشه
زار، پیچاپیچ اي در سبزهعقب راند و ديگر نقطهرا چکاند و صدايي برخاست که مرا اندکي به

داد و صدايي از دور که مينبود مگر غبار وهمناک غروب که بوي گندم درو شده و علف تازه 
کند به آتش زدن خانه ( و بعد شروع مي49)همان: « خواندانگیز ميخواند و غمآهسته آواز مي

ام در آتش آورم و شبي که خانهياد ميها را بهها و ترسو همة اين رقت»و خرمن دهقانان. 
هايي که شکو در سوخت. روزهايم در آتش ميهاي رعیتسوخت و شب ديگري که خانهمي

آيد که هر کس خواهد خنديد و از مرگ نخواهد پیچید... آن روز ميخود ميزير شالقم به
کس ديگر در آن زماني که با کودکش یچهپناه نخواهد ماند و ترسید و در اين جهان تنها و بي

در هاي ناشناس قرار نخواهد گرفت و خونش رود... هدف گلولهرا ه خود ميآسوده و به
هاي خار گناه نخواهد ريخت و طفلش در میان بوتهانگیز غروب بر زمین سبز بيتیرگي وسوسه

بندد؛ کودکي تنها پسرش دل ميمیرد، بهمي« م. ل»)همان( زماني که همسر « جان نخواهد داد.
گناه، اما پسرش را زهر که يادبود همان کودک درون اوست که همچنان پاک مانده است و بي

شاعر مسموم کرده است و پسر که با پوچي و ابتذال زندگي آشنا  ن دکتر حاتمِ فیلسوف وسخنا
 جويد. سرانجام همین حالت، پدر رارود و از پدر کناره ميشده است در خود فرو مي

از دست معصوم و بي»قتل برساند: شبي پسرش را به یمهدر ندارد تا وامي ارادة من دشنة تیزم را 
چیز برايش اهمیت نداشت و یچهکشید. او پسر من بود، اما ديگر پسر من نبود. بغلم بیرون 

مبهم دربارة آن  طوربههايي که انديشید. در اين لحظه تمام سخنزندگي خودش و من نميبه
او يادم آمد. او بود که پسرم را تحت تأثیر قرار داده بود و بهفیلسوف ناشناس شنیده بودم به

هاي گوتیك، (. در داستان43)همان: « کرد.ودگي و خودکشي را تلقین ميفکر پوچي و بیه
ها نقش اساسي در فضاسازي داستان دارد. در اين کابوس و اضطراب گريبانگیر شخصیت

اش به خاطر کارهاي شود و زندگيفردي است که همیشه دچار کابوس مي« م. ل»داستان 
ها است: مدام درگیر اين اضطراب« م. ل». شوداش در اضطراب و ناراحتي سپري ميگذشته

يادداشت ديروزم را امروز صبح باز خواندم. معلوم بود که در التهاب و اضطرابي خاص آن را »
ي او بادي سیاه هاکابوس(. در 44)همان: « اش کنم يا بسوزانمشام و نزديك بود پارهنوشته
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اين موجود صورت و شکلي ندارد و  کند.يماو اشاره خندد و بهيم خألوزد و کسي در يم
پرد. يمشود و او از خواب يمیز سیاه چهمهکند. يم اشمسخرهآورد و يدرمبراي م.ل شکلك 

در تصورات او نقطه سیاه درخشان و متحرکي وجود دارد که مثل مگسي در روح او دور 
کالسکه خودش که حامل  یزتر ازانگغمتر و یاهسي است اکالسکهزند. اين نقطه سیاه انديشه يم

 نعش مرموز پسرش است.
بیند و اين کابوس برگرفته از زندگي شکل هیوال مياو حتي در آيینه خودش را به 

در آيینه جزء هیوال چیز »هايي است که انجام داده است: بار او در گذشته و قتلخشونت
اند و تنها دستي از او وشاندهها و پتوها پرا با بالش دورتادورشبینم: هیواليي که ديگري نمي

بیرون آمده و در کنارش مانده است. آه، مادر بیچاره... تو حق داري، تو حق داري که از اين 
اي رود، کابوس مرگ لحظهخواب مي( هرگاه که به37)همان: « هیوال بگريزي و متنفر باشي...

دانستم چه بايد کرد و تم و نميو آن روز را که ناگهان از ترس مرگ برخاس»کند: او را رها نمي
انديشیدم که آيا خواستم بمیرم و ميمکید و من نميهاي سبعش قلبم را مياضطراب با دندان

خاطر همین ( او در پي راهي براي فراموشي است. به47)همان: « زير خاک بروم و چرا؟بايد به
ندارد و چه در خواب و چه در سپارد، اما اين کارها نیز سودي دست جراحان ميهم تنش را به

یز چهمه»کنند: دار ميهايي است که وحشت و هراس را در وجودش ريشهبیداري اسیر کابوس
 -ها توفان و گردباد بوديم و در ماه و ستارهروروبهي و در آينه اتاقچرخید. در گرداگرد من مي

ريخت و باد سفید زمین ميپیچید و مثل خون بر خاست و درهم ميبه هوا برمي سبزرنگخاک 
ديدم که در دوردست شد و من مادرم را ميیز سیاه ميچهمهرسید و آنگاه یرزنان از راه ميصف

خواستم خواستم جوابش را بدهم، ميزد و دستش را به سويم دراز کرده بود. ميصدايم مي
ام! و و پسرم را نکشته پناهم! من هنوز معصوم و بيامسالهدوازدهفرياد بزنم: مادر! من هنوز 

ا  دستم را دراز کرده بودم که به مادرم برسد، شايد که او با دستمال سفید خون خشکیدة پسرم ر
 (36)همان: « گرفتند.شد و فرياد هم اوج ميدراز مي همچنانپاک کند. دستم 

ز  ی مخلوق ذهن نويسنده ممکن است همیشه انسان نباشد و حیوان يا موجودات ديگري را ن
اتفاقاتي است که هنگام معالجة « م. ل»تر از مريضي آقاي شود. در اين داستان عجیبشامل مي

دهد، در اين صحنه است که در کمال ناباوري مخاطب اين اثر با صحنة رخ مي« مودت»آقاي 
« دکتر حاتم»و « جن»شود. در اين داستان بیرون آوردن جن از معدة آقاي مودت مواجه مي

هاي هاي هراسناک و جاني در گوتیكهاي ابتدايي و شخصیتهیوال در گوتیك کنندةيتداع
متأخرند. تصور خارج شدن جن از معدة يك انسان، تصويري غريب و وحشتناک است و 
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عناصر بومي است که صادقي هنرمندانه آن را وارد داستان گوتیك کرده است.  ازجمله
حال سکسکه و تهوع افتاد و فريادهاي شديدي زد. به»باره دقیق است: يندراتوصیفات نويسنده 

بعد نوار باريك و درخشان و لزجي از دهانش بیرون آمد. دکتر حاتم سر اين نوار متهوع و 
پیچید. منشي جوان با وحشت گفت: يتي ميکبرچوبتنفرانگیز را گرفته بود و آهسته دور 

گمان نکنم. روده جوري »ن کرد نکند رودة نازکش باشد؟ دکتر حاتم آن را زير دست امتحا»
( ظاهر جني که از معدة آقاي 28)همان: « ...ديگري است. مسلماً قسمتي از تشکیالت همان

قرمز و درخشان و  کالهشبدست بود. کفة يكاندازبهجن »شود چنین است: مودت خارج مي
ه به بر کرده بود و دوزي شدسر داشت. قبا و ردايي زر اندوده و ملیلهداري بهدراز و منگوله

پوشاند، مثل منشیان درباري قاجار بود، تمیز و باوقار، هايي ظريف و کوچولو پايش را مينعلین
ة جني زيبارو و پسربچقلمدان و طومار کوچکي در دست راست گرفته بود و با دست چپ 

را  فشرد، لعاب لزجي سر و رويشهايي بادامي داشت تنگ در بغل ميسبز خطي را که چشم
جن را « شیرة معدة آقاي مودت است، بايد با پنبه پاکش کرد.»پوشانده بود. دکتر حاتم گفت: 

ي خنديد... جن چیزي روي ورقه نوشت و خراشدلخشك کردند. او با صداي زير و 
 (26)همان: « او داد.دکتر حاتم رفت و آن را به طرفبه سالنهسالنه
 

 ایدمورد عجيب دکتر جکيل و آقای ه -1-2
سدة داستاني از رابرت لويي استیونسون متعلق به« مورد عجیب دکتر جکیل و آقاي هايد»

دهد. يکي از يمنوزدهم است که تضاد دروني احساس خوب و بد را در انسان نمايش 
يني آفروحشتتوان اين داستان را بر آن منطبق دانست، ژانر گوتیك است که يمژانرهايي که 

مکان، زمان و فضاسازي معماگونه و مملو از وحشت آن است. اين  آن بر اساس شخصیت،
هاي ژانر گوتیك و الگوي یكکالسيکي از  عنوانبهيه خاصش، انمدرودلیل داستان به

هايي با هويت دوگانه شناخته شد. تجزيه روان شخصیت داستان و یتباشخصيي هاداستان
تواند بر روي او و يمانسان  که چگونه شخصیتيناها و یتشخصناهمسازي در منش 

ا تأثاش يزندگ یر بگذارد، تم غالب داستان است. نويسنده خواسته اشخاص محترم و موجهي ر
رازهاي پلیدي پنهان شده است؛  هاآناند، اما در زندگي ینمتنشان دهد که در ظاهر آراسته و 

 کنند.يمبشان پنهان ي زشت و ناخوشايند خود را در پشت ظاهر جذاهاقسمتيي که هاانسان
شود. روايت يماي تبديل یرهزنجقاتلي به هاشبداستان در بارة پزشك محترمي است که 

 صورتبهيي هاتکهگذارد و از يميج رويدادهاي هولناک را پیرامون زندگي او کنار هم تدربه
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ا زاويه ديد شود. داستان بيميي آن، راز دکتر جکیل آشکار شاهگگرشود که در يمگره تشکیل 
 کند.يمتغییر پیدا  شخصاولراوي يي بههابخششود و در ادامه يمسوم شخص آغاز 

دکتر جکیل، از پزشکان معروف لندن است که بین دوستان و همکارانش شخص محبوب و 
محترمي است. او روزي آقاي آترسن را که وکیل و يکي از بهترين دوستانش بود و دوست 

اش را تنظیم کند. اين رويداد بظاهر غیر مهم نامهیتوصخواند تا يفرام اديگرش آقاي انفلید ر
شد.  هاداستانترين یبعجرسید اهمیت داشت و شروع يکي از يمنظر به ازآنچهبیش 

نامه او اين بود که در صورت مرگ يا ناپديد شدن يا غیبت بیش از سه ماه، تمام اموالش یتوص
همراه دوستش انفلید عادت داشت که روزهاي يکشنبه رسن بهدوستش هايد برسد. آقاي آتبه
ي که محل گذرشان بود، انفلید اکوچهها در رويیادهپروي برود. طي يکي از اين یادهپبه
کند و يمي که چند روز پیش در اين مکان اتفاق افتاده و موجب حیرتش شده، اشاره اواقعهبه

 قامتکوتاهقرار بود که سر پیچ خیابان مردي ينازا. ماجرا شوديمباره جويا يندرانظر آترسن را 
ي برخورد ادختربچهي کريه که با سرعت در حال راه رفتن بود، با اچهرهو با  چهتپادسو 

خورده، با ینزمي دخترک هانالهاندازد و بدون اعتنا بهيمزمین کند و دخترک را بهيم
يت پدر و مادر بچه براي درنهاهاي انفلید و یگیريپد، با کند. اين مريماو تجاوز يي بهخودرنده

اما نکته اينجاست که با ديدن ؛ شوديمچك طي يك السکوتحقپرداخت ختم قائله مجبور به
طي اين  شود؛ چك امضاي جکیل را داشت!يمنام روي چك توسط انفلید معماها آغاز 

مبحث دوگانگي ند. دکتر جکیل که بهشويمبرخورد آترسن و انفلید با هايد روبرو و آشنا 
کند تا بتواند دارويي يمبود انتهاي منزل خود را به آزمايشگاهي تبديل  مندعالقهشخصیت 

اش بسازد و براي شخصیت بد خود هم جسمي يانساني خوب و بد هاجنبهبراي جدا کردن 
نه جنااعمال دست به آيد کهيمنام هايد پديد ي بد، فردي بههاجنبهجداگانه خلق کند. از  ا يتکار

دانست که در روزها شخصیتي آرام، متعادل و متشخص دارد و يمزند. جکیل يمو حتي قتل 
بندوباري و هر يبدنبال عیاشي،  هاشبرا مداوا کند و  هاآنمردم کمك کند و دوست دارد به

پايان دکتر جکیل، توانست اين تناقض دروني خود را حل کند. در ينمرود. او يمخالف ديگر 
کند يمصورت شیطاني هايد را بر او غالب  قدرآندهد و اين وهم يموهمش میدان به قدرآن

 صورتبهتواند از آقاي هايد خارج شود و يمکنترل آقاي هايد است و نه که ديگر نه قادر به
 کند.يماصلي خود يعني دکتر جکیل درآيد. او سرانجام خودکشي 

هر  درواقعاين داستان يکي دکتر جکیل است و ديگري آقاي هايد که  هاي اصليیتشخص
هاي موذيانه و است با بعضي ويژگي سالهپنجاهتن بیش نیستند. جکیل پزشکي دو يك
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سوي دهد و او را بهيمآمیز که گاهي اوقات او را در جدال میان خوب و بد قرار یطنتش
دهد. او بخش بزرگي از يمو هايد سوق  هاي دوگانه خود يعني جکیلیتشخصچالش میان 

 گذراند.يماش را در تالش براي سرکوب شیطان درونش يزندگ
ز هاموهبتاز  بر ثروتدنیا آمده بود. افزون ي بسیار متمول بهاخانوادهجکیل در  ی ن ي ديگر 

 اشستهبرجهمنوعان خردمند و ابتکار تمايل داشت و شیفته احترامي بود که بهبرخوردار بود. به
اي پرافتخار در انتظار اوست. وي میل يندهآ قطعاًشد تصور کرد که يم کهچنانگذاشتند، يم

خاطر موقعیت خاص خانوادگي و . جکیل بهدرآوردمبرمي داشت که سري در میان سرها 
اش را يواقعزندگي لبريز از نارضايتي، سازش و سرکوب(، لذائذ و احساسات خود )شخصیتي 

هاي یتموقعاطراف خود نگاه کرد و سن پختگي رسید و بهکرد. وقتي بهيمپنهان از ديگران 
ي شده است. مردم ادوگانهخود را در جامعه ارزيابي کرد، دريافت که سخت درگیر زندگي 

خاطر موقعیت و همچنین شدند، اما او بهيمو خطاهايشان را آشکارا مرتکب  هالغزشديگر، 
، هاخشمبنابراين ؛ کرديمرا با حس ننگي مرگبار پنهان  هاآنش هاييبلندپروازخاطر به

ي بر سالبزرگدرگیر بود در  هاآنکودکي و جواني با  دورهيي که وي در هاسرکوبها و يناکام
يش در او پرروانانکاري گذاشتند و باعث خلق شخصیتي یرقابلغیر تأثمنش و شخصیت او 

ي ناروا و ناشايست در قالب شخصیت هايد هالذتو از کند يمشدند. او نام نیکش را حفظ 
شود. جکیل انساني است که از موقعیتي يمیز برانگاحترامشود. او براي هايد نقابي يمبرخوردار 

يك پزشك محبوب  عنوانبههاي اخالقي متفاوتي دارد. او روز را یتشخصموقعیت ديگر به
گناه و زند و بهيمي بدنام لندن پرسه هامحلهدر  آقاي هايد عنوانبهگذراند، اما در شب يم

آزمايشگاهش باز شود بهيمشخصیت جکیل پردازد. وقتي آماده برگشتن بهيم و قتلجنايت 
يش همان دکتر متشخص هالباسکشد و بعد از تغییر يمگردد و شربت مخصوص را سر مي

يج در قلمرو تاريك و مبهم درتبهشود. جهان پاک، خردورز و محترم پزشکي چون جکیل يم
 شود.يمراز، خشونت و شرارت هايد محو 

دهد و هايد يمهايد تغییر کند، شخصیتش را بهيمدکتر جکیل در پي معجوني که کشف 
احساس خوب. رفتار او شبیه  هرگونهشود که انساني است فاقد يمروي ديگر شخصیت وي آن

يج کنترل جکیل را تدربهبدي ابا ندارد. هايد حیوان وحشي است که از انجام هیچ کار يك
آورد. او از جکیل براي فرار از نکوهش و يمبار گیرد که نتايج سهمگیني را بهيمدست به

یز، شرور و انگوهمنام هايد که موجودي کار بهگیرد. جکیل در هیبت يك بزهيممجازات بهره 
دهد و تغییر يمهر او را هم تغییر شود و اين مسخ حتي صورت ظايمترسناک است، مسخ 
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ي غارنشین و هاانسانگیرد. ظاهر هايد همانند يمشکل در دو سطح فیزيکي و اخالقي صورت 
یز و شخصیتي نامتعادل و شرور که پشت انگنفرتبا ظاهري  قامتکوتاهوار است؛ مردي میمون

ف ظاهر شبه حیواني او، نويسنده خواسته با توصی درواقعشود. يمنقاب متشخص جکیل پنهان 
انحراف دروني وي را نشان دهد. ذهن هايد همیشه درگیر انديشه مرگ و روي تیره فطرت 

 بشر است.
کند و شکارش را از میان يمهايد نیروي ويرانگري است که سنگدالنه دخترکي را زير پا له 

ند تا وادارشان کند زيميشان را کنار هاتختخوابگزيند؛ پرده يبرمثروتمندان غرق در خواب 
دلهره  کنندهخلقموجود گوتیکي داستان،  عنوانبهزانو درآيند. او که در برابر قدرت هولناکش به

نمود هیوالي دروني و تجسم  درواقعي گوتیك است و هاداستانو وحشتي است که خاص 
 شود.يمي گوتیك مطرح هاداستاناهريمني است که همواره در 

قاتل ) يدها( و آقاي نامخوششناس و یفهوظمرد مهربان، ) یلجکدکتر چیزي که در داستان 
پیوندند اين است که دو ساحت از وجود او يموقوع ، سنگدل و آشفته( بهخوارخوناي، یرهزنج

يعني فردي با ؛ دو شخصیت يك فردند درواقعبر يکديگر انطباق ندارند. جکیل و هايد 
 پريشاني و دوگانگي هويت.

ي مخوف گوتیکي است. فضاي داستان در هامکانع حوادث داستان نیز منطبق با مکان وقو
پنجره و مخوف دکتر شود. آزمايشگاه بييمي دلگیر و تاريك شهر لندن توصیف هامحله

در آن، با کمك  شدهساختهجکیل، ساختماني بدشگون، مرموز و اسرارآمیز است که داروي 
شکند و درهم درآوردتواند هويت را در کنترل خود يمي، هاي شیمیايیبترکابزارهاي علمي و 

و جنبه بهنجار و منحرف درون انسان را به دو شخصیت مستقل تبديل کند. توصیف اتاق 
شود نیز سرشار از حس توحش و جو وحشت يمتشريح قديمي که هايد همواره بدان وارد 

جنگل و »پیوندد. يموقوع به  آوررعببرانگیز است. بخش ديگري از داستان در جنگلي 
استیونسون، )« زند...يمي خیابان با کورسويي بدان دامن هاچراغاش که تنها درخشش يکيتار

1395: 36.) 
ي مهم گوتیکي در داستان است. روشنايي روز نماد هاشاخصهتاريکي شب، يکي ديگر از 

القاي احساس شخصیت محترم و موجه دکتر جکیل است و آمدن شب و تاريکي افزون بر 
کارانه و يتجناترس و هراس در خواننده، نماد درون تیره هايد است و وي تمام اعمال 

يش مخفیانه در هالباسهايد پس از تعويض »شود. يمغیرانساني خود را در شب مرتکب 
 (45همان: )« تاريکي شب از خانه بیرون رفت...
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رود. يمو خرافه پیش  پررازدگي اين داستان بر اساس طرح وحشت، زندگي مخفیانه و زن
نام جکیل و بدلي اهريمني به نام هايد قرار در کانون اين راز و وحشت، نیروي مرموزي به

يي از کتاب نیز در پي ايجاد ترس و هراس در خواننده است؛ ابلیس هافصلدارد. حتي عنوان 
 و ...يرشیرواني، وحشت دکتر النیون زهاي لندن، وحشت در اتاق یابانخدر 

رمان با مبحث دوگانگي شخصیت مرتبط است و اختالل هويت دوگانه در يك شخص را 
کند. مساله ماهیت انسان و پريشاني هويت او، داستان را داراي عوامل تعلیق و ابهام يممعرفي 

دارد. اين داستان چالش با خرد، قانون و اخالق يمکند و خواننده را تا پايان در بهت نگه يم
یر تأثید بر تأککشد. نويسنده با يمتصوير کشمکش دروني خوب و بد هر انساني را به است و

کند که چگونه انحطاط اخالقي تنها يك يمانحطاط اخالقي فرد بر جامعه و نشان دادن آن، بیان 
 ديگران آسیب برساند و جامعه را از درون تضعیف کند.فرد ممکن است به

 يجهنت
توان گفت که نهفتار روايي هر دو داستان يمواکاوي انجام شده،  بررسي وبا نگريستن به

ي شخصیت و عناصر زمان، مکان و دوگانگبر یهتکيني با آفروحشتيکسان و همانندست؛ 
هاي پزشك ساز کنشینهزمي. رخدادهاي هر دو داستان دکتر جکیل و آقاي هايد، فضاساز

ي جابهاند که حاتم هر دو پزشکاني است. جکیل و ملکوتنام دکتر حاتم در قاتلي به
ي مرگ سوبهرا  هاآنيتکارانه خود؛ جناهاي درمانگري  و رهانیدن بیماران از مرگ، با کنش

شوند. هردو نويسنده يماند که در نقش پزشکي قاتل ظاهر دو اهريمناني آندهند. يمسوق 
دهند. نیمة شرير جکیل؛ يمنهاد وادي مرگ را پیشبینند و گريز بهيمچیره  جهان برشرارت را 

یز انگهراسچنان مشکوک و  هاآنآقاي هايد و نیمة شرير دکتر حاتم؛ شخصیت م.ل است. 
آورند. هايد يمخاطر ي گوتیك بههاداستانشوند که موجودات گوتیکي را در يمتوصیف 
پسرش را با کشد، يمزند. م.ل نیز مرد روستايي را بدون دلیل يمي متعدد هاقتلدست به

ها، در هردو داستان، در برد و ... همه اين قتليمرساند، زبان خدمتکارش را يمقتل قساوت به
 دهند.يمغروب و تاريکي هوا و هراس شبانه رخ 

وار بر فضاي هردو داستان حاکم است که بینشي هراسناک را از جهان در تخیلي کابوس
ر دهد. دو دنیاي تصويماختیار مخاطب قرار  ير شده در هردو داستان، دنیايي است که شرارت ب

 آن حاکم است، دنیايي وهمي و مملو از ترس!.
دهند، جکیل و هايد نیز يمشخصیت را نشان که م.ل و حاتم دو تصوير از يك طورهمان

اند. هايد و م.ل در هر دو داستان شر مجسم و تجسم شیطانند. با دو تصوير از يك شخصیت
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هايد مسخ  صورتبهکامل از او جدا شده و  طوربهبعد منفي شخصیت جکیل  اين توضیح که
شخصیت  صورتبهشده است، اما فقط قسمتي از بعد منفي شخصیت حاتم از او جدا شده و 

ماند که يمشخصیت حاتم، درون او باقي  ارتبشرارشود و بخشي ديگر از بعد يمم.ل توصیف 
 کند.يمنمود پیدا  بارمرگبا تزريق آمپول 

و غرق در هراس و ابهام کنند،  زدهشگفتکوشند خواننده را حیران، يمهردو نويسنده 
و مرموزي چون حلول جن در معده و يا ساختن شربتي که با  العادهخارقوقايع بنابراين به

شود. هر دو يمانساني با هويت مستقل نوشیدنش نیمة بد شخصیت انسان از او جدا و تبديل به
کشند که يمتصوير يشي بهپررواناشخاص ديوانه و  باوجوديشان را هاداستانده بعدي از نويسن

 انزوا، گناه، رنج، اضطراب و مرگ بر روحشان حاکم است.
هر دو داستان وجود رازي نهفته در روند پیشبرد حوادث  در يگردعنصر مشترک و منطبق 

وجود دارد که خواننده را دچار  هایتشخصداستان است. رازي در ناهمسازي و دوگانگي 
اند و اعمالشان چگونه بايد چه کساني درواقعها یتشخصکند که اين يمابهام، تعلیق و دلهره 

دکتر و  ملکوتآورند چیست؟ راز داستان يمبار به هاآنو فجايعي که  هاقتلتوجیه گردد. راز 
است که سرشتي اهريمني چیره سرشت دوگانه آدمي است. بر حاتم، م.ل و هايد سیما و جکیل

هاي یتشخصخواهند از آن دور شوند. راز مهم ديگر در هر دو داستان اين است که ينم
ي اهريمني و هاجنبهي شیطاني و سوبهتن بیش نیستند که يکي جکیل و هايد، حاتم و م.ل يك

 روند.يمي نیکي پیش سوبهديگري 
اند که هم ي گوتیکي مخوف و خاصيهاانمکآزمايشگاه دکتر جکیل و مطب دکتر حاتم 

 شوند.يم هاداستاني رازهایري گشکل محل همکنند و يمخواننده القا ترس و اضطراب را به
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