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 چكيده                                                                                              

ال گوناگون ديده به وجود آمد و هنوز هم به اشك 1820تا  1760هاي  گوتيك نام ژانري ادبي است كه در سال
 يتغيير با وارد شدن به ادبيات در حوزة رمان، اما ،معماري است ، در اصل، مربوط به»گوتيك«اصطالح شود.  مي

را با رمز  مخاطبنويسنده ذهن  ،هاى گوتيك ناداستدر  .دهد هاي روحي عصر را نشان مي عمده در ذوق و گرايش
آورد  سخن به ميان مياز فضايى تخيلى و ماليخوليايى  و كند مي و راز، دهشت و حيرت آميخته به اضطراب مشغول

در  پليسى شود.ـ  يهاى ژانر جناي نادر پى يك گسست، تبديل به داستتا لحاظ ساختارى قابليت دارد  كه به
شود، بيشتر فضاسازي داستاني و توصيفات  هاي گوتيك ايراني، آنچه باعث ايجاد ترس و وحشت مي داستان

خواني  هاي گوتيك هم با بسياري از ويژگي از بهرام صادقي، ملكوتدر اين ميان داستان ز وقايع است. نويسنده ا
يي و سخن گفتن از آينده، گو پيشجن،  چون حضور اي العاده كشي، حوادث خارق دارد و مواردي همچون زمان

و حضور نمايي اقعي، دگرگونهانگاري حوادث غيرو گرايي و درگيري ذهني بين دنياي درون و بيرون، واقع پوچ
  هاي شرور و ... به خوبي در آن تجلي يافته است. شخصيت
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  مقدمه
اصطالح گوتيك در اصل مربوط به علم معماري 

سازي اروپايي  است و بر نوعي سبك ساختمان
كند كه در قرون وسطي رايج بوده  داللت مي

ايل «اين سبك ابتدا در به سبب اينكه است. 
اريس، شكل گرفت، آن ، در نزديكي پ»دوفرانس

ناميدند. بعدها در قرن شانزدهم كه » فرانسوي«را 
منتقدان معماري رنسانس به ديدة تحقير در كار 

» گوتيك«پيشينيان خود نگريستند، اين سبك را 
خواندند. علت نامگذاري جديد اين بود كه در 

هاي  هاي تيزدار و طاق اين شيوه، با قوس
و جاهالنه بود  دار مفصلش، به حدي زشت تويزه

ها، قومي  توانست مخلوق گوت كه تنها مي
اي از تمدن روم باستان را  وحشي كه بخش عمده

از بين بردند، باشد. با وجود اين، معناي اوليه 
 .گوتيك برجاي مانده و اكنون بار منفي ندارد

توان گفت،  به بياني ديگر، مي )35: 1386(كرندال، 
است و نشان  اين معماري القاگر راز و خيال
هاي كالسيك و  دهندة شورش در برابر سنجيدگي

هاي قرون  كنندة وحشي بودن ويرانه تداعي
وسطي است. معماري گوتيك در ميانة قرن 
هجدهم و همزمان با كشف دوبارة قرون وسطي 

  به انگليس بازگشت. 
ها و تمدن  گوتيك در واژه، مربوط به گوت

نويسي  آنهاست و در ادبيات به سبك داستان
اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم گفته 

هايي چون فضايي تيره و  شود كه داراي ويژگي مي
مملو از وحشت و اندوه، وقايع ترسناك و مرموز 

هاي قرون  گيري از صحنه بار و بهره خشونت
  يي است.اوسط

  از مكتب  اي گوتيك را بايد شاخه  ادبيات
ادبيات « .دانست  تيسمرمان پيش   تر يا دقيق ، رمانتيسم

اي براي آغاز ادبيات  زمينه و ريشه گوتيك پيش
رمانتيك بوده است و آنچه در قرن هجدهم در 
اروپا به نام ادبيات رمانتيك آغاز شد، به نوعي احيا 

(نصراصفهاني، ». بخشي ادبيات گوتيك بود و جان
  رمانتيسم  شناخت شايد بدون  ،رو اين از )162: 1391

  به  گوتيك  از ادبيات  دقيقي تصوير  نتوان  اروپايي
پيدايش گوتيك داليل فراواني دارد كه  داد.  دست
. خستگي اذهان 1ترين آنها به شرح زير است:  عمده

هاي عقالني و رويگرداني  اروپايي از خشك انديشي
. افول اشرافيت و بر آمدن 2از مطلق شمردن عقل؛ 

آوردن  و روي. دوري از خرد 3طبقة جديد بورژوا؛ 
به بخش ناخودآگاه وجود و جنبة درون و توجه به 

. رشد شهرنشيني و گسترش سواد در جامعه 4دل؛ 
  به خصوص درميان بانوان و... .

در مورد مضمون آثار گوتيك  1هاگل
هاي دروني   هاي گوتيك اضطراب  رمان«گويد:  مي

هاي مبتذل و   دهد. اين اضطراب  را نشان مي
ه، ناشي از موجودات شيطاني، ديو و پا افتاد  پيش

دهندة متأثر هاي تكان  غول نيستند، بلكه اضطراب
 .»انگيز هستند  اي آشفته و هيجان  از تصور صحنه

در پژوهش حاضر به بررسي  )143: 1384(هاگل، 
پردازيم و با   عناصر گوتيك در ادبيات داستاني مي

 ملكوت هاي اين گونه ادبي در داستان  مشخصه
  شويم.  رام صادقي آشنا ميبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
١. Hagell 

ك ـاصول و قواعد سرسخت نظام نئوكالسي
 م، ديگـر از 1790تا  1740هـاي سـال دودـدر ح
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استحكام چنداني برخوردار نبود و در معرض 
اعتراض و تهاجم قرار داشت، همچنين عصر 

اقعي آن آغاز نشده بود. رمانتيك نيز هنوز به معني و
اين دوره متلون و پرجوش و خروش را 

اند كه معموالً بر احساسات   رمانتيسم ناميده پيش
رمان احساساتي تقريباً از نيمة قرن  تكيه دارد.

هجدهم روي كار آمد. اين پديدة تازه كه كانون آن 
در انگليس بود، خوانندگان را شيفته و مجذوب 

ري را فراسوي محدودة ت خود، و مخاطبان عام
 مخاطبان فرهيختة ادبيات كالسيك جستجو كرد.

   )2- 101: 1303پور، (آريان
اصوالً رمان قالبي است كه با رشد طبقة 
متوسط شهرنشين پديدار شده است. در قرن 
هجدهم، زنان گذشته از نقشي كه به عنوان 

گونه  خواننده داشتند، به عنوان نويسندة همين
سهيم بودند. در واقع، نيز ن تحول ها در اي  رمان

اي اشرافي   كه ادبيات نئوكالسيك صبغه   همچنان
رمانتيك به طور  ادبيات دورة پيش داشت،
اي تحت سلطة طبقة متوسطي قرار   فزاينده

  گرفت كه در حال قدرت گرفتن بود.   مي
هاي احساساتي قرن هجدهم   اغلب رمان

اي ندارند. اين   اند و خواننده  امروزه فراموش شده
ها غالباً ارزش ادبي و هنري چنداني ندارند   رمان

و از طرح و پيرنگ منسجم و ساخت و اسلوب 
ها عمدتاً درصدد   اند. اين رمان  بهره متوازن بي

ند. مضمون ااصالح اخالقي يا تلطيف عواطف
فضيلت تحت «اصلي بيشتر آنها عبارت است از 

پيروي از «كه  و بر اين نكته تأكيد دارند» ستم
اخالق نيكو و حفظ شرافت، در نهايت پاداشي 

  )146: 1385(داد،  .»نيكو در پي دارد

ها،   رغم همة اين احساسات نمايي  بهالبته 
چيزهاي زيادي از زندگي واقعي در اين آثار 

. حتي ريچاردسون صريحاً از لزوم   وجود دارد
گويد كه   نمايي سخن مي احتمال وقوع و حقيقت

نمايي در داستان رئاليستي  لبته با حقيقتا
  )92: 1368(ميريام،  .هاي بعد تفاوت دارد  دوره

هاي انگليسي كه به سبك   از ميان انبوه رمان
هاي   توان به رمان  اند مي  احساساتي نوشته شده

)، 1740( پامالساموئل ريچاردسون اشاره كرد: 
 سر چارلز گرانديسن)، 1747(كالريسا هارلو 

كارگزار هاي   اند رمان )، از همين قبيل1754(
سفر احساساتي ) اثر گلد اسميت، 1766( ويكفيلد

) اثر 1771( مرد احساس) اثر استرن، 1768(
سرگذشت يا  ژوليت گرن ويلهنري مكنزي، 

) اثر هنري بروك. نقش 1774(قلب انسان 
خصوص در پيوند  ريچاردسون در اين تحول، به

اي قوي، بسيار مهم  همدردي با زنان، با همدلي و
است. نفوذ ريچاردسون در عامة خوانندگان به 
ويژه زنان از عوامل تشديد و رشد 

گرايي شد. ريچاردسون، نه تنها در   احساسات
انگليس، بلكه در فرانسه و آلمان نيز شهرتي 

كساني همچون روسو،    العاده به دست آورد.  خارق
هاي   ن رمانديدرو، گوته و هردر از ستايشگرا

شوند. اين استقبال كه   ريچاردسون محسوب مي
در فرانسه و آلمان پرشورتر از انگليس بوده، 

هاي خرد   دهندة آن است كه در مقابل افراطنشان
و تعقل، احساس و عواطف چه ضرورت خاصي 

لي ـحاص  يـي و بـواختـل يكنـه و در مقابـيافت
مغتنم  هاي اوايل قرن هجدهم چه جذاب و  نوشته

  آمده است.   به شمار مي



در ادبيات آلمان و فرانسة اين عصر هم اين 
هاي برجستة آن   ها وجود دارند. از نمونه نوع رمان

مانون ) اثر گوته، 1774( هاي ورتر جوان  رنجبايد به 
) اثر 1761( آلوئيز جديدوو،   ) اثر پره1735(لسكو 

  )77 - 78: 1382(جعفري، روسو اشاره كرد. 
  
  مان گوتيكر

وجود  وار (رومانسك) به  هنر گوتيك از هنر رومي
آمد و هنر رومانسك، الاقل از لحاظ سطح و ظاهر، 

توان   اقتباسي بود از هنر باستاني مشرق زمين. مي
گفت كه گرايش هنر رومانسك در تحول به هنر 
گوتيك و گرايش هنر گوتيك در رسيدن به اوج 

  )95: 1374(ريد، بود. تأثير از كليسا ن اعالي خود بي
نيز در  آندر عرصة رمان، نوع ديگري از 

- وجود آمد كه رمان گوتيك ناميده ميهانگليس ب

هاي احساساتي كه از دوران معاصر   شود. رمان
گرفتند، فاقد هيجان و هول و والي كافي   الهام مي

كننده به نظر  روح و كسل كم بيبودند و كم
، 1770هاي   دود سالآمدند. رمان گوتيك از ح  مي

تحت تأثير توجه دوباره به قرون وسطي و نيز 
و برخي هزار و يك شب توجه به آثاري چون 

هاي زمانه، مانند توجه به مرگ و   گرايش
  ها و...، شكل گرفت.   گورستان

گوتيك اساساً يك سبك معمارى و منسوب به 
  كه  گونه  و يا آن  گوت  ژرمن است. قوم 2گتقوم 

  به  بودند كه  ژرمن  قومي ،ها گوت  است  مصطلح
  جنوب و  شرق  سمت  اروپا به  از شمال  تدريج

در   ميالدي  هاي سال  كردند و در نخستين  مهاجرت
رود   در شرق ، بالتيك  درياي  جنوبي  ساحل

  مورد حمله  كه  گزيدند. آنان  سكونت »ويستول«

  چهارم  بودند، در اواخر قرن  ها قرارگرفته هون
  يـرقـش  هاي وتـگ  ةـدو دست  هـب  الديـمي

ها)  (ويزيگوت  غربي  هاي گوت ها) و (اوسترگوت
  نوبة خود به  به  غربي  هاي شدند. گوت  تقسيم
بردند و در   حمله  روم  امپراتوري  گوناگون  نواحي
  هكاين  رغم  ها به كردند. گوت  پيشروي  غرب

  نيز دلبستگي  آريانيسم  نآيي  بودند، به  شده  مسيحي
  )(http://forum.gigapars.com. داشتند

،  ژرمن  اقوام  دست  به  روم  از سقوط  پس ها قرن
  گوتيك  به  پديد آمد كه  معماريي  در اروپا سبك

از   عناصري  معماري  در اين  شد. گرچه  معروف
  شد. اين مي  ديده نيز  و رمانسك  ندينرما  معماري

  خود يعني  با هنر پيشين  كل  به  كه  معماري  نوع
از   هايي بود، نشانه  متفاوت  رومي  كالسيك  معماري
  اين  را در خود داشت.  ژرمني  و روح  ذهنيت
كليساها و بعدها در   ساخت ابتدا در  معماري
كار   به  يياوسط قرون  ها و قصرهاي قلعه  ساخت
  نوعي به  ، گرايش هنر كالسيك  و برخالف  رفت

  حس  در آن  تيرگي  و حتي  ، رازآميزي پيچيدگي
 را با هنر  آن  شايد بتوان  لحاظ  از اين  شد كه مي

با  18  در اواخر قرن  حال هر   به سنجيد. » باروك«
احياء و   زمان  حال   عين در  كه  رمانتيسم  رواج

و   آلمان در  گوتيك  معماري  به  ارهرويكرد دوب
  ادبيات  نام  به  چيزي ،شد مي  محسوب نيز  انگلستان
  هوراس« 1747در  ها افتاد. سر زبانبر نيز  گوتيك
  در يك  لندن  ةدر حوم »هيل  استرابري«در  » والپول

   . پرداخت كار  شد و به  ساكن  گوتيك  قصر كوچك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢. Goth  
   هـب  ، بدل »هيل  استرابري  گوتيك«ام واژة ـهمان اياز 

. رمانتيك شد  گوتيك  معماري  اصطالحي معادل
)http://www.mehregon.com(  
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هاى قرون قبل از  عناصر گوتيك در رمانس
قصر اما با داستان  هجده ميالدى هم وجود داشت،

)، 1717- 1797( هوراس والپول ةنوشت اورتانتو
موجوديت  ،مثابه شيوه و سبكى مستقل گوتيك به

) با 1764- 1823آن رادكليف ( يافت. خانم
و نويسندگان  اسرار يودولفوهايى همچون  ناداست

ديگر مانند كالريو ريو، يليام بكفورد و ماتيو 
اعتبار بيشترى رمان گوتيك به گريگورى لوئيس، 

- 1822( بخشيدند. در آلمان ارنست هوفمان
اكسير  ،اى بود كه آثارش اعجوبه ة) نويسند1776
 تصويرهاى شبانهو  برادران سراپيونو  شيطان

اما اين  ،نقش زيادى در اعتالى گوتيسم داشت
ماليخوليائى  ة) نابغ1800- 1849( پو ادگار آلن

سامان آمريكايى بود كه گوتيك را به شكلى نو 
ترين نويسندگان  بخشيد و تأثير عميقى بر نخبه

اى  اى با چنان درجه جهان گذاشت. هيچ نويسنده
گويى، فضاى گوتيك را به تصوير  از ايجاز و كم
  )1: 1382نياز،    (بي. نكشانده است

رمان گوتيك تغييري عمده را در ذوق و 
دهد. در اوايل   هاي روحي عصر نشان مي  گرايش

شد،   بر خرد روشنگر انساني تكيه مي قرن هجدهم
ولي در اواخر اين قرن خويشتن انساني مورد 

گيرد و به ناخودآگاهي و   پرسش و ترديد قرار مي
شود. اين   تر روح انسان توجه مي  بخش تاريك

هاي گوتيك ديده   گرايش روحي آشكارا در رمان
هاي گوتيك   شود. بسياري از نويسندگان رمان مي

هايشان در   دند كه هستي اوليه داستانخود معتق
ها الهام شده است.   حالت خواب و رؤيا به آن

طبيعي  هاي گوتيك آكنده از امور فوق  فضاي رمان
است كه گاه كاركردهاي ناخودآگاه ذهن را نيز نشان 

هاي طبيعي مانند   دهد و گاه حوادث و پديده  مي
را رعد و برق و طوفان، اين خصيصة مافوق طبيعي 

آور اين   هاي هراس  كنند. اغلب صحنه  تشديد مي
ها در اختيار قهرمانان شروري است كه به   رمان
وار ظاهر   رحمانه و شبح  اي اسرارآميز و بي  گونه
ها، جسدها،   اشباح، هيوالها، عفريت«شوند.   مي

زادگان بدنهاد، راهبان و راهبگان،   ها، اشراف  اسكلت
ل غش و ضعف، و راهزنان، هاي زن در حا  قهرمان

در قالب نمودگارهاي يادآور تهديدهاي خيالي و 
بخشند.   انداز گوتيك محبوبيت مي واقعي به چشم

اين فهرست در سدة نوزدهم با افزودن دانشمندان، 
هاي   كاران و بدل  پدران، شوهران، ديوانگان، جنايت

ديوخو كه بر دوگانگي و ماهيت اهريمني داللت 
اين  )12- 13: 1389(باتيك، ». ندباالتر شدداشتند، بل

جنبة سياه و شيطاني در برخي آثار رمانتيك دورة 
بعد هم حضوري آشكار دارد و تا دورة معاصر نيز 

  يابد. كم و بيش ادامه مي
رمانتيسم،  ها قبل از دورة پيش  هرچند سال

نوشت   هايي هراسناك مي  در فرانسه رمان» پره وو«
شد، ولي رمان   ز آن تقليد ميكه در انگليس هم ا

گوتيك به عنوان يك قالب عددي مشخص با 
شود. اين كتاب  اثر والپول آغاز مي قلعة اوترانتو

منتشر شد و در چاپ دوم آن عنوان  1764در 
نيز به آن افزوده شد. » يك داستان گوتيك«فرعي 

اثر بكفورد،  وائق اند آثاري چون  از همين قبيل
اثر لوئيس  راهبآن رادكليف،  اثراسرار اودولفو 

  )83: 1382(جعفري،  .و آثار متعدد ديگر
 مخاطب هاى گوتيك نويسنده ذهن  ناداستدر 

را با رمز و راز، دهشت و حيرت آميخته به 
كند. مكان در اين نوع مياضطراب مشغول 



. شهرهاي امروزي ها بسيار اهميت دارد  ناداست
هاي   نجاي چندان مناسبي براي وقوع داستا

مكان و فضاهايي كه زندگي  گوتيك نيستند.
عادي انساني كمتر در آن جريان دارد، محل 

ها و عرصة عمل   رويدادهاي اين داستان
ها،   ها يا موجودات آنهاست. سردابه  شخصيت

هاي   ها يا قصرهاي زيرزميني و حتي مكان  خانه
ها كه به طور معمول محل   علمي و آزمايشگاه

هاي خارج از شهر   ادي نيستند. مكانگذر مردم ع
 ها نيز از اين نظر مناسب  كوره  همچون دهات و ده

هاي گوتيك، دژ، در   عمده كانون پيرنگ«ند. هست
هاي آغازين گوتيك چيرگي غمباري   داستان

روح و پر از   داشت. دژ رو به ويراني، بي
هاي قرون   هاي پنهاني با ديگر ساختمان  گذرگاه
ها،   ه ويژه ديرها، كليساها و گورستانيي، باوسط

يافتند كه همگي رو به ويراني بودند و به   پيوند مي
كنندة بربريت، خرافات و گذشتة فئودالي تداعي

   )13: 1389(باتيك،  .»ترس اشاره داشتند
هاي گوتيك پس از آن، دژ جاي خود   در داستان
هاي قديمي داد. در واقع دژ در قالب   را به خانه

ها   مارت و نيز تبار خانداني، جاي بازگشت ترسع
ها   ها و دلهره  ها به اكنون گرديد. اين ترس  و دلهره

هاي سياسي، صنعتي   به دليل تحوالتي چون انقالب
شدن، گسترش شهرنشيني، روابط جنسي و 

  اكتشافات علمي، دستخوش دگرگوني شدند.
پردازي و   هاي گوتيك، خيال  در داستان

رفتند. عشق،   ي هيجاني از خرد فراتر ميها  جلوه
 هاي اجتماعي و  هيجان و احساسات از قانون

كردند. گوتيگ با گسترش   اخالقي سرپيچي مي
هاي عاميانة رمانس   ها و داستان  ها، افسانه  اسطوره

هاي شهسوارن،    قرون وسطي، جهان جادو، قصه
 آميز و وحشتناك  ديوان، ارواح و ماجراهاي مبالغه

  را زنده كرد. 
نويسنده معموالً سعى هاي گوتيك  در داستان

اصطالح  كند اسمى از زمان نبرد و داستان را به مى
كُشى) تا حواس شما فقط متوجه  (زمان زمان كند بى

ها،  انگيز شخصيت ناك و ترس  رنگ و رخسار وهم
دهشت رخدادها و صداهاى گنگ و همهمه 

 »ارواح و شياطين«آميزى شود كه شبيه اصوات  ابهام
گوى و است. معموالً هرچند حركت يا كنش يا گفت

ها با يك يا چند حركت رازناك تكميل  شخصيت
دليل  كه به چلچراغيشود؛ مثالً تكان خوردن  يم

(يا  ها شكلش و خاموشى بعضى از شمع
چشم شده است و  هايش) شبيه غول يك المپ

گر ديدنِ اتفاقى استخوان پاى يك انسان روى رف. ا
ها قرار  اى در مقابل ديدگان شخصيت هم منظره

هايى   ناجامانده از ساختمههايى است ب گيرد، ويرانى
قصرها يا «كه طبق اطالعات داستان، پيش از آن 

  اند.  بوده »هايى اسرارآميز و خوفناك قلعه
براى انجام كار معموالً مجبور  ها    شخصيت  
 آور و ر و دلهرههاى نمو  ناشوند در راهروها، پلك مى

آميز حركت كنند؛  دهليزهاى پرپيچ و خم و غرابت
جايى كه موش و خفاش و مارمولك و سوسك در 

يا ممكن است چيزى سقوط كند و  و ستا حركت
توانند در حد و اندازه يك  ها مى در بعضى موقعيت

آور و حتى همچون يك  اتفاق وحشتناك و چندش
  .روح سرگردان بر بيننده ظاهر شوند

هاى  سفانه در بسيارى از كتابأالبته مت
مرجع، داستان گوتيك را تا حد وقوع داستان در 

ى و دهشتناك تقليل ا فضاى قرون وسطي
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كه چنين نيست و داستان  دهند؛ درحالى مى
گوتيك در فضايى ترسناك از نگرانى ساده و 
وحشت شخصيت تا سرخوشى رمانتيك او، از 

و كابوس تا او بين رؤيا  شدن دست به دست
واقعيت، از گرايش به ماليمت و لطافت تا اَعمال 

مردگى و عزلت تا  وار، از دل غريب و مضحكه
آلود و از  اعتنايى تا شهوت تب تمايل به قتل، از بى

جان و  محو يا كمرنگ شدن فاصله اشياء بى
نگيز و  ا تموجودات جاندار تا پيوند شگف

در  را ها آلود تصاوير، صداها، رنگ هراس
كند  ساختارهاى متقارن و غيرمتقارن بازنمايى مى

آن  و سمت تا خواننده مدام از نظر ذهنى به اين
سمت كشيده شود و در اضطراب و آشفتگى 

هم از نظر  »غرق شدن«فرايند داستان غرق شود. 
نكه خواننده مجذوب و آادبيات داستانى يعنى 

شده  »حوادث اسرارآميز«و  »تعليق«مسحور 
  )2: 1382 نياز،  ي(ب .است

هاى گوتيك به لحاظ ساختارى قابليت   ناداست
آن را دارند كه در پى يك گسست، تبديل به 

پليسى شوند. در اين  ـ  هاى ژانر جنايى  ناداست
منظور انتقال كل اثر به خواننده  ها معموالً به   ناداست

هايى  تأثير بر او يا به هيجان آوردن او، از شيوه
هاى مختلف  د كه امروزه در عرصهشو مىاستفاده 

شوند.  هنر، خصوصاً سينما، امرى عادى تلقى مى
حال در گذشته، نوعى خالقيت تلقى  با اين

مايى ن دگرگونه« ها، هيكى از اين شيو شدند. مى
است. در اين شيوه با القاء تدريجى و آرام،  »ادبى
طرزى دو پهلو و پيچيده، نويسنده خواننده را  به

 ينىب هاى پيش هد و ضمن آنكه پديدهد فريب مى
باوراند، او را  نشده و باورناپذيرى را به او مى 

دهد، بدون آنكه  شدت تحت تأثير قرار مى به
نياز،  (بي .يا تمام آن را به او گفته باشد »حقيقت«

1381 :2(  
مدد آن ترين وجه آثار گوتيك كه بهشاخص

اى ها و ارتباطات عينى دنيزمان، مكان، پديده
تبعيت از ها بهشوند و شخصيتواقعى حذف مى

، موهومات، دلهره و افكار ماليخوليايى »غير ةاراد«
نمايى شوند، همين عنصر دگرگونهواداشته مى

است كه برخى آن را تصوير حقيقت كاذب عنوان 
اند. نويسنده داستان گوتيك با كاربرد كلمات داده

لم عين هاى مكمل، عااى از واژهخاص و سلسله
كند و ذهن و محسوس و نامحسوس را يكى مى

اش را افسون كند و تا با سحر كلمات، خواننده
ها، هم راز به دنبال خود بكشاند. او با معانى واژه

گشايد، هم به نوشته واقعيت مورد نظرش را مى
همين دليل، دهد. بهخود صورت هنرى مى

هاى گوتيك معموالً لبريز از كلمات   ناداست
هايى است هاى مختصر و بازتابتصويرى، طرح

كه دلهره و تمايل بشر به شر را با روشى 
  )2: 1382همان، ( .سازدغيرمستقيم آشكار مى

هاى ذهنى و نمادها از صورت در گوتيك 
تا يگانگى و وابستگى آنها و كل  ،شوداستفاده مى

داستان با طرح قراردادى به خواننده القاء شود. 
كارى آفرينى و پنهاننمايى با ابهامنهعنصر دگرگو

و حتى القاء و تلقين تدريجى يك نويسنده فرق 
- اى اين شيوه را به كار مىوقتى نويسنده دارد.

گيرد، در واقع بين بيان سطحى و ظاهرى و معانى 
داستان، با معنا و  ةشد هاى تصريحو واقعيت

 پنهان نهفته در اثر او، موقعيت پنهان و يا نيمه
عبارت ديگر، گويى  ناهمخوانى وجود دارد. به



هاى چند سطر پيش (و نويسنده، خودش هم گفته
- يا واقعيت مسلم خارج از خود) را جدى نمى

ناخواه صورتى از طنز تلخ  گيرد. اين تناقض خواه
و بعضى  آورد مي پديد را آميزو تمسخر جنون

نويسنده او را كه كند خواننده حس مى اوقات،
  .انداخته است  دست

بيشتر » ناپذيردليلى توجيهبى«نكته ديگر 
هاى معمولى   ناهاى گوتيك است. در داست  ناداست

كند كه بعضى از گاهى خواننده حس مى
هاى داستان گوها و يا فضاسازىو گفت ،رخدادها

زور به داستان  اصطالح، به عمدى است و به
ى هرچند كه اين عناصر واقع است، تحميل شده

كه در يك اثر قوى گوتيگ كه درحالى ؛باشند
- جويى از تكنيكمدد بهره عناصر ماوراءطبيعى به

مند كنار هم آرايش شكلى ساخت هاى مختلف به
-اند، چنين احساسى به خواننده دست نمىيافته

دهد؛ زيرا هر پديده و چيزى براى خود توجيه 
  )3(همان:  .دارد؛ حتى اگر بدون دليل باشد

معموالً دچار  ها در رمان گوتيك  شخصيت
ند. در تكميل اين توهمات مستقل و فارغ از اتوهم

هاى گوتيك،   ناهاى داستزمان و مكان، شخصيت
س، أگيرند كه در تارهاى ياى قرار مىبازيچه اراده

است. اين اراده به    ترس و توهمات تنيده شده
يا به دليل شخصيت تعلق ندارد و عنصرى واقعاً بى

تواند خود را تعبيرى ماوراءطبيعى است كه فرد نمى
قرارى از دست آن و سرنوشت پر از دلهره و بى

خود نجات دهد. نويسنده براى رسيدن به اين 
آميزى استفاده هاى غرابتمقصود از كلمات و واژه

كنار هم چيدن اين كلمات، با كند، اما خواننده مى
ودنمايى ذهن را، نمايى و خ  ناچيزى عمل و بزرگ

بلكه  ،يابدتحميلى و عمدى نمى ،روندى مكانيكى
اصلى داستان مى ةتمهيدات درونماي ءآن را جز

هاى گوتيك، نويسنده معموالً با   نادر داست. پندارد
استفاده از تكنيك مبتنى بر جريان پيوسته آگاهى و 

را به  »ظاهراً غيرمنطقى«منطق ذهنى، اين حاالت 
 »شر«اهريمنى درون انسان يا همان نيروى تيره و 

صر اضطراب، ترس و دلهره كه ادهد. عننسبت مى
آثار گوتيك لبريز از آنهاست، طبق منطق و قوانين 
حاكم بر وجود عينى و ذهنى هستى، به مرگ و 

شوند. بنابراين درونمايه بيشتر اين نيستى ختم مى
هاى غيرمستقيم، تصويرى و ها، به شكل ناداست

  گرايى است.  انگارى و پوچبيانگر نيست توصيفى،
وضوح از  هاى داستان گوتيك كه بهشخصيت

تاريخ و جامعه پيرامون و حتى آگاهى و خودآگاهى 
منفك از خود  ةشوند و از ارادخويش جدا مى

كنند، طبعاً از جريان زمان هم جدا مىتبعيت مى
ها و شوند. عواطف، شور و شعور، انديشه

نياز،   (بي .گيردشكل مى »زمان«ج از روحياتشان خار
1381 :1(   

ها بيشتر افرادي   در آثار گوتيك شخصيت
منزوي و محكوم به شكست هستند كه از دنيا بريده 

گيرد و   و نااميدند. مرگ پيوسته  در آغوششان مي
  آنها در منجالبي از گناه و بدبختي گرفتارند. 

از ديگر خصوصيات آثار گوتيك، كه در 
، انكار شناخت يابدتجلى مى داستان هايتشخصي

منطقى است. شخصيتى كه از دنياى واقعى، تاريخ 
شود، و حتى زمان جدا و با واقعيت بيگانه مى

يارى عقل و خرد شكاف عميق و تواند بهنمى
خود و دنياى عينى را پر كند؛  »منِ«عريض ميان 

ها و پريشانىزيرا عقل او فقط مشغول گرفتاريى



  29      هاي ادبيات گوتيك در ملكوت بهرام صادقي مشخصه
 

اين گرفتارى و پريشانى  .درونى خود استهاى 
معناى   درونى، شخصيت داستان گوتيك را به

نوبه  كند. تنهايى، بهواقعى كلمه تنها و منزوى مى
به او را و سازدموجودى هراسيده مى از اوخود، 

براى فرار از ترس به دنياى  تا داردنفرت وا مى
   (همان) .خيالى خود پناه برد

  
بهرام  ملكوتوتيك با نگاهي به بررسي سبك گ

  صادقي
داستاني است بلند در شش فصل كه  ملكوت

به چاپ رسيد. داستاني  1340نخستين بار در 
مدرن با گرايش به سوي نويسندگاني نظير ادگار 

پو و كافكا. نويسنده از زاوية ديد داناي كل  آلن
مطلق با ساخت فضايي دقيق و نثري موجز در 

داستان، ذهن مخاطب را با همان نخستين جملة 
در ساعت يازده «اندازد:  يك شوك به قالب مي

 .»شب چهارشنبه جن در آقاي مودت حلول كرد
  )1: 1379 (صادقي،

رو شدن با اين جملة غافلگير پس از روبه
كننده، مخاطب خود را آمادة مواجهه با حوادث 

كند و در فضاي گوتيكي كه در   فراواقعي مي
ها حاكم   ها و شخصيت   قعيتتوصيف فضاها، مو

  شود.    است غرق مي
داستان در يك محل دورافتاده در شهرستاني 

افتد. مردم اين شهرستان   كوچك و گمنام اتفاق مي
كوچك مردمي هستند ساده و با آرزوهاي اندك 

گردد و از   كه فكرشان گرد مسائل كوچك مي
دانند.   زندگي چيزي جز ملزومات اوليه آن نمي

اينها اين مردم را، هرچند كه حتي مستقيماً در  همه
متن داستان قرار نداشته باشند، تبديل به موجوداتي 

كند تا نويسنده به راحتي   دفاع مي  ضعيف و بي
بتواند آنها را قرباني كند. همچنين در اين شهرستان 
كوچك تفاوت ميان افراد غريبه همچون دكتر 

  شود.    ميحاتم با ساير مردم بيشتر نمايان 
در اين داستان نويسنده اسمي از زمان 

برد و تمام تالشش بر اين است كه  خاصي نمي
انگيز و وحشتناك  مخاطب را با حوادث رعب

سرگرم كند و زمان وقوع داستان را البته به طور 
هم اين  ملكوتكند. در داستان   دقيق بيان نمي

ويژگي مشهود است و زمان خاصي بيان 
نماند كه تاريكي و سكوت از  اگفتهشود. ن  نمي
هاي گوتيك   انگيز داستان هاي اصلي وحشت  مؤلفه

است، بيشتر اتفاقات ترسناك در تاريكي شب 
خوانيم   مي ملكوتافتد. در آغاز داستان   اتفاق مي

در يك شب مهتابي، زماني كه چهار دوست؛ 
منشي جوان، ناشناس، مرد چاق و آقاي مودت 

، ناگهان جن در آقاي مودت ندابه عيش مشغول
كند. دوستان به پيشنهاد ناشناس براي   حلول مي

خروج جن از مودت، او را نزد دكتر حاتم كه در 
شهر كوچكي در همان نزديكي مطب دارد، 

او (آقاي مودت) را در جيپ سوار «برند:   مي
اي   كردند و همين دوست جوان كه منشي اداره

ميان سكوت و  بود به راندن پرداخت. جيپ در
خلوت شب باغ را دور زد و به جاده افتاد و راه 

  )2(همان:  .»درازش را به سوي شهر آغاز كرد
هاي اين نوع داستان   يكي ديگر از ويژگي

مطرح كردن حوادث عجيب و در عين حال 
اي كه مخاطب را به   به گونه ،ترسناك است

اعجابي آميخته به ترس وا دارد. در داستان 
كتر حاتم از بيمار عجيبي سخن ملكوت د



او «گويد كه در خانه او به خواب رفته است:   مي
خواهد يكي از اعضاي بدنش   به ميل خودش مي

را قطع كنم ... ديگر بيش از يك دست برايش 
باقي نمانده است. چهل سال است كه خودش را 

كند. شايد بنيه بسيار قوي و اراده   جراحي مي
دردسرش به اين   يعجيب و زندگي آسوده ب

هاي دراز   كند. در اين سال  مقصود كمك مي
هاي دست و پا و   ها و مفصل  يكي انگشت  يكي

اش را هر دو سه سال   هاي گوش و بيني  غضروف
است. اكنون او است و دست   يكبار، بريده 

  )17: 1379(صادقي،  .»راستش
گوتيك با هيجاني كه خون را در رگ 

زند و   پردازي دامن مي  خيالكند، به   منجمد مي
كند. در   آتش اشتياق را به وقايع شگفت تيزتر مي

واقع گوتيك بر روندي به سوي زيباشناسي 
احساسات و عواطف است  ةداللت دارد كه بر پاي

 ،شود  تداعي مي 3انگيزي  و بيش از هر چيز با بهت
انگيزي در صورت پيوند با توان   و اين بهت

ني بيش از اندازه را در مخاطب گويانه، هيجا پيش
گويي و سخن گفتن از آينده هم  انگيزد. پيش  برمي
شود. مثالً در اين داستان   مشاهده ميملكوت    در

نفري كه آقاي مودت را  3مرد ناشناس (يكي از 
بيني  به دكتر رساندند) آينده مرد چاق را پيش

خيلي خوب! خيلي خوب! امشب شب «كند:   مي
گفتم   اگر عرق نخورده بودي ميعجايب است. 

اي. پس حاال كه اين طور مثل   علم غيب پيدا كرده
گويي  آينده مرا پيش ،كني  زباني مي بلبل شيرين

كن. بيا اين هم كف دستم! ناشناس به نرمي كف 
دست گرد و سنگين مرد چاق را در دست گرفت 

خطوط  و سر پايين آورد و در تاريك و روشن به

» كني  سكته مي -آن خيره شد:  فراوان و عميق
   )9(همان: 

هاي گوتيك اغلب   ها در داستان  شخصيت
عصبي و رواني هستند، يا در انديشه كشتن 
ديگري هستند و يا ترس از مرگ خود را يدك 

اند كه  هايي تنها و منزوي  كشند. اغلب انسان  مي
توانند به آن پاسخ   سؤالي در ذهن آنهاست كه نمي

خواننده ابتدا  ملكوتصل اول داستان دهند. در ف
انگارد كه آقاي مودت نقش مهمي در داستان   مي

شود   كند، اما در آخر فصل اول متوجه مي  ايفا مي
كه دكتر حاتم كه خود را دلسوز مردم و پزشكي 

اي بيش   در واقع ديوانه ،كند  درستكار معرفي مي
له تواند فاص  دهد و نمي  نيست كه همه را آزار مي

كند. با مطالعة پايان  بين خود و دنياي بيرون را پر
فصل اول كه دكتر حاتم، مطالبي را براي فرد 

شويم كه   به خوبي متوجه مي ،كند  ناشناس بيان مي
قهرمان ساختگي اين داستان فردي شرور است 
كه نه تنها هدف ياري رساندن و طول عمر مردم 

ر هر شهر و بلكه قصد نابودي آنها را د ،را ندارد
اما اين راز «گذارد، دارد:   دياري كه پاي بدان مي
ها و شاگردها و دستيارهايم   را بشنو، من همة زن

ا صابون و چيزهاي ديگر هام و از آن  را كشته
هايي هم كه به همة مردم اين   ام. اين آمپول  ساخته

چيزي جز  ،ام  شهر و به دوستان تو تزريق كرده
ناك نيست كه در موعد يك سم كشنده و خطر

  م، وقتيـمعين، يعني چند وقتي كه من اينجا نيست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣. Sublime 

ام و به   ها از شهر لعنتي شما دور شده  كه فرسنگ 
  ام و  شهر يا ده يا سرزمين لعنتي ديگري پا گذاشته
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دمانش هايم را براي تزريق به مر  ها و سرنگ  سوزن
ام، اثر خواهد كرد. كودكان   جوشانده و آماده كرده

ترها را با را خيلي زود خواهم كشت و بزرگ
وارض ـاگون و عـر گونـناپذي لـاي تحمـه  جـفل

برد. من از هم  موحشتناك، سرانجام از ميان خواه
بينم! هفت  اكنون آن روز فرخنده را به چشم مي

رين و ت  روز ديگر را! روزي كه حتي قوي
ترين افراد از پا در خواهند آمد و اين   سمج

شهرستان ديگر قبرستاني بيش نخواهد بود ... 
افسوس كه من هميشه از لذت تماشاي اين مناظر 

ام. زيرا در هر شهر و هر   تازه محروم بوده
سرزمين، مجبورم زودتر از موعد كوچ كنم. اما 
آخرين زنم را همين امشب خفه خواهم كرد. اين 

هاي آخر اقامتم در شهر و   كاري است كه شب
دهم، او اكنون   دهي كه بايد تركش كنم انجام مي

با خيال راحت و دلي سرشار از عشق و محبت 
خواست عقيم   من خوابيده است. چقدر دلم مي

دار بشوم، آن وقت   توانستم بچه  نبودم و مي
هاي فرزندانم را نيز تماشا    ها و جان كندن  تشنج
  )29- 31(همان:  .»كردم مي

ها به ملكوت   دكتر حاتم با رساندن انسان
دهد.   آنها را از عذاب روزمرگي نجات مي

ها   اگر قرن«...  گويد:  طوري كه به منشي مي  همان
هم زنده باشيد همين كارها را خواهيد كرد. پس 
   مسئله فقط در كميت است و نه كيفيت، و آدم

هاي  ميشگي را سالعاقل كارهاي يكنواخت و ه
  )51(همان:  ...».كند  سال تكرار نمي
هاي داستان زماني كه به زندگي   شخصيت

دهند و در آرزوي داشتن عمر   اشتياق نشان مي
در  ،طوالني و بهره بردن از لذات جسماني هستند

شوند و او نيز به بهانه   دام دكتر حاتم گرفتار مي
در پايان    كند.  ها را قرباني مي دادن همين مواهب آن

هاي ذهني بين   گرايي، درگيري  بينيم كه پوچ  مي
دنياي درون و بيرون و ناتواني انسان، تم اصلي 

ه ـي كـالـت و در حـهاس  انـه داستـگون  نـاي
ها خود را افرادي قوي   هاي اين داستان  شخصيت

دانند، اما بسيار ضعيف هستند. مثالً دكتر حاتم   مي
ن مقهور فردي است كه اعضاي بدن در اين داستا

او با «ترسد:  كند و از مرگ نمي خود را قطع مي
ام فرق دارد و   كه تاكنون در عمرم ديده  همة كساني

كند، او مرا   تنها كسي است كه خيالم را ناراحت مي
ترسد،   اي از مرگ نمي  به زانو درخواهد آورد! ذره

اري، رنج رود، مرگ، دهشت، بيم  به استقبال آن مي
اي بيش نيست. او چهل سال   برايش مسخره

است و همين مرا در   ها را تحمل كرده    شكنجه
  )37(همان:  ...».كند   مقابلش ضعيف و متزلزل مي

هاي گوتيك نويسنده با هنر   در داستان
غيرمنطقي و غيرواقعي را در خاص خود مسائل 

نگارد و مخاطب   برابر چشم مخاطب واقعيت مي
هاي مختلف سرگردان است كه آيا   حالت بين

تأثير احساسات تحت اما. واقعيت است يا رؤيا ... 
انگارد.   و البته هنر نويسنده همه چيز را واقعي مي

كه در مورد جن  ملكوتبه عنوان مثال در داستان 
و حلول آن در وجود آقاي مودت است، اگرچه 
 جن در ماوراء ما وجود خارجي دارد، اما حلول
اي   آن در فرد و بعد هم مشاهده او و .... در هاله



پس از تالش دكتر  ،رواز ابهام قرار دارد. از اين
شود:   حاتم جن از معدة آقاي مودت خارج مي

كاله قرمز  جن به اندازة يك كف دست بود. شب«
 و درخشان و دراز و منگوله داري به سر داشت.

ه به بر كرده دوزي شدقبا و ردايي زراندود و مليله
هايي ظريف و كوچولو پايش را  بود و نعلين

پوشاند. مثل منشيان درباري قاجار بود، تميز و   مي
باوقار. قلمدان و طومار كوچكي در دست راست 
گرفته بود و با دست چپ پسر بچه جني زيبا و 

هايي بادامي داشت، تنگ  سبز خطي را كه چشم
ش را فشرد. لعاب لزجي سر و روي در بغل مي

پوشانده بود. دكتر حاتم گفت: شيره معده آقاي 
 )27(همان:  .»مودت است. بايد با پنبه پاكش كرد

آنچه مهم است اين است كه حلول جن و سخن 
ترين مسائل در   گفتن او و ... يكي از رمزآفرين

  ترسند.   فرهنگ ماست كه اكثر مخاطبان از آن مي
ي و هاي شفاه  چه بسا در فرهنگ ما داستان

كتبي بسياري با اين مضمون رايج است كه 
گيرند و  هاي گوتيك قرار مي  زيرمجموعه داستان

سرشار از هراس، وحشت، رؤيا و ... هستند. اكثر 
هاي   ها و يا مكان ها، قلعه  ها در خرابه  اين داستان

دهند و حوادث فوق طبيعي آنها را   خلوت رخ مي
  اين دست است.گيرد. اين داستان هم از   در برمي

هاي   دانيد يكي از ويژگي  طور كه مي  همان
است. يعني » دگرگونه نمايي«هاي گوتيك   داستان

نويسنده با شگردهاي خاص خود و به صورت 
قبوالند،   دوپهلو مسائل باورناپذير را به مخاطب مي

بدون اينكه واقعيت را بگويد. اين ويژگي در 
رح اصلي اين شود. ط  ملكوت به خوبي مشاهده مي

داستان يعني حلول جن در انسان، امري است با 

باورپذيري سخت، اما صادقي چنان داستان را 
پذيرد. در اين   پرورده كه مخاطب آن را مي

ها اكثراً شرور هستند و دليل   ها شخصيت  داستان
شرارت خود را هم ديگري، و خود را در تسخير 

ميان  كس ديگري از«دانند:    نيروي ديگر مي
هايم به او جواب داد كه من او را خوب   دندان
هاي من فرزندم را   شناختم ...... همو كه با دست مي

قطعه قطعه كرده است و زبان شكو را بريده است 
ام كه   ها، خود من نبوده  كدام از آن لحظه  و در هيچ

توان  ام ... آه، به چه كس مي  كرده  آن كارها را مي
كردم   سوختم و عرق مي  د؟ من ميگفت كه باور كن

شدم و او در   جوشيد و يكباره نيست مي  و مغزم مي
زد و به نوكرها   خاست و حرف مي  درونم برمي
- كشيد و شكو را كتك مي  داد و نعره مي  دستور مي

گرفت و من از ميان   زد ... پس از آن توفان آرام مي
 اي  ، بار ديگر مثل بچه درياي خستگي و ظلمت

  )37(همان: ». شدم  معصوم متولد مي
هايي كه داستان   ترين مكان  يكي از مهم

قصر «شود قصر است.   گوتيك در آن پرورده مي
به دليل رو به ويراني بودن، بي روح و پر از 

هاي تنگ و پيچاپيچ بودن در افزايش   گذرگاه
ها مؤثر بوده   گونه داستانترس و هراس در اين

 اين ويژگي در )170: 1391ني، (نصر اصفها .»است
در بيرون «شود:   بهرام صادقي نيز ديده مي ملكوت

باريد و سرما هرچيز را يخ  همه جا برف مي
ها و راهروهاي پيچاپيچ   زد. توفان در داالن  مي

كرد. ساكنان قصر   پيچيد و هوهو مي   قصر مي
   )45(همان:  .»ها بود كه به خواب رفته بودند  مدت

هاي   همچون ديگر داستان تملكودر 
انگيز و وحشتناك بسيار به  گوتيك حوادث وهم
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خورد. مثالً زماني كه م.ل پسر خود را  چشم مي
هاي   كند، و يا بچه  كشد و سر او را جدا مي  مي

شوند و آشپز معتقد است   باغبان قصر كه ناپديد مي
كشد و بارها اين   هايش را با تبر مي  كه او بچه
هايي   شمزه را ديده است، يا آمپولمنظره خو

زهرآگيني كه دكتر حاتم در ظاهر مهربان و 
زند تا عمر آنها را طوالني كند   خيرخواه به مردم مي

  برد.  كه شخص را به طرز وحشتناكي از بين مي
ها هميشه شخصيتي   گونه داستان  در اين

وجود دارد كه در مقابل شخصيت شرور 
لكوت ابتدا م.ل چنين كند. در م  ايستادگي مي

اما در پايان داستان مشخص  ،يابد  رنگي مي
شود كه او هم فردي ضعيف و بيمار است و   مي

تنها كسي كه تا آخرين لحظه در مقابل دكتر 
منشي جوان است. او بارها  ،كند  ايستادگي مي

ايستد   عدالتي آنها مي  كند كه در مقابل بي  تأكيد مي
مك به پاي آنها و هرگز براي درخواست ك

نخواهد افتاد. اما در پايان داستان منشي جوان كه 
نيز خود را  ،زندگي خوب و درستي داشته

كند كه چرا هيچ وقت به مرگ   سرزنش مي
هاي   نيانديشيده است. محتواي اغلب داستان

ها در   گرايي است و اغلب شخصيت گوتيك پوچ
دانند   يارزش و زندگي را ناپايدار م  آن، دنيا را بي

، دقيقاً نقطة ملكوتو جالب اينكه منشي جوانِ 
اما در پايان كار خود را  ،مقابل اين تفكر است

كند كه چرا مرگ را از ياد برده و به   سرزنش مي
  زندگي چسبيده است!

رؤيا ديگر عنصر مهم در اين نوع 
 ملكوتطور كه در فصل سوم   هاست و همان  داستان
تمام زندگي خود را در  »م. ل«بينيم مي) 55(ص 

هايش را در رؤيا مرور   بيند و بدبختي  رؤيا مي
همين كه بيدار شدم شنيدم كه كسي به «... كند:   مي

كرد و شكو گفت كه اين قاري   آواز بلند قرائت مي
خواند و بركت   پيري است كه بيرون كوه مي

كند. من از كرخي و سستي   طلبد و گدايي مي  مي
مدم، عرق سردي بر پيشانيم نشسته بود رؤيا بيرون آ

زن است و  و شكو را ديدم كه نگاهش طعنه
كند و به وضوح تمام شنيدم كه   همچنان مسخره مي

داد. به شكو   در بيرون قاري قرائتش را ادامه مي
هاي اتاق پانسيون دكتر حاتم   اشاره كردم و او پنجره

را گشود و من توانستم كلمات را تشخيص بدهم. 
  ) 55(همان: ». مĤاله من قوه و ال ناصرف

  
  گيري نتيجهبحث و 

گوتيك نام يك ژانر ادبي است كه در فاصلة 
م. به وجود آمد. اين  1820تا  1760هاي سال

ها و   هاي تخيلي ذهن انسان را به زمان  داستان
برد كه سرشار از ترس و وحشت  هايي مي  مكان

واقعي است و نويسنده با قدرت تمام حوادث غير
هاي داستان گوتيك   نمايد. از ويژگي را واقعي مي

انگيز،  كشي، طرح حوادث دهشتناك و وهم زمان
گرايي، درگيري ذهني،   گويي آينده، پوچ پيش

آموزش غيرمستقيم فضايل اخالقي، واقعي جلوه 
دادن مطالب غيرواقعي، دگرگونه نمايي، وجود 

هاي متروك و ترسناك همچون قصر، طرح   مكان
هاي شرور، عصبي و رواني، طرح   شخصيت

خواب و رؤيا، صداهاي مبهم و ترسناك، سؤاالت 
توان نام پاسخ و قتل و خون و فرياد و ... را مي  بي

از بهرام صادقي به  ملكوت برد كه در داستان
  خوبي نمود يافته است.



هاي گوتيك   همچون ديگر داستان ملكوتدر 
نيست و مكان  زمان وقوع داستان، دقيقاً مشخص

هم ترسناك و مبهم است و همچون اغلب 
هاي گوتيك قصر را انتخاب كرده است و   داستان

البته مطب دكترحاتم. داستان ملكوت سرشار از 
حوادث عجيب و غريب و ناملموس مثل حضور 
جن است كه در فرهنگ ما از مسائل رمزآميز است. 

م.ل و اند، مثل   هاي اين داستان مبهم  نام و شخصيت
محتواي اغلب يكي از رفقا و ... . در ضمن 

گرايي است و اغلب  هاي گوتيك پوچ  داستان
ارزش و   ها، دنيا را بي ها در اين داستان  شخصيت

دانند. جالب اينكه منشي جوان   زندگي را ناپايدار مي
دقيقاً نقطه مقابل اين تفكر است، اما  ملكوتداستان 

كند كه چرا مرگ   ميدر پايان كار خود را سرزنش 
  را از ياد برده است و به زندگي چسبيده است!

در اين داستان سؤاالت بسياري در مورد 
شود كه همگي بدون پاسخ  مرگ و رؤيا مطرح مي

هاي اين داستان درگيري   شوند. شخصيت  رها مي
ذهني بسياري دارند و از عهدة حل مسائل اطراف 

ب عصبي و آيند، از همين جهت اغل  خود برنمي
بيمار هستند. به عنوان مثال دكتر حاتم در اين 
داستان شخصيتي بيمار و البته مبهم است كه با 
دنياي اطراف مشكل دارد و به دنبال آزار ديگران 
است. با مشاهده مواردي از اين قبيل به اين باور 

هاي   بهرام صادقي از داستان ملكوتايم كه    رسيده
  گوتيك است.
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