
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: fazlollah1390@yahoo.com                                                                         :        ول مقالهئ مسةنويسند∗  

  گوتيك در ادبيات داستاني
  

  *2اهللا خدادادي ، فضل1محمدرضا نصراصفهاني
  

  ، اصفهان، ايران دانشگاه اصفهان،ادبيات فارسي استاديار گروه زبان و. 1

  ، اصفهان، ايران دانشگاه اصفهان،ادبيات فارسي  زبان وگروهارشد  دانشجوي كارشناسي. 2

  

  22/3/91: پذيرش                                                8/12/90: دريافت

  چكيده 
. كند اشاره مي» گوت «م صفتي است كه به شكل ضمني به انتساب يا تعلق چيزي به قو»گوتيك« واژة

 اشكال  به وجود آمد و هنوز هم به1820 تا 1760 است كه در دهة يژانر ادبيك  نام همچنين گوتيك

هاي متروك  ها و زمين هاي اين ژانر معموالً قصرهاي دربسته، ويرانه محيط. شود گوناگون ديده مي

هاي  داستان. شمار آورد رمانتيسم به اي از مكتب رمانتيسم يا پيش ادبيات گوتيك را بايد شاخه. هستند

كه حول يك راز ي هستند ئها و امور ماورا هاي تيره و تاري از معماها، هراس  حكايتبيشترگوتيك 

ها  سازي مربوط به قوم گوت گوتيك سبكي در معماري و مجسمه. اند مخفي و وحشتناك شكل گرفته

 تحليلي و با -پژوهش با روش توصيفيدر اين . بود كه عالوه بر معماري و هنر وارد ادبيات نيز شد

  .يمپرداز داستاني مياي به بررسي عناصر گوتيك در ادبيات  استفاده از منابع كتابخانه
  

  پو، گوتيك ايراني   گوتيك، وحشت، هراس، ادگار آلن:واژگان كليدي
 

  مقدمه . 1
 در ادبيات به سبك  وست اها ها و تمدن آن» گوت« مربوط يا شبيه به ،گوتيك در واژه

گيري   آن بهرهويژگيشود كه   گفته مينوزدهم و اوايل قرن هجدهمنويسي اواخر قرن  داستان

 مرموز و ،هاي قرون وسطايي، فضاي تيره از وحشت و اندوه و رخدادهاي موحش حنهاز ص

نوسان ميان وحشت و هراس بخشي «:گويد  مي1اتينگب فرد ةدر همين زمين. بار است خشونت

  هاي گوتيك را پي هاي متفاوت برنامه هايش گستره و سويه اي است كه كرانه از پويايي

اي كه   دوره؛توان دهة داستان گوتيك ناميد  را ميم1790دهة . )12: 1389اتينگ، ب( »گيرد مي

 :همان(  سكة رايج آن روزگار بود،وحشت. بيشترين شمار آثار گوتيك پديد آمد و خوانده شد
 

1 . Fred Butt ing 
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ادبيات گوتيك . دانسترمانتيسم  اي از مكتب رمانتيسم يا پيش ادبيات گوتيك را بايد شاخه). 90

 در اروپا هجدهم ادبيات رمانتيك بوده است و آنچه در قرن اي براي آغاز زمينه و ريشه پيش

اما براي اينكه . به نام ادبيات رمانتيك آغاز شد، به نوعي احيا و جانبخشي ادبيات گوتيك بود

 »گوتيك«واژة .  و مفهوم واژة گوتيك آغاز كنيمعلت نامگذاريگام به گام پيش رويم بايد از 

گونه  قوم گوت يا آن. اشاره دارد» گوت« چيزي به قوم صفتي است كه به شكل ضمني به تعلق

سمت شرق و  تدريج از شمال اروپا به  قومي ژرمني بودند كه به،»ها گوت« كه مصطلح است،

هاي ميالدي در ساحل جنوبي درياي بالتيك در  جنوب مهاجرت كردند و در نخستين سال

ند از ا هاي اصلي گوتيك عبارت هلفؤ م.)8: 1384مارگو، (سكونت كردند » ويستول« شرق رود

هاي  كوهستان هاي تاريك، هاي رو به ويراني، جنگل زميني تاريك، صومعه هاي زير سردابه

طوري كه در   به،...هاي تاريك و نمناك پر از رتيل و سوسك و ها، دخمه ناهموار، گورستان

  . دتوان گوتيك را وحشتناك، سياه، سرسام و خشمگين نام نها زمانة  ما مي

هاي دروني  هاي گوتيك اضطراب رمان«: گويد  مي2در مورد مضمون آثار گوتيك نيز هاگل

شيطاني، ديو و  ناشي از موجودات ،افتاده پا هاي مبتذل و پيش اين اضطراب. دهند را نشان مي

انگيز  اي آشفته و هيجان دهندة متأثر از تصور صحنه  تكانهاي ، بلكه اضطرابندغول نيست

 تحليلي و با استفاده از -پژوهش حاضر با روش توصيفيدر ).143: 1384 ،هاگل (»هستند

در  صدديم و دريمپرداز اي به بررسي عناصر گوتيك در ادبيات داستاني مي منابع كتابخانه

  .حين پژوهش به سؤاالت زير پاسخ دهيم

  ريشة واژة گوتيك و آغاز پيدايش آن از كجاست؟  .1

   گوتيك كدامند؟ يي اصلها ها و مؤلفه ويژگي .2

  عناصر گوتيك در ادبيات داستاني چيست؟  .3

  شود؟  ها ديده مي عناصر گوتيك ايراني چيست و در آثار كدام نويسنده. 4

  

  تاريخچه و سير توالي گوتيك در هنر. 1-1

اين سبك را به اين دليل كه . اي در كنار رمانسك پديد آمد  سبك معماري تازه،در سدة دوازدهم

ها در قرن شانزدهم كه  دعب. ناميدند» فرانسوي«نزديك پاريس پيدا شد » فرانس ايل دو«تدا در اب

نگريستند، اين سبك را   مي خودنويسان رنسانس به ديدة تحقير در كار پيشينيان معماري
 

2 .Hag ell 
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هاي  دار و طاق هاي تيز  بود كه اين سبك با قوساينعلت نامگذاري جديد . خواندند» گوتيك«

ها  توانست مخلوق گوت  زشت و جاهالنه بود كه تنها ميحدي ر و تزئينات مفصلش، بهدا تويزه

با وجود اين معناي .  بردندبيناي از تمدن روم باستان را از   قومي وحشي كه بخش عمده؛باشد

سبك گوتيك ابتدا در ). 35: 1386كرندال، ( بر جاي مانده و اكنون بار منفي ندارد» گوتيك«اوليه 

جمله پيكرتراشي، نقاشي و   خود را نشان داد و عالوه بر معماري در ديگر هنرها از،معماري

هاي گوتيك در سه سطح متقدم، عالي و  ها و ويژگي لفهؤ م،گفتني است. صنعتگري نيز وارد شد

  :آيد ترتيب زير مي كه بهدارند هايي  د كه در هر دوره ويژگينشو خر آشكار ميأمت

هاي   قوسهايش ويژگيبتدا در معماري خود را نشان داد و  اين سبك ا:گوتيك متقدم

   ؛ها بود كاري پنجره بندي ساختمان و مشبك افزون استخوان دار، نمايش روز تيز

.  سبك گوتيك عالي سدة سيزدهم، خاصه در معماري، متين و خوددار است:گوتيك عالي

. هري بيشتري دست يابند اها به ارتفاع ظ در اين دوره معماران توانستند با تغيير نسبت

اي  تراشي نيز از رهگذر تلفيق آرمانگرايي با جزئيات مشهود در طبيعت به توازي لحظه پيكر

  ؛هاي درخشان است هاي رنگي و تذهيب سدة سيزدهم همچنين قرن شيشه. دست يافت

تيك شروع به كسب خصوصيات  در سدة چهاردهم و پانزدهم، معماري گو:خرأگوتيك مت

كاهش اهميت بلندي ساختمان، وسعت و وحدت فضاي داخلي و . ي كردي و محلبارز مل

چشم  خر بهأهاي جديد در بسياري از بناهاي گوتيك مت شيفتگي به امكانات تزئيني طاقبندي

هاي آزادي هستند كه  ها پيكره اند و بسياري از آن تر شده  ها زنانه در اين دوره چهره. خورد مي

، 63: همان( دنگذار  را به نمايش مي»رخوت گوتيك«بايي مشهور به آميز زي خميدگي اغراق

  ).127و 102

  

  گوتيك تاريخچة داستان. 2
 قصرترين آثار ادبيات گوتيك، يعني   ترين و متقدم  يكي از معروفم1764 در سال 3الپول هوراس و

 و به دهد ميرخ  در قرون وسطي ، را به چاپ رساند ماجراي اين رمان پر رمز و راز4 ترانتو او

يك «  كه در چاپ دوم اين رمان عنوان فرعياين استجالب . زدپردا مي... شبح، قتل و جنايت و

گوتيك رايج و به آثاري مانند  اصطالح رماناز آن پس بود كه . بدان افزوده شد» داستان گوتيك
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روح و شبح و طبيعي،   از نيروهاي ماوراءهايي ها نشان  اطالق شد كه در آناوترانتو قصر

 :گويد  اليس در مورد هوراس والپول و اثرش مي.شود آور ديده مي انگيز و هراس هاي رعب پديده

گمان برخي ) Ellis, 2003: 8(» دهد وي در اين رمان به شكل وحشتناكي افكارش را بروز مي«

نوشته ك  كه چون نخستين آثار گوتيك مانند آثار والپول در قصرهايي با معماري گوتيكنند مي

اما اين نظر بيشتر به حقيقت نزديك است كه آثار . نام گرفته است» گوتيك«شده، اين ژانر ادبي

 در بناهايي با نوع معماري ها هاي آن كه بيشتر داستاناند   اين نام را گرفتهبه اين دليلگوتيك 

. يقي در نظر گرفتتوان براي ادبيات گوتيك تاريخ دق نمي). 9: 1384مارگو، (دهند   رخ ميگوتيك 

ها هستند، به عبارت  ها و ناشناخته هاي گوتيك در عصر رمانتيك تركيب نادري از شناخته داستان

از زماني كه در تاريخ مردم جهان . كار دارند و ها با ابهام و راز و رمز سر ديگر اين روايت

ديد توان  تيك را نيز ميهايي از ادبيات گو پرستي و خرافات وجود داشته، همراه با آن رگه موهوم

)Maxwell and Trumpener, 2008: 47.(  

 در اين فضاها اتفاق 6 و خانم رادكليف5پو، هوفمان هاي نويسندگاني مثل ادگار آلن داستان

  . افتد مي

  

   جغرافيايي و زماني هنر گوتيك ةگستر. 3
در اين . ام يافتهاي نخستين قرن شانزدهم دو  دوران گوتيك از اواسط قرن دوازدهم تا دهه

توان از اسپانيا تا اسكانديناوي و از ايرلند تا  هايي از هنر گوتيك را مي  زماني، نمونهةفاصل

علت حضور هنر گوتيك را در مناطقي مثل جزاير . مقدس رم ديدوري تمرزهاي شرقي امپرا

ي مردمان هاي نظامي، تجاري و مذهب  و قبرس و ساير نقاط خاورميانه بايد در فعاليت7رودز

سبك گوتيك حتي پس از قرن شانزدهم . جو كرد و غرب اروپا در مناطق شرقي مديترانه جست

 براي مثال در انگلستان، سنت گوتيك منبع ؛در كشورهاي بسياري رونق و محبوبيت داشت

 گسترش ةدر نحو. رفت شمار مي الهام هنرمندان نهضت احياي نوگوتيكي قرن نوزدهم به

 اين دو سبك گاه. وجود دارد اروپاي شمالي و جنوبي تفاوت بنيادين معماري گوتيك در

. كردند گرفتند و در عين حال يكديگر را تكميل مي شمالي و جنوبي در تضاد با يكديگر قرار مي

 مرحلة آغازين كه در طي آن فرم ؛كنند رشد هنر گوتيك را معموالً به سه مرحله تقسيم مي
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 مياني كه در طي آن سبك گوتيك كالسيك ة مرحل، شدبار تعريف گوتيك براي نخستين

ديده  متوسط ةهاي اشراف و طبق  سليقهة پاياني كه در آن غلبةپرورانده و گسترده شد و مرحل

  ). 2: 1389براكونز، (شود  مي

  

  رمانتيسم تا گوتيك از پيش. 4
م اصول و قواعد سرسخت نظا سو، تقريبا  از يك،م1790 تا1740هاي  از حدود سال

 استحكام چنداني نداشت و از احترام زيادي برخوردار نبود و در معرض ديگرنئوكالسيك 

اعتراض و تهاجمي كوبنده قرار گرفته بود و از سوي ديگر عصر رمانتيك نيز به معني درست 

رمانتيسم   متلون و توفنده را پيش،خروش و  اين دورة پرجوش. آن هنوز آغاز نشده بود

كالسيك را  طور كه دورة نئو  بر احساسات تكيه دارد و همانمعموالًرمانتيسم  پيش. اند ناميده

.  ناميده شده است»عصر احساس«درستي  رمانتيسم نيز به اند، دورة پيش  ناميده»عصر خرد«

 ولي ، بلكه در هنر باغ آرايي و معماري ظاهر شد،رمانتيسم ابتدا نه در عرصة ادبيات پيش

كم به اين نكته توجه شد كه  بر معماري كالسيك ترجيح داده شد و كمتدريج معماري گوتيك  به

هاي  طوري كه از سال  به؛شكل و متوازن نيست، بلكه پيچيده و ناهمگون است  يك،طبيعت ساده

تأثير توجه دوباره به قرون وسطي و آثاري چون هزار و يك شب و برخي   تحتم1770

اصطالح گوتيك . رمان گوتيك شكل گرفت... ستان وهاي زمانه مانند توجه به مرگ، گور گرايش

سازي اروپايي داللت دارد كه در  در اصل مربوط به معماري است و بر نوعي سبك ساختمان

معماري گوتيك با . تأثير روم  نه تحت،تأثير يونان بود تحت قرون وسطي رايج بود و نه

ة قرون وسطي به انگليس  قرن هجدهم و همزمان با كشف دوبارةهاي خميده در ميان طاق

هاي  اين معماري القاگر راز و خيال است و بيانگر شورش در برابر سنجيدگي. بازگشت

هاي پوشيده از پيچك   ايوان. استهاي قرون وسطي گر وحشي بودن ويرانه كالسيك و تداعي

وار به  حالتي شبح ،روشن رازآميز خوانند و سايه  نور مهتاب در آن آواز ميزيرها در  كه جغد

جعفري جزي، (بينيم  ميها را به نوعي ديگر در رمان گوتيك هم  همين ويژگي. آن داده است

امروزه . رمانتيسم نيست البته ادبيات گوتيك مختص دوران رمانتيسم و پيش). 72-82: 1378

مدرنيسم و گوتيك با يكديگر «. شود ديده ميهايي از گوتيك  نيز در ادبيات و هنر مدرن رگه

 » استشدهاط دارند و اين امر امروزه در تحقيقات بين گوتيك و مدرنيسم بيشتر آشكار ارتب
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)Smith and Wallance,2001: 1 .(تنهايي، : بسياري از عناصر داستاني و هنري گوتيك مثل

  .ديدتوان در ادبيات و هنر مدرن  ها را مي و همچنين سبك... وحشت، هراس و

  

  در ادبيات داستانيهاي اصلي هنر گوتيك  مؤلفه. 5
ها و  هراس پيوسته در داستانهاي  جلوه. يكي از عناصر اصلي ادبيات گوتيك هراس است

هاست و به  زميني يا مقبره  در راهروهاي زيربيشترهراس . هاي وحشت آشكاراست رمان

از كند و تن را  اندازد، ذهن را منفعل مي هاي انسان را از كار مي حدي ترسناك است كه توانايي

اي سرد و   علت آن اغلب برخورد با ميرايي جسماني و تماس با جنازه.دارد حركت باز مي

 محبوبيت ،انداز گوتيك  چشمهايي كه به پديده. اي در حال فروپاشي است ديدن مرده

 ،نهاد زادگان بد ها، اشراف ها، جسدها، اسكلت اشباح، هيوالها، عفريت: ند ازا  عبارتاند بخشيده

 مثل برنيس و ،پو  در آثار ادگار آلنبيشتر( هاي زن در حال غش راهبگان و قهرمان  وراهبان

. شود مي آميخته  ذهن مخاطب با رمز و راز دهشت و حيرت،هاي گوتيك در داستان). ليجيا

رفته در اين  كار هاي غريب به طوري كه مكان  به،ها تأثير بسزايي دارد مكان در اين داستان

ها مشخص نيست و   بيفزايند، زمان در اين داستانها آنتوانند به وحشت و ترس  ها مي داستان

نتيجه ذهن مخاطب فقط متوجه رنگ و  برد و در  از زمان نمينامي ،معموالً نويسنده در اين آثار

ها، دهشت رخدادها و صداهاي گنگ و همهمة  انگيز شخصيت  وهم و ترسناكرخسار 

خالق اين آثار معموالً مخاطب را . ارواح و شياطين است صواتشود كه شبيه ا آميزي مي ابهام

هاي اين آثار براي انجام كار معموالً مجبور  دهد، شخصيت در نوعي دلهره و هراس قرار مي

 ؛ حركت كنندغريبپيچ و  زهاي پريآور و دهل هاي نمناك و دلهره شوند در راهروها، پلكان مي

ها  ها، سوسك ها، رتيل  كه مملو از عقربهايي د، جايي كه ممكن است چيزي سقوط كنهايي مكان

  . هستندآور  هاي چندش و مارمولك

. آلود و ماليخوليايي برخوردارند طور كل از فضايي تخيلي و حتي تب بههاي گوتيك  داستان

: 1375ولك، ( »هاي اين آثار است بخشي از مؤلفه احساس صرف اندوه، فكر مرگ يا آرزوي عشق«

اين آثار هيچ چيز، نه خوب و نه بد، نه شب و نه روز، نه سياهي و نه سفيدي، نه در ). 215

 نامعمول و ها پديده ةهم. شوند خوشبختي و نه بدبختي، به معناي معمولي به تصوير كشيده نمي

د كه نشو  ميهايي پديدهو تبديل به  دنآي مي  معقول در به شكل اما به مدد قلم نويسندههستند،معلق 



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور                                                   ادبيات تطبيقيهاي  پژوهش
 

 

 167

حداقل  ها گاهي عمل و حادثه به در اين داستان. ها ترديدي نيست الطبيعي بودن آن وراءدر ما

. گيرد هاي آشفته و پريشان قرار مي آلود و تحليل روان رسد و قلم در خدمت ايجاد فضايي وهم مي

گونه و  ذهنيت بيماردهندة  ها نشان ها موجوداتي عصبي، رواني و ناهنجارند كه حالت آن شخصيت

 كشتن ديگري هستند يا در انديشة وحشت مرگ ةها يا در انديش آن. ها است آن ةبيگان خود  ازةحيرو

ها  اي از زنده شوند و عده ها پيش از تدفين از تابوت خارج مي بعضي از مرده. خود و اطرافيانشان

وكار  رس سرگوتيك پيش از هر چيز با ت  داستان). 258 :1388نياز،  بي( شوند دليل راهي گور مي بي

ها،  مجهوالتي مثل مرگ، بيگانه. دارد و هر داستان گوتيك خود نوعي روانكاوي ترس بشري است

توانند محمل خوبي براي  هايي هستند كه مي هاي علم، دستمايه طلبي قدرت آينده، جادو و حتي جاه

 اعمال اضطراري هاي زيادي با هم دارند و هر دو با ادبيات گوتيك و فانتزيك شباهت«. ترس باشند

 اگر در گذشته جادوگران و موجودات غريبي ).Cornwell, 1990: 8( »و شيطاني در ارتباط هستند

ندرت جايگزين  هاي علمي به هاي گوتيك بودند و شخصيت مثل دراكوال شخصيت اصلي داستان

چه   هر.شوند هاي علمي ساخته مي هاي گوتيك با شخصيت  داستانبيشتر امروزه ،شدند  ميها آن

ها و موضوعات  ها و مكان هاي گوتيك امروزي با تغييراتي ظاهري در شخصيت هست داستان

كنند تا  ماية كار خود مي هايي پيچيده از ذهن و روان او است، دست همچنان ترس آدمي را كه جنبه

يروني درون هايي كه بيشتر تظاهر ب  ناشناخته؛ها آشنا كنند بار به نوعي خواننده را با ناشناخته هر

   .انجام دهدتواند   ترساندن كمترين كاري است كه يك داستان گوتيك مي. هستندخود او

   :پردازيم هاي اصلي هنر گوتيك در ادبيات داستاني مي مؤلفه اينك به بررسي

  

  زمان . 1-5

 هاي  از آنجا كه تاريكي و سكوت يكي از مؤلفه.ها معموالً شب يا غروب است استاند زمان اين 

 در تاريكي شب و در سكوت اتفاق  اتفاقات ترسناكبيشتر ،انگيز گوتيك است اصلي وحشت

  :خوانيم مي»  آشر سقوط خانه«در آغاز داستان . افتد مي

 تاريك و آرام پاييز آن سال كه ابرهاي سنگين در نزديكي زمين آويخته دلگيرسراسر يك روز 

آور گذشته بودم و سرانجام هنگامي  ي بسيار دلتنگا بودند، تنها و سوار بر اسب از ميان ناحيه

، پو آلن( آشر يافتم  خانهد، خود را در برابر بناي ماليخوليايي دنش هاي شب نزديك مي كه سايه

1389 :211 .(  
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او با به تصوير . ست امحتوا پو بسيار سمبليك و پر هاي ادگار آلن تانساعت در داس ة واژ

 ة زمان و چرخش انسان به دور يك دايرةوقف ي حركت بي در پي خلق معنا،كشيدن ساعت

بينيم دهكده به شكل   ميThe devil in the belfy)(» شيطان در بلفي«در داستان . بسته است

 ثانيه   هر شصتةكنند  كه تداعي عدد استشده شصت هاي ساخته يك دايره است و تعداد خانه

شمار است و    كوچك ساعتةعقرب» Belfy«. است دقيقه يك ساعت  يك دقيقه و هر شصت

 ة عقرب،دوازدهدر ساعت  .شمار  دقيقهةتر يا همان عقرب  بزرگة عقرب)Devil(شيطان 

اين كار يك بار سر ظهر و . گيرد قرار مي» Belfy«تر يا همان    كوچكةشمار روي عقرب دقيقه

گاه عقربه   است كه هراينترين قسمت اين داستان   مهم. افتد يك بار هنگام نيمه شب اتفاق مي

 ، ساعت،دهد گيرد و ساعت دوازده را نشان مي شمار قرار مي شمار روي عقربه ساعت دقيقه

يك ايماژ بسيار هنرمندانه در پي خلق توان گفت كه نويسنده  اينجا مي. زند  بار زنگ ميسيزده

بشكند و از اين هاي شناختي خود را  خواهد محدوديت بوده و آن اين است كه از خواننده مي

 به ،توان پذيرفت كه ساعت  در دنياي خيال و وهم ميزيرا.  خود بيرون بيايدةشد تار تنيده

ها  ترين واقعيت پو هميشه نادر). 223: 1388منيري، ( تواند سيزده ضربه بزند جاي دوازده مي

دهد و به  رار ميترين موقعيت عيني يا رواني ق  كند و قهرمانانش را در غيرمنتظره را انتخاب مي

  : 8دوروفگفتة تزوتان تو

چيز را تا حد نهايت مرزهايش  او همه. ها ها و ترين  اغراقةحد نهايت است، نويسند ة پو نويسند

 يعني ؛ترين توجه دارد  ترين و كوچك او تنها به بزرگ. تر  برد و اگر بتواند از آن هم پيش پيش مي

اي كه اين صفت  رسد و يا نقطه ترين حد خود مي به باالاي كه در آن صنعتي يا كيفيتي  به نقطه

هاي  ترين جنبه  گر متنوع يا كميت ممكن است به ضد خود بدل شود و همين اصل است كه تبيين

  ). 142: 1387تودوروف، ( آثار پو است

 ةبينيم كه همان نماد دو عقرب قلو را مي رابطة دو برادر دو» سقوط خانه آشر«   در داستان

 و ديگري  استجوش بيشتر و ها در حركت و جنب  يكي از آن.شمار هستند شمار و دقيقه تساع

. شب است ها در نيمه شدن عقربه ها در پايان رمان نمايانگر يكي مرگ آن. كند آهسته حركت مي

  : خوانيم در قسمت پاياني اين داستان مي

پوشش سفيدش . آشر ايستاده بودنو مادلن  پوش با راستي پيكر بلند و كفن اما در پشت در به

اي لرزان و  لحظه. هاي تقاليي تلخ را بر خود داشت آلود بود و پيكر الغرش نشانه خون
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آميز آرامي به سنگيني روي پيكر برادرش فرو  بعد با فرياد مويه. خوران بر درگاه ماند سكندري

  ). 229: 1389پو،  آلن(افتاد 

، استمي داستان نيز معموالً شب يا هنگام غروب سازي زمان، زمان تقوي عالوه بر نماد

در . دهند رخ ميهاي تيره و تاريك  هاي گوتيك معموالً در شب  اتفاقات هولناك داستانبيشتر

اما شبي كه من وارد خانه شدم «: خوانيم مي» زوال خاندان آشر«جاي ديگري از داستان 

 :همان(»  تسليم بيماري ويرانگر شدسرانجام) چنانكه برادرش در نهايت پريشاني به من گفت(

  :  همچنين درجاي ديگري آمده است.)218

ظاهراً . همتا بود اي عبوس زيبا، شبي كه از حيث دهشت و زيبايي بي  گونه شبي طوفاني بود،اما به«

كه يك داستان » فرانكشتاين«در داستان بلند ). 225 :همان(» در نزديكي ما گردبادي پديد آمده بود

  : كند گونه توصيف مي زمان زنده شدن هيوال را اين» كابوس زنده« در فصل ، گوتيك استكامالً

بدن ساخته شد و حاال . انجام به پايان رسيد در يك شب طوفاني، در ماه نوامبر، كار من سر

با . ترين مرحلة كار بود اين سخت. خواستم به كالبدي كه در برابر من افتاده بود زندگي بدهم مي

كردم اين جسد بي روح را به زندگي برگردانم، اما هيچ اتفاقي  ي و پشتكار فراوان، سعي ميسرسخت

چيز در آرامش مطلق فرو رفته بود و  شب، همه وقت شب بود ساعت يك بعد از نيمه دير. افتاد نمي

 كشيد، اما هنوز شمع من داشت ته مي. ها خورد به پنجره رسيد كه مي فقط صداي باران به گوش مي

حالت اين  هاي زرد و بي ناگهان در روشنايي كمرنگ اتاق ديدم چشم. دست از كار بر نداشته بودم

توانم بگويم كه وقتي اين اتفاق افتاد چه  چگونه مي. نفسي كشيد و بدنش به لرزه در آمد. كالبد باز شد

  ). 54: 1374شلي، (  احساساتي به من دست داد؟

كند و  رو هستيم كه با مرگ دست و پنجه نرم مي به مري روبا پير» چاه و آونگ « در داستان

بيند و  هايش مي  چشمياو پيوسته رنگ سياه را جلو. كند شنود غش مي هرگاه واژة مرگ را مي

او خود را در يك . همه چيز برايش سياه است. تواند ببيند وقتي هم به هوش است چيزي را نمي

  : گونه آمده است نماد زمان در اين داستان بدين. تاه است دنيا كوةبيند كه دستش از هم زندان مي

 روح او را آشفته و آزرده كرده بودند و ،زمان و مرگ پيوسته او را در خود محصور كرده بودند

حتي . خواستم خودم را در دنياي او قرار دهم اي مي براي لحظه. داشت ها بيدار نگه مي اين مرا ساعت

منيري، ... (شايد حتي براي نيم ساعت. خواستم بدانم او چه حالي دارد براي چند دقيقه هم شده مي

1388 :225 .(  

و ) پيرمرد زنداني( يكي شخصيت اصلي داستان ؛در اين داستان نيز دو شخصيت داريم
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كند و ديگري آهسته و  تندي حركت مي متني كه يكي سرزنده و آزادانه به ديگري راوي برون

  . هستندقربة ساعت  نماد دو ع،كند و اين دو
  

  مكان. 2-5

 كليساهايي با  درها و گاهي ها، گورستان ها، ويرانه ها، قلعه قصردر گوتيك معموالً هاي  داستان 

هاي مخفي،  ها، داالن ها، اتاق ها، سردابه ها، سياهچال گوتيك با آن دخمهكنندة  معماري مفتون

غدها در زير نور مهتاب در آن آواز كه ج  هاي پوشيده از پيچك هاي مارپيچ، ايوان پلكان

دلگير و ، بناهايي تيرهدر طور كلي  كشيده و به فلك به تيز سر هاي نوك خواندند و برج مي

هاي گوتيك  شهرهاي امروزي جاي چندان مناسبي براي وقوع داستان. دهند رخ ميترسناك 

ها  جريان دارد و انسان ها ها و فضاهايي كه زندگي متعارف انساني كمتر در آن مكان. نيستند

ها و عرصة   اين داستانيرويدادهااند، محل  كمتر فرصت زندگي و حتي ديدن آن را پيدا كرده

ها يا  ها و خانه زميني و سردابه هاي زير  مثل تونلهستند؛ ها ها يا موجودات آن عمل شخصيت

هاي  حل گذر آدمطور معمول م هاي علمي كه به  مكانوها  متروكه و حتي آزمايشگاهقصرهاي 

.  هستندنظر مناسب از اين نيزها  كوره هاي خارج از شهر مثل دهات و ده  مكان.ندمعمولي نيست

هاي رو به ويراني،  زميني تاريك صومعه هاي زير سردابه«: ند ازا هاي اصلي گوتيك عبارت مؤلفه

هزنان، قهرمانان زن اندازهاي بكري كه در آن را  كوهستان ناهموار و چشم، و تارههاي تير جنگل

اما مكان اتفاق اين ). 68: 1389باتينگ، ( »برند نهاد به سر مي زادگان بد ديده و پشيمان و اشراف رنج

دژ به . هاي آغازين گوتيك چيرگي غمباري داشتند بودند كه در داستان» دژها«بيشتر ها  داستان

ها  با ديگر ساختمانبودن پنهاني هاي تنگ و  روح و پر از گذرگاه دليل رو به ويراني بودن، بي

  . ها پيوند داشتند كه همگي رو به ويراني بودند ويژه ديرها، كليساها و قبرستان به

هاي گوتيك  ها در مكان  در مورد گذشتة تاريخي دژها و تأثير آن9مارتين مكوئيالن

  : گويد مي

كردند و به  ندگي مي دژ جايي است كه در آن زمينداران فئودالي ز، زمان گذشتة تاريخيدر

ها يا فيگورهاي تاريخي گذاشته شده بود و ردپاها و آثار  دنبال آن جايي براي سكونت چهره

هاي مختلف معماري آن، در اسباب و  ها در آن در شكل آشكاري چون بخش قرون و نسل

ساني خاص هاي خانوادگي و روابط ان هاي اجدادي، بايگاني خانة شمايل افزارها، نگار اثاثيه، جنگ
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و سرانجام . شوند گر مي مرتبط يا مقوالتي مثل اولويت دودماني و انتقال حقوق وراثتي جلوه

هاي هميشگي  ها گوشه گوشة دژ فضاهاي پيرامون آن را از طريق يادمان ها و سنت افسانه

ست كه موجبات ظهور نوعي خاص از  اها بخشند و همين ويژگي رويدادهاي گذشته جان مي

 هاي گوتيك به اوج خود رسيده آورد كه ذاتي دژ بوده و سپس در زمان ا فراهم ميروايتي ر

  ).89: 1388مكوئيالن، (است 

 براي. شود هاي گوتيك مكان كامالً غيرطبيعي و ترسناك توصيف مي  امروزه در داستان

پو  لناز آ» آميونتيالدو ة شبك«در داستان . كنيم نمونه به چند مكان داستان گوتيك اشاره مي

  :مكان چنين توصيف شده است

دور ديوارهايش را  تا تر، دور ترين گوشة دخمه، سرداب ديگري بود، كوچك در دور 

هاي بزرگ پاريس، تا سقف بر هم  هاي جسد انسان پوشانده بود كه به شيوة دخمه بازمانده

ضلع چهارم از . سه ضلع اين دخمة دروني هنوز به اين شكل تزئين شده بود. انباشته بودند

اي از  هم روي زمين پراكنده بودند و در نقطه ها به پايين ريخته بودند و به شكلي در استخوان

ها به اين شكل  در پس ديواري كه با برداشتن استخوان. كف دخمه، تلي پديد آورده بودند

ع پنها و تري يافتم كه حدود يك و نيم زرع درازا، يك زر  دروني ةدخمه يا حوز. نمايان شده بود

  ). 244: 1389پور،  آلن( دو زرع بلندا داشت

  :كند مكان را چنين توصيف مي» زوال خاندان آشر« در داستاناو 

هاي ما در  سردابي كه آنقدر بسته مانده بود كه مشعل(سردابي كه تابوت را در آن نهاديم 

كوچك و ) يمگذاشت مكان را بررسي چنداني كن اش نيمه خاموش شده بود و نمي هواي خفه

اي براي راه دادن نور نداشت و در ژرفايي بسيار، درست زير آن  خمور بود و هيچ روزنه

  ).223 :همان( بخش از بنا جاي داشت كه اتاق خواب من بود

هاي  هاي تاريك يا جزيره نيز مكان داستان اغلب قبرستان» فرانكشتاين« در داستان 

  : وحشتناك و خالي از انسان است

 اصالً. كشيدم بيرون ها مي ها را از توي قبر ها و جسد مرده رفتم به قبرستان يها م شب

وقت يك ذره هم به  كردند هيچ هايي كه مردم از ارواح و شياطين تعريف مي داستان. ترسيدم نمي

يك . ها قائل نبودم كردم و هيچ حرمتي براي مرده پاره مي ها را تكه جسد. انداخت وحشتم نمي

جا در خاموشي مطلق فرو   همه.ها را پيدا كردم هاي آن ستان شدم و سنگ قبرشب وارد قبر

تكان  رسيد كه توي باد تكان ها به گوش مي رفته بود و فقط صداي ماليم برگ درخت

ها در  مثل اينكه ارواح مرده. شد و گرفته و غمگين بود هوا داشت تاريك مي. خوردند مي
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(  كردم خوبي احساس مي ها را به هاي آن ما سنگيني سايهديدم، ا چيزي نمي. آمد بودند و رفت

  ). 193-48: 1374شلي، 

  : همچنين در جاي ديگري از اين داستان آمده است

. هاي كوچك بود ها و صخره ساحل پوشيده از جزيره. كردند ام مي هاي جزيره هم عصبي منظره

زمين خشك و باير بود و . دكوبيدن هاي ساحل مي كنان خودشان را به صخره امواج دريا غرش

درست مثل . غريد آسا روز و شب مي اينجا اقيانوس غول. جان بودند گاوها گرسنه و نيمه

  ). 154 :همان( داد ها خبر مي روحي كه از سرزمين مرده

  : كند مكان دفن جنازه را چنين توصيف مي»  سياهةگرب«پو در داستان ادگار آلن

 مناسب بود ديوارهايش سست بود و به تازگي اندوده شده سرداب براي چنين منظوري كامالً

روز كه براي كاري به سرداب  يك. روكش ديوارها به دليل نمناكي محل، سفت نشده بود. بود

 رفتم، همسرم همراهم بود زيستيم مي  اثر تهيدستي به ناچار در آن ميبراي قديمي كه  خانه

  ). 191 :همان(

هاي گوتيك نيز در افزايش ترس و هراس آنان   مكان داستانشده هاي ارائه اساس نمونه بر

  . تأثير داشته است

  

  گيرنده انگيز و اوج هاي وحشت سازي فضا .6
فضاي ذهني و حال و هواي كلي و روح حاكم بر داستان است، با چيزي كه حاصل كار » جو«

 اثر را درك و شود او حال و هواي شود و موجب مي ايجاد مينويسنده است و در خواننده 

را » زوال خاندان آشر«در اينجا بخش كوتاهي از داستان). 67، 1388نياز،  بي(حس كند

  :آوريم تا فضا و جو حاكم بر داستان مشخص شود مي

هايي با بافتي خاص  توانست لباس قابل تحمل بود، فقط ميها برايش  ترين خوراكي  مزه تنها بي

كرد و تنها  ترين نور هم چشمانش را شكنجه مي   ضعيفداد ها آزارش مي بوي همة گل. بپوشد

  ). 216: 1389پو،  آلن( كرد هي بود كه حس وحشت در او القا نميزصداي خاص از سازهاي 

خوبي توانسته است فضا و جو مورد نظرش را پديد آورد و  در همين چند جمله نويسنده به

حالت  » سياهةگرب«همچنين دراو . كند نسبت به شخصيت داستان ايجاد ناپسندآور و  حسي چندش

   :كند جنون خود را چنين توصيف مي

 ،گشتم هايم در پيرامون شهر به خانه باز مي گاه هاي ميعاد مست از يكي از ميخانه يك شب كه بسيار
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او را گرفتم و جانور ترسيده از خشونت من دستم را با . كند خيال كردم كه گربه از من دوري مي

تك تارهاي وجودم را  ناگهان خشمي شيطاني آبياري شده با الكل تك.  زخم كرددندانش اندكي

م، بازش كردم، حيوان بيچاره را از گلو گرفتم و دتراشي بيرون آور ام قلم لرزاند از جيب جليقه مي

بازم،  م رنگ ميردآو هنگامي كه اين جنايت را روي كاغذ مي. هايش را از كاسه درآورم يكي از چشم

  ). 181 :همان( لرزم  م، ميسوز مي

حاضر در جشن چنين   از حضور روحي در ميان مهمانان» مرگ گلگون« در داستان پو آلن

  :دهد خبر مي

تدريج به  تمايل موجب گرديد و به گوشي، ناشي از تعجب و عدم حضور او ابتدا با يك كالم در

او .  اندامي الغر داشتاين غريبه قدي بلند و. فريادهاي ناشي از ترس و حيرت مبدل گشت

سرتا پايش را پوشانده و شبيه به كفن بود به تن داشت و ماسكي كه به چهره كه لباس بلندي 

، پو آلن( داد آورده است نشان مي اي كه با كفن سر از خاك بيرون  زده بود او را همانند مرده

1374 :62 .(  

  :شود توصيف ميگونه  صحنة زنده شدن هيوال اين» فرانكشتاين«در داستان 

نور زرد ماه از . عرق سردي نشسته بود روي پيشانيم و همه جاي بدنم به لرزه افتاده بود

تابيد و همان وقت ديدم هيوالي مهيبي كه  هاي پشت پنجره به داخل اتاقم مي الي كركره به ال

با دست اي را كه به دور تختم آويخته بود  پرده. خودم ساخته بودم جلوي چشمم ايستاده است

هيچ . هاي او باشد صاف به من زل زده بود نگه داشته بود و با آن چيزي كه قرار بود چشم

حتي . توانست به آن قيافة وحشتناك نگاه كند و حال بدي به او دست ندهد بني بشري نمي

  ). 57: 1374شلي، ( ترين جسدي كه به زندگي برگشته باشد، به اين زشتي نبود پير

شدة يك جنازه چنين  هاي مثله ام فري انگشت  اثر الكساندر »قتل«ن كوتاه همچنين در داستا

 .رنگ در كمد لباس بود، آن را برداشت، سنگين و نرم بود اي اي قهوه بسته«: شود ميتوصيف 

شده يا گنديده وجود داشت يك طرف آن مرطوب بود با كاغذي نرم و  توي بسته چيزي خراب

كرد، متوجه شد كه تمام وزن آن  و اين طرف و آن طرف ميخنك بسته را كه سبك و سنگين 

ناگهان . مربوط به قسمت نمناك است و چيزي نمانده است كه محتواي آن به بيرون بريزد

هاي كامالً  انگشت!  انگشت؛زده بود چشمش به نوك انگشتاني خورد كه از درون بسته بيرون

دهد كه ترس و  اين چند مثال نشان مي). 46: 1384مارگو، ( زد باريك يك انسان كه به زردي مي

و ) فضاسازي و توصيف( ترس بيروني. ناپذير گوتيك است هاي اصلي و جدايي وحشت از مولفة

. هاي گوتيك شده است آلود بودن داستان باعث وهم) هراس، تشويش و دلهره( ترس دروني
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اي مهم و هميشگي اين ه اين دو حالت، از ويژگي. ترس و وحشت از عناصر اصلي گوتيك است«

  ).Botting, 1996: 10(» يابد ژانر است كه در دو مقولة ترس دروني و بيروني نمود مي

  

  هاي شخصيتي آثار گوتيك ويژگي. 7
هاي ويران و خاموش و مناظر   از سرزمين؛است وار هاي گوتيك، جهاني كابوس جهان داستان

و هاي تيره  اينجا و آنجا ساختمان. ها زندگي و آب هر دو راكدند  كه در آنشده فراموش

 مثالً صومعة ؛كنند آوري حكايت مي خورد كه از وقايع مرموز و وحشت باري به چشم مي ماتم

ترين مناطق  ترين و متروك  نخورده برد، از دست در آن پناه مي »ليژيا« غمباري كه قهرمان داستان

كنند، افراد تنهايي هستند  يي زندگي ميهاي چنين آثاري كه در چنين فضاها البته شخصيت«. است

). 23، 1373اسلينو، (» .كه صفات ارثي فاسدي دارند و معتاد به الكل يا مواد مخدر هستند

هاي گوتيك محكوم به باختن عقل و زندگي هستند و در اوضاع و احوالي  هاي داستان شخصيت

 معموالً افراد چنين آثاري از .شوند ميرند يا كشته مي انگيز در برابر چشمان ما يا مي وحشت

پايگاه اجتماعي و خانوادگي برخوردار نيستند و در ميان دوستان و همساالن خويش اعتباري 

  : توجه كنيدپو از ادگار آلن» ويليام ويلسون« نمونه به آغاز داستان براي ؛ندارند

را كه در سراسر دنيا از اينكه نام واقعي خود . نامم در اين داستان خودم را ويليام ويلسون مي

به . كنند به شما بگويم شرم دارم معروف است و همه از آن متنفرند و با تحقير از آن ياد مي

ام چندي است كه از دوستي و احترام همكارانم برخوردار نيستم و ديگر  خاطر زندگي شريرانه

  ). 9: 1379پو،  آلن(ها را ندارم  اميدها و انتظارهاي متعارف انسان

  :پردازد گونه به توصيف شخصيت داستان مي اين» زوال خاندان آشر« در داستان پو آلن

گريخته و مبهم او، به ويژگي ديگر وضع رواني او پي  و هاي جسته الي اشاره به گاه از ال به گاه

ها  اي كه در آن سكونت داشت و سال او گرفتار حاالت خرافي خاصي بود كه به خانه. بردم مي

لند فراوان اذعان كرد كه بيشتر  البته او با لند. شد ن پا بيرون ننهاده بود مربوط ميبود كه از آ

تر و   اي طبيعي توانست ناشي از سرچشمه اندوه غريبي كه بدين طريق او را فرا گرفته بود مي

هاي دراز تنها   كه طي سالگراميشحاد و مزمن خواهر   يعني بيماري؛ تر باشد  بسيار ملموس

   ).217: 1389پو،  آلن ( بودهمنشينش

گونه به معرفي خود  اين» نوشته پيدا شده در يك بطري دست«همچنين در ابتداي داستان 

  : پردازد مي
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ها مرا از اولي   رفتار ناشايست و گذشت سال.ام چيزي ندارم كه بگويم از كشورم و از خانواده«

 نقص تخيل را چون ؛اند ودن نبوغم نكوهيدهروح ب  مرا غالباً به سبب بي.طرد كرده و از دومي بيزار

  .)1 :همان( اند و شكاكيت آرايم مرا همواره بدنام ساخته است جنايتي به من نسبت داده

 افرادي منزوي، نااميد، محكوم به شكست و سرخورده بيشترهاي آثار گوتيك   شخصيت

ها در منجالبي از  گيرد و آن وش ميها را در آغ پي آن در مرگ پي. اميدند هستند كه از دنيا بريده و نا

هاي گوتيك هرگز قدمي براي شادي  داستان: توان گفت طور خالصه مي به. گناه و بدبختي گرفتارند

هاي تلخ و  هاي مثبت زندگي را نشان دهند، جلوه دارند و به جاي اينكه بخواهند جنبه نمي خواننده بر

د و هاي تلخ را نيز ببين بشان واقعيتمخاطخواهند   ميزيراكشند،  زشت آن را به تصوير مي

 آثار گوتيك نويسندگان. پرهيزند مي مخاطب خود را دلخوش كنند حقيقت از اينكه دائماً در

  . هاي واقعي زندگي در فراسوي زشتي آن است خواهند به مخاطب گوشزد كنند كه زيبايي مي

  

  نگري و توصيف جزئي. 8
 ولي بايد اين ابزار را ، از شگردهاي نويسندگي است،پردازي استفاده از جزئيات در صحنه

در همين . شود ميثر از آن باعث ضعف اثر ؤم  زيرا استفادة غير،كار بست مؤثر بهطور  به

  : گويد  مي10بيشابد زمينه لئونار

ثر و مصنوعي از جزئيات در توصيف استفاده كنيم بين شخصيت و مكان ؤم اگر به نحو غير

اگر جزئيات را جداي از . حالي كه جزئيات بايد با اعمال شخصيت يكي شود در ،افتد جدايي مي

 يا شود مي و حركت آن كند كند  ايجاد مي يا در كار داستان اخالل،شخصيت روي كاغذ بياوريم

   .)77: 1383بيشاب، ( كند ز ديگري مشغول ميي بلكه به چ،ذهن ما را نه به شخصيت

نياز،  بي(» افتد  از داستان است كه كنش يا گفتاري در آن اتفاق نميآن بخش«: اند در تعريف توصيف گفته

پردازي كه حركتي رو به جلو دارد، توصيف، حالت ايستاي داستان است و  عكس صحنه بر). 115: 1388

بيند شامل ظاهر  آنچه نويسنده در توصيف مي. بيند گويد كه چه مي  نويسنده به خواننده مي،در توصيف

  . شود  مكان و اشياء مي،ها، احساساتشان وصيات اخالقي و فكري آنها، خص شخصيت

توصيف . گيرد صورت مي) اكسپرسيونيستي( معموالً توصيف به دو شكل عيني و ذهني

در اين نوع توصيف، شخصيت يا . نگري و حاالت روحي نويسنده است عيني، فارغ از جهان

آنكه توصيف اكسپرسيونيستي توصيفي حال ، شود واسطه به ذهن خواننده منتقل مي فضا بي

 
10
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هاي گوتيك شاهد هر  در داستان). 116: همان(است متكي بر ذهنيت و شرايط روحي نويسنده 

هاي گوتيك ريشه در ذهنيات و روحيات  معموالً داستانكه از آنجا . دو نوع توصيف هستيم

 ،وصيف عيني استتر از ت  رنگ نويسندگان دارند، توصيف اكسپرسيونيستي در اين آثار پر

ادگار . هاي دروني نويسنده است اين آثار ناشي از حاالت روحي و ويژگي زيرا هراس نهفته در

  :گويد  مي، از سرآمدان مكتب گوتيك،پو آلن

 بلكه روح ،)فلسفة آلمان( منشأ اين هراس آلمان نيست. سوژة اغلب آثار من هراس است «

  ). 121: 1385شرافتي، (».من است

 در .هاي گوتيك هم شاهد توصيف عيني هستيم و هم توصيف اكسپرسيونيستي ندر داستا

در صحنة زير از . دهد  نويسنده كيفيت اشياء و اشخاص را به مخاطب نشان مي،توصيف عيني

  :  شاهد يك توصيف عيني هستيم،پو از ادگار آلن» گوردن پيم سرگذشت آرتور«رمان 

ها از حدقه بيرون  چشم. وانست وجود داشته باشدت تر از آن نمي  اي ترسناك هيچ منظره«

طور كامل بيرون  ها به نتيجه دندان ها به تمامي خورده شده بود، در كشيده شده و دهان و لب

  ).140: 1374پو،  آلن( »افتاده بود

 ، را به ما نشان داده است و با استفاده از جزئياتآنخوبي كيفيت   در اين تصوير نويسنده به

شوند و بر  ها و نمادها وارد داستان مي  اما هنگامي كه رنگ، استكردهني ترسيم فضايي عي

  . شود گذارند، توصيف اكسپرسيونيستي ايجاد مي روحيه و ذهن نويسنده تأثير مي

  : توجه كنيدپو آلناز ادگار » نقاب مرگ سرخ«براي نمونه به توصيف زير از داستان 

هاي اين اتاق قرمز و شبيه رنگ خون  هايش رنگارنگ و شيشه نجره اما اتاق هفتم كامالً سياه بود و پ

به كه هاي قرمز آن  نور آتش از ميان شيشه... ها وجود نداشت هيچ چراغ و روشنايي در اين اتاق. بود

  ).61: همان(  به اتاق وضع مخوف و وحشتناكي داده بود،تابيد داخل مي

شمار  بههاي گوتيك  هاي بارز داستان ويژگي استفاده از جزئيات و حركت آهسته به جلو از 

 او را ،گام با توصيفات و حركات به جلو به گيرد و گام نويسندة اين آثار دست مخاطب را مي. روند مي

هاي متروك  زميني، قلعه هاي زير  دنيايي كه معموالً مكان آن سرداب؛برد با خود به دنياي ترسناكي مي

شوند،  چيني براي جنايت و قتل آغاز مي ها معموالً از مقدمه استاناين د. هاي بزرگ است و سياهچال

 و شود مي جايي كه تپش قلب زياد ؛رسند كم به نقطة بحران و طي چند دقيقة كوتاه به نقطة اوج مي كم

ها كوتاه  نقطة اوج در اين داستان. يابد نويسنده به هدف خود كه همان قتل يا جنايت است دست مي
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 ويابد   قهرمان داستان به نوعي آرامش كاذب دست ميسپس. كشد قه بيشتر طول نمياست و چند دقي

چه به نقطة  اگر. دهد  او را آزار مي، يا روح مقتولشود ميدهنده   درگير افكار آزارمدام يابعد از آن 

  و دوباره با يك حركت ناخواسته به اوجشود ميمال   اما بعد ماهيت وي بر،رسد فرود داستاني مي

ر بگوري از ق به شود يا زنده اي كشف مي رسد و اين هنگامي است كه جنازه قراري و اضطراب مي بي

   :كنيمترسيم به صورت زير توانيم نمودار حركت داستان گوتيك را  بنابراين مي. آيد بيرون مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مسير روند داستان گوتيك 1شكل

  

پو طبق نمودار  از ادگار آلن»  سياهةگرب«و» دوبشكة آمونتيال« ،»قلب افشاگر«هاي  داستان

اساس اين  براي نمونه در اينجا به تجزية اين سه داستان بر. هستندگوتيك قابل تجزيه و تحليل 

  : پردازيم نمودار مي

  

  

  
 

  اوجةنقط)ج

 قراري كشف جنايت و بي) ح

 بحران) ب

 چيني مقدمه) الف

 پايان داستان  فرود كاذب) د



  ...گوتيك در ادبيات                 و همكار                                                 محمدرضا نصراصفهاني 
 

 178

   1هاي گوتيك بر اساس شكل  تجزية داستان1جدول 
  

 كشف جنايت) ه )كاذب( فرود) د نقطة اوج) ج بحران )ب چيني مقدمه) الف نام داستان
پايان  )و

 داستان

 قلب افشاگر

راوي از چشم 

پيرمرد هراس دارد 

صدد كشتن  و در

 .وي است

شب هشتم هنگام 

 بيش ،گشودن در

از اندازه احتياط 

كردم ناگهان 

پيرمرد از بستر 

 :پريد و فرياد زد

 كي اينجاست؟

پوش فانوس  در

را گشودم و به 

درون اتاق 

او يك بار . جهيدم

يغ كشيد و ج

اي نپاييد كه  لحظه

او را بر زمين 

 .انداختم

بعد از اينكه كار 

تا اينجا پيش رفته 

بود، به شادماني 

چه . لبخند زدم

چيز بود كه 

 بترساندم؟

فرياد زدم، 

نابكارها ديگر 

. تظاهر نكنيد

! تخته را بكنيد

تپش قلب او 

 .اينجاست

كشف جنازه و 

 .پايان داستان

  سياهةگرب

عالقة از كودكي 

زيادي به جانوران 

داشتم و پدر و 

هاي  مادرم گونه

مختلف آن را در 

 .گذاشتند اختيارم مي

طبع و شخصيت 

تأثير الكل  من تحت

. رو به تباهي رفت

يك شب كه بسيار 

مست بودم ناگهان 

خشمي شيطاني 

 .مرا در بر گرفت

ام  از جيب جليقه

تراشي بيرون  قلم

حيوان . آوردم

بيچاره را از گلو 

رفتم و يكي از گ

هايش را از  چشم

 .كاسه درآوردم

اي  با تبر ضربه

به مغز همسرم 

زدم و او را 

 .كشتم

پس از آن جنازه 

را در سرداب 

مخفي كردم و 

وقتي كار به پايان 

رسيد خشنود 

 .بودم

وقتي پليس 

نتوانست جنازه 

را پيدا كند من 

براي اثبات 

پيروزي خود 

محكم با چوب 

دستي به 

ديواري كه 

ازه در آن جن

. بود كوبيدم

ناگهان ديوار 

فروريخت و 

 .جنازه پيدا شد

صداي 

آگاهاننده 

جنازه مرا به 

دست جالد 

 .سپرد

كة بش

 آمونتيالدو

هزار و يك زخمي را 

كه فورچوناتو به من 

. زده بود تاب آوردم

اما آن هنگام كه 

 در پيش زخم زبان

سوگند انتقام گرفت ،

 .خوردم

شكار خود را با 

ه سرداب زيركي ب

برد و  مي

لحظه به  به لحظه

جنايت بزرگ 

 .شود نزديك مي

اي بعد به  لحظه

انتهاي دخمه 

 وقتي .رسيد

هاي ديوار  سنگ

راهش را سد 

 او را با ،كرد

سنگ خارا زنجير 

كردم و در 

دخمه را   ورودي

با سنگ و مالط 

 .مسدود كردم

بعد از آن 

اي كوتاه  لحظه

درنگ كردم و 

اما لختي . لرزيدم

ديشيدن آرامم ان

 .ساخت

- 

پنجاه سال 

است كه هيچ 

جا  انساني بدان

دست نزده 

 است باشد كه

 آرامش در

 .بياسايد



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور                                                   ادبيات تطبيقيهاي  پژوهش
 

 

 179

  خاص ادبيات گوتيك  نگري در توصيف، ويژگي جزئي. 9
 اثر جنگ و صلح اثر گوستاوفلوبر يا مادام بووآري مثلگوتيك  گراي غير هاي واقع در داستان

هاي گوتيك استفاده از  ولي در داستان؛ س واقعيت استتولستوي هدف از توصيف ايجاد ح

 ؛ا سكونييابد، نه در سطح  زيرا تمثيل در ژرفا گسترش مي، شود جزئيات تبديل به تمثيل مي

 داستان گوتيك ةنويسند. پو يك داستان تمثيلي است از ادگار آلن» ويليام ويلسون«مثالً داستان 

پو  ادگار آلن» برنيس«در داستان . زند ثيل دست ميبا استفاده از توصيف جزئيات به خلق تم

ها آنجا بودند، هم آنجا و هم  دندان«: هاي برنيس پرداخته است گونه به توصيف دندان اين

نهايت سفيد، با لباني رنگ  شد لمسشان كرد، دراز و باريك و بي  مي،شد ديدشان جا مي همه

طرز وحشتناكي كشيده بودند، درست مثل  بهها  لب. شد معوج مي و ها كج پريده كه دور دندان

  ). 155 :1387تودوروف، (» .ها وقت آن

  :  هم ماجرا به همين ترتيب است»قلب افشاگر«در مورد چشم پيرمرد در داستان 

اي  هايش شبيه چشم كركس بود، چشمي به رنگ آبي روشن كه رويش پرده يكي از چشم

اي  اي بود كه پرده ة چشم به رنگ آبي مردههم. چشم را خيلي واضح ديدم. كشيده شده بود

  ). 155 :همان( كرد هايم را منجمد مي كريه آن را پوشانده و مغز استخوان

  : آمده است» زوال خاندان آشر«  آشر در داستانخانةهمچنين در توصيف 

. چيز آن برده بود ها، رنگ از همه مشخصة اصلي آن، ظاهراً قدرت بسيارش بود، گذشت سال

 بام ةتنيده در تارهاي ظريف، از لب هاي كوچك تمامي نماي بيروني را بر گرفته بود و قارچ

ها نريخته بود  كاري هيچ بخشي از سنگ. العاده نبود  با اين همه اثري از ويراني فوق.آويخته بود

  ). 213: 1389پو،  آلن(

اي اصلي داستان ه  يكي از مؤلفه،، استفاده از جزئيات در توصيفبينيم ميگونه كه  همان

  .آلود اين ژانر دارد گوتيك است كه نقش مهمي در ايجاد هراس و فضاي وهم

  

  گوتيك ايراني و عناصر آن. 10
هاي كوتاه ادگار   و داستانفرانكشتين  ودراكوال معروفي همچون هاي رمان داستان گوتيك با 

اند كه  آميخته كهنة قديمي درها و فضاهاي  ها چنان با مكان اين داستان. شود شناخته مي پو آلن

عنوان داستان گوتيك شناخته شده و از  ها با مكان و فضاي امروزي كمتر به هاي امروزي آن نمونه
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نويسي  نويسي ايران هم كه به نسبت داستان داستان. ها توجه شده است اين منظر هم كمتر به آن

مروزي دارد، بسيار كم به سراغ اين نشيني ا  ريشه در شهر و شهرجهان عمر كمتري دارد و كامالً

 در بيشتر ، چيزي بيش از اين است كه نويسندگانترديد بيتوجهي  داليل اين بي. نوع رفته است

اند كه دستكم از بعد از  هايي پرورش يافته اند و در فرهنگ هاي امروزي ساكن بوده شهرها و خانه

شود براي   داليل بسياري كه ميز ميانا. شدن داشته است شدت ميل به تجدد و نو مشروطيت، به

  به داستان گوتيك پيدا كرد، درك ناكافي و چه بسا نادرست از آننويسان ايراني  داستانتوجهي كم

  ). 99: 1385سناپور، ( كننده دارد  احتماالً اهميتي تعييناست كه

ضاي  در وهلة اول، ايجاد فشود ميآنچه در داستان گوتيك باعث ايجاد وحشت و هراس 

هاي گوتيك غربي وجود يك موجود گوتيكي باعث   معموالً در داستان.ترسناك و گوتيك است

 از ادگار شبكة آمونتيالدو   مثالً در داستانشود؛ ميايجاد اعمال ترسناك نظير قتل و نابودي 

 گروه محكومين از در  وآشام خون ، از هوراس والپولقصر اوترانتو ،رواني انسان ،پو آلن

هاي گوتيك ايراني آنچه باعث ايجاد وحشت  در داستان. ...  وگر عجيب شكنجه ماشين ،كافكا

 مثالً. ، بيشتر فضاسازي داستاني و توصيفات نويسنده از وقايع داستان استشود ميو ترس 

دهد   از هوشنگ گلشيري، ماجراي مترسكي را در كنار قبرستان شرح ميمعصوم اول داستان

اند، ولي همين مترسك چنان وحشتي در ميان  ر ايجاد آن نقش داشتهكه خود اهالي روستا د

 اثر صادق بوف كوردر داستان . اند مانده ها ايجاد كرده است كه از انجام اعمال روزانه باز آن

 شوند؛ مي كه باعث وحشت خوانندگان هستندها چنان ترسناك و مبهم  هدايت نيز فضاسازي

 زمان، مكان، زبان و .برد تا دفن كند مين عجيبي مياي را به سرز راوي داستان جنازه

در اينجا به بررسي . پردازي هنرمندانه به اين داستان فضايي ترسناك بخشيده است صحنه

  . پردازيم هاي گوتيك ايراني مي چند عنصر از داستان

  

  مكان. 1-10

 البته تمام ؛افتد نميها يا قصرهاي تاريك اتفاق  خالف گوتيك غربي در سردابه  گوتيك ايراني بر

ها  هاي خلوت و به دور از سكونت انسان هاي گوتيك اعم از شرقي و غربي در مكان داستان

هاي گوتيك غربي معموالً در  هاي گوتيك ايراني نيز مانند داستان داستان. افتد اتفاق مي

 معصوم اول  ن مثالً داستاافتند؛ ميهاي خلوت و به دور از زندگي پر هياهوي شهر اتفاق  مكان
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 از هوشنگ گلشيري كه يك داستان گوتيك ايراني است در قبرستان كه مكاني خلوت و

  : افتد ترسناك است اتفاق مي

 شود، عمداً آمده طرف ده، از همان راهي كه از كنار قبرستان رد مي وقتي كه داشته مي«

» برو كشيدهچشم و ا) مترسك( بوده يا نه، گردن خودش، با يك تكه زغال براي حسني

) صحرا(گلشيري در جايي ديگر نيز مكان وقوع داستان را جايي خلوت ). 80: 1364گلشيري، (

  :  استبيان كردهو به دور از هياهوي زندگي انسان 

ها  ها را به صف كردم، يك توپ هم دادم دست مبصرشان كه آن دوم يا سوم مهر بود كه بچه

ها بزنم،  د هم خودم راه افتادم كه سري به بچهرا ببرد صحرا آن طرف قنات، نيم ساعت بع

 دانستم كه حسني مي، رفتم كه يك دفعه چشمم افتاد به حسني هوا داشتم از تو راه جاده مي بي

  ). 85 :همان( ممكن نيست راه برود )مترسك(

غالمحسين ساعدي يكي ديگر از نويسندگان ايراني است كه ترس و وحشت در اكثر 

 دچار بيماري رواني، هراس و شهاي هاي داستان  شخصيتبيشتر. شود مي ديده شهاي داستان

ويژه در زمينة زندگاني شهري با  هاي پوشيده و ناگهاني به ترس و هراس« .هستندوسواس 

- « دو اثر به نامويژه در گونة قهرمانان ساعدي به هاي بيمار هاي دروني و هراس وسوسه

دستغيب، ( ».اي مشهور دارد  تركيب شده و جلوه»زترس و لر« و »نام و نشان هاي بي واهمه

1354 :21.(  

 اسحاق يكي از مثالً؛ هاي جنوب كشور است ها و دهكده هاي وي اغلب روستا  مكان داستان

 ،افتاده اي عجيب است كه در مكاني دور  پيرمردي با قيافهترس و لرزهاي داستان  شخصيت

 با كسي حشر و نشر ندارد و او معموالً. كند ياي متروك و فضايي رمزآلود زندگي م در قلعه

  : مكان زندگي وي چنين توصيف شده استترس و لرزدر داستان . كند اي زندگي مي در خرابه

از . هاي باد كرده و خرابه داشت اي كه خرابه بود و سنگ رفتند و رفتند و رسيدند كنار قلعه

قلعه را دور زدند و رسيدند به . شد اي شنيده مي توي قلعه صداي زنجير و صداي گرية بچه

جلگة صاف كنار دريا كه خانة اسحاق آنجا بود و اطراف خانه را گوش تا گوش كپر بسته 

از باقيماندة يك پردة كرباسي  شان با شندرهايي هاي كهنه و پاره پوره كه مدخل  كپر؛بودند

سر تا پاشان از شكاف ها يك يا چند نفر نشسته بودند و  پوشيده بود و داخل بعضي از كپر

  ).76: 1353ساعدي،( ها پيدا بود حصير

 راوي اين گونه به توصيف محل زندگي خود ، نيز همان ابتداي داستانبوف كور در
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  : پردازد مي

 دور از آشوب و جنجال زندگي ،ام بيرون شهر، در يك محل ساكت و آرام از حسن اتفاق خانه

 ،فقط از آن طرف خندق. و و دورش خرابه است مجزا مردم واقع شده، اطراف آن كامالً

   .)11: 1346هدايت، ( ...شود شهر شروع مي خورده پيدا است و سري هاي گلي تو خانه

  : همچنين در جاي ديگري از اين داستان آمده است

: مانندي پيدا بود كه نه در خواب و نه در بيداري ديده بودم انداز عجيب و بي اطراف من چشم

زده از دو جانب جاده  خورده، نفرين سري هاي عجيب و غريب و تو  درخت،بريده يدههاي بر كوه

هاي خاكستري رنگ به اشكال سه گوشه، مكعب و منشور با  الي آن خانه  هپيدا كه از الب

  ). 26 :همان( شد هاي كوتاه و تاريك بدون شيشه ديده مي پنجره

  و)رسد هي به قدمت اساطير هم ميكه گا(هاي گوتيك هميشه با كهنگي  ماجراي داستان

پيچيدگي و . آميخته است هم در) كه جنبة مهمي از ناشناختگي است(ناپذيري  پيچيدگي و نفوذ

 باعث ايجاد ناشناختگي و بوف كور و معصوم اولهاي  ابهام نهفته در مكان داستان

  .افزايد  اين آثار ميي و ترسناكابهام و بر شود ميسرگشتگي مخاطب 

  

  زمان  .2-10

زمان و مكان از عناصر مهم . هاي گوتيك ايراني نيز معموالً شب است داستانرخدادهاي زمان 

معصوم در داستان . دنافزاي ها مي  و بر ميزان وحشت آنروند شمار مي بههاي گوتيك  داستان

  :  شب يا ساعات خلوت غروب انتخاب كرده استبيشتر نيز گلشيري زمان وقايع را اول

ه بوده، دعلف چي شده، ها رد مي از آن طرف) يصغر ننه(صر چو افتاد كه زن حسابي دوشنبه ع

 علف روي سرش بوده كه چشمش افتاده به حسني، تاريك بوده يا نه؟ نگفتند، اما حاال خود ةبقچ

  ). 80: 1364گلشيري، ( رسيد صدا هم به آبادي نمي .يم، هوا يك كم تاريك بوده، زنك هم تنهايما

 توي ؛آمده، چند تا مسافر داشته پريروز كه از شهر مي) عبداهللا(«: گويد يگر ميدر جايي د

اندازند، تازه  ها عبداهللا را سر قوز مي بنده يا آن ماشين با مسافرها، با يكي دو تايشان، شرط مي

  ). 86همان ( »...شب

  : در جاي ديگري از همين داستان آمده است

شود گفت از اين و آن  اين را ديگر نمي) اي به برادرش هراوي در نام(حاال تو از خودم بشنو

مرد گوش بده : شب بود، تازه چشمم گرم شده بود كه مادر اصغر بيدارم كرد و گفت. شنيدم
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نه، . طور بيدار ماندم آن وقت بود كه شنيدم اما همين... گفتم چي را؟ گفت تو گوش بده! گوش بده

مثل . نه كه كسي قدم بزند، اصالً. درست صداي پا بود. ودم خياالتي نشده باصالً. كردم خيال نمي

  ).83 - 82 :همان( ...اي بود كه به زمين بزنند پا، مثل صداي كنده پريد روي يك اينكه مي

هايي  به صحنه.  نيز زمان اتفاقات شب يا غروب است ديگرگوتيك ايراني هاي   در داستان

  : توجه كنيد صادق هدايتبوف كوراز 

حال ه در قبرستان كنار جاده روي سنگ قبري نشستم، سرم را ميان دو دستم گرفتم و ب رفتم 

 ؛اي مرا به خودم آورد، رويم را برگرداندم خودم حيران بودم، ناگهان صداي خنده خشك زننده

ديدم هيكلي كه سر و رويش را با شال گردن پيچيده بود پهلويم نشسته بود و چيزي در 

خواستي شهر بري، راهو گم كردي   تو ميحتماً: ا به من كرد و گفتدستمال بسته، رويش ر

هدايت، ( ...نترس كنم، اما گي اين وقت شب من تو قبرستون چكار مي هان؟ البد با خودت مي

1346 :30.(  

هنگامي كه آدمي ؛  ورود به دنياي ناشناخته است معموالًشود ميآنچه باعث ايجاد وحشت 

گذارد بر ميزان ترس وي افزوده  رد و به دنياي ناشناخته پا ميگي ها كناره مي از متعارف

  زمان، مكان و،هاي گوتيك سه عامل اصلي ايجاد هراس در داستانبه عقيدة نگارنده . شود مي

اند  زيبايي توانسته گلشيري به هدايت و. دهند رخ مي كه در بطن زمان و مكان هستنداتفاقاتي 

  . كار گيرند و بر ميزان ترس ناشي از وقايع بيفزايند  هخويش بهاي  اين سه عامل را در داستان

  

  گيرنده هاي ترسناك و اوج سازي فضا. 3-10

. افزايد هاي گوتيك مي  مكاني همواره بر وحشت ناشي از داستان و استفاده از جزئيات زماني

آشام يا   از خون در داستانزند كه حتي اگر نويسنده با هنر خود چنان به خلق فضا دست مي

براي مثال به . شود ميغول ترسناك نيز خبري نباشد، باز هم موجب ترس و وحشت مخاطب 

  :توجه كنيد معصوم اول از داستان گوتيك ة زيرصحن

 خاك جلوي پاي ةگويند شرط كرده برود و آن تپ اندازند، تازه شب مي عبداهللا راسر قوز مي

آن دو تا يا چند تا . چراغ قوه هم داشته. بياوردرا بكند و ته و توي كار را در ] مترسك[ حسني

حسني . اند ديده افتد سياهيش را مي ايستند كنار قبرستان توي جاده، عبداهللا راه مي مسافر هم مي

آمده، عبداهللا نور چراغ قوه را درست انداخته بوده روي حسني، سبيل  هم پيدا بوده باد مي

 عبداهللا بيل .خورده اند كه دو تا دست حسني تكان مي يدهد  پيدا نبوده اما مردها ميرحسني از دو
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رسد به حسني، درست جلو حسني، چراغ قوه را كجا  بعد مي. رفته روي كولش بوده و مي

بينند كه عبداهللا  مي.  حسني نه،اند كه عبداهللا روشن بوده گذارد؟ معلوم نيست اما همه ديده مي

كشيده، نه،  فرياد نمي. شنوند اي فريادش را ميشود و يك دفعه صد چند دفعه خم و راست مي

كند جلو برود  اند بكنند؟ هيچ كس غيرت نمي توانسته زده، چه كار مي ها جيغ مي درست مثل زن

  ). 86: 1364گلشيري، (

. توانيم آن را نخوانده از وسط رها كنيم كشش و جذبة اين قسمت به حدي است كه هرگز نمي

شود داستان را تا آخر دنبال  ، باعث ميشود انگيخته مياننده برترس و وحشتي كه در وجود خو

جمله عواملي است كه  از. . ..گام عبداهللا و به ، صحرا، شب، وزش باد، ترس مسافران، حركت گامكنيم

جلوي داستان، باعث ايجاد  به استفاده از جزئيات و حركت رو. اند كردهبه فضاسازي داستان كمك 

رفته در داستان باعث ايجاد فضايي  كار تمام عناصر به. شود مير مخاطب كششي همراه با ترس د

از طرف ديگر فضاسازي نويسنده با استفاده از شب و زوزة باد و .  استشده آنگوتيك در 

صادق .  استكردهانتظاري مسافران ذهن خواننده را براي ايجاد يك صحنة گوتيك آماده  چشم

  :رسناك و مبهم ايجاد كرده است فضاهايي تبوف كورهدايت نيز در 

شد، كليد را ازجيبم در آوردم و در چمدان را باز   و ياري ديده نميمدور خودم را نگاه كرد

هايي كه در  كردم، اما وقتي كه گوشة لباس سياه او را پس زدم در ميان خون دلمه شده و كرم

كرد و زندگي   من نگاه ميزده به  دو چشم درشت سياه ديدم كه بدون حالت رك،لوليدند هم مي

  ). 28: 1346هدايت، ( ها غرق شده بود من ته اين چشم

  : همچنين در جاي ديگري از اين داستان آمده است

 اول لباس سياه نازكي ،كارد دسته استخواني كه در پستوي اتاقم داشتم آوردم و خيلي با دقت

بعد سرش را جدا ... اره كردمكه مثل تار عنكبوت او را در ميان خودش محبوس كرده بود، پ

ها و پاهايش را بريدم و   سرد از گلويش بيرون آمد، بعد دستةشد هاي خون لخته كردم، چكه

همة تن او را با اعضايش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش، همان لباس سياه را رويش 

  ). 25: همان... (كشيدم

فضايي ترسناك و آثار او در نيز به آلود و خرافات همراه با ترس  تركيب فضاسازي وهم

هاي او در محيط روستا و با مردماني ساده و خرافاتي اتفاق   داستانبيشتر. گوتيك داده است

هاي ترسناك  از داستان. .. وهاي بي نام و نشان واهمه، ترس و لرز ،عزاداران بيل. افتد مي

عزاداران  در مثالً . دارندهايي  خرافاتي، جاهل، ديوانه و بيمار وي هستند كه اغلب شخصيت
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  : كه مكان داستان روستا استبيل

دو پيرزن هستند كه نماد خرافات و عقايد غلط مردمند و باد سياه چركيني را كه به طرف بيل 

دانند و براي اينكه به بيل چشم زخمي نرسد، هر روز دعا  آمده، دليل نفرين ارواح و شياطين مي

  ). 38 :1354دستغيب،( ندكن خوانند و جادو و جنبل مي مي

رو هستيم كه هر چه  به رو» موسرخه« اي به نام همچنين در اين داستان با شخصيت ديوانه

به همين دليل او را در . شود و اين كار او باعث نگراني اهالي شده است خورد سير نمي مي

   :كند ساعدي فضاي زندان او را چنين توصيف مي. كنند آسيابي ترسناك زنداني مي

ها از زير تابوت آمدند بيرون و آرام آرام نزديك شدند و حلقه زدند دور  شب كه شد موش

ها را ديد  موسرخه تا موش. كشيد ها را به نيش مي جموسرخه كه پيتش را تمام كرده بود و هوي

ها هجوم بردند و پر شدند توي پيت  موش. با دهان پر بلند شد و با لگد افتاد به جان موش ها

 و كيسة نان را برداشت و برد گذاشت روي تابوت و خودش هم جمو سرخه كيسة هوي .خالي

ماه كه در آمد و داخل آسياب را روشن كرد، موسرخه از جويدن . نشست گوشة ديگر تابوت

ها را با  ها كه رفته بودند و ديوار شد، جز صداي موش صدايي شنيده نمي. باز ماند و گوش داد

ها  ش روي اجاق آها ديگ دست صد  يك صداي غريب، انگار كه در دورزدند و اشتها ليس مي

  ). 208: 1370ساعدي، ( جوشيدند غل مي غل

 آثار بيشتر از هوشنگ گلشيري و معصوم اول هدايت ، بوف كورفضاي حاكم و مسلط بر 

نگري در توصيفات  استفاده از جمالت كوتاه و پياپي، جزئي. ساعدي، سنگين و ترسناك است

سازي  پردازي و فضا ني و مكاني، پيچيدگي و ايجاد حس ترديد در مخاطب از شگردهاي صحنهزما

چيده يهاي پياپي در پي ايجاد ترديد در مخاطب و پ  با سؤالهموارهنويسنده . ها است اين داستان

آميز بر آنند تا  درواقع نويسندگان اين آثار با ايجاد فضاي پيچيده و ترديد.  فضا استكردن

  .كردني جلوه كند  بيشتر به داستان فكر كند و به نوعي حوادث در نظرش باور،طبمخا

  

  كي شدن شخصيت با فضا در داستان گوتيكي. 11
توان نقطة   دنبال كنيم، مي1اساس شكل شمارة  اگر مسير روند حوادث در داستان گوتيك را بر

 نوعي حالت خلسه و نقطة اوج. كردشدن شخصيت و فضا تلقّي  اوج داستان را محل يكي

راوي » قلب افشاگر« در داستان  مثالً؛انجامد ماليخوليايي و جنون است كه زياد هم به طول نمي

در «: گيرد مرد هراس دارد و با پريدن به اتاق او طي چند ثانيه جان وي را مي هاي پير از چشم
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اي نپاييد كه او را  ظهبار جيغ كشيد و لح او يك. پوش فانوس را گشودم و به درون اتاق جهيدم

 اوج با هم يكي ةزمان، مكان، شخصيت و فضا در نقط). 180: 1389پو، آلن( »بر زمين انداختم

در ذهن مخاطب ) جنايت در نقطة اوج(  به طوري كه ضربة حاصل از اين وضعيت،شوند مي

 در ذهن جايي افراد و اشياء  يا ناشي از جابه،اين حالت جنون و ناآرامي. شود ميماندگار 

   .شود رو شدن با موجودي ترسناك ايجاد مي به شخصيت است يا بر اثر رو

اي كتاب، كه در خانه  هوفمان داستاني دارد دربارة آدم محترم، معتمد شهر، صاحب مجموعه

در خانة اين  . دور و برش را گرفته است،هاي خطي قديمي نشسته است و طبق معمول نسخه

گاه . شود روي مي فروشي زشت برنجي گاه بدل به سيبة اما اين كوباي برنجي دارد،  مرد كوبه

كند و  فروش رفتار مي كوبة برنجي گاه چون سيب. فروش است و گاه كوبة برنجي سيب

   ).186: 1387برلين،( آورد فروش گاه اداي كوبة برنجي را در مي سيب

 به جاي يكديگر ءشي  ي دوجاي آنچه در اينجا از تلفيق گوتيك و رمانتيسم ايجاد شده، جابه

درواقع اين . است كه باعث ايجاد فضايي ترسناك در ذهن شخصيت داستان شده است

اما گاهي اوقات . جايي در ذهن شخصيت داستان فضايي گوتيك و ترسناك آفريده است جابه

فضاي گوتيك از حالت رمانتيك خارج شده و تبديل به واقعة جنايي و گوتيك ترسناكي 

ها توصيف جزئيات، فضاسازي، زمان و مكان  در اين داستان). پو قلب افشاگر از آلن(شود  مي

ها شخصيت از فضاي  در اين داستان. شود ميشدن شخصيت با فضاي داستان  باعث يكي... و

 براي. شود  و در وحشت و هراس ناشي از فضاي گوتيك غرق ميگيرد ميداستان فاصله 

   : از مري شليفرانكشتاين استانهايي از د مثال بنگريد به صحنه

حتي . توانست به آن قيافة وحشتناك نگاه كند و حال بدي به او دست ندهد هيچ بني بشري نمي

در طول شب قلبم آنقدر . ترين جسدي كه به زندگي برگشته باشد، به اين زشتي نبود پير

گاهي آنقدر از حال . كردهايم فوران خواهد  كردم خون از رگ زد كه هر آن خيال مي شدت مي به

جوري  هم ترسيده بودم و هم بد. افتادم كرد كه از پا مي رفتم و ناتواني آنقدر بر من غلبه مي مي

  ). 58-57: 1374شلي، ( نااميد شده بودم

   :كند گونه وصف مي رو شدن با هيوال اين به  حال خود را هنگام رو همچنين در جايي ديگر

هام را گرفته  آمده بودم، غباري جلوي چشم از پا در.  بد بودوقتي كه برگشتم، حال من خيلي

كشان بردند توي اتاقم و  حالم را كشان هيكل بي. سوخت شدت مي بود و پوستم از التهاب تب به

گشتم كه گم كرده  چرخيد مثل اينكه دنبال چيزي مي هايم دور اتاق مي چشم. گذاشتند روي تخت



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور                                                   ادبيات تطبيقيهاي  پژوهش
 

 

 187

  ). 187: همان( بودم

 فضاي ترسناكي ،، تنهايي و سكوت)قبرستان( ، مكان)شب( ي از تركيب زماندر جاي ديگر

  : سازد كه خود در آن غرق شده است مي

. ..جا در خاموشي مطلق فرو رفته بود زنم همه شب كه شد ديدم نزديك يك قبرستان قدم مي

ها هم  تل آنقا. ها مرده بودند، اما من هنوز زنده بودم آن. اندوه من به خشم و استيصال كشيد

هايم به  لب. ها زانو زدم و زمين را بوسيدم روي چمن. هنوز زنده بود و به مجازات نرسيده بود

ام و به همة  به اين زمين مقدسي كه روي آن زانو زده: آمده بود و با صداي بلند گفتم لرزه در

ي قاتل را پيدا خورم كه اين هيوال اين ارواحي كه در اين قبرستان در رفت و آمدند سوگند مي

   ).194: همان( كنم كنم و نابود مي مي

اما «شدگي در فضاي داستان است،  ها از نوع غلبة ترس بر شخصيت و نوعي گم اين نمونه

هاي پاتولوژيك   دگرگوني يا مسخ در ادبيات جهان داريم كه با ارائة صحنه ازنوع ديگري

ين هندوان رايج است و چنين تصور يآالمصل اعتقاد به نوعي تناسخ كه در  في. مربوط است

شود و  صورت حيوان زنده مي كار باشد به شود كه انسان پس از مرگ در صورتي كه بد مي

رود  تر مي گيرد و اگر نيكوكار باشد در حيات مجدد از مرتبة انساني فرا زندگي از سر مي

  : شود  هدايت ديده ميبوف كورانعكاسي از اين عقيده در 

چون . فرد جديد در من توليد شد به يك زندگي منحصر.  افكارم منجمد شده بوددر اين لحظه

هايي  كه اطرافم  شد كه دور من بودند، به همة سايه هايي مي زندگيم مربوط به همة هستي

ناپذير با دنيا و حركت موجودات و طبيعت داشتم و  لرزيدند و وابستگي عميق و جدايي مي

. قرار شده بود  جريان اضطرابي بين من و همة عناصر طبيعت برهاي نامرئي، وسيلة رشته به

هاي مشكل فلسفه، به حماقت  هاي قديمي، به اسرار كتاب آساني به رموز نقاشي من قادر بودم به

نماي   زيرا در اين لحظه، من در گردش زمين و افالك، در نشو و،ازلي اشكال و انواع پي ببرم

   ).28: 1331هدايت، ( داشتمها و جنبش جانوران شركت رستني

رسد كه   ميجاييگونة خود به   در توهمات بيماربوف كورهدايت در جاي ديگر در 

   :گويد مي

و با  ام به ديوار درست شبيه جغد شده بود در اين وقت شبيه يك جغد شده بودم، سايه«

 ر كه بيان شدطو همان). 42: 1354 دستغيب،( »11خواند دقت مي هاي مرا به حالت خميده نوشته

شدن شخصيت با فضاي  ي گوتيك نوع ديگري نيز از يكي شدن شخصيت در فضا عالوه بر يكي

 
 .122همان، ص، .  11
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  . شود  ديده ميبوف كورشدگي شخصيت است كه در رمان  داستان وجود دارد و آن مسخ

  

  گيري نتيجه. 12
ورد واژة در م. وجود آمد بهم 1820 تا 1760هاي   ي است كه در دههباد  ژانر يك نام»گوتيك« 

 كه اين واژه صفتي است كه به شكل ضمني به انتساب يا كردتوان چنين برآورد   مي»گوتيك«

 قومي ،»ها گوت«؛  مصطلح استچنانكهاين قوم يا . كند اشاره مي» گوت« تعلق چيزي به قوم

اقوام گوت . تدريج از شمال اروپا به سمت شرق و جنوب مهاجرت كردند ژرمني بودند كه به

هاي  گوت. در اواخر قرن چهاردهم ميالدي به دو دسته تقسيم شدند» ها هون« حملة پس از

ها پس از سقوط روم به دست اين  بردند و قرن غربي پيوسته به نواحي گوناگون روم حمله مي

اين سبك ابتدا در معماري، . نام گرفت» گوتيك« كه خلق شداقوام در اروپا سبكي از معماري 

 و اولين داستان شد وارد ادبيات م1764ي پديد آمد، ولي بعدها در سال نقاش سازي و مجسمه

  . توسط هوراس والپول نوشته شدقصر اوترانتو گوتيك به نام

خالق . هاي گوتيك است هاي اساسي داستان  ترس، وحشت و ايجاد هراس در خواننده از مؤلفه

هاي اين آثار براي  هد، شخصيتد اين آثار معموالً مخاطب را در نوعي دلهره و هراس قرار مي

پيچ و  آور و دهليزهاي پر هاي نمناك و دلهره شوند در راهروها، پلكان انجام كار معموالً مجبور مي

برخي بر اين گمانند كه چون نخستين آثار گوتيك در قصرهايي با معماري .  حركت كنند يبغر

اما اين نظر بيشتر به حقيقت .  است گرفتهمنا» گوتيك «،بيگوتيك نوشته شده است، اين ژانر اد

ها در بناهايي با  كه مكان رخ دادن آناند  رو اين نام را گرفته نزديك است كه آثار گوتيك از آن

زمان، مكان و اتفاقات : سه عنصر اصلي ايجاد هراس در آثار گوتيك. معماري گوتيك بوده است

اند به ايجاد  خوبي توانسته ه عنصر بهنويسندگان اين آثار با استفاده از اين س. ترسناك است

ترين   پو، هوراس والپول و خانم رادكليف از شاخص ادگار آلن. فضايي ترسناك دست بزنند

نويسي  اي كه به الهام از داستان  در ايران نيز اولين نويسنده. هاي گوتيك هستند نويسندگان داستان

البته آثار .  استبوف كوردر داستان هاي گوتيك زد، صادق هدايت  غرب دست به خلق داستان

 از چنين فضايي ،شازده احتجاب و تا حدودي معصوم اولخصوص داستان  هوشنگ گلشيري به

هاي  ها و وحشت دهندة ترس توان گفت كه ژانر گوتيك به نوعي نشان در انتها مي. برخوردارند

  . ت كه از روح ناخودآگاه او سرچشمه گرفته اساستفردي و گروهي انسان 
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