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 چكیده
، قـومی  «گـوت »واژۀ گوتیک بیانگر صفتی است کـه بـه قـوم    

که از شمال اروپا بـه سـواحل جنـوبی دريـای بالتیـک       ژرمنی
شدا در ابتدا بـه سـبک خاصـی از    اطالق می ،مهاجرت کردند

گفته  ،هايی که بیانگر رازناکی و وحشت بودمعماری با ويژگی
میالدی گوتیک نـام   1535تا1125شد؛ اما در بین سال هایمی

ادبی،  های داستانی اين نوعِنويسی شدا محیطژانری در داستان
هـا و  های متروک، قبرسـتان معموالً قصرهای ويرانه و زيرزمین

، فضاهای گرفته و تاريک که کمتر محـل رفـت و آمـد اسـت    
هـا بـا ايجـاد اضـطراب و     ا نويسـندگان ايـن داسـتان   باشدمی

ی و وقـايع  ئـ وحشت که به همراه فضاسازی  و توصیفات جز
شـت و راز  ذهن خوانندگان را با ده ،غیرطبیعی و تخیلی است

-های اين آثار نیز معمـوالً انسـان  سازندا شخصیتمشاول می

پريش و بعضاً جنايتکـار هسـتند کـه بـا     هايی نامتعادل و روان
بـه  و کننـد  اعمال خود، نَفَس را در سین  خوانندگان حبس می

ها قابلیت آن را دارند تا در پی يـک  همن دلیل اين نوع داستان
پلیسی شـوندا يکـی از    -جنايیهای گسست، تبديل به داستان

نويسان برجست  ايرانی کـه بـا اسـتفاده از ايـن عناصـر،      داستان
فضايی تخیلی و مالیخولیايی و وحشتناک در آثارش به وجـود  

توان ايـن مشخصـات   صادق هدايت است که می ،آورده است
های او مشاهده کردا در ايـن تحقیـق کـه بـه     را در اکثر داستان

ورت گرفته اسـت بـا اسـتفاده از منـابع     روش تحلیل محتوا ص
های اين ها در داستانای به بررسی اين عناصر و مؤلفهکتابخانه
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Abstract 
The word "Gothic" refers to a tribe, a group of 

Germanic people who migrated from northern 

Europe to the southern coast of the Baltic Sea. 

It was originally referred to a particular style of 

architecture with features that expressed 

mystery and horror; but between 1760 and 

1820, Gothic became the name of a genre in 

fiction. Fictional environments of this literary 

style are usually ruined palaces and abandoned 

basements, cemeteries, and dark, less crowded 

spaces. The authors of these stories occupy the 

minds of the readers with horror and mystery 

by creating anxiety and horror along with 

partial descriptions, as well as unnatural and 

imaginary events. The characters in these works 

are usually unbalanced, psychotic, and 

sometimes criminal human beings who trap 

their soul in the chest of the readers by their 

actions, and for this reason, these types of 

stories will be turned into crime-police stories. 

Sadeq Hedayat is one of the prominent Iranian 

novelists who have created an imaginative, 

melancholy and horrible atmosphere in his 

works by using these elements, as these points 

can be felt in most of his stories. In this 

research, which has been done by content 

analysis method, these elements and 

components in the stories of this author have 

been studied using the library sources.  
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 مقدمه

          گوتیك چه نوع هنری است؟

که به اشتباه، مکتب، سبک، شگرد  1نوع گوتیک 

-و در بهترين حالت ادبیات گوتیک خوانده می

و امر وحشت  «3رُمانس» از دو عنصر ،شود

ترکیب شده استا واژۀ گوتیک صفتی است که 

به شکلی ضمنی به انتساب و يا تعلّقِ چیزی به 

گوت، قومی ژرمنی  اشاره داردا قوم« 2گوت»قوم 

بودند که به تدريج از شمال اروپا به سمت شرق 

های وب مهاجرت کردند و در نخستین سالو جن

سکونت  «0ويستول» دمیالدی در شرق رو

گوتیک يعنی صفتی که مربوط  ،بنابراين اگزيدند

ها و تمدّن آنهاستابه گوت يا شبیه

-علت نامگذاری اين سبک را اين «0کرندال»      

های اين سبک با قوس»بیان کرده است:  گونه

دار و تزئینات مفصلش به های تويزهتیزدار و طاق

توانست میی زشت و جاهالنه بود که تنها حدّ

ای باشد؛ قومی که بخشِ عمده« هاگوت» مخلوق

 )کرندال، ا«از تمدن رومِ باستان را از بین بردند

( اين نوع، در قرون بعد در ديگر هنرها 20: 1252

از جمله پیکرتراشی، نقّاشی و صنعتگری نیز وارد 

 شدا 

توان به ، میبا توجه به نوعِ معماری گوتیک

سبک، القاگرِ راز و خیال  که ايناين نتیجه رسید 

ی و دهندۀ شورش در برابر سنجیدگو نشان

کنندۀ وحشی عقالنیت دورۀ کالسیک و تداعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Gothic

2. Romance

3. Goth

4. Vistul

5. Crandall 

 ستا اگر هنــرا هایِ قرون وسطابودنِ ويرانه

، در همین رازناکی و ای هم داردگوتیک جاذبه

های نهفته انگیزی و احساسات و حالتخیال

ای فوق طبیعی و قلمروهاست که مخاطب را به 

کشاندا گوتیک بعدها جای خود را هراسناک می

اش، های ويژهت هم باز کرد و با مؤلفهدر ادبیا

البته »مهمی در ايجاد راز و وحشت شدا  عامل

ادبیات گوتیک، مختصِ دوران رمانتیسم و پیش 

ه نیز در ادبیات و هنر رمانتیسم نیستا امروز

 ا«شودهايی از گوتیک ديده میمدرن، رگه

 ( 120: 1213 )نصراصفهانی و همکاران،

برانگیز که همگی، وحشت و آوارگی بهت       

-می نمودگارهای مهمی در قرن هجدهم به شمار

ای برای الهاماتِ داستان های عمدهگیزهان ،آمدند

ها بنا ها و دلهرهاين وحشت گوتیک فراهم آوردا

های سیاسی، هايی چون انقالببه دگرگونی

عتی شدن، گسترش شهرنشینی، دگرگونی در صن

سی و ـطِ جنـوادگی و روابـهایِ خانانـسازم

 اکتشافات علمی وااا بودندا

در اين پژوهش به اين موضوع پرداخته شده      

های ها و عناصر داستانترين مؤلفهاست که مهم

گوتیک که به واسطۀ آنها نويسندگان در آثار خود 

کدام  ،اندخوفناک ايجاد کردهآلود و فضايی وهم

است و اصوالً اين عناصر چگونه در بافت آثار 

تواند به کار رود تا فضايی وحشتناک داستانی می

مچنین با بررسی ند؟ هکرا در خواننده القا 

ترين مهمکه ايم های هدايت، نشان دادهداستان

عناصر ايجاد هراس در آثار او کدام است و 

بینی و انديشۀ ه است جهانچگونه هدايت توانست

هايی که عمدتاً خاص خود را در خالل داستان
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نشان  ،گرايی و جرم و جنايت استهمراه با پوچ

 دهدا

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش

نويسان معاصر ايران، از آنجا که در بین داستان

خاصی دارد  صادق هدايت اهمیت و جايگاه

داده آشنايی با عناصری که انديشۀ او را شکل 

ترين است ضرورت فراوان دارد و بی ترديد مهم

های او توان در بیشتر داستانعناصری که می

يافت همان عناصر داستان گوتیک است که در 

نويسی اروپا در قرن هجدهم میالدی داستان

گرفتن  بدون در نظر ،بنابراين اوجود داشته است

اين عناصر، شناخت هدايت نیز ممکن نیستا 

ر در اهمیت و ضرورت اين پژوهش، نکتۀ ديگ

هدايت بر جريان ی است که صادق تأثیر

نويسان بعد نويسی معاصر ايران و داستانداستان

ه از خود داشته است که براساس آثار او ب

زده آلود و مرگآثاری وهم« بوف کور»خصوص 

و « ادبیات سیاه» هايی که بهبه وجود آمد؛ داستان

های ديگری معروف يا نام« آلودرئالیسم وهم»يا 

 شده استا

 

 مسئلۀ پژوهش و روش تحقیق 

در اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به دو مسئلۀ 

 عمده هستیم: 

چه عوامل و عناصری در ايجاد داستان  (الف

 گوتیک مؤثر است؟

های ايجاد وهم و در آثار هدايت مؤلفه (ب

 وحشت کدام است و چگونه بروز يافته است؟

  روش پژوهش در اين مقاله تحلیل محتواست   

های هدايت، عناصر و و با بررسی اغلب داستان

هايی از اين با ذکر نمونههای گوتیک مؤلفه

 ها نشان داده شده استا داستان

 

 پیشینۀ پژوهش

در خالل بعضی آثار تحلیلی و ادبیات داستانی 

های هدايت آلود بعضی داستاندربارۀ فضای وهم

توان گريخته مطالبی آمده است که می جسته و

به آثار ذيل اشاره کرد: آقای جمال میرصادقی در 

 و« ادبیات داستانی»دو کتاب ارزندۀ خود: 

در مورد « های معاصر فارسینويسداستان»

بوف خصوص ه آلود آثار هدايت بفضای وهم
پور در کتاب آرين مطالبی آورده استا کور

در مورد سبک آثار « ما ا روزگاراز نیما ت»ارزندۀ 

ناک بعضی آثار او مطالبی هدايت و فضای بیم

 صد» آورده استا حسن میرعابدينی در کتاب
، مباحثی را دربارۀ «سال داستان نويسی در ايران

های ناک برخی داستانفضای دردآلود و وهم

گوتیک در »در مقالۀ  اهدايت ارائه کرده است

ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق 

ها آذرحسینی و از خانم« پوآلن هدايت و ادگار

زاده و آقای مصطفی مرادی مقدم در مژگان يحیی

 زمستان)مجلۀ فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه 

های هدايت های بعضی داستان(، مشابهت1213

تیک بررسی شده های گوپو از جهت مؤلفهو آلن

گوتیک در ادبیات »استا همچنین در مقالۀ 

اهلل از آقايان نصراصفهانی و فضل« داستانی

های ادبیات خدادادی در فصلنامۀ پژوهش
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های بعضی مؤلفه (1213 بهار و تابستان) تطبیقی

اصر فارسی و نويسی معگوتیک در داستان

به صورت  بوف کورها در معدودی از اين مؤلفه

 وار پرداخته شده استا اشاره

 

 داستان گوتیك   ها و عناصرفهمؤل

گوتیک طرح  مورد هنر لی که درئبا توجه به مسا

 ترين مؤلّفۀ آثاراصلی ترين وتوان مهم، میشد

-ا ايجاد هراس و وحشت دانستا جلوهگوتیک ر

های ون هراس، پیوسته در داستانهای گوناگ

های است؛ هراسی که توانايی گوتیک آشکار

کندا اندازد و ذهن را منفعل میانسان را از کار می

رمان  عنصر هراس يک مشخصۀ بسیار مهمِ»

در مقام  «1ادموند برک»گوتیک است که قبالً 

توجه کرده و آن را  پرداز به نقش خاصِ آننظريه

 )جعفری جزی، ا«منشأ عنصر واال شمرده بود

1215 :53 ) 

کاوی اصوالً هر داستان گوتیک، نوعی روان      

ها، ی استا مجهوالتی مثل مرگ، بیگانهترس بشر

های مبهم و اتفاقات عجیب ها و زمانجادو، مکان

 تواند ترس را القا کندامی

نکتۀ مهم در اين مؤلفه اين است که در اين 

هراس نه تنها موجب بیزاری و  آثار، وحشت و

کند؛ که خواننده را جذب می، بلگردانی استروي

هايی همراه با لذت وحشت، با شادی و هراس

 (  33: 1251 )باتینگ، اگیرندقرار می

نويسندگان با استفاده از دو عامل زمان و       

مناسبی برای ايجاد هول و وال  مکان، فضاسازی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Edmund Burke 

دو، عوامل ديگری نیز  کنندا در کنار اينمی

ب برای القای ترس شود تا فضای مناساستفاده می

آمیز، آيد: صداهایِ گنگ و همهمۀ ابهام به وجود

فضای تخیلی و مالیخولیايی، رخدادهای موحش 

ک چون و مرموز، استفاده از نمادهای وحشتنا

ها و جسدهايی که در حال ها، جمجمهاسکلت

متالشی شدن هستند يا قهرمانان زنی که در حال 

انند بازیِ غش کردن هستند؛ تضادهای ناگهانی م

وع سايه و روشن، بناهای ويران، توجه به موض

-انگاری و پوچاندوه و افسردگی و فلسفۀ نیست

گرايی، مالل و میل به خودکُشی يا جنايت، 

  ا قساوت قلب وااا

است که  های آثار گوتیک اينيکی از کیفیت»     

رسد و قلم برای عمل و حادثه به حداقل می

رود که با استفاده می به کارآلود ايجاد فضايی وهم

-های مناسب، نوشته، صورتی هنری میاز واژه

                                                                   (                                                                                                                            15: 1252 نیاز،)بی ا«يابد

ر به فلک ها، قصرهای سها و برجوجود قلعه      

-ها، سردابهالاهچیها و سدخمهکشیدۀ پُر از راز، 

های مارپیچ، ديوارهای های مخفی، پلکانها، داالن

ک که جادها در نور مهتاب آواز پوشیده از پیچ

پُر از موش و سوسک و  هایخوانند، خرابهمی

مولک، جويبارهای خشکیده و خفاش و مار

های های زرد پايیزی، مکانهای پُر از برگخیابان

-های مخوف و وهمگورستان زيرزمینی تاريک،

های تر تونلهای امروزیو در داستان آلود

های ها مکانها و تیمارستانزيرزمینی، آزمايشگاه

دث هراسناک هستندا در مناسبی برای طرح حوا

-ها هرچند نويسنده نامی از زمان نمیاين داستان

معموالً وقوع حوادث، شب يا غروب يا  ،برد
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تاريکیِ شب، پردۀ اسرار های شب است؛ نیمه

خوفناک گوتیک استا نکتۀ اساسی در موردِ 

هايی تیره ان و زمان آثار گوتیک انتخاب رنگمک

 و تار است که بیانگر رازناکی و ابهام استا 

-توان ويژگیهای اين آثار میبرای شخصیت      

های متعددی برشمرد: اين افراد ذهنیت بیمارگونه 

دارند؛ آنها دچار تشتّت  و روحیۀ از خودبیگانه

فکری و پريشان خاطری هستند؛ عصبی و 

سرخورده هستند؛ دچار تنهايی و انزوا هستند؛ 

ناامید و ترسیده هستند؛ از جهت فکری بر خود 

هايشان ل ندارند؛ دارای ابهام در خواستهکنتر

د و به سرعت دچار خشم و انهستند؛ ضعیف

ها هستند؛ آن ارادۀ غیر تأثیرشوند؛ تحت اندوه می

-رتکاب قتل به احساس رضايت دست میبا ا

پذير که غمگین هستند و هايی آسیبيابند؛ زن

ها را تهديد نیرويی آن نیاز به همدردی دارند و يا

کندا آنها پیوسته در انديشۀ کشتن يا کشته می

 اند و ازن هستند؛ از شناخت منطقی بی بهرهشد

رند؛ معموالً بترس به دنیای خیالی خود پناه می

 ادی پايگاه اجتماعی بااليی ندارندچنین افرا

گوتیک پُر است از حوادث و  سراسر آثار     

موجوداتی که گاه غیرطبیعی يا ماورايی هستند که 

 در عالم واقع، امکان تجربه شدنش وجود ندارد و

های طبیعی مثل رعد و برق گاه حوادث و پديده

یعی را ه خصیصۀ مافوق طبو طوفان است ک

از جملۀ اين موجودات و عناصر  کنداتشديد می

 توان به موارد زير اشاره کرد: می

اح و اشباح الجثّۀ تخیلی، اروموجودات عظیم     

ی ها، نیروهای تیرۀ اهريمنها، شیاطین، غولو سايه

ها و جادوگرانِ و ماوراءطبیعی، هیوالها، عفريت

اين آثار  دی بسیاری نیز درفراوانا حوادث غیرعا

ثالً م اافزايددهد که بر فضای ترس میرخ می

های شود و پديدهبیماری که از خوردن سیر نمی

ه پیش از بلعد؛ مردگانی کغیرخوراکی را می

هايی که بی شوند؛ زندهتدفین از تابوت خارج می

ه پس از شوند؛ مقتولی کدلیل راهیِ گور می

در  شود؛ ورود جنکشته شدن دوباره زنده می

بدن کسی وااا ا به هر حال وجود اين عناصر با 

کارکردهای عقل منافات دارد و از رهگذر سلسله 

 روابط علّی و معلولی قابل توجیه نیستا 

-گوتیک دگرگون های ديگر آثاراز ويژگی      

)حقیقت کاذب( است؛ يعنی نويسنده  نمايی ادبی

امورِ با شگردهای خاص و به صورت دو پهلو 

قبوالند بی آنکه اپذير را به مخاطب میباورن

با القای تدريجی واقعیت را بگويدا در اين شیوه 

 نويسنده، ای دوپهلو و پیچیدهو آرام، به گونه

های دهد و ضمن آنکه پديدهخواننده را فريب می

باوراند، او نشده و باورناپذير را به او میبینیپیش

 نیاز،)بیا دهدمی قرار تأثیررا به شدت تحت 

1252 :11        ) 

های دقیق و های گوتیک توصیفدر داستان      

یاتِ حوادث برای ايجاد وحشت و توجه به جزئ

خیال اهمیت بسیار داردا در اين آثار، عنصر جرم 

و جنايت در تاروپود طرح داستان تنیده شده 

نده در پردۀ ابهام و رمز است که با هنرمندی نويس

 مانداباقی می
 

 صادق هدایت و ژانر گوتیك

های هدايت ترين موضوعی که در داستانمهم

گوتیک  آلود ووجود فضايی وهم ،چشمگیر است
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های او دو استا توجه به اين نوع، در داستان

 دلیل عمده دارد: 

 اانزوا و روحیۀ درون گرايی هدايت (الف

اوضاع نابهنجار اجتماعی و سیاسی  (ب

 روزگار اوا 

ن دو عامل، آشنايی او با ادبیات در کنار اي

و « 1آلن پو»چون همغرب و نويسندگانی 

داده او را به اين نوعِ داستانی سوق  3هوفمان

های های منحصر به فرد داستانويژگی»است: 

چون همهدايت او را در کنار نويسندگان بزرگی 

 )میرصادقی، ا«هوفمان قرار داده است آلن پو و

1222 :251)                                                                                                                          

توان در های گوتیک را میعناصر و مؤلفه     

ی او به وضوح ديد: خوفناکی و هااکثر داستان

آمیزی مفرط با استفاده از فضاهای سرشار از راز

های خلوت و زده، اشاره به مکانی و شبتاريک

یاتِ حوادث تروکه، توصیفات دقیق همراه با جزئم

و حرکت آرام داستان، اتفاقاتی وحشتناک که 

شود، اشاره به موجوداتی اغلب به جنايت ختم می

                                            زدگی اشخاصا                                                               همچون جن و يا جن

-ترين ويژگی گوتیک را در شخصیتاما مهم      

های آثارش بايد جستا اصوالً در آثار هدايت 

 شخصیت استيعنی تکیه بر يک عنصر داستانی؛ 

های و شخصیت (155: 1211 )میرعابدينی،

های او کسانی هستند که در روابط داستان

خورده و مطرود فی شکست اجتماعی يا عاط

های انديشند و يا به بیماریهستند و به مرگ می

سايۀ مرگ و هراس و  جسمی و روحی مبتاليندا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Allanpoe 

2. Hoffman 

های مالیخولیايی را در اغلب آثار پريشان خاطری

توان ديدا می –به نسبت کم يا زياد  -هدايت 

های هدايت در های داستانبیشتر شخصیت»

اسیر هستند؛ افکاری که تنهايیِ خود و افکارشان 

رد و همین افکار گیها منشأ میاز عمقِ تفکر آن

 )آذر حسینی،ا «شودباعث سرنگونی آنها می

1213 :105) 

های ر مجموع، سه انديشۀ محوری داستاند      

 ،دهدهدايت که به آنها رنگ و نشان گوتیک می

و  گرايیا پوچ3و تنهايی؛ انزوا  ا1از:  نداعبارت

ای شی و مرگا گرچه ممکن است پارهودکخ ا2

ها در آثار نويسندگان ديگر نیز ديده از اين انديشه

ها در آثار هدايت از ولی بسامد باالی آن ،شود

شودا در اينجا های سبکی او محسوب میويژگی

های او های گوتیک را در داستانترين مؤلفهمهم

 کنیم:بررسی می

 

 های هدایتهای داستان. شخصیت7

های بارز ، نشانهطور که پیشتر گفته شدهمان

توان های آثار هدايت میگوتیک را در شخصیت

های او ؛ موضوعی که به داستانمشاهده کرد

صوالً اشخاصی که برجستگی خاصی داده استا ا

، به نوعی هايش آورده استهدايت در داستان

حی و روانی های جسمی و رودچار بیماری

آنها سايه افکنده  و ناامیدی برگرايی هستند و پوچ

یای متوهم و افسردۀ خود به سر است و يا در دن

دهد أت و حالتی خوفناک میبرند که به آنها هیمی

 ها ديوانگانی هستند که دريا شخصیت و

ها در انزوا و تیمارستان جای دارند؛ اين شخصیت

برند که يا در انديشۀ خودکشی تنهايی به سر می
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ای که در ه فکر کشتن ديگرانا نکتهد و يا بهستن

اين  ،های آثارِ هدايت مشهود استمورد شخصیت

را در ورای هريک از اين است که خودِ نويسنده 

توان به وضوح ديد و در واقع هريک از افراد می

اين افراد بیانگر نوع انديشه و ديدگاه هدايت  

 هستندا  

-های بیمارگونه که عاشق میاين همه آدم     

خورند، در تیرگی و وحشت شوند، شکست می

کنند، همیشه غلتند و اغلب خودکشی میمی

ر زمینه و محیطی که به طبیعتِ واقعیت خود را د

آورند و فضایِ ذهنیِ ، به دست میها تعلق دارندآن

 اجتماعِ اين فضاهای گوناگون، شکلهدايت از 

 235 :1250 )براهنی، اکنندنهايی خود را پیدا می

-231)    

انديش شخصیت مرگ« بوف کور»داستان        

 دهدا او از بیماریو منزوی هدايت را بازتاب می

برد و گاهی به جنون روحی و روانی رنج می

تنها چیزی که از من دلجويی : »شوددچار می

کرد نیستی پس از مرگ بودا فکر زندگی می

 (25الف: 1202 )هدايت، ا«ترسانیددوباره مرا می

، تنهايی و انزوايی که پشت سرم پنهان شده بود»

همان: ) «های ازلی غلیظ و متراکم بودمانند شب

يا پیرمرد خنزرپنزری که در اين داستان  (31

های چندشناک ، با خندهحضوری چشمگیر دارد

 ،آور خود و لباس مرموزی که بر تن داردو ترس

نفی است که موجب هراس شخصیتی مطرود و م

ولی از صدای خندۀ پیرمرد »ود: شمی نويسنده

 (  10ن: ام)ها «ترسیدممی

خشتون هم منزوی « گُجسته دژ»در داستان       

کیمیا آشناستا او در است و با جادوگری و 

هاست که به جز با سال»گويد: مورد خود می

 )هدايت، ا«امخودم با کس ديگر حرف نزده

اين، خشتون ديدی  عالوه بر (110 : 1252

ته منفی و نادرست نسبت به مردم دارد که برخاس

طلبانۀ اوستا در از منطق ناسالم و روحیۀ انزوا

اين داستان، روشنک و خورشید هم تنها زندگی 

مادرم تنهاست و »دارند: کنند و رفتاری عجیب می

آيد؛ من هم تنها همۀ مردم ده از او بدشان می

 (111مان: )ها «هستم

گاهی او انزوا و يأس اجتماعی و فلسفی       

کند؛ دردی که همۀ ها را مطرح میهمۀ انسان

ای غیر از مرگ و ابنای بشر بدان گرفتارند و چاره

بینند؛ موضوعی که مثالً در داستان خودکشی نمی

توان ديدا عنوان اين داستان می« ساگالالا»

 حروف ابتدايی نام سِرُمی است که به پیشنهاد

دانشمندی ارائه شده است تا تولیدِ مثل را در بشر 

از بین  بین ببرد و بدين ترتیب، نسل بشر از

                             خواهد رفتا                                                                                                                   

سه قطره » و« زنده به گور»داستان در دو        
گرايی سخن ، هدايت از سرخوردگی و پوچ«خون

دهدا گويد و خودش را محور داستان قرار میمی

او در اين دو داستان فاقد تعادل روحی و فکری 

، دنیای سه قطره خونهای داستان استا شخصیت

تیرۀ ديوانگان است: جايی که خودش نیز يکی از 

قطره خون آشفتگیِ ناشی از  سه»هاستا همان

گسستنِ يک رابطۀ عاطفی و احساسِ انزوای 

اجتماعی در ساختاری سمبلیک استا هدايت، 

آلودی که در شود با ساختن فضای وهمموفق می

های ، تشويشآن اطمینانی به هیچ چیز نیست

ناشی از احساس عدم امنیت روشنفکری آشفته 
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در  (152 :1211عابدينی، ا )میر«ذهن را القا کند

او از سرنوشت ناسازگارِ  زنده به گورداستان 

-ای متحرک میگويد و خود را مردهخويش می

 باره به ناخواست، تن به زندگی فالکتبیند ک

آيم؛ من هم از دنیای آنها به شمار می»دهد: می

ا «ها هستم؛ يک زنده به گور هستممن هم با آن

 (22ب: 1202 )هدايت،

ها دچار توهم ها، شخصیتستاندر برخی دا      

ها ستند که اين عامل موجب بیماری آنشديدی ه

و ارتکاب جنايت استا فريدون در داستان 

مرگِ همسرش به واسطۀ « های ورامینشب»

پیوسته در شکنجۀ »شود: دچار توهم و هذيان می

دست  روانی بودا کم کم حالت مالیخولیايی به او

-زد و پرت میداد در اتاق با خودش حرف می

 (51 : 1202 ،همان)ا «گفت

و « عروسک پشت پرده»های در داستان     

هم انزوا و تنهايی و توهم  «خانهتاريک»

توان ديد و در داستان ها را  میشخصیت

که براساس سوءظن همايون از « گرداب»

خودکشی مشکوک دوستش، بهرام، ايجاد شده 

م توه اشود، نیز توهم شديدی ديده میاست

خیانت همسرش و اينکه شايد همسرش با بهرام 

قدر ای که آنآيا اين بچه»رو سرّی داشته است: س

نتیجۀ روابطِ محرمانۀ بهرام با  ،دوست داشت

 (  22ب: 1252 )هدايت، ا«زنش بود؟

های داستان ها، شخصیتدر بعضی داستان     

سنگدلیِ تمام  فاقد دلسوزی و ترحم هستند و با

پردازند؛ مثالً در داستان ران میبه کشتن ديگ

، اشخاصی که در روزگارِ پیری« طلب آمرزش»

، هر يک روندبرای آمرزش گناهان به کربال می

اند که نشان از مرتکب جنايتی هولناک شده

سنگدلی داردا يکی از اين زائران زنی است که 

هوو و اطفال او را کشته است و جنايت خود را 

من رفتم سرِ گهوارۀ بچه، »دهد: گونه شرح میاين

زير گلويم را کشیدم، رويم را برگردانیدم  سنجاق 

کردمااا  و سنجاق را تا بیخ تویِ مالجِ بچه فرو

بچه دو شب و دو روز زبان به دهن نگرفت ااا 

( و هوويش را 50: مان)ه «روز دوم، عصر مُرد

« چنگال»کشدا در داستان هم با ريختن سم می

 ترينی ددمنش هستند که نزديکها همگشخصیت

کُشندا در را می -همسر و خواهر -افراد خود

رحم و هم خشتون انسانی بی« گجسته دژ»داستان 

رحمی اين بی «سگ ولگرد»قاتل استا در داستان 

 توان ديدارا در مورد سگی می

داوود »ها از جمله در بعضی داستان      
-صیتبر شخ تأکید، «آبجی خانم»و « گوژپشت

ی دچار هايی است که به واسطۀ نقايص جسمان

اند و از يافتن شريک و انزوا و طرد از جامعه شده

مثالً در توصیف  ند؛هست همراه در زندگی محروم

او از همه چیز »گويد: داوود گوژپشت می

رفت و از تنها گردش می سرخورده بود، بیشتر

ب: 1202 )هدايت،ا «جستوری میجمعیت، د

خانم آوارگی و يا در وصف آبجی (02

ه خاطر سرخوردگی و تحقیر زن ايرانی که ب

تواند ازدواج کند زشتی چهره ناامید است و نمی

 کندا  را تصوير می

 و« تخت ابونصر»آلودِ در دو داستان وهم      

هايی که مربوط به عالم شخصیت« آفرينگان»

-می امیال و افکار نويسنده را باز ،مردگان هستند

، شخصیت داش «داش آکل»نمايندا در داستان 
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رغم بهمنش و عاشق است که آکل لوطی

 کاکا»اما  ،ای مثبت داردخواری چهرهمشروب

شخصیتی منفی  ،گیردکه مقابل او قرار می« رستم

شودا کاکارستم به واسطۀ گوتیک محسوب می و

لکنت زبان مورد تمسخر اهل محل است؛ آدمی 

ه خاطر ستیز با ديگران کسی او ترياکی است که ب

 را دوست نداردا   

های داستان گوتیک های شخصیتاز ويژگی      

 ،بنابراين اتقابل دو شخصیت مثبت و منفی است

اکارستم در داستان داش آکل تقابل داش آکل و ک

شودا همین مؤلفه را ای گوتیک محسوب میمؤلفه

ن بی« مردی که نفسش را کشت»در داستان 

ای مثبت و به عنوان چهره« حسینعلی»شخصیت 

ظاهر در عالم به ، مردی که «شیخ ابوالفضل»

-شبعرفان سیر و سلوک دارد و يا در داستان 

بین فريدون و همسرش فرنگیس  های ورامین

توان ديد يا تقابل دو شخصیت يک زن به می

در « لکاته» و منفی« زن اثیری»شکل مثبت: 

های های شخصیتهداستان بوف کور از جلو

 اگوتیک در اين داستان است

  

 های هراسناكفضاسازی و توصی  .5

های خود از عناصر و صادق هدايت در داستان

های مختلف ايجاد هراس استفاده کرده جلوه

های است: اشاره به تیرگی فضاها و صحنه

زده حوادث که برخاسته از جوّی پريشان و اندوه

که  اشاره به زمان وقوع حوادث گراستاو پوچ

-ا غلبۀ رنگدهدغالباً در شب و تاريکی رخ می

که گاهی اوقات چهرۀ اشخاص های تیره و گرفته 

ا اشاره ها را در راز و ابهام فرو برده استو صحنه

-رافتاده و خالی از سکنه و ويرانههايی دوبه مکان

و همچنین  های گذشتههای به جا مانده از دوره

ها و توجه ها و تیمارستانبه محیط قبرستان اشاره

به نمادهای ايجاد وحشت چون مومیايی و 

اسکلت و اجسادی که در حال تجزيه شدن 

بوت و ااا؛ صداهای هستند، گورکن و گور و تا

دی که در سراسر داستان به گوش آلومبهم و راز

لی که با امور ماورايی ئرسد؛ همچنین مسامی

اوراد و عزايمی که خوانده چون هم ،ارتباط دارد

شود و کیمیا و جادو وااا فضای مناسبی را می

برای القای دهشت و هراس ايجاد کرده استا 

تر موجب وحشت بیش های ايرانیآنچه در داستان

فضاسازی داستانی و توصیفات نويسنده  ،شودمی

 )نصر اصفهانی و همکاران،ا از وقايع داستان است

1211 :155) 

آلود و گرفته و توجه به ضای ابهاماين ف     

 بوف کورهای ايجاد وحشت در داستان مؤلفه

نمود خاصی داردا در سراسرِ داستان، تاريکی و 

های تیره غلبه دارد و پیوسته از شب سخن رنگ

فرا میان تاريکی شب جاودانی که مرا  در»رود: می

، بايستی رفته بود فرو گرفته بود و به بدنۀ ديوارها

انتها در وجود سرد و بی تاريکيک شب بلند 

الف: 1202 )هدايت،ا «مُرده به سر برم؛ با مردۀ او

هايی که نويسنده از خود و زن ( يا وصف35

اثیری و يا پیرمرد خنزرپنزری کرده همگی پُر از 

 ابهام و وحشت استا

ای که اشاره به قصر دورافتاده و ويرانه      

های ، همچنین ويژگیونت داردخشتون در آن سک

ظاهری خشتون و توجه به کیمیاگری در سردابۀ 

قصر وااا فضای مناسبی را برای القای وحشت در 
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داستان گجسته دژ با خود دارد در قسمتی از 

رودا فضا تان، خورشید شبی به گُجسته دژ میداس

پُر ناک و و زمان و حاالت شخصیت، همگی وهم

واننده به ای که خبه گونهاز عناصرِ گوتیک است 

د؛ فضای خفه و شوشدت دچار هول و وال می

ای که خورشید در آنجا گام تیره و تار سردابه

کامالً هراسناک با مشخصات نهد مکانی می

از »های گوتیک سدۀ هجدهم اروپاستا داستان

ای وارد پلۀ نمناک پايین رفت و در سردابهپنج 

 «اک بودشد که هوای آنجا، سنگین و نمن

( و در جايی در مورد 155  :1252 )هدايت،

شد مگر از برج، خارج نمی»گويد: خشتون می

دۀ پايینِ قصر، غرق غروب آفتاب، وقتی که دهک

خشتون خود را در  شدا آن وقتدر تاريکی می

پیچید؛ از باروی چپ قصر بیرون لبادۀ سیاهی می

 (   110: مان)ها «آمدمی

اشاره به محیط  قطره خونسه در داستان       

ای که های آنجا و شیون گربهتیمارستان و ديوانه

اسبی زمینۀ من ،رسدها به گوش راوی میشب

، از ها تا صبشب»برای ابهام و ترس دارد: 

های ترسناک که جانم صدای گربه بیدارما اين ناله

-سانیدهااا چه روزهای دراز و ساعترا به لب ر

 )هدايت،ا «امااایدههای ترسناکی که گذران

يا در بخشی اعمال هراسناک  (13 ب:1252

دو ماه »کند: گونه وصف میهای آنجا را اينديوانه

بود که يک ديوانه را در آن زندان پايینِ حیاط 

سته، شکم خودش را انداخته بودند؛ با تیلۀ شک

ها هايش را بیرون کشیده بود، با آنپاره کرد، روده

آن يکی ديگر که با ناخن،  اما کردااابازی می

هايش را از ، دستچشمِ خودش را ترکانده بود

کشید و خون به ندا فرياد میبسته بود پشت

 ( 12 :مان)ه ا«چشمش خشک شده بود

در داستان تخت ابونصر بیشترين عامل ايجاد       

 ،ای استبه زنده شدن مومیايی هراس مربوط

کاوشگر  که گروهمربوط به ايران پیش از اسالم 

اند همراه با اوراد و عزايمی که در قبرستان يافته

، بنابراين اعمل به آنها موجب زنده شدن آن است

های ايجاد در اين داستان بسیاری از مؤلفه

شود؛ مثالً در وصف مومیايی وحشت ديده می

 گويد:می

گوشۀ حريری که جلوی دهن مومیايی واقع »      

آلوده به خون  شده بود جويده و مثل اينکه

ورت به استخوان خشک شده بودا گوشتِ ص

انگیز هايی به حالتِ وحشتچسبیده بود و چشم

 ( 55الف: 1252 هدايت،ا )«درخشیدااامی

 خانهتاريکو  های ورامینشبهای در داستان     

مکان وقوع حوادث ها مربوط به عمدۀ وصف

گرفته که معموالً  هايی خلوت واست؛ مکان

ست و فرماشبانه و رازناک بر آن حکمفضايی 

 های ورامینشبموجب ترس استا در داستان 

-عمارت درون باغ، مرموز و تاريک توصیف می

انگیزد و در داستان شود که وحشت را برمی

که بخش عمدۀ داستان مربوط به  خانهتاريک

توصیفاتی دقیق و اشاره  ،وصف اين مکان است

 ه استا به نمادهای وحشت در آن برجست

های داستان هدايت که در يکی از کیفیت      

آن  ،القای ترس و وحشت نقشی اساسی دارد

است که عمل و حادثه در آن نقش کمرنگی دارد 

در صدد است با ايجاد فضاهايی و نويسنده بیشتر 

آلود و خوفناک با استفاده از عناصر طبیعی وهم
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-هز روبچون زمان و مکان خواننده را با ابهام و را

 ،بوف کورهای و سازد؛ امری که مثالً در داستانر

داوود  ،بستبن، زنده به گور، گجسته دژ
توان شاهد بودا از می سه قطره خونو  گوژپشت

ديگر عوامل مؤثر برای ايجاد فضايی هراسناک و 

های ام در آثار هدايت اشاره به کابوسراز و ابه

واژۀ بینندا ها میمتعددی است که شخصیت

کابوس به تنهايی بار عاطفی منفی و خوفناکی 

های هدايت که مملو از ، حال در داستاندارد

عناصر ايجاد هراس است و پیوسته از مرگ و 

ه بر شدت اين مؤلف اشودینیستی صحبت م

افزايد و فضاسازی هراس و ابهام داستان می

ارد که مناسبی برای القای بیم و راز با خود د

هاستا برای گی روحی شخصیتبیانگر آشفت

هايی مدام از کابوس بوف کورمثال، در داستان 

آيد: گويد که گاه و بیگاه سراغش میسخن می

ام ديده هايی کهمثل اين است که در کابوس»

ا «اغلب صورت اين مرد در آنها بوده است

های آشفته  ( اين خواب05 الف:1202 )هدايت،

 ،ا کُشتمردی که نفسش رهای در داستان

 شوداهم ديده می  سه قطره خونو  ساگالالا

 

 مرگ و خودکشی .9

های ايجاد وحشت که در اکثر ترين مؤلفهاز مهم

شود و از اين لحاظ های هدايت ديده میداستان

نويسان معاصر برجسته نیز آثار او بین داستان

است توجه به موضوع مرگ و کشتن يا خودکشی 

-موضوع که ريشه در ويژگیۀ به اين استا عالق

، در های روحی هدايت و جامعۀ ناسازگار دارد

های او به اشکال مختلف بازتاب دارد؛ داستان

ا رفت: نهايت خود نیز همان راه ردر امری که 

-طلبی و انزواگزينی، فضای کابوسناک و مهمرگ»

کردنِ نقش  آلود و شخصیت مطرودی که از بازی

 هایريـن ويژگیتزنـدگی، خسته شـده، مهم

 ا«دهدهای هدايت را تشکیل میاولین داستان

 (   11: 1211 )میرعابدينی،

های های مختلف مرگ را در داستانجلوه      

-توان ديد که در بعضی از آنها جنايتهدايت می

های رازآمیز و آمیز است و از اين جهت به داستان

ای از ابهام شود و هالهنزديک می« آلن پو» جنايی

از  بوف کورو ترس به همراه داردا در داستان 

گويد و از کشتن دختری که نامزدش است می

سرش را جدا کردم، »شنود است: عمل خود نیز خ

لخته شدۀ سرد از گلويش بیرون  های خونچکه

 )هدايت،ا «ها را بريدماااآمد؛ بعد دستمی

ولی به واسطۀ حس جنايتی که » (30 الف:1202

من پنهان بود در عین حال، خوشیِ بی دلیلی،  در

در  (22 )همان:ا «خوشی غريبی به من دست داد

ابالغ و از نیز خشتون دختران ن گجسته دژداستان 

فردا شب، سه »کشد: جمله دختر خودش را می

-ه اکسیرِ من، به نطفۀ طال روح میقطره خون ب

ا «دهدا سه قطرۀ خونِ دختر باکره، فردا شبااا

 (151 : 1252 يت،)هدا

ش و داش آکل و های طلب آمرزدر داستان     

زنند و ها دست به قتل میچنگال نیز شخصیت

آگاهانه و با اساس داستان بر جنايتی است که 

های که همراه با صحنه شودنقشۀ قبلی کشیده می

عروسک شودا در داستان پر از خوف ترسیم می

تان، اما قتل نامزد شخصیت داس ،پشت پرده

مهرداد براساس توهمی است که به او دست داده 
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بی اراده دست در »است و عمدی در کار نیست: 

جیبِ شلوارش کرد؛ رولور را بیرون کشید و سه 

اما اين  ،تیر به طرفِ مجسمه، پشت هم خالی کرد

، درخشنده بود که در خون غوطه مجسمه نبود

 (21 : 1202 )هدايت، ا«خوردمی

ها، مرگ در قالب خودکشی در بعضی داستان     

ت شدبه های داستان شخصیتاست که عموماً 

گرايی )نیهیلیسم( و خستگی از زندگی دچار پوچ

زنده به در برخی از اين نوع آثار از قبیل  ،هستند
دايت از تمايل خودش ه سه قطره خونو  گور

گويد و جالب اينجاست که با به خودکشی می

برای نابودی خويش، مرگ فراوان اقدامات 

 آيد! سراغش نمی

خواهد، ی که مرگ هم آدم را نمیاما وقت»     

کند، مرگی قتی که مرگ هم پشتش را به آدم میو

-خواهد بیايد، همه از مرگ میآيد و نمیکه نمی

 )هدايت،« ترسند؛ من از زندگی سمجِ خودم!ااا

 ی آثار هم نويسنده( و در بعض11-15 ب:1202

های داستان اقدام به خودکشی در ورای شخصیت

مردی که نفسش را های کند؛ مثالً در داستانمی

و  گرداب ،خانهتاريک، آبجی خانم، کشت

ها بنا به داليلی گوناگون که شخصیت ساگالالا

کنندا گاه نیز ، خودکشی میبعضاً مبهم است

د و میرنها به مرگی عادی اما فجیع میشخصیت

آيد؛ بعدی داستان با مرگ آنها پديد میحوادث 

، محسن، دوست شريف بن بستمثالً در داستان 

و همین عامل موجب د شودر دريا غرق می

امه مجید، پسر اما در اد ،شودانزوای شريف می

مجید ولی اندکی بعد،  ،آيدمحسن، نزد شريف می

شودا در داستان در استخرِ منزل شريف غرق می

یت اصلی داستان در دو شخص هاصورتک

، خورهامردهشوندا در داستان تصادف کشته می

اما زنده شدن مشهدی  ،نیز صحبت از مرگ است

« گروتسک»های رجب اين داستان را به داستان

و  آفرينگانهای داستان نزديک ساخته استا در

های مختلف مرگ و نیز جلوه تخت ابونصر

 مردگان را می توان ديدا

 

 رخدادها و عناصر غیرطبیعی .7

های گوتیک از ، در داستانطور که اشاره شدهمان

 ،کندهايی که ترس و اضطراب را تشديد میمؤلفه

اشاره به رخدادها و عناصر غیرطبیعی و ماورايی 

است و منظور از اين مؤلفه مسائلی است که با 

کارکرد طبیعی عقل منافات دارد و يا عناصری 

 ۀرونی ندارد و ساخته و پرداختاست که وجود بی

ذهنیت بشر است و ريشه در باورها و عقايد و يا 

خرافات دارد که بخشی از ايجاد ابهام و راز و 

وحشتناکی اين قبیل آثار مربوط به اين عناصر 

 استا

در آثار هدايت نیز اين عناصر و مسائلِ      

ده می شودا از جملۀ اين غیرطبیعی به وفور مشاه

اشاره کرد؛ نوع  «1همزاد» توان به وجودیموارد م

خاصی از جن که در باورهای گذشته اعتقاد 

آيد و تا پايان تند همراهِ هر نوزادی به دنیا میداش

اری از اين همزاد، نمودگ»زندگی با اوست: 

توان بر آن چیره آمد هراس، محدوديتی را که نمی

ن ناپذير را در و بازنمايی گسستی درونی و جبرا

( در 121:1251 )باتینگ، ا«آوردوان فردی فرا میر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. double 
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آنجا کنار پرده، هیکل »آورد: می بوف کور

اين  خورداااگويا، تکان نمیترسناک نشسته بود

شخص در زندگی من دخالت داشته است و او را 

زياد ديده بودما گويا اين سايه همزاد من بود و 

ا «در دايرۀ محدود زندگی واقع شده بودااا

 (20 الف:1202 )هدايت،

از ديگر عناصر غیرطبیعی در کنار همزاد که       

رده های هدايت حضوری گستاندر بعضی داست

انگیزی داستان به دارد و بخشی از ابهام و خیال

است که اين  1خاطر آنهاست وجود آينه و سايه

در »مود بیشتری دارد: ن بوف کوردو عامل در 

های ترين ويژگیجستهها از جملۀ برواقع، سايه

 (03: 1251 )باتینگ، ا«)گوتیک( است اين آثار

که در نويسندگی نويسندگان معروفی  از     

در هیچ »استا « 3کافکا» ،اندالگوی هدايت بوده

 ها وهای کافکا نیست که با سايهيک از داستان

( 11: 1210 )صنعتی، ا«همزادهايش برخورد نکنیم

ها و همزادها بايد سايهمی تر از آن اينکه،اما مهم

را بیانگر انزوا و تنهايی و شخصیت خاص 

گرايی او دانستا در بخش هدايت و درون

من »گويد: گونه میاين بوف کورديگری از 

محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی 

خودم، به سايۀ خودم، ارتباط بدهما اين سايۀ 

م ار خشومی که جلو روشنايی پیه سوز، روی ديو

خواند نويسم میشده و مثلِ اين است که آنچه می

-( در بخش22 الف:1202 )هدايت، ا«بلعدو می

سايه، حضور  بوف کورهای پايانی داستان 

وی خود را ای که رايابد به گونهای میگسترده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. shadow 

2. Kafka 

وقت شبیه  در اين»بیندا سايۀ جادی بر ديوار می

جاد  ام به ديوار، شبیهجاد شده بودم ااا سايه

از رخدادهای غیرطبیعی  (52: )همان ا«شده بود

، کیمیاگری خشتون در گجسته دژدر داستان 

سردابۀ قصر ويرانه است که به همراه وسايل و 

امکانات اين کار و دود برخاسته از مواد شیمیايی 

از ابهام ايجاد کرده استا در  حالتی ماورايی و پر

یعی تون از اين عناصر غیرطبمعرفی شخصیت خش

گفتند بعضی می»رود: و رازآلود فراوان سخن می

خورد و کش است؛ روزی يک بادام میاو رياضت

ها آمیزش داردا برخی معتقد بودند با ارواح و جن

که از کوهِ دماوند، کبريت احمر آورده و مشاول 

روی ساختنِ کیمیاست، رفیقش را کشته و از 

ای دسته کنداااکتاب جفر و طلسمات او کار می

های او نگاه کند که هرکس در چشممعتقد بودند 

 ( 115 ب:1252 )هدايت،ا «افسون خواهد شدااا

و بن بست  ،گجسته دژهای در داستان      

ها در از مرگِ انسانآفرينگان از حلول روح، بعد 

ه بر رازناکی و بدن ديگران ياد شده است ک

بن ن مثالً در داستا افزايد؛وحشت اين آثار می

، شريف که شاهد غرق شدن دوستش بست

، اينک با ديدن مجید محسن در دريا بوده است

شريف پی برد که محسن »گويد: پسرِ محسن می

نمرده است؛ بلکه روح او در جسم اين جوان 

( يا در 00 الف:1252 )هدايت، «حلول کرده بود

و معتقد نیستی پس ت»خوانیم: می آفرينگانداستان 

های ديگر و يا جانوران، حلول نِ آدمکه ما، در ت

 )هدايت،« کنیم تا از پلیدی ماده برهیم؟می

، جن و های ورامینشبدر داستان  (11 ج:1202

-ها و ترسی که آنها را فرا میزدگیِ شخصیتجن
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انگیز آلن پو تبديل رد داستان را به آثار وحشتگی

زده نسترن باجی، با حالت وحشت»ساخته استا 

ا که آقا! تا حاال، نزديک يک ماه است شمگفت: 

-اند صدای ساز مینبوديد وقتی که همه خوابیده

آيد، بلکه همزاد اوستاااترسیدم از ما بهتران به ما 

صدمه برسانند؛ آقا! اول سگمان مُرد؛ من گفتم 

طور که خانم قضا بال بوده، بعد همان ساز، همان

 ا«خانه جنّی شده گويند اينزد؛ همه میمی

  (52  :1202)هدايت، 

 پیدا شدن مومیايی تخت ابونصردر داستان      

موجب به وجود آمدن حوادث بعدی داستان 

ی به تنهايی عنصری عادی هر چند مومیاي ؛است

 اما زنده شدن مجددش، آن ،شودمحسوب می

هم با خواندن اوراد و عزايمی که همراهش دفن 

شده رخدادی غیرطبیعی است و در پايان 

 یقت، مومیايی مذکور با فهمیدن اين حقداستان

اش دوست که خورشید او را به خاطر سرمايه

شود: خورد و متالشی میداشته است زمین می

همین که خواستند سیمويه را از زمین بلند کنند »

ديدند تمام تنش، تجزيه و تبديل به يک مشت 

ک بزرگِ شراب، روی خاکستر شده و يک ل

( 151 الف:1252 )هدايت،« دشلباسش ديده می

يا مثالً در همین داستان از تاذيۀ مومیايی با 

ست که خون همسرانش در گور سخن رفته ا

شودا داستان غیرطبیعی و تخیلی محسوب می

است که ، سراسر مربوط به عالم ارواح آفرينگان

شوند؛ ارواحی که با معرفی می« سايه»با عنوان 

وهای خويش زنند و از آرزيکديگر حرف می

قاتی هستند که بر سر گويند و ناظر اتفامی

های ، در همۀ بخشبنابراين اآيداجسادشان می

و عناصر ماورايی  توان رخدادهااين داستان می

را که البته نشانۀ تخیل نويسنده و عالقۀ او به 

 شاهد بودا ،امور دهشتناک است

 

 )حقیقت کاذب( نمایی ادبیدگرگون. 2

هدايت به خصوص آثاری که جنبۀ  هایدر داستان

نويسنده با قلم سحرانگیز  ،تخیلی و ماورايی دارد

ای هنرمندانه خويش حوادث داستان را به گونه

کنار هم چیده است که امور باورناپذير و 

کند؛ مثالً در داستان غیرطبیعی، واقعی جلوه می

که بیانگر عالقۀ عموم مردم به  ساگالالا

نمايد با ناپذير میخودکشی است و توجیه

رسدا هنرمندی نويسنده، منطقی به نظر می

ا، از ساگالالتخیلی  -هدايت در داستان علمی»

رود و مستقیماً پرداختن به معنایِ عکس فراتر می

-و مرگ و نیستی میبه تعريف و تشري، عشق 

-و احتیاجات طبیعی بشر میپردازد و آن را جز

 (131: 1211 )جورکش،ا «شمارد

فضايی هولناک و  تخت ابونصردر داستان       

زنده شدن  جذاب بر داستان غالب است که

کندا تلفیق امری کامالً مومیايی طبیعی جلوه می

)زنده شدن مومیايی( در متن داستان به  تخیلی

انگیز آن چنان وری ماورايی و وحشتهمراه ام

کند که نه در بستر داستان طبیعی جلوه میاستادا

 سگ ولگردپذيردا در داستان خواننده آن را می

شود؛ نوا نگريسته میحوادث از دريچۀ سگی بی

شخصیت سگ در اين داستان آن گونه طبیعی در 

قالب انسانی قرار گرفته است که تمايالت و 

کندا افکار او کامالً منطبق با عالم انسانی جلوه می

است هم بازنمايی عالم ديگر  آفرينگاندر داستان 
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که ارواح، مسائل گوناگون آنجا را هر چند 

تی کامالً عینی و طبیعی ماورايی است به صور

 کنندا تصوير می

، صدای تاری که های ورامینشبدر داستان      

فريدون، آهنگ  از نظر ،رسدبه گوش فريدون می

امری که  ،اش، فرنگیس استنواختن همسر مُرده

ور دارد که يدون باگرچه ناممکن است اما فر

 بوفنوازدا در داستان روح فرنگیس آهنگ می

يسنده با قلم های گوناگون، نوهم در بخش کور

ل باورناپذير را واقعی هنرمندانۀ خويش مسائ

 برای مثال در بخشی از داستان اجلوه داده است

گويد که راوی از سايۀ همزاد خويش سخن می

داستان در آينه محو تماشای اوستا يا در پايان 

 ابیندکه خود را به شکل جادی می

  

 گیرینتیجهبحث و 

با بررسی داستان های هدايت اين نتیجه به 

های گوتیک چون آيد که غالب مؤلفهدست می

اشکال گوناگون را در  و وحشت به ايجاد هراس

توان يافت که اغلب همراه با قتل و يا آثار او می

گوتیکِ آثار ترين مؤلفۀ اما مهم ،خودکشی است

-هايش است که انسانهای داستاناو شخصیت

 هايی سرخورده و با افکاری عجیب و

آوری انجام مالیخولیايی هستند و کارهای ترس

اند و يا گرفتار ا از جامعه طرد شدهدهندمی

های جسمی و نقص عضو هستند که در بیماری

ايجاد ارتباط با ديگران ناتوانند و يا روان 

ناچار در تیمارستان گرفتار  ه بهی کـپريشان

های گی عمدۀ شخصیتاندا اصوالً سه ويژآمده

انديشی گرايی و مرگداستانی او انزوا، پوچ

 استا 

که   شودهمچنین اين نتیجه گرفته می      

های مناسب در نويسنده با فضاسازی و توصیف

ايش، حسِ ترس را در خوانندگان هبیشتر داستان

ين فضاسازی را با استفاده از گاهی اآفريندا او می

های تیره و يا تاريکی شب که همرا با ابهام رنگ

هايی ، انجام داده استا توجه به مکانو راز است

که در ايجاد فضای وهم و ابهام و به تبَعِ آن 

فراوان دارد که عمدتاً خلوت است و  تأثیرهراس 

های ، در داستانيا دور از نگاهِ ديگران است

زی در ايجاد فضايی گوتیک هدايت نقش بار

کندا اشاره به کابوس و همزاد و سايه از بازی می

های صری است که آثار او را به داستانديگر عنا

خته استا استفاده از هولناک و تخیلی نزديک سا

های او نمايی در بعضی داستانشگرد دگرگون

محسوس و نامحسوس خوانندگان را بین 

شک برترين داستان دارد که بیمیسرگردان نگاه 

است که مرز بین بوف کور او با اين مشخصات 

 واقعیت و فراواقعیت  چندان مشخص نیستا 
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