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 مقدمه

ادبیات ملل مختلف با رويکردها، مکات ، و 

، بازتابی از نظام آنان های ادبی گوناگون نظريه

و حتی روانی علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

توان   میآن آيد که با مطالعه دقیق   آنها به شمار می

به وجوه اشتراک و نیز تأثیرپذيری آنها از يکديگر 

های ادبی،   پی بردت هرچند در برخی از گونه

خورد، اما از آنجا  های فاحشی به چشم می  تفاوت

که ادبیات، هنری جهانی است، جهانیان در دست 

متعالی که منتهی به تعالی بشر يافتن به ادبیات 

گردد، سعی در پیشی گرفتن بر يکديگر دارندت 

بسیاری از نويسندگان در استفاده از سبک و ژانر 

رسند و منتقدان، متفکران، و   خاصی به شهرت می

پژوهشگران بسیاری آثار آنها را مورد بررسی قرار 

دهندت برخی ديگر از آنها نیز همانند منشوری   می

های متعددی  اند که در آن واحد سبک عدیچند ب

اندت   را به بوتۀ آزمايش گذاشته و موفق نیز بوده

گونه نويسندگان نه تنها از ابعاد مختلف آثار اين

قابل نقد و بررسی است، که ديگر نويسندگان و 

دارد تا از آثارشان الهام   هنرمندان را نیز بر آن می

کردها را به و تأثیر گرفته و وجوه ديگر آن روي

منصۀ ظهور رسانند تا شايد بدين وسیله ادبیات 

تر سازندت  تر و پررونق کشـور خود را هر چه غنی

شماری که از دوران   در میان انواع ادبی بی

کالسیک تا به حال دستخوش تنوع و تغییر 

اند؛ ادبیات داستانی، به ويژه داستان کوتاه،   بوده

در اين مقاله به  امروزه طرفداران بسیاری داردت

، «گوتیک يا سیاه»يکی از ژانرهای ادبی، داستان 

که در نگارش داستان کوتاه به کار گرفته شده، 

شودت مبحو ويژه در نقد داستان   پرداخته می

گوتیک، برشمردن عناصر و نمادهای آن استت 

و از  0پو بدين منظور از ادبای آمريکايی، ادگار آلن

، و  م( 0102-0150يت )ادبای ايرانی، صادق هدا

از هر يک از اين نويسندگان، يک اثر گوتیک، 

جهت بررسی عناصر و وجوه اشتراک و افتراق 

اندت نکتۀ حائز اهمیت در انتخاب   آنها انتخاب شده

قراول بودن آن دو، هم در  هدايت، پیش پو و

نگارش داستان کوتاه و هم در خلق آثار گوتیک 

ی آثار پو و هدايت، روبر استت مطالعات بسیاری 

به ويژه به روش تطبیقی، صورت گرفته که بیشتر 

شناسی آنها بوده است، اما ژانر  در زمینۀ روان

گوتیک و عناصر آن، کمتر مورد مطالعه و توجه 

 تستا   قرار گرفته

هدايت و پو، هر دو با مرگی عجی  و 

اند؛ اين مسئله   وار از دنیا رفته  غري  و گوتیک

مقاله را در انتخاب موضوع مقاله نگارندگان 

مصمم ساخته استت دو اثر انتخاب شده در مقالۀ 

م( از پو و  0500) گودال و آونگحاضر، 

ش( از هدايت، هر دو گوتیک  0200) گجسته دژ

اندت اولی توسط نويسندگان، منتقدان   خوانده شده

و متفکران بسیاری به عنوان يک داستان کوتاه 

اما دومی ظاهرا  از اين حیو گوتیک شناخته شده، 

کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است و تنها اثر   تا

بوف هدايت که عنوان گوتیک به خود گرفته، 

 وی استت  کور

درآمدی  در منابع معتبر ادبی مختلف از قبیل

اهلل  از فتح شناسی نويسی و روايت بر داستان

1.   Edgar Allan Poe (1809-1849)
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سیما داد،  فرهنگ اصطالحات ادبینیاز،  بی

 فارسی(ـ  ادبیات )انگلیسیتوصیفی واژگان 

سیروس شمیسا،  انواع ادبی عربعلی رضايی، و

تعاريفی مشابه از اين ژانر ارائه شده که تنها به 

شرح مختصری بر ادبیات گوتیک و پیشینۀ آن 

بسنده شده است؛ اما گويا اثری مستقل به زبان 

فارسی که بتوان با استفاده از آن، عناصر منحصر 

ازندۀ يک اثر گوتیک را شناخت، در به فرد و س

 دسترس نیستت 

هايی که اخیرا  در اين زمینه   از پژوهش

ای با عنوان   توان به مقاله  صورت گرفته است می

اشاره کرد که توسط « گوتیک در ادبیات داستانی»

ش(  0210آقايان نصر اصفهانی و خدادادی )

 نگاشته شده استت 

استنادی، به  ـ ستقرايیامقالۀ حاضر با روش 

تحلیلی و با استفاده از منابع  ـ شیوۀ توصیفی

ای، با معرفی کوتاهی از ادبیات داستانی و   کتابخانه

های آن و سپس برشمردن   ترين شاخه يکی از مهم

الذکر  و بررسی عناصر گوتیک در دو اثر فوق

انجام پذيرفته استت 

 بحث و بررسي

. ادبیات داستاني و داستاع كوتاه2

اين »از ادبیات داستانی، « داد»براساس تعريف 

اصطالح کال  به آن دسته از آثار روايی منثور 

شود که جنبۀ تخیلی آنها بر واقعیت   اطالق می

غلبه دارد و شامل قصه، داستان کوتاه، داستان 

: 0259)داد،  ت«شود  بلند، رمان، و رمان کوتاه می

( موضوعات مورد توجه ادبیات داستانی از 00

تخیل، ابتکار و ذهن خالق نويسندۀ آن 

گیرندت در واقع، هر متنی که ريشه   سرچشمه مـی

در تراوش ذهنی و تخیلی نويسنده داشته باشد 

يک يا چند شخصیت و يک يا چند رويداد »و 

را در تالقی زمان و مکان واحد يا چندين گانه 

نیاز، )بی ت«شود  وير کند، داستان خوانده میتص

( در اين مقاله، تکیه بر داستان کوتاه 05: 0259

ای از زندگی را با حداکثر   است که معموال  تکه

دو و سه شخصیت و يک رويداد به نمايش 

 گذاردت     می

ای از ادبیات داستانی با   داستان کوتاه شاخه

سال  050 روايت منثور و تخیلی است که حدود

قدمت داردت در واقع، پیدايش و ظهور داستان 

ی گردد و معرف  کوتاه به قرن نوزدهم برمی

اندت   آن ادبای اروپايی و آمريکايی بوده کنندگان

از اين میان ادگار آلن پو نويسندۀ آمريکايی و 

گذاران اين  ، نويسندۀ روسی، از بنیان    0گوگول

آيندت تعاريف   مینوع از ادبیات داستانی به شمار 

های داستان   بسیاری وجود دارد که اغل  ويژگی

گیردت پو، خود، داستان کوتاه را   کوتاه را دربرمی

داستانی که نويسنده در »کند:  چنین تعريف می

ای   آن بايد بکوشد خواننده را تحت تأثیر يگانه

دهد   الشعاع قرار می که تأثیرات ديگر را تحت

آن حداکثر دو ساعت زمان  نگاه دارد و خواندن

( به عبارت ديگر، بتوان 002 :0259، )داد ت«ببرد

 :0250ت )شمیسا، آن را در يک نشست خواند

( براساس تعريف، داستان کوتاه به داستان 050

يگانه و واحدی که به تأثیری يگانه منجر شود، 

1. Nikolai Vasilievich Gogol



   09        تطبیقي ع اصر فوتیك در فودال و آونگ ادفار آلن پو و فجسته دص صاد  هدایتبررسي 

های   گرددت اين تأثیر واحد از شخصیت  اطالق می

رويدادی اصلی و محدود، موضوع ساده، 

الشعاع قرار  مرکزی که رويدادهای ديگر را تحت

دهد، و شخصیتی اصلی که اين رويدادها را  می

شودت اما چیزی که   دهد ناشی می  به هم پیوند می

نمايد   های کوتاه را از يکديگر متمايز می  داستان

استفاده از ژانرهای گوناگون در روايت آنهاستت 

های روايتی استفاده از ژانر   يکی از اين گونه

گوتیک است که در ادامه به تفصیل شرح داده 

 خواهد شدت

هاي آع  . داستاع فوتیك یا سیاه و برخي ویژفي1

ها،  ها، شیوه نويسندگان داستان کوتاه، سبک

رويکردها و ژانرهای ادبی گوناگونی را به کار 

گیرند و هر کدام منتس  به استفاده از ژانر   می

هستندت به عنوان مثال، چخوف و  خاصی

زاده با رويکردی رئالیستی سعی در نمايش  جمال

ارنست  تهای واقعی دارند  ها و شخصیت  رويداد

همینگوی و هوشنگ گلشیری با ديدگاهی 

هايشان  های داستان  روانکاوانه، وقايع و شخصیت

کنند و يا ادگار آلن پو در نگارش   را تصوير می

استفاده از رئالیسم، سمبولیسم، هايش به   داستان

، ژانر پلیسی و  ناتورالیسم و حتی سورئالیسم

جنايی و باألخره ژانر گوتیک و وحشت شهرت 

 داردت 

در اين میان، سبک گوتیک آثار پو مقصود 

ماستت وی آنقدر هنرمندانه از اين سبک بهره 

جسته است که امروزه بیش از هر سبک و 

اش  از هنر نويسندگیرويکرد ديگری به اين جنبه 

های اين   شودت قبل از پرداختن به ويژگی  اشاره می

ژانر ادبی الزم است به منشأ و مبدأ ايجاد آن 

صفت نسبی »پرداخته شودت اصطالح گوتیک 

بوده استت بعدها اين  0ای آلمانی به نام گت  قبیله

رفته به معنی واژه به اهالی آلمان اطالق شد و رفته

های قرون وسطی است به کار   ژگیآنچه دارای وي

( بعدها اين اصطالح در 050: 0259)داد، ت «رفت

هايی   توصیف معماری قرون وسطی که دارای بنا

های مرموز و تو در   با گنبدهای نوک تیز و داالن

تو بودند به کار گرفته شدت سپس در قرن هجدهم 

بار ديگر اين سبک معماری در اروپا و به ويژه 

روی کار آمد و برای اولین بار هوراس  انگلستان

مدار انگلیسی، با الهام   ، نويسنده و سیاست0  والپول

های اين سبک به نگارش و نشر   از ويژگی

2قلعۀ اترانتو داستانی تحت عنوان
که بعدها منتهی  

به پیدايش رمان گوتیک شد، پرداختت در واقع، 

ر و گونه تفسی های گوتیک اين  بنا بر تعريف، رمان

 اند:   تعبیر شده

های گوتیک که صحنۀ   اصوال  رمان

های میانه با   های سده  رويدادهای آنها قلعه

های   ها و دخمه  چال های مخفی، سیاه  گذرگاه

سرگردان، رويدادهای ترسناک  اسرارآمیز، اشباح

گیر بود، با  و غري  و مضامین فوق طبیعی و نفس

گارش هدف لرزه افکندن در دل خواننده ن

های از ويژگی (020: 0250)رضايی،  ت«يافتند می

مبتنی »های گوتیک که شده برای داستان برشمرده

توان   ( می090 :0210)شمیسا،  ،«بر رويا و خیالند

1. goth

2. Horatio Walpole

3. The Castle of Otranto
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های متروکه،   انگیز و مکان  به مناظر وحشت

های قرون وسطايی با   های تاريک، قلعه  جنگل

های مخفی،   های دهشتناک، داالن  سردابه

های   ها، اتاق  چال های پیچ در پیچ، سیاه  پلکان

شکنجه، اشباح و ارواح مهی ، فضای 

ای از تیرگی و ابهام و بدشگونی،   متحیرکننده

ها   ترين مخمصه قهرمانان زن و مرد در وحشتناک

ها، ساحران بدجنس و خبیو و   و گرفتاری

يمنی سهمگین و غیرقابل وصف و های اهر  قدرت

رسد   هايی عجی  که به نظر می  خره نوشتهالبا

اند تا به ما نشان دهند که   برای اين خلق شده

ناپذير زيبايی   اعجاب و شگفتی جزءِ تفکیک

اغل  » (00: 0210)شهدی،  اشاره کردت ،است

ها عرصۀ حضور   آور اين رمان  های هراس  صحنه

ای اسرارآمیز و   قهرمانان شروری است که به گونه

شوندت اين جنبۀ   وار ظاهر می رحمانه و شبح  بی

سیاه و شیطانی در برخی آثار رمانتیک دورۀ بعد 

هم حضوری آشکار دارد و تا دورۀ معاصر نیز کم 

(52: 0295)جعفری جزی،  ت«يابد  و بیش ادامه می

ها، ذهن خواننده درگیر   گونه از داستان  در اين

وهم و وحشت، رمز و راز، تصاوير حیرت 

شودت تأکید   آمیز می  های اضطراب  انگیز و صحنه  بر

بیشتر بر مکان و فضای حاکم بر اعمال 

علل و انگیزۀ  ،هاست تا زمان، تعداد  شخصیت

انگیزی   ها به طرز شگفت  شخصیت ،اعمال آنها

موجوداتی عصبی، »آشفته و پريشان هستند، 

روانی و ناهنجارند که حالت آنها از ذهنیت 

و روحیۀ از خود بیگانۀ آنها خبر بیمارگونه 

دهدت آنها يا در انديشۀ کشتن ديگری هستند   می

 ت«يا در انديشۀ وحشت مرگ خود و اطرافیانشان

(051: 0259نیاز،  )بی

 . ع اصر داستاع فوتیك9

عناصر گوتیک ابتدا در رمان معرفی و به نمايش 

گذاشته شدند اما بعدها در شعر، داستان کوتاه و 

سازی مورد استفاده قرار گرفتند و تا به  محتی فیل

سازان بسیاری اين  امروز نويسندگان، شعرا و فیلم

اندت رابرت      ژانر را در آثار خود متجلی ساخته

(، عناصر منحصر به فرد گوتیک 0: 0000هريس )

 شمرد:  گونه برمی  را اين

اعمال در  ها در یك قلیه:  . رخداد صح ه2 -9

ای قديمی که اغل    داخل و يا محدودۀ قلعه

دهندت اين قلعه اغل  دارای   متروکه است رخ می

های مخوف،   های مخفی، دروازه  ها و اتاق  داالن

های مخروبه   های تاريک و احتماال  بخش  پلکان

ها ممکن است در   سازی اين صحنه  استت در فیلم

يا قصرهای نیمه خانه يا کاخی مجلل اما قديمی 

های شبانه به   های مخوف در صحنه  ويران و مکان

ای دور   نمايش گذاشته شوند که راز و رمز گذشته

  را در خود پنهان دارندت

حسی  . اتمسفري حاكي از راز و رمز و تیلیق:9-1

آگاهی نسبت به   تهديدکننده، ترسی که نا

را بخشد کل اثر را ف  ها آن را فزونی می  ناشناخته

گیردت اغل  طرح خود داستان پیرامون رازی   می

همانند پدر و مادر گمشده، يک ناپديدشدگی يا 

 کندت  برخی وقايع غیر قابل بیان سیر می

اين پیشگويی مربوط  . یك پیشگویي دیری ه:9-9

به قلعه و يا ساکنانش، چه در گذشته و چه در 
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-مبهم، مغرضانه يا گیج باشد که معموال   حال، می

ها   کننده استت مثال عمدۀ آن در برخی نمايشنامه

شود روح   اينکه گفته می تخورد  نیز به چشم می

فالن شخص در راهروهای قلعه در حال پرسه 

 زدن استت

ممکن است  . طالع، شگوع، هشدار، بصیرت:9-9

شخصیتی در داستان وجود داشته باشد که 

د زن داشته باشد و يا بتوان  بصیرتی آرامش برهم

مدهای احتمالی در داستان هشدار اراجع به پیش

ای خاص، معنايی ديگرگون را القاء   دهد، يا پديده

کندت به عنوان مثال، اگر مجسمۀ ارباب کاخ از 

بلندی سقوط کند بدين معنی خواهد بود که مرگ 

 وی نزديک استت

 . رخدادهاي غیرقاب  بیاع و ماوراءالطبییه:9-5

انگیز مانند راه   فترخدادهای دراماتیک و شگ

جان از قبیل  رفتن ارواح و ديوها و يا اشیاءِ بی

زره يک جنگجو يا يک نقاشی که وارد زندگی 

 شودت  داستان می    های تروزمرۀ شخصی

ها   روايت . احساسات قوي و پر از هیجاع:9-0

ها   ممکن است بسیار احساسی باشند و شخصیت

تعج  و مغلوب خشم و عصبانیت، غم و اندوه، 

 تشگفتی و به ويژه، رع  و وحشت شوند

های شديد و احساس   ها از عصبانیت  شخصیت

برندت در   الوقوع رنج می  ترس از سرنوشت قري 

اين حالت، اشک و آه و سخنان احساسی فراوان 

 و حس از نفس افتادگی و دستپاچگی رايج استت

های زن   شخصیت . زناع آزرده و درمانده:9-6

کنند که   وادثی دست و پنجه نرم میاغل  با ح

و گريان  ان، ضعیف، ترسآنها را مأيوس، رنجور

سازدت زن تنها، مظلوم، محزون و افسرده در   می

های او  مرکز و کانون داستان قرار دارد و رنج

بیشتر مورد تأکید و توجه هستند و بیشتر اين 

ناشی از رها شدن و تنها ماندن، چه  هارنج

مندانه و نداشتن حامی و غرضتصادفی و چه 

 پشتیبان استت

تهدید مرداني قوي، زورفو و  . زناني كه مورد9-8

يک يا چند شخصیت مرد  فیرند:  مستبد قرار مي

مانند پادشاه، ارباب يک کاخ، نگهبان و يا حتی 

پدر، قدرت وادار ساختن شخصیت يا 

های زن داستان در به انجام رساندن امور   شخصیت

و اجباری را دارا هستندت وادار ساختن  فرسا توان

دختر به ازدواج با کسی که مورد عالقۀ او نیست و 

  هايی از اين نوع استت  يا انجام يک جرم، مثال
 كه نماد وحشت و اندوه هست د: 2. صداهایي9-3

کنند و   ها همچون استعاره عمل می  برخی از صحنه

مؤيد حس خاصی از غم و اندوه، تاريکی و 

دلتنگی و وحشت هستندت به عنوان مثال، باران نماد 

سازی   اندوه است و به همین دلیل در صنعت فیلم

های خاکسپاری معموال  توأم با بارش باران   صحنه

شوند،   استت درهايی که ناگهان به هم کوبیده می

های يک عمارت، رعد و برق، صدای مويه و   خرابه

ست و به دام ها از دورد  زاری، صدای پارس سگ

های داستان در يک اتاق از جمله   افتادن شخصیت

 تهستندهای آشنای اين عنصر   نمونه

استفاده مکرر از  . واصفاع فوتیك:9-26

ای از واژگان خاص، اتمسفری گوتیک   مجموعه

لغات و ترکیباتی از قبیل روح،  تکند  خلق می

1. metonymy
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امیدی، وحشت،   جادويی، راز، بخت و شـگون، نا

تاريک، همدردی، اشک، شگفتی، شوک،  دلگیر،

قراری، غض ، عصبانیت،  اضطراب، ناگهانی، بی

الجثه، ش  و سیاه در زمرۀ  پیکر، عظیم خشم، غول

 . اين واژگان است

توان به موارد مذکور   عناصر ديگری که می

افزود شامل، مرگ )کابوس مرگ؛ دوران پس از 

يا، دوست و يا عزيز و يا انتظار ؤمـرگ يک ر

مرگ( و تنگنای زمانی استت هرچند همۀ اين 

جا در يک اثر گوتیک ديده  عناصر همیشه و يک

توان گفت که در   شوند اما به جرأت می  نمی

های کوتاه ادگار آلن پو و نیز   بسیاری از داستان

هدايت که  گجسته دژدر داستان کوتاه گوتیک 

همۀ اين  مورد بررسی قرار خواهند گرفت، تقريبا 

اندت    صر ماهرانه به کار گرفته شدهعنا

 0فودال و آونگع اصر فوتیك در  .9

( شاعر و نويسندۀ 0501-0501ادگار آلن پو )

آمريکايی، مبدع و مبتکر داستان کوتاه و از 

آيدت وی بود   احیاگران ادبیات گوتیگ به شمار می

حال  هايی کوتاه اما درعین  که اولین بار داستان

بسیاری از نويسندگان بزرگ دنیا کامل نوشتت 

دو موپاسان و چخوف، به تبعیت از او   چون گی

انواع ديگری از داستان کوتاه را معرفی کردندت 

ست که به سختی ا ای  شیوه نويسندگی او به گونه

توان وی را در زمرۀ خاصی از نويسندگان و   می

يا مکتبی خاص قرار دادت سبک پو و شیوۀ 

ین برخورداری از عناصر هر اش در ع نويسندگی

1. The Pit and the Pendulum

گرايی، سمبولیسم و رمانتیسم،  سه مکت  واقع

محدود و محصور به هیچ کدام از آنها نیست و 

های کوتاه او به   سبک نگارش برخی از داستان

توان آنها را در هر سه حوزه   ای است که می  نه  گو

مورد نقد و بررسی قرار دادت با توجه به اين مهم، 

و را حلقۀ واسط مکت  رمانتیسم و توان پ   می

مکت  سمبولیسم فرانسوی به شمار آوردت در آثار 

ها و حاالت روانی و جنسی بیمارگونۀ   پو وضعیت

فراوانی وجود دارد و نیز هراس و تخیل پلیسی و 

های او ديده   های گوتیک هم در داستان  صحنه

های پو   قصه (090-5: 0252)پريستلی،  تشود  می

اند که به شکلی  و رؤيا نشأت گرفته از خواب

هايی تلخ و   هنرمندانه به صورت واقعیت

های کوتاهش به تصوير   وار در داستان  کابوس

اند و آفرينندۀ حس غريبی از وحشتند                                   کشیده شده

شود و اين همان     که برايشان هیچ علتی ذکر نمی

 (50: 0291ودلر، ت )بداستان گوتیک است

ها در کنار   گونه شخصیت  رد پای اين

برانگیز و وحشتناک که تشخیص  تصاوير بهت

مرز مابین خیال و واقعیت را برای خواننده دشوار 

های کوتاه و گوتیک پو   سازند در همۀ داستان  می

ت نمونۀ بارز آنها ستا   به خوبی نمايش داده شده

منتشر  0500در سال  است که گودال و آونگ

شدت اين داستان با مضمون شکنجه، و ترس از 

های کوتاه پو استت   مرگ، از مشهورترين داستان

يک زندانی در جايی تاريک، بسته به يک تخت با 

آونگی بر آن که هر دم به سمت او به پايین 

آيدت پو در اين   شود، به هوش می  کشیده می

اها، داستان به خوبی و با مهارت بسیار از صد
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کند   ها استفاده می  ها، و روشنايی  احساسات، سايه

و با به کار گرفتن راوی اول شخص، ترس و 

نهايت و تا حد مرگ را به خواننده   وحشت بی

از آن دسته از  گودال و آونگدهدت   انتقال می

های پو است که در آنها بیش از آنکه بر   داستان

و تمرکز  نیروها و عـناصر ماوراءالطبیعه تأکید

شود، از عوامل و عـناصر طبیعی برای فضاسازی 

بسیاری  استـفاده شـده استت پو در اين داسـتان

از عناصر گوتیک به ويژه دو عامل مهم وحشت، 

شامل زمان و ترس را که پیش از اين ذکر شد، به 

کار گرفته و به خوبی درهم آمیخته استت تنگنای 

آفريند   بی میزمانی به همراه تنگنای روانی ترکی

کندت ترس از زنده به  زده می که خواننده را بهت

موضوعاتی  از گور شدن و ترس از مرگ و نیستی

رودت  پو به کار می های     که مکررا  در داستان است

قهرمان خود را مدام در  گودال و آونگ،پو در 

دوراهی بیم و امید، حیران و سرگردان نگه 

اين داستان با ديگر داردت تنها تفاوتی که   می

های گوتیک وی دارد، وارد شدن دستی   داستان

 بخش به داستان در آخرين لحظه استت  نجات

به منظور معرفی عناصر گوتیک در اين 

که  داستان، بهتر است ابتدا به مکان رخداد وقايع

يا يک زيرزمین  قلعه، ساختمان متروک و قديمی

ابتدای است، اشاره شودت راوی داستان، نه در 

داستان، بلکه پس از توصیف حاالت روحی، 

روانی و فیزيکی خود، از مکانی که در آن 

دارد و موج  ايجاد  محبوس است پرده برمی

شودت راوی در  حالت تعلیق و هیجان می

چالی تاريک و مخوف زندانی شده و هر  سیاه

لحظه در انتظار به اجرا درآمدن حکم خود استت 

وی را به دام « مذهبی اسپانیا تفتیش عقايد»دادگاه 

انداخته، زندانی و شکنجه کرده استت حکمش 

اش     اعدام و مرگ است؛ اما مرگی که مقدمه

های روحی و جسمی استت راوی در   شکنجه

ديگر از عناصر   سراسر داستان از مرگ )يکی

گويدت در واقع، اولین جملۀ   گوتیک( سخن می

و مرگ آغاز داستان با اشارۀ راوی به مريضی 

دلزده بودمت دلزده تا حد مرگ، »شود: مريض و   می

حکم  -پايان؛ تتت آن حکم  از آن عذاب بی

آخرين جملۀ مشخصی بود که  -وحشتناک مرگ

( در جای 020: 0251)پو،  ت«به گوشم رسید

ديگر، پس از خارج شدن از دنیای موهومات، 

رسد که آن تفکر منفی به   راوی به اين شهود می

پرورانده، صحت   مرگ رفتن که در سر می سوی

رسد که آرزومند   داشته است؛ حتی به آنجا می

اگر در شرايط روانی ديگر بودم، »مرگ است: 

داشتم که با سقوط به   شايد شجاعت آن را می

باره به درد خويش  ها، يک  درون يکی از آن مغاک

( در حقیقت، دادگاه 029 همان:) ت«پايان دهم

است و    د حکم مرگ او را صادر کردهتفتیش عقاي

از سوی ديگر، او در زمان يأس و نومیدی برای 

ديگر   کندت رمز و راز يکی  خود، آرزوی مرگ می

است  گودال و آونگاز عناصر گوتیک موجود در 

که تعلیق شخصیت زندانی داستان، بین دنیای 

ای   خیال و دنیای واقعیت و اينکه خود را در نقطه

يابد، به اين امر دامن   و زندگی میبین مرگ 

زند و خوانندۀ اثر را تا انتهای داستان  از راز و   می

نگاه  خبر علت محبوس شدن راوی و عاقبتش بی
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نام  داردت مصداق ديگر رمز و راز در اين اثر بی  می

 باشدت   بودن تنها شخصیت داستان، راوی می

عنصر گوتیک ديگری که به وفور در اين 

استفادۀ پو از واژگان،  ،خورد  به چشم می داستان

ترکیبات و جمالتی است که حس وحشت را به 

کندت کلمات   طور ناخودآگاه در خواننده ايجاد می

های خوارکننده برای   شکنجه»و عباراتی از قبیل: 

تاريکی، سکوت و »، «انزجار مرگبار»، «ها انسان

، «ای مخوف و آزاردهنده  سرگیجه»، «خاموشی

دنیای تاريک »، «تاريکی و پوچی»، «ديوانگی»

مرگی بسیار »، «عاقبتی بس دهشتناک»، «پنهان

، «درد و رنجی فراوان» ،«ضعف و سستی»، «تلخ

، «شیاطین»، «هیوالها»، «ارواح خبیو»، «غم»

، «عصبانیت»، «صدای جیغ ارواح نفرين شده»

چشمان »، «های وحشتناک  رنج»، «احساس تنفر»

و غیره در سطر به « کینه»، «ت  شديد»، «شیاطین

( همچنین 0-9: همان) تسطر اثر مشهود است

سیاهی تاريکی چیره شد! و »جمالتی از قبیل: 

چنان بود که گويی تمامی حواس، در سقوطِ 

وارِ روح به درونِ دوزخ، بلعیده   شتابناکِ ديوانه

میِ شدندت از آن پس، سکوت، سـکون و ش ، تما

(؛ هنوز همه جا سیاهی و 020: همان« )وجود بود

خالء بود؛ آيا مرا رها کرده بودند که در اين دنیای 

: همان) «سیاهِ زيرزمینی، از گرسنگی بمیرم؟

چندين ساعت بود که اطراف چارچوبۀ »(؛ 025

ها در هم   کوتاهی که بر آن خوابیده بودم، موش

بودند: پروا و حريص   لولیدندت وحشی و بی  می

درخشید، انگار که   چشمان سرخشان بر من می

تنها منتظر از جنبش افتادنم بودند تا به طعمۀ 

( مرد زندانی، در 090: همان) ت«خويش برسند

داند، از   که حواس خود را از دست رفته می  حالی

لرزد و جرأت انجام کاری را   ترس به خود می

يابد چنان   نداردت موقعیتی که او خود را در آن می

کند که حس همدردی   دهشتی در قلبش ايجاد می

 انگیزد:   خوانندۀ اثر را بر می

از نخستین نگاه خود به چیزهای پیرامون »

ترسیدمت ترسم از اين نبود که چشمم به   می

چیزهای وحشتناک بیفتد؛ وحشتم از اين بود که 

واری در   هیچ نبینمت سرانجام، با نومیدی ديوانه

تندی چشمانم را گشودمت در آن هنگام دلم، به 

هايم تأيید شدت سیاهیِ ش    بود که بدترين انديشه

ابدی مرا دربرگرفته بودت تکاپو کردم تا نفس 

بکشمت ظاهرا  شدتِ تاريکی، مرا درهم کوبیده و 

اينها  (020: همان) ت«خود کرده بود  از خود بی

حد و حصر انسانی   همه نشان از ترس و دلهرۀ بی

ر بند دارد که هر لحظه در انتظار مرگی فجیع د

استت با خواندن اين عبارات و جمالت، حتی با 

توان درد   از موقعیت گويندۀ آنها، می نمطلع نبود

و رنج، وهم و خیال و ترس و وحشت شخصیت 

 داستان را حس و درک کردت

گودال و آخرين عناصر مورد بحو در 

که در آن، ، تنگنای زمانی و روانی است آونگ

دومی، معلول اولی است، بدين معنی که 

محدوديت زمانی و وابستگی سرنوشت قهرمان 

سازد،   ای روانی گرفتار می  به آن، او را در مخمصه

گیری  و او ممکن است ديگر يارای تصمیم

صحیح و به موقع را نداشته باشدت فرد زندانی و 

سته ای ب  ای بر تخته  رحمانه   در بند، به طرز بی
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که چاهی عمیق در زير آن قرار دارد  شده، درحالی

اندازدت   را به قعر آن می و هرگونه تکان اضافی او

هايی بزرگ و گرسنه در   از سوی ديگر، موش

در انتظار مرگ او  کنند و  اطرافش حرکت می

برند   ها گاه به گاه به او حمله می  هستندت اين موش

رای مدتی از خود و او با تالشی جانکاه آنها را ب

کندت عالوه بر همۀ اينها، آونگی تیز و بران   دور می

از سقف بر سرش آويزان است و هر لحظه پايین 

آيد تا او را از وسط به دو نیم کندت   تر می و پايین

تنگنای زمانی حاصل از اين آونگ و سرعت 

پايین آمدنش، زندانی را در تنگنايی روانی گرفتار 

برای خارج شدن از آن به تالش و سازد که   می

هايش در چنین   امید نیازمند است؛ اما امیدواری

آورند و او همچنان در نوسان   تنگناهايی دوام نمی

هايی از   شودت در بخش  بیم و امید گرفتار می

داستان، راوی سعی دارد سرعت پايین آمدن 

آونگ و هیجان، حس و فکر ناشی از آن را به 

 دهد: خواننده گزارش

نیم ساعت، يا شايد حتی يک ساعت »

توانستم درک مشخصی از   گذشت )چرا که نمی

زمان داشته باشم( تا دوباره چشمانم به باال 

نگريستت آنچه که ديدم، گیج و مبهوتم کردت 

دامنۀ نوسان آونگ، نزديک به يک زرع افزايش 

يافته بودت نتیجۀ منطقی آنکه سرعتش نیز حاال 

ت ولی آنچه مرا بیش از همه خیلی بیشتر بود

برآشفت، اين بود که انگار به طور ملموسی 

 (090: همان) ت«تر آمده بود   پايین

در چند سطر بعد باز هم از زمان تلخ پايین 

چه سود، اگر از »گويد:   آمدن آونگ سخن می

هايی بس دراز و آکنده از وحشتی   ساعت

شتابندۀ های   فرابشری بگويم که در آن، نوسان

کردم! ذره به ذره، خط به خط،   فوالد را شماره می

با پايین آمدنی که تنها در فواصلی قابل درک بود 

تر   پايین و پايین -نمود  ها می  که چون قرن

( گزارش لحظه به لحظۀ 090: همان) ت«آمد!  می

کند و   جا خاتمه پیدا نمیپايین آمدن آونگ بدين

نجات باورنکردنی  راوی تا لحظۀ آخر که لحظۀ

اوست، اين حس محبوس شدن در زمان را که 

حاصلش رنج روحی است، با خواننده به اشتراک 

عناصر گوتیک  گذاردت با بر شمردن تنوعی از  می

رو شدن با فرجامی تلخ  ، روبهگودال و آونگدر 

انگیز دور از انتظار نیست اما برخالف ديگر  و غم

تان نه تنها تراژيک آثار گوتیک پو، پايان اين داس

و نافرجام نیست، بلکه به رهايی مرد زندانی 

بخش از عالم غی   انجامدت گويی دستی رهايی  می

 هانیدهبرای نجات او سر رسیده و او را از بند ر

است و اين گونه پايانی خوش برای داستان رقم 

 خوردت   می

 فجسته دص. ع اصر فوتیك در 5

 روشنفکرو  مترجم، نويسنده صادق هدايت،

در تهران چشم به جهان  0050ايرانی، در سال 

گذاران  گشودت هدايت از پیشگامان و بنیان

، خاصنويسی نوين ايران و، به طور  داستان

رقی  و  او تا بود در اين فن بی»بودت داستان کوتاه 

يکتا ماند و امروز هم، پس از مرگش، هیچ يک از 

هايی که سبک هدايت را پیروی   نويس نوول

کنند، از لحاظ استحکام فنی و عمق انديشه به   می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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( 020: 0250پور،  )آرين ت«اند  پای او نرسیده

ست چند ا ای هدايت نیز همچون پو، نويسنده

توان آثارش را از زوايای مختلف  بعدی و می

مورد پژوهش و بررسی قرار دادت متأسفانه، او در 

خود شیفته »فرهنگ ما به عنوان شخصیتی ناامید، 

سويۀ »شناخته شده است و « و مبلّغ خودکشی

خالق و فعال زندگی او به کل زير سايۀ اين 

)احمدی آريان،  ت«ربط رفته است تصوير بی

وع در آثار هدايت را اين ( قربانی، تن20: 0210

عشق، تاريخ، فلسفه، هنر و »دهد:   گونه شرح می

شناسی،  شناسی، جامعه ادبیات، موسیقی، روان

طبیعت، درد و رنج انسان، مظلومیت حیوانات، 

ها ديگر از  ها و ده های اجتماعی و ده  محرومیت

زنند و   اين نوع مسائل در آثار هدايت موج می

توان گفت   که می   هاست  نشانهالبته براساس همین 

اغراق يکی از   های صادق هدايت بی  داستان

 ت«ترين آثار ادبیات داستانی کشور ماست ارزنده

( از آنجا که هدايت زندگی 00: 0290)قربانی، 

پرفراز و نشیبی داشت و در مراحل مختلف 

زندگیش تجربیات متنوعی را پشت سر گذاشت، 

ريبا  سراسر به درد و زندگیش تق»به ويژه اينکه 

رنج گذشت و با خودکشی او به پايان رسید 

(، توانسته است آينه 00: 0210)همايون کاتوزيان، 

های بشر و وحشت   نمای دردها و رنج تمام

برخاسته از آنها باشدت در واقع، در اين پژوهش، 

شود که در راستای معرفی هنر   به نوعی تالش می

 ژانر گوتیک و ادبی هدايت در به کارگیری

 مقايسۀ آن با ساختار و تکنیک استفاده شده در

آثار پو قدمی برداشته شودت

( داستانی 0200) گجسته دژداستان کوتاه 

گوتیک است که به توصیف کوشک ويرانی که 

نهاده بودند، « گجسته دژ»مردم بر آن نام 

پیرمردی به نام خشتون کوشک پردازدت در آن  می

هشت سال پیش، زن و دختر  کند؛ او، زندگی می

اش را رها کرده و در زيرزمین قصر مشغول  بچه

تهیۀ اکسیر اعظم برای ساختن طالست؛ برای 

دست يافتن به اکسیر اعظم، خشتون به سه قطره 

از آخرين قطرات خون يک دختر باکره نیاز داردت 

از قضا، زنی به نام خورشید با دخترش روشنک 

اند و   خشتون آمده به تازگی به همسايگی کوشک

کنندت اين دو، عادات عجیبی   در آنجا زندگی می

رود و   ها در خواب راه می  دارند؛ مادر ش 

دخترک هر روز غروب در رودخانۀ نزديک 

کندت آغاز ماجرا به غروب روزی  کوشک شنا می

گردد که روشنک در حال شنا در رودخانه   برمی

ن که ريش شود که مردی شبیه رهبانا  متوجه می

خاکستری و بینی برگشته دارد و خودش را در 

شودت   لبادۀ سیاهی پیچیده است به او نزديک می

پیرمرد و روشنک زمانی طوالنی به بحو و 

وگو راجع به مرگ و زندگی و موضوعات  گفت

ماوراءالطبیعه پرداختندت در اين حین، خورشید، 

 رو رسد و با خشتون روبه  مادر روشنک از راه می

های   شود اما پس از خیره شدن به چشم  می

 افتدت  رود و بر زمین می  خشتون از حال می

شتون پیشانی خورشید را با انگشت لمس خ

شودت پس از رفتن می  کند و از آنجا دور   می

آيدت سپس خشتون   خشتون خورشید به هوش می

ها در   از طريق خورشید که طبق عادت ش 
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روشنک را به زير زمین قصر رود   خواب راه می

خواباند و با   کشاند و روی تختی چوبی می  می

کند و به او   ضربۀ شمشیر گلويش را پاره می

شود تا سه قطره خون از آخرين   تر می نزديک

خون تن دخترک را در شیشه بريزد که ناگهان 

نور پیسوز لکۀ ماه گرفتگی روی پیشانی روشنک 

ن لحظه خشتون دختر سازد و در آ  را آشکار می

کند   هراسان پیسوز را پرت می»شناسدت   خود را می

کند و   و شیشه را زير فشار دستش خرد می

کند،   های آن را به طرف بوته پرتاب می  خرده

گردد و مايع زنگاری   بوته از روی سه پايه بر می

زند   شود و آتش شعله می  آن روی زمین پخش می

)هدايت،  ت«رود  فرو می و گجسته دژ در کام آتش

( اين پايان دلیل خوف و ترس مردم 052: 0200

 از اين قصر شوم بودت

اهمیت اين داستان کوتاه به عنوان يک اثر 

توان تقريبا  همۀ   گوتیک از آنجايی است که می

عناصر متنوع گوتیک را در آن ديد، به ويژه اين 

که از همان ابتدای داستان يعنی عنوان و اولین 

لمۀ آغازگر اين عناصر قابل ردگیری هستندت در ک

عنوان داستان، دو عنصر شوم و بدشگون بودن و 

وجود يک قصر به عنوان صحنۀ کلیدی رخداد 

خوردت گجسته به معنی شوم   اصلی به چشم می

صفت منتس  به دژ است و اين حس را به 

کند که شايد قرار است در اين   خواننده القاء می

و وحشتناکی رخ دهدت شروع  دژ وقايع شوم

پردازد   داستان نیز به توصیف اين قصر يا دژ می

های بناهای   آور ويژگی که شیوۀ توصیف آن ياد

قصر ماکان بزرگ و »گوتیک قرون وسطی است: 

محکم دارای سه حصار و هفت بارو بود که از 

آهک و ساروج ساخته بودند، و در کمرکش کوه 

ن الجوردی سر نزديک آسی ويشه جلوی آسما

 (000: 0200)هدايت،  ت«برافراشته بود

و راز  ديگر از عناصر مهم گوتیک رمز  يکی

است که چه در ابتدا، چه در میانه و چه در پايان 

اثر به اشکال مختلف و به ويژه با طرح سؤاالتـی 

شود، سؤالی   از سوی نويسنده، به خواننده القاء می

ه يا عـاقل، توانگر از قبیل اينکه آيا خشتون ديوان

و يا تنگدست بود؟ داستان پیشین قصر که مربوط 

هر روز عصر »به ماکان کاکويه است، مردی که 

که را کشید تا دختری   در ايوان قصر کشیک می

شست ببیند و باالخره   در رودخانه خودش را می

، «همان دخترک سب  جوانمرگی ماکان گرديد

روشنک عصرها اينکه  تخود داستانی رمزوار است

رود و خشتون نیز   تنی به رودخانه میبرای آب

شود؛ رابطۀ بین داستان   عصرها از قصر خارج می

ماکان و دخترک )يک پیرمرد و دخترکی جوان( و 

داستان خشتون و روشنک )باز هم يک پیرمرد و 

دخترکی جوان(؛ و رخداد هر دو داستان در 

در زمستان  ها؛ اشاره به اينکه چه  عصرها يا غروب

و چه در تابستان از دودکش قصر دود آبی رنگی 

آيد؛ راه رفتن شبانۀ خورشید در خواب؛   بیرون می

همگی دال بر وجود عناصری پر رمز و راز در 

مانند که اين   داستان است که همگی بی پاسخ می

پاسخ ماندن، خود، نشانی از پر رمز و راز   بی 

 بودن آن استت 

ن آسی اديرينه که ساکن پیشگويی و باوری

ويشه در بین خود رواج داده بودند، يکی ديگر از 
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رود؛ عناصر گوتیک در اين داستان به شمار می

کند که   راوی داستان به وجود افسونی اشاره می

قصر و ساکنانش را منقل  و مغلوب کرده است 

بدشگون بودن گجسته دژ  ازو در ابتدای داستان 

رد:  آو میبه میان سخن آور  و آن افسون حیرت

دانست به وسیلۀ چه افسونی به جای  کسی نمی»

آن همه شکوه پیشین يک مرد الغر پیر، دارای 

های درخشان، در باروی چپ اين قصر  چشم

ا ج( يا آن000: 0200)هدايت،  ت«منزل گزيده بود

شما همان »پرسد:   که روشنک از خشتون می

(، 002: همان« )جادوگر گجسته دژ هستید؟

گويای اين مطل  است که باوری خرافی مبنی 

بر وجود يک جادوگر در قصر وجود داشته است 

قدر از نظر همه مسجل است که حتی   که آن

گويد و  ای کوچک از آن سخن می     دختر بچه

 باورش داردت 

وجود زن مغموم، آزرده و رنجور در برابر 

مرد مستبد و بدخواه، از ديگر عناصر گوتیک 

به  گجسته دژکه هدايت آنها را به خوبی در است 

نمايش گذاشته استت زن رنجور داستان، 

خورشید، تنها و از سوی مردم رانده شده است، 

ها پیش او را ترک گفته و به واسطۀ  همسرش سال

بدنامی پدرش مطرود مردم شده است، به طوری 

دست خشتون استت  کردند او هم  که آنها فکر می

ان، خشتون نیز که همسر و فرزند مرد ظالم داست

 باعوخود را رها کرده و گوشۀ عزلت گزيده، 

مردی ، رع  و آشفتگی ديگران گشته است

خودخواه که مرگ را برای ديگران به ارمغان 

آورده است و باز هم به فکر کشتن استت خود 

مرگ نیز از ديگر عناصر ژانر گوتیک است که 

وگوی بین  فتاولین بار در ابتدای داستان در گ

جا که   شودت آن  روشنک و خشتون به آن اشاره می

خشتون از غرق شدن پدربزرگش در آب با 

کند و دخترک در پاسخ   روشنک صحبت می

چه مرگ قشنگی! آدم بمیرد: آنهم در »گويد:   می

(؛ و اينجاست که حس مرگ 000: نام)هتتت« آب 

ای در   و علم يک دختر بچه نسبت به چنین پديده

توان گفت که اين   شودت حتی می  داستان معرفی می

ی ی روشنک و خشتون به نوعی پیشگويوگو گفت

راجع به مرگ استت صحنۀ ديگر، مرگ دخترک 

رحمی  ه و بییلبه دست خشتون است که با ح

 گیردت   تمام صورت می

ترين عناصر گوتیک در  ديگر از مهم يکی 

ست که در ا ای  داستان استفاده از واژگان و صحنه

خاموشی »آفريند:   خواننده حس وحشت مـی

سنگینی روی اين ملک ]گجسته دژ[ و 

: همان« )کشتزارهای دور آن فرمانروايی داشت

وقتی که دهکدۀ پايین قصر غرق در »(؛ 000

شد، آن وقت خشتون خودش را در   تاريکی می

آدمیزاد »(؛ 000 :همان« )پیچید  لبادۀ سیاهی می

پايان   اندوه بی»تتت (؛ 002: همان« )جهان کین است

مردم بر اين باورند »(؛ 000 )همان:« گیرد  مرا می

ها آمیزش دارد، برای  که خشتون با ارواح و جن

به دست آوردن طلسمی معروف دوست نزديک 

خود را کشته و دو دختر از ده و کلۀ مرده از 

آخرين ت (002)همان: « قبرستان دزديده است

گنای زمانی اشاره دارد که عنصر گوتیک به تن

شودت خشتون     تنگنای روانی را نیز موج  می
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چنان محصور زمان اندک و شرايط روانی سخت 

است که تا زمان نزديک کردن چراغ پیسوز به 

صورت دخترک قربانی متوجه نیست که فرزند 

خود را کشته استت به عبارتی ديگر، در تنگنای 

صت شناسايی گیرد که حتی فر  زمانی قرار می

 اش را نداردت     دقیق طعمه

که تقابلش را  گجسته دژنکتۀ قابل توجه در 

کشد، پايان تراژيک   به رخ می گودال و آونگبا 

آن استت هدايت در اين اثر و بسیاری ديگر از 

رو به سوی مواجهۀ برهنه و شفاف با »آثارش 

او به شکلی از  ،روهستی داردت از اين

شود که در تاريخ فرهنگ   شناسی نزديک می هستی

شناسی جديد همان  ما امر غريبی استت اين هستی

باره  گستر است که يک درک روح مدرنیتۀ جهان

بینی  ساز حاکم بر جهان منطق عرفانی و همگون

هیچ واسطۀ بیرونی    تاريخی فرهنگ ما را بی

(، 21: 0255)جاويد، « بخشد  رنگی تراژيک می

حال آنکه پايان داستان پو تراژيک نیست و دستی 

آوردت  بخش، پايانی خوش را به ارمغان می   نجات

فیري    نتیجهبحث و 

ادبیات داستانی با تکیه بر تخیل و ابتکار نويسنده 

ها و رويدادهای متعدد، در   و خلق شخصیت

گسترۀ زمانی و مکانی خاص، شامل انواع 

ل قصه، داستان کوتاه، داستان بلند، مختلفی از قبی

رمان و رمان کوتاه استت ادبا و نويسندگان 

مختلف، براساس ذوق و قريحۀ خود، هر کدام 

اما در ادبیات مدرن و  گزينندت  نوع خاصی را برمی

از قرن نوزدهم به بعد، داستان کوتاه ظهور يافت 

و يکی از نويسندگانی که اصول اولیۀ آن را بنیاد 

و بر نويسندگان پس از خود تأثیر گزارد، نهاد 

ادگار آلن پو بودت وی، عالوه بر شاعر و منتقد 

های کوتاه با استفاده از   بودن، نويسندۀ داستان

طوری که آثارش را به ژانرهای گوناگون بود، 

ها و ابعاد گوناگون مورد نقد و   توان از جنبه می

بررسی قرار دادت ژانر مورد نظر در اين مقاله، ژانر 

که رد آن را تقريبا  در تمامی  استگوتیک 

توان يافتت عناصر   های کوتاه پو می  داستان

ند از رخداد ابرشمرده شده برای اين ژانر عبارت

ها در يک قلعه، اتمسفری حاکی از راز و   صحنه

لیق، يک پیشگويی ديرينه، طالع، شگون، رمز و تع

هشدار، بصیرت، رخدادهای غیرقابل بیان و 

ماوراءالطبیعه، احساسات قوی و پر از هیجان، 

تهديد  زنان آزرده و درمانده، زنانی که مورد

گیرند،   مردانی قوی، زورگو و مستبد قرار می

اد وحشت و اندوهند، واژگان صداهايی که نم

 نای زمانیتو مرگ و تنگ گوتیک

های گوتیک   اين عناصر در يکی از داستان

مورد بررسی قرار گودال و آونگ پو به نام 

گرفتت نکتۀ حائز اهمیت در اين مقاله حضور 

است   صادق هدايت، نويسندۀ ايرانی داستان کوتاه

که يکی از آثارش در اين مقاله، همتای پو و پا به 

هدايت پای او، مورد نقد و بررسی قرار گرفتت 

نیز در زمیـنۀ نگارش داسـتان کوتاه در ايران از 

قراوالن بوده استت در زمینۀ کاربرد ژانر  پیش

رسد در دوران خود   گوتیک نیز به نظر می

توان وجه ديگری   گام بوده و بدين ترتی  می پیش

گامی او در اين  از وجوه هنری هدايت را پیش
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ستت ژانر ادبی در ادبیات داستانی ايران دان

، به منظور معرفی وی به عنوان کسی که بنابراين

ه در عرصۀ ادبیات گوتیک با پو هم قريحه بود

و نیز به منظور برجسته نمودن يکی از  است

که از حیو گوتیک  گجسته دژ،های وی،   داستان

نظیر بوده، اما مورد توجه   بودن در زمان خود بی

پو،  منتقدان و پژوهشگران واقع نشده است با اثر

مقايسه گرديدت پس از بررسی و گودال و آونگ، 

چنین به نظر  گودال و آونگمقايسه اين اثر با 

 گودال و آونگ، فراتر از گجسته دژ رسد که  می

توان عناصر گوتیک بیشتری را در آن   است و می

يافتت از بین دوازده عنصر معرفی شده در اين 

ها،   دقیق آنمقاله، با استناد به هر دو اثر و خوانش 

و هشت  گودال و آونگپنج عنصر گوتیک در 

نمايان استت بدين ترتی   گجسته دژعنصر در 

توان وجه ديگری از وجوه هنری هدايت را   می

گامی او در اين ژانر ادبی در ادبیات داستانی  پیش
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