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  چكيده

هاي كوتاه  نترين نويسندگان داستا  جستهپو از تأثيرگذارترين و بر    گمان، صادق هدايت و ادگار آلن     بي    
ها موردتوجه بسياري از مترجمان، منتقدان و نويسندگان در سراسر جهان قرار گرفتـه              نهستند كه آثار آ   

ـا را به جهان عرضه كردن» گوتيك«نويسي سبك نهدايت و پو، داستا . است ـا  نمايـة بيـشتر آ  ند كه ج ه
نويسي، در شعر و نقـد  نبر داستا هر دو نويسنده عالوه   . تاريكي، ترس و سخن از نااميدي و مرگ است        

مانندي برخـوردار اسـت كـه بـه     بيهاي گيهاي هدايت و پو از ويژ  نماية داستا ندرو. نيز مهارت دارند  
اي درزمينة بررسي وجه تشابه اين      عهلوجود، تاكنون مطا  بااين. و سياق خاصي بخشيده است    سبك ها  نآ

توان به مطالعة ميهاي تحقيق در مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي    هاز حوز . دو نويسنده انجام نشده است    
از منظر اين مطالعه اين امكان وجود دارد تا وجه تشابه ادبـي         . ها اشاره كرد  هنگهاي ادبي بين فر   گيويژ

ـايي  هتاي از شبا  نهنمون ها و فضاي حاكم بر داستا     يتگي شخصويژ. اين دو نويسنده را بررسي كرد      ه
ـا بـه مطالعـة               . است كه اين دو نويسنده را در كنار هم قرار داده اسـت             ـتار قـصد داريـم ت در ايـن نوش

هاي كلي آثار هتبر بررسي شباهاي هدايت و پو بپردازيم و عالوهنها و فضاي آفرينش داستاشخصيت
ـاي آ  نهاي مشترك داستا  جنبه هر دو نويسنده و      تر آثار قيقهدايت و پو، امكان درك د      ـا را فـراهم     نه ه

هاي تحقيق، رونـد    فتهيا. عنوان روش تحقيق استفاده شده است     به» تحليل محتوا «منظور، از   بدين. آوريم
ـتا      شخصيتمشابهي درمورد    كـه تـشتت فكـري،      طـوري دهـد؛ بـه   مينـشان   ن پـردازي و فـضاي داس

ـتان نيـز تـأثير        . زنـد ميهاي داستان موج    شخصيتگرايي در   نخاطري، انزوا و درو   نپريشا فـضاي داس
  .بسزايي در انتقال اهداف نويسنده دارد

  .صادق هدايت، ادگار آلن پو، بررسي تطبيقي، گوتيك، فضاي داستان :هاكليدواژه
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  مقدمه .1

 از فرانسه آغاز كرد،     18هاي اوايل قرن    ل   ادبيات تطبيقي كه دوران شكوفايي خود را از سا        
). 1374كـوب،  ينزر(هـا بـود    مند براي مقايسة ادبيات ملت   شكل اولية خود فاقد روش نظام     در  

  مندي بـراي مقايـسة ادبيـات كـشورها    م ميالدي، براي اولين بار در فرانسه روش نظا       19در قرن   
همزمان با تحوالت گسترده در حوزة ادبيات تطبيقي و برپايي مجامع علمي مرتبط             . وجود آمد به

گـذار  يهمينه، اولين كتاب جامع در حيطة ادبيات تطبيقي در غـرب نگاشـته شـد كـه پـا                  با اين ز  
ادبيـات تطبيقـي در مفهـوم       «،  )224. ، ص 1389(از ديـدگاه نظـري      . مكتب تطبيقي فرانسه بـود    

فرانسوي آن، مقايسة صرف دو يا چند اثر ادبي نيست، بلكه مقايسه از ديدگاه اين مكتب، نقطـة          
هاي موجود در بـين آثـار ادبـي را    تها و تفاوهتت كه امكان درك شبااس آغاز و عمل الزمي

هـاي ادبيـات تطبيقـي از ديـدگاه دو مكتـب            گىطور خالصه، برخي از ويـژ     به. »نمايدميفراهم  
  ):1389نظري، (ذكر شده است ) 1(فرانسوي و آمريكايي در جدول 

  هاي دو مكتب اصلي در ادبيات تطبيقي مشخصه-1جدول 

  مكتب فرانسوي  مكتب آمريكايي

 شناسيييزيبا •

 توجه به نقد و تحليل •

 رابطة ادبيات و علوم مختلف •

  مطالعات فرهنگي •

 تأثيرپذيري از فلسفة پوزيتيويستي •

هاي ادبيات تها و تفاوهتبررسي شبا •
 هاملت
 هاي فكريمكتببررسي  •

  المللبينروابط ادبي  •
       

. كنـد مىمبناي هدف محقق تغيير     اند كه بر  هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي گسترده     ه     حوز
) 42. ، ص 1994(ازميان تعاريف متعددي كه براي ادبيات تطبيقي ذكر شده است، ولك و وارن              

. ، ص 2007(از ديـدگاه شـورل      . انـد هاشاره كرد » بررسي روابط ادبي دو يا چند ادبيات ملي       «به  
هـاي  مينهسـته از ز   اي آثـاري كـه برخا     يسهمطالعـه و بررسـي مقـا       «،، ادبيات تطبيقي؛ يعنـي    )25
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هـاي  نهـاي داسـتا  هت؛ بنابراين، در اين نوشتار برآنيم تا به مقايسة شبا»فرهنگي متفاوت هستند  
هـا را   نها و تأثيرپـذيري آ    ملتصادق هدايت و ادگار آلن پو بپردازيم تا بتوانيم پيوندهاي ادبي            

هـاي فكـري    نهاي ادبي و جريـا    مكتبتوان با   مىهمچنين، از رهگذر اين تحقيق      . بررسي كنيم 
  .اين دو نويسنده بيشتر آشنا شد

نظير است و همين امر باعـث شـده تـاكنون             هاي هدايت و پو در نوع خود كم       نسبك داستا 
هـاي پـو ماننـد      نداستا. ها انجام شود  نبيني و داستاني آ   نهاي جها جنبهمطالعات زيادي درمورد    

» تـرس «هـا  نو مضمون بيشتر آاي دارد  كنندهلتنگبينيم، فضاي سرد و د  ميآنچه در آثار هدايت     
انـد؛ امـا   هاي اين دو نويسنده را شـكل داده      ناست كه اين عناوين قسمت بيشتر داستا      » مرگ«و  

ها را در كنار يكديگر قرار دهد، نياز بـه تحقيقـات            ناينكه چطور آثار اين دو نويسنده توانسته آ       
ايم تا از اين      ر آلن پو پرداخته   در اين تحقيق به مطالعة آثار صادق هدايت و ادگا         . تر دارد هگسترد

  .ها بيشتر آشنا شويمنهاي آنطريق با وجه مشترك داستا

  هدف تحقيق. 2

، صادق هدايت بنياد داستان كوتاه را در ايران دگرگون          )1386(طبق گفتة شكروي و صحتي      
نويـسي در   نادبيات دوران تجـدد و پـدر داسـتا        ة صادق هدايت را نمايند   ) 1380(دهباشي  . كرد
» ادگار آلـن پـو    «و  » آنتوان چخوف «رديف نويسندگاني همچون    بسياري او را هم   . نامد  ان مي اير

هدايت و آثار وي خواننـدگان و       شخصيتى هاي  گيويژ. اندهاند و به بزرگي از او ياد كرد       دانسته
دگـار  ا). 1343گريـوزال،   (ب كرده است    خود جل المللي به بينمحققان زيادي را در سطح ملي و        

   بيـشتر اشـعار او توجـه زيـادي را         . دنيا آمد  است كه در آمريكا به     19نويسان قرن   نز رما پو ا آلن
هاي او با سبكي متفاوت، تحسين افكـار عمـومي را برانگيخـت       نخود جلب نكرد؛ ولي داستا    به
انگيـز،  تپو از حوادث عجيـب و حيـر       توصيف قدرتمند ادگار آلن   ). 1984 ثورنلي و رابرتس،  (
پـو و صـادق هـدايت       هـاي ادگـار آلـن     نداستا. كند   پريشان نويسنده اشاره مي    نحوي به افكارِ  به

افتنـد و  مىها در فضايي عجيب اتفـاق  ن را دارد كه در اين سبك، داستا      1»گوتيك«ماهيت سبك   

                                                           

1. Gothic  
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پـــو بـــسيار از ســـبك . گيرنـــدمىهـــاي تاريـــك و خلـــوت شـــكل نحـــوادث در مكـــا
transcendentalism   در ). 2002كوسـتر،   (جـست   مياست دوري   » فلسفة ماوراءالطبيعه « كه

شـد و از ايـن      هاي صادق هدايت نيز بيشتر به بررسي زندگي عامة مـردم  پرداختـه مـي               نداستا
 طنـز، نااميـدي و تـرس        آثار هر دو نويسنده تلفيقي از نقـد،       . هاي پو هستند  نحيث مشابه داستا  

  . هر دو نويسنده در شعر و نقد نيز مهارت داشتند.است
بيـشتر بـا    تـوان هرچـه   ميهاي هدايت بـا آثـار پـو         نبا بررسي و مطالعة وجه مشترك داستا      

هاي هـدايت و پـو      نها در داستا  شخصيتكه بيشتر   ازآنجايي. تفكرات اين دو نويسنده آشنا شد     
ها را درقالب الگويي مشخص نشان داد،       نتوان آ ميرند كه   تشابهات روحي و فكري يكساني دا     

شود به افكار   ميتوان نتيجه گرفت كه اين تكرارها پيامي براي خواننده دارند و از اين طريق               مي
توجهي درراسـتاي   ، تحقيقات قابل  وجوداينبا.  شناختي معتبر از او رسيد     نويسنده نفوذ كرد و به    

 و پو صورت نگرفته است كه اين خود جـاي مطالعـات             هاي هدايت نبررسي ساختارهاي داستا  
محققـان زيـادي دربـارة زنـدگي هـدايت و پـو بررسـي        تـاكنون  . تر را بازگذاشته است   هگسترد

طـي  . هاي اين دو نويسنده خيلي موردتوجه قـرار نگرفتـه اسـت       نماية داستا ناند؛ ولي درو  هكرد
  :گويدميصادق چوبك  آمده است، روي جادة نمناكوگويي كه شرح آن در كتاب گفت

گوركي گفته در اين جهـان حقـايقي هـست كـه        . تواند بنويسد نميكس تمام حقايق را     هيچ
امـا  . زند، بايد مقداري دروغ در آن چاشني كند تا مقبول عام افتد           ميوقتي نويسنده به آن دست      

 و بـاكي    تواند در كارهاي خودش اين حقايق را از زبان قهرمانان داسـتان بگويـد             مي... نويسنده  
  ).139. ، ص1381زاده، سمقا... (نداشته باشد 

تـوان نتيجـه گرفـت كـه        ميتر به آن اشـاره شـد،        پيشاز اين جمله و بسيار موارد ديگر كه         
اي براي ورود به دنياي نويسندگان اسـت و در ايـن نوشـتار    يچهبررسي ساختارهاي داستاني در  

يكـي از   . تر اين دو نويـسنده را شـناخت       بيشسعي شده به اين مهم پرداخته شود تا بتوان هرچه         
  .هاي او استنها براي شناخت نويسنده داستا ترين و معتبرترين روشيكنزد

پـو  هاي هدايت او را دركنار نويسندگان بزرگي همچون ادگار آلـن          نفرد داستا بههاي منحصر يژگيو
هـا  نحاكم بـر داسـتا  ها و فضاي شخصيتتوان به شباهت ميها گياز بارزترين اين ويژ. قرار داده است  



  139                                          … گوتيك در ادبيات تطبيقي                                               مششو چهل سال 

وجـود آورنـد و چگونـه       را بـه  يژگي اند ايـن و   نستهاينكه از يك بعد چطور هدايت و پو توا        . اشاره كرد 
هايشان را خلق كننـد، و از بعـدي ديگـر اينكـه چـه عـواملي         ناند با استفاده از اين تركيب داستا      نستهتوا

كننـد، موضـوعاتي هـستند كـه پـس از      پو نزديـك    هاي صادق هدايت را به ادگار آلن      ناند داستا توانسته
بـراي رسـيدن   . گـردد ميهاي اين دو نويسنده روشـن      نها و فضاي داستا   شخصيتوتحليل دقيق   يهتجز

، »مـردي كـه نفـسش را كـشت        «،  »گجـسته دژ  «هـاي   مبه اين هدف، شش داستان صادق هدايت به نـا         
 و سـه داسـتان از       ره خون سه قط هاي كتاب   ناز مجموعه داستا  » محلل«و  » الله«،  »هاتكصور«،  »چنگال«

درادامـه، بـه    . انـد هانتخاب شد » ماجراي آقاي والدمار  «و  » كالغ«،  »گوسخنقلب  «هاي  مپو به نا  ادگار آلن 
. دهـيم ئه هـاي ذكرشـده ارا    لهـايي بـراي سـؤا     سخكنيم تا بتـوانيم پـا     ميها اشاره   سيقسمتي از اين برر   

شـود كـه    ميداسـتان خالصـه     شناسي و بررسي فضاي آفرينش      شخصيتچارچوب تحقيق در دو بعد      
  :مشاهده نمود) 1(توان آن را در شكل مي

   چارچوب تحقيق-1شكل 

  

  

  

  

  

  بحث و بررسي. 3

  هانفضاي حاكم بر داستا. 1. 3

هـا  نهـا و افكـار آ     شخصيتهاي  يژگيو. نيستتأثير  بيدهي داستان   شكلفضاي داستان در    
بـرد اهـداف نويـسنده      ند به پـيش   اند كه بتوان    خوبي درقالب فضايي متناسب طوري ادغام شده      به

اي در اتـاقي زيـر      نه، خشتون زنـدگي فقيـرا     »گجسته دژ «عنوان نمونه، در داستان     كمك كنند؛ به  

 فضاي داستان

 هاي مكاني داستانگىويژ •

 هايي زمانگىيژو •

هاي هدايت و پونبررسي داستا  

هاشخصيتبررسي   

 شناسينهاي جسمي و رواگىويژ •

 هاشخصيتانزوا و تنهايي  •
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نـه،  ... اما فردا «: كردميوپا كرده بود و از اين وضع احساس نارضايتي          زمين براي خودش دست   
گونـه  ينا» محلـل «داستان در ). 128. ، ص1384هدايت، (» ...آيم ميفردا از زيرزمين بيرون     پس

وكـور  تهـا سـو   هچهار ساعت به غروب مانده پس قلعه در ميان كـو          «گيرد كه   ميداستان شكل   
هاي پو نيـز فـضاي داسـتان نقـش مهمـي در             ندر داستا ). 109. ، ص 1384هدايت،  (» مانده بود 

  :آفرينش داستان دارد
- His room was as black as pitch with the thick darkness (Wegmann, 

Knezevic, & Bernstein, 2002 , p. 110). 

  . بودسياه و مثل قير تاريكاتاق او بسيار  -
  :قالب جملة زير به تصوير كشيده است، پو فضاي داستان را در»كالغ«ان  در داست

- Darkness there, and nothing more (Poe, 1998, p. 325). 

  . چيزي ديگري وجود نداشتتاريكيبه جز  -
  : ، راوي داستان در توصيف محل زندگي خود نوشته است»كالغ« در داستان  

- Desolate, yet all undaunted, on this desert land enchanted (Poe, 1998, p. 

326). 

  . وحشيمتروكدر اين صحراي افسونگر  -
داسـتان و فـضاي   شخصيت ، نويسنده توانسته اسـت بـين تفكـرات          »هاتكصور«در داستان   

، سيماي او   ...منوچهر«شود كه   ميصورت شروع   اينداستان به . استان ارتباط مناسبي برقرار كند    د
و درست چند خـط بعـد در توصـيف          ) 73. ، ص 1384هدايت،  (» ...هايش خسته چشمافسرده،  

باريـد و روي آب  ميهـوا تيـره و خفـه بـود، بـاران ريـز سـمجي           «فضاي داستان بيان شده كه      
» حركت زيـر بـاران مانـده بـود        بيها خاموش و    ختشاخة در ... داخت  انميلبخندهاي افسرده   

  ).73. ، ص1384هدايت، (
وجود هاي داستان، تأثير الزم را در خواننده به       ناند ازطريق توصيف مكا   نستههدايت و پو توا   

هـا و مكـان     شخصيتهاي سـبك گوتيـك، رابطـة ميـان          نهاي داستا گيترين ويژ از مهم . آورند
 افتـد؛  ميترين تأثير در اين سبك در محـيط داسـتان اتفـاق           است؛ زيرا، مهم   افتادن حوادث اتفاق

گيـري داسـتان را نـشان    شكلهـاي  نهـا در مكـا  شخصيتموقعيـت  ) 2(عنوان مثال، جـدول     به
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هـاي مكـاني    گيدهندة استفاده از ويژ   ها خط كشيده شده است، نشان     نكلماتي كه زير آ   . دهدمي
   . هيجان در خواننده استبهتر احساس ترس وبراي انتقال هرچه 

  هاي داستان در آثار هدايت و پوناي از مكا  بررسي نمونه-2جدول 

  آثار پو  آثار هدايت

 كه تا كمركش ديـوار      اتاق تاريك كوچك  در  
  ).83. ، ص1384هدايت، (نم كشيده بود 

uncertain rustling And the silken sad 

 me      thrilled, of each purple curtain

(Poe, 1998, p. 324).  
هــدايت،  (ابرهــاي ســياه و تاريــكاز پــشت 

  ).104. ، ص1384
, Poe( peering darknessDeep into that 

1998, p. 325).  

ــنگيني ــي سـ ــك و خاموشـ ــن ملـ  روي ايـ
ــت   ــانروايي داشـ ــشتزارهاي دور آن فرمـ كـ

  ).121. ، ص1384هدايت، (

, Poe( gave no token darknessAnd the 

1998, p. 325).  

 راه باريـك و خطرنـاكي     پس از كمي  ترديد      
  ).127. ، ص1384هدايت، ... (كه 

 with as black as pitchHis room was 

, Wegmann (thick darknessthe 

Knezevic, & Bernstein, 2002, p. 110).  
 را مـردم ده گجـسته دژ        كوشـك ويـران   اين  
دانـــستند ميناميدنـــد و آن را بدشـــگون مي
  ).122. ، ص1384هدايت، (

 midnightjust at night Each 

(Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 

2002 , p. 113).  

ــدچــالســياهصــداي او در  هــدايت، . ( پيچي
  ).129. ، ص1384

  در آن لحظه آنچنان مرگ آقاي والدمارةمنظر
 .، ص2006پو، ... (آور بودشزشت و چند

87.(  
  

. انـد ههـا اسـتفاده كـرد     شخصيتراي حركت در زندگي     هاي زماني ب  گى هدايت و پو از ويژ    
رفـتن  و بيـان ازبـين    ) رجوع به گذشته و حال    (ها، نويسندگان با حركت در زمان       ندرطول داستا 

هاي افراد داستان اسـت، تفكـرات مغـشوش    مشخصهآرزوها و نرسيدن به اهداف كه قسمتي از         
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از زبان راوي داستان بيان شده      » هاتكصور«در داستان   . كنندروشني مشخص مي  در داستان را به   
هـدايت،  (» ...يك بت يا يك عروسك چيني لطيـف بـود           ] خجسته[براي منوچهر او    «است كه   

براي منوچهر جداشدن از خجسته غيرممكن بود؛ ولـي بعـد از ديـدن عكـس       ). 74. ، ص 1384
م، ايـن  مشئوولي اين عكس    «: خجسته در بغل ابوالفتح، همة اميد و آرزوهايش نقش بر آب شد           

 و  همة اميـد و آرزويـش را خـراب كـرد          ... عكسي كه ديروز خواهرش فرنگيس براي او آورد         
در ). 75. ، ص1384هـدايت،  (» فوراً به خجسته كاغذ نوشت كه ديگر حاضر نيست او را ببينـد       

كنـد كـه بعـد از       ميدادن همسرش، ربابـه، بيـان        در حسرت ازدست   له، ميرزايدا »محلل«داستان  
كه حال و احـوالش بـسيار    طوري؛ به  است ه آرزوي رسيدن به ربابه را در سر داشته        طالق، دوبار 

رفتن آمال  ازبين،  »محلل«در داستان   . پريشان شده بود؛ ولي در حسرت رسيدن به اين آرزو ماند          
  ):118. ، ص1384هدايت، (و آرزوها درقالب چنين دو بيتي بيان شده است 
      عمر دو بايست در اين روزگارمرد خردمند هنرپيشه را           

  ارردن به كــبا دگري تجربهــآموختن              بتا به يكي تجربه
     نيز شخصيت اصـلي داسـتان در حـسرت آرزوهـاي خـود مانـده اسـت؛                 » كالغ«در داستان   

  :خاطر استخاطر نرسيدن به اين آرزو بسيار پريشانكه در تمام داستان، راوي بهاينهگوبه
- … sorrow for the lost Lenore (Poe, 1998, p. 324). 

  .دادن لنورغم ازدست ... -
نيـز  » محلـل «در داسـتان  است؛ زيرا، » محلل«اي مانند داستان هتا انداز» كالغ«ماهيت داستان   

دادن همسرش بسيار ناراحت بـود و تمـام مـتن بـه همـين موضـوع                 خاطر ازدست  به الهميرزايد
گـذر از  اين نكته بايد اذعان داشت كه دسترسي به اين اطالعات تنها ازطريـق         به  . پرداخته است 

دهـي مـتن تـأثير      شكلتواند در   ميپذير است و    نامكاهاي زماني داستان    گيزمان و بررسي ويژ   
  . بسزايي داشته باشد

مايـة  نبرخي از انتقادهايي كه به نويسندگان شده است، ناشي از فقدان شناخت كافي از درو              
عنوان مثال، بعضي انتقادهايي كه به صادق هدايت شده اسـت، ناشـي             ها است؛ به  ناي آ هنداستا

هـا خـود جـان دارنـد و بـا      نمسلم است كه داستا. هاي او است  ناز نبود شناخت كافي از داستا     
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اي بـدون درنظرگـرفتن     هشناسـي نويـسند   شخصيتبـردن بـه     پيخواننده در ارتبـاط هـستند و        
است؛ بدون اينكه اثر نقـاش      شي خالق تابلوي نقا  ة ة نظردادن دربار  مثاباو، به ني هاي داستا يژگيو

در » گـو سخنقلـب  «خـوبي در داسـتان    شايد پو توانسته اسـت بـه      . را دقيق بررسي كرده باشيم    
توانـد چنـين افكـار زيركـي        اينكه فرد ديوانه نمـي    (ستايش افكار خود، جواب منتقدان را بدهد        

 ):داشته باشد
- You fancy me mad. Madmen know nothing (Wegmann, Knezevic, & 

Bernstein, 2002, p. 109). 

  . داندنميكنيد كه من ديوانه هستم؟ انسان ديوانه هيچ مى آيا فكر -

  شناسي آثار هدايت و پوشخصيت. 2. 3

  هاي جسماني ويژگي. 1. 2. 3

در . نـد هاي جسمي شبيه بـه هـم دار       گيها ويژ شخصيتهاي هدايت و پو، بيشتر      ندر داستا 
، شخصيت اصلي داستان فـردي بيمـار اسـت و همـين بيمـاري باعـث                 »گوسخنقلب  «داستان  
  :در جايي از داستان بيان شده است. شودميدهي به افكار او شكل

- The disease had sharpened my senses (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 

2002, p. 109). 

  .ده است حواس من را تيزبين كربيماري اين -
، احمد، شخصيت داستان كه در انتها خواهرش را خفـه كـرد نيـز بيمـار      »چنگال«در داستان   

، 1384هدايت،  (» تر شده بود  سختكرد، پا درد بود كه      ميچيز ديگري كه احمد را تهديد       «: بود
طور مكرر به اين بيماري اشاره شده است و اين موضـوع اسـتنباط              در طي داستان، به   ). 88. ص
در ادامـة داسـتان،   . شـود ميترشدن بيماري، شدت افكار ويرانگر نيز بيـشتر        خيم كه با و   شودمي

. ، ص 1384هدايت،  (»  از اوست  بدترمن كه جوانم، حالم     «: گويدمياحمد خطاب به خواهرش     
بـا ايـن    «: شودميشويم، نقش بيماري نيز پررنگ      ميطوركه به انتهاي داستان نزديك      همينو  ) 8

در داسـتان   ). 89. ، ص 1384هدايت،  (» شودميبدتر  كان بخورم، هر دفعه     توانم ت نميحالم، من   
  :گويدمي، پو در انتهاي داستان دوباره از بيماري شخصيت داستان »گوسخنقلب «
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- My head ached, and I fancied a ringing in my ears Wegmann, Knezevic, & 

Bernstein, 2002, p. 112). 

  .كردممينگ در گوشم احساس  و صداي زسرم درد گرفت -
شـود تـا اوج داسـتان       ميآورد و باعـث     ميبا ادامة داستان، اين حالت بيمارگونه به او فشار          

  :شكل گيرد
- I admit the deed (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 2002, p. 113)! 

[Killing of the old man] 

  .  من به كشتن آن مرد اعتراف كردم-
ها كه نقش مهمي در آفرينش داستان دارد، در ديگر آثار پو            شخصيتونة  گيضاين حالت مر  
: ، شخصيت داستان سالمت جسماني نـدارد      »ماجراي آقاي والدمار  «در داستان   . نيز مشهود است  

بـه  ) آقـاي والـدمار  (چند ماه پيش از آشنا شدنم با او، پزشكان تـشخيص داده بودنـد كـه وي                  «
راوي داستان در قسمتي در بيان شخصيت آقـاي     ). 81.  ص ،2006پو،  (»  مبتال است  بيماري سل 

و اين حالت را به     ) 81. ، ص 2006پو،  (» روحية او به طرز غريبي عصبي بود      «: گويدميوالدمار  
، راوي داستان در بيان حاالت جسميِ شخـصيت  »كالغ«در داستان . بيماري او نسبت داده بودند 

  :كندميداستان بيان 
- While I pondered, weak and weary, … (Poe, 1998, p. 324).  

  ... .ضعيف و خسته كردم، مىكه فكر  درحالي-
... منـوچهر «: ، نويـسنده در توصـيف منـوچهر گفتـه اسـت           »هـا تكصور« در ابتداي داستان    

هـاي  گيدر بيـان ويـژ  » محلـل «و در داسـتان  ) 73. ، ص1384هـدايت،   (» ...چشمهايش خسته   
). 109. ، ص 1384هـدايت،   (» ...شهدي شـهباز الغـر، مـافنگي        م«مشهدي شهباز آمده است كه      

هاي داسـتان ازنظـر جـسمي در وضـع مطلـوبي            شخصيتشود، بيشتر   ميطوركه مالحظه   همان
خـشتون  «: نيز شخصيت اصلي داستان وضعيت مطلـوبي نـدارد        » گجسته دژ «در داستان   . نيستند

، پـو در    »جراي آقـاي والـدمار    مـا «در داسـتان    ). 127.  ، ص 1384هدايت،  (» ...كوچك و الغر    
طـة  سواآقـاي والـدمار بـه     «): 81. ، ص 2006پـو،   (كند  ميتوصيف شخصيت اصلي داستان بيان      

  هــا باعــث تـأثير بيــشتر در خواننــده نهــا و تكـرار آ گيايـن ويــژ » ...الغـري بــيش از حــدش  
  .   شوند مي
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  خاطريتشتت فكري و پريشان. 2. 2. 3

ايـن  . هاي هـدايت و پـو اسـت       نهاي داستا يژگير و خاطري از ديگ   تشتت فكري و پريشان   
، خـشتون در جـايي از   »گجـسته دژ «در داستان . شودميها ديده نتشويش ذهني در بيشتر داستا   

بر فرض هم كه طال را پيدا كردم، به چه دردم           «: كندميوگويي با روشنك بيان     گفتداستان طي   
كـه اكـسير اعظـم      آنچـه د اسـت،    هايم سـفي  عمرم آفتاب لب بام است و شب      ... ؟  خواهد خورد 

. ، ص 1384هـدايت،   (» ، در لبخند افسونگر توست نه در دسـت جـادوگر          گويند در تو است   مي
آورد كه هدف و مقصود او كـامالً متفـاوت از           ميزبان  خشتون در حالي اين كلمات را به      ). 124

ه فلـز  چـ ... طـال  «: گويـد ميآن چيزي است كه به روشنك گفته است؛ خشتون در جايي ديگر             
، چه رنگ دلكش و چه صداي مطبوعي دارد، چه طلسمي است كه دنيا و آخرت و               نجيبي است 

. ، ص 1384هـدايت،   (» ...!طـال   ...  طـال    ! ...گردندميسينه دور آن    بههاي بشر دست  نههمة افسا 
گويد جدايي او از آب به معناي پايان زنـدگي  ميحتي در جايي از داستان وقتي روشنك      ). 129

، 1384هـدايت،   (» !ولي تو آنقدر جوان و بچـه هـستي        «: كندميشتون در جواب بيان     اوست، خ 
شود كه ازنظر خشتون، روشنك براي مردن خيلـي جـوان           مياز اين جمله برداشت     ). 123. ص

سـه قطـره    «: كشدمياست و اين در حالي است كه خشتون در ذهن خود نقشة قتل روشنك را                
. ، ص1384هـدايت،  (» ؟چرا به دسـت مـن كـشته نـشود    آري، ... از آخرين خون تن آن دختر      

اصلي داستان كه او و كارهايش محور هـستند، بـه      شخصيت  ،شودميروشني مشخص   به). 129
با توجه بـه ايـن   . يك نوع آشفتگي فكري گرفتار است كه به او يك حالت اسرارآميز داده است            

  .وجود آورد در خواننده بهخوبي توانسته احساسي از ترس و ابهام راخصوصيات، هدايت به
، »گـو سخنقلـب   «در داستان   . روشني مشهود است  هاي پو نيز به   ناين تضاد فكري در داستا    

  :كندميراوي داستان كه فردي دچار افكار شيطاني است، بيان 
- I loved the old man (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 2002, p. 109).  

  . من عاشق آن پيرمرد بودم-
  :ما، در ادامه از زبان شخصيت داستان نقل شده است كها

- I made up my mind to take the life of the old man (Wegmann, Knezevic, & 

Bernstein, 2002, p. 109). 
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  . تصميم گرفتم جان آن پيرمرد را بگيرم-
يـن تـضاد   توان نتيجه گرفـت كـه ا    ميبا مقايسة اين مثال در داستان پو و شخصيت خشتون           

كـه در قـسمتي از داسـتان بـه          صـورتي ها است؛ بـه   ندهي به داستا  شكلفكري بخشي از فضاي     
شود و در جايي ديگر، احساس تنفر و ميل بـه كـشتن او بيـان شـده            مىستايش قرباني پرداخته    

پـو، آشـفتگي فكـري      هاي صادق هدايت و ادگـار آلـن       نهاي اصلي داستا  گييكي از ويژ  . است
در » گـو سخنقلـب   «پـو در داسـتان      ادگـار آلـن   . و سخن از مرگ است    هاي داستاني   شخصيت

  :كندميستايش افكار خود از زبان راوي داستان، به اين آشفتگي اشاره 
- True—nervous—very, very dreadfully nervous I had been and am: but 

why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses—not 

destroyed—not dulled them (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 2002, p. 

109). 

امـا  : خيلي وحشتناكي هم عصباني بـودم و هـستم        طرز خيلي  به - عصبي هستم  - درست است  -
 هـوش مـن ويـران       -خوانيد؟ اين بيماري حواس من را تيزبين كرده است        ميچرا من را ديوانه     

  .شده است هوش من ضعيف ن-نشده است
خـاطر افكـار   در اين داستان پو قصد دارد اين پيام را به خواننده برساند كـه نبايـد او را بـه                   

ترسناكش در خلق داستان سرزنش كرد؛ زيرا، همين افكار او را در رسيدن به مقصودش كمـك                 
عـان  و به اين نكتـه بايـد اذ     » حواس او را تيزبين كرده است     «كنند و از ديدگاه راوي داستان،       مي

        »فـضاي داسـتان  «و ازطريـق آفـرينش   » شخصيت داسـتان «داشت كه پو اين تفكرات را از زبان      
تصويركشيدن مرگ و طـرح آن از دسـت فـردي           عقيدة راوي داستان، به   به. وجود آورده است  به

  .طلبدميآيد و برخالف آن هوش بااليي را نميديوانه بر
عنـوان مثـال، در داسـتان       ار مـشهود اسـت؛ بـه      هاي هدايت و پو بسي    نتضاد فكري در داستا   

... نظر او پست بودنـد      كه به مي اين مرد «: كندمي، راوي داستان نقل     »مردي كه نفسش را كشت    «
كرد كـه   ميدانست و آرزو    ميتر  گتر و بزر  قلها را از خودش عا    ن حاال آ  كردندميپول جمع   و  
 حالي اسـت كـه نويـسنده ايـن          اين در ). 104. ، ص 1384هدايت،  (» ها باشد نجاي يكي از آ   به

خاطر و براي فرار از آشفتگي ذهني از ديد شخصيت اصلي داسـتان  سخنان را عاملي براي تسلي  
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اي نـدارد؛   هطوركه از شواهد پيدا است، درنظر ميرزا حسينعلي ماديات جلو         هميننوشته است و    
خـود را   شخصيت دادن آرزوهاي خود و چـون نتوانـسته         جز موضوعي براي حسرت ازدست    به

دنبـال   بـه بيند و فطرتاً نمين دنياطلبي   اي جز ستود  هدرقالب افكار دنياگريز خود شكل دهد، چار      
توانـست ازدردهـاي درونـي ميـرزا      نميهـاي دنيـا     لكه تمـام پـو    درصورتي«: چيز ديگري است  

دليـل تـشتت    هـا نيـز بـه     ستهابهام در خوا  ). 104. ، ص 1384هدايت،  (» حسينعلي چيزي بكاهد  
تـرين درد و  گ، راوي داستان در ابتـدا بـزر  »گوسخنقلب «در داستان . ها است شخصيتفكري  

خـاطر او را  همـين پندارد و بهميكرد، ميهاي پيرمردي كه در خانة او زندگي        چشمرنج خود را    
  :در ابتداي داستان اين فكر او را بسيار آشفته كرده بود. رساندقتل ميبه

- I think it was his eye! Yes, it was this! (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 

2002, p. 109) 

  .بله، مشكل چشمان آن پيرمرد بود.  به گمانم چشمانش باعث آزار من شده بود-
دهد كـه نمايـانگر   ميولي در انتهاي داستان، اين درد و رنج در جايي ديگر خودش را نشان    

كه افسران پليس به خانة ايـن مـرد         تيدر پايان داستان، وق   . افكار پريشان شخصيت داستان است    
  :نويسد ها نويسنده از زبان راوي داستان مينهاي آهآيند، در واكنش به خندمي

- But anything was better than this agony! Anything was more tolerable than 

this derision! (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 2002, p. 113) 

توانم تحمل كنم به جـز ايـن خنـدة          ميهر چيزي را    . ر از اين درد و رنج نيست       هيچ چيز بدت   -
  .تمسخرآميز

در داسـتان   . شـود ميروشـني ديـده     هـا بـه   شخصيتثبـاتي نيـز در      بينبود كنترل فكـري و      
 دور يك سالك كوچك پـرواز  بدون ارادههمة فكر منوچهر «: ، هدايت نوشته است   »هاتكصور«

نيـز سـيداحمد دچـار تـشويش فكـري      » چنگال«در داستان . )73. ، ص1384هدايت،  (» كردمي
هـاي  ستكـرد، د  ميطوركه بـه او نگـاه       همينسيداحمد  «: دهدميشده است كه مدام او را آزار        

شخص هايش باز شد و مانند اينكه بخواهد        نگشتخشك خودش را مثل برگ چنار بلند كرد، ا        
ايـن حالـت   ). 84. ، ص1384هـدايت،  (» هـم قفـل كـرد   هايش را بـه ست را خفه بكند د    خيالي

او دارد و همين تفكرات موهوم سيداحمد،       شخصيت ارادة سيداحمد نشان از آشفتگي فكري       بي
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ايـن  . شود تا نويسنده بتواند ازطريق آن مقصود خود را به رشتة تحرير درآورد            ميدرانتها باعث   
در داسـتان   . هاي داستان بيان شده اسـت     شخصيتها و ازسوي    نوبيگاه در داستا  اختياري گاه بي
به نظرم امـروز    «كند كه   مي، خشتون حين صحبت با روشنك به اين موضوع اشاره           ژ»گجسته د «

  ).124-125. ، صص1384هدايت، (» ...زبان در اختيارم نيست 
گونه قلـم   ينارادگي شخصيت داستان ا     ، پو در توصيف بي    »ماجراي آقاي والدمار  «در داستان   
. ، ص2006پـو،  (» دانستم كه بايـد چـه بكـنم   نميه بودم و من كامالً عصبي شد «رانده است كه    

رسيد كه زبـان سـعي داشـت پاسـخ          مينظر  به«: و در جايي ديگر از داستان بيان شده است        ) 89
، »هـا تكصـور «در داسـتان    ). 88. ، ص 2006پو،  (» اندازة كافي دوام نداشت   اش به هاراددهد، اما   

         دور اتـاق شـروع كـرد بـه    بـدون اراده «: نويسنده در بيان حالت روحي منـوچهر نوشـته اسـت     
هايي استفاده كرده اسـت تـا     نهها، نويسنده از نشا   ندر داستا ). 76. ، ص 1384هدايت،  (» رفتنراه

         هـا فكـر مـشوش و پريـشان دارنـد؛          شخصيتوجود آورد كه    بتواند اين حس را در خواننده به      
در ايـن وقـت صـداي       «: كنـد مي، نويسنده بيـان     »هاتكصور«عنوان مثال، در جايي از داستان       به

در ). 76. ، ص 1384هـدايت،   (» ، منوچهر گوشي را برداشت    مدتي زنگ زد  زنگ تلفن بلند شد،     
به زيركي استفاده كـرده اسـت تـا ايـن احـساس را بـه       » مدتي زنگ زد«اينجا نويسنده از جملة   

بت به اتفاقـات پيرامـون خـود    باشد و نسمي خواننده منتقل كند كه منوچهر غرق در عوالم خود   
منـوچهر از   «: كندميپرده به اين موضوع اشاره      بيتفاوت است و در جاي ديگر،       بياهميت و   بي

ولي فكرشان جاي   كنند  ميروند، و هزار كار     ميآن كساني بود كه در بيداري خواب هستند، راه          
بر صحت جملة   تواند مهر تأييدي    ميكه اين جمله خود     ) 77. ، ص 1384هدايت،  (» ديگر است 

  .قبل باشد كه چرا منوچهر گوشي را دير برداشته است

  ها تنهايي شخصيت. 3. 2. 3

پو در تنهايي خود اسـير هـستند و در بيـشتر            هاي صادق هدايت و ادگار آلن     نهاي داستا مآد
در ادامه، بـه  . شود و گاهي مستقيم و گاهي غيرمستقيم ذكر شده است      ديده مي يژگي ها اين و  نآ
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ه از اين موارد اشاره شده است و چگونگي آفرينش اين حالت از زبان راويان داسـتان           چند نمون 
  .بررسي شده است

وگويي بـا   گفتاصلي داستان   شخصيت ، دو   »روشنك«و  » خشتون«،  »گجسته دژ «در داستان   
ام، ولـي  بچهراست است كه مـن  «: كندميهم دارند كه درطي آن روشنك به اين موضوع اشاره           

مـن هـم    . آيدمي و همة مردم ده از او بدشان         مادرم تنهاست اما  ... در غمناك است    ام آنق گيزند
و در ادامـه، خـشتون در جـواب         ) 124. ، ص 1384هـدايت،   (» ، آنقـدر تنهـا هـستم      تنها هستم 

هـاي  ن، نبايد گول خورد، زندگي يك زندان است، زندا   مان تنهاييم ما همه «: كندميروشنك بيان   
، نيز بـا تنهـايي   »خورشيد«در اين داستان، مادر روشنك،    ). 124. ص،  1384هدايت،  (» گوناگون

در جـايي ديگـر، خـشتون بيـان         . گذراند؛ زيرا، شوهرش او را ترك كرده است       ميخود زندگي   
. ، ص1384هـدايت،  (» امهجز با خودم با كس ديگر حرف نـزد هاست كه به    لچون سا «: كندمي

در قـسمتي ديگـر از   . ي ايـن داسـتان اسـت    هاي اصل شخصيتكه اين خود بيانگر تنهايي      ) 125
هفـت سـال    «: كنـد ميكند، اين جمالت را بيـان       داستان، خشتون طي صحبتي كه با خودش مي       

، ام را ترك كردم   بچهزن و   ها چشم پوشيدم،    شيبرم، از همة خو   ميسر  است كه مانند مردگان به    
  ).128. ، ص1384هدايت، (» زير زمين مدفون شدم

در ابتـداي داسـتان     . كنـد ميخصيت داستان در انزوا و تنهايي زنـدگي         ، ش »كالغ«در داستان   
  :آمده است

- Once upon a midnight dreary … (Poe, 1998, p. 324). 
  ...كننده  در شبي دلتنگ-

  :و در جايي ديگر بيان شده است
- But the silence was unbroken … (Poe, 1998, p. 325). 

   ...شدنمي ولي سكوت شب شكسته -
در داستان بيان شده اسـت كـه        . شودميهايي ديده   يژگينيز نظير چنين و   » محلل«در داستان   

ه» لميرزايـدا «رد فـراغ و جـدايي بـراي     او را تنها گذاشته و حاال شهباز از د        » مشهدي شهباز «زنِ  
 دانمنميتا حاال پنجسال است رفته،      «: گويدميشهباز در جايي از داستان      . آوردميميان  سخن به 

معلوم بود كه مـشهدي شـهباز از ايـن تنهـايي            ). 112. ، ص 1384هدايت،  (» چه به سرش آمده   
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االن پنج سال اسـت كـه زنـم    «: ناراضي است؛ زيرا، در قسمتي ديگر از داستان اشاره كرده است  
اصـلي  شخصيت نيز كه ديگـر     ه لميرزايدا). 111. ، ص 1384هدايت،  (» مرا به خاك سياه نشانده    

از آن وقـت تـا     «: گويـد مير جايي از داستان در بيان تنهايي و آوارگي خـودش            داستان است، د  
. ، ص 1384هـدايت،   (» رومميحاال سلندر و حيران از اين شهر به آن شهر از اين ده بـه آن ده                  

117.(  
اصلي داستان را كه فردي به نـام        شخصيت ، هدايت،   »مردي كه نفسش را كشت    «در داستان   

اين شد كه پنج سال بود ميـرزا حـسينعلي          «: گونه نمايش داده است   نياست، ا » ميرزا حسينعلي «
هـدايت،  (» ...نمـود   مي زنـدگي    مجـرد روي خويش و آشـنا بـسته،         و در را به    كنج انزوا گزيده  

هـا در رختخـواب   «شب: و در جايي ديگر، از اين داسـتان اشـاره شـده اسـت          ) 95. ، ص 1384
هـاي  شخصيتبيشتر ). 100. ، ص 1384دايت،  ه(» غلتيدمي در آن    يكه و تنها  سردي كه هميشه    

هـا  نافكـاري كـه از عمـق تفكـر آ    . هاي هدايت در تنهايي خود و افكارشان اسير هستند        نداستا
در جايي ديگر از داستان، هدايت از       . شودميها  نگيرد و همين افكار باعث سرنگوني آ      منشأ مي 

 و تـاريكي جـواني او       نـشيني شهگـو در  «: آوردميقلـم   نگاه ميرزا حسينعلي تفكرات خود را بـه       
ــود    ــته ب ــوده گذش ــزار  ... بيه ــودش بي ــس و از خ ــه ك ــدايت، (» از هم ). 104. ، ص1384ه
اندازه تنهـا و  بيولي حاال خودش را «: كندميبيگاه از تنهايي خود شكوه وميرزاحسينعلي نيز گاه 

 چقـدر از    آيا«: شودميدر ادامة داستان بيان     ). 105. ، ص 1384هدايت،  (» كردميگشته حس   گم
تـر  هتـر و آوار گشتهكشد گـم ميها ناله شباي كه در تاريكي همردمان گاهي خودشان را از پرند     

ق تـوان بـه هنـر هـدايت و پـو در خلـ         ميدر اينجا   ) 104. ، ص 1384هدايت،  (» كنند؟ميحس  
هـاي  شخصيتكه خط فكري مشخص و تنهايي در بيـشتر  درحالي. آثارشان بيشترازپيش پي برد  

اند بـا قلـم خـالق    نستهشود؛ ولي هدايت و پو توا  ميوضوح ديده    نويسندگان به  هاي اين نداستا
كنـد و هـر     نميها را طوري به رشتة تحرير در آورند كه خواننده احساس كـسالت              نخود داستا 

مثابة سفري جديد اسـت كـه ايـن خـود توانـايي ايـن دو نويـسنده را در                ها به نصفحه از داستا  
هدايت تالش كـرده تـا بـا        «: نويسدمي) 180. ، ص 1388(مي  تسلي. دهدمينويسي نشان   نداستا
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اي از غربـت و     ههنـري، نمـايش تـاز     ة هـاي تـاز   تكنيكزبان نو و طرح تازه از يك واقعيت بـا           
  .»كندئه بيگانگي انسان در دنيايي از وحشت و اضطراب ارا

در هاي هدايت و پو اين است كه موضوع تنهـايي و نااميـدي              نبودن داستا شايد دليل جالب  
هـا براسـاس    شخصيتكنـد و هركـدام از       نميآثار ايـن دو نويـسنده سـير مشخـصي را دنبـال              

خـاطر تعـصبات    يكـي بـه   . كننـد ميهاي درونيشان تنهايي و نااميدي را تعريف و تجربه          گيويژ
خاص خود تنها است؛ ديگري همسرش را ازدست داده و از معشوق جفـا كـشيده؛ ديگـري از                   

هـاي دنيـوي   تمعني خود و ديگري بريده از لـذ       بي در دنياي    دين و مذهب برگشته و سرگشته     
        هـاي داسـتان   شخصيتاست كه اين خود مـستلزم دريافـت پيـام فكـري نويـسنده و شـناخت                  

عنـوان مثـال، ميرزاحـسينعلي در داسـتان         باشد تا بتوان به تعريف درستي از تنهايي رسيد؛ به         مي
ـ     به» مردي كه نفسش را كشت    « . ديـد مياي مـادي خـودش را اسـير و تنهـا     خـاطر دوري از دني

  .بيندميشخصيت داستان هميشه خودش را در تضاد با افراد و محيط پيرامون 
وجـوي تنهـايي در تخـيالت خـود     ، شخصيت داستان در جست »كالغ«همچنين، در داستان    

  : گويدمي
- Leave my loneliness unbroken! (Poe, 1998, p. 326) 

   !زن تنهايي من را برهم ن-
        : و همچنين در داستان ماجراي آقاي والدمار، در توصيف آقـاي والـدمار بيـان شـده اسـت                  

  ). 82. ، ص1998پو، (» ...هيچ خويشاوندي در آمريكا نداشت ] آقاي والدمار[عالوه او به«
نيـز در تنهـايي     » ربابه«و  » سيداحمد «،اصلي داستان؛ يعني  شخصيت دو  » چنگال«در داستان   

» ...بيگانه ديدند   از همان وقت سيداحمد و ربابه خودشان را در خانة پدري            «: اسير هستند خود  
كـنج  شـد بـاهم     ميو شب كـه     «و در جايي ديگر بيان شده است كه         ) 86. ، ص 1384هدايت،  (

در قسمتي از داسـتان سـيداحمد       ). 86. ، ص 1384هدايت،  (» ...خوردند  مي تاريكشان شام    اتاق
، تـوي ايـن خانـه      مـانم ميمن تنهـا    . روي خانة غالم  ميدو روز ديگر هم تو      «: گويدميبه ربابه   
شويم كه تـرس از     ميدر ادامة اين داستان متوجه      ). 89. ، ص 1384هدايت،  (»  لبم رسيد  جانم به 

شود كه سرانجام از ترس تنهايي مبادرت به كـشتن ربابـه            ميتنهايي آنقدر بر سيداحمد مستولي      
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مثـل ايـن بـود كـه        «: خـوبي نمايـان اسـت     ه در پايان داسـتان بـه      اين انگيز . كندمي) خواهرش(
امـا  ]. مانـد ميدر نتيجه سيداحمد تنها [روم ميكنم و ميخواست به او بفهماند كه من شوهر     مي
و مدتي پـس از ايـن تفكـرات         ) 92. ، ص 1384هدايت،  (» ...شوي  ميگير  مينز] سيداحمد[تو  

  .يدآميوجود مغشوش انگيزة كشتن خواهرش در او به
گونـه ابـراز    اصلي داستان افكار خـود را ايـن       شخصيت ،  »منوچهر«،  »هاتكصور«در داستان   

اين .  و كسي آهسته پيانو بزند     در كنج دنجي باشد   كند كه دور از آبادي      ميآدم آرزو   «كند كه   مي
در ). 73. ، ص 1384هـدايت،   (» آمـد ميطرز غريبي با افكـار منـوچهر اخـت و جـور             منظره به 
در ايـن   . كنـد ميدادن بـه داسـتان اسـتفاده        براي شـكل  يژگي  نويسنده از همين و    ،»الله«داستان  

تقريباً بيست سال بود كه اهالي دماوند او را نديده بودند، چون            «كند كه   ميداستان نويسنده بيان    
نيـز  » خداداد«،  »الله«در داستان   ). 63-64. ، صص 1384هدايت،  (» نشيني اختيار كرده بود   شهگو

» كـرد  ميزندگي تارك دنيـايي   وتنها  بيست سال بود كه تك    «ست و به قول نويسنده      مردي تنها ا  
  ).64. ، ص1384هدايت، (

عنـوان  توان از آن فقـط بـه      نميهاي داستاني هدايت و پو،      شخصيتدر  يژگي با تكرار اين و   
اند شخـصيت خـود   شتهشايد نويسندگان قصد دا. ها ياد كردشخصيتافسوسي گذرا در زندگي   

، تنهـا بـا بررسـي دقيـق         »گـو سخنقلـب   «در داستان   . ها نشان دهند  نهاي داستا م آد را از چشم  
توان به زواياي پنهان افكار او پي برد و از وراي آن، اعمـال زيركانـة   ميشخصيت اصلي داستان   

شود به افكار خـالق آن نفـوذ كـرد؛          ميهاي شخصيت داستان    يژگياو را بهتر ديد و از دريچة و       
گمـان  «: كنـد ميفرضي خود بيـان     ة متي از داستان راوي خطاب به خوانند      عنوان مثال، در قس   به
درواقـع، در اينجـا نويـسنده       . »دانـد نميكنيد كه من ديوانه هستم؟ انسان ديوانـه هـيچ چيـز             مي
آيد و از اين طريق     نمياي از انساني ديوانه بر      نهخواهد بيان كند كه چنين طرح و نقشة زيركا        مي
ام را برساند كه اثـر او برخاسـته از هـوش بـاال و خـالق نويـسنده                 خواهد به خواننده اين پي    مي

كلمـاتي كـه در جملـة زيـر         . روشني بيان شده اسـت    اين تأثير در جايي از اين داستان به       . است
خواهند پيامي را به خواننده برسـانند و آن ايـن اسـت كـه آفـرينش                 مياند، همگي   هپررنگ شد 

  . ه هوش و بينش نويسنده آفرين گفتچنين اثري نياز به تمجيد دارد و بايد ب
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- You should have seen how wisely I proceeded—with what caution—with 

what foresight—with what dissimulation I went to work! (Wegmann, 

Knezevic, & Bernstein, 2002, pp. 109-110)  

 دورويـي  با چه -بصيرتي با چه -احتياطي  با چه - عمل كردم  زيركانهديديد كه چقدر    مي بايد   -
  ! من كارم را ادامه دادم

  گيرينتيجه. 4 

هـاي صـادق   نشناسي و مطالعة فضاي داسـتا شخصيتدر اين مقاله تالش شد تا با توجه به          
 انجـام ايـن   بـا . ها دسـت پيـدا كنـيم    نبيني آ نپو به شناخت بهتر آثار و جها      هدايت و ادگار آلن   

شناسي، انزوا و   نهاي جسمي، روا  گىنظر ويژ ها از نهاي داستا تشخصيمشخص شد كه    تحقيق  
هاي هـدايت و    نها در داستا  ع هستند و اين موضو    هم شبيه هاي مكاني و زمان به    گىتنهايي، ويژ 

بيني و اشتراك ادبي    نكند تا بتوانيم با جها    مياين تحقيق به ما كمك      . شوندميوضوح ديده   پو به 
هاي يك نويسنده منبع معتبري براي نفـوذ بـه          نكه داستا جاييدو نويسنده بهتر آشنا شويم و ازآن      

مراتـب  هـاي او بـه    ندرپي بررسي داسـتا   ه افكار او است، امكان تفسير نادرست از افكار نويسند        
تواند منجـر بـه    ميشود تا اينكه بخواهيم فقط از روي ظواهر به نتايجي دست يابيم كه              ميكمتر  

ها و  شخصيتهايِ  يژگياند با هنر خود بين و     نسته پو توا  هدايت و . آفرينش تفاسير نامعتبر گردد   
وجود آورند؛ از اين لحاظ كه با استفاده از ساختن          گيري داستان رابطة نزديكي را به     شكلفضاي  

هـا را  ندستي تمام، افكـار آ هاند با چيرنستهها تواشخصيتهاي فكري   يژگيمحيطي متناسب با و   
هـا افـرادي تنهـا و منـزوي     نشتر گردانندگان داسـتا درمجموع، بي. در بافت داستان برجسته كنند 

هـا  نشود كه عامـل محـرك بـسياري از اعمـال آ    ميها ديده نهستند و تشتت فكري در بيشتر آ  
توانـد  ميشناسـي و بررسـي فـضاي داسـتان          شخصيتباشد اين است كه      محرز مي  آنچه. است

طوركه مـشخص شـد،     نهما. دگان و خوانندگان فراهم كند    اطالعات مفيدي براي منتقدان، نويسن    
گـرفتن ايـن موضـوع از درك جـامع و      ناديده داستان در تعامل هستند و    ة ها با خوانند  شخصيت

ماند؛ بنابراين، بايـد  ميكاهد و تفسيري نامعتبر از آن باقي ميكامل آثار نويسندگان تا حد زيادي   
هـاي خـود    هگاپرداخت و شايسته است محققان و منتقـدان در بيـان ديـد            مسئله تر به اين    يجد
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هاي نويسندگان معروفي مثل صادق هـدايت و  نشناسي داستا شخصيتاي نسبت به    يژهعنايت و 
تر بـراي شـناخت ايـن نويـسندگان         فصيحتر و   صحيحپو داشته باشند تا بتوانند هرچه       ادگار آلن 
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