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چکیده
ﺑیگمان ،صادق هدایت و ادگار آلن پو از تأثیرگذارترین و ﺑرﺟسﺘﻪترین نویسندگان داسﺘانهای کوتاه هسﺘند
کﻪ آثار آنها مورد توﺟﻪ ﺑسیاری از مﺘرﺟمان ،منﺘقدان و نویسندگان در سراسر ﺟهان قرار گرفﺘﻪ است .هددایت و
پو داسﺘاننویسی سبک «گوتیک» را ﺑﻪ ﺟهان عرضﻪ کردند کﻪ ﺟانمایۀ ﺑیشﺘر آنهدا تداری،ی ،تدرو ،و سدزن از
ناامیدی و مرگ است .هر دو نویسنده عالوه ﺑر داسﺘاننویسدی ،در شدرر و نقدد نیده مهدارش داشدﺘند .درونمایدۀ
داسﺘانهای هدایت و پو از ویژگیهای ﺑیمانندی ﺑرخوردار است کﻪ ﺑدﻪ آنهدا سبک و سدیاق خاصدی ﺑزشدیده
است .ﺑا این وﺟود ،تاکنون مطالرﻪای در زمینۀ ﺑررسی وﺟﻪ تشاﺑﻪ این دو نویسنده انجام نشده است .از حوزههای
تحقیق در م،ﺘب فرانسوی ادﺑیاش تطبیقی میتوان ﺑﻪ مطالرۀ ویژگیهای ادﺑی ﺑین فرهنﮓها اشاره کدرد .از منظدر
این ﺟسﺘار این ام،ان وﺟود دارد تا وﺟﻪ تشاﺑﻪ ادﺑی این دو نویسنده را پیدا کرد .ویدژگی شزصیتهدا و فادای
حاکم ﺑر داسﺘان ،نمونﻪای از شباهتهایی است کﻪ این دو نویسنده را در کنار هم قرار داده است .در این نوشدﺘار
ﺑرآنیم تا ﺑﻪ مطالرۀ شزصیتها و فاای آفرینش داسﺘانهای هدایت و پو ﺑپردازیم و ضمن ﺑررسی شدباهتهدای
کلی آثار هدایت و پو ،ام،ان درک دقیقتر آثار هر دو نویسنده و ﺟنبﻪهای مشﺘرک داسدﺘانهدای آنهدا را فدراهم
آوریم .ﺑدین منظور ،از «تحلیل محﺘوا» ﺑﻪ عنوان روش تحقیق اسﺘفاده شده است .یافﺘﻪهای تحقیق ،روند مشداﺑهی
در مورد شزصیتپردازی و فاای داسﺘان نشان میدهد ﺑﻪ طوری کﻪ تشدﺘت ف،دری ،پریشدانخداطری ،اندهوا و
درونگرایی در شزصیتهای داسﺘان موج میزند .فاای داسﺘان نیه تدأثیر ﺑﻪسدهایی در انﺘقدا اهدداف نویسدنده
دارد.
واﮊههای کلیدی :صادق هدایت ،ادگار آلن پو ،ﺑررسی تطبیقی ،گوتیک ،فاای داسﺘان
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مقدمه
ادﺑیاش تطبیقی کﻪ دوران ش،وفایی خود را در سا های اوایل قرن  ۸۱از فرانسﻪ آغاز کرد در ش،ل اولیﻪ خود
فاقد روش سیسﺘماتیک ﺑرای مقایسۀ ادﺑیاش کشورها ﺑود (زرینکوب .)۸۷۳۱ ،در قرن  ۸۱میالدی ﺑرای اولین ﺑار
در فرانسﻪ روش نظامداری ﺑرای مقایسۀ ادﺑیاش کشورها ﺑﻪ وﺟود آمد .همهمدان ﺑدا تحدوگش گسدﺘرده در حدوزة
ادﺑیاش تطبیقی و ﺑرپایی مجامع علمی مرتبط ﺑا این زمینﻪ ،اولین کﺘاب ﺟامع در حیطۀ ادﺑیداش تطبیقدی در غدرب
نگاشﺘﻪ شد کﻪ پایﻪگذار م،ﺘب تطبیقی فرانسﻪ ﺑود .از دیددگاه نظدری (« ،)۲۲۱ :۸۷۱۱ادﺑیداش تطبیقدی در مفهدوم
فرانسوی آن ،مقایسۀ صرف دو یا چند اثر ادﺑی نیست ،ﺑل،ﻪ مقایسﻪ از دیدگاه ایدن م،ﺘدب ،نقطدۀ آغداز و عمدل
گزمی است کﻪ ام،ان درک شباهتها و تفاوشهای موﺟود در ﺑین آثار ادﺑی را فراهم مینماید ».ﺑﻪ طور خالصﻪ،
ﺑرخی از ویژگﻰهای ادﺑیاش تطبیقی از دیدگاه دو م،ﺘب فرانسوی و آمری،ایی آن در ﺟدو ( )۸ذکر شدده اسدت
(نظری:)۸۷۱۱ ،

جدول ( -)١مﺸﺨﺼههای دو مکتب اصلی در ادبیات تطبیقی
مکتب آمریکایی

مکتب فرانسوی

 زیباییشناسی

 تأثیرپذیری از فلسفۀ پوزیﺘیویسﺘی

 توﺟﻪ ﺑﻪ نقد و تحلیل

 ﺑررسددی شددباهتهددا و تفدداوشهددای

 راﺑطددۀ ادﺑیدداش و علددوم
مزﺘلف
 مطالراش فرهنگی

ادﺑیاش ملتها
 ﺑررسی م،ﺘبهای ف،ری
 رواﺑط ادﺑی ﺑینالملل

حوزههای پژوهش در ادﺑیاش تطبیقی گسﺘرده است کﻪ ﺑر مبنای هدف محقق تغییر مﻰکند .از میدان ترداریف
مﺘرددی کﻪ ﺑرای ادﺑیاش تطبیقی شده است ،ولک و وارن ( )۱۲ :۸۱۱۱ﺑﻪ «ﺑررسی رواﺑط ادﺑی دو یا چندد ادﺑیداش
ملی» اشاره کردهاند .از دیدگاه شور ( ،)۲٢ :۲٠٠۳ادﺑیاش تطبیقی یرنی «مطالرﻪ و ﺑررسی مقدایسﻪای آثداری کدﻪ
ﺑرخاسﺘﻪ از زمینﻪهای فرهنگی مﺘفاوتند ».ﺑناﺑراین ،در این ﺟسﺘار ﺑر آنیم تا ﺑﻪ مقایسۀ شدباهتهدای داسدﺘانهدای

صادق هدایت و ادگار آلن پو ﺑپردازیم تا ﺑﺘدوان پیونددهای ادﺑدی ملتهدا و تأثیرپدذیری آنهدا را ﺑررسدی کندیم.
همچنین از رهگذر این تحقیق مﻰتوان ﺑا م،ﺘبهای ادﺑی و ﺟریانهای ف،ری این دو نویسنده ﺑیشﺘر آشنا شد.
ﺑر طبق گفﺘۀ ش،روی و صحﺘی ( ،)۸۷۱١صادق هدایت ﺑنیاد داسﺘان کوتاه را در ایران دگرگون کرد .دهباشی
( ،)۸۷۱٠صادق هدایت را نمایندة ادﺑیاش دوران تجدد و پدر داسﺘاننویسی در ایران مینامدد .ﺑسدیاری او را هدم
ردیف نویسندگانی همچون «آنﺘوان چزوف» و «ادگار آلن پو» دانسﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑهرگی از او یاد کردهاند .ویدژگیهدای
شزصیﺘﻰ هدایت و آثار وی خوانندگان و محققان زیادی را در سطح ملی و ﺑینالمللی ﺑﻪ خود ﺟلب کرده اسدت
(قاﺋمیان .)۸۷۱۷ ،ادگار آلن پو از رماننویسان قرن  ۸۱است کﻪ در آمری،ا ﺑدﻪ دنیدا آمدد .ﺑیشدﺘر اشدرار او توﺟدﻪ
زیادی را ﺑﻪ خود ﺟلب ن،رد ولی داسﺘانهای او تحسین اف،ار عمومی را ﺑرانگیزت کﻪ در عین حا احساسی از
ترو را در آنها ایجاد مﻰکرد (ثورنلی و راﺑرتس )۸۱۱۱ ،کﻪ در این مشزصﻪ هدم ردیدف آثدار صدادق هددایت
است زیرا آثار هدایت نیه در عین سادگی ،حسی آمیزﺘﻪ از ترو و وحشت را در خواننده ایجاد مﻰکند .توصیف
قدرتمند ادگار آلن پو از حوادث عجیب و حیرشانگیه ﺑا عث شد تا تأثیر زیادی در خواننده ﺑگذارد .داسﺘانهدای
ادگار آلن پو و صادق هدایت ماهیت سبک «گوتیک» ( )Gothicرا دارد کﻪ در این سبک ،داسﺘانهدا در فادایی
عجیددب اتفدداق مﻰافﺘددد و حددوادث در م،ددانهددای تاریددک و خلددوش شدد،ل مﻰگیددرد .پددو ﺑسددیار از سددبک
( )transcendentalismکﻪ «فلسفۀ ماوراءالطبیرﻪ» است دوری میﺟست (کوسﺘر .)۲٠٠۲ ،داسﺘانهدای صدادق
هدایت نیه ﺑیشﺘر ﺑﻪ ﺑررسی زندگی عامﻪ مردم پرداخﺘﻪ و از این حیث مشاﺑﻪ داسﺘانهدای پدو اسدت .آثدار هدر دو
نویسنده تلفیقی از نقد ،طنه ،ناامیدی و ترو است .هر دو نویسنده در شرر و نقد نیه مهارش داشﺘند.
ﺑا ﺑررسی و مطالرۀ وﺟﻪ مشﺘرک داسﺘانهای هدایت ﺑا آثار پدو میتدوان هرچدﻪ ﺑیشدﺘر ﺑدا تف،دراش ایدن دو
نویسنده آشنا شد .از آنجایی کﻪ ﺑیشﺘر شزصیتها در داسﺘانهای هدایت و پو تشاﺑهاش روحی و ف،ری ی،سانی
دارند کﻪ میتوان آنها را در قالب الگویی مشزص نشان داد ،میتوان نﺘیجﻪ گرفت کﻪ این ت،رارهدا پیدامی ﺑدرای
خواننده دارد و از این طریق میشود ﺑﻪ اف،ار نویسنده نفوذ کرد و ﺑﻪ شناخﺘی مرﺘبر از او رسدید .ﺑدا وﺟدود ایدن،
تحقیقاش قاﺑل توﺟهی در ﺟهت ﺑررسی ویژگﻰهای داسﺘانهای هدایت و پو صورش نگرفﺘﻪ است کﻪ ایدن خدود
ﺟای مطالراش گسﺘردهتر را ﺑاز گذاشﺘﻪ است .محققان زیادی تاکنون درﺑارة زندگی هدایت و پو ﺑررسی کدردهاندد
ولی درونمایۀ داسﺘانهای آنها خیلی مورد توﺟﻪ قرار نگرفﺘﻪ است .در طی گفت و گویی کﻪ شرح آن در کﺘداب
«روی ﺟادهی نمناک» آمده« ،صادق چوﺑک» میگوید:

هیچ کس تمام حقایق را نمیتواند ﺑنویسد .گورکی گفﺘﻪ در این ﺟهان حقایقی هست کﻪ وقﺘی نویسنده ﺑدﻪ آن
دست میزند ،ﺑاید مقداری دروغ در آن چاشنی کند تا مقبو عام افﺘدد .امدا نویسدنده ...میتواندد در کارهدای
خودش این حقایق را از زﺑان قهرمانان داسﺘان ﺑگوید و ﺑاکی نداشﺘﻪ ﺑاشد( ...قاسمزاده.)۸۷۱ :۸۷۱۲ ،

از این ﺟملﻪ و ﺑسیار موارد دیگر کﻪ پیشتر ﺑﻪ آن اشاره شد ،میتوان نﺘیجﻪ گرفت کﻪ ﺑررسدی مشزصﻪهدای
داسﺘانی دریچﻪ ای است ﺑرای ورود ﺑﻪ دنیای نویسندگان و در این نوشﺘار سری شده ﺑﻪ این مهم پرداخﺘﻪ شدود تدا
ﺑﺘوان هرچﻪ ﺑیشﺘر نسبت ﺑﻪ شناخت این دو داسﺘاننویس دست پیدا کرد .ﺑدون شک ،نهدیکتدرین و مرﺘبرتدرین
عامل ﺑرای شناخت یک نویسنده ،داسﺘانهای اوست.
سبک داسﺘانهای هدایت و پو در نوع خود ﺑینظیر است و همین امر ﺑاعث شده تاکنون مطالراش زیدادی در
مورد ﺟنبﻪهای ﺟهانﺑینی و داسﺘانی آنها انجام شود .داسﺘانهای پو مانند آنچﻪ در آثار هددایت میﺑیندیم فادای
سرد و دلﺘنﮓکننده دارد و مامون ﺑیشﺘر آنها «ترو» و «مرگ» است کﻪ این عناوین قسمت ﺑیشﺘر داسدﺘانهدای
این دو نویسنده را ش،ل داده است .اما این کﻪ چطور آثار این دو نویسنده توانسﺘﻪ آنها را در کنار ی،ددیگر قدرار
دهد نیاز ﺑﻪ تحقیقاش گسﺘردهتر دارد تا ﺑﺘوان از دریچۀ داسﺘانهای این دو نویسنده ﺑهﺘر آنها را شناخت .در ایدن
تحقیق ﺑر آنیم تا ﺑﻪ مطالرۀ آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو ﺑپردازیم و از این طریق ﺑا وﺟﻪ مشﺘرک داسﺘانهای
آنها ﺑیشﺘر آشنا شویم.

هدف تحقیق
ویژگیهای منحصر ﺑﻪ فرد داسﺘانهای هدایت او را در کنار نویسندگان ﺑهرگی همچون ادگار آلدن پدو قدرار
داده است .از ﺑارزترین این ویژگیها میتوان ﺑﻪ شباهت شزصیتها و فاای حاکم ﺑر داسﺘانها اشاره کرد .این،ﻪ
چطور هدایت و پو توانسﺘﻪاند این ویژگی را ﺑﻪ وﺟود آورند و چگوندﻪ تدوانسﺘﻪاندد ﺑدا اسدﺘفاده از ایدن ترکیدب
داسﺘانهایشان را خلق کنند از یک ﺑرد و این،ﻪ چﻪ عواملی توانسﺘﻪ داسﺘانهای صادق هدایت را ﺑﻪ ادگار آلن پدو
نهدیک کند از ﺑردی دیگر موضوعاتی هسﺘند کﻪ پس از تجهیﻪ و تحلیل دقیق شزصیتها و فاای داسدﺘانهدای
این دو نویسنده روشن میگردد .ﺑرای رسیدن ﺑﻪ این هدف شش داسﺘان صادق هدایت ﺑﻪ نامهدای «گجسدﺘﻪ دژ»،

«مردی کﻪ نفسش را کشت»« ،چنگا »« ،صورتکها»« ،گلﻪ» و «محلل» از مجموعﻪ داسﺘانهای کﺘداب «سدﻪ قطدره
خون» و سﻪ داسﺘان از ادگار آلن پو ﺑﻪ نامهای «قلب سزنگو»« ،کالغ» و «ماﺟرای آقای والدمار» انﺘزاب شدهاند.
در ادامﻪ ﺑﻪ قسمﺘی از این ﺑررسیها اشاره میکنیم تا ﺑﺘوان پاسﺦهدایی ﺑدرای سد ا هدای ذکدر شدده اراﺋﻪ دهدیم.
چارچوب تحقیق در دو ﺑرد شزصیتشناسی و ﺑررسی فاای آفرینش داسﺘان خالصﻪ میشود کﻪ میتدوان آن را
در ش،ل ( )۸مشاهده نمود:

ش،ل ( -)۸چارچوب تحقیق
بررسی داستانهای هدایت و پو

فضای داستان
 ویژﮔﻰهای مکانی داستان
 ویژﮔﻰهایی زمان

بررسی ﺷﺨﺼﻴتها
 ویژﮔﻰهای جسمی و روانشناسی
 انزوا و تنهایی شﺨﺼﻴﺖها

بحث و بررسی
فضای حاکم بر داستاﻥها
مسلماً فاای داسﺘان ﺑیتأثیر در ش،لدهی داسﺘان نیست .ویژگیهای شزصیتها و اف،ار آنها ﺑﻪ خدوﺑی در
قالب فاایی مﺘناسب طوری ادغام شده است کﻪ ﺑﺘواند ﺑﻪ پیشبرد اهداف نویسنده کمک کند .ﺑﻪ عنوان نموندﻪ ،در
داسﺘان «گجسﺘﻪ دژ» ،خشﺘون زندگی فقیرانﻪای در اتاقی زیر زمین ﺑرای خودش دست و پدا کدرده ﺑدود و از ایدن
وضع احساو نارضایﺘی میکرد« :اما فردا ...نﻪ ،پسفردا از زیرزمین ﺑیدرون میآیدم( »...هددایت .)۸۲۱ :۸۷۱۱ ،در
داسﺘان «محلل» اینگونﻪ داسﺘان ش،ل میگیرد کﻪ « چهار ساعت ﺑدﻪ غدروب ماندده پدس قلردﻪ در میدان کدوههدا
سوشوکور مانده ﺑود» (همان .)۸٠۱ :در داسﺘان های پو نیه فاای داسﺘان نقش مهمی در آفرینش داسﺘان دارد:

& His room was as black as pitch with the thick darkness (Wegmann, Knezevic,
Bernstein: ۸۸٠).
اتاق او ﺑسیار تاریک و مثل قیر سیاه ﺑود.

در داسﺘان «کالغ» ،پو فاای داسﺘان را در قالب ﺟملۀ زیر ﺑﻪ تصویر کشیده است:

Darkness there, and nothing more (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲٢).
ﺑﻪ ﺟه تاری،ی چیهی دیگری وﺟود نداشت.
در داسﺘان «کالغ»  ،راوی داسﺘان در توصیف محل زندگی خود نوشﺘﻪ است:

Desolate, yet all undaunted, on this desert land enchanted (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲١).
در این صحرای افسونگر مﺘروک وحشی.
در داسﺘان «صورتکها» نویسنده توانسﺘﻪ ﺑین تف،راش شزصیت داسﺘان و فاای داسﺘان یک ارتباط مناسدب
ﺑرقرار کند .داسﺘان ﺑﻪ این نحو شروع میشود کﻪ «منوچهر ،...سیمای او افسرده ،چشمهایش خسدﺘﻪ( »...هددایت،
 )۳۷ :۸۷۱۱و درست چند خط ﺑرد در توصیف ویژگی داسﺘان ﺑیان شده کﻪ «هوا تیدره و خفدﻪ ﺑدود ،ﺑداران ریده
سمجی میﺑارید و روی آب لبزندهای افسرده میانداخت ...شاخۀ درختهدا خداموش و ﺑیحرکدت زیدر ﺑداران
مانده ﺑود» (همان.)۳۷ :
هدایت و پو توانسﺘﻪاند از طریق توصیف م،انهای داسﺘان تأثیر گزم را در خواننده ﺑﻪ وﺟود ﺑیاورند .از مهمﺘرین
ویژگیهای داسﺘانهای سبک گوتیک ،راﺑطۀ میان شزصیت ها و م،ان اتفاق افﺘادن حوادث اسدت از آن ﺟدا کدﻪ
مهمﺘرین تأثیر در این سبک در محیط داسﺘان اتفاق میافﺘد .ﺑﻪ عنوان مثدا  ،ﺟددو  ۲موقریدت شزصیتهدا در
م،انهای ش،لگیری داسﺘان را نشان میدهد .کلماتی کﻪ زیر آن ها خط کشیده شده است نشان دهندة اسﺘفاده از
ویژگی های م،انی ﺑرای انﺘقا هرچﻪ ﺑهﺘر احساو ترو و هیجان در خواننده است.

جدول ( -)٢بررسی نمونهای از مکاﻥهای داستاﻥ در آثار هدایت و پو
آثار هدایت

آثار پو

در اتاق تاریک کوچک کﻪ تا کمرکش دیدوار And the silken sad uncertain rustling
of each purple curtain, thrilled me
نم کشیده ﺑود (هدایت)۱۷ :۸۷۱۱ ،
)(Poe, ۸۱۱۱: ۷۲۱
از پشت اﺑرهای سیاه و تاریک (همان)۸٠۱ :

Deep into that darkness peering (Poe,
۸۱۱۱: ۷۲٢).

خاموشدددی سدددنگینی روی ایدددن ملدددک و And the darkness gave no token
(Poe, ۸۱۱۱: ۷۲٢).
کشدددﺘهارهای دور آن فرمدددانروایی داشدددت
(همان)۸۲۸ :
پس از کمی تردید راه ﺑاریدک و خطرنداکی His room was as black as pitch with
the thick darkness (Wegmann,
کﻪ( ...همان)۸۲۳ :
Knezevic, & Bernstein: ۸۸٠).
این کوشدک ویدران را مدردم ده گجسدﺘﻪ دژ Each night just at midnight
(Wegmann, Knezevic, & Bernstein:
مینامیدندددد و آن را ﺑدشدددگون میدانسدددﺘند
۸۸۷).
(همان.)۸۲۲ :
صدای او در سیاه چا پیچید( .همان)۸۲۱ :

منظره مرگ آقای والدمار در آن لحظﻪ آنچنان
زشت و چندشآور ﺑود( ...پو)۱۳ :۲٠٠١ ،

هدایت و پو از ویژگﻰهای زمانی ﺑرای حرکت در زندگی شزصیتها اسﺘفاده کردهاند .در طدو داسدﺘانهدا،
نویسندگان ﺑا حرکت در زمان (رﺟوع ﺑﻪ گذشﺘﻪ و حا ) و ﺑیان از ﺑین رفﺘن آرزوهدا و نرسدیدن ﺑدﻪ اهدداف کدﻪ
قسمﺘی از مشزصﻪ های افراد داسﺘان است ،تف،راش مغشوش در داسﺘان را ﺑﻪ روشنی مشزص کنندد .در داسدﺘان
«صورتکها» از زﺑان راوی داسﺘان ﺑیان شده است کﻪ «ﺑرای منوچهر او [خجسﺘﻪ] یک ﺑت یا یک عروسک چیندی
لطیف ﺑود( »...هدایت .) ۳۱ :۸۷۱۱ ،ﺑرای منوچهر ﺟدا شدن از خجسﺘﻪ غیر مم،ن ﺑود ولی ﺑرد از دیددن ع،دس

خجسﺘﻪ در ﺑغل اﺑوالفﺘح ،همۀ امید و آرزوهایش نقش ﺑر آب شد« :ولی این ع،س مشﺌوم ،این ع،سی کﻪ دیدروز
خواهرش فرنگیس ﺑرای او آورد ...همۀ امید و آرزویش را خراب کرد و فوراً ﺑﻪ خجسﺘﻪ کاغذ نوشدت کدﻪ دیگدر
حاضر نیست او را ﺑبیند» (همان .)۳٢ :در داسﺘان «محلل» ،میرزایداللﻪ در حسرش از دست دادن همسرش ،رﺑاﺑدﻪ،
ﺑیان میکند کﻪ ﺑرد از طالق او دوﺑاره آرزوی رسیدن ﺑﻪ رﺑاﺑﻪ را در سر داشﺘﻪ ﺑﻪ طوری کﻪ حا و احوالش ﺑسدیار
پریشان شده ﺑود ولی در حسرش رسیدن ﺑﻪ این آرزو ماند .در داسﺘان «محلل» از ﺑدین رفدﺘن آمدا و آرزوهدا در
قالب چنین دو ﺑیﺘی ﺑیان شده است (همان:)۸۸۱ :

مرد خردمند هنرپیشﻪ را

عمر دو ﺑایست در این روزگار

تا ﺑﻪ ی،ی تجرﺑﻪ آموخﺘن

ﺑا دگری تجرﺑﻪ ﺑردن ﺑﻪ کار

در داسﺘان «کالغ» نیه شزصیت اصلی داسﺘان در حسرش آرزوهای خود مانده است ﺑﻪ گونﻪای کدﻪ در تمدام
داسﺘان راوی ﺑﻪ خاطر نرسیدن ﺑﻪ این آرزو ﺑسیار پریشان خاطر است:
…sorrow for the lost Lenore (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲۱).
 ...غم از دست دادن لنور.

ماهیت داسﺘان «کالغ» تا اندازهای مانند داسﺘان «محلل» است زیرا در داسﺘان «محلل» نیه میرزایداللﻪ ﺑﻪ خاطر
از دست دادن همسرش ﺑسیار ناراحت ﺑود و تمام مﺘن ﺑﻪ همین موضوع میپرداخدت .ایدن ن،ﺘدﻪ را ﺑایدد اذعدان
داشت کﻪ دسﺘرسی ﺑﻪ این اطالعاش تنها از طریق گذر از زمان و ﺑررسی ویژگیهای زمانی اتفاقداش ام،دانپدذیر
است و میتواند در ش،لدهی داسﺘان تأثیر ﺑﻪسهایی داشﺘﻪ ﺑاشد.
ﺑرخی از انﺘقادهایی کﻪ ﺑﻪ نویسندگان شده است ناشی از عدم شناخت کافی از درونمایۀ داسدﺘانهدای آنهدا
است .ﺑﻪ عنوان مثا  ،ﺑرای انﺘقادهایی کﻪ ﺑﻪ صادق هدایت شده است ناشی از عدم شناخت کافی از داسﺘانهای
او است .قدر مسلم آن است کﻪ داسﺘانها خود ﺟان دارند و ﺑا خواننده در ارتباطند و پیﺑردن ﺑﻪ شزصیتشناسی
نویسندهای ﺑدون در نظر گرفﺘن ویژگیهای داسﺘانی او ،ﺑﻪ مثاﺑۀ نظردادن درﺑارة خالق تاﺑلوی نقاشی است ﺑددون

این،ﻪ اثر نقاش را دقیق ﺑررسی کرده ﺑاشیم .شاید پو توانسﺘﻪ ﺑﻪ خوﺑی در داسدﺘان «قلدب سزنگدو» ،در سدﺘایش
اف،ار خود ،ﺟواب منﺘقدان را ﺑدهد:
You fancy me mad. Madmen know nothing (Wegmann, Knezevic, & Bernstein,
۲٠٠۲: ۸٠۱).
آیا ف،ر مﻰکنید کﻪ من دیوانﻪ هسﺘم؟ انسان دیوانﻪ هیچ نمیداند.

ﺷﺨﺼیتﺷناسی آثار هدایت و پو
در داسﺘانهای هدایت و پو ،ﺑیشﺘر شزصیتها ویژگیهای ﺟسمی شدبیﻪ ﺑدﻪ هدم دارندد .در داسدﺘان «قلدب
سزنگو» ،شزصیت اصلی داسﺘان فردی ﺑیمار است و همین ﺑیماری ﺑاعث ش،لدهی اف،ار او میشود .در ﺟایی
از داسﺘان ﺑیان شده است:

The disease had sharpened my senses (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸٠۱).
این ﺑیماری حواو من را تیهﺑین کرده است.

در داسﺘان «چنگا » ،احمد ،شزصیت داسﺘان کﻪ در انﺘها خواهرش را خفﻪ کرد نیه ﺑیمار ﺑود« :چیده دیگدری
کﻪ احمد را تهدید میکرد ،پا درد ﺑود کﻪ سزتتر شده ﺑود» (هدایت .)۱۱ :۸۷۱۱ ،در طی داسﺘان مرتبداً ﺑدﻪ ایدن
ﺑیماری اشاره شده است و این موضوع اسﺘنباط میشود کﻪ ﺑا وخیمتر شدن ﺑیماری ،شدش اف،دار ویدرانگدر نیده
ﺑیشﺘر می شود .در ادامۀ داسﺘان ،احمد خطاب ﺑﻪ خواهرش میگوید« :من کﻪ ﺟوانم ،حالم ﺑدتر از اوست» (همان:
 )۱و همینطور کﻪ ﺑﻪ انﺘهای داسﺘان نهدیک میشویم ،نقش ﺑیماری نیه پدر رندﮓ میشدود« :ﺑدا ایدن حدالم ،مدن
نمیتوانم ت،ان ﺑزورم ،هر دفرﻪ ﺑدتر میشود» (همان .)۱۱ :در داسﺘان «قلدب سزنگدو» ،پدو در انﺘهدای داسدﺘان
دوﺑاره از ﺑیماری شزصیت داسﺘان میگوید:

& My head ached, and I fancied a ringing in my ears Wegmann, Knezevic,
Bernstein: ۸۸۲).
سرم درد گرفت و صدای زنﮓ در گوشم احساو میکردم.

ﺑا ادامۀ داسﺘان ،این حالت ﺑیمارگونﻪ ﺑﻪ او فشار میآورد و ﺑاعث میشود تا اوج داسﺘان ش،ل گیرد:

]I admit the deed (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸۸۷)! [Killing of the old man
من ﺑﻪ کشﺘن آن مرد اعﺘراف کردم.

این حالت مریﺾگونۀ شزصیتها کﻪ نقش مهمی در آفرینش داسدﺘان دارد در داسدﺘانهدای دیگدر پدو نیده
مشهود است .در داسﺘان «ماﺟرای آقای والدمار» ،شزصیت داسﺘان از سالمت ﺟسمانی ﺑرخوردار نیسدت« :چندد
ماه پیش از آشنا شدن م ﺑا او ،پهش،ان تشزیص داده ﺑودند کﻪ وی (آقای والدمار) ﺑﻪ ﺑیماری سل مبﺘال است» (پو،
 .) ۱۸ :۲٠٠١راوی داسﺘان در قسمﺘی در ﺑیان شزصیت داسﺘان آقای والدمار میگوید« :روحیﻪ او ﺑﻪ طدرز غریبدی
عصبی ﺑود» (همان )۱۸ :و این حالت را ﺑﻪ ﺑیماری او نسبت داده ﺑودند .در داسﺘان «کالغ» ،راوی داسﺘان در ﺑیدان
حاگش ﺟسمی شزصیت داسﺘان ﺑیان میکند:
While I pondered, weak and weary,… (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲۱).
در حالی کﻪ ف،ر مﻰکردم ،ضریف و خسﺘﻪ...

در اﺑﺘدای داسﺘان «صورتکها» ،نویسنده در توصیف منوچهر گفﺘﻪ است« :مندوچهر ...چشدمهایش خسدﺘﻪ»...
(هدایت )۳۷ :۸۷۱۱ ،و در داسﺘان «محلل» در ﺑیان ویژگیهای مشهدی شهباز آمدده اسدت کدﻪ «مشدهدی شدهباز
گغر ،مافنگی( »...همان .)۸٠۱ :همانطور کﻪ مالحظﻪ میشود ،ﺑیشﺘر شزصیتهای داسﺘان از نظر ﺟسمی در وضع
مطلوﺑی نیسﺘند .در داسﺘان «گجسﺘﻪ دژ» نیه شزصیت اصلی داسﺘان وضریت مطلوﺑی ندارد« :خشدﺘون کوچدک و
گغر( »...همان .)۸۲۳ :در داسﺘان «ماﺟرای آقای والدمار» ،پو در توصیف شزصیت اصلی داسﺘان ﺑیان میکند (پو،

« :)۱۸ :۲٠٠١آقای والدمار ﺑﻪ واسطﻪی گغری ﺑیش از حدش »....این ویژگیها و ت،رار آنها ﺑاعدث تدأثیر ﺑیشدﺘر
در خواننده میشود.
تشﺘت ف،ری و پریشان خاطری از ویژگیهای داسدﺘانهدای هددایت و پدو اسدت .ایدن تشدﺘﺘت در ﺑیشدﺘر
داسﺘانها دیده میشود .در داسﺘان «گجسﺘﻪ دژ» ،خشﺘون در ﺟایی از داسﺘان در طدی گفت و گدویی ﺑدا روشدنک
ﺑیان میکند« :ﺑر فرض هم کﻪ طال را پیدا کردم ،ﺑﻪ چﻪ دردم خواهد خدورد؟  ...عمدرم آفﺘداب لدب ﺑدام اسدت و
شبهایم سفید است ،آنچﻪ کﻪ اکسیر اعظم میگویند در تو است ،در لبزند افسونگر توست نﻪ در دست ﺟدادوگر»
(هدایت .)۸۲۱ :۸۷۱۱ ،خشﺘون در حالی این کلماش را ﺑﻪ زﺑان میآورد کﻪ هدف و مقصود او کدامالً مﺘفداوش از
آن چیهی است کﻪ ﺑﻪ روشنک گفﺘﻪ اس ت .در ﺑزش دیگر داسﺘان ،خشﺘون در حالی کﻪ غرق اف،ار خویش اسدت
ﺑا خود میگوید « :طال ...چﻪ فله نجیبی است ،چﻪ رنﮓ دل،ش و چﻪ صدای مطبوعی دارد ،چﻪ طلسمی است کدﻪ
دنیا و آخرش و همۀ افسانﻪهای ﺑشر دست ﺑﻪ سینﻪ دور آن میگردند! ...طدال ...طدال( »!...همدان .)۸۲۱ :حﺘدی در
ﺟایی از داسﺘان وقﺘی روشنک میگوید کﻪ ﺟدایی او از آب ﺑﻪ مرنای پایان زنددگی اوسدت ،خشدﺘون در ﺟدواب
ﺑیان میکند« :ولی تو آنقدر ﺟوان و ﺑچﻪ هسﺘی!» (همان .)۸۲۷ :از این ﺟملﻪ ﺑرداشت میشود کﻪ از نظر خشﺘون،
روشنک ﺑرای مردن خیلی ﺟوان است و این در حالی است کﻪ خشدﺘون در ذهدن خدود نقشدۀ قﺘدل روشدنک را
میکشد « :سﻪ قطره از آخرین خون تن آن دخﺘر ...آری ،چرا ﺑﻪ دست من کشﺘﻪ نشود؟» (همان )۸۲۱ :ﺑﻪ روشدنی
مشزص میشود کﻪ شزصیت اصلی داسﺘان کﻪ محوریت روی او و کارهایش اسﺘوار است ،ﺑﻪ یک نوع آشدفﺘگی
ف،ری گرفﺘار است کﻪ ﺑﻪ او یک حالت اسرارآمیه داده است .ﺑا توﺟﻪ ﺑدﻪ ایدن خصوصدیاش ،هددایت ﺑدﻪ خدوﺑی
توانسﺘﻪ احساسی از ترو و اﺑهام را در خواننده ﺑﻪ وﺟود ﺑیاورد.
این تااد ف،ری در داسﺘانهای پو نیه ﺑﻪ روشنی مشهود است .در داسﺘان «قلب سزنگو» ،راوی داسﺘان ،کدﻪ
فردی است دچار اف،ار شیطانی ،ﺑیان میکند:

I loved the old man (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸٠۱).
من عاشق آن پیر مرد ﺑودم.

ولی در ادامﻪ از زﺑان شزصیت داسﺘان نقل شده است کﻪ:

& I made up my mind to take the life of the old man (Wegmann, Knezevic,
Bernstein: ۸٠۱).
تصمیم گرفﺘم ﺟان آن پیرمرد را ﺑگیرم.

ﺑا مقایسۀ این مثا در داسﺘان پو و شزصیت خشﺘون میتوان نﺘیجﻪ گرفت کﻪ ایدن تاداد ف،دری ﺑزشدی از
فاای ش،لدهی داسﺘانها است ﺑﻪ صورتی کﻪ در قسمﺘی از داسﺘان ﺑدﻪ سدﺘایش قرﺑدانی پرداخﺘدﻪ مﻰشدود و در
ﺟایی دیگر احساو تنفر و میل ﺑﻪ کشﺘن او ﺑیان شده است .ی،ی از ویژگیهای اصلی داسﺘانهای صادق هدایت
و ادگار آلن پو ،آشفﺘگی ف،ری شزصیت های داسﺘانی و سزن از مرگ است .ادگدار آلدن پدو در داسدﺘان «قلدب
سزنگو» در سﺘایش اف،ار خود از زﺑان راوی داسﺘان ،ﺑﻪ این آشفﺘگی اشاره میکند:
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: ۸٠۱
درست است -عصبی هسﺘم -ﺑﻪ طرز خیلی خیلی وحشﺘناکی هم عصبانی ﺑودم و هسﺘم :امدا چدرا مدن را دیواندﻪ
میخوانید؟ این ﺑیماری حواو من را تیهﺑین کرده است -و نﻪ ویران کرده است -و نﻪ آن را تار کرده است.
پو در این داسﺘان قصد دارد این پیام را ﺑﻪ خواننده ﺑرساند کﻪ نباید او را ﺑﻪ خاطر اف،دار ترسدناکش در خلدق
داسﺘان سرزنش کرد از آنجا کﻪ همین اف،دار ،او را در رسدیدن ﺑدﻪ مقصدودش کمدک میکندد و از دیددگاه راوی
داسﺘان« ،حواو او را تیهﺑین کرده است» و ایدن ن،ﺘدﻪ را ﺑایدد اذعدان داشدت کدﻪ پدو ایدن تف،دراش را از زﺑدان
«شزصیت داسﺘان» و از طریق آفرینش «فاای داسﺘان» ﺑﻪ وﺟود آورده است .ﺑﻪ عقیدة راوی داسﺘان ،ﺑدﻪ تصدویر
کشیدن مرگ و طرح آن از دست فردی دیوانﻪ ﺑر نمیآید و ﺑر خالف آن هوش ﺑاگیی را میطلبد.
تااد ف،ری در داسﺘان های هدایت و پو ﺑسیار مشهود است .ﺑﻪ عنوان مثا  ،در داسﺘان «مردی کدﻪ نفسدش را
کشت» ،راوی داسﺘان نقل میکند« :این مردمی کﻪ ﺑﻪ نظر او پست ﺑودند ...و پو ﺟمع میکردند حاگ آنهدا را از
خودش عاقلتر و ﺑهرگتر میدانست و آرزو میکرد کﻪ ﺑﻪ ﺟای ی،ی از آنها ﺑاشد» (هدایت .)۸٠۱ :۸۷۱۱ ،ایدن

در حالی است کﻪ نویسنده این سدزنان را عداملی ﺑدرای تسدلی خداطر و ﺑدرای فدرار از آشدفﺘگی ذهندی از دیدد
شزصیت اصلی داسﺘان نوشﺘﻪ است و همینطور کﻪ از شواهد پیداست در نظر میرزا حسینرلی مادیداش ﺟلدوهای
ندارد ﺑﻪ ﺟه کرسویی ﺑرای حسرش از دست دادن آرزوهای خود ،و چون نﺘوانسدﺘﻪ شزصیت خدود را در قالدب
اف،ار دنیاگریه خود ش،ل دهد چارهای ﺟه سﺘودن دنیاطلبی نمیﺑیند و فطرتاً ﺑﻪ دنبدا چیدهی دیگدر اسدت« :در
صورتی کﻪ تمام پو های دنیا نمیتوانست ازدردهای درونی میرزا حسینرلی چیهی ﺑ،اهد» (همدان .)۸٠۱ :اﺑهدام
در خواسﺘﻪها نیه ﺑﻪ دلیل تشﺘت ف،ری شزصیتها اسدت .در داسدﺘان «قلدب سزنگدو» ،راوی داسدﺘان در اﺑﺘددا
ﺑهرگترین درد و رنج خود را چشمهای پیرمردی کﻪ در خانۀ او زندگی میکرد میپندارد و ﺑﻪ همین خداطر او را
ﺑﻪ قﺘل رساند .در اﺑﺘدای داسﺘان این ف،ر او را ﺑسیار آشفﺘﻪ کرده ﺑود:

)I think it was his eye! Yes, it was this! (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸٠۱
ﺑﻪ گمانم چشمانش ﺑاعث آزار من شده ﺑود .ﺑلﻪ ،مش،ل چشمان آن پیرمرد ﺑود.

ولی در انﺘهای داسﺘان ،این درد و رنج در ﺟایی دیگر خودش را نشان میدهد کﻪ اف،دار پریشدان شزصدیت
داسﺘان را ﺑﻪ خوﺑی نشان میدهد .در پایان داسﺘان ،وقﺘی کﻪ افسران پلیس ﺑﻪ خانۀ این مرد میآیند ،در واکنش ﺑدﻪ
خندههای آنها نویسنده از زﺑان راوی داسﺘان ﺑیان میدارد:
But anything was better than this agony! Anything was more tolerable than this
)derision! (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸۸۷
هیچ چیه ﺑدتر از این درد و رنج نیست .هر چیهی را میتوانم تحمل کنم ﺑﻪ ﺟه این خندة تمسزرآمیه.

عدم کنﺘر ف،ری و ﺑیثباتی نیه در شزصیتها ﺑﻪ روشنی دیده میشود .در داسدﺘان «صدورتکهدا» ،هددایت
نوشﺘﻪ است« :همۀ ف،ر منوچهر ﺑدون اراده دور یدک سدالک کوچدک پدرواز میکدرد» (هددایت .)۳۷ :۸۷۱۱ ،در
داسﺘان «چنگا » نیه سید احمد دچار یک نوع تشویش ف،ری شده است کﻪ مدام او را آزار میدهد« :سید احمدد
همینطور کﻪ ﺑﻪ او نگاه میکرد ،دستهای خشک خودش را مثل ﺑرگ چنار ﺑلند کرد ،انگشتهایش ﺑداز شدد و

مانند این کﻪ ﺑزواهد شزص خیالی را خفﻪ ﺑ،ند دستهایش را ﺑﻪ هم قفل کرد» (همان .)۱۱ :این حالت ﺑیارادة
سید احمد نشان از آشفﺘگی ف،ری شزصیت اصلی داسﺘان دارد و همین تف،راش موهدوم سدید احمدد ،در انﺘهدا
ﺑاعث میشود تا نویسنده ﺑﺘواند از طریق آن مقصود خود را ﺑﻪ رشﺘۀ قلم درآورد .این ﺑیاخﺘیاری گاه و ﺑیگداه در
داسﺘانها و از سوی شزصیتهای داسﺘان ﺑیان شده است .در داسﺘان «گجسﺘﻪ دژ» ،خشﺘون در حین صدحبت ﺑدا
روشنک ﺑﻪ این موضوع اشاره میکند کﻪ «ﺑﻪ نظرم امروز زﺑان در اخﺘیارم نیست( »...همان.)۸۲۱-٢ :
در داسﺘان «ماﺟرای آقای والدمار» ،پو در توصیف شزصیت داسﺘان اینگونﻪ قلم را غلطانده اسدت کدﻪ «مدن
کامالً عصبی شده ﺑودم و نمیدانسﺘم کﻪ ﺑاید چﻪ ﺑ،نم» (پو )۱۱ :۲٠٠١ ،و در ﺟایی دیگدر از داسدﺘان ﺑیدان شدده
است« :ﺑﻪ نظر میرسید کﻪ زﺑان سری داشت پاسﺦ دهد ،اما ارادهاش ﺑﻪ اندازة کافی دوام نداشت» (همان .)۱۱ :در
داسﺘان «صورتکها»  ،نویسنده در ﺑیان حالت روحی منوچهر نوشﺘﻪ است« :ﺑدون اراده دور اتاق شروع کرد ﺑﻪ راه
رفﺘن» (هدایت .)۳١ :۸۷۱۱ ،در داسﺘانها ،نویسنده از نشانﻪهایی اسﺘفاده کرده اسدت تدا ﺑﺘواندد ایدن حدس را در
خواننده ﺑﻪ وﺟود ﺑیاورد کﻪ شزصیت ها ف،ر مشدوش و پریشدان دارندد .ﺑدﻪ عندوان مثدا  ،در ﺟدایی از داسدﺘان
«صورتکها» ،نویسنده ﺑیان میکند « :در این وقت صدای زنﮓ تلفن ﺑلند شد ،مدتی زنﮓ زد ،مندوچهر گوشدی را
ﺑرداشت» (همان .)۳١ :در این ﺟا نویسنده از ﺟملۀ «مدتی زنﮓ زد» ﺑﻪ زیرکی اسﺘفاده کرده تا این احساو را ﺑدﻪ
خواننده منﺘقل کند کﻪ منوچهر غرق در عوالم خود و نسبت ﺑﻪ اتفاقاش پیرامونش ﺑیاهمیت و ﺑیتفاوش اسدت و
در ﺟای دیگر ﺑیپرده ﺑﻪ این موضوع اشاره میکند« :منوچهر از آن کسانی ﺑود کﻪ در ﺑیداری خدواب هسدﺘند ،راه
میروند ،و ههار کار میکنند ولی ف،رشان ﺟای دیگر است» (همان ،)۳۳ :کﻪ این ﺟملﻪ خود میتواند مهر تأییدی
ﺑر صحت ﺟملۀ قبل ﺑاشد کﻪ چرا منوچهر گوشی را دیر ﺑرداشﺘﻪ است.
آدمهای داسﺘانهای صادق هدایت و ادگار آلن پو در تنهایی خودشان اسیرند و ﺑیشدﺘر آنهدا از ایدن ویژگی
ﺑرخوردارند .در ادامﻪ ﺑﻪ چند نمونﻪ از این موارد اشاره شده است و چگونگی آفرینش این حالت از زﺑدان راویدان
داسﺘان مورد ﺑررسی قرار گرفﺘﻪ است.
در داسﺘان «گجسﺘﻪ دژ»« ،خشﺘون» و «روشنک» ،دو شزصیت اصلی داسﺘان گفت و گویی ﺑا هم دارند کﻪ در
طی آن روشنک ﺑﻪ این موضوع اشاره میکند« :راست است کﻪ من ﺑچﻪام ،ولی زندگیام آنقددر غمنداک اسدت... .
اما مادرم تنهاست و همۀ مردم ده از او ﺑدشان میآید .من هم تنها هسدﺘم ،آنقددر تنهدا هسدﺘم» (هددایت:۸۷۱۱ ،
 )۸۲۱و در ادامﻪ خشﺘون در ﺟواب روشنک ﺑیان میکند« :ما همﻪمان تنهداییم ،نبایدد گدو خدورد ،زنددگی یدک

زندان است ،زندانهای گوناگون» (همان .)۸۲۱ :در این داسﺘان ،مادر روشنک« ،خورشید» ،نیده ﺑدا تنهدایی خدود
زندگی می گذراند ازآنجا کﻪ شدوهرش او را تدرک کدرده اسدت .در ﺟدایی دیگدر خشدﺘون ﺑیدان میکندد« :چدون
سا هاست کﻪ ﺑﻪ ﺟه ﺑا خدودم ﺑدا کدس دیگدر حدرف ندهدهام» (همدان ،)۸۲٢ :کدﻪ ایدن خدود ﺑیدانگدر تنهدایی
شزصیتهای اصلی این داسﺘان است .در قسمﺘی دیگر از داسﺘان ،خشﺘون در طی م،المﻪای کﻪ ﺑدا خدودش دارد
این ﺟمالش را ﺑیان میکند« :هفت سا است کﻪ مانند مردگان ﺑﻪ سر میﺑرم ،از همۀ خوشیها چشم پوشیدم ،زن
و ﺑچﻪام را ترک کردم ،زیر زمین مدفون شدم» (همان.)۸۲۱ :
در داسﺘان «کالغ» ،شزصیت داسﺘان در انهوا و تنهایی زندگی میکند .در اﺑﺘدای داسﺘان آمده:
)Once upon a midnight dreary… (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲۱
در شبی دلﺘنﮓ کننده...

و در ﺟایی دیگر ﺑیان شده است:
)But the silence was unbroken… (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲٢
ولی س،وش شب ش،سﺘﻪ نمیشد...

در داسﺘان «محلل» نیه نظیر چنین ویژگیهایی دیده میشود .در داسدﺘان ﺑیدان شدده اسدت کدﻪ زن «مشدهدی
شهباز» او را تنها گذاشﺘﻪ و حاگ شهباز از درد فراغ و ﺟدایی ﺑرای «میرزایداللﻪ» سزن ﺑﻪ میان میآورد .شدهباز در
ﺟایی از داسﺘان میگوید« :تا حاگ پنجسا است رفﺘﻪ ،نمیدانم چﻪ ﺑﻪ سرش آمده» (هدایت .)۸۸۲ :۸۷۱۱ ،مرلوم
ﺑود کﻪ مشهدی شهباز از این تنهایی ناراضی است چون در قسمﺘی دیگر از داسﺘان اشاره کدرده اسدت« :اگن پدنج
سا است کﻪ زنم مرا ﺑﻪ خاک سیاه نشانده» (همان .)۸۸۸ :میرزایداللﻪ نیه کﻪ دیگر شزصیت اصلی داسﺘان اسدت
در ﺟایی از داسﺘان در ﺑیان تنهایی و آوارگی خودش میگوید« :از آن وقت تا حاگ سلندر و حیران از این شهر ﺑﻪ
آن شهر از این ده ﺑﻪ آن ده میروم» (همان.)۸۸۳ :

در داسﺘان «قلب سزنگو» ،تنها ﺑا ﺑررسی دقیق شزصیت اصلی داسﺘان میتوان پی ﺑﻪ زوایای پنهان اف،دار او
گردید و از ورای آن ،اعما زیرکانۀ او ﺑهﺘر ﺑﻪ چشم میآید و از دریچۀ ویژگیهای شزصیت داسﺘان میشود ﺑدﻪ
اف،ار خالق آن نفوذ کرد .ﺑﻪ عنوان مثا  ،در قسمﺘی از داسﺘان راوی خطاب ﺑﻪ خوانندة فرضی خود ﺑیدان میکندد:
«گمان میکنید کﻪ من دیوانﻪ هسﺘم؟ انسان دیوانﻪ هیچ چیه نمیداند» .در واقع در اینجا نویسنده میخواهدد ﺑیدان
کند کﻪ چنین طرح و نقشۀ زیرکانﻪای از انسانی دیوانﻪ ﺑر نمیآید و از این طریق میخواهد ﺑﻪ خواننده این پیام را
ﺑرساند کﻪ اثر او ﺑرخواسﺘﻪ از هوش ﺑاگ و خالق نویسنده است .این تأثیر در ﺟایی از این داسﺘان ﺑﻪ روشنی ﺑیدان
شده است:
You should have seen how wisely I proceeded—with what caution—with what
& foresight—with what dissimulation I went to work! (Wegmann, Knezevic,
)Bernstein: ۸٠۱-۸۸٠
ﺑاید میدیدید کﻪ چقدر زیرکانه عمل کردم -ﺑا چﻪ احتیاطی -ﺑا چﻪ بﺼیرتی -ﺑا چﻪ دورویی من کدارم را ادامدﻪ
دادم!

کلماتی کﻪ در ﺟملۀ ﺑاگ پررنﮓ شدهاند همگی میخواهند پیامی را ﺑﻪ خواننده ﺑرسدانند و آن ایدن اسدت کدﻪ
آفرینش چنین اثری نیاز ﺑﻪ تمجید دارد و ﺑاید ﺑﻪ هوش و ﺑینش نویسنده آفرین گفت.
ﺑا ت،رار این ویژگی در شزصیتهای داسﺘانی هدایت و پو ،نمیتوان از آن فقط ﺑﻪ عنوان افسوسی گدذرا در
زندگی شزصیتها یاد کرد .شاید نویسندگان قصد داشﺘﻪاند خودشان را از چشم آدمهای داسدﺘانهایشدان نشدان
دهند .در داسﺘان «مردی کﻪ نفسش را کشت» ،هدایت ،شزصیت اصلی داسﺘان را کﻪ فردی اسدت ﺑدﻪ ندام «میدرزا
حسینرلی» ،اینگونﻪ ﺑﻪ نمایش گذاشﺘﻪ است« :این شد کﻪ پنج سا ﺑود میرزا حسینرلی کنج اندهوا گهیدده و در را
ﺑﻪ روی خویش و آشنا ﺑسﺘﻪ ،مجرد زندگی مینمود( »...هددایت )۱٢ :۸۷۱۱ ،و در ﺟدایی دیگدر از ایدن داسدﺘان
اشاره شده است« :شب ها در رخﺘزواب سردی کﻪ همیشدﻪ ی،دﻪ و تنهدا در آن میغلﺘیدد» (همدان .)۸٠٠ :ﺑیشدﺘر
شزصیتهای داسﺘان های هدایت در تنهایی خودشان و اف،ارشان اسیرند .اف،اری کﻪ از عمق تف،در آنهدا منشدأ
گرفﺘﻪ و همین اف،ار ﺑاعث سرنگونی آنها می شود .در ﺟایی دیگر از داسدﺘان ،هددایت از نگداه میدرزا حسدینرلی

تف،راتش را ﺑﻪ قلم میآورد« :در گوشﻪ نشینی و تاری،ی ﺟوانی او ﺑیهوده گذشﺘﻪ ﺑود ...از همﻪ کدس و از خدودش
ﺑیهار» (همان .)۸٠۱ :میرزا حسینرلی نیه گاه و ﺑیگاه از تنهایی خود ش،وه میکند« :ولی حاگ خودش را ﺑیانددازه
تنها و گمگشﺘﻪ حس میکرد» (همان .)۸٠٢ :در ادامۀ داسﺘان ﺑیان میشود« :آیا چقدر از مردمان گاهی خودشان را
از پرندهای کﻪ در تاری،ی شبها نالﻪ میکشد گم گشﺘﻪتر و آوارهتر حدس میکنندد؟» (همدان )۸٠۱ :در ایدن ﺟدا
میتوان ﺑﻪ هنر هدایت و پو در خلق آثارشان ﺑیشﺘر از پیش پی ﺑرد .در حالی کﻪ خط ف،دری مشدزص و تنهدایی
در ﺑیشﺘر شزصیتهای داسﺘانهای این نویسندگان ﺑﻪ وضوح دیده میشود ولی هدایت و پو توانسﺘﻪاندد ﺑدا قلدم
خالق خود داسﺘانها را طوری ﺑﻪ رشﺘۀ تحریر در آورند کﻪ خواننده احساو کسدالت نمیکندد و هدر صدفحﻪ از
داسﺘان ها ﺑﻪ مثاﺑۀ سفری ﺟدید است کﻪ این خود توانایی این دو نویسدنده را در داسدﺘاننویسدی نشدان میدهدد.
تسلیمی ( )۸۱٠ :۸۷۱۱مینویسد « :هدایت تالش کرده تا ﺑا زﺑان نو و طرح تازه از یدک واقریدت ﺑدا ت،نیکهدای
تازة هنری ،نمایش تازهای از غرﺑت و ﺑیگانگی انسان در دنیایی از وحشت و اضطراب اراﺋﻪ کند».
شاید علت ﺟالب ﺑودن داسﺘانهای هدایت و پو این است کدﻪ موضدوع تنهدایی و ناامیددی در آثدار ایدن دو
نویسنده سیر مشزصی را دنبا نمیکند و شزصیتها هرکدام ﺑر اساو ویژگیهای درونیشان تنهایی و ناامیددی
را ترریف و تجرﺑﻪ میکنند .ی،ی ﺑﻪ خاطر ترصباش خاص خود تنهاست ،دیگری همسرش را از دسدت داده و از
مرشوق ﺟفا کشیده و دیگری از دین و مذهب ﺑرگشدﺘﻪ سرگشدﺘﻪ در دنیدای ﺑیمرندی خدود و دیگدری ﺑریدده از
لذش های دنیوی ،کﻪ این خود مسﺘلهم دریافت پیام ف،ری نویسنده و شناخت شزصیتهای داسﺘان است تا ﺑﺘوان
ﺑﻪ ترریف درسﺘی از تنهایی رسید .ﺑﻪ عنوان مثا  ،میرزا حسینرلی در داسﺘان «مردی کﻪ نفسش را کشت» ﺑﻪ خاطر
دوری از دنیای مادی خودش را اسیر و تنها میدید .شزصیت داسدﺘان همیشدﻪ خدودش را در تاداد ﺑدا افدراد و
محیط پیرامون میﺑیند.
همچنین ،در داسﺘان «کالغ» ،ش زصیت داسﺘان در ﺟسﺘجوی تنهایی در تزیالش خود میگوید:

)Leave my loneliness unbroken! (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲١
تنهایی من را ﺑرهم نهن!

و همچنین در داسﺘان ماﺟرای آقای والدمار ،در توصیف آقای والدمار ﺑیان شده است« :ﺑدﻪ عدالوه او [آقدای
والدمار] هیچ خویشاوندی در آمری،ا نداشت( »...پو.)۱۲ :۸۱۱۱ ،
در داسﺘان «چنگا » دو شزصیت اصلی داسﺘان« ،سید احمد» و «رﺑاﺑﻪ» نیه در تنهدایی خودشدان اسدیرند« :از
همان وقت سید احمد و رﺑاﺑﻪ خودشان را در خانۀ پدری ﺑیگانﻪ دیدند( »...هدایت )۱١ :۸۷۱۱ ،و در ﺟایی دیگدر
ﺑیان شده است کﻪ «و شب کﻪ میشد ﺑا هم کنج اتاق تاری،شان شدام میخوردندد( »...همدان .)۱١ :در قسدمﺘی از
داسﺘان سید احمد ﺑﻪ رﺑاﺑﻪ میگوید« :دو روز دیگر هم تو میروی خانۀ غالم .من تنها میمدانم ،تدوی ایدن خاندﻪ
ﺟانم ﺑﻪ لبم رسید» (همان .)۱۱ :در ادامۀ این داسﺘان مﺘوﺟﻪ میشویم ترو از تنهایی آنقدر ﺑر سید احمد مسﺘولی
می شود کﻪ سرانجام از ترو تنهایی مبادرش ﺑﻪ کشﺘن رﺑاﺑﻪ (خواهرش) میکند .این انگیدهه در پایدان داسدﺘان ﺑدﻪ
خوﺑی نمایان است« :مثل این ﺑود کﻪ میخواست ﺑﻪ او ﺑفهماند کﻪ من شدوهر میکدنم و میروم [در نﺘیجدﻪ سدید
احمد تنها میماند] .اما تو [سید احمد] زمینگیر میشوی( »...همان )۱۲ :و مدتی پس از این تف،دراش مغشدوش
انگیهة کشﺘن خواهرش در او ﺑﻪ وﺟود میآید.
در داسﺘان «صورتکها»« ،منوچهر» ،شزصیت اصلی داسﺘان اف،ار خود را اینگونﻪ اﺑراز میکند کﻪ «آدم آرزو
میکند کﻪ دور از آﺑادی در کنج دنجی ﺑاشد و کسی آهسﺘﻪ پیانو ﺑهند .این منظره ﺑﻪ طرز غریبی ﺑا اف،دار مندوچهر
اخت و ﺟور میآمد» (هدایت .)۳۷ :۸۷۱۱ ،در داسﺘان «گلﻪ» نویسنده از همین ویژگی ﺑدرای شد،ل دادن داسدﺘان
اسﺘفاده میکند .در این داسﺘان نویسنده ﺑیان میکند کﻪ «تقریباً ﺑیست سا ﺑود کﻪ اهالی دماوند او را ندیده ﺑودند،
چون گوشﻪنشینی اخﺘیار کرده ﺑود» (همان .)١۷-۱ :در داسﺘان «گلﻪ»« ،خداداد» نیه مردی اسدت تنهدا و ﺑدﻪ قدو
نویسنده «ﺑیست سا ﺑود کﻪ تک و تنها زندگی تارک دنیایی میکرد» (همان.)١۱ :

نتیجه گیری
در این ﺑررسی تالش شد تا ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ شزصیتشناسی و مطالرۀ فاای داسﺘانهای صادق هدایت و ادگدار
آلن پو ﺑﻪ شناخت ﺑهﺘر آثار و ﺟهانﺑینی آن ها دست پیدا کنیم .در پی این تحقیق مشزص شد کﻪ شزصیتهدای
داسﺘانها از نظر ویژگﻰهای ﺟسمی ،روانشناسی ،انهوا و تنهایی ،ویژگﻰهای م،انی و زمان ﺑﻪ هم شبیهند و ایدن
موضوعها در داسﺘانهای هدایت و پو ﺑﻪ وضوح دیده میشوند .این تحقیق ﺑدﻪ مدا کمدک میکندد تدا ﺑﺘدوانیم ﺑدا
ﺟهانﺑینی و اشﺘراک ادﺑی فرهنﮓ دو نویسنده ﺑهﺘر آشنا شویم و از آنجایی کﻪ داسدﺘانهدای یدک نویسدنده منبدع
مرﺘبری ﺑرای نفوذ ﺑﻪ اف،ار او است ،ام،ان تفسیر نادرست از اف،ار نویسدنده در پدی ﺑررسدی داسدﺘانهدای او ﺑدﻪ
مراتب کمتر میشود تا این،ﻪ ﺑزواهیم فقط از روی ظواهر ﺑﻪ نﺘدایجی دسدت پیددا کندیم کدﻪ میتواندد منجدر ﺑدﻪ
آفرینش تفاسیر نامرﺘبر گردد .هدایت و پدو تدوانسﺘﻪاندد ﺑدا هندر خدود ﺑدین ویژگیهدای شزصیتهدا و فادای
ش،ل گیری داسﺘان راﺑطۀ نهدی،ی را ﺑﻪ وﺟود آورند ،از این لحاظ کﻪ ﺑا اسدﺘفاده از سداخﺘن محیطدی مﺘناسدب ﺑدا
ویژگیهای ف،ری شزصیتها توانسﺘﻪاند ﺑا چیرهدسﺘی تمام ،اف،ار آنها را در ﺑافدت داسدﺘان ﺑرﺟسدﺘﻪ کنندد .در
کل ،ﺑیشﺘر گردانندگان داسﺘان ها افرادی تنها و منهوی هسﺘند و یدک ندوع تشدﺘت ف،دری در ﺑیشدﺘر آنهدا دیدده
میشود کﻪ عامل محرک ﺑسیاری از اعما آنها است .آنچﻪ کﻪ محرز است ،شزصیتشناسدی و ﺑررسدی فادای
داسﺘان می تواند اطالعاش مفیدی ﺑرای منﺘقدان ،نویسندگان و خوانندگان فراهم کند .همانطور کﻪ مشدزص شدد،
شزصیتها ﺑا خوانندة داسدﺘان در ترامدل هسدﺘند و نادیدده گدرفﺘن ایدن موضدوع از درک ﺟدامع و کامدل آثدار
نویسندگان تا حد زیادی میکاهد و تفسیری نامرﺘبر از آن ﺑاقی میماند .ﺑنداﺑراین ،ﺑایدد ﺟددیتدر ﺑدﻪ ایدن مسﺌلﻪ
پرداخت و محققان و منﺘقدان شایسﺘﻪ است در ﺑیان دیدگاههای خود عنایت ویژهای نسدبت ﺑدﻪ شزصیتشناسدی
داسﺘان های نویسندگان مرروفی مثل صادق هدایت و ادگار آلن پو داشدﺘﻪ ﺑاشدند تدا ﺑﺘوانندد هرچدﻪ صحیحتدر و
فصیحتر نسبت ﺑﻪ شناخت این نویسندگان ﺑهرگ گام ﺑردارند.
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