
 

 

 

 صادق هدایت و ادگار آلن پو بررسی آثار های درونی: گوتیک و نمایش اضطراب

 

*مصطفی مرادی مقدم
 

 **آذر حسینی فاطمی

 چکیده

های کوتاه هستند نترین نویسندگان داستاجستهتأثیرگذارترین و بر ازو ادگار آلن پو  گمان، صادق هدایتبی     

هان قرار گرفته است. هددایت و  نتقدان و نویسندگان در سراسر جمورد توجه بسیاری از مترجمان، م هانآکه آثار 

هدا تداری،ی، تدرو، و سدزن از     نیۀ بیشتر آمانرا به جهان عرضه کردند که جا «گوتیک»نویسی سبک نپو داستا

مایدۀ  ن. درودر شدرر و نقدد نیده مهدارش داشدتند      ،نویسدی ندو نویسنده عالوه بر داستاناامیدی و مرگ است. هر 

زشدیده  و سدیاق خاصدی ب  سبک هدا  نمانندی برخوردار است که بده آ بیهای گیاز ویژ و پو دایتهای هنداستا

های هاز حوز ای در زمینۀ بررسی وجه تشابه این دو نویسنده انجام نشده است.لره. با این وجود، تاکنون مطااست

از منظدر   .ا اشاره کدرد ههنگهای ادبی بین فرگیتوان به مطالرۀ ویژمیادبیاش تطبیقی م،تب فرانسوی تحقیق در 

هدا و فادای   گی شزصیتویدژ  .وجه تشابه ادبی این دو نویسنده را پیدا کرداین جستار این ام،ان وجود دارد تا 

در این نوشدتار   را در کنار هم قرار داده است. است که این دو نویسنده یهایهتی از شباانهنمو ،نحاکم بر داستا

هدای  هتسی شدبا و ضمن برر بپردازیم پو و های هدایتنفرینش داستاها و فاای آشزصیتبرآنیم تا به مطالرۀ 

هدا را فدراهم   نهدای آ نک داسدتا های مشترجنبهتر آثار هر دو نویسنده و قیقپو، ام،ان درک د کلی آثار هدایت و

های تحقیق، روند مشدابهی  فتهیا به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. «تحلیل محتوا»از  ،بدین منظور .آوریم

ی، اندهوا و  خداطر ندهد به طوری که تشدتت ف،دری، پریشدا   مینشان ن و فاای داستا پردازیشزصیتورد م در

ف نویسدنده  اهدد اسدهایی در انتقدا    به فاای داستان نیه تدأثیر  زند.میهای داستان موج شزصیت گرایی درندرو

 دارد.

   تان، فاای داسگوتیک، بررسی تطبیقیصادق هدایت، ادگار آلن پو، : ی کلیدیهاژهوا
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 مقدمه 

ز کرد در ش،ل اولیه خود فرانسه آغا زا ۸۱های اوایل قرن  که دوران ش،وفایی خود را در سا ادبیاش تطبیقی     

ای اولین بار میالدی بر ۸۱در قرن (. ۸۷۳۱کوب، ینی مقایسۀ ادبیاش کشورها بود )زرسیستماتیک برا فاقد روش

وجود آمد. همهمدان بدا تحدوگش گسدترده در حدوزة      ه قایسۀ ادبیاش کشورها بداری برای ممدر فرانسه روش نظا

قدی در غدرب   ادبیاش تطبیقی و برپایی مجامع علمی مرتبط با این زمینه، اولین کتاب جامع در حیطۀ ادبیداش تطبی 

 مفهدوم تطبیقدی در  ادبیداش  »(، ۲۲۱: ۸۷۱۱از دیددگاه نظدری )   گذار م،تب تطبیقی فرانسه بود.یهکه پا نگاشته شد

مدل  از و عنقطدۀ آغد   صرف دو یا چند اثر ادبی نیست، بل،ه مقایسه از دیدگاه ایدن م،تدب،  فرانسوی آن، مقایسۀ 

به طور خالصه، « .نمایدمیهای موجود در بین آثار ادبی را فراهم شتفاو ها وهتاست که ام،ان درک شبا گزمی

 شدده اسدت   ذکر (۸) و آمری،ایی آن در جدو  ،تب فرانسویهای ادبیاش تطبیقی از دیدگاه دو مگىبرخی از ویژ

 :(۸۷۱۱)نظری، 

 

 های دو مکتب اصلی در ادبیات تطبیقیمشخصه -(١جدول )

 مکتب فرانسوی مکتب آمریکایی

 شناسیییزیبا 

 توجه به نقد و تحلیل 

   رابطددۀ ادبیدداش و علددوم

 مزتلف

 مطالراش فرهنگی 

 پوزیتیویستی تأثیرپذیری از فلسفۀ 

  هددای شو تفدداو هدداهتشددبابررسددی

 هاملتادبیاش 

  های ف،ریم،تببررسی 

  المللبینادبی روابط 

      

. از میدان ترداریف   کندمىبیاش تطبیقی گسترده است که بر مبنای هدف محقق تغییر وهش در ادهای پژهحوز     

ش و یا چندد ادبیدا  بررسی روابط ادبی د»( به ۱۲: ۸۱۱۱مترددی که برای ادبیاش تطبیقی شده است، ولک و وارن )

ای آثداری کده   یسهمطالره و بررسی مقدا »یرنی (، ادبیاش تطبیقی ۲٢: ۲٠٠۳از دیدگاه شور  ) اند.هاشاره کرد« ملی

هدای  نهدای داسدتا  هتستار بر آنیم تا به مقایسۀ شدبا ، در این جینبنابرا «های فرهنگی متفاوتند.مینهبرخاسته از ز



 

 

 

ا را بررسدی کندیم.   هد نهدا و تأثیرپدذیری آ  ملتادبدی  ادگار آلن پو بپردازیم تا بتدوان پیونددهای   صادق هدایت و 

 های ف،ری این دو نویسنده بیشتر آشنا شد.نهای ادبی و جریام،تبتوان با مىاین تحقیق  همچنین از رهگذر

دهباشی  ن کوتاه را در ایران دگرگون کرد.(، صادق هدایت بنیاد داستا۸۷۱١بر طبق گفتۀ ش،روی و صحتی )     

د. بسدیاری او را هدم   نامد  مینویسی در ایران نادبیاش دوران تجدد و پدر داستاة را نمایند (، صادق هدایت۸۷۱٠)

هدای  گیاند. ویدژ هدانسته و به بهرگی از او یاد کرد« ادگار آلن پو»و « آنتوان چزوف»ردیف نویسندگانی همچون 

ه خود جلب کرده اسدت  المللی ببینهدایت و آثار وی خوانندگان و محققان زیادی را در سطح ملی و شزصیتى 

ر او توجده  ا. بیشدتر اشدر  است که در آمری،ا بده دنیدا آمدد    ۸۱نویسان قرن نادگار آلن پو از رما(. ۸۷۱۷ن، ئمیا)قا

عین حا  احساسی از  های او تحسین اف،ار عمومی را برانگیزت که درنداستا زیادی را به خود جلب ن،رد ولی

 صدادق هددایت   آثدار  که در این مشزصه هدم ردیدف   (۸۱۱۱رتس، )ثورنلی و راب کردمىجاد ها اینترو را در آ

توصیف  .کندمىوحشت را در خواننده ایجاد  است زیرا آثار هدایت نیه در عین سادگی، حسی آمیزته از ترو و

هدای  نداستا انگیه با عث شد تا تأثیر زیادی در خواننده بگذارد.شادگار آلن پو از حوادث عجیب و حیر قدرتمند

هدا در فادایی   نداستا ،را دارد که در این سبک (Gothic« )گوتیک»پو و صادق هدایت ماهیت سبک  ادگار آلن

پددو بسددیار از سددبک  گیددرد. مىتاریددک و خلددوش شدد،ل  هددای نافتددد و حددوادث در م،ددا مىعجیددب اتفدداق 

(transcendentalism)  هدای صدادق   نداستا .(۲٠٠۲، )کوستر جستمیاست دوری  «الطبیرهفلسفۀ ماوراء»که

هدر دو   آثدار پدو اسدت.    هدای نحیث مشابه داستاو از این  هپرداختشتر به بررسی زندگی عامه مردم هدایت نیه بی

 ه مهارش داشتند.هر دو نویسنده در شرر و نقد نی نویسنده تلفیقی از نقد، طنه، ناامیدی و ترو است.

تدوان هرچده بیشدتر بدا تف،دراش ایدن دو       میپدو  های هدایت با آثار ناستابا بررسی و مطالرۀ وجه مشترک د     

تشابهاش روحی و ف،ری ی،سانی  و پو های هدایتنها در داستاشزصیت. از آنجایی که بیشتر نویسنده آشنا شد

نتیجه گرفت که این ت،رارهدا پیدامی بدرای     توانمی اد،ها را در قالب الگویی مشزص نشان دنتوان آمیدارند که 

رسدید. بدا وجدود ایدن،      فوذ کرد و به شناختی مرتبر از اون شود به اف،ار نویسندهیماین طریق  از خواننده دارد و

صورش نگرفته است که ایدن خدود    پو و های هدایتنداستا هایگىویژ تحقیقاش قابل توجهی در جهت بررسی

اندد  هدربررسی کد  پو و کنون دربارة زندگی هدایتباز گذاشته است. محققان زیادی تاتر را هجای مطالراش گسترد

گویی که شرح آن در کتداب   و گفتخیلی مورد توجه قرار نگرفته است. در طی  هانهای آنمایۀ داستانولی درو

 :گوید« میصادق چوبک»آمده، « ی نمناکهروی جاد»

http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendentalism


 

 

 

 

د. گورکی گفته در این جهان حقایقی هست که وقتی نویسنده بده آن  تواند بنویسنمیهیچ کس تمام حقایق را 

تواندد در کارهدای   میزند، باید مقداری دروغ در آن چاشنی کند تا مقبو  عام افتدد. امدا نویسدنده...    میدست 

 (.۸۷۱ :۸۷۱۲زاده، سمخودش این حقایق را از زبان قهرمانان داستان بگوید و باکی نداشته باشد... )قا

 

هدای  مشزصهتوان نتیجه گرفت که بررسدی  میتر به آن اشاره شد، پیشاین جمله و بسیار موارد دیگر که  از     

ای است برای ورود به دنیای نویسندگان و در این نوشتار سری شده به این مهم پرداخته شدود تدا   یچهداستانی در

تدرین و مرتبرتدرین   یکشک، نهد دست پیدا کرد. بدون نویسندو داستا بتوان هرچه بیشتر نسبت به شناخت این

 های اوست.نداستا ،عامل برای شناخت یک نویسنده

کنون مطالراش زیدادی در  است و همین امر باعث شده تا نظیربیپو در نوع خود  وهدایت  ایهنسبک داستا     

یندیم فادای   بمیهای پو مانند آنچه در آثار هددایت  نداستاانجام شود.  هانبینی و داستانی آنهای جهاجنبهد رمو

هدای  نناوین قسمت بیشتر داسدتا است که این ع« مرگ»و « ترو»ها ندارد و مامون بیشتر آ کنندهلتنگسرد و د

ها را در کنار ی،ددیگر قدرار   نش،ل داده است. اما این که چطور آثار این دو نویسنده توانسته آ این دو نویسنده را

ها را شناخت. در ایدن  نهای این دو نویسنده بهتر آنیچۀ داستاتر دارد تا بتوان از درهدهد نیاز به تحقیقاش گسترد

های نتحقیق بر آنیم تا به مطالرۀ آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو بپردازیم و از این طریق با وجه مشترک داستا

 ها بیشتر آشنا شویم.نآ

 

 هدف تحقیق 

دگان بهرگی همچون ادگار آلدن پدو قدرار    های هدایت او را در کنار نویسننفرد داستابه های منحصر یژگیو     

ها اشاره کرد. این،ه نها و فاای حاکم بر داستاشزصیتتوان به شباهت میها گیداده است. از بارزترین این ویژ

بدا اسدتفاده از ایدن ترکیدب     اندد  نستهتدوا د و چگونده  نرا به وجود آوریژگی این و اندنستهتوا و پو چطور هدایت

را به ادگار آلن پدو   های صادق هدایتناین،ه چه عواملی توانسته داستااز یک برد و د نرا خلق کن انهایشنداستا

هدای  نها و فاای داسدتا شزصیتتحلیل دقیق  و یهنهدیک کند از بردی دیگر موضوعاتی هستند که پس از تجه

، «ژگجسدته د »هدای  مگردد. برای رسیدن به این هدف شش داستان صادق هدایت به نامیاین دو نویسنده روشن 



 

 

 

سده قطدره   »های کتداب  ناز مجموعه داستا« محلل»و « گله»، «هاتکصور»، «چنگا »، «مردی که نفسش را کشت»

اند. هانتزاب شد« ماجرای آقای والدمار»و « کالغ»، «گوسزنقلب »های مو سه داستان از ادگار آلن پو به نا« خون

 دهدیم. ئه هدای ذکدر شدده ارا    هدایی بدرای سد ا   سخکنیم تا بتوان پامیها اشاره سیدر ادامه به قسمتی از این برر

 آن را تدوان میشود که میرسی فاای آفرینش داستان خالصه شناسی و برشزصیتدر دو برد  چارچوب تحقیق

 ( مشاهده نمود:۸در ش،ل )

 

 

 

 

 

 چارچوب تحقیق -(۸ش،ل )

 
 بحث و بررسی 

 هانفضای حاکم بر داستا 

ها به خدوبی در  نها و اف،ار آشزصیتهای یژگیدهی داستان نیست. وش،لتأثیر در بیفاای داستان  مسلماً     

قالب فاایی متناسب طوری ادغام شده است که بتواند به پیشبرد اهداف نویسنده کمک کند. به عنوان نمونده، در  

ت و پدا کدرده بدود و از ایدن     ای در اتاقی زیر زمین برای خودش دسنه، خشتون زندگی فقیرا«گجسته دژ»داستان 

(. در ۸۲۱: ۸۷۱۱)هددایت،  « آیدم... میفردا از زیرزمین بیدرون  پساما فردا... نه، »کرد: میوضع احساو نارضایتی 

هدا  هچهار ساعت بده غدروب ماندده پدس قلرده در میدان کدو       »گیرد که میگونه داستان ش،ل ینا« محلل»داستان 

 های پو نیه فاای داستان نقش مهمی در آفرینش داستان دارد:ن(. در داستا۸٠۱)همان: « وکور مانده بودشسو

 فضای داستان
 های مکانی داستانگىویژ 

 زمان هاییگىویژ 

 

 های هدایت و پونبررسی داستا

 هاشخصيتبررسی 
 شناسینواهای جسمی و رگىویژ 

  هاشخصيتانزوا و تنهایی 

 

 



 

 

 

 

His room was as black as pitch with the thick darkness (Wegmann, Knezevic, & 

Bernstein: ۸۸٠). 

 اتاق او بسیار تاریک و مثل قیر سیاه بود.

 

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

 

Darkness there, and nothing more (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲٢). 

 به جه تاری،ی چیهی دیگری وجود نداشت.

 

 ، راوی داستان در توصیف محل زندگی خود نوشته است: «کالغ»در داستان      

 

Desolate, yet all undaunted, on this desert land enchanted (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲١). 

 گر متروک وحشی.نصحرای افسو در این

 

داستان و فاای داستان یک ارتباط مناسدب  شزصیت نویسنده توانسته بین تف،راش « هاتکصور»در داستان      

)هددایت،  « هایش خسدته... چشممنوچهر...، سیمای او افسرده، »شود که میبرقرار کند. داستان به این نحو شروع 

هوا تیدره و خفده بدود، بداران ریده      »گی داستان بیان شده که یژف و( و درست چند خط برد در توصی۳۷: ۸۷۱۱

حرکدت زیدر بداران    بیهدا خداموش و   ختانداخت... شاخۀ درمیبارید و روی آب لبزندهای افسرده میسمجی 

 (.۳۷)همان: « مانده بود

رند. از مهمترین های داستان تأثیر گزم را در خواننده به وجود بیاوناند از طریق توصیف م،انستههدایت و پو توا

ها و م،ان اتفاق افتادن حوادث اسدت از آن جدا کده    شزصیتهای سبک گوتیک، رابطۀ میان نهای داستاگیویژ

هدا در  شزصیتموقریدت    ۲افتد. به عنوان مثدا ، جددو    میمهمترین تأثیر در این سبک در محیط داستان اتفاق 

ها خط کشیده شده است نشان دهندة استفاده از ندهد. کلماتی که زیر آمیگیری داستان را نشان ش،لهای نم،ا

  های م،انی برای انتقا  هرچه بهتر احساو ترو و هیجان در خواننده است.گیویژ



 

 

 

 

 های داستان در آثار هدایت و پونای از مکا بررسی نمونه -(٢جدول )

 آثار پو آثار هدایت

که تا کمرکش دیدوار   اتاق تاریک کوچکدر 

 (۱۷: ۸۷۱۱نم کشیده بود )هدایت، 

And the silken sad uncertain rustling 

of each purple curtain, thrilled me 

(Poe, ۸۱۱۱: ۷۲۱) 

 ,Deep into that darkness peering (Poe (۸٠۱)همان:  ابرهای سیاه و تاریکاز پشت 

۸۱۱۱: ۷۲٢). 

روی ایدددن ملدددک و   خاموشدددی سدددنگینی 

کشدددتهارهای دور آن فرمدددانروایی داشدددت  

 (۸۲۸ن: )هما

And the darkness gave no token 

(Poe, ۸۱۱۱: ۷۲٢). 

 راه باریدک و خطرنداکی  پس از کمی  تردید 

 (۸۲۳که... )همان: 

His room was as black as pitch with 

the thick darkness (Wegmann, 

Knezevic, & Bernstein: ۸۸٠). 

را مدردم ده گجسدته دژ    کوشدک ویدران  این 

دانسدددتند مین را بدشدددگون نامیدندددد و آمی

 (.۸۲۲)همان: 

Each night just at midnight 

(Wegmann, Knezevic, & Bernstein: 

۸۸۷). 

در آن لحظه آنچنان  منظره مرگ آقای والدمار (۸۲۱پیچید. )همان:  سیاه چا صدای او در 

 (۱۳: ۲٠٠١آور بود... )پو، شزشت و چند

 

هدا،  ناند. در طدو  داسدتا  هها استفاده کردشزصیترای حرکت در زندگی های زمانی بگىهدایت و پو از ویژ     

نویسندگان با حرکت در زمان )رجوع به گذشته و حا ( و بیان از بین رفتن آرزوهدا و نرسدیدن بده اهدداف کده      

های افراد داستان است، تف،راش مغشوش در داستان را به روشنی مشزص کنندد. در داسدتان   مشزصهقسمتی از 

برای منوچهر او ]خجسته[ یک بت یا یک عروسک چیندی  »از زبان راوی داستان بیان شده است که  «هاتکصور»

(. برای منوچهر جدا شدن از خجسته غیر مم،ن بود ولی برد از دیددن ع،دس   ۳۱: ۸۷۱۱)هدایت، « لطیف بود...



 

 

 

ین ع،سی که دیدروز  م، امشئوولی این ع،س »خجسته در بغل ابوالفتح، همۀ امید و آرزوهایش نقش بر آب شد: 

خواهرش فرنگیس برای او آورد... همۀ امید و آرزویش را خراب کرد و فوراً به خجسته کاغذ نوشدت کده دیگدر    

در حسرش از دست دادن همسرش، ربابده،  لله ، میرزایدا«محلل»(. در داستان ۳٢)همان: « حاضر نیست او را ببیند

دن به ربابه را در سر داشته به طوری که حا  و احوالش بسدیار  کند که برد از طالق او دوباره آرزوی رسیمیبیان 

از بدین رفدتن آمدا  و آرزوهدا در     « محلل»پریشان شده بود ولی در حسرش رسیدن به این آرزو ماند. در داستان 

 (:۸۸۱قالب چنین دو بیتی بیان شده است )همان: 

 

 ن روزگارمرد خردمند هنرپیشه را               عمر دو بایست در ای   

 تا به ی،ی تجربه آموختن              با دگری تجربه بردن به کار

 

ای کده در تمدام   نهنیه شزصیت اصلی داستان در حسرش آرزوهای خود مانده است به گو« کالغ»در داستان      

 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.

 

به خاطر لله نیه میرزایدا« محلل»است زیرا در داستان « محلل»ای مانند داستان هتا انداز« کالغ»ماهیت داستان      

ایدن ن،تده را بایدد اذعدان     پرداخدت.  میاز دست دادن همسرش بسیار ناراحت بود و تمام متن به همین موضوع 

پدذیر  نام،دا های زمانی اتفاقداش  گیگذر از زمان و بررسی ویژترسی به این اطالعاش تنها از طریق داشت که دس

 سهایی داشته باشد. بهدهی داستان تأثیر ش،لتواند در میاست و 

 هدا نهدای آ نمایۀ داسدتا ناز دروعدم شناخت کافی  برخی از انتقادهایی که به نویسندگان شده است ناشی از     

های نمثا ، برای انتقادهایی که به صادق هدایت شده است ناشی از عدم شناخت کافی از داستابه عنوان  .است

شناسی شزصیتبردن به پیها خود جان دارند و با خواننده در ارتباطند و نقدر مسلم آن است که داستا او است.

است بددون  شی لق تابلوی نقاخاة او، به مثابۀ نظردادن دربارنی های داستایژگیای بدون در نظر گرفتن وهنویسند



 

 

 

، در سدتایش  «گدو سزنقلدب  »پو توانسته به خوبی در داسدتان   شاید این،ه اثر نقاش را دقیق بررسی کرده باشیم.

 جواب منتقدان را بدهد: اف،ار خود،

 

You fancy me mad. Madmen know nothing (Wegmann, Knezevic, & Bernstein, 

۲٠٠۲: ۸٠۱). 

 داند. نمیمن دیوانه هستم؟ انسان دیوانه هیچ  کنید کهمىآیا ف،ر 

 

 شناسی آثار هدایت و پوشخصیت 

قلدب  »شدبیه بده هدم دارندد. در داسدتان       جسمی هایگیها ویژشزصیتبیشتر  ،پو های هدایت وندر داستا     

شود. در جایی میدهی اف،ار او ش،لهمین بیماری باعث  فردی بیمار است و ، شزصیت اصلی داستان«گوسزن

 ز داستان بیان شده است:ا

 

The disease had sharpened my senses (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸٠۱). 

 حواو من را تیهبین کرده است. بیماریاین 

 

چیده دیگدری   : »ش را خفه کرد نیه بیمار بود، احمد، شزصیت داستان که در انتها خواهر«چنگا »در داستان      

(. در طی داستان مرتبداً بده ایدن    ۱۱: ۸۷۱۱)هدایت، « تر شده بودسزتکرد، پا درد بود که یمکه احمد را تهدید 

 گدر نیده  نشدش اف،دار ویدرا   تر شدن بیماری،خیمشود که با ومیبیماری اشاره شده است و این موضوع استنباط 

 :)همان« از اوست من که جوانم، حالم بدتر»گوید: میشود. در ادامۀ داستان، احمد خطاب به خواهرش میبیشتر 

بدا ایدن حدالم، مدن     »شدود:  میشویم، نقش بیماری نیه پدر رندگ   میکه به انتهای داستان نهدیک  طورهمین( و ۱

پدو در انتهدای داسدتان     ،«گدو سزنقلدب  »(. در داستان ۱۱: )همان« شودمیتوانم ت،ان بزورم، هر دفره بدتر نمی

 گوید:میدوباره از بیماری شزصیت داستان 

 



 

 

 

My head ached, and I fancied a ringing in my ears Wegmann, Knezevic, & 

Bernstein: ۸۸۲). 

 کردم.میو صدای زنگ در گوشم احساو  سرم درد گرفت

 

 :شود تا اوج داستان ش،ل گیردمیآورد و باعث میو فشار با ادامۀ داستان، این حالت بیمارگونه به ا    

 

I admit the deed (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸۸۷)! [Killing of the old man] 

 من به کشتن آن مرد اعتراف کردم.  

 

پدو نیده    هدای دیگدر  ناسدتان دارد در داسدتا  ها که نقش مهمی در آفرینش دشزصیتگونۀ یضاین حالت مر     

چندد  »شزصیت داستان از سالمت جسمانی برخوردار نیسدت:   ،«ماجرای آقای والدمار»مشهود است. در داستان 

)پو، « م با او، پهش،ان تشزیص داده بودند که وی )آقای والدمار( به بیماری سل مبتال استنماه پیش از آشنا شد

روحیه او به طدرز غریبدی   »گوید: می(. راوی داستان در قسمتی در بیان شزصیت داستان آقای والدمار ۱۸: ۲٠٠١

، راوی داستان در بیدان  «کالغ»در داستان داده بودند.  ( و این حالت را به بیماری او نسبت۱۸: )همان« عصبی بود

 کند:میشزصیت داستان بیان  حاگش جسمی

 

While I pondered, weak and weary,… (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲۱).  

 ...ضریف و خستهکردم، مىحالی که ف،ر در 

  

« ... چشدمهایش خسدته...  مندوچهر »، نویسنده در توصیف منوچهر گفته است: «هاتکصور»در ابتدای داستان      

مشدهدی شدهباز   »های مشهدی شهباز آمدده اسدت کده    گیدر بیان ویژ« محلل»در داستان  ( و۳۷: ۸۷۱۱)هدایت، 

در وضع  داستان از نظر جسمی هایشزصیتشود، بیشتر می(. همانطور که مالحظه ۸٠۱)همان: « گغر، مافنگی...

خشدتون کوچدک و   »لی داستان وضریت مطلوبی ندارد: نیه شزصیت اص« گجسته دژ»مطلوبی نیستند. در داستان 

کند )پو، میاصلی داستان بیان  ، پو در توصیف شزصیت«دمارلماجرای آقای وا»در داستان (. ۸۲۳)همان: « گغر...



 

 

 

ها باعدث تدأثیر بیشدتر    نها و ت،رار آگیاین ویژ «.ی گغری بیش از حدش...سطهآقای والدمار به وا(: »۱۸: ۲٠٠١

       شود.  یمدر خواننده 

بیشدتر   پدو اسدت. ایدن تشدتتت در     هدای هددایت و  نداسدتا  هاییژگیو تشتت ف،ری و پریشان خاطری از      

گدویی بدا روشدنک     و گفتخشتون در جایی از داستان در طدی   ،«گجسته دژ»داستان  شود. درمیها دیده نداستا

ورد؟ ... عمدرم آفتداب لدب بدام اسدت و      بر فرض هم که طال را پیدا کردم، به چه دردم خواهد خد »کند: میبیان 

« گویند در تو است، در لبزند افسونگر توست نه در دست جدادوگر میشبهایم سفید است، آنچه که اکسیر اعظم 

آورد که هدف و مقصود او کدامالً متفداوش از   می(. خشتون در حالی این کلماش را به زبان ۸۲۱: ۸۷۱۱)هدایت، 

ت. در بزش دیگر داستان، خشتون در حالی که غرق اف،ار خویش اسدت  آن چیهی است که به روشنک گفته اس

طال... چه فله نجیبی است، چه رنگ دل،ش و چه صدای مطبوعی دارد، چه طلسمی است کده  »گوید: میبا خود 

(. حتدی در  ۸۲۱)همدان:  « گردند!... طدال... طدال...!  میهای بشر دست به سینه دور آن نهدنیا و آخرش و همۀ افسا

خشدتون در جدواب    که جدایی او از آب به مرنای پایان زنددگی اوسدت،   گویدمیز داستان وقتی روشنک اجایی 

شود که از نظر خشتون، می(. از این جمله برداشت ۸۲۷)همان: « ولی تو آنقدر جوان و بچه هستی!: »کندمیبیان 

ۀ قتدل روشدنک را   ذهدن خدود نقشد    روشنک برای مردن خیلی جوان است و این در حالی است که خشدتون در 

( به روشدنی  ۸۲۱)همان: « سه قطره از آخرین خون تن آن دختر... آری، چرا به دست من کشته نشود؟»د: کشمی

آشدفتگی  اصلی داستان که محوریت روی او و کارهایش استوار است، به یک نوع شزصیت شود که میمشزص 

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.

کده   ،راوی داستان ،«گوسزنقلب »پو نیه به روشنی مشهود است. در داستان  هایناین تااد ف،ری در داستا     

 کند:میبیان  است دچار اف،ار شیطانی، فردی

 

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.

 

توان نتیجه گرفت که ایدن تاداد ف،دری بزشدی از     میپو و شزصیت خشتون  با مقایسۀ این مثا  در داستان     

شدود و در  مىستان بده سدتایش قربدانی پرداختده     ها است به صورتی که در قسمتی از داندهی داستاش،لفاای 

های صادق هدایت نهای اصلی داستاگیی،ی از ویژ. فر و میل به کشتن او بیان شده استجایی دیگر احساو تن

ب قلد »های داستانی و سزن از مرگ است. ادگدار آلدن پدو در داسدتان     شزصیتآشفتگی ف،ری  ،و ادگار آلن پو

 کند:میدر ستایش اف،ار خود از زبان راوی داستان، به این آشفتگی اشاره « گوسزن

 

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) 

چدرا مدن را دیوانده    م: امدا  به طرز خیلی خیلی وحشتناکی هم عصبانی بودم و هست -عصبی هستم -درست است

 و نه آن را تار کرده است. -و نه ویران کرده است -خوانید؟ این بیماری حواو من را تیهبین کرده استمی

  

پو در این داستان قصد دارد این پیام را به خواننده برساند که نباید او را به خاطر اف،دار ترسدناکش در خلدق         

کندد و از دیددگاه راوی   میدش کمدک  وین اف،دار، او را در رسدیدن بده مقصد    داستان سرزنش کرد از آنجا که هم

پدو ایدن تف،دراش را از زبدان      ن ن،تده را بایدد اذعدان داشدت کده     و اید « حواو او را تیهبین کرده است»داستان، 

ویر بده تصد   ،به وجود آورده است. به عقیدة راوی داستان« فاای داستان»و از طریق آفرینش « شزصیت داستان»

 .طلبدمیآید و بر خالف آن هوش باگیی را نمیدیوانه بر  دن مرگ و طرح آن از دست فردیکشی

مردی کده نفسدش را   »های هدایت و پو بسیار مشهود است. به عنوان مثا ، در داستان ناد ف،ری در داستاتا     

هدا را از  نکردند حاگ آمیکه به نظر او پست بودند... و پو  جمع می این مرد» :کندمینقل وی داستان ، را«کشت

(. ایدن  ۸٠۱: ۸۷۱۱)هدایت، « ها باشدنکرد که به جای ی،ی از آمیدانست و آرزو میتر گتر و بهرقلخودش عا



 

 

 

آشدفتگی ذهندی از دیدد     از و بدرای فدرار   در حالی است که نویسنده این سدزنان را عداملی بدرای تسدلی خداطر     

ای هپیداست در نظر میرزا حسینرلی مادیداش جلدو   که از شواهد طورهمینو  شزصیت اصلی داستان نوشته است

خدود را در قالدب   شزصیت ندارد به جه کرسویی برای حسرش از دست دادن آرزوهای خود، و چون نتوانسدته  

در »بیند و فطرتاً به دنبدا  چیدهی دیگدر اسدت:     نمیای جه ستودن دنیاطلبی هاف،ار دنیاگریه خود ش،ل دهد چار

(. ابهدام  ۸٠۱)همدان:  « درونی میرزا حسینرلی چیهی ب،اهد توانست ازدردهاینمیهای دنیا  صورتی که تمام پو

، راوی داسدتان در ابتددا   «گدو سزنقلدب  »ها اسدت. در داسدتان   شزصیتها نیه به دلیل تشتت ف،ری ستهدر خوا

ا پندارد و به همین خداطر او ر میکرد میهای پیرمردی که در خانۀ او زندگی چشمترین درد و رنج خود را گبهر

 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) 

 .د. بله، مش،ل چشمان آن پیرمرد بودبه گمانم چشمانش باعث آزار من شده بو

 

 دهد که اف،دار پریشدان شزصدیت   مینشان  رنج در جایی دیگر خودش را ولی در انتهای داستان، این درد و     

آیند، در واکنش بده  میدهد. در پایان داستان، وقتی که افسران پلیس به خانۀ این مرد میداستان را به خوبی نشان 

 دارد:میها نویسنده از زبان راوی داستان بیان نهای آهخند

 

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

derision! (Wegmann, Knezevic, & Bernstein: ۸۸۷) 

 توانم تحمل کنم به جه این خندة تمسزرآمیه.میهیچ چیه بدتر از این درد و رنج نیست. هر چیهی را 

 

هددایت   ،«هدا تکصدور »شود. در داسدتان  میها به روشنی دیده شزصیتثباتی نیه در بیعدم کنتر  ف،ری و      

(. در ۳۷: ۸۷۱۱)هددایت،  « کدرد میهمۀ ف،ر منوچهر بدون اراده دور یدک سدالک کوچدک پدرواز     : »نوشته است

سید احمدد  »دهد: مینیه سید احمد دچار یک نوع تشویش ف،ری شده است که مدام او را آزار « چنگا »داستان 

هایش بداز شدد و   نگشتچنار بلند کرد، ا های خشک خودش را مثل برگستکرد، دمیطور که به او نگاه همین



 

 

 

ارادة بی(. این حالت ۱۱)همان: « هایش را به هم قفل کردستمانند این که بزواهد شزص خیالی را خفه ب،ند د

در انتهدا   ،اصلی داستان دارد و همین تف،راش موهدوم سدید احمدد   شزصیت سید احمد نشان از آشفتگی ف،ری 

گداه در  بیاختیاری گاه و بیریق آن مقصود خود را به رشتۀ قلم درآورد. این شود تا نویسنده بتواند از طمیباعث 

، خشتون در حین صدحبت بدا   ژ«گجسته د»های داستان بیان شده است. در داستان شزصیتها و از سوی نداستا

 (.۸۲۱-٢)همان: « به نظرم امروز زبان در اختیارم نیست...»کند که میروشنک به این موضوع اشاره 

مدن  »اسدت کده    گونه قلم را غلطاندهینا در توصیف شزصیت داستان ، پو«ماجرای آقای والدمار»داستان  در     

( و در جایی دیگدر از داسدتان بیدان شدده     ۱۱: ۲٠٠١پو، ) «دانستم که باید چه ب،نمنمیکامالً عصبی شده بودم و 

(. در ۱۱)همان: « ة کافی دوام نداشتاش به اندازهرسید که زبان سری داشت پاسخ دهد، اما ارادمیبه نظر »است: 

بدون اراده دور اتاق شروع کرد به راه »، نویسنده در بیان حالت روحی منوچهر نوشته است: «هاتکصور»داستان 

تدا بتواندد ایدن حدس را در      اسدت  هایی استفاده کردهنهنویسنده از نشا ،هان(. در داستا۳١: ۸۷۱۱)هدایت، « رفتن

ها ف،ر مشدوش و پریشدان دارندد. بده عندوان مثدا ، در جدایی از داسدتان         شزصیته خواننده به وجود بیاورد ک

در این وقت صدای زنگ تلفن بلند شد، مدتی زنگ زد، مندوچهر گوشدی را   »کند: می، نویسنده بیان «هاتکصور»

را بده   به زیرکی استفاده کرده تا این احساو« مدتی زنگ زد»(. در این جا نویسنده از جملۀ ۳١)همان: « برداشت

تفاوش اسدت و  بیاهمیت و بیخواننده منتقل کند که منوچهر غرق در عوالم خود و نسبت به اتفاقاش پیرامونش 

منوچهر از آن کسانی بود که در بیداری خدواب هسدتند، راه   »کند: میپرده به این موضوع اشاره بیدر جای دیگر 

تواند مهر تأییدی می(، که این جمله خود ۳۳ن: )هما« کنند ولی ف،رشان جای دیگر استمیروند، و ههار کار می

 بر صحت جملۀ قبل باشد که چرا منوچهر گوشی را دیر برداشته است.  

یژگی هدا از ایدن و  نو بیشدتر آ  هدایت و ادگار آلن پو در تنهایی خودشان اسیرند های صادقنهای داستامآد     

شده است و چگونگی آفرینش این حالت از زبدان راویدان   . در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره دبرخوردارن

 داستان مورد بررسی قرار گرفته است.

گویی با هم دارند که در  و گفتاصلی داستان شزصیت ، دو «روشنک»و « خشتون»، «گجسته دژ»در داستان      

غمنداک اسدت. ...    ام آنقددر گیام، ولی زندبچهراست است که من »کند: میطی آن روشنک به این موضوع اشاره 

: ۸۷۱۱)هددایت،  « ن هم تنها هسدتم، آنقددر تنهدا هسدتم    آید. ممیاما مادرم تنهاست و همۀ مردم ده از او بدشان 

مان تنهداییم، نبایدد گدو  خدورد، زنددگی یدک       همهما »کند: می( و در ادامه خشتون در جواب روشنک بیان ۸۲۱



 

 

 

، نیده بدا تنهدایی خدود     «خورشید»داستان، مادر روشنک، (. در این ۸۲۱: )همان« های گوناگوننزندان است، زندا

چدون  »کندد:  میگذراند ازآنجا که شدوهرش او را تدرک کدرده اسدت. در جدایی دیگدر خشدتون بیدان         میزندگی 

گدر تنهدایی   ن(، کده ایدن خدود بیدا    ۸۲٢: )همدان « امههاست که به جه با خدودم بدا کدس دیگدر حدرف ندهد       سا

ای که بدا خدودش دارد   لمهمتی دیگر از داستان، خشتون در طی م،اهای اصلی این داستان است. در قسشزصیت

ها چشم پوشیدم، زن شیبرم، از همۀ خومیهفت سا  است که مانند مردگان به سر »کند: میاین جمالش را بیان 

 (.۸۲۱: )همان« ام را ترک کردم، زیر زمین مدفون شدمبچهو 

 کند. در ابتدای داستان آمده:میهایی زندگی ، شزصیت داستان در انهوا و تن«کالغ»در داستان      

 

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) 

 شد...نمیولی س،وش شب ش،سته 

 

مشدهدی  »شود. در داسدتان بیدان شدده اسدت کده زن       میهایی دیده یژگیو نیه نظیر چنین« محلل»در داستان      

آورد. شدهباز در  میسزن به میان لله« میرزایدا»او را تنها گذاشته و حاگ شهباز از درد فراغ و جدایی برای « شهباز

(. مرلوم ۸۸۲ :۸۷۱۱)هدایت، « دانم چه به سرش آمدهنمیتا حاگ پنجسا  است رفته، »گوید: میجایی از داستان 

اگن پدنج  »بود که مشهدی شهباز از این تنهایی ناراضی است چون در قسمتی دیگر از داستان اشاره کدرده اسدت:   

اصلی داستان اسدت  شزصیت نیه که دیگر لله (. میرزایدا۸۸۸: )همان« سا  است که زنم مرا به خاک سیاه نشانده

از آن وقت تا حاگ سلندر و حیران از این شهر به »ید: گومیدر جایی از داستان در بیان تنهایی و آوارگی خودش 

 (.۸۸۳: )همان« روممیآن شهر از این ده به آن ده 



 

 

 

توان پی به زوایای پنهان اف،دار او  می، تنها با بررسی دقیق شزصیت اصلی داستان «گوسزنقلب »در داستان      

شود بده  میهای شزصیت داستان یژگیدریچۀ و آید و ازمیگردید و از ورای آن، اعما  زیرکانۀ او بهتر به چشم 

کندد:  میفرضی خود بیدان  ة راوی خطاب به خوانند در قسمتی از داستاناف،ار خالق آن نفوذ کرد. به عنوان مثا ، 

خواهدد بیدان   میدر واقع در اینجا نویسنده «. داندنمیکنید که من دیوانه هستم؟ انسان دیوانه هیچ چیه میگمان »

خواهد به خواننده این پیام را میآید و از این طریق نمیای از انسانی دیوانه بر نهنقشۀ زیرکا کند که چنین طرح و

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)  

من کدارم را ادامده    دوروییبا چه  -بصیرتیبا چه  -احتیاطیبا چه  -عمل کردم زیرکانهدیدید که چقدر میباید 

 دادم!  

      

خواهند پیامی را به خواننده برسدانند و آن ایدن اسدت کده     میاند همگی هشدکلماتی که در جملۀ باگ پررنگ      

 آفرینش چنین اثری نیاز به تمجید دارد و باید به هوش و بینش نویسنده آفرین گفت.

توان از آن فقط به عنوان افسوسی گدذرا در  نمیپو،  های داستانی هدایت وشزصیتدر  یژگیبا ت،رار این و     

هایشدان نشدان   نهای داسدتا ماند خودشان را از چشم آدشتهکرد. شاید نویسندگان قصد دا ها یادشزصیتزندگی 

میدرزا  »اصلی داستان را که فردی اسدت بده ندام    شزصیت ، هدایت، «مردی که نفسش را کشت»دهند. در داستان 

هیدده و در را  این شد که پنج سا  بود میرزا حسینرلی کنج اندهوا گ »گونه به نمایش گذاشته است: ین، ا«حسینرلی

( و در جدایی دیگدر از ایدن داسدتان     ۱٢: ۸۷۱۱)هددایت،  « نمود...میبه روی خویش و آشنا بسته، مجرد زندگی 

(. بیشدتر  ۸٠٠: )همدان « غلتیدد میها در رختزواب سردی که همیشده ی،ده و تنهدا در آن    »شباشاره شده است: 

هدا منشدأ   ند. اف،اری که از عمق تف،در آ های هدایت در تنهایی خودشان و اف،ارشان اسیرننهای داستاشزصیت

شود. در جایی دیگر از داسدتان، هددایت از نگداه میدرزا حسدینرلی      میها نگرفته و همین اف،ار باعث سرنگونی آ



 

 

 

نشینی و تاری،ی جوانی او بیهوده گذشته بود... از همه کدس و از خدودش   شهدر گو»آورد: میتف،راتش را به قلم 

انددازه  بیولی حاگ خودش را »کند: میگاه از تنهایی خود ش،وه بیسینرلی نیه گاه و (. میرزا ح۸٠۱: )همان« بیهار

آیا چقدر از مردمان گاهی خودشان را »شود: میدر ادامۀ داستان بیان  .(۸٠٢: )همان« کردمیگشته حس گمتنها و 

ایدن جدا   ( در ۸٠۱: )همدان « د؟کنند میتر حدس  هتر و آوارگشتهکشد گم میها ناله شبای که در تاری،ی هاز پرند

پو در خلق آثارشان بیشتر از پیش پی برد. در حالی که خط ف،دری مشدزص و تنهدایی     توان به هنر هدایت ومی

اندد بدا قلدم    نستهپو توا شود ولی هدایت ومیهای این نویسندگان به وضوح دیده نهای داستاشزصیتدر بیشتر 

کندد و هدر صدفحه از    نمیاننده احساو کسدالت  ها را طوری به رشتۀ تحریر در آورند که خونخالق خود داستا

دهدد.  مینویسدی نشدان   نها به مثابۀ سفری جدید است که این خود توانایی این دو نویسدنده را در داسدتا  نداستا

هدای  ت،نیکهدایت تالش کرده تا با زبان نو و طرح تازه از یدک واقریدت بدا    »نویسد: ( می۸۱٠: ۸۷۱۱تسلیمی )

 «.کندئه غربت و بیگانگی انسان در دنیایی از وحشت و اضطراب اراای از ههنری، نمایش تازة تاز

پو این است کده موضدوع تنهدایی و ناامیددی در آثدار ایدن دو        های هدایت ونجالب بودن داستا شاید علت     

های درونیشان تنهایی و ناامیددی  گیها هرکدام بر اساو ویژشزصیتکند و نمینویسنده سیر مشزصی را دنبا  

خاص خود تنهاست، دیگری همسرش را از دسدت داده و از   ترصباشکنند. ی،ی به خاطر میو تجربه  را ترریف

مرندی خدود و دیگدری بریدده از     بیمرشوق جفا کشیده و دیگری از دین و مذهب برگشدته سرگشدته در دنیدای    

ت تا بتوان های داستان اسشزصیتهای دنیوی، که این خود مستلهم دریافت پیام ف،ری نویسنده و شناخت شلذ

به خاطر « مردی که نفسش را کشت»به ترریف درستی از تنهایی رسید. به عنوان مثا ، میرزا حسینرلی در داستان 

دید. شزصیت داسدتان همیشده خدودش را در تاداد بدا افدراد و       میدوری از دنیای مادی خودش را اسیر و تنها 

 بیند.میمحیط پیرامون 

 گوید: میزصیت داستان در جستجوی تنهایی در تزیالش خود ، ش«کالغ»همچنین، در داستان      

 

Leave my loneliness unbroken! (Poe, ۸۱۱۱: ۷۲١) 

  تنهایی من را برهم نهن!

  



 

 

 

او ]آقدای   بده عدالوه  »در توصیف آقای والدمار بیان شده است:  ،و همچنین در داستان ماجرای آقای والدمار     

 (. ۱۲: ۸۱۱۱، پو« )،ا نداشت...هیچ خویشاوندی در آمری والدمار[

از »نیه در تنهدایی خودشدان اسدیرند:    « ربابه»و « سید احمد»اصلی داستان، شزصیت دو « چنگا »در داستان      

( و در جایی دیگدر  ۱١: ۸۷۱۱)هدایت، « همان وقت سید احمد و ربابه خودشان را در خانۀ پدری بیگانه دیدند...

(. در قسدمتی از  ۱١: )همدان « خوردندد... مید با هم کنج اتاق تاری،شان شدام  شمیو شب که »بیان شده است که 

مدانم، تدوی ایدن خانده     میروی خانۀ غالم. من تنها میدو روز دیگر هم تو »گوید: میداستان سید احمد به ربابه 

حمد مستولی شویم ترو از تنهایی آنقدر بر سید امی(. در ادامۀ این داستان متوجه ۱۱: )همان« جانم به لبم رسید

کند. این انگیدهه در پایدان داسدتان بده     میشود که سرانجام از ترو تنهایی مبادرش به کشتن ربابه )خواهرش( می

سدید   روم ]در نتیجده میکدنم و  میخواست به او بفهماند که من شدوهر  میمثل این بود که »خوبی نمایان است: 

 پس از این تف،دراش مغشدوش   و مدتی (۱۲: )همان« شوی...میگیر مینز ماند[. اما تو ]سید احمد[میاحمد تنها 

 .آیدمیوجود ه گیهة کشتن خواهرش در او بان

آدم آرزو »کند که میگونه ابراز یناصلی داستان اف،ار خود را اشزصیت ، «منوچهر»، «هاتکصور»در داستان      

به طرز غریبی با اف،دار مندوچهر   کند که دور از آبادی در کنج دنجی باشد و کسی آهسته پیانو بهند. این منظره می

بدرای شد،ل دادن داسدتان    یژگی نویسنده از همین و« گله»(. در داستان ۳۷: ۸۷۱۱)هدایت، « آمدمیاخت و جور 

تقریباً بیست سا  بود که اهالی دماوند او را ندیده بودند، »کند که میکند. در این داستان نویسنده بیان میاستفاده 

نیه مردی اسدت تنهدا و بده قدو      « خداداد»، «گله»(. در داستان ١۷-۱)همان: « ده بودنشینی اختیار کرشهچون گو

 (.١۱)همان: « کردمیبیست سا  بود که تک و تنها زندگی تارک دنیایی »نویسنده 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گیری نتیجه

دگدار  های صادق هدایت و انشناسی و مطالرۀ فاای داستاشزصیتدر این بررسی تالش شد تا با توجه به      

هدای  شزصیتها دست پیدا کنیم. در پی این تحقیق مشزص شد که نبینی آنآلن پو به شناخت بهتر آثار و جها

های م،انی و زمان به هم شبیهند و ایدن  گىشناسی، انهوا و تنهایی، ویژنهای جسمی، رواگىها از نظر ویژنداستا

کندد تدا بتدوانیم بدا     میقیق بده مدا کمدک    د. این تحنشومیپو به وضوح دیده  هدایت و هایندر داستا هاعموضو

هدای یدک نویسدنده منبدع     ندو نویسنده بهتر آشنا شویم و از آنجایی که داسدتا  و اشتراک ادبی فرهنگ بینینجها

هدای او بده   ندر پدی بررسدی داسدتا    هتفسیر نادرست از اف،ار نویسدند  مرتبری برای نفوذ به اف،ار او است، ام،ان

تواندد منجدر بده    میواهیم فقط از روی ظواهر به نتدایجی دسدت پیددا کندیم کده      شود تا این،ه بزمیتر کممراتب 

هدا و فادای   شزصیتهدای   یژگیاندد بدا هندر خدود بدین و     نستهپدو تدوا   . هدایت وآفرینش تفاسیر نامرتبر گردد

گیری داستان رابطۀ نهدی،ی را به وجود آورند، از این لحاظ که با اسدتفاده از سداختن محیطدی متناسدب بدا      ش،ل

ها را در بافدت داسدتان برجسدته کنندد. در     ندستی تمام، اف،ار آهاند با چیرنستهها تواشزصیتهای ف،ری گییژو

هدا دیدده   نها افرادی تنها و منهوی هستند و یدک ندوع تشدتت ف،دری در بیشدتر آ     نکل، بیشتر گردانندگان داستا

و بررسدی فادای    ناسدی ششزصیتها است. آنچه که محرز است، نشود که عامل محرک بسیاری از اعما  آمی

تواند اطالعاش مفیدی برای منتقدان، نویسندگان و خوانندگان فراهم کند. همانطور که مشدزص شدد،   می داستان

داسدتان در ترامدل هسدتند و نادیدده گدرفتن ایدن موضدوع از درک جدامع و کامدل آثدار           ة ها با خوانندشزصیت

مسئله تدر بده ایدن    یماند. بندابراین، بایدد جدد   میباقی کاهد و تفسیری نامرتبر از آن مینویسندگان تا حد زیادی 

شناسدی  شزصیتای نسدبت بده   یژههای خود عنایت وهو محققان و منتقدان شایسته است در بیان دیدگا پرداخت

تدر و  صحیحهای نویسندگان مرروفی مثل صادق هدایت و ادگار آلن پو داشدته باشدند تدا بتوانندد هرچده      نداستا

 نویسندگان بهرگ گام بردارند.    تر نسبت به شناخت اینفصیح
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