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 چکیده
سبکی در  ستانگوتیک به  سی اطالق نو دا شودی ی ها جلوهپردازی،  یالخكه در آن  می

تار ذهنیت انسان از خرد و  و یرهتی ها گوشهیز و هراسناک و آم مبالغههیجانی، ماجراهای 

روند. این ســبک بیشــتر در قرون هیجدهم و نوزدهم میالدی رواج یممنطق انســانی فراتر 

 .میشود برده كار بهگوناگون توسط نویسندگان مختلف  روایتهایداشته و هنوز هم در قالب 

صه ا سبک در عر سی ایران نیز راه یافت و بوف كور اونو رمانین  ست كه با این ی لین اثری ا

شتهشیوه  صر ایرانی از  شده نو ست برخی دیگر از آثار معا صها سبک ها شاخ ی مهم این 

ــازده احتجاب، گوژ و نگهبان. درماندگی و انزوای جمله ازاند یرفتهپذیر تأث ــیتها: ش ــخص ، ش

سخ ستیز شدگم شمکش و  ، و ارواح با دنیای درونی و بیرونی، حضور هیوال شخصیتهای، ك

مات، حوادث عجیب، ناک مرگ، جنون، توه ـــ های واز  ...یرمعقول، هراس و غو  ترس یژگی

سبک  شاخصه های  ست كه مهمترین  صلی پژوهش این ا سوال ا گوتیکی این آثار هستند. 

 گوتیک در آثار گوژ، نگهبان، شازده احتجاب و بوف كور چگونه نمود یافته اند؟ 
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Stylistic Investigation of Iranian Gothic Novels with Emphasis 

to 4 Novels 
(Blind owl, Ehtijab prince,  gouge and guard) 

Alireza Shohani1, Fereshteh Maleki2,  Ali Geravand3 

 

 

Abstract 

Gothic is a style in story writing in which there is supra 

imagination, exciting factors, exaggerated events and ambiguous 

parts of human mind which are beyond human intellect and ration. 

This style was common during 18th and 19th centuries and now days 

are used by various novelists and story writers in various forms. This 

style was entered to novel writing in Iran and (blind owl) is the first 

novel which was written in this style. Some other Iranian novels 

which are affected by this style are including: Ehtijab prince, 

kingdom, gouge and guard. Distress and loneliness of characters, 

tingling, battle of characters with inner and outdoor worlds, 

monsters and ghosts, death, madness, imaginations, strange, 

stressful and irrational events, fear and so on are some characters of 

gothic. 

The man question is that what are most important gothic style 

factors in novels Ehtijab prince,  gouge and guard? 
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 مقدمه -1
آیند. ها و آثار رمانتیسم به شمار میداستانهای گوتیک جزو نخستین و قدیمیترین ریشه

در سده نوزده »در اواخر قرن هیجدهم با رواج رمانتیسم، سبک ادبی گوتیک نیز رواج یافت. 

ـــتانی هاگونهیی در گراواقعردپای گوتیک در قالب  ـــندعامهی داس  رمانهایو ادبی،  پس

ارواح انتشار بسیاری یافت. سازوكار گوتیک سده هیجدهمی، راه را  داستانهایاحساساتی و 

شی  هاسهراو  وحشتهابرای  یرعادی مرزهای میان درون و بیرون، واقعیت و توهم، غو فروپا

 (.108)گوتیک، ص« كرد میگرایی و معنویت هموار یماددرستکاری و فساد، 

در »دانند اما یموالپول « قلعه اوترانتوی» وهرچند ســرآغاز رمان گوتیک را از انگلســتان 

ی هاگونهمیانه سده نوزده در این كشور آثار گوتیک كمتر برجستگی داشت و در شماری از 

ی پیشــین هانوشــتههیجانی كه  رمانهایارواح و  داســتانهایبود.  شــده پراكندهادبی دیگر 

 .(171)همان: ص « س بودندیجترین منابع وحشت و هراراشکل داده بودند،  بدانهاگوتیک 

صلی ادبیات گوتیک مؤلفهی بطوركل صیتهااز: زمان و مکان مخوف،  عبارتندهای ا ی شخ

ـــت و اندوه و وهم آلود، رخداد ـــاهای تیره از وحش های موحش و مرموز، مالیخولیایی، فض

صبی، روانی و  صیتهایی ع شخ شان،  شفته و پری شت و هراس ، روانهای آ سان میان وح نو

یرزمینی و تاریک، زهای بیمارگونه، حضــور موجود گوتیکی، خون آشــام یا ارواح، ســردابه

ــتانهای  ــمون جنگلهای تاریک، كوهس ــتانها و... در مورد مض  یزنینگونه آثار اناهموار، گورس

ــطراب» میگوید:« هاگل» ــطراهرمانهای گوتیک اض ــان میدهند. این اض ای بهای درونی را نش

پاافتاده، ناشــی از موجودات شــیطانی، دیو و غول نیســتند، بلکه اضــطرابهای یشپمبتذل و 

ــحنه دهندهتکان ــور ص ــفته و متأثر از تص ــتندیجانهای آش گوتیک در فرهنگ )«انگیز هس

 (.143غربی، ص

تحلیلی و با اسـتفاده از منابع كتابخانه ای به بررسـی –در این پژوهش با روش توصـیفی 

 فارسی از منظر سبک گوتیک میپردازیم . چهار اثر سبک شناسانه

 

 ضرورت تحقیق -2
ها ینهزمادبیات گوتیک بخشی مهم از تاریخ ادبیات مدرن است و بدون شناخت  ازآنجاكه

ضرورت این پژوهش نیز  سر نخواهد بود، لذا هدف و  صحیح این ادبیات می و ابعاد آن درک 

صر  رمانهاییی از اه نمونهسـبک ادبی در قالب  ینازاشـناخت و معرفی بخش كوچکی  معا

ی اگوشهیل آثار گوژ،  نگهبان، شازده احتجاب و بوف كوریم تا با تحلدرصدد است. بنابراین

 ی زیر واكاوی و معرفی نماییم.هاپرسشاز ادبیات گوتیک فارسی را متناسب با 
ـــهین مهمتر ـــاخص ـــهی این هاجلوه؟منداكدی رمان گوتیک هاش ـــاخص در آثار  هاش

 ؟ اندچگونهمذكور
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 پیشینۀ تحقیق -3

هیچ مقاله یا كتابی « نگهبان»یا «گوژ»درباره پس از بررســیهای بســیار روشــن شــد كه 

شده است و از هیچ دیدگاهی مورد بررسی قرار نگرفته اند. اما در مورد دو اثر دیگر  نوشته ن

صورت گرفته و « بوف كور»و « شازده احتجاب»یعنی  سیاری  شهای ب باید گفت كه پژوه

از گوتیک پرداخته اند و از  پژوهشگران و منتقدان به بررسی آنها از دیدگاههای دیگری غیر

دیدگاه سبک گوتیک هیچ پژوهشی در این آثار صورت نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر 

 با تشریح و تبیینی متفاوت با سایر پژوهشها به این آثار پرداخته است.

 ی سبک گوتیک در آثار گوژ، نگهبان، شازده احتجاب و بوف كورهاشاخصه -4

 ییژگیهای شخصیتو -1-4

صیتها» شتر افراد منزوی، شخ سرخورده  به محکومید، ناامی آثار گوتیک بی ست و  شک

یا بریده و  ـــتند كه از دن هادرپی یپیدند. مرگ ناامهس هاگیرد و یمرا در آغوش  آن در  آن

 (.175)گوتیک در ادبیات داستانی، ص« منجالبی از گناه و بدبختی گرفتارند
یضند و دارای افکار پیچیده ای هستند. اغلب مرنند. کیمیتها شک قطعدر  شخصیتهااین 

ــالمت روحی.  راگپوچ ــمی دارند و نه س ــالمت جس ــتند، نه س ــفته و  آنهاهس در دنیای آش

و تمایل عجیبی  هاستنآیشی و كشمکش درونی پرروانیکنند كه حاصل مپریشانی زندگی 

لکان ریشـه در نیروی  ی وحشـتناک و مثله كردن دارند كه با اسـتناد به گفتۀ ژاکقتلهابه 

ژاک لکان در ذهن دارد، خیاالت مربوط به  ازآنچهبخشــی » دارد: آنهاخشــم و پرخاشــگری 

ـــان نمودی مکرر دارد از جنایات  ـــت كه در طیف تجارب گوناگون انس مثله كردن بدن اس

ـــگر یبازفجیع گرفته تا  ـــونتهایها و تخطهای كودكانه كه نمایش ـــت كه علیه خش یی اس

گیرد. لکان با در نظر گرفتن این موارد در یم)تصویر یکپارچه بدن( صورت گشتاگشت بدن 

یبیند. تصویری از اخته كردن، مثله كردن، قطع مانسان گشتاگشتی متمایل به پرخاشگری 

شکم و  ضو، دریدن  صه  طوربهشدن تن و  پارهپارهع صوخال یتوان برای همه میرهایی كه ت

صطالح  آنها صویر بدن چ» یساختارا را «image of the fragmented bodyندپاره ت

 (.117)خوانشی لکانی از شازده احتجاب، ص« انتخاب كرد
ها ـــیت ـــخص لب دارای ش مذكور اغ ثار  هایی همچون ترس، اختالالت روانی و وی آ یژگی

یرطبیعی، آشـــفتگی فکری، تمایل به قتل، عدم غی عجیب و رفتارهاهای عصـــبی، یماریب

چیره اســت، احســاس  آنهایباشــند. اضــطراب بر روح متوجه مطلق به واقعیات بیرونی و ... 

 ی درونی هستند.تضادهاكنند و درگیر یمتنهایی 

ست در عالم وهم و خیالی « گوژ»رمان  سطورهیز به دنیای آمجنونسفری ا ی و مدینۀ اا

شیوه  ضله و با  شته در حال و حال در آینده روایت گوکتفا شودیی درونی و تداعی گذ . می

ستین با میگاه تکرار وبگاهای دارد و حوادث یرهداسیری  صفحه نخ شوند. روایت از همان  ی
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سناک آغاز  ضا و واژه هایی تر شودف شتم كه بخوابم... هاپلک». راوی با جمله می «  را هم گذا

کند كه از طرفی زاییده تخیل اوست و از طرفی عناصری یمشروع به ترسیم دنیایی رؤیایی 

ـــم  به چش یت در آن  یت از هم  حدومرزكه یطور بهیخورد ماز واقع تخیل، وهم و واقع

 .میشودناپذیر یکتفک
ستان هستند. شخصیت قوزی  صلی دا ی اچهرهدر این رمان راوی و قوزی دو شخصیت ا

، قامتی ناخوشی هانعرهبا  آســاغولترســناک دارد. او در شــبی وهمناک به شــکل شــبحی 

صورتی هادستخمیده،  سناک، ردرهمیی دراز و پاهایی درازتر با  سیاه هاناخنیخته و تر ی 

سفری رنگش هاچشمو با  ست تمام اتاق تاریک راوی را روشن كند یمیی كه با تابش ف توان

شونت وارد اتاق راوی  شودبا خ كه زنده یدرحالیخواباند و م طاقباز. او راوی را روی تخت می

ــکافی یبكند. راوی یماســت جزء جزء بدنش را جدا  آنکه احســاس درد كند یا خونی از ش

 است. هاصحنهبریزد شاهد این 
و مظاهر فرهنگ  دوردستی هادرگذشتهی خیالی ااسطورهای از یختهآم یقوزشخصیت 

قایقی كه دسـتخوش امواج شـب طوفانی درون و تمدن امروزی اسـت. مادرش او را در یک 

شودیاورد. مادرش غرق مسركش دریا بوده به دنیا  صدایی از درون امواج به او می یگوید م. 

شگاه  شب نمیری هرگز نخواهی مرد. قوزی بعدها وارد دان شوداگر ام و در اداره پژوهش  می

یرود م هاآدماما اكنون چاقو به دست با شکل هیوالیی خود به سراغ  دوشمی كارمشغول به 

ــفه زندگی  واقع دریکند. مرا مثله  هاآنو  ــت به  آدمهااعتراض به فلس ــته تا دس او را واداش

 بخشد.یمعمر جاویدان  آنهاچنین كاری بزند و به قول خودش با این كار به 
ی او كه بر اساس روایتی رویاگونه كابوسهاای است از خاطرات گمشده راوی و یزهآمرمان 

ــتهو  اندقرارگرفتهكنار هم  ــل هاگذش ــال بوده به ده نس ی دور را، از زمانی كه راوی خردس

 یدهد.مجلوتر پیوند 
یش اندوهگین و تنها انسانهایکند دنیایی است كه مدنیایی كه راوی برای خواننده ترسیم 

ستند. او  ست كه با خود  آنقدره ست تا آواز د»وید گیمتنها سی نی شنودیهسایگرك « ام را ب

و آشــفتگی فکری او به حدی اســت كه ســلســله روایت از هم  ( كابوس96 گوژ، الربن:ص)

یز حس نکرده انگغموقت تنهایی را این اندازه گزنده و یچه»یگسلد. او تنها و منزوی است م

 (.68ص )همان:  «بودم
یا این » یآورد:مینگونه به زبان ایی خود را در پایان رمان پوچگراراوی  با خود گفتم خدا

یکند مثل خرمگس به دور خودم بچرخم. سـراسـر ما به بازی گرفته و وادارم كیسـت كه مر

ی تکراری. آیا راههاو  آورخندهی هاصــحنهبود به چند چهره مهوع،  شــده خالصــهزندگیم 

 (.105ص )همان:« زندگی همین است
ولی راوی  اندزندهمثل پدر، مادر و برادر راوی یا  اندمردهیا  شخصیتهادر این رمان بیشتر 
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ست مثل معشوقش. برخی  دادهازدسترا  آنها شوند گویی مبه یکدیگر تبدیل  شخصیتهاا ی

كه مدام  اندجداگانهدو شخصیت  واقعاً آنهاینگونه نیست و ایک نفر هستند در دو نقش ولی 

شوند. مبه یکدیگر تبدیل  ستیماگونه به واقع دری شخصیتی روبرو ه مادر  ؛ مثالًی با تداخل 

 یباشـــند و رفتار و حركات مشـــابهی دارند.مراوی و مادر معشـــوقش یک نفر در دو نقش 

بحدی است كه تمایز  آنهای از ابهام قرار دارند و تشابه و تداخل اهالهدر  شخصیتهاین بنابرا

 بسیار مشکل است. آنهامیان 

سماعیلی كه از زاویه « نگهبان» سبک گوتیک اثر پیمان ا ست به  دید دانای كل رمانی ا

و گذشـته شـخصـیت اصـلی از طریق تداعی گذشـته در حال برای خواننده  میشـودروایت 

ی متعدد رمان یکی در میان به اتفاقات كوهســتان و تداعی زندگی فصــلها. میشــودآشــکار 

وار دارد؛ داستان، روایت زندگی فردی به نام یرهداورد. رمان سیری خیمگذشته سیامک رقم 

شهری مرزی  سته در جنوب كشور، به  ست كه بعد از ارتکاب قتلی ناخوا ریزد گیمسیامک ا

 تا از كشور خارج شود.
؛ نخســت فضــای گرم و ســوزان جنوب كه میشــودداســتان در دو فضــای متفاوت روایت 

مربوط به زندگی در شهری مرزی سیامک در آنجا به مهندسی مشغول است و فضای دوم 

كارگرهای شركت نفت و مشکالتشان، مرزنشینان، . است كه میان برف و سرما محصور است

ــان  ــاِئلی كه در مرزهای غربی در جریان مافرادی كه قاچاق انس ــمرگه ها و مس یکنند، پیش

دباد، كه در این قسمت سر میشودیخته درآمرآودلهرهاست؛ این فضای رئال با فضای وهم و 

ــردخواب،  ، قتل، تاریکی اهگرگیز با وگرجنگزده، ی یخآدمهاخورده، یمنی هاجنازهمرض س

 و ... از عوامل ایجاد وهم، ترس و دلهره هستند. آلودوهمهای متروک و یرانهوو سرما، 
 دو شخصیت اصلی این رمان سیامک و ادریس هستند. ادریس با ظاهری آدم گونه تجسم

شخصیت  یخورد.م زندهزندهرا  هاآدمنیروی اهریمنی در داستان است كه موجود گوتیکی و 

ی فکری است. آشفتگخاطری، تشویش ذهنی و یشانپری دچار نوعبهاصلی داستان، سیامک 

حاال فقط خودم »یبرد و شخصیتی عصبی و روانی دارد. ماو همواره در تنهایی و انزوا به سر 

ـــتم  هادســــتهس پدرم هم منقرض تن كه بمیرم  ـــود. من  بدی اســــتمیش «  . حس 

ست یا در وجودش ترس از مرگ وجود 115ص)نگهبان، شتن دیگری ا شه ك (. او یا در اندی

ـــنگین»دارد  ـــرد و س ـــبیده بود. س ـــیامک چس ص )« ترس مثل لباس خیس به تن س

شت. طنابی دور گلوش بود كه هی .»(143 شدم رگتتنسیامک حس مرگ دا ص همان: )«ی

25). 
شتر از همه  ست كه بی ست:  شخصیتهاویژگی مالیخولیایی خصلتی ا سیامک درگیر آن ا

 شده اضافهی كه اتازهكه كوبید به سر شکیب صداها هم افتادند دنبالش. چیزهای یوقتاز »

ــیامک زندگبودند به  ــناخت و موجود میش. خطی افتاده بود بین چیزی كه از س ی اتازهیش
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صداها گوش  كه حاال تکیه داده بود شد (. »176ص )همان: « میکردبه مبل و به  بیدار كه 

آمد و صدای ناله گرگی یمبوی برف  جاهمه. راهراهنور خورشید افتاده بود توی خانه سنگی. 

صدای زنبور هم پیمدر دشت  سیامک  شنید. هزار زنبور كه مثل یک توده براق و میچید.  ی

ــنگهایچرخیدند. از كنار ملرزان در هوا  ــدند و مرد  برفهاو روی  س یدادند مرا پر  هاكبکیش

 (.228ص )همان:  «در آسمان. طالیی و پر صدا
صیتی جدید و  شخ سیامک را به  ستان  ی مبدل چندبعدزندگی در طبیعت یخزده كوه

 یکند. شخصیتی كه میان انسان، حیوان و طبیعت وحشی كوهستان در نوسان است.م
سناک و  صیت تر سار وهمناک و ترس انگیزش یز انگهراسشخ ستان كه با رخ یتواند مدا

روانی  ازنظرتجسم اهریمن یا موجود گوتیکی داستانهای گوتیک باشد، ادریس است كه هم 

ینکه به مرض ازا پسیکند. او نمجســمانی چیزی جز ترس و وحشــت را القا  ازلحاظو هم 

ـــردخواب» ـــودگرفتار « س ی اهریمنی در هاجلوه، هیچ دركی از خود ندارد و یکی از میش

گوتیک ایرانی قلمداد كرد.  داســتانهایدر  آشــامهاخونیتوان او را بدل مداســتان اســت كه 

سنده چشمان عجیب و ترسناک او را  و بعد چشم ادریس را ... » یکندمینگونه توصیف انوی

های اتاقک سـنگی دیده بود و یلهمیی كه از پشـت اهچشـمدید كه چند بار پلک زد. همان 

صویر او در اتاق 226ص همان: «)سیاه بود. تمامش سیاه بود و هیچ سفیدی توش نبود. (. ت

یبیند و مدر آهنی خانه را  میشودسیامک( نزدیک كه )»آوراست رعبیز و انگهراسسیمانی 

چند وقت به  تن حیوان بعد از ماندهپسیزند مثل بویی كه مبوی خفیف مردار توی دماغش 

شودیگیرد... نزدیک مخودش  شد. گوش م. تیغه تبر را آرام روی آهن نمی ساكت میک یکند. 

یرود. ســیامک م. خیلی آهســته كنار میشــودها كمی باال پایین یلهماســت. بعد مقوای روی 

سش را حبس  شت توی خانه، تاریکی غلیظی یمنف شتهایز را بلعیده. چهمهکند... آن پ . انگ

شت شت توی  چهار انگ سه انگ ست.  سیاه و چرک مرده با آندر یکد شبیه ناخنهایکی.  یی 

ـــبرا محکم  هانردهچنگ حیوان.  یخورند... توی خانه بوی مردار تندتر ماند و تکان یدهچس

ست خیلی  صورتش تندترا ست...  شمش. پرمو سه یلهتچال افتاده و مثل  چ ای كه توی كا

، شدهقطعیآیند. جای دو انگشت میروند و م. ودمیشچپ و راست  تندگودی ُسر داده باشی 

ـــودی آماس كرده زخم را هاهگر تیرگی خون دارد... روی دماغش یک زخم  كه یدد میش

 (.42ص )همان:  «كهنه است كه غضروف دماغ را ساییده و كوتاهش كرده
ــیت در رمان مظهر تمام  ــخص ــری همانند ترس، درماندگی و تنهایی، رنجهااین ش ی بش

ــت. او دارای رفتار عجیب و  ــت مانند زندگی غبیماری، اختالالت روانی و ... اس یرطبیعی اس

، سرگشته اشمردانهجنسیت  وجود باآنکه به او آسیبی برسانند، یا یب هاگرگدر میان گله 

ی شخص دیگری را كه دچار راحت بهیگردد و یا اینکه او م اشبچهو حیران به دنبال شوهر و 

 ورد.خیمشده است،  سرد خواببیماری 
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شب زندگی یک آخر«شازده احتجاب»رمان  شازده احتجاب  شاهزادهین  قاجار به نام 

ست. او  شب  تبدارا ست و آخرین  سلول ا یش را در اتاقی تاریک و نمور با اوهام و زندگو م

ـــیوه متوهمات خویش  ـــودیی درونی روایت گوتکیگذراند. رمان به ش ای از یزهآمو  میش

ی بررســ مورد رمانهای. رمان ســیری دایره وار دارد و همانند دیگر كابوســهاســتتوهمات و 

 .میشودروایتی نامنسجم داشته و در فضایی سرد و تاریک روایت 
شازده احتجاب، فخرالنسا و فخری سه شخصیت اصلی داستان هستند. شازده احتجاب 

شناخت گذشتگان خود یپیرود و در م هاگذشتهبه  عکسهایش با مرور گزنددر آخرین شب 

 میشودیی ترسناک برای او ظاهر خوابهایژه همسرش فخرالنسا است و گذشته به شکل وبه

ـــحنهبرخی از  ـــوند و مرز خواب و میداری روایت وبخوابدر حالت  هاص یا و بیداری رؤیش

شودمشخص  سنمی سرشار از مرگ ا شازده  سجامت و هویتی گسسته دارد. عدم . دنیای   ان

شازده منجر به  شگی او در پای پرروانذهنی و هویتی  ست. بازنده بودن همی شده ا شی او  ی

 داسـتانهایی شـخصـیتهاهمانند  او میز قمار نماد قربانی بودن، بازندگی و ناامیدی اوسـت.

 گوتیک عالوه بر بیماری روحی، بیماری جسمی نیز دارد و عقیم است.
ین جا را در ذهن او دارد. او همان زن اثیری بوف مهمترالنسا همسر درگذشته شازده فخر

فخری خدمتکار شـازده اسـت. فخری و  كور اسـت. فخرالنسـا در اوج اندوه و تنهایی اسـت.

شخصیتی پیدا  شازده تداخل  سا برای  شازده مفخرالن سا برای  یافتنی ندستیکنند. فخرالن

ش شازده برای  ست. بنابراین  شروع ا شودکنجه روحی او با فخری وارد رابطه نام شازده می  .

انداختمش بیرون »یگوید مبه فخری القا كرده كه فخرالنسا است كه جایی در داستان  آنقدر

سفید و یمراهش  ( اگر)پدر فخری را ستهاو  قدكوتاهدادم وقتی فخری آن ریش توپی  ی د

 (.72ص )شازده احتجاب،« فخرالنسا نیست.یفهمید كه فخری است، میدید مپیر پدرش را 
كلفت در  عنوانبهیکند وقتی مپس از مرگ فخر النســـا شـــازده از فخری ســـلب هویت 

شپزخانه ست فخری  آ ست. می غذاخورو  خواباتاقینامدش و چون به ما سا ا یآید، فخرالن

سا یبی مقاومتهافخری پس از  شودیپندارد و دیگری منتیجه خود را فخرالن صدسال )«. می

 (.682ص، 2و1داستان نویسی ایران، ج 
ــتان مراد اســت كه شــخصــیتهااز دیگر  یک خبر مرگ آور مرگ اســت و یکیامپی داس

یدهد و در پایان رمان نیز خبر مرگ شــازده را به خودش ماعضــای خاندان شــازده را به او 

 یدهد.م
ست.  پدربزرگ سر یمگچ  زندهزندهی را اعدهشازده فردی ظالم و قاتل بوده ا سر پ گیرد، 

شته و میبرد، منیره خاتون را اخته مبازیگوش را گوش تا گوش  سا را ك یکند، والدین فخرالن

دچار  درمجموعیبرده و میآورده و از این كار لذت درم تراشقلمرا با  هاگنجشکحتی چشم 

 بیماری سادیسم است.
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ـــیتهابرخی دیگر از  ـــخص ـــناک ش ـــتان ترس ـــی فرعی داس ـــدهیفتوص ند. مانند ش ا

شم»هاعمه سفید بودهاچ سفید  با همان  هاعمه» (.22شازده احتجاب، ص)«ی عمه بزرگ 

 (.24همان:ص«)ی سفید آمدند و نشستندچشمهایراهنهای بلند و سیاه و پ

به دنیای مجهول روح و خفایای « بوف كور»در رمان  ـــعی در ورود  ـــنده س نیز نویس

س شخصیتهاناخودآگاه  صاویر درهم، جابجایی و ناهنجاری دارد. رمان  شار از ت  شخصیتهار

پریشی ی به شیوه جریان سیال ذهن است و سلسله روایات زمانپردازداستاناست. شیوه 

یداری وبخواب توأمانتداعی گذشته در حال و رجوع دوباره به زمان گذشته بر فضای ؛ دارند

یم یکی هستافزاید. محور اصلی داستان عشق و مرگ بوده و با دو نوع مرگ روبرو یمرمان 

 مرگ جسمانی و دیگری مرگ روانی.
سیال،  سیار،  ست منزوی و مالیخولیایی با اوهام ب ستان)راوی( فردی ا صلی دا صیت ا شخ

رگ یرســاند. تمام زندگی او در هراس از ممنابهنجار و خطرناک. او معشــوق خود را به قتل 

ست. او در كنار جسد دختر اثیری  شده خالصه یکند. مبا مرگ زندگی  واقع دریخوابد و ما

ـــویر خود در ماو از همه  ـــد حتی از تص بنابراین خودش را در چاردیواری اتاق ؛ ینهآیترس

ست. وی  ساس آنقدرمنزوی و تنها كرده ا اش یهسایکند كه درد دل خود را با متنهایی  اح

یگذارد. او ســرگذشــتش را مبیند، در میان یمه جغدی خمیده بر دیوار كه آن را چون ســای

سد تا  ست و تنها و بیمار در انتظار یهسامینوی اش آن را بخواند و بفهمد. او ناامید و ناتوان ا

 یهراسد.ماز خود بلکه از جامعه نیز  تنهانهمرگ است. او 

یی پوچ حرفهابرای من جز  مراحل مختلف بچگی و پیری».او دچار پوچی و ناامیدی است

ست سمی دارد و هم روحی. عالوه 37ص )بوف كور،« چیز دیگری نی (. راوی هم بیماری ج

ـــان دارد از بیماری روحی عقده ادیپ نیز رنج  ـــفته و پریش برد. او یمبر اینکه ظاهری آش

در این رختخواب » یکند.نمهمیشــه در ترس و هراس اســت و افکار مالیخولیایی او را رها 

سنگین پلکهامناک كه بوی عرق گرفته بود وقتی ن شد همه می چشمم   فراموشی ترسهای

ستره ام یمجان  نو سر از ام شده شود، دكمه  گرفت؛ ترس اینکه پرهای متکا تیغه خنجر ب

یافتد میاب شود، ترس اینکه نکند نان لواشی كه به زمین آسسنگ  اندازهبهاندازه بزرگ یب

سی اینکه اگر خوابم ببرد روغن  شکند، دلواپ شه ب شی شهر یهپمثل  سوز به زمین بریزد و 

صدا بدهد، دلهرۀ  سب  سم ا صابی مثل  سگ جلو دكان ق سواس اینکه پاهای  آتش بگیرد، و

ـــاطش به خنده بیفتد  ـــدای  قدرآناینکه پیرمرد خنزرپنزری جلو بس بخندد كه جلوی ص

شویه  خودش را نتواند بگیرد، ترس شود، ترس  مانخانهحوضاینکه كرم توی پا مار هندی ب

ـــنگاینکه رختخوابم  ـــود و  قبرس ـــ بهبش یله لوال دور خودش بلغزد مرا مدفون بکند و وس

ی مرمر به هم قفل شود، هول و هراس اینکه صدایم ببرد و هرچه فریاد بزنم كسی هادندان

یاه، پریشان و مضطرب است. سرگردانی سر (بنابراین او دارای افکا75)همان: «به دادم نرسد
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شاند كه میگوید  سرخوردگی او را تا آنجا میک شتناک بود حس »و  كردم یمچیزی كه وح

 هازندهمرده متحرک بودم كه نه رابطه با دنیای فقط یک مردههســـتم و نه  زندهزندهكه نه 

 (.66همان:«) یکردممداشتم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده 

«)  یگویدنمتنها مرگ است كه دروغ »تنهایی و مرگ است و معتقد است كه  بهمحکوماو 

 (.74همان:

ـــت كه راگپوچ ـــرگردان،  اشهمهگوید زندگی من یمیی او تا آنجاس ـــایۀ س مثل یک س

 مقصد گذشته است.یبمعنی و یبهای لرزان روی دیوار حمام یهسا

صیتها ستند. لکاته عامل شخ سمی راوی اهرنجی دیگر زن اثیری و لکاته ه ی روحی و ج

)بررســی جایگاه زن در مقایســه « گر اندیشــه مرگ اســتیتداع» یری تنهااثاســت و زن 

 (.91ص تطبیقی بوف كور و شازده احتجاب،

یداری راوی را به وبخوابكه در  ســتی رمان پیرمرد خنزرپنزری اشــخصــیتهااز دیگر 

ــت »افکند. یمهراس  ــده همۀ جان مرا فراگرفته بود گویا بوی یهتجزبوی مرده، بوی گوش ش

سیاه خوابیده بودم و  شه به جسم من فرورفته بود و همۀ عمر، من در یک تابوت  مرده همی

« گرداند.یمایه های گذرنده سدیدم مرا میان مه و ینمیک نفر پیرمرد قوزی كه صورتش را 

 (.29)بوف كور، ص

صی شخ شک و این  سناک دارد خنده خ ی نیز دارد كه ازنندهت عالوه بر اینکه ظاهری تر

 است.« گوژ»قوزی در رمان  آوروحشتی هاخندهیکند و یادآور ممو را به تن آدم راست 

جای یجابوف كور همانند ســایر آثار مذكور تداخل و تشــابه شــخصــیتی دارد. راوی در 

شابه عمو، پدر، پیرمرد و خود ر ستان ت سکهبهیکند و ما بیان دا ی، گوركن و پدر چظاهركال

 لکاته نیز شبیه است.

یکند تا آنجا كه وقتی به اتاق می همانندسـازپدر لکاته شـخصـیتی اسـت كه راوی با آن 

شش رو زردیرود عبای ملکاته  سان از اتاق بیرون ماندازد و قوز یمی دو یکند. زمانی كه هرا

ی راوی طوركلبهبنابراین ؛ یبیند كه خنزرپنزری شــده اســتمیرود تصــویر خود را در آینه م

 ، منزوی، سرخورده، ناامید و متفاوت با دیگران دارد.نامتعارفشخصیتی سیال و نابهنجار، 

راوی  جاهمهسایۀ مرگ است كه  درواقعقصاب شخصیت دیگر داستان است كه سایه او 

 یکند.مرا تعقیب 

ی داستان است. شخصیتهاگوتیک است نیز جزء ی آثار هاشاخصهین مهمترمرگ كه از 

یگردد توی تخم برممرگی كه كنار پرده با هیکل ترسناک خود نشسته و هر دفعه كه راوی 

 یکند.مچشمش نگاه 

سانی هستند كه در ای شخصیتهای بطوركلبنابراین  یای متفاوت و در دن دوینگونه آثار ك

ندگی  مان متوازی ز ند. مدو ز ـــمی بیکن های جس ماری ند و ترس و  باهمو روحی را ی دار
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 .آنهاستاضطراب، وهم و تردید همراه همیشگی 

 به یکدیگر شــخصــیتهاشــدن یلتبدگوتیک،  داســتانهایای شــخصــیتی هیژگیواز دیگر 

شدن ) سخ  صیتی( یا م شخ ستتداخل  صداق این ادعا در این آثار به طرزی بارز  آنها كه م

در پایان داستان روشنک )نامزد سیامک( به شکل « نگهبان»نمود یافته است مثال در رمان 

از خواب  گرگهاكمی بعد درسـت قبل از اینکه از صـدای زوزۀ »: میشـودگیاه ریواس مسـخ 

دوشاخه شد. ریواس تازه  ، رشد كرده وزدهجوانهبپرد گیاهی دید شکل ریواس كه از خاک 

كردند... یمخوردند و شــکل عوض یموتاب یچپدرســت مثل هم در باد  اشدوشــاخهبود و 

ص )نگهبان، اسماعیلی: «ی خورد و شکل روشنک شدچرخ بادی ریواس در هاشاخهیکی از 

سیامک به پدرش در  یلتبد(.یا 228 سمتشدن  شدن هاق سخ  ی پایانی رمان. همچنین م

ـــکل گرگ: راننده كا طرف و كنار همان كامیونی كه چپ كرده بود به یک»...میون به ش

 خاكهاجور حیوان تیره پوست كه روی كه شکل گرگ بود. یک اشرانندهپوست چرم شده 

 (.50 همان:«) مرده بود

ـــیتی او یلتبد«بوف كور »در رمان  ـــخص ـــدن راوی به جغد یا تداخل ش پیرمرد  باش

تداخل شــخصــیتی مادر راوی و مادر « گوژ» ه، قصــاب و ...، در خنزرپنزری، عمو، پدر لکات

شوقش، در  سا « احتجاب شازده»مع صیتی فخری و فخرالن شخ ی بارز این هانمونهتداخل 

 یباشند.مویژگی 

صیتی وجود دارد كه  شخ ست؛یامپدر همه این آثار  ستی ا قوزی »آور و حامل مرگ و نی

«  پیرمرد خنزرپنزری»و «شازده احتجاب»در « دمرا»، «نگهبان»در « ادریس»، « گوژ »در «

ی اصــلی هم بیماری جســمی دارند و هم بیماری شــخصــیتهااز طرف دیگر «.بوف كور»در 

روحی. راوی بوف كور، شازده در شازده احتجاب و سیامک در نگهبان همگی عقیم هستند. 

ـــازده  ـــت دارتباز طرفی ش ـــلول نیز هس مانند ترس، های روحی یماریبهمه از  ؛ وو مس

 اضطراب، عقده ادیپ، سادیسم، مازوخیسم، كابوس و ... در رنج هستند.

 مکان -2-4
ی كه اگونهبهگوتیک عنصــر مکان از اهمیت بســزایی برخوردار اســت،  داســتانهایدر 

صیف مکان بر خواننده  سنده از طریق تو یرنگهای گوتیک پكانون عمده ».گذاردیمیر تأثنوی

ی هاخانهیج جای خود را به بتدردژ  آن از پس داســتانهایدژ بود. در آغازی  داســتانهایدر 

ــپرد ــیح باید گفت، مکان وقوع 13گوتیک،ص.)«قدیمی س ــتانهای( با این توض گوتیک  داس

ــ، هادخمهاروپایی اغلب  ــردابه های زیرزمینی، یاهس ــت اما داالنهاچالها، س ی مخفی و ... اس

به این موارد نیســـت و ممکن اســـت محل وقوع  مکان عمده در آثار گوتیک ایرانی محدود

شک و یا یک اتاق تاریک و نمور  ستان، مطب یک پز شهر، كوه ستان حتی یک  حوادث دا

ته در این  هام نهف ـــد. پیچیدگی و اب هاباش کان ـــرها و  م مارجایگزین قص های مخوف مع ی
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ی مخوف در قصرهاو  دژهایآفریند كه مو همان دلهره و ترسی را  میشودگوتیک  داستانهای

كه باشـــد  هركجامکان این حوادث  هرحالبهیکردند. مگوتیک اروپایی تداعی  داســـتانهای

یرطبیعی و غ كامالًاست و آوروحشتحال یندرعجایگاه فشارهای درونی و بیرونی، مرموز و 

 شوند.یمترسناک توصیف 

سپس به « گوژ»مکان در رمان  ست و  ست، ابتدا اتاق تاریک راوی ا سیع ا رزمین مرد یزو

ـــودقوزی منتقل  ـــته كه هاخونیرزمینی با ز. میش ـــای هاطاقچهی دلمه بس ی آن از اعض

را مثله كرده پر اسـت. دیگر مکان داسـتان شـهری اسـت  آنهایی كه قوزی هاآدم جداشـده

شتیرطبیعی كه مردمانش همه قوز بر غعجیب و  شبیه مرد  دارندپ شان  صیات صو و همه خ

 قوزی است.

سرد و یخ« نگهبان»رمان مکان عمده در  ستانی  سیمانی و كوه یی هاخانهزده و یک اتاق 

 متروک، پراكنده و مخروب است.

ضایی مشوش و اتاقی نمور، تاریک و « شازده احتجاب»مکان در  ست با ف شازده ا خانه 

ی دیگری هامکان. ستی موریانه خورده اجدادش اهاعکس. اتاقی كه دیوارش پر از آلودوهم

ستان در آن اتفاق  سناک هامکانافتد یمكه برخی حوادث فرعی دا ستند تاریک و تر یی ه

ی تاریک و مخوف اصندوقخانهی و درسه میشودمکانی كه منیره خاتون در آن زندانی  مثالً

 است.

خصوصیت  هامکانی است. سایر شهرر ظاهراً« بوف كور»مکان واقعی و عمومی داستان 

سمت بیابان و كیفیت مرم شهر و به  ست كه بیرون از  وزی دارند. اولین مکان، خانه راوی ا

شده یفتوصاز قبر  ترو تاریک تنگتربوده و دورش خرابه است. اتاق راوی در این خانه برای او 

وغریب یبعجی شکلهاهای كوتاه و تاریک با یچهدررنگ با یخاكسترنیز  هاخانهاست. سایر 

ستند سی و متروک ه ستان زمانی كه راوی برای دفن دختر اثیری به هند . در بخش اول دا

ستان  سناک و عجیبی روایت یمقبر ستان به طرز تر سیر قبر شودرود محیط و م . یکی می

یاهچال تاریکی است كه بوگام داسی پدر و عموی راوی سی ترسناک داستان هانمکادیگر از 

 یگذارد.مرا در آن در معرض آزمایش 

 زمان -3-4
تاریکی  معموالًگوتیک غربی  داســتانهاییز و ترســناک در انگوحشــتزمان وقوع حوادث 

افتد ولی یمینکه اغلب در شب اتفاق بااشب و نزدیک غروب است، ولی زمان در آثار مذكور 

 داستانهایپیوندد. در این مدر روز هم اتفاقات ترسناكی به وقوع  هااگمحدود به شب نبوده و 

یری است و نه مبتنی بر روابط علی. هیچ مرز روشن و خط دقیقی بین گاندازه قابلزمان نه 

شکل نمادین بر روی  ست به  شته و حال یا حال و آینده وجود ندارد. همچنین ممکن ا گذ
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هرچند برخی حوادث در تاریکی « گوژ»در رمان  مثالً شــودید تأكســاعت و زمانی خاص 

متفاوت با  كامالًیدهد و مفهومی مرا از دســت  دهند اما زمان مفهوم رایج خودیمشــب رخ 

زدنی به ده نســل جلوتر  بهمیم، دارد. راوی گاه در چشــم دار خودما از زمان در ذهن  آنچه

هشت »یرود و در آنجا شاهد وقایع ترسناک و مرموز است. در این رمان به شکل نمادینی م

 .میشودتکرار  كراتبه« ساعت و چهل دقیقه

یزی این داستان بسیار انگرعبتاریکی، سکوت و سرما در القای حس « نگهبان»در رمان 

 تأملدهد. یمیز در سیاهی رخ چهمهیز سیاه است و چهمهیرگذار هستند. برای سیامک تأث

یز در تاریکی و ســـکوت شـــب بیشـــتر اســـت و اكثر حوادث انگهراسی هالحظهبر روی 

شت ستان در این موقعیت زمانی  سازسرنو سایر مرخ دا ستانهاییدهند. همچون   مورد دا

 ی، در این اثر نیز شاهد تداعی گذشته در حال هستیم.بررس

. گذشــته، حال و آینده و دنمیشــوی متفاوت در هم ادغام زمانها«احتجابشــازده »در

ــی كه حوادث در آن اتفاق افتاده  ــاعات خاص ــتند و یرقابلغس زمان در  معموالًتفکیک هس

 ن اصلی داستان آخرین شب زندگی شازده است.نوسان است اما زما

ی متوازی نه آغازی دارد و نه هازمانبه دلیل تداخل و جاری بودن « بوف كور»زمان در 

دو »به طرز مرموزی بر روی « گوژ»یز درهم و مبهم است. راوی همانند راوی چهمهپایانی. 

ستان در تتأك« ماه و چهار روز سیار دارد. عمده حوادث دا شب اتفاق ید ب سکوت  اریکی و 

 افتد. یم

 حوادث عجیب و ترسناک -4-4

ی ادبیات گوتیک اســت كه در هاشــاخصــهبیان حوادث عجیب و ترســناک یکی دیگر از 

ـــکل ـــتان دهش ـــزایی دارد. در دنیای تأثی این نوع داس گوتیک  رمانهاییز انگوهمیر بس

ــناكیبترین و عج ــایی انمایند. یمین حوادث، عادی رتترس ینگونه حوادث اغلب در قالب فض

اند كه بتواند به پیشــبرد اهداف نویســنده  شــده ادغامطوری متناســب با هراس و وحشــت 

 .كمک كند

ـــتان  ـــناک داس  باورقابلكه با هیچ منطق و خردی « گوژ»تمام اتفاقات عجیب و ترس

چیز یچهه بیفته، تو دنیا هر اتفاقی ممکن» یشوند.مگونه توجیه ینانیستند، توسط نویسنده 

ـــت ـــناكتر(. 62گوژ، الربن :ص «)عجیب نیس  قطعهقطعهیبترین حادثه رمان عجین و ترس

سانهاشدن  ست  ازجملهو  ان سط قوزی ا شاهد این مثله كردن  آنهاكه یدرحالراوی تو خود 

ضای  ستند. اع شدهه شود. قوزی هركدام از  جدا راوی )طبق روایت خودش(روی میز ولو می

یکند كه مدهد. سپس سیگاری روشن یمیرزمین قرار زی مختلف درجاهااعضای بدن او را 

شدهدود بویناكش به دماغ ) ست كه او را به عطسه م( راوی جدا كه  داردوایخورد و نزدیک ا
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صحبت  باشعوریی آگاه و اهانسانچون  هجداشدیگیرد. مرد قوزی با اعضای مجلو خودش را 

مثله كردم تا با اكســیر نامیرایی جاودان كنم چون دم  را شــماعلت ین ا بهیگوید میکند و م

 چاقوی من آب حیات خورده.

ی است كه اافسانهاز دیگر حوادث عجیب و ترسناک این داستان حضور راوی در شهری 

 هازنده با هامردهیزند. در این شهر ما او حرف بیند و بمپدرش را كه بیست سال پیش مرده 

ـــودی به ماندن با پدر ندارد و از او جدا اعالقه، راوی ندكالمهم كجا »گویدیم. پدرش میش

یترسم كسی نباشه منو به خاک بسپاره، گفتم غصه نخور میروی دوباره باید مرا دفن كنی م

 (.23)همان: ص« گورت میکنهتوی شهر گوركن زیاده به هر كس بگی زنده زنده 

ـــگی كه چندی پیش درون قاب بوده و حاال از قاب درآمده و  درد دل كردن راوی با س

یدهد، جان گرفتن كلمات یک مراوی گوش  درد دلبه  باشعورجان گرفته و چون جانداری 

 یباشند.م، از دیگر حوادث عجیب و رعب آور این داستان آنهانامه و به پرواز درآمدن 

شود ورأممقوزی از طرف اداره پژوهش  شخیص  می شش انحرافی جامعه را ت تا بیماری ك

كند، پس از چندی گره كور روان جامعه یمیرورو زیرزمینش زی زیادی را در هاكتابدهد. 

ـــودیآید و وارد اجتماع میرزمینش بیرون زكند و از یمرا پیدا  ـــهر را در حالت  میش اما ش

ــی در آنمعجیبی  ــت هرچه  یبیند. كس ــتو  دندان یبیند پوزه، پنجه، دم،منیس ی هاپوس

كه ینهمقاپد یمگزارش را از زیر بغلش « بود كردهگمیش را لوطانتری كه »رنگارنگ است. 

 یگردد.بازمشهر نیز به حالت طبیعی خود  میشودگزارش ناپدید 

كه حتی خواننده اسمش را هم نشنیده  میشودنوعی مریضی مطرح « نگهبان»در رمان 

علم پزشکی صحت داشته باشد. بیماری عجیبی  ازنظریرسد كه ماست و حتی بعید به نظر 

مرض زیاد خلق »بازتاب باورها و خرافات بومی منطقه است.  ظاهراًكه  "سرد خواب"به نام 

یســـنده با نو (.33)نگهبان، ص «جور چیزها كار خدا نیســـت.ینایکی را نه. یناكرده خدا. 

ی دلهره آفرینی بر پایه اعراض از نوعبهیزی موفق رازآمبا  توأمی خرافه گرایی نوعبهگرایش 

را تحت تأثیر قرار  شخصیتهاعقل شده است. این مرض عجیب هم جسم و هم روان برخی 

ــی او را نیز  ازجملهدهد یم ــیت جنس ــخص ادریس،كه این مرض به جانش افتاده و حتی ش

وقتی از شــوهر و »یزند: محرف  اشبچهده اســت. او كه یک مرد اســت از شــوهر و تغییر دا

كه در این سرما وسط قندیل هنوز زنده مانده باشد ینایزند ترسناک است. محرف  اشبچه

خورده، یمنو دماغ  شدهقطعی هاانگشتهم ترسناک است. مردی با موهای بلند خاكستری، 

شویماز مرد دیگری حرف  شاید به همین زند كه  ست.  . آدمی سرد خواب یگویندمهرش ا

(. در بخش دیگری از رمان 45ص )همان:« ســـرماخوردهكه عقلش در برف رفته و تنش را 

صیتی ادریس  شخ سی  شاره ینانیز به این دگردی یزند، انگار زن محرف كه »یکند: مگونه ا

 (.44ص )همان:« رفته زنهایکند به ماست، لحنش مردانه است ولی التماسی كه 
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ی شدگمسخیشوند. این می داستان مسخ شخصیتهااین بیماری عجیب و ترسناک،  براثر

شدن به یک شخصیت دیگر یا مجموع این موارد است كه به یلتبدحیوان، درخت،  بصورت

یشوی پدرت. هر چیزی هست. مخواب پدرت را ببینی » افتد.یمدنبال خوابی عجیب اتفاق 

سی شوی خواب زن میداند آدم خواب چه مچه  هر چیزی.ك ست زن ب یبیند. حتی ممکن ا

بال خوی ماگر ببینی.  نهیفهمی؟ دن نا چه.یم اتز بال ب بال مرد. دن مان: ص  «افتی. دن )ه

 بهگرگ شــده و از طرف دیگر تبدیل  ســرد خوابادریس چون خواب گرگ دیده  مثالً(.57

شوی به آدم یموان بگیری وحشی سردخواب حی»یک شخصیت دیگر )زن( نیز شده است. 

)  «فهمی؟ حیوان باید شکار كند. ذاتش همین است.یمكنی دنبال غذا. منظورم را یمحمله 

پیوسته  هاگرگ(. در پایان داستان ادریس كه سرد خواب گرگ شده به جمع 57ص همان: 

ــت بدون اینکه  ــتاده اس ــیبی به او  هاگرگو در كنار خزوران )قدرتمندترین گرگ( ایس آس

 در پی دریدن او نیستند.  و یدانندمخود  همجنساو را  آنهابزنند. 

ــیء  همانطور ــان را تبدیل به درخت یا هر ش ــت انس ــد این مرض ممکن اس كه گفته ش

تمام »افتد. یمی فرعی داســتان این اتفاق شــخصــیتهادر مورد یکی از  چنانکهدیگری كند 

یش را هامچشتنش یخ بود به این ضخامت. آمدم یخها را از رو صورتش كنار بزنم كه دیدم 

یکند. چپ و راست. عین ساعت. ولی تنش چوب خشک بود. خودم دست مجوری باز ینهم

زیر دماغش گرفتم ببینم نفس دارد یا نه. هیچی نبود. سرمای خالی. جان داشتنش فقط به 

شم به پا شم بود. از چ شه كرده بود تو زمین. ادریس گفت خواب چ شده بود، ری یین چوب 

شده بود درخت. این پاهاش،  سرد خوابوقتی  حتماًدیده یمرا  بلوطهااین  ینجا ازاشده و 

صالًبه پایین،  ست كجا مچ پا یا كفش كه ؛ تو زمین بود ا صالًیعنی معلوم نبود كجا زمین ا  ا

یم از رو زمین بکنیمش كه نشد. ریشه كرده بود تو ی خواستنفرسهمعلوم نبود داشته باشد. 

ـــریخ.  نداختش. عین درخت قطعش كرد. بیچاره ولی  آخرس با تبر ا آزار بود. از یبادریس 

شان یبدرخت  ستند. خواب هر چیزی را یناآزارتر. خیلی ها شودجوری نی همان: ) «دید. می

 (.58ص 

ــنده در بخش دیگری از رمان از این بیماری برا ــتفاده نویس ــت اس ی ایجاد ترس و وحش

گوتیک، )« دارد.یبازمكند و تن را از حركت یمذهن را منفعل »كرده اســت. هراســی كه 

تکه چوب. فهمد چیست. مثل یکینمادریس چیزی دستش گرفته كه سیامک اول »(.7ص

یزند و میکند طرف ســیامک. بعد توی هوا چرخی مردش  هانردهســیاه و خشــکیده. از بین 

شاره را اول افیم شت ا شتر توی انگ ست به پنجه متد روی برف. انگ صل ا شت و یبیند. انگ

. ناخودآگاه اندشــده كندهدر میان  یک انگشــتهادســتی كه به دســت وصــل نیســت و باقی 

 (.46ص )نگهبان،« دستش را جلو دهنش میگیرد و عق میزند.

ــازده احتجاب»از حوادث عجیب و ترســـناک در  یتوان به موارد زیر اشـــاره كرد: م«ش
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ـــهاخاندان او در قاب  ـــان تکان عکس آیند و یمیگیرند، بیرون میکی جان یخورند یکیمیش

آید دســت دراز یمكه وقتی از عکس بیرون  پدربزرگ ازجملهیگیرند. ممقابل شــازده قرار 

وی یخواهد شــازده را تنبیه كند. خط شــکســته عکس هنوز رمیدارد و برمیکند، عصــایی م

یرسد كه دوباره م، مادر و فخرالنسا هاعمهشانه او پیداست. سپس نوبت به مادربزرگ، پدر، 

شان قابهابه  سگ در )دق گردند،یبازمی سر كودک «(. گوژ»یقا تداعی گر قاب عکس  جالد 

 شدگانكشتهبندد. پدر شازده صحنه یمبرد، پدربزرگ مردم را به رگبار یمدرس نخوان را 

پدر گفت: من كه به پشــت نگاه نکردم اما به گمانم پشــت »كند: یمتوصــیف گونه ینارا 

شان  جاماندهبهی بریده هادستسرمان فقط  شاید هم چوب و چماق هنوز توی دست شد  با

شازده احتجاب،« بود. صو (.23ص ) ست  آوررعبنیز  هاعمهیر مادر و ت س»ا یاه و تور چارقد 

یی را كه دو طرف و باالی سر مادر بودند زنهابود. موریانه چشم  خورده گرهمادر زیر گلویش 

ی موریانه چشـمهایراهنهای سـیاه و بلند و آن پبا آن  هاعمه»(. 26ص)همان: « خورده بود

ستاده بودند شازده بزرگ ای یدن و جان سربر(.توصیف چگونگی 25)همان:ص« خورده كنار 

نده  قا دادن محکومان نیز رعب و ترس را به خوان یگذارد روی مجالد خنجر را »كند یمال

سترن را به دندان مخون  فوارهگلوی محکوم و ما منتظر  شاخه ن شینیم و یک  یگیریم، مین

ست و من  آلودخونیزند... بعد كاكل مخون فواره  ست جالد ا شمهامحکوم توی د ی وق چ

ـــر و تن مالش برود باید خیره نگاه كنیم به خ دلمهمیبینم اگر مزده محکوم را  ون و به س

و به جالد كه سر را  هافراشیخورد و به م تکانبر زمین افتاده است و  بستهدستسر كه یب

ست و در تنور میان آتش  سیخ گرفته ا شرنگبا  سر را م خو ست  شود پو یگذارد تا بهتر ب

 (.82همان: ص«) كند

نعش او نیز  در مقابلرفتار هوســناک شــازده با فخری در زمان جان دادن فخرالنســا و 

جان فخرالنسا در زیر شمد هنگام معاشقه یبیزو رعب آور است. تکان خوردن جسم آمجنون

 ند.کیمشازده و فخری نیز ترس را به خواننده القا 

ست  «بوف كور» صحنه ای ا ست. یکی از آنها  شار از حوادث عجیب و رعب آور ا سر نیز 

ــ ــعی میکند ص ــی كند. اما چون كه دختر اثیری روی تخت مرده و راوی س ورت او را نقاش

حالت چشـمهای او را فراموش كرده نمیتواند چشـمهای او را نقاشـی كند در كمال ناباوری 

به او نگاه میکند )بوف كور، باز میکند و  ـــمانش را   دختری كه مرده بود چند لحظه چش

 (.20ص

ه روحی بطور خالصه حوادث عجیب و در عین حال ترسناک بوف كور عبارتند از: مشاهد

كه از جســم زن اثیری بیرون میآید، چشــم گشــودن جســد بی جان او، كرمهایی كه به تن 

سپاری  شوند، خاك سبند، لکه های خونی كه از روی لباس راوی پاک نمی دختر اثیری میچ

شدن بی دلیل  ضور ناگهانی پیرمرد خنزرپنزری و ناپدید  صیت او )زن اثیری، ح شخ مانند 
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بدن دختر اثیری را تکه تکه میکند و در چمدان میگذارد. گویی  قوزی در رمان گوژ(. راوی

ــرح میدهد  ــرد آن را برای مخاطب ش ــت كه كامالً خونس این امر كاری طبیعی و عادی اس

ـــد قطعه قطعه دختر اثیری را داخل چمدان 22)همان: ص (. زمانی كه راوی میخواهد جس

ــت ــیف او اینگونه اس ا از جیبم درآوردم و در چمدان را كلید ر» برای آخرین بار ببیند، توص

شده و كرمهایی  سیاه او را پس زدم در میان خون دلمه  شه لباس  باز كردم اما وقتی كه گو

 (.26همان: ص«)كه درهم میلولیدند...

جلو »ســـایه بی ســـر راوی كه بر روی دیوار افتاده نیز در القای حس ترس موثر اســـت 

تاد ولی بدون سر بود. سایه ام سر نداشت. شنیده مهتاب سایه ام بزرگ و غلیظ به دیوار اف

سال میمیرد سر  شد تا  شته با سر ندا سی  سایه ك (. زمانی كه 58)همان: ص« بودم كه اگر 

ـــناک خود را اینگونه بیان میکند:  راوی برای كشـــتن لکاته میخواهد نزد او برود افکار ترس

وشـــت تن او را تکه تکه اگر صـــبر نیامده بود همانطوری كه تصـــمیم گرفته بودم همه گ»

میکردم و می دادم به قصــاب جلو خانه مان تا به مردم بفروشــد، خودم یک تکه از گوشــت 

به او میگفتم: میدونی  قاری و فردایش میرفتم  به پیرمرد  به عنوان نذری میدادم  رانش را 

شتی كه دیروز خوردی مال كی بود؟ صحنه ورود راوی به اتاقش 87)همان: ص «اون گو  .)

من هراســان عبایم را روی »د از كشــتن لکاته ترســی دهشــتناک را در مخاطب میآفریندبع

ــم او  ــتم را باز كردم دیدم چش ــوز مش كولم انداختم و به اتاق خودم رفتم جلوی نور پیه س

 (.93)همان: ص« میان دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود

ستان كه راوی به دنبال خنزرپنزری میرو صحنه دا سایه نیز آخرین  شدن او در  د، محو 

من به خودم نگاه كردم »کند خالی از ترس نیســت. راوی حال خود را این گونه توصــیف می

دیدم لباسم پاره، سرتا پایم آلوده به خون دلمه شده بود. دو مگس زنبور طالیی دورم پرواز 

سفید كوچک روی تنم درهم میلولیدند و وزن مرده ای روی  سینه ام میکردند و كرم های 

 (.95همان: ص«) فشار میداد

 

 نتیجه گیری -5
رخدادهای غیر عادی و غیر منطقی در فضایی پر رمز و راز و وهم آلود با شخصیتهایی نا 

متعادل، این آثار را به آثاری پر از عناصر دلهره آور تبدیل كرده است. درون مایه این آثار به 

یل روانهای آشــفته و تحل مرگ اســت.شــکل تصــویری و توصــیفی بیانگر ترس، وحشــت و 

پریشان و غلبه ترس بر شخصیتها در آثار دیده میشود. خواننده را میترسانند و توهم را نیز 

به بهترین شکل میآفرینند. آثار مذكور روایتهایی هستند تیره و تار كه حضور مرگ در آنها 

های مخوف، مکان د:به خوبی مشــهود اســت. نویســندگان از عناصــر مختلف القای ترس مانن

ــناک، كابوس، شــخصــیتهای جنون زده و روان  ــرما، تاریکی، قتل، حوادث عجیب و ترس س
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 پریش و ... استفاده كرده اند.

حوادث داستانها در مکانهایی چون اتاق تاریک و نمور، خانه های عجیب و غریب و دور از 

درت در قصـــرهای شـــهر، شـــهرهایی با مردمان غیر عادی و عجیب، طبیعت یخزده و به ن

مخوف رخ میدهد كه این مکان ها جایگزین ســردابه ها، داالن های پیچ در پیچ، قصــرهای 

شده اند كه البته همان حس ترس و  ستانهای گوتیک اروپایی  مخوف و راز آمیز در اغلب دا

شترین  صر گوتیک ایرانی آنچه كه بی شت را در خواننده بر میانگیزانند. از میان همه عنا وح

ست و برخالف ترس  صیت پردازی ا شخ صر  ست، عن شت را در مخاطب ایجاد كرده ا و وح

گوتیک غربی كه فضا سازی از عناصر بسیار برجسته در القای ترس و وحشت به خوانندگان 

 رنگترین عنصر گوتیک ایرانی، عنصر فضا سازی است. كم است،
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