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 چکیده

پو نویسندگان خالق و توانایی هستند كه در خلق سنت ادبی مدرن ملی كشور خودشان نقشی هوشنگ گلشیري و ادگار آلن

در آثارشان خلق كنند كه  اند فضاهایی درخور مضمونعناصر گوتیک توانستهگیري از اند. هر دو نویسنده با بهرهبدیل داشتهبی

اند. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی هایی رنجور و در حال نزاع، نابودي و پایان را به انتظار نشستهها شخصیتدر بستر آن

بر وجوه اشتراک و پو پرداخته و با تکیهلندو داستان: »شازده احتجاب« اثر هوشنگ گلشیري و »زوال خاندان آشر« اثر ادگار آ

مین و ساختار این دو اثر بپردازیم. همچنین سعی بر آن بوده كه ارتباط این شود به تحلیل محتوا، مضاتراق آن دو، تالش میاف

وهش بررسی شود. اهمیت این پژوهش در این است كه تاكنون پژ گیري این سنت و نقش كلیدي آندو اثر در فرآیند شکل

زوال حال روزگار روبهرسد، هر دو اثر، شرحرفته است. چنین به نظر میها صورت نگي تطبیقی آني مقایسهتوجهی درزمینهقابل

ها به عقیم بودگی خویش واقف هستند، كه این شخصیتكنند؛ درحالیهاي قدرتمندي را ترسیم میآخرین بازماندگان خاندان

ی این دو شاهکار به سبب شباهت در مضامین اند و دنبال راه گریزي نیستند. خوانش تطبیقهبا اضمحالل خویش به صلح رسید

را روشن  _اندكه هر دو نویسنده در تکاپو براي خلق آن بوده _گیري سنت ادبی مستقل ملی محتوا و فضاسازي، فرآیند شکلو 

 كند.می
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 مه مقد .1

اي براي گسترش وسعت دید كه شیوه باهماي براي مقایسه آثار مختلف جهان تنها شیوه بررسی تطبیقی آثار ادبی نه

ها است. بررسی دو اثر تري از آنمنتقدین و كارشناسان حوزۀ ادبیات و همچنین عمق بخشیدن به درک آثار و ارائۀ تفاسیر ناب

ها اند، كمک شایانی به تفسیر داستانهایی كلیدي ایفا كردهر سنت ادبی كشورشان نقشداستانی كه مضامین مشابهی دارند و د

 «رانیا در یقیتطب اتیادب ضرورت» در یروانیانوش رضایعلكند. نویسی در آن كشورها میو همچنین بررسی سیر داستان

 مینخواه را خودمان هرگز ما» كه كندیم آغازبا این جمله  را سخن( 1849-1906) 1ریبرونت نانیفرد از نقل به( 1389)

 اتیادب يهاقرابت ییشناسا ثیح از تنهانه جهان اتیادب مختلف آثار یقیتطب یبررس «.میبشناس را خودمان فقط اگر شناخت

 ،یک منطقه یداستان اتیادب يهاتیمحدود و هاتیقابل شناختن لحاظبه  بلکه مناطق مختلف و ذهن نویسندگان هر منطقه،

 شناختِ قیطر از خود شناخت و یقیتطب اتیادب تیاهم در .باشد یادب منتقدان و حوزه نیا كارشناسان راهروشنگر  اندوتیم

با  (16 همان:.«)است يگرید زبان از خود بازشناخت یقیتطب اتیادب» كه سندینویم چنیناین یروانیانوش رضایعل «يگرید»

و مستندات یاد شده در این ( 1398) «ایران در یتطبیق ادبیات یناسامانگ» عنوان با یروانیانوش علیرضا جامع ۀمقال برتکیه

 شده ریگنیزم كه خورده ینیسهمگ ضربان چنانآن» نشستن بار به از شیپ رانیا در یقیتطب اتیادب كه گفت توانیمپژوهش، 

 قرار داد یقیتطب اتیادب آثار هزمر در توانینم را حوزه نیا درشده انجام يهاپژوهش از ياریبس و( 3:1398انوشیروانی،«؛ )است

 یبررس به» شتریب هانامهانیپا و مقاالت نیا( 13:همان)«.كشندیم دکی را یقیتطب اتیادب عنوان فقطاین جستارها »و 

باهم  یتیسنخ هیچ كه اندكرده سهیمقا را یسندگانینو يهاشهیاند موارد از ياریبس در و اندپرداخته( 5:همان)ی«سطح بهاتاتش

 .ندارند

نویسی اصیل و ملی كشورشان و همچنین قرابت این دو اثر پو در خلق سنت داستانشباهت نقش گلشیري و ادگار آلن

 از تا دارد یسع حاضر پژوهشداستانیِ از این دو نویسندۀ شاخص، زمینه را براي بررسی تطبیقی این دو اثر فراهم كرده است. 

 .دهد قرار خوانندگان يرو شیپ، شدهانتخاب اثر دو یبررس يبرا را یموجه لیدال و زدیبپره نهیزم نیا در يرو كج هرگونه

ها در سنت ادبی ملی جهت پرداختن به این موضوع الزم است كه در وهلۀ اول به قرابت این دو نویسنده و نقش مشابه آن

ها با برهۀ تاریخی مولدشان را شرح مون آنرفته و ارتباط مض كشورهایشان بپردازیم و در ادامه به سراغ بررسی دو اثر یاد شده

گیري هاي تاریخِ و شرایط اجتماعی دورۀ خودشان هستند و در شکلدهیم. بدون شک آثار ادبی در هر شکل و فُرمی آینه

 اند.افراد در مورد آن ادوار، نقش شگرفی را به دوش كشیده ذهنیت

 ادبی مدرن مستقل و سنت ي خلقبرا كه بودند یسندگانینو از دو هر( 3791-1316) يریگلش هوشنگ و 2پوآلن ادگار

نویسی مدرن در كشور ها در خلق جریان اصیل داستانكه در ادامۀ مقاله به نقش كلیدي آن كردند اریبس كوشش شیخو یمل

 بر اول ۀوهل در دیشا خودشان ۀانزم با (1348احتجاب )شازده و  (1839آشر )زوال خاندان  ارتباط .خودشان خواهیم پرداخت

ي، نقاط مشترک بسیاري پردازتیشخصهاي یاد شده، به جهت قرابت در مضامین و همچنین داستان امّا نباشد معلوم خواننده

 و جالل -به درست یا غلط  -گذشته در كهكنند یی را روایت میهاخاندان اضمحالل وحطاط انبا یکدیگر دارند. هر دو اثر، قصۀ 

 و رنجور يافرادي روزگار ازقضا كه شاننسل نیآخر دست در یراثیمازشان چیزي نمانده است جز  حاال و اندداشته یروتبج

فضاي  با مواجهه يابتدا در كه يادیبن پرسش. این دو اثر ارتباط تنگاتنگی با زمانۀ خود و جامعۀ مولدشان دارند. هستند میعق

 
1 Ferdinand Brunetière 
2 Edgar Allan Poe (1809-1849) 
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 شِیپ داستان ایآ كه است نیا ردیگیم شکل خواننده ذهن درزوال این آثار هاي روبهصیتشخ از هركدامویران هر دو داستان و 

 انحطاطشان؟ ایهاست آن گذار دوران از یتیروا رو

 . پیشینۀ پژوهش1-2

 ییکایآمر مدرن كوتاه داستان اسلوب گذاريپایهنقش وي در خلق و  و پوآلن ادگار مورد در يمتعدد مقاالتها و كتاب

 هرولد اثر (2007) پوآلن ادگار كتاب اند،شده منتشر كه يمتعدد منابع نیب از پو اثر نقد و مطالعه جهت. است ترسسد در

 انتخاب یاصل منابع عنوانبه ،5بلوم مدرن نقادانه يهادگاهید مجموعه از است یكتاب آخر فصل كه 4مرمنیت جان مقاله و 3بلوم

 بر ينقد را آن و است پرداخته آشر« خاندان زوال» یبررس به در همان كتاب، «6هانهیآ ۀنخا» عنوان با مرمنیت مقاله. اندشده

 قلم شاخص يهایژگیو به زین( 1927) 8پو«آلن ادگار بودن ییکایآمر» مقاله در 7دارنال .داندیم شیخو زمانه سمیسیرمانت

 اتیادب ۀدیپد خلق در يو نقش و - كندمی زیمتما یسیلانگ یادب سنت رویپ ییِکایآمر سندگانینو ریسا از را يو كه - پوآلن

تالش پو در این راستا و ( 1978) 10سنت« و پو» مقاله در 9باربور .پردازدیم یسیانگل اتیادب از مستقلییِ کایآمر داستانی

 رده است.»زوال خاندان آشر« را در خلق یک سنت آمریکایی را بررسی ك ازجملههمچنین نقش برخی از آثار كلیدي او 

 ،ی مستقل در ایرانمل یهنیم یداستان اتیادب سنت گیري یکشکل در يریگلشهوشنگ  يادیبن نقش رغمیعل

 يریگلش يریرپذیتأث یبررس بهدر این حوزه  مقاالت و هانامهانیپا شتریب و است گرفته صورت مورد نیا در اندک ییهاپژوهش

 اشاره یرانیا نویسیداستان نینو يهاوهیشتدوین  در يریگلش نقش به كه یمنابع شتریباند. پرداخته یادب مختلف يهاانیجر از

 نیسرزم در يریرپذیتأث»ۀ مقال پژوهشی،-مقاالت علمی انیم در. هستند یدانشگاه اعتبار فاقد و یشفاههاي مصاحبه كنند،یم

 و متفاوت كامالً یتیروا ارائه يبرا يریگلش تالش به يریش قهرمان از (1391)«يریگلش هوشنگ يهاداستان و ينشگریآفر

 و صابرپور نبیز قلم به( 1388)احتجاب« شازده رمان در قدرت روابط» عنوان با يگرید مقاله. است پرداخته داستان از مدرن

 در را قدرت روابط و كندیم لیتحل( 99:1388)اش«یخیتار بافت در یگفتمان یمحصول» عنوانبه را اثر نیا نژادیغالم محمد

 .كشدیم ریتصو به آن

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

كه حتی  –ي از منابع یاد شده و اطالعات مستند، به بررسی قرابت نقش این دو نویسنده ریگبهرهاین پژوهش ابتدا با 

شده،  در خلق سنت ادبی مستقل در كشورشان پرداخته و سپس براي ارائه خوانشی تطبیقی از دو اثر یاد -نیستند  عصرهم

ها، بر اشتراک محتوایی آنانی این آثار با تکیهبازخو رود.سراغ عناصر داستانی مشترک و بررسی تطبیقی محتواي هر دو اثر می

یی كه مولّد آثاري با مضمون انحطاط یک دوران هستند، از این هازمانهاي رویکرد نویسندگانشان و بررسی با شناخت قرابت

ان و منتقدان تواند كارشناسراه بسیاري از منتقدین این حوزه خواهد بود. چنین پژوهشی می شنگرورنظر حائز اهمیت است كه 

 این حوزه را در یافتن الگوي خلق سنت ادبیات داستانی مستقل، یاري كند.

 
3 Harold Bloom 
4 John Timmerman 
5 Bloom's Modern Critical Views 
6 »House of Mirrors« 
7 Darnall 
8 »The Americanism of Edgar Allan Poe« 
9 Barbour 
10 »Poe and Tradition« 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

 . خلق جریانی اصیل و مستقل1-4

 سال در كه يامقدمه در يو. دوشیم یتلق مدرن كوتاه داستان پدر كه ستا ینوزدهم قرن ییکایآمر ۀسندینو پو

 فیتعربه شیوۀ خودش  را كوتاه داستان نوشت، 12هاثورن لیناتانائ اثر 11«گفته بار دو يهاقصه» كتاب دوم شیرایو بر 1842

 مستقل یاتیادب عنوانبه را کایآمر اتیادب ،نوزدهم قرن یسیانگل و ییاروپا منتقدان. داد شنهادیپ آن نگارش يبرا یاسلوب و كرد

 (Gross :315.)دانستندیمو وابسته به ادبیات انگلستان  يدیتقل یاتیادب را ملت نیا اتیادب و شناختندبه رسمیت نمی

 متفاوت کایآمر و رانیا در یادب سنت تیموقع اند،كرده یط را یمتفاوت كامالً ریس یخیتار لحاظ به رانیا و کایآمر كهییازآنجا

 ینوزدهم قرن ییکایآمر سندگانینو و بود یسیانگل اتیادب ریتأث تحت كماكان نوزدهم قرن يکایآمر در یداستان اتیادب. بود

هاي این و ارزش کایآمر يصدا تا بودند یمستقل یادب سنت خلق ازمندین ،انگلستان از استقاللشان بر دییتأ مهر زدن جهت

 ستیب دهه اواخر در خالق ياسندهینو عنوانبه پوآلن رادگا كه یزمان. »یسیانگل یادب سنت دهندهادامه نه و باشندكشور جوان 

 ادامه و برده ارث به را آن بتواند يو كه نداشت وجود ییکایآمر یادب سنت عنوانبه يزیچ كرد، نوشتن به شروع نوزدهم قرن

 از را آنان كه بودندت در ادبیا یهنیم یمل یسنتیابی به دست ازمندین او عصرهم سندگانینو و پوآلن( Barbour :49.« )دهد

 نیا در یشگرف امر. »عنوان »ادبیات داستانی آمریکا« به رسمیت شناخته شوداي بهتا پدیده كند جدا ییاروپا و یسیانگل يقدما

 14اسکاتِ را 13كوپر. شدندیم هیتشب یسیانگل سندگانینو به ،يو رازیغبه همه پوآلن عصرانهم كه است نهفته تیواقع

 شاخصاي( نویسندهپو )آلن حال،نی. باادندینامیم ییکایآمر 17وُردزورثِ را 16نتیبرا و ییکایآمر سونِیاد را 15نگیرویا ،ییکایآمر

 (Darnall :190.« )گنجیدنمی ساتیمقا نیا در و بود عیبد و

ادبیاتی غنی بود  ایران كشوري با تاریخ دیرینه و چراكهدر ایران ادبیات داستانی در موقعیت بسیار متفاوتی قرار داشت 

هاي مختلف تاریخی، ادبیات رایج در ایران لزوماً اكمل بر دوره قبل خود نبود و ادبیاتی كه در برههآمد كه می ازآنجاامّا مشکل 

ي هافنیات كهن فارسی و چنان از ادب مرورزمانبهشود عنوان ادبیات داستانی مدرن ایران شناخته میاز دوران مشروطه به

هاي روایی اصیل ادبیات فارسی را در آن شد رد پاي ادب كهن و شیوهی میسختبهنت، تهی شد كه دیگر صیل این سروایی ا

پیدا كرد. آمریکا فاقد یک سنت ادبی مستقل بود و در ایران هرچند كه سنتی غنی وجود داشت، ادب كهن نتوانسته بود به 

ۀ جریانی نوظهور كه حاصل زایشی دیالکتیکی نسبت به دوران قبل خود نبود و مثاببه رونیازارن راه یابد و ادبیات داستانی مد

نویسی اروپایی بود. عابدینی اولین اثر گیري از صناعت داستاندر جایگاهی مشابه ادبیات داستانی مدرن آمریکایی، مستلزم بهره

كه البتّه به زبان تركی  داندزاده میزافتحلی آخوند( اثر میر1253خورده )بیفررگان ستادر ادبیات داستانی مدرن ایران را رمان 

 صناعت آگاهانه تین و قصد با ی،رانیا ۀسندینو نینخست» عنوانبهزاده ( سپس جمال20:1380عابدینی، .)نوشته شده بود

 ،دق چوبکاص ت،یهدا صادق چون یسندگانینو آثارو بعدها این سنت در  (83 همان،.«)گرفت كار به را ییاروپا نویسیداستان

صناعت  از ییروا يهاوهیش درادامه یافت. ادبیات داستانی این دوره  عصرشانهم روشنفکران از يگرید عده و احمد آل جالل

 
11 Twice-Told Tales 
12 Nathaniel Hawthorne (1804-1864) 
13 James Fenimore Cooper (1789-1851) 
14 Walter Scott (1771-1832) 
15 Washington Irving (1783-1859) 
16 William Cullen Bryant (1794-1878) 
17 William Wordsworth (1770-1850) 
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 ریتأث تحت را یداستان اتیادب ،موارد از ياریبس دربسیاري از نویسندگان،  نیهمچن و كردیم استفاده یغرب نویسیداستان

 .دادندتقلیل می یاجتماع مبارزه يبرا یاتیدفاع و هاخطابه به گرا،چپ اناتیجر

 مدرن كوتاه داستان ازو تقلیدي  افتهی لیتقل يانمونه به شدنلیتبددر حال  رانیا در یداستان اتیادب كه يازمانه در

هاي گام-ی باشدفارس زبان به مدرن نویسیداستان به متعلق كه-مستقل و نو یادب انیجر کی خلق راه در يریگلش بود، یغرب

 متون و یرانیامعاصر  سانینو داستانآثار  ،یغرب ۀبرجست آثار از هدف نیا تحقق راستان در يریگلش كه هرچند. برداشتمهمی 

 (131:1391 ،يریش)«.است دور هافرسنگ ريیگلش يهاداستان ساحت از ي،دگریتقل» جست، بهره اریبس یفارس كهن

هاي روایی اصیل برآمد و براي صیانت از داستان و یافتن شیوه درصددن فارسی گلشیري با كندوكاو در ادبیات كه

نویسی، محیطی را براي گردهمایی روشنفکران معاصر خود فراهم كرد كه آشیانه بسیاري از نویسندگان امروز ایران شد. داستان

 زه مسلط بود.ادبیات فارسی بود و به ادب كهن، اشعار فارسی و دانش این حو آموختهشدانوي 

و معتقد بود كه »ما را از درون به دیگر مکاتب متصل  دانستیمهوشنگ گلشیري »دانش ادباي كهن« را »غنیمت« 

نسل خود در ادب كهن دستی داشت و تالش كرده بود تا ( او مانند عده دیگري از نویسندگان هم11:1380كند.«)گلشیري،

 راه از غلبا صیلی باشند براي صناعاتی كهكهن فارسی استخراج كند تا جایگزین انویسی مدرن را از دل متون ي داستانهافن

. البته خود او هم با بود شده یرانیا نینو اتیادب وارد یخارج يهادانشگاه آموختگاندانش منظر از ای غرب اتیادب آثار ۀترجم

هاي غربی و و سایر افراد اهل تفکري كه به زبان خواندۀ ادبیات انگلیسی بودسوغات ادبیات غرب ناآشنا نبود. برادرش درس

نویسد كه »حادثه مهم براي ما كشاندن ها حضور داشتند. گلشیري میترسی داشتند نیز در جمع آندس اولدستمنابع 

بود  شناسی خوانده بود و ذهنی منسجم داشت...آنچه جالب بود نظام داشتن ذهن اوبود...زبان جُنگی به جلسۀ ( نجف)ابولحسن

یز و چبه قدرت خلق متکی بودیم و او متکی بود به تحلیل هر بلکه توجه به خود اثر... ما  قلماهلو عدم اتکایش به احوال 

كند ( و سپس ابولحسن نجفی را عامل آشنایی اهالی این جلسات با رمان نو فرانسه معرفی می18تعیین جاي هر چیز«)همان: 

ه از همین آشنایی گلشیري با این جریان ادبی و تالشی براي پیوند زدن دستاوردهاي رفتبرگكریستین و كید شک رمان و بی

 پاسخدر  1369مرداد  27اي به تاریخ مصاحبه در يریگلش هوشنگ»رمان نو ایرانی« است.  و خلقنویسی مدرن جهانی داستان

 :دیگویم چنیناین كرد؟« چه دیبا یرانیا ای یفارس رمان خلق و دیتقل از ییرها يبرا» كه یسركوه فرج پرسش به

 روالن رومن یسیبازنو و یستیالیسوس سمیرئال و ییجادو سمیرئال از دیتقل يجابه است بهتر ما سندگانینو من نظر به

 یجهان يدستاوردها با را هاآن و برگردند خودمان ادب يهاسرچشمه به ذهن، الیس يوهیش از يبردارگرته و

 فرهنگ جزو و است نشده كشف هم هنوز كه نویسیداستان در هست یمختلف يهاراه. بزنند وندیپ نویسیداستان

 اشاره... امنبوده هم من دیشا. نبود موفق اما بود كار نیا دنبال به هم احمد آل. امكرده ییهاكارک من خوب. ماست

 به تنها هیآ هر در جهیدرنت دانند،یم را اشقصه كه شودیم فیتعر یكسان يبرا تیروا فوسی ۀسور در كه كنمیم

 كه است دهیقص قالب بر نقل يوهیش گر،ید يسو از. هست هاآدم ذهن در ماجرا يهیبق. شودیم اشاره قصه از یبخش

 نقل تداوم تیرعا با و یقطع چیهیب تورات تیروا كهدرحالی برسد هیقاف آخر دور به و باشد كامل دیبا تشیب هر

 18.شودیم

 
 ژهیو در مجدد چاپ. 51 و 50 يها شماره. نهیآد. 1369 مرداد 27 خیتار به يریگلش هوشنگ با یسركوه فرج يمصاحبه 18

 .لوفرین نشر(. 1388) يریگلش مقاالت هعمجمو: باغ در باغ كتاب ازشده  نقل. 1372 وریشهر .گفتگو ۀنام
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 دانشگاه« و رستانیدب سطح در كهن متون مداوم سیتدر» از حاصل خود نیتمر نیاول را احتجاب هزدشا يریگلش

درخور  يفضا تا جسته است بهره( 33:همان») رهیغ و هاروزنامه و هاسفرنامه به کینزد ينثر» از آن در كه داندیم( 33 :همان)

ي هافننی گوناگون در آثار گلشیري، شاهد ین متنوع و ساختارهاي زبااگر بپذیریم كه سواي مضام. كند القابه خواننده  را رمان

شود كه »جستجوي ساختار متناسب با هر داستان تر میقول از او آسانهاي او هستیم، پذیرفتن این نقلمتفاوتی هم در داستان

روتنی ه ادعاها كه دارد باید همان فنویس با همكه »داستانو این (34)همان:ده است.«مشغله من بو نیترمهمها در این سال

 (34گویان را در خود زنده نگاه دارد.«)همان:قصه

 

  گیریبحث و نتیجه .2

 زوال خاندان آشرو  شازده احتجاببررسی تطبیقی  .1-2

 تنهانه امر نیا و كنندیم انیعص خودشان ۀزمان منسوخ یسنت يباورها هیعل دو هر آشر خاندان زوال و احتجاب شازده

 تا ندیجویم بهره كهن يعناصر از اثر دو هر. گذاردیم شینما به را خود زین هاآن فُرم در کهبل ،آثار يمحتو و نمضمو در

 خالق جریانات اصیل مستقل و ملی باشند. جهیدرنتلی و م نویسیداستان صناعاتگذار بدعت

 نوشتن از اضمحالل  .1-1-2

 ۀزمان با يادیز اریبس ارتباط هستند،زواردررفته  ییهاتسن و هاخاندان اضمحالل تیروا دو هر كه داستان دو نیا

 از . این اثرنانینشكاخی و نینشكاخی منسوخ، میراث اجداد اروپایی این سرزمین و سنت بر است ينقد پو، اثر. دارند مولدشان

 و يریپذنظم تیاهم و ییکایآمر تفکر يهاتیمحدود به پو( Barbour :50.)زندیم حرف مخاطب با «ییکایآمر ۀتجرب» قلب

 يادهیچیپ و بیغر يهادهیپد از مملو پو نظر در جهان. بود واقف - زدیم پس را هاآن ییکایآمر تفکر كه يعناصر - تجربه

 و ییکایآمر عوام از یک، یداستان يراو. ندارد امکان باشد، روزمره مسائل درک ۀآماد تنها كه یذهن با هاآن درک كه است

 چه دانمینم» كه كندیم اعتراف اول ۀوهل در او. افتند نیستک رویدادهایی كه در كاخ آشر اتفاق می، قادر به درآشر دوست

 دنبال به سپس يو.« شد یمستول روحم بر یتحملرقابلیغ يِریدلگ حس ساختمان، از منظر نیاولپس از مواجهه با  امّا بود

 19یسودازدگ احساس قیتعم به زین یحوال آن مخوف و مردهدل عتیطب و ددگریم كاخ اطراف در گزنده و تلخ حس نیا لیدل

 و كندینم رد را 20يروشنگر دوران تفکرات» منتقدان، از ياریبس تصور برخالف پو .زندیم دامن ط،یمح نیا در حضور از یناش

رود و می زین پو آثار گرید سراغ به ادعا نیا اثبات يبرا مرمنیت( Timmerman170:.«)است مشکوک 21سمیسیرمانت به اتفاقاً

 (171: همان. )دارد انیجر نظم« ۀشیاند» ز،ین پو يهاداستان نیزتریاسرارآم و نیزتریآمجنون در كه است معتقد

اند با زمانه گویند كه نتوانستههایی میها و سنتهر دو از اضمحالل خاندان و شازده احتجاب زوال خاندان آشر 

هرچند كه در وهلۀ اول اثر نقدي است بر نظام  شازده احتجابد و محکوم به فنا هستند. در مورد خودشان را تطبیق دهن

رسد كه یک الیۀ امّا به نظر می -ی كردتوان از این نظر پشتیبانكه با خاطرات وحشتناک شازده از اجدادش می -رعیتی -ارباب

تر گفته شد، گلشیري دانش ادباي پیش آنچهعاصر باشد. بر اساس معناییِ دیگر نیز، ارتباط سنت ادب كهن و ادبیات داستانی م

اما این جریان نو را  دانست و در تالش براي خلق جریانی نو از دل ادبیات غنی و كهن فارسی بودكهن را غنیمت می

 یزمان تنها ص،خا یادب سنت کی در مختلف ادوار اتیادب درست ارتباط. ردیبگ نظر در نسل کۀ امتداد یمثاببه خواستیم

 
19 Melancholy 
20 Enlightenment 
21 Romanticism 
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 و گذاردیم جا به ندگانیآ يبرا را یراثیمكهن  نسل. كند حفظ را و گفتمانی دیالکتیک خود ییایپو كه باشد ندهیزا تواندیم

 بهباید  شود، ندگانیآ يبرا نو یراثیم مولدبتواند  خود ۀزمان در كه ياوهیش به تر،جوان نسل دست در راثیم نیا حالنیدرع

نویسی مدرن فارسی و سنت ادبی كهن ما، نه با تقلید از سنت و پافشاري بر حفظ آن به فاصلۀ بین داستان .دشو گرفته كار

 رسد.اي مدرن است كه به حداقل میهمان شکل قدیم، بلکه با استفاده و پرورش آن و استفاده از عناصر آن به شیوه

 اطالقاي از ادبیات انگلیسی ن، ادبیات آمریکا به شاخهماتا آن ز چراكهپو از این حیث متفاوت بود شرایط ادگار آلن

نویسی مدرن شد كه حاصل كار نویسندگان آمریکایی بود و سنتی آمریکایی وجود نداشت كه پو بتواند آن را به داستانمی

به سمت تفکر  22جیكولرزیست، ادبیات ملی آمریکا تحت تأثیر نویسندگانی چون ساموئل اي كه پو میپیوند بزند. در زمانه

 از شیپ یلیخ بود، كشمکش در کیرمانت تفکر به يروشنگر از یمل اتیادب چرخش با پو نکهیا»رفت و رمانتیک پیش می

 و داشت جنگ سرِ یسیانگل يقدما از سیدهر ارث به سنت نیا با پو( Timmerman :176.« )بود داده نشان را خودش 1839

وي در مقالۀ مشهور خودش با عنوان  (همان.)دیكشیم ریتصو به خود مقاالت و هاامهن در بزرگان با را مخالفتش جسورانه

 يراو .بود كرده ابراز یسیانگل يهاکیرمانت ی و فنون خلق اثرِنگارش يهاوهیش با را خود مخالفت 23(1846»فلسفۀ نوشتن«)

از او ساخته  یخاص كار ماجرا، تیروا و عاوضا مشاهده جز كه هرچند است یمنطق نظم ۀندینما ،زوال خاندان آشر داستان

 یقطع يامر هاآن دو هر ينابود شوند،یم جدا هم از يروشنگر نظم و کیرمانت احساسات كه یزمان. »نیست

 زنند.نویسی مدرن زمانۀ خود رقم میهر دو اثر، انقالبی را در عرصۀ داستان رونیازا (178:همان.«)است

 در این آثار شدهخلقاهای های اصلی با فضارتباط شخصیت .2-1-2

 کی خلق. دارند آثار نیا در نهفته میمفاه انتقال در ییبسزا ریتأث شده ادی اثر دو هر يپردازتیشخص و يفضاساز

 ۀاستفاد و د«» صامت ییآراواج با داستان اول ۀجمل و افتدیم اتّفاق زودتر آشر خاندان زوال در متألم یتیشخص و ریدلگ يفضا

 يفضا مقهور را خواننده -اندداده دست از يادیز حد تا را خود اثر داستان یفارس ۀترجم در متأسفانه كه -ها هواژ از یقیدق

 محزون، روز کی در: »شودیم شروع طورنیا 24پیِر ژان دُبِغانژه شعر از یتیب از پس داستان. كندیم آشر كاخ به یمنته مخوف

 ياجاده از شیخو مركب بر سوار ،تنها ،بودند انداخته هیسا بهشت بر قاهرانه ابرها كه زمان همان ،يزییپا خموش و کیتار

ي راو 25.«افتمی آشر ۀسودازد عمارت مقابل در را خود مریمس امتداد در شد، داریپد غروب هیسا كه زمان آن. گذشتمیم ریدلگ

شود. به همین شیوه ادگار مستولی می « حرف میزند كه با دیدن كاخ آشر بر او26یتحملرقابلیغی تنگدلسپس از احساس »

اي بر-كه چیزي نیست جز نمایی بیرونی از احواالت آخرین بازماندگان خاندان آشر-پو فضاي مملو از رخوت این كاخ راآلن

شود امّا همان حس و حال را به خواننده القا تر خلق میكمی آهسته شازده احتجابكند. این فضا در خواننده ترسیم می

 ند.كمی

 
22 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 
23»Philosophy of Composition« 
24 Pierre-Jean de Béranger 
25 »During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when the clouds 

hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on horseback, through a singularly 

dreary tract of country, and at length found myself, as the shades of the evening drew on, within view 

of the melancholy House of Usher.« 
26 Insufferable gloom 
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 از پر وارشید كه یاتاق. آلودوهم و کیتار نمور، یاتاق و مشوش ییفضا با است شازده ۀخان احتجاب شازده در مکان

 افتدیم اتفاق آن در داستان یفرع حوادث یبرخ كه يگرید يهامکان. است اجدادش خورده انهیمور يهاعکس

 ياصندوقخانه و يدر سه شودیم یزندان آن در اتونخ رهیمن كه یمکان مثالً ترسناک و کیتار هستند ییهامکان

 27(1398:128ی، ملک و گراوند و یشوهان. )است مخوف و کیتار

و توصیف اشیا درون خانۀ شازده، فضاي داستان ( 7:1368ي، ریگلش.« )بود كرده پر را اتاق نا يبو» چون یعبارات

این دو داستان متفاوت است، فضاسازي هم به همان نسبت با روایی در  فنطور كه دهد. هماناز درون شکل می راگلشیري 

براي مخاطب روایت  –اخوانده شده است كه فر -28را دوست و مهمان رودریک آشرزوال خاندان آشر هایی روبرو است. تفاوت

سازد. خود همراه میاي منتهی به داخل این عمارت و از نماي بیرونیِ آن، به درون این كاخ با كند و خواننده را از جادهمی

 یروای يهافن یبررس» مقاله در يقالوند بایز و یلحسنكاووس  كه است برده بهره یمختلف ییروا يهافن از احتجاب شازده

 دیباآنچه  هر است شده گرفته كار به ذهن الیس ۀویش كه اثر نیا در. اندپرداخته هاآن به( 1388) احتجاب« شازده رمان در

 داخل در داستان. هاهاي داستان و یا درونِ عمارت شازده و اتاق عتیقه؛ از درون اذهان شخصیتدیآیبرم روند از گفته شود،

 آن یداخل يفضا بودن ریدلگ متوجه كه است خانه نیا ۀپنجر قاب از رونیب جهان كردن ریتصو با و شودیم شروع عمارت

 در و ندینب(. را 7:1368 ،يریگلش)ابان«یخ یلعنت يهاچراغ» تا کشدب پیك را هاپرده كه خواهدیم يفخر از شازده. میشویم

هاي شمع و ستین یچراغ هنوز - است شازده ۀشدنینفر راثیم ۀمثاببه كه - قهیعت از پر اتاق آن در كه میخوانیم بعد ۀصفح

 كه خواهدیم يفخر از النساء رفخ و هست هم برق دیكل خانه درآنکه حالپاشند كه به فضا نور می هستند هادانشمعدرون 

 نیا كه است ذكر به الزم .شودیم میترس رونیب از شازده عمارتبرخالف  آشر عمارت ریتصو. بزند را( 11همان،)برق« دیكل»

طور به و استشخص اول تیروا دید هیزاو پو، کِیگوت يهاقصه اكثر در» و است جیرا زین پو آثار از ياریبس در تیروا ۀویش

.« دارد فاصله یوانگید با گام کی تنها كه كندیم دایپ راه يراو- یاصل تیشخص ذهن درون به خواننده ،یشاخص

(Timmerman :169 )هستند هم از جدا فرد دو ي،راو و سودازده یِاصل تیشخص استثنائاً زوال خاندان آشر در. 

قات داخلی و نمادي از خود این فضاي عمارت محل سکونت هر دو شخصیت اصلی در حقیقت تظاهر بیرونی اتفا

شود؛ هوشنگ گلشیري در كنار استفاده از داناي كلی كه دارد، هر بار با از درون روایت میشازده احتجاب هاست. قصۀ شخصیت

ۀ شازده هم درست به خودِ او رفتازدست. عمارت پوسیده و عقیم و برددخول به ذهن یکی از ساكنین خانه، روایت را پیش می

اند و در شرف ویرانی هستند. عمارتِ رودریک آشر هم درست به ها با زمانۀ خود پیش نرفتهاند. این ساختمان و اتاقِ عتیقهممی

كند. آن را روایت می شخصاولراوي  ست كه دوست آشر، یکهمین شیوه، تظاهر بیرونیِ امورات داخلیِ این خانۀ آبا و اجدادي

.« هستند یکی كه اندخورده وندیپ هم به چنان خاندان و كاخ ،يمتماد قرون یط هك دیگویم يراو به خودش کیرودر»

(Timmerman:173) پذیرد و در القا كردن مضمون داستان نوع روایت، نگاه راوي و فضاسازي همه در امتداد هم صورت می

اند و هر دو، تحت تأثیر احواالت مردهدل رنجور و آشفته واندازه صاحبانشان روانبه خواننده نقش مهمی دارد. هر دو خانه به

 از یکی»كند. ایان داستان، فروپاشیدن عمارت را نیز تصویر میگذارد و در پها هستند هرچند كه پو، پا فراتر میآن

 
 اثر چهار بر هیتک با یرانیا کیگوت يهارمان شناسانه سبک یبررس»( 1398. )فرشته ،یملک و یعل گرواند، و رضایعل ،یشوهان 27

 شماره - دوازدهم سال(. ادب هارب)یفارس نثر و نظم یشناس سبک یتخصص فصلنامه. «نگهبان و گوژ احتجاب، شازده كور، بوف

 .134-117 صفات. 46 یاپیپ شماره - 1398 زمستان - چهارم
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 رههموا آشر د،یگویم يراو كه طورآن. اوست ياجداد كاخ طیشرا و آشر یجسم طیشرا تشابه داستان،( عناصر) نیترتوجهقابل

: Robinson.«)كندیم يرویپ ياجداد ملک شدهنییتع يالگو از آشر کیرودر یجسم طیشرا وخامت...است داشته یخوب ظاهر

 و و خانه فرسوده شده است فروخته هاقهیعتمرورزمان به و است رفته شیپ شکل نیهم به هم احتجاب شازده در الگو نیا( 72

 قاًیدقكند. یدن خبر مرگ خود از زبان مراد، آخرین لحظات عمرش را سپري میدر انتظار شن كه مسلول ۀشازد نیا مانده

 خلق شعر و ترانه و ینقاشو  شودیم خالق جنون کی وارد راه، در یِکیتار با تقابل در آشر» كه طورهمان

 اشدگرآزارانه ابطهر در را خود كه آوردیم يرو یجنون به مرگ به شدن کینزد با زین شازده( Timmerman :179.«)كندیم

 .دهدیم نشان ییگوانیهذ و یذهن يهاپرش و يفخر با

 یریگجهینت .3

 توانیم خودشان، كشور نویسیداستان سنت در سندهینو دو نیا گاهیجا و شده ادی اثر دو یقیتطب یبررس دگاهید از

 رانیا در پو مشخص حضور نیاوّل» كهیینجا. ازآاندنوشته سنت کی و دوره کی اضمحالل از خود يدیكل آثار در چرا كه افتیدر

 ترجمه فرانسه از زین الیخ و راز يهاافسانه عنوان تحت 1334 سال در پو، از داستان مجموعه نیاوّل و...گرددیبرم 1310 به

 زا استفاده و احتجاب شازده نگارش در زین يریگلش كه ستین ذهن از دور ،(50: 1398 ،يجعفر و یزارع) 29«.بودند شده

 ییِنوزا آغازگر عنوانبه و یمل سنت کی خلق ۀآستان در سندهینو دو هر كه امر نیا. باشد رفتهیپذ ریتأث پو از ک،یگوت عناصر

 داستان دو نیا شباهت خطوط. است یفراوان تیاهم حائز برند،یم داستان دو نیا نوشتن به دست شیخو وطن یداستان اتیادب

 گرید كه دارد اشاره یسنت افتنی انیپا به زوالشان،روبه یاصل يهاتیشخص طورنیهم و مشترک يمحتوا و مضمون ساحت در

 محکوم نیبنابرا ؛تا زایایی خود را حفظ كند ابدییِنم خود در زین را شکل رییتغ قدرت و كندینم برقرار امروز جهان با یارتباط

 .فناست به

 طورهماننویسی، پایبند هستند. فاده از فنون مدرن داستاناین دو نویسنده هر دو به نظم منطقی حین نگارش و است

پردازد و آشرِ سودازده را محکوم به رمانتیسیسمِ انگلیسی می نقد به –چه در مقاالت و چه در اثر یاد شده  –ی روشنبهكه پو 

از دل جریان اصیل ادب فارسی و استخراج فنون مدرن و منطبق با زمانۀ خویش  جلوبهروداند، گلشیري نیز به حركتِ فنا می

دهد، درست اعتقاد دارد. عقیم بودن آشر و نابودي او حاصل گره خوردن با میراثی است كه اجازه پیشروي را به وارثش نمی

رعیتی و -به نقد سنت ارباب فقطنهیري هاست. هوشنگ گلشمثل شازده كه گرفتار اشباح و ارواح گذشتگان و اتاق عتیقه

شازده  نویسی آن دورۀ ایران را در دلپرداخته است كه درست مانند پو، اعتراضی نسبت به جریان داستانمسائل فرهنگی 
ي از ریگبهرهشود كه با پویا بدل می حالنیدرعگنجانَد: ادبیات داستانی مدرن ایران تنها زمانی به جریانی اصیل و میاحتجاب 

در هر شکلی  –صر مدرنی كه مولد آن است، آثاري خلق كنیم كه تقلیدگري ها با عآثار كهن فارسی و تطبیق فنون روایی آن

 از ساحتشان دور باشد. -چه از ادبیات كهن فارسی و چه ادبیات مدرن غربی

 

 
 اثر قفس« در يمرد» و پو آلن ادگار اثر آونگ« و چاه» داستان یقیتطب یبررس( 1398. )اله روح ،یزارع و یمرتض ،يجعفر 29

. كرمان باهنر دیشه دانشگاه یانسان علوم و اتیّادب ۀدانشکد. یقیتطب اتیّباد یّۀنشر. ونگی ییالگو-كهن دگاهید از چوبک صادق

 .68-49 صفحات. 1398 زمستان و زییپا. 21 شماره ،11 سال
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