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Abstract 
Gothic fiction literature is a kind of story writing based on the art of Gothic architecture sculpture 

created before Romanticism in the late of 18th and at the beginning of 19th century A.D. This literary 

genre is based on human’s mental and emotional problems, religious ceremonies, legendary animals, 

quite horrific atmosphere, and the aspects of phobia and anxiety of the human mind. This Persian 

method of writing has been used by some writers like ‘Gholam Hosein Saedi’. He has emphasized 

on the mental aspects of human and his depth of emotions. Accordingly, we can search for the roots 

of western Gothic literature in his modern fictions. In this research, the components and elements of 

fiction ‘Azadaran Bayal’ by Saedi have been investigated based on the components or elements 

which have been used in the Gothic fiction, ‘The Mask of the Red Death’ by Edgar Allan Poe, and it 

is determined that many elements existing in the fiction of ‘The Mask of the Red Death’ such as 

‘death’ as the main tem and other elements like ‘exotic’, ‘darkness’, ‘voice’, and ’blood’, as strong 

Gothic elements, are used by ‘Saedi’ in creating a formidable and awful atmosphere with a different 

creative method.  

Keywords: Gothic Story, trepidation and Anxeity, Allan Poe, Saedi, The Mask of Red Death, 

Azadaran Bayal’. 
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 پژوهشی مقالة

 رازی دانشگاه ،داستانی ادبیّات پژوهشنامة

 .109-91 صص ،1399 تابستان ،2 شمارة نهم، دورة

 و پوآلن سرخ مرگ نقاب در «گوتیک» داستان هایفهمؤلّ تطبیقی بررسی

 ساعدی بیَل عزاداران

 1*افشار محمدی هوشنگ

 ایران کرمان، باهنر، شهید انشگاهددانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،فارسی ادبیّات و زبان استادیار

 2خالویی حسام

 ایران کرمان، باهنر، شهید دانشگاهدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،تطبیقی ادبیّات ارشد کارشناسی دانشجوی

 16/4/1399 پذیرش:  19/10/1398 دریافت:

 چکیده

 قرن اوایل و هجدهم قرن اواخر در گوتیک سازیمهمجسّ و معماری هنر مبنای بر که است نویسیداستان از ایگونه ،«گوتیک» داستانی ادبیّات

 ای،افسذانه  حیوانذات  مذههبی،  هایآیین انسان، احساسی و روحی مسائل بر ادبی ژانر این آمد. وجود به رمانتیسمپیش دوران و میالدی نوزدهم

 مورد وبیش کم ایرانی، نویسی داستان در شیوه این است. استوار آدمی ذهن اضطراب و هراس هایجنبه و گیرندهاوج و انگیزوحشت فضاسازی

 از دارد. تأکیذد  آدمی احساسات عمق و انسان روانی هایجنبه بر وی است. گرفته قرار «ساعدی غالمحسین» همچون نویسندگان برخی استفادة

تحلیلی و  –به روش توصیفی  حاضر، پژوهش در باشیم. وی مدرن هایداستان در غربی، گوتیک ادبیّات هایریشه دنبال به توانیممی منظر این

 بررسذی  بذه  است، شده گرفته کار به پوآلن ادگار نوشتة «سرخ مرگ نقاب» گوتیک داستان نوشتاری شیوة در که عناصری و هافهمؤلّ اساس بر

 موجود هایفهمؤلّ اغلب ساعدی که است شده حاصل نتیجه این و پرداخته ساعدی نوشتة بیَل عزاداران داستان مجموعه در عناصر و هافهمؤلّ این

 عنذوان به «خون» و «صدا» ،«تاریکی» ،«بیگانه» همچون: ،عوامل دیگر و اصلی مضمون عنوان به «مرگ» از اعم را «سرخ مرگ نقاب» داستان در

 است. هکار برد به اقانهخلّ و متفاوت ایشیوه به انگیز،هراس و آوررعب فضایی ایجاد در ،«گوتیک» کنندةتقویت عوامل

 بیَل. عزاداران سرخ، مرگ نقاب ساعدی، پو،آلن اضطراب، و ترس گوتیک، داستان :هاواژهکلید
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 مقدّمه .1

 قذرار  جهذانی  ادبیّذات  حذوزة  در پژوهشذگران  هموردتوجّذ  رشذد،  بذه  رو دانشی عنوانبه تطبیقی ادبیّات امروزه

 و تذأییر  و تبذادتت  و تعذامالت  تذا  سذازد مذی  فذراهم  را امکذان  ایذن  قانمحقّ برای ادبی حیطة این است. گرفته

 ادبیّذات  در» سذازند.  مشذص   دیگذر  ملذل  ادبیّذات  بذا  را یملّذ  ادبیّات قلمرو حدود در ادبی آیار میان تأیّرهای

 و جهانی اندازیچشم در باید را ادبیّات باشیم. دیگری شناسیروش و تماهیّ انداز،چشم دنبال به باید تطبیقی

 عمومی ادبیّات کنار در تطبیقی ادبیّات پراکنده. آیار قالب در یا یملّ اندازیچشم در نه ؛کنیم مطالعه عمومی

 دو کذه  داشذت  هتوجّ باید (.14 :1391 )ولک، «است ادبیّات مطالعة در رویکردها ترینمهم از ی،ملّ ادبیّات و

 بذه  فرانسذه  مکتب گیرند.می قرار مورداستفاده بیشتر آمریکایی، و فرانسوی یعنی حوزه، این در اصلی مکتب

 تطبیقذی،  هذای پذژوهش  در تذاریصی  سذازی مسذتند  از اسذتفاده  همچنذین  و ادبذی  آیذار  بذه  تذاریصی  نگاه دلیل

 در سذعی  تذر، کلّذی  و تذر عمیذق  نگذاهی  با آمریکایی مکتب اما ؛کندمی ایجاد قمحقّ برای را هاییتمحدودیّ

 تطبیقذی،  ادبیّذات  تماهیّذ » دارد. دانذش  متفاوت هایحوزه یحتّ و مصتلف هایفرهنگ میان ارتباط برقراری

 کذه  اسذت  ای تاریصی پیشینة چنین با .است 1پلورالیستی کالم یک در و فرهنگی بین و المللیبین ای،رشتهبین

 از بذیش  تطبیقذی  ادبیّذات  .کذرد  محسذوب  معاصر دوران در فرهنگی مطالعات گهارپایه را حوزه این توان می

  (.33 :1386 یوست،) «کند همراه ادبی نقد جدید هاینظریه با را خود است قادر یملّ ادبیّات

 موضوع تعریف .1-1

 هتوجّ استتوانسته کوتاه، داستان خصوصبه داستانی، ادبیّات در گهشته سدة دو در که هاییجریان از یکی 

 نظذر  بذه  ادبذی  جریذان  این است. «گوتیک» ادبیّات کند، جلب خود به را قانمحقّ و مصاطبان از عظیمی خیل

 :1391خدادادی، و اصفهانی )نصر است بوده اروپا در رمانتیک ادبیّات آغاز زمینةپیش پژوهشگران، از برخی

 در دهذد، مذی  شذکل  آدمذی  «وهذم » و «وحشذت » ،«تذرس » ،«اضذطراب » را اشمایهبن که ادبی نوع این .(162

 ازجملذة  گرفت. قرار هموردتوجّ اروپایی و آمریکایی بزرگ نویسندگان میان در میالدی، 20 تا 18 های سده

 ،5شذلی  مذری  ،4رادکلیذف  ،3هوفمان ارنست پو،ادگارآلن ،2والپول هوراس به توانمی سبک این نویسندگان

 کرد. اشاره و... 6کافکا فرانتس
                                                                                                                                                              
1. ploralism 

2. H.Walpol 

3. E.Hophman 

4. A.Rodkleif 

5. M.Shelly 

6. F.Kafka 
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 از نذوع  ایذن  -دارد  صدسذال  حذدود  در زحمذت بذه  قذدمتی  کذه  - مذدرن  شذکل  بذه  ایران داستانی ادبیّات در

 و معمذاری  از کذه  ایپدیذده  آیذد. می شمار به ادبی تعامالت حوزة در وارداتی تقریباً ایپدیده نویسی داستان

 نویسذی  داستان در تواندنمی اروپایی اصیل شکل به مطمئناً گیرد،می نشأت اروپا وسطایی قرون سازی مهمجسّ

 و صذادقی  بهذرام  هذدایت،  صادق چون بزرگی نویسندگان اامّ ؛(400 :1373 دیچز، )ر.ک.یابد  توفیق ایرانی

 پذژوهش  در انذد. کذرده  ایرانی بوی و رنگ با یهاداستان وارد را نویسیداستان شیوة این ساعدی غالمحسین

 از اسذتفاده  بذا  ساعدی و 1پو آلن داستان دو در «گوتیک» داستانی ادبیّات هایفهمؤلّ تطبیقی بررسی به حاضر،

 پرداخت. خواهیم آمریکایی مکتب

 پژوهش هدف و اهمیّت و ضرورت .1-2

 ادبذی  نذوع  عنذوان بذه  داسذتانی  ادبیّات حوزة در خصوصبه ادبی، مصتلف هایجریان ورود اهمیّت به توجه با

 بیشذتر  هتوجّذ  نیازمنذد  ایرانی برجستة نویسندگان آیار در جریانی چنین بررسی امروز، جهانی جامعة در مسلّط

 مصاطبذان  و نویسذندگان  بذه  غربذی  بزرگ نویسندگان ادبی آیار طریق از هاجریان این اغلب کهازآنجا است.

 حذوزة  در هذا کشذور  دیگذر  نویسذندگان  بذا  ایرانذی  نویسندگان آیار مقایسة و بررسی با شود،می منتقل ایرانی

 «گوتیک ادبیّات» هاجریان این از یکی کنیم.می پیدا دست جهانی ادبی روابط و تعامالت به تطبیقی، ادبیّات

 داسذتانی  ایذر  تذرین برجسذته  تطبیقذی  تحلیذل  بذا  تذا  کننذد مذی  سذعی  پذژوهش  این نویسندگان رو، ازاین است؛

 پاسذ   نیذاز  ایذن  بذه  پذو، آلن ادگار نوشتة ،«گوتیک» ادبیّات پیشرو هایداستان از یکی با ساعدی غالمحسین

  دهند.

 سذرخ  مرگ نقاب در «گوتیک» داستان عناصر کاربرد هایشباهت بیان و بررسی پژوهش، این از هدف
 هراس و اضطراب و رعب ایجاد در نویسنده دو سازیصحنه تکیفیّ تحلیل و ساعدی بیل عزاداران و پو آلن

 هذای  شذیوه  در هذا تفذاوت  بیان دیگر، هدف است. – مؤلّفه تریناصلی عنوانبه – مرگ موضوع با برخورد و

 تذرس  و دلهذره  ایجذاد  در کذه  عواملی و وقایع مکان در تفاوت جمله: از است؛ گوتیک عناصر از گیری بهره

 ارتبذاط  برقذراری  برای خرافی، و بومی مههبی، باورهای از استفاده در ساعدی ابتکار بیان همچنین مؤیّرترند.

 باورهاست. و عقاید و هاآیین این با آشنا و ایرانی خوانندة با بیشتر

 پژوهش هایپرسش .1-3

 دهد: پاس  زیر هایپرسش به است صدد در حاضر پژوهش

 را سذاعدی  غالمحسذین  بیذل  عزاداران داستان مجموعه ،«گوتیک» هایمؤلّفه و عناصر براساس توانمی .آیا1

                                                                                                                                                              
1. E. Alan po 
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 شمارآورد؟به گوتیک داستانی ژانر جزو

 چیست؟ سرخ مرگ نقاب در پوآلن با بیل عزاداران در ساعدی هایتفاوت و شباهت وجوه .2

 این در صرفاً ساعدی آیا است؟ چگونه پوآلن شیوة از داستان مجموعه این در ساعدی تأییرپهیری تکیفیّ .3

 است؟برده کار به هم خلّاقیت و ابتکار یا کرده تقلید زمینه

 پژوهش پیشینة .1-4

 نصذر از جملذه:   ؛انذد  انجذام داده  ایپراکنذده پژوهشذگران، تحقیقذات    حال تابه گوتیک داستانی ادبیّات دربارة

 نگذاهی  با را داستانی ادبیّات به آن یابی راه و گوتیک هنر مفهوم اندکرده سعی (1391) خدادادی و اصفهانی

  بپردازند. ادبی جریان این عناصر و آن مصتلف وجوه به و کنند بررسی تاریصی

توان به ایذن   می ،شده نوشته شیوه و سبک این به ایرانی داستانی آیار بررسی به اغلب که هایی پژوهشاز 

  :موارد اشاره کرد

هذا و پیامذدهای ناشذی از    شذدگی و تذرس از ناشذناخته   عنوان نماد مسذ   بهرا « هیوت»مفهوم ( 1386لشکریان )

 هذای فذه مؤلّ( 1392حسینی فذاطمی و همکذاران )   است. دادهرویارویی با این غریبة ترسناک، موردبحث قرار 

 انذد. کذرده  بررسذی  ،اسذت  داشذته  بیشذتری  نمذود  کذه  پذو  آلذن  و هدایت آیار از برخی در را گوتیک مصتلف

 هدایت صادق دژگجسته و پوآلن ادگار آونگ و گودال دررا  گوتیک عناصر (1394) پناهی و نژادسهراب

. با نگاهی به تاریصچة هنر و رمان گوتیک، بذه بررسذی و تحلیذل    (1394)میرعلیزاده حسن اند. بررسی کرده

گونذه کذه از ایذن پیشذینه      همذان  ؛پذردازد  ترین ایر بهرام صذادقی مذی   گوتیک در معروف ادبیّاتهای مشصصه

  است.نگرفته انجام ساعدی، بیل عزاداران و پوآلن سرخ مرگ نقاب میانوهشی تطبیقی ژپ تاکنونآید  برمی

 نظری چارچوب و پژوهش روش .1-5

 در «گوتیذک » ادبذی  نذوع  دربذارة  مصتصذری  نصسذت،  بصذش  است:شده تشکیل بصش سه از حاضر پژوهش

 ای خالصه ایر، دو بهتر مقایسة برای و دوم بصش در ؛است آن سازندة عناصر و ایران و جهان داستانی ادبیّات

 اساس بر داستان دو سوم، بصش در و گرددمی بازگو تحقیق مورد داستان دو و نویسنده دو آیار و زندگی از

 شباهت وجوه و «پوآلن» از «ساعدی» تأییرپهیری میزان و ندشومی تطبیق و بررسی گوتیک عناصر و هامؤلّفه

 شود.می بیان ساعدی هنری آفرینش و ابتکار کیفیّت و دو آن میان تفاوت و

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 اطذالق  آلمذان  اهالی به واژه این بعدها است. بوده 1گُت نام به آلمانی ایقبیله نسبی صفت 1گوتیک اصطالح

                                                                                                                                                              
1. gothic 
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 اصذطالح  اخیذر  معنذی  در رفت. کار به ،است وسطایی قرون هایویژگی دارای آنچه معنی به رفتهرفته و شد

 تنگ هایسردابه و تیزنوک گنبدهای یافت. رواج وسطی قرون در معماری توصیف برای گوتیک معماری

 هجذدهم  قرن دوم نیمة در دیگر بار معماری نوع این بود. ایمعماری چنین هایویژگی از مرموز و باریک و

 (.250-251 :1385 )داد، شد احیا انگلستان در مصصوصاً و اروپا در

 میذان  نامناسذبی  وجهذة  واژه ایذن  همواره تا بود شده سبب «گوت» قوم هایگریوحشی و موضوع همین

 رفت می کار به رد و طرد برای هفدهم قرن تا گوتیک واژة. (14-12: 1996، 2)باتینگ باشد داشته اروپاییان

 یونذانی  و رومذی  هنر و فرهنگ از پاسداری منظور به حقیقت در و داشت منفی معنایی مبتهل ایکلمه مانند و

 بدویت آن، هنری معیارهای به توجه بدون و رفتمی کار به ها()گوت نادان بیگانگان شوم تأییرات برابر در

 قذرن  در کذه  گوتیذک،  اصذلی  هنذر  یعنذی  معماری، هنر در لتحوّ سیر ساخت.می متبادر ذهن به را شتوحّ و

 سذه  بذه  بذود،  یافتذه  ادامه ازآن پس و رنسانس به منتهی هایقرن تا و بود شده شروع گوت قوم توسط یازدهم

  .(1391 )کراندل، شودمی تقسیم رمتأخّ و عالی م،متقدّ مرحلة

 گوتیک داستان .2-1

 هذم  را «گوتیذک » هذای داسذتان  کذه  اسذت  3وهمناک هایداستان یا عادی غیر هایداستان پژوهش، موضوع

 و گوتیذک  هذای داسذتان  و وهمنذاک  هذای داستان و است وسیع یعادّ غیر هایداستان قلمرو» شود.می شامل

 که است انگیزدهشت هایداستان نوع از وهمناک هایداستان گیرد...می بر در نیز را 4زاوحشت انگیزهراس

 (.362 :1376 )میرصذادقی،  «کنذد مذی  بیذدار  خواننذده  در آزاردهنذده  و مرموز غرابتی احساس هاآن خواندن

 هنذری  نهضت و جریان رنسانس، و روشنگری دورة از پس و اروپا در هنری مکاتب و هاجریان سایر همانند

 خود برای مصاطبان میان توانست خوبیبه و یافت راه جدید کاربرد و معنی به نویسیداستان در نیز «گوتیک»

 قلعذة » در والپذول  هذوراس  ایذر  با باراوّل که است داستان نوعی گوتی، رمانس یا گوتی رمان» بیابد. جایگاهی

 قذرن  اوایذل  در و دارد خذود  وسذطایی  قذرون  محذیط  بذه  اشذاره  آن نوعی عنوان شد. عرضه م.(1764) «اترانتو

 را خود هایداستان ها،رمان گونهاین نویسندگان والپول، ایر از پیروی در رسید. خود درجة منتهای به نوزدهم

 و تنذد  هذای پرتگذاه  زیرزمینی، هایداتن چال،سیاه از پر تاریک قلعة یا قصر یک در اغلب وسطی، قرون در

 ،5ابرامذز ) «کردنذد مذی  عرضذه  جمهذیّ  و مذاورااالطبیعی  حوادث دیگر و مرموز اشباح ارواح، از عمده استفادة

                                                                                                                                                              
1. Goth 

2. Botting 

3. uncanny stories 

4. horror stories 

5. Abrams 
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 ایذن  فضذای » هذایی، داسذتان  چنذین  برای «گوتیک» گهارینام دلیل که داشت هتوجّ باید (.170-169 :1393

 نویسیداستان (.9 :1384 )مارگو، «دهندمی رخ گوتیک معماری نوع با هاییساختمان در که است هاداستان

 بذود،  یمتکّذ  احساس و خرد بر که نئوکالسیسم بحبوحة در و داد ادامه خود کار به بعد هایقرن در گوتیک

 تواننمی را گوتیک ادبیّات دارند، سروکار ابهام و رمز با هاداستان این که ازآنجایی اما شد؛ واقع توجّه مورد

 دانست. مربوط صیمشصّ تاری  به

 موجذودات  خیذالی،  هیوتهذای  ای،افسذانه  حیوانات و موجودات تصویرسازی با غالباً را داستان نویسنده،

 آیذاری  بذه  در اصطالح گوتیک دهد.می انجام مصتلف ادیان رسوم و آداب و اعتقادات از استفاده و شیطانی

 آورهراس و انگیزرعب هایپدیده و شبح و روح ماورااطبیعی، نیروهای هاینشانه آن در که دوشمی اطالق

 هاویورن، اسکات، والتر شلی، مری پو،آلن ادگار به توانمی سبک این برجستة نویسندگان از شود.می دیده

 .(79-78: 1993)ابرامز،  کرد اشاره رادکلیف خانم و هوفمان فالکنر، ویلیام

 بهذرام  سذاعدی،  غالمحسین هدایت، صادق همچون نویسندگانی هاینوشته در ایران، داستانی ادبیّات در

 رئالیسذم  و سوررئالیسذم  نوع از هاییداستان به نگاهی نیم که نویسندگانی دیگر و گلشیری هوشنگ صادقی،

 هذای داسذتان  در» کذرد.  گیذری پی ضعف، و تشدّ با را گوتیک هنر از هاییرگه توانمی اند،داشته جادویی

 نویسذنده  توصیفات و داستانی فضاسازی بیشتر شود،می ترس و وحشت ایجاد باعث آنچه ایرانی، «گوتیک»

 از توانمی آیار گونهاین هاینمونه بهترین از (.180 :1391 خدادادی، و اصفهانی )نصر «است داستان وقایع از

 نشان و نام بی هایواهمه ،ولرز ترس و صادقی بهرام ملکوت ،هدایت صادق کور بوف گلشیری،اوّل معصوم
 چنذان  هذایی  فضاسذازی  هذا، داسذتان  ایذن  همذة  مشذترک  وجذه  بذرد.  نام ساعدی غالمحسین از بیل عزاداران و

 در اکسپرسیونیسذتی  توصذیفات  شذود. می خوانندگان وحشت باعث که است گیرنده اوج و مبهم و ترسناک

 حذاتت  از ناشذی  هذا داسذتان  گونذه این در نهفته هراس زیرا است؛ عینی توصیفات از تر پررنگ هاداستان این

 .(164 )همان: است نویسنده درونی هایویژگی و روحی

 و جاهذل  خرافذاتی،  بیشذتر  و وسذواس  و هذراس  روانذی،  بیماری دچار آیار گونهاین هایشصصیّت اغلب

 واقعذی  غیر حوادث انگاری واقع ها،ویژگی ازدیگر هستند. شکست به محکوم و منزوی و دیوانه گاه و نومید

 و موهذوم  و شرور هایشصصیّت و اشباح حضور و بیرون و درون دنیای میان ذهنی درگیری و گراییپوچ و

 است. آیار این در مالیصولیایی افکار

 نویسندگان دربارة .2-2

 پوآلن ادگار .2-2-1

 در کذه  او است. آمریکایی نویسندگان سازترینجریان و ترینبرجسته از یکی م( 1809-1849) پوآلن ادگار
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 ایشیوه و سبک کوتاه، داستان خصوص به داستانی، ادبیّات در داشت، تالیّفعّ نیز شعر و نگاریروزنامه زمینة

 تفاوت که داد ارائه را یخاصّ یفنّ و انتقادی اصول م.1842 سال در پوآلن ادگار بار اولین» داد. رواج را بدیع

  (.207 :1394 )میرصادقی، «کرد  مشصّ را نویسیداستان بلند و کوتاه هایشکل میان

 از متفذاوت  را هذایش داسذتان  وی داننذد. مذی  آمریکذایی  ایحرفه نویسندة لیناوّ را پو منتقدان، از بسیاری 

 را رؤیاهذایش  کذه  اسذت  گونذه بذدین  نویسذی داسذتان  در پذو  سذبک  نوشت.می دیگر نویسندگان هایداستان

 و تذرس  هراس، از و سازدمی رها رؤیاها ورطة در را خود برعکس گیرد؛ نمی کم دست یا نادیده وجه هیچ به

 سذازد. مذی  منتقل خواننده به را خود احساسات و کندمی بازگو را داستانی رؤیاها اعماق در سقوط اضطراب

 از عظیمی خیل الهام موجب که گرفت کار به پلیسی و علمی هایداستان نوشتن در را سیاق و سبک این وی

 بذود  احوالپریشان ای نابغه او (.98 :1387 ویگر،ر.ک: ) شد داستایوسکی جمله از جهان، بزرگ نویسندگان

 «دیگذری  چیذز » دارای آیذارش  و انذداخت  جریذان  به جهان نویسیداستان تاری  رگ در را ایتازه خون که

 «شودمی محسوب جهان ادبیّات به آمریکا ادبیّات جانب از واقعی کمکی که است «دیگر چیز» همین و است

 ،سذیاه گربذه  ،آونذگ  و مغذاک  ،مذورگ  خیابان هایقتل به توانمی وی آیار ترین مهم ازجمله ؛(106 )همان:
 میرصذادقی،  )ر.ک: کذرد  اشذاره  انگیزشگفت هایداستان و طالیی سوسک ،رازگو قلب ،سرخ مرگ نقاب

1376: 295). 

 ساعدی غالمحسین .2-2-2

 ایرانذی  تجذدّدگرای  نویسذندگان  تأییرگذهارترین  و پرکذارترین  جمله از (1314-1364) ساعدی غالمحسین

 و نمایشذنامه  داسذتان،  قالذب  در را خود اجتماعی هایدغدغه همواره خود کوتاه عمر طول در ساعدی است.

 ایذران  داستانی ادبیّات در «گوتیک» ژانر و «جادویی رئالیسم» مکتب پیشروان از کرد.ویمی بیان نگاریتک

 را خذود  هایداستان اغلب و همراه «دلهره» و «هراس» چاشنی با را نویسیداستان شیوة این او آید.می شمار به

 تا آوردمی وجود به را فرد به منحصر دنیایی و کردمی انتصاب ایران جنوبی مناطق از انگیزیخوف فضای در

 و جنون خرافات، نداری، انگیز،غم دنیای ساعدی، هایداستان دنیای» کند. نمایان خوبی به را جامعه پریشانی

 کذه  هذایی ولگرد و گدایان هدف،بی و مردّد روشنفکران زمین، از شدهکنده دهقانان است. مرگ و وحشت

 پریشان و ترسان ایجامعه تا یابندمی حضور آیارش در کننده قانع شکلی به زیند،می اجتماع حاشیة در آواره

 سذفر  جنذوبی  منذاطق  به اجتماعی تحقیق چندین برای که وی (.508 :1380 )میرعابدینی، «بگهارند نمایش به

 و جنذوب » کنذد: مذی  بیذان  گونهاین هوا اهل نگاریتک در را جنوبی مناطق به دلبستگی این علّت بود، کرده

 زنذدگی  روانذی،  هایآشفتگی و هاپریشانی و جنون برای است مساعدی شکارگاه جنوب، دریاهای سواحل
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 از (.29 :1355 )سذاعدی،  «اسذت  همذراه  ناکذامی  و اضذطراب  و تذرس  بذا  خذود بذه خود چنانی،آن ساحلی در

 و تذرین مهذم  امّذا  کذرد؛  اشذاره  ولذرز  تذرس  و دنذدیل  ،ورزیذل  هایدستبه چوب به توانمی او آیار ترین مهم

 است. ساعدی کار ترینکلیدی کتاب این که گفت شودمی» است. بیَل عزاداران او داستانی ایر ترینبرجسته

 (.30 :1381 )اسدی، «است بیَل عزادارن دنبالة ایگونه به ساعدی بعدی آیار تمام

 هاداستان خالصة .2-3

 سرخ مرگ نقاب .2-3-1

 مبذتال  بیماری این به که افرادی همة و استکرده پیدا شیوع واگیرداری مهلک بیماری ناشناخته سرزمینی در

 سذپارند.  مذی  جذان  سذاعت  نیم تمدّ در صورت، ناحیة در خصوصبه شدید هایخونریزی از پس ،شوند می

 مهم این برای و دهد نجات را آشنایان و دوستان از نفر هزار و خود که گیردمی تصمیم سرزمین این شاهزادة

 ایذن  انذدازد. مذی  راه بذه  رقاصذان  و نوازنذدگان  حضذور  با طوتنی تمدّ برای قصر در را ایبالماسکه مهمانی

 ؛شذود مذی  برپذا  هسذتند،  رنگذی  هایپنجره دارای که اتاق هفت با عجیب سالنی در امکانات تمامی با مهمانی

 اتاق ةایای با منطبق رنگی ها پنجره از یک هر است. کشتار حال در قصر از بیرون در «سرخ مرگ» کهدرحالی

 کذه  اسذت  هفذتم  اتذاق  در تنها است؛ بنفش و سفید نارنجی، سبز، ارغوانی، آبی، ترتیب به هااتاق رنگ دارد.

  رنگند.سرخ اتاق این یهاشیشه است؛ متفاوت پنجره رنگ و سیاهند رنگ به هایای

 قذرار  سذیاه  اتاق در که راهرو انتهای در آبنوسی ساعت کهاین تا هستند سرور و شادمانی سرگرم مهمانان 

  د؛انپرمی حاضران رخسار از رنگ و اندازدمی راه به قصر در را انگیزیهراس طنین و آیددرمی صدا به ،دارد

 که کنندمی گمان و نندز می لبصندی مهمانان صدا یافتن پایان با نوازد.می ساعت هر سر آبنوسی عظیم ساعت

 نذوازد. مذی  بذار  12 و آیذد درمذی  صذدا  بذه  عظیم ساعت دیگر بار 12 ساعت رأس اما ؛داد نصواهد رخ فاقیاتّ

 صذورت به نقابی فرد این شود.می برپا مهمانی در بیگانه فردی حضور دلیل به حاضران میان ایهمهمه ناگهان

 را او کندمی سعی و داندمی خود به احترامیبی را گستاخی این شاهزاده دارد. چهره بر شدهخشک ایجنازه

 جلوی و گرددبرمی دارنقاب فرد شود،می نزدیک او به که هنگامی سیاه اتاق در اما کند؛ مجازات و دستگیر

 را نقاب حال،پریشان و سراسیمه و کنندمی نظاره زمین روی را شاهزاده جنازة تنها مهمانان ایستد.می شاهزاده

 جذان  دیگذری  از پس یکی مهمانان است. «سرخ مرگ» او که شوندمی همتوجّ و دارند برمی مرد آن چهرة از

 ایستد. بازمی کار از نیز آبنوسی ساعت پایان در و دهندمی

 بَیَل عزاداران .2-3-2

 ایذن  اهذالی  و بیذل  روسذتای  داسذتان،  فضذای  است. پیوسته هم به داستان هشت مجموعة (1343)بیَل عزاداران
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 این هایداستان به یکدست ایزمینه اشصاص، و مکان وحدت دهند.می تشکیل را آن هایشصصیّت روستا،

 یسذیار  دهی بَیَل پردازد.می و... بیماری و قحطی جمله از روستایی سادة مسائل به ساعدی بصشد.می مجموعه

 اسذت.  شذده  گذم  خرافذات  و تعصّذبات  رمزهذا،  در تغییذری،  نذوع  هذر  از کنذار  بذر  کذه  است افتاده دور و فقیر

 شذان بدوی زندگی و شودمی نازل ترسان جماعت بر هولناکی بالهای چونان اجتماعی و طبیعی های مصیبت

 .شذود مذی  روایت روستا اهالی از پیرزنی مرگِ ل،اوّ داستان در (. 510 :1380عابدینی،)میر ریزدمی هم در را

 .اسذت  «آقذا » مذرگ  وبا، شیوع از ترمهم ده، در ولی ؛است همگانی مسری بیماری یک حکایت دوم داستان

 ؛زنذد مذی  دور ،است شده او جانشین که نوجوانش پسر و ده ی«آقا» برای ده، اهالی عزاداری محور بر داستان

 شذهر  به بیمارش ةدخترخال وجویجست در است، برده میراث به که یمهمّ اجتماعی نقش به هتوجّ بی او ولی

 اهذالی  .شذود مذی  آغذاز  گردبذادی  با داستان .است فقر و گرسنگی و خشکسالی روایت سوم داستان رود.می

 اهذالی  پایذان،  در .انذد پرداختذه  دزدی به کنار و گوشه در برخی سرانجام و اندشده دربهدر گرسنگی از «بیل»

 جماعذت  بذرای  و کننذد مذی  پیدا است، مرده خشکسالی و گرسنگی از هم او که را اتغی جسد «بیل» گرسنة

 نذان  مردم که دهی در .است «گاو» داستان ، یعنیکتاب داستان مشهورترین چهارم داستان برند.می ده گرسنة

 اش زنذدگی  تمذام  که دهقان و میردمی گاو .اوست یروت همة که دارد گاوی روستایی یک بصورند، ندارند

 را او اهذالی  ،پایذان  در .پنذدارد مذی  گاو را خود و دهدمی دست از را عقلش حادیه، این برابر در است، «گاو»

 ایمرییذه  پذنجم  داسذتان  میرد.می شهر راه در گاوش مثل هم او ولی ؛کنند اشمعالجه تا برندمی شهر سوی به

 اهذالی  سپس و هاسگ ابتدا .است آورده پناه عباس به ایدرمانده و غریبه سگ .است ولگرد سگ یک برای

 بذه  دسذت  غریبذه  سگ حضور از خالصی برای همگی درنهایت .گیرندمی جبهه غریبه سگ مقابل در «بیل»

 بذه  شذبانه  «بیذل » اهالی .است دیده عجیب شیئی راه در جبار مشدی ششم، داستان در زنند.می جمعی ای توطئه

 را شذیا  ده، اهذالی  .اسذت  شذده  ده دامنگیذر  ای بیمذاری  دیگذر  سذوی  از ؛رونذد مذی  ناشذناخته  شیا آن دیدن

 ایهدیذه  حتمذاً  بایذد  ناشذناخته  و غریذب  شذییا  ایذن  یان،یروسذتا  نظذر  به .آورندمی ده به خود با و دارند برمی

 داسذتان  در بسذازند.  ضذریح  بذرایش  که افتندمی فکر به و آورندمی کتل و علم ها آن .باشد سمقدّ و آسمانی

 در موسذرخه  پایذان،  در .کنندمی رها و برندمی صحرا به را او .است شده جوع بیماری گرفتار موسرخه هفتم،

 نگرند.می کند،می زندگی فاضالب در که جانوری چشم به او به شهری هایآدم و است شهر بزرگ میدان

 و اسذت  شده دعوت عروسی به (نوازنده )= عاشیق عنوان به «اسالم» .است «عروسی» یک ةقصّ هشتم، داستان

 خاک مشتی با «اسالم» .خواهد می کمک او از ،است بیمار اسبش که زنی بیوه و نوازدمی «تقی شاه» همراه به

 ده از و گیذرد مذی  گذل  را خذود  خانة درِ نیز او و زنندمی ناپاکی تهمت او به مردم اما ؛کندمی معالجه را اسب
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 رود.می

 داستان دو در عناصرگوتیک و هامؤلّفه تحلیل و تطبیق .2-4
 مرگ .2-4-1

 رسذد؛  مذی  نظربه متفاوت مصتلف، نویسندگان آیار هتوجّ با گوتیک ادبی ژانر دهندةتشکیل عناصر و هامؤلّفه

 همذة  یابذت  هذای صذه مشصّ عنذوان  بذه  کذه  داسذتان  دو در مشذترک  عناصذر  نذرین مهذم  تنها پژوهش این در امّا

 شود.می بررسی دارد، کاربرد ادبی نوع این های داستان

 تذرین  شذاخ   پوآلن و شودمی محسوب گوتیک داستان در هافهمؤلّ و عناصر تریناصلی از یکی مرگ

 از مملذو  پذو  هذای داسذتان  دهذد. مذی  قذرار  خذود  هذای نوشته اصلی پایة راآن  که است گوتیک داستان چهرة

 سذازد. می طمسلّ انسان وجود بر غریب وحشتی و ترس که است انتقام انگیزة به یا و دلیلبی غالباً هایی مرگ

 طذاعون  سذان بذه  گیرهمه مرگی ؛است «مرگ» داستان اصلی مضمون نیز، سرخ مرگ نقاب کوتاه داستان در

 است.فراگرفته را ناشناخته سرزمینی دلیلی هیچبی که

 و مرگبذار  سذان  بذدان  تذا  هرگز آفتی هیچ بود. کرده ویران را سرزمین آن «سرخ مرگ» که بود هاتمدّ»

 (.231 :1393 پو،)آلن «خون وحشت و سرخی -بود آن مُهر و مبشّر خون، نبود. دهشتناک

 کردن رو هروب طریق از را مصاطب حسّ و فکر ابتدا همین ازاو  است. پوآلن داستان آغازین جمالت این

 یخاصّذ  مهارت با بیل عزاداران کتاب درهم  ساعدی را تکنیک این کند.می هراسان و مضطرب ،«مرگ» با

 طذور  بذه  بیَذل  عذزاداران  مجموعة در که ایقصّه هشتاز در شش قصّه  است. ردهبه کار ب مصتلف هایشیوه به
 بیل کتاب» دهد.می شکل را داستان اصلی مضمون و دارد حضور واضح شکلی به مرگ دارد، وجود پیوسته

 )اسذدی،  «خوردمی چشم به کتاب پیشانی بر آغاز همان از عزاداران واژة همین، برای ؛شودمی آغاز مرگ با

 امذری  را آن بذا  رویذارویی نویسذنده   و دارد حضذور  خذود  واقعی معنای در ها،مرگقصّه این در (.24 :1381

 بیرونذی  عوامل و بیماری شیوع گرسنگی، قحطی، چون دتیلی به هاقصّه این در مرگ دهد.می نشان ناگزیر

 شود.می حس موجودات دیگر و دِه اهالی وجود در کمال به ناشناخته،

 ایذن  پیکذرة  در ،«نشدنیحهف» عاملی عنوان به را «مرگ» پو،آلن همانند خود، تاقیّخلّ نهایت با ساعدی

 و «هذراس » انتقذال  یعنذی  گوتیک، هایداستان اساسی جنبة تا است کرده سعی و برده کار به داستان مجموعه

 همچون هایینشانه طریق از و یخاصّ دلیل بدون عمدتاً هامرگ این کند. القا مصاطب به را «واقعی اضطراب»

 از پذو آلذن  مقصذود  دقیقذاً  ایذن  و افتنذد مذی  فذاق اتّ «شذب » هنگذام  به و ناشناخته عاملی مرموز، صداهای خون،

  است. «سرخ مرگ نقاب» شناساندن
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 بیرونی و بیگانه عوامل از ترس .2-4-2

 و وحشذت  دچذار  را ناشذناخته  سرزمین اهالی پو،آلن «سرخ مرگ نقاب» کوتاه داستان در که ایبیگانه عامل

 مذرگ  کذام  بذه  را سذرزمین  افذراد  از نیمی دلیلی هیچ بدون عامل این است. «مسری بیماری» کرده، آشفتگی

 و نزدیکذان  از نفذر(  )هذزار  زیذادی  افذراد  ،«1پروسذپرو » شذاهزاده  تذا  شذود مذی  موجذب  امذر  همین و کشاند می

 کشت حال در بیرون در که عاملی از را هاآن تا ببرد خود خاصّ و لمجلّ کاخ داخل به را خود خویشاوندان

 دارد. نگاه امان در است، کشتار و

 بذه  فکری باید بیرون دنیای بمانند. اعتنابی واگیر، بیماری به توانستندمی درباریان هایی،پیشگیری چنان با»

 (.231-232 :1393 پو،)آلن «بود بیرون ،«سرخ مرگ» کرد.می خویش حال

 حادیذه  و کندمی روایت وارد را «عاملی» دلیلی، هیچبی که است این پو هایداستان بارز ویژگی واقع در

 واقعذی  حذوادث  از کذه  دیذد نمذی  نیذازی  هایش،داستان کردن رمؤیّ برای پوآلن ادگار» آورد.می وجود به را

 بنیذاد  کذه  واحذدی  تذأییر  تذا  کذرد مذی  خلذق  را خذود  هذای اندیشه نیاز مورد حوادث خود، بلکه ؛کند استفاده

 ،بیَذل  عذزاداران  هذای داسذتان  در (.216 :1394 )میرصادقی، «آورد وجود به گهارد،می آن بر را هایش داستان
 و تذرس  دچذار  همذواره  روسذتا،  ایذن  داخذل  در کذه  هستند پادشاه خویشاوندان و نزدیکان همانند «بیَل» اهالی

 خود وحادیه هراس این که جاآن تا کندمی تهدید را هاآن جان و آرامش که هستند عواملی به نسبت هراس

 مشذکلی  و عامذل  بذه  هرگذاه  . اهذالی ( 34 : 1381اسذدی،  :)ر.کشذود  مذی  انتسذ دا اصلی شصصیّت به تبدیل

 نقذاب  در شذاهزاده  )هماننذد  بجویذد  ایچذاره  که خواهندمی «اسالم» یعنی روستا، رمتفکّ مغز از خورند، برمی
 کنذذد،مذذی اضذذطراب و هذذراس دچذذار همیشذذه را بیذذل اهذذالی کذذه بیگانذذه عوامذذل ایذذن از یکذذی (.سذذرخ مذرگ 

 طرح گسترش در ساعدی شگرد بال نزول از ترس» کند.می پیدا شیوع ده اطراف در که است «هایی بیماری»

 .(510: 1380 )میرعابدینی، «است مجموعه این یها داستان

 روستای اهالی میان در مانند،می «شبح» به که هاییسیاهی قامت در را خود گاهی بیرونی، عامل و بال این

 آغذاز  دارد، «سذیاه » ظذاهری  کذه  نحذس  و بیگانذه  عذاملی  ظهذور  با ساعدی، ایر سوم قصّة کرد.می نمایان بیَل

 شود: می

 سیاه باد فاطمه ننه رسید، که «آقانبی» تپة کنار شد.می ترپهن و تربزرگ شد،می نزدیک هرچه سیاهی اما»

 از را سذرش  ؛رفذت  صذفر  مشذدی  بذام  روی دواندوان آورد.مذی  خذود  با را سفیدی چیز که دید را چرکی و

 دیگذه  ایذن  ببذین  بات بیا خانوم!ننه خانوم،ننه» کرد: صدا را صفر مشدی زن بلند، صدای با و تو برد بام سوراخ

                                                                                                                                                              
1. Prospero 
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 (33 :1397 )ساعدی، «بیَل؟ طرف آدمی که چیه

 بذا  گونذه شذبح  ظذاهری  کذه  پروسذپرو  شذاهزاده  مهمذانی  انگیذز هراس و ناخوانده مهمان همانند عامل، این

 کنذد.  مذی  وحشذت  دچار را داستان هایشصصیّت خطر، زنگ سانبه دارد، وارجنازه نقابی و خونین ای جامه

 شود: می داستان فضای وارد خبر،بی و ناگهانی صورت به نیز، شاهزاده کاخ مهمانی ناخواندة مهمان

 آن، از پذیش  تذا  کذه  شذوند  آگاه دارنقاب پیکری حضور از بودند یافته فرصت جمع میان در بسیار افراد»

 بذود،  شذده  پراکنذده  نجواکنذان  نذو،  وضذع  و سذر  این شایعة که هنگامی و بود نکرده جلب را کس هیچ هتوجّ

 از هذول  و شذگفتی  و ناخشذنودی  از حذاکی  که برخاست ایهمهمه و زمزمه صدای جمع، تمامی از سرانجام

 (.235 :1393 پو،)آلن «بود نفرت و وحشت

 وضعیت، این از رهایی برای اهالی و گرددمی «بیماری» و «قحطی» چون عواملی گرفتار بیَل دیگر، زمانی

 و قحطذی  کذردن  دور بذرای  بیَذل  مذردم  زننذد. می مههبی مراسم برپایی و عزاداری همچون اقداماتی به دست

 خوانینوحه و عزاداری به همگی د،بود آورده روستا به خود با را بدبصتی و آشفتگی که بیگانه بالهای دیگر

 .(159-160 :1397 ساعدی، )ر.ک: پردازندمی

 در اسذت،  تکذرار  حذال  در مداوم طوربه بیَل عزاداران داستان مجموعه در که مههبی  آداب و مراسم این

 نذوع  دو هر گیرد.می قرار پوآلن سرخ مرگ نقاب داستان «بالماسکة» رق  مراسم و کوبیپای و جشن مقابلِ

 نوع و مههبی و اجتماعی -فرهنگی متفاوت هایجنبه شوند.می انجام بارمرگ عوامل و بال دفع برای مراسم،

 و مالیصولیذایی  فضذایی  ایجذاد  در مذههبی  -فرهنگی هایآیین کاربرد از استفاده نظر، مورد ایر دو در مراسم،

 رسذوم  و  آداب و مذههبی  اعتقذادات  جایگذاه  از نشذان  ایذن » سذازد. می نمایان را گوتیک داستان در آلودتب

 (.144 :1385 )بارونیه، «است گوتیک هایداستان در اضطراب ایجاد در آیینی، مراسم و مههبی

 تاریکی و نور .2-4-3

 باشذد.  ایرگذهار  داسذتان،  نتیجذة  و محتذوایی  بذار  بذر  تواندمی کامالً افتد،می فاقاتّ آن در داستان که ایصحنه

 رخذداد  موجذب  و نکنذد  تعیذین  را هذا شصصیّت رفتار اگر که است محیطی آفریدن صحنه، وظیفة ترینمهم»

 (.352 :1394 )میرصادقی، «باشد دخیل تواندمی آورند،می بار به هاآن که اینتیجه در کمدست نشود، وقایع

 بذه  نویسنده توسط انگیز،هراس و گوتیک هایداستان در که است فضاهایی رترینمؤیّ از «تاریکی» و «شب»

 از آدمذی  وحشذت  درآوردن نمذایش  بذه  دنبال به سرخ مرگ نقاب داستان در که پوآلن شود.می گرفته کار

 «آتش هایشعله» با همراه که کند می طراحی کاخ تاریک فضاهای در را مهمانی تمدّ تمامی است، «مرگ»

 .(233 :1393 پو، آلن )ر.ک: آوردمی پدید را موحِش فضایی ،راهروها در موجود
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 قذرار  شذود، مذی  سذرخ  مذرگ  جوتنگذاه  داسذتان،  انتهذای  در کذه  راهروهذایی  میان در را نور دقیقاً پوآلن

 رنگذی  و فضا پو، آیار هایویژگی از دیگر یکی» است. آورده وجود به را فردیمنحصربه فضای و است داده

 :1394 )میرصذادقی،  «بگذهارد  تذأییر  خواننذده  بر تا کندمی اعمال هایشداستان در که نیرومند و فراگیر است

 عذزاداران  های داستان در است، کرده خلق خود داستان در نویسنده که را روشنی و تاریک فضای این (.216
 هذای قصّه تاریکی دارد. وجود همواره قهمتفرّ صورت به است( سیاهی کنندةالقا داستانمجموعه نام )خود بیَل

 کذه  تاریکی دارد؛ مصاطب به ترس حسّ القای در دوچندان تأییری مطمئناً روستایی، فضای در بیل عزاداران

 نقذاب  در آتش هایشعله )همانند «فانوس» چند تنها و دارد جریان بیل هایکوچه در مرگ، پایپابه و همراه
 .(27 :1397 ساعدی، :ک )ر. است تاریکی این با مقابله برای روستا اهالی روشنایی ابزار (،سرخ مرگ

 در را وقذایع  شذوم  معنذای  و انگیذز  هذراس  جنبة تا گیرد می کمک حسّی و ذهنی عوامل تمامی از ساعدی

 و مذرگ  از نشذانی  عنذوان  بذه  هذم،  فانوس (. 510 : 1380 میرعابدینی،ز ر.ک:) سازد آشکار سرد نوری پرتو

 دارد: حضور آشکار صورت به نیز لاوّ قصّة در تاریکی، با آمیزش در تباهی،

 از است، کرده تمام رمضانننه کردند فکر و دیدند را فانوس که هابیَلی پیچید. کوچه تو پاهاشان صدای»

 .(9 :1397 )ساعدی، «بیرون ریصتند هاپنجره

 بیذل  سذمت  بذه  کذه  شذوند مذی  رنگسیاه عاملی همتوجّ غروب، هنگام به اهالی که هنگامی سوم، قصّة در

 کذردن  روشذن  بذا  کننذد مذی  سذعی  و شوندمی خود هاییمحلّهم دیگر برای اضطراب و ترس دچار آید، می

 .(55 همان:ر.ک: ) دهند نشان هاگمشده به را راه ،«فانوس»

 تصذمیم  هذا بیَلذی  از تذن  چنذد  داسذتان،  ایذن  در دارنذد.  پررنگذی  نقش هم گاو قصّة در فانوس، و تاریکی

 تصویرسذازی  ببرنذد.  شذهر  بذه  خود با و ببندند تاریکی در را مرگ روبه و شدهمس  حسنمشدی تا گیرند می

 را ترسناک و فردمنحصربه ایصحنه سقف، از آویزان فانوس همراه به طویله، در موجود تاریکی از ساعدی

 گهارد:می نمایش به

 بذود،  نشسذته  که طورهمان حسن مشدی زن تو. رفتند بااحتیاط سه هر کرد. باز را طویله دِر جبار مشدی»

 افتذاده  کذه  دیدند را حسن مشدی فانوس روشنایی در مردها پایین. کرد آویزان بام  پشت سوراخ از را فانوس

 (.115 )همان: «رفته خواب به و کاهدان جلو

 عذزاداران  داستان مجموعه در هراس، و ترس از نمادی عنوانبه محدود، روشنایی و تاریکی آمیزش اوج
 شذهر  از غذروب  هنگام به بیل اهالی از «جبّار مشدی» قصّه، این در کرد. مشاهده ششم قصّة در توانمی را بیَل

 امیذد  بذه  اهذالی  کند.می باخبر اطراف هایبیابان در ناشناسی و مبهم شیا وجود از را اهالی بقیة و گرددبرمی
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 پذی  در فذانوس  با گریبانند، به دست )مرگ( گرسنگی و قحطی با که شرایطی در ارزشمند شیئی کردن پیدا

 سذازد مذی  تذداعی  را ترسذناک  و مذبهم  ایصذحنه  و فضذا  خود، جای در که گردندمی شبنیمه در شیا این

 .(146 :1397 ساعدی، :ر.ک)

 از برای تالش رغمبه را افراد و موجودات تمامی سرانجام ،سازدمی تداعی را هراس و مرگ که تاریکی

 پایذان  در برد. فرومی محض سیاهی و سکوت کام به و گیردبرمی در خود، اطراف در آن از اندکی بردن بین

 سذرزمین  آن و قصذر  دارانزنذده شذب  دنیای سرانجامِ ،«تباهی» و «سیاهی» ،«مرگ» ،سرخ مرگ نقاب داستان

 .(237 :1393 پو،آلنر.ک: ) است

 را جهذان  آغذاز  که دیدگاهی گیرد.می سرچشمه اساطیری و علمی دیدگاهی از یقین طور به دیدگاه این

 بذا  آفرینش روایت ها،شناسیکیهان از بسیاری در» تاریکی. را جهان پایان و داندمی تاریکی و نور از ترکیبی

 یذا  خذدایان  غروب جهان پایان اساطیر، اکثر در طرفی، از و شودمی آغاز جهان نصستین تاریکی از نور ظهور

 ناپدیذد  گیذرد،  فرامذی  را چیذز  همذه  کذه  نهذایی  تاریکی در نور دیگر عبارت به ؛است آنان فرورفتن تاریکی به

 (.55 :1383 )وربلوسکی، «شد خواهد

 صدا .2-4-4

 داستان خوانندة و مصاطب درنهایت، و داستان هایشصصیّت گوش به گوتیک هایداستان در که صداهایی

 و وحشت هستند؛ اندوه و وحشت سمبل و نماد ایگونهبه و دارد همراه به را هراس و ترس احساس رسد،می

 و تذرین شاخ  عنوانبه عنصر این از پوآلن .(65 :1394 پناهی، و نژاد)سهراب مرگ از گرفتهنشأت اندوهی

 او اسذت.  کذرده  اسذتفاده  «مذرگ » حضور از اشداستانی هایشصصیّت کردن خبر برای نشانه، آورتریندلهره

 در را بزرگذی  «آبنوسی ساعت» پروسپرو، شاهزاده کاخ رنگارنگ هایاتاق و هاراهرو خاصّ احیطرّ از پس

 و پررمذز  صذدایی  کذه  استکرده آویزان دیوار از است، سرخ مرگ فتوقّ محلّ که «قرمز و سیاه» اتاق برابر

 کند:می اندازطنین کاخ فضای در ساعت، هر در راز

 بذر  شمار دقیقه عقربة گردش کههنگامی و کردمی نوسان یکنواخت، و سنگین خفه، بانگی با آن آونگ»

 صذدایی  آن، بذرنجین  هذای شش درون از رسید، فرامی ساعت اعالم زمان و شدمی کامل ساعت صفحة گرد

 بذا  کذه  داشذت  غریبذی  نغمذة  و طنذین  چنان اما ؛بود آهنگین نهایتبی و ژرف و بلند و صاف که خاست برمی

 گذوش  صدا آن به و بکشند نواختن از دست ایلحظه شدندمی ناچار ارکستر نوازندگان ساعت، هر گهشت

 آن سراپای کوتاهی آشفتگی و ایستادند بازمی چرخش از ناخواسته والس رقصندگان رو،همین از و دهند فرا

 (.233 :1393 پو،)آلن «گرفتمی بر در را سرخوش جمع
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 یذا  سذاعت  صذورت  به نه اامّ دارد؛ حضور هاداستان تمامی در بیَل عزاداران داستان مجموعه در عنصر این

 شذوند، مذی  گیذر مذرگ  گریبذان  شذان حیوانات چه و خودشان چه اهالی، کههنگامی بلکه ؛دیگری واحد عامل

 رسد:می گوششان به ندارند، صیمشصّ منشأ که زاوحشت و مبهم صداهایی

 خوای؟می چی جونننه ننه؟ خوایمی چی گفت: رمضان»

 چیه؟ دیگه این بدونم خواممی گفت: رمضانننه

 کدوم؟ گفت: رمضان

 آد.می که صدا این گفت: رمضانننه کردند. نگاه و برگشتند کدخدا و اسالم

 پرسذید:  و اسذالم  پهلذوی  بذه  زد آرنذج  بذا  کدخذدا  شد.می شنیده دور از زنگوله صدای داشتند. نگه را گاری

 شنفی؟ می

 جذذوریایذذن پاشذذون خلصذذاتی شذذن.مذذی رد کذذوه پشذذت از دارن کولیذذا س،زنگولذذه صذذدای گفذذت: اسذذالم

 کنه.می جیرینگ جیرینگ

 (.10-11 :1397 )ساعدی، «بشه پیداشون که مونده خیلی هنوز نیستن، کولیا نه، گفت: کدخدا

 بصذواهیم  اگذر  ولذی  ؛شودمی ختم رمضانننه مرگ به که مسیری یابد.می ادامه هاآن مسیر انتهای تا صدا این

 مذرگ  بذا  کذه  گذاو  داسذتان  به باید کنیم، جووجست هاداستان این در را صدا موحش کاربرد از استفاده اوج

  کنیم: نظر است، همراه گاوش مرگ و فراق در طاقت و صبر نداشتن دلیل به حسنمشدی

 (.102 )همان: «بود کرده خواببی را همه ،گشتمی بیَل هایکوچه در که نفسیتازه گاو نعرة شب، تمام»

 روستای فضای در موجود صداهای دیگر با حسن،مشدی مرگ از پس و داستان انتهای در مبهم صدای این

 رسد:می خود ابهام اوج به و شودمی ادغام بیل

 و طویلذه  بذام  پشذت  بذود  نشسذته  روشذنش  فذانوس  با تنهاوتک که آمد می حسنمشدی زن گریة صدای تنها»

 یک درون از ناشناسی گاو درماندة نعرة و شدمی تندتر و ترنزدیک رفتهرفته که هازدن کف و دایره صدای

 (.116)همان: «مصروبه طویلة

 آن از ازایذن  پذیش  کذه  ایپیداشده شیا درون در را ناشناس و مبهم حسّ این ساعدی دیگر، ایقصّه در

 آن جذوی وجسذت  بذه  شذبانگاه  کذه  اهذالی  گیذرد. مذی  کار به وحشت و رعب حسّ ایجاد برای گفتیم، سصن

 .(154 همان: ر.ک:) شوندمی شیا این در غریب صدایی همتوجّ اند، رفته

 و تذاریصی  هذای ریشذه  بذه  هتوجّ با نویسنده که است رازآلود و مبهم فضایی خلق برای صداها این تمامی

 میهنمان بیابانی و روستایی فضای کنندةتداعی که «گاو نعرة» و «زنگوله» صدای است. کرده انتصاب اجتماعی
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 سذاعتِ  صذدای  مقابذل  در گرفتذه،  سرچشذمه  مذا  مههبی و آیینی مراسم از که «زاری و گریه» صدای و است

 قذرار  اسذت،  رنسذانس  عصذر  و وسطایی قرون کلیساهای فضای یادآور که سرخ مرگ نقاب داستان آبنوسی

 پذو آلذن  کهدرحالی :است وی بودن آزاد در صدا، منشأ انتصاب در پوآلن با ساعدی اصلی تفاوت گیرند.می

 آوردن با پوآلن دارد. نمادین مفهومی ساعدی هایداستان اغلب در شیا این ،دارد «ساعت» به وافری عالقة

 اسذت.  بسذته  دایذرة  یذک  پیرامذون  انسان چرخش و زمان وقفةبی حرکت آفرینش دنبال به داستان در ساعت

 دارد. محوری نقش بلفی شیطان و آشر خاندان زوال یعنی ،پو دیگر داستان دو در ساعت

 خون .2-4-5

 را او وحشت و داده قرار خود تأییر تحت را انسان همواره که است هاییپدیده از یکی آدمی اندیشة در خون

 بسذیاری  نمذادین  معذانی  شذامل  و یافتذه  گسذترش  بسذیار  ادبیّات دنیای در مفهوم این همچنین است. برانگیصته

 و اسذت شذده مذی  محسذوب  گوتیذک  نویسذندگان  بذرای  ابجذهّ  ایفهمؤلّ فردمنحصربه عنصر این است. شده

 و رعذب  حذسّ  تشذدید  برای را عنصر این بودند، هایشاننوشته در مرگ به پرداختن دنبال به که نویسندگانی

 «خذون » را شذاهزاده  سرزمین در فراگیر «سرخ مرگ» نشان پوآلن بردند.می کار به مصاطب ذهن در وحشت

 داند:می

 هذای لکذه  مذرگ.  و بذدن  منافه از شدید خونریزی بعد و ناگهانی گیجی و بود سصت هایدرد نصست،»

 همنوعذانش  همذدردی  و یذاری  از را او که بود حصاری قربانی، صورت روی ویژهبه و بدن روی رنگ خون

 (.231 :1393 پو،)آلن «کرد محروم

 بذه  را «مذرگ » نزدیکی روستا، اهالی وحشت و رعب میان در ،بیَل عزاداران هایقصّه در ویژه عنصر این

 به طویله در حسنمشدی گاوِ که دهدمی خبر اهالی به حسنمشدی زن گاو، قصّة در کند.می یادآوری اهالی

 گردند:می مواجه زیر صحنة با و شوندمی حاضر گاو سر باتی اهالی است. مرده ناگهانی و مرموز طرزی

 ایخسذته  مذرد  انگذار  کذه  بذود  کرده دراز جوری را وپایش دست و بود افتاده طویله وسط حسنمشدی گاو»

 نظذر  بذه  و بذود  پرخون دهانش بود. دوخته دیوار زاویة هایسوراخ به بازنیمه درشتش، چشمان است. خوابیده

 (.94 :1397 )ساعدی، «اندچپانده حلقش توی پیچیده را طنابی که آمدمی

 و گیذرد  فرامذی  را کذاخ  تمذامی  خذون  شذاهزاده،  بر «سرخ مرگ» شدن مستولی از پس ،سرخ مرگ نقاب در

 روند:می فرو مرگ کام به همگی

 گرفتذذةخذذون تاترهذذای در دارانزنذذدهشذذب دیگذذری، از پذذس یکذذی و بذذود آمذذده شذذب در دزدی چذذون او»

 جذان  خذویش  سذقوط  نومیدانذة  حالذت  همذان  در ایشذان  از هریذک  و افتادنذد  می فرو خویش داریِ زنده شب
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 (.237 :1393 پو، )آلن «سپرد می

 بذا  بذازهم  او، خانذة  گذرفتن  گِل و ده از اسالم غریبانة کوچ از پس هشتم، قصّة در خود کار پایان در ساعدی

 بیذان  را انسذانی  و موجذود  هذر  قصّذة  و زندگی یافتن پایان مفهوم گاو(، و )اسب اساطیری حیوانات از استفاده

 کند:می

 اسذتصر،  توی بودند کرده آویزان را سرهاشان گهاشته، باز را پاهاشان که کردند نگاه را هااسب و رفتند» 

 و کذرد مذی  کذف  و جوشذید مذی  حلقومشذان  از خون رنگ ارغوانی هایدلَمه و بود بازنیمه هردوتاشان دهان

 (.208 :1397 )ساعدی، «گرفتمی جان و استصر توی ریصتمی هتکّهتکّ و آمد می بیرون

 ؛اسذت  «اسذالم » یعنذی  داسذتان،  شصصذیّت  تذرین محذوری  رفذتن  نشانة شده،لصته و جوشان خون هایلکه

 است. نیستی و مرگ آورپیام سرخ مرگ نقابدر  که گونه همان

 گیرینتیجه .3

 اسذت،   گرفتذه انجذام  گوتیک داستان عناصر و هامؤلّفه باب در حاضر پژوهش در که هاییتحلیل و هابررسی

 کنذد.  می توجیه بیَل عزاداران و سرخ مرگ نقاب کتاب دو در را هامؤلّفه این کارگیریبه شباهت و نزدیکی

 در گوتیک ادبیّات مضامین تریناصلی جمله از که «مرگ» پایة و مبنا بر خود، هایداستان در نویسنده دو هر

 و عوامذل  از نویسنده دو ها،داستان این در اند.کرده ریزیپایه را خود هایروایت جریان آمریکاست، و اروپا

 و هذراس  وحشذت،  و انذدازد مذی  «نیسذتی » و «مذرگ » پدیذدة  و او فذانی  زنذدگی  یاد به را آدمی که نمادهایی

 عوامل کتاب، دو هایداستان جریان در همواره اند.جسته بهره کند،می زنده مصاطب هایدل در را اضطراب

 داسذتان  هذای شصصیّت در خطر و آشفتگی حسّ ایجاد سبب داستان، صحنة از بیرون در ایبیگانه و ناشناس

 دو سذازی صذحنه  یابند.می ظهور «خون» چون هایینشانه با و آوررعب فضایی در بیگانه عوامل این شود.می

 و کننذد مذی  نمایذان  را خذود  نورکم و «تاریک» فضایی در عوامل این که است شده احیطرّ ایگونهبه کتاب

 در «مذرگ » حضذور  از رسذند، مذی  گذوش  بذه  نذامفهوم  ایسرچشذمه  از که مبهم و مرموز های«صدا» با همراه

 حقیقتذی  عنذوان به «مرگ» دادن نشان بهتر هرچه برای عوامل این تمامی دهند.می خبر روایت فضای نزدیکی

  گیرند.می قرار یکدیگر کنار در آن، با شدن رو هروب از «آدمی» ترس و ناگزیر

 هذای زمینذه  با علمی، و مدرن شکل به را ادبی هایجریان و هامکتب که ساعدی چون اینویسنده مطمئناً 

 بذرای  و داشذته  هتوجّذ  پذو آلذن  ادگذار  نویسذندگی  شذیوة  بذه  کنذد، مذی  تلفیق ایرانی مههبی -فرهنگی و آیینی

 ادبیّذذات در پیشذذرو نویسذذندة ایذذن مورداسذذتفادة هذذایتکنیذذک از خذذود، آورهذذراس و زاوحشذذت فضاسذذازی

حذدودی   تذا  آنچه است. کرده عمل قموفّ فضا، این کردن بومی در و برده بهره خالقانه شکلی به ،«گوتیک»
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 داسذتان  مجموعذه  در گوتیذک  عناصذر  کذاربرد  تکیفیّذ  کنذد، می متمایز سرخ مرگ نقاب از را بیَل عزاداران

 زیر راهروهای و قصر در گوتیک ژانر نویسندگان دیگر و پو آلن آیار برعکس حوادث مکان است. ساعدی

 طویله و قبرستان جمله از ،مصروبه هایمکان و افتاده دور و پرت و فقیر روستاهای معموتً بلکه ؛نیست زمینی

 همان بیرونی و بیگانه عامل تنها سرخ مرگ نقاب در .دهد های او را تشکیل می ، مکان داستانکهنه آسیاب و

 عذالوه  بیل عزاداران در امّا گردد؛ می ظاهر گونه شبح و نقابدار پیکری شکل به گاه که است «مسری بیماری»

 نقذاب  در کذرد.  یذاد  هذم  »چرکین سیاه باد» و دارند سیاه ظاهری که «هایی شبح» ،«قحطی » از باید ،بیماری بر
 عزاداران در امّا ؛کندمی هراس و نیپریشا دچار را کاخ درون «جمعیّت» آبنوسی ساعت صدای سرخ مرگ
 مذؤیّرتر  دلهره و هراس ایجاد در و رسندمی گوش به مبهم صورت به و ندارند صیمشصّ منشأ صداها گاه بیل

 و نهذاده  فراتر را پا تقلید دایرة از داستان مجموعه این در ساعدی که گرفت نتیجه توانمی مجموع در هستند.

 است. پرداخته گری آفرینش و ابتکار به

 کتابنامه
 کار. روزنه تهران: چهارم، چاپ باسمنجی، کاوه ةترجم ،دیگر قصّه 18 و سرخ مرگ نقاب (،1393) ادگار پو،آلن

  قصّه. تهران: اوّل. چاپ ،ساعدی غالمحسین (،1381) کوروش اسدی،

-143 ص  ،14 و 13 های شماره ،سمرقند ،رجایی شعله ترجمة: ،«گوتیک هایسیاهی» (،1385) باتیست ژان بارونیه،

145.  

 در گیذاه  و )گاو( حیوان نصستین، انسان زندگی و مرگ تحلیل و بررسی» (،1396) فتحی زهرا و سعید بیگدلی،بزرگ

 ،2 ةشذمار  ،نهذم  سذال  ،فارسذی  ادب شناسیمتن ،«فردوسی شاهنامه بر  تکیه با نمادگرایی منظر از ایران اساطیر

  .48-37 ص 

 ابرا. تهران: اوّل، چاپ ،گوتیک ادبیّات با آشنایی (،1378) اهللفتح نیاز،بی

، دورة مطالعات داستانی ،«بهرام صادقیهای ادبیّات گوتیک در ملکوت مشصصه» (،1394زاده میرعلی، عبداهلل )حسن

 . 34-21، ص 3شمارة  ،2

گوتیک در ادبیّات تطبیقی: بررسی برخی از »(، 1392زاده )مصطفی مرادی مقدم و مژگان یحیی حسینی فاطمی، آذر؛

 .155-135 ، ص 4شمارة  ،46، دورة مطالعات زبان و ترجمه ،«پوآیار صادق هدایت و ادگار آلن

 مروارید. تهران: سوم، چاپ ،ادبی اصطالحات فرهنگ (،1385) سیما داد،

 تهذران:  چهذارم،  چذاپ  یوسذفی،  غالمحسذین  و صدقیانی محمّدتقی ترجمة ،ادبی نقد هایشیوه (،1373) دیوید دیچز،

 علمی.

 امیرکبیر. تهران: ،سوم چاپ اوّل، جلد ،ادبی نقد (،1361) عبدالحسین کوب،زرّین
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 امیرکبیر. تهران: ،دوم چاپ .هوا اهل (،1355) غالمحسین ساعدی،

 نگاه. تهران: ،شانزدهم چاپ .بیل عزاداران (،1397) --------------

 و پذو آلذن  ادگذار  آونذگ  و گودال در گوتیک عناصر تطبیقی بررسی» (،1394) پناهی مریم و حسنعلی نژاد،سهراب

 .75-60 ص  ،4 ةشمار ،دوم سال ،داستانی مطالعات صیتصصّ ةفصلنام ،«هدایت دژگجسته

 مرکز.نشر  تهران: افشار، حسن ترجمة: ،میانه هایسده هنر: تاری  (،1391) شیورآن کراندل،

نثرپژوهذی ادب   ،«نگاهی نو به داستان فرانکن اشتاین ایری مری شلّی )ادبیّات گوتیک زنذان( » (،1386آنیتا ) لشکریان،
 .65-41 ، ص 22شمارة  ،فارسی

 ققنوس. تهران: ،رضایی پریسا ترجمة: ،وحشت قلمرو در (،1384) مارگو،آیلین

 سصن. تهران: هفتم، چاپ ،داستانی ادبیّات (،1394) جمال میرصادقی،

 سصن. تهران: ،نهم چاپ ،داستان عناصر (،1376) -----------

 چشمه. تهران: دوم، چاپ (،دوم و اوّل )مجلّد جلد 3 ،ایران نویسیداستان سال صد (،1380) حسن میرعابدینی،

 ادبیّات های پژوهش دوفصلنامة ،«داستانی ادبیّات در گوتیک» (،1391) خدادادی اهلل فضل و محمدرضا اصفهانی، نصر

 .191-161 ص  ،1 شمارة ،لاوّ سال ،تطبیقی

 ،12 ةشذمار  (،هنذر  )فرهنگسذتان  خیذال  خذادمی،  شذیرین  ترجمة ،«تاریکی و نور» (،1383) تسوی آر.جی. وربلوسکی،

 .65-54 ص 

 (،تطبیقی ادبیّات) فرهنگستان ةنامویژه ،خضری رفیعی سعید ترجمة ،«تطبیقی ادبیّات ماهیت و نام» (،1391) رنه ولک،

  .53-14 ص  ،(6 پیاپی) 2 ةشمار ،سوم سال

 امیرکبیر. تهران: ،چهارم چاپ جوادی، حسن ترجمة ،آمریکا ادبیّات تاری  (،1387) ویلیس ویگر،

 ادبیّذات  مطالعذات  ةمجلّذ  ،انوشذیروانی  علیرضذا  ترجمذة  ،«تطبیقذی  ادبیّات تاریصی اندازچشم» (،1386) فرانسوا یوست،
 .60-37 ص  ،3 ةشمار ،تطبیقی
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