بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده و احتجاب
هوشنگ گلشیری
چکیده
در حوزهی ادبیات داستاای ،وویی ب یتیوهای از داستاا یویست ،در ااار ر جدهج ا ااای ر یوزدج ییددی
اطدق ی،یود ک یوضوعای ،چو ی س ا احشت ی گ فضاجای اج آلود غلب ی ایهیش جای ی دساالرای زارووی،
یستبت ب زیا یتیّتیتجای راا ریدور یکا جای ی ستاا ا  ...ب سستا ی ین یحورجای آ را یشتکی ی،دجاه .این
یتیوه از یویستاهو ،ب ای ییستاینبار در ستا  1764با یگارش رلع ی اای ایاو از ستوی «جوراس االپو » ظهور ک د.
بعهجا یویستاهوا دیگ با یگارش آااری ب بستو ا وستا ش این یتیوهی داستاا یویست ،ر دارااه .داستاا یویستا در
حوزهی ادبیات داستاای ،فارست ،ییب ب دیبا ییای رری ی از یکایغ غ ب ،ب این یتیوهی ادب ،و ایش یافااه .صتادق
جتهایتت ب ای ییستتتاینبتار بتا یگتارش بوف کور در این راه رته یهتاد ا یویستتتاتهوتا دیگ ییب بت دیبتا آ بت بستتتو ا
وستا ش این یو ادب ،در آاار داستاای ،فارست ،ر دارااه .او چ یهل جای وویی در ادبیات داستاای ،ای ا کاید با
یموی جای غ ب ،آ یاطبق ییستتت ایا ی،یوا این ادعا را دایتتت ک آاار داستتاای ،فارستت ،در این حوزه یوایستتا ایه
یوفق عم کااه ا حا ،در رارهای یوارد یهل جای ،را ییب ب آ بی بایه .ریا یتازده احادا از جویتاگ ولشتی ی
از سملت ریتا جتای ،استتتت کت در یو ادب ،ووییت بت ریتتتات ی یح ی درآیتهه ا یهل ت جتای این یو ادب ،در آ رتابت
ب رست ،استت .راش ر اجش حاضت یباا ،ب یحلی یحاواستت ا سم آاری اطدعات ب راش کاا رای ای صتورت
و فا استت .یاای ر اجش حاضت یشتا ی،دجه ک ولشتی ی با فضتستازی یااستغ ا به هوی ی یااستغ از دا عاّت
زیا ا یکا ا ییب ب یّتوی کشتیه یتیّتیتجای ،ک اعما ا رفاارآیا ب فضتای احشتتایگیب ا اج آار داستاا
افباده ا بیا یوجمات ا رشتویت ا ی گ آاری در داستاا اا رود را ب عاوا ریای ،وویی ب جمگا یع ف ،ک ده
است.
اهداف پژوهش:
.1بازیااس ،سب
.2ب رس ،وویی

وویی

در ادبیات فارس.،

در ریا ا یمایش یازده احادا جویاگ ولشی ی.

سؤاالت پژوهش:
.1سب
.2وویی

وویی

چ سایگاج ،در ادبیات فارس ،دارد؟

در ریا ا یمایش یازده احادا چ بازیاب ،یافا است؟

واژگان کلیدی :ادبیات داساای ،وویی

یازده احادا

جویاگ ولشی ی.

مقدمه
یک ،از یباحث یورد یوس در یاریخ ادبیات ا یقه ادب ،غ ب ،یکایغ ا یا یهضتتجا ا ب عباری ،ایست جای ادب ،استت.
آ جاگا ک و اج ،از یویستتاهوا ب یشتتکی ی
ب اسود آیه ی

ااحه ییای ورار جمت ی،وماریه ا با اصتتول ،یوافق داریه باعث

یکاغ ادب ،ی،یتویه .یکایغ ادب ،ج ی

درب وی یههی یظ ی جا ا رّتوصتیتجای ،با یت ایو راص

ف جاگ ،اساماع ،ا ستیاست ،ج دارهای جستااه ک در آ ب اسود آیههایه .یکاغ وویی
ک در آ یویستتاهوا از عق و ای ،کدستتی

ییب ب آیهه از دارهای استت

ب ستتاوه آیهه ا در ر ،یافان راج ،ب ای یتتکستتان ی زجای یوسود

بودهایه .ب ای یی ب این جهف یحوالت اساماع ،ا ف جاگ ،ییازیاه یورعیا ،بود یا زیهو ،دو وو یتههی ایستا را
در عبور از زیهو ،راساای ،ب زیهو ،یه ییا ،ا ی سجا ا دله هجای ب آیهه از آ ب ووی ای بازیا دجه .از این را
بود ک یکاغ وویی

را ب ع ص ی ظهور ورایت.

ااژهی «وویی » صت ا ،استت ک ب یتک ضتما ،ب ایاستا یا یعلق چیبی ب رو «ووت» ایتاره ی،کاه .جمچاین
وویی  یا ی

ژای ادب ،است ک در دهی  1760یا  1820ب اسود آیه ا جاوز ج ب ایکا وویاوو دیهه ی،یود.

یحیوجای این ژای یعموال رّت جای دربستا ای ای جا ا زیینجای یا ا

جستااه .ادبیات وویی

یکاغ ریایایستت یا ریشریایایستت ب یتتمار آارد .داستتاا جای وویی

بیشتتا حکایتجای یی ه ا یاری از یعماجا

ج اسجا ا ایور یاارائ ،جستااه ک حو ی

راز یی  ،ا احشتااا

یتک و فا ایه .وویی

را بایه یتار ای از
ستبک ،در یعماری ا

یدسم سازی ی بوط ب رو ووتجا بود ک عداه ب یعماری ا جا اارد ادبیات ییب یه .این یو از ادبیات ک واج ،از
آ ب احشتت وویی

ییب یعبی ی،یتود ژای ی از ادبیات استت ک از ی کیغ احشتت ا یضتایین عایتقای ب اسود آیهه

استت .ب طور کل ،باار ب این استت ک ی
رلع اای ایاو این ستب

یویستاهه ایگلیست ،ب یا جوراس االپو

را یع ف ،ک دهاستت .یوضتوعات ب کار رفا در این ستب

دستتتات باتهی ی،یتتتویته .ادبیتات ووییت
ستتاراما جای بلاه ب ستتب

وویی

ب استاس احشتت عایتقای ا یلودرا

رابطت بستتتیتار یبدیک ،بتا یعمتاری ووییت

دارد .در این ژای ادب ،یوصتتتی

رلع جا صتتویع جا ا بااجای رهیم ،ا یی اب یقش زیادی دارد .این یتتی اگ،

باعث یتههاستت ک یوع ،از یعماری جا یتع (یایاه یاع ا رب ساا ) ا حا ،سب
وویی

االین بار در ستا  1764با ریا

باغبای ،از یوج اا ریا یویس،

الها بگی د .ب عاوا یثا جوراس االپو ک ریا رلع اای ایاو ای را االین ریا عایتتقای وویی

کاا رای رود را ب ستب

یعماری وویی

ی،دایاه

ر ا استط ،ایداد ک د (ر : .یّت اصت های ،ا رهادادی -161 :1392

.)163
این یکاغ او چ یستتبت ب بستتیاری از یکایغ ادب ،در ای ا ک ی یتتاارا یتتهه استتت ا ب باار عههای یم،یوایه
یاطبق با ادبیات داستتاای ،ای ای ،بایتته ای بارر جای ،از این یکاغ را در ب ر ،از آاار داستتاای ،ادبیات یعاصت ای ا
یتافتت .ب ر ،ب این بتااریته کت یطبیق کتایت ادبیتات ای ا ا بت طور کل ،ادبیتات یتتت ق بتا ادبیتات ارارتای ،را یوع،
غ

زدو ،ی،دایته .بت بتاار ای یکتایتغ ادب ،ا جا ی ارارتای ،را یم،یوا یقولت جتای ،اتابتت ا عموی ،ا بی ا از زیتا ا

یکا دایستت ا از این را یبایه ایاظار دایتت ک ک در جم ی سوای کاید یّتهاق دایتا بایتاه .با عین حا ی،یوا

در ستب یتااست ،علم ،ب یقایست ی آیا با یکهیگ ر دارت (ر : .سع ی  .)13 :1386و اا ،استت او چ ادبیات
داستاای ،ای ا ریشتیا ای کهن دارد ایا در حوزهی داستاا یویست ،یعاصت اا دار داستاا یویست ،غ

استت چ ا ک «ب

صتورت استاست ،ب یموی جای جا ی راایت ارارای ،بایا و فا استت ا یم،یوایی ریا فارست ،را بها یگاه ب ریا
سهتای ،یبیین کای » (عتای ی  .)18 :1382از این را اسود ب ر ،از یهل ت جتای یاطبق بتا ادبیتات ووییت
آاار داستاای ،یعاصت ی،یوایه یهیه این یه بایته ک اینووی از آاار ییای رری فا از یکاغ وویی

در رتارهای از

در غ

یظ ب آ چ و ا یتتته در ر اجش حاضتت ب آ بودهای یا یهما ین ای و،جای داستتتاا جای وویی

جستااه.
را در ریا

یازده احادا جویاگ ولشی ی یورد ب س ،ر ار دجی .
یاکاو ر اجشت ،ک یوایسا بایه ب صورت یساق ب ااکاای در یهل جای وویی

در ریا یازده احادا ر دارا

بایتته صتتورت یگ فا استتت ایا ب طور کل ،ر اجشجای صتتورت و فا در حوزهی وویی
ردص ت ک د :احمهی (« )1397ب رستت ،یطبیق ،یشتتیّ ت جای ادبیات وویی
صتتادر ،ا ادوار آلن رو» ر دارت .بااکار (« )1395ییای یکاغ وویی

را ییاوا در یوارد زی

در آاار داستتاای ،رضتتا ب اجا ،به ا

در ادبیات داستتاای ،یعاصتت ای ا » .سودک،

(« )1395ب رس ،یطبیق ،داساا احشت ب اساس یدموع ریا جای دای ه احشت آر .ا .اسااین ا رو آیا سیای
ولشتی ی» .حستن زاده یی عل « )1393( ،یشتیّت جای ادبیات وویی
جمکارا ( «)1393وویی

در یلکوت به ا صتادر .»،حستیا ،فاطم ،ا

در ادبیات یطبیق :،ب رستت ،ب ر ،از آاار صتتادق جهایت ا ادوار آلن رو» .ستته ا ی اد ا

رااج« )1393( ،ب رست ،یطبیق ،عااصت وویی

در وودا ا آایگ ادوار آلن رو ا ودستا دژ صتادق جهایت» .یّت

اصت های ،ا رهادادی ( « )1392وویی

در ادبیات داستاای .»،صتادقبیگ )1390( ،ب «ب رست ،ی هو وویی

یویستتاهوا ا یمایشتتاای یویستتا ر

یوزدج عاوا بیش عمل :،یمایشتتاای دایه در روا » .صتتبا ()1386

«وویی

ا ستیامای احشتت» .لبو« )1385( ،ب رست ،داستاا جای وویی

ویم یایک («)1384داستاا وویی

ا یویتاار ریایای

ادوار آلن رو از یاظ راایت یتااست.»،

در ب یااییا».باییستت بارایی (« )1385ستیاج،جای وویی ».

آیتت الله« )1381( ،اسوه افا اق ا ارادف ییتا دا س یتا ببرگ جا ی ووییت
«سایگاه وویی

در ریا جای ایگلی

در آاار

ا ریستتتای » .اتابتتر)1379( ،

یحلی یتیّتیت ریایهای یاس ای عدیغ دکا سکی ا آرای جایه ا دراکوال».

آ ایلیایب ( )1995جا یاریک ،دیی االسو ( )2011وویی

ر

 21ا ریا جای ببرگ وویی

از سا .2000

در این ر اجش ب آ رواجی بود یا بهین ر سشجا راسخ دجی :
• یهل جای اصل ،یو ادب ،وویی

در ریا یازده احادا کهایاه؟

• یاجیت فایابی(عاّ ریا ) در ژای وویی
• فضتاستازی زیا ا یکا

چ سایگاج ،دارد؟

یتیّتیتر دازی ی گ ا یابودی ا کابوس یوجمات یه ی ین یهل جای وویی

ریا یازده احادا جسااه .عاّ ریا بن یای ای اصل ،یک وی ی آاار وویی

است.

در

نتیجهگیری
یطالع ی آاار داستاای ،یعاصت وویای آ استت ک ادبیات داستاای ،ای ا ر
ب بازیشتت آ جا در آاار ادب ،بپ دازد .یکاغ وویی

از آیتاای ،با یکایغ غ ب ،یوایستا استت

ک ب ای ییستتتاین بار با یگارش رلع ی اای ایاو اا االپو ظهور

ک د از سمل یکایب ،استتت ک صتتادق جهایت آ را ب حوزهی داستتاا یویستت ،فارستت ،اارد یمود ا بعهجا یوستتو
داستتاا یویستتا ییال بستتو ا وستتا ش یافت .این یو ادب ،درب وی یههی یهل جای وویاووی ،استتت ک ی س ا
احشتتت یه ی ین آ جاستتت .در این یو ادب ،فضتتاستتازی از اجمیت ای های ب روردر استتت .به هوی ی درستتت از
یورعیتجای زیای ،ا یکای ،یوصتی یتیّتیتجای ،ک عمویا راا ریدور ا بیمار جستااه ی گ ایهیشت ،ر داران ب
رشویت کابوس ا یوجمات از ب سسا ی ین ای و،جای داساا جای ،از این دست است.
ریا یتازده احادا از جویتاگ ولشتی ی یک ،از آاار ب سستا در حوزهی ادبیات داستاای ،در یو ادب ،وویی

استت.

این ریتا درب وی یتههی یدستتت رتاط ات یک ،از آر ین یتتتاجبادهجتای رتاستاری استتتت کت اکاو یبتهیت بت ف دی
راا ریدور یهه است .ولشی ی در این ریا در یدش بوده یا ااضا حاک ب سایع ی آ رازجای اص ها را ب یّوی
بکشته ا ب یوع ،ب آ اعا ا

یمایه .در این داستاا یتاجه زارووی ،اربا یستبت ب رعایا جستای  .زیا ییب در این

ریا یورد ظل ر ار ی،وی یه .ولشتی ی در این اا ب روب ،یوایستا ب فضتاستازی بپ دازد ا ح

ی س ا احشتت را ب

روایاهه یااق یمایه .یوصتی یکا ا ییب راایت غی رط ،زیا داستاا ب ساب جای وویی

آ افباده استت .یوس

ب ی گایهیشت ،بیا کابوس جا ا یوجمات ییب ی س ا احشتت را ب ک داستاا یست ی داده استت .اعما ا رفاارجای
یتیّتیتجای اصتل ،داستاا ک عمهیا اف ادی بیمار ا راا ریدور جستااه ب ساب جای ووییک ،ریا روت بیشتیهه
است.
منابع
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ا ریستتتای » یدلت ی

یهرس جا یمارهی .2
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بااکار یگین .)1395( .ییای یکاغ وویی

در ادبیات داستتاای ،یعاص ت ای ا

استتااد راجاما :یاص ت علیباده رایا یایۀ

کاریااس ،اریه دایشگاه یهیه یهی ،آذربایدا .
اابتر ،عل .)1379( .،سایگاه وویی

در ریا جای ایگلی

یحلی یتیّتیت ریایهای یاس ای عدیغ دکا سکی ا
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رو» یش ی یطالعات زبا ا ی سم داره .50

ستته ا ی اد عل ،حستتنپ رااج ،ی ی  « .)1393( .ررس ت ،یطبیق ،عااص ت وویی

در وودا ا آایگ ادوار آلن رو ا
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یوزدج عاوا بیش

اسااد راجاما :کای ا سپه ا رایا یایۀ کاریااس ،اریه دایشگاه جا یه ا .
ا ستیامای احشتت یوضتو عمل :،ارا ،چ ،را سا ورایتا ؟ استااد

صتبا یته زاد .)1386( .یوضتو یظ ی :وویی

راجاما :یها الهین عاد رایا یایۀ کاریااس ،اریه دایشگاه جا یه ا .
ولشی ی جویاگ .)1368( .یازده احادا
ویم یایک « .)1384( .داستاا وویی

یه ا  :ییلوف .
ا یویتاار ریایای

در ب یااییا» ی سم ی عل،رضتا طاج ی ع ار ،یشت ی ی

فاراب ،یمارهی .55
لبو ،جها .)1385( .ب رست ،داستاا جای وویی

ادوار آلن رو از یاظ راایت یتااست ،استااد راجاما :رضتا دیهاری

رایا یایۀ کاریااس ،اریه دایشگاه یهیه بهشا.،
یحمهی ست ی  .)1397( .ب رست ،یطبیق ،یشتیّت جای ادبیات وویی

در آاار داستاای ،رضتا ب اجا ،به ا صتادر ،ا

ادوار آلن رو استتااد راجاما :ر اای عاد زاده رایا یایۀ کاریتتااستت ،اریتته یهستتستتۀ آیوزش عال ،چ خ ییلوف ی
آذربایدا .
یّ ت اص ت های ،یحمهرضتتاپ رهادادی فض ت اهلل« .)1392( .وویی

در ادبیات داستتاای »،یتتماره اا دافّتتلاای
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