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1. Introduction 

The valuable Frankenstein or Modern Prometheus novel written by 

Mary Shelley in the early nineteenth century is a Gothic-style science-

fiction. What distinguishes Frankenstein while simultaneously 

showing the features of science -fiction is its Gothic style and 

induction of a horror genre over the novel atmosphere. The Gothic 

novel found its place as a literary form in the world literature from the 

18th century. The term Gothic is associated with architecture and 

refers to a type of European construction that was common in the 

Middle Ages but was not influenced by Greek and Roman 

architecture. The atmosphere of horror in the castles and mysterious 

places full of ghosts establishes the semantic connection between 

Gothic architecture and its fiction style. The induction of this terror in 

these novels is the result of the fear present in the mind of a writer 

who tends toward modernity in the struggle with traditions but still 

adheres to the latter. In Frankenstein novel, the creation and 

appearance of a creature whose actions are Satanic but at the same 

time accompany the reader's emotions make the core of the novel in 
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the form of an innocent being that had no role in his creation. The 

novel is written in the form of letters, following the style of oriental 

stories and having a story within a story. There are five narratives in 

the novel: Walton's letter to his sister, the life story of Victor as the 

creator of the monster, the story of Frankenstein from the beginning of 

creation and what he commits in the course of the story in revenge, the 

life story of the hut dwellers, and the story that Safie narrates for the 

hut dwellers and the readers of the novel. The present study has 

considered the oriental themes and concepts in the text of the novel 

while analyzing their characteristics and formation. 

 

2. Methodology 

The present study has used a descriptive-analytical method. First, 

the documents were collected through library surveys and available 

resources in Persian and English, after which they were reviewed and 

analyzed. The present study seeks to find answers to these questions: 

First, what is the primary spark of the presence of Oriental elements in 

Frankenstein’s novel? Second, how can the presence of these elements 

be analyzed based on the environmental and inter-textual factors? 

Given the allusions in the text of Mary Shelley and the oriental 

thoughts, as well as the internal structure of Frankenstein's novel, it 

seems that the author had the translation of One thousand and one 

nights novel and has been under great influence of its internal stories. 

Besides, the author’s familiarity and communication with a group of 

the greatest English poets and writers, including Lord Byron, can be 

effective in strengthening the assumption regarding her familiarity 

with the oriental themes. This study has taken a comparative approach 

based on the American school, along with the use of some inter-

textual principles in describing similarities. According to the 

principles of this school, there is no obligation to prove such a claim 

as the author’s direct familiarity with oriental ideas, but the existing 
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similarities can be formed through inter-textual elements and various 

factors. 

 

3. Discussion 

According to studies conducted, the presence of oriental elements 

in Frankenstein novel can be divided into two categories: The first 

one includes hyper-textual factors that represent the author's 

familiarity with the East and its influence on her in writing the novel. 

The second category is associated with direct references to the East 

and oriental thoughts across the novel. 

Mary Shelley and her husband's acquaintance with Lord Byron is 

an example of hyper-textual references. Lord Byron explicitly 

mentions his acquaintance with Iran in his poems. Another instance 

includes the style of the novel’s authorship, using a story within a 

story or internal stories as the style of One yhousand and one nights. 

This book was translated into English and French at that time and 

attracted the attention of Western writers. The novel includes five 

narrations in the form of letters or story-telling of a character. The 

opening story (number 1), which is in the form of a letter from Walton 

to his sister, describes his acquaintance with Victor Frankenstein in 

the Northern Waters. The second story (number 2) is narrated by 

Victor and is the core narrative which has several internal stories. The 

third story (number 3) is about the monster creature telling the story of 

how time passed from the time it was separated from Victor until then. 

Then, the next story (number 4) is about the old man and his children 

who live in the hut and are whose life is observed by the monster 

creature. Finally, the last story (number 5) is bout an Arab girl called 

Sophia, and is narrated through a letter in the hands of the creature. 

What the monster creature performs in that part of the story related to 

the murder of William, Victor's little brother, and then using a trick to 

accuse the servant is one of the repetitive themes in the stories of One 

thousand and one nights. The monster creature steals the beautiful 

necklace of the murdered child and puts it in the pocket of Justin, the 
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housekeeper, while he is asleep in the barn. This is a familiar image 

that often occurs by jinns or demons in One thousand and one nights 

tales, based on which they unjustly accuse someone to reach their 

beloved. The views and opinions of the main character of 

Frankenstein's novel, Victor, about the East are among the contextual 

implications of the text. Victor's friend, Henry Clerval, also studies 

oriental philosophy. From the beginning of the novel, Mary Shelley 

shows her familiarity with the East through the characters' 

conversations, showing the protagonist as a character fascinated by 

Oriental ideas. In another part of the story, narrated by Frankenstein’s 

monster, the life of the inhabitants of the hut is represented while 

Safie, the girl from the East, lives with them. The inhabitants of the 

hut choose a book named The decline of empires by Wiley to teach the 

girl their language because they regard its style as an imitation of 

Oriental authors. 

 

4. Conclusion 

The study of the author's life and works and the explicit references 

in the text of the book show the influence of the East and the oriental 

fiction style on her as the most important factor. The impact of 

oriental fiction on Frankenstein novel can be observed and explored in 

the inter-textual and hyper-textual dimensions. Inter-textual factors are 

those references made by Victor, Henry Clerval, Safie, and other 

characters. Oriental philosophy, Arabic, and Persian languages, and 

the mysterious oriental works are mentioned in several places in the 

book by Victor, the main protagonist. Also, Henry Clerval, a close 

friend of Victor Frankenstein, studies oriental philosophy and oriental 

languages. He accompanies the protagonist and is the symbol of 

philosophical wisdom and Victor’s guide, who eventually becomes 

the victim of the monster creature. The three victims of this story 

represent three currents of thought that are destroyed by the monster 

creature. William, Victor's younger brother, represents the childhood 

innocence ignored in the modern world. Henry Clerval represents 
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wisdom and philosophy that are suppressed in opposition to science, 

and Elizabeth is the symbol of love and affection that becomes faint 

and doomed to be ignored in the modern world. This uncontrollable 

creature does not respect the holiness of any of these blessings and 

tries to diminish them, reminding the consequences of his misdeeds. 

Consequences of entering the realm of the gods and transgressing the 

servitude await the elite perpetrator, and he should confront the 

inevitable and miserable fate of his rebellion. Hyper-textual factors 

such as the technique taken from One thousand and one nights, in 

which a story is narrated within a story, are examples of oriental 

elements in this novel. Five narrative lines make up the total novel. 

The presence of fantasy elements and the Gothic style brings the story 

closer to the fairy tales that are the most obvious example available in 

One thousand and one nights at that time. Another instance is the 

presence of some story themes that are very similar to oriental themes, 

such as the trick that the monster creature uses to accuse Justin, the 

housekeeper. Another oriental element is the presence of an Arab girl 

named Safie in one of the stories told to Victor by the monster 

creature, and the letter in which the girl describes her life presented as 

a witness to the story. This is another support of the evidence on the 

structure and idea of One thousand and one nights stories, which 

narrate the male domination of women and the oppression whose 

victims were women. 

 

Keywords: Mary Shelley, comparative literature, English literature, 

Frankenstein, One thousand and one nights 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1122زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 

 یشل يمر نیفرانکنشتا در یشرق عناصر حضور یبررس و لیتحل
 2)نویسنده مسئول(نجمه درّي                                                                                                

 1شبنم امیري                                                                        

  چکیده

هان صرف نظر از نبوغ و نوآوری بر اساس اصول بینامتنیت، متون وامدار یکدیگرند و شاهکارهای ادبی ج  
 پرومته در بندیا  فرانکنشتاینسنده، از این تأثیرپذیری مصون نخواهند بود. شده توسط نویگرفتهکاربه

تخیلی -های علمیشاهکار مری شلی نویسندة انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم میالدی است که از جمله رمان
وال است. از مطالعۀ این اثر و و تأمل در احاست و تحت تأثیر ژانر وحشت یا سبک گوتیک نوشته شده

ای است و های شرقی هویداست. تکنیک داستان درونهنویسندة آن رد پای تأثیرپذیری از ادبیات و اندیشه
که شب یکوهزاررسد در نتیجۀ آشنایی با آثاری همچون های شرقی به نظر میمایهحضور برخی بن

به خود گرفته است. اش در آن زمان به شدت شهرت داشته و در دسترس بوده، رنگ و بوی شرقی ترجمه
آسا و اشارة مستقیم به های رمان همچون ویکتور، هنری کلروال و مخلوق غولاههار نظر برخی شخصیت

فلسفۀ شرق و زبان فارسی و عربی، همچنین وجود دختری عرب به نام صفیه و شرح زندگی او در خالل 
ر این پژوهش بر اساس مکتب آمریکایی و با تاباند. دهای دیگری از این تأثیرپذیری را باز   میرمان، جلوه

تحلیلی -ایم و به شیوة توصیفیرویکرد تطبیقی به مطالعۀ عناصر شرقی موجود در این رمان ارزشمند پرداخته
ای و جستجو در منابع موجود به زبان فارسی و عربی را ارائه نمودیم. نتیجه و حاصل مطالعات کتابخانه

دبیات شرق و غرب و مطالعۀ شاهکارهایی که هرکدام منشأ و مولد آثار های تطبیقی در احاصل پژوهش
بخش و مورد اتکای نویسندة آنها در باشند و تحلیل منابع الهاممتنوع و مبتکرانۀ بسیاری بعد از خود می

 گونه آثار راهگشاست.شناخت بهتر این
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  مقدّمه. 2

-هـای علمـی  یکـی از مشـهورترین رمـان   پرومته نـوین  ( یا Frankenstein) فرانکنشتاین

گیرد. این رمـان هـم در زمـان انتشـار و     است، که زیر مجموعۀ آثار گوتیک قرار می تخیلی
ارگرفتـه و از  هـای داسـتانی و سـینمایی قر   هم پس از آن و تا به امـروز، بارهـا مـورد اقتبـاس    

های گوناگون نقد و بررسی شده است. با اینکه نویسندة این رمان در زمـان نگـارش   دیدگاه
اثر پختگی چندانی ندارد، محققان ادبی بارها آن را به عنوان یک رمان هدفمند، در راسـتای  

 اند. هایش از آینده معرفی کردهها و اضطرابهشدار به انسان و ترس
گیر نوع بشـر شـده   اس از عواقب تولیدات علم و تکنولوژی که گریباننقد مدرنیته و هر

شود تا هدف انتقاد سـهمگین  است، در هیئت غولی موسوم به آفریدة فرانکنشتاین متبلور می
کار قرار گیرد؛ اما آنچه نظر نویسندگان این مقاله را در هنگـام  گرایان و گروه محافظهسنت

اتی جسته و گریخته به فلسفه، ادبیات شرق، زبان فارسی و مطالعه اثر جلب کرده است، اشار
خصـوص مکالمـات ویکتـور    های اصلی داسـتان اسـت؛ ب  وگو میان شخصیتعربی در گفت

اش، که در جریـان همـه   فرانکنشتاین شخصیت اصلی رمان و هنری کلروال دوست صمیمی
کنـد. ایـن اشـارات    میکارهای او قرار دارد و از سویی در زمینۀ فلسفه و ادب شرق تحصیل 

هـایی از  ای شد تا یک بار این داستان پر رمز و راز را با هدف استخراج و تحلیـل بارقـه  بهانه
هـایی از آشـنایی نویسـنده و    اندیشۀ شرق مورد مطالعه قرار دهیم، با اشراف بـر اینکـه نشـانه   

هن مربوط به  معاصرانش با ادیان ایرانی و فلسفه شرق در دست است که قابل انکار نیست و
چنـد  کنـد. هر های شرقی را در این اثر سترگ تقویت مـی تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم اندیشه

 ةذکر این نکته ضروری است که اساس ایـن پـژوهش بـر رویکـرد ادبیـات تطبیقـی بـه شـیو        
مکتب آمریکایی استوار است و بر طبق اصـول ایـن مکتـب اجبـاری بـه اثبـات ایـن مـدعا و         

های موجود های شرقی وجود ندارد؛ بلکه مطالعۀ همانندینویسنده با اندیشه آشنایی مستقیم
بنـابراین در ایـن   ؛ تواند شکل گرفته باشـد با استناد به عناصر بینامتنیتی و عوامل گوناگون می

های حضور عناصر شـرقی در  ها هستیم که اوالً بارقهپژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش
توان حضور این عناصر را بـا  ثانیاً چگونه می ؛چگونه و تا چه میزان است؟ فرانکنشتاینرمان 

 توجه به عوامل محیطی و بینامتنی تحلیل و بررسی کرد. 
تحلیلی است و اسناد و مدارک از طریق شـواهد  -این پژوهش توصیفی کاررفتهبهروش 
 ؛فاده شـده اسـت  آوری و اسـت ای و منابع موجود بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی جمـع     کتابخانه

مبتنـی بـر مکتـب آمریکـایی و اسـتفاده از       ،از نظر ادبیات تطبیقـی  پژوهشهمچنین رویکرد 
 هاست.برخی اصول بینامتنی در شرح همانندی
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 پژوهشپیشینة  .2-2

های گوناگون انجـام شـده اسـت.    تحقیقات متعددی به زبان فرانکنشتایندر مورد کتاب 
مقاالت مرتبط با حوزه مورد مطالعه ما عبارتند از: مقالۀ براساس جستجوی انجام شده برخی 

از « زامبــی و فرانکنشــتاین»(، 1123نوشــته سوســن طاقــدیس )« از نگــاه آینــه: فرانکنشــتاین»
ــی )  ــی منطق ــین 1127مرتض ــگانی در رمــان     »( و همچن ــتوری اندیش ــتعارة دس ــی اس بررس

( کـه بـه   1127اصـر غفـوری )  از شـعله سـید ولیلـو و ن   « فرانکنشتاین و برگردان سـینمایی آن 
صورت یک پژوهش تطبیقی بین ادبیات و سینما انجام شده است. همچنین یک مقالۀ دیگـر  

در بغـداد از زوایـایی    فرانکنشـتاین  در حوزه ادبیات تطبیقی وجود دارد که این اثر را با رمان
ادی (. عـالوه بـر آن تعـد   1127گوناگون بررسی کرده است )علی افضلی و نسترن گندمی، 

مـری شـلی و دنیـای وی: بررسـی بـاختینی      »نامه نیز در این بـاره نوشـته شـده از جملـه:     پایان
بررسی فلسفه ژان ژاک روسـو  »( و 1152از محسن رضائیان )« فرانکنشتاین؛ یا پرومتۀ مدرن

(. در زبـان انگلیسـی نیـز تعـدادی     1123از امیر عطاری )« در رمان فرانکنشتاین اثر مری شلی
حوزه ادبیات تطبیقی بر روی این رمان انجام شده است که توسط نویسـندگان ایـن   مقاله در 

( و اریــن 1221)(Zonana Joee) مقالــه ترجمــه و بررســی شــدند از جملــه: زنانــا جــویی  
( که به مطالعه 7007)(Rebecca Nesvet) ( و ربکا نسوت 7000)  (Erin Webster)وبستر

انـد. تـا آنجـا کـه     ه عنـوان نامـه صـفیه پرداختـه    فمنیسم و بررسـی عناصـر بخشـی از رمـان بـ     
هـای شـرقی ایـن رمـان و یـا      دهـد، دربـاره ریشـه   جستجوهای نویسندگان این مقاله نشان می

حضور عناصر داستانی شرقی و تأثیرپذیری از آنها تاکنون پژوهشـی انجـام نگرفتـه اسـت و     
 مقاله حاضر از این رو نخستین تالش است.

 
 بحث و بررسی .1
 مري شلی و آفرینش اثر .1-2

 Williamدر سامرس تاون لندن متولد شد. پدرش ویلیام گـادوین )  1222مری شلی در 
Godwin) ــه ــتون کرافـــت  فیلســـوف و روزنامـ ــادرش مـــری ولسـ ــار و مـ  Mary)نگـ

Wollstonecraft)  بـا پرسـی بـیش شـلی      1513فیلسوفی فمنیست بود. وی در سال(Percy 

Bysshe Shelley) بـا او بـه ایتالیـا رفـت.      1515سـرا ازدواج کـرد و در سـال    هشاعر عاشقان
بعـد از   1571درگذشت و مری شلی به انگلستان بازگشـت و در سـال    1577شوهر مری در 

 یک دورة طوالنی بیماری درگذشت.
مری همراه با همسرش و تعدادی دیگر از شاعران و نویسندگان از جملـه   1517در سال 
( شاعر معروف انگلیسی برای استراحت به شهری در George Gordon Byron) نلرد بایرو

ای پــر از ای کــه کتابخانــهژنــو رفتنــد و بــه دلیــل بــدی آب و هــوا مجبــور شــدند در خانــه 
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های اشباح و ارواح داشت بماننـد؛ بـه پیشـنهاد لـرد بـایرون]در      های پلیسی و حکایتداستان
های شرقی در رمان و حضور اندیشهگیری ادامه در مورد تأثیر جدی این شخصیت در شکل

جای خود سخن خواهیم گفت[ تصمیم گرفتند که هر کدام داستانی به همان سبک و سیاق 
سـالگی، قبـل از آنکـه تجربـۀ      12( و بدین ترتیب مری شلی در 71: 1127بنویسند )ستاری، 

  دهد.ر میآفریند که همه جهان را تحت تأثیر قراچندانی در نویسندگی بیندوزد، رمانی می

تخیلـی و  -های آغازین قرن نوزدهم حضور چشمگیر این رمان با موضوع علمـی در سال
ب و مایـه اختـراع مخـرّ   آمدن یک رشته آثار مشابه بـا درون وجودبه سبک گوتیک باعث به

شـود کـه بـه نـوعی     غیر قابل کنترل توسط دانشمندان پیشرو و هشدار درباره عواقب آن مـی 
ترین ایـن آثـار اسـت کـه در مقالـه      یکی از شاخصفرانکنشتاین پی دارد.  نقد مدرنیته را در

 حاضر موضوع بحث و بررسی ماست.
 لیتخیّ-هاي علمیداستان .1-1

تخیلی دشوار اسـت. امـا در تعریفـی    -های علمیارائه تعریفی جامع و مانع درباره داستان
دارنـد، از جملـه اینکـه     های مشـترک ها برخی ویژگیگونه داستانتوان گفت اینموجز می

هـا  هـای اصـلی در آن  همگی مربوط به آینده است و حضور دانشمندان به عنـوان شخصـیت  
میـت بسـیار برخـوردار    ها از اهزنی در این داستانهمچنین وجود عنصر گمانه»معمول است. 
که برخی از نویسندگان جدی این نوع ادبی بـرآن شـدند تـا اصـطالح ادبیـات      است، تاآنجا

تـر  زنـی مناسـب  گرچه اصـطالح گمانـه   ؛تخیلی کنند-زنی را جایگزین علمیانی گمانهداست
 .(72:1151)باب شاو، « متداول بوده است. 1270تخیلی از دهه -است، اما اصطالح علمی

تخیلـی بـر عنصـر تخیـل خـالق اسـتوار اسـت و        -توان گفت داسـتان علمـی  همچنین می
-هایش این اسـت کـه معمـوالً شخصـیت    از ضعف دارد. ولی یکیخواننده را به تأمل وا می

پـردازی بـه جنبـۀ معمـایی و     بسـا ایـن ضـعف در شخصـیت    پردازی قابل توجهی ندارد و چه
هـا اغلـب گفتـه    گونـه داسـتان  مرموز بودن بیشتر داستان کمک کند. در مورد مخاطبـان ایـن  

سـمت ایـن نـوع     ی بـه تخیلی ابتدا در نوجـوان _های علمیبیشتر دوستداران داستان»شود: می
هـا را  زنـی و تقویـت ذهـن آن   نظیـر ناشـی از گمانـه   شوند و لذت عالی و بیمیادبی کشیده 

 .(72 :)همان« کند.بند میپای
تخیلـی عبارتنـد از: ژول ورن بـا    -هـای علمـی  تـرین نویسـندگان رمـان   برخی از معروف

. ، آرتـور سـی   ..دور دنیـا در هشـتاد روز و  و بیست هزارفرسـنگ زیـر دریـا     آثاری همچون
. هیـوالیی از فضـا  ، رابـرت هـاین الیـن بـا     بـاغ رامـا  و  میعاد با رامـا کالرک در آثاری چون 

هـایی بـا   بـرد، بـا مجموعـه رمـان    همچنین در مواردی که از عناصر فانتزی بیشتری بهـره مـی  
شویم کـه تقریبـاً جـادو را    قهرمانی شخصیتی به نام هری پاتر از جی کی رولینگ مواجه می

هـای شـرقی از   تخیلی کرده اسـت و بسـیار وامـدار قصـه    -های علمیین علم در داستانجانش
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اسـت )بـرای اطـالع بیشـتر ر.ک نجمـه دری و سـید مهـدی عباسـی،          شب هزارویکجمله 
1121.) 

دوران انتقـال از رمانتیسـم سـده     فرانکنشـتاین گیـری رمـان   از سوی دیگـر دوران شـکل  
تسلط اندیشۀ علمی وجود دارد؛ ولی هنوز در حد  هجدهم به نوزدهم میالدی است و زمزمۀ

های بعد بین ها شاهد آن هستیم. در حالیکه در سالهایی است که در داستانزنیهمان گمانه
 (،John Stuart Mill)دوران تسلط اندیشـۀ علمـی و پیشـرو اسـتوارت میـل       1520و  1570

اسـت کـه در عـالم     (Herbert Spencer)و اسپنسـر   (Charles Robert Darwin)دارویـن  
را در برابـر اوهـام    (William Makepeace Thackeray)ادب، روشن بینی آگاهانه تاکری 

زمـان بـا   را هـم  فرانکنشتاین(. اما آنچه 1، ج 720: 1127بایرونی قرار می دهد )سیدحسینی، 
د، دهـ ای قـرار مـی  تخیلی تا حدی در ردة جداگانه-های علمیهای داستانبودن ویژگیدارا

 های سبک گوتیک و القاء ژانر وحشت در فضای حاکم بر رمان است.ویژگی داشتن
 و رمان گوتیک فرانکنشتاین .1-1-2

رمان گوتیک به عنوان یک قالب ادبی از قرن هجدهم جای خود را در ادبیات جهـان بـاز        
یی دارد کند. اصطالح گوتیک مربوط به معماری است و داللت بر نوعی ساختمان اروپامی

که در قرون وسطی رایج بود ولی تحت تأثیر معماری یونـان و روم نبـود. محققـان معتقدنـد     
تحت تأثیر توجه دوباره بـه قـرون وسـطی و نیـز توجـه بـه آثـاری         1220های از حدود سال»

هـا رمـان   های زمانه مانند توجه بـه مـرگ و گورسـتان   و برخی گرایش شبهزارویکچون 
اولین اثری که نام رمان گوتیک را بـر خـود    .(57:  1125جعفری، « )گوتیک شکل گرفت.

منتشر شـده   1273( است که در Horace Walpoleاثر هوراس والپول ) قلعه اوترانتودارد. 
شـود. )باکنرترواویـک،   نیز در چاپ دوم آن دیـده مـی   یک داستان گوتیکو عنوان فرعی 

1127: 1017)  
هـا را  یابد ولـی مشـهورترین آن  م بکفورد ادامه میهای گوتیک توسط ویلیانوشتن رمان

هـای گوتیـک از جملـه والپـول،     نویسد. بسیاری از نویسندگان رماندر نهایت مری شلی می
هـا الهـام شـده    یا به آنؤها معتقدند هستۀ اولیۀ داستانشان در حالت خواب و رپیشکسوت آن

سـت، کـه گـاه کارکردهـای     های گوتیک آکنـده از امـور فـوق طبیعـی ا    است. فضای رمان
هـای طبیعـی ماننـد رعـد و بـرق و      دهـد و حـوادث و پدیـده   ناخودآگاه ذهن را نیز نشان می

وار رحمانـه و شـبح  ای اسـرارآمیز و بـی  گونـه های طبیعی است در آنها بهطوفان که خصیصه
 فرانکنشـتاین برای نمونه ر.ک حضور رعد و برق در   .(51:  1125شوند )جعفری، هاهر می

 (777( و طوفان )همان: 77)شلی، همان : 
کنـد، بیشـتر   اش برقـرار مـی  آنچه پیوند معنایی میان معماری گوتیـک و سـبک داسـتانی   

های پـر رمـز و راز و آکنـده از اشـباح اسـت. القـای       ها و مکانانگیز قلعههمان فضای هراس
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ه در جـدال  ای اسـت کـ  ها معلول ترس حاضـر در فضـای ذهنـی نویسـنده    ترس در این رمان
هـا دارد و نگـران   تت و مدرنیته، به سوی دومی متمایل اسـت، ولـی هنـوز ریشـه در سـنّ     سنّ

رنـگ  هـا و احساسـات را کـم   آسای دنیای مدرن است که قصد دارد خوبیمحصوالت غول
هـا مؤیـد ایـن    شود در این رمـان ماند و قربانی میکند. حضور احساساتی که اغلب ناکام می

 مطلب است.  
آسایی که اعمالش اهریمنی است ، آفرینش و پیدایش موجود غولفرانکنشتاینمان در ر

گنـاهی  کند و در قالب موجـود بـی  ولی در عین حال احساسات خواننده را با خود همراه می
ای کـه گنـاه والـدینش را بـه     همچون طفل حرامزاده-شدن خود نداشته که نقشی در آفریده

کند، هستۀ اولیـۀ ایـن   بینی میی که شومی تولد وی را پیشبا برائت استهالل -کشددوش می
ای که در تالش پیگیر و مستمر خود موفق بـه آفـرینش حیـات    دهد. نابغهرمان را تشکیل می

شدة همه ملـل، قـدم در دنیـای خـدایان گذاشـته و مغضـوب       شود، بر پایه اساطیر پذیرفتهمی
هاسـت؛ بنـابراین   م در اختیـار آن است. بی مرگی شایسـتۀ خـدایان اسـت و زنـده کـردن هـ      

درازی کند نفرین شده است و باید تاوان عمل خـود را  هرکس به قلمرو خاص ایشان دست
کنـد کـه   بپذیرد. و این تردید و هراس از نتیجۀ عمل، مدام نابغه داسـتان مـا را همراهـی مـی    

ــه شــده و  ــی»دیوان ــی دیگــری بســازد؟   م ــا دشــمن اهریمن ــن دنی ــرای خــود و ای ــد ب « خواه
ــلی، ــود را     732:1122)ش ــوق خ ــور مخل ــدها، ویکت ــدارها و تردی ــه هش ــرغم هم ــی علی ( ول

کردن و تباهی است و خالقش تـوان محـدود   مخلوقی که وجودش آمیخته با شر ؛آفریندمی
فرسـتد  های ناشی از بدخویی وی را نـدارد و هـر لحظـه بـر دسـتان خـود لعنـت مـی        شرارت
کنـد کـه چـرا او را    خـالق خـود را سـرزنش مـی     همچون ابلیسی که هر لحظه ،(117)همان، 

  .(113آفریده است )همان، 
دانند و حال آنکـه  یونان مرتبط می 1را با اسطوره پرومته فرانکنشتاینبرخی غول مخلوق 

اش بیشتر یادآور اهـریمن )خـدای تـاریکی در ادیـان     اش و حضور شرورانهسیمای اهریمنی
در مقابل اهورا مزدا و خدای آفریننـدة نیکـی و یـا    ایرانی(است که آفرینندة همه شرهاست، 

بخـت بـه دنبـال    ابلیس قرآنی که مطرود از درگاه خداوند است. این مخلوق بدکار و نگـون 
خواهد قابل تأمل است. درد تنهایی او را به جـان آورده  خالق خود آمده ولی آنچه از او می

گونـه کـه   همـان  ؛ر کنارش آرام بگیـرد خواهد تا جفتی برای او بیافریند تا دو از خالقش می
نخستین انسان برای ادامه زندگی به جفت نیاز داشت و مشـیانه و حـوا آفریـده شـدند. ولـی      

هـا بـا خـود    هراسـد. مـدت  کند و از عواقب پیدایش هیوالی دیگر میخالق این بار تأمل می
نـد و بـه هیـوال    کاش را خراب مـی ساختهسرانجام کار نیمه ،(121-127درگیر است )همان، 

 دهد.پاسخ منفی می
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 مروري بر تالصة رمان .1-2
پـی دارد. از شخصـی بـه نـام والتـون کـه       درهایی پیاین کتاب ساختاری به صورت نامه

در سـفر بـه منـاطق شـمالی و      خطاب بـه خـواهرش نوشـته شـده اسـت تـا وضـعیت خـود را        
کردن ویکتـور  ای پیـدا د و در ضـمن مـاجر  های یـخ، توضـیح دهـ   آمدن در میان کوهگرفتار

یابـد و  کند، کـه توسـط والتـون نجـات مـی     فرانکنشتاین را در دریا و در حال مرگ بیان می
 کند.انگیز خود را برای وی تعریف میسرگذشت شگفت

داستان فرانکنشتاین از زبان ویکتـور از آشـنایی پـدر و مـادرش و ازدواج آنهـا تـا زمـان        
شـود و خواننـده بـا اشـراف بـر ایـن       آور مـرور مـی  مـالل  ای نسبتاًنوجوانی و جوانی به شیوه

طبیعـی و فلسـفی او آگـاه     یآموزی و مطالعات مـاورا مطالب از عالقۀ شدید ویکتور به علم
ها تالش و مجاهـده  شود. آنگاه ویکتور که اکنون دانشمندی تمام عیار است پس از سالمی

دادن بـه آنهـا از طریـق علـم،     و جـان  کردن قطعاتی از اجساد مردگانشود با سرهمموفق می
آسا بیافریند که همانند انسان قـادر بـه حرکـت و زنـدگی اسـت. ایـن       مخلوقی مهیب و غول

آید. در غربـت  شود و به محیط بیرون آزمایشگاه میموجود در غیاب خالقش از بند رها می
از او انتقام  ،یافته گذراند و مصمم است تا خالق خود راو تنهایی با کینه و نفرت روزگار می

افرادی بیتوتـه   گیرد در نزدیکی خانۀاش در پیش میبگیرد. در سفری که برای یافتن سازنده
 کند. کند و از جدار دیوار زندگی آنها را تماشا میمی

ای به نوبۀ خود حائز اهمیت است و وجود احساسات مثبت و عواطـف  این داستان درونه
هد کـه قابلیـت پـرورش دارد، ولـی متأسـفانه      دآسا نشان میغولانسانی را در وجود مخلوق 

شود. در نهایت اینکه مخلـوق ملعـون، ویلیـام بـرادر ویکتـور و دوسـتش هنـری و        دیده نمی
شـود. مخلـوق بـه    رسـاند و ویکتـور بـرای یـافتن او آواره مـی     همسرش الیزابت را به قتل می

باه خـود را دوبـاره   ر حاضـر نیسـت اشـت   گوید که برایش جفتـی بیافرینـد. ویکتـو   ویکتور می
شـود، و غـولی کـه خـدای     بینیم فرانکنشتاین توسط غول نـابود مـی  نهایت میتکرار کند. در

شـود  کند و بعـد از نظرهـا دور مـی   جانش ناله میاش را نابود کرده بر باالی جسد بیسازنده
 تا خود را نابود کند.

 فرانکنشتاینعناصر شرقی در رمان .1-4
توان بـه  را می فرانکنشتاینناصر شرقی و یا اشاره به برخی مصادیق آن در رمان حضور ع
هـا و یـا از خـالل    متنـی کـه از زبـان شخصـیت    ابتدا اشـارات درون  :بندی کرددو دسته طبقه

ها قابل دریافت است و دیگر عوامل فرامتنی مثل تأثیر محیط بر نویسنده و یا حضـور      داستان
هـا  نی و تأثیرپذیری غیر مستقیم در تکنیک نویسندگی کـه در ادامـه بـه آن   های بینامتاندیشه

 خواهیم پرداخت.
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 هاي زیر است:متنی در این رمان شامل بخشعوامل درون .1-4-2

 الف : دیدگاه شخص ویکتور نسبت به شرق 

ویکتور فرانکنشتاین شخصیت اصلی و قهرمان اثر شلی، دانشمند و فیلسوفی است که بـه  
 گوید: عه و آموختن عالقه بسیار دارد. وی در معرفی خود میمطال

های زمین و آسمان بودم و قطع نظر از اینکه آیا مادة خارجی بردن به رازمن مشتاق پی
کرد، ی انسان که مرا به خود مشغول میموجودات بود یا روح درونی طبیعت و جان رازگونه

ترین معنا بود. )شلی، بیعی جهان به عالیوجوهایم درباره اسرار فوق طبیعی یا طجست
12:1122 ) 

وی با اینکه پزشکی خوانده است، در جستجوی هدف خود با پشتکار بسیار به فلسفۀ حیـات  
هـایی از فلسـفۀ طبیعـی کـه بـا      گیرد که از این پس بیشتر به رشتهآورد و تصمیم میروی می

راهنمایی مربیان جدید با پشتکار فراوان به ( و با 73فیزیولوژی ارتباط دارند، بپردازد )همان: 
( و در این میان بـا آثـار شـرقیان آشـنا     37پردازد )همان: جستجوی فلسفه و اکسیر حیات می

سـودازدگی آنهـا )آثـار شـرق     »گویـد:  شود. وی درباره وجود تخیل در آثار شـرقی مـی  می
کـه در مطالعـۀ آثـار    آنجـا شان واالسـت؛ تا دهنده است و سرور و خرسندی شناسان( تسکین

 .(27)همان: « ام.ها تجربه نکردهنویسندگان دیگر کشور
کند که با آثار شرق آشناست و اینکه اشعار شرقی با شعر پهلـوانی  وضوح اعالم میبه او

خوانی زندگی گویی گرمابه و گلسـتان  وقتی آثار شرقیان را می»یونان و روم متفاوت است: 
خوست، آتشی است که از دل و در دل خود تو برافروختـه  نیک است. اخم و لبخند دشمنی

)همان: « ها همه چقدر با شعر پهلوانی یونان و روم متفاوت است.کشد و ایناست و زبانه می
27). 

بینیم شلی ابایی ندارد از اینکه قهرمـان رمـانش را شـیفتۀ فلسـفه و ادبیـات شـرق       پس می
هـای عـالی و   فارغ از علـوم طبیعـی از لـون اندیشـه     مندی وی رانشان دهد و اعجاب و عالقه

ای بـراین  درس فیلسـوف و ادیـبش قرینـه   استقرایی فلسفۀ شرق معرفـی کنـد. دوسـت و هـم    
 همبستگی درونی با علم ماورایی است.

 ب : هنري کلروال

درس ویکتـور اسـت   کالسی و همدر طرف دیگر این ماجرا هنری کلروال دوست و هم
کنند. هنری با فلسـفۀ مشـرق   وگو میموضوعات بسیار مناهره و گفت که با هم در خصوص

کلروال در عالقه به علوم طبیعی هرگز بـا  »کند: گونه معرفی میآشناست و ویکتور او را این
هـایی کـه مـرا درگیـر کـرده بـود تفـاوت        اش یکسر با گـرایش من همراه نبود و عالیق ادبی

هـای شـرقی اسـتاد شـود و بـه ایـن وسـیله        که در زبانداشت. او به این قصد به دانشگاه آمد 
ای شریف و بـا شـکوه در پـیش بگیـرد، از     خواست پیشهاش بریزد میطرحی برای   زندگی
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هـای فارسـی،   کـرد. زبـان  این رو به شرق توجه داشت که مجالی برای این ماجرا فراهم مـی 
ری بـرای او همیشـه   سـخنان هنـ   .(27)همـان:  « کـرد. عربی و سانسکریت نظرش را جلب می

آور و غالباً همچون نویسندگان ایرانی و عرب حکایاتی شـگفت »سرشار از خالقیت است و 
هـایی  خوانـد و مـرا بـه بحـث    ام را مـی ساخت شعرهای مورد عالقـه میشورانگیز از خود باز 

رسـد  بـه نظـر مـی    .(25)همان: « کرد.ها استادانه از موضع خود دفاع میکشاند که در آنمی
کنـد. زمـانی   بینی میهنری به واسطۀ مطالعات و اشرافی که دارد پایان شوم این قصه را پیش

را  رسد ویکتور بیش از هر چیـز وحشـت دارد کـه هنـری آن    که ساخت مخلوق به پایان می
؛ آسـا، خـود هنـری اسـت    بینیم یکی از قربانیان مخلوق غـول ( و سرانجام می77ببیند )همان: 

یر مخلوقی که در نتیجه فلسـفۀ حیـات، جـان در او دمیـده شـده و قـدرت       یعنی در مقام تفس
 پردازد. انتخاب و امکان عمل یافته است، به زودی به نابودی منشأ و مولدش می

به عقیدة نگارندگان این مقاله سه مقتول این ماجرا نمایندة سه جریان فکری هسـتند کـه   
در کوچـک ویکتـور نماینـدة معصـومیت     شـود: ویلیـام بـرا   آسا نابود میتوسط مخلوق غول

گیـرد، بـه قـول خـود نویسـنده      کودکی است که در دنیای مدرن مورد بی توجهی قـرار مـی  
(، هنـری کلـروال نماینـدة عقـل و     21)همـان:  « ای ملیح سرشار از معصومیت و نشاطنوباوه»

ی اسـت  شود و الیزابت سمبل عشق و دلدادگای است که در تقابل با علم سرکوب میفلسفه
گرفتن است. ایـن مخلـوق خـارج کنتـرل،     که در دنیای ماشینی کمرنگ و محکوم به نادیده

کـه فرشـته   ؛ چراکوشـد یابد و در نابودی آن   میها را درنمیحرمت هیچ یک از این نعمت
 عشق نداند که چیست.

 :آساها از جمله ساکنان کلبه و تود مخلوق غولوگوهاي سایر شخصیتج : گفت

ای، در دل داستان و ماجرای اصـلی و از  های درونهر که گفته شد به شیوة داستانهمانطو
آسـا روایـت    رخنۀ دیوار کلبه شاهد حضور داستان دیگری هستیم که از زبـان مخلـوق غـول   

کند ای زندگی میشود. آن قصه از این قرار است که پیرمردی با دختر و پسرش در کلبهمی
رسد که دختری است عرب به نام صفی یا صفیه که زبان سـاکنان  و روزی مهمانی از راه می

خانـه تصـمیم    شـود، فلـیکس پیـر صـاحب    داند. وقتی دختر در کلبه ماندگار میکلبه را نمی
اثـر ولنـی را انتخـاب     هـا امپراتـوری  زوالگیرد به او زبان بیاموزد و برای این کار کتـاب  می
ن کتاب را انتخاب کرده است چـون سـبک پـر    ای»گوید: کند و در علت انتخاب آن میمی
همچنـان کـه در قصـۀ کلبـه، صـفیه       ؛(112)همان: « و تابش تقلید از مؤلفان شرقی استآب 

کنـد و از  آسای ما نیز از شکاف دیوار گـوش مـی  آموزد، مخلوق غولدختر عرب، زبان می
م بصــیرتی در خصــوص آداب و رســو»شــود و ایــن رهگــذر اطالعــات بســیار عایــدش مــی

هـا و  هـا و یونانیـان و جنـگ   هـای مختلـف روی زمـین و آسـیایی    ها و ادیـان ملـت  حکومت
که فجایع انسانی که در تاریخ روی داده بـرایش  حالیآموزد؛ در( می115)همان: « پادشاهان
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کنـد از جملـه:    آور است. همچنین در حین گردش در کلبه تعدادی کتـاب پیـدا مـی   شگفت
گوته  های ورترغم( و Plutarchپلوتارک ) تواریخ(، John Miltonمیلتون ) گمشده بهشت

 (135خواند. )همان، و همه را می
از سویی دیگر شخصیت صفیه و گریزی که نویسندة رمان به مسأله حقوق زنان و نقـش  

ای از صفیه در اختیـار  آسا نامهای قابل تأمل است. مخلوق غولادیان در اعمال آن دارد نکته
   :دارد که
اش کردند. مادرش زیبا ها دستگیر و بردهفیه نوشته بود مادرش یک مسیحی بود که ترکص

بود و پدر صفیه به او دل باخت و با او ازدواج کرد. دختر جوان با شور و ستایش از مادرش 
اش بیزار بود و دخترش را با گفت که چون در آزادی به دنیا آمده، از بردگیسخن می

اش را به کار اندازد و روح بار آورد و یادش داده فکر و اندیشهباورهای دینی خودش 
 (131شد. )همان: ای داشته باشد که از زنان مسلمان دریغ میآزاده

شود، پایمال شدن حقـوق زنـان در مشـرق    در ادامه آنچه از محتوای داستان برداشت می
مـت زنـان اسـت و    برابری و هتـک حر زمین است که قوم ترک مسلمان سمبلی برای این نـا 

نتیجه دختر شرقی داستان، امید به آزادی و رسـیدن بـه آمـال خـود را در کشـوری ماننـد       در
 بیند.فرانسه  محقق می

 متنیعوامل برون .1-4-1

شده رویکرد مـا درایـن   گونه که در بخش مقدماتی و بیان مسأله مقاله به آن اشاره همان
انبوهی از اسناد را درباره روابط ادبـی ارائـه    مکتب فرانسوی نیست که عمدتاً پژوهش برپایۀ

ها و مسـافران و مترجمـان و   های میان ملتها و واسطهتاریخ نامه»کردن می دهد  و با ردیف
( سعی دارد فرض مقدری را اثبات کند. آنچـه مسـلم اسـت هرگـز     72: 1122ولک،«)غانمبلّ
هـا و  دانسـت  و ارائـه بـدیل    توان و نباید هـیچ اثـر هنـری را معلـول اثـر هنـری دیگـری       نمی

هـا  غنـای ادبیـات ملـت   باعـث  های فرهنگـی اسـت کـه    ها در جهت اثبات بده بستانشباهت
ها و مداقه در نحوه تأثیر و تأثر، بـرای  شود. نگارندگان بر این باورند که ارائه این شباهتمی

ایـای پنهـانی   بلکـه پـرده از زو   ،هـا نبـوده و نیسـت   اثبات بدهکاری و یا بسـتانکاری فرهنـگ  
کند. آنچـه را ذیـل ایـن    گیری اثر آشنا میهای شکلدارد که هرچه بیشتر ما را با زمینهبرمی

نویسـی شـرقی یـا    واقع عوامل مرتبط با تأثیرپذیری از شگرد داسـتان کنیم دعنوان بررسی می
 ای و اشاره به برخی عوامل محیطـی از جملـه معاشـرت نویسـنده بـا     های درونههمان داستان

بنـابراین تحلیـل ایـن     ؛افرادی است که با فرهنگ و ادب مشرق زمین پیوستگی بسیار دارنـد 
عوامل را با توجه به نقش احتمالی لرد بایرون به عنوان یکی از معاصـران نویسـنده در دوران   

 گیریم.گیری اثر پی میشکل
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 مري شلی و لرد بایرون الف:
معروف انگلیسی از همـان آغـاز ازدواج و   مراودات شلی و همسرش با لرد بایرون شاعر 
هـا ادامـه داشـته اسـت. لـرد بـایرون شـاعر و        مقارن با شروع به نگارش اثر آغاز شده و سـال 

سـالگی درگذشـت. دوران    17در سن  1573به دنیا آمد و در  1255سیاستمدار انگلیسی در 
در آن نوشـته   فرانکنشـتاین آشنایی وی با شلی و همسرش و سفر ژنو که طرح اصـلی رمـان   

شد، مصادف با اوج شهرت شاعری اوست. در مورد این نویسنده و شاعر رمانتیک انگلیسی 
خصـوص ایـران باسـتان داشـته     ، بشواهد زیادی در دست است که عالقۀ خاصـی بـه مشـرق   

کند و نادر پادشاه ایرانـی  است. بایرون در برخی از اشعارش صراحتاً به این آشنایی اقرار می
دانـد.  کند و از سوی دیگر حـافظ را شـاعر بـزرگ ایرانـی مـی     خونریز معرفی می را جالد و

گاهی نیز اشاراتی به دین زردشت و اهریمن و خدایان ایرانـی دارد و در اشـعار خـود بـرای     
بـرد  توصیف آشفتگی قهرمانان از دوگانگی اهـورایی و اهریمنـی آیـین زردشـت بهـره مـی      

بنـابراین بـا    ؛(1157. ک غالمرضـا سـمیع و گیتـو:    )برای اطالعات بیشتر در این خصوص ر
وجود کم تجربگی شلی در زمان نگارش رمانش دوسـتانی دارد کـه بـا ادب شـرق آشـنایی      

 اند.بسیار دارند و از آن بهره برده
 شبهزارویکنویسی شرقی و تأثیرپذیري از ب: تکنیک داستان

ای اسـت.  شرقی روایـت درونـه   هایترین تأثرات این رمان از فضای داستانیکی از مهم
به ادبیات جهان راه یافته اسـت.   شبهزارویکاین تکنیک به احتمال زیاد  به واسطۀ ترجمۀ 

تکنیک داستان نویسی تو در تو هرچند اصـلی هنـدی دارد ولـی توسـط ایرانیـان بـه دیگـر        »
ــیم کــه در آن زمــان (. مــا مــی77:  1121)پیــری ســیبک، « هــا منتقــل شــده اســتملــت دان

شب به فرانسه و انگلیسی ترجمـه شـده و در دسـترس بـوده اسـت و بسـیار مـورد        هزارویک
هـای  توجه نویسندگان غربی واقع شده است. استفاده از شیوة داسـتان در داسـتان یـا داسـتان    

ای در این رمان به این ترتیب است که ما با پنج خط روایی داستان سرو کار داریم که درونه
شود. ابتدا داسـتان آغـازین )شـمارة    ها روایت میزگویی یکی از شخصیتدر قالب نامه یا با

ای شرح آشنایی بـا ویکتـور فرانکنشـتاین در    ( که از زبان والتون به خواهرش در قالب نامه1
شـود و  ( داستانی که از زبان ویکتور نقـل مـی  7کند. دوم )شمارة های شمالی را بیان میآب

( داستانی که مخلـوق  1ای دارد، ابتدا )شمارة ایت درونهروایت اصلی است که خود چند رو
کند، از زمانی که از ویکتور جدا شده آسا از چگونگی گذار روزگار خود حکایت میغول

کننـد و  ( قصۀ پیرمـرد و فرزنـدانش کـه در کلبـه زنـدگی مـی      3تا آن زمان و سپس )شمارة 
( حکایت زندگی دختـر  7)شمارة هاست، و در نهایت آسا شاهد زندگی      آنمخلوق غول

 شود.آساست روایت میای که در اختیار مخلوق غولعربی به نام صفیه که در قالب نامه
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 فرانکنشتایناي رمان نمودار درونه

 

 
هـای هنـدی یـا ایرانـی اسـت. اسـتفاده از          ای برگرفتـه از داسـتان  این شیوه داستان درونـه 

توانـد بـه   نویسـی اهـداف مختلفـی را مـی    تکنیک داستانای به عنوان یک های درونهداستان

نمایی رویدادها، گسترش مایگانی اثر، ایجاد شـکاف در  حقیقت»دنبال داشته باشد از جمله: 

بـودن راوی و  قثّـ ؤروی، طرح رویـدادهای پنهـان، اثبـات م   تخلیل هنری، مجالی برای طفره

ــق ــی و...تعلی ــکی، « آفرین ــ 17-12: 1121)بامش ــه از ای ــر    ن( ک ــورد نظ ــتان م ــان در داس می

آسـا  های داستانی و اثبات موثق بودن راویان که ویکتور و مخلوق غـول کردن کنشبرجسته

آسـای  نویسـی وجـود مخلـوق غـول    هستند، بیشتر مورد نظر است. عالوه بر تکنیک داسـتان 

ر یکی از تواند بازتاب حضوکند، میها را به ذهن متبادر میمهیب با هیأتی که دیوان و غول

 شـب هزارویـک های شرقی بـه ویـژه   عناصر خیال و وهم در ضمن رمان باشد که در داستان

 بسیار پر بسامد است.
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آسا در آن بخـش از داسـتان کـه مربـوط بـه کشـتن ویلیـام بـرادر         عملکرد مخلوق غول 
ای که برای متهم شدن خـدمتکار بـه کـار    سپس به کار بردن خدعه ،کوچک ویکتور است 

اسـت. موجـود    شـب هزارویـک های های بسیار تکرار شونده در داستانمایهد، از درونبرمی
ربایــد و آن را در جیــب لبــاس جاســتین آســا گردنبنــد زیبــای کــودک مقتــول را مــیغــول

دهـد. ایـن تصـویر    خدمتکار خانه در حالی که در طویله یا انبار به خواب رفته است قرار می
افتـد  اتفاق می شبهزارویکهای ن و یا دیوان در داستانآشنایی است که اغلب توسط جنیا

کنند تا به وصل دیگری برسـانند. نمونـه مشـهور آن در داسـتان     که کسی را اشتباهاً متهم می
دزدنـد و در منـزل   بینـیم کـه اجنـاس مـورد عالقـه خلیفـه را مـی       می« عالءالدین ابوالشامات»

و اولـین قصـۀ    772تـا   735قصـه شـب    :1115کننـد )ر.ک: طسـوجی،   عالءالدین پنهان مـی 
رود. انگشـتری اسـت کـه بـه سـرقت مـی      « دوزپیر پـاره »مستقل از جلد چهارم( یا در داستان 

کردن دیگـری همـان اسـت کـه در داسـتان حضـرت       (  و این خدعه برای متهم777)همان: 
 کردن پیاله زر در بار شتر و موارد بسیار دیگر سابقه دارد. یوسف با پنهان

ای آموختـه بـودم کـه آن را بـه کـار      کند که خدعـه آسا نیز تأکید میمخلوق غول خود
ای در اختیـار  کند و در قالـب نامـه  بردم. از سویی دیگر داستانی که صفیه از خود روایت می
ــیش از ســایر داســتان  ــرار دارد، ب ــه غــول فرانکنشــتاین ق ــوی شــرقی و ب ــژه هــا رنــگ و ب وی

کنـد، زیـرا قـرار    ه از ستم پدر هالم و دغل پیشه فرار مـی شبی دارد. دختر عرب کهزارویک
طور که در پیشینۀ تحقیق اشاره شد جـویی زنانـا   است بدون رضایت او را شوهر دهند. همان

بررسی نامۀ صفیه بـه عنـوان   « کنندها حقیقت داستان مرا اثبات میآن»ای دارد با عنوان مقاله
بـر داسـتان    شـب هزارویـک هـای شـرقی و   ر داستاننقطه نظر فمنیستی شلی که در آن به تأثی

کنـد.  ای گذرا دارد و از آن در تحلیل فمینیستی خود از این داستان اسـتفاده مـی  صفیه اشاره
کند که یک سال قبل از نوشـتن داسـتان فرانکنشـتاین مجموعـۀ     در اثبات مدعایش اعالم می

 (Robert Louis Balfour Stevenson)را که رابرت لویی استیونسن  شب جدیدهزارویک
اصـلی نوشـته اسـت     شـب هزارویـک هـای کوتـاه و تحـت تـأثیر     به صورت مجموعه داستان

 شـب هزارویـک هـای  کند که با توجـه بـه اینکـه داسـتان    همچنین زنانا اشاره میمطالعه کرده بود. 
ترین داستان شرقی در قـرن نـوزدهم اسـت، مـری ایـن سـاختار قـالبی در خصـوص         محبوب

گناه به دست مردان را در کتاب خود به کار برده ان بر زنان و کشته شدن زنان بیتسلط مرد
مایه تکرار شـوندة شـرقی را   است تا ضمن ارائۀ غیر مستقیم دیدگاه فمینیستی خود این درون

 به چالش بکشد.
درباره صفیه که از مـادر  « قهرمان مسلمان در فرانکنشتاین» ای دیگر نیز با عنوان در مقاله

مسیحی متولد شده اینگونه آمده است کـه ایـن شخصـیت، بـه نـوعی مـادر شـلی را بـه یـاد              
آورد که فیلسوفی با تمایالت فمنیستی است و آزاده زیستن را به فرزندش یاد داده اسـت  می
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و نویسنده معتقد است ایـن بخـش از داسـتان بیشـتر تحـت تـأثیر مـادر مـری نوشـته شـده و           
وق زنان تأثیر پذیرفته است واین خالف نظر زناناست. )ر.ک: اریـن  هایش درباره حقفعالیت
 (172-111:  7000وبستر ،

ــه   ــام ربکــا نســوت در مقال ــه ن ــام همچنــین محقــق دیگــری ب ــا ن شــهرزاد گــاالن و »ای ب
هـای جالـب وامـدار    در بسـیاری از صـحنه   فرانکنشـتاین معتقد اسـت کـه   « فرانکنشتاین شلی

است و به خصوص صـفیه را یـادآور خـود شـهرزاد      شبیکهزاروترجمه آنتونی گاالن از 
داند که شلی قصد دوباره زنده کردن او را دارد، و در مقدمه چاپ دوم از کتابش که در می

-172،  7007چاپ شده است به آن اشاره کرده است. )ر.ک: ربه کـا نسـوت ،    1511سال 
150      ) 

 ها:ج: تأمالت فرامتنی در برتی دریافت

در حقیقت حکایت تالش انسان سالکی اسـت کـه دو سـال سـخت      فرانکنشتاین داستان
جانی را زنـده کنـد و درسـت زمـانی کـه موفـق بـه انجـام ایـن کـار           کند تا جسد بیکار می

هراسد و نگرانـی، تمـام خوشـی حاصـل از موفقیـت را از بـین       شود از حاصل عملش میمی
چـون مخلـوق، غـول و موجـود از او یـاد       برد. موجودی که آفریده شده فقط با عنـاوینی می
کـه خـود   ؛ چراشود. ابعاد جسمانی این موجود قدری بزرگتر از یک انسان معمولی استمی

ها مانع بزرگی در سرعت کار بـود بـرای همـین تصـمیم     کوچک بودن اندام»کند عنوان می
  .(72)همان: « آسا بسازم.ام موجودی غولگرفتم برخالف قصد اولیه

رسد این مخلوق اسـتعداد و توانـایی یـادگیری و    بر ابعاد عظیم جسمانی به نظر میعالوه 
خوانـد و در  آموزد و کتاب مـی که خیلی زود سواد می؛ چرابه عبارتی هوش باالیی هم دارد

کنـد. همـین هوشـمندی و در عـین حـال      خصوص مفاهیم مهم وجود انسان اههـار نظـر مـی   
بودن و به دارد، سرآغاز ایجاد حس مطرودرت از او وامیناموزونی هاهر که دیگران را به نف

بنابراین غولی  ؛ب این بدبختی و بدشگونی استدنبال آن انگیزة انتقام از خالق است که مسبّ
زند و بدون ترس در برابر خـالقش  که قرار بود در خدمت اربابش باشد از بندگی سر باز می

نهایـت او را از پـای   سـتاند و در اسـت از او مـی   ش گرامـی ایستد، ابتدا هر چیز را که برایمی
 آورد. درمی

کردن همۀ آنچه الهـی اسـت و رابـط میـان خـالق و      عصیان آدمی در برابر خالق و قربانی
مخلوق است یعنی معصومیت، عقل و عشق که هـر کـدام چنانکـه گفتـه شـد نمـاد یکـی از        

ولـی بـه دسـت مخلـوق     های داستان اسـت کـه بسـیار مـورد عالقـۀ راوی هسـتند،       شخصیت
خوانـد و ویلیـام کـه    شوند. هنری که نماد عقل است و فلسفۀ شرق میعصیانگرش کشته می

بـازد و در  ای است که به مـرور در نـوع بشـر رنـگ مـی     یادآور معصومیت و پاکی کودکانه
انگیـزش، نگـاه دلگشـای    لبخنـدش، صـدای دل  »نهایت الیزابت که نماد مسلم عشـق اسـت،   
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باریـد و بـر همـه طـراوت و زنـدگی      زش همواره بر ما رحمت و برکت میچشمان سحرانگی
( در ایـن  12)همان:  «کرد.کرد و جذب میبخشید. او روح زنده عشق بود که تلطیف میمی

کنـد تـا   هایش را از دست داده قیـام مـی  شوند. سپس انسانی که همه دلخوشیبین قربانی می
ند و از آنجا که خود کرده را تدبیر نیست، خـود  ب این جنایات را به سزای عملش برسامسبّ

 شود.نیز قربانی این راه می
گونـه  فضای ادبی آخرالزمانی و القای یأس ناشی از عواقب سـوء اعمـال آدمـی در ایـن    

گسـیخته  هـای هنجار اثبات ناگواری پیشرفت ها دعوت به اندیشیدن و زنگ خطری دررمان
انـد.  هـای گونـاگون در ایـن زمینـه هشـدار داده     وهبشری است. بسیاری از نویسندگان به شـی 

انـد و  موریس بالنشو، سلینجر،م ارشال مک لوئن و بسیاری دیگر در این زمینه سخن گفتـه »
ــنیده    ــان شـ صـــدای بلنـــد یأســـی شـــدید در خصـــوص آینـــده بشـــر و تمـــدن از آثارشـ

 (22: 1122ولک،«)شودمی
 
 بندي گیري و جمعنتیجه. 2

نوشـتۀ مـری شـلی در آغـاز قـرن نـوزدهم از        پرومته نوینیا  اینفرانکنشت رمان ارزشمند
تخیلی و به سبک گوتیک نگاشته شده است. این کتـاب بـا وجـود    -های علمیجمله داستان

ـ    سن کم نویسنده ت از آن اش بسیار مورد استقبال قرار گرفت و آثار هنـری بسـیاری بـه تبعیّ
هـای صـریح در مـتن    و احوال او و اشـاره  پدید آمد. آنچه از مطالعۀ زندگی نویسنده و آثار

پردازی شرقی بیش از دیگران حـائز  پذیری وی از شرق و شیوة داستانآید، تأثیرکتاب برمی
اهمیت است. فلسفۀ شرق، زبان عربـی و فارسـی و رمزگـونگی آثـار شـرقی در چنـد جـای        

ی شـود و هنـری کلـروال دوسـت صـمیم     کتاب از سوی ویکتور قهرمـان اصـلی عنـوان مـی    
درس و همـراه  خوانـد و هـم  های شرقی درس میویکتور فرانکنشتاین در فلسفۀ شرق و زبان

قهرمان اصلی است و نماد عقل فلسفی راهنمای ویکتور است که در نهایت قربـانی مخلـوق   
شود. ویلیام برادر کوچک ویکتور، هنری کلروال و الیزابت سه قربانی غول، بـه  آسا میغول

ین مقاله به ترتیـب سـمبل معصـومیت، عقـل  و عشـقی اسـت کـه در راه        عقیدة نگارندگان ا
کنند. عـواقبی کـه   شوند و عواقب سوء عملش را به او یادآوری میهدف ویکتور قربانی می

ی از مرتبـۀ بنـدگی در انتظـار نخبـۀ مرتکـب اسـت و       در نتیجۀ نفوذ به قلمرو خدایان و تخطّ
های شرقی را در طرفی تأثیرپذیری از داستان بار عصیان اوست. از سرنوشت محتوم و نکبت

متنی همان اشـاراتی اسـت   توان دنبال کرد. عوامل درونمتنی میمتنی و بروندو حوزة درون
شـود. عوامـل   ها بیان میکه از طرف خود ویکتور یا هنری کلروال و صفیه یا سایر شخصیت

ای نقل داسـتان  در شیوة درونه شبهزارویکهای متنی نظیر تکنیک برگرفته از داستانبرون
های دیگر شرقی در این رمان است. پـنج خـط سـیر روایـی در کنـار هـم       در داستان از نشانه



 172                                          1122 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

برند. دیگر اینکه حضور عناصر فانتزی و سبک گوتیک فضای داستان داستان را به پیش می
ن اسـت  در آن زمان بـارزترین نمونـه در دسـترس آ    شبهزارویکهای پریان که را به قصه
های شـرقی  مایههای داستانی که شباهت بسیار با بنمایهکند و حضور برخی بنتر مینزدیک

کـردن جاسـتین،   آسـا در مـتهم  ای کـه مخلـوق غـول   مایه مربـوط بـه خدعـه   دارد ازجمله بن
 برد. خدمتکار خانه به کار می

رعـی اسـت   هـای ف عنصر شرقی دیگر حضور دختر عرب به نام صفیه در یکی از داسـتان 
ای از دختـر کـه شـرح    شـود و نامـه  آسـا بـرای ویکتـور روایـت مـی     که از زبان مخلوق غول

شود، و تأیید دیگری برشـواهد سـاختار   زندگیش در آن آمده به عنوان شاهد ماجرا ارائه می
شبی است که تسلط مرد بر زن و هلم منجـر بـه مـرگ زنـان را     ها با هزارویکو ایده داستان
. هرچند مری شلی در روایت این داسـتان گوشـۀ چشـمی هـم بـه پاسداشـت       کندروایت می

کـرده و  هایی را در همین زمینه مطالعـه مـی  حقوق زنان داشته چرا که براساس شواهد کتاب
حضـور مـادر صـفیه در داسـتان و     بنـابراین   ؛مادرش نیز در این زمینه صاحب نظر بوده است

واقـع روایتـی از مـادر    شـود، در ش داده مـی اندیشی کـه از طریـق او بـه دختـرش آمـوز     آزاد
نویسنده و خود اوست. یکی دیگر از افرادی که با نویسندة کتاب مراودات نزدیـک دارد و  

مند به شرق و به ویژه ایران و اساطیر ایرانـی اسـت، لـرد بـایرون شـاعر معـروف       هبسیار عالق
یـن رمـان یادگـار همـان     انگلیسی است که در سفری همراه با مری شلی بود و گویا نوشتن ا

سفر است. لرد بایرون در اشعارش بارها به مفـاهیم دیـن زردشـت و عناصـر ایرانـی دیگـری       
نهایـت اینکـه براسـاس قـانون بینامتنیـت،      ن و پادشاهان اشاره کرده اسـت. در همچون شاعرا

بخشـد و در مـورد   هـایی اسـت بـه آن هویـت مـی     مـتن آفرینش هر اثر جدید متـأثر از پـیش  
ها، ساختار شـرقی، تکنیـک داسـتانی و اشـارات     مایهاثر مری شلی با توجه به بن تاینفرانکنش

 شـب هزارویـک های شرقی از جملـه  ها و اسطورهتوان گفت قصهمستقیم در متن داستان می
]که ترجمۀ آن در آن زمان در غرب به شدت رواج داشـته اسـت[ بـه عنـوان یکـی از منـابع       

هـای  ًا قابـل تأمـل اسـت، و از آنجـا کـه ایـن رمـان در حـوزه        اصلی الهام نویسندة رمان قطع
مختلف هنری بـه ویـژه ادبیـات و سـینما بسـیار مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت، شـناختن            

هـای ارائـه شـده در ایـن خصـوص حـائز       گیری آن و تأمل در تحلیـل های اصلی شکلریشه
زه ادبیات تطبیقی شـرق  اهمیت است. بررسی وجوه مختلف این تأثیرپذیری همچنین در حو

 تواند مورد توجه باشد.و غرب می
 

 هایاداشت
 دهـد،  شکسـت  را هاتا غول دهدیم یاریاست که زئوس را  انیاز خدا یکینام  ونانی ریدر اساط پرومته.1   

دسـتور   شود.یباعث خشم زئوس م نیتا آتش را کشف کنند و هم کندمی کمک هاآن به انسان بعد از ولی
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 :)ر.ک را مأمور کرد تا هـر روز جگـر او را بخـورد.    یقفقاز به بند کشند و عقاب هایتا او را در کوه دهدیم
  (مالیگر ری ی، پ1127روم، جلد دوم،  ونانیجهان،  ریاساط
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