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 چکیده

هطا و   در سطح  خیابطان  جاری مردمیِ های  ترین واقعۀ هنری به کارناوال میخائیل باختین، رمان را نزدیک

انعکاس مسطاویِ دطداهای مختلط     قابلیت بیشترین که رمان، بدین دلیل  ،دانست های عمومی می مکان

بطه   کطه آنجا تطا  کاهطد  ی گفتمان مسلط بر جامعه میددای انسانی و اجتماعی را در خود دارد و از سلحۀ تک

ن فرهنط  فرودسطتی و عامیانطه    و بطه سطح  آمطد   اخالقطی   مذهبی، ،واژگونی در نیروهای قاهر فرهنگی

، رمطانی اسطت کطه بطا     علطی  مهسا محط  نوشتۀ  نگران نباش. رمان ساالری باشد تا مروج مردم انجامد می

واژگونی در ابعاد گوناگون و فرادستی جامعه را تخیل در ابرشهر تهران،  لرزه زمیندستمایه قرار دادن واقعۀ 

بسطط  و بروز گفتمان چنددطدایی   ،جواننسل خصوص  به، تر طبقات اجتماعی تر و عام پایین های طی به 

زبطان  توان جست: گفتمان چنددطدایی،   گرایی را می های کارناوال نشانه تمام دهد. در این رمان، تقریباً می

، پطس از مطروری   در مقالۀ حاضطر رئالیسم گروتسک، واژگونی، دیوانگی، خندۀ مرگ و...؛ نسبیت، عامیانه، 

تجزیه و  ،های آن اساس این نظرگاه و ویژگیبر نگران نباشارناوالیتۀ باختین، رمان های ک کوتاه بر ویژگی

 است. شدهتحلیل 

 

 .گرایی، گفتمان چندددایی، رئالیسم گروتسک ، میخائیل باختین، کارناوالنگران نباش: کلیدی های واژه

 

                                                           

 noskooi@yahoo.com            انامۀ نویسندۀ مسئول:رای. 1



 نگران نباشهای کارناوال باختین در رمان  مؤلفه/ 140

 مقدمه. 1

، میخائیل باختین، است که منتقد و فیلسوف بزرگ روس یادحالح (carnival) کارناوال

معنا و  ،در نزد باختین کار برد. کارناول آثار ادبی بهدر قرن بیستم میالدی در نقد و تحلیل 

خصودطیت ویطژۀ    .اسطت  کطرده پیطدا  آن کاربردی تقریبا متمایز با معنای تاریخی و مرسوم 

م نان و رُآور بود و در یو ی باستانی، شادخواری و انواع مناسک خلسهها[ ]جشنوارهها کارناوال

 فریطزر  یافطت.  ها وقطوع مطی   اه در خانههای عمومی و گ ها و میدان گذرگاه باستان، غالباً در

، تمایز میان طبقطات  های کارناوالی آییننویسد که در  می شاخۀ زریندر کتاب  (650: 1900)

 ودادند  میخود را به بردگان  آمد و اربابان جای لت تعلیق درمیبه حاطور موقت  بهمختل  

هنط  عامیانطۀ   های شطاد و فر  باختین با الهام از کارناوال کردند. خدمت میآنان به  سر میز

مشارکت همگانی، مثل  طکارناوال   فرد منحصربههای  ویژگیدورۀ رنسانس، و با قرار دادن 

مطبب   هن  خشک و مقطدس در مقابل فرطنز و ریشخند عام، زبان و فرهن  مردم، تقلیل 

یطا   )دمکراسطی( سطاالری   مطردم معنطای آزادی و   ازمفهوم نوینی بال به دنقرون وسحایی ط  

ن نوع یتر ین رمان را عالیباخت»است.  رماندر  قدرت، ، در مقابل گفتمان سلحه وچندددایی

 یانون همطۀ دطداها  کط ن را در خود دارد. رمطان از نظطر او،   یشیپ یه همۀ انواع ادبکداند  یم یادب

متفطاوت   یهطا  ینط یب هطا و جهطان   یدئولوژیها، ا گاه دداها، زبانیش از خود، جایندۀ پکمنفرد و پرا

 .(14: 1939ان، ی)رضوان« است

های خیابطانی و   میانۀ اروپا، در جشندر نظر باختین، جهان آرمانی انسان معمولی سدۀ 

 یابطد؛  مطی های عامیانطه تجلطی    های کودکانه و ترانه حکایت ها و ادبیات شفاهی و کارناوال

جدی و تلخ  نواخت و یدوبند زندگی رسمی و یکقمردم با تمسک به آن از  جهانی که تودۀ

 کردند. انین رسمی حاکم قد علم مینظام و قوبرضد ای  گونه یافتند و به رهایی می

محطر  کطرد. در    رابله و جهان اورا در کتاب بار مفهوم کارناوال  باختین برای نخستین

مقدسطات و   شطوند و بطرعکس؛   ظطاهر مطی  ش خردمندان ها در نق این کارناوال، احمق

آمیطزد و   هطم مطی   ای از کفطر و ایمطان بطه    شوند و ملغمطه  سخره گرفته می مقدسان به

 .(931: 1910)مقدادی،  شود دنیایی وارونه خلق می ،سرانجام

خواهطد بطه تبارشناسطی رمطان      گوید، می باختین اگر از کارناوال و اهمیت آن سخن می

از نظر  .داردبه کارناوال را ترین چهره  ترین و شبیه وی، رمان نزدیکزیرا به اعتقاد  ؛بپردازد
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یرویطی  هطا در آن ن  و دطدای شخصطیت  چندددایی اسطت   ، اگر رمان دارای خصلتباختین

به این دلیل است که در کارناوال ریشه دارد. مراسمی که نه شادی »یکسان و طنینی برابر دارد 

مراتبطی آن   دن افراد در ضمن آن و فروپاشی نظام سلسطه و طنز آن، بلکه در وهلۀ نخست برابر ش

 .(139: 1931خانی،  )امن« مورد توجه باختین است ،روزگار

 ژرفنطای از  یمتفطاوت  اسطت دطداهای   کوشطیده  نگران نباشعلی، در رمان  مح مهسا 

 هطا و  فرهن  و خواسطته های  نهانی ترفیع درجۀتماشا بگذارد. وی با دید معرض در جامعه 

ها  چه در بحن خانواده) داستان به سح  رویی ،نان امروز ایرانیو زبان رایج در بین جواروابط 

رمطان خطود،    دردطدایی   تطک  با بطرهم زدن نظطام  کند  میتالش  ،(چه در عردۀ اجتماعیو 

ای  حرکت متوالی راوی از خانطه تر سازد.  های نهانی جامعه را علنی تر الیه دداهای مخفی

، به رمان او این فردت را لبریز از جمعیت معابر عمومیِر از اگذطور  به خانۀ دیگر و همین

های عقیدتی  ها، تیپ تضاد میان شخصیت های مختل ،دهد که تصاویر متعددی از ددا می

گونطاگون اجتمطاعی از   نهادهطای  دگرگونی در زوایطای مختلط    نیز و  ها موقعیت ،و فکری

 تر شطدن بطه   ، با نزدیکنگران نباشگذارد. رمان تر را به تماشا ب کالن خانواده تا اجتماعات

هطای مختلط     ها و گفتمان نسل کنش ها و امروزی و مقایسۀ آن با خواست زندگی جوانان

هطای   هطای نسطل   بطر آرمطان   ،ای ضمنی گونه به ،دوم و سوم انقالب( )نسل اول وپیش از آن 

هطایی کطه بطه منزلطۀ      انآرمط  کند؛ میه اشار ،متفاوت تا رسیدن به آنچه هستِ ایران امروز

هطا، ویژگطیِ    از کنار هم آمدن آن رسند و گوش می های مختل  به آواهای مختلفی از نسل

 .است شدهگفتمان چندآوایی بر سراسر رمان حاکم 

را بهتطرین دسطتاویز    در شطهر تهطران ط    لرزه زمین وقوعیعنی  مضمون ادلی داستان ط 

در اختیطار  شخصی و اجتمطاعی مطردم    هم زدن نظم عمومی و روال عادی زندگیبرای بر

ریطزی عنادطر ادطلی رمطان      ططر  او از این موضوع، ترفندی بطرای  . است نهادهعلی  مح 

هطا و   بیرون ریختن مردم از خانه ایجاد اغتشاش ومانند عنادری  سازد؛ می چندآوایی خود

دور  به ،سانیدر عین مساوات و هم) شهر به شکل کارناوالیهای  میدانها و  اجتماع در خیابان

قدرت و بطروز نیمچطه انقالبطی کطه     و گفتمان واژگونی مراجع  ،(از اختالفات طبقاتی و غیطره 

 ، زبطان مخفطی، ططرز تفکطر، آرمطان و      تیطپ تظطاهراتی از  بطا   طهدایت آن را عامۀ جوانان  

در  اسطت  شطده ای  وسطیله  همچنینه مای دروناین  بر عهده دارند. ط خودهای خاص  اندیشه
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هطا در   تضاد بین باورهطا و آرمطان  تبیین یعنی ط  امل نسبیتعاستقرار ه برای دست نویسند

در تمام ارکان رمطان   که تقریباً ط   های متفاوت قبل و بعد از انقالب اسالمی در ایران نسل

تمسطخرآمیز و   تفاوت و زبانی تلخ و بیتمام جریانات داستان را با  ،راویکند.  نقش ایفا می

 کند. انتقادی بیان می

 مسئلهبیان . 0

اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر  به وضع انهگرا و منتقد نگرشی واقع، نگران نباشرمان 

ای  گونه به)عموم مردم  گردهماییازدحام و  همچونحاضر دارد. عنادر برجستۀ این رمان، 

اعی ، واژگونی مناسبات اجتمهای شهریها و فضا در خیابان (برابر و فارغ از اختالفات طبقاتی

با مفاهیم  رویاروییمذه  و ادب در  همانند اخالق و، تضاد بین مفاهیم متعالی و فرهنگی

ریشخند  ، استهزا ویات زمینیمنّدانی و جسمانی و توجه بیشتر به زندگی مادی و تگستردۀ 

موجط   اسطت کطه   های ادلی این رمان  ازجملۀ عوامل و مشخصه ،و تصاویر مشمئزکننده

ادطلی ایطن   موضطوع   ،بنطابراین  اسطت؛  شطده ستان با نوشتار کارناوالی دااین بسیار شباهت 

به روش تحلیلطی   در این رمان گرایی کارناوالو تجزیه و تحلیل عنادر  وجو جستتحقیق، 

 .است و تودیفی

 گرایی های کارناوال در پیوند با ویژگی نگران نباشعنادر ادلی رمان  .9

 ییگفتمان چندددا .1ط9

 وگطو  گفتو هستی انسان را نتیجۀ مکالمه و دارد انسان وجود سفی به باختین رویکردی فل

ما هرگطز  »ن یدۀ باختیعق . بهشمارد میشناختی وجود آدمی  و دیالوگ را جنبۀ هستی داند می

ططور موقطت بطه     بطه  یه مطا حتط  کط آن یر برایم. وجود غینیل ببک یکدورت  م خود را بهیتوان ینم

 یایط . بطرخالف دن (108: 1911ودوروف، ئط )ت« اسطت  یرم، ضطرو یابیط شتن دسطت  یاز خو یمفهوم

 ییخواهطد و فضطا   یخطودش مط   یز را بطرا یچ و همهدارد  تأکیدت یه بر من و منکددا  کت

طط   ز رایچ ه همهکر داللت دارد یا غی یگریبر د ،چندددا یایدن»م است، کخواه بر آن حا تیتمام

 «نطد یب یمط  یگطر یالمطه بطا د  کر و میط و غ یگریدر دط را   یت انسانیو موجود یات و زندگیح یحت

 .(059: 1901زاده،  نی)غالمحس

ن یط دانسطت. از ا  رمطان مطی   از آنِفقط ادبی، انواع باختین چندددایی بودن را در میان 

ه تمام دطداها  ک چنان متن است، یکدداها در  یع مساویتوز یمعنا به ییمنظر، چندددا
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باشند. باختین دربطارۀ داستایفسطکی    گران مسلطیه بر دکنیباشند، بدون ا حق حضور داشته

بطه ایطن معنطی کطه دطدای       ، ساختاری چنطدآوا دارد؛ های این نویسندۀ روس داستان»نویسد:  می

ویژگطی   ،از دیطدگاه بطاختین  . (08: 1909)لچطت،   «شطود  را نیز در درون خود شطامل مطی   دیگری

رتباط با دیگری، بطه  شود زبان طی برقراری ابنیاد بودن زبان، موج  میای و رابحه مکالمه

های موجطود   موجود مجهز شود و بتواند تعارض های ازپیش گذاری الگوهای معنایی و ارزش

 رو در طبقات و عقاید را برجسته سازد؛ ازهمین

 شطود، بطر   یمط  یقدرتمندانه متجل یلکخاص به ش یا آرمانیها مرام  ه در آنک یجوامع

ه کط د آورند یپارچه پدیک یزبان، زبان یا المهکند تا با سرپوش گذاشتن بر خصلت ما آن

زبان »جامعه است؛  یو فرهنگ یدتیجاد انسجام عقیدن و ایز بخشکار تمرکهمواره در 

 یواقعط  یزان فهم متقابل و متبلور شدن در قالط  وحطدت  ین میشتریضامن ب« پارچهیک

 .(953: 1931ن، ی)باخت  یم و زبان دحکحا یوگو، زبان ادب است: وحدت زبان گفت

زان اقتطدار  یط ه مکشود، بل ینم ییدر رمان، موجد چندددا یزبان یها کثر سبکرف تدِ

 گطرا  ار ورود بطه گفتمطان رمطان   یط شطان دربطارۀ جهطان، مع   یها دگاهیط ن گفتارها در ابطراز د یا

(novelized discourse) ارناوال است.کموجود در  ییو چندددا  

وت در آن است؛ دداهایی که ، وجود دداهای متفانگران نباشترین ویژگی رمان  مهم

گونطه کطه بطاختین محطر       همطان  اشطخاص مختلط ، بلکطه   وگوهطای   گفطت مولود  فقط  نه

 های گوناگون زندگی است. ها و سبک ایدئولوژی ها و است، مولود اندیشه ساخته

سطت؛  یها در رمان ن تیشخص یالمۀ لفظکطر  م یمعنا فقط به ،بودن رمان ییچندآوا

ل از کمتشط  یها اشاره به گونه یرا برا« گرا گفتمان رمان»ال  ن ادحیرو باخت نیهماز

ت از ی، هطر شخصط  چنددطدایی  یهطا  . در رمطان اسطت  کطرده متنوع وضطع   یها دگاهید

ا یط ه دیط ا یطک انگر یط ب ،تیهطر شخصط   .خاص خود برخوردار اسطت  یفرد یها یژگیو

ل یط وها را تأ تیدگاه شخصیه دک یا ینیمحور و ع ل مؤ یچ آوایاست و ه ینیب جهان

 .(183: 1939، ی)غفار ند، وجود نداردک

تطر و   عطام اسطت  هطایی   شطکل کنطد،   بطروز مطی   نگران نبطاش چه در وال، آنبه همین من

که قطدرت   یتر از تظاهرات بیرونی فرهن  و گفتمان و ایدئولوژی قاهر حال عمیق درعین

 را در اختیار دارد.

هطای   با درگیر شدن در فرهن ، تر جامعه های عمیق فوذ به الیهبا ن نگران نباشرمان 
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امروز ایران، دداهای مختل  را شنیده و چونان منتقدی اجتماعی، آن اما رایج  ،غیررسمی

 هطای  تجلی دداهای عام و زبان مخفی مرسوم در الیه. است داها را در خود بازتاب دادهد

 ت،جامعه اسط  عکس جریان عادی گفتمان قالبیِ ارزشی و مسلط که اغل  در مسیرپسین 

را عردۀ کارناوالی  نگران نباشرمان  ،های نوین زندگی امروزی در کنار تصویرسازی مدل

  است. کردهددایی  چندین

 :است شدهعامل ناشی ، از چند نگران نباشدایی در رمان گفتمان چندد

همطان نسطبت حجطم    و بطه   )یک دب  تا عصر(کوتاه بودن طول زمانی باوجود  .1ط1ط9

، و جمعیطت هسطتند  سطاکنان  داخلی و خارجی که هر کدام لبریز از  تعدد فضاهای ،داستان

برای ظهور دداهای بسطیار متفطاوت و دیگرگطون. ططرز فکرهطای      است  بودهعامل مهمی 

کطه منجطر بطه ایجطاد     آنبطرای   است ده داشتهش، چیدمانی منظم و فکرو گاه متضاد متفاوت

و تمطام    کطه شطنیده  را وگوهطایی   گفطت تمطام   راوی،گفتمان چنددطدایی در رمطان شطود.    

 چنطد مقایسۀ کند.  است، با لحنی یکسان و بدون قضاوت روایت می هایی را که دیده دحنه

مؤید اند،  تجمع کردهریختۀ بیرونی  هم ، در فضای آشفته و بهی که در خیابانتصویر از مردم

ی که ا دختر یوزپلنگی» دحنۀ اول: دیگرگون است.روایتگر آواهای  ،این نکته است که رمان

ططور   دهد کطه پسطرها ایطن    دارد قیمت می کشد، حتماً به میلۀ چراغ راهنمایی یله شده و عربده می

گطذارد و   ش مطی ا ای هطای قلطوه   بطار روی لط    چند دقیقه یطک ای را هر اند. بحری بهش خیره شده

ده مردی کنارم دوزانو نشسته و سج». دحنۀ دوم: (41: 1900علی،  )مح « کند هایش را پر می لپ

 کنطد. حتمطاً   عجز و البه مطی  ،دل تهِ تهِ خورند. دارد از تهِ ها سُر می هایش روی گونه کند. اشک می

آقطاغالم  »دحنۀ سوم: . (45: مان)ه« خاطر گناهان اوست که زمین رقصش گرفته کند به فکر می

ینی جر کردند و س ه میپار های قدیمی که زنجیر عین این پهلوان وسط میدان درکه معرکه گرفته؛

 .(115ط114 )همان:« دادند می

چندین نسل در کنطار هطم، در فضطاهای داخلطی و خطارجی، جطزو       قرار گرفتن  .0ط1ط9

 ،هطر نسطل   اسطت.  افزوده ،نحوی مؤثر عنادری است که بر تعداد دداهای موجود در آن به

ان گنجانده ای بارز در روایت داست گونه  های دیگرگون است و به ها و اندیشه ای از ایده نشانه

خود را دارند که های  و آرمانی برخاسته از ایدئولوژی های، دداهای مختل  نسل .است شده

 و راوی() رسطد. خطانوادۀ شطادی    به منصۀ ظهطور مطی   ،ناز سایرادر قال  گفتمانی متفاوت 
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، که (مادر شادی) های مینو انیجو رزم هممادر انقالبی و  و متشکل از پروین ،خانوادۀ پروین

خواند  سرداده و سرودهای انقالبی می «خیز پا خیز، بهپا  به»این روز در ازدحام مردم فریاد  در

ای که در این جنجال و شلوغی، از غم  یشهپ جوان عاشق ،(پسر خانواده)اشکان  ؛(115)همان: 

کطه در آرزوی یطافتن    (دختطر خطانواده  )الهطام   ؛است برای چندمین بار خودکشی کرده ،عشق

یست با چه کسی در این روز معلوم نو  کند ا با جوانی طی میرزوهایش هر ش  رشاهزادۀ آ

)با تعدادی افراد دیگر  ،های شادی دوست کودکی ،ای که سارا خانهو نیز  برد؛ سر می و کجا به

هطا، مطتن جامعطه،     تر از همۀ ایطن  زید و مهم در آن می که رابحه و نسبتشان مشخص نیست(

هطا،   . یکی از گویطاترین ایطن دطحنه   هاست برخاسته از نسل عردۀ حضور دداهای متعدد

 ست:گرا ش با پیرمردی منضبط و اخالقدحنۀ رویارویی راوی و جوان همراه

اسطبی و از تطه حلطق هطوار      طرفِ مطودُم  عصایش را بلند کرده به ،ای پیرمرد اتوکشیده

 م بابطاجون  بیطن  نمی»«. بینی؟ ن؟ مگه زنجیرو نمی بینی گل کاشته مگه نمی: »کشد می

شطهرمه داداش، حطال   » ... «آبطرو نداریطد، ادب نداریطد، تربیطت نداریطد...     «... »بینم نمی

پیرمرد از جا «. وایسا از شهرت مراقبت کن. مردش هستی؟ کنم...لگد کنم گاُل رو  می

کنطد. دلطم    اسبی و نفهمیطده نگطاهش مطی    های مودُم زده توی چشم خورد. زُل جم نمی

فهمد ایطن حجطم    نمی فهمد؛ انی است نه ترسیده، فقط نمیعصبسوزد. نگاهش نه  می

ها را به کمر زده و سینه جلطو داده، دارد   ماهیچه و استخوان که جلوش ایستاده، دست

 .(05)همان: « زند از چی حرف می

هایی از زندگی که در گفتمان عطادی و   ها و سبک حضور دادن به اندیشه ۀاجاز. 9ط1ط9

ای دیگطر از   شطوند و پطاره   ها جدی گرفته نمی بعضی از آن ندارند؛، چندان جایگاهی سنتی

یا  معموالً ،این هر دو گروه جامعه هستند.از زیادی های  بخشمحرود و منفور  ها کامالً آن

اهای محطر  در گفتمطان   دداهای آن، جزو دطد زیند و  تر اجتماعی می های مخفی الیه در

نادیده و  ،ناسازگاری با عرف و فرهن سب   به و یا آید حساب نمی به رایج و رسمی جوامع

 توجطه بطه   جوانان فارغ از مذه  و بییا  ن سیاسیمخالفاهمچون  ؛شوند نابوده انگاشته می

و نیطز زنطان و   شطنوند،   خورنطد و مطی   پوشند و می چه دوست دارند میفرهن  رسمی که آن

 .یا دگرباشان جنسی فروش مردان تن

سایر  کند و میکه رمان را به گفتمان چندددایی نزدیک یکی دیگر از عواملی . 4ط1ط9
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سطازد،   در آن متبلطور مطی  نیطز  عنادر کارنطاوالی نظیطر رویطارویی تضطادها و گروتسطک را      

آن خطود از    هطا در خلطوت   یعنی همان زبانی کطه تطوده   گیری از زبان غیررسمی است؛ هرهب

اسطت، راه را بطرای حضطور     یزبطان رسطم  که در تضاد بطا  کنند. این زبان ازآنجا استفاده می

، نگطران نبطاش  های ادطلی رمطان    سازد. یکی از ویژگی آواهای مختل  در رمان هموار می

گویی و نیز استفاده از ادطحالحات زبطان رایطج در بطین      های رایج هرزه مندی از شیوه بهره

های متفطاوت داسطتان و    شخصیت بیاناست. این ویژگی، هم در « زبان مخفی»جوانان یا 

ونده، مطورد اسطتفادۀ   شطکل مختصطۀ تکرارشط    ، بطه راویهای ذهنی  در روایت و واگویه هم

 است. نویسنده بوده

کطه   گیطرد  بیانی گوناگونی را در بطر مطی  های  جلوه ،در نظریۀ باختین، فرهن  کارناوال

های  شود؛ همچون شکل ، دیده مینگران نباشمان ها در سح  زبانی و واژگانی ر بیشتر آن

ر فضطای روابطط دوسطتانه متصطور اسطت یطا       آنچه امروز فقط د گان خودمانی ومتفاوت واژ

)همطان:   «حوری کثافت؟چ»آمیز:  در خحاب دوستانه و محبت کارکرد دمیمانۀ ناسزا و دشنام

و نیطز کطاربرد    ؛(45 )همطان:  «کنطی؟  آید توی همچین روزی خودکشی می حیفت نمی  االغ». (10

مصحل   ،خصوص میان جوانان بهمیمی و غیررسمی، واژگان و ادحالحاتی که در زبان د

، (05همطان:  ) «مایطه »، (04همان: ) «ها شاسکول»، (04همان: ) «قات زدن»، (19)همان:  «زید»است: 

 (.14همان: ) «پدِ»، (19همان: ) «فنچ»، (03همان: ) «تریپ»، (00همان: ) «بازی لتَ»

 و وارونگیرئالیسم گروتسک  .0ط9

اختین با مفهوم گروتسطک ارتبطاط دارد. وی از عبطارت گروتسطک بطرای      مفهوم کارناوالِ ب

 .کنطد  جنسی اسطتفاده مطی   ۀو رابح و دفع و خوردنراه بر تغییرات جسمی از  تأکیدتودی  

برگردانطدن از معنویطت و امطور     رئالیسم گروتسک در پی دنیطوی کطردن تمطام امطور و رو    

 تأکیطد سطت  دارد و بر احیای فرهنط  پَ بنابراین بیشتر بر تن و جسم نظر  جهانی است؛ آن

ویژگی برجستۀ گروتسک عبارت است از فرودآوری، یعنی انتقال تمطام  » کند. به تعبیر دیگر، می

جسطم در   ن وی، به عردطۀ زمط  یو جسمان یچیزهای واال، معنوی، آرمانی و انتزاعی به عردۀ ماد

 .(535: 1901نده: ی)پو« رشانیناپذ ییوحدت جدا

 تأکیطد تطه  کن نیط دانطد، امطا بطر ا    یرا انححاط م کسم گروتسیرئال یسن ادل اسایباخت

 همچطون سطت و  ین یمنف منحصراً ،ن انححاطیا ه است.ی، دوسوارناوالکه انگارۀ کورزد  یم
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 د همراه است.یو تجد ییبا نوزا ،عتیخود جهان و طب یگر و حتیبدن انسان و جانداران د

ده انگاشطته و بطه منافطذ آن    یط دن را نادنفوذ ب رقابلی، سح  بسته و غکانگارۀ گروتس

دن، دفع یخوردن، آشام ازقبیل یعمال بدنه اَکن منافذ است یق ایند. از طرک یتوجه م

ن یط ن ایشطود. بطاخت   یمط  یمان و قحع عضو عملط ی، زایریگ ردن، جفتکردن، عرق ک

ن یبط  یند، مرزهاین فرایدر ا ،نینامد. به گفتۀ باخت یبدن را اسافل اعضا م یها بخش

 .(59: 1938، یزدی) شود یا به نفع انسان محو میانسان و دن

بر  یارناوالکبرد. نوشتار  بیان مسائلی از این دست، رمان را به سمت وارونگی پیش می

 .است شدهاستوار  یاساس وارونگ

در  یو حضور و نفوذ فرهنط  مردمط   یو دان ی، ادل و قل ، عالپایینباال و  یوارونگ

گسطترده دارد و نقطش    یات مطردم حضطور  یط در ادب ،ینط یو زم ین جسم دانیات. ایادب

بطه   وطمرب ینیزم ینده از نمادهاکآ یارناوالکات یادب ،لیدل نیهم ند. بهک یفا میا یاساس

  .(483: 1901)نامورمحلق،  ردن و خوش گذراندن استک یدن، شوخیخوردن، خواب

انطد    ، تمهیداتیت با مادیاتجایی معنویا و هم وارونگی و جابههم بیان تعبیرات گروتسکی 

 قدرت. و مأنوس ددایی هم ریختن نظم تکوز گفتمان چندددایی در رمان و بربرای بر

از نیاز جسطمانی خطود بطرای     )شادی(از همان آغاز داستان که راوی  نگران نباشرمان 

گوید، به سمت مادی شطدن و   لذت استفاده از آن سخن می همچنینیافتن مادۀ مخدر، و 

گراید. اعتیاد شخصیت اول داستان، بهتطرین   رئالیسم گروتسک در اجزای داستان می تبلور

گیری از آن، عوامل گروتسکی یعنی زمینی  تا با بهره مهید در دست نویسندۀ داستان بودهت

های بسیار از رمان خود  ع بودن را به بخشمهوّگاه آوری و  و غریزی بودن همراه با اعجاب

انگیز از نحوۀ تأثیر داروی مخدر در رو   تودیفات طوالنی و گاه نفرتبا  شادیاضافه کند. 

 است: کردهنحوی پررن  در روایت خود تزریق  و جسمش، مفاهیم جسمانی را به

شطوند. کطام    های فکم بطاز مطی   ماهیچه چرخانم، رم و دود را توی دهانم میگی کام می

هایم را  شوند. چشم ردنم باز میهای گ رگ دهم، فرو میام  گیرم و دود را توی سینه می

شوند.  ام باز می های پیشانی کشم، رگ گیرم و دود را توی دماغم می بندم و کام می می

 .(69: 1900علی،  )مح  گیرم کام می گیرم... کام می گیرم... کام می

و زنطده   لطرزه  زمطین تالش شادی برای یافتن مواد که در میان هیاهو و وانفسای فطرار از  

هطر کطس دیگطر    و رآورده ساختن نیاز جسم بطر هطر چیطز    و ترجی  ب ،است شکل یافتهماندن 
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های متعالی فکری و اعتقادی بطه سطمت    سیر وارونگی در نظام ،خصوص خانواده و آشنایان( به)

و غطم و آرمطان    تمام هطمّ  است. کردهو مادی را بسیار تسریع منویات جسمانی  ۀارتقای درج

توانم  چند روز می ،گرمی05وای  با یک » ا خماری به سراغش بیاید:ت تا مبادیافتن دواس ،شادی

هطای ممکطن بطرای یطافتن افیطون       ترین روش او به پست ،روی ازاین ؛(01)همان:  «نشئه باشم؟

شطده از معطدۀ    ، تریطا  خطارج  وقتی است که شطادی  ها، این موقعیتشود. یکی از  راضی می

 .(51)همان:  شود رای استفادۀ خود، داح  میب ط است کردهخودکشی  که با آنرا ط اشکان 

. اسطت  شطده در تودی  عمل دفع تبیطین   ،شکل دیگری از رئالیسم گروتسک باختینی

ن رمطان  . تودی  دفطع در ایط  است شدهوارد  نگران نباشهایی از دفع ادرار در رمان  دحنه

وای موسطیقی  هطا را بطا نط    بیانِ این دطحنه  ،که راوی ویژه به همراه با طنز و تمسخر است؛

. آرش، پسر اند کردهعمل  ماًا نیز مفهوم گروتسک و وارونگی توأجاست. در این ساختههمراه 

مطواد و   و )پطول( مایطه  کوچک خطانوادۀ شطادی، نماینطدۀ نسطل چهطارم، جطوانی کطه جطز         

مطرتبط و  . دطحنۀ  (10)همطان:   یز دیگری نیست، عامطل دفطع اسطت   گذرانی در پی چ خوش

بطه خطالی   کطردنش  کمک ینه، لحظاتی است که شادی، چگونگی طوالنی دیگر در این زم

اهمیطت   بطی مبسطوط و  است ط   که با خوردن تریا  خودکشی کردهط  راشدن معدۀ اشکان 

 .(51ط56)همان:  دهد شر  می

اسطت.   بسطیار پرداختطه شطده    نگران نبطاش هم در رمان و تولید نسل به ارتباط جنسی 

مفطاهیم  مسیر کالم از  عمد آگاهانه و به ق دادناین قبیل موضوعات، عالوه بر سو تشری 

علت پشت سر نهادن خحوط قرمطز عطرف و    ارزشی و عالی انسانی به پستی و انححاط، به

اسطت.   شدهمنجر  ددایی زدن گفتمان تکوعی وارونگی در نظام قدرت و برهم ن قانون، به

سخن گفطتن از روابطط    .(91همان: ) کند والدین خود، با تمسخر یاد میشادی از تولید نسل 

جطز انتقطاد اجتمطاعی، از     بطه  است که شایع و عادیموضوعی جنسی آزاد در میان جوانان، 

فراگیر در خالف جریان باورهای روبنایی فرهن  و نظام اجتمطاعی حکایطت    حرکتی نسبتاً

روشن و دری  در رمطان شطکل   این غریزه، گاهی به شکل  به مربوطمباحث کند. بیان  می

سطارا و  یطا ارتبطاط    (63ط65همان: )وقتی که از رابحۀ الهام با جوانان متعدد  همانند گیرد؛ می

 گوید. سخن می و نیز رابحۀ جوانان دختر و پسر در خیابان (36ط31همان: )سیامک 

 ؛است شدهای ضمنی محر   گونه ای از مسائل پیرامونیِ این غریزه، در لفافه و به اما پاره



 151/ 1936، بهار و تابستان 1 ، شمارۀ6سال نقد ادبی و بالغت،  پژوهشنامۀ

داسطتان،  گطرا بطودن شخصطیت اول     جطنس  همتوان به احتمال  از جملۀ این موضوعات می

هطای   ایمطا و اشطاره   شکل گذرا، و به طنز تلخهایی از  که نویسنده با رگهکرد اشاره شادی، 

هطای غالط  و    تبیطین وارونگطی و تضطاد میطان آرمطان     در گونه،  کرده و بدینپنهانی به آن 

احتمال دوجنسیتی . است کوشیدهماعی شدۀ اجت داشته نگه واقعیات جاری در نهادهای پنهان

 وقتطی  .1کنطد:   تان، به ذهن مخاطط  خحطور مطی   در سه بخش از داس )راوی(بودن شادی 

خود را  و تلویحاً گوید می ،سارا ،دوستشآغوشی با  های جسمانی و تمنای هم از لذتشادی 

تورسواری جوان مووقتی  .0 ؛(35ط39همان: ) دهد قرار می (او شریک جنسی) سیامکدر جای 

اولطش  » :کند سؤال میباره از او  درایناست شادی را به میدان ونک ببرد، چندبار  که پذیرفته

و وقتی شطادی، ظطاهر و تیطپ خطاص      .9 ؛(09همان: ) «فکر کردم از این ترنسفر مرنسفرهایی

بطر   تراشیده، کاله سیاه پشطمی  موی کامالً»کند:  مید را در چند دحنه تودی  خوپسرنمای 

 .(96 همان:) «بر تناورکت  سر و

 م قرار گرفتن مفاهیم متضادنسبیت و در کنار ه. 9ط9

 نوشطتار گیرند. تقابل این مفطاهیم در   در ادبیات کارناوالی، مفاهیم متضاد در کنار هم قرار می

برپایطۀ   نگطران نبطاش  اسطاس رمطان   کشد.  سته را به تصویر میبندرَو از رهادنیایی  ،کارناوالی

کطه باعطث    چنانلرزه و وجود خحر مرگ، هم زمیناست. تصور  دها شکل یافتهمجاورتِ متضا

یکسطانی در   تهدیطدِ که آنعلت  است، به های زندگی فردی و اجتماعی شده علنی شدن پنهانی

همطان   ،این است؛ شدهنشینی تضادها  ، باعث هموجود دارد ها برای تمام طبقات و اندیشه آن

تضطاد   شاهد ،است. در این رمان شدهچندددایی در رمان عاملی است که باعث بروز گفتمان 

در کنطار   آمطده  فی هستیم که به اقتضای اواضاع پیشهای مختل ها و موقعیت اندیشه نیروها و

دیگر برنطدگی یکط   نیروهطای متضطاد سطب  پطیش    اند. برخی از این  هم، چیدمانی ناگزیر یافته

بطدل  زننطده   بطه عطاملی بطازپس    ،آن دیگری برای ،ای دیگر از مفاهیم متضاد اند، اما پاره شده

رۀ بطا ندددایی و نیز رئالیسطم گروتسطک در  که در بحث از گفتمان چبیشتر مباحثی  اند. گشته

مباحثی  متقابل مفاهیم و امور استوار است؛پایۀ نسبیت و تضادهای این رمان برشمرده شد، بر

 هطای فرهنگطی و   ارزش و نیز مفاهیمی که ادطحالحاً  ها اساسی چون اختالف و تفاوت نسل

)که در بخش های فرهنگی  ادحال  ضدارزش در تقابل با به شوند سنتی و سیاسی شمرده می

 اند. قرار گرفته تفصیل بدان پرداختیم( رئالیسم گروتسک به
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 نافرمانی از قدرت حاکم .4ط9

حطال از  و ن حطس ایط  قدرت و نظم حاکم اسطت. از های کارناوال، نافرمانی  یکی از مشخصه

 آمطده  یطت پطیش  اسطتفاده از موقع با نسل جوان، زند.  مان آغاز در فضای داستان موج میه

مطان،  بر روایطت ر به دست بگیرد. بنارا قصد دارد اختیار شهر  و فرار مردم از شهر(لرزه  زمین)

هطای   برابر خواستهمذهبی و اجتماعی را چونان سدی در این نسل، تمام مظاهر فرهنگی و

نطوع گفتمطان و   هم ریختن ایطن نظطم،   با بربیند و قصد دارد  خود می ی()اغل  مادی و زمین

را  شطهر هطای   میدان مثل وقتی که خبر سقوط لوب خویش را جایگزین سازد؛حاکمیت مح

یطا   ؛(19: همان) «شهر تو دست ماست میدون نارمک هم سقوط کرد...  ها بچه» :دهند میجوانان 

 شود: امی و تجمع جوانان تودی  میظکه تقابل بین نیروهای انت هایی در دحنه

ارتن... معلطوم  های توی ک با سپر و ماسک ضدگاز، عین سوسکمأمورهای گارد ویژه 

شطان مطدام تطوی    ایسطتند. رئیس  دورتادور میدان می شود و شان مینیست از کجا پیدای

روند  هو جلو و عق  می هو هی ها دارند با هی گوید... حاال فنچ سیمش چیزهایی می بی

 .(15همان: ) سایند را به سپرهای گارد ویژه میشان و تن

هطای   کطه بطا لبطاس    ،مادربزرگ شادیمامان ملو ، در رفتار قدرت، نظام با این رویارویی 

و نیطز   (16همطان:  )کماندویی آرش از خانه گریختطه و بطا نیروهطای انتظطامی درگیطر شطده       

 شود. نیز دیده می (64همان: ) جویانۀ پروین مبارزه ها و فریادهای عالیتف

 تطر  ی حطاکم و مسطلط، در جامعطۀ کوچطک    نیطرو از ای دیگر از عصیان و نافرمانی  گونه

نمونه یا مدل ، خانواده را نگران نباشنویسنده در رمان  پیوندد. وقوع می بهط یعنی خانواده  ط

و معضطالت محطر  در   مشطکالت  ، و تمطام  کرده یطراح خودادلی  از جامعۀ یتر کوچک

منزلطۀ   ، مادر و پطدر بطه  مدلدر این جامعۀ . است شر  داده متن خانوادهدر نخست ا جامعه ر

هستند و فرزندان دوم و سوم، شادی و آرش، نمایندگان نسل سوم و چهطارم   قدرت حاکم

تأثیرگطذار   تطر خطانواده، بابطک،    فرزند بزرگ تربیت خانواده بر رفتار و کردارپس از انقالب. 

معلطوم نیسطت چطرا تمطام     »و پایبند اخالق خانواده است: زند محیع فریگانه بابک است.  بوده

 یهطا  یک سرکشیشادی و آرش هر .(95همان: )« تربیت خانوادگی ما توی وجود تو جمع شده

خانواده، الگوی تربیتطی و نمطاد مفطاهیم     حکومتیِ عدِمادر، یک بُ متفاوتی برای خود دارند.

قصد ادارۀ فرزندان،  ،های پیاپی فریاد زدن کم وتحاست که با اخالق  مذه  وعالی چون 
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او با تغییر ایدئولوژی از چریک فعطال در حطزب   را دارد.  ،نیروهای تحت حاکمیت خوداین 

هره های فکری مذهبی و سنتی، نماینطدۀ قطدرت و فرهنط  قطا     کارگر به فردی با گرایش

ی هم تطوی  دیجیتالتسبی  »گذارد:  نمایش میی از او به خاد تودیفات داستان، چهرۀ است.

، عد دوم نیروی حطاکم بُ ،پدر .(01همطان:  ) «کند وتق می زمزمه کند، دارد تقکه دستش... بدون آن

رهطا  و زمام امور خطانواده را   تدبیر منزلدحنۀ  ،کل مایحتاج اقتصادی خانواده، بهمین أبا ت

این تعطابیر،  در تمام  .(11همان: )های شخصی است  ها و خوشی ال دغدغهدنب کرده و خود به

و از  «فشطار »سطو   از یطک  توان یافطت؛  را میبه انتقادات اجتماعی  ههای عمدی و شبی نشانه

نسل حاضطر اسطت کطه نویسطنده بطا       وضعنمای  ، تصویر تمام«رهاشدگیخود حال به»سو  یک

حاکمیطت، بطه    تحطتِ  واکنش طبیعی نسل جوانِ است. کردهآن را بیان  ،ایجازی هنرمندانه

 سردرگم هویت و : نسلی بیآید تصویر درمی ر رمان بهکه دان چیزی است این سیاست، هم

عامل مهم  ،از مادر تنفر و سرخوردگی شادی شرط.قیدو های بی متمایل به آزادیشدت  و به

مامطان و  »ریختگی عاطفی و شخصیتی او و دلیل گسست او از نهطاد خطانواده اسطت.     درهم

جای داستان و  این مسائل در جای. (186همان: )« مکن ی نمی، من قاتبابای من هرجوری بمیرن

ش  همطه ط »: شود گفته می ،خصوص در روایت نوستالژیک خاطرات کودکی شادی با سارا به

هزارتا چیز بود کطه حطاال    خاطر ش به ط همهزدت.   قدر می و  بود که مامانت اونخاطر مامان مل به

 .(181همان: )« خوره می هم ش به دیگه حالم از همه

 دیوانگی .5ط9

 نطد. ک یمط  یطک نزد ییه مطتن را بطه چنددطدا   کط است  یاز مقوالت یوانگین، دینظر باختبه 

ها  تیشخص یوانگید ی به جهان بنگرد؛متفاوت چۀیانسان از درکه شود  یموج  م یوانگید

مانند دیوانه در این رمان، کلماتی  .یت رسمیاست بر منحق و عقالن یا ضهیارناوال، نقکدر 

هطای ادطلی و فرعطی     در تودی  احطوال و رفتارهطای شخصطیت   بازی و دیوانگی  هدیوان و

تصطویرم  »: دانطد  میمبتال به بیماری روانی  خود را. شادی، است شدهاستفاده داستان، بسیار 

تیغطی، دطورت زرد، زیطرِ     های روانی: موهای کوتطاه تیط    دهد برای کلوزآپ آدم توی آینه جان می

ه دچار کشود  او چندین بار در خالل داستان به دیگران یادآور می .(16: همان)« ها کبود چشم

ام.  ی روانطی ن در دورۀ نقاهطت یطک بیمطار   مطن ا   نباید سر من داد بزنی.»است:  یاختالل روان

هطایی   ایشدر سراسر داستان، نمجز این،  .(11همان: )« ؟تان یادآواری کنمروزی چندبار باید بِه
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ای  گونطه  اعمالی که بطه  ؛است شدهتودی   و خالف منحق مولغیرمع یاز کارها و رفتارها

 .ت بر عقالنیطت و فرهنط  رسطمی   ای اس کند، نقیضه گونه که باختین اشاره می بارز، همان

 ترین نسل موجود در داستان( )کهناین رفتار در شخصیت تمام افراد داستان، از مامان ملو  

یکی از عوامل ادلی پیشطبرد داسطتان و    و شدههای سوم و چهارم گنجانیده  گرفته تا نسل

و حتطی   افکنطی  گطره  پردازی و ایجطاد موقعیطت و   ط ازقبیل شخصیتعنادر مختل  روایت  

 شود. شمرده میط گشایی  گره

 خندۀ مرگ. 6ط9

« رابلطه در تاریخچطه  »فصطل   کطه بطاختین در   همچنانای است؛  خندۀ کارناوالی، خندۀ ویژه

که  حالی حی و رنسانس پیوند دارد، درفرهن  عامیانۀ قرون وس تنها از جهت تاریخی با» گوید، می

ای اسطت کطه دگماتیسطم، تعصط  و تحجطر را       تجدید و نوزایی است. این خنطده  ،ویژگی کلی آن

پاالیطد و تکامطل    کند، بلکه آن را می جدیت را نفی نمی ،پاالید. خندۀ واقعی، دوسویه و جهانی می

 یمراتبط  خنده هر نوع فادلۀ سلسله»د: یگو یم (51: 1931)ن یباخت. (59: 1938)یزدی، « بخشد می

ر کط من ،یۀ واقعط یخنطدۀ دوسطو  »ن یبه نظر بطاخت  .«برد ین میند، از بکجاد یه انفعال و اعتبار اکرا 

همطۀ ایطن اشطکال     .(911: 1931)نطولز،  « کنطد  جدیت نیست، بلکطه آن را تحهیطر و تکمیطل مطی    

گیطرد و حطاکی از آن اسطت کطه      اژیک قرار مطی با مسیر خحی مرگ تر طبعانه درتقابل شوخ

 .است شدهبه رخدادی طبیعی بدل  ،بخش خندۀ زندگی فاجعۀ مرگ با قرار گرفتن در کنار

توان  یمه ک ییجارا فراگرفته است، تا نگران نباشخندۀ مرگ، چون رو ، سراسر رمان 

 علطی  روایطت محط   ه، در مای درون یادل یاز مبان یکیبه مرگ، ز یآم استهزا نگاهن یاگفت 

بخشطد، همطواره بطه     یرا سامان م کسم گروتسیرئال یها لکه تمام شک یخندۀ مردم»است.  بوده

نطده:  ی)پو« سطازد  یمط  یو مطاد  کیها را خا دهیخنده، پد است. وابسته بوده یو جسمان یدان مادکخا

ه چط آن سکبطرع انطد و   سطخره گرفتطه   جوانان، خحر مرگ را بهن داستان، یدر ا. (536: 1901

حطال  »: داننطد  مطی  یات اجتمطاع یط در ح ییانوز یبرا یا حربهرا  مرگ کند، منحق حکم می

 .(10: 1900علی،  مح )«  لرزه؟ عینهو رقص بندری المص ه میکنی چ می

فرماست و  سراسر داستان حکم بر جوّکه  لرزه ط  زمینمرگ ناشی از  خحر سایۀ کلیجز 

 از مطرگ تطر   و دقیقتر  یویر جزئاتص در، ندهسینو گیرند ط  اش می سخرهراوی و دیگران به 

زمطانی   ،بطار اول . اسطت  کردهای تمسخرآمیز و تحقیرکننده استفاده  خنده ،آفرینش برای نیز
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و شطادی از همطان   سازد  آگاه میخودکشی کردنش از را  یشادپیامک، با اشکان که است 

ویطژه در   گیرد؛ بطه  میتمسخر  هرا باش  برای اشکان، نحوۀ خودکشی دلواپسیآغاز، در عین 

اهد با خطوردن تریطا    خو مواد مخدر است، اشکان مییافتن پی  در در وی دربهکه  وضعی

وسته نگرانی خود را برای آن مواد ط و نه پی ،خودکشی کند و شادی با زبان و بیانی طنزآلود

را بطاال   گرمطی 05خواهم زودتر خودم را به اشکان برسطانم و نگطذارم    می» کند ابراز می اشکان ط 

از  بطه خودکشطی اشطکان را ط     مربوطهای  شادی تمام دحنه .(41همان: )« بیندازد. حی  است

بطا نگطاهی   ط   )جنطاب سطرهن (  خانۀ تندخو  حضور طفل گریان همسایه تا سرکشی داح 

شود که اشکان پطیش از   وقتی متوجه می مثالً کند؛ انگارانه نقل می و بسیار سهلهجوآلود 

البد اشکان فکر کرده اگطر  »اندیشد:  می داست، با ریشخن ای کیک خورده هبلعیدن تریا ، تک

 .(63همان: )« گیرد ای چیزی می معده همه تریا  را با معدۀ خالی بخورد، زخم آن
واکنشطی فطردی بطه رخطدادی      ،این خنده خندۀ کارناوالی دارای سه ویژگی است: اوالً

مطاهیتی جهطانی دارد، چطون همطه،      یاًای همگانی است. ثان دار نیست، بلکه خنده خنده

متداول را نشانه  های گرایی ها و جزم کنندگان در کارناوال و همۀ جدیت جمله شرکتاز

حال تمسخرآمیز  است: شادمانه و پیروزمندانه و درعیناین خنده دوسویه  گیرد. ثالثاً می

 .(19: 1931)نولز،  و تحقیرکننده

مرگ جناب سرهن   به مربوطرا در تصاویر  تیفنا و نیسهجوآلود به روش این  ،شادی

تطر   پطیش خانۀ خانوادۀ پطروین اسطت. او کطه     گیرد. جناب سرهن ، داح  هم در پیش می

مطادر  دطدای زن همسطایه،   بار هم از سرو است، این بار شاهد خودکشی اشکان بوده ندینچ

گطاهی از  آشطود و بطرای    ، متوجه خودکشی مجدد اشکان میطفلی که به شادی پناه آورده

دوبطاره   ،در همطین حطین   گذراند. های پنجره می الی میلهجر، سرش را از أمنزل مست وضع

 روایت شادی از این تصاویرِ میرد. می جناب سرهن  در همان موقعیتآید و  می لرزه زمین

 است:حال پیروزمندانه  عینو در دهشتنا ، بسیار تحقیرکننده

ناپلئون سن دارد نجات  جان یبه اندازۀ پدر دای آید این دایناسور را که غی میکدام اال

جوری برای آن احمقی که آمده کمک، توضی  بدهم کلۀ ایطن عوضطی    بدهد؟... چه

کند؟... شلوار جناب سرهن  باال رفتطه و پاهطای اسطتخوانی     کار می وسط پنجره چه

 هطای دوران  یلهطای پاشطنۀ پطاش آدم را یطاد فسط      اند. تَطرَ   مویش بیرون افتاده بی

 .(60: 1900علی،  مح ) اندازد مزوزوئیک می
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که مفاهیم دیگری از زنطدگی  فقط مرگ،  بخش، با بیانی هنرمندانه، نهنویسنده در این 

 است: همانند سیاست را هم به باد استهزا گرفته

پایین پنجره راه افتطاده و آمطده   سرِ جناب سرهن  عینِ تابلوهای آبستره از [ ]خون روی

دارد از  ،خون غلیظ و سرخ جناب سرهن ِ ترسطنا   .ی پروین..«گوارا هچ»تا روی پوستر 

شاید نص  مردم تهران تا حاال دراثر همین اتفاقطات   ...کند ه میرّگوارا شُ سوراخ دماغ چه

 .(69 :همان) دلیل فضولی در منزل مستاجر سن بهرفتن عصا از زیر بامرده باشند: در

  نتیجه. 4

فرهنگطی و   سعی در به تصویر درآوردن وضطع  ،علی سا مح ، نوشتۀ مهنباشنگران رمان 

مسطلط  گفتمطان   رمان خطود، علی در  ویژه نسل حاضر دارد. مح  اجتماعی امروز ایران، به

، متعدد و گاه متقابلهای  ها و موقعیت زند و با خلق شخصیت هم میسویه و قاهر را بر تک

 ز حقطایق اجتمطاعی و فرهنگطی   برای سخن گفتن ا فضا را برای ایجاد گفتمان چندددایی

گفتمطان رسطمی   هایی از زندگی که در تضاد بطا   ها و سبک ورود ایدئولوژی کند. هموار می

اسطت.   مطان چنطدآوایی را بطه نویسطنده داده    اجطازۀ ظهطور ر   گیرند، قرار میدر ایران  قدرت

هطای داسطتان بطا     حصطیت فرهن  و سطبک زنطدگی ش   علی با نزدیک کردن زبان و مح 

هطا و   و بیان اختالفات فراوان موجود در بین نسطل  جامعۀ امروزی، هستِ ا و آنچهه واقعیت

در خلطق   )یک نسل پیش از انقالب تا چهار نسل بعطد از انقطالب(  های هر دورۀ تاریخی  آرمان

طبق نتطایج حادطل از ایطن    است.  بودههای کارناوال باختین موفق  رمانی منحبق با ویژگی

هطای   ی ایطن رمطان هسطتند کطه بطا ویژگطی      روایتگطر ادطلی  عنادطر   ،زیر عوامل تحقیق،

  گرایی در اندیشۀ میخائیل باختین پیوند نزدیک دارند: کارناوال

 هطا و  نسطل  هطا و  ا و تیطپ هط  شخصطیت  بطین امطور و   اساسی و چندجانبه تضادتبیین  ط

و  (از جامعه خرد ای )نمونه، هم در جمع خانواده اقتصادی و اعتقادی ی فرهنگی وها موقعیت

 تر. کالنهم در اجتماع 

، هنرمندانطه مناسط  و فضاسطازی    های ع امور متضاد با خلق موقعیتیتجمنسبیت و  ط

چندددایی بودن رمطان   موج بدون ترجی  یکی بر دیگری، که  بیانِ گزارشی و همراه با

 است. شده حاضر

 ایی امطور فرهنگطی روبنطایی و   جط  وارونگی در نظطام و فرهنط  قطاهر و جابطه    ایجاد  ط



 151/ 1936، بهار و تابستان 1 ، شمارۀ6سال نقد ادبی و بالغت،  پژوهشنامۀ

عوامطل  گرایش عمومی بطه  اتی از زندگی حقیقی مردم، و بروز واقعیبا  )ارزشی(شده  تودیه

 کند. حال  رئالیسم گروتسک محر  میها را با اد که باختین آن ،مادیزمینی و 

 رت قاهره.ددایی و قد درگیری با نیروهای حافظ گفتمان تک ط

ازن بین منحق و رسطمیت از  تون دیوانگی که روابط و اعمال مبیّ ها و خلق شخصیت ط

عطد دوم یعنطی   گرایی و چندددایی بودن رمان را به سمت بُ های کارناوال سو و ویژگی یک

 است. کارناوالیته برهم زده

دربرگیرندۀ مفهوم قطدرت   ،ذات خوددر این داستان، که در  ،به ریشخند گرفتن مرگ ط

 ت.سنیز هددایی  و گفتمان تک
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