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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Mikhail Bakhtin (1895-1975), one of the philosophers and theorists 

of Russian literature of the 20th century, proposed his theory of 

carnivalism, inspired by carnival celebrations. In these celebrations, 

people break the chains of fear, away from the domineering space of 

dos and don'ts, and behind a critical laugh, they show the issues that 

have been silenced by the dominating voice of the society. In his 

theory of Carnivalism, Bakhtin examines the actions of the carnival 

by using the principles of satire, which is based on dialogue genres 

and is one of the most important tools for understanding the world of 

the carnival, in order to examine the works of humor and presents 

elements such as conversationalism in the space of chronotope 

(time-space), architectonics (organization of relations between 

subjects) and heteroglassia (meaning in the situation) to criticize 

satirical works. In this article, by examining two hypothetical kings, 

namely Demoghorazeh from the book of Democracy or 

Demoghorazeh by Seyyed Mehdi Shojaei and the Qajar King by 

Ahmed Shamloo in the book of “the travel diary” of Meymant, the 

series of carnivals and actions such as coronation and de-coronation. 

Laughter and the logic of conversationalism of carnival have been 

investigated to show the intermingling of contradictions of human 

life in the grotesque of power and in the political-social atmosphere 

in these two works. Carnival standards are expressed in this work 

inductively and with a critical approach. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

 از الهرام برا بیسرت،، قررن روسریه ادبیرات پرردازاننظریره و فیلسروفان از( ۶97۳-۶7۶۳) باختین میخائیل

 از دور بره مرردم هرا،جشرن ایرن در. کنردمری مطرر  را خود کارناوالیس، نظریۀ کارناوالی، هایجشن

 کره ئلیمسرا منتقدانره، ایخنرده ورای در و کننردمی پاره را ترس زنجیر نبایدها، و بایدها سلطۀ فضای

 خود، کارناوالیس، نظریۀ در باختین. دهندمی نشان است، کرده ساکت را هاآن جامعه بر مسلّط صدای

 شرکل وگوییگفرت ژانرهرای براسراس کره ایمنپیره هجرو اصرول از استفاده با طنز، آثار بررسی برای

بررسری  را کارنراوالی هایکنش است، کارناوالی جهان از ادراک هایابزار ترینمه، از و است گرفته

 آرشریتکتونی  ،(مکران -زمران) کرونوترو  فضرای در گرایریمکالمره چرون هراییمؤلّفره و کندمی

 .  کندمی مطر  طنز آثار نقد برای را( موقعیت در معنادهی) هتروگالسیا و( هاسوژه روابط سازماندهی)

 سرید از دموقراضره یرا دموکراسری ازکترا  دموقراضه یعنی فرضی؛ پادشاه دو بررسی با مقاله، این در

 متفرقرۀ ایراتت بره اثرر میمنرت سرفر روزنامرۀ کتا  در شاملو احمد از قاجار پادشاه و شجاعی مهدی
 گرایریمکالمه منطق و خنده برداری،تاج و گذاریتاج مثل هاییو کنش کارناوالی هایزنجیره امریغ،

 فضرای در و قردرت گروتسر  در انسانی زندگی هایتناقض آمیختگی تا اندشده بررسی کارناوالی،

 برا و اسرتقرایی شریوۀ به اثر این در کارناوالی موازین. شود داده نشان اثر دو این در اجتماعی - سیاسی

 .است شده بیان انتقادی رویکردی

 ۶۳/۸9/۶۵77 :افتیدر خیتار

 ۶۶/۸۵/۶۶۸۸ تاریخ بازنگری:

 ۶۶/۸۵/۶۶۸۸ :رشیپذ خیتار
 

  های کلیدی:واژه

  باختین،

 کارناوالی، هایکنش

 گرایی، مکالمه

 شاملو،

 .شجاعی

های کارناوالیس، باختین در دو پادشاه از بررسی مؤلّفه (.۶۶۸۶) سهیال ،قسیمی ترشیزیو  فاطمه؛ جعفریه، مهناز ،جعفریان: استناد

 .۶۶-۶7(، ۵)۶۶، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی .و شجاعی شاملو هایداستان

 نویسندگان. ©مؤلف ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                  حق
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 . پیشگفتار۰

توان به ها میای از معانی خودآگاه و ناخودآگاه است که با دستیابی به آنزبان طنز، مجموعه

های زیرین و پیچیدۀ اندیشه و فرهنگ سیاسی ی  ملت پی برد و تفاوت میان واقعیت موجود و تیه

پردازان معاصر است که نظریۀ میخائیل باختین یکی از نظریهواقعیتی را که باید باشد دریافت. 

طور توجه بسیاری از اهل فن قرار گرفته است. او معتقد است که  بهکارناوالیس، او دربارۀ طنز شایان

 -کلی ژانر داستانی )روایتی( سه ریشۀ مه، دارد: حماسی، بالغی، کارناوالی. بایستی در قلمرو شوخی

ای متفاوت سومین جریان داستانی )جریان کارناوال( را بررسی کرد )باختین، هجدی، ریشۀ شاخه

۶۵79 :۶۵9.) 

ها و سرورهای گوناگون و ه، در ساختارهای ای از جشن، ه، در مجموعه۶کردنمفهوم کارناوالیزه

خورد. هنگام اجرای کارناوال، نظام سلسله ای طبقاتی به چش، میاجتماعی و تحول آن در جامعه

های اجتماعی و مسائل دیگر تحمیل شده چون تقدیس، اتبی؛ یعنی هر آنچه که از طریق نابرابریمر

 شود.های موجود در آن موضوعات کنار زده میزهد، اتیکت و تمام ترس

دهد، های طنز باختین را تشکیل میای که زیرساخت نظریهپس از بیان اصول هجو منپیه مقاله نیدر ا

به ایاتت  اثر منتیسفر م ۀروزنامو  یشجاع یمهد دیس اثر دموقراضه ای یموکراسددو کتا  داستانی 

 اند. اینشده یبررسمقایسه و  نیباخت س،یطنز کارناوال یهاهفلّؤم با توجه بهاحمد شاملو از  غیامر متفرقۀ

زندگی  یهارهزنجی در که وگوییگفت برداری، خنده و منطقگذاری و تاجاند از: تاجها عبارتفهلّؤم

 دهند. انسان خود را نشان می

پادشاه  ی  وی شجاع یمهد دیدموقراضه در داستان س یعنی ؛دو پادشاه ،هر دو داستان قهرمان

 کردیطنز با رو قلمروی هستند که دراحمد شاملو ۀ قاجار در نوشت اقتیلیاز پادشاهان ب یفرض

 .کنندیل ممبدّ یخودمان امری به را ، موضوعنانهیبواقع

 موضوع تعریف. ۰-۰

ها و گفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی را بنابر های مختلفی از کنشانسان در زندگی خود جنبه

 ________________________________________________________________      
شدند هایی هستند که در آن افراد در رأس قدرت به باد استهزاء گرفته میهای کارناوالی سنتیا سنت کردنکارناوالیزه.  ۶

 شدند.و تمام عقاید رسمی جامعه، تاریخ، تقدیر و سرنوشت پوچ جلوه داده می
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ها، چه در شرایط انتخا  و دموکراسی و چه در دهد که این کنشنیازها و رفتارهای خود نشان می

و مکان حاک، بر زندگی، با دیگران سلطه و قوانین تحمیل شده، خود را در قالب گفتار در فضای زمان 

تواند در تصویری گستاخانه، زنجیر ترس را پاره کند و در ورای گذارد. زبان طنز میبه اشتراک می

 ها را ساکت کرده است، نشان دهد. ای منتقدانه، مسائلی که صدای مسلّط بر جامعه آنخنده

بررسی همه جانبۀ ی  ابژۀ طنزآمیز معطوف باختین با نظریۀ کارناوالی خود، نگاه مخاطب را به 

هایی از زندگی شود به سمت بررسی زنجیرهوجود آمدن طنز میوگوهایی را که باعث بهکند. گفتمی

های ارزشی فرهنگ، از توّلد تا مرگ را با تحلیل کارناوالی نقد کشاند. او تمامی دوگانهانسان می

سطح و همه را در مقابل دید مخاطب تجزیه و تحلیل ردم ه،کند؛ یعنی قهرمانان خود را با عامۀ ممی

 کند. می

خواهی، (. در این مقاله می۶۸:۶۵7۳مند و مبتنی بر نظریه است )پاینده، نقد ادبی، تالشی نظام

اند های زندگی دو پادشاه را که نمایندگان قدرت و صدای مسلّط جامعۀ تاریخی زمان خود بودهجنبه

 و احمد شاملو در کتا  دموکراسی یا دموقراضهثار سید مهدی شجاعی در داستان در دو نمونه از آ

های زیرین و با رویکرد کارناوالی بررسی کنی، و تیه غیامر ۀمتفرق اتتیاثر به ا منتیسفر م ۀروزنام

 تودرتوی قدرت حاک، را در رویارویی با جامعه نشان دهی،.

 هدف و اهمیّتضرورت،  .۰-2

های طنزشناسی جهانی شده در پژوهشترین نظریات پذیرفتهکارناوالیس، باختین یکی از موفّقنظریۀ 

  دموکراسی یا دموقراضهجایی که این دو اثر از کتا  پردازد. از آنبوده است که به نقد طنز قدرت می

به نقد قدرت  ملواز احمد شا غیامر ۀمتفرق اتتیاثر به ا منتیسفر م ۀروزنامنوشتۀ سید مهدی شجاعی و 

اند، صدای حاک، در هر دو داستان از دیدگاه باتترین موقعیت در جایگاه دو پادشاه فرضی پرداخته

 وگویی باختین قابل تحلیل و بررسی است. سیاسی، اجتماعی و فردی در منطق گفت

انجام شده های گوناگونی در زمینۀ نظریۀ کارناوالیس، باختین در آثار نویسندگان ایرانی پژوهش

ای نظریۀ کارناوال و هجو منپیه» در مقالۀ ،(۶۵7۳مهدی نیا ) شود.ها اشاره میاست که به برخی از آن

های داستان به تحلیل ، با بررسی روانشناختی دنیای ذهنی شخصیت«در خوانش برادران کارامازوف

کند. عطاریانی الی بررسی میپردازد و فراز و فرود روحی قاتالن را در فضای گفتمان کارناورمان می

 زبان در مقاومت امکان بررسی و باختین آرای در کارناوالیس، مفهوم واکاوی»در مقالۀ  ،(۶۵7۶)
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گیری مقاومت در زبان پردازد و مسألۀ شکلوگویی میبه مفهوم کارناوالیس، و منطق گفت «عامیانه

 کند. عامیانه را مطر  می

های باختین در جایگاه سیاسی و آید که مؤلّفهنظر میانجام شده، بهبا مرور گذرا بر تحقیقات 

برداری و گذاری و تاجهایی چون تاجاجتماعی پادشاه و قدرت مسلط حاک، بر جامعه، از نظر کنش

خواهد که ابعاد پنهان گرایی قدرت، در ژانر داستانی معاصر انجام نشده است. این مقاله میمکالمه

تی سطور داستان بیرون بیاورد و اسی و اجتماعی دو پادشاه فرضی را از تبهزندگی فردی، سی

 های باختین را در حوزۀ نقد طنزشناسی کارناوالی ارزیابی کند.مؤلّفه

 پژوهش هایپرسش. ۰-۳

 های زیر پاسخ داده خواهد شد:رو به پرسشدر نوشتار پیش

 ابط بین پادشاه و مردم را بررسی کند؟تواند رونظریۀ کارناوالیس، باختین چگونه می .  ۶

 ۀروزنامر از سید مهردی شرجاعی و دموقراضه یا دموکراسی طنزهای های کارناوالی در داستانکنش.  ۶

 از احمد شاملو چگونه نشان داده شده است؟ یغامر ۀمتفرق یاتتاثر به ا یمنتسفر م

فروخوردۀ مرردم برضرد صردای قردرت، گرایی، به توصیف صدای کارناوال چگونه در بستر مکالمه . ۵

 پردازد؟می

 . روش پژوهش ۰-۰

صورت ها در این مقاله بهمقالۀ حاضر با روش استقرایی انجام شده و روش گردآوری داده

 اند. های مقاله با توجه به نظریۀ کارناوالیس، باختین تحلیل شدهای است. دادهکتابخانه

 های کارناوالیسم باختین. مؤلّفه2

 . طنز 2-۰

 یکس کردن و برشخندزدن، ریتهمت گفتن، سخن رمز به ،هیسخر، طعنه یطنز در لغت به معن

 یزندگ  ی ۀشیوضع موجود با اند قیتضاد عم ،طنز. (۶:۶۵۶7 ی،بهزاد) کردن استبیو ع دنیخند

را دره، شده بر جامعه . طنز، قوانین تحمیل(۵۱: ۶۵۶۶، پور نی)آر کندمیآشکار را و معمول  دیعا

جدی،  -های شوخیبرد. این نوع نوشتهها را از میان میجایی هنری، فاصلهشکند و در ی  جابهمی

ها را در ی  قالب خودمانی به ای از رفتار و گفتار انسانتواند در حرکات آزادانۀ خود، مدل تازهمی
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 تصویر کشد. 

 و هجو  طنز .2-2

ور و طنز با حتفکرم یدمِجو با کُد. هنهستخنداندن  یبرا ییهاوهیش ،هجو و طنز ۀدیهر دو پد

و طنز است  از انزجار یدار و حاکشین ،متفکرانه یزیهجو چ .مرتبط است ،محور تیشخص یکمد

های کارناوالی، در هجو .(۳9:۶۵7۶ ی،)فرجام است اقتو مرتبط با عال، رف ندی، خوشایعاطف یادهیپد

توانند عادی، نامناسب و غیرعادی هستند، در روابط کارناوالی، میمسائلی که از دیدگاه منطق زندگی 

-دار با فرمهای خندهمحور نیز انسان در حرکتهای شخصیتسیست، ارزشی خود را تغییر دهند. در طنز

های خود را به نمایش بگذارد. بنابراین هجو و طنز، قادر است مسائل تواند ویژگیها و نمادهایش می

 جدی، آزادانه بیان کند.-یی به شکل شوخی وگوتعامل گفت  یر دشده را درک

 کارناوال. ۳

از نوع  هاییشکل و مناس  ،گوناگون یو سرورها ناز جش یامجموعه، در مفهوم کارناوال

 :۶۵79 ن،یو محسوس ساخته است )باخت ینیع ییاز نمادها یزبان کامل ،خود یبرا که است یکارناوال

۶۳۳). 

بینی شود. در ی  جهانهای سلسله مراتبی در نظر گرفته نمیرناوالی، موقعیتهای کادر جشن

رود و در روز جشن، مسائل جدی ها از میان میهای اجتماعی، فاصلۀ انسانآزاد، بدون ترس از نابرابری

ها که از گذشته، به شکل سنتی دهند. در این جشنبار، جای خود را به خندۀ کارناوالی میو اندوه

کشیدن کردن او و به طعنهگذاشتند و پس از مسخرهشد، در آغاز روز بر سر پادشاه، تاج میگزار میبر

کردند. در این داشتند و او را بدون نگرانی تحقیر میمیرفتارهای قدرت حاک،، تاج را از سر او بر

رتیب صدای آشکار مراس،، خنده، تمسخر، تحسین و دشنام اجزای جدانشدنی از ه، بودند. به این ت

 توان در جهان وارونه شنید.مردم را می

  ایمنپیه هجو. ۳-۰

وگویی های گفتهای ادبی بوده و براساس ژانرهای جریانهایی که از سرچشمهیکی از انواع ژانر

رسد. منشأ این هایش مستقیمًا به فولکلور کارناوالی میای است که ریشهشکل گرفته است، هجو منپیه

از اس، فیلسوف قبل از میالد مسیح؛ یعنی منپیه گرفته شده که اهل گادار بوده، فرم کالسی  همین نام 

ای تأثیر زیادی روی ادبیات مسیحی و روی ادبیات کهن روسیه هجو را پدید آورده است. هجو منپیه
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امروز  های متفاوت به گسترش خود در قرون وسطی و در دوران رنسانس و تا بهگذاشته و در قالب

های ادراک از جهان ای به یکی از مهمترین ابزار. هجو منپیه(۶۶۵: ۶۵79 ن،ی)باختادامه داده است  

کنی، و ترین ادبیات تبدیل شده است که ما اصول آن را در اینجا مطر  میکارناوالی، حتّی در مدرن

از احمد  اتت متفرقه امریغروزنامۀ سفر میمنت اثر ایهای طنز ای را در کتا های هجو منپیهویژگی

 کنی،.اثر مهدی شجاعی از منظر کارناوالیس، بررسی می دموقراضه یا دموکراسیشاملو و 

  ایمنپیه هجو هایویژگی. ۰-۰-۳

ای طبعی آمیزه. ارزش خاص عنصر شوخی، بسیار قوی است که از خصلت کارناوالی است. شوخ۶

است که با ک، و زیاد شدن هری  از این عوامل، انواع از خنده، انتقاد، کنایه و مسائل غیرجدی 

گیرد. در هر دو داستان از شاملو و شجاعی، عنصر شوخی از سوی قهرمانان داستان طبعی شکل میشوخ

 شود.ها دیده میو به زبان آن

ز های درونی اترین تحوتت ناگهانی و خیالبافیترین و با جسارتای افسارگسیخته. در هجو منپیه۶

اند. در راستای همین هدف است که قهرمانان هجو طریق هدفی منحصراً آرمانی و فلسفی توجیه شده

شوند. در کنند و یا در وضعیت غیرمعقول قرار داده میهای خیالی مسافرت میای در سرزمینمنپیه

و در داستان داستان شاملو، پادشاه به ایاتت متفرقۀ امریغ سفر کرده است که سرزمینی خیالی است 

شجاعی، دموقراضه در ی  سرزمین خیالی است و در هنگام خطر، باز به ی  سرزمین خیالی دیگر پناه 

 برند.می

ای آزادی استثنایی فلسفی گسلد. مشخصۀ منپیهای تمام قید و بندهای تاریخی را می. هجو منپیه۵

 شند.ای باهای تاریخی یا افسانهاست حتی اگر قهرمانان اصلی، چهره

های واقعی و تاریخی هستند. در داستان شاملو، پادشاه نماد در هر دو داستان، پادشاهان دارای جنبه

خصوص ناصرالدین شاه است که به فرنگ سفر کرده است و در داستان یکی از شاهان قاجار به

 های تاریخی بسیاری برای این پادشاه وجود دارد. نیز جنبه دموقراضه

آمیز و زمخت ای غالباً نمادگرایی در وجود مردم طبقۀ پایین و به شکل اغراقه. در هجو منپی۶

گی و پستی و شود. انسان واجد شرایط در این نوع از هجو با نهایت تجلی شرّ جهانی و هرزهمتجلی می

 شود. رو میسستی روبه

کند که افراد عادی جامعه، داوطلبانه چش، خود را در داستان شجاعی، دموقراضه کاری می
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 دهند.پی میدرهای پیگزینند و تن به حماقتآورند و کوری را برمیدرمی

خور است که درگروتسکی دردناک، اهمیتی به مملکت هایی دمدر داستان شاملو، پادشاه با آدم

های ها و سرگرمیخوشگذرانی شان بهدهند و در مقابل تاراج رفتن ثروت و غرور ملیخود نمی

دهند و کارکردن در سرزمینی بیگانه و خدمت در کبابخانه آنجا را به ارزش تن میزودگذر پست و بی

 دهند.های باتی مملکت خود ترجیح  میشغل

گرایی استثنایی فلسفی و با تأملی ای تخیل و امور شگفت انگیز با نوعی جهان. در هجو منپیه۳

کند واپسین سخنان و اعمال های نهایی است و سعی میای ژانر سؤالشود. منپیهترکیب میدربارۀ جهان 

رسند که از پادشاهی قطعی شخص را مطر  کند. در هر دو داستان، پادشاهان سرانجام به این نتیجه می

ری آنچنان که دهد که دنیاداها نشان میاند و تجربیات آنکناره گیرند؛ زیرا با دید کامل دنیا را دیده

برداری که کنند و داستان با نوعی تاجکردند نیست، بنابراین جایگاه پادشاهی را ترک میقباًل تصور می

برداری را نماد ترک دنیا و مرگ پذیرد. این تاجبه مفهوم جدایی از دنیا و قدرت است پایان می

 توان تعبیر کرد.اختیاری نیز می

کشاند و ژانری وگوها را به عال، مردگان می، عمل و برخورد گفتای. جهان شمولی فلسفی منپیه۱

آید. در هر دو داستان، دموقراضه و پادشاه قاجار شاملو، با ترک وجود میوگوی مردگان بهبه نام گفت

دهند و با دیگران صورت نمادین می میرند؛ اما در لباسی دیگر به زندگی ادامه میتاج و تخت، به

 ند.کنوگو میگفت

ای از فانتزی تجربی سروکار داری،. با این فانتزی است که از دیدگاهی ای با نوع تازه. در منپیه۶

ها ناگهان تغییر نگری، و از آنجا مقیاس پدیدههای پایین میغیرمعمولی مثالً از ی  بلندی به صحنه

شناس است که ابعاد جدید کند. فانتزی، دگردیسی یا دگرگونی نمادین واقعیت، از منظر ی  زیباییمی

 (.۶: ۶۵79کند )محمدی، ایی از واقعیت را بیان میو نامنتظره

دموقراضه خود پادشاهی است با شرایط جسمی و روحی خاص، با اندامی ناقص، چشمی کور و 

کند و این بدن گروتسکی، بیشتر به داستان شکل دست و پایی فلج که دیگران را وادار به اطاعت می

 دهد. میفانتزی 

جنس پادشاهان قاجار است که به سرزمین خیالی سفر کرده پادشاه داستان شاملو نیز پادشاهی ه،

های توان این سفر خیالی را از ویژگیآید خیالی است. بنابراین میاست و حوادثی که برای او پیش می
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 فانتزی بودن این داستان بدانی،.

رود که از لحاظ روانشناسی و روانی غیرمعمول و ناهنجار میهای ای به سراغ بازنمود حالت. منپیه9

 اند.اخالقی قابل بررسی

های عجیب و غریب که مثالً، جنون از هر نوعش، دو شخصیتی شدن قهرمان داستان، رؤیاورزی

مانده بعد از گذاری دموقراضۀ عقبکشاند. پادشاهی و تاجانسان و سرنوشتش را به بیراهه می

 فروشی و ناپدید شدنش در پایان داستان از این جنس است. رادرش، وطنوچهار ببیست

برداری، در ی  زندگی جدید شود و ضمن تاجدر داستان شاملو نیز پادشاه از مقام خود برکنار می

-در لباس ی  مسئول حمّام و فروشندۀ کبا  سلطانی، در این ویژگی کارناوالی به زندگی ادامه می

 دهد.

های افتضا  و رفتارهای غیرعادی و سخنان نامناسب؛ یعنی هر نوع تخطی از صحنهای . منپیه7

توان در هر دو های افتضا  را میدهد. این صحنهها را ترجیح میجریان معمولی و جنبۀ بانزاکت اتّفاق

های نامناسب و دادن یا جملهصورت دشنامداستان، در رفتار هر دو پادشاه با مردم زیردست به

 اخالقی دید.غیر

هاست. مثل روسپی باتقوا، حکی، آزاد و محبوس، های شدید و تناقضای حاصل تقابل. منپیه۶۸

شود و ثروت و فقر. دموقراضه که در ابتدای داستان، انسانی کاماًل ناتوان و امپراتوری که برده می

یان نیز در نقش رسد و در پاماندگی به سلطنت و قدرت میمانده است و سپس در عین عقبعقب

آید. در داستان شاملو نیز پادشاه قدرتمند به فقر و گدایی کشیده میپادشاهی فراری به تصویر در

دار زنانه تغییر شود و همسر او؛ یعنی سلطان بانو برای تأمین غذا به جایگاه روسپی و سپس به حماممی

 دهد.موقعیت می

خوری، که در قالب رؤیاها و های خیالی واهی برمیشهرای اکثرًا به عناصری از آرمان. در منپیه۶۶

 اند.های ناکجاآباد گنجانده شدههایی به سرزمینمسافرت

های تی داستان در توصیفشهر در نوشتۀ شاملو، همان ایاتت متفرقۀ امریغ است که در تبهآرمان

غربستان است. در هر دو کتا ، شهر همان آید. در کتا  شجاعی، آرمانپادشاه قاجار به تصویر درمی

دهند که هر دو شهرهای فرضی را به غر  یا به ایاتت متفرقۀ امریغ نسبت مینویسندگان، این آرمان

 هایی خیالی هستند.سرزمین
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ها و های خطیبان، گردهماییها، کالمها، نامهای به وفور از ژانرهای الحاقی؛ یعنی داستان. منپیه۶۶

 کند.غیره استفاده می

های خصوصی و عمومی مطر  صورت جلسههای خود را بهدر داستان شجاعی، دموقراضه تصمی،

 کند.کند و پیام خود را به خاص و عام ابالغ میمی

کند. همچنین شاملو نیز در داستان خود برای بیان اوضاع کشور و وضعیت پادشاه از نامه استفاده می

های کوتاه، دربارۀ پادشاه و اطرافیانش در صورت داستانکه به هاییحالسفرنامۀ او پر است از شر 

 شرایط متفاوت، بیان شده است.

کنند. پیدایش نگرشی تازه ای را تقویت میهای الحاقی چندسبکی و چندلحنی بودن منپیه. ژانر۶۵

 شود.نسبت به کالم همچون مصالح ادبی در نظر گرفته می

 کند:ندلحنی بودن استفاده میخوبی از چشاملو در کتا  خود به

« شییممای میی وپنجم شهرالمبارک، قرار است از دارالعلم برقلی راهی الامروز شنبه بیست»

 (. 91: 4931)شاملی، 
امن تارمخ بیه تقیییش شیر قیرش پییر از تش اسیت  یه میۀ  بیریارب ولایردی بیه  یا  »

ارت بیردارد تیا ریامیای غرمستیفیس قلمبیس، امن قارب معصی  را  شف العیره  یرده، بری
 (.93)هماش:« سلطاش یثما ی  امر را لناه د یا باذار د

در این نمونه، چندسبکی و چندلحنی بودن عبارت و استفاده از کلمات به شکلی نزدی ؛ ولی 

کند. در متن کتا  نامتعارف با کلماتی که در ذهن خواننده است، ویژگی کارناوالی متن را تقویت می

عنوان شخصیت اصلی و ده یا راوی، سب  گزارش خود را، از سب  کالم دموقراضه، بهشجاعی، نویسن

 کند.ای داستان جدا مینامهزندگی

البته ینیاش و میضیع جلسۀ امروز ما، در تداب دزدی بیده و هست؛ ولی حضیر بعضیی از »
ن میدمات را تر مابی در جلسه سبب شد  ه من بیاش امدوستاش  سبتاً خنگ ما به یبارت دقیش

 (.14: 4911)شجایی، « ضروری شمارش  نم

ای، پذیرش معضالت اجتماعی و سیاسی معاصر است و این به نوعی . آخرین ویژگی منپیه۶۶

کند ذهن و اندیشۀ کلی و های روزانۀ ی  نویسنده است که در آن پدیدآورنده سعی مییادداشت

دار و ها عنصر خندهشان کند که در آنو ارزیابیهای وقایع روزِ در حال گذار را حدس بزند گرایش

 کارناوالی شدیداً چیره است.
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صورتی به تصویر کشیده های دو پادشاه بهدر پیرنگ هر دو داستان از زبان شاملو و شجاعی، نقش

شده را به نمایش شوند که در برخوردها و مّدعاهای خود ساختاری از گروتس  به لجن کشیدهمی

ها را چه در معنای سیاسی و چه در جایگاه اجتماعی از سایر قدرت همراه با حماقت آن گذارند ومی

 کند.ها متمایز میسنخ

تواند به دلق  و ابله در این دو داستان نزدی  باشد، به هایی که میها همراه با ویژگیاین ویژگی

 کند.شکلی کارناوالیزه، مخاطب را با خود همراه می

 کارناوالی هایزنجیره. 2-۳

طور سنتی از ه، دور هستند و گاه با ه، تالقی دارند، هایی که  بهباختین با کنار ه، قراردادن زنجیره

های اصلی زیر ها را در قالب گروهشود و آنقادر به ایجاد پیوند بین اشیاء و نیازهای زندگی انسانی می

 کند.بندی میدسته

ها یدنینوش ۀ ری. زنج۶ ؛هایخوردن ۀریزنج .۵ ؛انسان و لوازم او ۀسالب ۀریزنج .۶ ؛بدن انسان ۀریزنج. ۶

هفت  نیاز ا  یدفع که هر  ۀری. زنج۶ ؛مرگ ۀری. زنج۱ ؛)مقاربت( یامور جنسۀ ری. زنج۳ ی؛و مست

 (.۶۵۱: ۶۵7۱، نیباخت) منطق خاص خود را دارد ،رهیزنج

 بدن انسان یرةزنج .۰-2-۳

 یهاخصوصاً از جنبه ی،مختلف اریبس یهاکند که بدن انسان از جنبهیم انیبهای خود در نقد نیباخت

مضح   های، جنبههاجنبه نیشده است. پس از ا دهیکش ریبه تصو  یولوژیزیو ف یمختلف کالبدشناس

( و ریعال، صغ ۀآلود و گروتس  )انسان به منزلوه، یسازلیو سپس تمثشود مطر  می زیآمو طعنه

 یارهیزنج نیچن(. ۶۵۶:شود )همانیبدن انسان مجس، م یاخاص فرهنگ عامه ۀجنب تیدرنها

از نقص  یواحد و جامع ۀریگراست که در زنجیتعال ینیبجهان  یولوژیدیا یوتهایه ۀهم ۀدهندنشان

گونه نیاست که ا ، پادشاهیموقراضه. دانددر کنار ه، قرار داده شده یجسم یهایعضوها و ناهنجار

 : شودیم فیتوص

الخلییه و تیا  یاق  هییالمعلی  شد  ه مشیارٌ ،وپنجم پادشاهستیدر هماش بدو تیلد فرز د ب»

داشیت  یافتاده از  ار درتمده است. او هم مشرۀت متعدد و جسیما منال و ییب یحدود

« تورچنیدش یاافیهیو ق هم ر یتیأپا و داشتن ه کمدست و  کمبیدش و فلج مینای اب لیاز قب
 .(99: 4911 ،ی)شجای
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الخلقه و بدن ناقص نیبه ا ،دشویکه نقد م یعنوان پادشاهدموقراضه بهۀ های نابخردانتصمی، تمام

 یهای اجتماعتصمی، را در بازتا  نیشتریاو ب یینایها و نابحماقت گردد. گروتس ِیاو برمماندۀ عقب

کرده است.  فیتوص بدن انسان ۀریدر زنج خود را برای خوانندۀشده ریحق یایدندارند. نویسنده، این  او

 .انگاره گرفته شده استتن نیدموقراضه از هم ای یرمان دموکراس یاصل تینام شخص یحتّ 

  خاستنام. ۰-۰-2-۳

 ،او دیو از د ،یکنیآغاز م تیپاسخ به پرسش هو نیترمعتقد است که ما کارمان را از معمول نیباخت

 ندبا خود نام سروکار داشته باش غلط که ضمناً یزیغلط باشد. چ یزیدرست است که ناظر به چ ینام

 (.۶۸۳ :۶۵7۱، نی)باخت

، ستی)هولکود کنیقهرمان از جس، فرهنگ اشاره م ستادنیا رونیو ب یخاستنام به برآمدگ یگاه

۶۵7۳: ۶9.) 

 بناود. شدموقراضه نیز از جس، فرهنگ مردم سرزمینش بیرون است و تا انتها ه، با آن هماهنگ نمی

از نام او اقتباس شده است  یاست که نام ملت یالیخ ای یواقع شخصی، ، خاستنامفرهنگ لغات فیبه تعر

 .شود که اقتباس شده باشندتصور می ای

که  ییهاینامه دارند و هستیکه زندگ اشخاصی. است منفرد اشخاص نام ، خاستنامگریعبارت د به

ها و یخاستنام باتوجه به ناتوان نیداستان است و ا یاصل تیمثل نام دموقراضه که شخص ،دارند خیتار

 .او انتخا  شده است یو روح یجسم یهانقص

نام   ی منفرد، اشخاص به نه ،کنندیها دتلت مشهیهستند که به پ ییهانام ،خاستنام گرید نوع

 تیمرجع ایقدرت  ۀبه وساطت مقول رایز ؛هست زین یاسیس نوعی به و یاجتماع ۀاز طبق ایهنامیزندگ

 (.۶9ت )همان:مربوط اس

 :دیگویقاجار است. شاملو م شاهیشود که از نوادگان برقعلیصحبت م یاز پادشاه شاملوۀ نوشت در

 هیمنحوس قاجار ۀفطای از احتماتً ی،پادشاه فرض  ی زبان از بلکه ت،سین یشخص ۀسفرنام  ی نیالبته ا

تر جلوه کند. در ستهبرج یو دوگونه فرهنگ و برداشت اجتماع تلقی دوجور برخورد تاشود یم تیروا

، پادشاه و لفظ ما ماًئاو دا یانامهیداستان زندگ انینشده است و تا پا هئمنفرد از پادشاه ارا یاثر نام نیا

 .دتلت داردو قدرتش  کند که بر نقشاستفاده می سلطان
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 وان و لوازم انسا ةالبس یرة. زنج 2-2-۳

اشاره کرد.  یجانور ۀریو زنج یروزمره و لوازم خانگ یزندگ یایتوان به اشیم رهیزنج نیا در

 ییزهایچ یدارند: جداساز یمشابه عملکردهای د،نگرنیبدن م ۀها که انسان را به منزلرهیزنج نیا یتمام

که به لحاظ سلسله  ییزهایچ ۀاند و در کنار ه، قراردادن همکه بر اساس سنت به ه، ربط داده شده

اند دهیبخش یماد یتینیع ،ها به جهانرهیزنج نیا بیترت نبدی. اندشده دور و جدا ه، از ی،مراتب

 .(۶۱۱ :۶۵7۱ین،)باخت

 : دیگویم نیکند چنمی بخشش و بذل ا،حرمسر انیپردگ یکه پادشاه برا ییایهدا فیدر توص شاملو

اغرراهی،  رس، ی، بهخرگاه انیاز پردگ  یهر برای ،صفحات نیبه ا همان بدو ورود عال، در ۀالبته قبل»

جفت دست  رگوشواره و چها زوجی بر مشتمل دست هر د،فرموده بودن اعیدست کامل جواهر ابت  ی

« یدسف یتاج و خلخال همه از طال ،یو ن نهیو سنجاق سر و گل س دیمروار ۀو رشت زیرنهیآورنجن با س

 (.۶۵9۶:۶۶۶)شاملو، 

 : ندکیم انچنین بیو حماقت خود  یتاراج مل نیدر گروتس  ا و

 زیی ییره   یمس تب داده اسیت حتی میپنداشتیم دیسف یسیدا معلی  شد ت چه طۀ نمدر ا»
و در « سیتی  زییخر مهره   یاست حتّ دهیبلیر تراش میااشت ایم دهیو ت چه احجار مف ستی 

هما ا ثروت دربار  ه  متیسم اریم صافا  بدم ه چیش به د دمگییم اشمسراسر ز ۀمعامل نما
 یازهیایاو در   یازهیایو  ییش پادشیاه  یه تمیا    ریسر ی   ملت بیده استثروت خلّ

 (499)هماش:« بر باد رفت ،شدیاو خۀصه م یو جنس یجسم

 نوشیدن و خوردن زنجیرة. ۳-2-۳

ترین ترین و معنویازجمله شامخهای مختلف جهان گوید: انواع و اقسام اشیاء و پدیدهباختین می

(. مراس، غذاخوردن پادشاه ۶۶۱: ۶۵7۱گیرند )باختین، امور در تماس مستقی، با غذا و شرا  قرار می

 شود:در کتا  شاملو چنین توصیف می

پیس  ناش پیس اشتامی مخصیص ما را بر یسلی  هاد و تعظیم -خیاجۀ مطبخ  -سیاه خاش »

ها و  یشیدمم و برای خا مجیمدمم و جریه جریه مییمه لیمه میای امستاد. لرفته در گیشه
سفیداش  ه به مۀحظۀ اشتهای سلطا ی ما صدا به صدا ا داخته از دل و جیاش  نیز اش و گیس

دادمیم و فرسیتاد د، سیر تریاش مییگفتند و صیلیات میماشاءاهلل و چشم دشمن  یر باد می

   (.93 :4911ملی، )شا« فرمیدمملبخندز اش اظهار مرحمت می
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در این نوشته، شاملو به نوعی فرهنگ غذاخوردن ی  پادشاه و زیردستانش را به تصویر کشیده 

 است.

 دفع  یرة. زنج۰-2-۳

-ها را خلق میها و ایدههای بین اشیاء، پدیدهترین زیرمجموعهطور کلی زنجیرۀ دفع، غیرمنتظرهبه

برند و به تصویر جهان و زندگی، واقعیت مادی بین میهایی که سلسله مراتب را از کند. ماتریس

کنند ) بخشند. در این زنجیره، بدن انسان با زنجیرۀ خوردن و آشامیدن و زنجیرۀ دفع تالقی پیدا میمی

 (.۶۳9: ۶۵7۱باختین، 

کند برای مثال: ای برای رهایی از مواد ممنوع وارد بدن شده معرفی میشاملو دفع را به نوعی وسیله

 کند: پرسد و جوا  را چنین بیان میگو میبودن شرا  را از شیخ حسن مسئلهدر جایی، مسألۀ حرام

احیط تش است  ه مؤمن پیر از مقاضره با حضرت یزرائیل، سه شب پیاپی قیا   نید بیه »

 یشیدش جیشا دب  فلیس  ه مسهل سنتی قیی است، تا هیم امعیاء و احشیاء او بیه قاییدب 
 (.93: 4911)شاملی، « ز  جاسات  امرئیمرسی  پاک شید ا

 گوید: در جایی دیگر برای فرار از رسوایی نفهمی خود، پادشاه می

هرچه بیشتر خیا دمم  متر فهمیدمم، بلره اصۀً چیزی دسیتایرماش  شید،  اچیار دل پیچیۀ »

: )همیاش« همامی ی را بها ه  رده روا ۀ تیملت شدمم  ه هماش دارالخۀی سنتی خیدماش باشد
449 .) 

 کند.ریختن حماقت و رسوایی اشاره میدر اینجا زنجیرۀ دفع به نوعی به بیرون

 جنسی اعمال زنجیرة. 0-2-۳

گی محض تا سخنان دوپهلویی که با ظرافت و این زنجیره دارای اشکال گوناگونی است. از هرزه

ا برای از بین بردن سلسله هشود. زنجیرۀ اعمال جنسی نیز مانند سایر زنجیرهصورت رمز گفته میبه

شود. تصویر جهان، ها وارد عمل میهای جدید کلمات، اشیاء و پدیدهها با ایجاد ماتریسمراتب ارزش

  (.۶۱۶  :۶۵7۱ ن،ی)باخت شودشود و به آن عینیت و واقعیت بخشیده میدگرگون می

دل مشیغیلیم،  ای و یییدیای از ماهروماش صیغهو چناش است  ه گرچه شب و روز با رمه»
« تمیییز تشیخزخا ه را هیم یشیش اسیتخا ه و غۀمیاش بیباز اگر پا دهد لایرماش رختشیی

 (.13: 4911)شاملی، 
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 مرگ  یرة. زنج5-2-۳

دهد، هرگونه کند و آن را امری فانی و موقتی جلوه میارزش میمرگ، زندگی را در جهان بی

کند که پس از مرگ ار خدماتی صرف مبدل میکند و به سازوکارزش مستقلی را از زندگی سلب می

رود. بنابراین مرگ بخشی از ی  توالی زمانی جامع محسو  به سوی فرجام ابدی و آتی رو  پیش می

شود و درون زنجیرۀ حیات جایی ندارد، بلکه در ای در محدودۀ زمان تلقی میشود، بلکه مقولهنمی

 شود.ی که به جهان متعالی باز میگیرد، مانند درحاشیۀ زنجیرۀ مزبور قرار می

دهد که پس از مرگ او، پسرانش بر تخت سلطنت بنشینند و در داستان دموقراضه، ممول حک، می

(. حک، پادشاه این بود که پس ۶۶: ۶۵9۶قدرت را در دست بگیرند و بر مردم حکومت کنند )شجاعی، 

عنوان ی  اینجا مرگ پادشاه، فقط بهاز مرگ فرزندانش ادارۀ امور مملکت را برعهده بگیرند. در 

مرگ سیاسی؛ یعنی پایان قدرت او و آغاز قدرت فرزندانش که حیات مردم کشور خود را به دست 

شود که مدام جایی قدرت صحبت میعنوان ی  آیت، در جابهگیرند، تلقی شده است. از مرگ بهمی

شود. مرگ و زندگی در کنار ه، رار میوپنج فرزند ممول تکدرگرفتن قدرت و پایان آن، برای بیست

ها مضمون نژاد و بقای نسل و تداوم دهند که با وجود آنعنوان واقعیتی از زندگی نشان میخود را به

شود و چون هیچ میرد بلکه به وسیلۀ مردم برکنار میکند. در کتا  شاملو پادشاه نمیتاریخ معنا پیدا می

دهد و نوعی دیگر از زندگی را در ادارۀ دگی شاهانۀ خود خاتمه میقدرت و ثروتی برایش نمانده به زن

 گذارد.کند و نام و عمل خود را در کبا  سلطانی باقی میکبابخانۀ سلطانی آغاز می

هی، راستی،  باب سلطا ی  ه تا حاال حتماً به گیشتاش خیرده؟ تره، از ابدایات خید خیید »

االخره تیا ستم تیی همۀ یمر  میک  یار مفیید من است... راستر مک یالم خیشقالم  ه ب
 (. 491: 4911)شاملی،  « ا جا  بدهم، هر ا دازه هم  ه شرمی باشد

مایه و پیرنگ ارتباط مستقی، خوردن، نوشیدن، تولیدمثل، خنده، تولد و مرگ در ی  انگاره، بن

 دهد.نمایۀ ظاهری زنجیرۀ کارناوالی را نشان می

  یکارناوال هایزنجیره در پادشاه دو مقایسة. ۳-۳

توان گفت گیرد. میها قرار نمییابی، که او در بعضی از زنجیرهمیبا بررسی شخصیت دموقراضه در

شود که خود را کاماًل طور که باید خود را وارد حیات عادی کند. موفق نمیتواند آندموقراضه نمی

انگاره برای خود کسب کند. او مدام تنشود در زندگی جاری تعریفی را جز تجس، بخشد، موفّق نمی
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ماند؛ زیرا دارای تنی نیست که به او امکان دهد تا جایگاه و موقعیتی مشخص را به نوعی در لبه می

توان او را ای است که میگونههنگامِی مستمر شخصیت و رفتار او بهتصاحب کند و برعکس. این نابه

زیرا در چهرۀ مرکزی ابله است که تمام زندگی کارناوالیزه شده به لو  نامید او دقیقاً ابله است؛ ساده

گیرد و وارد ها قرار میشوند؛ اما پادشاه قاجار در داستان شاملو در تمام زنجیرهجهانی وارونه تبدیل می

های ی  ابله شود و در ی  زندگی کارناوالیزه با خاستنام پادشاه؛ ولی در ویژگیی  حیات عادی می

 گذارد.به نمایش می خود را

  یکارناول های.کنش۰-۳

  برداریتاجو  گذاریتاج .۰-۰-۳

صورت دار و غیرجدی و سپس عزل شاه کارناوال بهگذاری خندهدر این مرحله ابتدا با تاج

ها و اعمال های ایرانی اگرچه به شکل ناقصی شاهد همین جشنرو هستی،. در کارناوالبهتر رومسخره

العقل اند، بر تخت نشاندن میر نوروزی که معموتً ناقصستی، که نمادی از تولد و مرگ بودهدار هخنده

بر یادآوری مرگ و زندگی، شود و نتایج حاصل از آن عالوهها تکرار مینیز بوده در بسیاری از داستان

 کند.  ویرانگری و حیات بخشی، بر تضادهای موجود در جهان کارناوالی نیز اشاره می

گونه بیان شده وپنج فرزند ممول اینگذاری بیستدر داستان دموکراسی یا دموقراضه آغاز تاج

 است:

در روز مییید همۀ برادراش در میداش بزرگ امالت مر زی حضیر پیدا  نند و از مک سمت »
به ترتیب سن بامستند و هر دا  ا با ی پیر روی خید باذار د و همۀ مرد  سناشیاش را در 

ترمن فرز د رز د میرد ظر خید بینداز د. و از سمت دمار خارج شی د. اولین ما بزرگا باش ف
« دست تورد و در جامااه سلطنت جلیس  ردبا فاصلۀ زمادی از بییۀ  برادراش میا  اول را به

 (.93: 4911)شجایی، 

ر شد و پایان وچهار برادر دیگر تکرابار، برای بیستبرداری هر دو سال ی گذاری و تاجاین تاج

دست حکومت هرکدام، آغاز حکومت برادر بعدی بود و در انتها بعد از به تخت نشستن دموقراضه و به

دلیل اینکه آخرین فرد آن خانواده است، جایگاه خود را به کشور مهاج،  گرفتن دو سالۀ قدرت، به

ی همراه است. دموقراضه کند که این ه، به نوعی دگردیسی است و با نیستی هویت پادشاهتقدی، می

 نیز مانند شاه قاجار در سرزمین دیگری به زندگی ادامه دهد. 
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پردازد. جایگاه قدرت در داستان شاملو، پادشاه قاجار به سیر و سیاحت در ایاتت متفرقۀ امریغ می

های گذرانیگذاری است و بعد از اینکه تمام ثروت مملکت را به پای خوشاو وابسته به جایگاه تاج

دهد. او در انتهای شود و قدرت خود را نیز از دست میدهد، از سوی مردم خلع میخود بر باد می

خانه و زند و در کبا داستان در ی  دگردیسی، برای ادامۀ زندگی در لباس ی  ابله بوغ حمام می

شود که معادل یدهد به این ترتیب پادشاهی او تمام متاتر غذاخوری، کبا  سلطانی به دست مردم می

برداری کارناوالی است؛ ولی در ی  دگردیسی، زندگی او در لباس یکی از عامۀ مردم ادامه دارد تاج

 (.۶۵۵: ۶۵7۶)شاملو، 

 خنده. 2-۰-۳

قرار  یاسیو س یاجتماع ،یفکر هایانبنی و هابا نهاد یشگیخود در تقابل هم یطنز به علت ذات انتقاد

 .(۶:۶۵7۶ دارد )صدر،

سویۀ کارناوالی، در اثر دیدن حال و آینده در ی  زمان و مکان با ه، است. این خنده در  خندۀ دو

کند و از آیندۀ خود تازی میحقیقت، نوعی تمسخر قدرت کنونی است که شخص با تکیه بر آن یکّه

ه خبر ندارد؛ اما در کارناوال که آینده نیز مشخص است، بر این حالت با دید خنده و تمسخر نگریست

 شود.می

در هر دو اثر از شاملو و شجاعی از وضعیت پادشاهانی سخن به میان آمده است که در ژانر 

برداری در لباس ی  ابله ظاهر گذاری و تاجکارناوالی خود در زمان پادشاهی و مکان قدرت، بین تاج

گونه با ز و تمسخرآمیگونه با رفتارهای توهینها به شکلی هزلشوند و گروتس  تلخ زمامداری آنمی

دهد و همۀ تفرعن و سلطۀ ها خود را نشان میگیریها و تصمی،ها و متل ای تلخ در زبان فحشخنده

 رسد و این دگردیسی، قبالً در خندۀ کارناوالی نشان داده شده است.ها با اتمام قدرتشان به پایان میآن

  گراییمکالمه. ۳-۰-۳

شود اگرچه نگاه بدون کالم و وگوی زبانی تکیه میبرگفت گرایی کارناوالیدر بحث مکالمه

اش با زبان قابل تصور نیست. در کاربرد روزمره، مکالمه مترادف با های بدون رابطهاشاره

بخشد، شرایطی است که باید گرایی جایگاهی محوری میوگوست؛ اما آنچه به مکالمه در مکالمهگفت

 گوینده رخ دهد. مهیا شود تا هرگونه تبادل میان دو

کنی،: خود او برای خودش و خود او برای زیردستانش و در داستان شاملو با سه صدا برخورد می
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نهند و در انتها او را پس باتخره خود او در جوا  صدای مردم. در ابتدا همه به صدای او گردن می

همراه با تمسخر آمیخته است.  زنند. در داستان دموقراضه صدای قهرمان همراه با توضیحات موذیانۀمی

دارد، تا عقایدش را زند. او زیردستانش را وا میی موج میطلبجاهدر نگاه او که نوعی مکالمه است، 

کند که ی  مفهوم هزلی متفاوت در گروتسکی ای نظرات خود را تفسیر میگونهقبول کنند و به

شود؛ زیرا او و نیز توسط پادشاه قاجار انجام میکند. کاری که در داستان شاملدردناک به داستان منتقل 

 نظرانۀ خود تنها صدای حاک، در داستان باشد. مانده و عمیقاً تنگکند که با افکار عقبسعی می

مندی فردی در هر دو داستان پادشاهان در پی آنند که امتیازات اشرافی خود را برای بیشترین بهره

های طنز های حاک، در هر دو داستان، مکالمهر گیرند. مکالمهکاداری بهخویش از توسعۀ سرمایه

 -های ناموزون، تراژدیها به توصیف انواع تحولدهند. مکالمهموجود در فضای سلطه را نشان می

دهند که چگونه فساد ناشی از این فرایند به ناگزیر، دامنگیر تمام پیکر پردازد و نشان میکمی  می

(. این پادشاهان تمام قوا و ۶۶۱ :۶۵9۶شود )لوکاچ، کای  افراد آن میجامعه و اعماق وجود ی

اند و این ناتمامی سیستماتی  در کار گرفتههایشان را برای حکومت دیکتاتورانۀ خود بهطغیان

گیرد دهد. مکالمه در زمان و مکان صورت میهای کارناوالی، خود را نشان میحکومتشان در افتضا 

ها را با رود که باختین آنقعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ی  جامعه پیش میو با توجه به مو

 کنی،. ها را در این دو داستان بررسی میکند و ما آناصطالحاتی بیان می

 هتروگالسیا. ۰-۳-۰-۳

های فراوانی در هر موضع خاص ای که پاسخهتروگالسیا ی  موقعیت است. موقعیت سوژه

بندی شده باشد. دهد، باید از قبل در گفتمانی مشخص قا هر پاسخی که او میتواند بدهد؛ اما می

ها که هر ی  وجوه هتروگالسیا راه و روشی است برای درک جهان در هیئت تودۀ دره، و بره، زبان

مقوتتی از قبیل کارناوال باختینی یا چندصدایی در وهلۀ اول چیزی  ممیزۀ سوری یا فرمان خود را دارد.

قیدی و هرزگی آزادشده و در وهلۀ بعد کثرت زاویۀ دید است. با این حال واضح است که ر از بیبیشت

گرایی ها در مکالمهموضوعاتی از قبیل ساختار روایت، زاویۀ دید، وضعیت مؤلّف، سب  و مانند این

تو  در (. شاید نگاهی به اشکال زمان و کرونو۶۱7 :۶۵7۳ ست،یهولکوکنند )ه، نقش مهمی ایفا می

 ها باشد. رمان راهی برای فه، تناقض
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 .کرونوتوپ 2-۳-۰-۳

مایه. کرونوتو  از ی  سو پیوند درونی روابط زمانی و مکانی است که در تمهید، کارکرد یا نقش

: ۶۵7۳ ست،ی)هولکوآید کار میادبیات به طرزی هنرمندانه بیان شده است و در زمینۀ درک روایت به

قالب اصطالحات زمانی و مکانی نظیر شکل مکانی قهرمان و شکل زمانی قهرمان  این مقوله در .(۶۶۶

دادن به این پرسش که اول چه اتفاقی افتاد؟ بعداً چه اتفاقی افتاد؟ به عبارت دیگر، شود. پاسخنمودار می

نی و های زمادهد. شاخصای که ترتیب زمانی بر آن حاک، باشد روی میها در دنبالهوقایع این روایت

ها برای ها از وجود شاخصتواند پیش از و پس از یا اینجا و آنجا باشد. تمام متنمکانی در متن می

 ۀمتفرق اتتیدر ا ،یمکان -یشاملو، سلسله مراتب زمان هایدر داستان انتقال معانی خود بهره می برند.

 توانی. مانجامدیشده است که در انتها به خلع پادشاه م انیجدا از ه، ب هاییتروای صورتبه غ،یامر

. در شودیم ،یشدن از قدرت و پس از آن تقساز خلع شیداستان به حوادث پ هایگفت که اتفاق

 تا شود،یآغاز م -دموقراضه  پدر -در کشور غربستان، با حکومت ممول  ئلمساۀ داستان دموقراضه هم

 ۀو نابخردان پیدریهای پتصمی، ،یو تمام داستان شجاع رسدیدموقراضه به حکومت م کهی زمان

 .انجامدیبه کشور مهاج، م نشیسرزم یواگذار ۀاوست که به بحران و سپس به فاجع

  مکانی - یزمان یوستار.  پ۳-۳-۰-۳

ای زبان اساساً پیوستاری است. شکل درونی کلمه؛ یعنی نشانۀ واسط که به کم  آن، مفاهی، ریشه

ها برای شود. آشکارترین اهمیت این پیوستار، مفاهی، آنهای مکانی به روابط زمانی منتقل میمقوله

روایت است. پیوستارها مراکز سازماندهی و وقایع روایی اصلی رمان هستند. پیوستار جایی است که 

 . (۵۵۵: ۶۵7۳ ست،ی)هولکوشود گشایی میخورد و گرهروایت در آن گره می

 )آستانه( مکانی -زمانی ارپیوست. ۰-۳-۰-۳

مکانی نقطۀ   -ترین نوع آن پیوستار زمانیمایۀ دیدار بیامیزد؛ امّا اصلیتواند با بناین پیوستار می

عطف و شکست در زندگی است. خود کلمۀ آستانه در کاربرد روزمره، مفهومی استعاری دارد که با 

زندگی مرتبط است. از نظر باختین محل ساز های سرنوشتهای بحرانی و تصمی،نقطۀ شکست، لحظه

های مربوط به آن است مثل پیوستار پلکان، در ورودی، پیوستار اصلی داستان، پیوستار آستانه و محل

ها محل اصلی سلسله وقایع دهد. این مکانخیابان و میدان که فضای مزبور را تا فضای باز امتداد می

هایی ها و تصمی،ها، مکاشفهها، بازسازیها، تجدیدحیاتطها هستند که رخدادهای حیاتی، سقوداستان
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 -زند. یکی از همین پیوستارهای زمانی پیوندد که کل زندگی فرد را رق، میها به وقوع میدر آن

صورت مکانی که نقطۀ عطفی از شکست در زندگی است در کتا  شاملو در فضای کارناوالی به

 ای خود را نشان داده است. برجسته

دو ماه و چند روز زمر چادرهای  یچری  ه بلدمه به دستیر قاور ر صاحب، به میا اما یت »

داده بید، گیشۀ مک پارک سر  ردمم. از  ی رها مطلیاً خبری  یست... تا روزی جلیی چادر 
تمد  زدمک چادر  ه رسید امستاد الممالک از دور میدر تفتاب  شسته بیدمم  ه دمدمم خازش

 رد.  ه تعظیمی،  ه سۀمی،  ه حرفی،  ه  ۀمی .... گفتییم: بیاز ت حال ما میو زما ی سیاح
بینم؛ اما ها را  میا د؟ گفت: تشگلی به جمال تی!  ی رهای دمار  دا  جهنم گم و گیر شده

جا و مریاش را قبلیۀ یالمییاش من مری را دمار  ی ر خطاب  رنید.  رند هنیز امن گرسنۀ بی
 . (491: 4931)شاملی، « فرمامید؟گماش می

توان نوعی برخورد در آستانه و ه، شکست و ناکامی را یافت که آن ه، به در این قسمت ه، می

 کند.برداری کرونوتوپی در اشاره مینوعی به تاج

 ( یدان)م مکانی - یزمان یوستار.  پ0-۳-۰-۳

حکومتی با همۀ نهادهای  عالوه دستگاهدهندۀ حکومت و بهمیدان در گذشته دوران باستان، تشکیل

(. در میدان همه چیز عمومی است و در کنترل و ارزیابی جامعه و ۶7۵: ۶۵7۱رسمی آن بود )باختین،

شود. در میدان مسائل، مربوط به خود صورتی آشکار دیده میحکومت قرار دارد، حتی جزئیات ه، به

عی وقتی که قوای کشور مهاج، فرد نیست و انسان از همه طرف در معرض دید است. در نوشتۀ شجا

های غربستان اردو زدند و نیتشان را برای تسخیر و تصاحب مملکت آشکار ساختند، در پشت دروازه

ها دعوت کرد که در کار گرفت و از همۀ مردم ایالترسانی خود را بهدموقراضه، تمامی عوامل اطالع

ی او و حکّام و نمایندگانش را بشنوند. مردم یا ترین میدان ایالتشان جمع شوند تا سخنرانی تاریخبزرگ

های محک، و از ترس و اجبار یا شوق و اختیار یا کنجکاوی دعوت شاه را اجابت کردند و با کف

تر خود را از میهن و پادشاه و خدماتش اعالم تر حمایت هرچه تمامهای بلندتر و هوراهای طوتنیسوت

زند این است که صبح روز بعد حتی حد باورناپذیری دامن می کردند؛ اما آنچه به بهت و حیرتی در

ی  نفر از آن جمعیت فشرده در محل قرار حاضر نشد و اطراف قصر پادشاه تا شعاعی گسترده 

(. در اینجا حضور مردم در میدان و پس از آن عدم حضور مردم ۶۶7: ۶۵99وکور ماند )شجاعی، سوت
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کردن سخنان پادشاه است، سنت کارناوالی است و به شکست لیدر میدان در روز بعد که قرار بر عم

کند و به نوعی تمسخر عملی کارناوالی از سوی مردم در مقابل تصویر قهرمان پس از پیروزی اشاره می

 شود.ابله داستان به تصویر کشیده می

  یتکتونیک. آرش5-۳-۰-۳

های مجموعهشناسی از زیرارد. زیباییآرشیتکتونی  با مسائل مربوط به ساختن و بناکردن سروکار د

شود و عبارت است از مطالعۀ چگونگی ارتباط چیزها با یکدیگر و همواره آرشیتکتونی  محسو  می

گوید توسط چه کسی؟ برای چه باید مسائل مربوط به جایگاه را در نظر داشته باشی،. داستان به ما می

گرایی مانند خود / دیگری، اجزای اصلی مکالمه کسی؟ و تکمیل شده در کجا و چه وقت؟ بنابراین

 :۶۵7۳توان از ابزار آرشیتکتونیکی دانست )هولکویست، مؤلّف/ قهرمان و ازجمله خود مکالمه را می

ی این موارد ما با توان گفت که در هر دو(. باتوجه به ارتباط آرشیتکتونی  و کرونوتو  می۶۶7

های بشری صرفاً زمانی و مکانی نیستند، همواره با که سوژه  جاییموقعیت سروکار داری، و از آن

 شوند که با مقولۀ فرهنگ در ارتباط است. های خود، سنجیده میارزش

انگارۀ خود و گویی، که یکی خارج از تنهای شاملو و شجاعی از پادشاهانی سخن میدر داستان

های ای از خواستهها بر مجموعهاند. آندیگری خارج از سرزمین خود از مردم سرزمینشان جدا شده

توانند ها نمیگیرند. آنکنند و خواست دیگران را در موقعیت سلطۀ خود نادیده میخود پافشاری می

بین سیست، قدرت و زیردستان خود و مردم تحت حکومتشان تنظی، شوند و پاسخگوی نظام جمع باشند. 

برند. در کار میگوی، و دیگران اجرا کنند را بهمعیار من می های وابسته به جایگاه خودها در مکالمهآن

کند. مردم در این انتخا  تماشاگر هستند. گذاری میوسیلۀ قوانین پادشاهی تاجمدل باختین پادشاه به

دست گرفتن قدرت بدون شنیدن صدای دیگری هر دو پادشاه در جایگاه زمامداری خود و در زمان به

 پردازند.روهای مردم زیردست خود میکشی از نیبه بهره

 یریگجهینت. ۰

 زهیکارناوال یبا نگرش نیپردازانه باختهینظر دگاهیطنز را از د گاهیتا جا ،یکرد یمقاله سع نیما در ا

نظر گرفتن  در طنز آن را با ۀشد یدرون یهاو جنبه ،یکن یقدرت دو پادشاه بررس گاهیشده در مقام جا

 یهاها و کنشرهیزنج ،حاک، بر داستان ییوگوگفت یهاانیو جر یو مکان یزمان یمندتیموقع

 .،یبردارگامی  نیباخت دگاهیدو اثر از د نیا یشناختییبایو در جهت ز ،کنییم یابیرا ارز یکارناوال
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یرابی، کره در هرر دو های کرونوتو  وآرشیتکتونی  در مقام مکالمره درمریبا در نظرگرفتن جایگاه . ۶

پندارند و خرود را خرارج از هایی هستند که حماقت خود را حقیقت میداستان، این دو پادشاه انسان

 دهند.تمام هنجارها قرار می

کننرد هنروز در جامعره جایگراه پادشراهی خرود را حفرظ هر دو قهرمان، گویی در آستانه زندگی می . ۶

 شوند.کردند و در پایان از آستانه رانده می

ای نامرهدهرد. او در زمران زندگیهای کارناوالی نشان میموقراضه، خود را در گروتس شخصیت د . ۵

 ساز است.خود، در چهرۀ ی  ابله برای مردم سرزمین خود بحران

آور را به قروانین کند و تضادهای علنی حیرتدموقراضه، سرزمین خود را به جهانی وارونه تبدیل می . ۶

آورد و بره افرراد ابلهری چرون ل اینکه افرراد نابینرا را برر سرر کرار مریکند. برای مثارسمی تبدیل می

کنرد کره البتره ایرن ای برای اهداف متعالی توجیره میدهد و دزدی را وسیلهخودش پست و مقام می

 کند.های صدای قدرت را آشکار میفضای نمادین در پویایی کارناوالی خود، سیاهی

گونه و که او با سفر به ایاتت متفرقۀ امریغ، خود را در فضایی بهشرت بینی،در مورد پادشاه قاجار می . ۳

تواند آن را برای مرردم بیند؛ اما نمییابد. اگرچه او دموکراسی را در اطراف خود میمی ۶فانتاستی 

دست آورده، در محیطی جدید سرزمین خود بپذیرد. او با پشتگرمیِ قدرت اشرافی که از مردمش به

هرای کارنراوالیزه شردۀ افتضرا  دیرده کند. پادشاه قاجار بارهرا در صرحنهآنان جدا می خودش را از

های کارناوالی که برا مقامرات امریرغ باره رهاکردن آن و یا گردششود، مثل رفتن به تئاتر و ی می

وگوهررای گروتسرر  شرردۀ کارنرراوالی، شخصرریت ابلرره خررود را برره نمررایش دارد و او ضررمن گفت

 گذارد.می

شررود و همررۀ ایررن وگوی پادشرراه و دیگررران بازتررا  داده مرریهررا و رفتارهررا درگفررتمررام خواسررتهت . ۱

 دهند. ها در ی  فضای مکانی و زمانی خود را نشان میوگوگفت

دانست که به دنبال کشف اصول درک  یعنوان مدلتوان بهیرا م نیباخت یچارچو  نظر
 یهامقاله دامنه نی. ااستقدرت  یدر مقابل صدامردم شده سرکو   یافشاگرانه و صدا یهاشهیاند
 بهد و کنیخارج از شکل مطلق و محدودش مطالعه م او یانامهیزندگ اتیدر ح را انسان یزندگ

 کند.یتوجه م اتیادب یجهان هنر ییوگوگفت یو گشودگ یاساس یناتمام

 ________________________________________________________________      
 خیالی، خارق العاده.  ۶



 

 (۰۱)پیاپی  ۰۰۱۰ پائیز، ۳، شمارة یازدهمپژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة  5۱
 
 

 

 کتابنامه
 .زوار انتشارات: تهران. نیما تا صبا از( ۶۵۶۶. )یحیی پور، آرین

 .نی نشر: تهران. پنج، چا  آذر، رؤیاپور ترجمۀ ،ایمکالمه تخیل (۶۵7۱. )میخائیل باختین،

 مکتو . ی. تهران: نشر نوادوم چا  یمانی،سل یسیع ترجمۀ ،داستایفسکی بوطیقای( ۶۵79. )میخائیل باختین،

 .صدوق نشر :تهران. اول چا  ،ایران در طنزپردازان و طنز(  ۶۵۶9. ) حسین اندوهجردی، بهزادی

 .نیلوفر نشر: تهران. سوم چا  ،ایران در کوتاه داستان( ۶۵7۳. )حسین پاینده،

 .مازیار نشر :تهران. چهارم چا  ،امریغ متفرقۀ ایاتت اثر میمنت سفر روزنامۀ( ۶۵7۶. )احمد شاملو،

 .نیستان کتا : تهران. دوم چا  ،دموقراضه یا دموکراسی( ۶۵99. ) مهدی سید شجاعی،

 .مروارید انتشارات: تهران. اول چا  ،طنز سه دو ی ( ۶۵7۶. )رؤیا صدر،

امکران مقاومرت در زبران  یو بررسر ینبراخت یدر آرا یسر،مفهروم کارناوال یواکراو» (۶۵7۶. )میمنت عطاریانی،

                  المللیسیاسی و بین هایرهیافت. «یانهعام

 .۶۳۶ -۶۵۱ صص، ۶شماره ،۶۸ دورۀ

 .تیسا انتشارات: تهران. اول چا  ،طنزپژوهی بر درآمدی( ۶۵7۶. ) محمود فرجامی،

 .ی. تهران: نشر ماهیندهمحمدجعفرپو ترجمۀ ،رمان شناسیجامعه( ۶۵9۶. )جورج لوکاچ،

 .روزگار نشر: تهران. اول چا  ،نوجوان و کودک ادبیات در فانتزی( ۶۵79. )محمدهادی محمدی،

 پرژوهش. «کارامرازوف بررادران خروانش در اییپیرهکارنراوال و هجرو من یرۀنظر» (۶۵7۳. )محسن سید نیا،مهدی
 .               ۶۸۶ - ۵۶7 صص، ۶شماره، ۶۶ دورۀ ،جهان معاصر ادبیات

چرا  اول.  یرخرانلو،ام یمهرد ترجمرۀ ،و جهرانش ینبراخت یخائیلم گراییمکالمه(  ۶۵7۳. )مایکل هولکویست،

 .نیلوفر نشر: تهران



 

 5۰ و شجاعی شاملو هایدو پادشاه از داستان های کارناوالیسم باختین دربررسی مؤلّفه
 
 

 

References       
Aryanpoor, Yahya, (1372), From Saba to Nima, Tehran: Zavar Publications. ]In 

Persian[ 

Bakhtin, Mikhail, (2016), Conversational Imagination, translated by Roya Poor Azar, 

fifth edition, Tehran: Ney Publishing.  

Bakhtin, Mikhail, (2018), Dostoyevsky's Boutique, translated by: Issa Soleymani. 

Second edition, Tehran: Navai Maktoob publishing house.  

Behzadi Andoohjardi, Hossein, (1378), Humor and Satirists in Iran, first edition, 

Tehran: Sadooq Publishing.]In Persian[  

Payandeh, Hossein, (2015), Short Stories in Iran, third edition, Tehran: Niloofar 

Publishing.  ] In Persian[  

Shamloo, Ahmad, (2014), Meymant's Travel Journal by the Different States of Amrigh, 

4th edition, Tehran: Mazeyar Publishing.]In Persian[  

Shojaei, Seyyed Mehdi, (2008), Democracy or Demoghorazeh, second edition, Tehran: 

Ketab Neystan.]In Persian[  

Sadr, Roya, (1392), One Two Three Humors, first edition, Tehran: Morvarid 

Publications.]In Persian[  

Attaryani, Meymaant, (2017), "Analysis of the Concept of Carnivalism in Bakhtin's 

Views and Investigation of the Possibility of Resistance in the Vernacular 

Language", Political and international Ways. period 10, number 1, pp. 136-154. 

]In Persian[ 

Farjami, Mahmood, (2017), An Introduction to Humor, First Edition, Tehran: Tisa 

Publications. ]In Persian[ 

Lukacs, George, (1387), Sociology of the Novel, translated by: Mohammad Jaafar 

Pooyandeh. Tehran: Nashr Mahi.  

Mohammadi, Mohammad Hadi, (2018), Fantasy in Children's and Adolescent 

Literature, first edition, Tehran: Roozegar Publishing House.  ] In Persian[  



 

 (۰۱)پیاپی  ۰۰۱۰ پائیز، ۳، شمارة یازدهمپژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة  52
 
 

 

Mehdineya, Seyyed Mohsen, (2015), "Carnival Theory and Menippean satire in the 

Reading of The Brothers Karamazov", World Contemporary Literature Research, 

Volume 22, Number 2, pp. 379-402.  ] In Persian[ 

Holquist, Michael, (2015), Conversationalism of Mikhail Bakhtin and his World, 

translated by: Mehdi Amirkhanloo, first edition, Tehran: Niloofar Publishing. 




