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Abstract 
Through the genealogy of novelistic prose, which is a ground for polyphony, 
an objection to idealism and cultural monophony in every society, Mikhail 
Bakhtin examines the phenomenon and notion of “carnival”. According to 
Bakhtin, a novel, just like carnivals of old times, as the domain of 
togetherness of all dominant and submissive voices, is the presence of all 
rejected forms of human beings and languages and ideas, and is a domain 
where democracy is manifested along with freedom from every constructed 
hierarchical subjugations. In his theory of the carnivalesque, the novel’s 
capacity to oppose any dominion along with a capacity for critical thinking, 
lies the ability to construct a network of polyphonic items, grotesque realism, 
vulgar language, alienation, crowning and eviction. Through developing 
indeterminate subject, threshold chronotope and contrastive plot, Shahram 
Rahimian, in his novel Doktor Noon Zanash ra Bishtar az Mosaddeq Doost 
Darad (Dr. N. Loves His Wife More than Mosaddeq) manages to create a 
carnivalesque universe which challenges many ruling discourses and 
constructed norms. This article starts with a brief introduction to Bakhtin’s 
carnivalesque theory and offers a re-reading of the abovementioned novel 
through this theory. The findings of this critical view on the novel confirm the 
dominance of the discourse of “commitment” in Iranian contemporary 
history, the development of self-consciousness in the reader towards the 
possibility of subjectivity and his/her ability to leave behind the boundaries of 
dominion, and the interaction between society’s political sphere and critical 
thinking. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
According to Bakhtin, the carnivalesque challenges the discourses and 
constructed norms of totalitarian states. In the novel, as in carnivals of 
the ancient times or the Middle Ages, all forms of human being, language, 
and ideas find a way to emerge. Carnivalesque novels challenge the 
discourses of power and dominant social and political culture through 
critical discourses. In his novel Doktor Noon Zanash ra Bishtar az 
Mosaddeq Doost Darad, Shahram Rahimian creates a carnivalesque 
universe to represent the problematic human in a polyphonic, modern 
world. The present article analyzes Rahimian’s novel based on Bakhtin’s 
theory and concludes that by creating unconventional possibilities in the 
ideas and actions of individuals, this novel questions many of the official, 
dominant norms and helps the reader achieve self-consciousness toward 
subjectivity, indeterminism and critical capacity. 
 
2. Theoretical Framework 
Bakhtin’s idea of carnival and how is has found its way into novels 
provided the present study with a tool to study different elements of the 
carnivalesque in a Persian novel.   
 
3. Methodology 
The descriptive-analytical method has been employed in this study to 
delve into elements of the carnivalesque in the novel in question. 
 
4. Discussion and Analysis 
In Doktor Noon Zanash ra Bishtar az Mosaddeq Doost Darad, the 
dominant discourse of power is in contrast with culture and discourse of 
the common people, which promises a carnivalesque world. Our analysis 
of characters, chronotope and plot in this novel revealed a network of 
carnivalesque elements. In this novel rules and principles are unstable 
and devoid of significance and various forms of polyphony can be 
identified.   
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5. Conclusion 
Some elements of the carnivalesque novel and critical thinking could be 
identified in our study of the characters, plot, narration, and language of 
the novel Doktor Noon Zanash ra Bishtar az Mosaddeq Doost Darad. In 
this novel, the discourse of “commitment”, which has been reproduced in 
different periods in the contemporary politics in Iran, is criticized. This 
discourse turns the individuals into an object destined to serve collective 
values and objectives. By relying on the potentials of the carnivalesque 
narration, the author tries to make the readers aware of the capacities of 
their bodies, language and everyday life to participate in political action to 
achieve freedom. 
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 چکیده
 سوییگیآلیسم و تکبستر چندصدایی، مقابله با ایده ین در تبارشناسی نثر رمانگرا، کهمیخاییل باخت

رسود  بوه م وم او رمواچ ه  ویچ موی« کارنواوا »فرهنگ هر جامعوه اسو ، بوه ددیوده و م  وی  

هوای گینوه ههای ا صار گذشته، میداچ ه ایندی صداهای فرادس  و فرودس ، ظ ویر ه وکارناوا 

های برساخته مراتبها، و تجلی دمیکراسی و آمادی ام انقیاد سلسلهشده ام آدمیاچ و مباچ و ایدهطرد

ای گرایی ظرفی  ضداقتدار و کنش انتقادی رماچ را در ایجاد شوبههکارناوا  ه  او  با طرح مسألاس 

گوذاری و خلوی یود بویدگی و توا وبامار، بیگانهام مقیالت چندصدایی، رئالیسم گروتسک، مباچ کیچه

 هیژ، بوا طورح سورا بیشتر ام مصود  دوسو  دارد منش نیچ دکترداند  ش را  رحی یاچ در رماچ می

ای و دیرنوگ تقوابلی، ج وانی کارنواوالی خلوه کورده کوه بسویاری ام نامتعین و کرونیتوی  آسوتانه

کشد  در این مقاله، ض ن معرفوی اج والی های غالب و هنجارهای برساخته را به چالش میگ ت اچ

آموده ام سو دایم  نتایج بهباختین، به بامخیانی رماچ یادشده ام این منظر درداخته« گراییکارناوا »

در تواری  معاصور ایوراچ، ایجواد « تع ود» هسوییگ ت واچ توک هدژوهش به نگاه انتقادی اثر، به غلبو

اش در فوراروی ام مرمهوای سول ه، و خیدآگاهی در خیاننوده نسوب  بوه امهواچ سویژگی و تیانوایی

  دهندکنش فضای سیاسی جامعه و ت هر انتقادی گیاهی میبرهم
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 مقدمه -1

در  صر حاضر رسال  رماچ افشای تهثر حقیق  در ج اچ و تجسم دمیکراسی ام طریه بامن وایی 
هوای فرادسو  و فرودسو  در فضوایی مشوترت اسو   روایو  1هوایه آیندی و تقابل گ ت اچ

هوا و هوا، میقعیو هوا، شخصوی ، ایدههاها، آیینای ام مندگی با فرهنگتصییرگر تجربه 2گرارماچ
اند  لوذا نخسو ، میجوب ارتقوای ادرات خیاننودگاچ نسوب  بوه ج واچ و دیگوری روابط مت اوت

کننود؛ سوی ، بوا الگیسوامی ام شیند؛ دو ، ذهن را بر چندصودایی حقیقو  و امهواچ بوام مویمی
هوای جدیودی در جامعوه شوده و  ت ییور و ها و کونشو صداها میجب ظ یر اندیشهها شخصی 

آورنود؛ چ وار ، بوا ارتقوای آگواهی خیاننودگاچ نسوب  بوه تحی  ساختار اجت ا ی را در دی موی
مشوارک   ههوای م ورود جامعوه، بوه غنوای روابوط انسوانی و تیسوعهوا و گ ت واچگ ت اچخرده

سامی، تقلید و رقاب  دچوار خشوین  و موا  ام فرهنگ یهساچسیاسی، که امرومه متأثر -اجت ا ی
 کنند هستند، ک ک می

فور  »گییود  موی دردام ادبی روس در قورچ بیسوتم،شناس و  نظریه، انساچ3باختینمیخاییل 
 «رمواچ»ذاتوی منودگی ر ایو  کنود  4تیاند انصاف را در میرد چندصداییادبی درشهیهی که می
هوای ام رماچ قابلی  و امهانی بوالقیه در ادبیوات باشود کوه تن وا در رمواچاس   البته اگر تلقی ما 
غایب اس   این قابلی  نی ی بامن وایی ام  ها کامالًکی یتی که در سایر رماچمعدودی محقه شده، 

آمیو  ی انسانی در هر مماچ و مهاچ و در هر ژانری اس  که به صدایی تحهوم«صداها»و  «هامباچ»
وگوییی فته یا این صدا سرکیبش نهرده باشد؛ یعنی یک بامن ایی ام کی ی  گ  و تهین تقلیل نیا

های ذاتی نثور در تحقه تیانایی هواس گری نادذیر مندگی انساچ در ب ترین شهل آچ  تن ا رماچ، به
غیر ام مباچ مؤلف )یا مباچ خیاننده( در اثر را به دسو  هایی بهروای ، امهاچ گنجاندچ و ادغا  مباچ

منظویر ام چندصودایی در رمواچ، تن وا وجوید صوداهای متنوی    (23-22  1335)باختین، « دهدمی
نخسو ، حضویر مسواوی صوداها و   نیس ، بلهه ه  نین تأکید بر دو نهته حوائ  اه یو  اسو 

مراتوب رسو ی؛ دو ، ح و  آن وا خوار  ام قیا ود و سلسوله هشدچ ه امهاچ یهساچ برای شنیده
هوا در یوک گ ت واچ هر صدا در ج اچ متن و  د  ادغوا  دیودگاه ئیلیژینظر و ایداستقال  نق ه

هوای متهثور تهوهدر میاج وه بوا بلهوه  ،یک صدا و حقیق  واحدشاهد گرا نه رماچدر متن واحد  
بوید؛ لوذا خویاهیم  شواچ در وجویدحقیق  ام منظر اشخاص گیناگیچ در جایگاه و رخوداد یگانوه

                                                           
1. Discourse 
2 .Novelistic 
3. Mikhail Bakhtin 
4 .Polyphony 
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 وا بوا یهودیگر آن 1گراییو مهال ه های حقیق  ایندی تههوحدت معنای رماچ مدرچ در رخداد ه
هوای بررسی ریشوه اس   باختین درتعبیر کارناوالی ج اچ خصیصه  امل دییند رماچ با  این  اس 

در فرهنوگ  اموه رسوید و  «کارنواوا »ک یک باستاچ بوه م  وی  -گرا در ادبیات جدیژانر رماچ
   کرد  را طرح در رماچ 2«ییگراکارناوا » همسأل

گییوه و تیتوالیتر اسو ، انتقادی در برابر فرهنگ توک ت هرمبین یک  «گراییکارناوا » همسأل
، فضوای و اصول جسو انی موادی خنودهخاصوی  ضوداقتدار  ،که با تأکید بر چندگینگی حقیق 
هوای مردموی دوراچ باسوتاچ و ریشه در جشن یکارناوالت هر کند  دمیکراسی و آمادی را خله می

در دوراچ  ا دارد و ن یدی ام تقابل فرهنگ غیررس ی  اموه بوا فرهنوگ رسو ی اسو   قروچ وس
  انودگورا رابوه وجوید آوردهادبیوات کارنواوا ژانر رماچ ا ورود به بمدرچ،  ناصر و م اهیم کارناوالی 

های انتقادی جامعه و م اهی ی اس  کوه بوا بوه چوالش کشویدچ گرا حامل گ ت اچرماچ کارناوا 
صودایی و سوییگی، توکی قدرت و فرهنگ رسو ی سیاسوی و اجت وا ی موانی ام توکهاگ ت اچ

قیوید  مند کوردچ ذهون انسواچ در برابور ه وهشیند  رسال  این ژانر مسألهاستبداد در جامعه می
تحو   ای اس  که انسواچ اموروم آچ را بودی ی دنداشوته و چویچ ابوژهنا ادالنه و قیا د برساخته

  اس انقیادش قرار گرفته
، با ایجاد بوره هنش دکتر نیچ منش را بیشتر ام مصد  دوس  داردش را  رحی یاچ در رماچ 

های رس ی و غیررس ی قدرت سیاسی و  شه، به بامن ایی روایتوی ام انسواچ تقابلی میاچ گ ت اچ
او در تالقوی و تقواطی « مونِ»دوردامد  انسوانی کوه مودرچ موی یدر دنیای چندصودای 3دارمسأله
هوای فرهنوگ غیررسو ی چنودداره گ ت واچخورده هیافت ا های قبی ی قدرت و ارمشهاگ ت اچ
هوای نامتعوارف در ایوده و کونش فوردی بسویاری ام گرا با تصوییر امهواچاس   این اثر رماچشده

هنجارها و بایدهای رس ی و  رفی را به چالش کشویده و خیاننوده را بوه خیدآگواهی نسوب  بوه 
رسواند  مج وی  ایون مختصوات اثور را در ژانور ظرفی  انتقادی خید مینادذیری و سیژگی، تعین
دهد  برای بررسی این فرضیه، در دژوهش حاضر، نخس  به تبارشناسوی گرا قرار میرماچ کارناوا 

تحلیلی به بررسی مقویالت کارنواوالی و کوارکرد -گرایی باختین و سپس، با روش تیصی یکارناوا 
 امیم دردآن ا در رماچ مذکیر می

 
 

                                                           
1. Dialogism 
2.  carnivalization 
3. Problematic 
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 پیشینه تحقیق -1-1

ام ج لوه  اسو ؛ بوا رویهردهوای مت واوت بررسوی شودههوایی دیش ام این در دژوهش دکتر نیچ
 «منش را بیشتر ام مصود  دوسو  دارد نیچ دکتراچ در رم نیچ دکتر شخصی  هکاوانتحلیل رواچ»

منظور روانهواوی  این مقاله به تحلیل شخصوی  دکتور نویچ ام هدژوهند(؛ 1331،جدیدیو  ماده)حسن
گیوری دوگوینگی شخصوی  راوی را حاصول تعوارد ن واد و فراخوید فروید درداخته و در نتیجه

 «دکتر نویچ منوش را بیشوتر ام مصود  دوسو  داردتحلیل گ ت اچ انتقادی رماچ »  اس دانسته
  کوه اسو؛ دژوهنده با تهیه بر مد  تحلیل گ ت اچ فراکالف نتیجه گرفته(1331، گرجی ماده وقاسم)

سوی و  هخیاه و استبدادی، گ ت اچ روشن هری دهونییسنده با طرح تقابل میاچ دو گ ت اچ آمادی
هوای چندصودایی بررسی مصودا »را گ ت اچ مرک ی رماچ ساخته اس    گرایی من ای دینملی

؛ دژوهنوده (1335و دیگوراچ،  سوتادمح دی)ا «منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد نیچ دکتر در رماچ
هوای متضواد هایی چیچ ه آیندی گ ت اچ اقشوار مختلوف جامعوه، گ ت واچبر حضیر مؤل ه نظر

بینامتنیو  در »  اسو سیاسی و  تعدد شخصی  راوی غلبه چندصدایی بر رماچ را نتیجه گرفتوه
، دخو ) ظویم «ا تقوادی –  تحلیلی گ ت انی منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد نیچ دکتر رماچ

شوامده ، بویف کویرهای دژوهش اثبات ارتباط بینامتنی میاچ اثر مذکیر با رماچاین  ه؛ نتیج(1336
 «دردامی کیبیستی در یوک رمواچ مودرچ ایرانویشخصی »  و دو اثر داستانی دیگر اس  احتجاب
گیوری، تل یه آچ با ادبیات مدرچ، در نتیجه ه؛ نییسنده ض ن معرفی کیبیسم و نحی(1323، )داینوده

 اس   دکتر نیچ را حاصل کیالژ سه درسپهتیی و کیبیستی دانستهدردامی رماچ شخصی 
 هگرایوی رمواچ، کوه بوه واکواوی شوبهنظر به این دیشینه، انجا  دژوهشی جوامی در کارنواوا 

و بره هنش آن ا در ایجاد ت هر انتقادی اثر بپردامد، بورای  1معناسام شخصی ، دیرنگ و کرونیتی 
 رسد کارکرد رماچ ضروری به نظر میدریافتی تامه ام حقیق  معنایی و 

 
 مبانی نظری -2

 گراییکارناوال -2-1

کوه  رسودمویکارنواوا   ام  کالسویک افالطویچ به تعریفباختین  گراییکارناوا  هاید تبارشناسی
رحم کردند و در قالوب  آید،خدایاچ بر نژاد بشر، که گییی برای رنج کشیدچ به دنیا می»گیید  می

شاقشاچ داشوته باشوند   یفراغتی امکارها هبی به آن ا آرامش   ا کردند تا دورهای مذهجشنیاره
ها فرسوتادند توا های هنر و دانش را با رهبرانشاچ، آدالی و دیینیسییس به ه راهی ما در جشنال ه

                                                           
1. chronotope 



 63   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... دکتر نیچ منش را بیشترگرایی در کارناوا 

 

ایون گ توه در  اش را بامیابود هوا، مسویر منودگیشاید انساچ، ام راه مشارک  با خدایاچ در جشون
ها را به من لگاه دویش آرمانش ری اس  مبنی بر اینهه کارناوا  انساچ اینظریهنخس  مرحله او  

کارناوا  را بوا نظوم  ثانیاً تر بیدند ها به خدایاچ ن دیکگرداند، یعنی ممانی که انساچام هستی برمی
  (131  1331)نیل ، « کند مرتبط می (1)ج عی

هوای باسوتانی هوا،  ناصور و کارکردهوای کارنواوا رهای ام انگوابواختینی آمیو ه گرایویکارناوا 
اسوو   در اسوواطیر یینووانی  3گووراو کارنوواوا  قووروچ وسوو ایی موواردی 2، سوواتیرنالیا1دیینیسییسووی

مورتبط  «تیلود و نویمایی»ای اسو  کوه بوا برهنه هخدای شراب و ن اد آچ آل  نرین« دیینیسییس»
بوا م نوی  انسواچ در شوهل جنویچ و موا   قول خویاهی او ااس   ه  نین باوری باستانی به انتقوا 

 هایوددر  «و نویمایی جنویچ، 4بویدگیبیگانوه»وجید دارد  تبوار م واهیم  «رقص و مستی»ن یدهای 
سواتیرچ را خودایی  گور، در فرهنوگ رو  باسوتاچیرسد  ام سییی دبه دیینیسییس می گراییکارناوا 

وارونگوی اربواب و بورده در »نداشوته اسو   دانستند که در مماچ او جنگ و ت ای  طبقاتی وجید می
محویر دوات و مسواوات هشید که ن واد ایون گذشوتساتیرنالیا روش ب رگداش  خدایی محسیب می

گوذاری، چندصدایی و کارکردهای ه نشینی ناه گناچ، خلوی یود و توا » هریش  (133)ه اچ   «اس 
کوه  هدر ایون ا تقواد ن  تو گرایی ادبیدر کارناوا  «مراتبرفتن سلسلهاممیاچوارونگی واال و دس  و 

گرا اس   ام جوایی بوه بعود، ن واد سواتیرچ در فرهنوگ و دمیکراسی در متن رماچ مساوات ترج اچ
رومیاچ جایش را به ن اد یانیس )ژانیس( دوچ ره که ه  ماچ رو بوه گذشوته و آینوده دارد و تالقوی 

 5«هدوگانوهوای تقابول»و  «محویرتناقضبنیاچ » ،6«های آکسی یرونیتل یه» دهد ضدین اس ، می
گرایوی در نظریوه بواختین رساند  در ن ایو ، م  تورین ن وید کارنواوا به یانیس میناوالی ریشه رکا
گرا نسب  بوه تون و تنوانگی قورار اس  که در تشابه و تضاد با کارناوا  ماردی 5«رئالیسم گروتسک»

یک تون منو وی و  قویم « گراماردی»اما تن در  دارد  اگرچه در هر دو ت رک  بر تن و تنانگی اس ،
انگواری رهوا شوید  توا ام آلویده گیرداس  که با بستگی به روی ج اچ میرد درهی  و ریاض  قرار می

ج اچ و شرط سیژگی، آگواهی  دایاچِ ارتباط باکه در رئالیسم گروتسک، تن دتانسیل بیحالیدر
ها و قیا د محدودکننده اسو  ر  ام سرکیبت اس   رئالیسم گروتسک ن یدار تنی خارو صیرو

                                                           
1  . Dionysius 
2  . Saturnalia 

3. Mardi Gras 
4 .Alienation 

5 .oxymoron ()ه ایندی نقیضین در یک واحد  

6. Binary opposition 
7. Grotesque realism 
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های خید بوا دنیوا در تعامول و مهال وه اسو   ها و برجستگیها، منافذ و فرورفتگیکه با سیراخ
)نوک   دییستگی به بدچ مویروثی ج عوی اسو  انگی  آچ، بلههمرم که مرگ نه دایاچ غمتنی بی

  (221-252  1335باختین، 
گ توار، موتن، هور دواره ؛ لذاو گسس  ام هنجارهاس  ها  ام مرمخرو ی مبتنی برکارناوالفرهنگ 

رسو ی خوار  شوید و صودای  هوایقودرت قیا ود مرک گورای قویانین و شخص و میقعیتی کوه ام
  باختین ام میاچ انیا  نثور، نثور شیدمحسیب می گ ت انی ج  گ ت اچ فرادس  باشد، کارناوالیخرده
دانود  مودرچ موی هل یقی ظرف چندصدایی کارنواوالی در دورگرا را به سبب ساختار دییندی و ترماچ

 میاج وه و تعامول بوا صودا و ، به معنوی1اصل دیگربیدگی هبه م م او رماچ و کارناوا  هر دو ن ایانند
ه اچ کواری اسو   تجسم بخشیدچ دقیقاً» ، هستند و آگاهی ام حقایه متهثر« دیگری»های ارمش

کنود و بور ایون مانند رماچ، نظرها را به تنی  این روابط جلب موی کند؛ وقتیکه کارناوا  با روابط می
انود، سواخته طبقواتی تعیوین شودهروابوط  ههای اجت ا ی که به واسو فشارد که نقشامر دای می

« انوداند بلهه در متن فرهنوگ تیلیود شودهاند و نه داده شده، یعنی به طیر طبیعی حاکم نشدهشده
 هو راب و گینه که ج واچ رمواچ امهواچ میاج وهبه  بارتی دیگر، ه اچ  (146-144  1336)هیلهیییس ، 

هوای دور ام هوم، ها، اشوخاص و ددیودهایده هآورد، در کارناوا  نی  ه صداهای دور ام هم را ددید می
 گیرند در قل رو جس انی مادی و فضایی ه ساچ، در ارتباط با یهدیگر قرار می

رابلوه و در و گرایوی ادبیوات بوه طورح کارنواوا  داستای سهی مسائل بیطیقای باختین در کتاب 
درداخته و حقیق  رمواچ مودرچ را در خاصوی  کارنواوالی آچ  چندصدایی در رماچبه طرح  ج انش
) لوم روابوط( ام دانوش مع واری، رمواچ را  2گیوری اصو الح آرشویتهتینیکاسو   او بوا وا دانسته

دیگور وجوید و معنوا  آچ در راب ه با جو ءِ داند که هر ج ءِمیرماچ  ساختاری مع ارانه ام روابط اج اءِ
هوا اج ایوی مایوهگ توار( و بونمهانی، شخصی ، گ ت واچ )دواره-یابد  کرونیتی  یا دییستار ممانیمی

   .دهندهای مختلف با یهدیگر انیا  دیرنگ را شهل میهستند که در نسب 
 

 بحث اصلی -3

 رمان هخالص -3-1

ض حال  روانی شخص دکتر محسن نیچ، مشاور دکتر مصد  و ه سر منی به نوا  این رماچ روای  ا
 ههوای متهثور بور سویژه، او را در آسوتانصداها و گ ت اچ هملهتا ، در ج اچ دساسنتی اس ، که غلب

                                                           
1. Otherness 
2 . architectonics 
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« مون»چه باشد، سواحتی ام دهد  انتخابی که، هراقض قرار می یار و متنهای همانتخاب میاچ ارمش
سامد  در ج اچ دیشامدرچ، ایدئیلیژی و مبواچ انسواچ رو میده و او را با بحراچ روبهفرد را مخدوش کر

آمیو  قورار تحهوم سوییه وتح  یک یا چند گ ت اچ )خانیاده، سن ، مذهب، قودرت( رسو ی توک
رو ه یاره دیرو یک الگیی ارمشی ثاب  )یا چند الگیی ه سوییه( بوید کوه شهسو  یوا داش ، اماین

اس   در این ج اچ فاقد ق عیو ، انتخواب شدهها با ث رضایت ندی او میت اچدیرومی تح  آچ گ 
های دیگر فرد و این خوید موانعی بور های ارمشی غالب بر ایدئیلیژی فرد برابر با ن ی ارمشمیاچ نظا 

 رضامندی او در دوراچ مدرچ اس  
تور مصود  اسو  کوه در ای ام اقیا  دکحقی  ام فرانسه، قجرماده هرشت هآمیختدکتر نیچ، دانش

اش در ومیری او با نیشتن مقاالتی در دفا  ام حقانیو  و ت ضول مصود  بوه دیورومینخس  هآستان
رساند  چندی بعد، مصد  او را مشاور خید قرار داده و بوا او دی واچ وفواداری ومیری یاری مینخس 
و دوراچ شوهیه ندی  یدشاجت ا ی دکتر نیچ می -یبی  سیاسیبندد  این ات اقات منجر به محبمی

مرداد  لیوه مصود ، دکتور نویچ ه اننود  22کیدتای  همند  در بحبیحرا برای او و ه سرش رقم می
افتد   واملین حهیمو ، بوا به منداچ می هایش چیچ دکتر فاط ی دستگیر شده،ح بیبسیاری ام هم

ی و روحوی قورار جسو  های دروغین  لیه مصد ، او را میرد شوهنجهدف گرفتن ا تراف و مصاحبه
تویاچ  همانودشیند  در شرای ی که دکتر نیچ با تهرو میدهند، اما ه یاره با امتنا  او ام خیان  روبهمی

سوامی تجواوم بوه ه سورش، ملهتوا ، او را بوه دهد، مندانباناچ با صوحنهروحی به مقاوم  ادامه می
احبه آغوام ورود او بوه قل وروی کشانند تا ناگ یر بوه مصواحبه شوید  دایواچ مصوفروداشی می هآستان

 هشودهوای درونویارمش ههای فرادسو ، سول م روداچ جامعه اس   دکتر نیچ تح  فشار گ ت اچ
کنود  ایون جنویچ گری به جنیچ رسیده و انسانی دیگر و ج انی دیگر را تصییر میآن ا و خیدقضاوت

تا جوایی کوه نواتیاچ ام دوذیرش  رسدو خیدویرانگری با خبر فیت ناب نگا  ملهتا  به ن ای  خید می
د گیورد  دلویس بعواو ام بی ارستاچ و بامگرداندنش به خانه می همرگ ملهتا ، تص یم به دمدی جنام

سور ایون رمواچ کند  سربهرا در حین ه آغیشی با او دستگیر می و دکتر نیچام دو روم جنامه را دیدا 
گ ملهتا  اسو  کوه در قالوب سویالچ ذهون، ای دکتر نیچ در میاج ه با مربامن ای میقعی  آستانه

 اس  گرای او روای  شدهگییی درونی و جد  دن اچ با صداهای منعهس در تخیل مهال هتک

 

 گرایی در عنوان کارناوال -3-2

 هرا نخستین واس  « نیاچ»بخش متن، مثابه  ناصر تعالیبه «هادیرامتن» ژرار ژن  در بحث ام

اش یهوی ام سوه ش ارد   نیاچ بنا بر ژانر اثر و اهداف کواربردیمیارتباط میاچ متن و مخاطب 
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رو در بررسی هر رمواچ نخسو   نویاچ اس   اماین «ن اد»یا  «مجام ل یی»، «مبانی هنشان»نی  

 کنیم ای گشیده به درون ایه و گ ت اچ م یی در متن، بررسی میآستانه مثابهرا، به

خبری ابتدایی اسو   بنوا  هیک ج ل «د  دوس  دارددکتر نیچ منش را بیشتر ام مص» نیاچ 

اطوال  ک نوه و خبور مبتودا » ،1تحلیل متن با رویهرد ساخ  اطال واتیونظر هالیدی در تج یه بر

نشاچ یا خنثوی(، اموا اگور بی هاطال  جدید اس   طبیعی اس  که تهیه روی اطال  نی باشد )ج ل

بوه   (32  1325)ش یسوا،  «دار یا بالغوی اسو اچج له نش ،باشد یعنی مبتدا تهیه روی اطال  ک نه

   اس  انی تلییحی مع متض نج له وارد قل روی  لم معانی شده و  ،دیگر  بارت

او، هییو   همذکیر به رغم ضرورت معرفگی مبتدا برای درت و دریاف  خبری دربوار  نیاچدر 

جوای اختصواری شوخص بوه اس   است اده ام نا گشتهمستتر « دکتر نیچ»در  بارت  (2)مسندٌالیه

الیه یا مصلح  در دن اچ کردچ آچ ام تورس یوا کراه  ام ذکر مسندٌ»به  ل  تیاند می نا  کامل او

شخصیتی م ورود یوا میور نقواب  هبنابراین،  نیاچ رسانای خبری دربار  (36)ه اچ   باشد «احتیاط

رهنوگ ام سویی مراجوی سانسیر به هر شهلی صیرتی ام کنتر  ف هسانسیر اس   ام آنجا که مسأل

 قدرت اس ،  نیاچ در گا  او  ن ایانگر تقابلی میاچ شخصی  و گ ت اچ قدرت اس  

دارای سواختار  «دکتر نویچ منوش را بیشوتر ام مصود  دوسو  دارد»ام سیی دیگر،  نیاچ 

گیرد  اسوت اده ام صو   برتور در ایون س  که بنا بر اصل ترجیح و تباین شهل میا ایمقایسه

الوف را بیشوتر ام ب دوسو   ایای دوگینگی و تقابل واال و دس  اس   بوا بیواچ اینهوهساختار م

دهیم  و اگر در مو   وا  اس  یهی ام آن ا را بر دیگری ترجیح میدیشادیش معلی  شده»داریم 

وجه سوخن بور سور ایون نیسو  کوه هیچدهیم بها ال  کنیم که یهی را بر دیگری ترجیح می

با صدای بلند ا ال  کنیم  در چناچ صیرتی فقط کوافی بوید بگویییم    شق اچ را به شخص الف

کنویم کوه بوه شوخص ب من الف را دوس  دار   بلهه با قید احتیاط و بدوچ تردید روشن موی

دوگوینگی، »گورای کارنواوالی بور تقابول، بنیاد نثور رمواچ  (311  1325 )کیندرا، «ای نداریم القه

گیرد؛ این تقابل و دوگوینگی ام  نویاچ قرار می( 152  1331راچ، دیگ)گلدمن و  «چندآوایی و خنده

 شید رماچ حاضر آغام می

بوا « منوش» هگشواید  واژیی این مقایسوه بور موا مویسی  بر ج اچ رماچ را تحلیل دو س هدری 

امدوا ،  شه، مقارب  جنسی، مایایی که وجوه غیررسو ی  (3)تأکید بر ض یر ملهی )ش( در ماتریس

، در جایگاه نامی خاص با معانی ض نی گسوترده، در مواتریس سیاسو ، «مصد » هو واژ ،اندمندگی

                                                           
1 . information structure 
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گیرنود  ام ایون رو  نویاچ تقابول دو وجوه درستی، مبارمه، قدرت در وجه رس ی مندگی قرار میوطن

صدایی اسو ، در تقابول دو رس ی و غیررس ی مندگی را، که ماهی  یهی چندصدایی و دیگری تک

و در  نیاچ معرف بوره هنش د« مصد »و « منش» هدهد  دو داراس  نشاچ میسی گ ت اچ  شه و

 .اندفضای متن شهل داده مثابهق ب مخالف مرک گرا و مرک گری ند که به رماچ به

اسو   فعول حوا  سواده در  نویاچ ارجوا  بوه « دارد»آخرین راهن ای  نیاچ بر رماچ فعول 

 هوای بوارم رمواچ کارنواوالی ی مماچ حوا  ام ویژگویگردایاچ دارد  روای و مماچ حا  بی «اکنیچ»

شوید  ای تن ا به دلیل تداو  و بامتابش در مماچ حا  روای  مویگرا،  هر گذشتهس   در نثر رماچا

ای ام برقراری ایون تقابول در ممواچ تواریخی است اده ام فعل حا ، برای روایتی ام گذشته، استعاره

 تألیف رماچ اس   

دایواچ و تقابول بامتیلید دوگوینگی، روایو  حوا  بوی دکتر نیچاسی رماچ، شننظر به  نیاچ

غیررس ی بوا گ ت واچ رسو ی قودرت اسو   دوگوینگی در صودا، گ ت واچ،  گ ت اچفرهنگ و 

ج انی که مرمهوای ثابو  دهد  ج انی کارناوالی را نیید می-احساس و مندگی انساچ که میس 

جا و محی کرده تا دییندی خیدموانی و برابور  ، جابهو متعین قل روهای مندگی رس ی را مت ل 

 شاچ ددید بیاورد مرمیدر بی

 
 مکانی(/ پیرنگ-شخصیت/ کرونوتوپ )پیوستار زمانی -3-3

، دوراهوی مهوانی( روایو  او )منوداچ-ار ممانیهای )دییستدکتر نیچ و کرونیتی  نظر به شخص
قورار  «بوارافوراط فالکو » هدر گینوگ رمواچ  شه و سیاس ، میاج ه با مرگ ملهتوا (، دیرنو

جامعوه را  هرانوده شودحاشیههای م رود و بهگیرد  دیرنگی ذهنی )درونی( که روای  انساچمی
هایی اسو  کوه نقواب ت ودچ را ام دسو  انساچ هبار درباردیرنگ افراط فالک »کند  تصییر می

هوه گرفتوار شورای ی بوه خواطر این هستند یا اند، یا به دلیل اینهه ام لحاظ روانی نامتعاد داده
های طبیعی تحو  اند که آن ا را وادار کرده به شهلی مت اوت رفتار کنند  به  بارتی  انساچشده

تونش   (346  1332)تیبیواس، « های غیرطبیعی تح  شرایط طبیعویشرایط غیرطبیعی، و انساچ
ای کوه بواور کنود ایون نوهگیرد، به گیواقعی این دیرنگ ام متقا د کردچ خیاننده سرچش ه می

بوار دربواره سوقیط روانوی یوک کلی افراط فالکو طیربه» ا  برای او هم م هن اس  بی تد  ات
گیرد  انح اط شخصوی  در سوه ضعف شهل مییک نق ه هسقیط شخصی  بر دایشخصی  اس   
دارد؛ وقتوی  افتد  دیش ام اینهه ات اقات با ث ت ییر او شیند، در چوه وضوعیتی قورارمرحله ات ا  می

رسوند، چوه می ای بحرانیشید، چگینه اس ؛ و بعد ام اینهه رخدادها به نق هدییسته دچار تن   می
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شوید  با آخرین مرحله ام سقیط ق رماچ آغوام موی دکتر نیچرماچ   (364)ه اچ   «دهدات اقی روی می
 رساند می بحراچ مرگ ملهتا  و آگاهی ام تقدیر شی  که او را به او  جنیچ هبا لحظ

گییود کوه اجت ا ی واحدی در ا صار مختلف ارودوا موی هام روی تاری  جنیچفیکی در کتاب 
س  که بنا بر تصیر اجت ا ی غالب دچوار نقصواچ هسوتند  ایون تحریم افرادی ا قائل به طرد و

 افراد که شامل جذامیاچ، دییانگاچ، خالفهاراچ، فقرا، آوارگواچ و  اصویاچ بیدنود بودوچ در نظور
 ه ساچ انگاشته شوده و مورمی ،گرفتن ت ای  میاچ نقص جس ی، روحی یا تیان ندی اجت ا ی

مرمی که به لحاظ اجت ا ی طورد و تحوریم بوید  در میواچ  شد؛میاچ آن ا و دیگراچ کشیده می
مختلوف ام  انود و بوه انحواءِم روداچ تاری  اجت ا ی، دییانگاچ ه یاره جایگواهی ویوژه داشوته

ها سپردچ دییانگاچ به تجار و دریانیرداچ بید توا آن وا را شدند  یهی ام این راهمیاجت ا  تبعید 
دلیل سوپردچ دییانوه بوه کشوتی و »های دیگر گم کنند  یا در سرممینام ش ر دور نگه داشته 
گرف   دریوانیردی انسواچ را تسولیم ها ام باورهای متعددی سرچش ه می  ی   مداو  در آب
شید  ح ول دییانگواچ بوا کند، در دریا هرکس به تقدیر خییش سپرده میسرنیش  نامعلی  می

کشتی، هم در حهم مرمبندی سخ  و محهم میاچ آناچ و دیگوراچ بوید و هوم تجسوم م لوه 
 هایگاه کناری دییانه را به یک  رصوبیدچ گذر آناچ  در واقی ام یک نظر این   ل صرفاً ه اچ ج

داد  میقعیو  انحصواری دییانوه، یعنوی منودانی سترش میواقعی گنی ه-تخیلیج رافیایی نی ه
ای او در اندیشوه های ش ر، در آچ واحد ن اد و تحقه جایگاه کناری و آسوتانهبیدچ او در دروامه

شو ر بوید،  هشد، حا  که تن ا منداچ او آستانانساچ آچ  صر بید  طرد با ث محصیر شدنش می
قی دییانه در دروچ بوروچ و در بوروچ دروچ محصویر شد  در واباید در ه اچ گذرگاه محصیر می

 هاس ، میورا بایود دوذیرف  کوه قلعوادین که تا امروم هم مح یظ ماندهغای  ن بید  وضعیتی به
  (15و 15  1331)فیکوی،  اسو نظم که دیشتر  ینی و مش ید بید اکنیچ در وجداچ ما جای گرفته

رو در ایونکرونیتی  خاص رماچ حاضر اس   ام گرای با جنیچ روشندییند تاریخی دییستار آستانه
تقودیر و سرنیشو ،  هبا فاجع ش در میاج هاها دکتر نیچ را، متناظر با وضعی  روحیاغلب صحنه

دلوه، کوه هوایی چویچ راهورو و راهدر و مهاچ هگیری و تسلیم در حیاط، قاب دنجره، آستانتص یم
بینویم  در مندگی بییگرافیوک اسو ، موی هات برساختن اد تحقه گذر مداو  دییانه در تقابل با ثب

 لو  و  هدهند و راب گرا اصی  و قیا د ثبات و اه ی  خید را ام دس  میاین کرونیتی  کارناوا 
ای در سویالچ ذهون دکتور شید  بامتاب این بامی و  د  ثبوات آسوتانهمعلی  دستخیش بامی می

قیا ود منودگی مشو ید  ای و وارونگیلحظههای های مداو  در مماچ و مهاچ، دگرگینینیچ، درش
ای  امل دییند آچ با کارناوا  اس ، چراکه در   لهوردی مشوترت اس   ناهنجاری مناطه آستانه
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کننود  ایون فضواها اغلوب بورای هجوی ن ید امیر منظم و ه اهنگ را در فرهنوگ تضوعیف موی»
  1324)داتریوک،  «گیرنودده قرار می  لهردهای اجت ا ی و آش تن ساختارهای اخالقی میرد است ا

هوای مماچ( فضاس   خواطرات او ام بیسوه-دکتر نیچ آمیخته به این )مهاچ هگذشته و آیند .(221

شواچ در گوذر ام ن ورههوای درشویر دوآور و خار  ام هنجار ملهتوا  در دسوتی اسو ، رقوصدل ره
روهوا و محول دیودار اههای مختلف خانه جریاچ دارد، محل حضیرش در اکنویچ حیواط، رقس  

هوایی کوه تحقوه دروچ بوروچ و در و قاب دنجره اس ؛ مج ی ه مهاچ هملهتا  در تخیلش آستان
دنجره م ری اس  برای کندچ ام داخل و بوه بیوروچ اندیشویدچ  دیالهتیوک »بروچ دروچ هستند  

هوا در میبوایی هوا ومماچِ درجریاچ بیروچ و مماچ ایستای دروچ، دل ره و نام هنی در دروچ، امهاچ
 هلذا ملهتا  تن ا م ر دکتور نویچ ام حوبس وجوداچ اوسو ، تن وا رومنو  (1335)ج شیدی   «بیروچ

رو دس ام مرگ ملهتا   در جدایی کامول ام واقعیو  شو ادت بور مورگ ارتباطش با بیروچ، اماین
ر ام هوای میودهد، چراکه جنیچ در تاری  آچ ش ایلی ام مرگ در  ین حیات اس   ن ینوهخید می

 ای اس  متن رماچ ن ایانگر دییند میقعی  روحی شخصی  با کرونیتی  آستانه
تا آچ دو مرد سار ، ملهتا  دی یده در دتی را بوه اتوا  خویابش ببرنود و روی تخو   -1

قورارش دکتر نیچ چنواچ بوک کورده کنوار در حیواط ایسوتاده بوید و بوا نگواه بویبخیابانند، 
کاوید که انگار ملهتا  بوه خواطر لجبوامی بوا او  سرش میهای حیاط را در دی هدسلهگیشه

  (11  1323)رحی یاچ،  شداو دوباره منده می هخیدش را به مردچ مده بید و با اراد
دکتر نیچ دش  در اتاقی که جسد ملهتا  تیی آچ بید، دود  ایستاده بید؛ تردیود داشو   -2

  (62 )ه اچ  [   ]هایش را بس چشم اش را به در چسباند وکه داخل شید یا نشید  دیشانی

حادثه چناچ سریی ات ا  افتاده بید که دکتور نویچ حیوراچ مانوده بوید و ام درت آچ  -3
وآمد  وابراچ و  بویرومرور درشوتاب  اج  بید  روی دله جلیی در بی ارستاچ نشس   به رف 

  (33)ه اچ   آمد به خانه بروددوخ   دلش ن ی ها چشمماشین
های دکتر نیچ را مالید  میهایم را نیامش کورد و گوردنم را بیسوید  بوا هور دو شانهملهتا   -4

ای صوبر کورد   آچ دستم به  صا فشار آورد  و ام جلی در اتا  خیاب یک قد   قب رفوتم  لحظوه
ها را با جارو کونج دیویار کپوه وق  دکتر نیچ تا د  در راهرو رف   ملهتا  داش  تیی حیاط برگ

  (63)ه اچ   کرده تیی تنه درخ  فرو رف ی گرههارا راس  کرد و با اخم کرد  ک رشمی
انود اف وچ بر کرونیتی  خاص رماچ، رماچ دارای سه کرونیتی  تاریخی نی  اس  که  بوارت

میسوی  بوه  هدور -2 ؛ومیری دکتر مصد  که بوه کیدتوا خوتم شودنخس  هسالدو هدور -1ام  
بسوتری بورای رخوداد انقوالب ددیود آورد، کرونیتوی   ، که1366در سا  « فضای بام سیاسی»
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ج  ویری مح ودخات ی بوا ریاسو  هدور -3مرگ ملهتا  اسو   معیار رماچ و مصادف با سا 
ساالری دینی در ساختار قدرت که کرونیتی  توألیف رمواچ وگی و مرد گ ت اچ اصالحات، گ  

الش طبقه حاکم بورای ن دیهوی اس   فصل مشترت این ادوار در تاری  سیاسی معاصر ایراچ، ت
گوذاری گ ت واچ قودرت بوا ت رکو  بور افو ایش مرد ، برقراری دمیکراسوی و سیاسو  هبه  ام

ام میواچ »و « ه نشوینی ناه گنواچ»اس   این هر سه، ن یدی ام م اهیم مشارک  مردمی بیده
 گرایی اس  کارناوا  هدر اید« مراتبرفتن سلسله

 
 گرا در متنعناصر و اعمال کارناوال -3-4

 چندصدایی -3-4-1

گورای مبواچ اسو   مبواچ موا در و بنیاد مهال ه «دیگربیدگی»مبین اندیشه  «چندصدایی» م  ی 
هوای تواری  میسوت اچ، های حاکم بر کرونیتی گ ت اچ هخییش، به واس  هت امی  انض امی مند

در جامعوه ام ج لوه  ساختارهای قدرت  هسییهای تکی قرار دارد  گ ت اچصدایچند هتح  سی ر
یشوه و صودای موا دهوی انداجت ا ی س م  ظی ی در شهل هحهیم ، دین، سن ، خانیاده، طبق

دوذیریم، دوذیرای امای هر نقشوی کوه در منودگی خصیصوی و اجت وا ی مویدارند  ام طرفی مابه
دیگور هوای اش مت ای  ام گ ت واچبینیقل رو واژگاچ، لحن و ج اچ گ ت انی متناسب با آنهه نحی،

هایی که جیامی گ تاری در طوی  داوری-شصدایی حامل ارم  ت اچگه راه با هر شییم  اس  می
راه دادچ بوه  هموا بوه واسو » شید اف وده میذهنی  مبانی ما اند به قل رو تاری  مباچ بر آچ اف وده
هوه ری اینیادگی هواس هستند و سپس به« طرمی مقتدرانه متقا دکننده»صداهایی متعدد که به 

)بواختین،  «کنویمبپذیریم، در قل رو آگاهی رشد می (4)1«باوردذیر ذاتاً»صدایی  همن لیک را بهکدا 

1335  25)  
گورا ن ویدی ام نیروهوای مرک گریو  مبواچ در برابرگ ت واچ چندصدایی در رمواچ کارنواوا 

رف مؤلوف یوا واحد کوه ام طوصدای مرک ی و  هگییه اس   رماچ کارناوالی حی  یک اندیشتک
-استقال  خوید را در میضوی اثر کارناوالی در صداها  گرددشید، ن ی القاراوی به ذهن مخاطب 

هوا بوه دیودگاه و اگرچه در گرو مهال ه و تالقوی ،شاچ نسب  به میضی ی مشترت ح   کرده
شویند  و در گ ت انی واحود ادغوا  ن وی یابند یاما به صدایی تهین تقلیل ن ،رسندحقیق  می

منود ایده هقابل تعریف به سیژ هوارشی هچندصدایی کارناوالی ن ید تبدیل شخصی  رماچ ام ابژ
ن ایاننود و کوه موی ییگورای صوداهامثابه بستر تعامل مهال وهدایاچ اس   رماچ کارناوالی بهبی

                                                           
1 .Internally persuasive discourse 
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چ بام اس  که اگرچه در تصوییر دیرنوگ دایوانی بور آ ای با دایاچشیند، خید مهال هن ایانده می
 یابد های آچ در ج اچ و مخاطب ادامه مییاب گ ت اچوگیی حقیق شید، اما گ  تح یل می

گ توار شوخص بامن وایی گ ت واچ ابژکتیوی )دواره -1چندصدایی در اشها  گیناگینی چیچ 
انویا   -6 ،دید مت یور هماوی -4 ،ساختار تل یقی گ ت اچ -3 ،ساختار دییندی گ ت اچ -2 ،شده(
کوه مصوادیقی  شویددر رماچ ددیدار میناه گینی کنش و گ ت اچ  -5 ،ینامتنی ب -5 ،قی نقل

 کنیم ام آچ را بررسی می
س ح او  چندصودایی رمواچ در گ تارهوای مسوتقیم اشوخاص بامن وایی شوده )گ ت واچ 

در برخی میارد تن ا بامن وای ت ای هوای « دردامی گ تاریشخصی »یابد  این ابژکیتی( بروم می
ه و در برخی دیگر ت ای بخش دیدگاه و ایدئیلیژی اس   نظر بر محیریو  دیودگاه و شناسانمباچ
چندصدایی، این رماچ دارای دنج گ ت اچ اس  که اشوخاص متعوددی آچ  هبینی در فلس ج اچ

 کنند را ن ایندگی می
  نظامیاچ هاقتدارطلب حهیمتی  سرلشهر ماهدی، دکتر امینی، افسر سرکرد گ ت اچ -1
  چ قانیچ  د شک، افسر ش ربانیگ ت ا -2
 گ ت اچ منتقد قدرت  دکتر مصد ، دکتر فاط ی، دکتر نیچ قبل ام کیدتا،   یی دکتر نیچ   -3
مده بعود ام کیدتوا، گیراچ ام دکتر نویچ، دکترنویچ جنویچگ ت اچ کیچه و بامار  انتقا  -4

   ی، دمدها   اشخاص برساخته در ذهن ق رماچ دییانه ام ج له مصد  و
 گ ت اچ  شه  محسن نیچ، ملهتا   -6
 تحلیل گ ت اچ متن بامن ای انیا  دیگر چندصدایی در رماچ اس   
توینم  دیگوه ن وی» مد شنید  که ام دشو  در فریواد مویبام هم صدای ملهتا  را می -1

آقوای مصود   هکرد، با ایون حوا ، چ ورآچ فریادها دلم را ریش می« ، به داد  برس!محسن
ای ام دشو  در سولی  گ و   رفو   وقتوی صودای نخراشویدهذهنم بیروچ ن وی ای املحظه

رسید، سر  را چندبار محهوم  دکتر نونملهتا  به گیش  هو صدای ضج« بیارین لباسشی در»
  (45  1323 )رحی یاچ،« به دییار کیبید 
آچ، شخص و بامگش  به کننده به راوی سی گ تار ام او  شخص شرک دید دارهت ییر ماویه

یا به  بارتی دیگر،  د  ت ابه ض یر متصل فعلی با فا ل مرجی خید، نشواچ ام ت ییور نظرگواه 
دوذیر،  و ی ثابو  و تعوینهایی متناقض که ترج انی ام  د  ان با  سیژه با خویددارد  نظرگاه

دید میاچ محسون و راوی دکتور نویچ در سراسور رمواچ چنددارگی او هستند  ت ییر مهرر ماویه
اوسو   « من» هدهندهای تشهیلگ ت اچ هکارناوالی بر مبنای غلب هژهای سییری در نظرگاهت ی
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مذکیر تحو  گ ت واچ  شوه و در مهال وه بوا ملهتوا ، انسواچ دروچ خوید را در قل ورو  هسیژ
کند  انساچ قل رو خیدموانی کوه بوا نوا  کیچوک غیررس ی جامعه افشا می هخصیصی و گستر

آمیو  سیاسو  و ه دیگرِ ایدئیلیژیِ سیژه تحو  گ ت واچ تحهومشید  وجخ اب می« محسن»
طلبود، نوه قیود و شورط موا را مویگ ت انی کوه دیوروی بوی»های ض نی آچ قرار دارد  ارمش

رو ایون  ام(441  1331)بواختین، «آمیو ( رای آچ )گ ت واچ تحهومسامی و ادغوا  آمادانوهمتناسب
کنود  درونی و بیرونی را بر فرد تح یل مویتخ ی ام آچ تابیشهنی محسیب شده و مخاطراتی 

 هآشهارا میرد طورد و تنبیوه قورار گرفو  و در جود  ن وانی و محاک و« دکتر نیچ»که آن ناچ
 درونی خید به هذیاچ و جنیچ رسید 

لوییم را گرفتوه بوید  ب وض گ«/ تص یم آقای مصد  چه بید؟»گر رادیی درسید  مصاحبه -2
شید  ترسید  حرف ن نم و بالیی سر ملهتوا  دانستم اگر دهانم را بام کنم، اشهم سرامیر میمی

و آشویب و نواامنی در کشویر   ایجواد اخوتال »های دور ام اشوک جویاب داد   بیاورند  با چشم
 کردچ اقتصواد بوه ن وی دشو ن و بوه ضورر ملو   سرسوپردگی بوه اجانوب و خیانو  بوهنابید

ثبوات دستاوردهای امیراچ ارتش و تیهین به ذات مقدس ه ایینی  شیرش  لیه سل ن  و بوی
  (43  1323)رحی یاچ،     «کردچ استقال  م له  کردچ اوضا  سیاسی  ایجاد درگیری و مت ل  

های گ ت واچ باوردوذیر  شوه، بوه ن وایش ارمش هگ تار محسن نیچ تح  سل در این داره
به معنای نقوش کوردچ تصوییر انسواچ بور  ن ایش دادچ،»دردامد  قدرت می آمی گ ت اچ تحهم

کوه بوه یوک کردچ، برخالف   ل واقعی، درحالیجس ی )تنی( واقعی اس   هنگا  نقش بامی 
رو( در کنود  )امایونیگر هییو  خوید را ح و  مویشید، بام هم تن بامشخصی  ارجا  داده می

در ایون تصوییر، صودای   (62  1335)رومیوک،  «اجرای نقش ه یشه یوک دوگوانگی وجوید دارد
های دراشک محسن نیچ، شیرش تن  لیه مباچ اس  و دالل  بور لحنوی دارد آلید و چشمب ض

که ق عی  سخنانش را در ن ایش شخص ضدمصد  مت ل   کرده و حقیق   محیط گ ت وانی 
 دصدایی گ تار اس  ن ید چن اس   این دوگینگی متناقضگ تارش منعهس ساختهاو را در داره

؟ و مگور دکتور نویچ «رسوهصبر کن نیب  اذی  منم موی»آخر مگر ملهتا  نگ ته بید   -3
دیش و دس نبرده بوید و اش را تیی دهاچ های مصنی یهایش را تنگ نهرده بید و دنداچچشم

ید و مگر ملهتوا  نو ده بو «وجید تی تیی این خینه برای من بدترین اذی  و آماره »نگ ته بید  
دوس ام کجوا معلوی  کوه ملهتوا  مخصیصواً  «؟ف  ویوقتی مرد  موی»میر گریه و نگ ته بید  

خیدش را به مردچ ن ده بید تا به روح دکتر نیچ آسیب بیشتری برساند؛ بیشوتر ام آسویبی کوه 
  (11  1323)رحی یاچ،  «ممانه به آچ رسانده بید؟
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نامند  اگرچه بنوا می «مستقیمنی ه گ تار»اس  که آچ را  «نثر دییندی»بخش نی ی ام  این
شوخص اسو ، سواختار  واط ی بر قیا د دستیری این گ تار متعله به نییسنده یوا راوی سوی 

ج والت »گ تارهوایی کند  به م م بواختین، در چنوین دوارهشخصی  دکتر نیچ را بامن ایی می
هوای  اط ی گ ته یایاند که اگرچه فحاما به نحیی منتقل شده ،هستند شخصی گ تار درونی 

آمیو  خوید و تردیودهای افشواگر کنوایی االت تحریکؤاس ، نییسنده آن ا را با سح   شدهاو 
  (416  1331)  «کندکنتر  می

ای بید، چیچ حضویرش سقف وارد سلی  شد  آمدچ این مگس معج ه همگسی ام رومن» -4
مود بوه حضویر مگوس انوس داد  دکتر نیچ خیلی فشار افسردگی ناشی ام تن ایی را کاهش می

گرف  و به حضیرش  وادت کورد  اسوم مگوس را آریویبرمچ گذاشو  و وی وی کنواچ ه ود  و 
کیچوک آب کنوار  هبرمچ را دید  که در چالووقتی ام خیاب بیدار شد  و آریی [   ] ه دلش شد

  و بوه های گریه کرد   با مش  بوه در آهنوی کیبیوداختیار هایسیراخ چاه غر  شده بید، بی
  (45، 46  1323)رحی یاچ،  «مین و مماچ لعن  فرستاد م

ام سرداراچ ب رگ و شجا  ایراچ در   ود داریویش »گ تار با شخصی  آرییبرمچ، این داره 
سی  هخامنشی مدافی دربند دارس که به دس  سوپاهیاچ اسوهندر مقودونی در کنوار رودی 

 دارد  نامگوذاری «تباط بینامتنیار»، (، ذیل آریویبرمچ)دهخدا «دارس کشته شد همشرف به جلگ
سامی ام ق رمانواچ ملوی اسو   در واقوی، روایو  دارودی آرییبرمچ بر مگس سلی  دکتر نیچ،

حواکم بور دییسوتار  هنابیدی مگس روایتی دارودیک ام وضعی  ق رماچ در برابر فشوار سول 
-گینه 1ودیدارق رمانی متناظر با شخص دکتر نیچ   -مهانی دروچ و بیروچ رماچ اس -ممانی

کارناوالی اس ، چراکه راوی ج ئوی ام ج واچ مویرد  های ام ساختار دییندی نثر و ام تبار خند
ردچ حضیر مگس در سلی ، تأکیدی بر اصل گیچ ش خییش اس   ه  نین، معج ه ت سخر

 اس  « من»ه بیدگی و ضرورت حضیر دیگری برای است رار 
لیلی و مجنیچ، بیوژچ و منیوژه، روم وی و  هرماچ مذکیر با سه روای   اشقان «بینامتنی »
گ ت واچ  هام نظامی، شهسپیر و فردوسی که هر کدا  ن اینود (13  1323)نک  رحی یاچ،  ژولی 
کننود، ای هستند و م  وی   شوه را ام نظرگواهی مت وای  ادرات مویفهری جداگانه هو نحل

اچ حاضور اسو   گرایوی و فرهنوگ غربوی بور رموهای  شه، ملیروشنگر ه ایندی گ ت اچ
، گرفتاری بیژچ در لیلی و مجنیچهای مرگ معشیقه و دییانگی معشی  در  مایهه  نین بن

سه »به خاطر  شه، ترکیب ک دی و تراژدی و برجستگی  چاه و طرد منیژه ام سیی خانیاده
                                                           
1 .parody   )تقلید ت سخرآمی ( 
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؛ ن وویدار روم ووی و ژولیوو در درا   ( 31  1331)نوویل ،  «گووییی و ضوویاف بوودچ، هوورمه همقیلوو
 های کارناوالی و م اهیم ض نی متن هستند همایبن

 
 رئالیسم گروتسک -3-4-2

هوای مثبو  م  ی  رئالیسم گروتسک بر بدچ من وی و خصیصی سنتی خط کشیده و بر جنبه
بدچ انسواچ  ورمد  در تعبیر کارناوالی ج اچ، اسافلبدچ ه  یچ مایایی، رشد، نیسامی تأکید می

شاچ حضیر دارند  بدچ گروتسک با منافوذ دیسو ، شدهشده و سرکیببا ت ا  خصایص سانسیر
شوید، ها ن ایاچ میها و فرورفتگیهای گیش، بینی، دهاچ، مقعد، واژچ، برجستگیدهاچ، سیراخ
کوردچ، دفوی، ادرار، تیلید مثل، خیردچ، آشامیدچ، فوین چیچ مقارب  جنسی،آچ چراکه ا  ا  

ای میاچ انساچ و ج اچ هسوتند  ارتباط چرخهمبین  و در ن ای  مرگکردچ ن  ، است راغ،  ر 
 هشویند  در ایون نگواه انگواردر این چرخه انساچ و ج اچ با مصرف یهدیگر غنا یافته و احیا می

  انساچ، ام دس  داده و رخودادی احیواگر تلقوی یانگمثابه دایاچ غممرگ وجه جدی خید را، به
 هکورده و در چرخو یبه ممین آچ را غنوشید  بدین معنی که انساچ دس ام مرگ با دییستن می

ت وامی تصواویر »گردد  نظر بوه آثوار رابلوه، دییندد و احیا مییکش  به بدچ میروثی ج عی م
مربیط به اسافل بدچ به طیر ه  ماچ ن ایانگر تج یه، تخریب، بامسامی و تجدیود هسوتند؛ و ام 

 (Bakhtin, 1984: 151) «طرف دیگر دییندی ن دیک با خنده دارند 

ج اچ با معیارهوای بودچ  هبر شناخ  تام «اصل جس انی مادی»با ت رک  بر  یفرهنگ کارناوال
چیو  تجسوم و یافته نیس ، ه وهچی  دایاچشناسی هیچکند  در این نظا  معرف انساچ دالل  می

شوده و در دییسوتار ابد، مقیالت ماوراءطبیعی، انت ا ی و قدسوی فروکاسوته و ممینویی ینی  می
رمواچ، تعبیوری  گرایویکارنواوا  هایوددر « اصل جس انی مادی»شیند  مهاچ بامتعریف می-چمما

  دگرگینه ام ضرورت جس انی  سیژه برای کسب نظرگاه اس 
ام یهودیگر دیشوامدرچ  شناختیدر این ج اچ کارناوالی مقیالت گیناگینی که در نظا  ارمش

گیرنود  های جدید ارتباط قورار مویاتریسجدا نگه داشته شده یا به هم متصل شده بیدند در م
ارتباطوات  بورو دیون برسواخته های قانیچ گذاریسن  و ارمش هت  ید رابله برای نابیدی سل 

هایی بسیار متنی ، که گاه به میامات هم هسوتند و گواه بوا هوم منجیره»ها در طرح اشیا و ایده
ها، هم قادر به جداسامی امویر اسو  و هاس   رابله به مدد این منجیرتالقی دارند، صیرت گرفته

تویاچ در قالوب هوای بسویار متنوی  را مویهم قادر به ایجاد دییند بین اشیا  ت امی این منجیره
بودچ انسواچ ام دیودگاه کالبدشناسوی و   همنجیور -1بنودی کورد  اصولی میور تقسویم یگروها
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 ه  منجیور6 ؛هانیشیدنی هنجیرم -4 ؛هاخیردنی همنجیر -3 ؛انساچ هالبس همنجیر -2 ؛فی ییلیژی
مواتریس   (235  1331)بواختین،  «دفوی همنجیور -5 و مورگ همنجیور -5 ؛امیر جنسی )مقارب (

شوده( بوا هوا و واژگواچ جودا انگاشوتههوا، ایودهارتباطات کارناوالی )میاچ اشخاص، اشیا، ددیده
 هچیو  را در حی وه وه ،واال را فروکاسته و های مذکیر هر امر انت ا ی، قدسیمحیری  منجیره

گورا ماتریسوی ام اچ کارنواوا ام ایون رو رمو دهود میس  انسانی و در مهال وه بوا آچ قورار موی
 آمی  اس  و تصاویر اغرا  (6)1های آکسی یرونیهای ناجیر، تل یهوصل 

ظرفی  تن آدمی در برآش تن نظوم مرسوی  و فروکاسو  امویر واال آچ را بوه نخسوتین ابو ار 
ای سول ه بورای غلبوه بور افوراد و اسو   ام ایون رو، ن ادهووم  سیاسی بد  کورده صیاچ و مقا

آورنود و در صویرت هوا را تحو  انقیواد خوید درمویبردچ گ ت اچ انتقادی آن ا، ابتدا بودچمیاچام
که بعد ام دستیگری دکتور نویچ دهند  آن ناچسرکشی، آچ را میرد فشار، شهنجه و تعدی قرار می

دهد تا او را ت اماً  ریواچ و در یوک ح وا  ها دستیر مینظامی ه، افسر سرکردتیسط  املین کیدتا
دهنود، ریوتم قرار موی مندانی کنند، یا برای گرفتن ا تراف او را میرد ضرب و شتم و شهنجه ن ره
کننود و در ن ایو  تجواوم بوه صبحانه موی همنند، غذایش را محدود به و دهم میه اش را بت ذیه

دکتور نویچ بوا  بینیمدهند  ه  نین در مقابل میرا اب ار شهستن مقاوم  او قرار میبدچ ملهتا  
قیا ود امویر واال و مقودس، مرسویمات متعوارف، قوانیچ و  هامیر تنانه، ه و همدچ نظم منجیربرهم

کنود  دراداموه بوه بررسوی امهانی دیگر ام کنش و مندگی را ایجاد می مندگی روممره را فروکاسته،
 دردامیم گرایی با تهیه بر رئالیسم گروتسک میهای کارناوا  ینهبرخی ام ن
گذاشو  و بشقابش می هآورد و گیشاش را بیروچ میهای مصنی یدکتر نیچ سرغذا دنداچ -1

خویدت بگوی! آد  بوا »گ و   ملهتا  موی [   ] خیردشروب میمد و مهای ملهتا  م  میبه چشم
کنوه، هوی کنه، شبی با خیردچ ویسهی ختم میشرو  میدیدچ کسی که رومو با خیردچ ویسهی 

کنه، تنش ه یشه بیی گند  ور  منه، هی ام مور مستی کف حیاط غش میها  ه میتیی باغ ه
بیوروچ اش را هوای مصونی یدکتور نویچ دنوداچ «افته؟ده، ام اشت ا ن یو ترشیدگی است راغ می

شاشم  یا تیی باغ ه، دای اوچ دوقلیهوای میحیضم  هتامه نگ تی تیی داشیی»گ    آورد و میمی
  (23،24  1323)رحی یاچ، « خ یش و   ی ت  و چه کی ی داره شرشر ب شیچ شاشیدچ!

ا  را انوداختم تویی ظورف خویرش های مصونی یرفتم شاشید  تیی س اور  سرناهار دنداچ -2
  انتقوا  شهسوتن ملهتوا ، دار»گ وتم  « کنوی؟محسن داری چیهوار موی»ا  گ    روی می   ملهت

بورای [    ]« خویدت دشوی یچ بشوی  هکنم که ام کوردگیر   کاری میهای ویسهی رو امت میب ری

                                                           
1. oxymoronic  
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ا  ام بین برود، رفتم ام تیی ح ا  شامپی را برداشتم و تا توه سور کشوید  و آمود  آنهه سیمش معده
ستم را بوه شوه م طیر که دسیخ   ه اچدرد  بیشتر شد  دیس  تنم می ه مد  روی می  غذا  د 
  (25، 25  ه اچ)« د ،  ذابملهتا   ذاب  می»فریاد مد    دی ید ،گرفته بید  و به خید  می

خیردنی، نیشیدنی، دفوی، بودچ انسواچ و امویر جنسوی بوه  ههای باال، دییند منجیردر ن ینه
غی ام بودچ ای فرارونوده و یواو انگواره یهدیگر مرم میاچ امر خصیصی و   یمی را ام میاچ برده

اس   ه  نین، ماتریس خیردچ و نیشویدچ و دفوی انساچ در برابر قیا د و مرسیمات ارائه کرده
این، تصواویر بورای انساچ و ج اچ و اصل تن میروثی ج عی اسو   اف وچن ایانگر ارتباط چرخه

یهورد دکتر نیچ در ارتباط مستقیم با ت ییرات روانوی او، رو هها و ه آغیشی، تیصیف البسبیسه
جنسی بامتاب رئالیسوم گروتسوک  هغیرجدی سیژه نسب  به رخداد مرگ و تالقی آچ با منجیر

 در ج اچ رماچ اس  
 

 بودگیبیگانه -3-4-3

ها، م اهیم، یافته اس   جایی که اشیاء، ددیده ا بیدگی تخ ی ام امر مرسی  و قبی بیگانه
های فرادس  جامعه بیروچ گ ت اچ هدشتعییندیشمیامین ام ها و رواب شاچ ام قابانساچ
این مقیله در م اهیم  شیند سامی بد  به امر فرا ادی میی ام قیا د  ادیروآیند و با فرامی

   یابدن ید می «حرم نقاب، ت اس ص ی انه و هتک رقص، دییانگی، بامی،»متعددی چیچ 
دکتر نویچ ن ویدی های ذهنی های گیناگیچ میسیقی در تدا یحضیر دررنگ رقص و شهل

مراتوب کند که قودرت بور سلسولهاستدال  میسامی اس   فیکی در آثارش به ت صیل ام بیگانه
لذا رقوص بوه   (53  1334)داینده،  بایس  بر نظم تأکید بگذاردر میاستیار اس  و در ذاتش ناگ ی

صوری وج ی ام آش تگی حرکات متعارف، تجلی دیگرگینگی و کنشوی خوار  ام نور ،  ن همن ل
شخصوی   هن وردوهوای آید  یادآوری مدا  رقوصکارناوالی و در تقابل با نظم غالب به ش ار می

با جنیچ ،که دیش ام آچ نیو  شخصویتی نامتعوارف و  دهد که دکتر نیچ نه در میاج هنشاچ می
 هبرای ابرام صدا و اید 1مثابه جایگ ینیاس    میسیقی و رقص، بهمت ای   ام هنجار   یمی بیده

گ ت اچ رسو ی و  هسییجدی  تک هبرندمیاچ شاچ، ام، به سبب خالقانگی و مرک گری ی«خید»
 کارناوالی هستند   هبسترسام مهال ه و نسبی  شادمان

دیویانگی بوه » بیدگی رماچ، دییانگی و جنیچ شخصی  او  رمواچ اسو  دیگر بیگانه هن ین
محودود حقیقو  رسو ی اسو     قول رسو ی و جودی  همعنای تقلید ت سخرآمی  و شوادمان

                                                           
1. Alternative 
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مض یچ دییانگی به سوبب ضودیتش بوا هنجارهوای متعوارف اجت وا ی، سیاسوی، موذهبی و 
رمواچ  هبوارمترین خصیصو  (32  1331)نویل ، « کنودفرهنگی به ایجاد فضای کارناوالی ک ک می

 نگیدیویا هآسوتان در آد  نامتعوارف، یک راوی،  اس  داستانش لحن و راوی هانگار»گرا کارناوا 
 آدموی  بوارتی به نیس ، هم دیگراچ مثل شخصی خیدخیدیبه له،أمس این ام فارغ ولی  اس 
 منودگی ه یشوگی ریول ام کوه آدموی اسو ،گذاشته جامعه   یمی هنجار ام فراتر دا که اس 
 برابور در  بوارتی، بوه  اسو  بیو ار ه ه ام نی  خید او و بی ارند او ام ه ه که آدمی شده، خار 

 بوامیدلقوک بوا  ناصور بینویم؛ ه وراهموی را «میرممینوی مورد» ام جدیودی شهل چدیدگان ا
محسن نیچ بر سر دوراهی وفاداری به دکتر مصد  یا وفواداری   (233  1335)بواختین، « اهری نی
مند  این انتخاب آغام سوقیط دس  به انتخاب دومی میجاچ دوس  داردش، منی که بهبه یگانه

داوری -بنوا بور ارمش ،ی سو  کوه«خوید»او بوا  هتر نیچ و میاج سیاسی دک-هیی  اجت ا ی
اش، در خانیاده و اجت ا  م رود و مق یر اس   این امر او را دچوار های فرادس  جامعهگ ت اچ

نادذیری سیژه مثابه ن یدی ام ت هر انتقادی و تعینجنیچ، به هاختالالت روحی کرده و در آستان
آمی ، هتات، رکیک اسو  کوه گیی، دشنا دییانه مباچ هرمه هسیژ دهد  مباچ اینمدرچ، قرار می

 کند  کارناوالی می هبامار و خندواو را متصل به مباچ کیچه
 

 کارناوالی هو بازار و خند زبان کوچه -3-4-4

جدید در فضای خیدموانی و  یطلب کارناوا ، مسبب ارتباطاته جیاری افراد در ج اچ مساوات
بوامار وکیچوهمباچ ، تح   نیاچ گراییهای جدید، در کارناوا شد  این گینه اشها  جدید گ تار

مرکو  ت وا  چی هوای « بامار»  ل  انتساب این مباچ به بامار ام آچ روس  که»شیند  تعریف می
بوا »های قیانین و ایودئیلیژی رسو ی؛ جوایی کوه ه ویاره غیررس ی اس ؛ جایی بیروچ ام مرم

  (Bakhtin,1984: 154) «ماندباقی می «مرد 
، مبوین خالقیو  و ظرفیو  مبواچ در فرهنوگ  اموه تخ ی ام هنجارهوای گ توار رسو ی

دیدگاهی تجدیدشینده و واقعیتی دیگرگیچ ام دیدگاه و ایودئیلیژی گ توار  هباماری در ارائکیچه
تقوابلی و گ ت واچ انتقوادی دکتور نویچ در برابور  کنشاس    رس ی نسب  به ج اچ و مندگی

اسواس م  وی  بر»شوید، نخس  و سراسر رماچ بامتیلید می ههای فرادس  که در صحنگ ت اچ
بعدی ک یوک بوه  (223توا  چ، بیی)هیرت «روممثابه نقدی چندبعدی و بهبامی و ک دی به هگسترد

امویر سو ل و آسواچ و شواد و »بخشد  این بعد با حضیر  نصر جنیچ  کوه حواکم بور رماچ می
در تقابل با گ ت اچ فرهنگ رس ی و لحون جودی، ار وابگر و  (،32  1331) فیکی، اس « سبهبا 
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 حقیقتوی دیگور»هوا، آمی  صاحباچ قدرت قرار دارد  با حذف لحن جدی ام گ ت اچ سیژهنیرنگ
 [   ]هوا و هوا، تقلیودگریادبانه و وقیحانوه، نقیضوهها، گ تارهای بیور، با شیخیآدر قالبی خنده

مباچ رسو ی در رمواچ  های گیناگیچ آش تگیجلیه  (463  1331راچ، دیگ)گلدمن و  «دیشبیاچ می
 حاضر وج ی ام کنش انتقادی و آمادی بیاچ اس  

گیور ن وک»، (3  1323)رحی یواچ، « دیگه ک رمی در نیوار»ال ثل و کنایات  کارگیری ضرببه
  مشوهته  ه ش اشه  د»، (51)ه اچ  « چه ماری تی آستین درورش داده»و  (52ه اچ  )« شدچ

، (32)ه واچ  « منوندارچ ماغ سیاهتینی چیب می»، (16)ه اچ  « رومگار رو به خیدت سیاه کردی
لوی بوه الالت لوی»، (53)ه واچ  « تر گ تنام گل نامت»، (51)ه اچ  « یه دی  کردی هما رو سه»
هوا  حرمو  و هتک هاگرا، دشنا در نثر تل یقی رماچ  (111)ه اچ  « خرید ذاشتم و نامتی میمی
ایوه؟ شودهلی ه دیگه کدو  خرابسگ بشاشه به داریس، شان ه»،  (12)ه اچ  « هاشامده ق می »

ماده خوائن ام آب توف بوه غیرتو ، ایون حورو  اح وه،»، (65)ه واچ  « میلر کدو  خریوه؟گلن
مهرموارو »، (56)ه واچ  « شاشومبه هیهلو  موی»، (52)ه واچ  « گه سگ»، (51)ه اچ  « درمیاد؟

خیلوی نواقالیی، »ای  اص الحات محاوره ؛(113)ه واچ   «مردهذلیل»، (111)ه اچ  « ای مصد آق
قوی  شورف »، (34)ه واچ  « شویما»تل   نامتعارف واژه ش ا بوه صویرت  ؛(21)ه واچ  « قر مدی
« خویای بنود کنوی؟به کی می»، (62)ه اچ  « دییونگی که شاخ و د  نداره»، (46)ه اچ  « دادیم

بووا « حضوورت واال»سووامی ام  بووارت دووارودی ؛(33)ه وواچ  « ملوویک کووردچملووچ» ،(52)ه وواچ  
 ؛(36)ه واچ  در گ توار سوار  « و الّا که واویال»گذاری ت سخرآمی  و ه نشینی با ت دید بامتهیه

« کونمجا بوا افتخوار تعریوف مویمنده باشن که حهای   شقشینی ه ه»د ا و ن رین و سیگند  
به آقای مصود  قسوم، تالفوی ایون رومو سورت »، (35)ه اچ   «ش ببارهنیر به قبر»، (13)ه اچ  
هسوتند کوه فضوای  هایی ام مباچ غیررس ی کیچه و بامار کارناوالین ینه  (25)ه اچ  « آر درمی

مباچ دشونا  آلوید در شوهل جدیود، »اند  به ا تقاد نیل  کارناوالی دییند داده هتراژدی را به خند
سیگندها نیو  در سرتاسور  ها ومضحک ج اچ اس   ن رین هالی و جنبمیجد حا  وهیای کارناو

شیند  اگرچوه ن ورین و قسوم فاقود ارتبواط مسوتقیم بوا خنوده مباچ کیچه و بامار مشاهده می
  (15  1331) «ر رس ی ندارنداهستند، مانند خنده جایی در قل رو گ ت

هوای آکسوی یرونی، تل یوه ای گروتسوک،کارناوالی م  یمی برآمده ام بافتوار نقیضوه هخند
گیورد و گرایی اس   این خنده امر واال را نشانه مویدر کارناوا  انحراف ام امر متعارفوارونگی و 

هوای سیاسوی، اجت وا ی و موذهبی، اندیشویها و جو  ها، اقتدارطلبیجدی  هبا ت سخر ه »
ای با ن یدهوای خنده  (11)ه واچ   «رهاندمراتب قراردادی میکنندگاچ را ام منداچ سلسلهشرک 
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 دکتور نویچهوایی ام آچ در گرا که به بررسوی ن ینوهرفتاری، مض ینی و میقعیتی در متن رماچ
 دردامیم می

 « بامی مرگ»خنده در میتیف  -1
میورین  حتوی اگور آقای مصد ، ش ا برای من ن ردین  ش ا هرگ  برای من ن ی»گ تم   -

  (12  1323)رحی یاچ،  «ملهتا  خبر فیتتینی به من داده باشه
دونستم خیدتی الهی به موردچ مدی  دیودی دسوتتی خینود ! دیودی ملهتا ، می»گ تم   -
  (15 )ه اچ  «خیاستی، به قی  اوچ کتابی که اوچ روم خیندی، به روحم آسیب برسینیمی
  «ا فرامیش نهن که من مرده»ملهتا  گ     -

گوه ای  مثل آقای مصد  که ه یشوه مویه مندهدونم ککنی  مینه، داری اذی  می»گ تم  
  (62)ه اچ  « س   ببین، سرُومرُو گنده کنار  وایستادهمنده هدونم که مندمرده، ولی من می

کدو  سیاس ؟ مشروب م  تی ام کار انداخته  االچ یه ساله که آقای »ملهتا  هیار کشید   -
 «ف  ی؟مصد  مرده  می

مصد  مرده؟ ها، ها، ها  مگوه آقوای مصود  مردنیوه کوه آقای »نخیدی خندید  و گ تم  
  (21)ه اچ « مرده باشه

ای اس  توا دکتور رخداد مرگ ملهتا  برای دکتر نیچ، نه دایاچ ق عی مندگی او، بلهه بامی
بوامی »های دس ام کیدتا ام او بگیرد  میتیوف هایش را در سا نیچ را بترساند و انتقا  بدرفتاری

شید  اگرچه مصود  فویت دکتر مصد  نی  بامتیلید می هملهتا ، که دربار هرنه تن ا دربا «مرگ
اسو   دکتور نویچ ه ویاره در شده و خبر مرگش به دکتر نیچ رسیده، هرگ  آچ را بواور نهورده

که ه گوی ام دنیوا  دیگرانی وگی با ملهتا ، مصد ، ددر،   ی وتخیل خید به ه  یستی و گ  
آمی  کارنواوالی نسوب  بوه ق عیو  میتیف ترج انی ام رویهرد خندهدهد  این اند ادامه میرفته

مندگی، سبب احیای ممین و تن ج عی میروثی  همرگ اس  که در این اندیشه بخشی ام چرخ
 شید دانسته می

 برآمده ام میقعی  گروتسک  هخند -2
ف وانی اگر بدونین اوچ روم که  هسای  روسی ینی ری ری  کرد  و ریختم تی باغ وه، چوه  -
[    ] رو به هوم ب سوبینه های  هسادارهکرد تیههکرد، سعی میطیر که گریه میه ین [   ] کرد

چقودر [    ] چقودر جیوک کشوید[    ] معلی  نبید دماغ ما  کیه، گیش ما  کیه [   ] شداما ن ی
  (32  ه اچ) [   ]خندید می[    ] کردگریه می[    ] خندید می[    ] ن رین کرد

 گییی( سامی )نقضیهبرآمده ام دارودی هخند -3
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دکتر نیچ خیلی مود به حضیر مگس انس گرف  و به حضیرش  ادت کرد  اسم مگوس را  -
گذاری مگس دروچ سولی  نا   (46)ه اچ   ش  و وی وی کناچ ه د  و ه دلش شدآرییبرمچ گذا

 به آرییبرمچ، ت سخر اقتدار و فروکاس  مقا  ق رماناچ ملی اس  
  (5)ه اچ   دهم که دکتر نیچ مرد، مرد، مردیدش  ه ین می  چیبی ش ادت م -

تینه چی ی بنییسه؟ اگر منوم مورده، مونم جناب، چی بنییسم؟ مگه آد  مرده می»گ تم   -
  (3)ه اچ   «ا مرده

های فرادس   رف و قانیچ، گیاهی راستین شخصی  اقول و بوالک دادچ، در گ ت اچش ادت
سوامی ، لویهن گویاهی شواهد بور مورگ خوییش در محضور افسور دوارودیبر حقیقو  اسو 

 )تقلیدت سخرآمی ( امر قانینی و خنده بر ج می  قیانین اس  
 

 ید   گذاری و خلعتاج -3-4-5

هوای کارنواوالی گذشوته، ید اس   در انویا  جشونگذاری و خلیگرا تا نخستین   ل کارناوا 
کردنود و میقو  کارنواوا  موی ها ملهیا برده را شاه دس  جامعه مثل دلقک ی هشخصی ام طبق

آوردند  ه  نین بوا دایواچ مراسوم او را ام مقوامش جا میگذاری دروغین را برای او بهآیین تا 
دادنود  شوتم و ت سوخر قورار مویودریدند، و میرد ضربکردند، لباسش را بر تنش میخلی می

دانود  آیوین ک ی این   ل را ت ییر و تحی  میمر ههست گراییکارناوا  هطرح مسألباختین در 
چی  اس ؛ تذکاری بر این اصل کوه در ایون ه ه ه  شادمانیید ت ثیلی ام نسبگذاری و خلیتا 

 ههسوت»چی  ثاب  و مانا نیس  و هر اوجی آبستن یک حضویض و بوالعهس اسو   ج اچ هیچ
 «بار ت ییر، مورگ و تجوددندوهاس   حس اتعبیر کارناوالی ج اچ در دس خلی ید دادشاه ن  ته

دیود  ه، ام راوی، ماویچی ای که ه هت ییری گاه به سر   لحظه با گستره  (253  1335)باختین، 
کننود( گ تار کیتاه دو یا سه بار ت ییر میداستاچ، ایده و بیاچ )که گاه ام ابتدا تا انت ای یک داره

گیرد  ایون آیوین رویودادی متصول بوه ا دربرمینادذیر، رتعین هسیژ همثابتا انساچ و طبیع  به
ام اقشار مختلف فرادسو   -فضای   یمی میداچ کارناوا  اس   فضایی با کاربرد تج ی مردمی

مناچ و سوایر میرممینیواچ  میوداچ، یوا فضواهای خوانگی و خیاص تا م روداچ، ولگرداچ و درسه
ن واد کارنواوا  بوه -، در نظا ا (متناظر با آچ در رماچ مدرچ )نظیر حیاط، سالن غذاخیری و ه

گوذاری و انود  در رمواچ دکتور نویچ شواهد توا ید دییند خیردهگذاری و خلیجنجا ، تا جارو
ید هر سه شخصی  دکتر نیچ، آقای مصد  و ملهتا  هسوتیم  ام ایون میواچ، بوه بررسوی خلی
 دردامیم شخص او  رماچ، دکتر محسن نیچ، میید خلی گذاری/تا 
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های تیت جلی تابش خیرشید را گرفته بید  حیواط را بوا کاغوذ شاخ و برگ درخ   »گذاریتا 
های تیت، سیم و المو  رنگوی رد کورده های درخ الی شاخهکشی آذین بسته بیدیم  ام البه

کرد  سوخنرانی بیدیم  آب ام دهاچ مرغابی سی انی وسط حید، برای انبساط خاطر، فیراچ می
ومیر شدنش ام رادیییی که تیی حیاط گذاشوته بویدیم دخوش  آقای مصد  به مناسب  نخس

هوا و قوی  و آورد، بوین ه سوایهرا بوه مبواچ موی« مورد » هشد  هر دفعه آقای مصد  کل می
افتواد  ملهتوا  ها، که برای تبریک گ تن به من در حیاط ج ی شده بیدنود، ولیلوه مویخییش
چرخانود و ام م  انواچ دوذیرایی و دور مویهای شرب  آلبالی را تیی سینی گذاشوته بوید لییاچ
اومد  خینوه، صود ن ور باهوا  امروم که می» دکتر نیچ گ    -/   (23  1323)رحی یاچ،  «کردمی

  (26 )ه اچ « دچ  هیرا کشیدچ  خیلی خجالتم میروبیسی کردچ  حتی چند ن ر برا
گذاشتم  شب بید و داشوتم روچ میبار بید که بعد ام آمادی ام منداچ ام خانه دا بیاولین-  خلی ید

منی که ه یشه لباس قرم  به تون داشو  و [    ] رفتممیر نیر م تاب دور میداچ   ی آباد راه می
کورد  ام جلی دکانی نشسته بید و حیراچ به جایی نگاه می هدائم تیی خیاباچ دالس بید، روی دل

 ید   کنار او که رد شد ، ناگ اچ مردی ام تیی تاریهی بیروچ ج 
 «دونی چرا منتظرت هستیم؟ام روم مصاحبه تا االچ  می» مرد گ   
بله، به خاطر اینهه تنبی م کنین  به خاطر اینهه ه  ین ب نینم که دیگوه نتوینم ام »گ تم  
 «جا بلند شم 
 «خیاهیم ه  ین ب نی   که ن س  باال نیاد خیب ف  یدی  می» مرد گ   

  (55-56  ه اچ) آمدصدایم درن ی مدند،  هرچه میکتک سختی خیرد 
ضیاف ، نیشویدنی، حضویر حوداکثر ج عیو  در ممواچ و  هماتریس )شبهه( حاصل ام انگار

فضای تج ی   ویمی، کارنواوالی  همثابحیاط، به همهانی واحد، شیر و شادی و تبریک در گستر
انوات آقوای در بی« مورد » هسوامی واژشوید  برجسوتهگذاری میاس  که دکتر نیچ در آچ تا 

میاچ صاحباچ قدرت و مورد  کیچوه و بوامار در فضوای  مراتب و ارتباطمصد  با تعلیه سلسله
گرایوی( در ایون کرونیتوی  اشواره دارد  گ ت اچ ناسیینالیسی )ملوی هکارناوالی تناظر  و به غلب

گ تار دو ، صد ن ر مجام ام حضیر انبیه ج عیو  مردموی اسو  کوه بوا هویرا ه  نین در داره
کارنواوا   های ام فضای خیدمانی و شوادمانومیر انگارهکشیدچ و روبیسی کردچ با مشاور نخس 

ید برای دکتر نیچ  ام مماچ دستگیری دوس ام اند  فرایند رخداد خلیگذاری را شهل دادهدر تا 
شوید  کیدتا و برهنگی اجباری آغام شده و به جنجا  و تنبیه بدنی در میداچ   ی آباد ختم می

تیاند، شلیغ و درهیاهی، آرا  و ساک ،   لهردی و ن وادین باشود، اموا هرگو  هیی  میداچ می»
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رویوداد ایون دییسوتار   (122  1334، و قابول رح و  )خادمیواچ « نباید فضایی بدوچ رویوداد باشود
گوذاری کورده ه اچ کساچ که چندی دیش او را توا خیاهاچ اس ؛ غیرمنتظره با انتقا  همیاج 
 بیدند  

ید، حضیر مچ قرم دیش در دییستار میداچ   یمی بامن ای شخصی  ولگورد خلی هدر صحن
د و جوای ثابو  و کسانی کوه در بواطن درگیور منودگی رومموره ن وی شوین»اس    مچو درسه

ها و مهرهای حیله هگذارند و ام ه حا  مندگی روممره را دش  سر میمشخصی ندارند؛ در ین
ای کوه ام جایگواه دکتور نویچ به نق ه نگاه حیراچ مچ  (142  1331ختین، )با «دن انی آچ باخبرند

مچِ مچ، نخسو  بوه دن اچ اس ، ن ید این آگاهی ام رخداد دیش روس   انتخاب شخص درسوه
مردساالر ایوراچ، و  های ام حیات میرممینی مناچ در جامعدو، و گینهسبب تبعیض، جایگاه درجه

 روی تنانوهگری، ترج انی ام ظ یر م وروداچ و میوادها روسپیامیر جنسی ب هدو  تدا ی منجیر
در میداچ کارناوا  اس   ماتریس رویداد و جنجا ، تج ی افراد، شخصوی  میرممینوی ولگورد و 

 امیر جنسی متناظر با فضای   یمی کارناوا  اس    هانگار
 

 گیرینتیجه -4

هووا نشوواچ ام مایووهچ و بوونبووامهوواچ، م-بررسووی  ناصوور مختلووف رموواچ ام دیرنووگ، راوی، مموواچ
در و ت هر انتقادی اثور دارد  دکتر نیچ منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد گرایی رماچ کارناوا 

اسو ، تیلیدکننودگاچ صدایی )ام هر نوی ( قورار گرفتوهجیامعی که بنیاچ قدرت سیاسی بر تک
هوا و گ ت واچدههایی ج  کوال  صوریح بورای طورح خورفرهنگی ام ج له نییسندگاچ ام امهاچ

شوید  ابو ار بیوانگری آن وا موی« اسوتعاره»جییند؛ به  بارت دیگر می صداهای مرک گری  ب ره
هوای ای موا میواچ ارمشای ام میقعی  آسوتانهکه استعاره ش را  رحی یاچ در روای  دکتر نیچ

، کوه در ادوار مختلوف سیاسو  «تع ود»  یمی و خصیصی امروم اس  به نقد گ ت اچ  ه رص
 دوردامد  گ ت وانی کوه شوخص را بود  بوهاس ، میمختلف بامتیلید شده معاصر ایراچ به انحاءِ

کند و حرمتی بورای فورد بویدچ قائول نیسو   ها و اهداف سیاسی ج عی میای تابی ارمشابژه
هوای این گ ت اچ ت ا  تعلقات فرد ام خانیاده تا  شه و نیو  دسوتاوردها و انتخواب هتح  سل 

دو  اه ی  قرار گرفتوه و قابول حوذف هسوتند   هابر مس یلی  اجت ا ی در درجشخصی در بر
رحی یاچ ه  نین، ام خال  روای  کارناوالگرای خید مخاطب را ام ظرفی  تن، مباچ و منودگی 

 کند  های برساخته آگاه میبنیاچکنش سیاسی و امهاچ آمادی ام شبه اش در ایجادروممره
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شو ری، تواری  معاصور  هاسی تیده، فعالی  احو اب و تیسوعنظر به معیارهای مشارک  سی
گرایی را، که سوه کرونیتوی  تواریخی رمواچ خیاهی و دمیکراسینافرجا  آمادی هایراچ  سه دور

فرهنوگ  هاس   این ادوار اگرچه میجب تیسوعدهند، دش  سر گذاشتهرا تشهیل می دکتر نیچ
و امهاچ مشوارک  مردموی در سواختار  دمیکراتیک گشتهسیاسی نشدند، اما میجد فضای شبه

ها و وجه اشترات ایون ادوار دیالهتیوک میواچ کونش و قدرت را ددید آوردند  آگاهی ام گ ت اچ
ن ایانود و ظرفیو  ظ ویر ت هر انتقادی و فضای سیاسی جامعه در تاری  معاصر ایراچ را بواممی

 کند مهاچ تألیف را آشهار می-چندصدایی در مماچ
 

 نوشتپی
دییستگی طبقات جامعه که امهاچ ت ییر و تحی  را در فرآینودی اجت وا ی  نظم حاصل ام ب م -1

محیری نظریه کارناوا  ارس ی که مبتنی بر ت کیه فردی ومر آورد  این نظم در برابر هر فراهم می
 گیرد اس ، قرار می

  (31  1325 سا،ی)ش  ندگیییم هیبه ه ه انیا  ن اد مسندٌال یدر معان -2
 تیانیم ام معاد  شبهه هم است اده کنیم می -3
 نیتنوی ینودیدر ه آ یو غلط نگارش« دروناً متقا دکننده»نگارنده نظر به تنافر معنا در  بارت  -4

انتخواب متورجم در موتن  نیگ یرا جوا «ریذاتواً باوردوذ» ینیاص الح باخت« دروچ» یبا کل ه فارس
 اس  کرده
 گوراچ،ی)گلودمن و د «رینادوذ یاس   ج ی دو ارمش آشت یدوگینگ» ی یرونیآکس هیم  ی  تل  -6

و  دیوبع ی هوایچ رمنتظورهیگورد هوم ج وی شودچ غ»اشاره به   یروچی  م  ی  آکس(153  1355
  (53  1335 ن،ی)باختدارد « ناجیر ام ه ه نی  آچ هاینامتحد و وصل 

 
 منابع

در رمواچ دکتور  ییچندصودا هایمصدا  یبررس  »1335 ح  ،یو هاجر  ح ،ی یو فق  چ ،یاستادمح د
  42-23  (23) 26 ،یفارس اتیمباچ و ادب  «ام مصد  دوس  دارد شترینیچ منش را ب

  ر  دیرآذر، ت راچ  نی هترج  ،رماچ های  جستارهایی دربارتخیل مهال ه  1331  باختین،  
  اچ  حه   کل هچ  مرادیانی  ت ر هترج  ،مسائل بیطیقای داستای سهی  1335   باختین،  
   هترج و ،م ر( ههنر و مع اری  بیناب )سیر  «کارناوالسک  فیلم و نظم اجت ا ی»  1324  داتریک، ف

  226-265  (2) امری م ابادی  
 ،اطال ات حه   و معرفو   «یرانیرماچ مدرچ ا کیدر  یستیکیب دردامی یشخص  »1323ح   نده،یدا

6(1  )3-15  
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  /http://www.nhst.ir، ن س 

دکتر نیچ در رماچ دکتر نویچ منوش را   شخصی کاوانهرواچ لیتحل  » 1331ا   ،یدجدی و ا  ماده،حسن
  35-34(  153) ،اتیکتاب ماه ادب«  ام مصد  دوس  دارد شتریب

م العوات   «هوای ج عوی کارنواوالی و فضوای شو ریکونش»  1334  ، فقابل رح     وخادمیاچ، ط
  212-153  (15) 6 ،شناختی ش ریجامعه

  ت راچ  نیلیفر ،دکتر نیچ منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد  1323  رحی یاچ، ش
س  کوی  هترج  ،  هنر و مع اری«ماسک و ت ییر شهل در آیین، کارناوا  و ن ایشی»  1335  رومیک، ا
  51-65  (214)ماس، 

 .ترایت راچ  م ،ی  معان1325س   سا،یش 
 یلویتحل ام مصد  دوسو  دارد   شتریدر رماچ دکتر نیچ منش را ب  ینامتنیب  »1336دخ ، ذ  می ظ

  53-65(  2) ،کاویمباچ  «ا تقادی-یگ ت ان
  ف  ولیانی  ت راچ  هرمس هترج  تاری  جنیچ،  1331  فیکی،  
ام مصود   شوتریرماچ دکتر نویچ منوش را ب یگ ت اچ انتقاد لیتحل  »1331    ،گرجی و    ماده،قاسم

  54-33(  15) ،یادب دژوه«  داش  دوس 
  ح  کامرانی  ت راچ   لم هترج  ،جاودانگی  1325  کیندرا،  
    متورجم و گردآورنوده ،مقاله مج ی ه  ادبیات شناسیجامعه بر درآمدی  1331  دیگراچ و   گلدمن،

  ج اچ نقش  ت راچ دیینده،
    ر  دیرآذر  ت راچ  هرمس ترج ه ،شهسپیر و کارناوا  دس ام باختین  1331  نیل ، ر

  (3)5فرجوا ، دوره ا  نیوک ه، ترج وفارابی  «فیلم ک دی هنادذیر نظریسبهی تح ل»تا، بی   هیرتیچ، ا
222-235  
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