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 مقدّمه -1

های نقّاشی هایی که در رم صورت گرفت، دیوارهمیالدی، در اثنای حفّاری 7022سال  حدود در»

گفتند. این واژه به معنای حفره است که با بسط می «گروت»را در ابتدا  هاآنای کشف شد که شده

سم و ا «گروتسکو»ها در نظر گرفت. بعدها از این کلمه، صفت توان آن را معادل حفّاریمعنا می

 (.3: 7331)تامسون،  «دارند یادشدهمشتق شدند که همگی اشاره به نوع نقاشی  «گروتسکا»

عامّه  ردپسندمودر ایتالیا  ویژهبههای عتیقه که قاشیکاربردهای اوّلیّۀ آن در زبان انگلیسی به ن

دۀ های غیر هنری در سگسترش کاربرد کلمۀ گروتسک به ادبیّات و موضوع»شد. بود، محدود می

(. با این کاربرد جدید، این کلمه نیز وسعت یافت و 3)همان:  «شانزده در فرانسه صورت گرفت

 شناسان سدۀ هیجده باعث شد که جوهر کلمهزیبایی تداعی آن با کاریکاتور؛ یعنی موضوع بحث

های ضایع شود؛ یعنی کیفیّت ترسناک و منزجرکنندۀ گروتسک تخفیف یابد و در مقابل، عنصر

 العاده تشدید شود. مضحکه و خارق

ک، مفاهیم گروتس دربارۀها ترین پژوهشاثر فیلیپ تامسون از مهم گروتسک در ادبیاتکتاب 

ت. پرداختن به گروتسک بدون اشاره به نظریات میخائیل باختین و ولفگانگ و تاریخچۀ آن اس

پردازانی بودند که گروتسک را موضوع پژوهش خود کایزر ممکن نیست؛ چرا که این دو، نظریه

های آنان های آن را برشمردند. بعدها اندیشهقرار دادند و هر یک از منظری متفاوت ویژگی

 ها قرار گرفت. شناسپساساختارگرایان و نشانه ساختارگرایان، بخشالهام

کایزر بنای پژوهشش را نقاشی تزیینی دوران رنسانس قرار داده است و از این زاویه به ادبیّات 

شده  ائلقگونه و طنز رادیکال تفاوت دورۀ رمانتیک و مدرن پرداخته است. او بین گروتسک خیال

یگانه به نمایش گذاشتن جهانی ب درنتیجۀزمینۀ گروتسک را دلهره و وحشتی دانسته که  درمجموعو 

آید. به نظر او گروتسک تالشی است برای احضار هیوال و سپس تبعید به جهان. از خود به وجود می

ری گیجهانی بیگانه از خود که در آن قادر به جهت»او گروتسک را چنین تعریف کرده است: 

 (.73همان، ) «نیستیم

از سویی، رابله، شاعر عصر رنسانس و از سویی دیگر خنده و  رابله و جهانشباختین در کتاب 

تن انسان، محیطی است در امتزاجی »او  ازنظردهد. بخش آن را محور مطالعاتش قرار میرهایی تأثیر

(. او 03: 7331)باختین،  «دهداز حرکات انسان و حیوان که در آن گروتسک، خود را نشان می

جایی که مردم »کشد. همان شور مردم بیرون میهای عامّه و پُرشَروناوالگروتسک را از دل کار

ترین شکل ممکن ظاهر ترین و بدویگذارند و در عریانهای عجیب بر چهره میها و صورتکنقاب
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 (.777: 7337)شربتدار و انصاری،  «شوندمی

 زند. چون مفهومیاز گنجیدن در هر تعریفی سر باز میگروتسک بنا به ماهیّتی که دارد، 

 کند. از طرفرنگ میرنگ و یا بیاست و تأکید بر یک وجه آن، ابعاد دیگر را کم چندوجهی

آمیزند. در گروتسک های بسیار در آن درهم میموهوم است؛ زیرا مقوله وبیشکمای دیگر مقوله

 دار بودن، وحشت و بیش از همه عنصر خیال را یافت. توان ناهنجاری، عجیب و عبث بودن، خندهمی

ربط را در اند تا چیزهای بیدو مکتب سوررئالیسم و دادائیسم بهرۀ فراوانی از گروتسک برده»

آثاری از خود ارائه دهند که با ساختار منظّم زمان، فضا،  و (33: 7331)پاکباز،  «کنار هم بنشانند

آمیزد که اوتی داشته باشند که از این طریق گروتسک با طنز نیز میومعلول برخورد متفمنطق و علّت

ها را نمایی، واقعیّتسومین مرحلۀ طنز، استهزا در هنجاری واالست که با بزرگ« فرای»به عقیدۀ 

خندۀ موجود در »شود چرا که دهد؛ طنزی که الزاماً به خنده منجر نمیآور نشان میوحشت

 (.733: 7333نیاز، )بی «با بیزاری است گروتسک نوعی نیشخند همراه

رشمرد: توان چنین ب، عناصر سازندۀ یک اثر ادبی یا هنری با ساختار گروتسکی را میدرمجموع

شدگی، ناهمسازی و ناهماهنگی، تقابل وجه کمیک و تراژیک، خطرناکی و خشونت، خلق مسخ

و  ادین بودن، رازآلودگی، افراطگونه، نمهای شیطانی یا عفریتهای داستانی با ویژگیشخصیّت

های رفتاری، رواج عجایب، پوچی، چندصدایی، تمایز و تناقض زبانی و اغراق داشتن، نابهنجاری

های متنوّعی دارد. تأثیر ویژۀ گروتسک فضای گروتسکی. این سبک هنری عملکردها و هدف

مچنین شود. ههانی اعمال میآید، از طریق یک ضربۀ ناگمیبر «تامسون»همچنان که از مطالب کتاب 

سالحی برای حمله و پرخاش استفاده کرد و  عنوانبهتوان از گروتسک تعریف او می اساس بر

متعاقب آن از این تأثیر برای گیج کردن خواننده سود برد. همچنین مسیر تبدیل به عادت شدۀ 

بینی او را تغییر داد و بدین طریق فرد را با محیطی کامالً متفاوت و نامأنوس روبرو کرد. چنین جهان

 های فراوان گروتسک در ادبیّاتارد. عملکرد کاربردهای گروتسک وجود دخاصیّتی در تمام نمونه

یعنی  ؛ررسی کردب ازخودبیگانگیتوان تحت عنوان معاصر نیز چنین است. این تأثیر گروتسکی را می

فیّت، ای از این کیشود که بخش عمدهقبالً آشنا و مورد اعتماد بود، ناگهان غریب و نامأنوس می آنچه

این شیوه و آمیزش تضادها در آن است. هدف کلّی گروتسک این است طلبانۀ به علّت ماهیّت جنگ

رصد ضرر سازد که دکه ترس و انزوا را از عمق به سطح بکشاند و سپس آن را با لعابی از خنده بی

 موفّقیّت آن در نیل به اهداف خود، بستگی به ذوق و بینش مخاطبان دارد. 
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مع و تناقض در جوا ازخودبیگانگیده، حسّ با سرعت گرفتن روند مدرنیزاسیون در قرن نوز

مدرن، فراگیر شد و گروتسک ابزار مناسبی برای درک این مسئله بود؛ برای مثال آثار چارلز دیکنز 

یوجین  کرگدن ،سفرهای گالیورکافکا، آثار رابله و یا  مسخدر انگلستان، اشعار رابرت براونینگ و 

)سیّد  «وندرهای برجستۀ گروتسک به شمار میمونهاثر ساموئل بکت ن در انتظار گودویونسکو، 

 بوفهای گروتسکی در آثاری همچون (. در ایران نیز حضور تصاویر و موقعیّت13: 7333صدر، 
بهرام  هایو داستان سنگ صبورهای صادق چوبک نظیر صادق هدایت، داستان سه قطره خونو  کور

 خوبی نمایان است. به های خالیسنگر و قمقمهو  ملکوتصادقی همچون 

 پیشینۀ تحقیق -1-1

و  گروتسک»هایی نظیر در خصوص بررسی عناصر و اجزای گروتسک در متون ادبی شاهد مقاله

از « صادقی با عنوان داستان گروتسک ملکوت»، 72-7: 7332از طالبیان و جهرمی،  «کاریکلماتور

و  صاریپور و انشهریار مندنیکوتاه  هایداستاندر « ادبیّات داستانی گروتسک و»جواد اسحاقیان، 

محسن محمدی فشارکی و رؤیا از  «نامههای محمّد شیرزاد در اسکندرستانعناصر گروتسک در دا»

 زاده هستیم.هاشمی

ان شیوا ارسطویی از نویسندگ خوفبا وقوف به اینکه این سبک هنری برای اوّلین بار در رمان 

 شدهامانجهای نمود. عالوه بر آن طبق بررسیتر میافزون زن ایرانی مشهود بود، ضرورت تحقیق را

ر این پژوهش نخستین گام د این وتاکنون تحقیق مستقلّی در این خصوص صورت نگرفته است 

رود. بر این اساس در پی نشان دادن عناصر گروتسک در این اثر داستانی خواهیم زمینه به شمار می

ابل بار و هراسناک که در تقچگونه از این عنصر خشونت بود تا مشخّص شود که یک نویسندۀ زن

جوید. از زاویۀ دیگر، این اثر روایی در حیطۀ فرم و در داستان خود بهره می است زنانگیبا ماهیّت 

د عروسک از آن با ترفن« یوسا»دهد که به تعبیر ای در عرصۀ داستانی ایرانی ارائه میمحتوا، کار تازه

ی و یابتری درون آن میکنی، عروسک کوچکوقتی عروسکی را باز می شود کهچینی یاد می

از  آلود روایت را بسیار پیچیده ساخته وبا اجزای گروتسکی، فضای وهم درآمیختنکه با  آخرالی

به  پذیر، پیشرو و پیشنهادیسازد. این رمان را باید اثری کامالً تأویلهای سنّتی  متمایز میروایت

 خواند.  ادبیّات ایران

 خالصۀ داستان  -2

ی متعلق به یک پائین ساختمان ۀدر سوئیت طبق نویسنده بوده است، ترکه پیش «شیدا»به نام روانی زنی 
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یت این سوئ یبرا یکمی بهااجاره این زن،کند؛ گی میسرهنگ، احتماالً جایی در شمال تهران، زند

ای دیوانه ،پردازد و همین موضوع باعث شده که هرگز به فکر تغییر خانه نیفتد. پسر سرهنگمی

او  .کندشنود و اجرا میدستوراتی می ،خواندرئیس میاو را و از شخصی موهوم که  است یریزنج

یران او ا ۀانوادست که خا از آسایشگاه روانی فرار کرده و به خانه برگشته است؛ و این در حالی

مرد دهند. که هرگز به فرزندشان مرخصی ن اندتأکید کردهبه مسئولین آسایشگاه  ترقبلنیستند و 

کند با از جا کندن کولر زند و سعی میهر روز قفلی بزرگ به در سوئیت نویسنده می دیوانه

مستأجر تنها و  ،روزانه ۀانواع و اقسام آزار و شکنجبا  ،وارد خانه شود؛ عالوه بر این ، ساختمان

ی پر از یک گون نماید؛قطع میات کرّبهو آب و برق و تلفن را  کندساختمان را تهدید میسال میان

تا  حوض باغ گذاشته و گوش ۀهایش را هم بر لبو سر سگ کردهموش را در سوئیت شیدا خالی 

 برد. میگوش 

فری شود؛ سقبل راوی به استانبول نقل می چند سالغیر از موقعیت باال ماجراهایی هم از سفر 

 ـ جا ترتیب داده شده و زنان هنرمند چندین کشور برای همایشی فرهنگیکه توسط شهردار آن

 دو تیپ مختلفاز وجود دارند که  اند. دو زن دیگر هم در هتل محل اقامت،فمینیستی دعوت شده

نویسی نمایشنامه»کند و با رش خیانت میست که به همسا زنی عامی یکی، حکایت دارند،هم  و ضدّ

سازد و در بازارهای اروپایی تزئینی می یارتباط دارد و دیگری زنی مدرن است که اشیا «دوزاری

 ای عشقش را بنویسد و برایخواهد ماجرای کلیشهر نویسنده است و میمورد تنفّ فروشد؛ اولیمی

ویسنده دوست ن ،سی بیاموزد و دیگری در همان سفرنویهقصّتقاضا دارد که به او همین از نویسنده 

اش نجات دهد. دیپلماتی ایرانی جهنمی ۀاو را از خان قصد داردشود و دورادور نگران اوست و می

هاوس خواهد برایش پنتشود و میمند میکه در همان سفر حضور دارد، به نویسنده عالقه بارهزنو 

کی مردی تریا تیدرنهاداند؛ گری میدهد و این کار را روسپییاو نم ۀتن به خواست ،بخرد اما راوی

یرزمین در زدارد و  حضوردوست نویسنده در دو فصل کتاب  عنوانبهنیز که « کاوه»و مخنّث به نام 

، در پایان در قالب راوی اصلی کندخاطراتِ نویسنده را آرشیو می اش اسناد و مدارک و دفترچهخانه

های داستانی را زائیدۀ بخش نرینۀ تخیالت خود معرّفی کنش یو تمامماجرا ظاهر شده و وجود شیدا 

 کند. می

 بحث و بررسی -3

در این رمان، عناصر ساختاری یک متن داستانی با قابلیّت گروتسک را بر اساس عناوینی که در 
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حدّ »که بنا به اعتقادی که تامسون دارد،  حیتوضدهیم. با این می قرار یموردبررس، ذکرشدهمقدّمه 

های بیان، کامالً روشن نیست و به طرز تلقّی و سلیقۀ خواننده فاصل بین گروتسک و دیگر نحوه

 (.91: 7331)تامسون،  «بستگی دارد

 ای یافتنشدگی و وجه نمادین و اسطورهمسخ -3-1

یقی کافکاست. در این داستان، تلف مسخهای گروتسک در ادبیّات جهان، یکی از مشهورترین نمونه

یل استعاره به تبد دیگرعبارتیبهنشینی و یا محور جانشینی به هم شدنلیتبداز هر دو حالت؛ یعنی 

بدیل به ت کهیدرحالخیزد؛ میاست. شخصیّت اصلی داستان، صبح از خواب بر مشاهدهقابلواقعیّت 

بندی همچون یک سوسک دارد؛ بر این اساس ای شده که تنش زرهی شکل است و پاهای بندحشره

 شود.است، تبدیل به واقعیّت می یرواقعیغاتفاقی که در نگاه اوّل 

، این وجه تناسخی را در قالب شخصیّت شیدا شاهدیم که زمانی نویسندۀ خوفدر رمان 

المللی امکان حضور یافته ولی اکنون تا سطح های بیننوارهای بوده که حتّی در جشبرجسته

ر های متمادی ددهد. روزها و شببه زندگی حیوانی تن می روزروزبهخوابی تنزّل نموده که کارتن

 کند. شود و لحظات چندشناکی از زندگی را تجربه میور میعالم وهم و خیال غوطه

شنیدم بچّه )پسر سرهنگ( را می. صدای پیردربیاوردنه کم مانده بود ژینوس، در باغ را از پاش»

گوید: خانوم شیدا تشریف ندارن، رفتن سفر. رمق نداشتم از به ژینوس می بامپشتکه از روی 

شد که دوباره دیوانه، آب و برق و گاز و تلفن را قطع کرده خواب بیایم بیرون، هشت روز میتخت

 (. 703: 7337)ارسطویی،  «بود... سه تا سطل پر از ادراری که گذاشته بودم توی حمام، بو گرفته بود...

یگری که در این اثر داستانی حضور دارد، شخصیّت در حاشیه و تا حدّ ممکن به اعجاز راوی د

ی درآمده ولمشتق ذهنی شیداست که به شکل شخصیّت شیدا  نوعیبهدرآمدۀ کاوه است که 

هایش شیدا را است. کاوه در مواجهه با ترس برقضا درست عکس کاوهموجودی است که دست

 کند.سازد و خود در حاشیه، این روند را نظاره میزگر رمان خود میصدای غالب، آغا عنوانبه

را  ایالگویی و اسطورههای کهنهای پنهان آن نشانهتوان در الیهاثری است که می خوفرمان 

ای از متن رسید که عالوه بر آشکار کردن جهان نمادین آن و به خوانش تازه هاآنیافت و با تحلیل 

 های اصلی در این رمان مسخ ایزد بانوانمایهدهد که یکی از بناساطیری، نشان می هاییافتن رمزگان

است. ایزد بانوان اساطیری در دنیای مدرن در مقابله با سایرین و وجه مردانۀ خود قرار گرفته، 

رس بر اثر ت خوفاند. شخصیّت اصلی رمان های الهگی را از دست دادهدگرگونی یافته و ویژگی
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 دریجتبهدر مواجهه با وجه مردانۀ ذهن خود که از سویی نماد قدرت نیز هست، تضعیف شده، زیاد و 

های پردازد. سپس با سرخوردگیقدرت خود را از دست داده و در قالب زنانگی به نقل روایت می

های آغازین زندگی ها به دوره. اسطورهآیددرمی، مسخ شده و به شکل موشی درنهایت آمدهپیش

ت که در ای اسسرگذشتی مینوی و قدسی است. راویِ واقعه کنندۀنقلاسطوره ». گردندباز میبشر 

 (. 1: 7337)الیاده،  «زمان اوّلین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است

یل دهد تا وارد تحلتوان یافت که به خواننده امکان میهایی میبر این اساس در این اثر نشانه

قیق مشغول تح» گوید:متن را از این زاویه نگاه کند. شیدا در جایی از داستان می ای شود واسطوره

 باش، یک مطلای که قرار است در هر شمارهنامهیکی از مادرخدایان، برای فصل ۀهستم دربار

ویی، )ارسط «باید به آن عادت کنم .مال خودم است .اینجا معبد من است .کنند پگیر از من چادندان

 (.711 پیشین:

شاره ها نیز اها، رمزها و پیشینۀ این الههمادر خدایان به برخی از نماد دربارۀاو به دنبال تحقیق 

ود به آلکه از امواج کف یکیاینمخصوصاً  .شومها میهای تندیسمشغول تماشای عکس» کند:می

ژاد ما چه ن به ایران،باید فکر کنم به اینکه پیش از ورود اقوام آریایی  .دنیا آمده وسط یک صدف

 (.همان) «بوده

. ای و نمادین استهای زیرین آن نقد اسطورههای خوانش متن و دستیابی به الیهیکی از روش

ان ها و کاربردشو ویژگی الگوهاکهنها و نقدی است که به کشف ماهیّت اسطوره»ای نقد اسطوره

 (.771: 7331، مقدم علوی) «پردازددر ادبیّات می

 هانآشیوا در طول روایت به نمادهایی چون صدف، مار و نخل، اسامی برخی ایزد بانوان و مکان 

ر د ، محلی«رخج» ،های باروریالنهرین، نشانهمار و نخل در بیندهد که می توضیحکند و اشاره می

که راوی  ان، نامیبانوان باستیا از میان ایزد و ؛نام هندی آناهیتا است «ببرس وتی» و وسط ایران و هند

 شود. است که بارها و بارها در متن تکرار می« ونوس»کند، چندین بار به آن اشاره می

پیش  .انگیز استاو زیبا و وسوسه .را دارد ونوسهای ، برخی از ویژگیاین اثر داستانیشیدا در  

 ایهنویسند و، روابط بسیار داشته گردداز آنکه به خوف دچار شود و در سوئیت، اسیر پسر سرهنگ 

شود یرنگ مکم اودر های ونوس یا آفرودیت داستان ویژگی وندِدر رَ تدریجبهکه  است لّاق بودهخ

  وید:گاو می دربارۀکاوه  که طوریپیماید. تا مرحلۀ نسخ میرنگ شدن و محو شدن را و او این کم

ه ها بالالمپ، پشت ابرها، از آن با قلۀنوک زده همان خدایی است که نشسته در متوهّشیوا »
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 (.79)ارسطویی، پیشین:  «کندای که ماها باشیم نگاه میمسئلهموجودات حقیر، ناقص و پر

 های برخی از ایزد بانوان باشد و حتیویژگی ،شناسان بالینی، در هر زنی ممکن استروان ازنظر

ئم التر الگوهای رفتاری و شخصیّتی و نیز عیقشناخت خدابانوان را در مقام ابزار درک عم» هاآن

 (.73: 7339بولن، )« کنندپریشی، مهم تلقی میروان

 ناهمسازی و ناهماهنگی )تقابل وجه کمیک و تراژیک( -3-2

 گیاه، حیوان، انسان و آمیختگیدرهمصفت بارز این سبک، آمیزش عناصر نامتجانس؛ یعنی 

 زخودبیگانهاگروتسک تجلّی این دنیای پریشان و »های ساختمانی است. کایزر گفته است: شکل

اندازی که آن را بس عجیب یعنی دیدن دنیای آشناست از چشم ؛(773: 7331)تامسون،  «است

هر دوی  زمانهمنمایاند. این عجیب بودن ممکن است آن را مضحک یا ترسناک جلوه دهد یا می

بیان « اهماهنگین»این کیفیّت را به آن بخشد. تامسون بارزترین خصیصۀ گروتسک را عنصر اساسی 

ا ها یا تلفیق ناجورهکند و این ناهمسازی را ناشی از کشمکش، برخورد، آمیختگی ناهمگونمی

ی از طنز و ای از مضحکه و هراس )انزجار و نفرت(. گروتسک را نوعداند؛ به عبارتی آمیزهمی

 گذارد.هنجاری را به نمایش میعیّت و لحظۀ نابتوان دانست که وضکمدی می

سته بینیم. زنی که نویسندۀ بسیار برج، این ناهمسازی را در قالب شخصیّت شیدا میخوفرمان  در

وس خواسته در مکانی محبدهد، لیکن خودو قدرتمندی است که مردان زیادی را تحت تأثیر قرار می

ای او را تحت سیطرۀ خود گرفته و امکان هر واکنش را از او سلب کرده و در شود که مرد دیوانهمی

رد. در گیدر آستانۀ جنون قرار می ازآنپسزند و می وپادستنگرانی، اضطراب و خستگی شدید 

ا د. چرشوگونه بودنشان نزدیک میها و شبحاین شرایط است که ذهن مخاطب به توهّمی بودن آدم

ای با او ندارد. لحظات دردناکی از شود و هیچ مواجههگاه وارد سوئیت او نمیکه پسر سرهنگ هیچ

رایط با جابجایی مکانی، تغییر تمامی این ش کهدرحالیشود، روند زندگی راوی به تصویر کشیده می

 دهد.یآمیز جلوه مپذیر است و این امر بخش عظیمی از داستان را استهزابار، امکاننکبت

انداخت تا بیاورد جلوی پنجرۀ من پسر سرهنگ یک دسته مرغ و خروس پشت سرش راه می»

آمد جلوی ها... بعد میداد جلوی سگها را کیش میمعرکۀ امروزش را به پا کند. مرغ و خروس

ن: )ارسطویی، پیشی «تون شدیمخوام که دیشب مزاحم استراحتگفت: خیلی معذرت میدر و می

77.) 
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 های رفتاری، خشونت، احساس خطرنابهنجاری -3-3

تظار خواننده در ان کهطوریبهشود؛ آلود آغاز میسطرهای آغازین کتاب با فضایی گوتیک و وهم

شود که نویسنده پردازد ولی در ادامه متوجه میآلود به خوانش داستان میمشاهدۀ ژانری وحشت

 گوید:ترس، سخن می قصد ترساندن مخاطب را ندارد؛ بلکه فقط از

ش استخر و گوش تا گو برد ته باغ، سرشان را گذاشت لهر سه تا سگش را بُ سرهنگ پسر»

سیده به شمردن موش پنجم نر .خالی کرد توی سوئیت و رفت ،برید و برگشت و یک کیسه موش

شروع  ها از زندان انفرادی ساواک... ولی هراس از موشاممی پرید نشست روی شانههُبودم که نُ

 (.0)همان:  «شده بود

سامد شود که به جهت بهای خوفناک بارها در داستان تکرار میالزم به ذکر است که این صحنه

زای های داستان، ما به اکنیم. در این اثر داستانی شخصیّتفراوان آن به ذکر یک مورد بسنده می

ای هسوء ارتباط با محیط و آدمها، رابطه است. همه دچار ترین مشکل آنبیرونی دارند و بزرگ

مایندۀ شوند. کاوه نهای رفتاری نیز متوسّل میاطراف خویش هستند که در روابط خود به نابهنجاری

های خارجی در مورد وضعیّت سیاست داخل کشور عمل است که مدام با رسانههای بیروشنفکر

ر کنا جاهمانرود و از یرون نمیمرد مخنّثی است که از در منزلش ب کهدرحالیکند، مصاحبه می

. همچنین کندها را به تظاهرات خیابانی ترغیب میدهد و جوانمی بساط تریاکش شعارهای خلقی سر

ش ازنی که از سطح آگاهی متوسّطی برخوردار است، تنها دغدغۀ مهم زندگی عنوانبه« ژینوس»

دهد یکه احتمال م« اعال»است به نام متأهل  نویسنمایشنامهاش با یک حفظ رابطۀ مبتذل و سطحی

 نویسی بیاموزد تاهر آن به او خیانت کند و به همین خاطر ژینوس درصدد است تا از شیوا، رمان

 انعنوبه« فردمظهری» باال بَرَد. اشموردعالقهآورش را ثبت کند و وجهۀ خود را نزد مرد شرم روابط

آورد و های مختلف اسباب آزار نویسنده را فراهم مینماد قدرت است، به بهانه درواقعدیپلمانی که 

از  با قرائت شعری دفعهیکهای شخصیّتی فراوانی دارد. در اوج صالبت ظاهری و جدّیّت، تناقض

ا در های رفتاری رپردازی و نابهنجاریکند. حتّی این نقیضهاحساساتی شده و گریه می «شهریار»

ن، افتد و از اذااز دهانش نمی« الخائفینیا امان»ذکر  کهدرحالید شیدا نیز شاهدیم؛ شخصیّت خو

برد، بدون روسری در محافل خارجی و حتّی در خانۀ خود در مقابل بیشتر از صدای موسیقی لذّت می

 نوشد.شود و شراب میمرد غریبه ظاهر می

( ویسننمایشنامهاش را با او )مرد هگیرد و قصّگفت: یک روز قصّه نوشتن یاد میژینوس می»

نویسد. گفتم روی من حساب نکند. یک زن تکراری دیگر با یک قصّۀ تکراری دیگر که خیال می
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 (.771)همان:  «با مرد تکراری دیگر باید در تاریخ ثبت شود فردشمنحصربهکرد، ماجرای می

 گونهتهای شیطانی یا عفریهای داستانی با ویژگیخلق شخصیّت -3-4

 -727: 7333 ،قدمثابت) «گروتسک ابزاری ادبی برای ترسیم وضعیت بشر در جهانی نامطمئن است»

(. از منظری دیگر باید گفت، این سبک یک شیوۀ بیانی باستانی است که تاریخی دیرینه و 772

د، آدمیزا هیئتتواند در . حیوان میهاستآنخاص خویش را دارد که عفریت یکی از  هایویژگی

انی یا های داستانی با سیمایی غیرانسبنابراین وقتی شخصیّت ؛های فرا انسانی باشدنمودی از نیرو

شرّ  شوند، باید یقین کرد که آنان تبلور نیروهای تباه یاآمیز توصیف یا ترسیم میشیطانی و جنون

 گذارند.نمی و امید نسبت به آنان باقی بینیخوشمجسّم انسانی هستند و جایی برای 

هاست؛ ترکیبی عفریت اساساً آمیزۀ ناهمسازی» نوشته است: 7غیرعادی میشل فوکو در کتاب 

یبی ای از دو جنس متضادّ زن و مرد یا ترکاز انسان و حیوان، انسانی با سر گاو نر یا سر گوسفند، آمیزه

 (.07: 7311فوکو، ) «از مرگ و زندگی یا حتّی اختالطی از اشکال مختلف

ن باید به نشانۀ کفّارۀ گناها« یهوه»به نقل از تورات آمده که هارون به دستور  نامۀ یهوددانشدر 

یک بز را ذبح کند و دیگری را در بیابان رها سازد؛ ولی برای این کار الزم است اوّل قرعه »قوم خود 

ند و بز دیگر قربانی گناه ذبح ک عنوانبهبرای خداوند تعیین شده،  قیدقرعهبهبیندازد. آنگاه بزی را که 

: 7333: کتاب مقدس، الویان) «تا گناه قوم اسرائیل را با خود ببرد را زنده به حضور خداوند آورد

72- 3.) 

ریده ب توسط عفریت، پسر دیوانهسرشان ، مدام هاان و مرغ و خروس، گوسفندخوفدر داستان 

در تیمارستان بستری گردد، رها شده و در شهر شوند و عفریتی که باید ها میشده و یا طعمۀ سگ

ان اشاره به شیط نوعیبهشود که سرگردان است و موجب آزار شیوا در سوئیت زیرزمین خانه می

 ناچارهبکند؛ لذا نویسنده برای منطق داستانی بخشیدن به این شخصیّت درونی دارد که تباهی می

 زند. واری از او سر میاعمال هیوالعفریت به او لقب دیوانه داده است که  جایبه

ن کتلفن و برق و آب و زار و زندگی سوئیت را دوباره قطع کرده بود و داشت کولر را جا»

شت و بغل کوبید به پهای دور و برش بربیاید. میتوانست از پس جوشکاری آن به میلهکرد و نمیمی

 (.793)ارسطویی، پیشین،  «کرد...ه میاش مذاکربارۀ من با رئیس خیالیها و درکولر و میله

 یآلودگراز -3-5

 «گونه باید رازی نهفته باشد که ناهمسازی پرسوناژهای داستان را داللتمند سازددر اثر گروتسک»
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(. متن گروتسکی باید خواننده را درگیر کشمکشی سازد که راز آن در پایان 13: 7330)اسحاقیان، 

ک اثر، ی درنهایت کهاینایجاد نوعی سرگردانی و تردید است، در تعیین  درواقعگشوده شود که 

 گردد: اوّل اینکهمکشوف می مهرسربه، دو راز خوفآور. در پایان داستان مضحک است یا چندش

 ای دارد که در فضایی مغشوش، نابهنجارحکایت از درون ناامن نویسنده درواقعپسر دیوانۀ سرهنگ 

مضحک در پی آرامشی است که از او گرفته شده است و راز دوم  حالدرعینتا حدّی ترسناک و 

یک تن بیش نیستند که وجه نرینه به جهت ترسو بودن، قدرت  درواقعتر اینکه شیدا و کاوه و مهم

 آید که نمادیبه شکل موشی درمی آخردستشود و ابراز وجود نداشته و در قالب مادینه ظاهر می

از  بیند. کاوه در بخشیاز حیوانی ترسوست که جز خزیدن در کنج دیوار راه نجاتی پیش رو نمی

 گوید:داستان در مورد شیدا می

ته تریاک پرداختم، همان یک بسزندگی شیدا می قیمتارزانکه برای تماشای تئاتر  بلیتیبهای »

 کردود میآمد و دام میبه خانه شنبهپنج، روز و شب، دوشنبه یا باریک هفته هرچندناقابلی بود که 

 (.71)همان:  «...زدمیرا فک  دارششاخهای ماجرا و

گر در شکل راوی حقیقی ظاهر شده و دی بارهیکبهکاوه  ودوبیستکه در پایان داستان در فصل 

گشایی نهایی را انجام کرده و گره شیدا را ساختۀ ذهن خود معرّفی ازجملههای داستان شخصیّت

د و شود، راوی خودهد. با این وصف در فصل پایانی کتاب، این متن است که دچار اغتشاش میمی

 بندد.برده و با این ترفند شیرازه داستان را می سؤالتمام متن را زیر 

ۀ ته این قصچاخان به هم بافت و انداخت گردن من که آخرش هم نتوانست سر و  قدرآنشیدا »

 (.792همان: ) «پسر سرهنگ را هم بیاورد...

 خوانیم: می دوبارهو یا در آخر داستان 

ای میرم. این ماده موش که در گوشههای شیدا ردّم را بگیرند، از ترس میقبل از آنکه قصّه»

 (.791)همان:  «زند، نباید حقیقت داشته باشدنشیند، نان خشک سق میمی

 راق داشتن افراط و اغ -3-6

در جستجویش برای تعریف این اصطالح و در ادامۀ تحلیلش  گروتسک در ادبیّاتنویسنده و محقّق 

دارای  قرار گرفته که گروتسک موردقبولطورکلّی بارها این مطلب به»افزاید: می یادشدهبر عناصر 

ا فانتزی ب اشتباهبهاغلب  جهتبدینروی در آن بارز است. طبعی افراطی است و عنصر اغراق و زیاده

دار بودن در کنار (. ویژگی خنده77: 7331)تامسون،  «شودپردازی یکجا قرار داده میو خیال
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ود سازد؛ چرا که طنز در بطن خآمیز بودن، گروتسک را به طنز و کاریکاتور نیز نزدیک میاغراق

 تناقض و عدم امکان را نهفته دارد. 

این سبک به ویژگی براندازی و واژگون کنندگی آن نیز اشاره دارد میخائیل باختین در بررسی 

ای دچار تحوّالت که با برهم زدن نظم و نظام معمول، باعث شده، در طول تاریخ هر وقت جامعه

 گری شده است، این سبک، رواج بیشتری داشته باشد. بنیادین و افراطی

بیند، بنا به جبر اجتماعی به خود نمیای که شرایط موجود را مطلوب نویسنده خوفدر رمان 

شباهت به یک سلول زندان نیست، زمینی به نام خانه که در اصل، بیحاشیه رانده شده و در زیر

آمیز دست به آزار و اذیّت او گونه و اغراقشود و هیوالی داستان با رفتارهای افراطمحبوس می

ود که شاثر به افراط و اغراق کشیده می زند. این نوع آزارها برای ترسیم فضای گروتسکیمی

بینیم. پسر سرهنگ شیر آب را با فشار هر چه تمام باز کرده و از هایی از آن را بدین شکل مینمونه

سازد. روزها خانه و تمام وسایل موجود در آن همراه با زمین خانه میهای سوئیت، روانۀ زیرپنجره

دوست سفر استامبول « نغمه»اینکه در عالم وهم و خیال،  ماند؛ تاخود نویسنده در آب شناور می

شیدا  آسیبی متوجه گونههیچشتابد و این در حالی است که از این حادثه نویسنده به نجات او می

 شود:و تا پایان داستان، خواننده از جنبۀ واقعی یا خیالی این حوادث آگاه نمی شودنمی

رسیده تا باالی سقف... سوئیت دارد توی آب شناور  شوند. آبایزد بانوها دارند غرق می»

 (.702)همان:  «کنم. غرق شدن اصالً بد نیستترسم. شنا هم نمیشود...دیگر نمیمی

 رواج عجایب -3-7

 دنیای عجایب وهم سویبهانسان بنا به میل فطری خود طالب آن است که از امور عادی و معمولی 

ز های قرآنی و دینی نیو خیال راه بسپارد و یا دست به دامن اساطیر و افسانه شود. این امر در آموزه

حوادث عجیبی در مورد جانوران و گیاهان و اقوام  دربردارندۀنمود فراوانی دارد. قصص قرآنی که 

لوقات المخهایی که با عنوان عجایبالعاده هستند، مؤیّد این موضوع است. کتابهایی خارقو انسان

 ت. تاریخ نسبت به این مفهوم اس طول درها و... به طبع رسیده، نیز حاکی از باورها و پندارهای انسان

وقایع عجیب، ترسناک و دیرباور یا اصالً باورناپذیر داستان را بتوان در چارچوب قوانین  هرگاه»

شود که بر ترس خواننده و نه تردید او طبیعت توجیه کرد، وهمناک به سمت شگرف متمایل می

 امر منزلۀهبکند. هرگاه هم که وقایع، علل فراطبیعی بیابند و خواننده امر فراطبیعی را تأکید می

)حری،  «کندشود که بر شگفتی خواننده تأکید میفراطبیعی بپذیرد، وهمناک وارد حوزۀ شگفت می
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7332 :701) 

این  گر آن است کهفضای گروتسکی موجود در اشعار برخی شاعران این سبک نیز حکایت

رابرت »حوادث عجیب و شگرف در شعر شاعران نیز مشهود است. برای مثال، شعر عاشقانۀ 

های گروتسک در ادبیّات انگلیس است، پس از وصفی رمانتیک که از بهترین نمونه« نگبراونی

او را خفه  «پورفیریا»راوی با موهای طالیی  کهطوریبهشود؛ قتل معشوق می گرتوصیف سرعتبه

 کند:می

ت و س/ طوفان و سرما را تبعید کرد،/ بر زانوان نشنرمک به درون پرواز و بالفاصلهیا نرمپورفیر»

اش روح را برافروخت/ .../ کاری برای انجام دادن یافتم/ همۀ موهای طالییحال/ و کلبۀ بیآتش بی

 ( 93: 7333)براونینگ،  «را همچون طنابی زرد/ سه بار دور گردن ظریفش پیچیدم

فرد به نمایش های مظهریارسطویی در اثر خود این موضوع را در صحنۀ مربوط به چمدان

 رستد:فهای حاوی تریاک را به خانۀ او میه علیرغم ابراز عالقه به او چند روز بعد چمدانگذارد کمی

کردم یک لولۀ بزرگ از تریاک را برداشتم برای سر به نیست کردن خودم. فقط باید فکر می»

 (.717)همان:  «کنم وگورگماوّل باید چمدان را کجا 

یدا با برادر مرده خود و رفتارهای خشن و عجیب چینی شهمچنین مکالمۀ ناگهانی و بدون زمینه

وهم  که در عالم -فرد، ژینوس، نغمه و حتّی خود شیدا پسر سرهنگ که به هنگام مواجهه با مظهری

پذیرد، باعث بهت خواننده بازد و حالت دوگانه میرنگ می سرعتبه، -گیردو خیال صورت می

 شود. می

 پوچی - 3-8

طراب اض کهدرحالیپرداز، هاست. به این مفهوم که هنرمند گروتسکگروتسک، بازی با پوچی

تی گیرد. گروتسک حرکهای عمیق هستی را به بازی میکند، پوچیخاطر را با خندۀ ظاهر پنهان می

الحاتی . به نظر تامسون یکی از اصطهاآناست در جهت تسلّط بر عنصرهای پلید و شیطانی دنیا و طرد 

شود، واژۀ پوچی است. با این تفاوت که گروتسک طرح گروتسک تکرار می با زمانهمکه اغلب 

توان در الگو و طرح مشخّصی به قالب درآورد امّا شکلی خاص و ویژگی ساختاری معین برای را می

 محتوا یافت. صورتبهتوان آن را پوچی متصوّر نیست و تنها می

ی آدمی نفعالی در برابر سویۀ شیطانشدگی و حالت اپوچی در داستان گروتسک نتیجۀ تسلیم

خواهد خود را از حالت حیرت بیرون بیاورد. هگل گرفتار پوچی نمی کههنگامیاست؛ یعنی 
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(. مقصود از ضرورت همۀ اموری است 19: 7337)هگل،  «آزادی درک ضرورت است»گوید: می

دارای عقلِ نقّادانه و ارادۀ نیرومند ، آدمی همهبااین»کند. که دامنۀ اختیار و آزادی آدمی را محدود می

 (.31: 7330)اسحاقیان،  «ها را تعدیل و خنثی کندتواند بخشی از این محدودیّتاست و می

ای است که از دریچۀ ، شیدا یا در اصل همان کاوه )راوی حقیقی داستان( نویسندهخوفدر رمان 

مرگ و اضمحالل را پناه آوردن به ادبیّات نگرد و تنها گریز انسان از ادبیّات به زندگی و جهان می

یّات و است که ادب پسازاینگردد. داند. امّا این هنر، جایگزین فلسفۀ رهایی بخشی برای او نمیمی

زندگی  در تعارض با روزروزبهآید و یک گریزگاه انسانی به کمک او نمی عنوانبهنوشتن، دیگر 

رود و به تعبیر های بیرونی فرو مینجام در منجالب محرّکانسانی سرا چنین شتابد.نیستی می سویبه

گزیند، میای که انسانی حقیقتی را از میان حقیقت برای خود برآن لحظه»شود: نزدیک می« ایبید»

اش را بنا کند؛ در این لحظه آن فرد، یک آن زندگی پایۀ برکوشد نامد و میآن را حقیقت خود می

و...،  )آدامز «که برای خود برگزیده، یک کذب و باور غلط استگروتسک است و آن حقیقتی 

7333 :17) 

ه شکسپیر به مرز پوچی رسیده و تبدیل ب هنری پنجمنامۀ کاوه همچون شخصیّت اصلی نمایش

که  شودفروش، خودکامه، بزدل و با شخصیّتی متناقض میگریز، وطنفردی تریاکی، جامعه

 شود که مشاهدۀ اینبه موشی تبدیل می درنهایتدر غرقاب جهان ذهنی خود فرو رفته و  روزروزبه

 گردد. روند در خواننده، موجد احساسی میان خنده و بیهودگی می

؟ کند، چه غلطی بکنمام میحاال باید با این چمدان با این ماده موش که بوی گندش دارد خفه»

 (.779)ارسطویی، پیشین،  «میرمز ترس میالخائفین! من اینجا دارم ایا امان

 چندصدایی -3-9

، نشوونما شونددر اندیشۀ باختین، کارناوال، مفهومی است که در آن صداهای متمایز فردی شنیده می

ایی پردازند. کارناوال روش باختین، شرح سبک چندآوکنند و با همدیگر به کنش متقابل میپیدا می

خواننده  زمانمههر شخصیّت داستانی منفرد، قویّاً تعریف شده و »هست.  های داستایوسکی نیزداستان

 (.90: 7331)باختین،  «شاهد تأثیر انتقادی هر شخصیّت بر شخصیّت دیگر است

چندآوایی به معنای وجود چندین صداست. هر شخصیت، بازنمای صدایی است که یک خود 

د. رسچندین صدا به گوش می زمانهمکه کند. فضایی فردی را جدای از دیگران نمایندگی می

یا  بر دیگری تقدّم یکهیچدهند و زنند، پاسخ همدیگر را میصداهایی که با یکدیگر حرف می
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شود و رمان، سخن، مدام سرکوب میتسلّط ندارد. زبان و زندگی روزمرّه در انتزاع و خوانش تک

 کند. اساس رماننی زبان را آشکار میبندی دروضعیف، امّا الیه هرچندصدای مقاومتی است که 

های مربوط به طبقات مختلف های اجتماعی، زبانرمان گروتسک بازی درونی گروه ویژهبه

ین رمان، ا دیگرعبارتیبهها و... است. ها، جنسیّتاجتماعی، واژگان مصطلح میان مشاغل و زبان نسل

ه همین کند و بترین وجه، علنی میفضایی است که در آن زبان، خاصیّت کشسانی خود را به عالی

 رچندهتوان باز یافت؛ رانده را در گفتمان این نوع ادبی میحاشیهشده و بهسرکوبدلیل صداهای 

 (.31: 7333نیاز، )بی «استوار است چندصداییحقیقت رمان نیز بر اصل »که 

این اثر شاهد چند نوع روایت از زبان چهار راوی هستیم که نویسنده در آغاز هر فصل با  در

. وی پردازدبندی داستان میعنوان از قول شیدا، از قول کاوه، از قول ژینوس و از قول نغمه به فصل

کند. کردن رمان، داستان خود را در ظاهر با زوایای دید متفاوت نقل می چندصداییبا هدف 

وبک است، صادق چ سنگ صبور آورها و زوایای دید، یادبندی این اثر که به دلیل تکثّر روایتصلف

سنگ در  «احمدآقا»برخالف آن از قطعیّتی در تعیین راوی اصلی برخوردار نیست. بدین مفهوم که 
ی داستان، عیک شخصیّت فر عنوانبهرود؛ امّا کاوه در این اثر ، راوی کالن احتمالی به شمار میصبور

شود. این داستان دارای ساختار رمان در رمان است، بدین معنی که ناگهان به راوی اصلی تبدیل می

 نویسد که در آن شخصیّتی به نام کاوه در حال نوشتن یکای به نام شیوا ارسطویی رمانی مینویسنده

ه به راوی کالن رمان کاو ازآنجاکهشده است.  گذارینام خوفرمان است و نام هر دو کتاب نیز 

شود، این عدم تطابق تعداد فصول راوی اصلی )کاوه( با روایتش در فضایی ممکن تبدیل می خوف

اوه فردی شود. کگونگی است که باعث افزودن یک زاویۀ معنایی جدید به داستان مینوعی ناشمایل

 ای که همان راوی اصلیهشود: جهان مردانجنسیّتی است که جهان او نیز به دو قسمت تقسیم میدو

دهد و جهان مادینه که راویان رمان است، بر کلّ داستان سیطره دارد و شالودۀ جهان متن را شکل می

دهند؛ امّا رمان را در زیر سلطۀ ذهن کاوه هستند، در ظاهر رمان، بیست فصل را به خود اختصاص می

دیل را به هیوالیی تب هاآنذهن مالیخولیایی بخش نرینه )کاوه(  واسطۀبه هایشانترس وخود ندارند 

 خورند.شکست می نوعیبهکند که در برابر موانع زندگی خود هر یک می

دریافت انسان  درواقعخورد. نغمه از نظام و ژینوس از اعال. شیدا از پسر سرهنگ شکست می

شود از دهد و در این رمان جهان ممکنی ساخته میای است که جهان اطراف او را نشان میپنجره

 های انسان.ترس
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شود که ها و صداهای مختلف در این اثر به یک صدای غالب تبدیل میالواقع تکثّر شخصیّتفی

شوند؛ چرا که شخصیّت مخنّث یهمان صدای کاوه است؛ امّا صداهای دیگر زیر نفوذ او خاموش نم

ر عین شود که این کثرت دابزاری تلقّی می« نویسیخاطره»وارۀ کالن کاوه؛ همچنین استفاده از طرح

سازد. کلّ رمان بر اساس دفترچۀ خاطرات شیدا که از سوی کاوه دزدیده وحدت صداها را ممکن می

، کاوه در خالل صدای خود، ناگزیر به نتیجهدر -امّا با خاطرات او از زبان کاوه -شودشده، نقل می

دو )پایانی( روایت کاوه از ماجرای شیداست. او در این وانعکاس صدای شیداست. فصل دو و بیست

کند؛ گویی قرار است مخاطب در ابهام روایت، به حضور واقعی شیدا، نغمه و همۀ حوادث شک می

هایی در ن تعلیق، داستان به روایتی نمادین از انسانها باقی بماند. در ایمیان واقعی بودن این جهان

 هایی از راوی مختلف در داستان:شود. نمونههایشان تبدیل میاسارت خود و ترس

اند تهاند گذاشهای پشت این پردۀ ضخیم، سال نو را گرفتهسال تحویل شد. آدم»از قول شیدا: 

 (.777: پیشین )ارسطویی، «هایشانالی اسکناس

 «هایش تنگ شده...زند. دلم برای شیدا و شیداییدلم برای شیدا شور می»ل نغمه: از قو

 (.39)همان:

وقت برگشتن توی هواپیما شیدا دو قوطی آبجو سفارش داد. من یک قوطی »از قول ژینوس: 

 ها را چیدم روی میزی که میانمان روی صندلی هواپیما باز بود... هیچ کالمی بین ماماءالشعیر. قوطی

 (00)همان:  «شد...ردّ و بدل نمی

دهم ام با تریاک احترام قائلم، اجازه میقدر برای رابطهدانم چرا با اینکه ایننمی»از قول کاوه: 

دفتر خاطراتی  ههمبااینحرمتی کند...هایی مثل شیدا بیاید اینجا و به حریم من و تریاکم بیمغزسبک

 (.779)همان:  «م جز اینکه یک قصّۀ ترسناک از آن دربیاورم؟کردام چه باید میکه از شیدا دزدیده

 تمایز یا تناقض زبانی -3-11

یّت تراش، باصالبت و پخته در جهت متناقض با واقعشده با ظاهری خوشکارگرفتهزبانِ به در این اثر،

فرد، مظهریبخش قلم و آرامششود. برای مثال سخنان مهرآمیز، لفظموجود در متن مشاهده می

دهد، تناقض زدن به او انجام میدیپلماتی که خواهان ایجاد رابطه با شیداست، با اعمالی که برای ضربه

دهد، تعارض هایی که علیه او انجام میبا شیدا با خشونت« پیر بچّه»آشکار دارد. همچنین زبان خطابی 

 فاحشی دارد:

انوم شیدا گوید: خبه ژینوس می بامپشتروی شنیدم که از صدای پیربچّه )پسر سرهنگ( را می»
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 (.703)همان:  «تشریف ندارن. رفتن سفر

 !پذیرایی کنه جوریاینای مثل شما بعیده از مهمونش مظهری فرد گفت: از خانم برجسته»

شد آدمیزاد به بانوی میزبانش اطالق کند، باید برجسته را هایی که مینفهمیدم چرا از همۀ صفت

 (.99)همان: «رد. کتابی حرف زدنش بانمک بودکمی انتخاب

های مخاطب با زندگی نویسندۀ کتاب انگاشتبرخی از اطّالعات موجود در رمان بنا به پیش

زبان  ورتصبهشود، در جایی که نام شیدا و شیوا در بخشی از رمان یکی می ویژهبه)شیوا ارسطویی( 

ها در هم تنیده استانی است که هر دوی این جهانهای ممکن و زیر شمول دنمادین برآمده از جهان

ر تغیی درواقع»دهد: شود و مخاطب را در موقعیّت باور یا عدم باور یک حقیقت تلخ قرار میمی

های موجود ممکن و ناممکن به یکدیگر و حرکت از یک جهان به جهان دیگر باعث جهان

جهان زندان در  کهطوریبه(. 777: 7333)میرصادقی، «شودشدن جهان متن می الیهالیهو  تودرتویی

 اش در دل جهاننویسی شیدا در دفترچهشود و جهان خاطرهدل جهان زندگی روزمرّۀ شیدا ساخته می

 اش در دل جهان روحیاتگردد. جهان ناممکن غرق شدن شیدا در دفترچهنویسندگی کاوه پنهان می

دین گردد و بخوف به جهان گفتمان اصلی رمان مبدّل می رایط اجتماعی او ترسیم شده و جهانو ش

های شیدا که خوف ایگونهبهزند؛ و متن پیوند می مایهدرونبندی، ترتیب میان عنوان کتاب، فصل

به تصویر  را سکونتغیرقابلانگیز و شود و جهانی رعبساز منتقل میو کاوه به دیگر عناصر جهان

ای که به سمت آزادی حرکت حرکتی رو به باال همچون پرنده جایهبها کشد که در آن انسانمی

رغم کنند. عنوان کتاب علییشدگی، افول و انهدام حرکت مشدگی، موشهیوال سویبهکند؛ می

امتیازات  توان ازکند که میبودن، نوع ترس واگویه شده در متن داستان را صراحتاً بیان نمیشفّاف

 این اثر برشمرد.

 فضای گروتسکی -3-11

ی ذاتی پیوستگ عنوانبهاست و باختین آن را « زمان و مکان»ادبی به معنای  ازنظر« کرونوتوپ»واژۀ 

دارد که  کند. وی اعتقادشوند، تعریف میهنری در ادبیّات بیان می ایگونهبهروابط زمانی و فضایی 

 لق کند و برای این کار مجبور استاش خها را برای رسیدن به هدف نوشتهنویسنده باید تمام جهان»

: 7331)باختین،  «کند، استفاده کنداز مقوالت سازمان دهندۀ دنیای واقعی که در آن زندگی می

 گیرد. نویسنده ارزیابی(. به همین دلیل کرونوتوپ مفهومی است که واقعیّت را به کار می770

سازد ر میگشناختی جلوههنری و زیبا اجتماعی زمان خود را در اثرش به شکلی متراکم و در صورتی
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 «ندناخودآگاه زمانۀ خود هست نگاریتاریخآثار هنری، »کند که سخن گلدمن را آشکار می نوعیبهو 

 (.97: 7319)گلدمن و دیگران، 

تند. های گروتسکی هسها، فضاها و تصاویر، محمل استعارهدر شعر معاصر ایران نیز این موقعیّت

ن بار و هراسناک چنیپور برای القای فضایی خشونتاز کورش کرم« پنکه» شعربرای مثال در 

 خوانیم:می

کلّه  پروند،کرد/ دس میشد/ سیماش قاطی میای بود/ که وقتی اعصابش خراب مییه پنکه»

سرودۀ رؤیا زرّین  «حاال که آمدی»یا در شعر ( و 17: 7332پور، )کرم «پروند...پروند/ تیکّه میمی

 (79 :7333)زرّین،  «کنی/ بمب ساعتی بسته است؟که به دست هر که نگاه می»خوانیم: می

های اوست از سوئیتی که در های شیدا از فضای زندان، شبیه به روایت، روایتخوفدر رمان 

شوند و این دو فضای متفاوت، به یکدیگر شبیه می عنوانبهزندان و خانه  درواقعکند. آن زندگی می

بندانی همچون پسر سرهنگ و به علت تنهایی شیدا در هر دو رسانی همها، آزاریل حضور موشبه دل

دهد. گویی خانه با زندان فرقی ندارد؛ امّا این فضا متعلّق به دو زمان داستانی متفاوت فضا رخ می

 ؛ستاهستند. فضای زندان متعلّق به زمان ساواک و فضای خانه مربوط به دوران کنونی زندگی شید

تر کند و خانه را به زندان بزرگهای خودش را به خانۀ شیدا منتقل می، زندان ویژگیدیگرعبارتبه

ا از شود؛ به همین دلیل ترس شیدکند که در سطح جامعۀ کنونی نویسنده گسترده میتبدیل می

لت ین دالهای کتاب، اشرایطش در زمان کنونی بیش از ترس او در دوران زندان است. تعداد فصل

دو( حدّ فاصل دو برهۀ مختلف در تاریخ ایران است. تجربۀ وکند؛ چرا که عدد )بیسترا تقویت می

زندان در دورۀ قبل بوده و تجربۀ تبدیل خانه و خاک به زندان در دورۀ بعد اتّفاق افتاده است که در 

 شود.هر دو فضا شکنجۀ روحی او تشدید می

ها، ها، موشهای موجود هستند که همگی همچون سگا یا پدیدهاز دیگر عوامل جهان ساز، اشی

نهاد فرستد تا به پیشفرد برای تهدید شیدا به خانۀ او میهای حاوی تریاک که مظهریها، چمدانآدم

ساز شوند. این عناصر جهاندوستی او پاسخ مثبت دهد، کولر و... از عوامل ایجاد ترس محسوب می

 یرد که میان واقعی بودن و ممکن و ناممکن بودن در نوسان است. گدر جهان متنی شکل می

ها، از زندان انفرادی شروع شده خش موشولی حملۀ هراس و آسیمگی من از صدای خش»

 «.ام..بود. حملۀ هراس از تنها ماندن، حملۀ هراس از فضاهای بسته و کوچک. از نام و نام خانوادگی

 (.0)ارسطویی، پیشین: 
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 گیری نتیجه

، پس از استقبال قرار گرفتهنرهای ترسیمی دوره رنسانس مورد گروتسک که برای نخستین بار در

رانی در آثار شاعران و نویسندگان مرد ای رفتهرفتهراهیابی به مباحث ادبی اروپا در قالب نظم و نثر، 

ق رمان ، شیوا ارسطویی با خلگرفتهانجامهای طبق بررسی ازآنجاکهقرار گرفت.  مورداستفادهنیز 

، یگانه نویسندۀ زن پیشتاز در این عرصه تا حال حاضر بوده است، بر آن شدیم تا عناصر سازندۀ خوف

های عینی و کاربردی از متن داستان در این اثر روایی بیابیم. طیّ این گروتسک را با ذکر نمونه

ای یافتن، مادین و اسطوره، وجه نشدگیمسخعناوینی چون  مصادیقپژوهش مشخّص شد، 

های رفتاری، خشونت و احساس ناهمسازی و ناهماهنگی )تقابل وجه کمیک و تراژیک(، نابهنجاری

راق، گونه، رازآلودگی، افراط و اغهای شیطانی و عفریتهای داستانی با ویژگیخطر، خلق شخصیّت

انی وتسکی در این اثر داستصدایی، تمایز یا تناقض زبانی و فضای گررواج عجایب، پوچی، چند

ه نویسی با توسّل بهای مدرن داستانمشهود است و رمان این نویسنده با مدد جستن از تکنیک

 های مطرح هنری، اثر پیشرو و پیشنهادی تازه به ادبیّات ایران است.سبک
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