جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ ،1بهاروتابستان ،1313ص 91-66


وبازتابآندرداستانهای 

طنزکارناوالی
بهرامصادقی 
1

غالمرضا پیروز

و مرضیه حقیقی

2

چکیده 
کارناوال ( )Carnivalیکی از زمینههای ایجاد کالم چندآوا در نظریۀ منطق گفتوگویی میخاییل
باختین است .کارناوال که برآمده از جشنهای تودهای مردم در سدههای میانه است ،در کالم ،با
مؤلفههایی نظیر طنز ،تمسخر و شوخی ،نفی ارزشهای حاکم بر جامعه ،آمیختگی مرگ و زندگی ،توجه
به جسم و لذتهای جسمانی ،انتقادهای اجتماعی و به طور کلی ،با هر آنچه به رویاروییِ گفتمان
تودهای و غیررسمی با گفتمان رسمی و غالب راه میبرد ،نشان داده میشود .باختین ،این نظریه را در
تقابل با تکآوایی ،شادیستیزی و جزماندیشی رژیم استالین مطرح کرد .نکتهای که این پژوهش بر آن
تأکید دارد کاربست ویژۀ نظریۀ منطق گفتوگویی ،بهویژه کارناوال ،در تاریکترین و پراختناقترین ادوار
تاریخ است .برای این منظور ،بهرام صادقی ،در جایگاه یکی از برجستهترین طنزپردازان معاصر فارسی که
در دورۀ سیاهِ پس از شکست کودتای  82مرداد  2338به نگارش آثار طنزآمیز خود پرداخت ،مورد توجه
قرار گرفته است .این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش بوده است که طنز موجود در
داستانهای صادقی تا چه میزان با مؤلفههای سخن کارناوالی همخوانی دارد و زمینههای گرایش به
چنین شیوهای چه بوده است؟ دستاورد پژوهش حاکی از آن است که طنز موجود در آثار صادقی با
بسیاری از مؤلفههای سخن کارناوالی نظیرِ مرگاندیشی و آمیختگی مرگ و زندگی ،نفی معاداندیشی و
توجه به ابعاد جسمانی حیات انسانی ،نفی ارزشهای حاکم بر جامعه ،انتقادهای اجتماعی و غیره
همسوست .از این رو ،فضایی چندصدا و گفتوگوگرا بر آن حکمفرماست که در تقابل با عصر سیاه و
پرخفقان بعد از کودتا قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :بهرام صادقی ،چندصدایی ،طنز ،کارناوال ،گروتسک ،منطق گفتوگویی،

میخاییل باختین.
دریافت2338/5/6 :

پذیرش2333/28/21 :

 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران(نویسندۀ مسئول)pirouz_40@yahoo.com
 .8دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران marziehhaghighi865@yahoo.com
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مقدمه 
میخاییل باختین ،زبانشناس ،فیلسوو و جامعوهشوناس قورن بیسوتم روسویه ،نظریوۀ منطوق
گفتوگویی خویش را در عصر پراختناق ،استبدادزده و شوادیسوتیز اسوتالین مطورح کورد .در
دورهای که جزماندیشی و انعطا ناپذیریِ رژیم خودکامه و تکصدای استالین هور نووت تفکور و
آوای مخالف را بهشدت سرکوب میکرد ،تمایالت اجتماعی و آرمانهای آزادیخواهانه ،بواختین
را بر آن داشت تا در اعتراض به استبداد و تکآوایی به گفوتوگوو روی آورد و بوا طورح الگووی
منطق گفتوگویی ،نظوام حواکم را بوهچوالش بکشود .از ایون رو ،در نظریوۀ بواختین و در نگواه
هسووتیشناسووانه و انسووانشناس ویِ فلسووفی او احتوورازی قوواط از اقتوودارطلبی ،مطلووقاندیشووی،
شادیستیزی ،و تکصدایی مشاهده میشود.
در نظریۀ باختین ،کارناوالاز زمینههای برجستۀ سخن استوار به منطق مکالموه اسوت کوه
منجر میشود آواهای متفاوت و مخالف بی هیچ محدودیتی بوه گووش برسود و شوادی و خنوده
بیافریند .آنچه در این پژوهش بر آن تأکید شده است رویکرد ویژه به کارناوال و طنز در جوامعی
است که تکصدایی ،شادیستیزی و جزماندیشی بر آنها حکمفرماست .رواج طنز ،هجو ،و هزل
و شوخی نیز از ویژگیهای ادبیات کشورهای استبدادزده و خفقاندیدهای نظیر ایران اسوت کوه
وقتی انتقاد صریح در آن جایگاهی ندارد ،راه بر سخنان غیرصریح و خندهآور و انتقادهای گزنده
از طریق طنز ،بواز مویشوود (حلبوی .)21 :2365 ،در ادبیوات فارسوی ،هموواره تاریوکتورین و
پراختناقترین دورههوای تواریخ ،بوا رهوور سوخنورانی مکالموهگورا و طنزپورداز و خلوق آثواری
گفتوگومند و جزمیتستیز همراه بوده است .طنزِ برآمده از زبان سعدی ،مولوی ،حواف ،،عبیود
زاکانی ،و دیگران نتیجۀ طبیعی چنین شرایطی است که ذهنیت گفوتوگووگرا و طبو جویوای
مکالمۀ این سخنوران را به سوی طنز و زمینههای انعطا پذیر و اعتراضآمیوزِ سوخنِ کارنواوالی
سوق داده است .چنین رویکردی ،به طور فراگیر ،در ادبیات فارسوی قابول ردیوابی اسوت .بورای
تأیید این فرضیه ،دوران سیاه و پرتالطم بعد از کودتای  82مرداد  ،2338که شکست و یوأس و
سرخوردگی روشنفکران ایرانی را در پی داشته ،در نظر گرفته شده و داستانهای بهرام صوادقی،
از بزرگترین طنزنویسان معاصر ادبیات فارسی ،بررسی شد تا به پرسوشهوای ذیول پاسوخ داده
شود:
 .2کدامیک از مؤلفههای طنز کارناوالی در داستانهای بهرام صادقی نمود بیشتری یافته است؟
 .8زمینه های گرایش بهرام صادقی به طنز کارناوالی چه بوده و او چگونوه بوا ابوزار طنوز بوه
مبارزه با تکصدایی حاکم بر جامعه برخاسته است؟
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پیشینۀپژوهش 
تا آنجا که بررسی شد ،تاکنون پژوهش مستقلی به موضوت طنوز کارنواوالی و مؤلفوههوای آن در
متون ادبی نپرداخته است و فقط رونلد نولز در کتاب شکسپیر و کارناوال پس از بواختین وجووه
کارناوالی نمایشنامههای شکسپیر را تحلیل کرده است (نولز .)2332 ،نورگس یوزدی و منصوور
ابراهیمی نیز ،در مقالهای کوتاه ،نمایشنامۀ رومئو و ژولیت را از این نظر بررسی کردهاند (یوزدی
و ابراهیمی.)2331 ،
رویکرد کارناوالی به طنز در آثار بهرام صادقی نیز تواکنون بوه طوور مسوتقل بررسوی نشوده
است ،اما برخی پژوهشگران به جنبههای طنزآمیز در آثار صادقی اشاره داشوتهانود کوه از آنهوا
میتووان بوه منوابعی ماننود مسوافری غریوب و حیوران (مهودیپوورعمرانی ،)2333 ،بوازخوانی

مجموعهداستانهای کوتاه سنگر و قمقمههای خالی اثر بهرام صادقی با تکیه بر مبانی نقد جدید
(سعیدی ،)2325 ،و مقالههایی نظیر «طنز تلخ بهرام صوادقی و طنوز شویرین ایورج پزشوکزاد»
(دستغیب« ،)2336 ،طنز در داستان کوتواه اموروز» (رهنموا« ،)2338 ،بهورام صوادقی ،طنوز و
قمقمههای خالی» (صدر« ،)2321 ،اندر باب نقشبازی در داسوتان» (نفیسوی ،)2363 ،و غیوره
اشاره کرد.

هدفپژوهش 
هد این پژوهش نشاندادن همسویی وجوه طنزآمیز داستانهای صادقی با طنوز کارنواوالی در
نظریۀ میخاییل باختین است که با توجه به مطالعات صورتگرفته ،چنین رویکردی نوه تنهوا در
زمینۀ داستانهای بهرام صادقی مسبوق نیست ،در حوزۀ پژوهشهای ادبی نیز ،تاکنون بوه ایون
دیدگاه ،توجه درخوری نشده است .با عنایت بوه اینکوه کارنواوال در نظریوۀ بواختین بوه وجووه
اعتراضآمیز و طنزگونۀ سخن در برابر جزمیت و انعطا ناپذیری در جامعهای پراختنواق تأکیود
دارد ،طنزپردازی و بیان تناقضهای اجتماعی در داستانهای صادقیو که محصوول دوران سویاه
بعد از کودتاستو از این نظر درخور توجه است .از این رو ،ضرورت توجه به موضوت این پژوهش
بایسته مینماید.

روشپژوهش 
روش این پژوهش توصیفیوتحلیلی بوده و واحد پژوهش ،داستانهای بهرام صادقی است کوه در
استناد به آن ،از این مناب استفاده شده است :وعودۀ دیودار بوا جوجوجتسوو ( ،)2323سونگر و
قمقمههای خالی ( ،)2351و ملکوت (.)2353
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مفاهیم نظری
گفتوگوییمیخاییلباختین 
 .1منطق 
منطق گفتوگویی یا منطق مکالمه ،قبل از باختین هم مورد توجوه بسویاری از نظریوهپوردازان
بوده ،اما ابتکار باختین در این بود که او منطق مکالمه را «بنیان سخن» معرفی کورد (احمودی،
 .)32 :2332رویکرد او به چنین رهیافتی ،از یک طر تحت تأثیر عوامول سیاسوی و اجتمواعی
عصر و تقابل با اندیشههای استالینی قرار داشته است و از سوی دیگر ،در تقابل با جنوبشهوای
فکری و طرحهای زبانیوهنری در حوزۀ نقد ادبی بوده که از دو سرچشمۀ زبانشناسوی سویراب
میشدند .از یک سو ،نقد سبکشناختی که فقط به بیان فردی اهمیت میداد و به زبوان کواری
نداشت ،و از سوی دیگر ،زبان شناسوی سواختارگرای سوسووری کوه فقوط بور نور یوا صوورت
دستوری مجرد تأکید میکرد و به گفتار به منزلۀ یک پدیدۀ منفی چندان توجهی نشان نمیداد
(تودورو  .)2 :2333 ،باختین هر دو مکتوب زبوانشناسوی را در فهوم واقعیوت کالموی نواتوان
میدید .او برای برونرفت از این تنگنا به گفتار انسانی بوه منزلوۀ عمول متقابول نور و زمینوۀ
گفتار روی آورد (تودورو  )13 :2333 ،و شخصی و فردیبودن گفتهها را نگرشی خوال واقو
دانست و معتقد بود گفتار ساختاری اجتماعی دارد.
باختین در جایگاه یک فیلسو و پژوهشگر اجتماعی ،بر ارتباطمحوری هنر تأکید مویکورد.
گرچه او ،در ابتدا گفتوگوگرایی را مختص گونۀ رمان میدانست و داستایفسکی را مبدت رموان
چندآوایی میشناخت ،در نوشتههای پسین خود ،گونههای دیگر ادبی را نیز لحاظ کرد و عقیوده
داشت« :برقراری ارتباط به معنای تبادل پیامهای معنادار ،در ذات هنر است» (نوولز.)1 :2332 ،
از همین رو ،در عصر حاضر ،مباحث و اصوطالحات بواختینی از قبیول چندصودایی ،کارنواوال ،و
غیره برای خوانش انوات متفاوت آثار ادبی و هنری بهکار گرفته میشود .
.2کارناوال( (Carnival
از مهمترین انوات سخن که در نظریۀ منطق گفتوگویی میخاییل بواختین ،منجور بوه آفورینش
سخن استوار به منطق مکالمه میشود ،سخن کارناوالی 2است (احمدی .)213 :2332 ،پیشوینۀ
 .2در نظریۀ باختین ،سخن به دو نوتِ سخن تکگفتاری و سخن استوار به منطق مکالموه (شوامل سوه
نوت :سخن کارناوالی ،سخن «منیپه» ،و سخن داستان چندآوایی) تقسیم میشود (احمدی.)213 :2332 ،
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کاربرد اصطالح کارناوال به ادبیات اروپا در سدههای میانه بازمیگردد و باختین ،نخستین کسوی
بود که آن را به صورت نظاممند بهکار برد و برای پیریزی نظریوهاش در موورد خنوده ،فرهنور
عامیانه و جشنهای خیابانی متداول در میوان توودۀ موردم در اواخور سودههوای میانوه و اوایول
رنسانس را مورد استفاده قرار داد (مکاریک .)831 :2331 ،از نظر باختین ،انسانهای سودههوای
میانووه دو نوووت زنوودگی متفوواوت داشووتند :یکووی زنوودگی کووامال رسوومی ،ج ودی و تحووت نظووام
سلسلهمراتبی ،توأم با هراس ،جزمگرایی و سرسوپردگی ،و تقووا دیگوری زنودگی در کارنواوال و
فضاهای همگانی ،زندگی آزاد و سرشوار از خنودۀ پرمعنوا ،آلوودن تموامی مقدسوات ،بودگویی و
بدرفتاری که بر شکستن فاصلهها و برهمزدن هنجارها اسوتوار اسوت (توودورو .)253 :2333 ،
دنیای آرمانی تودۀ مردم در سدههای میانی اروپا در همین جشنهوای خیابوانی و کارنواوالهوا و
ترانههای عامیانه متجلی میشد .کارناوال به منظور زمینیکردن هر امر مقدس ،کوچککوردن ،و
از باورگریختن ،به طبقات فرودست جامعه مجال میداد تا در مقابل فرهنور خشوک و رسومی
ق
حاکم بایستند و آن را به تمسخر ب گیرند و بوه رهوایی خوویش بیندیشوند .بور کارنواوال منطو ِ
وارونگی حکمفرماست :ابله پادشاه و پادشاه ابله میشود ،کفر و ایمان در هم میآمیزند ،خردمند
و نادان در کنار هم قرار میگیرند و در نهایت دنیایی وارونه آفریده میشود (مقودادی و بوبوانی،
 .) 88 :2328به تعبیر باختین ،دنیای وارونۀ کارناوال ،تقلیود تمسوخرآمیز زنودگی غیرکارنواوالی
است و در تمامی تقلیدهای تمسخرآمیز ،تحقیرها ،نفرینهوا ،طنزهوا ،و غیوره منطوق سوروته و
پشت وروشدن امور وجود دارد .خندۀ کارناوالی نیوز ،سوه ویژگوی برجسوته دارد :نخسوت اینکوه
واکنشی فردی به رخدادی خندهدار نیست ،بلکه خندهای همگوانی اسوت .دوم مواهیتی جهوانی
دارد و همۀ جدیتها و جزمگراییهای متداول را نشانه میگیرد .سوم اینکوه خنودهای دوسوویه
است :شادمانه و پیروزمندانه و در عین حال تمسخرآمیز و تحقیرکننده خندهای که همزمان بوه
تأیید و انکار ابژۀ خود میپردازد (نولز.)23-28 :2332 ،

.3طنزکارناوالی 
گرچه پیشینۀ کارناوال به مراسم آیینی و جشنهای عمومی و خندهدار قرون وسطایی میرسود،
در جامعۀ قرن نوزدهم و بیستم ،این جشن کارکرد اعتراضی و ویرانگرانۀ خود را از دسوت داده
و به رویدادی فولکلوریکی بدل شده است (زیما )223 :2333 ،و در مقابل زبانی پدید آموده کوه
حاوی فرمها و نمادها و ترکیبهوای کالموی خنودهدار بوود و تجربوۀ منحصوربهفورد و پیچیودۀ
کارناوال را بازتاب می داد .باختین ،نمونۀ برجستۀ این زبان و خندۀ کارناوالی را در آثوار فرانسووا
رابله ،نویسندۀ بزرگ و شوخطبو قورن شوانزدهم فرانسوه ،ردیوابی کورده و او را «بوزرگتورین
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سخنگو و قلۀ خندۀ کارنواوالی مردموی در ادبیوات جهوان» دانسوته (بواختین )512 :2333 ،و
معتقد است ،این خندۀ چندپهلو که ذات و قانون اثور رابلوه را تشوکیل مویدهود ،خوود ،نووعی
جهانبینی است و جنبۀ کیهانی دارد (باختین .)25 :2321 ،خندۀ کارناوالی ،در تقابل با جودیت
فئودالی و کلیسایی قرار میگیرد .لحن جدی فئودالی ،انباشته از عوواملی ماننود تورس ،ضوعف،
اطاعت ،تسلیم ،دروغ ،ریاکاری ،خشونت ،ارعاب ،تهدید ،و انوات ممنوعیتها بوده است ،اما خندۀ
راستینی که در کارناوال وجود دارد ،در حالی که لحن جدی را رد نمویکنود ،موجوب پوالودن و
تکامل آن شده و آن را از جزمیت ،یکجانبگی ،جمود ،تعصبورزی ،خشکاندیشی ،عناصر ترس
یا ارعاب ،پندآموزی ،و سادهاندیشی و اوهام و خشکی ابلهانه میپا یود و جودیت را از انجمواد و
جداشدن از کلیت تمامنشدۀ زندگی روزمره بازمیدارد (بواختین .)132 ،122 :2333 ،بواختین،
این مضمون را در ارتباطی تنگاتنر با گروتسک ( )Grotesgueقورار مویدهود .گرچوه پیشوینۀ
گروتسک به نخستین سالهای مسیحیت ،بهویژه در فرهنر رومی مویرسود ،نخسوتین بوار در
نیمۀ دوم قرن شانزدهم در آثار فرانسوا رابله ،در اشاره به اعضای بدن بهکار گرفته و وارد عرصوۀ
ادبیووات موویشووود (تامپسووون 85 :2363 ،و  .)83گروتسووک ریشووه در چنوودگانگی کارنوواوالی و
شوخطبعیهای عامه دارد ( )Hooby & Deboer, 2009: 146و «با طورد زهودگرایی و معنویوت
آنجهانیِ قرون وسطی ،بر سویه هوای محسووس و جسومانی هسوتی بشوری تأکیود مویکنود»
(غالمحسینزاده و غالمپوور .)213 :2323 ،بواختین ،گروتسوک را در پیونود بوا خنوده ،طنوز ،و
کمدی میبیند و میکوشد آن را از دل کارناوالهای تودۀ مردم بیرون بکشد .او با پذیرش خنده
و جنبۀ کمیک و نازلِ فرهنر تودهای ،گروتسک را ترفی میدهد و به اصولِ کارنواوال عامیانوه،
محتوای فلسفیِ معناداری میبخشد که بیانکنندۀ آرمانهای اتوپیواییِ زنودگی جمعوی ،آزادی،
برابری ،و فراوانی است (مکاریک.)851 :2331 ،
در نظریۀ باختین ،فرهنر کارناوال جلوهها و بیانهای گوناگونی را در بر میگیرد که به سوه
دسته تقسیم میشود .2 :شکلهای آیینوی و نمایشوی :ماننود مراسوم و جشونهوای کارنواوال و
نمایشهای خندهداری که در مکانهای عمومی اجرا میشوند .8 .ترکیبهای کالموی خنودهدار:
چون تقلیدهای تمسخرآمیز شفاهی و کتبی به زبوان عامیانوه و بوومی .3 .شوکلهوای متفواوت
واژگان خودمانی و گونههای لغوگویی :شامل نفرینها ،دشنامها ،ناسوزاگویی ،کفرگوویی ،و غیوره
(غالمحسینزاده و غالمپور 232 :2323 ،نولز.)3 :2332 ،
سخن کارناوالی نیز ،در نظریۀ باختین ،مصادیقی چون ریشخند و تمسخر و طنز ،اهمیت تن
و جسم در مقابل توجه فرهنر حواکم بوه اموور معنووی ،رد تفکور اسوتبدادی ،توجوه بوه اموور
غیرمتعار و خارج از تناسوب ،تمواس آزادا نوه و آشونا بوین اشوخات ،اتحواد اضوداد ،آلوودن و
کمبهاکردن ارزشهای رایج ،پیوستگی مرگ به تولد و نفوی معاداندیشوی ،بویارزش جلووهدادن
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قوانین اجتماعی و اخالقی ،و غیره را در بر میگیرد (توودورو  .)251 :2333 ،در واقو  ،سوخن
کارناوالی ،نظامی است که در آن برخال نظام حاکم ،همهچیز بوا خنوده ،شووخی ،و مسوخرگی
پیش میرود تابوها و محرمات شکسته میشوند ،مردم نقابها و صورتکهای عجیوب ،مسوخره،
و ترسناک بر چهره میگذارند و در عریانترین و بدویترین شکل ممکن رواهر مویشووند و بوه
مقابله با هنجارهای حاکم میروند (شربتدار و انصاری.)228 :2332 ،
گرچه برخی معتقدند روح حاکم بر جشنها ،آیینها ،و فرهنر و اساطیر ایرانی ،بور خوال
کارناوال باختینی ،غیرمکالمهای است و از میان جشنهای ایرانی ،فقط جشن مهرگان و نوروز را
نام میبرند که در آنها نیز ،فضای مونولوگ و اقتدار پادشاه مطورح اسوت (دزفولیوان و طوالبی،
 ،)221-213 :2323طنووز بووه بیووان کریچلووی ،خصیصووۀ ثابووت و یتغیوور انسووانشووناختی و
جهانشمول است که در تمامی فرهنرها مشترک است و خنده مهمترین تمایز مهوم انسوان از
حیوان است که از فرهنر برمیآید و به تعبیر ارسطو «هیچ حیووانی جوز انسوان نمویخنودد»
(کریچلی .)11 ،33 :2321 ،در فرهنر و ادبیات ایران نیز ،نمودهای گوناگونی از طنز و فرهنر
کارناوالی دیده میشود .به طور کلی ،منطق گفتوگویی در جوام تکصدا و جزماندیش ،بیشتر
عینیت مییابد و در تاریخ و فرهنر ایران ،دورههای سیاه و پرخفقانی که بهوجودآورندۀ خنده و
طنز کارناوالی بوده باشد ،فراوان بهچشم میخورد 2.رهور و گسترش انوات گوناگون ادبوی نظیور
طنز ،هجو ،هزل ،لطیفه ،و غیره در ادبیات ایران نیز مؤید ایون ادعاسوت .یکوی از ادوار تاریوک و
پرخفقانی که منجر به رهور طنز کارناوالی در ادبیات فارسی شده است ،دوران سویاه شکسوت و
سرخوردگی روشنفکران ایرانی بعد از کودتای  82مرداد  2338است که دیالکتیک غیرمسوتقیم
و کارناوالی طنز در برابر جزمیت فرهنر غالب را در داستانهای بهرام صوادقی بوهبوار نشوانده و
فضای داستانهایش را به فضایی کارناوالی نزدیک کرده است.

هایطنزکارناوالیدرداستانهایبهرامصادقی 


مؤلفه
بهرام صادقی ( )2363-2325از نویسندگان طنزپرداز معاصور اسوت کوه نویسوندگی را از سوال
 .2از جشنها و مراسم آیینی ایرانی که میتوان در آن جنبههای کارناوالی را ردیابی کورد ،مویتووان بوه
آیینهایی نظیر آیین میرنوروزی ،مراسم حاجیفیروز ،خویشکاریهای دلقکهای دربار پادشواهان ،و
رهور شخصیتهایی نظیر بهلول ،عقالءالمجانین ،و دیگران اشاره کرد .ویژگوی شاخصوی کوه در نظور
باختین ،دلقک و ابله را به فضای چندصدایی مربوط میگرداند ،حقّ دیگربودن در جهان و یکینشودن
با گروههای موجود زندگی است .ذکواوت و زیرکوی هوشومندانه و شوادمانۀ دلقوک ،زخوم زبوانهوای
تمسخرآمیز و حماقتهای سادهلوحانۀ ابله ،در مقابل متعارفات و در حکم عامل افشاگر عر پرستیها
قرار میگیرد (باختین.)883 ،881 :2323 ،
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 2335آغاز و کارهای اصلی خود را در فاصلۀ سالهای  2335تا  2312منتشر کرده است یعنی
سالهای سیاه پس از کودتای  82مرداد  .2338این کودتا گسست عمیقی در تواریخ و فرهنور
ایران پدید آورد .ازبینبردن ارتباطهای اجتماعی ،مبارزه با هر نوت وحدت فکوری و همبسوتگی،
ترور فکری از طریق رادیو ،کتاب ،و انوات نشوریات ،و غیوره از برناموههوای رژیوم کودتوا بوود .بوا
بازگشووت محمدرضووا پهلوووی ،توواریخ و ادبیووات ایووران وارد دورۀ سوویاهی شوود کووه در آن بووا
درهمشکستهشدن همۀ کانونهای فرهنگی و اجتماعی ،جامعه بوه صوورت انبووه موردمِ تنهوا و
ترسان درآمد .جوّ بیاعتمادی و سوءرن بر روابط اجتماعی حاکم و ترس و تعصب و خشونت بر
تلخی زندگی مردم افزوده شد .پیامد چنین شرایطی ،رشد پریشانفکوری ،جنوون ،و خودکشوی
شکستخوردگان حساس بود و ادبیات شکلگرفته در ایون بحوران روانویواجتمواعی ،بازتوابی از
شکست و جلوههای گوناگون نپوذیرفتن و گریوز از واقعیوت موجوود بوود (میرعابودینی:2321 ،
 .) 836-835بهرام صوادقی در چنوین شورایطی ،بوا رویکورد ویوژه بوه طنوز اجتمواعی ،یوأس و
سرخوردگیهای اجتماعی را بازتاب میدهد .ضیاء موحد در توجیه طنزگرایی بهرام صوادقی ،در
بحران پس از شکست کودتای مصدق میگوید« :شکست مصدق یک گوروه مرثیوهسورا درسوت
کرد .بهرام صادقی مرثیهسرا نشد و طنوزش نجواتش داد ...خوشوبختانه ،بهورام صوادقی ،قربوانی
سیاسی نبود .دستش را روی تأثیرات جانبی آن حادثه گذاشته بود و قربانیان آن قضیه را شورح
میداد .آنها دربارۀ اصل ماجرا آه و ناله میکردند .بهرام صادقی آنها را نگاه میکورد و سور بوه
سرشان میگذاشت .او یک درجه با تر رفته بود .سرخوردگیها را شرح میداد و خود جزو بازی
بود» (اصالنی .)11 :2321 ،اساسا طنز ،بر پایۀ انگیزش ،بازتابهای عاطفی ،و انگیختگی ذهنوی
صورت می گیرد و هد آن ،ابتدا کاستن رنج روحی و درد معنوی خود طنزپرداز است و سوپس
بیداری ،آگاهی ،و انگیختگی طنزشنو (موحد .)261 ،252 :2328 ،همانگونه که خوود صوادقی
نیز میگوید« :طنز ،جز خنداندن ،بر اعصاب خواننده تازیانه میزند و آن را از خمودگی ناشوی از
تکرار خود در اجتمات بیدار میکند و میفهماند که پس از خاتمۀ قصه و خندیدن ،تازه اول کوار
است و نوبت توست کی به خود بیایی ،بیندیشی ،و دریابی که زهر واقعیتی را که بودون آگواهی
تو در پیرامونت ،اعصابت را به رخوت و خمودگی فرو برده است ،اکنون بایود بوا پوادزهر تفکور و
شناخت شرایط هستی و محیطی که در آن زنودگی مویکنوی ،از تون و ذهنوت بیورون بیایود»
(اصالنی .)535 :2321 ،صادقی در داستانها ی خوود بوا چنوین دیودگاهی بوه طنوز موینگورد
دیدگاهی که در اساس با نظریۀ کارناوال و خندۀ کارناوالی باختین همسوست .به تعبیور سوپانلو،
نگرش صادقی بر مبنای سنجش تناقضها در یک موضوت انسانی و اجتماعی شوکل مویگیورد و
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ناگزیر با طنزی رریف در داسوتانهوایش نموود موییابود (سوپانلو« .)225 :2311 ،طنوزی کوه
دریافتی از یک تجربۀ هستی است و به طنز موجود در واقعیت و سرنوشت بشوری اشواره دارد و
لبخندی است خات در مقابل همۀ دنیا از جمله در مقابل خود صاحب لبخند» (نفیسی:2363 ،
 .)31چنین رویکردی ،طنز موجود در داستانهوایش را بوه شوادیِ معنوادار و فراگیور کارنواوال
نزدیک میکند .خندهای که باختین در رابله میجویود نیوز ،خنودهای چندپهلوسوت کوه طور
مقابوول آن ،حیووات و زنوودگی بشووری در مفهوووم گسووتردۀ آن اسووت نووه یووک خنوودۀ فووردی
(غالمحسینزاده و غالمپور.)212 :2323 ،
بسیاری از مصادیق سخن کارناوالی نیز ،در داستانهای بهرام صادقی قابل ردیابی اسوت کوه
از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

فرهنگوادبیاتتودهای 

.1
از آنجا که کارناوال در مقابل فرهنر حاکم و اقلیت مسلط در جامعه قرار میگیرد ،فضای حاکم
بر آن ،فضایی همگانی و تودهای است که با اکثریت مردم عادی جامعه و زندگی روزمرۀ آنها در
پیوند است .آنچه در وهلۀ نخست از کارناوال برای باختین اهمیت دارد برابری افراد اعم از شاه و
گدا و ...در جامعه است ( .)Bakhtin, 1984: 15در واق  ،در کارناوال ،خنوده در رادیکوالتورین و
عامترین صورت ،تمام جهان را در بر میگیورد و در شوادترین شوکل خوود ،از اعمواق موردم بوا
زبانهای عامیانه بیرون میآید و به عنوان یک ایدئولوژی وا در ادبیوات راه موییابود (بواختین،
 .) 123 :2333در ادبیات کارناوالی ،مرز بین ادبیات و زندگی رسمی و غیررسمی درهم شکسوته
می شود و تودۀ مردم در مرکز و محور آثار ادبی و هنوری قورار مویگیرنود .بهورام صوادقی نیوز،
پیامگزار نسلی درهمشکسته و مأیوس اسوت کوه در کشواکش زنودگی و در گیورودار حووادو و
جریانات تلخ زندگی قرار دارند و طنز او طنزی است که از روابط آدمها با یکودیگر ،بوا اشویا ،بوا
زندگی ،و نظام حاکم بر آن ناشی میشود (گلسرخی .)863 :2333 ،شخصیتهایی کوه صوادقی
برای داستانهایش برمیگزیند ،دمِ دستترین انسوانهوا و محورومتورین اقشوار جامعوۀ اطورا
نویسنده را تشکیل میدهد .کارمند ،د ل ،بقال ،حاشیهنشینها ،فک و فامیلهوای شهرسوتانی،
آدمهای ورشکسته ،انسانهوای دلزده و ناامیود طبقوۀ متوسوط ،روسوتاییان ،و ...محووریتورین
شخصیتهای داستانهای صادقی را در بر میگیرند .صادقی با وجودی که خودش پزشک بود و
تحصیالت دانشگاهی داشت ،هیچگاه خود را از مردم جدا نمیدانست .او به ایون بیونش رسویده
بود که فقط با حضور در متن جامعه میتواند به کشف معدن بیپایان عناصری که زم کار یوک
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نویسندۀ بزرگ است دست یابد و معتقد بود که برای نوشوتن رموان و داسوتان ایرانوی ،بایود در
ایران زندگی کرد ،با اتوبوسهای شرکت واحد به این طر و آن طور رفوت ،کموی در دهوات
گشت و بعد از آن ،داستان و رمان ایرانی نوشت (اصالنی .)32 :2321 ،بنابراین ،دغدغۀ اصولی او
یا انسانهای روستایی است یا مردم محروم طبقۀ متوسط شهری:

شخصیتهایسادۀروستایی 

.1.1
اندیشۀ گرایش به دهات و مردم سادۀ روستایی و ییالقوی در بسویاری از داسوتانهوای او تکورار
شده است .این حس نوستالژیک ،گرچه به بینش رمانتیسم نویسنده در رویارویی با مدرنیتوه راه
میبرد ،در عین حال ،وجوه برجستۀ نظریۀ کارناوالی را تأیید میکند .صادقی در داسوتانهوایش
صفا و پاکی روستاییان را ستایش میکند .در داستانِ کوتواه «آقوای نویسونده توازهکوار اسوت»،
قهرمان داستان یک مرد دهقان روسوتایی اسوت« :آه! مویتووان یوک داسوتان دربوارۀ دهقانوان
نوشت ...:مرد دهاتی آدمی است سادهلوح و پاکطینت که عاشوق هموه اسوت و کینوه نودارد»...
(صادقی.)223 :2351 ،
عالقه به روستا و مردم روستایی به صورت بنمایهای فراگیر در داستانهوای صوادقی تکورار
میشود .در داستانهای «سراسر حادثه» و «قریبالوقوت» نیز این اندیشه تکرار شده اسوت« :ای
کاش در دهی زندگی میکردم! در یک ده که همهچیوزش طبیعوی و حقیقوی اسوت!» (هموان:
.)233
رویکرد صادقی به چنین فضاها و شخصیتهوایی ،بورای رهوایی از دنیوای آشوفته و درگیور
بحران عصر خویش است .رویآوردن به صفا و پاکی و مردم و زندگی بیآ یش روسوتا ،در واقو
همچون رویکرد کارناوالی به خنده و شادی ،نوعی برونرفت از تنگنای زموان اسوت کوه موجوب
تسکین درد و رنجهای نویسنده و مردم اجتماعش میشود .از سوی دیگر ،با واردکردن قهرمانان
تودهای در فضای داستان ،به اقشار گوناگون اجازه میدهد بدون ترس و تهدید ،صودای خوویش
را به گوش برسانند .از این رو ،فضایی چندصدا ایجاد میشود .آمیخوتن ایون فضوای همگوانی و
چندصدا با چاشنی طنز ،داستانهای صادقی را با فضوای کارنواوالی هومسوو مویکنود .صوادقی
همچون باختین ،به کارکرد ویژۀ خنده و فضاهای همگوانی بورای مبوارزه بوا گفتموان رسومی و
تکآوا توجه دارد و میگوید« :دنیای ما دنیای آشفتهای است و صالح هیچکس در ایون نیسوت
که بکوشد آن را آشفتهتر کند ...بر این اساس من میگویم بیایید دور هم بنشینیم ،قلبهایموان
را صا کنیم ،روحمان را آزاد بگذاریم تا از تنگنای بیدر و روزنوش بیورون بیایود و در هواهوای
 67

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان 1313


تازه و فضاهای باز آن مثل یک پرندۀ طالیی پر بزند و آن وقت رنور تبسوم بوه صوورتهایموان
بزنیم» (همان .)226 :صوادقی در برابور جزمیوت و انعطوا ناپوذیری نظوام حواکم بوه گفتموانی
انعطا پذیر و زندگی ساده و عاشقانه و غیررسمی گرایش دارد و معتقد است« :خدا و طبیعت و
باد و برق و آفتاب همیشه به کسانی که در جستوجوی زندگی سواده و بویغول و غوش و یوک
عشق پاک و آسمانیاند ،کمک میرسانند» (هموان .)822 :چنوین رویکوردی ،هموۀ هنجارهوا و
قوانین خشک ،جزمگرا ،و متعصبانه را بهچالش میکشد.

تهایمحرومشهری 
.2.1شخصی 
عالوه بر گرایش به روستاییان و مردم سادۀ دهاتی ،مسائل و مشکالت مردم متوسط شهرنشوین
نیز ،از دیگر دغدغههای بهرام صادقی است .داستانهای بهرام صادقی در اجتمات اقشوار مختلوف
مردم کوچهوبازاری شکل میگیرد .او در آثارش ،شخصیتها و زندگیهایی را مطرح میکند کوه
هریک بیانکنندۀ مشکلی از مشکالت اجتمات است .بیان چنین مسائلی ،با چاشنی طنزی که او
در فضای داستان بهکار میگیرد ،اعتراضی بنیادی بر پیکرۀ فرهنر و گفتموان حواکم اسوت .در
داستان «تأثیرات متقابل» از زنودگی سوخت و تحمولناپوذیر کارمنودی مویگویود کوه در یوک
آپارتمان کوچک ،تنر ،و تاریک با دیوارها و سقفهای کهنه و فرسوده با تمام اقووامش زنودگی
میکند و سقف خانه بر اثر باران فرو میریزد و این ،همان خانهای است که رئیس اداره ،قبول از
رسیدن به ریاست در آن زندگی میکرده است .صادقی با زبانی طنزآمیز داستان را پیش میبورد
و مفاسد اجتماعی گریبان گیور رئویس اداره و مشوکالت معیشوتی کارمنود سوادۀ اداره را بیوان
میکند .داستان از زبان کارمندی به نام «محمود افتخاری» روایت میشود کوه از تموام مفاسود
رئیس اداره سر درآورده است ،ولی چارهای جز سکوت نودارد و بوا طنوزی تلوخ و گزنوده ،علوت
سکوتش را اینگونه توضیح میدهد:
هم زبانش ل است و هم ...چه پولهای کالن که مقروض است و مثل سر مویترسود کوه
اگر لب تر کند مبادا حقوقش را قط کنند ...و روزنامههای عصر شورح روابوط خطرنواکش را بوا
دول دیگر و جاسوسان خارجی به تفصیل تمام چاپ بزنند .این است کوه دم نمویزنود (هموان:
.)861
بیشتر داستانهای بهرام صادقی با نمایش زندگی و درگیریهای مردم محروم و فقیر عوامی
پیش میرود .در داستان «سراسر حادثه» ،صادقی تمام قابلیتهای هنری خویش را برای ترسیم
کاملترین تصویر از جامعهای بیمار ،بحرانزده ،و آشفته بوهکوار مویگیورد .سواکنان یوک خانوۀ
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پرمستأجر ،که هیچ تفاهمی با یکدیگر ندارند ،در شب یلدا در اتاق صاحبخانه گورد هوم جمو
میشوند .این تصوویر بازتابنودۀ اجتمواعی بوا اشوخات گونواگون اسوت کوه بوه رغوم تضوادها و
تناقضهای بسیار در کنار هم جم شدهاند و در کشاکشی دائمی با یکدیگر بهسر میبرند .یوا در
داستان کوتاه «وعدۀ دیدار با جوجوجتسو» ،همۀ اتفاقات در دکان حاجی عبدالستار رخ میدهد
و صادقی در آن اقشار گوناگون جامعه را در لباس مشتریهای دکان او معرفی میکند .توصیفی
که ابتدای داستان از شخصیت و راهر حاجی عبدالستار ارائه میدهد ،بوهخووبی خواننوده را بوا
فضای جامعهای پر از سالوس و ریا مواجه میکند (صوادقی .)32 :2323 ،در گوشوهای از دکوان
چنین شخصیت متظاهری ،سوراخ بزرگ موشی وجود دارد که جوجوجتسو از آن سر بورآورده و
دعوتنامهای برای راوی داستان میبرد و از او میخواهد این زندگی مبتذل و منحط خود را رها
کند و پیش آنها برود تا بیش از این در این گنداب دسوتوپوا نزنود .صوادقی در ایون داسوتان،
واقعیتهای مبتذل زندگی را با تخیالت خویش پیوند میزند ،و راه نجوات از گنوداب زنودگی را
سوراخ موشی میداند که در گوشۀ دکان حاجی عبدالستار کشف کرده است ،ولی نه میتوانود از
دکان او رها شود و نه به سوراخ موش راه پیدا کند .اساسا ،کارناوال با درهمشکستن هنجارهوا و
برهمخوردن نظام سلسلهمراتبی در پیوند است .در این داستان ،موشی به نام «جوجوجتسو» بوه
کمک قهرمانِ سرخورده و مأیوس داستان میشتابد تا او را از فضای متشنج و پرابتوذال و فسواد
حاکم نجات دهد .تخیل نویسنده با انتخاب موش و سوراخ موش برای رهایی از گنداب زنودگیو
با توجه به اینکه سوراخ موش عموما به گندابها و فضاهای آلوده راه مییابدو پارادوکسی ایجواد
کرده و فضایی طنزآمیز به داستان بخشیده است .در عوین حوال بوه شودت و حودتِ اختنواق و
ابتذال موجود اشاره دارد که در آن فضا ،سوراخ موشی در آن ارجحیت مییابد.
برهمخوردن نظام هنجارها و نظام سلسلهمراتبها در داستان «هفت گیسوی خونین» بهتور
بهنمایش درآمده است .در این داستان کوتولۀ نواقصالخلقوه و زشوترویوی ،در پوی یوک عشوق
ناگهانی ،زندگی روزمرۀ خویش را رها میکند و برای انجوام شورطهوای معشووق راهوی جنگول
رلمات میشود و به جنر دیوان میرود .انتخاب کوتوله در تقابل با دیووان ،بیوان یوک نقیضوۀ
کارناوالی است که با مفهوم گروتسک همخوانی دارد .کوتوله در این مسیر با امیرارسالن نامودار،
حسینکرد شبستری ،ملکبهمن ،شیرویه ،ملکجمشید ،و ...روبهرو میشوود و آنهوا را زنودانی
دیوان میبیند .کوتوله بر دیوان پیروز میشود و آنها را نجات میدهد .صادقی کوتولۀ داستانش
را بر قهرمانان و پهلوانان افسانهای ترجیح میدهد و بوا اسوتفاده از بیوانی تمسوخرآمیز ،گوشوزد
میکند که در عصر او ،کارکردهای قهرمانوان تواریخی و افسوانهای بوه پایوان رسویده و تنهوا بوا
رویکردی متناقض میتوان به نبرد با دیوان زمان رفت (صادقی.)836-835 :2351 ،
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بنابراین ،فضای کارناوالی با جایگزینی کارکرد کوتوله و پهلوان در این داسوتان نموود یافتوه
است .این تناقض و تقابل مضحک در سخنان خاربوتهها بیان میشود:
امیرارسالن کجا و کوتوله کجا؟ کوتوله به یک انگشت بند است ...با این قووارۀ نواموزون و بوا
این بازوی نحیف .آن وقت تازه فرخلقا کجا و گلندام کجا؟ یکی نیست به این گلندام لچکبهسور
بگوید دیگر به تو این حر ها نیامده است( ...همان.)832 :
صادقی در این داستان تخیلی ،مضامینی از زندگی مدرن را با افسانهها درآمیختوه و بوا ایون
رویکرد ،جنبۀ طنزآمیز داستان را برجستهتر کورده اسوت .اسوتفادۀ موادر فوو دزره از شوامپوی
جدید برای نرمکردن موهایش و برتری شامپو بر صابونهای تقلبوی سوابق ،عطور و کوراواتزدن
قاروندیو ،ادعای تمدن و شرافت و رعایت اصول و مبادی دموکراسی از جانب قاروندیو ،تمسخر
قاروندیو به خاطر تحصیلِ دموکراسی و دروغهای دیگر در کالجهای مختلف ،نفرت دیو از رشوه
و زدوبند و فساد ،وجود تابلوهای نقاشی از کارهای رافائل و کمالالملک ،دادن ساندویچ کالبواس
به حسینکرد شبستری در زندان و بیمارشدنش ،و ...از مصادیق زنودگی مودرن عصور نویسونده
است که با بیانی طنزآمیز در داستان تخیلی او راه یافته و فضایی خندهآور ایجاد کرده است.
بنابراین ،صادقی با انتخاب فضاهای همگانی اجتمات و گرایش بوه فرهنور توودهای ،در پوی
ایجاد چندصدایی در داستانهایش است .هرکدام از شخصیتهای عامی و کوچهوبوازاری کوه در
داستان مطرح میشود ،نمایندۀ قشر خود است و با صدای خود در داستان حر میزند .صادقی
با نمایش چنین فضوایی ،بوه مبوارزه بوا خفقوان و توکصودایی حواکم بور جامعوه برمویخیوزد.
گفتوگوهایی که میان شخصیتهای گوناگون داستان درمیگیرد نیز نوارر بور هموین جنبوه از
سخن کارناوالی است .باختین معتقد است در نظام زبان ،گفتوگو دقیقا نقوش کارنواوال را ایفوا
میکند .چنین گفتوگویی در تقابل با کالم اقتدارگراست که گفتوگو را طرد میکند و قدم بوه
قلمرو مشارکت نمیگذارد همانطور که کارناوال در تقابل با فرهنور رسومی کوه اجوازۀ بوروز
آواهای غیررسمی را نمیدهد ،قرار میگیرد (نولز .)6 :2332 ،بنابراین ،چندصدایی کارنواوالی در
داستانهای صادقی با ابزار طنز و استفاده از فضاهایی همگانی و گفتوگو و تعامل شخصیتهای
عامی و تودهای نمود مییابد.

بحرانهویت 

.2
یأس و سرخوردگی ناشی از شکست کودتای مصدق ،روشنفکران را با بحرانی مواجه میکند کوه
بیهویتی ،گمگشتگی ،وازدگی ،و شکست را فریاد میزدند .بازتاب این مفاهیم در داسوتانهوای
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صادقی با زبان طنزآمیز او آمیخته شوده و فضوای وهومآلوود و ترسوناکِ خلوقشوده در بحوران
بیهویتی را به دنیای وارونه و خندهدار موجود در کارناوال نزدیک کرده است .بیهوویتی انسوان
معاصر ،از برجستهترین مضامینی است که سراسر داستانهای صادقی را در بر گرفته اسوت و او،
در بسیاری از داستانها ،با طنز و شوخی به آسیبشناسی این مشکل اجتماعی پرداختوه اسوت.
در داستان کوتاه سنگر و قمقمههای خالی با شرح جزئیات شناسنامهای شخصیتهای داسوتان،
هم به فقر و نیازهای ضروری مردم میپردازد و هم به کنایه ،ریشههای بویهوویتی انسوان را در
فقر ردیابی میکند .در شناسنامۀ شخصیتهای اصلی داستان ،در جاهای مهمی که نشاندهندۀ
هویت صاحب شناسنامه است ،مهر ادارۀ قند و شکر خورده و خوانا نیست (صادقی.)33 :2351 ،
نویسنده با این روش ،هویت دارندگان شناسنامه را پنهان و تلویحا بر این نکته تأیید میکند که
در اجتمات آن روزگار ،ضرورت درک هویت در برابر نیازهای حیاتی انسان به حاشیه رانده شوده
است .در داستان «صراحت و قاطعیت» ،بیهویتی شخصیتها با حرو مجهوول  Xو  Yو  Hو...
نشان داده شده است .مجهولبودن نام شخصیتهوا و موبهم و غیرصوریح رفتوارکردن اشوخات
داستان ،در تقابل با عنوان داستان پارادوکس و تناقضی ایجاد کرده که بور جنبوۀ طنزآمیوزی و
کارناوالی داستان افزوده است (همان.)832 :
این بیهویتی ،سرنوشت محتوم بیشتر شخصیتهای بهرام صادقی است .در داستان «کوال
سردرگم» نیز ،شخصیت بیهویت داستان ،مدام در جستوجوی عکس و هویت راستین خویش،
عکاسیهای مختلف را پشت سر میگذارد ،ولی از تشوخیص عکوس واقعوی خوود نواتوان اسوت
(همان.)85 :
از زمینههای بروز بحران هویت ،رویارویی ناگهانی جامعۀ سنتی با مدرنیسوم اسوت و تجلوی
این بحران ،در مکتب رمانتیسم ،با تمثیل روستاییای که یکباره با شهر و فرایند صونعتیشودن
روبهرو شده ،نشان داده مویشوود (پاینوده .)212 :2333 ،رویکورد صوادقی بوه شخصویتهوای
بیهویت و بحرانزدۀ روستایی نیز بیانکنندۀ این مضمون اسوت .صوادقی ،نوام قهرموان دهواتیِ
داستانِ «آقای نویسنده تازهکار است» را «آقای اسبقی» میگذارد و در این نامگذاری بوا کنایوه
به شهرزدگی و فراموششدن هویت مرد روستایی میتازد .در ابتودای داسوتان انتقوادی بوه نوام
قهرمان داستان صورت میگیرد« :چطور زارعی که در دهی دوردست زنودگی مویکنود ممکون
است اسمش آقای اسبقی باشد؟ ...یک دهقان هر قدر هم شرافتمند باشد ممکن است مشوهدی
غالمرضا باشد یا کربالیی عبداهلل» (صادقی ،)223 :2351 ،اما در اداموه مشوخص مویشوود کوه
آقای اسبقی همان «سبزعلی» است که هویت روستاییاش را از دست داده است .این بیهوویتیِ
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برآمده از مدرنیسم ،با «بیماری قورن» ،کوه از مضوامین موورد توجوه مکتوب رمانتیسوم اسوت،
برجسته میشود« :مرد بدبختی که شاید غیر از بیل و ا غ مسئلۀ مهموی در زنودگیاش وجوود
ندارد ...ناگهان به بیماری قرن دچار میشود» (همان.)222 :
بحووران هویووت کووه زمینووۀ موورگاندیشووی را در داسووتانهووای صووادقی فووراهم موویآورد ،در
داستانهای «با کمال تأسف»« ،زنجیر»« ،سنگر و قمقمههای خالی»« ،اذان غوروب»« ،مهموان
ناخوانده در شهر بزرگ» ،و ...نیز تکرار میشود و به صوورت اندیشوهای فراگیور ،سراسور فضوای
داستانهای صادقی را در بر میگیرد.

.3کارناوالزبانی 
بیان انتقادهای اجتماعی در فضای سانسور و اختناق فقط به مدد طنز و خندۀ کارنواوالی میسور
میشود .وقتی نویسنده ای به اندیشه و نفس خود اعتمواد دارد ،در برابور اخوالق و ویژگویهوای
قراردادی عمومی تسلیم نمیشود و میکوشد در برابور نارسواییهوا و نوابرابریهوا بایسوتد و بوه
توصیف پدیدههای پیرامون خود بپردازد .این نوآوری که محصول چنین تکواپو و تالشوی اسوت،
بیشتر در پیوند با ریشخند رسوم مصنوعی و عادتهای کهنه حاصول مویشوود و در اسواس ،از
کارکردهای طنز خالق است (موحّد .)265-261 :2328 ،این استقالل و ناسازگاری طنز در برابر
قراردادهای موجود ،زمینه را برای بیان انتقادها و نقیضههای اجتماعی فراهم میآورد و مسوائلی
را مطرح میکند که گفتمان جدی از بیان آن عواجز اسوت .بوه تعبیور بواختین« ،خنوده ،طنوز،
استهزا ،و دلقکبازیهای نمادین ابزارهایی هستند که موردم مویکوشوند در مقابول خشوونت و
جدیت از آنها بهره گیرند و با قدرت سلطهگر مبوارزه کننود .ایون خنوده جنبوۀ دموکراتیوک و
رهاییبخش دارد و می خواهد از تمام مرزهای رسمی فراتر رود و قدرت را به باد تمسخر بگیرد»
(غالمحسینزاده و غالمپور .)213 :2323 ،داستانهای بهرام صادقی نیز مجموعهای از تابوهوایی
اجتماعی را بازتاب میدهد که اختناق و جزمیوت حواکم ،موان بیوان صوریح آن بووده اسوت .از
مهمترین انتقادهای اجتماعی مطرحشده در داستانهای بهورام صوادقی انتقواد از فسواد اداری و
بیمسئولیتیهای مدیر و رئیس ادارات است که پیشتر ،در داستان «تأثیرات متقابل» به برخوی
از آنها اشاره شد.
انتقاد دیگر صادقی ،بهریشخندگرفتن رسالت و تعهدات پزشکی و عملکرد متناقض پزشوکان
در برابر آن است .صادقی با وجوودی کوه خوودش پزشوک اسوت ،در بسویاری از داسوتانهوا ،از
سوءاستفادهها و مفاسدی که گریبانگیر ایون حرفوه شوده اسوت ،پورده برمویدارد .در داسوتان
«مهمان ناخوانده در شهر بزرگ» ،ابتدا تخصصهای گوناگون پزشک تمسخر میشود:
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دکتر صمیم جالینوس ،پزشک امراض روانی ،پوست ،زنان ،داخلی متخصوص بیمواریهوای
چشم و گوش و حلق و بینی ،اطفال ،عفونی جوراح مجواری ادرار و اسوتخوان ...دارای درجوه از
دانشگاه امریکا ...ترک اعتیاد در بیستونه ساعت ،تزریقات استریل ،رف چاقی و ایجاد غوری و
بالعکس ،معالجۀ سفلیس تازه و سوزناک کهنه( ...صادقی.)323 :2351 ،
و در ادامه تعهد و رسالت پزشکیِ دکتر جوالینوس را بوا سووگندنامۀ بقوراط بوه زیور سوؤال
میبرد« :رحمان آه کشید و گفت :خیلی خوب ،اینهوا را بقوراط گفتوه اسوت ...و آن وقوت ریوز
قیمتها را دید که با خط درشت نستعلیق بر کاغذ سوفید نوشوته بوود( »...هموان.)326-325 :
صادقی در این داستان ،با زبان و بیانی طنزگونه به مشکالت اجتماعی و بویمسوئولیتی مقاموات
بهداشتی و غیربهداشتی و پزشکان میپردازد و بیپرده اوضاعی را نمایش میدهد که سودجویی
و سوءاستفادههای مشاغل مختلف ،فضایی متشنج و ناآرام و ناسالم در پایتخت ایجواد کوردهانود.
این تصویر ،با رهور مهمان ناخوانودۀ روسوتایی کوه بورای درموان بوه شوهر رفتوه و بوا شونیدن
پیامدهای خطرناک جسمی و روحی شهرنشینی برای انسان ،از آنجا رفتوه بوود ،برجسوته شوده
است.
از دیگر زمینههای انتقاد اجتماعی در داستانهای صوادقی ،انتقواد از روزناموههوا ،نشوریات،
رادیو ،و ...است که عموما گزارشهایی اغراقآمیز و خال واق انتشار میدهند .در این داسوتان،
از زبان رحمانو که از پذیرایی مهمان ناخواندهاش به ستوه آمده و درصدد است با بیان بدیها و
آشفتگیهای زندگی شهری او را به روستا بازگرداندو به گوزارشهوای اغوراقآمیوز رادیوو اشواره
می شود و با کنایه سخنان پیرمردی را که در رادیو به زیباییها و امکانات پایتخت اشاره میکند،
به ریشخند گرفته میشود.
در داستان «در این شماره» با لحنی نیشدار از اوضات داخلوی «ماهناموۀ سونگین تنودباد»
انتقاد میکند .هیئت تحریریۀ این ماهنامه ،جلسهای تشکیل مویدهنود توا اوضوات «تنودباد» را
سامان ببخشند و مطالب این شماره را بررسی کنند ،اما از آنجوا کوه مقالوهای بورای بررسوی در
جلسه نوشته نشده بود ،هیئت تحریریه تصمیم مویگیورد موضووت ایون شوماره را بوه مناسوبت
تجدید دورۀ مجله ،به عکس و شرح حال مختصر کارکنان ماهنامه اختصات دهد:
تمام اعضا با جنبوجوش غریبی عکس و نوشتههایی را که در دست داشتند جلوو آوردنود و
سعی می کردند زودتر نوبت بگیرند .آقای مدیر داخلی آنان را دعوت به خونسردی و کوفّ نفوس
نمودند (صادقی.)228 :2351 ،
ریشخند خبرنگاران جویوای نوام ،در سوخنان آقوای متورجم بیشوتر نشوان داده مویشوود:
«بیوگرافی اینجانب قریب پنجاه بار در مجالت مختلف چاپ شده است» (همان.)225 :
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در داستان «غیرمنتظر» نیز به اوضات نابسامان نشر کتاب میپردازد:
بعد از ناشر چهارمی ،دیشب کتاب را بردم پیش ناشر پنجمی ...اگر این ناشر راست میگفت
و قصدش کمک به ادبیات جهانی بود ...کتاب را دودستی میقاپید .میدانید چوه گفوت؟ خیلوی
یواش« :معذرت میخواهیم قربان ،ما در برنامۀ امسالمان چواپ کتوابهوای تحقیقوی را منظوور
نکردهایم» (همان.)212 :
از دیگر انتقادهای اجتماعی مطرحشده در داستانهای صادقی ،فقر و نابرابریهای اجتمواعی
است .صادقی در ملکوت ،سودجویی و بیعدالتیِ برخی را علت محرومیت عدهای دیگر میداند و
این اندیشه را با چاقی و غری شخصیتهای داستانش نشان میدهد:
این یک نظریۀ علمیِ جدید است که همین چنود روز پویش اثبوات شوده اسوت :مویگویود
مجموت وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی است ،منتهی نسبتش بین چاق و غرها نوسوان
میکند ...آن وقت هرچه بر گوشت و وزن بدن عدهای افوزوده بشوود ،بوه هموان انودازه از وزن و
گوشت عدهای دیگر کاسته میشود (صادقی.)32 :2353 ،
زنستیزی و انتقاد از برخی رفتارهای زنانه ،از دیگر زمینههای کارناوال زبانی در داستانهای
صادقی بهشمار میرود و صادقی با بیان انتقادیِ اندیشههای زنستیزانه با این نقیضوۀ اجتمواعی
برخورد میکند .در داستان «غیرمنتظور» ،میرزامحمودخوان شخصویتی اسوت کوه همیشوه بوا
همسرش در نزات و قهر بهسر میبرد و در عین حال مشغول نگارش کتابی دربوارۀ وضو زنوان و
احساساتشان در دورۀ هخامنشی است و میگوید« :کسی احساسات زنها را در طول تواریخ بوه
خوبیِ من تشریح نکرده اسوت» (صوادقی .)36 :2351 ،صوادقی بوا زبوان طنوز بوه مشوکالت و
دغدغههای زنان ،از جمله میل به آزادی و آزادیخواهی (همان )31 :میپردازد و در عین حوال،
در برخی داستانها به خیانت زنان و بیمیلوی و انزجوار موردان از اعتمواد بوه آنهوا نیوز اشواره
میکند« :پس تو را هم زنی گول زده است» (همان .)886 :این اندیشه اسواس رموان ملکووت و
رفتارهای دکتر حاتم نیز هست.
انتقاد از رشوهخواری (همان ،)833 :انتقاد از عملکورد شوهرداریهوا (هموان ،)21 :تمسوخر
روشنفکرمآبان ( ،)222تمسخر تحصیلکردگوان بویکوار و دیپلموههوای گودا ( ،)323انتقواد از
شعرهای نو ( )33و شاعران موج نو (صادقی )31 :2323 ،و شاعرانی که شعر ننوشوته مانیفسوت
میدهند ( ،)33تمسخر منتقدان فرهنگی ( ،)33انتقاد از روشونفکری ،احساسوات ناسیونالیسوم،
میهنپرستی ( ،)31و ...از دیگر زمینه های انتقادهوای اجتمواعی اسوت کوه بوا زبوانی کارنواوالی
بهتصویر درآمده است.
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.دیدگاهانتقادیبهارزشهایمعنوی 

7
باختین ،عنصر اصلیِ تمایز میان فرهنر شادِ توودهای و کارنواوالی را بوا فرهنور خشوک قورون
وسطی ،در رئالیسم گروتسک میجوید .از آنجا کوه مهومتورین خصوصویت رئالیسوم گروتسوک،
مادیبودن آن است ،بنابراین ،بدن و جسم در آن اهمیوت ویوژهای موییابود (یوزدی و انصواری،
 .)58 :2331کارناوال به طور کلی در برابر تکصدایی نظام فئودالی و جزمیت قووانین خشوک و
انعطا ناپذیر کلیسا بهوجود آمده است از این رو ،مخالفت با اندیشههای معنوی مطرحشوده در
فضای کلیسا و توجه به ابعاد جسمانی وجود انسوان در برابور خوارداشوت تون و جسوم ،کوه در
کلیسا مطرح بوده است ،از مضامین کارناوالی و گروتسک محسوب میشوود .رابلوه نیوز ،در آثوار
خود به تمسخر کشیشان و انتقاد از ارزشهای کلیسوایی مویپوردازد .او« ،کشیشوان را مردموی
مفسدهجو و نیرنرباز و شهوتپرست و شکمخواره و سودجو میداند و آنان را موجوداتی بیثمر
و فاقد ارزش می خواند که منفور هموه هسوتند و موردم آنوان را موورد اسوتهزا و تمسوخر قورار
میدهند» (شکورزاده .)552 :2363 ،بهرام صادقی نیز ،در داستان سنگر و قمقمههای خالی ،بوا
کنایه به انتقاد عملکرد کشیشان میپردازد« :اگر چنین کنیم گناهمان با گناه کشیشانی کوه در
کشاکش جنر خانمانسوز دوست و دشمن ،دربارۀ تعداد فرشتگان و نوک سوزن بحث میکردند
مشابه خواهد بود (چیزی کوه از وطونپرسوتی بوه دور اسوت)» (صوادقی .)62 :2351 ،صوادقی
همچنین ،در برخی از داستانها با طنز و کنایه ،از روحانیت هم انتقاد میکند .به طور مثوال ،در
داستان «عافیت» و داستان «آقای نویسنده تازهکار است»« :در این مدت یک داستان نیمهتموام
دربارۀ آخوندها نوشتم (میدانید که در این باره هنوز چیزی نوشته نشده است؟ آخوند ،میتووان
گفت که سرزمین کشفناشودهای اسوت)» (هموان .)281 :در داسوتان «اقودام مویهنپرسوتانه»
معنویات مطرح در اجتمات و ارزشهای حاکم بر آن بوا زبوانی طنزآلوود بوه سووی اندیشوههوای
جسمانی و لذتهای غیرروحانی نوسان مییابد (صادقی.)68 :2323 ،
مطابق دیدگاه باختین ،کارناوال و گروتسک ،امری فیزیکی و جسمانی هستند که در ارتباط
با بدن و در جهتِ رهایی از هر گونه قید و بند ،و الزاما شادمانه در حرکتاند (غالمحسوینزاده و
غالمپور .)213 :2323 ،بنابراین ،هر آنچه در مقابل خواستههای خشک و انعطا ناپذیر و رسمی
حکومت و مذهب قرار میگیرد ،سویهای کارنواوالی و گروتسوک دارد .از ایون نظور ،کارنواوال در
تقابل با زهدگرایی و معنویتباوری قرار میگیرد و سخن کارناوالی ،محول تجلوی خوودِ راسوتین
مردم و جایی میشود کوه بوه انسوان بوه معنوای واقعوی خوودش و بوا هموۀ نیازهوای پسوت و
جسمانیاش توجه میشود.
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انتقاد از پخش نمایش مذهبی در رادیو (صادقی ،)236 :2351 ،ریشخندِ ارتباط مشوروطیت
و تسبیح ( ،)222-36دادن فتوای شخصی حجتا سالم برای حاللبودن موسیقی برای خودش
( ،)213استفاده از مسکرات و رقیقشدن احساسات مذهبی ( ،)253تمسخر چهرۀ حیلهگر زن و
ارتباط آن با اماکن متبرکه ( ،)233زیر سؤال بردن خداپرستی غیرعاقالنه و گورایش بوه بیونش
حقیقی و ایمان واقعی به خدا ( ،)885تمسخر مثنوویخووانی ( ،)233 ،235دوربوودن از عووالم
معنوی و توجه به خوردن و خوابیدن [ ،]831و ...از مؤلفههوایی اسوت کوه در آثوار صوادقی بوه
اندیشۀ کارناوالی او و اولویت ابعاد جسمانی بر وجوه معنویِ حاکم بر جامعه راه میبرد.

.6آمیختگیمرگوزندگی 
از مهمترین مضامین سخن کارناوالی ،که به شکلی گسترده و فراگیور در داسوتانهوای صوادقی
تجلی یافته و در واق اندیشۀ محوری و بنیادی او را تشکیل میدهد ،مرگاندیشوی و رویوارویی
ناگریز زندگی با مرگ است .به طور کلی ،درکنوارهم قرارگورفتن مفواهیم متضواد و متنواقض ،از
عناصر مهم ادبیات کارناوالی است ،و تقابل مرگ و زندگی ،بنیادیترین تقابل موجود در هسوتی
است مرگی که زندگی و لذتهای آن را به ریشخند میگیرد و زندگی که بوا مورگ در سوتیز و
مبارزه است .این بنمایۀ کارناوالی ،اساس رمان ملکووت را تشوکیل مویدهود .مویتووان گفوت،
چکیدۀ نظریههای صادقی و وسوسههای ذهنی او دربارۀ مرگ و زندگی در ملکوت به بار نشسته
است و صادقی در این داستان« ،با مرگ به ستیز مورگ» مویرود (صونعتی .)226 :2328 ،ایون
رمان ،بازتابندۀ دنیایی کارناوالی است که آمیوزش اضوداد و اجتموات مفواهیم متنواقض در تموام
عناصر آن وجود دارد .شخصیتهای داستان نقطههای مقابل یکدیگرنود :در نقطوۀ مقابول آقوای
مودت که جن یا سرطان در معدهاش حلول کرده است مرد چاقی قرار دارد که دستگاه گووارش
سالمی دارد .مرد ناشناس که در پایان داستان به عنوان دسوتیار شویطان معرفوی مویشوود ،بوا
سکوت و پیچیدگیهای شخصیتیاش ،در مقابل منشی جوانی قرار میگیرد که زندگی را خیلوی
سهل و ساده میفهمد و کال زندگیاش کامال صا و گسترده است .شخصیت دکتر حاتم نیوز
پر از تناقض و تضاد است .او پزشکی است که رسالتش مداوای بیماران است و کمک به بیمار را
وریفۀ خود میداند ،اما در عمل ،ساکن هر شهری که میشود مرگ و نیستی را مویگسوتراند و
با تزریق آمپولهای مرگ شهر را به گورستانی از مردههوا تبودیل مویکنود .آمپوولهوای او نیوز
ماهیتی متناقض دارند .مردم برای طول عمر و ازدیاد و ادامۀ میل جنسی به دکتر حاتم مراجعوه
میکنند ،در حالی که آمپولهای او مرگآور است .ایون تنواقض بوه ویژگوی دوگانوۀ هسوتی راه
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میبرد که همواره زندگی با مرگ روبهروست ،عشق با نفرت همزاد است ،جوانی از پیری نواگزیر
است ،و این تقابلهای دوگانه ،بخش اجتنابناپذیر زندگی بشوری اسوت کوه در کارنواوال نموود
یافتووه اسووت .توصوویفی کووه در ابتوودای داسووتان از چهوورۀ دکتوور حوواتم شووده ،نووارر بوور همووین
دوگانگیهاست (صادقی .)3 :2353 ،این تقابل و دوگانگی ،در گفتوگوهای دکتر حاتم با منشی
جوان نیز برجسته میشود:
من در این سن و سال خودم را بیش از هر وقت دیگر برای دوستداشوتن و عشوقورزیودن
آماده میبینم ...دستها و پاهای من چا کا نود ،قووی و توازه ،اموا سورم پیور اسوت ،بوه انودازۀ
سالهای عمرم .من اغلب اندیشیدهام که آن دوگانگی که همیشه در حیاتم حس کردهام ،نتیجۀ
این وض بوده است .یک گوشۀ بدنم مرا به زندگی میخوانود و گوشوۀ دیگوری بوه مورگ .ایون
دوگانگی را در روحم کشندهتر و شدیدتر حس میکنم (همان.)22 :
عشق و نفرت نیز از دوگانگیهای شخصیت دکتور حواتم اسوت .او در آرزوی عشوقورزیودن
است ،اما نفرتی که از خیانت زن بر دل دارد ،موجب میشود در پایان اقامتش در هر شهر ،زنش
را همانند همۀ ساکنان آن شهر که در پی عشق و زندگی هستند ،بکشد و با دست خوود خواک
کند و راهیِ شهر دیگری شود .دکتر حاتم عقیم است و این نازایی ،عشق به زنودگی و حیوات را
در وجودش به نفرت و انتقام مبدل کرده است .داشتن فرزند و ازدیاد نسل از راههوای غلبوه بور
ترس از مرگ است که میل به جاودانگی را در بشر سیراب میکند .دکتر حواتم از ایون موهبوت
برخوردار نیست ،از این رو همواره با مرگ و زندگی در ستیز است و میخواهد با دردستگرفتن
اختیار مرگ و زندگی دیگران ،بر ترس خود از مرگ غلبه کند .او با همۀ انسانهایی که میل بوه
حیات دارند در ستیز است .تنها کسی که در این داستان ،دکتر حاتم را ناراحت میکند« ،م .ل»
است که سالهاست با جراحی اعضای بدنش با مرگ روبهرو میشود« :ایون م .ل ...مورا بوه زانوو
درخواهد آورد! ذرهای از مرگ نمیترسد ،به استقبال آن میرود ...همین مرا در مقابلش ضوعیف
و متزلزل میکند» (همان) .اما وقتی «م .ل» تصمیم میگیرد با تنها دسوتی کوه بورایش مانوده
زندگی کند و میل به ادامۀ حیات در وجودش زنده میشود ،دکتر حاتم به او آمپول مرگ تزریق
میکند.
اندیشۀ بنیادینی که در این داستان مطرح است ریشخند زندگی با استقبال از مورگ اسوت.
فقط از طریق مرگی ارادی میتوان به مقابلۀ با ترس از مرگ رفت و با زنودگی و ناپایوداریهوای
آن جنگید .این اندیشه در پایان داستان ،از زبان منشی جوان عاشقپیشه و سادهدل که فهمیده
است دکتر حاتم به او و همسرش آمپولِ مرگ تزریق کرده است ،اینگونه بیان میشود:
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این سزای حماقت من است .سزای هموۀ آن سوالهوا و روزهوایی کوه مصورانه بوه زنودگی
چسبیدم و خودم را نکشتم ...اگر عمر دوبارهای به من ببخشند احمق نخواهم بود (همان.)31 :
در داستان «یک روز صبح اتفاق افتاد» نیز ،این رویاروییِ ناگزیر مرگ و زندگی باتاب یافتوه
است .در بیان این واقعیتِ اجتنابناپذیر هستی ،صادقی با بیان طنزآمیز بوه موقعیوت مالکوان و
سرمایهداران گردنکلفت میپردازد که راه فراری در برابر مرگ ندارنود (صوادقی.)863 :2351 ،
آقای خواتیم در طلب زندگی ساده و آسوده و اثبات وجود خویش ،در حالی کوه از دغدغوههوای
زندگی شلوغ و بی حقیقت شهر به تنر آمده است ،به دهکدۀ موروثی خود و بوه میوان مردموی
میرود که اختیار مرگ و زندگیشان را در دست دارند .اما در صبح یکی از روزهای مهرمواه ،بوا
مرگ روبهرو میشود .آقای خواتیم با ترس و تشویش در برابر ناشناسی که موأمور مورگ اوسوت
روبهرو میشود .او ترس از مرگ را با خندههایی بویاموان از خوود دور مویکنود ،ولوی سورانجام
میمیرد .جنبۀ کارناوالی آمیختگی مرگ با زندگی ،با خنودههوایی از سورِ تورس در رفتوار آقوای
خواتیم نمود مییابد .خندههایی که درصدد است زندگی را تداوم بخشود و مورگ را بوه بوازی و
ریشخند بگیرد ،اما منطق حاکم بر کارناوال ،منطق وارونگی و بینظمی است و هموهچیوز در آن
بر خال خواست و ارادۀ انسان و هنجار غالب است .باختین ،با خنده ،به رویوارویی بوا جزمیوت،
خفقان ،و آشفتگی حاکم بر جامعه میرود و بوا مورگ ،حتوی هموین خنوده را نیوز بوه چوالش
میکشد و این دوگانگی و دوپهلویی ،ماهیت فضای کارنواوالی اسوت .مورگ بورای کارنواوال هوم
داستان تجدد است و هم خود تجدد .خندۀ کارناوالی ،خنده به تمامی تضوادها از قبیول مورگ و
تولد ،آغاز و پایان ،با و پوایین اسوت کوه بواختین آن را «فرهنور عموومیِ خنوده» موینامود
(غالمحسینزاده و غالمپور.)212 :2323 ،
در داستان «با کمال تأسف» ،دغدغۀ اصلی نویسنده رویارویی با مرگ است .سرگرمی آقوای
مستقیم ،بریدن و جم آوری آگهیهای فوت در روزنامه است که به طور اتفاقی یک روز ،آگهوی
فوت خود را در روزنامه میبیند که بهاشتباه چاپ شده است .ترس از مرگ چنان در وجود آقای
مستقیم حلول میکند که او را به سوی تخیالت و رؤیاپردازیهای دوگانوهای از حووادو بعود از
مرگش میکشاند (همان .)21 :در داستان «غیرمنتظر» و «فردا در راه است» نیز اندیشوۀ مورگ
حاکم است.
نکتۀ درخور توجه در مرگاندیشی صادقی این است که میل به زنودگی و توداوم حیوات بوا
افزایش عمر رو به فزونی میگذارد .این مضمون در توصیف پیری سر و جوانی و چا کی دسوت
و پای دکتر حاتم و میل به دوستداشتن و عشقورزیدن در پیری ،به تصویر کشویده شوده و در
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داستان کوتاه «داستانی برای کودکان» بوا زبوانی کودکانوه بیوان شوده اسوت .در ایون داسوتان،
هرکدام از شخصیتها که سن بیشتری دارد عمر بیشتری برای خود در نظر مویگیورد (هموان:
 .)15-11به طور کلی ،بیهویتی و مرگاندیشی در گسترۀ زندگی ،خارخار جوان بهورام صوادقی
است که در قالب طنزی کارناوالی به عرصۀ خودآگاهی او درمیآید.
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