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مؤلفههای کارناوال باختین در رمان نگران نباش
نرگس اسکویی

1

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی بناب
تاریخ دریافت ،35/80/13 :تاریخ پذیرش36/86/08 :

چکیده
میخائیل باختین ،رمان را نزدیک ترین واقعۀ هنری به کارناوالهای مردمیِ جاری در سطح خیابطانهطا و
مکانهای عمومی میدانست ،بدین دلیل که رمان ،بیشترین قابلیت انعکاس مسطاویِ دطداهای مختلط
انسانی و اجتماعی را در خود دارد و از سلحۀ تکددایی گفتمان مسلط بر جامعه میکاهطد تطاآنجاکطه بطه
واژگونی در نیروهای قاهر فرهنگی ،مذهبی ،اخالقطی و بطه سطح آمطدن فرهنط

فرودسطتی و عامیانطه

میانجامد تا مروج مردمساالری باشد .رمان نگران نباش نوشتۀ مهسا محط علطی ،رمطانی اسطت کطه بطا
دستمایه قرار دادن واقعۀ زمینلرزه در ابرشهر تهران ،تخیل واژگونی در ابعاد گوناگون و فرادستی جامعه را
به طی های پایینتر و عامتر طبقات اجتماعی ،بهخصوص نسل جوان ،و بروز گفتمان چنددطدایی بسطط
میدهد .در این رمان ،تقریباً تمام نشانههای کارناوالگرایی را میتوان جست :گفتمان چنددطدایی ،زبطان
عامیانه ،نسبیت ،رئالیسم گروتسک ،واژگونی ،دیوانگی ،خندۀ مرگ و...؛ در مقالۀ حاضطر ،پطس از مطروری
کوتاه بر ویژگیهای کارناوالیتۀ باختین ،رمان نگران نباش براساس این نظرگاه و ویژگیهای آن ،تجزیه و
تحلیل شدهاست.
واژههای کلیدی :نگران نباش ،میخائیل باختین ،کارناوالگرایی ،گفتمان چندددایی ،رئالیسم گروتسک.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

noskooi@yahoo.com
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 .1مقدمه
کارناوال ( )carnivalادحالحی است که منتقد و فیلسوف بزرگ روس ،میخائیل باختین،
در قرن بیستم میالدی در نقد و تحلیل آثار ادبی بهکار برد .کارناول در نزد باختین ،معنا و
کاربردی تقریبا متمایز با معنای تاریخی و مرسوم آن پیطدا کطردهاسطت .خصودطیت ویطژۀ
کارناوالها[جشنوارهها]ی باستانی ،شادخواری و انواع مناسک خلسهآور بود و در یونان و رُم
باستان ،غالباً در گذرگاهها و میدانهای عمومی و گاه در خانهها وقطوع مطییافطت .فریطزر
( )650 :1900در کتاب شاخۀ زرین مینویسد که در آیینهای کارناوالی ،تمایز میان طبقطات
مختل بهطور موقت به حالت تعلیق درمیآمد و اربابان جای خود را به بردگان میدادند و
سر میز به آنان خدمت میکردند .باختین با الهام از کارناوالهای شطاد و فرهنط

عامیانطۀ

دورۀ رنسانس ،و با قرار دادن ویژگیهای منحصربهفرد کارناوال ط مثل مشارکت همگانی،
طنز و ریشخند عام ،زبان و فرهن

مردم ،تقلیل در مقابل فرهن

خشک و مقطدسمطبب

قرون وسحایی ط به دنبال مفهوم نوینی از معنطای آزادی و مطردمسطاالری (دمکراسطی) یطا
چندددایی ،در مقابل گفتمان سلحه و قدرت ،در رمان است« .باختین رمان را عالیترین نوع
ادبی میداند که همۀ انواع ادبی پیشین را در خود دارد .رمطان از نظطر او ،کطانون همطۀ دطداهای
منفرد و پراکندۀ پیش از خود ،جایگاه دداها ،زبانها ،ایدئولوژیهطا و جهطانبینطیهطای متفطاوت
است» (رضوانیان.)14 :1939 ،

در نظر باختین ،جهان آرمانی انسان معمولی سدۀ میانۀ اروپا ،در جشنهای خیابطانی و
کارناوال ها و ادبیات شفاهی و حکایتهای کودکانه و ترانههای عامیانطه تجلطی مطییابطد؛
جهانی که تودۀ مردم با تمسک به آن از قیدوبند زندگی رسمی و یکنواخت و جدی و تلخ
رهایی مییافتند و بهگونهای برضد نظام و قوانین رسمی حاکم قد علم میکردند.
باختین برای نخستینبار مفهوم کارناوال را در کتاب رابله و جهان او محطر کطرد .در
این کارناوال ،احمقها در نقش خردمندان ظطاهر مطیشطوند و بطرعکس؛ مقدسطات و
مقدسان بهسخره گرفته میشوند و ملغمطهای از کفطر و ایمطان بطههطم مطیآمیطزد و
سرانجام ،دنیایی وارونه خلق میشود (مقدادی.)931 :1910 ،

باختین اگر از کارناوال و اهمیت آن سخن میگوید ،میخواهطد بطه تبارشناسطی رمطان
بپردازد؛ زیرا به اعتقاد وی ،رمان نزدیکترین و شبیهترین چهره را به کارناوال دارد .از نظر
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باختین ،اگر رمان دارای خصلت چندددایی اسطت و دطدای شخصطیتهطا در آن نیرویطی
یکسان و طنینی برابر دارد «به این دلیل است که در کارناوال ریشه دارد .مراسمی که نه شادی
و طنز آن ،بلکه در وهلۀ نخست برابر شدن افراد در ضمن آن و فروپاشی نظام سلسطهمراتبطی آن
روزگار ،مورد توجه باختین است» (امنخانی.)139 :1931 ،

مهسا مح علی ،در رمان نگران نباش کوشطیدهاسطت دطداهای متفطاوتی از ژرفنطای
جامعه در معرض دید تماشا بگذارد .وی با ترفیع درجۀ نهانیهای فرهن

و خواسطتههطا و

روابط و زبان رایج در بین جوانان امروز ایرانی ،به سح رویی داستان (چه در بحن خانوادهها

و چه در عردۀ اجتماعی) ،تالش میکند با بطرهم زدن نظطام تطکدطدایی در رمطان خطود،
دداهای مخفیتر الیههای نهانی جامعه را علنیتر سازد .حرکت متوالی راوی از خانطهای
به خانۀ دیگر و همینطور گذار از معابر عمومیِ لبریز از جمعیت ،به رمان او این فردت را
میدهد که تصاویر متعددی از دداهای مختل  ،تضاد میان شخصیتها ،تیپهای عقیدتی
و فکری ،موقعیتها و نیز دگرگونی در زوایطای مختلط نهادهطای گونطاگون اجتمطاعی از
خانواده تا اجتماعات کالنتر را به تماشا بگذارد .رمان نگران نباش ،با نزدیکتر شطدن بطه
زندگی جوانان امروزی و مقایسۀ آن با خواستها و کنشها و گفتمان نسلهطای مختلط
پیش از آن (نسل اول و دوم و سوم انقالب) ،بهگونهای ضمنی ،بطر آرمطانهطای نسطلهطای
متفاوت تا رسیدن به آنچه هستِ ایران امروز ،اشاره میکند؛ آرمطانهطایی کطه بطه منزلطۀ
آواهای مختلفی از نسلهای مختل بهگوش میرسند و از کنار هم آمدن آنهطا ،ویژگطیِ
گفتمان چندآوایی بر سراسر رمان حاکم شدهاست.
مضمون ادلی داستان ط یعنی وقوع زمینلرزه در شطهر تهطران ط بهتطرین دسطتاویز را
برای برهم زدن نظم عمومی و روال عادی زندگی شخصی و اجتمطاعی مطردم در اختیطار
مح علی نهادهاست .او از این موضوع ،ترفندی بطرای ططر ریطزی عنادطر ادطلی رمطان
چندآوایی خود میسازد؛ عنادری مانند ایجاد اغتشاش و بیرون ریختن مردم از خانههطا و
اجتماع در خیابانها و میدانهای شهر به شکل کارناوالی (در عین مساوات و همسانی ،بهدور

از اختالفات طبقاتی و غیطره) ،واژگونی مراجع و گفتمان قدرت و بطروز نیمچطه انقالبطی کطه
هدایت آن را عامۀ جوانان ط بطا تظطاهراتی از تیطپ ،زبطان مخفطی ،ططرز تفکطر ،آرمطان و
اندیشههای خاص خود ط بر عهده دارند .این درونمایه همچنین وسطیلهای شطدهاسطت در
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دست نویسنده برای استقرار عامل نسبیت ط یعنی تبیین تضاد بین باورهطا و آرمطانهطا در
نسلهای متفاوت قبل و بعد از انقالب اسالمی در ایران ط که تقریباً در تمام ارکان رمطان
نقش ایفا میکند .راوی ،تمام جریانات داستان را با زبانی تلخ و بیتفاوت و تمسطخرآمیز و
انتقادی بیان میکند.
 .0بیان مسئله
رمان نگران نباش ،نگرشی واقعگرا و منتقدانه به وضع اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر
حاضر دارد .عنادر برجستۀ این رمان ،همچون ازدحام و گردهمایی عموم مردم (بهگونهای

برابر و فارغ از اختالفات طبقاتی) در خیابانها و فضاهای شهری ،واژگونی مناسبات اجتماعی
و فرهنگی ،تضاد بین مفاهیم متعالی همانند اخالق و مذه و ادب در رویارویی با مفاهیم
گستردۀ دانی و جسمانی و توجه بیشتر به زندگی مادی و تمنّیات زمینی ،استهزا و ریشخند
و تصاویر مشمئزکننده ،ازجملۀ عوامل و مشخصههای ادلی این رمان اسطت کطه موجط
شباهت بسیار این داستان با نوشتار کارناوالی شطدهاسطت؛ بنطابراین ،موضطوع ادطلی ایطن
تحقیق ،جستوجو و تجزیه و تحلیل عنادر کارناوالگرایی در این رمان به روش تحلیلطی
و تودیفی است.
 .9عنادر ادلی رمان نگران نباش در پیوند با ویژگیهای کارناوالگرایی
9ط .1گفتمان چندددایی
باختین رویکردی فلسفی به وجود انسان دارد و هستی انسان را نتیجۀ مکالمه و گفتوگطو
میداند و دیالوگ را جنبۀ هستیشناختی وجود آدمی میشمارد .بهعقیدۀ باختین «ما هرگطز
نمیتوانیم خود را بهدورت یک کل ببینیم .وجود غیر برای آنکطه مطا حتطی بطهططور موقطت بطه

مفهومی از خویشتن دسطت یطابیم ،ضطروری اسطت» (تئطودوروف .)108 :1911 ،بطرخالف دنیطای
تکددا که بر من و منیت تأکید دارد و همهچیز را بطرای خطودش مطیخواهطد و فضطایی
تمامیتخواه بر آن حاکم است« ،دنیای چندددا ،بر دیگری یا غیر داللت دارد که همهچیز را طط
حتی حیات و زندگی و موجودیت انسانی را ط در دیگری و غیطر و مکالمطه بطا دیگطری مطیبینطد»
(غالمحسینزاده.)059 :1901 ،

باختین چندددایی بودن را در میان انواع ادبی ،فقط از آنِ رمطان مطیدانسطت .از ایطن
منظر ،چندددایی بهمعنای توزیع مساوی دداها در یک متن است ،چنانکه تمام دطداها
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حق حضور داشتهباشند ،بدون اینکه بر دیگران مسلط باشند .باختین دربطارۀ داستایفسطکی
مینویسد« :داستانهای این نویسندۀ روس ،ساختاری چنطدآوا دارد؛ بطه ایطن معنطی کطه دطدای

دیگری را نیز در درون خود شطامل مطیشطود» (لچطت .)08 :1909 ،از دیطدگاه بطاختین ،ویژگطی
مکالمهای و رابحهبنیاد بودن زبان ،موج میشود زبان طی برقراری ارتباط با دیگری ،بطه
الگوهای معنایی و ارزشگذاریهای ازپیشموجود مجهز شود و بتواند تعارضهای موجطود
در طبقات و عقاید را برجسته سازد؛ ازهمینرو
جوامعی که در آنها مرام یا آرمانی خاص به شکلی قدرتمندانه متجلی مطیشطود ،بطر
آناند تا با سرپوش گذاشتن بر خصلت مکالمهای زبان ،زبانی یکپارچه پدید آورند کطه
همواره در کار تمرکز بخشیدن و ایجاد انسجام عقیدتی و فرهنگی جامعه است؛ «زبان
یکپارچه» ضامن بیشترین میزان فهم متقابل و متبلور شدن در قالط وحطدتی واقعطی
است :وحدت زبان گفتوگو ،زبان ادبی حاکم و زبان دحی (باختین.)953 :1931 ،

دِرف تکثر سبکهای زبانی در رمان ،موجد چندددایی نمیشود ،بلکه میطزان اقتطدار
این گفتارها در ابطراز دیطدگاههایشطان دربطارۀ جهطان ،معیطار ورود بطه گفتمطان رمطانگطرا
( )novelized discourseو چندددایی موجود در کارناوال است.
مهمترین ویژگی رمان نگران نباش ،وجود دداهای متفاوت در آن است؛ دداهایی که
نه فقط مولود گفطتوگوهطای اشطخاص مختلط  ،بلکطه همطانگونطه کطه بطاختین محطر
ساختهاست ،مولود اندیشهها و ایدئولوژیها و سبکهای گوناگون زندگی است.
چندآوایی بودن رمان ،فقط بهمعنای طر مکالمۀ لفظی شخصیتها در رمان نیسطت؛
ازهمینرو باختین ادحال «گفتمان رمان گرا» را برای اشاره به گونههای متشطکل از
دیدگاههای متنوع وضطع کطردهاسطت .در رمطانهطای چنددطدایی ،هطر شخصطیت از
ویژگیهای فردی خاص خود برخوردار اسطت .هطر شخصطیت ،بیطانگر یطک ایطده یطا
جهانبینی است و هیچ آوای مؤل محور و عینیای که دیدگاه شخصیتها را تأویطل
کند ،وجود ندارد (غفاری.)183 :1939 ،

به همین منوال ،آنچه در نگران نبطاش بطروز مطیکنطد ،شطکلهطایی اسطت عطامتطر و
درعینحال عمیق تر از تظاهرات بیرونی فرهن
را در اختیار دارد.

و گفتمان و ایدئولوژی قاهری که قطدرت

رمان نگران نباش با نفوذ به الیههای عمیقتر جامعه ،با درگیر شدن در فرهن هطای
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غیررسمی ،اما رایج امروز ایران ،دداهای مختل را شنیده و چونان منتقدی اجتماعی ،آن
دداها را در خود بازتاب دادهاست .تجلی دداهای عام و زبان مخفی مرسوم در الیههطای
پسین که اغل در مسیر عکس جریان عادی گفتمان قالبیِ ارزشی و مسلط جامعه اسطت،
در کنار تصویرسازی مدلهای نوین زندگی امروزی ،رمان نگران نباش را عردۀ کارناوالی
چندینددایی کردهاست.
گفتمان چندددایی در رمان نگران نباش ،از چند عامل ناشی شدهاست:
9ط1ط .1باوجود کوتاه بودن طول زمانی (یک دب تا عصر) و بطه همطان نسطبت حجطم
داستان ،تعدد فضاهای داخلی و خارجی که هر کدام لبریز از سطاکنان و جمعیطت هسطتند،
عامل مهمی بودهاست برای ظهور دداهای بسطیار متفطاوت و دیگرگطون .ططرز فکرهطای
متفاوت و گاه متضاد ،چیدمانی منظم و فکرشده داشتهاست بطرای آنکطه منجطر بطه ایجطاد
گفتمان چنددطدایی در رمطان شطود .راوی ،تمطام گفطتوگوهطایی را کطه شطنیده و تمطام
دحنههایی را که دیدهاست ،با لحنی یکسان و بدون قضاوت روایت میکند .مقایسۀ چنطد
تصویر از مردمی که در خیابان ،در فضای آشفته و بههمریختۀ بیرونی تجمع کردهاند ،مؤید
این نکته است که رمان ،روایتگر آواهای دیگرگون است .دحنۀ اول« :دختر یوزپلنگیای که
به میلۀ چراغ راهنمایی یله شده و عربده میکشد ،حتماً دارد قیمت میدهد کطه پسطرها ایطنططور
بهش خیره شدهاند .بحریای را هرچند دقیقه یطکبطار روی لط هطای قلطوهایاش مطیگطذارد و
لپهایش را پر میکند» (مح علی .)41 :1900 ،دحنۀ دوم« :مردی کنارم دوزانو نشسته و سجده
میکند .اشکهایش روی گونهها سُر میخورند .دارد از تهِ تهِ تهِ دل ،عجز و البه مطیکنطد .حتمطاً
فکر میکند به خاطر گناهان اوست که زمین رقصش گرفته» (همان .)45 :دحنۀ سوم« :آقطاغالم
وسط میدان درکه معرکه گرفته؛ عین این پهلوانهای قدیمی که زنجیر پاره میکردند و سینی جر
میدادند» (همان114 :ط.)115

9ط1ط .0قرار گرفتن چندین نسل در کنطار هطم ،در فضطاهای داخلطی و خطارجی ،جطزو
عنادری است که بر تعداد دداهای موجود در آن بهنحوی مؤثر ،افزودهاسطت .هطر نسطل،
نشانهای از ایدهها و اندیشههای دیگرگون است و بهگونهای بارز در روایت داستان گنجانده
شدهاست .نسلهای مختل  ،دداهایی برخاسته از ایدئولوژی و آرمانهای خود را دارند که
در قال گفتمانی متفاوت از سایران ،به منصۀ ظهطور مطیرسطد .خطانوادۀ شطادی (راوی) و
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خانوادۀ پروین ،متشکل از پروین و مادر انقالبی و همرزم جوانیهای مینو (مادر شادی) ،که
در این روز در ازدحام مردم فریاد «بهپا خیز ،بهپا خیز» سرداده و سرودهای انقالبی میخواند
(همان)115 :؛ اشکان (پسر خانواده) ،جوان عاشقپیشهای که در این جنجال و شلوغی ،از غم
عشق ،برای چندمین بار خودکشی کردهاست؛ الهطام (دختطر خطانواده) کطه در آرزوی یطافتن
شاهزادۀ آرزوهایش هر ش را با جوانی طی میکند و در این روز معلوم نیست با چه کسی
و کجا بهسر میبرد؛ و نیز خانهای که سارا ،دوست کودکیهای شادی( ،با تعدادی افراد دیگر

که رابحه و نسبتشان مشخص نیست) در آن میزید و مهمتر از همۀ ایطنهطا ،مطتن جامعطه،
عردۀ حضور دداهای متعدد برخاسته از نسلهاست .یکی از گویطاترین ایطن دطحنههطا،
دحنۀ رویارویی راوی و جوان همراهش با پیرمردی منضبط و اخالقگراست:
پیرمرد اتوکشیدهای ،عصایش را بلند کرده بهطرفِ مطودُماسطبی و از تطه حلطق هطوار
میکشد« :مگه نمی بینی گل کاشتهن؟ مگه زنجیرو نمیبینی؟»« .نمیبیطنم بابطاجون
نمیبینم»« ...آبطرو نداریطد ،ادب نداریطد ،تربیطت نداریطد« ... »...شطهرمه داداش ،حطال
میکنم گُال رو لگد کنم ...وایسا از شهرت مراقبت کن .مردش هستی؟» .پیرمرد از جا
جم نمیخورد .زُلزده توی چشمهای مودُماسبی و نفهمیطده نگطاهش مطیکنطد .دلطم
میسوزد .نگاهش نه عصبانی است نه ترسیده ،فقط نمیفهمد؛ نمیفهمد ایطن حجطم
ماهیچه و استخوان که جلوش ایستاده ،دستها را به کمر زده و سینه جلطو داده ،دارد
از چی حرف میزند» (همان.)05 :

9ط1ط .9اجازۀ حضور دادن به اندیشهها و سبکهایی از زندگی که در گفتمان عطادی و
سنتی ،چندان جایگاهی ندارند؛ بعضی از آنها جدی گرفته نمیشطوند و پطارهای دیگطر از
آنها کامالً محرود و منفور بخشهای زیادی از جامعه هستند .این هر دو گروه ،معموالً یا
در الیههای مخفیتر اجتماعی میزیند و دداهای آن ،جزو دطداهای محطر در گفتمطان
رایج و رسمی جوامع بهحساب نمیآید و یا بهسب ناسازگاری با عرف و فرهن  ،نادیده و
نابوده انگاشته میشوند؛ همچون مخالفان سیاسی یا جوانان فارغ از مذه و بیتوجطه بطه
فرهن

رسمی که آنچه دوست دارند میپوشند و میخورنطد و مطیشطنوند ،و نیطز زنطان و

مردان تنفروش یا دگرباشان جنسی.
9ط1ط .4یکی دیگر از عواملی که رمان را به گفتمان چندددایی نزدیک میکند و سایر
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عنادر کارنطاوالی نظیطر رویطارویی تضطادها و گروتسطک را نیطز در آن متبلطور مطیسطازد،
بهرهگیری از زبان غیررسمی است؛ یعنی همان زبانی کطه تطودههطا در خلطوت خطود از آن
استفاده میکنند .این زبان ازآنجاکه در تضاد بطا زبطان رسطمی اسطت ،راه را بطرای حضطور
آواهای مختل در رمان هموار میسازد .یکی از ویژگیهای ادطلی رمطان نگطران نبطاش،
بهرهمندی از شیوههای رایج هرزه گویی و نیز استفاده از ادطحالحات زبطان رایطج در بطین
جوانان یا «زبان مخفی» است .این ویژگی ،هم در بیان شخصیتهای متفطاوت داسطتان و
هم در روایت و واگویههای ذهنی راوی ،بطهشطکل مختصطۀ تکرارشطونده ،مطورد اسطتفادۀ
نویسنده بودهاست.
در نظریۀ باختین ،فرهن

کارناوال ،جلوههای بیانی گوناگونی را در بطر مطیگیطرد کطه

بیشتر آنها در سح زبانی و واژگانی رمان نگران نباش ،دیده میشود؛ همچون شکلهای
متفاوت واژگان خودمانی و آنچه امروز فقط در فضطای روابطط دوسطتانه متصطور اسطت یطا
کارکرد دمیمانۀ ناسزا و دشنام در خحاب دوستانه و محبتآمیز« :چحوری کثافت؟» (همطان:

« .)10االغ حیفت نمی آید توی همچین روزی خودکشی میکنطی؟» (همطان)45 :؛ و نیطز کطاربرد
واژگان و ادحالحاتی که در زبان دمیمی و غیررسمی ،بهخصوص میان جوانان ،مصحل
است« :زید» (همان« ،)19 :قات زدن» (همان« ،)04 :شاسکولها» (همان« ،)04 :مایطه» (همطان،)05 :
«تَلبازی» (همان« ،)00 :تریپ» (همان« ،)03 :فنچ» (همان« ،)19 :دِپ» (همان.)14 :

9ط .0رئالیسم گروتسک و وارونگی
مفهوم کارناوالِ باختین با مفهوم گروتسطک ارتبطاط دارد .وی از عبطارت گروتسطک بطرای
تودی تأکید بر تغییرات جسمی از راه خوردن و دفع و و رابحۀ جنسی اسطتفاده مطیکنطد.
رئالیسم گروتسک در پی دنیطوی کطردن تمطام امطور و رو برگردانطدن از معنویطت و امطور
آنجهانی است؛ بنابراین بیشتر بر تن و جسم نظر دارد و بر احیای فرهنط

پَسطت تأکیطد

می کند .به تعبیر دیگر« ،ویژگی برجستۀ گروتسک عبارت است از فرودآوری ،یعنی انتقال تمطام
چیزهای واال ،معنوی ،آرمانی و انتزاعی به عردۀ مادی و جسمانی ،به عردطۀ زمطین و جسطم در
وحدت جداییناپذیرشان» (پوینده.)535 :1901 :

باختین ادل اساسی رئالیسم گروتسک را انححاط میدانطد ،امطا بطر ایطن نکتطه تأکیطد
میورزد که انگارۀ کارناوال ،دوسویه است .این انححاط ،منحصراً منفی نیسطت و همچطون
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بدن انسان و جانداران دیگر و حتی خود جهان و طبیعت ،با نوزایی و تجدید همراه است.
انگارۀ گروتسک ،سح بسته و غیرقابلنفوذ بدن را نادیطده انگاشطته و بطه منافطذ آن
توجه میکند .از طریق این منافذ است که اَعمال بدنی ازقبیل خوردن ،آشامیدن ،دفع
کردن ،عرق کردن ،جفتگیری ،زایمان و قحع عضو عملطی مطیشطود .بطاختین ایطن
بخشهای بدن را اسافل اعضا می نامد .به گفتۀ باختین ،در این فرایند ،مرزهای بطین
انسان و دنیا به نفع انسان محو میشود (یزدی.)59 :1938 ،

بیان مسائلی از این دست ،رمان را به سمت وارونگی پیش میبرد .نوشتار کارناوالی بر
اساس وارونگی استوار شدهاست.
وارونگی باال و پایین ،ادل و قل  ،عالی و دانی و حضور و نفوذ فرهنط

مردمطی در

ادبیات .این جسم دانی و زمینطی ،در ادبیطات مطردم حضطوری گسطترده دارد و نقطش
اساسی ایفا میکند .بههمیندلیل ،ادبیات کارناوالی آکنده از نمادهای زمینی مربوطبطه
خوردن ،خوابیدن ،شوخی کردن و خوش گذراندن است (نامورمحلق.)483 :1901 ،

هم بیان تعبیرات گروتسکی و هم وارونگی و جابهجایی معنویات با مادیات ،تمهیداتیانطد
برای بروز گفتمان چندددایی در رمان و برهم ریختن نظم تکددایی و مأنوس قدرت.
رمان نگران نباش از همان آغاز داستان که راوی (شادی) از نیاز جسطمانی خطود بطرای
یافتن مادۀ مخدر ،و همچنین لذت استفاده از آن سخن می گوید ،به سمت مادی شطدن و
تبلور رئالیسم گروتسک در اجزای داستان میگراید .اعتیاد شخصیت اول داستان ،بهتطرین
تمهید در دست نویسندۀ داستان بوده تا با بهره گیری از آن ،عوامل گروتسکی یعنی زمینی
و غریزی بودن همراه با اعجابآوری و گاه مهوّع بودن را به بخشهای بسیار از رمان خود
اضافه کند .شادی با تودیفات طوالنی و گاه نفرتانگیز از نحوۀ تأثیر داروی مخدر در رو
و جسمش ،مفاهیم جسمانی را بهنحوی پررن

در روایت خود تزریق کردهاست:

کام میگیرم و دود را توی دهانم میچرخانم ،ماهیچههای فکم بطاز مطیشطوند .کطام
میگیرم و دود را توی سینهام فرو میدهم ،رگهای گردنم باز میشوند .چشمهایم را
میبندم و کام میگیرم و دود را توی دماغم میکشم ،رگهای پیشانیام باز میشوند.
کام میگیرم ...کام میگیرم ...کام میگیرم (مح علی.)69 :1900 ،

تالش شادی برای یافتن مواد که در میان هیاهو و وانفسای فطرار از زمطینلطرزه و زنطده
ماندن شکل یافتهاست ،و ترجی برآورده ساختن نیاز جسم بطر هطر چیطز و هطر کطس دیگطر
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(بهخصوص خانواده و آشنایان) ،سیر وارونگی در نظامهای متعالی فکری و اعتقادی بطه سطمت
ارتقای درجۀ منویات جسمانی و مادی را بسیار تسریع کردهاست .تمام هطمّ و غطم و آرمطان
شادی ،یافتن دواست تا مبادا خماری به سراغش بیاید« :وای با یک 05گرمی ،چند روز میتوانم

نشئه باشم؟» (همان)01 :؛ ازاینروی ،او به پستترین روشهطای ممکطن بطرای یطافتن افیطون
راضی میشود .یکی از این موقعیتها ،وقتی است که شطادی ،تریطا خطارجشطده از معطدۀ
اشکان را ط که با آن خودکشی کردهاست ط برای استفادۀ خود ،داح میشود (همان.)51 :
شکل دیگری از رئالیسم گروتسک باختینی ،در تودی عمل دفع تبیطین شطدهاسطت.
دحنههایی از دفع ادرار در رمان نگران نباش وارد شدهاست .تودی دفطع در ایطن رمطان
همراه با طنز و تمسخر است؛ بهویژه که راوی ،بیانِ این دطحنههطا را بطا نطوای موسطیقی
همراه ساختهاست .در اینجا نیز مفهوم گروتسک و وارونگی توأماً عمل کردهاند .آرش ،پسر
کوچک خطانوادۀ شطادی ،نماینطدۀ نسطل چهطارم ،جطوانی کطه جطز مایطه (پطول) و مطواد و
خوشگذرانی در پی چیز دیگری نیست ،عامطل دفطع اسطت (همطان .)10 :دطحنۀ مطرتبط و
طوالنی دیگر در این زمینه ،لحظاتی است که شادی ،چگونگی کمک کطردنش بطه خطالی
شدن معدۀ اشکان را ط که با خوردن تریا خودکشی کردهاست ط مبسطوط و بطیاهمیطت
شر میدهد (همان56 :ط.)51
به ارتباط جنسی و تولید نسل هم در رمان نگران نبطاش بسطیار پرداختطه شطدهاسطت.
تشری این قبیل موضوعات ،عالوه بر سوق دادن آگاهانه و بهعمد مسیر کالم از مفطاهیم
ارزشی و عالی انسانی به پستی و انححاط ،به علت پشت سر نهادن خحوط قرمطز عطرف و
قانون ،بهنوعی وارونگی در نظام قدرت و برهم زدن گفتمان تکددایی منجر شدهاسطت.
شادی از تولید نسل والدین خود ،با تمسخر یاد میکند (همان .)91 :سخن گفطتن از روابطط
جنسی آزاد در میان جوانان ،موضوعی شایع و عادی است که بطهجطز انتقطاد اجتمطاعی ،از
حرکتی نسبتاً فراگیر در خالف جریان باورهای روبنایی فرهن

و نظام اجتمطاعی حکایطت

میکند .بیان مباحث مربوطبه این غریزه ،گاهی به شکل روشن و دری در رمطان شطکل
میگیرد؛ همانند وقتی که از رابحۀ الهام با جوانان متعدد (همان65 :ط )63یطا ارتبطاط سطارا و
سیامک (همان31 :ط )36و نیز رابحۀ جوانان دختر و پسر در خیابان سخن میگوید.
اما پارهای از مسائل پیرامونیِ این غریزه ،در لفافه و بهگونهای ضمنی محر شدهاست؛
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از جملۀ این موضوعات میتوان به احتمال همجطنسگطرا بطودن شخصطیت اول داسطتان،
شادی ،اشاره کرد که نویسنده با رگههایی از طنز تلخ و بهشکل گذرا ،ایمطا و اشطارههطای
پنهانی به آن کرده و بدینگونه ،در تبیطین وارونگطی و تضطاد میطان آرمطانهطای غالط و
واقعیات جاری در نهادهای پنهاننگهداشتهشدۀ اجتماعی کوشیدهاست .احتمال دوجنسیتی
بودن شادی (راوی) در سه بخش از داستان ،به ذهن مخاطط خحطور مطیکنطد .1 :وقتطی
شادی از لذتهای جسمانی و تمنای همآغوشی با دوستش ،سارا ،میگوید و تلویحاً خود را
در جای سیامک (شریک جنسی او) قرار میدهد (همان39 :ط)35؛  .0وقتی جوان موتورسواری
که پذیرفتهاست شادی را به میدان ونک ببرد ،چندبار دراینباره از او سؤال میکند« :اولطش

فکر کردم از این ترنسفر مرنسفرهایی» (همان)09 :؛  .9وقتی شطادی ،ظطاهر و تیطپ خطاص و
پسرنمای خود را در چند دحنه تودی

میکند« :موی کامالً تراشیده ،کاله سیاه پشطمی بطر

سر و اورکت بر تن» (همان.)96 :

9ط .9نسبیت و در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد
در ادبیات کارناوالی ،مفاهیم متضاد در کنار هم قرار میگیرند .تقابل این مفطاهیم در نوشطتار
کارناوالی ،دنیایی رها و ازبندرَسته را به تصویر میکشد .اسطاس رمطان نگطران نبطاش برپایطۀ
مجاورتِ متضادها شکل یافتهاست .تصور زمینلرزه و وجود خحر مرگ ،همچنانکطه باعطث
علنی شدن پنهانیهای زندگی فردی و اجتماعی شدهاست ،بهعلت آنکه تهدیطدِ یکسطانی در
آن برای تمام طبقات و اندیشهها وجود دارد ،باعث همنشینی تضادها شدهاست؛ این ،همطان
عاملی است که باعث بروز گفتمان چندددایی در رمان شدهاست .در این رمان ،شاهد تضطاد
نیروها و اندیشهها و موقعیتهای مختلفی هستیم که به اقتضای اواضاع پیشآمطده در کنطار
هم ،چیدمانی ناگزیر یافتهاند .برخی از این نیروهطای متضطاد سطب پطیشبرنطدگی یکطدیگر
شدهاند ،اما پارهای دیگر از مفاهیم متضاد ،برای آن دیگری ،بطه عطاملی بطازپسزننطده بطدل
گشتهاند .بیشتر مباحثی که در بحث از گفتمان چندددایی و نیز رئالیسطم گروتسطک دربطارۀ
این رمان برشمرده شد ،برپایۀ نسبیت و تضادهای متقابل مفاهیم و امور استوار است؛ مباحثی
اساسی چون اختالف و تفاوت نسلها و نیز مفاهیمی که ادطحالحاً ارزشهطای فرهنگطی و
سنتی و سیاسی شمرده میشوند در تقابل با بهادحال ضدارزشهای فرهنگی (که در بخش

رئالیسم گروتسک بهتفصیل بدان پرداختیم) قرار گرفتهاند.
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9ط .4نافرمانی از قدرت حاکم
یکی از مشخصههای کارناوال ،نافرمانی از قدرت و نظم حاکم اسطت .ایطن حطسوحطال از
همان آغاز در فضای داستان موج میزند .نسل جوان ،با اسطتفاده از موقعیطت پطیشآمطده
(زمینلرزه و فرار مردم از شهر) قصد دارد اختیار شهر را به دست بگیرد .بنابر روایطت رمطان،
این نسل ،تمام مظاهر فرهنگی و مذهبی و اجتماعی را چونان سدی دربرابر خواستههطای
(اغل مادی و زمینی) خود میبیند و قصد دارد با برهم ریختن ایطن نظطم ،نطوع گفتمطان و
حاکمیت محلوب خویش را جایگزین سازد؛ مثل وقتی که خبر سقوط میدانهطای شطهر را
جوانان میدهند« :بچهها میدون نارمک هم سقوط کرد ...شهر تو دست ماست» (همان)19 :؛ یطا
در دحنههایی که تقابل بین نیروهای انتظامی و تجمع جوانان تودی میشود:
مأمورهای گارد ویژه با سپر و ماسک ضدگاز ،عین سوسکهای توی کارتن ...معلطوم
نیست از کجا پیدایشان میشود و دورتادور میدان میایسطتند .رئیسشطان مطدام تطوی
بیسیمش چیزهایی میگوید ...حاال فنچها دارند با هیهو هیهو جلو و عق میروند
و تنشان را به سپرهای گارد ویژه میسایند (همان.)15 :

این رویارویی با نظام قدرت ،در رفتار مامان ملو  ،مادربزرگ شادی ،کطه بطا لبطاسهطای
کماندویی آرش از خانه گریختطه و بطا نیروهطای انتظطامی درگیطر شطده (همطان )16 :و نیطز
فعالیتها و فریادهای مبارزهجویانۀ پروین (همان )64 :نیز دیده میشود.
گونهای دیگر از عصیان و نافرمانی از نیطروی حطاکم و مسطلط ،در جامعطۀ کوچطکتطر
ط یعنی خانواده ط بهوقوع میپیوندد .نویسنده در رمان نگران نباش ،خانواده را نمونه یا مدل
کوچکتری از جامعۀ ادلی خود طراحی کرده ،و تمطام مشطکالت و معضطالت محطر در
جامعه را نخست در متن خانواده شر دادهاست .در این جامعۀ مدل ،مادر و پطدر بطهمنزلطۀ
قدرت حاکم هستند و فرزندان دوم و سوم ،شادی و آرش ،نمایندگان نسل سوم و چهطارم
پس از انقالب .تربیت خانواده بر رفتار و کردار فرزند بزرگتطر خطانواده ،بابطک ،تأثیرگطذار
بودهاست .بابک یگانه فرزند محیع و پایبند اخالق خانواده است« :معلطوم نیسطت چطرا تمطام

تربیت خانوادگی ما توی وجود تو جمع شده» (همان .)95 :شادی و آرش هریک سرکشیهطای
متفاوتی برای خود دارند .مادر ،یک بُعدِ حکومتیِ خانواده ،الگوی تربیتطی و نمطاد مفطاهیم
عالی چون مذه و اخالق است که با تحکم و فریاد زدنهای پیاپی ،قصد ادارۀ فرزندان،
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این نیروهای تحت حاکمیت خود ،را دارد .او با تغییر ایدئولوژی از چریک فعطال در حطزب
کارگر به فردی با گرایش های فکری مذهبی و سنتی ،نماینطدۀ قطدرت و فرهنط

قطاهره

است .تودیفات داستان ،چهرۀ خادی از او به نمایش میگذارد« :تسبی دیجیتالی هم تطوی

دستش ...بدون آنکه زمزمه کند ،دارد تقوتق میکند» (همطان .)01 :پدر ،بُعد دوم نیروی حطاکم،
با تأمین مایحتاج اقتصادی خانواده ،بهکل ،دحنۀ تدبیر منزل و زمام امور خطانواده را رهطا
کرده و خود بهدنبال دغدغهها و خوشیهای شخصی است (همان .)11 :در تمام این تعطابیر،
نشانههای عمدی و شبیه به انتقادات اجتماعی را میتوان یافطت؛ از یطکسطو «فشطار» و از
یکسو «بهحالخودرهاشدگی» ،تصویر تمامنمای وضع نسل حاضطر اسطت کطه نویسطنده بطا
ایجازی هنرمندانه ،آن را بیان کردهاست .واکنش طبیعی نسل جوانِ تحطتِ حاکمیطت ،بطه
این سیاست ،همان چیزی است که در رمان بهتصویر درمیآید :نسلی بیهویت و سردرگم
و بهشدت متمایل به آزادیهای بیقیدوشرط .تنفر و سرخوردگی شادی از مادر ،عامل مهم
درهم ریختگی عاطفی و شخصیتی او و دلیل گسست او از نهطاد خطانواده اسطت« .مامطان و

بابای من هرجوری بمیرن ،من قاتی نمیکنم» (همان .)186 :این مسائل در جایجای داستان و
بهخصوص در روایت نوستالژیک خاطرات کودکی شادی با سارا ،گفته میشود« :ط همطهش
بهخاطر مامان ملو بود که مامانت اونقدر میزدت .ط همهش بهخاطر هزارتا چیز بود کطه حطاال
دیگه حالم از همهش بههممیخوره» (همان.)181 :

9ط .5دیوانگی
به نظر باختین ،دیوانگی از مقوالتی است کطه مطتن را بطه چنددطدایی نزدیطک مطیکنطد.
دیوانگی موج میشود که انسان از دریچۀ متفاوتی به جهان بنگرد؛ دیوانگی شخصیتها
در کارناوال ،نقیضهای است بر منحق و عقالنیت رسمی .در این رمان ،کلماتی مانند دیوانه
و دیوانهبازی و دیوانگی در تودی احطوال و رفتارهطای شخصطیتهطای ادطلی و فرعطی
داستان ،بسیار استفاده شدهاست .شادی ،خود را مبتال به بیماری روانی میدانطد« :تصطویرم
توی آینه جان میدهد برای کلوزآپ آدمهای روانی :موهای کوتطاه تیط تیغطی ،دطورت زرد ،زیطرِ

چشمها کبود» (همان .)16 :او چندین بار در خالل داستان به دیگران یادآور میشود که دچار
اختالل روانی است« :نباید سر من داد بزنی .مطن ا ن در دورۀ نقاهطت یطک بیمطاری روانطیام.

روزی چندبار باید بِهتان یادآواری کنم؟» (همان .)11 :جز این ،در سراسر داستان ،نمایشهطایی
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از کارها و رفتارهای غیرمعمول و خالف منحق تودی شدهاست؛ اعمالی که بطهگونطهای
بارز ،همانگونه که باختین اشاره میکند ،نقیضهای است بر عقالنیطت و فرهنط
این رفتار در شخصیت تمام افراد داستان ،از مامان ملو

رسطمی.

(کهنترین نسل موجود در داستان)

گرفته تا نسلهای سوم و چهارم گنجانیده شده و یکی از عوامل ادلی پیشطبرد داسطتان و
عنادر مختل روایت ط ازقبیل شخصیتپردازی و ایجطاد موقعیطت و گطرهافکنطی و حتطی
گرهگشایی ط شمرده میشود.
9ط .6خندۀ مرگ
خندۀ کارناوالی ،خندۀ ویژهای است؛ همچنانکطه بطاختین در فصطل «رابلطه در تاریخچطه»
میگوید« ،تنها از جهت تاریخی با فرهن

عامیانۀ قرون وسحی و رنسانس پیوند دارد ،درحالیکه

ویژگی کلی آن ،تجدید و نوزایی است .این خنطدهای اسطت کطه دگماتیسطم ،تعصط و تحجطر را
می پاالید .خندۀ واقعی ،دوسویه و جهانی ،جدیت را نفی نمیکند ،بلکه آن را میپاالیطد و تکامطل
میبخشد» (یزدی .)59 :1938 ،باختین ( )51 :1931می گوید« :خنده هر نوع فادلۀ سلسلهمراتبطی
را که انفعال و اعتبار ایجاد کند ،از بین میبرد» .به نظر بطاختین «خنطدۀ دوسطویۀ واقعطی ،منکطر

جدیت نیست ،بلکطه آن را تحهیطر و تکمیطل مطیکنطد» (نطولز .)911 :1931 ،همطۀ ایطن اشطکال
شوخطبعانه درتقابلبا مسیر خحی مرگ تراژیک قرار مطیگیطرد و حطاکی از آن اسطت کطه
فاجعۀ مرگ با قرار گرفتن در کنار خندۀ زندگیبخش ،به رخدادی طبیعی بدل شدهاست.
خندۀ مرگ ،چون رو  ،سراسر رمان نگران نباش را فراگرفته است ،تاجاییکه میتوان
گفت این نگاه استهزاآمیز به مرگ ،یکی از مبانی ادلی درونمایه ،در روایطت محط علطی
بودهاست« .خندۀ مردمی که تمام شکلهای رئالیسم گروتسک را سامان میبخشطد ،همطواره بطه
خاکدان مادی و جسمانی وابسته بودهاست .خنده ،پدیدهها را خاکی و مطادی مطیسطازد» (پوینطده:

 .)536 :1901در این داستان ،جوانان ،خحر مرگ را بهسطخره گرفتطهانطد و بطرعکس آنچطه
منحق حکم میکند ،مرگ را حربهای برای نوزایی در حیطات اجتمطاعی مطیداننطد« :حطال
میکنی چه میلرزه؟ عینهو رقص بندری المص » (مح علی.)10 :1900 ،

جز سایۀ کلی خحر مرگ ناشی از زمینلرزه ط که بر جوّ سراسر داستان حکمفرماست و
راوی و دیگران به سخرهاش میگیرند ط نویسنده ،در تصاویر جزئیتر و دقیقتطر از مطرگ
نیز برای آفرینش ،خندهای تمسخرآمیز و تحقیرکننده استفاده کردهاسطت .بطار اول ،زمطانی
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است که اشکان با پیامک ،شادی را از خودکشی کردنش آگاه میسازد و شطادی از همطان
آغاز ،در عین دلواپسی برای اشکان ،نحوۀ خودکشیاش را بهتمسخر میگیرد؛ بطهویطژه در
وضعی که وی دربهدر در پی یافتن مواد مخدر است ،اشکان میخواهد با خطوردن تریطا
خودکشی کند و شادی با زبان و بیانی طنزآلود ،پیوسته نگرانی خود را برای آن مواد ط و نه
اشکان ط ابراز میکند «میخواهم زودتر خودم را به اشکان برسطانم و نگطذارم 05گرمطی را بطاال

بیندازد .حی است» (همان .)41 :شادی تمام دحنههای مربوطبطه خودکشطی اشطکان را ط از
حضور طفل گریان همسایه تا سرکشی داح خانۀ تندخو (جنطاب سطرهن ) ط بطا نگطاهی
هجوآلود و بسیار سهلانگارانه نقل میکند؛ مثالً وقتی متوجه میشود که اشکان پطیش از
بلعیدن تریا  ،تکهای کیک خوردهاست ،با ریشخند میاندیشد« :البد اشکان فکر کرده اگطر
آنهمه تریا را با معدۀ خالی بخورد ،زخممعدهای چیزی میگیرد» (همان.)63 :
خندۀ کارناوالی دارای سه ویژگی است :اوالً این خنده ،واکنشطی فطردی بطه رخطدادی
خندهدار نیست ،بلکه خندهای همگانی است .ثانیاً مطاهیتی جهطانی دارد ،چطون همطه،
ازجمله شرکتکنندگان در کارناوال و همۀ جدیتها و جزمگراییهای متداول را نشانه
میگیرد .ثالثاً این خنده دوسویه است :شادمانه و پیروزمندانه و درعینحال تمسخرآمیز
و تحقیرکننده (نولز.)19 :1931 ،

شادی ،این روش هجوآلود به فنا و نیستی را در تصاویر مربوطبه مرگ جناب سرهن
هم در پیش میگیرد .جناب سرهن  ،داح خانۀ خانوادۀ پطروین اسطت .او کطه پطیشتطر
چندین بار شاهد خودکشی اشکان بودهاست ،اینبار هم از سرودطدای زن همسطایه ،مطادر
طفلی که به شادی پناه آورده ،متوجه خودکشی مجدد اشکان میشطود و بطرای آگطاهی از
وضع منزل مستأجر ،سرش را از الی میلههای پنجره میگذراند .در همطین حطین ،دوبطاره
زمینلرزه میآید و جناب سرهن

در همان موقعیت میمیرد .روایت شادی از این تصاویرِ

دهشتنا  ،بسیار تحقیرکننده و درعینحال پیروزمندانه است:
کدام االغی میآید این دایناسور را که به اندازۀ پدر داییجانناپلئون سن دارد نجات
بدهد؟ ...چه جوری برای آن احمقی که آمده کمک ،توضی بدهم کلۀ ایطن عوضطی
وسط پنجره چهکار میکند؟ ...شلوار جناب سرهن

باال رفتطه و پاهطای اسطتخوانی

بیمویش بیرون افتادهاند .تَطرَ هطای پاشطنۀ پطاش آدم را یطاد فسطیلهطای دوران

مزوزوئیک میاندازد (مح علی.)60 :1900 ،
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نویسنده در این بخش ،با بیانی هنرمندانه ،نهفقط مرگ ،که مفاهیم دیگری از زنطدگی
همانند سیاست را هم به باد استهزا گرفتهاست:
[خون روی] سرِ جناب سرهن

عینِ تابلوهای آبستره از پایین پنجره راه افتطاده و آمطده

تا روی پوستر «چهگوارا»ی پروین ...خون غلیظ و سرخ جناب سرهن ِ ترسطنا  ،دارد از
سوراخ دماغ چهگوارا شُرّه میکند ...شاید نص مردم تهران تا حاال دراثر همین اتفاقطات
مرده باشند :دررفتن عصا از زیر باسن بهدلیل فضولی در منزل مستاجر (همان.)69 :

 .4نتیجه
رمان نگران نباش ،نوشتۀ مهسا مح علی ،سعی در به تصویر درآوردن وضطع فرهنگطی و
اجتماعی امروز ایران ،به ویژه نسل حاضر دارد .مح علی در رمان خطود ،گفتمطان مسطلط
تکسویه و قاهر را برهم میزند و با خلق شخصیتها و موقعیتهای متعدد و گاه متقابل،
فضا را برای ایجاد گفتمان چندددایی برای سخن گفتن از حقطایق اجتمطاعی و فرهنگطی
هموار میکند .ورود ایدئولوژیها و سبک هایی از زندگی که در تضاد بطا گفتمطان رسطمی
قدرت در ایران قرار میگیرند ،اجطازۀ ظهطور رمطان چنطدآوایی را بطه نویسطنده دادهاسطت.
مح علی با نزدیک کردن زبان و فرهن

و سطبک زنطدگی شحصطیتهطای داسطتان بطا

واقعیتها و آنچه هستِ جامعۀ امروزی ،و بیان اختالفات فراوان موجود در بین نسطلهطا و
آرمانهای هر دورۀ تاریخی (یک نسل پیش از انقالب تا چهار نسل بعطد از انقطالب) در خلطق
رمانی منحبق با ویژگیهای کارناوال باختین موفق بودهاست .طبق نتطایج حادطل از ایطن
تحقیق ،عوامل زیر ،عنادطر ادطلی روایتگطری ایطن رمطان هسطتند کطه بطا ویژگطیهطای
کارناوالگرایی در اندیشۀ میخائیل باختین پیوند نزدیک دارند:
ط تبیین تضاد اساسی و چندجانبه بطین امطور و شخصطیتهطا و تیطپهطا و نسطلهطا و
موقعیتهای فرهنگی و اقتصادی و اعتقادی ،هم در جمع خانواده (نمونهای خرد از جامعه) و
هم در اجتماع کالنتر.
ط نسبیت و تجمیع امور متضاد با خلق موقعیتهای مناسط و فضاسطازی هنرمندانطه،
همراه با بیانِ گزارشی و بدون ترجی یکی بر دیگری ،که موج چندددایی بودن رمطان
حاضر شدهاست.
ط ایجاد وارونگی در نظطام و فرهنط

قطاهر و جابطهجطایی امطور فرهنگطی روبنطایی و
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تودیهشده (ارزشی) با واقعیاتی از زندگی حقیقی مردم ،و بروز گرایش عمومی بطه عوامطل
زمینی و مادی ،که باختین آنها را با ادحال رئالیسم گروتسک محر میکند.
ط درگیری با نیروهای حافظ گفتمان تکددایی و قدرت قاهره.
ط خلق شخصیتها و روابط و اعمال مبیّن دیوانگی که توازن بین منحق و رسطمیت از
یکسو و ویژگیهای کارناوال گرایی و چندددایی بودن رمان را به سمت بُعطد دوم یعنطی
کارناوالیته برهم زدهاست.
ط به ریشخند گرفتن مرگ ،که در این داستان ،در ذات خود ،دربرگیرندۀ مفهوم قطدرت
و گفتمان تکددایی نیز هست.
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