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 چکیده

ترین شود. در نظر وی، رمان مهمویژه رمان، محسوب میپردازان حوزه نقد ادبی، بهترین نظریهمیخاییل باختین، از بزرگ

تواند شوند، میبا تمامی مفاهیمی که در ذیل آن تعریف می -منطق مکالمه-اش ژانری است، که هسته مرکزی نظریه

ای نسبت به مفهوم کارناوال دارد. در باختین از میان مفاهیم مختلف منطق مکالمه، دیدگاه ویژهمجال ظهور و بروز یابد. 

-نوشتار حاضر، نگارندگان برآنند تا یکی از شاهکارهای صادق چوبک یعنی رمان سنگ صبور را با ذکر شواهد و نمونه

ن عامیانه کوچه و بازار، نسبیت و در کنار هم قرار زبا های کارناوالی باختینی نظیر طنز و پارودی،هایی، بر اساس انگاره

 برداری و نافرمانی از قدرت حاکم، نقد و بررسی کنند.گذاری و تاجگرفتن مفاهیم متضاد، نقاب/ضیافت، تاج
 چوبک، سنگ صبور، باختین، کارناوال، گروتسک واژگان کلیدی:

 
 مقدمه -1

شهناس   پهرداز و زبهان  تهرین اندیمهمند، نظریهه   تهودورو  برسسهته  ، که بهه تعبیهر تزوتهان    «میخاییل میخاییلویچ باختین»
ی در فضههای خفقههان و اختنههاق عکههر خودکامههه (7 :1377 ،)تههودورو آیههد شههوروی در قههرن بیسههتم بههه شههمار مههی
، بهرای  مساال  نراد ساایاسکسا     اندیمهی بهود.او بها انتمهار کتهابی بها عنهوان        استالینی خواهان مکالمه، خنهده و آزاد 

دارد از « منطهق مکالمهه  »ای کهه از مفههوم    را مطهر  سهاخت. بهاختینبر پایهق تلقهی     « مرطا  م امهاه  »مفهوم  بار نخستین
دانهد. شهعر، حماسهه و تهراژدی بها بنیهادی        ای مهی  میان ژانرهای مختلف ادبی، تنها ژانر رمهان را واسهد منطهق مکالمهه    

تا، یکهی از موضهوعات بنیهادینی کهه     . در ایهن راسه  (Morris‚ 1994: 182)گنجنهد   صهدایی در ایهن دایهره نمهی     تهک 
خنههده و بههه تبهه  آن  کارنههاوالگیههرد، مفهههوم  سههای مههی« ای بههاختین منطههق مکالمههه»ی مرکههزی مفهههوم  در ذیهل هسههته 

گهردد  امها بهاختین نخسهتین کسهی       مهی  ههای میانهه بهاز    ی این اصطال  بهه ادبیهات اروپها در سهده     باشد. البته پیمینه می
ااهر فرانسهوا رابلهه بهه تعهاریف       رابلاه و سییااس   است که این مفههوم را در آاهارش بهه کهار بهرد. بهاختین در کتهاب        

ههای تهاریخی رمهان، بهه ایهن نکتهه دسهت پیهدا          هوسهو در ریمه   سدیدی از این مفاهیم دست پیدا کرد. وی بها سسهت  
گوهههای سههقراطی، طنههز شخکههیت  و نظیههر گفههت  طنههز یونههان و روم باسههتان و قههرون وسههطا  -آاههار هجههو»کههرد کههه 

بینهی و بررسهی    شهود و تهالش بهرای واقه      بینی حهاکم بهه مضهحکه گرفتهه مهی      ها، زبان و سهان منیپیان و نمایش در آن
پیونههد بهها مفهههوم کارنههاوال  (. از مفههاهیم هههم351: 1393)مقههدادی، « گیههرد رت مههیقضههایا از دیههدگاهی متفههاوت صههو

ههایی نظیهر زبههان    باشهد. بهه عقیههدخ بهاختین، در یهک ااهر کارنههاوالی ممخکهه       مهی  گروتسهک و طنههز بهاختین، مفهاهیم   
قههاب/ بههرداری، ن گههذاری و تههاج عامیانههق کوچههه و بههازار، نسههبیت و در کنههار هههم قههرار گههرفتن مفههاهیم متضههاد، تههاج  

 ضیافت و نافرمانی از قدرت حاکم فعال و قابل مماهده است.
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کنهد ایهن اسهت کهه آیها سهنگ صهبور صهادق چوبهک، ایهن            : پرسهش اصهلی کهه ایهن نوشهتار دنبهال مهی        بیان مسامه
ظرفیت بالقوه را دارد که با تلقهی بهاختینی از مفههوم کارنهاوال و مفهاهیم مهرتبن بها آن مهورد تحلیهل و بررسهی قهرار            

 گیرد؟
اگرچههه تههاکنون پههژوهش مستقلیبراسههاس مولفههه هههای منطههق مکالمههه ای بههاختین دربههاب آاههار     پیشاایرپ پااژون :

چوبهک و از سملههه سههنگ صههبور صهورت نگرفتههه اسههت   امهها پهاره ای از پههژوهش ههها انجههام گرفتهه اسههت کههه بههه     
 نوعی در راستایپژوهش حاضر قرار می گیرد .موارد ذیالز آن سمله اند :

  گروتسههک و ادبیههات داسههتانی بررسههی مفهههوم گروتسههک و کههاوش   »(، 1391ن و شهههره انکههاری )شههربتدار، کیههوا
، 4هها: ادبیهات پارسهی معاصهر، شهماره       ، ادبیهات و زبهان  «ههای کوتهاه شههریار منهدنی پهور      های آن در داسهتان  مکداق
 .105-121صص 

، نقههد «ای بههاختین منطههق مکالمههه تههلملی در مونههوی معنههوی بهها رویکههرد »(، 1388اهلل و فههرزاد بههالو )عباسههی، حبیهه 
 .147-174، 5ادبی، شماره 
ههای گفتگهویی طنهز     زمینهه »(، 1390دارلهو )  سر، علیرضها  محمهدکاظم یوسهف پهور و محمهدعلی خزانهه        محمدی کله
 .143-166، صص 19های ادب عرفانی، شماره  ، پژوهش«در مونوی

ارنههاوالی در نمایمههنامق روم ههو و ژولیههت از   بررسههی انگارههههای ک »(، 1390یههزدی، نههرگم و منکههور ابراهیمههی )  
 .51-58، صص 43، هنرهای نمایمی و موسیقی، شماره«دیدگاه باختین

تحلیلهی، رمهان سهنگ صهبور صهادق        نهد تها بها اتخهاذ رویکهردی توصهیفی      ا : نگارندگان این متن بهرآن روش پژون  
 رسی قرار دهند.و برچوبک را براساس مفهوم کارناوال و مفاهیم مرتبن با آن مورد نقد 

 
 ی باخیینمکهوم کاریاوال سر ایدسشه - 2 

اش در سهت تحقق و تبلور هستق مرکزی نظریه باختینشناسی ادبیات روشن است  ظران حوزخ سامعه که بر صاح  چنان
طبیعی، شناسی و پدیدارشناختی فیلسوفان آلمانی، علوم سو، از فرمالیسم روسی، مبانی هستیازیکیعنی منطق مکالمه 
، االذهانیت ظر  مکانی و زمانی، بین، چندزبانی، برد واز سوی دیگر، مفاهیمی چون  چندآوایی موسیقی و... بهره می

ای دارد و حجم  . کارناوال در میان مفاهیم باختینی سایگاه برسستهردیگ کنش و ... را به خدمت می قفلسف ،خنده، کارناوال
فرهنگ  شناسی به مفهوم خرده کارناوال در علوم استماعی و انسان»هایش را به خود اختکاص داده است.  وسیعی از نوشته
بناهای به رسمیت ترین ویژگی آن، از بین بردن مرزبندی رسمی پذیرفته شده و واژگونی و براندازی م است و از مهم

گیرد .  پذیرفته شده از سوی نهادهای قدرت است. این براندازی مفاهیم دینی، استماعی، فرهنگی، سنسی و ... را در برمی
های استالینی  آور عکر باختین سب  شده بود که هرگونه صدا و تفکر مخالف و مغایر با اندیمه فضای اختناق و خفقان

شناسی ساختاری بود و گفتار، امری فردی  تلایر زبان های فکری تحت عکر وی، فعالیت سرکوب شود و از طر  دیگر در
شناسی فردی و ذهنی سوسوری و ساختارگرا، با پذیرش رویکرد  شد. باختین عالوه بر مخالفت با زبان محسوب می

 (.145: 1392صدایی استالینی پرداخت )استوار نامقی و عبدی مکوند،  استماعی زبان به مبارزه با تک
انهد: یکهی رسهمی و دیگهری      ز نظر باختین، همواره دو نوع فرهنهگ و دو نهوع ادبیهات در تقابهل بها ههم قهرار داشهته        ا

تهوانیم ه البتهه بها در نظهر       مهی »نویسهد:   مهی  اااخیار و أووسا  ماین   غیر رسهمی )عامیانهه(. بابهک احمهدی در کتهاب      
ه، دو زنهدگی داشهت: یکهی زنهدگی رسهمی، یکنواخهت،       هه بگهوییم کهه انسهان سهدههای میانه       گرفتن مهوارد اسهتونایی  

نمههایی سههدی و تلههس، اسههتوار بههه نظههام خمههک پایگههان استمههاعی، کههه در سههایق هههراس، سرسههپردگی و تظلههم       
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ههراس   ههای همگهانی، زنهدگی آزاد، شهاد و خنهدان، بهی       گذشهت، و دیگهری زنهدگی کارنهاوالی، زنهدگی در مکهان       می
مهورد مقهدس بهود و در پهی کوچهک کهردن، و از بهاور گهریختن، در پهی           حرمتی، که در پهی زمینهی کهردن ههر     از بی

گهویی مردمهی و    و گهوی غیهر رسهمی، گفهت     و (. در حقیقهت، گفهت   107: 1370)احمهدی،  « تماس با ههر چیهز ممکهن   
پردازنههد. ایههن  گههو بههدون هههیچ سههلطه و محههدودیتی، بههه تعامههل بهها هههم مههی   و عامیانههه اسههت کههه دو طههر  گفههت 

پیوندنهد، زیهرا در طنهز و کارنهاوال از      ها و مراسهمی ماننهد طنهز و کارنهاوال بهه وقهوع مهی        ر آیینگوهااز سمله د و گفت
گهو، وسهه تمهایز ادبیهات      و رسهد تها سهایی کهه گفهت      وگهو بهه اوج خهود مهی     میزان سانسهورها کاسهته شهده و گفهت    
 دهد . انه قرار میشود. باختین گونق کارناوالی را در زمرخ فرهنگ عامی رسمی و ادبیات عامیانه محسوب می

های کمیک  های کارناوال و نمایش نمایش: های آیینی نمایش. 1»باختین برای کارناوال سه شکل در نظر گرفته است: 
. ژانرهای مختلف 3نمایش هم به صورت شفاهی و هم به صورت نوشتاری. : های شفاهی کمیک سخنرانی. 2بازار. 

 (.138: 1387زاده و غالمپور،  کفرگویی و توهین به مقدسات. )غالمحسینناسزاگفتن، : بازبانپر از فحش و ناسزا

پروا و در عین حال سرکوب کننده بود. زبانی رها از هرگونه قید و بندها و امور نهی  پرده و بی زبان کارناوالی، زبانی بی
توان  زبان کارناوال را می»ه باشند. پردازد که صداها و معانی متعدد امکان حضور داشت این زبان به تمهید فضایی می و شده

زبانی  آوایی و چند (.کارناوال با چند140)همان: « گونگی بازار سست در میان ناسزاها، کلمات رکیک و کالً چند زبان
و  ها های گوناگون وسود دارد. این آوا ها و زبان ها، دیدگاه ارتباط تنگاتنگی دارد و رمان تنها ژانر ادبی است که در آن آوا

چون خوردن، خوابیدن، تواند با طنز یا خندخ کارناوالی به نمایش گذاشته شوند. کارناوال که بر تنو تنانگی هم ها می زبان
چیز وارونه   شود، همه گذرانی، رابطق سنسی و... تلکید دارد، در آن هر چیزی به باد سخره و استهزا گرفته می خوش
شود و  گیرد. پادشاه، ابله و ابله، پادشاه می سایی صورت می به دست سا ست و پاییند گردد و میان طبقات استماعی باال می

آید. بنابراین  شود. دو عنکر تقلید و مضحکه در فرهنگ یک ملت، مهم و اساسی به شمار می همه چیز در هم آمیخته می
مونق آن در آاار طنز و هجو به چمم کند که ن کارناوال، شراین مناسبی را برای احیای زبان و فرهنگ یک ملت فراهم می

شده است اما از رنسانم به بعد،  میخورد. طبق گفتق باختین، تا اواخر قرون وسطا به طنز و هجو توسه زیادی می
: 1393های سدی اهمیت پیدا کرد و قالبهای طنز و هجو ارزش خود را از دست داد و کنار گذاشته شد ))مقدادی،  قال 
352.))1 
ها و تمهیدات زبانی و فرهنگی کهن بمر است که در طول  ی مرتبن با مفهوم کارناوال دارد . طنز از دغدغه، مفهومطنز

طورکلی، دو نوع  نماید. به تاریس با زندگی و وسود آدمی درآمیخته است و اینک شناخت تمامی اسزا و ابعاد آن دشوار می
رشد »انه و دیگری، دیدگاه رادیکالی. در اولی، هد  غایی طنز، کار دیدگاه درمورد طنز وسود دارد: یکی، دیدگاه محافظه

شدخ استماعی است و طنز در کنار معار  اخالقی و دینی، هدفی سز ارتقای معنوی  های اخالقی توبیت و پذیرفته ارزش
نقد استماعی  نه در خدمت اصال  اخالق فردی، بلکه در خدمت»اما در دیدگاه رادیکالی، طنز «. و کماالت اخالقی ندارد
کنند که در پی تغییر و  شناختی طنز هم یاد می گیرد. در کنار این دو دیدگاه، از کارکرد روان قرار می« و اعتراض و مبارزه

کند )فاضلی و مقدم،  اصال  استماعی یا فردی نیست بلکه به پیامدهای درونی و روانی تلایر طنز بر مخاط  توسه می
1393 :30.) 
اشتباهات یا »، طنز به عنوان یک نوع ادبی در نظر گرفته شده که به انتقاد از و اصطالحات طرز فدنرگ واژگاندر
 (.140: 1385پردازد )اصالنی،  می« های نامطلوب رفتار بمری، فسادهای استماعی سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی سنبه
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کار بردن چنین  اخالق نیست، بلکه هد  از به شرارت و دشمنی با»ای بر این مس له اتفاق نظر دارند که هد  طنز،  عده
خبر و فریفته  خود آوردن تبهکاران استماعی و بیدار کردن بهخواب رفتگان غافل و بی زبان دردآور و گاهی رنجاننده، به

« ها یا قواعد و قراردادها نقض و تغییر عامدانق نظم و نظام»چنین، کنش اصلی طنز را  (. هم49: 1377)حلبی، « است
 (.77: 1390اند )تجبر،  قلمداد کرده

کند  به این معنی که طنز صرفاً  ردازد و نوعی تقابل ایجاد می ها می سازی امور غیر عادی، به بیان پستی طنز با برسسته 
دهد،  طنز به مدد خردمندی و با تجسم آن، سفاهت را نمان می»گریاند.  دار نیست، گاهی ما را میخنداند و گاهی می خنده
گمایند. با این حال،  مانگونه که با تجسم عدل، ظلم را. همهق طنزنویسها با وصف این تقابل است که زبان به طنز میه

« دیدی چه شد؟»عقل طنزنویم، عقل حاکم نیست. عقل او با عقل ما پیوند برقرار میکند و درواق  به ما نهی  میزند که 
دهد. او آینهای در برابر ما قرار ب است یا بد، فقن نمان میگوید که این وضعیت خو او نمی« دیدی چه گذشت؟»
 (.97: 1390)درعلی، « کمد کند و درواق  سهل ما را به رخ می دهد و ما را مسخره می می

 باختین در طنز به دنبال آن است که همق آواها و صداها شنیده شود و به عبارتی به دنبال تحقق چندآوایی است.
 گدوأسک -1-2

است. رلامیسهگدوأسکگیرد،  دیگری که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم کارناوال دارد و در ذیل آن قرار می اصطال 
ها به تعابیر مختلف به کار برده شده است.فرهنگ واژگان ادبی راتلج بر این مس له تلکید دارد  نامه گروتسک، در فرهنگ

 «دهدکاری شده نمان میو دستآمیز گروتسک معموالً سیمای انسان را به شکلی مبالغه»که 
(Childs & Fowler‚2006: 101). 

ترکی  نقش »و در داخل قالب « گروتسک و عجای  نگاری»های در فرهنگ علوم انسانی ذیل واژخ گروتسک معادل
شامل ی گروتسک به کار رفته، های دیگری که در این فرهنگ به سای واژهآمده است. معادل« برگ، گل، انسان و حیوان

 (.152: 1381)آشوری، « آور و مسخرهآشنا، ناساز، خندهخیالی، شگفت، نا»

ی بیستم یا تمدن مدرن نیست بلکه به غرب و حدوداً از اوایل مسیحیت در فرهنگ ی گروتسک منحکر به سدهپیمینه
ای عجی  و غری  تلفیق ای که تکویر انسان و گیاهان و سانوران در یک تابلوی نقاشی به شیوهرسد. دورهرومی، می

یعنی در قرن شانزدهم میالدی در رم کمف و پدیدار شد.  1500بار در حوالی سال شدند. این تکویرها برای نخستینمی
را برای داللت به آن نقاشی ذکر شده، « گروتسکو»که به معنای غار و حفاری است، صفت « گروت»ی ایتالیایی از واژه

در زبان انگلیسی و فرانسه پدیدار شد تا اینکه در حوالی « کروتسک»ی به صورت واژه 1532ساختند. این واژه در سال 
های عتیق و تقلیدهای نقاشی»دهد. در زبان انگلیسی این واژه درمورد می« گروتسک»دوباره سای خود را به  1640سال 

های رافائل(، اما در همان سده، واژخ  درنقاشیرفت )موالًکار میویژه در ایتالیا بهبه« ی شانزدهمرایج این سبک در سده
درمورد اسزای بدن مورد استفاده قرار گرفت و به این صورت این واژه، پا به عرصق « فرانسوا رابله»گروتسک توسن 

 (.15-16: 1390ادبیات و امور غیر هنری نهاد )تامسون، 
شود تا یک نوع کر، سزء، وسیله و ابزار در نظر گرفته میاز دید بسیاری از ادیبان غرب، گروتسک بیمتر به عنوان یک عن

تواند آن را در هر سای اار خود به کار خ ادبی. به این صورت که نویسنده به هر میزانی که به دلخواه اوست، مییا گونه
 (.204: 1383قدم، بگیرد. در حقیقت چیزی شبیه تمبیه، استعاره، کنایه و اموال آن )اابت

تکاویر »ای بسیار قدیمی است. پردازی نمده بود اما پدیدهی هجدهم هنوز وارد عرصق نظریهپیش از سده گروتسک، تا
آوری، مرگ و رستاخیز ریمه دارند و در داشت باری غربی برای بزرگهای مذهبی سوام  اولیهگروتسک در سمن
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: 1385)مکاریک، « شوندای دیده میای مدیترانههها و خدایان ابتدایی اسطورهای مانند غولموسودات دو رگق افسانه
245.) 

گوید. باختین در این کتاب ها با گیاهان و حیوانات، سخن میهای انساناو از درآمیختگی رابله و سییایباختین، در مقدمق
ر همق درسات در گروتسک زندگی د»نویسد: آورد و میی ال. ای. پینسکی میتعریفی را از کتاب رئالیسم رنسانم نوشته

ترین درسات آن:  ترین، و معنویترین، پر سن  و سوشترین تا عالیترین، و بدویترین، راکدرود  از نازلآن پیش می
کند شان  گروتسک همه چیز را گرد هم سم  میگون شاهدی است بر یکّه بودن و یگانگیاین حلقق متنوع اشکال گونه 

کند. گروتسک ی مفاهیم متداول را رد میآورد و همهاند دور یکدیگر گرد میشدهدهد، عناصری را که طرد و آشتی می
کننده است، اما در هنر با مبحث پارادوکم در منطق مرتبن است. در نگاه نخست، گروتسک صرفا شوخ و سرگرم

مانند کارناوال به (. گروتسک به 108-109: 1391)شربتدار و انکاری، « های عظیمی داردواقعیت این است که ظرفیت
گرایی در ستیز است و ی امور معنوی و آن دنیایی استو با هر گونه زهدتنانگی توسه دارد و در پی مادی سلوه دادن همه

کند. سعی باختین بر این است که گروتسک را از کارناوال بیرون بکمد و در های سسمانی و این دنیایی تلکید میبه سنبه
-ی حکومت روزگار قرار دهد، نظامی که در آن همه چیز به شوخی، خنده و مسخره گرفته میمقابل نظام خمک و رسم

-ها و باورها کنار گذاشته میگذارند و بسیاری از ارزشهای عجی  و غری  بر چهره میها و صورتکشود، مردم نقاب

ای از گروتسک را با خود به همراه هگیرد، سنبچه در مقابل این نظام خمکو رسمی قرار میشود. از دیدگاه باختین آن
که حتی به نیازهای پست و شد  ساییهای مردم با نظام و اابات خود راستینمان میدارد و کارناوال مکانی برای مخالفت

، که بر اساس نظریات میخاییل باختین به بررسی «های کارناوال...خوبی»با نام »ای شد.در مقالهسسمانی مردم توسه می
-شود که گروتسک ریمه در چندگانگی کارناوالی و شوخسک در میم النلی هرتز پرداخته است، بر این تلکید میگروت

ی خوانندگان ای را که همهداند که درصدد است تا آن خندههای عامه دارد. سپم ادبیات گروتسک را ادبیاتی میطبعی
کند. گویی ان است که گروتسک را از یکسان شدن با طنز سدا میکند از بین ببرد. این نکته تقریباً همسان میمتن را یک

طنز محض خنده انداختن است، اما گروتسک هم این است و هم نیست. هر کم بنا به ظرفیت وسودی خودش، و بنا به 
 (.112-110)همان: « کندی گروتسکی برقرار میویژه« خندخ»گذرد، نسبتی با این چه در درون آشفته یا آرام او میآن

گروتسک در برگیرنده و حاصل احساسات ناهمگون و متضاد است. در حقیقت، گروتسک قابلیت تلفیق دو یا چند حم 
نمینی با ترس را که با آن دمساز نیست، دارد. ترس و خنده به متضاد را باهم دارد. به طور موال خنده، قابلیت تلفیق و هم

اند. البته گروتسک تنها قکد بیان این تضادها سراسر قلمروگروتسک سایه افکندهعنوان سزء سدایی ناپذیر گروتسک، بر 
را ندارد بلکه در پی معنای سومی هم هست که از نظرها دور مانده است و این معنای سوم، از تقابل بین دو یا چند حم 

هوم متضاد برای ما آشکار خواهد شد. آید. موالً با مماهدخ تابلوی ژوکوند، اار داوینچی، دو الیه از یک مفبه وسود می
ی غمگین و متلار داوینچی. در واق  این تابلو، این دو مفهوم یکی لبخند ملیح و لطیف بر لبان ژوکوند و دیگری چهره

شود که خواند، بلکه در عین دریافت هر دو مفهوم، معنای سوم و ناآشنایی در ما ایجاد میمتضاد را باهم به مبارزه فرانمی
 (.104: 1370کنیم اما از چگونگی درک و پدید آمدن آن ناتوانیم )سزینی، به آسانی آن حم را دریافت نمی ما

ای دارد که به بهترین طور که در بخش کارناوال اشاره کردیم، در کارناوال اصل زندگی مادی و سسمانی تسلن ویژههمان
خوردن، نوشیدن، ارضای نیازهای سسمی و سنسی و پیکر آدمی. وسه در آاار رابله بازنمایی شده است. از سمله تکاویر 
شناختی به زندگی عملی است که آور مردمی و نوعی نگرش زیباییاز منظر باختین، این تکاویر میراث فرهنگ خنده

رش با های بعد، تفاوت دارد. وی از این نگهای افراد در قرنها و دیدگاهشود و با نگرشفرهنگ مردمی را یادآور می
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انگیزد، تجم  عناصر ناهمگن صورت گروتسک کارناوالی، گستاخی ابداع را برمی»کند. یاد می« رئالیسم گروتسک»عنوان 
چه ی سهان و هر قرارداد و هر آنسازد، به رهایی از دیدگاه حاکم دربارهپذیر میو نزدیکی به چیزهای دور را امکان

کند که نگاهی تازه به سهان رساند و سرانجام امکان آن را فراهم مییاری میی همگان است، مبتذل، مرسوم و پذیرفته
پذیر است. بیفکنیم و دریابیم که تمام چیزهای مرسوم تا چه حد نسبی هستند و در نتیجه نظم سهانی سراپا متفاوتی امکان

ناپذیری مرزهای وحدت، بحث کند و به این ترتی  گروتسک امکان سهانی دیگر، یک ساختار زندگی دیگر را عرضه می
 (.46-47: 1385زاده، )ولی« نورددو تغییرناپذیری دنیای موسود را درمی

 
 أحلی  رمان ارگ صبور بداااس ایگاره نای کاریاوام 

شهود. از وی بهه عنهوان    در حوزخ ادبیات داستانی معاصر ایهران، صهادق چوبهک نهامی آشهنا و برسسهته محسهوب مهی        
ای کهه بها سهبک و    انهد. بهه گونهه   زاده و ههدایت یهاد کهرده   نویسهان معاصهر فارسهی بعهد از سمهال     ترین داسهتان بزرگ

هها و  گهردد. سهبک و زبهانی کهه تنهها بهه رمهان       اش به سهولت از دیگر نویسندگان مطر  معاصهر متمهایز مهی   زبان ویژه
خیهاه  »ههای  تهوان بهه کتهاب   مهی هایش محدود شد و پم از او میراث بهران و پیروانهی پیهدا نکهرد. از آاهار او      داستان

« روز اول قباد »نامهه،  داسهتان و یهک نمهایش    3بها  « اش مادسه باوس  اییادی کاه ماوط    »داستان،  11شامل « شب بازی
ااارگ »و « أرگسااید»هههای داسههتان و یههک شههعر و رمههان 8شههامل « چااداآ رخااد»نامههه، داسههتان و یههک نمههایش 9بهها 

ی نخسهت مربهوط اسهت    انهد: دوره را بهه دو دوره تقسهیم کهرده   ههای چوبهک   اشاره کرد. به طور کلهی داسهتان  « صبور
( کهه در ایهن دوره بهه عوامهل     1328) اییادی کاه ماوطی  مادسه باوس     ( و 1324ههای خیمهه شه  بهازی )    به مجموعه

( 1345) ااارگ صاابور( و 1344) چااداآ رخااد(، 1344)أرگسااید هههای استمههاعی کمتههر تکیههه دارد. دورخ دوم، رمههان
 (.84: 1383این دوره بیمتر از گذشته به عوامل استماعی نظر کرده است )تسلیمی، گیرد. در را در بر می

هههای شههود ویژگههیدر عههین حههال کههه آخههرین رمههان چوبههک محسههوب مههی  رمااان ااارگ صاابور در ایههن میههان، 
و  بهه فقهر  چوبهک  ایبهرای خهود پیهدا نکهرده اسهت. درایهن رمهان،        و دومهی  فردی دارد که تا بهه امهروز تهالی   منحکربه
 سههخنتمههایالت سنسههی و  دزدههها، ههها، فقیرههها هههای روسههپی، الط پههردازد و از زن مههیی فرودسههت سامعههه هطبقهه
. از ایههن رو، هههم از سههوی اسههت  برابههر بههوده« ظلههم»بهها « اههروت»و « تقههدس»بهها « فقههر.»در عکههری کهههگویههد،  مههی

ای فقیهر   سامعهه  ی ایهران در نظهر ممالهک دیگهر     خواههد سامعهه   حکومهت ههم نمهی   حکومت طرد می شود، چه اینکهه  
ههای   ال تضهعیف ارزش حه گوینهد: چوبهک در    مهی  و هم از سوی عمهوم مهردم و مهذهبی هها کهه      و کویف معرفی شود
 دینی در سامعه است.

نمهین اسهت. در آن خانهه، زنهی بهه      در این رمان، احمد آقا، معلمی است که بها چنهد تهن دیگهر در یهک خانهه، اسهاره       
زری دارد. کاکههل ن حههاج اسههمعیل اسههت و از او پسههری بههه نههام کاکههل کنههد کههه چهههارمین زنههام گههوهر زنههدگی مههی

ی گوهر و حاج اسماعیل است کهه بها خهون دمهان شهدنش در حهرم شهاه چهران نسهبت حرامزادگهی بهه او            زری، بچه
-ی خهود بیهرون مهی   دهند و پم از این واقعهه، حهاج اسهمعیل، گهوهر و کاکهل زری و سههان سهلطان را از خانهه        می

آورنهد. گهوهر بهرای گهذران زنهدگی بهه       کنهد پنهاه مهی   ای که احمد آقها در آن زنهدگی مهی   ی اسارهبه خانهها کند و آن
شههود و هههای درون حههوض سههرگرم مههیای، بهها مههاهیی اسههارهآورد. کاکههل زری هههم در خانهههروی روی مههیصههیغه

-لهه هسهت کهه فلهج و یهک     زنهی بهه نهام سههان سهلطان نیهز در طوی      شود.پیرافتد و خفه میسرانجام در این حوض می

چولهه اسهت کهه بها     گهون و بها صهورتی پهر از چالهه     خهورد. بلقهیم، زنهی آبلهه    نمین است و در کوافهت غلهت مهی   سا
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کنهد و هنهوز بهاکره مانهده اسهت. شخکهیت دیگهر ایهن داسهتان،          شوهر تریاکی و عقیم خود در این خانهه زنهدگی مهی   
 رساند و...یگر را با سیانور به قتل میالقلم، مردی هندی است که گوهر و چند زن و مرد دسیف
های کارناوالی گنجد به بررسی رمان سنگ صبور براساس انگارهما در اینجا، به قدر مجالی که در ساختار یک مقاله می 

م ی کوچه و بازار، نسبیت و در کنار ههای کارناوالی نظیر: طنز و پارودی، زبان عامیانهباختینی خواهیم پرداخت. انگاره
 برداری و نافرمانی از قدرت حاکم.گذاری و تاجقرار گرفتن مفاهیم متضاد، نقاب/ضیافت، تاج

 
 طرز و پاروسی -1
-2کوچک کردن -1»توان در پنج عنوان خالصه کرد: شوند میهایی را که طنز در آن به کار گرفته میها یا تکنیکشیوه

نامه که خود به خود ایجاد موقعیتی در داستان یا نمایش-4تقلید مضحک از یک اار ادبی شناخته شده -3بزرگ کردن 
« گیرد و ایجاد چهارچوبی مضحک برای آنبه کار بردن عین کلمات کسی که مورد طنز قرار می-5طنزآمیز است... 

شود. با توسه به گستردگی مفهوم نقیضه، (. پارودی یا نقیضه یکی از انواع مهم طنز محسوب می17: 1382)سوادی، 
نقیضه و نقیضه توان به تعریف مهدی اخوان االث در کتاب ها میی آناند. از سملهعاریف متعددی از آن ارائه دادهت

آمیز و نیمدار آمیز درآوردن یک اار ادبی سدی و هر نوع تقلید هزلاشاره کرد که عبارت است از به صورت هزل سازان
-در تعریف نقیضه می قلندریه در تاریسچنین شفیعی کدکنی در کتاب م(. ه19: 1374شود )اخوان االث، نیز شامل آن می

-می parodyهای فرنگی به آن در فرهنگ ملل سهان، همیمه نوعی از ادبیات وسود داشته است که در زبان»نویسد: 

در سهت خال  اند و نقیضه آن است که قال  یا سبک یک متن پیمین را خواندهگویند و قدمای ایرانی آن را نقیضه می
 (.421: 1387)شفیعی کدکنی، « آن به کارگیریم که غالباً تبدیل اسلوب سد است به هزل و شوخی

ها به تنویر متقابل و ها و سبکمند است که درآن زبانای هد هر تقلید تمسخرآمیز، یک پیوند مکالمه»نظر باختینماز 
نظر وی، نقیضه، تقلید از سبکی خاص است که نویسنده سبکی را  طبقچنین (. هم121: 1391باختین، « ) پردازندپویا می

به نظر »خوانی ندارد. کند که با هد  اصلی سبک مخالف است و با آن همگیرد و اهدافی را بر آن اعمال میکار میبه
(. به بیان دیگر، 63 :1392)مک هیل، « کندی اار اصلی را وارون میارزیابانه« گرایش»یا « سو»آمیز، باختین، تقلید هزل

گیری خود را داشته است و اکنون نیز سعی در حفظ آن دارد، به این سخن ]دیگری[ که تاکنون سهت»پرداز نقیضه
گیری معناشناختی سدیدی ببخمد و سمت و سوی سدیدی را بر آن غال  کند. چنین سخنی اصوالً باید به موابه سهت

« کندگیری معناشناختی و دو آوا را در خود سم  میسخن واحد دو سهت سخن نویسنده دریافت شود. در این حالت،
 (.115-116: 1377رو ، و)تود

نماند و  آورد. به این صورت که نویسنده، طنز و سد را در کنار هم میبنابراین، پارودی موسبات تغییر زبان را فراهم می
تواند از نگاه باختینی در متن کند. آن تغییرات میی میگو نیت و هد  خود را سایگزین نیت اار سدبا این کار نقیضه

-مایه، تفکرات و بینش استماعی اار و حتی الفاظی صورت پذیرد. که نویسندخ اار سدی به کار میاصلیو در سبک، درون

تلویحاً نقیضه )قط  نظر از سبک پردازی( »گردد. ساست که پارودی باعث خلق یک اار دو یا چند صدا میگیرد، این
-تجربه ی ایدئولوژی مرسوم است، هرچند که ماهیت این ویران سازی ممکن است برای ناظر بیناقض و ویران کننده

 (.438: 1390)مکاریک،« کامالً مبهم باشد -ناظری که آگاهی کافی نسبت به بستر و بافت این ویران سازی ندارد
توانهد ههر   کنهد، احمهد آقها معتقهد اسهت کهه نمهی       ن بحهث مهی  زمانی که احمد آقا با همزادش بر سر نوشهتن و ننوشهت  

-خهود وی، همهه چیهز بایهد در پهرده و لفافهه باشهد، همهزادش بهه طنهز مهی            قچیزی را روی کاغذ بیاورد بلکه به گفت

اگر خهدای نکهرده از سهاده عفها  و اخهالق خهارج شهدی، یهک دسهتگاه تکهفیه اخهالق کوچهک سیبهی بها               »گوید: 
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محتههرم بفرسههت تهها پههم از مطالعههه آاههار مسههتهجن و رکیههک تههو، تههوش اق بزنههه و   کتههاب خههودت بههرای خواننههده
« اخالق خودش را تو آن دستگاه بهاال بیهاورد و پهم از تکهفیه دوبهاره آنهرا ههورت بکمهد تها اخالقهش فاسهد نمهود            

(78.) 
دیگههه شههیس  ایههن»کنههد: انههدازد و در آن از شههیس صههنعان انتقههاد مههیای راه مههیاحمههد آقهها در سههایی از رمههان معرکههه

صنعونه با دختر ارمنی. ریممو تماشا کن. قرمسهاق بها ایهن پهنج مهن ریهش دیهن و آخهرت رو ول کهرده رفتهه دنبهال            
« دختههر ترسهها. ایمونمههو بههه شههیطون فروختههه بیههک غههاز  و واسههیه خههاطر دختههر ارمنههی سههنگ نههیم مههنم قههورت داده

(136-135.) 
مهود در بهه دام انهداختن افهرادی کهه از شههری دیگهر بهه         ههای خهود از کهار شهیس مح    گهویی احمد آقا در یکی از تک
دههد،با زبهانی طنزآمیهز و ههزل آمیهز انتقهاد       هها پیمهنهاد مهی   آیند و گهوهر را بهرای صهیغه بهه آن    زیارت شاه چران می

خانهه خهوب و راحهت و نزدیهک بحهرم بها تمهام وسهایل، از ههر سههت آمهاده اسهت.             »گویهد:  کند و از زبان او میمی
بهرای زواار حضهرت نهازل اسهت. م تعهه شهرعیه حهالل و طیه  و طهاهر و سوانسهال دسهت بهه نقهد ههم               قیمتش هم 

(. در ادامهه  182« )آیهد  شهود بدسهت مهی    حاضر است و یا احیانهًا خادمهه وسیههه کهه از لحهاّ حلیاهت خطبهه ههم مهی         
-و اسهتهزا مهی   کنهد و بهه بهاد تمسهخر    نیز، احمدآقا با بحث و سهدل بها شهیس محمهود، او را سهرزنش و مالمهت مهی       

اینبهار  »کنهد؟  عربهی حاللهش مهی    قگیرد که چرا گوهر را بها صهیغه خوانهدن و بهه تعبیهر خهود وی، بها چنهد تها سمله          
ایهن چهه معنهی داره کهه تهو ایهن زن بهدبخت رو مایهه دسا         (. »185« )دیگه برای کی بقهول خهودت حاللهش کهردی؟    

دی و بهها چنههدتا سملههه عربههی باصههطال   ایههه مههیخههودت کههردی و موههه آفتابههه خههال رو دار او رو بههه ایههن و اون کر 
کنههه کههه میههره محلههه  خُهه  ایههن چههه فرقههی داره بهها کههاری کههه اون مههردی مههی(. »187« )کنههی؟ خههودت حاللههش مههی

ههایی  (. شهیس محمهود نیهز، بها پاسهس     188« )م ردسون میگه بی بی مها همهش یهه قهرون داریهم، اگهه میمهه بیهایم تهو؟         
خهوری  زن ههم بهرای     بهری گوشهتش را مهی    است، موهل گوسهفندی کهه سهر مهی     خداوند فرموده زن برای تمت  »چون 

هههایی از ایههن دسههت کههه بهها طنههزی تلههس و تلههویحی آراسههته شههده اسههت کههار خههود را (. و پاسههس188« )تمتهه  اسههت
و  187کنههیم و خواننههدگان محتههرم رابههه صههفحات  ههها پرهیههز مههیکنههد. بههرای رعایههت اختکههار از ذکههر آنتوسیههه مههی

 .223، 209، 181، 157، 139، 72چنین رسوع شود به صفحات همدهیم. ع میکتاب ارسا 190
وگهویی بها گهوهر بهاز ههم بهی اعتقهادی خهود را نسهبت بهه صهیغه و            احمد آقا در انتهای داستان، طی بحهث و گفهت  

زی ارزه. حهاال کهه چیه   اگه خوشهت بیهاد خهودش بهه صهد تها عقهد مهی        »کند: آمیز بیان میطنزآمیز و هزل خعقد به شیو
کهنم. مهن بلهدم: انکحهت و زواسهت ، یهه دسا رخهت و تهو مطبخهت و بهاالی           خوای خهودم عقهدت مهی   نمده، اگه می

 (.314« )ش رو نمنفتی؟تخت و دو بدبخت و ... مگه صفحه

 گیرد، شیس محمود نیز در سوابش بیتی را نقیضه در سایی دیگر کهاحمد آقا به صیغه خواندن شیس محمود خرده می
 (.188« )چراغی را که ایزد برفروزد، هرآنکم پف کند ریمش بسوزد»سازد: می
 

 بان عامیایه کوچه و بازارز -2
های زبانی اقمار سامعه هایش از گونهچوبک در داستان»زبان در آاار چوبک به ویژه سنگ صبور اهمیت باالیی دارد. 

زاده و هدایت ی افراد بود. قبل از چوبک سمالهای فردی و خاستگاه استماعطیف متنوعی ارائه داد که منطبق با ممخکه
کرد و هدایت بر ها تلکید میالمولزاده بر ضربنویسانی بودند که به زبان مردمی توسه خاصی داشتند. سمالدیگر داستان

داد  مند بود. چوبک از این سطو  فراتر رفت و نمانهای فولکلوریک و فرهنگ و آداب و رسوم عامه در زبان عالقهسنبه
-47: 1383)اصالنی، « ی مردم عادی کوچه و بازار پتانسیلی عظیم و کارکردی چند الیه داردادبانهزبان عادی و حتی بی
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زبان داستانی چوبک را متناس  با تخیل یوسس  قصه(. رضا براهنی، به عنوان اولین منتقد سدی آاار چوبک، در کتاب 46
کند دوزخی که محیطی که او در آن زندگی میچوبک، دوزخی است، به دلیل اینتخیل »دوزخی پنداشته و نوشته است:

-آورد. دوزخ زبانی دوزخی میاست که آتش طم  و فقر و وحمت و گرسنگی و شهوت دمار از روزگار انسان در می

نتظار داشته باشیم طلبان حقیر است نمانداده شود. چرا باید اطلبد و امکان نداشت دوزخ بازبانی که معمول بهمت منزه
آمیز و پرتعار  حر  بزنند؟ آن را اینان نه چنین ها، قوادها، گرسنگان و درماندگان، به زبانی مجاملهکه فواحش، آدمکش

چیز را به زبان زند، همهها حر  میاند، تا کسی که از زبان آناند و نه خود آن را به زبان راندهزبانی را از کسی شنیده
ها وفادار خواهد بر زندگی آنای که میاند و نویسندهاند و دشنام شنیدهه و تعار  برگزار کند. فحش دادهبازی و مجامل

ها رنگ اصیل خود را در اار نویسنده نخواهد های آنان نیز سخن بگوید وگرنه زندگی آنها و دشنامبماند، باید از فحش
های چوبک خمن سا که آدمزند و از آنها حر  میکه نویسنده از آن هایی باشدی آدمداشت. زبان نویسنده باید نماینده

 (.47-48: 1383)اصالنی به نقل از براهنی،« و دوزخی هستند، زبان چوبک نیز خمن و دوزخی بار آمده است
زبان طور کل هایش به کار گرفته، درواق  دست ردای به زبان اارهای دیگر زده و بهزبانی که چوبک برای شخکیت

کند و ترسی هم در دل ندارد که زبان اند، دچار آشفتگی و پریمانی میمرسومی را که نویسندگان دیگر به کار گرفته
ها با آواها و زبان مخکوص به خود با ی شخکیتها را در داستان خود وارد کند چرا که او معتقد است که همهفاحمه

حر  زدن و دخالت نداده است. راوی نیز، نقش  خنند و تنها به راوی اسازنیات گوناگون باید حر  خود را در داستان بز
 ها دارد.و سایگاه و آوا و زبانی مساوی با دیگر شخکیت

به طور موال زبان احمدآقا در ایهن داسهتان، عامیانهه اسهت بها ایهن تفهاوت کهه نسهبت بهه سههان سهلطان و بلقهیم و              
ره مملکههت همههه سههوره آدم الزم داره  هههم نویسههنده متعینههین و  راسا گفتههی بههاالخ»تههر اسههت.زری بهها فرهنههگکاکههل

هها. ایهن همهه نویسهنده     متعینات میخهواد، ههم نویسهنده گهدا. مهنم اگهه خواساهم نویسهنده بمهم، میمهم نویسهنده گهدا            
داریم کهه دایهم دسامهون تهو پهر و پاچهه متعیناتهه. یهه شه  میهرن بهه یکهی از مهمونیههای متعینهات و زنکهی رو تهو                 

ر میهارن و بهاش چهش و ابهرو میهان، ص ه  کهه شهد پها میمهن و سرگذشهت پهایین تنهه خودشهون رو بهه                تاریکی گی
بازیههای بعههدی، و تخککمههونم فقههن در کههنن بههرای سنههده رشههته تحریههر در میههارن و تههازه همههین رو مایههه دسا مههی

ههم هسهن، و   س. اونا نهه از گهوهر و سههان سهلطون خبهر دارن، و نهه میهدونن یهه همچهو موسهوداتی           همین یه رشته
 (.86« )دونن نه زبون اونا رو می

یکهی بهود یکهی نبهود غیهر خهدا هیچکهه نبهود. یهه اسه            » .زری، زبان کودکانه و در ساهایی شاعرانه اسهت زبان کاکل
(.زبهان کاکهل   193«)سفید سهفیدی بهود کهه مهوای دمهبش و یهالش موهه پمهمک بهود. چماشهم موهه کاسهه خهون بهود              

چوبهک بها زبهانی کهه بهرای      »تهوان بهه ماننهد و نظیهر آن پیهدا کهرد.       داسهتانی مهی   ای است کهه در کمتهر  زری به گونه
یهی اسهت کهه    کنهد. زبهان کاکهل زری زبهان حرامهزاده     برد، به زبهان مکتهوب فارسهی تجهاوز مهی     کاکل زری به کار می

مههام، آیههد ... چوبههک بهها مهههارت تی چوبههک، روایتگههر حرامزادگههی در فرهنههگ و تههاریس ایرانههی برمههیتنههها از عهههده
سها دیهد و البتهه زبهان سههان      ههای فارسهی را بایهد در همهین    کنهد و شهاهکار زبهان قکهه    زبان کاکل زری را خلق مهی 

ههای مختلهف   شهود. مههارت چوبهک در خلهق ایهن زبهان و چگهونگی چیهدن عبهارت         نظیرتر مهی سلطان از این هم بی
ههایی را خلهق کهرده    شهود کهه او آدم  ناشهی مهی  سها  زبانی در کنار هم بیرون آمدن این زبهان از دههان یهک نفهر، از آن    

ههایی چهون   زننهد و زن هها حهر  مهی   ههای چوبهک، فاحمهه   شناسد. این درسهت کهه در قکهه   ها را میکه به خوبی آن
تهوان  هها در بیهرون نیسهت و نمهی    هها، کپهی و رونوشهت زبهان اموهال ایهن آدم      بلقیم و سهان سلطان، اما زبان این آدم
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)محمهودی،  « سهتاد تها ایهن زبهان را شهنید و آن را فراگرفهت تها از آن در قکهه تقلیهد کهرد          در کوچه و بازار گهوش ای 
1381 :147-146.) 

کهه  گمهاید و نیهز بهه دلیهل ایهن     زری و سههان سهلطان مهی   ، زبان بهه نفهرین گهوهر و کاکهل    ̋بلقیم در این داستان دائما
گیهرد و بهرای بیهان آن حتهی     ر مهی شوهرش فاقد نیروی سنسی است زبهانش را در خهدمت غریهزه و شههوتش بهه کها      

احمد آقا بم نیگها نمیکنهه  نگهاهم میکنهه امها همیمهه همهه حواسهش پهیش گهوهره ... گهوهر            »کند. سزئیات را ذکر می
عزیز دلمه. حهاسی زنکهه سهربازی رو رو سهر سهه تها ههوو آوردش ... حهاسی از او سهتا زن دیگهش بچهش نمیمهه.             

بال زیهر نهودون طهال ختهنش کنهه. ایهن سندیهه یهه وسبهی ههزار تها سهادو             نذر میکنه اگه خدا بش بچه بده ببردش کهر 
و سنبل میکنه و وختهی میبینهه حهاسی اسهاقش کهوره بهه ههوای ای کهه ارث حهاسی رو بخهوره میهره زیهر پهای میهز               

خوابههه و ایههن کاکههل زری رو کههه ایمههالو کههاکلش رو آب مردشههور   حسههین تونتههاب حمههوم سههر خونیههه حههاسی مههی 
 (.171-172«)زنه میخونه بیفته ترکمون 

ایههن  خسههلطان، پیههرزن افلههیج و یکجانمههین ایههن داسههتان نیههز، زبههانش عامیانههه اسههت.زندگی کوتههاه و چنههد روزسهههان
شود که همه چیهز از برابهر دیهدگان او ماننهد یهک نهوار فهیلم بگهذرد. بهه همهین سهب  زبهانش، ریتمهی              زن، باعث می
دختهر نیومهدش  نمیهدونم چهه بسهرش اومهده. تها حهاال هیچوخهت          خدایا چه خاکی بسرم شهد ایهن   »کند. تند پیدا می

نمده بود که ش  از خونش بیهرون بخوابهه. چهه شهده، کجها رفتهه. مهنم کهه پها نهدارم پاشهم. ای کاکهل زری طفلهک              
 (.50«)موه مرن سرکنده واسیه ننش پرپر میزنه

زبهانش رسهمی و تها حهدی      القلهم کهه  هها بهه سهز سهیف    شخکهیت  قطور که اشاره کردیم، در سنگ صهبور، همه  همان
پهایین دسهت    قههای سهنگ صهبور همگهی از طبقه     سها کهه شخکهیت   گیرنهد. از آن ادبی است زبان عامیانه را به کار می

 گمایند.کنند و دائم زبان به نفرین و ناسزا میسامعه هستند، از واژگانی شنی  و تحقیرآمیز استفاده می
د. ههرچیم داشهتیم نهابود کهرد. بهدرک. البهد لیاقتمهو نداشهتیم. مهنم          چهی نیهاور  بیمرفا! عرب برای مها ههیچ  : »احهدرقا

 (.23« )گردونم اگرم همین امروز بیایی محل سگ بت نمیذارم. رومو ازت برمی(. »12« )نویسنده نمیمم
  اهل بیرونان. مال بوشهر، مال فیروزآباد، مال زیر گل، چمدونم. هممون میان شاه چران زیارت: »بلقیس

کمهه تها لنهگ ظههر خوابهه. الههی سیگهرش زیهر پهاش           از بهم بهافور مهی   (. »25« )اه چران کمرشون بزنهه که ایمالّو ش
(. 28هههای دل اما لههیال کههه رو تختههه مردشههور بیفتههه  تههو رو میمههه بههت گفههت مههرد؟ )الهههی بحههق نالههه(. »27« )بمههینه

فتهه. تهو غهافلی کهه     بارونهه کهه الههی سهزّت تهو سیگهر ننهت بی        ببین لگورش چه سوری داره سر حهوض آتهیش مهی   »
بارونهه. ایمهالّو کُمهت رو آب بگیهره یهه       شهده از ص ه  تها شهوم چهه َالهو َارژنهی تهو ایهن خونهه مهی           این وصله زمهین 

 (.30« )یم داشتهگور شده، انگار نه انگار یه ننهوعالمی از دسات آسوده بمن. از دیم  که ننش گم
یهک، دو، سهه، چههار. چقهده مهاهی تهو حهوض ههم. موهه          شهور کلّهش ببهره.    کچل اومدتش ببهره، مهرده  : »زریکاک 

 (.36« )النگوای دسا ننم تو آفتاب برق میزنن. موه خون سر مرن
خدا خودش از حهاج اسهمعیل نگهذره کهه روزن ایهن زن و بچهه رو سهیاه کهرد. خهدا رو بحهق گلگهون            : »جهان الطان

 (.55) «کفن صحرای کربال قسمش میدم که تا تنش غلغله کرم نمه از دنیا نره
دانههم شههتر را کجهها  گردیههد؟ اگههر مههن سههاربانم کههه مههی عجهه  مههردم احمقههی هسههتید. دنبههال چههه مههی» امقلاا :ااای 

 (.263« )کمتمخواستم که شما پفیوزها باین زودی بفهمید، که آنها را نمی بخوابانم. اگر من می
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 یسبیت و سر کرار ن  قدار گدفین مکانی  میضاس -3
هاینسبیتودرکنارهمقرارگرفتنمفاهیممتضههاددر سههنگ صههبور، کلنجههار رفههتن احمههدآقا بهها    تههرین نمونههه یکههی از مهههم 

خواهههد کههه دسههت از سههر او بههردارد و آزادش بگههذارد اما   کههه احمههدآقا از همههزادش مههی همههزادش اسههت.هنگامی
د: گویه دهد.احمهدآقا در سهوابش مهی   کنهد و راه خودکمهی را سلهوی پهای او قهرار مهی      همزادش با او یکی بهه دو مهی  

چرا خودم رو بکمم؟ نمیکمم تا چمهمت کهور. هنهوز زنهدگی بهرای مهن تماشها داره. مهن تهازه بهیم و پنجسهالمه.            »
سهور نمیمهه کهه موهه خهر بیهام موهه گهاو بهرم. بایهد بمهونم کهه تهه و              دسا کم باید زنده بمونم و مردمو بمناسهم. ایهن  

خهوام بمهونم و ببیهنم آدم تها چهه انهدازه قهوه         یتوشو دربیارم... میخوام بمونم ببیهنم ظلهم تها چهه حهد پهیش میهره. مه        
خههوام بمهونم و بنویسههم.   کمهون درون رو ببیههنم. مهی  ههای رنگههین خهوام بمههونم و تمهوم رنههگ   سهتم کمهیدن داره. مههی  

کنههی  میخهوام مردمهو بمناسههم. تهو خیههال میکنهی شههناختن آدمهای خهوب و بههد خهودش کههم کیهف داره؟ گمههون مهی         
-(. امها در ادامهه احمهدآقا حهر  خهود را نقهض مهی       15-16« )مهوم شهدنیه؟  دیدن طبیعت و لهذت بهردن از طبیعهت ت   

نه. مهن بایهد از ایهن خونهه فهرار کهنم. همهش زلزلهه میهاد. بایهد بهرم یهه سهای قهایم               »کند. کند و نظرش تغییر پیدا می
میهرم   شهینم. اگهه شههرم خهراب بمهه از بهاال تماشها میکهنم...         رم گهواره دی  رو نوک کهوه مهی   بمم. برم سعدی... می

 (.16-17« )تو بیابون

ههای احمههدآقا ممهاهده کنهیم کهه در چنههد قسهمت ایهن داسهتان مفههاهیم        گهویی تههوانیم در تهک ای دیگهر را مهی  نمونهه 
تهونم   تهونی باشهی و ههم نباشهی. ایهن دسا منهه. ههم مهی         همهین حهاال، ههم مهی    »متضاد را در کنار هم قرار داده است. 

گذشهتم. مهنم اگهه اراده کهنم کهه تهو نباشهی یها باشهی          . مهنم قههار و بهی   ت بذارم. من خهدای تهوام  بکممت، هم زنده
ُخ  چه عیبی داشهته؟ همهه چیهزا خهام و طبیعهی بهوده. تهازه پهیش از عکهر حجهر چهه سهوری             (. »22« )همون میمه

آدمیههزاد از روز (. »42« )ههها؟ههها و درونههها و دوروئههیههها و برخوردههها و مهرههها و غههرض بههوده؟ وضهه  خونههواده 
زبهونی و آزادی  بهرده  و از آسهودگی و سهیری و ههم     ناخوشهی و زورگهویی و گرسهنگی و تنههایی رنهج مهی      اولش از 
ههای خهود را زیهر صهد پهرده      همه بزبان متعینهان آراسهته و نهه بزبهان گهدایان پیراسهته. بایهد نوشهته        (. »43« )شاد بوده

نگهاه تههو  (. »79« )ن آموختههه شهود بپوشهانم تها در مجهالم اعیههان زبهان بزبهان بگهردد و سههر کهالس درس بهه نونههاال         
 (.80« )سوزاند کمور وسودم را به آتش کمیده. در خواب و بیداری، شعله سانسوز نگاه تو هستیم را می

کند اما گاهی تغییر گفتار داده و گونه که در باال نیز اشاره کردیم، احمدآقا در سنگ صبور به زبان عامیانه تکلم میهمان
کنیم که یکتا گوهر بحر موااج آفرینش ماییم. که ما را اندیمه و سخن  ترا ستایش می» گیرد: کار میگفتار ادبی را نیز به 

دادی تا از دیگر سانوران ممتاز شویم. که بر تو و آسمانهایت بیندیمیم. که ترا درود گوییم و بیم ترا در دل بپرورانیم و 
من باید از ازهار معطر و عندلیبان خوش نوا و »(. و یا: 59) «مهرت نبینیم. که پیوسته چممه چممان از ستم تو بجوشد!

فراوانی نعم الهی و ترفیه خلق و تخذیر سلق و محاسن نماز و روزه و آداب استنجاء و قبایح استمناء و ذمائم استمها 
واسبی و وسوب  بالید و بالفما و رزائل سحق و صفرا بری آبغوره و فوائد مجالم تنویر و پرورش افکار و سنّت نوره و

« غسل ترتیبی و ارتماسی و اواب آب تربت و خواص شیا  چارشیرینی و تدهین نفم اماره و تنقیه فرج اماره بنویسم...
(78.) 

 بدساریگذاری و أاجأاج -4
چه باختین درمورد آن معتقد شود. چنانها و مفاهیم اصلی کارناوال محسوب میبرداری، از ممخکهگذاری و تاجتاج
برداری[ در همان امتداد و دو سویه است الوقوعی را در خود دارد: این ]تاجبرداری قری تاج خگذاری، انگارتاج»است 

(Bakhtin‚ 1984: 122)خورد. از نمونهبرداری به چمم میگذاری و تاجهایی از این تاج. در سنگ صبور نیز، نمونه-
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خواهد که گوهر را به عقد خود درآورد. مادر گوهر مادر گوهر می های بارز آن، زمانی است که حاج اسمعیل از خجسته،
نگرانی را دارد که مبادا سه زن دیگر حاج اسمعیل، به دلیل سنّ کم گوهر، بالیی بر سر او بیاورند و او را اذیت این دل

وست و با خواهش و التماس گوید که گوهر، کلفت و کنیز اکند و به حاج اسمعیل میکنند. ابتدا با این مس له مخالفت می
زهره دارن نگاه چپ به »گوید: کند و به خجسته مینظر کند اما حاج اسمعیل پافماری میخواهد که از این فکر صر می

گوهر بکنن؟ گوهر دیگه دختر تو نیما، زن منه. کسی سرأت داره بش بگه باالی چمت ابروه! سیگرش رو بیرون 
اگه یکیمون بخواد پمت چش واسش نازک کنه میفرستمش اونجائی که عرب رفت  کمم. بچه شدی. بکی بکی قسم، می

 (.64« )و نی انداخت
-گونه به تکویر میی وی آمده بود اینکه به خانهی حاج اسمعیل را با خودش، بعد از عقد و زمانیگوهر نیز، رفتار اولیه

نکه من همیمه صا  و ساده بودم و کینه کسی رو از حق نمیمه گذشت که حاسی خیلی بم مهربون بود  برای ای»کمد: 
دیدم تو دل  زدم. اگه هر از گاهی هم یه رنجمی از هووا می تو دلم نداشتم و پمت سر زنای دیگش حر  نمی

زد.  هوا میترسیدن. برای اینکه بی کرد  و اونام خیلی ازش می گرفتم... اما حاسی به زنای دیگش خیلی بداخالقی می نمی
زدشون. بمن کاری نداشت. همونجوری که آخرشم زلیخای بدبخت  خوردن می دیدی سر یه چیز کوچکی تا می یه هو می

مردم. خدا از سر تقکیراتم بگذره که حاسی برای  زد بمن میزد، می رو ناقص کرد. من بچه بودم  اگه کتکی که باونا می
 (.65-6« )خاطر من یه روز اینقده زلیخا رو زدش که ناقص شد

های دیگر قرار داده و به اوج رسانده ادامه ما شاهد آن هستیم که با آبستن شدن گوهر، حاج اسمعیل او را باالتر از زندر 
اما از وختیکه من اومده بودم تو خونش، بیمتر پیش من میومد. وختیکه سر »گذاری صورت گرفته است: و به نوعی تاج
ها شده بود. رو پاهاش از خوشحالی بگم چطوری شده بود. موه بچه زری آبسان شدم، دیگه نمیدونی حاسیهمین کاکل

بند نبود. من دیگه شده بودم چمم و چران خونیه حاسی. زبونم الل، زبونم الل، حاسی بقبله نماز نمیکرد، بمن نماز 
 (.68-9« )کرد. باالتر از حرفم کسی نبود حر  بزنه. من شدم سوگلیش می

-کند که تکویر آن اینکند و عالوه بر آن نذری میری، حاج اسمعیل سمن بزرگی برگزار میزبعد از به دنیا آمدن کاکل

ای زری رو آوردم حاسی چه سمنی گرفت و چه سور و ولیمهاز این سهان سلطون بپرسین، روزی که کاکل»گونه است: 
کچلک و سانک و بندباز و انتری تو داد. تموم محله رو دعوت کرد. دیگه بگم چکار نکرد. چهار دسا قوال و پهلوون. 

کوفتن و بازی میکردن. نذر کرده بود که اگه بچه پسر باشه، یه سالش که شد ببردش کربال زیر  زدن و می خونمون می
 (.69« )هاش کنه و موهای سرش رو بتراشه و هموزنش طال بده بفقیر بیچارهناودون طال ختنه

تاب است ی میرزا حسین تونی حاج اسمعیل نیست، بچهزری بچهکه کاکلبر این اما به یکباره با تهمت زدن زلیخا مبنی
زنه تو  شو که خوب مکید، میحاج اسمعیل شیره»ما شاهد تاج برداری و فرو افتادن گوهر از اوج به حضیض هستیم. 

ین خونه خرابه سل و پالسش زری مال من نیم. بعد دسا از پا درازتر با بچش میاد تو اکونش بیرونش میکنه. میگه کاکل
کنه با من و بلقیم و بمونعلی و سهان سلطون زندگی میکنه. هی صیغه میره و هی شاش و گه و کرم از زیر  رو پهن می

کنه و یه ممت نره خر میاره تو خونه سلو چش بچش میکمه رو خودش و بعد چن تومن  سهان سلطون سم  می
 (.75-6« )ذارن کف دساش و میرن پی کارشون می
زری و گوهر را به کربال ببرد. گوهر از طور که اشاره کردیم حاج اسمعیل نذر کرده بود که اگر بچه پسر باشد کاکلهمان

-خواهد که سهان سلطان را نیز با خود ببرند. قبل از رفتن به کربال روزی گوهر و سهان سلطان و کاکلحاج اسمعیل می

شود و غش زری، خون دمان میبا خوردن ناگهانی ممت یک دهاتی به دمان کاکلروند که به زری به حرم شاه چران می
زری ناشی از حرامزادگی اوست. این خبر دمان شدن کاکلکنند که خونکند. مردم هم طی یک باور خرافی خیال میمی
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تاب میرزا حسین تون قچزری بگفت کاکلافتد که میرسد و او به یاد حر  زلیخا میدر بازار به گوش حاج اسمعیل می
ی خود بیرون زری را از خانهآید گوهر و سهان سلطان و کاکلاست. حاج اسمعیل نیز زمانی که با این ذهنیت به خانه می

دارم باید اورَم با خودمون ببریم کربال.  گوهر خانم به حاسی گفته بود من بی سهان سلطون قدم از قدم ور نمی»کند: می
سور بمه. امام نطلبیده بود. اگه بود که من رو هم با خودشون ببرن. ای از اقبال سیاه من بود که باید ای حاسیم قبول کرده

« زریشد، نه روزگار من و گوهر و کاکل زلیخا او روز ای سَر و دعوا رو راه ننداخته بود نه روزگار خودش سیاه می
(98.) 

 یقاب/ضیافت -5
ای از نقاب کارناوالی دانست. نقاب آن است که افراد با آن هویت حقیقی و نمونهتوان صیغه خواندن شیس محمود را می

اول شیس محمود میاد تو حیاط  مردک هم دنبالش میاد تو. شیس محمود میگه یااهلل. مردک »کنند. واقعی خود را پنهان می
کنه.  سفت و سخت گرفته. سالم میهم میگه یااهلل. بعد با هم میرن تو اتاقش. گوهر واسش چائی دم کرده و روش رو 

خانم، مرادخان از خانای در شولیه، قمقائیه )چمدونم مال کدوم زیر گلیه( طال  »اونا میمینن. شیس محمود گفت 
کنه. یه چائی  شیس محمود وکیلش میمه صیغش می« کنیز ایمونم، اختیارم دس شماس.»گوهر میگه من « شماس.
ها با ی گوهر و صیغه کردن آن(. در اینجا شیس محمود با آوردن افرادی به خانه91« )شخوره بعد پا میمه میره پی کار می

ها را برای گوهر حالل و مبا  کرده است و این حالل و مبا  شدن، همان ضیافت کارناوالی گوهر به اصطال  خودش آن
 وهر به راه انداخته است.است. در حقیقت شیس محمود با نقاب صیغه و کاله شرعی، ضیافت آن مردها را با گ

 
 یافدمای  از قدرت حاک  سر رواست ساایای  -6

درسنگ صبور، حاج اسمعیل بهه عنهوان فهردی مقتهدر، از خجسهته مهادر گهوهر انتظهار دارد کهه مطیه  امهر وی بهوده             
دار هها بچهه  و گوهر را به زنی بهه او بدههد تها ههم او را خوشهبخت کنهد و ههم بهرخال  سهه زن دیگهرش کهه از آن           

-گیهری را از خجسهته مهی   بینهیم بها تکهمیم خهود، حهق فکهر کهردن و تکهمیم        دار شهود و مهی  شد، از گوهر بچهه ینم

تو حر  نزن، باقیش با من. برو خونهه خهودت ترتیه  کهارو بهده تها خهودم عکهری بها آخونهد بیهام... امهروز             »گیرد. 
اومهدی خونیهه مهن کلفتهی، هنهوز      ساعت خوبه. تو کارت نباشه. گهوهر بیمهتر بمهن میرسهه تها بهدیگری. وختهی تهو         

زاد منهه. بیها ایهن ده تومنهو بگیهر بهرو خونهت ترتیه  کهارو بهده           گوهر بدنیا نیومده بود. مگه یادت رفته؟ گوهر خونهه 
تا خودم عکری با آخونهد بیهام. خهرج زیهادی نکهن. یهه چیهز مختکهری باشهه بهرای شهگون. مهن از تظهاهر خوشهم               

ذر زمههان شههاهد آن هسههتیم کههه حههاج اسههمعیل بعههد از خههون دمههان شههدن (. امهها در طههی داسههتان و بهها گهه64« )نمیههاد
ی میهرزا حسههین  زری بچهههکهه کاکهل   ههای زلیخهها مبنهی بهر ایههن   زری و بهاور عقایههد خرافهی و یهادآوری حههر    کاکهل 
کنهد.  ی خهود بیهرون مهی   کنهد و گهوهر را از خانهه   تاب و حرامزاده است، عههد خهود را بها خجسهته فرامهوش مهی      تون
ای ههما. تها حهاال بهاور     معلهوم میمهه زیهر کاسهه یهه نهیم کاسهه       »ر موهه شه  تهار شهد. حهاسی گفهت       روزگار گهوه »

کردم بچه مال خودمه، امها حهاال کهه تهو حهرم دمهاغش خهون افتهاده دیگهه حتمهه کهه بچهه مهال               کردم و خیال می نمی
اورش نمهد  از  هرچهی گهوهر ا ز و سهز کهرد و دوپهائی رفهت رو قهرآن، حهاسی به         « من نیم. امهام کهه درون نمیگهه.   

 (.97« )ش کردش بیرونخونه
شههود زری از اطرافیههانش اسههت. بههه ایههن صههورت کههه زمههانی کههه گههوهر ناپدیههد مههی  دیگههر، نافرمههانی کاکههل قنمونهه

خواهنهد کهه در نبهود مهادرش، سهر حهوض       چهون خهانم کبهری و بلقهیم و احمهدآقا از او مهی      زری هماطرافیان کاکل
« هها. یهه وخ نهری سهر حهوض بیفتهی بمیهری      »اووخ خهانم کبهری گهف    »شهود.  نرود تا مبادا در حوض بیفتهد و خفهه   
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زری بگهی سهر حهوض بهازی نکنهه تهو حهوض میفتهه، بهازم گهوش           هرچهی بهه کاکهل   »(. و یها:  124«« )نهه »من گفهم  
 (.232« )گرده کنه ننش تو حوض افتاده و دنبال ننش می نمیگیره و سر حوض میره. شاید خیال می

گونهه  شهود. احمهدآقا آن را ایهن   افکنهد و خفهه مهی   زنهد و خهود را در حهوض مهی    ه سرباز میزری از این قضیاما کاکل
سهلطون  زری تهو طویلهه، همهون سهای سهابق سهان      وختهی از مدرسهه اومهدم خونهه دیهدم کاکهل      »کمهد:  به تکویر می

مهن  .« زری افتهاده تهو حهوض مهرده    کاکهل »خوابیده و یه لُنهگ کمهیدن روش. وختهی بلقهیم در روم واز کهرد گفهت:       
زری در حههوض،  شههدن کاکههل(. بعههد از افتههادن و خفههه 280« )زری تههو حههوض افتههاده مههرده میدونساههم کههه کاکههل 
زری نبهوده و گذاشهته کهه در حهوض خفهه شهود؟ بلقهیم نیهز در         گوید که چهرا مواظه  کاکهل   احمدآقا به بلقیم می
-خواساهم کهه کاکهل    نبهود. مهن نمهی   ی حضهرت عبهاس کهه تخکهیر مهن      بهه دو دسا بریهده  »گوید: سواب احمدآقا می

طهر ،  گفهتم نکهن بیهو ای   کهرد. هرچهی بهش مهی     زری بیفته تو حوض. از ص   تا شوم سر حوض با ماهیها بهازی مهی   
نمیومد. از بهه بهاش بگهو نگهو کهردم دیگهه سهر زبهونم مهو درآورد... اووخ رفهتم خونهه دیهدم کُمهش رو آب گرفتهه.               

بمههون و مههردای دیگههه اومههدن از حههوض  یون کنههون. اووخ کههلنزّیههک بههود پههم بیفههتم. دویههدم زیههر بازارچههه شهه  
 .(284-286« )سلطون خوابوندنش تا احمدآقا اومدکمیدنش بیرون بردنش تو طویله سر سای سان

 
 یییجه گیدی

در این پژوهش با تکیه بهر مفههوم کارنهاوال و مفهاهیم مهرتبن بها آن، بهه تحلیهل رمهان سهنگ صهبور صهادق چوبهک              
تههوان یههک ااههر کارنههاوالی آیههد، رمههان سههنگ صههبور را مههی ههها برمههیه کههه از شههواهد و موههالگونههپههرداختیم. همههان

کههارگیری چاشههنی طنههزو نقیضههه در سههنگ صههبور، رویکههردی  دانسههت.چوبکبا اسههتفاده از مکههادیق کارنههاوالی و بههه 
سامعههه در ی آن روز ایههران دارد. در واقهه ، چوبههک بهها برسسههته کههردن طبقههات فرودسههت   انتقادیههاز اوضههاع سامعههه

-رمان سهنگ صهبور و تلکیهد بهر مکهادیق کارنهاوالی و گروتسهکین تنهو تنهانگی همچهون خهوردن، خوابیهدن، خهوش             

چیهز را وارونهه   ی سنسی وبهه بهاد سهخره و اسهتهزا گهرفتن تابوههای مهذهبی و باورههای عهر ، همهه          گذرانی، رابطه
لی رمهان، در حقیقهت میهان طبقهات     کند و با توسه به قمهرهای فرودسهت سامعهه بهه عنهوان شخکهیت ههای اصه        می

دههد. او بها ایهن کهار، در برابهر صهدای حهاکم و رسهمی،         سهایی صهورت مهی   بهه دسهت سها  دست و پاییناستماعی باال
آورد و در مقابههل شههرع، عههر  و قههانون حههاکم،  امکههان بازتههاب صههداهای طبقههات فرودسههت سامعههه را فههراهم مههی 

 کند .سازی مخالف کوک می
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