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Keywords: 

Carnival, the dynamic center of joyful spirit of debate and libertarianism of 
people, always shows power in the face of the absolute thoughts, with its 
solubilization and making solutions. Literary representation of carnival 
tradition and the anti-ban spirit of folk festivals, later in the Caniavalesque 
literature in the form of several techniques such as parody, relativity and binary 
opposition, crowning/uncrowning, lower urban language, the Themes of Death 
and mask, and banquet imagery were manifested, each of which was an artistic 
carnivalized response to the spirit of one-sidedness and self-sufficiency of the 
authoritarian party. Bakhtin's narratology project in the analysis of Novel-
tendent prose considers carniavalesque as the keyword of modern novel 
developments by emphasizing the exploratory method of this idea in beliefs 
constructed carnival. The importance of paying attention to carnivalesque 
literature from the perspective of Bakhtin's critical approach lies in its ability to 
study and re-read the strategies of these works in objectifying the Liberal 
tendency of anti-dogmatic modern narrative discourse. Relying on the method 
of descriptive-analytical research, by observing the examples of carnivalesque 
of the novel "The-Game-of-Forgetting" in the form of the above components, 
we try to measure the success of the Moroccan "Mohamed Berrada" in 
dialogizing his work and promoting the spirit of polyphonic democracy in 
Arabic novel writing. The study of the novel from the perspective of 
carnivalesque literature indicated That: Berrada, with methods appropriate to 
each of the components such as: desecration, degenerating the transcendent 
enumerated concepts, inversion and replacement of oppositions, refutation of 
perfectionism and pre-recognized bases of rulers; It overturns hierarchical 
norms and seemingly inviolable rank-oriented relations, and by emphasizing 
multipolarism, will centralize rejected discourses once again. It'll leads the 
audience to the status of subjectivity and knowing the state of polyphonic 
nature of the universe, in the shadow of democracy, and has ultimately made 
his novel a successful example of global carnivalesque literature with a local 
twist. 
Carnivalesque Literature, Crowning /Uncrowning, Parody, binary oppositions, 
Banquet, The Game of Forgetting, Bakhtin. 
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-شکن مردمی، همواره در رویارویی با مطلقشادمانه و آزادیخواهی هنجار جدال گریکارناوال، کانون پویای روحیه 
های سنت کند. بازنمود ادبیاتیِ مؤلفه، خودنمایی میمحدودیت آفرین های اقتدارگران و هرگونه موقعیتاندیشی

ای از نظریه مثابه شاخهبه- کارناوال گراهای مردمی، بعدها در ادبیاتِ جشنواره ممنوعیت ستیزو روحیه  کارناوالی

، زبان تاج برداریگذاری و های دوگانی، تاجچندی چون پارودی، نسبیت و تقابل فنوندر قالب  -گفتگومندی باختین

ای در شدهمتجلی گشت که هر یک پاسخ کارناوالی، مضامین مرگ، نقاب و دیوانگی و انگاره ضیافت بازاری کوچه

بر شیوه  تأکیدرا با  کارناوال گراییباختین،  روایت پژوهیبود. پروژه  خودبسنده انگارینگری و سویهمقابل روحیه تک

شناسی شمرد که قابلیت بازکارناوال، کلیدواژه تحوالت رمان مدرن برمی بر سازندهاین اندیشه در باورهای  تفحصگرانه

با تکیه  رو اینآورد. از را فراهم می جزمیت ستیزخواهی بخشی به گرایش آزادیدر عینیت کارناوال گراراهبردهای آثار 

کارناوال های ای، با رصد نمونهکاوی کتابخانهتحلیلی و با داده -بر روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی

) 1938مراکشی (نویسنده  »محمد برادة«کوشیم دستاوردهای های مذکور، میلفهدر قالب مؤ »لعبة النسیان«رمان  گرایی

نویسی نوین عرب بازکاویم. مطالعه این رمان از منظر را در گفتگومندسازی و ترویج روح دموکراسی چندآوایی در رمان

سازی  زدایی، منحطتهمچون: قدسی ها مؤلفههای متناسب هر یک از ، با شیوهه: برادحاکی است کارناوال گرایی

پندارِ کمال و مبناهای از  ها، گستاخی اقتدارستیز، ابطالشمرده، وارونگی و جایگزینی نوسانگرانه دوگانیمفاهیم متعالی 

مراتبی خوانده؛ هنجارهای سلسلهها، باورها و مرزهای ازپیشها، نگاهیافته حاکمان و الغاء موقتی عرفرسمیت پیش

گرایی، به ایده ناپذیر را باژگونه کرده و با تاکید بر چندقطبینقض ظاهراًت پایگاهی، قوانین و تابوهای برساخته و مناسبا

 رانده، دگربار مرکزیتحاشیهطبقات به های طردشده و اندیشهزدوده و مصادیق آن چون گفتمانتکثرگرایی مرکزیت

سوژگی و درک چندآوابودگی هستی رسانده و نهایتا لعبة خواهی، به مقام بخشیده و مخاطب را در سایه فرهنگ آزادی

 گرای جهانی با نکهتی محلی بدل کرده است.النسیان را به نمونه موفق ادبیات کارناوال
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 مقدمه  .1

ز بسـیاری از سـخنان انسـان در جامعـه و ارتباطـات و تعـامالت کالمـی او، نسـخه جـایگزینی ا         

ای از هـایی اسـت کـه هـر یـک جنبـه      ها و بـازی ها، جشنوارهآیینرفتاری او در سوگ های کنش

ـ ـدهد. حال، ادبیات، خـود نسـ  نیازهای شناخته و ناشناخته بشری را پاسخ می گزین ایـن  ـخه جای

هاست و بـا خـوانش ایـن    آن مراسم های کنشو در واقع جایگزین  میان فردیعامالت کالمی ـت

اما حتی همین نسخه ؛ شود ها در ذهن خواننده بازنمایی و بازسازی میمتنی، آن کنشبدل نسخه 

توانـد  ها، اجبارها و دستورات قاطع اقتـدارگران، خـود مـی   بدل از نسخه بدل، در دنیای ممنوعیت

دار فشارها باشد که البته گاهی ناشی از تحوالت نـاگزیر تـاریخی   گریزگاهی در برابر جریان دنباله

 است. -گرانه و جبرمدارانهتوطئه ضرورتاً نه –

نویسان ها، ادبیات برآمده از کارناوال است که رمانسازیترین این شبیهآفریناز جمله فرصت

هـای نـاروا و   گـذاری خـواهی در برابـر سـرپوش   سازی برای ترویج مفهـوم آزادی منظور زمینهه ب

ها، به باور گوید: کارناوالاند. انصاری میکردهآشکارسازی حقایق، خود را از تمهیدات آن برخوردار 

آن آزادی، برابـری و مشـارکت    مشخصـه  کنند کـه باختین، فضای اجتماعی جایگزینی ایجاد می

ای مبتنـی بـر   است. منطق کارناوالی، یک منطق دوسویه است و این دوسـویگی مسـتلزم رابطـه   

قی است. همچنـین کارنـاوال عرصـه    برابری، ولو ساختگی و با حذف موقتی تمایزات زندگی حقی

مشارکت نیـز   یابد.تر میهای مبدل، نمودی عینیهای پشت نقاب و لباسآزادی است که با خنده

رود، بـا  که ستون دموکراسی است و با حضور حداکثری به مبارزه با فرهنـگ عبـوس قـاهر مـی    

انجامـد  اهش مـی و بـازتعریف جایگـ   »خـود «محوریت گفتگو و نقادی میسر است که به شـناخت  

مراتـب میـان افـراد جامعـه را برچیـده و      کارناوال موانع ناشی از سلسله ).219-216 :1384انصاری، (

دهنده یک نگرش مثابه ارائهبه کارناوال نماید. انداز همکاری متقابل و برابری را جایگزین میچشم

ب نیست، بلکه گریزگاهی ساختارشکنی فرهنگ غال صرفاًمثبت قلمداد شده و  ،و الگوی جایگزین

 است. »دوباره زندگی«به 

اثـر نویسـنده معاصـر،     »لعبة النسیان«، رمان کارناوال گرارمان عربی با رویکرد  پیشگام نمونه

اسـت کـه عـالوه بـر پیشـگامی در ترجمـه       در شهر رباط در مراکش  1938متولد  »محمد برادة«

، آثار روایی خود را نیز در این راسـتا تـدوین   »الخطاب الروائی«نظریات گفتگویی باختین در کتاب 

 نموده و منادی ترویج گفتگومندی باختینی در جهان عرب است.

های کارناوالی در رمان معاصر، ابزاری کارآمد در بازشناسـی مقاصـد   واکاوی مفاهیم و ویژگی

 نو چهـره  نگریهای معضالت فردی اجتماعی در پرتو جهاننویسندگان در پیگیری و تبیین ریشه

کارناوال، الجرم ماهیت کارناوالی که همانا رویارویی بـا   کارگیری بههدف از  . در بیاناست معاصر

گیرد تا با تمرکـز بـر آن دریـابیم نویسـنده چگونـه بـا       های نارواست، مورد توجه قرار میقطعیت
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و بازشناسـی  ، تالشی برای بـازتعریف جهـان   کارناوال گراادبیات  تفحص گریروحیه  کارگیری به

کوشد وجـوهی از  چهره راستین جهان پیرامونش در ابعاد ماهیتی و اندیشگانی را آغاز کرده  و می

ای قطعـی و تمـام یافتـه را    که به شکلی ناروا جلوه های قدرتدر ارتباط با کانون غال باو  حیات

 های اقتدارمحور آن ارائه نماید.برمال ساخته یا راهکاری در برابر جزمیت

نخست به تبارشناسی کارناوال باختینی و در ضمن آن، اشارتی به زبـان متناسـب بـا     رو اینز ا

در لعبـة النسـیان    کارناوال گرایی های مؤلفهپرداخته و سپس به بررسی کارکرد  کارناوال گراادب 

 -4هـای دوگـانی و نسـبیت    تقابـل  -3 بازار کوچهزبان  -2پارودی و پارودی مقدس،   -1شامل 

و تحلیـل   انگـاره ضـیافت   -7و  مضـمون نقـاب   -6مضمون مرگ،  -5 تاج برداریذاری و گتاج

مقالـه،   سؤاالتپاسخ به  ،پردازیم و در پایان های آن با تکیه بر مفاهیم کارناوالی باختین مینمونه

 گردد.  می در قالب نتیجه درج

کارنـاوالی  ایی بـه  چگونه و با چـه راهکارهـ   ةبراد -1که:  آن استپرسش ما در این پژوهش 

عملکـرد بـرادة در حـوزه ابـداعی و نـوآوری در کاربسـت        -2رمان خود اقدام کرده است؟  سازی

 کارناوالی، متناسب با فرهنگ بومی چگونه است؟  های فن

دراسة روایة لعبة النسیان لبـرادة  «لعبة النسیان پیشتر در سه پژوهش بررسی شده است: مقاله 

فـرد و همکـاران در مجلـه دراسـات فـي      نوشته غالمرضا کریمی» فسیةضوء نظریة فروید الن في

 عقده حقـارت،  شناختی روانکه در محورهای  1443دوم، سال  ۀالسردانیة العربیة، دوره دوم، شمار

انـد. شـهرام   و اضطراب، نتـایجی مطـرح کـرده    رؤیاجریان سیال، تداعی آزاد، نوستالژی، عشق و 

» ومؤشراته في روایة لعبة النسیان لمحمد برادة، دراسة سـردیة نقدیـة   المیتاروائي«دلشاد، در مقاله 

آمیختـه و  ، مباحث فراداستان و فراروایت را درهـم 1400، سال 43در مجله اضاءات نقدیة، شماره 

 منظـور  بـه  پردازی خیالو  نظیر گنجاندن انواع ادبی پرشمار، مداخالت نقدی هایی نظریهدر نتایج، 

خانلو و همکـاران در مقالـه   راضیه صدری داند. سنتی را درباره اثر وارد می روایتگری در شکستن

در مجله ادب عربـی، دوره چهـاردهم،   » بررسی تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان«

فراداستانی نظیر اتصـال کوتـاه، داسـتان نوشـتن داسـتان،       های مؤلفه، به 1401شماره اول، سال 

ها، کوالژ فراداستانی و نیـز مقولـه   شخصیت شورشگری، دلبخواهیگذاری نام آشکارسازی شگرد،

انـد کـه   داستانی برشـمرده اند و تمهیدات فراداستانی را ابزار کنکاش نقدی درونبازی اشاره کرده

نماید و بازی در معنـی اصـطالحی را   گرایی بازنگری و بازتعریف میواقعیت را ذیل مفهوم نسبیت

ساز گفتگومندی گرایی و زمینهاند که موجب کثرتبودگی دانستهزی و دلبخواهیگریعامل ساخت

الکرنفـال فـي   «عربی، تنها بـه مقالـه    در مقاالتسازی، کارناوالی های مؤلفهرمان است. در حوزه 

اثـر د.وداد بـن عافیـة و أ.ایمـان ملیکـی در      »  روایة الحمار الذهبي وفق معطیات میخائیل باختین

 واسـطه  بـه ، دست یـافتیم کـه رمـان را    2015، سال 33 ۀم االجتماعیة واالنسانیة شمارمجلة العلو
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زده، نوعی خـروج  و نیز خشونت، جنایت، شگفتی و جنس نقاب ترکیب عناصر طنز، هزل و فکاهه

، پژوهش با توجه به این پیشینهدانند. ها میگیری ممنوعیتاز مألوف و گفتمانی در نقض و نادیده

نخستین معرف مفاهیم بـاختینی   عنوان بهدر ادبیات برادة،  کارناوال گرایی ریت یافتنمحودر باب 

دریافتی علمی  منظور بهاین ایده باختینی در لعبة النسیان،  تأثیرو سنجش نحوه  به فرهنگ عربی

 رسد. می به نظردر ایجاد تفکر انتقادی، ضروری  کارناوال گراییاز کارکرد 

 کارناوال گرا. کارناوال و ادبیات 2

برای شـناخت   کارآمدهای کارناوالی در گفتمان ادبی، ابزاری باختین معتقد است گنجاندن ویژگی

یکی از اشکال  عنوان بهاش، رمان را با کارناوال تر حیات بشر است. وی در مطالعات رواییماهرانه

عی عمـومی حیـات   هـای اجتمـا  از سرچشمه ریشه گرفته آن رامردمی مرتبط دانسته و  گریبیان

های وقیحانه سرشار از دریو پرده سازی، تهکم و ریشخندمردمی چون خنده، طنزآفرینی، بحرانی

و  62: 2015ملیکـی،  عافیـة و  (بنیابد ای، وجه ادبی میداند که سپس در استحالهروحیه کارناوالی می

: 1398آنسـته،  بـود ( بـی  های رایج ادکارناوال که ورودش به رمان، نوعی شورش بر ضد عرف. )63

-2 کشـید، های خیابانی کـه شـبانه بـه درازا مـی    جشن-1های میانه دو معنا داشت:  در سده)، 62

بـرد. بـاختین کارنـاوال را    های خیابانی که فاصلۀ میان بازیگر و تماشـاگر را از میـان مـی    نمایش

می، همچون پیروزی های رسداند: کارناوال در تضاد با جشنترین شکل فرهنگ مردمی می کامل

ای الغـای مـوقتی مناسـبات پایگـاهی،     شد؛ گونههای موجود محسوب میموقتی حقیقت بر رژیم

مثابـه یـک   هـای کارنـاوال، بـه   ترین ویژگـی  از مهم). 107: 1370(احمدی، امتیازها، قوانین و تابوها 

از سوی   پذیرفته به رسمیتشده و واژگونی مبناهای  فرهنگ، ابطال مرزبندی رسمی پذیرفته خرده

نوکنـده،  (بالو وخواجه آن استنهادهای قدرت، شامل مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، دینی، جنسی و جز 

کوشـند دربـاره جهـان    که مـی  هایی است ایدئولوژیآرمان کارناوال، تخریب هژمونی ). 274: 1394

-(عطاریانی ونجفنمایند ها تحمیل گرایانه معنای خاصی را بر حیات انسان حرف آخر را بزنند و جزم
بیـرون از بحـث    عجالتـاً زنی وانمودگرانه حاکمان در ظاهری کارناوالگونه، مقلب). 144: 1397زاده، 

 .کارناوالی استهای قابلیت

هـا و باورهـا یـاری    همچون اساطیر که با ارائه درکی از جهان، بـه ایجـاد و اصـالح نگـرش    

هـایی صـارم و قطعـی    شکلی ناروا در اذهان جلوهه بهارناوال نیز وجوهی از حیات کرساندند، در ک

و  پر چالشیا ارائه راهکار در برابر روندهای ناگزیر تعامالت  تر دقیقیافته، نیازمند بازنگری و فهم 

هـایی از  شمار آمده و واکنش کارناوالی به آن، بازتعریفی در قالب تعاملاینجهانی به زحمت آفرین

هـای نـاگزیر   آوردی طبقات خـاص و قطعیـت  درهای منرابر جزمیتآوری در بجنس دیگر و تاب

 ). 64-63: 2017(حامد، جهان است 
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هـای ایـن    سـاز درک توانـایی   کارناوال، مبادی اندیشگانی چندی دارد که اهتمام بدان، زمینـه 

هـای  تقابـل «یـا   »دوگونگی«با تکیه بر  مطلق ستیزیو  نسبیت باوریگفتگومند است:  خرده ژانر

ای سرشـار از دوگـونگی و   کارناوال در زمینـه « نویسد:. پوینده می)binary oppositions( »انیدوگ

و شـاه و   شده ناروا؛ زندگی و مـرگ، واال و پسـت، مقـدس و نامقـدس     پا به باورهای تثبیتپشتِ

 ).169: 1396(» کنـد های رسمی را رد مـی بودگی و جاودانگی ارزشتند و مطلقمیدیوانه را درهم
اند، اما ناپذیر کشیدهها مرزهای منفک تخطیقتدارگران در توجیه نظام تسلط طبقاتی، برای پدیدها

-. جهـان هاسـت  ارزش نسبی بودگیساز درک ترفند دوگونگی با نمایش لحظه دگرگونگی، زمینه
 ).170 (همـان:  شـکند  در مینگری دوگانی فرهنگ غیررسمی، مرزهای تثبیتی ستوده و نکوهیده را 

ها گذاری ها، تاجها، تحقیر و نفرینها، تراوستیق وارونگی، بر تمام دنیای کارناوال؛ بر پارودیمنط

حاکم است ولی مثل طنزهای صوری و سلبی نیست؛ طنـز مردمـی در حـین     .های و برداری و تاج

 ).12: 1391(نولز، پردازد انکار و طرد مقوالت متعارف، به احیا و بازسازی آنها می

از تفکـر   گیـری  وامدوران مـدرن، حاصـل   (carnavalesque)  ی» کارنـاوال گـرا  بیـات  اد«اما 

ای شـاخه  عنوان به (carnavalization) »سازیکارناوالی«کارناوالی است. در پروژه باختینی، مفهوم 

 ای اسـت  فلسـفه روایی نیست، بلکه  تألیفای از ، تنها گونه(dialogism theory) »گفتگومندی«از 

سازی رمان انجامید. عناصـر تکـوینی ایـن رویکـرد، بـر پایـه مفهـوم        مارساتی به غنیکه طی م

یابد. ویژگی دیگر، توجه به بنیان می گفتگو محوریهای روایی و صفت کنش گونهپارودی، برهم

دست است. پیامد تکیه بر  ازین ایِهای حاشیهو شخصیت بازان نیرنگدیوانگان، گوالن، دلقکان، 

در رمان است، بلکه با تمرکز بر آنها  گرایی کثرتهای گفتگومندی و ا، پشتیبانی از جنبهاین بنیاده

رهایی  خودبسنده انگاریسویگی و و از تک یافته دستخودآگاهی گفتگویی  نوعی بهبود که رمان 

 ).89: 2007(عروس،بندی گفتمان روایی نوینی فراهم آمد یافت و صورت

گویه و توتالیتر است که با یک تفکر انتقادی در برابر فرهنگ تکمبین  کارناوال گراییله مسئ

مادی؛ فضای دموکراسی  -خنده و اصل جسمانی ضد اقتدارگونگی حقیقت، خاصیت  تاکید بر چند

مندسازی ذهن انسان در برابـر   گرای معاصر، مسألهکند. رسالت رمان کارناوال و آزادی را خلق می

ای، اش پنداشته و چون ابـژه که انسان امروز بدیهی ای است برساختههمه قیود ناعادالنه و قواعد 

 ). 57: 1400 ،پارسا نسبو   جمشیدی شال(تحت انقیادش است 

شمرده از سـوی حـاکم   مانده و مبتذلهای هنر درحاشیه، با درآمیختن نمونهکارناوال گراادب 

و با طـرح آوای خاصشـان،    فتگی رهاندهآنها را از ناپذیر ؛هااقتدارگر، با روتین یکنواخت روزمرگی

آورد. بـازمی  »مرکـز « هایشان، بهها و شوخسریکاریها، زجرها، کجشان، ماجراجوییحکایات ویژه

بنیان  به درشدهگذارده شده و از میدان  گرا، گفتمان خود را بر اساس آنچه مسکوترمان کارناوال

مندش را در برابر احواالت اکنـون جهـان ترسـیم    تا موضعگیرانه، عالم ایدئولوژیک گفتگو نهد می
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تمامیـت  ، پنـدار کمـال و   خودبسنده انگارینگری، قطبیهای تکتواند جلوه نماید. این تئوری می

را، همگـام بـا    مطلق سـتیزی و  چند سویگیهای کارناوالی در قالب جوییو در مقابل، چاره طلبی

 . ها آشکار کندجویی دوران مدرن، در رمانحقیقت

هـای   هـای نقـدی از کارنـاوال، معطـوف بـه جنبـه      گیـری ، بهـره کارناوال گرادر متن روایی 

هاست. مهم، نه بـازآوری  گریهای روزمره و سلطهخواهانه آن در قالب ایام رهایی از بایست آزادی

و  کارنـاوال  بـر سـازنده  های کهن مردمی، بلکه شیوه تفحصگرانه این اندیشه، در باورهـای  سنت

رانـده فرهنـگ در صـدای    حاشـیه های بـه گر بخشو رهنمون هدایت بخشهای اوی قابلیتبازک

بـدین  و  دیگـر اسـت  بازار، حتی رندان، دیوانگان، چارواداران و همه اقشار فرودست مردمان کوچه

 یابند.ها قابلیت کشف میهای پنهان بسیار رمانالیه ترتیب

بـازاری  آثار نیز اثرگذار است. زبان عامیانـۀ کوچـه  بر زبان  کارناوال گراییاما مباحث محتوای 

گـویی اسـت کـه     های عامیانه، کنایه، هجو و هزل، دشنام و هـرزه کارناوال، زبانی مملو از شوخی

نیست بلکـه بـا    تک لحنیزبان برخالف زبان رسمی مسلط،  . اینآن استدوپهلویی، ویژگی بارز 

گر باختین، تنهـا بـا ایـن     ردازد. در نگاه تحسینپبه ستایش و سرکوب می زمان هملحنی دوگانه، 

بعـدی   برد. زبان رسمی مجاز، با تحکم، جدیت و تـک   توان به ماهیت متناقض جهان پیزبان می

طبعـی،   کند. در زبان عامیانه، صـمیمیت، شـوخ  بودنش ما را از درک سویۀ دیگر جهان محروم می

های مورد نکوهش از منظر زبـان رسـمی،   ژگیگویی و بازیگوشی، یعنی همه وی درایی، ایهام هرزه

پـروا و   پرده و بی زبان کارناوالی، زبانی بی ).53: 1390 (یزدی وابراهیمی،یابند آزادانه فرصت ظهور می

شده که با تمهید فضـایی خـاص،   انی رها از قیدوبندها و امور نهیکننده است. زب همزمان سرکوب

در کارنـاوال،  ). 140: 1387 پـور، غالم زاده و(غالمحسیندهد به صداها و معانی متعدد امکان حضور می

-، زبان کوچهنا اصیلآید تا زبان به حالت تعلیق درمی موقتاًزبان اصیل و رسمی نهادهای حاکم، 
(عطاریانی و نجف بازار و زبان روزمره امکان حضور بیابد و صحنه را برای آشکارگی در اختیار بگیرد 

 ). 143: 1397زاده، 

 -1کنـد:  در دو ژانـر گفتـاری بررسـی مـی     آن را، را بلـه بازاری باختین در بررسی زبان کوچه

هـایی ویـژه بـرای تبلیـغ اجنـاس و جلـب مشـتری توسـط         ؛ گـویش (market cries)هـا  جارزنی

-اند و هر آن در مظان چهرهاند، با خنده و کنایه شکل گرفتهبازاری که دوسویه فروشندگان کوچه
گیرد. می به خودمدح و ستایش، ناگاه معنایی ناروا و ناسزاگونه، درواقع تحقیرآمیز  مثالً اند؛گردانی

هـای تحتـانی   در ارتباط بـا بخـش   اصوالًبخشند و ها جهان را تن و اندامی مادی می این جارزنی

هـا،  هـا، سـوگندها، کفرگـویی   هـا، نفـرین  شـامل دشـنام   ؛(billingsgate)ها لغوگویی -2هستند. 

شـده گفتـاری بـوده و از همرنگـی بـا       های پذیرفتهبه نوعی تخطی از هنجار ؛ کهها ویرگریتحق

 ). 246 -245: 2015(باختین، زند های مدنیت و مسؤولیت سر باز میرمزگان رفتاری متعارف، شاخص
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 کارناوالی در رمان لعبة النسیان های مؤلفه. 3

بـا   یکی از ثمرات آشـنایی محمـد بـرادة    ص عرب،یکی از آثار روایی شاخ عنوان بهلعبة النسیان، 

-از جمله مؤلفهاست.  »ائيالخطاب الرو«نظریه گفتگومندی باختین و ترجمه کتاب او تحت عنوان 
های آفرینش در مقوله گفتگومندی و چندآوایی را در رمـان لعبـة النسـیان    های اساسی که زمینه

ـ فراهم آورد، مباحث: کارنـاوال، گروتسـک، کثـرت    هـا،  ی در قالـب تعـدد راویـان، شخصـیت    گرای

-زبـان  های دوگانی، مقوله حضور دیگری، پارودی، مباحث فراداستانی، چندتقابل .ها وایدئولوژی
-در این اثر، ارائه نمونه ةای هر یک از این مباحث است. تالش برادزیرشاخه های مؤلفهگونگی و 
ی ایـن مقـوالت در رمـان قابـل ردیـابی      نظریه باختین است و نمودهای عین های مؤلفهای جامع 

 است.

کـه   است کارناوال گراییآفرینی در این گفتگومندی، مقوله های نقشترین حوزهیکی از شاخص 

یافتـه آن در  های تطبیقنمونه ضروری استآن،  تکثر آفرینتر شگردهای شناخت عینی منظور به

یـد)، زبـان   برداری (خلـع گذاری و تاجتاج شامل: پارودی، نسبیت، کارناوال گرایی های مؤلفهقالب 

را در لعبـة النسـیان وارسـی و      و انگارۀ ضـیافت  بازاری، نافرمانی، دو مضمون مرگ و نقابکوچه

 تبیین نماییم: آن را فنیافزایی مفهومی و دستاوردهای وجوه داده

 . پارودی و پارودی مقدّس3-1

-گاه در قالب گفتگـو -و تهکمی باورها یا موقعیتها ، بازنمایی طنزآلود یا نقیضه  (Parody)پارودی

افزایـد کـه    باور یـا موقعیـت مـی    به آنای، جهت یا بعدی ثانویه  سرانه است و در باژگونگی شوخ

اسـتادمحمدی ایـن دوگـانگی پـارودی، تفسـیرپذیری       به قـول . آن استآشکارا در تضاد با اصل 

ر بـرای تکامـل فضـای کارنـاوالی، بـه خلـق       محوسازی تهکمدهد و با زمینه دوجهته به کالم می

پارودی با فراخوانی متون قدیمی غائب و ایجـاد  ). 35: 1396استادمحمدی، (انجامد فضای چندآوا می

 کنـد سازی آن بواسطۀ زدودن معانی مثبت و افزودن معانی طنزآمیز عمـل مـی  تغییرات و مناسب

آمیزد و مقصود مـدّنظرش را  خی و جدی را درمیساز، شو نقیضه). 107، 1400پور و همکـاران،  (پارسایی

توانـد در سـطوح   های پارودیک، از نگاه بـاختین مـی  کند. باژگونگیمعنای اثر اصلی می هم آورد

، تفکرات، بینش اجتماعی یا الفاظ اثر اصلی صورت پـذیرد و یـک   مایه درونمختلف چون سبک، 

کننـدۀ  سازی تلویحاً ناقض و ویراننقیضه). 73: 1394، نوکنده(بالو و خواجهآوا خلق نماید  اثر دو یا چند

تجربـه  سازی ممکن اسـت بـرای نـاظر بـی     ایدئولوژی مرسوم است، هرچند که ماهیت این ویران

 ). 438: 1388(مکاریک، مبهم باشد  کامالً

کـاری  ای اقدام به کاربسـت پارودیـک زبـان ژورنالیسـتی نمـوده و بـا دسـت        برادة، در نمونه

-ساز زبان متون خبری، معانی را نیز در رویارویی با مسائل و معضالت روز جامعه، وارونـه  باژگونه
معنـای   در شکستنشده، زمینه تزلزل و حتی کاریکند. با برخورد دو وجه اصلی و دستسازی می
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 آید: فراهم می به رسمیت پذیرفته

الخلیج، مؤشر یستحق االثبات؟ أظنک  قال المؤلف: أال تظن أنّ استحضار ما یقال عن نشاط فتیاتنا في« 

تجهل دور فتیاتنا في مجال التسریة عن الذین یعانون الوحدة ویطلبون اللهو والمتعة العـابرة. وفـي ذلـک    

تعزیز لرصیدنا من العملة األجنبیة، فضال عن أنّه نوع من الحل لمشکلة البطالة. قلـت محتـدّا: أوف! أنـت    

ب منه. هل نسیت أنَّ هذه الظـاهرة ارتبطـت بسـلوك بعـض فتیـات      مصر على الوقوع فیما تحاول الهرو

جامعتنا الموقّرة الالئي بدأنها بالداخل قبل أن یتسربن إلى الخارج عبر شبکات تقول الشائعات أنّها أخـذت  

تشترط الحصول على اإلجازة، إلى إتقان الرقص وأسالیب الفرفَشة؟ ومعنى ذلک أنّ کالمک...سیعتبر مسّاً 

فهـل أنـت مسـتعد     ...لجامعة التي یسهر على حمایتها جنود األواکس المکلّفین بردّ الصاع صاعینبحرمة ا

 ).121: 2003، برادة(» لمثل هذه المعرکة؟

های زبانی رسـمی  های سبکی اختصاصی گونهنویسنده مقطع را آوردگاه چالش انطباق ویژگی

ای سـاخته اسـت: وی بـا    فاوت، هنگامـه و عامیانه نموده و با درآمیختن زبان دو قشر اجتماعی مت

-کاربست زبان کارشناسانه سـطح عـالی رسـمی قشـر ژورنالیسـت، در قالـب گفتگـوی مجـری        

که  آور یا سخیف کارشناس تلویزیونی با میهمان متخصص، در باب جزئیات مگوی موضوعی شرم

عنـی زبـان قشـر    های خاص و نهایتا یک گونه زبانی عامیانـه ی  واژگان، اصطالحات، مفاهیم، نگاه

های ایـن دو گونـۀ متمـایز؛ کشاکشـی از     آمیز ویژگیسازی طعنه طلبد و با جایگزینرا می فاجران

آمیـز  زند. در پس این بـازی طعنـه  گریز را رقم مییک درآمیختگی ناسازگار و ترکیب نقیضین هم

یی گــردد: فحشــای گــوای افشــا مــیپــردهبازنمــایی باژگونــه موضــوع، معناهــای ثانویــه پــس

طـرح   گردانی روانبه ذلت. نتیجه نهایی نیز  تن دادهشده و در پسِ آن، حاکمان مطلعِ  ریزی برنامه

 است. ضد هژمونیعمومی مسائل 

فروشـی   و نه شخصی، یعنـی تـن   آبرویی در سطح ملیموضوع سخن یک سرشکستگی و بی

اینکـه در محتـوا    است. نویسنده عالوه بر فارس خلیجدختران مراکش در کشورهای عربی حاشیه 

التسریة عـن الـذین   «فروشی را با عنوان  شمرد، نظیر اینکه تنمسائلی را مستحق ریشخند برمی

فروشی در داخل ربـط   کند یا افشاگرانه، آغاز این فضاحت را به تنمطرح می »یعانون من الوحدة

یـز  سـتحق اإلثبـات، حـل مشـکلة البطالـه، تعز     یمؤشر «دهد؛ اصطالحات تخصصی نظیر می

هـا و اصـطالحات ژورنالیسـتی    نیـز ترکیـب   و» الرصید، من العملة األجنبیة، جامعتنـا المـوقّرة  

أنت مصـر علـی الوقـوع    -فضالً عن أنّه نوع من -أظنک ال تجهل دور : «پرشماری را نظیر

الجامعة التی یسهر علی حمایتها جنود األواکس المکلفـین بـرد   -فیما تحاول الهروب منه 

-ترتیب گونه زبانی یک ژورنالیست یـا متخصـص جامعـه   گیرد و بدینه کار میب »الصاع صاعین
کنـد و بـه   جای کاربست گونه زبانی متناسب با اقشار فرهنگی منحط جـایگزین مـی  شناس را به

 کند.رود. البته با اشاراتی پارودیک بودن متن را خاطرنشان میپیشواز فکاهی موضوع می
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 (Parodia sacra) »پـارودی مقـدس  «های دینـی را  متون وآییننویسیِ درباره  باختین پارودی

زدایـی کـرده و بـا ریشـخند      های مقدس، قدسیتبرادة گاهی از آیین). 279: 1397بـاختین،  ( نامدمی

سیرقص المراهقون والشبّان، ثم «کند: چیز را باژگونه میتابوهای مذهبی و باورهای عرفی همه

 تعمیـد  غسـل مقـدس   آیـین ). 133: 2003(بـرادة، » الذبائح الدافئیعمّدون أرجلهم الخیزرانیة بدم 

شـود. در صـحنه   جاری پاک رودخانه انجام مـی  در آب حتماًاز گناهان،  پاک شدنمسیحی، برای 

شـدن،  دهند و غسل با چیزی نجـس، بـرای پـاک   فوق، نوبالغان، خود را در خون غسل تعمید می

 آنهاست.  رزنی به امور متعالی و به زمین کشاندنتسخ وجه پارودی مقدس این صحنه و نمونه

-هـا بـه  زنـی های کالم، تعمد به این طعنههایی در ترکیبدر مواردی، اما نویسنده با رندبازی
أجابها باعتزاز: المعهد  .سألته عن اسم المدرسة التي یتعلم فیها« ها دارد:هدف اثبات کجروی

پرسد. پسرک، ر سارق، اسم مدرسۀ پسرک فریفته را میدخت). 33(همـان:  » االسالمي بزقاق البغل

زدایـی در ایـن همنشـینی    . قدسیت»مرکز اسالمی در کوچه قاطر« گوید:خود بالیده، میفرازنده به

 ست.مراکش امدارس  اینتربیتی  ناکارآمدیناهمخوان، حاکی از تعریض به 

 بازاری . زبان کوچه3-2

هـای زبـانی پرشـمار اسـت.     ژانرها و فرم آمیخته درهمی بازار خصوصیت مهم زبان عامیانه کوچه

-کارناوالی مـی  یبازاری، یعنی جارزنی و لغوگویی، فضای هر دو ژانر زبان کوچه کارگیری بهبا  برادة
آفریند و با این زبان دوسویه که هر لحظه میـان سـتایش و نکـوهش در نوسـان اسـت، فرصـت       

هـای پرشـمار:   رمان چنـدآوایش را محفـل دوگـانی    ه،آورد و معانی متکثر را فراهم  حضور صداها

أتمتم حتى أدفع عني الغربة وأؤکـد  «سازد:  و...می سرکشی -مرگ، بندگی -غم، حیات -شادی

تعـالوا علـى   «تأتي من مسجد مشرّع األبواب،  »سمع هللا لمن حمده«االنتماء ألحجارك...، 

ینـادي الـدالل وسـط زحمـة      »اجثالثمایـة وخمسـین...حر  «یقولهـا بـائع الفواکـه،     »لَمْلیح

یصیح خرّاز من داخـل دکانـه وهـو ینظـر إلـى سـرب العیـون         »أنا عبد الزین«الشرابلیین، 

بـدو بـرا   «فریاد ). 97: 2003 ،برادة( »یردّد بائع المشروبات »برّدْ یا عطشان«المتأللئة، وراء اللثام، 

زده به چشمان خراز با نگاهی زل» منِغالم حسن و جمالم  «فروش، یا میوه» خوردنیِ این شیرینِ

 کند.القا می دگرگونرویان، هرآینه معنایی پربرق نقاب

بـا زنـانش    همسـر آزار ای هادی و دوستانش از بام مشرف، به تماشای دعوای مرد در صحنه

وحین فاجـأ الهـادي   «گشاید: ها میاند که مرد با دیدنشان زبان به بدترین ناسزا و نفریننشسته

ه وهم یتابعون عراکه مـع زوجاتـه، رفـع العصـا وأخـذ یصـیح: اوالد الزنـا، اقـالل         ومن مع

کنـد آنکـه شـما را     »تنعل«شرم و حیاها، خدا زادگان، بی). (ای حرام30(همان:  »هللا ینعل اللي رباکم...الحیا

 .تربیت کرده)
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-دأ تیسوّلني علىب«گوید: ابراهیم دربارۀ مشتری بار هِنری می، سیکفر گوییای از  در نمونه
الحرب، وعلى شنو تیکولوا الناس: واش باغیین فرنسا تربح واال األلمـان. أنـا کنـت دایمـاً     

 «تنجاوبو: اللي بْغاها هللا إحنا معها، وولد الحرام، کان تیکول لي هللا معنا، إیلي ضانْ ال بوشْ 

Il est dans la poch« ،اش صحبتو آنچه که مردم دربارهنگ آمد و درباره ج می( ).53(همان: » أستغفرهللا 

دادم: هر چـه   ها؟ همیشه جواب می ها پیروز شوند، نه آلمانی خواهید فرانسوی : چرا میکرد پیچم می کردند، سوالمی

 ؛در جیـب شـلوارمان   جـا  همـین داد: خـدا بـا ماسـت!     زاده هم جـواب مـی   خدا بخواهد، ما طرفدار همانیم. آن حرام

تواند تفسیر به وجهی مجازی شود، امـا اقـدام نویسـنده بـه      رت فرانسوی، میگرچه عبا. )استغفرهللا

عبارتی کفرآمیز یا متعرض بـه مفـاهیم کفـر، نشـانگر      عنوان بهبرگزینش این اصطالح و درجش 

ساز کارناوالی، هرچنـد کـه بـا الفـاظ ولـد      های باژگونهسازی توده اندیشه تعمدی است برای انبوه

 دهد.یز و احتیاطی نشان میالحرام و استغفار، پره

 های دوگانی و نسبیت. تقابل3-3

هدف آشکارگری این مبدأ شناختی که هیچ امر مطلق بشـری  کنار هم نشاندن مفاهیم متضاد، به

و قضـیه    هـای دوگـانی  . نویسنده با طرح تقابـل کارناوال گراستدر میان نیست، از اصول ادبیات 

رسته را تصویر کرده و با تاکید بر منطـق وارونگـی کارنـاوال،    ، دنیایی رها و (relativity)نسبیت 

تا اثبات کنـد یـک    پای فشارد نسبی بودگیگرایی را کنار زند و بر  اندیشی و مطلق کوشد جزممی

های روزآمدتر، در نوسـان  درست یا نادرست قلمداد شود، بلکه به استناد شناخت مطلقاًگزاره نباید 

را  نقـض ناپـذیری   یکتا شمردهنگری  اندیش، ایده جهانشود. جزممیمتضاد تعریف  دوسویۀمیان 

شمرده واحد  گرا، نگرش قطعی بندد، ولی نسبیت های ثانوی میدهد که راه را بر اندیشه تسری می

را کنار زده و قائل است هیچ قطعیت و غائیتی وجود ندارد و پدیـدارها، از جملـه مفـاهیم ذهنـی،     

 های انسانی، صورت نهایی مطلق ندارند. در لغزشند و نگره نوسانگرانه

لعبة النسیان بازتابندۀ دنیایی کارناوالی است که آمیزش اضداد و اجتماع مفاهیم متناقض بنیاد 

ترین تقابل هستی، اساس رمـان   بنیادی عنوان بهمایۀ کارناوالی تقابل مرگ و زندگی،  . بنآن است

ورزی دربارۀ مطلق مفهـوم مـرگ   و با اندیشه شده شروعف مرگ مادر است. داستان با توصی برادة

یابد. دیگر مفهوم دوگانی اساسی رمان، بازی فراموشی و یـادآوری در سرتاسـر داسـتان    پایان می

انـد:   یک تقابـل قابـل ردیـابی    عنوان بههای داستان هم ای، شخصیت است. در دوگانی فروکاسته

ند: با وجود تربیت یکسان، منش و صفاتی آشکارا نقـیض هـم   هادی و طایع نقطه مقابل یکدیگر

عالقتي بالهادي اتخذت طابعاً حاداً عدوانیاً، یتعدى نطاق التنـافس بیننـا. أحـار فـي     « دارند:

تحدید شعوري نحوه، ألنّ حبي له کان بدون حدود منذ الطفولة. لکننا اختلفنا في التفکیـر  

أشراکاً منصوبة أمامنا، وعلینا أن نتجنبهـا لکـي    یفترض دائماًونمط العیش. أصبح نقیضي: 
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الیغرّر بنا. أنا مندفع وهو متأن. أنا متقشّف مع نفسي وجسدي، وهو مفتون بالجسد واللـذة.  

أصفه باألناني فیقول: فعالً، الیمکن أن نعیش بدون أنانیة. أحثّه علـى الـزواج، فیـردّ بـأن     

نگری دربـاره   مطلق یا عدم امکان بحث پیرامون امکاندر  ).72: 2003 ،برادة( »...الزواج لیس غایة

شناخت، با قیـاس  ، )150: 1388(مکاریـک،  اند اندیشمندان گفته که چناندر اندیشه انسانی، مقوالت، 

گردد. اینجا صرف تثبیت تضاد و دوگـانگی شخصـیتی میـان بـرادران، خـود،      ر میها میس دوگانی

نسبیت و بطالن صحت مطلق یک منش اخالقی. تسری مفهوم  سوی بهگامی است برای حرکت 

ای تقلیل داده و پایش نمـود، امـا   به دو مفهوم ساده یا پایه سادگی بهتوان گرچه دو انسان را نمی

یکشان، گامی بدین سوست. هدف اصلی نویسـنده   به ها با برشمردن یکصرف برابر نهادن ویژگی

ای برقراری این همسـنجی، بازنمـایی آنهـا در    رویارو نهادن مفاهیم دوگانی است، اما ترفندش بر

 .  هاست شخصیتوجود 

الطیـب کـه در   ها در وجود یک شخصیت است: سی تر این ارزیابی، طرح دوگانی نمود ملموس

اللّـة  «آنئـذ اسـتطاب   «شـود:  ها توصیف میعمارت بزرگ محبوب همگان است، بر قله دوگانی

ــالي ــة وســهرات الملحــون و »وم ــؤوس المتع ــرع ک األندلســي. رجــل فحــل طــريّ  ، وک

الحدیث...یبیح لفنسه اختالس لحظات الزهو بعیداً عن زوجته النحیلة الصهباء ذات اللسـان  

العقرب. انغرم بامرأة یهودیة ممتلئة، خمریة البشرة والعیون، من زبونات الحـانوت قبـل أن   

» ...واألمـداح  المال...یداوم المسـجد وحلقـات الـذکر   في رأس »یطُبّ«ینفق علیها الربح ثم 

لکن النهم للحیاة وللمتعة، یوازیه فـي نفـس الطیّـب تعلـق باألمـداح      « ).21-20: 2003(برادة، 

النبویة وباألشراف ومعاشرتهم. یحضر کثیراً من لیالي األمداح ویرتّل مع جوقة المنشـدین.  

مـا  الیتعب من التحییرة والجذبة...یمرّ على مسجد موالي إدریس لیصـلّي الفجـر ویرتّـل    

جـا   مردی که ستون خاندان و محله است، نماز صبحش را در مسجد بـه  ).16 -15 ،(همان» ...تیسّر

های ذکر صوفیان و محافل مداحان خواند، مرتبا در نماز جماعت و حلقهآورده و آیاتی از قرآن می

ه اذکـار  کند که از خود بیخود شده و از حالت جذبه و خلس آوایی می نبوی حضور یافته و چنان هم

هـای محـرّم اسـت: از    های پنهـانی و خوشـی  جویی شود؛ شاهدیم مشتاقانه در پی کامخسته نمی

کند،  های رقص و آواز اندلسی سرشار میهای شراب و شب آید و خود را از جامخانمی خوشش می

ای از  شـرابی فربـه   زبان بـورش، بـا زن یهـودی چشـم    سپس دور از چشم همسر الغراندام عقرب

شود، پیش از آنکه سرانجام کل سرمایه را به پـای او  ای می بازانه وارد رابطه عشق یان مغازهمشتر

 به باد دهد. 

ای در قالـب  ها و نظرات شناختی، یا واگویهجای تشریح گزارشگرانه نگاهنویسنده هوشمند، به

تمثیل مجسّم  ها، در قالبگویی درونی یا اجرای گفتگوی انتقادی کارشناسانه میان شخصیتتک
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سازد. مخاطب در مواجهه در شخصیت انسانی را نمایان می مطلق بودگیاش، عدم امکان اندیشه

قضیه نائل  دوسویۀو درک بهتر هر  تر دقیقنامشروع، به وارسی -با این دو مصداق دوگانه مشروع

دور از و به و سنجش نسبت به وضعیت نقطۀ مقابل، بهتر شناخته برابر نهیشود، هر یک را با  می

کند. نویسـنده  نشده نمی های مطالعه نشده یا حکم داوری حساب ناپذیر، پیشقطعیت و غائیت نقض

یابد؛ زیرا دینداری مناسکی، بـدون رعایـت روح ضـوابط     های مطلق رهایی می ، از نگرهفنبا این 

آگاهانه است کـه  یک تصادف نیست، بلکه انتخابی  صرفاًها، اندیشی است. ایجاد تقابل دینی، خام

-گرایی کارناوالی را نمـودار سـاخته و بـه   ایدئولوژیک نسبی و مقاصدتوسط نویسنده اجرایی شده، 
و خطاهای ریـایی در گفتمـان دینـداری جامعـه     ها و خبط کاریعنوان انتقادی غیرمستقیم از کج

 کند. مراکش عمل می

 تاج برداریگذاری و  . تاج3-4

گردیـد و  ، فرد احمقی به پادشاهی منصوب مـی (crowning)گذاری  اجها طی مراسم تدر کارناوال

-برداری می د و سپس با توهین و تحقیر از او تاجـشویض میـیاراتی به وی تفـموقت اخت طور به
پادشـاه   ریشخند آمیـز  (uncrowning) تاج برداریگذاری و متعاقبش گوید: تاجکردند. باختین می

-تـاج  بـه خـالف  ، تاج بـرداری کنش کارناوالی است. در تشریفات آیین  ترینایای، پایهجشنواره
گذاری، تاج از سر پادشاه مخلوع و جامۀ شاهی از تنش برگرفتـه و بـا حـذف نمادهـای قـدرت و      

 ).276: 1397(شود ضرب و شتم، ریشخند می

، ندگرگـو نهفته است: شور تحول و  تاج برداریآیینیِ  درکنشکارناوالی،  جهان آگهیهسته 

بازسازندۀ زمانـه اسـت.   -نابودگر و تمام-ای تمامو انگارۀ مرگ سازنده. کارناوال جشنواره نوسازی

های حِسّانیِ انضمامیِ که در فرم جهان استآگاهی پویا از ای انتزاعی نیست، بلکه یک دلاندیشه

ووجهـی اسـت کـه    بـرداری، آیینـی د  تـاج  /گذاریآید. آیین دوگانیِ تاجکنشِ آیینی به بیان درمی

بودن شادمانه هر ساختار و نظام و هر بازسازی و نسبی -گرانۀ دگرگونیضرورت و قدرت آفرینش

هـای نمـادین ایـن تشـریفات، یـک      البته جنبه ).274(همان:کند اقتدار و موضع پایگانی را بیان می

نِ تصدیق مطلق، در ساحت معنایی ثانویه ایجابی نیز دارد: اینکه نفی و ویرانی غایی و مطلق، بسا

 کارناوال ناشناخته است. 

برداری هستیم: قهرمان داستان، بـه دلیـل   گذاری/ تاجهایی از تاجدر لعبة النسیان شاهد نمونه

کند. در جریـان داسـتان   ای، با وی زندگی میخواندهالطیب، بسان فرزنداش، سی عقیم بودن دایی

اند، طوری کـه  کنند و او را عزیزدردانه خود کردهشاهدیم دایی و همسرش بسیار به او محبت می

انتقل في عمره األولى أو الثانیة، إلى رعایة «حتی مادرش، حق ندارد با او تندی کند:  کس هیچ

خاله سیدالطیب وزوجته الجمیلة، ألنّهما کانا عاقرین. له إذن، أن یشتهي، وعلیهما أن یلبّیا 
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بیر یحق له أن یُغضب الهادي أو أن یزجره. حتى أمه رغائبه ونزواته. وال أحد في البیت الک

یعد مسموحا لها أن تودّبه وتنهره. کل األلسنة تلهـج باسـمه وتغـدق علیـه      اللة الغالیة لم

عزیـز   قـدر  آنهـایش  ها و حاضرجوابیرغم شیطنت هادی به). 29: 2003(برادة،  »...الهدایا والتدلیل

یـف  لم نر مثل حبه لـذلک الطفـل النحیـل العن   «برد: که راوی واژه پرستیدن را بکار می است

گـذاری  های تـاج ها، جلوهنمونه این .)19(همان:  »...وتعبده الحرکة واللسان. زوجته کانت تدلّلـه

-الطیـب بـه  رسـد: همسـر سـی   می برداری فراپاید و زمان تاجاست که به قول باختین دیری نمی
کند که رابطه خوبی بـا هـادی برقـرار    همسری اختیار می رود و او پس از مدتیسادگی از دنیا می

أعلن الهادي الحرب على امـرأة  «گردد: آید و ورق برمیکند. هادی نیز از در دوستی درنمینمی

سایگان از ـد کـه همـ  ـیابدان شدت میـتة چنـان هادی و فاخـجدال می). 19(همان:  »خاله الثانیة

هـا میـان   های جدال لفظی و تـوهین بازگرداند. بررسی نمونه خواهند او را نزد خودمادر هادی می

تحتضن اللة الغالیة الهادي « برداری است:و افشاگر انگارۀ تاج ایندو، بیانگر تفاوت این دو رابطه

وتجلسه فوق رکبتیها وهي تقول: شْکون یا خیتي عَندو ولد غْزال بْحال ولدي؟ تقول فاختة 

نشـاند و  ادی را روی پایش مـی ـه ،مادر: ( )8(همان: » بحال بوسلوفانمشاکسة: خْسارتو رْقیوق حالو 

دهد: حیف که پوست و اسـتخون،  گوید: خواهر کی همچین بچه خوشگلی داره؟ فاخته با پرخاشگری جواب میمی

ـ اندک خلع تا هادی تاجدار، اندک یابدها ادامه میدرگیری و پرخاشمثل سلِفون میمونـه!).   د شـده و  ی

یعود الهادي من المدرسة، تقدم له زوجة خاله کأس حلیب وقطعة «افتـد:  سرش فرومیتاج از 

 : بعّـدي ینفلت الى الباب وهو یصیح ...غْریبیّة. یطالب بالمزید محتدّاً. ترفض أن تلبّي طلبه

وخْال دارك أبو سْلوفان. دابا تشوف، وهللا وقْبضتک  : کیْتکْترد علیه مني أهادْ عیون القطة! 

هادی از مدرسـه  : () 20 (همان:» القطة، أشعکاکة النصارى . أعینینبرْبش وقرب لهنا فک.حتى نت

خواهـد. زنـدایی   دهد. هادی با عصبانیت بیشـتر مـی  ای کلوچه به او می دایی یک کاسه شیر و تکهگردد و زنبرمی

دهد: از من بردار. جواب میتُ یازند: چشمای گربهپرد و فریاد میهادی به سمت در می ...کنداش را رد میخواسته

-کـنم، بپـا اینـورا پیـدات نشـه!      دونه مـی خدا بگیرمت موهاتُ دونهبینی، بهپاره! حاال میخراب بشی استخونخونه
با آزردگی زندایی، الجرم، پادشاه دلبند خانۀ دایی، سرشکسـته و   .)فرنگی! ای، زردمبویِ ژولیده گربه چش

 گردد.خانه برمیعزت بهو ریشخندشده و بی نهدمخلوع، تاج عزت از سر می

 . مضمون مرگ3-5

انگـاره  است کـه بـا    (The theme of death)مضامین کارناوالی مضمون ویژه مرگ  ترین مهماز 

 ، مـرگ در مفهـوم خـاص نـامیرایی     انگاره پردازیشود. در این غیرمتعارفی بازنمایی می پردازی

(Immortality)  هرگز با تفاسیر دینی عزیمت از قلمـرو حیـات بـه دنیـای      مرگی،بی به عبارتیو

مردگان همخوانی ندارد. مرگ جزء الینفکی از چرخۀ حیات پیکرۀ جمعی مـردم اسـت کـه خـود     
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جان مردگان جایی نـدارد.  آید. در این چرخه، اجساد بیمی به شماربخشی از چرخه حیات طبیعت 

های بعدی فراهم شود تا امکان زایشد و بارور میبلعمی آنان رازمین، مهد زایش موجودات زنده، 

  ).30: 1391(نولز، آید 

ترین مضامین اسـت کـه نقطـه مقـابلش، توجـه بـه        مضمون مرگ در لعبة النسیان از کلیدی

او با این مقوله کارناوالی که  سپاری خاکشود. صحنه زندگی است. داستان با مرگ مادر شروع می

یضعون جسمها الصغیر المکّفـن  « آمادۀ نوزایشی شود، سازگار است: بلعد تازمین مردگان را می

بسیار، به احواالت و  های نگری با پیش ).5: 2003، برادة( »داخل حفرة القبر ویهیلون علیها التراب

سخنان مادر در حیاتش و نیز درباره مسائل حیات، به نحوی، حیـاتی پـس از مـرگ را شـاهدیم.     

بسـیار او شـده، بـه نحـوی کـه       یاد کردنقهرمان به مادر، باعث  ویژه هببسیار راویان  بستگی دل

گویی وی هنوز در میان ایشان است و گرچه نیست، اما به حـتم در یـاد و دل آنهـا زنـده اسـت.      

 یابد خواهرش، بازتاب و تکرار عـین بـه عـین مـادرش اسـت:     اینکه هادی سرانجام درمی تر مهم

أن تعوضها بعد موتها، ...کثیراً ما ترسل فـي طلبنـا    اکتسبت نجیة خصال أمها فاستطاعت«

خـواهر همـان   ). 62، 2003، بـرادة ( »نجیة نسخة طبق األصل من اللّة الغالیة اللة لنقیّل عندها.

اکتشفت أنني أکنّ حباً خاصاً لاللة نجیة. « ها به جهان را دارد:ذات، احواالت، عواطف و نگرش

و گویی مادر، با تمام دستگیری  ؛ و)63(همان. » بغیر سبب ودّ عجیب عارم یحملني على زیارتها

هنا في بیتها تحتفـي بمـن جـاء، تعـرض      دائماً«، در وجود او حیاتی دیگر دارد: اش بخشی آرام

مساعدتها، تتحدث بطریقة تبدو معها محصنة ضد الحادث والطارئ فتعیدنا إلى مناخ بیـت  

 ).64(همان.  »نةفاس الکبیر ونکهته المضخمة بالروق والطمأنی

د و دوستان یابشباهت میالطیب، مراسم تشییع جنازه به مراسم عروسی در توصیف مرگ سی

انـد بـرای بدرقـه    کنندگان، گویی کاروانیخوانند و تشییعمرحوم در آن با شادمانی برایش ذکر می

مرگـی  لـه بـی  طبق مقواز برترین شارحان مقوالت کارناوالی، نولز،  به قولدامادی بسوی بهشت. 

 ):30: 1391(را شـادمانه جشـن گرفـت     تـوان آن باختینی، مرگ یک امـر تراژیـک نیسـت و مـی    

وجنازتک أشبه ما تکون بالعرس: فالمسمّعون والمادحون اعتبروك واحـداً مـنهم وجـاؤوا    «

أصوات  ، علتلیخصّوك بهذه العمارة المزدهرة الشعر والکلمات. وحینما جثونا لنرفع التابوت

ک بالوداع الفرح الجذالن: سبحان الحي الذي الیموت، سبّوح قدّوس رب المالئکة أصدقائ

والروح، واألصوات تتصادى بین جدران األزقة والمارّة یفسـحون للموکـب الـذي سـیزفک     

منطبق بـر   کامالًای ای نویسنده از زبان هادی در گزارهدر نمونه ).24: 2003(برادة،  »عریسا للجنة

یخیل إليَّ أن أحسن « کشد:کارناوالی، همراهی خود با تئوری را به رخ می تئوری مضمون مرگ

 ).73(همان: » ...طریقة نهیئ بها أنفسنا للموت، هي أن ننتظره وکأننا سنرتاد مهرجاناً للضحک
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نیمی از چرخه طبیعت، بـه مثابـه    عنوان به، با نویدبخشی میالدی دوباره و آن رااو مرگ و مراسم 

 شمرد.برمی پر سرورجشنی 

 . مضمون نقاب3-6

از مضامین پیچیده فرهنگ عامه اسـت کـه بـا شـادی و      )The theme of mask(مضمون نقاب  

تشابه ارتباط  شادمانه، انکار یکنواختی و نسبی بودگیسرور مربوط به تغییر و تحول، میالد دوباره، 

جمـع را کنـار نهـاده و یگـانگی     ، فردیـت متمایزکننـده از   نقاب گـذاری کارناوالی، با  انسان دارد.

پیونـدد.  هـا مـی  عی همـه انسـان  ـنوعی به بدن جمکند و بهس میـمادی با جمع را لم-جسمانی

وسطایی، به تغییر، مسخ، دگردیسی و تخطی از مرزهای طبیعی اشـاره   های گروتسکی قروننقاب

های دار و شکلک ی خندههااش، منشأ پارودی، کاریکاتور، ژستداشته و عالوه بر مفاهیم چندالیه

که وضـعیت  یک کارکرد نقاب آنست). 62: 1393، افتخاری یکتا - 31: 1391 ،(نولزبودند  وغریب عجیب

مهیـا   گیرانـه  سخترا برای انجام کارهایی بیرون از محدودیت ضوابط فرد را سرپوشی نهاده، وی

رسیدن به رهایی، شادی یا  و کند. ثمره این مرزشکنی، خروج از سیطره قواعد حاکمه، قیدگریزی

شـکل   ضـرورتاً نقـاب کارانـاوالی،   در ادبیـات،  لذتی حتی غیرمجاز در اعراف جائرانه حاکم اسـت.  

لکن الثالث من أصـدقاء عزیـز   « کنند:مثابه نقاب عمل میفیزیکی ندارد و سخنان یا اعمال به

ن قدیعترضـون. مـن   یتولّون تمریر الویسکي عبر زجاجات الکوکاکوال بدون إثارة انتبـاه مـ  

میگسـاران   ).108: 1391، بـرادة ( »تحتها لتحتها تسیر األمور، وکل واحد إن شاء هللا بالغ نشوته

شان در ارتکاب فعل ممنوعه وانمود گری، بطری کوکاکوال را ابزار بر چهرهگناهی جشن، نقاب بی

عی فعلی است کـه بـه سـبب    جم افراد جامعه برای انجام دسته داستانی هماند. کارکرد نقاب، کرده

ست ، نقابیعمل ادامه پنهانکارانه و» قاچاق در شیشه کوال«اقتضاءات قوانین رسمی، قدغن است. 

مرزهـایی دارد بـرای درگذشـتن از     در شکسـتن که در حریم مهیّاگر ضیافت کارناوالی، اشاره بـه  

، از خط قرمزهایی درگذشـته  شان به ممنوعیتآفرینان به استناد نگاه ویژه. نقشها نظارتقیدوبند 

 سازند.شان را محقق میرغم ممنوعیت حکومتی، ارادهو مرزشکنانه به

 . انگاره ضیافت3-7

با اشتمال بر خردایماژهای خوردن، نوشیدن، بلعیـدن، فریـاد    (banquet imagery)انگاره ضیافت 

-نی نعمت، بازنمـایی همزمان جمع مردمان است. اشتیاق مفرط به فراوا  جشن شادخواری .و خنده
های ایجابی، لحن شـادمانه، سرخوشـانه و پیروزمندانـه، انگـاره     نمایی های تصویری خاص، بزرگ

پردازی کارناوالی ضیافت، خصلتی جهانی دارد و ارتباط اساسـی غـذا   زند. انگارهضیافت را رقم می

معنـای  (بـه لعیـدن غـذا   گردد. ارتباط ببه زندگی، مرگ، تالش، پیروزی و نوزایی در آن برجسته می

معنای ضمنی کشته و بلعیده شـدن انسـان   (بهو مردن انسان  تلویحی کشته و خورده شدن جهان توسط انسان)



 انیدر رمان لعبة النس ینیباخت گرایکارناوال اتیادب هایجلوه یبررس                                                           101

افزایـد. انگـاره ضـیافت، در فضـایی از     ، معانی عمیق فلسفی را به انگاره ضیافت مـی توسط جهان)

وردن بر سر میزها، با شادی و و غذا خ جاری است حقیقت جویانهپرده و گفتگوهای خردمندانه بی

های خـاص اسـت کـه گفتـار صـریح و      کاریخنده همراه است. تنها در فضای به دور از مالحظه

در  ).30-29: 1391(نـولز،  شـود  پـذیر مـی   ها درباره حقیقت و مقوالت متعـالی امکـان  آزادانه ضیافت

هـایی بـرای   پتانسـیل  اًحتمـ نهـد؛  پـا مـی   ، نه آنسان که زندگی واقعی پیش»نپایا«ضیافت، یک 

 طـور  بهها، باختین، پایان پیروزمندانه قصه به قول ).Elliot, 1999: 130(در دل دارد  »آغازی نو«

 ).30: 1391(نولز، سنتی یک ضیافت عروسی و نویدبخش زادآوری و میالد نسلی دیگر است 

هستیم. در این جشن  ، با حضور اقشار مردم»عزیز«در پایان لعبة النسیان شاهد ضیافت ازدواج 

شود و حاضران در فضایی شادمانه، به دور از مالحظات و یافت می وفور بهها از تمام انواع خوردنی

فـي باحـة الفـیلال    « انـد: ها و حقایق جامعـه ها، گرم گفتگوهای شفاف درباره دغدغهکاری احتیاط

 والکـل  ،یتـأجج أکثـر  األندلسـي   ، والجوقتتولى الجماعة تحضیر األتاي وتوزیع الحلویات

(بـرادة،  » والضحکات والزغاریـد ...یتکلم في نفس الوقت واللغط الیفتر، وتبادل التحایا والقبل

2003 :108.(  

موجـب   هـم ترانـه شـدن   جمعی متجلی است. مشارکت کارناوالی ضیافت، در آوازخوانی دسته

لکه امـری فلسـفی اسـت    فقط کنشی در جشن بشود. آواز نهسرایان و درک متقابل میبرابری هم

)Elliot, 1999: 134 .(»     ًوالمدعوون یردّدون مع الجوق بصـوت مسـموع ویهتفـون إعجابـا

مشارکت مردمـی در جشـن، برابـر اسـت بـا همـدلی       ). 108: 2003(برادة،  »...وإنتشاء. الکل ینشد

 ایشـان ه آزادیآفـرین کـه مـردم را از ممارسـت     های محدودیتپیروزمندانه ایشان در برابر جبهه

های ناروا کوشد نگرشهدف نیست، بلکه میآوازخوانی، صرف یک شادی بی رو ایندارد. از بازمی

و  پایگی را فریـاد زنـد  نگری و پذیرش غیر و هماندیشی را طرد نماید و نسبیرا وارونه سازد، جزم

 نگری پسندیده و قابل پذیرشی را جایگزین نماید.در واقع جهان

 نتیجه .4

 ها، نتـایجی بـه  بررسی نمونه خرده نتایجو با توجه به  برادة کارناوال گراییهای اوی نمونهبا ژرفک

قابـل   کارنـاوال گرایـی  هفتگانـه   های مؤلفه کارگیری بهدست آمد. پاسخ به پرسش اول، در قالب 

 تبیین است: 

اورد معنـای  ای را همـ درباره سطوح مختلف روایت، بعد معنـایی ثانویـه   »پارودی سازی«با  برادة-

را به چـالش کشـیده و    فرجامین، حقایق نهادینه مرسوم و سازی باژ گونهرسمی تثبیتی نموده و با 

 دائمـاً چنـدپهلو کـه    »بـازاری زبان کوچه« کارگیری به واسطه بهنماید. وی نقض می آن راهژمونی 

ا یادآور شده، مندی حضور آواهای متکثر ردر نوسان است، امکان پلشت گویییا  ستایشگریمیان 
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دور از فضاهای ممنوعیت و جدیت کند و بههای بسیاری را گوشزد مینهادن دوگانی فرصت پیش

کـاربردن برخـی عبـارات، زمینـه گریـز از      قبح بـه  در شکستنیافتگی، با برآمده از ادعای تمامیت

مچنـین بـا   کنـد. ه های غرضمند جبهه اقتـدارگر را ایجـاد مـی   آفرینیقیدهای نابجا و محدودیت

ای آن در و تمثیـل مقایسـه   » های دوگانیتقابل«های روشنگر در حوزه همنشینی برساختن نمونه

-درباره امور بشری را رد نموده و راه را بـر باورهـای جـزم    مطلق باوریهای رمان، قالب قهرمان
ه نگـری بایسـت  جهـان  عنـوان  بـه جهـان را   نسبی بـودگی بندد و می نقض ناپذیریاندیش مدعی 

هایی همچون وضعیت کـودکی هـادی، در   » برداریگذاری و تاجتاج«در  برادةبخشد. مرکزیت می

هـایش بـر   کند و بـا تمثیـل  های مجسمی میسازیزیرکشیدن ناشایستگان، نمونهباب ضرورت به

، »مضـمون مـرگ  «ورزد. در ضرورت تحول، نوسازی، حتی مرگ بازسازندۀ کارنـاوالی تاکیـد مـی   

ة موید چرخۀ حیات پیکرۀ جمعی مردم است: مرگ مادر و بازگشتش به آغوش زمـین  تصاویر براد

بر نـامیرایی،   تأکیدیبه دوران حیات او و نظراتش درباره حیات، به ها نگریدر آغاز رمان، با پیش

شود و گویی مادر همواره حیّ و حاضـر اسـت، یـا دختـرش بازتـاب       حیات ابدی و نوزایی بدل می

وار دایی، با تاکید بر تراژیک نبودن مرگ، نشانگر جریان . مراسم ترحیم عروسیوجود زنده اوست

دگردیسـی و   واسـطه  بـه ، »مضـمون نقـاب  «کـارگیری  . در بهکارناوالی استدائم الصیروره حیات 

هـای  شده اجتمـاعی، مرزشـکنی  درآمیختن با روح جمعی آزاد و گریز از محدودیت ضوابط تحمیل

و در معارضـه بـا حکومـت پادشـاهی کـه خـود مرتکـب         ور خودشـان به با-های رمان شخصیت

نشـان از خـروج از سـیطره جائرانـه و      -داردمحرمات است ولی مردم را به مراعات احکـام وامـی  

، در فضـای شـادخواری   »انگارۀ ضـیافت «هایی از در برساختن نمونه برادةدستیابی به رهایی دارد. 

و تاکید بر نـوزایی   انسان با غذای برآمده از زمین/جهان جمعی و تاکید بر آمیختگی همه احواالت

تـر  گویانـه تـر و حقیقـت  پردهدهد گفتگوها در این فضا، بیو پیروزی همیشگی مردمان، نشان می

ها درباره حقایق و قضایای مگو، صریح و آزادانه است و افراد امیـدوار بـه   بینیپیش رفته و روشن

هـای خردمندانـه و   ها، غرق بحـث کاریها، رها از احتیاطسیها و عروپیامدهای نویدبخش جشن

اصـلی   عنـوان  بهگاه برابری اقشار هایند و این مشارکت همپا و همگام، تجلیشفاف درباره بایسته

گـردد و هـدف افشـاگری و الغـای     برادة آشکار مـی  کارناوال گراییترتیب بدین - کارناوالی است

کارنـاوال  سازد. لعبة النسیان در قالـب  هراس را عملیاتی میهای حقیقتهای جبههگذاریسرپوش

های فرهنگ غیررسمی با گفتمان گفتمانپذیرفته خردههای همه، در کشاکش تالقی ارزشگرایی

نامتعارف در اندیشه و کـنش قهرمانـان،    -عجالتاً-های نهادن امکان تثبیتی قدرت حاکم، با پیش

آمـوزد  گ مسلط را به چالش کشیده و نهایتا به خواننده میقطبی و بایدهای فرهنهنجارهای تک

های انتقادی بلکه قابلیـت سـوژگی در فضـای    ای متعین و تسلیم نبوده بلکه از ظرفیتآبژه صرفاً

 گفتگوی برابر برخوردار است.
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 ؛به پرسش دوم نیز باید گفت در پاسخ

هیدات کارنـاوالگرایی بـاختینی را   گرایی، برادة ساختار و روح تمکارناول های مؤلفهدر کاربست 

هوشیارانه یعنی با تطبیق بنیادین تشریحات  فنیبرداری شده و در قالب رونوشتیک حساببهیک

هـای  چه در مفـاهیم نظـری، چـه در نمونـه     -راف قابل ذکری ـفراخوانی نموده و انح ،ینیـباخت

اش ناشی از برخـی الزامـات   افزودههای از مبادی سنت کارناوالگرایی باختینی ندارد و نت -تطبیق

مرگی، در اشاره به آیات معـادمحور قـرآن در   نمونه انحراف از معیار مضمون بیسازی نظیر بومی

 مراسم تدفیق مادر است.
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