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 دوماهنامه الكترونيكي 

ســــروا
›سروا« به معناي حديث، سخن، افسانه و شعر است.
چند دهی وعدۀ دروغ همی چند
 چند فروشی به من تو اين سرو سروا
 )اورمزدی: شاعران بی ديوان: ۲۷۵(.



شماره های نوروزی مجالت حال و هوای متفاوتی با سایر شماره ها دارد. سروای نوروزی نيز حال و هوای خاص خود را 
تجربه می کند. در ویژه نامه نوروزی سروا سعی کردیم موضوعات طنز را بيشتر پيگيری کنيم و این بار کامال مجله را به 
سمت ادبيات طنز و داستان های آن سوق دادیم. ازاین جهت، تغييراتی در ساختار مجله هم ایجاد کردیم، ازجمله حذف 
برخی بخش ها همچون داستان آزاد. ناگفته نماند که برای شماره های بعد داستان های ارسالی بررسی می شود و زحمت 
عزیزانی که داستان هایشان را برایمان ارسال کرده اند را موردتوجه قرار می دهيم. در مقابل، در این ویژه نامه اما به سراغ 
آثاری رفتيم که حال و هوای طنز دارند؛ مثل »شهرهای ناپيدا« اثر »ایتالو کالوینو« که اثری شگفت انگيز در شهر و 
داستان است. ویژه نامه سروا با داستان های طنز با موضوع عيد نوروز به کار خود پایان می دهد، این داستان های طنز از 

طرف دوستانمان که در حوزه ادبيات طنز و در نشریه »خطشه« فعال هستند، ارسال شده است.
از سال آینده سروا تغييرات محسوسی را تجربه خواهد کرد، شاید بتوان گفت این ویژه نامه نقطه عطفی است که نوید 
نو شدن را برای سروا می دهد. به حتم سال آینده سالی مهم برای ارتقای این نشریه خواهد بود. سروا در نظر دارد سال 
آینده با جدیت تمام در بخش های ویژه همچون »داستان آزاد« و »داستان های شهر من« به فعاليت بپردازد. در پایان 
می توان گفت سروا که پس از تولد، قدم های ابتدایی خود را در سال گذشته برداشت سعی می کند تا در سال پيش رو 

دوره بلوغ را تجربه کند.

ویژه نامه ای با حال و هوای متفاوت

ميالد مرتجي
عضو شوراي سردبيري
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آنوقت ها که نوروز از پشت درخت ِ حياطمان سرک می کشيد، هوا بوِی نا و شب بو می گرفت. انگار که بازی باشد؛ بنا را بر 
این گذاشته بودند که هر چيِز خانه یا خاک گرفته یا کثيف است، پس الجرم باید خانه را می روفتند. اما یادتان هست؟ 
واقعا همه چيز کثيف و پر غبار نبود. شماره ی قبِل سروا گو نخستين سرک کشيدِن نوروز بود. نظراتتان را که خواندیم، 
گفتيم چقدر حق با شماست )البته در قسمت هایی(. پس بنا شد که غبارِ سروا بتکانيم، آن هم زودهنگام. اما نشد. حاال 
خواهيد دید، انگار وسِط خانه تکانی باشد این شماره. نيمش را غبار گرفتيم  و نيم دیگرش هم چنان لک دارد. یکبار هم 
گفتيم اصال این عيدانه در نيامد هم نيامد. بعد حس کردیم که نه، نمی شود، یکوقت پشتمان چایيد و حالمان مبتذل 

شد، آنوقت چه کنيم؟ 
پس ادامه دادیم، با قدرت، اگرچه قدرتمان اندک بوده باشد. اما اراده و عهدمان برسِر سروایی وزین و نو در سال بعد پا 

برجاست. 
اما در رابطه با داستان ها و بخش داستاِن آزاد نکته ای دارم. چنان  که پيش از این در شماره نخست هم با شما در ميان 
گذاشته بودیم، سروا مجله ای فراخوان محور است. باور کنيد ازميان داستان های ارسالی بهترین هاش در سروا نشر پيدا 
می کند و البته که نقص ها کم نيست، چنان که بعضی قوت ها چشم گير. بعضی دست به سينه شدن ها، اخم ها و تشرها 
در خوانِش داستان هاِی آزاد مواجهه با خود نيست؟ جای داستاِن خوب شما خاليست، چون دست ما به داستانتان 
نرسيده. وجه دیگرش هم این است، برآینِد ما در نوقلماِن داستاِن امروز همين هاست دیگر. با این حال، در این شماره 

قصدمان نبود داستانی بياوریم که نمره اش پایين باشد. 
پس دست نگه داشتيم تا بعد چه پيش آید...

خانه تکانی سروا

ميالد باقري
عضو شوراي سردبيري
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داستان هاي شهر من
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جهان یک نویسنده؛ جهان بدیعی است. اگر آن را آن طور که باید و شایسته است درک کنيم می توانيم داستان او را 
زندگی کنيم. این مهم ترین رسالت داستان و نویسنده است، او خوانندگان را با دنيایی که خود آن را زیسته، آشنا می کند.

ایتالو کالوینو در اواسط قرن بيستم ميالدی زندگی می کرده است. او یکی از مهم ترین نویسندگان ایتاليایی است و 
»شواليه ناموجود«، »ویکنت دونيم شده« و »بارون درخت نشين« از مهم ترین آثار اوست. همچنين کالوینو نویسنده 
»کمدی کيهانی«، »کاخ سرنوشت های متقاطع« و »شهرهای ناپيدا« نيز هست که در این مقاله به اثر اخير مفصل و به 

دودیگر به اختصار اشاره خواهد شد.
کالوینو نویسنده خالقی است، داستان هایش بيشتر سورئال است. او از دیگر مؤلفه های ادبيات پست مدرن نيز در آثارش 
استفاده می کند و تخيلی عميق دارد. کالوینو را باید در زمره نویسندگانی قرارداد که جهان را آنگونه که باید باشد درک 
می کنند، نه آنگونه که هست. همين مشخصه او را به سمت ادبيات پست مدرن سوق می دهد. کالوینو همچنين طنز را 

در نوشته هایش مدنظر دارد، طنزی که ویژه خود اوست و به وضوح در آثارش دیده می شود.
برای بهتر شناختن طنز کالوینو که موضوع اصلی ما در این مقاله است، باید به طور مختصر به شناخت طنز بپردازیم.

طنز چيست؟
جهان؛ واقعيتی دارد که همه مردم در هرکجای آن باشند با آن مواجه اند. این واقعيت، جهانی ناهمگون و پر از کاستی 
است. نخستين خصوصيت طنز دیدن است، دیدن ناهماهنگی ها و نقص هایي که جهان واقعی دارد. برای طنزنویس قلم 

وسيله ای است که با آن به جنگ کاستی ها می رود.

شهرهای ناپيدا

محمد رضایی
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طنز زیرمجموعه ادبيات انتقادی است؛ تفاوت های عمده ای با هجو، هزل و فکاهی دارد. هرچند برخورد ما در 
زبان و ادب فارسی تفاوت هایی با این حوزه در جهان دارد، اما همه در این موضوع که محور طنز انتقاد است 
با یکدیگر هم نظریم. طنز انتقاد از یک کل و یک تفکر عمده است، در آن به مسائل روز پرداخته نمی شود، 
طنزنویس به عنوان یک آگاه، بدی ها و نقص های کلی یک جامعه و در کل، همه جوامع بشری را می بيند و 

به نقد آن ها می پردازد.
البته یک نوشته طنز نشانه ها و صنایع لفظی و معنوی ویژه خود را دارد که باید به دو نمونه از آن ها بپردازیم، 

چراکه به آن ها نياز داریم.
یکی از آن صنایع معنوی »گروتسک« است؛ مترجمان آن را »طنز سياه« ترجمه کرده اند. گروتسک بيان 
واقعيت است اما نه آنگونه که هست؛ بلکه آنگونه که طنزنویس می بيند. گروتسک بيان واقعيتي است با اثری 
که آن واقعيت برجهان اطرافش می گذارد. طنزنویس با گروتسک نقص و کاستی آن واقعيت موجود که گاه 
معمولی است و گاه مقدس را نشان می دهد. این توضيح مختصر تنها برای آشنایي خوانندگان با آن است 

وگرنه پرداختن به گروتسک خود برای معرفي نياز به مقاله ای مجزا دارد.
از دیگر خصوصيات طنز »فضاسازی« است، به این معنی که نویسنده فضایی خيالی را می آفریند که به 
شکلی کوچک یا بزرگ شده خصوصيات جهان واقعی را داراست. در این بستر نویسنده به انتقاد از وقایع و 

تفکرات می پردازد.
طنز در آثار كالوينو

کالوینو به عنوان یکی از مطرح ترین طنزنویسان معاصر جهان، نگاهی طنازانه و منتقدانه به جهان و محيط 
پيرامونش دارد و همين باعث شده که به بهترین شکل ممکن طنز را در آثارش به کاربرد.

کالوینو نویسنده ای خالق است که تخيلی عميق دارد. مسائل علمي و اسطوره در آثار او نقش دارند و 
کالوینو در به کارگيری آنها نيز بسيار موفق بوده است. کالوینو قبل از »شهرهای ناپيدا« آثاری چون »کمدی 
کيهانی« و »کاخ سرنوشت های متقاطع« را نيز به همين سياق نوشت و این شيوه را در »شهرهای ناپيدا« 

به کمال خود رساند.
در این سه اثر که می توانيم تا حدودي به سبک آنها »کالوینویی« بگویيم، نویسنده تابلوهایی را ترسيم 
ميکند و هر تابلو به طور مجزا به بيان یک موضوع می پردازد؛ درعين حال، کل آن اثر به یک موضوع واحد 
اختصاص دارد. این داستان ها به نوعی علمی- تخيلی هستند و این نشان می دهد که کالوینو تسلط و 
عالقه ویژه ای به مسائل طبيعی، نجومی و اسطوره ای داشته است. در »کمدی کيهانی« هر سياره یک تابلو 
است که اتفاقاتی در آنها می افتد و در پایان، داستان یک کل را بيان می کند. به همين شکل در »کاخ 
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سرنوشت های متقاطع« با استفاده از ورق های بازی این کار را انجام می دهد و باالخره در »شهرهای 
ناپيدا« تابلو، شهرهایی خيالی هستند.

کالوینو در شهرهای ناپيدا نگاهی به »هزار و یک شب« که یکی از آثار ماندگار ادبی جهان است 
و همچنين »ميليون« که شرح سفرها مارکوپولو _سياح ونيزی_ است دارد. او در این اثر به طور 
خيالی مارکوپولو را دربار »قوبالی خان«، خان مغول تصور می کند که به شرح و توضيح و توصيف 

شهرهایی که دیده است، می پردازد.
مارکوپولو در شهرهای خيالی از شهرهایی که دیده یا ندیده است سخن می گوید و در خالل داستان 
گاهی در گفتگوهایی که با قوبالی خان دارد به نظر می رسد همه شهرها در ذهن او و خان مغول 

وجود دارند و در واقعيت ناموجودند.
فضایی که کالوینو می سازد فضایی بدیع است، دنيایی که مي سازد ما را در مورد وجود و یا نبود 
آن دچار شک می کند. همين مسئله برای خان مغول هم اتفاق می افتد، البته کالوینو نمی خواهد 
داستاني رئال و یا سفرنامه بنویسد. او دقيقا به این فکر می کند که شهرهایش مملو از نشانه هایی 
باشند که خواننده را به فضایی دیگر راهنمایی کند. جایی که تفکر کالوینو در آنجا منتظر اذهان 

تيزبين و نکته بين است.
این خصوصيت طنز در همه آثار کالوینو دیده می شود و در این اثر بيش از دیگر آثار خودنمایی 

می کند.
شهرهای ناپيدا

نخستين قدم طنز در نام این اثر شکل می گيرد، چرا شهرهای ناپيدا؟ شهرهایی که دیده نمی شوند. 
حاال یا هستند و ما نمی بينيمشان یا اینکه اصال وجود ندارند. این نخستين پيام طنزآلود داستان 

است.
شهرها

مهم ترین چيزی که باید به آن پرداخته شود، شهرهاست و توصيفاتی که از آنها شده است.
نخستين موضوع که باید در مورد این شهرها دانسته شود نام آن هاست. کالوینو با زیرکی و نکته بينی 
چند مسئله را در مورد نام گذاری این شهرها در نظر گرفته است. نخست اینکه نام های زنان را برای 
آنها برگزیده است. باید در نظر داشت شهر برای انسان ها مانند مادر پرورش دهنده است، محل 
زندگی و آرامش است و این با ویژگي هاي زن و مادر در زندگی واقعی هماهنگي دارد. دومين مسئله 
این است که این نام ها بيشتر نام زنان اسطوره ای و مقدس هستند؛ این موضوع باز به نکته ای عميق 

اشاره دارد؛ اینکه شهر می تواند مبهم و مقدس باشد.

نخستين قدم 
طنز در نام 

اين اثر شكل 
می گيرد، چرا 

شهرهای 
ناپيدا؟ 

شهرهايی 
كه ديده 

نمی شوند. حاال 
يا هستند و ما 
نمی بينيمشان 
يا اينكه اصال 
وجود ندارند.
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پس ازاین موضوع باید دقت داشت که شهرهاي کالوینو که در بخش های مختلف مانند حافظه ها، 
آرزو، نشانه ها، بلندباال، دادوستدها، چشم ها، اسامی، مرده ها، آسمان، پيوسته و پنهان به آنها پرداخته 

می شود چه ویژگي هایي دارند.
هر شهر شاید یک خصوصيت انسانی دارد و درواقع کالوینو به توصيف شهرها پرداخته است تا نکاتی 
انسانی و اجتماعی را به خوانندگانش برساند. شهرهایی که هرکدام به شکلی عجيب و غيرواقعی به 
مسائلی دچار هستند. در شهري جهت ها معلوم نيست، شهری بی آغاز و بی پایان، شهر دیگری سرشار 
از نعمت است و درعين حال فقير، شهری فقير است اما سرشار از نعمت. شهری با مردم غمگين است 

و شهری دیگر مملو از شادی است.
اما آن چيزی که بيش از همه در این اثر خودنمایی می کند این است که همه شهرهایی که توصيف 
می شوند؛ دو وجه دارند. دو شکل و ساختار متفاوت. هر شهر یک یا دو نمونه دیگر از خود دارد، 
شهری روی زمين و شهری در آسمان یا در زیرزمين، یا دو شهر در کنار و کامال شبيه به هم. اینگونه 
توصيف خودش بستر گسترده ای برای طنز فراهم می کند. کالوینو با این شيوه دو نمونه را در مقابل 
هم قرار می دهد تا خواننده فقط با دیدن تفاوت ها به نواقص و کاستی های موجود در جوامع انسانی 
و شهرها و حتی خصوصيات انسانی پی ببرد. شهری که مردم آن فقط زباله توليد می کنند یا شهری 
که مردمی شبيه به هم دارد یا شهرهای موازی در زمين و آسمان و زیرزمين از این نمونه اند. خواننده 
در مواجهه با این توصيفات به دنبال نمونه ای ازاین گونه شهرها در اطراف خود است، حتی شهری 
که در آن زندگی می کند را با شهرهای ناپيدای کالوینو مقایسه می کند. نمونه اعالی این موضوع را 

می توان در »ویکنت دونيم شده« دید.
نشانه ها و المان ها، در یک نوشته به طنز آفرینی کمک می کنند. شهرهای ناپيدا تماما نشانه اند، 
نشانه هایی غير همگون و گاهی عجيب که با استفاده از گروتسک به بهترین شکل ممکن بيان شده 
است. یک شهر در ظاهر کامال طبيعی جلوه می کند، اما به طور غيرمعمولی اتفاقی یا کنشی در آن رخ 
می دهد که باعث تعجب بيننده می شود و همين موضوع ذهن خواننده را به خود مشغول می کند. 
شهری که به شکل یک نقاشی کامل شبيه به هم دو طرف کاغذي کشيده شده، شهری که مسافر 
نمی داند به آن واردشده است یا از آن خارج شده است یا شهری که در ظاهر طبيعی جلوه می کند 
اما در پایان خواننده احساس می کند که آن بيشتر قبر شباهت دارد، یا شهری که نمونه آسمانی اش 
مملو از کثافت و شرارت است و نمونه زیرزمينی اش کامال مقدس و آرام. این برخورد با کليشه هایی 
که در ذهن مخاطبان شاید در هزاران سال شکل گرفته و نهادینه شده با گروتسک از هم می پاشد. 
کالوینو در آثارش به دنبال همين مسئله است، همان طور که در »شواليه ناموجود« به شکلی ماهرانه 

 همه شهرهايی 
كه توصيف 
می شوند؛ دو 
وجه دارند. دو 
شكل و ساختار 
متفاوت. هر 
شهر يک يا 
دو نمونه ديگر 
از خود دارد، 
شهری روی 
زمين و شهری 
در آسمان يا در 
زيرزمين، يا دو 
شهر در كنار 
و كامال شبيه 
به هم.
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به آن پرداخته است.
گاهی شهرهایی که کالوینو توصيف می کند در فرم و بافت به شهر 
شبيه هستند و در معنا، اجتماعی ماورایی را روایت می کنند، گاهی 
شکل آنها به شهرهای معمول شباهتی ندارد و در اینجا نویسنده 
بهره  آسمانی  اشکال  و  فلکی  از صورت های  طنز  آفرینش  برای 
فراوانی می برد، او با همين شيوه داستان را به سمت نقدي فلسفی 
موردعالقه  مبحث  عمده ترین  که  فلسفی  طنز  و  می دهد  سوق 
کالوینو است در همين قسمت از داستان شکل می گيرد. شهری 
با طالعشان  تا مردم  فلکی ساخته شده  به شکل صورت های  که 
زندگی کنند و بعد از سال ها موجود ناقص و عجيب الخلقه در آن 
به دنيا بياید و شهری که نمونه ای آسمانی و اعال دارد؛ اما فقط از 
آن نجاست و مدفوع خارج می شود، نمونه هایی برای این مدعی 
هستند. گاهی کالوینو شهری را به خوانندگان معرفی می کند که 
در ظاهر زیبایی و هنر را توأمان داراست ولی به طور غيرمستقيم و با 
ارائه نشانه ها خواننده متوجه می شود این زیبایی تصنعی و ساختگی 
است. این ها به خلق طنزی قابل توجه در آثار کالوینو منجر شده 
که  پرداخت  شهرها  از  دیگری  نمونه های  به  باید  ادامه  است.در 
نویسنده با توصيفاتی که از آنها انجام داده، با پيکان طنز ویژه خود 
به سمت اخالقيات نشانه رفته است. اخالقياتی مانند ریاکاری و 

دروغ و خودخواهی و غيره.
شهر کارت پستالی، شهری که با هر دیدی به آن نگاه کنی همانگونه 
است، شهری که هرگز نمی شود به آن وارد شد و به همين شکل 

شهرهای منحصربه فردی که هرکدام محوري اخالقی دارد.
در پایان باید گریزي هم  به آرمان شهر کالوینو زد. نویسنده با نگاهی 
به ساحت آرمان شهر، در شهرهای ناپيدا به شکلی آرمان شهر منفی 
را می سازد؛ این نگاه طنز کالوینو را به اوج می رساند و برجسته 

مي کند.
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۱. قوبالی فريب بخور!
در کتاب هزار و یک شب، شهرزاد دخِت نگون/نيک بخت، وضعی بغرنج را پشت سر می گذارد. شهریارِ، زخم دار از بی و فایی 
زنان، هر شب زنی را به عقد خود درمی آورد و سپس از تيز تيغ می گذراند. حاال نوبت به شهرزاد، دخت وزیر رسيده . او 

حربه ای یافته تا هم بانوی دربار باشد و هم جان خود را حفظ کند. روایت؛ این قدیمی ترین مفهوم.
تأثير این کتاب در جان ایتالو کالوینو بر همگان آشکار است. »اگر شبی از شب هاِی زمستان مسافری« را به یاد بياوریم، 
الگو های تودرتوی روایی به کار بسته شده اند، چنان که در شهرزاد و روایت هایش و در »شهر های بی نشان« نيز فرم هزار 

و یک شب نعل به نعل بازساخته می شود که چندی به آن می پردازیم.
مارکوپولو جهانگرد شهير، به دربار قوبالی خان آمده است. خان عالقه دارد، خبر از شهر های قلمروی او بياورند و این 
شهر ها را برایش شرح و وصف کنند. اگر این بازگویی موفق نباشد و مارکو نتواند خان مغول را اغنا کند، به احتمال زیاد 
کشته خواهد شد. مارکو -چون شهرزاد- روایت را راه چاره می داند؛ اما درواقع مارکو هيچ یک از این شهر ها را به چشم 

ندیده. او گاه از سر پند و گاه از سر شوق شرح شهر می دهد.
 تا به اینجا بيش از طنز و موقعيت ساختار، شيطنت رخ نماست. کالوینو بازیگوشانه روایتش را پيش می برد و برای گریز 
از کسالت باری، فصل به فصل گفت وگویی ترتيب می دهد؛ بين مارکو و خاِن مغول. جالب اینجاست که طنزی ویژه  در 
همين روند شکل می گيرد. قوبالی خان از او می پرسد: »آن روز که من تمام َعلَم ها )نشان ها( را بشناسم، باالخره می توانم 
مالک بی رقاب امپراتوری به حساب آورده شوم«؟ و ونيزی جواب می دهد: »واال حضرتا، بر این باور مباشيد. چه در آن 

هنگام شما هم َعلَمی هستيد در مياِن سایِر َعلَم ها.«

هزار و یک شهر
مکثی کوتاه بر شهر های بی نشان
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این لحظات در زمان روایت نه چنان است که با تعاریف طنز به معنای عام و یا ژانر کمدی 
تعریف شود و نه می توان آن ها را در قالب پند های حکيمانه و کنایی صرف دسته بندی  کرد . 
کالوینو نقيضه های کالمی، حاضرجوابی ها و پارودی های ظریف را فراتر از زبان، در روایت 
حل می کند و ازآنجاکه ساختار متن بسته و مبتنی بر شرح شهر  به شهر است، خروجی این 

طنازی ها –تنها در این قطعات از متن- فراتر از کهن  طرح پادشاه و وزیر زیرک نخواهد بود.
این حدود دست وپا گير ساختاری روی دیگرش؛ بستری حاصلخيز است، برای رشد نشانه ها 
در بافت متن و اصال هرجا روایت به ایستایی رسد، حتما پای نشان ها در ميان است. چنان که 
چپق کش در شهر هایپاشيا به مارکو می گوید: »نشان ها زبانی را به وجود می آورند، اما نه زبانی 
که فکر می کنی می دانی.« ما نيز با ساختی طناز مواجهيم که پيش از شهرهای بی نشان آن 
را نمی دانسته ایم. )اصال طنازی بيش از اینکه بدانی در خياِل مطلق باور می کنی این همه را و 
این همه شهر را؟( در روایت شهرهای بی نشان رابطه  مخاطب، مؤلف و شخصيت های داستان 
وضعيت منحصربه فردی است. ما مخاطبان همه تخيلی بودن شهر ها را می دانيم، کالوینو و 
مارکو هم می دانند؛ اما قوبالی خان چه؟ تنها اوست که نمی داند شهرها خيالی اند. پس ما هم در 
شيطنت های مارکوپولو به عنوان مخاطب شریک می شویم و اجازه می دهيم قوبالی خان فریب 
خورد و روایت این گونه پيش  رود. چنان که کالوینو تأکيد دارد، هيچ زبانی خالی از  فریب نيست.

۲. شهر های زبان بُن
بخش دوم این متن با بازآمِد خاطره ای، تکثير شهر را در داستان و به ویژه در شهر های بی نشان، 

فشرده و کوتاه بررسی می کند.
چندی پيش در مجلسی پيرامون هنر نقاشی و تکثير شهر اصفهان در قلم این هنر، مرتضی 
بصراوی از هنرمندان شهرمان خاطره ای گفت از نمایشگاهی. گویی در آن نمایشگاه گروهی بنا 
بوده اصفهان بازآمد شود در هنر. بصراوی گفت در آثارم کسی نه فيروزه دیده بود و نه ابنيه ای 
از نصف جهان. گویا او نشان و رنگ شيرابه   زباله ها را بر کوچه پس کوچه های اصفهان دیده بود 
و گفته بود چه می شود اگر همين طرح منقوش از شيرابه  بر کوچه های شهر ایستاده شود و 
حجم بيابد؟ پس دستش در کارافتاده بود و شمایل شکل گرفته بودند. باید حاال بپرسيم این 

مجسمه ها -در شکلی دیگر- بازآمد اصفهان هستند یا نه؟
خوانش شهرهای بی نشان، بار دیگر همين سوال کهنه را نو کرد. چه چيزی شهر را در متن 

هنر بازنمایی می کند؟
کالوینو خود در نخستين قطعه از شهر ها و نشان ها چنين می گوید: »شهر خود تمام آنچه شما 

در روايت شهرهای 
بی نشان رابطه  
مخاطب، مؤلف 
و شخصيت های 
داستان وضعيت 
منحصربه فردی 
است. ما مخاطبان 
همه تخيلی بودن 
شهر ها را می دانيم، 
كالوينو و ماركو 
هم می دانند؛ اما 
قوبالی خان چه؟ 
تنها اوست كه 
نمی داند شهرها 
خيالی اند.
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باید به آن فکر کنيد می گوید، شمارا وادار می کند تا گفتار او را تکرار کنيد و آن زمانی که فکر 
می کنيد دارید طامره را تماشا می کنيد تنها دارید نام هایی را ثبت می کنيد که شهر با آنها خود 

و بخش های خود را تعریف می کند.«
فراموش نکنيم منظور مارکوپولو -در اینجا شخصيت داستان کالوینو- از بخش های شهر؛ قصر، 
زندان، ضرابخانه، مدرسه فيثاغورثی و ... است؛ یعنی همان نگاه ابنيه ای به مثابه نگاهی نشانه 
شناختی. در پایان همين بخش آسيب این نگاه مطلق که شهر مخاطبش را وادار به استفاده از آن 
کرده، بيان می شود: »شما طامره را طوری ترک می کنيد انگار هيچ چيز از آن را کشف نکرده اید.«

از عکس های  فراتر  اما ساحت داستان، ساحت کشف است. شهر داستان چيزی طلب دارد 
کارت پستالی از ابنيه و مناظر. هست شهر؛ چه خيالی باشد و چه سایه ای از واقعيت بر هيبت 
داستان افتاده باشد، تفاوتی نمی کند. نگاه کنجکاو نویسنده گوشه ای را گرفته و می کاود. مودیانو 
کافه های پاریس را، ژوئل اگلوف محله ای با شکاف های خود به خودی را و اما کالوینو پا را فراتر 
می گذارد، او شهری را در تخيل می سازد و در آن سير می کند، سپس نتيجه ای شگفت حاصل 
می شود. او در شرح زئيره، شهر بزرگ قلعه ها، به قوبالی می گوید، می توانم از اینکه قوس ساباط ها 
چند درجه اند بگویم و از جنس روی شيروانی ها، اما شهر که از این ها ساخته نشده: »شهر را 
ارتباط این ابعاد فضایی و وقایع گذشته اش ساخته اند.« گویی شهر داستانی زمانی تپنده و پویا 
می شود که زمان-مکان در هم گره خورده باشند. چنان که باختين این پيوستاری را کرونوتوپ 
ناميده است. به این مثال توجه کنيد، ما تصویر گذشته  را همراه روایتی ُخرد، همين حاال، رو 
به روی خود می بينيم، درحالی که تنها با فرجام و نتيجه این روایت به عنوان بخشی از شهر 
مواجهيم. »زاویه ناودان و خراميدن گربه ای روی آن، که دست بر قضا روی همان پنجره پریده 
بود: فاصله تيررس قایق توپ داری که از ناکجای آن طرفِ  دماغه ظاهرشده بود و بمبی که ناودان 

را درهم شکسته بود«.
انباشت خاطرات در خوانش کالوینو از داستان، پدیدآور مکان می شوند. آیا این همان کرونوتوپ 
باختين یا پيوستار زمان-مکان نيست؟ شهر های بی نشان سراسر ارتباط انسان است با شهر 
به مثابه محيط زیستن و چنان که باختين ثنویتی برای زمان و مکان قائل نمی شود و پيوستار این 
دو را در رابطه ای متقابل، متحرک و متصل فهم می کند کالوینو نيز خاطرات را با زبان روایت به 
تاریخی بدل کرده که مخاطب از آن بی اطالع است و تنها تصویر باقی مانده  از آن را در اختيار 
دارد. در ادامه همين ارتباط مولف-مخاطب در سنتزی نو، شهر را می سازد و این همه را در تخيل. 

چراکه می دانيم چنين شهری هرگز وجود نداشته است.
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 چشم نپوشيم 
از تعاريف ماركو 
برای قوبالی خان، 
او كمتر شهری 
را با انسان هايش 
شرح می دهد و 
در روايتش بيشتر 
نگاهی نشانه 
شناختی به انسان را 
پيش گرفته است.

انسان نيز در شکل گيری شهر به عنوان امری بر ساخته فراموش نمی شود. چه که بی انسان و 
روابطش؛ مفهوم شهر تهی است. اما چشم نپوشيم از تعاریف مارکو برای قوبالی خان، او کمتر 
شهری را با انسان هایش شرح می دهد و در روایتش بيشتر نگاهی نشانه شناختی به انسان 
را پيش گرفته است. او سعی دارد ساخت فضا را بر دوش جمع ِ ساکن در شهر بيندازد و 
حتی - مگر در موارد ناگزیر- فرهنگی خاص را بر آنان تحميل نکند. بااین همه انسان شهرهاِی 

بی نشان می آید تا نشانی شود از نشان ها در شهر. 
»مرد سياه و کوری که از ميان جمعيت گلو پاره می کند، مجنونی که بر لبه آسمان خراشی 
تاب می خورد، دخترکی که قالده شيری کوهی  را به دست گرفته است.« این نمونه و نمو دهای 
بيش از این گواه فهمی نو از بازآیی شهر در متن است و تردیدی بر خشک پسندی های 
مرسوم که در تب جشنواره های ادبی سال های گذشته پيرامون شهر و تکثير آن در داستان 
بيش و کم شاهد بوده ایم. شاید بد نباشد در وجوه اجرایی این ایده بيش ازپيش بررسی ها شود 

و در این پرسش مکث کنيم که بازآمد شهر در داستان چطور و چگونه شدنی  است؟

کالوینو ایتالو )1391(: شهر های بی نشان، فرزام پروا، چاپ دوم، تهران: نگاه
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هنر چيزی جز بازنمایی نيست. همه  نظریه های هنری درباره  ماهيت این بازنمایی سخن می گویند، از بازنمایی 
واقعيت تا بازنمایی خيال، یا حتی بازنمایی بازنمایی؛ اما در این بحث جز آرا و نظریه ها، ابزارها نيز نقشی مهم ایفا 
می کنند؛ گاهی آن ها خود نظریه سازند. نظریه های زبانی در حوزه  هنر با نظریه های تصویری تمایز جدی دارند. 
دستگاه های تحليلی یا انتقادی آن دو در بسياری موارد بدون رجوع به ریشه های فلسفی به یکدیگر بسط  نمی یابند 
و البته این تضاد نيز مانند هر تضاد دیگری خود می تواند مجرایی برای زایش و خلق باشد. نوشته ها درباره  تصویر 
یا تصاویری درباره  نوشته ها، موسيقی فيلم، معماری متن، کلمات تجسم یافته و صداهای رنگين تالش هایی  هستند 
تا چهارچوب های ادراکی را به یکدیگر بسط دهند و از امکانات پنهان آن ها نسبت به یکدیگر استفاده کنند. ازاین رو 
هر بار که قالبی هنری، قالبی دیگر را موضوع خود قرار می دهد، جز توليد محتوا به عنوان اثر هنری، رخدادی نيز 

حاصل شده است. آن رخداد؛ تنظيمی دیگر از تمایزات ادراکی این دو قالب نسبت به یکدیگر است.
زبان زمانمند است. جز آنکه گزاره ها زمان های عينی و ذهنی را در معنا بازتاب می دهند، ساختار جمله خود نيز 
زمانمند است؛ ازآن رو که ترتيب دارد و کلمه ای پيش یا پس از دیگری ظاهر می شود. جمله با کلمه ای شروع 
می شود و معنایی در ذهن شکل می بندد و با واژه ای دیگر ادامه می یابد و درنهایت با کلمه ای تمام می شود. تا 
زمانی که این کلمات به ترتيب خوانده نشوند معنای جمله شکل نمی گيرد؛ به عبارت دیگر معنا تا انتهای جمله به 
تأخير می افتد؛ البته نه معنای تمام، بلکه جزء مهمی از آن. این وضعيت هنگامی که مقياس متن از واحد کلمه و 
جمله به پاراگراف یا حتی صفحه افزایش می یابد، بغرنج تر می شود. می توان چنين جمع بندی کرد که متن معنا را 

جزء به جزء به ذهن متبادر می کند.

شهرهایی که مرئی می شوند؛
درباره  تجربه  بازنمایی تصویری در »شهرهای نامرئی« از ایتالو کالوینو

نویسنده: مژگان مختاری
کارشناس ارشد معماری
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اما فرآیند ادراک تصویر چنين نيست؛ تصویر دچار »یکبارگی« است؛ فوتون ها پيکسل ها را 
هم زمان روی شبکيه می نشانند و ذهن مبتنی بر الگوهای دریافت بصری، معنا را می یابد. 
هرچند زمانی برای فهم عميق تر نياز است و چشم می تواند، به انتخاب خود، روی اجزای 
تصویر بچرخد و خلقتی شخصی به اثر ببخشد، اما این توالی در تصویر مانند متن، به اجبار 
نيست. تصویر به شما آزادی انتخاب می دهد؛ کاری که متن نمی کند. ساختار طولی متن 
را باید برای فهم آن پذیرفت. این موضوع جدا از مباحث هرمنوتيک معنایی تنها به فرآیند 
ادراک اشاره می کند؛ وگرنه در ساحت معنا، مؤلف را می توان مرده پنداشت و از رابطه  

»فردی« با اثر سخن گفت.
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اما اگر درباره  شهر سخن بگویيم چطور؟ شهر یکباره ادراک می شود یا جزءبه جزء؟ شهر سکانس های 
بسياری دارد که به »یکبارگی« دچارند؛ اما فرِد ُمدِرک به عنوان عامل متحرک، ضمن داشتن آزادی و 
اختيار تماشا و دریافت، از جبری مکانی – زمانی رنج می برد. شهر را نمی شود بغل کرد، نمی شود یکباره 
بلعيد؛ حتی اگر سال ها زندگی اش کرده باشی می توانی تنها حدس هایی درباره اش بزنی؛ نمی توانی 
می ماند؛ شهر  باقی  ناتمام  هميشه  گفت شهر  می توان  بنابراین  بگيری؛  تصميم  درباره اش  به تمامی 

هميشه بيشتر پنهان است تا آشکار؛ بيشتر نامرئی است تا مرئی.
از اشعار منثور  ناپيدا« را مجموعه ای  پاریس ریویو رمان »شهرهای  با  ایتالو کالوینو در مصاحبه ای 
و نوعی افسانه پردازی می خواند 1 - در چنين جهانی، عالوه بر آن که تدریِج ساختارِی زبان اجازه 
می دهد، مقوله ها بافاصله های غيرمخرب از یکدیگر قرار گيرند. رویکرد نویسنده نيز تضادگریز است؛ 
به عبارت دیگر دست نویسنده برای خلق شهرها، بی آنکه با محدودیت ها و تزاحم های بسيار یک شهِر 
کالبدی سروکار داشته باشد باز است. هم به واسطه  نظاِم ادراکِی متن و هم به واسطه  سياست شاعرانه ای 
 که در پرداخت جزءبه جزءِ بازیگوشی ها و از شاخه ای به شاخه ای پریدن ها به او بخشيده شده است

2 - از زمان انتشار کتاب در سال 1927 ميالدی تاکنون، تصویرگران بسياری شهرهایی از آن را موضوع 
اثر خویش قرار داده و هرکدام شهری را بنا به وجهی از توصيفات بازنمایی کرده اند. گاه این بازنمایی 
مانند تجربه  لوسيا گيراردی 3 - از آناستازیا، کالژ ساده ای معطوف به مدهای بصری زمان انتشار کتاب 
است و گاه چون تجربه  متئو مانتو 4 -یک بازنمایی استعاری است که متوجه رابطه فرم و اشتياق در 
توصيف همان شهر می شود و با نگاهی آگاهانه به موضع بازنمایی یک متن، متن و ساختار را به بازی 
می گيرد. پلی برناتن 5-  شهر را بيشتر روی زمين می نشاند و تنها در رابطه  آبراهه ها و ساختمان ها 
گرایش استعاری دارد؛ ولی جو کوت 6 - شهر را به تمامی رئاليستی و با حکم فرمایی جاذبه تصور 

می کند و تنها در انتخاب جنس خطوط و رنگ ها، رؤیاگونگی ماهوی شهر را بازتاب می دهد.
در این ميان تجربه  کارینا پوئنت 7 -معمار شيليایی، متفاوت است. طراحان دیگر به سبب فاصله  
ذهنی شان از مقوله  چند مقياسه  شهری، یا به کالژ ميان اجزای اشاره شده در متن روی می آورند یا 
شهر را از چشم اندازی بافاصله نمایش می دهند و از جمع توصيف های صورت یافته، شخصيتی واحد 
را مجسم می کنند؛ اما تجربه  پوئنت عطف به ادراک معمارانه اش؛ شهر را هم در بافت ریزدانه اش تصور 
می کند و هم در کليتی که بنا به بازنمایی اش دارد؛ بنابراین می توان چنين در نظر گرفت که کار او 

نه تنها بازنمایی که بازآفرینی آناستازیاست.
مروری بر دیگر تجربه های او از دسپينا، دیوميرا، ایسائورا، زایرا و زورا نشان می دهد نگاه ساختارگرایش 
در هر تصویر، در جستجوی آن رابطه  یگانه  مفروضی است که بين کليت و اجزا در شهر برقرار است؛ 
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همان فضایی که خود نویسنده تنها در فاصله  مدرج کلمات، فرصت بازآفرینی اش را به ذهن مخاطب 
داده و خود نيز تنها به وضع نشانه ها پرداخته است؛ اما در بازآفرینی صورت گرفته از جانب پوئنت، این 
رابطه ساختاری است، نه تنها نشانه پردازانه. ازاین رو می توان چنين نتيجه گيری کرد که معمای رابطه  
تصویر و متن با مؤلفه های »یکبارگی« و »تدریج« در تجربه  ساختگرایانه  معمار حل شده است. البته 
قابل توجه است که این کيفيت در نمونه های متعدد شهرهای دیگر با شدت و ضعف ظهور می یابد و 
چون هر تجربه  دیگری بر اساس عامل انسانی هنرمند و نيز ویژگی های متنوع بازنمایی متنی شهرها، 

نظام ناپذیر و متکثر باقی خواهد ماند.
معمار شيليایی، کارینا پوئنت، تصميم دارد از همه  شهرهایی که کالوینو آنها را در رمان خود »شهرهای 
نامرئی« خوانده، تصویرسازی کند. مارکوپولو در این رمان برای قوبالی خان )حاکم مغول( شهرهایی 
عجيب را که در سفرهایش دیده است، هزار و یک شب  وار توصيف می کند. هر شهر ویژگی خود را دارد؛ 
به گونه ای که شهرها بيشتر به شخصيت هایی انسانی می مانند، هریک منحصر به فرد با خلقياتی متفاوت 
از دیگری. کتاب کالوینو منبعی الهام بخش برای تخيالت شهری و معمارانه است. در ادامه بخش هایی 

از توصيفات چند شهر نامرئی را می خوانيد و تصویرسازی های پوئنت را می بينيد.

آناستازيا
بعد از سه روز به سمت جنوب، اینک آناستازیا، شهری با کانال های آب حلقوی پيرامونش و بادبادک هایی 
بر فراز. آن سان که قدرت را گاه پلشت و گاه نيکو می یابند، آناستازیاست که خائنانه در تصرف خود 
دارد تمام هشت ساعتی را که تراش تو از عقيق سرخ و سبز؛ زحمتی که فرم از اشتياقی می گيرد که 
اشتياق از فرم یافته است. تو به التذاذ خود از آناستازیا باور داری، آن هنگام که به تمامی در اسارت اویی.

زورا
»در پس گذر از شش رودخانه و سه رشته کوه، زورا سر برمی آورد. شهری که هرکس یک بار آن را دیده 
باشد، دیگر نمی تواند از یادش ببرد. البته نه ازآن رو که زورا مانند دیگر شهرهای خاطره انگيز تصویری 
خاص در ذهن به جا می گذارد؛ بلکه به این دليل که زورا این خصوصيت را دارد که نکته به نکته در 

خاطر آدمی جای گيرد:
ترتيب خيابان ها، خانه های دو سوی کوچه ها، درها و پنجره های خانه ها، همه به یاد سپرده می شود؛ 
حتی اگر در هيچ یک از این ها زیبایی یا ویژگی نادری بروز نکند. راز شهر در طرز لغزش نگاه بر اشيایی 
است که مانند نت ها در یک نوشته  موسيقی پشت سر هم می آیند؛ بی آنکه بتوان جای نتی را در آن 

تغيير داد یا پس وپيش کرد.«
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دسپينا
»به دو شيوه می توان به دسپينا رسيد: با کشتی یا با شتر؛ و شهر برای کسی که از راه زمين می آید و آن کس 

که از راه دریا وارد می شود، دو جلوه  متفاوت دارد.«

زهيره
»آنچه به این شهر هستی می بخشد، هيچ یک از این ها نيست؛ بلکه همانا رابطه هایی است که ميان اندازه  
فضاهایش و رویدادهای گذشته اش وجود دارد: فاصله  باالی تير چراغ تا زمين و پاهای آویخته  تبهکاری 
که به دارش زده اند؛ طنابی که از تير چراغ به هره  خانه جلویی کشيده اند و نوارهایی از گل که بر فراز سر 
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کسانی که به خاطر عروسی ملکه در خيابان رژه می روند، طاق نصرت بسته است؛ بلندی آن هره 
در قياس با پرش مردی که به گاه سحر به قصد دیدار زنی از روی آن به دیگرسو می پرد؛ شيب 
سقف اتاق زیرشيروانی و خراميدن گربه ای که از همان پنجره وارد می شود؛ خط شليک توپ 
کشتی جنگی که ناگاه از پشت دماغه سر برمی آورد و گلوله ی توپی که اتاق زیر شيروانی را درهم 
می کوبد؛ سوراخ های تورهای ماهيگيری پاره شده و سه پيرمردی که نشسته بر بازوی لنگرگاه 
به دوختن پارگی ها مشغول اند و برای صدمين بار داستان ناو جنگی مرد اشغالگری را برای هم 
تعریف می کنند؛ که به گفته  بعضی ها پسر نامشروع ملکه بود و بدن پاره پاره اش را همانجا روی 
بازوی موج شکن رها کرده بودند. از خيزش دوباره  این موج خاطرات شهر به مانند اسفنجی آماس 
کرده جا باز می کند. توصيفی از زهيره، آن گونه که امروز جلوه می کند، باید تمام گذشته  شهر را 
نيز در بر داشته باشد؛ اما شهر گذشته  خود را بازنمی گوید. تنها چون خطوط کف دست، نقشی از 
آن بر خود دارد؛ گذشته ای که در گوشه و کنار خيابان ها، در طارمی های پنجره ها، در دست انداز 
پله ها، در آنتن های برق گير، در دسته  چوبی بيرق ها و در هر جزئی از شيئی که به نوبه  خود از 

خنج ها، اره کردن ها، حکاکی ها و تماس های مختصر اثر برداشته، نقش بسته است.«

ايزورا
»می گویند ایزورا شهر هزارچاه، روی دریاچه  زیرزمينی عميقی برپاشده است. هر جا ساکنان 
شهر سوراخ های دراز عمودی در زمين کنده اند و به آب رسيده اند، شهر نيز تا همانجا و نه فراتر 
از آن، دامن گسترده است: پيرامون سبزفامش رنگ کناره های تاریک دریاچه  مدفون شده را 
تکرار می کند؛ آنچنان که منظره ای نامرئی، منظره مرئی را مشروط می کند. گویی تمام آنچه زیر 
آفتاب درحرکت است با موجی به جلو رانده می شود که در زیر آسمان آهکی صخره محبوس 

مانده است.«

ديوميرا
»ویژگی دیوميرا در آن است که وقتی شخص در یک شب اواخر تابستان، آنگاه که روزها کوتاه تر 
می شوند و چراغ های رنگارنگ بر سر دکان هایی که غذای سوخاری می فروشند روشن است، به 
آنجا می رسد و فریاد زنی را از باالی یک مهتابی می شنود، به تمام کسانی که گمان می کنند 

شبی این چنين را به خوشی گذرانده اند و شادکام بوده اند، رشک می برد.«

25 

سال اول| ويژه نوروزي
فروردين ماه 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



26 

سال اول| ويژه نوروزي
فروردين ماه 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



منابع
• http://www.archdaily.com/781043/
italo-calvinos-invisible-cities-illustrat-
ed
• http://www.comune.pordenone.it/
it/comune/in-comune/strutture/bibli-
oteca/eventi/mostra-le-citta-invisibi-
li-di-italo-calvino
• http://seeingcalvino.tumblr.com/
post/84391556599/at-the-end-of-
three-days-moving-southward-you
• https://udlerlorena.wordpress.
com/2013/12/04/ciudades-invisibles/

پی نوشت
ایتالوکالوینو،  با  ریویو«  »پاریس  مصاحبه    -  1
دروغ  نویسنده  خاطره،  تحمل ناپذیر  »سبکی 

نمی گوید«، ترجمه  فرزانه سکوتی
2 - »شهری درون پندارها«، ليتزیا مادونا، ترجمه  

سحر سخایی
3-Lucia Girardi

4-Matteo Manetto

5-Poly Bernatene

6-Joe Kuth

7-Karina Poente

منبع بازنشر:
فصلنامه  همشهری معماری شماره  32

27 

سال اول| ويژه نوروزي
فروردين ماه 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



شهرهای ناپيدا حاصل سياه مشق ها و نوشته های پراکنده ای است که ایتالو کالوینو طی سال های بسيار به موضوع شهر 
پرداخته و جمع آوری کرده است. شهرهای ناپيدا در بخش های گوناگونی تدوین شده است که هر یک نام مشخصی دارد. 
کالوینو خواسته تا با استفاده از ویژگی های مشترکی که در شهرهای خود دارد، به دسته بندی آنها بپردازد. این شهرها 
استعاره ای از شهرهای مدرن و سنتی هستند که هر یک می توانند از زوایای مختلف موردبررسی قرار گيرند. در این مقاله 
از یک سو به دسته بندی کالوینو می پردازیم و در گام دوم به بررسی بخشی از آنها و ارتباطش با دسته بندی های زبانی اشاره 
می کنيم. کالوینو در عين پرداختن به شهر از نشانه شناسی و زبان شناسی نيز جدا نشده و در توصيف شهرهای خود به آنها 

نيز توجه داشته است. دسته بندی او درزمينه شهر را می توان به شرح زیر آورد:

شهرها و چشم ها: این گروه از شهرها دارای ویژگی های عينی و ملموس هستند.
شهرها و دادوستدها: ویژگی این شهرها به خریدوفروش هایی مربوط می شود که در آنها اتفاق می افتد. البته این خریدوفروش ها 

تنها مادی نيستند، بلکه دادوستد اميال و فرجام نيک و بد نيز در آنها رخ می دهد.
شهرها و حافظه: در این شهرها شاهد نوستالژی های ویژه هستيم که افراد نسبت به مکان ها دارند.

شهرها و آرزو: به نوعی در این شهرها افراد آرزوهایی که دارند برآورده می شود و یا ميل و آرزوی شهروندان در آنها نقش 
اساسی ایفا می کند.

وقتی زبان به شهرها هویت می دهد
نظریه های زبان در شهرهای کالوینو

سهراب سنایی
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شهرها و نشانه ها: در این شهرها نشانه هایی اختصاصی وجود دارد که نمادهای آن شهر هستند.
شهرهای بلندباال: ارتفاع و عمق در شهرهای بلندباال بسيار مشهود است. به طورکلی ویژگی فيزیکی 

شهری در آنها توسط راوی پيگيری شده است.
شهرها و اسامی: در این گروه شهرها، اتفاق ویژه ای نمی افتد و چيز خاصی وجود ندارد، شاید از آنها 
فقط یک اسم وجود داشته باشد و تعدادی انسان. البته روحيه هرکدام با دیگری متفاوت است اما 

بی نشانگی در آنها موج می زند.
شهرها و مرده ها: در این شهرها یادگارهای مرگ و افراد فوت شده نقش اساسی ایفا می کنند. از 

سوی دیگر نمادهای مرگ در آنها فراوان است.
شهرها و آسمان: نگاه معنوی و متعالی و همچنين نظم و استواری در این شهرها موج می زند.

شهرهای پيوسته: فضا و مکان در این شهرها به نحوی است که هيچ گاه خالی نمی شود و چيزی آن 
را پر می کند؛ می خواهد آن چيز چهره انسان باشد یا ساختمان و یا حتی زباله!

شهرهای پنهان: این شهرها یا خود پنهان هستند یا بخشی از مردمان آن زندگی پنهانی دارند که 
موجب شده دو نوع زندگی در آن رواج یابد.

شهرها و نشانه ها
با توجه به گسترده بودن و تعداد زیاد این دسته بندی، در این نوشته تنها به یکی از آنها و معرفی 
شهرهای آن می پردازیم. »شهرها و نشانه ها« که هرکدام دارای ویژگی های منحصربه فرد هستند را 

در این مقاله بررسی می کنيم.

تامارا
جالب است که کالوینو ابتدای صحبت درباره نشانه را، خود با تعریف نشانه آغاز کرده است. او پيش 

از پرداختن به شهر تامارا که نخستين شهر از مجموعه شهرها و نشانه هاست می نویسد:
»انسان روزهای پی درپی ميان درخت ها و سنگ ها راه می رود. به ندرت نگاهش روی چيزی ثابت 
می ماند و آن هم زمانی است که در آن نشانه چيز دیگری می یابد: رد پایی روی ماسه ها؛ نشانه ببری 
است که ازآنجا گذشته است، وجود یک باتالق؛ چشمه آبی را نوید می دهد و بوته های گل؛ پایان 
زمستان را. بقيه چيزها همگی صامت و بی حرکت اند و هر چيزی می تواند جای چيز دیگری را 

بگيرد؛ تنها درخت ها و سنگ ها همان چيزی هستند که باید باشند«.
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ویتگنشتاین در نظریه زبانی خود به کاربردی بودن زبان می پردازد. او در دوره 
دوم تفکر خود زبان را به شکلی اجتماعی در نظر می گيرد که در مناسبات 
بين تفکر و جامعه ساخته می شود و زبان محصولی شود برای ارتباط می شود 
برای  را  راه  ویتگنشتاین  نکته  این  مطالب.  و  مفاهيم  بيان  برای  نشانه ای  و 
پراگماتيست ها باز کرد تا نظریه های کاربردی زبان را پيگيری کنند. شاید بتوان 
نخستين شهری که کالوینو در شهرهای ناپيدا به آن می پردازد را مرتبط با 

نظریات ویتگنشتاین دوم تلقی کرد.
نکته جالب توجه در شهر تامارا این است که هر چيزی نشانه چيز دیگری است 
و به عبارتی خاصيت نمادین دارد. برای مثال در تامارا،  »گازانبر« نشان دهنده 
خانه »دندان کش« است. وجود تندیس ها، عالئم، نشان ها و اشکالی که روی 
خانه ها مصور شده است و حتی معماری خاص هر ساختمان نشانه ای برای 

کارکرد آن است.
نمایش  به  مغازه هایشان  پيشخوان  روی  فروشندگان  که  کاالهایی  »حتی 
نشانه های چيز  بلکه  نيستند،  ارزش چندانی  دارای  به خودی خود  می گذارند 
دیگری هستند: پيشانی بند گلدوزی شده نشانه آراستگی است؛ تخت روان زرین 

نشانه قدرت؛ کتب قطور ابن رشد نشانه فرزانگی و خلخال نشانه لذت تن«.
»شهر هر آنچه را که باید فکر کنی به تو می گوید،  وادارت می کند تا خطابه اش 
را تکرار کنی و درحالی که فکر می کنی از تامارا دیدن می کنی، تنها اسامی ای را 
ثبت می کنی که توسط آن شهر،  خود و تمام قسمت هایش را وصف می کند.«

زيرما
هگل، نشانه ها را در راستای یک روح کلی به تصور می آورد. روح جمعی فرهنگ 
که همه آنچه در جامعه و هستی رخ می دهد درنهایت به این روح می رسد. هگل 
معتقد است که نشانه ها، راه به جایی نمی برند تا اینکه حيات یک جامعه را تمام 
و کمال نشان دهد. گاهی این نشانه ها در یک فرد جمع می شود و گاه در یک 
واقعه؛ اما به طورکلی حيات جامعه و شهر منطبق بر یک چيز است؛ آن هم »روح 

مطلق« که در ماکس وبر به »روح جمعی« تفسير می شود.
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مرتب  دارد:  زیادی  زوائد  »حافظه  می نویسند:  زیرما،  شهر  درباره  نگارش  از  قبل  کالوینو 
نشانه هایش را تکرار می کند تا شهر، حيات خود را آغاز کند.«

زیرما یکی از عجيب ترین شهرهایی است که در شهرهای ناپيدا با آن برخورد می کنيم؛ اما 
نکته اساسی در تکرار نشانه هایی است که در شهر وجود دارد و مدام خود را تکرار می کنند 
تا در ذهن حک شوند. به صورتی که مخاطب حس می کند در همه حال دارد با چيزهایی 
عجيب روبه رو می شود. برجسته بودن نشانه ها خود دليلی است که نشانه های شهری با تکرار 
خود آنها را حک می کنند، حضور چيزهای عجيب در شهر همچون قالده یوزپلنگی که در 
دست دختربچه است و کشتی هایی که پرواز می کنند خود باعث می شود تا ذهن شهر را پر 

از آنها بيابد.

زوئه
پارمنيدس فيلسوف یونانی از جهانی بدون تمایز سخن می گفت. او معتقد بود که جهان یک 
»ُکره توپُر« است و تغييراتی در آن رخ نمی دهد. به عبارتی پارمنيدس مخالف تغيير، حرکت 
و زمان در جهان بود و طبيعت را همچون یک عنصر ایستا، بدون نشانه و بدون حرکت فرض 

می کرد.
زوئه دقيقا شهری بدون نشانه است که مخاطب را سردرگم می کند. کالوینو در مورد آن 
می نویسد: »شهر زوئه مکان هستی تجزیه ناپذیر است«. عدم تفاوت در بافت شهر موجب 
می شود که مسافر متوجه نشود کجای شهر قرار دارد. نمی تواند بفهمد که هر بخش از شهر 
متعلق به چه طبقه ای است و نمی تواند تصور کند که هر ساختمان درونش از چه قرار است. 
هرکجای از شهر می تواند هر کاری انجام دهد. زوئه شهری بی شکل است که نشانه ای در آن 

نيست. بی نشانه بودن زوئه باعث می شود که با سایر شهرها متفاوت باشد.

ايپاتزيا و هايدگر
هایدگر فيلسوف آلمانی در آخرین آثار خود با رویکرد جدیدی به زبان می پردازد. به صورتی که 
آن را عبور از »هرمنوتيک« به »هرمتيک« می دانند. هرمتيک نوعی تفکر بدون زبان است و 
به عبارتی آن را »زبان بی زبانی« می توان تلقی کرد. در این تفکر، نشانه ها رنگ می بازند و اشيا 

به سوی یکی شدن پيش می روند و تمایزها از بين می روند.
حال شهری که بی زبان باشد را تصور کنيد. شهری که زبانی ویژه داشته باشد. شهری که 
تصویرهای گنگی که می بينيد، زبانش باشد. مسافر پس از برخوردهایی دلسردکننده، به دنبال 

زيرما يكی از عجيب ترين 
شهرهايی است كه در 
شهرهای ناپيدا با آن 
برخورد می كنيم؛ اما 

نكته اساسی در تكرار 
نشانه هايی است كه در 
شهر وجود دارد و مدام 

خود را تكرار می كنند تا 
در ذهن حک شوند.
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این موضوع می رود که زبان این شهر چيست. هرچه می جوید، کمتر می یابد؛ اما درنهایت به فيلسوف 
شهر می رسد و از او سؤال می پرسد اما پاسخ فيلسوف این است: »نشانه ها زبان را می سازند اما نه آن زبانی 
که فکر می کنی آن را می شناسی«. پس ازاین بحث مسافر می فهمد که نشانه های ایپاتزیا قرار نيست آنچه 
متداول است را به او بگوید، بلکه باید معنی انگاری جدیدی برای نشانه هایش داشته باشد. به طورکلی، 

نظام معنایی مجزا در ایپاتزیا موجب می شود که این شهر از سایر شهرها جدا شود.

اوليويا و نيچه
در هرمنوتيک بدگمانی که به ویژه در آثار ریکور موردتوجه قرارگرفته است، نشانه ها دارای معانی و 
زبان متفاوتی هستند که از واقعيت شیء دور می شوند. ریکور که تحت تأثير نيچه قرار داشت از نظریه 
استعاره او استفاده می کند. نيچه، کلمه را مرگ شیء می داند و ازاین رو معتقد است که هيچ گاه نمی توان 
به کلمات اعتماد کرد. در تفسيرهایی که از نظریات ریکور می شود، نمی توان به دنبال اصل ارجاع کلمات 
رفت ولی می توان از بخشی از آنها الیه برداری کرد. کاری که شاید کالوینو در اوليویا می کند. ضمن اینکه 
شرایط اوليویا با نقدهای نيچه ای سازگار است. نيچه همواره منتقد تعالی و معنویت بوده است. در نگاه او 

هر آنچه متعالی است چيزی از پستی هم دارد که در شهر اوليویا این موضوع مشهود است.
اوليویا یکی از شهرهای بهشتی است که کالوینو توصيف می کند اما مسئله ای که کالوینو در این بخش 
با آن روبه روست، تفاوت ميان توصيف و واقعيت است. به عبارتی دیگر تفاوت گذاری کالوینو در اوليویا 
این است که هرآنچه به عنوان شرح برای یک شهر می آید، الجرم همان نيست. شاید واقعيت متفاوت 
با نشانه ها باشد و آنچه در ظاهر می آید همه آنچه باطنی است، نيست. برای همين است که می نویسد: 
»اگر واقعا اوليویا با پنجره های دو لبه ستون دار، با طاووس های سفيد چترانداز، با جوالدوزها و کنف باف ها، 
با زورق ها و دهانه رودخانه ها وجود دارد،  حتما سوراخ سياهی پر از پشه و مگس است که برای شرح آن 
مجبورم از استعارات و کنایاتی چون دود، جيرجير چرخ ها، حرکات پياپی و غيره استفاده کنم. درواقع 

دروغ در کلمات نيست، بلکه در خود اشياست«.

شهر های نامرئی و سوسور
نظریه های زبانی سوسور در عين سادگی، بنيان هرآن چيزی هستند که در این مقال به آنها پرداختيم. 
او معتقد است که نشانه ها از دو عنصر دال و مدلول تشکيل می شوند. بلند بگویيم شهر های نامرئی، این 
نام نماد نوشتاری است: »دال«؛ اما اگر فهم ما از این نام این گونه تفسير شود: »کتابی از ایتالو کالوینو«، 
به مدلول رسيده ایم. درواقع سوسور معنا را ساختاری می بيند و یادآور می شود، فهم ما از هر نشان تنها 

به دليل تفاوت آن با دیگر نشان هاست.

 اوليويا يكی از 
شهرهای بهشتی    
است كه كالوينو 
توصيف می كند اما 
مسئله ای كه كالوينو 
در اين بخش با آن 
روبه روست، تفاوت 
ميان توصيف و 
واقعيت است.
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کالوینو نيز، شهرها را به مثابه معناهای زبانی تلقی می کند و ازاین رو مواجهه مخاطب در خوانش هر شهر، برخورد با 
نمادی نوشتاری از آن شهر خواهد بود. هنر کالوینو اما ایجاد غيریت هاست. هيچ المانی از این شهر با دیگر شهر ها 
مشترک نيست. این ساخت زبانی، درنهایت برج بابلی می سازد که اگرچه هيچ ارتباط زبانی در بيِن عناصرش برقرار 

نيست، اما زبان مشترکی است برای پيشبرد روایت.
نکته همين جا پایان نمی گيرد. لویی اشتراوس جامعه شناس و اسطوره پژوه ساختارگرا تعریف اسطوره را آن چنان محل 
بحث نمی داند. او با توجه به نظریات زبانی سوسور و یاکوبسن فهم ویژگی های اسطوره را در چگونگی و چرایی وجوه 
مشترک اساطير در جای جای جهان می داند و تنها راه رسيدن به معنا در اسطوره را زبان تشخيص می دهد و تأکيد 
می کند که اسطوره جزئی از زبان است. با این نگاه شاید ساده انگاری باشد انتخاب نام های زنانه، برای شهر ها را زایش 
گری شهر به عنوان مام و مادر انساِن امروز در نظر آوریم. این زایش در مدوِل نام زنانه البته وجود دارد، اما می توان 
با تأکيد کالوینو بر زبان این موضوع را در زایش تخيل خوانش کنيم. اساطير بر زبان جاری گشته اند تا بازآمد تخيل 

باشند. چه که قوبالی خان و مارکوپولو نيز خود اسطوره اند. یکی روایت گر و دیگری بهانه ای برای روایت.
اهميت زبان برای کالوینو تا آنجا پيش می رود که در وصف شهر ایپاتزیا می گوید: »از ميان تمام تغييرات زبانی که 
مسافر در سرزمين های غریب و دوردست با آنها روبه رو است، هيچ یک به دشواری شهر ایپاتزیا روی می دهد، نيست؛ 

بلکه مربوط به اشياست«.
و این خود داللتی می شود بر خوانِش زبان به مثابه دم مسيحایی بر هست شهر ها.
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داستان هاي طنز
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بابام یک اسکناس بيست تومانی بهم داد و گفت: »برو همون ماهيه که صبح دیدی و خوشت اومدو واسه سفره  هفت سين 
بخر و بيا، زیادم تو کوچه نمونی که می گن دم سال تحویل هرکاری بکنی تا سال دیگه همون کارو می کنی، بيا زود 
بشين پا درس و مشقت بلکه  تا سال دیگه مث بچه  آدم بشينی درس بخونی« عالوه بر پيک، معلم کلی درس و مشق 
داده بود، انگار می خواست گند بزند تو کل تعطيالت ما. تازه اوایل با هم دستی مادرم به ما گفته بود که توی خانه  همه مان 
دوربين گذاشته و اگر خطایی از ما سر بزند سریع می فهمد. این باعث شده بود الکی هم که شده ساعتی را جلوی جایی 
که احتمال می دادم دوربين معلم آنجا باشد، طوری نمایش بدهم، انگار دارم درس می خوانم. انتخاب ماهی سفره  
هفت سين تنها حق انتخابی بود که یک بچه  9 ساله می توانست داشته باشد. با این حال برای من حس مرد شدن داشت. 
توی مسير خودم را تصور می کردم  که مثل بابام سبيل در آوردم و دستام زبر شده، یا مثل ناصر پسر همسایه مان به 
خدمت رفتم و برای خودم مردی شدم و هربار به خانه می آیم مادرم گریه می کند و موقع رفتن پشت سرم آب می ریزد 

ماهی سياه بد شگون

داود نجفی
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تصويرگر:  نگين نقيه
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تا زود برگردم. ولی خوب قدیم که این طوری نبود، یک سال قشنگ 700 روزی طول می کشيد. از 
این جمعه تا آن جمعه به قدری دراز بود که پنجشنبه ها مثل ميمون باال و پایين می پریدیم و 
می گفتيم: »فيتيله فردا تعطيله«. پس پيش خودم هيچ وقت فکر نمی کردم حاال حاالها از شر درس 
خواندن راحت بشوم و به مرحله  زبری دست برسم. از خانه تا ماهی فروشی کال به همين  چيزها فکر 
می کردم. به جایی که می خواستم رسيدم. پسری دیدم که شلواری گشاد با پاچه های تنگ که آن 
زمان بيشتر کارگرها می پوشيدند به پایش کرده بود و دستانش مثل دستای بابا پينه بسته بود و زبر 
به نظر می رسيد، برایم عجيب بود چطوری می شود توی این سن مرد شد؟ بعد یک مرتبه چشمم 
افتاد به لگن های پر از ماهی اش که کنار خيابان گذاشته بود. یک آکواریوم هم بود، داخل آن استکانی 
بود و کنار استکان هم پر بود از سکه و بچه ها شانس خودشان را برای انداختن سکه توی استکان 
امتحان می کردند. از پسر قيمت ماهی مورد نظرم که سه تا دم داشت و چشم  های تلسکوپی 
ورقلمبيده را پرسيدم، اوهم نگاهی به سرتا پایم انداخت و گفت: »20  تومن، ولی اگه بتونی یه سکه 
بندازی تو استکان دوتا ماهی برنده می شی« تا آن روز حس طمع این چنين درونم تحریک نشده 
بود. با 20 تومان چهارتا سکه  پنج تومانی می گرفتم و می توانستم چهاربار سکه را توی استکان 
بيندازم و هشت تا ماهی بگيرم و بعد هر ماهی را بيست تومان بفروشم و 140 تومان سود کنم.  بابا 
حتما کيف می کرد از این پسری که دارد. اصال چرا باید می فهميد؟ مگر دیوانه بودم؟ 140 تومان را 
می گذاشت در جيبش و دیگر رنگش را هم نمی دیدم، مثل طالهای مامان که هروقت پول کم 
می آورد می فروخت و قول می داد بهترش را برایش بخرد و االن چند سالی بود بهتر که هيچ، بدترش 
را هم نخریده. اصال آن 140 تومان می شد 56 ماهی سرخ دیگر که بعد از فروششان می شد خيلی 
پول. اگر تا شب هی پول هایم را تبدیل به سکه و سکه ها را تبدیل به ماهی و ماهی ها را تبدیل به 
پول می کردم پول زیادی به دست می آوردم، حتی بيشتر از آن چيزی که بلد بودم؛ چون من فقط 
تا هزار را بلد بودم. پس وسوسه شدم و 20 تومانی را دادم به پسر و چهارتا سکه پنج تومانی گرفتم. 
کار سختی به نظر نمی آمد. سوراخ به این بزرگی و سکه هم که فلزی بود، اگر آرام رهایش می کردم 
حتما می افتاد توی سوراخ. با اعتماد به نفس رهایش کردم. چپ و راستی شد و ُسر خورد به سمت 
انداختم، پس چرا موج  دیگر. حس عجيبی بود. یک جای کار می لنگيد. من که سکه را صاف 
برداشت؟ یک محاسبه  دیگر کردم، این بار هم اگر می توانستم شش تا ماهی را ببرم بعد باز 120 
تومان به جيب می زدم. این بار هم سکه را انداختم و باز رفت گوشه  آکواریوم. لعنت به استکان و آب. 
چه اتفاقی می افتاد؟ چه کسی مانع کارم شده بود؟ کلی نذر و نياز کردم. راه برگشتی نداشتم. نه 
می شد پشيمان بشوم و ماهی را بخرم و به خانه بروم و نه می شد از فکر درآمد و سودی که قرار بود 

 قديم كه اين 
طوری نبود، يک 

سال قشنگ 
۷00 روزی طول 

می كشيد. از 
اين جمعه تا آن 
جمعه به قدری 

دراز بود كه 
پنجشنبه ها مثل 

ميمون باال و 
پايين می پريديم 

و می گفتيم: 
»فيتيله فردا 

تعطيله«.
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به دست بياورم بی خيال شوم. دوباره کلی حساب و کتاب کردم و این بار قول دادم یک بخشی از پول 
را به بابا برگردانم، باالخره چون سرمایه از او بوده، البد راضی نيست که کارم طلسم شده. این بار سکه 
را محکم پرت کردم، باز همان اتفاق افتاد. حس کردم دنيا دور سرم می چرخد. صدای محيط چند 
برابر شده بود ولی چيزی نمی فهميدم. من بودم و یک سکه  پنج تومانی مسی رنگ. از پسر پرسيدم: 
»ماهی نداری که پنج تومان باشه؟« نگاهی به تشتش کرد و گفت: »چرا اون ماهيو می بينی؟ اون 
سياهه اون پنج تومنه« نگاه کردم، ماهی زشت و سياهی بود که انگار یکی از باله هایش هم نصف و 
چند تا از پولک هایش هم کنده شده بود. خيلی حال بهم زن بود. بدتر از همه این که بابا کلی فحشم 
می داد که یک ماهی هم بلد نيستی بخری. آب دهانم را قورت دادم و عرق کف دستانم را با فوت 
خشک کردم و تصميم گرفتم با تمام وجودم سکه را بيندازم. قبلش باز هم یک حسابی کردم که 
چطوری می شود با دوتا ماهی و پولشان پول دار شد. چشمانم را بستم، نفسم را حبس کردم و سکه 
را انداختم. می ترسيدم چشمانم را باز کنم، الی انگشتم را باز کردم و زیر چشمی استکان را نگاه 
کردم. سکه ای در کار نبود. بدنم شل شد. نشستم روی زمين. تازه طعم شکست را چشيدم. خيلی 
تلخ بود. آبی برای قورت دادن توی دهانم نمانده بود. اولين  تجارت زندگی ام با شکست روبرو شد. 
حس کردم ماهی ها به یک دیگر نشانم می دهند و می خندند. پسر ماهی فروش هم که انگار حس 
رضایت عجيبی توی چشمانش بود، از اینکه یک بچه شهری سوسول جلویش زانو زده. زدم زیر گریه 
و شروع کردم به التماس و کولی بازی. ولی انگار نه انگار، خود ماهی ها دلشان سوخته بود. پسر ولی 
می گفت: »من که مجبورت نکردم، خودت خواسی« از من اصرار و از او انکار. در نهایت دلش سوخت 
و بعد از این که کل لگن های خالی اش را شستم و بار وانتش کردم، همان ماهی سياه پولک پریده اش 
را انداخت توی پالستيک و به من داد. کل وجودم درد می کرد. ماهی هم طوری نگاهم می کرد که 
انگار فهميده بود دوستش ندارم. مطمئن بودم از بابا کتک مفصلی خواهم خورد.  داشتم از عيد متنفر 
می  شدم. از هفت سين و  ماهی و ميهمان و هرچيزی که به عيد مربوط بود. کاش االن یک هفته پيش 
بود، اصال کاش االن سر کالس مزخرف علوم بودم. کاش همه چيز خواب بود. کلی کاش توی ذهنم 
آمد، یک مرتبه دیدم رسيدم جلوی در. زنگ زدم، مامان در را باز کرد. تا ماهی را توی دستم  دید 
زد روی دستش و گفت: »عع وا خاک به سرم، این چيه خریدی؟ ماهی سياه واسه سفره هفت سين؟ 
شگون نداره احمق« خيس عرق شدم، بيچاره ماهی هم پيدا بود خيس عرق شده، البته توی آب که 
عرقش پيدا نبود، هرچه بود داشت به حرف هایمان گوش می کرد. خودم را جمع و جور کردم و گفتم: 
»مگه چشه؟ دیدم این بنده خدارو کسی نمی خره دلم براش سوخت« بابا که از صدای بلند مامان 
جلو آمده بود تا از ماجرا سردر بياورد، گفت: »غلط کردی، این ماهيه ارزون تر بوده، معلوم نيست با 
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بقيه پولش چی کار کردی« مامان دوباره شروع به غر زدن کرد و گفت: »یاال برو پسش بده من این 
ماهيو نمی ذارم تو سفره« بابا گفت: »چی رو برو پس بده معلوم نيست کدوم گوری بوده تا حاال، ربع 
ساعت دیگه سال تحویل می شه، تا این تنبل بره و برگرده می شه سال دیگه، سفره  بدون ماهی که 
شگون نداره، همينو می ذاریم« من نفهميدم آخرش چی شگون داره و چی نداره، ولی مامان کلی 
تهدیدم کرد که اگه اتفاق بدی افتاد پوستم را می کند. کل لحظه  تحویل سال نگاهم به ماهی سياه 
کوچولو بود و خداخدا می کردم اتفاق بدی نيفتد. کاش این ماهی هم مثل ماهی پارسالی چند 
ساعت بعد از تحویل سال می مرد تا کال همه داستان ماهی سياه کوچولو را یادشان برود. سال 
تحویل شد و ميهمانی ها شروع شد. عده ای از کوچک ترها آمدند و ما هم به دیدار عده ای دیگر 
رفتيم. عين هر نفری که می آمد داستان ماهی را برایش تعریف می کردند و هرجا هم که می رفتيم 
باز داستان ماهی خریدن من بود. ماهی لعنتی هم که نمی مرد. هربار حباب توی آب ول می کرد 
کلی توی دلم فحشش می دادم. مطمئن بودم اگر جلوی گربه هم می انداختمش نگاه سگ بهش 
نمی کرد. هربار که زنگ می زدند نيم کيلو از گوشت هایم آب می شدند. تلفن هم نداشتيم که خبر 
بدهند و بعضی روزها می شد که خانه پر از ميهمان بود و داستان ماهی خریدن و زرنگ بازی من 
که 15 تومان را به جيب زده ام و با پنج تومان دیگر یک ماهی کج و کوله ی سياه خریده ام هم نقل 
مجالس بود. باز زنگ زدند. در را باز کردم، عمو مسعود بود. لعنتی بار دومش بود می آمد، فکر کنم 
از دید و بازدید خوشش آمده بود. جالب این که پيراهن مشکی هم تنش بود. شاید هم از داستان 
ماهی من خوشش آمده بود. وقتی داخل آمد و قبل از این که کاری کند یا چيزی بگوید، رو به بابا 
گفت عمویشان مرده، به همان اندازه که چهارتا سکه ام را باخته بودم بدنم بی حس شد. خاک برسرم 
شده بود. ماهی سياه بدشگون، کاش همين االن می مردی. لعنتی چقدر هم سگ جان بود. حاال اگر 
آن ماهی قرمز سه دمی را خریده بودم صدباره مرده بود. ميهمانی به هم ریخت و بابا و عمو کلی 
گریه کردند. لباسمان را عوض کردیم و به خانه  عموی بابا رفتيم و چون زن و بچه ای نداشت، همه  
کارها با بابا و عمو بود، چند روزی دستمان بند شد.  خدا خدا می کردم برنگردیم. بابا کال جلوی 
ميهمان خيلی مهربان بود و کاری به فرد خاطی نداشت، ولی در هر صورت با این که خجالت 
می کشيدم توی عکس عموی بابا نگاه کنم، ترجيح می دادم کتک نخورم و همانجا بمانيم. چون به 
محض این که برمی گشتيم قطعا کتکم می زد. عموی بابا هم یکه بيکار، هرشب به خوابم می آمد و 
می گفت: »تومنو کشتی، تو و اون ماهی بدشگونت باعث مرگ من شدین وگرنه من حاالحاالها زنده 
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بودم« بعدهم عصایش را فرو می کرد توی حلقم. هربار هم اینجای خوابم که می رسيد از خواب 
می پریدم و به خودم و شانسم و اون ماهی لعنتی فحش می دادم. به خودم قول دادم وقتی به خانه 
رسيدم تنگ ماهی را توی باغچه خالی کنم، که ماهی آنقدر دست و پا بزند تا بميرد و از شرش راحت 
بشویم.  آخر مگر رنگ قحط است که سياه و منحوس شده بود و گند زد توی عيد ما؟  تازه بدتر از 
همه این که تنها آدمی که از بقيه درست و حسابی تر عيدی می داد همين عمو فرهاد بابا بود که این 
ماهی لعنتی کشتش، حداقل دایی بهروز مامان را می کشت که زورش می رسيد یک پنج تومانی به 
کسی بدهد. باالخره بعد از یک هفته به خانه برگشتيم. منتظر بودم بابا و مامان زیر دست و پا لهم 
کنند، ولی چيزی نگفتند. صبح یک نامه  بلند باالی معذرت خواهی نوشتم و کل داستان را تعریف 
کردم و رفتم کنار باغچه تا عمليات رفع نحس را پياده کنم. یک لحظه چشمم به چشم ماهی افتاد و 

دلم برایش سوخت. 
گذاشتمش کنار باغچه و خودم هم نشستم کنار تنگش و دستم را دور زانویم حلقه کردم. به خاطر 
این که جرات از بين بردن یک ماهی بدشگون را ندارم کلی گریه کردم. تا این که بابا آمد، یک آکواریوم 
هم دستش بود. برعکس تصورم خيلی هم خوشحال بود، پرسيد: »چرا این جا نشستی؟ این ماهی 
خوشگلو چرا آوردی بيرون؟ اگه بميره کی مقصره؟« حتی ماهی هم از تعجب چشمانش مثل آن 
مدل چشم تلسکوپی ها زده بود بيرون.  ولی بابا آکواریوم را گذاشت زمين و پر از آبش کرد و ماهی 
را آرام و پر از عشق، داخل آکواریوم انداخت و گفت: »تو ماهی شانس منی، از امروز کسی حق نداره 
بياد سمتت« بعد هم آکواریوم را برد داخل و گذاشت باالترین قسمت ویترین که دست کسی به جز 
خودش به آن جا نمی رسيد. بعدهم مادرم را صدا زد و گفت: »خدا رو شکر کل دارایی عمو فرهاد به 
من و داداشم رسيد، فردا هرچی طال ازت گرفته بودم تاحاال رو برات می خرم، کچلم کردی از بس 
غر زدی، یه عمره شب و روز ندارم از دست تو و اون طالهات« بعد هم یک پنج تومانی به من داد 
و گفت: »بيا اینم پول ماهيت، دیگه مال خودمه، دستتم درد نکنه به خاطر این که اینو خریدی« تا 
چند سال اول هضم این که بازی باخته را مساوی و یا حتی برده بودم برایم سخت بود ولی بعد که  
خانه مان را عوض کردیم و وضع و اوضاع زندگی مان کلی تغيير کرد متوجه شدم که  همه  بدشگون ها 
بدیُمن نيستند.  گرچه خودم هم معنی حرفم را نفهميدم. آن ماهی بخت برگشته هم بعد از چندماه  
 مرد ولی ما هرسال سر سفره  هفت سين ماهی سياه می گذاریم، چون از بدشگونی اش خيلی سود برده

 بودیم.
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▲كوثر| استاد محمود فرشچيان

داستان یک پروانه

آن وقت ها عيد که می شد آدم ها دودسته می شدند: یکی آن ها که معتقد بودند در لحظه تحویل سال 
هر خانواده ای باید در خانه و پای هفت سين خود باشد؛ یک جورهایی یک سياست خارجه مبتنی بر 
اصول. یکی دیگر آن ها که نوگرا بودند و اعتقاد داشتند به محض شروع غيررسمی تعطيالت از هفته آخر 
اسفند باید بار سفر را بست و تا بيخ سيزده به در ادامه داد؛ یعنی شهاب سنگ هم از آسمان می بارید، 
آخرالزمان می شد، اصال زلزله هزار ریشتری رخ می داد، باید خود را به خانه  یکی از اقوام و آشنایان در 
شهری دور می رساندند. خانواده ما به شدت جزو دسته اول بودند؛ اما اساس دسته دوم هم از روی خانواده 
ما و خاصه پدرم ایجادشده بود. طوری که خانواده ما از اواسط بهمن برای حضور ميهمانان نوروزی یک 
برنامه مدون و طرحی چندالیه آماده می کرد و پدر با تمام دقت بر روی این برنامه و طرح نظارت می کرد. 
بود. همان قدر مصمم.  پا گرفته  دوباره  انحالل  از  بود که پس  برنامه وبودجه ای  یک جورهایی سازمان 
همان قدر دقيق. برنامه شامل یک پيش نویس بود که خود پدر تهيه می کرد و نيز یک فلوچارت که آن را 
هم خود پدر تهيه می کرد. عالوه بر این یک سری قوانين خاص بود که تنها برای زمان حضور ميهمانان 
بود و به آماده سازی قبل از آن ارتباطی نداشت. این قوانين بيشتر شامل رفتار، حرکات و منش ميزبان 

وحيد ميرزایی
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در زمان حضور ميهمانان بود و اساسا اشاره مستقيم به اعضای خانواده مخصوصا من داشت.
پدر اصرار داشت هر طور شده باید به مهمان ها خوش بگذرد، مادر هر طور شده کاری می کرد 
که به مهمان ها خوش بگذرد، واقعا دیگر من چی می توانستم باشم که جلوی این عزم خانوادگی 

بایستم.
مهمان ها معموالً اوایل تعطيالت نوروز می آمدند و بسته به زمان دعوت ميزبان بعدی، وارد مرحله 
بعد می شدند. شب قبل از ورود مهمان ها پدر، اعضای خانواده چهارنفره اش مشتمل بر مادر، من و 
برادر کوچک ترم را پس از صرف غذایی سبک، جمع کرده، نور سالن پذیرایی را کم می کرد و پس 
از تعریف و تمجيد از مادر که حکم روحيه دادن به او ساعاتی قبل از ورود تيم ميهمان را داشت، 
سخنانی چند در باب آداب پذیرایی از ميهمان و ویژگی های یک ميزبان خوب، ایراد می فرمود. 
حاال این خوردن غذای سبک خود حکایتی داشت. اساسا پدر معتقد بود در ایام نوروز به دليل 
کاهش فعاليت بدن و افزایش کلسترول، باید غذای سبک خورد، حاضری طور؛ اما در جواب این 
سؤال که »خب چرا فقط تا شب قبل از ورود مهمان این قانون حاکم است؟« فقط به یک »خفه 

شو پسر، با بزرگ ترت بحث نکن« بسنده می کرد.
ازنظر پدر همه شرایط ميزبانی قابل پيش بينی و برنامه ریزی بود جز من. مادر چارت سازمانی 
خود را می دانست و موبه مو اجرا می کرد، برادر کوچکم اگرچه آن قدر کوچک بود که نداند چارت 
سازمانی چيست اما این قدری می فهميد که نباید راجع به نظر پدر در مورد نحوه پولدار شدن 
برادرزن عمویش حرفی بزند. پدر اما این نظر را در مورد من نداشت. معتقد بود من پسر باهوشی 
هستم و توضيحات او را تمام و کمال متوجه شده و می فهمم اما مشکل اصلی این است که زیادی 
متوجه می شوم و اصال نيازی نيست این قدر متوجه شوم. به زبان ساده وقتی قرار بود یک کاری 
را به نحو احسن انجام دهم آن قدر بر اجرای صحيح منویات پدر اهتمام می ورزیدم که تا  صدای 
پدر از »بس کن دیگر« در می آمد از پای نمی نشستم. خالصه آن سال مأموریت من این بود که 
با رعایت خطوط قرمز هر کاری می توانم انجام دهم تا به مهمان ها خوش بگذرد. من هم با سال 

ها تجربه یک برنامه مدون و یک پکيج تفریحی برای آن چند روز تهيه کردم.
با استقبال بی نظير من آمدند. مراسم استقبال  فردای آن روز بخش اول مهمان های نوروزی 
شامل دو بخش بود: ابتدا ریختن کاغذ رنگی ریزریز شده روی سر ميهمان ها که البته منجر به 
چک و لقد مادر شد و دومی اجرای موسيقی زنده با اجرای آهنگ »بهار آمد و شمشادها جوان 
شده اند...« بود که آن هم با اعتراض یکی از مهمان ها که »چقدر زر می زنه این بچه!« خاتمه یافت.

شب اما برای مهمانان برنامه ویژه ای داشتم تا لحظات شاد و مفرحی برایشان رقم بزنم. قبل 
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از شام اولين قسمت برنامه تقليد صدای اعضای فاميل یا اصطالحا »ميمون بازی« بود. صدای 
زن عمویم وقتی شوهرش را صدا می زند را طوری تقليد می کردم که با نمونه اورجينال آن مو 
نمی زد. ادای پدرم وقتی دارد در مورد نحوه پولدار شدن برادرزن عمویش حرف می زند را طوری 
درمی آوردم که بی اغراق مهمان ها از شدت خنده، نخ و سوزن الزم می شدند. قسمت بعدی برنامه 
هم انجام حرکات نمایشی با بدن بود. چسباندن نوک زبان به نوک بينی، عقب و جلو کردن 
گوش و پوست سر بدون استفاده از دست، حباب درست کردن با آب دهان و... تنها بخشی از 
این حرکات بود. اواخر برنامه اما با ورود دایی و زن دایی ام و همراهی یک مهمان ناخوانده با آنان، 
دوازده ساله  یازده،  نظر  به  غيرقابل پيش بينی ترین شد.  پيچيده ترین شد.  همه چيز عوض شد. 
می رسيد. موهای صاف و خرمایی که با نور زرد تنگستن راه پله بيشتر طالیی می زد تا خرمایی. 
از پشت بسته بود. چشمان روشن بين عسلی و سبز. داخل چشمانش یک گله سگ بسته بودند، 
بی شرف. رنگ صورتش سفيد، انگار رویش آب ژاول ریخته باشی، آن طوری. یک پيراهن و دامن 
قرمز هم پوشيده بود با یک کاله سفيد منگوله دار. شبيه این سس قرمز خرسی ها که در سفيدش 
روی بدنه قرمزش پيچ شده است. »پروانه« خواهرزاده زن دایی ام بود. خب به هرحال برای من که 
در بهترین حالت، شيرین کاری هایم جلوی عموها و دایی هایی با 2 کيلوگرم سبيل بود و نهایت 
تشویق آن ها کشيدن لپم و گفتن »عجب ميمونی هستی تو پدرسوخته« بود، داشتن چنين 
مخاطبی انتهای خوشبختی بود. ازآنجا بود که برنامه عوض شد. این دست مسخره بازی ها دیگر 
شایسته پسری که قرار است 20 سال بعد با خواهرزاده زن دایی اش وصلت کند، نبود. باید یک 

برنامه در شأن او اجرا می کردم که سفت خودم را توی دلش جا کنم.
پدر یک شاهنامه قدیمی سنگين داشت. به جرأت می توانم ادعا کنم شدت عالقه پدر به این 
شاهنامه با مجموع عالقه او به من و برادر و حتی مادرم برابری می کرد، بلکه بيشتر. این شاهنامه 
اکثر مواقع در کمد شخصی پدرم بود و از بيم دسترسی من، کليدش را درجایی پنهان کرده 
بود که هيچ وقت، هيچ کسی نفهميد؛ یعنی باالی آینه  همان کمد! وقت شام رسيد. مادر معتقد 
بود فسنجان آن قدر نمای زیبا و دلبرانه ای دارد که هرگز نباید آن را داخل بشقاب های کوچک 
ریخت؛ بنابراین وقتی مهمان داشتيم فسنجان را در داخل ظروف بزرگ به قاعده یک سينی 
می ریخت و در ابتدا و انتهای سفره می گذاشت. هرچه بود، سفره را چيدیم. همه برای صرف 
شام بر سر سفره نشستند. »پروانه« هم بود. االن وقتش رسيده بود. ازاینجا به بعد همه چيز برایم 
اسلوموشن اتفاق افتاد: کشيدن غذاها توسط مهمان ها، سروصدای بشقاب و قاشق، »بفرمایيد تو 
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رو خدا، تعارف نکنيد«، برداشتن کليد از باالی آینه ، آوردن شاهنامه از توی کمد، »یه دقيقه 
غذا رو شروع نکنيد می خوام شاهنامه بخونم«، نگاه من به پروانه، نگاه پروانه به من، باز کردن 
الی شاهنامه، »چنين گفت رستم به اسفندیار...«، خشم پدر، ظرف بزرگ فسنجان، سنگينی 
شاهنامه، یک لحظه غفلت، لغزش شاهنامه زیر انگشتان، نيروی جاذبه= mg، فسنجان داخل 

ظرف، شاهنامه توی فسنجان و ...
حاال البد فکر می کنيد پدر به سرعت به سمت دستشویی رفت تا فسنجان داغ پاشيده شده 
روی صورتش را بشوید یا سریع شاهنامه را از داخل ظرف فسنجان درآورد اما پدر عصبانی تر از 
این حرف ها بود که بر مبنای منطق عکس العملی نشان دهد. پدر واقعاً از عصبانيت نمی دانست 
چه کار کند. بهت زده ترین بود. فقط دیدم لحظاتی به من نگاه کرد، به سمت پارچ دوغ رفت، با 
خونسردی آن را برداشت، به سمت من آمد و با تمام قدرت مچ دست هایش پارچ دوغ را روی 

صورتم خالی کرد. بدون آنکه یک کالم حرف بزند. در سکوت مطلق.
ازآنجا به بعد تمام چيزی که دیدم خنده های بی حدوحصر مهمان ها بود و یک »پروانه« که 
لعنتی طوری نگاه می کرد و می خندید که انگار هيچ وقت قرار نيست با من ازدواج کند. یک جور 
نگاه از باال به خيلی پایين. هرچه بود، آن شب گذشت. پدر من را پنج روز حبس خانگی کرد و 
دیگر هيچ وقت، هيچ دری را قفل نکرد. شاهنامه به جز چند صفحه آخرش از بين رفت و مادر 
تصميم گرفت فسنجان را در ظرف های کوچک بریزد چراکه معتقد بود باید دست همه داخل 

سفره، به فسنجان برسد.
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تصويرگر:  محمد خوشكام
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کارناوال)carnival( اصطالحی است که منتقد و فيلسوف بزرگ روس، ميخائيل باختين، در قرن بيستم ميالدی در 
نقد و تحليل آثار ادبی به کار برد. کارناوال نزد باختين، معنا و کاربردی تقریبا متمایز بامعنای تاریخی و مرسوم آن دارد.

مسئله  کارناوال به معنای مجموع همه جشنواره ها، آیين ها و فرم های گوناگون از سنخ کارناوال؛ یکی از پيچيده ترین 
و نظرگيرترین مسائل تاریخ فرهنگ است. این موضوع که باید آن را بدون تماشاخانه و بدون بخش بندی به بازیگر و 
تماشاگر نمایش باشکوهی دانست؛ یکی از مساعدترین زمينه ها برای تحقق منطق گفتگویی است. در کارناوال مناسبات 
سفت وسخت و ایستای زندگی واقعی- زندگی غيرکارناوالی- آونگان می شوند و همگان از جایگاهی برابر و صرف نظر از 
مناسبات پایگانی زندگی واقعی در آن شرکت می کنند. گفت وگوی کارناوالی؛ گفت وگویی مردمی و عاميانه است که با 
حذف سوژه  مسلط حاکم افراد را به گفت وگویی برابر می نشاند. باختين با پيش کشيدن مقوله کارناوال، تضاد و تقابل 
فرهنگ عاميانه -فرهنگ خنده  و شوخی- و فرهنگ رسمی کليسایی و فئودالی- فرهنگ جدی- را به ویژه در سده های 
ميانه برجسته می کند؛ دو فرهنگ نيرومندی که هریک خاستگاه نوع ویژه ای از ادبيات هستند؛ ادبيات عاميانه -کارناوالی- 
و ادبيات رسمی. ادبيات عاميانه پيوند تنگاتنگی با منطق گفت وگویی دارد و به همين دليل در مقابل ادبيات تک آوا و 

تک گفتارانه  رسمی می ایستد. )بوطيقای داستایفسکی(

خنده  باختين در قاب کارناوال

الهام سنایی
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باختين، رمان را نزدیک ترین واقعه هنری به کارناوال های مردمی  جاری در سطح خيابان ها و مکان های 
عمومی می دانست، به این دليل که رمان، بيشترین قابليت انعکاس مساوی صداهای مختلط انسانی و 

اجتماعی را در خود دارد و از سلطه تک صدایی گفتمان مسلط بر جامعه می کاهد.
به اعتقاد او رمان نزدیک ترین و شبيه ترین چهره را به کارناوال دارد. اگر رمان دارای خصلت چندصدایی 
است و صدای شخصيت ها در آن نيرویی یکسان و طنينی برابر دارد، به این دليل است که در کارناوال 
ریشه دارد. مراسمی که نه شادی و طنز آن، بلکه در وهله نخست برابر شدن افراد در ضمن آن و 

فروپاشی نظام سلسله مراتبی آن روزگار، موردتوجه باختين است. )امن خانی(
نثر  ادبيات و به ویژه در سير گفت و گویی جریان  از هزاران سال است در  مقوالت کارناوالی بيش 
داستانی تَرانهاده )transposition( شده است. همه  انگاره های کارناوال دوسویه اند. این انگاره ها هر 
دو قطب تغيير و بحران را در خود یگانه می کنند. ویژگی بارز اندیشه کارناوالی، زوج-انگاره هایی است 
که به خاطر تقابلشان -واال/پست، چاق/الغر و...- یا به دليل همانندی شان -همزادها/دوقلوها- برگزیده 

می شوند.
 ویژگی دیگر، کاربست وارونه  چيزهاست. منطق کارناوال نه منطق صدق و کذب؛ یعنی منطق کمی 
و علّی علم و فرهنگ جدید، بلکه منطق کيفی دوسویه ای است که در آن بازیگر خود تماشاگر نيز 
هست. ویرانگری به سازندگی می انجامد و مرگ مساوی است با تولد دوباره. پس کارناوال نه امری است 
خصوصی و نه کاری است که ویژگی آن به صرف مخالفت باشد. کارناوال را نباید به هيچ وجه رویدادی 
دانست که به طور رسمی مجاز دانسته شده و یا تنها مربوط به زمان  تعطيل و قابل تقليل به گسستی 

از زندگی روزمره دانست.
باید گفت بر کارناوال منطق وارونگی حکم فرماست: ابله پادشاه و پادشاه ابله می شود، خردمند و نادان 
در کنار هم قرار می گيرند و درنهایت دنيایی وارونه آفریده می شود. به عبارتی، دنيای وارونه  کارناوال، 
تقليد تمسخرآميز زندگی غيرکارناوالی است و در تمامی تقليدهای تمسخرآميز، تحقيرها، نفرین ها، 

طنزها و غيره، منطق سروته و پشت و رو شدن امور وجود دارد.
در دوران قرون وسطا مردم در روزهای معينی از سال اجازه داشتند که به طور موقت از نظم اجتماعی 
سرپيچی کنند؛ یعنی آیينی اجرا می کردند که در آن توده های مردم جای دسته های  نظم آفرین کليسا 
و حکومت را می گرفتند، شبيه به آنچه با نام »کوسه  برنشين« یا »ميرنوروزی« در فعاليت های فرهنگ  
عامه ایران یا »ساتورناليا« در روم باستان هم وجود داشته  است. درنتيجه بحث کارناوال به همه  آنچه 

ماهيتی خارج از رفتار موسوم دارد مربوط می شود.
مهم ترین ویژگی کارناوال خنده است؛ اما خنده  کارناوال را نمی توان به شکل خاص آن در آگاهی مدرن 

 ويژگی ديگر، 
كاربست وارونه  

چيزهاست. منطق 
كارناوال نه منطق 

صدق و كذب؛ يعنی 
منطق كمی و عّلی 

علم و فرهنگ 
جديد، بلكه منطق 

كيفی دوسويه ای 
است كه در آن 

بازيگر خود تماشاگر 
نيز هست.
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاريت  
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یکی گرفت. این خنده تنها تسخرزن، طنزآميز یا هجوآلود نيست. خنده  کارناوالی موضوعی 
ندارد. هر دو قطب تغيير را در برمی گيرد و با خود فرآیند تغيير و نيز خود بحران سروکار دارد.

خنده کارناوالی، سه ویژگی برجسته دارد: نخست این که واکنشی فردی به رخدادی خنده دار 
نيست، بلکه خنده ای همگانی است. دوم ماهيتی جهانی دارد و همه جدیت ها و جزم گرایی های 
متداول را نشانه می گيرد. سوم این که خنده ای دوسویه است: شادمانه و پيروزمندانه و درعين حال 

تمسخرآميز و تحقيرکننده، خنده ای که هم زمان به تأیيد و انکار ابژه خود می پردازد. )نولز(
باختين، نمونه برجسته خنده کارناوالی را در آثار فرانسوا رابله، نویسنده بزرگ و شوخ طبع قرن 
شانزدهم فرانسه ردیابی کرده و او را بزرگ ترین سخن گو و قله  خنده  کارناوالی مردمی در ادبيات 
جهان دانسته و معتقد است این خنده  چندپهلو که ذات و قانون اثر رابله را تشکيل می دهد، 

خود نوعی جهان بينی است و جنبه کيهانی دارد.
خنده  کارناوالی در تقابل با جدیت فئودالی و کليسایی قرارگرفته بااینکه لحن جدی را نيز 
رد نکرده، موجب پالودن و تکامل آن شده و آن را از جزميت، یک جانبگی، جمود، تعصب 
ورزی، خشک اندیشی، عناصر ترس یا ارعاب، پندآموزی و ساده اندیشی و اوهام و خشکی ابلهانه 
می پاالید و جدیت را از انجماد و جدا شدن از کليت تمام شده زندگی روزمره بازمی دارد. )باختين(
باختين، ميان این موضوع با گروتسک Grotesgue(( ارتباطی تنگاتنگ می بيند. گرچه 
پيشينه گروتسک به نخستين سال های مسيحيت، به ویژه در فرهنگ رومی می رسد، نخستين 
بار در نيمه دوم قرن شانزدهم در آثار فرانسوا رابله، در اشاره به اعضای بدن به کار گرفته و وارد 

عرصه  ادبيات می شود. )تامپسون(
این نظریه پرداز، عنصر اصلی تمایز ميان فرهنگ شاد توده ای و کارناوالی را با فرهنگ خشک 
قرون وسطی، در رئاليسم گروتسک می جوید. ازآنجاکه مهم ترین خصوصيت رئاليسم گروتسک، 

مادی  بودن آن است، بنابراین، بدن و جسم در آن اهميت ویژه ای می یابد.
گروتسک ریشه در چندگانگی کارناوالی و شوخ طبعی های عامه دارد. مطابق دیدگاه باختين، 
کارناوال و گروتسک، امری فيزیکی و جسمانی هستند که در ارتباط با بدن و در جهت رهایی 
و الزاما شادمانه درحرکت اند. باختين، گروتسک را در پيوند با خنده، طنز و کمدی می بيند و 
می کوشد آن را از دل کارناوال های توده مردم بيرون بکشد. او با پذیرش خنده و جنبه کميک 
و نازل فرهنگ توده ای، گروتسک را ترفيع می دهد و به اصول کارناوال عاميانه، محتوای فلسفی 
معناداری می بخشد که بيان کننده آرمان های اتوپيایِی زندگی جمعی، آزادی، برابری و فراوانی 

است. )مکاریک(

اين نظريه پرداز، 
عنصر اصلی تمايز 
ميان فرهنگ شاد 
توده ای و كارناوالی 

را با فرهنگ خشک 
قرون وسطی، 

در رئاليسم 
گروتسک می جويد. 

ازآنجاكه مهم ترين 
خصوصيت رئاليسم 

گروتسک، مادی  
بودن آن است، 
بنابراين، بدن و 

جسم در آن اهميت 
ويژه ای می يابد.
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در نظریه باختين، فرهنگ کارناوال جلوه ها و بيان های گوناگونی را در برمی گيرد که به سه دسته تقسيم 
می شود: 1( شکل های آیينی و نمایشی: مانند مراسم و جشن های کارناوال و نمایش های خنده داری که در 
مکان های عمومی اجرا می شوند. 2( ترکيب های کالمی خنده دار: چون تقليدهای تمسخرآميز شفاهی و کتبی 
به زبان عاميانه و بومی. 3( شکل های متفاوت واژگان خودمانی و گونه های لغو گویی: شامل نفرین ها، دشنام ها، 

ناسزاگویی و...)غالم حسين زاده و غالم پور(.
هم چنين چندآوایی  و  خنده،  دو  مفهومی  هستند  که  در  بررسی های  موشکافانه  باختين،  دامنه   گسترده  ای دارند 
و  او  به  شکلی  عميق  و  کامل،  جهان  هنری  داستایوفسکی و  رابله را بر  مبنای  آن ها  تشریح  می کند. او  با  چنين 

 رویکردی  ادبيات  را  به مثابه  متمایزترین  دستاورد  زبان  بررسی  می کند.
نيروی  خنده  نيرویی  رهایی بخش،  آفریننده،  و  خالق  است .  در آن  دست انداختن  سلسله مراتب،  اقتدار  انواع  
ادبيات  فاخر  و رسمی  را  به  هم  می ریزد،  ابژه ها  را  عریان  کرده،  از  پرده  بيرون  می کشد  و  می تواند  رابطه ای  
بی واسطه ميان  متن و  واقعيت  سامان  دهد.  در  نوع  طنز،  مسئله  بی ادبانه  بودن  نيست،  بلکه  آن  نيروی  خنده ای  
است  که  به  زبان تزریق  می شود  و  از  این  طریق،  ادبيات  رسمی  و  مسلط  که  منجر  به  مونولوگ  و  تک صدایی  
شده  از  بين  می رود.  تصور  ادبيات  به منزله  قلمرو  امور  جدی،  موضوعی  قابل  چالش،  و  مرزبندی  موجود  ميان  امر  

جدی  و   طنز   نيز  آشفته  و  نامعين  است .)بنت و  رویل(
درواقع در کارناوال، خنده در رادیکال ترین و عام ترین صورت، تمام جهان را در برمی گيرد و در دشوارترین 
شکل خود، از اعماق مردم با زبان های عاميانه بيرون می آید و به عنوان یک ایدئولوژی طبقه حاکم در ادبيات 

راه می یابد.
هم زمان با اشکال ادبی برتر در قرون وسطا اشکال سطح پایين فرهنگ عامه ای و نيمه فرهنگ عامه ای نيز 
تکوین یافتند که به هجو و تقليد تمسخرآميز نزدیک شدند. این اشکال، کم کم به مجموعه های ادبی تبدیل و 
حماسه های تقليدی تمسخرآميز و هجوی پدیدار شدند. در قرون وسطا ادبيات نخاله های جامعه، سه شخصيت 
برجسته را ترسيم می کند که تأثير بسزایی در سير توسعه ی رمان اروپایی داشتند. این سه شخصيت: ولگرد، 
دلقک و ابله بودند. البته آن ها به هيچ وجه شخصيت های جدی ای نبودند؛ هم دوران باستان کالسيک و هم 
مشرق زمين دوران باستان با این شخصيت ها آشنا بودند. مفهوم فرقه ای نقاب های باستانی مربوط به این 
شخصيت ها را حتی در ميانه  تاریخ می توان به سهولت دریافت، اما این انگاره ها قدمت بيشتری دارند و به اعماق 

فرهنگ عامه برمی گردند که قبل از ساختارهای طبقاتی وجود داشته اند.
ولگرد، دلقک و ابله پيرامون خود دنيایی کوچک و پيوستار زمانی-مکانی خاص خود را ایجاد می کنند. این 
شخصيت ها سه چيز را با خود وارد ادبيات می کنند: نخست ارتباطی حياتی با البسه و زیب و زیورهای 
نمایش های ميدان شهر و با نقاب تماشاگه مردمی. این شخصيت ها با قسمت بسيار خاص و مهمی از ميدان 
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در ارتباط هستند که توده  مردم در آنجا گرد هم می آیند. دوم، استعاری بودن هویت این 
شخصيت هاست که وجودشان، معنای مستقيمی ندارد. ظاهر، کردار و گفتار آن ها را نمی توان 
مستقيم و بی واسطه دریافت، بلکه باید به روشی استعاری به مفهوم آن پی برد. گاه مفهوم آن 
معکوس می شود، اما نمی توان مفهوم ظاهری آن ها را پذیرفت چون آنچه به نظر می رسند، 
نيستند. سومين عامل که نتيجه  دو عامل قبلی است: وجود این انگاره ها انعکاس نوع دیگری 
از وجود است که البته این انعکاس نيز مستقيم نيست. این شخصيت ها نقاب پوشان زندگی 

هستند؛ وجود آن ها با نقش هایشان اصال وجود ندارند.
این شخصيت ها ویژگی شاخص بسيار مهمی هم دارند که حکم امتياز را برایشان دارد: حق 
»دیگر بودن« در جهان و حق یکی نشدن با هيچ یک از گروه های موجود زندگی. هيچ یک 
از این گروه ها کامال مناسب آن ها نيستند و آن ها صورت اسفل و کذب همه موقعيت ها را 
می بينند، بنابراین می توانند از همه  موقعيت های دلخواه خود بهره برداری کنند اما فقط در 
هيئت نقاب پوش. ولگرد، هنوز پيوندهایی با زندگی واقعی دارد، اما دلقک و ابله »متعلق به این 
دنيا نيستند«؛ بنابراین از حقوق و مزایای خاص خود برخوردارند. این شخصيت ها را دیگران 
و حتی خودشان تمسخر می کنند. خنده آنان، مهر ميدان شهر را بر پيشانی دارد که محل 
اجتماع توده  مردم است. آن ها ماهيت اجتماعی شخصيت انسان را دوباره پایه گذاری می کنند. 
به هرحال، کل وجود چنين شخصيت هایی کامال آشکار است؛ همه چيز به ميدان شهر آورده 
می شود. به عبارت دیگر، همه کارکرد آن ها موجودیت بخشيدن به مقوله های مختلف است. 
بدون شک آن ها نه شخصيت خود که تصویر موجودی بيگانه را موجودیت خارجی می بخشند. 
درهرحال، کل ماحصل آن ها همين است. این امر موجد روش خاصی برای موجودیت خارجی 

بخشيدن به انسان، از راه خنده  تمسخرآميز است. )تخيل مکالمه ای(
وقتی این شخصيت ها هنوز انسان های واقعی هستند، می توان به طور کامل آن ها را فهميد. آنها 
به حدی عادی فرض می شوند که به نظر نمی آید هيچ مشکلی ایجاد کنند اما از زندگی واقعی 
به سمت داستان ادبی حرکت کرده  و با خود تمامی خصلت های مذکور را نيز به داستان ادبی 
می برند. خود آن ها در متن رمان، تغيير شکل می دهند و جنبه های مهم خاصی از رمان را نيز 
تغيير می دهند. تأثيرات تغيير شکل دهنده  این انگار ها به این صورت است که این ها جایگاه 
نویسنده را در رمان تحت تأثير خود قراردادند و نيز دیدگاه نویسنده تحت تأثير این انگاره ها 
قرار گرفت. رمان نویس نيازمند نقابی صوری و گونه ای بایسته برای تعيين جایگاه خود است، 
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جایگاهی که از آن به زندگی می نگرد، هم چنين زندگی را از آن جایگاه علنی می کند. دقيقا در همين جاست 
که نقاب دلقک یا ابله به مدد رمان نویس می آید. این نقاب ها ابداعی نيستند بلکه ریشه ها عميقی در ميان 

توده  مردم دارند.

باختين، ميخایيل )1394(: تخيل  مکالمه ای: جستارهایی  درباره  رمان. ترجمه رویا پورآذر، تهران: نی.
باختين، ميخایيل )1384(: زیبایی شناسی و نظریه رمان . ترجمه آذین حسين زاده، تهران: مرکز مطالعات و 

تحقيقات هنری.
باختين، ميخایيل )1377(: رابله و تاریخ خنده. درآمدی  بر  جامعه شناسی  ادبيات، ترجمه محمدجعفر پوینده، 

تهران: نقش جهان.
نولز، رونلد )1391(: شکسپير  و  کارناوال  پس  از  باختين. ترجمه رویا پورآذر، تهران: هرمس.

غالمحسين زاده، غریب رضا؛ غالم پور، نگار )1387(: ميخایيل باختين، زندگی، اندیشه ها و مفاهيم بنيادین، 
تهران: روزگار.

مکاریک، ایرناریما )1390(: دانشنامه نظریه های  ادبی  معاصر. ترجمه مهران  مهاجر و محمد نبوی، چاپ 
چهارم، تهران: آگه.

تامپسون، فيليپ )1369(: گروتسک  در  ادبيات، ترجمه غالمرضا امامی، شيراز: شيوا.
بنت، اندرو؛ نيکوالس رویل )1388(: مقدمه ای بر ادبيات، نقد و نظریه، ترجمه احمد تميم داری، تهران: 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی  و اجتماعی
امن خانی، عيسی )1391(: تب تند باختين در ایران، نشریه نقد ادبی، سال 5، شماره 19
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کسانی که کم وبيش با آثار باختين آشنایی دارند به خوبی، ارزشمندی این آثار را از دو جهت درک می کنند. از طرفی 
باختين به عنوان نظریه پرداز منطق مکالمه ای در رمان و معرفی عنصر کارناوال شناخته شده است و از سوی دیگر تاریخ 
نگارش این آثار است )سرکوب استالينی( که بر اهميت و ارزش آن ها می افزاید. وضعيتی را که سرکوب سياسی استالين 
بر زندگی روشنفکران دوره خود تحميل کرده بود ازآنجا می توان به خوبی درک کرد که باختين سه اثر برجسته خود 
»فرویدگرایی؛ پيش نویسی انتقادی«، »مارکسيسم و فلسفه زبان« و »روش فرمگرا در مطالعه ادبی« را بانام دوستان و 
هم نظران خود مدودف و ولوشينوف منتشر می کند. هرچند درباره این که این کتاب ها از آن باختين هستند یا نه همچنان 
بحث هایی مطرح است اما به جرأت می توان گفت که او برای نخستين بار به عنصر کارناوالی و فرهنگ عاميانه توجهی ویژه 
می کند. باختين این عنصر را در آثار رابله موردبحث قرار می دهد و او را وارث خنده و سنت کارناوالی می داند. هم چنين او 
پس از اسکولدو و ویاتشسالو، تحت تأثير گروسمن، رمان های داستایوسکی را در دسته رمان های چندصدایی قرار می دهد. 
رمان هایی که در آن ها صداهای مختلف همچون آوای سازهای مختلف در یک سمفونی به گوش می رسند، هيچ صدایی 
بر صدای دیگر مسلط نمی شود و درنهایت این چندصدایی به همنوایی ختم می شود، بی آنکه هر یک از صداها استقالل 

خود را در برابر دیگری از دست دهد.

انگاره های باختين

سپيده نوری
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 در انتقادهای ميخایيل باختين می توان به انتقاد نسبت به نقدهای 
تک صدایی منتقدانی چون اسکولدو در مورد آثار داستایوسکی، رابله 
و سروانتس اشاره کرد. ازاین رو سعی می کنيم در کنار معرفی اجمالی 
آرای باختين با ارائه  نظرات مختلف هم عصران و مترجمان فرانسوی 
او، به اصول اوليه منطق مکالمه ای او و مسئله ای دیگر وفادار بمانيم؛ 
تالش می کنيم در یادداشت حاضر صدایی را بر دیگر صداها مسلط 

نکنيم و یادداشت کوتاه اجازه ای فراتر از این نمی دهد. 
باختين در ميان پژوهشگران با طرح نظریه متن های چندصدایی 
و تک صدایی، موضوع گفت و گومندی و هم چنين مسئله دیگری 
شناخته شده تر از ویاتشسالو، ایوانف، مدودف و دیگر قدما یا معاصران 
هم رأی خود است. به عقيده او متنی واجد ویژگی چندصدایی است 
این  دهد.  بسط  وجوه خود  همه   در  را  گفت وگومندی  بتواند  که 
گفت و گو مندی ناگزیر، داللت به دیگری -نسبت به مؤلف- می کند. 
گفت و گو در مقابل تک گویی می ایستد و گفتمانی دست کم دو نفره 

را طرح می کند.)ژینو(
 این امر مستلزم پذیرش من »دیگری« است، پذیرش »دیگری« 
که  است  ميسر  زمانی  تنها  این همه  ابژه.  نه  و  سوژه  همچون 
شخصيت های داستانی امکان استقالل همه جانبه در متن داشته 
باشند؛ خواه استقالل از دیگر شخصيت ها خواه از آرای نویسنده و 
راوی. در ادامه همين مقدمه است که باختين آشکارا شعر را از نثر 
جدا می کند. نثر، دارای طبيعت گفت وگومندی و شعر، فاقد آن است. 
»پيچيدگی شعری در ميانه  سخن و جهان موجود واقع می شود ولی 
پيچيدگی نثر بين سخن و اداکنندگان آن قرار می گيرد.«)تودوروف( 
در مقابل شعر، نثر و از ميان همه گونه های نثر، رمان در باالترین 
باختين،  می گيرند.  قرار  چندصدایی  و  گفت وگویی  منطق  سطح 
داستایوسکی را خالق رمان چندصدایی می داند. گرچه از رابله نيز به 
خاطر تالشش در حفظ صدا و فرهنگ عاميانه که در مقابل فرهنگ 

رسمی کليسایی و فئودالی است تقدیر می کند.

باختين در ميان 
پژوهشگران با طرح 

نظريه متن های 
چندصدايی و 

تک صدايی، موضوع 
گفت و گومندی 

و هم چنين 
مسئله ديگری 

شناخته شده تر از 
وياتشسالو، ايوانف، 

مدودف و ديگر قدما 
يا معاصران هم رأی 

خود است.
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باختين، منطق گفت وگویی را توزیع مساوی صداها در متن تعریف می کند؛ به طوری که هيچ صدایی بر 
صداهای دیگر مسلط نشود و تنها رمان است که این ویژگی را داراست. »رمان گردآوری سبک هاست. زبان 

رمان، نظامی از زبان هاست.«)باختين، 1975: 18( 
اما این منطق گفت وگویی رمان ریشه در فرهنگی دارد که باختين از آن با عنوان فرهنگ عاميانه و عنصر 
کارناوالی یاد می کند. این بخش از آرای باختين که هم به شدت تحت تأثير رویکرد مارکسيستی است هم 
بر پژوهشگران مارکسيسم تأثير گذاشت، شکل ها و نمودهای خنده را در مقابل فرهنگ رسمی و خشک و 
طبقه گرا قرار می دهد. کارناوال های چندروزه در قرون وسطی فرصتی بودند برای شکستن تفاوت های مبتنی 
بر قدرت، ثروت، طبقه و موقعيت اجتماعی. فرصتی برای گفت وگوی هم سطح و برابر. جایی که رعيت لباس 
ارباب، ابله لباس شاه و کشيش لباس دهقان می پوشيد. مهم ترین ویژگی کارناوال خنده و گروتسک است؛ اما 
این خنده چيزی بيش از تمسخری هجوآميز و سطحی است. جایی که در آن بازیگر تماشاگر نيز هست و در 
آن با ارتباطی دوسویه طرفيم. آن گونه که کریستوا نيز کارناوال را امری دوسویه می داند. به بيانی دیگر افراد 
کارناوال هم سوژه و هم ابژه اند. هم فاعل خنده و هم موضوع آن؛ اما این بخش از فرهنگ عاميانه رفته رفته 

در قرون بعدی و به ویژه در عصر رنسانس حذف، طرد و از ادبيات جدی جدا می شود.
بنابراین باختين رمان را برترین گونه -در برخورد با منطق گفت وگویی و چندصدایی- می داند و ریشه های 

آن را در خنده  مردم در کارناوال های سده های ميانی می یابد.
نمی توان بدون سخن از فرانسوی هایی که باختين را ترجمه و مطرح کردند این بخش از یادداشت را به پایان 
برد. »باختين هرگز در نوشته های خود معرفی نظام مندی درباره  منطق مکالمه ارائه نمی دهد. ]...[ این نظریه 

رفته رفته شکل گرفت و به مرورزمان متحول شد.«)رابو( 
نظراتی که باختين درباره شعر و نمایش ارائه می دهد بعدتر به ویژه در دهه هفتاد در فرانسه تصحيح و تکميل 
می شود و شکل جامع تری به خود می گيرد. از این ميان می توان به کریستوا اشاره کرد که مفهوم »دیگری« 
باختين را گسترش داد و آن را روشن تر  کرد. او هم چنين توضيح داد که واژه  »گفت وگومندی« می تواند 
ازاین جهت که قابل تقليل به ارتباط ميان راوی و مخاطب، راوی و نویسنده، نویسنده و شخصيت و نویسنده و 
مخاطب است، نارسا باشد و موجب بدفهمی شود. اما مفهوم »دیگری« منطق گفت وگویی، در ادبيات بسيار 
گسترده تر است و می تواند همه  متون دیگر را در برگيرد. »گفت وگو« هم چنين می تواند ميان گونه  ای ادبی 
با گونه های دیگر، متنی با متون پيش و پس از خود و  سخنی با سخنان پيش و پس از خود برقرار شود. 
»دیگری« به زیست خود درون ما ادامه می دهد. کریستوا و ژنت با تکميل نظریات باختين و وام گرفتن 
و گستردن معنای »دیگری« نظریه ای را ارائه کردند که امروز به عنوان بينامتنيت کریستوایی و بينامتنيت 

ژنتی می شناسيم.
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*
بسياری از آنان که از راه ترجمه با آثار باختين آشنا شدند گمان می کنند که او تنها، منتقد 
فرماليسم روسی است؛ اما باختين با نظریات خود؛ حوزه های این رویکرد را گسترش می دهد؛ تا 
آنجایی که می توان او را یکی از جدی ترین فرماليست ها ناميد. چنانچه منطق مکالمه ای باختين 
امری زبانی است و به زبان مربوط است و می تواند مکان مند و زمان مند باشد؛ یعنی با وقایع 
سياسی اجتماعی پيش و پس از خود در رابطه باشد. باختين به آن بخش از فرماليسم روسی 
معترض است که اثر هنری را به ریخت اثر تقليل می دهد و سویه های اجتماعی و بسترهای 
سياسی و فرهنگی زمانه ی اثر را در شکل گيری ریخت خاص آن نادیده می گيرد و گاه مطلقا 
بی تأثير می داند. از نگاه باختين، اثر، قابل تقليل به فرم های درون زبانی نيست؛ اما هم چنين 
در توضيح منطق مکالمه ای خود سعی می کند به وجوه درون متنی اثر بی توجه نماند. آنجا 
که باختين از پرداختن به ایدئولوژی نویسنده برای توضيح معنای آن خودداری می کند، او 
را به رویکرد فرماليستی نزدیک می سازد. برخالف سوسور که بر عنصر النگ به مثابه نظامی 
کلی که تابع قوانين موجودیتی انتزاعی، بيانی منفرد، پایان یافته و تک افتاده از بافت کالمی 
خود تأکيد می کند، باختين بيش ازپيش بر گفتار تمرکز می کند. بنابراین برای باختين برخالف 
فرماليست های روس زبان موجودیتی تعاملی و اجتماعی دارد. فرماليست های روس در تحليل 
متن طوری با آن برخورد می کنند که گویی متن ها واحد های خودبسنده ای هستند و معنی 
آن ها را می توان جدا از زمينه شان درک کرد؛ باختين این گرایش را رد می کند. به نظر او هر 

کوششی برای فهم گفتار باید اوضاع واحوال و فرض ها و زمان ادای سخن را در نظر بگيرد.
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 باختين رمان را 
برترين گونه -در 
برخورد با منطق 

گفت وگويی و 
چندصدايی- 

می داند و ريشه های 
آن را در خنده  مردم 

در كارناوال های 
سده های ميانی 

می يابد.
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تصويرگر:  محمد خوشكام
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پيش از آن که بحث درباره  »اخالق االشراف« را آغاز کنيم و برای مثال بخواهيم بگویيم که 
جنبه های طنزآميز در اخالق االشراف کدام است؟ باید بدانيم که »طنز« در فارسی چگونه 
واژه ای است و چه معنایی دارد. زیرا که این واژه پر از کج تابی  بوده و اگر بی توجه به محدوده 
معنایی اش جلو رویم، ابهامات فراوانش ما را از رسيدن به مقصد مطلوب که کشف، تحليل، 

موشکافی و بازشناسی متن اخالق االشراف است، بازخواهد داشت.
قدمای فارسی زبان برای تحليل مفاهيم خنده آور در ادبيات کلمه طنز را به کار نمی بردند، 
بلکه واژگانی دیگر داشتند، آنان براي »مضاحک«، سه اصطالح داشتند: »هجو«، »هزل« و 

»مطایبه«.
هجو، ضد مدح است؛ اگر مدح به فضایل انسان مي پردازد، هجو از رذایل او سخن مي گوید. 

هجو، توأم با حمله و هجوم است و بيشتر جنبه شخصي دارد.
هزل اما هدفش تفریح است و انبساط خاطر، با لحني رکيک و زننده و بي پرده.

مطایبه، هزلي است معتدل که در پرده سخن مي گوید. هدف مطایبه نيز بيشتر تفریح و نشاط 
است.

و کنایه  به معني نيش  نثر  و  را در شعر  اگرچه آن  امروزي. قدما  اما اصطالحي است  طنز 
آورده اند، از آن به عنوان یک اصطالح ادبي یا بي ادبي یاد نکرده اند.) صالحی، 86(

اخالق االشراف طنز، َسِتير یا پارودی؟
گفتگویی پيرامون مفاهيم و واژگان خنده آوری در فرهنگ فارسی و غربی

کامران شکوری
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در فرهنگ لغت های ایرانی از قدیم کلمه  طنز به معنی فسوس کردن، افسوس کردن، ناز و سخره، 
طعنه و سخن به رمز گفتن آمده است. معنای امروزي کلمه  طنز؛ معنایی کامال تازه بوده و در هيچ یک 
از مکتوبات قدیمی به کار نرفته است. پيشينه  این معنا به چند ده  سال پيش بازمی گردد. حتی معنای 
اصلی امروزی آن خنده آوری است، آنچه ما را وا می دارد بالفاصله پس از شنيدنش به یاد خنده بيفتيم 
در معنای سابق این کلمه وجود نداشته یا به صورتی ضمنی و در دورترین و نارایج ترین تعبيرها 

می توانسته نمود یابد.)قوام، 89 (
انقالب مشروطيت و  ایرج پزشکزاد در کتاب طنز فاخر سعدی می آورد، در دوران  همان گونه که 
سال های بعدازآن هم که طنز سياسی و اجتماعی در مطبوعات کاربرد فراوانی یافت، هنوز از اصطالح 
طنز اثري دیده نمی شد. اشرف الدین گيالنی، دهخدا یا حتی گردانندگان مجله  توفيق در دهه  بيست، 
اشعار یا نوشته های خود را طنز نمی دانستند. شروع رایج شدن لفظ طنز به معناي امروزی آن مربوط 
به همان دهه بيست است. شاید برخی از بزرگان ادب به دليل تفکيک و تميز طنز از هجویه هاي 
رکيک و زشت رایج در مطبوعات، این اصطالح را باب کردند. عباس اقبال آشتيانی، در مجله ارمغان 
و دکتر پرویز خانلري، در مجله سخن، به ویژه به مناسبت معرفی عبيد زاکانی، لفظ طنز را کم کم به 
همراه الفاظ کمکی دیگر برای رساندن معنی - »طنز و مطایبه« یا »طنز و کنایه«- برابر با واژه غربی 

»َسِتير« معمول کردند تا به مرور این واژه از طرف جامعه پذیرفته شد. )پزشکزاد 1381:39(
از واژه ها ازجمله  از رایج شدن معنای جدید کلمه طنز، در ادبيات فارسي  بعضي  به طورکل بعد 
هزل، هجو و طنز به جای یکدیگر به کاررفته اند و مرز بين آن ها براي بسياري از مردم ، حتي شعرا 
و نویسندگان، مبهم است. برخي هزل و طنز را ذیل هجو گنجانيده و به عنوان نوع مستقل ادبي 
مطرح نکرده اند، بعضی طنز را زیرمجموعه هزل و هجو وعده ای هجو را از فروع طنز شمرده اند و 
بعضي آن قدر به هزل بهاداده اند که زبان را به دودسته  جد و هزل تقسيم کرده اند، حال آنکه با توجه 
به تعاریف و مضاميني که در هزل ذکر می شود، این تقسيم بندی شایسته به نظر نمی رسد. بنابراین، 
مشکل اساسي در راستاي پژوهش های طنز در زبان فارسي یافتن محدوده  معنایی کلمه  طنز است.

از دیگر مشکالتي که عالوه برنداشتن توافق نظر در مورد تعاریف و مرزبندی های دقيق این  گونه ها 
براي  برابریابي مناسب  آرا در زمينه   فارسي وجود دارد، اختالف  زبان  با یکدیگر، در  آنها  رابطه  و 
به عنوان مثال  است.  فارسي  زبان  در  با طنز  مرتبط  مختلف  مقوالت  در  موجود  انگليسي  واژه های 
عده ای طنز را معادل واژه های ستير و آیرونی گذاشته اند و عده ای هجو را، عده ای  هزل را معادل 
 ) fecitate (عده ای هجو را معادل ،)lampoon( می دانند و عده ای دیگر معادل )humor(
می دانند و گروهی دیگر همين کلمه را معادل هزل و درمجموع می توان گفت هيچ گونه اتفاق نظری 
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در برابریابی های فارسی برای واژه های انگليسی ميان صاحب نظران این حوزه در زبان فارسی وجود 
ندارد. )شریفی،  1388(

ازاین رو به دليل بسياری بحث در معنای جدید کلمه ی طنز، باوجود ویژگی های جذاب و محاسن بسيار 
آن ازجمله اعاده  حيثيت از طنز در دوران معاصر و جدا کردن آن از هنر سخيف و رکيک، شاید بهتر 
باشد تا در متون پژوهشی کلمه  طنز به کار گرفته نشود و تا حد امکان از کلمات سابقه دار مثل هزل، 
هجو و مطایبه یا کلمات غربی مانند آیرونی، پارودی و َسِتير در مفهوم دقيق خودشان بهره گرفته شود؛ 

کاری که در این مقاله پيش می گيریم.
از جنبه های بسياری متن اخالق االشراف می تواند یک متن پارودیک باشد، پارودی در معنای خاص و 
دقيق آن عبارت است از به کار گرفتِن آگاهانه، آیرونيک و کنایه آميز یک الگوی هنری دیگر. در قالب 
الگوی سنتی و کالسيک تقليد، نویسندگان با اقتباس از سبک و صدای دیگران، به سبک و صدای 
شخصی خود سروسامان می دادند، درنتيجه نوشتن در ذات خود امری اجتماعی و گروهی تلقی می شد 
و شيوه ها و اشکال فردی جدید پيش شرط ضروری نوشتن به شمار نمی آمد. بر این اساس، هرگونه 
تقليدی پارودی محسوب می شود. بسياری از نظریه پردازان امروزی، چنين برداشتی را فتح باب بحث 
پارودی  ذاتا  نسخه برداری  هرگونه  که  است  معتقد  باختين  ميخایيل  مثال  می دانند.  زمينه  این  در 
به حساب می آید؛ اما او این بازگویی ها و نسخه برداری ها را به دو گونه  متفاوت تقسيم می کند: نقيضه  
پيراسته و فاخر )غيِر آیرونيک(، و نقيضه  غيرتصنعی)آیرونيک(. هر دو گونه متکی بر گفتمان های 
دوصدایی یا نتيجه برخورد دو صدا و لحن متفاوت هستند – صدا و لحن مؤلف، و صدا و لحن فردی 
دیگر – در پارودی غيرطنزآميز یا آنچه نویسندگان دیگر تلميح، استقبال، نقل قول یا بازنویسی تقليد 
بهره می گيرد؛  برنامه های خود  انجام  و  به مقصد  نيل  برای  دیگر  از صدایی  مؤلف  آميز خوانده اند، 
حال آنکه در اشکال دیگر نقيضه،  صدای دوم که در کالم دیگری سکنی گزیده، برخوردی سيتزه جویانه 
با صدای اصلی و ميزبان دارد و این صدا را وا می دارد تا بی درنگ در خدمت هدفی متضاد درآید. 
کالم به آوردگاه اهداف متضاد بدل می شود. ازنظر باختين، پارودی )قطع نظر از سبک پردازی( تلویحا 
ناقض و ویران کننده  گفتمان مرسوم است، هرچند که ماهيت این ویران سازی ممکن است برای ناظر 

بی تجربه – ناظری که آگاهی کافی نسبت به بستر و بافت این ویران سازی ندارد- کامال مبهم باشد.
هر دو نوع پارودی که باختين مطرح می کند، از این نظر که به نوعی تجسم صدای اصلی هستند، 
قائل اند، درواقع شباهت در شکل و پيکربندی متون می تواند موجب خلق  ارزش خاصی  برای آن 
آثار فوق العاده بدیعی شود. مثال کارهای دوران سازی مانند دن کيشوت با اتکا بر قواعد و قراردادهای 
الگوهای اصلی و درعين حال، نقد آنها، دامنه  عمل این الگوها را گسترش می دهند. حتی هنگامی که 
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اثر جزئی از یک بستر تازه و متفاوت فرهنگی تلقی شود، این فراخوانی و این جابه جایی، اثر را در 
بستر یک سنت ادبی قرار می دهد و از پيوندهای بينامتنی آن تجليل می کند. هم سبک پردازی و هم 
پارودی، و به ویژه بينامتنيت پارودیک، پسامدرن و فراداستانی رگه های ادبيات را به نحوی خودارجاع 
استخراج می کنند. هر یک از این ها، در عين این که نقشی منحصربه فرد دارند، به شيوه  خاص خود 

اشکال پيشين را ارج می نهند و پهنه  گسترده  ادبيات را گسترده تر می کنند.
بااین همه، تمامی اشکال تقليد و سبک پردازی پارودی قلمداد نمی شوند. در فرهنگ ها و واژه نامه های 
معمولی، پارودی را همچون قطعه ای تعریف کرده اند که شبيه اثری دیگر است که از آن تقليد 
می کند تا اثر یا آثار اصلی را به سخره بگيرد و یا اینکه اثر، فرد یا خصيصه ای را که با اثر اصلی 
ارتباطی ندارد استهزا کند. حتی گفته شده که پارودی »هزل جدی« یک اثر یا یک مؤلف مشهور 
است زیرا که سبک آن اثر یا نویسنده را با موضعی کم ارزش تر درمی آميزد. الگوهای پارودی ممکن 
است از ادبيات به اصطالح فاخر -اشعار، داستان ها  و نوشته های برجسته و مشهور- و یا سایر آثار 
گفتارهای سياسی،  درون  از  و حتی  فرهنگ عامه  از دل  یا  و  باشند،  استخراج شده  نامدار  هنری 
تبليغات، موعظه ها و نوشته های مطبوعاتی سر برآورده باشند. ازنظر ليندا هاچن، پارودی مبتنی 
است بر شباهت های آشکار ميان متون که با تفاوت های آیرونيک مهمی همراه است؛ تفاوت هایی 
که بر فاصله ی ذهنی و هنری ميان نسخه  اصل و بدل داللت دارند. او تأکيد می کند که وارونه سازی 
آیرونيک ویژگی مشخص همه  انواع پارودی است، و اعتقاد دارد که در پارودی گفتمان غالب نقشی 
محوری ایفا می کند. اما پارودی چيزی بيش از بازگویی صرف متون دیگر است؛ تفاوت های متنی و 
بافتی آن با متن اصلی معموال به واسطه  به کارگيری لحنی طعنه آميز و سخره آميز برجسته تر می شود. 
پارودی اغلب هجو نمی کند، و به هيچ روی نمی خواهد مخاطبان خود را اصالح کند و یا اثر هنری 

اصلی را تصحيح کند، پارودی فقط می خنداند و گاه به استهزا می گيرد. )مکاریک، 1388: 438(
همان طور که گفته شد مهم ترین ویژگی الزم و حتمی برای پدید آمدن یک متن پارودیک وجود 
حداقل دو صدا و نتيجه  برخورد دو لحن و صدای متفاوت است، » اخالق االشراف در اصل رساله ای 
است به صورت تقليدی طنزگونه از رسائل حکمای اخالق گرای ایرانی ذبيح ا... صفا معتقد است که 
این اسم را عبيد در برابر اسم کتاب معروف خواجه نصيرالدین طوسی به نام اوصاف االشراف آورده 
است، ولی پيداست که انتخاب چنين اسمی برای رساله عبيد از باب طعنه و تسخر بوده است.« 
)حکيم آذر، 1390(  ویژگی اصلی پارودی بسيار واضح، پرقدرت و عيان در این متن نمود می یابند: 
دو صدای بی نهایت متفاوت از  دو مؤلف برجسته و مهم. یک سو شيخ طوسی فيلسوف، دانشمند و 
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پژوهشگر اخالق و در سوی دیگر عبيد زاکانی، بذله گو، نقاد و تيزبين، به ظاهر هجا کننده و مسخره اما 
درواقع اندیشمندی روشنگر با افکاری بسيار بلند.

عبيد بااینکه به ظاهر کتاب شيخ طوسی را مسخره می کند اما همين ارجاع های  بينامتنی به آن در ذات 
خود بسيار ستایش آميز است و باعث می شود پهنه  وجود این کتاب به سرزمين های دیگر و مخاطبان 

دیگر گسترش یابد.
پارودی عجيب اخالق االشراف از هر دو نوع پارودی؛ چه نوع فاخر چه نوع آیرونيک آن استفاده می کند.  
در نوع فاخر به این گونه که عبيد نظرات و کنایه های خود نسبت به متن اجتماعی هم عصران خودش  
را از طریق متن شيخ طوسی به صورت غيرمستقيم می گوید. او در بخش مرام منسوخ به طور کامل به 
آن می پردازد. می توان گفت این متن از صدای شيخ طوسی در هدفی دیگر استفاده می کند و بستری 
تازه برایش می سازد. این بستر نقد اجتماعی شدیدی نسبت به تباهی اخالقی بزرگان و مردمان روزگار 
خود عبيد است که در هرج ومرج حمالت مختلف اقوام ترک، مغول و تاتار به فساد و تباهی عميقی 
افتاده اند. شاید بتوان گفت عبيد با برقراری پارودی ویژه خود، اصال قصد ویران سازی گفتمان پيشين 
را ندارد زیرا با لحن جدی و کامال مقبول نظرات آن متن را بيان می کند، بدون آنکه ذره ای طنز به آن 
وارد کند. اما از طرف دیگر در قسمت مرام مختار جابه جایی و وارونگی کاملی ایجاد می کند و به ظاهر 
تمام آموزه های قسمت اول را به مسخره می گيرد. زیار می خواهد فاصله  بسيار زیاد بين این دو را 

برجسته سازی کند تا دیگران رو متوجه عمق پارودی و عمق فاجعه بشوند.
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