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  مقدمه
رويكردي رايج در عرصة مطالعات نقد ادبي قرن بيسـتم اسـت كـه بـراي     نظرية بينامتنيت 

بررسي نحوة ساخت متون و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر اهميت دارد. اين نظريـه بـر   
هاي گذشته بنـا  ها همواره بر پاية متنهيچ متني بدون پيش متن نيست و متن«آن است كه 

ي و بـدون گذشـته خلـق    هـاي اتفـاق  نديشـه شوند. همچنين، هيچ متني با جريـان يـا ا  مي
به )؛ 27(نامور مطلق » شود، بلكه هميشه از پيش چيزي يا چيزهايي وجود داشته است نمي

هـا و متـون    در قلمرو قدرت گفته ،از همان آغاز ،اتيهر متن موجود در ادب«عبارت ديگر، 
ر ارتبـاط بـا   پردازان معاصر معتقدند كه عمـل خوانـدن هـر مـتن د     است و  نظريه نيشيپ

» روابـط اسـت   نيآن متن، منوط به كشـف همـ   رياست كه تفس ياز روابط متن ياهمجموع
جانبه و فردي نيست و هر متني خـود   ). بر اين اساس، فرايند خلقِ اثر فرايندي يك1(آلن 

نوعي بينامتن است كه بايد در ساختار روابط بين متون بررسي شود. ايـن امـر، از طرفـي،    
ي را، كه پيدايش هر متني را محدود به چند منبع اصلي دانسته و آن را كـامالً  نظريات سنت«

از:  ، بـه نقـل  1گـرو  گـي  (پـي » بـرد پنداشتند، زير سؤال ميبسته و منزوي از ديگر متون مي
هاي متون نسبت بـه  ها و تفاوت) و، از طرف ديگر، همساني412سليمي كوچي و قاسمي 

كه هر  فكري متعددي دارد هاي نريشه در جريا بينامتنيت مفهومكند. يكديگر را توجيه مي
هـايي چـون پساسـاختارگرايي و     جريـان « انـد. گيري آن مؤثر بـوده  كدام به نوعي در شكل
در اين ميان، جريان  .شناسي م روسي، فرويديسم، ماركسيسم و زبانسساختارگرايي، فرمالي

لگروه ت شناسي سوسوري در يك  ن و زبانطور مشخص باختي روسي و به سمرمالي، ف2لك
در برداشـت كريسـتوا از مفهـوم مـتن،      ،لكـاني ـ   فرويـدي  ةحظات روانشناسانجنبه و مال

  ).100(غياثوند » اي ديگر اهميت دارنده تأويل در جنبه ئلةبينامتنيت و نسبت آن با مس
نيت ، در طرح اصطالح بينامت4از اين جريانات، به خصوص آراي باختين 3ژوليا كريستوا

گيري از ايـن نظريـات،    كل بود، با بهره استفاده زيادي برده است. او، كه از اعضاي حلقة تل
 »ديـالوگ و رمـان   كلمـه، «اي با عنـوان  در مقاله 1960اصطالح بينامتنيت را در اواخر دهة 
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 ةدر زمين). كريستوا 356براي اولين بار معرفي كرد (سامويل، به نقل از: دادور و ديگران 
مفهـوم مـن از بينامتنيـت بـه     «نويسد: گيري بينامتنيت ميدر شكل 1ثير باختين و بارتتأ

در باب را باختين  ةخواستم ايدگردد... ميمتن بارت برمي ةگرايي باختيني و نظريمكالمه
 كريسـتوا » (چندآوايي بودن سخن بـا مفهـوم چنـد مـتن در يـك مـتن جـايگزين كـنم        

يچ متن مستقلي وجود ندارد و هر متن با متون پيشـين  ). از نظر كريستوا هم ه165ـ164
؛ هـر متنـي   هاسـت قـول  نقـل  ةشـد  كـاري  معرق ةهر متني مجموع«خود در تعامل است: 

 نيبر ا ستوايكر). 5(ويكلي » يافتة يك متن ديگر است يدگرگونشده و  صورت مستحيل
رو،  نيـ ا برشـمرد؛ از توان آنها را ينم هها چنان است كپنهان متن يوندهايپ هباور بود ك

 همتن برگرفتـ  مةه ،قرار داد. از نظر او »عنقد مناب« يسنت شيگرا لرا در مقاب تينامتنياو ب
آشكار  خي پيوندهاي ظاهري وبر يوجو جست ن،ياست؛ بنابرا نامتنيمتن ب ةاست و هم

 تيـ نامتنيب ل،يـ دل نيهمـ هاي اصلي مـتن بكنـد. بـه    هسرچشم افتنه يب يتواند كمكينم
(نـامور   استفاده نشـد  يكاربرد عمل يبرا گاهچيكرد و ه دايپ ينظر ةفقط جنب ييتواسيكر

، لوران 2پردازاني همچون روالن بارت، مايكل ريفاتر ). پس از كريستوا، نظريه138مطلق 
به مطالعة نظرية بينامتنيـت روي آوردنـد و آرا و نظريـات نـويني را      4و ژرار ژنت 3ژني

آراي مايكل ريفاتر در ارتباط با نظرية بينـامتني معطـوف بـه     ،مطرح كردند. در اين ميان
گيرد كـه از جملـة   خواننده و خوانش متن است. اين ديدگاه مفاهيم متعددي را در برمي

آنها مفاهيم بينامتنيت حتمي و بينامتنيت احتمالي است. بينامتنيت حتمي بر پايـة قطعـي   
گيـرد امـا بينامتنيـت     متعـدد شـكل مـي   بودن ارتباط يك متن با متون ديگر طبق شواهد 

احتمالي به درك و تشخيص خواننده نسبت به ارتباط يك متن با متون ديگر اشاره دارد. 
تواند راهگشاي درك و تفسير ارتباط بين متون متعـدد از ادبيـات جهـان،    اين مفهوم مي

  باشد. فرانكشتاين در بغدادو  قلب سگيمانند 
فرانكشـتاين در  و  قلـب سـگي  بينـامتنيِ دو رمـان    در اين پژوهش به بررسي رابطـة 

، به 1925در  قلب سگي، بر اساس ديدگاه مايكل ريفاتر پرداخته شده است. رمان بغداد
، پس از حملة 2013در  فرانكشتاين در بغداددنبال انقالب بلشويكي در روسيه، و رمان 
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سـت كـه از   امريكا به عراق، نگاشته شـده اسـت. وجـه مشـترك دو رمـان موجـودي ا      
آيـد و دسـت بـه خشـونت و رفتارهـاي      هاي يك يا چند جسد بـه وجـود مـي    پاره تكه
هـاي ايـن    هايي را در برخي مؤلفـه ها و همسانيزند. اين امر مشابهتناپذير مي بيني پيش

مايه و ساختار به وجود آورده است كـه بررسـي    پردازي، درون دو رمان، مانند شخصيت
بين دو رمان داللت كند. اهميـت  » بينامتنيت احتمالي«تواند بر  يآنها طبق نظرية ريفاتر م

 يپيوندهااز  يجديد فقابحث در آن است كه تجزيه و تحليـل رابطـة بينـامتنيِ متـون     
  . هددمي ارقر هننداخو رختيادر ا مختلف فرهنگي ـ بياد

اه بر اين اساس، در اين مقاله پس از بررسي مـوجزي از نظريـة بينامتنيـت از ديـدگ    
ريفاتر و معرفي كوتاهي از ميخائيل بولگاكوف و احمد سعداوي و نيـز دو رمـان مـورد    

 فرانكشـتاين در بغـداد  و  قلـب سـگي  مايكل ريفـاتر بـر رمـان    نظر، به كاربست نظرية 
هاي پنهان ميان دو رمـان، بـر نـوآوري سـعداوي در رمـان      پردازيم و با اشاره به اليه مي

 هاي زير پاسخ دهيم:كوشيم به پرسش كنيم و مي يكيد مأت فرانكشتاين در بغداد

هاي نظرية بينامتنيت مايكل ريفاتر در بررسـي ايـن دو اثـر    . كدام يك از زيرشاخه1
  كند؟مصداق پيدا مي

هاي دو اثر در چه مـواردي نمـود   ها و همساني. با توجه به نظرية مورد بررسي، شباهت2
  دارد؟
  هاي رمان تغييراتي به وجود بياورد؟خصيتسعداوي چگونه توانسته است در ش .3

  
  پيشينة بحث

رسد تا كنون هيچ پژوهشي به بررسي وجوهاي به عمل آمده، به نظر مي براساس جست
نپرداخته است اما دربارة هر كـدام   فرانكشتاين در بغدادو   قلب سگيهاي  بينامتنيِ رمان

فرانكشـتاين  تراگونگي رمان « اي صورت گرفته است: مقالة هاي جداگانهاز آنها پژوهش
، نوشتة صـديقه حسـيني و   »مري شلي فرانكشتايناحمد سعداوي در تطبيق با  في بغداد
هاي محتـوايي ايـن دو   ويژگياز تراگونگي در برخي  ةبررسي رابط)، به 1399ديگران (

پرداخته اسـت. مقالـة   متن از نوع جايگشت  رمان و تغييرات ايجادشده در محتواي بيش
، »فرانكشتاين في بغدادو  پستيهاي هاي پست مدرنيسم در رمانش تطبيقي مؤلفهخوان«
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مدرنيسـم،   )، به بررسي تطبيقي عناصر پست1395نوشتة علي افضلي و نسرين گندمي (
نظمي زماني و مكاني در دو رمـان اشـاره دارد. مقالـة    جايي، چندصدايي و بي مانند جابه

) 2016( فراس صالح عبـداهلل العتـابي  ، »داين في بغدافرانكشت روايةرميز النسقي في تال«
 فـي  التـدهور  بنيــة يالتشك«اختصاص يافته است. ها شخصيت ختيشنا نشانهبررسي به 
بـه بررسـي غيـاب و     )2014( سلمان كاصد »سعداوي احمد بغداد في فرانكشتاين روايــة

، مقالـة  قلـب سـگي  . در رابطـه بـا   پـردازد ها بين واقعيت و خيال مـي حضور شخصيت
) بـه  1385به قلم مرضـيه يحيـي پـور (   » در آثار ميخائيل بولگاكوف قلب سگيجايگاه «

سياسي و وضعيت اجتماعي  ـ  بحران شديد اقتصادي ةهاي نويسنده دربارديدگاهبررسي 
 ةاي (پيكـر ژيلبـر دوران و نقـد اسـطوره   «پرداختـه اسـت. در مقالـة     حاكم بر شـوروي 

	بهمـن و پـور   بهروز عـوض ، نوشتة )»فوميخاييل بولگاكاثر 	قلب سگي	مطالعاتي: رمان
بـا اسـتفاده از نظريـة ژيلبـر      قلـب سـگي  )، اسطورة دگرديسي رمان 1393ر مطلق (نامو

  دوران بررسي شده است.
  

  بينامتنيت ريفاتر
نظريـات  از رود. يكـي  پردازان حوزة بينامتنيت بـه شـمار مـي    ريفاتر از محققان و نظريه

شـود. ريفـاتر در    قائـل مـي  » بينامتنيـت «بـا   »بينامتن«است كه ميان  او تمايزي توجه قابل
هايي است كه با آنچه پـيش چشـمانمان   بينامتن مجموعة متن«گويد: تعريف بينامتن مي

هايي كه يك فرد در خاطراتش هنگـام خـوانش   شود؛ مجموعة متنقرار دارد، مرتبط مي
پايان است. به عالوه بينامتن ك پيكرة بييابد. در نتيجه بينامتن ييك نوشتار معين در مي

). او بينامتن را 271(نامور مطلق » بنا بر سطح دانش يا فرهنگ هر شخص متفاوت است
فراينـد كلـي ارجـاع بـه     «كنـد و آن را  تر از بينامتنيت مطـرح مـي  همچون مفهومي كلي

  ). 27داند (همان مي» ها از سوي مخاطببينامتن
ارت است از متون مؤثر در درك يـك مـتن، كـه در هنگـام     توان گفت بينامتن عب مي

شود. بر اين اساس، ريفاتر رويكرد بينامتنيـت را  خوانش متن به ذهن خواننده متبادر مي
ينامتنيت حتمي متضـمن  كند، بينامتنيت حتمي و بينامتنيت ضمني. ببه دو نوع تقسيم مي
گيـرد و بينامتنيـت   گر قـرار مـي  دي متندر پسِ  اًيك بينامتن علنآن مواردي است كه در 
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تـوان بـراي   هاي بالقوة بسياري را مـي احتمالي متضمن مواردي است كه در آنها بينامتن
هرگاه مناسبات بينامتني را نتـوان از  « ،به عبارت ديگر). 186 يك متن خاص يافت (آلن

شـويم.   ير كرد، با بينامتنيت حتمي يا اجباري مواجه مامتن مورد نظر منتقد حذف يا انك
متنـي بـر اسـاس تجربيـات شخصـي فـرد و يـا         اما بالعكس هنگامي كه پيوندهاي ميـان 

). 277 (نامور مطلـق  »شويمبا بينامتني احتمالي و تصادفي مواجه مي شودخواننده ايجاد 
نظر  بيند، صرفهايي كه در متن ميدر واقع در بينامتنيت حتمي خواننده با توجه به نشانه

كند ولي در بينامتنيـت احتمـالي ايـن    ود، به ارتباط بينامتني اشاره مياز دانش و درك خ
بينامتنيت احتمالي با تأكيد بر نقش خواننده يك پديدة فردي و مربوط بـه  «گونه نيست: 

است كه از شخصي به شخص ديگر، در شرايط مختلـف، متفـاوت    "خواننده"خوانش 
تمالي] مطـابق خواننـدگان دگرگـون    گويد: بينامتنيت[احريفاتر در اين باره مياست. 

گردد [...] دريافت يك متن يك خوانش دوگانه اسـت: خواننـده يـك معنـا را از      مي
افزايـد، ايـن   كنـد و يـك داللـت ضـمني بـر آن مـي      اي از يك متن دريافت مي قطعه

(ريفـاتر، بـه نقـل از:    » افزايش به ميزاني است كه او در جايي ديده يـا شـنيده باشـد   
  ).278نامور مطلق 

  
  قلب سگيبولگاكوف و 

نويس روسي،  نويس و نمايشنامه نگار، رمان ، پزشك، روزنامه1ميخائيل آفاناسيِويچ بولگاكوف
يف اوكراين متولد شد. برخي از آثار او، بـه دليـل وجـه انتقـادي كـه       در شهر كي 1891در 

آنجـا كـه بيشـتر    ها پس از مرگ او منتشر نشدند. از  داشتند، در زمان حياتش و حتي تا سال
هاي خود از زبان نمادين و تمثيلي بهـره   آثارش محتواي سياسي و اجتماعي دارند در نوشته

گارد ، هاي شوم مرغ تخم، برف سياه، يسگقلب ، ريتاامرشد و مارگ توان مي آثارشاز برد.  مي
 همسنت ادبيـات كالسـيك قـرن نـوزد    را نام برد.  هاي يك پزشك جوان يادداشت و سفيد
 ةف نتيجـ وفرد بولگـاك  منحصربه ةانديش دهد. او را تشكيل مي 1920دهة آثار  ةه شالودروسي
، 3فيودور داستايفسكي، 2لاي مانند نيكالي گوگو گيري از تجارب ادبي پيشينيان برجسته بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mikhail Afanasyevich Bulgakov 
2. Nikolay Gogol  
3. Fyodor Dostoevsky 
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ايـن   ةمايـ  اسـت. در بـن   3و آنتـون چخـوف   2ينشـدر  وفميخاييل سالتيك، 1يلستووتف ل
بـه   سيكاچووا،» (شود ديده مينويسنده  ةبينان في و ديدگاه خوشها مسائل عميق فلس انديشه

  ). 2پور  نقل از: يحيي
نوشت، اما به دليل ديـدگاه انتقـادي او،    1925ا در ر قلب سگيميخائيل بولگاكوف 

) بـه  1940ها پس از مرگ نويسنده ( ، يعني سال1987اين اثر در روسيه نخستين بار در 
در لندن و فرانكفورت منتشر شده بود. از اين  1968در چاپ رسيد، هرچند پيش از آن 

هاي متعددي در زمينة نمايشنامه و فيلمنامه در داخـل و خـارج از روسـيه    كتاب اقتباس
اي از ايـن  محمـد يعقـوبي در ايـران نمونـه     دل سـگ صورت گرفته اسـت. نمايشـنامة   

را، در بحبوحة  4يچهاست. اين رمان داستان پزشك جراحي به اسم فيليپ فيليپوو اقتباس
بـرد و   كشد. او سگ ولگردي را از خيابان به خانـه مـي  انقالب كمونيستي، به تصوير مي

د. اين زن طي يك عمل جراحي غدة هيپوفيز و غدد جنسي مرد جواني را به او پيوند مي
ريزد، روي دهد، موهايش ميآرام به انسان تغيير شكل مي نام دارد آرام 5سگ كه شاريك

شـود.   تواند صحبت كند و به يك مرد بالغ (شـاريكوف) تبـديل مـي   ايستد، ميميدو پا 
هاي عقيدتيِ همسايگان كمونيست پروفسور،  شاريكوف پس از مدتي، تحت تأثير تلقين

آورد كه باعث  با آزار و اذيت ديگران مشكالت زيادي را در خانه و خيابان به وجود مي
هاي دولتي قـرار بگيـرد. سـرانجام دكتـر      ونيكميسها و شود دكتر مورد تعقيب كميتهمي

  شوند او را به حالت اولش برگردانند.فيليپ فيليپويچ و دستيارش ناچار مي
  

  فرانكشتاين در بغدادسعداوي و رمان 
در بغـداد   1973نگار و مستندساز عراقي در  نويس، شاعر، روزنامه احمد سعداوي، رمان

كار كرده است كه  MICTخبرنگار در بي.بي.سي. و متولد شد. او مدت زيادي به عنوان 
او ، كشـور زيبـا  توان به هاي او ميبر مضامين آثار او تأثير زيادي گذاشته است. از رمان

خـاطرات  ، درگـاه گچـين  ، فرانكشتاين در بغداد، ميردكند يا ميبيند، بازي ميخواب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lev Tolstoy 
2. Mikhail Saltikov-Shchedrin 
3. Anton Chekhov 
4. Filipp Filippovich 
5. Sharik 
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 39سـعداوي را يكـي از    2010، اشاره كرد. انجمن داستان نويسي بيـروت در  خانم دي
 2014در  فرانكشتاين در بغدادنويس برجستة زير چهل سال عرب برگزيد. رمان  داستان

  فرانسه را دريافت كرد. GPIجايزة  2017جايزة بوكر عربي و در 
)، كه به تأثير حملة امريكـا بـر عـراق و حـوادث     2013( فرانكشتاين در بغدادرمان 

اي در ميان خواننـدگان داخـل و خـارج از عـراق     گسترده پردازد، بازتابپيرامون آن مي
داشته و به بيش از سي زبان ترجمه شـده اسـت. ترجمـة انگليسـي آن، كـه بـه توسـط        

 قـرار گرفـت.   2018 2المللي من بـوكر  انجام شده است، در فهرست بين 1جاناتان رايت
اسـتفاده از   و لئارو سـور  ديشـد  ي، نـوآور اهيطنز ساند از:  عبارترمان  نياوجوه بارز 

  باشد.مردم عراق  يها  گروه ةهمتواند نمايندة  ميكه  يتيشخص
پـردازد كـه، در   سعداوي در اين كتاب به زندگي دستفروشي به اسم هادي عتاك مي

كنـد و بـا    مانده از انفجارها را جمع مـي  هاي اجساد باقيميانة جنگ امريكا و عراق، تكه
نگاري  كند. شسمه، كه بعدها روزنامهمه درست ميپيوند دادن آنها موجودي به اسم شس

نامد، براي برپايي عدالت و انتقام عامالن قتل اعضاي بدنش بـه پـا    او را فرانكشتاين مي
هـاي پوسـيدة   كشد. پس از مـدتي، بـراي جـايگزيني تكـه    خيزد و افراد زيادي را مي مي

ردم و نيروهاي آورد كه باعث ترس و وحشت مهاي فجيعي روي ميبدنش به خشونت
شود. سرانجام نيروهاي امنيتي، به اشتباه، هادي عتاك را بـه جـاي او دسـتگير    دولتي مي

به فاصلة تقريباً صد سـال از هـم، بـه دنبـال      دو اثربينيم، اين كنند. همان طور كه ميمي
 1917 يكيانقالب بلشـو اند: وقايع سياسي مهم حاكم بر عصر نويسندگان، نگارش يافته

  در زمانة سعداوي. 2005 در ف و حملة امريكا به عراقبولگاكوانة زمدر 
هـا و   رغم اخـتالف جغرافيـايي، فرهنگـي و زبـاني، همسـاني      بين اين دو رمان، علي

توجهي وجود دارد كه بايد ريشة آن را در شرايط اجتمـاعي و سياسـي    هاي قابل شباهت
ها، تفاوت مهمـي   غم همسانيحاكم بر عصر نويسندگان جستجو كرد. با اين حال و به ر

سـاخته هسـت كـه سـبب تغييـر نمادهـا در        نيز در اهـداف ايجـاد ايـن موجـود دسـت     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Jonathan Wright تمدن عربي و  ) تحصيالت خود را در زمينة1953نگار انگليسي (متولد  مترجم و روزنامه

اي  تركي در آكسفرد به اتمام رسانده و آثار عربي بسياري را به زبان انگليسي ترجمه كرده است كه جوايز ارزنده
  اند. را براي او به همراه آورده

2. The Man Booker Prize 
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دهـد رابطـة ميـان دو رمـان، از نـوع رابطـة       شده است و نشان مي فرانكشتاين در بغداد
رمان تقليدي نيسـت، بلكـه بـا تغييـر      فرانكشتاين در بغدادتفسيري نيست و به تبع آن، 

  هايي متفاوت است.ها متني جديد با داللتهنمادها و نشان
  

  فرانكشتاين در بغدادو  قلب سگيبررسي پيوندهاي بينامتني 
  پردازي . شخصيت1

شخصيت، در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخالقي او در عمل 
كـه   ،هـايي را كند وجود داشته باشد. خلق چنين شخصيت گويد و مي وي و در آنچه مي

پـردازي  كنند، شخصيتبراي خواننده در حوزة داستان و رمان مثل افراد واقعي جلوه مي
كند، حضور  ). آنچه دراين دو رمان توجه مخاطب را جذب مي85 گويند (ميرصادقيمي

  هاي قوي شخصيتي خيالي است كه زائيدة پردازش ذهن قوي نويسندگان است.شاخصه
مسهالف) شاريك (شاريكوف) و ش  

هاي يك يا چنـد جسـد بـه    روست كه از تكه به در هر دو رمان، مخاطب با شخصيتي رو
وجود آمده و به يكباره يا به تدريج تحول پيدا كرده و به شكل انسان درآمده اسـت، در  

بـه تـدريج و    قلب سگيحالي كه خود در اين تغيير نقشي ندارد. اين تغيير و تحول در 
اين صورت كه شخصيت اصلي آرام و به تدريج از سـگي   دهد، بهدر طول زمان رخ مي

كند. همراه با تغيير جسمي، اخالق و رفتـار  ولگرد به يك مرد بالغ زشت تحول پيدا مي
كند و به دنبـال آن اسـت   ها و اموال خانواده حمله ميكند، به ارزشاو نيز تغيير پيدا مي

وف، از طريـق ايـن شخصـيت،    كه جايگاه خود را در جامعة شوروي پيدا كنـد. بولگـاك  
حس تفكر مخاطب را به سوي بحران تحول تدريجي هويت انسـاني در نتيجـة شـرايط    

انگيزاند. هدف او اين است كه عمق تغيير و تحول افـراد جامعـه در پـي    اجتماعي برمي
تر به تصوير بكشد و، از سوي ديگر، با دادن زاويـة  تر و ژرفانقالب بلشويكي را عميق

تر نشان دهد. بولگاكوف با استفاده از به اين شخصيت اين دگرگوني را واقعي ديد راوي
اين تمثيل تأثير ناكارامدي سياسي و اجتماعي بعد از انقالب بلشـويكي شـوروي را بـه    

كـرده   ليتحصـ  ةسـند يپزشـك و دانشـمند و نو   كيبه عنوان  خوبي نشان داده است. او



 مقاله
 ...قلب سگيتحليل بينامتني رمان     12  10/1 ادبيات تطبيقي

 

اسـت كـه بـه مـرور      اي يطوالن يتكامل نديفرا ديموجود جد كي ساختدانست كه  يم
قلب . بولگاكوف در رديگيشكل م يطيمح راتيياز عوامل و تغ ياريبس و به كمكزمان 
 ياجتمـاع  يبازسـاز از طريـق  كرد كه صرفاً  ديمسئله تأك نيبودن ا ناپذير بر امكان يسگ
ان داسـت  "سـگ "در واقـع  «ي ساخت. به اعتقاد مترجم ايراني كتـاب،  ديانسان جد توانب

ها تحت ستم و خشونت بوده و به جـاي آدميـزاد بـا او     همان مردم روسيه است كه قرن
 موجودي به سگ تبديل براي كه دشواري را  پيوند و عمل  چون جانوران رفتار شده است

  ).10ـ9(بولگاكوف » دانست  جريان انقالب خود توان شود مي مي انجام انسان شبيه
كه روح يكي از كشتگان بـه جسـمش    س از آنبرعكس شاريك، مخلوق سعداوي، پ

شود و همچون انساني بـالغ  شود، يكباره از جسد مرده به مردي زنده تبديل ميوارد مي
خيزد. سعداوي بـراي نشـان دادن آثـار سـريع و مخـرب      در پي انتقام و عدالت به پا مي

ان بـه عنـو   پـردازي هوشـمندانه و دقيقـي بهـره بـرده اسـت زيـرا او        جنگ از شخصيت
 در اش يشخص اتيتجرببود بلكه خشن عراق مواجه  يهاتينگار نه تنها با واقع روزنامه

انتقـاد و  انتخاب اين شخصـيت بـه   با  يسعداو. گذاشت ريبر كار او تأث زيارتش عراق ن
و  ريـ مربوط بـه افـراد درگ   ديو عقا يزندگ ةوياظهارنظر در مورد اضطراب، اقدامات، ش

-يتجربه مـ  كيكه شار يكل راتييتغپردازد. از طرفي،  مي ساكن در بغداد پس از جنگ
اسـت، در صـورتي كـه    برگشـت   قابـل  گـر يد يعمـل جراحـ   كيكند موقت است و با 

 تغييرات شسمه دائمي است و تا زماني كه خود او بخواهد اين تغيير پايدار است.

دو اثـر  نام بودن آنها در هر پردازي اين دو شخصيت بي توجه در شخصيت نكتة قابل
هاي مختلف، و البته احساسي كه است. آنها از خود اسمي ندارند بلكه برحسب موقعيت

گذارند. اهميت اين امر  هاي رمان نسبت به آن دو دارند، بر آنها  اسم ميديگر شخصيت
 تحقـق  يبـرا  ينقش مهم و هدفمنـد  يها در هر اثر ادبتيشخص ياساماز آنجاست كه 

 ةددهنـ  بازتـاب  شان،مختلف كاركردهاي ليبه دلاسامي،  رايدارد ز هاي نهفته در اثر انديشه
اغلب  تياسم شخصاست. مختلف  يهادگاهياز د ياسيس ةتجرب ي واجتماع يهانگرش
نام بودن ايـن دو شخصـيت بـا ايـن هـدف       . بيستواخالق ا و عملكرد، گفتار نشانگر

 هيـ را توج ياسـام  نياپنهان در پشت  يهاو نقش يمعاننويسندگان  گيرد كهصورت مي
در اثـر   .نـد ياب مـي خود رمان ارتبـاط   نيبا مضام يمعان نيو نشان دهند كه چگونه اكنند 
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صـدا  » شـاريك «بولگاكوف، سگ در ابتدا اسمي نـدارد، زن تايپيسـت در خيابـان او را    
)؛ اين اسم با وضعيت نامناسب 14(بولگاكوف » بيا سگه. بيا، بيا پسر، شاريك...«زند:  مي
دختر صدايش زده بود شاريك... چه اسمي انتخاب كرده بود، شـاريك  «تناقض دارد: او 

اسمي است مناسب سگ گرد و قلنبه و ابلهي كه غذايش جو دوسر باشد. سگي با اصل 
خـورده، كثيـف و ولگـرد بـود بـا پهلـوي        اي گَر، كتـك و نسب. در حالي كه او دورگه

اي به وضعيت بـد و آشـفتة او   ن اسم را كنايهتوان اي). مي15(همان » زده سوخته و تاول
هاي رمان بـر  هاي مختلف، ديگر شخصيتدانست. در جريان داستان، برحسب موقعيت

 2غول كوچك، بورمنتـال  1نامد، زيناگذارند، آشپز او را ابليس ميهاي ديگري مي او اسم
اسـم  ، مـدير كمونيسـت سـاختمان،    3وحشي و... پس از مدتي، سگ با كمك اشـووندر 

كند و بـه دنبـال آن اسـت كـه ايـن اسـم را بـراي        را براي خود انتخاب مي 4شاريكوف
  شود.خودش ثبت كند اما با مخالفت فيليپ فيليپويچ مواجه مي

برجستگي و اهميت بيشتري دارد. بـه موجـود    فرانكشتاين در بغداداين امر در رمان 
كه به او امكان دهد  يشخصم اتيخصوص اشده در اين رمان هم در آغاز اسمي ي ساخته

 ياصـطالح بـرا   چنداز سعداوي  ،حال نيبا اداده نشده است.  داشته باشد يحس انسان
». فرانكشـتاين «و » جاني«، »مجرم ايكس«، »شسمه«كند، از جمله ياستفاده م او فيتوص
 خالق كهشسمه اولين اسمي است  اند. بر او نهاده گريد يهاتيشخصرا  هااسم نيا همة
در فارسي » چيز«بر او گذاشته است. اين كلمه در گويش عراقي معادل  عتاك، يهاد او،

بــه صــورت  شســمه را ،يســيبــه انگل ياز عربــ نرمــا ، متــرجمتيــجاناتــان را اســت.
»name what its « (اسمش چيست؟)يتـوان بـرا  يمـ رجمه كرده اسـت. از ايـن اسـم    ت 

 دگاهيـ د شينما نيو همچن ني داستادئولوژيو نشان دادن اشسمه  تيشخص ييرمزگشا
نام  استفاده كرد. يعراق به صورت هنر ةدر مورد موضوعات مختلف در جامع يسعداو

فرانكشتاين هم، كه در متن رمان دو بار از زبان شخصيتي به نام محمود سوادي بر زبان 
مـري شـلي    فرانكنشـتاين يـا پرومتـة مـدرن    آيد، ذهن مخاطب را به هيوالي رمـان   مي

ها و احساس نام نيا نيمحكم ب ونديغالباً از پ يوداسعكند. به اين صورت، رهنمون مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zina 
2. Bormenthal 
3. Shvonder 
4. Sharikov  
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در رمـان  كنـد.  يمـ  فادهخود است يدر ساختار موضوع يبه عنوان عنصر يشخص تيهو
اهميت اين موضوع با تالش سگ براي انتخاب اسم و ثبـت آن در روزنامـه    قلب سگي

  .نشان داده شده است
بولگاكوف در تصوير  چارچوبق شخصيت شسمه از عالوه بر اين، سعداوي در خل

خاستگاه شاريكوف (به عنوان شخصيتي پديدآمده از دو موجود مشخص: سگ و كلـيم  
شود و به تنوعي چندگانه و ناشناخته در تصـويرگري شسـمه رو   چوگونكين) خارج مي

 ياعضـا  از من كه آنجا از«آورد: او جسمي است گويي متشكل از همة قبايل جهان:  مي
 تشـكيل  اجتمـاعي  طبقـات  و نژادهـا  هـا، قبيله ها،قوميت مختلف هايزمينه با افراد بدن
 مـن . است نيامده دست به گذشته در هرگز كه دهممي نشان را غيرممكن تركيبي ام شده
كـه   ييهـا  بخـش  ابهام و تنوعِهمين  ليبه دل). 161(سعداوي، » هستم عراقي شهروند اولين
 ةدهنـد  كرد، كـه نشـان   نييتع شيتوان از پ ياو را نم فتار، راند ر رفتهبه كاشسمه  جاديا يبرا

با  توان ري شاريكوف را ميرفتا يهاجنبه شتريبصورتي كه در ، است رييتغ يبرا يو ييتوانا
را بـه   يكوفشـار  ي،ريتصو يهاميمجموعه فر نيا .ادد حياو توض يو انسان يوانيح پيشينة
را نشـان  او  شـرفت يپعـدم   ليـ دل وول نـاتوان اسـت   كه از تحـ  ستايا تيشخص كيعنوان 

ـ  ةنـ يغالبـاً در زم  يمنفـ  فيتوصـ  ني. چنـ دهد يم بولگـاكوف از   زيـ و طنزآم نانـه يبدب ةمعادل
  .شود يم ريتفس يشورو رياتحاد جماه ديبا مرد جد وفكيشار

  و حسيب محمد جعفر 1ب) كليم چوگونكين
حضور دو شخصـيت اسـت كـه     پردازي اين دو رمان توجه ديگر در شخصيت نكتة قابل

كليم  قلب سگيرغم حضوري كمرنگ تأثير زيادي در پيشبرد ماجراي رمان دارند: در  به
شود و فيليپ فيليپويچ غدد جنسي خالفكاري الكلي است كه در طي درگيري كشته مي

كه سگ، بر خالف انتظار دكتر، بـه   د. پس از آنزن و غدة هيپوفيز او را به سگ پيوند مي
شـود، الكـل   ي بالغ تبديل شد، به تدريج شخصيتش با شخصيت كليم جايگزين ميانسان
رسـاند. فيليـپ فيليپـويچ، هنگـامي او را      هـا آزار مـي  كند و بـه زن خورد، دزدي ميمي

  كند: بيند، رفتارش را با تأثير كليم توجيه ميتغييرناپذير مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Klim Chugunkin 
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  »حله.مر«اي پراند: پرتي ناگهان كلمه فيليپ فيليپويچ با حواس
  »متأسفم چه ...؟«اي به او انداخت: زده بورمنتال نگاه شگفت

شـود كـرد.   كاريش نمـي «و با تلخي سر جنباند. » يك مرحله است«فيليپ فيليپويچ تكرار كرد: 
  )115 بولگاكوف» (كليم.

نگهبان هتلي است كه در جريان يك عمل  فرانكشتاين در بغدادحسيب محمد جعفر در 
رود. روح سرگردان حسيب به دنبـال  شود و جسدش كامالً از بين ميانتحاري كشته مي

گردد كه در آن آرام بگيرد و با پيدا كردن جسمي كه هـادي پيونـد زده بـود    جسدي مي
اي در البتـاوين ديـد... بـا    اي را وسط خانـه مرد برهنة خوابيده«شود. وارد اين جسم مي

خـود را در حـال فـرو رفـتن در آن      اش اين جسد كبود را لمس كرد، اودست هيواليي
ديد، سپس همة جسد را پوشيد... در آن لحظه يقين داشت كه اين جسد روحي نـدارد،  

). ايـن  48(سـعداوي  » همان طور كه خودش اين طور بود، روحي بود كه جسم نداشت
روح، به همراه ديگر اعضاي بدن شسـمه، تـأثير زيـادي در پيشـبرد وقـايع رمـان دارد.       

شتة اين دو شخصيت (كليم و حسـيب) در تفسـير  خصوصـيات و اعمـال     شناخت گذ
پـردازي آنهـا    كند. عالوه بر اين، در شخصـيت  شسمه و شاريكوف به مخاطب كمك مي

كـه از   تغييـر خصوصـيتي  در انسان  ييعدم توانا ي وجود دارد مبني برقيعم يمفهوم فلسف
  شود. انسان همواره با او حمل مي و به وسيلة جنبة پنهان شوديم ليتحمبر او  يكينظر ژنت

  پويچ و هادي عتاكيج) فيليپ فيل
 ويك يا چند عضـ  زدندر هر كدام از اين دو رمان شخصيت مؤثري وجود دارد كه با پيوند 

، فيليپ فيليپـويچ، هماننـد   قلب سگيآورد. در  مرده، ناخواسته، انسان جديدي به وجود مي
كه بيمارانش را در آپارتمان مجلـل خـود    خود بولگاكوف، پزشك جراح روشنفكري است

هـايش در   دهـد. او، در صـحبت  سازي انجام مي كند و تحقيقاتي را در زمينه جوانمعاينه مي
شناسـيد، نـه؟ مـن مـرد      دوست عزيز، شما كه مرا مـي : «كند چنين معرفي مي رمان، خود را

ام. نـه تنهـا در    وانههاي بدون پشـت  واقعياتم، مردي كه متكي به مشاهده است، دشمن فرضيه
شناسند. اگر چيزي بگويم، به اين معناست كه  روسيه، بلكه در اروپا هم مرا به اين صفت مي

). بسـياري از منتقـدان   51(غبرايـي  » ام ام را از آن گرفتـه  واقعياتي قرار دارد كه نتيجه ةبر پاي
هـا و  وف و انديشـه زندگي فيليپ فيليپويچ در ابتداي رمان را نمادي از زندگي خود بولگاك
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سـازي،   جـوان  ةدانند. او، ضمن تحقيقات خود در زمين ايدئولوژي سياسي و اجتماعي او مي
زند امـا بـر خـالف    اي را به سگي ولگرد پيوند ميغدة هيپوفيز و غدة جنسي شخص مرده

 ياصـل  ةزيانگ شود.كند و در نهايت به انسان تبديل مي روز تغير مي انتظار او اين سگ روزبه
اسـت   »انسـان  سـم يارگان يساز جوان يآن برا ليو پتانس زيپوفيه ونديقبول پ كشف قابل«او 
مانند  چيزيمنتظر هايش  ها پيش براي آزمايش رسد پروفسور از مدت ). به نظر مي76همان (

فيليـپ فيليپـويچ هنگـام     .شده است يزير برنامهها پيش  از مدتپروژه  نيبوده و اشاريك 
همـان  (درست همان چيزي است كـه او نيـاز دارد    كيراششحال است؛ بسيار خو شيآزما
و  خـود سـوق دهـد   هـدف   ريسگ را در مس تاكند يفرصت استفاده ماين از  نيبنابرا ،)18
  برگردد.  خودش هيو علا شيآزماحاصل  دانتظار ندار كه است يهيبد

ايي هــبـا چشـم  «فروشـد،   جـات مـي   گـرد ميانسـالي اسـت كـه عتيقـه      امـا هـادي دوره  
هايي كهنه كه بـا آتـش سـيگار سـوراخ شـده اسـت و از او بـوي        زده و لباس بيرون ازحدقه

كند، در  اي مخروبه زندگي مي). او در خانه26(سعداوي » رسدمشروبات الكلي به مشام مي
هـاي خيـالي   رود و براي همشهريانش داسـتان خانة عزيز مصري مي اوقات فراغتش به قهوه

داللـت ديگـري نيـز دارد:    شـده   نسبت به حـوادث روايـت   كعيت عتاموق«كند. تعريف مي
(النشـمي،  » شود ي ميدسعي دارد چيز مفيدي بسازد مشغول كاري مهم و جكه گردي  دوره

هنرمنـد   كيـ بـه عنـوان   جسـد آفريـدة خـود را     ). هـادي 33به نقل از: حسيني و ديگران 
هـاي متروكـه،    فجارها در كوچهكند كه پس از ان اجسادي اختراع مي هايتكهخودساخته از 

اند. او اعضاي قربانيان انفجارهـا   فراموش شده ها والي خيابان الي گل هاي ويران و البهخانه
 يبرا يهاد ةناخواست ةزيانگ كند.كند و با پيوند آنها به هم يك جسد درست ميرا جمع مي

در پـي  و ااست كه  يزيهمان چ ةجينت انيقربان ساداجهاي اعضاي تكهاز  موجود كي جاديا
راده الك ةدر منطق ي، كه در انفجاردوست و شريك تجاري خود، ناهم عبدكياز دست دادن 

 سـردخانه بـه   مگـرفتن جسـد نـاه    يكه بـرا  يهنگام ي،هاد. كشته شد، متحمل شده است
هنگامي كه ديـد جسـد قربانيـان    «د: شو يشوكه ماز شنيدن سخن مسئول سردخانه رود،  يم

 نجسد را جمع كاند، مسئول تشريح به او گفت كه يك  نه با هم آميخته شدهانفجارها چگو
. پـس  )263سعداوي ( »تحويل بده، اين پا را بگير و آن دست را و همين طور [ادامه بده]و 

رسد كـه منتظـر اسـت آنچـه را از      تفاوت به نظر مي يك شرور بي«از اين حادثه، او همانند 
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 يآور جمـع  يو بـرا ا ةزيـ انگ). 29و  28(همـان  » آورد خواهد به دسـت  قطعات انساني مي
ادعـا   خـود طـور كـه    جسد، همان جاديا يو دوختن آنها در كنار هم برا قطعات بدن انسان

آنهـا   يبـرا  ين مناسـب يدفتبشناسد و  تيرا به رسم ها  اين كشتهاست كه دولت  نيكند، ا يم
جسـد كامـل    كي نيا رايدهم، ز ليتحو يقانون يخواستم او را به پزشك يمن م«كند:  فراهم

اي مردم، اين يك  كردند، رها شده بود و با آن مثل زباله رفتار مي ابانيبود كه مثل زباله در خ
بر اين  .)34(همان » انسان است... من اين كار را انجام دادم تا با آن مثل زباله برخورد نشود

ايجـاد   اسـت، علمـي   يكـاو كنج ايجاد شاريكوف نتيجـة كه  يدر حالتوان گفت  اساس مي
  شسمه تصادفي و از نظر هنري سوررئال است.

  د) بورمنتال و محمود سوادي
هاي مشابه اين دو رمان بورمنتال و محمود سوادي اسـت كـه هـر دو    از ديگر شخصيت

دهند. بورمنتال به عنوان پزشك و دسـتيار  بخشي از رمان را به صورت گزارش ارائه مي
كنـد. عـالوه بـر ايـن، مراحـل       در عمل جراحي سگ همراهي مـي فيليپ فيليپويچ او را 

افتد، به شـكل دفتـر خـاطرات    آزمايش پيوند سگ و وقايعي را كه به دنبال آن اتفاق مي
 هـم  كه است ادبى نويسى گزارش نوعى در واقعدهد. اين عمل  ثبت و در رمان ارائه مي

در  كنـد.  روايـت مـي   را داستانهـم بخشـي از    و دهـد  به مـتن مـي   علمى حال و هواي
خانه با داسـتان   نگاري است كه در قهوه نيز محمود سوادي روزنامه فرانكشتاين در بغداد

نشيند، شسمه وگو مي شود، از طريق هادي با شسمه به گفتتخيلي هادي عتاك آشنا مي
كنـد. سـپس محمـود    گيري، اعمال و اهداف خود را براي محمود ضبط مي مراحل شكل
كـدام از ايـن دو   كه هـر   تيواقع نيادهد. اش ثبت و ارائه ميتوني از مجلهآنها را در س

اسـت، اهـداف مشـابه    اي در دو طرف اين دگرگوني و تحول نويسنده دربردارندة رمان
گوناگون نشـان   ياز منظرها ياجتماعحوادث سياسي و مؤثر عوامل كشف  يآنها را برا

  دهد.يهشدار م و تأثير آنها الكينسبت به تحوالت راد قيطر نيدهد و از ايم
  هـ) اشووندر و فرج

انـدازي بـه    ديگر شباهت بارز دو اثر حضور دو شخصيت مكار است كه به دنبال دسـت 
مسـئول كميتـة سـاختماني كـه      ،اشووندر قلب سگيمالكيت فردي اشخاص هستند: در 
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تمـان اسـكان   به دنبال آن است كه افرادي را در آپار ،فيليپ فيليپويچ در آن ساكن است
اش را در اختيـار   خواهد كه بخشي از خانهدهد و به همين منظور از فيليپ فيليپويچ مي

او قرار دهد. پس از مخالفت پروفسور، اشـووندر بـراي رسـيدن بـه اهـداف خـود بـه        
كند تا شناسنامه بگيرد و براي پروفسور مزاحمـت فـراهم كنـد. در     شاريكوف كمك مي
داري است كه در پـي آن اسـت تـا بـا حيلـه و      ز فرج دالل بنگاهني فرانكشتاين در بغداد

هاي بزرگ قديمي را از صاحبانشان بگيرد و از آن خود كند. او با هر ترفندي ترفند خانه
كند خانة ايلشواي پير را به مالكيت خود درآورد. هيچ كدام از ايـن دو نفـر از   تالش مي

اسـت   مـدرن  اقتصـادي دولـت   لةشـاك  شـرط  پـيش  كه دانشي و ايحرفه تخصص منبع
دو رمـان نشـانگر آن    پردازي ظريـف نويسـندگان   شخصيت اينجا، در نيستند. برخوردار

و همچنين برآمـده   علمي و عملي هايدستگاه فقدان از ناشي حدي، تا بحران، كه است
  از اختالف طبقاتي مردم است. 

  
  مايه . درون2

اي  مسلط در داستان، يا خـط و رشـته   مايه و مضمون عبارت است از فكر اصلي و درون
ماية  دهد. درونهاي داستان را به هم پيوند ميشود و موقعيتكه در خالل اثر كشيده مي

مايـة   ). آنچه در درون219دهد (داد هر اثري جهت فكري و ادراكي نويسنده را نشان مي
شـر بـا هـر    ب كـه  است چيزهايي وعدة و خطرات مورد در اين دو اثر اهميت دارد تفكر

كند. اين مسئله مضامين كمابيش مشتركي را در اين به جهان ارسال مي اي ايجاد وانگيزه
خشـونت، قربـاني و   و  تـوان بـه تـرس    دو رمان به دنبال داشته است كه از آن جمله مي

  پذيري و... اشاره كرد. مجرم، هويت، مسئوليت
  الف) ترس و خشونت

 يايـ خشونت است كه ممكن اسـت در دن  از لبازتاب همان شك يدر متون ادب خشونت
بـه   يابيدسـت  يبرا ليوسا رييامكان تغ با اين تفاوت كه در متون ادبيشود،  افتي يواقع

 ،خشونت [در متن]«. ، وجود دارددر صورت لزوم، خشونت نيا ةارائموردنظر از هدف 
 كنـد، بـا  يدر سـطوح مختلـف كـار مـ     ت واسـ  يما، چندوجه يايمانند خشونت در دن
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(فرانـزاك و  » شـود  يتجربه م يشود و از طرق مختلفيم كيمختلف تحر يها زهيانگ
شود كه با هـم   خشونت در سه قاب ارائه مي ،در هر يك از اين دو رمان ).663 1نال

، شاريك از گرسـنگي و درد  قلب سگيدر تعامل هستند: در قاب اول، در آغاز رمان 
پيچـد:   وي او ريخته است به خود ميسوخته شدن پهلويش با آب جوشي كه آشپز ر

پـدري كـه كـاله سـفيد     ميرم... آن بـي  عو عو عو... عووو... آخ نگاهم كنيد، دارم مي«
چركي به سر داشت آب جوش ريخته و پهلوي چپم را سوزانده... خدايا چقـدر درد  

شود تا ابـد زوزه كشـيد، امـا    كند، آب جوش تنم را تا مغز استخوان سوزانده، ميمي
). در مرحلة بعد، 11(بولگاكوف » ام؟فايده؟ آخر من چه هيزم تري به او فروختهچه 

برد، سگ در ابتدا خوشحال اسـت و فكـر   او را به خانه مي چزماني كه فيليپ فيليپوي
رحمي تحـت عمـل    كند كه خوشبختي به او روي آورده است اما دكتر او را با بيمي

كنـد.   او را از طبيعت حقيقي خود دور مـي دهد و  طلبانة خودش قرار مي جراحي جاه
اين دو در آخر به قاب سوم كه ادامة منطقيِ دو مرحلة پيشين است بـه خشـونت از   

شوند: او، پس از تبديل شدن به انسان، بـا اطرافيـانش بـا    طرف خود سگ منتهي مي
كشد و زن تايپيست را با تهديـد بـه   كند، براي بورمتنال اسلحه ميخشونت رفتار مي

) و هنگامي كـه از طـرف   167كند (همان اخراج از كار، مجبور به ازدواج با خود مي
هـا بـه    شـود، بـا گربـه    آوري حيوانات ولگرد منصوب مي كميته به عنوان رئيس جمع

ناپذير و  كند، تا جايي كه بورمنتال، بعد از نااميدي از اخالق درمان خشونت رفتار مي
). بـا توجـه بـه رونـد     136(همان » ست با دل سگاو مردي ا«گويد: مجرمانة او، مي

در  خشـونت د كـه  ده يم نشان اطيبا احتتوان گفت بولگاكوف خشونت در اينجا مي
رفتـار افـراد    مانند ،گريد يها زهياز انگ ياريبس جهينت ، بلكهستين يذات يليرمان تما

 نيـ ا طرفـي،  از اسـت.  ي علمي بعضي از روشـنفكران طلب جاه جامعه نسبت به هم و
 يها از روشخود  تيمحافظت از ذهن يبرافيليپ فيليپويچ و شاريكوف  كه تيواقع

- نـه يزم شيپه رغم ، بهر دو آنان دهد كهيكنند نشان مياستفاده ممشابه  زيآم خشونت

حــل  يبــرا يضــرور اي لهي، خشــونت را وســيو اقتصــاد يليمختلــف تحصــ يهــا
    .دانند يم يشورو رياتحاد جماه در يفرد سلطةو حفظ  يطبقات تيمشروع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Franzak & Noll 
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 خاصـي  خشونت در مدت زمـان  فيتوص يخود برا يبياز موجود تركنيز  يسعداو
 يهـا  است كـه در جنـگ  اي انهيوحش يهااز خشونت. شسمه نمادي استفاده كرده است

هـم   فرانكشـتاين در بغـداد  . در را گرفته اسـت  يشماريبافراد آغازشده در منطقه جان 
گذاري انتحـاري  ري دارد: اولين قاب آن در جريان بمبخشونت در سه قاب نمود بيشت

شود و هادي بـه  تكه شدن بدن آنها مي افتد كه منجر به كشته شدن افراد و تكهاتفاق مي
كنـد. قـاب دوم   ها و مذاهب درسـت مـي  دنبال آن يك جسد تركيبي از همة قبايل، فرقه

رسـاند و مـوجي از   مـي زماني است كه شسمه چهار گدا را به طرز وحشتناكي به قتـل  
خود را در گردن  يهادست ز اجسادا هر كدام«كند: ترس و وحشت بين مردم ايجاد مي

بـه نظـر    تئـاتر  ةصـحن  ايـ  بيـ و غر بيعج يتابلوهمانند يك مرد مقابل خود داشتند. 
 زانيـ به جلـو آو  شانيو سرهاو پاره  فيكث به خاطر استفادة زياد شانيها. لباسرسيد مي
شـود بـراي    و قاب سوم زماني است كـه شسـمه متوجـه مـي    . )80 يعداو(س »ه بودشد

جايگزيني اعضاي پوسيدة بدنش نياز به اعضاي جديـدتري دارد. دسـتيارانش در انجـام    
اي براي  چاقوي بزرگي آورد و آن را به شسمه داد، گفت فديه«كنند: اين كار به او كمك مي

هاي دسـتش را بريـد تـا بـه آرامـي      بر... رگاوست، او را بكش و قطعاتي را كه نياز داري ب
 ديتجد). اين روند ادامه داشت. 236ـ235(همان » بميرد و به سبب خونريزي بيهوش شود...

خشونت در  ةاز گسترش چرخ ينماد آنها وممدا ينيگزيو روند جا شسمهبدن  يها قسمت
   .شود يمگناه  يافراد ب ياريبسي شدن داد است كه منجر به قربانغب يها ابانيخ

ـ جامعه در هر دو رمـان نقـش مهمـي در بـرانگيختن خشـونت دارد زيـرا         ي،عـدالت  يب
اما نويسندگان در  كند يخشونت را فراهم مشدن بارور  ةنيزم عتاًيطب و نبود قانون ومرج هرج
را مسـئول  شاريكوف و شسـمه   در بغداد نيفرانكشتا و يسگ بقلخشونت در  يرهايتصو

  اند. زيرا آنها آسايش سازندگان خود را به هم ريخته كشند يم رياعمال خشونت به تصو
  ب) زشتي ظاهر

و  تيهـر شخصـ   دنيكشـ  ريبه تصـو  يبرا يانقش برجسته در متون ادبي ظاهرتصوير 
 كردهـاي و نقـش او در كار  تينـوع شخصـ   فيبه تعر و داستان دارد شرفتيپ نيهمچن

احي است كه بر روي بسياري ، فيليپ فيليپويچ جرقلب سگيدر كند. يمتفاوت كمك م
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دهد و، همان طور كه قبالً گفته شد، انگيزة او از ش عمل زيبايي انجام مياناز مراجع
سازي بود، در صورتي كه سگ بعد از عمل جراحـي   عمل پيوند سگ آزمايش جوان

(بولگـاكوف  » ريختي اسـت رسد مرد كوتاه بيبه نظر مي«به مردي زشت تبديل شد: 
ل، خود او از چهرة خودش راضي اسـت و بـه تغييـري كـه در او بـه      ). با اين حا82

دهـد.  وجود آمده آگاه است و انسان بودنش را بـه سـگ ولگـرد بـودن تـرجيح مـي      
 شظـاهر او به دليـل  انتقاد جامعه از  بولگاكوف آن است كهرمان  اين امر در تياهم
ـ ا سـت يگفتـار و كـردار اوسـت. قـرار ن    به سبب  شتري، بلكه بستين  بـدن  دليـل  هو ب
مشـكالت جامعـه در   بازتـاب   ه دليـل بلكه بنقد شود، خود  زشتو  افتهي شكلرييتغ

  گيرد.رفتار او مورد نقد قرار مي
و عناصـر آن،   هنر گوتيك است ريتحت تأث اريكه بس ياسندهيبه عنوان نو سعداوي،
، را د، كشتار، غم و اندوه و برخورد بـا اجسـا  ديخطرناك، ترس، تهد يهاتيمانند موقع

 شسـمه در  پسـند نا يظـاهر  يهـا يژگـ ياز و يري، به طرز چشمگردهكار بدر رمانش به 
متوجه  يو: «خود ارائه دهد ةروشن از مشكالت جامع يريكند تا بتواند تصوياستفاده م

ـ  نيـ ا. زده كـرد  شد كه او را شگفت شهيانعكاس صورت خود در ش بـار بـود كـه     نياول
 .دكشـي  صورت و گردن يهاهيبخ يخود را روشناخت. انگشت  تيخودش را به رسم

وجود، بدون در نظر گرفتن ظاهر  نيا ). با55ي (سعداو» ديرسيزشت به نظر م اريبس او
كننـد.   و افراد زيـادي هـم از او پيـروي مـي     شده است رفتهيتوسط جامعه پذشسمه  او،

 دييـ تأاست هاي مختلف هاي متعدد عراق با گرايشكه نمادي از تنوع فرقه شسمهظاهر 
رحم است، به اين دليـل اسـت كـه جنـگ و     كه اگر چهرة او زشت، خشن و بيكند  يم

 رحم است.گرايي نيز زشت، خشن و بيدرگيري داخلي و تفرقه

  پذيري ج) مسئوليت
يكي از عناصر مهم در اين دو رمان تصوير آنها از شـاريكوف و شسـمه اسـت كـه نـه      

يليپ فيليپويچ و هادي. نويسندگان بـا دادن زاويـة   متعهد هستند و نه مطيع خالقانشان، ف
هاي خود را با صداي كنند كه نقش ديد راوي به اين دو مخلوق اين فرصت را فراهم مي

 ،قلب سـگي بار خود نشان دهند. در رمان  خود بگويند تا آنها را مسئول اعمال خشونت
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 وانيـ حرة جراحي اين چنداني دربا ياخالقي نگرانفيليپ فيليپويچ قبل از عمل جراحي 
 داند.يو را محتمل مافوت حتي كند و  ينم يدلسوز اياحساس گناه ندارد، نسبت به او 

فيليپ فيليپويچ هراسناك امر به سكوت داد... وقت بحث نيست كه زنده است يا مرده، «
) امـا بعـد از عمـل،    72(بولگاكوف  »من به زين رسيدم. پس چه اهميت دارد كه بميرد؟

كنـد، بـراي او لبـاس    مخلوقي كه ايجاد كـرده اسـت احسـاس مسـئوليت مـي      نسبت به
دهد و هنگامي كـه از تغييـر    خرد، به او طرز حرف زدن و حتي لباس پوشيدن ياد مي مي

شود، براي پايان دادن به مشكالتي كه او ايجاد كـرده اسـت،   دادن اخالق بد او نااميد مي
گيـرد او را بـه   ر روي سگ، تصـميم مـي  با اعتراف به شكست خود در آزمايش علمي ب

هادي هيچ مسئوليتي نسبت بـه شسـمه از    فرانكشتاين در بغدادحالت اول برگرداند. در 
مسـئوليتي در بقيـة    دهد و توانايي هيچ تغييري را هم در او ندارد. اين بيخود نشان نمي

ـ  و همزيسـتي   شيآسا يجابه  شود، آنهاهاي رمان نيز ديده ميشخصيت  يابودباعـث ن
معتقـد اسـت در    ياست كـه سـعداو   يزيهمان چ رستد نيا. شونديميكديگر متقابل 

آيـد   بـه نظـر نمـي   رمـان،   نيجنگـزده، بـدبخت، خـون    عراق اتفاق افتاده است. در شهر
 ي. در عـوض، آنهـا بـه نـابود    نـد يگرد هم آ گريكدياز  تيحما يبرا يشهروندان عراق

هم اين آشفتگي وجود دارد كه نااميدي از  قلب سگي. در كننديكمك م همديگر متقابل
ژي كـاربردي، جامعـه را بـه ورطـة     تبرنامگي و كمبـود اسـترا   تغيير و تحول اساسي، بي

هايي است كه براي دست يافتن به  رحمي آدم سرشار از بي قلب سگيكشاند. نابودي مي
ولگـردي   . طبعاً اوضـاع بـا حيـوان   كنند حق همنوعان خود تجاوز ميبه يك لقمه بيشتر 

مسئوليتي براي فيليپـويچ و  مثل شاريك بدتر خواهد بود. در هر صورت، عواقب اين بي
تر شدن اوضاع آنها و در معرض تهديد قرارگرفتن و براي شاريك و شسمه هادي وخيم

  عدم پذيرش و طرد اجتماعي به همراه دارد. 
  د) قرباني و مجرم
 يهمپوشان نيا. وجود داردهمپوشاني  ةرابطو مجرمان  انيقربان نيب ،اتيدر جامعه و ادب

امـا   و مجرمـان مشـخص شـود    انيكه با نقش قربان ستيخشن ن اتيجنا يفقط به معنا
 نادرسـت تبادل  ةجيقتل نت«خشونت را در پي دارد.  يقربان كيفرد متخلف و  نيب مبادلة
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در  .)185 1ليـ (لوكنب »اسـت  هـر دو مـوارد   ياريو در بس يقربان و فرد متخلف كي نيب
بـه  ست كـه  كرده ا دايپ ياگسترده رييبا گذشت زمان تغ ي و مجرمقربان ري، تصاواتيادب
چگونه مشكالت جامعـه را در   سندهينو كه نيكه به آن تعلق دارد و ا ايو دوره سندهينو

مفهوم قرباني و مجرم در اين دو رمان نيز  .دارد يبستگ، كنديخود منعكس م يهانوشته
، تصاويري كه قلب سگيدر طول رمان  يسندگان با هم متفاوت است.براساس شرايط نو

دهـد كـه موجـب    منطق نشان مـي شود او را مجرمي بياز شاريكوف به مخاطب القا مي
شود، در حالي كه قرباني بودن او از زماني كه در خيابـان مـورد   آزار و اذيت ديگران مي

يوندي كه فيليپ فيليپويچ بر روي شود؛ سپس با عمل پآزار آشپز قرار گرفت، شروع مي
، عملكرد او نيز شاريكوفبه  سگبا دگرگوني ظاهر كند، دهد، ادامه پيدا مياو انجام مي

براي سالمت و امنيت افـراد و   و وحشي وار ، به نوعي خطر ديوانهضعيف از يك قرباني
بال به ها به دن . شاريكوف با پوشش و ظاهر مضحك خود در خيابانشود جامعه بدل مي

دهـد  هاي ولگرد است و در خانة فيليپ فيليپويچ نيز همه را آزار ميدام انداختن حيوان
و دوست دارد با او مانند يك بورژواي نجيب رفتار شود، اما همزمان نه تنهـا از آداب و  

را بـه   كند. بولگاكوف اوشوروي انتقاد مي ةرسوم نظام حاكم بر خانه، بلكه از كل جامع
روشـن  جلـوه كنـد امـا    تبهكار  اي يقربانشود او يكرده است كه باعث م ميترس يروش

اي  ، منحصر به خودش نيست و جنبهبولگاكوفاز ديد  ،و شرايط او شاريكوفاست كه 
هـم بـه   كـه   اسـت  ة خـودش خالق و جامع يقربان ؛ به عبارتي، اودارداز جامعه نمادين 

  اند. رسانده بيبه او آس يو هم از نظر جسم يشناخت لحاظ روان
ثير ادبيات گوتيـك  أسعداوي در به تصوير كشيدن مفهوم قرباني و مجرم نيز تحت ت

گيـرد، زمـاني كـه از اجـزاي     قرار دارد. قرباني بودن شسمه از لحظة ايجاد او شكل مـي 
شود و سپس بدون نام به دنبال برپايي عـدالت و انتقـام خانـة    اجساد قربانيان ساخته مي

آغـاز   يتكـاران يقصـاص جنا  تـالش بـراي  خود را بـا   شسمه كار د.كنهادي را ترك مي
با گذشت دادند. عضاي بدن او را تشكيل ميبودند كه ا هاييكشتهكه مسئول قتل كند  مي

كـه   يا مـرده  از اعضاي هر تكه«كه  گيردقرار مياين آگاهي الشعاع  تحترفتار او  ،زمان
 گـر يد ييگـو رود، فته شود، از بـين مـي  اگر انتقام صاحبش گرداد، يم ليبدن او را تشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Luckenbill 
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خود  عمر افزايشمنظور به همين دليل، او ديگر به ). 163 ياوعد(س »ستين وبه ا يازين
و به يـك مجـرم تبـديل    خود منحرف  رياز مس جيبه تدرو  آورديم يبه كشتن مردم رو

بلكه يك تو االن يك مجرم عادي نيستي : «ابدييم انيپا يبا گمراهاو  و تكليفشود يم
 ارانيدسـت ). 174(همـان  » ايسوپر مجرم هستي، زيرا از گروهي از مجرمين ساخته شده

او و  انيـ م هـوده يب يدارنـد. در بحثـ   شسـمه  تيـ مأمورايـن  در  يتـوجه  قابـل  ريتأث يو
بـاز در پاسـخ بـه     ، شعبده»است؟ تكاريجنا يچه كس« :پرسدياز آنها م يكي، ارانشيدست

. )171همـان  ( »ددار تيـ اندازه جرم و جنا كياز ما  كير ه«دهد: يسوال جواب م نيا
عمل خـود   وجود دارد، تيجنا از يكه در هر شخص نسبت شسمه به اين تيرغم رضا به

  داند. جنايت مي گناهيب ها كشتن انسان هيتوجرا در 
نـوعي   ،، در نظر هر مخاطبيدر شاريكوف و شسمه ين رفتار ضداجتماعيا ترديد بي

است، اما موجب دلزدگي مخاطب نسـبت بـه آنهـا     گشايانه ي و عقدهضداخالقخصلت 
شود، زيرا بين مخاطب و اين دو شخصيت (شاريكوف و شسمه) احساس مشتركي نمي

نسبت به خود و قدرت حاكم در جامعة عصر نويسنده وجود دارد: شاريكوف و شسمه، 
دهند  رد انتقاد قرار ميبيشتر مو» جامعه –فرد «از طرفي، قدرت حاكم را در قالب تقابل 

، قرباني يا مجـرم، اخـالق يـا    شريا  ريامر خ يتواقع انگرينماو، از طرف ديگر، اين دو 
دسـتاورد شـرايط سياسـي و اجتمـاعي      بلكهضداخالق، انسانيت يا ضدانسانيت نيستند، 

 ةدهنـد  نشـان « گويـد: دهند و همان طور كه سـعداوي مـي  جامعة عصر خود را نشان مي
مجـرم   يما تـا حـدود   ةهم: «ديگويماو ». ميما در درون خود دار ةكه هم دي هستنشرّ
ـ   يطانيش يموجود جاديا بهما  ةهم ]...[. ميهست كمـك   ،بـرد  يمـ  نيكه اكنون مـا را از ب
 ).20 1(تيگارت »يما كرده

  هويت )هـ
 تيـ وجود دارد. هو يو دشوار دهيچيپ ةآنها رابط يشخص تيو هو يادب يهاتيشخص نيب

دهند. همـان طـور كـه     ميبه آنها  ياناطراف ايكه خود  ينام، دارد يكيو نام ارتباط نزد با اسم
گفته شد، دو شخصيت (شسمه و شاريكوف) از خود اسمي نداشتند و در طول رمان، ديگر 

نهادند. نبود اسم دليلي بر نداشتن هاي مختلف، بر آنها نام ميها، برحسب موقعيتشخصيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Teggart 
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حذف نام افراد داستان و در همـان  «كند كه  به خوبي اشاره مي 1منلوسين گلد هويت است.
شدگي هويت انساني در نيمة دوم سدة بيستم و  حال پر شدن فضاي رمان از اشيا، نشانة گم

). سعداوي به وضوح به اين امر 54(گلدمن » وارگي بر حيات روان آدمي است چيرگي شيء
شناس بزرگ گفت: اين يعني چـي؟  كسـي    رهكسي كه اسمي ندارد. ستا«اشاره كرده است: 

مجيد متفكرانه گفت: كسي كه اسمي ندارد ممكن اسـت   عميدسرتيپ كه اسمي ندارد؟ .... 
  ).125(سعداوي » فردا همان كسي باشد كه هويتي ندارد

رفتار او  يهاجنبه شتريب رايزتر است،  روشن وفكيشار تي، هوشسمهبا  سهيدر مقا
فيليـپ فيليپـويچ انسـان جديـدي      .ادد حياو توضـ  يو انسان يوانيح پيشينةتوان با يرا م

(هويت جديد) را بر پايه اعضاي يك جنايتكار مرده و يـك سـگ ولگـرد سـاخت كـه      
اي جز خرابي و ترس و وحشت در پي نداشت. اين دو كه هويت جالبي ندارنـد،  نتيجه
تـرين قـدم    بولگاكوف مهـم  توانند فرد مهم و ارزشمندي را بسازند، بنابر اين از نظر نمي

 يواسعد شده و بازگشت به قبل از آن است. براي اصالح جامعه تحول اين هويت مسخ
در  يبه عنـوان عنصـر   يشخص تيها و احساس هونام نيا نيمحكم ب ونديغالباً از پنيز 

فـردي   قلـب سـگي  . اين هويـت جديـد، كـه در    كند يم فادهخود است يساختار موضوع
بـه توسـط فـرد سـاده و      بغداد فرانكشتاين دركند، در  آن را خلق مي فرهيخته و باسواد

خواهـد هويـت جديـدي را از بقايـاي اجسـاد       هـادي مـي  «شـود.  سوادي ساخته مي بي
انـد، روحـي ندارنـد و هـيچ     اشخاصي كه هويتي ندارند بسازد. افرادي كه به قتل رسيده

هـايي   پـاره  جامعة عراقي به تكهوابستگي به هم ندارند. سعداوي در اين تمثيلِ فروپاشي 
اند. در واقع، از دست دادن هويت ملي حقيقي دليل كند كه زماني حيات داشته اشاره مي

هاي متعدد محلي است كـه سـبب فروپاشـي جامعـه شـده      اصلي به وجود آمدن هويت
دهندة آن باشد كه هويت عراق متعلق  تواند نشان) و از طرفي هم مي51(جبوري » است
وه، فرقه و طبقة خاصي از اشخاص نيست بلكه متعلق به همة كساني است كـه از  به گر

 يـة نظر نيـ بدن او به طـور مناسـب ا  كنند. هر فرقه و گروه و نژادي در آنجا زندگي مي
  ).15 2(كوهن» است يگبدن فرهن كي واليبدن ه«كند كه يكوهن را خالصه م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lucien Goldmann 
2. Cohen 
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بـدون   هـاي داسـتان در مكـان   عيوقـا  يبا معرف اين، بولگاكوف و سعداويعالوه بر 
در قلب سـگي  وقايع رمان د. نكن يم دكيتأ ي مخلوق خودبيترك تيهوبر  خاص، تيهو

هايي كه اشووندر روز با طرح افتد كه مملو از جمعيت است و روزبهساختماني اتفاق مي
شود و مشكالتي را براي سـاكنان آن بـه وجـود    كند، بر جمعيت آن افزوده ميدنبال مي

آورد. هويت بيشتر ساكنان اين ساختمان ناشناخته است و بولگاكوف به آن نپرداختـه  مي
ة البتـاوين  محلـ  است. در رمان سعداوي، بيشتر وقايع رمان در يك ساختمان مخروبه در

مختلـف   يهـا يمختلط با وابسـتگ  يتيجمع دارايمحله  نيا دهد.رخ ميدر مركز بغداد 
دگانة شسمه همخواني دارد. با توجه به آنچه گفتـه  كه با هويت چن است يو مل يافرقه

جنگ داخلي،  ناپذير اجتناب نتيجة قطعاً فردي هويت دادن دست از رسدشد، به نظر مي
  كه محصولي چون خرابي و ويراني را به دنبال دارد.  بود خواهد انقالب و بي عدالتي

  و) جاودانگي
از  يجـاودانگ  ةدربـار  يقلب سگ. شودرمان ديده ميدو هر در نيز  ياودانگماية ج درون
 يابـزار  همچـون را  »يساز جوان« كند و به طور خاصيبحث م ياكتشافات علم قيطر
. بولگاكوف ميـل بـه جـاودانگي را در اصـرار     دهدينشان م يبه جاودانگ يابيدست يبرا

 خانم مسن براي انجام عمل جراحي و نيز انگيزة اصلي فيليپ فيليپويچ براي عمل پيوند
 يكيتلولـوژ  يهـا ومتمـام مفهـ   فيليپ فيليپويچ«هد.  آزمايشي بر روي شاريك نشان مي

 يتصادف يتكامل رييكند كه تغيم دييخود تأ يتجرب جينتا قيكند و از طريتكامل را رد م
در  فرانكشـتاين در بغـداد  ). ميل به جـاودانگي در  557 1(هاول »است ناپذير ينيب شيو پ

كند كه به اعتراف راويان، گلوله يا هـر وسـيلة ديگـري او را    يوجود شسمه نمود پيدا م
) و 234(سـعداوي  » ميـرد او يك قاتل استثنايي است كه با وسايل سنتي نمي«كشد:  نمي

اعضاي بدنش در صورت از بين رفتن قابل تعويض با اعضاي جديد است. او ميـل بـه   
گناهان ابايي ندارد. از نظـر  استمرار دارد و براي يافتن اعضاي جديد بدنش از كشتن بي
ترند، نه كساني كه زود تسليم او بقا و جاودانگي، در نهايت، از آن كساني است كه قوي

  اند، زيرا آنها در كمال سادگي ارزش زندگي را ندارند:شوند و به زندگي قانع مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Howell 
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ا توجيه اخالقي كشد و اين تنهماند، براي ماندن ميبا او هيچ چيزي جز ميل به ماندن باقي نمي
ميـرد و بعـد   كه بفهمد چرا مي خواهد، هيچ كس بدون ايناوست. هيچ كس فنا و نيستي را نمي

 داند. به خاطر همـين رود، ميلي به مرگ ندارد و او جواب اين دو سوال را نميمرگ به كجا مي
 ليبه دل از بدن خود را ييهاخود و قسمت يكه زندگكساني از  شيب ديچسبد، شايم يبه زندگ

بخشند. به خاطر همين، او بيش از آنها لياقت زندگي كردن را دارد. آنها حتي اگر يترس به او م
  ).334(همان » شود باز بايد براي زندگيشان بجنگند مطمئن باشند كه او پيروز مي

  
  روايت .3
 توانـد  فرايند سـاختارمند كـردن دسـتور زبـان در چارچوب زبان است كه مي »روايت«

مـورد   ).13 به و حتـي علمـي قـرار گيــرد (مكــوئيالن     نجا موضوع تحليل دقيق و همه
كه هر كدام از ايـن   كه در اين مقاله اهميت دارد فضاي اين دو رمان است، با اين ديگري

اند، ماجراي اصلي داستان، كه حول اعمـال و  هاي مختلفي تقسيم شدهدو رمان به فصل
گردد، در چهار فضاي مشابه جريـان  شاريكوف) مي رفتار دو شخصيت اصلي (شسمه و

هـاي  ، از همان ابتداي داستان، بـا نالـه  قلب سگيدارد: خيابان، خانه، خيابان و باز خانه: 
شود؛ در فضاي دوم، دكتـر فيليـپ فيليپـويچ سـگ رنجـور و      سگ در خيابان شروع مي
زند؛ در فضاي سوم، وند ميبرد و اعضاي فرد مرده را به او پيبيمار را با خود به خانه مي

ها و ديگـر  آوري گربه رود و مأموريت خود را (جمعهاي مسكو ميشاريكوف به خيابان
شود كه فيليپ دهد؛ فضاي چهارم در حالي در خانه انجام ميحيوانات ولگرد) انجام مي

گرداند. در فيليپويچ با انجام عمل جراحي ديگري شاريكوف را به حالت اول خود برمي
هم فضاي اول در خيابان و به دنبال توصـيف انفجـار فجيعـي شـكل      فرانكشتاين در بغداد

هاي اجسادي را كه جمع كرده بود در خانة متروكه تكه كگيرد؛ در فضاي دوم هادي عتا مي
هـاي بغـداد    زند؛ در فضاي سوم، شسمه به دنبال هدف خود به خيابانخود به هم پيوند مي

بينـيم كـه در خانـة     ان را بگيرد و در فضاي چهارم، باز شسمه را مـي رود تا انتقام كشتگ مي
  كنند دستگير شده است. اي پنهان شده، در حالي كه همه فكر مي متروكه

آنهاسـت. پايـان دو    بندي پردازي اين دو رمان پايان مبحث مهم ديگر در باب روايت
ليـپ فيليپـويچ، بـا    في قلب سـگي و تا حدودي مبهم است: در  طور هدفمند بازرمان به 
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انجام يك عمل جراحي ديگر، غدة هيپوفيز و غدد جنسي را كه بـه شـاريك پيونـد زده    
گردانـد امـا ايـن پايـان رمـان      برمـي » سگ«دارد، و او را به حالت اولية يك است، برمي

كنـد  نيست، بلكه آغاز حوادثي جديد است كه نويسنده آن را به ذهن خواننده متبادر مي
داللت بر در پايان داستان مغز  ر رويب  هاي فيليپ فيليپويچ كامل از آزمايش تصويرزيرا 

يـك آزمـايش مختلـف مبـدل شـود، مـورد        اك ممكن است مجدداً بياين دارد كه شار
  ي موجودات ديگري مورد سوء استفاده قرار بگيرد:از سو خشونت قرار گيرد، يا بدن او

پـوش و   هـاي دسـتكش  مـرد بـزرگ دسـت   آن شب سگ چيزهاي وحشتناكي را ديد، ديد كـه  
قـرار و   لغزانش را در دهانة شيشة گشادي فرو برد تا مغزي را از آن بيـرون بيـاورد؛ سـپس بـي    

  ).159قاچ و وارسي كرد (بولگاكوف  وجويش ادامه داد، مغز را قاچ وقفه به جست بي

ر كـه د  پـس از آن  كپايان رمان سعداوي هم باز و تا حدودي مـبهم اسـت: هـادي عتـا    
شود، از سوي نيروهاي امنيتـي بـه اشـتباه بـه جـاي      جريان انفجاري صورتش زشت مي

گيـرد و بـه    شود، به ناچار مسئوليت اقدامات شسمه را به عهـده مـي  شسمه دستگير مي
گيرنـد   رقصند و جشن مـي شود. مردم محلة البتاوين در خيابانها ميجاي او مجازات مي

كننـد؛ بـه   ، در حالي كه اشـتباه مـي  رفته است نياز ب آنها ظاهراً رياخ يشانيپرزيرا علت 
كنـد  احتمال زياد، آن شبح مرموزي كه در خانة متروكة كنار خيابان بـه مـردم نگـاه مـي    

  همان شسمة واقعي است:
هاي صندلي شكسته پريد، سپس به طرف شبح مردي رفت كـه كنـار پنجـره    گربة پير روي پايه
را نوازش كرد، سپس سرش را بلند كرد. مـرد سـيگارش را از   وار پاي چپش ايستاده بود، دايره

هاي مردمي كه با نواختن موسيقي ناگهـان از مقابـل هتـل    پنجره پرت كرد و جمعيت زياد دسته
  ).350گذشتند توجهش را جلب كرد (سعداوي 

  
  گيري نتيجه

از  مايه و بعضـي  پردازي، درون همان گونه كه در مقاله ديده شد، شيوة همسان شخصيت
پيونـدهاي بينـامتني    قلـب سـگي  و  فرانكشتاين در بغدادهاي  هاي روايت در رمانشيوه

ژرفي را به وجود آورده است. اين پيونـدها، بـا توجـه بـه نظريـات ريفـاتر، بينامتنيـت        
توان گفـت كـه   پردازي اين دو رمان مي جه به شخصيتآيد. با توبه شمار مي» احتمالي«
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هسـتند،   قلـب سـگي  هـاي  مشابه شخصيت ين در بغدادفرانكشتاهاي  هرچند شخصيت
سعداوي تالش كرده است بر اساس اوضاع اجتمـاعي و ايـدئولوژي حـاكم بـر جامعـة      

هايي جديد با كاركردهايي متفـاوت ارائـه   عراق تغييراتي در آنها پديد آورد و شخصيت
ة غيرانساني تر سگ تبديل شده است كه پيشيندهد: شسمه به نسخة بهبوديافته و عاقالنه

و محمود سوادي، نسبت به فيليپ فيليپـويچ و بورمنتـال، اشخاصـي     كندارد. هادي عتا
تر از كليم، و فرج دالل هم ثروتمنـدتر  سوادتر هستند. حسيب نجيبتر و بي مسئوليتبي

هاي مشابه دو اثـر، ماننـد خشـونت،     مايه رسند. درون تر از اشووندر به نظر ميمنطقو بي
و قرباني و...، كه هر دو پس از وقايع مهم سياسـي در عصـر نويسـندگان     هويت، مجرم
گـذارد كـه بـه دنبـال بعضـي وقـايع همـواره        اند، بر اين حقيقت صحه مينگارش يافته

آيند كه در هر زمان و مكاني، پاسخي كمـابيش مشـترك از انسـان     هايي پديد مي جريان
تجزيه و تحليل رابطة بين متون به درك  دهد كه چگونهاند. مقاله نشان مي دريافت كرده

 فقاانجامـد و  و تفسير ارتباط معنايي و موضوعيِ هر چه بيشتر متون برجستة ادبـي مـي  
  . هددمي ارقر مخاطب رختيادر ا مختلف فرهنگي ـ بياد يپيوندهااز  يجديد
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