
 

 

  

 
 

 

 

 1شنلفتیشیسمِ گروتسکِ 
  

 
 یآلن زاخنوفسک

 محمدزمان زمانی یترجمه

وده است. به ( محل تفسیرهای زیادی ب1809-1852ی روس نیکالی گوگول )اثر نویسنده« شنل»چکیده: داستان کوتاه 
ر ایان دآکااکیوی   داستان از منظر روانکاوانه، مارکسیستی، و نقد بوروکراسی مورد توجه بوده است. آکاکیویژه این 

اناد. ر آمدهدرآمدی بر کاراکترهای کافکایی قارن بیساتا اسات کاه در توتالیتاریساا بوروکراتیاا گرفتااداستان پیش
یوی  کاه ویی کرده اسات. همنناین شاآل آکااکگویی گوگول با چشمانی تیزبین تقدیر تراژیا انسان مدرن را پیشگ

آورد. شاا مایچ( هرماان ملویال را پایش 1853« )بارتلبی محرر»کننده از اسناد دولتی است شباهت او با یا رونویسی
یان کاه اسال پس از آکاکی آکاکیوی  گوگول آفرید و یا سال پس از مار  گوگاول.  11ملویل بارتلبی محرر را 

ارد دو وجاود د دانیا. به هر حاال تفاوتااای مامای باین ایانشنل گوگول آشنایی داشته را نمیی آمریکایی با نویسنده
انی آن اینام هرچند سرنوشت هر دو به یا اندازه دردناک است. هرچند آکاکیوی  حسابی در شآل خود فرورفته و با

ی مر  بر زند و تا لحظهاش تن مییی اجتماعپیدا کرده و از این بابت شادمان است، بارتلبی از پذیرش نقش و وظیفه
 ماند. ی خود باقی می«دها که نهترجیح می»سر 

ی ی ماارکس درباارهبااو  متقاد ادبای فرمالیسات روس و نظریاهی پیش رو نویسنده از نظریات بوریس آیخندر مقاله
دهاد علات متوسال میفتیشیسا و کاالیی شدن در تحلیل داستان ماذکور اساتفاده کارده اسات. آنننانکاه خاود شار  

 -تاوان آن را سااختارگرایانه نیاز شامردکه می –باو  ی مارکس این است که تحلیل فرمالیستی آیخناش به نظریهشدن
 برای تبیین پویایی اجتماعی اقتصادی جاان گروتسا شنل بسنده نیست. 

                                                           
1 The Grotesque Fetishism of the Overcoat 
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ی عنصکری دهندهتشککیلنیکالی گوگول، و  1842ی ]موضوعِ[ مرکزی داستانِ کوتاهِ نام و ابژه« شنل»
پرداز ادبک  خوانکد  درماکام یکک نهریکهاین اثکر م « گروتسک» 2باومکلیدی است در آنچه بوریس آیخن

کند ککه پشکتینانِ باوم ویژگیهای ابزارهای روای  در یک متن را به این منهور خوانش م فرمالیست، آیخن
از این ویژگیها، ]یعن [ گروتسک، رونکد تیییکر مفاهیمِ مربوط به وحدتِ فرمال و زیناشناخت  باشد  یک  

شکود ککه امکر ای نشان داده م سازد  وحدتِ فرمال گروتسک با ابزارهای روای را روشن م  3رنگدر پ 
ای را ککه باوم سازوکارهایِ اجتمکاع کنند  النته تحلیلِ فرمالیست ِ آیخناهمیت را به امر مهم تندیل م ب 

کنکد کارل مکارکس فتیشکیزه شکدن کننکد سکنجش و ارزیکاب  نم یت را فراهم م مجال این تیییر در اهم
ی کنکد؛ مکادهی روایتک  شکنیه بکه گروتسکک تومکی  م ها ]اعیان؛ اشیا[ را به مثابکهواره شدن[ ابژه]بت
 شود  بنابراین فتیشیسکم رااهمیت از خالل تیییر و تندّالت مادی و اجتماع  بدل به کاالی  بااهمیت م ب 
«  شنل»سازد در داستان توان به عنوان سازوکاری اجتماع  تومی  کرد که روایتِ گروتسک را قادر م م 

 به لحاظ فرم  پرورش یابد 

کنکد ککه ای را تومکی  م ویژگیهکای فرمک « گوگکول "شکنل"ساختار »اش با نام باوم در ماالهآیخن
 سازند:ساختار داستان را م 

ای بکه مکورت کند که وضعیت یا رویدادِ مکوردِ تومکی  تکا انکدازهنخست اقتضا م ی سنک گروتسک در وهله
وار و در قالب تجارب ساختگ  و تصنع  در جهان  کوچک بگنجد که به طور کامکل از واقعیکت تخیل  و فانتزی

قصکدی  ی دوم اینککه ایکن ککار نکه بکهکالن بریده و گسسته است، از تمامیتِ واقع ِ زندگ ِ روحک ، و در وهلکه
ی جاکردن آزادانکهی قلمروی برای بازی با واقعیکت، گسکتن و جابکهبلکه با هدف ارائه 5یا هجوآمیز 4رهنمودگرانه

ها و پیوندهای )روانشناخت  و منطا ( معمول ، در ایکن جهکانِ بکه ای که همنستهگونه شود بهعنامر آن، انجام م 
    6آسا پیدا کند هر چیز خُرد و ناچیزی ابعادی غول ، غیرمعمول  از آب درآیند وشکل  نوین برساخته

                                                           
پرداز ادب  شوروی از نمایندگان فرمالیسم روس   از آثار او ( مورخ و نهریه1886-1959باوم )بوریس میخاییلوویچ آیخن  2
شاعر و  پوشکین:( 1924) ادب ای در ناد تاریخ لرمانتوف: مطالعه(، 1922) تولستوی جوان  توان اینها را ذکر کرد:م 

(، 1925) «فرمال روش»ی نهریه(، 1925) ی داستان کوتاهاُ  هنری و نهریه(، 1925) لسکوف و نثر معامر(، 1925) شورش 
 ( و      )م(1926) ادبیات و سینما

3 plot 
4 didactic 

5 satirical 
6 Eichenbaum, 395 
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گردند بدل به ابزار ساختاری و روای  گروتسک ها در داستان گوگول هنگام  که واجد اهمیت م ابژه
ی خود شکنل مکادا اسکت، ککه در داسکتان در هیکهت فرمهکای فیزیکک  و شوند  این به ویژه دربارهم 

روای  اسکت، ککه پیوسکته ارزش  7د  اهمیتِ فرمالِ شنل وابسته به بافتارشوغیرفیزیک  متفاوت  پدیدار م 
دهکد  در سوبژکتیو و ابژکتیو شنل در این فرمهای مختل  را دگرگون کرده مورد ارزیاب  مجکدد قکرار م 

شوند، که اهمیت اجتماع  و شخص  عین حال همچنین روابط اجتماع  آکاک  آکاکیویچ هم دگرگون م 
ی سکاختار دهندهی شنل بازتابشده  چهار فرمِ کاالی 8گردانندر ماام یک کاال را آشکار م ی شنل دویژه
قدیم  آکاک  پناه بردن به شنل   9«زیرپوش»کند: رنگ است و گروتسک را در سراسر داستان دننال م پ 
شکود تکا آن را ی شنل جدید بر رنج گروتسکک آککاک  بازتابیکده م دهد؛ ایدهرا موجّه جلوه م « جدید»

کند؛ و وار اهمیت اجتماع  آکاک  را دگرگون م نجات دهد؛ فرم فیزیک  شنل جدید به نحوی گروتسک
 گروتسکِ آکاک  است  10ننودِ شنل دالِّ بر ابتذال و پیش پاافتادگ 

شکود  پتکروویچِ پوش  مندرس ول  مناسب برای آکاک  آکاکیویچ پدیدار م ی تنشنل نخست به مثابه
کند خرید شنل  تکازه را مکدّ نهکر قکرار کند، او را مجنور م اط النته امیدِ آکاک  به ترمیم کت را رد م خیّ

باوم آن را بکه شود که آیخنم « شنل آینده»یابد، و بدل به ی شنل نو به افکار آکاک  سرایت م دهد  ایده
شود، آکاک  ی شنل متانل م ت ایدهکند  پس از اولین رنج  که بابی بخش  از گروتسک معرف  م مثابه

بخشکد هکم ای فیزیک ، به آکاک  هم گرمکا م کند، و در ماام ابژهسرانجام توان مال  خرید آن را پیدا م 
اهمیت تنکدیل ی گروتسک وار رویدادها آکاک  را از فردی به لحاظ اجتماع  ب جایگاه اجتماع   زنجیره

اش بازگرداند  اهمیت، پیش از اینکه او را دوباره به ]جایگاه[ ب کند به شخص  به لحاظ اجتماع  مهمم 
رود، احسکاس اش بکه سکرقت مک شکنل 11وقت  موقع قدم زدن در راه بازگشت بکه خانکه از یکک جشکن

شود به غیابِ شنل  بکه عنکارت شود، و بدینسان شنلِ فیزیک  بدل م اش هم همراه با آن گرفته م هویت
دهد که ]همچنان[ ی شنل به آن اجازه م شود اینرس  ایدهناس جدیدش محروم م دیگر وقت  آکاک  از ل

هکای اداری بکا بازشناسک  و احتکرام به داشتن کیفیات عاطف  ادامه دهد  آکاک  دیگر موقع ورود به مکان

                                                           
7 context 
8 Marx 

9  dressing jacket : آکاک  چنان مستعمل و مندرس  خوانیم، باالپوش و یونیفورم و لناس کارچنانکه در داستان شنل م
 لاب داده بودند! )م(« زیرپوش»بوده که همکارانش به تمسخر آن را 

10 Bathos : )این واژه به معنای تندیل ناگهان  سنک غّرا و رفیع به سنک عادی یا مسخره نیز هست  )م 
 ی او برپا شده است  )م(که توسط دوستان همکارش به مناسنت خرید شنل تازه  11
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را  انجامد: جسماً و روحاً اواش حت  به وخامت اوضاع و احوال جسمان  م شود  فادان شنلرو نم روبه
میرد  در عوض، آکاک ، بدل به امری گروتسک شده اسکت  همچکون کند تا اینکه ]سرانجام[ م تخلیه م 
دهد به اینکه جهانِ تخیّل ِ داستان را از طریق اینرس ِ روح  تحت تهثیر قکرار شده، او ادامه م شنلِ ربوده

 دهد 

شناسانه اسکت بکین شامل نسنت  نشانه« لشن»اهمیت به امرِ مهم در داستان دگرگون ِ گروتسکِ امرِ ب 
باوم فهم  زیناشناسکانه از سکاختار داسکتان ی آیخنفرمِ شنل و جایگاهِ اجتماع  آکاک   در حال  که مااله

نشده بکه حکال خکود فراهم م  آورد، پویای  ]دینامیک[ اجتماع ِ ساختارِ سرشتِ گروتسکِ شنل را تنیین
رونکد دگرگکون  و « ی رمکزوراز آنفتیشیسکم کاالهکا و دربکاره»با نکام ی کارل مارکس کند  ماالهرها م 
دهند ها تیییر ماهیت م شناساند  ابژهها در درون یک بافتار اجتماع  خاص را به ما م سازی ابژهرازورانه

ابژه همنسته است با کارکردی که برای یکک فکرد «ِ ارزش مصرف»وجور شوند  تا با کارکرد خام  جفت
ها کند، زمانِ کار و مخکار  و هزینکهوقت  تاسیمِ کارِ اجتماع  تولیدکنندگانِ خصوم  را درگیر م دارد  

 13و شخص  را برآورده کنند  12شوند تا میل اجتماع محاسنه م 

کند ی خصوم  است که در درون تاسیم اجتماع  کار فعالیت م برای نمونه پتروویچ یک تولیدکننده
دهد حام  این ادعاست( تا هم امیال خودش را برآوَرَد هکم وروکراس  نشان م )تصویری که گوگول از ب

ی اجتماع  بین آکاک  و پتروویچ به میانج  تولید و فروشِ شنل برقرار شده اسکت  فکرم آکاک  را  رابطه
ککه افکند، ایکدئال  اسکت گذارد و او را به خاطرش به رنج م شنل در ماام یک ایده، که بر آکاک  اثر م 

اش در اش بیش از آن  اسکت ککه پرداخکتارزش منادله در راه آن مانع ایجاد کرده است، از این رو بهای
شود چون مُهر ویژگیهای اجتماع ِ تولیدش بر آن خورده است  ایکن توان آکاک  باشد  آن بدل به کاال م 

« شکنل»سکاختاری گروتسکک در ی تنکدّالت ویژگ ِ اجتماع  عنارت است از سازوکاری پنهان که واسطه
شده از اهمیت  « فتیشیزه»ای فیزیک  به کاال  شنل شود  تندیل امر نامهم به مهم شنیه است به تندیل ابژهم 

اش برای او یک ارزش مصکرف داشتنگردد  برای آکاک  شنل در ماام یک کاال با گرم نگهجدید آکنده م 
او به علکت   اجتماع ِ پیرامونِ وی نشانگر این است که لناسآورد، و واکنشهایِ گروتسکِ جهانِفراهم م 

بَکرَد ککه شود با خودش آن کیفیت رازآلکودی را م تولیدش نوع  کیفیت رازآلود دارد  وقت  شنل گم م 
ای را ککه آککاک  مکرف همکاران آکاک  و دزدان  که آن را ربودند مسحور خود کرده بود، زمان و انرژی

                                                           
12 societal 
13 Ibid., 322 
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اش در ارتناط با آن را  ساختِ گروتسکِ این اپیزودها اهمیت شکنل ه بود، و نیز هویترسیدن به شنل کرد
در  آفریند که بکر اسکاس آنی شنل در ماام یک فرم کاالی  معیاری م دهد، اما ایدهآمیز جلوه م را منالیه

امِ یک ابژه متنکارر باب میزان این منالیه قضاوت شود  یک بار دیگر، فرمهایِ گوناگونِ مادیّتِ شنل در ما
 شان در تولید لناس  هایشان در ساختارِ تیییر و تندیلِ گروتسک، همانطور که جایگاههایاست با جایگاه

کننکد بکه ی مکارکس یککدیگر را تاویکت م «فتیشیسم کاال»باوم برای گروتسک و مفهوم مالکِ آیخن
مکدن آدازان فرمالیسکت در اوایکل روی ککار پردهد  هرچند نهریهم « شنل»ای که معنای جدیدی به شیوه

نه  ی عصرشان طرد شدند چون تمرکزشان بیشتر روی فرم بود«مارکسیستها»شوروی از سوی به امطالح 
باوم از یخنآبا تعری   گیرد وی تولید کاال هم فرم و هم محتوا را دربرم های مارکس دربارهمحتوا، نهریه

رمهکا را ل در درون داستان سه جننه دارد: بیانگر گروتسک است، فگروتسک سر موافات دارد  کارکرد شن
وارسک   ی تاسکیم اجتمکاع  ککار قکرار دارد  شکنل، بکا معاینکه ودهد، در میانکهاز خالل داستان تیییر م 

شود بکین ادبیکات ای م گاه پیچیدهاش در نسنت با گروتسک و کنشگران اجتماع ، بدل به تالق فرمهای
 روس و جامعه  

شود  در روایکت گوگکول، پهلوی شنل آغاز م اش پهلوبهی بدویدر شروع قصه، گروتسک در مرحله
جهکان فانتاسکتیک  14« تر جدا افتکاده اسکتاز واقعیتِ کالن»و « گون جای گرفتهدر جهان  فانتزی»آکاک  
تشکیل شکده  های بوروکراتیک، و شرایط اقلیم پطرزبورگ از اشخاص منفردی مثل آکاک  ، مجموعهسن

گیرد برای شناساندن ]تهثیر[ کیفیات عکاطف  اند که گوگول به کار م است  این شرایط اقلیم  ابزاری ادب 
شکود ککه بکه شرایط اقلیم  دستخوش دگردیسیهای گروتسک  م ارهای غیراجتماع  بر آکاک   این پدید

ی بکین و سعادت او  گوگول رابطهشناخت  اینهمان است با عواط  و هیجانات آکاک  و خیر لحاظ نشانه
دهکد کند: النته او در عین حال اجکازه م ی امری تاریناً علّ  تصویر م آکاک  و شرایط اقلیم  را به مثابه

گروتسک رشد و پرورش یابد تا پیچیدگیهای درونمانگار در این رابطه را برجسته کند  گوگول این رابطه 
اقتصکادی شکرایط -ی یکک قربکان  اجتمکاع یش دادن آکاک  به منزلکهکند با نماتر هم م را حت  پیچیده
شکان یکا ی کسان  باشد که حاوا چهارمد روبل تواند دشمن همهم »گوید که مِهِ شمال  اقلیم   او م 

ای سکاختگ  و تجربکه»توانکد ایکن را بکه عنکوان بکاوم م آیخن 15« انکدها را گرفتهچیزی در همکین مایکه
بودن اسکت بندی کند، اما در درون این قلمرویِ سکاختگ انگر گروتسک است چارچوبکه بی« غیرواقع 

                                                           
14 Gogol, 395 

15 Gogol, 66 
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باشد )دقیااً بکا « واقع »تواند تجربه بندی کند که در نسنت با آن م که گوگول قادر است چیزی را مفصل
ا بیرون های  خاص )آب و هوا و خیر و سعادت( ری دگرگونساز پدیدهتواند رابطهنشان ندادن آن(  او م 
از طریق  -آفریندوار بیان نماید  گوگول شنیه همین رابطه را با آکاک  و جامعه م بکشد و آن را گروتسک

ی زمینکهمتصلب کردن هویت آکاک  در ماام بوروکرات  ایسکتا و راککد، دگرگکون ِ گروتسکک را در پیش
 دهد تصویر قرار م 

دهکد  را بکا ارزش و اهمیکت اجتمکاع  پیونکد م  های آب و هوای تهثیرگذارنخستین فرم شنل پدیده
ی گروتسکِ احساسِ آککاک  ککه زمینه آوردن و تهکید گذاشتن بر شیوههمچنین کارکردی دارد در به پیش

و « ارزش مصکرف»رنگ قابل تشخیص است  این دو پدیده متناررند با آنچه مارکس با نکام در سراسر پ 
ناپکذیر اسکت ککه ارضکای ککارکردی ارزشِ مصرف امطالح  کمّیّت کند بدانها اشاره م « ارزش منادله»

گکذارد چکون دیگکر او را گکرم نگکه کند  مثالً ارزش مصرف شنل رو به کاست  م شخص  را وم  م 
که به عنوان قیمکت  16ها و مخار  کاریی اجتماع  هزینهدارد  ارزش منادله عنارت است از مشخصهنم 

ر راهر محمول  ابژکتیو است که اجتماعاً بازشناخته شده است  شنل در ایکن بر ابژه سوار شده است؛ آن د
گیرد های اجتماعاً و شخصاً ارزشمندی قرار م ست و در تضاد با شنل«نمالناس کهنه و نخ»فرم فاط یک 

نهنکد تکا وهوای گروتسک و بافتار اجتماع  گروتسکک بکر آککاک  اثکر م که متعلق به دیگران است  آب
گر بین این دو پدیکده واگذاشکته شکود  از ایکن رو ی میانج م گروتسک شود، که روحاً به ابژهخودش ه

آمیز آکاک  در جستجوی فرم جدیدی از شنل است تا وجود ایستا و راکد خویش را بکه طکرزی موفایکت
 تعال  بخشد 

کنکد و ت م شود که آکاک  پتکروویچ را مالقکادومین رکن ساختار گروتسک گوگول وقت  نمودار م 
انگشکت »کند که گوگکول توجکه خامک  بکه باوم اشاره م اش را برای او درست کند  آیخندهد شنلم 

او دارد به این منهور که امر نامهم را بدل به امر مهم و پتروویچ را بکدل بکه « دانانفیه»یا « شست پتروویچ
پطرزبورگ ککه بدین ترتیب او بخش  از محیط بیرونک  اسکت، بخشک  از سکن 17کاراکت  گروتسک کند 

کند ککه باوم همچنین اشاره م گذارد  آیخنکننده بر زندگ  شخص  و اجتماع  آکاک  م اثرات  دگرگون
شود که به لحاظ روح  پیوند دارد با کارش به عنکوان کارمنکدی ککه ای م آکاک  ماحب گروتسک ویژه

                                                           
16 labor 

17 Ibid, 68 
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ی و تککرار بوروکراتیکک مایکه 18خیکال برداری از اسناد است، ککه خودپسکندی و ب وشتاش رونوریفه
بردار و سکالمت  آککاک   بکه سان شنل پیوند دارد با کارش به عنوان رونوشتهمینبه 19ی آن است تیذیه

 اش را ایفکاایاش یا تشکخّص حرفکهماند که کارکردی مطابق با ارزش مصرفمحض اینکه شنل ناکام م 
شود  بدینسان آکاک  بایکد بدهکد اهمیت بدل به امر مهم م شود  امر ب جا م جابه 20کند، این امر روح 

 خودش باشد اش را تعمیر کنند به این منهور که شنل

برداری دومین فرم شنل از آنِ یک ایده است، که توسط پتروویچ ساخته شده تا از موقعیت آکاک  بهره
کند از این طریق که در ماام تولیدگری خصوم ، میل  اجتماع  و برداری م بهره کند  پتروویچ از آکاک 
ی گروتسککِ ویکژه اسکت ککه شکنل  ککه کند  در این ماام او دارای یک سوبژکتیویتهشخص  را ارضا م 

نشاند  با را به جای آن م « جدید»ی یک شنل و ایده 21نمایدم « زیرپوش»پوشد را بدل به یک آکاک  م 
 22گیکرد  پتکروویچ قکادر اسکت روحمنکدیِمصرف بودن ابژه، دو ادراک و فرم از شنل شککل م اعالم ب 
ی شنل  جدید دستکاری کند، با چنگ زدن به ارزشِ مصرفِ فرم در ی آکاک  را در قالب ایدهجاشدهجابه

  که چهارمکد روبکل شود برای آنانوهوا، پتروویچ ]هم[ بدل به خصم  م رابطه با فرمِ کهن  همانند آب
رود؛ ارزشِ منادلکه و ارزشِ ی آککاک  فراتکر مک ی شکنلِ جدیکد از بودجکهآورند  بهایِ ایدهبه دست م 

اش دیگر با هم نسنت  ندارند  آکاک  خود باید تیییر و تندّل  گروتسک را از سر بگذراند تا همکان مصرف
 ای که در آغاز داستان بود بماند آکاک 

اقتصادی آکاک  با قیمت بکاالی شکنل -ی جایگاه اجتماع تا اینجا فاط در فهم رابطهم باوتحلیل آیخن
کنند مهم است ها و ارزشهایِ شنل آنگونه که آکاک  و پتروویچ از آن بحث م رود  برای فهم فرمپیش م 

ت و ی خصوم  اسبه یاد داشته باشیم که حت  در جهان تخیل  کوچک گوگول، پتروویچ یک تولیدکننده
منوال، فهم این نکته اهمیکت اساسک  دارد ککه ایکن پویکای ِ همینی خصوم   بهکنندهآکاک  یک مصرف

ی گروتسک جای دارد  در اینصورت چرا آککاک  بکا آن قیمکت ]دینامیک[ قدرت در بافتار مصنوع  قصه
اجتماع  ]آدم[ مهمک  از یک سو به آن نیاز دارد تا گرم و به لحاظ  -کند؟ پاسخ دو جننه داردموافات م 

                                                           
18 complacency 

19 Ibid, 396 

20 spirituality 

دهد تا با ایجاد این حس تحایر در آکاک  او را به خرید شنل  جدید سوا یعن  شنل او را چونان زیرپوش جلوه م   21
 دهد، شنل  که خود پتررویچ خیاط آن است  )م(

22 spirituality 



 

 

8 

ی تولید شکنل در ککار ای به مورت تلویح  و ضمن  در شیوهگرایانهباشد  از دیگرسو سازوکار موجنیّت
 انجامد است، که به یک فتیشیسم فرم کاالی  م 

را « فکرم ککاالی »اش بکه مکورت یکک شکدنشکنل در ماکام یکک ایکده، دگرگون« معماگون»کیفیات 
باوم، معما و رازآلودگ  شنل در ماام یک ایده به عنوان ابزاری گروتسک عمل از دید آیخن 23تابانند بازم 
کند  آن بیانگر تیییر و تندیل امر نامهم به امر مهم است  نزد مارکس معمای این ایده نشکانگر تیییکر و م 

ن حیث که در ]هیکهت[ کاال بنابراین چیزی رازآمیز است فاط از ای»ی فیزیک  به یک کاالست  تندیل ابژه
شکود ککه مُهکرش بکر ی خصلت  ابژکتیکو پدیکدار م آن، خصلت اجتماع  کار بشر، بر آنها ]بشر[ به مثابه

امری است رازآمیکز، چکرا « شنلِ آینده»به عنارت دیگر دومین فرمِ  24ی آن کار کوبیده شده است فرآورده
-ن کار کنند، اما ناهمسکان  و تفکاوتِ اجتمکاع بخش  به آکه هم آکاک  و هم پتروویچ باید برای مادّیّت

 شان در قیمت لحاظ نشده است اقتصادی

گذارد، روحیات او را در جستجوی یکک ایکده از نکو دومین فرم شنل تهثیرات  گروتسک بر آکاک  م 
را  شناسد، ادراکِ آککاک باوم دگرگون ِ شخص ِ آکاک  را در ارتناط با این ایده بازم دهد  آیخنجهت م 
های خاص خودش را  بر این جهان قوانین خاص خودش را دارد، تناسب»کشد: ای کلّ  برم به جهاننین 

در این جهان  25« شود که شنل جدید یک رویداد مجلّل و باشکوه استاساس قوانین این جهان معلوم م 
اش تهای ککاری و بودجکهکند  او عادی شنل م اش را وق  ایدهکند و زندگ آکاک  پرهیزگاری پیشه م 

ی یک پاداش آشت  دهد  ایکن اش را با ایدهشود تا رنجکند، واقعاً بدل به شخص متفاوت  م را عوض م 
ی چیکزی ی فتیشیسم است زیرا اهمیت شنل بکه مثابکههای بنیادین پروسهازخودگذشتگ  یک  از ویژگ 

شکده از طریکق ارزش ککاالی ِ اجتماعکاً ساختهکند، در ماام یک فرم ی مرف را تهیید م بیش از یک ابژه
یابد حاک  از مصرف و ارزش منادله  این واقعیت که آکاک  به پاداش  بلندنهرانه و سخاوتمندانه دست م 

خواهکد بکرد، و اینککه راوی خکود م سکر م این است که او هنوز زیر اقتدار و نفوذِ گروتسک گوگول به
شکانس توان به کار بُکرد بکرای توضکی  گرداند  در این مورد گروتسک را م آکاک  را قادر به خرید شنل 

کند تا پول ذخیره کند  به ای که او تحمل م ی امری در تاابل با رنج جسمان ی آکاک ، به مثابهالعادهفوا

                                                           
23 Marx, 320 

24 Ibid 

25 Gogol, 396 
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شکد  ی ککاف  ذخیکرهدیگر است  پس از اینکه پول به انکدازه« ی ساختگ تجربه»باوم این یک بیان آیخن
 آکاک  و پتروویچ قادرند شنل  جدید تولید کنند 

ی شنل بدل اش، ایدهسومین دگرگون ِ گروتسکِ شنل عنارت است از تولید شنل جدید  پس از تکمیل
شکود در حکین وار دگرگکون م سان جهانِ آکاک  به شککل  گروتسککهمینشود  بهای فیزیک  م به ابژه

ای فیزیکک  دارای گیرد  شنل در ماام ابکژهص  یک ایده به خود م اینکه شنل چیزی بیش از اهمیت شخ
تواند این را به عنوان راهک  بدانکد باوم م   آیخن26«اشاش، دیگری زینای است: یک  گرمای« دو مزیت»

ای اسکت بکرای بکازی بکا قصدش بخشیدن فرمکت و گسکتره»سازد که که گوگول بدانوسیله موقعیت  م 
و از نهر اجتماع  به تشخص دست یافته است  شکنل آکاک  روحاً ارضا شده  اقعیتدر این و 27« واقعیت

شود بین پدیدارهای  که قنالً به مورت گکرم نگکه داشکتن وی و ای م ی فیزیک  واسطهدر ماام یک ابژه
شده از شنل وجود دارد که بخشیدنِ ارزش اجتماع  به او تومی  شد  بار دیگر، یک نیرویِ مرموز ساطع

شود  گوگول با تندیل آکاک  به یک آکاک  مهکم از طریکق نب دگردیس  شخص  و اجتماع  آکاک  م س
یابد با اغراا یابد  به لحاظ زبانشناخت  او به این امر دست م شنلِ جدیدِ معماگون به گروتسک دست م 
بکا دسکتهای »مثال آکاک  باوم(  برای )آیخن 29و جناس و ایهام 28در جزییات و استفاده از ]منعت[ منالیه

ی مالکیکتِ و روایک  دربکاره 31حکاک  از نکاایمن ِ 30یازد، ککه بکه نحکو پکوچ به شنل دست م « خودش
« چیزهکای»در حال  که گروتسک محاسنات هنری گوگول را از این حیث که  32یازی به شنل است دست
اند یییرات شخص  و اجتماع کند، خواص شنل را که محرّک تشوند تنیین م اهمیت واجد اهمیت م ب 

 کند بررس  نم 

اش بکود و ]دیگکری[ خکوب شناساند، ]یکک [ گرمکایدو مزیت شنل جدید، آنچنانکه راوی به ما م 
اند: ارزش مصکرف و که معرّف ارزش یک کاالی اند با دو ویژگ اش  این دو مزیت مستایماً همنستهبودن

اش چنانککه ی یک کاال را توجیکه نمکودیم، حکال فهکم ارزشبهاش  پیشتر تفسیر شنل به مثاارزش منادله
ایست که فرم جدیکد شکنل را نفسه است ممکن گردیده است  تیییر و تندیل سنک زندگ  آکاک  آیینهف 

                                                           
26 Ibid., 71 

27 Eichenbaum, 395 

28 hyperbole 

29 puns 

30 absurdly 

31 insecurity 

32 Gogol, 73 
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گرداند آزاد از فشارهای شرایط اقلیم  و جوّی در اطراف شهر گردش کند، تاباند  این او را قادر م بازم 
اش باشد و به لحکاظ دهد که بیشتر شنیه همکاران  به همین سان به وی این توان را م اش باشدیعن  گرم

شوند وقتک  همککاران رو گردد: این خوب است  این دو مزیت با هم ترکیب م اجتماع  با پذیرش روبه
 کنند تا شنل جدیدش را به او تنریک بگوینکد  شکنل در ماکام یکک ککاالآکاک  او را به جشن  دعوت م 

ی خصوم  تولید شده و ارزش به دست آورده است؛ و ایکن ارزش، شود چون به شیوهواجد اهمیت م 
در جهکان گروتسکک و  33« کنکدای را به هیروگلیفک  اجتمکاع  بکدل م هر فرآورده»مطابق نهر مارکس، 

ی وسکیلهگکردد  شکنل بکه اش بدل به هیروگلیف  اجتماع  م فانتاستیک آکاک ، شنل نیز به خاطر ارزش
ی اجتماع  آکاک  آورد؛ در عوض مرتنهو اهمیت اجتماع  به دست م  34شوداش رمززدوده م همکاران

همسان  و تشنّه پیدا ککرده در آن جکذب و هضکم  گروتسک ییابد  او با جامعهاش ارتاا م تا سط  شنل
سکتیاب  بکه شکنل جدیکد رسکد  بکا دشود و در اقلیمِ گروتسکِ سن پطرزبورگ به راحت  و آسایش م م 

 گردد م  35شود و بدل به یک نمادِ جایگاه آکاک  قادر به پوشیدن م 

دزدنکد  اش را م خورند و شکنلزن به تورش م گوید دو جیبپس از اینکه آکاک  جشن را ترک م 
 37کند  تعری  م 36«ی اله  ارتاا دادن چشمگیر گروتسکبه مرتنه»ی یک باوم این محنه را به مثابهآیخن

باوم انطناا توان به عنوان اپیزودی گروتسک جدا کرد، که با معیار آیخناگر ساختاری نگاه کنیم آن را م 
شود، ول  همه چیکز بکه سکنک و تر راهر م در اینجا داستان در جهان  از مفاهیم و واقعیاتِ عادی»دارد  

حاظ فیزیک  از همگان ]امر عموم [ جکدا و آکاک  به ل 38« سیااِ بازی با فانتزی در نهر گرفته شده است
رحم فرورفتکه، و در زیکر کنتکرلِ شکدید وابسکته بکه پطرزبورگِ خشن و بک منزوی شده، در مِهِ اقلیم سن

و راوی با خطر مواجه شده است  دو مزیکت شکنل )گرمکا و خکوب بکودن( در یکک موقعیکت  39نویسنده
مشکخص « یک ابزارِ گروتسکِ معکوس»باوم آن را به عنوان اند، که آیخنقرار گرفته« فریفتگ »گروتسک 

                                                           
33 Marx, 322 

34 decoded 

35 status symbol 
36  Apotheosis 

37 Eichenbaum, 398 

38 Eichenbaum, 399 

39 authorial 
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دهکد بکه اینککه بکه طکور مکوثری در محکیط گرم  و خوب بودن شنل، در این فکرم، ادامکه م  40کند م 
 گون و آکاک  کارکرد داشته باشد فانتزی

سکازیِ گروتسکک در ی مارکس از هیروگلی  اجتماع  مهم است در معنکادار ککردن معکوساستعاره
یکت اسکت  پایاننندی  شنل در ماام کاال و هیروگلی  اجتماع  مستلزم این است که دالّ بر ثکروت و اهم

 داختن یکککنند، فتیشیسمِ گروتسک را بکا راه انکای ایجاب  رمززدای  م همکاران آکاک  شنل را به شیوه
ن، کننکد  در پایکااز این رهگذر هم اهمیت آکاک  و هم شنل را دگرگکون م  –کشند جشن در آغوش م 

ماند  این اهمیت به جا م شود، آکاک  سرد و ب هیروگلی  اجتماع  توسط سارقان رمززدای  و ربوده م 
 شود اش م ونه کردنِ امر مهم به نامهم است، فرم نهای  شنل بدل به غیابارو

و هوا شکننده و بکه غیابِ شنل دالّ بر غیابِ وساطت بین آکاک  و جهان بیرون است  او در برابر آب 
ای که اینادر خود را بدان سکررده بکود از شود  روحش دوشادوش شنللحاظ روح  و ذهن  ب  ثنات م 

کند در حین اینکه آککاک  بکا خک  سان جهانِ خار ِ پیرامونِ این غیاب تیییر م همینجا در رفته است  به
شکده اسکت، و فاکدان  ل است از جکای خکودای که همراه شناقتصادی-یابد  جایگاه اجتماع سروکار م 

پطرزبورگ گروتسک و بوروکراتیکک که آکاک  دچار آن است تاریناً برای او هیچ تشخص  در سن 41کاال
 آورد    به بار نم 

دهد که پس از مرگ همچنان وجود داشته باشد، همچون یک شکن   گوگول به آکاک  این مجال را م 
پطرزبورگ او را در خکود سکازیِ گروتسککِ سکنشکود و  معکوسم  اش آکاک  هم ناپدیکدهمانند شنل

ی پایان  داسکتان شود، همان کس  که در محنهنوسازی م  42«شخص بسیار مهم»کشد  او با گناه یک م 
شود  پس از گرفتن شنل مرد، آکاک  از شن  بکودن کند و مدع  آن م اش را از او مطالنه م آکاک  ژاکت

 43نِ شنلِ یک شخصِ بسیار مهم مانوری خالقانه است و تمهیدی برای تننیکه آن شکخصایستد گرفتبازم 

                                                           
40 Ibid 

 در اینجا: شنل )م(    41
42  Very Important Person کند تا در یافتن سارقان شنل به او کمک کند  : فرد متنفذی که آکاک  به او مراجعه م

نداشتن  ش  ازکند و آکاک  مستهمل سرانجام در اثر سرماخوردگ  نااین شخص بسیار مهم از کمک به او شانه خال  م 
 گوید  )م(را وداع م پوش گرم مناسب دار فان  تن

 نگاه کنید به پانوشت قنل   )م(  43
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شود در حال  که اهمیت م سازیِ گروتسک ب شنل در بافتارِ وارون 44اهمیت پنداشتن آکاک   به علت ب 
 یابد  قصکدی ککه دراش تداوم م گوناش در قالب فرم شن شود، و اینرس  روح زندگ  آکاک  مهم م 

سازی قرار دارد آشت  دادن فرمهای شنل است، یعن  به نمایش گذاشکتن کیفیکات ی زیرین این وارونالیه
 ی یک غیاب عاطف  ابژه در ماام یک ایده، به عنوان چیزی فیزیک ، و به منزله

بکاوم  رنکگ و پیشکرفت گروتسکک نکزد آیخنچهار فرم شنل به لحاظ ساختاری سازگاری دارد بکا پ 
ی فیزیکک  بکژهاآنها در قصّه بیان تیییر و تندیل امر نامهم به مهم است  شنل در ماام یک ایکده و کارکرد 

 و« زیرپکوش»سان شکنل در ماکام یکک همینی مارکس  به«کاال»نمایشگر قدرتهای معماگون  است شنیه 
ند  تهثیر ایکن شواهمیت م آنها ب  -سازی گروتسک استی یک غیاب بازتابِ یک واروناش به مثابهفرم

مصرف  اش دریافت: ارزشی ارزش مصرف شنل با ارزش منادلهتوان از طریق رابطهفرمها بر آکاک  را م 
اسکت بکه  شود طوری که او بتواند شرایط اقلیم  را تاب آورد، و ارزش منادله مربکوطبه گرما مربوط م 
ی سکازوکارهای مجمکوع آشککارکنندهبخشد  خواندن این متکون در ای که شنل به او م اهمیت اجتماع 

 سک را بکههای شنل در ماام یک کاال را تاویت کرده یک زیناشناس  گروتپنهان  است که بسیاری از الیه
 جریان درم  آورند   
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