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چکیـده| کارناوال هـا رویدادهایـی مردمی-انتقـادی هسـتند کـه جدیـت فرهنـگ رسـمی و هنجارهای 
حاکـم را بـه سـخره می گیرنـد و برابـری و آزادی را توأمـان بـه نمایـش می گذارنـد. در کارنـاوال آزادی 
و رهایـی موقـت از چنـگ نظـم حاکـم در کنـار ارتباطاتـی اصیـل میـان طبقـات مختلـف جامعـه فـارغ 
از سلسـله مراتب و ممنوعیت هـای همیشـگی شـکل می گیـرد. کارنـاوال بـا تمسـخر افـکار و اعتقـادات 
بی بنیـان و خرافـی، بـه اذهـان تلنگـر می زنـد و سـطح آگاهـی جامعـه را نیـز بـاال می بـرد. خنـده در 
کارنـاوال، تـرس از قـدرت و تابوهـا را کـه در طـی سـالیان دراز درون فـرد و جامعـه شـکل گرفته، فـرو 
می ریـزد و صداهـای سرکوب شـده و خامـوش را بـه گوش هـا می رسـاند. چنیـن رویـدادی هـم جاذبـۀ 
گردشـگری اسـت کـه با خود سـود اقتصادی بـرای جامعه میزبان به همراه دارد و هم نمایشـی اسـت که 
بازیگران آن شـهروندانند و اجرایشـان همان حضورشـان اسـت. حضوری که نشـان از بلوغ فردی و جمعی 
اسـت. ایـن نوشـتار انتقـادی مـروری دارد بـر مفهـوم و مؤلفه هـای کارنـاوال و پیام آشـکار آن این اسـت 
کـه چـرا در ایـران کارنـاوال اجـرا نمی شـود؟ در واقـع ایـن یک اسـتفهام انکاری یا پرسـش بالغی اسـت 
کـه نویسـنده به دنبـال یافتـن پاسـخ آن نیسـت، بلکـه هدفـش جلب توجه مخاطـب و به اندیشه واداشـتن 
اوسـت. درک مفهـوم کارنـاوال بـا درک مفهـوم چندصدایـی عجین اسـت و طبیعتـاً جوامعی که سـالیان 

دراز تحـت حکمرانـی سـالطین مسـتبد زیسـته اند بایـد بـرای این گشـودگی اهتمـام بیشـتری بورزند.
واژگان کلیدی| کارناوال، شادپیمایی، گروتسک، چندصدایی،گردشگری شهری.

در  و  دنیـا  شـهرهای  اغلـب  در   | مسـئله  بیـان  و  مقدمـه 
بـه معنـای »کاروان شـادی«  مناسـبت های مختلـف، کارنـاوال1 
یـا »شـادپیمایی« برگـزار می  شـود. امـا در کشـور مـا برگـزاری 
کارناوال هـا به قـدری کـم و نامحسـوس اسـت کـه اگـر بگوییـم 
این طـور  اول  نـگاه  در  نگفته ایـم. شـاید  گزافـی  نیسـت، سـخن 
بـه نظـر برسـد که آن هـا کـه کارنـاوال دارنـد مردمانـی بی هدف، 
آن  وقـت  می رسـد  به نظـر  ولـی  هسـتند  سبک سـر  و  لذت جـو 
رسـیده کـه ایـن سـطحی نگری و ساده اندیشـی را کنار گذاشـته و 
ببینیـم کارنـاوال چیسـت، چـه مؤلفه هایـی دارد و کارکـردش در 
جوامـع انسـانی چـه می توانـد باشـد. آیـا کسـانی که در کارنـاوال 

انبوهـه و ازدحامنـد یـا تن هایـی  یـک  شـرکت می کننـد صرفـاً 
هسـتند کـه فردیـت خـود را متوقف کـرده و در پشـت لباس هـای 
سـنتی یـا نقـاب، جمعیتـی هسـتند کـه در برابـر نظـام رسـمی و 

زبـان قـدرت خودنمایـی می کننـد؟ 

بدنۀ نقد
کارناوال هـا جشـن ها و نمایش هـای خیابانـی هسـتند کـه فرهنگ 
آیین هـای  و  جشـن ها  در  می کننـد.  واگویـه  را  مـردم  عمومـی 
کارناوالـی خـط تمایز میـان طبقات اجتماعی موقتاً محو می شـود، 
سلسـله مراتب اجتماعـی به هم می ریـزد و همـه در شـرایط برابـر 
می آفریننـد  را  رخدادهایـی  و  قرار می گیرنـد  کنارهـم  یکسـان  و 
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کـه همـه بـا هـم در آن شـریکند و بـه آن می خندند. ایـن برابری 
بدان سـبب اسـت که هیـچ گفتمان مسـلطی وجود نـدارد و حتی 
بعضـاً برخـی طبقـات اجتماعـی وارونـه می شـوند. رعیـت، اربـاب 
می شـود، دلقک ها پادشـاه؛ ابله ها، دانشـمند و مقدسـین مسـخره 
می شـوند. بـه بیـان دیگـر زبان طنـز، زبان رسـمی و مسـلط را به 
چالـش می کشـد و فضایـی خلـق می شـود کـه صـدای طبقـات 
فرودسـت و تـودۀ سرکوب شـده، بـه گـوش جامعـه می رسـد. این 
وارونگـی حتـی برخـی اوقـات در پوشـش افـراد نیـز نشـان داده 
می شـود. پوشـیدن پشـت وروی لباس یا کشـیدن شـلوار بر سـر و 

مـواردی از این دسـت.
طنـز و خنـده در کارنـاوال، شـباهتی بـه خنده هـای بذله گویانـه 
را  رسـمی  و  مسـلط  فرهنـگ  کـه  اسـت  ابـزاری  بلکـه  نـدارد، 
مخاطـب قـرارداده و تک صدایـی را بـه سـخره می گیـرد. صـدای 
خنـده و شـادی در کارنـاوال، در واقـع صـدای شکسـتن تابوهـای 
خرده فرهنگ هاسـت  پیـروزی  هلهلـۀ  صـدای  اسـت.  اجتماعـی 
کـه بـا قراردادهـای اجتماعـی رسـمی در زندگـی روزمـره، مجال 
تنفـس پیـدا نمی کننـد. بـه ایـن ترتیـب کارنـاوال بسـتری اسـت 
بـرای تجدیـد حیـات فرهنگی یک ملـت. کارناوال اجرا نمی شـود، 
سـناریو و هنرپیشـه نـدارد، بلکه توسـط مردمان و کنشـگرانی که 
در آن حضـور پیـدا می کننـد، زندگـی می شـود. بـه بیانـی دیگـر 
آنـان یـک زندگـی کارناوالـی را، یک زندگـی از ریل خارج شـده را 

می کننـد. تجربـه 
میخائیـل باختیـن2، منتقـد بـزرگ قرن بیسـتم، نخسـتین کسـی 
اسـت کـه نظریـۀ کارناوال گرایـی را در زیرمجموعـۀ فرهنگ عامه 
و طنـز مطـرح کرد. گرچه قبـل از او نیز دیگران موضـوع کارناوال 
را طـرح کـرده بودنـد، ولـی باختیـن بـه آن صورتـی نظام منـد 
داد. نظامـی کـه محـور اصلی آن »چندصدایی« اسـت. بــه نظــر 
بــاختین کارنــاوال نشــان دهندۀ نافرمانـی، نسـبیت و دگرگونی 
اسـت. مؤلفه هـای کارنـاوال را می توان چنین برشـمرد )اسـکویی، 

1396؛ منصـوری، قوامـی، بـرزوی و ادهمـی، 1401(:
گفتمـان چندصدایـی: چندصدایـی بـر حضـور دیگـری تأکیـد 

دارد و کارنـاوال ایـن حضـور را فـرا می خوانـد. 
زبـان عامیانـۀ کوچـه و بـازار: در کارنـاوال زبان غیررسـمی و 
متکثـر خودنمایـی می کنـد. تصنیف هـای خیابانـی و حکایت هـای 

عامیانـه کـه تعمـداً بـا زبان رسـمی و فاخـر تقابـل دارند. 
بهلـول وار: شـخصیت های  و داشـتن شـخصیتی  دیوانگـی 
تـا  می شـوند  پنهـان  دلقک هـا  نقـاب  پشـت  در  کارناوال هـا 
هنجارهـای متعـارف اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی را به سـخره 

گیرنـد و عقالنیـت رسـمی را بـه چالـش کشـند.
نافرمانـی از قـدرت حاکـم: کارنـاوال از قـدرت و نظـم حاکـم 

می کنـد.  سـرپیچی 
مـرگ: مضمون مرگ در کارنـاوال جزیی جدایی ناپذیـر از زندگی 

و بخشـی از چرخـۀ حیـات اسـت و بـه دنیای پس از مـرگ، کاری 
ندارد.

خنـده: خنـده در کارنـاوال، راه غلبه بـر تک صدایی اسـت. خنده 
در کارنـاوال، جدیـت را نفـی نمی کنـد بلکه آن را باالتر می کشـد.

از  تضادهاسـت.  از  چیدمانـی  کارنـاوال  تضـاد:  و  نسـبیت 
و  فرهنگـی  اختالف هـای  تـا  گرفتـه  بین نسـلی  تفاوت هـای 
می کشـد. تصویـر  بـه  را  نسـبیت  ترتیـب  ایـن  بـه  و  اجتماعـی 

بـار  کارناوال هـا  معمـوالً  غیرمذهبـی:  و  فلسـفی  محتـوای 
معنایـی و فلسـفی دارنـد، در عیـن اینکـه از جزمیت هـای مذهبی 

بـه دور هسـتند. 
قلمـرو آرمان شـهری: در کارناوال هـا مـردم بـه دنیـای آرمانی 

قـدم می گذارنـد، دنیایـی آزاد، برابـر و بـا وفـور نعمت.
اسـت.  کارنـاوال  ویژگـی  اصلی تریـن  گروتسـگ  گروتسـک3: 
گروتسـک سـبکی هنری اسـت که زشـتی را بـا آراسـتگی عرضه 
می کند. گروتسـک طنز تلخ اسـت؛ آدمی در مواجهه با گروتسـک 
دچـار حیـرت و عجـز می شـود و واکنشـش بـا خنـده شـروع و با 
تـرس پایـان می یابد. گروتسـک چیـزی عجیب وغریب، ترسـناک، 
حسـینی،  و  )قافله باشـی  می کنـد  خلـق  غیرواقعـی  و  خنـده دار 
1400(؛ مخاطـب را بـه ریشـخند وا مـی دارد امـا هدفـش ایجـاد 
انزجـار اسـت. گروتسـک حقیقتـی عریـان اسـت و همیـن آن را 
قدرتمنـد می کنـد. گروتسـک تمسـخر فیلسـوفانۀ ناهنجاری های 
جامعـه اسـت و مـا را وا مـی دارد تـا بـه کمـک امـر مضحـک از 
عهـدۀ امـر مرمـوز برآییـم و هرگونـه نسـخۀ نهایـی از حقیقـت را 
بـه چالـش می کشـد. گروتسـک درصدد کشـف ماهیـت ترکیبی، 

پرتناقـض و پرابهـام زندگی اسـت. 
عرصه هـا  هسـت.  نیـز  شـهرها  دیده شـدن  فرصـت  کارنـاوال 
وجـود  اظهـار  و  نمایـش  محـل  بـه  شـهر،  عمومـی  فضاهـای  و 
کارناوال هـا،  مسـیر حرکـت  اغلـب  می شـود.  تبدیـل  شـهروندان 
سـبب شـکل دهی و جهت دهی توسـعۀ فضاهای شـهری می شـود. 
مسـیر عبـور کارنـاوال بـا انباشـت خاطـرات جمعـی شـهروندان، 
ابنیه هـای  به تدریـج  دلیـل  همیـن  بـه  و  می کنـد  پیـدا  هویـت 
مهـم و گره هـای مهـم شـهر در طـول مسـیر کارناوال هـا شـکل 
می گیـرد و ایـن مسـیر  به سـتون فقـرات و اسـتخوان بندی اصلی 
شـهر بدل می شـود. سـابقۀ برگـزاری کارنـاوال در ایـران و اروپا به 
گذشـته های دور می رسـد. کارنـاوال اسـتقبال از نـوروز بـا نمـاد 
حاجـی فیـروز و سـیاه بازی ها بـا پوشـش قرمـز و صورتـی سـیاه 
از جملـه کارناوال هایـی اسـت کـه هنـوز گرچـه بسـیار کم رمـق، 
مشـاهده می شـود. ایـن نمـاد سرکشـی، هوشـمندی و صراحـت 
لهجـه، خود را در پوشـش بالهـت عرضه می کند و با آزادی ناشـی 
از آن پـرده از خالف کاری هـا و دغل بازی هـای اربـاب برمـی دارد. 
بـا وجـود این سـبقۀ تاریخـی، برگـزاری کارناوال ها در کشـورمان، 
بـا  کارنـاوال   .)1 )تصویـر  اسـت  کم فـروغ  و  بی رونـق  همچنـان 
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برکشـیدن هنـر گروتسـک یعنـی برهـم زدن نظـم زمـان و تاریـخ، 
مسـخ شـخصیت ها و آمیخته کـردن چهرۀ انسـان با چهـرۀ حیوان، 
زنده کـردن اشـیا و تصاویر، دنیای متعارف و زبـان قدرت را واژگونه 
می کنـد. صـدای خنـده و شـادی در کارنـاوال، صـدای شکسـتن 
مفاهیـم  و  جزمیت هـا  بـه  کـه  اسـت  تلنگـری  و  فاصله هاسـت 
مطلق شـده در اذهـان زده می شـود. در کارنـاوال هـر کـس صدای 
دیگـری را می شـنود و به گونـه ای اجتناب ناپذیر شـخصیت دیگری 
را هرچنـد به صـورت موقـت شـکل می دهـد. بی تردیـد کارناوال ها 
از جاذبه های مهم گردشـگری شـهری هسـتند و همچون بسـیاری 

از رویدادهـا می تواننـد میزبـان هـزاران توریسـت از سراسـر دنیـا 
باشـند. گردشـگران حتـی اگـر ناظـران کارناوال باشـند هـم همان 
حـظ و بهـره را می برنـد چـون اصـاًل کارنـاوال فراخوانـش حضـور 
اسـت و شـنیدن دیگری. بر همین اسـاس اسـت که سـبب توسعۀ 
فـردی و اجتماعـی جوامـع می شـود و به دلیـل درآمـد حاصـل از 
گردشـگری، توسـعۀ اقتصـادی و رفـاه اجتماعـی را نیـز به دنبـال 
دارنـد. سـزاوار اسـت این نمـاد فرهنگـی بازآفرینی شـود. نیازی به 
سـتاد و برنامه ریزی هـای دولتـی هـم نیسـت، فقط کافی اسـت راه 

بـر خالقیـت جوانان باز باشـد.

https://dorezamin.com, https://sedayiran.com :تصویر 1. باال: کارناوال نیس فرانسه - پایین: کارناوال نوروز یزد. مأخذ
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