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 کورته  چكيده

این مطالعه کوششی است برای تحلیل و واکاوی مراسم میر نوروزی 

مثابه شکلی از منایش مقاومت، با استناد به مفهوم کارناوال  به

اختین های بمیخاییل باختین. به همین منظور ضمن تبیین اندیشه

در برساخت مفهوم کارناوال و با استناد به مفاهیمی چون 

سک و نیز فلسفه ک نشی به های گروتچندصدایی، خنده، بدن

گیری و بازمنایی این مفاهیم در منایش میر نوروزی چگونگی شکل

پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که این مفاهیم بر بعد 

وان تسیاسی میر نوروزی داللت دارد و می-هویتی منایش اجتامعی

 نیه ابآن را شکلی از کارناوال با کارکرد اجتامعی و سیاسی دانست. 

زمان توان هم شیمنا نیمتاشاگران ا-گریکدام از باز که هر یمعن

 را شیامن نیا گرید یهاتیشخص ریاز سا یر یرپذیو تأث یرگذار یتأث

و هر  شنودیرا م گرانید یمعنا که هر کس، صداها نیدارند. به ا

در . دهدیرا شکل م یگر ید تیشخص ر،یناپذاجتناب یاگونهفرد، به

کنندگان در قالب یک کل دیده نوروزی مشارکتمنایش میر 

شوند که توان مقاومت و تغییر وضعیت خود و دیگری را دارند. می

 شود.این تأثیرگذاری از طریق مفاهیم باختینی تفسیر می

 

ئەم خوێندنەوەیە هەوڵێکە بۆ شیکاری و شەنکردنی ڕێوڕەسمی میری  

ە بەرەنگاری، بە پشتبەسنت ب رییگهشانۆنەورۆزی وەک وێنایەک لە 

چەمکی کارنەڤاڵی میخاییل باختین. هەر بۆیەش وێڕای 

چەمکی  جڤاکیی پێکهاتەیڕوونکردنەوەی تێڕوانیی باختین لەسەر 

چەمکی وەک چەنددەنگی، کۆمەڵێ کارنەڤاڵ و بە پشتبەسنت بە 

پێکەنین، لەشی گرۆتێسک، هەروەها فەلسەفەی کاردانەوە لە 

مبەرسازیدا، لێکۆڵینەوە لەسەر چۆنەتیی خوێندنەوەیەکی بەرا

میری شانۆی نواندنەوەی ئەم چەمکانە لە  بارەو شکڵگرتن و دو 

ئەنجامەکانی ئەم خوێندنەوەیە دەریخست کە  .درائەنجامنەورۆزیدا 

یی سیاس-کۆمەاڵیەتیشانۆی ئەم چەمکانە لە پێناسبەخشی بە 

شە ەم نومایمیری نەورۆزیدا دەورێکی کاریگەریان هەبووە و دەکرێ ئ

ی یاسیکۆمەاڵیەتی و س ئەرکیبە شێوەیەک لە کارنەڤاڵ دابرنێت بە 

بینەرانی ئەم نومایشە  و . هەر کام لە دەورگێڕانتایبەت بە خۆیەوە

خاوەنی کەسایەتییەکی تاکانە و پێناسەکراون کە هاوکات توانایی 

وەرگرتنیان لە کەسایەتییەکانی تری کاریگەریدانان و کاریگەری

تر دەبیسن هەم ەکە هەیە. هەر کامیان هەم دەنگی ئەوانینومایش

بیانەوێ و نەیانەوێ، شکڵ دەدەنە کەسایەتیی ئەویرت. لە نومایشی 

میری نەورۆزیدا بەشداران، وەک گشتێک دەبیرنێن کە توانایی 

بەرەنگاری و گۆڕینی بارودۆخی خۆ و ئەوانی تریان هەیە. ئەم 

 ینەوە رشۆڤە دەکرێت.کارتێکردنەش لە ڕێی چەمکەکانی باخت

 

؛ سیاسی؛ میر نوروزی کنش باختین؛ کارناوال؛ واژگان کلیدی:

 .منایش خیابانی

میری  ؛نێمیرمیر ؛کارنەڤاڵ ؛باختین :وشەگەلی سەرەکی 

 .سەر شەقام شانۆی ؛نەورۆزی
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 مقدمهـ 1

. رجشنی پر رسو این تاریخ، خود همین زبان است؛ هر چند نه در مقام نوشتار، بلکه به مثابه ... 
زبان آن . رسایی نیستاین جشن از هر آداب و مناسکی بری است، در آن هیچ خربی از مدیحه

طور که متولدان روز فهمند، درست هامنرا میخود هامن ایده نرث است که همه آدمیان آن 
 (12: 1932، والرت بنیامین)فهمند. یکشنبه زبان پرندگان را می

کارناوالی، منایش میر میران، که عمدتا  در کردستان، هر ساله با شکوهی های در قلمرو منایش

های خیابانی و مردمی در ایران از گذشته تا دوران ترین منایششد، یکی از مهمبسیار برگزار می

های تاریخی موجود میر میران، در قالب یک کارناوال با بنا بر گزارش 1معارص بوده است.

ری تشده و ادامه سنت آیینی کهنکننده اجرا میاسی، اجتامعی و رسگرمکارکردهای توأمان سی

نقش مهمی که  .(1912کشی و رستاخیز طبیعت بوده است )سینا، های شاهدر ارتباط با اسطوره

همراهی متامی اقشار مردم و حضور پررنگ گروه نوازندگان، رقاصان و نیز وجود کاراکرتهای 

ه بخش اهمیت بسیاری داشتاین منایش در قالب یک جشن شادی ای چون دلقک در برپاییاصلی

های متاشاگران بوده است. از سویی مکان-بین بازیگر است. این مراسم مبنایش بر تقسیم نقش

، دادزمان را میکنندگان امکان حضور همشده برای برگزاری که به متام رشکتعمومی انتخاب 

های توان آن را در زمره منایشبین برده و با قاطعیت می شائبه خصوصی بودن امر منایشی را از

اهیت یابد که ممهم و بزرگ خیابانی کهن در کردستان دانست. این باور زمانی قدرت بیشرتی می

های خیابانی با مقاصد تبلیغ و عنوان اصلی مهم در منایش اجتامعی میر میران را به–سیاسی

و به شکلی بداهه، بدون استناد  2اجرایی قالب یک منایش تهییج سیاسی بپذیریم. میر میران در

به هیچ منت منایشی یا خط داستانی مشخص و تنها با رعایت گروهی از قوانین منایشی، ازجمله 

تقسیم نقش و نیز قوانین مربوط به نحوه انتخاب و عزل میر، همراه بوده است. بدون شک این 

های معترب جهانی از جمله کاهد؛ زیرا در منونهی منیقوانین از ماهیت بداهه بودن منایش چیز 

نیز حضور کاراکرتهای ثابت و اصول اجرایی خاص، بخشی از  3«کمدی هرنمندان»سنت منایشی 

های این مراسم، قبول ماهیت منایشی آن ترین مشخصهها بوده است. از مهمماهیت منایشی آن

ت به سبب ماهی»ثیرگذاری واقعی بر جامعه رغم تأ کنندگان است که علیاز سوی متامی رشکت

 گناه، ساخت پل رویکارکردی و فراهم ساخنت رشایط جدید، برای منونه آزاد کردن زندانیان بی

زمان کند و هم(. همچنان خصلت منایشی خود را حفظ می12: 1931)ایوبیان، « رودخانه و ... 

ی توان آن را منونه اعل قابل اجتامعی، میبه سبب تأثیرگذاری بر جامعه و مردم، ناشی از کنش مت

 هایش دانست.منایش خیابانی با متام مشخصه

های در این جستار ابتدا با معرفی مبسوط سنت منایشی میرنوروزی در کردستان و بررسی زمینه

های میخاییل شود ضمن بررسی و تبیین اندیشهظهور و شکل اجرایی آن در عمل تلش می

اد به دو مفهوم مهم در آرای او، خنده و کارناوالیسم، به واکاوی کارکردهای سیاسی باختین، با استن

                                                           
در  1هایی از اجرای این منایش در دوران پایانی حکومت پهلوی اول در دسرتس است )ن.ک: شکل شامره . تصاویر و گزارش1

 البته بعدها این منایش ممنوع شد؛ اما شکل رسگرمی ساز آن در روستاها و در قالب بازی هنوز هم ادامه دارد.همین مطالعه( 
2 Performance Art. 
3 Commedia Dell'arte. 
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و اجتامعی منایش میر نوروزی در سنت منایشی کردستان اشاره و نشان دهد که چگونه این سنت 

عنوان شکلی از منایش مقاومت، چندصدایی اجتامعی را  منایشی در طول تاریخ توانسته است به

 صدایی حاکمیت برجسته و منایندگی مناید.در مقابل تک

 تحقیق یپیشینه -1-1

و مختاریان،  (1931)و ایوبیان،  (1933) در مقاالت متعددی از جمله کریمیان رسدشتی،

به معرفی منایش میر نوروزی و شکل اجرایی  (1921)و معروفی،  (1933)و دشت ارژنه،  (1921)

شده است. در ارتباط با مفهوم کارناوال و بررسی آن در حیطه های مختلف تاریخی اشاره آن در دوره

 (1911)و یزدی و ابراهیمی،  (1913)تحلیل متون منایشی نیز مطالعاتی چون رمضانی و یزدانی، 

نیز به بررسی منودهای آراء و نظریات باختین در  (1913) شفیعی و دیگران،در مقاله  وجود دارد.

تئاتر  ی اکسپدیشن/ گدرینگهای اولیهشده و تلش شده است ایدهفسکی پرداخته تئاتر استانیه

و ارتباط اکسپدیشن/ گدرینگ و مترینات گروه با نظریات « کارناوال»فسکی با نظریه استانیه

 را تحلیل مناید.« کنشی و دیگربودگی منطق گفتگویی، فلسفه»باختین در باب 

تلش کرده است از طریق  (1913)زاده و همکاران، در حوزه هرنهای تجسمی مقاله عرب

 ورد بحثترین مقاله با موضوع ممفهوم کارناوال، به تحلیل آثار تجسمی پیرت بروگل بپردازد. مرتبط

ز آمیشناختی عنارص کارناوالن جامعهتبیی»و با عنوان  (1931) مسعودی،این مطالعه را در تحقیق 

و شبيه مضحك ، تعزيههای های منایشتوان دید که در آن ویژگیمی« های عرص نارصیدر منایش

 یشینماهای نشانهبا توجه به شده و ح داده رـشی ناصربازی در عرص ی دلقکهاوارهنمايش

به اهمیت فراوان منایش میر نوروزی شده است. با توجه بررسی  لیواناريط كااشرشده از  استخراج

در جامعه آن روز ایران که در آثار بزرگانی چون حافظ، ابوریحان بیرونی، منوچهری و غیره بازتاب 

های خصوص در حیطه منایشهای ایرانی بهتری از هویت منایشیافته است و نیز برای درک شفاف

 یابد.مردمی پرداخنت به این موضوع اهمیت خاصی می

 شناسی تحقیقروش -1-6

، هااین پژوهش در چهارچوب یک مطالعه کیفی و اسنادی و به شیوه سندکاوی از طریق کتاب

افراد  گرفته با های انجاممجلت علمی ـ پژوهشی، اسناد مرتبط با تحقیق و نیز از طریق مصاحبه

گرفته است.  انجاماعتامد های قابل سایتشده از وب آوریمرتبط با پژوهش و اطلعات جمع

 تحلیلی در قالب یک تحلیل-های تحقیق در یک خوانش استنتاجی و به روش تفسیرییافته

شده است. در بخش بحث و بندی با استناد به دریافت یک دیدگاه تاریخی تحلیل مقوله

شده های این مطالعه بر اساس مفهوم کارناوال باختین بازخوانی و تحلیل گیری نیز یافتهنتیجه

 است.
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 منایش میر نوروزی -6

)میر نوروزی( مراسمی است که طی آن مردم )اهالی شهر و روستا( در  1آیین منایشی میر میران

جمعی اجرا اوایل بهار و در آستانه رشوع سال جدید و در قالب جشن و کارناوال با حضوری دسته

بایست در جشن متامی اهالی بدون در نظرگرفنت جنسیت و طبقه اجتامعی و ... می 2.کنندمی

حارض شوند. هر کس تدارک مقدمات حضور خود را در این حرکت همگانی دیده است. اجتامع 

مانند و اولین مسافر یا رهگذری را شاد اما ناهمگون )متنوع(، در ورودی شهر یا روستا منتظر می

عنوان میر )امیر، شاه( جدید، جایگزین حاکم یا شاه کرده و در ادامه،  ر کند بهکه از آن محل عبو 

شوند. خلعت و تاج منادین شاه وزرا و اطرافیانی از هامن مردم عادی نیز به خدمت میر انتخاب می

یا حاکم را به میر جدید سپرده و زیورآالت و اسب و وسایل دربار )فراهم گشته توسط خود مردم( را 

ر یا روز )متناسب با رشایط( اداره شهتا سیزده شبانهسپارند. به مدت پنج شکل امانتی به او می به

های قبلی و )این امر البته با هامهنگی 3.شودمتامی به منتخبان جدید سپرده میروستا به 

از حضور شود( و معدود بزرگانی که خواهان معافیت ریزی و اطلع عموم، هر ساله انجام میبرنامه

و  ای در تأمین وسایلبایست طبق عرف غرامتی بپردازند و یا به شیوهدر این آیین هستند، می

 امکانات مالی جشن سهیم شوند.

میر منتخب، ساکن دربار نیست، بلکه بر خلف حاکم سابق، غالبا  به همراه نزدیکان منتخب 

زند، ای رس می، به هر محل و خانهزمان با همراهی مردمشود و همخود در میان مردم حارض می

کند. مردم ها در حد امکان صادر میشنود و دستوراتی برای رفع مشکلت آنهای مردم را میحرف

کلی منایشی، به تجربه زندگی جدید مشغولند. در فضای شاد حاصل از وضعیت جشن، جملگی به 

 ای داشته باشد، مجازنیاز یا خواستهروز باز است و هر کسی که درگاه عامرت حاکم در طول شبانه

است تا حاکم و همراهانش را به حل کار خویش فراخواند. مکان  بسته و محدودی برای اجرای میر 

شد تا امکان حضور حداکرثی مردم و در بیشرتین زمان ممکن فراهم گردد. منی میران، تعریف

کردند. میر و وزرا و درباریان میمردم در حضور همدیگر، مسائل شخصی و عمومی خود را مطرح 

 دادند.های ممکن را انجام میها اقدامنیز  بلفاصله برای آن

                                                           
رباز در وقفه از دیصورت بی روز و بهترین کارناوال منایشی دانست که طی چندین شبانهرا شاید بتوان طوالنی« میر میران» 1

 میان کردها رواج داشته است.
2 Kusaهای فراوانی با میر نوروزی دارد نیز یکی از مراسمی بود که در ایران : مراسم کوسه برنشین یا بهارجشن که مشابهت

آورد. ابوریحان بیرونی رشح این رسم را های کارناوالی را به یاد میدادند و شهرتی بسیار داشت و جشنارن با بهار انجام میمق

نشاندند که به دستی کلغ داشت و به دستی بادبزن که خود را مرتب آورده است که در اولین روز بهار، مردی کوسه را بر خر می

گرفت.  آنچه از مردم که حاکی از وداع با زمستان و رسما بود و از مردم چیزی به سکه و دینار می خواندزد اشعاری میباد می

کرد، تعلق به خودش داشت. آنگاه اگر ستاند، از بامداد تا نیمروز به جهت خزانه و شاه بود و آنچه از نیمروز تا عرص اخذ میمی

دادند. این رسم در روزگار ساسانی و دوره  اسلمی، توسط غلمان سیاه اجرا دیدند، مورد آزار و شتم قرار میاز عرص وی را می

 زدند وهای رنگارنگ شده و باآرایش ویژه و لهجه  شکسته و خاصی که داشتند، دف و دایره میشده که ملبس به لباسمی

آورند، از وی و برزن مردم را به طرب درمیفیروزهای امروزی که مقارن نوروز و سال نو در کخواندند. حاجی های نوروزی میترانه

 (1923)رضی،  .بقایای آن رسم کهن است
های کارناوالی عهد باستان و میزوپوتامیا، متایز میان طبقات، موقتا  به حالت تعلیق درآمده کند که در آئینجیمز فریز اشاره می3

 (1932)فریزر،  .کردندیها خدمت مو اربابان جای خود را به بردگان داده و در رس میز آن
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 ایرانیکا( :: مراسم میرنوروزی در کردستان )منبع1شکل شامره 

 اجراگران -6-1

وال  شود و معمژیر(: که گهگاه برای حل معضلت و مشکلت با او مشاوره میدیده )پیری وزیر جهان

 کنند.پیر شوخی را برای این جایگاه انتخاب می

 کند.وزیر دست راست: که زیر نظر میر، احکام معتدل و منطقی صادر می

 شود.وزیر دست چپ: با احکامی مسخره و خلف موازین اخلقی و گاه غیرقابل اجرا شناخته می

 میرزا: میرزابنویس دربار بوده است.

 متنوع ولی با وظایف معین.فراشان و خدمتگزاران: با تعداد 

ها بودند، با ظواهری دسته خنجرزنان یا جلدان: که لباس رسخ پوشیده و مأموران اجرای فرمان

 پوشالی و دهشتناک.

 ها.اندام و مأمور ابلغ فرمانمرد گوپال زیوین )کوپال سیمین(: درشت

 خاری در جشن حارض بودند.صورت افت نفر( به 22دسته موزیک: نوازندگان و هرنمندان )گاه تا 

صورت جمعی و گروهی به مشاعره و  ر( که گاه فردی و گاه بهآوازخوانان و رسودخوانان )چرگه

 ها بیش از صد نفر بوده است.پرداختند. گاه تعداد آنخوانی میترانه

های هکهایی به لباسش آویزان. تگو با پوستی از حیوانان بر دوش و زنگولهدلقکی بذله :رنوشکه

غیر از شخص امیر،  کرد و بهبه پا می 1کردند، کلشهایش وصل میها و سینه لباسای به شانهآینه

کرد و البته در اثنای خنداندن مردم، بخشی از تلش مستمر هر جا و هر زمان با همه شوخی می

میر بهاری قصد (. بعد از چند روز امارت )میر نوروزی( ا1931او، خنداندن میر بود )ایوبیان، 

                                                           
1 Kelashبافت در کردستان.: نوعی پاپوش دست 
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رفت، علوه بر درباریان، اکرث مردم از اقشار های عمومی میکرد و به یکی از سیاحتگاهسیروسفر می

روز رقص و شادی و هایی در طی هفت شبانهجستند. پولمختلف در گردش و تفریح رشکت می

ازمندان و شد و در راه دستگیری از نیآوری میسواری و موسیقی جمعمسابقات کشتی و اسب

 گشت.عروسی جوانان و امور عام رصف می

 سقوط حاکم نوروزی -6-6

محض خندیدن و یا صحبت کردن انگیزترین حادثه میر میران، سقوط میر نوروزی به شگفت

استثنای وزرا و مرد گوپال زیوین، است. میر، تنها فردی از جامعه است مستقیم میر با حارضان، به 

جشن و کارناوال برایش ممنوع است؛ زیرا طبق قوانین منایش خندیدن میر به که خندیدن در ایام 

معنای سقوطش از قدرت و خلع حاکمیت اوست. از همین رو در روزهای پایانی حکومت میر، اگر 

ای پیش برود که نتوانند او را از حکومت خلع کنند، متام تلش خود را برای گونه رشایط به

رن( و چه در قالب یک حرکت های دلقک )وشکهبا استمداد از مزاحواداشتنش به خنده، چه 

دهند. با نزدیک شدن به پایان کارناوال )مشخصا  در سیزدهمین روز فروردین( گروهی، انجام می

گردد تا ضمن برکناری از قدرت، امکان میر نهایتا  مجبور به انجام اشتباه بزرگ )= خندیدن( می

 ضعیت قبل فراهم گردد. نکته حائز اهمیت خلع میر توسط دلقک )بهبازگشت جامعه به نظم و و 

اش است. به دنبال خلع، میر رسیعا  باید عنوان منادی از شوخی و خنده( از اقتدار و جایگاه یگانه

سفیدان و معتمدان هامن شهر یا شهرهای اطراف به فکر پناه دادن خود در منزل یکی از ریش

میر به  1.قصد کتک زدن او خانه به خانه دنبالش هستند رهایی یابد به باشد تا از دست مردمی که

عنوان امیر برگزیدند، در کودتایی مردمی از اریکه قدرت به زیر  دست هامن مردمی که خود او را به

 شود.کشیده می

 کارناوالیسم -9

ها نامدار و مؤثر در تاریخ اندیشه معارص اصطلحاتی را وارد حوزه پردازاننظریهمیخاییل باختین از 

ویژه ادبیات منود که بسیار پرکاربرد و ماندگارند. اصطلح کارناوال از های علوم انسانی و بهو شاخه

جمله این موارد است. وقتی مسائل هرن داستایوسکی به انگلیسی ترجمه و در غرب چاپ شد، 

مسائل »وبیش متفاوت به کتاب افزود و اثر، با نام کم 2«کارناوال»مفهوم  باختین فصلی درباره

های زعم باختین، زندگی انسان(. به 1131منترششد )هیل، « شناسی داستایوفسکیزیبایی

های میانه به دو صورت بوده است؛ یکی زندگی کامل  رسمی و تحت نظام سلسله مراتبی توأم سده

قوا؛ دیگری زندگی در کارناوال و فضاهای جمعی، اندیشی و رسسپردگی در قالب تبا ترس و جزم

های سطحی و یا پرمعنا، کنار گذاشنت مقدسات، اهتامم به بدگویی، زندگی آزاد و رسشار از خنده

                                                           
تشابه بسیار انتخاب میر و شکل خلع او از قدرت در میرنوروزی با مراسم آیینی باران خواهی )جنگ باران( در کردستان  1

ان که نگهبان کردند و عاقبت بعد از امتام جشن در حالی)مشخصا  در میان ایزدیان( که طی آن مردم گاوی را نشان و پرورده می

ن تأمل است. مشابهاتی با ایبرند، قابل شدند، گاو را برای قربانی شدن به مسلخ میمی گاو مانع حمله و آسیب مردم به گاو

 شود.مراسم در آیین میرتاییسم هم دیده می
وال، اسلوب اند. در کارناهای ادبیات باختین است و حتی بیشرت مفاهیم دیگرش نیز از آن رسچشمه گرفتهکارناوال،از کلیدواژه 2

 (1911گیرد. )نولز، نسان با انسان شکل میجدیدی از ارتباطا 
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: 1922)تودورف،  ا و برهم زدن هنجارها استوار استهلذت و بدرفتاری که با شکسنت فاصله

ند. وضعیت رسمی، محصول تجربه و تاریخ (. این دو نوع زندگی در واقع وارونه همدیگر 129

طبقاتی برش است و وضعیت کارناوالی محصول واکنش به وضعیت رسمی و در نقطه مقابل آن 

است. ریشخند، متسخر، تقابل با جدیت، اهمیت دادن به فرد در تقابل با استیلی کلیسا و ...، رد 

د دادن های آن، پیونسمیت و ارزشصدایی، به استهزاگرفنت ر سویه وضعیت تکتفکر و روابط یک

 هاست.مرگ با زندگی، اهمیت دادن به کرثت و چندصدایی از جمله این تقابل

هاست و جشن همزاد آیین و باورهای اساطیری طراز زندگی جمعی انسانها، همقدمت جشن

 -عرص اخیرویژه در به –ها این که هویت و علت وجودی کارناوال یا جشناعصار کهن است. علیرغم 

 سو محصولزند که از یکها را به هم گره میاند، اما روح مشرتکی آندچار تغییراتی بسیار شده

ها و از دیگر سو اهمیت دادن به تن و لذت و خلق شادی میل به زندگی جمعی و مشرتک انسان

 ی( را به(. گرچه باختین، رمان )آثار داستایوفسکی و البته نه هر رمان2112است )براندیست، 

عنوان ژانر ادبی به جهت حضور موجه دیگری، اجازه یافنت دیگری برای ابراز وجود، عدم تحمیل 

د پندارد، اما خو ها و ... برترین نوع ادبی و اثر مینویسنده بر مخاطب و اثر، حضور تنوع و اقلیت

.( را گونگی و ..کارناوال درباره آثار منایشی و ... نیز، امکان وجود این امتیازها )چندصدایی بودن،

های دیگر اندیشه نیز به سهولت قابل گذارد. مفاهیم باختین برای بررسی حوزهبه بحث می

 کارگیری هستند.به

هایی را برشمرده است. کارناوال برای باختین، رهایی در مورد کارناوال، باختین امکان و ویژگی

ای شد که تکرث و چندصدایی بودن و انسان آزادهاز سیطره سلطه استالینی بود و به همین خاطر ا

زننده ها برهمها و جشنویژه در کارناوال خواستار شد. کارناوالو شوخی و آزادی را در آثارش و به

مقدسی و هراس از وضعیت رسمی هستند و به همین سبب زندگی را بیش از مرگ سبعیت و خشکه

بعاد جسمی و مادی آن و به نشاط و رابطه و لذات اهمیت ها به زندگی و ادارند. کارناوالدوست می

اسند، شنکنندگان در یک جشن و کارناوال گرچه از قبل همدیگر را میدهند و رشکتبیشرتی می

اند. با این اوصاف تر با هم در ارتباطپیرایهتر و بیاما در منت این رسور و شادی است که آسوده

ریغ ها و مستمندان ددانست که سیر طبقاتی تاریخ از اقلیت یتوان جشن را رجعت آناتوپیایمی

گرداند. باختین، کارناوال را بارزترین تجلی ها به مردم باز میمنوده، اما عنرص مقاومتی کارناوال، آن

 شامرد. افرادترین دستاورد کارناوال را خندیدن و جدی نگرفنت میداند و مهمفرهنگ مردمی می

در  سپارد،بندی خاصی تن منیاند. کارناوال به ژانر و طبقهزمان ابژه و سوژههم حارض در کارناوال

های شکوهمند تئاتر، جسور و پرشور است و های پرطمطراق یا صحنهخیابان است و نه در کاخ

زداید. در کارناوال مناسبات حاکم اجتامعی، امتیازات طبقاتی، قواعد و مناسبات اجتامعی را می

شوند؛ به همین سبب کارناوال در پی نفی ا به زیر کشیده شده و به متسخر گرفته میهممنوعیت

 نهاد قدرت در قالب حضور هرنی مردم است.
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 بحث و تحلیل -4

است. « کگروتستن»ترین عنارص اندیشه باختینی کارناوال، رئالیسم گروتسک و در ادامه از محوری

شود که حاوی دو خصلت ترکیبی و متضاد ادبی اطلق میای در آثار هرنی و گروتسک به ویژگی

 از ترس و خنده هستند و حضور عنارص متضاد در یک ترکیب یا اثر هرنی، واکنشی دوگانه )ترس

یک های رمانتکند. باختین در جریان بررسی گروتسک در دوره+ خنده = شگفتی( در ما ایجاد می

وتسک های گر و تعریفی جدید از رسالت و ویژگی و کلسیک، ضمن به چالش کشیدن هر دو، نسخه

گیرد. هایی از کارناوال به کار میبرای ترشیح ویژگی« رئالیسم گروتسک»را تحت عنوان مفهوم 

تسک کند. مثل  گرو باختین گروتسک را با افزودن واژه رئالیسم، بیشرت به واقعیت نزدیک می

ک کند و در مقابل بدن  گروتسافتاده معرفی میکلسیک را مبل غ بدنی مجرد، یکتا و عقیم و تک

 داند.ها را پویا، جمعی و در حال تغییر میحارض در کارناوال

شوند و ها متولد میای بدن، مسئله مرگ و حیات است. بدنترین بضاعت اسطورهاساسی

ی و طیر نوزایمیرند. امکان تغییر و تبدیلی که جسم، حامل و منونه بارز آن است، ما را با اسامی

 توان درطور که شاکله اصلی باور مردم در یونان و رم باستان را میزند، هامنباروری پیوند می

بزرگداشت حیات مجدد دیونیزوس جستجو کرد. البته قبل از یونانیان نیز مرصیان به مرگ و حیات 

در پی ساقط شدن  1ا،های میزوپوتامیتر از آنان نیز در متدنمجدد ایزیریس باور داشتند و پیش

آمادگی بدن برای  2کردند.نظام مادرساالری هر ساله برای زایش مجدد طبیعت، فردی را قربانی می

بخشد. البته در اینجا آنچه مدنظر ای بدان میبه وجودآمدن و سپس فناشدن، قابلیتی اسطوره

پردازد ماده انسانی می های دیگری از تن وباختین برای تن گروتسک و کارناوالی است، به ویژگی

های دیگر در ارتباط است و در و آن این که بدن به جهت منافذی که در آن است با جهان و با بدن

دانیم که تن و ماده، میرا و فناپذیرند. اینجاست که ویژگی که ما مینتیجه جاودانه است. در حالی 

 پیوندد.تن و بدن میمنایاند و گروتسک به ویژگی متناقض و دوگانه تن، خود می

)مرگ و حیات( چه در اسطوره و چه در واقعیت، مسیر  تناقضعنوان حامل معنایی بدن به 

کند، مربوط به حواس و حرکت از جهانی به جهان دیگر است. مکانیسمی که این امر را ممکن می

کند، می نوشد، بوخورد، میکند )میفیزیک بدن است. بدنی که از جهان و پیرامون جذب می

د و کنگوید، دفع میسپارد )میشنود و...( و از دیگر سو به جهان و پیرامون میکند، میملس می

نوشند، پردازند، میهای کارناوالی، به منایش آنچه نشانه مرگ و حیات است می...(. بدن

 روند و فبلعمی بخشند، فروطلبند و میکنند، میپوشند و شادی میخورند، میرقصند، میمی

ها در کارناوال و بدن 3شده کل هستی است.توان گفت هر بدن، خلصهدهند؛ حتی میمی

                                                           
1 Mesopotamia رودان دو رود دجله و فرات جای گرفته است. ایرانیان این منطقه را میانای جغرافیایی است که میان نام منطقه

وده و منطقه ب نام گرفت. در طول تاریخ کردها ساکنین اصلی این« مزوپوتامیا»نامیدند که همین نام به یونانی ترجمه و می

 هستند.
 ق.م(  نیز مرسوم بوده است. 323-131این مراسم در دوره هخامنشی و تا پادشاهی اردشیر درازدست ) 2
اشاره به پایین کشیدن نگاه از آسامن به زمین است که از طریق برجسته شدن بدن و نقش آن در جریان کارناوال میرس  3

 شود.می
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ها در باالترین حد ارتباط و مشارکت و قرابت با همدیگرند و کسی یا حیاتی در خارج از جشن

محدوده کارناوال حضور ندارد، مگر شاه بیگانه شده. تجربه حیات جمعی در کارناوال و خنده و 

تر حاکم بودند، جای زداید و قوانین رسمی که پیشهای دیگر حیات، هراس از مرگ را مینشانه

جز رهایی و تجربه زدودن طبقه و گرایش و نژاد و به اند که بهای دادهخود را به بسرت اجتامعی

 کنندگان )مردم( ندارد.های آن، انتظاری از رشکتمنایش گذاشنت تن و توانایی

ها و بازار برای رشوع جشن میر میران، طبقه و گذشنت از کوچهجمعی مردم بیحرکت دسته

گذاری منادین میر جدید، اخذ جریمه از سلطه قبلی و منتفعان فتح جایگاه میر واقعی و تاج

توسط  ها و گریمپوشی مردم برای رشکت در مراسم، استفاده از ماسکآرایی و بهینهحکومتی آن، تن

مجریان مراسم و نیز میلی که در راستای مشارکت در این رخداد )کارناوال( به  کنندگان ورشکت

 های آن است.خروش آمده وجود دارد، بیانگر امکان تحقق رئالیسم گروتسک با متام ویژگی

 مفهوم خنده -4-1

ها و البته میر میران، خنده و نقش برجسته کارکردی آن است که از دیگر عنارص برجسته کارناوال

الی متامی جوانب و لحظات جشن خزیده و از بازگشت جشن یا تبدیل آن به چیزی جسورانه در البه

های برصی و شنیداری آن، کند. عنرص خنده و ویژگیمانند وضعیت رسمی قبلی جلوگیری می

ر، گذاری میهای حفظ هویت کارناوالی میر میران هستند. بدون نفی آنچه درباره جدیت تاجپایه

امیی در مکان اجتامع، خلع شاه/ حاکم، کسب قدرت توسط مردم و اعامل قوانینی مخالف راهپی

توان در کل یک مزاح معنادار با قوانین موجود که در میر میران حضور دارند، میر میران را می

ان ها در این جهای است برای موقتی بودن حضور انسانگروتسک با نهاد سلطه دانست؛ استعاره

ای بر انتظار آدمیان که زمان و ای گزنده و طعنهحضور سلطان بر تخت سلطنت؛ شوخیو البته 

 خواهند و در وضعیت بغرنجش گذرا. اگر خنده نباشد نهدوران را در وضعیت مطلوبش ثابت می

د بود. تحمل نخواهن تنها میر میران و کارناوال آن، بلکه حیات انسانی و نباتی و حیوانی نیز قابل

ل حکومتی و خود حاکم سلب میلباس ترین انسان اجتامع شوند و بر تن عادیهایی که از ع ام 

وند و شپوشان پاسبان، بدون هیچ خشونتی درآورده میهایی که از تن زرهشود، سلحپوشانده می

ای هکنند، چهرههای فرودست )کوتاه یا دراز، گشاد یا تنگ( جلوه میبر تن زمخت و عامی انسان

رن( در منایش میر میران و بسیاری دیگر، همگی سخنان درشتی ویژه دلقک )وشکهمتندان و بهقدر 

 شوند.می – از حاکم تا فرد عادی –کار هستند که بار  انسان فراموش

ها و پیشنهادهای مضحک کند و مشاورهداری که میر جدید صادر میها و احکام خندهفرمان

ها به روستا، تراشیدن محل سکونت روستائیان به شهر و شهری جا شدنجابه»وزیر دست چپ، از 

 «های پرطمطراق و پوشالی برای بردگان  دیروزبرداری مفتضح، عنواننصف سبیل مردان، تاج

های گروتسک در مراسم منایشی میر ها و شوخیهایی از طعنه( همه منونه111: 1931)ایوبیان، 

پشتیبان فرهنگ چندصدایی باختین نیز هست؛ زیرا در ترین میران هستند. عنرص خنده محکم

های مراسم، متام اعامل جسامنی ایام برگزاری میر میران، حواشی فیزیکی  جشن و سایر جنبه

 ها را بهنگهبان آزادی است تا مبادا مردم، قدرت و احکام میر را جدی بگیرند و جامعه آن« خنده»



94  های هویتی در نمایش میر نوروزیواکاوی مؤلفه 

 

مثل   ]میر[ حکمی »شدند دست صادر میی از این مصورت کامل اجرا کند. برای منونه احکا

نویسد برای فلن متعی ن که شام باید صد هزار تومان تسلیم صندوقخانه کنید، )البته مفهوم می

کردند ولی در هر حال وزیاد میاین است که صد تومان باید بدهید(، البته این صد تومان را کم

 (.11: 1929)قزوینی، « شد.چیزی گرفته می

 کارناوال و فلسفه ک نشی -4-6

تأثیر  اش و تحتفلسفه کنشی از دیگر مفاهیم بنیادی اندیشه باختین در دوره اول حیات فکری

های جسامنی، مستقیم و های نوکانتی او است که به فاصله و خأل موجود میان تجربهاندیشه

پردازد. در این مفهوم آنچه دغدغه یها مهای منادین حاصل از این تجربهبلواسطه انسان با اندیشه

های محسوس و تسلیم دهی تجربهسوی قالبباختین است، رغبتی است در انسان که وی را به 

 ای که انسان برای فهمکشاند. راه چارهمنظور فهمشان( می نظام کلی و منادین )بهها به منودن آن

به دنیای منادین و انتزاعی است؛ زیرا گذارد، پناه بردن های محسوس پیش پای خود میتجربه

 1اش، از رش  اضطراب و رسدرگمی  قطعه گمشدهمندیواسطه انسجام و نظامظاهرا  ما را به 

 رهاند.می

ه کرد، این بود کهای حسی با نظام منادین نگران میآنچه باختین را در مورد مناسبات تجربه

عی نظام منادین و انتزا های جسامنی/ تجربی را بهشما در اثر اضطراب ناشی از نیاز به امنیت، کن

تلشی  دهیم و یامان انجام میهای کتابخانهبندی کتابسپاریم؛ شبیه تلشی که برای طبقهمی

صورت برای منتسب کردن و واگذارکردن ساحت  واقع به ساحت منادین به  2زعم الکانکه به 

های حسی و جسامنی را در خواهیم تجربهگیرد. بدین معنی که میای شکل میناممکن و بیهوده

درون نظام انتزاعی و منادین غرق کرده و فروپوشانیم. با در نظرگرفنت این که رابطه نظام منادین 

و جسامنی، معادل رابطه نظریه با عمل یا دانش یا فهم است، به باور باختین های حسی با تجربه

ود ها، روابط و امکان وجپذیری، کنشگری و مشارکت مؤثر در پدیدهدر این مورد ما جنبه مسئولیت

مرور از انجام هر عمل و کنشی که  را از خود سلب کرده و در الک  سوژگی انتزاعی خزیده و به

 ایم.کند، محروم و ناتوان ساختهیالکتیکی، پویا و چندصدایی میجهان ما را د

تنها تلشی برای محقق کردن  توان گفت این آیین/ منایش نهدر منایش میر نوروزی می

ای است که طی آن جامعه برای به دست گرفنت زمام امور خود )محقق کردن عدالت و به کار رابطه

 3گانه در گره برومههای سهبلکه به دلیل فراروی از ساحتدهد، بسنت سیاست  مردم( انجام می

                                                           
 م( شاعر نامدار آمریکایی.1192-1111تاین )عنوانی در اشعار شل سیلور اس 1
2  Jacques Lacan که در آن  ایو رساله« بازگشت به فروید»: پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی بود که به خاطر ایده

جز . بهاستزبان ساختاربندی کرده معروف شد. الکان از تأثیرگذاران بر فلسفه در فرانسه بوده  صورت یکناخودآگاه را به 

یر پذیرفت اسرتوس نیز تأث -شناسی ساختاری کلود لویشناسی ساختارگرای فردینان دوسوسور و قومزیگموند فروید، او از زبان

 (.1932)موللی، 
3 Rings Borromean ؛ است: از منظر الکان، رابطه امر خیالی، امر منادین و امر واقع در زندگی انسان بر اساس اصل گره برومه

ری کدام از این سه حلقه در دیگشود. نکته حائز اهمیت این است که هیچ ه عدم پیوستگی هر کدام، موجب نابودی دیگری میک

 هاست. ساختامن نفسانی هر فرد موکول به نوع پیوندی است کهها وابسته به انسجام دیگر حلقهزندانی نیست، بلکه انسجام آن

 ای دیالکتیکی میان این سه نظم برقرار است.شود. در واقع رابطهایجاد می بنا بر رسگذشت او میان این سه عنرص
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شود. میر میران به علت اشتغال به کنش، از صورت مقطعی، ممکن و عینی میپروژه ارتباط به 

قی، صورت افصورت عمودی، بلکه به طریق ساقط کردن حوزه رسمی و واژگون کردن وضعیت نه به 

های باختین ند و به همین خاطر از مواردی است که دغدغهکامر ذهنی را به امر عینی تبدیل می

ر باختین د»زداید؛ زیرا های حسی میواسطه سپرده شدن  تجربهرا در خصوص تسلیم شدن و به 

 (.92: 1931)گاردنیر، « سوی بلواسطگی عریان  تجربه استپی بازگشت به 

 منایش مقاومت -4-9

سازی وضعیت اجتامعی بدانیم، هری آن یعنی واژگوناگر نیروی محرک کارناوال را ویژگی جو 

منایش میر میران عرصه حضور این نیرو است. میر میران سیطره و قانون اجتامعی را به چالش 

برد. اغلب، نحوه این تعامل )خندیدن و خواسنت و گرانه پیش میکشد و گفتوگویش را طغیانمی

 کلی متفاوت تیجه با بسرت و وضعیت قبلی، بهزمان( هم در روش و هم در حصول نعملکردن  هم

چنین باشد تا بر رادیکال بودن و اراده متناسب با عمل آن خللی وارد نشود. کارناوال است و باید هم

های کمیک و افراطی به رمزهای موجود عنوان منونه میدانی آن، با جایگزیندر کل و میر میران به 

نکردن ادبیات رسمی در اعرتاض به حوزه رسمی ترفندی است  شوند. انتخابور میاجتامعی حمله

شود. پرهیز از به کار گرفنت زبان رسمی قدرت برای که از ادبیات مقاومت، منشعب و تغذیه می

های دیگر منایش میر میران نیز با همین تقابل با آن، بیانگر حضور عنرص مقاومت است. جنبه

وسیله ارتباط و جهانی که ما در  -)در سطوح دوگانه آن عنرص مقاومت زنده است، اما چون زبان

تر در تقابل با حوزه رسمی و وضعیت موجود است، اشاره تر و مقدمایتر، ریشهآنیم( ابزاری اصلی

 کافی خواهد بود.به آن 

 -هایی که مأمور به تعویق انداخنت رابطه انساندر منایش/ آیین میر میران، نقش واسطه

تکار متامی ابکمرنگ شده و عمل یا عینیت، فضای جامعه را تسخیر کرده و به  سیاست هستند،

گیرد. در این جشن، میل و اقدام به چندصدایی و رسشکن کردن قدرت که عمل را به دست می

پذیر منودن هر عنرص و واژگون منودن الزمه عدالت است، از طریق فعال منودن و مسئولیت

شود، بلکه از ادغام یک قدرت در قدرتی تنها محقق می افقی نه مناسبات عمودی قدرت به شکل

جایی رصفا  در سطح امرا و حکام کند، یعنی تغییر و جابهساختارش جلوگیری میجدید اما هم

م که شویرو میپذیرد، بلکه با تغییری متاما  اجتامعی روبهرسمی و عوامل نهاد قدرت صورت منی

کنند،  بلکه خود به جدیدی واگذار منی 1اش را به لویاتانا ساخته و ادارهها( آن ر مردم )و نه جریان

 گیرند.بخشند و زمام امور خود را در دست میتحقق می« سیاست مردم»

ته دانست رفگیرنده( وضعیتی از دست توان بازگشت )بازپسوضعیت  کارناوالی  میر میران را می

شده است و به همین سبب حرکتی در مسیر اتوپیا و که در طول تاریخ توسط نهاد سلطه نقض 

ها و حرکات، برای رهایی و برهم زدن ها، چهرهها، پوششممکن ساخنت رسیدن به آن است. تن

                                                           
1 Leviathan  لویاتان )اسطوره اورگاریتی( و یار هاب )اسطوره آسیای میانه( هیوالهایی دریایی به شکل مار یا اژدها هستند که

طور آشکار در شوند. این نوع از هیوالها به یهای مختلف تعلق دارند، ولی در امتداد هم و به هم مربوط ماگر چه به فرهنگ

 .اندجا با شب و تاریکی و  بطن مادری و آب کیهانی پیوسته و مربوط اند و تقریبا  همهاساطیر خاورمیانه برجسته شده
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امعه پیوندند و افراد جمناسبات موجود و در راستای طرح افکندن وضعیتی مطلوب به یکدیگر می

نظم و امنیتی دروغین را که بدان عادت همه با هم خنیاگران چندصدایی هستند. آنان هم 

 های تاریخ وشوند که در طول انقلبزنند و هم طردکننده آشوبگرانی میاند بر هم میشدهداده 

خواهی، نقششان در راستای احضار مجدد الیگارشی و جلوگیری از متاس جامعه با سیاست عدالت

کان، م-ن رخدادی یگانه و متناسب با زمانعنواو انسان با رسشت بوده است. جشن میر میران به 

 دهد. در منایشصدایی گذشته و استقبال از چندصدایی اکنون ارائه میهویتش را در نفی تک

زمان حکومت میر موقت تنها دو قانون وجود دارد و یک رشط. قانون اول به خفا میر میران و مدت 

قانون دوم خلع شدن میر جدید و ابطال  رفنت حاکم واقعی )قبلی( در مدت حکومت میر نوروزی و

. رشط میر میران که مؤید وجهه رخدادگونه 1محض ارتکاب به خنده استاش به حکومت چندروزه

پذیری و موقتی بودن این جشن است. در کل رسالت میر میران، تغییر وضعیت آن است، ابطال

وکراسی و حکومت مردم بر صدایی )شاه و نهاد قدرت( به وضعیتی چندصدایی )حاکمیت دمتک

زمانی در شکل یک وضعیت بحرانی )به دلیل -عنوان بسرتی مکانی مردم( است. جشن به

فرد بودن رشایط تولید و بازتولیدش( رشایط الزم را برای جمع شدن مردم در قالب یک منحرصبه

قض صدایی نتکشده در وضعیت کند. قوانین وضع کارناوال و نیز تجلی این اراده جمعی مهیا می

شود. طبق فرمان امیر بهاری، و شکل جدیدی از نظام اجتامعی )هرچند موقتی( برساخته می

هایی که با هم اختلف دارند، ... فوری آشتی گناه را آزاد کند. خانوادهحاکم باید زندانیان بی

 (111: 1931)ایوبیان  .ات خود را ... به فقرا بدهندمنایند، ثرومتندان زک

 یر یگجهینت -3

هرنی، از مصادیق مهم -مثابه یک اقدام منادین اجتامعیسیاسی میر میران به -منایش اجتامعی

اهتامم به تکرثطلبی فکری و تلشی برای بازتولید امر اجتامعی در چهارچوب روابط جدید انسانی 

مفهوم  یساز و اجتامعی مبتنی بر قدرت است. هرچند بسرت و فکر اصلی این منایش در برجسته

های موجود است، اما همین دوگانگی امر واقعی و شادی و در دل آن به شوخی گرفنت موقعیت

د شنیدن خواه زمان نوعی برساخت هویتی است که در آن صدای فرودست هم قابلمنادین در یک 

شود، در چرخشی مفهومی در بود و آنکه خود به دست دیگری بزرگ انکار یا مورد ستیز واقع می

 های اجتامع خواهد رسید.تری از دیگری فرودستموقعیت جدید اکتسابی به درک عمیق

عنوان آخرین سنگر مقاومت، محصول انسداد منایش خیابانی در معنای حقیقی خود به 

ها رس برآورده و با کارکردهای ای است که از دل رسکوب و خفقان رسانهی میان آزادی و جامعهرابطه

تبلیغی، درصدد روشنگری و بنیاننهادن تحول در جامعه است؛ اما این تحول  و گوناگون آموزشی

صدایی به چندصدایی در جامعه ممکن خواهد بود. باختین با بسط در سایه تغییر وضعیت تک

به « خود»رضورت نیازمندی گویی به فرهنگ چندصدایی و ترویج فرهنگ گفتگو در تقابل با تک

با  آمیز و جایگزینی آنکند و مخالفتش با گفتامن تحکماشاره می برای فهم خویشنت« دیگری»

خواه به همین منظور است. او درصدد ترویج فرهنگ زیستیای از مفاهیم همی گسرتدهمجموعه

                                                           
 قانون دوم، غایت  گروتسک بودن وضعیت است. 1
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ترین پرسش، از مهم»گری در متام سطوح اجتامعی و سیاسی است. از منظر باختین پرسش

ی اخیر با استناد به خوانشی تطبیقی بین مفاهیم باختینی مطالعه«. های تداوم مکامله استپایه

دهد که منایش میر میران، از ایفای نقش کارناوال و شکل خیابانی منایش میر میران، نشان می

راتر رفته و ف رسگرمی برای تثبیت نهاد قدرت )با استناد به خوانش فرانکفورتی از صنعت فرهنگ( 

در  های جامعهشود، بلکه با به جنبش درآوردن متامی سلولیتنها به ابزار سلطه تبدیل مننه 

راستای بسط عدالت مبتنی بر تنوع و همزیستی، با معطوف منودن انرژی نیروهای مرکزگریز به 

اش ضمن فراهم منودن امکان بازتولید خلع نیروهای مرکزگرا اقدام کرده و در پرتو ماهیت منتقدانه

های الزم برای تعریف جدیدی از قدرت در جامعه منجر ختی جمعی به ایجاد زیرساحافظه

 شود.می
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