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مقدمه
پيتر بروگل )1525ـ 1569(، نقاش و رسام فالندری 
كميک  هنرمندان  بزرگ ترين  از  يكی  شانزدهم،  قرن 
است  اما رويكرد هنر او فراتر از موضوع خنده است. آثار 
تصويری او بروز واضحی از عناصر خنده و شوخی نسبت 
به فرهنگ اروپايی قرن شانزدهم است و اين مقاله در پی 
آن است تا با استفاده از ارزيابی ميخائيل  باختين )1895 
ـ 1975(، متفكر و نظريه پرداز برجسته روس، به بررسی 
عملكرد و توليد خندة كارناوالی در آثار بروگل بپردازد. 
رئاليسم بی پرده ای كه بروگل از جشن و زندگی روزمره 
زيبايی شناختی  نظريه های  با  می كند  خلق  انسان ها 
ميخائيل باختين،كه مستقيماً با عقيده او در باب ارتباط 
متقابل كنش هنرمندانه و زندگی روزمره مربوط می شود، 
مطابقت دارد. باختين، زندگی روزمره و حضور انسان در 
جهان را منبعی برای معنا و شكل دهندة كنش ها و روابط 
با ديگران می داند؛ بينشی كه از طريق آن، نقش ديالوگ 
ايده های  و  بروگل  آثار  در  فرهنگ  و  قدرت  ارتباط  و 
باختينی روشن می شود؛ فرهنگ طنزی كه در تقابل با 
كه  است  بوده  آن  نشان دهنده  و  است  رسمی  فرهنگ 

مردم هيچ گاه تسليم محض انديشه حاكم نبوده اند. 
تحقيقات پيشين در اين باره عمدتاً گرايشی ادبياتی 
دارند. ديدگاه باختين در عرصة هنرهای تجسمی برای 
اولين بار به وسيلة دبرا هاينز)Deborah J. Haynes( در 
1995م مطرح می شود. هدف او نقد و تحليل آثار هنری 
است.  باختين  زيبايی شناختی  نظريات  از  استفاده  با 
و   )Miriam Jordan( جردن  مانند  افرادی  همچنين 
و  گفتگو  مفهوم   )Julian Jason Haladyn( هالی دين 
تجسمی  هنرهای  آثار  تحليل  برای  را  بدن گروتسک 
معاصر به  كار بردند، بدين ترتيب شايد بتوان آثار بروگل 
به  مقاله،  اين  دانست؛  باختين  انديشة  تصويركنندة  را 
كه  اروپا،  شمال  رنسانس  اجتماعی   - فرهنگی  زمينة 
از  بروگل در آن رشد كرده می پردازد، پرداخته و پس 
نگاهی بسيار اجمالی به نظريات اساسی باختين، ايده های 
او در باب كارناوال1 ، خنده و رئاليسم گروتسک2  مطرح 
می گردد. باختين در كتاب خود با عنوان رابله و دنيايش، 
وجه مثبت خنده را در نظر می گيرد. در تصويری كه او 
از فرهنگ خنده در جامعه معاصر به واسطه آثار فرانسوا 

می دهد  ارائه  فرانسه(  شانزدهم  قرن  )نويسنده  رابله3 
خنده را ابزاری برای پيروزی و غلبه بر انديشه و نمادهای 
انسان  بدن  و نشان می دهد كه ماديت  رسمی می داند 
شانزدهم  قرن  خيابان  و  بازار  از  خنده  بر  كه  است 
حكمرانی می كند؛ خنده ای كه راه خود را در توليدات 
آخر،  بخش  در  يافت.  شده  پالوده  و  مهذب  فرهنگی 
تصاوير شاخص بروگل با ايده های باختين درباره جشن 

و كارناوال محک زده می شود..

پس زمینه فكری و بستر فرهنگی بروگل
بر  تمركز  با  علمی  مقاالت  و  كتاب ها  از  بسياری 
متفاوت  تفاسير  و  ديدگاه ها  ارائه  به  بروگل،  كارهای 
مربوط به ترسيم صحنه های جشن و زندگی دهقانی قرن 
از  نظری   مفاهيم  از  مجموعه ای  پرداخته اند.  شانزدهم 
جمله گروتسک، طنز و كمدی كه در دوره های متفاوت 
برای تفسير و درک آثار بروگل به  كار رفته  و تعاريفی از 
و  يافته  تكامل  زمان  طول  در  چگونه  كه  مفاهيم  اين 
قرن  در  كرده اند.  حفظ  بروگل  هنر  با  را  خود  ارتباط 
سلطه  زير  )فالندر(  بروگل  وطن  ميالدی،  شانزدهم 
اسپانيا بود. حاكميت خارجی ناآرامی های شديدی را در 
كشور دامن می زد و در اين ميان پيروان جديد مذهب 
خود  برای  تا  می كردند  تالش  شدت  به  نيز  پروتستان 
جای پايی در سرزمين همجوار كاتوليک به دست آورند. 
كماكان نهضت پروتستان قوت گرفت و اقدامات دولت 
امپراتوری برای سركوبی آن نه  تنها به نتيجه ای نرسيد 
بلكه موجب شورش و طغيان عمومی شد. عمليات ترور 
ديگر  و  پروتستان ها  عليه  دهه،  تا چندين  اسپانيايی ها 
بدعت گذاران برقرار بود. به احتمال زياد، بروگل به عنوان 
يک پروتستان، در زمان تفتيش عقايد اسپانيايی ها، در 

كشور خود فعال بوده است. 
و  ايتاليا  گذشته  سنت های  از  تركيبی  بروگل  آثار 
تصاوير  از  مهم  دسته ای  نمايش  هستند.  اروپا  شمال 
و  شانزدهم  قرن  دهقانان  شادی  و  جشن  صحنه های 
هفدهم هلند و فالندری در همان زمان، به عنوان يک 
پديدة خاص هنرهای بصری از شمال اروپا گنجانده شده 
حدود  نورنبرگ  در  اولين بار  برای  كه  »سنتی  است: 
)Kermesse( جشن  كرمس  چاپ های جشن  با   1524
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ميهنی و نيز بازار مكاره ساالنه در فالندر )توسط هانس 
شد  پديدار   )Hans Sebald beham  1500 1550ـ  بِهام 
اروپای شمالی  سراسر  هنر  در  آن  از  پس  و  )تصوير1( 
و  چاپ ها  در  كه  ميراثی  يافت4.  گسترش  قرن16م. 
نقاشی های قرن هفدهم هلند و فالندر ادامه داشت، با 
بروگل شروع شده است و حامل هشدارهای پيام اخالقی 

در مقابل رفتارهای خوار و پست است.«
)Stewart,1993:310( 

و  شاد  جمعيت های  نقاشی ها،  اين  واقعی  افراد 
مانند  فضايی  در  است  ممكن  كه  هستند  سرخوشی 
ميان  در  كرمس،  عمومی  جشن های  عروسی،  مراسم 
بيشتر  بگيرند.  قرار  روستايی  خانواده های  و  دهقانان 
و  كميک  موضوعات  نمايش  بروگل  مس  حكاكی های 
خنده دار و تركيب بندی های عجيب و نامتجانس است. 
عمده بازيگران صحنه های جشن بروگل دهقانان هستند؛ 
اجتماعی  طبقه  از  نماينده ای  عنوان  به  كه  دهقانانی 
انتخاب  زيرا  باشند  كميک  شخصيت هايی  می توانند 
را  كميک  قلمرو  به  وابسته  موضوع  يک  برای  طبيعی 

دارند. 
چنان  كه آلپرس اشاره می كند، بيشتر آثار بروگل دو 
مفهوم ظاهرا متناقض در كنار هم دارد: يكی خنده و 
ديگری اخالق. يک ديدگاه متصل به اين تصاوير محتوای 
اخالقی و پيام های آن، با توجه به بيان و نگرش منفی 
و  رفتار  به  نسبت  اوليه شان،  و  همعصر  هنرمندان 
جشن های بی  بند و بار دهقانی است؛ و ديدگاه مكانی 
ديگر اين تصاوير در يک محتوای فرهنگی بزرگ تر است، 
 )Alpers, 1973:163( يعنی تفسيری از هنر معاصر خنده
از جنبه های  برخی  مانند  با هم،  آميخته شده  مباحث 
كميک  طبيعت  مقابل  در  اخالقی  محتوای  دارای 
نقاشی ها. اعياد و جشن های عمومی نقش قابل   توجهی 
ايفا كرده است كه  اروپای قرون وسطی و رنسانس  در 
در  ريشه دار  عامه  فرهنگ  از  نشان دهنده بخش مهمی 
جشنواره  و  كارناوال  است.  وسطايی  قرون  سنت های 
كارناوالی در سراسر اروپا در قرون وسطی و حتی اوايل 
مختل كننده  و  غنی  نمادين  تصاوير  از  پر  مدرن  عصر 
بالقوه همه جا حاضر بود. برای مثال، »جشن احمق ها«

)The Festival of Fools( در اواخر قرون وسطی است كه 

توسط روحانيون جوان برگزار می شد. )تصوير2( كارناوال 
و كارناوال گرايی مورد ستيز و تمسخر قوانين رسمی از 
نظم و اخالق بود و چنانچه در بخش بعد توضيح داده 
خواهد شد كسی مثل ميخاييل باختين، تجزيه و تحليل 

مثبت تری از كارناوال ارائه داده   است. 

چهارچوب نظری
بسيار  حوزه های  برگيرندة  در  باختين5  تئوری های 
بسياری  غنای  از  و  است  گسترده ای  و  متنوع 
زبان،  فلسفه،  مانند:  )موضوعاتی  برخورداراست؛ 
لغت شناسی، ادبيات و رمان، انسان شناسی ، روان شناسی، 

علوم سياسی و ارتباطات( 
بيشتر  ادبی«،  »نظريه پرداز  يک  عنوان  به  باختين، 
عمر خود را صرف مطالعه نويسندگانی مانند رابله، گوته، 
داستايفسكی و ديگران كرد. زندگی باختين، مقارن است 
كارناوالی  »ايده  معاصر؛  روسيه  دوره  تاريک ترين  با 
باختين در شرايطی شكل می گيرد كه فرهنگ و سياست 
اصلی در اتحاد جماهير شوروی، خصلت سركوب كننده 
كه  می شود  مطرح  هنگامی  كارناوالی  شرايط  و  دارد 
استالينيسم  همچون  سركوب كننده ای  حكومت های 
وجود دارند كه هر گونه مجاری ارتباطی معقول خود را 
و  خنديدن  جز  راهی  مردم  عماًل  و  كرده اند  مسدود 
احساسات  بيان  برای  مضحكه  و  شادمانه  جشن های 
عمومی خود ندارند« )انصاری، 1384: 203(؛ خنده ای 
كه در حقيقت جوهره اصلی آثار فرانسوا رابله را تشكيل 
نام  عمومی خنده«  »فرهنگ  را  آن  باختين  و  می دهد 
نهاده است. خنده عمومی، كيهانی و حياتی، كه مرگ را 
به رقابت فرامی خواند و فرزانگی رابله، همانطور كه در 
ادامه شرح داده خواهد شد، ناشی از ارائه همين خنده 
است. خنده كارناوالی مفهومی است كه حين بررسی های 
موشكافانه باختين، دامنه وسيع تری می يابد و به نحوی 
را  رابله  فرانسوا  هنری  جهان  كامل،  بی شک  و  عميق 

تشريح می كند.
تک گويی،  و  گفتگويی  مانند  باختين  ايده های 
چندصدايی، فرجام ناپذيری، فضاهای كارناوالی و موارد 
برای  دانشورانه ای  موضوعات  تنها  نه  ـ  ديگر  بسيار 
تحليل  برای  را  فضايی  می دهد،  ارائه  زيبايی شناسی 
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ايده هايش  چه  می كند.  عرضه  نيز  بصری  هنرهای 
ظهور  و  سنتی  سبک های  ناكارامدی  از  توصيفی 
ساختارهای روايی جديد در هنر معاصر باشند، چه ايجاد 
با  رابطه  در  هنری  كارهای  تفسير  برای  رده بندی هايی 
يک ديگر، اين ايده ها به  شكل شگرفی دارای قدرت مولد 
عنوان  به  باختين  ديدگاه  انتخاب  البته  كه  هستند، 
چهارچوب نظری اين مقاله بيش از هر چيز به واسطه 
رئاليسم  گروتسک  و  كارناوال  دربارة  او  انديشه  و  طرح 
ايده های  سودمندی  درباره  بحث  هرگونه  اما  و  است 
از  او  درک  از  گذرا  توصيف  يک  با  بايد  باختين 
پديده شناسی خويشتن و روابط خويشتن با ديگران آغاز 
شود كه او اين موضوع را با ايده پاسخ گو بودن و گفتگوی 
متقابل مرتبط می داند. بنابراين، پيش از ورود به  مقوله 
گفتگويی  منطق  از  اجمالی  بسيار  نگاهی  با  كارناوال 
از  بيش  »ديگری«  مفهوم  زيرا  می كنيم،  گذر  باختين 
بخشی  واقع  در  و  می گيرد  شكل  كارناوال  در  همه 
جداناپذير از زبان رمان گرا و گونه رمان محسوب می شود. 
در نظر باختين »در نظام زبان و همچنين در ساختار 
رمان، مكالمه دقيقاً نقش كارناوال را ايفا می كند« )نولز، 
اهميت  بسيار  زبان)بيان(  گفتار  جنبه  به  او   )4:1391
می دهد و می گويد چيزی به نام زبان عام وجود ندارد و 
زبان هنگامی اهميت می يابد كه كسی با ديگری سخن 
گويد، حتی اگر مخاطب، در درون خود فرد باشد و بر 
اين مبنا، مضمون غالب در آثار باختين، گفتگو و ديالوگ 
است كه او اولين بار در تحليل پرسش های نظريه ادبی 
آثار داستايفسكی معرفی می كند. »بر اين اساس از نظر 
ما  می شناسيم.  ديگری  چشم  از  را  خود  ما  باختين 
لحظات دگرگونی و تبديل انديشه خود را در مناسبات با 
ديگری باز می يابيم. در يک كالم بازتاب زندگی خويش 
)احمدی،  می كنيم.«  درک  ديگر  افراد  آگاهی  در  را 
1386: 102( در حقيقت، از طريق شناخت مناسباتی 
را  خود  می توانيم  می زند،  پيوند  ديگری  به  را  ما  كه 
بشناسيم. »انسان قلمرويی بيرون از خويشتن ندارد. او 
همواره و يكسر در يک قلمرو به سر می برد؛ او به چشم 
ديگران می نگرد تا خويشتن را بازشناسد.« )همانجا( پس 

بازتاب حضور ما از طريق ديگری امكان پذير می شود. 
در واقع، آنچه همواره امكان توليد گفتار خود را برای 

از نظر او گفتار  ما فراهم می آورد، گفتار ديگری است. 
ديگری، عاملی تفكيک ناپذير از قدرت خالقه زبان است 
غايی ای  حقيقت  دارند،  وجود  آدم ها  كه  »مادامی  و 
نمی تواند وجود داشته باشد و اثر هنری پايان نمی پذيرد.« 
به  همان گونه  زندگی  و  هنر   )101  :1384 )مكاريک، 
يكديگر پاسخ می دهند كه انسان ها به نيازها و پرسش های 
كار  يک  در  می دهند.  پاسخ  مكان  و  زمان  در  يكديگر 
هنری، هنرمندی وارد گفتگو می شود )در زمان واقعی، 
تاريخی يا انگاشتی( و چيزی را درباره يک مكان، شخص، 
يا واقعه ابراز می كند. بنابراين، يک نطق هرگز نمی تواند 
انتزاعی باشد و بايد بين دو نفر اتفاق بيفتد: گوينده و 
شنونده، خالق و مخاطب، هنرمند و تماشاگر. »زندگی 
كردن به معنای مشاركت در گفت وگو است: به معنای 
سؤال كردن، اعتنا كردن، پاسخ دادن، موافق بودن و ... . 
در اين گفتگو يک شخص به طور كامل و در تمام طول 
زندگی اش مشاركت می كند: با چشم هايش، لب هايش، 
دست هايش، روحش، جانش و با كل بدن و كردارش. او 
خود را به  كل روی سخن گويی سرمايه گذاری می كند و 
انسان  از زندگی  وارد كالبدی محاوره ای  اين سخنرانی 
می كند.«  ورود  جهانی  نشستی  به  و  می شود 

 )Bakhtin,1984:293(

ساختار کارناوال
به  كارناوال،  گريخته  و  جسته  كاربردهای  پيشينه 
ادبيات اروپا در سده های ميانی بازمی گردد، اما نخستين 
كسی كه آن را به صورت نظام مند به كار برد، باختين 
پی ريزی  برای  باختين   )230  :1384 )مكاريک،  بود. 
نظريه اش درباره خنده از فرهنگ عاميانه اواخر سده های 
ميانه و اوايل رنسانس از دو كتاب فرانسوا رابله گارگانتوا 
استفاده   Gargantua and Pantagruel6 پانتاگروئل  و 
با  رابله را در رابطه  اثر  بر آن دارد كه  می كند و سعی 
كارناوال  با  همه  از  مهم تر  و  عاميانه  فرهنگ  فرم های 
زندگی  از  توجهی  قابل   بخش  چنانچه  كند،  بررسی 
كارناوالی  جشن های  به  وسطی  قرون  در  انسان ها 
آن  ادبيات  و  هنر  بر  كارناوال  تأثير  و  داشت  اختصاص 
از  كه  مراسمی  و  جشن  است؛  ناشدنی  انكار  دوران 
گذشته های دور اجرا می شدند و با عنوان جشنواره های 
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مردمی و كارناوالی و نمايش های آئينی خنده دار، صورت 
غير رسمی و غير مذهبی جهان انسان و روابط انسانی را 

شكل می دادند. 
سال  از  خاصی  زمان  در  كه  كارناوال  حقيقت،  در 
برگزار می شد جهان و زندگی جديدی را خارج از سيستم 
قرون  مردم  تمامی  كه  می كرد  ايجاد  اداری  و  رسمی 
وسطی، در آن شركت كرده و در آن زندگی می كردند. 
در  بلكه  ادبيات  و  هنر  در  تنها  نه  كارناوال  روح  »پس 
مدينة فاضله رنسانس و تصور آن از عالم نفوذ كرده بود« 
)لچت، 1380: 11( چنانچه باختين می گويد: »نمی توان 
اميد داشت كارناوال جهان را تغيير دهد اما می توان با 
داد«  تغيير  را  جهان  با  انسان  درونی  ارتباط  كارناوال 
و  دلقک،  ابله،  ولگرد،  انگاره های   )38  :1391 )نولز، 
می شوند،  تصوير  رابله  رمان  در  اغلب  كه  ديوانگانی 
وجود  گروتسک  اشكال  همه  در  كه  هستند  مضامينی 
محسوب  وسطی  قرون  طنز  فرهنگ  شاخصه  و  دارند 
متعارف  هنجارهای  با  ضديتشان  سبب  به  و  می شوند 
ايجاد فضای  به  فرهنگی  و  اجتماعی، سياسی، مذهبی 
كارناوالی كمک می كنند. اينان نمايندگان ثابت و معتبر 
روح كارناوال در زندگی روزمرة خارج از فصل كارناوال 
هستند. كارناوال در كانون زندگی روزمره قرار می گيرد 
يعنی عناصری از زندگی روزمره در آن حضور دارند كه 
كارناواليزه شده اند و »فعاليت های اجتماعی موجود در 
كارناوال برای آدم ها »زندگی ثانويه ای« می آفرينند كه 
مبتنی بر تفسيرهای خاصی از نظم اجتماعی هستند« 
)مكاريک، 1384: 459( عناصر ساختاری كارناوال دارای 
صورت  به  كه  هستند  پارادوكسی  و  دوسويه  ماهيتی 
پيچيده ای در هم گره خورده اند؛ از جمله عنصر خنده كه 
در  دارد  كارناوال  با  تنگاتنگی  ارتباط  و  مهم  جايگاهی 
واقع، حذف شادی و خنده از حوزه كليسا و حوزه های 
رسمی و مذهبی، باعث شكل گيری فرم های خنده آور در 
بيرون از آئين ها، آداب، و تشريفات رسمی و مقدس شد، 
مانند جشن های كارناوالی و مراسم و نمايش های كميكی 
نظر  مورد  خنده  بودند.  ارتباط  در  جشن ها  اين  با  كه 
باختين »خنده ای است كه به عنوان يک اصل فسلفی 
در  و  گرفته شده  نظر  در  جهانی  ماهيتی  با  و  عمومی 
 Bakhtin,( است.«  نوزايی  و  حيات  تجديد  با  ارتباط 

2 :1984( خنده ای دوسويه و تحقيركننده كه ابژه خود را 

در عين حال هم تأييد می كند و هم انكار می كند؛ مردم 
در كارناوال به نسبی بودن و نافرجامی خود آگاهند و با 
قرار  مجدد  تولد  و  مرگ  چرخه  در  خود  به  خنديدن 

می گيرند. 
چنين كنشی موجب می شود انسان ها از قراردادهای 
رسمی و روزمره، برای زمانی كوتاه هم كه شده، فاصله 
بگيرند. »باختين تالش می كند تا خنده را در فرهنگ 
و  مقاومت  برای  ابزاری  مثابه  به  ميانه  سده های  عامه 
خواست های  و  نمادها  و  انديشه ها  بر  غلبه  همينطور 
 )208  :1384 )انصاری،  كند«  تفسير  رسمی  فرهنگ 
به  هرگز  »خنده  می خوانيم:  رابله  كتاب  در  هم چنين 
دنيای حاكمان راه نيافت و همواره اسلحه ای در دست 
از بين  با  باقی ماند« )احمدی، 1386: 106(   مردمان 
مردمی،  خنده  مقدس،  و  معتبر  مراسم  از  خنده  بردن 
بيرون از قلمرو مقوالت رسمی برای خود جايی يافت و 
قدم به حوزة مردمی كوچه و بازار گذاشت، يعنی انواع 
گوناگون لغوگويی كه شامل دشنام های ناموس، نفرين ها، 

سوگندها، كفرگويی ها، چيستان ها و امثال اين هاست. 
زبانی مملو از شوخی های عاميانه كه ويژگی بارز آن 
دو پهلويی است و برخالف زبان رسمی، قانونی و مجاز 
به  همز مان  پهلو،  دو  و  دوگانه  لحنی  با  حاكم  طبقه 
ستايش و سركوب مسائل گوناگون می پردازد؛ »تنها با 
اين زبان می توان به ماهيت متناقض جهان پی برد، زبان 
رسمی و مجاز با جديت، تحكم و يک بعدی بودنش، ما 
 Bakhtin,( »را از درک سوی ديگر جهان محروم می دارد
154 :1984( كارناوال )با اذن و اجازه نهادهای حاكم( با 

استفاده از ابزارهايی مانند خنده، انواع گوناگون واژگونی 
به  احمق  فردی  تاج گذاری  و  )تاج برداری  وارونگی  و 
عنوان پادشاه، مثال دادن اختيارات و امتيازات بی حد و 
حصر به اين پادشاه دروغين و سپس خلع او با توهين و 
تحقير و گاهی به قتل رساندن او بود(، پرده از ايدئولوژی 
حاكم برداشته تا آن را »خلع يد« كند؛ بنابراين، از ديگر 
ويژگی  های برجسته كارناوال، تعليق همه سلسله مراتب، 
آن  »همه  محدوديت هاست؛  و  هنجارها،  امتيازات، 
جهان بينی  يک  واسطه  به  زمانی  كه  چيزهايی 
از  جدا  و  متفرق  و  بسته  كارناوالی  غير  سلسله مراتبی 
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يكديگر بودند در قالب پيوندها و تركيبات كارناوالی گرد 
هم می آيند. 

پست،  با  را  متعالی  دنيوی،  با  را  مقدس  كارناوال، 
نادان، جمع،  با  را  با حقير و كوچک، و عاقل  را  بزرگ 
متحد و تركيب می كند.« )جونز، 120:1378( همچنين 
در خالل فعاليت های كارناوالی همه مردم فارغ از جايگاه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان با هم برابر می شوند 
می كنند  برقرار  يكديگر  با  آزاد  و  خودمانی  ارتباطی  و 
»افراد برابر از قدرت گفت و شنودی يكسان برخوردارند 
و می توانند به صورت آزاد و آسوده، افكار و انديشه های 
خويش را بيان كنند« )انصاری، 1384: 218( اين ارتباط 
تخيلی  شكلی  به  فقط  كارناوال  از  بيرون  انسانی،  ناب 
مفروض است، اما در كارناوال، همه آن را تجربه می كنند 
و بدين ترتيب كارناوال عرصه پيوند واقعيت و آرمانشهر 
وجود  قطعيتی  دركارناوال  اينكه  سرانجام  و  می شود. 
In the act of becom-( ندارد، همه چيز »در حال شدن»
ing( است، هيچ چيز پايدار نيست و اين تأكيد بر نسبيت، 

فرجام ناپذيری  بر  مبنی  باختين  انديشه  انعكاس دهنده 
متوجه  حتی  قطعيت،  عدم  و  نسبيت  اين  است، 
و  می گردد  نيز  صاحب منصبان  و  سلسله مراتبی 
بنابراين در بطن  تزلزل پذيری آن ها را آشكار می سازد. 
ايده كارناوال باختين تقابل زندگی و مرگ قرار دارد. با 
اين حال، در اين انگاره آميخته از مرگ و زندگی، مرگ 
لحن تراژيک و ترسناک خود را از دست می دهد و ديگر 
تنها  بلكه  نيست،  پايان بخش  و  وهمناک،  رعب آور، 
مرحله ای است كه برای ورود به مرحله بعدی بايد از آن 

عبور كرد. 
جدی،  آنچه  هر  سمبليک  طور  به  و  واقع  در 
طبقات  به  است  حاكمانه  و  تحكم آميز،  منجی گرانه، 
تحتانی فرومی رود تا مجددا در قالبی جديد متولد شود. 
آرمانشهرگرايی كارناوال مربوط به همين تصوير از مرگ 
مشترک،  خصوصيات  كردن  متمايز  با  باختين  است. 
مفهومی كلی از كارناوال ارائه می دهد، مفهومی كه در 
آن عناصری به وضوح  قابل تميزند و مهم ترين اين ها، 
رئاليسم   و  كارناوال  مفهوم  است.  گروتسک  رئاليسم  
از يكديگر  را  از معنای خود  گروتسک، بخش عمده ای 
در  می يابند؛  اهميت  يكديگر  با  ارتباط  در  و  می گيرند 

بررسی  زيبايی شناختی  محور  رئاليسم گروتسک،  واقع، 
اصل جوهری  باختين  نظر  »به  است.7  رابله  از  باختين 
است؛  خوارشماری  و  تحقير  گروتسک،  رئاليسم 
خوارشماری هر چه كه واالست. به زير كشيدن هر آنچه 
عالی، معنوی، ايد ئال و انتزاعی است و تبديل همه آن ها 
مادی است« )همان، 214( در حقيقت،  به يک سطح 
و  است.  بدنی«  مادی  »اصل  رئاليسم  گروتسک  مفهوم 
صورت  به  كه  است  مثبت  عميقاً  بدنی،  »عنصر  اين 
شخصی، خودپرستانه و جدا از قلمروهای ديگر زندگی 
كه  می شود  ارائه  طوری  بلكه  نمی شود،  داده  نمايش 
می شوند،  نمايانده  بدنی  قلمرو  يک  با  انسان ها  تمامی 
يعنی هيچ گاه يک بدن منفرد تنها را نشان نمی دهد بلكه 
نمو  را نشان می دهد كه همواره در حال رشد و  بدنی 
دائمی و جمعی است؛ بدن و زندگی بدنی در اينجا يک 
دارد«  جهان شمول  حال  عين  در  و  كيهانی  ويژگی 
زندگی  يک  در  گذر  »نقطه  زيرا   )Bakhtin, 1984: 18(

تجديدشده ابدی، و منبعی پايان ناپذير از مرگ و باروری 
)Dentith, 2005: 227( »است

گروتسک  بدن  مشخصه  وجوه  توصيف  به  باختين 
در  همواره  كه  است  بدنی  گروتسک،  »بدن  می پردازد: 
حال شدن است. هيچ گاه به پايان نمی رسد، هرگز كامل 
نمی شود، در حالی  كه بدن ديگری را خلق می كند به 
طور پيوسته ساخته و خلق می شود؛ جهان را می بلعد و 
خودش توسط جهان بلعيده می شود.« )ibid, 226( بدنی 
می شود،  باردار  می كند،  دفع  می آشامد،  می خورد،  كه 
می زايد، و می ميرد، و اين انگاره های زندگی بدنی )زاد و 
ولد، رشد و فراوانی و..( و مظاهر اين زندگی به افراد، به 
طور جداگانه بازگشتی ندارد، به همين دليل اين بدن در 
با طبيعت  و  با جهان  و  ديگر  بدن های  با  ابدی  ارتباط 
است و نقش اصلی در بدن گروتسكی بر عهده اندام هايی 
می روياند،  آن ها  طريق  از  را  خود  بدْن  اين  كه  است 
بزرگ تر می كند، از خود تجاوز می كند و از درون آن ها 
يک بدن جديد و ثانی را بار می گيرد، پس اين بدن »به 
»بدن موروثی جمعی همه مردم« اشاره دارد و در آن از 
بدن شخصی، فردی و خود محوری كه در زندگی روزمره 
همين  به   )ibid, 227( نيست«  اثری  است،  نظر  مورد 
و  كل  يک  از  بخشی  را  خود  كارناوال  در  مردم  علت، 
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اندامی از بدن جمعی می دانند. »در انگاره های گروتسک 
بخش هايی از بدن انسان كه به روی جهان باز هستند يا 
به عبارتی ورود و خروج جهان به بدن از راه آن ها ممكن 
می شوند.  برجسته  و  می گيرند  قرار  تأكيد  مورد  است، 
اندام های  باز،  دهان های  انگاره ها  اين  در  بنابراين، 
بزرگ نمايی  بينی ها  و  شكم ها  شيردهی،  و  توليدمثل 
می شوند« )نولز، 1391: 23( هم چنين بدن گروتسک به 
چشم های برآمده عالقمند است. چشم برآمده بيانگر يک 

تنش بدنی ناب است. 
تحويل  گشوده  دهان  به  گروتسک  چهرة  معموالً 
در  برجسته  تصاوير  جزو  خوردن،  تصوير  پس  می شود 
انگاره جشن و ضيافت قرار می گيرد. تعامل بدن گروتسک 
با جهان از راه خوردن و آشاميدن با اين انگاره بازنمايی 
وارد  توسط دهان »جهان  و  انسان  »از طريق  می شود. 
می شود كه بلعيده شود.« در پی آن به بخش های پست 
بدن انسان فرستاده شده، هضم گرديده و دفع می شود، 
با  آن  ارتباط  دليل  به  گشوده،  دهان  عمده  نقش  پس 
است.«  مادی  بدن   )Lower stratum( پايين تر«  »اليه 
)Dentith, 2005: 232( باختين می گويد: »دهان گشوده، 

دروازه ای است رو به پايين، كه به جهان زيرين بدنی، 
رهنمون می شود. دهان گشوده، مرتبط با تصوير بلعيدن 
است، كه باستانی ترين سمبول مرگ و انهدام است. در 
عين حال مجموعه ای از تصاوير بزمی نيز با دهان گشوده 
 ibid,( »مرتبط  هستند )و همين طور با دندان ها و مری(
21( و اين به نوعی تنزل و از عرش به زير آمدن است؛ و 

فروكاستن، يعنی سر و كار داشتن يک شخص، با اليه 
پايين تر بدن، يعنی حيات شكم و اندام های توليد مثل 
است؛ بنابراين با اعمال دفع، مقاربت، لقاح، بارداری، و 
زايش مرتبط است. به زير آمدن به همراه زمين، كه به 
منزله عاملی است كه همزمان می بلعد و به دنيا می آورد. 
»زمين، عاملی است كه در كام خود  فرومی برد و می بلعد 
)قبر، رحم( و همزمان عامل تولد و نوزايی است )اندام های 
شيردهی مادری(« )نولز، 1391: 54( در عين حال كه 
زمين به خاک می سپرد، همزمان بذر افشانی می كند و، 

چيزی بهتر و بيشتر را به دنيا می آورد.
بدين ترتيب، اصل اساسی رئاليسم  گروتسک، پايين 
و  زمينی  سطح  به  متعالی  و  آرمانی  امور  همه  آوردن 

و  آمدن  فرود  اين  كه  آن هاست،  نابودی  برای  مادی 
انحطاط، همچنان با انگاره تولد دوباره همراه خواهد بود. 
»مدفوع و فضوالت بدن با زمين و خاک مرتبط هستند 
و ادرار، حلقه اتصال بين بدن و درياست؛ خاک همچون 
رئاليسم   می گيرد؛  آغوش  در  را  جنازه ها  مادر،  رحم 
گروتسک به جز زمين حاصلخيز و رحم، سطح ديگری را 
نمی شناسد، سطحی كه ماهيتی دو سويه دارد؛ همواره 
 )Dentith, 2005 21( می دهد.«  بار  و  می گيرد  بار 
عمل  با  آنكه  بر  )عالوه  را  مدفوع8  و  ادرار  »باختين، 
ابزاری برای غلبه بر  گروتسک دفع در ارتباط  هستند( 
ترس كيهانی می داند.« )ibid, 241( مدفوع و ادرار كه به 
تعبير  بدنی  طور  به  می توانند  كيهانی،  امر  يک  عنوان 
موضوعشان  كه  دارند  تصاويری  در  مهم  نقشی  شوند، 
غلبه بر ترس كيهانی از طريق خنده است، بدين ترتيب 
به  را  تنزل می شود و ترس  ايجاد  باعث  ادرار و مدفوع 
خنده تبديل می كنند. در همين راستا در كارناوال هم 
و  درآوردن  تعليق  به  تمسخرآميز،  تقليد  تمسخر، 
بی توجهی به قوانين و هنجارهای اجتماعی ـ سياسی ـ 
شمرده  محترم  كه  كسانی  به  بی احترامی  مذهبی، 
نظام  شكستن  هم  در  پادشاه(،  )مثل  می شدند 
سلسله مراتبی و غلبه بر ترس كيهانی و... ، ذيل مفهوم 

تنزل قرار می گيرند. 

کارناوالگرایی باختین در آثار بروگل
شد؛  گفته  پيشين  قسمت های  در  كه  همان  طور 
»رئاليسم گروتسک«،  مانند  مفاهيمی  باختين  ميخائيل 
»اصل مادی بدنی« و »خنده جهانی« را با اشاره به روح 
كارناوالی تعريف می كند و اعياد محبوب عمومی قرون 
وسطی و رنسانس را بيانيه ای در كارهای رابله می يابد. 
صورت های كارناوالی باختين در آثار پيتر بروگل به طور 
واضحی وجود دارد. در ادامه، با توجه به مفاهيم بدن در 
رئاليسم  گروتسک و نقش خنده در جامعه فالندر قرن 
بر اساس  بروگل كه می توانند  پيتر  از  آثاری  شانزدهم، 
نظريات باختين شناسايی و تفسير شوند مورد بررسی 

قرار گرفته اند. 
الف( اندام ها و اعمال بدن گروتسك

جامعه فالندر قرن شانزدهم با ديد خاصی از اشكال 
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و  می شود  داده  نمايش  خنده،  و  سرگرمی ها  گوناگون 
و  كميک  كتاب های  كارناوال،  فرهنگ  عامه،  فرهنگ 
انواع  تصويری، كتاب های مطايبه آميز، شوخ طبع گونه و 
هنرهای نمايشی خنده دار نقش مهمی در حفظ و تداوم 
تمايل مردم فالندر  برای برقراری اين جشن ها، بر عهده 
در  شوخی ها  انواع  از  دوره  اين  هنرمندان  و  داشته اند 
فرهنگ عامه، كتاب های كميک، يا نمايشنامه كارناوالی 
و نمايش های خنده آور به عنوان منبعی برای هنرشان 
زبان  از  نوعی  به  را  عناصر  اين  و  می نمودند،  استفاده 
مفهوم  به  توجه  با  می كردند؛  ترجمه  تصويری  خاص 
توسعه يافته باختين در رابطه با سبک ادبی رابله، عمدتاً 
»تصوير بدن گروتسک شامل ويژگی هايی از چهره تغيير 
شكل يافته است مانند دهان باز، بينی بزرگ، چشم های 
بدن«  ناهنجار  رويش  و  نمايان  دندان های  برآمده، 
)Bakhtin, 1984: 316( كه تقريباً در تمامی شخصيت های 

نمايشی بروگل اين خصوصيت، يعنی دهان باز و گشوده 
وجود دارد؛ نمونه بارز آن، مرد مست نشسته در تابلوی 
»رقص دهقانی« است؛ مردهای مستی كه به دور ميز پُر 
از نوشيدنی حاصل از جشن نشسته اند و دهان باز يعنی 
نمايان  كامال  آن ها  چهره  در  جهان  خروج  و  ورود  راه 

 )a3است. )تصوير3و
را  تصوير برجسته ديگری كه ورود و خروج جهان 
تابلوی  در سمت چپ  جهنم  باز  دهان  می دهد،  نشان 
بلعيدن و فروبردن هر  »گرت خل« است؛ كه در حال 
چيزی است)تصوير4 وa4( در تابلوی »ضرب المثل های 
هلندی« نيز دهان باز وجود دارد )تصويرa5( هم چنين 
در تمامی موجودات غريب تابلوی سقوط فرشتگان ياغی 
صورت  به  بيرون زده،  دندان های  با  گشوده  دهان 
برجسته ای ديده می شود )تصويرa6 و6( »دهان گشوده 
گروتسكی  برجسته  تصاوير  نمايان،  دندان های  و 
تصويری،  در  رابله   )ibid, 441( هستند.«  پانتاگروئل 
و  ضخيم  دندا ن های  با  را  گهواره  در  گارگانتوا  كودكی 
قوی توصيف می كند كه می تواند هر چيزی را به راحتی 
مرتبط  دفع  و  بلع  عمل  با  بسيار  كه  تصاويری  ببلعد؛ 
را  ويژگی ها  اين  همه  بروگل،  دهقانان  اكثر  و  هستند 
نشان می دهند. از ديگر نمونه های دندان  نمايان در مرد 
است،  دهقانی«  »رقص  تابلوی  صحنه  جلوی  رقصنده 

به  يكديگر  با  و  می كشد  را  كه دست همسرش  مردی 
می آورند.  هجوم  پايكوبی  و  جشن  نوشيدنی،  سمت 
است  برآمده  چشم های  بعدی،  المان  و3(   a3تصوير(
دهقانی«،  »عروسی  ضيافت  تابلوی  نوازنده   های  مانند 
نوازنده ای كه كنار ميز طويل پر از غذا و نوشيدنی درحال 
آثار  ديگر  در  همچنين   )a7 و  )تصوير7  است  نواختن 
هلندی«،  »ضرب المثل های  تابلوی  جمله  از  بروگل، 
با  كه  است  صورت  ويژگی های  از  برآمده  چشم های 
قسمت های  در  طبيعی  ويژگی های  يا  و  واقعی  زندگی 
ناقص بخش هايی از بدن به وضوح متناسب شده است و 
در كنار مفاصل و اندام ها، شكم بادكرده و نقص در دست 
و پاها كه از ديگر جلوه های اندام بدن گروتسک است، 
قرار دارد. )تصوير5( شكم بيرون زده در تابلوی »كارناوال 
و لنت« در پرنس كارناوال كه تحت فشار شكم بزرگش 
در  ديده می شود. همچنين  او  همراهان  برخی  و  است 
در  مقابل  تابلو درست  راست  پيرزنی كه سمت  تصوير 
كليسا قرار گرفته و بدن پف كرده و متورمش، حاكی از 
 )a8 شكمی است كه پر از غذا و مايعات است )تصوير8 و
شكم بيرون زده در برخی از رقصنده ها در رقص عروسی 

نيز وجود دارد. )تصوير9( 
همان  طور كه باختين می گويد حيات شكم با اعمال 
»كارناوالی  است؛  همراه  دوباره  تولد  و  بارداری  دفع، 
نشان دهنده يک واقعيت جداگانه، يک فرايند آزادسازی، 
 )ibid, 316-318( »تخريب و نوسازی به ارمغان می آورد
وسيله  به  بصری  ويژگی های  اين  از  بسياری  بنابراين، 
گرفته  كار  به  او  تركيب بندی  شخصيت های  در  بروگل 
شده اند و بروگل، با هدف آشكارتری در جهت استفاده از 
بدن  ويژگی های  اين  از  خنده  تصويری  پتانسيل های 

استفاده كرده است.
ب( اشاره به خوردن و نوشیدن بیش از حّد

بدن گروتسک  و  باختين، تصاوير ضيافت  در بحث 
فرم های  ديگر  و  و جشن  كارناوال  با  تنگاتنگی  ارتباط 
ارگانيک جشنواره ای عمومی و نشاط مردمی و كميک 
اين  به  دوسوگراست  تصوير  يک  باختين  ضيافت  دارد. 
معنا: در عين حال  كه می تواند هدفی برای طنز و نابودی 
باشد همزمان خالق يک نيروی مجدد و احيايی مثبت 
است. خوردن و نوشيدن، كه جزء تصاوير جشن است، 
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تبديل به يكی از مهم ترين مظاهر بدن گروتسک می شود 
كه با ايده های مثبت انسان از خشنودی و رضايت همراه 
با شكم پرستی و طمع تركيب می شود. بدن ها در جشن، 
گفته  به  شده اند.  ادغام  يكديگر  با  بدن،  عملكرد  طبق 
باختين، كالبد يک نفر هميشه يک بدن درونی است، در 
است.  برونی  بدن  ديگری هميشه يک  كالبد  حالی  كه 
بدن درونی برابر است با جان و روان و بدن بيرونی با روح 
به بدن  برابر است. »من نمی توانم بدون مراقبه نسبت 
بيرونی خود واكنش نشان دهم: همه حاالت احساسی ـ 
ارادی كه با تن من در ارتباط هستند به وضعيت درونی 
و ممكن ها مربوط اند، حاالتی از قبيل رنج، لذت، اشتياق، 
خشنودی و ...« )Haynes, 1995: 71( خوردنی هايی كه 
بروگل در تابلوی »كارناوال و لنت« ترسيم كرده است 
)تصوير9( آميزه ای از ماهی، نان، صدف و در واقع، تمام 
مواد غذايی است كه در طول لنت مصرف می شود و در 
نان سفيد و  تازه،  آبجو، شراب، گوشت خوک  برابر آن 
قرار  استفاده می شود،  كارناوالی  تخم مرغ كه در جشن 

دارد.
تكرار  بروگل  آثار  بيشتر  در  نوشيدن  و  خوردن 
تصاوير  اين  »پانتاگروئل«،  در  كه  همان طور  می شود، 
رابله  رمان  در  كه  چيزی  اولين  می شود،  تكرار  بسيار 
توصيف می شود، اسراف زياد از حد مردم است زيرا آن ها 
به طور اغراق آميزی همه چيز را می خورند؛ »تأكيد بر 
بدن )بدن جنسی( مصرف و بيرون شدگی بيش از حّد را 
بازی  با  نزديكی  مجاورت  در  كه  می آورد  ارمغان  به 
 Stewart,1993:( ».كارناوالی و رويكرد خنده در جشن دارد

 )313

با  آن ها  ارتباط  و  نوشيدنی  غذا،  خوردن،  عادات 
عملكردهای بدن، اغلب، ابزاری برای طنز و شوخی در 
و همان گونه كه ذكر شد در  است  بوده  قرن شانزدهم 
صحنه های جشن بروگل، تأكيد فراوانی به غذا و نوشيدنی 
گوشه  در  دهقانی  عروسی  در ضيافت  مثاًل  دارد  وجود 
سبد  در  خالی  كوزه  توجهی  قابل  تعداد  چپ،  سمت 
افتاده و مردی در حال ريختن نوشيدنی در كوزه هايی 
است كه پيوسته پر و خالی می شوند. )تصوير7( همين 
طور سينی های غذا و ظروف بلند آشاميدنی روی ميز كه 
حاكی از مصرف زياد از حد نوشيدن و خوردن در جشن 

است؛ اين نوع برخورد در تابلوی »رقص دهقانی« نيز رخ 
می دهد؛ در ميز سمت چپ كه ظروف آشاميدنی مابين 

مردهای مست قرار گرفته است. )تصوير3( 

ج( اشـاره به عمـل دفع و نمایـش بخش هـای پایینی و 
قشر مادی بدن 

نتايج خوردن و آشاميدن در جشن، در آثار بروگل به 
عنوان المان هايی از اعمال و عملكردهای بدن گروتسک 
تابلوی  بارز است. مثاًل مرد دهقانی كه در مركز  كاماًل 
به  مستقيمی  طور  به  است  گرفته  قرار  دهقانی  رقص 
در  گويی  دارد؛  اشاره  نوشيدنی  مصرف  پيامد  و  نتيجه 
حال استفراغ بر روی زمين است و آنچه را نوشيده بيرون 
از عمل دفع  نوعی  نيز  )تصويرa3( عرق كردن  می ريزد. 
در  بدن  حركت  و  تحرک  بنابراين  می شود.  محسوب 
»رقص دهقانی« و »رقص عروسی« بسيار مهم می شود، 
بروگل لحظه ای را به تصوير می كشد كه فراتر از نمايش 
بصری است. »دفع عرق از ويژگی های عناصر گروتسكی 
در رمان رابله است« )ibid, 231( يكی از شخصيت ها در 
سه  حداقل  و   )a3تصوير( دهقانی«  »رقص  تابلوی 
شخصيت را در »رقص عروسی« می توان ديد كه در روند 
كاهش از خودشان قرار دارند و در حال تخليه و دفع در 
ميان در و ديوار كاروانسرا، ال به الی درختان و سازه های 

 )a9چوبی هستند. )تصوير9 و
بنابراين، در آثار بروگل، عملكردهای بدن به صورت 
شكل  مايعات  نوشيدن  و  خوردن  هنگام  كه  نتايجی 
پُر  فعاليت های  انواع  است.  شده  داده  نشان  می گيرد 
انرژی و پر تحرک، از جمله ادرار و دفع از باال و پايين در 
نقاشی وجود دارد، با توجه به رفتارهای بيرونی، ناهنجار، 
بدون  می شود  مشاهده  كه  شخصيت ها،  بدن  خشن  و 
اينكه به طور مستقيم، ادرار يا مدفوع نمايان باشد. اين ها 
همه در كنار خنده و شادی كه ناشی از جشن است، رخ 
می دهد و از ويژگی آن دو وجهی بودن خنده و دوگانگی 
بدن است؛ يعنی تركيبی متشكل از ستايش و تحسين و 
تجاوز از مرزهای قانونی است كه در كنار تركيبی از قشر 
بدن  فوقانی  و قشر  و..(،  استفراغ  مزاج،  )اجابت  پايينی 
)خرد و شعور( قرار می گيرد و اين تركيبی از خنده و 
باختين  كه  است  گروتسكی  بدن  كاركردهای  اهميت 
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بيان می كند و به نوعی »در نورديده شدن مرزهاست.« 
)Haynes,44( طنز نجاست خواری و دفع فضوالت از ابزار 

مورد نظر در فعاليت های كارناوالی است كه حضور آن را 
در  ديد.  می توان  بروگل  هلندی«  در »ضرب المثل های 
بدن  پايينی  بخش های  از  برجسته ای  ارجاع  اثر،  اين 
برهنه در معرض ديد عموم قرار می گيرد. اين اثر نمايش 
چوبی  اتاقک  يک  از  كه  است  بدن  دو  تحتانی  بخش 
)ظاهراً دستشويی(، بيرون زده و بر روی يک تاالب قرار 
دارند و عمل  دفع را به نمايش گذارده اند، در كنار آن 
تاالب  دورن  به  پول  سكه های  ريختن  حال  در  مردی 
 )a5تصوير( يكديگر«  در  اشيا  و  بدن ها  »ادغام  است 
»مدفوع و فضوالت بدن با زمين و خاک مرتبط است و 
 Bakhtin, 1984:( اتصال بدن و درياست.«  ادرار، حلقه 

 )21

د( تنزل و خلع ید
گفته شد كه بدن مورد نظر باختين، بدنی است كه 
و  نرسيده  پايان  به  دارد؛ هرگز  قرار  از شدن  در عملی 
كامل نشده است، بدنی است كه از طريق تعليق موقتی 
از قراردادهای اجتماعی و هنجارهای فرهنگی، غالباً در 
حال برانداختن و دگرگون كردن است و به اين ترتيب، 
نابودی می كشاند.  نظام حاكم را سرنگون می كند و به 
مكالمه و كارناوالسک در رئاليسم گروتسک حضور دارد 
اين  است.«  مثبت  عميقا  )جسمانی(  بدنی  و»عناصر 
عناصر در فرم خودخواه و شخصی همان طور كه بروگل 
ديگر  حوزه های  از  و  است  نشده  ارائه  می دهد  نشان 
به  و  جهانی  عنصری  عنوان  به  و  نيست  جدا  زندگی 
بدن های  ارائه  می شود.  ارائه  مردم  همه  از  نمايندگی 
گروتسكی كه در جشن از طريق وجوه كارناوالی تبديل 
به يک بدن جهانی شده اند و بر اساس شباهت وجود و 
واژگون  موقت  طور  به  انسان ها  تمام  مادی  هستی 
مبارزه  می كشند،  چالش  به  كه  بدن هايی  می كنند. 
می كنند، می ميرند و دوباره از نو زاده می شوند. بدن هايی 
كه با سّنت كارناوال موازی شده اند آنجا كه باختين اشاره 
وجود  تماشاگر  و  بازيگر  بين  تمايزی  »هيچ  می كند 
ندارد« با كارناوال و ديگر مراسم جشن بروگل مطابقت 
می كند، و بدن به عنوان ابزاری برای گفتمان هنری و 

فراتر از آن با تماشاگر، يكی می  شود.
در جشن، تمام بدن ها در ساختار كارناوال دخالت 
دارند و نقش اجرا می كنند. كارناوالسک در آثار بروگل از 
طريق تصوير و محتوا عمل می كند؛ سبكی كه ويژگی 
تابلوی  در  ويژه  به  دارد،  شورشی  و  طغيانگر 
تصاويری  از  پُر  مطلقاً  كه  هلندی«  »ضرب المثل های 
صحنه ها،  بيشتر  معموالً  كه  است  جنون آميز  و  آشفته 
نمايشی از تنزل شأن شخصيت هاست. بروگل دهقان هايی 
را خارج از فرزانگی ترسيم می كند كه رفتارهايی ناهنجار 
و هجوآميز دارند و همان طور كه خوانديم يكی از صفات 
به  شبيه  مجمع هايی  وارونگی  نوعی  طنز،  مشترک 
كارناوالسک است. يعنی همان جهان وارونه كارناوالی كه 
در تابلوی »ضرب المثل های هلندی« به طرز برجسته ای 
نمايان شده است؛ نوعی بازنمايی از جشنواره كارناوالی 
كه پر از تصاوير نمايشی آشفته و ويرانگرانه است. )تصوير 
بروگل  آثار  در  گونه  اين  به  فرهنگی  موضوعات   )5
به  رو  جنبش  اين  باختين  برای  و  شده اند  طنين انداز 
پايين در ارتباط با اليه های پايينی )مادی( بدن به خلع 

قدرت و تجديد حيات دركارناوال مربوط می شود. 
بروگل در تابلوی »نبرد كارناوال و لنت« به وضوح 
روح  و  كارناوال  روح  شادی بخش  جشن  ميان  تضاد 
می دهد؛  نشان  نمادين  نبردی  در  را  لنت  سايه دار 
شوخ طبعی، بذله گويی، مسخره بازی، رقص، بازار ماهی و 
انواع بازی ها. استفاده از نقاب و ماسک های رنگارنگ و 
نوازندگان در رژة كارناوال به همراه انعكاس شديدی از 
لحن تمسخر، ناشی از اعتقاد به تباهی و فساد دستگاه های 
اداری و لزوم از بين رفتن آن ها ديده می شود. )تصوير 
a8وa5( تمام انگاره های تنزلی در نقاشی قابل مشاهده 
است، كه با استفاده از كشمكش هايی از لنت و كارناوال، 
پروتستان  و  كاتوليک  كليسای  از  نمادی  می تواند  كه 
باشد، انجام گرفته است. جشنواره كارناوالی بروگل پر از 
كارناوال  در  است.  ويرانگرانه  و  آشفته  نمايشی  تصاوير 
بروگل مرز ميان جشن و نبرد از ميان رفته است، پس 
ديگر ميان بدن ها نيز مرزی وجود ندارد. يكی از وجوه 
بصری افراط و وارونه سازی اجتماعی )تنزل( از كارناوال 
بروگل در نمايی از كاروانسرا )سمت چپ تابلو( مشاهده 
و  محبوب  مضحک،  نمايش  از  پرفورمنسی  می شود؛ 



41

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الحح  یدااخ بات یحن  ربم   ر اسار این شی مح ا ح   ایغحت

دادن  نشان  برای  كه  كثيف«7  »عروس  شده   شناخته 
 a9جهانی وارونه مورد استفاده قرار گرفته است. )تصوير

و11(
تابلوی  در  وارونه،  جهان  بصری  جلوه های  ديگر  از 
»نبرد كارناوال و لنت« نمايش اورسن و ولنتاين8 است 
)تصويرa9 و12( باختين، عبارت »اليه های پايينی بدن« 
را برای بيشتر بخش های بدن استفاده می كند كه محو 
از بين رفته اند و يا حتی تبديل به ديو يا روح  شده و 
تابلوی  در  شدند.  زده  ديو  اصطالح  به  شده اند؛  خبيث 
»سقوط فرشتگان ياغی« نوعی نيروی تنزلی و كاهشی 
وجود دارد )تصوير6(؛ يک نيروی كاهشی از بدن هايی از 
فرشته كه كم می شود تا در نهايت به بدن هايی از شيطان 
است؛  آمدن  زير  به  عرش  از  نوع،  يک  يعنی  می رسد، 
اينكه چگونه فرشتگان شورشی از آسمان و باال به جهنم، 
سمت راست و پايين سقوط می كنند. در واقع، از سمت 
انواع  آسمان به سوی زمين كاهش پيدا می كنند و به 
موجودات گروتسكی تقليل می يابند و در حالی  كه به 
دريای گل آلود رانده می شوند، به تغيير شكل خود ادامه 
می دهند. در گوشه راست و پايين اثر، دهانه ای تاريک، 
مبهم، و نامفهوم باز شده است كه آن ها را به سمت خود 
می كشد و می بلعد. آن ها در حين اينكه بلعيده می شوند، 
در حال تخم ريزی هستند )تصويرa6( بدن ها در زير آب 
به تغيير شكل خود ادامه می دهند و تبديل به موجودات 
بی جسم، بی جان، مجرد، و غير مادی می شوند تا از نو 

زاييده شوند.

نتیجه گیری
استفاده از ابزار و لهجه های بصری خاص، در ارتباط 
می تواند شاخص  شانزدهم،  قرن  در  خنده  و  كمدی  با 
مهمی برای درک آثار بروگل در نظر گرفته شود. او به 
عنوان يک راوی تمايل دارد تمامی سطح بوم خود را با 
اعمال حيوانی و انسانی پُر كند و ميان اين دو موضوع، 
كه همزمان در سطوح مختلفی در چشم انداز موجود در 

تابلو گسترده می شوند، موازنه برقرار كند.
هنر بروگل معادل بصری ادبيات پست، و در مقابل 
ناگهانی  تغيير  و  آشوب  طی  در  او  واالست؛   ادبيات 
اجتماعی  ـ  سياسی  شديد  دگرگونی  و  خشونت آميز 

در  پروتستان  اصالحات  كه  هنگامی  می كرد؛  زندگی 
نوسان كامل بود، و هنگامی كه بسياری از آداب و رسوم 
قديمی در معرض خطر قرار داشت. همان طوركه باختين 
در جامعه شوروی از چند مرحله مهم در مسير »ترقی 
خواه« استالين عبوركرد؛ مسيری كه شامل تمركز تمام 
و  پرخاشگری  ميهن پرستی ،  بر  فرهنگی  نهادهای 
افراط گرايی نابخردانه و اعدام وحشيانه مخالفان استالين 
بود. پيوستن كاتوليک به مراسم روزهای پرهيز و روزه، 
سوی  از  شدت  به  كه  بود  مذهبی ای  رسومات  از 
در  می گرفت،  قرار  انتقاد  مورد  پروتستان  اصالح طلبان 
حالی  كه روح كارناوال، در حال سركوب  شدن توسط 
افرادی بود كه ميان هر دو دسته وجود داشتند و تفرق 
و چند دستگی ايجاد می كردند. با اين حال، اصالح طلبان 
كاتوليک ها  رياكاری  افشای  آماده  هميشه  پروتستان، 
بودند و پافشاری و اصرار آن ها برای استقبال از مراسم 
كارناوال، حاكی از بر هم  زدن اقتدار رم در اروپا بود، به 
همين دليل، برای باختين جشن قرون وسطی و كارناوال 
از عملكرد مسيحی خود، به فرض يک سكوالر اجتماعی، 
فراتر رفت؛ موضوعی كه بروگل چهار قرن پيش تر آن  را 
بود.  زبان تصويری خاص خود ترجمه كرده  به صورت 
مرزها،  از  تجاوز  و  تقليد  ريشخند،  و  تمسخر  فرم های 
نقش مهمی در درک طيف گسترده ای از آثار بروگل و 
فرهنگ قرون وسطی ايفا می كند. پس بروگل، نقد هزلی 
می كشد.            تصوير  به  را  دينی  اصالح  نهضت  تضاد  از 
به  كارناوالی  بازی های  و  زبان شوخی  بصری  جلوه های 
دارند،  بروگل حضور  آثار  در  ذاتی  عنوان خصيصه های 
مجرايی كه كار بروگل را به شدت با افكار باختين متحد 
كرده است. نمايش بصری از بدن انسان در آثار بروگل، 
ويژگی های فيزيكی، حاالت و وضعيتی را نشان می دهد 
و  می كند  عمل  ايدئا ل  بدن  يک  از  دور  حركتی  با  كه 
كه  امری  می شود؛  باختين  گروتسكی  بدن  به  تبديل 

كاماًل در مقوله زيبايی شناختی او جای می گيرد.
به نظر می رسد تصاوير بدن در صحنه های جشن و 
شادی، با بيشتر لهجه های كارناوالی و رئاليسم  گروتسک 
حماقت،  بر  نشانه ای  می تواند  يعنی  دارد  مطابقت 
توصيف  شخصيت های  مستی  يا  جنسی،  قابليت های 
شده باشد. بروگل حركاتی از بدن را نشان می دهد كه با 
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و  حاالت  در  اندک  ناگهانی  و  ناهماهنگ  جنبش های 
حقيقت،  در  می گيرند.  قرار  معلق  گونه ای  زوايای 
پتانسيل های خنده داری از بدن انسان را نشان  می دهد 
كه در عين حال به وسيله عناصر و ويژگی های رئاليسم  
در  عناصر  اين  از  استفاده  می يابند.  افزايش  گروتسک 
بدن،  ويژگی های  نمايش  همراه  به  شادمانی  و  جشن 
نوشيدن  و  خوردن  به  اشاره  گروتسک،  بدن  اندام های 
بيش از حّد و عمل دفع و تنزل شأن ارتباطی صريح با 

اصول خنده دارد. 
اكثر آثار بروگل نشان دهنده اين است كه او به خوبی 
توانسته است در بازنمايی صحنه های غير رسمی زندگی 
روستايی اواخر قرون وسطی و با استفاده از واقع گرايی 
انتزاعی، آشفتگی درونی انسان و در عين حال، تضاد و 
كند.  بيان  را  خود  زمان  نابسامان  اجتماعی  آشفتگی 
وجود اين تناقض و تم های دوگانه موجب می شود كه 
و  ناتمام  گفتگوی  و  تغيير،  زمان،  با  ارتباط  در  او  آثار 

بی كران تفسير  شوند. 

پی نوشت ها 
Carnival .1: در لغت به  معنی فستيوالی است كه با شادی و 
می شود؛  برگزار  لنت،  از  پيش  درست  و  است  همراه  جشن 
نوعی نمايش سرگرم كننده سيار همراه با عياشی است البته، 
هفته  چند  از  گسترده تر  بسيار  باختين  كارناوال  مفهوم 

شادمانی  است كه در تقويم پيش از لنت می آيد. 
در  مفهومی  گروتسک،  رئاليسم   :Grotesque Realism  .2
فرهنگ  و  آن(  باختين  معنای  )در  رئاليسم  با سّنت  ارتباط 
عاميانه است و گاهی انعكاس دهنده تأثير مستقيم فرم های 
كارناوالی است، گروتسک با امور مادی و جسمانی عالم، مورد 
توجه است كه نه تنها تخطی از هنجارها و نظم طبيعی جهان 
محسوب نمی شود، بلكه هنجارها و نظم ويژه خود را دارد. در 
نظر باختين مفهوم رئاليسم  گروتسک يک حالت ادبی است 
كه توسط اصل مادی بدنی از عملكرد جسمانی و فيزيكی آن 
و  با جهان  بدن  و قشر  بين اليه  رابطه  بر  و  آشكار می شود 

بازسازی اصول دگرديسی، رشد، مرگ و تولد تأكيد دارد.
كارناوال،  خنده،  چون  مفاهيمی  رمان،  عرصه  در  باختين،   .3
نظريه  پرسش های  تحليل  در  اولين بار  را  ديالوگ  و  گفتگو، 
ادبی آثار داستايفسكی و كتاب رابله و دنيايش معرفی می كند 

رمان  نمونه های  بهترين  از  را  داستايفسكی  رمان های  و 
گفتگويی و اثر رابله )نويسنده قرن شانزدهم فرانسه( را اوج 
رئاليسم  گروتسک می داند، باختين در اين كتاب با استفاده از 
دو داستان رابله گارگانتوا و پانتاگروئل و با توجه به دو مفهوم 
اساسی كارناوال و رئاليسم گروتسک، سعی در مشخص كردن 
نظام  از  تحليلی  و  دارد  مجاز  غير  و  مجاز  زبان  ميان  تمايز 

اجتماعی قرون وسطی شمال اروپا و رنسانس ارائه می دهد.
بصری  نمايش  اولين  شانزدهم،  قرن  اول  نيمه  طول  در   .4
كه  چاپی  آثار  شد.  توليد  آلمان  در  اروپا،  دهقانی  جشنواره 
خوردن و نوشيدن و عمل دفع دهقانان را نشان می داد كه 
نزديک به 400 سال بعد، مورخان هنر اين چاپ ها را با عنوان 
اولين  آلمان  ابتدا  گرچه  كردند.  توصيف  زشت  و  ناخالص 
بعدها  اما  كرد،  توليد  را  اروپا  در  دهقانی  جشنواره  تصاوير 
مورد  هنر،  تاريخی  ادبيات  در  هلندی  چاپ های  و  نقاشی 
 Stewart, 1993:( .مطالعه قرار گرفتند و به نمايش درآمدند

 )310
روم  و  يونان  ادبيات  رشته  در  تحصيل   1918 در  باختين   .5
باستان و واژه  شناسی را در دانشگاه پتروگراد به پايان رساند. 
او عمدتاً به داليل سياسی، بيشتر عمر خود را در گمنامی ـ 
كه خود خواهان اين بود، به سر برد و از 1936 تا 1961در 
به  موردوويا  معلم  تربيت  دانشكده  نام  به  دورافتاده  جايی 
چندانی  سياسی  فعاليت  باختين  آنكه  با  پرداخت.  تدريس 
كليسای  در  زيرزمينی  فعاليت  اتهام  به   1929 در  نداشت، 
اورتدوكس روسيه دستگير و به شش سال تبعيد داخلی در 
قزاقستان محكوم گرديد. در دهه1960 كه اثر باختين درباره 
با  رابله  درباره  مشهورش  كتاب  و  شد  كشف  داستايفسكی 
عنوان رابله و دنيايش )كه ابتدا در دهه 1940 به عنوان رساله 
دكتری ارائه شده بود برای نخستين بار در 1965 در اتحاد 
پر  چهره ای  به  روسيه  در  ديگر  او  گرديد(،  منتشر  شوروی 

طرفدار تبديل شده بود. 
رابله، نقشی  نوشته  پانتاگروئل  و  اثر هجوآميز گارگانتوآ  6. دو 
يعنی  اول  جلد  دارد.  گروتسک  تاريخ  در  تعيين كننده 
دوم،  جلد  و   1532 سال  در  كتاب(  )قهرمان  پانتاگروئل 
يافت.  انتشار   1534 سال  در  پانتاگروئل(  )پدر  گارگانتوا 
ايده پردازی و نوشتن پانتاگروئل، در شرايط بدی انجام شد كه 
سال،  اين  در  بود.  متحمل  1532م.  سال  طول  در  فرانسه 
و  افتاد  اتفاق  گرما  از  شديدی  موج  همراه  به  خشكسالی 
محصوالت و تاكستان ها را مورد تهديد قرار داد، طوری كه 

باعث شده بود همه مردم، عماًل با دهان باز راه بروند.   
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7. فرانسوا رابله دنيايی از طنز، خشونت، هرزگی، وفور، بی نظمی 
جهانی  تجلی  او،  گروتسک  گذاشت،  نمايش  به  را  آشوب  و 
ناتمام و همواره در حال تغيير با ذاتی دوگانه است كه همز مان 
ارج می نهد و انکار می کند و این نوع از گروتسك در تقابل با 
مفهوم کالسیك گروتسك و زمینه تزئینی غالب آن قرار دارد. 
یاد  عامه«  فرهنگ  »دایره  عنوان  به  کتاب  این  از  باختین 
می کند. دو خط سیر اصلی در مقدمه کتاب رابله و دنيايش 
وجود دارد: یکی فرم مدرنیستی آن که در درجات متعدد و در 
ارتباط با سّنت رمانتیك است و تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم 
تکامل یافت؛ دومی رئالیسم گروتسك که در ارتباط با سنت 
رئالیسم و فرهنگ عامیانه است و گاهی انعکاس دهنده تأثیر 

مستقیم  فرم های کارناوالی است.
يک  در  رابله  پانتاگروئل،  و  گارگانتوا  كتاب  از  بخشی  در   .8
پارگراف، دوازده مترادف برای كلمه »مدفوع« ارائه می دهد، از 
اما  پزشكی،  علم  در  آن  تخصصی  واژه  تا  واژه  مبتذل ترين 
چنانچه باختين ذكر می كند در آن زمان و مكان، مدفوع در 
با شادی و شادمانی بوده است و واژه ای توهين آميز  ارتباط 

)مطابق با معيارهای زبان امروز( به شمار نمی  آمده است.
و  محلی  بازی  حال  در  كه  خيابانی  نوازندگان  از  نمايشی   .9
كميكی به نام »عروس كثيف« هستند كه به مناسبت سه روز 
قبل از چهارشنبه توبه انجام می شود؛ عروس زمخت، خشن و 
در  داماد  و  دارد  تن  بر  ژنده  و  نخ نما  لباسی  كه  گل آلودی 
حالی كه مانند اسبی چموش، جفتک می اندازد عروس را به 
دنبال خود می كشاند و تم اصلی آن از شعری كوتاه از شاعر 
كتاب های   از  برخی  در  و  است  گرفته شده  ويرجيل  رومی، 

ضرب المثل های آن زمان، ظاهر شد.
10. دوقلوهايی كه يكی توسط يک پادشاه بزرگ شد و تبديل 
به يک شواليه گشت و ديگری در جنگل توسط يک خرس 

پرورش داده و تبديل به يک مرد وحشی شد.
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تصوير1. هانس بِهام، جشن بزرگ كرمس، 1535، حكاكی روی چوب
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 تصوير2. پيتر َون ِدر هيدن، بعد از پيتر بروگل، جشن احمق ها، 1570، حكاكی، 43/7× 32/5
سانتيمتر
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.a3 تصوير 
 پيتر بروگل بخش هايی از 

رقص دهقانی
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برگ، آنتورب

تصويرa 4 بخش هايی از گرت خل 
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 تصوير a 5. بخش هايی از ضرب المثل های هلندی
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 تصوير a 7. بخش هايی از ضيافت عروسی دهقانی
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 تصوير a 8. بخش هايی از نبرد كارناوال و لنت
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 تصوير a 9. بخش هايی از رقص عروسی
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