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Carnival is one of the prominent  theories of  Mikhail Bakhtin,the great
critic of the twentieth century in literature. Features  that make  a literary
work  can be  called carnival are the language  of  the street and market,
humor, laughter , imcompetence, grotesque, etc that  can be mentioned
in describing a carnival work. Carnivals are public and folk festivals in
which different classes of society are worded and the wise, fools, clowns
and kings are ridiculed. One of the works that can be read by carnival”
Azadaran-e Bayal” is the work of Gholam Hossein Saedi. This article is
based on descriptive-analytical method and library method. The research
finding indicate  that the author disrupts the dominant and one- sided
discourse in this work and provides space by creating multiple  and
reciprocal characters and situations to creat discourse and reflect
different voices to express social and cultural truths. In this novel, The
explanation of the multilateral and functional contradiction between
characters and cultural and religious situations in society, combining
contrasting things by creating  situations and artistic spaces ,as well as,
reflecting the effects of death and love at the end of stories, creating
distorted and crazy characters who breaks balance of logic  and
formality, the use of slang in different situations, the existence of fear
and panic in the atmosphere of the stories, the creation of humorous and
funny situation with special and self- attributed methodes, etc  expresses
the signs and components of carnavalism in this work.
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چکیدهاطالعات مقاله
نوع مقاله: 

مقاله پژوهشی
هاي برجسته میخاییل باختین، منتقد بزرگ قرن بیستم در ادبیات است. ویژگـی نظریهکارناوال یکی از

شود بتوان یک اثـر ادبـی را کارنـاوال خوانـد، زبـان کوچـه و بـازار، طنـز، خنـده، که موجب میهاي 
ــه میفرجام ــتند ک ــک و... هس ــاناپذیري،گروتس ــاوالی از آنه ــر کارن ــک اث ــیف ی ــوان در توص ــاد ت ی

هــا طبقــات مختلــف جامعــه بــاژگون عامیانــه هســتند کــه در آنوعمومیهايهــا جشــنکرد.کارناوال
شـوند. یکـی از آثـاري کـه قابلیـت میها و پادشـاهان تمسـخرها، دلقکشوند و خردمندها، احمقمی

اسـاس روش براثر غالمحسین ساعدي اسـت. در ایـن مقالـه عزاداران بیلخوانش کارناوالی  را دارد، 
اي به این مهم پرداخته شده است. تبیین تضاد چنـد جانبـه و اساسـی وه کتابخانهتحلیلی و شی-توصیفی

هـاي هاي فرهنگی و اعتقادي در اجتماع، تجمیع امور متضاد با خلق موقعیتها و موقعیتبین شخصیت
ها، خلـق در پایـان داسـتانتـرس هاي از مـرگ ومناسب و فضاهاي هنرمندانه و همچنین بازتاب جلوه

کارگیري زبـان شـکنند، بـههاي مسخ شده و دیوانه که توازن منطـق و رسـمیت را درهـم میشخصیت
هـاي ها، خلـق موقعیتهاي مختلف، وجود ترس و  هراس حاکم بر اتمسفر داسـتانعامیانه در موقعیت

هاي ها و مؤلفـهرمـان بیـانگر نشـانهاي خاص و منتسب به خود و ... در این دار با شیوهطنزگونه و خنده
.گرایی در این اثر استکارناوال
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. پیشگفتار1
که زیرمجموعه مباحث طنز است2مفهوم کارناوال1ینباختمیخائیل در نزد یادین،از موضوعات بنیکی

شود. البته باید گفت که باختین نخستین پژوهشگري نیست که به مطالعه و فرهنگ عامه محسوب می
، سی 3فرايهاي ادبی انگلیسی کسانی مانند نورتروپپردازد. در پژوهشدرباره کارناوال و جشنواره می

ها رویکردي نسبتا ًسنتی اند، رویکرد هر دوي آناز دهه پنجاه قرن بیستم، بسیار اثرگذار بوده4ال. باربر
بوده، این در حالی است که تجزیه و تحلیل باختین مفهوم عمیق ایدئولوژیکی را از پدیده کارناوال بیان 

مطرح کرد. در این اورابله و جهانکتاب بار مفهوم کارناوال را درکند. باختین براي نخستینمی
شوند و برعکس؛ مقدسات و مقدسان به سخره گرفته ها در نقش خردمندان ظاهر میکارناوال احمق

شود (مقدادي، آمیزد و سرانجام، دنیایی وارونه خلق میاي از کفر و ایمان به هم میشوند و ملغمهمی
هاي گروتسک، قرارگرفتن کوچه و بازار، استفاده از خنده). چندآوایی، مفهوم مرگ، زبان 391: 1378

مفهوم متضاد در کنار هم، جملگی عناصري هستند که مدنظر باختین در این مطالعه هستند.
و هنجارهـاي رایـج حاکماخالقها و آدابش، که آیینتکارناوال نوعی فرهنگ انتقادي اس«

کارنـاوالی سازد. ویژگی اساسی رویکردمیکارناوال همه چیز را نسبی گیردمیرسشپرا به
دنیا، گانگی، چندآوایی و خنده. در دیدگاه باختین گسست میان آگاهی و: دوعبارت است از

صورت رویداد مردمی انتقـادي و ارناوال است و کارناوال بهکبلکه؛میان ذهن و عین نیست
).271: 1381وینده،(پ» شود(فئودالی) تعریف میدر مقابل با جدّیّت فرهنگ رسمی
شود و بیانگر روند تحول شناسی قلمداد میهاي متأثر از جامعهبه بیان دیگر،کارناوال یکی از نظریه

د. نده پی برتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر نویسدر یک اجتماع است. بنابراین از طریق آن می
توان رد میروند. البته غیر از این مواشمار میهاي اساسی کارناوال بهرسیدن به برابري و آزادي از مؤلفه

ره و... اشاهاي دیگري همچون: طنز، خنده، چندصدایی، نقیضه، وارونگی،  نافرمانی، نسبیتبه مؤلفه
کرد.

هایی که در بنابر آنچه گفته شدکارناوال به مسائل اساسی هستی مرتبط است. در تحلیل داستان
________________________________________________________________

1. Mikhail Bakhtin

2. Carnival

3. Northrop Frye

4. C.l.Barber
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اند، نه تنها آگاهی ما را از دنیاي این نوع ادبیات ته و شناخته شدهادبیات یک ملت جایگاه خاصی داش
تر ماهیت کلی هاي اجتماعی و از آن مهمدهند؛ بلکه به شناخت هر چه بیشتر نسبت به گروهگسترش می

کند.تفکرات بشري هم کمک می
ي کارناوال بهره هابه لحاط زبانی و محتوایی از مؤلفهعزاداران بیلغالمحسین ساعدي در مجموعه 

وگرایی، ترسهاي مسخ شده و به ظاهر دیوانه، عوامانهگرفته است؛ به کارگیري زبان طنز، شخصیت
هاي مرگ و... باعث شده تا این اثر با نظریۀ کارناوال باختین منطبق شود. در این مقاله سعی شده جنبه

شود.ساعدي بررسیعزاداران بیلمختلف نظریۀکارناوال باختین در 

هاي پژوهشروش و پرسش.1-1
اي صورت گرفته کتابخانهگیري از منابعتحلیلی و با بهره-که بر اساس روش توصیفیدر این پژوهش

ترین و در ادامه مهماستخراج شده،عزاداران بیلهاي کارناوال از رمان است، ابتدا تمامی مؤلفه
ن تبیین و تحلیل شده است تا از این طریق به پاسخی براي هاي باختیها بر پایه اندیشهپربسامدترین آن

این سؤاالت دست یابیم:
شود؟کارناوالی محسوب میهاي مؤلفهاثري برخوردار از عزاداران بیلآیا رمان -1
اند؟کدامعزاداران بیلهاي کارناوال در مجموعه داستان ترین مؤلفهمهم-2

نوشته شده است؛ ولی در ها و مقاالت متعدّيکتابعزاداران بیلو داستان دربارة آثار ساعدي
آنچه در این زمینه انجام گرفته ها موضوع مقاله حاضر اساس بحث و پژوهش نیست.یک از آنهیچ

است به شرح ذیل است:
پردازد میزادهجمالهايداستاندریکارناوالهايجنبهیبررسنامه خود به )، در پایان1388فشی (

طنز، در پی وگرایی هایی چون نقیضه، گروتسک، عامیانهو بر این باور است که کارناوال با مؤلفه
)، 1389مراتب رسمی است که این اندیشه، متأثر از تفکرات اومانیستی است. مسعودي (شکستن سلسله

بر این باور است که در » اصرينعصرهايشینمادرتهیکارناوالعناصریشناختجامعهنییتب«در مقالۀ 
هاي عمومی، ها وگسترش سرگرمیهاي هنري چون نمایش و نمایشوارهعصر مذکور حمایت از فعالیت

اي با عنوان)، در مقاله1390بیانگر توجه حکومت و در رأس آن شخص شاه بوده است. یزدي (
هایی به بررسی مؤلفه» نیباختدگاهیدازتیو ژولنامۀ رومئوشینمادریکارناوالهايانگارهیبررس«

ازجمله: زبان عامیانه وکوچه و بازار، نسبیت و درکنارهم قرارگرفتن مفاهیم متضاد، تاجگذاري و تاج 
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یدگاه دبرداري، ضیافت/ نقاب، نافرمانی از قدرت حاکم پرداخته است و براین باور است که برخالف 
ها را پیشنهاد هاي شاد این نمایشنامه را نامناسب دانسته، حذف این قسمتبرخی از منتتقدان که بخش

به آن عمق و اي کارناوالی آشکارکرده، عنوان نوشتههاي مذکور قابلیت این اثر را بهاند، بخشداده
نیدارالمجاندرییگراناوالکاریبررس«پژوهشی به )، در1392(اسماعیلیبیشتري بخشیده است. غناي 
هایی نظیر دوگانگی، طنز ، چندآوایی و پرداخته، از نتایج این پژوهش وجود مؤلفه» زادهجمال

درآنبازتابویکارناوالطنز«اي با عنوان)، در مقاله1393(گرایی  در این اثر است. پیروزعامیانه
هاي ها با مؤلفههاي او و میزان همخوانی آناستانبه بررسی طنز موجود در د» بهرام صادقیهايداستا

پژوهش حاکی از آن است که طنز موجود در آثار صادقی با هاي یافتهسخن کارناوالی پرداخته است و 
اندیشی و آمیختگی مرگ و زندگی، نفی معاداندیشی هاي سخن کارناوالی نظیرِ مرگبسیاري از مؤلفه

فرماست که در تقابل با عصر وگوگرا بر آن حکمایی چندصدا و گفترو، فضسوست. ازاینو غیره هم
سهیبررس«اي با عنوان )، درمقاله1394(رمضانی و یزدانی.گیردسیاه و پرخفقان بعد از کودتا قرار می

شودروزیپتاآوردفرودسرنامۀشینمادرکرونوتوپوییوگوگراگفتکارناوال،ینیباختمضمون
گلدسمیت براي رد جامعه غیردموکراتیک و کنندبیان می»  تیگلدسموریالاثرشب،کیاشتباهاتای

سنتی زمان خود، به خلق نوعی کمدي پرداخته که در آن مردم با هر جنسیتی و با هر طبقه اجتماعی، با 
)، در 1395پردازند اگرچه آراي متضادي داشته باشند. دانشگر (وگو مییکدیگر پیوند خورده، به گفت

پردازد و در این پژوهش محتواي فلسفی، می» ل در شعر حافظهاي کارناوابررسی مؤلفه«اي به مقاله
هاي شعر وار، قلمرو آرمان شهري و گروتسک را از مؤلفهبودن، وجود شخصیتی بهلولغیرمذهبی
» هاي کارناوال در رمان نگران نباشمؤلفه«اي به بررسی )، در مقاله1396داند. اسکویی(حافظ می

ی، زبان عامیانه، نسبیت، رئالیسم گروتسک، واژگونی، دیوانگی و پرداخته است و گفتمان چند صدای
داند. هاي کارناوال در این اثر میخنده مرگ و... را از مؤلفه

هاي دیگري هم درباره بحث کارناوال و نظریات باختین نوشته شده است که نامهپایانمقاالت و
توان گفت این پژوهش از این جهت ین میها با پژوهش حاضر مشابهت ندارند. بنابرایک از آنهیچ

تازگی دارد.

آنیاصطالحمعنايو.کارناوال2
شود. این مهم یکی هاي فرهنگ عامه و طنز محسوب میگرایی در ادبیات یکی از زیرمجموعهکارناوال
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1895شناس روسی است که در سال پرداز و رواناز نظریات مطرح و برجسته میخائیل باختین، نظریه
میالدي در مسکو رخت از جهان بربست. او صاحب 1975یالدي در ارول به دنیا آمد و در سال م

وگومندي، چندآوایی و... است که یک گرایی، گفتهاي متعددي در ادبیات همچون:کارناوالنظریه
اروپا سازد. پیشینه کاربرد اصطالح کارناوال به ادبیاتها را به هم مرتبط میتفکر محوري و اساسی آن

اند؛ گردد، اگرچه قبل از باختین افراد دیگري بحث کارناوال را مطرح کردههاي میانه بازمیدر سده
اش درباره ریزي نظریهصورت نظامند به کار برد و براي پیولی باختین، نخستین کسی بود که آن را به

هاي میانه و م در اواخر سدههاي خیابانی متداول در میان توده مردخنده، از فرهنگ عامیانه و جشن
).219: 1383اوایل رنسانس استفاده کرد (مکاریک،

چنیناستزندگیوهنرمیانمرزبیانیبهکهفرهنگاینايهستهکشفمنظوربهباختین
دهد:میکارناوال ارائهازتعریفی

دراسـتتماشـاگرازبـازیگرتفکیـکبـدونوهنرپیشگیکاربدوناستجشنیکارناوال«
شـوند.میهمـدلکارنـاوالکنشدرهمهکنشگرند.کنندگانیحاضران شرکتهمهکارناوال
شـود؛ بلکـهنمیاجـراحتـیتر  بگـویمنیسـت، دقیـقشدهاندیشدهوشدهحسابکارناوال
گذرانندمیسرازراگراکارناوالزندگییکعبارتیکنند. بهمیزندگیآندرکنندگانشرکت

زیر و زبرشدهزندگیحدوديتاوشدهخارجریلازکهاستزندگیکارناوالکهاز آنجایی
).270: 1395(باختین، » استجهانشدهروي واژگونآنیعنیاست؛

است: آمدهگونهاینکارناوالتعریفبریتانیکادانشنامهدر
هاجشـنایـنکند.میترکیببا همراشهربازيوسیركهايویژگیکهسیّارهايسرگرمی«

)روزچند(کوتاهیمدترفته، برايدیگرشهربهشهريازهموارهوباز اجرا شدهفضايدر

خـودهايبرنامهکارناوال،دارند. جارچیِهمراهبهخودرا بافراوانیهايخوشیوسرگرمی
نیکـابریتا(دانشـنامه» کندمیآنشرکت دربهدعوتراهاکرده، آناعالمتماشاگرانبرايرا

).carnivalمدخل ذیل
کردن، رابطۀآشامیدن، دفعخوردن،همچونجسمیهايواقعیتوتنبرآنتأکیدکهکارناوال

تایابندمیمجالفرودستطبقاتآن،دارد. درراخودخاصهايآییناست،مرگوجنسی، تولد،
دربگیرند.تمسخربهراآنایستاده،کلیساحاکمانرسمیوخشکفرهنگمقابلنوعی درهب

جامعهرسمیعقایدشده، تمامیگرفتهاستهزاءبادبهقدرترأسدرکارناوالی، افرادهايسنت
).162: 1390شوند (گلدمن و دیگران،داده میجلوهمعکوسصورتیبه
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نویسد:میهارلندریچارد
وقیدهاشرّازمدّتکوتاهرهاییبرايفرصتیکارناوالبرپاییرسممیانی،هايسدهدورةدر«

وحقایق حـاکمازمدّتکوتاهرهاییبرايجشنیآورد. کارناوالمیفراهمهنجارشدهقواعد
وهنجارهـاامتیازهـا،مراتبی،سلسـلهمقـامورتبهتعلیقباکارناوالبود.مستقرومسلّطنظم
رامهـمپایه،دونباراندپایهبلنامقدّس،بارامقدّسشد. کارناوالمیمشخّصهاو نهیهامنع

دهندةنشـانکارنـاوالختین بـانظـربـهآمیزد.میهمدرخردبیرا  باخردمندواهمّیّتبیبا
کارناوالردرارابلهورابلهدرراکارناوالاست. باختیننسبیّتدگرگونی وونافرمانیحالت

بـهبلکهندارد؛ايعالقههاسدهطیکارناوالو تکاملپیدایشچگونگیداستانبهبیند. اومی
فتنگـرچنـگدربـااودارد.است عالقهنشان دهندة آنکارناوالکهآنچهوکارناوالاصول

گسـترشترسـطحی گسـتردهبهتعمیموقیاسباراآنبودندرخورویژه،کانونیپدیدةیک
)260: 1382(هارلند،» دهدمی

اي از فرهنگ عامه در مقابل طبقه حاکم مطرح شد که عنوان زیرمجموعهبهبنابراین کارناوال 
گیرد. کارناوال فضا و بستر الزم را براي گستردة ها شکل میزدن عادتبراساس هنجارشکنی و برهم

شدن پیدا رسد و مجال شنیدهکند که در آن صداهاي مختلف به گوش میوگو فراهم میگفت
گیرد که هم در حوادث و ها شکل میفضاي جمعی و با حضور گسترده آدمکنند، این مهم در یکمی

کند. در خندند و این شرایط، مشارکت در زندگی را ایجاد میاند و هم با هم میرخدادهاي آن شریک
گیرند رود و همه در شرایط برابر و یکسانی قرار میها و تمایزها از بین میمراتبمحیط کارناوال سلسله

د.برابري ناشی از این است که هیچ گفتمان مسلطی در فضاي کارناوال وجود ندارو این
تاج،رداشتنبویتصنعتاجگذاريسر،ازشلواردنیپوشها،لباسدنیپوشجلو و عقبایرووپشت

از،خوكگوشتمصرفمجازبودنمقدسات،بهزیطنزآمهاياهانتپرشمار،یلفظهايجناس
باعیرفن،ینامتدبانیمتدختنیآممثالًمخالفهايقطبناجوروصلت،یجنسهايتیفعالريیسرگ

روند شمار میهاي دیگرآن بهو... از مؤلفهپادشاهباگدانادان،باعاقلک،یرکبامقدسپست،
).94: 1389(اشمیتس، 

هاي کارناوال. مؤلفه2-1
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5. چندصدایی2-1-1

مطالعات ادبی و هنري، وچندصدایی است که در عرصه نقد هاي کارناوال بحث یکی از مؤلفه
الح، گرفتن این اصطچندصدایی با باختین در نیمۀ نخست قرن بیستم، آغاز شد و ضمن به عاریت

تعریف جدیدي ازآن ارائه کرد.
شود که در آن چندین صدا بـا یکـدیگر و اي اطالق میچندصدایی (پلی فونی) به موسیقی«

شـوند یـا بـا حضور دارند و براساس قانون هماهنگی با یکدیگر مرتبط میل اي مستقگونهبه
). 7: 1390مطلق،(نامور» دهندهم یک واحد موسیقایی تشکیل می

حتی صورت یک کل ببینیم. وجود غیر براي آنکه ماتوانیم خود را بهما هرگز نمی«به عقیده باختین 
براین ). بنا180: 1377(تودوروف، » م، ضروري استبیطور موقت به مفهومی از خویشتن دست یابه

اهاي کند که قابلت ایجاد صدباختین ماهیت چند صدایی را در ژانر خاصی همچو رمان جستجو می
طرح هاي نویسنده است و گاه برخالف تفکرات او مگرا با اندیشهفراوان را دارد، صداهایی که گاه هم

شوند.می

6. طنز2-1-2

جسم در وتن سخن کارناوالی نیز، در نظریه باختین، مصادیقی چون ریشخند و تمسخر و طنز، اهمیت
خارج ازرف ومقابل توجه فرهنگ حاکم به امور معنوي، رد تفکر استبدادي، توجه به امور غیرمتعا

رایج، هاي کردن ارزشبهاآلودن وکمتناسب، تماس آزادانه و آشنا بین اشخاص، اتحاد اضداد،
ا در دادن قوانین اجتماعی و اخالقی و غیره رارزش جلوهپیوستگی مرگ به تولد و نفی معاداندیشی، بی

ذهنی، حاکمهاينظامزبان،ادبیگونۀازفادهاستباغالباًطنز). 154: 1377گیرد (تودوروف، برمی
رف، استدالل وعمنطق،زینیگجايباوریزدمیهمبهکلیاتودر جزئیاتما رااجتماعیوزیستی
).83: 1390(تجبر،شود میآفریدهاست،معمولآنچهبامتفاوتعاداتی

. خنده 2-1-3
یچند زبانوییبر چندصداکارناوال عالوهین،باختنظردارد. بهیمهمیاربسیگاهدر کارناوال جاخنده،

. خنده باشدیمییصداغلبه با تکیو حتیزصورت که خنده راه گرینبا خنده، در ارتباط است؛ به ا

________________________________________________________________

5. polyphony

6. Satire
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و قابلیعمومري، به امودسترسیرقابلسازد که امور و مسائل گوناگون و غرا فراهم مییطیشرا
خوددرونراخندهعامیانۀفرهنگهايتمامی مشخصهکارناوال«. همگان مبدل شوديدسترس برا

قرارخندهاصلبرکهاستمردمدومزندگی). کارناوال53: 1377(تودوروف، » کندمیمتمرکز
آور هاي خندههاي مراسم و نمایشویژگی بنیادین تمام شکلجشن،واستجشن مردمدارد. زندگی

).590: 1381هاي میانه است (پوینده، سده

. مرگ2-1-4
درغیرمتعارفکامالًانگارهپردازيباکارناوالی است کهمضامینمهمترینازمضمون مرگ یکی

تفاسیربابه هیچ وجهانگارهپردازيایندرمرگخاصشود. مفهوممیبازنماییکارناوالیهايگونه
جدانشدنی ازجزءمرگندارد.همخوانیمردگاندنیايبهخاص حیاتقلمروازعزیمتمعنوي
باورآید.  بهمیشماربهطبیعتحیاتچرخۀازخود بخشیکهاستمردمجمعیپیکرةحیاتچرخۀ

کهاستزندگیخودِ کارناوالاست. درواقعقرار گرفتهو  زندگیهنربینمرزدرکارناوالباختین،
وجسممجددتفسیربراياست. باختینشکل گرفتهبازي/نمایشازخاصیبراساس الگوي

جسمِبامردماجتماعبدنۀوجمعیجسمِباانفراديجسمِخود،ودوبارة جسماتحادوعملکردهایش
پادزهريکندمیتالشجامعه،استعارةونوزاییمرگ،تولد ومداومارتباطبهتأکیددروگیتی

کند:تزریقتعیین شدهاز پیشوتشریفاتیفرهنگبهرادهندهرهاییوشفابخش
کندمیایجادمجزا زندگییکبرد،میبینازراخودتجسمکند،مینابودراکلفرهنگاین«
آورنـدة دوبـارهوجـودبـهنیروهـايانکارکننـدةآن،و استبداديطلبقدرتساختارهايو

وگروتسـکرئالیسمتجربۀوسروروجشنسرتاسرهیبتاینبهواردشدنطبیعت هستند.
).21: 1948(باختین، » وفور هستندهایش،خندهوشوخی

بازاروکوچهعامیانه. زبان2-1-5
ونقشابتدامؤلفه،این توضیحبرايهاي کارناوال زبان و اصطالحات عامیانه است.دیگر از مؤلفهیکی

زبانذاتدرتکثروي،از نگاه.دهیممیتوضیحراباختیننگاهدرعامیانهاصطالحاتوزباناهمیت
روزمره،گفتاريژانرهايواجتماعیهايزبانازايمقدمههموارهرسمیملیزبانهردراست.نهفته
بلکهنیستند؛انتزاعیهاينگريجهانهازباندارد.وجودمحلیهايگویشیابازارزبانمثل

فعالیتازواندپذیرفتهتأثیرهاگذاريارزشنظامازکههستنداجتماعیوانضمامیهاينگريجهان
وهازبانهمۀدرباختین،اعتقادبه). 280: 1390(باختین،ناپذیرندجداییطبقاتیمبارزةوروزمره
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مرکزگریزند.نیروهايدیگريومرکزگرانیروهايدارد. یکیوجودمتضادنیرويدوهافرهنگ
مراتبسلسلهونظمایجادوکردنهمگنوسازيیکپارچهدنبالبهکهاستنیروییمرکزگرانیروي

ها،شوالیهحکمرانان،زباندرراآنمصداقباختین). و70: 1382(وبستر،است فرهنگوزباندر
کهمرکزگریزنیروهايیعنیرقیب؛نیرويدر مقابلداند.میو...شاعرانههايگونهاشراف،کلیسا،
شوندمیظاهرواگراویدکنندهخلعنیروهايشکلبههستند،زبانسازيیکپارچهبامقابلهبرايعاملی

طوربهوولگردها ها،دلقکزبانمثلايشدهدادهتنزلهايگونهدرراهاآنمصداقباختینکه
دار،خندههايقصهومنظومحکایاتیعنیکند؛میوجوجستعامیانهاصطالحاتوزباندرتر،وسیع

مرکزیتهیچهادرآنکهمردمبینرایجهايلطیفهوعامیانههايالمثلضربخیابانی،هايتصنیف
ملتیکایدئولوژیککالمیحیاتشناختیزبانمرکزکناردرزیرانیست؛متداولادبیزبانزبانی،

ورسمیادبیِزبانباعمدبهکهاستدگرمفهومینوعآنبلکهگیرد؛نمیقرارخاصدورةیکو
زمانرسمیهايزبانبرضدغالباًعامیانهوتمسخرآمیزتقلیدي،دگرمفهومیِاین ». تقابل دارد«فاخر 
).365: 1390خاست (باختین،برمیجویانهمجادلهوآشکاراخود،

7.گروتسک6-1-2

یسمرئال،گیردآن قرار مییلبا مفهوم کارناوال دارد و در ذیکه ارتباط تنگاتنگیگريداصطالح
ازگروتسکاست.برده شده کارمختلف بهیرها به تعابنامهگروتسک است. گروتسک، در فرهنگ

)grotteواژة (فرانسويزباندراست.شدهگرفته» غار«معنی به) ایتالیاییgrotesqueبار) نخستین
حدود دراینکهتارفتمیکاربهنیزانگلیسیزبانشده، دربردهکاربهمیالدي1532سالحدود
کاربردبهربطیچندانواژهاینفنیمعناي دقیقنشست.آنجايبهگروتسکواژةمیالدي،1642

برگ،وخشامجسمه،نگین،ونشانباو آرایشتزییننوعیمعنايبهندارد. گروتسکآنمعمولی
گرفتند. نام)Grotteschi(شدند، یافتهاسردابهودر غاراینهاکهآنجاازاست.ریگوسنگتخته
کاربهکردندمیتصویرارگیاهوحیوانانسان،ازايکه  آمیزههایینقاشینامیدنبراياصطالحاین

و دیگري ). گروتسک از طریق چند ویژگی و مشخصه، یکی ناهماهنگی181: 1386شد (کادن، گرفته
شود:اغراق و نیز عنصر خنده،  به طنز در ادبیات وکاریکاتور در نقاشی، نزدیک می

خت مضامین پایدار، بنیادین و گروتسک، آمیزش دو عنصر متضاد است: تراژدي؛ یعنی پردا«
________________________________________________________________

7. Grotesque
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آمیز و کمدي به معناي پرداخـت مضـامین گـذرا، نـه مشترك بشریت همراه با پایانی فاجعه
چندان مشترك و مسائل عادي به طرز شوخ و سرزنده بـا پایـانی کـه اگـر نـاخوش نباشـد 

هاي گروتسک یک داستان، خواننده از یک طرف با تـراژديآمیز هم نیست. در بخشفاجعه
آمیز موقعیت شخصیت روبه رو است و از سـویی دیگـر بـا وضـعیتی و آیندة احتماالً فاجعه

هایی همچون مضحک و طنزآمیز، غیرطبیعی گذرا و شوخ. این تالقی از دید خواننده، با واژه
دارد؛ امـا شود. از این منظر، گروتسک خواننـده را بـه ریشـخند وا مـیو غریب توصیف می
).238: 1387نیاز، (بی» یست؛ بلکه ایجاد انزجار و چندش استهدفش خنداندن او ن

عزاداران بیل. خالصه داستان 3
دومین مجموعه ساعدي است که از هشت داستان مستقل و به هم پیوسته شکل گرفته عزاداران بیل

میرد؛ اما زده شهر میهاي نکبتشود و در یکی از بیمارستاناست. در اولین داستان، ننه رمضان بیمار می
رسد. در داستان دوم، مرضی تواند از مادر دل بکند تا یک شب در شهر، مرگ او هم فرا میپسرش نمی

کشد. در سومین داستان هاي زیادي را در روستاي اطراف به کام خود میکشد، انسانآقاي ده را می
زن که تمثیل زندگی کهنه بالي قحطی و مرگ طاعونی به شکل باد چرکین بیل را در برگرفته و دو پیر

کنند تا بال را دور کنند. در سرایی میپاشند و نوحهگذشته هستند با جاروي کوچکی آب تربت می
ماند و ثمر میکردن این موضوع بیمیرد، تالش روستائیان براي پنهانقصه چهارم،گاو مشدي حسن می

کند گاو مشد شود. او گمان میمسخ میشدن گاوش را بپذیرد، رفته رفته تواند گممشدي حسن که نمی
میرد. در انگیزي میخورد و عاقبت به شکل رقتبندد و علف میحسن است؛ خود را به طویله می

کسی و بیچارگی خود، سگی ولگرد همچون خود را در پناه خود عباس براي رفع بیداستان پنجم،
آمیز عباس آن را با خشونت جه به خشم جنونتودانند، بیها که سگ را بالیی میگیرد؛ ولی بیلیمی

ها را در مواجهه با صندوقی فلزي که بر سر راهشان کشند. قصه ششم،  درماندگی و جهل بیلیبسیار می
شود صندوق، یک سازند؛ اما بعد معلوم میها از صندوق زیارتگاهی میدهد. آننشان میقرارگرفته،

برند، شان را با خود میشوند و وسیله گمشدهیان وارد ده میدستگاه مخصوص نظامی است. وقتی نظام
شدن موسرخه، عضو کنند. قصه هفتم، ماجراي مسخها براي ضریح از دست رفته عزاداري میبیلی

کند. در قصه هشتم نیز، ناپذیر را تعریف میمجنون و بینواي ده، به هیئت یک جانور غریب و سیري
شنود، آواره ها برضد خود میاترین عضو بیل است، با تهمتی که از بیلیاسالم که با همه بالهتش دان

آورد.شود و سر از تیمارستان در میشهر می
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عزاداران بیلهاي کارناوال در داستان . مؤلفه4
. چندصدایی 4-1

اما کند؛بیانخود را یدتواند آزادانه، عقامیيراویایسندهاست که نویناصداییاز چندینباختیتلق
عزاداران بیلدر داستان ید. نمایلها تحمشخصیتیگرخود را بر دعقایدو ءارحق ندارد آ

گیرد، وگوهاي مختلف وگوناگونی شکل میها گفتهاي گوناگونی وجود دارند که بین آنشخصیت
د شوهر شخصیت صداي خاص و مستقل خود را دارد. برتري صداها نسبت به صداي دیگري دیده نمی

شود، حتی گاهی اصًال صداي راوي شنیده در میان دیگر صداها، صداي راوي شنیده میو گاه 
شود:نمی

آباد آمد بیرون، از عباس با ستار و مشدي رحیم و میرحمزه که خداحافظی کرد و از خاتون«
یـده بريهـاآرام بـا نفسزیاد گذشته بود... صد قدمی که رفت حس کرد که یکـی آرامظهر

.)1349:140ساعدي، (» آیدیپشت سرش میدهبر
کند.هاي داستان واگذار میکند و ادامه آن را به شخصیتخود داستان را راوي، شروع می

وگوي چندگانه و گاه دو سویه است. صورت گفتبهعزاداران بیلهاي ساعدي در نوع دیالوگ
پردازند. دهد، همه دور هم جمع شده، به مذاکره در باره آن میمثالً زمانی که در بیل اتفاقی رخ می

».اسـالم يمشـدیمکار کنحاال چه«گفت: ین.کدخدامردها عقب عقب رفتند و نشستند زم«
ینـدازیمو بیم؟ ببـریمکارش بکنـچـهیمبـرب«: بابا گفـتمشدي.»یلببریمیم«اسالم گفت: 

کار که چـهیگمو بعد بهتون مبریمیحاال م«گفت: . اسالم»؟خونهیکی توي علماون يپهلو
صفر با عجلـه رفـت بـاال، يمشدپسر.شدیدهاسب اسالم شنیههشيجاده صدااز». یمبکن

خـوب، حـاال «». ...پائیـدیمراهـاو آنپلکدیميبرگاردست دوروهقمه بییک نفر پوروس
یمبهتـره بـر«کند: تکرار مییگري، د»آبادخاتونیمبهتره بر«گوید:نفر مییکی»یم؟چکار کن

آره آره، خـوب «کننـد: تکرار مییهو بق»یدآبادسیمبهتره بر«گوید: مییکیو آن » آبادخاتون
).149(همان:»یدآبادسیمبری،گفت

در داستان نایافتگییتو قطعهاشخصیتحضور پررنگچندصدایی هاي ترین مؤلفهاز اساسی
هاي بسیاري در این شخصیتدهد.میگسترشعزاداران بیلرا در متن داستانییچندصداکههستند
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یجادسبب ااست کهیاز عواملیکییسمو پلورالییتکثرگرامجموعه وجود دارند. ازآنجا که 
ها، قسمتی را به حضور بر اهالی بیل در داستاني عالوهساعد. شودمیدر داستان ییچندصدا

داده است و هرکدام را با نام همان روستا خطاب هاي دیگر از روستاهاي مجاور اختصاص شخصیت
و... . » يآبادخاتون«، »یدآباديس«، »هاپوروسی«کند: می

تأمل و قابلیلعزاداران بکه در است یاز موضوعاتیگرد، یکیهاانسانيپاپابهیواناتحضور ح
آباد که همراه عباس از خاتونیدر قصه پنجم، سگ.ندارندئیانکه کم از روستایواناتیاست؛ حیبررس

ها انسانیفردهمیگاهیجایلبيروستایواناتشود! درواقع حخوانده میيآباد، خاتونآیدیمیلبه ب
حسن، ياز خود بروز دهند.گاو مشدیاحساساتنسانشبیه اتوانند مییو حتاندبه خود اختصاص داده

... در این مجموعه حیوانات، ها وپاپاخ (سگ روستا)، بز اسالم، موش،عباسيآبادسگ خاتون،اسب
شود. در این وگوها می، جزئی که موجب چندآوایی و تکثر گفتاندشدهخود جزئی از روستا تلقی 

د:هم داراي صدا هستنهاموشمجموعه حتی 
گذشتیمیشانکه از رويارگيهاگرفته بودند. چرخرایابانتمام بیخته،ریرونها بموش«

.)103همان: (» یدشنیهاشان را مکستن استخوانشيبابا صداي. مشدیدندکشیمیغج
شود میگو روایتواز آغاز تا پایان به شیوه گفتیباًکه تقراستییهاازجمله داستاناین اثر 

؛وگو بهره نگرفته باشداز آن را یافت که در خالل آن از گفتياصفحهتوانیندرت مکه بهياگونهبه
ند. انگو و رفتارشان خود و محیطشان را بشناسوها با گفتساعدي بر این اساس است که آدمهدفزیرا 
وگو با توصیف جزئیات همراه است تا مخاطب بیشتر و گفتعزاداران بیلین اساس در بین افراد بر هم

شود.آشنابهتر با افکار اهالی و روستاي بیل 

. طنز 4-2
تريیغنوةجليآثار ویگربا دیسهدر مقايساعدطنزیلعزاداران بیوستهپهمدر مجموعه داستان به

ها به خلق فکري آنبا نادانی و بیروزي حاکم بر زندگی اهالی بیل در ترکیب بدبختی و تیرهدارد.
.انگیزدیبرم،نمامتناقضیبه شکل، که حس غم و اندوه را در خوانندههاي طنزآمیز می انجامدموقعیت

ازحد یک فرد روستایی به گاو خود در حد در ماجراي مردن گاو مشدي حسن و وابستگی بیش
مردن گاو مشد يماجراکه این عالقه مفرط درشویم رو میدار روبهاي خندهق با قصهدلدادگی و عش

با -یریمبگیدهتلخ آن را نادیساخت فلسفاگر ژرف- شدن روان او در هجران گاو یشانحسن و پر
اوست و يمندانسان و عالقهیانمتناسبییبینوعد که بیانگرشیمرو خواهدار روبهخندهياقصه
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یزنیزانگو غمیمعظیخأل روحیکاز يانشانهیز،آممبالغهیوابستگیندارد؛ اگرچه ایککمیتیموقع
در این داستان، گرداند.مییلمتمایرا به تلخهقصیناست که طنز ایساخت فلسفژرفینهست و هم

است که فقدان گاوشرايگونه و دور از انتظار مشد حسن بواکنش اغراقآور استآنچه طنز و خنده
) .12: 1394یزي دارد (حبیبی،مجلوه طنزآخوديخودبه

علیکم. مشـد حسـن، سـالم«هایش بود، گفت: که مواظب حرفسرفه کرد و درحالیاسالم«
، کـردیکـه نشـخوار منامشد حسـن، همچنـ» دماغت چاق و احوالت خوبه؟ینیمببیماومد

گفـت: کدخـدا...». من گاوم، من گـاو مشـد حسـن هسـتم!یستم،من مشد حسن ن«گفت: 
حسـن پـا بـه مشدي. »؟یستی. نیحسن هستيخود مشدتو.حسنينگو مشدجوريینا«

الالـه «گفـت: ...کدخـداحسـن هسـتم.ي. من گاو مشـدیستمو گفت: نه، من نیدکوبینزم
؟ آخـه دمـت کـو؟يداریچـيمشد حسـن. از گـاویهستيآخه تو چه جور گاو». االاهللا

و شـلنگ دویـدیمیلـهدور طوواریوانـهکـه دبرداشـت، درحالییزدفعه خحسن یهمشدي
).126: 1349(ساعدي، »یواربه دزدیاش را مهرچند قدم کلهانداختیم

وگوهاي اشخاص داستانی نگریسته شود نوعی طنز بدیع، در داستان موسرخه، وقتی عمیق به گفت
ي از این اجلوهدر ادامه داستان در لحن موسرخه شود.ها احساس میطنزي توأم با سادگی شخصیت

حرف هم که باهاش «اسالم گفت: » دیگه حرف هم که نمیزنه.«مشدي جبار گفت: شود.طنز دیده می
مشدي جبار » .زبون گاوها رو خیلی زود یاد گرفته«موسرخه گفت: »آره.یمیزنی صداي گاو در م

.)133همان:(» خورهاش هم یونجه و علف میهمه«گفت: 
در هر شرایطی که بشنوي یا بخوانی » گرفتهیادزود یلیزبون گاوها رو خ«این جمله موسرخه را 

ي را در پی خواهد داشت. اخنده
خود رایزطنزآمهايموقعیت»تأکیدوتکرار«عنصرباعزاداران بیلدر برخی موارد در يساعد

یبار طنز نباشند؛ وليراداخودي خودلزوماً و بهیدهاي مزبور شامعنا که موقعیتینبه اآفریند؛یم
شوند.منجر مییتزده کردن خواننده، به خلق طنز موقعاثر شگفت، بر شوندتکرار میکهیهنگام

آره، «کدخـدا گفـت: »یشش؟پیريس، چرا نمیلهاگه گاوت در نرفته و تو طو«گفت: اسالم
» گاوت مشد حسـن.یشبرو پ«موسرخه گفت: »یشش؟پیريچرا نمیگه،مشد اسالم راس م

»ینجـا؟ایآره، برو، چـرا نشسـت«جبار گفت: يمشد» مشد حسن.یششبرو پ«عباس گفت: 
).121همان:(

ها به حوادث ها از سوراخ باالي در یا روزنه سقف خانهکردن بیلیمثال دیگر در این خصوص نگاه
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الی بیل با صندوق سر به مهر روشدن اهروبهانجامد. هاي طنزگونه میرخ داده در بیل، به خلق موقعیت
اي ها از صندوق به امامزاده، جلوهها از آن شیء و همچنین برداشت آندر داستان ششم و استنباط آن

وار اهالی بیل و سردسته آنها اسالم در است. اعمال و رفتار سادهعزاداران بیلدیگر از طنز در مجموعۀ 
دانند و براي آن ؛ چرا که صندوق را یک ضریح میاین داستان موقعیتی طنزگونه پدید آورده است

ها، مردم سازند. سرانجام بعد از بردن صندوق توسط آمریکایییک عبادتگاه در باالترین نقطه بیل می
کنند. نگاه طنزآمیز ساعدي نسبت به دنیاي ساده و خرافی سرایی و عزاداري میبیل براي صندوق نوحه

ن، تا حدودي بیانگر برداشت مستقیم ساعدي از داستان بوف کور صادق مردم روستاهاي دورافتاده ایرا
ویژه اشخاص تک اشخاص داستان و بههاي عجیب و غریب و ناگهانی که  تکهدایت است. بیماري

برد، داستان را در هاله طنز نمایشی فرو اصلی و مهم داستان را در خود می بلعد و در کام خود فرو می
هاي پنهانی شود. بیشترین نمود طنز سیاه در الیهها میانگیزشدن پایان داستانک و غمبرده، باعث تراژدی

میرد، زن او شود. وقتی که گاو مشدي حسن میداستان چهارم؛ یعنی مردن گاو مشدي حسن دیده می
مشدي حسن دیگر از دست رفت و او « گوید: شنود که برادر زن مشدي حسن میاز فرط گریه می

.)121همان:»(ه پا بگیره و آدم بشهتوننمی
دار است که درد آن به شود؛ بلکه طنزي نیشدر طنز ساعدي حالت مطایبه و شوخی دیده نمی

مایه و تغییر موقعیت رود و ماندگار و سوزاننده است. این طنز ریشه در درونآسانی از تن بیرون نمی
صورت نماد و تمثیل در این اثر د.گاهی طنز بههاي داستانی داراجتماعی و انسانی رویدادها و شخصیت

ترین شخصیت؛ یعنی پسر مشدي صفر که نماد پلیدي و ها، منفیکند. در بعضی از داستانگري میجلوه
ن قصه گیرد و در آخریپستی است در تقابل با شخصیت مثبت و همه کاره داستان؛ یعنی اسالم قرار می

آید.میتوسط شخصیت منفی از پاي در

. خنده 4-3
بعد از توصیف عزاداران بیلشود. در داستان سوم هایی از خنده کارناوالی دیده میدر این اثر جلوه

فضایی وحشتناك و پیداشدن سایۀ سیاهی که ننه فاطمه و ننه خانوم را ترسانده بود، خنده حسنی که 
ي از نوع خنده کارناوالی است: اخندههمان سیاهی ناشناس بود، 

ي را بیرون آورد که از پاهایش گرفتـه بـود. کلـه اشتهدست برد توي زنبیل و مرغ کحسنی«
خورد. ...ننه فاطمه دست دراز کرد و مرغ مرغ از پوست باریکی آویزان بود و تکان تکان می

هـا یرزنپقـاه قـاه خندیـد. طـوري کـه » یه دونه بیشتر گیرم نیومد.«را گرفت. حسنی گفت: 
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).70-69: 1349(ساعدي، » رفتندترسیدند و عقب عقب 
ي اشاره نشده دارخندهدلیل و مسخره است. در جمالت قبل به موضوع یبي اخندهخندة حسنی، 

ینکه خود اازبعددلیل و وحشتناك از نوع خنده کارناوالی است. یا مشد حسن که یباست. این خنده 
آید:یمی در او پدید کارناوالگریه شود، حالت خنده وپندارد و دچار نوعی جنون مییمرا گاو 

گـاویگـهم. کنـهمییهگریهوخندهیمی ه اونجا، هاش نشستحسن گفت: همهيزن مشد«
). 120(همان:» ینگیدروغ م.جاسینمن هم

، این است که شخصیت منفی داستان؛ یعنی عزاداران بیلنمود دیگري از خنده کارناوالی در داستان 
اش تمام بیل را فرا کند و در پایان،  قاه قاه خندهافراد بیل را حذف میتک پسر مشدي صفر تک

گیرد.می

. مرگ4-4
یکی از مفاهیمی که همواره بشر را به اندیشه وتأمل درباره آن واداشته، مرگ است.

از » مـن«شـدن بلکـه خارجمرگ در ارتباط با دیگران مسخ آگاهی و نابودي جهان نیسـت؛ «
» مرگ براي من یک احتمال نیست؛ بلکه نابودي تمـام احتمـاالت اسـتجهان هستی است. 

).150: 1386(معتمدي،
کند درباره این امر ناشناخته و مبهم به تحلیل وکاوش شگفتی و ناشناسی مرگ انسان را ودارا می

ا جایی بر کل فضاي داستان سایه انداخته تفرایند سوگواري و ماتم عزاداران بیلبپردازد. در مجموعۀ 
ور سازند.اند خود را در رنج و سوگواري و غم و اندوه بیشتر غوطهکه مردم در تالش

ي داستان ختم هاآدمها و شدن یا خودکشی شخصیتهاي ساعدي به کشتهپایان بیشتر داستان
در طول زندگی نیز اغلب گرفتار مصیبت و بال هستند و از آن رهایی هاآدمهمین گرچهشود، می

کند. آواي تهدیدآمیز مرگی ترسناك، اهالی بیل را دنبال میعزاداران بیلند. در سه قصۀ اول ندار
» ننه رمضان«گیرد: در قصه اول ها در فضایی سرشار از دلهره و ابهام صورت میهجوم شقا و تبار مرگ
د. در قصه دوم رونزد مادر می» زنگوله مرگ«میرد و رمضان پسرش نیز به دنبال در بیمارستان شهر می

را » حاج شیخ«روند تا میرد و اهالی بیل براي اجراي مراسم به روستاي مجاور میمی» مال یا آقاي ده«
و هاستآناند که هر روز مرگ در کمین بیاورند؛ ولی روستاهاي اطراف بیل نیز دچار مرضی شده

خواهند داشته باشند جز ناله و زاري:ینممردم راهی ندارند یا 
کردند... گداخانم که چشمش کور بود... فوري بـه ه به یکدیگر چسبیده بودند، زاري میهم«
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).73: 1349(ساعدي، » شدیمگشت، زاري دوباره شروع یمآن طرف بر
آید: یمبراي دفن آقا به بیل » حاج شیخ«سرانجام هر طور شده 

ه نشسـته بودنـد وقتی جنازه را شستند و کفن کردنـد، خیلـی از ظهـر گذشـته بـود. خسـت«
کردند. جنازه توي تابوت بود و تـابوت در سـایه یمها نگاه یماهاستخر، به آب و دورتادور

خیز شده بـود و یمنایستادند به تماشاي حاج شیخ که ي آمد و نزدیک جنازه ایستاد. ......گار
).54(همان: » کردیمبا وحشت به تابوت نگاه 

را ترسیم کرده است: ساعدي توصیف یک غم و اندوه همگانی
یاهسـيانـد و بـا چادرهـازدهرا علـمیدانمدورتادورها زنیدنددیدند، کنار استخر که رس«

امـا مردهـا ؛بلنـد شـدیشـانو زاریـهگریدندمردها را دتاهازنید. درخت بیراند زنشسته
.)55همان:(» آقاۀخانطرفرفتندزدهیبتمص

بهشت ،مانند مرگ و زندگیشویمیمواجه م،در کنار هممتضادمفاهیم گرفتندر کارناوال با قرار
عشق و نفرت. دنیاهاي گسسته از هم و مجزا در کارناوال گرد ، جسم و روح ، و جهنم، حقیقت و خیال

برند.مییشپو آن را بهآیندیهم م
پسر یعروسۀشبابا و اسالم، نقيمرگ زن کدخدا هستند، مشدهمه منتظریدر قصه اول وقت
یرنصیر. در قصه دوم آقا مکشدیسرمه ماریشهاو دختر چشمکشندیبابا را ميکدخدا با دختر مشد

برد: که در بیمارستان شهر به سر میاستمریض خود ۀکه پدرش مرده به فکر دخترخال
.)55همان:(» امروز ظهر رفته شهر«گفت: کدخدا» .ینپسرشو صدا کن«گفت: یخشحاج«

ییماجرابا وجود قحطی و نداري، با یکدیگر سروسرّي و یو حسنیحانريدر قصه سوم مشد
اند و درست در همان روزي که هم شدهبستهو خواهر عباس دلیلدارند. در قصه چهارم هم اسماع

هم میرد (مشد حسن شوهرخواهر اسماعیل است) این دو با یمکند و مشد حسن در دره سقوط می
کنند: یمیعروس

پشتبا فانوس روشنش نشسته بود وتنهاتکآمد که تنها صداي گریه زن مشدي حسن می«
). 137(همان:» شدیمتندترتر و یکنزدرفتهرفتهکه هازدنطویله و صداي دایره و کف بام

عامیانه. زبان4-5
. زبان ساعدي در مجموعه کوچه و بازار استیانهوجود زبان عام، هاي کارناوالاز خصلتیکی

ها خیلی راحت با یکدیگر ، زبان کوچه و بازار است. از تکلّف به دور است. شخصیتعزاداران بیل
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همانند مردم عادي است. لقب مشدي، یکی از القابی است که هاآنکنند. اعمال و رفتار وگو میگفت
عزاداران بیلن عامیانه گرفته و در در گذشته در بین مردم رایج بوده است که ساعدي آن را از زبا

استفاده کرده است:
ه بـینم؟ چـه خـاککار بکـچهحاال«را باز کرد و با التماس گفت: یشهاطوبا دستمشدي«

حسن برگرده يدکار کنم، اگه مشآخه من چه«حسن دوباره گفت: يزن مشد. »یزم؟سرم بر
).110: (همان» کنهه میتافته و سکیه، جابجا مکه گاوش مردینهو بب

بهره برده، زبانی ساده عزاداران بیلي در داستان بازارکوچهساعدي از افعال، القاب و اصطالحات 
گونه تلفظ جزء افعالی است که در اجتماع این» کنهمی«و » افتهمی«و خودمانی دارد. افعالی مانند 

شوند. کاربرد این افعال و در کل زبان نوشته و تلفظ می» کندمی«و » افتدمی«الخطرسمشوند و در می
مردم عادي و جامعه که رسمبهمشهود است. همچنین عزاداران بیلعامیانه در سراسر مجموعه داستان 

براي احترام گذاشتن به کسی او را با القاب گوناگون مثل آقا، سرور، رئیس، دکتر، استاد و... خطاب 
رسد که زنند؛ البته به نظر مییمصدا » مشدي«راد را با لقب کنند، در این مجموعه داستان نیز افمی

کردن زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ چراکه به زن مشد حسن نیز لقب مشدي را ساعدي در خطاب
داده است: 

). 110(همان: ...» : را باز کرد و با التماس گفتیشهاطوبا دستمشدي«
خورد: داستان ساعدي بسیار به چشم میاستفاده از اصطالحات عامیانه نیز در 

). 110(همان:» چه خاکی بر سرم بریزم؟«
)103(همان:» رات شکات شکر به ندادهخدایا به داده«
) و... .102همان:»(خاك بر سرم شد«

گرایی واژگانی: عامیانه
). 67همان:»(یم تالفیشو در میاریمرباهم می«مشدي جبارگفت: «
).80ان:هم»(سرکشیدنی بادیه را حس«

).23همان:»(ول شمع را انداخت و در رفتها. موش اافتاد به جون موشاسالم«
آباد، میشو، ینگیجه، آباد، حسنهه زه وان، جامیشان، خاتون«استفاده از اسم مکان مانند: 

).101-96همان:»(زادهملک
کارگیري اسم صوت و ترکیبات خاصی است مانند: اي دیگر از کاربرد ادبیات عامیانه بهنمونه
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اصطالحات ). استفاده از جمالت و59-15همان:»(ولوچهجیرینگ جیرینگ، پاره پوره،گیجوویج، لب«
خاکی بر کرد، ببینم چه مونخفهگندبوي«شوند مثالً: ها دیده میاي که در خالل داستانعامیانه
). این عبارات و 24(همان:» حوصله ندارم هر دقیقه برم تو اون دخمه کثافت). «70همان:(»سرکنم

ها و خوشی و شادي آنهاست. مثالً زمان وقوع قحطی در بیل مشدي اصطالحات بیانگر درد و غم انسان
راه عباس، سگ ) و یا زمانی که هم75(همان:» کنمهرجور شده دق دلیمو خالی می«گوید: جبار می

» تونن حسابی از پسش بربیانمی«گویند: جویی میآید موقع تدبیر و چارهاي به بیل میغریبه
هایی از ). نمونه218همان:»(باید کلکشو بکنیم). «23(همان:» من که عقلم قد نمیده). «182(همان:
گنگر ). «91ان:(هم» شتر دیدي، ندیدي). «221(همان:» باکسی نان و نمک خوردن«المثل: ضرب

المثل در آثار ساعدي بسامد باالیی دارند ها مانند ضرب). کنایه101همان:»(خوردن و لنگر انداختن
دست به دامن کسی ). «22(همان:» پوستش کلفته). «23(همان:» هاي کسی در هم رفتنسگرمه«ازجمله: 

). 24(همان:» خونهرو آوردي مریضهابازم این توله«). فحش و ناسزاهاي عامیانه مانند: 24(همان:» شدن
).29(همان:» برن بیلها داران شمع میپدرسوخته« 

سک گروت.4-6
بااست. ساعديمشاهدهقابلهادر این اثر،  عناصرگروتسک در آنشدهانجامهايبررسیبا

برقرار جادوییگروتسک و رئالیسمبینجالبیپیوندهایشداستاندرجادوییرئالیسمازگیريبهره
بهانساناستحالهوشخصیتگروتسکبهاوهاينمود گروتسک در داستانبیشتریناست.کرده

هايداستاندررانمودبیشترینکهاستحیوانبهانساناستحالههمینوشودمیمنتهیحیوان
نشانراخودخوبیبهگروتسکیهايپردازيصحنهزمینۀدرچهوزمینۀ شخصیتدرچهساعدي

شود،میدیدهاوآثاربیشتردرداده است. یکی دیگر از نمودهاي گروتسک ترس و وحشت است  که
وپوشیدههايهراسوهستند. ترسوسواسوهراسروانی،بیمارياو دچارهايشخصیتبیشتر

ویژهبهساعديبیمارگونۀقهرمانانهراسودرونیهايوسوسهباشهريزندگیدر زمینۀویژهبهپنهانی
دارد.مشهودايجلوهعزاداران بیلدر داستان

عزاداران بیلهاي گروتسک در . مؤلفه4-6-1
. ترس و وحشت4-6-1-1

هاي گروتسک در آثار ساعدي خلق فضاهاي مخوف وترسناك است که گاه براي یکی از شگرد
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داده است. این خوف و هایی رخکند چنین صحنهکند و مخاطب احساس میمخاطب واقعی جلوه می
شود.هاي گروتسکی میهراس در آثار ساعدي باعث ایجاد صحنه

موجب ایجاد عزاداران بیلحضور صداهاي ناشناخته و مرموز و توصیف این صداها در داستان 
جاي داستان جايدرکه توان به توصیف صداي زنگولهها میاین توصیفۀ ازجملهراس و ترس است. 

ی گاهشود و هر از این صدا از همان آغاز کتاب شروع می، اشاره کرد.شودمشاهده میعزاداران بیل
شود گفت که است و میآورترسي که در داستان، ازنگولهشود. صداي ها دیده میي داستانالالبهدر 

این زنگوله نماد مرگ و نابودي است: 
در میانه ) 1349:6ساعدي،(» شدیکدخدا ایستاد و گوش داد صداي زنگوله از دور شنیده م«

س صـداي زنگولـه«که به عقیده اسالم: شنودینیز ننه رمضان صدایی خفه و مضطربی مراه
پاهاشون اینجوري جیرینگ جیرینگ صدا يهااومدن از پشت کوه رد میشن خلخالهایکول
نـه، کولیـا نیسـتن، هنـوز خیلـی مونـده کـه «دهد: ؛ اما کدخدا پاسخ می)10(همان: » کنهمی

). 11(همان: » پیداشون بشه
دکتر گوشی را بر کهینیز هنگامخانهیضدر مرو یابدیصدا ادامه مو ماهیت سر چیستیبحث بر

: آیدی، صداي زنگوله مگذاردیسینه مریض م
.)20:(همان» بیابان خاموش شدآرام دور شد و انتهاي صداي زنگوله آرام«
شدنی نیست. در بیابان، در شهر، در بیل، ، صداي خفه و مضطرب زنگوله خاموشعزاداران بیلدر 

شود. ازجمله صدهاي مرموز و ناشناخته رسد و شنیده میآباد، و همه جا این صدا به گوش میدر خاتون
گریه، شود، صداياي که نزدیک میههاي گرسنها، صداي نفستوان به صداي زوزه سگدیگر می

رسد.صداي غلغل دیگ آش و... به دفعات و بدون اینکه منبع مشخصی داشته باشد در بیل به گوش می
ي نیز وجود دارد: آوررعبدر بیل، فضاهاي آورهراسبر صداهاي موهوم و عالوه
یـرونکـه بییاونارسمتیفاطمه گفت: مننه؟یمکار بکن؛ چهیشنفیخانوم گفت: بوشو مننه «

ايهشـد و تکـخـم؟بینـییمینـا روخـانوم گفـت: اننه»بکنن.یدارا پيرفتند، نتونن آباد
بـود نشـان داد. ننـه فاطمـه گفـت: یدهجـا پاشـکهنه را که باد با خـود آورده همـهیدهپوس

لرزیـدیاز وحشت مکهیدرحالو»با خود آوردهینا رواز قبرستون رد شده و اباد ینکهامثل«
هر دو برگشـتند و دسـت ... .یددرخت به داد بیهو تکيمرده شوریاهسنگ سينشست رو

»لرزیـدیبید ميهاکهنه بر شاخهيهاتکه.دوان آمدند کنار استخریکدیگر را گرفتند و دوان
).149(همان:
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موشتلهحنه مردي با و صدر داستان هفتم، وحشت و هراسی که موسرخه در بیل ایجاد کرده است 
شود این گونه ادعا کرد که در این داستان، رسد. میبزرگ که چند موش الغر در آن بود به اتمام می

فضا در میان روشنی و تاریکی در حال حرکت است و آن  چیزهاي ناشناخته، از درون تاریکی، باعث 
شوند. رعب و دلهره می

ایجاد فضایی ترسناك براي در این اثر رموز و مبهم یکی از اهداف ساعدي از آوردن صداهاي م
ي از نوع گروتسک نه طنز طنز؛ اما اندطنزگونهی نوعبهعزاداران بیلهاي داستانخواننده است.

آور پوچ یا طنز سیاه. خنده
، موقعیتی تازه پدید آورده است. غرابـت کردهرسوبدر این مجموعه، مضحکه به عمق اثر «

بـه آن دهنـدهتکاني داستان چیره شده اسـت و نیـروي بر فضااز درون زندگی برخاسته و 
). 1377:229ی، جمال و میمنت، صادقیرم(» بخشیده است

ترس موجود در آثار ساعدي، سرآغازي ناپیدا دارد؛ زیرا بر همه آثارش حاکم شده و توجیهی 
ها همراه کرده، دلیل آن شود. ساعدي ترس را با عوامل درونی و فردي شخصیتدیده نمیهابراي آن

داند؛ اما پس از چندي با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، کارکردهاي موجود را ناآگاهی افراد می
هد.دخواهان نشان میرسانی حکومت به مردم و آزاديهاي روانی را با ظلم و ستم و آسیب این ترس

شدگی. مسخ4-6-1-2
کناراست. درحیوانوانسانمیاندگردیسیکند،میزدهشگفترامخاطبآنچهاین اثردر

کند. اینمیخلقگروتسکنیزحیوانبهانسانجسمیاستحالۀباساعديشخصیت،هايگروتسک
بیل،عزاداراندراثريهرازبیشکهاستساعديآثاروجوه گروتسکیبارزترینازیکیاستحاله

پسريدرواقعغریبی کهاست. موجودیافتهتجلیموسرخهنامبهدر موجوديآنداستان هفتمدر
دهد.میشکلتغییررفتهرفتهکهخوردمیچنانو آنناپذیرسیريومفرطبه گرسنگیمبتالاست

گیرد و ساعدي در شدن، ظاهري عجیب و شگفت به خود میموسرخه پس از دگرگونی و مسخ
گوید:توصیف او این گونه می

بـه کـهراطنـابیورفتمیجلووخزیدمیشهربزرگمیداندرپاودستچهارموسرخه«
نگاهش زدهبهتبودند،کردهاشدورهزیاديجماعتکشید.میدنبالبهبودندبستهپایشمچ
رود.  بچـه هـامـیپـیشوکشدمیزمینرويراخودبستهچشمانباکردند که چگونهمی

جـوانبلعیـد.میراهمهموسرخهوریختندمیجلوشو آشغالباطلهنان،کاغذپوست میوه،
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ازکـهدیـدمچشـمهاماینباخودمدیدم،من«گفت: بودایستادهجماعتوسطقدبلندي که
مـی وبودگرفتهگندهجونورتادووقتیکهجاییهمونازدونینمیفاضالب در اومد.توي
).181(همان:» آبی هستنسگکهگفتن

توانند او را شناسایی کند و مردم بیل نمیگراز پیدا میهمچنین موسرخه شباهتی عجیب با موش و
کنند:

اش مثـل هیچ حیوانی نبـود. پـوزهجانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن. شبیه«
هایش مثل گوش گاو راست ایستاده بود؛ اما دست و پـایش سـم پوزة موش دراز بود. گوش

خواست از زیـر پوسـت اش آویزان بود، دوتا شاخ کوتاه که تازه میداشت. دم کوتاه و مثلثی
شـد و هـایش بـاز میزد، پلکشـد. زور کـه مـیهـایش دیـده میبزند بیـرون پـایین گوش

» شـدها پیـدا میکـرد از زیـر شـاخهاي قورباغـه بـاال را نگـاه میهایش که مثل چشمچشم
).176(همان:

هاي یکی دیگر از مصادیق استحاله شخصیت، استحاله انسان به حیوان است که این شخصیت
خنده و کنند و فضایی بین آفرینی میهاي گروتسکی نقشانگیز در بعضی از داستانغیرواقعی و شگفت

، تبدیل مشدي حسن به گاو عزاداران بیلسازند که نمونه آن در داستان وحشت را بر داستان، حاکم می
است.

شود و این حالت شدن گاوش، او از حالت طبیعی خارج  میپس از باخبرشدن مشدي حسن از گم
ذات پنداریش در وجود گاو است. شدگی و هماو آغازي براي مسخ

خـواب کـرده گشـت، همـه را بیهاي بیـل میگاو تازه نفسی که در کوچهتمام شب، نعرة«
هـوا روشـن شـد، آورد.دوید و صداي گـاو درمـیها میکه توي کوچهسیاهی بزرگیبود...

اش و یک راسـت کشان دوان دوان از صحرا آمد طرف خانهریزان و نعرهمشدي حسن عرق
) .103(همان:»کاهدان را چسبیددوید طرف طویله و خود را رساند دم آغل و لبۀ

داد که بیانگر کرد شبیه گاو شود و رفتاري از خود نشان میروز بیشتر تالش میمشدي حسن روزبه
شدگی برسد. خواست کامل به مسخگاوشدن او بود. با این اعمال می

اي لـهمشدي حسن مردها را که گوش تا گوش جلو تیرك نشسته بودند تماشا کرد. علوفـه«
من« می کرد، گفت: نوشخوارکههمچنانحسن... مشدياش آویزان بودلوچهوشده از لب

).106(همان:» هستمحسنمشدگاوم، من گاومننیستم،حسنمشد
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گیري. نتیجه5
شناسی، کارناوال هاي متأثر از جامعهوگویی باختین و یکی از نظریههاي منطق گفتیکی از رهیافت

شود. در اصل چیزي میان صورت بازي و نمایش ارائه  مید زندگی است که بهاست.کارناوال خو
شود و زندگی و هنر. همۀکارناوال در جشن، خنده، پایکوبی و تمسخر اصول زندگی رسمی خالصه می

شود. کارناوال بیانگر روند تحول یک جامعه است و از طریق آن باعث از بین رفتن تمایز میان افراد می
به اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر نویسنده پی برد. با توجه به عصر پرتنش ساعدي، توان می
هایی چون خوبی مشاهده کرد. مؤلفهبهعزاداران بیلها و مصادیق این نظریه را در داستان توان نمونهمی

ناك از هاي وهمگرایی، چندصدایی و... ساعدي در زمینۀ خلق داستانطنز، مرگ، خنده، عامیانه
نظیر، خواننده را شیفته خود انگیز و بیرود که در خلق این آثار شگفتشمار مینخستین نویسندگانی به

ناپذیر در این داستان هستند که پیامدهاي ناگوارش از هاي جداییسازد.  مرگ و ترس از مؤلفهمی
ك و ترسناك شروع ها با شنیدن صداهاي وهمناموضوعات اصلی این داستان است. فضاي داستان

وکثیف، باد وبوران فضا را متعفن و مانند ابرهاي سیاه گیري از عوامل طبیعی  شوند و نویسنده با بهرهمی
سازد. اوج ترسناکی و وهمناکی استحالۀ موسرخه در قصه هفتم است. در بیل نمود تر میوهمناك

بر قهرمانان داستان چیره شده و هر شود و در اصل،  بیل عقیم است. مرگ زایش و زیستن دیده نمی
رسد. ساعدي در این اثر، با حذف ها به اتمام میقصه با مرگ قهرمانان و اشخاص داستان و طرد آن

اي از مرگ و دیوانگی است و روشی نو (رئالیسم جادویی) که آمیزهگرایی و با روش سوررئالیستیواقع
گیرد و با پیوند عمیق رئالیسم جادویی وگروتسک، بیشتر طور غیرمستقیم براي بیان مشکالت بهره میبه

مایه بیشتر گیرد. دروننمود این مؤلفه که گروتسک شخصیت و استحاله انسان به حیوان است، بهره می
هایش، طنزي سیاه و تلخ است که آثار ساعدي مرگ، فقر، مسائل روستایی و شهري است و طنز داستان

ها، قیديفقر فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی، تیرگی اوضاع، ناهنجاري و بیها،با استفاده از آن تبعیض
ها و موضوعات گسترده گرایی یکی دیگر از مؤلفهدهد. عامیانهسیاهی و نابودي انسانیت را نمایش می

ءارتقادنبالبهودیالوگبهرسیدنجهتدرساعدي است که نویسنده عزاداران بیلدر مجموعه 
ها کارگیري عامیانهو شکست میان سنت و تجدد با بهانسانیحیاتوجامعهغیررسمیابعادبهبخشیدن
. بسیاري از کار گرفته استبهراساختن آن از تسلط فضال و در دسترس مردم قراردادن، آنها و خارج

جمالت المثل، اصطالحات عامیانه و... در نمود بیشتر و کلمات وهاي آن ازجمله کنایه، ضربمؤلفه
هاي مختلف و ها و در موقعیتالي داستاناي و تمسخر و فحش در حجم کمتري در البهمحاوره
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وگویی و جمعی نگاشته شده است. تعدد شوند. این اثر در فضایی گفتگوناگون به وفور دیده می
ختلف، ها با افکار و عقاید مها در متن، داستان در داستانی این مجموعه، پردازش شخصیتشخصیت
هاي چند سویه و چند جانبه، حضور صداهاي مختلف  در این اثر از انسان و حیوان گرفته تا دیالوگ

روند. در نهایت، هدف ساعدي شمار میبهعزاداران بیلهاي چندصدایی صداهاي ناشناس و... از جنبه
گیرد تا از این سخره میاز شگردهاي کارناوالی، اصالح جامعه است. او جامعه و افکار باطل مردم را به

طریق به آگاهی مردم بینجامد و به شناخت واقعی جایگاه خودشان پی ببرند. این همان چیزي است که 
کردن برخی نواقص، تشریح اعمال کند. نویسنده با برجستهباختین از آن به فرهنگ کارناوالی یاد می

تواند مؤلفۀ خوبی میگرایی و... بهمیانهها، عاآنها، آوردن القاب برايدار و مضحک شخصیتخنده
در اصل با توجه و تأثیرپذیري از حرفۀ پزشکی بیمارستانی عزاداران بیلکار بگیرد. ساعدي در طنز را به

دهد؛ زیرا راه ها عزا سر میرا به تصویر کشیده است که افراد آن همگی بیمار هستند و براي آن
نوعی دچار فقر اي که بهیابند. جامعهمشکالت ابتدایی را نمیرفت از مسائل عادي روزمره و برون

ها در ها نمود و رسوخ کرده، آنفرهنگی، فکري و اقتصادي شده و نوعی حیرانی و سرگشتگی در آن
شوند و براي رهایی از این مشکالت هیچ راه رهایی وگریزي نیست و زندگی  مدام دچار اشتباه می

شود و به هر داستان سرنوشت هر کدام از قهرمانان با بال و مصیبتی همراه میشود و در پایان یافت نمی
رسد.اتمام می

کتابنامه
صـمد حسـین صـبوري و ترجمـهک،یکالساتیادبودیجدیادبهینظربردرآمدي)1389(تس، توماس. یاشم

.زیتبردانشگاهر:یتبرعلیون.

تهـران: . پـورآذررؤیـا، ترجمهرماندربارهییاي جستارهامکالمهیلتخ) 1390( یخاییلوویچ.میخاییلمین،باخت
ی.نشر ن

مقدمـۀبـاجو،صـلحسـعیدترجمۀ،داستایوفسکیبوطیقايهايپرسش)1395(یخاییلوویچ.میخاییلمین،باخت
نیلوفر.تهران:.پایندهحسیندکتر

.شناسی. تهران: انتشارات فرهنگ معاصرروایتنویسی و ) درآمدي بر داستان1387اهللا. (نیاز، فتحبی

.مرکزتهران:ترجمه کریمی، داریوش.،نیباختلییخایمییوگوگفتمنطق)1377(تزوتان.تودوروف،
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.مهرویستاتهران:. یفارسطنزبرجستۀمتونادیبنبرطنز:ۀینظر) 1390تجبر، نیما. (

همـایش انجمـن هـاي ». بررسی سبکی طنز اجتماعی در آثار غالمحسین سـاعدي) «1394حبیبی، محمدحسین. (
.3دوره علمی،

نیل.انتشارات :تهران.یلعزادران ب)  1349ین. (غالمحسي،ساعد

.شادگانفیروزمند، چاپ اول. تهران: کاظمترجمه،نقدوادبیاتتوصیفیفرهنگ)1386(. آنتونیجانکادن،

پوینـده. محمـدجعفرگزیـدةوترجمـه،اتیـادبیشناسـجامعهبـريدرآمد)1390(دیگران.ولوسینگلدمن،
.مهرجهاننقشتهران:

وگومندي در هنر ادبیاتمجموعه مقاالت گفت». چندصدایی باختینی و پساباختینی) «1390نامور مطلق، بهمن. (
. تهران: سخن.32-11به کوشش بهمن نامور مطلق و منیژه کنگرانی، صص

هرمس.:تهرانپورآذر.رؤیاترجمه، شکسپیر و کارناوال پس از باختین) 1391. (نولز، رونلد

روز.فکرنشرهران:. تادبینقداصطالحاتفرهنگ) 1378(بهرام.مقدادي،

ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران: آگه.هاي ادبی معاصر،نظریهدانشنامۀ ) 1383مکاریک، ایرناریما. (

. تهران: انتشارات کتاب مهناز.نویسینامه هنر داستانواژه) 1377میرصادقی، جمال؛ میرصادقی، میمنت. (

ناهیـدترجمه علی معصـومی،، بارتتاافالطونازنظریّۀ ادبیّاتبرتاریخیدرآمدي)1382هارلند، ریچارد. (
تهران: چشمه.جورکش.شاپورامامی،غالمرضاسالمی،

.روزنگار:تهراندهنوي.الههترجمه،یادبهینظرمطالعهبريدرآمدشیپ)1382(راجر. وبستر،

.تهران: کاروان.ترجمۀ حسین شهرابی،وطنمرد بی)  1386(کورت.گات،ونه
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مقاله پژوهشی
هاي برجسته میخاییل باختین، منتقد بزرگ قرن بیستم در ادبیات است. ویژگـی نظریهکارناوال یکی از

شود بتوان یک اثـر ادبـی را کارنـاوال خوانـد، زبـان کوچـه و بـازار، طنـز، خنـده، که موجب میهاي 
ــه میفرجام ــتند ک ــک و... هس ــاناپذیري،گروتس ــاوالی از آنه ــر کارن ــک اث ــیف ی ــوان در توص ــاد ت ی

هــا طبقــات مختلــف جامعــه بــاژگون عامیانــه هســتند کــه در آنوعمومیهايهــا جشــنکرد.کارناوال
شـوند. یکـی از آثـاري کـه قابلیـت میها و پادشـاهان تمسـخرها، دلقکشوند و خردمندها، احمقمی

اسـاس روش براثر غالمحسین ساعدي اسـت. در ایـن مقالـه عزاداران بیلخوانش کارناوالی  را دارد، 
اي به این مهم پرداخته شده است. تبیین تضاد چنـد جانبـه و اساسـی وه کتابخانهتحلیلی و شی-توصیفی

هـاي هاي فرهنگی و اعتقادي در اجتماع، تجمیع امور متضاد با خلق موقعیتها و موقعیتبین شخصیت
ها، خلـق در پایـان داسـتانتـرس هاي از مـرگ ومناسب و فضاهاي هنرمندانه و همچنین بازتاب جلوه

کارگیري زبـان شـکنند، بـههاي مسخ شده و دیوانه که توازن منطـق و رسـمیت را درهـم میشخصیت
هـاي ها، خلـق موقعیتهاي مختلف، وجود ترس و  هراس حاکم بر اتمسفر داسـتانعامیانه در موقعیت

هاي ها و مؤلفـهرمـان بیـانگر نشـانهاي خاص و منتسب به خود و ... در این دار با شیوهطنزگونه و خنده
.گرایی در این اثر استکارناوال
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. پیشگفتار1
که زیرمجموعه مباحث طنز است2مفهوم کارناوال1ینباختمیخائیل در نزد یادین،از موضوعات بنیکی

شود. البته باید گفت که باختین نخستین پژوهشگري نیست که به مطالعه و فرهنگ عامه محسوب می
، سی 3فرايهاي ادبی انگلیسی کسانی مانند نورتروپپردازد. در پژوهشدرباره کارناوال و جشنواره می

ها رویکردي نسبتا ًسنتی اند، رویکرد هر دوي آناز دهه پنجاه قرن بیستم، بسیار اثرگذار بوده4ال. باربر
بوده، این در حالی است که تجزیه و تحلیل باختین مفهوم عمیق ایدئولوژیکی را از پدیده کارناوال بیان 

مطرح کرد. در این اورابله و جهانکتاب بار مفهوم کارناوال را درکند. باختین براي نخستینمی
شوند و برعکس؛ مقدسات و مقدسان به سخره گرفته ها در نقش خردمندان ظاهر میکارناوال احمق

شود (مقدادي، آمیزد و سرانجام، دنیایی وارونه خلق میاي از کفر و ایمان به هم میشوند و ملغمهمی
هاي گروتسک، قرارگرفتن کوچه و بازار، استفاده از خنده). چندآوایی، مفهوم مرگ، زبان 391: 1378

مفهوم متضاد در کنار هم، جملگی عناصري هستند که مدنظر باختین در این مطالعه هستند.
و هنجارهـاي رایـج حاکماخالقها و آدابش، که آیینتکارناوال نوعی فرهنگ انتقادي اس«

کارنـاوالی سازد. ویژگی اساسی رویکردمیکارناوال همه چیز را نسبی گیردمیرسشپرا به
دنیا، گانگی، چندآوایی و خنده. در دیدگاه باختین گسست میان آگاهی و: دوعبارت است از

صورت رویداد مردمی انتقـادي و ارناوال است و کارناوال بهکبلکه؛میان ذهن و عین نیست
).271: 1381وینده،(پ» شود(فئودالی) تعریف میدر مقابل با جدّیّت فرهنگ رسمی
شود و بیانگر روند تحول شناسی قلمداد میهاي متأثر از جامعهبه بیان دیگر،کارناوال یکی از نظریه

د. نده پی برتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر نویسدر یک اجتماع است. بنابراین از طریق آن می
توان رد میروند. البته غیر از این مواشمار میهاي اساسی کارناوال بهرسیدن به برابري و آزادي از مؤلفه

ره و... اشاهاي دیگري همچون: طنز، خنده، چندصدایی، نقیضه، وارونگی،  نافرمانی، نسبیتبه مؤلفه
کرد.

هایی که در بنابر آنچه گفته شدکارناوال به مسائل اساسی هستی مرتبط است. در تحلیل داستان
________________________________________________________________
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اند، نه تنها آگاهی ما را از دنیاي این نوع ادبیات ته و شناخته شدهادبیات یک ملت جایگاه خاصی داش
تر ماهیت کلی هاي اجتماعی و از آن مهمدهند؛ بلکه به شناخت هر چه بیشتر نسبت به گروهگسترش می

کند.تفکرات بشري هم کمک می
ي کارناوال بهره هابه لحاط زبانی و محتوایی از مؤلفهعزاداران بیلغالمحسین ساعدي در مجموعه 

وگرایی، ترسهاي مسخ شده و به ظاهر دیوانه، عوامانهگرفته است؛ به کارگیري زبان طنز، شخصیت
هاي مرگ و... باعث شده تا این اثر با نظریۀ کارناوال باختین منطبق شود. در این مقاله سعی شده جنبه

شود.ساعدي بررسیعزاداران بیلمختلف نظریۀکارناوال باختین در 

هاي پژوهشروش و پرسش.1-1
اي صورت گرفته کتابخانهگیري از منابعتحلیلی و با بهره-که بر اساس روش توصیفیدر این پژوهش

ترین و در ادامه مهماستخراج شده،عزاداران بیلهاي کارناوال از رمان است، ابتدا تمامی مؤلفه
ن تبیین و تحلیل شده است تا از این طریق به پاسخی براي هاي باختیها بر پایه اندیشهپربسامدترین آن

این سؤاالت دست یابیم:
شود؟کارناوالی محسوب میهاي مؤلفهاثري برخوردار از عزاداران بیلآیا رمان -1
اند؟کدامعزاداران بیلهاي کارناوال در مجموعه داستان ترین مؤلفهمهم-2

نوشته شده است؛ ولی در ها و مقاالت متعدّيکتابعزاداران بیلو داستان دربارة آثار ساعدي
آنچه در این زمینه انجام گرفته ها موضوع مقاله حاضر اساس بحث و پژوهش نیست.یک از آنهیچ

است به شرح ذیل است:
پردازد میزادهجمالهايداستاندریکارناوالهايجنبهیبررسنامه خود به )، در پایان1388فشی (

طنز، در پی وگرایی هایی چون نقیضه، گروتسک، عامیانهو بر این باور است که کارناوال با مؤلفه
)، 1389مراتب رسمی است که این اندیشه، متأثر از تفکرات اومانیستی است. مسعودي (شکستن سلسله

بر این باور است که در » اصرينعصرهايشینمادرتهیکارناوالعناصریشناختجامعهنییتب«در مقالۀ 
هاي عمومی، ها وگسترش سرگرمیهاي هنري چون نمایش و نمایشوارهعصر مذکور حمایت از فعالیت

اي با عنوان)، در مقاله1390بیانگر توجه حکومت و در رأس آن شخص شاه بوده است. یزدي (
هایی به بررسی مؤلفه» نیباختدگاهیدازتیو ژولنامۀ رومئوشینمادریکارناوالهايانگارهیبررس«

ازجمله: زبان عامیانه وکوچه و بازار، نسبیت و درکنارهم قرارگرفتن مفاهیم متضاد، تاجگذاري و تاج 
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یدگاه دبرداري، ضیافت/ نقاب، نافرمانی از قدرت حاکم پرداخته است و براین باور است که برخالف 
ها را پیشنهاد هاي شاد این نمایشنامه را نامناسب دانسته، حذف این قسمتبرخی از منتتقدان که بخش

به آن عمق و اي کارناوالی آشکارکرده، عنوان نوشتههاي مذکور قابلیت این اثر را بهاند، بخشداده
نیدارالمجاندرییگراناوالکاریبررس«پژوهشی به )، در1392(اسماعیلیبیشتري بخشیده است. غناي 
هایی نظیر دوگانگی، طنز ، چندآوایی و پرداخته، از نتایج این پژوهش وجود مؤلفه» زادهجمال

درآنبازتابویکارناوالطنز«اي با عنوان)، در مقاله1393(گرایی  در این اثر است. پیروزعامیانه
هاي ها با مؤلفههاي او و میزان همخوانی آناستانبه بررسی طنز موجود در د» بهرام صادقیهايداستا

پژوهش حاکی از آن است که طنز موجود در آثار صادقی با هاي یافتهسخن کارناوالی پرداخته است و 
اندیشی و آمیختگی مرگ و زندگی، نفی معاداندیشی هاي سخن کارناوالی نظیرِ مرگبسیاري از مؤلفه

فرماست که در تقابل با عصر وگوگرا بر آن حکمایی چندصدا و گفترو، فضسوست. ازاینو غیره هم
سهیبررس«اي با عنوان )، درمقاله1394(رمضانی و یزدانی.گیردسیاه و پرخفقان بعد از کودتا قرار می

شودروزیپتاآوردفرودسرنامۀشینمادرکرونوتوپوییوگوگراگفتکارناوال،ینیباختمضمون
گلدسمیت براي رد جامعه غیردموکراتیک و کنندبیان می»  تیگلدسموریالاثرشب،کیاشتباهاتای

سنتی زمان خود، به خلق نوعی کمدي پرداخته که در آن مردم با هر جنسیتی و با هر طبقه اجتماعی، با 
)، در 1395پردازند اگرچه آراي متضادي داشته باشند. دانشگر (وگو مییکدیگر پیوند خورده، به گفت

پردازد و در این پژوهش محتواي فلسفی، می» ل در شعر حافظهاي کارناوابررسی مؤلفه«اي به مقاله
هاي شعر وار، قلمرو آرمان شهري و گروتسک را از مؤلفهبودن، وجود شخصیتی بهلولغیرمذهبی
» هاي کارناوال در رمان نگران نباشمؤلفه«اي به بررسی )، در مقاله1396داند. اسکویی(حافظ می

ی، زبان عامیانه، نسبیت، رئالیسم گروتسک، واژگونی، دیوانگی و پرداخته است و گفتمان چند صدای
داند. هاي کارناوال در این اثر میخنده مرگ و... را از مؤلفه

هاي دیگري هم درباره بحث کارناوال و نظریات باختین نوشته شده است که نامهپایانمقاالت و
توان گفت این پژوهش از این جهت ین میها با پژوهش حاضر مشابهت ندارند. بنابرایک از آنهیچ

تازگی دارد.

آنیاصطالحمعنايو.کارناوال2
شود. این مهم یکی هاي فرهنگ عامه و طنز محسوب میگرایی در ادبیات یکی از زیرمجموعهکارناوال
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1895شناس روسی است که در سال پرداز و رواناز نظریات مطرح و برجسته میخائیل باختین، نظریه
میالدي در مسکو رخت از جهان بربست. او صاحب 1975یالدي در ارول به دنیا آمد و در سال م

وگومندي، چندآوایی و... است که یک گرایی، گفتهاي متعددي در ادبیات همچون:کارناوالنظریه
اروپا سازد. پیشینه کاربرد اصطالح کارناوال به ادبیاتها را به هم مرتبط میتفکر محوري و اساسی آن

اند؛ گردد، اگرچه قبل از باختین افراد دیگري بحث کارناوال را مطرح کردههاي میانه بازمیدر سده
اش درباره ریزي نظریهصورت نظامند به کار برد و براي پیولی باختین، نخستین کسی بود که آن را به

هاي میانه و م در اواخر سدههاي خیابانی متداول در میان توده مردخنده، از فرهنگ عامیانه و جشن
).219: 1383اوایل رنسانس استفاده کرد (مکاریک،

چنیناستزندگیوهنرمیانمرزبیانیبهکهفرهنگاینايهستهکشفمنظوربهباختین
دهد:میکارناوال ارائهازتعریفی

دراسـتتماشـاگرازبـازیگرتفکیـکبـدونوهنرپیشگیکاربدوناستجشنیکارناوال«
شـوند.میهمـدلکارنـاوالکنشدرهمهکنشگرند.کنندگانیحاضران شرکتهمهکارناوال
شـود؛ بلکـهنمیاجـراحتـیتر  بگـویمنیسـت، دقیـقشدهاندیشدهوشدهحسابکارناوال
گذرانندمیسرازراگراکارناوالزندگییکعبارتیکنند. بهمیزندگیآندرکنندگانشرکت

زیر و زبرشدهزندگیحدوديتاوشدهخارجریلازکهاستزندگیکارناوالکهاز آنجایی
).270: 1395(باختین، » استجهانشدهروي واژگونآنیعنیاست؛

است: آمدهگونهاینکارناوالتعریفبریتانیکادانشنامهدر
هاجشـنایـنکند.میترکیببا همراشهربازيوسیركهايویژگیکهسیّارهايسرگرمی«

)روزچند(کوتاهیمدترفته، برايدیگرشهربهشهريازهموارهوباز اجرا شدهفضايدر

خـودهايبرنامهکارناوال،دارند. جارچیِهمراهبهخودرا بافراوانیهايخوشیوسرگرمی
نیکـابریتا(دانشـنامه» کندمیآنشرکت دربهدعوتراهاکرده، آناعالمتماشاگرانبرايرا

).carnivalمدخل ذیل
کردن، رابطۀآشامیدن، دفعخوردن،همچونجسمیهايواقعیتوتنبرآنتأکیدکهکارناوال

تایابندمیمجالفرودستطبقاتآن،دارد. درراخودخاصهايآییناست،مرگوجنسی، تولد،
دربگیرند.تمسخربهراآنایستاده،کلیساحاکمانرسمیوخشکفرهنگمقابلنوعی درهب

جامعهرسمیعقایدشده، تمامیگرفتهاستهزاءبادبهقدرترأسدرکارناوالی، افرادهايسنت
).162: 1390شوند (گلدمن و دیگران،داده میجلوهمعکوسصورتیبه
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نویسد:میهارلندریچارد
وقیدهاشرّازمدّتکوتاهرهاییبرايفرصتیکارناوالبرپاییرسممیانی،هايسدهدورةدر«

وحقایق حـاکمازمدّتکوتاهرهاییبرايجشنیآورد. کارناوالمیفراهمهنجارشدهقواعد
وهنجارهـاامتیازهـا،مراتبی،سلسـلهمقـامورتبهتعلیقباکارناوالبود.مستقرومسلّطنظم
رامهـمپایه،دونباراندپایهبلنامقدّس،بارامقدّسشد. کارناوالمیمشخّصهاو نهیهامنع

دهندةنشـانکارنـاوالختین بـانظـربـهآمیزد.میهمدرخردبیرا  باخردمندواهمّیّتبیبا
کارناوالردرارابلهورابلهدرراکارناوالاست. باختیننسبیّتدگرگونی وونافرمانیحالت

بـهبلکهندارد؛ايعالقههاسدهطیکارناوالو تکاملپیدایشچگونگیداستانبهبیند. اومی
فتنگـرچنـگدربـااودارد.است عالقهنشان دهندة آنکارناوالکهآنچهوکارناوالاصول

گسـترشترسـطحی گسـتردهبهتعمیموقیاسباراآنبودندرخورویژه،کانونیپدیدةیک
)260: 1382(هارلند،» دهدمی

اي از فرهنگ عامه در مقابل طبقه حاکم مطرح شد که عنوان زیرمجموعهبهبنابراین کارناوال 
گیرد. کارناوال فضا و بستر الزم را براي گستردة ها شکل میزدن عادتبراساس هنجارشکنی و برهم

شدن پیدا رسد و مجال شنیدهکند که در آن صداهاي مختلف به گوش میوگو فراهم میگفت
گیرد که هم در حوادث و ها شکل میفضاي جمعی و با حضور گسترده آدمکنند، این مهم در یکمی

کند. در خندند و این شرایط، مشارکت در زندگی را ایجاد میاند و هم با هم میرخدادهاي آن شریک
گیرند رود و همه در شرایط برابر و یکسانی قرار میها و تمایزها از بین میمراتبمحیط کارناوال سلسله

د.برابري ناشی از این است که هیچ گفتمان مسلطی در فضاي کارناوال وجود ندارو این
تاج،رداشتنبویتصنعتاجگذاريسر،ازشلواردنیپوشها،لباسدنیپوشجلو و عقبایرووپشت

از،خوكگوشتمصرفمجازبودنمقدسات،بهزیطنزآمهاياهانتپرشمار،یلفظهايجناس
باعیرفن،ینامتدبانیمتدختنیآممثالًمخالفهايقطبناجوروصلت،یجنسهايتیفعالريیسرگ

روند شمار میهاي دیگرآن بهو... از مؤلفهپادشاهباگدانادان،باعاقلک،یرکبامقدسپست،
).94: 1389(اشمیتس، 

هاي کارناوال. مؤلفه2-1
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5. چندصدایی2-1-1

مطالعات ادبی و هنري، وچندصدایی است که در عرصه نقد هاي کارناوال بحث یکی از مؤلفه
الح، گرفتن این اصطچندصدایی با باختین در نیمۀ نخست قرن بیستم، آغاز شد و ضمن به عاریت

تعریف جدیدي ازآن ارائه کرد.
شود که در آن چندین صدا بـا یکـدیگر و اي اطالق میچندصدایی (پلی فونی) به موسیقی«

شـوند یـا بـا حضور دارند و براساس قانون هماهنگی با یکدیگر مرتبط میل اي مستقگونهبه
). 7: 1390مطلق،(نامور» دهندهم یک واحد موسیقایی تشکیل می

حتی صورت یک کل ببینیم. وجود غیر براي آنکه ماتوانیم خود را بهما هرگز نمی«به عقیده باختین 
براین ). بنا180: 1377(تودوروف، » م، ضروري استبیطور موقت به مفهومی از خویشتن دست یابه

اهاي کند که قابلت ایجاد صدباختین ماهیت چند صدایی را در ژانر خاصی همچو رمان جستجو می
طرح هاي نویسنده است و گاه برخالف تفکرات او مگرا با اندیشهفراوان را دارد، صداهایی که گاه هم

شوند.می

6. طنز2-1-2

جسم در وتن سخن کارناوالی نیز، در نظریه باختین، مصادیقی چون ریشخند و تمسخر و طنز، اهمیت
خارج ازرف ومقابل توجه فرهنگ حاکم به امور معنوي، رد تفکر استبدادي، توجه به امور غیرمتعا

رایج، هاي کردن ارزشبهاآلودن وکمتناسب، تماس آزادانه و آشنا بین اشخاص، اتحاد اضداد،
ا در دادن قوانین اجتماعی و اخالقی و غیره رارزش جلوهپیوستگی مرگ به تولد و نفی معاداندیشی، بی

ذهنی، حاکمهاينظامزبان،ادبیگونۀازفادهاستباغالباًطنز). 154: 1377گیرد (تودوروف، برمی
رف، استدالل وعمنطق،زینیگجايباوریزدمیهمبهکلیاتودر جزئیاتما رااجتماعیوزیستی
).83: 1390(تجبر،شود میآفریدهاست،معمولآنچهبامتفاوتعاداتی

. خنده 2-1-3
یچند زبانوییبر چندصداکارناوال عالوهین،باختنظردارد. بهیمهمیاربسیگاهدر کارناوال جاخنده،

. خنده باشدیمییصداغلبه با تکیو حتیزصورت که خنده راه گرینبا خنده، در ارتباط است؛ به ا

________________________________________________________________

5. polyphony

6. Satire
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و قابلیعمومري، به امودسترسیرقابلسازد که امور و مسائل گوناگون و غرا فراهم مییطیشرا
خوددرونراخندهعامیانۀفرهنگهايتمامی مشخصهکارناوال«. همگان مبدل شوديدسترس برا

قرارخندهاصلبرکهاستمردمدومزندگی). کارناوال53: 1377(تودوروف، » کندمیمتمرکز
آور هاي خندههاي مراسم و نمایشویژگی بنیادین تمام شکلجشن،واستجشن مردمدارد. زندگی

).590: 1381هاي میانه است (پوینده، سده

. مرگ2-1-4
درغیرمتعارفکامالًانگارهپردازيباکارناوالی است کهمضامینمهمترینازمضمون مرگ یکی

تفاسیربابه هیچ وجهانگارهپردازيایندرمرگخاصشود. مفهوممیبازنماییکارناوالیهايگونه
جدانشدنی ازجزءمرگندارد.همخوانیمردگاندنیايبهخاص حیاتقلمروازعزیمتمعنوي
باورآید.  بهمیشماربهطبیعتحیاتچرخۀازخود بخشیکهاستمردمجمعیپیکرةحیاتچرخۀ

کهاستزندگیخودِ کارناوالاست. درواقعقرار گرفتهو  زندگیهنربینمرزدرکارناوالباختین،
وجسممجددتفسیربراياست. باختینشکل گرفتهبازي/نمایشازخاصیبراساس الگوي

جسمِبامردماجتماعبدنۀوجمعیجسمِباانفراديجسمِخود،ودوبارة جسماتحادوعملکردهایش
پادزهريکندمیتالشجامعه،استعارةونوزاییمرگ،تولد ومداومارتباطبهتأکیددروگیتی

کند:تزریقتعیین شدهاز پیشوتشریفاتیفرهنگبهرادهندهرهاییوشفابخش
کندمیایجادمجزا زندگییکبرد،میبینازراخودتجسمکند،مینابودراکلفرهنگاین«
آورنـدة دوبـارهوجـودبـهنیروهـايانکارکننـدةآن،و استبداديطلبقدرتساختارهايو

وگروتسـکرئالیسمتجربۀوسروروجشنسرتاسرهیبتاینبهواردشدنطبیعت هستند.
).21: 1948(باختین، » وفور هستندهایش،خندهوشوخی

بازاروکوچهعامیانه. زبان2-1-5
ونقشابتدامؤلفه،این توضیحبرايهاي کارناوال زبان و اصطالحات عامیانه است.دیگر از مؤلفهیکی

زبانذاتدرتکثروي،از نگاه.دهیممیتوضیحراباختیننگاهدرعامیانهاصطالحاتوزباناهمیت
روزمره،گفتاريژانرهايواجتماعیهايزبانازايمقدمههموارهرسمیملیزبانهردراست.نهفته
بلکهنیستند؛انتزاعیهاينگريجهانهازباندارد.وجودمحلیهايگویشیابازارزبانمثل

فعالیتازواندپذیرفتهتأثیرهاگذاريارزشنظامازکههستنداجتماعیوانضمامیهاينگريجهان
وهازبانهمۀدرباختین،اعتقادبه). 280: 1390(باختین،ناپذیرندجداییطبقاتیمبارزةوروزمره
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مرکزگریزند.نیروهايدیگريومرکزگرانیروهايدارد. یکیوجودمتضادنیرويدوهافرهنگ
مراتبسلسلهونظمایجادوکردنهمگنوسازيیکپارچهدنبالبهکهاستنیروییمرکزگرانیروي

ها،شوالیهحکمرانان،زباندرراآنمصداقباختین). و70: 1382(وبستر،است فرهنگوزباندر
کهمرکزگریزنیروهايیعنیرقیب؛نیرويدر مقابلداند.میو...شاعرانههايگونهاشراف،کلیسا،
شوندمیظاهرواگراویدکنندهخلعنیروهايشکلبههستند،زبانسازيیکپارچهبامقابلهبرايعاملی

طوربهوولگردها ها،دلقکزبانمثلايشدهدادهتنزلهايگونهدرراهاآنمصداقباختینکه
دار،خندههايقصهومنظومحکایاتیعنیکند؛میوجوجستعامیانهاصطالحاتوزباندرتر،وسیع

مرکزیتهیچهادرآنکهمردمبینرایجهايلطیفهوعامیانههايالمثلضربخیابانی،هايتصنیف
ملتیکایدئولوژیککالمیحیاتشناختیزبانمرکزکناردرزیرانیست؛متداولادبیزبانزبانی،

ورسمیادبیِزبانباعمدبهکهاستدگرمفهومینوعآنبلکهگیرد؛نمیقرارخاصدورةیکو
زمانرسمیهايزبانبرضدغالباًعامیانهوتمسخرآمیزتقلیدي،دگرمفهومیِاین ». تقابل دارد«فاخر 
).365: 1390خاست (باختین،برمیجویانهمجادلهوآشکاراخود،

7.گروتسک6-1-2

یسمرئال،گیردآن قرار مییلبا مفهوم کارناوال دارد و در ذیکه ارتباط تنگاتنگیگريداصطالح
ازگروتسکاست.برده شده کارمختلف بهیرها به تعابنامهگروتسک است. گروتسک، در فرهنگ

)grotteواژة (فرانسويزباندراست.شدهگرفته» غار«معنی به) ایتالیاییgrotesqueبار) نخستین
حدود دراینکهتارفتمیکاربهنیزانگلیسیزبانشده، دربردهکاربهمیالدي1532سالحدود
کاربردبهربطیچندانواژهاینفنیمعناي دقیقنشست.آنجايبهگروتسکواژةمیالدي،1642

برگ،وخشامجسمه،نگین،ونشانباو آرایشتزییننوعیمعنايبهندارد. گروتسکآنمعمولی
گرفتند. نام)Grotteschi(شدند، یافتهاسردابهودر غاراینهاکهآنجاازاست.ریگوسنگتخته
کاربهکردندمیتصویرارگیاهوحیوانانسان،ازايکه  آمیزههایینقاشینامیدنبراياصطالحاین

و دیگري ). گروتسک از طریق چند ویژگی و مشخصه، یکی ناهماهنگی181: 1386شد (کادن، گرفته
شود:اغراق و نیز عنصر خنده،  به طنز در ادبیات وکاریکاتور در نقاشی، نزدیک می

خت مضامین پایدار، بنیادین و گروتسک، آمیزش دو عنصر متضاد است: تراژدي؛ یعنی پردا«
________________________________________________________________

7. Grotesque
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آمیز و کمدي به معناي پرداخـت مضـامین گـذرا، نـه مشترك بشریت همراه با پایانی فاجعه
چندان مشترك و مسائل عادي به طرز شوخ و سرزنده بـا پایـانی کـه اگـر نـاخوش نباشـد 

هاي گروتسک یک داستان، خواننده از یک طرف با تـراژديآمیز هم نیست. در بخشفاجعه
آمیز موقعیت شخصیت روبه رو است و از سـویی دیگـر بـا وضـعیتی و آیندة احتماالً فاجعه

هایی همچون مضحک و طنزآمیز، غیرطبیعی گذرا و شوخ. این تالقی از دید خواننده، با واژه
دارد؛ امـا شود. از این منظر، گروتسک خواننـده را بـه ریشـخند وا مـیو غریب توصیف می
).238: 1387نیاز، (بی» یست؛ بلکه ایجاد انزجار و چندش استهدفش خنداندن او ن

عزاداران بیل. خالصه داستان 3
دومین مجموعه ساعدي است که از هشت داستان مستقل و به هم پیوسته شکل گرفته عزاداران بیل

میرد؛ اما زده شهر میهاي نکبتشود و در یکی از بیمارستاناست. در اولین داستان، ننه رمضان بیمار می
رسد. در داستان دوم، مرضی تواند از مادر دل بکند تا یک شب در شهر، مرگ او هم فرا میپسرش نمی

کشد. در سومین داستان هاي زیادي را در روستاي اطراف به کام خود میکشد، انسانآقاي ده را می
زن که تمثیل زندگی کهنه بالي قحطی و مرگ طاعونی به شکل باد چرکین بیل را در برگرفته و دو پیر

کنند تا بال را دور کنند. در سرایی میپاشند و نوحهگذشته هستند با جاروي کوچکی آب تربت می
ماند و ثمر میکردن این موضوع بیمیرد، تالش روستائیان براي پنهانقصه چهارم،گاو مشدي حسن می

کند گاو مشد شود. او گمان میمسخ میشدن گاوش را بپذیرد، رفته رفته تواند گممشدي حسن که نمی
میرد. در انگیزي میخورد و عاقبت به شکل رقتبندد و علف میحسن است؛ خود را به طویله می

کسی و بیچارگی خود، سگی ولگرد همچون خود را در پناه خود عباس براي رفع بیداستان پنجم،
آمیز عباس آن را با خشونت جه به خشم جنونتودانند، بیها که سگ را بالیی میگیرد؛ ولی بیلیمی

ها را در مواجهه با صندوقی فلزي که بر سر راهشان کشند. قصه ششم،  درماندگی و جهل بیلیبسیار می
شود صندوق، یک سازند؛ اما بعد معلوم میها از صندوق زیارتگاهی میدهد. آننشان میقرارگرفته،

برند، شان را با خود میشوند و وسیله گمشدهیان وارد ده میدستگاه مخصوص نظامی است. وقتی نظام
شدن موسرخه، عضو کنند. قصه هفتم، ماجراي مسخها براي ضریح از دست رفته عزاداري میبیلی

کند. در قصه هشتم نیز، ناپذیر را تعریف میمجنون و بینواي ده، به هیئت یک جانور غریب و سیري
شنود، آواره ها برضد خود میاترین عضو بیل است، با تهمتی که از بیلیاسالم که با همه بالهتش دان

آورد.شود و سر از تیمارستان در میشهر می



83عديغالمحسین ساعزاداران بیلهاي هاي کارناوال در داستانبررسی مؤلفه

عزاداران بیلهاي کارناوال در داستان . مؤلفه4
. چندصدایی 4-1

اما کند؛بیانخود را یدتواند آزادانه، عقامیيراویایسندهاست که نویناصداییاز چندینباختیتلق
عزاداران بیلدر داستان ید. نمایلها تحمشخصیتیگرخود را بر دعقایدو ءارحق ندارد آ

گیرد، وگوهاي مختلف وگوناگونی شکل میها گفتهاي گوناگونی وجود دارند که بین آنشخصیت
د شوهر شخصیت صداي خاص و مستقل خود را دارد. برتري صداها نسبت به صداي دیگري دیده نمی

شود، حتی گاهی اصًال صداي راوي شنیده در میان دیگر صداها، صداي راوي شنیده میو گاه 
شود:نمی

آباد آمد بیرون، از عباس با ستار و مشدي رحیم و میرحمزه که خداحافظی کرد و از خاتون«
یـده بريهـاآرام بـا نفسزیاد گذشته بود... صد قدمی که رفت حس کرد که یکـی آرامظهر

.)1349:140ساعدي، (» آیدیپشت سرش میدهبر
کند.هاي داستان واگذار میکند و ادامه آن را به شخصیتخود داستان را راوي، شروع می

وگوي چندگانه و گاه دو سویه است. صورت گفتبهعزاداران بیلهاي ساعدي در نوع دیالوگ
پردازند. دهد، همه دور هم جمع شده، به مذاکره در باره آن میمثالً زمانی که در بیل اتفاقی رخ می

».اسـالم يمشـدیمکار کنحاال چه«گفت: ین.کدخدامردها عقب عقب رفتند و نشستند زم«
ینـدازیمو بیم؟ ببـریمکارش بکنـچـهیمبـرب«: بابا گفـتمشدي.»یلببریمیم«اسالم گفت: 

کار که چـهیگمو بعد بهتون مبریمیحاال م«گفت: . اسالم»؟خونهیکی توي علماون يپهلو
صفر با عجلـه رفـت بـاال، يمشدپسر.شدیدهاسب اسالم شنیههشيجاده صدااز». یمبکن

خـوب، حـاال «». ...پائیـدیمراهـاو آنپلکدیميبرگاردست دوروهقمه بییک نفر پوروس
یمبهتـره بـر«کند: تکرار مییگري، د»آبادخاتونیمبهتره بر«گوید:نفر مییکی»یم؟چکار کن

آره آره، خـوب «کننـد: تکرار مییهو بق»یدآبادسیمبهتره بر«گوید: مییکیو آن » آبادخاتون
).149(همان:»یدآبادسیمبری،گفت

در داستان نایافتگییتو قطعهاشخصیتحضور پررنگچندصدایی هاي ترین مؤلفهاز اساسی
هاي بسیاري در این شخصیتدهد.میگسترشعزاداران بیلرا در متن داستانییچندصداکههستند
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یجادسبب ااست کهیاز عواملیکییسمو پلورالییتکثرگرامجموعه وجود دارند. ازآنجا که 
ها، قسمتی را به حضور بر اهالی بیل در داستاني عالوهساعد. شودمیدر داستان ییچندصدا

داده است و هرکدام را با نام همان روستا خطاب هاي دیگر از روستاهاي مجاور اختصاص شخصیت
و... . » يآبادخاتون«، »یدآباديس«، »هاپوروسی«کند: می

تأمل و قابلیلعزاداران بکه در است یاز موضوعاتیگرد، یکیهاانسانيپاپابهیواناتحضور ح
آباد که همراه عباس از خاتونیدر قصه پنجم، سگ.ندارندئیانکه کم از روستایواناتیاست؛ حیبررس

ها انسانیفردهمیگاهیجایلبيروستایواناتشود! درواقع حخوانده میيآباد، خاتونآیدیمیلبه ب
حسن، ياز خود بروز دهند.گاو مشدیاحساساتنسانشبیه اتوانند مییو حتاندبه خود اختصاص داده

... در این مجموعه حیوانات، ها وپاپاخ (سگ روستا)، بز اسالم، موش،عباسيآبادسگ خاتون،اسب
شود. در این وگوها می، جزئی که موجب چندآوایی و تکثر گفتاندشدهخود جزئی از روستا تلقی 

د:هم داراي صدا هستنهاموشمجموعه حتی 
گذشتیمیشانکه از رويارگيهاگرفته بودند. چرخرایابانتمام بیخته،ریرونها بموش«

.)103همان: (» یدشنیهاشان را مکستن استخوانشيبابا صداي. مشدیدندکشیمیغج
شود میگو روایتواز آغاز تا پایان به شیوه گفتیباًکه تقراستییهاازجمله داستاناین اثر 

؛وگو بهره نگرفته باشداز آن را یافت که در خالل آن از گفتياصفحهتوانیندرت مکه بهياگونهبه
ند. انگو و رفتارشان خود و محیطشان را بشناسوها با گفتساعدي بر این اساس است که آدمهدفزیرا 
وگو با توصیف جزئیات همراه است تا مخاطب بیشتر و گفتعزاداران بیلین اساس در بین افراد بر هم

شود.آشنابهتر با افکار اهالی و روستاي بیل 

. طنز 4-2
تريیغنوةجليآثار ویگربا دیسهدر مقايساعدطنزیلعزاداران بیوستهپهمدر مجموعه داستان به

ها به خلق فکري آنبا نادانی و بیروزي حاکم بر زندگی اهالی بیل در ترکیب بدبختی و تیرهدارد.
.انگیزدیبرم،نمامتناقضیبه شکل، که حس غم و اندوه را در خوانندههاي طنزآمیز می انجامدموقعیت

ازحد یک فرد روستایی به گاو خود در حد در ماجراي مردن گاو مشدي حسن و وابستگی بیش
مردن گاو مشد يماجراکه این عالقه مفرط درشویم رو میدار روبهاي خندهق با قصهدلدادگی و عش

با -یریمبگیدهتلخ آن را نادیساخت فلسفاگر ژرف- شدن روان او در هجران گاو یشانحسن و پر
اوست و يمندانسان و عالقهیانمتناسبییبینوعد که بیانگرشیمرو خواهدار روبهخندهياقصه
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یزنیزانگو غمیمعظیخأل روحیکاز يانشانهیز،آممبالغهیوابستگیندارد؛ اگرچه ایککمیتیموقع
در این داستان، گرداند.مییلمتمایرا به تلخهقصیناست که طنز ایساخت فلسفژرفینهست و هم

است که فقدان گاوشرايگونه و دور از انتظار مشد حسن بواکنش اغراقآور استآنچه طنز و خنده
) .12: 1394یزي دارد (حبیبی،مجلوه طنزآخوديخودبه

علیکم. مشـد حسـن، سـالم«هایش بود، گفت: که مواظب حرفسرفه کرد و درحالیاسالم«
، کـردیکـه نشـخوار منامشد حسـن، همچنـ» دماغت چاق و احوالت خوبه؟ینیمببیماومد

گفـت: کدخـدا...». من گاوم، من گـاو مشـد حسـن هسـتم!یستم،من مشد حسن ن«گفت: 
حسـن پـا بـه مشدي. »؟یستی. نیحسن هستيخود مشدتو.حسنينگو مشدجوريینا«

الالـه «گفـت: ...کدخـداحسـن هسـتم.ي. من گاو مشـدیستمو گفت: نه، من نیدکوبینزم
؟ آخـه دمـت کـو؟يداریچـيمشد حسـن. از گـاویهستيآخه تو چه جور گاو». االاهللا

و شـلنگ دویـدیمیلـهدور طوواریوانـهکـه دبرداشـت، درحالییزدفعه خحسن یهمشدي
).126: 1349(ساعدي، »یواربه دزدیاش را مهرچند قدم کلهانداختیم

وگوهاي اشخاص داستانی نگریسته شود نوعی طنز بدیع، در داستان موسرخه، وقتی عمیق به گفت
ي از این اجلوهدر ادامه داستان در لحن موسرخه شود.ها احساس میطنزي توأم با سادگی شخصیت

حرف هم که باهاش «اسالم گفت: » دیگه حرف هم که نمیزنه.«مشدي جبار گفت: شود.طنز دیده می
مشدي جبار » .زبون گاوها رو خیلی زود یاد گرفته«موسرخه گفت: »آره.یمیزنی صداي گاو در م

.)133همان:(» خورهاش هم یونجه و علف میهمه«گفت: 
در هر شرایطی که بشنوي یا بخوانی » گرفتهیادزود یلیزبون گاوها رو خ«این جمله موسرخه را 

ي را در پی خواهد داشت. اخنده
خود رایزطنزآمهايموقعیت»تأکیدوتکرار«عنصرباعزاداران بیلدر برخی موارد در يساعد

یبار طنز نباشند؛ وليراداخودي خودلزوماً و بهیدهاي مزبور شامعنا که موقعیتینبه اآفریند؛یم
شوند.منجر مییتزده کردن خواننده، به خلق طنز موقعاثر شگفت، بر شوندتکرار میکهیهنگام

آره، «کدخـدا گفـت: »یشش؟پیريس، چرا نمیلهاگه گاوت در نرفته و تو طو«گفت: اسالم
» گاوت مشد حسـن.یشبرو پ«موسرخه گفت: »یشش؟پیريچرا نمیگه،مشد اسالم راس م

»ینجـا؟ایآره، برو، چـرا نشسـت«جبار گفت: يمشد» مشد حسن.یششبرو پ«عباس گفت: 
).121همان:(

ها به حوادث ها از سوراخ باالي در یا روزنه سقف خانهکردن بیلیمثال دیگر در این خصوص نگاه
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الی بیل با صندوق سر به مهر روشدن اهروبهانجامد. هاي طنزگونه میرخ داده در بیل، به خلق موقعیت
اي ها از صندوق به امامزاده، جلوهها از آن شیء و همچنین برداشت آندر داستان ششم و استنباط آن

وار اهالی بیل و سردسته آنها اسالم در است. اعمال و رفتار سادهعزاداران بیلدیگر از طنز در مجموعۀ 
دانند و براي آن ؛ چرا که صندوق را یک ضریح میاین داستان موقعیتی طنزگونه پدید آورده است

ها، مردم سازند. سرانجام بعد از بردن صندوق توسط آمریکایییک عبادتگاه در باالترین نقطه بیل می
کنند. نگاه طنزآمیز ساعدي نسبت به دنیاي ساده و خرافی سرایی و عزاداري میبیل براي صندوق نوحه

ن، تا حدودي بیانگر برداشت مستقیم ساعدي از داستان بوف کور صادق مردم روستاهاي دورافتاده ایرا
ویژه اشخاص تک اشخاص داستان و بههاي عجیب و غریب و ناگهانی که  تکهدایت است. بیماري

برد، داستان را در هاله طنز نمایشی فرو اصلی و مهم داستان را در خود می بلعد و در کام خود فرو می
هاي پنهانی شود. بیشترین نمود طنز سیاه در الیهها میانگیزشدن پایان داستانک و غمبرده، باعث تراژدی

میرد، زن او شود. وقتی که گاو مشدي حسن میداستان چهارم؛ یعنی مردن گاو مشدي حسن دیده می
مشدي حسن دیگر از دست رفت و او « گوید: شنود که برادر زن مشدي حسن میاز فرط گریه می

.)121همان:»(ه پا بگیره و آدم بشهتوننمی
دار است که درد آن به شود؛ بلکه طنزي نیشدر طنز ساعدي حالت مطایبه و شوخی دیده نمی

مایه و تغییر موقعیت رود و ماندگار و سوزاننده است. این طنز ریشه در درونآسانی از تن بیرون نمی
صورت نماد و تمثیل در این اثر د.گاهی طنز بههاي داستانی داراجتماعی و انسانی رویدادها و شخصیت

ترین شخصیت؛ یعنی پسر مشدي صفر که نماد پلیدي و ها، منفیکند. در بعضی از داستانگري میجلوه
ن قصه گیرد و در آخریپستی است در تقابل با شخصیت مثبت و همه کاره داستان؛ یعنی اسالم قرار می

آید.میتوسط شخصیت منفی از پاي در

. خنده 4-3
بعد از توصیف عزاداران بیلشود. در داستان سوم هایی از خنده کارناوالی دیده میدر این اثر جلوه

فضایی وحشتناك و پیداشدن سایۀ سیاهی که ننه فاطمه و ننه خانوم را ترسانده بود، خنده حسنی که 
ي از نوع خنده کارناوالی است: اخندههمان سیاهی ناشناس بود، 

ي را بیرون آورد که از پاهایش گرفتـه بـود. کلـه اشتهدست برد توي زنبیل و مرغ کحسنی«
خورد. ...ننه فاطمه دست دراز کرد و مرغ مرغ از پوست باریکی آویزان بود و تکان تکان می

هـا یرزنپقـاه قـاه خندیـد. طـوري کـه » یه دونه بیشتر گیرم نیومد.«را گرفت. حسنی گفت: 
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).70-69: 1349(ساعدي، » رفتندترسیدند و عقب عقب 
ي اشاره نشده دارخندهدلیل و مسخره است. در جمالت قبل به موضوع یبي اخندهخندة حسنی، 

ینکه خود اازبعددلیل و وحشتناك از نوع خنده کارناوالی است. یا مشد حسن که یباست. این خنده 
آید:یمی در او پدید کارناوالگریه شود، حالت خنده وپندارد و دچار نوعی جنون مییمرا گاو 

گـاویگـهم. کنـهمییهگریهوخندهیمی ه اونجا، هاش نشستحسن گفت: همهيزن مشد«
). 120(همان:» ینگیدروغ م.جاسینمن هم

، این است که شخصیت منفی داستان؛ یعنی عزاداران بیلنمود دیگري از خنده کارناوالی در داستان 
اش تمام بیل را فرا کند و در پایان،  قاه قاه خندهافراد بیل را حذف میتک پسر مشدي صفر تک

گیرد.می

. مرگ4-4
یکی از مفاهیمی که همواره بشر را به اندیشه وتأمل درباره آن واداشته، مرگ است.

از » مـن«شـدن بلکـه خارجمرگ در ارتباط با دیگران مسخ آگاهی و نابودي جهان نیسـت؛ «
» مرگ براي من یک احتمال نیست؛ بلکه نابودي تمـام احتمـاالت اسـتجهان هستی است. 

).150: 1386(معتمدي،
کند درباره این امر ناشناخته و مبهم به تحلیل وکاوش شگفتی و ناشناسی مرگ انسان را ودارا می

ا جایی بر کل فضاي داستان سایه انداخته تفرایند سوگواري و ماتم عزاداران بیلبپردازد. در مجموعۀ 
ور سازند.اند خود را در رنج و سوگواري و غم و اندوه بیشتر غوطهکه مردم در تالش

ي داستان ختم هاآدمها و شدن یا خودکشی شخصیتهاي ساعدي به کشتهپایان بیشتر داستان
در طول زندگی نیز اغلب گرفتار مصیبت و بال هستند و از آن رهایی هاآدمهمین گرچهشود، می

کند. آواي تهدیدآمیز مرگی ترسناك، اهالی بیل را دنبال میعزاداران بیلند. در سه قصۀ اول ندار
» ننه رمضان«گیرد: در قصه اول ها در فضایی سرشار از دلهره و ابهام صورت میهجوم شقا و تبار مرگ
د. در قصه دوم رونزد مادر می» زنگوله مرگ«میرد و رمضان پسرش نیز به دنبال در بیمارستان شهر می

را » حاج شیخ«روند تا میرد و اهالی بیل براي اجراي مراسم به روستاي مجاور میمی» مال یا آقاي ده«
و هاستآناند که هر روز مرگ در کمین بیاورند؛ ولی روستاهاي اطراف بیل نیز دچار مرضی شده

خواهند داشته باشند جز ناله و زاري:ینممردم راهی ندارند یا 
کردند... گداخانم که چشمش کور بود... فوري بـه ه به یکدیگر چسبیده بودند، زاري میهم«
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).73: 1349(ساعدي، » شدیمگشت، زاري دوباره شروع یمآن طرف بر
آید: یمبراي دفن آقا به بیل » حاج شیخ«سرانجام هر طور شده 

ه نشسـته بودنـد وقتی جنازه را شستند و کفن کردنـد، خیلـی از ظهـر گذشـته بـود. خسـت«
کردند. جنازه توي تابوت بود و تـابوت در سـایه یمها نگاه یماهاستخر، به آب و دورتادور

خیز شده بـود و یمنایستادند به تماشاي حاج شیخ که ي آمد و نزدیک جنازه ایستاد. ......گار
).54(همان: » کردیمبا وحشت به تابوت نگاه 

را ترسیم کرده است: ساعدي توصیف یک غم و اندوه همگانی
یاهسـيانـد و بـا چادرهـازدهرا علـمیدانمدورتادورها زنیدنددیدند، کنار استخر که رس«

امـا مردهـا ؛بلنـد شـدیشـانو زاریـهگریدندمردها را دتاهازنید. درخت بیراند زنشسته
.)55همان:(» آقاۀخانطرفرفتندزدهیبتمص

بهشت ،مانند مرگ و زندگیشویمیمواجه م،در کنار هممتضادمفاهیم گرفتندر کارناوال با قرار
عشق و نفرت. دنیاهاي گسسته از هم و مجزا در کارناوال گرد ، جسم و روح ، و جهنم، حقیقت و خیال

برند.مییشپو آن را بهآیندیهم م
پسر یعروسۀشبابا و اسالم، نقيمرگ زن کدخدا هستند، مشدهمه منتظریدر قصه اول وقت
یرنصیر. در قصه دوم آقا مکشدیسرمه ماریشهاو دختر چشمکشندیبابا را ميکدخدا با دختر مشد

برد: که در بیمارستان شهر به سر میاستمریض خود ۀکه پدرش مرده به فکر دخترخال
.)55همان:(» امروز ظهر رفته شهر«گفت: کدخدا» .ینپسرشو صدا کن«گفت: یخشحاج«

ییماجرابا وجود قحطی و نداري، با یکدیگر سروسرّي و یو حسنیحانريدر قصه سوم مشد
اند و درست در همان روزي که هم شدهبستهو خواهر عباس دلیلدارند. در قصه چهارم هم اسماع

هم میرد (مشد حسن شوهرخواهر اسماعیل است) این دو با یمکند و مشد حسن در دره سقوط می
کنند: یمیعروس

پشتبا فانوس روشنش نشسته بود وتنهاتکآمد که تنها صداي گریه زن مشدي حسن می«
). 137(همان:» شدیمتندترتر و یکنزدرفتهرفتهکه هازدنطویله و صداي دایره و کف بام

عامیانه. زبان4-5
. زبان ساعدي در مجموعه کوچه و بازار استیانهوجود زبان عام، هاي کارناوالاز خصلتیکی

ها خیلی راحت با یکدیگر ، زبان کوچه و بازار است. از تکلّف به دور است. شخصیتعزاداران بیل
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همانند مردم عادي است. لقب مشدي، یکی از القابی است که هاآنکنند. اعمال و رفتار وگو میگفت
عزاداران بیلن عامیانه گرفته و در در گذشته در بین مردم رایج بوده است که ساعدي آن را از زبا

استفاده کرده است:
ه بـینم؟ چـه خـاککار بکـچهحاال«را باز کرد و با التماس گفت: یشهاطوبا دستمشدي«

حسن برگرده يدکار کنم، اگه مشآخه من چه«حسن دوباره گفت: يزن مشد. »یزم؟سرم بر
).110: (همان» کنهه میتافته و سکیه، جابجا مکه گاوش مردینهو بب

بهره برده، زبانی ساده عزاداران بیلي در داستان بازارکوچهساعدي از افعال، القاب و اصطالحات 
گونه تلفظ جزء افعالی است که در اجتماع این» کنهمی«و » افتهمی«و خودمانی دارد. افعالی مانند 

شوند. کاربرد این افعال و در کل زبان نوشته و تلفظ می» کندمی«و » افتدمی«الخطرسمشوند و در می
مردم عادي و جامعه که رسمبهمشهود است. همچنین عزاداران بیلعامیانه در سراسر مجموعه داستان 

براي احترام گذاشتن به کسی او را با القاب گوناگون مثل آقا، سرور، رئیس، دکتر، استاد و... خطاب 
رسد که زنند؛ البته به نظر مییمصدا » مشدي«راد را با لقب کنند، در این مجموعه داستان نیز افمی

کردن زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ چراکه به زن مشد حسن نیز لقب مشدي را ساعدي در خطاب
داده است: 

). 110(همان: ...» : را باز کرد و با التماس گفتیشهاطوبا دستمشدي«
خورد: داستان ساعدي بسیار به چشم میاستفاده از اصطالحات عامیانه نیز در 

). 110(همان:» چه خاکی بر سرم بریزم؟«
)103(همان:» رات شکات شکر به ندادهخدایا به داده«
) و... .102همان:»(خاك بر سرم شد«

گرایی واژگانی: عامیانه
). 67همان:»(یم تالفیشو در میاریمرباهم می«مشدي جبارگفت: «
).80ان:هم»(سرکشیدنی بادیه را حس«

).23همان:»(ول شمع را انداخت و در رفتها. موش اافتاد به جون موشاسالم«
آباد، میشو، ینگیجه، آباد، حسنهه زه وان، جامیشان، خاتون«استفاده از اسم مکان مانند: 

).101-96همان:»(زادهملک
کارگیري اسم صوت و ترکیبات خاصی است مانند: اي دیگر از کاربرد ادبیات عامیانه بهنمونه



)39(پیاپی 1401تابستان، 2، شمارة یازدهمفصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة 90

اصطالحات ). استفاده از جمالت و59-15همان:»(ولوچهجیرینگ جیرینگ، پاره پوره،گیجوویج، لب«
خاکی بر کرد، ببینم چه مونخفهگندبوي«شوند مثالً: ها دیده میاي که در خالل داستانعامیانه
). این عبارات و 24(همان:» حوصله ندارم هر دقیقه برم تو اون دخمه کثافت). «70همان:(»سرکنم

ها و خوشی و شادي آنهاست. مثالً زمان وقوع قحطی در بیل مشدي اصطالحات بیانگر درد و غم انسان
راه عباس، سگ ) و یا زمانی که هم75(همان:» کنمهرجور شده دق دلیمو خالی می«گوید: جبار می

» تونن حسابی از پسش بربیانمی«گویند: جویی میآید موقع تدبیر و چارهاي به بیل میغریبه
هایی از ). نمونه218همان:»(باید کلکشو بکنیم). «23(همان:» من که عقلم قد نمیده). «182(همان:
گنگر ). «91ان:(هم» شتر دیدي، ندیدي). «221(همان:» باکسی نان و نمک خوردن«المثل: ضرب

المثل در آثار ساعدي بسامد باالیی دارند ها مانند ضرب). کنایه101همان:»(خوردن و لنگر انداختن
دست به دامن کسی ). «22(همان:» پوستش کلفته). «23(همان:» هاي کسی در هم رفتنسگرمه«ازجمله: 

). 24(همان:» خونهرو آوردي مریضهابازم این توله«). فحش و ناسزاهاي عامیانه مانند: 24(همان:» شدن
).29(همان:» برن بیلها داران شمع میپدرسوخته« 

سک گروت.4-6
بااست. ساعديمشاهدهقابلهادر این اثر،  عناصرگروتسک در آنشدهانجامهايبررسیبا

برقرار جادوییگروتسک و رئالیسمبینجالبیپیوندهایشداستاندرجادوییرئالیسمازگیريبهره
بهانساناستحالهوشخصیتگروتسکبهاوهاينمود گروتسک در داستانبیشتریناست.کرده

هايداستاندررانمودبیشترینکهاستحیوانبهانساناستحالههمینوشودمیمنتهیحیوان
نشانراخودخوبیبهگروتسکیهايپردازيصحنهزمینۀدرچهوزمینۀ شخصیتدرچهساعدي

شود،میدیدهاوآثاربیشتردرداده است. یکی دیگر از نمودهاي گروتسک ترس و وحشت است  که
وپوشیدههايهراسوهستند. ترسوسواسوهراسروانی،بیمارياو دچارهايشخصیتبیشتر

ویژهبهساعديبیمارگونۀقهرمانانهراسودرونیهايوسوسهباشهريزندگیدر زمینۀویژهبهپنهانی
دارد.مشهودايجلوهعزاداران بیلدر داستان

عزاداران بیلهاي گروتسک در . مؤلفه4-6-1
. ترس و وحشت4-6-1-1

هاي گروتسک در آثار ساعدي خلق فضاهاي مخوف وترسناك است که گاه براي یکی از شگرد
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داده است. این خوف و هایی رخکند چنین صحنهکند و مخاطب احساس میمخاطب واقعی جلوه می
شود.هاي گروتسکی میهراس در آثار ساعدي باعث ایجاد صحنه

موجب ایجاد عزاداران بیلحضور صداهاي ناشناخته و مرموز و توصیف این صداها در داستان 
جاي داستان جايدرکه توان به توصیف صداي زنگولهها میاین توصیفۀ ازجملهراس و ترس است. 

ی گاهشود و هر از این صدا از همان آغاز کتاب شروع می، اشاره کرد.شودمشاهده میعزاداران بیل
شود گفت که است و میآورترسي که در داستان، ازنگولهشود. صداي ها دیده میي داستانالالبهدر 

این زنگوله نماد مرگ و نابودي است: 
در میانه ) 1349:6ساعدي،(» شدیکدخدا ایستاد و گوش داد صداي زنگوله از دور شنیده م«

س صـداي زنگولـه«که به عقیده اسالم: شنودینیز ننه رمضان صدایی خفه و مضطربی مراه
پاهاشون اینجوري جیرینگ جیرینگ صدا يهااومدن از پشت کوه رد میشن خلخالهایکول
نـه، کولیـا نیسـتن، هنـوز خیلـی مونـده کـه «دهد: ؛ اما کدخدا پاسخ می)10(همان: » کنهمی

). 11(همان: » پیداشون بشه
دکتر گوشی را بر کهینیز هنگامخانهیضدر مرو یابدیصدا ادامه مو ماهیت سر چیستیبحث بر

: آیدی، صداي زنگوله مگذاردیسینه مریض م
.)20:(همان» بیابان خاموش شدآرام دور شد و انتهاي صداي زنگوله آرام«
شدنی نیست. در بیابان، در شهر، در بیل، ، صداي خفه و مضطرب زنگوله خاموشعزاداران بیلدر 

شود. ازجمله صدهاي مرموز و ناشناخته رسد و شنیده میآباد، و همه جا این صدا به گوش میدر خاتون
گریه، شود، صداياي که نزدیک میههاي گرسنها، صداي نفستوان به صداي زوزه سگدیگر می

رسد.صداي غلغل دیگ آش و... به دفعات و بدون اینکه منبع مشخصی داشته باشد در بیل به گوش می
ي نیز وجود دارد: آوررعبدر بیل، فضاهاي آورهراسبر صداهاي موهوم و عالوه
یـرونکـه بییاونارسمتیفاطمه گفت: مننه؟یمکار بکن؛ چهیشنفیخانوم گفت: بوشو مننه «

ايهشـد و تکـخـم؟بینـییمینـا روخـانوم گفـت: اننه»بکنن.یدارا پيرفتند، نتونن آباد
بـود نشـان داد. ننـه فاطمـه گفـت: یدهجـا پاشـکهنه را که باد با خـود آورده همـهیدهپوس

لرزیـدیاز وحشت مکهیدرحالو»با خود آوردهینا رواز قبرستون رد شده و اباد ینکهامثل«
هر دو برگشـتند و دسـت ... .یددرخت به داد بیهو تکيمرده شوریاهسنگ سينشست رو

»لرزیـدیبید ميهاکهنه بر شاخهيهاتکه.دوان آمدند کنار استخریکدیگر را گرفتند و دوان
).149(همان:
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موشتلهحنه مردي با و صدر داستان هفتم، وحشت و هراسی که موسرخه در بیل ایجاد کرده است 
شود این گونه ادعا کرد که در این داستان، رسد. میبزرگ که چند موش الغر در آن بود به اتمام می

فضا در میان روشنی و تاریکی در حال حرکت است و آن  چیزهاي ناشناخته، از درون تاریکی، باعث 
شوند. رعب و دلهره می

ایجاد فضایی ترسناك براي در این اثر رموز و مبهم یکی از اهداف ساعدي از آوردن صداهاي م
ي از نوع گروتسک نه طنز طنز؛ اما اندطنزگونهی نوعبهعزاداران بیلهاي داستانخواننده است.

آور پوچ یا طنز سیاه. خنده
، موقعیتی تازه پدید آورده است. غرابـت کردهرسوبدر این مجموعه، مضحکه به عمق اثر «

بـه آن دهنـدهتکاني داستان چیره شده اسـت و نیـروي بر فضااز درون زندگی برخاسته و 
). 1377:229ی، جمال و میمنت، صادقیرم(» بخشیده است

ترس موجود در آثار ساعدي، سرآغازي ناپیدا دارد؛ زیرا بر همه آثارش حاکم شده و توجیهی 
ها همراه کرده، دلیل آن شود. ساعدي ترس را با عوامل درونی و فردي شخصیتدیده نمیهابراي آن

داند؛ اما پس از چندي با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، کارکردهاي موجود را ناآگاهی افراد می
هد.دخواهان نشان میرسانی حکومت به مردم و آزاديهاي روانی را با ظلم و ستم و آسیب این ترس

شدگی. مسخ4-6-1-2
کناراست. درحیوانوانسانمیاندگردیسیکند،میزدهشگفترامخاطبآنچهاین اثردر

کند. اینمیخلقگروتسکنیزحیوانبهانسانجسمیاستحالۀباساعديشخصیت،هايگروتسک
بیل،عزاداراندراثريهرازبیشکهاستساعديآثاروجوه گروتسکیبارزترینازیکیاستحاله

پسريدرواقعغریبی کهاست. موجودیافتهتجلیموسرخهنامبهدر موجوديآنداستان هفتمدر
دهد.میشکلتغییررفتهرفتهکهخوردمیچنانو آنناپذیرسیريومفرطبه گرسنگیمبتالاست

گیرد و ساعدي در شدن، ظاهري عجیب و شگفت به خود میموسرخه پس از دگرگونی و مسخ
گوید:توصیف او این گونه می

بـه کـهراطنـابیورفتمیجلووخزیدمیشهربزرگمیداندرپاودستچهارموسرخه«
نگاهش زدهبهتبودند،کردهاشدورهزیاديجماعتکشید.میدنبالبهبودندبستهپایشمچ
رود.  بچـه هـامـیپـیشوکشدمیزمینرويراخودبستهچشمانباکردند که چگونهمی

جـوانبلعیـد.میراهمهموسرخهوریختندمیجلوشو آشغالباطلهنان،کاغذپوست میوه،
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ازکـهدیـدمچشـمهاماینباخودمدیدم،من«گفت: بودایستادهجماعتوسطقدبلندي که
مـی وبودگرفتهگندهجونورتادووقتیکهجاییهمونازدونینمیفاضالب در اومد.توي
).181(همان:» آبی هستنسگکهگفتن

توانند او را شناسایی کند و مردم بیل نمیگراز پیدا میهمچنین موسرخه شباهتی عجیب با موش و
کنند:

اش مثـل هیچ حیوانی نبـود. پـوزهجانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن. شبیه«
هایش مثل گوش گاو راست ایستاده بود؛ اما دست و پـایش سـم پوزة موش دراز بود. گوش

خواست از زیـر پوسـت اش آویزان بود، دوتا شاخ کوتاه که تازه میداشت. دم کوتاه و مثلثی
شـد و هـایش بـاز میزد، پلکشـد. زور کـه مـیهـایش دیـده میبزند بیـرون پـایین گوش

» شـدها پیـدا میکـرد از زیـر شـاخهاي قورباغـه بـاال را نگـاه میهایش که مثل چشمچشم
).176(همان:

هاي یکی دیگر از مصادیق استحاله شخصیت، استحاله انسان به حیوان است که این شخصیت
خنده و کنند و فضایی بین آفرینی میهاي گروتسکی نقشانگیز در بعضی از داستانغیرواقعی و شگفت

، تبدیل مشدي حسن به گاو عزاداران بیلسازند که نمونه آن در داستان وحشت را بر داستان، حاکم می
است.

شود و این حالت شدن گاوش، او از حالت طبیعی خارج  میپس از باخبرشدن مشدي حسن از گم
ذات پنداریش در وجود گاو است. شدگی و هماو آغازي براي مسخ

خـواب کـرده گشـت، همـه را بیهاي بیـل میگاو تازه نفسی که در کوچهتمام شب، نعرة«
هـوا روشـن شـد، آورد.دوید و صداي گـاو درمـیها میکه توي کوچهسیاهی بزرگیبود...

اش و یک راسـت کشان دوان دوان از صحرا آمد طرف خانهریزان و نعرهمشدي حسن عرق
) .103(همان:»کاهدان را چسبیددوید طرف طویله و خود را رساند دم آغل و لبۀ

داد که بیانگر کرد شبیه گاو شود و رفتاري از خود نشان میروز بیشتر تالش میمشدي حسن روزبه
شدگی برسد. خواست کامل به مسخگاوشدن او بود. با این اعمال می

اي لـهمشدي حسن مردها را که گوش تا گوش جلو تیرك نشسته بودند تماشا کرد. علوفـه«
من« می کرد، گفت: نوشخوارکههمچنانحسن... مشدياش آویزان بودلوچهوشده از لب

).106(همان:» هستمحسنمشدگاوم، من گاومننیستم،حسنمشد
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گیري. نتیجه5
شناسی، کارناوال هاي متأثر از جامعهوگویی باختین و یکی از نظریههاي منطق گفتیکی از رهیافت

شود. در اصل چیزي میان صورت بازي و نمایش ارائه  مید زندگی است که بهاست.کارناوال خو
شود و زندگی و هنر. همۀکارناوال در جشن، خنده، پایکوبی و تمسخر اصول زندگی رسمی خالصه می

شود. کارناوال بیانگر روند تحول یک جامعه است و از طریق آن باعث از بین رفتن تمایز میان افراد می
به اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر نویسنده پی برد. با توجه به عصر پرتنش ساعدي، توان می
هایی چون خوبی مشاهده کرد. مؤلفهبهعزاداران بیلها و مصادیق این نظریه را در داستان توان نمونهمی

ناك از هاي وهمگرایی، چندصدایی و... ساعدي در زمینۀ خلق داستانطنز، مرگ، خنده، عامیانه
نظیر، خواننده را شیفته خود انگیز و بیرود که در خلق این آثار شگفتشمار مینخستین نویسندگانی به

ناپذیر در این داستان هستند که پیامدهاي ناگوارش از هاي جداییسازد.  مرگ و ترس از مؤلفهمی
ك و ترسناك شروع ها با شنیدن صداهاي وهمناموضوعات اصلی این داستان است. فضاي داستان

وکثیف، باد وبوران فضا را متعفن و مانند ابرهاي سیاه گیري از عوامل طبیعی  شوند و نویسنده با بهرهمی
سازد. اوج ترسناکی و وهمناکی استحالۀ موسرخه در قصه هفتم است. در بیل نمود تر میوهمناك

بر قهرمانان داستان چیره شده و هر شود و در اصل،  بیل عقیم است. مرگ زایش و زیستن دیده نمی
رسد. ساعدي در این اثر، با حذف ها به اتمام میقصه با مرگ قهرمانان و اشخاص داستان و طرد آن

اي از مرگ و دیوانگی است و روشی نو (رئالیسم جادویی) که آمیزهگرایی و با روش سوررئالیستیواقع
گیرد و با پیوند عمیق رئالیسم جادویی وگروتسک، بیشتر طور غیرمستقیم براي بیان مشکالت بهره میبه

مایه بیشتر گیرد. دروننمود این مؤلفه که گروتسک شخصیت و استحاله انسان به حیوان است، بهره می
هایش، طنزي سیاه و تلخ است که آثار ساعدي مرگ، فقر، مسائل روستایی و شهري است و طنز داستان

ها، قیديفقر فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی، تیرگی اوضاع، ناهنجاري و بیها،با استفاده از آن تبعیض
ها و موضوعات گسترده گرایی یکی دیگر از مؤلفهدهد. عامیانهسیاهی و نابودي انسانیت را نمایش می

ءارتقادنبالبهودیالوگبهرسیدنجهتدرساعدي است که نویسنده عزاداران بیلدر مجموعه 
ها کارگیري عامیانهو شکست میان سنت و تجدد با بهانسانیحیاتوجامعهغیررسمیابعادبهبخشیدن
. بسیاري از کار گرفته استبهراساختن آن از تسلط فضال و در دسترس مردم قراردادن، آنها و خارج

جمالت المثل، اصطالحات عامیانه و... در نمود بیشتر و کلمات وهاي آن ازجمله کنایه، ضربمؤلفه
هاي مختلف و ها و در موقعیتالي داستاناي و تمسخر و فحش در حجم کمتري در البهمحاوره
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وگویی و جمعی نگاشته شده است. تعدد شوند. این اثر در فضایی گفتگوناگون به وفور دیده می
ختلف، ها با افکار و عقاید مها در متن، داستان در داستانی این مجموعه، پردازش شخصیتشخصیت
هاي چند سویه و چند جانبه، حضور صداهاي مختلف  در این اثر از انسان و حیوان گرفته تا دیالوگ

روند. در نهایت، هدف ساعدي شمار میبهعزاداران بیلهاي چندصدایی صداهاي ناشناس و... از جنبه
گیرد تا از این سخره میاز شگردهاي کارناوالی، اصالح جامعه است. او جامعه و افکار باطل مردم را به

طریق به آگاهی مردم بینجامد و به شناخت واقعی جایگاه خودشان پی ببرند. این همان چیزي است که 
کردن برخی نواقص، تشریح اعمال کند. نویسنده با برجستهباختین از آن به فرهنگ کارناوالی یاد می

تواند مؤلفۀ خوبی میگرایی و... بهمیانهها، عاآنها، آوردن القاب برايدار و مضحک شخصیتخنده
در اصل با توجه و تأثیرپذیري از حرفۀ پزشکی بیمارستانی عزاداران بیلکار بگیرد. ساعدي در طنز را به

دهد؛ زیرا راه ها عزا سر میرا به تصویر کشیده است که افراد آن همگی بیمار هستند و براي آن
نوعی دچار فقر اي که بهیابند. جامعهمشکالت ابتدایی را نمیرفت از مسائل عادي روزمره و برون

ها در ها نمود و رسوخ کرده، آنفرهنگی، فکري و اقتصادي شده و نوعی حیرانی و سرگشتگی در آن
شوند و براي رهایی از این مشکالت هیچ راه رهایی وگریزي نیست و زندگی  مدام دچار اشتباه می

شود و به هر داستان سرنوشت هر کدام از قهرمانان با بال و مصیبتی همراه میشود و در پایان یافت نمی
رسد.اتمام می
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چکیدهاطالعات مقاله
نوع مقاله: 

مقاله پژوهشی
هاي برجسته میخاییل باختین، منتقد بزرگ قرن بیستم در ادبیات است. ویژگـی نظریهکارناوال یکی از

شود بتوان یک اثـر ادبـی را کارنـاوال خوانـد، زبـان کوچـه و بـازار، طنـز، خنـده، که موجب میهاي 
ــتند فرجام ــک و... هس ــناپذیري،گروتس ــیفه میک ــوان در توص ــاوالی از آت ــر کارن ــک اث ــاد ی ــا ی نه

هــا طبقــات مختلــف جامعــه بــاژگون عامیانــه هســتند کــه در آنوعمومیهايهــا جشــنکرد.کارناوال
شـوند. یکـی از آثـاري کـه قابلیـت میها و پادشـاهان تمسـخرها، دلقکشوند و خردمندها، احمقمی

راسـاس روشساعدي اسـت. در ایـن مقالـه باثر غالمحسینعزاداران بیلخوانش کارناوالی  را دارد، 
اي به این مهم پرداخته شده است. تبیین تضاد چنـد جانبـه و اساسـی وه کتابخانهتحلیلی و شی-توصیفی

هـاي هاي فرهنگی و اعتقادي در اجتماع، تجمیع امور متضاد با خلق موقعیتها و موقعیتبین شخصیت
ها، خلـق هاي از مـرگ و تـرس در پایـان داسـتانجلوهمناسب و فضاهاي هنرمندانه و همچنین بازتاب

کارگیري زبـان شـکنند، بـههاي مسخ شده و دیوانه که توازن منطـق و رسـمیت را درهـم میشخصیت
هـاي ها، خلـق موقعیتهاي مختلف، وجود ترس و  هراس حاکم بر اتمسفر داسـتانعامیانه در موقعیت

هاي ها و مؤلفـهود و ... در این رمـان بیـانگر نشـانهنتسب به خاي خاص و مدار با شیوهطنزگونه و خنده
.گرایی در این اثر استکارناوال
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.98-73)، 2(11، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی.غالمحسین ساعديبیل 

نویسندگان.©مؤلف قحناشر: دانشگاه رازي                                                                           

2021.6634.1373RP./10.22126:DOI



)39(پیاپی 1401تابستان، 2، شمارة یازدهمرة فصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دو74

. پیشگفتار1
که زیرمجموعه مباحث طنز است2مفهوم کارناوال1ینباختمیخائیل در نزد یادین،از موضوعات بنیکی

شود. البته باید گفت که باختین نخستین پژوهشگري نیست که به مطالعه و فرهنگ عامه محسوب می
، سی 3هاي ادبی انگلیسی کسانی مانند نورتروپ فرايپردازد. در پژوهشدرباره کارناوال و جشنواره می

ها رویکردي نسبتا ًسنتی اند، رویکرد هر دوي آناز دهه پنجاه قرن بیستم، بسیار اثرگذار بوده4ال. باربر
بوده، این در حالی است که تجزیه و تحلیل باختین مفهوم عمیق ایدئولوژیکی را از پدیده کارناوال بیان 

مطرح کرد. در این اورابله و جهانبار مفهوم کارناوال را در کتاب کند. باختین براي نخستینمی
شوند و برعکس؛ مقدسات و مقدسان به سخره گرفته ردمندان ظاهر میها در نقش خکارناوال احمق

شود (مقدادي، آمیزد و سرانجام، دنیایی وارونه خلق میاي از کفر و ایمان به هم میشوند و ملغمهمی
هاي گروتسک، قرارگرفتن ). چندآوایی، مفهوم مرگ، زبان کوچه و بازار، استفاده از خنده391: 1378

در کنار هم، جملگی عناصري هستند که مدنظر باختین در این مطالعه هستند.مفهوم متضاد 
و هنجارهـاي رایـج حاکماخالقها و آدابش، که آیینتکارناوال نوعی فرهنگ انتقادي اس«

کارنـاوالی سازد. ویژگی اساسی رویکردکارناوال همه چیز را نسبی میگیردمیرسشپرا به
دنیا، آوایی و خنده. در دیدگاه باختین گسست میان آگاهی وگانگی، چند: دوعبارت است از

صورت رویداد مردمی انتقـادي و ارناوال است و کارناوال بهکبلکه؛میان ذهن و عین نیست
).271: 1381(پوینده،» شود(فئودالی) تعریف میدر مقابل با جدّیّت فرهنگ رسمی
د تحول شود و بیانگر رونشناسی قلمداد میز جامعههاي متأثر ابه بیان دیگر،کارناوال یکی از نظریه

د. نده پی برتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر نویسدر یک اجتماع است. بنابراین از طریق آن می
توان روند. البته غیر از این موارد میشمار میهاي اساسی کارناوال بهرسیدن به برابري و آزادي از مؤلفه

ره و... اشافرمانی، نسبیتهمچون: طنز، خنده، چندصدایی، نقیضه، وارونگی،  ناهاي دیگريبه مؤلفه
کرد.

هایی که در بنابر آنچه گفته شدکارناوال به مسائل اساسی هستی مرتبط است. در تحلیل داستان
________________________________________________________________

1. Mikhail Bakhtin

2. Carnival

3. Northrop Frye

4. C.l.Barber
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اند، نه تنها آگاهی ما را از دنیاي این نوع ادبیاتادبیات یک ملت جایگاه خاصی داشته و شناخته شده
تر ماهیت کلی هاي اجتماعی و از آن مهمدهند؛ بلکه به شناخت هر چه بیشتر نسبت به گروهگسترش می

کند.تفکرات بشري هم کمک می
هاي کارناوال بهره به لحاط زبانی و محتوایی از مؤلفهعزاداران بیلغالمحسین ساعدي در مجموعه 

وگرایی، ترسه و به ظاهر دیوانه، عوامانههاي مسخ شدگرفته است؛ به کارگیري زبان طنز، شخصیت
هاي مرگ و... باعث شده تا این اثر با نظریۀ کارناوال باختین منطبق شود. در این مقاله سعی شده جنبه

ساعدي بررسی شود.عزاداران بیلمختلف نظریۀکارناوال باختین در 

هاي پژوهشروش و پرسش.1-1
اي صورت گرفته کتابخانهگیري از منابعتحلیلی و با بهره-که بر اساس روش توصیفیدر این پژوهش

ترین و در ادامه مهماستخراج شده،عزاداران بیلهاي کارناوال از رمان است، ابتدا تمامی مؤلفه
طریق به پاسخی براي هاي باختین تبیین و تحلیل شده است تا از اینها بر پایه اندیشهپربسامدترین آن

این سؤاالت دست یابیم:
شود؟کارناوالی محسوب میهاي مؤلفهاثري برخوردار از عزاداران بیلآیا رمان -1
اند؟کدامعزاداران بیلهاي کارناوال در مجموعه داستان ترین مؤلفهمهم-2

شته شده است؛ ولی در نوها و مقاالت متعدّيکتابعزاداران بیلو داستان دربارة آثار ساعدي
آنچه در این زمینه انجام گرفته ها موضوع مقاله حاضر اساس بحث و پژوهش نیست.یک از آنهیچ

است به شرح ذیل است:
پردازد میزادهجمالهايداستاندریکارناوالهايجنبهیبررسنامه خود به )، در پایان1388فشی (

طنز، در پی وگرایی هایی چون نقیضه، گروتسک، عامیانهو بر این باور است که کارناوال با مؤلفه
)، 1389مراتب رسمی است که این اندیشه، متأثر از تفکرات اومانیستی است. مسعودي (شکستن سلسله

بر این باور است که در » اصرينعصرهايشینمادرتهیکارناوالعناصریشناختجامعهنییتب«در مقالۀ 
هاي عمومی، ها وگسترش سرگرمیهاي هنري چون نمایش و نمایشوارهعصر مذکور حمایت از فعالیت

اي با عنوان)، در مقاله1390بیانگر توجه حکومت و در رأس آن شخص شاه بوده است. یزدي (
هایی به بررسی مؤلفه» نیباختدگاهیدازتیو ژولنامۀ رومئوشینمادریکارناوالهايانگارهیبررس«

ازجمله: زبان عامیانه وکوچه و بازار، نسبیت و درکنارهم قرارگرفتن مفاهیم متضاد، تاجگذاري و تاج 
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یدگاه دبرداري، ضیافت/ نقاب، نافرمانی از قدرت حاکم پرداخته است و براین باور است که برخالف 
ها را پیشنهاد امه را نامناسب دانسته، حذف این قسمتهاي شاد این نمایشنبرخی از منتتقدان که بخش

به آن عمق و اي کارناوالی آشکارکرده، عنوان نوشتههاي مذکور قابلیت این اثر را بهاند، بخشداده
نیدارالمجاندرییگراکارناوالیبررس«پژوهشی به )، در1392(اسماعیلیبیشتري بخشیده است. غناي 
هایی نظیر دوگانگی، طنز ، چندآوایی و ز نتایج این پژوهش وجود مؤلفهپرداخته، ا» زادهجمال

درآنبازتابویکارناوالطنز«اي با عنوان)، در مقاله1393(گرایی  در این اثر است. پیروزعامیانه
هاي ها با مؤلفههاي او و میزان همخوانی آنبه بررسی طنز موجود در داستان» بهرام صادقیهايداستا

پژوهش حاکی از آن است که طنز موجود در آثار صادقی با هاي یافتهسخن کارناوالی پرداخته است و 
اندیشی و آمیختگی مرگ و زندگی، نفی معاداندیشی هاي سخن کارناوالی نظیرِ مرگبسیاري از مؤلفه

تقابل با عصر فرماست که در وگوگرا بر آن حکمرو، فضایی چندصدا و گفتسوست. ازاینو غیره هم
سهیبررس«اي با عنوان )، درمقاله1394(رمضانی و یزدانی.گیردسیاه و پرخفقان بعد از کودتا قرار می

شودروزیپتاآوردفرودسرنامۀشینمادرکرونوتوپوییوگوگراگفتکارناوال،ینیباختمضمون
گلدسمیت براي رد جامعه غیردموکراتیک و کنندبیان می»  تیگلدسموریالاثرشب،کیاشتباهاتای

سنتی زمان خود، به خلق نوعی کمدي پرداخته که در آن مردم با هر جنسیتی و با هر طبقه اجتماعی، با 
)، در 1395پردازند اگرچه آراي متضادي داشته باشند. دانشگر (وگو مییکدیگر پیوند خورده، به گفت

پردازد و در این پژوهش محتواي فلسفی، می» ل در شعر حافظهاي کارناوابررسی مؤلفه«اي به مقاله
هاي شعر وار، قلمرو آرمان شهري و گروتسک را از مؤلفهبودن، وجود شخصیتی بهلولغیرمذهبی
» هاي کارناوال در رمان نگران نباشمؤلفه«اي به بررسی )، در مقاله1396داند. اسکویی(حافظ می

ی، زبان عامیانه، نسبیت، رئالیسم گروتسک، واژگونی، دیوانگی و پرداخته است و گفتمان چند صدای
داند. هاي کارناوال در این اثر میخنده مرگ و... را از مؤلفه

هاي دیگري هم درباره بحث کارناوال و نظریات باختین نوشته شده است که نامهپایانمقاالت و
توان گفت این پژوهش از این جهت ین میها با پژوهش حاضر مشابهت ندارند. بنابرایک از آنهیچ

تازگی دارد.

آنیاصطالحمعنايو.کارناوال2
شود. این مهم یکی هاي فرهنگ عامه و طنز محسوب میگرایی در ادبیات یکی از زیرمجموعهکارناوال
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1895شناس روسی است که در سال پرداز و رواناز نظریات مطرح و برجسته میخائیل باختین، نظریه
میالدي در مسکو رخت از جهان بربست. او صاحب 1975یالدي در ارول به دنیا آمد و در سال م

وگومندي، چندآوایی و... است که یک گرایی، گفتهاي متعددي در ادبیات همچون:کارناوالنظریه
اروپا سازد. پیشینه کاربرد اصطالح کارناوال به ادبیاتها را به هم مرتبط میتفکر محوري و اساسی آن

اند؛ گردد، اگرچه قبل از باختین افراد دیگري بحث کارناوال را مطرح کردههاي میانه بازمیدر سده
اش درباره ریزي نظریهصورت نظامند به کار برد و براي پیولی باختین، نخستین کسی بود که آن را به

هاي میانه و م در اواخر سدههاي خیابانی متداول در میان توده مردخنده، از فرهنگ عامیانه و جشن
).219: 1383اوایل رنسانس استفاده کرد (مکاریک،

چنیناستزندگیوهنرمیانمرزبیانیبهکهفرهنگاینايهستهکشفمنظوربهباختین
دهد:میکارناوال ارائهازتعریفی

دراسـتتماشـاگرازبـازیگرتفکیـکبـدونوهنرپیشگیکاربدوناستجشنیکارناوال«
شـوند.میهمـدلکارنـاوالکنشدرهمهکنشگرند.کنندگانیحاضران شرکتهمهکارناوال
شـود؛ بلکـهنمیاجـراحتـیتر  بگـویمنیسـت، دقیـقشدهاندیشدهوشدهحسابکارناوال
گذرانندمیسرازراگراکارناوالزندگییکعبارتیکنند. بهمیزندگیآندرکنندگانشرکت

زیر و زبرشدهزندگیحدوديتاوشدهخارجریلازکهاستزندگیکارناوالکهاز آنجایی
).270: 1395(باختین، » استجهانشدهروي واژگونآنیعنیاست؛

است: آمدهگونهاینکارناوالتعریفبریتانیکادانشنامهدر
هاجشـنایـنکند.میترکیببا همراشهربازيوسیركهايویژگیکهسیّارهايسرگرمی«

)روزچند(کوتاهیمدترفته، برايدیگرشهربهشهريازهموارهوباز اجرا شدهفضايدر

خـودهايبرنامهکارناوال،دارند. جارچیِهمراهبهخودرا بافراوانیهايخوشیوسرگرمی
نیکـابریتا(دانشـنامه» کندمیآنشرکت دربهدعوتراهاکرده، آناعالمتماشاگرانبرايرا

).carnivalمدخل ذیل
کردن، رابطۀآشامیدن، دفعخوردن،همچونجسمیهايواقعیتوتنبرآنتأکیدکهکارناوال

تایابندمیمجالفرودستطبقاتآن،دارد. درراخودخاصهايآییناست،مرگوجنسی، تولد،
دربگیرند.تمسخربهراآنایستاده،کلیساحاکمانرسمیوخشکفرهنگمقابلنوعی درهب

جامعهرسمیعقایدشده، تمامیگرفتهاستهزاءبادبهقدرترأسدرکارناوالی، افرادهايسنت
).162: 1390شوند (گلدمن و دیگران،داده میجلوهمعکوسصورتیبه
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نویسد:میهارلندریچارد
وقیدهاشرّازمدّتتاهکورهاییبرايفرصتیکارناوالبرپاییرسممیانی،هايسدهدورةدر«

وحقایق حـاکمازمدّتکوتاهرهاییبرايجشنیآورد. کارناوالمیفراهمهنجارشدهقواعد
وهنجارهـاامتیازهـا،مراتبی،سلسـلهمقـامورتبهتعلیقباکارناوالبود.مستقرومسلّطنظم
رامهـمپایه،دونباراندپایهبلنامقدّس،بارامقدّسشد. کارناوالمیمشخّصهاو نهیهامنع

دهندةنشـانکارنـاوالختین بـانظـربـهآمیزد.میهمدرخردبیرا  باخردمندواهمّیّتبیبا
کارناوالردرارابلهورابلهدرراکارناوالاست. باختیننسبیّتدگرگونی وونافرمانیحالت

بـهبلکهندارد؛ايعالقههاسدهطیکارناوالو تکاملپیدایشچگونگیداستانبهبیند. اومی
فتنگـرچنـگدربـااودارد.است عالقهنشان دهندة آنکارناوالکهآنچهوکارناوالاصول

گسـترشترسـطحی گسـتردهبهتعمیموقیاسباراآنبودندرخورویژه،کانونیپدیدةیک
)260: 1382(هارلند،» دهدمی

اي از فرهنگ عامه در مقابل طبقه حاکم مطرح شد که عنوان زیرمجموعهبهبنابراین کارناوال 
گیرد. کارناوال فضا و بستر الزم را براي گستردة ها شکل میزدن عادتبراساس هنجارشکنی و برهم

شدن پیدا رسد و مجال شنیدهکند که در آن صداهاي مختلف به گوش میوگو فراهم میگفت
گیرد که هم در حوادث و ها شکل میفضاي جمعی و با حضور گسترده آدمکنند، این مهم در یکمی

کند. در خندند و این شرایط، مشارکت در زندگی را ایجاد میاند و هم با هم میرخدادهاي آن شریک
گیرند رود و همه در شرایط برابر و یکسانی قرار میها و تمایزها از بین میمراتبمحیط کارناوال سلسله

د.برابري ناشی از این است که هیچ گفتمان مسلطی در فضاي کارناوال وجود ندارو این
تاج،رداشتنبویتصنعتاجگذاريسر،ازشلواردنیپوشها،لباسدنیپوشجلو و عقبایرووپشت

از،خوكگوشتمصرفمجازبودنمقدسات،بهزیطنزآمهاياهانتپرشمار،یلفظهايجناس
باعیرفن،ینامتدبانیمتدختنیآممثالًمخالفهايقطبناجوروصلت،یجنسهايتیفعالريیسرگ

روند شمار میهاي دیگرآن بهو... از مؤلفهپادشاهباگدانادان،باعاقلک،یرکبامقدسپست،
).94: 1389(اشمیتس، 

هاي کارناوال. مؤلفه2-1
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5. چندصدایی2-1-1

، هاي کارناوال بحث چندصدایی است که در عرصه نقد و مطالعات ادبی و هنريیکی از مؤلفه
الح، گرفتن این اصطچندصدایی با باختین در نیمۀ نخست قرن بیستم، آغاز شد و ضمن به عاریت

تعریف جدیدي ازآن ارائه کرد.
دا بـا یکـدیگر و صشود که در آن چندین اي اطالق میچندصدایی (پلی فونی) به موسیقی«

شـوند یـا بـا حضور دارند و براساس قانون هماهنگی با یکدیگر مرتبط میاي مستقل گونهبه
). 7: 1390مطلق،(نامور» دهندهم یک واحد موسیقایی تشکیل می

حتی صورت یک کل ببینیم. وجود غیر براي آنکه ماتوانیم خود را بهما هرگز نمی«به عقیده باختین 
). بنابراین 180: 1377(تودوروف، » ت به مفهومی از خویشتن دست یابیم، ضروري استطور موقبه

اهاي کند که قابلت ایجاد صدباختین ماهیت چند صدایی را در ژانر خاصی همچو رمان جستجو می
طرح هاي نویسنده است و گاه برخالف تفکرات او مگرا با اندیشهفراوان را دارد، صداهایی که گاه هم

ند.شومی

6. طنز2-1-2

جسم در وتن سخن کارناوالی نیز، در نظریه باختین، مصادیقی چون ریشخند و تمسخر و طنز، اهمیت
خارج ازرف ومقابل توجه فرهنگ حاکم به امور معنوي، رد تفکر استبدادي، توجه به امور غیرمتعا

رایج، هاي کردن ارزشبهاآلودن وکمتناسب، تماس آزادانه و آشنا بین اشخاص، اتحاد اضداد،
ا در دادن قوانین اجتماعی و اخالقی و غیره رارزش جلوهپیوستگی مرگ به تولد و نفی معاداندیشی، بی

ذهنی، حاکمهاينظامزبان،ادبیگونۀازفادهاستباغالباًطنز). 154: 1377گیرد (تودوروف، برمی
رف، استدالل وعمنطق،زینیگجايباوریزدمیهمبهکلیاتودر جزئیاتما رااجتماعیوزیستی
).83: 1390(تجبر،شود میآفریدهاست،معمولآنچهبامتفاوتعاداتی

. خنده 2-1-3
یچند زبانوییبر چندصداکارناوال عالوهین،باختنظردارد. بهیمهمیاربسیگاهدر کارناوال جاخنده،

. خنده باشدیمییصداغلبه با تکیو حتیزصورت که خنده راه گرینبا خنده، در ارتباط است؛ به ا

________________________________________________________________

5. polyphony

6. Satire
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و قابلیعمومري، به امودسترسیرقابلسازد که امور و مسائل گوناگون و غرا فراهم مییطیشرا
خوددرونراخندهعامیانۀفرهنگهايتمامی مشخصهکارناوال«. همگان مبدل شوديدسترس برا

قرارخندهاصلبرکهاستمردمدومزندگی). کارناوال53: 1377(تودوروف، » کندمیمتمرکز
آور هاي خندههاي مراسم و نمایشویژگی بنیادین تمام شکلجشن،واستجشن مردمدارد. زندگی

).590: 1381هاي میانه است (پوینده، سده

. مرگ2-1-4
درفغیرمتعارکامالًانگارهپردازيباکارناوالی است کهمضامینمهمترینازمضمون مرگ یکی

تفاسیربابه هیچ وجهانگارهپردازيایندرمرگخاصشود. مفهوممیبازنماییکارناوالیهايگونه
جدانشدنی ازجزءمرگندارد.همخوانیمردگاندنیايبهخاص حیاتقلمروازعزیمتمعنوي
باوربهآید.  میشماربهطبیعتحیاتچرخۀازخود بخشیکهاستمردمجمعیپیکرةحیاتچرخۀ

کهاستزندگیخودِ کارناوالاست. درواقعقرار گرفتهو  زندگیهنربینمرزدرکارناوالباختین،
وجسممجددتفسیربراياست. باختینشکل گرفتهبازي/نمایشازخاصیبراساس الگوي

جسمِبامردماجتماعبدنۀوجمعیجسمِباانفراديجسمِخود،ودوبارة جسماتحادوعملکردهایش
پادزهريکندمیتالشجامعه،استعارةونوزاییمرگ،تولد ومداومارتباطبهتأکیددروگیتی

کند:تزریقتعیین شدهاز پیشوتشریفاتیفرهنگبهرادهندهرهاییوشفابخش
کندمیمجزا ایجادزندگییکبرد،میبینازراخودتجسمکند،مینابودراکلفرهنگاین«
آورنـدة دوبـارهوجـودبـهنیروهـايانکارکننـدةآن،و استبداديطلبقدرتساختارهايو

وگروتسـکرئالیسمتجربۀوسروروجشنسرتاسرهیبتاینبهواردشدنطبیعت هستند.
).21: 1948(باختین، » وفور هستندهایش،خندهوشوخی

بازاروکوچهعامیانه. زبان2-1-5
ونقشابتدامؤلفه،این توضیحبرايهاي کارناوال زبان و اصطالحات عامیانه است.از مؤلفهدیگریکی

زبانذاتدرتکثروي،از نگاه.دهیممیتوضیحراباختیننگاهدرعامیانهاصطالحاتوزباناهمیت
روزمره،گفتاريژانرهايواجتماعیهايزبانازايمقدمههموارهرسمیملیزبانهردراست.نهفته
بلکهنیستند؛انتزاعیهاينگريجهانهازباندارد.وجودمحلیهايگویشیابازارزبانمثل

فعالیتازواندپذیرفتهتأثیرهاگذاريارزشنظامازکههستنداجتماعیوانضمامیهاينگريجهان
وهازبانهمۀدرباختین،اعتقادبه). 280: 1390(باختین،ناپذیرندجداییطبقاتیمبارزةوروزمره
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مرکزگریزند.نیروهايدیگريومرکزگرانیروهايدارد. یکیوجودمتضادنیرويدوهافرهنگ
مراتبسلسلهونظمایجادوکردنهمگنوسازيیکپارچهدنبالبهکهاستنیروییمرکزگرانیروي

ها،شوالیهحکمرانان،زباندرراآنمصداقباختین). و70: 1382است (وبستر،فرهنگوزباندر
کهمرکزگریزنیروهايیعنیرقیب؛نیرويدر مقابلداند.میو...شاعرانههايگونهاشراف،کلیسا،
شوندمیظاهرواگراویدکنندهخلعنیروهايشکلبههستند،زبانسازيیکپارچهبامقابلهبرايعاملی

طوربهوولگردها ها،دلقکزبانمثلايشدهدادهتنزلهايگونهدرراهاآنمصداقباختینکه
دار،خندههايقصهومنظومحکایاتیعنیکند؛میوجوجستعامیانهاصطالحاتوزباندرتر،وسیع

مرکزیتهیچهادرآنکهمردمبینرایجهايلطیفهوعامیانههايالمثلضربخیابانی،هايتصنیف
ملتیکایدئولوژیککالمیحیاتشناختیزبانمرکزکناردرزیرانیست؛متداولادبیزبانزبانی،

ورسمیادبیِزبانباعمدبهکهاستدگرمفهومینوعآنبلکهگیرد؛نمیقرارخاصدورةیکو
زمانرسمیهايزبانبرضدغالباًعامیانهوتمسخرآمیزتقلیدي،دگرمفهومیِاین ». تقابل دارد«فاخر 
).365: 1390خاست (باختین،برمیجویانهمجادلهوآشکاراخود،

7.گروتسک6-1-2

یسمرئال،گیردآن قرار مییلبا مفهوم کارناوال دارد و در ذیکه ارتباط تنگاتنگیگريداصطالح
ازگروتسکبرده شده است.کارمختلف بهیرها به تعابنامهگروتسک است. گروتسک، در فرهنگ

)grotteواژة (فرانسويزباندراست.شدهگرفته» غار«معنی به) ایتالیاییgrotesqueبار) نخستین
حدود دراینکهتارفتمیکاربهنیزانگلیسیزبانشده، دربردهکاربهمیالدي1532سالحدود
کاربردبهربطیچندانواژهاینفنیمعناي دقیقنشست.آنجايبهگروتسکواژةمیالدي،1642

برگ،وخشامجسمه،نگین،ونشانباو آرایشتزییننوعیمعنايبهندارد. گروتسکآنمعمولی
گرفتند. نام)Grotteschi(شدند، یافتهاسردابهودر غاراینهاکهآنجاازاست.ریگوسنگتخته
کاربهکردندمیتصویرارگیاهوحیوانانسان،ازايکه  آمیزههایینقاشینامیدنبراياصطالحاین

و دیگري ). گروتسک از طریق چند ویژگی و مشخصه، یکی ناهماهنگی181: 1386شد (کادن، گرفته
شود:اغراق و نیز عنصر خنده،  به طنز در ادبیات وکاریکاتور در نقاشی، نزدیک می

گروتسک، آمیزش دو عنصر متضاد است: تراژدي؛ یعنی پرداخت مضامین پایدار، بنیادین و «
________________________________________________________________

7. Grotesque
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آمیز و کمدي به معناي پرداخـت مضـامین گـذرا، نـه ت همراه با پایانی فاجعهمشترك بشری
چندان مشترك و مسائل عادي به طرز شوخ و سرزنده بـا پایـانی کـه اگـر نـاخوش نباشـد 

هاي گروتسک یک داستان، خواننده از یک طرف با تـراژدي آمیز هم نیست. در بخشفاجعه
صیت روبه رو است و از سـویی دیگـر بـا وضـعیتی آمیز موقعیت شخو آیندة احتماالً فاجعه

هایی همچون مضحک و طنزآمیز، غیرطبیعی گذرا و شوخ. این تالقی از دید خواننده، با واژه
دارد؛ امـا شود. از این منظر، گروتسک خواننـده را بـه ریشـخند وا مـیو غریب توصیف می

).238: 1387نیاز، (بی» هدفش خنداندن او نیست؛ بلکه ایجاد انزجار و چندش است

عزاداران بیل. خالصه داستان 3
دومین مجموعه ساعدي است که از هشت داستان مستقل و به هم پیوسته شکل گرفته عزاداران بیل

میرد؛ اما زده شهر میهاي نکبتشود و در یکی از بیمارستاناست. در اولین داستان، ننه رمضان بیمار می
رسد. در داستان دوم، مرضی کند تا یک شب در شهر، مرگ او هم فرا میتواند از مادر دل بپسرش نمی

کشد. در سومین داستان هاي زیادي را در روستاي اطراف به کام خود میکشد، انسانآقاي ده را می
بالي قحطی و مرگ طاعونی به شکل باد چرکین بیل را در برگرفته و دو پیرزن که تمثیل زندگی کهنه 

کنند تا بال را دور کنند. در سرایی میپاشند و نوحهجاروي کوچکی آب تربت میگذشته هستند با 
ماند و ثمر میکردن این موضوع بیمیرد، تالش روستائیان براي پنهانقصه چهارم،گاو مشدي حسن می

کند گاو مشد شود. او گمان میشدن گاوش را بپذیرد، رفته رفته مسخ میتواند گممشدي حسن که نمی
میرد. در انگیزي میخورد و عاقبت به شکل رقتبندد و علف میاست؛ خود را به طویله میحسن

کسی و بیچارگی خود، سگی ولگرد همچون خود را در پناه خود عباس براي رفع بیداستان پنجم،
ت آمیز عباس آن را با خشونتوجه به خشم جنوندانند، بیها که سگ را بالیی میگیرد؛ ولی بیلیمی

ها را در مواجهه با صندوقی فلزي که بر سر راهشان کشند. قصه ششم،  درماندگی و جهل بیلیبسیار می
شود صندوق، یک سازند؛ اما بعد معلوم میها از صندوق زیارتگاهی میدهد. آننشان میقرارگرفته،

برند، را با خود میشان شوند و وسیله گمشدهدستگاه مخصوص نظامی است. وقتی نظامیان وارد ده می
شدن موسرخه، عضو کنند. قصه هفتم، ماجراي مسخها براي ضریح از دست رفته عزاداري میبیلی

کند. در قصه هشتم نیز، ناپذیر را تعریف میمجنون و بینواي ده، به هیئت یک جانور غریب و سیري
شنود، آواره ها برضد خود میاسالم که با همه بالهتش داناترین عضو بیل است، با تهمتی که از بیلی

آورد.شود و سر از تیمارستان در میشهر می
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عزاداران بیلهاي کارناوال در داستان . مؤلفه4
. چندصدایی 4-1

اما بیان کند؛خود را یدتواند آزادانه، عقامیيراویایسندهاست که نویناصداییاز چندینباختیتلق
عزاداران بیلدر داستان ید. نمایلها تحمشخصیتیگرخود را بر دعقایدو ءارحق ندارد آ

گیرد، وگوهاي مختلف وگوناگونی شکل میها گفتهاي گوناگونی وجود دارند که بین آنشخصیت
شود هر شخصیت صداي خاص و مستقل خود را دارد. برتري صداها نسبت به صداي دیگري دیده نمی

شود، حتی گاهی اصًال صداي راوي شنیده ي راوي شنیده میدر میان دیگر صداها، صداو گاه 
شود:نمی

آباد آمد بیرون، از عباس با ستار و مشدي رحیم و میرحمزه که خداحافظی کرد و از خاتون«
یـده بريهـاآرام بـا نفسزیاد گذشته بود... صد قدمی که رفت حس کرد که یکـی آرامظهر

.)1349:140ساعدي، (» آیدیپشت سرش مبریده
کند.هاي داستان واگذار میکند و ادامه آن را به شخصیتخود داستان را راوي، شروع می

وگوي چندگانه و گاه دو سویه است. صورت گفتبهعزاداران بیلهاي ساعدي در نوع دیالوگ
پردازند. دهد، همه دور هم جمع شده، به مذاکره در باره آن میمثالً زمانی که در بیل اتفاقی رخ می

».اسـالم يمشـدیمکار کنحاال چه«گفت: ین.کدخدامردها عقب عقب رفتند و نشستند زم«
ینـدازیمو بیم؟ ببـریمکارش بکنـچـهیمبـرب«: بابا گفـتمشدي.»یلببریمیم«اسالم گفت: 

کار که چـهیگمو بعد بهتون مبریمیحاال م«گفت: . اسالم»؟خونهیکی توي علماون يپهلو
صفر با عجلـه رفـت بـاال، يمشدپسر.شدیدهاسب اسالم شنیههشيجاده صدااز». یمبکن

خـوب، حـاال «». ...پائیـدیمراهـاو آنپلکدیميبرگاردست دوروهقمه بییک نفر پوروس
یمبهتـره بـر«کند: تکرار مییگري، د»آبادخاتونیمبهتره بر«گوید:نفر مییکی»یم؟چکار کن

آره آره، خـوب «کننـد: تکرار مییهو بق»یدآبادسیمبهتره بر«گوید: مییکیو آن » آبادخاتون
).149(همان:»یدآبادسیمبری،گفت

در داستان نایافتگییتو قطعهاشخصیتحضور پررنگچندصدایی هاي ترین مؤلفهاز اساسی
هاي بسیاري در این شخصیتدهد.میگسترشعزاداران بیلرا در متن داستانییچندصداکههستند
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یجادسبب ااست کهیاز عواملیکییسمو پلورالییتکثرگرامجموعه وجود دارند. ازآنجا که 
ها، قسمتی را به حضور بر اهالی بیل در داستاني عالوهساعد. شودمیدر داستان ییچندصدا

داده است و هرکدام را با نام همان روستا خطاب هاي دیگر از روستاهاي مجاور اختصاص شخصیت
و... . » يآبادخاتون«، »یدآباديس«، »هاپوروسی«کند: می

تأمل و قابلیلعزاداران بکه در است یاز موضوعاتیگرد، یکیهاانسانيپاپابهیواناتحضور ح
آباد که همراه عباس از خاتونیدر قصه پنجم، سگ.ندارندئیانکه کم از روستایواناتیاست؛ حیبررس

ها انسانیفردهمیگاهیجایلبيروستایواناتشود! درواقع حخوانده میيآباد، خاتونآیدیمیلبه ب
حسن، ياز خود بروز دهند.گاو مشدیاحساساتنسانشبیه اتوانند مییو حتاندبه خود اختصاص داده

... در این مجموعه حیوانات، ها وپاپاخ (سگ روستا)، بز اسالم، موش،عباسيآبادسگ خاتون،اسب
شود. در این وگوها می، جزئی که موجب چندآوایی و تکثر گفتاندشدهخود جزئی از روستا تلقی 

د:هم داراي صدا هستنهاموشمجموعه حتی 
گذشتیمیشانکه از رويارگيهاگرفته بودند. چرخرایابانتمام بیخته،ریرونها بموش«

.)103همان: (» یدشنیهاشان را مکستن استخوانشيبابا صداي. مشدیدندکشیمیغج
شود میگو روایتواز آغاز تا پایان به شیوه گفتیباًکه تقراستییهاازجمله داستاناین اثر 

؛وگو بهره نگرفته باشداز آن را یافت که در خالل آن از گفتياصفحهتوانیندرت مکه بهياگونهبه
ند. انگو و رفتارشان خود و محیطشان را بشناسوها با گفتساعدي بر این اساس است که آدمهدفزیرا 
وگو با توصیف جزئیات همراه است تا مخاطب بیشتر و گفتعزاداران بیلین اساس در بین افراد بر هم

شود.آشنابهتر با افکار اهالی و روستاي بیل 

. طنز 4-2
تريیغنوةجليآثار ویگربا دیسهدر مقايساعدطنزیلعزاداران بیوستهپهمدر مجموعه داستان به

ها به خلق فکري آنبا نادانی و بیروزي حاکم بر زندگی اهالی بیل در ترکیب بدبختی و تیرهدارد.
.انگیزدیبرم،نمامتناقضیبه شکل، که حس غم و اندوه را در خوانندههاي طنزآمیز می انجامدموقعیت

ازحد یک فرد روستایی به گاو خود در حد در ماجراي مردن گاو مشدي حسن و وابستگی بیش
مردن گاو مشد يماجراکه این عالقه مفرط درشویم رو میدار روبهاي خندهق با قصهدلدادگی و عش

با -یریمبگیدهتلخ آن را نادیساخت فلسفاگر ژرف- شدن روان او در هجران گاو یشانحسن و پر
اوست و يمندانسان و عالقهیانمتناسبییبینوعد که بیانگرشیمرو خواهدار روبهخندهياقصه
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یزنیزانگو غمیمعظیخأل روحیکاز يانشانهیز،آممبالغهیوابستگیندارد؛ اگرچه ایککمیتیموقع
در این داستان، گرداند.مییلمتمایرا به تلخهقصیناست که طنز ایساخت فلسفژرفینهست و هم

است که فقدان گاوشرايگونه و دور از انتظار مشد حسن بواکنش اغراقآور استآنچه طنز و خنده
) .12: 1394یزي دارد (حبیبی،مجلوه طنزآخوديخودبه

علیکم. مشـد حسـن، سـالم«هایش بود، گفت: که مواظب حرفسرفه کرد و درحالیاسالم«
، کـردیکـه نشـخوار منامشد حسـن، همچنـ» دماغت چاق و احوالت خوبه؟ینیمببیماومد

گفـت: کدخـدا...». من گاوم، من گـاو مشـد حسـن هسـتم!یستم،من مشد حسن ن«گفت: 
حسـن پـا بـه مشدي. »؟یستی. نیحسن هستيخود مشدتو.حسنينگو مشدجوريینا«

الالـه «گفـت: ...کدخـداحسـن هسـتم.ي. من گاو مشـدیستمو گفت: نه، من نیدکوبینزم
؟ آخـه دمـت کـو؟يداریچـيمشد حسـن. از گـاویهستيآخه تو چه جور گاو». االاهللا

و شـلنگ دویـدیمیلـهدور طوواریوانـهکـه دبرداشـت، درحالییزدفعه خحسن یهمشدي
).126: 1349(ساعدي، »یواربه دزدیاش را مهرچند قدم کلهانداختیم

وگوهاي اشخاص داستانی نگریسته شود نوعی طنز بدیع، در داستان موسرخه، وقتی عمیق به گفت
ي از این اجلوهدر ادامه داستان در لحن موسرخه شود.ها احساس میطنزي توأم با سادگی شخصیت

حرف هم که باهاش «اسالم گفت: » دیگه حرف هم که نمیزنه.«مشدي جبار گفت: شود.طنز دیده می
مشدي جبار » .زبون گاوها رو خیلی زود یاد گرفته«موسرخه گفت: »آره.یمیزنی صداي گاو در م

.)133همان:(» خورهاش هم یونجه و علف میهمه«گفت: 
در هر شرایطی که بشنوي یا بخوانی » گرفتهیادزود یلیزبون گاوها رو خ«این جمله موسرخه را 

ي را در پی خواهد داشت. اخنده
خود رایزطنزآمهايموقعیت»تأکیدوتکرار«عنصرباعزاداران بیلدر برخی موارد در يساعد

یبار طنز نباشند؛ وليراداخودي خودلزوماً و بهیدهاي مزبور شامعنا که موقعیتینبه اآفریند؛یم
شوند.منجر مییتزده کردن خواننده، به خلق طنز موقعاثر شگفت، بر شوندتکرار میکهیهنگام

آره، «کدخـدا گفـت: »یشش؟پیريس، چرا نمیلهاگه گاوت در نرفته و تو طو«گفت: اسالم
» گاوت مشد حسـن.یشبرو پ«موسرخه گفت: »یشش؟پیريچرا نمیگه،مشد اسالم راس م

»ینجـا؟ایآره، برو، چـرا نشسـت«جبار گفت: يمشد» مشد حسن.یششبرو پ«عباس گفت: 
).121همان:(

ها به حوادث ها از سوراخ باالي در یا روزنه سقف خانهکردن بیلیمثال دیگر در این خصوص نگاه
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الی بیل با صندوق سر به مهر روشدن اهروبهانجامد. هاي طنزگونه میرخ داده در بیل، به خلق موقعیت
اي ها از صندوق به امامزاده، جلوهها از آن شیء و همچنین برداشت آندر داستان ششم و استنباط آن

وار اهالی بیل و سردسته آنها اسالم در است. اعمال و رفتار سادهعزاداران بیلدیگر از طنز در مجموعۀ 
دانند و براي آن ؛ چرا که صندوق را یک ضریح میاین داستان موقعیتی طنزگونه پدید آورده است

ها، مردم سازند. سرانجام بعد از بردن صندوق توسط آمریکایییک عبادتگاه در باالترین نقطه بیل می
کنند. نگاه طنزآمیز ساعدي نسبت به دنیاي ساده و خرافی سرایی و عزاداري میبیل براي صندوق نوحه

ن، تا حدودي بیانگر برداشت مستقیم ساعدي از داستان بوف کور صادق مردم روستاهاي دورافتاده ایرا
ویژه اشخاص تک اشخاص داستان و بههاي عجیب و غریب و ناگهانی که  تکهدایت است. بیماري

برد، داستان را در هاله طنز نمایشی فرو اصلی و مهم داستان را در خود می بلعد و در کام خود فرو می
هاي پنهانی شود. بیشترین نمود طنز سیاه در الیهها میانگیزشدن پایان داستانک و غمبرده، باعث تراژدی

میرد، زن او شود. وقتی که گاو مشدي حسن میداستان چهارم؛ یعنی مردن گاو مشدي حسن دیده می
مشدي حسن دیگر از دست رفت و او « گوید: شنود که برادر زن مشدي حسن میاز فرط گریه می

.)121همان:»(ه پا بگیره و آدم بشهتوننمی
دار است که درد آن به شود؛ بلکه طنزي نیشدر طنز ساعدي حالت مطایبه و شوخی دیده نمی

مایه و تغییر موقعیت رود و ماندگار و سوزاننده است. این طنز ریشه در درونآسانی از تن بیرون نمی
صورت نماد و تمثیل در این اثر د.گاهی طنز بههاي داستانی داراجتماعی و انسانی رویدادها و شخصیت

ترین شخصیت؛ یعنی پسر مشدي صفر که نماد پلیدي و ها، منفیکند. در بعضی از داستانگري میجلوه
ن قصه گیرد و در آخریپستی است در تقابل با شخصیت مثبت و همه کاره داستان؛ یعنی اسالم قرار می

آید.میتوسط شخصیت منفی از پاي در

. خنده 4-3
بعد از توصیف عزاداران بیلشود. در داستان سوم هایی از خنده کارناوالی دیده میدر این اثر جلوه

فضایی وحشتناك و پیداشدن سایۀ سیاهی که ننه فاطمه و ننه خانوم را ترسانده بود، خنده حسنی که 
ي از نوع خنده کارناوالی است: اخندههمان سیاهی ناشناس بود، 

ي را بیرون آورد که از پاهایش گرفتـه بـود. کلـه اشتهدست برد توي زنبیل و مرغ کحسنی«
خورد. ...ننه فاطمه دست دراز کرد و مرغ مرغ از پوست باریکی آویزان بود و تکان تکان می

هـا یرزنپقـاه قـاه خندیـد. طـوري کـه » یه دونه بیشتر گیرم نیومد.«را گرفت. حسنی گفت: 
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).70-69: 1349(ساعدي، » رفتندترسیدند و عقب عقب 
ي اشاره نشده دارخندهدلیل و مسخره است. در جمالت قبل به موضوع یبي اخندهخندة حسنی، 

ینکه خود اازبعددلیل و وحشتناك از نوع خنده کارناوالی است. یا مشد حسن که یباست. این خنده 
آید:یمی در او پدید کارناوالگریه شود، حالت خنده وپندارد و دچار نوعی جنون مییمرا گاو 

گـاویگـهم. کنـهمییهگریهوخندهیمی ه اونجا، هاش نشستحسن گفت: همهيزن مشد«
). 120(همان:» ینگیدروغ م.جاسینمن هم

، این است که شخصیت منفی داستان؛ یعنی عزاداران بیلنمود دیگري از خنده کارناوالی در داستان 
اش تمام بیل را فرا کند و در پایان،  قاه قاه خندهافراد بیل را حذف میتک پسر مشدي صفر تک

گیرد.می

. مرگ4-4
یکی از مفاهیمی که همواره بشر را به اندیشه وتأمل درباره آن واداشته، مرگ است.

از » مـن«شـدن بلکـه خارجمرگ در ارتباط با دیگران مسخ آگاهی و نابودي جهان نیسـت؛ «
» مرگ براي من یک احتمال نیست؛ بلکه نابودي تمـام احتمـاالت اسـتجهان هستی است. 

).150: 1386(معتمدي،
کند درباره این امر ناشناخته و مبهم به تحلیل وکاوش شگفتی و ناشناسی مرگ انسان را ودارا می

ا جایی بر کل فضاي داستان سایه انداخته تفرایند سوگواري و ماتم عزاداران بیلبپردازد. در مجموعۀ 
ور سازند.اند خود را در رنج و سوگواري و غم و اندوه بیشتر غوطهکه مردم در تالش

ي داستان ختم هاآدمها و شدن یا خودکشی شخصیتهاي ساعدي به کشتهپایان بیشتر داستان
در طول زندگی نیز اغلب گرفتار مصیبت و بال هستند و از آن رهایی هاآدمهمین گرچهشود، می

کند. آواي تهدیدآمیز مرگی ترسناك، اهالی بیل را دنبال میعزاداران بیلند. در سه قصۀ اول ندار
» ننه رمضان«گیرد: در قصه اول ها در فضایی سرشار از دلهره و ابهام صورت میهجوم شقا و تبار مرگ
د. در قصه دوم رونزد مادر می» زنگوله مرگ«میرد و رمضان پسرش نیز به دنبال در بیمارستان شهر می

را » حاج شیخ«روند تا میرد و اهالی بیل براي اجراي مراسم به روستاي مجاور میمی» مال یا آقاي ده«
و هاستآناند که هر روز مرگ در کمین بیاورند؛ ولی روستاهاي اطراف بیل نیز دچار مرضی شده

خواهند داشته باشند جز ناله و زاري:ینممردم راهی ندارند یا 
کردند... گداخانم که چشمش کور بود... فوري بـه ه به یکدیگر چسبیده بودند، زاري میهم«
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).73: 1349(ساعدي، » شدیمگشت، زاري دوباره شروع یمآن طرف بر
آید: یمبراي دفن آقا به بیل » حاج شیخ«سرانجام هر طور شده 

ه نشسـته بودنـد وقتی جنازه را شستند و کفن کردنـد، خیلـی از ظهـر گذشـته بـود. خسـت«
کردند. جنازه توي تابوت بود و تـابوت در سـایه یمها نگاه یماهاستخر، به آب و دورتادور

خیز شده بـود و یمنایستادند به تماشاي حاج شیخ که ي آمد و نزدیک جنازه ایستاد. ......گار
).54(همان: » کردیمبا وحشت به تابوت نگاه 

را ترسیم کرده است: ساعدي توصیف یک غم و اندوه همگانی
یاهسـيانـد و بـا چادرهـازدهرا علـمیدانمدورتادورها زنیدنددیدند، کنار استخر که رس«

امـا مردهـا ؛بلنـد شـدیشـانو زاریـهگریدندمردها را دتاهازنید. درخت بیراند زنشسته
.)55همان:(» آقاۀخانطرفرفتندزدهیبتمص

بهشت ،مانند مرگ و زندگیشویمیمواجه م،در کنار هممتضادمفاهیم گرفتندر کارناوال با قرار
عشق و نفرت. دنیاهاي گسسته از هم و مجزا در کارناوال گرد ، جسم و روح ، و جهنم، حقیقت و خیال

برند.مییشپو آن را بهآیندیهم م
پسر یعروسۀشبابا و اسالم، نقيمرگ زن کدخدا هستند، مشدهمه منتظریدر قصه اول وقت
یرنصیر. در قصه دوم آقا مکشدیسرمه ماریشهاو دختر چشمکشندیبابا را ميکدخدا با دختر مشد

برد: که در بیمارستان شهر به سر میاستمریض خود ۀکه پدرش مرده به فکر دخترخال
.)55همان:(» امروز ظهر رفته شهر«گفت: کدخدا» .ینپسرشو صدا کن«گفت: یخشحاج«

ییماجرابا وجود قحطی و نداري، با یکدیگر سروسرّي و یو حسنیحانريدر قصه سوم مشد
اند و درست در همان روزي که هم شدهبستهو خواهر عباس دلیلدارند. در قصه چهارم هم اسماع

هم میرد (مشد حسن شوهرخواهر اسماعیل است) این دو با یمکند و مشد حسن در دره سقوط می
کنند: یمیعروس

پشتبا فانوس روشنش نشسته بود وتنهاتکآمد که تنها صداي گریه زن مشدي حسن می«
). 137(همان:» شدیمتندترتر و یکنزدرفتهرفتهکه هازدنطویله و صداي دایره و کف بام

عامیانه. زبان4-5
. زبان ساعدي در مجموعه کوچه و بازار استیانهوجود زبان عام، هاي کارناوالاز خصلتیکی

ها خیلی راحت با یکدیگر ، زبان کوچه و بازار است. از تکلّف به دور است. شخصیتعزاداران بیل
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همانند مردم عادي است. لقب مشدي، یکی از القابی است که هاآنکنند. اعمال و رفتار وگو میگفت
عزاداران بیلن عامیانه گرفته و در در گذشته در بین مردم رایج بوده است که ساعدي آن را از زبا

استفاده کرده است:
ه بـینم؟ چـه خـاککار بکـچهحاال«را باز کرد و با التماس گفت: یشهاطوبا دستمشدي«

حسن برگرده يدکار کنم، اگه مشآخه من چه«حسن دوباره گفت: يزن مشد. »یزم؟سرم بر
).110: (همان» کنهه میتافته و سکیه، جابجا مکه گاوش مردینهو بب

بهره برده، زبانی ساده عزاداران بیلي در داستان بازارکوچهساعدي از افعال، القاب و اصطالحات 
گونه تلفظ جزء افعالی است که در اجتماع این» کنهمی«و » افتهمی«و خودمانی دارد. افعالی مانند 

شوند. کاربرد این افعال و در کل زبان نوشته و تلفظ می» کندمی«و » افتدمی«الخطرسمشوند و در می
مردم عادي و جامعه که رسمبهمشهود است. همچنین عزاداران بیلعامیانه در سراسر مجموعه داستان 

براي احترام گذاشتن به کسی او را با القاب گوناگون مثل آقا، سرور، رئیس، دکتر، استاد و... خطاب 
رسد که زنند؛ البته به نظر مییمصدا » مشدي«راد را با لقب کنند، در این مجموعه داستان نیز افمی

کردن زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ چراکه به زن مشد حسن نیز لقب مشدي را ساعدي در خطاب
داده است: 

). 110(همان: ...» : را باز کرد و با التماس گفتیشهاطوبا دستمشدي«
خورد: داستان ساعدي بسیار به چشم میاستفاده از اصطالحات عامیانه نیز در 

). 110(همان:» چه خاکی بر سرم بریزم؟«
)103(همان:» رات شکات شکر به ندادهخدایا به داده«
) و... .102همان:»(خاك بر سرم شد«

گرایی واژگانی: عامیانه
). 67همان:»(یم تالفیشو در میاریمرباهم می«مشدي جبارگفت: «
).80ان:هم»(سرکشیدنی بادیه را حس«

).23همان:»(ول شمع را انداخت و در رفتها. موش اافتاد به جون موشاسالم«
آباد، میشو، ینگیجه، آباد، حسنهه زه وان، جامیشان، خاتون«استفاده از اسم مکان مانند: 

).101-96همان:»(زادهملک
و ترکیبات خاصی است مانند: کارگیري اسم صوت اي دیگر از کاربرد ادبیات عامیانه بهنمونه
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اصطالحات ). استفاده از جمالت و59-15همان:»(ولوچهجیرینگ جیرینگ، پاره پوره،گیجوویج، لب«
کرد، ببینم چه خاکی بر مونخفهگندبوي«شوند مثالً: ها دیده میاي که در خالل داستانعامیانه
). این عبارات و 24(همان:» دخمه کثافتحوصله ندارم هر دقیقه برم تو اون ). «70همان:(»سرکنم

وقوع قحطی در بیل مشدي ها و خوشی و شادي آنهاست. مثالً زماناصطالحات بیانگر درد و غم انسان
) و یا زمانی که همراه عباس، سگ 75(همان:» کنمهرجور شده دق دلیمو خالی می«گوید: جبار می

» تونن حسابی از پسش بربیانمی«گویند: میجوییآید موقع تدبیر و چارهاي به بیل میغریبه
هایی از ). نمونه218همان:»(باید کلکشو بکنیم). «23(همان:» من که عقلم قد نمیده). «182(همان:
گنگر ). «91(همان:» شتر دیدي، ندیدي). «221(همان:» باکسی نان و نمک خوردن«المثل: ضرب

المثل در آثار ساعدي بسامد باالیی دارند نند ضربها ما). کنایه101همان:»(خوردن و لنگر انداختن
دست به دامن کسی ). «22(همان:» پوستش کلفته). «23(همان:» هاي کسی در هم رفتنسگرمه«ازجمله: 

). 24(همان:» خونهها رو آوردي مریضبازم این توله«). فحش و ناسزاهاي عامیانه مانند: 24(همان:» شدن
).29(همان:» برن بیلها داران شمع میپدرسوخته« 

سک گروت.4-6
بااست. ساعديمشاهدهقابلهادر این اثر،  عناصرگروتسک در آنشدهانجامهايبررسیبا

برقرار جادوییگروتسک و رئالیسمبینجالبیپیوندهایشداستاندرجادوییرئالیسمازگیريبهره
بهانساناستحالهوشخصیتگروتسکبهاوهاينمود گروتسک در داستانبیشتریناست.کرده

هايداستاندررانمودبیشترینکهاستحیوانبهانساناستحالههمینوشودمیمنتهیحیوان
نشانراخودخوبیبهگروتسکیهايپردازيصحنهزمینۀدرچهوزمینۀ شخصیتدرچهساعدي

شود،میدیدهاوآثاربیشتردرداده است. یکی دیگر از نمودهاي گروتسک ترس و وحشت است  که
وپوشیدههايهراسوهستند. ترسوسواسوهراسروانی،بیمارياو دچارهايشخصیتبیشتر

ویژهبهساعديبیمارگونۀقهرمانانهراسودرونیهايوسوسهباشهريزندگیدر زمینۀویژهبهپنهانی
دارد.مشهودايجلوهعزاداران بیلدر داستان

عزاداران بیلهاي گروتسک در مؤلفه. 4-6-1
. ترس و وحشت4-6-1-1

هاي گروتسک در آثار ساعدي خلق فضاهاي مخوف وترسناك است که گاه براي یکی از شگرد
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هایی رخ داده است. این خوف و کند چنین صحنهکند و مخاطب احساس میمخاطب واقعی جلوه می
شود.گروتسکی میهاي هراس در آثار ساعدي باعث ایجاد صحنه

موجب ایجاد عزاداران بیلحضور صداهاي ناشناخته و مرموز و توصیف این صداها در داستان 
جاي داستان جايدرکه توان به توصیف صداي زنگولهها میاین توصیفۀ ازجملهراس و ترس است. 

ی گاهشود و هر از این صدا از همان آغاز کتاب شروع می، اشاره کرد.شودمشاهده میعزاداران بیل
شود گفت که است و میآورترسي که در داستان، ازنگولهشود. صداي ها دیده میي داستانالالبهدر 

این زنگوله نماد مرگ و نابودي است: 
در میانه ) 1349:6ساعدي،(» شدیکدخدا ایستاد و گوش داد صداي زنگوله از دور شنیده م«

س صـداي زنگولـه«که به عقیده اسالم: شنودیمضطربی منیز ننه رمضان صدایی خفه و راه
پاهاشون اینجوري جیرینگ جیرینگ صدا يهااومدن از پشت کوه رد میشن خلخالهایکول
نـه، کولیـا نیسـتن، هنـوز خیلـی مونـده کـه «دهد: ؛ اما کدخدا پاسخ می)10(همان: » کنهمی

). 11(همان: » پیداشون بشه
دکتر گوشی را بر کهینیز هنگامخانهیضدر مرو یابدیصدا ادامه مو ماهیتسر چیستیبحث بر

: آیدی، صداي زنگوله مگذاردیسینه مریض م
.)20:(همان» آرام دور شد و انتهاي بیابان خاموش شدصداي زنگوله آرام«
، شدنی نیست. در بیابان، در شهر، در بیل، صداي خفه و مضطرب زنگوله خاموشعزاداران بیلدر 

شود. ازجمله صدهاي مرموز و ناشناخته رسد و شنیده میآباد، و همه جا این صدا به گوش میدر خاتون
گریه، شود، صداياي که نزدیک میهاي گرسنهها، صداي نفستوان به صداي زوزه سگدیگر می

رسد.میصداي غلغل دیگ آش و... به دفعات و بدون اینکه منبع مشخصی داشته باشد در بیل به گوش
ي نیز وجود دارد: آوررعبدر بیل، فضاهاي آورهراسبر صداهاي موهوم و عالوه
یـرونکـه بییاوناترسمیفاطمه گفت: مننه؟یمکار بکن؛ چهیشنفیخانوم گفت: بوشو مننه «

ايهشـد و تکـخـم؟بینـییمینـا روخـانوم گفـت: اننه»بکنن.یدارا پيرفتند، نتونن آباد
بـود نشـان داد. ننـه فاطمـه گفـت: یدهجـا پاشـکهنه را که باد با خـود آورده همـهیدهپوس

لرزیـدیاز وحشت مکهیدرحالو»با خود آوردهینا رواز قبرستون رد شده و اباد ینکهامثل«
هر دو برگشـتند و دسـت ... .یددرخت به داد بیهو تکيمرده شوریاهسنگ سينشست رو

»لرزیـدیبید ميهاکهنه بر شاخهيهاتکه.دوان آمدند کنار استخرانیکدیگر را گرفتند و دو
).149(همان:
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موشتلهو صحنه مردي با در داستان هفتم، وحشت و هراسی که موسرخه در بیل ایجاد کرده است 
شود این گونه ادعا کرد که در این داستان، رسد. میبزرگ که چند موش الغر در آن بود به اتمام می

در میان روشنی و تاریکی در حال حرکت است و آن  چیزهاي ناشناخته، از درون تاریکی، باعث فضا 
شوند. رعب و دلهره می

ایجاد فضایی ترسناك براي در این اثر یکی از اهداف ساعدي از آوردن صداهاي مرموز و مبهم 
ي از نوع گروتسک نه طنز طنز؛ اما اندطنزگونهی نوعبهعزاداران بیلهاي داستانخواننده است.

آور پوچ یا طنز سیاه. خنده
، موقعیتی تازه پدید آورده است. غرابـت کردهرسوبدر این مجموعه، مضحکه به عمق اثر «

بـه آن دهنـدهتکاني داستان چیره شده اسـت و نیـروي بر فضااز درون زندگی برخاسته و 
). 1377:229ی، جمال و میمنت، صادقیرم(» بخشیده است

ترس موجود در آثار ساعدي، سرآغازي ناپیدا دارد؛ زیرا بر همه آثارش حاکم شده و توجیهی 
ها همراه کرده، دلیل آن شود. ساعدي ترس را با عوامل درونی و فردي شخصیتها دیده نمیبراي آن

موجود داند؛ اما پس از چندي با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، کارکردهاي را ناآگاهی افراد می
دهد.خواهان نشان میرسانی حکومت به مردم و آزاديهاي روانی را با ظلم و ستم و آسیب این ترس

شدگی. مسخ4-6-1-2
کناراست. درحیوانوانسانمیاندگردیسیکند،میزدهشگفترامخاطبآنچهاین اثردر

کند. اینمیخلقگروتسکنیزحیوانبهانسانجسمیاستحالۀباساعديشخصیت،هايگروتسک
بیل،عزاداراندراثريهرازبیشکهاستساعديآثاروجوه گروتسکیبارزترینازیکیاستحاله

پسريدرواقعغریبی کهاست. موجودیافتهتجلیموسرخهنامبهدر موجوديآنداستان هفتمدر
دهد.میشکلتغییررفتهرفتهکهخوردمیچنانو آنناپذیرسیريومفرطبه گرسنگیمبتالاست

گیرد و ساعدي در شدن، ظاهري عجیب و شگفت به خود میموسرخه پس از دگرگونی و مسخ
گوید:توصیف او این گونه می

بـه کـهراطنـابیورفتمیجلووخزیدمیشهربزرگمیداندرپاودستچهارموسرخه«
نگاهش زدهبهتبودند،کردهاشدورهزیاديجماعتکشید.میدنبالبهبودندبستهپایشمچ
رود.  بچـه هـامـیپـیشوکشدمیزمینرويراخودبستهچشمانباکردند که چگونهمی

جـوانبلعیـد.میراهمهموسرخهوریختندمیجلوشو آشغالباطلهنان،کاغذپوست میوه،
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ازکـهدیـدمچشـمهاماینباخودمدیدم،من«گفت: بودایستادهجماعتوسطقدبلندي که
مـی وبودگرفتهگندهجونورتادووقتیکهجاییهمونازدونینمیفاضالب در اومد.توي
).181(همان:» آبی هستنسگکهگفتن

توانند او را شناسایی کند و مردم بیل نمیگراز پیدا میهمچنین موسرخه شباهتی عجیب با موش و
کنند:

اش مثـل و زده بود به خرمن. شبیه هیچ حیوانی نبـود. پـوزهجانور عجیبی آمده بود به بیل «
هایش مثل گوش گاو راست ایستاده بود؛ اما دست و پـایش سـم پوزة موش دراز بود. گوش

خواست از زیـر پوسـت اش آویزان بود، دوتا شاخ کوتاه که تازه میداشت. دم کوتاه و مثلثی
شـد و هـایش بـاز میزد، پلکمـیشـد. زور کـه هـایش دیـده میبزند بیـرون پـایین گوش

» شـدها پیـدا میکـرد از زیـر شـاخهاي قورباغـه بـاال را نگـاه میهایش که مثل چشمچشم
).176(همان:

هاي یکی دیگر از مصادیق استحاله شخصیت، استحاله انسان به حیوان است که این شخصیت
کنند و فضایی بین خنده و نی میآفریهاي گروتسکی نقشانگیز در بعضی از داستانغیرواقعی و شگفت

، تبدیل مشدي حسن به گاو عزاداران بیلسازند که نمونه آن در داستان وحشت را بر داستان، حاکم می
است.

شود و این حالت شدن گاوش، او از حالت طبیعی خارج  میپس از باخبرشدن مشدي حسن از گم
او است. ذات پنداریش در وجود گشدگی و هماو آغازي براي مسخ

خـواب کـرده گشـت، همـه را بیهاي بیـل میتمام شب، نعرة گاو تازه نفسی که در کوچه«
هـوا روشـن شـد، آورد.دوید و صداي گـاو درمـیها میکه توي کوچهسیاهی بزرگیبود...

اش و یک راسـت کشان دوان دوان از صحرا آمد طرف خانهریزان و نعرهمشدي حسن عرق
) .103(همان:»خود را رساند دم آغل و لبۀ کاهدان را چسبیددوید طرف طویله و 

داد که بیانگر کرد شبیه گاو شود و رفتاري از خود نشان میروز بیشتر تالش میمشدي حسن روزبه
شدگی برسد. خواست کامل به مسخگاوشدن او بود. با این اعمال می

اي لـهند تماشا کرد. علوفـهمشدي حسن مردها را که گوش تا گوش جلو تیرك نشسته بود«
من« می کرد، گفت: نوشخوارکههمچنانحسن... مشدياش آویزان بودلوچهوشده از لب

).106(همان:» هستمحسنمشدگاوم، من گاومننیستم،حسنمشد
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گیري. نتیجه5
کارناوال شناسی،هاي متأثر از جامعهوگویی باختین و یکی از نظریههاي منطق گفتیکی از رهیافت

شود. در اصل چیزي میان صورت بازي و نمایش ارائه  میاست.کارناوال خود زندگی است که به
شود و زندگی و هنر. همۀکارناوال در جشن، خنده، پایکوبی و تمسخر اصول زندگی رسمی خالصه می

است و از طریق آن شود. کارناوال بیانگر روند تحول یک جامعه باعث از بین رفتن تمایز میان افراد می
توان به اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر نویسنده پی برد. با توجه به عصر پرتنش ساعدي، می
هایی چون خوبی مشاهده کرد. مؤلفهبهعزاداران بیلها و مصادیق این نظریه را در داستان توان نمونهمی

هاي وهمناك از زمینۀ خلق داستانگرایی، چندصدایی و... ساعدي درطنز، مرگ، خنده، عامیانه
نظیر، خواننده را شیفته خود انگیز و بیرود که در خلق این آثار شگفتشمار مینخستین نویسندگانی به

ناپذیر در این داستان هستند که پیامدهاي ناگوارش از هاي جداییسازد.  مرگ و ترس از مؤلفهمی
ها با شنیدن صداهاي وهمناك و ترسناك شروع موضوعات اصلی این داستان است. فضاي داستان

وکثیف، باد وبوران فضا را متعفن و مانند ابرهاي سیاه گیري از عوامل طبیعی  شوند و نویسنده با بهرهمی
سازد. اوج ترسناکی و وهمناکی استحالۀ موسرخه در قصه هفتم است. در بیل نمود تر میوهمناك

اصل،  بیل عقیم است. مرگ بر قهرمانان داستان چیره شده و هر شود و درزایش و زیستن دیده نمی
رسد. ساعدي در این اثر، با حذف ها به اتمام میقصه با مرگ قهرمانان و اشخاص داستان و طرد آن

اي از مرگ و دیوانگی است و روشی نو (رئالیسم جادویی) که آمیزهگرایی و با روش سوررئالیستیواقع
گیرد و با پیوند عمیق رئالیسم جادویی وگروتسک، بیشتر براي بیان مشکالت بهره میطور غیرمستقیم به

مایه بیشتر گیرد. دروننمود این مؤلفه که گروتسک شخصیت و استحاله انسان به حیوان است، بهره می
هایش، طنزي سیاه و تلخ است که آثار ساعدي مرگ، فقر، مسائل روستایی و شهري است و طنز داستان

ها، قیديها، فقر فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی، تیرگی اوضاع، ناهنجاري و بیا استفاده از آن تبعیضب
ها و موضوعات گسترده گرایی یکی دیگر از مؤلفهدهد. عامیانهسیاهی و نابودي انسانیت را نمایش می

ءارتقادنبالبهودیالوگبهرسیدنجهتدرساعدي است که نویسنده عزاداران بیلدر مجموعه 
ها کارگیري عامیانهو شکست میان سنت و تجدد با بهانسانیحیاتوجامعهغیررسمیابعادبهبخشیدن
. بسیاري از کار گرفته استبهراساختن آن از تسلط فضال و در دسترس مردم قراردادن، آنها و خارج

در نمود بیشتر و کلمات و جمالت المثل، اصطالحات عامیانه و...هاي آن ازجمله کنایه، ضربمؤلفه
هاي مختلف و ها و در موقعیتالي داستاناي و تمسخر و فحش در حجم کمتري در البهمحاوره
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وگویی و جمعی نگاشته شده است. تعدد شوند. این اثر در فضایی گفتگوناگون به وفور دیده می
ها با افکار و عقاید مختلف، یتها در متن، داستان در داستانی این مجموعه، پردازش شخصشخصیت
هاي چند سویه و چند جانبه، حضور صداهاي مختلف  در این اثر از انسان و حیوان گرفته تا دیالوگ

روند. در نهایت، هدف ساعدي شمار میبهعزاداران بیلهاي چندصدایی صداهاي ناشناس و... از جنبه
گیرد تا از این و افکار باطل مردم را به سخره میاز شگردهاي کارناوالی، اصالح جامعه است. او جامعه

طریق به آگاهی مردم بینجامد و به شناخت واقعی جایگاه خودشان پی ببرند. این همان چیزي است که 
کردن برخی نواقص، تشریح اعمال کند. نویسنده با برجستهباختین از آن به فرهنگ کارناوالی یاد می

تواند مؤلفۀ خوبی میگرایی و... بهها، عامیانهآنردن القاب برايها، آودار و مضحک شخصیتخنده
در اصل با توجه و تأثیرپذیري از حرفۀ پزشکی بیمارستانی عزاداران بیلکار بگیرد. ساعدي در طنز را به

دهد؛ زیرا راه ها عزا سر میرا به تصویر کشیده است که افراد آن همگی بیمار هستند و براي آن
نوعی دچار فقر اي که بهیابند. جامعهاز مسائل عادي روزمره و مشکالت ابتدایی را نمیرفتبرون

ها در ها نمود و رسوخ کرده، آنفرهنگی، فکري و اقتصادي شده و نوعی حیرانی و سرگشتگی در آن
شوند و براي رهایی از این مشکالت هیچ راه رهایی وگریزي نیست و زندگی  مدام دچار اشتباه می

شود و به شود و در پایان هر داستان سرنوشت هر کدام از قهرمانان با بال و مصیبتی همراه مییافت نمی
رسد.اتمام می
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