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 مقدّمه. 8

بهرای  “crotesque”است  در فرانسه واژة ایتالیایی به معنی غار گرفته شده “grotte”از  0واژة گروتسك

 “grotesque”واژة   م 0041در حهدود  نكههیاکهار بهرده شهد تها  م( بهه 0399بار در حهدود سهال  اوّلین

 جههایگزین آن شههد  معنههای اصههطالحی و فنّههی ایههن واژه ارتبههاط چنههدانی بههه کههاربرد عههادی آن نههدارد 

دات غیرطبیعهی، بهرگ مه موجهوگروتسك به معنای نوعی تزیین و آرایش با مدال بزرگ نگهین، مجسهّ 

و  كییهموزاگروتسك اصطالحی است که در اصل برای سهبكی از سنگ و ریگ است  درختان، تخته

نخسهتین کهاربرد  در روم باسهتان بهوده کهه در اواخهر قهرن پهانزدهم   رفهتیمهنقاشی دیواری به کار 

ایهن   دوباره کشف شد« 9دموس آریا»ی در خانۀ طالییِ امپراطور نرون به نام ایحفارمیالدی در جریان 

بهه   ای از نقو  اسالمی با اشكال گل و حیوان و انسان در یك شهیوة تزئینهی غریهب اسهتسبك آمیزه

لفظ ایتالیهایی، =  grottesca  های خانۀ طالیی در زمان حفاری در زیر زمین و شبیه غارکه اتاقسبب این

  این سبك گروتسك نام گرفت بودند،( grottoمعادل 

ك در رنسانس توسط رافائل و دیگر نقّاشان ایتالیایی آن عصر اقتباس شد و گستر  یافت و گروتس 

ههای ههای نقّاشهی یها پوشهاندن سهقف و یها سهتونای، مثهل قها از آن بهرای پرکهردن فضهاهای حاشهیه

ایههن اصههطالا بههرای نامیههدن  همچنههین .(030  9104، 9آبرامههز  ن ك   کردنههدچهههارگو  اسههتفاده مههی

، 4کهادن  ن ك رفهت  کارمیکشیدند، بهتصویر مییی که ترکیبی از انسان، حیوان و گیاه را به هانقّاشی

0222  901) 

  0»اسهت  آمهده گونههنیاواژة گروتسك  فیدر تعر آریانپور فارسی - پیشرفتۀ انگلیسیفرهنگ در  

ب، آرایشهی   پیكر، صهورت عجیهب و غریه9دار  تناسب، مضحك، تناقضغریب، غریب و عجیب، بی

تناسب درآورده باشهند، لهوده بی که عبارت باشد از صورت انسان و حیوان بزرگ که به شكل غریب و

  0912پهور،  آریهان«  های مضحك و عجیب و غریب پوشیده باشهد، غیرمتناسهبای که لباسو مسخره

 ذیل گروتسك( 

های هیبریهد تخیّلهی غول  یردگها و آثار تاریخی را دربرمیمفهوم گروتسك طیف وسیعی از پدیده 

های دل آرتهه، اپراههای یکمد های قرون وسطی، تزئینات رافائل، آثار رابله،برخی مجسّمه جهان کهن،

 …و های گوتیك و آثار مدرن ادبی مانند آثار فرانتس کافكا، جیمز جهویس، کهونترگراساولیه، داستان

                                                                                                                                                          
1. Grotesque 
2. Domus Aurea 
3. Abrams 
4. Codden 
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 .(13  0229، 0کاریكمك  ن ك 

مهدر دوران رنسانس، ای  سهازی و هنرههای تزیینهی رواا یافهت  ن سهبك دوبهاره در معمهاری، مجسهّ

گروتسك برای نخستین بار در نیمۀ دوم سدة شانزدهم میالدی توسط فرانسوا رابلهه مهورد اسهتفاده قهرار 

ها و عیو  جسمانی ویژه نق گرفت و وارد عرصۀ ادبیّات شد  رابله در توصیف و شرا اعضای بدن به

کهرد  مهیدار و همراه با اغراق و افراط اسهتفادهادّی و جسمانی از تصاویر دوگانۀ خندهو اصل زندگی م

 عنوانبههامری که بعدها میخائیهل بهاختین از آن  گارگانتوا و پانتاگروئلهای کتا  مثل برخی شخصیّت

 ( 311  0911رئالیسم گروتسك نام برد   ن ك  پوینده، 

 شهود، اسهتخراا گروتسهك آثهار برای پایدار و جهانی كمشتر اصول سری یك اینكه برای تال  

 سهاختار کهه دارنهد قبول بسیاری مثال طوربه است آمدهدستبه هااجماع برخی البته است  مانده نتیجهبی

 زمهانهم گروتسك  است متناقض هایایده میان سنتزی یا ادراکی دوگانۀ هایتقابل براساس گروتسك

  زدیانگیبرم را نفرت و لذّت و وحشت و خنده نزماهم  کندمی دفع و جذ 

 عنهوانبه  م( 0202-0210  زریکا ولفگانگ هایتال  با سرانجام گروتسك بیستم قرن اول نیمۀ در 

 بیسهتم قرن از قبل تا  (13  0229 کاریك،مك  ن ك   شد پذیرفته شناسیزیبایی مهم تقسیمات از یكی

 گروتسهك کتها  انتشهار با  م 0231 سال در اما  شدمی ختهشنا خشن کمدی نوعی عنوانبه گروتسك
 گونههاین را گروتسك هایویژگی کایزر  یافت تغییر گروتسك ماهیّت کایزر، ولفگانگ اثر ادبیات در

 از آشناسهت دنیهای دیهدن یعنهی است، گانهیازخودب و پریشان دنیای این تجلّی گروتسك» کند می بیان

 ترسهناك یها مضحك را آن است ممكن بودن عجیب این و نمایدمی یبعج بس را آن که اندازیچشم

 ایهن بهه هاسهت پهوچی بها بهازی گروتسهك، ببخشهد  بدان را هاکیفیّت این دو هر زمانهم یا دهد جلوه

 پهوچی کنهد،مهی پنههان ظاهر خندة با را خاطر اضطرا  که یحال در پردازگروتسك هنرمند که مفهوم

 شهیطانی و پلیهد عنصرهای بر تسلّط جهت در است حرکتی گروتسك گیرد،یم بازی به را هستی عمی 

 ( 90-91  0914 تامسون، از  نقل  به «ها آن طرد و

 کهه دارنهد وجهود عناصهری رسهدمهی نظهر به است، نداشته وجود گروتسك برای ثابتی فرم اینكه با 

 مارهها، کهه کنهدمی اشاره کایزر ولفگانگ  است بیشتر گروتسك به منتسب آثار در هاآن تكرار بسامد

 جهانوران هها،خفها  ویژهبهه و جغهدها هها،عنكبهوت ماننهد  کهارشهب جانوران خزنده، جانوران ها،زاغ

 جهانوران بها گهویی و هاسهتآن در کهه بدشهگونی انرژی با جنگلی گیاهان به او  اندگروتسك مطلو 

                                                                                                                                                          
1. Makaryk 
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 آثهار ایهن در نیز هانقا  و هاربات مانند انددهش زندگی وارد که مكانیكی اشیاء  دارد اشاره ،اندهمگون

 طوربهه اخیهر منتقدان از کدامچیه و دارد را اصلی نقش اتّفاق، تكرارها، این در اما شوند می تكرار بارها

 اسهت  ساختار یك گروتسك  کند تعریف هافرم این با منحصراً را گروتسك است، نكرده سعی جدّی

 عناصهر گیهری،غافهل و ناگهانی اتّفاق  گویدمی کایزر .(409  0210 ،0امهارف  ن ك   غریب ساختاری

 بیگانهه، یا غریب امر ۀلیوسبه ناگهان باید ما جهان معمول و آشنا وضعیت  هستند غرابت این در ضروری

 آخرزمانی تصاویر آنتونی، سنت وسوسۀ بالماسكه، خوف، بال، گروتسك، مشخّ  هایتم شود  ویران

 و اضهطرا  و ناخودآگهاهی جنهون بهه بازگشهت و منطه  ویرانی ۀلیوسبه است، قبیل این از چیزهایی و

  ( همان  گشایدمی ما عادات بر را کنندهحیران اندازهایچشم در کابوس،

و مسهخرگی دنیهای واقعهی و  شهود کهه ناهنجهاریمهیکار بردهاصطالا گروتسك دربارة آثاری به 

ههای پهس از جنهگ سهال»کشند  تصویر میبا تمسخری فیلسوفانه به بیهودگی و پوچی زندگی آدمی را

گرایهی در غهر  اسهت کهه گرایی و ههیچهای پیدایش و گستر  تفكّر و روحیّۀ عبثجهانی اول، سال

گرایی چنهان است    شكاکیّت، بدبینی، آزردگی و هیچی نائرة جنگ جهانی در آن خامو  شدهتازگبه

بودنهد کهه زنهدگی بود که به این نتیجه رسهیدهز روشنفكران غربی سایه انداختهبر روان و اندیشۀ برخی ا

 ( در طهول دورة99  0903  نهاظرزاده کرمهانی،« ی بهیش نیسهت و ارزشهی نهدارد و کوتاهمضحكۀ تلخ 

 ی نقاشهاناههایرؤعنوان خل  تخیاّلت یاغی وهمناك، غیرواقعی و عجیب غریب، رنسانس گروتسك به

تصهویر منهاظر  صهرفاًرسد که گروتسك دیگر نظرمیما امروز درست در نقطۀ مقابل بهرفت، اشمارمیبه

ههایی از ایهن نهوع ة درونی، متهثثّر از بیمهاری عصهبی یها تخهیاّلت نیسهت، البتهه هنهوز نمونههشدفیتحر

گروتسك وجود دارد  امّا دالیلی هست که در این زمان مضطر ِ استیالی بمب، پدیدارشهدن واقعیّهت 

 تمهام ( 401  0210 هارفهام،   کنهدمهیا به مستندترین شكل و با عصبّیّتی از درون یا بیرون ایجا عینی ر

به اغتشاشی که »کشند و هدفی انسان مدرن را به تصویرمینویسندگان ادبیّات معناباخته  سرگردانی و بی

 ( 90  0911 رابرتس، « خندند در جامعۀ معاصر مشهود است، مضطربانه می

آیهد، اغلهب ههای گروتسهك پهیش مهینی بودن و ناخوشایند بودن وضعیّتی که برای شخصیتبحرا 

هها کمرنهگ و ضهعیف ها و یا به دلیهل مسهخرگی محهیط اطهراف آندار و پوچ آنواسطۀ رفتار خندهبه

 افتههد  یكههی ازهها بههه تردیههد مهیی کهه خواننههده در بحرانههی بهودن وضههعیّت شخصههیّتطوربهههشهود، می

هدفی آن است کهه خیالی، لهوی بودن و بیاست، بیکه در تعریف گروتسك از قلم افتادههایی ویژگی
                                                                                                                                                          
1. Harpham 
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ترکیب شدن انسان و حیوان یا تنزّل انسان به حیوان و شیء در اغلهب   ای از نارضایتی استنشانه احتماالً

ی تناسههبی پههوچی، هیهوالواری و بههیسههوبهگروتسههك در هنههر توجّهه را »آثهار گروتسههكی وجهود دارد  

دارد کههه نتههایجی از غوغههای خشههونت، درگیههری نههژادی، تمههایالت جنسههی افراطههی، معطههوف مههی

هها مهرگ و جسهد از هیروشهیما و بوروکراتیسم، آلودگی ههوا و زمهین، تكنولهوژی و تخریهب، میلیهون

 ( 04  0924 آدامز و یتس، « ناکازاکی و سانگ می است 

ایهن ی دارد، عنصر دیوانگی و جنون اسهت  عنصر دیگری که در آفرینش آثار گروتسكی نقش مهم 

ای تلخ بهر ی آدمی در دنیای آشفته و پریشان معاصر را با نشاندن خندهسردرگمسبك، وضعیّت فجیع و 

 اسهت  اسهتوار مسخ یا و دگردیسی الخلقگی،ناق  نوعی بر گروتسك کشد لبان مخاطبان به تصویرمی

نههوع  در امها  اوسهت عضهو نقه  محصهول  ،شهخ مضهحك و هیهوالیی جنبهۀ ،الخلقههناق نهوع  در

 نمهایش بهه را طنز آمیخته غریب و عجیب جنبۀ نبات نیمه یا حیوان نیمه و انسان نیمه ترکیب دگردیسی،

 گونهۀ بها دگردیسهی تفهاوت گروتسهك گذرد هم می نیمه از دگردیسی تغییرات گاهی گذارد  البتّهمی

 ( 920  0919کانلی، ن ك  است    و تغییر اننوس دچار اغلبشده مسخ نوع که این است در مسخ

  9ر  زیولفگانگ کها كردی  رو0 است شدهمطرا در مجموع دو رویكرد اساسی نسبت به گروتسك 

  نیباخت لیخائیم كردیرو

 . رویکرد ولفگانگ کایزر8-8

تسهك گرو درواقهعۀ بشر امهروز اسهت  گانیازخودب، تجلّی دنیای پریشان و گروتسك از دیدگاه کایزر،

درکشهان تواند راحهت نوعی رویارویی با تحوّالت ژرف قرن بیستم جهان است، تحوّالتی که بیننده نمی

شان دچهار سهردرگمی شهود، ها و مشاهدهدر نگاه نخست از تماس با آن دیشا ها کنار بیاید و با آن کند

 ریزد میرونای تلخ، اضطرا  درونش را از این رویارویی و تماس بیبا خنده تیدرنهاولی 

 . رویکرد میخائیل باختین8-6

هها را کشد و این کارناوالمیهای عامیانه و پرشور و شر مردم بیرونباختین گروتسك را از دل کارناوال

بها خنهده و شهوخی و  زیچهمههبیند  نظامی که در آن بهرخالف نظهام حهاکم، نظام مقابل نظام حاکم می

گذارنهد و در ههای عجیهب بهر چههره مهیهها و صهورتكنقها رود  جایی که مردم مسخرگی پیش می

 ( 009  0920شربتدار و انصاری،  شوند ترین شكل ممكن ظاهرمیترین و بدویعریان

عنصر اساسی گروتسك در تعریف کایزر وحشتناکی و در تعریف باختین وجه کمیك و مسخرگی  

 واقهع درر را نیهز بها خهود دارد    آثار گروتسكی در کنهار خنهده و شهوخی، نهوعی وحشهت و تنفّهاست
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بهه عبهارتی دیگهر گروتسهك یهادآور »و نیهروی مختلهف اسهت   متضادگروتسك دربردارندة دو حسّ 

وسهیلۀ ای از احساسات مانند  دلتنگی، بیم، تنفّر، شادی، سردرگمی، هراس و دلهره است کهه بهمجموعه

( 9  0911، یگانهه  راسهتی« کنهد ه مهینمها جلهوا  بهه نظهر قهالبی شهاخ  و متنهاقضنیروی یادآورنده

ههای گروتسهك بها محتهوای شود  الف  داستانهای گروتسكی به دو دسته تقسیم میداستان ،درمجموع

 های گروتسك با محتوای وحشت و تنفّر و انزجار خنده و ترس     داستان

 پیشینة پژوهش. 8-9

ی مربهوط بهه ایهن نظریهه از هامؤلفههریح در ارتباط با موضوع گروتسك عالوه بر چند کتا  که در تش

اسهت، عنوان مرجع در این نوشتار مورد اسهتفاده قهرار گرفتههسوی نویسندگان غربی به چاپ رسیده و به

های شعری فارسهی بهه نویسندگان یا سبك در آثارهای گروتسك چند مقاله نیز با رویكرد تحلیل مؤلفه

گروتسهك در »مقالهۀ ، قهدمثابتخسهرو  از« نثر ناباکوف گروتسك در»مقالۀ  است درآمدهرشتۀ تحریر 

 از« های دیوانگهان عطهارگروتسك در حكایت»، (0929  داوودی مقدم و خراسانی از« مدرنپستغزل 

مسهاعی و از « تثملی بر نمودههای گروتسهك در جهامع التّهواریخ»همچنین مقالۀ ، (0920  داوودی مقدم

از  «های محمد شیرزاد در اسهكندرنامهعناصر گروتسك در داستان»و مقالۀ  (0920  دادی دستجردیاهلل

 طوربهکه تاکنون در هیچ پژوهشی آنجابنابر آنچه گفته شد، از  (0920  زادهمحمدی فشارکی و هاشمی

ههای گروتسهك در آثهار بههرام صهادقی و اوژن مستقل و منسجم بهه موضهوع بررسهی و کهاربرد مؤلفهه

انداز به دیدگاهی تازه دربارة افكهار و تواند از این چشمپژوهش حاضر مییونسكو پرداخته نشده است، 

 یابد های این دو نویسنده دستاندیشه

 هاي گروتسکمعرّفی مؤلّفه. 6

در نقاشهی از  مهثالًهارفام معتقد است  گروتسك تها حهد زیهادی بهه بافهت انتظهارات مها وابسهته اسهت  

ههایی کهه روی بینیم بها وزغ و عنكبهوتو استخوانی را میزوا سالخوردة فرتوت و پوست ، 0گرونوالد

ی کهه بهر كریپغهولههای و مگهس لولنهدیمههها خزند و مارهایی که در جراحات چهرکین آنمی هاآن

اسهت، امها فقهط وقتهی  منزجرکننهدهو  زیانگاعجها ایهن تصهویر   انهدشهان جشهن گرفتهههای تازهزخم

ایهن ناسهازگاری افراطهی   عنوان یك زوا عاشه  قرارگیهردی بااشهیکلشود که در بافت گروتسك می

ای گروتسهك هارفام برای اینكه ابژه ازنظر  رغم انزجار، پوزخندی بر لب ما بنشیندشود، علیموجب می

ها هستند و واکهنش خنده و اعجا  دو تا از این واکنش  باشد، باید سه واکنش را در مخاطب برانگیزاند

                                                                                                                                                          
1. Grunewald 
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 .(409  0210هارفام،  ن ك    استدیگر، انزجار یا دهشت 

 کمیک و وحشت. 6-8

سهاختاری اسهت کهه »اسهت  آمهدهگونههنیادر تعریف گروتسهك  فرهنگ نظریه و نقد ادبی معاصردر 

خنداند و ههم رماند، هم میکند و هم میمیترکیبی از افكار متضاد را در خود نهفته دارد و هم مجذو 

های چندگانه و متضهاد اسهت  مثهل   گروتسك دربردارندة قابلیّت(944  0914 مكاریك، « هراساندمی

باشد، چیزی شبیه به تصویر آمیختهۀ چههرة غمگهین ای که غمی جانكاه در خود پنهان داشتهقابلیّت خنده

خنهده بهه گروتسهك، »داوینچی با لبخند ملیح ژوکوند در تابلوی لبخند ژوکوند  تامسون معتقهد اسهت  

گیهرد  بخش آن در تضهاد قرارمهیست و جنبۀ دهشتناك آن با حالت مفرّا و مسرّتای از ته دل نیخنده

توان آن را وارونهه ههم کهرد و گفهت کهه وقتهی شود، اما میتبدیل می دهیکشدرهمای قاه ما به چهرهقاه

  ن ك « شهود یهابیم، پاسهخ مها بهه وجهه دهشهتناك آن کمرنهگ مهیوجه کمیك گروتسك را درمهی

 ( 19-19  0921تامسون، 

کنهد  مهیدر گروتسك نویسنده، برای ایجاد حالت انزجهار و نفهرت از ریشهخند و تمسهخر اسهتفاده 

است  از این رو تثثیرات و نماهای منفهی مثهل نفهرت،  نیآفروحشتدار بودن، گروتسك در عین خنده»

تند کهه ههایی هسهو طنهز و خنهده و تمسهخر از سهوی دیگهر سهتون سهوكاشمئزاز و اکهراه و تهرس از ی

 ( بنابراین، ههدف از تمسهخر و خندانهدن3  0921 تسلیم جهرمی و طالبیان، « ایستد گروتسك بر آن می

شهود  طنهز در میعنوان ابزاری برای گریاندن استفادهدر گروتسك، خندة صرف نیست  بلكه از خنده به

خهود  ی هم بر لب مخاطهبآور باشد، تلخ و گزنده است، هرچند لبخندی آنكه خندهجابهاین نوع آثار 

یی کهه جنبهۀ مخهوف یها منزجرکننهدة آن، خنهده را جهاهراساند تها اما در ضمن خنداندن، می  نشاندمی

خنهدة  درواقهع»بخشهد  کند و این دوگانگی و تضاد است که به گروتسك معنا و پویهایی مهیکنترل می

کهردن هها و آگهاهناهمهاهنگی ها، کمبودهها،ای است برای بیان ضعفتهی از شوق در گروتسك وسیله

 ( 4  0911یگانه،   راستی« های بشر ها و تبهكاریها، شرارتخواننده به پستی

 ناهماهنگی .6-6

پایدارترین مشخّصۀ گروتسك در طی زمان، عنصر اصلی ناهماهنگی است، چه مصداق »تامسون،  ازنظر

(  93  0921 تامسهون، «جهزاء نامتجهانسو آمیزة امور ناهمگونی باشهد، چهه امتهزاا اآن تضاد و تعارض 

کنهد کهه اجهزای آن بها منظور از ناهماهنگی در گروتسك این است که گروتسك دنیهایی را خله  مهی

 نقّاشهی، هماننهد گروتسهكی از آثهار برخهی یكدیگر یا بها فضهای پیرامهون خهود در ارتبهاط نیسهتند  در
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 نشهان معمهاری و انسهانی جهانوری، گیهاهی،اشهكال  امتهزاا در را خود مؤلفه این معماری و کاریكاتور

تصاویر آن اغلب مظاهر نامثنوسی از اغراق و آیین آمیخته با اجزای ناهمگون اسهت کهه بهرای »دهد  می

کنهد  مها در مواجههه بها گروتسهك تسهلیم محهض، مهیما همانند جهانی وارونه، عجیب و نامعقول جلوه

شهدن بهه مها شهدن و آزمهودهگرفتههشدن، بهه سهخرهتهزده و عاجز هستیم و احساس بازیچه قرارگرفبهت

 ( 91  0924 آدامز و یتس، « دهد میدست

بهرای  وهمی، و تخیّلی هایاز رمان برخی در گروتسك ویژگی ناهماهنگی نیز از داستانی ادبیات در 

ن داسهتان کافكا، دربردارندة این عنصر است  در ای مسخشود  میعجیب استفاده و ماورائی فضایی ایجاد

ای شهود کهه بهه حشهرهمهیشهود، متوجّههشخصی به نام گرگوار سامسا، هنگامی کهه از خهوا  بیهدارمی

ای ترسهناك و حشهره صهورت بههکافكا شخصیّت اصهلی داسهتان خهود را است  آور تبدیل شدهچند 

عصهر  ی انسهانگهانگیازخودبکند  او با این کار قصهد دارد در نقها  یهك حشهره میآور معرفیچند 

کننهدة تنههایی و سهرخوردگی انسهان در دنیهای معاصهر اسهت  روایهت مسخ درواقعدهد  جدید را نشان

ة یهك حشهره ههم انهدازبههای معنوی از بین رفته و انسان در آن حتی دنیایی که در آن بسیاری از ارز 

 ارز  وجودی ندارد 

، از مسهخ عزاداران بَیَهلن از مجموعۀ اثر غالمحسین ساعدی در چهارمین داستا گاودرونمایۀ داستان  

میهرد، گویهد  در ایهن داسهتان، وقتهی گهاو مشهدی حسهن مهیمیها سخندرونی و استحالۀ روحی انسان

بیند، در اثهر فشهارهای روانهی می رفتهازدستا  را گاه اقتصادی و اعتبار روستاییصاحب گاو که تكیه

خورد  از آنجا که زندگی کشد و علف مید گاو نعره میمانن  انگاردرسد و خود را گاو میبه جنون می

 قهتیدر حقیك روستایی وابسته به گاو اوست، یك روستایی مانند مشدی حسن با از دسهت دادن گهاو 

خواههد بهاور کنهد و دهد  گاو مشدی حسن مرده است، اما مشدی حسن نمیمیهویّت خود را از دست

او را وادار به قبول حقیقت نكند، خهود  را تبهدیل بهه گهاو  نشنیدن صدای کاه خوردن گاو نكهیابرای 

 کند خود  می

 اغراق و دفرمگی. 6-9

در این حالت هنرمند دو پدیده، دو موضوع یا دو حالت را که امكان وحدت و هماهنگی ندارند، با ههم 

دآلود رسهد کهه دارای وحهدتِ تضهاکند و به پدیهدة جدیهدی مهیها اغراق میکند و در آنترکیب می

اندازد تها محتهوای کرده و از شكل میگروتسك، نابهنجار است  زیرا حقیقت را تحریف»عجیبی است  

سهاز آن را هیوالگونه سازد، به آن برجستگی دهد و به نمایش بگذارد  به این صورت گروتسك، وارونه
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ههای گروتسهك از شود  در ادبیات معموالً شخصیّتمیساز است  چون در آن حقیقت تحریفو بیگانه

(  3  0921 تسهلیم جهرمهی و طالبیهان، « و از سوی دیگر طنزآمیزند منزجرکنندهبرانگیز و ترحّم سوكی

تههر و کنهد و ههر چهه ایهن وضهعیّت نابهنجهارتر، غیهر طبیعهیمهیحالهت وضهعیّتی نابهنجهار خله  نیهدر ا

ر دو بُعهد جسهمانی و روانهی شهود  نابهنجهاری در ههآمیزتر باشد، به گروتسك بیشتر نزدیك مهیاغراق

ذاته جسمانی است و همواره با تن و گروتسك به»شود  به عقیدة باختین  موجب پیدایش گروتسك می

ذاتهه بهار امها بههو بنهد و اهانهت دیاز قی فارغ اگونهبهها رویهای تنانه و بزرگداشت این زیادهرویزیاده

شدن شرایط فیزیكهی نیسهت  بلكهه تنها دفرمه»گروتسك  ( 01  0921 تامسون، « شادمانه سروکار دارد 

فههم مها از جههان تهابع   پا افتاده ما اتفهاق بیفتهدها، تعصّبات، عادات پیشتواند در عرفاین دفرمگی می

  کنهداسهت، تغییرمهیتغییرکهرده …ی وشهرسهازی، جنهگ، آلهودگخود جههان کهه بهر اثهر تكنولهوژی، 

 قهبالًآمدنهد، امهروز عهادی هسهتند و قهوانینی کهه بهه شهمار مهی تر تحریف و اعوجااچیزهایی که پیش

را در مفهوم آنچه معنای ضروری انسهانیّت  گروتسك هر عصری  اندناشناخته بودند، امروز پیشرفته شده

 .(409  0210 هارفام،  «کندمیکند، باز تعریفرا تهدید می

معقهول و نابهنجهار باعهث غهافلگیری گاهی در گروتسك وجود شرایطی غیرطبیعی یا رفتارهایی غیر 

تواند متهثثّر از این تهوّع و تنفّر می  گرددشود و سبب ایجاد احساس تهوّع و انزجار در او میمی مخاطب

ضهد های جسمانی و روانی اشخاص که در قالب رفتارههای محیط نامطلو  باشد و یا متثثّر از نابهنجاری

که گروتسك ممكن است هم در شهرایط فیزیكهی اتفهاق  دهدمیکافكا نشان مسخ  کندبروز می هنجار

عنوان زمینۀ اصلی گروتسك، شدن افراطی بهاین واقعیّت که دفرمه»  بیفتد و هم در ایده یا یك وضعیّت

 در داسهتان ( 409همهان   « فكری یا اخالقی باشد سهم مهمی در پیچیده کردن مفههوم آن دارد تواندیم

آور و ای چنههد گرگههوار سامسهها بههه حالههت حشههره شههدنلیتبدصههحنۀ  هههای کافكهها ازتوصههیف مسههخ

 کههنیهمیهك روز صهبح »کنهد  ترسناك، خواننده را دچار انزجار و نفرت و چند  توأم با تهرس مهی

عجیبی بدل شهده بهود بهه  اریعتمامای پرید  در رختخوا  خود به حشرة گرگوار سامسا از خوا  آشفته

ای بود  سر  را که بلندکرد، ملتفت شهدکه شهكم قههوهند زره سخت شدهپشت خوابیده بود و تنش مان

است و پاهای او که به طهرز بندی کردههایی به شكل کمان تقسیمگنبدی مانندی دارد که رویش را رگه

 ( 0  0913 کافكا، « خوردنمود، جلوی چشمش پیچ و تا  میا  نازك میآوری برای تنهرقّت

ظاهری در وضعیّت عادی نیستند یها دارای  ازنظرهایی وجود دارند که شخصیّت ،هاگاهی در داستان 

کنهد و او را در اندامی مفلوا و ناق  هستند، دیدن این تصاویر، نوعی احساس در مخاطهب ایجهاد مهی



 8931 بهار، 62نامة ادبیّات داستانی، سال هشتم، شمارة فصلنامة پژوهش 81
 

الخلقهه، ههایی بهدهیبت و نهاق هها و جسهمزندگی»داند باید بخندد یا بگرید  دهدکه نمیحالتی قرارمی

ههای انگیهز عقایهد، افكهار، صهحنهجهواری شهگفتات غیرمنتظره، وقایع ناخوشایند و مرگبار، ههمارتباط

زمهان تهرس و خنهده را تجربهه مضحك که بهه تصویرکشهندة لحظهاتی بهس وحشهیانه هسهتندکه مها هم

 شوند مییافت وفوربهها در آثار ساموئل بكت (  نمونۀ این شخصیّت20  0924 آدامز و یتس، « کنیممی

برنهد  در روحی رنج مهی ازنظرجسمی و شرایط محیطی و هم  ازنظرهای آثار بكت، هم اغلب شخصیّت

 ،نهگ و نهل لنگد الکی الل است و کالو می ، پوتزو و هام هر دو نابینا هستند در انتظار گودونمایشنامۀ 
ه طنابی به گهردن کنند  الکی بردة پوتزو مجبور است هموارشان را سپری میدرون سطل آشغال زندگی

آور، پرمشهقّت و ها تصاویری از دنیای ماللباشد  همۀ این شخصیّتو چمدانی پر از شن در دست داشته

 بدون آرامش عصر مدرن هستند که انسان گرفتار شده در آن هیچ راه نجاتی ندارد 

 گذري بر زندگی و آثار بهرام صادقی. 9

و یكهی  داستان نویسان معاصر ایرانهیترین برجستهفهان از آباد اصه   نجف 0903بهرام صادقی، متولد 

پزشهكی دانشهگاه تههران  ه   در دانشهكدة 0994 در سهال .های جُنگ اصفهان استترین چهرهاز مهم

هایش تحصیل در رشهتۀ پزشهكی داسهتان زمان بای، همسالگستیبمشغول به تحصیل شد  صادقی از سن 

ای است که در عرصۀ داستان کوتاه ظههورکرد و ترین نویسندهخ کرد  وی شارا در نشریات منتشرمی

ی ایهران را متحهوّل کهرد و آن را وارد سهینوداستانی عناصر تازه و نگاه خاص خود، فضای ریکارگبهبا 

کهاو  اعمهاق ذههن و درون روشهنفكران ههای صهادقی ترین مفههوم داسهتانمهممرحلۀ جدیدی نمود  

های تاریخی است  این جستجو که با طنزی آمیخته بهه فاجعهه و در شكستبازماندگان همه و  سرخورده

خهویش  دورة گاننویسهندتهرین از مههمگیهرد، بههرام صهادقی را مهیهای بهدیع داسهتانی صهورتشكل

  کنهدنویسهد و منتشهر مهیمهی ه   0993- 0940ی هارا در فاصهله سهال ا یسازد  او کارهای اصلمی

سهنگر و ههای کوتهاهش بها نهام ای از داسهتانه  (، مجموعه 0940ان هفته، کیهملكوت عالوه بر رمان 
ای از بیسهت و پهنج داسهتان کوتهاه است  این کتها  مجموعههه  ( منتشر شده 0942  های خالیقمقمه

کامهل توسهط  صهورتبهشده و سه سال بعهد نیهز مطبوعات چاپ ه   در 0993-0940 است که از سال

 0993 ، در سهالفردا در راه استصادقی اولین داستان خود را با نام   استیدهانتشارات زمان به چاپ رس

 .کردسخن چاپ در مجلۀ ه  

اقههدام ، چنههد داسههتان پراکنههده نیههز دارد  هههای خههالیسههنگر و قمقمهههصههادقی، عههالوه بههر مجموعههۀ  
 42-31(، 0943 جههان نهو،  جیتهدربهشهب ، (0943 جنگ جگن،  ورود(، 0991 صدف،  پرستانههنیم
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و  (0930 جنهگ اصهفهان،  333، کوچه انشاد، خانۀ شهمارة «ت»آدرس، شهر (، 0931 فلك االفالك، 

 ها هستند ۀ این داستانازجمل( 0933کیهان،   وعدة دیدار با جوجوجتسو

و  دهد جهان ما چقدر کهنهههای دردناك زندگی، ضمن آنكه نشان میصادقی با ارائه طنزآمیز جنبه 

کند  بدین ترتیب طنز او نفی زنهدگی آرزوی خود را به برقراری عدالت اجتماعی ابرازمیبار است، رنج

صهادقی از نویسهندگان شوند  نیست، افشای تمامی عواملی است که باعث حقارت و خواری زندگی می

 آورد  حسا بهآثار  را گروتسك  توانیمایرانی است که 

 گذري بر زندگی و آثار اوژن یونسکو. 4
های سرشناس دنیای نمهایش و از نماینهدگان اصهلی تئهاتر یكی از چهره،  م 0224-0209 0یونسكو اوژن

د  یاو را بهه شههرت جههانی رسهان  م 0231 در سهال طهاسخهوان وازهآ ا اولین نمایشهنامه  استپوچی 

تهوان از مهی ه یها چگونههدِآمِ (،0239  هاصندلی، (0230درس   اند از عبارت های اونمایشنامه ترینمهم
  (0209 میرد شاه میو  (0201  کرگدن (،0231  جدید جرثمست (،0231؟  شر  خالص شد

مطله  انسهان  نگاه یونسكو به جهان پوچ و بیهودة معاصر، نگاهی مضحك و هجوآمیز است  انزوای 

 چشهمگیری در طوربههههای معنهوی امكان ساز  با محیطی که در آن ارز  در عصر تكنولوژی، عدم

انسهان امهروز،  یگهانگیازخودبحال نهابود شهدن اسهت، تهرس و اضهطرا  ناشهی از تزلهزل شخصهیّت و 

های او انزوای انسان است و موضوع اصلی نمایشنامه»  دهدمیهای یونسكو را تشكیلدرونمایۀ نمایشنامه

ههای معنهوی، صعوبتی که این انسان در مراوده با مردم دارد    سختی سهاز  بها محهیط و کمبهود ارز 

بهودن مهرگ و تزلهزل شخصهیّت انسهان  ریناپهذاجتنا جنسیّت و احساس گناه و اضطراباتی که ناشی از 

در »(  یونسهكو معتقهد اسهت  12  0930 اسهلین، « ن امهروزی اسهتها اشكاالت اساسی انسهااست    این

شهود  همهین احسهاس زمانی که جهان از نظر من خالی از معناست، واقعیّت به امری غیر واقعی بهدل مهی

کهنم ازطریه  نام است که من سعی میو بی شدهفرامو برای واقعیّت اساسی  وجوجستغیر واقعیّت و 

تواننهد خهود را از نمهی وجههچیهبهو  اندسهرگردانههدف هایی که بیخصیّتهایم بیان کنم  ششخصیّت

معنهایی ههایی کهه در بهیشان کنار بكشهند  آدمهای خود و تهی بودن زندگیهای خود، شكستنگرانی

« ی مضحك تراژیك باشهداگونهبهتواند ها فقط میباشند، رنج آن گروتسگتواننداند فقط میغرق شده

 ( 014-019  0911بكت،   به نقل از 

 بهرام صادقی و اوژن یونسکو بررسی عناصر گروتسک در آثار. 5
زا، حالهت تههوّع و انزجهار و نفهرت، فیلیپ تامسون وجود عناصر ناهماهنگ، موقعیّت کمیك و وحشت

                                                                                                                                                          
1. Eugene Ionesco 



 8931 بهار، 62نامة ادبیّات داستانی، سال هشتم، شمارة فصلنامة پژوهش 86
 

تامسهون، ن ك   اسهت  کهردههای اصهلی آثهار گروتسهكی معرفهیعنوان مؤلفهاغراق و نابهنجاری را به

 شود میدر ادامه به بررسی هریك از این عناصر پرداخته (0921

 وحشت و کمیک. 5-8

اثر یونسهكو،  0مستثجر تازهدر نمایشنامۀ در عنصر وحشت و کمیك در آثار یونسكو بسیار کاربرد دارد  

اثیهه اسهبا  و اث پر ازآید، مستثجری می آنكهشود که در ابتدا خالی است ولی بعد از میاتاقی نشان داده

امها در پایهان   کردن وسهایل و چیهدن صهندلی اسهت جاجابهشود  مستثجر در ابتدای نمایش سرگرم می

گیهرد  ایهن نمایشهنامه های پاریس را دربر مهیها و اثاثیۀ منزل تمام اتاق و حتّی خیابانجریانی از صندلی

ان کهه در آغهاز خهالی زنهدگی انسه»دههد  مهیآور از زندگی انسان را نشانتصویری هولناك و وحشت

ة شهدخفهتواند گذری به دنیای احساسات کند و یا میخاطرات آن را پرمی های مكرّر واست، اما تجربه

 ( 11  0930 اسلین،« اندشدههایی باشد که در میان مسائل جهان مادی محاصرهانسان

مدرنیتهه و  ی از هیهاهویانانسان امروزی است  داست روزمرةداستان زندگی  ،تازه مستثجرنامۀ نمایش 

آن را  ویهژهکهه یونسهكو بها زبهانی ی از ایهن قبیهل اسهت الت زندگی جدید و مسهائلغرق شدن در تجمّ

خورده بها صهبغه و چاشهنی حال و روز آدمهی شكسهتتئاتر یونسهكو شهرا»  درواقعت  اسروایت کرده

گهوهر انسهانی خهود را از  ،ست که انسانا آن تماشاچی نمودار ةو خند دلسوزی و شفقت در ح  اوست

 ( 91  0911 ستاری،« شده است «چیز» دست داده و

در دو نهایت خنده »دیگر اثر مهم یونسكو است که کلود آباستادو معتقد است   9هاصندلینمایشنامۀ  

(  ایهن نمایشهنامه داسهتان 041  0911 یونسكو، « آور استو وحشت با تكنیك و سبك خاصش اعجا 

هها منتظهر ورود مهمانهانی کننهد  آنمهینی است که در برجی واقع در یك جزیره زنهدگیپیرمرد و پیرز

خواهد به نسل جوان بدهد، گهو  کننهد  پیرمهرد از هستند که قرار است بیایند و به پیامی که پیرمرد می

ماشهاگران شوند  البته تگیرد  مهمانان وارد صحنه میمیای برای انتقال پیام خود بهرهیك سخنران حرفه

دهند کهه افهرادی روی هایی از بیرون نشان میاما پیرمرد و همسر  با آوردن صندلی  بینندها را نمیآن

کننهد  پیرمهرد و پیهرزن میشود، صحنه را برای سخنران آمادهصحنه هستند  زمانی که امپراطور وارد می

کنند و به اسهتقبال میه درون دریا پرتخوشحال از پیامی که به آیندگان خواهند داد، خود را از پنجره ب

خواههد حهرف بزنهد  امها کهر و الل اسهت و تنهها کند و میها میروند  سخنران رو به صندلیمرگ می

، منظهور  اهیسهتختهکند با نوشتن چیزههایی روی آید  سعی میصداهای نامفهومی از حلقش بیرون می

                                                                                                                                                          
1. New Tenant 

2. The Chairs 
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 معناست یسد، ترکیبی از حروف بینوهایی که میرا به دیگران بفهماند  اما جمله

 زیهانگتهدریس در بههار دلدر داسهتان عنصر وحشت و کمیك در آثار صادقی بسهیار کهاربرد دارد   

شهود  مهیای از مهه دیهدهانگهار از پشهت پهرده زیچ  همههشودمینشان دادهآور و غیرواقعی رعب ییفضا

در ایهن  سی است کچه مخاطبش  کهداندمین کسچیهو حتّی  ابدییت خود  را درنمموقعیّ یکسچیه

و های معمهولی ههم دچهار شهك تخواننده در واقعیّتا  شودمینشان داده عادی زیچدنیای سوررئال همه

دهد، در پایان خود را نشان میی ندارد و حضور مادّ داستان آغازم که در شود  همه در مقابل معلّتردید 

خهاطر کهولهت هم در کالس پیرمردی اسهت کهه بهطب واقعی معلّمقهور و تسلیم محض هستند  تنها مخا

گیرد ولی او هم ناتوان از نشان دادن خود اسهت آور قرارمیسن و نزدیكی به مرگ در موقعیتی حقارت

تهدریس، پیرمهرد را محاکمهه و  یجابهه ،اسهتبرتهر قهدرت  ةمقاومت ندارد  معلم هم که نمایند توان و

س حهاکم ثست که فضای نومیدی و یهاای قصهبهترین  ۀنمون ،انگیزار دلتدریس در بهکند  میمجازات

 در ایهن داسهتان فضهای کنهد بهازگومی یخوببر جامعهه و ههراس روشهنفكر و نویسهنده از قهدرت را بهه

 کرد احساستوان می زمانهم طوررا در کنار طنز استثنایی صادقی بهناك و وحشت آلوددرد

شهود  اند، تنها صداست کهه رد و بهدل مهیتاد نفر در آن گرد آمدهدر کالس بزرگ که شصت یا هف»

داننهد بها نمهی هرکهدامبیند، اما از دیدن هم عاجزند و بینند، معلم خود  را میشاگردان یكدیگر را می

از گوشهه و کنهار کهالس  آهستهآهستهاند و مخاطبشان کیست و به چه شكل است    شاگردان که طرف

شهكل و درههم و شدن اشباا و پس از آن خهالی شهدن فضهای بهی جاجابهمعلم جز گویند  را ترك می

 ( 910  0911 صادقی،  «بیند   برهمی که در نظرگاهش قرار دارد چیز دیگری نمی

یابهد  آلهود نمهود مهیگیری از بیانی طنزآلود، فضایی ههراسبا بهره یك روز صبح اتّفاق افتاددر داستان 

شود  مردی کهه در م با مردی ناشناس و بیش از اندازه بلند قد و مرموز روبرومیای که آقای خواتیلحظه

، ملكهوتاست  این مردکه مانند همدست شیطان در رمان مثموریّتی سرّی، پیامی محرمانه برای او آورده

تواند تجسّم فیزیكی و حضور عینهی مهرگ باشهد  آقهای خهواتیم از قهد بلنهد شود، میمیناشناس نامیده

 زده شده بود نمود، حیران و بیمجلوه می زیانگوحشتشناس که به نظر او بسیار غیرعادی و نا

نگهاه بكنهد  چنهدین « ایشان»ها هنوز جرأت نكرده بودکه برگردد و به نماییآقای خواتیم با همۀ قدرت»

و طرا ناقصی بود بود و تنها چیزی که از او به یاد داشت، همان تصویر مبهم کردهقدم جلوتر به او پشت

برقی که بزند و اثری بگذارد و محو شهود  حهاال آیها  مثل که در اولین برخورد در ذهنش نقش بسته بود 

برگردد و درست حسابی به او خیره شود؟ نه، محال است، امكان ندارد قد آدمیهزادی تها ایهن حهد بلنهد 
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یهك از آثهار موسهیقی اشهی و ههیچای هسهت؟ در ههیچ کتها  و تهابلو نقکاسههباشد  آیا زیر کاسه، نیم

    بله، البته درست است آه کالسیك و مدرن و اشعار ایرانی و اروپایی به چنین چیزی اشاره نشده است 

های عجیب و غریب داشتند، امها ایهن ای و اساطیری و خدایان اقوام مختلف، هیئتکه موجودات افسانه

ۀ الغهر و سهوختاهیسهای تنگ و خاکی و مهردم کوچه دهی است با نجایا ها دارد؟مورد چه ربطی به آن

 ( 943  0911 صادقی، « ای و خیالیهم حقیقی است نه افسانه زیچهمهفقیر    و 

گیهری از عنصهر کمیهك و وحشهت بهه تصهویر یهك صهحنۀ با بههره الوقوعبیقرصادقی در داستان  

ههای زنهدگی باشهكوه و صهحنه نیترجالهبرسهم بها وقتهی بهه اتهاق دوسهتم مهی»پردازد  خودکشی می

ها و شوم  از سقف، طنا  کلفتی آویخته و بر گردن خود گره زده است    دستمعصومانۀ او مواجه می

 است  طفلك! چهه زبهانی!هایش از حدقه بیرون زده و زبانش تا بیخ درآمده، چشماندفیبالتكلپاهایش 

وست پزشك مهن! لطفهاً زبهانم را درسهت گوید  دکند    گویی میاز یك سوءهاضمۀ ممتد می تیحكا

 ( 909 همان  « کنم؟توانستم با این همه بار زندگیفرمایید؟ من چطور میمعاینه کنید  مالحظه می

 اغراق و نابهنجاري. 5-6

کندکه در بعضی موارد تشخی  اینكهه یهك میها از اغراق استفادهگروتسك آنقدر در توصیف صحنه

هههم فههانتزی و هههم گروتسههك دارای » ای نیسههت و تخیّلههی کههار سههاده اثههر گروتسههك اسههت یهها فههانتزی

افتهد و اند، بها ایهن تفهاوت کهه فهانتزی در دنیهای خیهال اتفهاق مهیخصوصیّات انحراف از قوانین طبیعی

(  فیلیهپ تامسهون نیهز در تفهاوت میهان 01  0911 رفیع ضهیایی، « گروتسك در مرز بین خیال و واقعیّت

ای با فانتزی ندارد، بلكه دقیقاً این اصالً خویشاوندی فقطنهگروتسك »د است  گروتسك و فانتزی معتق

 ( 91  0921 تامسون،« هم غریب، باز جهان خود ماست هرقدراعتقاد مسلم است که جهان گروتسك، 

دهد که چگونه نابهنجهاری روانهی و نهاتوانی در برقهراری مینشان 0درساوژن یونسكو در نمایشنامۀ  

شود تا استادی، های دیگران، باعث میحیح و عاجز بودن در برابر فهم و درك افكار و اندیشهارتباط ص

شاگرد خود را به قتل برساند  این نمایشنامه روایت ماجرای معلّم و شاگردی است که سرانجام معلّهم بهه 

  رسهاندل میدلیل عدم توانایی شاگرد  در درك مفاهیم و سخنان او به ضر  چاقو، شاگرد  را به قت

شهوند، باعث ایجاد ارتباط نمهی تنهانهشان ایجاد ارتباط است، ها که کاربرد اصلیدر این اثر زبان و واژه

شوند  استادی روانی، شاگردان خود را یكی پهس از بلكه به شكلی مضحك باعث وقوع قتلی آشكارمی

سهیار خجهالتی، آرام، مهؤد  و منطقهی کند  در آغاز نمایشهنامه اسهتاد، بدیگری سر به نیست و نابود می

                                                                                                                                                          
1. The lesson 
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درّنده خهو و غیرمنطقهی تبهدیل در طول نمایش تغییر رفتار داده و به انسانی  جیتدربهکند  ولی رفتار می

 رساند رود که شاگردان خود را با ضربات چاقو به قتل میمیشود و تا آنجا پیشمی

بهاور یهزی نابهنجهار و نامتناسهب و غیرقابهلآماغراق طوربه هاصندلی شخصیت سخنران در نمایشنامۀ 

تهرین شهرط است  سخنران که مسئول انتقال پیام مهم زوا پیر به آیندگان اسهت، از ابتهداییتصویر شده

های خهالی قهرار در برابر صندلی آنكهسخنران پس از »بهره و ناتوان است  سخنوری که گفتن است، بی

ههای فهمانهد کهه کهر و الل اسهت  بهه دنبهال آن کوشهشمرئی میگیرد، با ایما و اشاره به جمعیت نامی

ناامیدانه برای تفههیم خهویش  سهپس صهدای آه و نالهه و اصهوات گنهگ و نهامفهوم از گلهویش خهارا 

 ,He, Mme, mm, mm, Jo کند  هه، مم، مم، مم    ژو، گو، هو، هو    هو، ههو، گهو، گهوو، گ وومی

gou, hou, hou, Heu, heu, gu…»  010  0911سكو، یون ) 

و منزوی موجهب ایجهاد  الخلقهناق های های ترسناك، آدمهای صادقی، توصیف صحنهدر داستان 

ی جابههبا جایگزینی فضایی هراسناك و غیهر عهادی  ملكوت شود  صادقی در داستان بلندگروتسك می

ههای ایهن اثهر د  شخصهیّتگویهمهیواقعیّت عینی از تزلزل امور ثابت و عدم اطمینان به امور قطعی سخن

فاقد شرایط روحی و جسمی طبیعی و بهنجار هستند  دکتر حهاتم موجهود عجیبهی اسهت کهه ترکیبهی از 

دکتر حهاتم مهرد چهارشهانۀ قدبلنهدی بهود کهه انهدامی متناسهب و »قاتل است  -جوانی و پزشك -پیری

د، امها سهر و گهردنش    شهومهیبانشاط داشت، به همان چاالکی و زیبهایی کهه در جهوان نوبهالغی دیهده

 صهادقی، « هایی بود که ممكن است در جهان وجهود داشهته باشهد   ترین سر وگردنپیرترین و فرسوده

0911  01 ) 

م  ل نیز شخصیّتی مانند دکتر حاتم دارد  او که اعضای بدنش را یكی پس از دیگهری قطهع کهرده و  

ین آخرین عضو را هم به تیه  جراحهی بسهپارد  خواهد احاال تنها یك دست برایش باقی مانده است، می

در باالخانۀ من مردی خوابیده است که احتیاا بهه یهك عمهل »گوید  حاتم دربارة م ل، به مرد جوان می

خواههد کند، اسمش م ل است    او اکنون مهیجراحی دارد، یعنی خود  چنین احتیاجی را احساس می

 ( 00 همان  « از یك دست برایش باقی نمانده استآخرین عضو ممكنش را قطع کند    دیگر بیش 

سهرایی و بها با استفاده از سبكی نهو و تخیّلهی تهازه در افسهانه هفت گیسوی خونینصادقی در داستان  

ای در پی آن است که بیهودگی زندگی روزمهره و جهاری را بهه تمسهخر گیری از قهرمانان اسطورهبهره

گیرد و همهین های عامیانه قرارمیبدترکیب در موقعیّت قهرمانان قصّهبگیرد  در این افسانه آدمی حقیر و 

آفریند  در این داستان رؤیای یك انسهان معمهولی بهرای در جای خود نبودن است که طنز و ناکامی می
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شود  رؤیای یك رادیوساز کوتولهه، زشهت و کوژپشهتی میا  به تصویرکشیدهمقابله با زندگی حقیرانه

شهود تها شهاید آوردن دل معشوق به فكر قهرمانی افتاده و راهی شهر گوهرپها  مهیدستکه به برای به 

بتواند زمرّد تاا را از چنگال سلمان دیو و قارون دیو درآورد و به معشوقش هدیه کنهد  در ایهن داسهتان 

قهدیمی های شود  حوادثی که افسانههای کهن با حوادث بسیاری روبرومیکوتوله مانند قهرمانان داستان

و حسهین کهرد شبسهتری و    کهه از قهرمانهان  رارسالنیامدر زندان دیوها،  کوتوله گیرد را به تمسخرمی

هم کهه  باورخو آن دیوانۀ »اند  بار گرفتار شدهبیند که در وضعی فالکتهای عامیانه هستند را میقصّه

اسهیر مهن و توانهد  نگهاه  نجهایادانست چه کسهانی در است کا  میا  زدههوای سیر و سیاحت به کله

کهردیم  هوششیب مشتك، حسین کرد شبستری است که با یرنگاهیسباغ، در آن اتاق  طرفآنکن  

امیهر »و دست و پایش را بسهتیم، در آن اتهاق قرمزرنهگ پهلهویی، از همهه زوردارتهر و دالورتهر، همهان 

 همهان   «یه، ملهك جمشهید   شهیرو-در زندان عمومی، ملك بهمهن طرفآناست،  پدرسوختهارسالن 

کنهد و توانهد بها حیلهه و تهدبیر، دیوهها را نهابود همین کوتولۀ زشت و بدترکیب، مهی تیدرنها   و(911

 ها را نجات بدهد قهرمانان قصه

 ناهماهنگی. 5-9

هها در آدم انسانی اسهت کههشدة  تصویری از جامعه به انحطاط کشیدهاوژن یونسكو  0کرگدننمایشنامۀ 

ههای دادن حساسهیّتشهدن یعنهی ازدسهتکرگهدن  »دنشهومیپس از دیگری به کرگدن تبدیل یكیآن

 ریناپذبیآسهو تنومند شدن، قوی و مسلّح شدن،  کلفتپوستهای انسانی، انسانی، شعور انسانی، ارز 

د شهومهیهها در مهراوده بها یكهدیگر باعهث(  در این نمایشنامه ناتوانی انسان940  0911 آشوری، « شدن

و گونهه همهۀ امیهدهای انسهان بهرای برقهراری گفتگهو شوند و بهدینتبدیل ازکرگدنای ها به دستهانسان

 اسهاس کهاررا  ها در دنیهای امهروزشدن انسان مسخ نمایشنامهبا یكدیگر به یثس تبدیل شود  این  مراوده

 است خود قرار داده

، هسهتند مشهغول و معمهولی خهود رهدر کنهار ههم بهه زنهدگی روزمه همۀ مردمدر شهر کوچكی که  

 برانهژه، جزبهه کم همهه مهردم شههرشود  اما در ادامه و تا پایان کار کممی پیدا در شهر ناگهان کرگدنی

ا  سهعی   برانژه تصویر انسان امروزی است که با وجهود تنههایی و بیگهانگیشوندتبدیل به کرگدن می

رحهم ههای نهابودگر و بهیانسانیّت خود زیر سلطۀ قهدرتدارد مانع نابود شدن و از دست رفتن هویّت و 

ة مسخ، استحاله و دگردیسی تمامت یك جامعهه اسهت  کنندانیب کرگدندر حقیقت »عصر مدرن شود  

                                                                                                                                                          
1. Rhinoceros 
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ههای ای که در ساختار و پود و پرند خود، قدرت مقاومهت و ایسهتادگی در برابهر چهربش سهیطرهجامعه

ن ك     دههدشهدن مهیه و بدنهۀ زخمهی و خهونین و کهاری مسهخبیگانه را ندارد و از این روی تن به تن

 ( 033  0902آبادی، علی

ای شههدگان، گونهههدر جریههان مهمههانی زوا پیههر در فهرسههت اسههامی دعههوت هههاصههندلیدر نمایشههنامۀ 

خورد  در گفتگوی میان پیرمرد و پیرزن ایهن عهدم تناسهب ناهماهنگی مضحك و نامتناسب به چشم می

و اشهخاص مههم یهاد  شهدگاندعوتدر ردیهف  ز ساختمان و قلمدان و کرومهوزوم و   شود و ابیان می

 شود می

 ای، از همۀ اشخاص مهم، از همۀ مالكان و همۀ دانشمندان؟از همه دعوت کرده پیرزن -»

 بله، از همۀ مالكان و دانشمندان   سكوت( پیرمرد  -

نوازهها؟ نماینهدگان؟ رؤسهای جمههور؟ نها؟ مسهگرها؟ ویهولدانها؟ شیمیپیرمرد  نگهبانان؟ اسقف -

« ؟هها و پهاپیروسپروانهه    از پهاپ، هها؟هها؟ کرومهوزومهها؟ قلمهدانسهاختمانها؟ فروشندگان؟ پاسبان

 ( 99-99  0911 یونسكو،

شده که در انتظار یك منجهی هسهتند کهه های بین یك زوا پیر تشكیلاز پرحرفی هاصندلینمایش  

تها حهدودی بهه انتظهار  و عبهث بهرای آمهدن منجهی فایهدهن برسد  این انتظار بیها را به هدفشابتواند آن

اثر ساموئل بكت شهباهت دارد  در نمایشهنامه بكهت،  در انتظار گودووالدیمیر و استراگون در نمایشنامۀ 

آید اما بهه علهت آید و در نمایش یونسكو منجی میگاه خود نمیبه وعده گاهچیهگودو یا همان منجی، 

توانهد کهاری از پهیش ببهرد  در گفتگوههای ایهن زوا، خیهال و واقعیهت و دروغ و و ناتوانی نمهی نق 

شود  همهۀ مهمانهان شود  نمونۀ این تضاد و توهّم در شخصیت مهمانان نمایان میمیختهیآمهمحقیقت با 

 کنند می ها برخوردخیلی طبیعی و عادی با آن پیرزن و پیرمرد اشخاصی نامرئی هستند که زوا پیر

گذارنهد  خهانم گردند و بین خودشان فضای کهافی بهرای خهانم مهمهان بهاز مهیزمان برمیزوا پیر هم»

در بهین  کهه ینهامرئرونهد و بها خهانم جلوی صحنه پیش می طرفبهمهمان نامرئی است  پیرزن و پیرمرد 

 زنند رود، حرف میمی ها پیشآن

 ؟پیرمرد   به خانم نامرئی( هوا که خو  بود

 پیرزن   به همان خانم( خیلی که خسته نیستید؟    

 ( 91 همان  « روم برایتان یك صندلی بیاورم   می پیرمرد   به خانم نامرئی(

صهادقی بسهیار  ملكهوتنمود ناهماهنگی و عدم تجانس که عامل ایجاد خنهده نیهز هسهت، در رمهان  
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شهود، سهعی دارد ر آقای مهودّت آغهازمیچشمگیر است  نویسنده در این داستان که با خبر حلول جن د

ی و خیلی عادی اعالم کند تا بتواند شهدّت تشهویش و آشهفتگی اوضهاع را سادگبهوقوع امری محال را 

ها، فضایی آکنده از پوچی و فاجعهه خله  کنهد  در نشان دهد و با از بین بردن و نادیده انگاشتن واقعیّت

ناهمهاهنگی  تیدرنهاتواند ی و طبیعی نیست، هر چیزی میی ثابت، حتمزیچچیهدنیای داستانی صادقی، 

شهود  بیشهتر رویهدادهای میو عدم تناسب امكان بروز یابد  در این داستان، دنیایی نامتعارف نمایش داده

وسیلۀ جراحهان، وجهود دکتهر شدن م ل بهاین اثر گروتسك است مانند حلول جن در آقای مودت، مثله

نیمی از آن پزشك و نیمی از آن قاتل، نیمی از او رحمهانی و الههی اسهت و  شده است  مهیدونحاتم که 

نیمی دیگر از او شیطانی و اهریمنی  دکتر حاتم موجود عجیبی است که شخصهیتی دوگانهه دارد  دکتهر 

خوانهد و گوشهۀ یهك گوشهۀ بهدنم مهرا بهه زنهدگی مهی»گوید  حاتم دربارة ناهماهنگی وجود خود می

دانهم آسهمان را کهنم    نمهیتر و شدیدتر حهس مهیدوگانگی را در روحم کشندهدیگری به مرگ  این 

را؟    من مثل خرده آهنی میان این دو قطهب نیرومنهد و متضهاد  كیکدامقبول کنم یا زمین را، ملكوت 

 ( 3  0911 صادقی،« خورمچرخ می

ی نهدارد زیچچیهت بر دالل کهاست عنوانی ، وعدة دیدار با جوجوجتسوۀ مجموع، از 31-42 داستان 

شهود  و در طول داستان هم اثری از کدهایی که به رمزگشایی عنهوان ایهن داسهتان بینجامهد، دیهده نمهی

ی فروشهکتا بهرای خریهدن کتها  بهه یهك  ایخانوادهدارد  در این داستان اجتماعی  داستان مضمونی

ههای ، سهعی در پرکهردن قفسههی بها یكهی از دوسهتانشچشهمهم  مادر خانواده به دلیل چشم و روندیم

بها  خهرد کهههایی را مهیهاست و تنها کتا کتابخانه دارد و تنها معیار او برای خرید کتا ، رنگ کتا 

نویی است و پدر، فردی منفعل  عر مواشان همخوانی داشته باشد  دختر خانواده، یك شارنگ کتابخانه

ی اسهت کهه مشهكلش انتخها  خوانکتها و و مطیع  دیگر شخصیت این داستان، پسر جهوان روشهنفكر 

گذارند ا  میها تثثیرهای شدیدی بر زندگی شخصیگوید کتا که خود  می طورآنکتا  است و 

ها و نهوع کنند  صادقی با کنار هم گذاشتن سلیقهمی ت هستیو او را به شدّت درگیر خود و فلسفۀ حقیق

 دارد فضایی هجوآلود و گروتسك ایجاد کند های به شدّت متفاوت اعضای یك خانواده، قصد نگر 

و دیوانهه اسهت کهه بهه دعهوت  زدهدلروشنفكری وعدة دیدار با جوجوجتسو قهرمان داستان کوتاه  

من فقط معطل جوجوجتسهو  وقتهمهاین »    کند  رود و با آن مو  مذاکره میموشی به سوراخ او می

زدم دیدم و بها او حهرف نمهیگفتم تا جوجو را نمیمیای بكنم  راست هستم  باید اول با جوجو مذاکره

 اصهالنی،  «توانستم به تعهداتم  هرچند هم روشنفكری بود( عمل کنم و نه بهه کسهی درس بهدهممی نه
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0914  991 ) 

  تقابل و ناهماهنگی میهان دنیهای واقعهی و تیپ آقای مستقیم کمدی است با کمال تثسفدر داستان  

او  تواند گروتسهك باشهد می شدتبهشود که وی دادن ماجراهایی برای او میدنیای خیالی او موجب ر

هاسهت  های تسهلیت از روزنامهآوری آگهیجمع ا یخوشدی است که تنها دلمجرّ پایین رتبۀکارمند 

کنهد بها کنهد  گهاه نیهز فكهر میدر تنهایی آرزوهای ساده خود را بهرای یهك زنهدگی معمهولی مرورمی

داند که آ  از آ  تكهان نخواههد خهورد  طنهز دردنهاك ر و زبر خواهد شد، اما نمیجا زیمرگش همه

خواههد آدم متعهادلی باشهد، امها شود  میهای پرشكوه با واقعیت حقیر ناشی میزندگی او از تقابل خیال

به او  مرور فشار بیشتریبه اهایکند  رؤاوضاع و احوال نابهنجار، فكری آشفته و جنون را به او تحمیل می

شهود، زنهش دار میگیرد، بچهیا زن میؤرعالم کنند  در رد  میکه زیر بار خود خُ یطورآورند، بهمی

 و خوانهدمرگ خود را در روزنامهه می یك روز خبر نكهیگیرد و    تا ازن دیگری می دهد،ق میرا طال

  کندمورد خود  سخنرانی میزند و در می آنجا آخوند را از منبر کنار رود،به مجلس ختم خود  می

نوبت مردة خوشبختی است که دیشب از خبر مرگش اطالع یافته اسهت    لعنهت بهر شهما بهاد! چهرا بهه »

خواهید او را وادار به مرگ کنید؟ چرا در روزنامه آگهی کردید؟ ایهن مجلهس تهرحیم بهرای اصرار می

مسهتقیم کارمنهد سهاب  ادارة هسهتم  آقهای  هها! مگهر چشهمتان کهور اسهت؟ خهودمچیست؟ پدرسهوخته

 بودنزنهدهبه نفس کشیدن نیست؟ آها! نفس کشهیدم  مگهر  بودنزندهام  مگر زندهدخانیات  آقایان، من 

جوم    و خیلی تعجب کنیهد، جنهتلمن به چیز خوردن نیست؟ چشمتان را باز کنید  این آدامس است، می

هها! بها ایهن همهه خوشهبختی چهرا زنهده بختخرم    خیلی خهو ، بهدحسابی هستم  هر روز روزنامه می

ام که خندم  پس زندهنباشم؟ اتاق، هوا، نان، کار، امید و خیلی چیزهای دیگر  خنده  بله خنده، ببینید می

  0911 صهادقی، « خندم کهه بتهرکم   خندم    آنقدر میتوانم به مشكالت و موانع بخندم    آنقدر میمی
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 گیرينتیجه. 2

 وحشهت، ، اغهراق و نابهنجهاری، کمیهك وناهمهاهنگی هایویژگی داشتن با کهاست  اثری گروتسك،

اصهطالا   کنهد داللهت معاصهر جههان در معنها پهوچی به و شود خنده و ترس زمانهم حس دو موجب

شهود کهه در آن اشهكال خیهالی انسهان و حیهوان و گروتسك در هنرههای تزئینهی بهه سهبكی گفتهه مهی

 گروتسهك آورنهد ای باورنكردنی به وجود مهیشوند و آمیزهی با هم ترکیب میهای کریه شیطانهیكل

دار کاریكاتور در نقاشی گذاشته است و برخی محققان کاریكاتور را همچنین تثثیر زیادی بر جنبۀ خنده
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برنهد کهه در ای به کهار مهیدانند  در ادبیات، اصطالا گروتسك را در مورد نوشتهنوعی گروتسك می

و عجیب و غریب چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی وجود داشته باشهند،  شدهمسخهای یّتآن شخص

زنهد  در ادبیهات نیهز ماننهد نقاشهی، هها سهر مهیهایی کهه اعمهال غیرعهادی و غیرمعقهول از آنشخصیّت

گروتسك خل  آثار طنزآمیز را مهورد نظهر دارد  بنهابراین عناصرگروتسهك را در نقیضهه، کاریكهاتور، 

یافت  در آثار رابله، سهویفت، ویكتهور هوگهو، امیهل زوال، دیكنهز، تواننز، بورلسك و تئاتر پوچی میط

 شود هایی از گروتسك یافت میکافكا، بكت، ژان ژنه و اوژن یونسكو، خصوصیّت

ههای در این پژوهش، بها تحلیهل آثهار اوژن یونسهكو و بههرام صهادقی، نمودههای متعهدّدی از مؤلفهه 

ههای گروتسهكی فت شد و مشخّ  شد که این دو نویسنده با روشی آگاهانه، به بیان مؤلفهگروتسك یا

و از ایهن رو  انهدعنصر کمیك و وحشت، ناهماهنگی و نابهنجاری در خل  آثارشهان نظهر داشهته ازجمله

  توان جزو آثار گروتسكی دانستآثار این دو نویسنده را می
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