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Abstract 
With the establishment of the Safavid government, Iran entered a new phase in history 

and literature. The special attention to popular culture during this period led to popular 

literature and folk tales. Addressing folk tales during this period is not only about 

entertaining and preserving ethnic values and historical events, but also reflecting 

political, social, ethical issues and criticizing the rulers of the Safavid society in a 

humorous fashion. These stories were generally narrated in cafes and public spaces 

where ethical issues were not respected. Hyperbole, paradox, intermingling of human 

and animal elements, offensive language, profanity, cursing, are the main features of 

these stories that put them in the Grotesque genre. In this paper, after describing 

Grotesque and its characteristics, the authors have studied this species in folk literature 

by relying on Eskandar Nameh of transcriptive writing, by using a descriptive-analytic 

method and collecting the findings. The grotesque themes of this work appear to be a 

function of expressing the events of time and criticizing the inadequate characters 

(depersonalization, derangement, abnormal and disturbing appearance), hyperbole, 

paradox, and offensive language, torture and curse are Grotesque features in these 

works, and it seems, they function to express and criticize the events of the time. 
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 مقالة علمی

 رازی، دانشگاه داستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .33-93صص ، 8331 پاییز، 3دورة هشتم، شمارة 

 نقّالیاسکندرنامة  با تکیه بر های عامیانهگروتسک در داستان کاربردهای

 8*السادات حسینیفرشته

 ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهاندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، ، فارسی ادبیّاتدکتری زبان و 

 2غالمحسین شریفی ولدانی

 ، اصفهان، ایرانو علوم انسانی، دانشگاه اصفهان ادبیّات ةدانشکدگروه زبان و ادبیّات فارسی، استادیار 

 3اسحاق طغیانی اسفرجانی

 ، اصفهان، ایرانو علوم انسانی، دانشگاه اصفهان ادبیّات ةدانشکدگروه زبان و ادبیّات فارسی، استاد 

 53/6/6531 پذیرش:  66/6/6531 دریافت:

 چکیده
و  ادبیّهات ه در ایه  دوره سه ر روا    خاص بهه فرنگهع عامّه    توجّهشد.  ادبیّاتبا تأسیس حکومت صفوی، ایران وارد مرحلۀ جدیدی از تاریخ و 

نای قومی و وقهای  تهاری ی نیسهت، بلکهه     تگها به قصد سرگرمی و حفظ ارزش ،در ای  دورهنای عامیانه قصّهپرداخت  به نای عامیانه گردید. قصّه

در  نها عمومها   در قهاب ی نگگگونهه اسهت. ایه  داسهتان      مسائل اخالقی و انتقاد از حکمرانهان جامۀهۀ عصهر صهفوی    تماعی، بازتاب وقای  سیاسی، اج

آمی تگهی عگاصهر انسهانی و    تضاد و تۀهار،،  اغراق، گردید. میروایت -شدکه مسائل اخالقی در آن رعایت نمی -نا و فضای عمومیخانه قهوه

در ایه  مقابهه   دنهد.  نها را در اانهر گروتسهر قرارمهی    ناست که آنقصّهنای عمدة ای  قسم از ویژگی آمیگ، دشگام، نفری  وزبان تونی حیوانی، 

بهه   ای و اسهگادی کتاب انهه  شهیوة نها بهه   آوری یافتهی و جم تحلیل -با روش توصیفینای آن همش ّصنویسگدگان پس از بیان تۀریف گروتسر و 

؛ نها اب لقگهی ش صهیت  نهاق  انهد کهه   پرداخته و به ایه  نتیههه رسهیده    نقّابیعامیانه با تکیه بر قصۀ اسکگدرنامۀ تحریر  ادبیّاتگونه در بررسی ای 

مضههامی  از آمیهگ، نفهری  و شهکگهه    اغههراق، تضهاد و تۀهار،، زبهان تههونی    نمچگهی   افتهادگی، اههانر نابهگههار و مشهمدگکگگده،    مسهخ، ازری هت  

 رسد کارکرد آن بیان وقای  زمانه و انتقاد از آن است.نظرمیبه است و ای  اثر یگروتسک

 .، نگگنقّابی وتسر، ادبیّات عامیانه، اسکگدرنامۀگر: هاکلیدواژه
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 . درآمد8
نویسهی روا   قصّهگویی و قصّهبود، گونه وارد زندگی مردم نشدهکه ابگار ارت اط جمۀی ای  در دوران گذشته

 پرداختگهد و عمومها   مهی  سهرایی بهه داسهتان  نا و مجهام  عمهومی   خانهدر قهوهگویان قصّهاغلر  بسیاری داشت.

وبه  و انگیهگة   کردنهد تها   میاس آن را ناتمهام رنها  حسّه  یو در جای گگیدندبرمی نقّابیبرای داستانی نوالنی را 

مایهۀ   نهایی کهه به    قصّهه نهای حکایهت شهده،    در میان داستان. گرددتر بیش برای شگیدن ادامۀ داستان م انر

تری  آور، عجیر و غریر و جادو نمهراه بهود، بیشه   نای شگفتجگ هنای عاشقانه و پهلوانی داشت و با داستان

 (.3: 6515قراگگبو، ذکاوتی :.کن) .نرفدار را داشت

تری  داسهتان در میهان حجهم فهراوان     لمفصّ .مشهود است نای عامیانهی به داستانخاصّ توجّهدورة صفوی  

نهای ایه  دوره بها نهام اسهکگدرنامه. مأخهذ ایه         نقّابیست از یکی از ا نای عامیانۀ عصر صفوی، تحریریقصّه

زگشهت بهه یونهان روایهت آن     است که سپانیان اسکگدر در راه با« اخ ار اسکگدر»ای یونانی به نام داستان افسانه

: 6561دشهتی،   :کن.) .آمیهگ و عجی هی دربهارة او شهدند    نای اغهراق ساز اهور داستانساختگد و زمیگهرا مگتشر

و  و بهها اغههراق  هشههدای ت ههدیلنهها بههه حکههایتی اسهه وره  نههای او در فرنگههع بشکرکشههی(. فتوحههات و 66

از دیربهاز   ،بازتابی گسهترده یافتهه   فارسی نیگ ادبیّاتدر ای  ماجرانا  است.نای بسیار نمراه گردیده نمایی بگرگ

تههری  و لمفصّهه اسههت.مانههدهاز آن بهاقی  -مگظههوم و مگرههور -تۀههدّدو تحریرنهای م  نههدام ان هان فراوانههی داشههته 

صاح قران ذوابقرنی  اسهکگدرب  داراب به  بهمه     نفت جلدی، اسکگدرنامۀ از ای  داستان، جدیدتری  تحریر 

و انتشهارات علمهی آن را چها      (6566 )، تأبیف مگوچهرخان حکیم است کهه در سهال  ت  ب  اسفگدیار روئی 

بها نمکهاری نشهر نهی      انعیّهار اسهکگدر و  ( با عگوان 6515)گگبو در سالتل یصی از آن را علیرضا ذکاوتی قرآ

 (6).مگتشرکرد. ارجاعات ای  پژونش به نمی  چا  است

رسد ایه  تگهها و   مینظرا بهامّ است؛ نای قومی و ذکر وقای  تاری یبردن، حفظ ارزشتبذّ ،ندف داستان 

از جگ هۀ سهرگرمی    -اسهت آن نشهده ای بهه  اگرچهه اشهاره   -د آن نیست و کارکرد انتقادی اثهر وتری  مقصمهم

گهی  ویژ نها پاسهخ دنهد:   تهر باشهد. بهه نمهی  سه ر ایه  مقابهه قصهد دارد بهه ایه  پرسهش           تهر و مههم  پررنع

کهارکرد انتقهادی اثهر     مضامی  گروتسکی به کار رفته در آن کهدام اسهت؟  کدام است؟  داستاننای  ش صیت

   کاربرد نگگ در آن چگونه است؟ کدام است؟

 8گروتسک

دارد. ایه  گونهه ابتهدا     ادبیّاتای نوالنی در نگر و و یا رویکردی تازه به جهان، سابقه به مگگبۀ گونه گروتسر
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و امهور غیرنگهری گردیهد و در قهرن نفهدنم بهه یهر         ادبیّاتم رح و در قرن شانگدنم وارد حوزة  نقّاشیدر 

قرن نجدنم و نوزدنم آثار نظهری ارزشهمگدی    رسید و درنا نامهبغت نا وابمۀارف ةبگدی مۀگایی در دایرن قه

نهها و نامههه(. ایهه  اصصهه الح در وااه56: 6513آدامههگ، یههتس،  :ک.ن) .دربههارة آن در دسههترس قرارگرفههت 

 .  استش یه به یکدیگر  که تقری ا با تۀ یرنای م تلفی آمده  ادبیّاتنای توصیفی نقد و فرنگع

 ها  نامهگروتسک در واژه

گروتسهر در ابتهدا   » .متفهاوت از مۀگهای اصهلی آن اسهت     مۀتقد است مۀگای کگونی گروتسر کهامال   6کادن

ای از انسان، حیوان و گیاه بود و در قرن شهانگدنم وارد حهوزة   رفت که آمیگهمیکارنایی بهنقّاشیبرای نامیدن 

ا بهه نظهر   امّه  ؛گرفتهه شهد  کاربهی م لوب، متۀادل و نمانگع شد و برای نشان دادن انحراف ازنگجارنا ادبیّات

 «باشهد کهار رفتهه  ر در مهوارد ادبهی بهه   نهور مرتّه  یسم بهیسس؛ یۀگی عصر خرد و ندوکالمرسد تا قرن نجدننمی

   (.566: 6365)کادن، 

در اصههل بههه شههیوة آرایههش دیههوار و سههقف »اسههت: ابمۀههارف نگههر ذیههل وااة گروتسههر آمههده ةدر دایههر 

نهای خیهابی   )در ایه  تگئیگهات شهکل    شهد. مهی نای روم باسهتان انهالق   ویرانهسردابه]گرتو[نای مکشوف در 

شهانگدنم   ةانهد(. ایه  اصه الح در سهد    نا و گیانان در نرحی متقارن به نهم بافتهه شهده   آدمیان، جانوران، گل

خصههوص در بههه - آمیههگ، ترسههگاک یهها مضههحر نههای کژنمهها و اغههراقروا  عههام یافههت و در مههورد شههکل 

 : ذیل گروتسر(.6516 )پاک از،« کار برده شدبه  - سازی مهمجسّ

فرنگع آکسفورد کاریکاتورنهای عجیهر و غریهر از اهانر و رفتهار انسهانی را تۀریهف گروتسهر در          

 .توانهد گروتسهر باشهد   داند و مۀتقد است یر ش صیت داستانی عجیر و غریهر و فری گهده مهی   می ادبیّات

 .(631 :6336 ،6بابدیر :.کن)

نها و  ۀیّاردار بهودن؛ انحهراف از م  آمیهگ، مسه ره، عجیهر و غریهر، ترسهگاک و خگهده      اغهراق ی نور کلّبه 

 اتّفهاق ست کهه نمگهی بهر آن    ا تۀاریفی ،نای انسانی و حیوانیای از اشکال و ویژگی، آمیگهعادّینگجارنای 

 نظر دارند.  

 تعریف اصطالحی گروتسک
وان ته یه  جههت نمهی   ا از نای متگاقض است؛واکگشنای متضاد و برانگیگانگدة مگشوری از ویژگی ،گروتسر

ترکیهر دو عگصهر    پردازان اسهت، ی آن که مورد ق ول نمۀ نظریها مۀگای کلّامّ آن را در تۀریفی جام  گگجاند؛

ست که ممک  است غل هه بها یکهی از    ا در ساختار و محتوای آثار نگری - خگده و ترس -متضاد و نانمانگع 
                                                                                                                                                          
1. Cuddon 

2. Baldick 
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جگ هۀ   آور پررنهع باشهد آن را در دسهتۀ بوربسهر و اگهر     اگر امر کمیر و خگهده  . نقّاشیای  دو عگصر باشد

مهل م انهر بهه آن    ابۀدنگهد. بهر نمهی  اسهاس عکهس     میت برجسته باشد در ردة گوتیر قرارترس و وحش

 ت.  متفاوت و متضاد اس

  و مۀگا نیست که آمی تگی عگاصر تراادی و کمهدی در آن از روی تفهگّ  گروتسر یر امر س حی و بی 

 تهر بیگدیشهد؛ موضهوا را بسهد دنهد؛     کگهد تها عمیهق   تشویق مهی »تگها برای سرگرمی م انر باشد؛ بلکه او را 

(. مها در دنیهایی   635: 6515قهدم،  )ثابهت « فلسفی قضایا را نم بررسی کگهد  نای م تلف اجتماعی و احیانا  جگ ه

است. دنیای آشهگایی کهه اگهر در     نای وحشت، ترس و خگده در آن غیرقابل تفکیرکگیم که جگ همیزندگی

سهت  ا کهه مفههوم زنهدگی در آن تهراادی دردآوری    چگان گردد؛آن دقیق و عمیق بگگریم، بیگانه و ناآشگا می

و ن یۀهی خهود را    عهادّی نگرمگهد گروتسهر جههانی را کهه نظهم      ا اانری کمدی پوشهانده شهده باشهد.    که ب

 گیرد.   می ،آزرده نایی که وجود او را عمیقا نا و رنجکشد و انتقام خود را از زخممیتصویربه دادهازدست

نهایهت ایجهاد   ت و درسهو نیسه  ست میان حاالت متگاقض؛ خگده و آنچهه بها خگهده نهم    ا گروتسر سازشی 

گهردد. ایه  آمیهگة نهانمگون در سهاختار و      تراادی که موجر واکگش متگاقض م انر می -موقۀیت کمدی

یم و نسهت  آن گهیج و متحیهر   آورد که در رویارویی بامحصوبی را پدیدمی افتد ومی اتّفاقمحتوای اثری نگری 

 کگیم.  شدن میاحساس مضحکه

 غههراق و افههراط، نگجههارگریگی، تغییههر حابههت از واقۀیههت )رئابیسههت( بههه فراواقۀیههت )سورئابیسههت(،       ا 

م( و افتهادگی )دفهر  انگیگی نامتۀهارف )گوتیهر(، جابجهایی موقۀیهت اشه اص، تحریهف و از ری هت       نراس

شهانی زیهادی بها اانرنهای     پونم ،ای  گونه نرچگدگردد. موجر پیدایش گروتسر می ،ت  ی از نظم ن یۀی

نها متفهاوت اسهت. از میهان اانرنهای م تلهف، گوتیهر و بوربسهر         ا در ساختار و محتوا با آنامّ دیگر دارد؛

   ای  دو گونه است.توان گفت گروتسر حاصل امتگا  تری  ش انت را با گروتسر دارد و میبیش

اسهت   ایگروتسهر گونهه   :آمهد کهه  دسهت ایه  نتیجهه بهه    ،گرفتهه نها و تحقیقهات صهورت   اساس یافتهه بر 

بهودن و بهه چهابش    عهادّی مجموعۀ نوا غگایی که با ایجاد سازش میان حاالت متگاقض، شکسهت  مرزنهای   زیر

کردن مانیهت مه هم و پرتگهاقض    آشهکار سهازد بها   نای رایج و پذیرفته شده، نگرمگد را قادر میآلکشیدن ایده

ای دیگهر  ارفیت خلق جهانی تازه با نظهم و شهیوه   ،دارد و بدی  ترتیرر و اندیشه وام انر را به تفکّ ،زندگی

گهردد و برخهی مۀتقدنهد    بلکه پیشیگۀ آن بهه آغهاز خلقهت بهازمی     ای نیست؛گروتسر امر تازه شود.ایجاد می

کهرد.  نهای آن را در تمهام کشهورنا دن هال    تهوان نشهانه  و مهی  (6 :6116 ،6رایت) «اندازة بشریت قدمت دارد به»
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نهای م تلهف و بهر اسهاس نظهرات خهاص، تۀریهف آن دسهت وش         است تها در زمهان  نمی  امر س ر گردیده

 تغییراتی شود.

جغرافیهایی و فرنگگهی    نایدبیل حضور آن در موقۀیت به بحث و مگاقشه بر سر قدمت تاری ی گروتسر 

وبفگانهع کهایگر بها انتشهار کتهاب       اسهت. متفاوت انجامیهده  ناینظریه و نابه ارائۀ تدوری دارد وم تلف ادامه

 مشهکالت فه ّ  ، خ ابهه در داسهتان  ؛ ی  با انتشار آثار سه گانهۀ خهود  و می ائیل باخت ادبیّاتگروتسر در نگر و 
زان عمهده در مقوبهۀ گروتسهر    پهردا نا به عگوان نظریهه از میان ای  تدورسی  رابله و دنیایش، شۀر داستایوسکی

 اند.شدهشگاخته

 8کایزر
و نگهر رمانتیهر و مهدرن آبمهان و ابۀهاد شهی انی و        ادبیّهات نای انریمگهی  ب ش عمدة م ابۀات او به ویژگی

را جههانی بیگانهه    آورد و گروتسهر شرور جهان مصروف است. او با نوعی گرایش گوتیر به ای  امهر روی 

کتهۀ  : ذیهل گروتسهر(. دو ن  6533مکاریهر،   :.کن) .که خگدة آن ناخواسته و مگق   اسهت، تۀریهف کهرد   

کگهد؛ بلکهه بهر تهرس از     نمهی ل آنکه او ترس از مرگ را تشهری  اوّ خورد:میچشم  اساسی در تدوری کایگر به

الت  هیّ متفهاوت از ت  ی کهه کهامال   تضهادّ  ؛پهردازد مهرگ و زنهدگی مهی    کگد و به بیان تضهادّ زندگی تأکیدمی

تۀریف او از خگده اسهت. بهه بهاور او خگهده بها       ،. نکتۀ دیگر تدوری کایگر(63نمان:: .کن) .گروتسکی است

نهای مسه رگی و بهدبیگی    کگهد و بهه نمهایش ویژگهی    میپیهدا  یشود و یهر فهرم گروتسهک   تل ی ترکیر می

 (.36: 6316، 6باختی : .کن) .شودنهایت شی انی میپردازد و در می

فرایگهد خلهق اثهر گروتسهکی کهه زادة       -6توان به اثر گروتسر نگریست: به عقیدة کایگر از سه مگظر می  

نهای ویهژة خهود را    خود اثر نگری کهه سهاختار و شاخصهه    -6 .نای نگرمگد و خابق آن استت یالت و اندیشه

( 51 -53: 6536 یهتس،  و آدامهگ  :.کنپذیرش آن از سهوی م انهر )   -5 .دندداراست و به آن استقالل می

بهه واکهگش    توجّهه و ارزش بسهیاری برخهوردار اسهت و بها      انمّیهت نای گروتسهکی از  که ای  مگظر در تحلیل

 بود.از اثر گروتسکی  نای متفاوتتوان شاند تحلیلر میم ان

 باختین

یههت فۀّابشگاسههی بیههرون گذاشههته بودنههد و در برابههر نویسههگدگانی کههه گروتسههر را از حههوزة نگههر و زی ههایی او

ا بهرخالف نظهر کهایگر بهه     امّه  داد؛انگاشهتگد، واکهگش نشهان   آفریگشگر مردمی را نمود م تذل جامۀۀ پسهت مهی  

 .ی فلسفی و مۀگهادار ب شهید  کرد و به اصل کارناوال عامیانه مفهومتوجّهنای کمیر و نازل فرنگع توده  جگ ه
                                                                                                                                                          
1. Kaizer 

2. Bakhtin 
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رئابیسهم گروتسهر و بهدن    »بهه نهرح تدهوری خهود در ارت هاط بها        رابله و دنیای اونمان( و در کتاب  :.کن)

 آمیههگ،نهای آثههار رابلههه زبههان تههونی  از شاخصههه(. 65: 6536 یههتس، و آدامههگن.ک: ) .پرداخههت« خوشهگذران 

 د.نشومینای کارناوابی محسوبعگاصر جشگوارهسات و مراسم مذن ی است که از سوگگد، تونی  به مقدّ

گرفته، ترکی هی از دیهدگاه کهایگر و بهاختی  اسهت      گروتسر انجام  نایی که دربارةبررسی ،در دوران مۀاصر

سهت  ایۀ گروتسهر، نانمهانگگی  مش ّصه بارزتری  . ندانای کمیر و نوبگاک به نم آمی تهنا جگ هکه در آن

آمیهگ،  نهای دیگهر آن اغهراق   همش ّصآید. ، خابق اثر و م انر آن پدیدمیمحتوای اثر(؛ )ساختار و که در اثر

در ایه  حهوزه در آثهار    کهه  نهایی  نها و پهژونش   کهه در بررسهی  ست ا آور و ترسگاک بودن و نانگجاریخگده

تهوان بهه   نیهگ مهی  نای ذیل را شاخصه ،نا و انجام تحقیقاتا با استگاد به یافتهامّ ؛شودمیشده، دیدهم تلف انجام

ا تهاکگون  امّه  ل گروتسهکی وجهود دارد؛  اگرچه در محتوای آثار مرج  و دسهته اوّ نای ذکرشده افگود، ویژگی

 است: نگردیدهشده در نیچ پژونشی ذکر بگدیبه شکل دسته

 است تلخ و شی انی. ایست و خگدها خگدة گروتسر، تهی از شادی -

 ن نگجارگریگ است )دیدگاه باختی (.)دیدگاه کایگر( و خگدة آترس و نراس در آن غیرمتۀارف است  -

 نا.جایی و وارونگی موقۀیت ش صیتجابه -

 .، غریر و زشتعادّینای غیرشده و ترکیرو پذیرفته عادّیتحریف نگجارنای  -

 نای عجیر )جسمی، روحی و روانی(.انجام اعمال غریر و غیرمۀمول از ش صیت -

 .انسانی، حیوانی و گیانی گوناگونترکیر عگاصر  -

 نای جگسی.یتفۀّابتگه و نای پایی به امور جسمانی، ب ش توجّهنای کارناوابی و دنگدة فرمانۀکاس -

نهای  نهای نمایهان و عیهر   نهای بهاز، دنهدان   نای برآمده، دنانیافته، چشماب لقگی )چهرة تغییر شکلناق  -

 جسمی و روحی( و مسخ.

 رکیر و مستهج . ادبیّاتآمیگ، سوگگد، نفری ، دشگام و استفاده از زبان تونی  -

 است.ه که از نگاه ما دورافتادهم رح کردن حقایقی از زندگی روزمرّ -

 نای زندگی.عدابتیکردن از تگاقضات، تضادنا و بیخ ری و آگاهکردن از خواب غفلت و بیبیدار -

 ری و نجات.ای رسیدن به رستگاکردن انسان با عگاصر وحشت و ترس بردرگیر -

 شده.آشکارکردن رازنای پگهان -

 . بحث و بررسی2

نهای   تهوان در اسه وره  را مهی  نها د و پیشهیگۀ آن نای دارنگری دامگۀ گسترده -ضامی  گروتسکی در آثار ادبیم
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گهاه  نهیچ  اامّ خورد؛ روشگی به چشم میر در آثار ایران پیش از اسالم بهمشترک اقوام جست. ردّپای گروتس

است. آثهار نگهری کهه از دوران پهیش از تهاریخ بهه دسهت مها         رو ناشگاخته ماندهبا ای  نام از آن یادنشده و ازی 

ایه    - چهه کالسهیر و چهه مهدرن     -ادبیّاتد و حضور گروتسر را در نگر و ن، قدمت نوالنی دارندارسیده

نهای خهود   نگاری ه غربیان ای  نام را بر عجایرنا پیش از آنکدند که قرنمیکگد و نشانمیمرز و بوم برجسته

پهردازان بسهیاری بهه آن     نگرمگهدان و نظریهه  اسهت و  ایهران وجودداشهته   ادبیّهات و  بگذارند، ای  مفههوم در نگهر  

نهای  یافهت کهه ویژگهی   تهوان نهای زیهادی مهی   نمونهه  مۀاصهر چهه  کهه  و   چهه  ایران ادبیّاتدر  (6).اندپرداخته

نهای گروتسهر در آن   سهت کهه ویژگهی   ا عامیانهه یکهی از مگهابۀی    ادبیّهات  گروتسر در آن برجسته اسهت. 

رسهد قابهر داسهتان، ابهگاری بهرای      مهی نظربه اب تّه ؛اسکگدرنامۀ مگرور نیگ یکی از ای  آثار است پررنع است و

 ست.  انتقاد از جامۀۀ عصر نویسگده ا

 اسکندرنامه

صفوی روا  بسهیاری پیهداکرد. ترغیهر پادشهانان      عصر در نجرینویسی در فاصلۀ سدة ده تا دوازده داستان

نهای ایه  دوره   نگد و دک  نیگ انگیگة زیادی را در نویسگدگان برای پرداخت  به ای  گونهه ایجهادنمود. داسهتان   

 ،(361 :3  : 6565صهفا،   ک:.ن) انه نای قدیمی و یا روایتی تهازه از آن از داستان گدنست که یا تحریری جدید

   خواندشد .نا پرداختهکه در ادامه به آندندار ویژگی برجسته چگد

   رنگ و بوی مذهبی و دینی
نهای دیگهی در ایه  دوره    احترام به ای  مذنر و پرداخت  به دانش ،تشیّ سلسلۀ صفوی به مذنر  توجّهبه دبیل 

   .نای عامیانه نیگ سایه انداختقصّهنا و گرفت و ای  سیاست در داستانتشدّ

 از عنصر اغراق گیری فراوانبهره

دن هال نیرویهی بودنهد    ی بهاتّفاقنای روحی ناشی از حملۀ مغول در پس نر حادثه و مردم شاید به دبیل شکست

نهای عجیهر و غریهر    گویان به اغهراق قصّهافرانی  توجّهبود شدهکه به یاری آنان بیاید وگویا نمی  امر س ر

 باشد.

 بازتاب مفاسد زمانه

گسهاری شهای  بهوده و در    بد و ناپسگدی چون: اعتیاد بهه افیهون، امردبهازی و بهاده     نایعادت ،در عصر صفوی

 است.ه بازتاب فراوانی پیداکردهنای عامیانداستان

 نثر شیوا و ساده

نهای عامیانهه بهرای مهردم     قصّهه کهه  جاآنا ازامّه  چگان تکلّف نررنای بۀد را دارد؛نم اگرچه گانی نرر ای  دوره
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نای مگشهیانه عهاری و دارای نرهری سهاده و     فروشینا از آن تکلف و فضلقصّهشد، مۀموال می نقّابینیگ  عادّی

 (.66-63: 6561دشتی،  ن.ک:) .شیواست

 های گروتسکیشخصیت

نهای گروتسهر قابهل    بهه دبیهل داشهت  برخهی از شاخصهه      ویژه اسکگدرنامههب نای عامیانۀ عصر صفویداستان

نههای نههای ش صههیتیکههی از ویژگههی ،افتههادگی و اهانر نابهگجههار . از ری ههتگدنسههت نهرح در ایهه  پههژونش 

 ،نقه  جسهمانی   قگی و دگردیسی استوار است. در نوااب لست. ای  خصوصیت بر نوعی ناق ا گروتسکی

نتیجهۀ نقه  اهانری اوسهت و در نهوا دگردیسهی یها مسهخ، ترکیهر           ،جگ ۀ مشمدگکگگده و مضحر ش  

یۀقهوبی،   :کن.کشهد ) تصهویرمی عجیر و غریر و گروتسکی را بهحیوان است که وضۀیت انسان و نیمه نیمه

از  نهای عجیهر  و غیرمۀقهول از ش صهیت   عهادّی نها کارنهای غیر  نایی کهه در آن مت در  (.661: 6533فشی، 

   (.33: 6513حضوری،  :.کن) .زند، گروتسر کاربرد داردسرمی ،بحاظ جسمی و روحی

باشهد. برخهی از   ات متفهاوتی داشهته  تواند انداف و نیّه  می گروتسر به دبیل کارکردنای وسیۀی که دارد، 

خصهوص در دوران وسه ی و رنسهانس در مۀمهاری      ؛ بهه کردنهد مهی آن تگها به عگوان عگصری تگئیگی اسهتفاده 

شد. تصاویر نیوالنایی با دنهان بهاز، اادنها، اشهیا      نا و تگئیگات داخلی از ای  شیوه استفادة زیادی میساختمان

نها  پرسهت وخوشهگذران و... در مجمهوا موضهوعات آن    نایی از اشه اص شهکم  نا و تمرالشی انترسگاک، 

کهار  بهه  ،دادنها مهی  خهوبی بهه آن   دار و عجیهر و غریهر و چیگنهایی کهه حهسّ     نای خگهده برای تگئیگات ایده

را بهه  کردند و اهانر گروتسهر   میاز گروتسر استفاده ات ش صی و به قصد نجورفت. گانی افراد با نیّ می

ی آن بردند و حتّه میبرخی از گروتسر برای انتقاد از جامۀه بهره دادند.نس ت می ،کسی که دوستش نداشتگد

کهار  دادن خ هوط ممگوعهۀ سیاسهی بهه    نشهان  نای مذن ی و اعتقهادی حهاکم بهر جامۀهه و    را برای انتقاد از جگ ه

گهذارد و  گروتسهر بهر م انهر خهود مهی     سهت کهه   ا تأثیری ،چه مهم استبردند. در تمام ای  موارد آن می

آورد. م انر گروتسهر مانگهد م انهر یهر اثهر واال و متۀهابی       وجودمیست که در او بها احساس خاصی

با ای  تفاوت که تهأثیر یهر اثهر واال رضهایت ب هش و مر هت اسهت و حهال          ؛شوددچار دگرگونی و تغییر می

اه اسهت. ایه  نهدف    ر و خگهدة سهیاه نمهر   و تگفّه آنکه ای  دگرگونی در م انر گروتسر با اشمدگاز، تهرس  

می کهه در خودآگهاه و یها ناخودآگهاه نگرمگهد      یۀگی تالش برای رسیدن به مۀگای سهوّ  اصلی گروتسر است؛

   .گذاردکگد و تأثیر خود را بر م انر میمیر اثر او بازتاب پیداشود و دایجادمی

 :6515قراگگبهو،  ذکهاوتی بۀ هت فرنهع )   نها، مانگهد  عالوه بر اسامی عجیر و غریر ش صیت اسکگدرنامهدر 

(،  11 نمهان: (، بهرق فرنگهی )  16 نمهان: (، آبوس )15 نمان:)صلصال  (، خل ال، کفی33 نمان:(، نیفور )35
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 نمهان: )(، مگکوحهه  663 نمان:(، کهگع )666 نمان:(، نمغا  )15 نمان:خان )(، تم ال13 نمان:کیانابر )

 نمهان: (، شهش ق رقهه )  651 نمهان: (، بگهدنورب  سهۀدان )  661 نمهان: (، بالشهوب ) 656 نمان:(، بالشور )656

نها، م انهر را دچهار واکگشهی     افتهادة آن ( نقه  جسهمانی و اهانر از ری هت    561 نمان:(، کفشیرخان )636

از نرفی جگ هۀ کمیهر   شود و خوردگی میبهمر و دلکگد. از یر سو دچار احساس وحشت، تگفّمیمغشوش

و فصل ای  احساس متگاقض دشوار باشد و او نتواند وحشهت، اشهمدگاز    دارد. شاید حلّآن، او را به خگده وامی

حضور عگصر کمیر در کگهار وحشهت و    اب تّه کگد، تفکیر کگد؛میای را که از ای  توصیف دریافتو خگده

نا، سه ر ایجهاد   کگد. نمی  جگ ۀ نانگجار در ش صیتمیس متگاقض م انر را به نوعی تۀدیلاشمدگاز، احسا

شود. از نظر نارفام یر اثر گروتسکی باید س ر بهرانگی ت   مضحکه، وحشت و انگجار در م انر می حسّ

  :(651 :6336 ،6بلوم :.کن) .ر در م انر باشدو تگفّ تۀجّرسه واکگش خگده، 

چانه و نفهت قگ هوره مرواریهد در بهر و چههار خگجهر       در آن وقت دید مرد کوسج که سیگده موی نحس در »

زیهرا آدم بهه ایه     ایه  جه ّ اسهت.     اب تّهه بر شاخ به دور کمر زده داخل شد. رئیس چون او را دید گفت:  شاخ

رسید او را گرفت. رئیس بگاکرد بهه ابتمهاس کهه     ،کرد به گری ت . نسیم سر در عقر او نهادهترکیر نیست. بگا

 عیّهار : مه     جه ّ نیسهتم. گفهت: پهس کیسهتی؟ گفهت      دار. مهتر نسیم گفت: مردکهه مه  برای ج ّ از م  دست

 (.661: 6515قراگگبو، )ذکاوتی« باشم اسکگدر می

شود... سر او به قدر نارگیل نگهدی اسهت و چشهم او مانگهد زیهرة کرمهانی و       مهتر نسیم نفتاد و دو صورت می»

)نمهان:  « بهوداده  دارد و کوسج صفت اسهت، مانگهد جه ّ   دست و پا بوقلمون و پانگده دانه موی نحس بر ج هه 

553). 

اگرچهه در ایه  حابهت خگهده      سهت. ا ش صهیت گروتسهکی، مسهخ یها دگردیسهی     دیگهر  نهای  از ویژگی 

است که سه ر بهرانگی ت  واکهگش     تۀجّرا وحشت و ترس نمراه با حیرت و امّ ؛رنع استرنع و یا بی کم

پذیرد. ای  وضهۀیت  اسکگدرنامه به صورت کامل صورت مینا در گردد. دگردیسی ش صیتگروتسکی می

کگهد و بها   مهی و حیهرت م انهر را نیهگ تحریهر     تۀجّرآور است، احساس در عی  آنکه وحشتگاک و دبهره

در کگهار ایه  اهانر     کگد.میپیدات، به یر تأثیر گروتسکی دستبرانگی ت  نمگمان حس خگده، ترس و حیر

تهر  حابهت گروتسهر در آن پررنهع    دکگه مهی کمرنیگ تحقیر فیگیکی و دورشدن از حابت انسانی  ،فیگیکی

ست و خابق یر اثر گروتسهر بهه م انهر خهود فرصهتی      ا نور ناگهانیتأثیر گروتسر بر م انر به. شود

یها مۀمهاری و در شهۀر یها      نقّاشهی دند و م انر بۀد از دیدن اثر گروتسر در ل نمیبرای اندیشیدن و یا تۀقّ
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ایه    رسهد. ، مهی گرددددر او ایجها  خوانهد ای که نگرمگد میاحساس تازه به نور آنی و ناگهانیهب مت  داستانی

چهه  د. آنسهاز د و با دیدگاه و نگرشی متفهاوت روبرومهی  کگنای پذیرفته شده دورمیاو را از اسلوباحساس، 

ناپهذیر در  بهه دبیهل حضهور عگاصهر آشهتی      شود و ایه  میآزاردنگده یناگهان بیگانه و تاحدّ ،برای او آشگا بود

 .دگرسان تگهایی رسابت گروتسر را به انجام نمییر بهعگاصری که نیچ ؛گروتسر است

بهه   آمد تا به اردوی اسکگدر رسید. ص ر کرد تا شهر شهد. پهس   برق، انگشت بر دیده نهاد. بیرون، نمه جا می»

کشهید تها خهود را    و زنجیر نالیی گردن انداخته و میخ نویله را بر زمی  میجلد سع سیاه چهارچشم درآمد 

به اردو رسانید و داخل شد... برق فرنگی انگشت بر دیده نهاده، روان گردید. چهون نگدیهر اردوی گردیهد،    

ادبی مک  کهه دریهای غضهر    به جلد سع درآمد... ای اسکگدر شرم از خود بدار که م  خداوندم و با م  بی

 (.533و  11و  33)نمان: « گردانم!تو را به صورت خرچگع می ؛به جوش آید م 

   افتد:می اتّفاقبلکه به صورت تغییر چهره نیگ  ؛مسخ تگها به صورت حیوانی نیست ،در داستان اسکگدر

چون ص   شد، نسیم خود را به صورت غالم سیانی بر سر چهارسوق آمده؛ برق عجر غالم ح شیی بهه نظهر   »

اری نظیهر نهدارد و   ی و نهرّ عیّهار د.... چگان آدمی به آن شکل و نی ت در روی زمی  کسی ندیهده و در  درآور

گهردد و دور نیسهت   ل به نر صورتی مهی وجود نداشته باشد و م دّ ؛ممک  نیست در جایی اسم او را ذکر کگگد

 (.  553و  551و  16 )نمان:« جات سرکاری باشد و بر در بارگاه ایستاده باشد...به شکل یکی از عمله

العات ارزنده و جهاب ی از وقهای  و حهوادو دوران صهفوی و وضه  اخالقهی،       انّ ،واریخابتّناسخدر کتاب  

ام و وزرا  ب شهی از آن  نهای حکّه  است که بیان فساد امهرا و ت هکهاری  اجتماعی و اقتصادی مردم آن ذکرشده

رانگهد، ذکهر   فرمهان مهی   تشهیّ  ذنر مسهلمانی و مه   است. در جامۀۀ دوران صفوی که حکمرانهان آن در ب هاس  

تها  کگهد  مهی نای سران حکومتی به صراحت امکان پذیر ن ود. زبان داستان بهه نویسهگده کمهر   نا و زشتی بدی

کسهانی کهه نهر بحظهه      . رفتهار کگهد مسهتقیم بیهان  نهور غیر  هنای خیابی ب صیتبتواند ای  فجای  را در قابر ش

مسهخ یکهی از   ؛ نهایی کهه دارد  گروتسر با ویژگی گیرند.فراخور حال و متگاسر با شراید رنگی به خود می

 کگد.ای  امکان را برای نویسگده فرانم می ،نای آن استشاخصه

 رویاغراق و زیاده

شهود برخهی آن را بها    نمی  خصهلت سه ر مهی   افراط و م ابغه است.  ،نای برجستۀ گروتسریکی از ویژگی

افتهد و گروتسهر در دنیهای    مهی اتّفاقزیرا فانتگی در عابم خیال  ؛واق  چگی  نیست؛ وبی درفانتگی یکی بدانگد

نهر  گروتسر ا امّ ؛پذیردی میتۀجّ تری  تری  حوادو دنیای خیابی را بدون کوچرعجیر ،واقۀی. م انر

در حقیقهت آمی هت  امهر واقۀهی بها      که عجیر باشد، باز دنیای آشگای ماست و نس تی بها فهانتگی نهدارد.     اندازه
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نهای عامیانهه   ایه  جگ هه از گروتسهر در داسهتان     ...مهانیم مهی  تۀجّهر ست که حیران و ما ایغیرواقۀی به گونه

 (.63: 6561دشتی، ن.ک: ) .رودمیشماربه نای عامیانهقصّهنای عمومی از ویژگیو  برجسته و پررنع است

سهت کهه داسهتان در آن    ا ایبهه عصهر و زمانهه    توجّهنای عامیانه، قصّهنکتۀ مهم در بررسی ای  ویژگی در  

یه  رو وقهای    ا از ؛نلسهم در میهان مهردم رایهج بهود     و  خرافهات، جهادو   ،عصهر صهفوی  در  .اسهت روایت شده

در نگاه مردم غیرواقۀی و خیهابی   ،شدمیگویان روایتقصّهو از سوی نقاالن و عجیر و غریر که  آمیگ اغراق

اگرچهه   انگی هت. آنهان را برمهی   تۀجّهر وحشت، حیهرت و   ،ن ود و شگیدن ای  حوادو در عی  کمیر بودن

نس تی بها آن نهدارد    گیرد و ضرورتا ا در قلمرو فانتگی جای نمیست بیش و کم ت یلی، امّا ایگروتسر مقوبه

 :.ک. )نگرایانهۀ موضهوا در چهارچوب واقۀیهت اسهت     مهدیون موقۀیهت واقه     ،و تأثیر گذاریش بر م انهر 

 (. 66: 6533تامسون،

بهه کمهر   »گویهد   دند و مهی ( گروتسر را در مقوبۀ نگر واق  گرایانه قرارمیم. 6351-6161) 6چسترت  

فی در پرتوی جدید عرضه داشهت و بها گروتسهر از جملهه     نیچ دخل و تصرّتوان جهان را بیگروتسر می

تسهلیم محهض،    ،گروتسهر  (. در رویهارویی بها  66)نمهان:  « کرد که جهان واقۀی را از نو ب یگیمکاری شودمی

: .کن) .ایهم ایم و مورد آزمهون قهرار گرفتهه   کگیم بازیچه و مس ره شدهزده و عاجگ نستیم و احساس میبهت

 .  (13: 6536 راستی یگانه،

تگاسه ی  دادن ایه  بهی  نتگهها نشها   ،نهدف ا امّه  تگاسر است؛گروتسر اگرچه بیان تصویری غیرن یۀی و بی 

شود و از ای  راه تصهویری  شده و با حابت گروتسر ارائهای اغراقست که به گونها بیان داستانی نیست، بلکه

 چهون ابهگاری  نهم  و (656: 6536یهتس،   و آدامهگ  ن.ک:) .گهردد دنگده که تصور آن دشوار باشهد، بیهان  تکان

نهای  یرونها و قهدرت  نکردن عواملی که س ر پدید آمهدن  گ برجستهدر توصیف دنیای پیرامون و نیرا نویسگده 

   .دند، یاریهدششی انی

راه جا آگاه از میان خلق بیرون رفته... گذارش بر سهر ق هور افتهاد... در اثگهای     در شهر مصر حکیمی بود از نمه»

ۀ[ پوسیده چهل خون مسلمان را به نهاحق ری تهه و چههار    ی دید... نوشته بود... ]ای  کلّۀ پوسیده ]ای[ خ ّبر کلّ

ه را بهه خانهه   خون ناحق دیگر خواندری ت و صدوشصت سال دیگر در عابم پادشانی خوانهدکرد... آن کلّه  

فیلسهوف را دختهری بهود     آوی هت...  کرد و در شیشه کرده و در سهقف آن غهار  نرم ،آورده و در ناون نموده

بسیار جمیله... از قضا دردی بهر او عهار، شهد... شیشهه را برداشهته... قهدری از آن خهورد... چهارمهاه بهر ایه            

 (.63: 6515قراگگبو، )ذکاوتی« گذشت آثار حمل بر دختر اانر شد...
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 اهماهنگی و تعارضن

برونیگع مۀتقد است که گروتسر با شهوخی و مهگاح   . نای گروتسر استهمش ّصتضاد و تگاقض از دیگر 

صهفوی چهه   دوره در بسهیاری از آثهار ادبهی    ای  ویژگی  .(6336 ،6ناگرتی :.کندارد )نا پرده برمیاز زشتی

گسهاری بهود و در   نای ناپسگد در عصر صهفوی، بهاده  از عادت یکیشود. میدیدهنا و چه در اشۀار در داستان

کهه بهه   جاست که ای  افهراد در حهابی  داشت. نکتۀ گروتسکی در ای پهلوانان ای  دوره نیگ روا ان و عیّارمیان 

ایسهتگد. دیهدن چگهی  توصهیفاتی از     پردازند، دم از مسلمانی زده و بهه نمهاز مهی   نوشی و عیش میراحتی به باده

خوانگهده را در سهردرگمی و   آورد و  بهه نمهایش درمهی    رتراادیه  -ر ای کمیصحگه، ان شهرعیّارپهلوانان و 

 گذارد.حیرانی می

نهای تهاریخ ایهران اسهت.     تری  دورهدوران صفوی از بحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرنگگی از مهم 

ت سیاسهی و  پادشهانان صهفوی بهیش از دو قهرن سهگّ     » جکسون و الکهارت در تاریخ ایهران کم هریج   به استگاد

ت مگحصهر بهه فهرد از حیهث     و بهه کشهور و مهردم آن یهر نویّه      ]ندهه[ فرنگگی که  ایران را اسهتمرار ب شید 

به عگوان مهذنر   تشیّ شانان قدرتمگد صفوی با اعالم  (.1: 6533 الکهارت، و )جکسون «]ند[ب شید ،تاری ی

ی تها حهدّ   ؛زدند و در ترویج و تر یت آن تالش بسهیاری کردنهد  رسمی نق ۀ ع فی در تاریخ سیاسی ایران رقم

بهود کهه   ی شهاه اسهماعیل دسهتور داده   حتّه  ود از نهیچ جگهایتی فروگذارنکردنهد؛   ن به نهدف خه  که برای رسید

ا بها وجهود ایه     امّه  ؛(516: 6636کاشهانی،  غفاری ک:.. )نرا از ق ر درآورند و آتش بگنگد جامینای است وان

 تشهیّ  عای مسلمانی و ترویج مهذنر  شود که با ادّمیامر، تگاقض و تضادی در رفتار و باور شانان صفوی دیده

، تگهاقض شهای  در دوران صهفوی    و به تۀ یر بهتر نگگ گروتسکی ای  تصویر زیرکانهاز سوی آنان مگافات دارد. 

ر عصهر  جامۀهۀ مسهلمان و متۀصّه    ،درباریان، شانگادگان و پهلوانان و به خصوص ارتکاب ای  جرائم از سوی

دارد، اما ای  خگهده بها درد تلهخ دیهدن فسهاد و      م انر را به خگده وامیکشاند و اگرچه صفوی را به انتقاد می

اب خداپرسهتی،  در نقه  نها کهردن بهدی  نایی که بها پگههان  نکاری انساناگگ عیان مسلمانی نمراه است.ت انی مدّ

خههواری، شههرابگذارنههد. ای را بههه نمههایش مههیکگگههد و دنیههای وارونهههبههودن مههیاحسههاس رضههایت و برحههق

کهه دربهارة یکهی از شهانان     چگان ؛نای غیراخالقی از رفتارنای شای  در دربار صفوی بودتبذّ خوشگذرانی و

 ،داشت که یر یوسف شمایلی را بهر نهگاران زبی ها جمهال    ای امردان را دوست میبه مرت ه» اند:صفوی گفته

 (.  666: 6356)آصف، « دادشیری  خصال، ترجی  می ،بیلی مرال

تها جهایی کهه دربهارة      ؛از کارنای مگافی مذنر بود که در بی  شانان صفوی شهای  بهود  خواری نیگ شراب 
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بود که دیگر در ته  او اثهر نداشهت و او را از    اند: چگان در خوردن مشروب به راه افراط رفتهشاه اسماعیل گفته

نها  ذکر مگاف ، دف  زیهان دند تا کتابی در که دستور میای بودکرد و ای  عالقه به اندازهحال ن یۀی خار  نمی

کگهد تها   مهی گروتسر به نویسگده کمهر (. 636 :6 ،  6566فلسفی،  ن.ک:) .واری بگویسگدخو قاعدة شراب

کگهد  نا، ساختارنا، رفتارنا و رسوم اجتماعی نانگجار یا شهرورانه را افشهاکگد و نمهایی از جههانی را ارائهه     ارزش

آشکارکگگدة دنیهای   حقیقتدر ( و 665: 6536یتس،  و آدامگ ن.ک:) .که ب شی از آن در اختیار شی ان است

را بهه تهأثیر روانهی گروتسهر      مها  توجّهه ایه  شهیوه    رسهد. مهی نظر، اگرچهه بیگانهه و غریهر بهه    واقۀی ماسهت 

آورد و رنع و اانری که وجوه وحشتگاک و مشمدگکگگدة زندگی را به سه   مهی  کگد. خگدة کممی مۀ وف

   (:65: 6533تامسون،  ن.ک:). کاندکگد، میآسی ی که به م انر واردمیت با ایجاد اانرکمیر، از شدّ

آمد تا باالی تاالر. چشهم دختهر بهر نهاق ابهروی       آمد تا در باغ رسید؛امیرخان داخل شهر گردید. نمه جا می»

امیرخان افتاد. برخاسته او را در بغل گرفته، داخل تاالر شدند و... بگا کردند به می خهوردن... سهاعتی گذشهت.    

دسهت بشهویگد، دسهت امیرخهان      نۀام به مجلس آوردند. چون سفره برچیده شد و دایه آب دسهت آورد کهه  

بیهرون   ؛ق خورده، افتاد. بۀهد از سهاعتی برخاسهت   بگاگوش دایه زد که دایه مۀلّ. دختر درشت سیلی بر سوخت..

 مظفّهر آمده خود را به خسروخان رسانید. مقدمۀ دختر و امیرخان را نقل کرد. خسروخان برآشهفت... روی بهه   

اب انرت را بکهش و بهاغ را خهر   کرده گفت: جمۀی نمراه برادر، برو به باغ؛ آن جوان مسلمان را بردار و خهو 

...  اش نشسهت؛ چون به باغ رسیدند... آن دالور دست انداخته، بگد دسهت او را گرفهت.... بهر روی سهیگه     ک ...

. شهوم.. گفهت: شههریار مه  مسهلمان مهی      مظفّهر پس امیرخان زیر زنخ او را گرفته، خواست سرش را بردارد و 

و امیرخان با بۀ ت بهه مهی خهوردن    کلمه ]اشهد[ گفته، از ترس مسلمان شد و کمر خدمت بر میان بست  مظفّر

   (.36-35)نمان: « وضو ساخته به نماز مشغول شدند... ؛مشغول شدند. بۀد از ساعتی امیرخان برخاست

شهد،  مهی  نقّهابی نها  خانهکه در قهوه اسکگدرنامهنایی مانگد ویژه داستانهنای عامیانه و بدر ای  دوره داستان 

را  ، داسهتان اسهکگدرنامه نهوعی انح هاط    اندکردهنور که دکتر محجوب اشارها نمانامّ ؛جگ ۀ سرگرمی داشتگد

  توان درآمی تگی عگاصر نانمساز و احساسات متگاقض را تگهها از روی تفهگّ  نتیجه نمیگذارد؛ دربه نمایش می

مهوارد  تهوان آن را بهه تمهام    ا نمهی امّه  ؛ممک  است در برخی موارد چگی  بوده باشد چگدندف دانست. نرو بی

شهده و بها نهدفی    ف بهه شهکلی حسهاب   بّه به فضای عصهر و زمانهۀ م    توجّهداد. کاربرد چگی  عگاصری با تۀمیم

 رسد.می نظبه مش ّ 

 آمیز و نفرینزبان توهین

ای  دوره و در  ادبیّاترود که در شمارمیاز دیگر عگاصر گروتسر بهو قسم  نفری  ،آمیگ، دشگامزبان تونی 
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است  فرنگع نگگ مردمیبر اساس دیدگاه باختی ، یکی از نمودنای وجوددارد. ای  زبان  فراوان اسکگدرنامه

 ادبیّاترک برای درا میگ آبان تونی شود. او زال و شکوفایی رئابیسم گروتسر میکه موجر کم

فراوانی  توجّه رابله و دنیای او. باختی  در کتاب (66: 6316باختی ،  ن.ک:) .داندمی انمّیتگروتسکی حائگ 

د. کگشکل جدیدی از گفتار را خلق می ،مرات یبا تۀلیق موقت نظام سلسلهبه ای  جگ ه از گروتسر دارد و 

 ،نای زندگیشدن برخی نگجارنا و ممگوعیترنعو کمه دورة صفوی در بی  مردم عامّ ادبیّاتروا  شاید 

گردید. فضای را س ر دور شدن کالم از نگاکت  نا و درنهایتو برخی بغوگویی موقۀیت ایجاد زبان جدید

چگدان به شرافت کالم و بۀد اخالقی  ،شدمی نقّابینا که در آنناخانهنای شۀر و قهوهمحافل ادبی، انجم 

اعران و (. رکاکت بفظ و بدزبانی در کالم ش65: 6536ذوابفقاری و نمکاران،  :کن.) .کردنمی توجّه

، دانی و عادّیدرآمی ت  افراد عابی، قدرتمگد و صاحر مگصر با افراد شود. یمنویسگدگان ای  دوره دیده

از ای  جهت استهگا و  شود؛نا مینا و ارزششدن حرمتس با امر مستهج ، موجر شکستهپست و امور مقدّ

نای نا و عتابدشگام(. 36و  35: 6513، اشمیتسن.ک: ) .روندتحقیر از ابگارنای مهم کارناوال به شمار می

 نمان:چشم )(، شوخ616 نمان: (، حرامگاده )636: 6515قراگگبو، ذکاوتیآمیگی چون: مادر به خ ا )تونی 

 نمان:(، سع، نامرد )633 نمان:(، قرمساق )663 نمان:(، نمر به حرام )616 نمان:(، گیسو بریده )611

(، پاچه 566 :نمانسر )(، خیره613 نمان:(، پتیاره )611 نمان:(، سع پیر )616نمان:(، پدرسوخته )666

 (.533 نمان:ابفساد )(، ام513ّ نمان:باریر )

خهورده و بهه روح مه  مههره بهه       قرمسـاق نای مفت مال م  است که ای  بابا گفت: اگر غلد نکگم ای  نۀمه»

 (.633 نمان:« )اندازدناس می

 (.513)نمان: « انددر عذاب باریکپاچهبگیرید ای  مادر به خ ا را که پادشانان روی زمی  از دست ای  »... 

 نمهان: ) (، دسهت بریهده  635 :نمهان ) (، جون مرگ شی66 :نمان) جوانمرگ شوی ،نایی چون: فرزندنفری 

 داسههتان اسههکگدر(؛ بههه فراوانههی در 636 :نمههان) گههورت بگیههرد(، آتههش بههه 665 :نمههان) (، کههور بههاد616

 شود. می دیده

  (.66)نمان: « زنی؟شوی، چرا می مرگجواننۀیم گفت: فرزند »

 (.665)نمان: « ه و تگها ب یگد...که تو را یکّ باد کورعر، کرد: وبی نۀمت چشم نسیم »

 شکنجه و عذاب

ترسهگاکی کهه در دوران    آور ونهای وحشهت  جهگکست. شه ا درد، رنج و شکگجه از دیگر مضامی  گروتسکی

ان را متّهمه آور سرنوشهت دردنهاک و تهرس   اسهت،  گردیهده نا مگۀکسداشته و در فضای داستانگذشته وجود
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نهای کمیهر   گروتسهر اسهت و سهایه    نهای آمیگکهه از ویژگهی  کشد، نرچگد توصهیفات اغهراق  تصویرمی به

امتگا  ای  عگاصر نانمگون، تهأثیر روانهی متفهاوتی را بهر      اامّ ؛استی داستان از دبهرة آن کاستهموجود در فضا

حقیقهت نهدف   ازدارنهده و یها ترکی هی از نهردو. در    آفری  و بیا تگش ب شگذارد؛ تأثیری رناییم ان ان می

 ،ست. حضور عگصر کمدی و عگصهر مشهمدگکگگده و ترسهگاک در کگهار نهم     ا ترکیر نردو ،اصلی گروتسر

شهود و   رنهع آوری کمشود جگ ۀ دنشتگاکی و نفرتکگد، عگصر کمدی س ر میمیای را ایجاداحساس تازه

آور آن را از خگهده  ،حضهور عگصهر تهرس    ،بیایهد و در عهی  حهال   رسانی بیهرون از آن شکل ترسگاکی و آسیر

 کگد.  می گد و یا خگدة س حی نگدیرکگد و خگدة آن را به نیشدورمی بودن

هدة امهر مرمهوز و   به کمر امر مضحر از ع»شگاختی یۀگی گروتسر در دیدگاه روان 6از مگظر استایع 

زمانی که محتویات مربوط به دوران کودکی در روان در ابتدا احسهاس خ هر را    ،ترنور دقیقغریر برآییم. به

ایه  احسهاس خ هر را بها تحقیهر یها اسهتهگا کهانش          جملهه کاریکهاتور  ؛ ازنای کمیرانگیگانگد، تکگیربرمی

ا در عی  حال ممک  است به دبیل تهاجمی بودن و غرابتی که به آن پیکهرة ]محتهوای[ تهدیهدآمیگ    دنگد؛ امّ می

بهوده کهه در جامۀهۀ آن    نها مهواردی   ا ایه  امّ(؛ 66و  65: 6533)تامسون، « اض راب را تشدید کگگد ،ب شگدمی

نکهاران در  اانهداخت  مجهرمی  و گگ  . ردداان متّهمه اکمهان بها   داشته و نشان از بدرفتاری و ستم حروزگار وجود

کگدن پوست مجرمان، ری ت  سهرب   زندهنام داشتگد، زنده چیرخوارانی که خوار و یا آدم جلوی سگان آدم

او نهم از احهواالت   : »دنویسه دوران سهل گت شهاه سهلیمان مهی     ةو... زریه  کهوب دربهار    (5)داغ در گلوی آنان

قسهاوت و سهتمگری    خواری، مستی،قات خود را به شرابشتر اویکرد و بش شاه صفی تقلیدمیجدّ ۀدیوان نیمه

(. 636: 6516کهوب،  یه  )زرّ «بهر جهان خهود ایمه  ن ودنهد      یر از انرافیهانش گذراند و در ای  نگگام نیچ می

(، 63 :نمهان ) (، آوی ت  گهوش و دمهاغ  61: 6515قراگگبو، ذکاوتی) نایی چون: در صگدوق گذاشت شکگجه

(، سهر بریهدن و   13 :نمهان ) (، بریدن گوش و دمهاغ 16 :نمان) (، در زیرزمی  بگدکردن13 :نمان) فلر کردن

)نمهان(، زدن   ان و ک هاب کهردن آن  متّهمه (، بریهدن گوشهت   636 :نمهان ) آوی ت سر بریده را از البۀ گوش 

(، 533 :نمهان ) زدن، گرسگگی دادن، به چهارمیخ کشهیدن (، تازیانه666 :نمان) نای اوکردن دندهو خرد متّهم

 :نمهان (، پوست بدن را کگهدن ) 653 و 635 :نمان) کردنر قفس گذاشت  و از بارگاه آویگانبه ستون بست ، د

 کگد.میرا ابقا ر تگفّ و و موارد دیگری که وحشت (666

بریده. به البۀ گوش او را به ستون آوی تهه و نۀهش او را برداشهته    نموده و گوش تا به گوش سراو را بیهوش »...

کرد از جههت صه   ک هاب درسهت     پارهره. داخل نقر گشته و از دکان سربرآورد. گوشت او را پابه در رفت
                                                                                                                                                          
1. Steig 
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 (.636)نمان: « نمود

ان را سر بریده و گوشت ایشان را بر درخت کوبیده، بۀد از آن آمد گوی زنخ مجمهد  عیّارپس پیش آمده  »...

   (.663)نمان: « شیرزاد را گرفته، کارد بر حلقش گذارده...

)نمهان:  « سهرم  بکگهد و مهرا در عهو، تهو در قفهس کگهد؟        خوانی که نقابدار پوست ازگفت: باباجان می»...

666  .) 

 گیرینتیجه. 3

نهای  ویهژه داسهتان  هبه  هنای تاریخ و فرنگهع ایهران اسهت. فرنگهع عامّه     تری  دورهعصر صفوی یکی از مهم

نهای اصهلی نرهر عامیانهه اسهت      از شهاخه  نای عامیانهقصّهبسیاری برخوردار است.  توجّهدر ای  دوره از  عامیانه

نظهر  نای گوناگون زندگی آنهان از  جگ هاز جهت آشگایی با پیوند عمیقی با زندگی و فرنگع مردم دارد و که 

و بسهتری   اسهت  انمّیهت ... حهائگ  وشهگاختی  ، مسائل اجتماعی و جامۀهو تۀ یرات باورنا، خرافات، اص الحات

ان عیّهار داسهتان اسهکگدر و   اسهت.  رایج در میان آنان  بازتاب مفاسد مگاسر برای انتقاد از عملکرد حکمرانان و

عهالوه بهر   کهه   اسهت که در عهد صهفوی نوشهته و روایهت شهده     ستا ناقصّهتری  ای  اتری  و پرتگوّلاز مفصّ

افتهادگی و اهانر نابهگجهار    نایی چون اغراق، تضاد و تۀهار،، از ری هت  ، ویژگیابیتکگگدگی و جذّسرگرم

احساسهی چگدگانهه    ،زنهدانیان ان و متّهمنا، بدرفتاری با آمیگ، انواا شکگجهنا، دشگام و خ اب تونی ش صیت

بهه اثهری    کگگهده داسهتانی سهرگرم  از آن را کگهد و  را در م انر ایجهادمی نفرت  از خگده، وحشت، اشمدگاز و

اش را نا و مۀایهر زمانهه  تگاقض ،گروتسرنگگدر نقاب ناآگانانه و بدون قصد ق لی دند که میانتقادی ارتقا 

 آورده است.به نمایش در

 هانوشتپی
بمۀارف بگرگ اسالم، زیر نظر کاام موسهوی بجگهوردی، جلهد نشهتم، ذیهل      ا ةنا رجوا شود به دایردربارة اسکگدنامه (6)

 .اسکگدرنامه

 گروتسر، سیر و پیشیگه آن در ایران از نگارنده. تر ر.ک. مقابۀبرای آگانی بیش (6)

 /https://fa.wikipedia.org/wiki :ک.نتر برای آگانی بیش (5)

 کتابنامه
متۀدّد نای توضیحات و تگظیم فهرست، تصحی ، تحشیه و ابتواریخرستم(، 6356ابحکما( )آصف، محمّدناشم )رستم

 از محمّد مشیری، تهران: امیرک یر.

 .، تهران: فرنگع مۀاصرسازی، گرافیرابمۀارف نگر، نقّاشی، پیکرهدایره(، 6561پاک از، رویی  )

 ، ترجمۀ فرزانه نانری، تهران: نشر مرکگ.گروتسر(، 6533تامسون، فلیپ )
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 .663-636، ص  6و  5، شمارة سمرقگد، «گروتسر در نرر ناباکوف»(، 6515قدم، خسرو )ثابت

، ترجمهۀ تیمهور قهادری،    (مقسهمت دوّ  )، جلهد ششهم  تاریخ ایهران کم هریج  (، 6533جکسون، پیتر و بورنس الکهارت )

 .گلستان: مهتاب

 .13-33، ص  663شمارة  ،گلستانهنا، ، ادبیّات و زبان«نای گروتسرنشانه»(، 6513حضوری، سیما )

 .66-63، ص  36، شمارة ادبیّات داستانی، «نای عامیانه در عصر صفویقصّه»(، 6561دشتی، سید محمّد )

 اسکگدر و عیّاران )تل یصی از کلّیات نفت جلدی اسهکگدرنامۀ نقّهابی مگوچهرخهان   (، 6515ذکاوتی قراگگبو، علیرضا )
 ، تهران: نشر نی.حکیم(

، «شههگاختی داسههتان اسههکگدرنامۀ نقّههابینههای مههردمجگ ههه»(، 6536نههدا حیههدرپور ) و بهههادر بههاقری ذوابفقههاری، حسهه ؛

 .13-53، ص  65، شمارة پژونی ادب

 .661-661، ص  13، دورة جدید، شمارة نگر و مۀماری، «جستاری در گروتسر»(، 6511یگانه، فانمه )راستی

 ، تهران: س  .یران از آغاز تا سقوط پهلویروزگاران، تاریخ ا(، 6516کوب، ع دابحسی  )زرّی 

 ، تهران: فردوس.تاریخ ادبیّات در ایران(، 6565اهلل )صفا، ذبی 

، تصهحی ، مقدّمهه و تهذییل مرتضهی مهدرس گیالنهی، تههران:        تهاریخ نگارسهتان  (، 6636) کاشانی، قاضی احمدغفّاری

 کتابفروشی حافظ.

تههران:   م،، جلد دوّع ّاس اوّل )خصوصیات جسمی، روحی، اخالقی و ذوقی او(زندگانی شاه (، 6566فلسفی، نصراهلل )

 دانشگاه تهران.

 ، ترجمۀ آتوسا راستی، تهران: ق ره.گروتسر در نگر و ادبیّات(، 6536) یتس ویلسون و بوتر آدامگ، جیمگ

 و محمّد ن وی، تهران: آگاه.  ، ترجمۀ مهران مهاجر نای ادبی مۀاصردانشگامۀ نظریه(، 6516مکاریر، ایراناریما )

 (، شکسپیر و کارناوال پس از باختی ، ترجمۀ رؤیا پورآذز، تهران: نرمس.6536نوبگ، رونلد )

صهی  ت صّ ۀفصهلگام ، «گروتسهر )نگهگ آمی تهه( در آثهار جمهابگاده     »(، 6533سرایی، پارسها و نی هه فشهی )   جگ هیۀقوبی
 .636-663، ص  65م، پیاپی چهارم، شمارة سوّ، سال شگاسی نظم و نرر فارسی )بهار ادب( س ر
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