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  چكيده
از  )grotesque(» گروتسـك «نظري هنر و ادبيات با نامِ  تيكي از مقوال ،در اين مقاله


 انيآدم يو رفتارها ،انسان ا،يدن به نگاه ينوع ةمثاب بهگروتسك . شود بررسي ميجهاتي 
 توجـه  نيشـ يپ يهـا  قـرن در . دارد ييها نمونه ايدن يهنرـ  يآثار ادب انيدر م ربازياز د
ـ نظر رياخ قرناما در  ،است شدهمقوله  نيبه ا ياندك اريبس  چـون  يدار نـام  پـردازان  هي
ـ ا در. انـد  پرداختـه  آن بـه  يا گسترده طور به )M. Bakhtin( نيباخت ليخائيم  مقالـه  ني


 رامونِيپ ينظر حاتيو توض فيتعار ،گروتسك مقولة به منتقدان نگاه يبررس بر عالوه
 يـ هنر يادب مقولة نيا در موردكه  ،ياصل كرديرو دو به زين وشده  دهيگروتسك كاو
 بـر  كـه  يكـرد يرو .1: از انـد  عبارت كرديرو دو نيا. است شده ينگاه ،مطرح است


. نـد يب يآن را م زيآم هراس يها كه جنبه يكرديرو .2دارد؛  ديتأك يطنز و كارناوال جنبة
 تامسـون  پيليف نگاه اساس  بر ژهيو به ،گروتسك يو كاركردها ،اهدافسپس عناصر، 


)Ph. Thomson(، ــپا بخــش. اســت شــده يبررســ از  يتعــداد يبررســ مقالــه ياني
ـ  ها خصلتمعاصر، است كه  سندةينو پور، يمندن اريكوتاه شهر يها داستان عناصـر   اي


  .شده است يچند جنبه بررس ازاو  يها گروتسك موجود در داستان
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 پيـ ليف ،)W. Kaiser( زريولفگانـگ كـا   ن،يبـاخت  ليـ خائيگروتسك، م :ها دواژهيكل
  .عسل و ايموم پور، يمندن كارناوال،تامسون، 


  
  مقدمه. 1


 يدور و دراز خچـة يتار وه،ينـوع و شـ   كيـ  ايسبك  كي اي مفهوم كي ةمنزل به ،گروتسك
 ايـ  مفهوم در مورد يضينق و دض گاه و گوناگون ينظرها و اند نوشته اريبسآن  دربارة. دارد
  .اند كرده عرضه آن مِيمفاه


سـبك از   ايـ  وهيشـ  كي ةمنزل بهاند،  ان گفتهگر پژوهشمنتقدان و  كه چنان گروتسك،
ـ  يها در نوشته ح،يمس الدياز م شيپ يها قرنو از  ربازيد حضـور داشـته    يــ هنـر   يادب


صـورت   يپـرداز  هيـ شده باشد و نظر دهيشيآن اند رامونِيكه پ يمفهوم ةمثاب به ،است؛ اما
 انييـ اروپا يها و پژوهش رياخ قرناش به چند  است نوتر كه سابقه يگرفته باشد، مفهوم


  .رسد يم آن در مورد
ها  نامه به دانش نخست مفهوم و واژه نيا بهتر درك يبرا كه است نيا نگارنده هدف
 نيـ ا لِيـ ذ صـفحه  چنـد  ندرت بهچند بند و  ايكه اغلب چند سطر  ،يادب يها نامه و واژه
برود كه اختصاصـاً بـه    ييها ها و كتاب مراجعه كند و سپس سراغ مقاله اند، نوشته مدخل


  .اند گروتسك پرداخته
  


  ها نامه فرهنگ در گروتسك. 2
 ،بيـ و غر بيـ اشـكال عج «گروتسك را  ةمشخص آكسفورد يِواژگانِ ادب فشردة گفرهن
 ياجـزا  در كه بيعج و يعاد ريغ« يراتييتغ ژهيو به داند يم »افتهي شكلرييو تغ ،شده مسخ
و  ميترسـ  اتيـ ادب ةكتـاب گروتسـك را در عرصـ    نيهم. جلوه كند» انسان چهرة و بدن
 هـم  نمونـه  يبـرا  و داند يم »ها انسان ظواهرِ و رفتارها از بيغر ييكاتورهايكار« مِتجس


 تيشخص«: ديافزا يهم م انيدر پا. برد يم نام را )Ch. Dickens( كنزيد چارلز يها داستان
 »نامنـد  يم گروتسك زين را آن باشد بيو غر بيعج يا كننده طورِ نگران كه به يا يداستان


)Baldick, 1992: 108(.  
 گروتسك« كه دارد ديتأك نيا بر نخست نيشيمنبعِ پ دمانن راتلج يِادب واژگانِ فرهنگ


 & Childs( »دهد ينشان م شده كاري دستو  زيآم مبالغه يشكل به را انسان يِمايس معموالً


Fowler, 2006: 101(. 
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و  ياز گروتسك كه در معمـار  ييها به جنبه هنر آكسفورد تاصطالحا فشردة گفرهن
اشـاره   يبخش به همان مضمون نيدر هم. دارد ديحضور دارد تأك ها نيا دو مانن ينگارگر
 بـين  طبه ارتبـا  يعني بود، شده اشاره آن به يادب يها فرهنگ در هم تر شيپ كهاست  شده
  ).141: 1389كالرك، (است  يوانيبا اَشكالِ ح بيها كه ترك از انسان يبيغر ريتصاو
 كـه اسـت   شـده نكتـه اشـاره    نيـ بـه ا  نخست ،معاصر يادب يها هينظر نامة دانش در


را » از افكار متضـاد  يبياست كه ترك يساختار« يعني است؛ »دوگانه يا دهيپد« گروتسك
كه گروتسـك   ديگو يم اساس  بر اينگاه  آن). 244: 1384 ك،يمكار(در خود نهفته دارد 


 »هراسـانَد  يو هـم مـ   خندانَـد  يهم مـ  رمانَد، يو هم م كند يهم مجذوب م«در آنِ واحد 
  ).245: همان(


منابعِ  فيها و تعار از فرهنگ يدر مفهومِ گروتسك در برخ يدرون تضاد و يدوگانگ نيا
معادلِ گروتسك را  يادب نقد و هينظر گفرهنمثالً در . هم مورد توجه قرار گرفته است گريد
ـ  ـ يهنر يسبك اثر گروتسك نيدر ا. اند گذاشته» شگرف ةمضحك«  كـه  شـده  دانسـته  يادب


 و كيـ كم يها جلوه و ،ترسناك ،يشهوان ،ياغراق شگرف، عناصرِ«: هاست يژگيو نيا يدارا
  ).243: 1388 ،ياززك و انيسبز( »زيطنزآم
 ها وانيبا ح يانسان يها تيشخص قيتلف ةبر همان جنب تر بيش ،هنر المعارف رةايدكتاب  در


واژه  نيهمـ  لِيـ ذ يانسـان  علـوم  فرهنـگ در ). 518: 1388 صـدر،   ديسـ (شده اسـت   ديتأك
: كه شدهداده  حيو در داخل قالب توض است آمده »ينگار بيگروتسك و عجا« يها معادل


 جـاي  بهفرهنگ  نيكه در هم ،يگريد يها معادل. »وانيح و ،انسان ،گُل ،برگ نقشِ بِيترك«
 »مسـخره  و آور، خنـده  ناسـاز،  ناآشـنا، شـگفت،   ،ياليـ خ«: از است عبارتگروتسك آمده، 


: چـون  ييهـا  معـادل  عرضـة بعـد از   زيـ ن هـزاره  معاصر فرهنگدر ). 152: 1381 ،يآشور(
ـ  و تناسـب،  يمسخره، مضحك، ب«  اثـرِ  ،»بيـ و غر بيـ جـانور عج  ب،يـ آدمِ عج ؛يمعنـ  يب


 »زديآم يدرهم م ياهيگ و ،يوانيح ،يانسان يها شكل آن در« كه شدهدانسته  ياثرگروتسك 
  ).592: 1388، و ديگران شناس حق(


 يسـ يانگل زبانـة  كيـ  يهـا  فرهنـگ  از شـود  يمـ  كه است ييها همان باًيتقر ها معادل نيا
  :آمده است نيگروتسك چن لِيذ آكسفورد شرفتةيپ گفرهنمثالً در . استخراج و استنباط كرد


ـ  اي زشت. 1 :گروتسك سـاختمانِ   كيـ : مشـمئزكننده  يا وهيبـا شـ   معنـا  يمضحك و ب
 يمـزد  دسـت  در مقابـلِ  يكس از دنيكش يگاريب قت؛يحق كگروتس فيتحرگروتسك؛ 


از دختـرِ جـوان    ييربـا  دل دنبالِ به رمرديگروتسك پ نگاه است؛ گروتسك يعمل زيناچ
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كـه موجـبِ    يا انـدازه  بـه  دنيرسـ نظر به يعيطب ريغ و زشت ب،يغرو  بيعج. 2. است
 گذارنـد  يگروتسـك بـر چهـره مـ     يهـا  نقاب يا لهيرقصندگانِ قب: خنده شود ايهراس 


)Hornby, 2000: 525(.  


مقابـل   يسـاز  را بدون معادل گروتسك واژة يفارس ـ يسيانگل اي يفارس منابع اغلب در
 يكي: مثالً ؛هم آمده است يگريد يها منابع معادل ياما در برخ ،اند گذاشته grotesque ةواژ
 بـاال  منـابع  از گذشـته  كـه  اسـت  »يپرداز بيعجا و ينگار بيعجا« پركاربرد يها معادل از
). 1017: 1379پاكباز، (هم آن را مشاهده كرد  پاكباز، نييرو اثر ،هنر فالمعار رةيدادر  توان يم


 ،يمور( است آمده گروتسك يجا به »بيصورِ عجا«هم معادلِ  هنرمندان و هنر فرهنگدر 
 شده گرفته كار به گروتسك يجا به يگريدر منبع د زين »تئيه بيعجا«معادلِ ). 411: 1387
  ).191: 1387 ،يكرامت( است
  


  ينظر منابع در گروتسك. 3
 يها گروتسك و جنبه ةها دربار پژوهش نيو معتبرتر نيتر از مهم اتيادب در گروتسك كتابِ
 دربـارة  يبـه فارسـ   شـده  ترجمـه اثـر   يگانهآن است و  خچةيتار و ،ميمفاه ،يمعان گونِ اگون


 غـرب،  بـانِ ياد از يشـعر  و يداسـتان  يهـا  بعـد از آوردنِ نمونـه   تامسون،. استگروتسك 
 و »مشـمئزكننده  و زا وحشـت  يمحتـوا « يدارا زمـان  هـم  كـه  دانـد  يمـ  ياثـر  را گروتسك


 ايـ در اثـر   يو تقابـلِ مفهـوم   ينـوع ناسـازگار   نيـ ا). 9: 1384تامسون، ( است »آور خنده«
تامسـون   ريـ كـه در گروتسـك وجـود دارد بـه تعب     يا دوگانه ةچهر ايگروتسك  تيشخص


 تـر  شيكه پ يمورد فبرخال تامسون،). 13: همان( است »رتيس ويد« و »صورت مضحكه «
 بـر  يمبتنـ  گروتسـك  ديـ گو يمـ  دانسـت،  يمـ  سـم يرا در تقابل با رئال گروتسك وگفته شد 


  ).17: همان( »ندارد يپرداز اليخ با يونديپ الزاماً« و است »ييگرا واقع«
در بـاال بـه    گرانيكه هم تامسون و هم د وانات،يح و اهانيگ با ها انسان يها يختگيدرآم


 نيـ ا پـردازان  هينظر نيتر از مهم يكي ةمثاب به، هم 1نياست كه باخت يآن اشاره داشتند، مورد
 ن،يباخت( كند يبه آن اشاره م او يايدن و رابله ةدر مقدم ،ها آن نيتر از متفاوت يكيعرصه و 


گروتسك و اجـزا و عناصـرِ    دربارة كتاب نيهم در جاكه از آنهم  نيخود باخت). 32: 1387
از  يفيتعر ديگو يم سخن فراوان ،يفرانسو سندةينو ،F. Rabelais(2( رابله يها آن در داستان


 پينسـكي . اي. به قلمِ ال )Realism of Renaissance( رنسانس سمِيرئالگروتسك را از كتابِ 
)L. E. Pinski(3 نامد يم »ممتاز« يفيو آن را تعر آورد يم:  
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ـ  تدرجـا  همـة  در يزنـدگ  گروتسك در و  ،نيتـر  راكـد  ن،يتـر  از نـازل  ؛رود يمـ  شيآن پ
متنـوعِ   حلقة نيا: آن تدرجا نيتر يمعنو و ن،يتر جوش  و   پرجنب ن،يتر يتا عال نيتر يبدو


هـم   درا گـر  زيچ همهگروتسك  شان؛ يگانگيو  بودن كهيبر  ست ا يگون شاهد اشكالِ گونه
و  آورد يگـرد مـ   ديگـر  يكاند دورِ  را كه طرد شده يعناصر دهد، يم يو آشت كند يجمع م
پارادوكس در منطـق مـرتبط    ثگروتسك در هنر با مبح. كند يمتداول را رد م مِيمفاه همة
است كه  نيا تيكننده است، اما واقع نخست، گروتسك صرفاً شوخ و سرگرم هدر نگا. است
  ).پانوشت 32: همان(دارد  يميعظ يها تيظرف


 نياز هم يعناصر» گروتسك ةدربار ييها ادداشتي« ةدر مقال J. Schevill(4( ليوش مزيج
، »شـده  مسـخ «سه عنصرِ  ليشو. داند يگروتسك م رامونيپ يرا وجه مشترك اغلب آرا ليقب
كــه اكثــرِ منتقــدان و  دانــد يمــ يرا عناصــر» و مشــمئزكننده زيــانگ هــراس«، و »مضــحك«


او . )Schevill, 2009: 2( داننـد  يبارزِ گروتسـك مـ   يها مشخصه جزءرا  ها آنان گر پژوهش
  :آورد مي )R. W. Emerson(نظر امرسون  بر اساساز گروتسك  يفيتعرادامه   در


گزينـد، آن را   هـا بـراي خـود برمـي     اي كه انساني حقيقتي را از ميانِ حقيقـت  آن لحظه
لحظـه آن   نيـ را بنا كند، در ا اش يآن زندگ ةيپا بر تا كوشد يم و نامد يم خود تحقيق
 غلـط  بـاورِ  و كـذب  كي دهيبرگزخود  يكه برا يقتيگروتسك است و آن حق كيفرد 
  ).ibid: 4( است


ويليـام فـاكنر    5گـور  به گوررمانِ  ةكه دربار ،اي در مقاله )M. Gillum( لوميگ كليما
)W. C. Faulkner (و  هـا  وهيشـ « كـه  دانـد  يمـ  يهنـر  را گروتسـك  هنـرِ  اسـت،  نوشته


 مشـمئزكننده،  يعناصـر ، ناساز و ناموزون يكه با عناصر يهنر. دارد »يبد يها اسلوب
 »ينظـمِ واقعـ  «ما را از  كها و ادرا آرمان ،آور هراس يها دخالت اي و نامتناسب، آزارنده،


  .)Gillum, 2009: 13( كشد يچالش م به
 اثـر  پـنجمِ  يهنـر  نامـة  شينما تبخشِ نخس ةكه دربار ،اي در مقاله )J. Kerr( كر جان


 يتيشخصـ «مـتن را   نيا يِاصل تيشخص ،است نوشته )W. Shakespeare( ريشكسپ اميليو
 نيـ ا گفتـه  نيا يبرا او ليدل. )Kerr, 2009: 97( نامد يم »يادب كگروتس خِيتار در يديكل


، و بـاره  شـكم الكلـي،  «، مردي پنجم يهنر ةنام نمايش يِديكل تيشخص فالستاف، كه است
مردي كه از پـذيرفتنِ ميرايـي خـود اجتنـاب دارد و زنـدگي را بـه       . است» گويي دزد بذله


دنگذرا يمرف عياشيِ ص )ibid .(است كه خواننـده   يياساساً فضا هنام نمايش يفضا كه نيا
 كننـدة  ميخـود ترسـ   كنـد  يمـ  »تيـ و جـرم و جنا  ،يبارگ يم ،يجنس طرواب« يايدن درا وار
  ).ibid: 98(گروتسك است  ييفضا
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   كافكا اثر مسخداستان  رامونيجستار خود پ در )R. C. Evans( اونز. يس رابرت
)F. Kafka(،  به  دنياشاره دارد كه رس ني، به ا»كافكا خمسعناصر گروتسك در «با عنوان


 نيهم. است يدشوار امرِ يهنر نايجر كي و دهيپد كي ةمثاب بهگروتسك  قيمفهوم دق
 ةمقول نيتر گروتسك لغزنده«: كه آورد يم) J. Harpham( مپهار يجفر قول از سندهينو
: سدينو يم گر پژوهشاز قول همان  نيچن هم. )Evans, 2009: 136(» است يشناس ييبايز
: سه واكنش در مخاطب باشد زانندةيانگ ستيبا يگروتسك باشد م يزيچ كه نيا يبرا«


  ).ibid( »تنفر اي دلهره رت،يخنده، ح


 ليـ خائيم اتيـ نظر بـر اسـاس  كـه   ،»...كارنـاوال   يها يخوب«با نامِ  يگريد ةدر مقال
كه  شود يم ديتأك نيا بر است،پرداخته  6هرتز يالنل سيمگروتسك در  يبه بررس نيباخت


 & Hobby(ه دارد مـ عا يِهـا  يطبعـ  و شـوخ  يكارنـاوال  يِدر چنـدگانگ  شهيگروتسك ر


Deboer, 2009: 146( .آن تا است درصدد« كه داند يم ياتيادب را گروتسك اتيادب سپس 
نكته  نيا). ibid: 147(» ببرد نيازب كند يم سان يكخوانندگانِ متن را  همة كه را يا خنده
 محضِ طنز ييگو. كند يم جدا طنز با شدن سان يكهمان است كه گروتسك را از  باًيتقر


 تيـ ظرف بـه  بنـا  هـركس . سـت ين هـم  و است نيا هم گروتسكاما  ،است انداختن  خنده
» ةخند« نيبا ا ينسبت گذرد، ياو م آرام اي آشفته درونِ در چه آن بنابه و خودش، يِوجود


  .كند يبرقرار م يگروتسك ژةيو
  


  گروتسك يشناس ييبايز: گروتسك يفلسف ـ يفكر يمبان. 4
كـه   مياسـت، و اگـر قبـول كنـ     يـ هنر يادب وةيش اي سبك كي گروتسك كه ميريبپذ اگر
و مضـحك از اصـولِ    ،كـج و معـوج   ،زشـت  ،آور دلهره ،مشمئزكننده ،اهيس ،تلخ يها جنبه


ـ  كسـب  كي ةمنزل بهگرفت كه گروتسك  جهينت توان يم گاه آن، اند گروتسك  يهنـر  و يادب
 ايـ  يهنـر  بـا  يعنـ ي. رديـ گ يمـ  قـرار  يخـوب  و ييبايز فمتعار مفهومِ با ياساس يتقابل در
شـود،   يتلق يكه ادب يهر اثر اي باشد، يهنر چهكه هر ميريبپذ ديبا گروتسك دانستنِ يادب


 در آن(!) ييِبـا يز بسـا  چـه . سـت ين معمـول  زِيـ انگ دل و بايز آن يِهنرمندانگ و ييبايز الزاماً
 ــ  يهنـر  بسـا  چـه  و! باشـد  اش يزيـ برانگ اشمئزاز در آن تيجذاب بسا چه! باشد اش يزشت
  . آن باشد آوربودنِ دلهره و ينامتوازن و ينابسامان در بودنش يادب


مـدرن   مدرن و پست يشناس ييبايز ثگروتسك را به مباح رامونيپژوهش پ  مسئله نيا
  .شر يِشناس ييبايز ،يزشت يِشناس ييبايچون ز يبه مقوالت كشاند؛ يم
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 يشناس ييبايز و ستيچ اساساً يشناس ييبايز كه پرداخت مسئله نيا به توان يم رو از اين
باشد تا تصورمان را از  ازين ييباينوع ز نيا كدر يبرا بسا چه است؟ ينوع چه از يگروتسك


 جسـمِ : ييبـا يز از يا گونـه در كتـابِ   )D. Cross( كراس ديويد. ميعوض كن يكل به بايامرِ ز
 تومـاس  نظـرِ   بـه  كـراس مثال  يبرا. مقوله پرداخته است نيبه هم معاصر هنرِ در گروتسك
تنهـا   وجـود داشـته باشـد نـه     بـا يامـرِ ز  كـه  نيا يبرا ديگو ي، كه مT. Aquinas(7( آكوئيناس


 تيـ نها در سـت يبا يمـ  بر ايـن  افزونحضور داشته باشند بلكه  يمقتض دهمة ابعا ستيبا يم
خـود   يِدر كمالِ وجـود  ديبا يزيپس هرچ. كند ياشاره م باشند، هم انسجام و يگپارچ يك
را از گروتسـك   ييبـا ياساسـاً ز  يبرداشـت  نيچن سندهينو گفتة به .)Cross, 2006: 27(شد با
 بانيو اد شمندانيگوناگون اند يآرا يبا بررس سندهيدرادامه نو). ibid: 28( كند يجدا م يكل به


 .U( اكو ،)G. Bataille( ي، باتا)I. Kant( ، كانت)G. W. F. Hegel( هگل دمانن يا و فالسفه


Eco(داي، در )J. Derrida(، ستوايو كر )J. Kristeva (كـه   كنـد  يمـ  يمسـئله را بررسـ   نيهم
و  بـا يز يامـر  تواند يزشت است م يو سنت كيدر تصورِ كالس چه آن ايو آ ست؟يچ ييبايز


 ميمفـاه  از يارياز رساندنِ بس آن يِسنتمعناي  به ييبايز ديگو يم جملهاز ؟دانسته شود يهنر
 شدنِ دهيكش بيصل به از بارها و بارها مختلف هنرمندان كه يريتصو مثال يبرا. است ناتوان
 در و چكـد  يمـ  خـون  نـزارش  جسـمِ  از بيصل يبلندا بر كه يحيمس اند، كرده ارائه حيمس


 فمتعار يدر معنا ،»بايز« شك يب است، شده رها انيعر مهين و فرورفته خيم شيپاها و دستان
و گـاه در   ييبـا يمقابل با ز ييگروتسك در معنا. است يهنر ياثر شك ياما باز ب ستين ،آن
و  ،ئزكنندهمشم ،گاه زشت يها هيسو. دنتابا يامور را بازم يها هيسو  نيا ييبايمكملِ ز ييمعنا


 ).ibid: 28, 40( را ييبايز زِيانگ نفرت


  
  گروتسك به ياساس كرديرو دو. 5
آن  ةدربـار  ييهـا  هيـ عمل آمـده و نظر  بهگروتسك  رامونيپ يا پراكنده يها پژوهش ،ستميب قرن تا


و مهم  ياساس كرديرو دو گر پژوهشو  پرداز هيدو نظرازسوي  ستمياما در قرن ب ،بودشده  عرضه
  .نيباخت ليخائيم كرديو دوم رو زريولفگانگ كا كرديرو يكي: گرفت شكلبه گروتسك 


با انتشارِ كتابِ  1957در  ،يآلمان دو منتق سندهينو زر،يولفگانگ كا :زريكا كرديرو) الف
 يرا بـرا  يجـد  يهـا  گـام  نيبود كه نخست ياز كسان اتيادب و هنر در گروتسكخود با نامِ 


 از. برداشـت  يهنـر  ــ  يادب مهم روشِ و كرديرو كي و سبك كي ةمثاب بهگروتسك  تيتثب
 در مـا  روزگار. ماست روزگار »ةگانيب خود از و شانيپر يايدن يتجل گروتسك«: زريكا نظرِ
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 ،هـا  يرانيو ،ريگ عالَم يها در جنگ را ياديز يها ها و دهه سال كميو ستيبو  ستميب قرن دو
 ،يكيتكنولـوژ  آورِ جهيو سـرگ  قيـ عم تراييـ و تغ ،هـا  شـدن  مـدرن  ،هـا  مهاجرت ،تحوالت
 تتحوال نيا با ييارويرو ينوع گروتسك. است كرده يسپرآن  مانندو  ،يفرهنگ ،ياجتماع
در  ديشـا . ديايها كنار ب راحت دركشان كند و با آن تواند ينم نندهيكه ب يتحوالت است؛ ژرف


 يا خنده با تينهادر يشود ول يشان دچار سردرگم ها و مشاهده نگاه نخست از تماس با آن
 دهنرمنـ « زريكـا  ريتعب به. زدير يم رونيب تماس و ييارويرو نيا از را درونش اضطرابِتلخ 


 قيعم يها يپوچ كند، يظاهر پنهان م ة خند با را خاطر اضطراب كه  درحالي ،پرداز گروتسك
  ).ibid: 31( »رديگ يم يباز به را يهست


را دنبال كـرده و   يا و خودسرانه ياستبداد درون ستميگروتسك در قرنِ ب«: زريكا باورِ به
 چندان يخالقو ا ياجتماع تبه اصالحا گريد ييكه گو دناينما يم گونه نيا. كند يم فيتوص


  .)Goodwin, 2009: 8( »ستين يازين
و آن  نديب يم يو كمد ،با خنده، طنز ونديگروتسك را در پ نيباخت :نيباخت كرديرو) ب
دارد  ديـ آن تأك فو مخـو  يمنـ ياهر يها بر جنبه زرياما كا ،داند يتوده م گفرهن دونيپ را هم


و  انـه يعام يهـا  تـا گروتسـك را از دلِ كارنـاوال    كوشد يم نيباخت). 250: 1384 ك،يمكار(
 ينظام ند؛يها را نظامِ مقابلِ نظامِ حاكم بب كارناوال نيبكشد و ا رونيمردم ب ةشور تود  و  شَر  پر


كه  جايي رود؛ يم شيپ يو مسخرگ ،يشوخ ،با خندهچيز  همهنظامِ حاكم  فكه در آن برخال
 ب،يـ غر و بيـ عج يها صورتك و ها نقاب مردم شود، يم شكسته محرَّمات و تابوها آن در


 ظـاهر  ممكـن  شـكلِ  نيتر يبدو و نيتر انيعر در و گذارند يم چهره بر ترسناك اي ،مسخره
 در مقابـل  چـه  آن هـر  نيبـاخت  نظر از. روند يم حاكم نظام با مقابله به يا گونه به و شوند يم


 ،رديـ گ يمـ  قـرار  روزگـار  مذهب و حكومت يرسم و انعطاف بدون و خشك يها خواسته
نظام حاكم با آن سر  چه آنهر  يتجلبراي  شد كاني ميكارناوال مگروتسك دارد و  يا هيسو


 و خودش يواقع يمعنا به انسان به كه ييجا مردم؛ نيراست خود يتجل محل .داشتمخالفت 
   .شد يم توجه اش يجسمان و پست يازهاين همة با


  
  تامسون نظر از گروتسك يكاركردها و اهداف و عناصر. 6


  گروتسك عناصر 1.6
 ؛)comic and terrifying( خوفنـاك آور و  خنـده ) ب ؛)disharmony( يناهمـاهنگ ) الف
  .)abnormality( ينابهنجار) د اغراق؛ و افراط )ج
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  گروتسك يكاركردها و اهداف 2.6
   ؛)aggressiveness and alienation( يگانگيو ازخودب يگر پرخاش. 1
  ؛يروان ريتأث. 2
  ؛)tension and unresolvability( يريناپذ شيتنش و گشا. 3
  ؛)playfulness( يو بلهوس حيتفر. 4
  .ناخواسته گروتسك. 5
 


  گروتسك رپور از منظ يمندن اريكوتاه شهر يها از داستان يبرخ يبررس. 7
 هگـا ينسل جا نيا انِياو در م. پس از انقالب است سانِينو از نسلِ داستان پور يمندن اريشهر


هـا   او داستانِ كوتاه است كه تاكنون چند مجموعـه از آن  يها اغلبِ نوشته. دارد يا برجسته
ـ  همـا  بنفشـه،  شـرقِ  ن،يزم روزِ نيهشتم عسل، و ايموم: ازجمله. منتشر شده است  .روز مين


. نـام دارد  يدادگـ  دلِ دلمنتشـر شـده اسـت     سـنده ينو نيهم كه تا امروز از ا يرمان يگانه
داسـتان   يها فرمو  ،، شگردهاها سازه: كتاب ارواح شهرزادهم با نامِ  يكتاب ها نيگذشته از ا


 سـال  كيهزار و هم با نام  يداستان. است يسينو كه دربارة هنرِ داستان شده منتشراز او  نو
كودكـان   يبـرا  ياگزوپر يكوچولو شازده وةيبه شتاحدودي شب و  كيهزار و  اقِيبه س


  .نوشته است
 ،كرد يابيرد را گروتسك ينوع از ييها رگه توان يم شيوب كم ،پور يمندن يها در داستان


 يسـ ينو در داسـتان  پـور  يكه منـدن  مييبگو را نكته نيا است بهتر آن به پرداختن از شيپ اما
 چـون  يسـندگان ينو يروها دنباله از را سندهينو نيا توان يم ينوع به. دارد يا ژهيو يِزبانِ ادب
  .دهند يم تياهم اريبس» نثر«و » زبان«مقولة   به اساساً كه دانست يريگلش گهوشن
 مـورد  هيـ زاو چنـد  از تـوان  يم را پور يمندن يها داستان يِگروتسك يها جنبه يِبررس اما
  :داد قرار توجه
مربـوط   يگروتسك يداستان يبه فضاها چه آن هر و يگروتسك يفضاها حضور ـ


 و كهـن  امـاكن  و دژهـا  ك،يتار و نمور و سرد يها نيرزميز ها، سردابه ها، خمهد: شود يم
 يها داستان در پور يمندن كه اند ييفضاها ازجملهآن  مانند و ،ها گورستان و مزارها متروك،


ـ  كه چنان. رديگ يم بهره ها آن از فراوان خود  ينـوع  بـه  ييفضـاها  نيچنـ  ميـ ا دهيـ د تـر  شيپ
  .اند گروتسك نفسه يف
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. اسـت  حاكم ييفضا نيچنو عسل  ايموم مجموعة از »را يسنگ دندانِ بشكن« داستانِ در
 معلم درمقامرا  شخدمت دورة مرد. خود همسرِ با است يمرد يها ينگار نامه در قالب داستان


 »اسـت يآخرالزمـانِ دن « شيروزهـا  او گفتـة  بـه  كه ييجا. دنگذرا يم »گوراب« نامِ به ييجا در
  ).9: 1375 پور، يمندن(


 در و رود يمـ  نييپـا  به پله پنجاه تاكه چهل  زند يحرف م يا از سردابه شيها در نامه مرد
 ياهـال  ةنوشته كه همـ  ياز سگ خود همسرِ يبرا شيها نامه در. است واريد بر كهن ينقش آن


  ).10: همان( رديبم خواهد ينم و است »جان سگ« سگ نيا و دارند را شكشتن دگوراب قص
  :دارد ييها يژگيو نيچن آن فاطرا تدش و گوراب


بـا   يخيبلند زرن يها دشت گود و سه طرف دشت كوه كيوسط  يخشت كومة پنجاه چهل
 يباشـد آب را طـور   دهيخاك كه پوسـ . يو نه آب ينه دار و درخت ؛چرب ييها تخته سنگ


  ). 12: همان( دهينبار يوقت باران چيهكه انگار  مكد يم


 يهم تو گريد يآباد كي«: دارد ينام و مشخصات نيبه گوراب هم چن يآباد نيتر كينزد
بـا   سوخته اهيس. ياطراف دزد نيا نديآ يم شيها كه بچه "گورگدار"دشت هست، به اسم  نيا


 يهم كه بـه ظـاهر ترسـ    يزيهرچ ييفضا نيحال در چن). همان( »رهيو خ تر اهيس ييها چشم
 نيهمـ   بـه . هـا هسـتند   تر، گندم وحشتناك«: شود يآور م ترس كند ينم جاديا يا ندارد و دلهره


را  يمرد در سردابه نقش). همان(» ندا تُنُك و كوتاه يا ركنندهياند و به طرز تحق زرد شده يزود 
 نيشـود، چنـ   صيآن را پـاك كـرده تـا قابـل تشـخ      يرو اديز تبا زحم ياست و وقت افتهي


در دست بـه   يبزرگ با خنجر گس كي يرو روبه يمرد: حك بوده است واريبر د يريتصو
  ).15: همان(سرِ سگ  تسم


 گورسـتانِ و  رازيشـ  ةيـ حافظ يدر فضـا  نام نيهم به يا مجموعه از »بنفشه شرق« داستان
 گـاه  آرامدر » شـام سـرو و آتـش   «داسـتان  ). 9: 1377 پور، يمندن( شود يم تيروا آن كينزد


روايـت  اسـت   افتـه يسـاختمان   ريـ ز در داريسراكه  يا و سردابه) 40: همان(نهال  خواجه ماه
در  هيـ زند ةسلسل فكه اخال ،يميقد يا در خانه» و عسل ايموم«داستان ). 47: همان( شود مي
 گذرد يم يآثارِ باستان يدر فضا» سنگ«داستان ). 66: 1375 پور، يمندن( گذرد يم ند،يز يآن م


 »نيروز زم نيهشتم«در ). 7: 1371 پور، يمندن( اند يشناس متخصصِ باستان زين ها تيو شخص
 »سيسنبل ابل«در داستان ). 59: همان( ييمرو كوبنده روبه و طوفان و امواج درهم ايدر يبا فضا


 و كـاخ  و ديجمشـ  خـت و ت يباسـتان  يهـا  تا خرابـه  ستانمارياز ب: انواع فضاها حضور دارند
  ).بعد به 159: 1375 پور، يمندن( رانهيو يها كوخ
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ـ ا يگروتسك يرفتارها و اعمال و گروتسك يها تيشخص ـ در  :هـا  تيشخصـ  ني
 رغـم  بـه جـوان كـه در گـوراب مانـده اسـت و       دمـر  دخو» را يبشكن دندانِ سنگ«داستانِ 
برونـد بـه    كننـد  يرا رها نم جا نيچرا مردم ا كه نياز ا اش يجا و شگفت از آن شيها فيتوص
مـردم   ةهمـ . جـا مانـدگار شـده اسـت     در آن ،)14: همـان ( »زار شالي ا،يلب در«بهتر،  ييجا
كه با  يتنها كس.  گذارند يپا به فرار م ننديب ياند و تا او را م آرام از او هراس به دل گرفته آرام


مـردم  ). 12: همـان ( رديـ م يو نمـ  رديـ بم خواهند يهمه ماو اُخت شده همان سگ است كه 
 بكشند، تفنگ و ،سنگ ،ليب ،چوب با بخورانند، سم بزنند، دار را سگ اند خواسته بار نيچند
م  شيغـذا  يال كـه  اند خواسته جوان دمر از يحت. است مانده جهينت يب كارشان هربار اما سـ 


 بعـد  روز چند خورده را سم كه نيا وجود با سگ اما شود، كشته او دخو دست به و بگذارد
  ).17: همان( است شده دايپ دوباره اش كله  و  سر


مصـرف   اكيو تر كارند يخشخاش م كنند، يم يزندگ روستا آن در كه يمردماز  يبرخ
  ).همان( كنند يم


دخترك را برداشتند و هفـت و نُهـش    يابرو ريز ؛دخترش را فروخت روزيد نيهم يكي
 پولش صادق... جا هم نرسد  به آن ديشا. جيطرف خل آن يعرب يكردند و فرستادندش برا


 اش بچـه  هنـوز  و كرده تمام را ماه ازدهي زنك. مانيزا شهر ببرد را زنش كه خواست يم را
  ).13: همان( امدهين


 »كننـد  يمـ  فيـ تعر ديگـر  هـم  يو بـرا  زنند يها م را شب شانيها زن« جا نيا يمردها
  ).18: همان(


 يحسـابدار  ةيـ پا دون كارمنـد داسـتان،   ياصل تيشخصقربان،  يديع» بالِ درنا ريز« در
 ،تـر  بـيش  دكار و درآمـ  اضافه يخود، برا يِدر كنارِ كارِ اصل ست،يز طيسازمان حفاظت مح


و  شـوند  يور م به او حمله يها روز سگ نيو آخر هم هم ؛)28: همان( كند يم »يكش سگ«
  ). 31: همان( كنند يناقصش م
 گـر يد يهـا  داستان درآن،  مانند و شغال و سگ تا گرفته مار از جانوران، حضور نيهم
  . دارد يا ژهيو گاهيهم جا پور يمندن


 يِدو مـارِ افعـ  دست  بهخود را : رنديگ يم يبيغر مِيتصم ناكام عاشقِ دو »بنفشه شرق« در
ـ    سپارند يبار م مرگ ! بـه هـم برسـند    گـر يد ييايـ و در دن رنـد يبخورنـد و بم  شيتا بـا هـم ن


 دماننـ  باًياست، تقر يشكارچ يراو تيشخص جاكه از آن» ناربانو«در ). 34: 1377 پور، يمندن(
 رو روبـه آن  ماننـد و  ،سـگ  ،گوزن ،تا قوچ ريانواع جانوران از ش با، »بال درنا رِيز« تيشخص
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 شدنِ كشته از بعد را بودن يشكارچ ايداستان گو نيا تيشخص). به بعد 132: همان( ميشو يم
 د،يخراش يبود كه م يا وسوسه. بعد از پدر شروع شد: ميبگو«. آغاز كرده است ريش با پدرش
  ).136: همان( »ريقفسِ ش يرو روبه كشاندم يتا م كرد، يزخم م
اما در  ،زند است ةشد ساقط ةو از تبارِ سلسل ياكيتر يپدرِ خانواده فرد »عسل و ايموم« در


جنـونِ دمـاغِ    ِيو كلِ خانه و خـانواده را فـدا   ستين تيواقع يرايخود پذ ييِايخوليمال يايدن
  ).به بعد 65: 1375 پور، يمندن( كند يخود م


 يِگروتسـك  تياست كه دو شخص ييها از نمونه بنفشه شرق مجموعة از »مهمان« داستانِ
سال  چهاردهنام دارد و حدود  هيكه انس دختر،. خواهر و برادر كي: برجسته در آن وجود دارد


هـر  . را نـدارد  يينوع صدا چيه دنِيطاقت شن كه نياست و آن ا يمارينوع ب كيدارد، گرفتار 
  :او حكم عذاب را دارد يبرا ،اگر بلند باشد ژهيو به ،يينوع صدا


 واشي. شنفه يم صدا يليخ. شنفه يم رو دور يليخ يصداها. شنفن يم بيعج گوشاش
 كوچه، تو از. صداها كنن يم اش وونهيد. ميزن يم داد انگار او گوش به ميزن يم حرف كه
  .)170: 1377 پور، يمندن... ( يبغل ةيهمسا ياتاقا از آسمون، از


 بـا  قبا، ال كي چاق، يپسر«: است »منگل« ظاهراً اسمش است، مانده عقب يكم كه پسر اما
: همان( »نداره يريس. خوره يم يليخ« و دارد »يمغول زير يها چشم« ،»پاره زان،يآو ييها نيآست


اسـت و   دهياش چسـب »به گونـه  يپر گنجشك« شود يم ظاهر داستان در كه بار  نخستين). 174
كـه در   يمـرد . زنده خورده اسـت  زنده ديرا گرفته و شا يدارد كه گنجشك نيظاهراً نشان از ا


چشاش  ينگا. پدرسوخته، مث گربه فرزه«: ديگو يم كرده، يها مراقبت م پدرشان از بچه ابِيغ
  ).همان( »نهيريش يليخ. يش يبر م كه از خنده روده كنه يم ييكارا هي. نكن


  :كند يم رييتغ باره كي است، خوردن فقط كارش و است نيريش يليخ ظاهراً كه يپسر نيهم
 برد دست ريام. زد زل و نشست او كينزد. ريام طرف ديخرام چاق يا گربه مثل منگل
 ةكه نرم ديد دفعه كيبا پشت انگشت گونه او را ناز كرد و . او را خواباند شدة خيس يموها


و به  ديرا چسب شيها گوش هيانس. از درد دينعره كش. منگل است يها دندان يدستش ال
. او و بازشان كرد يها فك نيخت بدو دست اندا. منگل زد ةبه كل يمشت يهاد. رعشه افتاد


 دشيسيل زبان با. شد يم قيرق لدرخشان منگ يها دندان يخون رو. ديدستش را چسب ريام
  .)178: همان... (


 ريـ هـا را بـه ام   بچـه  خواهـد  يكه مـ  ،يهاد. بود مراقبش ديبا هم ها شب را منگل نيهم
  :كند يم هيتوص طور نيبسپارد، به او ا
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 كـار . بـده  بهش خواد يم يهرچ ن،يا يول. نكن اصرار بهش. خوره يم غذا كم يليخ هيانس
شبا، حتماً . ام كوفته واريتو د يآهن حلقة هي هم همونجا. هس پستو تو يطناب هي. بكش ازش


  ).182: همان... ( كنه يبكنه م ريببندش، دندوناش هرجا گ


ـ غ و هولناك تيروا و يادب و شاعرانه زبانِ ـ  بـه كـه   ياز عناصـر  يكـ ي :منتظـره   رِي
 ياستوار و فخامت ينوع شد، گفته هم تر شيپ كه چنان رساند، يم ياري نوشته در گروتسك


 تيروا تپش پسِِ قصة با آشكار يتناقض در كه درصورتي  است نوشته زبانِ و نثر ييِرعنا و
در . واقعـه  تو زبـان اسـت در حضـورِ طوفـانِ پشـ      يگاه آرامـشِ راو  اي. قرار داشته باشد


شـعر   دگاه نثر تا حـ . كند يم ييزبان و نثر خودنما نيجا هم همه باًيتقر پور يمندن يها نوشته
و نـوازش   كنـد  ينثرِ نوشته جذب م. شود يمعاصر و نو بدل م ةنثرِ شاعران كيو به  رسد يم
  .نديآفر يو دلهره م دنهراسا يماجرا م دو خو دهد يم


  :شود يرو م ها روبه جمله نيداستان با ا خوانندة ، »بنفشه شرق« داستانِ آغازِ در
نقطـه   حاال كه نقطه ،يخوان يكه م ييها جمله ةيسا در شده پنهان يراز يا دانسته كه حاال... 
قسـمت،   رةيـ دا در اگر چراكه باشد؛به كامت  نويشهد شرابِ م ،يكن يكالم را آشكار م نيا


ـ  واسپرده تيدايهم به جان ش ياند، رند سهم تو را هم از جهان درد داده  شياند تا كلمات پ
  ).8: همان(كن و بخوان  يبار پس سبك. چشمانت خرقه بسوزانند


 داسـتان  يهـا  تيشخصـ  هـم  و يراو هـم . گـذرد  يمـ  آن فاطـرا  و هيحافظ در داستان
 يشـاعرانگ  نيـ آمده تا به ا يراو دهم به مدزبانِ حافظ . ينداو يها حافظ و غزل دار دوست
كـه دو عاشـقِ    ميخـوان  يو مـ  مينيب يداستان م انيدر پا ياما وقت ،برسانَد ياري تر بيشهرچه 


 وصـالِ  بـه  راه نيا از و! بكشند و بگزند راها  تا آن پرورند يرا م يسم يكبرا مارِدو  داده دل
 يا دوگانه(گروتسك  تزبان خصل نيآن وقت است كه ا ،)35 -  34: همان! (دننبرسا ديجاو
  .دهد يخود را نشان م) كند يو نَفور م بخشد يلذت م رمانَد؛ يو م كشانَد يكه م


 پـور  يآثـار منـدن   گـر يو هم در د بنفشه شرق مجموعة در هم را گريد فراوانِ يها نمونه
  .ديد توان يم


 دانست، درست را يكاربرد نيچن و ياصطالح نياگر بتوان چن :گروتسك موجودات ـ
 يجانوران: دانست گروتسك يجانوران رامانند آن  و مار و سگ مثلِ يجانوران توان يم گاه آن
 در. شـر  و ،يديپل ،يشوم مظهر گريد يازسو و اند يدوست و ،وفا ،يزندگ دنما سو ازيك  كه
 و يدج ارياربسيبس حضور پور يمندن يها داستان در چراكه ميپرداز يم مار به فقط مورد نيا


  .دارد يپررنگ
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 ،ارغوان و حيذب باورِ به كه همو. است مار »بنفشه شرق« داستانِ سازِ سرنوشت تيشخص
 ،»عسـل  و ايموم« داستانِ در مار. كند يم بينص نو يِزندگ و كُشد يم ،داستان يها تيشخص


و زهـرِ   نهيو همه را مقهورِ ك دهيكهن را به آشوب كش گبزر ةخان همة. است دانيم تازِ كّهي
 ينـوع  بـه كشتنِ پدر را دارنـد،   دكه پسران قص را، كار انيپااست كه  مار. خود كرده است


  .دارد حضور مار نيهم هم ها داستان گريد و »ناربانو« و »الريآ« در. زند يم رقم گريد
 از مـار «: اسـت  آمـده  افته،ي اختصاص مار به كه يفصل در ،جان زنده يرمزهاكتاب  در
 و افتـه ي يرياسـاط  يصـورت  و شـده  سـجده  جهت، نيهم به و آورد يبرم سر نيآغاز جهان
 دخـو ). 43: 1376، دوبوكور(» شمار رفته است بهآن  اتيح ديعالم و موجب تجد نندةيآفر
  : آورده است» بخش دوپهلو الهام«عنوانِ  تتحدرادامه  سندهينو


 ،يبعض يبرا مار كه يمعن نيبد شود، يم دهيد زين اتيادب در "يديكل" رمز نيا ييدوسوگرا
 يجانور گر،يد يرا بر گُرده دارد و در نظر برخ يرذائل و معاص همة بار كه است يجانور


  ).64: همان(ست ا نو ياتيح يو راهنما ياله


ــايم ــال رچ ــم در  )M. Eliade( ادهي ــالهه ــار در رس ــاد خيت ــوار اني ــ دم از  يددمتع
 و دانـد  يم »ماه قداست يتجلّ« محلِ را مار جملهاز. مار را ذكر كرده است يها يرمزپرداز


كـه در   كند ياشاره مدرادامه و ) 169: 1376 اده،يال( ستماه را دارا ژةيو كار همان ديگو يم
  ).172: همان( »دهد يم "شكل رييتغ"است كه  يمار جانور« يا اسطوره يها يرمزپرداز
 ايـ موم«در داسـتان  . ستنديكم ن نهيزم نيهم در ا انيرانيا يِكهن و خراف انةيعام يباورها
 ايـ  كننـد  ينمـ  يرا زخمـ  يمـار خـانگ  : كنـد  يباورها اشاره م نيپدرِ خانواده به ا» و عسل


). 72: 1375 پـور،  يمندن( رنديگ يم ياز آدم يجفتش انتقام سخت ايخودش  رايز كُشند؛ ينم
دهـن بـاز    نيمار بخواهـد، زمـ  . به حكم مار است نيزم«: ديگو يپسر بزرگ خانواده هم م


 نيـ از ا يبرخ رنگستانيندر  تيصادق هدا). 73: همان( »شود يم ميقا شيو مار تو كند يم
  ).92 -  90: 2536 ت،يهدا(باورها را گرد آورده است 


 داسـتانِ در . ميمـار شـاهد هسـت    ينقش را بـرا  نيگاه هم زيجهان ن يِداستان تايادب در
ــو، شــازده ــوان دو  ةنوشــت كوچول ــري ســنتآنت ــ ،)A. de Saint Exupéry( اگزوپ  يوقت
كه  يمار. مار است كند يكه برخورد م يموجود نيبا اول شود يم نيزم دكوچولو وار شازده
 دو(اسـت  » هـا معما ةحالّلِ هم«خودش  رِيو به تعب زند يحرف م» معمابا «شازده  ريبه تعب
خـودش   ارةيبـه سـ   خواهـد  يشـازده مـ   ياست كه وقت نيهم ).75: 1382 ،ياگزوپر سنت


كـه   ،يشازده در پاسخ به اعتراضِ اگزوپـر . شود يل مسمتو برود به مار نيبرگردد و از زم
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ـ «: ديگو يمار برگردد، م شِيبا ن دينبا ديگو يم  طـور  نيـ باطنـاً ا  يمن ظاهراً خواهم مرد، ول
  .)110: همان(» ... ستين


 .يمشاهد هم »بنفشه شرق« در كه است يا مسئله همان نيا


  
  گيري جهينت. 8


 تـر  بـيش  را گروتسك. اند نكرده يبند دسته يادب انواع اي ها سبك انيم در اغلب را گروتسك
 آن در چـه  آن و ايـ دن بـه  نگـرش  و ،نشيب ،نگاه ينوع. دانند يم انسان و جهان به نگاه ينوع


 دو ضـ  متعدد يها يژگينگاه واجد و نيا. او دو ب كين يها خصلت همة و انسان به و است
متنـاقضِ   يها هيو سو يآدم دوجو فمختل يها تا جنبه كوشد يكه م ينگاه: است يضيو نق
و  ريآن است تا خ دنبال بهكه  يكردينشان دهد؛ رو كلي ينما كيرا در  نيزم نيبر ا يهست


 كـه  ،را هيدوسـو  يهـا  تقابل گريو د ،ييبايو ز يو محبت، زشت تيجنا ،يشر، خنده و شاد
 با و كند القا مخاطب به واحد آنِ در ،است نهفته ها انسان تسرش و ايدن نيا دنها در يهمگ


خودش آشنا  دو وجو يهست تيبا واقع ياز هر نگرش تر نيو راست شياز پ شياو را ب كار نيا
  . تعارفات را كنار بگذارد ةو آراست بندهيفر يها كند و پرده


ـ  ــ  يهنـر  گونـة  اي سبك كي كه آن از تر بيش منظر، نيا از گروتسك  كيـ باشـد،   يادب
طنـز و   دهـا، ماننـ   و نگـاه  ،هـا  گونـه  ،ها از انواعِ سبك يريگ كه با بهره ينگرش است؛ نگرش


 تفاوت ياندك با اغلب اما ها آن با راستا هم و، كاتوريكار و يكمد و يپوچ و مكابرو  يرونيآ
  .ابدي يحضور و جلوه م ايدن يِـ هنر يدر آثارِ ادب


از  ينگـاه برخـ  . نبـوده اسـت   سـان  يـك  داشته وجود گروتسك به كه هم ييكردهايرو
 يآثار و گروتسك زيبرانگو اشمئزاز دهشتناكتلخ و  يها بر جنبه تر بيش زريمنتقدان مانند كا


 بر نيباخت چون  يو منتقدان پردازان هينظر گريو نگاه د اند؛ آمده يم شمار به گروتسك كه بوده
  . آن بوده است شادخوارانة و يكارناوال و شاد يها هيسو


 در نما،يس و لميف تا كاتوريكار از و داستان و رمان تا يمعمار از و ينقاش تا شعر از گروتسك
 ييهـا  جنبـه  از را هنر و ادب يايدن اندار نام از يشمار آثار از يبرخ و دارد حضور يگون گونا آثارِ


ت  كافكـا،  ،)R. Stern( استرن رابله، ر،يشكسپ: دمانن ينانياثرآفر. اند آورده حساب به گروتسك بِكـ 
)S. Beckett(، سيجــو )J. Joyce(، ــراس گ )G. Grass(، ــاكوف  ونســكوي ،)Nabokov( ناب
)UNESCO(،  اُكـانر )O'Connor(، رانـدللو يپ )L. Pearandello(،  دورنمـات )F. Dürrenmatt( و 


 از و پـور،  يمندن ،يآباد دولت ،يريگلش ت،يهدا مانند يرانيا سندگانينو يبرخ و ها آن مانند
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ها را گروتسك  آن توان ياست كه م ييها واجد خصلت آثارشان يبرخ از ييها جنبه ليقب نيا
  .آورد حساب به
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