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  سمنان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي
 

  چکیده
 

  بررسی جهاتیگروتسک ازنامِ   با ادبیات و هنر نظري مقوالت از یکی قاله،م این در
 مفهومِ با اساسی تقابلی هنري در و ادبی سبک یک منزلۀ به گروتسک.شود می 

 چه!  باشد اش در زشتی آن ییِ زیبا بسا  چه.گیرد می قرارخوبی  و زیبایی متعارف
 در بودنش ادبی هنر بسا چه و !باشد برانگیزي اش اشمئزاز در آن جذابیت بسا

  .باشد آن بودنِ آور دلهره و نامتوازنی و نابسامانی
 اخیر قرن در اما  .است شده مقوله این به اندکی توجه بسیار پیشین ي ها قرن در

 پرداخته آن به اي گسترده طور باختین به میخائیل  چون داري نام پرداز نظریه
 و تعاریف گروتسک، مقولۀ به منتقدان گاهن بررسی بر مقاله عالوه این در. ستا

 در که اصلی، رویکرد دو به نیز و شده کاویده پیرامونِ گروتسک نظري توضیحات
 و اهداف، عناصر،  سپس.است شده نگاهی است، مطرح هنري ، ادبی مقولۀ این مورد

 بخش .است شده تامسون بررسی فیلیپ نگاه اساس بر ویژه به گروتسک، کارکردهاي
زاداران بیل اثر غالم عهاي داستان عناصر گروتسک موجود در  بررسی  به مقاله نیپایا

  .پرداخته شده است  ،حسین ساعدي، نویسندة معاصر
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 مقدمه .1
 و دیرباز  ازسبک ي شیوه یک منزلۀ به اند، گفته گران پژوهش و منتقدان که چنان تسک،گرو

 مثابۀ به اما است؛ داشته حضور هنري ، ادبی هاي نوشته در مسیح، میالد از پیش هاي قرن از
 مفهومی باشد، گرفته صورت پردازي نظریه و باشد شده اندیشیده آن پیرامونِ که مفهومی

 .رسد می آن مورد در اروپایی هاي پژوهش و اخیر قرن چند به اش بقهسا که نوتر است
 واژه و ها نامه دانش به نخست مفهوم و واژه این بهتر درك براي که است این نگارنده هدف
 نوشته مدخل این ذیلِ صفحه چند ندرت به و بند چند یا سطر چند اغلب که ادبی، هاي نامه
 پرداخته گروتسک به اختصاصاً که برود هایی کتاب و ها همقال سراغ سپس و کند مراجعه اند،
  .اند
 پیشینۀ پژوهش. 2
 

در حالی که در ؛در بارة حضور گروتسک در ادبیات فارسی کوشش چندانی صورت نگرفته است 
تسک را در پاره اي داستان می توان نمونه هاي متعدد گرو ادبیات معاصر فارسی اعم از شعر و

هم چنین  .مشاهده کرد..... چوبک و ، داستان هاي صادق هدایت،ب سپهريا، سهراز اشعار نیما
اه آزاد اسالمی واحد تهران پایان نامه هایی با عنوان گروتسک در آثار صادق هدایت در دانشگ

اثر هوشنگ  »، دست روشن دست تاریک« تسک در داستان کوتاه مطالعۀ  ابعاد گرو ؛مرکزي
ر دانشگاه  دلوگروتسک در اشعار نسیم شما ؛ واحد مرو دشت در دانشگاه ازاد اسالمیگلشیري

  . نوشته شده اند ؛آزاد واحد تهران مرکزي
با بررسی مقاالت تنها مقاله اي با عنوان بررسی مفهوم گروتسک وکاوش مصداق هاي آن در 

 .داستان ها کوتاه شهریار مندنی پور یافت شد
  ها نامه فرهنگ در گروتسک .3
، مسخ  غریباشکال عجیب و« واژگان ادبی آکسفورد مشخصۀ گروتسک را فشردة فرهنگ  « 

عجیب که در اجزاي بدن  غیر عادي و« می داند به ویژه تغییراتی » ، و تغییر شکل یافته شده
          تجسم   همین کتاب گروتسک را در عرصۀ ادبیات ترسیم و.جلوه کند»  چهرة انسان و

ستان هاي براي نمونه هم دا می داند و» ظواهر انسان ها  رها ورفتا کاریکاتورهایی غریب از« 
شخصیت داستانی اي که به طور نگران کننده « :  در پایان هم می افزاید.چارلز دیکنز را نام برد

 (Baldick, 1992: 108).» غریب باشد آن  نیز گروتسک می نامند  اي عجیب و
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 معموالً گروتسک که دارد تأکید این بر نخست شینپی منبعِ مانند راتلج ادبیِ واژگانِ فرهنگ« 
 (Fowler, 2006: 101).دهد می نشان شده کاري دست و آمیز مبالغه شکلی به را انسان سیمايِ

  
 و معماري در که گروتسک از هایی جنبه به آکسفورد هنر اصطالحات فشردة فرهنگ« 

 پیش که است شده اشاره مونیمض همان به بخش همین در.  دارد تأکید دارد حضور نگارگري
 انسان از غریبی تصاویر بین ط ارتبا به یعنی بود، شده اشاره آن به ادبی هاي فرهنگ در هم تر
 ) 141 : 1389کالرك ، (» است حیوانی اَشکالِ با ترکیب که ها
 » گروتسک«  که است شده اشاره نکته این به نخست معاصر ادبی هاي نظریه دانشنامۀ در «

 اساس این بر گاه آن  است ؛دوگانه اي پدیده یعنی ؛ متضاد افکار از ترکیبی که است يساختار
       هم و کند می مجذوب هم .دارد نهفته خود در ، در آن واحد همگروتسک که گوید می
  )245 : 1384:  مکاریک،(  » هراسانَد می هم و خندانَد می هم رمانَد، می
 

 دیگر  منابعِ تعاریف و ها فرهنگ از برخی در گروتسک فهومِم در درونی تضاد و دوگانگی این
           را گروتسک معادلِ ادبی نقد و نظریه فرهنگ در مثالً .است گرفته قرار توجه مورد هم
  گاه که هشد دانسته ادبی  هنري سبکی گروتسک اثر این در .اند گذاشته» مضحکۀ شگرف « 

 وطنز دي کمهاي جلوه و ترسناك، شهوانی، اغراقی، رف،شگ عناصرِ« : هاست ویژگی این داراي
  ) 243 : 1388 سبزیان وکزاري ،(» آمیز 

شخصیت هاي انسانی با حیوان ها ، بیش تر بر همان جنبۀ تلفیق در کتاب دایرة المعارف هنر«
در فرهنگ علوم انسانی ذیل همین واژه معادل  ) 518 :1388سید صدر ، ( »کید شده است تأ

          :  در داخل قالب توضیح داده شده کهآمده است و» عجایب نگاري  روتسک وگ« هاي 
 معادل هایی دیگري ، که در همین فرهنگ به» ترکیب نقش برگ ، گل ، انسان و حیوان « 

  »مسخره ، خنده آور وخیالی، شگفت، نا آشنا ، نا ساز« : جاي گروتسک آمده ، عبارت است از
       معادل هایی چون نگ معاصر هزاره نیز بعد از عرضۀ  در فره « )152 :1381آشوري ، ( 
گروتسک » غریب  بی معنی ؛ آدم عجیب ، جانور عجیب و مسخره ، مضحک ، بی تناسب و« 

حق (  » .در آن شکل هاي انسانی ، حیوانی وگیاهی در هم می آمیزد« اثري دانسته شده که 
   )592 : 1388دیگران ،  شناس و

 انگلیسی زبانۀ یک ي ها فرهنگ از شود می که است هایی همان تقریباً ها ادلمع این
 :است آمده چنین گروتسک ذیلِ آکسفورد پیشرفتۀ فرهنگ در مثالً .کرد استنباط و استخراج
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  گروتسک
 بیگاري حقیقت؛ گروتسک تحریف ؛ مشمئزکننده اي شیوه با معنا بی و مضحک یا زشت «.1

 به پیرمرد گروتسک نگاه است؛ گروتسک عملی ناچیز مزدي دست مقابل در کسی از کشیدن
 . استجوان دخترِ از ربایی دل دنبالِ

 خنده یا هراس موجبِ که اي اندازه به رسیدن نظر به غیرطبیعی و زشت غریب، و عجیب .2
 (Hornby, 2000: 525). ».گذارند می چهره بر گروتسک ي ها نقاب اي قبیله رقصندگانِ :شود

 مقابل سازي معادل بدون را گروتسک واژة فارسی -انگلیسی یا فارسی منابع غلبا در«
grotesque از  یکی ً:مثال است؛ آمده هم دیگري هاي معادل منابع برخی در اما اند، گذاشته 

است که گذشته از منابع باال می توان   »پردازي عجایب و نگاري عجایب«کاربرد معادل هاي پر
  ) 1017 : 1379 پاکباز ، (»اثر رویین پاکباز هم آن را مشاهده کرد  ،رفعامدر دایرة ال

به جاي گروتسک به کارگرفته شده » صور عجایب « هنرمندان هم معادل  ودر فرهنگ هنر «
   )191 : 1387کرامتی ، (» .است

 نظري منابع در گروتسک .4
 هاي جنبه و گروتسک رةدربا ها پژوهش معتبرترین و ترین مهم از ادبیات در گروتسک کتابِ«

 گروتسک دربارة فارسی به شده ترجمه اثر یگانه و است آن تاریخچۀ و مفاهیم، معانی، گوناگونِ
 اثري را گروتسک، غرب ادیبان از شعري و نی داستا ي ها نمونه آوردنِ از بعد تامسون، .است
     ».است »  آور خنده« و »  مشمئزکننده و زا وحشت محتواي  «داراي زمان هم که داند می

 یا گروتسک شخصیتیا  اثر در مفهومی تقابلِ و ناسازگاري نوع این «  )9  :1384 تامسون، (
دیو  « و »مضحکه صورت  « تامسون تعبیر به دارد وجود گروتسک در که اي دوگانه چهرة

 )13همان ،(».است » سیرت 
 ، دانست می رئالیسم با تقابل در را گروتسک ،شد ترگفته پیش که موردي برخالف تامسون،« 

  » الزاما پیوندي با خیال پردازي ندارد  و« است » واقع گرایی « بر مبتنی  گروتسک گوید می
  )17همان ، ( 
 آن به باال در دیگران هم و تامسون هم که حیوانات، و گیاهان با ها انسان هاي درآمیختگی«

 این پردازان نظریه ترین مهم از یکی بۀمثا به هم، باختین که است موردي داشتند، اشاره
            »کند می اشاره آن به او دنیاي و رابله مقدمۀ در ها، آن ترین متفاوت از یکی و عرصه

 ) 32 : 1387 باختین، (
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 آن در داستان  عناصرِ و اجزا و گروتسک دربارة کتاب همین در که جا آن از هم باختین خود
تعریفی از گروتسک را از کتاب رئالیسم .ي ، فراوان سخن می گوید هاي رابله نویسندة فرانسو

آن را تعریف ممتاز   پینسکی می آورد و.اي. به قلم ال (Realism of Renaissance)رنساس 
 .می نامد 

 بدوي و ترین، راکد ترین، نازل از رود؛ می پیش آن درجات همۀ در زندگی گروتسک در«
 اشکالِ متنوعِ حلقۀ این: آن درجات ترین معنوي و ترین، وشج و پرجنب، ترین تا عالی ترین

        جمع هم گرد را چیز همه گروتسک شان؛ یگانگی و بودن یکه بر است شاهدي ،گون گونه
 همۀ و آورد می گرد دیگر یک دورِ اند شده طرد که را عناصري دهد، می آشتی و کند می 

 در .است مرتبط منطق در پارادوکس مبحث با نره در گروتسک .کند می رد را متداول مفاهیمِ
 هاي ظرفیت که است این واقعیت اما است، کننده سرگرم و شوخ صرفاً گروتسک نخست، نگاه

  )32 :همان(  »دارد عظیمی
 همین از عناصري»یادداشت هایی دربارة گروتسک «  در مقالۀ (J. Schevill) شویل جیمز

» مسخ شده « عنصرِ سه شویل .داند می گروتسک مونپیرا آراي اغلبقبیل را وجه مشترك 
پژوهش  را عناصري می داند که اکثر منتقدان و» مشمئز کننده  هراس انگیز و« و »مضحک «

   Schevill, 2009)  (2:  گران آنها را جزء مشخصه هاي بارز گروتسک می دانند
  :  می آورد (R. W. Emerson)مرسونا نظر اساس بر گروتسک از تعریفی ادامه دراو 
آن را حقیقت از میان حقیقت ها براي خود بر می گزیند، آن لحظه اي که انسانی حقیقتی را «

 فرد یک در این لحظه آن بر پایۀ آن زندگی اش را بنا کند،خود می نامد و می کوشد تا
 Schevill,2009) : 4(».غلط است باور و گروتسک است و آن حقیقتی که براي خود برگزیده یک کذب

 (M. Gillum) فاکنر ویلیام گور به گور رمانِ دربارة که اي، مقاله  درگیلوم مایکل W. C) 
(Faulkner   اسلوب هاي بدي  وتسک را هنري می داند که شیوه ها هنر گرو «،نوشته است

 یا و نامتناسب، آزارنده،، مشمئزکننده ي عناصر ناموزون، و ناساز عناصري با که هنري. دارد 
: 13(» .به چالش می کشد»نظم واقعی «  از  را ما ادراك و ها آرمان آور، هراس هاي التدخ

2009،  Gillum( 
(J. Kerr) »ویلیاماثر پنجم هنري نامۀ نمایش نخست بخشِ دربارة که اي، مقاله درکر،  جان  

، شخصیت اصلی این متن را شخصیتی کلیدي در  نوشته استW. Shakespeare  شکسپیر
  )Kerr  ،2009 : 97  (». گروتسک ادبی می داند تاریخ
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 هنري نامۀ نمایش کلیديِ شخصیت فالستاف،براي این حرف این است که   دلیل اصلی او
میرایی خود مردي که از پذیرفتن  که است  بذله گویی دزدو باره، شکم الکلی،مردي  پنجم

اي نمایش نامه اساسا فضایی  این که فض.زندگی را به عیاشی صرف می گذراند اجتناب دارد و
 خود ترسیم .جنایت می کند ، جرم وننده را وارد دنیاي روابط جنسی، می بارگیاست که خوا

 . کنندة فضاي گروتسک است 
 .F) کافکا اثر مسخ داستان پیرامون خود جستار در (R. C. Evans) اونز  .سی رابرت« 

Kafka)مفهوم  به رسیدن که دارد اشاره این هب»  کافکا مسخ در گروتسک عناصر« عنوان  با
 نویسنده از همین .است دشواري امرِ هنري جریان یک و پدیده یک مثابۀ ،بهدقیق گروتسک 

گروتسک لغزنده ترین مقولۀ زیبایی شناسی «  می آورد  که (J. Harpham)قول جفري هارپم 
 (Evans, 2009: 136)است 

 :نویسد می گر پژوهش همان قول از چنین هم
خنده، « باشد مخاطب در واکنش سه انگیزانندة بایست می باشد گروتسک چیزي که این براي

  »دلهره یا تنفر  ،حیرت
 بررسی به باختینمیخائیل  نظریات اساس بر کارناوال که هاي نامِ خوبی با دیگري مقالۀ در«

 در شهری گروتسک که شود می تأکید این بر است، پرداخته هرتز النلی میس در گروتسک
            (Evans, 2009: 146 ). »دارد عامه يِ ها طبعی شوخ ولی کارناوا چندگانگیِ

 همۀ که را اي آن خنده تا است  درصددکه داند می ادبیاتی را گروتسک ادبیات سپس«
 (Evans, 2009: 147 ) ».ببرد بین از کند می سان یک را متن خوانندگانِ

 طنز گویی .کند می جدا طنز با شدن سان یک از را گروتسک که است همان تقریباً نکته این
 ظرفیت به بنا هرکس  .نیست هم و است این هم گروتسک اما است، انداختن خنده محضِ

، نسبتی با این خندة ویژة گذرد می او آرام یا آشفته درونِ در چه آن بنابه و خودش، وجوديِ
  .گروتسکی برقرار کند 

  گروتسک شناسی زیبایی :وتسکگر فلسفی  فکري مبانی .5
 جنبه که کنیم قبول اگر و است هنري - ادبی شیوة یا سبک یک گروتسک که بپذیریم اگر

 اند، گروتسک اصولِ از مضحک و معوج، و کج زشت، آور، دلهره مشمئزکننده، سیاه، تلخ، هاي
 اساسی لیتقاب در هنري و ادبی کبس یک منزلۀ به گروتسک که گرفت نتیجه توان می گاه آن
 دانستنِ ادبی یا هنري به این معنی که. گیرد می قرار بیخو و زیبایی متعارف مفهومِ با
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 الزاماً شود، تلقییا ادبی  و باشد هنري اثري هر ؛ بپذیریم  سبب می شود که ماگروتسک
 اش زشتی در آن زیباییِ بسا چه .نیست معمول انگیزِ دل و زیبا آن هنرمندانگیِ و زیبایی

 در بودنش ادبی هنري بسا چه و! باشد اش برانگیزي اشمئزاز در آن جذابیت بسا چه! باشد
 .باشد آن بودنِ آور دلهره و نامتوازنی و نابسامانی

یا  و کشاند؛ می مدرن پست و مدرن شناسی زیبایی مباحث به را گروتسک پژوهش مسئله این
 .شر شناسیِ زیبایی زشتی، شناسیِ زیبایی چون مقوالتی

 شناسی زیبایی و چیست اساساً شناسی زیبایی که پرداخت مسئله این به توان می رو این از
امر  از را تصورمان تا باشد نیاز زیبایی نوع این درك براي بسا چه است؟ نوعی چه از گروتسکی

 هنر  کتاب گونه اي از زیبایی جسم گروتسک دردر کراس دیوید .زیبا به کلی عوض کنیم 
.                   آکوئیناس توماس نظر به کراس مثال براي .است پرداخته مقوله همین به معاصر

T) (Aquinas  ابعاد همۀمی گوید براي این که امر زیبا وجود داشته باشد نه تنها می بایست 
 هم انسجام و پارچگی یک نهایت در بایست می این بر افزون بلکه باشند داشته حضور مقتضی
   )Cross  ، 2006 : 28 (.باشدخود وجوديِ کمالِ در باید هرچیزي سپ .باشند داشته 

  . به کلی جدا می کندگروتسک از را زیبایی اساساً برداشتی چنین نویسنده گفتۀ به
نند کانت، اکو، و فالسفه اي ما ادیبان و اندیشمندان گوناگون آراي بررسی با نویسنده ادامه در

آیا آن چه در تصور  ؟ وزیبایی چیست که کند می بررسی را مسئله همین ا دریدا، کریستو
 گوید می جمله از ؟ هنري دانسته شودسنتی زشت است می تواند امري زیبا و کالسیک و

 که تصویري مثال براي .است ناتوان مفاهیم از بسیاري رساندنِ از آن سنتیِ معناي به زیبایی
 بر که مسیحی اند، کرده ارائه مسیح شدنِ کشیده صلیب به از بارها و بارها مختلف هنرمندان

 عریان نیمه و فرورفته میخ پاهایش و دستان و چکد می خون نزارش جسم از صلیب بلنداي
 .است هنري اثري شک بی باز اما نیست زیبا متعارف، معناي  درشک بی است، شده رها

 را امور هاي سویه این زیبایی مکملِ معنایی در گاه و زیبایی با مقابل معنایی در گروتسک
  .منعکس می کندانگیزِ را  نفرتو مشمئزکننده، زشت، گاه هاي سویه .تاباند بازمی

 گروتسک به اساسی رویکرد دو .6
 ة دربار هایی یهنظر و آمده عمل به گروتسک پیرامون اي پراکنده هاي پژوهش بیستم، قرن تا

 اساسی رویکرد دو گر پژوهش و ردازپ نظریه دو سوي از بیستم قرن در اما بود، شده عرضه آن
 .باختین میخائیل رویکرد دوم و کایزر ولفگانگ رویکرد یکی:  گرفت شکل گروتسک به مهم و
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 خود کتابِ انتشارِ با 1957 در آلمانی، منتقد و نویسنده کایزر، ولفگانگ  :کایزر رویکرد (الف
 تثبیت براي را جدي هاي امگ نخستین که بود کسانی از ادبیات و هنر در گروتسک نامِ با

  نظرِاز .برداشت هنري ادبی مهم روشِ و رویکرد یک و سبک یک مثابۀ به گروتسک
 روزگار ما در دو قرن بیستم .کایزرگروتسک تجلی دنیاي پریشان واز خود بیگانۀ روزگار ماست

 ،تحوالت، ویرانی ها اي زیادي را در جنگ هاي عالم گیردهه ه بیست ویکم سال ها و و
 فرهنگی، اجتماعی، ،کیی تکنولوژ آورِ سرگیجه و عمیق تغییرات و ها شدن مدرن ، ها مهاجرت

 که تحوالتی است؛ ژرف تحوالت این با رویارویی نوعی گروتسک .ستا کرده سپري آن مانند و
 با تماس از نخست نگاه در شاید .بیاید کنار ها آن با و کند درکشان راحت تواند نمی بیننده

 از را درونش اضطرابِ تلخ خنده با درنهایت ولی شود سردرگمی دچار شان مشاهده و ها آن
 که درحالی پرداز، گروتسک هنرمند کایزر تعبیر به .ریزد می بیرون تماس و رویارویی این

 .گیرد می بازي به را هستی عمیق هاي پوچی کند، می پنهان ظاهر خندة با را خاطر اضطراب
 و کرده دنبال را اي خودسرانه و استبدادي روند بیستم قرنِ در تسکگروکایزر  باورِ به«

 چندان اخالقی و اجتماعی اصالحات به دیگر گویی که نمایاند می گونه این .کند می توصیف
                                  )Goodwin ،  2009 : 8(  ». نیازي نیست 

 را آن و بیند می کمدي و طنز، خنده، با دپیون در را گروتسک باختین :باختین رویکرد (ب
       .دارد تأکید آن ف مخو و اهریمنی هاي جنبه بر کایزر اما داند، می توده فرهنگ پیوند هم
  »250 : 1384مکاریک، « 

 بیرون مردم تودة شور و شَر پر و عامیانه ي ها کارناوال دلِ از را گروتسک تا کوشد می باختین
 حاکم نظامِ برخالف آن در که نظامی ببیند؛ حاکم نظامِ مقابلِ نظامِ را ها لکارناوا این و بکشد
 محرَّمات و تابوها آن در که جایی رود؛ می پیش مسخرگی و شوخی، خنده، با چیز همه

 چهره بر ترسناك یا مسخره، غریب، و عجیب هاي صورتک و ها نقاب مردم شود، می شکسته
 مقابله به اي گونه به و شوند می ظاهر ممکن شکلِ ترین يبدو و ترین عریان در و گذارند می

 انعطاف بدون و خشک هاي خواسته مقابل در چه آن هر باختین نظر از .روند یم حاکم نظام با
      مکانی کارناوال و دارد گروتسک اي سویه گیرد، می قرار روزگار مذهب و حکومت رسمی و
 راستین خود تجلی محل .داشت مخالفت سر آن اب حاکم نظام چه آن هر تجلی براي شد می 

 توجه اش جسمانی و پست نیازهاي همۀ با و خودش واقعی معناي به انسان به که جایی، مردم
 .شد می
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 تامسون نظر از گروتسک کارکردهاي و اهداف و عناصر .7
 گروتسک عناصر 1.7

 نجارينابه) اغراق د و افراط )خوفناك ج و آور خنده) ب ناهماهنگی )الف
 گروتسک کارکردهاي و اهداف 2.7
 (aggressiveness and alienation)؛ازخودبیگانگی و گري پرخاش .1
 روانی؛ تأثیر .2
 (tension and unresolvability)؛ناپذیري گشایش و تنش .3
 (playfulness)؛بلهوسی و تفریح .4
  .ناخواسته گروتسک .5
 
  گروتسک منظر ازعزاداران بیل  بررسی .8

یس ر در پا1364 آذر 2 در شهر تبریز به دنیا آمد و در 1314 دي ماه 13محسین ساعدي در غال
 به چاپ 1343داستان عزاداران بیل در سال . به خاك سپرده شد  درگذشت و در کنار صادق هدایت

رسید و در مدت کوتاهی به موفقت رسید به طوري که فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی از 
 .کی از قصه هاي این داستان ساخته شدروي ی

داستان در روستایی به نام بیل اتفاق می افتد، روستایی که غالمحسین ساعدي توصیف آن را در 
ن کرده است، روستایی واقعی است که در چند کیلومتري شهر تبریز قرار دارد و استخر و اداستان بی

تغییر !!  تا هست و با اینکه اسم آن به بیگلوباغ اربابی توصیف شده در داستان هنوز هم داخل روس
  .کرده اما مردم ده همچنان آن را با نام بیل صدا می کنند

عزاداران بیل شامل هشت داستان کوتاه است و با اینکه حوادث داستان به هم ربطی ندارند اما 
ه از راوي داناي کل این داستان ها با استفاد. شخصیت ها و مکانها در تمام داستان ها تکرار می شوند

داستان ها به سبک رئالیسم است اما در . توصیف می شوند و هر داستان به یک حادثه پرداخته است
  .برخی قسمتها حالت رئالیسم جادویی نیز به چشم می خورد

بیش می توان رگه هایی از نوع گروتسک را ردیابی کرد ، اما پیش از  در داستان عزاداران  بیل کم و
  .  زبان ادبی ویژه اي دارد،  به آن بهتر است این نکته را بگوییم که ساعدي در داستان نویسیپرداختن

  . بررسی جنبه هاي گروتسکی عزاداران بیل را می توان از چند زاویه مورد توجه قرار داد
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 گروتسکی  مرتبط با داستانی فضاهاي  ،گروتسکی فضاهاي حضور
 مزارها متروك، و کهن اماکن و دژها تاریک، و نمور و ردس هاي زیرزمین ها، سردابه ها، دخمه

 آن از فراوان خود هاي داستان درساعدي  که اند فضاهایی جمله از آن مانند و ها، گورستان و
 دیده ایم  چنین فضاهایی به نوعی فی نفسه گروتسک اند  تر پیش که چنان. گیرد می بهره ها
.  
من حوصله ندارم هر دقیقه  چرا بردینش اونجا ؟« ت دکتر سگرمه هایش را تو هم کشید وگف(

   )19 :1391ساعدي ،« )برم تواون دخمه 
   )55:همان ()خاکی روشن شد  داالنی نمور و( 
نیمکت .. خفه بود رفت سراغ داالن اولی که دراز و با دختر میر ابراهیم از پله ها پایین آمدند و(

چشم هاي بر آمده به بیرون خیره بودند  ی که بااستخوان زن هاي الغر و هاي چسبیده به هم و
   »44:همان «.)

 روستاي «.هستند» عزاداران بیل«در رمان از گروتسک هاي بارز  ها، نمونه هاي شخصیتها و نام مکان
هاي کشنده و روستاییان غافل و غارت  خود تمثیلی است از روستاهاي مرگ زده و اسیر بیماري» بیل«
شهرها نیز به نوعی امتداد . اند زنند و مرگ را به انتظار نشسته اهی دست و پا میشده که اغلب در تب 

کرده و نماد فقر و پناهگاهی ناامن براي روستاییان فراري و  روستاها و به عبارتی دیگر، روستاهایی بزك
 هاي برجسته خودنمایی در شهرها آنچه به عنوان چهره.  هستند-»اسالم« مانند شخصیت -ناتوان 

گفتگوها و مسائل و مشکالت «) 48: 1387زرشناس، (»ها  کند فقر گدایان است و نکبت بیمارستان می
، بیماري عمومی روستاي »پوروسی ها«مانند سخن گفتن از آب، گاو، دزدي شبانه » بیل«اهالی 

  ).96: 1382مهدي پور عمرانی، (»همگی نمادي از مشکالت اصلی جامعه است .. مجاور، کشت و کار و 

ها به انتظار  علم. اند هاي فراوانی را در آنجا پنهان کردههم دارند که علَم» علَم خانه«ها یک  بیلی
. شمایل بزرگی از حضرت هم آنجاست. هایی هستند که آنها را از تاریکی بیرون آورند و بلند کنند دست

ه با دو شمشیرش سرپا پرده را کنار زدند حضرت پیدا شد ک«: شمایل حضرت چنین وصف شده است
  .»ایستاده بود

اسرار آمیز این گونه  هاي مهم نویسنده در پررنگ نمودن فضاي وهم آلود واز ابزار» صدا و بو « 
صداي  «)83 :1391ساعدي، (»ها و اهالی بیل در نیمه شب صداي نوحۀ پیرزن« مانند ..داستانهاست

» شدندکه به خاتون آباد نزدیک میهایی  چرخیدند و صداي نفس نفس گرسنهچرخهایی که می
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همان، (» صداي باد، صداي آب و صداي گریه«، »هاي بیل صداي زوزه و واق واق سگ«) 82همان، (
بوي گوسفندي که از چاه «و یا » شود صداي گوسفندي که از ته چاهی در پوروس شنیده می«، )154

که در سراسر داستان به گوش » لهصداي هراسناك زنگو«و به ویژه ) 76همان، (» رسدبه مشام می
  .آور مرگ است و در واقع پیام) 82 و 26، 14- 11، 7همان، (رسد  می

» باد کثیف و تندي«کند و  وقتی قحطی در ده بیداد می» مشدي حسن«در اپیزودي دیگر از داستان، 
رسنگی الشۀ االغ آورد و مردم از گ می» بوي مرده«بارد و از قبرستان  هاي پوسیده بر بیل می کفن پاره

خواهد مرگ گاوش را باور کند، حتی  خورند، او همچنان به فکر گاوش است و نمی اي می مرده
همان، (16آورد خورد و صداي گاو درمی خواهد صداي کاه خوردنش را نشنود، مثل گاو کاه می نمی
113.(  

 بی زوزة باد، جهل و ان،مظاهر آن، همچون صداي رودخانه، آواز پرندگ انس روستاییان با طبیعت و« 
نسبت دادن .... حقیقت رویدادهایی همچون طوفان ،قحطی ، مرگ و درشناخت هستی وتجربگی آنان 

در نهایت پناه بردن به حرکاتی عجیب  پریان و جن و آنها به قدرت هاي جادویی مانند سیاهان فابرها،
همه موجب شده است که  همه و.... آب تربت پاشیدن و جارو بدست گرفتن، همچون دهل کوبیدن،
  )  64 :1388،پور نامداریان وسیدیان(»وهم آلود داشته باشد  جادویی و سحرآمیز و داستان سبک وسیاقی

  ها شخصیت این گروتسکی رفتارهاي و اعمال و گروتسک هاي شخصیت

ها منجر شده است، رها کردن یکی از ویژگی هاي جالب داستان ها که به تعلیق و کشش تمامی آن 
در همان قصه اول وقتی رمضان با صداي زنگوله . برخی اتفاقات و شخصیت ها در انتهاي هر قصه است

و نفس نفس آشنا بیدار شده و بعد ناپدید می شود، خواننده حس می کند در قصه هاي بعد به 
اننده هر چقدر جلوتر می رود نه ماجراي رمضان و اینکه چه بر سر او آمد پرداخته خواهد شد اما خو

        تنها هیچ اثري از او نمی بیند بلکه شخصیت هاي دیگر داستان نیز به سرنوشت رمضان دچار 
آنچه . همین ویژگی به نوعی کشش داستان را باال برده و تعلیق هاي زیبایی خلق کرده است. می شوند

فضاي . خورد، ضعف تکنیکی داستان استدر داستان عزاداران بیل بیش از هر چیز به چشم می 
روستاي بیل و دیگر روستاها به خوبی توصیف نشده است؛ شخصیت هاي داستان هیچ قیافه مشخص و 

تنها . بیان شده اند... واضحی ندارند و تنها بعضی از آنها با توصیفات کلی مانند مو سرخه و کچل و 
 را می توان شناخت، دیالوگ ها و رفتارهاي راهی که به نظر می رسد شخصیت هاي قصه هاي ساعدي

شخصیت هاي عزاداران بیل را تنها می توان از وراي . آنها با یکدیگر و در مواجهه با اتفاقات است
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گفتگوي آنها با یکدیگر و عکس العمل آنها در مقابل حوادث شناخت و تصویرسازي کرد و به جز آن 
 حادثه سازي و ساختن اتفاقات پی در پی، توانسته است غالمحسین ساعدي با. راه دیگري وجود ندارد

در ادامه چند نمونه از . تا حدودي این ضعف ها را بپوشاند و با همین شیوه بر جذابیت داستان بیفزاید
حوادث و تعلیق هاي هوشمندانه به تفکیک هر قصه بیان می شود تا هنر روایت ساعدي بیش از پیش 

  .مشخص گردد

مرگ ننه با صداي زنگوله اي که نماد رسیدن مرگ است و در جاي جاي قصه اول از در داستان اول، 
هر بار که صداي زنگوله به گوش می رسد، . ناکجا به گوش می رسد، همزمانی جذابی خلق کرده است

در انتها نیز . می توان دلهره و اضطراب را در سطر سطر داستان و در دل کدخدا و رمضان احساس کرد
  ...ن زنگوله، رمضان را از خواب بیدار می کند و با خود به ناکجا می بردصداي هما

میر (پسر آقا . در داستان دوم، بیماري همه گیري در روستا شیوع پیدا کرده و آقاي ده مرده است
که عاشق دختر خاله است هیچ توجهی به مرگ پدر ندارد و خود را در خانه حبس کرده و براي ) نصیر

فته اش گریه می کند و بعد بدون اینکه در مراسم دفن پدر شرکت کند به دنبال دختر عشق از دست ر
بیلی ها، شیخی از اهالی روستاي سیدآباد . خاله راهی شهر می شود و در بیمارستان بستري می شود

  !براي تشییع جنازه آقا می آورند و جنازه خود حاج شیخ روز بعد در قبرستان ده دفن می شود

هر چند این .  داستان شیوع قحطی است که تمامی مردم روستا را به حرکت واداشته استقصه سوم،
. حرکت مردم بیل نیز به نوعی انفعالی است زیرا اکثر آنها یا به گدایی رو می آورند و یا دزدي می کنند

. ندهمین قحطی زنگ خرافه را نیز براي ده به صدا در می آورد و مردم دست به دامن خرافه می شو
مردهاي روستا که براي بدست آوردن غذا به روستاهاي اطراف رفته بودند، دست خالی برمی گردند و 
شروع به عزاداري می کنند اما حسنی و مشدي ریحان سرگرم رسیدگی به عشق ممنوعه خود هستند 

  .در انتها نیز مجبور به فرار از ده می شوند... و توجهی به عزاداري ندارند

گاو مشدي حسن مرده . و جذابترین داستان در عزاداران بیل در قصه چهارم اتفاق می افتدمشهورترین 
او می داند . زن مشدي حسن صبح زود که براي دادن آب به طویله می رود، گاو را مرده می یابد! است

 که مشدي حسن چقدر به این گاو عالقه دارد و می داند که اگر مشدي حسن برگردد و ببیند که گاو
      مشدي حسن بر. او با کمک اهالی روستا گاو را در چاه می اندازند. مرده است، سکته خواهد کرد

می گردد و به دروغ به او می گویند که گاو فرار کرده است اما مشدي حسن به هیچ وجه نمی تواند 
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ی تواند با این وابستگی و دلبستگی مشدي حسن به گاو آنقدر زیاد هست که نم. فرار گاو را باور کند
  .مسأله کنار بیاید و خود تبدیل به گاو می شود

علوفه له شده . مشدي حسن برگشت و مردها را که گوش تا گوش جلو تیرك نشسته بودند تماشا کرد
  .از لب و لوچه اش آویزان بود

 ي حسن نیستم، من گاوم، من گاو مشدمن مشد«:مشدي حسن، همچنان که نشخوار می کرد، گفت
  .سرخه ترسید و خود را عقب کشید مو ».ستمحسن ه

  »نیستی؟. اینجوري نگو مشد حسن، تو خود مشدي حسن هستی«:کدخدا گفت

            »!نه، من نیستم، من گاو مشدي حسن هستم«:شدي حسن پا به زمین کوبید و گفتم
   )106 :1391ساعدي ،(

اول عباس مانع از آمدن سگ به . رددر داستان پنجم سگ خاتون آبادي دست از سر عباس بر نمی دا
بیلی ها که . دنبال خود می شود اما کم کم به سگ عالقمند می شود و آن را با خود به خانه می برد

عالقه عباس به سگ را می بینند ناراحت می شوند و باالخره با ترفندي عباس را از سگ جدا کرده و 
  .سگ را می کشند

یکی از اهالی روستا سر راه خود چیز عجیبی می بیند . تاملی استداستان ششم داستان عجیب و قابل 
و در برگشت به روستا اهالی را مجاب می کند که براي دیدن آن شیء عجیب از روستا خارج شوند و 

وقتی . هر چقدر شیء عجیب را نگاه می کنند چیزي سر در نمی آورند. آن را نزدیک دره می یابند
. می برند احساس می کنند صداي گریه از داخل آن به گوش می رسدگوش خود را نزدیک آن شیء 

آن شیء عجیب را با گاري به روستا می آورند و براي آن چهاردیواري درست کرده و امامزاده اي 
علم ها را می آورند و دورتا دور آن را علم می کارند و بعد بیماران روستا را . ساختگی بنا می کنند

بعد آمریکایی ها می آیند و نه تنها بنا را ! آن شیء عجیب زنجیر می کنندجهت شفا به پیچ هاي 
مردم . خراب می کنند و آن شیء عجیب را بر می دارند بلکه کسی را که را دیده نیز با خود می برند

  !!روستا بعد از رفتن آمریکایی ها براي خرابه عزاداري می کنند

مو سرخه . ه سبک رئالیسم جادویی نوشته شده استداستان هفتم یکی از داستان هایی است که ب
. دچار نوعی گرسنگی بی پایان شده است و هر چیزي که به او می دهند را می بلعد و سیر نمی شود
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مردم روستا از ترس اینکه مبادا اشتهاي بی پایان موسرخه باعث قحطی شود او را چندین بار حبس 
باالخره مردم او را به جاي دوري می برند و .  روستا برمی گرددمی کنند اما او فرار می کند و دوباره به

       بعد از مدتی موسرخه به شکل حیوانی مابین میمون و موش نزدیک روستا دیده . رها می کنند
  .می شود

اسالم که همه . قصه هشتم، داستان یکی از شخصیت هاي کلیدي هر هشت قصه، یعنی اسالم است
اسالم ساز خود را برمی دارد .  مراسم عروسی به روستاي مجاور دعوت می شودکاره روستا است، براي

      شراب ) پدر داماد(اسالم به همراه شاه تقی . و به همراه یکی از اهالی به روستاي مجاور می رود
مشدي رقیه، یکی از اهالی روستا به سراغ اسالم می رود و از او می خواهد سري به اسب . می نوشند

. او بزند چرا که از دهن اسب هاي او خون می آید و کسی تا به حال نتوانسته آنها را معالجه کندهاي 
اسالم قبول می کند و بعد از مراسم، مشدي رقیه به سر وقت اسالم می رود و او را با خود به طویله 

اسم عروسی آمده اسالم با ترفندي اسب ها را معالجه می کند اما بیلی که با اسالم به مر. می کشاند
آنها را تعقیب می کند و موقع برگشتن به بیل شایعه می کند که اسالم را در وضعیت بدي با مشدي 

همین شایعه باعث می شود همه کاره بیل در و پنجره خانه خود را گل بگیرد و با ساز . رقیه دیده است
  .خود به شهر برود

 مهم در همه هشت قصه عزاداران بیل، اسالم همانطور که عنوان شد، یکی از شخصیت هاي بسیار
اسالم همه کاره روستاست و حتی کدخدا نیز هر . نام اسالم با هوشمندي تمام انتخاب شده است. است

تمام پیشنهادات خوب از آن اسالم است و آن . کاري را که اسالم بگوید به عنوان حرف آخر می پذیرد
اسالم مسئول عزاداري و نوحه خوانی . فکر پذیرفته می شوندپیشنهادات و راهکارها به راحتی و بدون 

با زیلوي او مرده ها . روستاست و حتی اوست که ساز دارد و در عروسی نیز همه کاره محسوب می شود
را جابه جا می کنند؛ اوست که تنها گاري روستا را دارد؛ پیشنهاد او در مورد افراد بیمار و درمانده به 

به هر حال در جاي جاي داستان، اسالم به . یرفته می شود و به اجرا در می آیدعنوان حرف آخر پذ
عنوان تمام سخنگو و تصمیم گیرنده نهایی در همه امور روستا معرفی می شود و این بسیار معنادار و 

  :در داستان ششم می خوانیم. قابل تامل است

  »!بیا اسماعیل! ي بابابیا مشد! کدخدا! بلند شین بیایین گوش کنین«: اسالم گفت(

  .بدنه صندوق مردها بلند شدند و رفتند جلو و گوش هایشان را چسباندند به
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  »می شنوین؟«: اسالم گفت

  ».من که چیزي نمی شنفم«: پسر مشدي صفر گفت

  ».آره، به خداوندي خدا صداي گریه می آد«: کدخدا گفت

  »اري می کنه؟یعنی می گی این تو یکی هس که گریه و ز«: مشدي بابا گفت

نمی بینی چه . ضریح یه امامزاده. این یه ضریحه. این تو هیچ کس گریه و زاري نمی کنه«: اسالم گفت
   )155همان ،) (»جوري هستش؟ صداي گریه ها رو که شنیدین؟

 گروتسک موجودات

 انسان یکی دیگر از موضوعاتی که در عزاداران بیل قابل تامل و بررسی است حضور حیوانات پابه پاي  
      هاست؛ حیواناتی که نه تنها کم از روستاییان ندارند بلکه در خیلی از موارد باالتر از آنها نیز قرار 

حتی در قصه پنجم، سگی . می گیرند به طوري که سوژه عشق عده اي از اهالی روستا واقع می شوند
در واقع حیوانات روستاي ! می شودکه همراه عباس از خاتون آباد به بیل می رود، خاتون آبادي خوانده 

بیل جایگاهی همردیف انسان ها دارند و حتی می توانند احساساتی شبیه احساسات انسان از خود بروز 
، بز اسالم، موشها، گاو مشدي حسن، اسب، سگ خاتون آباديِ عباس و )سگ روستا(پاپاخ . دهند

  ...گوسفندان و مرغ و خروس

  :در قسمتی از قصه چهارم داریم

خواهر عباس گندم پاك می کرد و اسماعیل نشسته بود جلو پنجره، خانه خواهرش را نگاه می کرد و (
  .منتظر بود که ببیند مردها کی برمی گردند

  »فکر می کنی دوباره حالش خوب بشه؟«: خواهر عباس گفت

اهرم دوس خدا می دونه، اما من می دونم که مشدي حسن گاوشو خیلی بیشتر از خو«: اسماعیل گفت
  125همان ،( ».داره
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) حیوانی (در اپیزود هفتم است که به موجودي » موسرخه « نمونۀ دیگر مسخ شخصیت هاي رمان ، 
) سیرمونی نداشتن ( » جوع الکلب «  اوپس از ابتال به بیماري .غریب تبدیل شده است عجیب و

 آمده بود به بیل وزده بود به جانور عجیبی« : آنچنان می خورد که رفته رفته تغییر شکل می دهد 
گوش هایش مثل گوش گاو راست .پوزه اش مثل پوز ة موش دراز بود .شبیه هیچ حیوانی نبود .خرمن 

دو تا شاخ کوتاه که تازه .  مثلثی اش آویزان بوددم کوتاه و. پایش سم داشت دست و. ایستاده بود  و
چشم هایش که مثل چشم ...... ه می شد ، پایین گوش ها دیدمی خواست از زیر پوست بزند بیرون

» چند تکه کهنه از اندام هایش آویزان بود .قورباغه باال را نگاه می کرد از زیر شاخ ها پیدا می شد 
   )176 :1391ساعدي ، (

  :در قصه پنجم هم می توان همردیفی حیوانات با انسان ها را دید

خود را کشید پشت . احتیاط روبرویش را نگاه کرد ایستاد و با خاتون آباديبه بیل که نزدیک شدند، (
  »چته حیوون؟«: عباس گفت. سر عباس و قایم شد

، پاپاخه، تنترس، غریبه نیس«: عباس گفت. صداي نفس نفس پاپاخ شنیده شد که از روبرو می آمد
  ».کاري هم با تو نداره

ید، ایستاد و با تعجب عباس و پاپاخ آمد و به چند قدمی عباس که رس. هر دو ایستادند و منتظر شدند
  ...خاتون آبادي را نگاه کرد

سر کوچه که رسیدند، بز سیاه اسالم آمد جلو و با دقت تازه . خاتون آبادي کنار عباس وارد ده شد... 
  .وارد را نگاه کرد

رد و در جایی دیگر از همین قصه، وقتی خاله عباس، او را تهدید می کند که نباید سگ را به خانه بیاو
باشه هر «: وگرنه او خانه را ترك خواهدکرد، عباس بدون کوچکترین نگرانی و ناراحتی جواب می دهد

   )146همان ،) (!».وقت که خواستی برو

مطالعۀ رمان عزاداران بیل ما را به این نتیجه می رساند که بی گمان  این داستان ها در زمرة  داستان 
گیري گروتسک در این سبک فلسفۀ به کار .ه شده اندهایی هستند که به شیوة گروتسک نگاشت

داستان نویسی را می توان بیان رمز گونۀ  اندیشه ها وانتقاد  غیر مستقیم  از فضاي سیاسی ، اقتصادي 
  ..واجتماعی حاکم بر جامعۀ نویسنده دانست
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   منتظره غیرِ و هولناك روایت و ادبی و شاعرانه زبانِ
، دوگانگی ي داستان هایی که به شیوة گروتسک نوشته شده اندیکی از مهم ترین ویژ گی ها«

 ، صحنه هاي نا همگون را در قالبندگانی که به این شیوه می نویسندنویس. موجود در آنهااست
مافوق طبیعی،  طبیعی و خیالی و ، غربی وبومی ،واقعی وصحنه هایی مانند روستایی و شهري

 ؛ 281 :1377میر صادقی ، ( » .آثارشان می گنجانند پیوند خورده در  به طور در هم تنیده و
   )143 : 1384 نیا ، ننیکوبخت ورامی

به این نتیجه می رسیم که تم اصلی تمامی داستانها مرگ است و اضطراب و عزادران بیل با دقت در 
مرگ در سرتاسر داستان سایه خود را روي همه چیز و . دلهره در جاي جاي آن به چشم می خورد

همه مردم روستا در یک حالت فقر و .  کس گسترده و خرافات جاي تفکر و تعقل را گرفته استهمه
با حوادث دست و پنجه نرم می کنند ) چه از نظر دارایی بیرونی و چه از نظر دارایی درونی(بی چیزي 

لی در بین اها. و در آخر این مرگ و خرافات هست که پیروز از این میدان مبارزه بیرون می آید
       روستاي بیل و روستاهاي دیگر که گاه توصیف شده اند، هیچگونه عشق و تعلق خاطري دیده 

عشق رمضان به ننه که با مرگ هر دو (اگر عشقی هم هست یا محکوم به فنا و نابودي است . نمی شود
د و تمام می شود؛ عشق آقا میر نصیر و دختر خاله که به بیماري و بستري شدن منتهی می گرد

و عشق نسبت به ...) نافرجام می ماند؛ عشق حسنی به مشدي ریحان که به فرار ختم می شود و 
عشق مشدي حسن به گاو که به جنون مشدحسن منجر می شود؛ عشق (حیوانات و دارایی است 

هیچکدام از اهالی روستا شغل مشخص و ...). عباس به سگ که به کشته شدن سگ می انجامد و 
به هر آنچه دارند قانعند و گاه حتی از سر ناچاري ابایی . یک بزرگ فکر نمی کنند د و هیچثابتی ندارن

از گدایی و حتی دزدي ندارند و تمامی آنها گرفتار نوعی جهل و خرافه پرستی هستند؛ براي نمونه 
ی براي آن ژنراتوري را که در جاده پیدا می کنند به عنوان ضریح و امامزاده می پذیرند و نه تنها بنای

در سه داستان اول . درست می کنند بلکه با زنجیر کردن بیماران به آن، شفاي آنها را نیز می خواهند
تمام افراد یا از طریق دریچه کوچکی به بیرون نگاه می کنند و یا از .  وجود ندارد"در"هیچ اثري از 

ا هم از طریق همین دریچه ها همین دریچه ها بیرون می آیند و حتی در یکی از داستان ها، مرده ر
  .و این به نوعی آن بدبختی و انسان نما بودن تمامی افراد روستا را نشان می دهد! بیرون می آورند

 »فرهنگی  ، سیاسی ودرون مایۀ مهم و عمیق اجتماعی« :گروتسک عبارتند از   عناصر دیگر گزاره ها و
 ، فرهنگی و از درون مایۀ اجتماعی، سیاسی.داساسا داستان هایی که به سبک گروتسک نگاشته می شو

رویکردي « در کل ّ شرایط جامعۀ  خود  حتی اقتصادي برخوردارند و معموال نویسنده به این مقوالت و
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؛ در چنین داستان هایی با حفظ بی طرفی در بیان  اتفاقات » بی طرفی نویسنده « . دارد » انتقادي 
کمک شایانی  داستان از سوي مخاطب درستی آنها به باورداشتداستان و عدم قضاوت در درستی یا نا

 می کند 

 گیري نتیجه .8
 بیشتر را گروتسک. اند نکرده بندي دسته ادبی انواع یا ها سبک میان در اغلب را گروتسک

 به و است آن در چه آن و دنیا به بینش  ونگاه نوعی . می دانندانسان و جهان به نگاه نوعی
 و ضد و متعدد هاي ویژگی واجد نگاه این .توجه دارد او بد و نیک هاي تخصل همۀ و انسان

 متناقضِ هاي سویه و آدمی وجود مختلف هاي جنبه تا کوشد می که نگاهی. است نقیضی
 و خیر تا است آن دنبال به که رویکردي دهد؛ نشان کلی نماي یک در را زمین این بر هستی

 همگی که را، دوسویه هاي تقابل دیگر و زیبایی، و یزشت محبت، و جنایت شادي، و خنده شر،
 او کار بااین و کند القا مخاطب به واحد آنِ در است، نهفته ها انسان سرشت و دنیا این نهاد در
 و فریبنده هاي پرده و آشناکند خودش وجود و هستی واقعیت با نگرشی هر از پیش از بیش را

 گونۀ یا سبک یک که آن از تر بیش منظر، این از گروتسک .بگذارد کنار را تعارفات آراستۀ
 و ها، گونه ها، سبک انواعِ از گیري بهره با که نگرشی است؛ نگرش یک باشد، می  ادبی  هنري

 اغلب اما ها آن با راستا هم کاریکاتور، و کمدي و پوچی و مکابر و آیرونی و طنز مانند ها، نگاه
 به که هم رویکردهایی .یابد می جلوه و حضور نیاد هنريِ ادبی آثارِ در تفاوت اندکی با

 جنبه بر تر بیش کایزر مانند منتقدان از برخی نگاه. است نبوده ن یکسا داشته وجود گروتسک
 آمده می شمار به گروتسک که بوده آثاري و گروتسک برانگیز اشمئزاز و دهشتناك و تلخ هاي
 و کارناوالی و شاد هاي برسویه باختین چون منتقدانی و پردازان نظریه دیگر نگاه و اند؛

 .است بوده آن شادخوارانۀ
 سینما، و فیلم تا کاریکاتور از و داستان و رمان تا معماري از و نقاشی تا شعر از گروتسک

 جنبه از را هنر و ادب دنیاي داران نام از شماري آثار از برخی و دارد حضور گونی گونا درآثارِ
شکسپیر، رابله، استرن، کافکا، بکت، : اثر آفرینانی مانند  .ورده اند گروتسک به حساب آیی ها

مانند آن ها و برخی نویسندگان  و ، دورنمات پیراندللواکانر، ، یونسکو، ناباکوف،جویس، گراس
 ....از این قبیل غالم حسین ساعدي و  و مندنی پوردولت آبادي، ، هدایت، گلشیريندایرانی مان
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ثارشان واجد خصلت هایی است که می توان آن را گروتسک به حساب جنبه هایی از برخی آ
  .آورد 

» گروتسک«لفه هاي جست و جوي مؤ غالمحسین ساعدي و اثر »عزاداران بیل«مطالعۀ رمان 
داستا هایی است که که بی گمان این داستان ها در زمرة در آنها ما را به این نتیجه می رساند 

در این داستان ها به مانند دیگر از سوي دیگر ساعدي . ستبه شیوة گروتسک نگاشته شده ا
اجتماعی جامعۀ  خود را خمیر مایۀ آفرینش رمان خود قرار داده –آثارش ، مشکالت سیاسی 

  .است 
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