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چکیده
گروتسک ( )Grotesqueپدیده ای است در هنر که با درهم آمیختنن طبهاتای مندتاد و تامنستات
سعی در بیان پیچیدگی هسنی دارداین پدیده که بر اصل تالفی شدید ضتدین و تاهمتاهن ی افستار گستیخنه
اسنوار است ،در طرن  61میالدی در ادبیات فراتسه ظاور می کند و آغازگر شیوه ای در داستنان تویستی متی
شود «.در داسناتاای گروتسکی ،شخصیناا از تظر جسماتی و رواتی ،تامنسات  ،تفرت ات یز ،تامعقول و طابتل
ترحم اتد ،آتاا گاه از مع لولیت یا بیماری در عذابند .در روتد داستنان ایتن شخصتیناا در تاستازگاری مفتر
چنان به جان هم می افنند و ماهیت مصیهت بار زتدگی را به تمایش می گذارتد که دی ر هیچ کدامشتان آرا
و طرار تمی ماتد و در پایان خواتنده در می ماتد ،به ایتن وضتعیت فالکتت بتار بایتد خندیتد یتا گریستت».
(اصالتی .) 702 :6831 ،در ایران یکی از تویسندگاتی که از شیوه گروتستک در آفترینش داستنان باتره بترده
است ،هوشنگ مرادی کرماتی (منولد  6878هتت  )) .استت .او کته بیشتنر داستناتاایش در زمینته ر الیستم
اجنماعی است ،در داسنان «بچه های طالیهاف خاته» به گوته آشکاری از شتیوه گروتستک استنفاده متی کنتد.
مرادی در این داسنان با به تصویر کشیدن زتدگی فالکت بار مردمتان تن دستت در روستناهای دور افنتاده و
محرو کشور ،ظلم و اسنثمار ضد اتساتی را محور داسنان خود طرار می دهد .او به زتدگی مردمی می پردازد
که به دلیل فقر و محرومیت ،در فدای مخوف و غیرباداشنی کارگاهاای طالیهافی از حتداطل حقتوا اتستاتی
خود محرو می شوتد .ماارت مرادی در ترسیم جاتان گروتستکی داستنان و پترداخنن بته شترایا استفهار
کودکاتی که در این کارگاهاای مخوف طرباتی می شوتد ،در واطع بیات ر واطعیناای تلت اجنمتاعی استت کته
تویسنده با روشی مسنند گوته سعی در افشای آن دارد .این داسنان که در آن اوج ت اه تاتورالیسنی مرادی بته
چشم می خورد ،یکی از داسناتاای بارز سهک گروتسک است که در آن مؤلفه های گروتستکی تتیریر رواتتی
خاصی بر خواتنده می گذارد.
واژه های کلیدی :ادبیات داسناتی  ،گروتسک  ،تاتورالیسم  ،طنز  ،هوشنگ مرادی کرماتی
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مقدمه
گروتسک پدیدهای است در هنتر کته در غترا دارای طتدمت دیرینتهای استت« .واژه گروتستک از واژه
اینالیایی  grotteبه معنی «غار» است .به تزیینات و تقو) در هم آمیخنهای اطالا میشد که در ایتن غارهتا
یها به صورت امنتزاج اشتکال
تعهیه میشد( ».اصالتی )701 :6831 ،این شیوه که از اوایل مسیحیت در تقاش 
عناصر اتساتی ،جاتوری و گیاهی به چشم میخورد ،از طرن  61میالدی در ادبیات فراتسته ظاتور متییابتد و
عالوه بر شعر ،ادبیات داسناتی را تیز تحت تیریر خود طرار میدهد .در ادبیات داسناتی «گروتستک بته تتوعی
توصیف ،صحنه یا داسناتی گفنه میشود که در آن طبت  هتای تامنستات  ،در شتکلی غیتر عتادی ،زشتت،
مدحک ،ماوع و ترسناک در کنار هم طرار میگیرتد ،با هم به سازگاری میرسند و در هم میآمیزتد تا تشان
دهند زتدگی تا چه حد ماهیت توأمان تراژیک و کمیک دارد(».همتان)«شتاید بنتوان گفتت کته تصتور متا از
گروتسک منیرر از تموته های منعددی در ادبیات مدرن و معاصر است که در آتاا امر کمیک به تحتو توضتی
تاپذیر با امر هولناک تلفیق شده است؛ عناصری کتامال بی اتته در هتم بافنته و سته
دسنخو) تدادی غری

و اغل

متیشتوتد عواطفمتان

تاخوشایند و اضبراا زا شود(».تامسن)63 :6830 ،

در ایران تیز یکی از تویسندگاتی که تواتسنه است از شتیوه گروتستک در خلتق آرتار ر الیستنی باتره گیترد،
هوشنگ مرادی کرماتی (منولد 6877هت) است که هم ان او را به عنوان چارهای تامی در ادبیتات کودکتان و
بچههای طالیهاف خاته» بتا ت تاهی منتیرر از آرتار
توجواتان میشناسند .او در تل ترین ارر داسناتی خود یعنی « 
تاتورالیسنی به سراغ زتدگی فالکت بار مردماتی تن دست می رود کته در زیتر فشتار بیرحماتته فقتر تتن بته
اسنثمار میسپارتد .این داسنان را میتوان به دلیل وجود مؤلفههای آشکار گروتسک همچون فدایی ماتوع و
مخوف ،شخصیتهایی که دارای تابانساری هتای جستمی و رواتتی هستنند و همچنتین وطتوع حتواد

پتر

کشمکشی که ماهیت تل و مصیهت بار زتدگی را به تمتایش متیگذراتتد ،از تموتتههتای بتارز داستنانهتای
گروتسک شمرد.
الهنه باید گفت که در کنار جنهه های گروتسکی داسنان ،هماتند اغل

آرار مرادی در این ارر تیز رگتههتایی از

طنز تل دیده میشود که در پیوتد با گروتسک به سالح برتدهای در اتنقاد از تظا غلا اجنمتاعی و ستاخنار
اطنصادی آن مهدل میشود.
در این مقاله ت ارتدگان آن طصد دارتد که با بررسی دطیق و تحلیل ویژگیهای گروتسکی این داسنان و تهیین
روابا آن به جنهههای تاتورالیسنی و طنزآمیز ارر به سؤاالت اساسی زیر پاس گویند که در واطتع محورهتای
اصلی این مقاله را تشکیل میدهد:

مولفههای بنیادی گروتسک در این ارر چیست؟
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 -7تمودهای فدای گروتسکی در این ارر کدا است؟
یهای تاتورالیسنی آن وجود دارد؟
 -8در این ارر چه پیوتدی میان جنهههای گروتسکی و ویژگ 
 -4راببه گروتسک و طنز در این ارر چ وته است؟
 -2درباره داستان
بچههای طالیهاف خاته» از جمله آرار اولیه هوشنگ مترادی کرمتاتی تویستنده تواتتای ادبیتات کودکتان و
« 
توجواتان است که آن را در سال  6814به رشنه تحریر در آورده است .این ارر برای مرادی موفقیتتهتایی را
به ارمغان میآورد که از آن جمله میتوان به عناوینی چون کناا برگزیده شورای کناا در سال  ،6813دیپلم
افنخار ( IBBYدفنر بینالمللی کناا برای تسل جوان) و ر ی
اتدرسن در سال  6330و کناا مننخ

هییت داوران جایزه جااتی هات

کریستنین

کریاماپاسیفیک ریم( 7000داتش اه ساتفراتسیکو) اشاره کترد .مترادی

در این داسنان به زتدگی اسفهار کارگران طالیهافی متیپتردازد کته در منتاطق دور افنتاده و محترو کشتور در
شرایبی ضد اتساتی مورد اسنثمار صاحهان کارگاههای طالیهافی طرار میگیرتد .آتاا بتا طربتاتی کتردن جتان و
سالمنی خود در این کارگاههایمخوف و تولید فر)هایی تفی

در ازای آن چنان دسنمزد تاچیزی دریافتت

میکنند که حنی طادر به سیر کردن خود و خاتوادههایشان تیسنند .شیوهپترداز) تاتورالیستنی داستنان و روح

تل این ارر به گوتهای است که علیرغم کثرت شخصیتهای کودک آن ،این داسنان از ستب ارتری کودکاتته
فراتر رفنه است .بی دلیل تیست که حسن میرعابدینی در کناا «صد سال داسنان تویسی ایران» ،مرادی را در
زمرۀ تویسندگاتی طرار می دهد که آرارشان بیشنر در حول زتدگی مرد اعماا است .مردمان اعمتاا در واطتع
همان مردمان فرامو) شدهای هسنند که در رژیم گذش نه به دلیل عواملی چون رشد تامنوازن توسعه و تقسیم
تاعادالته رروت ،در مناطق دور افناده و محرو کشتور در فقتر و محرومیتت بستر متیبرتتد .میرعابتدینی در
توصیف آرار این دسنه از تویسندگان میتویسد« :در داسنانهایی که به منظور توصیف رتجهای مرد اعمتاا
توشنه شده« ،اعنراض» جایی برای توجه به سهک ادبی باطی تمیگتذارد .تاتورالیستم پرخاشت راته منکتی بتر
تقدیر رتسهار مردمی که درگیری جدالی حقیراته برای ادامه حیاتاتد دسناوردی برای داسنان تویسی دهه 10
محسوا تمیشود .این گوته آرار به جای تسسم برخورد اتسان و جامعه ،غالها خفتت مولتود فقتر را توجیته
میکنند ،با تحریک ح


ترحم خواتنده احساسات او را بر میات یزاتد( ».میرعابدینی)362 :6831 ،

بچتههتای طالیهتاف خاتته» از دو داستنان
اما آتچه که درباره ساخنار خود داسنان میتوان گفت این است که « 
تشکیل میشود که از جاات بسیاری به یکدی ر شهاهت دارد .موضوع هر دو داسنان درباره ظلتم و استنثمار

کارگران طالیهاف است و بیشنر صحنههای آن هم در حول فدای کارگاههای طالیهافی است .این دو داسنان از
دیدگاه سو شخص روایت میشود که در واطع دیدگاه داتای کل تامحدود است« .در ایتن شتیوه از روایتت،
راوی همه چیزهایی را که در مسموعه فدای داسنان اتفاا میافنتد متیداتتد .او از متوطعینی برتتر بته همته
اطالعات مرتها با وطایع و شخصیتهای داستنان احاطته دارد( ».مستنور )82 :6831 ،شتاید یکتی از دالیتل
اتنخاا چنین زوایه دید ،آزادی عمل بیشنر تویسنده در توصیف فدا و صحنههای داسنان است که با توجته
به ویژگیهای سهک تاتورالیست حنی از توصیف شخصیتهای داسنان با اهمیتتر است.اما از وجوه تشتابه
دی ر این دو داسنان میتوان به وطوع تراژدی های در پایان آن اشاره کرد کته روح ارتر را بته ستوی تاامیتدی
ژرف سوا میدهد.
 -1-2خالصه داستان
در داسنان اول یداهلل پدر تمکو برای امرار معا) خاتوادها) با خر همسایه به هیز شتکنی متیرود .او در
بازگشت با عمال سرهنگ یا خان آبادی برخورد میکند و به دلیل عهور از کنار زمیناای سرهنگ به سخنی با
آتاا درگیر می شود .در این درگیری عمال سرهنگ در عملی تالفی جویاته با بی رحمی خر یداهلل را با بار بته
آتش میکشند و سپ

با همدسنی کدخدای آبادی که او تیز جیرهخوار سترهنگ استت ،یتداهلل را محکتو و

محهوس میسازتد .سراتسا با النماسهای فراوان «لیلو» همسر یداهلل ،یداهلل از چنگ آتاتا آزاد متیشتود امتا
منعاد می شود که با پرداخت مهلغی به کدخدا ،خسارت خر تلتف شتده را تیتز بپتردازد .یتداهلل کته تواتتایی
پرداخت چنین خسارتی را تدارد ،سراتسا مسهور می شود که علیترغم میتل بتاطنی ختود و همستر) ،تناتا
فرزتد) یعنی تمکو را که پسر بچهای  3ساله است ،به کارگاه طالیهافی روسنایی دی ر بفرستند .آتاتا در طتی
شخصتیتهتای

طراردادی کنهی تمکو را به داللی بنا ما) شیبوتو واگذار میکنند که هماتند تامش یکتی از
خهیث و منفی داسنان است .با ورود تمکو به فدای مخوف طالیهاف خاتته مرحلته جدیتدی از داستنان آغتاز
میشود که خواتنده را به شدت درگیر خود می سازد .تمکو در این طالیهاف خاته بتا چاتره بتیرحتم زتتدگی

مواجه میشود او در آتسا با کودکان و افراد بسیاری روبرو میشود که به خاطر فقر و محرومیت ،بته زیستنن
در شرایا غیراتساتی طالیهاف خاته محکو هسنند .سراتسا تمکو که تحمتل شترایا ایتن محتیا مختوف را
تدارد ،به همراه پسر بچه دی ری به تا «صَفَرو» از آتسا میگریزد .آتاا در مسیر فرار خود به غاری پناه میبرد
اما بر ارر یک حادره غار به آتش کشیده میشود و صفرو به وضع دلخراشی در آتش میسوزد و تمکو هم در
پایاتی تراژدی وار ،به سرتوشت تامعلومی گرفنار میآید.

در داسنان دو تیز که باز هم در فدای مخوف طالیهافخاته روی میدهد .اسدو کارگر طدیمی کارگاه طالیهافی
در دفاع از پسر بچهای که بیرحماته مورد ضرا و شنم و شکنسه طرار میگیترد ،بتا اوستنای طالیهتاف خاتته
درگیر میشود و به دتهال آن از کار اخراج میشود .بیکاری اسدو پ

از اخراج او را بتا چتالشهتای فتراوان

یهافخاته طتادر بته یتافنن کتاری
زتدگی روبرو میکند .اسدو که به دلیل اعمال تفوذ تاجواتمرداته اوسنای طال 
تیست ،روز به روز عصهیتر و مییوستر می شود .بیکاری او از یک سو و وضع تامناس

معیشنی خاتوادها)

که در اتنظار تولد توزادی است ،فشارهای رواتی سخنی را بر او وارد میکند .او با اصرار همسر) چنتد بتار
برای عذرخواهی و بازگشت به کار به تزد اوسنا میرود اما هر بار اوسنا با فحاشی و تحقیر و ضرا و شتنم
او را از خود می راتد .سراتسا در چنین شرایا تکهت باری همسر اسدو به دلیل تیریر مخرا محیا طالیهتاف
خاته بر وضعیت جسماتیا) در هن ا وضع حمل به همراه توزاد) از دست میرود و به دتهال آن در پایان
غم ات یز داسنان اسدو در حالنی پوچ تاامیداته به شار مااجرت میکند.
 -3گروتسک و مولفههای بنیادین آن
بچههای طالیهاف خاته» یکی دی ر از داسنانهای مرادی است که در زمینه ر الیسم اجنماعی توشنه
داسنان « 
میسازد بکتارگیری شتیوه گروتستک و
شده است .آتچه که این داسنان را از دی ر داسنانهای مرادی منمایز 
تیریر عمیق مولفههای آ ن در پرداز) این داسنان است .در این ارر وجود مولفههتای گروتستک در برختی از
عناصر داسنان همچون شخصیت ،فدا و صحنه تیریر مهام و دوگاتهای را بر خواتنده متیگتذارد و احستاس
کمیک و ترس ،تاوع و اتزجار و اضبراا حاصل از رویدادهایی که گاه با تراژدی بته اوج ختود متیرستند،
جاان ملموس مخاط

را بی اته میسازد و ت اه عاطفی او را تسهت بته درک واطعیتتهتای جاتان داستناتی

حساستر می سازد .سؤالی که در اینسا شاید در ذهن مخاط


میشود این است که آیا بکارگیری
آگاه مبرح 

شیوههای گروتسک در این داسنان از سوی تویسنده تعمدی است یا ساوی؟

فی لیپ تامسن که یکی از صاحهنظران در این زمینه است ،معنقد است« :گروتسک ممکن است به معنای دی ر
«تاخواسنه» باشد :ممکن است اصال طصد گروتسک در میان تهوده باشد .تموتههای گروتسک تاخواسنه یا غیر
عمدی فراواناتد ،چه در ا دبیات و هنر و چه در زتدگی .حنی تویسندگان بزرگ هم گتاه مرتکت

اشتنهاهات

هولناک در محاسهه یا بیان می شوتد ،هر چند هسنند اتتدک تویستندگاتی کته بته شتارت رستیده اتتد چتون
وحشنناکی آرارشان همواره کمیک است و ،بنابراین آرارشان گروتسک است؛» (تامسن)30 :6830 ،
بارحال اگرچه تمی توان پاسخی طبعی به این سؤال مبرح شده داد اما بته تظتر متیرستد کته تتداو شتیوه
ر الیسنی مرادی در این ارر و پرهیز از اغراا و زیاده روی در برجسنه کردن جنهههتای گروتستکی و طهیعتی

جلوه کردن مشخصه های آن در بافت داسنان هم ی دالیلی باشد بر تاخواسنه بودن گروتسک در این ارتر .در
این طسمت از مقاله ما به تهیین و بررسی مولفه های گروتسک در این داسنان ،با آوردن شتواهدی از متنن بته
تحلیل آن خواهیم پرداخت .این مولفه عهارتند از:
 -1-3ناهماهنگی
«»پایدارترین مشخصه گروتسک در طی زمان عنصر اصتلی تاهمتاهن ی استت ،چته مصتداا آن تدتاد و
آمیزهی امور تاهم وتی باشد ،چه امنزاج اجزاء تامنسات »(همان)71 :
تعارض و 
در برخی از آرار هنری گروتسکی هماتند تقاشی ،کاریکاتور و معماری این مولفه ختود را در امنتزاج اشتکال
گیاهی ،جاتوری ،اتساتی و معماری تشان میدهد .در ادبیات داسناتی تیز این ویژگی گروتستکی در برختی از
انهای تخیلی و وهمی برای خلق فدایی ماورا طهیعی و ش فت ات یز مورد اسنفاده طرار میگیرد که از آن
رم 
جمله میتوان به رمان «مس » ارر فراتن

کافکا اشاره کرد که در آن امنزاج بتدن یتک اتستان بتا پیکتره یتک

سوسک حالنی گروتسکی میآفریند.
«در بچههای طالیهاف خاتته» از آتستا کت ه ارتری تاتورالیستنی استت و فتاتنزی و تخیتل در آن راهتی تتدارد،
تاهماهن ی بیشنر خود را در ترکی

تامنسات

فدا و محیا داسنان ،خود را تشان میدهد .این تاهماهن ی را

می توان در توصیف در هم آمیخنه تصاویر زیهایی تقو) طالیها با چارهی زشت و ماوع طالیهاخاته به خوبی

مشاهده تمود که تیریر فراواتی در ترسیم فدای گروتسکی داسنان دارد:
تاخنها پشت ت ها میرفنند ،ت های کشیده و عمودی میلرزیدتد .رتگها کنار هم میتشستت و گتلهتا و
« 
برگها و تقشها شکل میگرفنند .گلها در هوای پر بوی کارگاه میروییدتد و میشکفنند ،بی حرکت بودتد

با تسیم پاک و خنک صته تکتان تمتیخوردتتد ،تمتیرطصتیدتد ،بتوی ختو) تداشتنند و شتهنم رویشتان
تمی تشست .هوا خفه و تمناک بود و پر بود از بوی شا) و طی بچه و پرز» (مرادی کرماتی)16 :6833 ،

 -2-3وحشت و کمیک
«تویسندگاتی که درباره گروتسک توشنهاتد همواره گروتسک را یا با امر کمیک مربو داتسنه اتد یا با امر
وحشت زا .آتاایی که گروتسک را از اشکال فرعی کمیتک متیبیننتد ،آن را ،منوستا ،در ردهی بورلستک و
تزای گروتسک تیکید میکنند غالها آن را به طلمتروی
خنده دار مهنذل طرار میدهند .آتان که بر کیفیت وحش 
تاشناخنه ،مرموز ،حنی ماورای طهیعی میکشاتند .طهعا بین این دو طب

تقا منعددی وجود دارد ،اما ،سوای

چند اسنثنای معدود در دورههای اولیه ،دیدن گروتسک به صورت پدیدهای کته هتر دو ،هتم کمیتک و هتم
وحشت زا در آمیزهای بغرتج جمع آورده باشد گرایشی تسهنا تازه است( ».تامسن)71 :6830 ،
از اینرو میتوان گفت که یکی از مشخصه های ذاتی گروتسک آمیز) دو عنصر وحشت و کمیک استت .بته
گوته ای که از این ویژگی بعنوان معیاری اساسی در تشخیص و شناخت گروتسک اسنفاده میشتود .آمیتز)

دو عنصر منداد وحشت و کمیک که باعث برات یخن ی احساس اباا و دوگات ی در مخاط

متیشتود ،در

چاره های منفاوت و تفکیک تاپذیر حیات است .الهنه آمیز) این دو عنصر تاهمساز همیشته بته

واطع تشات ر
صورت منوازن تیست زیرا گاهی عنصر وحشت پر رتگتر از عنصر کمیک جلوهگر متیشتود و گتاهی هتم
عنصر کمیک بر عنصر وحشت پیشی میگیرد .از میان صحنه های فتروان ایتن داستنان کته بتر ایتن ویژگتی
گروتسک داللت دارتد ،میتوان به صحنه سوخنن خر یداهلل اشاره تمتود کته آمیتزهای از احستاس کمیتک و
وحشت را در مخاط

بر میات یزاتد:

« خر دوید ،دوید تا به جوی آبی رسید جوی آا تداشت ،آتش به پاالن گرفنه بود ،شعله پوست تر و کترک
دار خر را میلیسید و میگزید ،خر تنواتست از جوی بپرد .توی جوی افناد شعلههای آتش گتردن و پالتوی
خر را گاز میگرفت .خر به خود میپیچید ،تما تفسش را از توی دلش بیرون میریخت و تاله میکترد .درد
توی چشمهایش پر پر میزد ،با دستهایش زمین را میکند .شعلهها تیش متی زدتتد .ختر از ستوز) و درد
سر) را طایم به سنگ کنار جوی آا زد ،چند بتار زد ،زد تتا از حت

و حتال افنتاد ،آتتش و ستوز) بته

دتدههایش رسید .کمکم گردتش شل شد ،چشم هایش پر از درد و النماس و اشک بود ،پشت سر هتم اشتک

میریخت ،آخرین زور را به شکمش آورد و با فشار پِاِن ریخت( .مرادی کرماتی 60 :6833 ،و )66

نهها اگرچه عک
در این صح 

العمل های تاشیاته حیوان در هن ا سوخنن همچون کوبیدن خود به اطتراف و

پان ریخنن از منظری کمیک به تظر میرسد اما احساس وحشنی که از تسسم سوخنن یک جتاتور زتتده بته
اتسان دست میدهد بر این ح

کمیک غال

میشود و به تحوی آن را کمررتگ میسازد .الهنه بایتد گفتت

وجود عنصر کمیک در گروتسک کارکردی رواتی تیز دارد زیرا «وطنی وجه کمیک گروتسک را در متییتابیم،
پاسخمان به وجه دهشنناک آن کم رتگ می شود از این شاید بنوان اسننها کرد که گروتسک وجوه دهشنناک
و مشمئز کنندهی هسنی را به سب میآورد و با وارد کردن وجای کمیک از آسیهی که ممکتن استت بته متا
بزتند میکاهد( ».تامسن)28 :6830 ،

 - 3-3تهوع و انزجار

گاهی در گروتسک وجود شرایبی غیر طهیعی یتا رفنارهتایی غیتر معقتول و تابانستار باعتث غتافل یری
مخاط

میشود و تاوع و اتزجار او را بر میات یزد .این تاوع و تنفر میتواتد منیرر از محیا تامبلوا باشتد

و یا منیرر از تابانساری های جسماتی و رواتی اشخاص که در طال

رفنارهای ضد هنسار بروز میکند.

الهنه این تاوع و اتزجاری که از رفنارهای تامعقول و ضد هنسار شخصیتها تشیت میگیرد ،همیشته منوجته
خود شخصیت تیست .زیرا گاهی این خود تف

عمل است که ماوع و مشمئز کننده استت و شخصتیت در

بچههای طالیهاف خاته»
طهال تیروی جهری که او را بر اتسا آن تاچار میسازد ،طابل ترحم به تظر میآید .در « 
یکی از صحنههای ماوع داسنان صحنهای است که در آن پسر بچه کارگاه طالیهافی که به مرض جتوع دچتار
است ،از شدت گرسن ی به سراغ پان حیواتات طویله میرود:
«توری باریک که از شکاف در طویله تو میآمد کف طویله را خا میاتداخت صدای تف
دادن ،پراتدن م

ها و سم به زمین کوبیدتشان میآمد .م

خرهتا ،د تکتان

ها وزوز میکردتد ،رضو خم شد .پاتن تتازهای

برداشت ،باز) کرد .پان ترد بود ،از هم پاشید و داته های تر ،باد کرده ،سفید و سالم جو تمایان شتد .رضتو
یکی از جوهای سفید و داته های تر و ترد و باد کرده را برداشت و تو دهاتش گذاشتت ،جویتد ،طتورت داد.
دومی را هم خورد ،جوها تر) مزه بود و بو داشت اما ،میشد خورد( ».مرادی کرماتی 36 :6833:و )37
در این صحنه اگر چه این عمل پسر بچه بسیار ماوع و مشمئز کننده به تظر میآید اما شدت فقر و گرسن ی
که پسرک را به اتسا این عمل تامعقول مسهور میسازد ،ترحم خواتنده را به شدت بر میات یزد و احساستی
دو گاته در او ایساد میکند.
 -4-3نابهنجاری
از دی ر مولفههای اساسی گروتسک تابانساری است که در ترسیم جاان عسی

و بی اته گروتسگ ستام

عمدهای دارد .این ویژگی در داسنان میتواتد هم به صتورت تابانستاریهتای جستماتی و هتم بته صتورت

بچههای طالیهاف خاته» ما بتا هتر دو
تابانساریهای رواتی در شخصیتهای داسنان بروز یابد که در داسنان « 

توع این تابانساریها روبرو هسنیم:
 -4-3نابهنجاری جسمانی
جلوههای بارز گروتسک در یک داسنان ،وجود تابانساریهتای جستماتی در شخصتیتهتای آن

یکی از
تابانستاریهتای جستماتی» دارد».

است .تامسن معنقد است که «گروتسک خویشاوتدی بسیار تزدیکتی بتا «
(تامسن )67 :6830 ،این تابانساریهای جسماتی در «بچ ههای طالیهاف خاته» بیشنر معلتول تتیریرات مخترا

محیا بر سالمت شخصیتها ی داسنان است .اوضاع تامبلوا و غیر باداشنی محتیا طالیهتاف خاتتههتا کته
بیشنر در زیر زمینهای تاریک و تمور و فاطد باداشت تصویر میشود ،چنتان تتیریر تتامبلوبی بتر وضتعیت
جسماتی افراد میگذارد که به صورت بیماریهای مزمن و معلولیت و تقص جسماتی خود را تشان میدهتد.
تموته چنین وضعیت تابانساری را میتوان در توصیف وضعیت جسماتی خسیسه همسر اسدو مشاهده کرد:
«خسیسه تمیتواتست ،تند ،پا به پای اسدو برود .پاها) صاف تهود ،کج بود .موطع راه رفنن زاتوهتایش بته
هم میخورد .سنون فقرات پشنش خمیده و کج ،باسنش عق

رفنته و تاطچتهای تتاجور بتود .از سته چاتار

سال ی ،هر روز صه  ،هوا تاریک ،تشسنه بود رو تخنه ،پشت دار طتالی ،تتا شت  .وطنتی متیایستناد خیتال
میکردی دارد میتشیند .ایسنادتش تیم تشسنه بود( ».مرادی کرماتی)31 :6833 ،

 -2-4-3نابهنجاری روانی
بچههای طالیهاف خاته» فشارهای محیبی ته تناا بر جسم شخصتیتهتای داستنان تتیریری مخترا و
در « 
تامبلوا میگذارد بلکه گاهی این تیریر خود را در تابانساریهای رواتی آتان تشان میدهد.
یتهتای
پرخاش ری و بی رحمی که حاصل فقر اطنصادی و فرهن ی محتیا استت گتاهی چنتان در شخصت 
داسنان به اوج میرسد که باعث احساس وحشت میشود « .زیرا به محض اینکه تابانساری به درجه معینتی
می رسد ،لذتی که تامش از تازگی و سترگر کننتده بتودن اتحتراف از بانستار استت ،بته تترس از تاآشتنا و

تاشناخنه تهدیل میشود .شادماتی و لذت از آتچه با اسناتداردها و هنسارهای پذیرفنه مغایر است بته محتض
اینکه میبینیم این هنسارها به طور جدی در معرض خبر یا حمله طرار گرفنهاتد جای بته تترس (و خشتم )
میدهد( ».تامسن ) 73 :6830 ،در این داسنان گاهی چنان این تابانساریها شخصتیت را تحتت تتیریر طترار

میدهد که به مرز مس تزدیک میشود همچنان که ما) شیبوتو شخصیت منفی و خهیث داسنان بتا لحنتی

طنزآمیز در صحنهای به آن اعنراف میکند:
«ما) شیبوتو ،سر) را باال گرفت و خندید ،دتدان های دراز و اسهی ا) ،که بیخشان زرد و سیاه بود ،تشان
داد و خوشمزگی کرد:
 از من منرس ،جوتم .اینسوری ت ا تکن .منم یه روزی آد بود  ،حاال به این روز افنتاد  .تتو هتم یته روزمثل من میشی» (مرادی کرماتی)42 :6833 ،

 -5-3نزاع و کشمکش:

گروتسک ذاتا درون خود محل اجنماع تدادها ،تقابل ها و تاهمخواتیهایی است کته بته صتورت حتل و
فصل تشده و تفکیک تاپذیر در آن وجود دارد .الهنه این حل و فصلتاپذیری را باید شر وجودی گروتسک
داتست زیرا « حل و فصل تشدن تعارض موجود در گروتسک اهمیت دارد ،و کمک میکند که گروتستک از
سایر شیوه ها یا مقوالت گفنماتی ادبی منمایز شود .زیرا تعارض امور تاهمساز ،هر چنتد هتم کته بته فترض
اساسی باشد ،معیاری تیست که منحصر به گروتسک باشد( ».تامسن)71 :6830 ،
اما در داسنان گروتسکی این تعارض و تقابل های دروتی باعث کشمکش و تزاع و ایستاد بحتران در داستنان
میشود که در سب بیروتیتر میتوان آن را در تزاع میان شخصیتهای آن دید .در چنتین حتالنی استت کته

شخصیتهای داسنان که دارای تابانساریهای جسماتی و رواتی هسنند ،رو در روی یکدی ر طرار میگیرتتد

و در تزاعی وحشیاته همه اصول اتساتی و طواعد اخالطی را با بیرحمی زیر پا میگذارتد .تموته یکتی از ایتن
تزاع و کشمکشها را می توان در صحنه درگیری اسدو و اوسنای طالیهاف خاته دید که یکی از تقتا بحراتتی
این داسنان است:
«اسدو رشد تکرده و کوتاه و ریز تقش بود .ات ار درخنی زیر سایه ،بی آفناا و بی آا .اوستنا دراز ،دیتالا،
سیاه و خشک بود .صورت پر چروک و چشم های ریز وطی کترده داشتت و پشتنش ختم شتده بتود .یکاتو
جوشی شد ،شمر جلودار) تهود .شالا را زد به شاته و گردن اسدو ،شالا پیچید و سر زتسیر ،پوست زیتر
چشم او را ترکاتد ،شکافت .خون از شکاف بیرون زد.
 هر چی میگم :پدرسگ بی تاموس تو کار من دخالت تکن ،حالیش تیست.اسدو دل دل کرد ،عق

عق

رفت و ل د محکمتی خواباتتد تتو بیدته اوستنا .اوستنا شتالا را اتتداخت و

بیدها) را گرفت و سر پا تشست .زن اوسنا تندی رفت پشت سر اسدو ،دو دسنش را بلند کرد و محکم زد

تو سر او جیغ و جار و جنسال راه اتداخت و فحش داد( ».مرادی کرماتی)34 :6833 ،
در این صحنههای خوتین و پرکشمکش اگر چه عک

العمل سهعاته شخصیتها تیرر برات یتز استت امتا در

همین اوج درگیریها رگههایی از کمیتک بته چشتم متیختورد کته حاصتل رویتایی ایتن تاهمستازیهتا و
تقابل هاست .ترسیم تصویری کاریکاتوری از اسدو و اوسنا و تقابتل مدتحک آتتدو در مقایسته بتا یکتدی ر

(کوتاه و ریز تقش در مقابل دراز و دیالا)کمی از احساس وحشت خواتنده میکاهد .تقبه اوج کمیتک ایتن
کشمکش در آتساست که اسدو کوتاهی طد خود را در مقابل درازی طامت اوسنا بتا ضتربه زدن بته بیدته او
جهران میکند و تاگاان او را از پا در میآورد .آمیخنن این اعمال خشوتت بار با عک

العملهتای تاخواستنه

و کمیک ،خواتنده را در میان دو احساس خنده و وحشت مردّد میسازد؛ احساستی کته یکتی از تشتاتههتای
وجود گروتسک در این داسنان است.
 -5نمودهای گروتسک در فضا و صحنه
بچههای طالیهافخاته» فدا و صحنههای داسنان تقش اساسیتری در ترسیم جاان گروتسکی آن دارد.
در « 
از آتسا که این داسنان به شیوه تاتورالیسنی ت اشنه شده است و بنابر خصلت تاتورالیست تیریرات محیبی بتر
شخصیت ها غال

سرتوشت و عملکرد

است ،تیریر گروتسک بیشنر در فدا و صحنههای آن تمود مییابد تتا

در تابانساریهای شخصیت هتای آن .از اینترو در ایتن داستنان تقتش شخصتیتهتا در پت

زمینتض فدتا و

صحنههای آن طرار می گیرد .الهنه باید گفت که هر یک از عوامل ذیلی که به آن خواهیم پرداخت ،بته تناتایی

معرف ویژگی های گروتسک در فدای داسناتی تیست ،بلکه آمیزهای از ایتن عوامتل در ترکیهتی تاهمستاز و
بغرتج ،جاان بی اته و پر کشمکش گروتسک را ترسیم میسازد:
 -1-4-5فقر و جهالت
بچتههتای
فقر و جاالت یکی از پربسامدترین موضوعات داسنانهای مرادی کرماتی است .این عامل در « 
طالیهافخاته» که با ت اهی تاتورالیسنی است ،در خلق فدای گروتسکی ارر به شدت تیریرگذار است .در ایتن

تهتای آن از ستوی دی تر ،تیتروی
داسنان چارهی کریه و تابانسار فقر از یکسو و جاالت و تاداتی شخصتی 
آفتتهتای اجنمتاعی

محرکه بسیاری از تنش ها و کشمکشهای داسنان است .این عامل که ریشه بسیاری از
تهای داسنان خود را تشان میدهتد
چون خشوتت ،بیعدالنی و اسنثمار است ،در زتدگی محنت بار شخصی 
طرباتیان اصلی فقر و جاالت در اینسا شخصیت های کودکی چون تمکو ،صفرو ،رضتو و  ....هستنند کته بته
خاتوادههای خود و فقر شایع در آتاا ،بی تصی

دلیل جاالت

از تسربه شتیرین کتودکی بته سرتوشتنی تلت

دچار میآیند .یکی از جلوههای گروتسکی فقر را متیتتوان در گرستن ی شتدید برختی از شخصتیتهتای
تابانساریهای جسماتی و رفناری آتان جلوه گر میشود .یکی از صحنههایی که ایتن فقتر

داسنان دید که در
را با حالنی گروتسکی در جنهه جسماتی آن تشان میدهد ،صحنهای است که یکی از متادران طالیهتاف طصتد
شیر دادن به توزاد) را دارد:
« تیرو سیزده چاارده سال بیشنر تداشت ،پسنان لق لقو ،الغر دراز و بی شیر) را در آورد و ستر) را تپاتتد
تو دهان سرخ و بی دتدان و پرگریه بچه .بچه مک زد و با چشمهای درشت و سیاهش مادر) را ت اه کترد
و آرا گرفت .تیرو ،هماتبور بچه به بغل برگشت و تشست پشت کار و بنا کرد به بافنن .بچه بتین زاتوهتا و

شکمش گیر کرده بود ،با حرص به پسنان مک میزد و پرههای تازک و خی

و ریز دماغش میلرزیتد ،فتش

نانها شیر تهود( ».مرادی کرماتی)32 :6833 ،
فش صدا میکرد .بچه بوی بد داشت ،هی مک میزد .توی پس 
 -2-4محیط نامساعد و غیر بهداشتی
یکی از عواملی که در برجسنه کردن فدای گروتسکی ارر به چشم میخورد ،به تصویر کشتیدن محتیا و
ماوع و غیر باداشنی کارگاه های طالیهافی است که آن را در توصیف دطیق و زتده جز یات صحنههای داسنان
میبینیم:

«جا به جای تیرها و تیهای سیاه سقف ،تار عنکهوت بود .م

های مرده و خشک شتده و توختالی ،میتان

تارها گیر کرده بودتد ،دیوارها ،تا آتسا که دست دخنرک تازه بالغی میرسید ،تم داشت کاه لها ریخنه بود.
صدای سرفه هم بود سرفههای خشک( ».همان)16 :
در چنین فدایی شخصیتها دچار بیمتاری هتای مزمنتی هستنند کته بیشتنر تاشتی از تتیریر مخترا محتیا
طالیهافخاته است .اوج این تیریر مخرا را میتوان در وضعیت تامساعد جستمی و مترگ و میتر فتراوان در

زتان و دخنران طالیهاف دید .در صحنه گفن وی شهاته لیلو با همسر) ،لیلو ایتن وضتعیت را این وتته شترح
میدهد:

« اوتا همه ،مثل من تو کارخوته شل و چالا شده بودن بیچاره تصرتو ،سیزده ،چاارده سالش بیشنر تهود .خدا
میدوته چقدر زن سر زا رفنن و ما خهر تداریم .همه شوتم همین جوری بودن ،مث من( » ،همان)608 :

در صحنههایی تیز مرادی با بارهگیری از تصویرسازیهای واطعی و ملمتوس ،ویژگتیهتای غیتر باداشتنی و
تامناس

محیا را با جنهههای مشمئز کننده و ماوع گروتسکی چنان در میآمیزد که مخاط

را بر دو راهتی

تنفر و ترحم سر در گم میسازد:
«دخنر بچههای طالیهاف خاته دور کماجدان بزرگتی جمتع شتده بودتتد .تتوی کماجتدان پتر از لهتاس بتود.
لهاسهای پاره پوره و شندره پندره .آا تو کماجدان میجوشید .شپشهتا و رشتکهتای لهتاسهتا ،تتو آا

جو) میترکیدتد و می مردتد ....پسر بچهها ل

تنور بودتد لهاسهاشان را تتوی خلتواره ،خاکستنر داغ تته

ماتدۀ آتش تنور ،میریخنند .شپشها میترکیدتد و تق و توا صدا میکردتد( ».همان)600 :
در واطع چنین محیبی را که در آن حنی ابنداییترین اصول باداشنی رعایت تمیشود و از کمنترین امکاتتات
باداشنی در آن خهری تیست ،تشات ر بی اهمیت بودن سالمنی و جان اتساتااستت کته در افتول ارز)هتای
اتساتی خود را تشان میدهد .در اینساست که چنین محیبی خود به یک تابانساری بزرگ تهدیل میشود کته
بر تیریرات گروتسکی داسنان میافزاید.

 -3-4خرافه و اوهام
خرافه و اوها می تواتد یکی دی تر از مخنصتات جاتان غریت

گروتستک باشتد کته بتا ایستاد فدتایی

ماوراءطهیعی ،احساس تترس و اضتبراا را در خواتنتده تسدیتد متیکنتد .در چنتین فدتایی مرمتوز و پتر
اضبراا ،واطعیتهای ملموس در پشت تقاا وهتم بی اتته متیشتوتد .و فدتای اضتبراا آلتودگی شتکل
میگیرد .از طرفی فدایی پتر از طلستم و تیروهتای متاوراءطهیعی و از طرفتی دی تر پایهنتدی سرستخناته و

مدحک شخصیت ها به آن ،باعث ایساد احساس دو گاته وحشت و کمیک در خواتنده میشود .در بچههتای
طالیهاف خاته باورهای خرافهآمیز برخی از شخصیتها چنان بر فدای داسنان سایه میاتدازد که تتا حتدودی
خواتنده تیریرگذاری آن را بر سرتوشت شخصیتها میپذیرد.
در صحنه ای از این داسنان مادر خَ سیسه برای او که حامله است ،دست به اعمال خرافهآمیزی میزتد کته بتا
یی هایی همراه است .در این صحنه اگرچه خواتنده تحت تیریر فدای اضبراا آلود اعمتال عسیت
پیش و 

و

پیش وییهای مادر خسیسه طرار میگیرد ،اما با این وجتود احستاس تمستخر از ایمتان جاهالتته خسیسته و
مادر) به این خرافات و اوها  ،وجه دی ری از برداشت مخاط

است:

«زاغ ]زاج[ را به کنار منقل ،دور از آتش ،پرت کرد .با ات شت بر) داشت .زاغ بتاد کترده کتف دستت رگ
رگی ،سیاه ،پیر و لرزان چرخید .فوتش کرد .خاکستنرها را از دور و بتر) پختش و پتال کترد زاغ داغ بتود.
دست عادت داشت .صهر کرد تا سرد شود .ت اهش را بته کتف دستت  ،زاغ دوختت .چشتمهتایش ختوا
تمیدید .دسنش را جلو آورد :بچه پشت داره .چند تا دی ه هم پشت بند) میآین .تذری داری که میبایتد

متیخواستنن زن
تمیداره که توره بهینن .هموتایی کته 
بدی .چند تا چشم دتهالت هسنن ،مادر .چشمشون ور 
اسدو بشن ،تشد .الای چشمشون بنرکه(».همان 670 :و )676
 -4-4فضای افیونی
بچههای طالیهافخاته» اسنعمال افیون و یا تریاک در بسیاری از صحنههای آن به تصویر در آمده است
در « 
و تقریها همه شخصیتهای بالغ و مذکر داسنان آن را اسنعمال میکنند .صحنههتای استنعمال افیتون و تتیریر
میات یزد و ویژگیهتای
تابانسار آن بر وضعیت جسماتی و رواتی شخصیتها اتزجار و خشم خواتنده را بر 
گروتسکی فدای داسنان را تقویت می کند .مرادی در ایتن داستنان فراگیتری استنعمال چنتین متوادی را بتر
طشرهای ضعیف جامعه و تیریر آن بر سیه روزی و بی ارادگی آتان به تمتایش متیگتذارد .بته طتور مثتال در

صحنهای از داسنان ما) شیبوتو در هن ا اسنعمال تریاک این وته ذلیل و مشمئز کننده تصویر میشتود کته

جنهههای جسماتی گروتسکی به خوبی در آن تمایان است:

«دست ها و ل هایش میلرزید .آا از دماغ و چشم و ل

و لوچها) میریختت ،متیچکیتد .دور ختود)

میچرخید ،هی اینسا و آتسا دست میکشید با خیال پیدا کردن تریاک که فکر میکرد افناده است( ».همان)13 :

الهنه در این داسنان تمیتوان شخصیتهای آترا به دلیل چنین رفنار تابانساری مورد سترزتش طترار داد .زیترا
فراگیری اسنعمال افیون در این شخصیت ها ،به سه

تسکین دادن آال جسمی و روحتی استت کته شترایا

اسفهار محیا زتدگی بر آتان وارد میسازد هماتند شرایا سخنی که اسدو پ

از بیکاری با آن روبرو میشود

و او را به سوی افرا در اسنعمال تریاک سوا میدهد آتچنان که این وتته متورد اعنتراض همستر) واطتع
میشود:

« -خوا چارهای تیست .تو دی ه زن داری ،بچهای تو راه داری االن یه ماهه که همین جوری گرفنی گوشته
خوته تشسنی ،یا زاتو بغل میگیری ،غصه میخوری ،یا میتشینی پشت منقل وافور .د بکش.
 به خدا از زور یا درده ،از زور رماتیسه که میتشینم پشت منقل( ».همان)601 :اما رطت ات یزترین صحنه اسنعمال چنین مواردی را میتوان در صحنهای داتست که یکتی از متادران کتارگر
طالیهاف خاته برای ساکت کردن کودکش که مزاحم کار) شده بود ،به او تریاک میخوراتد:
«بچه تیّرو بیدار شد و گریه کرد و آرا تشد .تیّرو از پر چارطد) ،ح

کوچک تریاکی ،به طدر یک ما) ،در

آورد و اتداخت تو دهان بچه ،تریاک روی زبان بچه آا شد .تلخیا) به زبان تشست و بچته بتی حت

و

حال شد .عادت داشت .راحت شد ،خوابید( ».همان )33 :
این صحنه عالوه بر آتکه طل

خواتنده را به درد میآورد ،خشم او را با تسهت به فدتای ظالماتته و شترایا

تیسف بار محیا داسنان بر میات یزد و او را تحت تیریر احساس دوگاته گروتسک طرار میدهد.
 -5-4خشونت و بیرحمی
گیهای گروتسکی داس نان ،خشوتت و بیرحمی شدیدی است که بر روابا میان شخصیتهای
یکی از ویژ 
آ ن حاکم است .مرادی در این ارر تاتورالیسنی سعی کرده است که فشار فقر و اوضتاع تابستامان اجنمتاعی را
بر روحیه و رفنار اتسان ها به تمایش ب ذارد .این فشارها که گاهی خود را در طال

خشوتت و بیرحمی بروز

یاتتدازد.
میدهد گاهی چنان به اوج خود میرسد که با زیر پا تاادن ترحم اتساتی ،خواتنده را به وحشتت مت 

در واطع این خشوتت و بیرحمی حاصل تابانساریهای رواتتی شخصتیتهاستت کته آتاتم مولتود شترایا
ظالماته و تامساعد محیا است.

یکی از پر خشوتتترین صحنههای داسنان ،صحنه کنک خوردن بیرحماته «رضو» یکی از پسر بچههای ینتیم
طالیهاف خاته است که به دلیل چیدن اتاری از درخت کاراگاه به شدت مورد شکنسه و آزار واطع میشتود .او
که از باالی درخت در آتش تنور میافند ،ته تناا سوخن ی پاهایش مورد مداوا طرار تمیگیرد بلکه با بیرحمی
تما با طرار دادن پاالتی بر صورتش به سخنی مورد شکنسه واطع میشود .در این صحنههتای دردتتاک و پتر
خشوتت ،ترحم مخاط

از سویی و وحشت او از دیدن چنین تصتاویر هولنتاک از ستوی دی تر برات یخنته

می شود که واکنش خشم و اتزجار او را به همراه دارد:

«رضو زیر پاالن خرخر میکرد و دست و پاها) را عاجزاته تکان میداد .اوسنا میزد .پاالن زیر پای حستینو
می جنهید .اوسنا با تما طوت ،با حرص و کیف شالا را به پاها ،رانها ،کفلها میزد .رضو پاها) را تو هوا

تکان میداد .ات ار به دوچرخض هوایی رکاا میزد .صدا) در تمیآمد .با دستها و پاها) النماس میکترد،
ای ا) بیرون آمد .باال خزید و زیر زاتوها گیر کرد .شالا سر زتسیری ،به پوست و گوشت
کم کم ،شلوار لیفه 
کفلها و رانهای لخت ،خوا میچسهید .شاگردها دور تا دور ،برهوار ایسناده بودتد .عادت داشنند .زن اوسنا

ت اه میکرد و لهخند میزد .دتدانهای طالییا) معلو بود.کیف میکرد( ».همان  36 :و ) 37
 -6-4بهرهکشی و آزار جنسی
بچههای طالیهاف خاته» است .در این داسنان ما شتاهد زتتدگی
بارهکشی و اسنثمار محوریترین موضوع « 

اتسانهایی هسنیم که در برابر دسنمزدی تاچیز ،سالیان درازی عمر خود را در پشت دارهای طالی بتا مشتقت

سپری میکنند ،اما از تیمین تی ازهای اولیه زتدگی عاجز هسنند .در این میان سود تال)هتای آتتان بته جیت
صاحهان کارگاههای طالیهافی می رود کته ارزشتی بترای کتارگران ختود طایتل تیستنند .ایتن ظلتم و استنثمار
تاجواتمرداته را میتوان در صحهتهای اسدو در آتسا که برای عتذرخواهی بته تتزد اوستنای طالیهتاف خاتته
میرود ،به خوبی دریافت:

« -من ورخاطر بچم اومد پیش تو .من ور تو خیلی زحمت کشید  .هفده سال روزگار تو کارخوتهات جون
کند  .هفده سال ور تو تاخن پشت کار کرد  .ور تو طالی بافنم .رماتی

گرفنم .زتم تو کار خوته تو کار کرده

و علیل شده .بیکار  .الاطل طلهمو بده( ».همان)666 :
کشیها در حق زتتان و دخنتران طالیهتاف روا
الهنه این بارهکشی به همین جا خنم تمیشود .بیشنرین این باره 
داشنه میشود که عالوه بر سالمنی و عمر تلف شده خویش ،مورد اذیت و آزار جنسی تیز طترار متیگیرتتد.
بدین ترتی

شخصیتهای منفی داسنان با جنهههای بیمارگوته رواتی و تابانساریهای ضد اخالطتی ختویش


میکنند .به طور تموته در صحنهای از داستنان متیبینتیم کته لیلتو بترای
فدای گروتسکی داسنان را تسدید 
همسر) از وضعیت اسفهار دخنران طالیهاف میگوید که چ وته مورد اذیت و آزار جنسی طرارگرفنهاتد:
« -تازه شل شدن یه درد بی درموتشه ،خیلیا شوتم که کور میشن .تازه اینا کته خوبته ،بتیتاموستیا ره ب تو،
خودت میدوتی که سر دخنرا چی متی آرن! اوستناهایی کته پستر دارن ،ختدایا از ستر تقصتیر شتون ت تذر.
رخسارو جوتمرگ شده تعریف میکرد و میگفت« :هفت ساله دوشنم که پستر اوستنا اذیتنم متیکترد .الهنته
میگفت«:برای اینکه یکاو تَرَ به بابا) ب م زبوتمه مُار میکرد .یه ات شتنوته متیگذاشتت
پناون از بابا) ».
رو زبوتم .تو) خاک میریخت .خاکا از کتهای ات شنوته میریخت رو زبوتم ،اون وطتت ات شتنوته ره ور
میداشت و میگفت« :حاال زبوتنه مار کرد  .اگه حرف بزتی من میدوتم چه کتارت کتنم ».یادتته ،رخستارو

چقدر خوش ل بود؟ تو کارخوته«پسر حسین» کار میکرد .میگفت «:وطنی زبوتمو مار متیکترد از تترس دو
روز الل میشد و حرف تمیزد  .میترسید مار بشکنه و بفامه» خدا ذلیلشتون کنته کته از بت

کارهتای

کشیها و آزار جنستی چنتان در
تاجور سر) آوردتد ،مریض شد و مرد( ».همان 608 :و  )604الهنه این باره 
زتدگی این دخنران طالیهاف به امر منداولی تهدیل شده بود که آن را حنی در دل شادترین اشعار جشنهایشان
ذکر میکردتد:
«شارباتو» شعر طالیهافها را ،ضربی میخواتد بنولو میرطصید ،پایین تنها) را میجنهاتد .طر میداد و شارباتو
میپرسید:
میخواتد .ات شنان سیاه و بلند و اسنخواتیا) رو پوست دایره میخورد ،

«چبور میری تو کارخوته؟»
میرطصید .چادری دور کمر) بسنه بتود کته وطتت
دخنرها و زنها جواا میدادتد .کف میزدتد و «بنولو» 
چرخیدن ،تاا میخورد.
من تمیر تو کارخوته
 چرا تمیری تو کارخوته؟پسر اوسنا تو دالوته ،هی «کفنامه» میمالوته( ».همان)664 :
 -7-4ناامیدی و پوچی
بچههای طالیهاف خاته » تاامیدی ژرفی بر روح ارر سیبره دارد .در جاان گروتسکی داسنان کته مملتو
در « 
از احساس وحشت ،اضبراا و تفرت است ،شرارت و پلیدی همیشه بر خیر و تیکی غال

متیشتود .ت تاه

بدبیناته و تاتورالیسنی مرادی به اتسان و جامعه در این ارر به گوتهای است کته شخصتیتهتا را محکتو بته
پذیر) جهر محیبی میکند «.به همین دلیل ،توصیف محیا در آرار تاتورالیسنی از اهمیت خاصی برختوردار

است و تیز به همین علت غالها «طارماتی» به آ ن صورت در کار تیست .طارماتی با تلقی علمی از اتسان بی اته
است؛ آزادی اتنخاا و مسئولیت اعمال از موجودی که منعتین از عتواملی ختارج از اخنیتار ختویش استت
تلویحا دریغ میشود .این تصویر بدبیناته از اتسان است – و ته تاخوشایندی ذاتی مدمون-که خواتدن رمتان
تاتورالیسنی را ییسآور میسازد( ».فورست واسکرین  )1 :6833در واطع میتوان گفت که بی اخنیاری اتسان
در تغییر شرایا تکهت بار محتیا و سرتوشتت ختویش بزرگنتری ریشته تاامیتدی در روح ایتن ارتر استت.
سرگشن ی تمکو پ

از فرار از طالیهافخاته در پایان داسنان و تامعلو بودن سرتوشتنش حکایتت از همتین

تاامیدی ژرف دارد .اما اوج تاامیدی و پوچی را در پایان داسنان دو میتتوان دیتد کته استدو پت

از مترگ

همسر و فرزتد) با حالنی پوچ و تاامیداته روسنایش را ترک میگوید:
«اسدو تو راه شار بود .میرفت شار کاری پیدا کند .از طالی و طالیهافی بد) میآمد ،و از آتاتا کته بتا کفتش
روی طالی راه میروتد( ».مرادی کرماتی)673 :6833 ،
در محیا طالیهاف خاته که تیز که بخش اعظم صحنههای داستنان را در بتر متیگیترد ،ایتن تاامیتدی ژرف را
میتوان در خودکشی های کودکان سنم دیده آن دید بویژه در آن صحنه که رضو با خوردن د .د .ت دست بته

عمل خودکشی میزتد:
«کوچه پر از ظلمت بود «.رضو» بارها ،ظرف همین یک سال ،دیده بود که بچههای طالیهاف خاته ،خود را بتا
خوردن تریتاک و ستوخنه و د .د .ت ختالص متی کننتد .کتم کتم گتردتش شتل شتد .معتدها) زور آورد.
چشمهایش برگشت ،سیاهی رفت ،سفیدی ها آمد ،کمی باال آورد .گوشه لهش کف کرد .دل و رودها) باتم

پیچید ،چنگ خورد .سوخت .زاتو زد .تا شد ،مچاله شد ،تاله کرد ،سکسکه کرد ،صدا) در تمیآمد( ».همان:
 606و )607
اما اگر بخواهیم کمی از دریچض جاان گروتسکی به علل این ییس در روح این ارر بن تریم بایتد ب توییم کته
بزر گنرین تاهمسازی و تاهماهن ی جاان گروتسکی ارر ،تاهماهن ی عمل و بازتاا عمل است زیرا در جاان
این ارر شخصیتهای بیگناهی چون کودکان به راحنی طرباتی می شوتد بیآتکه شخصیتهای شرور و منفی
بچههای طالیهاف خاته» مستنعد وطتوع تتراژدیهتایی
آن به کیفر اعمال خود برسند ،به همین خاطر است که « 
می شود که به تحلیل خاتم سالجقه حاصل تهرد میان عشق و تفرت است:

«تهرد بین «عشق و تفرت» فدای ارر را آکنده است و آتچه که در هتر دو داستنان طابتل تیمتل استت و تتیریر
تراژدی آن در ذهن خواتنده ابدی میکند ،شکست«عشق» به دست «تفرت» است ،زیترا کته در پایتان هتر دو
داسنان ،شخصیتهای مثهت به دست شخصیتهای منفی تابود میشوتد» (سالجقه)764 :6838 ،

 -5گروتسک و ناتورالیسم
بچههای طالیهاف خاته» یک ارتر تاتورالیستنی استت کته بته
همات وته که در طهل تیز به آن اشاره کردیم « ،
روشنی مولفههای این گرایش در آن آشکار است .اما از آتسا که برخی همچتون حستن میرعابتدینی در تقتد
آرار مرادی به تظر خالف آن اشاره میکند و میتویسد« :او تصویرگر فقر فراگیری است که به سادگی مبترح
می شود بی آتکه رتگ و بویی تاتورالیسنی بیابد( ».میرعابدینی ،)371 :6831 :از اینرو جا دارد که طهل از آتکته

به راببه تاتورالیسم و گروتسک در این ارر بپردازیم ،به ادلّهای در زمینه تاتورالیست بودن ارر اشاره کنیم.
 1-5ویژگیهای عمده ناتورالیسم
«تاتورالیسم تادنی ادبی بوده است که در اواخر طرن توزدهم در اروپا پدید آمد .بنیات ذار این رویکترد ادبتی
امیل زوال تویسنده فراتسوی بود .عرصه ی ظاور و رشد تاتورالیسم رمان میباشد .ایتن مکنت
تیریر تاتورالیسم فلسفی پدید آمد .به موج

ادبتی تحتت

اصول تاتورالیسم فلسفی ،تما پدیدههای هستنی در طهیعتت در

محدوده داتش عملی و تسربی جای دارتد و هیچ چیز در وارد ماده وجتود تتدارد( ».داد )411 :6832 ،بترای
این مکن

متیتتوان در بچتههتای
ا دبی به طتور خالصته چنتد ویژگتی عمتده وجتود دارد کته دطیقتا آن را 

طالیهافخاته » پیدا کرد .این ویژگیهای عهارتند از:

 -1-1-5مستند سازی
یکی از مولفههای عمده شیوه تاتورالیسنی در ادبیات داسناتی مسنندسازی است که براستاس آن تویستنده
تاتورالیست با توصیف عینی و بدون دخالت احساسات یا تخیل به مشاهده واطعیت و رهت آن میپردازد .بته
عهارتی «ما تناا موطعی میتواتیم از تاتورالیسم ستخن ب توییم کته تویستنده بتا عینتی گرایتی یتک داتشتمند
تحلیلگتر بته موضتوع بپتردازد(».فورستت و استکرین )17 :6833 ،در واطتع بایتدگفت کته «آتچته اتدیشته

تاتورالیسنی را ویژگی میبخشد ،ایمان راس و صری آن به علم و رو)های مشتاهده و آزمتایش و تستنید
است .تاتورالیسم به زبان ساده «فرمول کاربرد علم جدید در ادبیات » است( ».گراتت)18 :6832 ،
بچههای طالیهاف خاته» توصیف دطیق و عینی واطعیتها و عد دخالت احساستات و طدتاوت شخصتی
در « 
روشی است که مرادی آن را در خلق ارر بکار گرفنه است .او در مقدمه این کناا به چ وت ی خلق ایتن ارتر
میپردازد که مهین مسنند تویسی او در آفرینش این داسنان است:

« بیست و چند سالم بود ،طلم و دفنرچه به دست دتهال سکینه که از بچ ی ،چاار ساله به طول ختود) «تتو
کت کارخوته» رفنه بود ،راه افناد از این خاته به آن خاته،پیش این پیرزن ،پیش آن پیرمردکته« :متادر! حترف

بزن ،بابا ب و ،شعراتون چی بود؟ چه جوری بود طالی بافی؟» از این کارگاه به آن کارگاه ،که هنتوز تته ماتتدۀ
میختواهم
آن سالها ،آن روزگاران را میشد دید ،تشسنم پشت دار طالی « :به من یاد دهید چه جوری بهافم ،
بافنن ،اینسا بودن را بنویسم ،کمکم کنید( ».مرادی کرماتی)1 :6833 ،

ح

بی دلیل تیست که در جای جای این کناا ما با گزارشتاتی مستنند و توصتیفات زتتدهای از محتیا ،لاسته،
اصبالحات فنی طالهیافی ،آدا و رسو و باورهای عامیاته روبرو میشویم که از تظر فرهن ی بسیار ارزشتمند
است:
کالف های ت طالیهافی ،آویخنه و به ردیف بود .چاا و الغر و رت ارتگ .ته هتر کالفتی تختی بتود ،تت از
« 
کالف جدا میشد .کالف را میچرخاتد .تکه تکه از) جدا میشد و الغر) میکرد رتگها ،هر کتدا استم
خاصی داشت :دارچینی ،فیروزهای ،تخودی ،خاکی ،بید مشکی ،الکی ،یشمی ،دوغتی ،چاترهای ،سترمهای و
( »...همان)13 :
 -2-1-5جبر محیطی
تاتورالیست تسهت به اتسان ت اه محدودی دارد .از دیدگاه تاتورالیست «اتسان حیواتی است برتر از دی تر
جاتوران و از اینرو شخصیت و سرتوشت او بوسیله دو تیروی طهیعی یعنی ورارت و محیا اجنماعی رطم زده
میشود( ».داد ) 412 :6832 ،این تصور مییوس کننده باعث محرومیت اتسان از هر گوته اخنیاری و هتر تتوع

مسئولینی در طهال اعمالش می شود ،چراکه اعمال او صرفا تنیسه اجنناا تاپذیر عمل تیروها و شترایا متادی
کامال خارج از اراده او شمرده میشود .چنان که ر .چی

میتویسد ،در آیین تاتورالیسنی فرض این است کته

تقدیر گاهی از بیرون بر شخص تحمیل میشود و بنابراین طارمان رمان تاتورالیسنی بیشنر در اخنیتار شترایا
است تا خود) .در واطع غالها به تظر میرسد که اصال خودی تدارد( ».فورست و اسکرین)72 :6833،
 -1-2-1-5وراثت
«تصور داروینی تاتورالیست ها از اتسان به عواملی از منابع مخنلف دی ری تیز تکیه داشتت کته آتاتا تیتز
خود غالها مدیون داروین بودتد .یکی از آتاا تظریه ورارت بود کته متیتتوان آن را بته گوتتهای از تکامتل در
طلمروی اتساتی به شمار آورد .اعنقاد راس به تقش مام ورارتت کمتابیش در همته تاتورالیستتهتا مشتنرک
است( ».همان )71 :از تظر تاتورالیستها «اتسان خصایص فردی و غرایز ذاتی خود بویژه غریزۀ گرستن ی و
غریزۀ جنسیا) را به ار

میبرد ...تویسندگان تاتورالیست معموال اشخاصی را برای استنانهتای ختود بتر

میگزینند که از خود ات یزه های حیواتی طوینری چون حرص ،شاوت جنسی و خوی حیواتی بروز میدهتد.


این اشخاص از یکسو طرباتیان ترش غدد داخلی خود هسنند و از سوی دی ر چون تابعی از منغیر فشارهای
اجنماعی و بیروتی عمل میکنند( » .داد)412 :6832 ،
شخصیتها به توعی تابع طغیان غرایز خود هسنند .افسار گسیخن ی ایتن غرایتز

بچههای طالیهاف خاته»
در « 
خود را در رفنارهای تابانسار شخصیتها و کشمکش و تزاع میان آتان جلتوهگتر متیستازد .ایتن غرایتز در
شخصیتهای منفی داسنان بیشنر به صورت عقدهای رواتی است که در طال


اسنثمار ،خشوتت شدید و آزار

و اذیت جنسی خود را تشان میدهد .اما در شخصیت های دی ر هماتند کارگران طالهیاف خاته ،طغیان غریتزه
را بیشنر می توان در گرسن ی شدیدی یافت که آتاا را به پذیر) هر اسنثماری مسهور میسازد .این گرسن ی
شدید گاهی چنان لسا اخنیار را از دست آتان میگیرد که بترای رفتع آن بته هتر عمتل تابانستار و مشتمئز
کنندهای دست میزتند هماتند صحنهای که رضو برای رفع گرسن ی شدید ختود از پاتن حیواتتات استنفاده

میکند الهنه عالوه بر جنهههای غریزی شخصیتها که به آن اشاره شد ،عامل جهرآفترین ورارتت ختود را در

میدهدکه بر ارر تیریر مخترا محتیا غیتر
معلولیتهای جسماتی و بیماریهای مزمن کارگران طالیهاف تشان 

باداشنی کارگاهها طرباتی سود جوییهای صاحهان آن میشوتد.
 -2-2-1-5محیط اجتماعی
بنا به تظر تاتورالیستها «اتسان تابع تیروهای اجنماعی و اطنصادی است که بر خاتواده و طهقتها) حتاکم
است( ».داد )412 :6832 ،از اینروست که پرداخنن به سیبره عوامل اطنصادی و اجنماعی جامعه بر زتدگی و
سرتوشت اتسان ها یکی از موضوعات عمده رمان تویستان تاتورالیستت استت .بته عهتارت دی تر «از لحتا
موضوع تاتورالیسم چه در رمان و چه در درا همواره تصتویرگر طهقتات زحمتنکش و بتدین سته

«شتعر

تایدسنان» به شمار آمده است .بی گمان تاتورالیست ها خواهان پرداخنن به کتل حیتات بشتری بودتتد و بتر
بینوایی زاغه تشینان اطراف کارخاتهها وطوف کامل داشنند( ».فورست و اسکرین13 :6833 ،و )13
بچههای طالیهاف خاته» ضعف اطنصادی و فقر شایع در شخصیتها هستنه اصتلی بحترانهتا و حتواد
در « 
شهای میان شخصیتها تیز از تیریر این عامل تشیت میگیرد .مرادی در ایتن داستنان
داسناتی است و کشمک 
هماتند اغل

تویسندگان تاتورالیست به سراغ طهقات پایین دست جامعه میرود و زتدگی مشقت بارشتان را

در رویارویی با فقر و گرسن ی به تصویر میکشد .از آتسا که بخش اعظم صحنه های داستنان ،روابتا میتان
شخصیناا و حواد

مکانهای تولید اطنصادی است ،به جرأت میتوان ادعتا

آن در کارگاه های طالیهافی یعنی

کرد که عامل اطنصاد و تیریرات آن بر زتدگی و سرتوشتت اتستان ،دغدغته اساستی مترادی در آفترینش ایتن
داسنان است .عامل جهر آفرینی که تیریر) بر سرتوشت تل طارماتان داسنان منسلی میشود.

 -2-5رابطه گروتسک و ناتورالیسم
گروتسک به دلیل خصیصههای ذاتی که دارد گاهی میتواتد در خدمت گرایش تاتورالیسنی طرارگیرد الهنه
در این میان یک اخنالف اساسی میان این دو شیوه وجود دارد که بحث آن بته مقولته تخیتل بتر متیگتردد.
هماتبور که میداتیم در تاتورالیست که مدعی عینی گرایی علمتی استت ،مخالفتت شتدیدی بتا تخیتل دیتده
میشود به گوتهای که امیل زوال به صراحت بیان میدارد:

« من به این بی ارزشی تخیل واطعا معنقد  ،چون همین ویژگی اساسی رمان جدید میداتتم( ».گراتتت:6832 ،
 )48این در حالی است که گروتسک بته دلیتل در هتم آمیختنن امتور تاهمستاز و اغتراا در امنتزاج اجتزاء
تامنسات

که تناا در تخیل منصور است ،گاهی پا در فاتنزی دارد .الهنه بایتد گفتت کته ایتن اختنالف میتان

گروتسک و تاتورالیست ،اخنالفی ظاهری است و ماتع پیوتد این دو سهک تمیشتود تامستن دربتاره ارتهتا
میتویسد:
میان گروتسک و فاتنزی 
«گروتسک ته فقا ضرورتا هیچ خویشاوتدیای با فاتنزی تدارد ،دست کم بخشی از تتیریر) را متدیون ایتن
است که در چارچوبی واطع گرایاته ،به شیوهای واطع گرایاته ،عرضه میشود( ».تامسن)66 :6830 ،
ویژگیهای مشنرکی میان گروتستک و

بچههای طالیهاف خاته» با توجه به شیوۀ پرداز) داسنان،
از اینرو در « 
تاتورالیست دیده میشود که به آن اشاره خواهیم کرد:
 -1-2-5واقعگرایی
تاتورالیست که مکنهی برخاسنه از دل ر الیسم است ،هماتند آن واطع گرایی را اساسیترین رکن خود طرار
میدهد.

«وجه مشنرک ر الیستها و تاتورالیستها این باور بنیادین است که هنتر اساستا عهتارت استت از بازتمتایی
کها) .پیامد ایتن بتاور
عینی و تقلیدی واطعیت خارجی (در تقابل با تهدل ذهنی و خیال واطعیت در کار رماتنی 
برای آتاا اتنخاا موضوعهای عادی و د دست و همچنین ستنایش از آرمتان (جنهته شخصتی تداشتنن) در
تکنیک بود( ».فورست و اسکرین ) 61 :6833 ،الهنه تاتورالیستت از ایتن هتم گتا فراتتر تاتاد و بتا تعریتف
واطعگرایی در چارچوا علمی آن را محدودتر ساخت:

عگرایی خود را میتوان در شیوه عرضه آن جسنسو کترد .از اینترو بحتثهتای فراواتتی در
در گروتسک واط 
زمینه ارهات این واطعگرایی در گروتسک مبرح شده است که هم ی بر جتدایی گروتستک از فتاتنزی تیکیتد

دارد « .هوگو گروتسک را ته با فاتنزی که با امر واطعگرایاته پیوتد میزتد و به صراحت میگوید که گروتسک
صرفا یک شیوه یا مقولهی هنری تیست بلکه در طهیعت و در جاان پیرامون ما وجود دارد.
جی .کی .چسنرن تیز در کنابش به تا رابرت براتینگ ( )6308این تکنهی آختر را مبترح کترده استت -کته
تکنهی بسیار مامی است - ،زیرا گروتسک را از طلمرو هنر فاتنزی به طلمرو هنر واطعگرایاته مننقل متیکنتد.

چسنرن ،چنان کلیهرا تقل کرده ،مدعی است که «به کمک گروتسک میتوان جاان را بی هیچ دخل و تصرفی
در پرتوی جدید عرضه داشت» ،و یا گروتسک از جمله می شود کاری کرد که جاان (واطعی) را از تو بهینتیم،
از منظری تازه ،هر چند منظری عسی

و آزارتده ،اما در هر حال معنهر و واطع بیناته( ».تامسن)76 :6830 ،

بچههای طالیهاف خاته» با وجود ویژگیهای گروتسکی شخصیتها و صتحنههتا ،داستنان از مترز واطتع
در « 
میرود .گروتسک در این ارر در طال
گرایی فراتر ت 

تهای ر ال و حوادری طهیعتی چنتان بتا واطعیتت
شخصی 

پیوتد میخورد که به عینیگرایی تاتورالیسنی ارر آسیهی وارد تمیکند .تاهمسازیهتا و تابانستاریهتا در ایتن
داسنان هم ی دارای دالیل منبقی و باور پذیر هسنند و تنشهای و کشمکشهای داسناتی در حتول مستایل
منبقی و طهیعی حاد

میشود .بدین ترتی

گروتسک در این داسنان از فاتنزی فاصله بسیاری مییابتد و در

بافت تاتورالیسنی ارر به خوبی جای یر میشود.
 -2-2-5بی اعتنایی به اخالق
کردهاتد ،بی اعننایی آن به اخالا است .این امر را متیتتوان بته
یکی از اتااماتی که بر تاتورالیستها وارد 
دلیل روشی داتست که تاتورالیستها در مبالعه اتسان به کار میگیرتد .زیترا «هن تامی کته رو) علمتی در
مبالعه اتسان به کار میرود ،باز حیرت بر میات یزد .اتسان موضوعی میشتود کته کتامال بتی طرفاتته متورد
مشاهده و توصیف و تحلیل طرار میگیرد .رفنار او ماتند کار یک ماشین به شمار متیرود و دربتاره آن ،مثتل
یک ماشین ،طداوت اخالطی تاممکن می شود چرا که ( به حکم عوامل سه گاته ورارتت ،محتیا و «لحظته»)
محنو است ...به همان سان که ماشینی که زاج تولید میکند ذاتا بانر یا بدتر از ماشتین مولتد شتکر تیستت،
اتسان شریر هم اخنالف ترازی با اتس ان خیر تدارد .هتیچ یتک مستئول آتچته کته هستنند تیستنند و هتر دو
محصول تیروهای خارج از اخنیار خویشاتد .این جوهر بی اعننایی به اخالا استت کته تاتورالیستناا را زود
ات شت تما ساخت( ».فرست و اسکرین )73:6833 ،به لحا بکارگیری و تعمیم این دید علمتی و مشتاهده
میپردازتد که پتیش از آن بته ختاطر رعایتت جواتت
عالماته آرار تاتورالیسنی به ارا ه و تمایش صحنههایی 
اخالطی در ادبیات به صراحت بیان تمیشد .در آرار ایشان برای تخسنین بار عشق به عنوان تیازی جسماتی و
جنسی و به منزله تسربهای مشروع مبرح میشود( ».داد)412 :6832 ،

الهنه زوال اتاا اخالا سنیزی تاتورالیست را به شدت رد میکند و در پی توجی آن بر میآید« .زوال را بتیش
از هر چیز دی ری اتاا اخالا سنیزی او از کوره به در میبرد؛ و پاس او بتدان ایتن بتود کته رمتانهتای او
مبالعاتی علمی است و «اتاا اخالا سنیزی در علم محلی از اعراا تدارد» .و همین شتد استلحض ستازماتی
تاتورالیست ها :اینکه آتاا در مقا اهل علم ،باالتر از مقولتض اختالااتتد ،چته در شتکل و چته در محنوا؛آتاتا

تحلیلگران بی طرف امور مسلم و مشاودتد( ».فورست و اسکرین 81 :6833 ،و )82

الهنه این اتاا اخالا سنیزی در مورد گروتسک هم مبرح میشود « .سرشت اساستا تابانستار گروتستک ،و
شیوه های ارا ه مسنقیم و اغل


افراطی این تابانساری ،شاید بیش از هر چیز دی ری سه

شده که به کترات

گروتسک را به دلیل اهاتت آمیز بودن و تامنمدتاته بودتش محکو کنند ،به دلیتل تتوهین بته عتزت تفت

و

آداا تزاکت و بی حرمنی به «واطعیت» و «بانساری» یا اگر هم این اتنقاد به زبان تقد زیهاشناخنی بیتان شتود
که به این صراحت اخالطی تیست ،آن را تحریف عاری از ذوا و بی دلیل یتا اغتراا بتی معنتا داتستنهاتتد».
بچههای طالیهاف خاته» صراحت در بیان واطعیتات اجنمتاعی و پرهیتز از هتر
(تامسن 86 :6830 ،و  )87در « 
گوته ساتسور در اتعکاس پلیدیهای جامعه سه

میشود که در برخی از صحنهها ،تویسنده دغدغه رعایتت

اخالا و عفت کال را به کنار ب ذارد و به شتیوه تاتورالیستنی بته رهتت و استنناد واطعیتات جامعته بپتردازد.
«گذشنه از دو ارر مربو به سا لهای اول تویسندگی تویسنده ،تناا ارری است که بعدی از واژههای مهنذل را
در خود جای داده است که تناا در فدای ارر طابل پذیر) و اغماضاتد( ».سالجقه)760 :6838 ،
به کار بردن فحشها و شوخیهای رکیتک در بعدتی از صتحنههتا تشتان دهنتده ویژگتیهتای گروتستکی
شخصیتهاست که در طال


تابانساریهای رفناری و اخالطی خود را به رخ میکشد:

« اوسنا جلو رفت ،رو دست دخنری خیره شد ،خوا ت اه کرد و گفت:
 درست تهافنی سکلو .اینسا میباس «پو» یشمی بهافی ،الکی بافنی .االن این برگ خرابه. حاال چبور شده اوسنا؟ معلو که تمیشه .میترسی اگر یه خاتومی بشینه ور رو این طالی ،همین «پو» برهور فلوتساتش! و خندید.
اوسنا«پاکی را برداشت و طایم کوفت رو دست الغر و زرد و کشیده سکلو .طایم کوفت،دست زیر ضربه پاکی
سوخت ،درد گرفت ،خواا رفت ،باد کرد.
اوسنا ،باز زد ،باز زد ،رو دست ،بازو ،زاتو ،پشت گردن:
 پدرسگ فلون فلون شده ،حاال دی ه کارت به جایی رسیده که جلو من تیشاته وا میکنی؟ اگه جلو متن ازاین حرفها بزتی ،لن نه میگیر  ،میکشم جرت مید آ( » .مرادی کرماتی 32 :6833 ،و )33

الهنه باید گفت که مرادی کرماتی تویسنده پایهند به اخالا است و از آتسا که اغل

آرتار او درحیبته ادبیتات

کودکان و توجواتان است ،به مقندای مخاطهاتش ملز به رعایت اصول اخالطی است اما در این ارر اصرار او
بر عینیگرایی دطیق علمی و مسنندسازی تاتورالیسنی واطعیات جامعه سته

متیشتود کته گتاهی معیارهتای

اخالطی را از پیش روی زبان بردارد .او هماتند یک تاتورالیست از طداوت اخالطی در متورد شخصتیتهتای
داسنان خود پرهیز میکند و آتان را تابع تیروهای جهری طهیعی و محیا اجنماعی میداتد .از اینروست که در
مورد شخصیتهای داسناتی آرار) میگوید:
«در کارهای من اصال آد بد وجود تدارد ،من اصال آد بد تدار  ،اگر داشنم میتوشنم»( فیدی)688 :6833 ،
بدین ترتی

در این ارر دلیل ابنذال برخی از دیالوگها و صحنهها را میتوان هم در پایهندی تویسنده به شیوه

تاتورالیسنی ارر جسنسو کرد و هم در جنهههای گروتسکی آن.
 -3-2-5زیباشناسی ستیزی
« تاتورالیسم جنهشی افراطی است .تالشی برای بسا دادن واطعگرایی تقلیدی تا آخرین حدود منبقیش؛ از
این رو هنرمند را مهدل به رهات فوتو -فوتوگرافیک واطعیت میکند .تامعقولی این موضوع بی تیاز از توضتی
است .ته آتبور که هولن

میگفت هنر برابر است با «طهیعت مناای  »Xو تته آت وتته کته زوال معنقتد بتود

هنرمند مثل داتشمند کار میکنن د .اگر تظریات تاتورالیسنی را جدی ب یریم ،با حتذف عمتدی تیتروی تخیتل
فردی هنرمند ،ضد زیهایی وحشنناکی به بار میآورتد .دید اتسان به طتدری محتدود و تصتور روتتد آفترینش
هنری به اتدازهای اشنهاه بود که امکان تداشت آرار هنری ماتدگاری پدید آورد( » .فورست و استکرین:6833،
)23
«حذف زاهدمنشاتض تخیل فقا آرار منفی داشت و هنری به بار میآورد که در آن ،رمان توی

تناا کاری کته

میکرد پناان کردن «بی مای ی بی ماتند افکار) در اباا عمد سهکش» بود( ».گراتت)13 :6832،

« تاتورالیسم با جوهر علمی و خصلت عقلیش اساسا زیهاشناسی ستنیز و پادرماتنیتک بتود .حنتی اهتداف و
گرایشهای عمومی آن را غالها – بحق – کامال غیر زیهاشناخنی و حنتی زیتانآور بترای هنرهتا داتستنهاتتد»

(فورست و اسکرین)86 :6833 ،
اگر در تاتورالیست حذف تخیل سه

زیهاشناخنی سنیزی میشود ،در گروتسک سرشت تابانسار آن زیهاشتناخنی

سنیزی را به همراه دارد .یک ارر گروتسکی با چاره غیرمعقول و گاه کریه خود معموال به کتج ستلیق ی و از تظتر
زیهاشناسی به طهاحت و بی ظرافنی تعهیر میشود .الهنه «]ولف اتگ کایزر[ تخسنین کسی بود که اصترار داشتت کته
میتوان گروتسک را یک «اصل ساخناری جامع» داتست و برای اینکته گروتستک اهمینتی در ختور یتک مقولته


زیهاشناخنی پیدا کند ،باید آن را چنین دید .معنای ضمنی این گفنه ،که خود کایزر هتم در همته جتا آن را رعایتت
تمیکند ،این است که طاعدتا گروتسک ال وی معتین ختاص ختود را دارد ،ستاخناری بنیتادی کته در ارتر هنتری

گروتسک و تیریر آن در مخاط

طابل دریافت باشد( ».تامسن)78 :6830 ،

بچههای طالیهاف خاته» زیهایی شناسی سنیزی را میتوان هم در توصیف صحنههای تامنسات
در « 

گروتسکی

آن دید و هم در ویژگی های تابانسار جسماتی و رواتی شخصیتهتای آن .الهنته ایتن امتر عتالوه بتر شتیوه
تامنعارف گروتسکی ارر ،ریشه در ویژگی تاتورالیسنی آن تیز دارد .در ایتن ارتر بترخالف آرتار دی تر مترادی
خهری از لبافت های ظریف تخیل تیست .تثر داسنان بسیار جدی است و اغل

تشتهیاات بکتار رفنته در آن

حسی است .صحنه های گروتسکی داسنان آمیزشتی از زشتنی و زیهتایی ،طتراوات و خشتوتت استت بتویژه
صحنههای طالیهاف خاته که تصاویر است آمیخنه از تقو) رت ارتگ و زیهایی طالی و تاریک و پلیتدی ماتوع

محیا کارگاه.
بچههای طالیهاف خاته» ارری است که با معیارهای معمول زیهاشناخنی طابل ارزیابی تیستت و
با این توصیف « 
به طول کایزر باید آن را در ال وی معین خاص خود در تظا زیهاشناسی دی ری تحلیل تمود.
 -6گروتسک و طنز
یک طنز پرداز می تواتد از گروتسک بترای رستیدن بته هتدف ختود باتره جویتد .گروتستک از جاتاتی
شهاهت هایی با طنز دارد که بزرگنرین وجته مشتنرک آن وجتود تعتارضهتایی استت کته هتم در سرشتت

گروتسک و هم در ذات طنز به چشم میخورد .طنز به پرداخنن به این تعارضها در واطتع بته تفتاوت میتان
وضعیت آتچه که هست و آتچه که باید باشد میپردازد و از این ره ذر واکنش خنده و یتا خشتم و بیتزاری
مخاط

را جداگاته بر میات یزاتد .اما در گروتسک ما با آمیزهی همه این واکنشها روبرو هسنیم به گوتتهای

تفاوتهتای دی تری را تیتز بتر

که تفکیک کرد میان آتاا غیر ممکن میتماید .الهنه در میان گروتسک و طنز
شمردهاتد.

از جمله اینکه «:طنز در وهله ی اول از تظر کار کرد) و چه مخاطهش عقالتی استت و گروتستک در اصتل
عاطفی است( ».تامسن )12 :6830 ،و یا اینکه «:طنز در گرو راببهای است که از لحتا عقلتی طابتل حتل و
فصل باشد(تمود  /بود ،حق یقت /غیر حقیقت ،و از این طهیل)،حال آتکه گروتسک اساسا معرف حل و فصتل
تاپذیری امور تاهمساز است» (همان)16 :
تکنه مامی که در این میان یک طنزپرداز باید به آن توجته داشتنه باشتد ایتن استت کته سرشتت افراطتی و
رادیکالیسم گروتسک گاهی میتواتد تما منن را به تصرف خود در آورد و طنز را بیرون براتد .از اینرو یتک

طنزپرداز باید با در تظر گرفنن تمایداتی لسا گسیخن ی گروتسک را ماتار تمایتد و آن را در ختدمت طنتز
بکار گیرد.
 -1-6رابطه گروتسک و طنز
یکی از مشخصات ویژه آرار مرادی دارا بودن زمینههای طنز است .این طنز که در جات اتنقتاد اجنمتاعی
بچههای طالیهاف خاته» به دلیل شیوه تاتورالیستنی ارتر،
است در همه آرار مرادی کم و بیش حدور دارد .در « 
این طنز به طنز تل و گزتدهای تهدیل میشود و با پیوتد خوردن با جنهههای گروتسکی ویژگتی خاصتی بته
داسنان میبخشد .در این داسنان میان گروتسک و طنز راببههایی به چشم میخورد که به صورت مولفههای
مشنرک در منن تمودار میشود .این مولفههای مشنرک عهارتند از:
 -1-1-6عنصر کمیک
یکی از عناصر مشنرک میان طنز و گروتسک وجود عنصر کمیک است که گاهی باعث واکتنش خنتده در
اتسان میشود .پلسنر از دیدگاه اتسان شناسی فلسفی درباره مقوله خنده میگوید« :خنتده تیییتدی استت بتر
موطعیت عسی

اتسان در جاان طهیعت» (کریچلی 40 :6834 ،و )46

این موطعیت عسیهی که پلسنر درباره آن میگوید در واطع رویکرد اتسان به زتدگی و تستارا ختویش استت
میشود طهیعی استت کته ایتن
که او را از محدودیتهای طهیعت فراتر برده و باعث فاصله میان او و طهیعت 
موطعیت عسی

اتساتی در گروتسک بسیار عسی تر جلوه میکند و احساس کمیک و خنده را با احساستات

منناطص دی ری چون وحشت و اتزجار در هم میآمیزد «آدمی «به طور طهیعی» به گروتسک میخنتدد چتون
عنصر کمیکی را که در آن ادراک میکند .اما حنی این توع خنده هم خندهای از «ته دل » یا فارغ الهال تیست؛
ادراک هم زمان روی دی ر گروتسک -وجه دهشنناک ،مشمئز کننده یا شتنیع آن -ایتن واکتنش را مغشتو)
می کند .از همین جاست که کامال ممکن است فردی با خنده عصهی یا تردد آمیز به گروتسک پاس دهد ،اما

دلیلش این است که ادارک چیزی تاهمساز با عنصر کمیکی که ادراک میکنند آن ادراک را دفع یا خنثی میکند.
شاید آد تداتد که باید بخندد یا ته ،اما همین که دچار این تردید میشود حاکی از این استت کته بته امکتان
حدور عنصر کمیک در منن اشعار دارد( ».تامسن)11 :6830 ،
جنهههای کمیک منن با آمیخنه شدن با عناصری چون وحشت و اتزجار همیشه در
بچههای طالیهافخاته» 
در « 
میان دو طب

گروتسک و طنز در توسان است .در آتسا که عنصر کمیک بر عناصر دی ر غال

متیشتود بته

طنز تزدیک میشود اما در آتسا که عناصری چون وحشت و اتزجار بر عنصر کمیک فایق متیآیتد ،متنن بته
سوی گروتسک منمایل میشود.
 -2-1-6توجه به جسمانیت
توجه به جسماتیت یکی از حربههای طنزپرداز برای ایساد موطعیتت طنتز استت .برگستون در ایتن بتاره
میگوید »« :هر رخدادی که ما را منوجه به جسم شخصی میکند کته خلتق و ختوی او متورد بحتث استت،

کمیک خواهد بود( ».برگسون  )41 :6823 ،برگسون در توضی این مسئله میتویستد« :فترض کنتیم کته بته
تحوی ما را منوجه این مادیت جسم کنند ،ولی جسم ،همان سهکی را که اصل محرک آن دارد ،تداشنه باشد.
در این صورت چیزی جز یک لفاف سن ین و آزاردهنده ،جز یک بار اضافی متزاحم تخواهتد بتود کته روان
تاشکیهای ترک زمین خواه را ،پایهند زمین میکند .به این ترتی

جسم برای روان همان خواهد شد که لهاس،

برای همین جسم بود ،یعنی مادهای ساکن که آن را بر تیروی حیات الصاا کردهاتد .هن امی که ما این الصاا
را احساس کنیم ،به کمیک رسیدهایم( .همان ) 41 :این توجه به مادیت و جسماتیت اتسان به شکل ویژهتتری
در گروتسک دیده می شود آت وته که میخا یل بخنین آن را اساس تعریف خود از گروتستک طترار متیدهتد.
«تظر بخنین -که تمیتوان به سادگی با آن مخالفت کرد -این است کته گروتستک بذاتته جستماتی استت و
رویها به گوتهای فارغ از طید و بند و اهاتت بتار امتا
همواره با تن و زیاده روی تناته و بزرگداشت این زیاده 
بذاته شادماته سر و کار دارد( ».تامسن)13 :6830 ،
بچههای طالیهاف خاته» پرداخنن به وضع جسماتی اشخاص در طال
در « 

تابانساریهتای گروتستکی گتاهی

باعث ایساد موطعیتهای طنز میشود که از تموتههای پیوتد موفق میان گروتسک و طنز است.
 -3-1-6بیگانه سازی
یکی از وجوه مشنرک گروتسک و طنز بی اته سازی است .در هر دوی این شیوهها کوشیده میشتود کته
جاان ملموس مخاط

از منظر دی ری ت ریسنه شود تا بدین وسیله احستاس او را تستهت بته امتر مغفتول

تحریک تماید .در طنز این بی اته سازی به وستیله بتزرگستازی و کوچتک ستازی واطعیتات و موطعیتتهتا
صورت میپذیرد در حالی که در گروتسک این بی اته سازی به صورت دی ر اتسا میپذیرد:
«]گروتسک[ چیزی که آشنا و مورد اعنماد است تاگاان بی اته و آزار دهنده متیشتود علتنش عمتدتا همتان
تداد بنیادین درگروتسک است ،با ویژگی مشخصهی آن یعنی در آمیختنن عناصتر تاهمستاز اغلت

اوطتات،

وطنی چیزهای مسزا و آشنی تاپذیر ،که جدا جدا و به خودی خود هیچ کنسکاوی بر تمیات یزتتد ،کنتار هتم

گذاشنه شوتد ،تاگاان توری غری

آزار دهنده بر عناصر آشنای واطعیتت تاباتتده متیشتود(».همتان  )27 :در

بچههای طالیهاف خاته» بی اته سازی هم به شیوه طنز و هم به شیوه گروتسک اتسا میپتذیرد .در ایتن امتر
« 
مرز میان گروتسک و طنز گاهی چنان باریک میشود که تفکیک آتاا از یکدی ر به سخنی امکانپتذیر استت.
در اینسا شاید تناا معیار کارآمد ما در تشخیص این دو از یکدی ر واکنش مخاط
مخاط

باشد .یعنی در جتایی کته

در برابر جاان بی اتهی ارر واکنش اعساا و خنده از خود تشان میدهتد طنتز و در جتایی کته ایتن

اعساا و خنده با وحشت و تنفر و احساسات منداد دی ر در میآمیزد ،گروتسک است.
 -4-1-6پرخاشگری
« هرگاه درک اتسان از موضوعی تامنناس

باشد ،طنزتوی

به اصالح او میپردازد .او با خنداتدن متا ،گتاه

با سخاوت و گاه با پرخا) ،سالمت ذهن ما را برایمان حفظ میکند .ما باید بنواتیم حنتی از خشتم او لتذت
بهریم .کال اصالح طلهاته او شاید با اغراا توأ باشد ،اما چنان چه در این کار افرا تشود ،ما مقصتود آن را
میبینیم و تیریر) را در مییابیم(».پالرد)80 :6831 ،

« گروتسک بنا به ماهینش پرخاش راته است و هدفش این است که به شکلی حریف خود را از میتدان بته در
یا او را بر آشفنه میکند ...تویسنده گروتسک حقارت مدحک و شر فاحش را بته صتورت یتک امتر واحتد
تفکیک تاپذیر عرضه میکند و میکوشد واکنشی را بر ات یزد که در آن خنده و خشم هتم زمتان بتا تیرویتی
یکسان بروز کند(».تامسن)16 :6830 ،
بچههای طالیهاف خاته» اگر چه تویسنده لحن بی طرفاتهای به کار میبرد .اما با این حال این پرخاشت ری
در « 
خود را در تعارض دروتی جاان گروتسکی آن و همچنین در کشمکشهای رویدادهای و راببتض سترد میتان
میدهد این پرخاش ری که با تیت اصالح طلهاته طنز همراه میشتود ،جاتت
شخصیتهایش به خوبی تشان 

ارر را به سوی اتنقاد اجنماعی منمایل میسازد و داللتتهتای معنتایی آن را از متنن فراتتر متیبترد از اینترو
مخاط

با تیریرپذیری از فدای گروتسکی داستنان وحشتت و اتزجتار و تمستخر ختود را بته ستوی علتل

اجنماعی ارر منوجه میسازد و در موضع اتنقاد طرار میگیرد .از همین روست که این ارر برخالف بستیاری از
آرار گروتسکی بی تفاوت و خنثی به تظر تمیآید و از تیریرکلی آن بر مخاط
اتساتیت و حفظ ارز)های آن در تار و پود آن دمیده شده است
نتیجه گیری

میتوان دریافتت کته دغدغته

بچههای طالیهاف خاته» ارر هوشنگ مرادی کرماتی یکی از داسنانهایی است که از شتیوه گروتستک در
« 
آن بسیار باره گرفنه شده است .وجود مؤلفههای اساستی گروتستک همچتون وجتود عناصتر تامنستات

و

تاهمساز ،تابانساریهای رواتی و جسماتی شخصیتها ،کشمکش و تزاع بتی رحماتته میتان آتتان و ترستیم
محیبی ماوع و مخوف ،آمیزهای از احساس وحشت و کمیک ،تاوع و تنفر را در مخاط

بر متیات یتزد کته

هم ی تشاتههایی از سیبره گروتسک در آفرینش این داسنان است.
در این ارر تیریرگذارترین جلوههای گروتسک را میتوان در آفرینش فدتا و صتحنههتای آن دیتد کته در آن
مسموعه ای از عوامل ماتند فقر و جاالتت ،محتیا تامستاعد و غیتر باداشتنی ،خرافته و اوهتا  ،خشتوتت و

بیرحمی و  ....باره کشی و آزار جنسی و ...جنهههای گروتسکی فدای داسنان را تقویت میکند.
بچههای طالیهاف خاته» یک ارر تاتورالیسنی است که تویستنده بتا روشتی مستننداته بته رهتت
الهنه باید گفت « 
واطعیات جامعه خویش پرداخنه است .وجود مولفههای عمدهی مکن

تاتورالیست چون جهر محتیا کته در

وضعیت اسفهار اطنصادی و شرایا تابسامان اجنماعی جاان داستنان آشتکار استت ،در پیوتتد بتا جنهتههتای
گروتسکی آن ،این ارر را به تل ترین و بدبیناتهترین ارر مرادی تهتدیل کترده استت .از وجتوه مشتنرک میتان
تاتورالیست و گروتسک که در این ارر به ختوبی بته چشتم متیختورد ،وجتود مولفتههتای عمتدهای چتون
واطعگرایی ،بی اعننایی به اخالا و زیهاشناسی سنیزی حا ز اهمیت است.

وهی عینیگرایی علمتی تعریتف
واطعگرایی خود را که ریشه در واطعگرایی ر الیسنی دارد ،در شی 
تاتورالیست 
میکند و با تفی تخیل آن را در چارچوا علمی محدود می سازد .در گروتسک تیز با آتکته برختی بته دلیتل

شکل غیر طهیعی و تامعلومش آن را به فاتنزی تسهت میدهند ،ایتن واطتع گرایتی در شتیوه عرضته آن تمتود
بچههای طالیهاف خاته» هم ریشه در عینی گرایی علمی تاتورالیست و هتم ریشته در
مییابد .از اینروست که « 

شیوه عرضه جنهههای گروتسکی ارر دارد.
عالوه بر این تاتورالیست به دلیل بررسی اتسان از دیدگاه محدود و علمی و تفی اخنیار اتسان در برابر تیروهای
جهرآفرین محیا و به تهع آن برداشنن بار مسئولیت اخالطی از دو) اتسان ،به اخالا سنیزی منام است و در
این میان گروتسک هم به دلیل رو) تامنعارف و ضد هنسار خود گاهی به بی تزاکنتی و اهاتتت بته اختالا
بچههای طالیهاف خاته» تحت تیریر هر دوی این شیوهها طرار دارد ،در اتعکاس
محکو میشود .از آتسایی که « 
میتاد و پلیدیاای جامعه را در طال
واطعیتهای جریان جامعه ،گاهی دغدغه رعایت اصول اخالطی را به کنار 

رفنارهای ضد هنسار شخصیتها و بیان الفا مهنذل و رکیک به تمایش میگذارد و از طرفی تیز با تشان دادن
تیریرات جهرآمیز محیبی ،طداوت اخالطی را درمورد اعمال شخصیتها کمرتگ جلوه میدهد.

یا) زیهاشناسی را تحت شعاع طرار متیدهتد
از طرفی تاتوارالیست به دلیل طرد تخیل و رو) مسنند و علم 
و گروتسک تیز به دلیل شکل غیرطهیعی و تامعقولش معیارهای زیهاشناستی را دگرگتون متیستازد .از اینترو
بساست که در ارزیابی زیهاشناسی این داسنان با کنتار تاتادن معیارهتای معمتول ،آن را در ستاخنار معتین و
خاص تظا گروتسک مورد تحلیل طرار داد.
از ویژگیهای دی ر گروتسک در این داسنان پیوتد خوردن آن با رگههایی از طنز تل است که کم و بیش در
همه آرار مرادی دیده می شود .در این میان گروتسک با طنز تیز در طال

مولفههایی مشنرک همسو متیشتود


که از آن جمله میتوان به مولفه هایی چون عنصر کمیک ،توجه به جسماتیت ،بی اتته ستازی و پرخاشت ری
اشاره کرد .عنصر کمیک که هم در طنز و هم گروتسک به چشم میخورد ،در گروتسک بتا عناصتری چتون
وحشت ،اضبراا و اتزجار آمیخنه میشود و احساس دو گاته و مهامی در مخاط

متیکنتد .در ایتن
ایساد 

میان توج ه به جسماتیت که در طنز دسناویزی برای طنز پرداز است ،در گروتسک تیز به شکل ویژهای دیتده
بچههای طالیهاف خاتته» وضتعیت تابانستار
میشود آتچنان که برخی گروتسک را ذاتا جسماتی میداتند .در « 

جسماتی شخصیتها گاه باعث ایساد و موطعیت طنز میشود و گاه تیز در خدمت تتیریر گروتستکی داستنان
طرار میگیرد .گروتسک و طنز هر دو جااتی را ترسیم میکنند که با جاان ملموس مخاط
است .این تفاوت سه

می شود که مخاط

منفاوت و بی اته

از منظری تو به جاان ت ریسنه و واطعیتهای آن را درک تمایتد.

واطعیتها و در گروتسک بته صتورت در

در طنز این بی اته سازی به صورت کوچک سازی و بزرگ سازی
آمیخنن عناصر تامنسات

و تاهمساز به شکلی غری

اتسا میپذیرد.

بچههای طالیهاف خاته» پرخاش ری که در تعارض سرشت جاتان گروتستکی و همچنتین در کشتمکش
در « 
بیرحماته شخصیتهای داسنان دیده میشود ،با پرخاش ری اتنقادآمیز و اصالحطلهاته طنز همراه متیشتود و
داللتهای معنایی ارر را از چارچوا منن فراتر میبترد .از اینترو متیتتوان از ایتن داستنان بته عنتوان ارتری

اتنقادآمیز در زمینض ر الیسم اجنماعی تا برد.
بچتههتای
در پایان این مقاله آتچه که از مسموع این تحلیل و بررسیها بدست میآید این است که داستنان « 
طالیهاف خاته» ،ارری است که در آ ن تعامل سه طب

گروتستک ،تاتورالیستت و طنتز بتر ستبوح معنتایی آن

افزوده و آن را به ارری طابل تیمل در میان همه آرار مرادی مهدل کرده است.
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