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 بررسی و تحلیل مؤلفه های گروتسک

 اثر هوشنگ مرادی کرمانی« بچه های قالیباف خانه » در داستان 
 *علی صفایی

 **حسین ادهمی

 چکیده  

پدیده ای است در هنر که با درهم آمیختنن طبهاتای مندتاد و تامنستات       (Grotesqueگروتسک )        

ل تالفی شدید ضتدین و تاهمتاهن ی افستار گستیخنه     سعی در بیان پیچیدگی هسنی دارداین پدیده که بر اص

میالدی در ادبیات فراتسه ظاور می کند و آغازگر شیوه ای در داستنان تویستی متی     61اسنوار است، در طرن 

در داسناتاای گروتسکی، شخصیناا از تظر جسماتی و رواتی، تامنسات ، تفرت ات یز، تامعقول و طابتل  »شود.

لولیت یا بیماری در عذابند. در روتد داستنان ایتن شخصتیناا در تاستازگاری مفتر       ترحم اتد، آتاا گاه از مع

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        

(. در ایران یکی از تویسندگاتی که از شیوه گروتستک در آفترینش داستنان باتره بترده      702: 6831)اصالتی، 

هتت . (( استت. او کته بیشتنر داستناتاایش در زمینته ر الیستم         6878است، هوشنگ مرادی کرماتی )منولد 

وتستک استنفاده متی کنتد.     به گوته آشکاری از شتیوه گر « بچه های طالیهاف خاته»اجنماعی است، در داسنان 

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 

داشنی کارگاهاای طالیهافی از حتداطل حقتوا اتستاتی    که به دلیل فقر و محرومیت، در فدای مخوف و غیربا

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     

در افشای آن دارد. این داسنان که در آن اوج ت اه تاتورالیسنی مرادی بته  تویسنده با روشی مسنند گوته سعی 

چشم می خورد، یکی از داسناتاای بارز سهک گروتسک است که در آن مؤلفه های گروتستکی تتیریر رواتتی    

 خاصی بر خواتنده می گذارد.

 کرماتیادبیات داسناتی ، گروتسک ، تاتورالیسم ، طنز ، هوشنگ مرادی  واژه های کلیدی:

_____________________________________ 

 Safayi.ali@gmail .com *اسنادیار گروه زبان و ادبیات فارسی داتش اه گیالن                                           

 Hosien.adhami@yahoo.com** کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی داتش اه گیالن                            
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   مقدمه

واژه گروتستک از واژه  »ای استت.  ای است در هنتر کته در غترا دارای طتدمت دیرینته     گروتسک پدیده    

شد که در ایتن غارهتا   ای اطالا میاست. به تزیینات و تقو( در هم آمیخنه« غار»به معنی   grotteاینالیایی 

ها به صورت امنتزاج اشتکال   ی( این شیوه که از اوایل مسیحیت در تقاش701: 6831)اصالتی، « شد.تعهیه می

یابتد و  میالدی در ادبیات فراتسته ظاتور متی    61خورد، از طرن عناصر اتساتی، جاتوری و گیاهی به چشم می

گروتستک بته تتوعی    »ناتی دهد. در ادبیات داسعالوه بر شعر، ادبیات داسناتی را تیز تحت تیریر خود طرار می

هتای تامنستات ، در شتکلی  غیتر عتادی، زشتت،       شود که در آن طبت  توصیف، صحنه یا داسناتی گفنه می

آمیزتد تا تشان رسند و در هم میگیرتد، با هم به سازگاری میوع و ترسناک در کنار هم طرار میامدحک، م

شتاید بنتوان گفتت کته تصتور متا از       »همتان( «)مان تراژیک و کمیک دارد.أدهند زتدگی تا چه حد ماهیت تو

های منعددی در ادبیات مدرن و معاصر است که در آتاا امر کمیک به تحتو توضتی    گروتسک منیرر از تموته

شتوتد عواطفمتان   اتته در هتم بافنته و سته  متی      تاپذیر با امر هولناک تلفیق شده است؛ عناصری کتامال  بی 

 (63: 6830امسن، ت)«و اضبراا زا شود. ادی غری  و اغل  تاخوشایندددسنخو( ت

در ایران تیز یکی از تویسندگاتی که تواتسنه است از شتیوه گروتستک در خلتق آرتار ر الیستنی باتره گیترد،        

ای تامی در ادبیتات کودکتان و   ( است که هم ان او را به عنوان چارهته6877هوشنگ مرادی کرماتی )منولد 

بتا ت تاهی منتیرر از آرتار      «های طالیهاف خاتهبچه»ن ارر داسناتی خود یعنی تریشناسند. او در تل توجواتان می

رود کته در زیتر فشتار بیرحماتته فقتر تتن بته        تاتورالیسنی به سراغ زتدگی فالکت بار مردماتی تن دست می

 های آشکار گروتسک همچون فدایی ماتوع و توان به دلیل وجود مؤلفهسپارتد. این داسنان را میاسنثمار می

هتای جستمی و رواتتی هستنند و همچنتین وطتوع حتواد  پتر         هایی که دارای تابانساریمخوف، شخصیت

هتای  هتای بتارز داستنان   گذراتتد، از تموتته  کشمکشی که ماهیت تل  و مصیهت بار زتدگی را به تمتایش متی  

 گروتسک شمرد.

هتایی از  ادی در این ارر تیز رگته های گروتسکی داسنان، هماتند اغل  آرار مرالهنه باید گفت که در کنار جنهه

ای در اتنقاد از تظا  غلا اجنمتاعی و ستاخنار   شود که در پیوتد با گروتسک به سالح برتدهطنز تل  دیده می

 شود.اطنصادی آن مهدل می

های گروتسکی این داسنان و تهیین ارتدگان آن طصد دارتد که با بررسی دطیق و تحلیل ویژگی در این مقاله ت

میز ارر به سؤاالت اساسی زیر پاس  گویند که در واطتع محورهتای   آزنطهای تاتورالیسنی و آن به جنهه ابروا

 دهد:اصلی این مقاله را تشکیل می
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 درباره داستان -2

از جمله آرار اولیه هوشنگ مترادی کرمتاتی تویستنده تواتتای ادبیتات کودکتان و       « های طالیهاف خاتهبچه»   

هتایی را  رای مرادی موفقیتت ه رشنه تحریر در آورده است. این ارر بب 6814توجواتان است که آن را در سال 

، دیپلم 6813توان به عناوینی چون کناا برگزیده شورای کناا در سال آورد که از آن جمله میبه ارمغان می

ن جایزه جااتی هات  کریستنین  االمللی کناا برای تسل جوان( و ر ی  هییت داور)دفنر بین IBBYافنخار 

)داتش اه ساتفراتسیکو( اشاره کترد. مترادی    7000سیفیک ریمو کناا مننخ  کریاماپا 6330اتدرسن در سال 

در  محترو  کشتور   منتاطق دور افنتاده و   رپتردازد کته د  در این داسنان به زتدگی اسفهار کارگران طالیهافی متی 

گیرتد. آتاا بتا طربتاتی کتردن جتان و     های طالیهافی طرار میاسنثمار صاحهان کارگاهرایبی ضد اتساتی مورد ش

ن چنان دسنمزد تاچیزی دریافتت  آهایی تفی  در ازای مخوف و تولید فر(های د در این کارگاهسالمنی خو

تاتورالیستنی داستنان و روح    (پترداز هایشان تیسنند. شیوهکنند که حنی طادر به سیر کردن خود و خاتوادهمی

ز ستب  ارتری کودکاتته    های کودک آن، این داسنان اای است که علیرغم کثرت شخصیتتل  این ارر به گوته

، مرادی را در «صد سال داسنان تویسی ایران»ناا فراتر رفنه است. بی دلیل تیست که حسن میرعابدینی در ک

دهد که آرارشان بیشنر در حول زتدگی مرد  اعماا است. مردمان اعمتاا در واطتع   طرار می یزمرۀ تویسندگات

نه به دلیل عواملی چون رشد تامنوازن توسعه و تقسیم گذشای هسنند که در رژیم همان مردمان فرامو( شده

برتتد. میرعابتدینی در   تاعادالته رروت، در مناطق دور افناده و محرو  کشتور در فقتر و محرومیتت بستر متی     

های مرد  اعمتاا  هایی که به منظور توصیف رتجدر داسنان»تویسد: توصیف آرار این دسنه از تویسندگان می

گتذارد. تاتورالیستم پرخاشت راته منکتی بتر      جایی برای توجه به سهک ادبی باطی تمی« اعنراض»توشنه شده، 

 10اتد دسناوردی برای داسنان تویسی دهه تقدیر رتسهار مردمی که درگیری جدالی حقیراته برای ادامه حیات

را توجیته   خفتت  مولتود فقتر    تسسم برخورد اتسان و جامعه، غالها  شود. این گوته آرار به جایمحسوا تمی

 (362: 6831)میرعابدینی، « زاتد.یت اکنند، با تحریک ح  ترحم خواتنده احساسات او را بر میمی

از دو داستنان  « هتای طالیهتاف خاتته   بچته »توان گفت این است که اما آتچه که درباره ساخنار خود داسنان می

دو داسنان درباره ظلتم و استنثمار    جاات بسیاری به یکدی ر شهاهت دارد. موضوع هر زشود که اتشکیل می



 

 

طالیهافی است. این دو داسنان از  یهاآن هم در حول فدای کارگاه یهاکارگران طالیهاف است و بیشنر صحنه

در ایتن شتیوه از روایتت،    »شود که در واطع دیدگاه داتای کل تامحدود است. دیدگاه سو  شخص روایت می

متوطعینی برتتر بته همته      زداتتد. او ا افنتد متی  ی داسنان اتفاا میی همه چیزهایی را که در مسموعه فداورا

( شتاید یکتی از دالیتل    82: 6831)مستنور،  « های داستنان احاطته دارد.  ا با وطایع و شخصیتهاطالعات مرت

داسنان است که با توجته   یهاتوصیف فدا و صحنه راتنخاا چنین زوایه دید، آزادی عمل بیشنر تویسنده د

تر است.اما از وجوه تشتابه  های داسنان با اهمیتهک تاتورالیست حنی از توصیف شخصیتهای سبه ویژگی

های در پایان آن اشاره کرد کته روح ارتر را بته ستوی تاامیتدی      توان به وطوع تراژدیدی ر این دو داسنان می

 دهد.ژرف سوا می

 خالصه داستان -2-1

رود. او در ا( با خر همسایه به هیز  شتکنی متی  ( خاتوادهدر داسنان اول یداهلل پدر تمکو برای امرار معا   

کند و به دلیل عهور از کنار زمیناای سرهنگ به سخنی با بازگشت با عمال سرهنگ یا خان آبادی برخورد می

شود. در این درگیری عمال سرهنگ در عملی تالفی جویاته با بی رحمی خر یداهلل را با بار بته  آتاا درگیر می

خوار سترهنگ استت، یتداهلل را محکتو  و     شند و سپ  با همدسنی کدخدای آبادی که او تیز جیرهکآتش می

شتود امتا   نگ آتاتا آزاد متی  چهمسر یداهلل، یداهلل از « لیلو»های فراوان سازتد. سراتسا  با النماسمحهوس می

یتداهلل کته تواتتایی     شود که با پرداخت مهلغی به کدخدا، خسارت خر تلتف شتده را تیتز بپتردازد.    نعاد میم

شود که علیترغم میتل بتاطنی ختود و همستر(، تناتا       تدارد، سراتسا  مسهور میپرداخت چنین خسارتی را 

طتی   رآتاتا د  .هافی روسنایی دی ر بفرستند یگاه طالاله است، به کارس 3ای ر بچهسکه پفرزتد( یعنی تمکو را 

هتای  شخصتیت  زکنند که هماتند تامش یکتی ا ر میطراردادی کنهی تمکو را به داللی بنا  ما( شیبوتو واگذا

ز ااز داستنان آغت   یخهیث و منفی داسنان است. با ورود تمکو به فدای مخوف طالیهاف خاتته مرحلته جدیتد   

رحتم زتتدگی   سازد. تمکو در این طالیهاف خاته بتا چاتره بتی   شود که خواتنده را به شدت درگیر خود میمی

، بته زیستنن   شود که به خاطر فقر و محرومیتان و افراد بسیاری روبرو میشود او در آتسا با کودکمواجه می

. سراتسا  تمکو که تحمتل شترایا ایتن محتیا مختوف را      داتی طالیهاف خاته محکو  هسننسدر شرایا غیرات

برد گریزد. آتاا در مسیر فرار خود به غاری پناه میسا میآتاز « روفَصَ»بچه دی ری به تا   سرتدارد، به همراه پ

سوزد و تمکو هم در شود و صفرو به وضع دلخراشی در آتش میاما بر ارر یک حادره غار به آتش کشیده می

 آید.پایاتی تراژدی وار، به سرتوشت تامعلومی گرفنار می



 

 

هافی یدهد. اسدو کارگر طدیمی کارگاه طالخاته روی میدر داسنان دو  تیز که باز هم در فدای مخوف طالیهاف

گیترد، بتا اوستنای طالیهتاف خاتته      بیرحماته مورد ضرا و شنم و شکنسه طرار می ای کهاع از پسر بچهدر دف

وان اهتای فتر  او را بتا چتالش  . بیکاری اسدو پ  از اخراج شودکار اخراج می زشود و به دتهال آن ادرگیر می

خاته طتادر بته یتافنن کتاری     یهافکند. اسدو که به دلیل اعمال تفوذ تاجواتمرداته اوسنای طالزتدگی روبرو می

ا( شود. بیکاری او از یک سو و وضع تامناس  معیشنی خاتوادهتر میتر و مییوستیست، روز به روز عصهی

کند. او با اصرار همسر( چنتد بتار   که در اتنظار تولد توزادی است، فشارهای رواتی سخنی را بر او وارد می

رود اما هر بار اوسنا با فحاشی و تحقیر و ضرا و شتنم  د اوسنا میبرای عذرخواهی و بازگشت به کار به تز

راتد. سراتسا  در چنین شرایا تکهت باری همسر اسدو به دلیل تیریر مخرا محیا طالیهتاف  او را از خود می

رود و به دتهال آن در پایان ا( در هن ا  وضع حمل به همراه توزاد( از دست میخاته بر وضعیت جسماتی

 کند. یز داسنان اسدو در حالنی پوچ تاامیداته به شار مااجرت میغم ات

 بنیادین آن یها گروتسک و مولفه -3

ی توشنه عزمینه ر الیسم اجنما رمرادی است که د یاهیکی دی ر از داسنان« یهاف خاتههای طالبچه»داسنان    

سازد بکتارگیری شتیوه گروتستک و    می مرادی منمایز یهادی ر داسنان زشده است. آتچه که این داسنان را ا

در برختی از   کروتست ی گهتا ن در پرداز( این داسنان است. در این ارر وجود مولفهآهای تیریر عمیق مولفه

و احستاس   گتذارد ای را بر خواتنده متی ریر مهام و دوگاتهیفدا و صحنه ت ،عناصر داسنان همچون شخصیت

رستند،  از رویدادهایی که گاه با تراژدی بته اوج ختود متی    کمیک و ترس، تاوع و اتزجار و اضبراا حاصل

جاتان داستناتی    یهتا سازد و ت اه عاطفی او را تسهت بته درک واطعیتت  جاان ملموس مخاط  را بی اته می

شود این است که آیا بکارگیری میسازد. سؤالی که در اینسا شاید در ذهن مخاط  آگاه مبرح تر میحساس

 ین داسنان از سوی تویسنده تعمدی است یا ساوی؟های گروتسک در اشیوه

گروتسک ممکن است به معنای دی ر » معنقد است: لیپ تامسن که یکی از صاحهنظران در این زمینه است،یف

غیر های گروتسک تاخواسنه یا باشد: ممکن است اصال  طصد گروتسک در میان تهوده باشد. تموته« تاخواسنه»

دبیات و هنر و چه در زتدگی. حنی تویسندگان بزرگ هم گتاه مرتکت  اشتنهاهات    اتد، چه در اعمدی فراوان

شوتد، هر چند هسنند اتتدک تویستندگاتی کته بته شتارت رستیده اتتد چتون         هولناک در محاسهه یا بیان می

 (30: 6830)تامسن، « وحشنناکی آرارشان همواره کمیک است و، بنابراین آرارشان گروتسک است؛

ه ورستد کته تتداو  شتی    توان پاسخی طبعی به این سؤال مبرح شده داد اما بته تظتر متی   بارحال اگرچه تمی

هتای گروتستکی و طهیعتی    ر الیسنی مرادی در این ارر و پرهیز از اغراا و زیاده روی در برجسنه کردن جنهه



 

 

رتر. در  های آن در بافت داسنان هم ی دالیلی باشد بر تاخواسنه بودن گروتسک در این اجلوه کردن مشخصه

های گروتسک در این داسنان، با آوردن شتواهدی از متنن بته    این طسمت از مقاله ما به تهیین و بررسی مولفه

 تحلیل آن خواهیم پرداخت. این مولفه عهارتند از:

 ناهماهنگی -3-1

طی زمان عنصر اصتلی تاهمتاهن ی استت، چته مصتداا آن تدتاد و        پایدارترین مشخصه گروتسک در»«   

 (71همان: «)ی امور تاهم وتی باشد، چه امنزاج اجزاء تامنسات آمیزهتعارض و 

در برخی از آرار هنری گروتسکی هماتند تقاشی، کاریکاتور و معماری این مولفه ختود را در امنتزاج اشتکال    

دهد. در ادبیات داسناتی تیز این ویژگی گروتستکی در برختی از   گیاهی، جاتوری، اتساتی و معماری تشان می

ن آ زاگیرد که ماورا طهیعی و ش فت ات یز مورد اسنفاده طرار می فدایی های تخیلی و وهمی برای خلقانرم

ره یتک  کت ن امنزاج بتدن یتک اتستان بتا پی    آکافکا اشاره کرد که در  ن ارر فرات« مس »مان رتوان به جمله می

 آفریند.  سوسک حالنی گروتسکی می

ه ارتری تاتورالیستنی استت و فتاتنزی و تخیتل در آن راهتی تتدارد،        از آتستا کت  « های طالیهاف خاتته در بچه»

دهد. این تاهماهن ی را خود را تشان می ،تاهماهن ی بیشنر خود را در ترکی  تامنسات  فدا و محیا داسنان

ی زشت و ماوع طالیهاخاته به خوبی ها با چارهتوان در توصیف در هم آمیخنه تصاویر زیهایی تقو( طالیمی

 :ه تمود که تیریر فراواتی در ترسیم فدای گروتسکی داسنان داردمشاهد

هتا و  تشستت و گتل  ها کنار هم میلرزیدتد. رتگهای کشیده و عمودی میرفنند، ت ها میها پشت ت تاخن»

شکفنند، بی حرکت بودتد روییدتد و میها در هوای پر بوی کارگاه میگرفنند. گلها شکل میها و تقشبرگ

رطصتیدتد، بتوی ختو( تداشتنند و شتهنم رویشتان       خوردتتد، تمتی  یم پاک و خنک صته  تکتان تمتی   با تس

 (16: 6833مرادی کرماتی، )« تشست. هوا خفه و تمناک بود و پر بود از بوی شا( و طی بچه و پرزتمی

 وحشت و کمیک -3-2

یا با امر میک مربو  داتسنه اتد کاتد همواره گروتسک را یا با امر تویسندگاتی که درباره گروتسک توشنه»    

ی بورلستک و  بیننتد، آن را، منوستا، در رده  اشکال فرعی کمیتک متی   زکه گروتسک را ا تااییآوحشت زا. 

کنند غالها  آن را به طلمتروی  زای گروتسک تیکید میتشدهند. آتان که بر کیفیت وحخنده دار مهنذل طرار می

وجود دارد، اما، سوای  یکشاتند. طهعا  بین این دو طب  تقا  منعددتاشناخنه، مرموز، حنی ماورای طهیعی می



 

 

هتم کمیتک و هتم     ،ای کته هتر دو  اولیه، دیدن گروتسک به صورت پدیده یهاچند اسنثنای معدود در دوره

 (71: 6830)تامسن، « ای بغرتج جمع آورده باشد گرایشی تسهنا  تازه است.وحشت زا در آمیزه

های ذاتی گروتسک آمیز( دو عنصر وحشت و کمیک استت. بته   که یکی از مشخصه توان گفتاز اینرو می

شتود. آمیتز(   ای که از این ویژگی بعنوان معیاری اساسی در تشخیص و شناخت گروتسک اسنفاده میگوته

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

های منفاوت و تفکیک تاپذیر حیات است. الهنه آمیز( این دو عنصر تاهمساز همیشته بته   چارهواطع تشات ر 

شتود و گتاهی هتم    گر متی تر از عنصر کمیک جلوهصورت منوازن تیست زیرا گاهی عنصر وحشت پر رتگ

های فتروان ایتن داستنان کته بتر ایتن ویژگتی        گیرد. از میان صحنهت پیشی میشعنصر کمیک بر عنصر وح

ای از احستاس کمیتک و   توان به صحنه سوخنن خر یداهلل اشاره تمتود کته آمیتزه   وتسک داللت دارتد، میگر

   ات یزاتد:ت را در مخاط  بر میشوح

شعله پوست تر  و کترک  خر دوید، دوید تا به جوی آبی رسید جوی آا تداشت، آتش به پاالن گرفنه بود، »

های آتش گتردن و پالتوی   بپرد. توی جوی افناد شعله یاز جوگزید، خر تنواتست لیسید و میدار خر را می

کترد. درد  ریخت و تاله میپیچید، تما  تفسش را از توی دلش بیرون میگرفت. خر به خود میخر را گاز می

رد دز( و دتتد. ختر از ستو   زیش متی ت هاکند. شعلههایش زمین را میزد، با دستهایش پر پر میوی چشمت

جوی آا زد، چند بتار زد، زد تتا از حت  و حتال افنتاد، آتتش و ستوز( بته          رسنگ کنا سر( را طایم به

هایش پر از درد و النماس و اشک بود، پشت سر هتم اشتک   کم گردتش شل شد، چشمایش رسید. کمهدتده

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

های تاشیاته حیوان در هن ا  سوخنن همچون کوبیدن خود به اطتراف و  ها اگرچه عک  العملنهدر این صح

رسد اما احساس وحشنی که از تسسم سوخنن یک جتاتور زتتده بته    پان ریخنن از منظری کمیک به تظر می

د گفتت  سازد. الهنه بایت شود و به تحوی آن را کمررتگ میدهد بر این ح  کمیک غال  میاتسان دست می

یتابیم،  وطنی وجه کمیک گروتسک را در متی »وجود عنصر کمیک در گروتسک کارکردی رواتی تیز دارد زیرا 

شود از این شاید بنوان اسننها  کرد که گروتسک وجوه دهشنناک پاسخمان به وجه دهشنناک آن کم رتگ می

آسیهی که ممکتن استت بته متا      آورد و با وارد کردن وجای کمیک ازبه سب  می ی هسنی راو مشمئز کننده

 (28: 6830ن، س)تام« کاهد.بزتند می

 

 تهوع و انزجار - 3-3



 

 

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

تامبلوا باشتد  تواتد منیرر از محیا ات یزد. این تاوع و تنفر میشود و تاوع و اتزجار او را بر میمخاط  می

 کند.  های جسماتی و رواتی اشخاص که در طال  رفنارهای ضد هنسار بروز میو یا منیرر از تابانساری

گیرد، همیشته منوجته   ها تشیت میی تامعقول و ضد هنسار شخصیتارفناره زالهنه این تاوع و اتزجاری که ا

شمئز کننده استت و شخصتیت در   ی این خود تف  عمل است که ماوع و مهخود شخصیت تیست. زیرا گا

 «های طالیهاف خاتهبچه»آید. در سازد، طابل ترحم به تظر میاتسا  آن تاچار می طهال تیروی جهری که او را بر

هافی که به مرض جتوع دچتار   ین پسر بچه کارگاه طالآای است که در های ماوع داسنان صحنهیکی از صحنه

 رود:اتات طویله میغ پان حیواشدت گرسن ی به سر زاست، ا

اتداخت صدای تف  خرهتا، د  تکتان   آمد کف طویله را خا میتوری باریک که از شکاف در طویله تو می»

ای کردتد، رضو خم شد. پاتن تتازه  ها وزوز مید. م  آمها و سم به زمین کوبیدتشان میدادن، پراتدن م  

های تر، باد کرده، سفید و سالم جو تمایان شتد. رضتو   ترد بود، از هم پاشید و داته برداشت، باز( کرد. پان

های تر و ترد و باد کرده را برداشت و تو دهاتش گذاشتت، جویتد، طتورت داد.    یکی از جوهای سفید و داته

 (37و  36: 6833)مرادی کرماتی:« شد خورد.دومی را هم خورد، جوها تر( مزه بود و بو داشت اما، می

آید اما شدت فقر و گرسن ی مل پسر بچه بسیار ماوع و مشمئز کننده به تظر میدر این صحنه اگر چه این ع

ات یزد و احساستی  سازد، ترحم خواتنده را به شدت بر میکه پسرک را به اتسا  این عمل تامعقول مسهور می

 کند.دو گاته در او ایساد می

 نابهنجاری -3-4

ترسیم جاان عسی  و بی اته گروتسگ ستام   ت که درهای اساسی گروتسک تابانساری اساز دی ر مولفه   

هتای جستماتی و هتم بته صتورت      تواتد هم به صتورت تابانستاری  نان میسای دارد. این ویژگی در داعمده

ما بتا هتر دو   « های طالیهاف خاتهبچه»های داسنان بروز یابد که در داسنان های رواتی در شخصیتتابانساری

 هسنیم: ها روبروتوع این تابانساری

 نابهنجاری جسمانی -3-4

ن آ یهتا هتای جستماتی در شخصتیت   در یک داسنان، وجود تابانساری کبارز گروتس یهاجلوه زیکی ا    

 «دارد.« هتای جستماتی  تابانستاری »بسیار تزدیکتی  بتا    یگروتسک خویشاوتد»است. تامسن معنقد است که 

بیشنر معلتول تتیریرات مخترا    « های طالیهاف خاتههبچ»جسماتی در  یهااین تابانساری( 67: 6830)تامسن، 



 

 

هتا کته   ی داسنان است. اوضاع تامبلوا و غیر باداشنی محتیا طالیهتاف خاتته   اهمحیا بر سالمت شخصیت

شود، چنتان تتیریر تتامبلوبی بتر وضتعیت      تاریک و تمور و فاطد باداشت تصویر می یهابیشنر در زیر زمین

دهتد.  خود را تشان می یمزمن و معلولیت و تقص جسمات یهات بیماریصور گذارد که بهی افراد میتجسما

 توصیف وضعیت جسماتی خسیسه همسر اسدو مشاهده کرد: رتوان دتموته چنین وضعیت تابانساری را می

کج بود. موطع راه رفنن زاتوهتایش بته    ،صاف تهود (تواتست، تند، پا به پای اسدو برود. پاهاخسیسه تمی» 

ای تتاجور بتود. از سته چاتار     سنون فقرات پشنش خمیده و کج، باسنش عق  رفنته و تاطچته   خورد.هم می

ایستناد خیتال   تشسنه بود رو تخنه، پشت دار طتالی، تتا شت . وطنتی متی      ،تاریک ، هواه سال ی، هر روز ص

 ( 31: 6833)مرادی کرماتی، « تشیند. ایسنادتش تیم تشسنه بود.کردی دارد میمی

 ی روانینابهنجار -3-4-2

هتای داستنان تتیریری مخترا و     فشارهای محیبی ته تناا بر جسم شخصتیت « های طالیهاف خاتهبچه»در     

 .دهدهای رواتی آتان تشان میگذارد بلکه گاهی این تیریر خود را در تابانساریتامبلوا می

هتای  یتپرخاش ری و بی رحمی که حاصل فقر اطنصادی و فرهن ی محتیا استت گتاهی چنتان در شخصت     

زیرا به محض اینکه تابانساری به درجه معینتی  » شود. رسد که باعث احساس وحشت میداسنان به اوج می

و  رسد، لذتی که تامش از تازگی و سترگر  کننتده بتودن اتحتراف از بانستار استت، بته تترس از تاآشتنا         می

های پذیرفنه مغایر است بته محتض   راا و هنسهتچه با اسناتداردآشود. شادماتی و لذت از تاشناخنه تهدیل می

)و خشتم (   ساتد جای بته تتر  بینیم این هنسارها به طور جدی در معرض خبر یا حمله طرار گرفنهاینکه می

ها شخصتیت را  تحتت تتیریر طترار     ( در این داسنان گاهی چنان این تابانساری73: 6830)تامسن، « دهد.می

که ما( شیبوتو شخصیت منفی و خهیث داسنان بتا لحنتی   شود همچنان دهد که به مرز مس  تزدیک میمی

 کند:ای به آن اعنراف میطنزآمیز در صحنه

های دراز و اسهی ا(، که بیخشان زرد و سیاه بود، تشان ما( شیبوتو، سر( را باال گرفت و خندید، دتدان»

 داد و خوشمزگی کرد:

بود ، حاال به این روز افنتاد . تتو هتم یته روز     از من منرس، جوتم. اینسوری ت ا  تکن. منم یه روزی آد   -

 (42: 6833)مرادی کرماتی، « شیمثل من می

 

 :شنزاع و کشمک -3-5



 

 

هایی است کته بته صتورت حتل و     ک ذاتا  درون خود محل اجنماع تدادها، تقابل ها و تاهمخواتیسگروت   

یری را باید شر  وجودی گروتسک تاپذآن وجود دارد. الهنه این حل و فصل در فصل تشده و تفکیک تاپذیر

کند که گروتستک از  حل و فصل تشدن تعارض موجود در گروتسک اهمیت دارد، و کمک می»داتست زیرا 

ها یا مقوالت گفنماتی ادبی منمایز شود. زیرا تعارض امور تاهمساز، هر چنتد هتم کته بته فترض      سایر شیوه

 (71: 6830)تامسن، « اساسی باشد، معیاری تیست که منحصر به گروتسک باشد.

های دروتی باعث کشمکش و تزاع و ایستاد بحتران در داستنان    اما در داسنان گروتسکی این تعارض و تقابل

های آن دید. در چنتین حتالنی استت کته     توان آن را در تزاع میان شخصیتتر میشود که در سب  بیروتیمی

گیرتتد  اتی هسنند، رو در روی یکدی ر طرار میهای جسماتی و روهای داسنان که دارای تابانساریشخصیت

گذارتد. تموته یکتی از ایتن   حمی زیر پا میبیرو در تزاعی وحشیاته همه اصول اتساتی و طواعد اخالطی را با 

توان در صحنه درگیری اسدو و اوسنای طالیهاف خاته دید که یکی از تقتا  بحراتتی   ها را میتزاع و کشمکش

 این داسنان است:

یتالا،  درشد تکرده و کوتاه و ریز تقش بود. ات ار درخنی زیر سایه، بی آفناا و بی آا. اوستنا دراز،   اسدو»

 وهای ریز وطی کترده داشتت و پشتنش ختم شتده بتود. یکات       سیاه و خشک بود. صورت پر چروک و چشم

پوست زیتر  ، جوشی شد، شمر جلودار( تهود. شالا را زد به شاته و گردن اسدو، شالا پیچید و سر زتسیر

 .د، شکافت. خون از شکاف بیرون زدچشم او را ترکات

 گم: پدرسگ بی تاموس تو کار من دخالت تکن، حالیش تیست.هر چی می -

اسدو دل دل کرد، عق  عق  رفت و ل د محکمتی خواباتتد تتو بیدته اوستنا. اوستنا شتالا را اتتداخت و         

، دو دسنش را بلند کرد و محکم زد سر اسدو . زن اوسنا تندی رفت پشتا( را گرفت و سر پا تشستبیده

 ( 34: 6833)مرادی کرماتی، « و جنسال راه اتداخت و فحش داد. تو سر او جیغ و جار

ها تیرر برات یتز استت امتا در    العمل سهعاته شخصیت  های خوتین و پرکشمکش اگر چه عکدر این صحنه

هتا و  کته حاصتل رویتایی ایتن تاهمستازی     ختورد  هایی از کمیتک بته چشتم متی    ها رگههمین اوج درگیری

هاست. ترسیم تصویری کاریکاتوری از اسدو و اوسنا و تقابتل مدتحک آتتدو در مقایسته بتا یکتدی ر       تقابل

کاهد. تقبه اوج کمیتک ایتن   خواتنده میوحشت )کوتاه و ریز تقش در مقابل دراز و دیالا(کمی از احساس 

در مقابل درازی طامت اوسنا بتا ضتربه زدن بته بیدته او     کشمکش در آتساست که اسدو کوتاهی طد خود را 

هتای تاخواستنه   آورد. آمیخنن این اعمال خشوتت بار با عک  العملکند و تاگاان او را از پا در میجهران می



 

 

هتای  سازد؛ احساستی کته یکتی از تشتاته    و کمیک، خواتنده را در میان دو احساس خنده و وحشت مردّد می

 .داسنان است وجود گروتسک در این

 ا و صحنهنمودهای گروتسک در فض -5

تری در ترسیم جاان گروتسکی آن دارد. های داسنان تقش اساسیفدا و صحنه« خاتههای طالیهافبچه»در     

از آتسا که این داسنان به شیوه تاتورالیسنی ت اشنه شده است و بنابر خصلت تاتورالیست تیریرات محیبی بتر  

یابد تتا  های آن تمود میها غال  است، تیریر گروتسک بیشنر در فدا و صحنهشخصیتسرتوشت و عملکرد 

هتا در پت  زمینتض فدتا و     هتای آن. از اینترو در ایتن داستنان تقتش شخصتیت      های شخصیتدر تابانساری

ی گیرد. الهنه باید گفت که هر یک از عوامل ذیلی که به آن خواهیم پرداخت، بته تناتای  طرار می آنهای صحنه

ای از ایتن عوامتل در ترکیهتی تاهمستاز و     های گروتسک در فدای داسناتی تیست، بلکه آمیزهمعرف ویژگی

 سازد: بغرتج، جاان بی اته و پر کشمکش گروتسک را ترسیم می

 فقر و جهالت -5-4-1

هتای  بچته »های مرادی کرماتی است. این عامل در بسامدترین موضوعات داسنانیکی از پرفقر و جاالت     

ر است. در ایتن  اکه با ت اهی تاتورالیسنی است، در خلق فدای گروتسکی ارر به شدت تیریرگذ« خاتهطالیهاف

روی یت آن از ستوی دی تر، ت   یهتا تیی کریه و تابانسار فقر از یکسو و جاالت و تاداتی شخصت داسنان چاره

ی عاجنمتا  ایهت آفتت  زا بسیاری های داسنان است. این عامل که ریشهها و کشمکشش محرکه بسیاری از تن

دهتد  سنان خود را تشان میاهای دتیر زتدگی محنت بار شخصدعدالنی و اسنثمار است، چون خشوتت، بی

های کودکی چون تمکو، صفرو، رضتو و .... هستنند کته بته     طرباتیان اصلی فقر و جاالت در اینسا شخصیت

تصی  از تسربه شتیرین کتودکی بته سرتوشتنی تلت       بی  ،آتااهای خود و فقر شایع در خاتواده دلیل جاالت

هتای  برختی از شخصتیت    تتوان در گرستن ی شتدید   های گروتسکی فقر را متی آیند. یکی از جلوهدچار می

هایی که ایتن فقتر   شود. یکی از صحنههای جسماتی و رفناری آتان جلوه گر میتابانساریدر  داسنان دید که

ای است که یکی از متادران طالیهتاف طصتد    دهد، صحنهتی آن تشان میرا با حالنی گروتسکی در جنهه جسما

 شیر دادن به توزاد( را دارد:

الغر دراز و بی شیر( را در آورد و ستر( را تپاتتد    ،تیرو سیزده چاارده سال بیشنر تداشت، پسنان لق لقو»

مادر( را ت اه کترد   های درشت و سیاهشتو دهان سرخ و بی دتدان و پرگریه بچه. بچه مک زد و با چشم

کار و بنا کرد به بافنن. بچه بتین زاتوهتا و   پشت و آرا  گرفت. تیرو، هماتبور بچه به بغل برگشت و تشست 



 

 

لرزیتد، فتش   های تازک و خی  و ریز دماغش میزد و پرهشکمش گیر کرده بود، با حرص به پسنان مک می

 (32: 6833)مرادی کرماتی، « ها شیر تهود.نانزد. توی پسکرد. بچه بوی بد داشت، هی مک میفش صدا می
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خورد، به تصویر کشتیدن محتیا و   یکی از عواملی که در برجسنه کردن فدای گروتسکی ارر به چشم می    

اسنان های دهای طالیهافی است که آن را در توصیف دطیق و زتده جز یات صحنهماوع و غیر باداشنی کارگاه

 بینیم:می

های مرده و خشک شتده و توختالی، میتان    های سیاه سقف، تار عنکهوت بود. م  جا به جای تیرها و تی»

ها ریخنه بود. رسید، تم داشت کاه لتارها گیر کرده بودتد، دیوارها، تا آتسا که دست دخنرک تازه بالغی می

 (16)همان: « های خشک.صدای سرفه هم بود سرفه

هتای مزمنتی هستنند کته بیشتنر تاشتی از تتیریر مخترا محتیا          ها دچار بیمتاری فدایی شخصیت در چنین

وان در اتوان در وضعیت تامساعد جستمی و مترگ و میتر فتر    خاته است. اوج این تیریر مخرا را میطالیهاف

ه شترح  زتان و دخنران طالیهاف دید. در صحنه گفن وی شهاته لیلو با همسر(، لیلو ایتن وضتعیت را این وتت   

 دهد:می

اوتا همه، مثل من تو کارخوته شل و چالا شده بودن بیچاره تصرتو، سیزده، چاارده سالش بیشنر تهود. خدا »

 (608)همان: « سر زا رفنن و ما خهر تداریم. همه شوتم همین جوری بودن، مث من، دوته چقدر زن می

هتای غیتر باداشتنی و    طعی و ملمتوس، ویژگتی  اوهای گیری از تصویرسازیهایی تیز مرادی با بارهدر صحنه

آمیزد که مخاط  را بر دو راهتی  های مشمئز کننده و ماوع گروتسکی چنان در میتامناس  محیا را با جنهه

 سازد:تنفر و ترحم سر در گم می

خاته دور کماجدان بزرگتی جمتع شتده بودتتد. تتوی کماجتدان پتر از لهتاس بتود.          های طالیهافدخنر بچه» 

هتا، تتو آا   هتای لهتاس  هتا و رشتک  جوشید. شپشهای پاره پوره و شندره پندره. آا تو کماجدان میلهاس

لتواره، خاکستنر داغ تته    هاشان را تتوی خ  ها ل  تنور بودتد لهاسترکیدتد و می مردتد.... پسر بچهجو( می

 (600ن: )هما« کردتد.توا صدا می ترکیدتد و تق وها میریخنند. شپشماتدۀ آتش تنور، می

شود و از کمنترین امکاتتات   ترین اصول باداشنی رعایت تمیاطع چنین محیبی را که در آن حنی ابنداییودر 

هتای  باداشنی در آن خهری تیست، تشات ر بی اهمیت بودن سالمنی و جان اتساتااستت کته در افتول ارز(   

شود کته  بانساری بزرگ تهدیل میدهد. در اینساست که چنین محیبی خود به یک تااتساتی خود را تشان می

 افزاید.بر تیریرات گروتسکی داسنان می
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یی اتواتد یکی دی تر از مخنصتات جاتان غریت  گروتستک باشتد کته بتا ایستاد فدت          خرافه و اوها  می    

کنتد. در چنتین فدتایی مرمتوز و پتر      طهیعی، احساس تترس و اضتبراا را در خواتنتده تسدیتد متی     ءماورا

شتوتد. و فدتای اضتبراا آلتودگی شتکل      های ملموس در پشت تقاا وهتم بی اتته متی   اضبراا، واطعیت

طهیعی و از طرفتی دی تر پایهنتدی سرستخناته و     ءطلستم و تیروهتای متاورا    گیرد. از طرفی فدایی پتر از می

هتای  شود. در بچهها به آن، باعث ایساد احساس دو گاته وحشت و کمیک در خواتنده میمدحک شخصیت

اتدازد که تتا حتدودی   ها چنان بر فدای داسنان سایه میآمیز برخی از شخصیتباورهای خرافه طالیهاف خاته

 پذیرد.ها میتیریرگذاری آن را بر سرتوشت شخصیت خواتنده

زتد کته بتا   آمیزی میسیسه برای او که حامله است، دست به اعمال خرافهمادر خَ صحنه ای از این داسناندر 

هایی همراه است. در این صحنه اگرچه خواتنده تحت تیریر فدای اضبراا آلود اعمتال عسیت  و   ییپیش و

اما با این وجتود احستاس تمستخر از ایمتان جاهالتته خسیسته و        ،گیردهای مادر خسیسه طرار میپیش ویی

 مادر( به این خرافات و اوها ، وجه دی ری از برداشت مخاط  است:

منقل، دور از آتش، پرت کرد. با ات شت بر( داشت. زاغ بتاد کترده کتف دستت رگ      را به کنار ]زاج[زاغ »

کرد. خاکستنرها را از دور و بتر( پختش و پتال کترد زاغ داغ بتود.        شپیر و لرزان چرخید. فوت ،رگی، سیاه

هتایش ختوا   دست عادت داشت. صهر کرد تا سرد شود. ت اهش را بته کتف دستت ، زاغ دوختت. چشتم     

بایتد  ین. تذری داری که میآچند تا دی ه هم پشت بند( می .ا جلو آورد:  بچه پشت دارهدید. دسنش رتمی

خواستنن زن  داره که توره بهینن. هموتایی کته متی  تمی وربدی. چند تا چشم دتهالت هسنن، مادر. چشمشون 

 (676و  670همان: «)رکه.نی چشمشون بااسدو بشن، تشد. ال
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های آن به تصویر در آمده است اسنعمال افیون و یا تریاک در بسیاری از صحنه« خاتهی طالیهافهابچه»در     

هتای استنعمال افیتون و تتیریر     کنند. صحنههای بالغ و مذکر داسنان آن را اسنعمال میو تقریها  همه شخصیت

هتای  ات یزد و ویژگیمیها اتزجار و خشم خواتنده را بر تابانسار آن بر وضعیت جسماتی و رواتی شخصیت

کند. مرادی در ایتن داستنان فراگیتری استنعمال چنتین متوادی را بتر        گروتسکی فدای داسنان را تقویت می

گتذارد. بته طتور مثتال در     طشرهای ضعیف جامعه و تیریر آن بر سیه روزی و بی ارادگی آتان به تمتایش متی  



 

 

شتود کته   این وته ذلیل و مشمئز کننده تصویر میای از داسنان ما( شیبوتو در هن ا  اسنعمال تریاک صحنه

 است: نن تمایاآخوبی در  هگروتسکی ب یجسمات یهاجنهه

چکیتد. دور ختود(   ریختت، متی  ا( میا از دماغ و چشم و ل  و لوچهآلرزید. هایش میدست ها و ل »

 (13)همان: « افناده است.کرد کشید با خیال پیدا کردن تریاک که فکر میچرخید، هی اینسا و آتسا دست میمی

د سترزتش طترار داد. زیترا    ورهای آترا به دلیل چنین رفنار تابانساری متوان شخصیتالهنه در این داسنان تمی

ها، به سه  تسکین دادن آال  جسمی و روحتی استت کته شترایا     یون در این شخصیتففراگیری اسنعمال ا

شود شرایا سخنی که اسدو پ  از بیکاری با آن روبرو میسازد هماتند اسفهار محیا زتدگی بر آتان وارد می

تچنان که این وتته متورد اعنتراض همستر( واطتع      آدهد و او را به سوی افرا  در اسنعمال تریاک سوا می

 شود:می

ای تو راه داری االن یه ماهه که همین جوری گرفنی گوشته  ای تیست. تو دی ه زن داری، بچهخوا چاره -»

 تشینی پشت منقل وافور. د  بکش.خوری، یا میگیری، غصه میا زاتو بغل میخوته تشسنی، ی

 (601)همان: « تشینم پشت منقل.به خدا از زور یا درده، از زور رماتیسه که می -

ای داتست که یکتی از متادران کتارگر    توان در صحنهاما رطت ات یزترین صحنه اسنعمال چنین مواردی را می

 خوراتد:ساکت کردن کودکش که مزاحم کار( شده بود، به او تریاک میطالیهاف خاته برای 

رو از پر چارطد(، ح  کوچک تریاکی، به طدر یک ما(، در رو بیدار شد و گریه کرد و آرا  تشد. تیّبچه تیّ»

ا( به زبان تشست و بچته بتی حت  و    آورد و اتداخت تو دهان بچه، تریاک روی زبان بچه آا شد. تلخی

 ( 33)همان : « ادت داشت. راحت شد، خوابید.حال شد. ع

آورد، خشم او را با تسهت به فدتای ظالماتته و شترایا    این صحنه عالوه بر آتکه طل  خواتنده را به درد می

 دهد.ات یزد و او را تحت تیریر احساس دوگاته گروتسک طرار میتیسف بار محیا داسنان بر می
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های نان، خشوتت و بیرحمی شدیدی است که بر روابا میان شخصیتسگروتسکی دا یهاگیویژ زیکی ا    

ی را عن حاکم است. مرادی در این ارر تاتورالیسنی سعی کرده است که فشار فقر و اوضتاع تابستامان اجنمتا   آ

یرحمی بروز طال  خشوتت و ب رها به تمایش ب ذارد. این فشارها که گاهی خود را دروحیه و رفنار اتسان بر

اتتدازد.  یزیر پا تاادن ترحم اتساتی، خواتنده را به وحشتت مت   رسد که بادهد گاهی چنان به اوج خود میمی

ا استت کته آتاتم مولتود شترای     هی شخصتیت تت های رواحاصل تابانساری رحمیدر واطع این خشوتت و بی

 د محیا است.عظالماته و تامسا



 

 

های ینتیم  پسر بچهیکی از « رضو»، صحنه کنک خوردن بیرحماته های داسنانترین صحنهیکی از پر خشوتت

شتود. او  درخت کاراگاه به شدت مورد شکنسه و آزار واطع می ن اتاری ازدطالیهاف خاته است که به دلیل چی

گیرد بلکه با بیرحمی افند، ته تناا سوخن ی پاهایش مورد مداوا طرار تمیکه از باالی درخت در آتش تنور می

هتای دردتتاک و پتر    شود. در این صحنهبا طرار دادن پاالتی بر صورتش به سخنی مورد شکنسه واطع می تما 

خشوتت، ترحم مخاط  از سویی و وحشت او از دیدن چنین تصتاویر هولنتاک از ستوی دی تر برات یخنته      

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

زد. پاالن زیر پای حستینو  داد. اوسنا میدست و پاها( را عاجزاته تکان میکرد و ر میرخ ن خ رضو زیر پاال»

زد. رضو پاها( را تو هوا ها میها، کفلجنهید. اوسنا با تما  طوت، با حرص و کیف شالا را به پاها، رانمی

کترد،  اس میها و پاها( النمآمد. با دستزد. صدا( در تمیداد. ات ار به دوچرخض هوایی رکاا میتکان می

ا( بیرون آمد. باال خزید و زیر زاتوها گیر کرد. شالا سر زتسیری، به پوست و گوشت ایکم کم، شلوار لیفه

وار ایسناده بودتد. عادت داشنند. زن اوسنا چسهید. شاگردها دور تا دور، برههای لخت، خوا میها و رانکفل

 ( 37و  36)همان : « کرد.کیف می.معلو  بود ا(های طالییزد. دتدانکرد و لهخند میت اه می

 زار جنسیآکشی و  بهره -4-6

است. در این داسنان ما شتاهد زتتدگی   « های طالیهاف خاتهبچه»ترین موضوع کشی و اسنثمار محوریباره    

قت طالی بتا مشت   یپشت دارها ربرابر دسنمزدی تاچیز، سالیان درازی عمر خود را د رهایی هسنیم که داتسان

هتای آتتان بته جیت      ازهای اولیه زتدگی عاجز هسنند. در این میان سود تال(یتیمین ت زا ، اماکنندسپری می

رود کته ارزشتی بترای کتارگران ختود طایتل تیستنند. ایتن ظلتم و استنثمار           های طالیهافی میصاحهان کارگاه

بته تتزد اوستنای طالیهتاف خاتته      های اسدو در آتسا که برای عتذرخواهی  توان در صحهتتاجواتمرداته را می

 رود، به خوبی دریافت:می

ات جون من ورخاطر بچم اومد  پیش تو. من ور تو خیلی زحمت کشید . هفده سال روزگار تو کارخوته -»

و کار خوته تو کار کرده تپشت کار کرد . ور تو طالی بافنم. رماتی  گرفنم. زتم  نکند . هفده سال ور تو تاخ

 (666)همان: « الاطل طلهمو بده. .کار بی .و علیل شده

ها در حق زتتان و دخنتران طالیهتاف روا    کشیشود. بیشنرین این بارهکشی به همین جا خنم تمیالهنه این باره

گیرتتد.  ر تلف شده خویش، مورد اذیت و آزار جنسی تیز طترار متی  مع شود که عالوه بر سالمنی وداشنه می

های ضد اخالطتی ختویش   ی و تابانساریتهای بیمارگوته رواسنان با جنهههای منفی داشخصیتبدین ترتی  



 

 

بینتیم کته لیلتو بترای     ای از داستنان متی  در صحنهبه طور تموته کنند. می دسدیتفدای گروتسکی داسنان را 

 اتد:زار جنسی طرارگرفنهآگوید که چ وته مورد اذیت و همسر( از وضعیت اسفهار دخنران طالیهاف می

ره ب تو،   تاموستیا شن. تازه اینا کته خوبته، بتی   شل شدن یه درد بی درموتشه، خیلیا شوتم که کور می تازه -»

آرن! اوستناهایی کته پستر دارن، ختدایا از ستر تقصتیر شتون ت تذر.         دخنرا چی متی  دوتی که سرخودت می

کترد. الهنته   هفت ساله دوشنم که پستر اوستنا اذیتنم متی    »گفت: کرد و میرخسارو جوتمرگ شده تعریف می

گذاشتت  کرد. یه ات شتنوته متی  برای اینکه یکاو تَرَ  به بابا( ب م زبوتمه مُار می»گفت:می« پناون از بابا(.

ریخت رو زبوتم، اون وطتت ات شتنوته ره ور   های ات شنوته میریخت. خاکا از کترو زبوتم. تو( خاک می

یادتته، رخستارو   « دوتم چه کتارت کتنم.  ال زبوتنه مار کرد . اگه حرف بزتی من میحا»گفت: داشت و میمی

کترد از تترس دو   وطنی زبوتمو مار متی » گفت:کرد. میکار می« پسر حسین»چقدر خوش ل بود؟ تو کارخوته

 کارهتای  خدا ذلیلشتون کنته کته از بت     « ترسید  مار بشکنه و بفامهزد . میشد  و حرف تمیروز الل می

ها و آزار جنستی چنتان در   کشی( الهنه این باره604و  608)همان: « جور سر( آوردتد، مریض شد و مرد.تا

هایشان حنی در دل شادترین اشعار جشن زتدگی این دخنران طالیهاف به امر منداولی تهدیل شده بود که آن را

 کردتد:ذکر می

داد و شارباتو جنهاتد. طر میا( را میرطصید، پایین تنهخواتد بنولو میها را، ضربی میشعر طالیهاف «وارباتش»

 پرسید:میخورد، ا( رو پوست دایره میخواتد. ات شنان سیاه و بلند و اسنخواتیمی

 «ری تو کارخوته؟چبور می»

رطصید. چادری دور کمر( بسنه بتود کته وطتت    می« بنولو»زدتد و دادتد. کف میها جواا میدخنرها و زن

 خورد.تاا میچرخیدن، 

 ر  تو کارخوتهمن تمی

 ری تو کارخوته؟چرا تمی -

 (664)همان: « میمالوته.« ک فنامه»اوسنا  تو دالوته، هی  رپس

 ناامیدی و پوچی -4-7

تاامیدی ژرفی بر روح ارر سیبره دارد. در جاان گروتسکی داسنان کته مملتو   « های طالیهاف خاته بچه»در     

شتود. ت تاه   همیشه بر خیر و تیکی غال  متی  یو پلید و تفرت است، شرارت ساس وحشت، اضبراااز اح

هتا را محکتو  بته    ای است کته شخصتیت  ی به اتسان و جامعه در این ارر به گوتهدالیسنی مراربدبیناته و تاتو

به همین دلیل، توصیف محیا در آرار تاتورالیسنی از اهمیت خاصی برختوردار  » کند.پذیر( جهر محیبی می



 

 

ن صورت در کار تیست. طارماتی با تلقی علمی از اتسان بی اته آبه « طارماتی»ت و تیز به همین علت غالها  اس

ن از عتواملی ختارج از اخنیتار ختویش استت      یاست؛ آزادی اتنخاا و مسئولیت اعمال از موجودی که منعت 

که خواتدن رمتان  -ذاتی مدمونتاخوشایندی ته  و –شود. این تصویر بدبیناته از اتسان است تلویحا  دریغ می

توان گفت که بی اخنیاری اتسان ( در واطع می1: 6833اسکرین )فورست و «سازد.آور میتاتورالیسنی را ییس

تغییر شرایا تکهت بار محتیا و سرتوشتت ختویش بزرگنتری ریشته تاامیتدی در روح ایتن ارتر استت.           در

داسنان و تامعلو  بودن سرتوشتنش حکایتت از همتین    خاته در پایان سرگشن ی تمکو پ  از فرار از طالیهاف

تتوان دیتد کته استدو پت  از مترگ       تاامیدی ژرف دارد. اما اوج تاامیدی و پوچی را در پایان داسنان دو  می

 گوید:همسر و فرزتد( با حالنی پوچ و تاامیداته روسنایش را ترک می

آمد، و از آتاتا کته بتا کفتش     طالیهافی بد( می و رفت شار کاری پیدا کند. از طالیاسدو تو راه شار بود. می»

 (673: 6833)مرادی کرماتی، « روتد.روی طالی راه می

گیترد، ایتن تاامیتدی ژرف را    های داستنان را در بتر متی   در محیا طالیهاف خاته که تیز که بخش اعظم صحنه

ا خوردن د. د. ت دست بته  های کودکان سنم دیده آن دید بویژه در آن صحنه که رضو بتوان در خودکشیمی

 :زتدعمل خودکشی می

های طالیهاف خاته، خود را بتا  بارها، ظرف همین یک سال، دیده بود که بچه« رضو» کوچه پر از ظلمت بود.»

ا( زور آورد. کننتد. کتم کتم گتردتش شتل شتد. معتده       خوردن تریتاک و ستوخنه و د. د. ت ختالص متی    

ا( باتم  مد، کمی باال آورد. گوشه لهش کف کرد. دل و رودههایش برگشت، سیاهی رفت، سفیدی ها آچشم

)همان: « آمد.تا شد، مچاله شد، تاله کرد، سکسکه کرد، صدا( در تمی .نگ خورد. سوخت. زاتو زدچپیچید، 

 (607و  606

اما اگر بخواهیم کمی از دریچض جاان گروتسکی به علل این ییس در روح این ارر بن تریم بایتد ب توییم کته     

گنرین تاهمسازی و تاهماهن ی جاان گروتسکی ارر، تاهماهن ی عمل و بازتاا عمل است زیرا در جاان بزر

های شرور و منفی تکه شخصیتآشوتد بی گناهی چون کودکان به راحنی طرباتی میهای بیاین ارر شخصیت

هتایی  د وطتوع تتراژدی  مستنع « های طالیهاف خاتهبچه»آن به کیفر اعمال خود برسند، به همین خاطر است که 

 شود که به تحلیل خاتم سالجقه حاصل تهرد میان عشق و تفرت است:می

فدای ارر را آکنده است و آتچه که در هتر دو داستنان طابتل تیمتل استت و تتیریر       « عشق و تفرت»تهرد بین »

ن هتر دو  است، زیترا کته در پایتا   « تفرت»به دست « عشق»کند، شکستتراژدی آن در ذهن خواتنده ابدی می

 (764: 6838)سالجقه، « شوتدهای منفی تابود میهای مثهت به دست شخصیتداسنان، شخصیت
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یک ارتر تاتورالیستنی استت کته بته      « های طالیهاف خاتهبچه»همات وته که در طهل تیز به آن اشاره کردیم،      

از آتسا که برخی همچتون حستن میرعابتدینی در تقتد      های این گرایش در آن آشکار است. اماروشنی مولفه

او تصویرگر فقر فراگیری است که به سادگی مبترح  »تویسد: کند و میآرار مرادی به تظر خالف آن اشاره می

(، از اینرو جا دارد که طهل از آتکته  371: 6831)میرعابدینی: « شود بی آتکه رتگ و بویی تاتورالیسنی بیابد.می

 ای در زمینه تاتورالیست بودن ارر اشاره کنیم.به ادلّه ،این ارر بپردازیم ورالیسم و گروتسک دربه راببه تات

 مهای عمده ناتورالیس ویژگی 5-1

طرن توزدهم در اروپا پدید آمد. بنیات ذار این رویکترد ادبتی    تاتورالیسم تادنی ادبی بوده است که در اواخر»

باشد. ایتن مکنت  ادبتی تحتت     رمان می ی ظاور و رشد تاتورالیسم امیل زوال تویسنده فراتسوی بود. عرصه

های هستنی در طهیعتت در   تیریر تاتورالیسم فلسفی پدید آمد. به موج  اصول تاتورالیسم فلسفی، تما  پدیده

 یا( بتر 411: 6832)داد، « وجتود تتدارد.   ماده محدوده داتش عملی و تسربی جای دارتد و هیچ چیز در وارد

هتای  تتوان در بچته  متی  دبی به طتور خالصته چنتد ویژگتی عمتده وجتود دارد کته دطیقتا  آن را        این مکن  ا

 های عهارتند از:  پیدا کرد. این ویژگی« خاته طالیهاف

 مستند سازی -5-1-1

عمده شیوه تاتورالیسنی در ادبیات داسناتی مسنندسازی است که براستاس آن تویستنده    یهایکی از مولفه    

پردازد. بته  مشاهده واطعیت و رهت آن می توصیف عینی و بدون دخالت احساسات یا تخیل به الیست بارتاتو

ی گرایتی یتک داتشتمند    نت الیسم ستخن ب توییم کته تویستنده بتا عی     رتواتیم از تاتوما تناا موطعی می»عهارتی 

یشته  آتچته اتد »( در واطتع بایتدگفت کته    17: 6833استکرین،   فورستت و «)گتر بته موضتوع بپتردازد.    تحلیل

های مشتاهده و آزمتایش و تستنید    ری  آن به علم و رو(صبخشد، ایمان راس  و الیسنی را ویژگی میرتاتو

 (18: 6832)گراتت، « است.« فرمول کاربرد علم جدید در ادبیات »به زبان ساده  الیسمرتاتواست. 

ت و طدتاوت شخصتی   است عد  دخالت احسا ها وتوصیف دطیق و عینی واطعیت« های طالیهاف خاتهبچه»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   

 آفرینش این داسنان است: رپردازد که مهین مسنند تویسی او دمی

تتو  » ر ساله به طول ختود( ابیست و چند سالم بود، طلم و دفنرچه به دست دتهال سکینه که از بچ ی، چا» 

متادر! حترف   »ن خاته،پیش این پیرزن، پیش آن پیرمردکته:  آخاته به  رفنه بود، راه افناد  از این« ت کارخوتهک 



 

 

ن کارگاه، که هنتوز تته ماتتدۀ    آاز این کارگاه به « بابا ب و، شعراتون چی بود؟ چه جوری بود طالی بافی؟ بزن،

ختواهم  می به من یاد دهید چه جوری بهافم،» طالی: شد دید، تشسنم پشت دار ها، آن روزگاران را میآن سال

 ( 1: 6833ی کرماتی، د)مرا« کنید. مح  بافنن، اینسا بودن را بنویسم، کمک

ای از محتیا، لاسته،   تیست که در جای جای این کناا ما با گزارشتاتی مستنند و توصتیفات زتتده     بی دلیل

شویم که از تظر فرهن ی بسیار ارزشتمند  ته روبرو میاصبالحات فنی طالهیافی، آدا  و رسو  و باورهای عامیا

 است:

های ت  طالیهافی، آویخنه و به ردیف بود. چاا و الغر و رت ارتگ. ته هتر کالفتی تختی بتود، تت  از      کالف»

ها، هر کتدا  استم   کرد رتگشد و الغر( میچرخاتد. تکه تکه از( جدا میرا میشد. کالف کالف جدا می

ای و ای، سترمه ای، تخودی، خاکی، بید مشکی، الکی، یشمی، دوغتی، چاتره  ی، فیروزهخاصی داشت: دارچین

 (13همان: )...« 

 جبر محیطی -5-1-2

اتسان حیواتی است برتر از دی تر  »تاتورالیست تسهت به اتسان ت اه محدودی دارد. از دیدگاه تاتورالیست     

وی طهیعی یعنی ورارت و محیا اجنماعی رطم زده جاتوران و از اینرو شخصیت و سرتوشت او بوسیله دو تیر

( این تصور مییوس کننده باعث محرومیت اتسان از هر گوته اخنیاری و هتر تتوع   412: 6832)داد، « شود.می

شود، چراکه اعمال او صرفا  تنیسه اجنناا تاپذیر عمل تیروها و شترایا متادی   مسئولینی در طهال اعمالش می

تویسد، در آیین تاتورالیسنی فرض این است کته  شود. چنان که ر. چی  میو شمرده میکامال  خارج از اراده ا

طارمان رمان تاتورالیسنی بیشنر در اخنیتار شترایا    شود و بنابراینتقدیر گاهی از بیرون بر شخص تحمیل می

 (72: 6833رست و اسکرین،و)ف« رسد که اصال  خودی تدارد.است تا خود(. در واطع غالها  به تظر می

 وراثت -5-1-2-1

ها از اتسان به عواملی از منابع مخنلف دی ری تیز تکیه داشتت کته آتاتا تیتز     تصور داروینی تاتورالیست»    

ای از تکامتل در  تتوان آن را بته گوتته   خود غالها  مدیون داروین بودتد. یکی از آتاا تظریه ورارت بود کته متی  

هتا مشتنرک   س  به تقش مام ورارتت کمتابیش در همته تاتورالیستت    طلمروی اتساتی به شمار آورد. اعنقاد را

اتسان خصایص فردی و غرایز ذاتی خود بویژه غریزۀ گرستن ی و  »ها ( از تظر تاتورالیست71)همان: « است.

هتای ختود بتر    برد... تویسندگان تاتورالیست معموال  اشخاصی را برای استنان ا( را به ار  میغریزۀ جنسی

دهتد.  های حیواتی طوینری چون حرص، شاوت جنسی و خوی حیواتی بروز میاز خود ات یزهگزینند که می



 

 

این اشخاص از یکسو طرباتیان ترش  غدد داخلی خود هسنند و از سوی دی ر چون تابعی از منغیر فشارهای 

 (412: 6832)داد، « کنند. اجنماعی و بیروتی عمل می

ی تابع طغیان غرایز خود هسنند. افسار گسیخن ی ایتن غرایتز   عتو ها بهشخصیت« های طالیهاف خاتهبچه»در 

ستازد. ایتن غرایتز در    گتر متی  ها و کشمکش و تزاع میان آتان جلتوه خود را در رفنارهای تابانسار شخصیت

ای رواتی است که در طال  اسنثمار، خشوتت شدید و آزار های منفی داسنان بیشنر به صورت عقدهشخصیت

های دی ر هماتند کارگران طالهیاف خاته، طغیان غریتزه  دهد. اما در شخصیتد را تشان میو اذیت جنسی خو

سازد. این گرسن ی توان در گرسن ی شدیدی یافت که آتاا را به پذیر( هر اسنثماری مسهور میرا بیشنر می

نستار و مشتمئز   گیرد که بترای رفتع آن بته هتر عمتل تابا     شدید گاهی چنان لسا  اخنیار را از دست آتان می

ای که رضو برای رفع گرسن ی شدید ختود از پاتن حیواتتات استنفاده     زتند هماتند صحنهای دست میکننده

آفترین ورارتت ختود را در    ها که به آن اشاره شد، عامل جهرهای غریزی شخصیتکند الهنه عالوه بر جنههمی

دهدکه بر ارر تیریر مخترا محتیا غیتر    می های مزمن کارگران طالیهاف تشانهای جسماتی و بیماریمعلولیت

 شوتد.های صاحهان آن میها طرباتی سود جوییباداشنی کارگاه

 محیط اجتماعی -5-1-2-2

ا( حتاکم  خاتواده و طهقته  اتسان تابع تیروهای اجنماعی و اطنصادی است که بر»ها بنا به تظر تاتورالیست    

اخنن به سیبره عوامل اطنصادی و اجنماعی جامعه بر زتدگی و ( از اینروست که پرد412: 6832)داد، « است.

از لحتا   »ها یکی از موضوعات عمده رمان تویستان تاتورالیستت استت. بته عهتارت دی تر       سرتوشت اتسان

ر عشت »موضوع تاتورالیسم چه در رمان و چه در درا  همواره تصتویرگر طهقتات زحمتنکش و بتدین سته       

ها خواهان پرداخنن به کتل حیتات بشتری بودتتد و بتر      ی گمان تاتورالیستمده است. بآبه شمار « تایدسنان

 (13و 13: 6833رست و اسکرین، و)ف« ها وطوف کامل داشنند.بینوایی زاغه تشینان اطراف کارخاته

هتا و حتواد    ها هستنه اصتلی بحتران   ضعف اطنصادی و فقر شایع در شخصیت« های طالیهاف خاتهبچه»در 

گیرد. مرادی در ایتن داستنان   ها تیز از تیریر این عامل تشیت میهای میان شخصیتشداسناتی است و کشمک

رود و زتدگی مشقت بارشتان را  هماتند اغل  تویسندگان تاتورالیست به سراغ طهقات پایین دست جامعه می

میتان   بخش اعظم صحنه های داستنان، روابتا  که  کشد. از آتسادر رویارویی با فقر و گرسن ی به تصویر می

توان ادعتا  های تولید اطنصادی است، به جرأت میمکانشخصیناا و حواد  آن در کارگاه های طالیهافی یعنی 

دغدغته اساستی مترادی در آفترینش ایتن       ،و سرتوشتت اتستان   بر زتدگیکرد که عامل اطنصاد و تیریرات آن 

 شود.ان منسلی میداسنان است. عامل جهر آفرینی که تیریر( بر سرتوشت تل  طارماتان داسن



 

 

 مرابطه گروتسک و ناتورالیس -5-2

تواتد در خدمت گرایش تاتورالیسنی طرارگیرد الهنه های ذاتی که دارد گاهی میگروتسک به دلیل خصیصه    

گتردد.  در این میان یک اخنالف اساسی میان این دو شیوه وجود دارد که بحث آن بته مقولته تخیتل بتر متی     

گرایی علمتی استت، مخالفتت شتدیدی بتا تخیتل دیتده        در تاتورالیست که مدعی عینیداتیم هماتبور که می

 دارد:ای که امیل زوال به صراحت بیان میشود به گوتهمی

: 6832)گراتتت،  « داتتم. من به این بی ارزشی تخیل واطعا  معنقد ، چون همین ویژگی اساسی رمان جدید می»

در هتم آمیختنن امتور تاهمستاز و اغتراا در امنتزاج اجتزاء        ی است که گروتسک بته دلیتل   ل( این در حا48

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

شتود تامستن دربتاره ارتهتا      گروتسک و تاتورالیست، اخنالفی ظاهری است و ماتع پیوتد این دو سهک تمی

 تویسد:میمیان گروتسک و فاتنزی 

ای با فاتنزی تدارد، دست کم بخشی از تتیریر( را متدیون ایتن    گروتسک ته فقا ضرورتا  هیچ خویشاوتدی»

 (66: 6830)تامسن، « شود.ای واطع گرایاته، عرضه میاست که در چارچوبی واطع گرایاته، به شیوه

های مشنرکی میان گروتستک و  ویژگی با توجه به شیوۀ پرداز( داسنان،« های طالیهاف خاتهبچه»از اینرو در 

 شود که به آن اشاره خواهیم کرد:تاتورالیست دیده می

 گرایی واقع -5-2-1

ترین رکن خود طرار ن واطع گرایی را اساسیآر الیسم است، هماتند از دل تاتورالیست که مکنهی برخاسنه     

 دهد.می

یادین است که هنتر اساستا  عهتارت استت از بازتمتایی      ها این باور بنها و تاتورالیستوجه مشنرک ر الیست»

ها(. پیامد ایتن بتاور   کتنیعینی و تقلیدی واطعیت خارجی )در تقابل با تهدل ذهنی و خیال واطعیت در کار رما

در  (جنهته شخصتی تداشتنن   )های عادی و د  دست و همچنین ستنایش از آرمتان   برای آتاا اتنخاا موضوع

( الهنه تاتورالیستت از ایتن هتم گتا  فراتتر تاتاد و بتا تعریتف         61: 6833رین، رست و اسکو)ف «تکنیک بود.

 گرایی در چارچوا علمی آن را محدودتر ساخت:واطع

هتای فراواتتی در   توان در شیوه عرضه آن جسنسو کترد. از اینترو بحتث   گرایی خود را میعدر گروتسک واط

ه هم ی بر جتدایی گروتستک از فتاتنزی تیکیتد     ک مبرح شده است کسگرایی در گروتزمینه ارهات این واطع



 

 

گوید که گروتسک احت میرزتد و به صگرایاته پیوتد میهوگو گروتسک را ته با فاتنزی که با امر واطع»دارد. 

 جاان پیرامون ما وجود دارد.ر د ی هنری تیست بلکه در طهیعت ویک شیوه یا مقوله صرفا 

کته   -ی آختر را مبترح کترده استت    ( این تکنه6308برت براتینگ )جی. کی. چسنرن تیز در کنابش به تا  را

کنتد.  گرایاته مننقل متی هنر فاتنزی به طلمرو هنر واطع زیرا گروتسک را از طلمرو -ی است، می بسیار ماتکنه

توان جاان را بی هیچ دخل و تصرفی به کمک گروتسک می»چسنرن، چنان کلیهرا تقل کرده، مدعی است که 

شود کاری کرد که جاان )واطعی( را از تو بهینتیم،  ، و یا گروتسک از جمله می«دید عرضه داشتدر پرتوی ج

 (76: 6830)تامسن، « از منظری تازه، هر چند منظری عسی  و آزارتده، اما در هر حال معنهر و واطع بیناته.

استنان از مترز واطتع    هتا، د ها و صتحنه های گروتسکی شخصیتبا وجود ویژگی« های طالیهاف خاتهبچه»در 

های ر ال و حوادری طهیعتی چنتان بتا واطعیتت     تیرود. گروتسک در این ارر در طال  شخصمیتگرایی فراتر 

هتا در ایتن   هتا و تابانستاری  کند. تاهمسازیگرایی تاتورالیسنی ارر آسیهی وارد تمیخورد که به عینیپیوتد می

های داسناتی در حتول مستایل   های و کشمکشند و تنشو باور پذیر هسن قیداسنان هم ی دارای دالیل منب

یابتد و در  گروتسک در این داسنان از فاتنزی فاصله بسیاری میترتی  شود. بدین منبقی و طهیعی حاد  می

 شود.بافت تاتورالیسنی ارر به خوبی جای یر می

 بی اعتنایی به اخالق -5-2-2

تتوان بته   اتد، بی اعننایی آن به اخالا است. این امر را متی کرده ها واردیکی از اتااماتی که بر تاتورالیست    

هن تامی کته رو( علمتی در    »گیرتد. زیترا  ها در مبالعه اتسان به کار میدلیل روشی داتست که تاتورالیست

شتود کته کتامال  بتی طرفاتته متورد       ات یزد. اتسان موضوعی میرود، باز حیرت بر میمبالعه اتسان به کار می

مثتل   ،آن رود و دربتاره ر متی اگیرد. رفنار او ماتند کار یک ماشین به شمه و توصیف و تحلیل طرار میمشاهد

 («لحظته »شود چرا که ) به حکم عوامل سه گاته ورارتت، محتیا و   طداوت اخالطی تاممکن می ،یک ماشین

ز ماشتین مولتد شتکر تیستت،     کند ذاتا  بانر یا بدتر اهمان سان که ماشینی که زاج تولید می محنو  است... به

ان خیر تدارد. هتیچ یتک مستئول آتچته کته هستنند تیستنند و هتر دو         ساتسان شریر هم اخنالف ترازی با ات

استت کته تاتورالیستناا را زود     اتد. این جوهر بی اعننایی به اخالاخارج از اخنیار خویش یمحصول تیروها

مشتاهده   بکارگیری و تعمیم این دید علمتی و  ( به لحا 73:6833)فرست و اسکرین، « ات شت تما ساخت.

پردازتد که پتیش از آن بته ختاطر رعایتت جواتت       میایی هیش صحنهاعالماته آرار تاتورالیسنی به ارا ه و تم

ی و تای تخسنین بار عشق به عنوان تیازی جسماران بشدر آرار ایشد. اخالطی در ادبیات به صراحت بیان تمی

 (412: 6832)داد، .« دشوروع مبرح میشی ماجنسی و به منزله تسربه



 

 

زوال را بتیش  »آید. کند و در پی توجی  آن بر میالهنه زوال اتاا  اخالا سنیزی تاتورالیست را به شدت رد می

هتای او  برد؛ و پاس  او بتدان ایتن بتود کته رمتان     از هر چیز دی ری اتاا  اخالا سنیزی او از کوره به در می

و همین شتد استلحض ستازماتی    «. اتاا  اخالا سنیزی در علم محلی از اعراا تدارد» مبالعاتی علمی است و

اتتد، چته در شتکل و چته در محنوا؛آتاتا      ها: اینکه آتاا در مقا  اهل علم، باالتر از مقولتض اختالا  تاتورالیست

 (82و  81: 6833رست و اسکرین، و)ف« مشاودتد.گران بی طرف امور مسلم و تحلیل

رشت اساستا  تابانستار گروتستک، و    س» شود. اا  اخالا سنیزی در مورد گروتسک هم مبرح میالهنه این ات

سه  شده که به کترات   یهای ارا ه مسنقیم و اغل  افراطی این تابانساری، شاید بیش از هر چیز دی رشیوه

عتزت تفت  و    دلیتل تتوهین بته    محکو  کنند، به شدتاته بودتممیز بودن و تامنآدلیل اهاتت  را به کگروتس

یا اگر هم این اتنقاد به زبان تقد زیهاشناخنی بیتان شتود   « بانساری»و « واطعیت»آداا تزاکت و بی حرمنی به 

« اتتد. آن را تحریف عاری از ذوا و بی دلیل یتا اغتراا بتی معنتا داتستنه      ،که به این صراحت اخالطی تیست

ی و پرهیتز از هتر   عت در بیان واطعیتات اجنمتا  صراح« های طالیهاف خاتهبچه»( در 87و  86: 6830)تامسن، 

ها، تویسنده دغدغه رعایتت  برخی از صحنه رشود که دهای جامعه سه  میگوته ساتسور در اتعکاس پلیدی

به کنار ب ذارد و به شتیوه تاتورالیستنی بته رهتت و استنناد واطعیتات جامعته بپتردازد.          اخالا و عفت کال  را

مهنذل را  یهای اول تویسندگی تویسنده، تناا ارری است که بعدی از واژهاهلدو ارر مربو  به سا گذشنه از»

 (760: 6838)سالجقه، « اتد.فدای ارر طابل پذیر( و اغماض رداده است که تناا دی در خود جا

گروتستکی   یاهت هتا تشتان دهنتده ویژگتی    رکیتک در بعدتی از صتحنه    یهاها و شوخیر بردن فحشابه ک

 کشد:ی خود را به رخ میطرفناری و اخال یهاطال  تابانساری رهاست که دشخصیت

 اوسنا جلو رفت، رو دست دخنری خیره شد، خوا ت اه کرد و گفت:» 

 می بهافی، الکی بافنی. االن این برگ خرابه.  یش« پو» سباافنی سکلو. اینسا میهدرست ت -

بره « پو»این طالی، همین  وتومی بشینه ور ره خایترسی اگر شه. میر شده اوسنا؟ معلو  که تمیوحاال چب  -

 و خندید.  ور فلوتساتش!

پاکی را برداشت و طایم کوفت رو دست الغر و زرد و کشیده سکلو. طایم کوفت،دست زیر ضربه پاکی »اوسنا

 ، باد کرد.رفت اسوخت، درد گرفت، خوا

 اوسنا، باز زد، باز زد، رو دست، بازو، زاتو، پشت گردن:

کنی؟ اگه جلو متن از  دی ه کارت به جایی رسیده که جلو من تیشاته وا می ن فلون شده، حاالپدرسگ فلو -

 ( 33و  32: 6833مرادی کرماتی، )« د  آ. جرت می کشمگیر ، میها بزتی، لن نه میاین حرف



 

 

یبته ادبیتات   رحدهند به اخالا است و از آتسا که اغل  آرتار او  یی تویسنده پاتالهنه باید گفت که مرادی کرما

او کودکان و توجواتان است، به مقندای مخاطهاتش ملز  به رعایت اصول اخالطی است اما در این ارر اصرار 

شتود کته گتاهی معیارهتای     گرایی دطیق علمی و مسنندسازی تاتورالیسنی واطعیات جامعه سته  متی  بر عینی

هتای  ز طداوت اخالطی در متورد شخصتیت  اخالطی را از پیش روی زبان بردارد. او هماتند یک تاتورالیست ا

داتد. از اینروست که در کند و آتان را تابع تیروهای جهری طهیعی و محیا اجنماعی میداسنان خود پرهیز می

 گوید:های داسناتی آرار( میمورد شخصیت

 (688: 6833ی، فید«) توشنماگر داشنم می ،آد  بد تدار  در کارهای من اصال  آد  بد وجود تدارد، من اصال »

توان هم در پایهندی تویسنده به شیوه ها را میها و صحنهبدین ترتی  در این ارر دلیل ابنذال برخی از دیالوگ

 .های گروتسکی آنتاتورالیسنی ارر جسنسو کرد و هم در جنهه

 زیباشناسی ستیزی -5-2-3

ایی تقلیدی تا آخرین حدود منبقیش؛ از گرتاتورالیسم جنهشی افراطی است. تالشی برای بسا دادن واطع»    

کند. تامعقولی این موضوع بی تیاز از توضتی   فوتوگرافیک واطعیت می -این رو هنرمند را مهدل به رهات فوتو

و تته آت وتته کته زوال معنقتد بتود       «Xمناای طهیعت »گفت هنر برابر است با است. ته آتبور که هولن  می

د. اگر تظریات تاتورالیسنی را جدی ب یریم، با حتذف عمتدی تیتروی تخیتل     کننهنرمند مثل داتشمند کار می

آورتد. دید اتسان به طتدری محتدود و تصتور روتتد آفترینش      فردی هنرمند، ضد زیهایی وحشنناکی به بار می

: 6833)فورست و استکرین، « ای اشنهاه بود که امکان تداشت آرار هنری ماتدگاری پدید آورد. هنری به اتدازه

23) 

آورد که در آن، رمان توی  تناا کاری کته  ار منفی داشت و هنری به بار میرحذف زاهدمنشاتض  تخیل فقا آ»

 (13: 6832)گراتت،« بود.« ماتند افکار( در اباا  عمد سهکش یبی مای ی ب»کرد پناان کردن می

ک بتود. حنتی اهتداف و    تاتورالیسم با جوهر علمی و خصلت عقلیش اساسا  زیهاشناسی ستنیز و پادرماتنیت  » 

« اتتد آور بترای هنرهتا داتستنه   کامال  غیر زیهاشناخنی و حنتی زیتان   –بحق  –های عمومی آن را غالها  گرایش

 (86: 6833)فورست و اسکرین، 

یهاشتناخنی  زدر گروتسک سرشت تابانسار آن  ،شوداشناخنی سنیزی میهاگر در تاتورالیست حذف تخیل سه  زی

وال  به کتج ستلیق ی و از تظتر    معقول و گاه کریه خود معمارد. یک ارر گروتسکی با چاره غیرد سنیزی را به همراه

تخسنین کسی بود که اصترار داشتت کته     ] اتگ کایزرفول[»شود. الهنه شناسی به طهاحت و بی ظرافنی تعهیر میزیها

ر ختور یتک مقولته    داتست و برای اینکته گروتستک اهمینتی د   « اصل ساخناری جامع»توان گروتسک را یک می



 

 

همته جتا آن را رعایتت     ن را چنین دید. معنای ضمنی این گفنه، که خود کایزر هتم در آزیهاشناخنی پیدا کند، باید 

این است که طاعدتا  گروتسک ال وی معتین ختاص ختود را دارد، ستاخناری بنیتادی کته در ارتر هنتری          ،کندتمی

 (78: 6830تامسن، ) «مخاط  طابل دریافت باشد. رگروتسک و تیریر آن د

های تامنسات  گروتسکی توان هم در توصیف صحنهزیهایی شناسی سنیزی را می« های طالیهاف خاتهبچه»در 

شتیوه   هتای آن. الهنته ایتن امتر عتالوه بتر      های تابانسار جسماتی و رواتی شخصیتآن دید و هم در ویژگی

دارد. در ایتن ارتر بترخالف آرتار دی تر مترادی        ریشه در ویژگی تاتورالیسنی آن تیز ،تامنعارف گروتسکی ارر

آن  رهای ظریف تخیل تیست. تثر داسنان بسیار جدی است و اغل  تشتهیاات بکتار رفنته د   خهری از لبافت

های گروتسکی داسنان آمیزشتی از زشتنی و زیهتایی، طتراوات و خشتوتت استت بتویژه        حسی است. صحنه

زیهایی طالی و تاریک و پلیتدی ماتوع    از تقو( رت ارتگ و های طالیهاف خاته که تصاویر است آمیخنهصحنه

 کارگاه. امحی

ارری است که با معیارهای معمول زیهاشناخنی طابل ارزیابی تیستت و  « های طالیهاف خاتهبچه»با این توصیف 

 به طول کایزر باید آن را در ال وی معین خاص خود در تظا  زیهاشناسی دی ری تحلیل تمود.

 طنزگروتسک و  -6

تواتد از گروتسک بترای رستیدن بته هتدف ختود باتره جویتد. گروتستک از جاتاتی          یک طنز پرداز می    

هتایی استت کته هتم در سرشتت      هایی با طنز دارد که بزرگنرین وجته مشتنرک آن وجتود تعتارض    شهاهت

میتان   تاوفت ها در واطتع بته ت  خورد. طنز به پرداخنن به این تعارضگروتسک و هم در ذات طنز به چشم می

پردازد و از این ره ذر واکنش خنده و یتا خشتم و بیتزاری    وضعیت آتچه که هست و آتچه که باید باشد می

ای ها روبرو هسنیم به گوتته ی همه این واکنشات یزاتد. اما در گروتسک ما با آمیزهمخاط  را جداگاته بر می

هتای دی تری را تیتز بتر     تفاوت زگروتسک و طن تماید. الهنه در میانکه تفکیک کرد  میان آتاا غیر ممکن می

 اتد.شمرده

ی اول از تظر کار کرد( و چه مخاطهش عقالتی استت و گروتستک در اصتل    طنز در وهله» از جمله اینکه:

طابتل حتل و    عقلتی  ای است که از لحتا  طنز در گرو راببه» ( و یا اینکه:12: 6830)تامسن، « عاطفی است.

یقت/ غیر حقیقت، و از این طهیل(،حال آتکه گروتسک اساسا  معرف حل و فصتل  فصل باشد)تمود / بود، حق

 (16)همان: « تاپذیری امور تاهمساز است

تکنه مامی که در این میان یک طنزپرداز باید به آن توجته داشتنه باشتد ایتن استت کته سرشتت افراطتی و         

د و طنز را بیرون براتد. از اینرو یتک  تواتد تما  منن را به تصرف خود در آوررادیکالیسم گروتسک گاهی می



 

 

طنزپرداز باید با در تظر گرفنن تمایداتی لسا  گسیخن ی گروتسک را ماتار تمایتد و آن را در ختدمت طنتز     

 بکار گیرد.

 رابطه گروتسک و طنز -6-1

اعی های طنز است. این طنز که در جات اتنقتاد اجنمت  یکی از مشخصات ویژه آرار مرادی دارا بودن زمینه    

به دلیل شیوه تاتورالیستنی ارتر،   « های طالیهاف خاتهبچه»است در همه آرار مرادی کم و بیش حدور دارد. در 

های گروتسکی ویژگتی خاصتی بته    شود و با پیوتد خوردن با جنههاین طنز به طنز تل  و گزتدهای تهدیل می

های خورد که به صورت مولفهچشم می هایی بهبخشد. در این داسنان میان گروتسک و طنز راببهداسنان می

 های مشنرک عهارتند از: شود. این مولفهمشنرک در منن تمودار می

 عنصر کمیک -6-1-1

یکی از عناصر مشنرک میان طنز و گروتسک وجود عنصر کمیک است که گاهی باعث واکتنش خنتده در       

خنتده تیییتدی استت بتر     »گوید: وله خنده میر از دیدگاه اتسان شناسی فلسفی درباره مقنشود. پلساتسان می

 (46و  40: 6834)کریچلی، « سان در جاان طهیعتتموطعیت عسی  ا

گوید در واطع رویکرد اتسان به زتدگی و تستارا ختویش استت    پلسنر درباره آن می این موطعیت عسیهی که

شود طهیعی استت کته ایتن    میو باعث فاصله میان او و طهیعت  طهیعت فراتر برده یهاکه او را از محدودیت

کند و احساس کمیک و خنده را با احساستات  تر جلوه میر عسی ای در گروتسک بسیتاسموطعیت عسی  ات

خنتدد چتون   به گروتسک می« به طور طهیعی»آدمی »آمیزد منناطص دی ری چون وحشت و اتزجار در هم می

یا فارغ الهال تیست؛ « ته دل »ای از نده هم خندهکند. اما حنی این توع خن ادراک میآیکی را که در معنصر ک

ایتن واکتنش را مغشتو(     -دهشنناک، مشمئز کننده یا شتنیع آن  وجه -ادراک هم زمان روی دی ر گروتسک

کند. از همین جاست که کامال  ممکن است فردی با خنده عصهی یا تردد آمیز به گروتسک پاس  دهد، اما می

کند. کنند آن ادراک را دفع یا خنثی میک میایکی که ادرمتاهمساز با عنصر ک دلیلش این است که ادارک چیزی

شود حاکی از این استت کته بته امکتان     شاید آد  تداتد که باید بخندد یا ته، اما همین که دچار این تردید می

 (11: 6830)تامسن،  «حدور عنصر کمیک در منن اشعار دارد.

 ی کمیک منن با آمیخنه شدن با عناصری چون وحشت و اتزجار همیشه درهاجنهه« خاتههای طالیهافبچه»در 

شتود بته   تسا که عنصر کمیک بر عناصر دی ر غال  متی آمیان دو طب  گروتسک و طنز در توسان است. در 



 

 

یتد، متنن بته    آمیک فایق متی صری چون وحشت و اتزجار بر عنصر کتسا که عناآشود اما در طنز تزدیک می

 شود.یل میسوی گروتسک منما

 توجه به جسمانیت -6-1-2

ایساد موطعیتت طنتز استت. برگستون در ایتن بتاره        طنزپرداز برای یهاتوجه به جسماتیت یکی از حربه    

استت،   ختوی او متورد بحتث    کند کته خلتق و  هر رخدادی که ما را منوجه به جسم شخصی می»«گوید: می

فترض کنتیم کته بته     »تویستد:  توضی  این مسئله می ( برگسون در41: 6823)برگسون ، « کمیک خواهد بود.

تحوی ما را منوجه این مادیت جسم کنند، ولی جسم، همان سهکی را که اصل محرک آن دارد، تداشنه باشد. 

جز یک بار اضافی متزاحم تخواهتد بتود کته روان      در این صورت چیزی جز یک لفاف سن ین و آزاردهنده،

کند. به این ترتی  جسم برای روان همان خواهد شد که لهاس، د زمین میتاشکیهای ترک زمین خواه را، پایهن

اتد. هن امی که ما این الصاا ای ساکن که آن را بر تیروی حیات الصاا کردهبرای همین جسم بود، یعنی ماده

ری تت ( این توجه به مادیت و جسماتیت اتسان به شکل ویژه41ایم. )همان: را احساس کنیم، به کمیک رسیده

دهتد.  شود آت وته که میخا یل بخنین آن را اساس تعریف خود از گروتستک طترار متی   در گروتسک دیده می

این است کته گروتستک بذاتته جستماتی استت و       -توان به سادگی با آن مخالفت کردکه تمی -تظر بخنین»

از طید و بند و اهاتت بتار امتا   ای فارغ ها به گوتهرویهمواره با تن و زیاده روی تناته و بزرگداشت این زیاده

 (13: 6830)تامسن، « بذاته شادماته سر و کار دارد.

هتای گروتستکی گتاهی    پرداخنن به وضع جسماتی اشخاص در طال  تابانساری« های طالیهاف خاتهبچه»در 

 های پیوتد موفق میان گروتسک و طنز است. شود که از تموتههای طنز میباعث ایساد موطعیت

 بیگانه سازی -6-1-3

شتود کته   ها کوشیده میوجوه مشنرک گروتسک و طنز بی اته سازی است. در هر دوی این شیوه زیکی ا    

ول غفت جاان ملموس مخاط  از منظر دی ری ت ریسنه شود تا بدین وسیله احستاس او را تستهت بته امتر م    

هتا  ی واطعیتات و موطعیتت  ستازی و کوچتک ستاز   بی اته سازی به وستیله بتزرگ   این تحریک تماید. در طنز

 پذیرد:پذیرد در حالی که در گروتسک این بی اته سازی به صورت دی ر اتسا  میصورت می

شتود علتنش عمتدتا  همتان     چیزی که آشنا و مورد اعنماد است تاگاان بی اته و آزار دهنده متی  ]گروتسک[»

ستاز اغلت  اوطتات،    معناصتر تاه ن یعنی در آمیختنن  آی ویژگی مشخصه اد بنیادین درگروتسک است، بادت

ر هتم  ات یزتتد، کنتا  خودی خود هیچ کنسکاوی بر تمی وطنی چیزهای مسزا و آشنی تاپذیر، که جدا جدا و به



 

 

( در 27همتان :  «)شتود. گذاشنه شوتد، تاگاان توری غری  آزار دهنده بر عناصر آشنای واطعیتت تاباتتده متی   

پتذیرد. در ایتن امتر    وه طنز و هم به شیوه گروتسک اتسا  میبی اته سازی هم به شی« های طالیهاف خاتهبچه»

پتذیر استت.   شود که تفکیک آتاا از یکدی ر به سخنی امکانمرز میان گروتسک و طنز گاهی چنان باریک می

در اینسا شاید تناا معیار کارآمد ما در تشخیص این دو از یکدی ر واکنش مخاط  باشد. یعنی در جتایی کته   

دهتد طنتز و در جتایی کته ایتن      ی ارر واکنش اعساا و خنده از خود تشان میجاان بی اته مخاط  در برابر

 آمیزد، گروتسک است.اعساا و خنده با وحشت و تنفر و احساسات منداد دی ر در می

 پرخاشگری -6-1-4

ن متا ،گتاه   پردازد. او با خنداتدهرگاه درک اتسان از موضوعی تامنناس  باشد، طنزتوی  به اصالح او می»   

کند. ما باید بنواتیم حنتی از خشتم او لتذت    با سخاوت و گاه با پرخا(، سالمت ذهن ما را برایمان حفظ می

بهریم. کال  اصالح طلهاته او شاید با اغراا توأ  باشد، اما چنان چه در این کار افرا  تشود، ما مقصتود آن را  

 (80: 6831پالرد، «)یابیم.بینیم و تیریر( را در میمی

گروتسک بنا به ماهینش پرخاش راته است و هدفش این است که به شکلی حریف خود را از میتدان بته در   »

کند... تویسنده گروتسک حقارت مدحک و شر فاحش را بته صتورت یتک امتر واحتد      یا او را بر آشفنه می

هتم زمتان بتا تیرویتی     کوشد واکنشی را بر ات یزد که در آن خنده و خشم کند و میتفکیک تاپذیر عرضه می

 (16: 6830تامسن، «)یکسان بروز کند.

برد. اما با این حال این پرخاشت ری  ر میاای به کچه تویسنده لحن بی طرفاته راگ« های طالیهاف خاتهبچه»در 

های رویدادهای و راببتض سترد میتان    وتسکی آن و همچنین در کشمکشرخود را در تعارض دروتی جاان گ

جاتت   ،شتود که با تیت اصالح طلهاته طنز همراه می یدهد این پرخاش رمی تشان بیهایش به خوشخصیت

بترد از اینترو   هتای معنتایی آن را از متنن فراتتر متی     و داللتت  سازدمنمایل می یعی اتنقاد اجنماارر را به سو

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

گیرد. از همین روست که این ارر برخالف بستیاری از  سازد و در موضع اتنقاد طرار مینماعی ارر منوجه میاج

توان دریافتت کته دغدغته    آید و از تیریرکلی آن بر مخاط  میآرار گروتسکی بی تفاوت و خنثی به تظر تمی

 ن در تار و پود آن دمیده شده استآهای اتساتیت و حفظ ارز(

 نتیجه گیری



 

 

هایی است که از شتیوه گروتستک در   ارر هوشنگ مرادی کرماتی یکی از داسنان« های طالیهاف خاتهبچه»      

ی گروتستک همچتون وجتود عناصتر تامنستات  و      ست های اساآن بسیار باره گرفنه شده است. وجود مؤلفه

ن آتتان و ترستیم   ها، کشمکش و تزاع بتی رحماتته میتا   های رواتی و جسماتی شخصیتتاهمساز، تابانساری

ات یتزد کته   ای از احساس وحشت و کمیک، تاوع و تنفر را در مخاط  بر متی محیبی ماوع و مخوف، آمیزه

 هایی از سیبره گروتسک در آفرینش این داسنان است.هم ی تشاته

هتای آن دیتد کته در آن    توان در آفرینش فدتا و صتحنه  های گروتسک را میدر این ارر تیریرگذارترین جلوه

ای از عوامل ماتند فقر و جاالتت، محتیا تامستاعد و غیتر باداشتنی، خرافته و اوهتا ، خشتوتت و         مسموعه

 کند.نان را تقویت میسی فدای داکهای گروتسزار جنسی و ...جنههآباره کشی و بیرحمی و .... 

ستننداته بته رهتت    یک ارر تاتورالیسنی است که تویستنده بتا روشتی م   « های طالیهاف خاتهبچه»الهنه باید گفت 

ی مکن  تاتورالیست چون جهر محتیا کته در   های عمدهواطعیات جامعه خویش پرداخنه است. وجود مولفه

هتای  ی جاان داستنان آشتکار استت، در پیوتتد بتا جنهته      عوضعیت اسفهار اطنصادی و شرایا تابسامان اجنما

هتدیل کترده استت. از وجتوه مشتنرک میتان       ی تدترین ارر مراترین و بدبیناتهاین ارر را به تل  ،گروتسکی آن

چتون   یاهتای عمتده  ختورد، وجتود مولفته   ختوبی بته چشتم متی     تاتورالیست و گروتسک که در این ارر به

 گرایی، بی اعننایی به اخالا و زیهاشناسی سنیزی حا ز اهمیت است.واطع

گرایی علمتی تعریتف   ی عینیوهگرایی ر الیسنی دارد، در شیگرایی خود را که ریشه در واطعواطعتاتورالیست 

سازد. در گروتسک تیز با آتکته برختی بته دلیتل     تفی تخیل آن را در چارچوا علمی محدود میکند و با می

دهند، ایتن واطتع گرایتی در شتیوه عرضته آن تمتود       شکل غیر طهیعی و تامعلومش آن را به فاتنزی تسهت می

ی گرایی علمی تاتورالیست و هتم ریشته در   نهم ریشه در عی« های طالیهاف خاتهبچه»ست که یابد. از اینرومی

 های گروتسکی ارر دارد.شیوه عرضه جنهه

سان در برابر تیروهای تعالوه بر این تاتورالیست به دلیل بررسی اتسان از دیدگاه محدود و علمی و تفی اخنیار ا

، به اخالا سنیزی منام است و در آفرین محیا و به تهع آن برداشنن بار مسئولیت اخالطی از دو( اتسانرجه

این میان گروتسک هم به دلیل رو( تامنعارف و ضد هنسار خود گاهی به بی تزاکنتی و اهاتتت بته اختالا     

ها طرار دارد، در اتعکاس ی این شیوهوحت تیریر هر دت« های طالیهاف خاتهبچه»شود. از آتسایی که محکو  می

تاد و پلیدیاای جامعه را در طال  میرعایت اصول اخالطی را به کنار های جریان جامعه، گاهی دغدغه واطعیت

گذارد و از طرفی تیز با تشان دادن به تمایش می و رکیکمهنذل  ها و بیان الفا رفنارهای ضد هنسار شخصیت

 دهد.ها کمرتگ جلوه میتیریرات جهرآمیز محیبی، طداوت اخالطی را درمورد اعمال شخصیت



 

 

دهتد  ا( زیهاشناسی را تحت شعاع طرار متی یمالیست به دلیل طرد تخیل و رو( مسنند و علاز طرفی تاتوار

ستازد. از اینترو   زیهاشناستی را دگرگتون متی    یرهاادلیل شکل غیرطهیعی و تامعقولش معی و گروتسک تیز به

ر معتین و  معمتول، آن را در ستاخنا   یبساست که در ارزیابی زیهاشناسی این داسنان با کنتار تاتادن معیارهتا   

 داد. خاص تظا  گروتسک مورد تحلیل طرار

هایی از طنز تل  است که کم و بیش در وتد خوردن آن با رگهیاین داسنان پ دی ر گروتسک در یهااز ویژگی

شتود  هایی مشنرک همسو متی مولفه شود. در این میان گروتسک با طنز تیز در طال همه آرار مرادی دیده می

هایی چون عنصر کمیک، توجه به جسماتیت، بی اتته ستازی و پرخاشت ری    ان به مولفهتون جمله میآکه از 

خورد، در گروتسک بتا عناصتری چتون    طنز و هم گروتسک به چشم می راشاره کرد. عنصر کمیک که هم د

کنتد. در ایتن   شود و احساس دو گاته و مهامی در مخاط  ایساد متی ت، اضبراا و اتزجار آمیخنه میشوح

ای دیتده  ه به جسماتیت که در طنز دسناویزی برای طنز پرداز است، در گروتسک تیز به شکل ویژهمیان توج

وضتعیت تابانستار   « های طالیهاف خاتته بچه»داتند. در رخی گروتسک را ذاتا  جسماتی میبشود آتچنان که می

گروتستکی داستنان    خدمت تتیریر  شود و گاه تیز درها گاه باعث ایساد و موطعیت طنز میجسماتی شخصیت

کنند که با جاان ملموس مخاط  منفاوت و بی اته گیرد. گروتسک و طنز هر دو جااتی را ترسیم میطرار می

های آن را درک تمایتد.  شود که مخاط  از منظری تو به جاان ت ریسنه و واطعیتاست. این تفاوت سه  می

گروتسک بته صتورت در    رها و دواطعیت در طنز این بی اته سازی به صورت کوچک سازی و بزرگ سازی

   پذیرد.آمیخنن عناصر تامنسات  و تاهمساز به شکلی غری  اتسا  می

تعارض سرشت جاتان گروتستکی و همچنتین در کشتمکش      رکه د ی رشپرخا« های طالیهاف خاتهبچه»در 

شتود و  طنز همراه متی طلهاته شود، با پرخاش ری اتنقادآمیز و اصالحهای داسنان دیده میبیرحماته شخصیت

تتوان از ایتن داستنان بته عنتوان ارتری       بترد. از اینترو متی   های معنایی ارر را از چارچوا منن فراتر میداللت

 اتنقادآمیز در زمینض ر الیسم اجنماعی تا  برد.

 هتای بچته »آید این است که داستنان  ها بدست میدر پایان این مقاله آتچه که از مسموع این تحلیل و بررسی

 آنن تعامل سه طب  گروتستک، تاتورالیستت و طنتز بتر ستبوح معنتایی       آ، ارری است که در «طالیهاف خاته

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