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گروتسک در غزل پست مدرن
دکتر فریده داودي مقدم
استادیار دانشگاه شاهد
دکتر محبوبه خراسانی

آباداستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

چکیده 
خاص ادبی يمخاطبانی در گروه هاي عام و جامعهتوانسته استدر میان انواع مختلف شعر معاصر، غزل پست مدرن 

ها و مل بر نقدهاي اجتماعی و عصیانگريیکی از ویژگی هاي برجسته ي این شعر طنزهاي دوسویه مشت. پیدا کند
که این سبک . ر و ادبیات، در جهان مطرح استهاي نهفته در آن است که به عنوان فن یا سبکی کارآمد در هنتابوشکنی

گوناگونی از آن ارائه دادهيهااریف و تحلیلادبیات شد و تعيبود، از قرن شانزدهم وارد گسترهابتدا در نقاشی مطرح
عدم هماهنگی و تناسب، داراي ،آور، ناموزون و ناآشنا، منحرف از معیارهاي متعارفچون مضحک، شگفتصفاتی اند؛

از آن به عنوان شیوه ي بیان اختیاري مردمی که هرگز تابع هم برخی .اغراق و زیاده روي، نابهنجاري، هجو و تفنن
.قوانین و رموز اجتماعی و ادبی نیستند، یاد کرده اند

این نوع شعرهاي سبک یا فن گروتسک در ویژگیشود که بسیاري ازبا مطالعه و تأمل در اشعار پست مدرن دریافته می
هاي این دو ن و سبک گروتسک به بیان شباهتوتاهی از جریان شعر پست مدراین نوشتار در پی معرفی ک. جریان دارد

ق به روش تحلیل محتواست و یتحقيشیوه. پردازدهاي گروتسک در شعر پست مدرن مییو تحلیل کاربردي ویژگ
داف فن دهد که جریان شعر پست مدرن و مضامین آن در موارد فراوانی با موضوعات و اههاي پژوهش نشان مییافته

تواند در ذات این آثار به دلیل ویژگی هجوگونه و عصیانگرانه که این شباهت و اشتراك هم میگروتسک همسویی دارد 
.را تحت تأثیر قرار داده استجهانمورد بررسی قرار گیرد و هم ناشی از جریان پست مدرنیزم باشد که ادبیات امروز

.نقد اجتماعیدوسویه،ت مدرن، طنزگروتسک، غزل پس:هاکلیدواژه
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مقدمه
در سال هاي اخیر، توده ي عظیمی از دفترهاي شعر ویژگی هاي غریبی از این دست پیدا کرده اند که نام هاي عجیبی 
هم به خود گرفته اند، شعر دگرگون، شعر در وضعیت دیگر، شعر متفاوت، شعر غیر نیمایی، فرا نیمایی هیپ هاپ، شعر 

یان ها موافقان و طرفداران و مخالفان و منتقدانی دارند که هر کدام از این دو گروه با انکار گروه این جر. پست مدرن
دیگر در پی اثبات ادعاهاي خویش هستند و کمتر می توان گروه متعادلی را یافت که نگاهی خنثی، آکادمیک و عادالنه 

.به این وضعیت داشته باشد
و سرایش این اشعار کمابیش نظریاتی از سوي نقادان مطرح شده است که در میان درباره ي زمینه و بستر ادبی پیدایش

تأثیر ادبیات مدرن می توان اظهاراتی از قبیل ل پست شعر مورد پژوهش این مقاله یعنی غزآنها، بخصوص درباره ي 
تارشکنی و هنجار گریزي پست مدرن جهان و تبعات جامعه ي مدرنیته و تجربه ي نابهنگام آن در ادبیات فارسی و ساخ

.هاي برآمده از آن اشاره کرد
در هر صورت، این شعر ویژگی ها و مضامین مخصوص به خود را داراست که آن را به طور کلی از بسیاري جریان هاي 

و گره خوردگی عاطفه م با آنها دارد که مربوط به شعرشعر کالسیک و معاصر جدا می کند و در عین حال پیوندهایی ه
طنزهاي تلخ و منتقدانه، وجود عناصر ناهمگون از ،از خصوصیات برجسته ي این اشعار. استدراین نوع از کالم خیال و

نظر ساختار و معنا، اغراق و زیاده روي، هجوهاي تفننی و ورود به حریم تابوها و خط قرمزهایی است که از این حیث 
این پژوهش به روش تحلیل محتوا به نقد غزل هاي . مقایسه کردآثار گروتسکی موجود در جهان می توان باآنها را 

پست مدرن از نظر بنمایه ها و عناصر فن یا سبک گروتسک می پردازد، ضمن بیان این نکته که معتقد است این غزل ها 
تحقیق جامعه ي آماري . شناسی و روانشناسی و اجتماعی قابل بحث و تحلیل هستندیی گوناگون زیباهاي از دیدگاه

کتاب هایی است که برخی از آنها فقط یک بار چاپ شده  اند و برخی نیز به صورت الکترونیکی منتشر شده اند و 
.همچنین مجموعه ي اشعار و مقاالتی که در نشریه هاي مخصوص غزل پست مدرن به چاپ رسیده اند

پیشینه ي تحقیق
ر معروف ترین نویسندگان قرن بیستم به عنوان ابزاري براي بیان با اینکه گروتسک به عنوان یک فن یا سبک ادبی در آثا

اهداف مورد نظر آنان ، به کار گرفته شده و مقاله هاو کتاب هاي متعددي در نقد این آثار توسط محققان دیگر کشورها 
هایی که در آنها نوشته شده ، اما در پژوهش هاي ایرانی کمتر به این مقوله پرداخته شده است ، به جز معدود مقاله 

.بیشتر به ساختار گروتسک توجه داشته اند و تحلیل مقاصد و اهداف آن کمتر مورد نظر بوده است
در این باب می توان از مقاله هایی چون گروتسک در طنز و مطایبه از فاطمه تسلیم جهرمی و یحیی طالبیان ، درج در 

همچنین می توان . رهاي پرویز شاپور از دیدگاه گروتسک می پردازدفصلنامه ي فنون ادبی نام برد که به بررسی کاریکاتو
از مقاله هاي محمد رفیع ضیایی با عناوین گروتسک در کاریکاتور و گروتسک و طنز ، منتشر شده در کیهان کاریکاتور 
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ن نمونه ها یا به ای. یاد کرد و مقاله ي خسرو ثابت قدم با عنوان گروتسک در نثر ناباکوف ، مندرج در مجله ي سمرقند
. بررسی گروتسک در کاریکاتور و کاریکلماتور  پرداخته اند یا آثار نویسندگان خارجی را تحلیل کرده اند

اند، تقریباً هیچ بحث جامعی به  ها ومقاالتی که به بررسی شعر امروز پرداختهدر باره ي غزل پست مدرن نیز،در کتاب
مروري بر تاریخ ادب و ادبیات «، )1377(شمس لنگرودي » اریخ تحلیلی شعر نوت«این موضوع اختصاص نیافته است؛ از 

). 1381(باباچاهی » هاي منفردگزاره«، گرفته تا )1377(موحد » شعر و شناخت«، )1377(حقوقی » امروز ایران

مدرنغزل پست
هاي متفاوت و اغلب چنان تلقیپست مدرنیسم یکی از اصطالحات جدید در مطالعات فلسفی و فرهنگی است که دچار

اي از ابهام پیرامون این شود و این سردرگمی موجب شده تا هالهمتضادي شده که گاه باعث سردرگمی پژوهشگران می
اي دانشگاهی و مرتبط با تحوالت خاصی تر این اصطالح عمدتاً به عنوان مقولهپیش). 7: 1385نجومیان، (واژه تنیده شود 

شده در رفت، اما خیلی زود به اصطالحی توصیفی براي انواع تغییرات مطرحات و علوم انسانی به کار میي ادبیدر عرصه
).14: 1387وارد، (معاصر تبدیل شد يي فرهنگ و جامعهعرصه

هاي این تفکر راپست مدرن عجین شده است، ویژگیيبه لحاظ اندیشگانی نیز، از آن جا که نام این نوع شعر با فلسفه
ي مفاهیم اند؛ تحقیر و توهین بیرحمانهسم فرانسوي را این موارد دانستهیمدرنهاي پستترین مؤلفهشاخص. در خود دارد

رسد کلّ حیات و تفکّر مدرن به شمار ي حقوق بشر و چیزي که به نظر میو مقوالتی چون روشنگري، اومانیسم، ایده
باشد که این جریان بیشتر نوعی ذهنیت است تا وشنگر این نکته میمدرن هست که رهایی در پستالبته ویژگی. آید

گویی، ابهام و ایهام، مجاز و تمثیل، کنایه، استعاره، طنز، هزل و هجو، هاي عمده، گزافهها و پیچیدگینظریه، سفسطه
کود، دلمردگی و برداري، یکنواختی و سادگی احساسی، احساس کسالت و رسازي و گرتهشوخی، تقلید و تصنّع، شبیه

، اطمینان از این که هر چیزي که )حتی در جوانان(افسردگی، سکوت، نفرت و بیزاري از زندگی، احساس خستگی مداوم 
، که تطبیق محتوایی )40-3: 1379نوذري، (توانست رخ دهد، قبالً روي داده و نباید منتظر حوادث غیرمترقبه بود می

.شعر داردبسیاري با مفاهیم موجود در این نوع
ک تفسیري نبودن شعر، یمدرن مانند کشف دنیاي جدید، هاي خاص شعر پستبرخی از محققان با اذعان به ویژگی

گرایی، با این جریان موافق هستند و بر این عقالنی نبودن، به دنبال بیان احساس بودن و تمایزگرایی نه تضاد و تقابل
توان امید داشت که از بطن این جریان، جدید انجام شده است و میهايهاي خوبی در این سبکباورندکه آزمایش

).1380دستغیب ،(شکوفایی بهتر و کاملتري به وجود آید 
ي غزل ي نخستین جشنوارهمجموعه آثار برگزیده«ي کوتاهی که بر کی از شاعران معاصر، محمدعلی بهمنی در مقدمهی

صحرایی، (کند ها تأیید میتحسین و رهایی این جماعت را از کلیشههاي این شعر رانوشته است، ظرفیت» مدرنپست
مدرن داشته، نوعی از همراهی را در رفتار و گفتارش میي غزل پستهاي مختلفی هم که دربارهدر مصاحبه). 3: 1386
). 6: 1386موسوي، . ك.ر(بینیم 
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هاي مدرنیته از مدرنیت شعر امروز فرایند نقد مؤلفه: دگوینو اما در باب تردیدها و تأییدها بر شعر پست مدرن چنین می
هاي دوران مدرن و تبعات آن را به ویژه در جوامع بدین ترتیب مدرنیسم و پست مدرنیسم، داعیه. سوي مدرنیسم است

مات شعر امروز، معطوف به نقض مسلیِنویسبنابراین بخشی از متفاوت. دهندپیرامونی مورد نقد و ارزیابی قرار می
شعر نو که به تدریج مدرن نامیده شد، در واقع . نگرددیکته شده از سمت شعر مدرن موجود است که همچنان تقابلی می

صنعتی آن را عیناً و عمیقاً درك و -هاي زیبایی شناختی هنري دورانی است که ابعاد علمیفرایند تأمل بر اشکال و مؤلفه
).1382باباچاهی، (ایم رشد کنارگذر به شعر مدرن دست یافتهظاهراً ما از راه. بودیمدرونی نکرده

بخت اذعان دارد که در شعر دانند، جوانهاي شعر پست مدرن را قابل تعریف نمیچنین بر خالف منتقدانی که مؤلفههم
هاي آن موجود است؛ ساختارشکنیهاي مشخصی از مؤلفهپست مدرن ساختار منسجم و همگنی نیست، ولی تعریف
هاي زبان وي بر قابلیت. هاي زبانی و تصویر اسکیزوفرنبرآمده از پساساختگرایی، نگاه متفاوت، چندصدایی، بازي

هاي پست مدرنیستی کند که این مسأله امکان و ظرفیت بسط تجربهي فعل سازي و واژه سازي تأکید میفارسی در زمینه
).1384شفاعی، (برد را باال می

سبک گروتسک
نخستین بار حدود grotesqueيهدر زبان فرانسوي واژ. گرفته شده است» غار«ایتالیایی به معنی grotteک از گروتس
گروتسک به جاي آن يهواژ1640رفت تا این که در حدود به کار برده شد و در زبان انگلیسی نیز به کار می1532سال 

گروتسک به معنی نوعی تزیین و آرایش با . د معمولی آن نداردمعناي دقیق فنی این واژه چندان ربطی به کاربر. نشست
ها یافت شدند، ها در غار و سردابهاز آن جا که این. نشان و نگین، مجسمه، شاخ و برگ، تخته سنگ و ریگ است

grotteschiکردند، به میاي از انسان، حیوان و گیاه را تصویرهایی که آمیزهاین اصطالح براي نامیدن نقاشی. نام گرفتند
). 181: 1386کادن، (کار گرفته شد 

مثالً رابله آن را در . ادبیات در قرن شانزدهم در فرانسه صورت گرفتيهگسترش معناي این واژه و سرایت آن به زمین
طور عصر خرد و نوکالسیسیم بهيهرسد که تا قرن هجدهم یعنی در دورموارد مقتضی به کار برده است اما به نظر نمی

طور کلّی معناي مضحک، غریب، گزاف، هولناك و غیرطبیعی و در این زمان به. مرتب در موارد ادبی استفاده شده باشد
).همان(آید طورخالصه انحراف از معیارهاي متعارف هماهنگی، تعادل و تناسب از آن برمیبه

آور، دار، شگفتمضحک، مسخره، خندههاي گروتسک معادليبراي واژهفرهنگ علوم انسانیداریوش آشوري در 
.ب، باورنکردنی، نامعقول، خیالی، ناآشنا، ناساز، ناموزون را آورده استیناهنجار، ناجور، عجیب و غر

توان چنین تردیدي نیست که گروتسک معناي ثابتی ندارد اما مفاهیمی در طول زمان در آن تکرار شده است که می
).34: 1390تامسن، (روي، نابهنجاري، هجو و تفنن اغراق و زیادهزایی،ناهماهنگی، وحشت: برشمرد

ي شاید علت این باشد که واژه. تر کمدي را گرفته استدر ادبیات مدرن، این اصطالح، تقریباً جاي اصطالح قدیمی
دار را به ذهن دهکمدي عموماً فقط معناي خن. ي گروتسکتري دارد تا واژهتر وکوچکتر و روشنکمدي، بار معناییِ ساده

ي گروتسک او را تشویق میکه بخندد و از موضوع نوشته لذت ببرد، اما واژهکندبه او حکم می. کندشنونده تداعی می
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. هاي مختلف اجتماعی و احیاناً فلسفی قضایا را هم بررسی کندتر بیندیشد، موضوع را بسط دهد، جنبهکند تا عمیق
آن را در متن، به شکل ادبی نشاند وبودن میر وحشتناك بودن، مسخرگی را کنار ترسناكدار بودن را کناگروتسک، خنده

)3/202: 1383قدم،ثابت.(دهدآمیزد و به خواننده نشان میدر هم می
بیان اختیاري و مردمی که هرگز تابع يه، گروتسک را به عنوان شیو1827در سال » کراموليهمقدم«ویکتور هوگو در 

هوگو عقیده داشت از زمانی که وحدت تراژیک و حماسی انسان و . رموز اجتماعی و ادبی نیست، توصیف کردقوانین و
هاي کارناوالی کهن و قرون وسطایی، سرنوشتش شروع به از بین رفتن و آسیب دیدن کرد، گروتسک نیز در جشن

. پدیدار شد...) پترون، ژوونال و آپوله (همچنین در ادبیات کهن و قدیمی 
در گروتسکی که سهم اعظم آن به کمدي . طور ناگهانی ظاهر شدرنسانس بود که گروتسک بهيهالبته، بویژه در دور

ناهنجار و خشن تا يههایش، از خندآمیز و مسائل عجیب اختصاص داده شده باشد، خنده در تمامی شکلمضحک، هزل
کرد و جسم را اي سالم و سازگار ایجاد میوسطایی خندهگروتسک قرون. شودطنزهاي بسیار لطیف و ظریف، ظاهر می
رمانتیک که شبیه به تراژدييهدر مقابل، گروتسک دور. ساختکرد، رها میاز تمامی موانعی که بر آن سنگینی می

).3/362: 1381پور، کهنمویی(کرد دار جلف و سبک را رد میهاي خندهشد و صحنهتلخ میيهکمدي بود، موجب خند
اعتقادي به وجود نظمی کیهانی و توجه به امر گروتسک را در ادبیات معموالً معلول توجه به امر غیرعقالنی و بی

شمارند؛ زیرا بشر نه به وجود بدین معنا، گروتسک را آمیزش کمدي و تراژدي می. دانندنارضایتی از سرنوشت بشر می
اعتقاد دارد و نه به نظام اجتماعی معقولی که مبناي کمدي است جهانی مبتنی بر امور اخالقی که اساس تراژدي است

).2/508: 1373ولک، (

تخطی از طبیعت و نمایش بحران آن
برد و با نمادي اهریمنی مواجه کنیم که دنیاي متعارف مان را زیر سوال میما در مواجه با گروتسک قضاوتی را تجربه می

دانیم براي رستگاري خویش، باید با نیروي آن در ن دوري کنیم در حالی که میکنیم از آشویم که همواره تالش میمی
ترس بر سراسر قلمرو باور نکردنی گروتسک سایه افکنده و این بخش جدایی ناپذیر از جست و جوي ... گیر شویم 

ر گروتسک، اغلب تاثیر ترساندن ديصرف نظر از نیت اولیه. پایان ناپذیر انسان براي دست یافتن به شور و هیجان است
ها، ها، کمبوداي است براي بیان ضعفتهی از شوق، که در واقع وسیلهيخنده: خوردي دیگري هم به چشم میمتمدنانه

).17: 1389آدامز و یتس، (ها ها، شرارت و تبهکاريبه پستیها وآگاه کردن خوانندهناهماهنگی
کلی از صحنه بیرون کند یا د که احساس انزجار نتواند احساس لذّت را بهآیدر واقع گروتسک زمانی در متنی پدید می
توان در پی این بود که آیا خود این چنین میهم. وواکش باقی خواهند ماندبالعکس و همواره این دو احساس در کش

).8: 1390تامسن، (تر و هضمش حتی دشوارتر شود؟ دهندهشود که کلّ قضیه حتی تکانعنصر کمیک سبب نمی
اند و گروتسک خویشاونديِ بسیار رحمی جسمانی، ناهنجاري یا شناعتبعضی از فضاهاي گروتسکی، واکنش به بی

هاي جسمانی که در بسیاري از موارد حکایتگر این ناهنجاري). 12: همان(دارد » نابهنجاري جسمانی«نزدیکی با 
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هاي پست مدرن مورد تحلیلی این هاي اجتماعی است، در غزلاي باالتر نابسامانیهاي روحی و در مرحلهناهنجاري
، 9: 1389میزبان، (و ) 43: 1387عاصی، . ك.ر(هاي فراوانی دارد که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت پژوهش نمونه

).69: 1389؛ حسینی مقدم، 76
گروتسک موضوع » روتسک در هنر و ادبیاتگ«با انتشار کتاب ولفگانگ کایزر، منتقد فقید آلمانی، به نام 1957در سال 

- در اعصار گذشته آن را صرفاً اصل ناهماهنگیِ افسارگریخته می. شناختی و ارزیابی انتقادي قرار گرفتتحلیل زیبایی

دادند، اما حال این گرایش پیدا شده است که گروتسک را اساساً امري تر کمیک قرارش میانواع خاميهدانستند یا در زمر
. بیان درخورِ پیچیدگی هستی تلقی کنند،دست کم در برخی از اشکال آن، وگرا، تالقی شدید ضدین و به همین دلیلدوس

شود که ویژگی غالب میيههایی شیوگروتسک در هنر و ادبیات  معموالً در جوامع و دورهيهتصادفی نیست که شیو
).14: 1390تامسن، (ست ها نزاع و کشمکش، تغییر یا سردرگمی بنیادي ااصلی آن

جهان مألوف به عمد نادیده گرفته شده يهگرایانکالسیسیم، اصل محاکات یا بازنماییِ واقعيهدر گروتسک برخالف دور
در شعر زیر از محمدحسن داودیان این اصل و تخطی از ). 16: همان (و از قوانین طبیعت و تناسب تخطی شده است 

هدف اصلی گروتسک است، به خوبی نمایانده شده است، ضمن این که این شعر از طبیعت و نمایش بحران آن که 
:هاي ساختاري شعر پست مدرن، به دلیل همین هدف، در امان مانده استناهنجاري

عشق و بیت و اشک و آه سال هاي سخت رامی توان مرور کرد تیشه و درخت را
رد پاي بخت رادر شفق نیافتم پابرهنه دم زدم روي ماسه هاي داغ

هاي سخت راهاي وحشی و صخرهموجدر تموج جنون می توان عبور کرد... 
ي درخت راجوي آبی و جوگی و سایهآي نازنین بیا پشت سر گذاشتیم

).134: 1387داودیان، (
فانتزي، کمدي یا تراژدي و هولناك

ها در این آمیز یا فانتزي مضحک نیست، چون به نظر آنودگی مبالغهاند که گروتسک لحق اعتراض کردهکایزر و دیگران به
آور مغفول مانده است هاي متعددي از حضور همزمانِ امر مضحک با امر هولناك، مشمئزکننده یا وحشتتلقی نمونه

).17: 1390تامسن، (
راستین را از گروتسک فرومایه ، گروتسک واال یا )1851(هاي ونیزسنگدر کتاب » رنسانس گروتسک«راسکین در فصل 

بیند و دومی را حاصل سبکسري کند و اولی را حاصل شناخت سرشت تراژیک و ناقص انسان مییا دروغین جدا می
هرچند شاید لحن اخالقیِ تحلیل راسکین را نپسندیم، کار او به دلیل تأکیدش بر عنصر بازیگوشی یا شنگولی در . عامدانه

بسیار قويِ بازیگوشی و ابداع يهدر نزد او، بخشی از هنر گروتسک در مجموع محصول ران.گروتسک شایان توجه است
).18-19: همان(است » تجربه کردن«و دستکاري 

او بر تلفیق امر مسخره با وحشتناك در گروتسک پاي . توان اشاره کردجالب دیگر هم میيهدر جستار راسکین به دو نکت
).19: همان(داند ناشی از احساس هراس یا خشم یا بهت فرد از مواجهه با وضعیت انسان میفشارد، عنصر دوم را هم می
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گروتسک بیان : رسدترین تالش براي تعریف سرشت گروتسک، کتاب ولفگانگ کایزر است که به نتایج زیر میهمه جانبه
و این (شود ناگهان غریبه شود ب میشود که سبشده است، یعنی جهان آشنا از منظري دیده میجهان بیگانه یا غریبه

اي است با ابزوردیته، به این مفهوم که هنرمند گروتسک بازي). زا یا هر دوشدن ممکن است کمیک باشد یا وحشتغریبه
گروتسک تالشی است براي مهار و . کندهاي عمیقِ هستی بازي میوحشتزده با ابزوردیتهخندان و نیمپرداز نیمگروتسک
در شعر حسینی مقدم، برخی از عناصر مذکور در مفاهیم گروتسکی هم در ساختار شعر . اصر اهریمنی در جهانتسخیر عن

:شودو هم در معناهاي پنهان در آن دیده می
دیگر عزیز، میز برایم عزیز نیستچنگال هاي خونی تو روي میز نیست

یز نیستچنگال یک نیاز درشت است، راندچیز کمی نیست که از من گرفته
عنی درون دست تو هم هیچ چیز نیستیرسیمدر جستجوي هیچ به چنگال می... 

)33: 1389حسینی مقدم، (
هاي کالمی میان چنگال، دست و چنگال به عنوان مکمل قاشق هاي معنایی در بازيویژگی هاي کاریکاتوري و نابهنجاري

-اغراق در کاریکاتور هنجاري دارد«: گویدچنان که تامسون می. دکني گروتسک نزدیک میو میز و میز غذا آن را به شیوه
اشمئزاز یا ترس يهوقتی کاریکاتور پا از این هنجار فراتر بگذارد، دیگر فقط بامزه نیست، بلکه مای. هنجاري در نابهنجاري

).47: 1390تامسن، (» شودشود؛ زیرا به قلمرو هیوالیی نزدیک میهم می

مواجهه با مفاهیم متعالی عرفیتضاد ادراکی در 
توان هاي هنري دخالت دارد اما میتمایل به ابداع و تجربه به خاطر ابداع و تجربه، عاملی است که در تمامی آفرینش

انتظار داشت که این عامل در گروتسک که در آن خُرد کردن و دوباره سوار کردن واقعیت آشنا سهمی چنین بزرگ دارد،
).78: همان.(ل باشدتر از معموقوي

شود یابند که خواننده دچار تضاد ادراکی میحکمت شعار، مفاهیمی که واال و محترم هستند، چنان ظهور میازيدر شعر
پدر و يهخانواده و رابط. آیدآن وجود دارد، برایش عجیب و غریب میيهاي که در مفهوم و تلقی و ارائو ناهماهنگی

: شودآور تصویر میاي دلهرهنهمادر در زمان جنگ در خا
انداختخبر مرگش، استامینوفن میانداختجن میيهنفسش واهمه در دخم

:ریختو صدایش بمی از زلزله بیرون میریختاي از خون میلرزهدلش از حلق به پس
وندهافکنی از جوشته اون فنجون، فیلزن از اون زهر گیاهی تُف تلخی مونده-

سر صد مرد ویتنامی گوم گوم به زمینفانتوم به زمین... داس در خوشه کش مزرعه 
هی زن لکاته بجنب: و پدر ترکش زدخورد و ناگاه زمین چادر سرخی شد، بمب

)9-11: 1384شعار، حکمت(
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عالقگی به بودن شخص در که نشان از بی» خبر مرگش«آمیز راوي در توصیف دارو خوردن پدر، از اصطالح دشنام
ادبانه به زن هاي زشت و بیاست، خطابتنفسیمرد که اعتیاد دارد و دچار بیماري. کنداش است، استفاده میزندگی

کند که سرشار از فقر اقتصادي و شدت با تالقی ضدین مواجهیم؛ شعر فضایی را ترسیم میما در این غزل به. دارد
شود و در حالی که در شعرهایی از این دست، معموالً بر معصومیت خانواده و تقدس جنگ تأکید میفرهنگی است، 

وي مدعی . ها انداخته است و این همان چیزي است که چسترتن بدان اشاره داردنابودگري جنگ که آتش بر آرامش خانه
جدید عرضه داشت و با گروتسک از هیچ دخل و تصرفی در پرتوي توان جهان را بیاست که به کمک گروتسک می

شود کاري کرد که جهان واقعی را از نو ببینیم از منظري تازه، هرچند منظري عجیب و آزارنده، اما در هر حال جمله می
).21: 1390تامسن، (بینانه معتبر و واقع

خواستند مظلومیت ملت و بییپرتوهایی که تا به حال بر نمایش دادن بمباران و جنگ افکنده شده بود، خواه ناخواه م
هیچ دخل و بی«هایی ارزشمند را به تصویر بکشد، اما در این غزل جهان آن خانواده گناهی و پاکی و نابود شدن انسان

دهد که دوربین دیگري در دست بگیریم و زاویهو این به ما این اجازه را می» تصرفی در پرتوي جدید عرضه شده است
اند طبعانه ارائه شدهپرسیم که چرا چنین مسایلی با این لحن شوخو ما به قول تامسن از خود می. به کنیماي را تجردید تازه

.کنیمو آن را اهانتی به حساسیت اخالقی خود تلقی می
هاي باروت حرف«هاي منصوره حکمت شعار گروتسکی است؛ در سراسر دفتر دوم شعري او به نام فضاي غزلبیشترین

کنند؛ مرده، قبرستان، سرطان، آمبوالنس، الشخور، هاي پربسامد این اثر طیفی از رنگ سیاه را نقاشی میواژه» پس از برف
: خیزداز قبر برمی! اي که خیلی مرده استدر اولین غزل وي، مرده... . بهشت زهرا، شکنجه، فاجعه و 

گردقبرستانيهشبی از تیر-مازوخیستیاي از دندان دردچوي برخاستن مرده
دوشادوشیيهخفه از خواب پس از خلستر از مرده، درك بر دوشیاي مردهمرده

:دهدو ندا درمی
نیگاهاي هرزه برگردین چشمامو بدین-گور به گوریا پامو بدین... آي برگردین -

)همان(
ها، پا و گوريگرد، درك، خفه، گوربهوخیستی از جنس قبرستانتر از مرده، تصویر شبی مازتشخص دستور زبانی مرده

آورد که با فضاهاي افزا، عجیب و ناآشنا به وجود میآلود و وحشتچشم مرده را برگرداندن براي مخاطب فضایی وهم
ست، در این ها و تضاد ایکی از شرایط ایجاد گروتسک، دوسوگرایی و تلفیق ناهماهنگی. گروتسکی کامالً همخوان است

آید، اما این وحشتی صرف نیست که اگر چنین بود ژانر آن به شعر همان طور که گفته شد، فضاي وحشت به وجود می
شد نه گروتسک، لیکن شاعر با شکستن زبان و تغییر لحن و حالت تخاطب در آخرین مربوط میHorrorژانر وحشت 
. نشاندکشانده است و همین امر آن ترس و وهم ابتدایی را کمی فرومیآوري را هم به شعر طنز و خندهيهبیت مثال، جنب
توجهی کردن به تجویز پزشک بر اثر فرو رفتن در اعتیاد، و برعکس کردن نقش هاي صریح و صریحاً بیآوردن دشنام

حب میواحد قرص را (پیچیدن بیماري از این دست براي پزشک، با معیارهاي خاص خودش بیمار و پزشک و نسخه
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بندد، اما از آن سو، در نظر خواننده نقش میيهتراژدیک صورت گرفته بر چهر-اي از این پارادوکسِ کمیک، خنده)داند
کند و آهی به رنگ میآوردن فقر فرهنگی و نوع برخورد با کسی که دلسوز اوست، بار طنز شعر را کم کرده، خنده را کم

. کشدجاي آن از نهاد برمی
: سرایددر مطلع و مقطع آن، شاعر می» دیر آمدي«زلی با عنوان و یا در غ

اند لحــدها رادیــر آمدي همین دو سه ساعت پیش، بر من نهـاده
گل ریختند و یکسره پوشاندنـد، هی تنـد تنـد رد لگــدها را

ام و گریه ندارد که، این هم سفید تازه عروسان استمن مرده
آیـد، بگــذار عادت بد بـدها رامشــکی به پوســت تو نمی

)34: 1389حکمت شعار ، ( 
راويِ مرده خود معشوق را دلداري . رسدراوي شعر مرده است و تازه در قبر گذاشته شده که مخاطب یا معشوقش می

رئالیسم جادویی جا با فضایی غمگین و غریب مواجهیم؛ نوعیتا این! دهد که کفنش همان لباس سپید نوعروسان استمی
تواند بمیرد و دو سه ساعت بعد از درون قبرش گزارشی را به ایم که راوي میکه گویی ما نیز در جایگاه خواننده پذیرفته

شود؛ زمانی که آلودگی و وحشت ناشی از تصور درون گور بودن با بیت آخر قدري تعدیل میاین غم. مخاطبش بدهد
تضادي که در این شعر نهفته است . ن لباس سیاه سوگواري به رنگ پوست معشوق استراوي نیامديهخوانیم دغدغمی

.نگاري گروتسکی سازگاري داردبا ناهماهنگی و عجایب

عصیان و سرکشی در مقابل واقعیت هاي هستی و اجتماعی
م تردید در منطق و غزل پست مدرن نام شعر انسانی است که در قالبی سنتی و قطعی، با زبانی عقالنی و مدرن سرگر

از این ).50: 1386یوبال، (خواهد به تحلیل ناکارآمدي این نظام فکري بپردازد دستگاه فکري دودویی ارسطویی است و می
.رو علیه بسیاري از مظاهر هستی عصیان می کند

: این شعر محسن عاصی، عصیانی است بر هستی انسان
ادرارستخیس از اضطراب مرگ من در حصار قبري که
...توي متن کثیف دیوار استمثل افکار پوچ ژان پل سارتر

امتناع از فشار سیفونیاي عقلیدر فرار از گزاره
هایی تنگدر خم و پیچ لولهکه تمامی بودنم را برد

اي بر سفیدي یک سنگلکهبیست و یک سال زندگی را کرد
).43: 1387عاصی، (

مرگش پوچ و بیيهاي که به انداززندگی. انگاري و ادبیات تهوع باشدکاملی از زشتيهرسد غزل نمونبه نظر می
نهایت اشمئزاز و بیزاري را ! رودبه قضاي حاجتی که در فاضالب فرو می.شودتفکرات نهیلیستی تبدیل میاست، بهمعنی
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هایی مانند پوچ، سارتر، تهوع، عقل، بودن، فلسفه، انتحار، رامون گري آوردن واژهکنیم؛ شاعر بادر این سروده حس می
شود، یکی دیگر از وجوه مشترك پست مدرنیسم و شاعر کشته می-و در آخر که راوي) شخصیت رمان دیوار سارتر(

. زنداست، رقم میآور گروتسک را که جدي نگرفتن مفهوم زندگی و برخوردي مسخره و مضحک و در عین حال چندش
اش را کنار کند، اما گویی زبانش کمی ولنگاري گروتسکیعاصی گرچه در شعرهاي اخیرش همان تفکرات را بازگو می

: گذاشته است
...دوباره زندگی و زندگی تکراريدوباره گریه و سردرد بعد بیداري

توي زیرسیگاريدوباره له شدنت، عاريخزي تو در این حس خواب بیو می
)1391، عاصی(

:نویسدمی» صداي موجی زن«مونا زنده دل در دفتر شعر 
).5: 1384دل، قریشی، زنده(برد جلو دستی بریده عقربه را می/  دارم به نفع مرگ عقب می کشم
).17: 1384، دلزندهقریشی، (شود مغزم به خاطرات تو پاشیده می/شوداز پنجره سقوط کسی دیده می

و تلفیق هاي ناهمگوناتضاده:دوسویه هاي تراژیک گروتسک
در . یک طرف خنده و یک طرف وحشت یا اشمئزاز: افتادهاي ناسازگار اتفاق میگروتسک تشدید تضاد میان واکنشدر

اند و آن را اهانتی به شدهطبعانه ارائه آییم که چرا چنین مسایلی با این لحن شوخیک متن گروتسکی ما غالباً به خشم می
هاي دفاعی دخالت دارند که تراشی و مکانیسمها دلیلدر عین حال در هر دوي این. کنیمحساسیت اخالقی خود تلقی می

کنیم از احساس ناخوشایندي که در ما خود گواهی است بر این که تحمل گروتسک دشوار است و معموالً تالش می
).5-6: 1390امسن، ت(کند، فرار کنیم بیدار می

:شودي گروتسک دیده میهاي تراژیک و دوسویهمایهدر شعر بدیعِ علیرضا بدیع درون
هاست که در حال پیرتر شدنمو سالو من به هیأت پیراهنی براي زنم.... 

بس بی سروپایم، شبیه پیرهنم: کهپشت شیشه معتقدنديتمام البسه
ناقابلی به یک بدنميمرا که هدیهد کندیک نفر پسن–تورا به خدا –مرا 

کنی از پشت ویترین به تنمنگاه میبعديرسی از پشت پنج شنبهشبی تو می
!!!!آن چاربوسه از دهنم يسالم، چارهها چند است؟سالم، قیمت آن چارخانه

تو من تو من تو منم: و توي آیینه تنهاروي اتاق پروکنی و میقبول می
بدنمبعد، با تو میيو هفت ثانیهیکر ما هفت دگمه فاصله استمیان پ

چگونه خانم شلوار از تو دل بکنم؟ها، آن گاهروي از ذهن جمعهشبانه می
!چقدر مثل منم! چقدر بی سر و پایمنوبت این جالباسی پیر است! تو رفت

)96: 1387بدیع، (



١١

هاي ، اما به دلیل ویژگیاصلی آن تراژیک استيکه تم و درونمایهبا اینشعر علیرضا بدیع یک شعر روایی است، 
که دریافت عشق عمیق پیراهن به شلوار از نمایی آن داراي شاخصه هاي آثار گروتسکی است، ضمن اینفانتزي و انسان

گان و فضاي متن که در پس واژکارکردهاي اجتماعی،از سوي دیگر. تواند طنزآلود تلقی شودمیسوي مخاطب 
تواند به عنوان جا که گروتسک میکند، آنبیشتر به اهداف گروتسک نزدیک میآن را،واقعی متن پنهان شده استفرا

ها و ریق طنز و مطایبه و گاه ناهمگونیهاي این فضاها را از طد اجتماعی وارد فضاي آثار هنري شود و پیامیک منتق
ها شکایت می کند و این شعر، راوي که یک پیراهن زنانه است از روزمرگیدر. هاي هول و هراس خویش بنمایاندجو

دریافت این فضا با آوردن سه نقطه و واو در آغاز بیت به خوبی .بردکه او را به سوي پیر شدن پیش میهاییتکرار سال
صلی پیراهن را در ابیات خانه که نقش او طرح چار»سال هاست که در حال پیرتر شدنم«ده شده است و مصراع نشان دا

ش دادن نمادي یگی براي نماحضور ویترین به عنوان عنصري همیش.گر این امر استحکایتکند،دیگر توصیف می
اوج آن ياین دنیا بازي کنند و نقطههاي صوري و ساختگی که انسان ها باید در ها و نقشاست بر حضور نمایش

روایت شعر که تا . پذیرداهن را از او می پرسد و مشتري میقتی که قیمت پیرفروشنده به مشتري است، وقبیحپیشنهاد 
با ،رفتهاي آشنا پیش میموتیفروزمرگی و تکرارواقعی، متعادل و یکنواخت با همان جوجا در فضایی فرااین

به دین و فرهنگ و عرف و واقعیتی که با توجه. شودگاه پیدا و گاه پنهان، مواجه میواقعیتی هولناك در بستر اجتماع،
توان مینشاند و کامالًنماید و فضاي ترسناك همراه با پوزخندي تلخ را بر لب میسنت اجتماعی غریب و خوفناك می

. شناسی هول و هراس گروتسکی دانستهاي هستیآن را از مقوله
ها و دقایق کوتاه است نه انتخاب در لحظهشان نشان دادن هایی که وظیفه؛ آیینههاستتکثر آیینهاتاق پرو، نمادي از 

اي را در مصراع بدیع به راحتی این انتخاب لحظه. انتخابی عمیق که مشتمل بر شناختی ژرف و معرفی اندیشمندانه باشد
.دهدنشان می» بدنمبعد، با تو میيو هفت ثانیه«

شود که معشوق پیراهن زنانه که خود مرد متوجه مینوع انتخاب است و مخاطب نگر این انمایدو بیت پایانی شعر، دقیقاً
توان می. کندکند و بعد براحتی فراموشش میاي پیراهن را انتخاب میشلوار است نه خود زن که در لحظهاست، خانم

هاي شاعرانگی و سورئال متن ژگییایجاد فضاي تشخیص و دیگر وزد که دلیل عشق پیراهن به شلوار به خاطرحدس
اکنون . هاستمی مطایبه و طنز شده است، اشتراك در سرنوشتی یکسان و به فراموشی سپرده شدن هر دو تاي آنوارد ک

به یک جالباسی پیر که مکان قرار گرفتن ،که پیراهن از ویترین که محل به نمایش گذاشته شدن اجناس نو و لوکس است
. هاي کهنه و فرسوده است، منتقل شده استلباس

شناسی اي و عاري از معارف هستیوانسته است فضاهاي تصنعی و کلیشهگروتسکی تدیع با یک بیان کامالًدر حقیقت ب
سروپا بودن و راهن به جاي راوي انسان و صفت بیدر بستر پنهان اجتماعی را توصیف کند، همچنین نشستن پی

آن انگاريیت شاعرانگی متن با انسانضمن تقوها و پیري جالباسی هن جمعهفاصله و ذيچارخانگی آن و هفت دگمه
و به نظر می رسد در این اثر، بیشتر القاي همان ترس اجتماعی از آثار گروتسکی نزدیک کرده است هاي را به شاخصه

.بیان می شود... ها، کودکان و شکستن مرزهاي اخالقی است که در آثار گروتسکی گاه توسط دیوانگان، دلقک
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ها در صورت و معناهاي گروتسک با شکستن نرم... ها و هنجارهاي زبانی و شعري و بی قالکه شکستن برخضمن این
ن که نویسندگان معروف جهان مطابقت کلی دارد و این برخاسته از تقلید صرف نیست و در بسیاري از آثار پست مدر

خنده اي از طنز و شوخی وتواند رویهکه در ظاهر مانند آثار گروتسکی میضمن این. درونی شده استاند، کامالًنوشته
: آوردشالبافان در این باب می.و گاه تناقض را داشته باشد

کنند شعري به نام این مسأله که بعضی عنوان می. شودها فقط یک شوخی تلقی میدر موقعیت پسامدرن نامگذارياصوالً«
نام ها دچار تناقض يل کنیم، می بینیم همهپست مدرن نیست، از جهتی درست است ولی اگر همین شوخی را دنبا

.پس بهتر است خیلی با این شوخی سر خود را گرم نکنیم و به اصل قضیه بپردازیم. هستند
موقعیت پست .بحث هاي کالمی و فلسفی در موقعیت پست مدرن، تنها یک نمود کوچک از این موقعیت سنگین است

اگر ما به این نتیجه برسیم که نوري وجود . ش نباشد خیلی ترسناك استمدرن خیلی جذاب و البته براي کسی که در دل
این موقعیت چیز جدیدي نیست هر جا که ناآرامی یا تشکیکی در طول تاریخ . دارد، خنده دار است که از تاریکی بترسیم

.له نزدیک می شده استأاي به مسرخ می داده تا اندازه
در ذهن و جزئاًنتایج اتفاق افتادن آن را کامالًتوان اوالًاست و نمیتزاعیموقعیت پست مدرن تقریبا یک موقعیت ان

یکی از . هیچ ابایی از پارادوکس نداردعدم وقوع قطعی خود قابل تضاد است؛ اصالًيبه واسطهذاتاًمتصور شد و ثانیاً
عنی یک یهاست ن قالبشکسته شد،افتدرو اتفاق میخیلی سطحی این قضیه که در متن موقعیت، کامالًاتفاقات اتفاقاً

.آن قالب هایی که نام بردميم فلسفه باشد هم ادبیات و هم همهتواند هتر، یک متن میگزاره یا به طوري گسترده
افتد؛ یعنی تالش براي را نشکنیم با این ذهنیت اتفاق میکه ما تالش کنیم که آنها شکسته شدن این قالب ها بدون این

یک نامد ذاتاًریم شعري که خود شعر پست مدرن میگی، پس نتیجه میشودثی نشان داده میقالب ها کار عبشکستن این
).83: 1387شالبافان، (» دهدپارادوکسیکال را مبناي خود قرار میيگزاره

خوراك انگاري، رویکردي گروتسکی در نقد اجتماعی
، بخصوص فن گروتسک براي القاي مفاهیم مورد نظر نویسندگان و حیوان انگاري و گیاه پنداري که در ادبیات و هنر

در نمونه هایی از اشعار زیر به . شاعران آن، کاربرد فراوانی دارد در غزل پست مدرن با بسامد قابل توجهی جریان دارد
یوه ي غیر ترفندي جدید برمی خوریم و آن خوراك انگاري است  که براي رساندن اهداف و معانی گروتسکی با آن ش

وراك انگاري گروتسکی در شعر علیرضا خبه عنوان نمونه . معمولش در غزل پست مدرن خوب جاي گرفته است
: عاشوري به دلیل ایجاد فضاي طنزآمیز و نقد اجتماعی قابل تأمل است

و که بگخانم"-/ ]صداي تو[من منتظر، / اشتو آشیانهيکه البه الي چهره/ ام؟یکهمچون همیشه عاشق این شعر من 
در دیسی از پلو سر این الك خم / من ته گرفته ام ته یک سوپ الك پشت/ "رفته بهار را برساند به خانه اش/ نیست
/ این جهان متورم درون سر/ گونه هم شدمنیبله ا... اینگونه این منم؟/ چنگال رفته توي تنم من چه کرده ام/ شدم

داري / ساعت سه و حضور تو که زیر آفتاب/ پشت همین خطوط، زمان بند آمده/ رده امهی فکر میکنم چه کنم، گیر ک
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دیسی پر از گلوله به جاي برنج / اخبار خود را درون این همه خط پیر کرده ام/ چه لیز می خوري این دست آخر است
هاي مست در تن سگ/ عرق شده بر روي زمین شهر... آبی که کر/ باروت یک خورشت فسنجان دیگر است/ ...با

)1387:57، يعاشور.(شهري که بی سر است
:گرددنیا نیز در شعري با همین عناصر و از همین منظر به دنبال رهایی و آزادي میکیمیا تاج 

سوپ جو / چیده اي روي میز آیینه/  باز بشقاب دست هایت را/  در لعاب غلیظ آینه/ هاي تو منتشر شده بازخنده
/ ناکتخنده زنبوري عسل/ انفجار انار در آبان/  اي آزادانتشار جزیره/ ریز میکروویو جهاندر عرق/ گندمی موهایم

چه را هر/ از خطوط برهنه آزادي/ هاي تو طاق باز شدهخنده/ کجاي شباهت خانههر/ روي اضالع من دراز شده
ک سر خط ی/  فقط کمی کلمه... ک نشانهی/ به قضایاي کهنه یاد بده/ هاي ذهن و زائقه راسادگی/ د بدهخواستی به با

اتفاقی /  دامنت در کشاله هاي سبک/ در دو ابرو لیز... شوك ماهیچه/ آدم ها... و نقاطی کبود/ جهان تمیز... خطی
)58: 1387(...هاي تو سیب خواهد شددکمه / توي خیاط خانه هاي جهان/  عجیب خواهد شد

در ضمن وجود . دشوعناهاي پنهان در متن اثر دیده میتاج نیا و عاشوري مایه هاي این طنز و البته بیشتر مدر شعرهاي
خورشت فسنجان و گیاهانی چون گندم و انار، پشت و سگ و زنبور و غذاهایی چون سوپ و پلو وحیواناتی چون الك

با آن عملکردهاي خاص این فن یهاي متون گروتسکها در متن، وارد ویژگیبرد آنرلبته با توجه به کافضاي اثر را، ا
ن در دیسی از پلو بر سر گوید و همزمان با آپشت میوقتی که عاشوري از ته گرفتن خورش در ته سوپ الك. کندمی

ش تحمل کند و سوالی که از خود ها بر تن خویمایهمی گوید که باید از پس این نقشیشود و از چنگالالکش خم می
.»گونه هم شدمبله این... گونه نه این منم؟ این«: پرسد، پاسخ مقدري است بر پیامی که در شعر حضور داردمی

نمونه هایی از بنمایه هاي تناقض گروتسکی
اهمگونی و ادبیات، نينقاشی و  معماري و چه در حوزهيزهچه در حو،کی از صفات مشخص هنر گروتسکی

امروز ،هااین ویژگی.کندهدافی را در ساحت معنا، دنبال میاودات ذهنی و عرفی است که مسلماًناسازگاري و بیان نامعه
اي دیگر جریان دارد و این صفات را از شاخصه هاي هنر پست مدرن نیز پست مدرن و شعر پست مدرن به گونهدر هنر 

نجارهاي ههاي ساختاري و معنایی و نیز وجود نامعهودات و خالف ها و ناهمگونین تناقضبه دالیل ای. برشمرده اند
طنزهایی که ضمن نشاندن خنده بر لب، حقایقی جدي و گاه . شودگونه آثار دیده میآثار پست مدرنی، کمابیش در این

. کنداجتماعی به ذهن مخاطب منتقل میيهاتلخ را با آشکاري واقعیت
: اي از کارکردهایی از سبک گروتسک، برخی از این فضاها را به تصویر کشیده استشعري مبهم با فلسفهنسیمی در

هاآبه در دهان تُمرگیدن، آغاز باز مفت دویدنقی
سا، امروز هم برو به درك تنهاحاالي روزهاي مترسک

ي تکرارياز جنگ از مکاشفه از وحشت از پخش زنده زنده
هاها به خاطر روشنخورد از این طور، خاموشحالت به هم که می
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هاي بی بختی، کف خواب اکس و اشک کشیدنجان سنگ آفریده... 
هایک کفتر سپید و پریدن! خلق متن از سر آزارش! شوك... 

ها ي چرانیدن، این بار قافیه مثالً منزن و واژهیک مشت... 
دکتر زديواژهجاي بیماري خود را چهينزدیک تخت واژه... 

شنود بگذارپیامت را دیگر کسی نمی... یک رد صاف و بوق ... 
هاشدم از این نرسیدنام، خستهمن کالغ آخر قصه! هی

ک عده حرف این همه بیراهی، گاهی خداي گریه ولی تنهای
).29: 1387نسیمی، (ها اي معصوم، قانون تیر جنگل آهنبندي ضخیم، تبصره

ساختار اثر آن.شوداز میگیرد، آغآن را در بر میآور در فضایی سرشار از یأس و ناامیدي که کل چندششعر با واژگان
د و در بحث گردارد ساختار و صورتی گروتسکی میشوند، وسپید و روزها به مترسک مانند میجا که راوي به کفتري

ا و خاموش ها به خاطر روشن ها تی که از مفت دویدن هوق. هاي گروتسک استمایهمایه نیز، مشتمل بر بسیاري از بنبن
کند، ترکیبات نامأنوس شعر در صورت و معنا، خواننده را به قض را در کارکرد اجتماعی بیان میتنايمایهگوید که بنمی

.کشاندمی» وات«ساموئل بکت در رمان فضاي یکی از داستان هاي گروتسکی 
تواند با ندن تحت تأثیر تلقین هاي راوي میابد و بعد از چندبار خوایزیادي در نمیعر، چیزمخاطب با یکبار خواندن ش

وقتی که . تسکی می یابداي گروبرخی عناصر حاضر در متن، جلوهيکارکرد دوگانه و دوسویه. نظر شوداو همسو و هم 
بالفاصله در می یابد که صداي بوق رینگ قلبی سی سی یو باشد امانظور از صداي بوق دستگاه مانیتوم،رسدبه نظر می

.پیامی منعکس نخواهد شد،طریقآنتلفنی است که هرگز از
بر رسد، اما نرسیدن او معنایی استقصه هاي ایرانی هرگز به مقصد نمیهمینطور حضور کالغ آخر قصه که اگرچه در 

ود که نه از درخت شجنگلی منتهی میبه شود و آخر شعرا در متن از این نقش خود خسته میاماش،حضور همیشگی
.ها پوشیده شده استبلکه از تیرآهن

ناهمگونی، معماگونگی و يهاتر درنظر دارد، ضمن این که مؤلفهاین شعر رویکردي شناختی از گروتسک را بیش
.راه داردپارادوکس را نیز در ساختار به هم

ریستن به شعر را با چشمی مشجر برخاسته از ذهن سیال، نگبی پرسپکتیوي تصاویر «:آوردعلی بهمنی در باب شعر می
زیست و يطلبد، نگاهی سردرگم و یأسی فلسفی سراسر اثر را فراگرفته است، سردرگمی و بالتکلیفی در گسترهمی

ي ها، حاال روزهاز مفت دویدنآبه در دهان تمرگیدن، آغاز باقی(ندگی، دلتنگی از زندگی ماشینی زدست و پا زدن با
هاي دیگر را از بین هر فرصتی براي به دست آمدن، فرصتو جنگ ناگریز که در آن ) سا، امروز هم برو به درك مترسک

خیال به تو شکی . ختی استایستد، به تماشاي هر آنچه بی بنگري و قلبت میبه روزهاي پرفالکت می. ... خواهد برد
باید بپذیري و . تا شرایط را بر خود قابل تحمل کنی، باید باشی و نباشیکند تا با تکیه بر باید گریزگاهی باشد وارد می
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بهمنی، (ر سو آغاز باشی و از هر سو پایان این سو و آن سویت یکی باشد و نباشد و از ه. نپذیري، باید بروي و نروي
1387 :37.(

حسینی مقدم است که از حمدعنوان مجموعه شعرهاي پست مدرن از م"ونه زرافه را درون یخچال بگذاریمچگ"
هاي زیباشناسی یا حتی هاي گوناگون قابل نقد و تحلیل است و ما در این مقال در پی آن نیستیم که ویژگیدیدگاه

.پردازیمن اشعار از دیدگاه سبک گروتسک میرا بیان کنیم، فقط به برخی شاخصه هاي ای... ساختاري و 
آب دهان مرد / مخلوطی از کثافت مرغان/ در زیر سم او": گروتسکیيدهبا تصاویر مشمئزکنن»سیاه اهلیاسب «شعر 

کشد رضایت شهوت بو می/ بر مخرج خران/ صورت گذاشته/ اسب سیاه اهلی": آمیزو گاه بی ادبانه و تحریک"کشاورز
بعد انتقادي آن گویاي کارکردهاي اجتماعی در . گویدش حکایت عادت رامی/ خواندش به خودمی/ هم بند از ته دل/ را

تکرار را چه سود که هی کاش و / تن ده به مهرورزي شالق راکبت/ اسب سیاه اهلی: جا که در پایان می آوردآن،است
.همرنگ جمع باش/ در بین ما خران... / کاش و کاش 

ین تراژیک اي در مضامهاي رویهشود، از نوع خندهدار تلقی میدر این شعر، اسب و نجابت او، معناهایی خنده
:خیالی سر در توبره کردن باشدي او ناشی از بیگروتسکی، وقتی که خنده

هم /تا زیر زانوان تو/  در روزهاي مستی اي موش هاي پیر/ در روزمرگیت/ پستی جوانه کرده/ اسب سیاه اهلی 
در حد حرف نیز فقط جاي / است و نجابتش/ ها گرفته استسر را بخور گند هوس/ ک دم نگاه کنی/ پاگرفته است

هاي با چشم/ انگیزدر آخور همیشه غم/ بره کرده استسر را درون تو/ اما چه بی خیال/ اسب سیاه اهلی/ خنده است
).19-16: 1389حسینی مقدم، (... خیره به هیچ چیز/ خیره

عمیق ترین مباحث هستی شناسی در عناصر مطایبه آمیز
اما در . ر و متون گروتسکی گذشته، عنصر خنده و طنز بر دیگر عناصرش غالب بوده استرسد در آثابه نظر می

آمیزش گروتسک مدرن که غالباً در ادبیات و الهیات کاربرد دارد، گروتسک با عناصر ناهمگون و متناقض و گاه مطایبه
.داردهاي ناشی از درك وحشتناك جهانشناسی و هول و هراسبیشتر داللت بر مباحث هستی

خنده در گروتسک مدرن مستقیما با این جهان وحشت برانگیز ارتباط دارد و واکنشی «: میخاییل آندره برنشتاین می گوید
در گروتسک « : همچنین باختین در این باره می گوید» .به ترس است و در واقع باید گفت دیوانگی را زیر سوال می برد

نطق رسمی و اهمیت نه چندان زیاد واقعیت پذیرفته شده است و نوعی دیوانگی فولکلور دیوانگی تقلیدي طنز گونه از م
مسرورکننده به شمار می رود، اما از سوي دیگر گروتسک رومانتیک نوعی دیوانگی را به نمایش می گذارد که نیازمند 

).47: 1389آدامز و یتس، (».انزوایی فردي در بعدي غم انگیز و محزون است
: آورداي پست مدرنی از نوع گروتسکی میر شعري این معناها را به شیوهالهام میزبان د

/هاي غمگینت شود از عکسبلند می/ میان این همه کابوس تلخ بیداري / اي وسط این چهاردیواري نشسته
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ن شوي از این جنوشروع می/ هات شود از تخت تو تشنجشروع می... / که جسم گیج خودت را به کوچه بسپاري 
).34: 1389میزبان ،(براي سوختن توي زیر سیگاري / هاي ترسویی است ات فقط نامهو زندگی/ ادواري 

سردگمی و گمراهی و گیجی در رابطه با يبشر، که مذهب از آن سخن می گوید، تجربهيهدکی از مشکالت عمی
هان بینی علم الهیات، فلسفه هاي در واکنش به این سردرگمی، ج. ماهیت جهان و زندگی و هویت ما در آن است

و با توجه به تمام . گوناگون کیهان شناسی و عالم هستی ایجاد شده اند؛ با این امید که بتوانیم حقیقت جسم را دریابیم
نظریه ها و متدهاي ارائه شده، به دنبال تفسیري شایسته از واقعیت هستیم و می خواهیم زودتر از زمان رستاخیز، که همه 

توضیح در هر حال گروتسک چیزي را به ما ارائه می دهد که. راي ما روشن می شود، به این واقعیت دست یابیمچیز ب
تصاویري این کار ينها را وارونه می کند و با ارائهبینی و الگوهاي اخالقی ما بوده و آجهانيناپذیر است و انکارکننده

کنند شان حسی ناگهانی و غیر منتظره از سردرگمی و ندانستن ایجاد مینیروي اساطیري يدهد که به واسطهرا انجام می
).83: 1389آدامز و یتس، (و در واقع، حتا نمی دانیم که از کجا و چگونه دانستن را آغاز کنیم؟

ي مرگ و اجزا و متعلقات مربوط به آن است، چنان که یکی از کی از مصادیق بروز گروتسک در معنا و صورت، مسألهی
است که در شعر ... خورند و هایی که جسد را میفضاهاي شایع ادبیات گروتسکی، گورستان و جسد و جمجمه و کرم

هاي موجود و هولناك وجود عناصر مشمئزکننده که نقبی به اشمئزاز از برخی واقعیت. شودزیر از شهرام میرزایی دیده می
طنز تلخ موجود در . دهدیرزایی این مسأله را به روشنی نشان میهاي گروتسک است و مزند، از دیگر صحنهاجتماعی می

:کنداش را بیشتر آشکار میي دیگر آن است که دوگانگیاین شعر رویه
/ و هیکلی که کرم زده، گوشت ریخته / هاي بی حدقه، غرق خون و تو و چشم/ ها دوباره این جسد بدشگون و تو شب

و توي / هاي منبسط در جنون و تو سرگیجه/ شود آوري و تنت جمع میباال می/ي واژگون و تو و بوي مشمئز شده
)12و 11: 1388میرزایی، ... (به مرد پوچ و بی جهت و بی درون و تو / کنی اي و فکر میخود خزیده

دم آهنی و خر در شعر زیر از وحید نجفی تصاویر متناقض و طنزآلود همراه با حضور حیواناتی چون دایناسور در کنار آ
باشد، آن را در شمار متون گروتسکی هاي پوسیده میهمراه با فیلسوف در بافت معنایی غزل که انتقاد از جهانی با الیه

:دهدقرار می
/ هاي بی اعصاب ي قرصگریز از همه/ ي خشک درخت ناباور به ساقه ساقه/  هاي تبر گریز از تو به شاخه، به دست

گریز / گریز فلسفه از فیلسوف احمق، خر / گریز جامعه از فردیت به معنی عام / تر ي روانیصحنهگریز از تو به یک 
هاي ببند پنجره/ هاش پوسیده ي الیهجهان من همه... / گریز دایناسور از آدم آهنی، بشر / لیزري ساعت شنی از خود 

).21: 1389نجفی، (شب مرا مادر 
ي یه کرد که یک بخش آن موضوع و شکل، و بخش دیگر همزمان و برخالف آن مقولهتوان به هنري تشبگروتسک را می

تصاویر آن اغلب مظاهر  نامأنوسی از اغراق و آیین . دهیمماهیتی یا جهان شخصی است که ما بخشی از آن را تشکیل می
.کندمیآمیخته با اجزاي ناهمگون است که براي ما همانند جهانی وارونه، عجیب و نامعقول جلوه



١٧

ما در مواجهه با گروتسک، تسلیم محض، بهت زده و عاجز هستیم و احساس بازیچه قرارگرفته شدن، به سخره گرفته 
.دهدشدن و آزموده شدن به ما دست می

گروتسک یادآور یک سري از احساسات، مانند احساس دلتنگی، بیم، تنفر، شادي، سرگرمی و دلهره است که با نیروهاي 
گروتسک هم دنیایی است و هم غیردنیایی و همان است که فراخوانی . کنداش، به نظر قالبی متناقض جلوه مییادآورنده
.شودهاي متناقض محسوب میاز واکنش

هاي کمیک آن، حسی از معناي ضمنی تاریکی به ما دست میگاه با تبسم به جنبه. پاسخ به گروتسک نیز متفاوت است
).20: 1389آدامز و یتس، (شویم تهدید و مجبور به نفی آن میي قدرت آن شدن، از سوي آن دهد که همزمان با شیفته

:شودهایی دوگانه از هزل و جد در شعر زیر از حسینی مقدم نیز دیده میاین مضامین بیم و تنفر با واکنش
/ ... بعد با سبزي و پلو خوردند / ها را  سر بریدند کلّ زن/ پیش چشمم تلوتلو خوردند /  هاي گیج، اول شعر  »ضدزن«

گشتپرسشی توي ذهنشان می/ خوردندها که پیچ میضدزن/ هاشان بودهاشان روي رودهدست
ناگهان با فشار بیرون / زدشانزدند و میدست و پا می/ ها بودچیزي انگار توي آن/ که مگر چی مگر که چی خوردند؟

).54-57: 1389نی مقدم، حسی(اي از درون مقعدشان رشته/ زد 
براي او به خصوص روزنه هاي بدن بسیار مهم . رابله خصوصا به جسم و بیان فعالیت هاي جنسی و شهوانی می پردازد

ار کردن و ربدن در عملکردهایی مانند خوردن، جویدن، لیس زدن، اد. چشم، گوش، بینی، دهان، واژن و مقعد. هستند
ابند که براي تاکید هر چه بیشتر در کنار یواژه هایی نمود میيآن ها به واسطهشود که تمامیمعاشقه مشاهده می

تصویر بدن و اجزاي . همچنین تولد و مرگ نیز به گونه اي طنز مورد پردازش قرار گرفته اند. یکدیگر گذاشته شده اند
اي در هرگونه حسی از یک عضو به گیرند و باعث بازشناسی سادهب شده و همجوار یکدیگر قرار مییآن با یکدیگر ترک

).45: 1389آدامز و یتس، (وب یا بد، زننده یا جذاب می شوند عنوان قسمتی خصوصی یا عمومی، خ
هاي گروتسکی را تشکیل هاي پنهان در تفکر فلسفی که اساس اندیشهمایههمچنین نجفی در شعر زیر با استفاده از بن

:آمیز از راضی بودن به هستی پست و مادون استتماعی در پی نقدي هزلدهد، با توجه به فضاي خاص منفی اجمی
مزاج با کلماتيبه خلط فلسفه هانه به ذاتیف عیفم کثینه کثیو من به ع

اتیب حیمسکون درون جيرهینه یک جزفرمودیز مینه مارکوام که پولو در ون
از فقراتبرقص تا که بلرزد ستونم!کنم خانمیرفاه حال شما عرض م

شکالتیشب است و شاهد و شمع و شراب و هنیر از لب حافظ لب مرا و ببیبگ
!اتیبه بياز قند و شکريده سفره ایچشله درآور که پوزه بندم رایسر از طو

...شب و شراب نشستند تا ته افراط زدیمیبود و ارمنیو اسب در عرب
)67: 1389نجفی، (

را توسط گروتسک می چشیم در حالی که ابهامات دینی و اشتیاق تحوالت يشدن زندگی معنوسخره گرفتهما به
هاي احتمالی، نیرویی منحصر به فرد و پیچیده و تر از واکنش ما گروتسک راکم اهمیت. کندروحانی را به ما القا می
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یابیم بسته به این که در کجاي و روشنی میي تاریکی تجسمی از نیروهاي اهریمنی یا بدتر از آن، نیروهایی با دو چهره
آدامز و (ش از خلق خالقیت هنري نیست فهمیم چنین اعمالی، چیزي بیفرآیند درك معناي آن باشیم در حالی که می

).21: 1389یتس، 
:ي گروتسک نمودي چشمگیر داردهاي کایزر در حوزهشعر قبل و غزلی دیگر از نجفی، برخی از تئوريدر 

نیریاز شیقهوه بر لبانینه تلخنیماشیپروانه حواشنه هجو 
نیو بنشیا و فکر بکن خسته هستیبستیو بايکه زنده ايا به بستر قبریب

نییبکش دماغت را مثل بچه ها پابکش دماغت را مثل بچه ها باال
نین فین فیکه فيباالبريو بعد دکمهزم کردیتمیکه دستمال به آلودگ

نیزميم رویشدیبه یک اتاق که خالات برگردیفراآسمانيابه جنبه ه
)34: 1389نجفی، (

شده داند که در غزل پست مدرن بدان پرداختهوین بوت شادي طنز گروتسکی را مرتبط با عناصر تابویی این سبک می
اي از نظریات ي خالصهبوت ضمن ارائه. است و از این جهت شباهتی تام با این نوع تلقی از مفاهیم گروتسک دارد

مسرورکننده که به نوعی به هر چیز ممنوع ياین خنده«: آوردآور میي شاديبا نقش و قدرت خندهباختین در رابطه
شده اشاره دارد همراه با نوعی کفرگویی بذله گویی است و یک نوع حس پیچیده را ارائه می کند که اجزاء جسم مادي 

».ددر آن دیگر نابرابر نیستن
کند و این کار را از یک سو او به منظور عالقه مند کردن ما به این مقوله، انرژي بسیاري براي درك گروتسک صرف می

هاي ها، آدمرهنگ عامی، تصاویر دلقکها، فهاي مرتبط با آن مانند فستیوالبا شناسایی کارناوال و جشن و سرور و قالب
تسک به عنوان ین منابع مواجهه با گروتسک، و از سوي دیگر با بررسی نگرش گرومسخره و دیوانه و شیطان به عنوان اول

.دهدکننده باشد، انجام میبخش متحولاي آزاديتجربهيکنندهتواند ارائهساختاري مثبت که می
جنبه اي از کایزر ادراکی از گروتسک را ارائه می کند که ما را به این نگرش سوق می دهد تا واقعیت شیطان به عنوان

مدل ارائه شده . زندگی انسان را از نظر علم الهیات بررسی کنیم و همچنین به ماهیت محدود زندگی فانی پی ببریم
مان از نیروهایی بپردازیم که سرشت توسط باختین ما را دعوت می کند تا به بررسی قدرت گروتسک براي آزادکردن

این که یک اثر هنري مسلماً. دهدرشی جدید از زندگی اجتماعی به ما ارائه میحقیقی انسانیت ما را تغییر داده اند؛ و نگ
).48-9: همان(مان در آن اثر بستگی داردبه پذیرش ما و شراکتگروتسک کدام حالت را به ما ارائه می دهد، کامالً

مهمل گویی و یاوه سرایی
کند، از دیگر ویژگی هاي غزل پست مدرن یز دچار اشکال میگویی و آوردن کلمات مهمل که به تبع آن فهم متن را ناوهی

. هایی از آن آورده شد و در ظاهر از ویژگی هاي مشترك میان این اشعار و متون گروتسکی استاست که قبالً نیز نمونه
هاي پردازي در گروتسک ناظر به هجوي است که در بطن آن نهفته است و حقیقتاما باید توجه داشت که بعد یاوه
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توان به این مسأله مطمئن بود، براي نمونه شعر زیر قابل ولی در اشعار پست مدرن خیلی نمی. کندتري را دنبال میبزرگ
:ذکر است

تو تلپ من تلپ ته کافه، عطر یک بوسه در جوارح من
!من... اهه -يبعد لحظه ا–تو ... به درب موال، اهه يتق تق ضربه ا

!موشمرگ بر-
وش کجاست؟مرگ م-

منم آن موشکی که می مرگم
تو تلپ من تلپ به گوش به گوش، گوشوار تو از لبم آویخت

).78: 1387الشعرا، بوالفضول(!ات نالید، جان بدر بردي از سوانح منآخرین لحظه گوشی
تراژدي گروتسک را از مزخرفات موجود در کایزر این پوچی در. عد محوري گروتسک استمحال بودن و یاوگی ب

اما بی معنایی موجود . زیرا امکان یافتن مفهومی در قهرمان یا رنجی که می کشد در سرنوشتش وجود دارد. کندمتمایز می
این بی معنایی توسط . دهد که بتوان با آشکار شدن آن، اثر ادراك شوددر گروتسک هیچ گونه مفهومی را ارائه نمی

یعنی بازي با نامعقوالتشود؛ده میا آن بازي کرده که گویی خود به داخل آن کشیشود و آن چنان بهنرمند به ما ارائه می
رود که کایزر میبعاد شیطانی جهان به شمار اصل نهایی این است که گروتسک تالشی براي احضار و مقهور ساختن ا

ند اثر را به گویانه و بازي مانهذلبيمؤلفهاصرار دارد گروتسک حتا با این که به نظر می رسد هنرمند را گرفتار می کند، 
.شودبه آزادسازي راز درون آن میاین قدرت واکنش به اثر است که منجرکند و دقیقاًطور کامل تخریب نمی

نشسته اند و این در دنیاي ماوراي ما به کمین علی رغم تمامی عجز و وحشت القا شده توسط نیروهاي ظلمانی که «
ها قعی باعث آشکار شدن این تاریکیوايه تبدیل کنند، تأثیرات هنرمندانهبراي ما به جهانی بیگانقدرت را دارند تا آن را 

).38: 1389آدامز و یتس، (».و نیروهاي شوم شده و این قدرت هاي غیرقابل ادراك به مبارزه طللبیده شده اند

غزل پست مدرناسطوره و گروتسک در
اسطوره و مفاهیم اساطیري به منظور عمق بخشیدن به مباحث هستی شناسی از ویژگی هاي اشعار پست مدرن حضور

.مد نظر شعراي این نوع است که البته این هدف در آثار گروتسک با عمق بیشتري طرح شده است
فرهنگی آمیخته با . جایی متفاوت براي بودن و زیستن استيظهورش در فرهنگ غرب، نشان دهندهگروتسک از زمان

خواهد با این فرض است، زیرا او میهارفامدر تئوري مهم ياین مسأله یک حلقه. ها که از میان رفته استاسطوره
اي و باستانی در مفهومی عناصر اسطورهيوتسک شامل حضور بصري یا بی واسطهاصلی به کار خود ادامه دهد که گر

وسیع عناصر يبی نهایت بوده و گسترهآن تقریباًاي است و نیز فرمولی که گنجایش دگرگونی مدرن یا غیر اسطوره
؛ جایی که منطق و تناسب به هاي تاریخی تفکر را در نظر گرفتاي باید شیوهدر چنین فرضیه. کندگروتسک را روشن می
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تصاویر گروتسک شیوه اي اسطوره اي براي تفکر را ارائه می دهند، یعنی. کندبندي و استعاره عمل میطبقه يواسطه
).59: همان(.استعاره اي با این فرض که من هم می توانم یک اسب باشم و هم یک انسان

هاي کفر و ایمان از سرگردانی استعاري بشر امروز در در شعر زیر صحرایی با استفاده از مفاهیم اساطیري با گذر در طیف
:گویداین حوزه سخن می

وحشت از نوري که / بستري امن و یه توفان مقدس / ک بوداي مرده ي آغوش یشعله/ خورده ماه تلخ و استکانی نیمه
با غروبت / هم خون ... م، برو هم گریه سرد و یخ بسته/ من مسیحایی شدم با غسل اشکات / ... س توي چشماي آینه

).155: 1387(مدتی بی من بدون گریه سر کن / ور کن آتش کفرو تو شبهام شعله/ خشت خشتم را بسوزون 
روتسک یک زبان اساطیري و اغراقی افسانه اي را بیان می کند که در قالب خاص خود آن ها را جاي داده و هیچ گ

تشریحی براي هیچ چیز به ما نمی دهد بلکه با مجموعه اي از تصاویر محرك، واژه ها، صداها و حرکات و با ينقشه
جهانی که آشوب و نظم، خوبی وبدي، . حاکم بر آن استقدرت سمبلیک خود ما را وارد جهانی می کند که علم اساطیر 

متعالی و پست، تکامل و رهایی، مقدسات و کفر در جوار یکدیگر قرار گرفته و در ترکیب آفرینشی جدید به گونه اي 
.اغراق آمیز مورد هجو و استهزاء قرار می گیرند

یرت درآورده و تهدید می کند؛ اما در این فرآیند جهانی را جهانی بیگانه ما را به حيبا ارائه«: آنچنان که کایزر می گوید
نیروهاي شر، مقدسات، زجر و مرگ با واقعیتی . به تصویر می کشد که ما را به سوژه هاي مد نظر خود مشغول می دارد

).74: 1389آدامز و یتس، (».اساطیري که ما را به مسائل بنیادین زندگی مرتبط می سازد
ها، آثار گروتسکی و شعر پست مدرن است که هر کدام به ي خاك از سواالت بنیادین اسطورهرهچرایی زیستن در ک

شاعر غزل زیر این مفهوم را این گونه . ها یکی استي آنهاي اصلی در همهمایهگویند، اما بناي از آن سخن میشیوه
:ترسیم کرده است

هجوم / جوابم را نفهمیدن / سؤال مرگ از هستی / من از من سؤال گیج/ نشستن توي تاریکی / عبور از مرزهاي دور 
تمام عمر / سکونت در فراموشی / عبور از مرز بی حرفی / که برگردم به خاموشی / بندم دوباره چشم می/  آوردن مستی 

).130: 1387پور، خواجه... (شفاهی زندگی کردن /  پوشیدن 

گذر از زبان رسمی و فخیم شعر کالسیک
ي عظمت و هاي قابل توجه در شاعران پست مدرن، گذر از زبان رسمی و فخیم شعر کالسیک با همهاز تالشکیی

دقیقاً همان اتفاقی که آثار گروتسکی در پی ایجاد آن بودند، چه در نقاشی و معماري و چه در متون . باشدشکوهش می
چه حد توانسته که به هدف گروتسک در این باب نزدیک تا -که البته نوع افراطی از این مقوله است-شعر زیر . ادبی
:شود
ریتفت داده با کفگين، مردهیریشيشور، مردهيمرده

ریمرد مرده شور بمي، برو اين مرده را درآوردیشور ا
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!ن خنده را بزن دلقکیبزن به معده ي خود، پوز ايپوزخند
ریي سن چند و چون معدهیچنده؟ تف بر ايریمعده ي گازسوز س

ا سر صحنهیب"کویفدر"مه شب است، ین"میهشت و ن"باز هم 
!]O,God... "!صدا-نیدورب-حرکت"[

).79: 1387الشعرا، بوالفضول(ریشود تصویکس میو یهو ف... دم درياسهیکيقلب من تو
کرده است؛ سبک متعالی گوید که جهان کالسیک به واسطه ي سبک هاي گوناگونش یک جدایی در دنیا ایجاد هارفام می

و سبک هاي پست که هر یک به ترتیب بیان کننده ي عظمت و شکوه انسانیت و شرافت یا نمایانگر زندگی هاي 
این جداسازي دوگانگی خود را ایجاد کرده و دو مقوله ي برتر و پست تر . معمولی و وجوه تاریک تر هستی بوده اند

گروتسک واژه اي براي وضعیت شرورانه ي پست به عنوان «. ونه می کندمطرح می شود که البته گروتسک آن را وار
مردم، در ابعاد سیاسی، فرهنگی و » . در حالی که وجوه واالتر رو به سقوط اند. عنصر باالرونده و اوج گیرنده است

و حاشیه اي حفاظت روانشناختی، سیستمی از هنجار ها و آداب را ایجاد می کنند تا از آن ها در برابر تهدیدهاي پست 
کرده و ایشان را در جایگاه محوري خود نگاه دارد و در این فرآیند، آن ها در مقابل شرارت، مجهوالت، دوگانگی ها و 
ابهامات زندگی آسیب پذیر می شوند و این برهان قاطع دو حدي است که با آن روبرو هستیم و در واکنش به این 

و در مواجهه ) جو براي نظامی جدیدجست(انقالب ها شکل می گیرند می شود وفرآیند، حکومت مستبد و ستمگر زاده 
.دهدبا این وضعیت بغرنج، گروتسک ظاهر شده و به ما درباره ي شرایط موجود آگاهی و هشدار می

.براي کوریلوك گروتسک در درجه ي نخست مرتبط با شهوانیت، توهین به مقدسات، عناصر رافضی و جعلی است
زیابی فرضیه ي کوریلوك، تاکید بر نگرش او به گروتسک، در حکم یک فرهنگ جانبی خاص و منعکی کننده ي براي ار

نمایی در هنر یا ترکیب اجزاي ناهمگون یا مسأله تنها استفاده از کج. رهنگ غالب، بسیار مهم می باشدایده هاي ضدف
راي ارائه است که از کج نمایی هاي ادیبانه و افراط نیست، که تشکیل دهنده ي گروتسک است، بلکه قالبی خاص ب

صاحب سبک و ترکیباتی نامعقول براي مقابله با هنجارهاي فرهنگ چیره استفاده می کند؛ هنجارهایی مانند آنچه که می 
کالسیک یا نگرشی ویژه از جنسیت ییک جامعه، سبک زیبایی شناختیترسی ملّان در تعالیم مسیحیت یافت یا خداتو
).62-65: 1389و یتس، آدامز(

نتیجه
درمدرنپستشاعرانکهدیرسجهینتنیابهتوانی مگروتسکسبکي هاي تئوربابدری لیتحلوقیدقي مطالعهبا
سبکنیاباشوند،یماشمئزازونفرتسببکهي عناصرازاستفادهگاهوهیدوسوي طنزهاوهایناهمگونها،تناقضانیب

وهایشیاندژرفازي اریبسوداردنمودساختاري حوزهدرشتریباشتراكنیااما. دارندی توجهقابلي هااشتراك
انیبوی اجتماعي هاينقادمنظرازحال،نیابا. شودینمدهیدمدرنپستي هاغزلدری گروتسکآثارقیعمي هايتئور
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سبکي معناها،يریاساطي معناهادرنهانپمیمفاهوجهانوانسانی هستچونی شناسیهستمباحثی برخی فلسف
.شودیمدهیدهممدرنپستشعردرگروتسک

توان از محورهاي شاخص گروتسک که در آثار پست مدرن، از جمله غزل پست مدرن، جریان دارد، در بیانی کلّی، می
:یاد کرد

به عنوان منتقد اجتماعی با ، نیروها در جهانتقابلی پنهان میان ، قدرتی بر علیه ریاکاري، تضاد با قوانین حاکم بر جهان
عدم تناسبات ، آشکارکننده ي بازي ها و رقابت هاي ناهمگون و نا برابرثر از طریق کاربرد طنز و مطایبه، کارکردي مؤ

زننده و ، منطقی شگفت انگیز و گاه واقعیتی بی ادبانه و تحریک آمیز، معماري گفتاري در ساختار و معنا، کالسیک
استفاده از حقیقت مرگ به عنوان یک کمدي بی تناسب و ، کنندهها و عناصر مشمئزاء، صحنهاستعمال اشی، مضحک

، انعکاس جهانی بی وفا  همراه با تباهی و فساد در مضامین گروتسکی، اي مخوف، لطیفهگروتسکی و طنزي سیاه
.بهمراه با نیشخندي از طنز و مطایآشکارسازي نیروهاي شیطانی و ظلمانی ه

پی نوشت
،، برگرفته از سایت هاي اینترنتی است و این سایت ها در بخش منابع به طور کامل معرفی شده استطرح شدهکه برخی مطالب از آنجا-1

.باشد و نام منتقد یا نویسنده در ابتداي پاراگراف آمده استمت ارجاع درون متنی فاقد صفحه میلذا در قس
منابع
:هاکتاب

.1389، نشر قطره: ي آتوسا راستی؛ تهرانمز لوتر و ویلسون یتس؛ گروتسک در هنر و ادبیات؛ ترجمهآدامز، جی.١
.1382، انتشارات داریوش: هشتم، تهران. شود؛ چبهمنی، محمدعلی؛ گاهی دلم براي خودم تنگ می.٢
.1390، نشر مرکز: ي فرزانه طاهري؛ تهرانتامسن، فیلیپ؛ گروتسک؛ ترجمه.٣
.1389، انتشارات سخن گستر: مشهدگونه زرافه را توي یخچال بگذاریم،حمد؛  چحسینی مقدم، م.٤
.1377، انتشارات قطره: نظم، شعر؛ تهران: حقوقی، محمد؛ مروري بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران.٥
.1389، سراانتشارات داستان: هاي پس از برف؛ شیرازشعار، منصوره؛ باروت حرفحکمت.٦
.1377، انتشارات مرکز: دوم؛ تهران. مدتقی؛ تاریخ تحلیلی شعر نو؛ چشمس لنگرودي، مح.٧
: کیالکترونناشر؛)مدرنپستغزلي جشنوارهنینخستي دهیبرگزآثارمجموعه(مرغتخمي شانهي روهیگررضا؛،ییصحرا.٨

.1386، کتابناك
.1384، گسترسخنانتشارات: مشهدزن؛ی موجي صدادل؛زندهمونا؛يهد،یشیقر.٩
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Grotesque in Postmodern Qazal
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Abstract

Among the various types of contemporary poetry, postmodern qazals could have
found many audiences in general public and special literary societies. One of the prominent
features of these poems is social criticism, rebellion and taboo-breaking method which are
behind of it. First, this style had been created in painting and then it is interred to literature
in the sixteenth century, and has proposed various definitions and analysis, naming it funny,
amazing, uneven and unfamiliar deviate from conventional standards, lack of coordination
balance, with exaggeration and extravagance, disorder, satire and entertainment. Also, some
people consider it as a way that did not adhere to social rules.

The study found that in postmodern qazal we can find many reflections of grotesque
features. This paper introduces the grotesque style in postmodern qazal and deals with
expression and functional analysis of the similarities between the two and the grotesque
features of postmodern poetry. The research method is content analysis and research
findings show that the postmodern poetry and its content in many common themes and
grotesque. This similarity can be analysis in this works due to its characteristics of satire
and protest, and also can be caused by the post modernism which has affected on modern
literature of world.

Key words: Grotesque, Postmodern Qazal, Satire, Social Criticism.


