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 چکیده  
اي براي آن تعریف پیچیدههاي گوناگون و گروتسگ، فن یا سبکی در هنر و ادبیات است و مفاهیم و دامنه

یاد کرده اند و صفاتی چون ناهماهنگی، وحشت افزایی، اغراق و  "طنز آمیخته  "برخی از آن به . کرده اند
زیاده روي، نابهنجاري، هجو و تفنّن را براي آن برشمرده اند و برخی آن را به عنوان شیوة بیان اختیاري 

با بررسـی مجمـوع   . جتماعی و ادبی نیستند، توصیف کرده اندبراي مردمی که هرگز تابع قوانین و رموز ا
هاي هاي دیوانگان در مثنويتوان دریافت که حکایتویژگی هایی که براي این فن تعریف شده است، می

هاي خوبی توان به عنوان نمونهها را میعطّار، با این خصوصیات قابل تحلیل و توصیف هستند و این قصه
در ادبیات فارسی معرّفی کرد؛ به دالیل مضامین دو سویه و در بعضی موارد چند سویه  براي فنّ گروتسک

با ظاهري از طنز و هجو و خنده و باطنی سرشار از معانی ژرف و عمیق و ساختاري که با اشکال معماگونه 
بر اساس  این نوشتار به روش تحلیل محتوا،. کند و عامیانه و هزل آمیز گروتسکی کما بیش مطابقت می

پـردازد و در پـی اثبـات ایـن     موازین و اصول فنّ گروتسک به تفسیر و خوانشی دیگر از این حکایات می
مدعاست که عطّار نیشابوري در اعصاري بسیار قبل تر از نویسندگان مدرن قرن بیستم از این شیوه براي 

اي که اگر چه در آن روزگار شیوه هاي متعالی خویش سود جسته است؛بیان عقاید و القاي مفاهیم و آموزه
 .نامی از گروتسک برخود نداشت، اما عطّار در به کارگیري آن بسیار خالّقانه و ماهرانه عمل کرده است
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  همقدم
هـاي   از جمله فنون یـا سـبک   ،شود می هم یاد» طنز آمیخته « گروتسک که گاه از آن با عنوان 

چون ترس و انزجار و خنده  متضادياست که بیانگر احساسات ناهمگون و  ادبیاترایج در هنر و 
از اواخر قرن شانزدهم شناخته شـده و مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه      حداقلمطایبه است و و طنز و 

یابد و در آثار نویسندگان بزرگ و  می کاربردي فزاینده ،قرن بیستم ادبیاتمفهوم آن در  اما .است
 و ابعـاد زنـدگی مـدرن بـه شـمار     ها  صاحب سبک به عنوان ابزاري برجسته براي بیان پیچیدگی

  ) 242 :1389 ،ویتس آدامز( رود. می
کاربرد گروتسک پیچیده اسـت و ابعـاد گونـاگونی از هنـر و      ۀدامنو از آنجا که بیان مفاهیم 

اصـلی ایـن نوشـتار در    هاي  شرح و توضیح آنها به عنوان یکی از بخش ،شود می را شامل ادبیات
دب فارسی است کـه  اهاي  بخصوص در نمونه ،و تبیین این سبک معرّفی ،پی خواهد آمد و هدف

  ر و تفاسیر جدید را دارند.مکرّهاي  خوانش ظرفیت ،از جهات گوناگون
هـاي   نیشابوري اسـت کـه از دیـدگاه    عطّار ،، آثار شاعر و عارف نامی ایرانیکی از این متون

ـ هـاي   مثنـوي  ،را داراست. از جمله خالّقانهارزشمند و هاي  نقد و تحلیل قابلیت ،گوناگون ۀ عارفان
و تعالیم اخالقی و عرفانی همراه با شگردهاي ادبی و هنري و زیبایی ها  ه مشحون از آموزهوي ک

و هـا   در جهت القاي بیشتر و بهتـر ایـن آمـوزه   ها  قصهشناسانه است و در این میان حکایت هاو 
دیوانگان دنیـایی  هاي  داستان ،عجایب هنري نقشی بسزا و ارزنده دارد و باز در میان این حکایات

   پیدا و نهان است.هاي  گفته حاوي شگفت و سراسر رمز و راز و
طنز و جد این حکایت ها، به دلیل مضامین دو سویه یا در برخی موارد چند سویه، دربردارندة 

هاي گوناگون تفسیري هستند که نه تنها در ساختار و صورت و اشکال لغزگونه و واژگـان   الیه و
ارند، بلکه از نظر موضوع و از همه مهم تر با اهـداف ایـن نـوع    عامی با آثار گروتسکی مطابقت د

هاي فراوانی دارند و از این جهـت بـراي ارائـۀ یـک نمونـۀ خـوب ادب        آثار، همخوانی و شباهت
باشند. بر همـین اسـاس شـیوة تحقیـق بـه       هاي الزم را دارا می فارسی در فنّ گروتسک، قابلیت

ل فن یا سبک گروتسک است و هرگز ما در پی تفسیر روش تحلیل محتوا بر طبق موازین و اصو
هـا ظرفیـت نقـد و     ها نیستیم؛ هر چند که معتقدیم ایـن داسـتان   و تبیین دیگر ابعاد این حکایت

  باشند. هاي گوناگون را دارا می تحلیل در حوزه
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 پیشینۀ تحقیق
ان قـرن بیسـتم   با اینکه گروتسک به عنوان یک فن یا سبک ادبی در آثار معروف ترین نویسندگ
هـاي   هـا و کتـاب   به عنوان ابزاري براي بیان اهداف مورد نظر آنان به کار گرفتـه شـده و مقالـه   

هـاي ایرانـی    متعددي در نقد این آثار توسط محقّقان دیگر کشورها نوشته شده، امـا در پـژوهش  
تر بـه سـاختار   کمتر به این مقوله پرداخته شده است؛ به جز معدود مقاله هایی کـه در آنهـا بیشـ   
  گروتسک توجه داشته اند و تحلیل مقاصد و اهداف آن کمتر مورد نظر بوده است.

از فاطمه تسلیم جهرمی و  گروتسک در طنز و مطایبهتوان از مقاله هایی چون  در این باب می
یحیی طالبیان، درج در فصلنامۀ فنون ادبی نام برد که به بررسی کاریکاتورهاي پرویـز شـاپور از   

گروتسک هاي محمد رفیع ضیایی، با عناوین  توان از مقاله پردازد. همچنین می یدگاه گروتسک مید
، منتشر شده در کیهان کاریکاتور یاد کرد و مقالۀ خسرو ثابت قدم با گروتسک و طنزو  در کاریکاتور

روتسک در ها یا به بررسی گ ، مندرج در مجلّۀ سمرقند. این نمونهگروتسک در نثر ناباکوفعنوان 
  اند.  کاریکاتور و کاریکلماتور پرداخته اند یا آثار نویسندگان خارجی را تحلیل کرده

پژوهش حاضر، بررسی مفاهیم گروتسکی در یک اثر کالسیک ادب فارسی است کـه   مزیت
هـا و شـگردهاي    تواند نمایانگر این واقعیت باشد که چگونه بزرگان ادب فارسی بـا خالّقیـت   می

گیرنـد کـه در    ها و القاي مفاهیم متعالی خـود بـه کـار مـی     ه هایی را براي بیان اندیشهخود، شیو
اعصار بعد و ادبیات مدرن امروز از فنون کارآمد و برجسته در بیان مسـائل گونـاگون اجتمـاعی و    

  روند. اقتصادي و... به شمار می

  عطّاردیوانگان هاي  عقالي مجانین و حکایت ةمختصري دربار
دهـد. بـه    می این آثار را تشکیلهاي  بیشترین حکایت هاي عطّار، مجانین در مثنوياي ه حکایت

خواهد دردهاي اجتماعی خود را بگوید یا بر نظام آفـرینش و   می هر جا عطّار ،قول استاد فروزانفر
پاي این هشیار سـران دیوانـه شـکل و ابلـه      ،اتقان صنع خرده بگیرد و یا عقاید دینی را نقد کند

کند و نقدهاي ظریـف و اعتراضـات    می نغز بیانهاي  کشد و از زبانشان نکته می ر را به میاندیدا
  ) 55 :7413آورد. ( فروزانفر،  می سخت و لطف آمیز

) بنـابر اعتقـاد    56 :حکایـت اسـت. ( همـان    115بنـابر نظـر فروزانفـر    ها  تعداد این حکایت
 ) و در شـمارش اشـرف زاده قریـب    5 :3821 ،حکایت ( پورنامـداریان  120پورنامداریان بیش از 

)آورده شده است. ضمن اینکه حسین آبادي و الهام بخش  59 :3137 ،حکایت ( اشرف زاده 200
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ع حکایـت از مجمـو   211 دقیقـاً تعداد آنها را  ،با تأکید بر شمارش دقیق این حکایاتاي  هدر مقال
  ) 98 :1385، اديکرده اند. ( حسین آبهاي عطّار ذکر  حکایت کلّ مثنوي 903

دانند که جمـاعتی   ها را همان عقالي مجانین می بسیاري از پژوهشگران، قهرمانان این قصه
از صوفیه اند که در راه جانان از عقال عقل رسته اند و زمام تمکین و وقار را رها کرده، در سـلک  

د. همان افرادي کـه  دیوانگان برهنه پاي درآمده، آوارةکوي و برزن و رسواي عام و خاص شده ان
اي در بـاب اخبـار و    هـ. ق ) تـذکره  406ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشابوري ( متوفّی 

  ) 100احوال آنان پرداخته و حکایاتی از آنها نقل کرده است. ( همان: 
اي از  هــ. ق) نیـز تـذکره    517جمال الدین ابی الفـرج عبـدالرّحمن بـن الجـوزي ( متـوفّی      

در چهـار مجلّـد تـألیف کـرده و درآن دربـارة       صفۀ الصـفوه انصار و تابعین و... به نام  مهاجران و
عقالي مجانین مدینه و بغداد و کوفه و بصره و... نوشـته اسـت و ذکـاوتی قراگوزلـو بـا ترجمـۀ       
عقالي مجانین ابن جوزي، به معرّفی و تحلیل خوب این اثر پرداختـه اسـت. محـی الـدین ابـن      

هـ.ق ) نیز در فتوحات مکیه، فصلی را به ذکر احوال عقالي مجانین و علّـت   638عربی ( متوفّی 
  بروز جنون در آنها اختصاص داده است.

وي علّت جنون آنان را تجلّی حق تعالی و حاکم شدن وارد غیبی و قـرار گـرفتن در تصـرّف    
  ) 249: 1حق دانسته است. ( ابن عربی، بی تا، ج 

هـاي تـاریخی و اجتمـاعی خـاص خـود را       ین حکایت ها، زمینهمسلماً پردازش و نگارش ا 
، دربارة اوضـاع و احـوال تـاریخی و    صداي بال سیمرغداراست. عبدالحسین زرین کوب در کتاب 

اي براي حکایت پردازي وي سـخن گفتـه    هاي پیدایش چنین شیوه اجتماعی دورة عطّار و زمینه
دهیم. ( ر.ك زریـن کـوب،    ن اثر ارزشمند ارجاع میاست و ما در این مقال، تنها مخاطب را به ای

1380 :25-34 (  
هاي عقالي مجانین و بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال اجتمـاعی و        عطّار با نظر به شخصیت

تاریخی خود، قصۀ دیوانگان را پرداخته است. اما نکتۀ قابل توجه این اسـت کـه اشـخاص ایـن     
هـاي   مجانین در مآخذ گذشتۀ او مطابقت ندارد. یکی از فـرق هاي عقالي  ها کامالً با ویژگی قصه

هاي دیوانگان عطّار با آثاري که در بـاب عقـالي مجـانین نوشـته      هاي حکایت اساسی شخصیت
شده است، این است که در این کتب سعی شده که در نهایت این دیوانگـان را افـرادي صـاحب    

هـاي تقـدس    حترام آنها نیز برخوردار بودند و هالهبصیرت معرّفی کنند که با وجود آزار مردم، از ا
آنها را پر رنگ کنند. اما عطّار، چنانکه از تأملی کوتاه در حکایت هایش برمی آید، تالش زیـادي  
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اي براي آنها ندارد  براي بر انگیختن حس احترام یا تقدس یا معرّفی شخصیت مطلق عارف مآبانه
ها و بذله گویی آنان موجب بروز حـاالت دو سـویۀ طنـز و     جیو سخنان اعتراض آمیز و نکته سن

شـود   جد و برانگیختن روحیۀ نقّادي در نظام خلقت و شرایط اجتماعی و... در ذهن مخاطـب مـی  
  هاي عرفانی سازگاري چندانی ندارد. که در برخی موارد با آموزه

  گروتسک  ةدر بار
ة ه شـده اســت. در زبـان فرانســوي واژ  گرفتــ» غـار «ایتالیــایی بـه معنــی   grotteگروتسـک از  

grotesque  به کار بـرده شـد و در زبـان انگلیسـی نیـز بـه کـار         1532نخستین بار حدود سال
 ،ی این واژهگروتسک به جاي آن نشست. معناي دقیق فنّةواژ 1640رفت تا این که در حدود  می

ن و آرایـش بـا نشـان و    چندان ربطی به کاربرد معمولی آن ندارد. گروتسک به معنی نوعی تـزیی 
هـا  تخته سنگ و ریگ است. از آن جا کـه اینهـا در غـار و سـردابه     ،شاخ و برگ ،مجسمه ،نگین

اي از هـایی کـه آمیـزه   نام گرفتند. این اصطالح براي نامیـدن نقاشـی   grotteschi ،یافت شدند
 )181: 1386. (کادن، به کار گرفته شد ،کردندانسان، حیوان و گیاه را تصویر می

در قرن شانزدهم در فرانسه صـورت   ادبیات، ۀگسترش معناي این واژه و سرایت آن به زمین
رسـد کـه تـا قـرن     بـه نظـر نمـی    اما .مثالً رابله آن را در موارد مقتضی به کار برده است ؛گرفت

در موارد ادبی استفاده شده باشـد.   مرتّبطور عصر خرد و نوکالسیسیم به ةیعنی در دور ،هجدهم
طـور خالصـه   هولناك و غیرطبیعی و به ،گزاف ،غریب ،معناي مضحک ،یلّطور کاین زمان به در

  (همان) .آیدتعادل و تناسب از آن برمی ،انحراف از معیارهاي متعارف هماهنگی
مصطفی اسـالمی در کتـاب تئـاتر     ،»نگاريعجایب«آشوري در فرهنگ علوم انسانی معادل 

را بـراي  » امـر نابهنجـار  «اصطالح  ،تاریخ نقد جدیدۀ ر ترجمو شیرانی د» انگاري زشت« تجربی
  )362-3: 1381پور، . (کهنموییگروتسک به کار برده است

مفـاهیمی در طـول زمـان در آن تکـرار      اما .تردیدي نیست که گروتسک معناي ثابتی ندارد
 ،نابهنجـاري  ،روياغراق و زیـاده  ،زاییوحشت ،ناهماهنگی :توان چنین برشمرد می شده است که

  )34: 1390تفنّن. (تامسن، هجو و 
بیان اختیـاري   ة، گروتسک را به عنوان شیو1827در سال » کرامولمقدمۀ«ویکتور هوگو در 

توصیف کرد. هوگو عقیـده داشـت    ،و مردمی که هرگز تابع قوانین و رموز اجتماعی و ادبی نیست
ع به از بین رفتن و آسـیب دیـدن   اسی انسان و سرنوشتش شروماز زمانی که وحدت تراژیک و ح
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کهـن و   ادبیـات همچنـین در   ،هاي کارناوالی کهن و قرون وسطاییگروتسک نیز در جشن ،کرد
 ..) پدیدار شد. .قدیمی (پترون، ژوونال و آپوله

طور ناگهانی ظاهر شـد. در گروتسـکی کـه    رنسانس بود که گروتسک به ةبویژه در دور البتّه،
خنده در  ،آمیز و مسائل عجیب اختصاص داده شده باشدهزل ،ضحکسهم اعظم آن به کمدي م

شـود.  ظـاهر مـی   ،ناهنجار و خشن تا طنزهاي بسیار لطیف و ظریف ةاز خند ،هایشتمامی شکل
کرد و جسم را از تمامی موانعی که بر اي سالم و سازگار ایجاد میخنده ،گروتسک قرون وسطایی

-رمانتیک کـه شـبیه بـه تـراژدي    ة مقابل، گروتسک دور ساخت. در می کرد، رهاآن سنگینی می
. کـرد دار جلـف و سـبک را رد مـی   هـاي خنـده  شـد و صـحنه  تلخ مـی ة موجب خند ،کمدي بود
  )362-3: 1381پور، (کهنمویی

اعتقادي بـه وجـود   توجه به امر گروتسک را در ادبیات معموالً معلول توجه به امر غیرعقالنی و بی
دانند. بدین معنا، گروتسک را آمیزش کمـدي و تـراژدي   ضایتی از سرنوشت بشر مینظمی کیهانی و نار

شمارند. زیرا بشر نه به وجود جهانی مبتنی بر امور اخالقی که اساس تراژدي است اعتقـاد دارد و نـه    می
  )2/508: 1373به نظام اجتماعی معقولی که مبناي کمدي است. (ولک، 

یک طرف خنده و یـک   :افتادمی اتّفاقهاي ناسازگار شدر گروتسک تشدید تضاد میان واکن
آییم که چرا چنین مسایلی ما غالباً به خشم می ،طرف وحشت یا اشمئزاز. در یک متن گروتسکی

کنـیم. در  قی میت اخالقی خود تلّاسیاند و آن را اهانتی به حسطبعانه ارائه شده با این لحن شوخ
هاي دفاعی دخالت دارنـد کـه خـود گـواهی     راشی و مکانیسمتها دلیل، در هر دوي اینعین حال

کنیم از احسـاس ناخوشـایندي   است بر این که تحمل گروتسک دشوار است و معموالً تالش می
  )5-6: 1390. (تامسن، فرار کنیم ،کندکه در ما بیدار می

در هنـر و   گروتسک«با انتشار کتاب ولگانگ کایزر، منتقد فقید آلمانی، به نام  1957در سال 
شناختی و ارزیابی انتقادي قرار گرفت. در اعصار گذشته آن گروتسک موضوع تحلیل زیبایی» ادبیات

دادند.  تر کمیک قرارش میدانستند یا در زمرة انواع خامرا صرفاً اصل ناهماهنگیِ افسارگریخته می
، تالقی شدید ضدین و به اما حال این گرایش پیدا شده است که گروتسک را اساساً امري دوسوگرا 

همین دلیل دست کم در برخی از اشکال آن، بیان درخورِ پیچیدگی هستی تلقّی کننـد. تصـادفی   
شود که هایی شیوة غالب مینیست که شیوة گروتسک در هنر و ادبیات معموالً در جوامع و دوره

 )14: ویژگی اصلی آنها نزاع و کشمکش، تغییر یا سردرگمی بنیادي است. (همان
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  گروتسکی ها و مضامین  عطّار و داستاندیوانگان هاي  حکایتهاي  شخصیت
ترین شخصیت این گونه حکایات عطّار، دیوانگان هستند که گاه با اسامی خاصـی چـون    محوري

شود و گاه با عناوینی چون: دیوانه، شوریده، عاشـق، بیـدل    بهلول و معشوق طوسی از آنها یاد می
  شوند. ساده لوح ذکر می و حتّی گاوریش و

ها و معناها در داستان بـر عهـدة اوسـت، بـه واسـطۀ       این شخصیت که بار نهایی همۀ کنش
تواند متعرض همۀ قدرت ها، حتّی عالی ترین قدرت کائنات، یعنی خداونـد   شوریدگی و جنون می

ند به سادگی و توا شود و به واسطۀ همین ال شعوري، مورد مؤاخذه و باز خواست قرار نگیرد و می
در کمال آرامش و فراغت، قوي ترین نیروي روزگار خود، یعنی پادشاه را به سـخره بگیـرد و بـه    
مردم کوچه و بازار طعنه بزند و حتّی بر مردگان نیز خرده بگیـرد. امـا آنچـه کـه ایـن اشـخاص،       

ز پـس یـک   سازد، بصیرت و پیـام متعـالی اسـت کـه ا     هاي برآمده از حکایات را برجسته می پیام
نشاند و طنزي جـدي   اي تلخ را بر لب می سازد و خنده ناهمگونی و تضاد مبهم خود را نمایان می

  سازد و این همان قدرت و پیام گروتسک است. را به ذهن متبادر می
در این داستان ها، قهرمان اثر در پس نقاب گروتسکی که بسیار ماهرانه هم طرّاحـی شـده،   

اش را پنهان کـرده و مردمـان را گـیج و مبهـوت کنـد. دیوانـه نمـاییِ         تواند شخصیت اصلی می
توانـد معناهـاي عظـیم را بـه چـالش بکشـد. خصوصـیات         مضحکانۀ این اشخاص، همواره مـی 

اي  هـاي اسـطوره   زند که گاه آنهـا را بـه شخصـیت    مالیخولیایی و لغزهاي گفتاري از آنها سر می
که همواره در پی تبیـین بسـیاري از معماهـاي الینحـلّ     هاي متعالی اي  سازد. اسطوره مبدل می

  آیند.  هستی بر می
دهد تا هر گونه نسخۀ نهایی یا پذیرفتـه شـدة    گروتسک به نویسنده اجازه می "در حقیقت، 

حقیقت را به چالش بکشد، سؤاالتی دربارة چیزهایی که نابود شده اند یـا از نگرشـی خـاص بـه     
ند و ماهیت ترکیبی، مبهم و پر تناقض زنـدگی بشـر را مکاشـفه    واقعیت حذف شده اند، مطرح ک

اي گسـترده تـر از    اي در ارتباط است و خواننـده را بـه تجربـه    کند. این مقوله با یک بعد اسطوره
گوید: گروتسک آشکار کنندة نیروي جهانی  دهد. میخائیل باختین در این باره می زندگی سوق می

  ) 243: 1389. (آدامز ویتس، "دیگر از زندگی است اي  دیگر با نظمی دیگر و شیوه
هاي گروتسکی نیز صاحب بصیرت هستند، اما اغلـب   ها و گزاره بسیاري از قهرمانان حکایت

  )222شوند. (همان:  به صورت کودك، دلقک، گورکن، دیوانه و... آشکار می
راوانـی بـا   هـاي گروتسـک نیـز همخـوانی ف     تصاویر ارائه شده توسط بـاختین از شخصـیت  
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هاي عطّار دارد. وي این کار را از یک سو با شناسایی کارنـاوال و جشـن و    هاي حکایت شخصیت
هاي مسخره  هاي مرتبط با آن مانند: فستیوال ها، فرهنگ عامه، تصاویر دلقک، آدم سرور و قالب

ـ      ا بررسـی  و دیوانه و گاه شیطان به عنوان اولین منبع مواجهه بـا گروتسـک و از سـوي دیگـر، ب
اي آزادي بخـش و   تواند ارائـه کننـدة تجربـه    نگرش گروتسک به عنوان ساختاري مثبت که می

  ) 49دهد. ( همان:  متحول کننده باشد، انجام می
هاي ساختاري و مضـمونی فـنّ    هاي عطّار و تحلیل آنها بر اساس ویژگی با تعمق در حکایت

هاي زیر را به عنوان محورهاي مشترك  ان محورتو گروتسک و آثار شناخته شده در این حوزه، می
  هاي عطّار و موضوعات و آثار گروتسک به صورتی فهرست وار معرّفی کرد: میان حکایت

 تضاد با قوانین حاکم بر جهان
 قدرتی بر علیه ریاکاري

 تقابلی پنهان میان نیروها در جهان
 طنز و مطایبه به عنوان منتقد اجتماعی با کارکردي مؤثّر از طریق کاربرد 

 هاي ناهمگون و نا برابر ها و رقابت آشکارکنندة بازي
 عدم تناسبات کالسیک

 معماري گفتاري در ساختار و معنا
 منطقی شگفت انگیز و گاه واقعیتی بی ادبانه و تحریک آمیز

 زننده و مضحک
 ها و عناصر مشمئز کننده استعمال اشیاء، صحنه

 ک کمدي بی تناسب و گروتسکی و طنزي سیاهاستفاده از حقیقت مرگ به عنوان ی
 اي مخوف لطیفه

 انعکاس جهانی بی وفا همراه با تباهی و فساد در مضامین گروتسکی
 آشکارسازي نیروهاي شیطانی و ظلمانی همراه با نیشخندي از طنز و مطایبه 

  

 هاي دیوانگـان عطّـار مصـداق    نکتۀ جالب اینکه همۀ این رویکردهاي گروتسکی در حکایت
هـا   دارد و ما در حد ظرفیت این مقاله به برخی از رویکردها بـا تحلیـل نمونـه هـایی از حکایـت     

پردازیم و در پایان جدولی از این حکایات همراه با مضامین گروتسکی موجـود در آنهـا ارائـه     می
و در خواهیم کرد. البتّه باید توجه داشت که برخی از محورهاي باال بـا یکـدیگر همپوشـانی دارد    
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توانـد جداگانـه    عین حال در بعضی از اجزاء و عناصر به دلیل تفـاوت هـایی در خـور توجـه، مـی     
  بندي شود. تقسیم

  هاي عطّار مشابهت فضاهاي گروتسکی و حکایت
ها و اشیاي مـرتبط بـا    یکی از بارزترین و شایع ترین فضاهاي مضامین گروتسکی، مرگ و مکان

  )  239 – 202: 1389و.... است. ( رك: آدامز و یتس،  آن، چون: گورستان، جمجمه، گورکن
، استاد دانشگاه هوکایدو ژاپن، با نقدي گروتسکی بـر هملـت شکسـپیر،    "یاسوهیرو اوگاوا  "

کند. در این مقاله، اوگاوا بـا طـرح موضـوع تغذیـۀ همنـوع از       بسیاري از این فضاها را معرّفی می
نمایاند و مفاهیم گروتسکی را  خارج از منطق را می تعفّن و فساد جسم، به بهترین وجه گروتسک

اي کـه هملـت بـا عمیـق شـدن در آن بـه        کند. با به تصویر کشیدن خیرگی جمجمه ترسیم می
نگرد و ترسناك بودن جمجمه که آخرین نقاب انسانیت را  هاي جهان را می بیهودگی، تمام پوچی

  ) 211گذارد. ( همان:  یش میافکند و تنها پوزخندي همیشگی از مرگ را نما بر می
یابیم که بیشترین فضـاها در ایـن    هاي دیوانگان عطّار، در می تنها با مروري گذرا در حکایت

ها مربوط به گورستان و دیوانگان مقـیم یـا حاضـر در آنجاسـت و جمجمـۀ مردگـان، از        داستان
( طنز و جـد ) خـویش    اساسی ترین ابزارهایی است که این دیوانگان براي انتقال پیام گروتسکی

  کنند. از آنها استفاده می
ها جمجمه، نقطۀ کانونی جسدي است کـه نگـاه خیـره کننـدة آن بـه طـرز        در این حکایت

تـوان   هاي آن، حکایتگر پوچی نیشخندي است که درعین حال مـی  ترسناکی زننده است و دندان
هـاي انسـانی دانسـت.     و کوشـش ها  آن را تذکّري شوم و ظالمانه دربارة پایان یافتن تمام تالش

هـا را دارد.   بخصوص در اعتراض به قدرت هایی که به واسطۀآن ادعاي برتري بر دیگـر انسـان  
  )   303، 412ب: 1386(عطّار، 

به اعتقاد ماتیو وینستون هم، در این فضاها جمجمه، نمایانگر وهمی غریب است که به طـور  
در بند این نوع خندة خاص است که تبـدیل بـه    فرضی از نیشخند آن سرچشمه گرفته و باالجبار

  ) 212: 1389تنها صفت و کنایه اش شده است. (آدامز و یتس، 
ها  هاي کثیفی که محلّ هجوم مگس ها: مبرز ها، مکان از دیگر فضاهاي معمول این حکایت

اغلـب  باشدکه در  ها و در برخی موارد کاروان سراها و کشتزارها می و حشرات موذي است، ویرانه
کنند و این همان تصویري است که هنر گروتسـک حتّـی در    اي طنزآمیز جلوه می اوقات به گونه
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نقّاشی و معماري نیز در پی القاي آن است و عطّار به بهتـرین وجـه آن را در قالـب کلمـات بـه      
  کشد. تصویر می

  بهلول و چوب بر قبر مردگان کوبیدن
توان به حکـایتی از   ها و مفاهیم گروتسکی است، می از جمله حکایت هایی که ترسیم کنندة فضا

آورد که با چوبی بر دست، به گورها  الهی نامه اشاره کرد که عطّار در آن، داستانی از بهلول را می
هـا و   ها و بـزم  گوید: اینها مدعی داشتن عقل پرسند، می زند و وقتی علّت این کار را از وي می می
  یابم که جز مشتی کذّاب نیستند: ر میها و... بودند و اکنون د باغ

  زنم بی خورد و بـی خـواب   می ازین شان
ــود   ــتن بـ ــه بگذاشـ ــام همـ ــو انجـ   چـ

  

  ابکــه بودنــد ایــن همــه یــک مشــت کــذّ
ــتن ســـود    ــا دیدنـــد از آن پنداشـ   ؟کجـ

  

 (عطّار، 1387: 223 )
ع تعلّق در این حکایت، اگر چه هدف عطّار بیان ناپایداري بهره از اموال دنیایی و تأکید بر قط

کند که با جدیت تمام در پی  از دنیاست، اما با ایجاد این فضا، طنزي آشکار نثار همۀ مردمانی می
جمع آوري مال دنیا و انتقال آنها به عدم هستند. از طرفی چوب زدن مردگان، کاري خنـده آور و  

ي مشاهده گر این استهزاء برانگیز است و در عین حال، بیانگر مؤاخذة مردگان در پس زمینۀ فکر
ماجرا است که به نوعی این امر را جدي و تلخ درمی یابد. همچنین، نوعی فریبندگی ذهنـی، بـه   
دلیل فضاي به ظاهر ناهمگون مردگان و زندگان را نیز در بر دارد. اما عطّـار بـا شـگردي تمـام،     

که در عین دیوانگی،  اي شود. آنهم توسط گفتار دیوانه مانع از این فریبکاري در ذهن مخاطب می
گذارد و  حقیقت گذرا بودن عمر و باقی گذاشتن اموال توسط مردگان را در این دنیا به نمایش می

کنـد؛ چنانکـه    این ایدة فریب آمیز را که زندگان را با گورستان کاري نیست، به طور کلّی نفی می
ن حکایـت دیوانـه ایسـت در    تـوان مشـاهده کـرد و آ    تبلور این ایده را در حکایتی دیگر بهتر می

خوابـد و وقتـی بـه او     مصیبت نامه که پیوسته در گورستان مسکن گزیده است و بر گورهـا مـی  
  گوید: آیی؟ می خوابی و به شهر نمی گویند که چرا اینجا می می

ــرده ــن م ــت: ای ــه راه ،گف ــد ب   رهــم نده
ــردد دراز   ــت گـ ــتن رهـ ــه از رفـ   زانکـ

  

  گویـــد مـــرو زیـــن جایگـــاه مـــی هـــیچ
ــت ای ــاز عاقبـ ــت بـ ــد گشـ ــت بایـ   نجاسـ
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  (عطّار، 1386ب: 189 )
آن روز پسر مـن،   "باشد به نام شوخی ساده:  این حکایت، یاد آور یک حکایت گروتسکی می

زد. رهگـذري از او پرسـید: شـما     گوستاو با یک احساس استثنایی و شادمانی در خیابان قدم مـی 
  من نشان بدهید؟ توانید نزدیک ترین راه را به قبرستانِ برمتون به می

  توانید روي راه پیشنهادي من شرط بندي کنید. نزدیک ترین راه ؟ البتّه شما می
گذشت، هل داد. مردم دربارةگوستاو، پسر مـن،   آن وقت پسر من، رهگذر را به زیر اتوبوسی که می

  )   17: 7713دهد. (ضیایی،  اي انجام می کنند؟ راستش را بخواهید گوستاو کارهاي بامزّه چه فکر می

  مردگانۀ دیوانه و تعامل با جمجم
هاي ایـن   توان از آشناترین و پربسامدترین موتیف گفتگو و تعامل دیوانه با جمجمۀ مردگان را می

اي را در بـرش   بیند که جمجمه اي را در راهی می ها دانست. حکایت شاهی که دیوانه نوع حکایت
  پرسد: نهاده، از او می

  کاسـه در بــر بـه مجنـون گفـت بــا ایـن     
  

  ســـرۀ پـــزي در کاســـ مـــی چـــه ســـودا
  

  دهد: و دیوانه پاسخ می
ــت؟   ــدایی اس ــن گ ــون م ــۀ چ ــدانم کلّ   ن

  

  ) 228الف:  1386و یا خودآن چون تو پادشایی است؟(عطّار، 
  

کند و جمجمـه تبـدیل    هاي دنیوي اشاره می در حقیقت، عطّار با بیانی ظریف، به پوچی مقام
را این بخش بی جان نه تنها انسان، بلکـه بسـیاري از ملزومـات    شود. زی به نمادي گروتسکی می

کند. این حکایت شـباهت فراوانـی    متعلّق به آن، چون غرور و تکبر و قدرت را یادآوري و نقد می
  دهد. دارد با آنچه اوگاوا در مقالۀ نقّادانۀ خود از هملت ارائه می

قرون وسطایی اسـت. یـک نگـرش    جمجمه، جلوة رنسانسی جهان بینی  "آورد:  آنجا که می
اي کـه گـورکن    کند. مواجهۀ هملت با جمجمه کلّی و ذاتی از جهان که به نوعی آن را تحقیر می

شـود و   در دست دارد، منجر به خیاالتی راجع به پـوچی و بیهـوده بـودن آرزوهـاي انسـانی مـی      
خاك سـپرده شـده.    آید. اسکندر از این جهان رفت و به تصورات او بدین شکل به نمایش در می
توان سـوراخ شـبکۀآبجو    توان گل ساخت و با آن آیا نمی اسکندر تبدیل به خاك شد. از خاك می

  ) 214: 1389(آدامز و یتس،  "راگرفت.
کننـد و   در این سفر و نمایش ساختگی از جهان مادیـات کـه شکسـپیر و عطّـار خلـق مـی       

د، وضـعیت تمسـخر آمیـز و در عـین حـال      اسکندر، هملت و پادشاه عطّار،گردانندگان آن هسـتن 
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توان با آن سوراخ شبکۀآبجویی را گرفت، نشـان   ترسناکی از آنان در قالب جمجمه و گلی که می
گردد. منطقـی شـگفت در تجلّـی     شود و تصویري فرومایه از یک نگرش عمیق ارائه می داده می

  واقعیت هایی طنزآمیز.

  مرده کردنۀ دیوانه و خاك در کلّ
اي که  کشد و آن حکایت دیوانه اي ژرف از این نوع را به تصویر می در حکایتی دیگر، آموزه عطّار

سازد و وقتی سـبب   کند و در زمین مدفون می یابد و آن را پر از خاك می اي می در گورستان، کلّه
  گوید: پرسند، می رفتارش را می

  از کـــار دوراي  هگفـــت: مجنـــونش کـــ
  رمــی کــنم پــر خــاك ایــن ســر تــا مگــ

  

ــن کلّــ    ــت ای ــوده اس ــرور  ب ــاد غ ــر ب   ه پ
  بـــاد آیـــد بـــدر ،چـــون در آمـــد خـــاك

  

  (عطّار، 1386ب: 412 )
یکی از موارد در گروتسک ساختاري، بحث جناس است که عطّار در حکایت باال با تقابل باد 
در مقابل خاك و آوردن ترکیب باد غرور آن را به زیبایی ترسیم کرده اسـت. ویـالرد فارنهـام در    

کنـد. (رك: آدامـز و    ها در کار وي اشاره می به اینگونه جناس "گروتسک شکسپیر"ی به نام کتاب
  ) 225: 1389یتس،

  شیدحکایت بهلول و هارون الرّ
به عقیدة نگارنده، یکی از بهترین حکایت هایی که عطّار با جمجمه و کاسۀ سر مردگـان آفریـده   

کنند. آنها در آن  ستانی یکدیگر را دیدار میاست، حکایت بهلول و هارون الرّشید است که در گور
بینند که مرغی در آن خانه ساخته است. هارون از بهلول دربـارة کلّـه سـؤال     اي را می مکان، کلّه

گوید: صاحب این کلّه مردي کبوتر باز بود و مـرد چـون در دوسـتی آن مـرده      کند. بهلول می می
  است، آن عشق را با خود برده است:

ــون در  ــرد چـ ــرد مـ ــن بمـ ــتی ایـ   دوسـ
  چون نرفته است این هوس از سر برونش 

ــود    ــت آن بـ ــا خیالـ ــه در دنیـ ــر چـ   هـ
  

ــرد ،چــون بشــد ــا خویشــتن ایــن هــم بب   ب
ــ ــ ۀ بیضـ ــت در کلّـ ــرغ اسـ ــونشمـ   ه کنـ

ــود   ــالت آن بـــ ــد راه وصـــ ــا ابـــ   تـــ
  

 (عطّار، 1386ب: 303 )
شـود و   یترین روابط انسانی، یعنی عشق م ترین و عاطفی در اینجا جمجمۀ بیجان، نماد خفی
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  در تصویري پیچیده تر، روایتگر یک دگرگونی طنز آمیز که شخص کبوتر باز دچار آن شده است.
این حکایت به طور شگفت انگیزي مطابقت دارد با ادعایی کـه مـرد گـورکن در نمایشـنامۀ     

کنـد و او بیـان    دهد. آنجا که هملت از گورکن راجع به صاحب جمجمه سؤال می هملت ارائه می
  ) 213: 1389د که این جمجمه متعلّق به دلقک پادشاه، یوریک است. (آدامز و یتس، کن می

اي یوریک، دلقک دربـار،   به زعم اوگاوا، نیشخند جمجمه نشان دهندة رفتار ظریفانه و حرفه 
باشد و این همـان   است. اما یک تفاوت اساسی میان حکایت عطّار و برداشت اوگاوا قابل طرح می

مرد گورکن چگونه توانسته اسـت از میـان تعـداد بسـیاري      کند: و به آن اشاره میاست که خود ا
  ) همان( ؟آن را شناسایی کند ،دفن شده بودند ،جمجمه که در حیاط کلیسا

گوید که بهتر است از این سؤال صرف نظر کنیم. اما بـه عقیـدة    اوگاوا بعد از طرح سؤال، می
جمجمۀ یوریک را تشخیص دهد که بهلـول در داسـتان    نگارنده، گورکن به همان دلیلی توانست

عطّار توانست صاحب کلّه و شغل و تعلّقش را شناسایی کند و کبوتر و خانه کردن آن در جمجمۀ 
اي صوري براي القاي تصویر پیچیدة پیام گروتسکی اثـر اسـت و آن بیـان     مورد نظر، تنها اشاره

عشق و شادي جانـدار و جـاري وسـاري در     یک همگونی ناهمگون، میان مرده و جسد بیجان و
  آید. تمام روزگاران است. البتّه در فضایی که تنها قدرت طنز از پس ترسیم آن بر می

دهـد و کبـوتر    هاي فراوان که جمجمه نیشخند ابدي او را نشان مـی  تصویر مردي با شوخی
باشـد، بـه    موجود مـی بازي که النه کردن کبوتر در جمجمۀ سرش، آشکار کنندة تعلّق او به این 

هاي متفاوتی را بر انگیزد: لطیـف یـا    تواند گمان خوبی بیانگر یک لطیفۀ کامالً جدي است که می
توان برجسته کرد؟ سؤالی که مخاطب در واکنش با شخصیت آشکار کنندة  کدام وجه را می جدي؟

همان چیزي است که عطّار تواند به آن پاسخ گوید و این،  این سؤال در حکایت دیوانگان عطّار، می
هاي خود انتظار دارد. اگر چه که گاهی از این دریافت عمیـق، ناامیـد    از مخاطبان اینگونه داستان

  پردازد. هاي ضمنی حکایت خود می شود و خود در ابیاتی پس از این حکایت به تفسیر الیه می

  ربایند می دستارش را ،که در حرماي  هحکایت دیوان
خواهی  گویند: اگر می اي اشاره کرد که به او می توان به حکایت دیوانه  ها می ایتاز جملۀ این حک

گردد. دیوانه بـه شـتاب    از آزار مردم، در امان باشی به کعبه روکه هر کس به کعبه رود، ایمن می
ربایـد.   رساند و هنوز به فضاي کعبه وارد نشده بود که اعرابیی دستارش را مـی  خود را به مکّه می

  گوید: وانه میدی
  چـــو دســــتارم ز ســــر بردنــــد بــــر در 

  

  ) 183الـف:   1386( عطّار، میان خانه، خود کی مانَدم سر
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نماید، تعرّضی آشکار دارد بـه   تفسیر اولیۀ این حکایت که در بدو امر کامالً طنزآمیز جلوه می
حـرام کـه همـان     افرادي که از دین به قشر آن بسنده کرده اند و در حرم امن خدا نیز به کـاري 

  زنند. ( ناهمگونی گروتسکی ) دارد، دست می شرع آنها را از انجام آن باز می
دهد، به تقابلی کامالً معنا دار منجر  اما تفسیري که عطّار در بخش دوم از این حکایت ارائه می

، وارد شود و همان عمل دزدیدن دستار که در جایگاه انتقادي فوق مورد نکوهش قرار گرفته بود می
اي براي فدا کردن جانی  شود و ربودن دستار به عنوان مقدمه فضایی مقدس و تفسیري دگرگون می

  گردد: شود که الیق نثار هزاران جان می شود که با چنین قربانی، آنچنان ارزشمند می می
  ولی جایی که خـود سـر گـوي راه اسـت    

  نیســت اي  ههــزاران ســر بــرین در ذر  
ــار افتــ   ــان نث ــزاران ج ــر ه ــر آن س   د ب

ــت   ــر و پوس ــایی از س ــرون نی ــا بی ــو ت   ت
  

ــت     ــاله اس ــتار و ک ــن دس ــاي ام ــه ج   چ
  نیســـتاي  ههــزاران بحــر اینجــا قطــر    

ــر آن در  ــتارش بــ ــد دســ ــه برباینــ   کــ
  نیـــابی ایمنـــی بـــر درگـــه دوســـت     

  

 (همان)
شـود، در نـوع گروتسـک در ادبیـات      این تقابل که از آن تعبیر به نا همگونی گروتسکی مـی 

ابعـاد مـذهبی   « اي بـا عنـوان    دارد و افرادي چـون سـوزان کـوري در مقالـه     جهان کمتر سابقه
و با نقد رمان محبوب اثر تونی موریسون در آن به برخی از ایـن مـوارد و   » گروتسک در ادبیات 

تالش افرادي چون فالنري اوکانر، نویسندة امریکایی، در این باب اشاره کرده است. ( رك: آدامز 
  ) 250-241: 1389و یتس، 

اغلب گروتسک هایی که حکایتگر طنز و هجوهاي اجتماعی هستند، غالباً در همان دیـدگاه  
شوند و ورود به بخش دوم تفسیر کـه در حکایـت بـاال ذکـر      نخست، توصیف، تفسیر و تبیین می

هاي عطّار و امثال اوست که در ادبیات عرفانی ایران نظیرهاي فراوانـی دارد و   کردیم، از خالّقیت
توان به حکایت خر و خاتون در دفتر پنجم مثنوي و فضـاي کـامالً گروتسـکی و     از آن جمله می

هاي تفسیري  هاي این گروه که داراي الیه تفسیر عرفانی موالنا از آن اشاره کرد. از دیگر حکایت
و  خواهد اي اشاره کرد که از خداوند کرباس می توان به حکایت دیوانه متعدد و ضمنی هستند، می

  گوید: رسد که کرباست دهم، اما در گور و دیوانه در جواب این خطاب می به او خطاب می
ــطر   ــون مضـ ــاد آن مجنـ ــان بگشـ   زبـ

ــا    ــه تـ ــاجز   اولکـ ــرد عـ ــرد مـ   نمیـ
  مفلــــس و عــــور اول ،ببایـــد مــــرد  

  

  !کــه مــن دانــم تــرا اي بنــده پــرور     
ــز     ــاس هرگ ــزش کرب ــدهی ده گ ــو ن   ت
ــور     ــو در گ ــد از ت ــاس یاب ــا کرب ــه ت   ک

  

 (عطّار، 1387: 226 )
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شـود و در   در نگاه اول، خواننده با دریافتی طنزآمیز و در عین حال شگفت از متن مواجه مـی 
نشیند. اما ایـن خنـده    اي بر لبش می کند و خنده هاي خود می ضمیر ناخودآگاه، مروري بر ناکامی

هش حق را منـوط بـه   توان گستاخانه، داد و د یابد که چگونه می پاید و مخاطب در می دیري نمی
هاي کائنـات   گرفتن جان بنده دانست و آن خالق مطلق بخشایشگر توانا که هستی و همۀ نعمت

را به انسان بخشیده، در این جایگاه چرا مورد تعرّض قرار گرفته است؟ ضمن اینکه آوردن افعالی 
ثـر را صـد   چون دانستن به معنی شناختن و صفتی چون بنده پرور در فضاي کلّـی شـعر، طنـز ا   

  کند. چندان می
در اینجا در پی آن نیستیم که مانند مورد اول به بیان تفسیر عطّار بپردازیم. اما اصرار داریم که 
  به استفادة هوشمندانۀ عطّار و دیگر نویسندگان گروتسکی از ایجاد این فضاي طنزآمیز اشاره کنیم.

شـود، بلکـه    ظـواهر راضـی نمـی    نویسنده هرگز بـا  "به اعتقاد سوزان کوري، در گروتسک 
هاي درونی خود را به بیرون و به سوي مرزهاي رمـز   کند که همیشه محدودیت داستانی خلق می

  دهد. و راز سوق می
براي نویسندة این گونه آثار، گروتسک ابزاري بـراي اکتشـاف رازهـاي خداونـد و جهـان از      

مرموز یا ابعاد پنهان واقعیت، یکـی از  طریق جزئیات زندگی است. این گنجایش باز نمایی دنیاي 
  ) 241: 1389. ( آدامز و یتس، "اصول عملکرد دینی گروتسک در ادبیات است

توان در اعمال به ظاهر غیر عاقالنـه و در حـین حـال     این ظرفیت و کارکرد گروتسک را می
  مرموز دیوانگان عطّار به راحتی مشاهده کرد.

  شکند می انی رادکّي ها که در بغداد شیشهاي  هدیوان
شـکند و   ها را به ساعتی مـی  بیند و با سنگی همۀ شیشه اي در بغداد دکّانی پر از شیشه می دیوانه

گوید: من تنها از صداي طرق طرق شکسـتن   پرسند چرا اینکار را کرده است ؟ می وقتی از او می
  آید: ها خوشم می شیشه

ــن دیوانــ   ــت م ــم اي  هگف ــس سرکش   ب
ـ    ایـنم هسـت کـار    ،دچون خوشم این آم

    

ــراق   ــراق ط ــن ط ــی وی ــم  م ــد خوش   آی
ــا بــا ســود کــار      ــا زیــانم نیســت ی   ب

  

 ( عطّار، 1386ب: 217 )
اي ظریـف بـه طمطـراق همـۀ هسـتی       در اینجا عطّار با طرح کنشـی غیـر عقالنـی، اشـاره    

  کندکه سرّ آن بر هیچکس مکشوف نیست: می
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  در حقیقــت زیـــن همــه طـــاق و رواق  
  یســت کــار آگــاه ن  هــیچکس از ســرّ 

ــی   ــت آگهـ ــس را از حقیقـ ــت کـ   نیسـ
  

ــز از طمطــراق     ــس آگــاه ج ــت ک   نیس
  زانکــه آنجــا هــیچکس را راه نیســـت   

  میرنــد بــا دســتی تهــی     مــی  جملــه 
  

 ( همان )
در این حکایت، مخاطب در فضایی مبهم و متناقض سرگردان است و آن این است که نهایتاً 

ي آن باشد یـا همـۀ اینهـا    در پس این همه طمطراق، سرّي هست که طمطراق، تنها جنبۀ صور
  طمطراقی بیش نیست و سرّي هم در کار نیست تا بتوان از آن آگاه شد.

در اینجا، عطّار همگام با گروتسک ترغیب کنندة خلق یک مفهوم و کشف ارتباط از طریـق  
شـود. ( رك: آدامـز و یـتس،     تأثیرگذاري اش به واسطۀ شوك، سردرگمی، آشفتگی و تناقض می

1389 :242 (  
ین نگاه در حکایتی دیگر که عطّار هرگز در پی تفسیر آن برنمی آید، مخـوف تـر بـه نظـر     ا

رسد. همچنانکه قدرت طنز و خندة آن هم بیشتر است و آن حکایت گاوریشی برزگر است که  می
گیـرد. وي گـاوان را    صاحب یک جفت گاو و خري بود. از قضا، بیماري وباي گاوي، ده را فرا می

شود. در اینجا مرد ابلـه، سـر را    خرد. پس از ده روز، وباي خر در ده آشکار می می فروشد و خر می
  گوید: کند و می به سوي آسمان می

ــاي راز  ــت: اي دانــ ــه گفــ ــرد ابلــ   مــ
  

ــاز؟ گــاو را از خــر نمــی ــی ب ــار، دان   ) 237ب: 1386( عطّ
  

اي که پـا بـه    هاي بعدي کامالً شوك آور است. خنده فضاي پارادوکسیکال داناي راز با گزاره
رود. زیرا که مخاطب خداست و اگر شخصی جز خدا مخاطـب ایـن سـخنان     پاي خوف پیش می

شد و هرگز قدرت القایی مؤثّر را نداشت. عطّار با درایت تمام ایـن   بود، این حس ترس ایجاد نمی
شـود کـه    دهد. تأثیر حکایت در رمزوارگی آن، آنجـا بیشـتر مـی    فضاي لطیفۀ جدي را نشان می

خواهـد بـا آوردن    ها معلوم نیست و عطّـار نمـی   هاي تفسیري آن بر خالف برخی از حکایت الیه
  ابیاتی در فضاي عرفانی، آن را تفسیر کند و ذهن مخاطب باید ازپس تبیین آن برآید.

توان گفت از نکات بدیع مضامین گروتسکی در حکایت دیوانگان عطّار، همین نقش  پس می
ه مخاطبِ درون حکایت و چه مخاطب به عنـوان مفسـر مـتن یـا بـه      بی نظیر مخاطب است. چ

هاي عطّـار،   تعبیري دیگر مخاطب درون متنی و برون متنی. در واقع، قدرت گروتسک در حکایت
  به قدرت تفسیر مخاطب وابسته است.
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  تقابل شاه و دیوانه در داستان ها
قابلی کـامالً گروتسـکی همـراه بـا طعنـه و      تقابل شاه و وزیر و خلیفه با دیوانگان در آثار عطّار، ت

ریشخند است و بیانگر حقایقی در وراي حاالت طنز گونۀ آنهاست و تحقیر یا تنزّلی گروتسکی به 
باشد. تقابل با ایـن   آل واال در تقابل با کیفیتی متضاد در دنیاي مادي می واسطۀ معرّفی یک ایده

آنهـا را عطّـار در حکایـت بزرگـان و اشـخاص      هاي دنیوي و در نهایـت پـوچ انگاشـتن     ایده آل
  دهد. خواهند نیازهاي دیوانگان را بر طرف سازند، نشان می قدرتمندي که می

گویـد:   اي را بر طـرف سـازد و دیوانـه بـه او مـی      خواهد حاجت دیوانه حکایت شاهی که می
ها در حکـم   مگس گوید: دهند، آنها را از من دور کن! وقتی شاه می هاي اطرافم مرا آزار می مگس

  آورد: و فرمان من نیستند، می
ــا رخـــت بـــردار     ــدو دیوانـــه گفتـ   بـ

  چو تـو بـر یـک مگـس فرمـان نـداري       
  

ــدبار    ــه ص ــن ب ــاجزتري از م ــو ع ــه ت   ک
  !بــــرو شــــرمی بــــدار از شــــهریاري

  

  (عطّار، 1386 الف: 207 )
ا و در هـ  حاجت دیوانه از شاه، امري غیر واقع، بی تناسب و طنز آمیز است. دور کردن مگـس 

). امـا در درون خـود، حکایـت گـر      325ب: 1386حکایتی دیگر بهشت خواستن از شاه ( عطّـار،  
نیروي ضعیف این قدرت ایده آل در تقابل با نیروي قهاري است که دیوانه را فقیر و ناتوان و شاه 

ترسیم را قدرتمند کرده است و عطّار ضمن به نمایش در آوردن این قدرت بی چون و چرا در پی 
  باشد. تضاد درون آن نیز می

از طرفی تقابل مگس و نیروي آن در برابر پادشـاه، بـه نـوعی نشـان دادن شیوةگروتسـکی      
باشـد. همـین شـیوه را در     اثرگذاري دیگر جانداران بخصوص حشرات و حیوانات در این نوع مـی 

  یابیم.  داستان دیگري با وضوح بیشتري می

  عنوان نگهبان کشتزارداستان دیوانه و خر مرده به 
پرسد. آنهـا   بیند و از صاحبان کشتزار درین باب می اي در کشتزار، سر خري را بر چوبی می دیوانه

  گوید: گویند: براي آنکه محصول را از چشم بد محافظت کند. دیوانه می می
ــودي  ــده ب   گــر آنســتی کــه ایــن خــر زن

ــ   ــت ایـ ــر داده سـ ــز خـ ــما را مغـ   امشـ
ــوب از  ــده چ ــت او زن ــاز ..ندانس ــود ب   . خ

  

ــودي    ــده ب ــر را خن ــار خ ــن ک ــی زی   بس
  از آنیــد ایــن ســر خــر بســته بــردام     
ــاز  ــد بـ ــم بـ ــرده دارد چشـ ــه مـ   چگونـ

  

  (عطّار، 1386 الف: 188 )
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نماید، فضاي هجو گونۀگروتسـک   در این حکایت، استعمال واژگانی که در عرف مردم سخیف می
ن فرهنگ مخفی و عامی، رنگـی از خنـده   کند و در عین حال به دلیل ریشه داشتن در هما را ایجاد می

  کند. گیرد و به همان اندازه تفسیرش را عمیق و پیچیده می و مطایبه به خود می

  خورد می گرسنه که برفاي  هدیوان
  گوید: شود، می خورد و وقتی که با سؤال مردم مواجه می اي گرسنه که برف می حکایت دیوانه
  ؟خـوري  مـی  چـرا ایـن   شآن یکی گفـت 

  گرســنه دارم شــکم  ؟چکــنم  :گفــت 
  گویـد بخــور  مـی  حـق را گـو کــه   :گفـت 

ــن ســـخن   ــد ایـ ــه نگویـ ــیچ دیوانـ   هـ
    

  !خـوري  مـی  چیزي الحق چرب و شیرین 
ــت  ــم   :گف ــیچ ک ــردد ه ــرف آن نگ   از ب
ــر   ــته تـ ــنگیت آهسـ ــود گرسـ ــا شـ   تـ
  خورم نـه سـر پدیـد ایـن را نـه بـن       می 

  

 (عطّار، 1386ب: 343 )
هاي تکان دهندة گروتسکی اسـت کـه عطّـار در     هفضاي این حکایت، نشانگر یکی از جوهر

تعریضی ظاهراً به عمل خداوند، ولی حقیقتاً براي نفوذ به قلمروهاي اعتراض آمیـز اجتمـاع از آن   
جوید و بیانگر تناقض میان حقیقت گرسنگی و آموزه هایی است کـه دیوانـه یـا فقیـري      سود می

توانـد نقـابی از روي ایـن حقیقـت      یوانـه مـی  کند و تنها این د چون او را به تحمل آن دعوت می
  وحشتناك بر دارد.
توان گفت عطّار با گروتسک ناخودآگاه خویش به آشکارسازي حقیقت وراي این  در واقع، می

 "کند و این همان هدفی است که براي گروتسـک ذکـر کـرده انـد:      ها و اسرار کمک می حجاب
ن است هنر براي نفوذ به نقـاب حقیقـت از   گروتسک یکی از بارزترین قالب هایی است که ممک

آن استفاده کند و آن ما را از آنچه که بدان عادت کرده ایم، دور کرده، از تناقضات زنـدگی آگـاه   
  ) 268: 1389. (آدامز و یتس، "کند می

  عاديحکایت دیوانگان و امور نابهنجار و غیر
نگانی است که با امري نابهنجار و هاي عطّار، حکایت دیوا هاي گروتسکی مثنوي از دیگر حکایت

غیر عادي در پی خلق معانی بلند و گاه طنز آمیز و مـبهم هسـتند و آن حکایـت دیوانـه ایسـت      
سخت رنجور در نیشابورکه محنت و بیماري ده ساله داشت. وقتی از او در باب بیمـاري و حالـت   

  گوید: پرسند، می سختش می
ــار   ــفته کــ ــن آشــ ــیدم مــ   زو بپرســ

ــک روزي  ــت یـ ــاب  گفـ ــد آفتـ   در آمـ
  

ــکار ؟    ــد آش ــا ش ــت از کج ــاین جنون   ک
ــراب   ــتم خ ــن گش ــت و م ــویم رف   در گل

  

 (عطّار، 1386ب: 363 )
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بلعیدن آفتاب در عین طنزآمیز بودن، برانگیزانندة حسی عمیق و پنهان است و ماهیتی کامالً 
  غیرمنتظره و سؤال برانگیز دارد.

  مرد کشتی گیرة داستان دیوانه و جناز
بینـد کـه بـه سـوي گورسـتان روان اسـت و از احـوال مـرده          اي که تابوتی را می انهحکایت دیو

گویند: صاحب این تابوت، جوانی کشتی گیر و پر زور بوده اسـت. دیوانـه    پرسد. در جوابش می می
  گیرد. گوید: اما این بار، ندانست که با چه کسی کشتی می به آنها می
ــیکن ــت آن جگــر ســوز   مــی و ل   دانس

ــس  ــی ب ــت   حریف ــاده س ــاش اوفت   توان
  چنان در خاکش افکنده سـت و در خـون  

  

  کــه ناگــه بــا کــه در کشــتی شــد امــروز
 ــو ــه ق ــت  ب ــاده س ــاش افت ــی محاب   ت ب

ــون  ــر نخواهــد خاســت اکن ــه دیگــر ب   ک
  

 (عطّار، 1387: 246 )
این حکایت در حقیقت، بیانگر چیرگی نیروي قهاري است که از یک سـو عظـیم و مخـوف    

کشـد کـه بازنـدة همیشـگی و      گر بازي و رقابتی ناهمگون را به تصویر مینماید و از سوي دی می
اي تلخ و طنزي عمیق در کشتی  قطعی آن انسان است و در عین حال در مجموعۀ تصاویر، خنده

گیرد که از بعد واقعی نبـودن و تصـور شـدن در فضـایی تابوگونـه،       ما بین انسان و خدا شکل می
  تی انکار ناپذیر است.نماید. اما حقیق فکاهه هم می

  گیري نتیجه
توان به این نتیجه رسـید کـه    با جمع بندي و تعاریف ارائه شده براي فن یا سبک گروتسک، می

هاي منطق الطّیر، الهی نامه، مصیبت نامـه و اسـرار نامـۀ عطّـار      هاي دیوانگان در مثنوي حکایت
  باشد. بررسی می نیشابوري، از منظر اهداف و خصوصیات این فن، قابل تفسیر و

ها از پس نقاب گروتسکی که عطّار آنها را ماهرانه طراحی کـرده اسـت،    ها در قصه شخصیت
تواند قوي ترین نیروها را مؤاخذه و بازخواست کند و بـا خصوصـیات مالیخولیـایی همـراه بـا       می

پـی بیـان و    کنـد و در  اي از طنز و خنده را به ذهن مخاطب متبادر می لغزهاي گفتاري که ملغمه
هاي این حکایت ها، اغلـب دیوانگـان و    گاه تبیین معماهاي الینحل هستی برمی آید. شخصیت

ها هستند که با اشخاص و قهرمانـان گروتسـک کـه     ها و گورستان شوریده سران آواره در بیابان
  باشند، مطابقت دارد. ها و دیوانگان می کودکان، دلقک ها، گورکن

ها و اشیاي مـرتبط بـا آن چـون     رین فضاهاي گروتسکی مرگ و مکاناز بارزترین و شایع ت
هـاي دیوانگـان    جمجمه و گور و... است که این فضاها، مهم ترین و اصلی ترین فضاي حکایـت 
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هاي مشمئزکننده و چندش آور نیـز از   دهد. همچنین کاربرد واژگان و صحنه عطّار را تشکیل می
وتسک است. در بحث مضمون ، ارائۀ تصـاویري از آزادي  هاي دیوانگان و آثار گر مشترکات قصه

هاي اجتماعی، انعکاس بی وفایی سرشـت   خواهی ذهن و روان انسان، مبارزه با ریاکاري و قدرت
هاي ناهمگون و نابرابر در هسـتی، در   جهان و آشکاري تباهی و فساد در آن و نشان دادن رقابت

فنّ گروتسـک و شـگردهاي بـی نظیـر عطّـار در       هاي اساسی قالب طنز و مطایبه نیز از شباهت
توان گفت با اینکه در عصر عطّار، ردپایی از گروتسک و  هاي اوست. سخن آخر اینکه، می داستان
هاي آن نبوده است، اما وي به نبوغ خویش دریافته بود که ایـن شـیوه سـخن     ها و نظریه تئوري

توانـد بسـیار سـودمند واقـع      اجتماعی و .... میگفتن براي بیان مؤثّر بسیاري از مفاهیم فلسفی و 
هـاي شـاخص در ایـن فـن از      شود. در پایان، جدولی از مضامین گروتسـکی همـراه بـا حکایـت    

  تواند بسامد این مضامین را نمایش دهد. شود که در یک نگاه می هاي عطّار ارائه می مثنوي
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Abstract 
 

Grotesque in Attar’s Stories of “The Mad” 
 
FaridehDavari-Moqaddam* 

 
Grotesque is a technique or style in arts and literature, whichhas been 
defined in diverse and complicated ways. Some refer to it as 
‘combined humor’ and attributecharacteristics such as irregularity, 
horror, exaggeration, satire and fun to it. Some others have defined it 
as a way of communication for people who do not follow social and 
literary rules. one can say that ‘Stories of the Mad’ in Attar’s Masnavi 
books can be considered examples of the grotesque in Persian 
literature, and can be analyzed and described by the characteristics that 
have been defined for this technique. These stories are somehow close 
to mysterious, colloquial and satirical forms of the grotesque because 
of their two-sided and sometimes multifaceted concepts, which are 
presented in a humorous form with deep meanings. This study uses 
conceptual analysis to present a different reading of Attar stories based 
on the principles of the grotesque. The research aims to show that the 
Persian poet made use of this style far before the twentieth-century 
writers came to know about it.  

 
Keywords: Grotesque, Attar Neyshabouri, story, the mad, humor  
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