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واکاوی مفهوم »گروتسک« در ادبیات و نقاشی )دورۀ رنسانس(

علیرضا طاهری*1، مهرداد کشتی آرا2
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چکیده

گروتسک سبکی خارق العاده از هنر تزیینی برجای مانده از روم باستان است که دوباره احیا شده و در پایان قرن پانزدهم و اوایل 
قرن شانزدهم میالدی مورد استفاده بسیار زیادی قرار گرفته است. در گونة ادبیات گروتسکی، مفاهیمی نظیر: وحشت آفرینی، 
طنز، هجو، مبالغه، ابزورد، تحریف واقعیت و نظایر آن دیده می شود. استفاده از اصطالح گروتسک به کاریکاتور نیز گسترش 
می یابد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه مفاهیم گوناگون از دیدگاه های برخی از اندیشه نگاران گروتسک در حوزه ادبی و 
همچنین آشکار ساختن دیدگاه بصری بعضی از نقاشان رنسانس سده های پانزدهم و شانزدهم میالدی نسبت به آن است. گروتسک 
را می توان تردیدی بین مفهوم ترس و کمدی تعریف کرد که هرگز به طور کامل به یکی پایبند نمی ماند و دیگری را نیز به طور 
واقعی رد نمی کند. دور شدن از مدل های کالسیِک نظم، تعقل، هماهنگی، تعادل و شکل، خطر ورود به جهان گروتسک را 
زیاد می کند. گروتسک می تواند تقریبًا از هر نظریه ای پشتیبانی کند. گروتسک در آثار تصویری رنسانس اغلب شامل نوعی تلفیق 
و ترکیب انسان با حیوانات، گیاهان، اشیاء، عناصر طبیعت یا ترکیبات دیگر است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی و تا حدودی 

تحلیلی انجام گرفته است.
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مقدمه
گروتسک1، به عنوان یک شیوه ادبی و هنری، پدیده ای مدرن نیست. 
عالقه به اعجوبه ها و پدیده های غیرطبیعی، تخیلی و غیره از دوران پیش 
از تاریخ نیز وجود داشته است. گروتسک در اساطیر  و فرهنگ و 
هنر باستانی همه ملت ها ظهور و حضور داشته است. گروتسک در هنر 
و ادبیات ممکن است به چیزی اشاره داشته باشد که به طور هم زمان 
را  دلسوزانه  ترحم  و همچنین  ناراحت کننده  احساس عجیب وغریب 
نظیر:  مفاهیمی  گروتسکی،  ادبیات  گونة  در  کند.  ایجاد  مخاطب  در 
وحشت آفرینی، طنز، هجو، مبالغه، ابزورد، تحریف واقعیت و نظایر آن 

در الیه های مختلف دیده می شود. 

روش پژوهش
این پژوهش به شیوۀ توصیفی انجام پذیرفته است، ولی در مواردی که 

نیاز به تحلیل داشته، انجام شده است.  

پیشینه پژوهش
 در باره گروتسک مطالعات زیادی در ایران صورت نگرفته است. 
علیرغم اینکه مفاهیم گروتسک پهنة وسیعی از ادبیات و هنر جهان 
را پوشش می دهد تعداد کتب ترجمه شده و مقاالت مربوطه در ایران 
بسیار اندک است. گروتسک در هنر و ادبیات نام کتابی نوشته جیمز 
لوترآدامز و ویلسون یتس )نشر قطره، 1395( با ترجمه  آتوسا راستی 
است. در این کتاب از دیدگاه دو نویسنده به موضوع گروتسک پرداخته 
شده است. فیلیپ جان تامسون در کتاب گروتسک در ادبیات، ترجمه 
ابتدا اصطالح و مفهوم کلی  غالمرضا امامی )انتشارات نوید، 1384(، 
گروتسک و تاریخچه ی مختصری از آن را بیان می کند سپس اصطالح و 
سبک های مشابه گروتسک را تشریح می نماید. دیدگاه کلی کتاب بیشتر 
ادبی است. محمد جعفر پوینده مترجم و گردآورندۀ نظریات میخاییل 
باختین با عنوان »رابله، فرهنگ خنده آور مردمي، کارناوال و رئالیسـم 
گروتسـک« )انتشارات نقش جهان، 1377( می باشد؛ باختین از مشاهیر 
نظریه پرداز گروتسک با تأکید بر کارناوالسک است. فریده داوودی 
مقدم و محبوبة خراسانی مقاله ای با عنوان »گروتسک در غزل پست 
مدرن« )پژوهش های ادبی، 1393(، در پی معرفی کوتاهی از جریان شعر 
پست مدرن و سبک گروتسک، به بیان شباهت های این دو و تحلیل 
کاربردی ویژگی های گروتسک در شعر ُپست مدرن می پردازند. »تلفیق 
احساسات ناهمگون و متضاد )گروتسک(در طنز و مطایبه )نمونة مورد 
مطالعه: کاریکلماتورهاي پرویز شاپور(«، عنوان مقاله ای به قلم فاطمه 
تسلیمی جهرمی و یحیی طالبیان )فنون ادبی، 1391( است که با نگاهی 

ادبی به گروتسک و ارتباط آن با  کاریکلماتور نوشته شده است.
 مقالة حاضر سعی دارد که عالوه بر بیان موجز مفاهیم گروتسک 
در ادبیات، به بیان گروتسک در برخی از نقاشی های دورۀ رنسانس )قرون 
پانزدهم   -   شانزدهم میالدی( بپردازد. بنابراین هدف از انجام آن واکاوی و 
ارائه مفاهیم گوناگون از دیدگاه های برخی از ایده پردازان گروتسک در 
حوزه ادبی یا بهتر گفته شود: »ادبیات گروتسکی«، و آشکارساختن دیدگاه 

بصری بعضی از نقاشان رنسانس سده های پانزدهم و شانزدهم نسبت به آن 
است. مسلما محدودیت حجم نوشتار در مقاله، باعث شده است تا مطالب 

و تعداد نمونه های مورد بحث کاهش یابد. 

مبانی نظری پژوهش
گروتسک

گروتسک در هنر، سبکی تزییناتی و ترکیبی از شکل های انسان و 
حیوانات واقعی، خیالی یا خارق العاده است که اغلب با شاخ وبرگ های 
گیاهی یا میوه های درختان درهم آمیخته اند. حداقل از قرن هجدهم در 
زبان ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی، گروتسک به عنوان یک 
شنیع،  خارق العاده،  باشکوه،  مرموز،  عجیب،  مفهوم  برای  عام  صفت 
زشت، ناسازگار، ناخوشایند یا مشمئزکننده و ناپسند و هیوالیی استفاده 
می شده است. بنابراین اغلب برای توصیف اشکال عجیب وغریب و اشکال 

تحریف شده به کار برده می شود. 
گروتسک بین واقعیت و امر خارق العاده )غیرواقعی( قرار می گیرد. 
قرار  ترسناک بودن  و  مرزهای خنده داربودن  بین  هم زمان  گروتسک 
می گیرد )سنجش و تشخیص این، کمی دشوارتر است، زیرا آنچه برای 
یک فرد خنده دار است ممکن است برای شخص دیگری ترسناک باشد(.

اگرچه تقریبًا در هر دوره از تاریخ غرب می توان نمونه هایی از هنر 
گروتسک یافت، اما دوره های خاصی را می توان با آن مرتبط و شاخص 
نمود: دوران قبل از امپراطوری روم؛ امپراطوری روم در قرون دوم و سوم 
میالدی؛ از قرون وسطی تا دوره رنسانس؛ دورۀ رومانتیک در پایان قرن 

هجدهم میالدی؛ و هنر مدرن قرن بیستم.
»گروتسک )هر دو اسم و صفت( و واژگانی که در زبان های دیگر 
به آن مرتبط است در نهایت از ایتالیایی برگرفته شده اند. »الگروتسکا«2 و 
»گروتسکو«3 به»گروتا«4 یا  غار ارجاع دارند و برای تعیین سبک خاصی 
از تزئینات به کاربرده شده اند که در کاوش های اواخر قرن پانزدهم، 
ابتدا در رم و سپس در سایر مناطق ایتالیا، ظاهر شد و معلوم شد که شکل 

.)Kayser, 1963:19( »ناشناختة باستانی از نقاشی های تزیینی است
گروتسک سبکی خارق العاده و عجیب  وغریب از هنر تزیینی  روم 
باستان بوده که دوباره احیا شده و در پایان قرن پانزدهم و اوایل قرن 
 شانزدهم  میالدی مورد استفاده بسیار زیادی قرارگرفته  است. این واژه 
ابتدا برای نامیدن نقاشی هایی بود که بر روی دیوارهای ویرانه های رومی 
یافت می شد که در آن زمان به دلیل شباهت شکل ظاهری آنها با غار، 
»گروت«5 نامیده می شدند. این نام گذاری یک اشتباه تصادفی بود زیرا 
اتاق های نزدیک حمام تیتوس در زیر سطح زمین حفاری شده بودند و 
به همین دلیل، باستان شناسان آنها را به اشتباه غار نامیدند. آنها در واقع، 
اتاق ها و داالن های مجموعه کاخ های ناتمام »داموس اورئا«6 )یا »خانة 
طالیی« بودند که پس از آتش سوزی بزرگ رم در سال 64 میالدی توسط 
امپراطور نِرون بر روی خرابه های آنها ساخته شده بود. در برخی از 
اتاق های نزدیک حمام تیتوس، مجسمه های مستقل، و تندیس های چشمه 

علیرضا طاهری و همکار



29

)Barasch, 2013: 78( عجیب وغریب، فانتزی و مبالغه شد
به گفته کایزر، »این گسترش در معنای گروتسک به معنای »از 
بین رفتن جوهره« آن است، زیرا بر اهمیت عناصر شوخ طبعی، طنز و 
کمیک آن تأکید می کند، و از ویژگی های هراس انگیزی و وحشتناکی 

.)Kayser, 1981: 26( »آن غفلت می کند
و  شگفت انگیز  چیزهای  نه تنها  رنسانس  در  گروتسک  اصطالح 
فوق العاده خیالی را شامل می شود، بلکه یک جهان کاماًل متفاوتی را 
خلق می کند؛ جهانی آشنا که در آن قلمرو چیزهای بی جان از حیوانات 
گیاهان، حیوانات و انسان ها جدا نشده است، و قوانین ایستایی، تقارن و 

تناسبات، دیگر معتبر نیستند )تصویر 1(.
هم  با  موارد  برخی  در  گروتسک  برای  تعریف شده  ویژگی های 
درونی  متناقض  عناصر  دارای  هم زمان  است  ممکن  و  برخورد  دارند 
باشند برای مثال: همزمان مضحک و ترسناک، واقعی و تخیلی. تامسون 
مهم ترین ویژگی گروتسک را »حضور هم زمان خنده آور و چیزی که 
هنرمند  می داند.   )Thomson, 1972: 11( نیست«  سازگار  با خنده 
گروتسک صرفًا اشکال ناهمگون را ترکیب نمی کند بلکه زمینة امکان 
پذیربودن آن و تحریف را نیز فراهم می کند. فرانسیس کانلی معتقد است 

که: 
گروتسک را بهتر می توان با آنچه انجام می دهد درک کرد، نه 
آنچه که هست. این یک عمل است، نه یک چیز - بیشتر شبیه 
یک فعل است تا یک اسم. ]...[ گروتسک ها با گسستن مرزهای 
فرهنگی، مصالحه و تناقض با آنچه »شناخته می شود« یا »مناسب« 

)Connelly, 2012: 2( .یا »عادی« بوجود می آیند

ادبیات گروتسکی
منبع گروتسک در ادبیات را می توان در توانایی انسان و به کارگیری 
استعداد و قوۀ درک و خیال خود برای یافتن جذابیتی بی نظیر و قدرتمند 
در اعجوبه ها و هیوالها دانست. دالیل روانشناسانة این گرایش کاماًلً 
روشن نیست، اما خودِ گرایش، تأثیرات زیادی بر فرهنگ های مختلف، 
از ابتدایی ترین جوامع تا پیچیده ترین فرهنگ ها گذاشته است. گروتسک، 

است.  شده  کشف  دیواری  نقاشی  سقف های  و  رنگی  دیوارهای  آبی، 
ساختمان اصلی بطور فوق العاده ای ساخته شده بود و اتاق ها وراهروها 
کاماًلً به رنگ طالیی تزئین شده بودند. معماران مسئول پروژه، ِسوِروس7 
و ِسلِر8 بودند. نقاش آن فابولوس9، اتاق های زیادی را تزئین کرده است. 
وی و دستیاران اش سطوح زیادی از دیوارهای داموس اورئا را با نقاشی 

پوشانده بودند.
در قرن شانزدهم میالدی، اصطالح گروتسک نه تنها نقاشی های اصلی 
مکشوفه در نزدیکی حمام تیتوس را مشخص می کردند بلکه تقلید و 
کپی های آنها را نیز دربرمی گرفت. این اصطالح با خارج شدن از غارهای 
روم باستان و ظاهر شدن در کلیساهای جامع اروپای قرون وسطایی و 
سرانجام بر روی بوم نقاشان، هویت خود را به عنوان یک مرجع بصری 

ملموس حفظ کرد.
در انگلیس قرن شانزدهم میالدی به جای گروتسک، از اصطالح 
نشان دادن شیاطین و  برای  این اصطالح  استفاده می شد.  آنتیکه10 
هیوالهای موجود در حکاکی هایی با عنوان ”اسکلت هایی که رقص 
مرگ را اجرا می کنند“ و ”پوزخند جمجمه ]به[ مرگ خودش“، 

)Barasch, 2013: 42( .مورد استفاده قرار می گرفت
در انگلستان گروتسک در معماری گوتیک و به ویژه در تزیینات 
اسوانپول، »واژۀ  گروتسک در  به گفته ریتا  خارجی کاربرد داشت. 
قرن هفدهم میالدی، توسط جان فلوریو11، جایگزین »آنتیکه« می شود؛ 
زمانی که وی در کتاب خود »دنیای جدید واژگان ملکه آنا«12 در سال 
تراشیده  شده“   یا  ”آنتیکه، حکاکی  شده،  را  1611میالدی، گروتسک 
ترجمه می کند« )Swanepoel, 2009: 38(. در بیشتر قرون، اصطالح 
گروتسک تقریبًا به طور انحصاری در حوزه هنری استفاده می شد. اما، 
آثار تأثیرگذار ژاک کالو13، باعث شد که این کلمه در زمینه ادبیات 
نیز استفاده شود. کالو در هنر و ادبیات کمیک، مقلدان و پیروان بسیاری 

داشت و کارهای او در ایتالیا و انگلیس نیز مشهور شده بود.
این امر باعث تغییر در معنای کلمه گروتسک شد که شروع به 
تشخص بخشیدن به ژانر ادبیاِت مضحکه و خلق شخصیت هایی 
گردید که شبیه به کسانی بودند که توسط کالو طراحی و حکاکی 
مسخره، مضحکه، کمیک،  مترادف  بودند. گروتسک  گردیده  

تصویر 1. دو مسخره باز، ژاک کالو، تکنیک اچینگ، 1616 میالدی، موزۀ بریتانیا.
)www.artic.edu/artworks( :منبع
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گروتسکی هم است« )Ritchie, 1968: 7(. در تعریف والتر سوکل نیز 
درباره درام اکسپرسیونیست، واژه گروتسک دیده می شود، وی می نویسد: 
»در این نمایشنامه ها عناصر تحریف، اغراق، عجیب وغریب، گروتسک 
و غیرقابل تصوری وجود دارد که به وضوح جلوه های بیگانه کننده را در 
 Sokel,( »تئاتر آوانگارد زمان خودمان را به روشنی پیش بینی می کند
»ابتذالی  عنوان  به  بیشتر  را  اکسپرسیونیستی  درام  وی   .)1963: XII

 .)Ibid.: XXXI( »کم ارزش در کنار قدرت گروتسک« توصیف می کند
کالرک می گوید:

گروتسک اغلب با طنز و تراژدی-کمدی مرتبط است. این یک 
وسیله هنری موثر برای انتقال اندوه و درد به مخاطب است، و 
برای همین توسط توماس مان ]رمان نویس آلمانی و برندۀ جایزۀ 
نوبل ادبیات 1925 میالدی[ به عنوان ”سبک اصلی ضد بورژوازی“ 

)Clark, 1991: 20( .شاخص  شده است
یکی از اولین کاربردهای واژه گروتسک برای نشان دادن ژانر ادبی، 
در مقاله های مونتاین دیده می شود. مقاله های میشل دو مونتاین15در سه 
کتاب و 107 فصل با حجم های متفاوت وجود دارد. این کتاب ها در 
اصل به زبان فرانسه میانی نوشته و منتشر شده است، اثری که مونتاین 
در زمینه نوشتن، انتشار و بازنگری مقاالت در طی دوره تقریبی 1570 تا 
1592 میالدی انجام داده است. این مقاالت برای اولین بار در سال 1580 
میالدی منتشر شده و شامل طیف گسترده ای از موضوعات است. آثار 
وی به دلیل ادغام حکایت های عادی و طنز با زندگی نامه خود، و بینش 
فکری هوشمندانه، مورد توجه قرار گرفته است. دورانی که مونتاین 
در آن زندگی می کرد دیگر نگاه خوش بینانه به زندگی از دست رفته 
یا کم رنگ شده، نبود. هم زمان با تغییرات بزرگ آن زمان، او شاهد 
جنگ های مذهبی بود. اخبار یاس آور و بد در همه جا وجود داشت، 
همة این ها باعث شده بود تا  مونتاین اعالم کند که همه چیز در حال 

خراب شدن است.
حاال، بگذارید نگاه مان را به همه چیز برگردانیم، همه چیز در 
اطراف ما در حال خراب شدن است: در همه کشورهای بزرگ، 
چه در جهان مسیحیت و یا در جاهای دیگر که می شناسیم، به 
آنجا  در  ویرانی  و  تغییر  برای  تهدیدی آشکار  نگاه کنید،  آنجا 

)De Montaigne, 1877, III: 9( .خواهید دید
پرتوال ادبیات گروتسکی را به طورکلی چنین تعریف می کند: »یک 
عقل  توسط  که  است  چیزی  آن  توصیِف  که  بیان  از  نوشتاری  شکل 
از  تقلید کالسیک  با  تقابل  بوده و در  نیست، غیرطبیعی  قابل کنترل 
»طبیعت زیبا«، خردگرایی و خوش بینی روشنگری بوجود آمده است«  
با این حال، الزم به تأکید است که مفهوم   .)Perttula, 2011 :22(
گروتسک در دوره رمانتیک دچار یک تغییر مهم شد که بیش از هر 
چیز ماهیت تاریکی، ترسناکی و اهریمنی گروتسک را برجسته می کرد، 
اگرچه جنبه کمیک در آن هنوز وجود داشت. به نظر می رسد آنجایی که 
دقیقا قدرت عاطفی و بیانی گروتسک نهفته، محل ادغام عناصر ناسازگار 
و متضادی نظیر: کمدی و تراژدی، طبیعی و غیرطبیعی، زشت و زیبا، خیال 

واقعیتی تحریف شده را خلق می کند، واقعیتی که با جهان منطقی هم خوانی 
ندارد و بنابراین در خواننده احساِس تعارض در مورد وحشت و پوچ بودن 

)ابزوردیته( یک جهاِن قباًل آشنا را ایجاد می کند.
با گروتسک مطابقت نداشته است.  هیچ ژانری بیش از گوتیک 
سبک گوتیک اغلب با گروتسک هم خوانی دارد، زیرا هر دو نظم را 
در بی نظمی توصیف می کنند. گوتیک در برخی مواقع چنان با گروتسک 
پیوند خورده که گاه با هم اشتباه گرفته می شوند. اما از طرفی، برخالف 
گوتیک، گروتسک مربوط به ایجاد نظم نیست بلکه در واقع، بیرون راندن 
دنیای روایت از حالت تعادل است. رمان گوتیک اغلب در گذشته های 
دور یا یک مکان خارجی دور اتفاق  می افتد یا غالبًا توطئه های قدیمی 
یا سنتی را دربرمی گیرد و به رویدادهای خارق العاده یا ماوراءالطبیعه ای 
متوسل می شود که با روش تجربی قابل توجیه یا تحلیل نیست. ولفگانگ 
کایزر گروتسک را یک مدیوم و واسطه تعریف می کند. وی در کتاب 
خود با عنوان گروتسک در هنر و ادبیات14 تاریخچه این اصطالح را با 
اصطالحات اصلی به عنوان یک مفهوم تصویری آغاز می کند و تبدیل آن 
به اصطالح ادبی را توصیف می کند. تعریف کایزر از گروتسک به معنای 
ایجاد تعریفی فراتر از ماهیت تاریخی این اصطالح است. او گروتسک را 
به عنوان یک فرم زیبایی شناختی قاب می کند. وی می نویسد: »اینکه این 
اصطالح  گروتسک در سه قلمرو مختلف اعمال می شود )روند خالقیت، 
خود اثر هنری و پذیرش و استقبال از آن( قابل توجه بوده و این ارزش 
و کیفیت را دارد که به عنوان نشانه در گروه اصلی زیبایی شناختی قرار 
گیرد « )Kayser, 1981: 89(. رویکرد ایجاد این گروه از گروتسک، 
به عنوان چیزی است که از طریق میانجیگری و واسطه گری بین اثر 
هنری، خواننده یا بیننده و استقبال واقعی مردم از اثر، خلق شده باشد. 
بنابراین، نمی توان گروتسک را صرفًا با تأثیر آن بر خواننده قضاوت کرد. 
تنها راه برای قضاوت واقعی در مورد آنچه که گروتسک است، ناشی 
از آثاری است که به اصول اساسی فرم، هیوالیی بودن، تحریف شدگی 
نامتقارنی و چگونگی دریافت نهایی این صفات توسط خوانندگان  و 
می پردازد. کایزر توضیح می دهد که : »گروتسک یک ساختار است. 
ماهیت آن را می توان در عبارتی خالصه کرد که بارها و بارها خود را 
 Ibid.:( »به ما پیشنهاد داده است: »گروتسک دنیای عجیب وغریب است
184(. ایده کایزر در مورد »غریب« حاکی از یک ناشناخته روانشناختی 

است. آنچه زیگموند فروید آن را »عجیب« می خواند یا آنچه ادواردز و 
گراولوند در کتاب  گروتسک توصیف می کنند: »تجربه  وجود چیزی 
هم  بیگانه و هم آشنا که باعث ایجاد پاسخ های احساسی ناشی از ناراحتی 

.)Edwards & Graulund, 2013: 5( »و بیگانگی می شود
در  ندرت  به  گروتسک  براندازانه  و  روانشناختی  ظرفیت های 
ادبیات اکسپرسیونیسم شرح داده شده است. چند گونه تفکر و اندیشه 
در مورد ویژگی های جنبش ادبیات اکسپرسیونیسم آلمان وجود دارد. 
اکسپرسیونیست  نمایش  هفت  خود  کتاب  مقدمه  در  ریچی  ام.  جی. 
»تئاتر  استفاده  کرده  و  می گوید:  از واژۀ گروتسک در توصیف خود 
و  خنده دار  به شدت  است،  جدی  که  اندازه  همان  به  اکسپرسیونیسم 

علیرضا طاهری و همکار
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هستند، مانند: دگردیسی کافکا یا دماغ نیکوالی گوگول. هیچ یک از این 
داستان ها منعکس کننده هیچ واقعیتی نیستند که بالفاصله قابل تشخیص 

باشند. بلکه کابوس وار، کمیک و سوررئال به نظر می رسند.
هارهام معتقد است: »آثار ادبی با ژانرهای مختلط و گاه ژانرهایی 
نیز  را  مضحکه  و  پانتومیم  همانند  ادبی  غیِر  یا  ادبی  کِم  مایه های  با 
گروتسک می نامند« )Harham, 1982: 67(. نوشته های گوتیک غالبًا 
از نظر شخصیت، سبک و مکان دارای اجزای گروتسک هستند. در 
موارد دیگر، محیط توصیف شده ممکن است ناگوار باشد، چه توصیف 
فضای شهری ) نظیر آثار چارلز دیکنز(، یا ادبیات جنوب آمریکا که 
گاهی اوقات »گوتیک جنوبی« نامیده می شود. گوتیک جنوبی، سبک 
نوشتاری است که توسط بسیاری از نویسندگان جنوب آمریکا انجام 
می شود و داستان های آنها در آن منطقه با حوادث ناگوار، فریبنده یا 
خارق العاده همراه است. فالنری اوکانر، تنسی ویلیامز19، ترومن کاپوته20، 
نویسندگان  مشهورترین  از  کالرز22  مک  کارسون  و  فالکنر21  ویلیام 
گوتیک جنوبی هستند. اصطالح »گوتیک جنوبی« اغلب برای توصیف 
همه چیز از ادبیات گرفته تا فیلم و تلویزیون استفاده می شود و در واقع 
اتفاق  آمریکا  جنوب  در  داستان ها  این  است،  تحقیرآمیز  اصطالحی 
می افتند و عمومًاً دارای مضامین و حوادث تاریک، یا آمیخته با وحشت و 
جنایت هستند. آلن اشپیگل متذکر می شود که »نابهنجاری شخصیت های 
گروتسک جنوبی هرگز از انسانیت آنها فراتر نمی رود، بلکه در عوض، 
برای روشن کردن غیرانسانی بودن جامعه به کار گرفته می شود. داستان 
می شود«  روایت  قربانی جامعه،  غیرعادِی  دید شخصیت های  از  اغلب 

.)Spiegel, 1972: 436(
گروتسک  سبک   به  که  آمریکایی  نامدار  نویسندگان  دیگر  از 
آثاری را خلق کرده ادگار آلن پو )1809-1849میالدی( نویسنده، شاعر، 
ویراستار و منتقد ادبی است که از او به عنوان یکی از پایه گذاران جنبش 
رمانتیک آمریکا یاد می شود. پو بیشتر به خاطر شعر و داستان هایش، 
به ویژه قصه های رمزورازدار و ترسناک شهرت دارد. آلن پو با استفاده 
از سه عنصر زیباشناختی گروتسک: خواننده عاطفی، طراحی وسواسی 
و فضای ملموس، دنیایی روایی می سازد که در یک لحظة حیرت انگیز 
بین نظم و هرج ومرج، زیبا و واال گرفتار می شود. خواننده جایگاه مهمی 
در داستان های پو دارد. پو از خواننده می خواهد تا با راوی اول شخص، 
هم ذات پنداری کند، در عین حال خواننده را در موقعیتی قرار می دهد که 
می بایستی استعاره های گوتیک و اصول بینامتنی را تفسیر کند. این تنِش بین 
شناسایی و تفسیر، خوانندۀ گیر افتاده در احساس وحشتی واال و جسمانی 
را رها می سازد. این احساس برای خواننده مؤثر است تا واکنشی عاطفی 
را از طریق خواندن روند داستان خلق کند. آثار آلن پو بر نویسندگان 
بعدی، و گروتسک نویسان، مانند شارل بودلر )1821-1867 میالدی، 
شاعر و نویسندۀ فرانسوی(،  فیودور داستایوفسکی )1821-1881 میالدی، 
نویسندۀ شهیر روسی( و ریچارد رایت )1908-1960 میالدی، نویسندۀ 
آمریکایی افریقایی تبار مکتب رئالیسم(، و به ویژه  اچ پی الوکرافت 
)1890-1937 میالدی، نویسندۀ آمریکایی در ژانر ادبیات وحشت و 

و واقعیت و غیره، است. همانطور که ولفگانگ کایزر استدالل می کند: 
»تحریف تمام عناصر تشکیل دهنده، تلفیق قلمروهای مختلف، همزیستی 
عناصر زیبا، عجیب وغریب، نفرت انگیز، دافعه، ادغام عناصر در یک کل 
آشفته، عقب نشینی به یک دنیای خیالی و شبانه و غیره. همه این ویژگی 

.)Kayser, 1981: 79( »ها به مفهوم گروتسک اضافه شده است
به سایر موجودات، گاهی  انسان  تغییرشکل  و  موضوع دگردیسی 
دارای مفاهیم استعاره ای و نمادین ساده و گاهی پیچیده  است. رمان مسخ 
یا دگردیسی16 اثر فرانتس کافکا )1883-1924 میالدی( داستان مردی را 
روایت می کند که روزی از خواب بیدار می شود و می فهمد که به یک 
حشره به اندازه یک انسان تبدیل شده است. این رمان برای اولین بار در 
سال 1915 میالدی انتشار یافت. دگردیسی )مسخ( یکی از مشهورترین 
آثار کافکا، داستان فروشنده ای به نام  گرگور سامسا است که یک روز 
صبح از خواب بیدار می شود و درمی یابد که به طور غیرقابل توصیفی به 
یک حشره بزرگ هیوالیی تبدیل شده است و پس از آن برای سازگاری 
با این شرایط جدید تالش می کند. این رمان با تفسیرهای مختلف در میان 
منتقدان ادبی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته است. از نظر والدیمیر 
ناباکوف، مضمون اصلی روایت، تالش برای هستی در جامعه ای مملو 
از فلسفه است که او را گام به گام نابود می کند. وی در مورد سبک 
کافکا می نویسد: »شفافیت سبک وی غنای تاریک دنیای فانتزی او را 
نشان می دهد. تضاد و یکنواختی، َسبک و تصویر، تجسم و افسانه به طور 

یکپارچه درهم آمیخته اند« )Nabokov,1991: 313( )تصویر 2(.
داستان کوتاه دماغ17، اثر نیکوالی گوگول18 در مورد شخصی به نام 
ایوان است. دماغ یکی از داستان های کوتاه نیکالی گوگول است که در 
سال 1836میالدی شده  است. در این زمان، آثار گوگول در درجه اول 

با یک پیچ وتاب عاشقانه، متمرکز بر سوررئالیسم و گروتسک بودند.
بسیاری از داستان های  گروتسک، رویایی )یارویاگونه( و ضدتقلید 

تصویر 2. دگردیسی انسان -  حشره، عنکبوت گریان، اودیلون رودن
 )1840-1916 م.(، 1881 میالدی، مجموعۀ شخصی، هلند.

)www.dailyartmagazine.com(  :منبع

واکاوی مفهوم »گروتسک« در ادبیات و نقاشی )دورۀ رنسانس(
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نظریه های خود ترکیب کرده اند. باختین در مورد رابله عنوان می کند 
که »قرن هاست که کار رابله دچار بدفهمی شده است. او تالش می کند 
تا این مسأله را جبران کند و اهداف رابله را از طریق بهبود بخش هایی 
از گارگانتوا و پانتاگروئل که قباًل نادیده گرفته یا سرکوب شده بودند 
آشکار نماید، و سیستم اجتماعی رنسانس را به منظور کشف تعادل بین 
زبان ُمجاز و زبانی که ُمجاز نیست، تجزیه وتحلیل کند. باختین دو زیرمتن 
مهم را مشخص می کند: کارناوال، که او آن را به عنوان یک نهاد اجتماعی 
توصیف می کند، و رئالیسم گروتسک، که آن را به عنوان یک حالت 
ادبی تعریف می کند. کتاب رابله و دنیای او27، اثر باختین، تعامل بین 
 Clark &( »اجتماعی و ادبی و همچنین معنای بدن را بررسی می کند

.)Holquist, 1984: 295

و  ویژگی  ها  بروز  به  کارناوال گرایی  باختین،  تعریِف  اساس  بر 
کارکردسهای کارناوال در ادبیات اشاره دارد. »این ویژگی ها عبارتند از: 
شوخی، تنوع، بازی، توجه به بدن و امور جسمانی، به رسمیت نشناختن 
حقانیت و جایگاهِ سلسله مراتبی صاحب  منصبان سیاسی، دینی، فرهنگی، 
آثار  رسمی.  فرهنگ  هنجار های  از  سرپیچی  و  آن  امثال  و  اقتصادی 
کارناوالی می توانند مانند کارناوال  ها، فضای مناسبی برای گفت وگوِی 

واقعی بین نظام  های ارزشی گوناگون باشند «) ینسن و پیتر،1396: 23(.
گروتسک  »بررسی  که:  است  معتقد  کارناوال  مورد  در  باختین 
کارناوال نشان می دهد که جشن های کارناوال قرون وسطایی ”یک جهان 
دوم و یک زندگی دوم“ بوده اند« )Bakhtin, 1984: 6( چیزی که به 
عنوان بازتابی از یک قانون متعارف است و به طور موازی عمل می کند. 
افکار، بیان و انتقاداتی که در زندگی روزمره قابل بیان نیستند، می توانند 
در این نسخة قرون وسطایی از واقعیت مجازی آشکار شوند. وضعیت 
هستی شناختی گروتسک کارناوال مبهم است و در مرز واقعیت و خیال 
قرار می گیرد. بدین ترتیب، این موضوع نشان دهنده زندگی است، اگرچه 
در بین روش هایی که معانی پنهان را بیان می کنند، تحریف شده است. 
سایر فاصله گذاری ها و جدایی ها نیز ناپدید می شوند، زیرا در زمانی که 
بازیگر و تماشاگر، نویسنده و خواننده هم باشد، فردیت مورد تحقیر قرار 
می گیرد و جمع گرایی ارزش می یابد )Ibid.: 7(. باختین بدنة گروتسک 

را چنین تبیین می کند:
در بدنه گروتسک، تأکید بر بخش های باز، نفوذی و ”الیة پایین“ 
است. باز )دهان، مقعد، واژن و غیره( و نفوذی )بینی، آلت تناسلی 
مرد و غیره( امکان تبادل بین بدن و جهان را فراهم می کند، نه تنها 
)بیشتر از طریق رابطه جنسی، خوردن و نوشیدن(، بلکه تولید مواد 
تحقیرآمیز )نفرین، ادرار، مدفوع و غیره(. الیه تحتانی )شکم، رحم 
و غیره( مکانی است که در آن تجدید اتفاق می افتد، جایی که 
زندگی جدید ساخته می شود، بنابراین تخریب را به تجدید وصل 

)Bakhtin, 1984: 303( .می کند
از نظر تکامل مفهوم گروتسک، بایستی بر سهم ویکتورهوگو نیز 
تأکید شود. در حالی که پیش از هوگو به طور کلی گروتسک به عنوان 
چیزی موجود در طبیعت دیده نمی شد، او در »مانیفست جنبش رمانتیک« 
1827میالدی، این ایده را مطرح کرد که گروتسک بخشی از واقعیت 

ادبیات تخیلی(، نویسنده »هربرت وست-احیاگر« 23و »وحشت دانویچ«24 
تاثیر بسزایی داشته است. هر دوی این داستان ها به جنبه وحشتناک طیف 
کمدی ترسناک متمایل هستند، اما ملودرام آنها، )همراه با وسواس آنها 
نسبت به بدنه داستان و پیچیدگی های آن(، کاماًلً در حوزه گروتسک 

قرار دارد.
گاهی اوقات گروتسک در ادبیات از نظر شکل گیری های اجتماعی 
میخاییل  25و  رابله  فرانسوا  آثار  در  کارناوال گرایی،  مانند  فرهنگی  و 
عنوان  به  تاریخ  طول  در  رابله  می گیرد.  قرار  کاوش  مورد  باختین  
نویسنده طنزپرداز، گروتسک، فکاهی و ترانه سرا مورد توجه بوده 
است.  مهم ترین اثر او رمان بزرگ گارگانتوا و پانتاگروئل26 در پنج جلد 
است. این رمان باعث شورانیدن کلیسا و مقام های علمی علیه او گردید و 
متهم به منافی اخالق بودن آثار وی شد. به همین دلیل، وی مقام و جایگاه 
روحانیت خود را از دست داد. انتشار جلدهای بعدی همین اثر، باعث 
شهرت او شد. گارگانتوا و پانتاگروئل، پنج رمان طنز فرانسوا رابله، بین 
سال های 1532 و 1564 میالدی منتشر شد. این رمان ها داستان طنز و 
هجو دو غول پیکر به نام های گارگانتوا و پسرش پانتاگروئل و همراهان 
وی را شرح می دهد که سفرها و ماجراهای آنها وسیله ای برای تمسخر 

احمق ها و خرافات زمانه است )تصویر 3(.
رابله در این اثر عجیب و شگفت انگیز خود، آمیزه ای از مفاهیم 
وقار،  و  جنون  می کند:  بیان  متضاد،  گاها  و  گروتسک،  و  استعاره ای 
ازعرف،  خارج  و  عادی  بزرگواری،  و  کودکانگی  خرد،  و  حماقت 
پوپولیسم و اومانیسم صیقلی، شوخ طبعی و جدیت احمقانه، پستی و 

اشرافیت، غیرممکن و ممکن، و غیره.
وافری  عالقه  روس  نویسندۀ  ادیب و  فیلسوف،  باختین  میخاییل   
به اندیشه ها و بینش رابله  داشت. وی تمایل زیاد خود به گروتسک 
وکارناوال گرایی را در آثارش نشان داده است. باختین آثار تأثیرگذاری 
به  که  او  آثار  است.  و بالغی نوشته  ادبی  حوزه نقد و نظریة  در 
از  اندیشمندان  از  گروهی  الهام  بخش  می پردازند،  متنوعی  موضوعات 
ساختارگرایان، پساساختارگرایان  جدید،  جمله  مارکسیست  های  
در  را  باختین  اندیشه های  نوعی  به  آنها  بوده  است.  نشانه  شناس  ها  و 

تصویر 3. تصویر سازی کتاب گارگانتوا و پانتاگروئل، گراوور روی چوب،
)www.granger.com( :گوستاو دوره، 1873 میالدی. منبع 

علیرضا طاهری و همکار
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و  کتاب  تصویرگران  نامة  فرهنگ  کتاب  در  هوفه  سیمون 
کاریکاتوریست های انگلیسی )1800-1914(، اظهار می دارد که: 

بوده   مجسمه سازان  هنرمندانو  عالقة  مورد  همیشه  گروتسک 
است، سرهای طراحی شده توسط لئوناردو ]داوینچی[ نمونه ای از 
آن است که در دوران رنسانس از آنها در آثار هنری چاپی، به 
عنوان نشانه های استعاره ای برای ابراز دیدگاه های سیاسی یا مذهبی 
استفاده شده است. اما زمان آنیباله کاراچِی نقاش )1609-1560 
میالدی، نقاش ایتالیایی دورۀ باروک(، بود که اهمیت این موضوع 
درک شد که اغراق های موثر و مفید در برجسته سازی مهمترین 
ویژگی های یک انسان اغلب وفادارتر به شخصیت اوست تا یک 
پرتره و نقاشی. کاراچی طراحی های تندی از دوستانش کشید که 
ویژگی های شخصیتی آن ها را بیش از حد نمایان سازد و آنها را 
”کاریکاتور“ لقب داد. او ادعا نمود که کاماًل دفرمیته را درک 
کرده و بنابراین سرشت و طبیعت شخصی را می تواند آشکار سازد. 

)Houfe, 1978: 28(

طرح های لئوناردو داوینچی از چهره های انسان گروتسک که غالبًا 
به عنوان اشکال اولیه کاریکاتور شناخته می شوند، در واقع بیشتر مطالعه 
عمیق فیزیوگنومی انسان و گروتسک آن است تا بیان یک فرم هنری. 
کاریکاتور-   پرتره یا پرتره کاریکاتوری در دوران کالسیک یا قرون 
وسطی به عنوان نوعی هنر شناخته نشده بود. در آن زمان هنرمندان با 
هنرهای طنز بسیار آشنا بودند: تصاویر کمیک، هجوهای تصویری و هنر 

گروتسک )تصاویر 4 و 5(. 
به  میالدی  شانزدهم  قرن  در  که  گروتسک  اصطالح  از  »استفاده 
ادبیات و به ویژه در کاریکاتور گسترش می یابد، باعث می شود که کایزر 
 .)Hollington, 1984: 13( »آن را  ”از دست دادن ماده در واژه “ بنامد
کایزر به نقل از کریستف مارتین ویالند بین سه گونه از کاریکاتور تمایز 

قائل می شود:
1. کاریکاتور واقعی، وقتی نقاش تحریفات طبیعی را همان طور که 

می بیند بازتولید می کند.
2. کاریکاتور اغراق آمیز، وقتی نقاش تصمیم می گیرد تا اعجوبگی 

طبیعی است )Perttula, 2011: 22(. گروتسک به عنوان یک مفهوم 
گسترده، در آثار ادبی بسیاری از نویسندگان متجلی شده است که به دلیل 

محدودیت حجم مطالب، در این مقاله به آن ها اشاره ای نشده است.

نقاشی گروتسکی
با  در تزیینات رومی، گروتسک ها چیدمان های تزئینی آرابسک 
گلدسته های درهم تنیده و شکل های کوچک و خارق العاده ای از انسان 
و حیوان اند که معمواًل به صورت ظریف و متقارن در اطراف نوعی از 
قاب های معماری چیده می شوند. چنین طرح هایی در روم باستان رواج 
داشتند و به عنوان تزئینات دیوار، نقاشی دیواری، موزاییک کف و غیره، 
به عنوان  آنها  و  شمرده  مردود  را  ویتروویوس28 آنها  می شدند؛  استفاده 

بی معنی، پوچ و غیرمنطقی توصیف می کند.
وی  که  جایی  در  می کند،  اشاره  آلبرتی  باتیستا  گفته  به  باراش 
می گوید مهم ترین اصولی که باید در خاطر داشت این است که: »جهان 
در هماهنگی مطلق ریاضی ایجاد شده است. جهان به عنوان یک فرم 
هندسی کامل تصورشده است و اینکه بخش های متناظر آن -   ستارگان، 
کره زمین، درختان، انسان، همة طبیعت- بر اساس دایره شکل گرفته اند، 
ایده های  )Barasch, 2013: 25(. در واقع  کامل ترین شکل هندسی« 
بود  گذاشته  تأثیر  رنسانس  دوره  انسان گرایان  از  گروهی  بر  آلبرتی 
که سبک بی قاعده، نامتناسب، عجیب و خارق العاده فانتزی تزئینات 
گروتسک را محکوم می کردند و اصطالح گروتسک را مترادف با 
ضد ویتروویانیسم می دانستند )Ibid.: 30(. تحول نگرش متفاوت نسبت 
در  که  بود   29 وازاری  نوشته های جورجیو  تحت تأثیر  گروتسک  به 
کتاب های خود )1550 و 1568( این اصطالح را برای مشخص نمودن 
سبک مجسمه سازی و معماری جدیدی که میکل آنژ ایجاد کرده بود و 
در آن ها از برخی اغراق ها و تحریف های عمدی استفاده کرده بود، به کار 
برد. این سبک باعث ستایش وازاری شده بود. در طول قرن شانزدهم، 

گروتسک از ایتالیا به تمام اروپای غربی گسترش یافت و فراگیر شد.

تصویر 4. پنج سر کاریکاتوری گروتسک، لئوناردو داوینچی، 1490 میالدی، قلم
و مرکب روی کاغذ، 18×12 سانتی متر، گالری دل آکادمیا، موزۀ هنر ونیز.

)commons.wikimedia.org( :منبع
تصویر 5. طرح های اولیه کاریکاتوری ازهنرمندان مشهور زمان 

کاراچی توسط آنیباله کاراچی، اواخر قرن شانزدهم میالدی.

واکاوی مفهوم »گروتسک« در ادبیات و نقاشی )دورۀ رنسانس(
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منسوب به ویکو موجود است که برای اولین بار در سال های 1540-
»تصاویر  عنوان:  این  تحت  توضیحی  بیان  با  است،  منتشر شده   1541
َسُبک و بداهه که با اصطالحی مبتذل گروتسک خوانده می شوند«. 
نسخه های متأخر منیریست، به ویژه در حکاکی و گراوورسازی، تمایل 
به اشغال کردن فضا با نقوش و دوری از َسُبک و خالی بودن فضا -  همانند 

آنچه که در آثار  رومی و رافائل انجام شده بود-، داشتند.
گروتسک راه خود را در بیشتر هنرها باز نمود و بر روی بسیاری 
از آثار تزییناتی، تصویرسازی نسخه های خطی )حتی مذهبی و مقدس(، 
نقش برجسته های گچ کاری کاخ ها و کلیساها و سایر موارد، ظهور پیدا 
از هنرمندانی که به گسترش گروتسک کمک نمودند، روسو  کرد. 
فیورنتینو34  نقاش منریست فلورانسی، از پایه گذاران اصلی مکتب فونتن 
بلو است. وی و شاگردان و دستیارانش فرهنگ اصطالح گروتسک ها 
را با ترکیب آنها با فرم تزئینی بندکشی های هندسی، به تصویرکشیدن 
بندهای هندسی چرمی در گچ یا قالب های چوبی )که عنصری مهم در 

نمایش گروتسک ها هستند( غنی کردند )تصویر 8(.
با شروع قرن شانزدهم میالدی، برخی از هنرمندان شروع به ترکیب 
عناصر تزیینی گروتسک در آثار معاصر خود کردند، از جمله: فیلیپینو 
لیپی )1457-1504 میالدی، نقاش فلورانسی(، لوکا سیگنورلی )1441/5-

1523 میالدی، نقاش ایتالیایی( یا دا مودنا. نیکولتو دامودنا35، نقاش رنسانس 
ایتالیایی است که آثار او در دهه های اول قرن شانزدهم خلق شده است. 
نیکولتو عالقه وافری به طراحی های گروتسکی داشت و این تمایل را 
می توان در تعدادی از آثار وی مشاهده نمود. کادرهای طراحی های او، 
از طرح های مختلف گروتسک انباشته شده و کم تر بتوان فضایی خالی 
در بین آنها یافت. یکی ازگراوورهایی که توسط نیکلتو دامودنا انجام 
شده مفهوم واقعی طراحی گروتسک را نشان می دهد. کل فضای کار با 

طرح های گروتسک پر شده است )تصویر 9(.
گروتسک ها به عنوان نوعی خودنمایی هنری مبتنی بر نیروی خالقانه 
تزییناتی به همراه هیوالها و فرم های عجیب التقاطی شان درک می شدند. 
طرح های گروتسک به دلیل اینکه بیشتر در حاشیه آثار قرار می گرفتند 
و بار تزیین را به دوش می کشیدند، می توانستند خود را بر روی سطوح 
توسعه و گسترش دهند و فضاهای خالی را پرکنند. این توانایی به هنرمند 

موضوع خود را افزایش دهد، اما در عین حال به مدل خود وفادار می ماند.
3. کاریکاتور کاماًلً تخیلی، که ویالند آن را به معنای گروتسک 
واقعی نگاری آن چشم پوشی می کند و  از  نقاش  تعریف می کند، وقتی 
محصوالت غیرطبیعی و ابزورد تصورات خود را نشان می دهد تا خنده، 

.)Kayser, 1981: 30( انزجار و تعجب ایجاد کند
 بنابراین، گسترش کاریکاتور، معنای گسترده دیگری برای گروتسک 
به ارمغان می آورد که مترادف با عجیب وغریب، غیرطبیعی ، مضحک، 

خنده دار و کاریکاتوری می شود.
اولین گزارش ثبت کلمة  گروتسک که اشاره به تولید هنری دارد، 
عقد قرارداد برای برخی از تصاویر و نقاشی هایی بود که پینتوریکیو30  قرار 
بود در سی ینا طراحی کند. در قرارداد، این نقاشی ها به عنوان »نقاشی هایی 
که امروز آنها را گروتسک می نامند«31 تعریف شده بودند. قرارداد در 
سال 1502میالدی برای کتابخانه پیکولومینی32  که متصل به کاتدرال سی 

ینا بود، نوشته شد. 
ویلسون به نقل از وازاری، با توجه به نظرات ویتروویوس، گروتسک 

را چنین شرح می دهد: 
گروتسک ها نوعی نقاشی بسیار بی ربط، ابزورد و پوچ هستند که 
در دوران باستان انجام می شده است، بدون هیچ منطقی، به طوری 
که  می شود  متصل  نازک  نخ  یک  به  وزنه ای  مثال[  ]برای  که 
نمی تواند آن را نگه دارد، یا اسبی که پاهایش از برگ ها ساخته 
شده است، انسانی که پاهای درازی دارد، و پوچ گرایی و ابزوردیته 
غیرممکن بی شمار دیگر؛ و هرچه تخیل نقاش عجیب تر باشد، از 
درجه باالتری برخوردار می شود. )Wilson, 2002( )تصاویر 6 و 

)7
گروتسک به مدد گراوور و تکثیر آن در بسیاری از مناطق اروپا 
گسترش یافت. انئا ویکو33 گراوورساز ایتالیایی در ساخت گراوورهای 
متعددی از گروتسک بر اساس نقاشی های باستان مهارت داشت. ویکو 
برای کازیموی اول دومدیچی، دوک بزرگ توسکانی و بعداً  آلفونسوی 
دوم، دوک فرارا آثار گراووری زیادی ساخت. یک مجموعه کالسیک 

تصویر6. بخشی از تزیینات سقف کتابخانه پیکولومینی، پینتوریکو، 1503-1502 
)commons.wikimedia.org/wiki( :میالدی، سی ینا.  منبع

تصویر 7. تزیینات گروتسک نقاشی دیواری های داموس اورئا، کاخ نرون،
)en.wikipedia.org/wiki/Grotesque(  :سده اول میالدی. منبع
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این امکان را در اختیار هنرمند قرار می دهد تا خالقیت و قدرت تخیل 
خود را بیازماید. با نگاه به ترکیبات گروتسک، می توان مالحظه نمود 
که طرح های تزئینی یک هنرمند نسبت به هنرمند دیگر متفاوت است.

به طور کلی گروتسک ها از توالی و تسلسل نقوش فیگوراتیو تشکیل 
حیوانات  انسان،  با  همراه  معماری،  عناصر  شامل  اغلب  که  شده اند 
و گیاهان است که گاهی با صورت فلکی نیز ترکیب می شوند. چنین 
ترکیبی از عناصر مختلف فیگوراتیو، مسلمًا منجر به تولید مفهوم عجیب 
و خارق العادگی می شود که با قوانین طبیعی در تضاد است. از حدود 

تصویر 8- گروتسک با ابزار و نشان های پیروزی جنگی، گراوور، انئا ویکو، 
17×24 سانتی متر،. مجموعه ای که به انئا ویکو منسوب است و شامل 16 صفحه 

بوده و غنائم اسلحه و ابزار جنگی را نشان می دهد. برخی از چاپ های این مجموعه 
)www.gonnelli.it( :دارای نام و تاریخ های 1550 و 1553 میالدی است. منبع

تصویر 9.  روشنگری فرانسوای اول، روسو فیورنتینو، نقوش گروتسک در اطراف
)commons.wikimedia.org( :قاب نقاشی، گالری فرانسوای اول. منبع

تصویر 10. گراوور طرح های گروتسک بر روی کاغذ، نیکولتو دا مودنا،
حدود 1500-1512 میالدی، موزۀ ویکتوریا و آلبرت.

)commons.wikimedia.org/wiki( :منبع
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سال 1500 به بعد، ویالها و کاخ هایی با نقاشی های دیواری و طرح های 
زیاد گروتسک های  بسیار  تعداد  می شدند.  یافت  وفور  به  گروتسک 
تولیدشده نشان دهنده محبوبیت فوق العاده این شکل هنری در فرهنگ 

بصری آن زمان است )تصویر 10(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
گروتسک را می توان تردیدی بین مفهوم ترس و کمدی تعریف کرد 
که هرگز به طور کامل به یکی پایبند نمی ماند و دیگری را به طور واقعی 
رد نمی کند. دور شدن از مدل های کالسیِک نظم، تعقل، هماهنگی، تعادل 
و شکل، خطر ورود به جهان گروتسک را زیاد می کند. گروتسک 
در همه جا وجود دارد و می تواند تقریبًا از هر نظریه ای پشتیبانی کند. 
بنابراین، به نظر می رسد راهی برای پیشرفت در دستیابی به یک نظریه 
جامع وجود ندارد. هسته اصلی بحث نیز همین است. برخی نظریه پردازان 
همچون کایزر، گروتسک را همان چیزی می داند که از جنبه وحشتناک 
اهریمنی زندگی بشر پشتیبانی می کند؛ یک شرایط منفی که باید از آن 
ترسید. از طرف دیگر، باختین گروتسک را شیطانی می داند، و معتقد 
است که همه خنده ها اهریمنی است و از سقوط بشریت به وجود آمده 
است. بنابراین، دیدگاه او جنبة کارناوال را می گیرد، ایده ای که برگرفته 
از فرهنگ جشن های دموکراتیک و مردمی قرون وسطی است، و در 
آن همه جنبه های قلمرو مادی و زمینی به طور موقت دیده می شوند. اما 
در نقاشی ها )به ویژه در دورۀ رنسانس( به دلیل استفاده از وجوه بصری 
استعاره ای و  قالب های  تعریف شدۀ آن در  قبال  مفاهیم  گروتسک و 
نمادین، اختالف نظرات بر سر مفهوم گروتسک کمتر است، و یکی 
از گواهان این ادعا را شاید بتوان در تکرار عناصر استفاده شده در آثار 
گچ بری ها،  تزیینات،  )نقاشی ها،  آثارتصویری  در  گروتسک  دانست. 
گراوورها و غیره( رنسانس قرون پانزدهم و شانزدهم میالدی اغلب شامل 
نوعی تلفیق و ترکیب انسان با حیوانات، گیاهان، اشیاء، عناصر طبیعت یا 
ترکیبات دیگر است. جلوه دیگری از این امر، ترکیبی از پرتره های کاماًلً 
طبیعت گرایانه از گل ها یا حیوانات خاص با ابداعات خارق العاده است 
که در تخیل هنرمند ایجاد شده است. این ترکیبات و دگردیسی ها در طول 

قرون مورد توجه هنرمندان بوده است.
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