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  2طيبه فشي،   1)نويسنده مسئول(جنبه سرايي پارسا يعقوبي

 
  13/2/90:تاريخ دريافت مقاله 
  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي

 
 
               :چكيده  
كـه در آن، درصـدي از   در داستانهاي جمالزاده، نوعي شخصيت پردازي وجـود دارد    

هاي بدني انسان؛ شكل حيواني، نباتي و يا شيئي به خود ميگيرد و خواننده جسم يا رفتار
. ميكند -رس يا لذت همراه با انزجارخنده توام با ت –را دچار واكنشي ناهمگون يا متباين 

» گروتسـك «طنز آميخته يـا  بصري دارد  -اين شگرد ادبي كه ريشه در هنرهاي تجسمي
مقالة . گيري آن نقش بسزايي در گسترش زبان  انتقادي روايتها داردناميده ميشود و بكار

ده بررسي و را به مثابة يك ويژگي سبكي در پنج اثر از جمالزا طنز آميختهحاضر مصاديق 
  . تحليل كرده است

  
  : كلمات كليدي

  .، شخصيت پردازي، طنزطنز آميختهداستانهاي جمالزاده، سبك،  
                                                 

 p.yaghoobi@uok.ac.ir   استاديار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه كردستان - 1

 ادبيات فارسي كارشناسي ارشد زبان و - 2



                                                                               1390 پائيز – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 246

                  

  

  :مقدمه
جمالزاده توجه به طنـز   -پردازي ويژه شخصيتب -ويژگيهاي اصلي داستانپردازي يكي از      

، 1356:دســتغيب.(ايــن نكتــه از ديــد محققــان آثــار وي نيــز پنهــان نمانــده اســت . اســت
تـا كنـون سـخني از طنـز دو      امـا ) 1382:، و پارسي نژاد1380:عمراني ، پور1377:عابديني

طنز وجود دارد كـه  در شخصيت پردازي آثار جمالزاده نوعي . سويه وي به ميان نيامده است
اش را كنتـرل   آن، خنده ةكنند هراساند تا جائي كه جانب مخوف يا منزجرضمن خنداندن مي

ناميـده  » بيان متعـارف عصـر مـدرن   «هنري كه در نظر برخي از محققان اين شگرد . ميكند
هـاي طنـز آميختـه در     برخـي از نمونـه  . نـام دارد » گروتسك«) 1383: 399:كانلي(ميشود، 

 ).نوشت مراجعه شود به پي(ادبيات سنتي فارسي وجود دارد 

  :توجه به موارد زير ضروري است طنز آميختهبراي تعيين مصاديق 
در نـوع  . بر نوعي ناقص الخلقگي، دگرديسي و يـا مسـخ اسـتوار اسـت     ميختهطنز آ)الف

امـا در نـوع   . ناقص الخلقه، جنبة هيواليي و مضحك شخص محصـول نقـص عضـو او اسـت    
طنـز  دگرديسي، تركيب نيمه انسان و نيمه حيوان يـا نيمـه نبـات جنبـة عجيـب و غريـب       

تفـاوت  . رديسي از نيمه هـم ميگـذرد  البته گاهي تغييرات دگ. را به نمايش ميگذارد آميخته
ست كه نوع مسخ شده، اغلب دچار نوسـان و  ة مسخ هم در ايندگرديسي با گون طنز آميخته
  )396:1383:كانلي. (تغيير است

تمامي تغييراتي كه بـا عنـوان نـاقص    . ، جسم يا بدن انسان است طنز آميختهمحور  )ب
شود اتفاقاتي است كه براي بدن مي الخلقگي، دگرديسي تركيبي و يا مسخ شدگي مطرح مي

. نيز با بدن گره خـورده انـد   سازندة طنز آميختهعالوه بر اين تغييرات، ديگر مناسبات . افتد
انسـان، خوردنيهـا،   ة اعضـاي بـدن انسـان، البسـ     -باختين در گروتسك رابله هفت زنجيـره  

منجر بـه گروتسـك   را كشف ميكند كه افراط در آنها  -نوشيدنيها، امور جنسي، مرگ و دفع
  . ها پيوندي ناگسستني با بدن انسان دارد اين زنجيره ةهم) 236:1387:باختين . (شده است

منتهي اين بدان معني نيست كـه اسـاس   . محصول اغراق و افراط است طنز آميخته )ج
ــال و وهــم صــرف اســت  ــاق مــي   . آن خي ــال و واقعيــت اتف ــان خي ــرز مي گروتســك در م

  ) 17:1377:ضيايي.(افتد
  . گروتسك احساسي مردد ميان خنده و ترس يا لذت و نفرت به مخاطب انتقال ميدهد)د

جمع انسـان بـا غيـر انسـان،     : روتسك پديده اي متناقض نما استگ افزون بر موارد فوق،    
ذات آن چنـين اقتضـا ميكنـد كـه جوانـب      . اغراق با واقعيت، خنده با ترس يا لذت با انزجار

  . همزمان جلوه كندناهمگون يا متباين آن 
 



                                               

  247/در آثار جمالزاده) طنز آميخته(گروتسك 

 

 

  طنز آميختهو جمالزاده   
، طنز يا خنده است كـه بـا آميخـتن بـا سـوية مخـالف يـا         طنز آميختهيكي از اركان   

بنـابراين  . ميشـود  طنز آميختـه ناهمگون خود يعني ترس يا انزجار منجر به تصوير يا انگارة 
هـا حامـل گروتسـك    نزة طهست طنز نيز وجود دارد اما هم طنز آميختهجا كه توصيف، هر

به همين نسبت در برخي از آثار ادبي، طنـز جـزوي از گروتسـك اسـت و در برخـي      . نيست
. هاي گروتسكي هم يافت ميشـود  محور اثر بوده، در البالي آن انگارهة ديگر از متون، به مثاب

  . جمالزاده از نوع اخير است آميخته طنز
  
                                                                               كميك                      هاي آميخته طنز 

اسـت كـه جنبـة     طنـز آميختـه  كميك، آن دسته از مصاديق  هاي طنز آميختهغرض از  
طنـز  در برخـي از  . چربـد ر سوية ترسـناك يـا انزجـار آورش مي   خنده آور يا لذت انگيز آن ب

همـين امـر سـبب    . برجسته نيسـت  آنكننده  ف يا منزجرجمالزاده، جنبة مخو هاي آميخته
ها، انسان در يـك يـا    در اين گزاره. تر باشدة خنده يا لذت انگيزي آنها نمايانميشود كه جنب

چند ويژگي جسمي يا رفتاري به حيوان تشبيه ميشود و تصوري از دگرديسـي يـا مسـخ را     
جمالزاده در پنج اثر  هاي كميك تهطنز آميخهاي شاخص  نمونه. براي خواننده تداعي ميكند
  : مورد نظر به شرح زير است

ها را ببنديـد و در  توي بازار هو افتاده بود كه دكاندانم چه اتفاقي افتاده بود كه نمي « -1
را در و   مجلس اجماع كنيد ما هم مثل خر وامانده كه معطل هـش اسـت مثـل بـرق دكـان     

   )46:1386):ب:(جمال زاده.(»...تخته كرديم
خود بناي راه رفتن به طرف خانـه را  نزديك بود نعره بزنم و از خود بيدلم سر رفت « -2

  گرديـد و   زيارت نامه خوانم راه افتاد و هي مثل سـگ تاتولـه خـورده دور مـن مـي      ،گذاشتم
  )57:همان. (»بافتل داده و ليچار ميهاي نمكين تحوي خنده
م و مانند سگ تاتوله خورده گيج و ديوانـه  من بدون هيچ اراده اي از بام به زير آمد« -3

  )82:همان. (»...وار به طرف تپه مذكور روانه شدم
بيني دو خوراك را در يك جا صرف نكرده هفته كه هفت روز است مي! الدوله ويالن« -4

. »و مثل يابوي چاپاري جو صبح را در يك منزل و جو شام را در منزل ديگـر خـورده اسـت   
  )122:همان(

 ةامت عظما بود تمام اهالي شهر از زن و مـرد و پيـر و جـوان مشـايعت نويسـند     قي«  -5
. بزرگ را از وظايف ملي خود شمرده مانند مورچگان از خانه و دكـان بيـرون ريختـه بودنـد    
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جمـال  . (»اي بود آن سرش پيدا نبود احدي هرگز چنين تشببع جنازه اي نديده بـود  قشقره
  )20:1386):الف:(زاده
لـه   د از زور خسـتگي و تشـنگي لـه   ريخـت و زن و مـر  ركنان عـرق مي غٌرغُجمعيت « -6 
  ).33:همان. (»زدندمي

محشر غريبي است مـردم  . دبير آفاق است ةامروز روز چهلم وفات و به اصطالح چل« -7
  )39:همان. (»...روده اند و چشم از ديدن آن سياهي ميمثل مور و ملخ در هم ريخت

ان ولـو بودنـد و   هاي طهرها و خيابان ندان دولت در كوچهرمپس از تعطيل ادارات كا« -8
خـان رفيـق ديرينـه اش     سر پيچ خيابان استانبول ميـرزا تقـي  . گذاشتنداسمش را تفريح مي

  )53:همان. (»كردراني ميجعفر قلي را ديد كه مانند سگ چهار چشم، چشم چ
ده ان چسـبي گذشته از يك نگراني و هراس مبهمي كه مثل پوست بـه استخوانشـ  ...« -9

يوانـات در  كردند مبلغي كنجكاوي بود از نوع كنجكاوي حبود آنچه در آن ساعت احساس مي
  ).208: همان. (»هاي حيواناتپس ميله هاي آهنين باغ

افتد ميايـد آنجـا كـه     صاحب راه مي حياي قرتي هم هر روز مثل سگ بي بي ةپسر« -10
  )171:بي تا: )الف:(جمال زاده. (»...بلكه چشمش به بلقيس بيفتد

كردي از دماغ فيـل افتـاده اسـت، اينـك بـه      ين آدمي كه تا همين االن خيال ميا« -11
اي در آمده بود كه با موشي بازي كند و ناگهـان موشـك زيـر چشـمش تغييـر       صورت گربه

جمـال  . (»...لرزيددندانهايش به هم ميخورد و زانوهايش مي. ده شير ژياني شده باشدشكل دا
  )83:1382:زاده

هاي كلفـت  اي از باال و سبيل غالهابروهاي پر پشت دسته بز«: ديوان در وصف قلتشن -12
از پايين قسمتي از صورت را پوشانيده و قسمتي كه در ميـان نمايـان بـود كـامال بـه رنـگ       

  )159:همان.(»ترياك بود
اش گرم شده بود و خيال نداشت كه به اين يـك شـاهي و    حكيم باشي تازه آرواره« -13

  )63:بي تا): ب:(جمال زاده. (»دينارها رشته سخنراني را از دست بدهد صد
  

  مخوف هاي طنزآميخته
، مخوف، نوعي زشتي يا شومي اغراق آميز خواه بـه صـورت جسـمي    هاي طنزآميختهدر 

را كنترل  طنز آميختههاي بدني نمايان ميشود و خنده و لذت مندرج در خواه در قالب رفتار
  . مواردي آن را تا مرز محو شدن ميكشاند ميكند تا حدي كه در

  :از پانزده مورد نميگذردبررسي شده ، مخوف در پنج اثر  طنز آميختهمصاديق اين 



                                               

  249/در آثار جمالزاده) طنز آميخته(گروتسك 

 

 

دري و خون جگري هنوز چشمم از بـاالي صـفحه كشـتي بـه     پس از پنج سال درب« -1
، بـاالم  بـاالم جـان  «هاي انزلي به گوشم رسيد كه بان خاك پاك ايران نيفتاده بود آواز كرجي

را بگيرند دور كشتي را گرفته بالي جان  اي هايي كه دور ملخ مرده ل مورچهخوانان مث» جان
  )29:1386):ب:(جمال زاده. (»...مسافرين شدند

مرا با سه نفر شريك گور كرده ايد يكيشان اصال سرش را بخورد فرنگي است و آدم « -2
ه آن كنـار ايسـتاده بـا    كرد) بغض(د بغ اگر به صورتش نگاه كند بايد كفاره بدهد و مثل جغ

  )41:همان. (»...خواهد آدم را بخوردچشمهايش مي
يارو يك دفعه بدون مقدمه دست از ريش ما كشيد و بنا كرد به جـان و عـزت و   «...  -3

لبهايش مثل دندانه آسيا ميجنبيد و آرد دعا بيرون . كردندولت دودمان خاقان السلطنه دعا 
  )58:همان. (»ريختمي

مـردك قطـوري بـا    . رئيس انجمن ادبا و شعرا رسيده اسـت ...حاال نوبت نطق آقاي « -4
او مـدتي سـاكت و صـامت    . مختصر ريش جو گندم و قيافه گرد و سرخ و سـفيد دلپـذيري  

الـدوز اسـت كـه دارد در    كه گـويي دو جو د و تيز خود را به قبر دوخت چنانايستاد و نگاه تن
صدا را چنان يك مرتبه بلند كرد كـه حضـار زهـره تـرك     مقدمه  سپس بي. رودخاك فرو مي

تر رسيد و كلمه به كلمـه ايـن كلمـات را از دهليـز     نيم فرسنگ آن طرفشدند و بال شك تا 
ــداخت ــرون انـ ــوم بيـ ــه اي؟ : حلقـ ــه در برگرفتـ ــه چـ ــاك آگهـــي كـ ــال . (»اي خـ جمـ

  )     25:1386):الف:(زاده
صدا مانند جوكيان نشسته بود و بـه  ياي تنها و ب خانم فردوس را ديدم كه در گوشه« -5

اش در  سـريع السـير انديشـه    ةاصطالح سر به جيب مراقبت فرو برده معلوم بود كه باز طيار
اش زدم و گفتم خـانم كجـايي    آرام دست بر شانه. مناطق گرم و سرد پهناور در جوالن است

واي بـه تـو كـه در    . نداند و دارند كلك كاهو را ميكن ما رسيديم به فرودگاه، همه پياده شده
پنداشتي از عالم ديگري بـه  چنان سراسيمه از جا جست كه . ات در آب است خوابي و هسته

و مـا يتعلقـاتش از سـرازيري     مده است و تا آمد كه  به هوش بيايد و بجنبد كه كاهوزمين آ
  )82:همان. (»ها افتاده بود ها گذشته و در پيچاپيچ معده و رودهحلقوم
حاال در .... كندم را تا كسي نديده باشد باور نميط آهن شاهزاده عبدالعظيداستان خ« -6

شند از سر مورچگاني كه به الشه جانوري مرده اي افتاده با اين راه از اين مسافرين كه مانند
هـاي نگفتنـي سـر    لوليدنـد چـه كار  آمدنـد و مي  رفتنـد و پـايين مـي   و كله  يكديگر بـاال مي 

  )143:همان(»...زدمي
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بقدري اكبير و كثافت گرفته است كه اگر هفتاد سـگ گرسـنه   «: وصف يك داماددر  -7
 واي به آن دماغ كج و معـوج و آن گوشـهاي بلبلـي، امـان از آن    . بليسد باز هم پاك نميشود

هاي گراز، صورت نگو، اخ و تفي اسـت كـه بـه ديـوار خـال      گردن دراز و آن سر گرد آن دندان
دق و جعبه هزار بيشـه نكبـت اسـت راسـتي كـه      ة آينچسبيده، اينهم شكل و تركيب شد، 

جمـال  . (»نسناس پيشش يوسف كنعان است و بوزينه از او خراج حسـن و جمـال ميگيـرد   
  )69:بي تا): الف:(زاده

با ادب سالم داده گفتم بنا بود دكتـر بـا جنابعـالي در    ...«: توصيف مدير دارالمجانين  -8
بجاي جواب  دست و پا را . ايد فتهتصميمي گر ام ببينم چه خصوص بنده صحبت بدارد آمده

اي چنان بـا جـزر و مـد     گوش برده خميازهكج و معوج ساخته دهان را تا بنا مانند خرچنگ
تحويل داد كه صداي تق تق در هم شكسـتن يكصـد و پـانزده بنـد اسـتخوانش تـا زوايـا و        

  )260:همان.(»خفاياي دارالمجانين پيچيد
تي كه مگس به دامش افتاده باشد به شتاب خود را از دور به اهللا وردي مانند عنكبو« -9

كه حـاج شـيخ تلـو    او رسانيد و همين كه مطمئن شد كه خودش است تنه سختي به او زد 
  )59:1382:جمال زاده.  (»تر به زمين افتادخوران دو ذرع دور

ي از كـالم ديگـر  » بله قربـان «شرم انگيز جز آواز ... «]: در وصف قلتشن ديوان ها[ -10
قلتشـن  [آيد و خالصه آنكه افعي هيجده نشـان   نيم گرفته حلقومشان بيرون نمي)6(تنبوشه
آيد كه در گل و الي به غلتيدن و پيچيـدن   نفرت انگيزي درمي ةبه صورت كرم معد] ديوان

  )65: همان. (مشغول باشد
 ر را در ميـان دو شـانه فـرو بـرده    در كمال خضـوع و خشـوع سـ   ] قلتشن ديوان[« -11

رسانيد تحويل داد و بله قربان گويان گيالس عـرق را بـه   تعظيمي كه نهايت فرومايگي را مي
  )150:همان. (»گلو فرو ريخت ةسالمتي وجود مبارك حضرت اشرف در چال

اش در وسـط   هاي عاريهدندان. بي در رختخواب افتاده بودسركار خان به وضع غري« -12
ة عقرب باز بـود و  دندان حضرت اجل مانند الن در پهلوي متكا نمايان بود و دهان بيبشقابي 

  )159:همان. (»رسيد كه باز مشغول فحش دادن استچنان بنظر مي
اي است و از همان يك  كرم خورده ةپسرك بيدزد. اسم چهارمي را فراموش كرده ام -13

لـه و چـل بـه نظـر     ه بـوده اسـت ب  پاشوره خورد ةسالگي كه در حوض افتاده و سرش به تيغ
  )63:بي تا): ب:(جمال زاده. (رسدمي

از همان پشت در با هزار ناز و كرشمه و خروارها غـنج و دالل  ] عزت الملك خانم[«-14
اي بچكد ايـن بيانـات    كرم خوردهة اي كه از دهن غنچ لب به سخن گشاده مانند قطرات ژاله



                                               

  251/در آثار جمالزاده) طنز آميخته(گروتسك 

 

 

البته ما لچك بسرها حق فضولي در چنين مقـامي   :هاي ديگر افزودند كها بر نطقها و خطابر
  )63همان،. (»...را نداريم

صورت دراز و زعفراني زن خان مثل صورت مار چهار چشمي كه ريش بز قنـدي  «  -15
و نوك تيز حكيم باشي را با آن گردن لغ ملغ رنگ پريـده بـدان چسـبانده باشـد در نظـرم      

سـخناني چنـان هولنـاك از شـكاف دهـانش       نمودار گرديد و با سوت و صفير و فارسي سره
  )101:همان.(»بيرون ميريخت كه مو بر بدنم راست ميايستاد

  
  جمالزاده                                                                                         هاي طنزآميختهويژگيهاي 

آنهـا  هاي  كيد بر يكي از شاخصهيك يا چند متن، تا ويژگيهاي طنز آميختهبراي تحليل 
به همين دليل . نمايد مانند جنبة واكنش برانگيزي آن خواه كميك خواه مخوف، بسنده نمي

بررسـي شـده؛ بـه     طنز آميختـه جمالزاده از منظر تمامي عناصر سازندة  در آثار ويژگيهااين 
  :شرح زير است

يوة پيشگامان ايـن شـگرد   بر خالف ش -جمالزاده،  طنز آميختهيكي از ويژگيهاي  -الف
يك از پنج اثر وي، در هيچ. ازي موقعيتي و منقطع استشخصيت پرد -مانند رابله و سويفت

در داسـتان كوتـاه   » شيخ«حتي شخصيتهايي مانند . شخصيتي كامالً گروتسكي وجود ندارد
كـه جنبـة گروتسـكي آنهـا     » قلتشن ديوان«در داستان » قلتشن«و يا » فارسي شكر است«

. به بقيه نمايانتر است، در سراسر داستان در قالب انگارة گروتسكي معرفي نشـده انـد  نسبت 
زيرا اساس شخصيت پردازي داستانهاي جمالزاده، طنز است منتهي برخي از اين شخصيتها، 

  . در برخي از موقعيتها حال و هواي گروتسكي مييابند
ايـن  . ه، تشـبيه اسـت  جمـالزاد  هـاي  طنزآميختهپردازيهاي منقطع  مبناي شخصيت –ب

را با خود همـراه دارد و تصـوري از تحـول    » مانند«و » مثل«تشبيهات در اغلب موارد، ادات 
تحـول  البتـه تمييـز اشـكال    . كنـد مي تـداعي را براي خواننـده   -گرديسي و غيرهد -فيزيكي

از اين نظـر هـر موضـوعي را همـان     . صورت دقيق مشخص نيستفيزيكي در آثار جمالزاده ب
  .كه بتوان دگرديسي تركيبي فرض كرد مي توان از نوع مسخ هم به حساب آورد اندازه
جمالزاده، عمدتاً حيـوان و در مـواردي نيـز شـامل      »هاي طنز آميخته«هاي  به مشبه -ج

ا در كليت امر بـه حيـوان تشـبيه    هاي حيواني، انسان در يك صفت ي به در مشبه. اشياء است
، 3هاي شماره.(ضوي از انسان به يك شيء تشبيه ميشودع هاي شيئي، به اما در مشبه. شودمي
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ــوف 5،6،7،11،12 ــبه  )مخـ ــر مشـ ــي ديگـ ــه از طرفـ ــراً از آن   بـ ــيئي منحصـ ــاي شـ              هـ
  .مخوف است »هاي طنزآميخته«

بسـياري   ةهـم يـا فـانتزي فاصـل     با دنياي و در اين شگرد پردازي جمالزاده شخصيت -د
رده است بلكه با نگرشـي كاريكـاتوري سـعي كـرده     او شخصيت تخيلي محض خلق نك. دارد

است جنبه ضعف و مورد انتقاد شخصيت طنز را چنان برجسته كند كه احساسي نـاهمگون  
پـردازي   عالوه بر اين، جنبة منقطع يا مـوقعيتي شخصـيت  . يا متباين در مخاطب ايجاد كند
دنياي وهـم نقـش    هاي داستاني وي ازساختن دنياي شخصيت گروتسك جمالزاده نيز در جدا

  .شودارد زيرا خواننده يكسره با ويژگيهاي شگفت و غريب روبرو نميد
تر  كميك در پنج اثر جمالزاده نسبت به مخوف بسيار ساده هاي طنزآميختهساختار  -س
سو به اقتضاي ذات اين دسته از گروتسكها، جنبة كميك، از يك هاي طنزآميختهدر . مينمايد

ي نكرده اسـت جنبـة كميـك ايـن     سوي ديگر جمالزاده نيز سع از. ترسناك كمرنگ ميشود
هاي مخوف، هم هر  طنزآميختهدر حاليكه در . بسط دهد ناهمگونها را با رفتارهاي شخصيت

همگون يا متباين حضور دارد هم جمالزاده رفتارهاي منتسب به آنها را تا حـدي  دو جانب نا
  . بسط داده است

                                                                                                        
  :نتيجه      

بـه  . يكي از رسالتهاي ادبيات معاصر فارسي، انتقاد از مناسبات فلسفي و اجتماعي است 
اشـكالي از طنـز و فروعـات آن     -بويژه نوع داستاني -همين دليل در اغلب آثار ادبي معاصر 

به دليل اشتمال توامان بـر خنـده و نفـرت هـم سـاختار       )طنزآميخته(گروتسك. وجود دارد
كاملتري نسبت به انواع طنز دارد هم در مواردي كاركرد آن در قياس با همـة اشـكال طنـز    

وجود دارد كه سبب ارتقاي ظرفيت  هاي طنزآميختهدر آثار جمالزاده انواعي از . مؤثرتر است
پردازي منقطع، تشبيهي و نيز اغراق بسـيار كنتـرل    شخصيت البته. انتقادي زبان شده است

از دو نوع انگارة گروتسكي كميك . ها حاكي از سادگي و عدم بسط آنها است شدة اين انگاره
نـوع  . رسـد دليل سادگي به اسـتحكام الزم نمي  و مخوف در داستانهاي جمالزاده، نوع اول به

البته اين امر به معناي نـاتواني وي  . يابد نميدوم نيز با وجود استحكام ساختاري، زياد بسط 
بلكه از يك سو، محور شخصيت پردازيهاي جمالزاده . در اين نوع از شخصيت پردازيها نيست

نشان داده شـد   طنز آميختهآن مواردي هم كه به مثابة مصاديق . طنز آميختهطنز است نه 
از . طنـز وي شـكل گرفتـه اسـت     كنار يا امتـداد  تالشي است كه خود آگاه يا ناخودآگاه، در

دليـل پايبنـدي بـه     وهم قرار دارد، جمـالزاده بـه  در مرز واقعيت و  طنز آميختهسوي ديگر، 
در نتيجـه برخـي از   . اصول رئاليسم ادبي سعي نميكنـد تـا زيـاد، از واقعيـت فاصـله بگيـرد      
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 بسـط و ة كـه مايـ    -ماننـد رفتارهـاي پيوسـته اغـراق آميـز      -ويژگيهاي ضروري گروتسك 
  .خوردپردازيها به چشم نمي استحكام آن است، در اين دسته از شخصيت

  
  :پي نوشت

وجـود   »هاي آميخته طنز«شكالي از در برخي از اشعار ناصر خسرو ، سعدي و مولوي اَ -1
رود در مـواردي نـادر انـدكي    خسرو از تشبيهات ساده فراتر نميـ  ناصر هاي آميخته طنز. دارد

                                                              :مانند يابد پردازي بسط مي شخصيت
با عمامه بزر و جامة صابوني                                                        هر زمان پيش تو آيد نه همي بينيش       ... 

  بر چون نار بياگنده ز ملعوني  چون كدو جانش ز دانش تهي و فكرت       
  هر يكي باستاد به ماذوني  چون سر ديوان بگرفت سر منبر               
  )1353:367:مينوي و محقق(                                                     

جنبه داستاني آثار اينان فرصت مناسبي ، ندكر مورد سعدي و مولوي قضيه فرق مياما د
غـالم شـخص   «فراهم كرده است به همين دليل روايتهايي همچـون  پردازي  براي شخصيت

غالمش نكوهيـده اخـالق بـود           بزرگي هنرمند آفاق بود                :  با مطلعِ »هنرمند
ــتان   ــارم بوس ــاب چه ــر و«و در ب ــاتون خ ــوي» خ ــوي معن ــه در مثن ــ نمون ــتة ه                اي برجس

پردازي گروتسكي در ادبيات كالسيك فارسي است كه در نمونة اول زشتي فيزيكي  شخصيت
، »خـر و خـاتون  «شـود و در روايـت   مـان مي أمنجر به خنده و نفرتي تو و رفتار عجيب غالم

  . آميزد خندة حاصل از رفتار غريب خاتون با مرگ هولناك وي در مي
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