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 یخچالیهتذکرۀ های گروتسکی در   شخصیت
 

 ولدانیِ شریفی غالمحسین
 اصفهان دانشگاه زبان و ادبیات فارسی استادیار

  1بنادکوکی زارعِ نجمه

 اصفهان دانشگاهزبان و ادبیات فارسی  یدکتر دانشجوی

 25/3/96. تاریخ پذیرش 2/10/94تاریخ دریافت 

 

 چکیده
، پیاری( در ) و بهاار  جوانی(در ) ص به فرهنگمتخل اصفهانی مذهّبِ محمدعلیمیرزا  ۀنوشت یخچالیهتذکرۀ 

است. میرزا  شدهآذر بیگدلی نوشته از  آتشکده ۀتذکر ۀه شیوهای مفصل ادب فارسی است که ب  نقیضه وجز

ایان  انتقاد کناد.   سرایان عصرش  از مدعیان شاعری و یاوهکند تا   خلق می   شخصیت سی در اثرش مذهّب

 احساسای چندگاناه از نفارت و خشا  و     و طنزآمیزندو از سوی دیگر  مشمئزکنندهسو   از یکها   شخصیت

دبای  در بسیاری از آثاار ا ، این شیوه که به گروتسک شهرت دارد انگیزند.  برمیدر مخاطب ترس و طنز را 

تحلیال   به، تعریفی از نقیضه و کارکردهای آنذکر از نویسندگان پس ، در این مقاله شود.  مشهور دیده می

 یخچالیاه تاذکرۀ  هاای    شخصایت کاه  اند  رسیدهو به این نتیجه ه اثر پرداخت های گروتسکی این  شخصیت

باه  ؛ هساتند  و...( آمیازی  حیاوان  امردباازی و  ازی و)شااهدب  ی جنسیها  بیماریدچار  واند  الخلقه  اغلب ناقص

 رذایل اخالقی چون، و سپس، جنسی نامعقول روابطنخست ، گروتسکی این تذکره مضمون، دیگر عبارت

رساوا  ، کارکرد گروتسک در این اثار توان گفت   است. میآزاری   مردم و طمع و دزدی و خساست حماقت و

 کردن ذات واقعی زمانه است.

 

 گروتسک.، پردازی شخصیت، نقیضه، اصفهانی مذهّبِ محمدعلیمیرزا ، چالیهیختذکرۀ  :یکلیدهای   واژه

                                                           
 n.zare97@yahoo.com            :رایانامۀ نویسندۀ مسئول .1
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 . مقدمه1

ذوق بسایاری    شاعران و نویسندگان ظریا  و خاوش  ، از آغاز تا امروز، ادبیات پربار فارسی

، به گاوش خاورده  که تقریباً کمتر نامش  یذوق خوشطنزپرداز ، از این میان است. پرورانده

از  است؛ ماندهباقی  دیوان شعریاز وی دو تذکره و است.  اصفهانی مذهّبِ محمدعلیمیرزا 

بردارندۀ اشعار در المعتمدیه مدایحد او تذکرۀ جِ .و دیگری هزل است دّیکی جِ، این دو تذکره

اصفهان در مدح منوچهرخان گرجی معتمدالدولاه اسات. تاذکرۀ هازل او باا ناام       شاعران 

نوشته شد  المعتمدیه مدایح دخواهان او و سرقتبعد از سعایت ب مشهور است که و یخچالیه

گویاان    و بذلاه ظریفاان  یکای از  در جایگاه نام وی را  برای همیشه، حج   کتاب ک و این 

 .ذوق ادب فارسی ثبت کرد خوش

منظور ادخال سرور در قلب دوستان که اعظا    به»زع  خود  این کتاب را به اصفهانی مذهّبِ

نوشاته و امیاد    (21: 1321، اصافهانی  مذهّبِ) «ه الزم مثوبات استحسنات است و اشتغال یاران ک

ایاان مزخرفااات گمااارد و دل از  ۀخاااطر بااه مهالعااه و مااذاکر، اناادوزی روزی محناات»دارد کااه 

رسد کارکرد انتقادی ایان    ولی به نظر می، (همان) «های باطل و وساوس الطائل بازدارد  اندیشه

از ؛ باشدتر   آن بیشتر و ارزنده فکاهیاز کارکرد ، است ردهبا اینکه شاعر بدان اعتراف نک، اثر

تاذکرۀ  کاارکرد انتقاادی   پاساخ دهاد:   هاا   پرسشهمین رو این مقاله درصدد است به این 

 یخچالیاه تاذکرۀ  هاای    شخصایت  ترفندهای طنزساز اثر کدام است؟ کدام است؟ یخچالیه

 اند؟  چگونه

علت در  معانی که به  تصحیح گلچینِ یکی ؛دو تصحیح در دست است یخچالیهتذکرۀ از 

تصاحیح جدیادتری   دیگری و ، داردزیادی  یها  افتادگی، های کافی  دسترس نبودن نسخه

 (قمارنامهو  یخچالیه :نقیضهتصحیح و تحشیه دو رسالۀ ، مقدمه)حسن زیاری دکتری رسالۀ که 

مفصل  ۀوان به مقدمت  میفقط  شده واین تذکره انجام ناست. تحقیقات ادبی چندانی دربارۀ 

)زیااری و   «یخچالیاه تاذکرۀ  تتبعای در  »آن با نام  استخراجی از ۀحسن زیاری و مقالرسالۀ 

 اشاره کرد.( 1392، فشارکی محمدیِ

 گروتسک. 2

که شاعر یا نویسانده  است نوعی فن یا عنصر ادبی ، گروتسک در نزد اغلب محققان غربی

، جهرمای و طالبیاان   )تسالی ِ  گیارد هر جای اثر بهاره   تواند از آن به میزان ک  یا زیاد و در  می



 133/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت 

 

ای ایتالیایی به معنای غار یا سرداب   واژه، در اصل، گروتسک .(204: 1383، قدم ثابت ؛2: 1390

آور و   خناده  ای چون مضحک و غریاب و  امروزه در معانی .(24: 1390، )لوترآدامز و یتساست 

رود. در   خیاالی و خوفنااب باه کاار مای      و اهماهناگ ن و نابهنجاار و آور   شگفت مسخره و

گروتسک به دنبال ایجاد نوعی تضااد و دوگاانگی در اثار اسات و یاادآور      ، اصهالح ادبی

هاراس و   دلتنگی و بی  و تنفر و شادی و سرگرمی ومانند ، است ای از احساسات مجموعه

کناد.    جلوه مای  قالبی شاخص و متناقض، به نظر، اش  نیروی یادآورندهبه وسیلۀ که ، دلهره

محسوب  های متناقض  و فراخوانی از واکنش، دنیاییه  دنیایی است و ه  غیر، گروتسک

 .(116: 1388، یگانه )راستی شود  می

عناصار   شناسای ؛   جهاانی اسات کاه مای     ۀشد ای شکل دگرگون  گونه جهان گروتسک به

کنی  دیگار    زندگی می رسند و هنجارها و منهقی که با آن  ناگهان عجیب به نظر می، طبیعی

 و هاا  از دست رفتن هویات  و شده ای براندازی قوانین وضع  گونه، کارگر نیستند. در این جهان

 سااختگی،  جهاناین که  طوری به شود ها دیده می تخریب شخصیتو  نماییِ ظاهر طبیعی  کج

زیارا   مار؛؛ دگی اسات تاا   ترس از زن بیشتررسد. تأثیر آن   کامالً غریب و بیگانه به نظر می

)لوترآدامز خواهی  از آن بگریزی    که میدارد کننده   ناگهانی و غافلگیر ای ترسناب و  چنان جلوه

ساه واکانش    ۀباید انگیزانند، برای آنکه مهلبی گروتسک باشد، در حقیقت .(37: 1390، و یتس

 .(110: 1391، و انصاری )شربتدار دلهره یا تنفر، حیرت، باشد: خندهدر مخاطب 

 ای که ماا مبناای   نظریه ولی ؛اند گروتسک مهلب نوشته بسیاری دربارۀ انپرداز نظریه 

 Wolfgang) رلفگاناگ کاایزِ  وُنگااه  ، قارار دادیا    یخچالیهتذکرۀ تحلیل گروتسک در 

Kayser) .گروتساک   درباارۀ کایزر یکی از نخستین کسانی است کاه   به گروتسک است

 The Grotesque in Art and) اتگروتساک در هنار و ادبیا   کتااب  و کارده  بحا   

Literature)  کایزر است. این حوزه از منابع اصلی ی یک، تألی  شد 1957او که در سال

را تجلای دنیاای    گروتساک انگارد. او  مییافته و جامع  گروتسک را اصلی نظام، خود کتاب

که اضهراب  پرداز درحالی ن است که هنرمند گروتسکداند و بر آ  میه بیگانپریشان و ازخود

گیارد   ی عمیاق هساتی را باه باازی مای     هاا  پاوچی ، کند خاطر را با خندۀ ظاهر پنهان می

 ای غاافلگیری و  گوناه ، انگیازد  مای  احساس متناقضی که گروتسک بر .(37: 1369، )تامپسون

کاایزر در  . کاه در حاال از ها  پاشایدن اسات      اسات  وحشت و ترس از حضور در جهانی
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عناصر کیب اجزای گوناگون و ناسازگار تأکید دارد و ترکیب بر تر، محوریت بیان گروتسک

بادین  چهار مقدمۀ اصالی تئاوری او   . داند میترین الزامات گروتسک  گوناگون را از حیاتی

گروتسااک بیااانی از یااک نیااروی  .2. گروتسااک دنیااایی بیگانااه اساات؛ 1 شاارح اساات:

. خلق گروتسک 4ت؛ . گروتسک بازی با نامعقوالت اس3؛ استو غیرشخصی  نشدنی ادراب

بیاان  ، برای کایزرتالشی برای احضار و مقهور کردن ابعاد شرورانه و شیهانی جهان است. 

منظور او ، . با این عبارتاستشده  بیانی از نوع بیگانه یا متعلق به جهانی ویران، گروتسک

شناسای  و عناصار    شدۀ جهاانی اسات کاه مای     ای شکل دگرگون نی است که به گونهجها

 .(40ا32: 1390، )لوترآدامز و یتس رسند ن عجیب و ناخجسته به نظر میناگها، طبیعی

از قرن بیست  به خصوص  ، گروتسک مفهومی امروزی است و بهبا توجه به آنچه گفتی 

تاوان باه    شود که آیاا مای   می مهرح پرسش است. حال این  بدان توجه شده بعد در ادبیات

فن گروتسک باید گفت  سال پیش بود یا نه؟ 150در  ای آثار نویسندهدر دنبال این مفهوم 

)فارغ از قابلیت این را دارد که در هر اثری ش، ا عنصری ادبی است و فراتر از نام امروزییا 

شااعران   همچون برخی از صناعات ادبی که در آثار .شود دیده  قصد قبلی و آگاهی نویسنده(

 .اسات  انجام شاده  هایی گذاری نامچنین  ناناز آبعد  که و نویسندگان برجسته آمده، درحالی

هاای دوراناش را    تنااقض  ،از هساتی دارد  یبسیارای که درب   شاعر یا نویسندهدرحقیقت 

شده  کند و جهان ترسی  منعکس میسویه  صورت مضامین چند در اثرش بهبیند و آن را   می

 است. و خوفنابار و نابهنجآور   شگفت آور و مسخره و  خنده ، جهانی مضحک واو اثردر 

 اصفهانی مذهّبِعلی میرزا محمد. 3

و در  «فرهنگ»در جوانی  ق( 1275: )وفاات  اصفهانی مذهّبِفرزند ابوطالب  محمدعلیمیرزا 

از ابتدای جوانی به شااعری روی   .(142: 1390، )مسجدی است کرده  تخلص می «بهار»پیری 

مادتی در تهاران در درباار    و کناد   مای را دنبال ، تذهیب، شغل موروثی پدرانشو آورد  می

نعاام غیرمتنااهی شااهی    و از اِکناد   رتیب قصاید و تذهیب مکاتب مای شاه قاجار ت فتحعلی

در ساال   شااه  از فاوت فتحعلای   پاس  .(500 ق: 1365، اصفهانی مذهّبِ نک:)شود  میبرخوردار 

بااه  را حکوماات اصاافهان بعااد از اینکااه محمدشاااه .گااردد برماایبااه اصاافهان  ق، 1250

آیاد و   ان وی درمیدر خیل شاعران و ستایشگر ،سپارد می الدولهمعتمد خان گرجیوچهرمن

 ای زواره او را به سرقت از دیوان مجمر ،ولی حاسدان ،سراید ای در مدح او می قصیدۀ یائیه
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 ماذهّب گنااهی میارزا    کند و بای  . منوچهرخان حقیقت ماجرا را تفحص میسازند میمته  

هنگاام عارو و   »چنانکاه   کناد،  ای باه او مای   ه و التفات ویژهوجو ت شود ش اثبات مییبرا

 «مسائولش قارین قباول افتااد     [المعتمدیاه  مادایح ]تاذکرۀ   استدعای جمع و حیازت این گنجیناه 

: 1390، )مسجدی ق 1259در سال  مذهّببدین ترتیب میرزا  و (501 ق: 1365، اصفهانی مذهّبِ)

 ۀمنوچهرخاان و ترجما  ت در تااریخ زنادگی   هزار بی مفصلی مشتمل بر بیست ۀتذکر ،(145

، حاسدان او باز از اینپس کند.  می ر مدح معتمدالدوله تألی د دشانشاعران و قصایاحوال 

واداشتند که عینااً   ،های خبط دماغ در وجودش مرکوز بود لنجانی را که ریشه مالعلی فنای

 .(146: 1390، )مسجدی سرقت کند و به نام خود عرضه دارداثر او را 

میارزا   ،مشهور اسات  که چنان آن. ابهامی وجود دارد یخچالیهتذکرۀ تاریخ تألی   دربارۀ

کشی از بدگویان  برای کینهشود و  خاطر می ، به شدت آزردهاش بعد از انتحال تذکره مذهّب

 اصفهانی، بِذهّم) آورد می نگارش در بهرا مشتمل بر نظ  و نثر  یخچالیهتذکرۀ ، جویان و عیب

را عنفاوان   یخچالیاه زماان نوشاتن    مذهّبمیرزا  که درحالی ،(146: 1390، مسجدی؛ ز :1321

 کند: ذکر می شا جوانی

این ترهات و مزخرفات را در عنفوان جاوانی و بهاار زنادگانی کاه      نظر به اینکه فقیرْ

مزاح یااران نوشاته باود و    داد به جهت صحبت و  نیک از بد و مقبول از رد امتیاز نمی

خواست  زود  ن به دست کسی افتاده و نسخۀ مدون نداشت  و میآکاغذی از  هر پارچه

در ایان   ...جا ورقی مغشوش و پریشان جمع کاردم از هر ،به شرف حضور مشرف شود

کرامت فرمایند تا تتمۀ آن را  رخصتْ ،این فقیر ه  این مزخرفات را نوشته باشد ،عهد

ظهاور   انفااذ حضاور آفتااب    ،رفتهکتابی خوب و دیوانی به اسلوب نگارش  ،جمع کرده

 .(150: 1321، اصفهانی مذهّبِ)احک و مصادم بودن بس است قدر مض همینکرده و اال 

بدانی  و آن را چندان جدی تلقی  توجیهات مرسوم در هزلیات را از جمله موضوعاگر این 

با  (ص: 1321، اصفهانی بِ)مذهّ طباطبایی محیطِ کهز ابهام دیگری باقی است و آن اینهنو ،نکنی 

مشاتمل بار   ای و  زوارهنوشتۀ صفا) تذکرۀ انجمن روشندر  مذهّبتوجه به بیتی از قصیدۀ میرزا 

 اناد(  را ساتوده  ،خاان زنگناه   علیچراغ ،فرمانروای اصفهانقمری،  1268اشعار سخنورانی که تا سال 

 گوید:   می مذهّب داند؛ می 1256را سال  یخچالیهلی  تاریخ تأ

دو ساه مااه بایش نیسات کاه       سه چهار سال و

 هساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 

 

 

 

 ماارا بریااده شااده از سااخن زبااان مقااال   
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 باااه آب شسااات  مااان آن کتااااب مساااخرگی

 

 

 

 

 از آن سپس دهان  بساته شاد زباان  الل     

تااریخ   ،حساب کنی  1268اگر از  .گوید نی  است که دیگر مضحکه نمیو سال یعنی دوازده 

در کتاب  ،ندک اشاره می بیت دیگریدر  که چنان آنو  است 1255یا  1256 یخچالیهنوشتن 

 :است شدهعرو یک سال نوشته 

  هااازار ساااال نشااااید نوشااات دیاااوانی   

 

 

 

 

  ساال  که مان نوشات  آن ترهاات در یاک     

 (1259) المعتمدیاه  مادایح  را بعاد از  یخچالیاه صور عماومی کاه تاألی     این تاریخ با ت 

 .است شدهنوشته  دایحماز پیش  یخچالیهدهد  همخوانی ندارد و نشان می، دانند می

هاا   شخصایت  دربارۀتاریخ  تاریخ و مادهچند  ،چاپی ی یخچالیهتذکرۀ  متن در همچنین

وپانج هجاری در    وپنجااه  در سنۀ هزار و دویسات »بیان آمده:  تاریخ وفاتِ در شود که دیده می

هی و در نسخۀ خ( 96: 1321، اصافهانی  مذهّبِ) «درجات به جوار رحمت الهی پیوست عتبات عرش

در دیاوان  »: گویاد  مای ، ماده ۀ چااپی نیا شرح زندگی حاجی کاه در نساخ   در ،همین تذکره

وپانج هجاری خبار داده     وپنجااه  حاجی را در سنۀ هزار و دویسات  الرحمه تعری ِ هللا علیه نعمت شاه

میارزا   ،آیاد  هاای کتااب برمای    از تااریخ  که چنان آنپس  .(132: 1285، اصفهانی مذهّبِ) «است

بادان   طباطباایی  محیطِتاریخی که  توان گفت و میننوشته  1255پیش از را کتاب  مذهّب

 ، صحیح است.کند اشاره می

 مآثرالباقریاه در  ق( 1248 :)وفات ای زواره وفای کهه  وجود دارد و آن این یدیگر نکتۀ

ای ظریفاناه نگاشاته و شارح     تاذکره ، به مقتضای ظرافت طباع » نویسد: می مذهّبمیرزا  دربارۀ

الحاق در ایاراد    ،ها را مرقاوم داشاته   الرای و اشعار غیرموزون مجعولۀ آن متشاعران سخی  احوال

: 1385، ای زواره)وفاا  «ه مقدور کمتر کسی از مترسلین استتلفیقی آورده ک، ظرای  و ایجاد طرای 

نکتاۀ بسایار    ردن از مادایحش و یاد نکا  مذهّبمیرزا  ی ظریفانه تذکرۀاشارۀ وفا به  .(168

و در آن اسمی  است شدهنوشته  1248ا1245های  در سال مآثرالباقریهانگیزی است. بر تأمل

 ق( 1255) از ورود منوچهرخاان باه اصافهان   پاس  چون این کتاب  ،نیست مدایح از تذکرۀ

بدین معنی اسات کاه ایان     ،کند یاد می یخچالیهاز تذکرۀ ظریفانۀ وفا و اینکه شده تدوین 

طاور   هماان  مذهّبمیرزا توان نتیجه گرفت  است. می هق مشهور بود 1248پیش از تذکره 

باه  کا    دست)یا  ولی پراکنده بوده ،است ، کتاب را در جوانی نوشتهکند که خودش اشاره می

وقتای   ق 1255و در ساال   (اسات  همهایبه آن را نوشته بودسبب و بیشتر به کسی تقدی  نشده 



 137/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت 

 

یا باه دالیال دیگاری کاه بار ماا        بیند که این کتاب هواداران بسیاری به دست آورده می

توان دو تاریخ متأخر در متن  )می ای های تازه و بخش کند آوری می آن را جمعمانده، پوشیده 

 کند. و به محمدشاه تقدی  می افزاید را بدان می گونه توجیه کرد( تذکره را این

 یخچالیهتذکرۀ های   . ویژگی4

آذر  ی آتشاکده تاذکرۀ  اسات بار   ای   نقیضه یخچالیهتذکرۀ ، شدذکر تر  پیش طور که همان

زیاری  نیز در تضاد با همین اثر است. «یخچالیه»عنوان  ؛(18: 1321، اصفهانی مذهّبِ)بیگدلی 

اقتباس  آتشکده ۀتذکرخود را از  ۀطرح کلی تذکرفقط  مذهّبکه میرزا اند  و محمدی بر آن

و ایان نظار    (162: 1392، حمادی )زیاری و م کرده و تعهد چندانی به رعایت اسلوب آن ندارد

 تاذکرۀ آتشاکده  به اسالوب  ه   المعتمدیه مدایحتذکرۀ در  مذهّبزیرا میرزا  ؛درستی است

 ،نویسای  تاوان گفات در تاذکره    کلی مای طور و به( 129: 1390، مسجدی :کن)است  کردهاقتدا 

)قارن   ماذهّب عصر میرزا  .است کردهاز شیوۀ آذر پیروی  ،طور که مرسوم زمانش بود همان

و باه   شدهتذکره نوشته  150 ،نویسی است و تقریباً در این عهد  عصر رواج تذکره سیزده (

شاد و ایان     برگازار مای  در اصافهان  زیاادی  های شاعری    انجمن ،ها  شهادت همین تذکره

« تقلیاد »که اصال رایاج شعرشاان     ها حاکی از تنوع و تعدد شاعران این عصر است  تذکره

اظهارنظر قهعی کرد که تا چاه میازان   باره  توان دراین  نمی .(134: 1386، )مسجدیاست  بوده

اش دنباال   نویسای را در نقیضاه   کارکرد نقد ادبی و انتقااد از تاذکره   اصفهانی مذهّبِمیرزا 

ۀ مفصلی بالغ بار  افرادی است که تذکر جزو مذهّببه اینکه خود میرزا  است. با توجه کرده

وی  رساد   به نظر میشیوه را نقد کند و ماید بخواهد این ن بعید می ،است هزار صفحه نوشته

سارایان    از یااوه ش انتقاد جوید تا در نزد مخاطبانش سود می نویسی شهرت تذکرهبیشتر از 

 بیشتر بر دل بنشیند. زمان،

 نویسنده در تألی کرده، که خود نویسنده بدان اشاره  آتشکده ۀتذکرجز  به، به هر روی

چشامی داشاته    گوشاه نیز جمال خوانساری آقا ی ننه کلثومسعدی و  نگلستا خود به نقیضۀ

از  ساامی  تحفاۀ پانج    ۀنظری ه  به صحیفهمچنین  .(162: 1392، )زیاری و محمدیاست 

 .(125: 1382، )صالحی است ، داشتهاسماعیل میرزای صفوی، پسر شاه سام

و  ،ر و امثال عربای اشعا و اخبار و مصنوع و مسجع است و آراسته به آیات یخچالیهنثر 

 (394: 1382)انادوهجردی   بهازادی . امثال و اشعار فارسی اسات  و نیز آکنده از کلمات قصار
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بیش از حد لزوم ، در گزینش و استعمال مفردات و ترکیبات عربی معتقد است میرزا مذهّب

  فروشی به چشا   هایی از تکل  و فضل  نشانه جای کتابش که در جای  چنانورزد،  میاصرار 

زباانی   ،هاا  و اغلب حکایت ست(منسوب ا )ابیاتی که به شعرا ابیات کتاب حال بااین .خورد  می

، )معصیت(سرشار از لغات و اصهالحات عامیانه چون محصیت زبانی  ند؛ساده و عامیانه دار

)آوازی  چخ کردن، )شلوار( شلوال، )تخ  شپش( شکر، )کثی ( پچل، )نوعی گیاه بدبو( انقوزه

او . )یاوه( لیچار، )سالک( کپه، بر؛( )بی بلگ بی، سگ و گربه(حیوانات مزاح  مثل دن برای ران

و این سبک عامیانه  کند برای خنداندن استفاده میبازار  کوچهزبان  فرد منحصربهاز قابلیت 

 .نشاند میها  رفته و متکل  تذکره سبک نثر مصنوع و شسته را در کنار

 الیهیخچتذکرۀ در مصادیق گروتسک . 5

ترساناب یاا انزجاارآورش     ۀآور آن بر جنبا  خنده ۀ)جنب گروتسک کمیکمرز  ،یخچالیهتذکرۀ در 

، ک: یعقاوبی و فشای  نا ) (آور را در کنتارل دارد  عاد خناده  بُ ترسناب و شوم، ۀ)جنب و مخوف چربد( می

و  گارایش دارد  گروتسک مخوفبه سمت ها   قسمتبرخی مشخص نیست و در ( 249: 1390

و نویسانده   غلبه با گروتسک کیمک اسات ، حال گروتسک کمیک. بااینبه گر در قسمتی دی

بالفاصاله باا ترفنادی     ،کنناده  از توصایفات مشامئز  پاس   ؛ اوکوشد مخاطبش را بخنداند می

 ها این اثر در توصی  شخصیت . گروتسکِسازد میمخاطب را از فضای ترس و انزجار خارج 

 ای . کردهاین سه را بررسی  رو در ادامه، ین؛ ازهمبارز است ،حیوانات و مضامین متن و

 های گروتسکی  شخصیت. 1ا5

 ،دار  هااای خنااده  کااه شخصاایت انااد ههااای طنااز گفتاا  عنصاار مشااترب شخصاایت دربااارۀ

آمیاز    انگیاز ولای همیشاه اغاراق      خاص و شاید نفرت و عجیب و های غیرعادی  شخصیت

 ا دچاار تضااد شخصایت هساتند؛    ی مردد یا های  اغلب آدم ،دار  های خنده  شخصیت هستند؛

 ۀکنند یا بیهوده ساعی دارناد دو جنبا     فکرشان با عملشان فرق دارد یا نقشی را بد ایفا می

های  این ویژگی در شخصیت .(46: 1391، )سلیمانیختل  شخصیتشان را با ه  وفق دهند م

یشه باید این قید را اضافه کنی  که شخصیت گروتسکی هم و شود گروتسکی نیز دیده می

ها بر ناوعی   از تعارضات جسمانی و فکری است. این شخصیت  انگیز است و ترکیبی نفرت

هیاوالیی و   ۀجنبا ، الخلقاه   دگردیسی یا مسخ اساتوارند. در ناوع نااقص    و الخلقگی ناقص

ترکیاب  ، اماا در ناوع مسخ/دگردیسای    عضاو اوسات،   صمحصاول نقا   ،مضحک شخص
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عجیاب و غریاب گروتساک را باه نماایش       ۀنبا ج ،نباات  حیوانی یا نیمه انسان و نیمه نیمه

 .(246: 1390، )یعقوبی و فشی گذارد  می

هاای مساتعار     شاعرانی باا ناام   است؛ شرح حال سی شخصیت آمده یخچالیهتذکرۀ در 

، نااقص ، غزالاه ، ساید ، مستوفی، ناظ ، زنبور، شور خمره، (خر)یا  فالن، اورنگ، اسود، اجلل

، مااهر ، جاالل ، مشانگی ، شاوقی  ،شاپش  ،بیاان ، یانع، محدث، صباغ، چرخی، بعیر، واله

نخست  مذهّبمیرزا  .(1392، )زیااری  دبنگوز حاجی،، حمار، کنه، مالسعید، قلنچی، مخمخی

هایش با مبالغه و اغاراق    شخصیت ۀخوی و رفتار احمقانو تصویر مضحکی از هیکل و خلق

خباری کاه    آگااه و بای  نا اتچنین موجود« معیار ادرابِ»عنوان  ؛ سپس بهدهد  به دست می

خود  دربارۀبلکه  اند،  ی نبردهسبب حمق جبلی بوی به، تنها از علوم و معارف گذشته و حال نه

های گوناگونی از سخنان مبتاذل و    به ذکر نمونه، بینی هستند  نیز دچار اشتباه و خود بزر؛

 .(395: 1382، اندوهجردی بهزادی)پردازد  میمانند آنان  یانهذ

هاایش را   شخصیت مذهّبها حماقت است و میرزا  ب بین همۀ شخصیتویژگی مشتر

، دمااغ  خشاک ، دیواناه ، مجناون ، غافال ، جاهال ، دبنگی، حماقت، کلماتی چون غباوت با

کناد.   وصا  مای  ، خاالی از ادراب ، رای سخافت، مآب خرافت، خالی از دانش، پیشه سفاهت

که شاعران آن به های  اصالی    ضیافتی توان ضیافت شاعران دیوانه نامید؛ را می یخچالیه

را ا قواعد ادبیاات رسامی    چه و  ،دینی و چه قواعد اجتماعیا پایبند نیستند و تمام قواعد  

 گوید: اش می شاعران تذکره دربارۀ (12: 1321) اصفهانی مذهّبمیرزا  گذارند. زیر پا می

ه فاطیال طباع   گارا کا   درایان هارزه  سرا و یاوه گویان یاوه ملجاً و مضهراً دنبال بیهوده

شان از آتش دوزخ گرم نگردد و در فالیز دماغشان جز هندوانۀ ابوجهل نروید افتاد خامِ

نمود تا آنکه جنسیت علات انضامام و    مهالعه و مذاکرۀ اشعار سخافت شعارششان می

این فقیر را مشیر و مشار و مشتری بازار خاود دانساته    ،سنخیت واسهۀ ارتباط گردید

ام و فالن قصایدۀ   راغش که فالن مصرع شیخ را جواب گفتههر صبح مصروعی در س

دیوانه چو دیوانه ببیناد خوشاش   »که . کاتب اوراق ازآنجاام انوری را نقش بر آب آورده

 .داشت شت و دل به مقاالتشان میگما خاطر به صحبتشان می «آید

این هاست.  تلفیق ناهماهنگی ،مه  و زیرساخت تصاویر گروتسکی عناصریکی دیگر از 

 اجلال  ،نموناه بارای   ؛دیاد ضات جسمانی توان در خالف عرف یا در تعار ناهماهنگی را می
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، غالمای مادقوق و   گماشات  خاطر بر تحملش مای »وار از اسباب تجمل که  کیشوت دن، شاعر

حال در فکر تسخیر ختا و  ، بااین(26 )هماان:  «اسبی که الیبقی منه االعظام و عروق بود، داشت

خوابی که اصحاب رمل برای  ؛خواند می «لندن»و  «لودیانه» خراجِ گرفتنِ و اشعارِ ختن است

)خوابی که باز بر دست یا باازو  است  انداخته فضله ،در خواب بر سر اجلل یک باز ،بینند او می

سارانجام  کناد و   و اجلل این را تعبیر به پادشاهی خود می (شاود  ، تعبیر به پادشاهی مینشیند

 .(همان)نویسد  ات انعام را در نام خود میسراید و بر می ی خویشای برا قصیدۀ مدیحه

 و هاایش را براسااس تضااد     شخصایت  اصافهانی  مذهّبِمیرزا  توان گفت در نتیجه می

 جسامانی  هاای  گای  تارین ویاژ   مها  ، آفریناد. در اداماه    مای  و ناهماهنگی اغراق و تحقیر

کنای  و فراماوش    مای  الخلقگای و مساخ را بررسای    های گروتسکی یعنی ناقص شخصیت

 ،تار  و عجیاب   قاعده با رفتار و منشی نامتناساب  کنی  که تلفیق این جس  عجیب و بی نمی

 است. آفریدههای گروتسکی این تذکره را  شخصیت

 الخلقگی  . ناقص1ا1ا5

های ادبی و آیات و احادی  و امثال عربی و   مشحون به آرایهو با نثری فخی   مذهّبمیرزا 

همگای   ایش را کاه ه  شخصیتنخست  ،دارد  ش که مخاطب را به حیرت وامیبا نوعی آرام

. کناد   توصی  مای  ،کننده است  ند و گاه این نقص جسمانی بسیار مشمئزنقص جسمانی دار

، کاوری ، کچلای  های حاصل از بیمااری مثال   ؛ نقصشوند دسته تقسی  می دوها به  نقص

)ناوعی بیمااری    چشمان سنبل، احول چشمان، چشمان آبکی از آبله، قوز، غر، لنگی، کری

پلاک چشا     ،اساهال ، یبوسات ، بواسایر ، سالک ، آبله ،(آید چش  که سرخی در چش  پدید می

چشامان  ناهماهنگی مثال  های حاصل از  نقص ؛ وروی سیاه، روی زرد ،مویی ک ، گندیده

، دنادان بازر؛  ، ریاش رنگارناگ  ، ریش نداشاتن ، ریش دراز، های خیلی بلند مژگان، تنگ

بینی کاج و  ، بینی بزر؛ یا دراز، صدای آهسته ،(صدای خر) صدای نامتناسب، دان کثی دن

گاردن  ، چاروب بسایار  و چین، ذقن نامتناسب، و کج دهان گشاد، های بزر؛ لب، قاعده بی

قد خیلی کوتاه یا ، هیکل خیلی بزر؛ یا خیلی کوچک، گوش بزر؛ و پهن، باریک و دراز

ها    هاا باا   وقتی این ویژگی پای پهن.، ر یا عرق نکردنعرق بسیا، قد خمیده، خیلی بلند

این غرابت جسمانی با حماقات   شود؛ رو خلق می زشتموجوداتی عجیب و  ،شوند تلفیق می

که  ،«ناقص» در وص او گذارد.  آوری از انسان به نمایش می شود و ملغمۀ حیرت تلفیق می

 :گوید می، تخلصش گویای شخصیتش است
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ه این ماثلش نکاو   بلک ،... چشمش از غایت تنگی به چش  نیایدکچلی است کور ،ناقص

. همواره «اللئی  قلبه اضیق من صدر ةوسع / سواد عینه اصغر من بیاو المی »نماید که 

بینایش را ایان حکایات راسات و      . کاج دهانش چون مغاب باز و ریشش به غایات دراز 

اهل بهشت  ،مأمور کنندجاست که اگر در روز نشورش به جنت  حولش را این تعری  بها

خهااب  . «ما همه دوزخ اختیار کنی  / را در بهشت جای دهیدگر و» به ستوه آمده گویند:

کاه  ؛ زیرا«خوف علیک  و ال انت  تحزنون! الهللا المخلصونیا عباد»االرباب دررسد که  رب

ش بینی به جهن  گراید و نعی  از جحی  امتیااز ننمایاد. جاای آبلاه بار رویا        از غایت کج

مصاداق   ،هاا باا جماالش دیاو رجای        سرکه ساله ها هفت  هاست و عرق در آن برکه  برکه

عظ  دماغش جبال شامخه را نسابت سابع عارو     و با «ان هو اال ملک کری » ۀکریم

 (68)همان:  نقیر ۀشعیر است و با پلک چشمش نخن افالب را اضافت پرد

شود و جالب است  و کامل میاندازۀ ا منظر با وص  خساست بی وص  این موجود زشت

 گوید:« آرمان»در وص  . وی کند مدتی بر ق  و کاشان حکومت می ،که همین شخص

 ۀفرسا. الحق خلقتی ناموافق و قضی  پیما و قوزی آسمان  گویند که او را غری بود زمین

اش صادق. پیوسته آبش از دیدگان در دهاان روان و    در ماده «الجزء اعظ  من الکل»

ید و مویان مو ، دائ  در فراق سلسلهبا این احوال .است «فیهما عینان تجریان»مصداق 

 .(30: همان) ار خاطرش خار محبت گلرویان رویدز  از شوره

عاشاق   ،(آب آوردن کیسۀ بیضاه و فتاق  ) و بیماری غرالخلقه  آرمان با وجود جس  ناقص

 موید. ر او میسراید و از هج غزل میهایش    زیباییغالمی سیاه است و در وص

از اخالق و منش  ،با همان آرامش، از توصی  جس پس  مذهّبمیرزا  ،ها در همۀ نمونه

 تر است.  از جسمش هولناب ،جالب اینکه اخالق و رفتار شخصیتو زند  حرف میشخصیت 

از پاس  مثالً  دارند؛بینی عجیبی  خودبزر؛مدعی فضل و کمال نیز هستند و ازطرفه آنکه 

 ۀدماغش را اختالل طاری و سودای مفرط صفح ،در بدایت حال»که  «اسود»توصی  شخصیت 

هوای سرداری از احوالش پیدا و خیال محال جهاناداری  »گوید که او   می «وجودش را ساری آمد

خیز ندانسته عازم خراسان گردید کاه در وی    که اصفهان را سپاها بود و ازآنجااز طرز مقالش هوید

 .(27: همان) «سروری آسان گذارد ۀنگ آرد و پای در مرحلخر آسان به چ ،چون خود

 شدگی . مسخ2ا1ا5

 ،که موجودی به موجود دیگر استحاله پیدا کرده باشاد  صورتی مسخ و دگردیسی محض به
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شخصایتی کاه    یخچالیاه تاذکرۀ  گروتسکی اسات. در   های شخصیتهای   یکی از ویژگی

برخای   اصافهانی  ماذهّبِ اسات کاه   ولای جالاب   ، بینای    دگردیسی کامل داشته باشد نمی

کناد و باه ذهان مخاطاب       انگااری مای   با صنعت استعاره با حیوانی یکسانها را   شخصیت

تارین   گونه حیاتی حیوان است و بدین یمهنا انسان   شخصیت، نیمهشود که   چنین القا می این

یان  . از اساازد  مای گوناگون را در اثرش محقق های  ویژگیویژگی گروتسک یعنی ترکیب 

مار و زنباور   و اژدها ،حیوانی داری : زنبور نیمها انسانی   چهار شخصیت نیمه ،شخصیت سی

خار   ا نیماه انسانی   موجودی نیمه خر ؛(45: همان) خرچنگ استشور  خمره ؛(54: همان) است

ور زنبا » گوید: میدر شرح حال زنبور وی  .(111: همان) مخمخی گربه است ؛(41: همان) است

ضاعیفانش   ۀست که هماواره بار خاانواد   ا ر خوردن خون مسلمانان غیور و بالییست دا اژدهایی

 ،وجه تخلص آنکه نظر به حقاارت جثاه و تارن  آهساته    »گوید:  در ادامه میو  (52 :همان) «عبور

بلکه در اول همه او را مایل و عسل امید را از او  ،مردم را از او اجتناب نیست و بر او راه ارتیاب نه

دیگر نه احدی را  ،ولی چون او را پای در پیش و بر عروق فقیرانش سر نیش آمد ،ننددا حاصل می

 .همان() «نه تنی را نان در مسکن پیدا شود جان در بدن و

 . حیوانات گروتسکی2ا5

، جغاد ، خصاوص مارهاا   هب ،حیوانات»داند:  میکایزر تعدادی از حیوانات را حیوانات گروتسکی 

هاا هساتند کاه تجسا       هاا خفااش   نآو فراتر از همۀ ، رات موذیحش، خزندگان، عنکبوت، غوب

ناام   یخچالیاه  رۀتذکدر  .(35: 1390، لوترآدامز و یتس) «شود وانی گروتسک در نظر گرفته میحی

و شاتر   (بار 21)بسامد تکرار متعلق به خر بیشترین  شاناز میان شود که حیوان دیده می 33

در این کتاب اغلب از  ،شوند ناتی گروتسکی تلقی نمیخر و شتر با اینکه حیوااست.  (بار 13)

 .کاه مضامونی گروتساکی اسات     شود استفاده می آمیزی خلق مضامین حیوانها برای  آن

 زنباور  ،چهاار باار   سگ ،چهار بار از این قرار است: گربه کتاب مابقی حیواناتبسامد تکرار 

 ،دو باار  کرم ،دو بار عقرب ،باردو  خرچنگ ،سه بار ماهی ،سه بار گاو ،سه بار وزق ،سه بار

، گاورخر ، و حیوانااتی چاون ماوش    دو باار،  کناه  ،دو باار  کاالغ  ،دو باار  مار ،دو بار اژدها

یک باار  هر کدام کرکس  شاهین،، باز، صعوه، اسب، گوسفند، آهو، شیر، شپش، پشت الب

ناد  کن اناد و تارس را القاا مای     ه. مشخص است حیواناتی که به نوعی مشامئزکنند اند آمده

 و مثل اسباهلی و آشنا  از دیگر حیوانات ،شپش و کرم و خرچنگ و وزق و چون زنبورهم

 بسامد بیشتری دارد. ،کبوتر و آهو و گوسفند
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 مضامین گروتسکی. 3ا5

شکنجه جزو مضامین مشهور گروتساکی   و دزدی و بدمستی و خیانت و مر؛ و شهوانیت

 و پیاری  هساتند کاه باا وجاود     افارادی ، هاا   اغلاب شخصایت   یخچالیاه تاذکرۀ   در. است

به عباارت   ؛ندا و حتی حیواناتامردان  و دائماً دنبال زیبارویانرویی،  زشتو  الخلقگی  ناقص

 اغلبمضمونی گروتسکی است که  ،در این کتابو غیرمعقول جنسی افراطی  روابط، دیگر

فرهناگ  ست کاه  ر ذات خود مفهمومی ممنوع و تابو. شهوانیت دندا ها گرفتار آن  شخصیت

شاتر از شاکل   برخی از اشکال رواباط جنسای بی  ، حال . بااینراند آن را به حاشیه می مسلط

مرباوط باه    ،بینای   ی کاه در ایان اثار مای    شاهوانیت . اسات شاده   معمول آن ممنوع و نهی

 و (بازی/ لاواط شااهد ) باازی  همجانس  ملشا های رابهۀ جنسی است که ترین شکل ممنوع

 یخچالیاه تاذکرۀ  از سی شخصیت  آمیزی است. حیوان و (زیبا بچه امردبازی/) آزاری کودب

، بااا اغااراق و مبالغااه بااه و حاااجیمحاادث  و آرمااان و اجلاال نویساانده در شاارح زناادگی

باه امردباازی آناان     جاالل  و شوقی شور و حال خمره و در شرحپردازد،  شان می شاهدبازی

سااخت تصااویر    مایۀ ستآمیزی د حیوان ،خر و زندگی بعیر و دبنگوزر شرح و داشاره دارد، 

دبنگ و  را و نویسنده اواست  مخال شخصیتی که با شاهدبازی یگانه  شود. می یگروتسک

دو نموناه را تحیال    ،تر شدن مهلب برای روشن .اورنگ است، داند خشکی دماغ می دارای

ست و شغل قنادی را رها رو زشت و پیرمردی قدکوتاهکه  شور  در شرح حال خمرهکنی .  می

 آورد:  می، ند تا مشتری شکرلبان شودک می

از منازل باه جهات انجاام آن     اگر بیماری محتضر یا دیبایی در شرر داشاته باشاد و   

آن  ،رود  دوش به مکتب میبر درگوش چنته ده باشد و بیند که کودکی حلقهآممشکل بر

 کار را مختصر گرفته چون سایه از عقب او روان و چون دایه از پی آن پویان آمدی و

د از تارخص اطفاال و تفارق    متحمل بار تعب گشاتی و بعا   ،از صبح تا شام در مکتب

 ،چه در آن مکتب خاب یا کلوخی که خود را بدان پاب کرده باشند جساتی امثال، هر

ید از پش  شتر/ این شتر از آ می بوی جان» ه و آن را بر دیده نهادی که:این را بر سین

آن بیمار مرده و آن بساط را آب بارده باشاد   و چون شام آید و  «در مال سلهان ویس

 .(46 :1321، اصفهانی مذهّبِ) «جهل باشد زیان مختصری»ع:  این مصرع خواند.

است که بر زماین باه دنباال     رویی ، پیرمرد زشتتصویر گروتسکی این مهلب
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 ،ایان  ؛اناد  خود را بدان پااب کارده   ،مکتبی انیافتن کلوخ و خاکی است که کودک

حالت نفرت این موضوع را کمتر  ،. بیت بعد از آنمشمئزکننده است تصویری بسیار

دو حکایات دیگار نقال     ،شاور  حال خماره  در شرح .خنداند کند و مخاطب را می می

در هر  د.فریبببندد تا یکی از کدخدازادگان زیبارو را  ای به کار می شود که خدعه می

ماا  شود که  بازی خلق میتصاویر گروتسکی با استفاده از مضمون امرد ،دو حکایت

 دهی . کتاب ارجاع میاصل خواننده را به  ،برای طوالنی نشدن بح 

آمیزی که نویسنده با اساتفاده از آن تصااویر گروتساکی     سابقۀ مضمون حیوان

جاا   یک .شود نیز فراوان دیده می اصفهانی مذهّبِدر هزلیات پیش از  ،کند خلق می

 و (67: 1383، عبید زاکانی) رسالۀ دلگشادیگر در بار و  (995: 1381) در خبیثات سعدی

ر تماام ایان   کاه د  یحیوان ؛(88: 1386، موالنا) مثنوی معنویدفتر پنج   بار دیگر در

حال بعیر از آمیازش باا شاتر     در شرح مذهّبمیرزا  شود خر است. هزلیات دیده می

باه   (320: 2010)فلاور   .اسات  نیاز ساابقه داشاته    زند و گویی این مضمون حرف می

کاه در   کند اشاره می اورنگ هفتای متعلق به سدۀ نه  از  وشتهن تصویری در دست

این کار چه  دهد. می مردی را در حال آمیزش با شتر نشان ،زمینۀ یک اردوگاه پس

در  ،چه فقط استفاده از تابویی مضحک برای خندان باشدو جنبۀ واقعی داشته باشد 

ای قابال   بعیر که نویسنده او را ماده رود. یهر روی مضمونی گروتسکی به شمار م

نزدیک اندام عصاری است که سنش  پیرمرد کوچک ،داند اش می برای تدوین سفینه

حروف ابجد عدد تعداد مناجاتش به نماز چندان که در  ؛هشتاد است و عاشق شتران

 :گوید می« ! یا بعیر!بعیریا » ،(282) «بعیر»کلمۀ 

شتری را باه   انسان سپری گشته، بچۀ ۀاش از عشق بچ  قهبه محبت میل کرده ولی سلی

. شب داشت خوش و از فراقش جان مشوش میعشوقی گرفت و همواره با خیالش دل م

ی در هاوای گارم کارم عشاقش باه      گاه ،م و روز در آسیا با او همدمدر بستر با وی توأ

این نفس » بیت: افشاند.  هایش جان می خواند و در بوسیدن لب  مده این شعر میحرکت آ

 .(72 :1321، اصفهانی مذهّبِ) «وین عرق است از بدنت یا گالب است از دهنت یا عبیر/

رذایل اخالقای چاون   ، توان آن را مضمونی گروتسکی دانست  ن دیگری که میامیمض

ای ایان    گوناه   ها به شکل اغاراق   است که شخصیت آزاری  مردم و طمع و خساست و دزدی
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 محدث و مشنگی و چرخی و ناقصسید و  و چون مستوفی یهای شخصیت ؛رذایل را دارند

، بیان و غزالاه  و کنه و هایی چون مخمخی شخصیتشوند.  به خساست وص  می ،زنبور و

آمیز است که تبدیل  چنان مبالغهشان  آزاری ی و مردمکار فریبو دزدی و  ند کار و دزد فریب

در توصای   خاورد.   ت و اسود تریاب مای شود. حمار قمارباز اس به تصویری گروتسکی می

 آورد:  می ،غزاله که پیرمرد دالکی با خلقتی تنومند و با ریشی دراز است

تیاز و نشاترش در دریادن شارائین و آوردۀ      تیغش در تراشایدن ریاش و سابلت ماردان    

ط القتااد در یاک   مناب رمح چنگیز. بر دست کیسۀ آن بادنهاد و دوناه خار    مسلمانان نایب

ف جارح  تو را خرج سر و به مصر ی قناعت نکند که زیاده از آن پنبهشاه به ده تراشیدن سر

ای کاه او را   هار بیچااره   .جهت یک غاز هزار دندان از گاز برکند ام. به تیغ و نیشتر رسانیده

 .(65: همان) م هزار رحمت بر یوس  حجاج فرستددر آن حما ،دچار و مشتری بازار گردد

 یخچالیهۀ تذکردر  . کارکرد گروتسک6

 و شاهد دنیایی واروناه  ،؟ در آثاری با نگرش گروتسکیچیستگروتسک هدف نویسنده از 

را با دنیای واقعی  ولی در حقیقت این دنیا بیشترین هماهنگی، غیرمعقول هستی  و عجیب

 دارد. گروتسک

هاای متنااقضِ هساتی      های مختل  وجود آدمی و سویه  کوشد تا جنبه  نگاهی است که می

این زمین را در یک نمای کلی نشان دهد؛ رویکردی که به دنباال آن اسات تاا خیار و     بر 

ساویه را کاه   هاای دو   زشتی و زیبایی و دیگار تقابال  ، جنایت و محبت، خنده و شادی، شر

ا کند و با در آن واحد به مخاطب الق، است ها نهفته  همگی در نهاد این دنیا و سرشت انسان

تر از هر نگرشی با واقعیت هستی و وجود خاودش آشانا     و راستین پیشاز این کار او را بیش

 .(119: 1391، شربتدار و انصاری) تعارفات را کنار بگذارد ۀهای فریبنده و آراست  کند و پرده

ها و ساختارها را به چالش   ارزش، های رایج  لسازد تا ایدئا  گروتسک نویسنده را قادر می»حقیقت در

 .(242: 1389، لوترآدامز و یتس) «ناهنجار یا شرورانه را افشا کند و رسوم اجتماعیکشانیده و رفتارها 

شاه و محمدشاه  دوران فتحعلیزیست یعنی   در آن می اصفهانی مذهّبِعصری که میرزا 

در اسات.   اظ اخالقای افاول کارده   عصری است که جامعه از لح ،از لحاظ اجتماعی ،قاجار

 های فرهنگی  است و نابسامانیپوشیده های حاک  بر جامعه   ارزشی  بی ،طنزهای این دوران

 و دورویای  و پلیادی افکاار   و دارد و رذایل اخالقیبازتاب استبداد و فساد شاهان  و فقر و
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 دگیار   ماورد طناز و تساخر قارار مای      ،و اراذل غرچگاان اثر تسالط  پذیری بر  ظل  و تملق

زیااد  چاه درب  و رنجش شخصی سبب  بهچه  مذهّبمیرزا  .(370: 1382، اندوهجردی بهزادی)

خصاوص   اش را، باه   جامعاه گیرد تا ذات واقعی   از قدرت گروتسک بهره می ،اوضاع زمانش

باا اساتناد باه مناابع     ( 166: 1392)فشاارکی   زیاری و محمادیِ  رسوا کند. ،شاعران عصرش

تأکیاد   اصافهانی  ماذهّبِ د باا اینکاه   نده  شده نشان می عصر او و دیگر تحقیقات انجام ه 

چندان ه  خیالی نیستند  هستند،« مجهول خیالیه» یخچالیهشده در  کند شاعران معرفی  می

یات ایان   امروزه شاناخت هو  این کتاب مربوط به یکی از معاصران اوست. و هر ترجمه از

هاایش نگااهی باه      ولی همین نکته که او در خلق شخصیت، شاعران برای ما دشوار است

باز  ا  در نظر بگیری ه  چند عنصر اغراق را ا هر  گار خود داشتههای حقیقی روز  شخصیت

در یاک   یخچالیاه تذکرۀ های   شخصیتکند.   فساد پنهان عصرش را رسوا می ،ه  این اثر

 یهاا   اناد. ایان شخصایت     هساتند و آنچاه مادعی آن      تنااقض در آنچاه  اند:  چیز مشترب

حاال مادعی    ، ولای باااین  سی هستندگرفتار نوعی مالیخولیای جنرو،  زشت و الخلقه  ناقص

ساعی در نشاان دادن ایان    با ظرافت بسیار  وی اند. بینی عجیبی و دچار خودبزر؛  شاعری

 .است شدهه  فق رسد مو  تناقض دارد و به نظر می

 نتیجه. 7

تاوجهی قارار    هماواره ماورد بای    ،دلیل مالحظات اخالقای  بیات فارسی بهآمیز اد آثار هزل

باه دلیال پررناگ باودن وجاه      نیاز   اصفهانی مذهّبِ تألی  میرزا چالیهیختذکرۀ اند.  گرفته

ً  اش تقریباا  نویسانده  که چنان آن است، ن مورد توجه منتقدان قرار نگرفتهچندا ،آمیزش هزل

را تاریخ تولد وی  است، که هنوز دویست سال از تاریخ فوتش نگذشته درحالیگمنام است و 

 رود و با توجه به شاواهد گماان مای   ابهامی است نیز  رهاین تذک تألی در تاریخ  .دانی  نمی

آن را  مریق 1255و در سال نوشته راکنده جوانی به صورت پدر را  یخچالیه، مذهّبمیرزا 

 ۀتاذکر  بار اسات  ای   . این کتااب نقیضاه  است کردهو به محمدشاه قاجار تقدی  جمع آورده 

از لحاظ زبانی  اصفهانی مذهّبِ پیرو سعدی است. ه  و در سبک نثرآذر بیگدلی  ی هآتشکد

را  (ابیات عامیانه) و عامیانه (ها نثر مصنوع و متکل  تذکره) موفق شده دو سبک زبانی رسمی

کااری اسات کاه بعادها شاخصاۀ طناز        ،تلفیاق ایان دو سابک زباانی    ه  تلفیق کند.  با

 د.وش میطنزنویسانی همچون دهخدا 
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 سی شرح حال مذهّبروتسک است. میرزا گ ،یکی از ترفندهای ادبی بارز در این تذکره

ه و گرفتااار نااوعی الخلقاا  ناااقص و همگاای عجیااب کااهآورده  اش در تااذکره را شخصاایت

تارس و طناز را باه مخاطاب القاا       و احساسی چندگانه از نفرت که اند مالیخولیای جنسی

 پاذیر  به اثری انتقاادی و تأمال   ،این اثر را از هزلی خالی از ارزش ،همین ویژگیکنند.   می

مفهاومی اماروزی اسات و میارزا      ،آید که گروتساک  این ظن پدید میقهعاً  دهد. ارتقا می

 نویسندگان حقیقت بسیاری ازاست. در   با چنین مفهومی آشنا نبودهدر قرن سیزده مذهّب

از بسایار  ای کاه درب    شااعر یاا نویسانده    .ندنک بدون قصد قبلی از گروتسک استفاده می

گروتساک   کناد.  بیند و آن را در اثرش منعکس می  را می ی دورانشها تناقض ،هستی دارد

قرن اسات و شاهوانیت و   آن ه  در خدمت انتقاد از اجتماع نامتعادل و ناسال   یخچالیهدر 

 کشد. را به نقد میآن دوره  خارج از هنجارروابط 
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