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چکیده:
گروتسک مقولهای کم و بیش خیالی اســت که از دیرباز در هنر و ادبیات مطرح بوده
و به دلیل درهم آمیختن ناهنجاری ،شــگفتی ،خنده ،وحشــت و بیش از همه خیال
در آن به عنوان یکی از موثرتریــن مقوالت نظری برای نهیــب زدن و جوابگویی به
حیطه گروتسك ویژگیهای آن را

مسایل دنیایی مطرح میشود .کایزر با پژوهش در
جنبه ترسناک گروتســک میپردازد که با تصویر کهن الگوهای
برشمرده و بیشتر به 

شــر در نگارههای ایرانی همخوانی زیادی دارد .کتاب البلهان ابومعشر بلخی محفوظ
درکتابخانه بادلیان آکســفورد نوعی فالنامه و حاوی نگارههایی با موضوع موجودات
شر مانند انواع جن و ابلیس اســت و نمونه قابل قبولی برای تطبیق مفهوم گروتسک
از دیدگاه کایزر با تصویر کهن الگوهای شــر میباشــد .هدف این پژوهش شناسایی
گروتسک در کتاب البلهان ابومعشر بلخی بوده و با رویکرد کیفی و به شیوه توصیفی-
تحلیلی در پاســخ به این پرسشها انجام شده اســت :ارتباط تصویر موجودات شر در
نگارههای البلهان با مفهوم گروتســک چیســت و محورهای تئوری کایزر را چگونه
میتوان در نســبت دادن گروتســک به تصویر موجودات شــر در نگارههای البلهان
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بهکار گرفت؟ به این منظور تعداد  10نگاره از این کتــاب بهصورت هدفمند انتخاب
و با مفهوم گروتسک بر مبنای دیدگاه ولفگانگ کایزر بررسی شــدهاند .نتایج نشــان میدهد ویژگیهایی که کایزر برمیشمارد و برخی
چارچوبهای بصری البلهان ،شباهتهای نزدیکی به یکدیگر دارند .او بهکارگیری گروتسک را در ارتباط با مفاهیم مذهبی نا آشنا با چشم
انسان ،ناگزیر میداند و به ویژگی ترس آور گروتسک بیشتر تأکید میکند.

واژگان کلیدی :کهن الگو ،موجودات شر ،گروتسک ،ولفگانگ کایزر ،البلهان
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مقدمه

 .)24در قرن  19فیلســوفانی چون هگل ،هوگو ،ســایموندز و

یونگ به تکراری و عمومی بودن شخصیتها و رویدادهای زندگی

راسکین از گروتسک در هنر و ادبیات به عنوان قالبی نقادانه بهره

که در فرهنگهــای مختلف وجود دارند بــا روشهای نمادین،

شده بودند ،به اهمیت فیلســوفانه اجتماعی و نقد
متناقض آن 

داســتانها -که به کرات در هنر و ادبیــات نقاط مختلف جهان

تشریح گروتسک را عرضه کردند (لوتر.)19:1395،

تمامی این داســتانها تعداد کمی الگوهای اصلی وجود دارند.

افراط و اغراق ،نابهنجاری عناصر خنــده آور و خوفناک خالصه

در انسانها پی برد .وی به این نتیجه رسید که افسانههای تاریخی

تجربیات درونی مردم را به نسلهای بعد انتقال میدهند؛ و این

مطرح شدهاند -ساختار زندگی انســان را شکل میبخشند .در

شــیفته خصیصه عجیب و غریب و به ظاهر

گرفتهاند .آنها که
کننده آن پی برده و نخســتین اقدامات هدفمند و منظم برای

بهطور کلی ،ویژگیهای گروتســک را میتوان در ناهماهنگی،

مفاهیم مشترکی که از اجداد بشــر نسل به نسل منتقل شدهاند

کرد .ترس و طنز دو مقولهای هســتند که به صورت همزمان در

(یونگ .)118 -90 :1383 ،یکی از انواع این کهنالگوها «شــر»

الگوهای شــر مانند دیوها ،اجنه و هیوالها در نگارگری ایرانی و

و در ژرفای ضمیر ناخوداگاه قرار گرفتهاند کهن الگوها 1هستند

میباشد که بعضا در نگارهها به صورت دیو ،شیطان یا ابلیس دیده

گروتسک دیده میشوند و این ویژگیای است که در تصویر کهن
باالخص نگارههای البلهان قابل مشاهده است .تصویر موجودات

میشود و در کتبی مانند کتاب البلهان ابومعشر بلخی که نوعی

شر در این نگارهها تفاوت قابل مالحظهای با سایر موجودات دارد.

بســیار نمود یافته اســت .این موجودات از ویژگیهای صوری

محورهای تئــوری کایزر همخوانی دارد .پرســشهای پژوهش

کتابخانه بادلیان آکسفورد نگهداری میشود،

فالنامه است و در

خاصی برخوردارند که میتوان آنها را به گروتسک 2نسبت داد.

ویژگیهایی در بازتاب تصویری موجودات شــر وجود دارد که با
عبارتنداز:

گروتسک را اشکال عجیب و غریب و مسخ شده و تغییر شکل یافته

تصویر موجودات شر در نگارگری ایران چگونه در قالب کهن الگو

آورند منجر به خنده خواهند شــد .ســاختارگرایانی همچون

ارتباط تصویــر موجودات شــر در نگارههای البلهــان با مفهوم

بهویژه در چهره و بدن انســان میدانند که همچنان که وحشت

ولفگانگ كایزر و میخائیل باختین با پژوهش در حیطه گروتسك
هریك از منظری متفاوت ،ویژگی های آن را برشــمردهاند و در
نهایت ،این سبك هنری را درصدد تشریح جهانی بیگانه از خود

مطرحمیشوند؟

گروتسکچیست؟

چگونه میتــوان محورهای تئــوری کایزر را در نســبت دادن

گروتســک به تصویر موجودات شــر در نگارههای البلهان بهکار

دانســتند كه در آن قدرت جهت گیری نیســت .جان راسکین،

گرفت؟

که گروتســک چیزی ورای اغراقهای شاخدار یا کمدی سبک و

روش پژوهش

ویکتور هوگو ،فردریش شلگل و والتر بجت همگی معتقد بودند
به اصطالح روحوضی 3اســت .گروتســک برای كایزر تنها یك

نوع پژوهــش از آن جهت که بــه ویژگیها ،صفات و کشــف و

شدن احساسات متناقض مانند ســرگرمی و در عین حال ترس

بهکارگیری مفاهیم گروتســک وار در آنها میپردازد به شیوه

كاریكاتور مضحك یا هجوی رایج نیست ،بلكه باعث برانگیخته
است .در اینجا احســاس اصلی گونهای غافلگیری ،وحشت و

ترس را در حضور جهانی القا میكند كه در حال از هم پاشــیدن

باقیمانده آن غیرقابل دسترس است .به نظر کایزر گروتسك آن

و

شناخت کهن الگوهای شر در نگارههای البلهان و به تبیین علت
توصیفی تحلیلی انجام میشود .در واقع ،دراین زمینه با تکیه بر

دانش پیشین و خالقیت ذهنی و با بهره گیری از روشهای تحلیل
منطقی و استدالل قیاسی گزارههای نظری جدید در رابطه با این

چنان مفهوم بیمعنایی نیست كه تنها به نیروهای شیطانی اشاره

آثار ارائه میگردد .در ادامه ،در پاسخ به چرایی بهکارگیری مفاهیم

یا ابعادی از هستی اشــاره دارد كه یا از بین رفتهاند یا تصاویری از

الگوها از روش تحلیل ساختار و محتوا استفاده میشود .مطالب

داشته باشد ،بلكه نوعی مفهوم گنگ است كه به بینشهای جدید
دوران جدید یا نقابی معنوی ارائه میدهد.

گروتسکی با توجه به رویکرد کایزر در بازتاب تصویری این کهن

از طریق دادههای کتابخانهای و اسنادی به شیوه فیشبرداری و

اکنون معاصران ،گروتسک را اساسا ماهیتی دوگانه میبینند که

تصاویر از طریق سایت کتابخانه بادلیان آکسفورد به شماره 133

تعبیر درستی از ماهیت پیچیده زندگی است (تامپسون:1369 ،

نگارههای کتاب البلهان ابومعشر بلخی ( 812هجری) است که

حاصل تقابل تضادها میباشد و حداقل در برخی از شکلهایش

جامعه آماری

[ ]Arch. c. 20به صورت هدفمند انتخاب شدهاند.
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تعداد ده نگاره از آن انتخاب و مــورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

موجودات ذکر شده در نســخه البلهان ابومعشر بلخی بر اساس

پیشینهپژوهش

گروتسک

است .تجزیه و تحلیل دادهها به شیوه کیفی انجام میشوند.

در ارتباط با گروتسک آثار چهار نظریه پرداز مورد توجه است :در

رویکرد کایزر میپردازد.

واژهای اســت ایتالیایی و نوعی ســبک ،مفهــوم و اصطالح در

کتاب «گروتسک در هنر و ادبیات» اثر کایزر( ،)1963به تعریف

مجسمهســازی ،هنرهای تزیینی ،نقاشــی ،طراحی ،معماری،

ترسناک و شیطانی بودن گروتسک تاکید نموده است .باختین

به ویژه در فرهنگ
آن دست کم به نخستین سالهای مسیحیت ،

اشــاره میکند و آن را با کارنــاوال مرتبط میســازد .هارفام

تصویر انســان و گیاهان و حیوان را به شــیوهای عجیب در هم

تاریخچه آن به وجه

گروتسک پرداخته شده و پس از بررســی

جنبه کمیک گروتســک
( ،)1984در کتاب «دنیای رابله» به 
«درباره گروتســک ،استراتژیهای

( ،)2007در اثر خود با نام

هنرهاینمایشی،زیباییشناسیوادبیاتبهشمارمیآید.پیشینه
رومی میرسد .در سده شــانزدهم ،پس از کشف نقاشیهایی که

کلمه «گروت» و «گروتــو» (به معنای صخره و
میآمیختند ،از 

تضاد در هنر و ادبیات» پس از تایید نظریــات کایزر و باختین

غار) برای توصیف آنها استفاده شد و صفت «گروتسکو» اشاره

نظر کایزر نزدیکتر میبیند .کوریلــوک ( )1987نیز در کتاب

در ســده شــانزدهم رواج عام یافت و در مورد شکلهای کژنما و

وجه اسطورهای گروتسک اشــاره میکند و دیدگاه خود را به
به 

به این نوع نقاشی داشت (تامسون .)23 :1390 ،به همین صورت

«سالومه و یهودا در غار شهوانیت :گروتسک ،تکنیکها ،ریشهها

اغراق آمیز ،ترســناک یا مضحک ،بهخصوص در مجسمه سازی

در گروتسک میپردازد و اســتفاده ابزاری از زن را نیز به عنوان

تلفیق شخصیتهای انسانی با حیوانها تأکید داشت (سیدصدر،

و شمایل نگاری» پس از بیان و تایید نظریات قبلی به نقش زن

جنبهای دیگر از گروتســک در دنیای امروز مطرح میســازد.
در ارتباط با کهن الگوها قادرنژاد و الیاســی ( ،)1391در مقاله
«حضور کهن الگوها در نگارگری ایرانــی» به نقد کهن الگویی

به کار برده شــد (پاکباز .)446 :1381 ،و بیشتر بر همان جنبه

 .)518 :1388در زبان فارسی این کلمه به معانی مختلفی چون

مضحک و مسخره ،خندهآور ،شگفتآور ،ناهنجار ،ناجور ،عجیب

و غریب ،باورنکردنی ،نامعقول ،خیالی ،ناآشــنا ،ناساز و ناموزون

در ادبیات و هنر پرداخته و به این نتیجه رســیدهاند که ،تحلیل

ترجمه شــده که در واقع ،پــارهای از ویژگیهــای آن را معرفی

و با توجه به انســان محور بودن این هنــر ،عناصر تصویری آن

برگ ،گل ،انســان و حیوان معنی شده است (آشــوری:1381 ،

نگارگری ایرانی بر اســاس کهن الگوها پردازشی غربی نیست

میکند .در فرهنگ علوم انســانی عجایبنگاری؛ ترکیب نقش

نوعی و مثالی هستند و میتوان آنها را کهن الگو قلمداد نمود.

 .)152فرهنگ فشرده واژگان ادبی آکسفورد مشخصه گروتسک

نقاشیهای محمد سیاه قلم بر مبنای اندیشه میخائیل باختین»

بهویژه تغییراتــی غیرعادی و عجیب که در اجــزای بدن چهره

در تصویــر موجودات خیالی آثار محمد ســیاه قلم بر اســاس

نگران کنندهای عجیب و غریب باشــد ،گروتســک
را که به طور 

اســتفانو کاربونی ( ،)1991در مقال ه «کتــاب عجایب (کتاب

پدیدهای دوگانه است؛ یعنی ساختاری است که ترکیبی از افکار

افتخاری و نصری ( ،)1395در مقاله «نمود بدن گروتســک در

به نمود گروتسک در هنر پرداخته و ذکر کرده گروتسک موجود

رویکرد باختین تحلیل شدهاســت .در ارتباط با کتاب البلهان،
البلهان)» به طور مشــخص به معرفی کتاب البلهان موجود در

کتابخانه بادلیان آکســفورد پرداختهاســت .طاهری (،)1396

را اشکال عجیب و غریب ،مسخ شده و تغییر شکل یافته میداند؛
انســان جلوه کند و در پایان هم میافزاید« :شخصیت داستانی
مینامند» (کالرک .)141 :1389 ،همچنین ذکر شده گروتسک

متضاد را در خود نهفته دارد (مکاریــک ،)144 :1384 ،و در آن

واحد «هم مجذوب میکند و هم میرمان َد ،هم میخنداند و هم

در مقاله «مطالعه تطبیقی کتاب الســعاده با البلهان ابومعشر

میهراساند (همان .)245 :این دوگانگی و تضاد درونی در مفهوم

البلهان نوشته و تصویر شده ،اما نســبت به نسخه اصلی خود از

توجه قرار گرفته است .مثال در فرهنگ نظریه و نقد ادبی ،سبکی

بلخی» نتیجه گرفته که ،گرچه کتاب الســعاده از روی نسخه
ظرافت و کیفیت باالتری برخوردار است .پژوهش حاضر ضمن

پرداختن به موجودات شــر در نگارگری ایرانی و مطرح نمودن

رابطه گروتسک با تصاویر
آنها در قالب کهن الگوها ،به تحلیل 

گروتســک در برخی از فرهنگها و تعاریف منابع دیگر هم مورد
هنری -ادبی و معادل «مضحکه شگرف» دانسته شده که عناصر
شگرف ،اغراق ،شهوانی ،ترسناک و جلوههای کمیک و طنزآمیز

از ویژگیهای آن است (سبزیان .)244 :1388 ،در فرهنگ هنر
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«صــو ِر عجایب» (مــوری )411 :1387 ،و
و هنرمندان معادل ُ

حال از هم پاشیدن و باقیمانده آن غیرقابل دسترس است.

«عجایب هیئت» (کرامتــی )141 :1387 ،بهکار گرفته شــده

مقدمه اصلی ،محور تئوری كایزر عبارتند از:

چهار

بصری اطالق میشده و پافشــاری بر ماهیت فیزیکی آن کامال

گروتســك به عنوان بیانــی از یك نیــروی غیرقابــل ادراك و

جسته است (تامپسون:1369 ،

بودهاست و از انتزاع و تجرد دوری

گروتسك بازی با نامعقوالت است.

است .اما بههر حال اصل و منشــای گروتسک ابتدا ،به هنرهای

منطقی است .گروتسک همیشه یک کیفیت ملموس و مجسم
 .)96برخی معتقدند گروتســک انتقام هنرمند است از آنچه او را
غریزه بــدوی آدمی در عطش او برای
عمیقا ،آزرده که در آغاز از 

گروتسكدنیاییبیگانهاست.

غیرشخصیبهنظرمیرسد.

خلق گروتسك تالشی برای احضار و مقهور كردن ابعاد شرورانه و
شیطانیجهاناست.

غیر ممکنها سرچشمه گرفت ،اما بعدها به قالبی پیچیده تبدیل

آرتور كالی برو معتقد اســت تنها بخش اول ایــن چهار بیانیه با

تجربه میکنیم که دنیای متعارف ما را زیر سوال میبرد و با نمادی

با وجه اكسپرسیو یا مفهومی آن مرتبط هستند و به واسط ه نقطه

شد .آدامز و ویتس میگویند« :ما در مواجه با گروتسک فضایی را

بخش معرف هنر گروتسك مرتبط است و سه قسمت دیگر بیشتر

اهریمنی مواجه میشویم که همواره تالش میکنیم از آن دوری

نظر هنرمند ،گرایش ذهن خودآگاه یا ناخودآگاه كه باعث خلق اثر

آن درگیر شــویم» (آدامز و یتس .)11 :1395 ،گروتسک و هنر

اتخاذ شــده ،اما فرد همچنین میتواند مدعی شود كه مخاطب

کنیم؛ در حالیکه میدانیم برای دستکاری خویش باید با نیروی

هنری شده ،به ما معرفی میشود 4.نقطه نظر كالی برو به خوبی

گروتسک مربوط به آن اثر هنری و یا اتفاق اجتماعی است که ذاتا

اثر هنری ،قادر اســت این بازیِ به قول كایزر همراه با نامعقوالت

هنری و یا اتفاق اجتماعی از ماهیت خود خالی میشود (مکاریک،

مصر است تا آن
قدرت بر مخاطب تاثیر میگذارد كه كایزر بسیار ّ

ماهیتش وابسته به عناصر متضاد اســت و بدون این تضاد آن اثر

.)41 :1384

رویکرد ولفگانگ کایزر

را تجربه كند و با نیروهای شــیطانی نیز مواجه شود .مسلما این
درک شود.

نظریه گروتسك

گاهی اوقات به نظر میرسد كایزر حامی هر نوع
است ،یعنی به عنوان نیروهای ظلمانی كه نامی ندارند یا نیروهای

ســده نوزدهم در

هرچند کوشــشهایی مهم ،ولی پراکنده ،در

شیطانی كه نمیتوان هیچ گونه ارجاع تاریخی را در آنها مشاهده

با انتشار کتاب گروتسک در هنر و ادبیات اثر ولفگانگ کایزر ناقد

نظر خود را بیان میکند .دیگر تئوریهای گروتسك در ارزیابی و

تعریف ماهیت گروتسک به عمل آمده؛ اما تنها در سال  1957و

كرد؛ در حالیكه گاهی به بیمحتوایی آنها اشاره و بدین شكل

آلمانی گروتسک هدف بسیاری از تحلیلهای زیبایی شناختی

جنبه مثبت بیشتری دارند و در این دورنماها ،گروتسك
تجربه ،

بنیانگذار توجهات به این مقوله پــس از جنگ جهانی دوم بود و

اشاره داشــته باشــد ،بلكه نوعی مفهوم ،هرچند گنگ است كه

و سنجش ناقدان قرار گرفت (تامپســون .)34 :1369 ،اثر كایزر

اغلب تئوریســینهای دوران مدرن ،اثر او را به عنوان یك مرجع

آنچنان مفهوم بیمعنایی نیســت كه تنها به نیروهای شیطانی

به بینشهای جدید یا ابعادی از هستی اشــاره دارد كه یا از بین

مورد اســتفاده قرار میدهند .او در یكی از نتیجهگیریهایش به

رفتهاند یا تصاویری از دوران جدید یا نقابی معنوی ارائه میدهد.

میكند و مینویسد :پَســوند  ESQUEنمایانگر نوعی مداخله و

انزجار آفرین گروتســک خنــده را بر لب میخشــکاند .هدف

 QUEو  ESCOو همچنیــن ISCH ،خود را تنها به نامهایی الحاق

خنده
به ســطح بکشــاند و ظاهر کند؛ تا در ســطح با لعابی از 

واســطه خصلت مفهوم آن اشاره

رابطه گروتســك با مذهب به


مشاركت در ذاتی روحانی است و جدا از قلمرو نامهای كام ل �ES

میكنند كه در آنها یك ذات معنوی وجود دارد .گروتســك آن

جنبه ترسناک و
خنده در گروتســک خنده از ته دل نیســت و 
گروتســک بیشتر این اســت که ،تــرس و انزجــار را از عمق
بیضرر[نمایان] کند ...از نظر کایزر گروتسک -که خارج کردن

چنان كه در فرانس ه قرن هجدهم مشــاهده میشود ،برای كایزر

ارواح پلید است -اشــاره به این مطلب دارد .گروتسک احساس

واسطهگروتسكبرانگیختهشدهاند،مانند

متناقضیهستندكهبه

باشد و برعکس گروتســک شکســت و طرد اضطراب ناشی از

تنها یك كاریكاتور مضحك یا هجوی رایج نیست ،بلكه احساسات
سرگرمی و در عین حال ترس و در اینجا احساس اصلی گونهای

غافلگیری ،وحشت و ترس را در حضور جهانی القا میكند كه در

اضطراب ناشــی از مضحکهای اســت که به افراط کشیده شده

جهل و معضالت توضیح ناپذیر توســط مضحکه و خنده است
(تامســون .)101-100 :1390 ،در واقــع ،کایــزر بیشتر بر
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مشمئزکننده ِگروتسک متمرکز

جنبههای تلخ و دهشتناک و
شده است.

فال مقبول و اختالج 5اســت .کتاب به زبان عربی نوشته شده و

دارای حاشیه نویســیهای ریز و بسیار اســت .نویسنده کتاب
ابومعشر بلخی است که نام وی به وضوح در دومین سطر از مقدمه

البلهان

کتاب البلهان را برخی به کتاب عجایــب ترجمه کردهاند ولی در
واقع ،نوعی کتاب فالنامه و شامل بخشهایی همچون فال انبیا،

و بیشتر صفحات کتاب ذکر شده است .وی منجم ،ریاضیدان و

فیلسوف بود .در بلخ متولد شد ،سپس در اوایل قرن نهم میالدی/

سوم هجری قمری به دربار عباسیان در بغداد رفت .در این کتاب

جدول  .1معرفی کهن الگوهای شر با موضوع اجنه و ابلیس از کتاب البلهان( 7ماخذ :نگارندگان).

شماره

p. 69نگاره1

p. 73نگاره2

p. 79نگاره3

p. 72نگاره4

نگاره

موضوع
شماره

دیو کابوس

تلسیمان (طلسم تب آور)

ابلیس

جن تاوبعه

p. 70نگاره5

p. 77نگاره6

p. 75نگاره7

p. 74نگاره8

نگاره

موضوع

جن چشم نظر (چشم شیطان)

جن میمون سحاور

شماره

p. 78نگاره 9

p. 76نگاره 10

نگاره

موضوع

شمهورس نصرانی

جن ذوبعه

جن احمر و طال

جن اسود و طال
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برای کنترل تأثیر طلسمها و مکانهای سحرانگیز به انواع دیوها،

نگاره که موجودات شر تنها در بخشهایی از تصویر
این تعداد 5 ،

اجنه ،فرشــتگان ،پیامبران و جداول طلســمات پرداخته شده

دیده میشوند حذف شــده و  10نگاره -که به طور کامل به این

سنتهای ایرانی ،هندی و یونانی و با بهکارگیری فلسفه سریانی

میگردند.

نوشتههای کندی و کتابهای حرانیان و نیز در آثار دانشمندان

معرفینمونهها

است .ابومعشر در آثار خویش کوشیدهاست ،تا با یاری گرفتن از

که به کارایی ســتارگان و ســحر رنگ نوافالطونی مــیداد و در
ایرانی پیش از وی منعکس است ،درســتی احکام اخترشناسی

مفاهیم پرداختهاند -بررسی میشــوند که در جدول  ،1معرفی

در کتــاب البلهان تعداد زیــادی تصویر -که معرف گروتســک

و کاربرد آن را در سحر و افســون به اثبات رساند (دیانت:1367 ،

هســتند -وجود دارد .در بین این تصاویر 10 ،تصویر که موضوع

شده  -کتاب الموالید 6است -رســالهای در اخترشناسی و نجوم

دارد انتخاب و به عنوان نمونههای موردی در این پژوهش بررسی

 )272متن کپی شــده کتاب البلهان -که در مقدمه آن نیز ذکر

اصلی آنها اجنه ،دیو و ابلیس هست و کل نگاره به آنها اختصاص

اثر ابومعشــر که مباحث طالع بینی مــرد و زن را مطرح میکند

شدند که در جدول ،1به نمایش گذاشته شدهاند.

نســخه مورد نظر این پژوهــش محفوظ در کتابخانــه بادلیان

ویژگیهایگروتسک

و خوشنویســی که متون را کپی کرده ،عبدالحسن بن علی بن

کمابیشدرهمهفرهنگهاقابلتشخیصاست.هرچندخاستگاه

(طاهری.)18 :1396 ،

دانشگاه اکسفورد به شماره  ]Arch. c. 20[ 133میباشد .خطاط
الحسین االصفهانی متولد بغداد است .چه االصفهانی واقعا نقاش

این اثر باشــد و چه نقــاش حرفهای دیگری بهکار گرفته شــده
باشد ،ظاهرا اثر نهایی توســط این دو نفر طراحی شدهاست .این

گروتسک یک شــیوه همهگیر اســت و خصوصیات معنایی آن

روحیه گروتسکی

گروتســک را به روم منســوب میکنند ،اما
در کشــورهای مختلف به صورت جداگانه وجود داشــته است؛

این مسأله همانگونه که اشاره شــد ،در اثر تکانها و تنشهای

پیوستگی هنوز چندان به درستی تصدیق نشدهاست؛ اما اعتقاد بر

اجتماعی و گاه مربوط به روحیه هنرمندان بوده اســت .عناصر

مصور آغازین بــا موضوع عجایب المخلوقات قــرار گیرد؛ کتابی

خالصهنمود.

این است که کتاب البلهان حقیقتا باید در میان بدنه اصلی ادبیات

که اساسا با چند نســخه از عجایب المخلوقات القزوینی بعالوه
نسخهای از کتاب الموالید ابومعشر -که بخشی از آن در مجموعة
لندن وجود دارد -برابری میکند (.)Carboni, 1991: 24- 34

موجود در گروتســک را به صورت عمده میتــوان در موارد زیر

الف) ناهماهنگی :یکی از مشخصههای اصلی گروتسک در طی

زمان عنصر ناهماهنگی اســت که مصداق آن تضــاد و تعرض و

آمیزهای از امور ناهمگون یا امتزاج اجزای نامتجانس اســت .این

این کتاب برای شــیخ الدیا حســین االربیل نوشــته شده و در

ناهماهنگیها در اثر هنری نیز به صورت ناهماهنگی بروز میکنند

حاجی الکریم بن محمد داده شــده است .تعداد صفحههای این

هنرمند آفرینشگر و سرشــت روانی او منجر میشود (تامسون،

ماه شعبان در سال  812هجری قمری از دســت او به حیدر بن

کتاب صفحه ( 352از اولین صفحه نوشتاری) است .این اثر برای

نخســتین بار در اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده میالدی
مصور شد .در این کتاب به انواع دیوها ،اجنه ،فرشتگان ،پیامبران،

و واکنشــی که ایجاد میکنند به حدس و گمان در خلق و خوی

.)24-25 :1390

ب) وحشت آور و خندهدار :گروتســک سبک تلفیق حسهای
متضاد اســت از این رو ،دو حس خنده و تــرس را با یکدیگر به

طلسمها ،ارقام و جداول طلسمات برای کنترل تاثیر طلسمها و

مخاطب القا میکند .آمیزش دو عنصر وحشتآور و خندهدار ،که

تصاویری از موجــودات عجیب الخلقه در آن دیده میشــود .در

و چهرههای متفاوت و تفکیکناپذیر حیات را نشانه میگیرد نیز

مکانهای ســحرانگیز و افسانهها پرداخته شــده ،ضمن اینکه

باعث برانگیختگی احساس ابهام و دوگانگی در مخاطب میشود

کتاب البلهان ،هفت پادشاه جنیان تصویر شده که هرکدام متعلق

بر گرفته از همین تلفیق است .از نظر کایزر گروتسک تجلی این

کتاب البلهان ابومعشر بلخی موجود در کتاب بادلیان آکسفورد،

چشم اندازی که آن را بس عجیب مینمایاند و این عجیب بودن

به یک روز هفته است.

دارای  101نگاره اســت .از مجموع نگارههای البلهان 15 ،عدد با

موضوع کهن الگوهای شر مانند اجنه و ابلیس تصویر شدهاند که از

دنیای پریشان و از خود بیگانه اســت ،یعنی دیدن دنیای آشنا از
ممکن است آن را مضحک و ترســناک جلوه دهد یا همزمان ،هر

دو این کیفیتها را بدان ببخشد (همان .)30 :کایزر با این نظر ،که
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گروتسک ،دلقک بازی اغراق آمیز است و نه حضور دوگانه حالتی

کهن الگوهای شر در نگارگری

مسخره و مشمئزکننده و ترســناک ،مخالف است .گروتسک در

از آنجا که دو اصل خیر و شر ،پایه و اساس اعتقادات ایرانیان باستان

این آشنا بوده ،توسط گروتســک چند معنا و چند شقه میشود

آن وارد شده است ،جایگاه مظاهر خیر و شر در نگارگری ایرانی نیز

عین خندهدار بودن ،وحشــتآفرین اســت؛ چیزی که پیش از
و همین فرم تازه احساسات متناقضی مثل شادی و وحشت را در

تصاویر متجلی میکند (کوندرا.)254:1383،

پیش از زرتشت بوده و در ادام ه آن نیز در مذاهب گوناگون پس از
ت فوقالعادهای برخوردار اســت .انسان همیشه در جدال
از اهمی 

میان خیر و شر متحیر بوده اســت .مبنای تفکر فلسفی را از آغاز

ج) افراط و اغراق :دلیل مهم اســتفاده از اشکال و عناصر افراطی

تاکنون تقابلهای دوتایی تشکیل داده اســت .اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻧﺒﺮد و

این مسأله در خیالپردازی بارزتر است؛ اما به جهان واقعی ارجاع

را نیز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ دﻫـﺪ و از دیرباز در باور بشر به خلق موجوداتی

در گروتسک برجســته کردن و تاثیر مضاعف یک پدیده است؛

میدهد و همواره با نوعی افراط در بیان عاطفی توأم است.

د) نابهنجاری :نابهنجاری در گروتسک همواره عاملی ثانویه است.

درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن دو اﺻﻞ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ اﺳﺎس تفکــر اﺳﻄﻮرهای اﯾﺮانی
منجر شده است که در ناخوداگاه جمعی انسان در قالب کهن الگو

نسل به نسل رسوخ کردهاند .در نهایت ،موجوداتی با فطرت زشت

واکنشهایی مانند نشاط و انزجار ،خنده و ترس و جاذبه و دافعه

و شخصیت اهریمنی و مخوف در نگارگری ایرانی دیده میشوند

معینی که میگذرد به ترس تبدیل میشود .این نابهنجاری است

و وحشت آور محسوب نمیشوند .از آن جمله تصویر دیو به عنوان

و طرفداران زیبایی متعارف را به چالش وامیدارد؛ چرا که واکنش

نگارههای ایرانی به چشم میخورد (رهنورد.)88:1386،

همزمان ،از نابهنجاری شدید ناشی میشود .لذت نوآوری از حد
که گروتسک از شیوههای متعارف فراتر میرود و همواره ،ناقدان

که جز در موارد استثنایی بیانگر حاالت درونی نیستند و ترسناک
نماد شر اســت که هرجا که ظهور خیر محقق نشــده است در

افراد مختلف در شرایط گوناگون با این نابهنجاری یکسان نیست

نگارههای ایرانی به واســطه عدم تبعیت از قوانین رویت جهان

نمونه در تصویر ،1مالحظه کرد.

صورت نوعی آرکیتیپ 8هســتند تا شــکلهای تقلید شده از

(کامرانی .)135-114 :1380 ،موارد ذکر شــده را میتوان برای

واقعی نمودی از کهن الگوها هستند .کوه آدم و درخت نیز بیشتر

طبیعت (پاکباز .)599 :1381 ،در واقع ،عناصری که در نگارهها

بهکار گرفتهشده صورتی اســت از آنچه هنرمند در عالم ُمثُل
مشاهده کردهاست .بر این اساس ،تصاویری که در قالب موجودات

شر دیده میشوند ،بهدلیل داشــتن ویژگیهای یکسانی که در

نسخههای متفاوت و توسط هنرمندان مختلف خلق شدهاند ،نیز
میتوانند به نوعی کهن الگوهای شر بهشمار آیند .موجودات شر
مانند دیوها و اجنه که در مکاتب گوناگون نگارگری تصویر شدهاند

با ســایر موجودات تفاوتهای قابل توجهی به لحاظ نوع برخورد
هنرمندانه دارند .گویی نگارگر ایرانی هرجا با شری مواجه شده،

که بر مبنای تفکر اســامی «عدم» بهحساب میآید( 9عامری و

توازیانی ،)85 :1396 ،متفاوت از سایر موجودات برخورد نموده

اســت .همه این موجودات در عین حال که ترسآورند به نوعی،

مضحک ب ه نظر میرسند .با توجه به ویژگیهای مشترکی که در

همه این موجودات تکرار شده میتوان آنها را به عنوان کهن الگو
مطرح نمود .در نقاشــی ایرانی تصاویر غریب در مواجهه با متون

ادبی و همچنین ،گاه در مواجهه با موجودات شر ظاهر میشود.

بعضی از این نگارهها را میتوان ریشــهای بــرای کاریکاتورهای

تصویر  -1جن احمر و طال ،برگرفته از کتاب البلهان ،کتابخانه بادلیان آکسفورد.

امروزی دانســت .اما در بعضی از آنها وجه ترســاننده و مخوف

بارزتر دیده میشــود؛ این دســته بیشتر با تعریف گروتســک
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ســازگار اســت« .بنابراین ،در طول تاریخ نگارگری ایران تصویر

میخوریم (یزدانپرســت .)17-6 :1395 ،گرچه گروتسک در

کابوسهای شیطانی وجود داشته و انسانها مدام از آنها دوری

مانند دیوها در روایات و قصص با نامهایی چون دیو ،جن ،ابلیس،

حیوانات اسطورهای و موجودات ماورایی به شکل نیروهای شر و

دنیای غرب مطرح شده است ،اما در آسیای مرکزی نیز تصاویری

جستهاند» (افتخاری یکتا و نصری .)24 :1395 ،در تصاویر  2و 3

شــیاطین و هیوالهای عظیمالجثه و در اسناد قدیمی با نامهای

دیو در شاهنامه بایستقری و خاوران نامه مشاهده کرد که اغلب

ایرانی نیز به وفور یافت میشــوند .موجوداتی با فطرت زشــت و

میتوان نمونههایی از کهن الگوی شر را در قالب موجود افسانهای
دارای جنبههای شر و ترسناک میباشند.
گروتسک در نگارههای البلهان

گلیمگوش یا سگســر وجود دارند .این موجودات در نگارگری

شخصیت اهریمنی و مخوف مانند دیوان و اجنه و شیاطین که به

عنوان نماد شر در نگارهها به کار میروند و جز در موارد استثنایی

بیانگر حاالت درونی نیستند و ترسناک و وحشت آور محسوب

در هنر مشــرق زمین تفکر گروتســک در مواجهه با پدیدهها و

نمونه قابل
نمیشوند .تصاویر موجودات شر در نگارههای البلهان 

ترساننده موجب پیدایش خدایانی با هیئتهای خاص شدهاند.

رفتهاند :یا به عنوان موضوع اصلی تصویر ترســیم شدهاند و یا در

خدایان مخوف ظهور مییابد .نیروهای طبیعت که ویرانگرند یا
ماسکها و مجسمههای خدایان هند و چین باستان ویژگیهای

توجهی از نمود گروتسک است .این موجودات به دو صورت بهکار

کنار موضوع اصلی تصویر ،در بخشهای محدودی از نگاره دیده

گروتســک دارند و البته ،وجه مضحک اینگونه آثار با گذشــت

میشــوند .ناهماهنگی ،ناهنجاری ،افراط و اغراق ،وحشــتآور

و موجودات خیالــی در هنر ایران به قبل از پیدایش گروتســک

به تصویر کشیدن شــیاطین و موجودات مافوق طبیعی یکی از

زمان تشدید شده است .سابقه ترکیب اشکال گیاهی و جانوری

مربوط میشود و همانگونه که گفته شد در آثار اولیه و تمدنهای
کهن نشان بروز نیروهای مینوی بوده و تمام موجودات ترکیبی را

میتوان زمینهای برای این مساله دانست و حتی قبل از تمدنهای

و کمیک بهطور مشــخص در این تصاویر قابل مشــاهده است.
مهمترین جنبههای کتاب البلهان میباشــد؛ همان موﺟﻮدات

افســانهای که بهعنوان کهــن الگوهای شــر در تاریخ نگارگری

نمود داشــتهاند .برای به تصویر کشــیدن اندام این موجودات از

مرسوم در مفرغهای لرســتان به ترکیب موجودات پر هیبت بر

شاخصههایی مانند بال ،ســم ،شــاخ ،نیش ،دندانهای بزرگ

تصویر  -2نبرد رستم و دیو سفید ،شاهنامه بایسنقری ،مکتب هرات.

تصویر  -3نبرد حضرت علی (ع) و دیو سفید ،برگی از خاوران نامه 830 ،هجری،
مکتب شیراز.

بیرون زده ،دم ،چشــمها و گوشهای بزرگ ،رنگ بدن متفاوت،
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تحلیل رابطه کهن الگوی شر با مفهوم گروتسک در نگارههای البلهان ابومعشر بلخی بر اساس رویکرد کایزر

جدول  .2تطبیق گروتسک با کهن الگوهای شر (ماخذ :نگارندگان).

تصویرگروتسک

کهن الگوی شر

ویژگیهایگروتسکی

دیو بختک یا کابوس :نام علمی آن فلج خواب است؛ حالت
اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست
میدهد ،رویای وحشتناک توأم با احساس خفقان و سنگینی
بدن که انسان را از خواب میپراند.

عدم تجانس (بال با بدن انسان)
اندازه اجزای صورت
اغراق در 
تعلیق در فضا
داشتن شاخ و بال و گوش بزرگ
باالتنه برهنه به رنگ قهوهای تیره


عدم تجانس (سه سر و دم عجیب با بدن انسان)
تلسیمان یا طلسم تب آور :هوما نام جن تلسم تب آور است؛ که نابهنجاری اندامها و حالت شخصیت (دست و پا و بدن انسان ،سه سر
از موجودات عجیب و دم با سر اژدها)
به معنی «آن است که بدن انسان را داغ میکند» یا نگهبان تب.
وجود سه سر و دو دم ،شاخ و نیش
در واقع ،هوما جنی است که مشهورترین علت بیماریهاست و
باالتنه برهنه به رنگ خاکستری

تلسیمان را دائم مالقات میکند.
دست و پای باز نمادی از قدرتهای شیطانی

ابلیس پادشاه شیاطین است .او در قرآن از نوع جن شناخته
میشود .او به همراه فرزندان و یارانش که شیطان خوانده
میشوند ،بارها در قرآن بهعنوان دشمن آشکار آدمیان خطاب
شدهاند.

عدم تجانس اعضا با یکدیگر (پای انسان دست پنجهای)
اندازه سر و اجزای صورت
اغراق در 
وجود شاخ و نیش
نابهنجاری اعضا
باالتنه برهنه به رنگ سیاه

جن تاوبعه ازجنس زنان است؛ سرچشمه او به کاباال و 
چهره
لیلیث ،الهه شیطانی که از طرف خدا برای کنترل و تضعیف
نوزادان مقدر شده بود ،باز میگردد .همچنین ،میتواند با
ملکه جادوگران در دین مسیحی ارتباط داشته باشد .بنابراین،
از اهمیت فوق العادهای برخوردار است که سنتهای عبری،
مسیحی و اسالمی را با هم پیوند میدهد.

عدم تجانس (دندانهای بزرگ بیرون زده نیش)
اندازه سر و اجزای صورت
اغراق در 
نابهنجاری اعضا
باالتنه برهنه به رنگ سیاه


جن چشم نظر یا چشم زخم یا چشم شیطان به جنی گفته
میشود که با چشمهایش نیروهای شیطانی را به سمت انسان
پرتاب میکند .یكی از متداولترین طلسمهایی است كه در همه
جای خاورمیانه وجود دارد.

عدم تجانس (دست انسان پای سم مانند)
اندازه سر و اجزای صورت
اغراق در 
نابهنجاری اعضا وجود شاخ و سم
چشمهای درشت
باالتنه برهنه


سیاره ساتورن یا زحل
جن میمون پادشاه روز یکشنبه ،
میباشد .رنگ وی سیاه ،فلزش طالست و توسط فرشته
کسفیاتیل (روفایاییل) کنترل و مراقبت میشود .این تنها
پادشاه دیوان دارای بال است و در حقیقت به مثابه میمون ابرها
عامه بهعنوان
(میمون الشبابی) توصیف شده است .وی در بین 
جن قدیس شناخته شده است و به نام سیدی میمون نامیده
میشود.

عدم تجانس بال با شکل بدن
اندازه سر و اجزای صورت
اغراق در 
نابهنجاری اعضا (سر جانوری و بدن انسان)
وجود شاخ و نیش گوش بزرگ
تعلیق در فضا
باالتنه برهنه به رنگ قهوهای تیره
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تصویرگروتسک

کهن الگوی شر

ویژگیهایگروتسکی

جن احمر و طال پادشاه سیاره مریخ و پادشاه روز سهشنبه است.
رابطه نزدیکی دارد بهعنوان
بهدلیل اینکه با مریخ ،سیاره جنگ 
یک هیوال سوار بر شیر هنگام نگه داشتن شمشیر و سر جدا شده
در دست به تصویر کشیده میشود.

عدم تجانس (وجود شاخ و گوشهای بزرگ)
اندازه سر و اجزای صورت
اغراق در 
نابهنجاری اعضا (سر جانوری و بدن انسان)
وجود شاخ ،نیش و گوش بزرگ
باالتنه برهنه به رنگ صورتی


جن اسود و طال پادشاه مرکوری یا عطارد پادشاه روز چهارشنبه
است .فلز مربوط به او برنج است .وی ارباب قلعه طالست و پنج
تپه سنگر یا قلعه تحت حکومت وی بود که در هر یک از آنها
ماردین وجود داشت .او و قبیلهاش آتش را پرستش میکردند.
وی توسط فرشته میکاییل کنترل و مراقبت میشود .طلسم او
بسیار ماهرانه است و یاران متبحری نیز او را همراهی میکنند.

عدم تجانس(وجود شاخ و نیش و گوشهای بزرگ و عجیب)
اغراق در اندازه (سربزرگ نسبت به بدن و داشتن پنجه)
نابهنجاری اعضا (سر جانوری و بدن انسان)
وجود شاخ ،زبان ماری ،و گوش بزرگ
باالتنه برهنه به رنگ سیاه


جن شهمورس یا شهمورش پادشاه ژوپیتر یا مشتری روز
پنجشنبه است .رنگ وی ارغوانی و فلز منسوب به وی قلع است
و توسط فرشته صرفیاییل کنترل و مراقبت میشود .گفته
میشود که پس از ظهور حضرت محمد به دین اسالم درآمده
است .وی به سلطان سیاه یا سلطان الخال نیز معروف است.

عدم تجانس (مار روی سر و نیش مار در دهان)
اغراق در اندازه (بزرگ بودن سر و اعضای سر)
نابهنجاری اعضا (سر انسانی -جانوری و بدن انسان)
چشمان و بینی بزرگ ،زبان ماری
باالتنه برهنه به رنگ خاکستری


جن زوبعه به رئیس جنیان و شیاطین گفته میشود .پادشاه
سیاره ونوس یا سیاره سبز رنگ فلز آهن
زوبعه ارباب روز جمعه ،
بوده که توسط فرشته عنیاییل کنترل و مراقبت میشود .او یکی
از  9جنی است که گوش بهفرمان حضرت محمدند.

عدم تجانس (شاخ و نیش و  4گوش و چشم)
( سر بزرگ نسبت به سایر اعضا)
اندازه سر و اجزای صورت
اغراق در 
نابهنجاری اعضا (سرجانوری و ماسک مانند با بدن انسان)
باالتنه برهنه به رنگ قهوهای تیره


اندام نامتناسب و زشت ،سر بزرگ و گاهی چند سر برای یک بدن

گروتسک حسی ناگهانی و غیر منتظره از سردرگمی و ندانستن

و ...استفاده شده اســت .در جدول  ،2گروتسکها در نگارههای

ایجادمیکند.

گروتسکیبررسیشدهاند.

دنیا و طرد آنها است.

انتخابی کتــاب البلهان از نظر شــکل و محتوا و شــاخصههای

تحلیل گروتسک در البلهان بر اساس رویکرد کایزر

گروتسک حرکتی در جهت تسلط بر عنصرهای پلید و شیطانی
گروتســک به عنوان بیانی از یک نیروی غیر قابــل ادراک و غیر

شخصیبهنظرمیرسد.

آنچه در تصویر کهن الگوهای شر در البلهان به صورت گروتسک

دوگانهحالتیمشمئزکنندهوترسناکاست.

گروتسکحضور

تحلیل کرد .ویژگیهای گروتسکی را که کایزر شناسایی نموده و

نامعقوالت.

نمود یافتهاســت را میتوان بر اســاس رویکرد کایزر بررسی و

برشمرده است ،میتوان در موارد زیر خالصه نمود:


گروتسک تجلی دنیای پریشــان و از خود بیگانه است ،دنیایی از

خلق گروتســک تالشــی برای احضار و مقهور کــردن ابعاد
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شرورانه و شیطانی جهان است.

با توجه به محورهای اصلی تئوری کایزر ،گروتســک در البلهان

دربــاره موجوداتی مانند انــواع جن ،دیو و شــیطان بهکار رفته


که مربــوط به این جهان نیســتند .موجوداتی که برای انســان

ناشناختهاند و گرچه در باورها ریشه دارند؛ اما مواجههای با آنها
نگرفته است.

برای او صورت

شده جهانی است
منظور کایزر از جهان گروتسک ،شكل دگرگون 

كه انسان میشناسد و در این جهان عناصر طبیعی ناگهان عجیب

موجوداتی مانند غول و دیو که بر اســاس باورهای پیشین وجود

داشته و یا وجود دارند (جن و پری)؛ ولی چون قابل رؤیت نیستند،

قابل درک و لمس و شناسایی نیز نمیباشند.

از سویی ،کایزر با این نظر که گروتسک دلقکبازی اغراق آمیز یا
دوگانه ِحالتی مسخره ،مشمئز

فانتزی مسخره است و نه حضور

کرده اســت .علی رغم تمامی عجز و
کننده و ترسناک ،مخالفت 
وحشت القا شده توســط نیروهای ظلمانی كه در دنیای ماورای

انسان به كمین نشستهاند و این قدرت را دارند تا آن را به جهانی

و ناخجسته بهنظر میرسند .همین ویژگی در اندام موجودات به
نسخه ِالبلهان مشاهده میشود .موجوداتی که
شده 
تصویر کشیده 

شــدن این تاریكیها و نیروهای شــوم شــده و این قدرتهای

مختلف با شــاخ و گوشهای بزرگ ،چشمان درشت ،بینی گربه

از گروتسک ارائه میکند ،انســان را به این نگرش سوق میدهد

دارند .همچنین ،در این تصاویر برخی عناصر طبیعی به صورت

الهیات بررسی کند؛ و همچنین به ماهیت محدود بودن زندگی

دارای بدن انسان هستند؛ ولی سری عجیب و ترکیبی از جانوران
سانان و دهان بزرگ -که گاهی زبان ماری از آن خارج شده است-

هنرمندانه واقعی باعث آشــكار

بیگانه تبدیل كنند ،تأثیــرات

غیرقابل ادراك به مبارزه طلبیده شــدهاند .کایــزر با ادراکی که
به عنوان جنبهای از زندگیاش را از نظر علم
تا واقعیت شــیطان 

عجیب بهکار رفته است؛ مثال انسانی که دندانهای نیش بسیار

فانی پی ببرد .هنرمند نگارگر کتاب البلهان سعی کرده بر اساس

كایزر بر این عقیده است كه ،گروتسك ،صورت ظاهری و تجسم
یافت ه «آن» اســت« .آن ِ» روح مانند كه نمیتوان آن را به جهان

بر اســاس آنچه در صفحه اول کتاب البلهان نوشته شده است،

نویسنده به شــرحی از خواص درختان ،حیوانات و موجودات و

یاد میکند ،بهطور دقیق در نگارههای البلهان نیز دیده میشود.

شرح داده است .از این رو ،اجنه با شــاخ و گوشهای بزرگ ،سم،

تصویر  -4جن ذوبعه ،برگرفته از کتاب البلهان ،کتابخانه بادلیان ،آکسفورد.

تصویر  -5جن تلسیمان برگرفته از کتاب البلهان .کتابخانه بادلیان آکسفورد.

بزرگ دارد.

قابل لمس و درک و شناســایی مرتبط کرد؛ آنی که کایزر از آن

آنچه در مورد موجودات ماورایی شنیده به تصویرسازی بپردازد.

انواع صورتها پرداخته و آنها را به بهترین شکل قابل تعلیم و فهم
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اندام نامتجانس و اغراق شده و با رنگهای غیرواقعی و ...بهتصویر

عنكبوت ،خزندگان ،حشرات موذی و فراتر از هم ه آنها خفاشها

تصاویر ،به آشکار شــدن دنیای پنهان و غیر قابل درک انسانها

بیان چگونگی گروتســك ،تركیب اجزای گوناگون و
محوریت ِ

کشیده است و با وجود اغراق ،عجیب و گاهی ،حتی مسخره بودن
کمکمیکند.

هستند كه تجسم حیوانی گروتسك در نظر گرفته میشوند .در

ناسازگار قرار دارد ،به طور مثال ،انسانی با سر یك خفاش ،گیاهی

بازی با نامعقوالت از دیگر شــاخصههای تصویری البلهان است،

با دندانهای یك حیوان یا مجســمهای انسانی بر یك نیم تنه از

کرده است از جهانی غیر قابل ادراک و شخصی
االصفهانی تصویر 

گروتسک بهشمار میرود .کایزر گروتسک را نیروی برانگیزاننده

نظریه کایزر مطابقت دارد .موجوداتی که ابوالحســن

که کامال با

یك ماشین .ترکیب المانهای گوناگون جزو حیاتی ترین الزامات

سرچشمه گرفتهاند .شخصیتهای تصویر به قدری عجیب و از

شیاطین میداند که انسان تالشی به مقهور کردن آنها دارد ،زیرا

صفحه اول این کتاب ،تالش نویسنده بر این بوده

گفته نویسنده در


میکند که درواقع ،به جهان عادی انســان تجاوز کردهاست .این

مخیله انسانی نمیگنجند .بنا به

دنیای واقعی دور هستند که در
که مطالب را تا جایی که امــکان دارد ،قابل فهم و درک ارائه کند

چیره شدن بر شــر او را درگیر مبارزه و شکست دادن آن چیزی
ناســازگاری اجزای بدن ویژگی بارزی اســت که در نگارههای

و بر همین اساس نیز به خلق تصاویر بر اساس نوشتهها پرداخته

البلهان بهخوبی قابل تشخیص اســت .از آنجا که موضوع اصلی

محمد ابن امیر حسن الســعودی ،که همزمان و دارای تصاویر و

تشکیل میدهد ،بهکارگیری گروتسک در آنها کامال با تئوری

است .همچنین ،با توجه به کتاب مشابهی به نام السعادت نوشته
مطالب کامال مشابهی میباشد ،شاید بتوان گفت که شاخصههای

نگارههای البلهان را موجودات شــر (اجنه ،دیوان و شــیاطین)
کایزر همخوانی دارد؛ موجوداتی تشکیل شده از ترکیب المانهای

تصویری ذکر شده بر اساس نوشتههای کتاب صورت گرفته است.

گوناگون ،با بدن انســانی و سر و دســت و پای جانوری ،درست

یافت.

به حد اعلی وحشتناک و عجیب ترسیم شدهاند .به تصویر کشیدن

تصاویر  4و  5نمونههایی است که این ویژگیها را میتوان در آنها

همانگونه که کایزر تجسم میکند .از نظر نقاش این موجودات

برخــی از موضوعات گروتســكی-كه كایزر آنها را شناســایی

این موجودات شر باعث میشده بشر تصور کند آنها را به خدمت

تصویر  -6ابلیس ،از کتاب البلهان ،کتابخانه بادلیان آکسفورد.

تصویر  -7جن چشم نظر (چشم شیطان) .البلهان ،کتابخانه بادلیان آکسفورد.

میكند -شامل هیوالها ،حیوانات ،به خصوص مارها ،جغد ،غوك،

گرفته و به این وسیله ترســش از این موجودات کاهش مییافته

 88تحلیل رابطه کهن الگوی شر با مفهوم گروتسک در نگارههای البلهان ابومعشر بلخی بر اساس رویکرد کایزر

است .دو نمونه از موجودات را که با یک ساختار وحشتناک تصویر

نظریه کایزر در مورد گروتسک میتوان به این مهم

در بررســی

علی رغم تمامی عجز و وحشت القا شده توسط نیروهای ظلمانی

برشمردهاســت که با دیدگاه نگارگران ایرانی مطابقت داشــته

دارند تا آن را به جهانی بیگانــه تبدیل كنند -تاثیرات هنرمندانه

ناآشــنا با چشــم انســان ،ناگزیر میداند و به ویژگی ترس آور

تاریكیها و نیروهای شوم شده و این قدرتهای غیرقابل ادراك را

از جمله ویژگیهایی که کایزر در بیان گروتســک بر میشمرد،

شدهاند ،میتوان در تصاویر شماره  6و  7مشاهده کرد.

كه در دنیای ماورای انسان به كمین نشســتهاند و این قدرت را
واقعی قرنها پیش توسط نگارگران ایرانی باعث آشكار شدن این

به مبارزه طلبیدهاند .ادراکی که کایزر از گروتسک ارائه میکند،
مارا به این نگرش ســوق میدهد تا واقعیت شیطان ،دیو ،اجنه را

دست یافت که او در تشــریح جهان گروتســکی ویژگیهایی

است .او بهکارگیری گروتســک را در ارتباط با مفاهیم مذهبی
گروتسک بیشتر تاکید میکند.

بهکارگیری حیوانات موذی مانند مار اســت و همانطور که در

نمونهها مشاهده میشود ،از تصویر مار روی سر و یا نیش و دم مار

بهعنوان جنبههایی از زندگی انســان از نظر علم الهیات بررسی

گرفته شده است .این امر به جهت تاکید بر

در برخی نگارهها بهره

در بدن گروتسکی ،مرگ هیچ چیز را به پایان نمیرساند؛ زیرا در

طراحی از چند زاویه ،اغــراق در اندامها ،طراحــی آزاد و پویا و

کنیم و همچنین ،به ماهیت محدود بودن زندگی فانی پی ببریم.
بدن اجدادی یعنی بدنی که در نســل بعد احیا میشــود ،دوباره

آغاز میگردد .بههمین دلیل است که بشر از دوران باستان با این
گروتسکها روبهرو بوده است .در واقع ،اسم آنها تغییر یافته است
نه ماهیت و مضمون شر و ذات بد آنها.

نتیجهگیری

جنبه وحشت آور موجودات شر بودهاست.


بیانگرا ،خطــوط ضخیم کنارهنما ،از محورهــای تئوری کایزر
است که کامال با نگارههای البلهان منطبق است.

عدم تجانس اندامها نیز دیگر ویژگی گروتســکها است که در

نگارههای البلهان قابل تشخیص اســت .داشتن سری ترکیبی

از جانوران متفاوت (شــاخ بــز ،بینی گربه ســانان ،دندانهای
نیش بزرگ ،و چند چشــم) دم مار ،سم و پنجههای تیز دست را

کتاب البلهان ابومعشــر بلخی بــا تعداد قابل توجهــی نگاره با

میتوان در این نگارهها مشاهده نمود.

کلیه ویژگیهای
شــر در نگارگری ایرانی بهدســت میدهد که 

شده است ،بهدلیل بیگانگی
ایرانی هر جا با موجودات شر مواجه 

وحشتآوری در آنها مشاهده میشــود .با توجه به نمونههای

از سوی دیگر ،از میان نظریه پردازان گروتسک ولفگانگ کایزر و

الگوهای شر در نگارگری ایرانی تعمیم داد .نفرت ،اشمئزاز ،اکراه و

نگارگری ایرانی منطبق است .در این بین ،کتاب البلهان ابومعشر

مضامین شر ،مفاهیم جدیدی را در ارتباط با خلق کهن الگوهای

گروتســکی یعنی نابهنجاری ،عدم هماهنگی ،افراط و اغراق و
ارائه شــده از کتاب البلهان میتوان گروتسک را به تصویر کهن

ترس موجب میشود تا این آثار هرچه بیشتر به گروتسک نزدیک

شوند.

با توجه به موارد ذکر شــده میتوان نتیجه گرفــت که نگارگر
موضوعات برای تصویر کردن آن از گروتسک بهره جستهاست.

محورهای تئوری او با ویژگیهای تصویری کهن الگوهای شر در
بلخی با داشــتن بیش از  10نگاره با موضوع اجنه ،دیو و ابلیس

نمونه قابل توجهی از بهکارگیری گروتسک کایزر بهشمار میآید.


پینوشت
1.1آرکتایپ یا آرکی برگرفته از واژه یونانی آرکه تیپوس به معنی الگو یا مدلی است که چیزی را از روی آن می سازند .آرکه به معنای ریشه دار ،اصیل و قدیمی
و مواردی از این دست به کار میرود و تایپ به عنوان الگو ،مدل ،قالب و مفاهیمی شبیه به آن میباشد که در فارسی کهن الگو معنی میشود .بر اساس تعریف
دایره المعارف ادبیات وبستر ،نمونه اولیه ،سرنمونه ،الگوی اصلی یا کهن الگو عبارت است از تصویر ،شــخصیت یا الگویی از شرایط که در اندیشه و ادبیات به
حدی تکرار میشود که میتوان آن را جهانی قلمداد کرد.
2. Grotesque.
3. Burlesque.

 4.4نک.)Clay Borough, 1965( .
5.5در لغت به معنای پریدن اعضای بدن مانند چشم ،انقباض و گرفتن شدید عضالت است .منظور از این کلمه در کتاب البلهان حلول جن یا ارواح شر در تن
آدمی است.
 6.6الموالید الصغیر ،که چندبار در قاهره به چاپ رسیدهاست .این اثر مشتمل بر  ۲نوشتار و ۱۳فصل است ۴ .فصل نخست آن از سحر و احکام اخترشناسی در
دورههای گوناگون ۵ ،فصل پس از آن مطالب شگفتی درباره سحر و پیشگویی و  ۴فصل آن درباره موالید است.
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 7.7نک .البلهان ابو معشر بلخی ،موجود در کتابخانه بادلیان دانشــگاه اکسفورد به شماره ،133کلیه نگارههای مورد اســتفاده در این مقاله از همین نسخه
برگرفته شده است.
8. Arcetype.

9.9مالصدرا از جمله فیلسوفانی است که با تالش وافر ،ضمن طرح انواع شبهاتی که صفات کلیدی علم ،قدرت و خیرخواهی خداوند را نشانه رفتهاند و به تبع
آن احسن بودن نظام عالم را نیز زیر سوال برده اند ،با مددگرفتن از اصول و مبانی حکمت متعالیه خود ،راه حلهای منطقی برای آنها ارائه میکند و همچنان
بر اعتقاد خود به خیر محض بودن خدا ،قدرت مطلقه ،حکمت بالغه ،علم بی منتها و احســن بودن نظام صادر از او تأکید دارد .اصلیترین مبنای مالصدرا در
پاسخ گویی به شبهات در این زمینه اصالت وجود است و راه حلهای اساسی او در این خصوص ،از الگوی عدمی بودن شر و مجعول بالعرض بودن آن تبعیت
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nous elements. Fear and humor are two categories that can be seen simultaneously in Grotesque, a feature that can be seen in the ancient depiction
of evil patterns such as demons, goblins, and monsters in Iranian painting,
and especially in the paintings of Al bolhan. The image of evil creatures in
these pictures differs markedly from other creatures, and there are features
in the visual reflection of evil creatures that are consistent with Kaiser’s theory. Contemporaries see Grotesque as essentially a dual nature that results
from contradictions and, at least in some of its forms, is a proper interpretation of the complex nature of life. Grotesque is a more or less imaginative
subject that has long been a subject of art and literature. The intermingling
of anomalies, wonders, laughter, horror, and, above all, imagination is one
of the most influential theoretical subjects to denigrate and responding to
worldly issues. In the 19th century, philosophers such as Hegel, Hugo, Simmonds, and Raskin used Grotesque in critical art and literature. Enthralled
by its seemingly odd and seemingly contradictory character, they realized
the importance of its social and critical philosophies and presented the first
purposeful and systematic measures to describe Grotesque. Al-bolhan’s book, by Abu Mashar Balkhi, preserved at Oxford’s
Bodleian Library, is a kind of the book of omens and contains paintings on the subject of evil beings such as the species of fairies and Iblis, and is an acceptable example of matching Grotesque’s concept from Kaizer’s perspective to the ancient image
of evil patterns. The purpose of this study is to identify the Grotesque in the book Al bolhan Abu Mashar Balkhi with a qualitative and descriptive-analytical approach in answering the questions of what is the relationship between the image of evil
beings in the Al-bolhan paintings with the concept of Grotesque? and how Kaiser’s theorems can be used to attribute Grotesque to the image of evil creatures in Al-bolhan paintings? For this purpose, ten illustrations of this book have been purposely selected and investigated in the context of the Grotesque concept based on Wolfgang Kaiser’s view. He finds it necessary to apply Grotesque in relation to religious concepts unfamiliar to the human eye and emphasizes the more frightening
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characteristic of Grotesque. Grotesque is not just a common caricature or a joke for Kaiser, but it also provokes contradictory
emotions such as fun and fear. Here the underlying feeling evokes a kind of surprise, horror, and fear in a global presence
that is in disrepair and remains inaccessible. According to Kaiser, Grotesque is not nonsense referring only to evil forces, but
rather a dumb concept that refers to new or dimensional insights into existence that have either disappeared or presented
images of a new era or spiritual mask. Multi-angle design, exaggeration in limbs, dynamic and free-flowing design, sideways
braided lines are the axioms of Kaiser’s theory that are perfectly in line with the paintings of Al bolhan. The heterogeneity of
the limbs is another feature of the Grotesques seen in the paintings of Al bolhan. These pictures show a combination of different animals’ heads (goat’s horn, Cat-shaped animals nose, Large Anterior Teeth, and a few eyes). Snake tail, animal hoof
and sharp claws can be seen in these pictures. Everywhere the Iranian painters have encountered evil beings, they have used
Grotesque to illustrate them. On the other hand, among Grotesque’s theorists, Wolfgang Kaiser and her theoretical axioms
are consistent with the ancient visual properties of evil patterns in Iranian painting. Meanwhile, Abu Mashar Al Balkhi’s Book
of Al bolhan, with more than ten illustrations on the subject of goblins, Dave and Iblis, is a notable example of the use of Grotesque Kaiser. . Enthralled by its seemingly odd and seemingly contradictory character, they realized the importance of its social and critical philosophies and presented the first purposeful and systematic measures to describe Grotesque. Al-bolhan’s
book, by Abu Mashar Balkhi, preserved at Oxford’s Bodleian Library, is a kind of the book of omens and contains paintings on
the subject of evil beings such as the species of fairies and Iblis, and is an acceptable example of matching Grotesque’s concept from Kaizer’s perspective to the ancient image of evil patterns. The purpose of this study is to identify the Grotesque in
the book Al bolhan Abu Mashar Balkhi with a qualitative and descriptive-analytical approach in answering the questions of
what is the relationship between the image of evil beings in the Al-bolhan paintings with the concept of Grotesque? and how
Kaiser’s theorems can be used to attribute Grotesque to the image of evil creatures in Al-bolhan paintings? For this purpose,
ten illustrations of this book have been purposely selected and investigated in the context of the Grotesque concept based
on Wolfgang Kaiser’s view. He finds it necessary to apply Grotesque in relation to religious concepts unfamiliar to the human
eye and emphasizes the more frightening characteristic of Grotesque. Grotesque is not just a common caricature or a joke
for Kaiser, but it also provokes contradictory emotions such as fun and fear. Here the underlying feeling evokes a kind of surprise, horror, and fear in a global presence that is in disrepair and remains inaccessible. According to Kaiser, Grotesque is not
nonsense referring only to evil forces, but rather a dumb concept that refers to new or dimensional insights into existence
that have either disappeared or presented images of a new era or spiritual mask. Multi-angle design, exaggeration in limbs,
dynamic and free-flowing design, sideways braided lines are the axioms of Kaiser’s theory that are perfectly in line with the
paintings of Al bolhan. The heterogeneity of the limbs is another feature of the Grotesques seen in the paintings of Al bolhan.
These pictures show a combination of different animals’ heads (goat’s horn, Cat-shaped animals nose, Large Anterior Teeth,
and a few eyes). Snake tail, animal hoof and sharp claws can be seen in these pictures. Everywhere the Iranian painters have
encountered evil beings, they have used Grotesque to illustrate them. On the other hand, among Grotesque’s theorists,
Wolfgang Kaiser and her theoretical axioms are consistent with the ancient visual properties of evil patterns in Iranian painting. Meanwhile, Abu Mashar Al Balkhi’s Book of Al bolhan, with more than ten illustrations on the subject of goblins, Dave
and Iblis, is a notable example of the use of Grotesque Kaiser.
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