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چكيده
از ديرباز تاکنون هنرمندان از گروتسک به  عنوان شيوه  و مفهومي شناخته  شده براي آشکار کردن حقايق 
پنهان و پررنگ تر نشــان دادن واقعيت هاي کمتر ديده  شده بهره جسته اند.آشوب، انقالب و جنگ در ايراِن 
دهه هاي ٥٠ و ٦٠ شمسي، سرنوشتي تاريخي را براي اين کشور رقم زد و نقاشان انقالب با بهره گيري از 
گروتسک ويژگي هاي جامعة آن روزها را به نمايش گذاشتند. هدف از اين پژوهش، شناخت بيشتر هنر انقالب 
و واکاوي کارکرد و دسته بندي گروتسک در آثار نقاشان انقالب اسالمي مي باشد. سواالت پژوهش عبارتند 
ـ گروتسک داراي چه کارکردي در آثار  ـ گروتســک در آثار نقاشان انقالب چگونه بروز يافته است؟٢ از:١
ـ آثار هنرمندان انقالب اسالمي کدام يک از دسته بندي هاي گروتسک را شامل مي شود؟ نقاشان انقالب است؟ ٣

روش تحقيق  دراين  پژوهش، به شيوة توصيفي- تحليلي و مطالعة تطبيقي، با استناد به منابع کتابخانه اي 
و مشاهده آثار، ضمن مطالعة الگوي نظري چهار متفکر مطرح در مورد گروتسک، مهمترين زمينه هاي خلق 
مفاهيم آثار در فرايند بهره گيري از گروتسک و سير زايشي معنا بررسي شده است. جامعه پژوهش، آثار 
نقاشان انقالب تعريف گرديده و به عنوان نمونه تحقيق ٩ اثر شاخص از اعضاي هستهِ اوليه نقاشان انقالب 
آقايان حبيب اهللا صادقي، کاظم چليپا و حسين خسروجردي به روش نمونه گيري قضاوتي آورده شده است. 
نتايج حاصل از پژوهش نشــان مي دهد که نقاشان انقالب از گروتسک به  عنوان يک نگرش و جهان بيني 
براي بيان اهداف خود بهره گرفته اند و اغلب آثار جامعه پژوهش، در دسته بندي گروتسک ناب قرار مي گيرد. 
در تمامي آثار اين هنرمندان نوعي تقابل دوگانه ميان خير و شــر، نيکي و بدي، زيبايي و زشــتي و حق و 
باطل موردنظر قرارگرفته است. در حقيقت رويکرد نقاشان انقالب به گروتسک، رويکردي بدبينانه و سراسر 
اضطراب و ترس است و نقاشان انقالب از گروتسک در جهت اصالحات سياسي، اجتماعي و اخالقي سود 

جسته اند.

کليدواژه ها 
نقاشي، نقاشان انقالب اسالمي، ايران، حبيب اهللا صادقي، کاظم چليپا، حسين خسروجردي، گروتسک.
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مقدمه
بشري  جامعة  ناآرامي هاي  و  ناهماهنگي ها  به  اعتراض 
نزد  ويژه اي  جايگاه  همواره  اجتماعي،  درزمينه هاي 
و  تفکر  مليت،  مذهب،  هر  با  جهان،  هنرمندان  تمامي 
ناهنجاري هاي  و  ناسازگاري ها  است.  داشته  انديشه اي 
جامعه، خاطر حساس هنرمندان را آزرده کرده و آن ها 
را وا مي دارد تا از طريق هنر اين کشمکش ها و مصيبت ها 
را از پرده برون آورده و مورد انتقاد قرار دهند. هنرمند 
در اين راستا نه تنها جامعه را مورد انتقاد قرار مي دهد 
بلکه سعي مي کند مخاطب خود را بيدار کرده و در تغيير 
جهان بيني وي نقش داشته باشد و از اين طريق او را به 
مبارزه با شرايط حاکم تشويق نمايد. يکي از شيوه هاي 
اعتراضي که هنرمندان براي به نمايش گذاشتن حقيقت 
برگزيده اند گروتسک مي باشد؛ که در طول تاريخ مورد 
توجه هنرمندان سرزمين هاي مختلف بوده است و حتي 
در ايران نيز از سوي هنرمندان مکاتب نگارگري، چون 

محمد سياه قلم بسيار مورد استفاده قرار گرفته است. 
کشور  که  زماني  ۵۰ شمسي،  دهه  اواخر  ايراِن  در 
و  اعتراض  از  ناشي  آشفتگي  و  هرج ومرج  دچار 
نارضايتي هاي مردم از حکومت و انقالب براي دستيابي 
به استقالل و آزادي بود، عده اي از هنرمندان نيز همراه 
با جنبش مردمي شروع به فعاليت در اين راستا نموده 
ديدگاه  از  اگر  گرفتند.  نام  انقالب  هنرمندان  بعدها  و 
روز  بايد  را  انقالب  نقاشي  آغاز  کنيم،  نگاه  هنر  تاريخ 
افتتاح  روز  يعني  بدانيم،   ۱۳۵۸ ماه  فروردين  بيستم 
نمايشگاهي در حسينيه ارشاد تهران، که در آن آثاري از 
چليپا، مرتضي حيدري، حسين  کاظم  حبيب اهللا صادقي، 
آقايان  درآمد.  نمايش  به  پلنگي  ناصر  و  خسروجردي 
هانيبال الخاص، حسين صدري و محمد علي رجبي نيز 
هريک با يک اثر در اين نمايشگاه حضور داشتند. نقاشي 
انقالب حاصل جريان سياسي بود که تحت عنوان جنبش 
براي  هنرمندان جوان  از  توسط گروهي  عدالت خواهانه 
همراهي با انقالب شکل گرفت. با توجه به ماهيت فراگير 
واکاوي  به منظور  و  انقالب  نقاشان  آثار  چندوجهي  و 
گروتسک الزم است آثار در ارتباط با زمينة سياسي و 
اجتماعي آن زمان مورد بررسي قرار گيرد. هدف از اين 
کارکرد  واکاوي  انقالب و  هنر  بيشتر  پژوهش، شناخت 
و دسته بندي گروتسک در آثار نقاشان انقالب اسالمي 
سؤاالت  اين  به  پاسخ  پي  در  اساس  اين  بر  مي باشد. 
است:۱ ـ گروتسک در آثار نقاشان انقالب چگونه بروز 
يافته است؟ ۲ ـ گروتسک داراي چه کارکردي در آثار 
نقاشان انقالب است؟ ۳- آثار هنرمندان انقالب اسالمي 
کدام يک از دسته بندي هاي گروتسک را شامل مي شود؟ 
اعتراضي گروتسک در  اين پژوهش شيوه  بنابراين در 
و  آنان  عملکرد  و  بررسي  مورد  انقالب  نقاشان  آثار 
ميزان موفقيت شان در استفاده از اين شيوه و دستيابي 

است.  قرارگرفته  ارزيابي  انقالب، مورد  بزرگ  به هدف 
بارز  گروتسک  عناصر  آن ها  در  که  آثاري  ازاين جهت 
است شناسايي شده و مورد تحليل و تفسير و دسته بندي 
و  گروتسک  بروز  چگونگي  همچنين  قرارگرفته اند. 
از اهم اموري  نامبرده  کارکردهاي آن در آثار نقاشان 

است که بدان پرداخته  شده است.
بايد اشاره نمود که موضوع گروتسک همواره مورد 
 ۱۵ قرن  از  و  است  بوده  بسياري  پژوهشگران  توجه 
ميالدي به اين سو پژوهشگران بسياري بدان پرداخته اند 
در  قرارداده اند.  عميق  بررسي  و  بحث  مورد  را  آن  و 
ايران نيز تحقيقات زيادي به گروتسک موجود در آثار 
به  و  اختصاص يافته  سياه قلم  محمد  به ويژه  نگارگران 
برتري  يازيده اند.  دست  زمينه  اين  در  ارزنده اي  نتايج 
پژوهش حاضر نسبت به پژوهش هاي پيشين ازآن جهت 
مي باشد که به شناسايي گروتسک در هنر معاصر اين 
سرزمين پرداخته تا اثرگذاري آن را بر هنر اين دوره، 
هنرمندان و مخاطبان روشن سازد كه اهميت و ضرورت 

تحقيق را نيز نشان مي دهد.

روش تحقيق
با  تحليلي  توصيفي-  شيوة  به  پيش رو  پژوهش 
انجام شده، داده هاي آن با جستجو در  مطالعة تطبيقي 
منابع کتابخانه اي و مشاهدة آثار جمع آوري شده است. 
و  گرديده  تعريف  انقالب  نقاشان  آثار  پژوهش،  جامعه 
اعضاي هستِه  از  اثر شاخص   ۹ تحقيق  نمونه  به عنوان 
اوليه نقاشان انقالب آقايان حبيب اهللا صادقي، کاظم چليپا 

و حسين خسروجردي انتخاب شده است.
معيارهاي  با  نمونه ها  تطبيق  براساس  آثار  انتخاب 
تعيين شده در مباني نظري پژوهش به شکل هدفمند و 
از اين جهت که براي ارائه اطالعات مورد نياز در بهترين 
موقعيت قرار دارند به روش نمونه گيري قضاوتي آورده 
قرارگرفته  تجزيه وتحليل  مورد  کيفي  به صورت  و  شده 

است.
متفکر  چهار  الگوي  مطالعه  ضمن  پژوهش  اين  در 
مباحث نظري  در مورد گروتسک و دسته بندي موجود 
گروتسک در هنرهاي تجسمي، مهمترين زمينه هاي خلق 
توليد مفاهيم اين آثار در فرايند بهره گيري از گروتسک 
الگوي  براساس  و  بررسي شده  معنا  زايشي   و  سير 
هنرهاي  آثار  تحليل  و  تجزيه  کتاب  در  جنسن  چارلز 
تجسمي، از طريق تحليل روابط عناصر و تجزيه و تحليل 

ساختار، به ظاهرشدن معنا در اثر مي پردازد.

پيشينه تحقيق
پژوهش  تاکنون  انجام گرفته  مطالعات  اساس  بر 
و  است  نگرفته  صورت  مقاله  اين  موضوع  با  مستقلي 
دسته بندي  و  شرح  به  بيشتر  انجام شده  پژوهش هاي 
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انواع گروتسک پرداخته و روند شکل گيري آن را در آثار 
هنرمندان قرون گذشته در شرق و غرب و در نگارگري 
مورد بررسي قرارداده اند. از اين ميان مي توان به کتب و 

مقاالت زير اشاره نمود:
 .(۱۳۹۵) امير  نصري،  و  شراره  يکتا،  افتخاري   -۱
بر  سياه قلم  محمد  نقاشي هاي  در  گروتسک  بدن  نمود 
ـ هنرهاي  باختين. هنرهاي زيبا  انديشه ميخائيل  مبناي 
تجسمي. شماره ۶۷. ۲۱ تا ۳۰. در اين مقاله نگاه ويژه 
باختين در خصوص کارناوال و بدن گروتسک، رويکرد 
مناسبي براي تحليل دنياي گروتسکي سياه قلم در نظر 
گرفته شده است. نويسندگان به اين نتيجه دست يافته اند 
که بدن موردنظر باختين، بدني منحصربه فرد و منفک از 
و رهاشده  بي شکل  است  بدني  بلکه  نيست،  باقي جهان 
عقيده  به  است.  همراه  وزندگي  مرگ  با  پي در پي  که 
نويسندگان مقاله پيکره هاي سياه قلم اين قابليت را دارند 
با اين بدن درهم آميخته و  که به  واسطة اين ويژگي ها، 

رها شده تعبير و تفسير شوند.
۲- عاطفي، مهدي (۱۳۸۷). خيال پردازي و عجايب نگاري 
در آثار سلطان محمد و پيتر بروگل. رهپويه هنر. شماره 
۶. ۲۴ تا ۳۶. در اين مقاله ابتدا به معني و مفهوم عجايب 
پردازي پرداخته شده و سپس گروتسک به کار رفته در 
اشتراک و  متفاوت و وجوه  از دوعالم  آثار دو هنرمند 

افتراق آن ها مورد بررسي قرارگرفته است.
۳- کامراني، بهنام (۱۳۸۰). گروتسک در نقاشي. فصلنامه 
هنر. شماره ۴۹. ۱۱۴ تا ۱۳۵. در اين مقاله نويسنده به 
و  غرب  نقاشي  در  گروتسک  تاريخچه  و شرح  تعريف 
شرق پرداخته و آن را در ديگر هنرها نيز مورد بررسي 
گروتسک  صفات  دسته بندي  به  سپس  مي دهد.  قرار 
پرداخته و در آخر زيبايي موجود در آثار گروتسک را 
از نوع زيبايي گزنده و مرموزي مي شمارد که مخاطب 
را وادار مي کند به خود و جهاني که در آن زندگي مي کند 

بيشتر بينديشد.
 .(۱۳۹۵) ويلسون  يتس،  و  لوتر  جيمز  آدامز،   -۴
راستي.  آتوسا  ترجمه  ادبيات.  و  هنر  در  گروتسک 

تهران: قطره. در اين کتاب به تاريخچه گروتسک در هنر 
زمينه  اين  در  فعال  هنرمندان  و  پرداخته شده  ادبيات  و 
معرفي شده اند. همچنين به جمع آوري و شرح آراي چهار 

نظريه پرداز مهم درزمينه گروتسک پرداخته است.
و  احوال   .(۱۳۸۹) محمدعلي  تبريزي،  زاده  کريم   -۵
شيوه  مبتکر  سياه قلم  محمد  يا  هروي  محمد  حاج  آثار 
سياهيسم. لندن. نويسنده در اين کتاب تمامي آثار محمد 
سياه قلم، موجود در موزه توپقاپي سراي را به صورت 
سياهيسم  شيوه  مبتکر  را  او  و  است  گردآورده  يکجا 

معرفي مي کند.
۶- تامپسون، فيليپ (۱۳۸۴). گروتسک در ادبيات. ترجمه 
اين  در  نويسنده  شيراز.  نويد  تهران:  امامي.  غالمرضا 
قرار  موردبررسي  را  ادبيات  در حوزة  گروتسک  کتاب 
داده است و عملکرد هاي گوناگون آن را شرح مي دهد و 

به دسته بندي انواع گروتسک در ادبيات پرداخته است.

مباني نظري پژوهش
گروتسک در فرهنگ غرب و شرق و ريشه ها، معاني 

و مفاهيم آن
غيرعادي  تصاوير  برخي  کشف  با  گروتسک  واژة 
درراهرو هاي زيرزميني استخر تيتوس و خرابه هاي کاخ 
ازآنجاکه  تا ۳).   طاليي نرو وارد زبان شد (تصوير ۱ 
و  قصر  تاالر هاي  دفن شدة  داالن هاي  در  تصاوير  اين 
مانند  روميان  از  باقي مانده  محل هاي  ديگر  در  بعد ها 
پمپي کشف شدند، آن ها را به عنوان ديوارنگاري غارها 
يا گروتو  مي شناختند، زيرا در تاريکي و در اين دنياي 
اولين  بود،  ايجادشده  غار  مانند  محيطي  و  زيرزميني 
بود  گروتسکه  گرفت  به خود  رايج  استفادة  که  واژه اي 

(يتس، ۱۳۹۵: ۲۵ ـ ۲۴).
در  رنسانس  دورة  در  و  ايتاليا  در  ابتدا  گروتسک 
هنرهاي مذهبي و تزييني رواج يافت (يتس، ۱۳۹۵: ۲۶). 
سپس در آلمان و در سال ۱۵۳۲ در فرانسه و در سال 
۱۶۴۰ در انگلستان مرسوم شد (تامپسون، ۱۳۸۴: ۲۸). 
منسوب  باستان  روم  به  را  گروتسک  خاستگاه  هرچند 

تصوير ١. اتاقي با طاق طالئي 
کاخ  در   (٨٠ شماره  (اتاق 
مأخذ:  أورا،  دوموس 

www.granger.com

تصوير ٢. بخشي از نقاشي ديواري با تکنيک فرسک کاخ 
www.brewminate.com :دوموس أورا، مأخذ

با  ديواري  نقاشي  از  بخشي   .٣ تصوير 
مأخذ:  أورا،  دوموس  کاخ  فرسک  تکنيک 
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مختلف  کشورهاي  در  گروتسکي  روحية  اما  مي کنند 
در  مسئله  اين  است.  داشته  وجود  جداگانه  به صورت 
اثر تکان ها و تنش هاي اجتماعي و گاه مربوط به روحيه 
فرهنگ   .(۱۱۷  :۱۳۸۰ (کامراني،  است  بوده  هنرمندان 
را  گروتسک  مشخصة  آکسفورد  ادبي  واژگان  فشردة 
«تحريف هاي عجيب وغريب و غيرطبيعي از ويژگي هاي 
اعوجاج  پر  و  تخيلي  بي نهايت  مي داند. تصاوير  انساني 
 Baldick,) مي کند  توصيف  آدميان»  رفتار  و  ظاهر  از 

(1992: 108

با  رابطه  در  ادبي،  نظريه هاي  دانشنامة  در 
خصوصيت گروتسک اين چنين آمده است که «گروتسک 
به لحاظ ويژگي هاي بيـروني اش و به لحاظ واکنشي که 
که  است  است، ساختاري  دوگانه  پديده اي  برمي انگيزد، 
در  را  متضاد  افکار  از  ترکيبي  يا  دوگانه  تقابل هاي  از 
دارد. نظريه پردازان خواننده محور خاطرنشان  دل خود 
مي کنند که گروتسک هم مجذوب مي کند و هم مي رماند، 
و  مي بخشد  لذت  هم  مي هراساند،  هم  و  مي خنداند  هم 
فرهنگ  در   .(۲۴۴  :۱۳۸۳ (مکاريک،  مي کند»  منزجر  هم 
چون:  معادل هايي  عرضة  از  بعد  نيز  هزاره  معاصِر 
عجيب،  آدم  بي معني؛  و  بي تناسب  مضحک،  «مسخره، 
اثر گروتسک اثري دانسته شده  جانور عجيب وغريب»، 
درهم  گياهي  و  حيواني  انساني،  شکل هاي  آن  «در  که 

مي آميزد.» (حق شناس و ديگران، ۱۳۸۸: ۵۹۲).
همچنين در فرهنگ هنر و هنرمندان نوشته پيتر موري 
و ليندا موري معادل «صور عجايب» به جاي گروتسک 
«مضحک»  «مسخ شده»  عنصر  سه  شويل  است.  آمده 
و «هراس انگيز و مشمئزکننده» را عناصري مي داند که 
اکثر منتقدان و پژوهشگران آن ها را جزء مشخصه هاي 
بارز گروتسک مي دانند (شربتدار و انصاري به نقل از 
ارائه شده،  تعاريف  اساس  بر   .(۱۰۹  :۱۳۹۱  ،schevill
عناصر عمدة گروتسک را مي توان در موارد زير خالصه 

نمود:
عنصر  گروتسک،  بارزترين خصيصة  ناهماهنگي:  ـ   ۱
کشمکش،  از  مي تواند  ناهماهنگي  اين  است.  ناهماهنگي 
برخورد، آميختگي ناهمگون ها يا تلفيق ناجـور ها ناشي 
نه تنها در  ناهماهنگي ها را  اين است که  شود. نکتة مهم 
آثار هنري، بلکه در واکنش هاي ناشـي از آن و همچنيـن 
شخصيت  و  فکـري  ساخت  خالقـه،  روح  و  طبيعت  در 
 :۱۳۸۴ (تامپسون:  يافت  مي تـوان  نيـز  هنرمنـد  روانـي 

.(۳۳
خنده دار  عين  در  گروتسک  خوفناک:  و  خنده آور  ـ   ۲
بودن، وحشت آفرين است. چيزي که پيش ازاين آشنا بود؛ 
توسط گروتسک چند معنا و چند شقه مي شود و همين 
فرم تازه احساسات متناقضي مثل شادي و وحشت را 
مي شود  متجلي  گروتسکي  تصاوير  در  که  برمي انگيزد 

(کوندرا، ۱۳۸۳: ۲۵۴).

را  گروتسک  که  ديگري  عنصر  اغراق:  و  افراط  ـ   ۳
به  سوي  رفتن  و  تعادل  حد  از  عبور  مي کند  مشخص 
باشد  معنا  بدان  اين  شايد  است.  بيش ازحد  افراط هاي 
که  آنجا  تا  است  آزاد  بيش ازحد  درگروتسک  خيال  که 
نيز  غيراخالقي  مسائل  حتي  موردي  هر  در  مي تواند 
افراط کند تا آنجا که همه چيز را به  دلخواه تحريف کند 

(کرباليي محمد و شعبان لو، ۱۳۹۵: ۶۶۰).
۴ ـ نابهنجاري: گروتسک نابهنجار است زيرا حقيقت را 
تحريف کرده و از شکل مي اندازد تا محتوي آن را هيوال 
گونه ساخته، به آن برجستگي داده و به نمايش بگذارد. 
به اين صورت گروتسک، وارونه ساز و بيگانه ساز است، 
چون در حقيقت تحريف مي شود، چراکه هدف گروتسک 
(ُنرم ها)  هنجار ها  انداختن سلسله مراتب ها،  استحکام  از 
هيوالي  آفرينش  به  دست  ازاين رو  و  است؛  معيار ها  و 
مضحک  درعين حال  که  مي زند  وحشت آور  و  غريب 
غول آسايي،  زشتي،  چون  مفاهيمي  به اين ترتيب  است 
ناخودآگاهي، خيال پردازي و نفرت انگيزي را مي توان در 

اين آثار يافت (ابراهيمي مقدم، ۱۳۹۴: ۲۲).
درواقع گروتسک آيينة انحرافات و کژ راهه ها است. 
به منظور نمايش دادن اين کج روي ها، هنرمند گروتسک 
را  جهان  گويا)  فرانسيسکو  بوش،  هيرونيموس  (مانند 
و  اجزاي طبيعي  آن  در  که  به تصوير مي کشد  آن طور 
فيزيکي ازهم پاشيده و بخش هايي از آن به صورتي بس 
اين  هنرمند  شده اند.  منتشر  دوباره  خوفناک  و  مهيب 
سبک تالش دارد تا وحشت عميق و آشفتگي و اِلمان هاي 
انساني  تجارب  درنده خوي  حتي  و  ترس آور  مخوف، 
که  نمايشي   ،(۱۰۶  :۱۳۹۵ (آدامز،  بگذارد  نمايش  به  را 
گاه جنبه اي اعتراض گونه از وقايع و تجارب را در بر 

دارد. 

نظريه هاي انديشمندان معاصر در باب گروتسک
بحث انگيز  بسيار  گروتسک  اکتشاف،  بدو  همان  از 
و  بود  هنر  فلسفة  و  برخالف سبک کالسيک  زيرا  بود، 
حتي در زمان شکل گيري اصلي آن يعني در زمان روم 
باستان نيز مورد مباحثه بود و ويتروويوس پليو در اثر 
خود متعلق به ۲۷ قبل از ميالد، که در دوران رنساانس 
بار ديگر توجه بيشتري را به خود جلب کرد، به آن حمله 
مي کند. [...] جورجيو وازاري استفاده از گروتسک توسط 
هنرمندان گوناگون رنسانس را مورد تمجيد قرار مي دهد. 
مي گويد،  سخن  گـروتسک  از  استفاده  با  توافق  در  او 
يتس،  ۴؛  (تصوير  ميکل آنژ  آثار  با  رابطه  در  خصوصًا 
که گروتسک  آن دسته  بين  ۱۳۹۵: ۲۷-۲۶). مخالفت ها 
را به عنوان يک عامل متعرض به نظم و هماهنگي که هنر 
آن دسته  و  ارائه مي کند  را  آن  قالب کالسيک خود  در 
که آن را قدرتمندتر از هنر تلقي مي کنند و به عنوان يک 
تجربيات  گوناگون  ابعاد  ادراک  براي  مهم  هنري  قالب 

   مطالعة  تحليلي گروتسک در آثار 
نقاشان انقالب اسالمي با تمرکز بر آثار 
حبيب اهللا صادقي،  کاظم چليپا و حسين 
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۸۷

فصلنامة علمي نگره

انساني مورد ستايش قرار مي دهند تا زمان حاضر نيز 
در  مسائل  اين  گفت  مي توان  احتماًال  است.  يافته  ادامه 
تئوري جان راسکين دربارة گروتسک که وي در آن بين 
قالب هاي غير اصيل و اصيل تمايز قائل مي شود به  طور 
بارزي ذکرشده است. گروتسک اصيل که مي توان گفت 
نتيجة يک بازي ذهني است، ترسي را به ما ارائه مي دهد؛ 
اما اين ترس، برانگيزانندة يک احساس جديد براي طبيعت 
درهرحال  مي شود.  آن  زيبايي  از  دوباره  تمجيدي  و 
گروتسک پست و غير اصيل آن چنان که مي توان آن را 
در سنگ هاي ونيز ديد، به هيچ وجه با رويکردي مثبت اين 

ناهماهنگي را ايجاد نمي کند (يتس، ۱۳۹۵: ۲۸).
نظريه پرداز  چند  به  بيستم  قرن  آخر  دهه هاي  در 
به  گروتسک  حوزة  تعيين  با  که  برمي خوريم  معاصر 
معاني  تغيير  و  بنيادين  ويژگي هاي  شناسايي  دنبال 
مرتبط هستند و چيزي از اهميت آن را براي ادراک ما از 

هستي بشر ارائه مي کنند.

رويکرد کايزر: 
سال  در  آلماني،  منتقد  و  نويسنده  کايزر  ولفگانگ 
و  هنر  در  گروتسک  نام  با  کتاب خود  انتشار  با   ۱۹۵۷
ادبيات از کساني بود که نخستين گام هاي جدي را براي 
تثبيت گروتسک به مثابة يک سبک و يک رويکرد و روش 
مهم ادبي - هنري برداشت. ازنظر کايزر گروتسک تجلي 
دنياي پريشان و ازخود بيگانة روزگار ماست (شربتدار 
بيست و  ما در قرن  انصاري، ۱۳۹۱: ۱۱۱). روزگار  و 
بيست و يکم سال ها و دهه هاي زيادي را در جنگ هاي 
عالم گير، ويراني ها، تحوالت، مهاجرت ها، مدرن شدن ها 
و تغييرات عميق و سرگيجه آور تکنولوژي، اجتماعي و 
فرهنگي و مانند آن سپري کرده است. گروتسک نوعي 
رويارويي با اين تحوالت ژرف است. تحوالتي که بيننده 
نمي تواند راحت درکشان کند و با آن ها کنار بيايد. شايد 
در نگاه نخست از تماس با آن ها و مشاهده شان دچار 
سردرگمي شود ولي درنهايت با خنده اي تلخ اضطراب 
به  مي ريزد.  بيرون  تماس  و  رويارويي  از  را  درونش 
تعبير کايزر هنرمند گروتسک پرداز، درحالي که اضطراب 
خاطر را با خندة ظاهري پنهان مي کند، پوچي هاي عميق 
هستي را به بازي مي گيرد (شربتدار و انصاري به نقل از 
cross، 1391: 112) به باور کايزر در طول تاريخ، تخيل 

هنرمند در اثر انفجار واقعيت، درگير تجربه هاي غريبانه 
و شوم مي شود که معموال با اختالل همراه است و در 
نهايت يک دنياي غريب را به وجود مي آورد. کايزر ادامه 
مي دهد که گروتسک در قرن بيستم، مسير دلخواه خود 
را در پيش گرفته و ديگر نيازي به اصالحات اخالقي و 

.(Goodwin, 2009: 8) اجتماعي ندارد

جنبة  و  خنده  پذيرش  با  باختين  باختين:  رويکرد 
کميک و «نازِل» فرهنگ توده اي، گروتسک را ترفيع داد. 
باختين در مورد گروتسک سده هاي ميانه، نظامي  نظر 
از صور خيال بود که «فرهنگ فکاهي توده» آن را خلق 
مي کرد. حال آنکه کايزر مي کوشيد با تاکيد بر جنبه هاي 
اهريمني و مخوف گروتسک و دادن معنايي متافيزيکي 
برد  فراتر  بي ارزش  عقيدة  يک  از  را  گروتسک  آنها  به 
به  زيبايي شناختي  جدي  مقولة  يک  مقام  در  را  آن  و 
ديگران بقبوالند (مکاريک، ۱۳۸۳: ۲۵۰). مهم ترين ويژگي 
کارناوال خنده است. افراد کارناوال هم زمان، هم بازيگرند 
کارناوال  ازآنجاکه خندة شادي افزاي  و  تماشاگر  و هم 

تصوير ٤. ميکل آنژ، سرهاي گروتسکي هرکول و آنتائوس، 
1525-1524م، طراحي با گچ قرمز. ماخذ: 
www.michelangelo-gallery.com 

سالهاي  پاريس.  نوتردام.  جامع  کليساي  گارگويل.   .٥ تصوير 
gorbutovich.livejournal.com :١١٦٣- ١٢٥٠. مأخذ



درعين حال متوجه خود کساني است که مي خندند، افراد 
آن هم سوژه (فاعل) خنده اند و هم ابژه (موضوع) آن. اين 
خنده فراگير است و برخوردار از بنيان فلسفي؛ هم مرگ 
را دربر مي گيرد هم زندگي را. بدين سان خندة کارناوال 
يکي از شکل هاي اساسي حقيقت جهان است (لچت، ۱۳۹۲: 
۱۸ ـ ۱۹). کتاب «آثار فرانسوا رابله و فرهنگ مردمي در 
سده هاي ميانه و رنسانس» تالش براي يافتن تبار منطق 
مکالمه است. در رابله، باختين نشان داد که جهان آرماني 
جشن هاي  در  ميانه،  سده هاي  پايان  در  معمولي  انسان 
خياباني، کارناوال ها، ادبيات شفاهي، حکايت هاي کودکان، 
ترانه هاي عاميانه و... آشکار مي شود و برداشتي يکسر 
زميني از انسان را در برابر ادراک رمزآميز، عارفانه و 
مسيحي طبقات حاکم قرار مي دهد. خنده نشان تالش براي 
رضايت جنسي و جسماني در جامعه اي بود که جسم را 

خوار مي شمارد (احمدي، ۱۳۹۵: ۱۰۵).

رويکرد جفري هارفام:
هارفام به تفسير نهاد و ماهيت گروتسک عالقه دارد 
(يتس، ۱۳۹۵: ۵۱). هارفام راه هايي را توضيح مي دهد که در 
آن نگرش به گروتسک با در نظر گرفتن انسجام و هماهنگي، 
استفاده از مفهوم آن را امکان پذير مي کند. بيشترين تأکيد او 
بر اين است که گروتسک در حاشيه قرار دارد و به مدت 
چندين قرن در حاشيه بي نظم و درهم فرهنگ غرب و مفاهيم 
زيبايي شناختي که فرهنگ از آن ها ترکيب شده، وجود داشته 
است (همان، ۵۲). براي هارفام بطن ماجرا در نظر گرفتن 
گروتسک به عنوان عنصري است که سرنخي از وضعيت 
خودمان در اين جهان ارائه مي کند. يک سررشته براي وجود 
تعادل يا عدم تعادل که بستگي به تقدير ما دارد و بينش و 
بصيرتي است به جهان به عنوان دنياي تاريکي ها يا نور، 

تباهي يا حيات تازه، مرگ و تولد (يتس، ۱۳۹۵: ۶۱).

رويکرد اوا کوريلوک: 
او تئوري خود را از گروتسک در اثرش به نام «سالومه 

و يهودا در غار شهوانيت» ارائه مي کند. براي کوريلوک 
توهين  با شهوانيت،  گروتسک در درجه نخست مرتبط 
به مقدسات، عناصر رافضي و جعلي است. آغاز دوران 
تاريخي گروتسک، در نظر او دوران اکتشافات رنسانس 
قرن  در  آن  پايان  و  بوده  باستان  روم  حفاري هاي  و 
نوزدهم رقم مي خورد. در اين دوران گروتسک بازتاب 
 دهندة ضد دنياهايي از يک فرهنگ تابع مي باشد که در 
فرهنگ  به  اعتراض  در  و  يافته  ظهور  رنسانس  اواخر 
رسمي [فرهنگ چيره مسيحيت، دولت و عقايد] و از پيش 
تعيين شده تا آغاز قرن بيستم ادامه داشته است (يتس، 

.(۶۲ :۱۳۹۵
اين چهار نظريه پرداز علي رغم اينکه در نقاط حساس 
اما  مي رسند،  متضادي  نتيجه گيري هاي  به  تفاسيرشان 
نمايندة فرايند مباحث نظري  هستند که اکنون در مورد 
گروتسک در مي گيرد؛ و در مجموع مي توان گفت نظريات 
اين چهار متفکر، پيش زمينة اصلي براي درک گروتسک 

را به ما ارائه مي کند. 

دسته بندي گروتسک
دسته بندي  را  گروتسک  نوع  چند  هنر  پژوهشگران 
در  چنددسته  اين  معمول  به طور  معتقدند  و  کرده اند 
اين  گهگاه  البته  هستند.  قابل  شناسايي  عجايب پردازي 

دسته بندي ها ممکن است باهم تلفيق شوند.
خود  هنرمند  اين گونه،  در  ناخواسته:  گروتسک  ـ   ۱
اطالع نداشته که اثر او داراي جنبه هاي عجايب نگارانه 
است، ولي در ادوار زماني بعدي، اين زمينه در کارهايش 
آثار  از  بسياري  در  به عنوان مثال  است.  شناسايي شده 
گارگويل ها  است.  قابل پيگيري  جنبه  اين  باستاني، 
سردر  بر  که  بودند  بدلعاب  و  زشت  مجسمه هاي 
براي  گوتيک،  کليساهاي  بخصوص  قديمي،  کليساهاي 
هستند  ازاين دست  مي شدند،  نصب  شرور  ارواح  دفع 

(تصوير ۵).
گروتسک  نوع  اين  در  کاريکاتوري:  گروتسک  ـ   ۲

پيتر روگل، سقوط فرشتگان  تصوير ٦. 
چوب  روي  روغن  و  رنگ  ياغي، ١٥٦٢، 
بلوط، ١١٧×١٦٢ سانتيمتر، موزة سلطنتي 

هنرهاي زيباي بلژيک. مأخذ:
www.johnguycollick.com

تصوير ٧.  محمد سياه قلم، ديوها، بخشي 
موزه  کتابخانه  م.،   ١٣٦٠-١٣٧٥ اثر،  از 

توپقاپي، استانبول. مأخذ:
www.iranicaonline.org

تصوير٨. هيرونيموس بوش. حمل صليب. 
موزه  م. ٧٥×٨٠ سانتيمتر.  حدود ١٥١٠ 
هنرهاي زيبا، گان. مأخذ: گاردنر، ١٣٩٢: ٤٧٦
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جنبه هاي خنده آور و طنز بر جنبه هاي ترس و اشمئزاز 
غلبه پيدا مي کند؛ مانند برخي آثار پيتر بروگل و دوميه 

(تصوير ۶).
۳ ـ گروتسک خيال پردازانه: درگروتسک خيال پردازانه 
يا فانتزي، دنيايي ماوراء طبيعي مدنظر است. در اين گونه 
ممکن است اثري آفريده شود که از يک  طرف با دنياي 
واقعي و از يک  طرف با دنيايي غيرواقعي و غيرزميني 

ايراني  نگارگري  آثار  از  بسياري  باشد؛  ارتباط  در 
ازاين دست هستند، به عنوان مثال مي توان به آثار محمد 

سياه قلم اشاره نمود (تصوير ۷).
اساس  بر  دقيقًا  ناب  گروتسک  ناب:  گروتسک  ـ   ۴
تعاريف مشخص اجتماعي قابل بررسي است. در اين نوع 
مي توان مشخصه هاي اجتماعي را بازشناخت و مشاهده 
قرار مي دهد؛  را دستمايه  اجتماع  کرد و در کل هنرمند 
مثًال بعضي از نقاشي ها و طراحي هاي فرانسيسکو گويا 

و پيتر بروگل (تصوير ۱۹).
از  اين گونه  مي توان  گروتسک:  سورئاليسم  ـ   ۵
به حساب  خيال پردازانه  گروتسک  انواع  از  را  گروتسک 
آورد. با توجه به اينکه در سورئاليسم گروتسک دنيايي 
غيرواقعي مشاهده مي شود که مشخصه هاي اين دنياي 
به  مي توان  نمونه  براي  است؛  قابل شناسايي  غيرواقعي 
برخي از کار هاي پيتر بروگل و هيرونيموس بوش اشاره 

کرد (عاطفي: ۱۳۸۷: ۲۵ ـ ۲۶؛ تصوير ۸).
با  مواجه  در  گروتسک  تفکر  زمين  مشرق  هنر  در 
پديده ها و خدايان مخوف ظهور مي يابد. نيرو هاي طبيعت 
با  خداياني  پيدايش  موجب  ترساننده،  يا  ويرانگرند  که 
هيئت هاي خاص شده اند. ماسک ها و مجسمه هاي خدايان 
هند و خدايان چين باستان ويژگي هاي گروتسک دارند 
و البته وجه مضحک اين گونه آثار باگذشت زمان تشديد 
شده است (کامراني، ۱۳۸۰: ۱۲۲ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۴؛ تصوير 

.(۹
در هنر ايراني نگاره هايي با صور عجيب وغريب وجود 
دارند که در اغلب موارد با متون ادبي مرتبط مي باشند 
و در برخي از آن ها وجوه ترس و وحشت بارز است 
(تصوير ۱۰ و ۱۱). محمد سياه قلم از مهم ترين نقاشاني 
است که به اين شيوة متفاوت نقاشي مي نمود (تصوير۷) 
از ديگر نگاره هايي که مي توان روحيه گروتسک را در 
آنان مشاهده کرد، آثاري است که داراي ويژگي طراحي 

تصوير ٩. معماري چين با نمود هاي گروتسکي. شهر ممنوعه. 
 www.flickr.com:پکن چين. مأخذ

تصوير ١٠. سلطان محمد. طهمورث ديوان را شکست مي دهد. 
مأخذ:  متروپوليتن.  موزه  ه.ق.   ٩٣٢ طهماسبي.حدود  شاهنامه 

سلطان کاشفي، ١٣٩٢: ١٣ 

جهنم،  از  ايشان  عبور  اكرم(ص)  پيامبر  معراج   .١١ تصوير 
www.lashojasdelbosque. :معراج نامه. هرات. قرن ٩ه.ق. مأخذ

blogspot.com



و قراردادن تصاوير حيوانات در سنگ ها و صخره هاست 
(تصوير ۱۲). حتي در مفرغينه هاي لرستان نيز با ترکيب 

عجيب موجودات باهم مواجه مي شويم (تصوير ۱۳).
براساس نظريه هاي انديشمندان معاصر و دسته بندي 
در  شد،  ذکر  پيش تر  که  هنر  در  گروتسک  استخراجي 
ادامه ابتدا با ذکر مقدمه اي بر تحوالت هنر در انقالب، به 
پرداخته  پژوهش  اين  آثار  نمونه  در  گروتسک  بررسي 

خواهد شد.
  

گروتسک در آثار نقاشان انقالب اسالمي
سرزمين  يک  هنرمندان  مي تواند  که  داليلي  از  يکي 
بروز  دهد،  سوق  گروتسک  شيوه  از  بهره گيري  به  را 
انقالب ها و تغييرات اجتماعي و سياسي است.  جنگ ها، 
هميشه و همواره تحوالت مهم يک سرزمين بر هنر آن 
سرزمين تأثير عميق نهاده است و در برخي موارد حتي 
اين خود هنرمندان هستند که زمينه و بستر اين تحوالت 
اوضاع  تحول  تغيير و  بروز  ايجاد کرده  و موجبات  را 
پيرامون خود را فراهم مي آورند به گونه اي که مي توان 

نوعي رابطه علت و معلولي را مشاهده کرد.
معتقد  انقالب  هنرمندان  از  حبيب اهللا صادقي  چنانکه 
و  جريان  هر  در  اجتماعي  نقاش  يک  وظايف  از  است: 
نظامي اين است که آيينه پيرامون خود باشد و شرايط، 

رفتارها و مؤلفه ها را بشناسد و عين آن را به تصوير 
بکشد (۱۳۸۷: ۱۹۷). در ايران با پيروزي انقالب اسالمي 
در  تازه  جديد  تجربه هاي  براي  زماني   ،۱۳۵۷ سال  در 
به  که  جواني  هنرمندان  شد.  فراهم  ايران  نوگراي  هنر 
هنگام انقالب فعاليت مي کردند، معتقد بودند که هنر بايد 
حرکت  بايد  هنر  همچنين  درآورد،  حرکت  به  را  مردم 
انقالبي مردم را نشان دهد و اين نوع هنر را «هنر متعهد» 
مي خوانند. بدين معني که هنر نبايد فقط براي سرگرمي 
يا زيبايي باشد بلکه بايد براي همه مردم و درباره همه 

آنان باشد (ملکي، ۱۳۸۹: ۱۲۵).
از نکات قابل توجه ديگر اينکه، انقالب ها در طول دورة 
بحراني خود فضايي را فراهم مي سازند که سياست حتي 
براي مردم کوچه و بازار مانند ضروري ترين مايحتاج 
زندگي آنان واقعي، مبرم و گريزناپذير مي شود. در همين 
دوره است که انقالب ها يک کيفيت بسيار مقدس، پارسا و 
آرماني دارند (برينتون، ۱۳۶۲: ۱۷۴). هنر انقالب اسالمي 
نيز در چنين شرايطي و بر اساس کيفيات مشابه با ساير 
هنر  در  مضموني  مهم  عناصر  گرفت.  شکل  انقالب ها 
از: ۱ـ عناصر سياسي،  ايران عبارت اند  انقالب اسالمي 
اجتماعي و رواني ناشي از جريانات انقالب و پس ازآن 
(جنگ و ...). ۲ـ عنصر تاريخ و اسطوره هاي مذهبي. ۳ـ 
عناصر عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي. ۴ـ انسان دوستي 

تصوير ١٢. بخشي از نگاره پيرزن و سلطان سنجر. شاهنامه 
کاشفي،  سلطان  مأخذ:  بريتانيا.  موزه  ه.ق.   ۹۴۵ طهماسبي. 

.۱۵ :۱۳۹۲

بخشی از تصوير ۱۲. چهره هاي مخوف حيوانی و انسانی در 
ميان صخره ها.

تصوير ۱۳. مجسمه برنزي، لرستان، حدود ۷۰۰ق.م.، برنز، 
www.alamy.com :۱۴/۹ × ۲۱/۳ سانتيمتر. مأخذ
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(اومانيسم خاص انقالب ها). ۵ ـ اخالق خاص انقالب ها 
(رهنورد، ۱۳۸۷: ۱۹).

بدين طريق هنرمندان انقالب با در نظر گرفتن انديشه 
و باور اسالمي، آثار خود را با محوريت حوادث انقالب 
و انعکاس چهرة ظلم و ستم خلق نمودند. از سوي ديگر 
با توجه به ماهيت اعتراضي انقالب، برخي نقاشان انقالب 
گروتسک را دستماية اعتراض و انزجار از ناهنجاري ها 
طريق  اين  از  و  قراردادند  خود  زمان  کشمکش هاي  و 
نيز  نکته  اين  شدند.  همراه  مردمي  حرکت  و  انقالب  با 
شايان ذکر است که اگرچه در هنر انقالب اسالمي ممکن 
است آثار بسياري وجود داشته باشد که شايد بتوان در 
قالب گروتسک بررسي کرد، اما ترجيح در اين پژوهش 
بر انتخاب آثار شاخص از اعضاي هستِه اوليه نقاشان 

انقالب مرتبط با موضوع مقاله بوده است.
آثاري  ازجمله   (۱۴ (تصوير  فالح»  علي  «حي  پرده 
با  را  جامعه  پلشتي هاي  مي خواسته  هنرمند  که  است 
بهره گيري از گروتسک به نمايش گذارد. اين تابلو جزو 
اولين آثار حسين خسرو جردي است که در سال ۱۳۵۶ 
آفريده  شده و هفت مرحله از تکامل نفساني انساني را 
در سير به سمت تعالي معنوي نشان مي دهد (گودرزي، 
۱۳۸۷: ۲۵۲). اين پرده از سه بخش تشکيل يافته است. 
مي دهد،  نشان  را  پرده  راست  قسمت  آن که  اول  بخش 
است  افتاده  ريخت   از  جسمي  و  بيمار  روحي  نمايانگر 
که با چشماني بدون مردمک در صورتي نحيف و الغر، 
چون گودالي سياه و تاريک مي نمايد و نشانگر ناتواني او 
از تماشاي حقيقت و نور الهي است، او چون گوژپشتي 
تيره بخت با جسمي ناتوان و رنجور سعي در عبور از 
روحي  نشانگر  پرده  دوم  بخش  دارد.  باريک  پنجره اي 
است که آرام شده اما هنوز به طور کامل از آلودگي ها و 
ناپاکي ها رهايي نيافته است ولي توانسته است يک مرحله 
خود را ارتقا دهد و گامي براي رهايي روح رنجور خود 

بردارد. بخش سوم که بخش اصلي پرده است نمايانگر 
چهره اي است که از درون پنجره به مخاطب خيره شده 
او  تناسب.  داراي  و  انساني  چهره اي  با  بار  اين  است، 
دست  بسته  و  کند  حق  تسليم  را  خود  است  توانسته 
او ديگر گوژپشتي بدون چشم  او گام بردارد،  به سوي 
و تيره بخت نيست، بلکه نيرومند و قوي براي رهايي و 
راه موفق شده  اين  در  برمي دارد؛ و چون  گام  آزادگي 
است با ظاهري آراسته و مرتب که ناشي از آراستگي 
دروني است و با گلي که نشانه موّدت و دوستي خداوند 

است، از دري وارد مي شود: زيبا و متعالي.
عقيده  به  شد  گفته  نظري  مباني  بخش  در  چنانکه 
باختين، تن انسان محيطي است که در آن گروتسک خود 
را نشان مي دهد: در امتزاجي از حرکات انسان و حيوان 
تابلوي  در  بدين سان  بدن.  اعضاي  تک تک  بر  تأکيد  و 
«حي علي فالح» انساني مشاهده مي  شود که مي خواهد 
را  ديگر  تولدي  و  يابد  تعالي  انسانيت  به  حيوانيت  از 
تجربه کند. اين از خود بيگانگي، کشمکشي را در درون 
درون  را  جنگي  و  سازد  بيدار  را  او  تا  کرده  پا  به  او 
گروتسک  که  است  آن  نشانگر  اين  و  اندازد  راه  به  او 
به هدف خود رسيده است، زيرا هدف گروتسک ظاهر 
کشاندن  سطح  به  عمق  از  و  خودبيگانگي ها  از  کردن 
آن ها است. چنانچه کايزر بيان مي کند: «گروتسک خارج 
و  دارد  به همين مطلب  اشاره  است»،  پليد  ارواح  کردن 
نمود بيروني آن را مي توان در تابلوي«حي علي الفالح» 
مشاهده کرد. او از جهاني به جهان ديگر وارد مي شود 
عبور  بودن  عبث  و  ناهنجاري ها  از  راستا  اين  در  و 
اين  انسانيت قدم گذارد. هنرمند در  به دنياي  تا  مي کند 
انساني  متناقض  از گروتسک، وجود  بهره گيري  اثر در 
را به نمايش گذاشته است که از زشتي و غول آسايي و 
نفرت انگيزي به سوي زيبايي درحرکت است. در حقيقت 
و  پليد  بر عناصر  تسلط  را دستماية  هنرمند، گروتسک 

تصوير ١٤. حسين خسروجردي، حي علي االفالح،  ٥٠٠  ×200  سانتي متر، رنگ و روغن روي بوم ۱۳۵۶ شمسي، مأخذ: 
گودرزي، ۱۳۸۷: ۲۵۴



شيطاني جهان قرار داده است. بر اساس انديشه باختين، 
ناتمام و همواره در حال  بدن گروتسکي، تجلي جهاني 
تغيير با ذاتي دوگانه است که در آن مرگ و زندگي در 
تقابل باهم قرار دارند که «هم زمان مي بلعد، ايجاد مي کند، 
مي دهد و مي گيرد. هيچ گاه بين بدن گروتسکي و جهان 
تفاوتي قرار داده نمي شود بلکه اين بدن به جهان منتقل 
مي شود، ترکيب مي شود و در آن ذوب مي شود. اين بدن 
(افتخاري يکتا  است.»  جديد  ناشناخته  قلمروهاي  شامل 
اثر در  اين   .(۲۲ :۱۳۹۵ ،Dentith از نقل  به  و نصري 
چراکه  دارد  قرار  خيال پردازانه  گروتسک  دسته بندي 
اثر از يک سو با دنياي واقعي و از سوي ديگر با دنياي 
اين  در  هنرمند  است.  ارتباط  در  ماورائي  و  غيرزميني 
ايدئولوژي  و  عقيدتي  مضامين  چون  مضاميني  تابلو 
اسالمي را به نمايش مي گذارد. در اديان مختلف جهان  
هميشه يا زندگي گريزي و آخرت گرايي وجود داشت و 
يا زندگي گرايي و آخرت گريزي؛ اما اسالم آخرت گرايي 
اسالم  نظر  از  و  قرارداد  زندگي گرايي  با  پيوند  در  را 
سعادت اخروي درگرو زندگي سعادتمند در اين دنياست 
و هنرمند با در نظر گرفتن اين مفاهيم سعي در نمايش 
آميختگي  طريق  از  هنرمند  دارد.  اسالمي  ايدئولوژي 
ناهمگون ها و وجود دو عنصر زشتي و زيبايي به طور 
هم زمان در انسان و پرورش يکي از آن دو توسط خود 
انسان و دستيابي اش به کامراني و سعادت به بدبختي 
اثر  در  نابهنجاري  و  ناهماهنگي  عناصر  از  رذالت،  و 

گروتسکي خود بهره جسته است.
اثر   (۱۵ (تصوير  في االرض»  «مفسد  تابلوي  در 
اجتماعي  مضامين  هنرمند   ، خسروجردي  حسين 
همچون فاصله طبقاتي و بهره کشي را به نمايش گذاشته 
است. تابلو داراي يک بخش اصلي است و آن نمايشگر 
موجودي عجيب اما شبيه انسان در پس زمينه اي ساده 
است. «موجود عظيم الجثه اي که در هيئت غولي درآمده، 
نظر  در  را  بشر  افراد  و  جامعه  مختلف  طبقات  درواقع 
مجسم مي سازد» (شکور زاده، ۱۳۶۷: ۱۴). خسروجردي 
در اين اثر تالش کرده است که فقط «انسان» را هدف 
قرار دهد. انساني که غرق در نقص ها و مشکالت است 
و از هيبت خدايي خود دورافتاده و داراي هيبتي حيواني 
است. به طورکلي گروتسک داراي طبعي افراطي است و 
است  آن  بارز  از خصايص  زياده روي  و  اغراق  عنصر 
که  به خوبي مشاهده مي شود. موجودي  اثر  اين  در  که 
اغراق آميزي  به صورت  ولي  دارد  انسان  شبيه  ظاهري 
زشتي هاي آن برجسته شده است. در اين اثر به گونه اي 
غافلگيرکننده با دو حس خنده و ترس مواجهيم، از سويي 
از شکل افتادگي و کاريکاتور گونه بودن آن تماشاگر را 
مي خنداند و از سوي ديگر چهرة مخوف و هيوالوارش 
موجب وحشت در تماشاگر مي شود. ترس و وحشت از 
ديگر، همان  از سوي  يک سو و طنز و خنده و تمسخر 

و  مي ايستد  آن ها  بر  گروتسک  که  است  ستون هايي 
بهره جسته  اثر خود  در  ارکان  اين  از  به خوبي  هنرمند 

است. 
به اندازه اي  دارد  وجود  اثر  اين  در  که  مضحکه اي 
و  وحشت  همان  که  کار  نفس  از  را  مخاطب  که  نيست 
نفرت است بازدارد. وجودي که در اثر سقوط به تاريکي 
نابينايي بر چشم هايش و قفل ناشنوايي  ُمهر  و ظلمات، 
زده شده،  لب هايش  بر  خاموشي  ُمهر  و  گوش هايش  بر 
بيني اي که يادآور بيني حيوانات پستي چون  خوک است 
و آرواره هايي آويزان  که حس تنفر را القا مي کند، لرزه 
بر قلب هر بيننده اي مي فکند. بر اين اساس تابلوي «مفسد 
في االرض» به دليل غلبه جنبه هاي طنزآميز و خنده آور، 

در دسته بندي کاريکاتوري قرار مي گيرد. 
هنرمند در اين تابلو موضوعات سياسي روز را مد 
نظر قرار داده است. او با نگاه ضد امپرياليستي، اعتراض 
خود را به قدرت هايي که مقاصد سياسي و اقتصادي خود 
را دنبال مي کنند و در پي سلطه و استعمار هستند، بيان 
امپرياليسم جهاني  اين راه احساسات ضد  از  مي کند و 
را در جريان انقالب اسالمي ايران به نمايش مي گذارد. 
تصويرگري  در  که  اغراقي  و  افراط  طريق  از  هنرمند 
از  همچنين  و  به کاربرده  تابلواش  عظيم الجثة  موجود 
طريق خنده و خوفي که در اين تابلو به صورت هم زمان 

 ١٠٠ األرض،  في  مفسد  خسروجردي،  حسين   .١٥ تصوير 
شمسي،   ۱۳۵۸ بوم  روي  روغن  و  رنگ  سانتي متر،    ١٤٠×

مأخذ: گودرزي، ۱۳۸۷: ۲۵۸
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عمده  عناصر  از  مي دهد،  قرار  تأثير  تحت  را  مخاطب 
گروتسک  او  است.  اثر خود سود جسته  در  گروتسک 
بنابراين  داده،  قرار  انحرافات و کژ راهه ها  را دستمايه 
از ديگر عناصر گروتسک  نابهنجاري که  وجود عنصر 

مي باشد نيز در اثر جريان دارد.
 « گريز   » نام  به  هنرمند  همين  از  ديگري  تابلوي 
اي در  اثري موجز و گويا است؛ صخره  (تصوير ۱۶) 
لبة  در  مي باشد.  پيچ  کفن  جسمي  مدفن  که  بلندي  اوج 
بر  اسکلت گونه  با سري  مانند  صخره، موجودي روح 
از سقوط در آن وحشت  مرز پرتگاهي است که گويي 

دارد.
کشيده  عقب  به  را  دست هايش  و  باالتنه  چونانکه   
ترس  از  عميقي  حس  گودال  درون  خفته  جسد  است. 
و  بيدار مي کند  آدمي  زاويه هاي ذهن  پنهان ترين  در  را 
و  گود  با چشماني  نحيف  بدني  بر  گرفته  قرار  جمجمة 
تهي از فروغ زندگاني، اين وحشت را دوچندان مي کند. 
در حقيقت روح گروتسکي موجود در اين اثر از طريق 
تصوير  به  واقعي  اموري  از  گونه  وهم  فضاي  تجسم 
بروز  امکان  اموري که در زندگاني  کشيده شده است. 
آن در زندگاني هر انساني دور از انتظار نيست. چنانکه 
در آراء جفري هارفام به آن اشاره شد: « گروتسک به 
عنوان عنصري است که سر نخي از وضعيت خودمان 

وجود  براي  سررشته  يک  مي  کند.  ارائه  جهان  اين  در 
تعادل يا عدم تعادل که بسته به تقدير ما دارد و بينش و 
بصيرتي است به جان به عنوان دنياي تاريکي ها يا نور، 
تباهي يا حيات تازه، مرگ و تولد ». اين اثر در دسته بندي 
که  جهت  آن  از  مي گيرد،  قرار  سوررئاليسم  گروتسک 
فضايي وهمي و غير ملموسي را به تصوير کشيده است 
که در عين حال به چشم مخاطب آشنا مي نمايد. در واقع 
دنيايي را به تصوير کشيده است که مشخصه هاي آن 
رخ  انساني  هر  درون  گمان  بي  و  است  قابل شناسايي 
مي دهد. عناصر مهم مضموني در اين اثر شامل عناصر 
عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي است از آن رو که در دين 
اسالم، روح انسان پس از مرگ محکوم به اعمالي است 
در طول حيات خود به آنها پرداخته است. هرچه انسان 
داراي کردار نيک بوده باشد، روح به همان اندازه، سبک 
بال و آسوده رو به باال صعود خواهد کرد. عناصر عمده 
گروتسک در اين تابلو عبارتند از ناهماهنگي (از طريق 
داراي  هنوز  که  بدني  به روي  قرار گرفتن جمجمه سر 
از  جسميت و ماديت است) و حس خوف و ترسي که 
فضاي دوگانة تابلو (مرگ و ادامه حيات بعد از آن) به 

انسان دست مي دهد.
يکي ديگر از آثاري که به خوبي نشانه هاي گروتسک 
پرست»  سکه  «موش هاي  تابلوي  دارد،  خود  در  را 

تصوير ۱۶. حسين خسروجردي. گريز، ١٠٥ ×١٥٠  سانتي متر، 
رنگ و روغن روي بوم ١٣٦٤ شمسي مأخذ: گودرزي، ۱۳۸۷: 

۵۷

تصوير ١٧. کاظم چليپا. موش هاي سکه پرست، ٢٥٠  ×200  
سانتي متر، رنگ و روغن روي بوم ۱۳۶۳ شمسي، مأخذ: 

همان: ۹



(تصوير ۱۷) اثر کاظم چليپا است که در سال ۱۳۶۳ خلق 
يافته  تشکيل  پايين  و  باال  در  بخش  دو  از  اثر  اين  شد. 
است. بخش باالي تابلو که نمايشگر زني است دل شکسته 
اما نه نااميد، بلکه اميدوار و مشت به نشانه عدالت خواهي 
که  است  نشسته  پيچ  کفن  پيکري  سر  بر  و  گره کرده 
بخش  است.  نموده  فدا  استقالل  و  آزادي  راه  در  جان 
رخ داده  قسمت  اين  پرده  در  اصلي  اتفاق  که  اثر  پايين 
نمايان مي سازد که چهره شان در  را  انسان هايي  است، 
اثر رذالت و پستي به موش ها مانند شده، درون تاريک 
نگاه  با  شيطاني  چشماني  مي سازد.  نمايان  را  آن ها 
ريخت افتاده  از  بيني هايي  و  برآمده  دندان هايي  و  خيره 
با جمجمه هايي تغيير شکل يافته به صورت غيرعادي و 
عجيب. اين طراحي ها مخاطب را به ياد اجنه مي اندازند، 
جن هايي که اگرچه براي همه قابل  رويت نيست اما در 
قرآن کريم به صراحت به وجود آن ها اشاره شده است. 
فضاي کامًال تيره و تاريک در القاي حس گروتسکي به 
نهان خانه هاي  در  زراندوزان که  مي کند.  کمک  تماشاگر 
حلقه زده اند،  پرزرق وبرق  سکه هاي  دور  به  فاضالب 
جهاني مملو از ترس و عدم اطمينان را به نمايش گذاشته 
ازخودبيگانه  جهان  «گروتسک  کايزر،  عقيده  به  است. 
است، يعني ديدن دنياي آشنا، از چشم اندازي که آن را 
عجيب مي نمايد». به راستي که در اين اثر هنرمند جهاني 
نمايش  به  نفرت انگيز  و  غريب  چشم اندازي  از  را  آشنا 
گذاشته است که هم زمان  هم ترسناک است و مخوف و 
هم ناهنجار. چنانکه در فرهنگ فشرده اطالعات آکسفورد 
به جنبه هايي از گروتسک، يعني به ارتباط بين تصاوير 
غريبي از انسان ها که در ترکيب با اشکال حيواني است 
تأکيد شده است (کالرک، ۱۳۸۹: ۱۴۱). در اين تابلو نيز 
شاهد ترکيب تصاوير غريبي از انسان حيوان با يکديگر 
هستيم. اين اثر در دسته بندي گروتسک ناب قرار مي گيرد 
چراکه مي توان مشخصه هاي اجتماعي را به خوبي در آن 

مشاهده کرد.

موضوع  تابلو،  اين  مي شود  مشاهده  که  همان طور 
روز جامعه را به تصوير درآورده است. در شرايط جنگ 
تحميلي و مشکالت اخالقي که عده اي درصدد بودند از 
در  و  برند  نفع خود سود  به  روزها  آن  آشفته  اوضاع 
قبال خون  هاي ريخته شدة بي شمار انسان وطن پرست، 
زر و زيورهاي بسياري اندوخته بودند، هنرمند انقالب 
چهرة کريه آنان را با بهره گيري از گروتسک به نمايش 
گذاشت و سنگ فاش به راز نهفته آنان زد و از اين طريق 
عناصر مهم مضموني چون مضامين سياسي، اجتماعي، 
عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي را به نمايش گذاشته است. 
استفاده از عناصري چون پرچم، شهيد کفن پيچ، حرکت 
باالي  بخش  در  که  دست  به  اسلحه  مردان  روبه جلوي 
از  هنرمند  بهره گيري  گوياي  مي شود،  ديده  تصوير 
اين  در  است.  مذهبي  اسطوره هاي  و  تاريخي  مضامين 
تابلو عناصر عمده گروتسک از قبيل نابهنجاري، افراط و 
اغراق و همچنين عنصر خنده آور و خوفناک خودنمايي 

مي کند.
اثر ديگري از کاظم چليپا با عنوان «هجوم» (تصوير 
اين  مي سازد.  نمايان  به خوبي  را  گروتسکي  روح   (۱۸
اثر که نمايش گر فضايي تاريک و انبوه کالغان سياهي 
است که در حال دريدن انساني بي دفاع هستند. آسمان 
پيدا  گرايش  تيرگي  به  شرور  پرندگان  انبوه  از  که  اثر 
از فرياد  پر  کرده و عمل توحش آميز کالغان و چهره 
انساني که مورد هجوم قرار گرفته، همه و همه در القاي 
اين  ثمر واقع شده است. کالغ،  فضاي گروتسکي مثمر 
پرنده حرام گوشت که صداي آن در ادب فارسي نماد 
زشتي و شومي است  و به خوردن مردار شهرت دارد، 
که  پرنده اي  مي برد.  سر  به  مزبله ها  و  گورستان ها  در 
ناداني  و  حيله گري  حرص،  دزدي،  همچون  صفاتي  با 
در  گروتسکي  عنصري  عنوان  به  است،  شده  شناخته 
به تصوير کشيده شده  آميز  دلهره  و  مرگ بار  فضايي 
و  طبايع  هواپرست،  نفس  عرفاني  در مضامين   » است. 

تصوير ۱۸. کاظم چليپا. هجوم. ٧٢  ×102 سانتي متر، رنگ و 
روغن روي بوم ۱۳۶۳ شمسي، مأخذ: گودرزي، ۱۳۶۸: ۶۰

بهره کشي، ۲۸۰ ×۲۰۰   پديده  ۱۹. حبيب اهللا صادقي.  تصوير 
مأخذ:  شمسي،   ۱۳۵۸ بوم  روي  روغن  و  رنگ  سانتي متر، 

گودرزي، ۱۳۸۷: ۱۳۴
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و  (تاج بخش  است»  شده  تشبيه  کالغ  به  مادي  دنياي 
فرجي قرقاني، ۱۳۸۹: ۴۰). به تعبيري اين اثر دوگانگي 
موجود در هنر که همان تقابل بين خوب و بد، زشت و 
زيبا، روشنايي و تاريکي و ... است را مي نماياند. آنچه 
که عميقًا بر مخاطب تاثيرگذار است عناصري است که 
به  نمادين  به صورت  تقابل هاي دوگانه  آنها  به واسطة 
نمايش درآمده است. چنانکه گفته شد کالغ نماد زشتي 
کشيده  تصوير  به  پس زمينه  در  که  گاوي  و  تاريکي  و 
نماد رويش، زندگي، طبيعت و باروري است. در  شده، 
توسط  اثر  فضاي  بر  حاکم  گروتسکي  خصلت  واقع 
همين عناصر نمادين نمود پيدا کرده است. با توجه به 
امور  از  از طريق عناصر سمبليک  نمادين  مفاهيم  ارائه 
حقيقي، مي توان گفت که اين اثر در دسته بندي گروتسک 
اثر  اين  در  مضموني  عناصر  دارد.  قرار  خيال پردازانه 
عبارتند از عناصر اجتماعي و رواني ناشي از جريانات 
انقالب از آن جهت که با نمايش نمادين ظلم و ستم به 
عناصر  و  است  مردم همراه  با  لحاظ روحي و جسمي 
عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي که مواجهة اموري همچون 
خير و شر را مد نظر قرار داده است. عناصر گروتسکي 
و  فکري  زويکرد  از  ناشي  ناهماهنگي،  شامل  اثر  اين 
رواني هنرمند است؛ و افراط و اغراق، که خيال هنرمند 
اين طريق به هر سو آزادانه پرواز مي کند و عنصر  از 
به مخاطب  تاريک  و  تيره  با فضاسازي  ترس  و  خوف 

القا مي شود.  
تابلوي مورد تحليل بعدي «پديده بهره کشي» (تصوير 

۱۹) اثر حبيب  اهللا صادقي است. هنرمندي که همواره در 
جستجوي روابط علت و معلولي حوادث در آثار خويش 
بوده و تفکري آرامان گرايانه را در ذهن دارد. او خود 
معتقد است: هنرمند انساني است آرمان گرا و در جهت 
رسيدن به اين انتخاب با نمادها و سمبل هايي که به کار 
مي گيرد سعي در رسيدن به اين موضوع دارد (۱۳۷۱: 
آثار  برخي  در  او  که  باشد  دليل  همين  به  شايد   .(۱۴۱
خود از گروتسک براي بيان مضامين اجتماعي و انساني 
«پديده  آثاري چـون  ديدگاه  اين  با  و  بهره گرفته است 
بهره کشي»، «فيضيه»، «رمي جمرات» و «ناصرخان» را 
مي آفريند، آثاري که به دليل تأثير شرايط حاکم بر آن 
دوران هنرمند را وادار به بهره گيري از گروتسک نموده 

است. 
تابلوي «پديده بهره کشي» از دو بخش تشکيل يافته 
است،  پرده  بااليي  قسمت  که  اصلي  بخش  در  است. 
ظرف  در  که  مي شود  مشاهده  مردي  هولناک  چهرة 
اين  مي درد.  تمام  بي رحمي  با  را  انساني  خود  غذاي 
تابلو يادآور پرده اي است از فرانسيسکو ُگويا با عنوان 
«سارتونوس فرزندانش را مي درد»، با همان خوفناکي و 
با همان درنده خويي (تصوير ۲۰). بخش ديگر مردماني 
زحمتکش را نشان مي دهد که در اثر کار و تالش بسيار، 
جسم و جانشان تحليل رفته و مظلوميت و ستم ديدگي 
در چهره هاي تکيده و جسم نحيفشان پيداست، مردماني 
که خون دل خورده و دم برنياورده اند؛ و در سمت راست 
عالمت  چون  که  است  درآمده  نمايش  به  ساعتي  تابلو 
مرگ بر باالي سرشان قرار دارد و ثانيه نزديک شدن 
مرگ را به آنان يادآور مي شود. همان طور که قبًال اشاره 
به  از نظر متفکراني همچون جفري هارفام، نگرش  شد 
گروتسک با در نظر گرفتن انسجام و هماهنگي، استفاده 
بطن  هارفام  براي  مي کند.  امکان پذير  را  آن  مفهوم  از 
ماجرا در نظر گرفتن گروتسک به عنوان عنصري است 
ارائه  جهان  اين  در  خودمان  وضعيت  از  سرنخي  که 
مي کند. مي توان اين مفهوم را به خوبي در تابلوي «پديده 
بهره کشي» مشاهده کرد. گروتسک نمايشگر گذر زمان 
نقاش  به دست آن مي باشد؛ و  انسان ها  و دريده شدن 
اين اسلوب به خوبي توانسته است  با مدنظر قرار دادن 
و  انزجار  و  مضحکه  منشأ  که  را  ناهنجاري  فضاي 
وحشت است را القا کند. از سويي جذب تابلو مي شويم 
در  اثر  درون  که  هولناکي  اتفاق  خاطر  به  سويي  از  و 
حال رخ دادن است، از آن دور مي شويم. اين جاذبه و 
دافعه هم زمان حاصل مواجهه با ناهنجاري شديد است. 
هنرمند در اين اثر فروپاشي نظم را نشان مي دهد که اين 
را تشديد مي کند.  اثر  ازهم  پاشيدگي فضاي گروتسکي 
تابلو به دسته بندي  اين  بر اساس دسته بندي بيان شده، 
نمايش  با  هنرمند  دارد،  تعلق  گروتسک  سورئاليسم 
دريده شدن يک انسان توسط انساني ديگر، حقيقتي را 

تصوير ۲۰. فرانسيسکو گويا. سارتونوس فرزندانش را مي درد، ، 
۸۰ ×۱۴۳ سانتي متر، رنگ و روغن روي بوم ۱۸۲۳-۱۸۱۹ ميالدي، 
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از طريق نمايش رخدادهاي غيرطبيعي و غيرواقعي نشان 
داده است.

تابلوي پديده بهره کشي به لحاظ مضموني، مفاهيم 
عده اي  مي کند،  دنبال  را  رواني  و  اجتماعي  و  سياسي 
براي ماندن در قدرت و حکومت همه جانبه بر مردم دست 
به هرگونه جنايتي مي زنند و در اين ميان قشر ضعيف 
جامعه که همان زحمت کشان و کارگران هستند مورد ظلم 
و ستم قرار مي  گيرند. انقالب اسالمي ايران با حضور 
گسترده مردم و ازجان گذشتگي آنان به پيروزي رسيد. 
مردم به انسان دوستي، برابري و برادري انقالب ايمان 
انقالب ها،  آالم خاص  و  انسان دوستي  بنابراين  داشتند؛ 
از عناصر مهم مضموني موجود در اين تابلو مي باشد. 
هنرمند با نمايش صحنه هولناک دريده شدن انسان ها، 
نوعي ناهماهنگي و نابهنجاري را در اساس جامعه نشان 
اثر  در  گروتسک  بروز  موجب  عناصر  اين  که  مي دهد 
و  کرده  مجسم  ازهم  پاشيده  را  جهان  هنرمند  شده اند. 
به   تابلوي خود  در  را  ازهم پاشيدگي  اين  از  بخش هايي 

صورت مهيب و خوفناک تصوير نموده است.
اثر «فيضيه» (تصوير ۲۱) از همين هنرمند، جزو آن 
دسته از آثاري است که بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
که  اثر  اين  درآمد.  نمايش  به  تهران  ارشاد  در حسينيه 
و  زنان  از  بي شماري  افراد  است،  دوبخشي  تابلويي 
مردان را نمايش مي دهد که در صحنه اعدام قرار دارند. 
که  شده اند  آويخته  دار  به  افرادي  چپ،  سمت  لِت  در 
دستانشان به حالت گره  خورده بر روي سينه شان است 
و سربند قرمز به سردارند و در اطرافشان مرداني برهنه 
با سرپوش هاي سياه در حال کشيدن طناب دار هستند. 
با نفس هاي  در پالن عقب تر، جلوي درب مسجد زناني 
حبس شده در سينه، صحنه دردناک اعدام را مي نگرند. 
با سرپوش سياه  برهنه  مرد  نفر  آن ها چند  پيش روي 
تابوتي را حمل مي کنند و در پيش زمينه مردي با چهرة 
انساني  که  است  گوري  بر  ريختن  خاک  حال  در  کريه 

کفن پيچ در آن قرار دارد. مردي که کفن سفيد مواجي 
را به دست گرفته است چشم مخاطب را به سوي جسدي 
انتظار  برخالف  که  دارد  قرار  تابوت  در  که  مي کشاند 
پارچه اي  با  چشمانش  درحالي که  باالبرده  را  دستانش 
سياه بسته شده است. در لِت سمت راست تصوير افرادي 
خارج شده،  انساني  حالت  از  و  نامتناسب  چهره هاي  با 
در  مي برند.  و  کرده  دستگير  را  چشم بسته اي  مردمان 
اعتراض اند  و  تظاهرات  حال  در  مردماني  دوردست ها 
است.  اهتزاز  در  اميدواري  نشانه  به  سفيدي  پرچم  و 
نشان  مي شوند  ديده  پس زمينه  در  که  ساختمان هايي 
از وجود زندگي در آن منطقه است. شهر آشوب زده و 
آسماني  و  است  فرورفته  خفقان  و  تاريکي  در  ناآرام، 
تيره، پوشيده با ابرهاي سياه بر آن سايه افکنده است. 
فاجعه  تا  نموده  تالش  هنرمند  که  پيداست  اثر  نام  از 
خونين مدرسه فيضيه قم به تاريخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را 
به تصوير بکشد. اين اثر ازلحاظ زاويه ديد و فراخ بودن 
بروگل  پيتر  آثار  به  نزديک  داده شده،  نمـايش  فضاي 
مي باشد  لنت»  و  کارناوال  «نبرد  پـردة  بخصوص  و 
از  دنيايي  «فيضيه»  تابلوي  در  هنرمند   .(۲۲ (تصوير 
آشوب، وحشت، خشونت، آشفتگي و مرگ را به نمايش 
را  نفرت  و  وحشت  اثر،  نفس  کل  در  و  است  گذاشته 
مجسم مي سازد و از طريق کشمکش نيروهاي متضاد، 
تأثير ويژه گروتسک حاصل شده است. در اينجا آدم هاي 
نشانه هاي  مهم ترين  از  که  برآمده  چشماني  با  شرور 
گروتسک است و بيني ها و دندان هاي بزرگ نمايي شده، 
در  و  آويخته  دار  به  کرده،  دستگير  را  بي گناه  مردم 
گورهايي تنگ دفن مي کنند. در اينجا «گورها استعاره اي 
از شکم مادر زمين اند که عملکردي دوگانه دارد: همواره 
مي بلعد و بازپس مي دهد، زمين همواره مي ميراند و باز 
در  گفته شد  چنانکه   .(Dentith,2005:21) مي روياند» 
نظر باختين، اصل جوهري رئاليسم گروتسک، تحقير و 
خوارشماري است، خوارشماري هرچه واالست. به زير 

تصوير ٢١. حبيب اهللا صادقي. فيضيه ، ٢٠٠ ×٣٠٠  سانتي متر، 
گودرزي،  مأخذ:  بوم ۱۳۵۶ شمسي،  روي  روغن  و  رنگ 

۹۸ :۱۳۶۸

تصوير ۲۲. پيتر بروگل. نبرد کارناوال و لنت، ۱۶۴×۱۱۸  سانتي متر، 
رنگ و روغن روي بوم ۱۵۵۹ ميالدي، مأخذ: عرب زاده و ديگران، 
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   مطالعة  تحليلي گروتسک در آثار 
نقاشان انقالب اسالمي با تمرکز بر آثار 
حبيب اهللا صادقي،  کاظم چليپا و حسين 

خسروجردي / ٥- ٢٣



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۹۷

فصلنامة علمي نگره

کشيدن هر آنچه عالي، معنوي ايدئال و انتزاعي است و 
 :۱۳۸۴ (انصاري،  مادي  سطح  يک  به  آن ها  همه  تبديل 
مي دهد  نشان  به وضوح  تابلو  اين  در  هنرمند   .(۲۱۴
مقاومت،  خوارشماري  در  سعي  شرور  انسان هاي  که 

مبارزه، شجاعت و ايستادگي در مقابل ستم رادارند.
بدن  تصوير  است  معتقد  باختين  چنانکه  سويي،  از 
گروتسک شامل ويژگي هايي از چهره تغيير شکل يافته 
برآمده،  چشم هاي  بزرگ،  بيني  باز،  دهان  مانند  است 
و  (عربزاده  بدن  ناهنجار  رويش  و  نمايان  دندان هاي 
در  تقريبًا  که   (Bakhtin،1394:38 از  نقل  به  ديگران 
چشم هاي  خصوصيت  تابلو  اين  شخصيت هاي  تمامي 
بزرگ  بيني  و  باز  دهان  و  نمايان  دندان هاي  برآمده، 
وجود دارد، نمونه آن چهره مردي است که جسدي را به 
خاک مي سپارد و يا چهره مردي که با نگاهي شيطاني 
نظاره گر دستگيري انسان بي گناهي است که با چشم هاي 
دسته بندي  در  نقاشي  تابلوي  اين  مي برند.  را  او  بسته 
گروتسک ناب قرار مي گيرد زيرا هنرمند آگاهانه نسبت 
به مسائل اجتماعي زمان خود عکس العمل نشان داده و 

ويژگي هاي جامعه خود را بازمي تاباند.
همچنين در اين تابلو توجه هنرمند به انسان دوستي 

و اومانيسم و اخالق خاص انقالب را مي توان مشاهده 
قبيل  از  گروتسک  عمده  عناصر  تابلو  اين  در  کرد. 
ناهنجاري را در دل خود دارد همان طور  ناهماهنگي و 
که پيش  از اين اشاره شد بارزترين خصيصه گروتسک 
عنصر ناهماهنگي است. ناهماهنگي موجود در اين تابلو 
از کشمکش و برخورد دو نيروي متضاد خير و شر و 
خوب و بد ناشي شده است. هنرمند با نمايش انسان هاي 
شرور که مي خواهند هنجارها و معيارها را از استحکام 
بيندازند، ناهنجاري را به نمايش گذاشته است بنابراين 
را  نفرت انگيزي  و  غول آسايي  و  زشتي  چون  مفاهيمي 

مي توان در اين اثر مشاهده کرد.
تابلوي «رمي جمرات» اثر حبيب اهللا صادقي (تصوير 
۲۳) از سه بخش متفاوت تشکيل يافته است. بخش اصلي 
انسان  از  است  انعکاسي  دارد  قرار  پالن جلو  در  آن که 
تعالي يافته و نشانه اي ازآنچه پروردگار با دميدن روح 
خود در کالبد خاکي اش، اشرف مخلوقات ناميد. انساني 
که تعالي خود را در تسليم امر حق يافته است و هنرمند 
کعبه  همچون  مرتبط  نمادهاي  به کارگيري  با  به خوبي 
که  اثر  اين  است.  نموده  منعکس  را  آن  احرام  لباس  و 
ايران،  تاريخ  حوادث  تلخ ترين  از  يکي  به  اعتراض  در 

تصوير ۲۳. حبيب اهللا صادقي. رمي جمرات، ۱۵۰ ×۲۰۰  سانتي متر، رنگ و 
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رژيم  توسط   ۱۳۶۶ سال  به  ايراني  حجاج  کشتار  يعني 
آل سعود، به تصوير کشيده شده است؛ بيان گر يکي از 
اعمال حج است که انسان به شيطان سنگ پرتاب مي کند 
به وجود  اشاره  ديگر  کند. بخش  از خود دور  را  او  تا 
و  معاصر  شرايط  در  که  است  رذيالنه اي  و  شيطاني 
ارتباط با مشکالت سياسي و عقيدتي ميان گروه ها  در 
و  فراگرفته  را  انساني  جامعة  و  است  ملموس  به خوبي 
بشريت را تهديد مي کند که در اين اثر در قالب گروتسک 
با  قسمت،  اين  در  مي گذارد.  نمايش  به  خود  دل  در 
مواجهيم  غيرطبيعي  و  زشت  عجيب وغريب،  چهره هايي 
که موجب هراس مي شوند. موجودات مرموز، ناموزون 
مي کنند  مشوش  را  تماشاگر  ذهن  که  آزاردهنده اي  و 
و آرامش را برهم مي زنند تا جايي که دلهره اي در دل 
در  اشباح  ديدن  به  که  حسي  برمي انگيزند،  تماشاگر 
کابوس هاي ممتد شبانه شباهت دارد. حقيقت تحريف شده 
و از شکل افتاده به صورت اشباحي هراسناک به نمايش 
و  مي گذرد  است  عادي  آنچه  مرز  از  و  گذاشته  شده 
مجموعة درهم  و برهمي از بيم و اميد را به روي چشمان 
چون  متضادي  عناصر  رويارويي  مي گشايد.  تماشاگر 
متضادي  احساس هاي  هم زمان  القاي  و  ظلمت  و  نور 
در  بسزايي  نقش  اميدواري،  و  ترس  و  وحشت  چون 
که  هراندازه  تاريکي  اما  دارد؛  گروتسکي  فضاي  ايجاد 
قدرت بگيرد و سايه بگستراند، درنهايت پيروزي از آن 
حق و حقيقت است. بخش سوم اثر که درخشش نوري 
است  ايزدي  نور  مي دهد،  نشان  را  آبي  آسمان  دل  در 
که با تابش چشمگير، تاريکي را تا ابديت بيرون مي راند 

حتي اگر به قدر ذره اي باشد. 
اين اثر در دسته بندي گروتسک ناب قرار دارد. هنرمند 
با نگاهي منتقدانه مسائل مهم سياسي و اجتماعي را به 
منحوس  چهره هاي  نمايش  با  او  است.  کشيده  تصوير 
و  پستي ها  به  مخاطب  کردن  آگاه  در  و شيطاني سعي 
اين طريق وجود  از  دارد و  تبهکاري بشر  شرارت ها و 
عمده  عناصر  از  که  نابهنجاري  و  ناهماهنگي  عناصر 

گروتسک مي باشند، در اين اثر نيز کامًال بارز است.
آثار  ديگر  از   (۲۴ (تصوير  خان»  «ناصر  تابلوي 
صادقي است که در سال ۱۳۵۸ خلق شده و نمود هاي 
گروتسکي در آن به چشم مي خورد. اين پرده پيکره هاي 
انساني متعددي را  در بخش هاي مختلف تصوير نشان 
مي دهد که اکثر آنها انسان هاي زحمتکش جامعه اند: زنان 
بافنده و مردان کارگر. در مرکز تصوير پيکرة مردي به 
نام «ناصر خان» نيمه عريان با چهره اي عبوس و شکمي 
برآمده که بر کرسي متزلزلي لميده است. اين اثر متاثر از 
فضاي ارباب رعيتي حاکم بر دوران ستم شاهي است که 
در بخش هاي مجزا به نقد ظلم و بي عدالتي پرداخته است. 
شرايط اجتماعي و رنج و محروميتي که در جامعه پديد 
آمده بود، روزگار قحطي، کار سخت و مشقت فراوان، روز 
به روز انسان هاي مظلوم را گرسنه و سرمايه داران را 
حريص تر مي کرد. اين تابلو نماد تمام اربابان ستمي است 
که انسانيت را زير پا نهاده اند و براي زياده خواهي هاي 
خود از هيچ عمل جنايت آميزي فروگذار نکردند. اين اثر 
در دسته بندي گروتسک کاريکاتوري قرار مي گيرد زيرا 
جنبه هاي طنز آن بر جنبه هاي ترس و اشمئزاز غلبه کرده 
است و چون به نقد و تقبيح ظلم و ستم عليه طبقه فرودست 
جامعه پرداخته، عناصر عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي و 
انسان دوستي (اومانيسم خاص انقالب ها) را در دل دارد. 
مشهود  کامال  اثر  در  خوف  و  خنده  گروتسکي  عناصر 
است. چنانکه در تصوير ۲۴ نيز ديده مي شود، ناصرخان 
با چشماني نيمه باز که گويي نشان از مستي او است، 
بالفاصله  مضحکش  برهنگي  ولي  مي نمايد؛  هراس انگيز 
هراس را به خنده تبديل مي کند. ناهنجاري موجود در اين 
تابلو از طريق نمايش چهرة هيوال گونه، واقعيتي تلخ چون 
وجود اربابان ظلم است؛ که در آن دوران در جاي جاي 
کشور پراکنده بودند و جان و مال ناموس مردم را به 

يغما مي بردند. 
گروتسک  کارکرد  بروز  چگونگي  شکل،  اين  به 
آثار  تمامي  در  است  هويدا  انقالب  نقاشان  آثار  در 
شر،  و  خير  ميان  دوگانه  تقابل  نوعي  هنرمندان  اين 
نيکي و بدي، زيبايي و زشتي و حق و باطل موردنظر 
قرارگرفته است. اين هنرمندان با به کارگيري گروتسک، 
نمايش  به  را  ناهماهنگي ها  و  کمبود ها  ضعف ها، 
به  را  مخاطبان  طريق  اين  از  نمودند  و سعي  گذاشتند 
پستي ها و شرارت هاي جامعة خودآگاه کنند. همان طور 
واقعًا  هنرمنِد  اگر  مي کند:  بيان  زيمنکو  والديسالو  که 
دست کم  بايد  او  باشيم،  داشته  روي  پيش  بزرگي 
کار  در  را  اجتماعي  دگرگوني  اصلي  جنبه هاي  بعضي 
خود منعکس کرده باشد (زيمنکو، ۱۳۷۸: ۱۰۷). درواقع 
و  است  تعيين کننده  عامل  يک  آنان  آثار  در  گروتسک 
به عنوان ابزاري عمل مي کند که ما را با حقيقت مواجه 

سازد.

تصوير 24. حبيب اهللا صادقي. ناصرخان، 280 × 200 سانتيمتر. 
رنگ روغن روي بوم. 1358 شمسي. مأخذ:  گودرزي، 1368: 102
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نتيجه
گروتسک چون تلنگري که انسان را به خود آورد تا بر دنياي درون و برون خود بيشتر و عميق تر نظاره 
و انديشه کند، دستمايه هنرمنداني قرار گرفت که دغدغه هاي اجتماعي، مهم ترين هدف آن ها براي خلق آثار 
هنري بود و اين شيوه اعتراضي در طول قرون متمادي توسط هنرمندان مختلف در نقاط مختلف جهان 
مورد استفاده قرار گرفت. حکومت ها و شرايط خاص سياسي و اجتماعي ازجمله اموراتي هستند که با فراهم 
کردن بسترهاي خاص، موجب رجوع هنرمندان به شيوه عجيب ولي تأثيرگذار گروتسک مي شوند. عالوه 
بر اين برخي هنرمندان به دليل بهره مند بودن از روحيه و جهان بيني خاص، از شيوه هاي متداول زمان خود 
روي گردان شده و به شيوه کهن اما همواره نوماية گروتسک رجوع مي کنند. همچنين اعتقادات مذهبي و 
اساطير و افسانه ها نيز از مواردي هستند که هنرمند را به استفاده از گروتسک سوق مي دهند. آنچه آشکارا در 
تمام آثار گروتسکي مشاهده مي شود، رويارويي عناصر متضاد با يکديگر است و اين همان عامل مهمي است 
که موجب تنش و تکان شديد در مخاطب مي گردد و در اصل هنرمند گروتسک پرداز به دنبال دستيابي به 
همين هدف است. انقالب اسالمي، امکان تجربه هاي جديد همسو با وقايع اجتماعي را براي عده اي از هنرمندان 
نقاش فراهم آورد. هنرمندان انقالب با در نظر گرفتن انديشه و باور اسالمي، آثار خود را با محوريت حوادث 
انقالب و انعکاس چهرة ظلم و ستم خلق نمودند. چنين شد که، با توجه به ماهيت اعتراضي انقالب، برخي 
نقاشان انقالب گروتسک را دستماية اعتراض و انزجار از ناهنجاري ها و کشمکش هاي زمان خود قراردادند 
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و از اين طريق با انقالب و حرکت مردمي همراه شدند.
در حقيقت رويکرد نقاشان انقالب به گروتسک رويکردي بدبينانه و سراسر اضطراب و ترس است. اين 
هنرمندان از گروتسک در آثار خود در جهت اصالحات سياسي، اجتماعي و اخالقي سود جسته اند. تمرکز 
اصلي آنان بر انسان و کالبد اوست؛ کالبدهايي که وجه روحاني خود را از دست  داده اند و با خصوصيات 
گروتسکي تناسب دارند. نقاشان انقالب گروتسک را نه چون يک سبک و روش، بلکه به عنوان نگرشي مبتني 
بر نوعي تقابل دوگانه ميان خير و شر، نيکي و بدي، زيبايي و زشتي و حق و باطل و آميخته با طنز و جد، بيم 
و اميد، ترس و تضاد، خنده و خوف، افراط و اغراق، پوچي و ويراني در آثار خود به نمايش درآورده اند. در 
آثار تحليل شده، عناصر مهم مضموني شامل: سياسي، اجتماعي و رواني، تاريخي و اسطوره هاي مذهبي، 
عقيدتي و ايدئولوژي اسالمي، انسان دوستي و اومانيسم خاص انقالب ها، اخالق خاص انقالب ها مشاهده 
گرديد. همچنين با توجه به دسته بندي انواع گروتسک که در ابتداي پژوهش نام برده شد، اغلب آثار نقاشان 
انقالب در دسته بندي گروتسک ناب و سورئاليسم گروتسک قرار مي گيرد. در اين آثار اغلب از عناصر عمده 
گروتسک همچون ناهماهنگي، خوفناک و نابهنجاري بهره گرفته شده است. در نهايت آنچه بر آثار آنان غلبه 
دارد، واقعيت انکار ناشدني جامعه آن روزگار است. آنان با محاصره کردن مخاطب در حصار پر از وحشت 

گروتسک، او را به انديشة رهايي از خويشتن خويش و از چنگال ظلم وادار مي کنند.
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functions in the revolutionary painters> works have been addressed. Finally, the classification 

of grotesque works is presented in the form of a table, in terms of types, important elements of 

content and the main elements of grotesque. The result of the study shows that the Revolution’s 

painters used grotesque not as a style, but as an attitude and worldview to express their goals, and 

most of the works of the statistical population of this study is in the category of pure grotesque. 

They have strongly used grotesque and their purpose from drawing ugliness, septicity and 

inelegances is showing the departure of man from his divine principle and reminding this matter. 

In all the works of these artists, there is a kind of binary opposition between good and evil, 

goodness and badness, beauty and ugliness, and right and wrong. Using grotesque, these artists 

exhibited weaknesses, shortcomings and inconsistencies, and tried to make the audience aware 

of the rogues and villainies of the community. In fact, grotesque is a determinative factor in their 

works and acts as a tool to encounter us with the truth. In effect, the approach of Revolution’s 

painters to grotesque is a cynical approach, full of anxiety and fear. Revolution’s painters benefit 

from grotesque for political, social and moral reform. Their main focus is on human and his 

body; the bodies that have lost their spirituality and are fitted with grotesque characteristics. 

The painters of the Revolution depict grotesque not as a style and method, but as an attitude 

combined with humor and gravity, fear and hope, fear and conflict, laughter and fear, exorbitance 

and exaggerations, nihility and devastation in their works.

Keywords: Painting, Painters of the Islamic Revolution, Iran, Habibollah Sadeghi, Kazem 

Chalipa, Hossein Khosrojardi, Grotesque
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Grotesque has long been known as a protest and conceptual method, and artists have used 

grotesque to reveal the hidden truths of the lesser-known truths. Convulsion, revolution and 

war in Iran in the 1970s and 1980s made a historic fate for this country. The painting of the 

Revolution was the result of a political movement, which was formed under the name of the 

justice movement by a group of young artists to accompany the revolution. When the ruling 

regime in Iran acted brutally to kill its opponents in an attempt to survive, the grotesque spirit 

was fully visible in the community and this was not overlooked by the argus-eyed painters 

of the Islamic Revolution who created works that were consciously in line with the liberal 

movement of that time. Thus, the painters of the revolution, using grotesque, exhibited the 

characteristics of the society in those days. After the victory of the Revolution, and after the 

onset of the imposed war, artists continued their companionship with the issues and problems 

of the day and its evolutions by creating works. The aim of this research is to know more about 

the art of the Revolution and to analyze the function of grotesque in the works of the painters 

of the Islamic Revolution. Accordingly, this research seeks to answer these questions: 1. How 

did grotesque emerge in the works of the Revolution’s painters?  2. What are the functions of 

grotesque in the works of the Revolution’s painters? Which categories of grotesque do the works 

by the Islamic Revolution’s artists include? Using a descriptive-analytical approach, library 

resources and observation of works, this comparative study examines the model of the four 

thinkers on grotesque and its categorization in visual arts, the most important areas of creating 

and producing concepts of works in the process of utilizing grotesque and the generative process 

of meaning are examined as well. Also, elements relations analysis and structure analysis of 

works have been done according to Charles Jensen>s model in Visual Arts works analysis book. 

The statistical population of the study includes the works of Iranian Revolutionary Painters. 

Nine important works of the early core members of the revolutionary painters, Mr. Habibollah 

Sadeghi, Kazem Chalipa and Hossein Khosrojerdi, are considered as a statistical sample using 

judgmental sampling method. In this research, grotesque was first studied in terms of etymology 

and its meanings and concepts were mentioned in culture and art. Then, grotesque is categorized 

and its types are specified. Since this topic has always been the concern of many theorists and 

scholars, the next section of this paper is devoted to the theories provided by the thinkers of 

this field. In the final section of the study, grotesque has been identified and its outbreak and its 


