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 چكيده
زدن و جوابگويي به مسائل دنيـايي معاصـر، گروتسـك     يكي از مؤثّرترين مقوالت نظري براي نهيب

آميزند  ها در آن درهم مي اي كم و بيش وهمي و تخيلي است، چون بسياري مقوله است. گروتسك مقوله
توان ناهنجاري، شگفتي، خنده، وحشت و بيش از همه عنصـر خيـال را ديـد. گروتسـك از      و در آن مي

اما در قـرن اخيـر ايـن موضـوع      ديرباز در هنر و ادبيات، آگاهانه يا به طور ناخودآگاه مورد توجه بوده، 
است. اشـتراكات سـاختاري   خصوص در قالب داستان، مورد توجه قرار گرفته  بيشتر در ادبيات مدرن به

هاي گروتسـك و فـانتزي    گروتسك و فانتزي سبب شده است تا در بسياري از موارد تمايز ميان داستان
ترين عناصر گروتسك با استناد بـه رويكـر كـايزر، در     رو در اين گفتار شاخص اين   پذير نباشد؛ از امكان

اي و سـندكاوي مـورد    گيـري از روش كتابخانـه   ي توصيفي ـ تحليلي و با بهره  داستان هري پاتر با شيوه
واكاوي قرار گرفته است. خوانش انتقادي هري پاتر حكايت از اين دارد كه با توجه به مشـاهدة عناصـر   

شـمار   اي از گروتسك به توان اين داستان را براساس رويكرد كايزر نمونه اصلي گروتسك در اين اثر، مي
زدگي انسان معاصر از محيط پيرامونش است كـه   داستان به علّت دلآورد و گرايش به اين سبك در اين 

 به صورت قهركردن با معقوالت و روي آوردن به تصاوير سوررئاليستي غيرعقالني نمود يافته است.

 داستان، كايزر، گروتسك، هري پاتر، نابهنجاري، ناهماهنگي. هاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1
ادبـي و هنـري تخيلـي، داراي عناصـر نابهنجـار، ترسـناك،       در دو قرن اخير در جهان، آثار 

هـا   اند. اين شاخصه آور، سرشار از اغراق و افراط، بسيار مورد اقبال مخاطبان قرار گرفته چندش
توان در گروتسك مشاهده كرد. گروتسك، بـه منزلـة يـك     ها را بيش از هر ژانري مي و ويژگي

انـد   چة دور و درازي دارد. دربارة آن بسيار نوشتهمفهوم يا يك سبك يا يك نوع و شيوه، تاريخ
اند. گروتسك،  كرده و نظرهاي گوناگون و گاه ضد و نقيضي در مورد مفهوم يا مفاهيم آن عرضه

هاي پيش  اند، به منزلة يك شيوه يا سبك از ديرباز و از قرن كه منتقدان و پژوهشگران گفته چنان
است؛ اما به مثابة مفهومي كه پيرامـون   نري حضور داشته هاي ادبي ـ ه  از ميالد مسيح، در نوشته

اش به  باشد، مفهومي است نوتر كه سابقه پردازي صورت گرفته  باشد و نظريه  شده  آن انديشيده
 رسد. هاي اروپاييان مي چند قرن اخير و پژوهش

 كم از اوايل مسيحيت در فرهنگ روم وجود داشته اسـت و  در غرب اين شيوة هنري دست
گيري سبكي انجاميده است كه در آن عناصر انساني، جانوري و گيـاهي در   در آن دوره به شكل

تـوان   ). درواقع مي15 ،1390اند (تامسون،  شده يك تابلو با ظرافت تمام درهم بافته و تلفيق مي
 گفت اين اصطالح ابتدا در معماري و هنر به كار رفت، ولي كم كم وارد عرصة ادبيات شد.

ي پژوهش و حضور آثار گروتسـكي در غـرب، بـه اواخـر قـرن هجـدهم و دوران        هپيشين
، هنـري  1تـوان بـه آثـار فرانسيسـكو گويـا      ها مـي  رسد كه از جمله آن رمانتيك قرن نوزدهم مي

و ويكتـور   7، ادگـار آلـن پـو   6، سر والتر اسـكات 5، هافمن4، ژاك كالو3، ويليام هوگارت2فوزلي
، فالنـري  11، گونتر گـراس 10، فرانتس كافكا9ستم آثار توماس ماناشاره كرد و در قرن بي 8هوگو
يافتن اين سبك اسـت؛ همچنـين اشـعار     گواه تداوم 14و توني موريسون 13، اودورا ولتي12اوكانر
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از » رود پري زيباروي جواني كه به بستر مـي «و » پيشنهادي فروتنانه«جاناتان سوئيفت در قطعة 
 طنزهاي شاخص گروتسكي است.

هاي متعددي دربـارة گروتسـك در ايـران صـورت گرفتـه اسـت.        نظري پژوهشدر حوزة 
نوشـتة فاطمـه تسـليم    » گروتسـك در طنـز و مطايبـه   «هايي چـون   توان از مقاله اين باب مي در

نام برد كـه بـه بررسـي كاريكاتورهـاي پرويـز      فنون ادبي جهرمي و يحيي طالبيان، در فصلنامة 
هـاي محمـد رفيـع ضـيايي، بـا       توان از مقاله همچنين مي پردازد. شاپور از ديدگاه گروتسك مي

ياد كرد  كيهان كاريكاتور، منتشر شده در »گروتسك و طنز«و » گروتسك در كاريكاتور«عناوين 
ها يا  . اين نمونهسمرقند، در مجلّة »گروتسك در نثر ناباكوف«قدم با عنوان  و مقالة خسرو ثابت

اند يـا آثـار نويسـندگان خـارجي را      ريكلماتور پرداختهبه بررسي گروتسك در كاريكاتور و كا
از فريـده داوودي مقـدم و محبوبـه    » مـدرن  گروتسـك در غـزل پسـت   «اند. مقالـة   تحليل كرده

بررسي و تحليل عناصر سـاختاري گروتسـك   «و مقالة  هاي ادبي پژوهشخراساني در فصلنامة 
مطالعـات و  شـاركي در مجلّـة   اثر محسـن محمـدي ف  » هاي فارسي و خارجي در برخي داستان
نگاهي به ادبيـات غـرب مـورد بررسـي قـرار       گروتسك در ادبيات فارسي با نيم تحقيقات ادبي
 گرفته است. 

شايان ذكر است گروتسك به ميزاني كه در هنر و معماري مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
در ادبيـات، در ايـن    شـده  هـاي انجـام   در ادبيات چندان مورد توجه واقع نشده است و پژوهش

زمينه نسبت به هنر بسيار اندك و ناچيز است. هري پاتر داستاني است كه عناصر گروتسك در 
آن كامالً مشهود است، اما همواره به عنـوان اثـري فـانتزي بررسـي شـده و بـه آن بـه عنـوان         

» ري پاترمفهوم گروتسك در ه«گروتسك نگاه نشده است. فقط يك مقاله در اين باره با عنوان 
نمايـه   1هنـر و ادبيـات  به كوشش انوار محمد و اسما محمد نوشته شده كه در نشرية آن اليـن  

وار بيان شده كـه   شده است. برخالف عنوان اين مقاله، در اين مقاله به صورت اجمالي و اشاره
هـوم  است، امـا بررسـي مف   كرده هاي هري پاتر از گروتسك استفاده رولينگ، در مجموعه داستان

گروتسك در مقالة مذكور مغفول مانده و به اين جمله و ذكر پيشـينة گروتسـك و ارائـة چنـد     
شده، بر روي اين موضـوع اسـت    شود. تأكيد نويسندگان در مقالة نامبرده تعريف از آن ختم مي

هاي اساطيري، شخصيت هري پاتر را خلق كرده و چرا اين كار  كه رولينگ بر اساس شخصيت
هاي هري پاتر چگونه نمـود يافتـه    ها در مجموعه كتاب ؟ ساختار بنيادين اسطورهرا كرده است

 __________________________________________________________________________  
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هاي هري پاتر، همواره جدال خير و شر بـه نمـايش گذاشـته     است؟ و چرا همواره در مجموعه 
شود؟ اين امر نگارندگان اين سطور را برآن داشت تا در اين گفتار عناصـر گروتسـك را در    مي

اي مورد بررسي قـرار   ـ توصيفي و روش سندكاوي و كتابخانه وة تحليليداستان هري پاتر با شي
فرض اين سؤال كه اين پژوهش بر آن استوار شده است، اين اسـت كـه بـا نگـاهي      دهند. پيش

هاي برجسـتة آن و بـا    اجمالي به تعاريف و رويكردهاي انتقادي گروتسك و استخراج شاخصه
توان اين اثر را يكي از آثار گروتسـكي مـدرن قلمـداد     ميها در داستان هري پاتر، آيا  تحليل آن

يـك از رويكردهـاي اصـلي     ها جاي داد؟ بر اساس كدام كرد يا اينكه بايد آن را در گروه فانتزي
هـاي   هاي گروتسـك ناميـد؟ بـارزترين شاخصـه     توان هري پاتر را يكي از نمونه گروتسك مي

 گروتسك در اين اثر چيست؟ 

 بحث -2
گرفتـه شـده اسـت. در زبـان فرانسـوي واژة      » غـار «ايتاليايي به معني  grotteگروتسك از 

grotesque  به كار برده شـد و در زبـان انگليسـي نيـز بـه كـار        1532نخستين بار حدود سال
واژة گروتسك به جاي آن نشست. معناي دقيق فنّـي واژه بـه    1640رفت تا اينكه در حدود  مي

ارد. گروتسك به معني نـوعي تـزيين و آرايـش بـا نشـان و      كاربرد معمولي آن چندان ربطي ند
هـا   ها در غـار و سـردابه   نگين، مجسمه، شاخ و برگ، تخته سنگ و ريگ است؛ از آنجا كه اين

هايي به كار گرفته شد كه  نام گرفتند. اين اصطالح براي ناميدن نقّاشي grotteschiيافت شدند، 
 ).181 ،1386كرد (كادن،  وير مياي از انسان، حيوان و گياه را تص آميزه

 تعريف لغوي و اصطالحي گروتسك -2-1
ـ زشـت يـا مضـحك و      1«ذيل گروتسك چنين آمده اسـت:   فرهنگ پيشرفتة آكسفورددر 

ـ عجيب و غريب، زشـت و غيرطبيعـي بـه نظـر رسـيدن بـه         2اي مشمئزكننده؛  معنا با شيوه بي
). همچنـين در فرهنـگ   Hornby, 2000, 525» (اي كه موجـب هـراس يـا خنـده شـود      اندازه

ـ غريب، غريـب و  1«گونه نوشته شده است:  پور نيز معادل كلمة گروتسك اين دانشگاهي آريان
ـ پيكر، صورت عجيب و غريب، آرايشي كه عبارت   2دار؛  تناسب، مضحك، تناقض عجيب، بي

شـند، لـوده و   تناسب درآورده با باشد از صورت انسان و حيوان بزرگ كه به شكل غريب و بي
(آريـن پـور،   » هاي مضحك و عجيب و غريب پوشيده باشد، غيـر متناسـب   اي كه لباس مسخره
 ذيل گروتسك). ،1366
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گسترش معناي اين واژه و سرايت آن به زمينة ادبيات در قرن شانزدهم ميالدي در فرانسـه  
روتسك به عرصة نخستين گام را براي ورود گ گارگانتوابا رمان  1صورت گرفت؛ فرانسوا رابله

هاي سرشـناس طنـز    است. او كه از چهره ادبيات برداشته و آن را در موارد مقتضي به كار برده 
هـا و عيـوب    رفت، در توصيف و شرح اعضاي بدن، به ويژه نقـص  ادبيات فرانسه به شمار مي

افراط دار و همراه با اغراق و  جسماني و اصل زندگي مادي و جسماني از تصاوير دوگانة خنده
شـوند و بـرعكس؛    ها در نقش خردمنـدان ظـاهر مـي    كرد. در رمان گارگانتوا، احمق استفاده مي

آميـزد و   اي از كفر و ايمـان بـه هـم مـي     شوند و ملغمه مقدسات و مقدسان به سخره گرفته مي
دهـد   )؛ اما كادن اين احتمال را مـي 391 ،1378شود (مقدادي،  سرانجام، دنيايي وارونه خلق مي

شناسـي و ورود   كه در آغاز قرن هجدهم ميالدي با ورود گروتسك به عنوان يك مقولة زيبـايي 
طـور   باشد. در اين زمان بـه   آن به مباحث فلسفي شناخت هنر، كاربرد صرف ادبي آن آغاز شده

كلّي معناي مضحك، غريـب، گـزاف، هولنـاك و غيرطبيعـي و بـه طـور خالصـه انحـراف از         
 ).181 ،1386آيد (كادن،  نگي، تعادل و تناسب از آن برميمعيارهاي متعارف هماه

شايان ذكر است كه اين اصطالح به دليل ماهيت آن، از گنجيدن در تعريفـي جـامع و مـانع    
اي چند وجهي اسـت و تأكيـد بـر يـك وجـه آن، وجـوه ديگـر را         زند؛ چراكه مقوله سرباز مي

ي ندارد؛ اما مفاهيمي در طول زمان در سازد. ترديدي نيست كه گروتسك معناي ثابت رنگ مي كم
روي،  زايي، اغـراق و زيـاده   توان چنين برشمرد: ناهماهنگي، وحشت آن تكرار شده است كه مي

 ).34 ،1390نابهنجاري، هجو و تفنّن (تامسن، 
تر كمدي را گرفته است. شـايد   در ادبيات مدرن، اين اصطالح، تقريباً جاي اصطالح قديمي

ي  تـري دارد تـا واژه   تـر و روشـن   تر و كوچـك  ه واژة كمدي، بارِ معنايي سادهعلّت اين باشد ك
دار را به ذهن شنونده تداعي مـي كنـد؛ بـه او حكـم      گروتسك. كمدي عموماً فقط معناي خنده

كنـد تـا    كند كه بخندد و از موضوع نوشته لذّت ببرد، امـا واژة گروتسـك او را تشـويق مـي     مي
هاي مختلف اجتماعي و احياناً فلسـفي قضـايا    ا گسترش دهد؛ جنبهتر بينديشد؛ موضوع ر عميق

دار بودن را كنار وحشتناك بودن، مسخرگي را كنار ترسناك  را هم بررسي كند. گروتسك، خنده
دهـد (ثابـت    آميزد و به خواننده نشان مي نشاند و آن را در متن به شكل ادبي درهم مي بودن مي

 ).203ـ  202 ،1383قدم، 
اعتقادي بـه   به امر گروتسك را در ادبيات معموالً معلول توجه به امر غيرعقالني و بيتوجه 

دانند؛ بـدين معنـا، گروتسـك را آميـزش      وجود نظمي كيهاني و نارضايتي از سرنوشت بشر مي
 __________________________________________________________________________  

1- François Rabelais 
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شمارند؛ زيرا بشر نه به وجود جهاني مبتني بـر امـور اخالقـي كـه اسـاس       كمدي و تراژدي مي
:  1373دارد و نه به نظام اجتماعي معقولي كه مبناي كمدي اسـت (ولـك،    تراژدي است اعتقاد

2 /508.( 

 رويكردهاي گروتسك -2-2
اي  هـاي پراكنـده   اند. تا قـرن بيسـتم، پـژوهش    منتقدان رويكرد يكساني به گروتسك نداشته

از  هايي دربارة آن عرضه شده بود؛ امـا در قـرن بيسـتم    پيرامون گروتسك به عمل آمده و نظريه
پرداز و پژوهشگر دو رويكرد اساسي و مهم به گروتسك شـكل گرفـت: يكـي     سوي دو نظريه

 رويكرد ولفگانگ كايزر و دوم رويكرد ميخائيل باختين.
بـا انتشـارِ كتـابِ     1957ولفگانگ كايزر، نويسنده و منتقد آلماني، در  الف) رويكرد كايزر:

هاي جدي را براي تثبيـت   بود كه نخستين گاماز كساني  گروتسك در هنر و ادبياتخود با نامِ 
گروتسك به مثابة يك سبك و يك رويكرد و روش مهم ادبي ـ هنري برداشت. از نظرِ كـايزر:   

روزگار ماست. روزگار ما در دو قرن بيستم و » گروتسك تجلّي دنياي پريشان و از خود بيگانة«
هـا، تحـوالت،    گيـر، ويرانـي   لمهـاي عـا   هـاي زيـادي را در جنـگ    هـا و دهـه   يكم سال و بيست

آورِ فناوري، اجتماعي، فرهنگـي و ماننـد    ها و تغييرات عميق و سرگيجه شدن ها، مدرن مهاجرت
آن سپري كرده است. گروتسك نوعي رويارويي با اين تحوالت ژرف است؛ تحوالتي كه بيننده 

هـا و   نخست از تمـاس بـا آن  ها كنار بيايد. شايد در نگاه  تواند راحت دركشان كند و با آن نمي
اي تلخ، اضطراب درونـش را از ايـن    شان دچار سردرگمي شود؛ ولي درنهايت با خنده مشاهده

كه اضطراب  پرداز، در حالي هنرمند گروتسك«ريزد. به تعبير كايزر  رويارويي و تماس بيرون مي
 ,Cross» (گيـرد  يهاي عميق هستي را بـه بـازي مـ    كند، پوچي خاطر را با خندة ظاهر پنهان مي

اي را دنبـال   گروتسك در قرن بيستم روند اسـتبدادي و خودسـرانه  «). به باور كايزر: 31 ,2006
نماياند كه گويي ديگر به اصطالحات اجتماعي و اخالقي  كند. اين گونه مي كرده و توصيف مي

و هـاي تلـخ    ). درواقـع كـايزر بيشـتر بـر جنبـه     ٨ ,٢٠٠٩ ,Goodwin» (چندان نيازي نيسـت 
 دهشتناك و اشمئزازبرانگيز گروتسك متمركز شده است. 

بينـد و آن را   باختين گروتسك را در پيوند با خنده، طنز و كمدي مي ب) رويكرد باختين:
هـاي اهريمنـي و مخـوف آن تأكيـد دارد      دانـد؛ امـا كـايزر بـر جنبـه      پيوند فرهنگ توده مي هم

هاي عاميانه و پر شر و  ك را از دل كارناوالكوشد تا گروتس ). باختين مي250 ،1384(مكاريك، 
ها را نظام مقابلِ نظام حاكم ببيند؛ نظامي كـه در آن   شور تودة مردم بيرون بكشد و اين كارناوال
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رود؛ جايي كه در آن تابوها  چيز با خنده، شوخي و مسخرگي پيش مي برخالف نظامِ حاكم همه
هاي عجيب و غريب، مسخره يا ترسـناك   تكها و صور شود، مردم نقاب و محرّمات شكسته مي

اي بـه   گونـه  شوند و به ترين شكلِ ممكن ظاهر مي ترين و بدوي گذارند و در عريان بر چهره مي
هـاي خشـك و بـدون     روند. از نظر باختين هر آنچه در مقابل خواسـته  مقابله با نظام حاكم مي

اي گروتسك دارد و كارنـاوال   گيرد، سويه انعطاف و رسمي حكومت و مذهب روزگار قرار مي
شد براي تجلّي هر آنچه نظام حاكم با آن سـر مخالفـت داشـت. محـلّ تجلّـي خـود        مكاني مي

اش  كه به انسان به معناي واقعي خودش و با همة نيازهاي پست و جسماني راستين مردم؛ جايي
هاي شاد  به سويه). برخالف كايزر، نگاه باختين 112 ،1391توجه مي شد (شربتدار و انصاري، 

هـاي   تـوان داسـتان   و كارناوالي و شادخوارانة گروتسك معطوف شـده اسـت. از ايـن رو، مـي    
 گروتسك را به دو دسته تقسيم كرد:

 هاي گروتسك با محتواي خنده و ترس الف) داستان
 هاي گروتسك با محتواي وحشت و تنفّر ب) داستان

هـاي مختلـف اسـت. بـه      گاه حس يزشبندي نسبي است؛ زيرا گروتسك آم ولي اين تقسيم
اي از احساسـات ماننـد دلتنگـي، بـيم، تنفّـر، شـادي،        گروتسك يـادآور مجموعـه  «بياني ديگر 

اش بـه نظـر قـالبي شـاخص و      سردرگمي، هراس و دلهره است كه به وسيلة نيروي يادآورنـده 
 ).2 ،1388(راستي، » كند نما جلوه مي متناقض

 هري پاتر و عناصر گروتسك -2-3
هري پاتر جادوگر نوجواني است كه به همراه بهترين دوستان خود، رون ويزلي و هرميـون  
گرنجر، در مدرسة علوم و فنون جادوگري، هاگوارتز، مشغول به تحصـيل اسـت. وقتـي هـري     

اي سه جادوگر كه بين سه مدرسـة هـاگوارتز،    فهمد كه مسابقات دوره شود، مي وارد مدرسه مي
شود، آن سال در هاگوارتز برگزار خواهد شد.  (دورمسترانگ)، انجام مي بوباتون و دورمشترانگ

توانـد شـركت كنـد. هـركس قصـد       شركت در مسابقه شرط سنّي هفده سال دارد و هري نمـي 
اش را روي كاغذي بنويسد و داخل جـام آتـش    شركت در مسابقه دارد، بايد نام خود و مدرسه

 آتش نام سه نفر را از سـه مدرسـه بـه بيـرون پـرت     كنندگان، جام  بيندازد. روز انتخاب شركت
اند، اما ناگهان نام هري از  كند و اين نشانة اين است كه آن سه نفر براي مسابقه انتخاب شده مي

كنند، حتّي بهترين دوستش: رون! هري در مسابقه  آيد و همه با او دشمني پيدا مي جام بيرون مي
شود؛ در مرحلة دوم ضمن اينكـه بـه دريـا     رو مي ا روبهكند و در مرحلة اول با اژده شركت مي
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كنندگان  دهد، خواهر يكي از شركت رود و دوستش را از چنگ موجودات دريايي نجات مي مي
تويي است كه بايد  شود. مرحلة سوم هزار سبب باالرفتن امتيازش مي دهد و اين را نيز نجات مي

كنندة ديگر هاگوارتز، سدريك ديگوري،  شركت شود به همراه به مركز آن رسيد. هري موفّق مي
شـوند و فـرود    مـي  كنند به مكان ديگري منتقـل  به جام برسد، اما وقتي آن دو جام را لمس مي

اش است و سدريك نيز كشـته   آيند. در آنجا هري شاهد بازگشت ولدمورت به بدن فيزيكي مي
شـود و بـه هـاگوارتز     ه فـرار مـي  كنند؛ هري موفّق ب شود. هري و ولدمورت با هم دوئل مي مي

گردد، همه در فكر مرگ سدريك هسـتند، معلّـم درس دفـاع در برابـر      گردد. وقتي بازمي بازمي
گويد كـه او معلّـم ايـن درس، يعنـي مـودي       برد و برايش مي جادوي سياه، او را به دفترش مي
ه، نام هري را خواري است كه خود را به شكل مودي درآورد چشم باباقوري نيست، بلكه مرگ
غيرمسـتقيم كمـك كـرده تـا هـري در مسـابقة سـه         صورت داخل جام آتش انداخته است و به

جادوگر پيروز شود. اما قرار بوده كه هري به دست ولدمورت كشته شود، ولي هري موفّـق بـه   
كند. اما همان موقـع، دامبلـدور    فرار شده است؛ به همين دليل مودي قالّبي قصد كشتنش را مي

 يابد. رسد و هري از مرگ نجات مي يم
هري پاتر داستاني است كه در آن، عناصر گروتسك كامالً مشهود و قابـل مالحظـه اسـت؛    

تـوان در يـك اثـر     چراكه گروتسك ساختمان و الگـوي خـاص خـود را دارد. از ايـن رو، مـي     
سـك را  هـاي اصـلي گروت   هاي بارزي را تشخيص داد. فيليـپ تامسـون مؤلّفـه    گروتسك مؤلّفه

آور و خوفناك، افراط و اغراق (تامسون،  گونه برشمرده است: ناهماهنگي، نابهنجاري، خنده اين
1390 :34.( 

 1ناهماهنگي -2-3-1
هاي گروتسـك عنصـر ناهمـاهنگي اسـت. بـه عقيـدة        ترين ويژگي داستان اولين و برجسته

چه مصداق آن تضاد پايدارترين مشخّصة گروتسك طي زمان عنصر ناهماهنگي است. «تامسون 
). اين ويژگي 24 ،1390(تامسون، » و تعارض امور ناهمگون باشد، چه امتزاج اجزاي نامتجانس

پـور،   خورد. در فرهنگ دانشـگاهي آريـان   حتّي در معناي لغوي واژة گروتسك نيز به چشم مي
ذيـل گروتسـك)؛ زيـرا     ،1366پـور،   دار اسـت (آريـن   هـاي گروتسـك، تنـاقض    يكي از معادل

وتسك يادآور احساساتي مانند دلتنگي، بيم، تنفّر، شادي، سـردرگمي و دلهـره اسـت كـه بـا      گر

 __________________________________________________________________________  

1- disharmony 
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كند. گروتسك هم دنيايي اسـت و هـم غيردنيـايي     اش قالبي متناقض جلوه مي نيروي يادآورنده
شود (لوتر آدامز و يـتس،   هاي متناقض محسوب مي است و همان است كه فراخواني از واكنش

1389، 20 .( 
كند كه گروتسـك   مي  ، ابتدا به اين نكته اشارههاي ادبي معاصر نامة نظريه دانشن در همچني

را در درون خـود  » ساختاري است كه تركيبي از افكـار متضـاد  «است؛ يعني » اي دوگانه پديده«
گويد كـه گروتسـك در آن واحـد     گاه بر اين اساس مي ). آن244 ،1384(مكاريك، » دارد نهفته 

 ).245 ،(همان» هراساند خنداند و هم مي رماند، هم مي كند و هم مي هم مجذوب مي«
را تنـاقض و ناهمـاهنگي شـكل داده اسـت. در ايـن داسـتان، بـا         هري پـاتر اساس داستان 

ناهماهنگي دو عنصر متضاد اجتماعي مواجهيم. جامعه و اعضاي اجتمـاع بـه دو دسـته تقسـيم     
هـا يـا غيـر جادوگرهـا. در      جماعت مشنگ شوند؛ دستة نخست جادوگرها هستند و ديگري مي

جهان هري پاتر، اولويت بـا طيـف جادوگرهاسـت. در ايـن جامعـه، موجـودات متنـاقض يـا         
ها يا همان غيرجادوگرها هستند و اين تنـاقض در برابـر دنيـاي خـارج امـري       ناهمگون مشنگ

ي فرانـك،  توان آن را مشـاهده كـرد. در لحظـة رويـاروي     است كه فقط در داستان گروتسك مي
فرانـك جسـورانه گفـت:    «شود:  ها، با لردولدمورت، فرانك مشنگ ناميده مي نگهبان خانة ريدل

روح با خونسردي گفت: بهت گفتم مشنگ. معنيش اينه كه تـو   منو چي صدا كردي؟ صداي بي
). در اين داستان، برخالف عالم واقـع مشـنگ بـودن    22 ،1383، 1(رولينگ، ج» جادوگر نيستي

شود. همچنين خواننـده بـا موجـودي كـه خـود را       گر بودن) نوعي ضعف قلمداد مي(غيرجادو
گـي؟ تـو    فرانك با عصبانيت گفت: راست مي«شود:  رو مي نامد، روبه اَبرانسان يا مافوق مرد مي

رو  گـردي و مثـل يـه مـرد بـا مـن روبـه        لردي؟ ولي به رفتارت نمياد، سرورم. پس چرا برنمي
شـد   وح كه با وجود ترق توروق آتش بخاري به زحمت شـنيده مـي  ر شي، هان؟ صداي بي نمي

 ).22 ،(همان» من مرد نيستم، مشنگ. من مافوق مافوق يك مردم گفت: ـ
كند كـه   منظور از ناهماهنگي در دنياي گروتسك اين است كه گروتسك دنيايي را خلق مي

عـدم همـاهنگي را در   اجزاي آن با يكديگر يا با فضاي پيرامون خـود در ارتبـاط نيسـت. ايـن     
ها نيز مي توان مشـاهده كـرد.    ها با مشنگ هاي ارتباطي جادوگران با يكديگر و رويايي آن شيوه

از «نگاري و فرستادن آن با جغد اسـت:   ارتباط هري و ساير جادوگران با يكديگر از طريق نامه
به دسـتش رسـيده   زماني كه هري به پريوت درايو برگشته بود تا آن وقت دو نامه از سيريوس 

ها را با جغد نفرستاده بود (ارسال نامه با جغدها روش عادي  بود. اما سيريوس هيچ يك از نامه
هـاي بـزرگ و رنگارنـگ اسـتوايي بـه       جادوگران براي فرستادن نامه بود). هر دو نامه را پرنده



 1398 ، بهار و تابستان1 هشمار، 24، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 32

سـيريوس،   اش، اي كه هـري بـراي پدرخوانـده    ). در نامه32 ،(همان» دست هري رسانده بودند
كنـد:   رسان سيريوس، كـج منقـار، يـاد مـي     رسانش، هدويگ و پرندة نامه نويسد از جغد نامه مي

فرستم. آخه رفته شكار و هنوز نيومـده. سـالم    همين كه هدويگ برگرده اين نامه رو برات مي«
ويسند، ن ها مي اي كه براي دورسلي ). خانوادة ويزلي در نامه34 ،(همان» منو به كج منقار برسون

هـا بفرسـتد:    خواهند كه هري جواب نامه را به صورت عادي (= با جغـد) بـراي آن   ها مي از آن
اگر هري جواب اين نامه را در اسرع وقت به روش عادي برايمان بفرسـتد بهتـر اسـت؛ زيـرا     «

 مان اطّالعي داشـته  كنم از محلّ خانه ها هيچ وقت به خانة ما نيامده و گمان نمي پستچي مشنگ
هايش را درهم كشـيد و بـا بـدخلقي گفـت: منظـورش از       عمو ورنون اخم). «39 ،همان»(باشد

روش عادي چيه؟ هري گفت: منظورش روش عادي خودمونه ... و پيش از آنكه عمـو ورنـون   
 ).42 ،(همان» حرفش را قطع كند ادامه داد: يعني پست جغدي، پست عادي جادوگرها

 1نابهنجاري -2-3-2
هـاي   كي از معاني ديگري است كه در فرهنـگ علـوم انسـاني و فرهنـگ واژه    نابهنجاري ي

؛ 44 ،1393هاي خارجي بـراي گروتسـك ذكـر شـده اسـت (داودي مقـدم و خراسـاني،         زبان
). از اين رو، كيفيت نابهنجاري و غيرطبيعي بودن گروتسـك يكـي   656 ،1395كرباليي محمد، 
گروتسـك نابهنجـار   «اين ويژگـي آمـده اسـت:     هاي گروتسك است. در توضيح ديگر از مؤلّفه

اندازد تا محتواي آن را هيوالگونـه بسـازد،    كند و از شكل مي مي  است؛ زيرا حقيقت را تحريف
سـاز   سـاز و بيگانـه   به آن برجستگي دهد و به نمايش بگذارد. به اين صورت گروتسك، وارونه

اسـتحكام انـداختن   شـود؛ چراكـه هـدف گروتسـك از      است؛ چون در حقيقـت تحريـف مـي   
رو، دست به آفرينش هيواليي غريـب   ها) و معيارهاست و از اين ها، هنجارها (نُرم مراتب سلسله

 ).22 ،1394(ابراهيمي مقدم، » زند كه در عين حال مضحك است آور مي و وحشت
هاي گروتسك ناشي از تعارضات جسـماني و يـا اعمـال و اتّفاقـات      هاي داستان نابهنجاري

ف و اجتماع است. در داستان هري پاتر مخاطـب بـا انبـوهي از اعمـال يـا اتّفاقـاتي       خالف عر
دم باريـك،  «كنـد:   شود. لردولدمورت از زهر مار تغذيـه مـي   رو مي خالف عرف و اجتماع روبه

» حتماً بايد قبل از خواب زهرشو برام بگيري. قبل از اينكه صبح بشـه بـازم بايـد غـذا بخـورم     
 ). در اتاق هري اشياء غيرعادي متعددي همواره وجود دارد: 14 ،1383، 1(رولينگ،ج
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هايش را باز كرد و به گوشه و كنار  هري دستش را از روي صورتش برداشت، چشم«
اي ببينـد. اتّفاقـاً اشـياء     اتاق خوابش خيره شد گويي انتظار داشت در آنجا چيز غير عـادي 

ـ    زرگ در پـايين تخـتش بـود. در    غيرعادي متعددي در اتاقش بود. يك صـندوق چـوبي ب
هـاي   بلند، چند رداي سـياه و كتـاب   صندوق باز بود و در آن يك پاتيل، يك جاروي دسته

خورد. روي ميز تحريرش يـك قفـس پرنـدة بـزرگ و      جادويي و جورواجور به چشم مي
نشست. در قسمتي از سطح  خالي قرار داشت كه جغد سفيدش، هدويگ، هميشه در آن مي

هاي كاغذ پوسـتي اينجـا و آنجـا بـه      ه با قفس هدويگ اشغال نشده بود حلقهميز تحرير ك
خورد. كنار تختش روي زمين كتابي كه ديشب قبل از خواب سرگرم خواندن آن  چشم مي

بود با صفحات باز افتاده بود. همة تصويرهاي كتاب متحرّك بودنـد. افـرادي كـه رداهـاي     
رفتنـد   سوي تصوير مي سو به آن ي پرنده از ايننارنجي پررنگ به تن داشتند سوار بر جارو

دادند. هري به طرف كتاب رفـت و آن را برداشـت و    رنگي را به هم پاس مي و توپ سرخ
اي در ارتفـاع پـانزده متـري     به توپ خيره شد. يكي از جادوگرها توپ را بـه درون حلقـه  

 ). 27ـ  26 ،(همان» پرتاب كرد و يك گل تماشايي را به ثمر رساند

ها و مشاغل همه جادويي هستند؛ مانند وزارت سـحر و جـادو،    ها، انجمن ها و اداره سازمان
ــون جــادوگري هــاگوارتز، ادارة ورزش و تفريحــات جــادويي، ســازمان    ــوم و فن مدرســة عل

ونقـل   هاي جادويي بين المللي، ادارة استفادة نامناسب از سحر و جادو، سازمان حمـل  همكاري
پذير، ادارة ساماندهي و نظارت بـر امـور موجـودات     جادويي بازگشتجادويي، كميتة حوادث 
هاي سالم، رئيس سـازمان ارتباطـات اجنّـه، كميتـة وردهـاي تجربيـه،        جادويي، انجمن ساحره

پذير، نگو و نپرس (يك شـغل جـادويي)،    متخصص فراموشي، كميتة حوادث جادويي برگشت
هاي جادويي بين المللـي،   ي، سازمان همكاريسازمان اسرار، بيمارستان سوانح و امراض جادوي

سازمان ارتباطات اجنّه و ... عالوه بر اين اشياء و اشخاص نامتعـارفي نيـز در ايـن داسـتان بـه      
اي كه  سازها (موجوداتي كه نگهبان زندان آزكابان هستند)، رمزتاز (وسيله خورد: ديوانه چشم مي

كنـد)، قاليچـة    ز محلّي به محلّ ديگه منتقل مـي در يك زمان از پيش تعيين شده، جادوگرها را ا
ها، پريزادهـا،   كش، افسون مشنگ دوركن، جن خانگي، شُگونه پرنده، جاروي پرنده، نامة عربده

آشام، بـدعنق روح مـزاحم، كـت پوسـت مـوش كـور،        خوارها، شكارچي خون ها، مرگ لپركانه
موجودات جادويي، پيشگويي، موجودات دم انفجاري جهنده، دروس جادويي مانند مراقبت از 

 سازي، رياضيات جادويي و... . معجون
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هاي جادويي داستان، از طريق آتش و دودكـش از جـايي بـه جـاي ديگـر       شخصيت
هايش را به دو طرف بدنش چسبانده بود و لحظه به لحظه با سرعت  هري دست«روند:  مي

تعدد با سرعت از جلـوي  هاي ديواري م چرخيد. تصوير تار بخاري بيشتري به دور خود مي
هـايش را ببنـدد.    كم حالت تهوع پيدا كرد و ناچـار شـد چشـم    گذشتند. كم هايش مي چشم

هايش را جلو برد تـا بـا صـورت از بخـاري      سرانجام وقتي سرعتش كم و كمتر شد دست
آقاي ويزلي جلوي آتش خم شده بـود  ). «61 ،(همان» ها روي زمين نيفتد آشپزخانة ويزلي
هايش را بست و دوباره باز كرد تا مطمئن شود اشتباه نديـده   كرد! هري چشم و صحبت مي

هاي آتـش بـود.    دار درست وسط شعله است. سر آموس ديگوري مثل يك تخم مرغ ريش
كشيد و او بدون احساس ناراحتي تند تند حرف  هاي آتش در اطراف سرش زبانه مي شعله
 ).187 ،(همان» شدمانندي ناپديد  سپس با صداي ترقّه زد... مي

هـاي جـادويي انجـام     در اكثر موارد اشخاص داستان كارهاي خود را به واسطة چوبدسـتي 
 كند:   اش آشپزي مي دهند. خانم ويزلي با چوبدستي مي

خواســت بــه طــرف  تــر از آنكــه مــي اش را كمــي محكــم خــانم ويزلــي چوبدســتي«
هاي تفنگ از پوستشان  گلوله ها مثل زميني هاي داخل ظرفشويي تكان داد. سيب زميني سيب

و » اي داد بيداد!«درآمدند و پس از برخورد به در و ديوار كمانه كردند. خانم ويزلي گفت: 
انـداز بالفاصـله جلـو پريـد و      انداز گرفت. خاك اش را به سمت خاك بالفاصله چوبدستي

ش را بـه  ها از روي زمين كرد. ... خانم ويزلـي چوبدسـتي   زميني شروع به جمع آوري سيب
ها گرفت و تكان داد. كشو به سرعت باز شد و وقتي چنـدين   سمت كشوي كارد و چنگال

سوي آشپزخانه به پرواز درآمدنـد هـري و رون جاخـالي     كارد از آن بيرون پريدند و به آن
ها را دوباره در ظرفشويي انـداخت و كاردهـا بـا سـرعت بـه       زميني انداز سيب دادند. خاك
اش را روي  هـا كردنـد. خـانم ويزلـي چوبدسـتي      روع به خردكردن آنرفتند و ش  سمت آن

 ).  69 ،(همان» كابينت گذاشت
دارنـد و   هايشان دو ميز را در هوا به صورت معلّق نگه مي بيل و چارلي با چوبدستي«

كند و با سحر و افسون يك  اش ميز را ترميم و مهيا مي در نهايت بيل است كه با چوبدستي
بيل با يك حركت چوبدستيش پاية ميز را «اندازد:  ظاهر كرده روي ميز ميروميزي از غيب 

» چسباند و با سحر و افسون يـك روميـزي از غيـب ظـاهر كـرد و روي ميزهـا انـداخت       
 ).71،(همان
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ها باعث به وجود آمدن احساس نشاط و انزجـار، خنـده و تـرس، جاذبـه و      اين نابهنجاري
مكن است به معناي مسخره باشد و در عين حال وحشـت  شود. نابهنجاري م زمان مي دافعة هم

كه لذّت حاصل از زيرپا نهادن قوانين طبيعي از حد معينـي از   آورد. همين و انزجار را به ياد مي
شـود (صابرطوسـي و    هـا بـدل مـي    هـا و مجهـول   نابهنجاري بگذرد، به ترس ناشي از ناشناخته

 ).82 ،1392رحيمي، 

   1آور و خوفناك خنده -2-3-3
به تركيب مضحكه و وحشـت در   19پردازاني است كه در قرن  جان راسكين از ديگر نظريه

گروتسك تأكيد دارد. ولفگانگ كايزر كه بيشترين كوشش را در بيان ماهيت گروتسـك داشـته،   
بيگانه اسـت؛ يعنـي    گروتسك تجلّي اين دنياي پريشان و از خود«يابد كه  بدين نتايج دست مي

بودن ممكن  نماياند (و اين عجيب اندازي كه آن را بس عجيب مي است از چشمديدن دنياي آشن
» هـا را بـدان ببخشـد)    زمان، هر دو اين كيفيت است آن را مضحك و ترسناك جلوه دهد يا هم

آميـز مسـخره    اي گروتسك را نوعي شوخي مبتذل و يا لحني اغراق ). عده30 ،1384(تامسون، 
آميـز اسـت و نـه     بـازي اغـراق   يگران با اين نظر كه گروتسك، دلقكاما كايزر و د«دانستند.  مي

» انـد  حضور دوگانة حالتي مسخره و مشمئزكننده و ترسناك خيلي بجا و درست مخالفت كـرده 
انـد،   كساني كه دربارة گروتسك مطلب نوشته«). همچنين تامسون بر اين باور است 25 ،(همان

هـاي   ). چراكه گروتسك سبك تلفيق حـس 34 ،همان» (اند آن را با مضحكه و هراس درآميخته
كند. كوندرا در  متضاد است؛ از اين رو، دو حس خنده و ترس را با يكديگر به مخاطب القا مي

آفرين است. چيزي كه پـيش از   دار بودن، وحشت گروتسك در عين خنده«اين باره مي نويسد: 
شـود و همـين فـرم تـازه احساسـات       اين آشنا بود؛ توسط گروتسك چند معنا و چند شقّه مـي 

كه  شود، چنان انگيزد كه در تصاوير گروتسك متجلّي مي متناقضي مثل شادي و وحشت را برمي
(كونـدرا،  » انگيز را از خنده جدا كنـد  شود كه نفرت كند، كمتر چيزي يافته مي يونسكو اشاره مي

1383، 254 .( 
ز ته دل نيست و جنبة دهشتناك آن بـا  اي ا اساس است كه خنده به گروتسك، خنده اين  بر 

كشيده تبديل  اي درهم گيرد. قاه قاه ما به چهره بخش آن در تضاد قرار مي حالت مفرّح و مسرّت
يابيم،  توان آن را وارونه هم كرد و گفت كه وقتي وجه كميك گروتسك را درمي شود؛ اما مي مي

 ).72 ،1390شود (تامسون،  پاسخ ما به وجه دهشتناك آن كمرنگ مي
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اي  شـود، خنـده   اي كه به دنبال رؤيت اثر گروتسـك حاصـل مـي    شايد بتوانيم بگوييم خنده
آور است. بـه بيـان ديگـر     دار بودن خوف اي كه بيش از خنده انگيز است. خنده عصبي و چندش

شود.  مضحكه و هراس با هم درآميخته است. البته اين تركيب غالباً به بيداري مخاطب منجر مي
ة گروتسك چيزي شبيه به خندة نهفته در طنز است؛ يعني يك خندة سطحي است كـه بـه   خند

درواقع خنـدة  «پردازد.  هاي جامعه مي زند؛ زيرا به بيان تضادها و واقعيت مخاطب سركوفت مي
هـا و    هـا، كمبودهـا، ناهمـاهنگي    اي است بـراي بيـان ضـعف    تهي از شوق در گروتسك وسيله

تـوان   ). نمـي 4 ،1388(راسـتي،  » هاي بشـر  ها و تبهكاري ها شرارت ستيكردن خواننده به پ آگاه
گفت گروتسك سراسر ترس يا خنده است؛ زيرا گروتسك تلفيقي از ايـن دو حالـت اسـت و    
ممكن است سهم هر عنصر (خنده يا ترس) با ديگري برابر نباشد، به اين ترتيب ممكن است با 

ي عنصـر ترسـناك در آن باشـد يـا بـالعكس. در      رو شويم كه مختصـر  متني اساساً كميك روبه
 كنند.  اي به گروتسك پيدا مي اينجاست كه كايزر و باختين هريك رويكرد جداگانه
شود كه به واسطة  رو مي ها و توصيفاتي روبه خوانندة هري پاتر بيش از هر چيز با فضاسازي

ود. از همـان ابتـداي   شده ترس و وحشت بر داستان حاكم و به خواننـده منتقـل شـ    ها سعي آن
از نظر همة اهالي دهكدة ليتل هنگلتون اين خانة «شود:  گونه توصيف مي داستان خانة ريدل اين

آور بود. نيم قرن پيش حادثة عجيـب و وحشـتناكي در آن بـه وقـوع      قديمي ترسناك و چندش
آن حادثـه   يافتند، پيوسته بود و هنوز اهالي سالخوردة دهكده هرگاه موضوعي براي گفتگو نمي

هاي  ). حاالت و شرايط روحي حاكم بر شخصيت8 ،1383، 1(رولينگ، ج» كشيدند را پيش مي
روح كه اكنـون حالـت تهديـدآميزي بـه      صداي بي«داستان نيز القاكنندة ترس و وحشت است: 

دم باريك كه از وحشت جمـالت نـامفهومي را بريـده    «)؛ 15 ،(همان» خود گرفته بود، گفت...
هري تاب تحمل آن فضاي پراضـطراب  ). «17 ،(همان» كرد، بالفاصله ساكت شد مي بريده بيان

هاي هال نشست. چشمش به ساعتش بود و قلبش از  را نداشت. از اتاق بيرون رفت و روي پلّه
 ).51 ،(همان» تپيد شدت هيجان و اضطراب تندتند در سينه مي

دم باريك و لردولـدمورت و نجنـي،   شدن با  ها و مواجه رفتن فرانك در شب به خانة ريدل
دربـارة كشـته شـدن برتـا       كند، صحبت اي كه لردولدمورت از زهر آن تغذيه مي الجثّه مار عظيم

سـازها، موجـوداتي كـه وظيفـة      جوركينز و طرّاحي قتل هري، توصيف زندان آزكابان و ديوانـه 
ر ايـن داسـتان اسـت:    آو نگهباني اين زندان را برعهده داشتند، يكي ديگـر از فضـاهاي هـراس   

انگيز جادوگرهـا بـود كـه     سيريوس تا دو ماه پيش در آزكابان زنداني بود. آزكابان زندان رعب«
ساز نگهبان آن بودند. اين موجودات خبيث و پليد فاقد قدرت بينـايي و   موجوداتي به نام ديوانه



 37 بر اساس رويكرد كايزر هري پاترواكاوي عناصر گروتسك در 

اگوارتز آمدنـد. امـا   مكندة روح بودند و وقتي سيريوس از زندان فرار كرد براي يافتن او بـه هـ  
هـايي زنـداني شـده بـود كـه دم باريـك، يكـي از         گناه بود. سيريوس به اتّهام قتل سيريوس بي

پنداشـتند. امـا    ها شده بود و در حال حاضر همه او را مرده مـي  طرفداران ولدمورت مرتكب آن
 ).32 ،(همان» دانستند كه او زنده است هري و رون و هرميون مي

اسـت نيـز سرشـار از     شـده    ها جام جهاني كوييديچ به تصوير كشيده در آنهايي كه  صحنه
 است: خشونت و درگيري 

آميز شده بود. مدافعان هر دو تيم بدون هيچ رحم و  اكنون بازي وحشيانه و خشونت«
زدند. والكف و ولكانف با خشـونت چماقشـان را در هـوا     ها ضربه مي انصافي به بازدارنده

برايشان اهميتي نداشت كه چماق به بازدارنـده برخـورد كنـد يـا بـا سـر       دادند و  تكان مي
اي ضـربه   كوئيگلي، مدافع ايرلندي با تمام نيرو به توپ بازدارنده«)؛ 132(همان: » بازيكنان

زد و آن را به سمت كرام پرتاب كرد. كرام نتوانست به موقع خود را عقب بكشـد و تـوپ   
آلود جمعيت در ورزشگاه پيچيـد.   داي غرش غضببازدارنده محكم به صورتش خورد. ص

اش شكسته است، اما حسـن مصـطفي    رسيد بيني صورت كرام غرق خون بود و به نظر مي
داد. يكـي از   در سوتش ندميد. حواس حسن مصطفي پرت بود و هري كامالً به او حق مي
 ،(همـان » ودپريزادها يك گلولة آتشين به سويش پرتاب كرده و دم جارويش را آتش زده ب

133.( 

حملة جادوگران نقابدار به جنگل در شب بعد از بـازي كوييـديچ، صـداي مهيـب انفجـار      
ــدة اتّفاقــات رخ ظاهرشــدن عالمــت شــوم تكميــل و ــازي اســت:  كنن ــانوس«داده در ب هــاي  ف

كردند ديگر خاموش شده بودند. مردم در تاريكي به  راه جنگلي را روشن مي كه كوره رنگارنگي
كردند. صـداي فريادهـاي هراسـان و      شدند. كودكان گريه مي الي درختان رد مي البهزحمت از 

رسيد. افرادي كه هري قـادر بـه ديـدن     زده در هواي سرد شبانه از هر سو به گوش مي وحشت
گاه صداي نعرة دردآلود رون  گذشتند. آن زدند و مي ها تنه مي هايشان نبود با عجله به آن صورت

هرميون پشت ژاكـت هـري را گرفـت و او را عقـب عقـب      ). «... 143 ،مان(ه» به گوش رسيد
پريـده و   دنبال خود كشيد و گفت: بيا بريم، هري. بجنب ديگه! هري كه از ديـدن چهـرة رنـگ   

زدة هرميون هاج و واج مانده بود پرسيد: چي شده؟ هرميون كه با تمـام نيـرويش او را    وحشت
 ،(همـان » اين عالمت شومه، هري! عالمت اسمشو نبـر! كشيد غرولندكنان گفت:  دنبال خود مي

 ).153ـ  152
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در مدرسة جادوگري هاگوارتز، ارواح سرگرداني چـون بـدعنق، روح آزاردهنـده، و نيـك     
سربريده، روحي كه سرش از تنش جداست و مدام بايد سـرش را بـر روي تـنش قـرار دهـد،      

عنوان مدرس جديد در شبي طوفـاني و   وجود دارند. همچنين در ميانة داستان، مرد ناشناسي به
تر از طوفان شبانه، چهرة ايـن مـرد ناشـناس     شود. مخوف مخوف به اساتيد هاگوارتز اضافه مي

اي همه جـا را روشـن    بار ديگر آذرخشي بر سقف سحرآميز سرسرا پديدار شد و لحظه«است: 
اي صـورت مـرد   هـ  هـا و فرورفتگـي   كرد. نفس هرميون بند آمد. نور آذرخش همة برجسـتگي 

اي نديـده   ناشناس را روشن كرد و هري با حيرت به او نگاه كرد؛ زيرا پيش از آن چنين چهـره 
كـاري كـرده    اي كنـده  بود. درست مثل صورتي بود كه شخص ناواردي بر روي چوب فرسوده

باشد، بدون آنكه بداند صورت انسان چه شكل و تركيبي دارد. تمام صورتش پر از جاي زخـم  
اش كنـده شـده    رسيد يك تكه از بيني هانش شبيه به يك بريدگي مورب بود و به نظر ميبود. د

هايش كوچك و سياه  هايش بود. يكي از چشم كرد، چشم است. اما آنچه قيافة او را ترسناك مي
و برّاق بود. اما چشم ديگر بزرگ و گرد به اندازة يك سكه و به رنگ آبي روشن و شفّاف بود. 

چرخيد و بـا چشـم    وقفه به چپ و راست و باال و پايين مي دون آنكه پلك بزند بيچشم آبي ب
عادي هيچ هماهنگي نداشت. ناگهان چشم آبي چرخيد و به سمت پشت سر مرد قرار گرفـت،  

 ).215ـ  214 ،(همان» ديدند ها فقط لكة سفيدي را در حدقة چشم او مي طوري كه آن
در ادامـة  «خـورد:   ي كميك نيز در داستان به چشم مـي ها هايي از طنز و موقعيت گاهي رگه

كرد، نوشته بود كه اعضاي خـانوادة ريـدل    گزارش كه از حيرت و شگفتي پزشكان حكايت مي
اند. پزشكان (كه گويي خود را موظّـف   در كمال سالمت و صحت بوده و فقط همه با هم مرده

اشته بودند كه در چهرة هر سه نفـر آثـار   دانستند عيب و علّتي در جسدها پيدا كنند) اظهار د مي
هاي طنزآميز ايـن داسـتان    ). از ديگر موقعيت8 ،(همان» ترس و وحشت به خوبي مشهود است

توان به تصوير شكل گرفته در ذهن هري از پرفسور دامبلدور در تعطـيالت تابسـتان، تمبـر     مي
بـر رون،   ل جغدنامـه چسباندن تمام سطح پاكت نامه توسط خانم ويزلـي، وجـه تسـمية خرچـا    

رخدادهاي كميك هنگام غيب و ظاهرشدن چارلي، تبليغات بازرگاني دور زمين بازي كوييديچ، 
 كردن آقاي ويزلي به شيوة معمولي و غيره اشاره كرد. ها، آتش روشن هاي لپركان واكنش

 افراط و اغراق -2-3-4
رفـتن بـه سـوي     كنـد، عبـور از حـد تعـادل و     عنصر ديگري كه گروتسك را مشخّص مي

هاي بيش از حد است. شايد اين بدان معنا باشد كه خيال در گروتسك بيش از حـد آزاد   افراط
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تواند در هر موردي حتّي مسائل غيراخالقي نيز افراط كند. تاآنجا كه همـه   است؛ تا آنجا كه مي
تسـك تفـاوت   چيز را به دلخواه تحريف كند. بايد بگوييم كه ميان داستان فانتزي و داستان گرو

شود تا مخاطب با خواندن داسـتان گروتسـك تحـت تـأثير      وجود دارد. اين اختالف باعث مي
به طور كلّي بارها اين مطلب مورد قبول قـرار گرفتـه كـه گروتسـك داراي     «بيشتري قرا گيرد. 

 ).34 ،1384(تامسون، » روي در آن بارز است طبعي افراطي است و عنصر اغراق و زياده
توان يافت كه در آن افراط و اغـراق بـه اوج    هري پاتر سطر يا پاراگرافي را نميدر داستان 

خود نرسيده باشد. افـراط و اغـراق در تمـامي شـواهدي كـه بـراي نابهنجـاري، ناهمـاهنگي،         
توان بـه   هاي بارز آن مي خورد. از ديگر نمونه آور و خوفناك ارائه شده است، به چشم مي خنده

ج بازي كوييديچ (سيصد و نود به ده)، مدت زمان آخـرين بـازي كوييـديچ    مبالغه در اعالم نتاي
(دفعة قبل مسابقة نهايي پنج روز طول كشيد)، چادرهاي برپاشده توسط جادوگرهـا در جنگـل   
كه در ظاهر شبيه چادرهاي معمولي و در داخل مانند قصر با تمامي امكانات و وسـايل بودنـد،   

رسـيد، سـرعت غيرقابـل     هاي آن به شـش متـر مـي    رتفاع شعلهدم در آوردن دادلي، آتشي كه ا
وصف بازي كوييديچ، توصيف جثّة ويكتوركرام يكي از بازيكنان كوييديچ و دراز شـدن زبـان   

ويكتور كرام جوان الغري بود بـا  « هاي زبان درازكن و ... اشاره كرد:  دادلي بر اثر خوردن تافي
ابي و ابروهايش پرپشت بود. درسـت شـبيه بـه يـك     اش عق پريده. بيني موي سياه و چهرة رنگ

 ،1383، 1(رولينگ، ج» كرد كه او فقط هجده سال دارد پيكر بود. هيچ كس باور نمي عقاب غول
تنة دادلي خم شده بود و زبان دادلي همچون  زد و روي نيم خاله پتونيا همچنان فرياد مي«)؛ 125

 ).60 ،(همان» غلتيد يك اژدر مار بزرگ و چسبناك روي زمين مي
شـود كـه گـاهي تشـخيص      ها از اغراق استفاده مـي  قدر در توصيف صحنه در گروتسك آن

هم فانتزي و هـم گروتسـك داراي   «اينكه يك اثر گروتسك است يا فانتزي كار آساني نيست. 
افتـد   اند، با اين تفاوت كه فانتزي در دنياي خيال اتّفاق مي خصوصيات انحراف از قوانين طبيعي

). در تفاوت ميان گروتسـك  18 ،1377ضيايي،  (رفيع» روتسك در مرز بين خيال و واقعيتو گ
اي با فـانتزي نـدارد،    گروتسك نه فقط اصالً خويشاوندي«و فانتزي فيليپ تامسون گفته است: 

» بلكه دقيقاً اين اعتقاد مسلّم است كه جهان گروتسك، هرقدر هم غريب، باز جهان خود ماست
). در مقام مقايسة گروتسك با فانتزي بايد گفت كه گروتسـك و اتّفاقـات   28 ،1390(تامسون، 

گيرد؛ اگرچه بغرنج و نابهنجار است، در فضاي زندگي انسـان   آن در دنياي پيرامون ما شكل مي
كند. درحالي كه فـانتزي در دنيـاي ذهنـي و خـارج از زنـدگي       افتد و طبيعي جلوه مي اتّفاق مي

 ).106 ،1392(فشاركي،  افتد انسان اتّفاق مي
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 هاي تحقيق يافته -2-4
هاي تحقيق حاكي از آن است كه عناصر گروتسك بر اساس نظر تامسـون در داسـتان    يافته

ها حاكي از آن اسـت كـه بـر اسـاس      خورد. در گفتار حاضر، تحليل داده هري پاتر به چشم مي
گروتسك دانست. ميزان كاربرد هـر  اي از ژانر  توان داستان هري پاتر را نمونه رويكرد كايزر مي

تـوان   ها در نمـودار زيـر مـي    بر اساس فراواني آن هري پاتريك از عناصر گروتسك در داستان 
 كرد: مشاهده

 

 نتيجه -3
آمده گوياي اين است كه گروتسك كه گاه از آن با عنوان   ها و نتايج به دست ترين يافته مهم

هاي رايج در هنر و ادبيات است كه بيانگر  فنون يا سبكشود، از جمله  هم ياد مي» طنز آميخته«
احساسات ناهمگون و متضادي چون ترس و انزجار و خنده و طنز و مطايبه است و حداقل از 
اواخر قرن شانزدهم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما مفهوم آن در ادبيات قرن 

ثار نويسندگان بزرگ و صاحب سبك به عنـوان ابـزاري   يابد و در آ بيستم، كاربردي فزاينده مي
تـوان   رود. گروتسـك را مـي   ها و ابعاد زندگي مدرن به شـمار مـي   برجسته براي بيان پيچيدگي

اي چندوجهي است، اما با وجود ايـن   جانشين كمدي در ادبيات مدرن دانست. گروتسك مقوله
زايـي،   انـد از: ناهمـاهنگي، وحشـت    عناصر تكرارشدة مشترك در تمامي آثار گروتسكي عبارت

 روي، نابهنجاري، هجو و تفنّن.  اغراق و زياده
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داد: نخسـت،    توان در دو رويكرد كلّي و عمـده جـاي   هاي انتقادي گروتسك را مي خوانش
هاي تلخ و دهشتناك و اشـمئزازبرانگيز گروتسـك تأكيـد دارد؛     رويكرد كايزر كه بيشتر بر جنبه

گـذارد و آن را   مي  هاي كارناوالي گروتسك دست ت كه در آن بر جنبهديگر رويكرد باختين اس
تـوان   داند. داستان هري پاتر را بر اساس رويكرد كايزر مـي  در پيوند با طنز، خنده و كمدي مي

هاي دهشتناك گروتسك در آن مشـهود اسـت.    شمار آورد؛ چراكه جنبه اي از گروتسك به نمونه
ك بر اساس ميزان فراواني نيز در اين داستان بـدين صـورت   ترتيب به كارگيري عناصر گروتس

آور يا كميك كه ايـن   است: نابهنجاري، ناهماهنگي، افراط و اغراق، خوفناك و در نهايت خنده
جايي دو عنصر ناهماهنگي و نابهنجـاري   به ترتيب با چيدمان تامسون يك تفاوت دارد و آن جا

جـايي در   ك ناهماهنگي است و اين تغييـر و جابـه  است. از نظر تامسون اولين شاخصة گروتس
اعتقادي به وجود نظمي كيهاني  داستان هري پاتر را بايد حاصل توجه به امور غير عقالني و بي

 و نارضايتي از سرنوشت بشر دانست. 

 منابع -4
 ، چاپ اول، تهران: اميركبير.فرهنگ انگليسي به فارسي)، 1366آرين پور، منوچهر (

نامـة كارشناسـي ارشـد، رشـتة      ، پايانگروتسك در اشعار نسيم شمال)، 1394مقدم، اسماعيل ( ابراهيمي
 زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة زبان و ادبيات فارسي واحد تهران مركزي.

 ، ترجمة فرزانه طاهري، چاپ اول، تهران: نشر مركز.گروتسك)، 1390تامسن، فيليپ (
شـيراز:   نويـد  نشـر  امـامي، چـاپ اول،   غالمرضـا  ، ترجمةادبيات رد گروتسك ، )1384( ـــــــــــــ

 .شيراز
 .210ـ  201، صص 4و  3، ش سمرقند، »گروتسك در نثر ناباكوف«)، 1383ثابت قدم، خسرو (

ــه (  ــده و خراســاني، محبوب ــدم، فري ــدرن «)، 1393داودي مق فصــلنامة ، »گروتســك در غــزل پســت م
 .70ـ  39، صص 44، شماره 11، سال هاي ادبي پژوهش

ـ   61، صـص  68، شـمارة  صحنه، »هاي مذهبي گروتسك در ادبيات جنبه«)، 1388راستي يگانه، فاطمه (
65. 

 .118ـ  116، صص 69، شمارة صحنه، »جستاري در گروتسك«)، 1388ـــــــــــــــــــ (
 .19ـ  18ص ، ص76و  75، شمارة كيهان كاريكاتور، »گروتسك چيست؟«)، 1377رفيع ضيايي، محمد (
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 ، ويدا اسالميه، چاپ پنجم، تهران، كتابسراي تنديس.1هري پاتر و جام آتش)، 1383رولينگ، جي. كي (
بازسنجي مفهوم گروتسك در آثـار مـروژك بـا    «)، 1392صابر طوسي، امير ارسالن و رحيمي، عليرضا (

 .88ـ  77، صص94، شمارة كتاب صحنه، »نامة بر پهنة دريا تأكيد بر نمايش
بررسـي و تحليـل عناصـر    «)، 1392حمدي فشاركي، محسن؛ خدادادي، فضل اهللا؛ افشـارنيا، يوسـف (  م

، مجلّـة مطالعـات و تحقيقـات ادبـي    ، »هاي خارجي و ايرانـي  ساختاري گروتسك در برخي داستان
 .109ـ  89، صص17شمارة 

 )، فرهنگ اصطالحات نقد ادبي، تهران: فكر روز.1378مقدادي، بهرام (
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  فرهنگ توصيفي ادبيات و نقد)، 1386ان آنتوني (كادن، ج

بررسي تطبيقي گروتسك (طنز سياه) در آثار صادق «)، 1395كرباليي محمد، افسانه و شعبانلو، عليرضا (
ـ   655 ، صص2/  1، شمارة 2، دورة مطالعات ادبيات، عرفان و فلسفه، »چوبك و هوشنگ گلشيري

675 . 
 ، پرويز همايون پور، چاپ ششم، تهران: نشر قطره.هنرداستان نويسي)، 1383كوندرا، ميالن (

، چاپ دوم، آتوسا راسـتي، تهـران:   گروتسك در هنر ادبيات)، 1389لوتر آدامز، جيمز و ويلسون يتس (
 قطره.

مهـاجر و محمـد نبـوي، چـاپ     ، مهـران  هاي ادبي معاصـر  نامة نظريه دانش)، 1384مكاريك، ايرنا ريما (
 چهارم، تهران: آگه.

 ، ترجمة شيراني، چاپ اول، تهران: نيلوفر.تاريخ نقد جديد)، 1373ولك، رنه (
Cross, David, (2006). Some Kind of Beautiful: The Grotesque Body in Contemporary 

Art, Brisbane: Queensland University of Technology. 

Goodwin, James, (2009). Modern American Grotesque: Literature and Photography, 

The Ohio State University Press. 

Hornby, A. S. (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 

Jonathan Crowther (ed.), Oxford: Oxford University Press. 


