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چکیده
پژوهش حاضر با رویکرد گروتسکی )عجایب نگارانه( در آثار برخی از نقاشان معاصر ایران )بهمن محصص، پروانه اعتمادی 
و احمد امین نظر(، به منظور دریافت چگونگی مصداق یافتن این شیوۀ هنری در نقاشی های آنان تدوین شده است. در نخستین 
گام، چند هنرمند عجایب نگار معاصر ایران انتخاب و تعدادی از نقاشی های نامتعارف آن ها، از حیث وجود مؤلفه های 
گروتسک مطالعه شده است. مؤلفه های گروتسکی، که در این پژوهش معرفی شده اند، عبارت اند از: 1. ناهماهنگی؛ 2. 
مضحکه و هراس؛ 3. اغراق و زیاده روی؛ 4. نابهنجاری؛ 5. بیان انتقادی، اعتراضی و اجتماعی. داده  ها به روش اسنادی 
جمع آوری و مقاله به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده است. اطالعات آماری در این پژوهش، به صورت نمونه گیری 
هدفمند، از میان نقاشی های برخی از نقاشان معاصر ایران از سال 1337 تاکنون گزینش شده است. در این پژوهش به معرفی 
چند تن از نقاشان شاخص اکتفا شده است که گرایش ها و موضوعات عجیب  در آثارشان بیش از دیگران محسوس است. 
نتایج به دست  آمده از این پژوهش حاکی از آن است که اندیشۀ نوجویی و دست یافتن به شیوه های تصویری مدرن در برهه ای 
از سیر تحوالت هنری معاصر ایران به یکی از دغدغه های هنرمندان تبدیل شده است. در این میان، نقاشانی ظهور کرده اند 
که هریک در دوره ای از فعالیت هنری خود با پشت کردن به سنت ها، به جست وجوی راه نوینی برای بیان ذهنیت و تخیالت 

 عجیب وغریب خلق کرده اند.  
ً
خود همت گماشته و در این مسیر، آثاری متفاوت و بعضا

واژگان کلیدی: گروتسک، عجایب نگاری، نوگرایی، نقاشان معاصر ایران

دورۀ 6، شمارۀ 7، بهار و تابستان 1400
صفحۀ 73-63

مقدمه
از همان سپیده دم تاریخ که نخستین آگاهی ها در ذهن انسان شکل 
می گرفت، ابتدایی ترین طرح ها و نقش ها آمادۀ خیال پردازی هایی 
نقوش  بدین سان  و  می شد  خلق  ناشناخته ها  دل  از  که  بود 
رمزآلودی پا به عرصۀ هستی گذاشت که در میان دست های انسان 
تبدیل شد.  و عجیب وغریب  نامتعارف  هنری  آثار  به  خیال پرداز، 
میِل به تصویر کشیدن صور عجیبه، که آبشخور قوۀ تخیل بی بدیل 
هنرمند است، در همۀ ادوارـ  چه در شرق و چه غربـ  مورد عنایت 

بوده و هنرمندان بسیاری را برآن داشته است که در این حوزه، به 
ترسیم های عجایب نگارانه روی آورند.

هنرهای  مطالعات  وارد  چندی  که  است  واژه ای  »گروتسک«3 
تصویری شده است. این کلمات ناظر بر نقاشی های به اصطالح 
در  ازآنجاکه  دارد.  چندبعدی  مضمونی  و  است  عجیب وغریب 
دایرة المعارف هنر این واژه ها مترادف یکدیگرند، در این پژوهش 

همین معنا مالک توجه قرار گرفته است.
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عجایب نگاری یا گروتسک، همان طور که از نامش پیداست، 
به صور عجیب و نامتعارفی اطالق می شود که پا را از مرزهای 
آشنا فراتر می گذارد و ضوابط شناخته شده را درهم می شکند. از 
سویی، این واژه طیف معنایی وسیعی را دربر می گیرد که تمامی 
جنبه ها و شاخصه های محتوایی آن را شامل نمی شود و بیانگر 
تمامی ابعاد معنایی، محتوایی و ساختاری آن نیست. پیرو همین 
مسئله، تعریف شفاف و روشنی از چگونگی آثار گروتسکی در 
هنر نقاشی این مرز و بوم ارائه نشده و همچنان آشنایی و تسلط 
به این روش هنری مهجور مانده است. ازاین روی این جستار در 
گروتسک، چیستی  واژۀ  از  کامل  و  تعریفی جامع  ارائۀ  به  ابتدا 
را  آن  اصلی  مؤلفه   های  و سپس  پرداخته  این حوزه  و چگونگی 
نظری  چارچوب  در  هنری  بیان  شیوۀ  این  ویژگی های  برمبنای 

تبیین کرده است. 
این پژوهش در پی پاسخ گویی  به این سؤال است که مؤلفه های 
اصلی گروتسک به چه صورت در آثار برخی از هنرمندان معاصر 
ایران مشاهده می شود؟ گفتنی است تحقیقات دیگری درخصوص 
معنا و مفهوم گروتسک در میان منابع خارجی و داخلی صورت 
گرفته است، اما اغلب پژوهش ها رویکرد گروتسکی را در نقاشی 

معاصر ایران، به طور ویژه، بررسی نکرده اند. 

پیشینۀ پژوهش
واژه  این  کاربرد  و  مفهوم  گروتسک،  کتاب  در  تامسن  فیلیپ 
طنز  کاریکاتور،  ابزورد،  مثل  آن  با  مرتبط  حوزه های  در  را 
لوتر  جیمز   .)1390 )تامسن،  است  کرده  بررسی  کمیک  و 
ادبیات،  و  هنر  در  گروتسک  کتاب  در  یتس  ویلسون  و  آدامز 
غرب  ادبیات  و  هنر  در  گروتسک  کارکرد  از  تاریخچه ای 
این  به  ادبی  نظریه پردازان  دیدگاه  از  همچنین  داده،  ارائه  را 
مقوله پرداخته اند )آدامز و یتس، 1394(. مایکل کلی نیز در 
بررسی  را  گروتسک  تاریخچۀ  زیبایی شناسی  دایرة المعارف 
می کند )کلی، 1383(، اما برخی دیگر از پژوهشگران، مانند 
مایکل گاردینر در مقالۀ خود با عنوان »تخیل معمولی باختین« 
به  باختین  ادبی چون  از دیدگاه یک نظریه پرداز شاخِص  فقط 

گروتسک می نگرد )گاردینر، 1381(.
نوشتۀ  هنر  دایرة المعارف  به جز  هم  فارسی  منابع  میان  در 
هنری  اصطالح  این  چیستی  و  تعریف  به  که  پاکباز،  رویین 
همین  در  دیگر  مقالۀ  چند   )1387 )پاکباز،  است،  پرداخته 
»گروتسک  مقالۀ  نمونه  برای  است.  شده  نوشته  موضوع 
برخی  برشمردن  حیث  از  کامرانی  بهنام  قلم  به  نقاشی«  در 
حائز  هنری  شیوۀ  این  تعریف  و  گروتسک  شاخصه های  از 
در  مؤلفه ها  این  مصداق یافتن  چگونگی  اما  است،  اهمیت 
است  نبوده  نویسنده  توجه  مورد  ایران  معاصر  هنرمندان  آثار 
)کامرانی، 1380(. مقالۀ سیما حضوری با عنوان »نشانه های 
گروتسک« دربارۀ مفهوم گروتسک و ویژگی های بارز این شیوۀ 

هنری گردآوری شده است )حضوری، 1389(. جواد جزینی 
هنری،  این شیوۀ  احساس«  »ناهمگونی  نام  به  مقالۀ خود  در 
آدامز  و  یتس  دیدگاه  از  را  آن  سازندۀ  مؤلفه های  و  ویژگی ها 

بررسی کرده است )جزینی، 1370(.

تبارشناسی گروتسک و نظریه های پیرامون آن
واژۀ گروتسک با کشف برخی از تصاویر غیرعادی در راهروهای 
وارد  ایتالیا  در  نرو2  کاخ  خرابه های  و  تیتوس1  استخر  زیرزمینی 
جانوران  از  تصاویری  دیوارها  روی  طرح های  شد.  امروزی  زبان 
است که از بدن حیوان، بال های پرنده مانند، دمی شبیه به ماهیان یا 
شکل های انسانی ترکیب شده اند و با استفاده از الگوهای برگ مانند 
و پیچ درپیچ، گویی زندگی نباتی را دنبال می کنند. همچنین تصاویر 
اسطوره ای و افسانه ای دیگری مانند قنطروس ها،3 فان ها4 و دیوها5 نیز 
در این آثار به چشم می خورند. این تصاویر بسیار عجیب و بی معنا 
و  غیرطبیعی اند  قالبی  در  دگرگونی  نشان دهندۀ  و  می رسند  نظر  به 
در احساسات تماشاچی ـ یکه خوردن، ترس یا سرگرم شدن ـ تأثیر 
می گذارند. ازآنجاکه این تصاویر در داالن های دفن شدۀ تاالرهای 
قصر کشف شدند، آن ها را به منزلۀ دیوارنگاره های غارها یا گروتو6 
می شود،  تبدیل  جهانی  مفهومی  به  واژه  این  بعدها  می شناختند. 
ایتالیایی  هنرمندان  به دست  آنچه  به  آثاری شبیه  برای  که  مفهومی 
پیدا  آن ها  با  مشابه  محتوایی  و  می شود  برده  به کار  بود  یافته  رواج 
می کند. از آثار مشهور این دوران می توان به آثار هیرونیموس بوش7 
و برخی از آثار متعلق به پیتر بروگل8 به منزلۀ هنر گروتسک یاد کرد 

)آدامز و یتس، 1394: 24(.
درخصوص  غرب  در  ادبی  نظریه پردازان  نخستین بار  برای 
چگونگی این شیوۀ هنری قلم فرسایی  کردند. در میان نظریه پردازان 
حاضر  به عصر  متعلق  تن  آثار چند  گروتسک،  حوزۀ  شاخص 
است و سردمدار این مقوله اند؛ برای مثال جامع ترین تالش برای 
تعریف سرشت گروتسک از نظریه های ولفگانگ کایزر9 به نقل 
یا  بیگانه  بیان جهان  بیان می شود: »گروتسک  از فیلیپ تامسن 
که  می شود  دیده  منظری  از  آشنا  جهان  یعنی  است،  غریبه شده 
سبب می شود ناگهان غریبه شود و این غریبه شدن ممکن است 

کمیک باشد یا وحشت زا یا هر دو.« )تامسن، 1390: 22(
شناسایی  را  آن ها  کایزر  که  گروتسکی،  موضوعات  از  برخی 

1. Titus

2. Nero

Centaure .3؛ قنطروس یا سانتور، نیمی اسب است نیمی انسان

Funs .4؛ رب النوع کشتزارها

Div .5؛ به معنی خدا، در اینجا نیمه خدایی با سر و سینۀ انسان و دو شاخ و دو پای بز

6. Grottoes

7. Hieronymus Bosch

8. Pieter Brughel

9. Wolfgang Kayser
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غوک،  جغد،  مارها،  به خصوص  حیوانات  هیوالها،  می کند، 
عنکبوت، خزندگان، حشرات موذی و فراتر از همۀ آن ها خفاش ها 
می شود.  گرفته  نظر  در  گروتسک  حیوانی  تجسم  که  هستند 
درخت های  مانند  است؛  گیاهان  دنیای  با  مرتبط  سوژه ها  دیگر 
شکارچی  خود  ذات  در  که  عجیب  گیاهانی  یا  به هم پیچیده  ُرز 
هستند. ابزار و فّناوری نیز در تجسم بدسیمای خود، جزو مفاهیم 
گروتسک اند، از شکنجه های قرون وسطی گرفته تا بمب اتم در 
قرن حاضر. همچنین جمجمه و اسکلت نیز جزو تصاویر کلیدی 
به عروسک خیمه شب بازی  را  انسان  بدن  زیرا  به شمار می روند؛ 
صورتک هایی  مانند  صورت هایشان  و  می دهند  تنزل  کوکی  یا 
چگونگی  بیان  محوریت  در  است.  بی روح  و  بی احساس 
 
ً
مثال دارد؛  قرار  ناسازگار  و  گوناگون  اجزای  ترکیب  گروتسک، 

یا مجسمه ای  با دندان های حیوان  با سر خفاش، گیاهی  انسانی 
انسانی بر نیم تنه ای از یک ماشین. ترکیب ِالمان های گوناگون جزو 
حیاتی ترین الزامات گروتسک به شمار می رود که از آغازین ترین 
هنرمندان  ترکیبات  و  ماشینی  انسان های  تا  تزئینی  قالب های 

سوررئالیسم1 تداوم داشته است )آدامز و یتس،1394: 35(.
می دهد،  ارائه  گروتسک  از  کایزر  که  دورنماهایی  کنار  در 
به  خود  کتاب  در  باختین2  میخاییل  نام  به  دیگری  نظریه پرداز 
از گروتسک را پیش روی  دنیای رابله، چشم انداز مثبت تری  نام 
گروتسکی  تئوری  اثرش،  آخرین  در  او  می دهد.  قرار  مخاطب 
خود را با مفهوم کارناوال ارائه می دهد. تودوروف درمورد دیدگاه 
رابله به کار  کارناوالی باختین می نویسد: »لفظ کارناوال که در 
در  گروتسک  لفظ  اینجا  در  است.  گروتسک3  رئالیسم  می رود 
تقابل با کالسیک، در ردۀ الفاظی چون رسمی و جدی واقع شده 

است« )تودوروف، 1393: 126(.
مفهومی  گروتسک  که  گرفت  نتیجه  می توان  فوق  مطالب  از 
است چندبعدی که از آمیزش مفاهیم مثبت و منفِی دیگر پدید 
آمده است و به طور کلی دارای روحیه ای طنزگونه و کنایه آمیز و یا 
حتی بی معناست. مفاهیمی چون زشتی، هولناکی، هیوالوارگی، 
در  می توان  را  انزجار  و  نفرت انگیز  خیال گونه،  گاه،  ناخودآ
گروتسک جست وجو کرد. گروتسک در بطن خود واجد نوعی 
سالیق  و  معیارها  با  شیوه  این  است.  بیگانه سازی  و  وارونگی 
عرف ناسازگار بوده و مرزها، تعاریف و تناسبات معقول را درهم 
و  عجیب وغریب  غول های  و  هیوالها  به این ترتیب  و  می شکند 
که  درمی آورند  آن سر  از  نادیدنی  و  ناملموس  عناصر  همچنین 
مخاطب را متحیر کرده و حتی برای یک لحظه هم که شده بر 

جای خود میخکوب می کند.

مؤلفه های سازندۀ گروتسک و کارکرد آن ها

1. Surrealism

2. Mikhail Bakhtin

Grotesque Realism .3؛ واقع گرایی گروتسک

با توجه به آرای نظریه پردازان در مطالب فوق، کم وبیش در یک اثر 
گروتسکی پنج مؤلفۀ زیر را می توان تشخیص داد. این مؤلفه ها 
خوفناک/  و  خنده آور  ب(  ناهماهنگی؛  الف(  از:  عبارت اند 
کمیک و وحشت زا؛ ج( اغراق و زیاده روی؛ د( نابهنجاری؛ هـ( 

بیان انتقادی، اعتراضی، اجتماعی.

کارکرد مؤلفۀ ناهماهنگی در گروتسک
از  که  است  ناهماهنگی  گروتسک  صفات  بارزترین  از  یکی 
عناصر  تلفیق  یا  ناهمگون ها  آمیختگی  و  برخورد  کشمکش، 
ناجورها ناشی می شود؛ درواقع ماهیت گروتسک از ناهماهنگی 
و ناسازگاری حاصل از برخورد ناهمگون ها حاصل می شود. این 
ناهماهنگی ها را هم در اثر هنری و هم در خلق اثر و واکنش های 
هنرمند و هم در محیط خلق اثر می توان ریشه یابی کرد )کامرانی، 

.)117 :1380

کارکرد مؤلفۀ خنده آور و خوفناک/ کمیک و وحشت زا 
در گروتسک

مضحکه و هراس از دیگر عناصر مشخص گروتسک است. در 
باورند که گروتسک، مضحکه  این  بر  این شیوۀ هنری، همگان 
و هراس را به هم آمیخته است. از این میان، عده ای بر کمدی 
هراس  بر  عده ای  و  می کنند  اذعان  گروتسک  طنزبودن  و 
و  واقعیت  میان  مرز  را  آن  و  می زنند  تکیه  درگروتسک  موجود 
می دهند  سوق  ماورا  دنیای  سمت  به  و  می دانند  خارق العاده ها 

)حضوری، 1389: 60(

کارکرد مؤلفۀ افراط و اغراق در گروتسک
از  اثر گروتسکی  در یک  را  اغراق  و  افراط  جواد جزینی عنصر 
منظر ادبیات چنین بیان می دارد: »گروتسک و فانتزی، با توجه 
وجه  با هم،  طبیعی،  قوانین  از  آشنا  انحراِف  متداوِل  تعریف  به 
اشتراک بسیار دارند. اما دنیای گروتسک با وجود همۀ عجایبش، 
 تصویری 

ً
نه تنها از دنیای پرداختۀ خیال به دور است، بلکه دقیقا

از دنیای آشنا و حقیقی است. در گروتسک اگر بستری که در آن 
وقایع داستانی رخ می دهد باورکردنی و پذیرفتنی نباشد، درواقع 
گروتسکی وجود ندارد. داستان های فانتزی، هرچند از خالقیت 
به دور باشد، باز از عالم واقع به دور است. دنیای فانتزی ممکن 
شکل  متن  آغاز  در  مطلبی  حذف  یا  اضافه  با  آسانی  به  است 
تفاهم  داستان،  آخِر  به  تا  خواننده  و  نویسنده  بین  ولی  بگیرد، 
متقابلی برقرار می شود که هر چیز را همان گونه که هست بپذیرند. 
کافی است تصور کنیم آدم هایی هستند که در هوا بال می زنند، 
ماهیتی  با  خیال پردازانه  داستان  شروع  نقطۀ  می تواند  همین 
تا  داستان  باشد.  پریان  نوع سرزمین  از  یا  کمیک، وحشت آور، 
زمانی که نظرگاه و زاویۀ نگرش به موضوع ها تغییر نکند، فانتزی 
صرف باقی خواهد ماند. اگر چنین داستانی گروتسک شود، نه 
بدین جهت است که حادثه ای بس عجیب می آفرینیم، بلکه از آن 
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رو است که نظرگاه ما تغییر می یابد و با مجموعه ای از نظرگاه ها، 
عالم  و  فانتزی  دنیای  از  گروتسک  تمایز  وجه  می آمیزد.  درهم 
واقع گرایی  و  خیال پردازی  گاهانۀ  آ تداخل  همین  خیال پردازی، 

است« )جزینی، 1370: 104(.

کارکرد مؤلفۀ نابهنجاری در گروتسک
نابهنجاری در گروتسک همواره عاملی ثانویه است. واکنش هایی 
مانند نشاط و انزجار، خنده و ترس و جاذبه و دافعه همزمان از 
نابهنجاری های شدید ناشی می شود؛ لذا نوآوری از حد معینی 
که می گذرد به  ترس از ناشناخته ها بدل می شود و شادی به ترس 
تبدیل می شود. این نابهنجاری است که گروتسک را از شیوه های 
متعارف فراتر می برد و همواره ناقدان و طرف داران زیبایی متعارف 
در شرایط  افراد مختلف  واکنش  وامی دارد؛ چراکه  به چالش  را 
 :1380 )کامرانی،  نیست  یکسان  ناهنجاری  این  با  گوناگون 
118(. تجربۀ هم زمان سرگرم شدن و اشمئزاز، خنده و وحشت، 
نشاط و بیزاری، دست کم تا حدودی واکنش به چیزی است که 
بسیار نابهنجار است. به محض اینکه نابهنجاری به درجۀ معینی 
انحراف  سرگرم کننده بودِن  و  تازگی  از  ناشی  که  لذتی  می رسد، 
تبدیل می شود.  ناشناخته  و  ناآشنا  از  ترس  به  است،  بهنجار  از 
پذیرفته  هنجارهای  و  استانداردها  با  آنچه  از  لذت  و  شادمانی 
در  جدی  به طور  هنجارها  این  اینکه  محض  به  است،  مغایر 
معرض خطر یا حمله قرار می گیرد، جای خود را به ترس و خشم 

می دهد )تامسن، 1390: 29(.

کارکرد مؤلفۀ بیان انتقادی، اعتراضی و اجتماعی در 
گروتسک

گوناگون  ژانرهای  از  مملو  که  می کنیم  زندگی  عصری  در  ما 
است،  فروپاشی شده  غربی  تمدن  همگن  خصیصه های  دارای 
تمدن  از  که سرشار  می کنیم  زیست  جهانی  در  درعین حال  اما 
گسسته و کانون های سیاسی است که شرایطی را ایجاب می کنند 
و  اشکال  در  گروتسک  باشد.  گروتسک  آوای  و  چهره  نماِد  تا 
شرایط گوناگون، پریشانی، خشونت و ظلم، جنسیت و جسم، 
بینشی  و  مایوس وار  مکاشفه ای  جنون  و  بدبینی  مرگ،  و  تولد 
خیال پردازانه در نظر جلوه می دهد و رابطۀ عمیق خود با فرهنگ 
و تجارب روان شناختی را به روز می کند و ازآنجاکه از سِر انسان 
نشئت می گیرد، بخشی از زندگی وی را تشکیل می دهد. خندۀ 
تهی از شوق در گروتسک نیز درواقع وسیله ای است برای بیان 
به  مخاطب  گاه کردن  آ و  ناهماهنگی ها  کمبودها،  ضعف ها، 
بر  گروتسک  که  خنده ای  تبهکاری ها.  و  شرارت ها  پستی ها، 
بشر  نابودی  بر  و شیطان صفتانه  تلخ  لب ها می نشاند، خنده ای 

است )راستی یگانه، 1388: 118(.
اجتماعی،  بیان  در  گروتسک  اصلی  هدف  اساس،  این  بر 
انتقادی و اعتراضی خالصه شده است. چهار مؤلفۀ نخست در 

میان تحقیقات پژوهشگراِن پیشین ذکر شده، اما مؤلفۀ اخیر، در 
این طریق، کارکرد و هدف  از  تا  این مقاله گنجانده شده است 
مشخص  هنری  آثار  دیگر  میان  از  گروتسکی  اثر  یک  نهایی 
شود؛ بنابراین اثری گروتسکی عالوه بر چهار مؤلفۀ نخست، با 
رعایت حد و حدود و مرزبندی های تعیین شده، باید دارای بیان 
اجتماعی و انتقادی یا اعتراضی باشد تا هدف خود را درخصوص 

این شیوۀ هنری بیان کند. 

رویکرد گروتسکی در آثار هنرمندان معاصر ایران
و کهن  اسلوب سنتی  از  ایران  نقاشی  این سو،  به  قاجار  دورۀ  از 
دستاوردهای  و  غربی  نوگرای  اندیشۀ  با  و  می گیرد  فاصله  خود 
که  جریاناتی  بدین ترتیب  می شود؛  وارد  دوستی  دِر  از  مدرنیته 
اتفاق افتاده را به نوگرایی نسبت داده اند. با ورود اندیشۀ نوگرایی 
به هنر ایران و برقراری مختصر آزادی های اجتماعی، مجالی برای 
نوجویی هنر پدید می آید که مقارن با سال 1320 شمسی بوده و 
سرآغاز جریان نوگرایی در هنر ایران به شمار می آید. عالوه بر این، 
موج دیگری از جنبش نوگرایی با برپایی نخستین دوساالنۀ تهران 
در سال 1337 شمسی شکل می گیرد. در همین دوره، آثار برخی 
می گیرد  فاصله  طبیعت  تقلیِد  از  آن چنان  نوگرا،  هنرمندان  از 
می کند.  اکتفا  خویش  ذهنی  تجربۀ  به  تنها  نوگرا  هنرمند  که 
انتزاع  ذهن باوری او به شکل های گوناگون بروز می کند، گاه به 
مطلق می رسد، گاه به تزئین صرف بدل شده، گاه با دنیایی غریب 

و خیالی مأنوس می شود )پاکباز، 1390: 206(. 

بهمن محصص نقاش عجایب پرداز معاصر
موجودات  از  وی  بهره گیری  علت  به  محصص  بهمن  آثار 
قبول تر  قابل  نمونه ای  هیوالواره،  و  اساطیری  عجیب وغریب، 
آثار دیگر نوگرایان به دست می دهد. بهمن  با  از تقابل و تفاوت 
محصص متولد 1310 شمسی، از نخستین نوگرایانی است که 
ابتدا گرایش  خود را به سمت به تصویردرآوردن نقوش  از همان 
نامتعارف نشان داد. محصص در آثارش به زبان تصویری ِخاصی 
به درستی  می تواند  را  او  مفهوم  امانت  بار  که  است  یافته  دست 
دیده  آدم ها  خمیری  اندام های  او،  نقاشی های  در  کند.  حمل 
می شود که بر زمینۀ زبر و برجستۀ تکه تکۀ کاردکی، با رنگ رقیق 
کار شده اند و پوسیدگی و فساد و انجمادشان را به رخ می کشند، 
با عضالتی که در جاهایی قلمبه و غلو شده و در جاهایی باریک 
و ازهم گسیخته اند، با سری که با دو نقطه به تمثیل چشم ها، به 

حجمی کوچک تقلیل یافته است )آغداشلو، 1387: 93(. 
بدین ترتیب، محصص با جایگاهی یگانه و استثنایی در نقاشی 
معاصر ایران، از یک سو وارد گفت وگویی فعال با هنر غرب شده 
با ارائۀ آثاری  و از سویی دیگر در مقابل بخشی از تاریخ هنر، 
عجیب وغریب و نامتعارف حرفی تازه و تندوتیز برای گفتن دارد؛ 
مؤلفه های  از  نشانه هایی  بتوان  که  نیست  انتظار  از  دور  بنابراین 
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آثار  به علت کاربرد اعتراضی و اجتماعی آن، در  گروتسک را، 
این هنرمند جست وجو کرد. آن طور که پیداست، فریاد دردآلود 
موهوم  و  غضب آلود  طنزی  با  آمیخته  هنرمند  این  اعتراضی  و 
پرداخته شده  و  نقاشی هایش ساخته  نامتعارف  بازیگران  توسط 
است. ازاین رو، در میان آثار متعدد محصص، یکی از تابلوهای 
به علت  با عنوان »مینوتور مردم را برای خوبی می ترساند«،  او 
برخورداری از فضا و عناصر نامتعارف، انتخاب شده تا از حیث 

گروتسکی بودن یا نبودن بررسی شود.
چشم  به   )1 )تصویر  نقاشی  این  ساختاری  تحلیل  در  آنچه 
راست  است: سمت  کلی  فضای  دو  به  آن  تقسیم بندی  می آید، 
برهنه  و  گوشتالو  بدن های  با  رنگی  مردم  از  توده ای  تصویر، 
قامتی  با  مینوتور1  چپ،  سمت  در  اما  درآمده اند.  تصویر  به 
شانه هایی  و  فساد  و  پوسیدگی  درحال  بدنی  با  و  بلندباال 
اغراق شده، دست و پاهای قطع شده از مچ، کمر باریک، باسن 
نقش  ـ  می شود  منتهی  باریک  ساق  و  زانو  به  که  ـ  بزرگ  ران  و 
یادآور نقاشی های کودکانی  این نقاشی،  شده است. موجودات 
است که از سِر بی حوصلگی، ناتوانی یا دالیل روحی و روانی، 
نقاشی، در  این  به تصویر درآورده اند. عناصر  این گونه  را  آدم ها 
پس زمینه ای سه قسمتی قرار گرفته اند. به نظر می آید منظور نقاش 
از انتخاب رنگ های آبی و خاکستری و تقسیم بندِی فضای پشتی 
به نمایش درآوردن طبیعت کنار ساحل دریا  به سه فضای کلی، 
باشد. از ده نفر آدمک به تصویردرآمده در این تابلو، هشت نفر 
دهانی گشاده دارند؛ به گونه ای که دهان گشاده و سیاه تمام پهنای 
قرار  حالتی  در  پیکره ها  اکثریت  است.  پوشانده  را  صورتشان 

Minotaur .1؛ در اسطوره های یونانی، جانوری عجیب الخلقه با سر گاو و بدن انسان 

است.

)www.artnet.com( 1342 ،تصویر 1: مینوتور مردم را برای خوبی می ترساند، بهمن محصص

فرم  لحاظ  از  بدن ها  دارند.  و مشخصی  برآمده  که شکم  دارند 
و بافت گوشتی اند و به صورت شقه شده یا شبیه مرغ پر کنده اند. 
به روشنی  شده اند  ترسیم  پشت  از  که  نفری  سه  در  شقه شدگی 
نقاشی مشخص  این  آنچه در  قابل مشاهده است. عالوه براین، 
است، صورت های هیجان زده، فریادکنان یا ترسیده از رویارویی 
با موجودی غول پیکر است؛ اما در ظاهر این موجود هیوالوار، 
که  چهره ای  با  و  نمی شود  دیده  هجوم  و  حمله  از  نشانی  هیچ 
بی دفاع  و  آرام  شده،  خم  پایین  سمت  به  معصومیت  با  گویا 
سینه های  ترسیم  با  پیکره ها  جنسیت  همچنین،  می شود.  ظاهر 
اغراق آمیز و برجسته و اندام نرینگی قابل تفکیک است. مفهوم 
زنانگی هم با ترسیم مادری که بچۀ خود را به آغوش کشیده یا 

شکم های برآمدۀ زنان به نشانۀ بارداری محسوس است. 

بازیابی مؤلفه های گروتسکی در نقاشی بهمن محصص 
در این تابلو) تصویر 1(، مؤلفۀ ناهماهنگی در چند مورد قابل 
شناسایی است: نخست اینکه موجودی اسطوره ای و هیوالگونه، 
که از تلفیق انسان و حیوان به  وجود آمده، در مواجهه با انسان قرار 
گرفته است؛ بنابراین ترسیم این دو شخصیت در کنار یکدیگر، به 
نوعی برخورد ناهمگون ها در اثری گروتسکی را نشان می دهد. از 
طرفی، به گفتۀ باختین یکی از نشانه های گروتسک این است که 
خلع درجه کرده، مفهوم تنزل را در اثر ایجاد می کند. محصص 
در این نقاشی، ضمن آنکه مینوتور را از جایگاه اسطوره ای خود 
پایین کشیده، او را سر به زیر و منفعل به تصویر درآورده است. 
او دیده می شود و نه دهانی گشاده  نه خبری از وحشی گری در 
برای بلعیدن مردم دارد؛ درنتیجه از درجۀ اساطیری و جنگجویی 
تنزل یافته است. در مقابِل مینوتور، مردم با دهان باز و فریادکنان 
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 حالتی از فرار را نشان می هند، 
ً
به تصویر درآمده اند. مردم اکثرا

اما بدون استثنا همه، حتی بچه ای که در بغل مادر است، رو به 
سمت  به  چرخیده  گردن های  در  آن ها  بی باکی  دارند.  مینوتور 
قابل  اغراق شده شان  دندان های  و  گشاده  دهان های  مینوتور، 
علیه  و شورش  بی باکی  این  بر  که  دیگری  نکتۀ  است.  مشاهده 
را  وحدت  این  است.  مردم  وحدت  می گذارد،  صحه  مینوتور 
ـ  تصویر  طرف  یک  در  یک پارچه  و  منسجم  درگروه  قرارگرفتن 
به گونه ای که یک کل ِ واحد را تشکیل داده اند ـ تضمین می کند. 
اینجا به کار گرفته شده  بار دیگر در  درواقع عنصر ناهماهنگی 
هیجان زده  و  عصبانی  مینوتور  مقابل  در  مردم  آن جاکه  است؛ 
بوده، یک صدا و متحد شورش کرده اند، اما موقعیتشان به گونه ای 

ترسیم شده که حالت فرار و ترس را نیز تداعی می کنند. 
احساسی  نخستین  مردم  ترس  و  اضطراب  که  می آید  به نظر 
است که در مواجهه  با این اثر به مخاطب منتقل می شود؛ به ویژه 
به  مینوتور  با  رویارویی  از  هراسان  و  فریادزنان  مردم  که  آنجا 
تقال افتاده اند؛ اما بالفاصله نقاش با ترسیم کودکانه و بی تکلف 
پیکره ها با رنگ های شاد و جذاب، قرارگرفتن در فضایی کمدی 
و خنده دار را به مخاطب القا می کند. عالوه براین، چهرۀ برخی 
از این پیکره ها به جز ترس، با حالتی میان شیطنت، بازیگوشی 
و تمسخرکننده به تصویر کشیده شده اند؛ بنابراین می توان ادعا 
یکدیگر  با  همگام  گروتسک،  خندۀ  و  ترس  عنصر  دو  که  کرد 
در این نقاشی گنجانده شده اند. همچنین آنجا که موجودی در 
تصویر  غیرواقعی  و  خیالی  مینوتور  یک  کنار  در  انسان  هیبت 
این  است.  نقاشی  این  در  اغراق  مؤلفۀ  نشان دهندۀ  شده، 
رویارویی در فضایی آشنا، واقعی و ملموس انجام گرفته است. 
محصص با تقسیم بندی پس زمینه به سه فضای کلی و انتخاب 
 قصد داشته 

ً
رنگ های آبی روشن، آبی تیره و خاکستری، ظاهرا

که فضای ساحلِی دریا را به مخاطب نشان دهد، جایی که برای 
ما آشنا و قابل درک است.

یکی دیگر از مؤلفه هایی که در آثار گروتسکی قابل درک است، 
انزجار،  و  نشاط  مانند  واکنش هایی  ارائۀ  در  نابهنجاری  عنصر 
خنده و ترس، جاذبه و دافعه به صورت هم زمان است که درنهایت 
موجب می شود نابهنجاری و احساسی متضاد در کل اثر تداعی 
شود. در این نقاشی، نابهنجارِی گروتسک آنجا حاصل می شود 
که محصص نشاط و خنده را در ترسیم فیگورهای دلقک وار به کار 
می برد؛ درحالی که فریاِد ترس و اضطراب در چهره و اندام آن ها 
موج می زند. عالوه بر این، با موقعیت فراری که به خود گرفته اند، 

حالت دافعه را در مقابل مینوتور تداعی می کنند.
اجتماعی  بیان  گروتسک،  شاخصه های  از  دیگر  یکی 
این  در  یرشده  تصو مردِم  باز  دهان های  است.  آن  تلخ  و 
درواقع  می کند.  تداعی  را  گوش خراش  فریادهای  نقاشی، 
برابر  در  که  است  آسیب پذیری  و  ضعیف  مردم  فریاد 
ضربه های اجتماعی از زندگی ساقط می شوند. عالوه براین،  

بوده  نقاشان معاصر  از اجتماعی ترین  بهمن محصص یکی 
که  نقاشی هایی  در  بشری  مشترک  رنج های  به  توجهش  و 
وجدان  از  نشان  آفریده،  انسانی  کشتار  و  جنگ  موضوع  با 

اجتماعی و سیاسی وی دارد. 

پروانه اعتمادی نقاش عجایب پرداز معاصر
یکی دیگر از نقاشان هم نسِل بهمن محصص، پروانه اعتمادی، 
متولد 1326 شمسی است. وی در ادوار هنری خود، موضوع 
است.  آزموده  گوناگون  تکنیک های  با  را  متعددی  مضامین  و 
سال های  در  خود  ترسیمی  تجربه های  از  پاره ای  در  اعتمادی 
برای  نقاشی  شیوۀ  این  می گیرد.  بهره  کالژ  تکنیک  از  اخیر، 
اعتمادی فرصتی فراهم می کند که در برخی از آثارش با آزادی 
هیوالهای  یا  حیوان  ـ  انسان  تلفیقی  موجودات  بیشتر،  عمل 
آثار  از  دوره  این  شروع  تاریخ  اعتمادی  بیافریند.  را  کاغذی 
خود را از زمانی می داند که آمریکایی ها عراق را اشغال کردند. 
است،  انیمیشن  هم  درحقیقت  نبود  یکی  بود  یکی  مجموعۀ 
است.  شده  ارائه  کالژ  تکنیک  با  و  نقاشی  هم  و  موسیقی  هم 
میترا شامبیاتی در این باره می گوید: »تجربه های تصویری اخیر 
نمایش می گذارد.  به  را  اعتمادی  اوج کارهای کالژ  اعتمادی، 
نقره ای  ماسک  از  عکسی  رنگِی  فتوکپی های  از  استفاده  با  او 
تازه   

ً
کامال تم های  در  جدید،  فریم  چند  و  چندین  سلوکی، 

آن ها می تواند  دیدن  با  بیننده  است.  آورده  به وجود  متفاوت  و 
درآمیزد«  هم  به  را  واقعیت  و  افسانه  و  آورد  یاد  به  را  افسانه ها 

)اعتمادی، 1383: 9(
از  اعتمادی  نامتعارف  نقاشی های  از  یکی   2 یر  تصو
در  اعتمادی  می دهد.  نشان  را  نبود  یکی  بود  یکی  مجموعۀ 
چهره ای  کاغذ،  بریده های  دادن  قرار  هم  کنار  با  نقاشی  این 
را  زن  یک  نقش  شاید  انسان،  یک  عجیب وغریب  و  محزون 
درحالی که  گذاشته؛  نمایش  به  قطع شده  پاهای  و  دست  با 
داشته  نگاه  معلق  آبی رنگ  پس زمینۀ  در  را  او  پرنده  بال های 
چپ  سمت  گوشۀ  در  ماه  هالل  شکل  به  کاغذ  بریدۀ  است. 
یر، معلق بودن و بی وزنی موجود ترکیبی را جلوه می دهد.  تصو
پیکرۀ فلزی و برش خوردۀ این موجود، بر روی نواری باریک 
به شکل حلقه سوار است. به جرأت می توان گفت که این اثر 
پیکرۀ  است.  دردکشیده  انسان  یک  پیکرۀ  از  واقعی  بازنمایی 
دست  فاقد  بازو  از  و  قطع شده  ران ها  از  که  نصفه ونیمه ای 
درآمده  یر  تصو به  گوشت  شقه  یک  شبیه  پیکره  این  است. 
یک  شبیه  است.  نداشته  یتی  هو هیچ گونه  ابتدا  از  یی  گو که 
مجسمۀ سنگی یا فلزی بدون هیچ ریشه و اساسی در فضای 
بیشتر  به حال خود رها شده است. چیزی که  تیره و پوچ  آبِی 
از  به چشم می آید حالت وهمی است که  اثر  این  از همه در 

یت به نمایش گذاشته می شود. این الشۀ بی هو
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روی تصویر 2: کالژ شمارۀ 5، پروانه اعتمادی، 1382 )اعتمادی، 1383(

مؤلفه های گروتسک در نقاشی پروانه اعتمادی 
یکی از مؤلفه های اصلی گروتسک، قرارگرفتن عناصر ناهمگون 
شکلی  درنهایت  که  است  یکدیگر  کنار  در  نامتجانس  و 
عجیب وغریب و ناآشنا را به وجود می آورد. در این نقاشی)تصویر 
است  گرفته  قرار  انسان  شبیه  موجودی  دوش  بر  پرنده  بال   ،)2
و درکل، ترکیبی از موجود ناهمگون با دست و پای بریده را به 
موجود  این  قرارگرفتن  که  می آید  نظر  به  است.  کشیده  تصویر 
و  وهمناکی  به  تیره  آبی  و  سیاه  رنگ های  با  تیره وتار  فضایی  در 
موهوم بودن فضای تصویری افزوده است، اما از طرفی نمی توان 
که  مضحک،  صورت  تماشای  از  پس  که  کم رنگی  لبخند  از 
حالتی میان گریه و خنده را توأمان نشان می دهد، صرف نظر کرد. 
عالوه بر این، گروتسک باید در دنیای زمینی و آشنا، مستقیم و 
بی پرده با عناصر خیالی رخ دهد. درواقع مرز تعیین کنندۀ عناصر 
سنجیده  اغراق  مؤلفۀ  با  گروتسک  دنیای  در  واقعی  و  خیالی 
می شود. بااین حال آیا وجود نوار کاغذی باریک و هاللی شکل، 
استعاره از ماه در گوشۀ این نقاشِی خیالی، نمی تواند نشانۀ دنیای 
زمینی و آشنای ما باشد؟ یا پیکرۀ بریده شدۀ یک انسان، که شبیه 
واقعی،  انسانی  از  نمودی  نمی تواند  شده،  تصویر  گوشت  شقۀ 
اما گرفتار و درمانده باشد؟ بدین ترتیب، اعتمادی در این نقاشی 
عنصر خیال پردازی و اغراق گروتسکی را تا آنجا به کار می برد که 
بیننده هنوز دنیای واقعی را با نشانه های تصویری موجود در آن 
درک می کند و این مرز بین گروتسک و شیوه های دیگر هنری را 

مشخص می کند. 

 ،2 تصویر  در  گروتسکی  مؤلفه های  شناسایی  به  توجه  با 
این  به ویژه  خود،  متأخر  آثار  در  اعتمادی  پروانه  گفت  می توان 
نقاشی، عجایب نگارانه ای را خلق کرده که نه تنها در وجه ظاهری 
بلکه در محتوا و مفهوم گروتسکی خود  عجیب وغریب است، 
برای گفتن دارد. شاید در  از یک صور عجیبه  بیشتر  نیز حرفی 
نگاه نخست، نقاشِی کالژ او نمایش و بازآفریدنی سرگرم کننده 
با نگاهی عمیق تر، نمایشی  اما  از بریده های یک عکس باشد، 
تکه تکه شده،  بریده،  انسان های  واقعیت های  از  پرتب وتاب 

دردکشیده و ملول عصر حاضر است. 

احمد امین نظر نقاش عجایب پرداز معاصر
در پی یافتن مصداقی از عجایب نگاری در آثار هنرمندان معاصر، 
چهرۀ دیگری پرورش می یابد که معنا و مفهوم عجایب پردازی را 
در تجربیات تصویری خود عینیت مي بخشد. احمد امین نظر، 
از  برخی  در  نقوش عجیب وغریب  به کارگیری  با  متولد 1334، 
می رود.  به شمار  نوپرداز  و  تجربه گرا  نقاشی  خود،  هنری  آثار 
همچنین مي توان او را هنرمند معاصری تلقي کرد که در هیاهوي 
مدرن بودن، جلوه هایي از اثر هنري خلق مي کند که هم فراتر از 
دارد.  پیشین  الگوهای  به  نگاهی  هم  و  برداشته  گام  زمانۀ خود 
این هنرمند را بیشتر به عنوان نقاش و طراح فیگوراتیو، که قواعد 
کادمیك را به درستی درك کرده و مهارت طراحانۀ ممتازی دارد،  آ
به خاطر می آورند؛ اما نمی توان از کیفیت عجایب  نگارانۀ آثار او 

چشم پوشی کرد.
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در دوره ای از تجربه های تصویرِی امین نظر، نقاشی هایی ظهور 
می یابد که به گنجینه های میراث تصویری و ادبی ایران رجوع کرده 
با  نامتعارف،  و عناصر تصویری  ترکیب بندی هایی شگرف  با  و 
الهام از سنت نگارگری های پیشینیان به وسعت خیال پردازی های 
این هنرمند پیوند خورده است. فضای این آثار از سطوح درهم 
و فشرده از لکه ها و خط های تیره و پهن، که تداعی کنندۀ پیکره یا 
جانور است و نیز خطوط نازک و تیز و سیاهی که تداعی گر دیو و 

اجنه است تشکیل  شده است )موریزی نژاد، 1383: 8(
تصویر 3 یکی از نقاشی های عجیب وغریب احمد امین نظر را 
نشان می دهد. در این اثر، تأثیرپذیری مستقیم او از قلم گیری های 
و  طنز  موضوع  و  کناره نما  خطوط  ترسیم  در  عباسی1  رضا 
با  مرد  برهنۀ  اندام  ترسیم  در  سیاه قلم2  محمد  استاد  گروتسک 
 مشهود است. این تابلو، اندام ورزیدۀ 

ً
صورت اعوجاج یافته کامال

مردی را نشان می دهد که مقابل آینه قرار گرفته، درحالی که کلۀ 
او هیچ شباهتی با پیکرۀ انسانی اش ندارد و او را به هیوال تبدیل 
می شود،  مشاهده  آینه  در  او  از  که  تصویری  حتی  است.  کرده 
از خودش ترسیم شده است.  به مراتب هولناک تر و مغشوش تر 
قرار  یکدیگر  روی  بر  سنگ  از  دیواری  شبیه  که  جمجمه هایی 
گرفته اند خوفناکی تصویر را مضاعف می کنند و همچنین فضای 
اطراف را مشوش و به هم ریخته نشان می دهند. اما پیکرۀ شفاف 
و  مبهم  فضای  از  فارغ  تصویر،  جلویی  پالن  در  واقع گرایانه  و 
آینه، درحالی که  مقابل  در  با ژستی مجسمه وار  اطراف  رمزآلوِد 
شاخۀ گل سرخی به دست گرفته است، بیش از هر عنصر دیگری 

در فضای کلی تصویر خودنمایی می کند. 

1. نقاش مشهور دربار صفوی در قرن یازدهم هجری قمری

هجری  نهم  قرن  در  ایرانی،  مذهب  و  طنزنگار  نگارگر،  قلم  سیاه  محمد  2. استاد 

ترسیم  در  مهارت  و  اجتماعی  تیزبینی  تخیل،  قدرت  به سبب  است.  می زیسته  قمری 

صورعجایب، یکی از هنرمندان استثنایی در تاریخ نقاشی ایران به شمار می آید )پاکباز، 

.)520  :1387

تصویر 3: بدون عنوان، احمد امین نظر، 1375 )امین نظر، 1389(

مؤلفه های گروتسک در نقاشی احمد امین نظر
تلفیق عناصر ناجور و ناهمگون، که باعث به وجودآمدن اثر هنری 
نامتعارف و عجیب وغریب می شود و درنهایت به ناهماهنگی در 
کل اثر می انجامد، از شاخصه های اصلی گروتسک است. در 
با ترسیم موجودی  نمونۀ تصویری فوق )تصویر 3(، امین  نظر 
نمایش  به  را  گروتسکی  ناهماهنگِی  این  هیوالوار  و  تلفیقی 
در  فیگور،  وگوشتالوی  ورزیده  اندام  همچنین  است.  گذاشته 
تضاد با چهرۀ دیوشکل او، همگی نشانه هایی از قلم طنزآمیز و 
کمیک امین نظر است؛ درحالی که هنرمند با هوشمندی خاص 
دل  در  رمزآلود  بیمی  و  زودگذر، هراس  با خندۀ  خود هم زمان 
بیننده می افکند. این ترس از فضاهای مبهم و آشفته با بازی های 
خطی او دوچندان شده و همچنین وجود جمجمه  ها به منزلۀ پیام 

مرگ این ترس را تشدید می کند. 
نشان  را  واقعی  دنیای  و  خیال  پردازی  میان  مرز  اغراق  مؤلفۀ 
متمایل  هنری  دیگر  شیوه های  به  بگذرد،  حد  از  اگر  و  می دهد 
ترسیم  در  اغراق  عنصر  از   ،3 تصویر  در  امین نظر  می شود. 
دنیای  هنوز  که  برده  بهره  به حدی  انسان نما  موجود  و  هیوالواره 
فضای  در  آینه ای  وجود  است.  محسوس  و  درک  قابل  واقعی 
نقاشی و همین طور وجود گل سرخ در  پراعوجاج و غریب در 
نمایش گروتسکی  در  واقعی  دنیای  از  نشانه هایی  پیکره،  دست 
این تابلو است. هم زمانِی حس های مختلف چون ترس، خنده، 
ابهام، اغراق و زیاده روی در این اثر هنری، بی شک به نابهنجاری 
در کل اثر می انجامد. همچنین بیان اجتماعی امین نظرـ  آنجا که 
یک فیگور برهنه با اندامی ورزیده در مقابل آینه، چهره ای کریه و 

ناخوشایند از خود می بیند ـ به چشم می آید. 

تطبیق و مقایسۀ عجایب نگارانه های فوق
است  این  می شود  حاصل  فوق  نمونۀ  تطبیق  و  مقایسه  از  آنچه 
تخیل  قدرت  مدد  به  مقاله،  این  در  معرفی شده  هنرمند  سه  که 
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آثار  در  ناهمگونی ها  و  ناهماهنگی ها  بسط  در  سرشارشان 
بررسی های صورت گرفته، مشخص  هنری خود می کوشند. در 
کارکرد  فوق  اثر  سه  در  گروتسک  ناهماهنگِی  مؤلفۀ  که  شد 
این  از  از سایرین  بیش  از هنرمندان  برخی  اما  دارد؛  مشخصی 
مؤلفۀ گروتسک بهره جسته اند. برای مثال بهمن محصص مؤلفۀ 
ناهماهنگِی گروتسک را نه تنها در نشان دادن یک هیوالواره به کار 
و  مرگ  چون  متضاد  مفاهیم  به تصویرکشاندن  با  بلکه  می گیرد، 
تولد، خنده و خوف، تهاجم و فرار در یک قاب تصویر، مؤلفۀ 
اعتمادی  پروانه  است.  گنجانده  هم  اثر  بطن  در  را  ناهماهنگی 
اثر  نیز مؤلفۀ ناهماهنگی را در جلوۀ ظاهری  و احمد امین نظر 
انسانی تر و  امین نظر نموِد  این تفاوت که  با  عینیت می بخشند؛ 
قابل درک تری به هیوالوارۀ خود می دهد، اما اعتمادی با بریدن 
نامتعارف،  موجود  دوش  بر  بال  گذاشتن  و  اصلی  اندام های 

رنگ وبوی آدمی را از آن می گیرد.
به نظر می رسد محصص مؤلفۀ ترس و خندۀ گروتسک را هم 
با کیفیت مشخص تری در تصویر 1 به کار برده است؛ آنجا که 
مردم فریادزنان و هراسان از رویارویی با مینوتور به تقال افتاده اند، 
مفهوم اضطراب و ترس بارز است؛ اما بالفاصله نقاش با ترسیم 
جذاب،  و  شاد  رنگ های  با  پیکره ها  بی غل وغش  و  کودکانه 
عالوه بر اینکه از موهوم بودن مینوتور می کاهد، نمایشی کمدی 
تلطیف کرده،  را  تا فضای تصویر  راه می اندازد  به  و سیرک گونه 
اعتمادی  دهد.  قرار  خنده  و  ترس  میان  حالتی  در  را  مخاطب 
ترس  مفهوم  دو  اما  گرفته،  بهره   2 تصویر  در  مؤلفه  این  از  هم 
طنز  وجهۀ  است؛  نبرده  به کار  یکدیگر  کشاکش  در  را  خنده  و 
درعوض  و  دیده می شود  کمتر  او  نقاشی  در  گروتسک  و خندۀ 
ویژگی خوفناکی هیوالواره بیشتر جلوه می کند. کارکرد این مؤلفۀ 
گروتسک در عجایب نگارانۀ جدی، فقط کیفیت هولناکی آن را 
بر  لبخندی کوچک و گذرا  اثر  این  با دیدن  شامل شده و کمتر 
امین نظر در تصویر  لب های مخاطب می نشیند. درصورتی که 
داشته  استفادۀ مطلوب تری  مؤلفه  این  از  3، همانند محصص، 
است. وی با ترسیم ژسِت نمایشی و هرکولِی پیکره در تضاد با 
چهرۀ دیوی شکل، نشانه هایی از خندۀ زودگذر، همراه با هراس و 
بیمی رمزآلود را با نمایش جمجمه ها در اطراف فضای تصویر به 
وجود می آورد و درنتیجه هم زمان حالتی از مضحکه و هراس را 

در کِل فضای تصویر القا می کند. 
در  را  گروتسک  در  اغراق  مؤلفۀ  محصص  بهمن  همچنین 
تصویر 1 با تلفیِق هم زمان واقعیت و خیال به کار برده است، آنجا 
که جمعیِت انسانی را در کنار مینوتوری خیالی با فضاسازی قابل 
درک و آشنا به تصویر درمی آورد، نشان دهندۀ استفادۀ هوشمندانۀ 
دو  برخالف  محصص،  همچنین  است.  مؤلفه  این  از  نقاش 
اغراق شده  فیگورهای  ترسیم  در  اغراق  مؤلفۀ  از  دیگر،  هنرمند 
در  به ویژه  است؛  کرده  روشن تری  استفادۀ  شکل داده،  تغییر  و 
اتصال  محل  و  اندام  فرورفتگی های  و  برجستگی ها  نشان دادن 

اعضای بدن به یکدیگر.
تأکید بر روی تم های ترس و خنده و یا مرگ و تولد و همچنین 
خلع درجۀ مینوتور در تصویر 1، مؤلفۀ نابهنجارِی گروتسک را 
در  امین نظر  و  اعتمادی  می دهد.  نمایش  آشنا   

ً
کامال شکلی  به 

تصاویر 2 و 3 نیز از ویژگِی نابهنجاری گروتسک در آثار خود به 
یک اندازه استفاده کرده  اند.

اما آخرین مؤلفۀ گروتسک، یعنی بیان اجتماعی، اعتراضی و 
انتقادی، درواقع هدف نهایی آثار گروتسکی را آشکار می کند و 
حرف آخر را در گروتسکی بودن یا نبودن یک اثر هنری نامتعارف 
می زند. پروانه اعتمادی با نشان دادن پیکره های فلزِی بریده شده، 
می کوشد جلوه هایی از زوال آدمیت را نشان دهد؛ بنابراین رویکرد 
قابل  اجتماعی  رخدادهای  به نسبت  او  اعتراضی  و  اجتماعی 
تشخیص است. امین نظر نیز با به تصویرکشیدن دنیای فناپذیر، 
بیان اجتماعِی اثر گروتسکی خود را عینیت می بخشد؛ اما این 
مؤلفه در نقاشِی محصص، او را به یکی از اجتماعی ترین نقاشان 
معاصر ایران تبدیل می کند. توجه محصص به رنج ها و ترس های 
بشریت از موضوع جنگ، کشتار انسانی و حملۀ بیگانگان، نشان 
هم  باز  بدین ترتیب  دارد؛  وی  اعتراضی  و  اجتماعی  برخورد  از 
ویژگی نهایِی گروتسک در نقاشی محصص کارکرد مشخص تر و 
انکارناپذیرتری دارد و ازاین رو عجایب نگارانۀ وی را می توان آینۀ 

تمام نمای اثری گروتسکی دانست.

نتیجه  گیری
در پژوهش حاضر، تعریفی جامع از گروتسک ارائه شد؛ به این 
می شود،  دیده  اول  نگاه  در  گروتسکی  اثری  از  آنچه  که  شرح 
با  گویا  که  است  نامتعارف  و  عجیب وغریب  شکلی  نمود 
پیوند خورده است. همچنین  افسانه ها  و  اسطوره ای  موجودات 
فضای گروتسکی و عناصر به کارگرفته شده در آن حالتی دوگانه 
میان خنده و ترس را به وجود می آورند. باختین در همین باره، 
از  افسانه ای  گروتسک،  حوزۀ  نظریه پرداز  برجسته ترین  به منزلۀ 
از  استفاده  با  که  می کند  خلق  را  وسطایی  قرون  کارناوال های 
ادراک خوبی و بدی، قدرت و تولد و مرگ  به  آن، مخاطب را 
قدرت  رأس  در  افراد  کارناوالی،  سنت های  در  می دهد.  سوق 
تاریخ  جامعه،  رسمی  عقاید  تمامی  شده،  گرفته  استهزا  باد  به 
یکی  همچنین  می شوند.  داده  جلوه  معکوس  به صورتی  غیره  و 
دیگر از کارکردهای گروتسک این است که خلع درجه می کند و 
درنهایت دنیایی وارونه خلق می شود. دنیایی که بیان اجتماعی و 
انتقادی و اعتراضی هنرمند را در درون مایۀ خود پنهان دارد و این 
همان هدف اصلی و پراهمیت گروتسک را به ارمغان می آورد. 
اما همۀ این ها باید در دنیای واقعی و قابل درک صورت پذیرد. 
به بیانی دیگر، اغراق و خیال پردازی در گروتسک باید به گونه ای 
باشد که هنوز دنیای آشنا قابل لمس باشد. اما از سویی دیگر، 
کنار هم قرارگرفتن مؤلفه هایی چون خیال پردازی، اغراق، ترس 
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تامسن، فیلیپ )1390(. گروتسک. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: نشر مرکز.

ترجمۀ  باختین.  میخاییل  گفتگویی  منطق   .)1393( تزوتان  تودوروف، 

مرکز. نشر  تهران:  کریمی.  داریوش 
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.105-102 ص  داستانی،  ادبیات  ویژه نامۀ 
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و خنده در وجود عنصری خیالی و ناآشنا به نابهنجاری در کل 
دیگر  شیوه  های  از  گروتسک  می شود  باعث  که  می انجامد  اثر 

هنری متمایز شود. 
گرایش به شیوۀ هنری گروتسک فقط در هنر و ادبیات غرب 
دنبال نمی شود؛ بلکه در آثار هنری گذشته و همچنین در هنر 
معاصر ایران موضوعات عجایب نگارانه به چشم می آید؛ برای 
عرصۀ  یکه تاز  قمری(  نهم  )قرن  سیاه قلم  محمد  استاد  مثال 
دوران  در  همچنین  است.  ایران  هنر  تاریخ  در  عجایب نگاری 
معاصر هم نقاشی های گروتسکی در هنر ایران به چشم می آید. 
در  عجایب نگارانه  گرایش ها  به  نمی توان  خاص  به طور  اگرچه 
کرد  ادعا  می توان  اما  داشت،  اشاره  دوره  این  هنرمندان  آثار 
نقاشان  از  برخی  آثار  در  نامتعارف  بیان  و  عجایب پردازی  که 
معاصر و نوگرای ایران در دوره ای از تجربیات هنری آن ها ظهور 
کرده است. از سال 1337 در پی جریان نوگرایی، هنرمندانی 
ظهور می  یابند که گرایش به موضوعات صور عجیبه در آثارشان 

تجلی می یابد.
و یکه تاز هنرمندانی  این میان، بهمن محصص سردمدار  در 
است که گروتسک ویژگی بارز آثار هنری آن هاست. این هنرمند 
در تصویر و تجسم انسان آسیب دیده، تغییر شکل یافته، سوخته 
به  وفای  در  آخرالزمان نشسته است،  انتظار  در  و گندیده ای که 
عهدی عمیق و همیشگی می کوشد. از این قرار که نقاشی های 
گروتسکی او فریاد انسان دردکشیده و ملول عصر حاضر است. 
او جزءبه جزء آثارش را موشکافی می کند و با معیارهای گروتسک 
تطبیق می دهد و در این باره از زبانی عام و جهانی استفاده می کند، 
بی آنکه بخواهد کارش را عامه پسند و عامه فهم کند. نامتعارف و 
نامعمول بودن درون مایه و محتوای آثار محصص از آنجا شروع 
می شود که او می کوشد نگاه اعتراضی خود را به شرایط اجتماعی 
حاکم، با موجودات تلفیقی، بدهیبت و افسارگسیخته و آدم های 

دفرمه شده نشان دهد.
پروانه اعتمادی و احمد امین نظر از هنرمندان معاصری هستند 
محسوس  گروتسکی  گرایش های  اخیرشان  نقاشی های  در  که 
با  نامتعارف  و  عجیب وغریب  موجود  مفهوم  چراکه  است؛ 

مؤلفه های گروتسک در آثار این هنرمندان برابری داشته است. 
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Grotesque’s Approach in The Works of Contemporary Iranian Painters
 Case Study: Works of Bahman Mohases, Parvane Etemadi & Ahmad Amin Nazar

Abbas Namjoo1 
Afsaneh Mozafar Nezhad2

Abstract
The present study has been conducted based on the grotesque approach in the works 
of a few contemporary Iranian painters  ( Bahman Mohases, Parvene Etemadi & Ahmad 
Amin Nazar) with the aim to find out how to apply this artistic methodin their paintings. As 
an initiative step, a few modern  grotesque artists were selected and then some paintings 
among their works has been studied. Grotesque components which are introduced in this 
study include: 1. Disharmony,2. Satire & fear,3. Exaggeration,4. Anomaly ,5. Criticism, 
objection and social expression. The related data was collected according to documentary 
method and thearticle is written in descriptive-analytic  method. The statistical data of 
the study  have been selected through purposive samples of the works of some of the 
contemporary Iranian artists since 1958 .This study is restricted to introducing a few 
prominentpainters whosestrange tendencies and weird subjects in their works are more 
tangible than others.. The results of this study indicate that thought of modernity and 
achieving modern visual  methodsin an era of contemporary artistic evolutions in Iran, 
has become one of the artists’ concerns In the meantime, painters have been emerged 
that each of whom in a period of artistic life, by ignoring traditions, have been seeking 
new ways to express their mentalityand imaginationsand  in this way  they have created 
distinctive and strange works.
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