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چکیده
تذکرۀ یخچالیه نوشتۀ میرزا محمدعلی مذهّبِاصفهانی متخلص به فرهنگ (در جوانی) و بهاار (در پیاری)،
جزو نقیضههای مفصل ادب فارسی است که به شیوۀ تذکرۀ آتشکده از آذر بیگدلی نوشته شدهاست .میرزا
مذهّب در اثرش سی شخصیت خلق میکند تا از مدعیان شاعری و یاوهسرایان عصرش انتقاد کناد .ایان
شخصیتها از یکسو مشمئزکننده و از سوی دیگر طنزآمیزند و احساسای چندگاناه از نفارت و خشا و
ترس و طنز را در مخاطب برمیانگیزند .این شیوه که به گروتسک شهرت دارد ،در بسیاری از آثاار ادبای
مشهور دیده میشود .در این مقاله ،نویسندگان پس از ذکر تعریفی از نقیضه و کارکردهای آن ،به تحلیال

شخصیتهای گروتسکی این اثر پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند کاه شخصایتهاای تاذکرۀ یخچالیاه
اغلب ناقصالخلقهاند و دچار بیماریهای جنسی (شااهدبازی و امردباازی و حیاوانآمیازی و )...هساتند؛ باه
عبارت دیگر ،مضمون گروتسکی این تذکره ،نخست روابط جنسی نامعقول ،و سپس ،رذایل اخالقی چون
حماقت و خساست و طمع و دزدی و مردمآزاری است .میتوان گفت کارکرد گروتسک در این اثار ،رساوا
کردن ذات واقعی زمانه است.
واژههای کلیدی :تذکرۀ یخچالیه ،میرزا محمدعلی مذهّبِاصفهانی ،نقیضه ،شخصیتپردازی ،گروتسک.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

n.zare97@yahoo.com
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 .1مقدمه
ادبیات پربار فارسی ،از آغاز تا امروز ،شاعران و نویسندگان ظریا و خاوشذوق بسایاری
پروراندهاست .از این میان ،طنزپرداز خوشذوقی که تقریباً کمتر نامش به گاوش خاورده،
میرزا محمدعلی مذهّبِاصفهانی است .از وی دو تذکره و دیوان شعری باقی ماندهاست؛ از
این دو تذکره ،یکی جِدّ و دیگری هزل است .تذکرۀ جِد او مدایحالمعتمدیه دربردارندۀ اشعار
شاعران اصفهان در مدح منوچهرخان گرجی معتمدالدولاه اسات .تاذکرۀ هازل او باا ناام
یخچالیه و مشهور است که بعد از سعایت بدخواهان او و سرقت مدایحالمعتمدیه نوشته شد
و این کتاب ک حج  ،برای همیشه نام وی را در جایگاه یکای از ظریفاان و بذلاهگویاان
خوشذوق ادب فارسی ثبت کرد.
مذهّبِاصفهانی این کتاب را بهزع خود «بهمنظور ادخال سرور در قلب دوستان که اعظا

حسنات است و اشتغال یاران که الزم مثوبات است» (مذهّبِاصافهانی )21 :1321 ،نوشاته و امیاد
دارد کااه «روزی محنااتاناادوزی ،خاااطر بااه مهالعااه و مااذاکرۀ ایاان مزخرفااات گمااارد و دل از

اندیشههای باطل و وساوس الطائل بازدارد» (همان) ،ولی به نظر میرسد کارکرد انتقادی ایان
اثر ،با اینکه شاعر بدان اعتراف نکردهاست ،از کارکرد فکاهی آن بیشتر و ارزندهتر باشد؛ از

همین رو این مقاله درصدد است به این پرسشهاا پاساخ دهاد :کاارکرد انتقاادی تاذکرۀ
یخچالیه کدام است؟ ترفندهای طنزساز اثر کدام است؟ شخصایتهاای تاذکرۀ یخچالیاه
چگونهاند؟
از تذکرۀ یخچالیه دو تصحیح در دست است؛ یکی تصحیح گلچینِمعانی که بهعلت در
دسترس نبودن نسخههای کافی ،افتادگیهای زیادی دارد ،و دیگری تصاحیح جدیادتری
که رسالۀ دکتری حسن زیاری (مقدمه ،تصحیح و تحشیه دو رسالۀ نقیضه :یخچالیه و قمارنامه)

است .تحقیقات ادبی چندانی دربارۀ این تذکره انجام نشده و فقط میتوان به مقدمۀ مفصل
رسالۀ حسن زیاری و مقالۀ استخراجی از آن با نام «تتبعای در تاذکرۀ یخچالیاه» (زیااری و

محمدیِفشارکی )1392 ،اشاره کرد.
 .2گروتسک
گروتسک در نزد اغلب محققان غربی ،نوعی فن یا عنصر ادبی است که شاعر یا نویسانده
میتواند از آن به میزان ک یا زیاد و در هر جای اثر بهاره گیارد (تسالی ِجهرمای و طالبیاان،
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2 :1390؛ ثابتقدم .)204 :1383 ،گروتسک ،در اصل ،واژهای ایتالیایی به معنای غار یا سرداب
است (لوترآدامز و یتس .)24 :1390 ،امروزه در معانیای چون مضحک و غریاب و خنادهآور و
مسخره و شگفتآور و نابهنجاار و ناهماهناگ و خیاالی و خوفنااب باه کاار مایرود .در
اصهالح ادبی ،گروتسک به دنبال ایجاد نوعی تضااد و دوگاانگی در اثار اسات و یاادآور
مجموعهای از احساسات است ،مانند دلتنگی و بی و تنفر و شادی و سرگرمی و هاراس و
دلهره ،که به وسیلۀ نیروی یادآورندهاش ،به نظر ،قالبی شاخص و متناقض جلوه مایکناد.
گروتسک ،ه دنیایی است و ه غیردنیایی ،و فراخوانی از واکنشهای متناقض محسوب
میشود (راستییگانه.)116 :1388 ،
جهان گروتسک بهگونهای شکل دگرگونشدۀ جهاانی اسات کاه مایشناسای ؛ عناصار
طبیعی ،ناگهان عجیب به نظر میرسند و هنجارها و منهقی که با آن زندگی میکنی دیگار
کارگر نیستند .در این جهان ،گونهای براندازی قوانین وضعشده و از دست رفتن هویاتهاا و
کجنماییِ ظاهر طبیعی و تخریب شخصیتها دیده میشود بهطوریکه این جهان سااختگی،
کامالً غریب و بیگانه به نظر میرسد .تأثیر آن بیشتر ترس از زندگی اسات تاا مار؛؛ زیارا
چنان جلوهای ترسناب و ناگهانی و غافلگیرکننده دارد که میخواهی از آن بگریزی (لوترآدامز

و یتس .)37 :1390 ،در حقیقت ،برای آنکه مهلبی گروتسک باشد ،باید انگیزانندۀ ساه واکانش
در مخاطب باشد :خنده ،حیرت ،دلهره یا تنفر (شربتدار و انصاری.)110 :1391 ،
نظریه پردازان بسیاری دربارۀ گروتسک مهلب نوشتهاند؛ ولی نظریهای که ماا مبناای
تحلیل گروتسک در تذکرۀ یخچالیه قارار دادیا  ،نگااه وُلفگاناگ کاایزِر ( Wolfgang

 )Kayserبه گروتسک است .کایزر یکی از نخستین کسانی است کاه درباارۀ گروتساک
بحا کارده و کتااب گروتساک در هنار و ادبیاات ( The Grotesque in Art and

 )Literatureاو که در سال  1957تألی شد ،یکی از منابع اصلی این حوزه است .کایزر
کتاب خود ،گروتسک را اصلی نظامیافته و جامع میانگارد .او گروتساک را تجلای دنیاای
پریشان و ازخودبیگانه میداند و بر آن است که هنرمند گروتسکپرداز درحالیکه اضهراب
خاطر را با خندۀ ظاهر پنهان میکند ،پاوچیهاای عمیاق هساتی را باه باازی مایگیارد
(تامپسون .)37 :1369 ،احساس متناقضی که گروتسک برمایانگیازد ،گوناهای غاافلگیری و
وحشت و ترس از حضور در جهانی اسات کاه در حاال از ها پاشایدن اسات .کاایزر در
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محوریت بیان گروتسک ،بر ترکیب اجزای گوناگون و ناسازگار تأکید دارد و ترکیب عناصر
گوناگون را از حیاتیترین الزامات گروتسک میداند .چهار مقدمۀ اصالی تئاوری او بادین
شاارح اساات .1 :گروتسااک دنیااایی بیگانااه اساات؛  .2گروتسااک بیااانی از یااک نیااروی
ادرابنشدنی و غیرشخصی است؛  .3گروتسک بازی با نامعقوالت است؛  .4خلق گروتسک
تالشی برای احضار و مقهور کردن ابعاد شرورانه و شیهانی جهان است .برای کایزر ،بیاان
گروتسک ،بیانی از نوع بیگانه یا متعلق به جهانی ویرانشده است .با این عبارت ،منظور او
جهانی است که به گونهای شکل دگرگونشدۀ جهاانی اسات کاه مایشناسای و عناصار
طبیعی ،ناگهان عجیب و ناخجسته به نظر میرسند (لوترآدامز و یتس32 :1390 ،ا.)40
با توجه به آنچه گفتی  ،گروتسک مفهومی امروزی است و بهخصوص از قرن بیست به
بعد در ادبیات بدان توجه شدهاست .حال این پرسش مهرح میشود که آیاا مایتاوان باه
دنبال این مفهوم در آثار نویسندهای در  150سال پیش بود یا نه؟ باید گفت گروتسک فن
یا عنصری ادبی است و فراتر از نام امروزیاش ،قابلیت این را دارد که در هر اثری (فارغ از

قصد قبلی و آگاهی نویسنده) دیده شود .همچون برخی از صناعات ادبی که در آثار شااعران
و نویسندگان برجسته آمده ،درحالیکه بعد از آنان چنین نامگذاریهایی انجام شادهاسات.
درحقیقت شاعر یا نویسندهای که درب بسیاری از هساتی دارد ،تنااقضهاای دوراناش را
میبیند و آن را در اثرش بهصورت مضامین چندسویه منعکس میکند و جهان ترسی شده
در اثر او ،جهانی مضحک و خندهآور و مسخره و شگفتآور و نابهنجار و خوفناب است.
 .3میرزا محمدعلی مذهّبِاصفهانی
میرزا محمدعلی فرزند ابوطالب مذهّبِاصفهانی (وفاات 1275 :ق) در جوانی «فرهنگ» و در
پیری «بهار» تخلص میکردهاست (مسجدی .)142 :1390 ،از ابتدای جوانی به شااعری روی
میآورد و شغل موروثی پدرانش ،تذهیب ،را دنبال مایکناد و مادتی در تهاران در درباار
فتحعلیشاه قاجار ترتیب قصاید و تذهیب مکاتب مایکناد و از اِنعاام غیرمتنااهی شااهی
برخوردار میشود (نک :مذهّبِاصفهانی 1365 ،ق .)500 :پاس از فاوت فتحعلایشااه در ساال
 1250ق ،بااه اصاافهان برماایگااردد .بعااد از اینکااه محمدشاااه حکوماات اصاافهان را بااه
منوچهرخان گرجی معتمدالدوله میسپارد ،در خیل شاعران و ستایشگران وی درمیآیاد و
قصیدۀ یائیهای در مدح او میسراید ،ولی حاسدان ،او را به سرقت از دیوان مجمر زوارهای
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مته میسازند .منوچهرخان حقیقت ماجرا را تفحص میکند و بایگنااهی میارزا ماذهّب
برایش اثبات میشود و توجه و التفات ویژهای باه او مایکناد ،چنانکاه «هنگاام عارو و
استدعای جمع و حیازت این گنجیناه [تاذکرۀ مادایحالمعتمدیاه] مسائولش قارین قباول افتااد»
(مذهّبِاصفهانی 1365 ،ق )501 :و بدین ترتیب میرزا مذهّب در سال  1259ق (مسجدی:1390 ،

 ،)145تذکرۀ مفصلی مشتمل بر بیستهزار بیت در تااریخ زنادگی منوچهرخاان و ترجماۀ
احوال شاعران و قصایدشان در مدح معتمدالدوله تألی میکند .پس از این ،حاسدان او باز
مالعلی فنایلنجانی را که ریشههای خبط دماغ در وجودش مرکوز بود ،واداشتند که عینااً
اثر او را سرقت کند و به نام خود عرضه دارد (مسجدی.)146 :1390 ،
دربارۀ تاریخ تألی تذکرۀ یخچالیه ابهامی وجود دارد .آنچنانکه مشهور اسات ،میارزا
مذهّب بعد از انتحال تذکرهاش ،به شدت آزردهخاطر میشود و برای کینهکشی از بدگویان
و عیبجویان ،تذکرۀ یخچالیه را مشتمل بر نظ و نثر به نگارش درمیآورد (مذهّبِاصفهانی،

 :1321ز؛ مسجدی ،)146 :1390 ،درحالیکه میرزا مذهّب زماان نوشاتن یخچالیاه را عنفاوان
جوانیاش ذکر میکند:
نظر به اینکه فقیرْ این ترهات و مزخرفات را در عنفوان جاوانی و بهاار زنادگانی کاه
نیک از بد و مقبول از رد امتیاز نمیداد به جهت صحبت و مزاح یااران نوشاته باود و
هر پارچهکاغذی از آن به دست کسی افتاده و نسخۀ مدون نداشت و میخواست زود
به شرف حضور مشرف شود ،از هرجا ورقی مغشوش و پریشان جمع کاردم ...در ایان
عهد ،این فقیر ه این مزخرفات را نوشته باشد ،رخصتْ کرامت فرمایند تا تتمۀ آن را
جمع کرده ،کتابی خوب و دیوانی به اسلوب نگارش رفته ،انفااذ حضاور آفتاابظهاور
کرده و اال همینقدر مضاحک و مصادم بودن بس است (مذهّبِاصفهانی.)150 :1321 ،

اگر این موضوع را از جمله توجیهات مرسوم در هزلیات بدانی و آن را چندان جدی تلقی
نکنی  ،هنوز ابهام دیگری باقی است و آن اینکه محیطِطباطبایی (مذهّبِاصفهانی :1321 ،ص) با
توجه به بیتی از قصیدۀ میرزا مذهّب در تذکرۀ انجمن روشن (نوشتۀ صفازوارهای و مشاتمل بار
اشعار سخنورانی که تا سال  1268قمری ،فرمانروای اصفهان ،چراغعلیخاان زنگناه ،را ساتودهاناد)

تاریخ تألی یخچالیه را سال  1256میداند؛ مذهّب میگوید:
سه چهار سال و دو ساه مااه بایش نیسات کاه
هساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

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

از آن سپس دهان بساته شاد زباان الل

یعنی دوازدهسالونی است که دیگر مضحکه نمیگوید .اگر از  1268حساب کنی  ،تااریخ
نوشتن یخچالیه  1256یا  1255است و آنچنانکه در بیت دیگری اشاره میکند ،کتاب در
عرو یک سال نوشته شدهاست:
هااازار ساااال نشااااید نوشااات دیاااوانی

این تاریخ با تصور عماومی کاه تاألی

که مان نوشات آن ترهاات در یاک ساال
یخچالیاه را بعاد از مادایحالمعتمدیاه ()1259

میدانند ،همخوانی ندارد و نشان میدهد یخچالیه پیش از مدایح نوشته شدهاست.
همچنین در متن تذکرۀ یخچالیهی چاپی ،چند تاریخ و مادهتاریخ دربارۀ شخصایتهاا
دیده میشود که در تاریخ وفاتِ بیان آمده« :در سنۀ هزار و دویساتوپنجااهوپانج هجاری در

عتبات عرشدرجات به جوار رحمت الهی پیوست» (مذهّبِاصافهانی )96 :1321 ،و در نسخۀ خهی
همین تذکره ،در شرح زندگی حاجی کاه در نساخۀ چااپی نیاماده ،مایگویاد« :در دیاوان
شاهنعمتهللا علیهالرحمه تعری ِ حاجی را در سنۀ هزار و دویساتوپنجااهوپانج هجاری خبار داده

است» (مذهّبِاصفهانی .)132 :1285 ،پس آنچنانکه از تااریخهاای کتااب برمایآیاد ،میارزا
مذهّب کتاب را پیش از  1255ننوشته و میتوان گفت تاریخی که محیطِطباطباایی بادان
اشاره میکند ،صحیح است.

نکتۀ دیگری ه وجود دارد و آن اینکه وفایزوارهای (وفات 1248 :ق) در مآثرالباقریاه
دربارۀ میرزا مذهّب مینویسد« :به مقتضای ظرافت طباع ،تاذکرهای ظریفاناه نگاشاته و شارح
احوال متشاعران سخی الرای و اشعار غیرموزون مجعولۀ آنها را مرقاوم داشاته ،الحاق در ایاراد
ظرای

و ایجاد طرای  ،تلفیقی آورده که مقدور کمتر کسی از مترسلین است» (وفاازوارهای:1385 ،

 .)168اشارۀ وفا به تذکرۀ ظریفانهی میرزا مذهّب و یاد نکاردن از مادایحش نکتاۀ بسایار
تأملبرانگیزی است .مآثرالباقریه در سالهای 1245ا 1248نوشته شدهاست و در آن اسمی
از تذکرۀ مدایح نیست ،چون این کتاب پاس از ورود منوچهرخاان باه اصافهان ( 1255ق)

تدوین شده و اینکه وفا از تذکرۀ ظریفانۀ یخچالیه یاد میکند ،بدین معنی اسات کاه ایان
تذکره پیش از  1248ق مشهور بودهاست .میتوان نتیجه گرفت میرزا مذهّب هماانطاور
که خودش اشاره میکند ،کتاب را در جوانی نوشتهاست ،ولی پراکنده بوده (یا دستکا باه

کسی تقدی نشده و بیشتر به سبب مهایبه آن را نوشته بودهاسات) و در ساال  1255ق وقتای
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می بیند که این کتاب هواداران بسیاری به دست آورده یا باه دالیال دیگاری کاه بار ماا
پوشیده مانده ،آن را جمعآوری میکند و بخشهای تازهای (میتوان دو تاریخ متأخر در متن

تذکره را اینگونه توجیه کرد) را بدان میافزاید و به محمدشاه تقدی میکند.

 .4ویژگیهای تذکرۀ یخچالیه
همانطور که پیشتر ذکر شد ،تذکرۀ یخچالیه نقیضهای اسات بار تاذکرۀ آتشاکدهی آذر
بیگدلی (مذهّبِ اصفهانی)18 :1321 ،؛ عنوان «یخچالیه» نیز در تضاد با همین اثر است .زیاری
و محمدی بر آناند که میرزا مذهّب فقط طرح کلی تذکرۀ خود را از تذکرۀ آتشکده اقتباس
کرده و تعهد چندانی به رعایت اسلوب آن ندارد (زیاری و محمادی )162 :1392 ،و ایان نظار

درستی است؛ زیرا میرزا مذهّب در تذکرۀ مدایحالمعتمدیه ه به اسالوب تاذکرۀ آتشاکده
اقتدا کردهاست (نک :مسجدی )129 :1390 ،و بهطورکلی مایتاوان گفات در تاذکرهنویسای،
همانطور که مرسوم زمانش بود ،از شیوۀ آذر پیروی کردهاست .عصر میرزا ماذهّب (قارن

سیزده ) عصر رواج تذکرهنویسی است و تقریباً در این عهد 150 ،تذکره نوشته شده و باه
شهادت همین تذکرهها ،انجمنهای شاعری زیاادی در اصافهان برگازار مایشاد و ایان
تذکرهها حاکی از تنوع و تعدد شاعران این عصر است که اصال رایاج شعرشاان «تقلیاد»
بودهاست (مسجدی .)134 :1386 ،نمیتوان دراینباره اظهارنظر قهعی کرد که تا چاه میازان
میرزا مذهّبِاصفهانی کارکرد نقد ادبی و انتقااد از تاذکرهنویسای را در نقیضاهاش دنباال
کردهاست .با توجه به اینکه خود میرزا مذهّب جزو افرادی است که تذکرۀ مفصلی بالغ بار
هزار صفحه نوشتهاست ،بعید مینماید بخواهد این شیوه را نقد کند و به نظر میرساد وی
بیشتر از شهرت تذکرهنویسی در نزد مخاطبانش سود میجوید تا انتقادش از یااوهسارایان
زمان ،بیشتر بر دل بنشیند.
به هر روی ،بهجز تذکرۀ آتشکده که خود نویسنده بدان اشاره کرده ،نویسنده در تألی
نقیضۀ خود به گلستان سعدی و کلثومننهی آقاجمال خوانساری نیز گوشاهچشامی داشاته
است (زیاری و محمدی .)162 :1392 ،همچنین نظری ه به صحیفۀ پانج تحفاۀ ساامی از
ساممیرزای صفوی ،پسر شاهاسماعیل ،داشتهاست (صالحی.)125 :1382 ،
نثر یخچالیه مصنوع و مسجع است و آراسته به آیات و اخبار و اشعار و امثال عربای ،و
نیز آکنده از کلمات قصار و امثال و اشعار فارسی اسات .بهازادیانادوهجردی ()394 :1382
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معتقد است میرزا مذهّب در گزینش و استعمال مفردات و ترکیبات عربی ،بیش از حد لزوم
اصرار میورزد ،چنانکه در جایجای کتابش نشانههایی از تکل و فضلفروشی به چشا
میخورد .بااینحال ابیات کتاب (ابیاتی که به شعرا منسوب است) و اغلب حکایتهاا ،زباانی
ساده و عامیانه دارند؛ زبانی سرشار از لغات و اصهالحات عامیانه چون محصیت (معصیت)،
انقوزه (نوعی گیاه بدبو) ،پچل (کثی ) ،رشک (تخ شپش) ،شلوال (شلوار) ،چخ کردن (آوازی

برای راندن حیوانات مزاح مثل سگ و گربه) ،بیبلگ (بیبر؛) ،کپه (سالک) ،لیچار (یاوه) .او
از قابلیت منحصربهفرد زبان کوچهبازار برای خنداندن استفاده میکند و این سبک عامیانه
را در کنار سبک نثر مصنوع و شستهرفته و متکل تذکرهها مینشاند.

 .5مصادیق گروتسک در تذکرۀ یخچالیه
در تذکرۀ یخچالیه ،مرز گروتسک کمیک (جنبۀ خندهآور آن بر جنباۀ ترساناب یاا انزجاارآورش
میچربد) و مخوف (جنبۀ ترسناب و شوم ،بُعاد خنادهآور را در کنتارل دارد) (ناک :یعقاوبی و فشای،

 )249 :1390مشخص نیست و در برخی قسمتها به سمت گروتسک مخوف گارایش دارد و
در قسمتی دیگر به گروتسک کمیک .بااینحال ،غلبه با گروتسک کیمک اسات و نویسانده
میکوشد مخاطبش را بخنداند؛ او پاس از توصایفات مشامئزکنناده ،بالفاصاله باا ترفنادی
مخاطب را از فضای ترس و انزجار خارج میسازد .گروتسکِ این اثر در توصی شخصیتها
و حیوانات و مضامین متن ،بارز است؛ ازهمینرو در ادامه ،این سه را بررسی کردهای .
5ا .1شخصیتهای گروتسکی
دربااارۀ عنصاار مشااترب شخصاایتهااای طنااز گفتاهانااد کااه شخصاایتهااای خناادهدار،
شخصیتهای غیرعادی و عجیب و خاص و شاید نفرتانگیاز ولای همیشاه اغاراقآمیاز
هستند؛ شخصیتهای خندهدار ،اغلب آدمهایی مردد یاا دچاار تضااد شخصایت هساتند؛
فکرشان با عملشان فرق دارد یا نقشی را بد ایفا میکنند یا بیهوده ساعی دارناد دو جنباۀ
مختل شخصیتشان را با ه وفق دهند (سلیمانی .)46 :1391 ،این ویژگی در شخصیتهای
گروتسکی نیز دیده میشود و باید این قید را اضافه کنی که شخصیت گروتسکی همیشه
نفرت انگیز است و ترکیبی از تعارضات جسمانی و فکری است .این شخصیتها بر ناوعی
ناقص الخلقگی و دگردیسی یا مسخ اساتوارند .در ناوع نااقصالخلقاه ،جنباۀ هیاوالیی و
مضحک شخص ،محصاول نقاص عضاو اوسات ،اماا در ناوع مسخ/دگردیسای ،ترکیاب
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نیمهانسان و نیمهحیوانی یا نیمهنباات ،جنباۀ عجیاب و غریاب گروتساک را باه نماایش
میگذارد (یعقوبی و فشی.)246 :1390 ،
در تذکرۀ یخچالیه شرح حال سی شخصیت آمدهاست؛ شاعرانی باا ناامهاای مساتعار
اجلل ،اسود ،اورنگ ،فالن (یا خر) ،خمرهشور ،زنبور ،ناظ  ،مستوفی ،ساید ،غزالاه ،نااقص،
واله ،بعیر ،چرخی ،صباغ ،محدث ،عیان ،بیاان ،شاپش ،شاوقی ،مشانگی ،جاالل ،مااهر،
مخمخی ،قلنچی ،مالسعید ،کنه ،حمار ،حاجی ،دبنگوز (زیااری .)1392 ،میرزا مذهّب نخست
تصویر مضحکی از هیکل و خلقوخوی و رفتار احمقانۀ شخصیتهایش با مبالغه و اغاراق
به دست میدهد؛ سپس بهعنوان «معیار ادرابِ» چنین موجودات ناآگااه و بایخباری کاه
نهتنها از علوم و معارف گذشته و حال ،بهسبب حمق جبلی بویی نبردهاند ،بلکه دربارۀ خود
نیز دچار اشتباه و خود بزر؛بینی هستند ،به ذکر نمونههای گوناگونی از سخنان مبتاذل و
هذیانمانند آنان میپردازد (بهزادیاندوهجردی.)395 :1382 ،
ویژگی مشترب بین همۀ شخصیتها حماقت است و میرزا مذهّب شخصیتهاایش را
با کلماتی چون غباوت ،حماقت ،دبنگی ،جاهال ،غافال ،مجناون ،دیواناه ،خشاکدمااغ،
سفاهتپیشه ،خالی از دانش ،خرافتمآب ،سخافترای ،خاالی از ادراب ،وصا مایکناد.
یخچالیه را می توان ضیافت شاعران دیوانه نامید؛ ضیافتی که شاعران آن به های اصالی
پایبند نیستند و تمام قواعد ا چه قواعد اجتماعی و دینی ،و چه قواعد ادبیاات رسامی ا را
زیر پا میگذارند .میرزا مذهّباصفهانی ( )12 :1321دربارۀ شاعران تذکرهاش میگوید:
ملجاً و مضهراً دنبال بیهودهگویان یاوهسرا و یاوهدرایان هارزهگارا کاه فاطیال طباع
خامِ شان از آتش دوزخ گرم نگردد و در فالیز دماغشان جز هندوانۀ ابوجهل نروید افتاد
مهالعه و مذاکرۀ اشعار سخافت شعارششان می نمود تا آنکه جنسیت علات انضامام و
سنخیت واسهۀ ارتباط گردید ،این فقیر را مشیر و مشار و مشتری بازار خاود دانساته
هر صبح مصروعی در سراغش که فالن مصرع شیخ را جواب گفتهام و فالن قصایدۀ
انوری را نقش بر آب آوردهام .کاتب اوراق ازآنجاکه «دیوانه چو دیوانه ببیناد خوشاش
آید» خاطر به صحبتشان میگماشت و دل به مقاالتشان میداشت.

یکی دیگر از عناصر مه و زیرساخت تصاویر گروتسکی ،تلفیق ناهماهنگیهاست .این
ناهماهنگی را میتوان در خالف عرف یا در تعارضات جسمانی دیاد؛ بارای نموناه ،اجلال
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شاعر ،دنکیشوتوار از اسباب تجمل که «خاطر بر تحملش مایگماشات ،غالمای مادقوق و

اسبی که الیبقی منه االعظام و عروق بود ،داشت» (هماان ،)26 :بااینحال در فکر تسخیر ختا و
ختن است و اشعارِ گرفتنِ خراجِ «لودیانه» و «لندن» میخواند؛ خوابی که اصحاب رمل برای
او میبینند ،یک باز در خواب بر سر اجلل ،فضله انداختهاست (خوابی که باز بر دست یا باازو
نشیند ،تعبیر به پادشاهی میشاود) و اجلل این را تعبیر به پادشاهی خود میکناد و سارانجام
قصیدۀ مدیحهای برای خویش میسراید و برات انعام را در نام خود مینویسد (همان).
در نتیجه میتوان گفت میرزا مذهّبِاصافهانی شخصایتهاایش را براسااس تضااد و
تحقیر و اغراق و ناهماهنگی مایآفریناد .در اداماه ،مها تارین ویاژگایهاای جسامانی
شخصیتهای گروتسکی یعنی ناقصالخلقگای و مساخ را بررسای مایکنای و فراماوش
نمیکنی که تلفیق این جس عجیب و بیقاعده با رفتار و منشی نامتناساب و عجیابتار،
شخصیتهای گروتسکی این تذکره را آفریدهاست.
5ا1ا .1ناقصالخلقگی
میرزا مذهّب با نثری فخی و مشحون به آرایههای ادبی و آیات و احادی و امثال عربی و
با نوعی آرامش که مخاطب را به حیرت وامیدارد ،نخست شخصیتهایش را کاه همگای
نقص جسمانی دارند و گاه این نقص جسمانی بسیار مشمئزکننده است ،توصی مایکناد.
نقصها به دو دسته تقسی میشوند؛ نقصهای حاصل از بیمااری مثال کچلای ،کاوری،
کری ،لنگی ،غر ،قوز ،چشمان آبکی از آبله ،چشمان احول ،چشمان سنبل (ناوعی بیمااری
چش که سرخی در چش پدید میآید) ،آبله ،سالک ،بواسایر ،یبوسات ،اساهال ،پلاک چشا
گندیده ،ک مویی ،روی زرد ،روی سیاه؛ و نقص های حاصل از ناهماهنگی مثال چشامان
تنگ ،مژگانهای خیلی بلند ،ریش دراز ،ریش نداشاتن ،ریاش رنگارناگ ،دنادان بازر؛،
دندان کثی  ،صدای نامتناسب (صدای خر) ،صدای آهسته ،بینی بزر؛ یا دراز ،بینی کاج و
بیقاعده ،لبهای بزر؛ ،دهان گشاد و کج ،ذقن نامتناسب ،چینوچاروب بسایار ،گاردن
باریک و دراز ،گوش بزر؛ و پهن ،هیکل خیلی بزر؛ یا خیلی کوچک ،قد خیلی کوتاه یا
خیلی بلند ،قد خمیده ،عرق بسیار یا عرق نکردن ،پای پهن .وقتی این ویژگیهاا باا ها
تلفیق میشوند ،موجوداتی عجیب و زشترو خلق میشود؛ این غرابت جسمانی با حماقات
تلفیق میشود و ملغمۀ حیرتآوری از انسان به نمایش میگذارد .او در وص «ناقص» ،که
تخلصش گویای شخصیتش است ،میگوید:
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ناقص ،کچلی است کور ...چشمش از غایت تنگی به چش نیاید ،بلکه این ماثلش نکاو
نماید که «سواد عینه اصغر من بیاو المی  /وسعة قلبه اضیق من صدر اللئی » .همواره
دهانش چون مغاب باز و ریشش به غایات دراز .کاجبینایش را ایان حکایات راسات و
احولش را این تعری بهجاست که اگر در روز نشورش به جنت مأمور کنند ،اهل بهشت
به ستوه آمده گویند« :گر ورا در بهشت جای دهید  /ما همه دوزخ اختیار کنی » .خهااب
رباالرباب دررسد که «یا عبادهللا المخلصون! الخوف علیک و ال انت تحزنون»؛ زیراکاه
از غایت کجبینی به جهن گراید و نعی از جحی امتیااز ننمایاد .جاای آبلاه بار رویاش
برکههاست و عرق در آن برکهها هفتسالهسرکههاا باا جماالش دیاو رجای  ،مصاداق
کریمۀ «ان هو اال ملک کری » و با عظ دماغش جبال شامخه را نسابت سابع عارو
شعیر است و با پلک چشمش نخن افالب را اضافت پردۀ نقیر (همان)68 :

وص این موجود زشتمنظر با وص خساست بیاندازۀ او کامل میشود و جالب است
که همین شخص ،مدتی بر ق و کاشان حکومت میکند .وی در وص «آرمان» گوید:
گویند که او را غری بود زمینپیما و قوزی آسمانفرسا .الحق خلقتی ناموافق و قضیۀ
«الجزء اعظ من الکل» در مادهاش صادق .پیوسته آبش از دیدگان در دهاان روان و
مصداق «فیهما عینان تجریان» است .با این احوال ،دائ در فراق سلسلهمویان موید و
از شورهزار خاطرش خار محبت گلرویان روید (همان.)30 :

آرمان با وجود جس ناقصالخلقه و بیماری غر (آب آوردن کیسۀ بیضاه و فتاق) ،عاشاق
غالمی سیاه است و در وص زیباییهایش غزل میسراید و از هجر او میموید.
در همۀ نمونهها ،میرزا مذهّب پس از توصی جس  ،با همان آرامش ،از اخالق و منش
شخصیت حرف میزند و جالب اینکه اخالق و رفتار شخصیت ،از جسمش هولنابتر است.
طرفه آنکه مدعی فضل و کمال نیز هستند و ازخودبزر؛بینی عجیبی دارند؛ مثالً پاس از
توصی

شخصیت «اسود» که «در بدایت حال ،دماغش را اختالل طاری و سودای مفرط صفحۀ

وجودش را ساری آمد» میگوید که او «هوای سرداری از احوالش پیدا و خیال محال جهاناداری
از طرز مقالش هویدا بود و ازآنجاکه اصفهان را سپاهخیز ندانسته عازم خراسان گردید کاه در وی
چون خود ،خر آسان به چنگ آرد و پای در مرحلۀ سروری آسان گذارد» (همان.)27 :

5ا1ا .2مسخشدگی
مسخ و دگردیسی محض بهصورتیکه موجودی به موجود دیگر استحاله پیدا کرده باشاد،
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یکی از ویژگیهای شخصیتهای گروتسکی اسات .در تاذکرۀ یخچالیاه شخصایتی کاه
دگردیسی کامل داشته باشد نمیبینای  ،ولای جالاب اسات کاه ماذهّبِاصافهانی برخای
شخصیتها را با صنعت استعاره با حیوانی یکسانانگااری مایکناد و باه ذهان مخاطاب
اینچنین القا میشود که شخصیت ،نیمهانسان ا نیمهحیوان است و بدینگونه حیاتیتارین
ویژگی گروتسک یعنی ترکیب ویژگیهای گوناگون را در اثرش محقق مایساازد .از ایان
سی شخصیت ،چهار شخصیت نیمهانسانی ا نیمهحیوانی داری  :زنبور ،اژدها و مار و زنباور
است (همان)54 :؛ خمرهشور خرچنگ است (همان)45 :؛ خر موجودی نیمهانسانی ا نیماهخار
است (همان)41 :؛ مخمخی گربه است (همان .)111 :وی در شرح حال زنبور میگوید« :زنباور
اژدهایی است در خوردن خون مسلمانان غیور و بالیی است که هماواره بار خاانوادۀ ضاعیفانش
عبور» (همان )52 :و در ادامه میگوید« :وجه تخلص آنکه نظر به حقاارت جثاه و تارن آهساته،
مردم را از او اجتناب نیست و بر او راه ارتیاب نه ،بلکه در اول همه او را مایل و عسل امید را از او
حاصل میدانند ،ولی چون او را پای در پیش و بر عروق فقیرانش سر نیش آمد ،دیگر نه احدی را
جان در بدن و نه تنی را نان در مسکن پیدا شود» (همان).

5ا .2حیوانات گروتسکی
کایزر تعدادی از حیوانات را حیوانات گروتسکی میداند« :حیوانات ،بهخصاوص مارهاا ،جغاد،
غوب ،عنکبوت ،خزندگان ،حشرات موذی ،و فراتر از همۀ آنهاا خفااشهاا هساتند کاه تجسا

حیوانی گروتسک در نظر گرفته میشود» (لوترآدامز و یتس .)35 :1390 ،در تذکرۀ یخچالیاه ناام
 33حیوان دیده میشود که از میانشان بیشترین بسامد تکرار متعلق به خر ( 21بار) و شاتر
( 13بار) است .خر و شتر با اینکه حیواناتی گروتسکی تلقی نمیشوند ،در این کتاب اغلب از
آنها برای خلق مضامین حیوانآمیزی استفاده میشود کاه مضامونی گروتساکی اسات.
بسامد تکرار مابقی حیوانات کتاب از این قرار است :گربه چهار بار ،سگ چهاار باار ،زنباور
سه بار ،وزق سه بار ،گاو سه بار ،ماهی سه بار ،خرچنگ دو بار ،عقرب دو بار ،کرم دو باار،
اژدها دو بار ،مار دو باار ،کاالغ دو باار ،کناه دو باار ،و حیوانااتی چاون ماوش ،گاورخر،
البپشت ،شپش ،شیر ،آهو ،گوسفند ،اسب ،صعوه ،باز ،شاهین ،کرکس هر کدام یک باار
آمدهاند .مشخص است حیواناتی که به نوعی مشامئزکنندهاناد و تارس را القاا مایکنناد
همچون زنبور و وزق و خرچنگ و کرم و شپش ،از دیگر حیوانات اهلی و آشنا مثل اسب و
گوسفند و آهو و کبوتر ،بسامد بیشتری دارد.
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5ا .3مضامین گروتسکی
شهوانیت و مر؛ و خیانت و بدمستی و دزدی و شکنجه جزو مضامین مشهور گروتساکی
است .در تاذکرۀ یخچالیاه اغلاب شخصایتهاا ،افارادی هساتند کاه باا وجاود پیاری و
ناقصالخلقگی و زشترویی ،دائماً دنبال زیبارویان و امردان و حتی حیواناتاند؛ به عباارت
دیگر ،روابط جنسی افراطی و غیرمعقول در این کتاب ،مضمونی گروتسکی است که اغلب
شخصیتها گرفتار آناند .شهوانیت در ذات خود مفهمومی ممنوع و تابوست کاه فرهناگ
مسلط آن را به حاشیه میراند .بااینحال ،برخی از اشکال رواباط جنسای بیشاتر از شاکل
معمول آن ممنوع و نهیشاده اسات .شاهوانیتی کاه در ایان اثار مایبینای  ،مرباوط باه
ممنوع ترین شکل های رابهۀ جنسی است که شامل همجانسباازی (شااهدبازی /لاواط) و

کودب آزاری (امردبازی /بچهبازی) و حیوان آمیزی است .از سی شخصیت تاذکرۀ یخچالیاه
نویساانده در شاارح زناادگی اجلاال و آرمااان و محاادث و حاااجی ،بااا اغااراق و مبالغااه بااه
شاهدبازیشان میپردازد ،و در شرححال خمرهشور و شوقی و جاالل باه امردباازی آناان
اشاره دارد ،و در شرح زندگی بعیر و دبنگوز و خر ،حیوانآمیزی دستمایۀ سااخت تصااویر
گروتسکی میشود .یگانه شخصیتی که با شاهدبازی مخال است و نویسنده او را دبنگ و
دارای خشکی دماغ میداند ،اورنگ است .برای روشنتر شدن مهلب ،دو نموناه را تحیال
میکنی  .در شرح حال خمرهشور که پیرمردی قدکوتاه و زشتروست و شغل قنادی را رها
میکند تا مشتری شکرلبان شود ،میآورد:
اگر بیماری محتضر یا دیبایی در شرر داشاته باشاد و از منازل باه جهات انجاام آن
مشکل برآمده باشد و بیند که کودکی حلقهدرگوش چنتهبردوش به مکتب میرود ،آن
کار را مختصر گرفته چون سایه از عقب او روان و چون دایه از پی آن پویان آمدی و
از صبح تا شام در مکتب ،متحمل بار تعب گشاتی و بعاد از تارخص اطفاال و تفارق
امثال ،هرچه در آن مکتب خاب یا کلوخی که خود را بدان پاب کرده باشند جساتی،
این را بر سینه و آن را بر دیده نهادی که« :بوی جان میآید از پش شتر /این شتر از
مال سلهان ویس در» و چون شام آید و آن بیمار مرده و آن بساط را آب بارده باشاد
این مصرع خواند .ع« :جهل باشد زیان مختصری» (مذهّبِاصفهانی.)46 :1321 ،

تصویر گروتسکی این مهلب ،پیرمرد زشترویی است که بر زماین باه دنباال
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یافتن کلوخ و خاکی است که کودکان مکتبی ،خود را بدان پااب کاردهاناد؛ ایان،
تصویری بسیار مشمئزکننده است .بیت بعد از آن ،حالت نفرت این موضوع را کمتر
میکند و مخاطب را میخنداند .در شرححال خمارهشاور ،دو حکایات دیگار نقال
میشود که خدعهای به کار میبندد تا یکی از کدخدازادگان زیبارو را بفریبد .در هر
دو حکایت ،تصاویر گروتسکی با استفاده از مضمون امردبازی خلق میشود که ماا
برای طوالنی نشدن بح  ،خواننده را به اصل کتاب ارجاع میدهی .
سابقۀ مضمون حیوان آمیزی که نویسنده با اساتفاده از آن تصااویر گروتساکی
خلق میکند ،در هزلیات پیش از مذهّبِاصفهانی نیز فراوان دیده میشود .یک جاا
در خبیثات سعدی ( )995 :1381و بار دیگر در رسالۀ دلگشا (عبید زاکانی )67 :1383 ،و
بار دیگر در دفتر پنج مثنوی معنوی (موالنا)88 :1386 ،؛ حیوانی کاه در تماام ایان
هزلیات دیده میشود خر است .میرزا مذهّب در شرححال بعیر از آمیازش باا شاتر
حرف میزند و گویی این مضمون نیاز ساابقه داشاتهاسات .فلاور ( )320 :2010باه
تصویری در دستنوشتهای متعلق به سدۀ نه از هفتاورنگ اشاره میکند کاه در
پس زمینۀ یک اردوگاه ،مردی را در حال آمیزش با شتر نشان میدهد .چه این کار
جنبۀ واقعی داشته باشد و چه فقط استفاده از تابویی مضحک برای خندان باشد ،در
هر روی مضمونی گروتسکی به شمار میرود .بعیر که نویسنده او را مادهای قابال
برای تدوین سفینهاش میداند ،پیرمرد کوچکاندام عصاری است که سنش نزدیک
هشتاد است و عاشق شتران؛ چندان که در نماز مناجاتش به تعداد عدد حروف ابجد
کلمۀ «بعیر» (« ،)282یا بعیر! یا بعیر!» میگوید:
به محبت میل کرده ولی سلیقهاش از عشق بچۀ انسان سپری گشته ،بچۀ شتری را باه
معشوقی گرفت و همواره با خیالش دل خوش و از فراقش جان مشوش میداشت .شب
در بستر با وی توأم و روز در آسیا با او همدم ،گاهی در هاوای گارم کارم عشاقش باه
حرکت آمده این شعر میخواند و در بوسیدن لبهایش جان میافشاند .بیت« :این نفس
است از دهنت یا عبیر /وین عرق است از بدنت یا گالب» (مذهّبِاصفهانی.)72 :1321 ،

مضامین دیگری که میتوان آن را مضمونی گروتسکی دانست ،رذایل اخالقای چاون
دزدی و خساست و طمع و مردمآزاری است که شخصیتها به شکل اغاراقگوناهای ایان
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رذایل را دارند؛ شخصیتهایی چون مستوفی و سید و ناقص و چرخی و مشنگی و محدث
و زنبور ،به خساست وص میشوند .شخصیتهایی چون مخمخی و کنه و بیان و غزالاه،
فریبکار و دزدند و دزدی و فریبکاری و مردمآزاریشان چنان مبالغهآمیز است که تبدیل
به تصویری گروتسکی میشود .حمار قمارباز است و اسود تریاب مایخاورد .در توصای
غزاله که پیرمرد دالکی با خلقتی تنومند و با ریشی دراز است ،میآورد:
تیغش در تراشایدن ریاش و سابلت ماردان تیاز و نشاترش در دریادن شارائین و آوردۀ
مسلمانان نایبمناب رمح چنگیز .بر دست کیسۀ آن بادنهاد و دوناه خارط القتااد در یاک
تراشیدن سر به دهشاهی قناعت نکند که زیاده از آن پنبه تو را خرج سر و به مصرف جارح
تیغ و نیشتر رسانیدهام .بهجهت یک غاز هزار دندان از گاز برکند .هار بیچاارهای کاه او را
دچار و مشتری بازار گردد ،در آن حمام هزار رحمت بر یوس حجاج فرستد (همان.)65 :

 .6کارکرد گروتسک در تذکرۀ یخچالیه
هدف نویسنده از گروتسک چیست؟ در آثاری با نگرش گروتسکی ،شاهد دنیایی واروناه و
عجیب و غیرمعقول هستی  ،ولی در حقیقت این دنیا بیشترین هماهنگی را با دنیای واقعی
دارد .گروتسک
نگاهی است که میکوشد تا جنبههای مختل وجود آدمی و سویههاای متنااقضِ هساتی
بر این زمین را در یک نمای کلی نشان دهد؛ رویکردی که به دنباال آن اسات تاا خیار و
شر ،خنده و شادی ،جنایت و محبت ،زشتی و زیبایی و دیگار تقابالهاای دوساویه را کاه
همگی در نهاد این دنیا و سرشت انسانها نهفتهاست ،در آن واحد به مخاطب القا کند و با
این کار او را بیشازپیش و راستینتر از هر نگرشی با واقعیت هستی و وجود خاودش آشانا
کند و پردههای فریبنده و آراستۀ تعارفات را کنار بگذارد (شربتدار و انصاری.)119 :1391 ،
درحقیقت «گروتسک نویسنده را قادر میسازد تا ایدئالهای رایج ،ارزشها و ساختارها را به چالش
کشانیده و رفتارها و رسوم اجتماعی ناهنجار یا شرورانه را افشا کند» (لوترآدامز و یتس.)242 :1389 ،

عصری که میرزا مذهّبِاصفهانی در آن میزیست یعنی دوران فتحعلیشاه و محمدشاه
قاجار ،از لحاظ اجتماعی ،عصری است که جامعه از لحاظ اخالقای افاول کاردهاسات .در
طنزهای این دوران ،بیارزشیهای حاک بر جامعه پوشیده است و نابسامانیهای فرهنگی
و فقر و استبداد و فساد شاهان بازتاب دارد و رذایل اخالقی و پلیادی افکاار و دورویای و
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تملق و ظل پذیری براثر تسالط غرچگاان و اراذل ،ماورد طناز و تساخر قارار مایگیارد
(بهزادیاندوهجردی .)370 :1382 ،میرزا مذهّب چه بهسبب رنجش شخصی و چاه درب زیااد
اوضاع زمانش ،از قدرت گروتسک بهره میگیرد تا ذات واقعی جامعاهاش را ،باهخصاوص
شاعران عصرش ،رسوا کند .زیاری و محمادیِفشاارکی ( )166 :1392باا اساتناد باه مناابع
ه عصر او و دیگر تحقیقات انجامشده نشان میدهند باا اینکاه ماذهّبِاصافهانی تأکیاد
میکند شاعران معرفیشده در یخچالیه «مجهول خیالیه» هستند ،چندان ه خیالی نیستند
و هر ترجمه از این کتاب مربوط به یکی از معاصران اوست .امروزه شاناخت هویات ایان
شاعران برای ما دشوار است ،ولی همین نکته که او در خلق شخصیتهاایش نگااهی باه
شخصیتهای حقیقی روزگار خود داشته ا هرچند عنصر اغراق را ه در نظر بگیری ا باز
ه این اثر ،فساد پنهان عصرش را رسوا میکند .شخصیتهای تذکرۀ یخچالیاه در یاک
چیز مشترباند :تنااقض در آنچاه هساتند و آنچاه مادعی آناناد .ایان شخصایتهاای
ناقصالخلقه و زشترو ،گرفتار نوعی مالیخولیای جنسی هستند ،ولای باااینحاال مادعی
شاعری و دچار خودبزر؛بینی عجیبیاند .وی با ظرافت بسیار ساعی در نشاان دادن ایان
تناقض دارد و به نظر میرسد موفق ه شدهاست.
 .7نتیجه
آثار هزل آمیز ادبیات فارسی بهدلیل مالحظات اخالقای ،هماواره ماورد بایتاوجهی قارار
گرفتهاند .تذکرۀ یخچالیه تألی میرزا مذهّبِاصفهانی نیاز باه دلیال پررناگ باودن وجاه
هزلآمیزش ،چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفتهاست ،آنچنانکه نویساندهاش تقریبااً
گمنام است و درحالیکه هنوز دویست سال از تاریخ فوتش نگذشتهاست ،تاریخ تولد وی را
نمیدانی  .در تاریخ تألی این تذکره نیز ابهامی است و با توجه به شاواهد گماان مایرود
میرزا مذهّب ،یخچالیه را در جوانی به صورت پراکنده نوشته و در سال  1255قمری آن را

جمع آورده و به محمدشاه قاجار تقدی کردهاست .این کتااب نقیضاهای اسات بار تاذکرۀ
آتشکدهی آذر بیگدلی و در سبک نثر ه پیرو سعدی است .مذهّبِاصفهانی از لحاظ زبانی
موفق شده دو سبک زبانی رسمی (نثر مصنوع و متکل تذکرهها) و عامیانه (ابیات عامیانه) را
با ه تلفیق کند .تلفیاق ایان دو سابک زباانی ،کااری اسات کاه بعادها شاخصاۀ طناز
طنزنویسانی همچون دهخدا میشود.
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یکی از ترفندهای ادبی بارز در این تذکره ،گروتسک است .میرزا مذهّب شرح حال سی
شخصاایت را در تااذکرهاش آورده کااه همگاای عجیااب و ناااقصالخلقاه و گرفتااار نااوعی
مالیخولیای جنسیاند که احساسی چندگانه از نفرت و تارس و طناز را باه مخاطاب القاا
میکنند .همین ویژگی ،این اثر را از هزلی خالی از ارزش ،به اثری انتقاادی و تأمالپاذیر
ارتقا میدهد .قهعاً این ظن پدید میآید که گروتساک ،مفهاومی اماروزی اسات و میارزا
مذهّب در قرن سیزده با چنین مفهومی آشنا نبودهاست .درحقیقت بسیاری از نویسندگان
بدون قصد قبلی از گروتسک استفاده میکنند .شااعر یاا نویساندهای کاه درب بسایار از
هستی دارد ،تناقضهای دورانش را میبیند و آن را در اثرش منعکس میکناد .گروتساک
در یخچالیه ه در خدمت انتقاد از اجتماع نامتعادل و ناسال آن قرن اسات و شاهوانیت و
روابط خارج از هنجار آن دوره را به نقد میکشد.
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