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 چكيده
و طنزپردازي در در طنز  ماننديانواع ديگر كنار طول تاريخِ ادبيات فارسي همواره

و نويسندگان بسياري از و شاعران و فكاهه وجود داشته آن بـراي بيـان هزل، هجو

وي طنزپرداز كرماني، نويسنده هوشنگ مرادي. اند مقاصد خود استفاده كرده   كودك

توانيمو توجه كرده است اين نوع ادبيبه نويسندگاني است كه از جمله نوجوان

به.و تأثيرگذار در آثار اين نويسنده دانست از عناصر برجستهيطنز را يك  با توجه

و  و جايگـاه ظريـف آن در ادبيـات كـودك و به ويژه نقش اهميت طنز در ادبيات

 طنز را در آثـار طنزآميـز هوشـنگ هايتكنيكنوجوان اين پژوهش بر آن است تا 

ي پژوهش نشان داد نويسنده در آثاريهايافته.و تحليل كندي بررسي كرمانيمراد

وي مجيد، تنور، داستان آن خمره، مربايهامانند قصه  شيرين، مهمان مامـان، تنـور

نمـايي، طنـز موقعيـت، طنـز نمايي، كوچـك مانند بزرگيهايلبخند انار از تكنيك

و اغراق، تضاد درگ و ديگـر-هاي زباني بازيو فتار، مبالغه و تـشبيه  بياني، مقايسه

و طنز موقعيـت از ميان اين تكنيك. استشگردها استفاده كرده فراوانـي ها اغراق
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و: كليدي هايهواژ مطايبـه، هوشـنگو هاي طنـز، طنـز تكنيك،نوجوان ادبيات كودك

. مرادي كرماني

 مقدمه.1

درو انواع طنز و مطايبه ازگملل گونا ميان اقوام . بـوده اسـت رايـج هاي دور گذشته ون

و خود را شاد نگـه مختلف هايشيوهكوشد تا با دست زدن به آدمي همواره مي  تـا دارد

،طـوركلي ادبيـاتهبـو نثـرو شعر ديربازاز. منتقل كند را به ديگران نيز آن مكانا حد

 كـار، بـراي طنـزي تعريف دقيقـيارائه. براي بازتاباندن طنز بوده استي مناسبي عرصه

و ساده بها اي نيست و چنداليـه، برانگيـز ماهيت تفكر دليل ين دشواري ز،ي طنـ پيچيـده

آن نزديكي مرز و مطايبـه، مانندطبعي انواع شوخ با ديگر،و مفهوم فكاهـه هجـو، هـزل

يعنـي بـه:وهجـ«: اين باره چنين آمـده اسـت در طنزآوران امروز ايران در كتاب.است

و نقص تمسخرگرفتن عيب  از تحقير ها به منظور ها وو تنبيه، آن روي غـرض شخـصي

و نقص يعني به تمسخرگرفتن عيب: طنز. ضد مدح است ازو تحقير ها به منظور ها  تنبيه

و ك يعني شوخي ركيـ: هزل. استي هجو يافته آن صورت تكامل روي غرض اجتماعي

درو تفريح به منظور و نشاط  فكاهـه.آن ضـد جـد اسـتويخصوص سطحي محدود

و يعني شوخي معتدل بـه منظـور و تفـريح و نـشاط، درسـطحي نامحـدود آن عمـومي

و(»ي هـزل اسـت صورت تكامل يافتـه .)مقدمـه: 1384، پـور اسـدي عمـران صـالحي

طنـز بـه، اصطالح ادبـيدر«كه است بر اين باور طنزو اصطالحاتي فرهنگ نويسنده

و يا منثور نوع خاصي از آثار  هـاي شـود كـه اشـتباهات يـا جنبـه ادبي گفتـه مـي منظوم

و رفتار نامطلوب  سياسـي يـا حتـي تفكـرات فلـسفي را بـه بشري، فسادهاي اجتماعي

ميدار به اي خندهوهشي بر طنز. كشد چالش است امـا خنـده خنده استوار گرچه طبيعتش

.هاآگاه كردن انسان به عمق رذالتو براي نيل به هدفي برتر،انگارداي مي را تنها وسيله 

كردن آه يعني خنده ردن قاه قاه، طنزكيعني گريه طنز: اندمورد آن گفتهدر به همين خاطر

مي در تعر اندوهجردي.)141-140: 1385، اصالني(»آه  خاصيوهيش«:سدينويف طنز

سي انتقادويم تند اجتماعيان مفاهيب و تنفرآمي حقايو طرز افشاياسيو يز ناشيق تلخ

ب و آني فرديهايرسمياز فساد ا بـهيـويها به صـورت عـادا جامعه را كه دم زدن از

و متعذر باشد؛ در پوششيصورت جد ني، ممنوع و يشخند، بـه منظـور نفـيـ از استهزا



و مطايبه در آثار هوشنگ مرادي كرماني بررسي تكنيك هاي طنز  63

ر و برافكندن بيهاشهيكردن و موارد تـر،م به عبـارت سـادهيناميم»طنز«يرسمي فساد

م  و نكتهيطنز را ريآمييجو توان انتقاد و آن را طرزيشخند تعريخته به  خـاصيف كرد

.)5: 1378،ياندوهجرد(»ي برشمرداز انواع ادب

را برابر بـا طنـز بـه» Satire«ي واژهزين تاريخ طنز در ادبيات فارسي مؤلف كتاب

ز» satire«انواع ادبي كتابدر.)15: 1384،يجواد(كار برده است  يهـار مجموعـهياز

ا» satire«طنز«:ستادهشيمعرفهجو ـ از اقسام هجو است امـا فـرق آن بـا هجـو ن ي

تياست كه آن تند نيزيو  در طنـز معمـوالًيست وانگهـيـو صـراحت هجـو در طنـز

و اجتماع مقاصد اصالح ك. مطرح استيطلبانه و ايـيت كـسيـفيطنـز كاسـتن از مقـام

و سرگرمي است به نحويزيچ .)235: 1378سا،يشم(»ي شود كه باعث خنده

د، هـيچ كـس بـهن اطالع دار گانجا كه نگارند در ميان محققان ادبيات فارسي تا آن

و مطاي شميسادقت  1 طنز را يـك نـوع ادبـياو. بندي نكرده استه را طبقهب مباحث طنز

آن نميشمارمستقل به و به وي معتقد است ايـن. نگرد مي2 يك نوع فرعي به ديد،آورد

و نمي نوع ادبي يك ساختار درو  و ساختار ظـاهري شود آن را در شكل ني است بيروني

م.انواع ادبي گنجاند  و مطايچون باشد؛سخن شميسا درستديآي به نظر ه تقريبـاًبـ طنز

و ظاهراً نمـي قالبتر بيش در را هاي ادبي قابل مشاهده است  يـك نـوع ادبـي تـوان آن

. توان كرد وجود آن را هم نفي نمي، در مقابل. آوردشمارمستقل به

و مطاي و جدل بر سر اين كه سرانجام طنز يـا يكـي از اسـت» لحن«ه نوعيببحث

م.ي قطعي نرسد شايد هرگز به نتيجه،انواع ادبي  حل ممكن، ترين راه منطقيديآيبه نظر

ط. پذيرش نظر شميسا باشد  و مطاي چون سر مايهه با درونبنز و هـيچوي آثار كـار دارد

و تعهد به قالب ادبي خاص در آن ديده نمي گونه پاي  هـا شود، هرچند برخي قالب بندي

و مطاي .ي دارندتر بيشه سازگاريببا طنز

و گونـهب مطايو جا كه قلمرو طنز از آن آنه بسيار گسترده اسـت هـاي متنـوعي در

ب ديده مي  يـابي هـا مـشترك نيـست، معـادل هـا ميـان تمـام فرهنـگ رخـي از آن شود كه

تـوان انتظـار داشـت طنـز از اين رو نمـي. اصطالحات ادبي كاري به غايت دشوار است 

از.)31-30: 1386ان، يـ دهقان(به كار رفته باشـد» Satire«ي انگليسي دقيقاً معادل واژه 

� Genre 
� Subgenre 
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د و نـوعياز لحـاظ مفهـوميسيـ در فرهنگ اصطالحات انگل)Irony(گر واژهيطرف

هميكاربرد بس ا. دارديپوشانار با طنز ـ مـرز  هـم بـايسيـ ات انگليـ در ادبين واژه حتـ ي

)satire (ن حتيكامال شفاف و زبانان از طنزي با برداشت فارسيرونيايهاكي تكنيست

.ه ترجمه شده استي به كناي در فارس معموالًيرونيا اين با وجود. سازگار استتر بيش

ين آن در بـر دارنـدهيتـر دارد كه مهـمي انواع گوناگونيرونيا،ف آبرامزيبر اساس تعر

مـيهاكين تكنيتر كه خود از مهم-»ي انگارو نادانيينما وارونه« باشـدي طنـز اسـت،

ا.)135-13: 1999، آبرامز( دري بـه طنـز شـهرتيف آن چه در فارسـين توصيبا افتـه

آيقت معادل ساتيحق و مـ. استي فرنگينروير و مطا« رسـد عبـارتيبه نظر » بـهيطنـز

. باشديسين دو واژه انگلياي برايبتواند معادل مناسب

ي ادبيات كـودك تـاكنون در ادبيات فارسي طنز جايگاهي ديرينه دارد اما در گستره

و شايد بتوان گفت، در ادبيات ايران تا چند سال پيش طنز آن گونه كه بايد بررسي نشده

و تنها در سال خو تـر هاي اخير قدري جـديد ادبيات كودك نيز، جايگاه روشني نداشته

درو هاي اخير طنز طول سالدر.به آن نگريسته شده است  ادبيـات داسـتاني طنزنويسي

و  و كودك وانوجوان مورد توجه ويژه از قع شده و تعدادي نوجـوان نويسندگان كودك

حدرما كشور پ وزهاين هـاي دشـوارترين شـيوه يكـي از گمـانبي. اندرداخته به فعاليت

و دانـش نگـارش، افزون نويسنده بايدونچ؛است» طنز«،نوشتن ذوقـي بر قدرت قلـم

بر داشتهو ويژه نيز سرشار و هـا افـسانهو ها، اشعار ها، متل مثل،انواع اصطالحات باشد

ومسلط باشد تا با كوتاه  و بـر سـطحن مطلـب ترين عبارات به بيانشيندل ترين بپـردازد

خ  و مطاو ايدفزبي وانندهآگاهي جملـهزا. را برانگيـزد خواننـده شوقبهيدر پوشش طنز

از داستان هوشـنگ مـرادي، خـود بهـره بـرده اسـت آثار در طنزنويسان طنزپردازي كه

ويي فراوان دربارهيها با وجود پژوهش. كرماني است   هاي طنـز اما تاكنون تكنيك آثار

. اي دقيق بررسي نشده استبه گونهاين نويسنده آثاررد

نامـه، كتاب، پاياني طنز عناصر سازنده هاي طنز يعنيي تكنيك دربارهالبته در ايران

تـاريخ طنـز در ادبيـات توان به كتـاب؛ براي نمونه مي نگاشته شده است مطالبي چندو
يهـا يـا رسـالهيالفـضل حـر ابوينوشته طنزيدربارهي حسن جوادي، نوشته فارسي

و ساختار طنز در نثر مشروطه«دكتري با عنوان وينوشته» بررسي محتوا  جواد دهقانيان
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و بررس« تاينقد و هزل از مشروطه  ياد كردي جهانگير صفرينوشته» 1332 طنز، هجو

.هاي طنزپردازي اختصاص داده شده استهايي به تكنيككه در هر دو اثر، بخش

پ  كـرده،ي بررسـي كرمـاني در آثـار مـرادي كه طنز را به طور كلـيگر ژوهشتنها

ا ي زبانيهاي در بخش ويژگ خط خوردن مشقيصدا در كتابوپروين سالجقه است؛

ويگزنده، تند، عـصب« بر اين باور است كه طنز در زبان اين نويسندهي مراديهاداستان

و بدبين نسيهمراه با نفرت و ي كـه در نتيجـهيابتاً تلخ است؛ خنـده نيست بلكه ماليم

م .)19-18: 1383سالجقه،.ك.ر(» شوديطنز به كار گرفته شده در اين زبان ايجاد

و نقش ويژه و مطايبه در برخيبا توجه به اهميت ايـني كرمـاني آثار مـرادي طنز

از برآن است تا جستار آشـنايي نـام آثار اين نويـسندهرد هاي طنز واكاوي تكنيك پس

:هاي زير پاسخ گويدكشورمان به پرسش

و ويژگي.1 چسبك  ست؟يهاي طنز آثار مرادي كرماني

ي دارد، چرا؟تر بيشهاي طنز كاربرد در هر يك از آثار نويسنده كدام تكنيك.2

مي.3 و طنزنويسي ايشان در نظر گرفت؟توان سبك ويژهآيا  اي براي طنز

 شيرين،يهاي مجيد، داستان آن خمره، مرباقصهدرمطايبهو هاي طنزتكنيك.2

و لبخند انار  مهمان مامان، تنور

اوي كرمانيمراد.2-1 و آثار طنزآميز

 كرمان شهداد در روستاي سيرچ از توابع بخش 1323 سالدري كرمانيهوشنگ مراد

او. به دنيا آمد و نوجوانان نوشته كتاببه دليلشهرت  هايي است كه براي كودكان

يو دورهگذراند) روستاي سيرچ(تحصيالت ابتدايي خود را در زادگاهشاو.است

و در رشتهتهرانو تحصيالت عالي را در كرماندر را متوسطه  زباني طي كرد

دا1347و در سال گرفت انگليسي مدرك ليسانس ستان در مطبوعات فعاليت با چاپ

را داستان قصه1353در سال. اش را گسترش دادمطبوعاتي  همين.نوشتهاي مجيد

 نخستيناما.را نصيب وي ساخت» 1364كتاب برگزيده سال«يويژهيهزها، جاي قصه

د» خانه هاي قاليباف بچه«اش به خاطر نويسندگييجايزه  جايزه 1359ر سال بود كه

و جايزه جهاني اندرسن در سال  را به او اختصاص 1986نقدي شوراي كتاب كودك

آن. داد و لمس مي درك از چه كه كه استاين نويسنده نويسندگييهايويژگنويسد
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مي داستانيهمهدر به.توان احساس كرد هاي او ، عربي، هنديهاي زبانآثار او

.شده است ترجمه فرانسويو هلندي، اسپانيايي، آلماني، انگليسي

و طنزآميز اين نويسنده قصهازييك مجموعه«؛ اين اثر مجيد استيهاآثار مهم

آنهاي به ظاهرجداگانهداستان و آخرين ها پيوند اي است كه به ويژه، ميان نخستين

مي معني و حوادث زندگي يك پسر داري ديده شود كه توجه خواننده را از طنز داستاني

ميتر روستايي، به ابعادگستردهي نيمهبچه آني، سوق ها اشاره به زندگي دهد كه يكي از

و تالقي شخصيت او با  و« ديگر، خاطرات سخنبه. است» مجيد«خود نويسنده مجيد

ي هاي مجيد، در برگيرنده قصه.)193: 1380سالجقه،(» درهم تنيده شده است» نويسنده

آن39 و هركدام از م داستان است خصيت اصليش. كنديها موضوعي مشخص را دنبال

و گريداستان زان از رياضي است كه به ها مجيد، پسرك بازيگوش، الغر، عاشق كتاب

مي همراه بي و هميشه با خراب بي، مادربزرگ مهربانش، زندگي هايش جان او كاري كند

. هاي آن است، در نوع توصيف هاي مجيد ترين ويژگي قصه مهم«. رساند را به لب مي

كمهاهاي اين قصهتوصيف و تكتر با توصيف بسيار عيني است و گويي هاي انتزاعي

ميروبه آن. شويمرو هايشفكه گفته باشد با توصيبه عبارت ديگر مجيد بيش از

در.)146: 1382سيدآبادي،(» ماجراها را نشان داده است و لحن طنزآميز  زبان خاص

آناين و غناي ي كرماني در اين اثر مراد. كمك كرده است اثر به تناسب ساختاري

و تكنيكتر بيش و به گونهين بهره را از طنز مي هاي آن برده است را اي كه توان آن

. وي دانستكارطنزآميزترين 

مل خمرهيديگر اثر طنزآميز مراد راي فراوانيالمللو بيني است؛ اين داستان جوايز

و در آن ماجرا مـي معلمياز آن خود كرده است آبيكـه بـرا شـودي روايـت  تـأمين

و آن آموزانش در يك روستا با مشكل روبه دانشيآشاميدن چـه داسـتان را رو شده است

م  و اغراقي است كه به شكليي)ها(برد، خمرهيبه پيش و شبيه يك موجود جانـدار آميز

و با مشكالتيهوشيار آب را در خود نگه نم  م)ها(آني كه برايدارند آيد، طـرحيپيش

م داستان  مـ. گيرديشكل و مطايبه در اين اثر بـه دو شـكل ديـده دريشـود؛ يكـيطنز

و جملهيشوخ ميدار خندهيهاها  نمونـهيبرا(برندي است كه اشخاص داستان به كار

و بـراي چسباندن خمرهيها برا از داستان كه قرار است بچهيدر بخش  كـاري شكـسته

يك،مرغ ببرند تخميدست مها از بچهي پدر هاسـت اين ديگر از آن حـرف«:گويديبه او
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مرغ نمره بدهند بايـد مـرغ تخمياگر قرار است برا! كه بابت بردن تخم مرغ نمره بدهند

آن20ينمره  طنـزيو ديگـر)40: 1388،يمـراد(» كرده نـه تـويچنان تخم بگيرد كه

و كليت داستان است كه گوي و در خرا)ها( لجاجت خمرهيموجود در ساختار ب شدن

ميانگه نداشتن آب زمينه  نادرسـت مـردميو باورهاي خرافيآورد تا رفتارهاي فراهم

. يك روستا نقد شود

هـا حكايت محروميت« است؛ اين اثري كرمانيمهمان مامان نيز از آثار طنزآميز مراد

يمخاطـب رد پـا ... نسبتاً طنزآميـز پرداخـت شـده اسـتيو كمبودها است كه با زبان 

و كم كم مآني زندگيجايها را در جا داشتن بودها هميها احساس و چنـين نقـش كند

: 1383سـالجقه،(» كمبودها از ديگـران بـه ويـژه مهمـان ها را در پنهان كردن اين سنت

در خندهيهاو اغراق ها ها، موقعيت ها، جملهي در اين اثر، شوخ.)278-289 آور موجود

و خمره ديده نمـيهاقصه مطي مجيد و و طنـز و در شـود ايبـه چنـدان آشـكار نيـست

م پنهانيها اليه مـياشود؛ به گونهيتر آن ديده تـوان در تـضاد ميـاني كه ايـن طنـز را

و رفتارها كنش و مادر خانواده با مهمانانشان ديديها پدر در اين داستان با مهمـان. پدر

اويبيش از اندازه خودمان  و مادر به عكس ويبيش از اندازه مبـادو راحت است  آداب

و همين موضوع زمينهيتعارف  پنهـان را در سـاختار اثـر پديـدي طنزيو حساس است

. آورديم

يك بـار ديگـر در داسـتان مربـاي» چكمه«و»مهمان مامان«مرادي كرماني پس از

و نيمه شيرين فاص  ميله گرفتن از فضاي روستايي در. كنـد روستايي آثارش را تكرار  وي

از بـاز نـشدن در شيـشه ماننـد اي موضوع بسيار ساده اين داستان ي مربـا را بـا اسـتفاده

قـرار براي مخاطـب نوجـوان موضوع داستانيو بياني نسبتاً طنزآميز نمايي بزرگكيتكن

آن.داده است  هاي اين نويسنده شاهد حـضور چنـدين عنـصر ثابـت جا كه در داستان از

ني  تكهممانند فضاي روستايي يا ها يا زنـدگي بـا فرزندي، يتيم بودن شخصيت روستايي،

و طنز هستيم،  و تنگدستي در مقايسه بـا آثـار ديگـر، يكي از والدين به جاي هردو، فقر

گونه كـه نخستين موضوع همان. زندنويسنده در اين اثر دست به نوعي هنجارگريزي مي 

مطلـب ديگـر ايـن. اسـت گفته شد، آفريدن داستان در فضايي شهري بـا مـشكالت آن 

كـودك ديـروز، در برابـر» مـريم«اگـر«هنجارگريزي در شخصيت اصلي داستان است؛ 

و تمسخر زن  و) پدرش(هاي روستايي از نان پختن يك مرد انتقاد مجبور به تسليم شـد
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و سالي نامناسب براي ي خطرنـاكي دسـت به تجربه» بستن دهان ديگران«خود، در سن

و چون به كرسي نـشاندن حـرف خـودك ساده كود زد، اگر مجيد، ي ديروز در پي چند

و با نگاهي هراسان به مي» تسبيح«نبود و معلم خيره » جـدول ضـرب«هـاي جوابماند

،(» از اين گونه نيست» جالل امروز«زد، روي زبانش يخ مي .)283-282: 1380سالجقه

 نويـسنده متفـاوت هاي داسـتاني ديگـر ايـن جالل شخصيت اصلي داستان با شخصيت

و تجربه نكرده اسـت؛ چون است و.مرادي كرماني اين شخصيت را نزيسته  امـا محـيط

و افراد روستانشين جزيي از زندگي او هستند  داستان با طنزي امـروزي.مكاني روستايي

او. آميز در حال حركت است هاي مبالغهو صحنه و چون ديگر آثار  راوي نويسنده است

و و،نمايي تكنيك غالب بر اين اثر بزرگ. داردنامه متمايل به فيلم زباني تصويري  مبالغـه

م طنزيهاي است كه موقعيتيهايو استفاده از عبارت اغراق البتـه در كنـار. آفرينديآميز

 ايـن اثـر را بـه هـم پيونـديچه اجـزا اين شگردها كه در روساخت اثر جريان دارد، آن 

و در اليـهيم و كـنشي اثـر ديـده مـ تـر پنهـانيهـا دهد يهـا شـود، انتقـاد از رفتارهـا

يك ناپسند در جامعهيگرفته شكل وي است؛ و نظر كودكان  به رسميت نشناختن ديدگاه

م و به نظر ويمايهرسد درونينوجوانان است  اين اثر به رسميت شناختن حق اعتراض

و نوجواناني افراد به ويژه براي همهيگرفتن حق برا  باشد كـه در آغـاز افـراد كودكان

و ديگرينميسال آنان را جد بزرگ  انتقـاد از يـك كـالغ چهـل كـالغ كـردن،يگيرند

يكيبيهازدن، تهمتيسازشايعه و دليل به ... ديگـر، رعايـت نكـردن حقـوق ديگـران

ارهجاب. باشد و افعـال،)تقديم يا تكـرار فعـل(ان جملهكجايي ،كـاربرد محـاوره لغـات

ت حذف حرف اض و تكرار فعل، كيد بر واژهأافه براي زيـ طنزآم ايجاد اطنابيبراجناس

. رايج در اين اثر هستنديهاصنعتاز جمله

ازياآميز اين نويسنده است؛ در اين اثـر كـه مجموعـه، از ديگر آثار طنز لبخند انار

راآن. است» لبخند انار«چند داستان است، طنزآميزترين داستان ي خواندن چه اين داستان

و فلـك در دوران تحـصيل اسـت، ساخته، اغراق شخصيت ها در مطلوب پنداشتن كتك

مـي كه هر يك از آنان در اين باره بر ديگريابه گونه  مـي سـبقت و كوشـند،يجوينـد

و ترق  و فلك آنان كتكيچنين وانمود كنند كه تنها دليل رشد  مدير مرحومـشان،يهاها

يكيان پس از اجرا اما در پاي. دباغ استيآقا ي، تـا حـدي از شاگردان قديمي پانتوميم

م و فرزند او تناقضياين موضوع دگرگون و سخنان همسر مدير راي آشـكاريها شود
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م مـيهـا به جنبهتر بيشكهي از مسائلييك. سازديروشن كنـد،ي طنـز داسـتان كمـك

مييكيها گفته كهيجور«: گويدي از شاگردان است كه كه شده بود  كتـك تـر بيش هر

و به اصطالح قهرمان خورد، محبوبيم ازي دبستانيحت. تر از ديگران بود تر ها هم ديگر

و بچهيكتك نم  ميهايترسيدند و قدرت،خوردندي كه كتك يتـر بـيش احساس افتخار

ويخوانآموز درس همين فرد كه دانش.)32: 1378، لبخند انار،يمراد(» كردنديم  است

و رفتـار او پـسيمين از دست مدير كتك نخورده، به عمد كار تاكنو كند تا فلك شود

قل«از فلك شدن چنين است،  و مثل  چـشميپور قهرمانانـه از جلـويسرم را باال گرفتم

توبچه و رفتم .)33همان،(» را فتح كرده بودمف، انگار دنياصيها رد شدم

از در شوق فراوا البته اغراق بيش از اندازه ن اين شاگردان ديروز كه حاال همه بـيش

و پس از اعالم مجري سال دارند، در پايان داستان نيز تمام 45  اين كه قراري براي ندارد

يها فلك شود، همه اعالم آمادگ آن سالي خاطرهي به دليل يادآورياست يك نفر خاط

و اصرار دارند كه حتماً فلك شونديم  طنـز موجـود در اثـر هرچند اين اغراق بـه. كنند

م حديكمك . نمايديمي آن را سطحيكند، اما تا

م  سنگ اول،يهاتوان به ويژه در داستانيدر مجموعه داستان تنور اين نويسنده نيز

بوينامه، نقاش شير، رضايت و تنور برخي، وينمـاي طنز ماننـد بـزرگيها تكنيكي پلو

و طنز موقعيت را ديد و مبالغه . اغراق

 هاي طنز در آثار ياد شده تكنيكيبررس.3

از بـراي هركـدام هاييو نمونه معرفيي طنز هاي شناخته شده تكنيك جا نخست اين در

ميآثار مرادي كرماني .شود ارائه

و اغراق(نماييبزرگ.3-1 )مبالغه

ب زير مجموعهتر بيشهاي رايجي كه در از شيوه نمـاييگ بزر،شودميكار بردهههاي طنز

و نيز بزرگ كردن زشتي ويژگي در توصيف  و ظاهري و كاستي هاي اخالقي . ها اسـت ها

و اغراق در نشان دادن واقعيت است، مـا جا كه عامل اصلي در بزرگ از آن نمايي مبالغه

يك جا بزرگ در اين  و اغراق را به صورت و مبالغه گونـه همان. ايمجا با هم آورده نمايي

يـست بـراي رسـاندن پيـام خـويش برخـي از اعـضاي بـدن شخـصي را كه كاريكاتور 
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و بزرگ برجسته و جنبـه ويژگـي پـرداز نيـز برخـي كنـد، طنـز تر ترسيم مـي تر  را هـا هـا

و نمايان برجسته را«. تا به هدف خود نايـل آيـد نماياندميتر تر وقتـي طنزپـرداز كـسي

را چه هست مي تر از آن احمق و گنـاهي  از واقعيـت نـشان تـر بـيش نمايد، وقتـي جـرم

آن مي و كنـد؛ در گاه كه يك رويداد كوچك را تا حد غير قابـل بـاوري بـزرگ مـي دهد

و رذايلي كـه بـه طنـز حقيقت به مخاطب خود اين واقعيت را گوشزد مي  كند كه عيوب

ا به قدركافي بزرگ هستند،اند كشيده شده  ،دنـ ما چون برخي از ديدن واقعيـت آن ناتوان،

ـ بـين بـه صـورت واقعـي ها را با ذرهآنه،شداز مجبور پردطنز و ن و حقيقـت شان دهـد

به.)160: 1386،دهقانيان(» ماهيت آن را بهتر بشناساند  و اغراق نيز ين صـورتا مبالغه

قدر افراط كند كردن، ستايش يا نكوهش كسي يا چيزي آن وصف است كه طنزنويس در 

و  و عادت معمول بگذرد .انگيز باشدبراي شنونده شگفتكه از حد عرف

 در آثار طنزآميز خود از اين شگرد بيش از ديگر شگردها بهره گرفتـهي كرمانيمراد

. مهم سبك طنز اين نويـسنده دانـستيهايتوان آن را از ويژگيمكهيااست؛ به گونه

چ. گر شده است بيش از آثار ديگر جلوه اين تكنيك هاي مجيد قصهدر ند براي نمونه به

:شودنمونه اشاره مي

و سال مجيد يكـي. اغراق در به تصوير كشيدن موهاي مجيد.1 هر نوجواني با سن

و درسـت دهـد، شـيوه بسيار اهميـت مـي از مواردي كه به آن  كـردني مرتـب سـاختن

و از كوتاه   امـا ايـن نـاراحتي در آن حـد شـود، ها بسيار ناراحت مـي كردن آن موهاست

كيآماغراق ميز نيست  بـر، همه خوابنـديها وقتشب مجيد حتي نيمه؛كنده نويسنده ادعا

مويخيم و مشغول درست كردن هـاي آميز بـه گونـه اين تصوير اغراق. شوديمهايش زد

و تيـغ تيغـي«: شـود مختلف در اين داستان ديـده مـي  موهـاي يـك طـرف كلـه سـيخ

مي. ايستادند مي و كله كار بدتر از بد ر شد هـاي گاهي هم نـصفه. افتاديخت مي ام پاك از

و پاورچين شب، از خواب پا مي  را. رفتم جلوي آينه پاورچين مي شدم نرم چـراغ المپـا

و چنگ مي مي و با شانه امـا موهـاي. افتادم به جان موهـا گذاشتم توي تاقچه، بغل آينه،

ميبي و اهل سازش نبودندانصاف لج .)63صهاي مجيد،قصه(» كردند

و«داسـتان هاي اين شـيوه در دو گر نمونهيداز.2 د مـي» خيـاط اردو ـ تـوان در.دي

بـي آوري وسايل شخصي مجيد است كه بـي نمايي يا اغراق در جمع بزرگ داستان اردو،

در. آمـاده كـرده اسـتليي بار دو االغ وسا براي او به اندازه  و اغـراق موجـود مبالغـه
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پـذيرفتني نيـست. شوهرخواهر مجيـد، اسـت،»آميزكمال«داستان خياط مربوط به رفتار

و سال او از به يادآوردن خاطرات دوره  و نداشتن لبـاس شـب كسي به سن ي نوجواني

و ضعف بكشد نمايي بـه موضـوع نويسنده با اين شگرد، با بزرگ. عيد، كارش به غش

مي طنزآميانيب ا نمونه. دهديز راين تكنيي ديگر دك كنـد كـهيمشاهده مـ گر زمانيي بار

گـذارد، بـا هنگامي كه قدم به حياط خانـه مـي. مجيد براي ديدار دايي به يزد رفته است 

و زنش روبههصحن ميي دعواي دايي ي بارزي نويسنده همين ماجرا را به شيوه. شودرو

و بزرگ ميبا اغراق، مبالغه را«كند، نمايي توصيف داشـتم كـه ديـدم برمـي داشتم عينكم

مياهوتو عين المپا. نعلبكي هم آمد يك سيني استكان  داشـت.آمـد مـيو خـورد چرخ

و  رو صاف ميدر بي »....خـالي دادم جـاو نشـستمپاسر.ي من طرف كله آمدبايستي

)92ص سفر،(

ميد» عكس يادگاري«در داستان ديگر اين شگردينمونه در اين داستان. شوديده

بي شيوهيدرباره و . نمـايي شـده اسـتي با دوربـين عكاسـي بـزرگبي برخورد مجيد

زن«مجيد قصد دارد سرنوشت.مينيبيم» انشانويس«ي ديگر را در داستان نمونه كبري،

مي» عباس . كندرا براي موضوع انشا توضيح دهد كه در تشريح وضعيت او بسيار اغراق

. كـاربرده اسـت نيز ايـن روش را بـه» تسبيح«ي ديگري از جمله داستان مرادي در نمونه

و اغراق موجود در بزرگ و وقايع مربـوط بـه نمايي توصيف كالس، رفتار معلم با مجيد

. يادگيري جدول ضرب مجيد است

هـاي موجـود در توصـيف نمايي نويـسنده، مبالغـه در يكي ديگر از موارد بزرگ.3

از. هاي مجيد است قصه  چاشـني آن اي كـه بـه همـراه مبالغـههاتوصيف مرادي كرماني

در.تكمـك گرفتـه اسـ طـرح داسـتانيو طنزتر بيشتقويتو تأكيد، براي كرده است

در فراش مدرسه» نويسانشا«داستان ي دخترانه در حال بردن مجيد بـه دفتـر اسـت كـه

ك دخترها كه ديدند، فراششان دست پـسر«: شودتوصيف وضعيت مجيد مبالغه ديده مي

و دنبالش مـيو شلوار پارهدهريزه ميزه، سياه سوخته، ترسي و اي را گرفته كـشد، هيـاهو

و دورمان جمع شدند  و دوشان را ول كردند ي ديگـر نمونه.)158صانشانويس،(» تك

مي»عكس يادگاري«در داستان و خوشي برداشـته شـد«: شود ديده چـه. عكس به خير

و گردن چشم! عكسي؟ ماه  هـا قبراق، گـوش ها درشت، دهان تنگ، ابرو تو دل برو، سر

و رو  و كلهبهمرتب و از تـه ماشـين شـد راه و تخـم مرغـي  عكـس يادگـاري،(» صاف
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ــصه152، 110، 63،92،108 صــفحاتدر.)108ص ــد ق در هــاي مجي ــه  شــگرد مبالغ

و مطايبه سوق داده استتي موقعتوصيف .ها، لحن داستان را به طنز

و به گونه بهرهين در آثار ديگر نيز از اين تكنيك به فراوايمراد  كـهيا گرفته است

ي دانست؛ به ويژه در آثـاريترين تكنيك طنز در آثار مرادي را اصلينمايتوان بزرگيم

ويمانند خمره، مربا ،» پلويبو«،»شير« تنور ماننديها داستانتر بيش شيرين، لبخند انار

رو«و» سنگ اول«،»نامهرضايت« سا،» سنگيسنگ آن اين شگرد در ها نيز به كـار ختار

ي مربـا، چـوب انـار بـراي كه يك عنصر مانند خمره، در شيـشهياگرفته شده، به گونه 

و كتـك زدن دانـش گـرفتن يتـيم،يآمـوز، شـير دادن بـه يـك پـسر بچـه فلك كـردن

بو رضايت حتينامه، مي سنگ قبر تأثيري پلو يا و همـين موضـوعي طنزآميز ايجاد كنـد

و به كمك آن نويسنده با تقابـليم فراهميازمينه  كـهيهـاي آورد تا داستان شكل بگيرد

م داستانيهاميان شخصيت هاي طنزآميز نيز بـه كمـك سـاختار كند، موقعيتيها ايجاد

و نمايشيآيند تا انتقادهايم . تر به خواننده منتقل شوندي مطرح در داستان بهتر

ب يپدر خانواده نسبت به رعايت كردن برخـيخياليدر داستان مهمان مامان نيز در

و رعايت كردن بيش از اندازه سويآداب  شـدهينمـاي مـادر خـانواده بـزرگي آداب از

و همين موضوع در ساختار اين داستان طنز ايجاد كرده است .است

و برگ دادن به يك مطلب ساده شيرين بزرگيچنين در مربا هم و شاخ باز(نمايي

م نشدن در شيشه  ا. داستاني طنزآميز شده است خلقباعث) رباي دريالبته ن شـگرد كـه

م»چيهياهو برايه«واقع . داردي طـوالنيادهد، در طنز سابقهيساختار طنز آن را شكل

 بـا»سويـگيغمـارفتن طـرهيبـه« بـه نـامي الكساندر پـوپ در اثـريسيات انگليدر ادب

ايريگ بهره پيك از موضوعين تكني از زيبسي پا افتاده، طنزشي ظاهراً مـيار . نـديآفريبا

ا ـ داست، نزاع بـر سـريپ آن طور كه از عنوانن اثر همانيدر نيـا.ه مـو اسـتك طـرّ ي

پ و قابل تأملياميمضمون ساده البته و ابزار ژرف  نـشاندن سـخافتي است براي دارد

هـي اشرافيهاو حماقت خاندان و پـوچي كه بر سر و از وضـعيمـچ دمت مـريجنگنـد

. خبرنديبيعاد

به در مرباي شيرين صاحب كارخانه- : گيـرد كار مـيي مرباي شبدر همين شيوه را

و دارم بـا شـما صـحبت جا ميان كارخانه ايستاده همين حاال، همين حاال كه بنده اين« ام

و بـاالي يخچـال آشپزخانهيها، تو قفسه كنم توي خانه مي و ها هـا، كنـار اجـاق گازهـا
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و حتي كمد بچهها، پشت صندلييظرفشوي  مربايي اسـت كـهيها هزاران هزار شيشهها

.)46صمرباي شيرين،(» كس نتوانسته درشان را باز كندهيچ

و مبالغه از ديگر نمونه- ، زمـاني دهـديي در اين اثـر را نـشان مـ ها كه اوج اغراق

و چـاق شـدهي مـردم از شـدت خـوردن مربـا كند همه است كه نويسنده اظهار مي انـد

و در پيادهي لباسها دكمه وقتـي تـو«: روها بر روي زمين ريختـه شـده اسـت شان كنده

رو افتـاده بـود؛ اي كف پياده همه جور دكمه. ديدندرفتند، جا به جا، دكمه مي رو مي پياده

و مانتوي زنانه سفيد، سياه، قهوه  و بزرگ، مال پيراهن مردانه و صورتي،كوچك هاآن. اي

و شكمشان گنده شده بود دكمهك و مانتويـشانه چاق شده بودند هـاي جلـوي پيـراهن

و افتاده بود تو پيادهپري .)79صهمان،(»رو ده بود

و مطايهاكي از تكنيكييينمابزرگ مي شناخته شده طنز و ت يـ زان موفق يـ به است

مين عـوامليتـر از مهـميكـي دارد؛ي بستگيآن به عناصر گوناگون ت يـ وفق كـه باعـث

ا شيطنزپرداز در كاربرد مين ديشود، تلفيوه يهـاي طنز مانند بازيگر شگردهايق آن با

وي طنزآميهايلوح، سادهيينما، وارونهيزبان پـياست تا طنز به كل ...ز و قانون از شيشه

اي واقع.ل نشودين شده، تبدييتع جزين است كه در طنز مراديت و تـانيريشيمربا به

نياهخمريحد د.ستين مسأله چندان ملموس ي كرمـانيگر مشكل طنز مراديبه سخن

ويـ طنـز موقع:ك تبحر داردي در دو نوع تكنيو. طنز استيهاكيعدم تنوع در تكن ت

بهيد.يينمابزرگ و رنـگكميها در آثار او نمودكيق تكني تلفيويژه مسأله گر شگردها

.دارد

 نمايي كوچك.3-2

 طنزپـردازي تكنيـكي ايـن دربـاره تـاريخ طنـز در ادبيـات فارسـيب جوادي در كتـا

مي«: نويسد مي تمـام ظـواهراز خواهد مـورد انتقـاد قـرار دهـد، نويسنده شخصي را كه

و او را از هر لحـاظ كوچـك مـي فريبنده عاري مي  توانـد بـه كنـد، ايـن كـار مـي سازد

يمي هاي مختلف صورت گيرد، صورت و و يـا تواند از لحاظ جسمي ا از لحاظ معنـوي

افتـد كـه اه در اين شـيوه اتفـاق مـيگ.)17: 1384،جوادي(»هاي ديگري باشد به شيوه

او ساختهءآدمي را تا حد اشيا  ميي دست خود نـويس از گويا قـصد طنـز. كنندكوچك

و بـر هرچـه،ديگران نشان دهد اين كار آن است كه به   آدمي كه اشرف مخلوقات است
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ه و مقـام مـي برتري دارد گاه چنان فريفته،ستكه در عالم و شـود كـه از اشـياي جـاه

خواهد با اين شـيوه بـه نويس در حقيقت مي طنز. رسدتر به نظر مي حيوانات نيز كوچك

و در حقيقت نظاره مياو با اين كار باد آدم گران خود هشدار دهد  مـرادي.خوابانـد ها را

موكرماني در قصه : رد از اين روش بهره برده استهاي مجيد در چند

بي- با در داستان عكس يادگاري بي كه از طرف مجيد زير فشار قرارگرفته است تا

و عكــس گــرفتنش موافقــت كنــد بــراي رهــايي از مخمــصه، شــروع بــه عيــب  گيــري

مي كوچك را جلوي آينه قيافه برو«: كندكردن مجيد  اي را كه تـو ببين، ببين اين قيافه ات

؟ خورهمي درد عكس داري به وو گردن كلفت اگر باز... يا نه و سـرخ صـورت چـاق

و فكر نمي سفيدي داشتي، بد نبود ولي تو از كني با اين قيافه در كار هيكل عكست چي

.)100ص عكس يادگاري،(» ...؟آدمي

و او كي ديگري- و تشبيه انسان با حيوانات اسـت  از مظاهر كوچك كردن، مقايسه

درينمونه. پايين آوردن حيوانات را تا حد -هـاي قاليبـاف بچـه آن البته به شكل ماليم
آن به قاليبافها براي بردن بچهنو كه ماش شيطو است زماني، خانه هـا خانه، به روسـتاي

و مي  به نمكو كوشدآمده و پدرش را راضي كند را ي بـه انـدازه،آن مكان محقركشانده

را پول يك خر گرفته  در نتيجـه شـاهد كوچـك شـدن.خانـه كنـدي قاليباف روانهو او

 پول-دمت، علي الحساب هم، پول يه خر مي .....«: شخصيت در حد يك حيوان هستيم

.)39صخانه،هاي قاليبافبچه(» يه خر؟ بچمه بدم پول يه خر بستونم؟ خجالت بكش

غم ديگري نمونه- ـ كـردن كوچكو تحقيرانگيز در اين داستان و ن سب شخـصيت

من در حق اين اسدو پدري كـردم، كاسـبش«: خانه است صاحب قاليباف از سوي اسدو،

كاشكي اون وقتـي كـه. نمك به حروم .....حياء اي اي بي ........كردم، نقش گوش كردم، 

مي. عموش به اجير من دادتش، ديده بوديش  پـوزش از گـشنگي. مردداشت از گشنگي

).98ص،نهما(» عين روباه قشو كرده شده بود

نميريهر نوع تحق روشن است كه مهـم نـوع بـه. تـوان طنـز بـه شـمار آوردي را

ا.ه استيما پروراندن دروني مضمون برايريكارگ زميدر  داستان،ينهين جا با توجه به

و قيمثل روبا قشو كرده شدن قيمتيا خريمتيك انسان به وي كاهشك ـ افتن، به ژه ي

قيه، نهايلآن كه بر خالف مخالفت او  نيتا در تغيمت نميايرييز ن مـوارديـا. شـوديجاد

.ز كرده استيآم است كه لحن عبارات را طنزييهانمونه
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در نمونه- . قابـل مـشاهده اسـت مربـاي شـيريني درخور ديگر براي اين تكنيك

و بـا افـشاكردن اسـرار او صاحب كارخانه يكي از كارگرهاي كارخانه را تحقير مي كنـد

مي«: كنديتش را كوچك مي شخص و سبيل بله اين آقا كه االن دارد مرا نگاه هـايش را كند

كججود، روزي سه بار يواشكي مي مي هاي مـادر آدميكند، قيافهمي آيد دفتر من، گردن

و هـايش جمـع مـي اشـك تـوي چـشم. گيردمرده را مي  و فالكـت و از بـدبختي كنـد

و دست تنگي ميمستاجري .)48صمرباي شيرين،(» ...نالداش

و بـه نظـري چنداني از اين تكنيك در آثار ديگر خود استفادهيدامر  نكـرده اسـت

. اين شگرد نتوان پيدا كردي براي خاصيرسد نمونهيم

) موقعيت طنزآميز(طنز موقعيت.3-3

پـرداز بـا طنز،نوع از طنز در اين. طنزهاي موقعيت است هاي طنز، ديگر از تكنيك يكي

و پايهو الفاظ سر  و اساس در.ي آن بر مفاهيم مبتني است كار ندارد در ايـن نـوع طنـز

وا واقع طنز  و مبالغه در سطح كالم، و گون كـردن حقيقـت موقعيـتژنويس با اغراق هـا

و متنـاقض در كنـار هـم، اخـتالل در هنجـار عـادي كـالم چيدن موقعيت  هـاي متـضاد

ش) هنجارشكني( و تركيب زمانو نيز دادن  آفرينش طنز دسـتبه،كلي تمثيلي به وقايع

مي صحنه در اين تكنيك پردازطنز. زندمي و تجـسم آن خنـده كه تـصو آفرينداي را دارر

هـاي طنزپـردازي نبـوده بلكـه پس در حقيقت خود طنز موقعيـت جـزء تكنيـك. است

و رفتار شخصيت  و نيز اعمال و عواملي كه شمرده شد هاي اشخاص يـا نقشهها، تصميم

و رؤياي آن  و يـا شـرايط كلـي خواب و ماجراهاي موجود ها در داستان، تكرار حوادث

ميحاكم بر فضاي داستان موقعيت را طنز   نتيجه به جاي طنز موقعيـت بهتـردر. كندآميز

هـاي طنزآميـزي كـه از سـوي يعنـي موقعيـت؛شود است، از طنزهاي موقعيتي نام برده

ك  د. آيدمك عناصري كه برشمرديم پديد مي نويسنده به ي،مـوقعيت هاي يگر فروع طنز از

و مـضاميني كـه رد، را ندازيزماني است كه نويسنده قصد طنزپردا و لحـن  ولي سـبك

 كـه قـديمي آثـارتر بيش. آميز ساخته است كار برده است، مطلب را براي مخاطب طنز به

و نوع گويش در آن و كاربرد،ه شده است استفادايويژهها از لهجه  بر اثر گذشت زمان

و . داشـته باشـد آميـز اي طنز براي مخاطبان امروزي جلوه توانديم بدون استفاده محدود

كـه ناخودآگـاه اسـت منتظـره غيـر افتد كه حادثه به قدري ني اتفاق مي زمانوع ديگر آن
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ي كرمـاني هاي طنز موقعيـت در آثـار مـراد در زير برخي از نمونه. شودباعث خنده مي

در. شودبررسي مي و خلق موقعيت مرادي كرماني  اسـتعدادي دار،خنـده هـاي طنزآميـز

درا. العاده دارد خارق ي زيـادي بهرهينماي مانند بزرگ اين شيوهاز نيزهاي مجيد قصهو

.آفريندميدارموقعيتي خنده مجموعه ماجراها طنز موقعيت گاهدر. استبرده

در- ، سـبيل كراوات، اردو، تسبيح، كتاب، عاشق هاي دوچرخه،استاند براي نمونه

و عكـس يادگـاري دعـوت آرزوها، ماهي، طبل، شهرت، سلماني سوم، ، ژاكـت پـشمي

و سير حوادث شرايط كلي حاكم بر داستان عاشق«داستاندر. دارند موقعيتي طنزآميز ها

و» كتاب و طنز اصلي اثر تكنيك غالب و آن جـااز موقعيت است دو كـه تـضاد  تكـرار

بر،عامل اساسي اين تكنيك هستند دوي پايـه اين داستان شـكل گرفتـه عنـصر همـين

رونـد. عاشق كتاب، با مـش اسـداهللا هـستيم ميان مجيد اين ماجرا شاهد تضاددر. است

و آمد مجيد نزد مش اسـداهللا تكراي پايهبر كه داستان باعـث بـه وجـود اسـت،ر رفت

ط  يچنـين در داسـتان دوچرخـه بـا بـستن زنگولـههم.نزآميز شده است آمدن موقعيتي

و پوشاندن لباسيبزغاله به دسته و پـا دوچرخه و غريب بـه تـن و پوتين عجيب يها

م طنزيهاي مادربزرگ موقعيتيمجيد از سو يهـا شخصيتيشود كه خندهيآميز خلق

پ و خواننده را در ا. دارديداستان حايدر واقع .ق عناصر ناسازوار استيصل تلفن خنده

مـ طنزيهانيز اين موقعيت،هخمر در داستان- تـوان ديـد؛يآميز در چنـد قـسمت

 عموجـان را بـهي خمـرهي االغـي عموجـان، وقتـي، خمـره10 نمونه در قسمتيبرا

م مـي كاله پشميآورد، منگولهيمدرسه راي چندبار بـه شـكم االغ ماليـده و االغ شـود

م  م. دهديقلقلك  كـهيآموزاش را به دانش االغ ناگهان پوزه،شوديهمين موضوع باعث

و فرار كندب،افسارش را گرفته  مدرسهي كه خمره برايدر اين جا با توجه به اهميت. زند

و موقعيت عجيب دري كه پيش آمده، فضاييدارد و آور ايجـاد عـين عـال دلهـره طنزآميز

ايـن داسـتان ...و44،45،55يهانين در صفحهچهم.)95ص خمره،.ك.ر(شده است 

م .توان مشاهده كردياين شگرد را

دا» لبخند انار«اين شگرد در داستان- يشـود؛ بـراي مـ ها ديـده ستانبيش از ديگر

م كه به عنوان سخنينمونه رفتار افراد هميران به جايگاه ازيچنين پـانتوميم يكـ آيند،

و رفتار مجر شخصيت آميـز را در داسـتان پديـد آورده طنـزيهـاي ها موقعيـتآنبايها

.است
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ميها داستاني در مجموعه- ،»سـنگ اول«،»شـير«يهـا توان در داستاني تنور نيز

» سـنگ اول« نمونـه در داسـتاني را ديد؛ براي موقعيتيطنزها»ينقاش«و» نامهرضايت«

ازي سنگ قبر براي مردم در تهيهيرفتارها و تزيين خود پيش انگيـز شـگفتيها مرگ

مي طنزآميزيهاآنان موقعيت   مخاطب را به همـراهيآورد كه اين رفتارها خندهي فراهم

.)118-115: 1388، تنور،يمراد.ك.ر(دارد

 كـهيدر داستان مهمان مامان اين شگرد تنها در يك مورد به كار رفته اسـت؛ زمـان

م شايشود ميزبان برايقرار يك مهمانان ي از همسايگان فـرديم حاضر كند، به سفارش

مـي پيرزن تنهـاييبه خانه مـ. رودي بـه نـام مـريم اوياو را از خـواب بيـدار و از كنـد

يكيم و. هـا شـام حاضـر كننـد مهمانيهايش را بدهد تا برا از خروسيخواهد رفتـار

پديهايش موقعيت مريم خانم با خروسيوگوهاگفت مـ طنزآميز در داستان .ر(آوردييد

.)66-61: 1385، مهمان مامان،يمراد.ك

از- هـاي داسـتان در يكـي از شخـصيت موقعيت تجسم موقعيت، طنزموارد يكي

مي طنزآميزتر بيشكه است وضعيتي غير معمول   ايـن هـاي مجيـد قـصهدر.رسد به نظر

ت ديگـر شخـصي يـاو مجيـد بـي، اين شخصيت گاه بـي شود، مورد به فراواني ديده مي

براي نمونه در داستان سبيل، مجيد كه درحال اصالح صورت خـود اسـت. داستان است

ميناگهان تيغ از دستش در  و در حوض گم مجيد كه حـاال بـا نـصف سـبيل. شودرفته

در ايـن صـحنه مخاطـب بـا. مانده، براي درست شدن كار مجبور است به سلماني برود 

و طنز تجسم وضعيت خنده  م دار رو است كـه ايـن صـحنه جيد با نصف سبيل، روبه آميز

دسـت گذاشـت روي كه به سبيلم افتاد، چشم سلماني«: دار استبراي سلماني نيز خنده 

و  از.كي بخندو نخند حاال دلش  تـو كـار كـه چـي شـده، نپرس اوسا، دوست بد، امان

داي تجسم وضعيت طنزآميـز را مـي ديگر نمونه.)624ص سبيل،(»بكن سـتان تـوان در

مي عيدي مشاهده كرد  . اش را بـه دام بينـدازد كالسـي هـم،گيـرد كه درآن مجيد تصميم

قرار اسـت كـه او بـاالترين. دار مدرسه است هاي پول كالسي مجيد از بچه ايرانمنش هم

و با اين كارش حسابي باعث عـصبانيت مجيـد  مبلغ عيدي را براي باباي مدرسه بياورد

راش مدرسه براي تالفي كار ايران اين پسرك بازيگو. شده است  منش وضعيتي طنزآميـز

و تصميم خود بـراي وي رقـم مـي  گويـد كـه مـنش مـي مجيـد بـه ايـران. زنـد با عمل

و جار بزند گوش و جگر سيخي يك قرون، ارزونش كرديم«: هايش را بگيرد مجيد.»دل



و تابستان1ي، شماره2سال/ مطالعات ادبيات كودكي مجله 78 1390، بهار

لب براي قانع كردن ايران و هـايش را الكـي منش به طور ساختگي اين كار را انجام داده

ودر]ايران منش[«. زندهم مي به و تـو سكوت كـالس و شـش و بـش كتـاب حـساب

كـالس يكهـو.ارزونش كرديمو جگرسيخي يك قرون،دل:كه كشيد جار بازرگان بلند 

شدازپرو تركيد منش را دار ايراني مجيد موقعيت خنده نقشه.)229ص عيدي،(» خنده

.آفرينددر كالس مي

 زيـرا؛اي نيـستي مشخصي براي اين شگرد كار سـاده آوردن نمونه است گفتني-

در،موقعيتي كه حاوي طنز باشد  بلكه چنـدين،گيردنميبر جمله يا عبارت مشخصي را

و موقعيت داستان را م صحنه از. شودي شامل در داستان مربـاي شـيرين موارد اين يكي

يكميمربا را به مدرسهي زماني است كه جالل شيشه  و هر  درِ كوشندها مي از بچه برد

و از جالل جايزهآ بدين ترتيب سير داستان به سـمت مـوقعيتي. اي بگيرندن را باز كنند

و ايستاد«: طنزآميز در حركت است  يـك دور دور خـودش. افشاري رفت روي نيمكت

و درش را به همه نشان داد، عينهو شعبده بازهـا،. چرخيد و باال و زير بعـد آمـد شيشه

و ايـستاد پايين، خاكه گچ  و باز رفت روي نيمكت » ...هاي تخته را ماليد به كف دستش

و در افتـدو در نهايت حوادثي كه طي اين مراحـل اتفـاق مـي.)12صمرباي شيرين،(

ش آن نميها سر .، آفريده استميزموقعيتي طنزآشود،يشه باز

و عالمياؤر ا ديگر شيوهاز خواببيني كه در اين اثر در يجاد موقعيت طنز است هاي

ر. شده است دو مورد استفاده  و خـواب خـود جـاللؤدر اين اثر و خيال مادر جالل يا

تك خياالت40ي در صفحه.حاوي طنز است   را طنزآميـز مـتن هاي مادر جالل گوييو

ر)73ص(مرادي كرماني در جايي ديگر. كرده است و يايؤبا استفاده از اغراق، خواب

و دل  مي جالل را طنزآميز هـاي اسـب.دو تا اسب آورده بودند تـوي كوچـه«: كندنشين

خواسـت بـا احمـدآقا بقـال مـي .... كـشيدند شـيهه مـي،كوبيدنـد به زمـين مـي سفيد پا 

بـا مالقـه بـه مـردم مربـا. مربـا بـودياش بشكه روي چهارچرخه. چهارچرخه رد شود 

مي... داد مي .)73صمرباي شيرين،(»!وابيخبلند شو جالل، چقدر

 تشبيه/ مقايسه.3-4

ب به همراه شيوه پردازي معموالً طنزدركين تكنيا ميههاي ديگر بـودن آميز طنز. رودكار

يعنـي در تـشبيه قـصد. اين است كه تشبيه ميان امور نامناسب انجام گيرد مستلزمتشبيه 



و مطايبه در آثار هوشنگ مرادي كرماني بررسي تكنيك هاي طنز  79

و تشبيه بـه ولي گاهي اين،ودشاين است كه كسي يا چيزي ستوده  منظور حاصل نشده

ت مينقصد و استهزاء انجام ا. گيرد بيه از»مـشبه بـه«و»مشبه« ميان شباهتن حالتيدر

و تناسب است كـه نبودو در حقيقت همين داردنظر مد مخاطبنوعي نيست كه  تشابه

و طنز م خنده د بـهستد تكنيكنويس در اين طنز گاه.آورديپديد و تـشبيه و مقايـسه

.زند كه هيچ ربطي با هم ندارندامري مي

از- در موقعيـت طنزو نمايينمايي، كوچك شگردهاي بزرگ پس  ايـن شـيوه نيـز

از. است به كار رفته فراوان هاي مجيد قصه  يكي از اين مـوارد زمـاني اسـت كـه مجيـد

نويسنده وضعيت او را بـه. شودهاي ديگر پنهان مي ترس درس پس دادن پشت سر بچه

را مثل مرغابي،«: كندمرغابي تشبيه مي   كه جلوم نشسته بـود،ي آدمي پشت شانهاز سرم

ومي باال وبا آوردم .)187صتسبيح،(»! حاضره آقا مجيد:گفتممي لرز ترس

و صداي بچـهي ديگر درباره مقايسه- و سر هـاي وضعيت مجيد هنگام فلك شدن

آنو كشتي .ها در نبود معلم استگرفتن

و از صف بيـرون خانه مي اي كه به سالخ من عينهو بره«-الف برند پا پيش گذاشتم

.)235صعيدي،(» آمدم

و حاج ملك تو فلك، مثل اين بود كه بخواهند يـك پـا«-ب و حال پاي من وضع

و يك پا از جوجه ماشيني  و شالق بزننداز شتر .)236صعيدي،(» را بگذارند كنار هم

و پاچه گيرها كشتي«-ج ي همديگر را چـسبيده بودنـد، عين خرچنگ دريايي لنگ

و مثل چغندر پخته سرخ شده بودند، صـداي آقـا بـه هي مي » گوشـشان نخـورد كشيدند

.)410ص ناظم،(

. ديگر چندان به كار نرفته استيها در داستانياين ويژگ

 ليل عكسد.3-5

و برهاني بياورند كه كامال و نـوعي شكـست در برخالً براي مطلبي دليل ف انتظـار

از. هاي ايجاد طنز اسـت از شيوهگريد اين روش يكي،انتظار مخاطب باشد ماننـد بيتـي

آ  و انتظار معمول، حكم عقـل تـركنحافظ كه در و عادت نوشـييمـ بر حسب عرف

ح ميااست در :كندلي كه حافظ آن را رد
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الفيم حاشا كه من به موسم گل ترك !زنم اين كار كي كنم؟ميلعقكنم من

)476: 1374حافظ،(

ميهسنام به مدربراي ثبترا بي مجيدزماني كه بي هاي مجيد در قصه  بـرد اي اعياني

در فراوان اصرارباو ر مدرسـه با مخالفت مـدي راضي كردن مسئوالن مدرسه دارد سعي

بيدر.شودميروروبه اين شگرد اسـتفاده شـده بي نسبت به دليل مدير مدرسه از پاسخ

و اوالً«: است  مگـر:ميـان حـرفش كـه بي پريـدبي... نداريم وگرنهجا كالسمان پرشده

ي به اين بزرگـي بـراش توي مدرسه هست كه شما چه قدر هيكل اين بچه چي هست،

.)132ص دوچرخه،(»جا ندارين؟

بي- بي در جواب ناظم مدرسه براي مورد ديگر در همين داستان هنگامي است كه

و دليلي مي  -«: آورد كه اين شـگرد در آن بـه كـار رفتـه اسـت دير رسيدن مجيد پاسخ

بايد سر ساعت زنگ. تازه اينجا مقررات داره. شه سرگردون كرد هاي مردمو كه نمي بچه

هـا رو يـه سر بچـه«: آورد كه در آن طنز است لي مي بي بي در كمال سادگي دلي» بخوره

هـاي بـراي نمونـه» بگين وايستين تا مجيد بياد، بعد برين سر كـالس. جوري گرم كنين 

 در داسـتان70ي در صفحه.اشاره كرد 299و70ت توان به صفحاميتكنيك ديگر اين 

لماني كـه بـا تيغـي هاي خود از استاد سـ كردن اشك، مجيد به دليل پنهان»سلماني سوم«

كه. كند در حال اصالح سر اوست، سرش را بيش از حد به پايين خم كرده است  زماني

گيرد، در جواب او، دليل عكس به كـار مجيد از سوي استاد سلماني مورد سؤال قرار مي 

و نالـه ...كني، جانم؟ قدر سرت را خم مي چرا اين«: رفته است  كنـان استاد را نگـاه كـردم

 داستان 299و در صفحه.»!خوام پشت پات را ببوسم تا زودتر ولم كني، استادمي: گفتم

مجيد چون تا به حال مـاهي. شان دعوت شده تا ماهي بخورد ماهي، مجيد به خانه معلم

و مي هايش را مي نخورده چشم  مجيد در برابر پرسش زن آقاي معلم از دليل. خوردبندد

مي چرا موقع خوردن چشم-: خانم گفت«: عكس بهره برده است  جـوابي ... بندي؟هاتو

ميمي-:سر هم كردم وگفتم  هـامونو خوريم چـشم بخشين، ما عادت داريم وقتي چيزي

و دهنمونو وا مي مي و اجدادمون به مـا. كنيمبنديم شـما اصـالً. رسـيده اين عادت از آبا

.)300-299صصماهي،(» ناراحت نباشين
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 بياني-هاي زباني بازي.3-6

 در تـر بـيش ايـن روش. اسـت بيـاني-هاي زباني بازي يكي از شگردهاي پركاربرد طنز

و فكاهه ميهب لطيفه و نحوي كالم.دروكار ، بازي با حروف الفبا،بازي با قواعد صرفي

و درس، ساختن كلمه اي جديد با حذف يا اضـافه كـردن بازي با اعداد، بازي با مدرسه

و تغيير در واژه جزئي به كلمه، ايجاد  و تعبيرهـاي متـداول، در هـم ريخـتن كلمـات ها

ويپايـه بيـاني-هاي زبـاني در بازي. تضمين از جمله مظاهر اين روش است   سـاخت

، از فـروع ايـن روش جنـاس. پرداخت طنز بر اصل چند معنايي كلمـات اسـتوار اسـت

ومتل،امخداست . است ...يح

جا هاي مجيد در قصه در هـا، بـازي كاربرد واژهدرري كتاب شاهد ايجاد تغيي جاي

و واژه  و هنجاراز گريز غلط اماليي، ها، بازي با اعداد، با الفاظ جابجـايي اركـان عـادي

. جمله هستيم

بي از جمله كاربرد كلمه- بي است كه داراي غلطي انتحان به جاي امتحان از زبان

اي  مگرقراره خوب برو انتحان بده،«: جاد طنز است اماليي آگاهانه از طرف نويسنده براي

.)100ص عكس يادگاري،(»عكست به جاي خودت انتحان بده؟

و ارقام بازي كرده است در نمونه- اعتماد به دست آمـده«:ي زير نويسنده با اعداد

دو را و حدود و ساعت .)475ص شـهرت،(»رام شـدمو پنج دقيقه گذاشتم كنار بيست

 628،629، 551، 295،487، 229،284، 169 به صفحات بايد هاي ديگر جمله نمونه از

و يا تغيير در شكل واژه از طرف بي 642و . بي است، اشاره كـرد كه حاوي غلط اماليي

و يا بازي با الفاظ است»ماهي«مورد ديگر در داستان كـاربرد. ايجاد تغيير در شكل واژه

جي ماهي واژهيهام گونهيا فـروش ها تنها مـاهي پيرمرد كه سال«: خوراي ماهي خوار به

ميهاي ماهيواليت بود، آدم .)285صماهي،(» شناختخوار را از صد قدمي

در تجاهليتوان به نوعيمي زبانيهاي ديگر بازيهااز نمونه العارف اشاره كرد كه

م  آبي كه معلم شـاگردان را بـرايشود؛ هنگاميداستان خمره ديده  بـه كنـار خـوردن

م م برد، بچهيرودخانه آنيها با عجله سر بر آب م گذارند، معلم به كس«: گويديها هيچ

مـييك» با دهانش آب نخورد  »!پـس بـا كجايمـان آب بخـوريم، آقـا«: گويـدي از بچـه

.)98: 1389، خمره،يمراد(
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م در قصهي زبانيهاي ديگر از بازياچنين گونه هم كهيها مجيد ديده توانيمشود

عبيكيتكن(ها آن را در شمار تعريف  دريآورد؛ بـرا) اسـتيد زاكـاني مبدع آن  نمونـه

و او در پاسـخ» چهارباغ چه جور جاييه؟«: پرسديميمجيد از فرد» اصفهانيسفرنامه«

.)181ص مجيد،يهاقصه(» چهارباغ جاييه كه اسمش چهارباغه«: گويديم

 جناس.3-6-1

و و در اي ناگسستني داشته رابطه طنز از ديرباز جناس  مواقع از جناس در سازتر بيشاند

شناسـان بـسياري جنـاس نـزد زبـان دامنـه. استفاده شده استبهيو مطاو كار ايجاد طنز

را است تا گسترده ه اساسش مانند جناس بـر چنـد معنـاييك جايي كه هر صنعت ادبي

آر.گيردمي در بر باشد،استوار و نه طنزي موسيقي ايهجناس در اصل سـاز، امـا ساز است

پديـد در كلمـه يـا واژه كـهيتغييـرو جايي حروف يـك كلمـهه جاب ماننددر مواردي 

مي مناسب حيطه آورد، مي ي كـه دربـارهيااخوت در پيوند با برداشت تـازه.دشوي طنز

م بـيهياز آن جا كه امروزه نظر«:سدينويجناس وجود دارد، يهيـا نظر جنـاس اساسـاً

خـود را كنـار)يسـنت(يت قبلـي تفاوت دارد، بهتر است هنگام برخورد با آن ذهنيسنت

ازي دوريد بهتـر بـود بـرايشـا.ميرو هـسته روبـيا باً تازهيرا با مبحث تقريز؛ميبگذار

جديهرگونه سوءتفاهم مي برايدي اسم چني جناس وضع ين كاريشد اما از آن جا كه

امروز جناس را نه تنها.ميان عنوان استفاده كردهيبحث خود از هم نشده است ما هم در

كليم)يو دستورياز لحاظ، نوشتار( متجانسي دو كلمه  يهـا ابهـاميهيـ داننـد بلكـه

ميي از چند معناي ناشييمعنا مـيو در زمرهكنندي را در مبحث جناس بحث ي جنـاس

ا. دانند د فقـط در روسـاختيـ متجانس الزاماً نباي ان دو واژهين از نظر نوگرايافزون بر

آنيكيجمله حضور داشته باشند بلكه م از ديها و  در ژرفيگـريتواند در روسـاجت

و به اصطالح وجود آن ذهن -128: 1371اخـوت،(» باشـديساخت حضور داشته باشد

129(.

:1مثال

مي: معلم ؟ گويند بگو ببينم در زبان انگليسي به گربه چه
مآ: شاگرد كَتيقا اجازه . گن
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مي! آفرين: معلم بـه پـاي گربـه چـه. نيمكـت! گويند؟ آقـا اجـازه به بچه گربه چه
مي! گويند؟ آقا اجازه مي به موي گربـه. گويند؟ آقا اجازه، جاكت پاكت به جاي گربه چه

. گويند؟ آقا اجازه، موكت چه مي
آنريزياه متجانس حضور دارند اما در مثاليها در مثال باال واژه يها ذهنـ وجود

.است

:2مثال
ـ دوست عزيز چطور هستيد؟«

».ـ خدا خواسته است كه باشم
و چگونه زنده-2ـ حال شما چطور است؟1چطور هستيد؟  ايد؟ چرا

ديني كرماني با كلمات در آثار مرادين نوع بازيا ميز : شوديده

)148صدوچرخه،(»وگوشماليم بدهد بگيرد كه گوش مرا به ناظم حق دادند«

:ي ديگر نيز در داستان سبيل است كه از شگرد جنـاس اسـتفاده شـده اسـت نمونه

در.)617ص سـبيل،(»» سـه بيـل«هـم نيـست چـه برسـد بـه» بيل«اين كه تو داري«

.ي درخوري در اين باره يافت نشد ديگر نمونههايداستان

 اسلوب الحكيم.3-6-2

شيا اي را جملـه. نوعي جناس تام اسـتيز همانند جناس برپايهينيوه از طنزپردازين

آنهگويند مقصود خالفبر وي ، نيـستهمعنايي كه مقصود گوينـد بر اساس حمل كنند

برداشـت از مقـصود تفـاهم سـاختگي در در اسلوب الحكيم با نوعي سـوء.پاسخ دهند

. هستيمروروبههگويند

)يسعد(ند اهل عشقتر بيشخاكزي گفت

در اين بيت مقصود گوينده تكرار نام او از سـوي معـشوق اسـت، در صـورتي كـه

رادر. شنونده مقصود او را حمل بر فراموشي كرده است  داستان طبل، زماني كـه مجيـد

وبابيبي انباري همسايه بيرون مي آورند، از از دلـسوزي  پرسـد كـه در مـياو محبـت

جا زنداني شده پنج ساعت درآنيا دود چهارح مجيدچون( زيادي كشيدي؟ زجرجا آن

بي) بود ومي مورد نظرخودش را ابراز بي منظور مجيد برخالف مقصود از دارد  به نوعي

مياين شگرد طنز  مجيـد، ببيـنم،«:دلش برايم آتش گرفـت وگفـت«: كندپردازي استفاده

زج بله،: گفتم»زيادي كشيدي؟ زنداني بودي زجرجاوقتي كه آن چـون ركـشيدم، خيلي
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ايناز زجر كردم كه طبل بزنم، ولي جرأت نمي هاي طبل هم بود، چوب طبل بودم، كنار

.)51-50صصطبل،(»بدتر؟

 تضاد.3-6-3

تناسب موجود در تـضاد از نـوع تناسـب منفـي. يكي از فروع روش تناسب است تضاد

و معمول تضاد از ساده. است هـا، كـه در آن واژه پردازي اسـت هاي طنز ترين شيوه ترين

و موقعيت  ميژها در شكلي با عبارات آن. روندگونه به كار شـود هـر جا كه گفتـه مـي از

قـصد،و عنـصر متـضاددطنزنويس با كنار هم چيـدن. شودچيز با ضد خود شناخته مي 

موقعيـت يـا وضـعيت تـضاد ممكـن اسـت در واژه،. رسيدن بـه نيـت خـويش را دارد 

و يا تـضاد.شخصيت داستان روي دهد   گاه ممكن است تضاد موضوع فكاهه با واقعيت

و دانايي مطرح باشدحميان .ماقت

و زغنبـوت اسـت كـه نويـسنده در ايـن يكي از اين موارد تضاد دو واژه ي شيرين

و هـركس كـه بـهي بي ديوار خانه. مورد آورده است و ريزش است بي در حال خرابي

مي«: آيد، به قول مجيد ها مي خانه آن  ي شـيرين گوشـه داشت كه قنـد چنان ترس ورش

ي تـشريح مـورد ديگـر دربـاره.)201ص اسكناس صـدتوماني،(»شدلپش زغنبوت مي

و خورد در مدرسه قرار است فلك شـود، بـرا. وضعيت مجيد است ي وي كه در اثر زد

و شادي حنابندان بـه دليـل موقعيـت رقـت تحمل اين درد به پاهايش حنا مي بـار گذارد

اد دچار تضاد با واقعيتجيم و مين گونه توصيشده حنابنـدان غـم انگيـزي«: شوديف

.)232ص عيدي،(»بود

 كنايه.3-6-4

و قوانين موجود از آن اجازه بيـان آزاد هـر مطلبـي را بـه، جا كه شرايط حاكم بر جامعه

و بعضي مواقع نيز خود طنزنويس از بيان صريح مطلبي تن مـي طنزپرداز نمي  زنـد، دهد

و پنهـان كنايه بهترين صنعتي است كه مي  توان از آن در بيان مقصود به صورت پوشـيده

و، كه كنايه مانند استخدام، جناس ضمن اين. سود جست  بـر اسـاس .... اسلوب الحكيم

و بـه خواننـده با كنايـه طنزپرداز.افسون چند معنايي استوار است  ي خـود حـس لـذت

ي طنـز كـاربرد هـاي كنايـه كـه در گـستره يكـي از جنبـه. دهدميهديه اعتماد به نفس

مانند زماني كه مجيد به خاطر ثبت نام نـشدن در مدرسـه.ي دارد، تعريض استتر بيش

و كنايه به مدير مدرسه مي  تون خيلـي چايياز«:گويدنااميد شده است به حالت تعريض
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ر چند جاي ديگر ايند.)134ص دوچرخه،(»يك خرده دلگرم شديم داغ بود، ممنون،

مجيـد معمـوالً از درسـت كـردن موهـايش. شودداستان مواردي از اين تكنيك ديده مي

و براي بد فرمي آن مياحساس رضايت ندارد :كندها از عبارت كنايي استفاده

.)64صسلماني سوم،(» موها خر خودشان را سوار بودند«-

و نشان كشيد ...«- ب برايم خط پزم كـه يـك وجـب روغـن رايت مي كه االن آشي

.)101صعكس يادگاري،(» رويش باشد

و اهل كوچه درآمد باز صداي همسايه«-  بشر پاك باالخانه را اجـاره بابا اين:كه ها

.)116ص آرزوها،(» داده

بِرونـه بيچـاره اسـت كـسي كـه خـرش رو تـو خـرعالف: از قديم گفـتن«- » هـا

.)133صدوچرخه،(

و همان. با مكافات شروع شد سواري باز چرخ«- به قول بي بي باز همان خر سياه

.)148صدوچرخه،(» راه آسيا

و مـي اش مي اگر كسي مرغ سعادت بر شانه بين راه«- توانـست در بـردن نشست

خوانـد، بـا دمـش گـردو توپ به مهدي كمـك كنـد، از خوشـي كـبكش خـروس مـي 

.)164صتوپ،(»شكست مي

به50و37ه در صفحهخانهاي قاليبافدر بچه : استكار رفته نيز كنايه

مي«- و مـي ديد همه گوش تا گوش نشستهمش رحيم تا بـري خواهنـد گـوش انـد

خانـه، هـاي قاليبـاف بچـه(»اش مـي افتـاد كنند، هواي آب پاشيدن جلوي دكان بـه كلـه 

.)37ص

خواي بري تـو اشـكم خـر، صـدات در اگر نمي«): ماش شيطونو به نمكو گفت(-

صهاي قاليبافبچه(»شغال مستي هم نكن. نياد .)50خانه،

 تكرار.3-6-5

و يكي از شيوه هايويژگييكي از هايي كـه باعـث افـزودن موسـيقي كـالم سبك ادبي

 تكرار واك، هجا، واژه، عبارت، جملـه يـا،اين تكرار ممكن است.، تكرار است شود مي

درز نيست بلكه به نوعي نقش ياري تكنيك تكرار به تنهايي طنزسا. مصراع باشد رسـاني

تكيو رفتاري كالميهاكيت.ساخت موقعيت طنز دارد  يهـاتي شخـصيهـاه كالميو

هميي نمودهايشيا نماييداستان مين تكني از كاربرد  تكرار گاهي مفيد.روديك به شمار
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تأت و گاهأكيد، و جلب توجه مخاطب به موضو برايني ع مـورد اهميت دادن به موضوع

عاشـق«شـود، داسـتاني تكرار كه سبب ايجاد موقعيت طنز مي بهترين نمونه. طنز است

و آمد مجيد نزد مش اسـداهللا هاي مجيد است؛ تكرار چندين باره در قصه» كتاب ي رفت

ي ديگـر، براي نمونـه. براي به دست آوردن كتاب موقعيتي طنزآميز را پديد آورده است

ك توان به صحنه مي دره در مرباي شيرين، اشاره كرد كه اي  سـويازآنتكـرار عبـارت

ي مرباها زماني شخص توزيع كننده. ميز آفريده استآشخصيت داستان نوعي تكرار طنز

ي شـود، كلمـه رو مـيي مرباها روبـه دار مبني بر باز نشدن در شيشه كه با شكايت مغازه

چه« مي» يعني آميـز دار نيز با اين تكرار به نوعي طنـز در نتيجه پاسخ مغازه. كندرا تكرار

مي«: شودمي چه: گويداين آقا هي تـان از كارخانـه»يعنـي چـه«از خودت بپرس! يعني

.)23صمرباي شيرين،(»!هاتان كشيد با اين جنسبخجالت» يعني چه؟«بپرس 

 ايهام.3-6-6

و ايها.دهندشناسان، ايهام را در زيرگروه جناس قرار مي زبان ...م نيز مانند جناس، ابهـام

سا  كـالم حـداقل دو معنـي يي در كه كلمه بدين صورت.ت چند معنايي تكيه داردحبر

و يك معني نزديك(مختلف داشته باشد  هـاي مجيـد تكنيـك قـصهدر.)يك معني دور

ميايهام را در چند نمونه : توان ديدي زير

 كـردن موهـا از سـوي مجيـد دارايي مرتبي خوابيدن درباره به كاربردن كلمه-

مي] موها[«: ايهام است .)65ص سلماني سوم،(»خوابيدندمي شدند،سربه راه

مي مجيد مدتي است كه در كوچه اندازد تا شايد ها، هنگام راه رفتن سرش را پايين

و بي بي كه از اين كار مجيد بـه دليـل اتفاقـات پـيش آمـده ها چيزي پيدا دركوچه كند

ش  و خواهد تا به بهانه ها كمك مي ده است از همسايه عاجز  او اي سر او را به باال بيـاورد

را«: از اين مشكل دور كند را ِاز روي هم كه مرا گذاشتند عقلشان »سربه زيـر«بدبختي

و  بدين صورت وجـود دو كلمـه.)115ص آرزوها،(»كنند»سربلندم« بودن نجات دهند

و سربلند كرد .ن داراي ايهام طنزآميزي شده استسر به زير بودن

بي به زيرسرهامدت«- و كاسبي انـداخت،و كارازو مرا اي سواركرد بي حقه بودم كه

ي سر به هوا بـا توجـه بـه موقعيـت وجود كلمه.)115ص آرزوها،(»به هوايم كرد سر

.مجيد يعني باال گرفتن سر داراي ايهامي همراه با طنز شده است
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 گيرينتيجه.4

م آن  بر آن تأكيد كرد ايـن اسـت كـه بـهي كرماني آثار طنزآميز مراديتوان با بررسيچه

م و بزرگينظر مـيهـاي سـال تفـاوت رسد ميان طنز كودك شـود؛ اگـر در طنـزي ديـده

پس بزرگ رايزمينهسال مخاطب در و طنـزي گـسترهدربينـديمـ طنـز انتقـاد  كـودك

پ نوجوان  انتقاد بود، چون در طنز كودك چه بسا همين كه كـنش وجوديلزوماً نبايد در

و كالميرفتار ويا موقعيتيوي، عبارت  خنده را بر لب مخاطب نـشاند، بـسنده اسـت

م  نبـوديوجه به معنا البته اين موضوع به هيچ.كنديمخاطب از اين خنده احساس لذت

و همان دريان كرميگونه كه در آثار مرداانتقاد در طنز كودك نيست  نيز نشان داده شـد،

و خنـده در مخاطـب او را بـهي از مواقع نويسنده توانسته افزون بر ايجاد شـاديبسيار

و انتقاد ي كـارو گـستره چنين با درنـگ در آثـارهم. را مطرح سازديدرنگ نيز وادارد

مي، كرماني طنزپردازي مرادي ك به اين نكته پي عصه طنز وي بريم بي طنزي گزنده، تند،

و همراهو و،جويي نيست كينه با نفرت رونـدو نـسبتا تلـخ اسـت بلكه طنـزي ماليـم

و از مرادي كرماني گيري بهره ب ديگـران تمـسخر طنز براي تحقير ي لكـه خنـده نيـست؛

در طنز ناشي از و اثر كرماني حس دلسوزي مخاطب نسبت به شخـصيت داسـتان ترحم

و تفريح بلكه خندهبياي از سر خنداند اما نه خندهمي.است اي همـراه بـا تفكـر، دردي

و درنگ   نويـسندهي استفادهي مجيد به دليل تنوع موضوع زمينه برايهادر قصه. عبرت

و نويـسنده متنوعياز شگردها  تـر بـيش تر طنز فراهم بوده اما اين تنوع يكـسان نيـست

و طنز موقعيتينماي ايجاد طنز از بزرگيبرا و اغراق و در برخـ، مبالغه ياستفاده كرده

و كوچـكي زبانيهايها مانند استفاده از باز تكنيك ينمـاي، جناس، تضاد، كنايه، عكس

 يـاد شـدهيها از تكنيكيگيرگونه كه بايد عمل كند؛ شايد بتوان گفت بهره نتوانسته آن

مي در گسترهتر بيشتر بودن به دليل پيچيده باي طنز بزرگسال و نويسنده ي بـراديگنجد

زمـان كـه درحـد داشته باشد تا بتواند هـمي مهارت بسيار بااليياستفاده از چنين ظرفيت

م  و دريافت مخاطب  در آثـار. طنز اثر را نيز رعايت كنـديهانويسد، جنبهيسطح درك

و لبخنـد انـار نقـش شـگردهاييديگر نويسنده؛ مانند خمره، مربا  ماننـدي شيرين، تنور

ميو طنزهاينمايبزرگ و به ندرت يهاتوان تكنيكي موقعيت بسيار پررنگ شده است

و مربايها داستانيالبته ساختار ويژه. ديگر طنز را پيدا كرد  شيرين باعث شدهي خمره

و طنز در اليـهيطنز تا حد تـر آثـار پنهـاني در ساختار اين دو داستان نيز تأثير بگذارد
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هـا جريـان در سطح داسـتانتر بيش مجيديهانويسنده نيز نفوذ كند؛ چون طنز در قصه

حديتنها اثر طنزآميز مراد. دارد  با ديگر آثـار او متفـاوت اسـت، مهمـان مامـاني كه تا

و موقعيتياست؛ در اين اثر از شوخ ي است خبريآور كه سبك طنز مردا خندهيهاها

و مطايبه چندان در آن آشكار نيست و طنز و هـايش او با داسـتان. نيست  راه را نمـوده

. گيـري كنـد واقعيـت موجـود تـصميميتصميم را به مخاطب واگذاشته است تا درباره

ازمي هاي طنزي كه كرماني به كار تكنيك جلـوگيري كنـد،ش نـواختي آثـار يـك برد تا

ميتر بيشچندين تكنيكاز اند ولي او فراوان و(نمـايي بـزرگ. گيردين كمك را مبالغـه

، هـا شخـصيت طنزآميـز لحـنو، ديـالوگ هاي طنزآميـز موقعيت يي،نما، كوچك)اغراق

و تشبيه، انواع بازي آن-هاي زباني مقايسه و هـا بررسـي چه كه در بخـش تكنيـك بياني

خانـه شـاهد هاي قاليباف در بچه. هاي مجيد است در قصه جمله عوامل طنزسازازشدند 

و نفـر كاربرد تكنيك  و دشـنام، طنـز در گفتـار هايي از جمله كوچك كـردن، تحكـم ين

و موقعيت طنزآميز شخصيت در داستان مرباي شيرين كه با طنزي نـو. هستيم) تجسم(ها

اي وجـود نـدارد بلكـه عنـصر اصـلي روهستيم، كاربرد تكنيكي گستردهو امروزي روبه 

و اغراق(نمايي همان بزرگ  و موقعيـت)مبالغه و كوچـك كـردن ، طنز در گفتار، تحقير

و خيال خوا(طنز و رويا  قـدرتو اش ايجـاز مرادي همواره الزمه طنز.است) پردازيب

از. پردازي است نكته در در هاييويژگي يكي )هـاي مجيـد قـصه(هاي داستانتر بيش كه

دري از ديگـري نمونـه. شـگرد پايـان غيرمنتظـره اسـت بينـيم مي  طنزپـردازي كرمـاني

است كه مجيد براي اشـخاص يـا حيوانـات هاي طنزآميزي نوع نقشه،هاي مجيد داستان

و بنـدي كرديم، كه اين نمونه را زير عنوان طنـز موقعيـت دسـته كشدمي  كـاربرد لغـات

و در آن ين كـاربرد تـر بـيش كـه(فرهنگ عامـه، گـويش محلـي اصطالحات محاوره  را

و بافيهاي قال بچه و اشـعار،.)باعث باورپذيري آن شده است خانه داشته  قـومي محلـي

 بـراي گوناگونهاي به كارگيري توصيف،)نويسنده هستند خدمت زبان طنزآميزدركه(

و و تقويت زبان و،آراييطرح داستاني، واج تأكيد و سجع جهـت ايجـاد تكرار جناس

 مجيد به عنوان نماد مدرنيتـه. اشاره كرد...وها، كاربرد فراوان ضرب المثلاطناب هنري 

و مدام با بي بي به عنوان نماد سنت،و و هم درحال كشمكش و وگوگفت بحث  هستند

. داسـتان اسـتدر هـاي طنزآميـز عوامل ايجاد موقعيـت ها به نوعي يكي از همين بحث

 ديگر اثر تري نسبت به دو امروزيوترنو كه طنز گفت بايد» مرباي شيرين«ي اثر درباره
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 اسـت كـه بـه نـوعي)جـالل(شخـصيتدر دو داستان ديگـربا آن تفاوت ديگر.دارد

و مجيد، به نوعي خود. است...و رضو نمكو، مجيد، متفاوت از دورانگرتداعي نويسنده

بلكـه تنهـا با نوع زندگي جـالل آشـنايي ملموسـي نـدارد نويسنده اما، نوجواني اوست 

او تصويرگر وو زندگي آن مادرش هر.تسهامشكالت زندگي شهري ترتيب جـاي به

م آن دارد  دو طلب اشاره كنيم كه آثار به اين  اين نويسنده قابليـت آن را دارد كـه توجـه

و( گروه سني مختلف و كودك  وسايل سرگرمي گسترش وجودبارا) بزرگسال نوجوان

ك هنوز از.ندهم به دنياي داستان جلب ، جلب مخاطـب موثر در عوامل بدون شك يكي

. آثار است ايندراليم موجودم طنز
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