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 مقدمه

فروتر از ما باشد،  به لحاظ قدرت یا هوش»خاصی از بازنمایی است که در آن قهرمان  ۀطنز شیو

 «نیمکاسارت و محرومیت یا مضحکه نگاه می ۀکه در مقام اشراف به صحننتیجه حس کنیم در

ای خنده (،Thomas Hobbesهابز )(. این نوع بازنمایی، به گفته توماس 82: 7311)فرای، 

ی غروری ناگهانی که ناشی از پنداشت»آورد؛ یا احساس جویی را پدید میدرآمیخته با احساس برتری

(. Berry,2004: 123. )«دمان، در مقایسه با فرومایگی دیگران استخو یبلندمرتبگخودکار از 

 :(Ruben Quinteroرو )به گفته روبن کویینته

ر ها قلب و ذهن را درگیهمانند تراژدی و کمدی، طنز نیز با ایجاد تنش و دامن زدن به کشمکش»

 مانندبهو  ورزداجتناب میگونه مصالحه با سوژه خود کند؛ ولی برخالف تراژدی و کمدی از هرمی

چه ترغیبی،  سبکی و ازنظرکند. طنز چه قواره رها میرفتار منشور با نور، سوژه را به شکلی معوج و بی

 (Quintero, 2007: 3)« موضعی پرخاشگر دارد.

ود بیند. از هوش سرشار خطنزپرداز جامعه را پر از ناهماهنگی و تناقض می کهیهنگامبنابراین 

تمام  ۀآیین آمیز؛آفریند. در واقع یک اثر طنزجوید و آثاری متناقض نما و پارادوکسیکال میسود می

 بیند به خلقها را میپرداز چون دیدی تیزبین دارد و وارونهنمای واقعیات یک جامعه است و طنز

طی چون: یآمیز باشد که ضمن دارا بودن شراتواند طنزبنابراین متنی می؛ زندنمایی دست میوارونه

 و انتقادی بودن؛ در آن میان سخن و موقعیت، ناسازگاری و عدم تجانس غیرمستقیمهنری،  -بیان ادبی

آمدن خنده است. این ناسازگاری و عدم تجانس برای طنزپردازی وجود داشته باشد که دلیل پدید

ب با زیرا اغل؛ هستندهای مناسبی برای طنز ها قالبداستان شود.های گوناگونی اعمال میبه شیوه

کنند و عالوه ایجاد تصاویر گوناگون و فضای آمیخته از تخیل و واقعیت با مخاطب ارتباط برقرار می

های سرگرمی و تفریح را برای خواننده یا شنونده فراهم دادن مسائل فردی و اجتماعی زمینهبر نشان

 آورند.می

نویس، شاعر، ناشر و نامهویس، نمایشناز هنرمندان رمان، (7331متولد ) یمعروفعباس 

یژگی وتوان دید. های طنز را میرگهبیشتر آثار داستانی او  در که نگار معاصر ایران استروزنامه

 7از موقعیت و گروتسکیی مرکب هاطنزاو اغلب از که از  بارز معروفی در طنزپردازی این است

در . ها پرداخته شده استحاضر به شناخت و بررسی این موقعیت ۀدر مقال روینازا. سود جسته است

توان گفت که بررسی اثر از این دیدگاه به آشنایی با طنز موقعیت ضرورت انجام این پژوهش می
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، دینی، فرهنگی ازلحاظجامعه )با این آثار  ۀدرک رابطیک نوع ادبی در یک اثر داستانی و  عنوانبه

 انجامد.تاریخی، اجتماعی، سیاسی و...( می

 پژوهش ۀپیشین

د بحث رساست اما به نظر میها و مقاالت فراوانی در زمینه طنز و انواع آن نوشته شدهرساله تاکنون

ادبی  ۀواقع نشده است زیرا اثر مدون و مختص به این حوز موردتوجهطنز موقعیت، چندان  ۀدر زمین

طالیی  های دورهطنز موقعیت در نمایشنامهتحلیل از:  اندعبارتنامه در این زمینه اندک است دو پایان
ی بررس(، از سولماز معینی و دکتر احمد رضی و دکتر رضا چراغی و 7337) در ایران نویسینمایشنامه

مقاالتی هم در این  بهزاد قادری.، از مریم حبیبی و دکتر («7322) طنز موقعیت در آثار آلن ایکبورن

های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی بررسی تکنیک»از:  اندعبارتاند که زمینه نوشته شده

نگاهی به طنز اجتماعی در دو اثر از آنتوان چخوف و صادق »پور، (، از سعید حسام7339) «کرمانی

(، از الهه چیت 7321) «تصحیح طنز»می، و رضا فهی ینصر اصفهانمحمدرضا  ۀ(، نوشت7339) «هدایت

راز » .از عبدالرضا قیصری و محمدرضا صرفی ،(7322) «داشتنیطنز در کتاب جنگ دوست»سازی، 

 «زیباشناختی کمیک ۀسوی خنده، تأملی در مقولآن»و  قهرمان شیری از (،7311) «یطنزآور

 ا... مالصالحی.(، از حکمت7321)

 مباحث کلی

 داستانیادبیات  -1

 ای، انواع حماسه، داستان کوتاه و رمان است.اسطوره -های پهلوانیشامل داستانادبیات داستانی 

واره شود. در سنت آفرینش ادبی، همانواع ادبی )ژانر( قلمداد می ینمؤثرترترین و داستان یکی از مهم

 ناپذیرییجدااین آمیختگی شکلی  ؛ وانددر هر داستان، دو بخش روایت و توصیف در هم تنیده شده

 هاست و درگیرد. در واقع هر داستانی شامل بخشی مربوط به روایت حوادث و کنشبه خود می

پردازد. از دیرباز این دو بخش درهم ادغام ها میها، اشیاء و مکانبخشی دیگر، به توصیف شخصیت

 ی از اصطالحاتی که برای نامیدن واند. بسیارشدهشناخته می« روایت»شده و تحت عنوان مشترک 

زیرا بسیاری  ؛روندادبیات نمایشی به کار می ۀاست در حوزتوصیف عناصر ادبیات داستانی وضع شده

ر دو داستان و نمایشنامه ه»اند. از سویی دیگر ادبیات نمایشی وام گرفته شده ۀاز این مفاهیم از حوز

 استانهایی که برای د. وانگهی، بسیاری از مالکدانآنها و حوادث زندگی بیانگر رفتار شخصیت

برخی  .(811: 7313کرمانی،  ۀ)ناظرزاد «خوب نیز معتبرند ۀنمایشنام در مورداند، خوب عنوان شده
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پردازی، از: پیرنگ یا طرح داستانی، شخصیت اندعبارتعناصر مشترک میان داستان و نمایشنامه 

ر عالوه بر این داستان و نمایشنامه د ...کشمکش، تعلیق وصحنه(، تضاد و مکان )گفتگو، زمان و 

 اک دارند.گذاری بر مخاطبان اشتربعضی مختصات فنی و تمهیدات هنری و استفاده از امکانات تأثیر

 در ادبیات داستانی آثار اوعباس معروفی و جایگاه  -2

 ۀاو دیپلم متولد شد.شهر کنونی( مهدیسنگسر )در  7331اردیبهشت سال  81عباس معروفی در 

ست و ادبیات دراماتیک ا ۀتحصیل هنرهای زیبای تهران در رشتالو فارغ ریاضی از دبیرستان مروی

او از هنرمندان  .استهای هدف و خوارزمی تهران بودهحدود یازده سال معلم ادبیات در دبیرستان

نگار معاصر ایران است. معروفی فعالیت ادبی نویس، شاعر، ناشر و روزنامهنامهنویس، نمایشرمان

شصت با چاپ رمان  ۀکرد و در ده سپانلو آغازو محمدعلی  گلشیری نظر هوشنگخود را زیر 

وبروی رو با نام نخستین مجموعه داستان ا ادبیات ایران به شهرت رسید. ۀدر عرص سمفونی مردگان
به  تهای او در برخی مطبوعانیز داستان ازآنپسدر تهران منتشر شد. پیش و  7313در سال  آفتاب

سمفونی  .عنوان نویسنده تثبیت شدبود که نامش به سمفونی مردگانرسید اما با انتشار چاپ می
این داستان یک  .استاز بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده 8997سال  ۀجایز ۀبرند مردگان

کند. شخصیت اصلی داستان شاعر جوانی است که گرفتار حادثه را از منظر چند ناظر روایت می

تا  7379های سال روشنفکرشود. معروفی در این کتاب دردسرهای یک خشم پدر سنتی خود می

ال س اثر دیگر خود،معروفی در . کندشخصیت مختلف داستان روایت می را از منظر دید چند 7339
رو این کتاب تاریخ و شرایط سیاسی و اجتماعی کرده و ازاین استفادههای تاریخی هاز اسطور بلوا

کند و همچنین روایت می پهلوی رضاشاه ای از زمان جنگ جهانی دوم و حکومتکشور را در برهه

 .کشدبه زیبایی به تصویر می کلیت تاریخ کشورمان را

 طنز در گروتسك -3

 مطایبه و طنز گرفته، قرار مورداستفاده آن در گروتسک که هاییسبک ترینبرجسته از یکی

 مطایبه و طنز فرعی هایویژگی از یکی عنوانبه را گروتسک توانمی که امروزه یاگونهبه است.

 دو تلفیق حاصل که طنزی .دارد وجود آن از متعددی هاینمونه غرب ادبیات در که کرد معرفی

 و یا مسخره اشمئزاز و خنده یا ترس و کمدی مانند هم با سناجنامت و ناهماهنگ متضاد، حالت

 دو دچار دریافت از پس را بیننده خواننده/ که تصویری یا نوشتاری طنز یا و باشد هراسناک

 که اثری نیست. ساده طنز یک مفهوم این به و گروتسکی است اثری کند،احساس ناهماهنگ می
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 وی کهیطوربه کند،می ایجاد مخاطب در را سرگردانی باشد، حالت برده بهره گروتسک طنز از

 طنز ۀدوگان ماهیت از برخاسته ایحالت دوگانه چنین انتقال بخندد. یا کند گریه باید داند،نمی

 (88 :7311)ضیایی، است شده گفته نیز «مشمئزکننده طنز» آن به جهت همین به و است گروتسکی

 سختیبه کهطوریبه ،آمیزندیدرم هم با درونی و دوجانبه هایرابطه در طنز با گروتسک

 گروتسک همچون یزن است. طنز گروتسک یا طنز اثر، یک کدام قسمت کرد مشخص توانمی

 لوناچارسکی، تعریف بگریاند. خواهدمی واقع در امّا دارد؛ خنداندن قصد که کندوانمود می

: 7317لوناچارسکی و همکاران، ) «باشد ینآگخشمو  ... شادمانه یدبا طنز»گفته  روسی، که ۀنویسند

 دارد میل که طنزنویسی»نویسد: می مسئله این ۀدربار شنگانز هاینریش مدّعاست. همین (، شاهد18

 زند؛می اغراق به دست مقاصد طنزی، خاطر به ابتدا باشد، داشته از گروتسک بویی و رنگ اثرش

 نویسنده. شکندمی هم در را مرزها تمامی یزودبه که است افراطی و قوی طنز این ماهیت امّا

 .گذاردمی فراتر طنز مرزهای از را پا تدریجبه و شودخود می ۀساخت مفتون کمکم گروتسک، طنز

 یختهگسلجام و وحشی کمکم جست،می سود آن از آگاهانه و بود اختیارش در در ابتدا که اغراقی

 (11: 7328)تامسون، «. کندمی یروروز را خود خروشان، بستر رودی چون و شودمی

 بافت کالمی ازلحاظبندی طنز تقسیم-4

 شود:انداز بافت کالمی و ساختمان، طنز به دو گروه عمده تقسیم میچشم نظر از

ی و موضوعات ادب بر یمبتنها نگیزی آناخنده ۀتندی که ریشطنز عبارتی؛ فکاهیات -8-7

 گیری از امکاناتشود. اساس این نوع طنز بر بهرههای زبانی است، طنز عبارتی نامیده میبازی

انگیزی در آن، به ها و عبارات بوده و عامل خندهواژگانی زبان و در یک کالم، بازی با کلمه

های مشابه، متضاد، خوردن روال طبیعی و معمول کالم با عبارتهمبه)ساختمان کلمه و کالم 

 .شودهای کالمی( مربوط میچندمعنایی و تقلید از صدا و سبک بازی

لمات نداشته ها و کطنز موقعیتی؛ این نوع طنز، برخالف طنز عبارتی، ارتباط چندانی به لفظ-8-8

ای گونههها بها، وقایع و کردار آدمهاست؛ تصویر وضعیتتصویرها و تصورها و مفهوم مبتنی برو 

(. این نوع طنز بر 879 و 891: 7312شیری، ) طبیق، تقابل و مقایسه داشته باشدکه جنبه تمثّل، ت

دار متکی نیست. بلکه روح طنز در اعماق های قهقهه آمیز زبانی یا روایات و حکایت نیشبازی

ین د که خواننده به هنگام عبور از مرز طنشومعماری اثر پنهان است، وضعیتی گروتسک ترسیم می

شنود که نه از سطح کنایات و عبارات، بلکه از معماری و فضاسازی اثر می هقهقای توأم با قهقهه
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را  عناصر دیگری بودونبودمخاطب در واکنش به این جهان ناشناخته و لغزان در لبۀ  خیزد.میبر

اه . در تلفیق شگرف این دو دیدگآیدیدرمبه حرکت شده، جهان آفریده یسوبهبیند و تدارک می

زا و دهسازد که عمیقاً انآید و فضای گروتسک را میمتفاوت طنز موقعیت از سطح زیرین باال می

نویس با اغراق و مبالغه در سطح گونه از طنز، طنزدر این. (89، 73:7323)مجابی،«دار است.خنده

ای های متضاد و متناقض در کنار هم صحنهو چیدن موقعیت هاکردن حقیقت موقعیتکالم، واژگون

گیرید که را در نظر ب ایینشانآتشایستگاه  مثالً» دار است.آفریند که تصور و تجسم آن خندهرا می

 نشانان بزدلی هستند که پس ازسوزی رخ داده است و دلیل این اتفاق آتشآن آتش ۀدر آشپزخان

ست این ا نشانانآتشباش، آشپزی را به حال خود رها کردند. تصور کلی ما از شنیدن آژیر آماده

 ,Shelley« )باشد. سوزیآتش یجادکنندۀا. نه اینکه که خودشان نشانندیفرومها آتش را که آن

2001: 776) 

 بررسی موردعرفی آثار م-5

 قمطابوقت ای سنتی است. او و خواهرش آیدا هیچآیدین فرزند خانواده: سمفونی مردگان -1-7

ای غازهها مفروشای نسبتاً مرفه در اردبیل که در بازار آجیلاند. خانوادهاورخانی نبوده ۀمیل خانواد

ها به تقلید از چتربازان روس از بلندی خود روس ۀکه موقع حمل بزرگ دارند و چهار فرزند: یوسف

پس از  .کند، آیدین و آیدا: دوقلوهای بازیگوش و اورهان، فرزند محبوب پدرپایین پرت میرا به 

کند که او زحمت بیشتری برای حجره کشیده و بایست حق بیشتری داشته اورهان فکر میفوت پدر 

در . ماکندخوراند و او را دیوانه میکند، به او مغز چلچله میبه برادر حسادت می طبق معمولباشد، 

اورهان که مال خود را از جانب دختر در انتها  .میردکند و میشدن آیدین دق مینیز پس از دیوانه

ر رود که کار آیدین را نیز تمام کند اما خود دتر یوسف را کشته، میبیند و پیشآیدین در خطر می

 .میردسرمای سرد زمستان می

 هایشبهای فرد، نوشا و راوی شود. راوی شبمی، در هفت شب روایت سال بلوا: سال بلوا -1-8

های مختلف به آن زوج، نویسنده است و در خالل داستان فضای جامعه و شهر با ورود شخصیت

طبع، بازیگوش و سرکش که تا کالس هشتم درس گردد. نوشا، دختری زیبارو، شوختوصیف می

دختر  رود و او برایش افسانۀگری حسینا میکوزهخوانده، گاهی در راه برگشت از مدرسه به کارگاه 

شود و در داستان نقش گوید. عالیه خانم، مادر نوشا، بعد از مرگ همسرش منزوی میپادشاه را می

ش و علت رفتنا .گردندرود و فوری برمیهای درگزین میکوتاهی دارد. او گاهی همراه نوشا به باغ
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از  و یف است. عالیه خانم به دلیل اینکه حسینا شغل مهمی نداشتهداند و بالتکلرا نمی هاباغبه آن 

، که پسرش از هر لحاظ شایسته دختر اوست طرفی با اصرارهای زیاد زبیده خاتون، مادر دکتر معصوم

حرارت  ازدواج کند. ساله38کند تا با دکتر معصوم تازه از خارج بازگشتۀ ساله را وادار می71نوشای 

ین های جدی بها و درگیریشود و این موضوع سبب کشمکشنمیرگز فراموش عشق او و حسینا ه

و تحت  شودمعترضان به وضعیت شهر می سرکردهشود، از طرفی حسینا نوشا و دکتر معصوم می

 م بزند.رق سال بلواشوند تا پایانی سوزناک را برای کتاب این ماجراها باعث می .گیردتعقیب قرار می

 اثر دوشگردهای طنز موقعیت در -6

 پردازیشخصیت-6-1

نسانی ا معموالًشخصیت داستانی »نامه و داستان است. پردازی یکی از ارکان مهم نمایششخصیت

نده به کار های مختلفی که نویسگذارد، با شگردداستان می ۀاست که با خواست نویسنده پا به صحن

نویسنده را انجام  موردنظرهای سازد، کنشآشکار میهای خود را برای خواننده برد ویژگیمی

آمیز درصد یک اثر طنز نودوهشت(. 81: 7338اخوت، )«شود.دهد و سرانجام از صحنه خارج میمی

اما به کاربردن ؛ اندتراژیک دارای ساختاری موردنظردو اثر (. 781: 7337شخصیت است. )ایوانز، 

جسمی، روانی و  ذهن و مضحک، توصیف خصوصیاتدوراز هایِگذاریهایی همچون نامشگرد

در  یژهوهبهای متناقض، روح طنز را در این آثار و شبکه ارتباطی بین شخصیت هااجتماعی شخصیت

در  توانمیرا اثر  دوآمیز در پردازی طنزشخصیت یسازوکارهاها نمودار کرده است. زیرساخت آن

 جای داد: های زیرگروه

 ظاهریهای ویژگی-1-7-7

 های خاص و مضحکاستفاده از نام-1-7-7-7

 های خاص قوانین را درهم بشکند و بانویس این توانایی را دارد که با استفاده از نامهنرمند داستان

تگوها و یا ارتباطی، گف ۀگرفتن شبکو بدون درنظر تنهاییبهذهن، های عجیب و دورازاستفاده از نام

به لب شده در دو اثر اغگرفتهکاربههای آمیز ایجاد کند. نامآلود، فضا و ساختاری طنزحرکاتِ طنز

 ۀها به این شکل، نوعی تخلینام ۀطرز مضحکی با فضا همخوانی دارند و هدف معروفی از استفاد

 فروشی است که هرکجانخ« رحمت ایزدی» سال بلواشناختی است. در ای جامعهمایهمعنایی با بن

رستان ها را تا گورسد و مسئولیت حمل جنازهمی گاری بزرگش از راه با دهد؛درگیری و قتلی رخ می

آلود ها از حد گذشت با کالمی دوپهلو و طنزای که تعداد کشتهنویسنده در صحنهگیرد. به عهده می
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و دیگر از دست رحمت ایزدی هم کاری ساخته »کند: تر میدرک موقعیت را برای مخاطب ملموس

 (28: الف7328معروفی، )« نبود.

؛ استفاده ندک تبدیلتواند فضای داستان یا نمایشنامه را به فضایی کمیک از راهکارهایی که می

 ستاکه از یاغیان شهر « مستعباس آقا سبیل»مانند  ؛اندمضحک خودخودیبههایی است که از نام

که جز دلبری و ارتباط با « رقیه دلّال»دختر « نازو»و یا  (21همان: )« میربکوتنِ شاعر»(، 19همان: )

ابط رو هاآنمردان شهر کار دیگری بلد نیست اما درصدد است خود را از طریق دولتمردانی که با 

های یکی از شخصیت« معصوم». (821همان: ) آوردپنهانی دارد، در لیست اعضای شورای شهر در

، تناقض است. او فردی عصبی است که نام او با شخصیتی که دارد کامالً در« سال بلوا»اصلی در 

 و (. معصوم در اروپا پزشکی خوانده است12همان: ) بین استو بد گودروغذات، بسیار خسیس بد

اما در واقع مردی است که همسر خود را در خانه زندانی کرده است.  ؛یی دارداجتماعی باال ۀوجه

ناقض و مضحکی از شدت خساست پوشد و حرکات متخود را به تن او می ۀهای کهنه و مردانلباس

 زند:از او سر می

 اشمکشید که زیاد نپخته بکرد که زیاد دم نکرده باشم، به غذاها سر میتوی قوری را نگاه می» 

همیشه در لحظات سخت به سکسکه  او (.811همان: )« و دوست داشت جورابش را وصله کنم.

کند و مست و خواری میمی« پورکی» فروشیشب تا دیروقت در می هر ( و833همان: ) افتدمی

او در تناقض  باشخصیتگیرد. این نام برای معصوم نامتعارف و را به باد کتک می« نوشافرین»الیعقل 

معنایی مضحک است. او کفاشی تندخو و خشن است که  ۀهم نوعی تخلی «اسفندیار قشنگ»است. 

 (771همان: )است.  گونو برخالف نامش زشت و آبله زن زیبایش را کشته

 خصوصیات اخالقی-1-7-7-8

که تأثیر بسیاری در زیرساخت اثر دارد، فضای  های رفتاری افرادخصوصیات اخالقی و ویژگی

نمایی واقعیت و واژگون» واقعدرمتناقض و ناجور حاکم بر داستان را به مخاطب نشان خواهد داد. 

احساس  یک زائدالوصفنمایی غلوآمیز و سازی یا کوچکهای دنیای پیرامون بر اثر بزرگموقعیت

ر و گیای چشمههای معمولی یا حماقتجسمانی یا یک خصیصۀ مغزی مانند دانایی بیش از اندازه

توانند طنز را در کنه هستند که می ییسازوکارهاجمله (؛ از82: 7321روانجو،« )در آستانۀ خرفتی

ارد. د سمفونی مردگاندر  «اورهان»شدن و حقارت دائمی که گیج شخصیت یک فرد ایجاد کنند.

د هست و آنچه بای آنچههای عجیب ولی باورکردنی او در نقش یک برادر و تفاوت بین ویژگی
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ه است ک قدکوتاهباشد، طنز تلخی را در ساختار روایی اثر به وجود آورده است. او مردی چاق و 

یط کردن برادر که شرازند. او برای دیوانهآسیب می« آیدین»برادرش ای به همیشه با رندی احمقانه

به آیدین خوراک و مغز چلچله حتی و ا .کندروحی خوبی ندارد از هیچ کاری فروگذار نمی

شود و آیدین را در توهمی دائمی غرق (. اتفاقاً این نقشه کارساز می381: 7322معروفی، )خوراند می

ماقت رذالت و ح کهگذارد را به نمایش می« اورهان»اثر نویسنده خصوصیاتی از  سرتاسرکند. در می

زیرا اورهان پس از ؛ رسددهد. این رذالت در انتهای داستان، به اوج میاو را نشان می ازحدیشب

 ۀصدد کشتن برادر دیگر، آیدین است. اشتباهات احمقان، در«یوسف»خود کشتن برادر بیمار 

مضحکی که  حالیندرعکننده و های منزجرو اغراق« یوسف»زمان به قتل رساندن در « اورهان»

 کند:است، طنزی گروتسکی و تلخ را به مخاطب منتقل میگرفته به کارنویسنده در این صحنه 

های آوردم و رگجان شده بود. من چاقوی کوچکم را از جیبم درخواست بمیرد. سگنمی»

مد. مایع آنشستم تا خونش تمام شود. امّا هیچ خبری نبود و خونی نمیدو دستش را بریدم. کنارش 

رف طو چند لحظه بعد خشکید. سرش را دادم آن سر خوردهاش قطره روی دستلزج و غلیظی قطره

 (838)همان:  «آمد و خشکید. قطرهقطرهرنگ باز مایعی سیاه ؛ وهاش را زدمو شاهرگ

ای را بر مبن یزچهمهبازی است چران و حقهدینیِ چشم مبلغ سال بلوادر  «آرامیرزا حبیب رزم»

دواج از گاهیچهنگر است که برای پاک ماندن او در واقع نادانی سطحیسنجد. خرافات مذهبی می

، معروفی)« وقتی پای زن به زندگی آدم باز شد، باید به آن زندگی شاشید.» او: ازنظرنکرد. 

شود. او را تبدیل به فردی تناقضاتی که در این شخصیت دیده میها و (. تردید31: الف7328

 امیدی در دین را دراما آتش نا است ینیدآرا اگرچه مبلغ کند. رزمدار میمضحک، متناقض و خنده

مردم  ۀاو با دستگاهی که اختراع کرده بود، قبلکند. ور میلوح و نادان شهر شعلههای سادهدل انسان

دید ها میآن ۀحماقت او در حدی بود که تمام بدبختی بشر را در نادرست بودن قبل کرد.را صاف می

 :استآمیزی در داستان به وجود آوردههای طنزحرکات و جمالت مضحک او موقعیت بینیندراو 

؛ ایمایم. رو به هندوستان ایستادهگاه رو به خدا نماز نخواندهآرا به ما گفت که هیچآن شب رزم»

ت و خدا عبادات ما باطل اس ۀایم. همت که باز باید خدا را شکر کنیم که رو به روسیه نایستادهگف و

 (31)همان: « الجبارین است.قاصم

رقیه  ۀهای شهر دارای اشکال شرعی هستند اما خاناو تمام خانه ازنظرجالب اینجاست که  ۀنکت

 کهیدرحال(. 771همان: )اند هیچ اشکالی ندارد. دالل و دخترش نازو که به انواع فسخ و فجور آلوده
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آمیز طنز ۀنکت (.878همان: ) خواهد همه را ارشاد کندکرد که دینی تازه آورده و میرقیه دالل ادعا می

 .(38همان: ) داندآرا را مأموری از جانب خدا میدیگر موضوع این است که رقیه دالل هم رزم

 متضاد از شخصیتش را باهم وفق دهد. ۀدو جنبکند تا تالش می بیهودهدختری است که « نازو»

د مردی که شکم پیدا می»موفق نیست.  وجهیچهبهباشد اما در این کار  دامنپاککند که او سعی می

ی هم که به کسان ۀبار با نازو نخوابیده باشد. ... به همکم یکرقیه دالل نرفته باشد و دست ۀبه خان

سروان خسروی هم به خاطر . (821همان: )« بود که من فقط با تو رابطه دارمودند گفتهاش رفته بخانه

 :اندالفمخ اعضا ۀکند که او را وارد انجمن کند اما همروابط پنهانی که با نازو دارد؛ بسیار تالش می

 « خانه است که شما این خانم را بیاورید.مگر انجمن روسپی»

 «، کمی هم شیطان.اندشلوغبخند و نیستند، فقط بگو ایشان فاحشه» )سروان خسروی(

کی یهای بدبخت را یکیاز فاحشه هم یک درجه باالتر است، قاپ این جوان» معصوم گفت:

 .«امصحبت کردهها با ایشان دزدیده، خود بنده هم ساعت

 (821همان: )« همه قهقهه زدند.

فته و های دیگر به اوضاع آشکنایی از این شخصیت و بسیاری از شخصیت ۀمعروفی با استفاد

سر  چیزیچهای که ای که فضای داستان را تشکیل داده است، نظر دارد. در جامعهجامعه نابسامان

ارزشی همچون نازو های بیاند و انساننشینهمچون نوشا خانه یدامنپاکست. زنان یجای خودش ن

 طرح جامعه هستند.و م مؤثرهای چهره

های تواند موقعیتفرد یا افرادی از یک گروه یا جامعه هم می ازاندازۀیشبهای حماقت

؛ زآمیو اغراق ازاندازهیشبپرستی و جهل های خرافهآمیزی را در داستان به وجود آورد. حماقتطنز

 دهد:همسرش انجام میبرای درمان بیماری « سال بلوا»در « ابراهیم نجار»مانند کاری که زنِ 

 «چه مرگش هست؟» )دکتر معصوم(

وید گشود، زنش میتب و لرزش قطع نمی حالتابهگز شده و از دیشب شب»)سروان خسروی( 

گردم بلکه بهش بدهم حالش بهتر شود، اما دریغ از ها دنبال گه سگ میاز صبح توی این کوچه

 .(781)همان:  «!سگتولهحتی یک 

 هاشغل شخصیت-1-7-7-3

ازد. سای هر شغل طنزهای ظریفی میاخالقی با رفتارهای کلیشه هایرذالتمعروفی با نمایاندن 

انند توشوند و البته اشتباهات فاحش شغلی دارند؛ میهایی که در شغل خود غرق میشخصیت
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ایش به نم« سال بلوا»در « دکتر معصوم»آنچه معروفی از شخصیت . ندازندبی مخاطب را به خنده

ی نماست. این امر با دیدگاه کلگرا ولی روشنفکر، سنتگودروغ گذارد، مردی منفی، خسیس،می

ر نویسنده رفتار و هویت دکتر را در این اث دیگرعبارتیبهجامعه و انتظار مخاطب در تناقض است. 

د ااز بین بردن رقیب عشقی خود حسینا( به افرهدفش )برعکس کرده است. مثالً او برای رسیدن به 

جزام  ۀبه بهان ؛ وکندهم رحم نمی« نوشا»زند و در این راه حتی به همسرش زیادی تهمت جزام می

 .(833: الف7328معروفی، ) کندگیر میاو را زمین

های متناقض و مضحک دیگری است که اگرچه مسئول برقراری از شخصیت« سروان خسروی»

است که بز را وسط میدان به  یدر حدرسد. حماقت او امنیت شهر است؛ همیشه دیر به معرکه می

(. معروفی با ساختن شخصیت خاصی همچون سروان خسروی دست به 883آویزد. )همان: دار می

پرداز با پردازی است. به این صورت که طنزهای طنزسازی یکی از شیوهاست. تیپسازی زدهتیپ

 کند که خطوطبرای مخاطب مجسم می یاگونهبهها را خاصی از اجتماع، آن ۀگرفتن طبقدرنظر

شناسد؛ منطبق است. )کریمیان، ای که مخاطب میاین وصف با تعداد زیادی از همان طبقه ۀعمد

خالفت رغم مگیر است که علیاقتضای شغلی خود یک نظامی زورگو و سخت بنا بر(. او 78: 7323

کند و قصد دارد تمام مخالفان را هم دار می تمام بزرگان و مردم شهر، دار را در وسط میدان برپا

 (قهار شهر خورنزولآرا، رقیه دالل )ردیف افرادی چون رزمای که دارد همبزند. او برخالف وظیفه

است. البته آنچه شخصیت سروان خسروی را مست آرامش را از دل مردم بردهآقا سبیلعباس و

وصاً در شود. مخصآمیزی مهربان میگاه به طرز اغراق کند تناقضات رفتاری است. اوتر میآمیزطنز

 مواجهه با زنانی چون نازو:

مشرف به فلکه را گشود و دستی برای سروان خسروی تکان داد.  ۀدر همان لحظه نازو پنجر»

وار دستش را تا دم شانه باال آورد و شنل سیاهی پوشیده بود و موهاش را پوش داده بود. دلقک

 نامحسوسی سالم نظامی طوربهکان داده بود. سروان خسروی تعظیم کرد و بعد هاش را تانگشت

 (821: 7322)معروفی،  «داد.

 ارتباطی ۀشبک-1-7-7-8

بقات شغلی، ها، طها اغلب از میان قشرآمیز، شخصیتیابی به یک فضا یا اثری طنزدست منظوربه

اجتماعی متنوع ظاهر  ۀها، خصوصیات اخالقی، عادت، شغل و منزلهای سنی و با پوششگروه

، فهمندهایی در کنار هم که ربطی به هم ندارند، حرف همدیگر را نمیوجود شخصیت»شوند. می
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ن ربط عجیب و همچنیگیری ارتباطات ناجور، بیهای متفاوتی دارند، باعث شکلها و آرماننیاز

معینی و همکاران، )«شک مخاطب را به خنده خواهد انداخت.شود که بیهای مضحکی میواکنش

 نیست و دارخنده کامالًآید در اغلب اوقات این فضا به وجود می در(. البته طنزی که 22: 7337

ها در روابط میان طنز حاصل از تناقضفضایی گروتسکی را بر داستان حاکم خواهد کرد. 

عروفی ای مهرا در بسیاری از آثار داستانی و نمایشنام یجادشدهاها و فضای گروتسکیِ شخصیت

 تقابل دزد زیرک و صورتبه« های ماآونگ خاطره» ۀها در نمایشناماین مناسبت توان دید. مثالًمی

یت بر این مبناست که شخص نمایشنامهاست. ساختار روایی این لوح نمود پیدا کردهساده سازساعت

هایی عیتها موقهای بین آنگیرد و کنشساز قرار میلوح ساعتدزد در مقابل شخصیت ساده ۀپیچید

. رسدهای پایانیِ نمایشنامه به اوج میساز در صحنههای ساعتآورد. حماقتآمیز به وجود میطنز

ها را ساز گرفته و تمام ساعتآنجا که مرد با استفاده از یک بازی مسخره، قدرت عمل را از ساعت

 یتتی که در این صحنه بین دو شخصهای مضحک و متناقض با موقعیریزد. صحبتدر کیف خود می

آمیز بودن موقعیت افزوده ساز بر شدت طنزو حالت سرگردانی و گیجی ساعت شودبدل میردو

 است:

دارد، به جیب جلیقه مرد: این زخمو از شما به یادگار دارم. )ساعت را از روی میز برمی»

 آویزد.( یک زخم و یک ساعت.می

 !کند.( منو ببخشینخود را کنترل می)ساز: ساعت

 مرد: چرا؟

 ساز: من به شما زخم زدم.ساعت

 مرد: مهم نیست یادگاریه.

ساز کند. ساعتساز دراز میساعت طرفبهخوان دستش را دارد. جلو پیش)مرد ساکش را برمی

 داند چه تصمیمی باید بگیرد.(متحیر است، نمی

 کند.(دادن امتناع میساز: کجا؟ )از دستساعت

 امیدوارم که باز شما رو ببینم.مرد: 

 خواین برین؟ساز: میساعت

 مرد: بله.

 ساز: کجا؟ساعت
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 مرد: معلوم نیست، به قول شاعر هرجا که پیش آید.

 جوری که نمیشه. شما...ساز: آخه اینساعت

 (رود.در می یسوبه) زنممرد: بازهم به شما سر می

 مرد را از رفتن باز دارد.( کندسعی می)دونین...ساز: ولی من... میساعت

 مرد: باید برم.

 طرفه را قبول ندارم.ساز: ولی من بازی یکساعت

 مرد: این زخم رو هم قبول ندارین؟

 رین؟ به همین سادگی؟ین و دارین میساز: شما یه ساعت بردهساعت

 (81-88ب: 7328)معروفی، « رم.مرد: یادتون باشه که با یه زخم و یه ساعت دارم می

آمیز در نوع روابط اعضای خانه ها به طرز محسوسی، اغراقشبکه تقابل سمفونی مردگاندر 

افراد  ۀاست که سرانجام به نابودی هم یدر حدها در بین اعضای خانه شود. کشمکشدیده می

انجامد. این افراد اگرچه عضو یک خانه هستند اما درواقع هیچ ربطی به همدیگر ندارند خانواده می

فهمند. مثالً در طول گاه حرف همدیگر را نمیها هیچخصوصیات اخالقی کامالً متضاد دارند. آنو 

حکی های مضو پدر صحنه« آیدین»بین  یهاسوءتفاهمهای زیادی هستیم که داستان شاهد موقعیت

 :خواندگوریو می مانند شبی که پدر سرزده وارد اتاق شد و آیدین بابا؛ آفریده است

 «خوانی؟چی می: »پدر گفت»

 «بابا گوریو.» آیدین گفت:

 «این بابا گوریو چی هست؟»پدر آهسته گفت: 

 «یرمرد.زندگی یک پ»لرزید. گفت: هاش میانگشت ۀانگشت آیدین هنوز الی کتاب بود و بقی

 «کی هست؟»پدر گفت: 

 «بابا گوریو.» آیدین گفت:

 «کاره است؟بابا فالن چهاین »و به آیدین گفت: « خفه.»من خندیدم. پدر گفت: 

 «سازدورمیشل می»

 «چی؟»

 «ورمیشل»

 «چی؟»
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 «سازدفرنگی میرشته»

 (32: 7322معروفی، )« ای؟کارهتو چه»پدر گفت: 

جامد. انهای مضحکی میفهمیها به کجهای فاحش، در برخی صحنهعدم درک متقابل و تفاوت

دهد و او هم با تکیه بر سواد ناقص خود این نشان می« پاسبانایاز »های آیدین را به مثالً پدر، رمان

یاز ها توسط پدر و اکردن کتابوارسی ۀدهد. صحنهای کمونیستی ربط میها را به جنبشکتاب

 کننده است:مشمئز حالدرعینآور و خنده

 «ها بکن.یک نگاهی به این»ها را نشانش داد. گفت: کتاب)پدر(»

ست یکی در کف درا یکی هر سهها را گرفت، نگاهی به اسمشان انداخت و ایاز پاسبان کتاب

 طور منتظر ماند.یک چشمش را بست و همان« کجا بوده؟»وزن کرد. گفت: 

 «نپرس.»پدر گفت: 

نگاهی  «اودیسه.»ها را بلندبلند با زحمت خواند: و اسم کتاب« بگذار ببینم چی نوشته.»ایاز گفت: 

د. و سومی را نخوان« باغ اپی... کور»یکی را خواند. و بعد آن« کجا بوده؟» به پدر انداخت و گفت:

 «مال کی هست؟»گفت: 

 «آیدین.»پدر گفت: 

 «آیدین تو؟»

 «آره. آیدین خودم.»پدر نگران بود. گفت: 

 «وای. وای. وای.»ایاز گفت: 

به هم مالید.  هایش رادست« خواستم از او یک آدم نمونه بسازم، اما نشد.من می»پدر گفت: 

 «باغ اپی کور کجاست؟»پرسید:

 «جاست.بدبختی ما همین»ایاز گفت: 

 «کجاست؟»پدر گفت: 

ای سکوت کرد و بعد سرش را نزدیک پدر برد و گفت: لحظه« روزگار بدی شده.»ایاز گفت: 

ها کتاب« دزدند؟های مردم را میاند و قاپ جوانها یک باغ سبز درست کردهای کمونیستشنیده»

 (81همان: «)آنکه پسته بخورد با خشمی عجیب رفت.را در یک پاکت گذاشت و بی

حضور و ارتباط افراد  صورتبهها هم بر مبنای ناسازگاری سال بلواساختار روایی داستان 

اکثر  کند. هدفآمیز فراهم میهای طنزرنگارنگ است که زمینه را برای ایجاد کشمکش و موقعیت
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دهد. نیروهای ایجاد امنیت و آرامش در شهر است اما همیشه عکس این امر رخ می هاافراد و گروه

کنند و و نیروهای سروان خسروی از سویی دیگر شهر را کنترل می سویکسرهنگ آذری از 

رسند. سربازان روس هم به این امر اما همیشه دیر به معرکه می؛ از بین بردن یاغیان هستند درصدد

 هایی متحرکو بیشتر همچون مجسمه زندیسر نمها اما در عمل هیچ کار مثبتی از آناند دامن زده

ها هستند. تنها چیزی که در شهر وجود ندارد آرامش است و هر از چند گاهی تماشاچی صحنه

وفی، معر)برند. زنند و هرچه دم دستشان است میکنند و به مردم ضربه میها حمله میای از یاغیعده

های کارساز در شهر رقیه دالل است که داللِ پوست، روده، (. از سویی، یکی از مهره19: فال7328

اموال  خوری و غارتاما شغل اصلی او نزول؛ پشم، پنبه، برنج، گندم، گردسوز، نفت و پاتاوه است

خرافی و مضحک آرامش  ینوعبههم  -مبلغ دینی است اگرچه – آرارزممردم است. میرزا حبیب 

 را برهم ریخته است.شهر 

 رفتار-6-2

شود. رسانی بدنی است، نوعی ارتباط غیرکالمی محسوب میدربردارندۀ پیام ازآنجاکهکنش و رفتار 

چهره،  حاالت یلۀوسبهدهد که یک فرد رسانی بدنی هنگامی روی میارتباطات غیرکالمی و پیام»

 تممکن اس. این امر قرار دهدلحن صدا یا هر مجرای ارتباطی دیگر، فرد دیگری را تحت تأثیر 

توانیم آن را رفتار غیرکالمی و در برخی موارد ابزار عمدی باشد. در مورد اخیر میعمدی یا غیر

های رفتاری که طنز موقعیت گیری شگردکاراز به ییهانمونه (.3: 7321)آذری،« هیجان و ... بنامیم.

 زیر است: قراربهد، کننمعروفی ایجاد می موردبررسیرا در مجموعه آثار 

 لوحانه یا مضحکحرکات ساده-1-8-7

های مشابه کجی و دیگر حرکتآوردن، دهنشده، اغراق در حرکت، شکلک درحرکات غلو

(. اساس طنز موقعیت بر مبنای 88: 7321محمدیان، ) خلق کمدی موقعیت است سازوکارهایبهترین 

است. حرکاتی که نباید انجام شود اما آمیز و دور ارز انتظار حرکات و رفتارهای متناقض اغراق

 استکرده فراهمآمیز زمینه را برای موقعیتی طنز« سمفونی مردگان»جمله اتفاقاتی که در شود. ازمی

کفایتی و آمیز این حوادث در کنار بیاست؛ موقعیت طنزفروشان شیرینی بازارۀ راستدر سوزی آتش

د و افتاتفاقی است که پس از این میدر ناتوانی مهارکردن آتش، آمدی مردم و مسئولین ناکار

قطعی  کند و به علتآورد. بارانی شیرین شروع به باریدن میموقعیتی خالف انتظار را به وجود می

مردم لگن و کاسه گذاشتند که حرام نشود. ما وقتی این موضوع را فهمیدیم که باران دست از »آب 
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ید. چسبزدیم میهامان را به هر چیز میهای ما چسبناک بود، دستو لباسبود. موها بارش کشیده

ها مردم شهر از تشنگی ( تا مدت18-17: 7322معروفی، )« شربت.»و گفت:  یسیدلپدر دستش را 

 .آب شربت بخورند یجابهاما مجبور بودند ؛ بردندرنج می

زنند و طنز موقعیت در شده و مضحکی میهای خاص دست به حرکات غلوگاه شخصیت

ارید و بآسا میدر محرمی که باران سیل سال بلوادر « معصوم»مثالً ؛ آیدزیرساخت اثر به وجود می

ند و سر آب کخواهد که پاتیل بزرگ را پرمی« جاوید»از بود؛  عبوریرقابلغمعابر به خاطر سیل  ۀهم

)معروفی، « ست.ثوابش بیشتر ااش شد، آب تشنگان کربال، شاید یکی تشنهبه یاد لب»کوچه بگذارد. 

 (813: الف7328

ی اجتماعی، شغل ۀزند که با چهرمی از معصوم سر انتظار دیگریدوراز اواخر داستان حرکتِدر 

خانه حوضی بود که آب موجود در آن تا میدان وسط شهر  یاطدر حو فرهنگی او در تناقض است. 

(. این قضیه زمانی به 398د. )همان: یمعصوم در آب شاشاما ؛ آب شهر بود ۀشد و سرچشمجاری می

کند اما او رسد که زرد شدن آب شهر مردم را دچار تشویش و نگرانی میآمیزی خود میاوج طنز

ها طنز موقعیت را در اثر کننده و مضحک این صحنهآورد. حالت مشمئزاصالً به روی خودش نمی

 به وجود آورده است:

 ۀربت سینش ۀگفتند مززرد شدن آب مثل صدای توپ در شهر پیچیده بود. میبه این زودی خبر »

زده بود بوی آهن زنگبود و گفتهقلی حمال یک مشت خوردهدهد. عباسمانده را میچندسال

چرک مردد بود. هم همین نظر را داشت، اما رقیه دالل بین بوی گوگرد و رخت صمد التدهد. می

رده آب کاش را بچشد. یک لیوان بلوری تمیز پربود که مزهخواستهبرای همین سروان خسروی 

 .(392همان: ) «دهدشاش خر می ۀمز»بود و گفته بود:  یدهسر کشبودند. بودند و برایش آورده

زند که ناشی از حماقت زیاد می لوح هم در بسیاری مواقع حرکاتی سرهای سادهاز شخصیت

ای هفرود آمدن چترباز ۀصحن سمفونی مردگانسازد. در آمیز را میهایی طنزموقعیتو هاست آن

ه ها گذاشت کانگیز بود و چنان اثری بر ذهن و روان آنروسی برای اعضای خانه بسیار شگفت

 شان مختل شد:خواب شبانه

شب چهار بار از خواب پرید، افراد خانواده خواب چتربازها را دیدند. پدر آن ۀشب همآن»

عاقبت نماز صبحش قضا شد. خواب  ؛ ونماز مغرب و عشا خواند هر بارآب خورد و  ایجرعه

 (31: 7322معروفی، ).« بازها همه را ذله کرده بودچتر



 021 ...نگاهی بر شگرد طنز موقعیت در آثار

« فیوس» مضحک بودن این ماجرا آنجاست که فرزند بزرگ خانواده حالدرعیناما اوج تلخی و 

خورد قم میبدی ر ۀاما حادث؛ زنداز بلندی میهای روسی با چتر پدر دست به پرواز به تقلید از چترباز

ران  ۀیک پایش از ناحی» شود:تحرک با چشمانی همیشه باز، میای گوشت بیو او تبدیل به تکه

از دو  بود کهاش طوری جوش خوردهرفتهیکی از زانو. استخوان در گوشت فروشکسته بود و آن

 (778)همان: .« اردک.. مثل پایماند. هایش بیرون میدست موازاتبهطرف تشک 

 غافلگیری-1-8-8

های زمانی کوتاه باعث ایجاد موقعیت ها در بازهشدن از آنهای ناگهانی و فارغبه وجود آمدن حالت

مهم است. ما  بودن، خیلی بینیپیشیرقابلغاصل »تر شوند. به عبارتی سادهدار و غیرطبیعی میخنده

ر ای از رفتاتواند نتیجه(. غافلگیری می11: 7337)سلیمانی، « خندیم.به چیزی که غافلگیرمان کند، می

مضحک در شرایط مضحک یا رفتاری جدی در شرایطی مضحک و یا رفتاری مضحک در شرایطی 

 کردن دار در وسط میدان شهر بسیار تالشبرای برپا سال بلوادر « سروان خسروی»کامالً جدی باشد. 

مردم عادی  از تمام سران شهر وخواهد آن را افتتاح کند. بسیار می ۀو کبکبکند و باالخره با دبدبه می

اما در عین ناباوری سران، نظامیان و مردم، سروان خسروی ؛ دعوت شده است تا به میدان بیایند

سبان ها نشان داد اما: دو پارا دار بزند. با انگشت اخوی را به پاسبان« اخوی»گیرد که بزِ تصمیم می

جلو آوردند. بز همراه اخوی کشیده  کشانکشاناخوی دویدند، بازوهاش را گرفتند و او را  فطربه

 کرد.بع میشد و بعمی

 (883: الف7328معروفی، «)ها! بز را بیاورید.نه احمق»سروان خسروی گفت: 

حرکت مضحک سروان خسروی غافلگیری و هیاهوی حاضران در صحنه را به دنبال داشت. 

 ۀدیدن این حادثه ناخودآگاه به تناقض موجود در این موقعیت و شخصیت نادان و لودمخاطب با 

 خندد.سروان می

 رفتار ناشی از تنش و فشار عصبی-1-8-3

ای ههای زمانی کوتاه یکی از بهترین شیوهها در بازهشدن از آنهای ناگهانی و فارغایجاد حالت

شخصیت به اوج فشار روانی و یا رهایی از  های رسیدن یک یا چندایجاد طنز موقعیت است. صحنه

در هنگام تنش « سال بلوا»در « دکتر معصوم»سازند. دار و غیرطبیعی را میآن موقعیتی خنده

هم اغلب  سمفونی مردگاندر « اورهان(. »893: الف7328معروفی، )افتد. ناخودآگاه به سکسکه می
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عصبانیت  از شدتکه  زیرک و بازیگوش« آیدین»وقتی در برابر  یژهوبهدچار حالت بیچارگی است. 

 زند:و ناتوانی به خود آسیب می

چرخید و چنان با سرعت ام را از دیوار برداشته بود و داشت دور حوض مییک روز دوچرخه»

خید چر تراما سریع« از چرخ من بیا پایین.»از ایوان داد زدم:  ...گرفتچرخید که آدم سرگیجه میمی

« حال افتادم.قدر سرم را به زمین کوبیدم که بیو قهقهه زد. من به حیاط رفتم. یک گوشه نشستم و آن

 دوتوان در می موردبررسیدر آثار را تنش های ناشی از العملعکس (.88-83: 7322معروفی، )

 گروه عمده جا داد:

 ترس-1-8-8

رفیت باشند؛ ظعاملی غافلگیر شده یلۀوسبههایی که ها در موقعیتترسیدن افراطی شخصیت

آفرینی باالیی دارد. ترس اغلب با حاالت دیگری همچون تعجب، عصبانیت، کراهت، خوشحالی طنز

 شود که این امر تأثیر بیشتری بر مخاطب خواهد گذاشت. در رمانتفاوتی همراه میو یا حتی بی

س و دچار تر شدتبهخانه را  یضااع ،در یکی از روزها خورشید گرفتیِ طوالنی سمفونی مردگان

د. مادر خوانپدر دیدند که دعا می ۀکند. فرزندان خانه برای اولین بار وحشت را در چهرپریشانی می

 «یا ابوالفضل»کرد. آسمان پر از ستاره شد و اورهان گفت: خواند و گریه میورد می

کف دو  «ید معنی این چیست؟دانگفت: این بالست که نازل شده. می»پدر دعایش را قطع کرد. 

 «ایم؟ما خون کرده»زده گفت: دستش را نشان داد و با حالتی تب

 «استغفراهلل»مادر گفت: 

، )معروفی« هامان. خدایا تو نخواه. خدایا تو نخواه.این اعمال ماهاست. اعمال ما و بچه»پدر گفت: 

7322 :13.) 

 تفاوتیبی-1-8-1

ز العمل شدیدی اافتد که مخاطب انتظار عکسیا نمایشنامه میگاه اتفاقاتی در یک داستان 

تواند موقعیتی آمیز افراد داستان میها دارد. در این حالت خونسردی افراطی و اغراقشخصیت

« یوسف»العمل اعضای خانه پس از سقوط عکسمردگان سمفونی مضحک و وارونه را بسازد. در 

 است: گونهینازا

یوسف را در آن روز جنگ و آتش به درون آوردند، پدر از  ۀو نفل شکستهدرهموقتی جسم »

 «ببریدش قبرستان.»ها داد زد: باالی پله
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 «برای چی ببریمش قبرستان؟»مادر گفت: 

 «مگر زنده است؟»پدر گفت: 

 .(778: 7322معروفی، ) «بدبختی آره.»مادر گفت: 

 شوخی رفتاری-1-8-1

اغلب دست به شوخی فیزیکی آمیزند که دارای حرکاتی مضحک و اغراق هایی لودهشخصیت

آورد؛ می های دیگر را فراهمآمیز که موجبات آزار و تشویش شخصیتاین حرکات اغراقزنند. می

های ریگیمعرکه ۀصحن سال بلوادر « خانغالمحسین»سازد. اواخر عروسی آمیز میهایی طنزموقعیت

ی طولپاچه شد و از ترس اینکه مبادا است. معصوم از این حالت دست مرغتخمبا یک « اکبر لوطی»

اما هنوز از بین جمعیت ؛ دست نوشا را گرفت که از معرکه خارج شودبا او یا نوشا شوخی کند؛ 

معصوم و  .(791: 7322)معروفی، « آقای دکتر معصوم!»اکبر لوطی داد زد: »خالص نشده بود که 

ها اغاکبر لوطی در پرتو نور چر ۀشکافته شد و باز چهر یآرامبهجمعیت »زد و نوشا در جا خشکشان 

 «تا تخم نکنی، محال است بتوانی برگردی، جناب دکتر معصوم.»در برابرشان بود، گفت: 

 جمعیت هیاهو کردند.

شلوارت، آهان. چون آقای دکتر معصوم  ۀیواش دستت را بگیر زیر پاچ»اکبر لوطی گفت: 

 «هستی، الزم نیست قدقد کنی.

انگار »را گرفت. روز بعد به نوشافرین گفته بود.  مرغتخمشلوارش برد و  ۀمعصوم دست به پاچ

 «همان موقع تخم کرده بودم.

 (791)همان: و سربازهای ترک سرهنگ آذری قهقهه زدند. مردم خندیدند، دکتر معصوم سرخ شد

 ناسازگاری رفتار و موقعیت-6-3

زیرا اغلب رفتاری ؛ دسازاند ترکیبی متناقض میها با موقعیتی که در آن قرار گرفتهگاه رفتار شخصیت

نتیجه مخاطب در حالتی بین ترس و خنده گیر زند درها سر میاحمقانه از شخصیت یا شخصیت

قعیت رفتار پدر با مو سمفونی مردگاندر سازند. ها اغلب طنزی گروتسک میکند. این موقعیتمی

ند های ارزشمندش را سوزاچندین بار کتاب«. آیدین»در مورد  ویژهبهاو اغلب در تناقض است  ۀپدران

 پردسکشیدند او را به دست مأموران میهایی که به همراه ایاز پاسبان میو حتی با طرح و نقشه

 (.718: 7322)معروفی، 
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ه ای که ببس دوساعتهآتش ۀرفتارهای ناشی از حماقت در جلس تناقض برخیبلوا سال در 

جات در ساختمان انجمن شهر صورت پذیرفت؛ ضمانت آقای ملکوم و با حضور رهبران دسته

 مضحک است خودیخودبهموقعیتی مضحک و متناقض را به وجود آورده است. نفس این جلسه 

به تفاهم  هدوساعت یبسآتش بر سرزیرا تمام تالش سران و مأموران امنیتی بر این است که بتوانند 

جلسه به  در انتهاانجامد. برسند اما با گذشت زمان کوتاهی مشاجرات لفظی به درگیری مسلحانه می

هستند و  وجدلحثبمشغول « ملکوم»و « مختارف» کهیدرحالو  یابدیمای پایان طرز احمقانه

میرزا حسن روی میز کوبید: » کند:کشد؛ میرزا حسن ختم جلسه را اعالم میکارشان به دوئل می

 (12همان: )« حیف که زمان با ما یار نیست.»ملکوم گفت:  «کنم، آقایان.ختم جلسه را اعالم می»

ه اجتماعی، سیاسی و تاریخی است که البته همیش مسائلویژگی بارز معروفی در آثارش توجه به 

وسیده های پنما یا خرافاتی و به سنتای روشنفکرانسان آگاه و روشنفکر در آن قربانی جهل عده

وجود م ۀ، ساختار جامعدادهرخنویسنده با استفاده از این صحنه و ماجراهای مضحک شود. پایند می

ای که یاغیان در آن قدرتمندند و حاکمان کاری جز جامعهبرد. می سؤالدر فضای داستان را زیر 

 کنند پر از قتل، غارت و کشتار خواهد بود.سکوت و سازش نمی

 یرنگپ-6-4

ساختار لف های مختآفرین وارد قسمتکاربرد طنز در یک اثر ادبی به این معناست که شگردهای طنز

انی ر تحلیل طنز، اهمیت شایموقعیتش دشناخت نسبت کالم با بافت » روینازااند. روایی آن شده

ها به شکل های مقطعی در آثار معروفی بگذریم، طرح آن(. اگر از طنز337: 7337فتوحی، )«دارد.

هایی نزها با طافزاید. این تراژدیها به این تلخی میانگیز آنو پایان غمانگیزی تراژیک است غم

رار ق مورداستفادههای ناگوار واقعیت یشبردپدر  ها هماند که آنکوتاه و مقطعی آمیخته شده

 جای داد: های زیرتوان در گروهرا می موردبررسیر دو اثعناصر ایجاد طنز موقعیت در پیرنگِ  اند.گرفته

 های وارونهارزش-6-5

زش نشان اراهمیت نشان دادنِ رفتار، شیء یا موقعیتی که از اهمیت چندانی برخوردار نیست و بیبا

ی گیری طنز باشد. در آثار معروفتواند اساس شکلهای داستان میامور مهم از دیدگاه شخصیتدادن 

ها ه ارزشای نسبت بدانند؛ غالباً ذهنیت وارونههایی که خود را روشنفکر یا مثبت و دانا میشخصیت

سمفونی »شود. اساس داستان مضحک می گاه هاییدارند و همین عامل موجب بروز کشمکش
به « نآیدی»بر طرحی مضحک و وارونه بنا شده است. آنچه برای پدر اهمیت دارد کشاندن « گانمرد
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ا ها و اشعار آیدین رکند. کتابمغازه است او در این راه از هیچ خیانتی به فرزندش فروگذار نمی

 ۀیقهد، در مضداش میدهد. از خانه فراریسوزاند. اتاق او را به زیرزمینی نمور و تاریک انتقال میمی

امالً هدفی ک« اورهان»کند. می روروبه« ایاز پاسبان»ای آیدین را با دارد و به هر بهانهمالی نگهش می

ا را از مغازه دور نگه دارد ت تربزرگخواهد به هر طریقی برادر کند. او میبرعکس پدر را دنبال می

های ظاهری با پدر و طرحِ پدر است. همکاریاما در ظاهر همراه ؛ تمام سهم مغازه را از آن خود کند

 انجامد.آیدین، به نابودی هر دو پسر می یهعلهایی پنهانی توطئه

ر هایی از ساختاآمیز و توأم با اغراق را در قسمتها موقعیتی تناقضجا شدن ارزشگاهی جابه

ت مانند اهمی؛ آوردمیهایی از طنز در زیرساخت اثر سر بررگه یجهدرنتآورد. داستان به وجود می

 ۀپاش همبایکوت در یک مقطع زمانی کوتاه. تا جایی که سم و سم ۀکش کارخانپیدا کردن حشره

ها فروشفروختند، میوهدر هر دکان بقالی بایکوت می»کند. شهر و نواحی آن را اشباع می

(. 782: 7322،روفی)مع« کردند.ها آگهی تبلیغاتی شرکت را به شیشه نصب میو بانک فروختندمی

کردند و در این راه دو زن، یک دختربچه و یک پیرمرد، می یپاشسمبه صورتی که همه خانه را 

 آمیز این ماجرا این بود که طبق معمولکرد. اتفاق طنز یپاشسمقربانی شده بودند. پدر هم خانه را 

قتی به ریختند. روز بعد وآن شب تا صبح نشستند و برای یوسف اشک » یوسف را فراموش کردند.

وند. پدر با شیوسف روبرو می ۀکردشده یا بادخشک ۀدانستند که با جنازگشتند همه میخانه بازمی

جور وارفته و مبهوت برجای خود یوسف همان»در اتاق کوچک پایین را باز کرد:  ولرزترس

وسط  و ساس و خرخاکیو پشه  سوسکبود. با این تفاوت که چند موش، یک گربه، صدها نشسته

زده دریافت یوسف رفت و بهت طرفبهو  باز کرداتاق را  ۀاتاق سرنگون شده بودند. پدر تند پنجر

 (783)همان: .« خوردکه یوسف هنوز زنده است و دارد چیزی می

ها بسیاری از ارزش یجهدرنتاست.  واوباشاراذلهای انواع کشمکش ۀهم سراسر صحن سال بلوا

عمومی داشت که به همت تعدادی از معلمان  ۀکند. کل شهر تنها یک کتابخانوارونه جلوه میدر آن 

ای شهر، میرزا حسن رئیس و میربکوتن شاعر، بدون کمک هیچ ارگان دولتی برپا بود اما توسط عده

رزندان فود باعث بد بار آمدن ششود. به این بهانه که الطائالتی که در اینجا خوانده میالت ویران می

ت دسدران سیاسی، نظامی و دولتی شهر دستاما در مقابل تمام سر؛ (773: الف7328معروفی، ) است

آمیز و متناقض ماجرا در طنز ۀکنند. نکت یرداگذارند تا داری را در وسط میدان اصلی شهر هم می

ض و این امر اعتراگیرد و ها به طریقی دیگر صورت میزیرا اغلب اعدام؛ کاربرد بودن دار استبی
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انگیزد. در مراسم اعدامی که سرباز متجاوز روس دوشقه شد؛ پاچگی سروان خسروی را برمیدست

 العمل سروان خسروی خالی از طنز نیست:عکس

 «سروان خسروی گفت: ـاین چه مراسمی بود؟»

 «مراسم اعدام»

 «...د.قصد ازدواج داشتن هااین»سرباز را کنار هم گذاشتند سروان خسروی گفت:  ۀدو الشوقتی 

این »گشت، عاقبت داد زد: رفت و باز برمیمی دو قدمعصبانی بود،  ازحدیشبسروان خسروی 

 «جور فجیع کسی را نکشید.این»تر گفت: و بعد با لحنی دوستانه« چه اعدامی است؟

 .رداسبش را برگرداند و هی ک ۀو دهن« شما هم مسائل ناموسی کم ندارید.» مختارف گفت:

 (831)همان: « ایم؟پس ما این دار را برای چی ساخته»سروان خسروی داد زد: 

 گفتگو-6-6

توان را می موقعیت شده در ایجاد طنزکارگرفتهشگردهای کالمیِ به موردبررسیدر آثار  طورکلیبه

 در چند گروه عمده جای داد:

 گویی و ضدحال زدنرک-1-1-7

رک و صریح باشد مخاطب جا  یرمؤدبانهغو به طرزی  ازحدیشبگر شخصیتی در متن نمایشی ا

چندین موقعیت متناقض  سال بلوا(. این حالت در 328: 7337گیرد )سلیمانی، اش میخورد و خندهمی

 :اندگونهینازاساخته است. گفتگوها میان نوشا و معصوم اغلب 

ای دهان بود. مگر نشنیتا بچه را بزرگ کرد و همیشه نگرمادر من هفت»اب به نوشا(ط)معصوم خ

 «گویند بهشت زیر پای مادران است؟که می

 «داد.نگرانی آداب معاشرت یادشان می یجابهکاش »

 (13: الف7328)معروفی، « گم شو»

ای بین نوشا و پدر درگرفت که با آنچه در طول داستان از روابط این پدر و یک بار هم مشاجره

تعجب و  آفریند کهای مضحک و گروتسکی را میجدال صحنهبینیم در تناقض است. این دختر می

 نیشخند مخاطب را به دنبال دارد:

 «اینجا کوفه است پدر.»گفتم: »

 «کنم.خیال می جورینهممن هم »گفت: 

 «پس چرا ما را آوردید.»
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 «هم داشتیم. هایییخوشدل»

د تا دم حاال حاضر نیستیبردید باغات درگزین؟ کردید و میام مییادتان نیست سوار کالسکه

 «دهید خودم بروم.فلکه همراهم بیایید، حتی اجازه نمی

 «دهم.آیم، نه اجازه مینخیر، نخیر، نه می»

 «خورید.پس به چه دردی می»از دهنم پرید: 

خود را به من رساند.  کورمالکورمالو .« پدرومادریب»پدر انگار منفجر شده باشد، داد زد: 

عصایش را یافت و با لرزی در تمامی اندام، به طرفم آمد. عصا را بلند کرده بود که بزند و من خودم 

 (721همان: )...« ، گلدان با رفتن سر طاقچه خرد شد. آوردرا کنار کشیدم. پدر عصا را فرود 

ک هم چند موقعیت مضح انسمفونی مردگدر  یرمؤدبانهغ هایییگورکمعروفی با استفاده از 

ای که عمداً با آیدین راه گروتسکی آفریده است. مثالً اورهان در درگیری لفظی حالدرعینو 

کند. به صورتی که مخاطب با دیدن ادب استفاده می یزیآماغراقشرمانه و اندازد، از جمالت بیمی

خورد و برادر جا می تناقض در شخصیت دو همهیناهای زیاد اورهان، از وجود ادبیآیدین و بی

 نشیند:نیشخندی تلخ بر لبانش می

 «فهمی؟ام، تو چی میشده جان کندهالدنگ، من دوازده سال توی این خراب»)اورهان( داد زدم: 

 «مگر من چوب الفم که برای تو شاگردی کنم؟»گفت: 

 «ر.نجّاهم باید از من فرمان ببرد بچه ترشبزرگاز تو »گفتم: 

این بدبختی و نکبت را ول کنم بروم سراغ نجاری  ۀتوانم همحیف که مجبورم. حیف که نمی»... 

 «خودم. وجدانم از...

 «از چیزی که نداری صحبت نکن.»گفتم: 

 گذاشتخود اسمت را نمیدانست که تو چه جانوری هستی. بیپدر می». ...گفتم: رفتوا

 «رگ.بی

ای. نی از دور بروم بیرون کور خواندهها وادارم کبا این توهینکنی که اگر خیال می»گفت: 

 «فروشم نه پولی دارم که بخرم.جا. نه سهمم را میخاطر وصیت پدر ناچارم بیایم اینبه

هاش را خواستم بزنم یکی از استخوانپاشدم. می« کنم.خوانی؟ درستت میکرکری می»گفتم: 

 (81: 7322عروفی، )م« اسمایول آمد تو. قلم کنم. امّا
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« هوبای و آدلی» ۀنمایشنام مثالً؛ هایش هم سود جسته استمعروفی از این شگرد در نمایشنامه

مقطعی آن را از حالت جدی خارج  صورتبهفضایی کامالً جدی و تراژیک دارد تنها موردی که 

، سه «آهو»و « تکآی»، «لرآی»که بین  است هاییییگورکو  های گفتاریکند شوخیمی

ن لباس عروس بر ت« آهو»ای که در صحنه مثالعنوانبهگیرد. شخصیت اصلی داستان صورت می

 شوند:در وارد می از تک، دو دوست او،لر و آیکرده است، آی

 بای بشوی؟خواهی زن دلیخواستگار می همهیناتک: آهو تو با آی»

 (11)همان: « بگیرد؟ تو راخواهد دختر که دوستش دارند، می همهینابای با لر: آهو، دلیآی

 گفتگوهای ناسازگار با موقعیت -1-1-8

کنند  گفتگوها آن را از جدیت خارجهایی باشد که برخی کلمات یا تواند بستر موقعیتاستان مید

سمفونی ر د مثالعنوانبهسازد. و تناقض به وجود آمده میان گفتگوها و موقعیت، طنز موقعیت را می
 ۀپنکه سازی شهر درگذشت. مردم در حین حمل جناز ۀآقای لرد صاحب کارخان کهیهنگام مردگان

 لرد مسیحی بود و این امر موجب دستپاچگی برخی کهیدرحالاهلل کردند. االاو شروع به گفتنِ الاله

ش سرود ارتش مار ۀافراد شد. یک استوار ارتشی مردم را وادار به سکوت کرد و درهمان لحظه دست

 (781همان: ). فرورفتآوری عزا نواخت و جمعیت در سکوت بهت

اصلی  ربط با بحثگاهی در حین گفتگوهایی جدی فرد یا افرادی راجع به موضوعی کامالً بی

ای برای هجلسبلوا سال آورد. در آمیز را به وجود میطنز یتیموقع ،کنند که این تناقضصحبت می

 یجهدرنت .در آن به فکر منافع خود بود دار عمومی برگزار شد که هرکساث یک واحد احد

زده با یجانگرفت. مثالً ملکوم با حالتی هربط و ناسازگار با موقعیت شکل میگفتگوهایی کامالً بی

تک به تک زدهذوق»پروراند. ساختن پل را در سر می ۀکند و نقشتمام حواس به بیرون نگاه می

 «زحمت بازش کنید آقا.بی»ند زد و مجدداً به پنجره نگاهی انداخت. اعضای جلسه لبخ

بحث را منحرف نکنید، دستور جلسه احداث یک واحد دار عمومی »سروان خسروی گفت: 

 «است.

 راندازییتآقاجان،  یدباز نکننخیر، »کوبید روی میز:  چند بارمیرزا حسن با قوزک انگشت 

 «شود.می

 «کاری اطراف پل با ما.درخت»کشید: ناژداکی دستی به موهاش 

 «اید!رفتهتان را گل گهای خانهنترسید جناب رئیس، باز کنند. نکند شما پنجره»ملکوم گفت: 
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کند، آقای ملکوم، من اگر سیگار من اذیتتان می»همه خندیدند. غالمحسین تک گفت: 

 (31همان: «)کنم.خاموشش می

 دست انداختن-1-1-3

 زیرا شخصیتی که دست؛ کندمی موقعیت جدی گفتار را کامالً وارونهمچل کردن یا ضدحال زدن 

 خوردگیانداخته شده است دچار غافلگیری ذهنی و نوعی ایستایی روحی همراه با حس فریب

« جمشید دیالق»کوچکی بین آیدین، اورهان و دوستشان  ۀمشاجر سمفونی مردگاندر خواهد شد. 

مشید شدگی جگیرد که در آن مچلتصاحب آن صورت می ای و تالش برایپس از پیدا کردن سکه

 است:موقعیتی مضحک ساخته

 «طالست؟»آیدین گفت: »

قد بسیار درازی داشت. الغر هم بود؛ با بینی خمیده و دهانی که به « مال من بود.»جمشید گفت: 

ه ن برداشتاول م»مثل زرافه به جلو خیز برداشت و گفت: « ... تو»خواهد بگوید: آمد مینظر می

 «بودمش.

 «خواستی برنداری.می»گفتم: 

 «مال من بود.»گفت: 

 «مال تو توی تنبانت است.»گفتم: 

 «گفت: من پیداش کردم.

 (11: 7322)معروفی، « خواستی پیداش نکنی.می»گفتم: 

زنند هم دار به سروان خسروی می در موردهایی که ناژداکی شهردار و میرزا حسن ضدحال

اق طناژداکی شهردار گفت: اگر کمی تزئینش کنید، » به وجود آورده است: موقعیتی مضحک

اش را کمی بازتر کنید، دور و برش گل و گیاه بکارید، شما این دهانه مثالً شود.نصرت قشنگی می

 «کنید قشنگ نیست؟فکر می

ار کنید آثسعی »ها انداخت: اش نگاهی به آناعضاء خندیدند. میرزا حسن با جبروت ذاتی ۀهم

 «خوبی در ذهن مردم بسازید.

شابهش شود کرد. به نظر بنده، بد نیست که مبله، البته کار دیگری هم می»ناژداکی شهردار گفت: 

د، ایاید، وقت تلف کردهپول خرج کرده همهیناشود. بسازید، بعدها یک چیزی می طرفینارا 

 (873 )همان:« ساختید، قرینه چیز خوبی است.کاش دوتا می



 77، پاییز و زمستان 832، شماره 70، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 071

 نتیجه

از  ایتنوع گسترده سال بلواو  سمفونی مردگانازجمله رمان  عباس معروفی داستانیدر آثار 

ت و در ها نیسشود. البته این امر تنها مختص به داستانهای ایجاد طنز موقعیت دیده میتکنیک

 ۀدهندشانکه نهای سبکی بارز در آثار است یکی از ویژگی یتطنز موقعهای معروفی هم نمایشنامه

های با ایجاد موقعیت معروفی ها و الگوهای ایجاد این شاخه از طنز است.تسلط نویسنده بر شیوه

ماعی، سیاسی اجت یطشراطنزآمیز در پی نقد سیستم اداری، آموزشی و سیاسی و تضاد طبقاتی است. 

سکی در طنزآلود و گروتهای موقعیت آمیخته با رئالیستی فضای صورتبهو فرهنگی در این اثر 

های شوند. عدم مدیریت صحیح ارگانداستان نشان داده می ۀها و صحنها، کنشپردازیشخصیت

است. ربه زبان طنز، در این آثا شدهمطرح گرفتار شدن در عواقب آن مسائل اصلی اداری و سیاسی و

زیر نشان داده شده است. در  هایجدولها در آمیز و بسامد آنهای طنزعوامل اصلی ایجاد موقعیت

 ها و حرکات مضحک در رفتارپردازیهای مضحک در شخصیتنامکنیم که این نمودار مشاهده می

 نسبت به انواع دیگر طنز موقعیت بسامد باالتری دارند:

شگردهای ایجاد طنز موقعیت  نام اثر

 پردازییتشخصدر 

 شماره صفحات بسامد

-831-838-718 -13 2 اخالقیخصوصیات  سمفونی مردگانا. 

389-387-381-332 

حضور افراد متناقض در کنار 

 هم

1 -87-11-81-12-32-

711-711 

های مضحک و استفاده از نام بلوا سال .8

 خاص

71 83-83-39-31-33- 

18-11-21-771- 

713- 833- 818- 831-

821-881 

 833-821-883 3 هاشغل شخصیت
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 ساختار روایی

شگردهای ایجاد طنز موقعیت  نام اثر

 در ساختار روایی

 شماره صفحات بسامد

 831-773  های وارونهارزش سال بلواا. 

   غیرمنتظره و وارونه چرخش

 782-81  های وارونهارزش مردگان یسمفون .8

 319  و وارونه یرمنتظرهغچرخش 

 

 

 رفتار

شگردهای ایجاد طنز موقعیت  نام اثر

 در رفتار

 شماره صفحات بسامد

-21-28-18-17-83-72 78 لوحانه یا مضحکحرکات ساده سمفونی مردگانا. 

31-778-778-783-783-

713-713-838 

رفتار ناشی از تنش و فشار 

 عصبی

3 83-13-778 

 818-718-717 3 ناسازگاری رفتار و موقعیت

-398-813-791 -27-28 1 حرکات و اتفاقات مضحک بلوا سال .8

392 -772 

 883-887-889 3 غافلگیری

رفتار ناشی از تنش و فشار 

 عصبی

8 11-791-893-833 

 791 7 شوخی رفتاری

 813-887-772-12-11-11 1 ناسازگاری رفتار و موقعیت
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 گفتگو

شگردهای ایجاد طنز موقعیت در  نام اثر

 گفتگوها

 شماره صفحات بسامد

 سال بلواا. 

 81 7 غافلگیری کالمی

-721-791-13-11 1 و ضد حال زدن گوییرک

873-881-398 

 887-889-31 3 گفتگوهای ناسازگار با موقعیت

 791-873 8 دست انداختن

 مردگان یسمفون .8

 

 

 778-11-18 3 غافلگیری کالمی

 331-381 8 کالمیهتک

 817-771-11-81 8 ییگورکضدحال زدن و 

 11 7 انداختندست

 823-811-781 3 موقعیتگفتگوهای ناسازگار با 

 

است؛ دهش این نویسندهتوان گفت، آنچه باعث برجستگی زبان طنز در آثار با توجه به این امر می

وایی های گوناگون ساختار رهای طنز موقعیت در قسمتبه گزینش مناسب تکنیک اوتوجه دقیق 

 او بوده است. موردنظرداستان با توجه به اهداف خاص 

 هانوشتپی
تزييني،  هنرهاي سازي،مجسمه در اصطالح و مفهوم سبک، نوعي و است ايتاليايي ايهژگروتسک وا  .1

 در كلمه اين آيد.مي شمار به ادبيات و شناسيزيبايي نمايشي، هنرهاي معماري، طراحي، نقاشي،

 و ناجور ناهنجار، آور،شگفت آور،خنده مسخره، و مضحک چون معاني مختلفي به فارسي زبان

 واقع در كه است شده ترجمه ناموزون و ناساز ناآشنا، نامعقول، خيالي، باورنكردني، وغريب،عجيب

 عنوانبه بيشتر غرب، ادباي اغلب نزد در گروتسک امروزه كند.مي معرفي را آن هايويژگي از ايپاره

 ميزان به آن از تواندمي نويسنده يا كه شاعر ادبي گونۀ يا نوع تا شودمي شناخته عنصر ادبي يا فن

 چون بياني و هاي بديعيآرايه همچون صنعتي و فن كند؛ گيريبهره اثر جاي هر در و زياد يا كم

 آن. مانند و كنايه تمثيل، استعاره، مجاز،
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 منابع

، «های سینمای هالیوودتحلیل محتوای ارتباطات غیرکالمی در بین کمدین»(، 7321آذری. غالمرضا ) -

 31-21، 81 ۀشمار ،هنرهای زیبانشریۀ 

 (، دستور زبان داستان، تهران: فردا7338احمد )اخوت.  -

 ،اسرار و ابزار طنزنویسی ، ترجمۀ محسن سلیمانی،«طنزنویسی هفت فرمان»(، 7337) یویددایوانز.  -

 مهر ۀتهران: سور

اسرار و ابزار سلیمانی، ، ترجمۀ محسن «چگونه داستانمان را طنزآمیز کنیم»(، 7337بوچیئز. دیوید ) -
 مهر ۀ، تهران: سورنویسیطنز

 ، ترجمۀ غالمرضا امامی، شیراز: نوید شیراز، چاپ دومگروتسک در ادبیات(، 7328تامسون. فیلیپ ) -

 ۀنام، پایانبررسی طنز موقعیت در آثار آلن ایکبورن(، 7322)شهرام زرگر.  ؛ و. بهزاد قادرییممر حبیبی. -

 هنر کارشناسی ارشد، دانشگاه

، «های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانیبررسی تکنیک»(، 7339) یدسعپور، حسام -

 39 -17سال دوم، شمارۀ اول،  ،پژوهشی مطالعات ادبیات کودکفصلنامۀ علمیدو

 82-81 صص ،83، ش مجلۀ نقد سینما، «هاها و لبخنداشک»(، 7321روانجو. مجید ) -

 131-125، 78-73، شماره پژوهش و سنجش ۀفصلنام(، راز طنزآوری، 7321قهرمان )شیری.  -

)فروردین  18و  13شماره  ،کیهان کاریکاتور، «گروتسک در کاریکاتور»(، 7311ضیایی. محمدرفیع ) -
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