
  كيده چ
كوتاه، با برخورداري از ساختار روايي و  ؛داستانگري طنز، داستان كوتاه است هاي مناسب براي جلوه يكي از قالب

از  يش،دهد تا برپاية ذوق و قدرت خلّاقة خو را مي امكانبه طنزپرداز اين توانمندي در خلق جهان مجازي، 
بهره ببرد و طنز را در بافت متن و خط روايي داستان به جريان ها و فنون زباني، ادبي و هنري،  شگردترين  مناسب

از مشروطه به بعد، گروهي از نويسندگانِ باذوق كوشيدند تا . ي بخشدرّنشين، انديشة خود را تس بيندازد و با بياني دل
ي جامعة عصر خود را ها ساماني با بهره گيري از زبان فاخرِ طنز و در قالب داستان كوتاه، گوشه اي از مشكالت و نابه

  . در زمينه هاي گوناگون به تصوير بكشند
پژوهش حاضر، به بررسي اسباب و صور ايجاد طنز در داستان كوتاه، از مشروطه تا انقالب اسالمي درسه گسترة 

براي دست يابي به اين هدف، ده داستان كوتاه . تحليلي مي پردازد –صوري، محتوايي و بالغي، به شيوة توصيفي 
داستان نويسان حرفه اي كه طنز را به خدمت گرفته و داستان هاي كوتاه خود را به (طنزآميز از نويسندگان گروه اول 

از نويسندگان گروه و ده داستان كوتاه طنزآميز  ؛...)آل احمدو چوبك، جمال زاده، هدايت، : طنز آراسته اند؛ مانند
اي مناسب، از داستان كوتاه به عنوان وسيله اي براي بيان طنز خود استفاده نموده  طنزپردازاني كه با يافتن سوژه(دوم 

و پس از بررسي مكانيسم ايجاد طنز و تجزيه و شده؛ برگزيده ...) شاهاني، پزشكزاد و  ،دهخدا،، پاينده: اند؛ مانند
  : فرضيه به اثبات رسيداين دو ها،  تحليل داده

نويسندگان داستان كوتاه به اقتضاي حال و مقام، از سازوكارهاي عمده و رايج طنزنويسي در هر سه گسترة  .1
 .اند صوري، محتوايي و بالغي بهره برده

 . هاي محتوايي و صوري است تر از گستره اسباب و صور ايجاد طنز در داستان كوتاه، در گسترة بالغي، برجسته .2

اسباب و صورِ ايجاد طنز در آثار داستاني طنزپردازاني كه از قالب داستان « كه  ا فرضية سوم پژوهش، مبني بر اينام
رد شد؛ زيرا باتوجه به نتايج به » .اند، داراي تنوع و جذابيت بيشتري است كوتاه در تبيين طنز خود استفاده نموده

شود؛ بلكه زيباترين و  ميان دو گروه مورد بحث مشاهده نمي اي، از اين حيث آمده، تفاوت قابل مالحظه دست
ها رنگي از عناصر ساختاري مركّب از چند  شود كه در آن ترين طنزها در داستان كوتاه، طنزهايي را شامل مي جذاب

د شو كنــد و سبب مي شود؛ عناصري كه ساختار طنز را بـــــــه مكانيسمي پويا بدل مي عنصر طنزآميز ديده مي
  .ها از يك موقعيت كميك، به موقعيت كميك بعدي سير كند هاي اصلي داستان خواننده به همراه شخصيت

طنز، اسباب و صور، داستان كوتاه، عصر مشروطه، عصر پهلوي: كليدواژه ها  


