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 کیده چ

کوتاه، با برخورداری از ساختار  داستان ؛گری طنز، داستان کوتاه است های مناسب برای جلوه یکی از قالب

برپایۀ ذوق و قدرت خلّاقۀ دهد تا  را می امکانبه طنزپرداز این خلق جهان مجازی، در روایی و توانمندی 

ها و فنون زبانی، ادبی و هنری، بهره ببرد و طنز را در بافت متن و خط  شگردترین  از مناسب یش،خو

ی بخشد. از مشروطه به بعد، گروهی رّنشین، اندیشۀ خود را تس روایی داستان به جریان بیندازد و با بیانی دل

یری از زبان فاخرِ طنز و در قالب داستان کوتاه، گوشه ای از از نویسندگانِ باذوق کوشیدند تا با بهره گ

 های جامعۀ عصر خود را در زمینه های گوناگون به تصویر بکشند.  سامانی مشکالت و نابه

پژوهش حاضر، به بررسی اسباب و صور ایجاد طنز در داستان کوتاه، از مشروطه تا انقالب اسالمی درسه 

تحلیلی می پردازد. برای دست یابی به این هدف،  –، به شیوۀ توصیفی گسترۀ صوری، محتوایی و بالغی

ده داستان کوتاه طنزآمیز از نویسندگان گروه اوّل )داستان نویسان حرفه ای که طنز را به خدمت گرفته و 

و ده  ؛و ...( آل احمدچوبک، داستان های کوتاه خود را به طنز آراسته اند؛ مانند: جمال زاده، هدایت، 

ای مناسب، از داستان کوتاه  ستان کوتاه طنزآمیز از نویسندگان گروه دوم )طنزپردازانی که با یافتن سوژهدا

شاهانی، پزشکزاد و ...(  ،، پایندهبه عنوان وسیله ای برای بیان طنز خود استفاده نموده اند؛ مانند: دهخدا،

 این دو فرضیه به اثبات رسید: ها،  تحلیل دادهو پس از بررسی مکانیسم ایجاد طنز و تجزیه و شده؛ برگزیده 

نویسندگان داستان کوتاه به اقتضای حال و مقام، از سازوکارهای عمده و رایج طنزنویسی در هر سه  .1

 اند. گسترۀ صوری، محتوایی و بالغی بهره برده

توایی و های مح تر از گستره اسباب و صور ایجاد طنز در داستان کوتاه، در گسترۀ بالغی، برجسته .2

 صوری است. 

اسباب و صورِ ایجاد طنز در آثار داستانی طنزپردازانی که از » که  امّا فرضیۀ سوم پژوهش، مبنی بر این

رد شد؛ زیرا « اند، دارای تنوّع و جذابیّت بیشتری است. قالب داستان کوتاه در تبیین طنز خود استفاده نموده

ای، از این حیث میان دو گروه مورد بحث مشاهده  مالحظه آمده، تفاوت قابل باتوجّه به نتایج به دست

ها  شود که در آن ترین طنزها در داستان کوتاه، طنزهایی را شامل می شود؛ بلکه زیباترین و جذاب نمی

شود؛ عناصری که ساختار طنز را بـــــــه  رنگی از عناصر ساختاری مرکّب از چند عنصر طنزآمیز دیده می

ها از یک  های اصلی داستان شود خواننده به همراه شخصیت کنــد و سبب می ل میمکانیسمی پویا بد

 موقعیت کمیک، به موقعیت کمیک بعدی سیر کند.

 کلیدواژه ها: طنز، اسباب و صور، داستان کوتاه، عصر مشروطه، عصر پهلوی 
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 مه دّمق. 1-1 

ادبی  ۀدهدکه در ادبیات کالسیک فارسی، سهم طنز به صورت گون می  تکوین طنز در ایران نشان تاریخ

مستقل با رویکرد اصالح گرایانه، بسیار ناچیز است. به دلیل شرایط حاکم اجتماعی و وابستگی شاعران، 

آید و  ای در راه رشدِ طنز و مسیر تعالی آن به وجود میعمده نویسندگان و هنرمندان به دربار، مانع

هایی از اشعار  هست، رگه شود. آن چهگرش انتقادی و اجتماعی فراهم نمیگاه زمینۀ ظهور و یا رشد ن هیچ

های طنزآمیزی است که به دلیل تأکید بر امیال شخصی یا رکاکت در گفتار، با هجو و هزل  و حکایت

گیری نهضت بیداری با الگوپذیری از غرب،  ظهور و ندای مشروطه خواهی و شکل درآمیخته است. با

 یران به وقوع پیوست. این تحوالت، بستر مناسبیتحوالت نوینی در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ا

های آن، بیان  های جدید فراهم نمود؛ ادبیات نوینی که یکی از ویژگیرا برای طرح مضامینی نو در قالب

های گسترده در صحنۀ سیاست و اجتماع ایران بود. این  سامانی دار از نابه با زبانی تند و نیش ،انتقادی

به عنوان یکی از  -که پیوند عمیقی با ادبیات عامه دارد،  –تا زبان طنز  نگرش های تازه، موجب شد

های آزادی خواهانه و  خدمت شاعران و نویسندگان قرارگیرد و به گسترش اندیشه  ابزارهای کارآمد در

 . بینجامدمبارزه با استبداد  

ی برای مکنونات ذهن گذاررای توانمند و تأثی ه عنوان وسیلهتوانست ب می  که هایی یکی از قالب

های واال به کار رود، داستان کوتاه به معنای امروزی آن بود، که طنزنویسان در جهت گسترش اندیشه

جمال زاده، وارد حوزۀ ادبیات فارسی شد. این  یکی بود، یکی نبودش. با انتشار  1311نخستین بار در سال 

زم را فراهم نمود تا به انعکاس مسائل و مشکالت ساختار جدید به دو شکل، برای نویسندگان، زمینۀ ال

آل احمد و  چوبک، ای مانند جمال زاده، هدایت، گوناگون حاکم بر جامعۀ عصر خویش بپردازند: دسته

دهند و  ای در خدمت داستان نویسی قرار می ای هستند، که طنز را به عنوان وسیله ... داستان نویسان حرفه

که از قالب  شاهانی، پزشک زاد و ... طنزپردازانی هستندپاینده، نند دهخدا، دسته دیگر، طنزنویسانی ما
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در هر دو شیوه، هنرمند طنزپرداز، خود را به شگردها و  ؛کنند داستان کوتاه برای بیان طنز خود استفاده می

 نشین خلق کند. نماید. تا اثری طنزآمیز و دل فنون زبانی، ادبی و هنری مجهز می

 ئله بیان مس. 2-1

برانگیزی بوده که ذهن بسیاری از پژوهشگران این حوزه را به  های چالش  طنز، همواره یکی از مقوله

ون به این مقوله پرداخته و خود، مشغول نموده است. هریک از صاحب نظران این عرصه، از زوایای گوناگ

اند. در ایران نیز مطالعات بسیاری در زمینۀ طنز، صورت گرفته است؛ اما  های نوینی را ارائه کرده نظریه

های تکنیکی و سازندۀ  رویکرد آن ها بیشتر معطوف به جنبه های تاریخی و ادبی آن بوده و کمتر به جنبه

ی و یا بررسی در قالبِ دیگر طنز توجه نموده اند؛ و اگر هم به این مسائل پرداخته اند، به صورت کلّی نگر

ه همین منظور، در این پژوهش، سعی بر آن است که اسباب و صور بموضوعاتِ مرتبط با طنز بوده است. 

در داستان کوتاه، مورد بررسی و تجزیه و « صوری، محتوایی و بالغی»گانۀ  های سه ایجاد طنز در حوزه

 تحلیل قرار گیرد. 

 اهمیت و ضرورت پژوهش . 3-1

ای است. هنرمندِ طنزپرداز، در قالب داستان، جهان  های ویژه در ادبیات داستانی، دارای ظرفیت طنز

کشد که انعکاس از جهان واقعی دارد. او برای به تصویرکشیدن آن، مانند  ای را به تصویر می مجازی

یابی به  برای دست گیرد تا اثری زیبا بیافریند. او ها را به خدمت می ترین رنگ دست، مناسب نقاشی چیره

این مهم، به کمک ذوق و قدرت خلّاقۀ خود، به جا و به فراخور حالِ مخاطب، از کارآمدترین سازوکارها 

 جوید.  های طنزپردازی بهره می و تکنیک

گشا نیست؛ بهره  امروزه در تحلیل طنز معاصر و پرداختن به شگردها و فنون ایجاد آن، نگاهِ سنتی راه

پر رمز و راز و ساختار آفرینش طنز در قالب  ا و رویکردهای جدید در شناخت جهانِه گیری از نظریه

 رسد.  داستان کوتاه، امری ضروری به نظر می

 اهداف پژوهش . 4-1

شکوفایی طنز در گرو رواج نقدها و بررسی همه جانبۀ ساختار آثار طنزآمیز است. با توجه به این نکتۀ 

 اساسی، بررسی اسباب و صور ایجاد طنز در داستان کوتاه، ما را به این اهداف نزدیک تر می نماید: 

به کمک کدام و آشنایی با سازوکارهای طنزپردازی: این که نویسندگان داستان کوتاه، چگونه  .1

 اند؛  و بر تأثیرگذاری اثر خویش افزودهها، طنزآفرینی نموده  ابزارها و تکنیک
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: با بررسی آثار و ها ی خالق آنشناخت و درک بهتر ساختار هنری آثار داستانی طنز و درجۀ هنرمند .2

 برد؛ زپــردازی پیها در عرصۀ طن هــای سبکی آن به تفاوتتوان نحوۀ طنزپردازی نویسندگان مختلف، می

رشد و بالندگی طنز: نقد و بررسی اسباب و صور ایجاد طنز در داستان کوتاه، زمینۀ الزم را برای  .3

 خلق آثار طنزآمیز خواندنی و تأثیرگذار و با فضایی شادتر فراهم می سازد؛ 

  وهای ارائهالگ گیری از گشودن راهی برای بررسی دیگر آثار طنزآمیز از این چشم انداز: با بهره .4

های دیگری مانند: رمان،  لبتوان اسباب و صور ایجاد طنز را در قا یــــن پژوهش، مــــشده در ای

 نامه، شعر و ... بررسی کرد. نمایش

 پیشینۀ پژوهش. 5-1

ترین  ریخچۀ درازی ندارد؛ جدّیران، تاـمطالعات مربوط به معرفی و شناخت طنز و طنزپردازی در ای

ه است، و روند رو به رشدی است. این مطالعات اگرچه قابل توجها از میانۀ قرن حاضر صورت گرفته  آن

را پیش رو دارند، اغلب از دیدگاه تاریخی، اجتماعی و ادبی به مسئله طنز و طنزپردازی پرداخته اند. اما در 

 -ن رساله است،ــــموضوع ایا ـــــب که مرتبط -حوزۀ مطالعات طنز از دیدگاه تکنیک و ابزار آفرینش

 ۀها را می توان در دو دسته جای داد؛ دست های ناچیزی انجام گرفته است. در کل، این پژوهش پژوهش

هایی هستند که در ضمن بررسی طنز از جنبه های مختلف، اشاراتی هم به شیوه ها و عناصر  اول: پژوهش

فصلی از کتاب  تاریخِ طنز در ادبیات فارسیب ( در کتا1351طنزپردازی دارند؛ از جمله: حسن جوادی )

خود را به شیوه های طنز اختصاص داده است و پنج عنصر مهم و سازندۀ طنز را همراه با ذکر نمونه هایی 

 ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران مقدّمه( در فصل چهارم کتاب 1364معرفی می کند. علی اصغر حلبی )

( در بخشی از 1371دهد. احمد اخوت ) عی را مورد بررسی قرار میشوخ طب های طنز و ترین شیوه مهم

( 1378کند. بهزادی اندوهجردی ) وکارِ جناس در مطایبه توجه می بیشتر به ساز شناسی مطایبه نشانهکتاب 

ای  ، به پاره«عناصر طنز»تحت عنوان  ،آن در فصل دوم از باب اولِ طنز و طنزپردازی در ایراندر کتاب 

( در رسالۀ 1378نماید. جهانگیر صفری ) شود، اشاره می و عناصری که سبب ایجاد طنز میاز عوامل 

های طنز را  تکنیکتعداد معدودی از  1333نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا دکتری با عنوان 

( در رسالۀ 1386دهد. جواد دهقانیان ) ان و نویسندگان این دوره نشان مینیز در آثار برخی از شاعر

ک های پس از معرفی پاره ای از تکنی بررسی محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطهدکتری با موضوع 

سرگذشت حاجی »های طنز در متون مبنا بر اساس سیر تاریخی، از رمان  طنزپردازی، به بررسی تکنیک

کتاب ( در1387پردازد. ابوالفضل حرّی )در مشروطه می زاده و نمایش نامه  تا آثار جمال« اصفهانی بابای

های طنزساز را نیز یادآور  طنز و طنزپردازی، بعضی از تکنیک در بررسی رویکرد نوین به دربارۀ طنز
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مسائل مربوط به طنز  بیاندر  شکل دگر خندیدن( در مقاله ای با عنوان 1389شود. فاطمۀ کردچگینی ) می

 دطبعی را نیز خاطرنشان می سازد. مریم شا های ایجاد طنز و شوخ ترین روش مطبعی، مه های شوخ و گونه

برخی از به  و و هزل در ادبیات داستانی معاصرطنز، هج( در رسالۀ دکتری با عنوان 1391محمدی )

( در رسالۀ 1391چنین مهری عبدی ) کند. هم آثار داستانی معاصر هم اشاره می های طنز در تکنیک

در کنار بررسی کارکردهای اجتماعی طنز در چند  طنز در داستان کوتاه معاصر فارسیدکتری با موضوع 

 ها دارد.  هم به شگردهای طنزپردازی آن مختصریاثر داستانی معاصر، اشارۀ 

است؛ « عناصر طنزآفرینبررسی تکنیک ها و »ها  دستۀ دوم: پژوهش هایی هستند که موضوع اصلی آن

ترین  ، در نگاه کلّی، مهمهای آن طنز و شیوهای با عنوان  ( درمقاله1371: احمد شوقی نوبر )از جمله

ای با موضوع  ( در مقاله1382ه طاهری )ال قدرت .گذراند عناصر و عوامل سازندۀ طنز را از نظر می

در بررسی طنزهای عبارتی به تجزیه و تحلیل  زبانیِ ابوسعید در اسرارالتوحید های طنزآمیزِ بازی

طنز و ای با نام  ( در مقاله1385پردازد. ناصر ناصری ) شگردهای مرتبط با بازی های زبانی در این اثر می

نظران این فن های رایج طنزپردازی را از دیدگاه صاحب  شیوه گیری آن در ادب فارسی های شکل جلوه

های  ساختارشناسی داستانای تحت عنوان  ( در مقاله1386نسب ) رسادهد. محمد پا مورد بررسی قرارمی

مثنوی را های  با نگاهی ساختارگرایانه به مثنوی، مهم ترین شگردهای طنزآفرینی قصه طنزآمیز مثنوی

 زبان، صور و اسبابِ ایجاد طنزای با عنوان  در مقاله( 1388کند. ابوالقاسم رادفر ) شناسایی و طبقه بندی می

ان نامۀ ( در پای1388مقام ) نماید. حنانه بزرگ ترین عناصر سازندۀ طنز اشاره می های زبانی و مهم به ویژگی

بیشتر به بررسی  وکار طنز در شعر کودک از نظر معنی شناسی بررسی سازکارشناسی ارشد با موضوع 

پایان نامۀ کارشناسی  ( در1389پردازد. صفورا سلمانیان ) های زبانی در شعر کودک می تکنیک بازی

در بررسی جنبه های  بررسی ساختار طنز و شوخ طبعی در برخی آثار داستانی معاصرارشد با عنوان 

کند. سعید حسام پور، جواد  کالمی را بیان می –های زیانی  بازی ساختاری طنز معاصر، اقسام تکنیکِ

های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ تکنیک ( در مقاله ای با موضوع 1391دهقانیان و صدیقۀ خاوری )

ها را نیز خاطرنشان  شگردهای طنزپردازی مرادی کرمانی را بررسی و میزان فراوانی آن مرادی کرمانی

سازوکارهای طنز درآثار نامۀ کارشناسی ارشد خود، با عنوان  ( در پایان1391نمایند. حسین ادهمی ) می

« کاربرد و محتوای زبانی»کرمانی از دیدگاه  ردازی مرادیهای طنزپ بررسی شیوه به کرمانی هوشنگ مرادی

های  بررسی تکنیک( در پایان نامۀ کارشناسی ارشد با موضوع 1391پردازد. محمدحسین حسنی ) می

زاد را در این اثر داستانی  کردهای طنزپردازی پزشــترین شگ مهم ان ناپلئونـــج ز در رمان داییـــطن

           ای تحت عنوان ( در مقاله1393دهد. علی صفایی و حسین ادهمی) قرار میررسی ــــورد بـــــم

های طنزپردازی در  ضمن بررسی شیوه زاده های فرهاد حسن ختار پیرنگ داستاننمود تکنیک طنز در سا
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های وی  سه مجموعۀ داستانی این نویسنده، تنوع و فراوانی تکنیک های طنز را نیز در پیرنگ داستان

( در کتاب خود، در قالب تألیف و ترجمه با عنوان 1391شوند. و باالخره محسن سلیمانی ) آور مییاد

، ضمن اشاره به شیوه های طنزنویسی از نگاه نویسندگان، در یک دسته بندی اسرار و ابزار طنزنویسی

گوناگون بررسی های  هایی در قالب کلّی، انواع شگردهای خنده سازان و طنزپردازان را همراه با نمونه

دهد که باتوجه به کارکردهای گوناگون طنز و پویایی ابعاد گستردۀ  نماید. این پژوهش ها نشان می می

 های مختلف باز است. های طنزپردازی از جنبه های نوین از جمله بررسی تکنیک آن، راه برای پژوهش

 های پژوهش سؤال. 7-1

باتوجه به اهمیت طنز و نقش و کارکرد آن در آثار داستانی معاصر، پس از واکاوی اسباب و صور 

 ایجاد طنز در داستان های کوتاهِ مورد بحث، به این پرسش ها پاسخ داده می شود: 

و شگردهای ها  قالب اسالمی، بیشتر از کدام شیوهنویسندگان داستان کوتاه، از مشروطه تا ان .1

 اند؟  استفاده کردهطنزنویسی 

های سه گانۀ صوری، محتوایی  ستان کوتاه، در کدام یک از گسترهاسباب و صور ایجاد طنز در دا .2

 تر است؟  و بالغی برجسته

اند و  ز طنز در داستان کوتاه بهره بردهچه تفاوتی بین عناصر ایجاد طنز در آثار نویسندگانی که ا .3

 شود؟  اند، مشاهده می دهرکر تبیین طنز خود استفاده دداستان کوتاه طنزپردازانی که از قالب 

 فرضیه های پژوهش . 6-1

باتوجه به طرح پرسش های فوق و مطالعات اساسی و هدفمند در این زمینه، می توان این فرضیه ها را 

 عنوان کرد: 

های عمده  ، به اقتضای حال و مقام، از شیوهنویسندگان داستان کوتاه از مشروطه تا انقالب اسالمی .1

 اند.  ، محتوایی و بالغی استفاده نمودهگانه صوری های سه ترهو رایج طنزنویسی در گس

های محتوایی و  تر از گستره گسترۀ بالغی، برجستهاسباب و صور ایجاد طنز در داستان کوتاه در  .2

 صوری است. 

وان داستان کوتاه به عنای مناسب از قالب  ر طنزپردازانی که با انتخاب سوژهعناصر طنز در آثا .3

 اند، دارای تنوع و جذابیت بیشتری است.  ای برای بیان طنز خود استفاده کرده وسیله

 


