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چكیده
هوشنگ مرادی کرمانی متولد  3131هـ یکی از داستان نویسـان و طنـ رـردازان مو ـر دو هـوز
ادبیات کودکان و نوجوانـان اسـ .از دالیـل برجسـت ی طنـ مرادی،بـ کـاو یری طیـف وسـیعی از
سازوکاوهای آ رینش طن دو ساختاو داستان هـای اوسـ  .بـر اسـا

یا تـ هـای ایـن مقالـ  ،ایـن

سازوکاوها عمدتا ب دو دست «سازو کاوهای مبتنی بر کاوبرد زبان» و «سازوکاوهای مبتنی بر محتـوای
زبان» تقسیم می شوند .دو «سازوکاوهای مبتنی برکاوبرد زبان» آ رینش طن بیشـتر بـر کـاوبرد و ـر
زبان ب ویژ بر دو یا چندمعنایی بودن زبان استواو اس  .اما دو «سازوکاوهای مبتنی بر محتوای زبـان»
آن چ ک باعث ایجاد طن می شود ،بیشتر مبتنیبرمحتوایزبانوخلر موقعی
این دو دست بنا بر اسا

هااس  .البت هریـک از

ال وها و نظری های متداول جهان طن  ،ب شاخ ها و زیر رو هایی دی ـر

تقسیم می شوند ک دو این مقال ب طوو مفصل ب آن ررداخت می شود .بر اسا

نتایج این رـژوهش،

دو خط سیرآثاو مرادی ،طن وی بتدویج دچاو تحول شد وب سـوی طنـ ی رنهـان بـا سـازوکاوهای
ریچید و نامشخص ب ریش می وود ب

ون ای ک خوانند برای دوک چنین طن ی نیازمند این اس

ک الی های زیرین اثر وا جستجو کند .هدف این مقال بروسی ،طبق بندی و تحلیل ایـن سـازوکاوها
باووشی توصیفی -تحلیلی بر اسا

نظری ها و ال وهای متداول جهان طن اس .

کلید واژگان :هوشنگ مرادی کرمانی ،ادبیات کودکان و نوجوانان ،طن
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 -1مقدمه

تابستان 9383

طن یکی از مقوالت ررچالشی اس

ک ذهن بسیاوی از متفکران و محققین وا ب خـود مشـلول

کرد 7اس  .با ووود صاهب نظران وشت های ونا ون ب این عرص  ،نظری های ونا ونی اوای شد
ک هر کدا با زاوی دیدی خاص ب طن ن ریست اند« .دوادبیات کهن ما چی ی ب نا طنـ بـ چشـم
نمی خوود .دو ادب کهن ما برای مضاهک دو اصل دو اصطالح بود اس  :هجو وهـ ل .هجـو دـد
مدح و ه ل دد جد .کلم طن دو همین چهل –رنجا سال اخیر دو ادبیات ما متداول شـد .شـاید از
زمان مرهو دهخدا و ووزنام صوواسرا یل ،معنی للوی طن
وا فتن اس

فتن ،مسخر کردن و ب طعنـ چیـ ی

ولی دو قدیم معنا یا معانی دی ری غیر از آن چ ک ما آن وا استنباط می کنـیم ،داشـت

اس » (سلیمانی .)434-435 : 3133 ،برای طن دو معنای امـروزی آن تعـاویف مختلفـی اواشـ شـد
اس

ک وج مشترک بسیاوی از این تعاویف تاکید بر دو بعد اجتماعی و اصـالح ـری طنـ اسـ .

مثال دو یکی از این تعاویف آمد اس « :دوعرف ادب ب ووش ویژ ای دو نویسند ی(اعـم از نظـم و
نثر)اطالق می شود ک دو آن نویسند با ب وگ نمـایی و نمایـانتر جلـو دادن جهـات زشـ

ومنفـی

معایب و نواقص ردید ها و ووابط هاکم دو هیات اجتماعی ،دوصدد تذکر ،اصالح و و ع آن هـا بـر
می آی»(نیکوبخ  .)33: 3131 ،یکی ازنویسند ان طن رردازی ک ب خوبی توانست اس

دو عرص ی

طن ادبیات کودکان و نوجوانان بدوخشد ،هوشنگ مـرادی کرمـانی اسـ  .بیشـتر داسـتانهای مـرادی
کرمانی دو زمین وشالیسم اجتماعی اس « .مرادی کرمانی تجرب ها و مشاهدات خود وا از زنـد ی بـا
نثری ساد و طن ی ووشن مطرح می کند و بی آن ک شعاو بدهد رایش انسانی خود وا آشـکاو مـی
سازد (میر عابدینی .)334 :3131 ،طن دو آثاو هوشنگ مرادی کرمانی ،طن ی مالیماما تلخ اس  .ایـن
طن از جه

رایبندی ب اصـول اخالقـی و دووی جسـتن از وکیـک ـویی همچـون طنـ هوواسـی

)« (Horatian Satireطن ی مالیم ،مؤدب و تا هد زیادی اغماض راسـ ( ».اصـالنی.)313 :3134 ،
دو واقع زبان طن ی ک مرادی دو آثاوش ب کاو می برد ،از تندی و

ند ی مبراس

و هال

عصـبی

و توأ با نفرت و بدبینی نداود .ب همین سبب خند هاصل از این ون طن از ووی ترهم و دلسوزی
اس
اهسا
دو قیا

تا تحقیر و تمسخر .بدین سبب برخالف نظری تفوق ) (superiorityک معتقد اس « :ما ب دلیل
تفوق بر دی ران می خندیم ،ب دلیل شکو نا هانی هاصل از دوک نا هانی برتـری خـویش،
با رستی و رودستی دی ران» (کریچلی .)33 :3135 ،مرادی ن اهی برتری جویان نسب

جامع و شخصی

های داستان هایش نداود .زیرا ب نظر او «بهتـرین خنـد آن اسـ

خودش بخندد» ( یضی.)535 :3133 ،

بـ

کـ انسـان بـ
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 -1-1پیشینه ی تحقیق
دوباو طن دو آثاو مرادی تاکنون رژوهش جامعی صووت ن ر ت اس  .تنها مقال ای با عنـوان «
با این طن چ کاوها ک نمی توان کرد! ن اهی ب آثاو هوشنگ مرادی کرمانی» ( )3133دو مجل کتاب
ما کودک و نوجوان منتشر شد اس

ک دو آن تنها ب بیان جنب های کلی و اجتماعی طن دو داستان

های مرادی ررداخت شد و واود مقول ی تبیین سازوکاوهای طن و تحلیل و طبق بندی آن ها نشـد
اس  .عالو بر این رروین سالجق نی دو کتاب «صدای خط خوودن مشر»( )3131دو بخش ویژ ی
های زبانی ،تنها ب ذکر تعدادی از ش ردهای طن ررداخت اس
دس

ک شناخ

زیادی از طن مـرادی بـ

نمی دهد.
 -2-1فرضیه و روش تحقیق
از آن جا ک تاکنون دو زمین بروسی و طبق بندی سـازوکاوهای طنـ دو آثـاو مـرادی تحقیـر

کاملی صووت ن ر ت اس  ،لذا رژوهش هادر سعی داود با بروسی هم آثاو مرادی ب تبیـین ،طبقـ
بندی و تحلیل این سازوکاوها بپردازد و از این وه ذو ب سئواالت ذیل راسخ وید:
-3مرادی دو آثاو خود از چ طیفی از سازوکاوهای طن بهر می برد؟ -3طبق بندی ایـن سـازوکاوها
بر اسا

نظری ها و ال وهای وایج طن چ ون اس ؟ -1تحول طن رردازی مرادی دو خط سـیر آثـاو

وی ب چ صووت اس

و ب چ نوع طن ی ـرایش داود؟ووش تحقیـر ایـن مقالـ نیـ توصـیفی-

تحلیلی اس .
-2سازوکارهای آفرینش طنز در داستان های هوشنگ مرادی کرمانی
یک طن ررداز برای آ رینش طن نیاز ب ب کاو یری سازوکاوهایی داود ک نشان دهند طن
اس

و مهاوت او دو عرص طن رردازی اس  .بـا ن ـاهی بـ داسـتان هـای مـرادی و بروسـی دقیـر

ش ردهای طن آ رینی وی،این نتیج ب دس

می آید کـ سـازوکاوهای طنـ دو آثـاوش عمـدتا بـ

دودست تقسیم شوند:سازوکاوهای مبتنی بر کاوبرد زبان و سازوکاوهای مبتنی بر محتوای زبان .نموداو
زیر تقسیم بندی و تنوع دو رو سازوکاوها وا دو داستانهایمرادینشانمیدهد.

 -1-2سازوکارهای مبتنی بر کاربرد زبان
این دست از ساز و کاو ها مبتنی بر کاوبرد زبان ) (Languageاس

و بر مبنای نقش دو یا چند

معنایی بودن زبان استواو اس  .از ویژ ی های این دست از ساز و کاو ها این اس
از زبانی ب زبان دی ر نیستند .زیرا همان ون ک «دال باستیتا» معتقد اس

ک قابل ترجم

زبان ها ب لحاظ ساختاو
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رچ بازی های کالمی امووی جهان شمول هستند ،اما چ بسا ون ای خاص از بازی های کالمـی
ب 7زبان دی ر ترجم نشود (هری3133 ،ب.)33 :دو داستان های مـرادی ا رچـ کـاوبرداین دسـت از
سازوکاوها داوای بسامد کمتری اس

اما تنوع خوبی دو آن دید می شود .دو این مقال سـازوکاوهای

مبتنی بر کاوبرد زبان ب دو دست بازی های کالمیو مولف های دو معنایی تقسیم شد اس :
 -1-1-2بازی های کالمی )(Wordplay
ک ب واسط بازی با کلمات ) (Word playهاصل

یکی از تعریف های شوخ طبعی طن ی اس

میآید و دو واقع از این منظر ،شوخ طبعی با بازی با کلمات مترادف اسـ  .بـ زعـم چیـاوو ()3333:3
«هر ون ووش تصوو شدنی کاوبرد زبان ب مقصد خندان و سر رمی بازی با کلمات نـا داود» (هـری،
3133ب .)33 :دو داستانهای مرادی ما نمون ای از این بازی های کالمی میبینیم ک دو قالب بازی بـا
اعداد ،تلفظ غلط کلم  ،بازی با کلمات مترادف و  ...ب چشم میخوود.
 -1-1-1-2بازی با اعداد

)(Playing With Numbers

یکی از شیو های ب کاو یری بازی های کالمی دو داستان های مـرادی بـازی کـردن بـا اعـداد
اس

ک دو برخی از داستان ها برای ایجاد موقعی

طن استفاد شد اس  .مثالً دو داسـتان «تسـبی »

معلم ویادی از مجید جدول درب میررسد ک دو این صحن ها آوودن متوالی اعداد جدول درب و
عج مجید دو راسخ ویی ب آن نوعی موقعی
صدای محکم و ترسناک آقا تو کال

طن ایجاد میکند ک هاصل بازی با اعداد اس «.بـاز

ریچید «:شش ن تا؟  ...شش ن تا ...میش  ...میش  :چهل و دو

تا ».آقا بیمعطلی ،یک دان تسبی  ،از زیر ان شتش ول کرد ،دان از قد نخ خرید و آمد رایین و خـوود
وو آن یکی ک قبالً ا تاد و «تر» صدا کرد .آقا میررسید :چهاو تا شش تا ..نـ د تـا ...هفـ
تا ....شش هف

هشـ

تا ، ...و من همین جوو ن اهش میکرد  .راک اللمونی ر ت بود » (مـرادی کرمـانی،

 3133ب.)333 :
 -2-1-1-2تلفظ غلط کلمه

)(Incorrect Word Pronouncing

اهی تلفظ غلط یک کلم موجب ایجاد طن زبانی می شود .مـثالً دو داسـتان «شـما کـ غریبـ
نیستید» لکن

زبان «هوشو» ب طوو کمیکی سبب دودسرش می شود «:وقتـی مـیخـواهم «ز» ب ـویم

نوک زبانم تا میشود و میچسبد ب رش

دندان های باالیم و ب جای «ز» « ،ژ» از لویم دو میآیـد.

معلم خیال میکند ک عمداً این کاو وا میکنم تا کال

وا ب هم بری

و خوشم ی میکنم .با چوب

میا تد ب جانم و می وید «ب و ب » می ویم «بژ» » (مرادی کرمانی 3133،الف.)313 :
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 -3-1-1-2بازی با کلمات مترادف

)(Play Wit Synonymous

بازی با کلمات مترادف نی یکی دی ر از بازی های کالمی اس

ک باعث ایجاد طن زبـانی مـی

شود.دو یکی از داستان های مرادی نمون ای از کاوبرد این ش رد وا دو ایجاد طن می بینـیم« :ریرمـرد
سال ها تنها ماهی روش والی

بود .آد های ماهی خواو وا از صد قدمی میشناخ »( .همان.)334 :

دو جمل باال نویسند ب جای بکاو بردن کلم "ماهی خوو"از کلم "ماهی خواو "استفاد نمود اس
ک خاص انسان نیس

و معموال نوعی ررند ماهی خواو وا دو ذهن تداعی مـی کنـد و باعـث ایجـاد

طن می شود.
 -2-1-2مولفه دو معنایی

)(double meaning

دو معنایی بودن یکی از مولف های مهم ایجاد شوخ طبعی اس

ک ب واسط کاوبرد زبان ،ایجـاد

خند میکند .دو واقع ،دو معنایی ،هاصل نوع ناهماهن ی کالمی میان دو موقعی

اس

کـ از آن بـ

عد تجانس زبانی ) (verbal incongruityیاد میکنیم .از جمل مهـم تـرین واژ ـانی کـ دو فتمـان
متعاوف و ادبی بـ دومعنـایی اشـاو داونـد ،عباوتنـد از :ابهـا ( ،)ambiguityجنـا ( )punو کنایـ
()kenningو طعن ((" )sarcasmهری3133،ب .)51-53 :
 -1-2-1-2ابهام )(Ambiguity
ابها « دو لل

ب معنای مجهول ذاشتن اس

و دو اصطالح بدیع،سخنی فتن ک محتمل دو

معنی بود .آن وا محتمل الضدین و ذو وجهین نی نامید اند» (کردچ ینی.)33 :3133 ،دو ابها هر دو
معنا دوس

اس

اما نبودن اطالعات کا ی مانع از دویا

معنای موود نظر ویند میشود .توهی دو

کتاب سبک شناسی خود ابها وا بنا بر نظری «ناساز اوی» از انواع ناساز اوی های واژ انی برمی شمرد و
دو این باو می نویسد« :کاوبر واژ های ابها داو دومعنایی خود یک نوع شوخ زبانی اس
اجتماع دو معنای ناهماهنگ می شود و از این جه

ک موجب

مای انبساط خاطر اس » ( توهی.)134 :3133 ،

ا ابها دو هد مولف های زبانی یعنی آوا شناسی ،آوایش هجمی ،واج شناسی ،واژ ان و نحو اس
این ابها دو اندیش و تاو رود اثر تنید شد اس  .دو مجموع میتوان هف

و ا

ابها امپسون وا ب دو نوع

ابها ساختاوی (آوایی ،واجی ،واژ انی و نحوی) و ابها اندیش انی (معنایی ،کاوبردی ،متنی یا فتمانی)
روکاس

(هری3133 ،الف .)35 :دو داستان های مرادی کرمانی ب هر دو نوع این ابها

بر میخوویم ک از آن دو جه

ایجاد موقعی

 -1-1-2-1-2ابهام ساختاری

طن و خند استفاد شد اس .

)(Structural Ambiguity

دو داستان «مهمان مامان» ما نمون ای از ابها ساختاوی وا میبینیم « .بابا داش

از ذشت ها هرف
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
لبخنـد زد«:سـنگ خـوود؟» «بلـ  ،مـا

بد ،س تا وسفند سنگ خـوود ».عـرو

می ویم «سنگ خوود» یعنی این ک سنگ از باالی کو آمد و خوود ب

وسفندها» (مـرادی کرمـانی،

 3133الف.)11 :دو مثال وق ابها واژ «خوود» دو دو معنی «خوودن» و «برخوود کردن»،باعث ایجاد
7
طن شد اس .
 -2-1-2-1-2ابهام اندیشگانی

)(Thought Ambiguity

«ابها اندیش انی دو سط جمل و قواعد ترکیبی میان جمالت ،شیو های معنا آ رینی جمالت،
ایجاد معنا دو زمین و دو نهای

سط متن وا دوبر می یـرد»(هـری3133،ب .)41 :دو داسـتانهـای

مرادی کرمانی ابها بیشتر ب صووت اندیش انی و آن هم دو سط معنایی اس

ک دو تعریف سـنتی

ب دلیل عکس ،تجاهل العاوف و اسلوب الحکیم و  ...تعبیر می شود.
 -1-2-1-2-1-2دلیل عكس
"واسخ ترین شیو خند ان ی ی و طن کردن سخن ،معکو

بیان کردن معانی و واوون تعریـف

نمودن مفاهیم اس  ،و ب قول منطقیون استفاد از نوعی برهان خلف یعنی مطلوب وا با ابطال نقـی
آن ثاب

کردن"(به ادی اندوهجردی .)331-333 :3133 ،دو داستان «مـاهی» از مجموعـ قصـ هـای

مجید ،مجید برای صرف خوواک ماهی ب خان معلم خود دعوت میشود تا برای اولین بـاو خـوودن
ماهی وا تجرب کند .اما دو هن ا خوودن ،مجید ک میترسد ماهی ب م اجش ساز او نباشـد ،هن ـا
خوودن چشمهایش وا میبندد .دلیلی ک مجید برای این و تاو خود بیان میکند دو واقع مصداق «دلیل
عکس» اس

ک طن آمی اس  « :ووی ،تک

وش

وا برد وش لپم ،جوابی سر هم کـرد و فـتم:

میبخشین،ما عادت داویم وقتی چی ی میخوویم چشمها مونو میبندیم و دهنمونـو وا مـیکنـیم.ایـن
عادت از آبا و اجدادمون ب ما اوث وسید شما اصالً ناواه

نباشین»(مرادی کرمانی 3133 ،ب.)11 :

 -2-2-1-2-1-2تجاهل العارف
دو لل

ب معنی جهل و نادانی وا ب خود بستن ،خود وا ب نادانی زدن .دو اصطالح بدیع چی ی

آشکاو و شناخت چنان سخن فتن و ررسیدن ک

ویی آن وا ندانست و نشناخت اند (داد.)35 :3133 ،

دو کتاب « شما ک غریب نیستید» با نمون ای از تجاهل العاوف ووبرو می شویم ک هالتی لطیف
داود -« :آقا این کتاب چند ؟
 میکشم هر چقدو وزنش شد ،رول بد  ،کیلویی د تومن. نیم کیلو «بینوایان» بد  .ژان والژانش بیشتر باش -م ر سب ی روشم؟»(مرادی کرمانی3133 ،الف)111 :

ونـ
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 -3-2-1-2-1-2اسلوب الحكیم
اسلوب الحکیم ب معنای «خود وا ب کوچ علی چپ زدن و کال متکلم وا بر خالف مـراد وی
ب سود خود شنیدن اس »(.به ادی اندوهجردی )313 :3133 ،ایـن شـیو نیـ یکـی از تکنیـکهـای
طن رردازی اس .نمون ی طن آمی اسلوب الحکیم وا میتوان دو صحن ای از کتـاب «شـما کـ غریبـ
د خط این شعر وا بنویسم« :دول

نیستید» دید« .میبایس

دنیا چ تمنا کند /بر ک و ا کردکـ برمـا

کنــد ».معنــی شــعر وا نمــیدانــم از رــدو معنــیاش وا مــیررســم .هوصــل نــداود.جــواب سرســری
دنیا ب ما و ا نمیکن » و میوود و میخوابد.

میدهد«:دول

 -آغ بابا «دول

دنیا» یعنی چ ؟

 -هر کشووی برای خودش دولتی داو  .مثل ایـران دولـ

داو ( ».مـرادی

داو  .دنیـاهـم دولـ

کرمانی 3133 ،الف.)33 :
 -2-2-1-2ایهام
دو لل
اس

ب

)(Equivoque

مان ا کندن ،ب رنداو انداختن ،ب شک انداختن ،رو ذاشـتن و ـرو ـذاو کـردن

و دو اصطالح از جمل صناعات لفظی اس

و آن اس

کـ

وینـد دو کـاوبرد یـک کلمـ  ،دو

معنای ن دیک و دوو وا مراد کند (.داد .)13 :3133 ،دو ایها هر دو معنا دوس

اس

امـا نویسـند و

خوانند هر یک ،یکی از این دو معنی وا دو نظر می یرند .نمون ای از این ابها های طن آمی وا مـی
توان دو داستان «آوزوها» دید .دو این داستان مجید ک ب ریدا کردن چی ها هن ا وا و تن اعتیاد ریـدا
کرد اس  ،مرتب سرش وارایین میاندازد تا دو کوچ ها چی ی ریدا کند .این و تاو مجیـد کـ باعـث
برداش ها و سوء تفاهمات زیادی میشود ،بیبی وا بـ کـر چـاو جـویی و کمـک ـر تن از زنـان
همسای میاندازد« :عقلشان وا ذاشتن ووی هم ک مرا از بدبختی «سر ب زیر بودن» نجات دهند و «سـربلند»
می کنند(همان .)334:دو این نمون دو کلم «سر ب زیر» و «سـربلند» داوای ایهـامی اسـ

کـ تـاثیری

طن آمی داود.
 -3-2-1-2کنایه

)(kenning

«کنای  :روشید سخن فتن چنان ک معنی آن صری نباشد ،روشـید سـخن ـویی .عبـاوت دی ـر
کنای عباوت اس

از آن ک لفظی وا استعمال و ب جای معنی اصلی یکی از لواز آن معنـی وا اواد

کنند(».هری)34 :3133 ،از آن جا ک یک طن ررداز برای بیان مقصود خود اهی مجبوو می شـود
غیرمستقیم سخن ب وید ،کنای دو طن بسیاو کاوبرد مییابد .دو داستانهـای مـرادی نیـ از زبـان
شخصی های داستانی کنای هایی ود و بدل می شود ،ک همرا با موقعی های کمیک ،از جهـ
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طن زبانی نی جذابی هایی ایجاد میکند .این کنای ها بیشتر دو قالب درب المثلهای اسـ

تابستان 9383

کـ

نجین ای از رهنگ عامیان ایران اس .

« 7همرا بی بی ا و تم تو اداو رهنگ ریش آقای دوانی ،ک می فتند آد نازنینی اس
هم توی رهنگ می وود .و تیم و موی دماغش شدیم» (مرادی کرمانی3133،ب.)313 :

و خرش

«از قدیم فتن :کسی ک خرش تو خر عالف ها برون بیچاو اس »(همان.)313 :
 -4-2-1-2طعنه)(sarcasm

«از نظر اسکاو وایلد «طعن دانیترین هال

م اح ) (Witاس  ».البت میان طعنـ  ،کنایـ و ابهـا ،

تفاوت ظریف دی ری وجود داود ک دو زیر ب آن اشاو میکنیم .دو هر س یعنی دو طعن  ،کنای
و ابها  ،کلم دو معنا داود معنای اصلی و معنای مجازی .هال ا ر مخاطـب بال اصـل از معنـای
کند ،طعن ) (sarcasmاسـ ».

مجازی ری ب معنای هقیقی ببرد و منظوو ویند وا وواً دویا

(هری3133 ،ب)13 :دو "قص های مجید" نمون ای از کاوبرد طن آمی طعن آمد اس :
« ]بیبی[ کم کم بند کرد ب قیا و هیکلم و ف  «:آخر خودت کـر کـن ،بنشـین کالهـ

وا

قادی کن ،برو جلوی آین این قیا ات وا ببین ،ببین این قیا ای وا ک تو داوی ،بـ دود عکـس
میخوو یا ن ؟ ( »...مرادی کرمانی 3133 ،ب.)311 :
 -5-2-1-2جناس
جنا

)(pun

« از صنایع بدیعی اس

ب این صووت ک دو لفظ یکسـان

و آن همانندی دو کلم اس

باشد و دو معنی مختلف » (اخوت .)331-334 :3133،دو داستانهای مرادی ا رچ عمـدتاً طن هـای
کلم ها دو طنـ آ رینـی دیـد

لفظی کم ب کاو و ت اس  ،اما نمون های جالبی از ب کاو یری جنا

میشود ک نمون ای از آن وا ذکر میکنیم« :آغ بابا شیرین زبانی مـیکنـد بـا همـ شـوخی مـیکنـد و
جماع

میخندند .با داماد شوخی می کند و می وید  :عرو

ک

ف

«بل » کل ی تو میر تو«تل » !

(مرادی کرمانی 3133 ،الف.)13 :دو این نمون کلمات «بل » و «تل » باعث ایجاد طن شد اس .
 -2-2سازوکارهای مبتنی بر محتوای زبان
اما دست دو سازوکاوها ک دو داستان های مرادی داوای کاوبرد و بسامد زیادی اس .
سازوکاوهایی اس

ک بر محتوای زبان دالل

استواو اس  .این دست از سازوکاوها ب نسب
داوند .البت باید ف

داود و بیشتر بر خلر موقعی

ها و عمل داستانی

سازوکاوهای دست اول امکان ترجم بیشتری

ک دوهم تنید ی این سازو کاوها اهی سبب می شود ک دو ایجاد موقعیتی طن

و کمیک ،چندین عامل و یا سازو کاو نقش داشت باشند ک البت مبنای ما دو تقسیم بندی این
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سازوکاوها ،براسا

عنصر غالب (سازوکاو غالب) اس  .ب طوو مثالدو سازوکاو «تداخل وخدادها»،

هم مانی و تداخل دو وخداد مستقل ک وبطی ب یکدی ر نداوند ،باعث مشتب شدن امر دی ری می
شود ک این مسئل باعث غا ل یر شدن شخصی
سازوکاو غا ل یری نی دوایجاد موقعی
ایجاد موقعی

ها و همچنین مخاطب می ردد.دو این جا ا ر چ

کمیک نقش آ رین می شود ،اما دو این جا عنصر غالب دو

طن  ،تداخل دو وخداد اس

ن غا یری .

 -1-2-2سازوکارهای موقعیت محور
عنصر اساسی و مشترک دو این رو از سازوکاوها وجود موقعی

هایی اس

ک هـر کـدا بـ

نحوی دو آ رینش طن مؤثر واقع می شوند .مثالً دو «غـا ل یری» وقـوع نـامتنظر یـک موقعیـ  ،دو
«تکراو» وقوع مکرو یک موقعی  ،دو «تداخل وخدادها» هم مانی و تداخل دو یا چنـد موقعیـ
«جابجایی نقش ها» ،جابجایی موقعی

ها و نقش ها زمین ساز ودعی

این سازوکاوها دو یک رو ب عنوان «سازوکاوهای موقعی
 -1-1-2-2غافلگیری

و دو

کمیک می شـوند .از ایـن وو

محوو» معر ی می شوند.

)(surprise

غا ل یری یکی از سازوکاوهایی اس

ک بیشتر طن رردازان دو آ رینش طن از آن بهر میبرند و

دو کمدی نی بسیاو موود استفاد قراو می یرد .غا ل یری وا می توان از سازوکاوهایی دانسـ

کـ از

اصل ناساز اوی(یکی از نظریات بنیادین شـوخ طبعـی و خنـد ) نشـات مـی یـرد« .معنـای اصـلی
ناساز اوی دو تئووی های مرسو ناساز اوی این اس

ک ردید یا وخدادی ک ما هم می کنیم یا ب

آن می اندیشیم ال وی ذهنی معمول و انتظاوات طبیعی ما وا برهم می زند ...بدین ون اس

ک ما با

همان چی دوباو ب خند می ا تیم» (موویل .)54 :3133،دو داستان «کراوات» ،مجید برای شـرک
یک مراسم خواست اوی ،از دوس

دو

خودش با اصراو کراوات ردو دوستش وا قرض مـی یـرد .امـا دو

هین مراسم خواست اوی یکد ع اتفاقی می ا تد ک ب طرز کمیکی او وا غا ل یر می کند« :بلند شـد
و از مهمانها عذوخواهی کرد و و تم د دو.اهمد بود .ون ش راک و ت بود و نفس نفس میزد.
 مجید ،ودع خیلی خراب  ،کراوات وو بد . چرا؟ ...چی شد ؟ بابا همید ک من کراواتشو وو داشتم. چ جووی همید ؟ بدشانسی ،میخواست بر مهمونی ،و ت سراغ کراواتش ،دید نیس  .من خونـ نبـود و رنـکل مو میکن ( ».مرادی کرمانی 3133 ،ب.) 453-451 :
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 -2-1-2-2تكرار

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

)(repetition

تابستان 9383

یکی از رآیندهایی ک دو طن  ،بر سون بر آن تاکید میکند ،تکراو اس «.تکراو رآینـد مطلـوب

کمدی کالسیک اس
7

و آن آوایش وخدادها ب

ون ای اس

ک صحن ای معـین ،بـا شخصـی هـایی

مشخص دو اوداع و اهوالی جدید ،یا همان صحن با شخصی های دی ر دو همان اوداع و اهـوال،
تکراو شود» (بر سون .)33 :3133 ،از آن جا ک دو مسیر تحول این جهـان مـادی کـ دو آمیـ ای از
زمان و مکان ب وقوع میریوندد ،هیچ چی ب عقب باز نمی ردد و عیناً تکـراو نمـیشـود ،از ایـن وو
هن امی ک یک عامل یا موقعیتی ب
بر باز ش

ون ای تکراو می شود ،با منطر از ریش تعیین شد ی مـا مبنـی

نارذیری ردید ها تعـاوض ریـدا مـی کنـد و باعـث اهسـا

داستانهای مرادی کرمانی ب ویژ تحرک باالی شخصی

کمیـک مـا مـی شـود .دو

های کودک باعث ایجاد وقـایع رـی دو رـی

میشود ک برخی از این اتفاقات رآیند تکراو وا دو بر مـی یـرد .مـثال دو داسـتان «ژاکـ

رشـمی»،

تشویر معلم برای مجید چنان اعتماد ب نفسی وا ایجاد می کند کـ دونتیجـ ی آن ،مجیـد  1بـاو دو
از جا بلند شود و دو هضوو معلم و همکالسیهای خود اظهاو نظر نماید ک تکـراو ایـن بلنـد

کال

شدنهای بی موقع و هر های بی وبطش ودعیتی طن آمی ایجاد میکند « :تا دید هر هایم ل کـرد،
شیر شد  ،فتم «:آقا ،یک خرد از هر هایم موند  .ما بعدازظهرها هم کاو مـیکنـیم .دو همـان دکـان
نانوایی می خواهیم رول هایمان واجمع کنیم و یک جف

چکم بلند ،تا زیـر زانـو بخـریم و سراسـر

زمستان بپوشیم تا رایمان توی برف و سرما یخ نکند .این هم ک شما فتیـد مـا دانشـمند مـیشـویم
خیلی ممنونیم ...دی ر هر ی نداویم .هر چ بود فتم .چنت ا خالی شد و نشستم ولی هنـوز دوسـ
ننشست بود ک از جا بلند شد و فتم «:آقا ی چی دی ر ،ژاک
میبرند.ا ر شما بخواهید ،برایتان ژاک

دس

هایی ک بیبـی مـیبا ـد ،مـرد وو

خوبی میبا د.برای خانواد تان هم همین طوو» (مرادی

کرمانی 3133 ،ب.)14 :
 -3-1-2-2تداخل رخدادها
ب

فت بر سون «هر ودعیتی ک دوآن ب دو وشت وخداد کامالً مستقل از هم باشد و بتـوان دو

معنای ونا ون از آن برداش
هال

)(coincidence

وخ میدهد این اس

کرد ،همیش کمیک اس » (بر سون .)31 :3133 ،آن چـ کـ دو ایـن
ک دو وشت وویداد مستقل دو برخوود با یکدی ر ب دلیل همسانی سبب

ال وبطـی بـا مودـوع اصـلی نـداود.از "تـداخل
مشتب شدن (عودی ر تن) امری می شوند کـ اصـ ً
وخدادها" ب تعبیرهای ونا ونی یاد می شود .مثال به ادی اندوهجردی از این ش رد ب عنوان «وبـط
دادن دو مودــوع غیــر قابــل وبــط»(به ـ ادی انــدوهجردی )331 :3133،و تــوهی از آن ب ـ عنــوان
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"دوآمیختن دو امر ناساز "( توهی )133 :3133 ،نا می برد .از نمون های جالب «تداخل وخدادها» وا
میتوان دو صحن ای از داستان ناز بالش دید .دو این صحن دو نشس

شهرداو با معاون هـایش ،بعـد

از هرف های«معاون رهن ی یکی از خانمهای هادر دو جلس دسـ

بچـ خـود وا مـی یـرد و از

جلس خاوج میشود .دو این زمان هم هادرین جلس بـ تصـوواین کـ «معـاون رهن ـی» هـرف
نامربوطی زد او وا سرزنش می کننداما بعد مشخص میشود ک قضی اصالً چی دی ری بود اس :
واه

« -میبخشید،برد داد ب باباش .م ر می ذاش

داش  .کاو بدی کرد ک البد صدایش وا شنیدید ،بچ اس
کند .من هم خجال

بنشینم .یا بستنی میخواس
دی ر نتوانس

کشید  ،بردمش دستشویی(» ...مرادی کرمانی

 -4-1-2-2جابجایی

یـا کـاو دی ـ

خـودش وا دـبط و وبـط

 3133ت.)13-14 :

نقشها)(The translation roles

بر سون دو تعریف این رآیند مینویسد« :چند شخصی

وا دو ودع خاصی ب نظر آووید .ا ر

کاوی کنید ک این ودع د ر ون و نقش شخصی ها عوض شود ،صحن ی کمیکی خواهیـد داشـ .
ب این سبب صحن ای ک دو آن متهم ب قادی دو

اخالق میدهد ،یا کودکی ک میخواهـد چیـ ی

وا ب ردو و مادوش بیاموزد و ب طوو کلی هر آن چ مشمول عنوان «دنیـای واوونـ » باشـد،مـا وا بـ
خند میاندازد» (بر سون.)33 :3133 ،دو واقع دو اینجا میتوان ف

ک نقش ایـن شخصـی هـا بـا

یکدی ر عوض میشود .این جابجایی نقشها دو «قص های مجید» باوها مشاهد میکنیم .زیرا مجیـد
شخصی

نوجوانی وا داود ک بسیاو دوس

داود از سوی ب و ساالن ب وسمی

شناخت شود.مـثال دو

داستان «سفر»وقتی ک با صحن ی مشاجر ی دایی و زنش ووبرو می شود ،سعی می کند نقـش یـک
میانجی و ویش سفید وا ایفاکند« :او ،از بس ناواه

بود ،قط آن ها وا ل د کرد و و ـ  .بلنـد شـد

دنبالش دوید و فتم«میبخشین ک ضولی میکنم .من مهمانم،آد جلوی مهمان ک دعوا نمـیکنـ .
قهر نمیکن  .اصالً دعوا کاو خوبی نیس  .کاو آد های نفهم و بیچاو اس  .شما دی

چرا؟!» (مـرادی

کرمانی 3133 ،ب.)34-35 :
 -5-1-2-2وارونه سازی /آیرونی
از نظرلل

)(Irony

شناسی(« )etymologyواژ آیرونی از کلم  eironeiaمشـتر شـد ایـن واژ معـادل

کلمات نادانی و جهال

مصنوعی اس »( دیایی .)34 :3134 ،از سوی دی ـر «آیرونـی یعنـی فـتن

چی ی برای وساندن معنی مخالفش .رس واوون ویی ،واون نمایی ،یا وانمود سازی چی ی اسـ

کـ

دو تعریف آیرونی بر سرش کمابیش اتفـاق نظـر هسـ » (موکـ  .)1-4 :3133 ،بـرای واوونـ سـازی
(آیرونی) تقسیم بندیهای مختلفی اواش شد اس

ک با توج ب کاوبردآن دو داستان های مرادی ،ب
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 -1-5-1-2-2وارونهسازی تقدیری

)(Fate Irony

ک تقدیر با دخال

و تحمیل اواد خـود بـر نقشـ هـا و

 7دو این قسم ،مبنای آیرونی بر آن اس
تصمیمات انسان ،جریان هستی وا دو جهتی ک خاوج از تصوو اوس  .قراو میدهـد( .داد)3 :3133 ،
[این نوع آیرونی[ دو اوسی «بازی سرنوش »« ،بازی چرخ یا تقـدیر» یـا ) (Ironic pateنیـ خوانـد
میشود (جـوادی .)13 :3135 ،بهتـرین نمونـ ی ایـن نـوع آیرونـی دو داسـتان «نـاف» از مجموعـ
«قص های مجید» اس  .دو این داستان ،ناف نوزادی وا ب مجید میسپاوند تا بنا بر باوو عامیانـ  ،آن وا
دو جایی بیندازد ک سرنوش
وا بر دوش اهسا
خوشبخ
و خوشبخ

خطیری

نوزاد همانند ساکنان آن جا وقم بخوود ،مجید ک باو مسئولی

میکند ،تما شهر وا زیر را می ذاود و یکی یکی با شخصی هایی ک میرنـداود

و مو ر هستند ،ووبرو میشود اما مواجه مجید با واقعی
و ری بردن ب ماهی

واقعی شخصی

زند ی این ا رد ب ظاهر مو ـر

آن ها ،طن تلخی وا میآ ریند ک مبین ود تعریف

انسان مو ر از سوی جامع  ،از دید ا مرادی اسـ  .سـرانجا هن ـامی کـ مجیـد از یـا تن انسـانی
خوشبخ

ناامید میشود با سرخوود ی از باووهای ذشت خود ،با خشم ناف وا ب دوو میانـدازداما

بعد رشیمان میشود و آن وا ن د خود ن
کرد  ،آوود ریش خود ن

میداود« .ووز بعد و تم و تو ی خراب

شتم و ناف وا ریـدا

داشتم ،ذاشتمش الی کتاب و نوشت ها» (همان .)333 :طن تلـخ نهفتـ

دو این داستان ،جبر اجتماعی وا دو قالب سرنوشتی محتو بر آیند ی این نوزاد نشان میدهد.
 -2-5-1-2-2وارونه سازی کالمی

)(Verbal Irony

واوون سازی کالمی ساد ترین شکل واوون سـازی اسـ  .دو ایـن نـوع واوونـ سـازی نویسـند
خالف آن چی ی وا می وید ک منظوو داود و خوانند هـم منظـوو اصـلی او آ ـا اسـ

(اصـالنی،

 .)353 :3134یکی از زیباترین نمون های واوون سازی کالمی دو صحن ای از داستان «مهمان مامـان»
اس

ک دو آن عرو

و دامادی جوان رس از مهمانی تصمیم می یرندک ب خان شان بر ردنـد .امـا

دو این میان ردو خانواد ک مردی ساد دل و بیاعتنا ب دقدق های همسرش اس  ،بـدون توجـ بـ
قر خانواد با اصراو راوان از مهمانان میخواهد ک برای صرف شا نی بماننـد .زن کـ دو دوون از
چنین و تاو سبک سران و بیمالهظ همسرش سخ

عصبانی اس  ،دو ظاهر مجبوو میشود کـ بـا

همسر خود همراهی کند و ب ادای تعاوف بپردازد:
«مادو نشس

وش اتاق ،بنا کرد اشک ویختن .بهاو ف « :خودت هم تعاوف کردی».
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 میتونستم چی ی ن ویم؟ کر میکنند بابات مـیخواهـد بمانـد ،مـن نمـیخـواهم» (مـرادیکرمانی3133 ،الف.)51-54 :
 -3-5-1-2-2وارونه سازی سقراطی

)(Socratic Irony

«نا این واوون سازی بر ر ت از شیو دیالکتیـک سـقراطی اسـ  .دو واوونـ سـازی سـقراطی
شخصی ب عمد خود وا ب بی اطالع میزند و دوباو مودوعی ک مخاطب مدعی اهاط بر آن اس ،
ب قدوی سؤال و بحث می کند تا آخر رد وا ب شک اندازد ،ب او بفهماند آن طووی ک مدعی اسـ
بر مودوع تسلط نداود» (اصالنی .)313 :3134 ،دو صحن ای از داستان «ناظم» ،نـاظم کـ از انشـای
مجید سخ

ب خشم آمد اس  ،سعی می کند با سئواالت ری دو ری او وا محکو کند ک آن وا می

توان یکی از نمون های زیبای آیرونی سقراطی دانس  -« .تو ک میخوای نویسند بشی ،ب و ببینم چ
موقع میش حش وو نوش  ،و داد دس

مرد ؟

 تا آن جایی ک من میدونم ،تو داستان میش حش نوش  .اونم ن هر جوو حشی. مثالً مثالً بعضی حشها ک زشبدیم آن آد تربی

نیستن ،میش از زبون آد داستان نوشـ  .بـرای اینکـ نشـون

خانواد ی نداو و نمیتون جلوی زبونشو ب یر .

 میتونی مثل ب نی؟ حشی ب و ک بش نوش .بدجووی دمم الی تل

یر کرد بود( »...مرادی کرمانی 3133 ،ب.)533 -533 :

 -4-5-1-2-2وارونه ساختاری یا وضعی
دو واوون سازی ساختاوی ،موقعی

)(structural irony

واوون سازی ب جای کال دو ساختاو ووای

دو این نوع واوون سازی خوانند از منظوو واقعی نویسند و ودعی
داود ،امــا شخصــی

نهفت اسـ .

هاکم بر داستان آ ـاهی کامـل

مــوود نظــر از هــر ون ـ آ ــاهی محــرو اس ـ » (اصــالنی.)353 :3134 ،دو

داستان«باتو » ردو و مادوی رس از تحمل سخیتهای راوان ،رسر خود وا ک سرباز رلیس دد شووش
دو یک ووزش ا اس  ،مالقات می کنند .اما نا هان دو هین مالقات ،جو ووزشـ ا بهـم مـیخـوود
واوداع ب خشون

کشید میشود .رلیس با تماشا ران دو یر مـیشـود و دو ایـن یـر و داو رـدو و

مادو سرباز ،ک ب همای

رزندشان برخاست اند،ب طوو اشتباهی موود درب و شتم رسر خود و هم

قطاوانش قراو می یرند«.یکی از تماشا ران خشمی ن از رش

میآیـد کـ بـاتو وا از دسـ

عبـدی

ب یرد .ردوی میررد و مچ وا می یرد عبدی بر می ردد ک باتو وا ب شان تماشـا ر ب نـد .تماشـا ر
خم میشود .باتو میخوود تو کل ی ردو ،چشم های ردو سیاهی میوود ،میا تد .مادو جیغ مـیزنـد:
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ود مـیکننـد.

عبدی خم میشود .زیر شان های ردو وا می یرد ،میخواهد بلندش کند .ردو ب آستین عبـدی چنـگ
می7زند ک بلند شود .یکی از سربازها خیال میکند تماشا ر خشم ین میخواهـد عبـدی وا بیانـدازد.
باتو وا قایم میزند ب شان ی ردو .ردو باز میا تد( » ...مرادی کرمانی 3133 ،پ.)13-13 :
-5-5-1-2-2وارونهسازی رمانتیک

)(Romantic Irony

نوعی واوون سازی ک ابتدا نویسند ان آلمانی عنوان کردند و دو آن نویسند بـا تلییـر نا هـانی
لحن یا هتی دخال

مستقیم ،توهم غیر شخصی بودن یا بی طرف بودن اثر خـود وا از بـین مـیبـرد.

(اصالنی )351 :3134 ،دو داستان«ناز بالش» ک هالتی سوووشالیستی داود ،همـ وویـدادها و هـوادث
دو هول تأثیر جادویی تخم کدوهایی اس
این باوو دو خوانند تثبی

ک هوش آد ها وا زیاد میکند .اما دوس

دو هن امی ک

می شود ،نا هان دو رایان داستان فت ویی میـان دو شـخص ناشـنا

وخ

می دهد ،ک ب یک باو هم این باووها و منطر داستانی وا زیر سئوال میبـرد .ـویی کـ نویسـند
می خواهد دو قالب این دو شخصی

ب خوانند ب وید ک اتفاقات داستان وا نباید زیاد جدی ب یرد و

باید دو ری کشف هقیق  ،الی های دی ر اثر وا جستجو کند .کسی ف :
 آن ها هم اش هق بازی اس . هق بازی نیس  .خود خوود عقلم زیاد شد ؟ -از کجا همیدی ک عقل

زیادشد ؟

از آن جا همید ک بی خودی رول داد  ،نمیاوزید کال سر و
 -6-1-2-2بزرگ سازی

(مرادی کرمانی 3133 ،ت.)311 :

)(inflation

ب وگ سازی یکی از سازوکاوهای رای ای و رر بسامد دو طنـ و طن رـردازی اسـ  .دو تعریـف
ب وگ سازی آمد اس « .ب وگ جلو دادن موقعی
معایب آن دوش

زند ی اس

تا بدان هد ک باعـث خنـد شـود

جلو کند» (هری .)33 :3133 ،دو واقع طن ررداز بـا بـ کـاو یری ایـن سـازوکاو،

اعجاب و خند مخاطب وا بر می ان ی د و توج اووا ب آن چ ملفول بود جلب و او وا نسب

ب آن

متنب میسازد .ب وگ سازی دو داسـتانهـای مـرادی کرمـانی بیشـتر دو مودـوع داسـتان بـ چشـم
می خوودک دو آن با ب وگ کردن مودوعی ریش را ا تاد و معمولی ،آن وا تبدیل ب سـوژ داسـتان و
عامل کشمکش میان شخصی ها و وقوع هوادث ری دو ری میکند .مثالدو داستان «سنگ اول» چشـم
هم چشمی مرد یک ووستا با خریداوی یک سنگ قبر از شهر توسط یکی ازاهالی آغاز می شود .این
مسئل از سوی نویسند چنان ب وگ سازی میشود ک ب مودوع اصلی داستان تبدیل میشود:
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«دعواها و جر و بحثها و قهر آشتیها شب ریش کشید شد بود ب مدوس  .بچـ هـا از سـنگ
قبر هرف می زدند و از شعرها و ب و ی و کوچکی و نازکی و کلفتی سنگها و ایـن کـ قـراو اسـ
ردوشان برود و سنگ قبر برای خودش و قو خویشها بیاوود .هنوز سنگها ب آبادی نیامد بود کـ
بچ ها بر سر آن ها ب و م و میکردند و سنگها وا ب وخ میکشیدند و اهی همدی ر وا مـیزدنـد»
(مرادی کرمانی3133 ،خ.)333 :
 -2-2-2سازوکارهای شخصیت محور
دو این رو از سازوکاوها ،عامل کمیک موجود دو خود شخصی
ب وگ سازی و کوچک سازی جنب های و تاوی و ظاهری شخصی
ون آنان و همچنین دشنا

هماق

ووانی شخصی
شخصی

باعث ایجاد طنـ مـی شـود.

ها ،انعطـاف نارـذیری کمیـک و

ویی و هتاکی ک از جنبـ هـای مضـحک دـعف شخصـیتی و

ها ررد بر مـی داود ،هم ـی خـالر ودـعی

کمیـک هسـتند کـ ویشـ دو عنصـر

داود.

 -1-2-2-2کوچک سازی

)(Diminution

کوچک کردن یکی از عمد ترین تکنیکهای طن نویسی اس  .بدین معنی ک نویسند شخصـی
وا ک میخواهد موود انتقاد قراو دهد .از تما ظواهر ریبنـد عـاوی مـیسـازد و او وا از هـر لحـاظ
کوچک میکند .این میتواند ب صووتهای مختلفی صووت یرد و میتواند از لحاظ جنسی و یـا از
لحاظ معنوی و یا ب شیو های دی ر باشد(جوادی.)33 :3135 ،البت کوچک کـردن کـ
«تحقیر» تعبیر میشود ،همیش برای هدف قراو دادن دی ران نیس  .بلک

ـا از آن بـ

اهی طن ررداز چنین ن اهی

وا ب خویشتن داود.
 -1-1-2-2-3مضحک یافتن خویشتن

)(Himself by ridiculous

ن ا تمسخرآمی ب خویشتن دو واقع مبین تمای میان دو مفهو «جسم بودن» و «جسـم داشـتن»
اس

ک ماکس شلر آن وا مطرح ساخ

و بحثهای لسفی و انسان شناسی بسـیاوی وا بران یخـ .

ریتر بر ر نی دو تحقیر خود دوباو خند ب تمای این دو مفهو اشاو میکند« :ادعایی ک دو این جـا
مطرح اس

این اس

ک ودعی

عجیب انسان دو طبیع

ب واسط این واقعی

بدنهایمان هستیم بلک این بدنها وا نی داویم تأیید میشود این امر ب آن معناس
ب لحاظ ذهنی از بدن خویش اصل

اس

ک ما ن تنهـا

ک انسان میتوانـد

یرد و دو اوتباط خودش نـوعی جای ـا انتقـادی اتخـاذ کنـد»

(کریچلی.)43 :3135 ،
دو «قص های مجید» ن ا تحقیرآمی مجید ب ودعی

هوشی و ب ویژ ودعی

جسمانی
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خویش،هاصل چنین دید اهی طن آمی نسب

تابستان 9383

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
ب خویشـتن اسـ « :بیشـتر دو هـایم تعریفـی

نداش  .تو ویادی ک واقعاً باعث آبرووی ی بود  .قیا و ویختی هم نداشـتم کـ بـ اش بنـاز  .زوو
بازو هم ک چ عرض کنم!  ...وتم میکردی راها ریچ مـیخـوود ،سـکندوی مـیخـوود و کلـ ا
7
میخوود ب دیواو» (همان.)353 :
 -2-1-2-2-2تشبیه به حیوانات

)(Likend to animals

یکی دی ر از وا های کوچک سازی دو طن «تشبی ب هیوانات» اس .البتـ ایـن تشـبی براسـا
شباه

هایی اس

خود میکند .ب

ک دو میان انسان و هیوان وجود داود ک دو این میان طن ررداز آن وا آوی دس
فت کریچلی« :تبدیل شدن هیوان ب انسان جذاب و ریبند اس

امـا تبـدیل شـدن

انسان ب هیوان نفرت ان یـ اسـ » (کریچلـی .)53 :3135 ،نمونـ ای از ایـن تشـبی وا مـی تـوان دو
توصیف مجید از شیطن

های هم کالسی هایش دید ک طن آمی اس « :کشـتی یرهـا عـین خرچنـگ

دویایی لنگ و راچ همدی ر وا چسبید بودند ،هی کشیدند و مثل چلندو رختـ سـرخ شـد بودنـد،
صدای آقا ب

وششان نخوود» (مرادی کرمانی 3133 ،ب.)531 :

-2-2-2-3انعطاف ناپذیری

)(Inflexibility

یکی از عوامل ک باعث ایجاد موقعی

طنـ و کمیـک مـیشـود ،انعطـاف نارـذیری اسـ

کـ

بر سون دو کتاب «خند » خود دوباو آن بسیاو ب بحث ررداخت اسـ  .او دوبـاو انعطـاف نارـذیری
مینویسد«:یکی از سرچشم های کمیک تسلیم شدن ب انعطاف نارـذیری بـا شـتاب ( شـتابی کـ دو
نتیج آغاز عملی بدس

آمد ) اس  ،یعنی فتن مطالبی ک نمیخواستم بر زبان آوویم و انجا کاوی

ک نمی خواستیم انجا دهیم» (بر سون .)33 :3133،دو داستان های مـرادی کرمانی،انعطـاف نارـذیری
برخی از شخصی ها از عوامل مؤثر دو خلر موقعیـ هـای طنـ و کمیـک اسـ  .دو واقـع دو ایـن
شخصی ها نوعی ساز اوی با موقعی ها و خشکی دو و تـاو دیـد مـیشـود کـ دو ن ـا مخاطـب
طن آمی ب نظر می وسد .دو «قص های مجید» انعطاف نارذیری وا ب ودوح دو شخصی

نـاظم مـی

بینیم« :ناظم ،مثل همیش  ،ترک ای ر ت بود تو دستش و عینهو شمر خلقش تنگ بود .صداش ک تـو
کال

ریچید ،بچ ها مثل موش از رای تخت و وش و کناو کال

رریدند و چپیدند سرجایشـان .تـو

یک آن ،جیغ ویغ و داد و قالها خوابید»(مرادی کرمانی3133،ب).513:
 -3-2-2-2حماقت یا لودگی

)(foolishness

یکی از ویژ ی های کمدی و طن ررداختن ب هماق

و لود ی شخصی هاس  .هماقـ هـایی

ک از اشتباهات مضحک انسان سرچشم می یرند «.سیدنی] ادیب ان لیسی( [)3445-31دو اوزیـابی
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از

معقول خود از کمدی ،دو د اع از شعر ،ب این ادعـا بسـند مـیکنـد کـ کمـدی «تقلیـدی اسـ

خطاهای معمول زند ی ما» آن هماق هایی ک ب قول جانسن ب مراتب کمتر از جنایـ هـا سـ اواو
سرزنشاند» (مرچن  .)33 :3133 ،هلبی دوباو خند هاصل از دوک این هماق

هـا مـی نویسـد«:

اصوال خند ما بر مردمان ابل یا اهمر چندان دوا نمی آوود ،و ا ر خند یی بـر چنـان مردمـی مـی
یا دس

کنیم از طریر دلسوزی و مهربانی اس

کم دو رایان خند ب این نکت بر می خوویم ک ایـن

خند بر دعف اندیش و عقل آن ها بـود اسـ »(هلبـی.)31 :3113 ،دو آثـاو طنـ مـرادی کرمـانی
شخصی های اصلی و طن آ رین ،کودکان و نوجوانان هستند .دو این شخصـی هـا بنـا بـر ووح بـی
آالیش کودکان و شخصی
هماق

خا و کم تحرب آنان ک سرشاو از اشتباهات و خطاهای کودکانـ اسـ ،

بدان ون ک دو آثاو کمدی دید میشود ،وجود نداود بلک

نشان ر ووح کنجکاو ،شخصی

رویا و صـداق

داستان «مثل ما شب چهاود » استادکال

ـاهی ایـن اشـتباهات و خطاهـا

کودکانـ ایـن کودکـان و نوجوانـان اسـ  .مـثالً دو
آموزش خود توصـی مـیکنـد

کاویکاتوو ،ب کودکان تح

ک با ن اهی دقیر زشتیهای دی ران وا ب تصویر بکشـند .تأثیررـذیری ایـن کودکـان از توصـی هـای
استادو بی رروایی کودکان شان دو عمل ب این توصی ها ،دودسرهایی برای آنان می آ ریند ک طن آمی
اس « :یکی ف « :استاد! ما کاویکاتوو نام د خواهرمان وا کشید  .نام دیاش وا ب هم زد و و
و

 .خواهرمان نیش ون مان ر

ک

و قهر کرد و شب هم شا نخوود»«.آقـا ،مـا کاویکـاتوو صـاهب

خان مان وا کشید  .ردومان زد رس ردنمان و مادومان مالق وا زد ووی دستم ک دی ر از این کاوهـا
نکنم» (مرادی کرمانی 3133 ،ث.)33 :
 -4-2-2-2هتاکی و دشنام گویی
دو لل  ،سخن دوش

و ناس اس

)(Invective

و دو ادبیات ،استعمال سخیفترین زبان برای همل بردن بـ

کسی .هتاکی ا جنب سر ر کنند ی ریدا میکند ،اما طن ررداز کمتر بـ ایـن وجـ هتـاکی نظـر داود
(هری«)1 :3133 ،این ون هتاکی غالباً ب سط هجو شخصی تن ل میکند ا ب بیهرمتی و ناسـ ا
میانجامد .کما این ک دو اسکاتلند اواخر قرون وسطی ستی لفظی و اهان
شماو میو

کالمی از انواع ادبـی بـ

»(رالود.)35 :3131 ،دو داستان های مرادی ا رچ زبان طن ب دلیل ویژ ی های خاص

ادبیات کودکان،زبانی مؤدب و مالیم اس

اما دو جاهایی اززبـان شخصـی

ب و سال هستند ،دشنا هایی بیان میشود ک ب دلیل خروج شخصی

هـای داسـتان کـ اکثـرا

ها از تعادل و بـروز تضـادهای

دوونیو نقاط دعفشان ،باعث مضحک جلو دادن شان میشود .شخصی

«ناظم» از این ون اس :

"بچ ها نیششان تا بنا وش باز بود و خند تو لوشان ر خوود بود .هر وق

یکیشان از زوو
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ندی زد با ایـن

خند میترکید ،آقا ترک وا قایم میزد وو می « :خف  ،ب ذاوین ببینم این وسال چ
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انشاش!( "».مرادی کرمانی3133 ،ب.)535 :
 -3-2-2 7سازوکارهای تخیل محور
دو این رو از سازوکاوها عنصر اساسی دو خلر طن و کمیک تخیل اس  .دو «آد
سبب می شود ک انسان ب هیوانات و اشیاء ب چشم شخصی
دو این جا زمین ساز موقعی

های انسانی بن رد.دو واقع آن چ کـ

طن می شود ،همان دوک تضاد میان واقی

 -1-3-2-2آدم گونگی/تشخیص

ون ی» تخیل

با آومان و خیال اس .

)Personification؛)Prosopopeia

«دواصطالح بیان،آد ون ی(میرجاللالدین ک ازی)یا تشـخیص(محمدودـا شـفیعی کـدکنی)آن
اس

ک

ویند عناصر بیجان یا اموو ذهنی وا ب و تاوی آدمی واو بیاوایـد»(داد .)3-3 :3133 ،از آن

جا ک استفاد از این ش رد طن ویش دو قو تخیل بشر داود ،دو هیط ادبیات کودکان داوای بسـامد
بسیاوی اس  .زیرا از یک سو دو جهان کودکان مرز میان و اقعی

و خیال کمرنگ بـود و از سـویی

دی ر کودک با داشتن تخیلی قوی ب خوبی میتواند ب هیوانات و اشیاء شخصی
داستان« رب » صحن هایی ک مجید با ربـ خـان ی شـان بـ
نمون های «آد

ون ی» دو آثاو مرادی اس

انسانی ببخشـد.دو

فت ـو مـیرـردازد ،یکـی از زیبـاترین

ک دو عین تراژیک بودن طن شیرینی دو بـر داود« .زن و

دخترهای صاهب قصر چایی و شیر میوی ند توی کاس ها و بشقابهای طال و نقر  ،می ذاون جلوت ،هی تو
میخووی ،هی آن ها میوی ند.آن هم چایی عالی ن مثل آن آب زیپو یخ کرد ای ک بی بی میوی تو جا شیر
سماوو و می ذاش جلوت ،کلی هم من باوت میکن ( »...مرادی کرمانی 3133 ،ب.)11 :
-1طنز پنهان با سازکارهای پیچیده و نامشخص
اهی طن ررداز برای انتقاد از جامع و جهان ریرامون خود ب خلر جهانی آومانی (آومـان شـهر)
می رردازد ک دو آن واقعیات جامع اش ب

ون ای دی ر بازتاب می یابد .ایـن تجربـ دو داسـتانی از

مرادی کرمانی ب نا «نازبالش» ووی می دهد .دو این داستان او ب ترسیم شهری میرردازد کـ دو آن
خبری از ساد و رلیدی نیس  .انسان های این شهر مردمی ساد و خوش قلب هستند ک را از اوزش
های انسانی راتر نمی ذاوند .با آن ک هم وقایع داستان دو هول یک ردید وقالعـاد یعنـی تخـم
کدوهایی با خاصی

هوش ا ایی اس  ،اما هیچ آدمی دو این شهر ریدا نمیشـود کـ بـ کـر سـوء

استفاد از این ردید ی ش ف ان ی دو جه

منا ع دد انسانی خود و یا وسوس های شیطانی بیفتـد.

شاید دو وهل اول برای خوانند و تاو این شخصیتها تا هدی غیرواقعی و هر هایشان شـعاو ون بـ
نظر آید ،اما هر چ ک خوانند دو دل داستان ریش میوود و با شخصی

های آن همرا میشود ،کـم
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کم ب این نتیج می وسد ک شاید جهان واقعی باید این ون باشد و یا ب عباوتی این جهان داسـتانی
با شخصی

و این جهان واقعی ماسـ

هایش ،واوون و مضحک نیس

کـ واوونـ اسـ

و مـا بـ

واوون ی آن عادت کرد ایم .مرادی خود دوباوة این داستان می وید «:اهی کر دو طن باعث میشود
ک ما برعکس ن ا کنیم و این کاوی اس
اس

ک من دو آخرین کتابم «نازبالش»  -ک هنوز منتشر نشـد

انجا داد ا و کر می وید ک باید برعکس این مسـاشل وا ر ـ  ،چـون یـک نمونـ از ایـن

مساشل نمیتواند دو جامع ای مثل جامع ما واقع شود .هیچ یک از این اوتباطها و آد هاو صحب هـا
و جلس ها ،شدنی نیس

و از بیخ ناممکن و خیالی اس  .دو این کتاب ،طن وا ب عهد تجرب و کر

خوانند ان ذاشتم و نخواستم خود دخـالتی داشـت باشـم» ( یضـی .)535 :3133 ،دو ایـن داسـتان
سازکاوهای وایج دو طن ب ندوت ب چشم می خوود و ب نظر میوسد ک طنـ بیشـتر دو کلیـ

اثـر

خود وا نشان میدهد تا دو اج ای آن.
 -5نتیجه
طن دو آثاو مرادی داوای ویژ ی های طن هوواسی یعنی زبان مالیم و مودب اس

و بـ انسـان

با ن اهی خوش بینان ن ریست می شود .آن چ ک دو این میان باعث برجست ی طن مرادی می شود،
ب کاو یری طیف متنوعی از سازوکاوهای آ رینش طن اسـ
تقسیم می شود :دست اول :سازوکاوهایی اس

کـ دو داسـتان هـای او عمـدتاً بـ دو

ک مبتنی بر ر و کاوبرد زبان می باشد و برویژ ی دو

و یا چند معنایی بودن زبان تکی داود .این ساز و کاوها کـ دو داسـتان هـای مـرادی داوای کمتـرین
بسامد اس  ،ب دو رو مولف ی دو معنایی (ابها  ،ایها  ،کنای  ،جنا  ،طعن ) و بـازی هـای کالمـی
تقسیم می شود .از خصوصیات این نوع سازوکاوها ترجم نارذیری آن از زبانی ب زبـان دی ـر اسـ
ک این ب دلیل تفاوت ساختاوی زبان هاس .
دست دو :ک سازوکاوهای ویژ ادبیات داستانی و کمدی اس  ،سازوکاوهایی اس
محتوای زبان اس

ک بر اثر تحرک شخصی

ها ،عمل داستانی و خلر موقعی

ک مبتنی بـر

ها اسـتواو اسـ  .دو

بروسی این دست از سازوکاوها با نظر ب نظریات نوین جهان طن ب ریچید ی مکانیسم ایـن دسـت از
سازوکاوها می وسیم ک بر اثر دو هم تنید ی و هم روشانی با یکدی ر مرزبندی میان آن ها وا دشـواو
می سازد .از این وو دو این تحقیر سعی شد اس

ک تبیین این سازوکاوها بر مبنای سازوکاو غالـب

صووت یرد ک بر طبر آن سازوکاوهای دست دو ب س دست موقعی
تخیل محوو تقسیم بندی شد اس .البت باید ف

محـوو ،شخصـی

محـوو و

ک تنوع و بسامد متفاوت و همچنین ترکیـب ایـن

سازوکاوها با یکدی ر ،ساختاو طن وا دو ایـن آثـاو بـ مکانیسـمی رویـا تبـدیل مـی کنـد .دو چنـین
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شخصی

داستانی از موقعی

کمیکی دو موقعی

کمیک بعدی قراو یرد .نکت دی ریک باید بـ آن

ک دو سیر تحول طن دو آثاو مرادی ،طن از هالتی آشکاو با سـازوکاوهای معـین

اشاو کرد این اس
7
دو داستان های اولی ب سوی طن ی رنهان ،نامشخص و ریچید دو آثاو بعدی ب ریش می وودک نوید
دهند تحولی سازند دو شیو های نوین طن رردازی دو آثاو این نویسند اس .
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نشر.3114،
 -31هلبی ،علی اصلر ،طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسالم ،تهران :بهبهانی.3133،
 -33داد ،سیما ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :مروید.3133،
 -33سلیمانی ،محسن ،اسرار و ابزار طنزنویسی ،تهران :سوو مهر.3133،
 -31دیایی ،و یع ،مقوالت کلی شوخ طبعی ،دو مجموع مقاالت کتاب طن  ،1تهران :سوو
مهر.3134،
 -35توهی ،محمود ،سبک شناسی نظریه ها ،رویكردها و روشها ،تهران :سوو مهر.3133،
 -34یضی ،کریم ،هوشنگ دوم ،تهران :انتشاوات اطالعات.3133،
 -31کردچ ینی ،اطم  ،شكل دگر خندیدن ،دو مجموع مقاالت کتاب طن  ،4تهران :سو
مهر.3133،
 -33کریچلی ،سیمون ،در باب طنز ،ترجم سهیل سمی ،تهران :ققنو .3135،
 -33مرادی کرمانی ،هوشنگ ،مهمان مامان ،تهران :نشرنی.3133،
 -33ـــــــــــــــــــ  ،شما که غریبه نیستید ،تهران :معین3133،الف.
 -31ـــــــــــــــــــ  ،قصه های مجید ،تهران :معین3133،ب.
 -33ــــــــــــــــــ  ،پلوخورش ،تهران :معین3133،پ.
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 -33ـــــــــــــــــــ  ،ناز بالش ،تهران :معین3133 ،ت.

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

تابستان 9383

 -31ــــــــــــــــــ  ،مثل ماه شب چهارده ،تهران :معین3133،ث.

 -35 7ــــــــــــــــــــ  ،بچه های قالیباف خانه ،تهران :معین3133،ج.
 -34ـــــــــــــــــــ  ،مربای شیرین ،تهران :معین3133،چ.
 -31ــــــــــــــــــــ  ،تنور و داستان های دیگر ،تهران :معین3133،ح.
 -33ـــــــــــــــــــ  ،خمره ،تهران :معین.3133،
 -33مرچن  ،ملوین ،کمدی ،ترجم یروز مهاجر ،تهران :مرک .3133،
 -33موویل ،جان ،فلسفه طنز ،ترجم ی محمود رجامی و دانیال جعفری ،تهران :نشر
نی.3133،
 -11موک  ،دا ال

کالین ،آیرونی ،ترجم هسن ا شاو ،تهران :مرک .3133،

 -13میر عابدینی ،هسن ،صد سال داستان نویسی ایران ،جلد سو و چهاو  ،تهران:
چشم .3131،
 -13نیکوبخ  ،ناصر ،هجو در شعر فارسی ،تهران :انتشاوات دانش ا تهران.3131،

نگاهي به مولفه ها والگوهاي طنز در آثار هوشنگ مرادي کرماني
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