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  چكيده
نويسي و لحـن    هايي همچون بومي  گراي نسل دوم ايران است كه شاخصه  احمد محمود، از نويسندگان واقع

مطابقت زبان با جهان داستاني، تحول و بسط زبان روايي، ايجاز بـر محـور   عاميانه، زبان ساده و پرتحرك، 
پردازي، تصويرسازي هنرمندانة فضـاي    شناسي، كاربرد عناصر و مفاهيم نمادين، مهارت در شخصيت  زيبايي

داستان، پـرداختن بـه مسـائل اجتمـاعي و سياسـي در طـرح داسـتان، طنزپـردازي و... از وجـوه برجسـتة           
است،  درجه صفر مدارآيد. طنزپردازي يكي از وجوه نويسندگي محمود در رمان   و به شمار مينويسندگي ا

، بـا    كه موجب شد به بررسي اين رمان از اين منظـر بپـردازيم. نويسـنده سـعي دارد در ايـن اثـر برجسـته       
دبي، اعتـراض و  گيري از شگردهاي طنزپردازي و با خروج از هنجار عادي كالم، عالوه بر خلق اثري ا  بهره

سياسي اعالم دارد. در اين مقاله اساس بررسي، بـر مبنـاي    -هاي اجتماعي  انتقاد خود را نسبت به نابساماني
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دهد كه نويسنده، عناصر بالغي   است. نتيجة بررسي نشان ميو تمسخر، با ذكر شواهدي از رمان، نهاده شده 
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 مقدمه

-ش) كه نام حقيقي1310-1381احمد محمود (

ندگان بزرگ اش احمد اعطاء است، يكي از نويس
ديار جنوب است كه بيش از چهل سال از عمر 

اش را صرف آفرينش آثار ادبي كرده هفتاد ساله
. هشت مجموعه داستان كوتاه، يك برگزيده است

هاي داستان، دو فيلمنامه و پنج رمان به نام
)، 1360( شهريك داستان )، 1353( هاهمسايه
) 1372( مدار صفر درجه)، 1361( سوخته زمين

)، كارنامة ادبي اين 1379( درخت انجير معابدو 
هاي رمان دهد.گرا را تشكيل مينويسنده واقع

احمد محمود، نموداري راستين از سير حوادث 
تاريخي و اجتماعي پر فراز و نشيب مردم ايران 

تا امروز است.  1332مرداد  28بعد از كودتاي 
لند هاي بها و بعضي از داستاندر حقيقت، رمان«

توان تاريخ تمثيلي و پر معناي مردم ايران او را مي
   )156: 1382(ميرصادقي،  .»در اين دوره دانست
- اي برجسته در تاريخ داستانمحمود، نويسنده

هاي هايي با مؤلفهنويسي معاصر است كه داستان
ادبي و اجتماعي در چارچوبي مشخص و ساختاري 

دة خالقيت او دهندار آفريده، كه هر يك نشانهويت
- در اصول نويسندگي است. با وجود آنكه داستان

- هاي او، همواره كانون توجه منتقدان بوده، شاخصه

هاي مختلف سبك و ساختار دروني آثار او از منظر 
رسد پژوهشگران بررسي شده است، به نظر مي

هاي بلندش قابليت مداقّه، برمبناي هنوز داستان
  دارد.  هاي جديد نقد ادبي رانظريه

آن است تا يكي از بهترين  پژوهش حاضر، بر
را از دريچة  درجه صفر مدارهاي او به نام رمان

هاي ادبيات طنز انتقادي، كه يكي از مشخصه

سؤال اصلي  ست، بررسي كند.ا معترض امروز
تحقيق اين است كه شگردهاي هنري محمود 

 صفر مداربراي طنزپردازي و انتقاد، در رمان 
  م است؟كدا درجه

فرضية ما بر اين پايه استوار است كه محمود، 
عناصر طنز را با هدف اعتراض به مسائل سياسي، 

 صفر مداراجتماعي و اقتصادي روزگار خود در 
به كار برده است تا با خروج از هنجار  درجه

- هاي هنري، آرمانعادي كالم و به ياري تناقض

هاي خود را در رسيدن جامعه به وضعيت 
تحقق بخشد. روش تحقيق بر مبناي  مطلوب

تكنيك تحليل محتوا و ذكر شواهدي از متن 
داستان بنا نهاده شده است. درخصوص پيشينة 

هاي بسياري د كه پژوهششوپژوهش، يادآور مي
دربارة احمد محمود و آثار او از زواياي مختلف 

- شناسي و سبكشناسي، روايتنقد ادبي، جامعه

ه در اين ميان، هيچ يك شناسي انجام شده است ك
از  درجه صفر مداربه شگردهاي طنزپردازي در 

اند. دربارة دريچة نقد اجتماعي توجه نكرده
مبحث عناصر طنز در رمان نيز، پيش از اين، 
دكتر حسين بهزادي اندوهجردي و مريم 

هاي طنز جلوه«اي با عنوان شادمحمدي در مقاله
ي و مصطف» در مدير مدرسه جالل آل احمد

بررسي «كمالجو و زينب كايد عباسي در مقالة 
به » عناصر طنز در رمان ميرامار نجيب محفوظ

  اند. بررسي عناصر طنز در رمان پرداخته
  

  طنز
طنز در لغت به معناي مسخره كردن و طعنه زدن «

و در اصطالح، شعر يا نثري است كه در آن 
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هاي اخالقي، فساد اجتماعي يا حماقت يا ضعف
اي تمسخرآميز و اغلب ت بشري با شيوهاشتباها

- غيرمستقيم، يا به تعبيري خودگويانه بازگو مي

طنز در اصطالح  )180:1373(ميرصادقي،  .»شود
ادبي، شيوة بيان مطالب انتقادي همراه با خنده و 

اي طنز را با علم بديع در شوخي است. عده
- دانند، به اين دليل كه طنزپرداز با بهرهارتباط مي

ي از فن بالغت و سخنوري، فضايي را ترسيم گير
كردن مخاطب، الگويي كند كه عالوه بر سرگرممي

- از اعمال و رفتار افراد جامعه هم به دست مي

اي از ادبيات در واقع طنز، طرز يا گونه«دهد. 
طبعي را به هم است كه مزاح، شوخي و شوخ

آميز، رفتارهاي آميزد و به طرزي نكوهشدرمي
- ها و جوامع را برمال ميعايب انسانزشت و م

- عالوه بر عنصر خنده )42: 1376(شيري،  .»سازد

آور بودن، داشتن جنبة اصالحي، اخالقي، انتقادي 
آن را  و و اجتماعي هم الزمة طنز به حساب آمده

  سازد.طبعي متمايز مياز ساير انواع شوخ
پور معتقد است طنزنويسي باالترين آرين

است، به شرط آنكه رويدادها و درجة نقد ادبي 
 )36: 1372پور، (آرين .ها را دگرگون نكندچهره

كدكني با نگاهي هنري و زيباشناسانه دكتر شفيعي
گرايانه گرفتن كاركرد اصالح به طنز، بدون در نظر

تصوير هنري اجتماع «و اجتماعي آن، طنز را 
داند كه آشكارتر بودن مي» نقيضين و ضدين

كند. او هنري آن را افزون ميتناقض، بعد 
همچنين معتقد است كه طنز تنها در كالم جلوه 

كند، بلكه گاه طنز آگاه يا ناآگاه در رفتار نمي
دهد، تا بدانجا كه انسان نيز، خود را نشان مي

رسد و مجموعة حركات اجتماع به مرحلة طنز مي

(شفيعي  .شودساختار جامعه به طنز تبديل مي
  )45-51: 1380كدكني، 

شناسي، طنز نوعي با توجه به مباحث زبان
شيوة بيان است كه از هنجار قراردادي زبان، 
فاصله گرفته و به محور داللت راه پيدا كرده 
است و در نتيجه به معناي ديگري به جز معناي 

گونه قاموسي خود نظر دارد، پس با توجه به اين
توانيم آن را نوعي برخورد با طنز، مي

ريزي معنايي در زبان به حساب آوريم كه هنجارگ
  )83: 1384(سالجقه،  .انجامدبه برجستگي آن مي

در تمام تعاريف مربوط به طنز به سه نكته 
اشاره شده است: نكوهش، اصالح و خنده. اين 
بدان معناست كه طنز همواره با نكوهش يك 
خصلت ناشايست همراه و هدفش اصالح رفتار 

ين نكوهش به شكلي بيان فرد يا جامعه است و ا
گردد. هدف طنز، شود كه موجب خنده ميمي

آگاهي بخشيدن افراد نسبت به عيوب خود، 
تحقير صفات پست انساني و به تكامل رساندن 

هوراس طنزنويس بزرگ، عملكرد «جامعه است. 
كل ادبيات و از جمله طنز را در دو كلمه خالصه 

  )98: 1381 (پالرد، .»كند: آموزشي و سرگرميمي
طنز را به دو دستة اصلي طنز لفظي و طنز 

اند. جانسون، طنز لفظي را موقعيت تقسيم كرده
كالمي دانسته كه در آن معنا، مخالف لفظ است. 

(كادن،  گونه طنز، اغلب اغراق يا تخفيف است.اين
هاي زباني و صنايع ادبي مانند ظرفيت )207: 1380

گويي و... از المثل و نقيضهكنايه، ايهام، ضرب
عوامل ايجادكنندة طنز لفظي يا عبارتي هستند. در 

ها در جايي شخصيتطنز موقعيت، نويسنده با جابه
هاي هاي نامتناسب زماني يا مكاني، صحنهموقعيت
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- كند. طنزهاي موقعيت در داستانطنزآميز خلق مي

اي دارد، به اين دليل كه با ايجاد ها اهميت ويژه
برد. در طنز تان را به پيش ميتعليق و كشش، داس
قدر غيرمنتظره است كه بي  موقعيت، حادثه آن

  شود. اختيار، باعث خنده مي
هاي به طور كلي طنز و عناصر آن در داستان

نخست از  :معاصر از دو منظر قابل بررسي است
گرايانه شناسانه كه با نگاه اصالحمنظر نقد جامعه

پي نشان دادن به جامعه و مسائل اجتماعي، در 
نقايص و كمبودهاست، از سوي ديگر نگاه 
زيباشناسانه به طنز است كه بر عناصر و 
- شگردهاي طنزپردازي و ابعاد هنري آن تأكيد مي

كند. در اين مقاله، اساس پژوهش بر مبناي نگاه 
زيباشناسانه و تأكيد بر ابعاد هنري طنزپردازي در 

  ت.، بنا نهاده شده اسمدار صفر درجهرمان 
  

  درجه صفر مدارطنز در رمان 
، چهارمين رمان احمد درجه صفر مداررمان 

صفحه،  1782محمود است كه در سه جلد و 
اجتماعي هفت سال پيش از  - فضاي سياسي

كند. داستان با غرق پيروزي انقالب را روايت مي
شود و با كار آغاز مي» نوروز«پسر » بابو«شدن 
و ورودش به » يارولي«در سلماني » باران«كردن 
- هاي سياسي و زنداني شدنش ادامه ميفعاليت

پردازي استادانه و خلق يابد. محمود با شخصيت
هاي جذاب، تمامي عناصر را با ها و كنشصحنه

هدف روايت داستاني كه مخاطب را لحظه به 
كار گرفته است.  برد، بهلحظه با خود به پيش مي

ترين ظرفيت در انتقاد با توجه به اينكه طنز از باال
سياسي و رويارويي با  - از مسائل اجتماعي

ناماليمات برخوردار است، محمود از اين ابزار 
كارآمد به نحوي شايسته در برجسته كردن اثر 
خويش بهره جسته است. در زمينة ادبيات متعهد 
اجتماعي، طنز يكي از بهترين انواع ادبي به شمار 

طنز يعني «گويد: ك ميگونه كه يان جآيد، آنمي
از غريزه به اعتراض رسيدن؛ اعتراضي كه به 

    )395: 1380(كادن،  .»صورت هنر درآمده است
ورود طنز در ادبيات داستاني معاصر، 
تحولي شگرف در ساختار آثار ادبي ايجاد كرده 
كه ايراد نقد اجتماعي، سياسي و فرهنگي در 

هاي آن داستان به ياري اين سالح، يكي از پيامد
است. نكتة اساسي در كار طنزپرداز آن است كه 
-بايد عالوه بر تحقق اهداف اصلي خود، به اندازه

اي متنوع و طنّازانه عمل كند كه رضايت مخاطب 
را جلب كند. جلب نظر مخاطب تا اندازة بسياري 
-به شگردهاي هنري و سبك طنزپردازي نويسنده

واي اي بستگي دارد كه مخاطب را در حال و ه
دهد. احمد محمود از جمله طنز قرار مي
گرايي است كه كاركرد طنز در نويسندگان واقع

آور بودن، به دليل بينش آثار او عالوه بر خنده
خاص نويسنده، دروني تلخ دارد كه مخاطب را 

او از ادبياتي انگيزد. به تأمل و چالش برمي
منتقدانه كه با سالح طنز، دردهاي محرومان 

- دفاع مي ،رساندا به گوش حكومت ميجامعه ر

ترين تودة با وسيعكه با هدف ارتباط كند. ادبياتي 
اندازي و طنز و انتقاد صريح به دور از قلممردم، 
   گزيند.پردازي را برميلفظ

محمود در پرداختن طرح اين رمان طوالني، 
گيري از پردازي استادانه و بهرهبه ياري شخصيت
هايي را خلق ها و صحنهوگوعناصر طنز، گفت
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توجه در ذهن خواننده كند كه به طرزي قابلمي
شود. خلق چنين فضاي هنري و ماندگار مي

اي، با استفاده از عناصر بالغي و صنايع طنزگونه
استفاده از عناصر طنز در پذير است. بديعي امكان

هاي اجتماعي سخن متني روايي كه از واقعيت
ي هنري همراه شود، چه گويد، اگر با شگردهامي

هر يك « بسا تأثيري دوچندان بر مخاطب بگذارد.
از انواع ادبي در محور افقي و عمودي از اقسام 

- هاي لفظي و معنوي سود ميصورخيال و آرايه

ها و جويند، اما كاربرد عناصر بالغي به شكل
كند و شگردهاي خاصي است كه طنز خلق مي

نز، تا زماني كه كارگيري هر عنصر بالغي در طبه
تصوير طنزآميز نسازد، عنصر بالغي محسوب 

   )7: 1388(باقري خليلي،  .»شودنمي
ها و شگردهاي هنري محمود در شيوه

براساس  ،درجه صفر مدارطنزپردازي رمان 
عناصر بالغي زير بررسي و به شواهدي از متن 

كنايه و آيروني، نقيضه، تشبيه و شود: اشاره مي
يه، توصيف، اغراق، تحقير، بالهت استعاره تهكّم

و ناداني، دشنام و نفرين، استفاده از زبان عاميانه، 
   .وگوالمثل، گفتضرب

   
  كنايه و آيروني
ترين ابزارهاي القاي معاني در طنز، يكي از قوي

آميزتر باشد، كنايه است كه هر چقدر مبالغه
مؤثرتر است. در كنايه معناي ظاهري مراد نيست، 

توان معناي ظاهري را هم از آن كه ميهر چند 
كننده استنباط كرد. در طنز، كنايه نقش هدايت
 .هاستدارد، زيرا ابزار اصلي انتقاد از دورويي

شود و جزئي از اصل طنز محسوب مي ،بنابراين

زيرا به او  ؛ابزار خوبي در دست طنزپرداز است
 غيرمستقيم دهد تا به وسيلة انتقاد، كامالًامكان مي

  )2: 1383(هريس،  .موضوع را به مخاطب بفهماند
شناسانه يا كناية طنزآميز، شگردي سبك

اي ادبي است كه در آن معناي واقعي كلمات آرايه
از معناي مجازي آنها متمايز و متضاد است. كناية 
طنزآميز، برخالف طعنه مبهم است و به دو معناي 
 الًمخالف هم نظر دارد. در كناية طنزآميز، معمو

ميان كنش و كلمات اخالقي كه آن كنش را 
كند، عدم تجانس حاكم است. كنايه توصيف مي

شود كه معناي حقيقي در تضاد وقتي طنزآلود مي
در اين نوع طنز، «با معناي ظاهري قرار گيرد. 

ها كشف مقصود گوينده، مستلزم دقت در عبارت
- ها و جملهو كندوكاو در معني ضمني كلمه

  )10: 1382راد، المي(اس .»هاست
هاي برجستة طنز با طنز كنايي، يكي از نمونه

است كه  مدار صفر درجهچاشني خنده در رمان 
احمد محمود در جاي جاي كتاب از اين هنر بهره 
جسته تا عالوه بر نشاندن لبخند بر لبان خواننده، به 
مقصود اصلي خود كه انتقاد است، دست يابد. خنده 

اومت در برابر شرايطي كه پستي به نوعي وسيلة مق
گستراند تبديل شده را بر همة ابعاد زندگي مي

آميز كه راز تناقض جدلي طنز، اي طعناست. خنده
شادي و اندوه توأم با آن و شكاف بين واقعيت تلخ 

   )608: 1387(ميرعابديني، و آرزوي زيباست. 
هاي طنّاز اين نوذر، يكي از شخصيت

ه خساست يارولي و خير داستان است كه دربار
- آميز سخن مينرسيدن او به ديگران چنين كنايه

شناسم، سر خاك باباش موئي نامرد مي«گويد: 
   )1/30: 1372(محمود،  .»فاتحه مجاني نميخونه!
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در واقع دومعنايي، حاصل نوعي ناهماهنگي 
كالمي ميان دو موقعيت است كه از آن به عدم 

دم تجانس ع«كنيم. تجانس زباني ياد مي
غيركالمي كه با كنايه، موقعيت همپوشاني معنايي 

بر اين  .كنددارد بر مؤلفة غيرمترقبه بودن تأكيد مي
اساس تضاد ميان آنچه مورد انتظار است و آنچه 

افتد، لبان بيننده را خندان در واقعيت اتفاق مي
   )43: 1390 (حري، .»كندمي

هنگامي كه نوذر براي انجام كاري به 
گويد: كنند، ميرود و او را بازرسي مينتري ميكال

اَترسشان خشتك آدمم ميگردن!... خيال ميكنه تو «
  )134(محمود، همان:  ».ليفة تنبانم مسلسل دارم

هاي نيشدار ها به شكل طعنهگاهي كنايه
كند كه گزندگي آن را خواننده به خوبي جلوه مي
كند. سخن طنزآميز، سخني است عام و حس مي

كاود و دانه كه از زمين تا آسمان همه جا را ميرن
(بهزادي زند. به هر كسي كه الزم باشد نيش مي

مبارك گفت: من به « )169: 1378اندوهجردي، 
-كشم، ترياك هم ميجاي تو باشم گُلد فلك مي

ها را ريز كرد و نگاه مبارك كشم! يارولي چشم
 )1/317: همان (محمود، ».زني؟كرد: گوشه مي

ال ميكنه وقتي يه دمب خر ببنده به گردنش خي«
مرتيكه خيال ميكنه زنش « )506(همان: ». آدم ميشه

». دختر اتول خان رشتي بوده، خو مرد كه مرد
نوذر گفت: خوش به حال « )3/1549(همان: 

  )1686(همان:  ».باغباني كه روباه ازش قهر كنه
ها براي در شبي كه كاسبان محل و همسايه

ياسي، پاي بساط منقل و بافور گرد هاي سبحث
اند، بازار طعنه و كنايه استهزاءآميز هم هم آمده

-تو اگر پياله«گويد: داغ است. عطا به براتعلي مي

كردي با اين موي پاشنه نخوابت به فروشي باز مي
يارولي به  )1/322(همان: ». آمد!قيافت بهتر مي
يري اگر قيچي از دستش بگ«زند: مبارك كنايه مي
- تونه بكنه... تو تظاهرات رو پيادهحمالي هم نمي

رو راه ميره، ئونم با دوچرخه كه اگر خبري شد 
  )3/1332(همان: ». فلنگ ببنده

 جمهوريتواژة آيروني، نخستين بار در 
ق.م) ذكر شده و اصطالح آيروني  4افالطون (قرن 

م. در ادبيات انگليسي به كار 1502نخستين بار در 
يكي از ابزارهاي  )205: 1380(كادن،  .رفته است

سازي در زبان، آيروني زدايي و برجستهآشنايي
)irony(  است كه ساختار طبيعي زبان را با تغيير در

زدايي سازد. آشناييها، غيرطبيعي ميحوزة داللت
به وسيلة آيروني از طريق دگرگوني ساختارهاي 

- گيري مخاطب صورت ميشناخته شده و غافل

. آيروني، دوگانگي لفظ و معنا يا صورت و گيرد
محتواست كه غالباً بر پاية تضاد يا تناقضي 

- (غالمحسين آيد.آور پديد ميغيرمنتظره و گاه خنده

  )112: 1390زاده و ديگران، 
پاينده در تعريف آيروني تأكيد بيشتري بر نقش 

شود خواننده دارد. به نظر وي آيروني زماني ايجاد مي
ه معناي يك گزاره را برخالف آنچه شاعر كه خوانند

كند و مقصودي را به ظاهر گفته است، استنباط مي
برعكس آنچه در شعر بيان شده است، به شاعر 

ميرصادقي نيز،  )40: 1385(پاينده،  دهد.نسبت مي
آيروني را طعنه، طنز، كتمان حقيقت و اثبات چيزي با 

ع ريشخند نفي متضاد آن ترجمه كرده و آن را از انوا
   )154: 1377(ميرصادقي، است. برشمرده 

- آيروني كالمي يا واژگاني زماني اتفاق مي

افتد كه كالمي گفته شود و معنايي خالف معناي 
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ترين مشخصة د. مهمشورايج و مصطلح آن اراده 
آيروني، وجود تناقض يا تضاد ميان صورت و 

نشاند. در محتواست كه گاه خنده بر لب مي
ترين اصطالح به آيروني، كنايه زديكفارسي، ن

هاي است كه آن را از نظر شيوة بيان و ويژگي
  دانند.كاربردي، با آيروني متناظر مي

بلقيس گفت: خدايا توبه، تو امروز از «
 نوشتي. نوذردست حاج آقابزرگ شكايت مي

جاك نعبد چيا نميرسه، جابهگفت: تو عقلت به ئي
 )1/102: 1372د، (محمو .»جاك نستعين!و جابه

نوذر كه  ،آيدهنگامي كه صداي ماشين برزو مي
اسفند «گويد: مي ،داند براي دعوا آمده استمي

   )264(همان:  .»دود كنيد ئومد!
سركار جابر به يارولي گفت: من به جاي «

دادم همه را تيرباران كنن، اعليحضرت بودم مي
-يارولي گفت: اعليحضرت يه گنجشكم سر نمي

از دولتي سر اعليحضرت همه ادارات  بره...
خوب، وكيل، وزير... وقتي سركار جابر رفت، 
يارولي زير لب غر زد: گور باباي اعليحضرت 

  )298(همان:  .»هماينيتونم كردن
نمايي يا تجاهل به آيروني سقراطي، نادان

مدار صفر وگوهاي سقراطي است كه در شيوة گفت
- ر اين گفتشود. دشواهدي از آن ديده مي درجه

زند و با وگو، انسان گاهي خود را به ناداني مي
هاي پي در پي مخاطب را دچار پرسش و پاسخ

كند تا سرانجام او را متقاعد نمايد. هنگامي ترديد مي
گويد دهانت بوي مشروب كه براتعلي به نوذر مي

دهد، نوذر با كالمي از نوع آيروني سقراطي مي
راهللا... مرد حسابي الكل و استغف«دهد: پاسخ او را مي
م به لُپم، از حاج آقابزرگ عطار بپرس. كافور ماليده

كنم... به عمرم مو هيچوقت حرام خدا را حالل نمي
بينم پيشانيت پينه نمازم قضا نشده! برات گفت: مي

  )153- 154(همان: ». بسته
  

  نقيضه
گويي در ادبيات غرب و در يونان قديم، نقيضه
مشهور است.  parodyي دارد و به اي طوالنپيشينه

را نقيضه و برخي نظيرة  پارودي كه برخي آن«
اند، شعري است كه به تقليد طنزآميز ترجمه كرده

از شعر ديگري گفته شده و مبتني بر طنز و هزل 
است و در حقيقت اثر دومي، اثر نخستين را به 

 )230: 1376 (شميسا، .»مسخره گرفته است
ويسنده يا گويندة ديگري را نويس، سبك نپارودي

كند، كه به ويژه به داشتن آن سبك افتخار مي
دهد. وي سبكي را قرار مي ءمورد تحقير و استهزا

اي معتبر براي اظهار كه گويندة ديگر وسيله
شمارد، به همراه يك رشته شخصيت خود مي

واژه، تعبير و يا معاني و مفاهيمي كه همواره از 
 .كشدمي ءداند، به استهزاآن خود و كار خود مي

   )69: 1377(حلبي، 
نقيضه در اصطالح، تقليد به بيان ديگر 

تمسخرآميز از كلمات، سبك، نگرش، لحن و عقايد 
اي خاص در نوشتن است و اي يا شيوهنويسنده
اگرچه اين «آيد. اي از طنز به حساب ميشاخه

ترين كاركرد هاي مختلف، اصليصنعت در دوره
ساخت شعر نشان داده است، اما در  خود را در

ساخت طنز هم به عنوان ابزاري كارآمد مورد 
  )55: 1385(اصالني، ». استفاده قرار گرفته است

در عرف ادب، نقيضه به نوعي تقليد 
شود كه در آن شاعر يا آميز ادبي اطالق ميمسخره
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نويسنده از سبك، قالب و طرز نويسندة خاصي 
اي موضوعات جدي و كند، ولي به جتقليد مي

سنگين ادبي در اثر اصلي، مطالبي كامالً مغاير و 
گنجاند تا در نهايت اثر كم اهميت را در اثرش مي

اصلي را به نحوي تمسخرآميز جواب گفته باشد. 
  )299-300: 1371(داد، 

هاي بسياري از ، نمونهدرجه صفر مداردر 
سازي عبارات (تغيير در محور جانشيني) نقيضه
شود كه هدف از آن ريشخند و تمسخر مي ديده

چطوره كه دكتراي افتخاري «الگوي اصلي است. 
 .»دانشگاه مسكو را ميدن به پادوي دربار؟

- فلسفة قانون همينِ حاج« )1/158: 1372(محمود، 

 .»قانوني جاش بگيره!آقا كه به وقت لزوم بي
  )3/1405: (همان

به گفتة شوپنهاور، هر بياني كه در آن 
انگيز است و به گفتة خنده ،ازگاري باشدناس

هانري برگسون، وقتي دو نمونة متفاوت و 
غيرعادي از اعمال يا افكار وجود داشته باشد، 

: 1380 (هليتزر، .خنددآدمي به اين ناهمخواني مي
- سازي ياد بگيره به درد اتميارولي: ها آفتابه« )34

ا همبارزه« )1/41: 1372(محمود،  .»سازي ميخوره
- شاه سفّاك را لرزانده است. بلقيس زد به گونه

اش: وي خونه خرابم نوذر، شاه به ئي خوبي، و با 
مشت زد به سينه: مو الهي بقربان شاه برم، صداي 
نوذر بلند شد: حرف مفت ميزني زن، حقوق 
نسوان تو ئي مملكت پايمال شده ئو وقت تو...، 

  )2/735: (همان .»حيف نان كه ميخوري
كه نوذر قصد عريضه نوشتن و اظهار زماني 

شكايت به دربار را دارد، در تناقضي آشكار ميان 
اي كميك و آورد صحنهعريضه و آنچه بر زبان مي

گيرد. نوذر خودنويس گفتماني نقدبرانگيز شكل مي
گيرد تا از شكايت عموفيروز، دزدي را به دست مي

كيف، پانصد حاج ممصادق و هزار درد و زخم 
اين مملكت كه مثل نظم و نسق «بنويسد. ديگر 

دقيق ستارگان منظم است، در زير ساية جاويدان 
اعلي حضرت همايون منظم است... خودنويس را 

به » تكاند: آدم كه با شاه مملكت رودرواسي نداره
شود و محض آنكه جوهر خودنويس پاشيده مي

كند، سياهي جوهر ذهن او را همه جا را سياه مي
- به سياهي حاكميت و پريشاني مملكت سوق مي

زند: بينانه حرف دلش را ميدهد و نوذر، واقع
خودنويس قالبي! مملكت نيس كه... همه جا «

غارت، دزدي! هيچ كسم نيس به درد مردم برسه! 
- از شاه تا وزير... تو تمام دنيا مملكت بي صاحب

    )189- 1/190همان: ( ».تر از مملكت ما نيس
  

  تشبيه و استعاره تهكميه
يكي ديگر از عناصر بالغي برجسته در سبك 
طنزپردازي اين رمان، تشبيهات طنزآميزي است كه 
نويسنده به منظور لطافت بخشيدن به داستان از آن 

نفس بكشي انتلي جنسرويس «بهره برده است. 
ه اگر نيمتن« )72(همان: ». خبردار ميشه مثل خود جن

(همان:  ».نداشته باشم خيال ميكنم مثل مرغ دم كُلم
جا تر و تميز مثل بفرما اوس مبارك همه« )154

يارولي به « )3/1587(همان: ». جيب خودم پاك پاك
آسمان نگاه كرد: حاال كه مو ميخواستم برم بيرون، 

   )344(همان: ». خيك آسمان پاره شد
 محمود گاهي به منظور تحقير مشبه، او را

مثل سگ پير نشسته، «كند. به حيوان تشبيه مي
  )3/1332: (همان .»حف حف ميكنه
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هاي استعارة تهكّميه يا عناديه، از ديگر آرايه
 در اين داستان كاركردي طنزآميزبالغي است كه 

استعاره تهكميه چنان است كه لفظي را «دارد. 
-استعاره آورند براي ضد يا نقيض معناي حقيقي

ل تهكّم و تلميح يعني ريشخند و اش، بر سبي
   )293: 1340 (رجايي، .»ظرافت
نبي گفت: ميخوام تو شهرداري استخدام «

برات « )1/72: 1372(محمود،  .»بشم، سفووور!
گفت: ميدونم نبي تو ژنرال رفتگرا هستي، نبي 

يارولي « )605(همان:  .»گفت: جنرال چه خريه؟
اه گفت: بوروو، خيال ميكنه رئيس كل دانشگ

نبي گفت: مو آدم دولتم « )111(همان:  .»اُروسه!
يارولي! يارولي راند به طرفش: بوررو درت بذار 

... انگار رئيس كل پااليشگاه نفت ننه مو آدم دولتم
  )294(همان:  .»سگ

  
  توصيف 

يات و دقت در ذكر نويسنده در توصيف جزئ
كند كه عالوه اي عمل مينكات طنزآميز، به گونه

- نگيختن تأمل خواننده، بر لبان او لبخند ميبر برا

كاكاجان تو دكان نشسته بود، چشم چپ «نشاند. 
بِل را با دستمال سياه بسته بود، چشم راستش بِل

گردن دراز « )108(همان:  .»كرد، جوهري بودمي
دكتر خيس عرق بود. پازلفي پر و موي انبوه 

اسعد خنديد، « )243(همان:  .»سرش آشفته بود
هاي هاي چرك و درشتش نمايان شد، لباندند

 .»كلفت و داغمه بسته را جمع كرد و تف پراند...
 )309(همان: 

آميز براي هر شخصيت، آوردن صفت طنز
يكي از شگردهاي طنزپردازي محمود است كه 

به فراخور موقعيت اجتماعي و كنش هر 
- شخصيت، صفتي طنزگونه به او نسبت داده مي

» كالهيارولي كج« )73(همان:  »حالنبي بي«شود. 
كَل « )394(همان: » شقاسعد گردن« )2/932: (همان

  )169(همان:  .»مصطفي عالف
   

  اغراق 
يكي از شگردهاي طنزپردازان براي انتقادهاي 

نمايي و مدح يا ذم فردي يا اجتماعي، بزرگ
اي كه با چيزي بيش از حد معمول است، به گونه

اغراق از اجزاي « عقل و منطق سازگار نيست.
هاي فراواني در اساسي مضحكه است و نمونه

 )193: 1380(كادن، .»آثار داستاني كميك دارد
يارولي: يادم نبود كه عمو نوذرت ميتونه معافي «

بگيره! با ئون سبيلي كه داره شاه هم ازش حساب 
  ) 1/95: 1372(محمود،  .»ميبره

ه ترين فنون مورد استفاداين شيوه از متداول
نمايي عمل ناهنجار، از در طنز است، زيرا بزرگ

 .هاستدادن ناهنجاريها براي نشانبهترين شيوه
نوذر: بيس چار ساعت ئي « )2: 1382 راد،(اسالمي

(محمود،  .»مملكت بدن دست مو گلستانش ميكنم
1372 :3/1643(  

تواند در آميز و نامعقول هم ميستايش اغراق
باشد، هرگاه ستايش  ايجاد فضاي طنزآميز مؤثر

كسي از حد طبيعي خود خارج شود، به مسخره 
 )52: 1384منش، (شادروي شود.تر ميكردن او ماننده

حال، نماينده سفورا يارولي: يه باركي بگو نبي بي«
: 1372(محمود،  ».اهواز گفته شاه بايد عوض كنن

يارولي: ها اوس مبارك ايشاال اعتصاب « )3/1615
  )1/674(همان: ». دازه تو ميشيني جاش!برق، شاه مين
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  تحقير
طبعي و ها در انواع شوخترين روشيكي از مهم
كردن اندازة چيزي است به شكلي كه طنز، كوچك

دار جلوه كند. طنزپرداز با بي مضحك و خنده
دادن قد و  كردن فرد به واسطة بد جلوهارزش 

اين  كند. بهقامت يا شأن و مقام او، او را تحقير مي
دليل كه اشخاص به مقام و منزلت خود مباهات 

كنند، يا به مال و منال و زيبايي ظاهري و مي
طنزپرداز با تحقير اشخاص پرادعا، سعي  .قدرتشان

كند به هدف اصلي خود كه تنبه و آگاهي دادن مي
در اين شيوه، نويسنده «به مخاطب است دست يابد. 

فريبنده عاري  شخص مورد انتقاد را از تمام ظواهر
سازد و او را از هر لحاظ، چه جسمي چه معنوي مي

   )17: 1384(جوادي، ». كندكوچك مي
تو كالنتري منطقه سه،  نوذر گفت: نترس«

نوذرت ميره! شهروز گفت: ها ميدونم  خر عمو
(محمود،  .»چارنعل! نوذر گفت: مسخره ميكني؟

م يارولي: مبارك مرده اما تو حما« )3/1505: 1372
زنانه... ئو مبارك گشنه گدا كه از گشنگي گوز 

  )3/1611: (همان .»فندقي ميكنه
نويس تحقير از ابزارهاي مهم هجاگو يا هزل

دادن اندام يا است كه در آن نويسنده با بد جلوه
پوشاك يا شأن و مقام قرباني خود و يا با بددهاني و 

 ارزشكاهد و او را بيدشنام به او، از اعتبارش مي
كند تا خوانندگان از اين منظر به داوري دربارة مي

   )59- 60: 1377(حلبي،  آن فرد بپردازند.
هايي است كه در يارولي يكي از شخصيت

ها به اين داستان از سوي كاسبان محل و مشتري
بودن سوادي، جاسوسي براي ساواك و لُمپندليل بي

د مهراب پوزخند زد، روزنامه را دا«شود. تحقير مي

خوني، خيال دونسم روزنامه هم ميبه يارولي: نمي
(محمود،  ».گيري!كردم فقط خبر شفاهي ميمي

ئيطور حرف يارولي گفت: تو هم « )2/953: 1372
و جفر عالم ميدوني. مبارك  ميزني كه انگار كل رمل

روزنامه را از دست سيف كشيد و گفت: همه كه 
 )1/111ن: (هما ».مثل تو نيستن هرّ از برّ نشناسن

يارولي گفت: مو نه سر پيازم نه ته پياز، هر كسم «
  )3/1560(همان:  ».خر باشه مو پاالنشم

تواند اصالح را در پي اين خندة تحقيرآميز مي
اي شود تا داشته باشد و به تعبير برگسون وسيله

- استفادهجامعه به واسطة آن از خود در برابر سوء

ين تحقير، توهيني هايش انتقام كشد. چراكه زبان ا
ها و شده كه هدف آن نماياندن راستياست حساب

كننده است؛ ها از طريق نهيب زدن بر دريافتكژي
يا خنده و اهانت بر كساني است كه وجودشان 

- شك لذتاي كه بياهانت بر انسانيت است، خنده

  )5: 1381(صدر،  بخش است.
- لوح نوذر نيز به دليل بيبلقيس، همسر ساده

انديشي همواره از سوي شوهرش دي و سادهسوا
شود تا نويسنده به فقدان موقعيت اجتماعي تحقير مي

زنان و ارزش قائل نشدن براي آنها در جامعة 
نوذر: سيگار نيكوتين داره سي «موردنظر اشاره كند. 

 دار نميشي... بيخود نميگن زن ناقصهمين كه بچه
فين م فينالعقله، خو هست. بشين كالباس بخور ئيقد

   )1/187: 1372(محمود،  ».نكن زشت ميشي
  

  بالهت و ناداني
هاي رايج در طنزپردازي، يكي ديگر از شيوه

-نمايي و احمق وانمود كردن خود است. آدمكودن

لوح كه طنز براساس كندذهني فرضي هاي ساده
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وار خود را به گيرد، آنها كه بهلولآنها شكل مي
بر انتقادهاي كوبنده خود زنند تا در براناداني مي

مخاطب از خنديدن به بالهت «مؤاخذه نشوند. 
شود و اتفاقاً ديگران، سرشار از شور و شعف مي

به دليل اينكه آنها را در اشتباهات خود، گناهكار 
- شان ميلوحيداند و همه مشكل را در سادهنمي

هايي از اين دست، نسبت به شخصيت ،بيند
  .)183: 1380(هليتزر،  ».كنداحساس همدردي مي

- ، نوذر شخصيتي بهلولمدار صفر درجهدر 

ها و تواند عيبگونه دارد و به سبب آنكه نمي
بيند به صراحت بيان مفاسدي را كه در جامعه مي

- مĤبانه ابراز ميكند، آنها را در قالب شوخي و ابله

كند. او كه تمام مشكالت حكومت و مفاسد 
داند، تعمار انگليس مياقتصادي را از اس - اجتماعي

كند. بارها اين عقيده را به شكل طنز تكرار مي
كشي باران استثمار نوذر: مرد حسابي خجالت نمي«

كني؟ يارولي لبخند زد و گفت: البد تخصير مي
 )1/41: 1372(محمود،  ».كنمانگليسه كه استثمار مي

مش ابرام به نوذر گفت: لُپت باد كرده مش نوذر. «
س، مش ابرام: تخصير انگليس كه نزله نوذر: باد

  )1/144(همان:  ».نيس؟
هايي كه خود به گفتة دكتر حلبي، شخصيت

هاي دهند، در شناخت بيماريرا ابله نشان مي
هاي روزگار و زمانه خود از اجتماعي و نابساماني

: 1377(حلبي،  .اندمردم عصر، بصيرتر و بيناتر بوده
ك در خانه نوذر، هنگامي كه مأموران ساوا )72

گويد: نوذر به آنها مي ،كنندشيشة مشروب پيدا مي
هفته پيش دندان عقلم درد گرفته بود تو لُپم «

كنه، خوش به گرفتم... عقل دردسر درست مي

(محمود،  .»حال كسي كه كرّه خر ئومد، االغ رفت
1372 :1/474(  

  
  دشنام و نفرين

محمود گاهي با دشنام و نفرين كه يكي از 
ها براي هجاگويان است، به ترين شيوهاحتر

ها با تشبيه زند. دشنامفضاي داستان رنگ طنز مي
به حيوانات و استفاده از تعابير و اصطالحات 

 .»جن؟چي فهميدي تخم«گيرد. عاميانه شكل مي
 .»لقمه تو ئيطور غُد نبوديحرام« )140(همان: 
ن: (هما .»تو كه از مو خرتري باران« )228(همان: 

 .»كنهمثل سگ پير نشسته حف حف مي« )346
 .»الهي كه دستت بشكنه برزو« )3/1332: (همان
 .»الهي كه دستش دمبل در بياره« )1/101: (همان

  )344(همان:  .»چمچارة مرگ بكن« )338(همان: 
  

  زبان عاميانه
به گفتة دكتر يوسفي، اصوالً يكي از خصايص آثار 

پذيري آنها از زبان و طنزآميز و هجوگونه، تأثير
مواد فرهنگ عوام است. به خصوص كه بسياري از 

گيرد و ها از زندگي روزمره سرچشمه مياين لطيفه
(يوسفي،  اند.مخاطب يا راويان و ناقالن آنها عامه

هاي اين داستان از مردم شخصيت )311: 1370
عادي و كوچه و بازارند كه با زباني برآمده از 

گويند، حات مردم جامعه سخن ميها و اصطالواژه
ها، با وگو ميان شخصيتزباني كه در قالب گفت

- شود؛ زباني عاطفيلهجه محلي شهر اهواز بيان مي

  محور و بر مبناي طنز انتقادي است. 
و الّا اَكجاشِ كه هر شو چار تا لكنت بيعار «



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    16
  

پاچه به بيكار جمع كنه دم دكان، عرق و كله
صداي « )1/53: 1372ود، (محم .»نافشون ببنده

برهان بلند شد: سيلِ دستام كن، سيل كن ببين 
چطور پينه بسته، پدرم درئومد سي چندر قاز بس 

تو هم چقد لفتش « )315(همان:  .»شكر ببرمكه ني
  )287(همان:  .»ميدي

گاهي نوع تلفظ كلمات از سوي برخي 
ها، به مثابه اعتراض به وضع حاكم تلقي شخصيت

عنوان مثال نوذر واژة قانون را به شكل بهگردد. مي
دادن مصوت كند كه اين كشتلفظ مي» قانووون«
(همان: قانوني است. ، طنزي انتقادي در برابر بي»او«

گاهي نويسنده، طرز اداي كلمات از سوي  )117
دهد كه اي نشان ميها را به گونهشخصيت

احساس خنده و كميك را به خواننده منتقل كند. 
طا از پشت سر، كوفت پس شانة يارولي: ع«

   )320(همان: ». احواالتت چطوره اوس يارولي؟
  

  هاي زبانيدرهم آميختن گونه
هاي آراستن كالم به زيور طنز ديگر از شيوه يكي

طبعي، كاربرد زبان محاوره در كنار زبان و شوخ
داري اي كه تمسخر و خندهگونهرسمي است، به

نوذر: «ركيب دريافت شود. از اداي آن جمله و ت
باشد... سركارخانم، آدم غم بامزگي از خودتان مي
  )3/1509: (همان .»زدودعالم را از خاطرش مي

آوردن كلمات عربي يا انگليسي در كنار 
هاي القاي ديگر از روش كلمات فارسي هم، يكي

كنمش يارولي: مي«طنز در اين داستان است. 
(همان: ». خرم، باباليسمي شوارآرايشگاه هاليوود، سه

(همان: ». ماشاال دلوري خوب ياد گرفتي« )1/224
سالم عسا، باران: «مرد عرب گفت:  )3/1543

». التعجل، مرد: صبوركن صبوركن... يابن المحترج
  )1/46(همان: 

  
  ها و اتباعتلفظ اشتباهي كلمات، قلب واژه

سواد در اين داستان، سواد يا كمهاي بيشخصيت
شان به شيوة به تناسب جايگاه و منزلت اجتماعي

گويند و برخي از آنها مانند خاصي سخن مي
بي سلطنت و يارولي، با تلفظ اشتباه بلقيس، بي

شوند. همين تلفظ كلمات از سايرين متمايز مي
هاي زبان عاميانه اشتباه و اتباع كه از خصيصه
دهد كه بازي با است، به نويسنده امكان مي

عنوان ابزاري در جهت خوشايند ات را بهكلم
   جلوه كردن و طنزآميزي داستان به كار برد.

تر، يارولي: پلوتر هم نميدوني چيه؟ پلل«
 2بلقيس: ثُثل« )1/346: 1372(محمود،  .»1پروتل

چرا اوسا؟ محض « )684(همان:  .»خانه يعني چي
بي: ننه مجيد صد بهتر از ئي بي« .)49(همان:  .»ارا
راسدرساُرس« )3/1539: (همان .»3رد4وپ«، 

   )1693(همان:  .»5جاق وجيق« )3/1690: (همان
  

  سازي غريبتركيب
هم زدايي و بهيكي از عواملي كه موجب آشنايي

سازي گردد، تركيبخوردن حالت طبيعي زبان مي
زدايي به شكلي است. در گونة طنز، اين آشنايي

  وري صورت ـتاري و دسـر ساختـادرست از نظـن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصطالحي ماركسيستي براي طبقة كارگر مزدبگير كه جز . 1
 دستمزد حاصل از كار روزانه، منبع درآمد ديگري ندارد.

 ثلث (يك سوم). 2

 دكترها. 3

 پرسش و پاسخ. 4

  . سروصدا توأم با جيغ و فرياد5
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با ئو «) 1/71: ن(هما .»قضاقورتكي بود«گيرد. مي
هالس « )128(همان:  .»شعرهاي بند تنبانيش

با ئي رخت قرتي « )187(همان:  .»كندهالس مي
آالتت احواالت نفس« )222(همان:  .»قشمشمش
  )322(همان:  .»چطوره؟

   
 المثلضرب

مثل، سخن منظوم و يا منثوري است كه حامل 
پيامي مشخص است و زماني اعتبار مثل را به 

آورد كه در گفتار مردم تكرار شود و دست مي
المثل، ضرب )157: 1388(آريانپور، كاربرد يابد. 

نقطه عطف ادبيات رسمي به ادبيات شفاهي و 
شود؛ زيرا در مثل تمام محاوره محسوب مي

هاي ادبي از قبيل وزن و آهنگ، استعاره و ويژگي
شود. تشبيه، مجاز و كنايه و ايجاز ديده مي

خواهد براي ادعاي خود سنده ميهنگامي كه نوي
هاي خود مهر تأييدي بزند، دليلي بياورد تا برگفته

برد. با توجه به اين نكته ها بهره ميالمثلاز ضرب
ها اغلب داراي ويژگي طنز و المثلكه ضرب

مطايبه هستند و در ميان مردم كوچه و بازار، 
هاي جامعه رواج دارد، در اين بيشتر از ديگر گروه

وفور و از زبان  توان آنها را بهان هم ميرم
هاي مختلف يافت كه به چند مورد شخصيت
  شود.اشاره مي

: 1372(محمود،  .»بزار دم كوزه آبش بخور«
 )141(همان:  .»البد ريگي به كفشت هست« )1/29
(همان:  .»سازه يكيش دسته ندارهصد تا چاقو مي«

 )331ن: (هما .»قند كه نباشه چغندر ساالره« )198
تو گور داري « )387(همان:  .»بزك نمير بهار مياد«

   )2/722: (همان .»كه كفن داشته باشي

ها از سوي المثلگاهي نيز اداي اشتباه ضرب
بلقيس «ها، با طنز و خنده همراه است. شخصيت

  )1/187: (همان .»گفت: بزك نمير خيار مياد
  

  وگوگفت
ها به ر ديالوگلُمپنيسم زباني، به طنزي كه بيشتر د

د. در شواطالق مي ،آور استرود و خندهكار مي
هاي طنزآميز هر شخصيت، كنار عملكرد و كنش

وگو و شيوة سخن گفتن اشخاص نيز يكي گفت
پردازي طنز است. هر از اركان اصلي شخصيت

ها به فراخور شغل و سطح يك از شخصيت
اي خاص در سخن گفتن دارند كه در سواد، شيوه

سزايي دارد. هآور داستان، تأثير بفضاي شادي خلق
عنوان نمونه تكيه كالم بلقيس در چند جاي به

را داستان، همراه با كنشي خاص شخصيت او 
اش زد وگفت: ووي بلقيس به گونه«د. كنبيان مي
  )15(همان:  .»بسم اهللا

، به شكلي مدار صفر درجهمحمود در 
تماية خلق آور را دسهاي خندههنرمندانه، كنش

يارولي «وگوهاي طنزآميز قرار داده است. گفت
گفت: ئي اعتصابات و تظاهرات نان و آب نميشه، 
برو فكر خربيزه كن كه... عطا گفت: كه نان آبِ ها! 

هنگامي كه كل بشير  )3/1339(همان: ». و قهقهه زد
براي نفروختن سيگار به نوذر، به عمد خود را به 

آور وگوهاي خندهگفت اي بازند، صحنهكري مي
نوذر گفت: زر داري؟ بشير گفت: «گيرد. شكل مي

درد چه مش نوذر؟ نوذر گفت: زر، سيگار زر. بشير 
گفت: هاا صبح يه قدري پهلوم درد داشت اما از 
بركت دعات خوب شد شكرخدا! نوذر گفت: هه 

  )1/272(همان: ». هي، دوباره كر شد!
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تان، نوع يكي از طنزهاي معنادار در اين داس
آقا عطار به باران پيشنهاد شراكتي است كه حاج

شكل كه همه زحمت و كار را باران دهد، بدين مي
آقا باشد. يكي از انجام دهد و سود آن براي حاج

هاي طنزآميز نيز، مشاجره نوذر و بلقيس بر صحنه
(همان: گرفتن بلقيس در زمان حاملگي  سر روزه

ن اسعد عليل و ناتوان پراندو مسابقة تف )3/1542
اندازي برايش باقي با باران است كه تنها نيروي تف

  )1/309(همان: مانده است. 
  

  گيرينتيجهبحث و 
از وجوه برجستة نويسندگي محمود، طنز انتقادي 

است كه بر مبناي نگاه  مدار صفر درجهاو در رمان 
زيباشناسانه در ساختار پژوهش حاضر بدان 

آگاهانه عناصر طنز اي به گونهد، يم. محمواهپرداخت
را در راستاي انتقاد به مسائل اساسي جامعه به كار 

كشد كه اي را به تصوير ميگيرد. او جامعهمي
- مردمانش در برابر ناماليمات، با زبان طنز و خنده

كنند. نتيجة پژوهش نشان اي تلخ، اعتراض مي
دهد كه هر دو نوع طنز موقعيت و عبارت، در مي
شود و طنز عبارت و ن داستان مشاهده مياي

ها در قالب عناصر بالغي و نمايش طنزوارة واژه
  زبان محاوره، از بسامد بااليي برخوردار است. 

نويسنده، اساس طنزپردازي در اين داستان 
را بر مبناي استفاده از عناصر بالغي و زباني و 

ترين آنها دهد كه برجستهمحتوايي قرار مي
د از: كنايه و طنز آيرونيك، تشبيهات ناعبارت

طنزآميز و استعاره تهكميه، توصيف، نقيضه و 
هاي لفظي، پارودي، اغراق و بزرگنمايي، بازي

هاي يادشده، طنز تحقير و بالهت. در ميان آرايه
كنايي و تشبيه و نقيضه و اغراق از سهم باالتري 
در كاركرد طنز اين داستان برخوردارند. در ميان 

وگو و زبان يكي از اصر داستاني، عنصر گفتعن
ست كه نويسنده با انتخاب ا ترين عناصريمهم

لحن متناسب هر شخصيت و ادا كردن جمالت و 
عبارات همراه با چاشني طنز، به فضاي داستان 

ها و رفتار بخشد. همچنين كنشلطافت مي
ها در راستاي گفتمان طنزآميز هر يك از شخصيت

- گونه داستان به شكلي رقم ميسياسي و اعتراض

ها و فريادها را به ترين اعتراضخورد كه مهم
  مخاطب منتقل كند. 

وار كيشوتطنزي كه او با خلق شخصيت دون
نوذر و پردازش اين شخصيت در جايگاه يكي از 

كند، با افراد محوري داستان به خواننده ارائه مي
ت كه هايي همراه اسگوييها و مبالغهسازينقيضه

الزمة انتقال شادي در فضاي پراختناق اجتماع 
است. انتخاب اين نوع طنز از سوي نويسنده براي 

اي كه همواره بر مدار نشان دادن انقالب جامعه
صفر گشته، از ظلمت جهل و هراس به روشناي 

شناسانه نور و پيروزي رسيده، با شگردهاي زيبايي
  همراه است.

عنوان به حاصل سخن آنكه، احمد محمود
گرا، بهترين سالح در اي متعهد و واقعنويسنده

برابر ناماليمات روزگار مانند موقعيت نامتناسب 
زنان در جامعه، فقر و بيكاري جوانان، سلطة 
بيگانگان، اختناق سياسي و... را سالح برّنده طنز 

داند كه عالوه بر نشاندن لبخند بر لبان مي
  .داردخواننده، او را به تأمل وامي

  



  19   احمد محمودمدار صفر درجه شگردهاي طنزپردازي در رمان 
 

  منابع
. شناسي هنرجامعه). 1388پور، اميرحسين (آريان

 چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.

نشرية ». راز طنزآوري). «1382راد، زهرا (اسالمي
 . 14 و 13 . شمارهميراث شهاب

فرهنگ واژگان و ). 1385اصالني، محمدرضا (
 . تهران: كاروان.اصطالحات طنز

عناصرغالب بالغي ). «1388( اكبرخليلي، عليباقري

 پژوهش زبان و .»الريدر طنزهاي ديوان خروس
 . 1-18. صص 3. شمارة ادبيات فارسي

طنز و ). 1378اندوهجردي، حسين (بهزادي 
 . چاپ اول. تهران: صدوق.طنزپردازي در ايران

. تهران: نقد ادبي و دموكراسي). 1385پاينده، حسين (

 نيلوفر.

ترجمة سعيد سعيدپور.  .زطن). 1381( پالرد، آرتور

 چاپ دوم. تهران: مركز.

. تاريخ طنز در ادبيات فارسي). 1384جوادي، حسن (

 تهران: كاروان.

مقدم، فريده؛ گرجي، مصطفي حدادي، الهام؛ داودي

كردار گفتماني و اجتماعي در رمان مدار ). «1391(

. »صفر درجه بر پاية الگوي تحليل گفتمان فركالف
 .25- 49. صص 18. سال پنجم. شيفصلنامة نقدادب

. چاپ سوم. دربارة طنز). 1390حري، ابوالفضل (

 تهران: سورة مهر.

مروري بر تاريخ ادب و ). 1377حقوقي، محمد (
 . تهران: قطره.ادبيات امروز ايران

طبعي در تاريخ طنز و شوخ). 1377اصغر (حلبي، علي
 . تهران: بهبهاني.ايران و جهان اسالمي

 . تهران: مرواريد.فرهنگ نقد ادبي). 1371(داد، سيما 

طنز چيست و طنزنويس ). «1373رادفر، ابوالقاسم (

 .109-125. صص7شماره  قند پارسي. .»كيست

. شيراز: البالغهمعالم). 1340رجايي، محمدخليل (

 دانشگاه شيراز.

. تهران: هااميرزادة كاشي). 1384( سالجقه، پروين

 مرواريد.

ها و شگردهاي شيوه). «1384( منش، محمدشادروي

. رشد آموزش زبان و ادب فارسي ».طنز و مطايبه

 .50-56. صص 73شماره

. تهران: طنز حافظ). 1380كدكني، محمدرضا (شفيعي

 سالنامة گل آقا.

. چاپ پنجم. انواع ادبي). 1376شميسا، سيروس (

 تهران: فردوسي.

. تهران: نگاهي تازه به بديع). 1368(ـــــــــ 

 ردوسي.ف

ماهنامة ادبيات ». طنزآوريراز ). «1376شيري، قهرمان (
 .40- 47. صص 18و17. سال دوم. شمارة معاصر

چاپ اول.  بيست سال با طنز.). 1381صدر، رؤيا (

 تهران: هرمس.

 ؛نيكوبخت، ناصر ؛زاده، غالمحسينغالمحسين

مقايسة آيروني با «). 1390لرستاني، زهرا (

فصلنامة زبان و ادبيات  ».صناعات بالغي فارسي
 .107- 135 . صص70. شمارة 19. سال فارسي



  1393بهار ، ومس، شماره دوم فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال    20
  

فرهنگ توصيفي ادبيات و ). 1380كادن، جي.اي (
 . ترجمة كاظم فيروزمند. تهران: شادگان.نقد

. تهران: درجه صفر مدار). 1372محمود، احمد (

 معين.

. نويسيصدسال داستان). 1387ميرعابديني، حسن (

 چاپ پنجم. تهران: چشمه.

آور هاي نامنويسداستان). 1382ميرصادقي، جمال (
 . تهران: اشاره.ايران معاصر

نامة هنر واژه). 1377ميرصادقي، جمال و ميمنت (
 . تهران: كتاب مهناز.نويسيداستان

عسل (هدف تلخ با طعمداروي). 1383هريس، رابرت (
 . ترجمة فريبا شادمهر. تهران: جم.و شيوة طنز)

. تهران: نويسياسرار شوخي). 1380( هليتزر، ملوين

 هاي سيما.ادارة كل پژوهش

. ديـداري بـا اهـل قلـم    ). 1370يوسفي، غالمحسين (

  . چاپ سوم. تهران: علمي.1ج
  

 

 


