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1- مقدمه
بشر به دلیل محدودیت در بیان صریح اهداف خود ناگزیر دست به دامن قالب های گوناگونی چون 
طنز گردیده  است. آن چنان که در آثار نویسندگان و شاعران اقوام و ملل مختلف از گذشته های دور 
تا به امروز نمود این نوع ادبی را در قالب-هایی چون: شعر، داستان، نمایش نامه، مقاله و... می توان 

دید.
ارائه ی تعریف دقیقی برای طنز کار دشواری است و این دشواری به دلیل نزدیکی مرز و مفهوم 
طنز با انواع دیگر شوخ-طبعی مانند: هزل، هجو و فکاهه و ماهیت پیچیده و تامل برانگیز آن است.

طنز در لغت نامه های عربی به معنای سخن به رمز گفتن، تمسخر کردن ) دانایی، 1387، 826 (، 
مسخره کردن ) رحیمی اردستانی، 1377، 659 ( و در لغت نامه های فارسی به معنای عیب کردن، 
لقب کردن و بر کسی خندیدن است. ) دهخدا،ذیل طنز(، ناز و سخریه و تهمت و سخن به رمز 

) نفیسی، ذیل طنز ( ریشخند کردن، طعنه زدن، طعنه، ناز و کرشمه ) معین، ذیل طنز ( است.
 »معادل انگلیسی طنز، )satire( است که از )satira( در التین گرفته شده که از ریشه ی 
هزلیات.«  و  طعنه، سخریه  طنز،  و  طنز(  واژه  «  )اصالنی، 1387،ذیل  است.  یونانی   )satyros(

) آریان پور کاشانی، 1386، 946 ( 
علی اصغر حلبی در کتاب مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران، هجو را این گونه معرفی 
می کند: »هجو و هجا و تهجاء، هر سه مصدر از هجا یهجو است به معنی عیب کردن و شتم کردن. 
در اصطالح ادیبان عبارت است از نوعی شعر غنایی که بر پایه ی نقد گزنده و دردانگیز است و گاهی 

به سرحد دشنام گویی یا ریش خند مسخره آمیز و دردآمیز نیز می-انجامد. «  )حلبی، 1365، 35(
شریفی در کتاب فرهنگ ادبیات فارسی طنز را این گونه تعریف می کند: »طنز نوعی از بیان یا 
اثر ادبی است که  )غالباً با اغراق ( به برشمردن زشتی های کسی یا جامعه ای می پردازد، اما صراحت 
تعبیرات هجو را ندارد و اغلب غیرمستقیم و به تعریض یا تمسخر یا کنایه عیوب کسی یا کاری را 

بازگو می کند.« )شریفی، 1387، 974( 
برانگیز  اما عامل مهم در شکل گیری آن تفکر  گر چه مبنای طنز بر شوخی و خنده است، 
بودن است. طنزی دل نشین-تر و قابل تامل تر است که هم خواننده و هم افراد مورد انتقاد را پس 
از مطالعه به تفکر وا دارد و با دادن آگاهی، واقعیت-های زندگی را نشان دهد. »یک اثر طنزآمیز 
راستین، دقیق تر از انواع ادبی است زیرا تنها عالی ترین نوع آن می تواند موثر افتد و آن طنزی است 
که موجز و موثرتر بیان شده  باشد و نمایش گر تیزبینی و قدرت تشخیص و موشکافی اجتماعی و 
آگاهی  های سیاسی طنزپرداز باشد و او توانسته باشد با ظرافت طبع و قدرت ذوق و احساس اخالقی 
قوی و جسارت هم-گام با اندیشه، لبخند محجوبی را که از درون هر اشک و درون هر درد و درون 
هر زندگی غم انگیز و دردآمیزی پنهان است، بیرون بیاورد و با واقعیت های دردآفرین و منقصت های 

بنیان برانداز اجتماعی بیامیزد و در کام مشتاقان ریزد. 
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بین هجو و هزل با طنز تفاوت هایی وجود دارد از جمله: » هجو مشخصا به شوخی با اشخاص، 
گاه با زبانی تند می-پردازد.« )تجبر، 1391، 100( اما طنز دردی همگانی دارد و مربوط به همه ی 
اجتماع است. مبنای طنز بر شوخی استوار است در حالی که مبنای هجو فحاشی و ناسزاگویی است. 
بیان هجو، صریح و بی پرده است و »گاهی به سرحد دشنام گویی یا ریش خند مسخره آمیز و دردآور 
نیز می انجامد.«  )حلبی، 1365، 35( اما بیان  در طنز ) اغلب غیر مستقیم و به تعریض عیوب کسی 
یا کاری را بازگو می کند.«  )تجبر، 1390، 42( و خواننده با تفکر آن را در می یابد. درست است که 
مبنای هزل و طنز هر دو بر شوخی و خنده است اما، خنده در هزل هم  راه با یک نوع سرخوشی 
و طیبت است در حالی که خنده در طنز خنده ی تفکر برانگیز و به عبارتی یک خنده ی تلخ است. 
هدف اصلی طنز اصالح معایب و نواقص اجتماعی است، در حالی که در هزل هدف، ایجاد خنده از 
راهی است، زیرا هزل »سخنی است که در آن مضامین خالف اخالق و ادب می-آید و آن که هزل 

مقابل پند و حکمت است.«  )حلبی، 1365، 19(
اگر چه طنز در آثار پیشینیان نمود زیادی داشته است، اما با توجه به گستره ی معنا و مفهوم 
امروزی کلمه طنز که انتقادهای خنده آور، مضحک و تفکر برانگیز را در بر می  گیرد سابقه ی زیاد 
اوج طنزپردازی می توان  را  )اواخر دوره قاجار 1344-1193 ه.ق(  ندارد.دوران مشروطه  طوالنی 
اول  زیادی می یابد.  اهمیت  و  دلیل گسترش  دو  به  دانست. »در دوره ی مشروطیت طنزنویسی 
خواننده  حمایت  از  واقعی  مفهوم  به  شاعر  و  نویسنده  مطبوعات،  انتشار  و  چاپ  رواج  با  این که 
برخوردار می شود. دوم این که به علت آشنایی بیش تر با ادبیات و افکار اروپایی نویسنده و شاعر 
تعهد بیش تری نسبت به اجتماع پیدا کرد تنها سوز و ساز شعر غنایی و یا خیال پردازی ها و صناعات 
ادبی مکتب هندی آن ها را اقناع نمی کرد و در ضمن هم زیاد باب طبع مردم نبود. این بود که با 
گسترش جنبه ی خلقی و اجتماعی در شعر، طنزنویسی نیز گسترش یافت و مخصوصا در انواع آثار 

منثور چون مقاله و نمایش نامه نیز اهمیت به خصوص پیدا کرد.«  )جوادی، 1384، 147(
برای شناخت بیش تر این گونه ی ادبی می توان با مطالعه ی آثار طنزپردازان موفق و نگرش 
علمی به آن ها به این هدف نائل آمد. بسیاری از طنزپردازان با شیوه ها و شگردهای متنوع و گاه 
منحصر به فرد این عنصر را مورد استفاده قرار می دهند. یکی از کاربردهای عنصر طنز، در ادبیات 
کودک و نوجوان است. طنز در ادبیات فارسی تا کنون در گستره ی ادبیات کودک و نوجوان آن گونه 
که باید بررسی نشده  است و تنها در سال های اخیر اندکی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا عالوه 
بر این-که نویسنده باید دارای قلم و نگارشی قوی بوده، باید سرشار از ذوق و عالقه نسبت به این 
اشعار،  ایجاد طنز هم چون:  و شیوه های  متنوع شگردها  انواع  بر  که  به گونه ای  باشد  نیز  موضوع 
اصطالحات، ضرب المثل، فرهنگ و آداب و رسوم و... تسلط کامل داشته  باشد تا بتواند عبارات را 
با ایجازی دل نشین و جذاب به رشته ی تحریر در آورد و بر سطح دانش و شناخت و شوق و ذوق 
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خواننده بیافزاید. یکی از دالیل بررسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی به عنوان طنزپرداز موفق ادبیات 
داستانی توجه ویژه ی او به تکنیک ها و شگردهای خنده انگیزی و به کار گیری مناسب آن ها است. 
با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه ی طنز آثار مرادی کرمانی صورت گرفته تا کنون 
آثار این نویسنده از نظر شگردهای ایجاد طنز به طور دقیق بررسی نشده  است. در ایران درباره ی 
طنز و عناصر سازنده ی طنز، کتاب، پایان نامه و مطالبی چند نگاشته شده  است، برای نمونه می توان 
به کتاب هایی چون: کتاب تاریخ طنز در ادبیات فارسی نوشته ی حسن جوادی، کتاب نظریه ی 
طنز بر بنیاد متون برجسته ی طنز فارسی نوشته ی نیما تجبر و کتاب طنز و طنزپردازان در ایران 
نوشته ی حسین بهزادی اندوهجردی یا رساله  های دکتری با عنوان »بررسی محتوا و ساختار طنز 
در نثر مشروطه«  نوشته ی جواد دهقانیان و »نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشروطه تا 1332« 
 نوشته ی جهانگیر صفری یاد کرد که در هر دو اثر، بخش هایی به تکنیک های طنزپردازی اختصاص 
داده شده است. تنها پژوهش گری که آثار مرادی کرمانی را به طور کلی بررسی کرده  است، پروین 
سالجقه است، او در کتاب صدای خط خوردن مشق در بخش ویژگی های زبانی داستان های مرادی 
کرمانی بر این باور است که طنز در زبان این نویسنده »گزنده، تند، عصبی و هم  راه با نفرت و 
بدبینی نیست بلکه مالیم و نسبتا تلخ است، خنده ای که در نتیجه ی طنز به کار گرفته شده در این 
زبان ایجاد می شود.«  )سالجقه، 1383، 19-18( البته در این اثر بیش تر به تحلیل ساختاری آثار 

مرادی کرمانی پرداخته شده است تا طنز. 
با توجه به  اهمیت و نقش ویژه ی طنز در بسیاری از آثار مرادی کرمانی این مقاله بر آن است 
تا پس از بررسی تکنیک های طنز کالمی در آثار این نویسنده موفق کشورمان، به پرسش های زیر 

پاسخ گوید:
1- اهمیت ونقش ویژه ی کالم در ایجاد طنز در آثار هوشنگ مرادی کرمانی چیست؟

2- مرادی کرمانی برای ایجاد طنز کالمی از چه شگردهایی بهره برده است؟
3- مرادی کرمانی چگونه از طریق طنز کالمی بر مخاطب خود تاثیر گذاشته است؟

4- ویژگی های طنز از دیدگاه مرادی کرمانی چیست؟

2- بحث و بررسی
2-1- طنز از دیدگاه مرادی کرمانی:

مرادی کرمانی با این که زندگی تلخی داشته است ولی تلخی ها را با طنز بیان می کند و آن چنان 
شیرین گویی می کند که خواننده به جای گریه می خندد! البته این خنده خنده ی گریه است. چنین 
خنده ای بی شک عمیق تر از خنده ی بی-گریه است. طنز از دید مرادی کرمانی باید سه ویژگی 
داشته باشد: »طنز آن است که به لب، لبخند بیاورد به دل درد بیاورد و به سر فکر، ترکیب این سه 
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عامل طنز واقعی است.«  )فیضی، 1388، 413 (
هنر طنز واقعیت دارد و هنری که برای طنز الزم است از مسائل دیگر بیش تر است، چون طنز 
نگاهی ویژه به زندگی است و از زاویه ای است که هر کس نمی تواند. برای طنز نوشتن هوش مندی 
خاصی الزم است. این کار نیازمند تیزی خاصی است که دیگران آن را ندارند و نمی توانند طنز را 
شکار کنند. از طرف دیگر در گفتن طنز باید جوری از واژه ها استفاده کرد که همه را به آن نوع نگاه 
وادار کرد و خنداند. طنز یک نوع نیاز است، چیزی در دنیا نیست که به وجود بیاید بی آن که نیازی 
در پشت آن باشد. همه چیز براساس نیاز است. بنابراین انسان وقتی طنز می گوید و طنز می خواند 

و طنز می نویسد از روی یک نیاز انسانی است. 
     مرادی کرمانی درباره ی کارکرد های عمومی طنز و نقش آن به لحاظ اجتماعی و فرهنگی 
چنین می گوید: »طنز مسائل زیادی را متعادل می کند. طنز در جدی ترین کارکرد خودش، آینه ای 
را جلو مردم و جامعه می گذارد و خیلی از مسائل را نشان می دهد. طنز در صورتی که به ریشه ها 
و موقعیت های خاص بپردازد، دقیقا می تواند ماندگار باشد و این کار نیازمند دانایی هایی است که 
طنزنویس باید آن ها را بداند تا چیزهایی بگوید و بنویسد که به لحاظ اجتماعی ارزش مند باشد و 
در همیشه انسان سیر کند و خصلت ها و خصوصیاتی را که انسان ها همیشه دارند، مثل خست و 

لجاجت و تظاهر و خودخواهی و خودنمایی و... نشان بدهد.«  )ر.ک فیضی، 1388، 433 - 420(

2-2- شیوه های طنزپردازی کالمی مرادی کرمانی:
برای  گاه  می برد.  بهره  گوناگونی  تکنیک های  از  از طنز  مناسب  بهره گیری  برای  کرمانی  مرادی 
بزرگ نمایی یک پدیده و تاکید بر آن، جزییات را بزرگ می کند و گاه نیز اغراق معکوس می کند، 
یعنی جدیت را بسیار کم تر از آن چه هست، نشان می دهد. گاهی تکیه ی او بر گفت و گو و دیالوگ 
است. مرادی کرمانی، تاثیر طنز را عالوه بر موقعیت ها، از طریق لحن آدم-های داستانی نیز منتقل 
می آید.  به دست  به  کاراکترها  از سخنان  زیادی  تا حد  طنزآمیز  دیدگاه  ترتیب،  بدین  می کند. 
او با استفاده از فرهنگ  عامه عالوه بر ایجاد طنز به نثر خود غنا بخشیده است و با به کاربردن 
دو بیتی ها و شعرهایی در خالل متن، ضمن باورپذیر کردن فضای داستان، زبان خود را تنوع و 

تازگی می بخشد.
درست است که گونه های مختلف طنز همگی به وسیله ی زبان است که به وجود می آیند، 
اما عنصر زبان به واسطه انعطاف پذیری این قابلیت را دارد که خودش مستقال طنز را ایجاد کند. 
استفاده از طنز در کالم یا مربوط به انتخاب واژگان است و یا مربوط به ساختار کلی جمله. در نوع 
اول نویسنده کلمات خاصی را که می توانند بار طنزآمیزی را به هم  راه داشته  باشند در جمله انتخاب 
می کند یا این که روی کلمه یا ترکیب خاص تاکید می کند. »بدون کاربرد واژگان مناسب، نویسنده 
هرگز نمی تواند به زبان مناسب دست یابد و در معرفی شخصیت ها و موضوع اثر، موفق باشد... 
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برای انجام این امر، شناخت مردم و روحیات آن ها و هم چنین، آشنا بودن به خصوصیات تیپ های 
مختلف در هر صنف و مقامی، اهمیت دارد. بدون درک کامل روحیه و زبان خاص پسربچه های 
مدرسه ای در سن و سال شخصیت اصلی قصه های مجید و بدون کاربرد لحن مناسب و در کل اثر، 

ساخت جمله ای این گونه، ممکن نیست.«  )سالجقه، 1383، 65-66(
هم چنین در جمله ی زیر، اگر روحیات و حال و هوای پسربچه  ای کم حواس، با هوش متوسط 
و دیگر ویژگی های خاص او به طور کامل درک نشود و موقعیت و زبان خاص او با توجه به سن و 
سالش در نظر گرفته نشود، جمالتی از این دست معنی نمی یابد: »  یک روزی پای تخته تو جدول 
ضرب ماندم... لب ها و زبانم می گفت، [حساب و هندسه را،] چشم هام عددها را می دید اما تو کله ام 
هیچ چیز نمی رفت و نمی ماند. خدا می داند تا آخر شب، چند دور جدول ضرب را از اول تا آخرش 

خواندم و چیزی دستگیرم نشد.«  )قصه های مجید، 1391، 190-191 (
 فتوحی در کتاب سبک شناسی نظریه ها، روی کردها و روش ها، دراین باره می گوید:

با  با هم دیگر و  از ناسازگاری اجزای سخن  »طنز یا شوخی اساسا یک ناهماهنگی است که 
ناسازگاری عوامل سازنده ی گفتمان  موقعیت کالمی حاصل می شود. در سطح وسیع تر، حاصل 
است. هر چه میزان ناسازگاری این عوامل بیش تر باشد جوهر شوخنگی سخن بیش تر است. بیان 
یک سخن طبیعی و جدی در موقعیتی ناسازگار، مسیر اندیشه و گفتمان را تغییر می دهد و فضای 

جدی را به شوخی، استهزاء و طنز بدل می کند.«  )فتوحی، 1391، 379(
تحت  عواملی  اصلی،  هوای شخصیت  و  حال  و  زندگی  محیط  و  موقعیت  شناخت  بر  عالوه 
عنوان گریز از هنجار در محور افقی زبان دخالت دارند. »در نوع دوم جابه جایی ارکان جمله است 
که اهمیت دارد. به عنوان مثال جابه جایی ارکان جمله و قرار گرفتن فعل در آخر جمله ها نوعی 
به سمت  از حالت رسمی  را  و آن  به هم می ریزد  را  بافت معمولی کالم  هنجارشکنی است که 
عامیانگی سوق می دهد. به عبارت دیگر، به طور معمول در روال منطقی و نحوی یک جمله، فعل 

در آخر جمله قرار می گیرد.«  )سالجقه، 1383، 66(
»یکی او گفت یکی من. تا باالخره حرفی زد که بدجوری به تریج قبایم برخورد...رفتم عقب 

و آمدم جلو و یک تیپای حسابی چاشنی پایین تنه اش کردم.«  )قصه های مجید، 1391، 229(
به کاربردن واژگانی چون: تریج قبا، چاشنی کردن، لگد زدن، تیپا به جای واژگان رسمی، باعث 
برجستگی عامیانه و طنزآمیز شدن کالم شده است که این مسئله باعث افزایش تاثیر بر عاطفه 

مخاطب و جلب توجه بیش تر او می گردد.
     استفاده ی خاص از صناعات مختلف لفظی و معنوی نظیر جناس، جان بخشی، تشبیه و 
هم چنین استفاده از ایهام، کنایه و ... برای ایجاد طنز در کالم به کمک طنزپرداز می آید. مرادی 
کرمانی با استفاده از ضرب المثل های رایج، اصطالحات عامیانه، لهجه های محاوره و صنایع مختلف 
لفظی واژگان و ترکیبات را در خدمت بیان طنزآمیز خود قرار داده  است و به نوعی خاص از طنز 

کالمی رسیده  است که مخاطب را به خوبی با خود هم  راه می کند. 
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2-2-1- استفاده از جناس:
از گذشته، جناس و طنز رابطه ی جدانشدنی با هم داشته اند و در بسیاری مواقع از جناس برای 
ایجاد طنز استفاده شده  است. زبان شناسان بر این باورند که جناس از دامنه ی وسیعی برخوردار 
است، تا جایی که هر صنعت ادبی را که اساسش مانند جناس بر چند معنایی استوار باشد، در بر 

می گیرد. 
فتوحی در کتاب سبک شناسی نظریه ها، روی کردها و روش ها درباره ی نقش جناس در ایجاد 
طنز چنین می-گوید: »جناس یکی از شگردهای سبکی موثر برای آفرینش طنز در سطح آوایی 
زبان است. شگرد هنری جناس، در آن واحد دو معنی ناهماهنگ و نامرتبط را در یک بافت با 
هم ترکیب می کند که سبب غافل گیری شنونده می شود. جناس این امکان را فراهم می کند تا 
معانی نامرتبط در یک بافت قرار گیرد و امکان یک بازی دو معنایی مهار شده را فراهم سازد، یعنی 
خواننده با یک کلمه روبه رو است که دو معنی دارد ولی فقط مجاز است یک معنا را در خوانش 

خود به کار گیرد.«  )فتوحی، 1391، 382(
در زیر به نمونه هایی از کاربرد جناس در ایجاد طنز در کالم اشاره می شود:

»باری، مدیر و معلم ها که دوچرخه و سایر بند و بساط مرا دیدند، به ناظم حق دادند که گوش 
مرا بگیرد و گوش مالیم بدهد.«  )قصه های مجید، 1391، 148( در این عبارت شگرد جناس را در 

دو کلمه ی گوش و گوش مالی می توان مشاهده نمود. 
»آغ بابا شیرین  زبانی می کند. با همه شوخی می کند... با داماد شوخی می کند و می گوید: 
عروس که گفت بله، کله ی تو میره تو تله.«  )شما که غریبه نیستید،1391، 59( )جناس خط بین 

کلمات بله و تله(
»آسان بر پر بود از خاطره ها و داستان های نیمه تمام او. فکر می کرد در آسان بر که باز شود 
همه ی آن ها پر می گیرند و پشت سر آدمی که پیاده شده می روند.«  )نازبالش، 1391، 25( )جناس 

ناقص بین دو کلمه ی در و پر(
     »ممنون مست کتاب بود و عاشق دانش، موی آشفته داشت و پیراهنی کهنه که پارگی زیر 
بغل داشت، چاک داشت تا پهلوها، تا دامن. مجنون هم صدایش می کردند... پس از هر بحث قانع 
می شد یا نمی شد، می گفت ممنون و می-رفت.«  )آب انبار، 1391، 47( )جناس ناقص بین کلمات 

ممنون و مجنون(

2-2-2-  استفاده از ایهام:
زبان شناسان معتقدند که ایهام در زیرگروه جناس قرار می گیرد. زیرا ایهام نیز مانند کنایه، ابهام، 
جناس و ... بر ساحت چند معنایی تاکید دارد. جالل الدین همایی در کتاب فنون بالغت و صناعات 
ادبی در تعریف ایهام چنین می گوید: »آوردن لفظی که دارای دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و 
آن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود... فرق ما بین کنایه و 
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ایهام این است که در کنایه هر دو معنی قریب و بعید مراد نیست بلکه مقصود اصلی گوینده، معنی 
دور است و معنی نزدیک معبر و نردبان ذهن اوست. برای انتقال و رسیدن به مقصد اصلی کوینده. 

اما در ایهام به ترتیب ذهنی هر دو معنی دور و نزدیک مراد است.«  )همایی، 1384، 269-271(
منتقدان ادبی، ایهام را یک نوع شوخی زبانی می دانند که موجب اجتماع دو معنای ناهماهنگ 
می شود و از این جهت مایه ی انبساط خاطر است. در قصه های مجید تکنیک ایهام را در چند 

نمونه ی زیر می توان دید:
     »مثل فشنگ رفتم جلو، خم شدم و نان را برداشتم و بعد عکس را از میان ماست ها و 
تکه های شکسته ی کاسه پیدا کردم... عکس لگدکوب شده و ماست مالی شده را با بغل شلوارم خوب 

پاک کردم و نشانش دادم.«  )قصه های مجید، 1391، 109( 
ایهام در کلمه ی ماست مالی شدن: آغشته شدن عکس  به ماست و معنای اصطالحی ماست مال 

شدن 
»فلک دیدی چه ها کردی، چه ها کردی                       مرا در غم رها کردی رها کردی.«
  )همان، 232 (

ایهام در معنی کلمه ی: فلک، آلت شکنجه و گردون.
»او اهل حساب و کتاب بود و اسکناس را خوب می شناخت. «  )همان، 366 (

ایهام در اهل حساب بودن و پول دوستی برای معلم ریاضی.
» تا نباشد چوب تر                                                        فرمان نبرد گاو و خر «  )همان (

ایهام در کلمه چوب تر: چوب خیس و آلت شکنجه و تنبیه.
در داستان نازبالش نمونه ی دیگری از این شگرد را مشاهده می کنیم:

      »آن سوی میدان، تابلوی اداره کوک و روغن کاری ساعت، بر پیشانی ساختمانی بلند با 
المپ های رنگین و پر نور بود. آن جا آدم های وارد می نشستند و کار می کردند، به آنان آدم کوکی 

می گفتند.«  )نازباش، 1391، 159(
ایهام در کلمه ی کوکی برای کارکنان یک اداره که به صورت متناوب یک کار واحد را روزانه 

تکرار می کنند. ماشینی شدن این آدم ها نیز قابل ذکر است. 

2-2-3-  استفاده از تشبیه و قیاس:
یکی دیگر از تکنیک هایی که مرادی کرمانی برای ایجاد طنز در داستان هایش به کار برده  است، 
تشبیه و مقایسه است. همایی در تعریف تشبیه چنین می گوید: »تشبیه آن است که چیزی را به 
چیزی در صفتی مانند کنند. امر اول را مشبه و دوم را مشبه به و صفت مشترک مابین آن ها را 
وجه شبه و کلمه یی را که داللت بر معنی تشبیه داشته  باشد، ادات تشبیه می گویند.«  )همایی، 

)227 ،1384
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برای آن که یک تشبیه طنزآمیز باشد الزم است که تشبیه میان امور ناهماهنگ صورت گیرد. 
هدف اصلی تشبیه، ستایش کسی یا چیزی است. اما گاهی این هدف به دست نمی آید و تشبیه به 
قصد استهزاء و تنبیه صورت می گیرد که در این حالت آن چه باعث طنز در تشبیه می شود عدم 
تناسب بین مشبه و مشبه به است نه تناسب. در این نوع طنز، طنزنویس به مقایسه و تشبیه دو امر 

ناهماهنگ و نامرتبط می پردازد. 
مرادی کرمانی اغلب با استفاده از مشبه به طنزآمیز تشبیهات را خنده دار می کند. او برای وجه شبه 

از کلماتی نظیر عینهو، عین استفاده می کند که جنبه ی عامیانه تری دارد.
»کشتی گیرها عین خرچنگ دریایی لنگ و پاچه ی هم دیگر را چسبیده  بودند، هی می کشیدند و 
مثل چغندر پخته سرخ شده بودند، صدای آقا به گوش شان نخورد.«  )قصه های مجید، 1391، 410(

یکی از موارد زمانی است که مجید از ترس درس پس دادن پشت سر بچه های دیگر پنهان 
می شود. نویسنده وضعیت او را به مرغابی تشبیه می کند: 

»مثل مرغابی، سرم را از پشت شانه ی آدمی که جلوم نشسته بود، باال می آوردم و با ترس و لرز 
می گفتم: مجید حاضره آقا!«  )همان، 187(

»بی بی یابو را نگاه می کرد، یاد خودش می افتاد. راحت می فهمید که یابو چه می کشد. انگار پیری 
خودش را تو تن و بدن و چشم های یابو دید.«  )همان، 333(

»به خانه که رسیدیم، لباس پیش آهنگی را پوشیدم. دیدم عجب چیزی شدم عین لولوی سر 
خرمن! یا به قول امروزی ها مترسک. «  )همان، 488(

در داستان نازبالش نیز شاهد نمونه های زیبایی از این نوع طنز می باشیم:
»توی عمرش ساعت به آن گندگی ندیده بود. دهانش عین غاز باز مانده بود.«  )نازبالش، 1391، 

)112
»مهربان، تو دیگر رو زمین نیستی، روی ابرهایی... زندگی برایت مثل پشمک می شود... نرم و 

شیرین.« )همان، 39(
مرادی کرمانی در داستان ماه شب چهارده در ماجرای پیدا کردن سوژه برای کاریکاتور برای 

ایجاد فضایی طنزآمیز از این نوع طنز استفاده کرده  است: 
»شاطر آقا چشم های گرد دارد. مثل چشم های جغد. به انسان و هر چیز خیره می شود. فکر 
باد  باالیش  لب  گوشه ی  گردیده.  جور  این  دیده  برشته  آتش  و  تنور  شعله های  بس  از  می کنم، 
تیزش  نازک  دماغ  زیر  هم چسبیده  به  سرشان  که  سیاه  خرمای  دو  مانند  او  سبیل  کرده  است. 
خودنمایی می کند.«  )ماه شب چهارده، 1390، 46( نویسنده نمونه ی دیگر این طنز را نیز در داستان 

لبخند انار، در تشبیه میکوفون به بستنی قیفی ایجاد کرده  است: 
»آقای حشمت روی صندلی جابه جا شد و میکروفون را چسباند به دهانش. کله ی میکروفون 
شکل بستنی قیفی بود و آقای حشمت انگار می خواست بستنی را لیس بزند.«  )لبخند انار، 1391، 

)14
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»روی باربند جیپ، قیف بزرگی گذاشته اند. راننده می رود توی جیپ و چیزی که شکل سم 
االغ است دست می-گیرد.«  )شما که غریبه نیستید، 1391، 108(

»سر شب، هوا تاریک شد... کوچه ی عمو را گم کردم. از این کوچه به آن کوچه رفتم. کوچه ها 
مثل زولبیا، درهم و پیچ در پیچ بود.«  )همان، 286(

»چند تا از بچه ها چیزی نیاورده بودند که تویش آب بخورند. خجالت می کشیدند. عین مرغ، 
سرشان را کرده بودن زیر بالشان.«  )خمره، 1390، 103(

2-2-4- استفاده از کنایه:
یکی دیگر از شگردهایی که مرادی برای ایجاد طنز از آن بهره برده است، صنعت کنایه است. همایی 
در کتاب فنون بالغت و صناعات ادبی در تعریف صنعت کنایه چنین می گوید: » کنایه در لغت به 
معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد 
و این دو معنی الزم و ملزوم یک دیگرند باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار 

برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد.«  )همایی، 1384، 255(
نکند،  فراهم  طنزپرداز  برای  را  مطلبی  هر  بیان  آزادی  جامعه،  بر  حاکم  شرایط  که  آن سان 
طنزپرداز ناگزیر، مقصود خویش را به صورت پوشیده و در لفافه بیان می کند که این همان کاربرد 

صنعت کنایه است.
طنزپرداز با کمک صنعت کنایه احساس لذت و اعتماد به نفس را به خواننده منتقل می کند. 
از جنبه های پر کاربرد کنایه می توان به تعریض اشاره کرد که در بسیاری از آثار مرادی کرمانی 

می توان این تکنیک را مشاهده کرد.
در داستان لبخند انار دانش آموزی که به دلیل رعایت انضباط مورد تمسخر هم کالسی های خود 
قرار می گیرد و به او نور چشمی آقای دباغ می گفتند، برای رهایی از این شرایط تصمیم می گیرد 
که هم رنگ جماعت بی انضباط ها شود، پس: »باالخره یک روز که از کنار قلی پور رد می شدم گفت: 
نور چشمی، چه  طوری؟ من هم دل زدم به دریا با همین هیکل کوچولو و ریزه ام افتادم به جانش 

و با مشت گذاشتم توی چانه اش...«  )لبخند انار، 1391، 33(
در داستان شما که غریبه نیستید نیز شاهد کاربرد این تکنیک در ایجاد طنز هستیم: »آقای 
ُدرانّی بعد از ظهرها می آید جلوی دکان خادمی، می نشیند و با چند تا از دوستانش گپ می زند. 
دکان خادمی لب رودخانه است. گاو و گوسفندها را ول می کنم توی پونه ها و علف های کناره ی 
رودخانه و می روم می نشینم کنارشان و به حرف هاشان گوش می دهم .... ننه بابا می گوید: یه وقت با 
این ها قاتی نشی. این ها کله شون بوی قورمه سبزی می ده. «  )شما که غریبه نیستید، 1391، 194 (
ماشین.  زیر  بروم  می ترسیدم  می ترسیدم.  ماشین ها  از  خیابان  طرف  آن  بروم  »می خواستم 
تابلوی دکان ها را نشانه کرده  بودم که راه را گم نکنم. ماشین ها تک و توک از خیابان رد می شدند، 
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اما تند می رفتند. باالخره دل را یک دل کردم و وقتی دیدم ماشین نمی آید، دویدم. روی آسفالت 
دویدم.«  )همان، 234(

ایجاد فضایی طنزآمیز  برای  از صنعت کنایه  مرادی کرمانی در مجموعه ی قصه های مجید، 
بسیار استفاده کرده است که نمونه های از آن ها ذکر می شود:

»بین راه اگر کسی مرغ سعادت بر شانه اش می نشست و می توانست در بردن توپ به مهدی 
مجید،  می شکست.«  )قصه های  گردو  بادمش  می خواند،  خروس  کبکش  ازخوشی  کند،  کمک 

)164 ،1391
»... برایم خط و نشان کشید که االن آشی برایت می پزم که یک وجب روغن رویش باشد.« 

 )همان، 101(
» باز صدای همسایه ها و اهل کوچه در آمد که: بابا این بشر پاک باال خانه را اجاره داده. « 

 )همان، 116(
به  شیطونو  »ماش  ندارد:  کاربردی  چندان  ویژگی  این  قالی باف خانه  بچه های  داستان  در 
نمکو گفت: اگر نمی خوای بری تو اشکم خر، صدات در نیاد. شغال مستی هم نکن.«  )بچه های 

قالی باف خانه، 1390، 50(

 2-2-5- استفاده از ضرب المثل:
در  زیادی  کاربرد  می کشند،  بر دوش  که  بار طنزی  و  دارند  که  ایجازی  دلیل  به  ضرب المثل ها 
داستان ها عامیانه دارند. همایی در کتاب فنون بالغت و صناعات ادبی ضرب المثل را این  چنین 
معرفی می کند: تمثیل یا ضرب المثل آن است که: » عبارت نظم یا نثر را به جمله ای که مثل یا 
شبیه مثل و متضمن مطلبی حکیمانه است بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت 
بنیه ی سخن می شود و گاه باشد که آوردن یک مثل در نظم یا نثر و خطابه و سخن رانی، اثرش در 
پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحه ی مقاله و رساله 

باشد.«  )همایی، 1384، 299(
     در داستان های مرادی کرمانی بسامد استفاده از ضرب المثل بسیار باال است. درصد کاربرد 
دیگر  داستان های  از  بیش تر  مجید  قصه های  مجموعه ی  در  او  داستان های  بین  در  ضرب المثل 
مشاهده می شود. به عنوان نمونه ضرب المثل-هایی که دارای طنز بیش تری هستند آورده می شود. 

توضیح این که معنای بعضی ضرب المثل ها از پاورقی همان منبع ذکر شده  است.
در مجموعه ی قصه های مجید، کاربرد ضرب المثل در ایجاد طنز از بسامد باالیی برخوردار است: 
»انگار کنین، این بچه هم فرزند شماست. کاری کنین که دست خالی از این جا نره و بتونه درسشو 
بخونه و امتحان بده. از قدیم گفتن: مرغی هست که گوشتشو می خورن و یه مرغ هم هست که 
بهش گوشت می دن.« )ضرب المثل کرمانی( به معنای این که از کسانی که مال و منال دارند، باید 
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استفاده  برد و به کسانی که فقیر و بی چاره اند باید کمک کرد.( )قصه های مجید، 1391، 196(
 »خودم را ریگ تو جو کردم. افتادم وسط و نطق کردم.«   ریگ تو جو شدن )کردن(: خود را 

مطرح کردن، خود را قاتی آدم های حسابی کردن.( )همان، 543(
»چند هفته ای می شد که رضایت نامه هایی با اثر انگشت سکینه می رفت توی مدرسه و آب از 

آب تکان نمی خورد«  )تنور، 1390، 54(
»آقا، باباش از آن سخت گرهاست. آدم مهمی است. خرش خیلی می رود.«  )ماه شب چهارده، 

)38 ،1390
در داستان بچه های قالی باف خانه ، به دلیل ترسیم یکی از فضاهای کرمان، بیش تر شاهد کاربرد 
ضرب المثل های رایج در کرمان هستیم: »از قدیم گفتن: اشکم سگ چربی ور نمی داره.« )اشکم 
سک چرب ور نمی داره: ) ضرب المثل (: سگ اگر چربی بخورد مریض می شود. )غذای خوب به 

سگ سازگار نیست.( )بچه های قالی باف خانه، 1390، 100( 
آ. اگه تو گردوی قوزی من هم سوزن جوالدوزم.«  )اگر تو  »حاال هم کدخدا... خیال کردی 
گردوی قوزی من هم سوزن جوالدوزم: ) ضرب المثل(: اگر تو لجبازی من از تو لجبازترم.( )همان، 

)23
»نکنه رفتی خر مم جعفر ره بدی، همینه دیگه، به قول مردم: گدا خری دیده.«  )گدا خری 

دیده: )ضرب المثل(: آدم نو کیسه و ناخن خشکی که چیز حسابی خریده.( )همان، 12(

2-2-6- استفاده از اصطالحات عامه:
مرادی کرمانی در بسیاری از داستان هایش از اصطالحات عامه استفاده کرده  است. از اصطالحات 
خاص کوچه و بازار گرفته تا اصطالحات خاص صنوف مختلف، همه و همه در پیدایش طنز در 
کالم و لحن نقش بسزایی دارند. بسامد استفاده ی مرادی کرمانی از اصطالحات عامه و به ویژه 
اصطالحات رایج در کرمان در مجموعه ی داستان های مجید نسبت به دیگر آثارش، بسیار باالست. 
الزم به ذکر است، برخی از واژگان و اصطالحاتی که زیر جمالت معنی شده است، برگرفته از پاورقی 

همان منبع می باشد.
»روز بعد، جعفر سیاه به حسن گفت: آهای میخ طویله خروس بیا این جا.«  )میخ طویله خروس: 

در کرمان به آدم کوتاه می گویند( )قصه های مجید، 1391، 348(
»این بود که کم کم گوش هایم را شل می گرفتم و از جلوی چشم مدیر و ناظم غیب می شدم.« 
 )گوش شل گرفتن )اصطالح کرمانی(: سر پایین انداختن و خود را به آن راه زدن( ) همان، 130(

»خودتو می بینن برای هفت پشتشون بسه. برو تو آینه نگاه کن، شدی عین روباه قشو کرده.« 
)همان، 476( 

و  تن الغر  و  کنند  را صاف  پیله اش  و  پشم  که  روباهی  کرمانی(  )اصطالح  کرده:  قشو   روباه 
استخوانی اش بزند بیرون.
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»با هیچ کس جز کلرخ و مادرش از نخل حرف نزده بود. می ترسید مسخره اش کنند. خاله و 
شوهر خاله اش باش دعوا کنند که چرا به چیز الکی و پا در هوایی دل خوش کرده است.«  )نخل، 

)33 ،1391
»خمره را نگاه کرد. آقای صمدی گفت: نمی شود بستش بزنید.« ) خمره، 1390، 36( 

)بست زدن: به هم دوختن چیزهای سفت مثل چینی و سفال. 
»تا سختی نکشد آدم نمی شود. بگذار تو روغن خودش سرخ شود.« )مشت بر پوست، 1388، 
77(  )در روغن خود سرخ شدن: آدمی که با سختی بار می آید، مثل گوشتی است که روی آتش با 

روغن خودش پخته می شود.( 
»روزی چند تا از نوجوانان با استعداد کاریکاتوریست از دست پیرمردها کتک می خوردند، زخم 

و زیلی می شدند و بد و بیراه می شنیدند.«  )ماه شب چهارده، 1390، 18(
»تخمه فروش ها مثل خل و چل ها لباس پوشیده بود.«  )نازبالش، 1391، 7(

»صدات درنیاد. شغال مستی هم نکن.« )بچه های قالی باف خانه، 1390، 50(  )شغال مستی: 
مثل شغال این ور و آن ور دویدن. شغال که انگور فراوانی می خورد، مست می کند و تو باغ الکی 

می دود و مثال شادی می کند( 

2-2-7- جان بخشی: 
در داستان هایی که برای کودکان و نوجوانان نوشته می شود، شخصیت  بخشی به اشیاء زیاد به 
چشم می خورد. در آثار مرادی کرمانی، این صنعت با طنز خاصی هم  راه می شود که در عین انتساب 

حاالت انسانی به اشیاء، بار طنز جمله نیز باال می رود.
     شاعران و نویسندگان برای خیال انگیز کردن نوشته های خود از جان بخشی به اشیاء استفاده 
می کنند. یعنی حالت ها و رفتارهای موجودات جاندار را به چیزهای بی جان نسبت می دهند. البته 
این نوشته ها یا شعرها از زبان اشیاء بی جان سخن می گویند. در تفکر بشر قدیم همه چیز جاندار 
بوده  است. البته این بینش کهن هنوز در زبان روزمره هست و چنان عادی شده  است که توجه را 
جلب نمی کند اما در زبان ادبی مواردی هست که توجه خواننده را به خود جلب می کند که این 
موارد با امکانات علم بیان سنتی به استعاره مکنیه ی تخییلیه تعبیر و تفسیر می شوند. در این نوع 
استعاره که در واقع نوعی جان بخشی است مشبه را ذکر می کنند نه مشبه به را و آن را در دل و 
ضمیر خود معموال به جان داری تشبیه می سازند و سپس برای آن که این تخیل به خواننده منتقل 
شود، یکی از صفات یا ویژگی های آن جان دار را در کالم ذکر می کنند. )ر. ک شمیسا، 1386، 

 )59-61
مرادی ضمن جان بخشی به اشیاء آن را با چاشنی توصیف و تشبیه، طنزآمیز می کند: »آب 
توی سماور قل قل می-جوشید... بی تابی می کرد و هیکل گنده اش می جنبید. بخار داغ از سوراخ ها 
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و درزهایش بیرون می زد.«  )قصه های مجید، 1391، 81(
»خمره عین آدم چاقی شده بود که پالتویی کشیده  باشد روی سرش. پالتو کوچک بود و تن 

گنده ی خمره را خوب نمی پوشاند.«  )خمره، 1391، 67(
»نوک مقاش توی چشم خانه به دنبال مژه می گشت، همه جا سرک می کشید.«  )شما که غریبه 

نیستید، 1391، 177(
»بابا به خواب ساعت حسادت می کرد. زیر لب می گفت کاش یکی بیدارت کند. «  )نازبالش، 

)22 ،1391
» خل کوچولوی مراد سبز بود، بیدار بود، با نسیم بعد از باران می لرزید و می رقصید. جان 
گرفته  بود، ریشه هاش تو دل زمین می خزید و زمین را محکم می چسبید، نمی ترسید از باد و باران 

و توفان.«  )نخل، 1391، 77( 
»بید مجنون، سبز و شاداب، سر خم کرده بود تو آب، زلف هاش را می شست.«  )همان، 47( 

»صدای گلوله  توپ و خمپاره آنی قطع نمی شد، گلوله ها دشت را شخم می زدند، زمین را پاره 
می کردند.«  )تنور، 1390، 44(

»باد می آمد. باد کویری خشک. تابستان بود و قبرها زیر آفتاب داغ دراز کشیده  بودند. بوته های 
راست  و  خم  باد  در  و  بودند  تشنه  قبرها  سر  سرو  کوچک  درخت های  و  اطلسی ها  سرخ،  گل 

می شدند.«  )مشت بر پوست، 1388، 17(

3- نتیجه گیری
هوشنگ مرادی کرمانی بی تردید یکی از مهم ترین نویسندگان تاریخ ایران است.تماشای بدون کم و 
کاست زندگی، تماشای شادی و اندوه، مرگ و زندگی، امیدواری به روزهای به تر در کنار اصالت آثار 
وی که به شدت بومی و ایرانیست، همه را مجذوب می کند و این جاذبه همه طیف ها و مخاطبین 
عام و خاص را در بر می گیرد. مرادی کرمانی کودکی تلخی داشته است اما نیرویی همواره او را بر 
آن داشته تا این همه فقر و رنج و تلخی زندگی را به نیشخند بگیرد. طنز مرادی کرمانی به شکل 
کلی حاصل تضاد میان دنیای درونی و دنیای بیرونی قهرمانان داستان هایش و در سایه بازنمایی 
این تضاد آفریده می شود.صداقت و سادگی او، مرز میان خیال و واقعیت را در زندگی از میان می برد 
و همین امر، پدید آورنده موقعیت های طنز می شود. این طنز عمیق، گاه در قالب طنز موقعیت و 
گاه در قالب طنز کالمی متجلی می گردد. مرادی کرمانی طنز کالمی را با بکارگیری صنایع بالغی 
گوناگون هم چون تشبیه، ایهام، جناس، جان بخشی و کنایه و زبان عامیانه در قالب ضرب المثل و 
اصطالحات عامیانه به سبکی استادانه نشان می دهد و در همه احوال، ایشان نویسنده ای اخالق گرا 
است. در کالم طنز وی، رعایت حریم ها در موقعیت هایی که بیم هنجارشکنی می رود، نشانه رعایت 

اصول اخالقی است. 
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7-حلبی، علی اصغر. )1365( مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران، تهران: موسسه ی پیک.

8-سالجقه، پروین. )1383( صدای خط خوردن مشق، تهران: معین.
9-شریفی، محمد. )1378( فرهنگ ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین.

10-شمیسا، سیروس. )1386( معانی، تهران: میترا.
11-دانایی، امیر هوشنگ. )1387( فرهنگ جامع عربی به فارسی المرشد، جلد اول، تهران: نگاه.

12-دهخدا، علی اکبر. )1385(. فرهنگ متوسط دهخدا، زیر نظر دکتر شهیدی، به کوشش غالمرضا 
ستوده و همکاران، جلد دوم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

13-رحیمی اردستانی، مصطفی. )1377( ترجمه المنجد، جلد اول، تهران: صبا.
14-فیضی، کریم. )1388( هوشنگ دوم، تهران: اطالعات.

15-مرادی کرمانی، هوشنگ )1388( مشت بر پوست، چاپ پنجم، تهران: معین.
16- ــــــــــــــــــــ.. )1390( بچه های قالی باف خانه، چاپ دهم، تهران: معین.

17- ــــــــــــــــــــ.. )1390( تنور، چاپ سیزدهم، تهران: معین.
18- ــــــــــــــــــــ.. )1390( خمره، چاپ ششم، تهران: معین.

19- ــــــــــــــــــــ.. )1390( مثل ماه شب چهارده، چاپ هفتم، تهران: معین.
20- ــــــــــــــــــــ.. )1391( پلوخورش، چاپ هشتم، تهران: معین.

21- ــــــــــــــــــــ.. )1391( آب انبار، چاپ دوم، تهران: معین.
22- ــــــــــــــــــــ.. )1391( نازبالش، چاپ چهارم، تهران: معین.

23- ــــــــــــــــــــ..  )1391( نخل، چاپ دهم، تهران: معین.
24- ــــــــــــــــــــ.. )1391( لبخند انار، چاپ دهم، تهران: معین.

25- ــــــــــــــــــــ.. )1391 (، شما که غریبه نیستید، چاپ شانزدهم، تهران: معین.
26-ــــــــــــــــــــ.. )1391( قصه های مجید ، چاپ بیست و چهارم، تهران: معین.

27-معین، محمد. )1386( فرهنگ معین، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: زرین.
28-نفیسی، علی اکبر. ) 1343( فرهنگ نفیسی، جلد سوم، تهران: کتاب فروشی خیام.

طنز کالمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی


