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چکیده:
طنز از انواع فرعی ادبیّات و زادة اعتراض است .آیینهای است که نظارگان چهرة هرکس جز خود را در آن
میبینند .طنز را تصویر هنری اجتماع نقیضین نیز دانستهاند .طنزپردازی در حکایات فارسی سابقهای دیرینه دارد،
امّا سابقة آن در داستانهای کوتاه به بعد از مشروطه بر میگردد .درونمایه ،آماج و شگردهای طنزپردازی
مهمترین عناصر آن بهشمار میآیند .مراد از شگردها ،تکنیکها و شیوههای طنزپردازی است که عمدهترین آنها
عبارتند از :ناسازگاری واژگانی ،موقعیّتی ،گفتمانی ،معنایی ،کوچکگردانی ،بزرگنمایی ،نقیضه و تخریب
سمبولها .رسول پرویزی( )۱۳۵۵-۱۲۹۸با انتشار داستان کوتاه «شلوارهای وصلهدار» ( )۱۳۳۶به شهرت رسید.
این مجموعه دارای زبان ادبی -محاورهای و مایهور از طنزهای گزنده و آموزنده است و نویسندة آن به کمک طنز
به طرح دیدگاههای انتقادی خود میپردازد و برای گیرایی و تأثیرگذاریِ بیشتر ،از غالب شگردهای طنزپردازی
سود میجوید .طنز پرویزی طنز معنایی است .او ناسازگاری موقعیّتی را در هردو محور افقی و عمودی پدید
میآورد .با نقیضهگویی نگرشهای متناقضِ کهن و معاصر را به چالش میکشاند و با ناسازگاری معنایی تناقض
گفتارها و رفتارها را .از کوچکگردانی ایماژی و تصویری برای تحقیر تصمیمگیران بیکفایت و تدبیر بهره میبرد
و با تخریب سمبولها به اثبات حقارت نمادها و ترویج جسارت مبارزه با مستبدّان مبادرت میورزد .به طور
خالصه میتوان گفت طنزهای پرویزی بیشتر در انتقاد از فقر اقتصادی و فرهنگی شکل میگیرند.
واژگان کلیدی :رسول پرویزی ،شلوارهای وصله دار ،طنز ،کوچک گردانی ،ناسازگاری معنایی.
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 -1مقدّمه
از میان انواع ادبی میتوان به ادب حماسی ،غنایی و داستانی اشاره کرد که خود به
«انواع فرعی یا روبنایی»(شمیسا ،1383 ،ص )23مثل مرثی ه ،مف اخره ،حبس یه ،طن ز و...
تقسیم میشوند .طنز چون در ق البی بزرگت ر از خ ود ،یعن ی ادب حماس ی ،غن ایی ی ا
داستانی و با اهداف تعلیمی ظاهر میگردد ،از انواع فرعی ادبیّ ات محس وب م یش ود.
اگرچه طنزپردازی در قالب حکایت ،س ابقهای دیرین ه دارد ک ه نمون ة اع الی آن را در
حکایات عبید زاکانی میتوان یافت امّا پیشینة آن در داستانهای کوت اه چن دان ط و نی
نیست و به پس از مشروطه باز میگردد که با ایجاد فضای نسبتاً باز مطبوع اتی و «رواج
سادهنویسی در نثر ،وسایل رشد و اعتالی طنز فراهم آمد(».داد ،1385 ،ص )341و حتّی
بهعنوان یک «نوع ادبی جدی»(اصالنی ،1387 ،ص )143مورد توجّه قرار گرف ت .س یّد
اشرفالدّین قزوینی در نظم و دهخدا در نثر در این زمینه پیشرو بودند و کس انی چ ون
ایرج میرزا ،زینالعاب دین مراغ های ،می رزادة عش قی ،مل کالشّ عرای به ار ،آل احم د،
جمالزاده ،عارف قزوینی ،ابوالقاس م حال ت ،به راا ص ادقی ،ص اد چوب ک و رس ول
پرویزی از طنزپردازان برجستة بعد از مشروطه بهشمار میآیند.
شیوههای روایی طنز پردازان بعد از مشروطه ،اغلب در دو قال ب رم ان و داس تان
کوتاه جای میگیرد .نوع زبان هم در اینگونه آثار متفاوت است .ع دّهای مانن د مل ک-
الشّعرای بهار و عارف از زبان ادبی بهره گرفتند و گروه دوا مثل دهخدا و اشرفال دّین
قزوینی از زبان محاوره سود جستند و گروه س وا ازجمل ه ص اد چوب ک ،ج الل آل
احمد ،ابوالقاسم حالت ،ایرج پزشکزاد و رسول پرویزی ،حدّ میان ه را برگزیدن د .ب دین
معنی که زبان آثارشان ،تلفیقی از زبان ادبی و محاورهای است .رسول پرویزی مهمت رین
اثر خود« ،شلوارهای وصلهدار» را با زبان ادبی

مح اورهای و ب ا محت وای اجتم اعی،

فرهنگی و اخالقی به نگارش درآورد و صرفنظر از درونمایهها و آماج طن ز در کت اب
شلوارهای وصلهدار که بهیقین در توفیق چشمگیر آن مؤثّر بودهان د ،ب یتردی د یک ی از
عوامل موفقیّت این اثر ،کاربرد شگردهای ویژة آن است .
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فرضیة پژوهش حاضر این است که طنز از انواع ناس ازگاری و ب ه تعبی ر ش فیعی
کدکنی از «تصویر هنری اجتماع نقیضین» پدید میآید(شفیعی ک دکنی ،1386 ،ص)210
و این ناسازگاریها ویژگی برجستة شگردهای طنزپردازی پرویزی محسوب م یش وند
از اینرو ،چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز بر انواع ناسازگاریهای هنری استوار شده
است.
 -۲پیشینة پژوهش
در کتاب «طنز نویسان ایران از مشروطه تا به امروز» معرّف ی مختص ری از رس ول
پروی زی و بی ان دو نمون ه از داس تان او آم ده اس ت(.نج ز زادة ب ارفروش،۱۳۷۶ ،
ص )۱۰۵امّا از شیوهها یا شگردهای طنزپردازی در آثار او منبعی یافت نشد .البتّه پارهای
از مقا ت دربارة سایرطنز پردازان در پیشبرد این مقاله مؤثّر بوده اس ت ،ازجمل ه مقال ة
«بررسی تکنیکهای طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی»( )۱۳۹۰از حس ااپ ور
و دیگران ،نویسنده در این مقاله ضمن طرح برخی شگرده ا در آث ار م رادی کرم انی،
پارهای از عناصر بالغی را نیز تحت عنوان شگردها توضیح میدهد .او میان طنز ک ود
و بزرگسال ،تفاوتی قایل میشود.؛ بدین معنی که در طنز کود ایجاد موقعیّت خنده را
کافی میداند.
عبدا میر چناری( ،)1384در مقالة «طنز در شعر ح اف » ض من بی ان ش یوهه ای
طنزآفرینی ،طنز را به دوقسم ،یکی نوع ادبی و دیگری صنعت ادب ی تقس یم م یکن د و
نتیجه میگیرد که طنز حاف از ن وع دوا اس ت و وج ه مش تر بس یاری از طن زه ای
حاف  ،ناسازگاری عناصر مختلز است .نویسنده همچنین پارهای از عناصر بالغی را ب ا
عنوان شیوههای طنز پردازی توضیح میدهد.
مقالة «طنز و خالقیّت» از عبدالحسین موحّد( ،)1383نگارنده در این مقال ه ب ر آن
است که خالقیّت ،یکی از عناصر طنز است و نشان میدهد که چگونه طنز میتوان د ب ا
استفاده از استعارة تهکّمیه و تبعیّه و...خالقیّت ایجاد کند.

__________________________________________________________________
308

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)1395شماره 33

علیاصغر دورکی( ،)1385در پایاننامة کارشناسی ارشد «طنز در اش عار ابوالقاس م
حالت» به بررسی درونمایهها ،آماج و شگردهای طنز پردازی در آثار ابوالقاسم حالت و
تحلیل نمونههای آن پرداخته است.
در غالب مقا ت مذکور از عناصر بالغی به عنوان شگردهای طنزپردازی یاد ش ده
است ولی به نظر میرس د ک ه اکث ر عناص ر بالغ ی را م یت وان ب ه ش را دارا ب ودن
ویژگیهای خاصّی ،ابزار شگردها بهشمار آورد و شگردها را گستردهتر از عناصر بالغی
دانست .از آنجایی که کمّ و کیز طنزپردازی پرویزی مغفول مانده ،پ ژوهش حاض ر ب ه
آن پرداخته است.
 -۳پرویزی و شلوارهای وصله دار
رسول پرویزی در سال 1298خورشیدی در شیراز متولّد شد .داس تاننویس ی را از
سال  1331با چاپ آث ارش در مجلّ ة «س خن» آغ از ک رد و زن دگی دوران ک ودکی و
نوجوانیاش را در داستانهایی کوتاه با چاش نیه ای طنزآمی ز ب ه نگ ارش در آورد .دو
مجموعه داستان با نااهای «شلوارهای وصلهدار»( )1336و «ل ولی سرمس ت»( )1346از
او منتشر شد .پرویزی در سال 1355در تهران درگذش ت(.نجز زادة ب ارفروش،۱۳۷۶ ،
ص )۱۰۶مجموعة داستان «شلوارهای وصلهدار» معروفترین و موّفقترین اث ر اوس ت.
این کتاب 224 ،صفحه و شامل 20داستان کوتاه یا خاطره اس ت ک ه در قال ب طن ز ،ب ه
زبان ادبی -محاورهای و با سبکی ساده و شیوا به نگارش درآمده و عنوان کت اب ه م از
داستانی به همین ناا انتخاب شده است .طنز کتاب از همین عنوان آن ش روع م یش ود؛
انتخاب واژة «شلوار» به جای مثالً پیراهن یا پالتو ،بیشتر طنزآمیز است و صفت «وصله-
دار» کاریکاتورِ شلواری چند رنگ با پینههای ناهمگون را در ذهن مجسم م یکن د .ه ر
یک از این وصلهها ،صاحب آن را به دنیای رازآمیز خاصّی میبرد و اندیشههای مختلفی
را در ذهنش میپرورد .درونمایة داستانها ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی اس ت
و نویسنده به کمک طنزهایی گیرا غالباً به طرح دیدگاههای انتقادی خود م یپ ردازد .او
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برای پروردن طنزِ فاخر ،شگردهای فراوانی را بهکار م یگی رد و گ اه در ی ک باف ت از
چندین شگرد سود میجوید .شگردهای صوری و بازیهای لفظی و آوای ی از م واردی
هستند که پرویزی به آنها اقبالی نشان نداده است و اص لیت رین ش گرد او ناس ازگاری
معن ایی ،م وقعیّتی ،نقیض ه ،ب زرگنم ایی و کوچ کگردان ی اس ت و تجاه لالع ارف،
تیپسازی ،تخریب سمبولها ،ناسازگاری واژگانی و استد ل احمقانه از شگردهای ک م
کاربرد او به شمار میآیند.
 -4چهارچوب مفهومی پژوهش
 -۱-4انتقاد و گونههای آن
آنگاه که سالمت اخالقی جامعهای به خطر میافتد ،انتقاد پا به میدان مینهد ت ا ب ا
طرح زشتیها و پلشتیها و آگاهی بخشی مردا نسبت بدانها ،زمینة اصالح و سازندگی
را فراهم آورد .از اینرو ،هدف اصلی انتقاد اجتماعی ،اصالح ناهنجاریهاست ولی آم اج
انتقاد ،همیشه نظاا حاکم بر جامعه نیست .بنابراین ،انتقاد غالباً سه دس ته را آم اج خ ود
قرار میدهد)1 :شخص؛ )2گروه؛ )3جامعه؛ و به لحاظ درونمایه ،موض وعات سیاس ی،
اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی را در خود جای میدهد .ب ا ای نح ال ،یک ی از مهمت رین
تقسیم بندیهای انتقاد از دیدگاه شکل است که به سه نوع تقسیم میشود:
 )1هجو؛  )2هزل؛ )3طنز؛
هجو ،اشخاص را آماج خود میسازد و زبان آن مستقیم و رکیک و گزن ده اس ت.
انگیزة هجوگو ،اغراض شخصی و هدف آن ،تحقیر آم اج خ ود اس ت .هجوگوی ان ب ر
خالف طنزپردازان ،مردادوست نیستند بلکه خودکام هان د .هجوی ات خاق انی در ح قّ
ابوالعالء گنجوی و بالعکس ،نمونة بارزی از هجوگویی در ادب فارسی است.
هزل «به معنی سخن بیهوده و مسخره و غیراخالقی است ...ش عری اس ت ک ه در
آن ،کسی را ذاّ گویند و به او نسبتهای ناروا دهند ...در ادبیّات فارس ی اکث ر هزلیّ اتِ
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ش عرا ،اش عاری هس تند ک ه ب ه مطایب ه و ش وخی در ب ارة مس ایل جنس ی گفت ه
شدهاند(».جوادی ،1384 ،ص)12
 -۲-4طنز و عناصر آن
طنز یکی از گونههای ادبیّ ات غن ایی(حرّی ،1387 ،ص )90و از جمل ه ژانره ای
کمدی است .درتعریز طنز گفتهاند :آن نوع ادبی است که «انسان را به ظاهر میخندان د
و در باطن به گریه وا میدارد و برای اعتراض نوشته م یش ود و زادة غری زة اعت راض
است(».اصالنی ،1387 ،ص« )141طنز آیینه است که نظارهگران عموم اً چه رة ه رکس
بجز خود را در آن تماشا میکنند و به همین دلیل اس ت ک ه در جه ان ای نگون ه از آن
استقبال میشود و کمتر کسی آن را برخورن ده ،م ییاب د(».پ الرد ،1378 ،ص )5و نی ز
گفتهاند« :طنز عبارت است تصویر هنری اجتماع نقیضین ،1386(».ص)210
برخالف هجو ،زبان طنز غیرمسقیم و آماج آن ،جامعه و اقشار سیاسی -اجتم اعی
است .مهمترین مزیّت گزینش زبان غیرمستقیم را برای طن ز م یت وان چن ین برش مرد:
نخست قابلیّت پذیرش محتوا و قدرت تأثیرگذاری طنز را با میبرد؛ دوا آماج طن ز را
گسترش میدهد؛ سوا با آزاد سازی طنز از حصار زمان و مکان اسباب مان دگاری آن را
فراهم مینماید؛ چهارا طنزپرداز خود را از آسیبهای احتمالی سیاسی-اجتماعی مصون
میدارد.
طنز بودن بسیاری از سخنان به بافت آنها مربوا میگ ردد .چ ه ،س خنی در ی ک
بافت طنز و در بافتی دیگر ممکن است طنز نباشد« .در شوخیهای زبانی دل چس ب و
مؤثّر ،جوهری ناشناخته و سیّال هست که به آسانی تن به تعریز نمیدهد .ای ن ج وهر
از آن جهت سیّال است که به موقعیّت و بافت س خن و اقتض اتات و ش رایط و رواب ط
میان افراد و محیط مربوا میشود(».فتوحی ،1391 ،ص)278
هر اثر طنزآمیزی دارای عناصری است که مهمت رین آنه ا عبارتن د از :درونمای ه،
آماج ،شگردها /شیوههای طنز پردازی .درونمایه یا مضمون« ،فکر اصلی و مسلّط در هر
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اثری است ...و جه ت فک ری و ادراک ی نویس ندهاش را نش ان م یده د(».داد،1385 ،
ص )219آماج ،کسی ،چیزی یا موضوعی است که مورد انتقاد طنزپرداز قرار میگیرد.
 -۳-4شگردهای طنزپردازی
شگردهای طنزپردازی عبارت از شیوهها یا تکنیکهایی است که در طن ز ب ه ک ار
برده میشود(.جوادی ،1384 ،ص )17این شگردها میتوانند در محور عمودی ی ا افق ی
یا هردو ظاهر شوند و صوری باشند؛ یعنی«در قلمرو بازیهای زب انی»(فت وحی،1391 ،
ص )393قرارگیرند یا دروننگر و معناگرا باشند؛ براین اساس پژوهشگران ،نااهایی ب ر
آنها نهادهاند که مهمترین آنها عبارت است از:
بزرگنمایی ،کوچکگردان ی ،نقیض ه ی ا پ ارودی ،تجاه لالع ارف ،تی پس ازی،
کاریک اتور ،تخری ب س مبوله ا ،اس تد ل احمقان ه و . ...ع دّهای ه م ب ا تمرک ز ب ر
ناسازگاریهای هنری ،شگردهای طنزپردازی را در قالبهای کلّیتر جای دادهاند ،مث ل:
ناسازگاری آوایی ،واژگانی ،موقعیّتی ،گفتمانی و معنایی .با توجّه به فرضیة پ ژوهش ،در
این مقاله بر روی ناسازگاریهای هنری تأکید شده است.
 -۱-۳-4ناسازگاری واژگانی
ناسازگاری واژگانی به شکل کاربرد همنشینی ناسازها ،پارادکسها (متناقضنم ا)،
واژگان دوپهلو ،واژگوننویسی ناا و بازی با ناا افراد است(.فتوحی ،۱۳۹۰ ،صص-۳۸۵
 )۳۸۳متناقضنما «در بالغت سخنی است که متناقض با خود و نامعقول به نظر میرسد
امّا میتوان آن را از طریق تفسیر یا تأویل به سخنی دارای معنی و با ارزش تبدیل ک رد».
(چناری ،۱۳۷۷ ،ص)۱4
 -۲-۳-4ناسازگاری موقعیّتی
بدین معنی است ک ه طن ز در م وقعیّتی ناس ازگار ح ادش ش ود« .طنزه ا عموم اً
موقعیّتیاند .به هر نسبت که ناسازگاریهای طنز به موقعیّتهای خصوصیتر و زن دگی
شخصی افراد تعلّق داشته باشند ،دایرة مکانی و زمانی تأثیر آن نیز تنگتر است (».همان،
ص )392اگر عبارتی که میگوییم خالف واقع باشد ،نوعی ناسازگاری م وقعیّتی اس ت.
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لقبهای عریض و طویل و عناوین دهن پر کن و پرطمطرا امّا به معنی خ الی و پ و
از این نوع هستند.
 -۳-۳-4ناسازگاری گفتمانی
ناسازگاری گفتمانی با دستاویز قراردادن ویژگیه ای زب انی و س بکی ی ک دوره
پدید میآید« .نیرومندترین شگرد طنز آفرین ی ،طراح ی ناهم اهنگی از رهگ ذر در ه م
آمیختن عناصر دو گفتمان است (».چناری ،۱۳۷۷ ،ص .)386چون ه ر زب ان متعلّ ق ب ه
دورهای خاص است ،بافت اجتماعی و نشانههای فرهنگی آن دوره را مینمایان د و اگ ر
در دورهای دیگر بهکار گرفته شود ،طنز آفرین میگردد .نقیضه یا پارودی مهمترین زی ر
مجموعة ناسازگاری گفتمانی است.
.۱-۳-۳-4نقیضه یا پارودی() parody
نقیضه یا پارودی عبارت از «نوعی نوشتار تقلیدی است که ی ک گفتم ان ش ناخته
شده را الگو و پایة کار خود قرار میدهد و عناص ر آن گفتم ان را از موقعّی ت و باف ت
اصلیاش به بافتی دیگر میکشاند ...نقیضه گاه متن شناخته شدهای را پ یش الگ و ق رار
میدهد و گاه ویژگیهای عمومی یک نوع ادبی یا یک س بک را ب ه ب ازی م یگی رد(».
چناری ،۱۳۷۷ ،ص)۳۸۸؛ مثل تقلیدهای طنزآمیز ابواسحا اطعمه از غزلیّات ح اف ک ه
فضای عرفانی را با فضای آشپزی آمیخته .نقیض ه ب ر س ر قس م اس ت)۱ :لفظ ی :فق ط
واژگان متن تغییر میکنند؛ )۲صوری :نگارش یا سبک شاعر و نویسنده عوض میش ود؛
)۳درونمایه ای :از محتوای اثر ،تقلید طنز آمیز میشود(.صدر ،۱۳۸۱ ،ص)۱۲۶
 -4-۳-4ناسازگاری معنایی
به معنی ناسازگاری «دو حقیقت کالن»(فتوحی ،1391 ،ص ،)390دو امر متن اقض
یا دو رفتار ناهماهنگ است .یک رفتار معنی رفتار دیگ ری دارد .در ای ن ناس ازگاری
در محور عمودی زبان ممکن است.
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 -۵-۳-4تجاهلالعارف
به آن ماسک ،ریای مصلحتی ،تقیّه ،وانمود ،تحامق یا کودننمایی ه م م یگوین د؛
یعنی «چون ما به حماقت رایج در یک طبقه صریحاً نمیتوانیم انتقاد کن یم ،خ ود را ب ه
نابخردی و حماقت میزنیم و وانمود میکنیم که نابخردیه ای طبق ات ممت از را تأیی د
میکنیم(».حلبی ،1365 ،ص )68بهلولها و جحیها از این نمونهاند.
 -۶-۳-4کوچکگردانی()diminutire satire
کوچکگردانی یا تحقیر «یکی از عمدهترین تکنیکهای طنز نویسی اس ت .ب دین
معنی که نویسنده ،شخصی را که میخواهد مورد انتقاد قرار دهد از تماا ظواهر فریبن ده
عاری میسازد و او را از هر لحاظ کوچک میکند .این کار میتواند از لحاظ جسمی ی ا
از لح اظ معن وی و ی ا ب ه ش یوهه ای دیگ ری باش د(».ج وادی ،1384 ،ص )17و ب ا
روشهایی چون تشبیه به حیوانات ،تشبیه به اجساا و جمادات ،توسّل به فحش ،دش ناا
و زشت گردانی انجاا گیرد.
 -۷-۳-4بزرگنمایی
بزرگنمایی ،از جمله شگردهایی است که خود به چند زیر شاخه تقسیم میش ود،
مثل :اغرا  ،مبالغه ،غلو ،زیادهروی در توصیز و کاریکاتور .وقت ی نویس نده مطلب ی را
بزرگتر از آنچه که هست نشان دهد ،توجّه خواننده را به غیرعادّی و مضحک بودن آن
جلب کرده ،خندهآور میگردد.
 -۱-۷-۳-4اغرا ()Hyperbole
«نوعی مجاز ،وصز ،مدح یا ذاّ چیزی زیادت از حدّ معمول (است) ،به گون های
که با عقل جور در نیاید و ممک ن نباش د(».داد ،۱۳۸۵ ،ص )4۲اغ را ب ه دو ص ورت
کاربرد دارد ،یکی اغرا های توصیفی/وصفی ،دیگری اغرا های ایماژی ،یعن ی اغراق ی
که در ذات تشبیه و استعاره و کنایه و  ...نهفته است.
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 -۲-۷-۳-4کاریکاتور()caricature
هرچن د ب ا طرّاح ی و نقّاش ی بیش تر س ر و ک ار دارد امّ ا «ن وعی تکنی ک
شخصیّتپردازی بهخصوص در کارهای طنز و کمیک است(».اصالنی ،1387 ،ص)171
«در واقع در کاریکاتور ،اشکال ،دچار اعوجاج م یش وند و ویژگ یه ای ی ک ف رد ب ه
شیوهای مبالغهآمیز و تمسخرآلود توصیز میشوند(».حرّی ،1387 ،ص)65
 -۸-۳-4تخریب سمبولها
بدین معنی است که طنزپرداز به آنچه در فرهنگی حکم نماد پیدا کرده ،میت ازد و
میکوشد تا با کوچککردن ،آن را تخریب کند.
 -۹-۳-4تیپ سازی
برجستهکردن یک صفت خاص از یک شخصیّت و تعمیم آن به یک طبق ه اس ت،
مثل طبقة دزدان ،گدایان ،مستبدّان و . ...
 -5شگردهای طنزپردازی در شلوارهای وصلهدار
پرویزی برای آفرینش طنز فاخر از شگردهای متع دّدی اس تفاده م یکن د ک ه ب ه
تشریح مهمترین آنها پرداخته میشود:
 -1-5ناسازگاری واژگانی
پرویزی از این شگرد بسیار ک م به ره م یب رد ،م ثالً م یآورد« :ف رش کرم ان را
درویشانه میپسندند و زن زیبا را درویشانه در آغوش میکشند و مین اب را جرع ه و
درویشانه سر میکشند(».ص )163نویسنده با ایجاد پارادکسی زیب ا ب ه دروی ش نمای انِ
دغل باز میتازد و نسبت به استفادة اب زاری آنه ا از ش عایر و آم وزهه ای دین ی انتق اد
میکند .و از آنجایی که گفتهاند « :متناقضنما ،اغلب خواننده را برمیانگی زد ک ه ب ه آن
ج ه مخاط ب را ب ه
نقطة خاص از نو توجّه کند(».چن اری ،۱۳۷۷ ،ص )۲۵پروی زی ،تو ّ
اعمال درویشان ریاکار سو میدهد.
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 -2-5ناسازگاری موقعیّتی
پرویزی ناسازگاری موقعیّتی را با استفاده از استعارة تهکّمیه و کنار ه م نه ادن دو
موقعیّت ناساز و حضور شخصیّتی در مقابل شخصیّت قالبی داس تان پدی د م یآورد .در
داستان «شیر محمّد»« ،زار محمّد» برای کسی که از او شدیداً نفرت دارد و برای قت ل او
آمده ،از واژة مؤدبانة «آقا» استفاده میکند ولی منظور او ادای احتراا نب وده ،بلک ه دقیق اً
ضدّش ،یعنی بیاحترامی مورد نظر است و «آقا» در جایگاه استعارة تهکّمی ه اس ت .ه م
چنین کاربرد ترکیب وصفی «ناظم بزرگوار»(ص )89به ج ای ن اظم ب یرح م و نس بت
دادن «نابغة عظیمالشأن»(ص )6به کسی که «قلنب هنویس ی» م یکن د ،از دیگ ر مص ادیق
ناسازگاری موقعیّتی است .نویسنده آنجا که از زبان قاضی رشوهگیر و ظالم در حقّ خود
میگوید« :قاضی عادل همیشه دشمن زیاد دارد(».ص )60یا در موقعیّتهایی که «اس تاد
عزیزالزّمان و استاد عدیمالزّمان»(ص )7و «با این همه هنر و تربیت»(ص )154را به ک ار
میبرد ،با خلق موقعیّتهای ناساز خواننده را به شگفتی و خنده وامیدارد.
جنبة طنزآمی ز برخ ی دیگ ر از ناس ازگارهای م وقعیّتی غالب اً در مح ور عم ودی
داستانها نمایان میگردد؛ مثالً در داستان «تقویم عوضی»(ص ص )109-119ی ک آدا از
طبقة معمولی بنا به د یلی ناخواسته در موقعیّتی متضاد با موقعیّت خود قرار میگی رد و
کنشها و گفتمان او به طنز بدل میشود .این داستان ،یادآور داس تان «ش اهزاده و گ دا»
است یا در داستان «دو پشته ب ر ا »(ص ص« ،)213-224زای ر» در موقعّی ت پیرم ردی
بیسواد و عامی ،عاشق قصّههای فرنگی است! بازگویی قصّة فرنگ ی ب ه زب ان راوی ب ا
رنگ و لعاب قصّههای س نّتی ،مض حک و طن ز آف رین اس ت .روای ،قصّ ة «آنت وان و
کلئوپاترا» را اینگونه روایت میکند« :زایر جان ،یک دختری بود مثل پنجة آفت اب ب ود،
گردنش بلند بود ،پیشانیاش مثل سنگ مرمر میدرخش ید ،چش مه ای درش ت و س یاه
داشت که جادوگری میکرد ،رنگش زیتونی بود و اهل مصر ب ود و ملک ة آنج ا ب ود و
اسمش «کلئوپاترا» بود .زایر که اسم رقیّه و سکینه و معصومه و زینب زیاد ش نیده ب ود،
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اوّل از اسم کلئوپاترا رو ترش کرد ،امّا بعدها آن همه وصز که از سر و گردنش ک ردا،
قند در دلش آب شد(».صص)221-222
 -3-5ناسازگاری گفتمانی
اگرچه نویسندة «شلوارهای وصلهدار» از این شگرد خیلی بهره نمیب رد امّ ا ب ا آن
بیگانه هم نیست ،چنانکه ساعت انشای کالس خود را چنین توصیز میکند« :موض وع
انشا و طرز نوشتن انشا هر دو فرمولی بود .کلّیة سوژة انشا یا میان چن د مطل ب نوس ان
داشت یا میبایست نامهای به پدر و مادر ،ب رادر و خ واهر و دوس ت خ ود نوش ت ی ا
دربارة عدالت ،امانت ،صداقت و از این قبیل حرفها ،قل م فرس ایی ک رد .در ن وع اوّل
فرمول این بود :خداوندگارا ! تصدّقت گ ردا ،امی دوارا ک ه وج ود ذیج ود ش ریز در
نهایت صحّت و سالمت بوده و در عین عافیّت باشد .بعداً اگر از راه ذره پروری جویای
احوا ت این حقیر باشید ،بحمداهلل سالمت و به دعاگویی مشغول است و در ن وع دوا،
اگر انشاءاهلل نوشته میشد ،فرمول این ب ود« :البتّ ه واض ح و مب رهن اس ت و ب ر کس ی
پوشیده نیست که یکی از صفات پسندیده و خصال حمیده ،صداقت اس ت ک ه ه رکس
بدین صفت متّصز باشد ،از حضیض ذلّت به اوج رفعت میرسد(».صص)81-86
پرویزی از میان گونههای ناسازگاری گفتمانی به نقیضه یا پارودی بیشتر عالقهمند
است و برای طنزآفرینی و طرح دیدگاههای انتقادی خود از آن بیشتر سود میجوید.
 -1-3-5نقیضه یا پارودی
نویسنده در دو داستان «زرگر مظلوا» و «بوالفضول» از نقیضة درونمایهای استفاده
کرده و عالوه بر نقیضه از کوچکگردانی ،بزرگنمایی ،تیپسازی و تخریب سمبول هم
بهره برده است .او به شیوة نقیضهگویی عناصر گفتمان داستان «عاشق ش دن پادش اه ب ر
کنیز ِ» مثنوی معنوی و «بوالفضول»ه ای ادبیّ ات تعلیم ی را وارد دو داس تان «زرگ ر
مظلوا» و «بوالفضول» کرده است .وی با نگاه انتق ادی ب ه درونمای ة داس تان پادش اه و
کنیز  ،شخصیّت و حادثههایش را تحلیل کرده ،ناهماهنگیهای این داستان عرف انی ب ا
دنیای مادّی ما را به سخره میگیرد و با جانبداری از زرگر مظلوا ،عالقة خود را به دفاع
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از مظلومان و نیازمندان ،به تصویر میکشد« :اگر حال یا شهامت ن دارا ک ه از مظلوم ان
همزمان دفاع کنم ،بگذارید برای دفاع مظلومی که هفتصد سال پیش میزیست و ک اری
به کار کسی نداشت ،شمشیر بکشم و مدافعه کنم(».ص)175
پرویزی ،برای طرح دیدگاههای انتقادی خود ،داستان مثنوی را چنین نقیضهگ ویی
میکند« :این مرد که در سمرقند میزیست ،زرگر گمنامی بود .چکش به طال میکوف ت
و نانی برای شکمش میپخت .مثل همة کاسبها هر روز صبح برمیخاست ،ق له واهلل
میخواند و به دکان میرفت .چنین مرد محترم ی را ناگه ان از ش هر و دی ارش بی رون
میکشند و به علّت عشق طبیعی مسمومش میسازند و ناا این ظلم فاحش را عدل الهی
مینهند؛ غریب حکایتی است!»(ص« )175سلطان ،عاشق است؛ معش و وی را دوس ت
نمیدارد ،گناه زرگر بدبخت چیست؟ این موضوع م را س خت ناراح ت م یکن د .پ در
بیامرز ! ظلم بیشتر از این نمیشود(».ص)183
نویسنده دو نی روی «ث روت» و «مق اا» را ک ه در داس تان عرف انی مول وی دی ده
نمیشود ولی مسلّماً پادشاه از آن برخوردار بوده ،برجسته میسازد و آنها را به ص ورت
طنزآمیز ،کارگشای مشکالت هر دوره و زمانهای میگرداند« :پیداست در آن روزها مث ل
این روزها ،پول ،هر در بستهای را میگشوده و مشکلگشای عظیم ی ب وده اس ت .اگ ر
سلطان پول نداشت ،نمیتوانست کنیز

را بخرد  .از کلمة کنی ز

خی ال نکنی د م راد،

دختر سیاه و چلمن و زشتی است؛ به عکس اینج ا کنی ز ب ه معن ی دخت ر ل ولیوشِ
خوشگل و خوشرو است»(.ص)177
جملة دعایی «پدر بیامرز» برای شاه ،استعارة تهکّمیه اس ت .نویس نده زرگ ر را ب ا
بزرگنمایی ،توصیز کرده ،شاه را با کاربرد اس تعارة تهکّمی ة «پ در بی امرز» ب ه س خره
گرفته و با منتسب کردن او به ثروت و مقاا ،و متّصز نمودن کنیز به دختر ل ولیوشِ
خوشگل و خوشرو ،شاه را تحقیر(کوچک)کرده و زران دوز و نف سپرس ت جل وهاش
داده است.
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داستان «بوالفضول» هم مث ل «زرگ ر مظل وا» تقلی دی از ادبیّ ات که ن و داس تان
بوالفضولهاست .بوالفضول ،همان متجسّسی است که ب ه دنب ال دیوج انس م یگ ردد،
دیوجانسی که در شعر مو نا ،خود چرا به دست دنبال انسان میگش ت و نم ییاف ت:
«در آن روز صبح که دیو جانس به سرش زد و روزِ روشن چرا برداشت« :دی شیخ ب ا
چرا همیگشت گرد شهر /کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» ،م وی بوالفض ول را
آتش کردند .بی درنگ پاشنة گیوه را کشید و خود را به دیوج انس رس انید و راه ب ر او
گرفت ...بوالفض ول از دیوج انس م یپرس د(»....ص ص )189-190نویس نده در ادام ه،
تجسّس بوالفضول در کار مجنون و صوفیان را هم به تص ویر م یکش د .ه دف اص لی
پرویزی از طرح داستان بوالفضولهای ادبیّات کهن ،در حقیقت این است که دیدگاههای
ج ه بوالفض وله ای دنی ای معاص ر کن د ...« :ب ه ط ور یق ین نس ل
انتقادی خود را متو ّ
بوالفضول در حال حاضر باقی مانده است  ...بوالفضول امروز فکل میزن د ،کت اب زی ر
بغلش میگیرد ،نخوانده ملّاست ،عیبجو ،کنجکاو و پرمدّعا و کمسواد است ...پای علم
اماا حسین و یزید ،هر دو سینه میزند(»....ص )192نویسنده در پایان خود را هم یک ی
از آنها میداند ،چون فضولی هفتصد سال پیش را میکند و میخواهد سر از کارهای آن
زمان در آورد! کنایههای «نخواندهملّاست» و «خود را نخود هر آش ک رد» و «پ ای عل م
اماا حسین و یزید ،هر دو سینه میزند» ،برای تحقیر(کوچک)کردن ب ه ک ار رفت هان د و
کنایههای «بی درنگ پاشنة گیوه را کشید» و «م وی بوالفض ول را آت ش زدن د» ،ض من
بزرگنمایی در بوالفضولی ،تصویری عینی و عامیانه به متن بخشیدهاند.
 -4-5ناسازگاری معنایی
پروی زی ،ناس ازگاری معن ایی را در ش لوارهای وص لهدار ب ا ش گردهایی چ ون
بزرگنمایی ،کوچک و زشتگردانی ،تحامق /تجاهلالعارف نشان داده ،و به وسیلة آنه ا
استبداد فکری ،ریا ،فقر و مردمحوری جامعة سنّتی را به نقد کش یده اس ت .در داس تان
«زبان کوچک پدرا» پدر خانواده قصد تجدید فراش پنهانی دارد و گفتار او ب ا رفت ارش
در تعارض است:
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«پدرا یک روز صبح که از خ واب بی دار ش د ب ه م ادرا گف ت« :بی ا ای ن کاغ ذ
وصیّتنامة من است»« - .مگر چه شده که وصیّت میکنی؟» « -میخواا برا جرّاح ی
کنم»« - .تو که باکت نیست ،کجایت جرّاحی میخواد؟» « -زبان کوچیکهاا»« - .ک داا
مریضخانه میروی؟ ،»...در این موقع ابوی ،دستگاه ریشتراشی را پیش کشید ...ریش را
یک دست تراشید ،بعد لباس ...عوض کرد .عطری ه م زد ...م ادرا کم ی دچ ار ش ک
شد ..،رفتن به مریضخانه دیگر قر و فر نمیخواهد ،آدا مریض ...عطر نمیزند ،ریش را
با این دقّت نمیتراشد ،لباس عوض نمیکند!»(صص)72-73
استفاده از دو عنصر داستانی گفتگو و توص یز ب ه ج ذّابیّت م تن اف زوده اس ت.
دیالوگها ،مناسب موقعیّت شخصیّتها نوش ته ش دهان د و توص یزِ ک نشه ای پ در،
زمینهساز ایجاد تردید و حیرت مادر است و در نهایت وقتی روای میگوی د« :رف تن ب ه
مریضخانه دیگر قر و فر نمیخواهد و ،» ...تقابل گفتار و رفت ار پ در را ه ر چ ه بیش تر
آشکار کرده ،طنز پدید میآورد.
در داستان «ابراهیم» ،شرابخوارگی پدر ابراهیم با سخنان او در تع ارض اس ت و
نویسنده دو رفتار متناقض و ریاکارانة پدر ابراهیم را بسیار هنرمندانه به تصویر میکشد:
«کم کم ابوی ...دستور طبی ب را بهان ه ک رد و ع ر دو آتش ة خ الر ش یراز را...
مینوشید و میگفت :دواست ،برای بی خوابیاا میخورا ،بدا میآید ،چیز بدی اس ت،
خدا لعنت کند دکتر را ،این هم دوا بود به ما داد؟»(صص)65-70
 -5-5تجاهلالعارف
در حکایات منسوب به بهالیل ،معمو ً یکی از دو طرف(بهلول و جحی و )...خود
را به حماقت میزند امّا در شیوة داستان نویسی پروی زی ه ردو ط رف ماس ک تح امق
دارند و چنین شگردی کشش داستان را اف زون م یکن د؛ زی را حکای ت از آن دارد ک ه
شخصیّت دوا نقشة اوّلی را خوانده و از س ر آگ اهی ب ا هم ان ترفن د ب ه مقابل ه ب ا او
برخاسته است.
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در داستان «هفت روز هفته» رتیس به راز تملّق و چربزبانیهای اربابرجوع پ ی
برده و اربابرجوع هم فهمیده که رتیس تملّقهای مبالغه آمیزش را ب اور نم یکن د امّ ا
هردو خود را به نادانی میزنند تا به خواستة خودشان برس ند .ارب ابرج وع ب ه دنب ال
کا ست و رتیس هم میخواهد ب ه محبوبیّ ت برس د و س متش را حف

کن د« :ه ردو

میدانیم رندیم امّا به روی هم نمیآوریم .آقای محترا که میگوی د ک ار ک وچکی دارا،
میداند کارش کوچک نیست ...م ن ه م م یدان م چ ه م یخواه د ول ی عم داً ب ه رو
نمیآورا ...آقای محترا میداند که اگر کار نداشت ،سالها هم به سرا من نمیآمد ولی
نمیخواهد بگوید ...امروز همهاش در ریا و تظاهر گذشت ،چ ون تم اا کس انی را ک ه
دیدا با ماسک تزویر و ریا نزدیکم شدند .همانطور ک ه از زب ان ش ان لط ز و محبّ ت
هدیه میشد ،از قلبشان تنفّر و لعنت تحویل میگرفتم .من هم همان قیافة مض حک ب ا
ماسک را تحویلشان دادا ،چه باید کرد؟»(صص202و)208
پرویزی در داستان «واویال» رفتار مرد بسیار خسیسی را به باد انتقاد م یگی رد ک ه
پسرش ،رجب بعد از مرگ او علیرغم میل باطنی مجبور است به صورت ریاکاران ه ب ه
سوگش بنشیند .ناسازگاری ظاهر رجب با باطن او بسیار خن ده دار اس ت .نویس نده در
این داستانها ضمن انتقاد از ریا و چاپلوسی ،س ودجویی و منفع تطلب ی آداه ا را ب ه
چالش میکشد و دور شدن آنها از صداقت و یکرنگی را نشانة از خود بیگانگی میداند.
 -6-5کوچکگردانی
کوچکگردانی از شگردهای مهم ،پربس امد و تأثیرگ ذار در ش لوارهای وص لهدار
است و پرویزی آن را به دو شکل ب ه ک ار م یب رد :یک ی ب ه کم ک عناص ر بالغ ی و
آرای هه ای ادب ی و دیگ ری ب ه ص ورت توص یفی و ب دون آرای هه ای س خن .او در
کوچکگردانیِ گونة اوّل از تشبیه ،استعاره ،کنایه ،تشخیص ،ضربالمثل و تض مین نی ز
استفاده میکند .در ادامه مختصری دربارة عناصر و آرایههای مذکور سخن گفته میشود:
 -1-6-5تشبیه :کارکرد تشبیهات پرویزی غالباً طنزآمی ز و در خ دمت زش ت ی ا
کوچکگردانی است .در این شیوه معمو ً یکی از دو طرف تش بیه انس ان اس ت و گ اه
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مشبّه و گاه مشبّهبه آماج قرار میگیرد .این شگرد به دلیل آماج قرار دادن جامعة انس انی
به تصاویر طنزآمیز حرکت و پویایی م یبخش د .تش بیه فش رده ی ا اض افة تش بیهی در
شلوارهای وصلهدار نادر است .تشبیهات گاه ب ه هم راه توض یحاتی ت ا چن دین جمل ه
گسترش مییابند و محور آنها تصویر حالتها و کنشهاست« - :دست بابا که سابقاً پ ر
بود ،از فالن اماا جمعه ،پا تر و تهیتر شد(».ص)37
 «صبحها مثل حاج آقاهای بازار که پس از خوردن آش ،انگشتان را میلیس ند ،ازسرما تند و تند انگشتم را میلیسیدا(».ص )39نویس نده ب ا ای ن تش بیه مش بّه ب ه(حاج
آقاهای بازار) را به سبب شکمبارگی و بیتوجّهی به دیگران ،تحقیر کرده اس ت .از ای ن
قبیلاند تشبیهاتی چون :هللاش مثل ابلیس لعین بود(».ص« )139ای ن ب اد س وزنا مث ل
مفتّشان کشز قاچا ( »...ص ،)37امّا در تشبیه هنرمندانه و زیبای« :کف شه ا ...همیش ه
مثل یک دشمن خونی به من دهن کجی میکرد»(38ص) ،نویس نده در ع ین ح ال ک ه
مشبّه(کفشها) را خوار و ناچیز میشمارد ،در حقیقت ب ا دو عنص ر کوچ کگردان ی و
تشبیه ،از فقر و بدبختی جامعه انتقاد میکند ،آماج اصلی این گونه طنزها تصمیمگیران و
تصمیمسازانی هستند که تدابیر سوء و سودجویانة آنها موجب گسترش فقر اقتص ادی و
طبیعتاً فقر فرهنگی میشود .بر اس اس چن ین دی دگاهی اس ت ک ه نویس نده م یآورد:
«دامن(پالتوها) در یک خط نبود ،مثل ترازوی ع دالت دادگس تری ای ران ،ب ا و پ ایین
مینمود(».ص )39و با تحقیر عدالت و عدالتگستری ،وجود ظلم و بیعدالتی و فق ر و
بدبختی را تأیید میکند.
 -2-6-5کنایه :استفاده از کنایه در زب ان مح اوره و عامیان ه بس یار ش ایع ب وده،
تصویرسازی ،تأثیرگذاری بر عاا و خ اص و ایج اد ایج از از کارکرده ای برجس تة آن
است .پرویزی از کنایه به کرّات برای کوچکگردانی سود میجوید .اغلب ای ن کنای ات
فعلی هستند؛ کنایههای اسمی و بهخصوص وصفی بسیار نادر است .پارهای از کنایههای
فعلی طنزآمیز که در شلوارهای وصلهدار برای کوچکگردانی بهکار رفتهاند ،عبارتن د از:
« -من کفشم را نمیدهم جفت کنند»(ص( ،)135آنها پست و ب یمقدارن د)« - .چ وب
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تابوتش را روی کول تو نمیگذارند»(ص( ،)135خیلی پستی)« - .ق دّ ی ک ج رز ش ده
ای»(ص( ،)200بهدرد نخوری)« - .کار او آن اس ت ک ه ن ان خ ود را بخ ورد و حل یم
حاجی عباس را هم بزند»(ص( ،)190فضول و زیادهخواه است)« - .در ح ال غ ورگی ،
مویزی میکند»(ص(،)192ادّعای بیهوده دارد)
 -3-6-5استعاره :پرویزی از میان انواع استعاره ،س ه اس تعارة مص رّحه ،مکنیّ ه و
تهکّمیه را برای کوچکگردانی و زشتنمایی بهکار میبرد ولی بسامدش ان ک م اس ت و
اغلب صبغة دشناا و ناسزا دارند.
)1استعارة مصرّحه :نمونههایی از استعارة مصرّحه که اغلب رن گ دش ناا و ناس زا
داش ته ،ب رای کوچ کگردان ی و زش تنم ایی ب هک ار م یرون د ،عبارتن د از« :تخ م
جن»(ص( ،)18بچّة ش یطان)« .موج ودات م وذی»(ص( ،)209ارب اب رج وع)« .طف ل
حرامزاده»(ص( ،)14کتاب شلوارهای وصلهدار)« .ی ک مش ت طات ل»(92ص)( ،درس
مدرسه)« .جانور وحشی» و «او »(ص( ،)42نویسنده) .پرویزی در نمونة زیر« ،حی وان
و توله» را به صورت تحقیرآمیز استعاره از دانش آموز ب ه ک ار ب رده و ب رای تأکی د ب ر
جنبههای توهینآمیز ،آن را گسترش داده است« :حیوان س ر ک الس بس تهان د .ای ن دو
تولش حرامند .هر دو تا را باید به دورشکه بست ،به جای دو یابو(».ص)96
)2استعارة مکنیّه« - :همین که زندگی ترشرو شد ،گوش مرا کشید و گفت :م هم ه
را لولو برد!»(ص ...« -)213این کلمات بدبخت و بینوا از دست معلّم و شاگرد به جان
آمده است(».ص« -)209خدا گردن این تقویم را بشکند(».ص)114
)3استعارة تهکّمیه :استعارة تهکّمیه ،از انواع اس تعارة عنادیّ ه و اس تعمال لف

به

عالقة تضاد است .آن را «مجاز به عالقة تضاد»(شمیسا ،1379 ،ص )79ه م م یگوین د.
استفاده از عنوان «ناظم بزرگوار»(ص )89به جای ناظم ب یرح م و نس بت دادن «نابغ ة
عظیمالشأن»(ص )6برای نویسندگانی که مطالبی مبهم و «قلنبه» مینویسند ،از ای ن ن وع
است.
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 -4-6-5ضرب المثل :چنانک ه ق بالً اش اره ش د ،زب ان پروی زی در ش لوارهای
وصلهدار ادبی -محاورهای است و یکی از از ویژگیهای ای ن زب ان ،اس تفاده از ض رب
المثلهاست .پرویزی از ضرب المثلهای نسبتاً زیادی ب رای مقاص د متن وّعی اس تفاده
میکند که میتوان گفت عمدهترین این مقاصد ،کوچکگردانی است .بنابراین ،ض رب-
المثلها از جمله عناصر زیباییشناسی هستند که در خدمت طنزند ،مانند« - :منیر بیچاره
نمیدانست که این امامزاده ،معجزه ندارد»(ص ،)129هدف از این مث ل ،تحقی ر یک ی از
عاشقان منیر است« - .یکی نیست که بپرسد از م ن «راق م ای ن س طور» ک ه ش ما چ را
فضولی هفتصد سال پیش را میکنید؟ و بهخصوص ی ادآور ش ود ک ه فض ول را بردن د
جهنّم گفت هیزمش تر است(».ص )186ه دف کوچ کگردان ی مؤّل ز و تلویح اً ه ر
بوالفضولی است که بیمورد در کار دیگران دخالت میکند .گاه ه دف از ض ربالمث ل
سرزنشِ سوء استفاده از دیگران بویژه ته تغاریهای خانه است« :خدا آدا را سگ بکن د
و برادر کوچک خانه نکند(».ص)40
 -5-6-5تضمین :تضمین با ایجاد ارتباا بین متون و به عبارت دقیقتر ،به کم ک
بینامتنیّت بر غنای اثر میافزاید و در تأثیرگذاری آث ار طنزآمی ز بس یار کارآم د اس ت .از
اینرو ،غالب طنزپردازان از این شیوه به ره م یبرن د .از جمل ه کارکرده ای تض مین در
شلوارهای وصلهدار تحقیر یا کوچکگردانی است ،مثل« - :آنقدر غارغار کرد ت ا م ن از
خواب برخاستم .مرده شور هیکلش را ببرد .به قول حاف «تو سیاه کم بها بین ک ه چ ه
در دم ا دارد(».ص« - )196تربی ت ن ا اه ل را چ ون گردک ان ب ر گنب د
است(».ص()154کوچک نمایی بچة شیطان) « -نیشخندهای رندانة خیّ اا ب ه م ا ح الی
میبخشید که با غرور میگفتیم :خوشتر از این گوشه پادشاه ن دارد(».ص()161کوچ ک
گردانی نوجوانان سودازده)
 -7-5بزرگنمایی
رسول پرویزی ،از بزرگنمایی نیز همچون کوچکگردانی به طور گسترده استفاده
میکند .در آغازیترین قسمت کتاب یعنی عنوان آن ،کاربرد «شلوارها» به جای «ش لوار»
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هر چند به نظر میرسد اولین بزرگنمایی و اغرا نویسنده باشد؛ لیکن اینگون ه نیس ت
زیرا در داستانی به همین ناا (ص  )۸۷واقعاً شلوارهای بچهها وصلهدار بودن د .عناص ر
ادبی مختلفی در پدید آوردن بزرگنمایی نق ش تعی ینکنن ده دارن د ک ه برخ ی از آنه ا
عبارتند از :تشبیه ،کنایه ،اغرا  ،مبالغه و . ...
 -1-7-5تشبیه
پرویزی از تشبیه کمتر برای بزرگنمایی و بیش تر ب رای کوچ کگردان ی اس تفاده
میکند و عناصر مختلفی چون انسان ،حیوان ،جماد ،ام ور حسّ ی و عقل ی را مش بّه ب ه
تشبیهات خود میسازد:
 تشبیه قن دا تفن گ «زارمحمّ د» ب ه معش و و در آغ وش کش یدن آن ،ب رایبزرگنمایی شجاعت و انس و الفت زار محمّد با تفنگ است(.ص )59وقتی که ح اجی
اسماعیلِ صرّاف تماا دارایی زارمحمّد را با کشید و او از محکوا کردن حاجی ن اتوان
شد ،تفنگ ،وفادارترین یارِ زارمحمّد بود(.همان)
 در همین داستانِ زارمحمّد ،تشبیه حاج اسمعیلِ دزد به معصوا پ انزدهم توس طشاهدان دروغین به منظور بزرگنمایی او در پاکی و امانت داری اس ت« - :آن دو نف ر،...
هر دو تسبیحها را به گردش در آوردند و نظر دادند که حاج اسماعیل معص وا پ انزدهم
است و در عمرش گناه صغیره نکرده ،چه رسد آن که دزدی کند(».ص)57
تشبیه زارمحمّد به بزِکوهی و گربه برای ب زرگنم ایی او در چ ابکی و چ ا کیاست« :زارمحمّد مثل بزِکوهی فرز و چابک بود .مثل گربه از درخت نخل به هر بلن دی
که بود ،با میرفت(».ص)51
پارهای دیگر از تشبیهها برای بزرگنمایی« - :اتا ه ا ،تاری کت ر از ش ب یل دا و
تن گت ر از ش ب اوّل قب ر م ینم ود(».ص(« - )8رج ب) مث ل فش نگ از ج ا در
رفت(».ص« - )106یارو مثل فنر جست(».ص)114
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 -2-7-5کنایه
کنایههایی که در بزرگنمایی استفاده میشوند ،مانند کوچکگردان ی غالب ًا از ن وع
فعلیاند ،مثل« :سرش از روی کفشش بلند نمیشود(».ص()124بس یار نجی ب و باش را
است) (« -شلوارهای وصلهدار) ریش و سبیل در آورد(».ص()14رشد و رونق پی داکرد
و مورد توجّه قرار گرفت« - ).از ابتدا تا انتهای حیات آنان یک نقطة روش ن نم یت وان
یافت(».ص()146بدبخت و بیچاره ان د) « -دنی ا در تص رّفمان ب ود(».ص()121ق درت
داشتیم)
 -3-7-5اغرا
اغرا بهعنوان یکی از زی ر مجموع هه ای ب زرگنم ایی ب ه دو دس تة ایم اژی و
توصیفی تقسیم میشود .اغرا ایماژی ،یعنی اغراقی که در تشبیه و اس تعاره و کنای ه ...
نهفته است ،نیاز به توضیح ندارد ،چون در اینمورد میتوان گفت که اغرا زیر س اخت
هرگونه عنصر بالغی را تشکیل میدهد و به قول شفیعی کدکنی« :اغ را چی زی اس ت
مانن د ق ار ک ه در کن ار هری ک از ان واع خی ال م یروی د گ اه زیب ا و گ اه مای ة
انحطاا ،1366(».ص )136از تشبیه ،استعاره و ...هم نمونههایی در سایر مدخله ا ذک ر
شد ،امّا میتوان گفت که پرویزی از اغرا های توصیفی بیش از ایماژی استفاده میکن د.
او توصیفاتش را گاه در یک جمله و گاه در چندین جمل ه ب ازگو م یکن د .توص یفات
مذکور گاه پذیرفتنیترند و گاه به مرز مبالغه و غلوّ و عدا پذیرش میرس ند .ع الوه ب ر
این ،پرویزی اغرا ها را به دو شیوة بیان مستقیم و غیرمستقیم به کار میبرد ،مثالً وقت ی
در وصز «حاج مراد» میگوید« :از کالهش از شدّت چربی میش د ،ی ک پیال ه روغ ن
چرا گرفت(».ص )105از شیوة مستقیم استفاده میکند ولی در «میگفتند حاج مراد نان
پشت شیشة روغن میکشید و میخورد(».همان) چ ون از نق لق ول به ره ب رده ،ش یوة
غیرمستقیم دارد .پارهای از مصادیق اغرا آمیز عبارتند از:
 اغرا در سردی و کثیفی« :چنان سرما و کثافتی را شیطان هم به خ واب ندی دهبود(».ص)37
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 اغرا در شیطنت بچّهها« :خدا ه یچ گ رگ بیاب انی را دچ ار بچّ هه ای دروازةسعدی نکند ،او را به قول خودشان تا «پتل پورت» میرانند(».ص)78
 اغرا در چشمچرانی و هوسرانی که از حسآمیزی هم کمک گرفت ه(« :اب وی)زن را با چشم میبلعید(».ص)68
در داستان «من به دنیا آمدا» توصیزِ شخصیّت «شاه موسی» که نظرکردة حضرت
و تز او شفاست ،اغرا آمیز اس ت و نویس نده زم انی ک ه روش معالج ه و چگ ونگی
گ رفتن ه دایا را ب ا باوره ای خراف ی و عامیان ه پیون د م یزن د ،اغ را را ب ه اوج
میرساند(.ص)99
رسول پرویزی ،وضعیّت جامعهای که حکومت پهلوی آنان را ب ه پوش یدن لب اس
یک شکل وادار کرده ،ولی عدّهای از لباس سنّتی خود دل نمیکندند ،چنین اغرا آمی ز
توصیز میکند:
«اهل ادارات و شاگردان مدارس دچار مش کل غریب ی ش دند .در مدرس ه و اداره
مجبور بودند متّحدالشّکل باشند ،در خارج ،از ترس نمیدانس تند چ ه کنن د .ب ه اجب ار
گاهی ذوحیاتین میشدند .بعضیها عمّامه سرشان بود و عبا به دوش داش تند ،زی ر عب ا
ک ت و ش لوار م یپوش یدند و ک اله پهل وی را در دس تمال ی ا حول های ی ا بقچ های
میپیچیدند ...دا اداره یا مدرسه مثل تعزیهخوانان پوس ت م یانداختن د و تغیی ر ش کل
میدادند :عبا را میکندند و کاله پهلوی را به سر میگذاشتند(».ص)89
در داستان «پالتو حنایم» در توصیز مظلومیّت برادر کوچک خانه و صدورِ حک م
کلّی دربارة تمامیبرادران کوچک(ص ،)35به اغرا روی آورده .در مراسم عزاداری پدر
رجب(ص )105در جایجای آن ب زرگنم ایی ص ورت گرفت ه و در داس تان س ه ی ار
دبستانی وصز شاگردان کالسهای ادبیّات(ص)123و نیز توص یز لحظ اتی ک ه راوی
ب ه «منی ر» درس م یده د و چ رف و فل ک زدن خ ون در ب دن او ب ا اغ را هم راه
است(.ص)125
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-8-5کاریکاتور
کاریکاتور به هم ریخ تن ش کل و قیاف ة طبیع ی ف رد ب ه ص ورت مبالغ هآمی ز و
تمسخرآلود است که موجب استهزا و خنده م یش ود .پروی زی گ اه ب ا توص یزه ای
کاریکاتوری ،به داستان صبغة نمایشی میبخشد:
« ...در این حال وضع من تماشایی بود .قیافة یغورا ،صورت درشتم ،بین ی گ ردن
کش و دراز و عقابیم ،هیچکداا با عینک بادامیشیشة کوچک جور نبود ...و هر پ درمردة
مصیبت دیدهای را میخنداند ،چه رسد به شاگردان مدرسهای که بیخود و بیجه ت از
تر

دیوار هم خنده شان میگرفت(».ص)31
از دیگر تصاویر کاریکاتوری کتاب شلوارهای وصلهدار مربوا ب ه اجرای ی ش دن

قانون متّحدالشّکل کردن لباس در دورة پهلوی است که پرویزی تقلید سطحی و ظاهری
از غرب و دیدگاههای انتقادی و استهزا آمیز خود نسبت ب دان را ب ه کم ک ش گردهای
مختلز از جمله توصیزهای کاریکاتوری به تصویر میکشد .شاگردانی ک ه ب ا «عب ا و
سرداری و عمامه و کاله قجری» به مدرسه میآمدند ،توبیخ م یش دند .روزی ن اظم ب ا
قیچی دا در نشست و لباسهای سنّتی دانشآم وزان را قیچ ی م یک رد« :بچّ هه ا مث ل
حیوانات دا بریده شده بودند .یکی سرداریش نصفه بود و چون ناظم بزرگوار فق ط ب ا
قیچی چیده بود و درز بریدگی را ندوخته بود ،آسترها از زیر سرداری بی رون ب ود .بن د
تنبان شاگردها عیان و هویدا شد و مثل پاندول ساعتهای ش مّاتهدار ق دیم ب ه چ پ و
راست گردش داشت ...پشت این شلوار درست در محلّ نشستن ،دو وصله داشت یکی
بیضیشکل و یکی دایرهمانند از جنس فاستونیهای مشکی قدیم(»....ص)90
 -9-5تخریب سمبولها
رسول پرویزی با طرحهای دقی ق و ه دفه ای مش خّص ،بس یار هنرمندان ه ب ه
تخریب سمبول ها میپردازد .مستبدّان ،ریاکاران و مدّعیانِ بیمایه دستاویزهای اص لی او
برای تخریب هستند که هر یک از آنها میتوانن د نماین دة تی په ای سیاس ی ،دین ی و
فرهنگی باشند .او تخریب را با تشبیه به حیوان ،به خواری کشاندن و ب ا زاری میران دن
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سمبولها نشان میدهد؛ مثالً توصیز شخصیّت «گرگعلی خ ان»(ص -)77ک ه س مبول
تماا عیار دیکتاتوری است -توصیز یک نظامی قلدرِ بی مغزِخشن است که حتّی از دو
طرف اسمش(گرگ+علی+خان) هم خشونت و خونخواری میبارد ولی او به خش ونت
خویش مباهات میورزد .نویسنده با توصیز و تصویر روزگار پیری گرگعلی خان ک ه
اسباب آزار و استهزای بچههای کوچه و بازار شده ،این سمبول اس تبداد را ب ه ب دترین
شکل و به دست ضعیزترین قشر تخریب میسازد.
نویسنده در داستان «شیر محمّد» به تخریب شخصیّتهایی میپردازد که با تزوی ر،
از خود نماد دینی س اخته و ب ه ت رویج باوره ای خراف ی ودر نتیج ه س ودجویی روی
آوردهاند .زارمحمّد ،در این داستان که از او با عنوان«شیرمحمّد» یاد شده ،همان قهرم ان
اصلی رمان تنگسیر صاد چوبک نی ز هس تند؛ قهرم انی ک ه شخص یّتی واقع ی دارد و
برساختة خیال نویسنده نیست.
(« :شیر محمّد) ناگهان صدای حاجی را شنید که الحمدخوان ان ،کلی د را ب ه قف ل
صرّافخانه انداخت و به شیطان لعنت کرد و چند فوت به چپ و راستش کرد و تخت ة
دکّان را برداشت(».ص )58شیر محمّد-که نامش خود نم اد ش جاعت اس ت -در پای ان
داستان ،حاجی را با تفنگ میکشد و ب ه خفّ ت و خ واری م یکش اند .در داس تان «ای
واویال» نیز رجب که سمبول ریا و فریب است ،ب ا پری دن زغ الی ش علهور در پی راهن
چا

شدهاش ،خرد و حقیر میشود .شخصیّت بوالفضول نیز با تشبیه به حیوان تخریب

میگردد« :همان طور که نس ل گ او ع وض ش ده ،نس ل بوالفض و ن ه م تغیی ر یافت ه
است(».ص)192
تشبیه به حیوانات موذی و درنده یا شهره به ویژگ یه ای منف ی ک ه پروی زی در
تخریب سمبولها از آنها سود میجوید« ،اعمال جاهطلبانة انسان را که او به آنها افتخ ار
میکند ،تحقیر میکند و از قدر و منزل ت آنه ا کاس ته و ارزش راس تین آنه ا را نمای ان
میسازد .همچنین تجمّلپرستیها و شهوترانیهای او را که از آنها شرمگین میگ ردد،
به سر حدّ غریزة حیوانی تنزّل میدهد(».حلبی ،1365 ،ص)68
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 -10-5تیپ سازی
پرویزی با توجّه به فرهنگ گذش ته ب ه برخ ی تی پس ازیه ا روی آورده ،م ثالً
«بوالفضول» از جملة آنهاست که تبدیل به تیپ فضو ن م یش ود .او ه ر چن د از ای ن
شگرد بسیار کم بهره میبرد امّا شخصیّتی که او از «بوالفضول» میسازد بس یار جال ب و
بدیع است .بوالفضول که تجسّس و کنجکاوی بیمورد او در متون کهن مطرح نیست ،با
توصیفات پرویزی تبدیل به تیپِ فضو ن میشود؛ تیپی که نه تنها در دنی ای م درن ه م
حضور دارد بلکه پررنگتر و فعّالتر هم است« :به طور یقین نس ل بوالفض ول در ح ال
حاضر باقی مانده است .آیا در خانوادة آنان شجرهنامهای هست یا نه؟ خدا میداند ول ی
تماا اطوار و اداهای بوالفضو ن گذشته در بچّه بوالفضو ن یافت میش ود ...بوالفض ول
امروز فکل میزند ،کتاب زیر بغلش میگیرد ،نخواندهملّاست ...به همه کاری وارد اس ت
 .شعر ،موسیقی ،رمان ،تحقیق ،انتقاد ،افسانه و با هر چی زی ک ه نظ م و ترتیب ی داش ته
باشد ،مخالز است ...هر چه را اسلوبی داشت ،کالسیک میداند ...ب دون آن ک ه معن ی
کالسیک را بفهمد(»....ص)192
پرویزی در داستان «سه یار دبس تانی» ب ا ک اربرد مک رّر«محصّ الن دورة ادب ی» و
«شاگرد کالس ادبیّات» ضمن اظهار دیدگاهی انتقادی نس بت ب ه عش ق ،تی پ عاش قان
بیکار و بیمسئولیّت را میسازد« :بروید به کالسهای ادبیّات س ر بزنی د و در آنج ا ت ا
بخواهید لیلی و مجنون ،رومئو و ژولیت و یوسز و زلیخا پیدا میش ود .آخ ر ،ج وانی
هست ،شادابی هست ،نان مفت پدر هست ،شعر و غزل هم هست (». ...ص)123
 -11-5زبان طنز
از میان گونههای زبان ،زبان محاوره و لهجههای محلّی شفاف ت ر ،عین یت ر و ب ه
مردا نزدیکترند و «بیشتر و بهتر بیانگر مساتل طنز آمیز اجتماعی اند»(.ج وادی،1384 ،
ص )59پرویزی از زبان محاوره و کوچه و بازار نسبتاً زیاد استفاده میکند .ک اربرد ای ن
زبان بهخصوص در قالب خاطرهگویی که شلوارهای وص لهدار از ای نگون ه اس ت ،ب ر
جذّابیّت روایت میافزاید .او عناصر بالغی را هم وارد حوزة زب ان مح اوره م یکن د و
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چنانکه قبالً در نمونههایی نشان داده شد ،از انواع آرای ه در باف ته ای طنزآمی ز س ود
میجوید.
پرویزی اغلب از لهجة جنوبی و به ندرت از الفاظ عربی و تین استفاده م یکن د.
گاه در خالل روایت بیتی عامیانه میگنجاند و بدینترتیب در فضای داستان تنوّع ایج اد
کرده ،بر شیرینی آن میافزاید« :دلم میخواد خدر باسواد بشه ،کتو بره ،آدا بش ه ...،اگ ه
خدر باسواد بشه هم سی خوش خوبه هم سی مو»(ص )52یا «نویسندة مادرمردة کت اب
باید وصیّت کند که «خالف او نسالً بعد نسل الییواالقیامه» و تا ظهور اماا عصر(ع) ب ه
ترتیب بطن اعلی بر بطن اسفل بروند و(.»...ص« )7برای هر فص لش «پ رو گرام ی» ب ا
آرزوهایم ساخته بودا...ای پیره پیره پیره /دستش نزن میمیره(».ص)79
باری ،طنز همیشه با جمله پدید نمیآید بلکه گ اهی ع واملی چ ون گ زینش ن اا
شخصیّتها ،ترکیبهای اضافی و وصفیِ غیرِمنتظره هم طنزسازند .گاه حتّی کاربرد یک
واژه در قیاس با مترادفهایش خندهآورتر است .از اینرو ،پرویزی در گزینش واژگ ان و
ترکیبها دقّت کافی به خرج میدهد و آنهایی را بر میگزیند که در موقعّی ت ب افتی ب ا
طنز سازگارترند .پارهای از واژگان ،اسمها و ترکیبهای طنز آمیز عبارتند از:
)1واژگان طنزآمیز« :قلنبه»(ص ،)6به جای ب زرگ و حج یم؛ «خُ ل»(ص ،)112ب ه
جای دیوانه و کمعقل .سایر واژگان :لِن گ(ص ،)8ل ب و لوچ ه(ص ،)87تنب ان(ص،)9
ورجه وورجه(ص ،)104قری(ص )122و ورّاجی(ص.)45
)2اس مه ای طنزآمی ز :اب ول گن د رج ب(ص ،)56رس ول ش له(ص،)145
زارمحمّد(ص ،)46عل ی درازی(ص ،)88گرگعل ی خ ان(ص )77و می ز س لیمون(میرزا
سلیمان)(ص .)33پروی زی ،ن ااه ای طنزآمی زی را ک ه در می ان م ردا رای ج اس ت،
برمیگزیند بنابراین در این حوزه هنر او هنر انتخاب است نه هنر ساختن.
)3ترکیبهای طنزآمیز« :شعر بند تنب انی»(ص()82ش عر ب یمای ه) و «ه م درس ان
خپ ل»(ص()26ه مدرس ان چ ا ) .س ایر نمون هه ا :نویس ندة م ادر م رده(ص ،)7ق د
دراز(ص ،)24فحش چارواداری(ص ،)24قیافة یغور(ص ،)31کال بوگن دی(ص،)196
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لقم ة ک وفتی(ص ،)202قص یدة کلف ت و وحش ی(ص ،)127س بیله ای
دوگالسی(ص ،)133اجتماع گل ه گش اد(ص ،)161بچّ ة ن یم وجب ی(ص ،)156ش کم
بیصاحب مانده(ص )171و سرنوشت المنا (ص.)176
 -6نتیجه گیری
ب ا جس تاری در کت اب ش لوارهای وص لهدار ،آش کار گردی د ک ه ک اربرد ان واع
ناسازگاری هنری ،ویژگی عمدة طنز پرویزی است و طنز او ،عمدتاً طنزمعنایی است ن ه
صوری ،از اینرو در طنزپردازی او ،از بازیهای زب انی ،واژگ انی و جن اسه ا اس تفاده
نمیشود .پرویزی ،ناسازگاری موقعیّتی را بیشتر در محور افقی /همنشینی و ب ه کم ک
استعارة تهکّمیه و تقابل موقعیّتهای ناساز پدید م یآورد امّ ا جنب ة طنزآمی ز برخ ی از
داستانها هم به ناسازگاریهای موقعیّتی در محور عمودی مربوا میشود .او با ک اربرد
نقیضه یا پارودی دو نگرش ناهمگون را که مربوا به دو دنیای متف اوت ،یعن ی که ن و
معاصرند ،رویاروی هم قرار میدهد و دیدگاههای انتقادی اش را در بارة زن دگی م ادی
و عرفانی و ثروت و ق درت ب ازگو م یکن د .نویس نده ب ا ط رح ناس ازگاری معن ایی،
تجاهلالعارف یا تحامق و بهکارگیری عناصری چون توصیز و گفتگو ،تناقضِ گفتاره ا
و رفتارها را ب ه تص ویر م یکش د و ری ا و چاپلوس ی ،س ودجویی و منفع ت طلب ی و
دورشدن از صداقت و یکرنگی را به سخره میگیرد .پرویزی کوچکگردان ی را ب ه دو
روش ایماژی و توصیفی انجاا میدهد .تشبیه ،اس تعاره ،کنای ه ،ض ربالمث ل مهمت رین
عناصری هستند که کوچ کگردان ی ایم اژی ایج اد م یکنن د .آم اج اص لی تحقی ر ی ا
کوچکگردانی ،تصمیمگیرانی هستند که تدابیر سوء و سودجویانهشان ،فق ر اقتص ادی و
فرهنگی را در جامعه گسترش میدهد.
وی با استفاده از شگرد تخریب سمبوله ا م یکوش د ت ا ض من اثب ات حق ارت
نمادها ،روحیه و جسارت مبارزه با آنان را در آح اد جامع ه بپ رورد .آم اج اص لی ای ن
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تخریبها مستبدان ،ریاکاران و مدّعیان بیمایهاند که میتوانند نمایندة سه تیپ سیاس ی،
دینی و فرهنگی باشند.
پرویزی از زبان محاوره و لهجة جنوبی که ظرفی مناسب برای روایت خ اطرهان د،
در بازتاب طنزهای اجتماعی سود میجوید و ب ا گ زینش واژگ ان ،ترکی به ا و حتّ ی
اسمهای مناسب بر غنای زبان طنزش میافزاید .بهطور خالصه میتوان گف ت طنزه ای
پرویزی بیشتر در انتقاد از فقر اقتصادی و فرهنگی شکل گرفتهاند.
منابع و مآخذ
الز)کتابها:
 -1اصالنی ،محمّد رض ا( ،)1387فرهن گ واژگ ان و اص طالحات طن ز،

دوا،

تهران ،نشر کاروان.
 -2پرویزی ،رسول( ،)1389شلوارهای وصلهدار ،تهران ،انتشارات بهزاد.
 -3پالرد ،آرتور( ،)1378طنز ،ترجمة سعید سعیدپور ،تهران ،نشر مرکز.
 -4جوادی ،حسن( ،)1384تاریخ طنز در ادبیّات فارسی ،تهران ،نشر کاروان.
-5چناری ،عیدا میر( ،)۱۳۷۷متناقضنمایی در شعر فارسی ،تهران ،نشر فرزان.
 -6حرّی ،ابوالفضل( ،)1387رویکردهای ن وین ب ه طن ز و ش وفطبع ی ،ته ران،
انتشارات سورة مهر.
 -7حلبی ،علی اصغر( ،)1365مقد،مهای بر طنز و ش وفطبع ی در ای ران،

دوا،

تهران ،انتشارات پیک ترجمه و نشر.
 -8داد ،سیما( ،)1385فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران ،انتشارات مروارید.
 -9شفیعی کدکنی ،محمّد رضا ( ،)1386زمینة اجتماعی شعر فارسی ،تهران ،نش ر
اختران.
-10
نشر آگاه.

( ،)1366صورخیال در شعر فارسی،

سوا ،تهران،
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 -11شمیسا ،سیروس( ،)1383انواع ادبی ،تهران ،نشر فردوس.
 -12صدر ،رویا( ،)1381بیست سال با طنز ،تهران ،انتشارات هرمس.
 -13فتوحی ،محمود( ،)1391س بک شناس ی ،نظری هه ا ،رویکرده ا و روشه ا،
تهران ،نشر سخن.
 -14نجززادة بارفروش،محمّد باقر( ،)۱۳۷۶طنزنویسان ای ران ازمش روطه ت ا ب ه
امروز ،تهران ،نشر خانواده.
ب) مقا ت:
 -1چناری ،عبدا میر(« ،)1384طنز در شعر حاف » ،پژوهشنام ة دانش گاه ش هید
بهشتی ،ش ،46-45صص.39-51
 -2حسااپور ،سعید و دیگران( ،)1390بررسی تکنیکهای طنز و مطایب ه در آث ار
هوشنگ مرادی کرمانی ،مطالعات ادبیّات کود  ،س  ،2ش ،1دانشگاه شیراز ،صص-90
.61
 -3موحّ د ،عبدالحس ین(« ،)1383طن ز و خلّاقیّ ت» .پ ژوهشه ای ادب ی ،ش ،2
صص.157-168
ج)سایر منابع
 -1دورک ی ،عل ی اص غر( ،)1385طن ز در اش عار ابوالقاس م حال ت ،پای ان نام ة
کارشناسی ارشد ،انتشارات دانشگاه مازندران.

