
 403  429  تا403از صفحه ، 1395، پاييز و زمستان 2شماره ، 21دوره ، صر جهانادبيات معاپژوهش 

 

تب كه بر مكي با تيات داستانياه در ادبي طنز سيقي تطبيبررس
  سميسوررئال

 *ي محمديعل
  رانيا، همدان، همدانبوعلي سينا  دانشگاه استاد

  **ي جهرميميفاطمه تسل
 دان همي دانشگاه بوعليترك ديدانشجو

  )14/01/95،   17/11/94: افتيخ دريتار(

  دهكيچ
ز بـه   ي تمـسخرانگ  ي نگـاه  طنـز سـياه   .  اسـت  يمـد ك طنـز و     يهـا   ر مجموعـه  ياز ز يكي  ،  اهيطنز س 

 يانـدوه و پـوچ    ،  تـرس ،  رنج،  دلهره،   و موحش دارد و اغلب با مرگ       كمارگونه و هولنا  ي ب يها تيموقع
منجر به ظهور ، اهي سيها  هگل و رمانيات فلسفينظر، ي و اجتماعياسياوضاع ناهمگون س. همراه است

  .ات غرب شدين گونه طنز در ادبيا
ـ نظر، ن بـار آنـدره برتـون   يرا نخـست » Humour Noir»«اهيطنز سـ «اصطالح   سوررئاليـست  پـرداز  هي
، گلچين طنز سياهار برد و در كهگل به » ةشد ينيت عيذهن«ف عبارت   ي در توص  1935در سال   ،  فرانسوي

 يات داسـتان ياه در ادبي مهم طنز سيها يژگيو. ردك يمعرف، گونه نيشگام ايفت را به عنوان پ    يجاناتان سو 
  .يك گوتيها يف و فضاسازيانحراف از موضوع و توص، مسخ و استحاله، اغراق، تضاد: عبارتند از
  ي و بهرام صادق   ين ساعد يغالمحس،  تي صادق هدا  يها  در داستان ،  يات فارس ين مختصات در ادب   يا
  .بروز دارد،  برجستهي صورتبه

 در  يقـ ي آن بـه صـورت تطب      يها  يژگي و ياه و معرف  ي طنز س  يشناس  واژه،  فيتعر،  ن مقاله يهدف از ا  
  . استيليتحل -يفي به روش توصيسي و انگلي فارسيات داستانيادب

  .آندره برتون، اهيطنز س، سميسوررئال، داستان، يقيات تطبيادب :يديلكهاي  واژه
___________________________________________________________________________ 

* E-mail: khoshandam.ali2@gmail.com 

** E-mail: ftaslim@yahoo.com 
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  مقدمه
 اقتـدار زبـان توجـه     يزيـ ر  و درهـم   يزيل هنجارگر يشه به طنز به دل    يهم،  يت فارس ايدر ادب 

ر اوضـاع   ييه به منظور تغ   كاي از نقد و اعتراض دانست        شيوهتوان   ميطنز را   . است  شده   ياريبس
 فـرد و  يهـا  يژكها و  ينادرست، ها يزشت، ها بيعند و يآفر ي ميهنر- ي ادبياثر، و با زبان هنري  

شفـسكي محقـق روس     نسـخن چري  . كنـد    مـي  برجسته،  كرا به طور مضح    ها تي و موقع  جامعه
ن جنبـه از    يبر هم ) 37: 1376،  پور نيآر(» است ي نقد ادب  ةن درج ي باالتر يسيطنزنو «مبنيبر اينكه 

  . نظر دارد، طنز
اصالني معتقد اسـت  . شود طنز به دو گونة سفيد و سياه تقسيم مي        ،  بندي محتوايي  در يك دسته  

 انـسان ذاتـاً     گويـد   كـه مـي    استي  بينش،  شاعر رومي ،   هوراس ةاساس نظري  يا سفيد بر  طنز شيرين   
از  .بـرد  فطرت پاك خود را از ياد مـي ،  اما به داليلي بسيار؛خواه است سرشت و نيك   موجودي پاك 

 او را در مـسير     و كنـد    مي انسان را از غفلت آگاه    ،  ها ها و بدي   نمايي زشتي   نويسنده با بزرگ   اين رو 
نظريه و روش   اساس    غرب بر  طنز سياه در ادبيات   ). 150: 1385،  اصالني(كند   مي  راهنمايي درست
پديـد آمـده    نظر   مبناي اين    بر طنز جوونالي . استگزنده و عصبي    ،  تلخ،  شاعر رومي ،   جوونال طنز
بدي در وجود انسان سرشته شده است و انسان براي رسيدن به نيازهاي خـود از هـيچ عملـي                    كه  
 طنـز سـياه كمتـر اسـت و         آور   خنده ةجنب. آورد نيست و كمتر به كارهاي نيك روي مي       گردان   روي

سرنوشـت  ،  هايي ناشناخته و غيرقابل درك     در طنز سياه قدرت   «؛  شود مي  گريه بر خنده ترجيح داده    
بـرد و   سـرمي   انسان را تحت سيطره دارند؛ در اين حالت انسان در حالتي ناگوار و پـوچ بـه     ةو اراد 

 در طنزهاي سياه انـسان از آنجـايي كـه    .چيزي هميشگي است،  و بدبيني در وجودش   سرخوردگي
). 150: 1385، اصـالني ( »خنـدد  مي، توان آن را ندارد تا در وضعيت ناگوار خود تغييري ايجاد كند          

  ). 806: 2ج، 1387، سيدحسيني(نقاب نوميدي است، خنده، از اينجاست كه به تعبير برتون
، اتيـ اتور نمود دارد و در ادب     يكاركژه  يو  به،  ي و تجسم  يمي ترس ي هنرها شتر در يب،  اهينز س ط

هـاي    سوررئاليـست .  مطرح شـده اسـت     يستي آثار سوررئال  يها  يژگي از و  يكينخست به عنوان    
هـاي طنـز سـياه كـه اغلـب         همچنين نوشتن داسـتان   . هاي مختلف طنز سياه را نشان دادند        جنبه

بـه  ، يعني بـين جنـگ جهـاني اول تـا دوم        ،  ها   روزگار آن  به ويژه مقارن با   ،  فضايي جنگي دارند  
  .شدت رايج شد

ـ ن دليقـاً بـه همـ   ي و دق كند   مي يت را فراواقع  يدهد و واقع    ير م ييط را تغ  يطنز شرا « ل ي
بـه  ،  چون آندره برتـون تـا آن حـد بـه طنـز عالقـه داشـت        يست بزرگ يه سوررئال كاست  



 405سوررئاليسم  مكتب بر تكيه با داستاني ادبيات در سياه طنز تطبيقي بررسي

 

 

، يچلـ يرك(»دينام اه يطنز س، رتونه ب ك يا  ييگرا   دور از احساسات   يها  ينكش  خصوص سنت 
1384 :20.(   

هاي بسياري از طنز سياه انجام شده است؛ امـا            ها و نقدها و تحليل      گلچين،  در ادبيات غرب  
نمـودي  ،  در ايران شناخت طنز سياه منحصر به هنرهاي بصري بوده و در زبان و ادبيات فارسي               

اين در حـالي اسـت كـه در       . شود  يده نمي هايي دربارة گروتسك د     ها و رساله    از آن جز در مقاله    
تـوان ذكـر كـرد كـه ارزش نقـد و        هاي داستاني فرواني را از طنز سياه مـي          ادبيات فارسي نمونه  

البته ميراث طنز سياه در داستان فارسي با توجه به قدمت صد وچند سالة ادبيـات  . بررسي دارند 
  .اندك است،  مقايسه با ادبيات غربدر، هاي متفاوت سياسي و اجتماعي داستاني ايران و زمينه

اه در  ي مهم طنز س   يها  يژگي و يجاد و برخ  ي ا يها  نهيزم،  يشناس  واژه،  يمعرف،  ن مقاله يهدف ا 
  . استيليتحل-يفي و با روش توصيقي به صورت تطبيات داستانيادب

  قي تحقةنيشيپ
ليف نشده است    تأ ينون اثر مستقل   ك  تا يات فارس ياه در ادب  ي تحليل و تشريح طنز س     ةدر زمين 
ـ     ردهكـ ف يـ اه را تعريطنز س، ي فارس ي ادب يها نامه   فرهنگ يو تنها  برخ     يانـد و از چنـد اثـر ادب

 صورت ياريات غرب مطالعات بس  ياه در ادب  ي طنز س  ةالبته دربار . اند نام برده مربوط به اين سبك     
ـ  ) 1966(ن از آنـدره برتـو     گلچين طنز سياه  شگفتار  يتوان به پ    يها م    آن ةه از جمل  كگرفته    ةو مقال

  .ردكبراون وبر اشاره ) 1974(» اهي طنز سكسب«
هـا و     نـه يف به زم  ين تعار يه خوانندگان از خالل ا    كني موجود و ا   يبا توجه به ضعف پژوهش    

 در  يقـ ياه را به طور تطب    يطنز س ،  ن بار ي نخست يبرا،  ن مقاله يا،  برند  ي نم ياه پ ي طنز س  يها  يژگيو
  . رده استك يرس بري غرب و فارسيات داستانيادب

  اهيف طنز سيتعر
: كنـد   مـي طنـز سـياه را چنـين تعريـف      ،  »سبك طنز سـياه   «اي با عنوان      بِراون وبر در مقاله   

تـر از آن اسـت كـه بـه آن بتـوان               علت خنده را در اموري كه جـدي       ،  طنزي كه به طور كلي    «
، هـاي جـسمي و روانـي     بيمـاري ،  فروپاشـي نهادهـاي اجتمـاعي     ،  مثـل مـرگ انـسان     ،  خنديد

 ,Weber). كنـد   مـي جـستجو  محروميـت و تـرور  ، )غـم و انـدوه  (اضطراب، رنج، نابهنجاري
تضمين الگـوي دنيـوي و   ، سياهي طنز سياه از رد اخالق و ديگر اصول انساني «(388 :1974
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عدالتي و مرگي كه خـشم را         بي،  خشونت،  گويي دربارة وحشت    لطيفه از آمادگيش براي  ،  منظم
به معناي احـساسات سـبك و از        ) مانتاليسم  سانتي(گرايي    ب از احساسات  از اجتنا ،  انگيزد  برمي
نامة كلمبيـا نيـز در تعريـف طنـز             دانش ).همان: با تصرف (»آيد  اش بر تعجب و شوك مي       غلبه

گروتـسك و طنـز مرضـي جهـت بيـان         ،  تئـاتر و فـيلم    ،  در ادبيات ،  سياه طنز«: نويسد  سياه مي 
هـا و   شخـصيت . رود جهـان مـدرن بـه كـار مـي       پـارادوكس و ظلـم      ،  عدم حـساسيت  ،  پوچي
هاي طنـز طبيعـي يـا كنايـه اغـراق             مراتب فراتر از محدوديت    اغلب به ،  هاي معمولي   موقعيت
 و گاهي برابـر بـا   كند   مي طنز سياه بيشتر از اموري كه با تراژدي همراه است استفاده          . شوند  مي

 ,The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed) انگيـز اسـت   غـم ) فـارس (طنز سبك

2006). 
تب نقد  كها و     نامه  ف در فرهنگ  ي تنها چند تعر   يات فارس ياه در ادب  ي شناخت طنز س   ةدر زمين 

ت يخـصوص «: سدينو ي م نويسي نامة هنر داستان   واژه در   يرصادقيمثالً م .  وجود دارد  ي فارس يادب
ت و  ياه بـه وضـع    ينـز سـ   ط،  نديگو يا طنز تلخ م   ياه  ـيات مدرن را طنز س    ي در ادب  ي و پوچ  يمرض
پـردازد و اغلـب بـا رنـج و        ي مـ  ك و جهان موحش و هولنا     كمارگونه و گروتس  ي ب يها تيموقع
ان دادن و برآشفتن خواننـدگان      كت،  اهي س هدف طنز . ار دارد كجنگ و مرگ سر و      ،  مرض،  دلهره
 كنـا  رنج و مرگ و حـوادث هول ةه به چهر  كند  كه آنها را وادار     ك يبه طور ،  ا تماشاگران است  ي

: 1377،  يصـادق ريم( »برند ي تلخ نام م   يمدكا  ياه  ي س يمدكاه با عنوان    ي از طنز س   يگاه،  بخندند
302.(   

ه از ك طنز ينوع«: سدينو ياه مي طنز سة دربار فرهنگ اصطالحات طنز   در   يمحمدرضا اصالن 
گونه ماري ب يها تر به جنبه   شين نوع طنز ب   يا،  ست مدرن ا  يها  و داستان  ير پوچ ي تأث يها مشخصه

سم وجـود عناصـر     يـ اليستانسي اگز ةر از فلسف  يپردازد و به تأث    ي م يات بشر ي ح كموحش و هولنا  
فرهنگ  در يفيمحمد شر). 150: 1385، ياصالن(»دلهره و مرگ در آن مشهود است      ،  ترس،  رنج

  ).975: 1387، يفيشر(رده استكرار ك را تيف اصالنين تعريهم، ادبيات فارسي
شـگفتي   بـه  را آدم سـياه  طنـز «: نويـسد  مـي  فـاديمن   از كليفتـون جالل نوراني نيز بـه نقـل  

، گردانـد  مـي  تـوأم  را خنده، نفرت ايجاد مبالغه و با. كند  ميايجاد لبخند حداقل فقط، اندازد نمي
 هـاي  پـردازي  خيال و و غلوها ها اغراق چون كه گفت بايد اما بكت؛ ساموئل از آثار مانند برخي

 هـم  حيرت و زدگي با بهت گاهي ما، است گروتسك ادبيات تخصوصيا از نيز غريب و عجيب

 اي بـه گونـه   را كـشتار  حتـي  و هـا  خـشونت  گـاهي ، امـروزي  هـاي  فـيلم  در. شويم مي رو روبه

  ). 5: 1390، نوراني(» كنند ايجاد تنفرآور يا آور خندة ترس بيننده در كه كنند مي سازي صحنه
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، انـد  ردهكگر گزارش ي از منابع دياريا و بس  يكتاني بر ةدانشنام،  يونسا مِره ،  ه براون وبر  كچنان
ان و  يـ ا طنـز قربان   يـ » gallow«با گالو ،  هي خنده و گر   يختگيل خنده به مرگ و آم     ياه به دل  يطنز س 
 كگروتـس تـوان   ميه ك يبه طور، ):Abstract Merhi, 2006( دارد ي ارتباط تنگاتنگكگروتس

 را كاه و گروتـس يز طنـز سـ  يـ  نيچون نوران  محققان   يبرخ.  دانست  اشكال طنز سياه    از يكيرا  
ا انـدوه بـه   يـ زش احساسات ناهمگون مثل خنـده و نفـرت         ي آم كاما گروتس ،  اند  سان شمرده يك

: 1378،  پـالرد (»دهد  يح م يه را بر خنده ترج    يگر،  اهيطنز س «ه  ك يدر حال ،  صورت همزمان است  
92-93.(  

 يطبعـ  انواع شـوخ   يةلك، اهي طنز سمنظور از، ات غربيرسد در ادب يبه نظر م،  فين تعار يبا ا 
 يمـد ك«دو اصطالح   ،  ات غرب يه در ادب  كن روست   يمند هستند؛ از ا     اه بهره يه از فنون س   كاست  
اه ي اصطالح طنز س   ي برا ينيگزيا جا ين  يز بعدها به عنوان جانش    ين» )يكتار(رهي ت يمدك«و  » اهيس

  . است ار رفتهكبه ، برتون
.  است ... فقر و ،  يپرستنژاد،  جنايت،  افسردگي،  ون قتل چ يك به مسائل تار    طنز سياه  شيگرا

طنـز سـياه   ، غـالف تمـام فلـزي   مثل ،  دارندي و تراژد  يمدك يها آثاري كه به طور مجزا بخش     
 طنـز و كمـدي اسـتخراج     ،  ي تـراژد  دروناه از   يطنز سـ  ،  فيچون طبق تعر  ،  شوند محسوب نمي 

  .كند مي

  ياه در زبان فارسياصطالح طنز س
اه ترجمـه  يبه طنز سـ 1347را در سال  »Humour Noir« يبارت فرانسو عينيدحسيرضا س

، بار  نياه را نخست  ياصطالح طنز س  «: سدينو ياو م . ار برد ك به   هاي ادبي  مكتبرد و در جلد دوم      ك
ه هگـل   كـ » ينيع« مفهوم   ةف و ترجم  يدر توص ،  يست فرانسو ين سوررئال يسيتئور،  آندره برتون 

ردن كـ   مـشخص ين عنـوان را بـرا     يآندره برتون ا  . ار برد كبه  ،   گفته بود  شناسي كليات زيبايي در  
 ك و شـ يني از بدبيه در آن خنده ناشكرد كابداع  1935 و طنز در ساليمدك يها  از گونهيكي

خته به ناسزا ي است آميا خنده، اهيطنز س.  مانند مرگ است   يه بر موضوعات  كياغلب با ت  ،  ديو ترد 
، با تـصرف  (»ها   آن يجهان ج و گفتار  يد را ي مقابله با عقا   يراب،  ديآ  ي برم يه از اعماق درون عاص    ك
  ).821-819: 2ج، 1387، ينيدحسيس

ن گونـه طنـز و   يـ  اي را بـرا »Humour Noir «ياصـطالح فرانـسو  ، ه آندره برتونك يزمان
قـرار  » Black Humour«برابـر عبـارت   ، هـا   فرهنگنامـه يسي انگلةدر ترجم، ار بردك به يمدك

در » Humour«ه  كـ  يترجمـه شـد؛ در حـال      » satire«  به طنز  يرت در فارس  ن عبا ياما ا . گرفت
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ال از  كن اشـ  يـ ا. »satire«شود و طنز به       يبه ترجمه م  ياهه و مطا  كف،  يطبع   امروز به شوخ   يفارس
 بـه عنـوان   يغرب» satire«ة  و معادل واژ   ي طنز به طور تخصص    ةه اطالق و رواج واژ    كآنجاست  
 ي پنجاه وارد زبان فارس    ةنخست از ده  ،  ي و ادب  يان هنر يا ب  ب يم و عموم  يرمستقيغ،  كنقد مضح 
ـ    )39: 1388،  تجبر( شده ج نبـوده و بـه انـواع      يـ  را ين مفهـوم  ي چنـ  يش از آن طنـز بـرا      يو تا پ
 چهـل   ةز در دهـ   ي ن ينيدحسي رضا س  هاي ادبي   مكتب  تابك. شده است   يطنز گفته م  ،  يطبع  شوخ

بـه نظـر    . رفـت   يار نمـ  كـ ان نداشت و به     ي غرب »satire« معادل   يه طنز هنوز مفهوم   كشد    منتشر  
اهه با طنز ك چون هزل و هجو و ف     يز انواع يرقابل تما يب گاه غ  كيل تر ي به دل  ينيدحسيرسد س   يم

 ةلمـ ك، »Humour «ة واژي بـرا يطبعـ  بـه و شـوخ  ي و مطاياهكـ  چون ف يينبودن برابرها    جيو را 
 يشـوخ «را » Humour Black« ين معـادل امـروز  يبنـابرا . را معادل آن قرار داده اسـت » طنز«
ن امـر را بـا جـستجو در    يـ  اي درسـت ةنـ يقر. ردكـ  يتـوان معرفـ   يز مـ يـ ن» اهي سيمدك«ا  ي» اهيس

 Black«  بـا عنـوان  ي اصـطالح يسيـ ات انگليـ را در ادبيـ د؛ زيـ توان د ي ميسي انگليها فرهنگ

satire« ز يـ  ن وبـستر و النگمـن    ،  سفوردكـ  چـون آ   يسيـ  معتبـر انگل   يها نامه و لغت  ستيج ن ي را
هـا   اه در آنيف طنزسـ يـ  مطابق تعر»Black comedy« را ندارند؛ اما» Black satire« اصطالح

   .وارد شده است
اه در  يرش عنوان طنز س   يشهرت و پذ  ،  ها  نامه  ف فرهنگ يل تعار يبه دل ،  ن موضوع يبا علم به ا   

از همـان    ،يسـاز   سانيك ينجا برا يدر ا ،  ينيدحسي رضا س  هاي ادبي   مكتب از   يروي و به پ   يفارس
  .اه استفاده شده استياصطالح طنز س

  اهيش طنز سيدايپ
 يركـ  فيها نهيزم«اه در يات سياه را چون ادبي بروز طنز س   ي و اجتماع  ياسي مهم س  يها  نهيزم
 يهـا  اميـ  و قي جهـان يهـا  وقوع جنـگ ، ي اجتماعيها ينابسامان، ي شهريكنكشرفت علم و ت   يپ

 يدار  هي و رشـد سـرما     يراسـ كرشـد بورو  ،  سميسكارظهور م ،   مستعمره يشورهاك ةطلبان  استقالل
  ). 68-64: 1332، وبك نيزر، تصرف با( »ردك يبند توان دسته ي ميصنعت

ار و  كـ چـون نگـارش خود    ،  يـك اه و رمـان گوت    يسم از عناصـر رمـان سـ       ين سوررئال يهمچن
اده و  و دورافتـ ك مترويها  در محل  يفضاساز،  ره و تار  ير مبهم و ت   يتصاو،  يپوچ،  ييگرا  فراواقع
تـرس و  ، يدشـهر ي پليفـضاها ،  متـشتّت يها تيروا، تيهو يضدقهرمان و قهرمانان ب  ،  كترسنا
اه ينش طنـز سـ  ي آفـر يبرا،  امور تابو يلك و به طور   ي جنس يآزاد،  ختهيگس  خشونت لجام ،  هراس
  .  گرفتياري بسةبهر
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ژه يـ  بـه و    و يلسوفان آلمان ي ف ةشيش از همه خود را به اند      يها ب   ستيسوررئال،  ياز نظر فلسف  
 يتـاب چهارجلـد  ك اش در ي گوناگون فلسف  يها  هيان نظر يدر م هگل در    .دنديد  ي م يكنزد هگل
 هگـل  به اين دليل كهرد و   كبار آندره برتون به آن توجه         نيه نخست ك دارد   يعبارت،  شناسي  يباييز

ر كتـذ « .خود را مرهـون او دانـست  ،  ده است يشكان  ي را به م   1»ينيطنز ع «مفهوم  ،  ن عبارت يدر ا 
 ةه دربـار كـ ن خواسـت  يـ همراه بـا ا ، كند  ميهيع طنز را توج   ون ن يه ظهور ا  ك يلك ي فضا ةدربار
) شـود   ين حال و به طور متفاوت هم به طنز و هم به تصادف اطالق مـ               يه در ع  ك( »ينيع «ةلمك

را » اهيسـ  «ةلمـ كرد و يـ  فاصـله بگ ياز اصطالحات هگل  تا   ردكبرتون را وادار    ،  ديايش ن ي پ اشتباه
، ن اصـطالح يـ  ا ي هگلـ  ي به معنـ   ينيه طنز ع  كد  يگو  ي لوبرن م  ي اما آن  .ندك ينين صفت ع  يجانش
 يروزيـ  پ يامـا نـوع   ،   خارج دارد  يايه با دن  ك يروزمندانه است در روابط   يت پ يان ذهن يد ب يترد  يب

 و ژرف روابـط خـود را        ير واقعـ  يتـصو ،  گـر يبار د   يكامل باشد تا    كار  يخواهد بس   يه م كاست  
ه از آنِ   كـ بل،  ستنديـ  منطق ن  ياي به دن  كين روابط مت  يه ا كرسد    ين به نظر م   يچنرا  يز،  ندكع ن يضا
  .)819: 2ج، 1387، ينيدحسيسبا تصرف؛ ( » تضادها هستنديايدن

بـا شـروع   . پيدايش طنز سياه با جنگ جهاني اول و دوم مقارن بود   ،  از نظر موقعيت تاريخي   
نده و بـه جنـگ اعـزام    كپرا، 1937  در سالي فرانسويها ستيگروه سوررئال،  دوم يجنگ جهان 
» Anthologie de l'humour noir« گلچين طنز سـياه تاب ك، آندره برتون، ن دورانيدر ا. شدند

. ردكـ سانـسور   ،   فرانـسه  ي روح انقـالب ملـ     ي آن را به جرم نف     2،  يرشيم و يه رژ ك را چاپ كرد؛  
 جاناتـان   يها   نوشته يبرخ يتاب افزود و با معرف    كن  ي را به ا   ييها  قسمت،  1947در سال   ،  برتون
اي   انديـشه ،  )1729( 4مؤدبانه پيشنهاد نسبتاً  يك،  )1731(3راهنما براي خدمتكاران  فت چون   يسو

 ياه معرفـ  يشرو در طنز سـ    ير و پ  كاو را مبت  ،  لمات قصار ك يو تعداد ) 1710(5دربارة دستة جارو  
. شـود   يفت آغاز مـ   ي سو ]يك پيشنهاد مؤدبانه  [پيشنهاد معمولي    برتون با    گلچين طنز سياه  «: ردك

» دانـد   ي مـ  6»زيـ انگ   گزنـده و حـزن     يهـا   يشـوخ «اه و   يطنز س » يقيمبدع حق «فت را   يسو،  برتون
  ).90: 1384، يچليرك(

___________________________________________________________________________ 
1. Humour objectif 

ـ  فرانـسه  ومـت كحبه  . 2  يروهـا يو ن نيمتفقـ   فرانـسه توسـط  ي آزادسـاز تـا ) 1940(ينـاز  آلمـان  ازست  كـ شن  يب
 . بود مارشال پتن ن دولت بر عهدهياست اير. شود يگفته م» يشيدولت و«) 1944(مقاومت

3. Directions to Servants 
4. A Modest Proposal 

5. A Meditation upon a Broom-Stick  

6. la plaisanterie féroce et funèbre 



 1395 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 21، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 410

 

 

بـه  ) Breton, 1966: 7( »شتريـ  بيهـا  ردن نـام كـ  اضافه ةوسوس«با ، 1966برتون در سال 
رد و كـ ش يراي بار سوم ويراب، شگفتاريد نظر و افزودن پ    يتاب را با تجد   كن  يا،  گلچين طنز سياه  

پتـرس  ، چـه يش نيفـردر ، يآلفـرد ژار ، ساد دوكياز جمله مار ،  سندهيآثار چهل و پنج نو    ،  در آن 
آثـار  ، نين گلچـ يـ  در ا.را گنجاند.... ارول وكس يلوئ،  واشه كژا،  ن گرابه يستيرك،  يهنر.اُ،  بورل
،  چـون مـرگ    يجـد ار  يش عناصر متضاد و موضوعات بس     يمابكه  ك جمع شده بود     يسندگانينو

ز در آثارشـان بازتـاب   يـ  طنزآميا وهي شـ  ن گاه تابو را بهيمذهب و مضام  ،  قتل،  ينژادپرست،  جنگ
ن حـال  يشمرد و در عـ  يبا مي زي از هنرهايكي را يشك آدم، ينسيوئكتامس دو«داده بودند؛ مثالً  

 .وعالقه و محبت اُ ن قِبل استياز هم .دمآ يجان ميها به ه   انسان يروز  رهيق با ت  ي عم يدرد  از هم 
 پرتاب  ي گوسفند را به بغل زن     يكان  كچ  ه دل خون  ك واشه   كا ژا ي »نكش  اراذل قانون « به   يهنر
ـ  كـ  ي ژارد و آلفـر »!ن هم قلب مـن يا، ريبگ«: اد زده بوديرده و فر  ك در ، ش از مـرگش يه شـب پ

ـ     يه در آن لحظـه مـ      ك يزيده بود چ  يه از او پرس   كتر سالتراس   كجواب د  ز همـه   تـر ا    شيتوانـد ب
با ) 1836-1801( و باالخره گرابه  » ! خالل دندان  يك«: ست؟ پاسخ داده بود   يند چ كخوشحالش  

 و بودلر بـا ضـرورت   »اش ياني هذكسب«با ) 1859-1809( و پتروس بورل »يياج به رسوا ياحت«
 از ي و صورتينيت انگاشتن بدب ين  چه با حسن  يو ن » رت انداختن يردن و به ح   ك يعاص،  دادن انكت«

بـا تـصرف؛    (» ني اتحـاد ضـد    ي بـه عنـوان تحقـق آرمـان        يعشق جنس «و  ،   شمردن مرگ  يآزاد
  ). 819: 2ج، 1387، ينيدحسيس

 يجـ  وشـش بـروس  كبـه  ،   طنـز سـياه    تـاب كه  كـ  يالدي شصت م  ةاه تا ده  ياصطالح طنز س  
هـاي كوتـاه      داستانتاب  اين ك . ج نشده بود  يات را يدر ادب ،  ا منتشر شد  يكدر آمر ،  )1965(دمنيفر

 جوزف،  يآلب ادوارد،  يو  دونال يپ يج از جمله ،  ييايك آمر ةسنديزده نو يس هايي از    رمان  يا بريده 
را  دمنيـ ن و خـود فر    يسـل  نانـد يفرد ييلـو ،  وفكنابا ريميوالد،  بارت جان،  نچانيپ توماس،  هلر

  .شد شامل مي
 تريـسترام ،  سفرهاي گـاليور  ،  يك پيشنهاد مؤدبانه   نظير،  اهي طنز س  ة برجست يها  اغلب داستان 

 موضـوعات   ةدربـار ،  خانـة شـمارة پـنج       سـالخ  و   22تبـصرة   ،  شـوايك؛ سـرباز پاكـدل     ،  شندي
، يشكـ  ان و نـسل   كـ ودكشتار  ك،   و جنون  يوانگيد،  نقص عضو ،  يپوچ،   چون مرگ  ينديناخوشا
ع يج و فجـا   يقتل و تـرور و نتـا      ،  خشونت،  ي و اخالق  يركانحطاط ف ،  يقحط،  جنگ،  ينژادپرست

  .اند ناشي از آن نوشته شده
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  ي فارسيات داستانياه در ادبي سطنز
 يها  و قصههزار و يك شب    همچون   ي سنت يها ران را در قصه   يات ا ياه در ادب  ي طنز س  ةنيشيپ
 ة گزنـد  يدر هجوها طنز سياه را     همچنين. توان جست   مي شاعران چون عطار     ي برخ كيگروتس

تحقير ،  يياگوناسز،  اهي س يفضاساز،  كي گروتس يه در آن دشمنان خود را با طنز       كهن  كشاعران  
  . ديدتوان  يم، ردندك يف ميدار توص  وانات و اوصاف خندهيه به حي تشباز طريق

غالمحـسين سـاعدي و     ،  صـادق هـدايت    يها اه وجه غالب داستان   يطنز س ،   معاصر ةدر دور 
، »ليدند«و  » خانه  كزنبور«،  ي ولنگار ةاز مجموع » روح  مرغ« چون   ييها  در داستان  يبهرام صادق 

 و وعـدة ديـدار بـا جوجوتـسو       و  هـاي خـالي       سـنگر و قمقمـه     ي  مجموعـه  يهـا   اغلب داستان 
 يهـا   اسـت؛ هرچنـد در داسـتان    ملكـوت  وعزاداران بيـل    ،  بوف كور  يها   از داستان  ييها  بخش
 از  ييهـا  ز نشانه يگران ن ي و د  يريهوشنگ گلش ،  احمد  آل  جالل  ،  ك مانند صادق چوب   يسندگانينو

حـس ناسـازگار      دو يختگـ ي آم يعني،  دارد كصورت گروتس شتر  يه ب كد  يتوان د  ياه را م  يطنز س 
  . زمان  همبه صورت خنده  وا انزجاري دلهرها ي ترس
ست ي ب ةشده در ده    في تأل يها   داستان ي با توجه به محتوا    ياه فارس ي طنز س  ييرد محتوا يكرو

 فرودسـت و پـست      ةاحوال طبقـ  ،  خرافات،  ترس،  ياسياختناق س ،  يشتر فقر و قحط   يب،  تا پنجاه 
ران يه دوران گذار ا   ك است   يبودن نسل    و معلق  يتيهو  يب،  يپوچ،  يركانحطاط ف ،  يماريب،  معهجا

  كن ه تجربه ميتيمدرن  را از سنت به شبه

  ي و فارسيسي انگليها اه در داستاني مهم طنز سيها و شگردها يژگيو
ز يـ  ندهند؛ البتـه ذات طنـز      يت رخ م  يل طنز موقع  كبه ش ،  ها   طنز در داستان   ياغلب شگردها 

امالً پنهـان   كـ ،  ديبر خالف طنز سـف    ،  اهي طنز س  يه شگردها ك نيژه ا يبه و . مدار است  خود محتوا 
را از  ... ل و يـ  مختلف داستان اعم از نماد و استعاره و تمث         يها  هيد ال ي شناخت آن با   ياست و برا  

ه كـ ند   دار يپوشان   هم هاي داستاني يادشده    در نمونه ن شگردها   ي از ا  ين برخ يهمچن. ردكهم باز   
  . شوندي بررسيژگين ويتر  شده بر اساس برجستهينجا سعيدر ا

  تضاد و تناقض
.  دارديارياربرد بـس كـ ز يـ اه نيـه در طنز سك است   طنز ة سازند ة از مقوالت عمد   يكي،  تضاد

اقـضات و   ـز تن كـ  و قرارگرفتن در مر    ياعتماد يب،  بودن  عبث،  يريـناپذ   با حس تطابق   اهيـطنز س 
ورد و آ يبه همـراه مـ   ياعتماد يب، ظارـشدن انتنبرآوردن  .راه استـارات همشدن از انتظ   وسيأم
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 از اسـتحكام     را م سـاختار نظـام    كـ  ا دست ي شود منجر مي ل نظام   ك ة دربار ترديد-ي بي اعتماد يب
ن ي نـو ي نظمشود تا  ي م يك نزد مكختن نظم موجود و حا    ير  به هم  يعني،  اهي به طنز س   د و ندازا  مي
سـخن  » ينـ يت ع يذهن«ه از مفهوم    ك خود   شناسي  گفتارهاي زيبايي   درسدر  ز  ني هگل   .نديافريبرا  
هـم  برتون  ).Hegel, 1979: 342 (د داردكيها تأ يساز ناهم و يناهماهنگ ةيبر عنصر و پا، گفت

ي پـارادوكس  ا گونه، معتقد است كه طنز هگل .اه بهره برد  يف طنز س  يدر تعر از همين نظر هگل     
ز در واقـع ا   .بايد پارادوكس را بـشناسد    ،  سي بخواهد طنز را بفهمد    گويي است و اگر ك     يا نقيض 

  .استنهفته عت يذهن و طب، اءيدر وجود اش، ها و اضداد  سازش تناقضيكتكاليد، دگاه هگليد
. ستنديـ ار ن كهـا آشـ     تضادها و تقابل  ،  اهي س در طنز اما  ،  صراحت دارند ،  ها  تقابل ديدر طنز سف  

مـثالً  .  از آني در بخشي داستان وجود دارد و گاهيكختار ل ساك در ين تضاد و تناقض گاه   يا
.  اسـت  زيـ آم   تنـاقض  يهـا   تيـ  از موقع  يريـ گ  بهره،  22تبصرة  در رمان   هلر  جوزف   يترفند اصل 

ه كـ  ي خلبانـان  طبـق آن هكـ اسـت  يك دوم در آمري در زمان جنگ جهانيانگر قانون يب،  22 ةتبصر
 از نظـر امـا  ؛ ش جنگ معافنـد  كشاك در   كنا خطر يها  از پرواز ،  دارند ي روان ي روح يها  يآشفتگ

 تاثبـ ن موضـوع را ا    يـ ادر واقـع    ،  شـود  يمـ ن تبصره متوسل    يه به ا  ك يسك هر،  مسئولمقامات  
پـس از طـرف     ؛  ش اسـت  ي خـو  ينگران سـالمت  ،  انهند و خردم  ي منطق امالًك يلكه به ش  ك كند  مي

  . شود ي م داده و به جنگ فرستادهصي سالم تشخيمقامات به لحاظ روان
 گـور و گهـوارة   از مجموعـة   »خانـه  زنبـورك «داسـتان  ،  مثال داسـتاني از شـگرد تـضاد     يك

كارگر جواني را براي ازدواج بـا دختـران         ،  فروش فقيري   پيرمرد كهنه . غالمحسين ساعدي است  
كـارگر جـوان بـه    ، دهد گذارد و به اجبار يكي از دخترانش را به او مي           بختش تحت فشار مي     دم

آينـد و مـال را در قبرسـتان و در             گي براي يافتن عاقد از خانه بيـرون مـي         پذيرد و هم    ناچار مي 
خواهـد   مـال نمـي  ، در تضاد فـضاي قبرسـتان و عقـد ازدواج       . يابند  حال انجام مراسم تدفين مي    

توانـد از گـرفتن شـيريني     دستمزد مراسم كفن و دفن مرده را از دست بدهـد و از طرفـي نمـي             
گيـرد آن دو را در        از اين رو تصميم مـي     ،  پوشي كند   يز چشم كردن صيغة ازدواج اين دو ن       جاري

وي در جواب خواهر عـروس كـه قبرسـتان را محـل مناسـبي چنـين كـاري        . قبرستان عقد كند  
عـروس و دامـاد كجـان؟ پيرمـرد     : مال گفـت  «: داند  عقد در قبرستان را ماية شگون مي      ،  بيند  نمي
. دتـر نگفتـي؟ كـار مـا رو راحـت كـردين      چرا زو، اي بابا : مال گفت . همين جا خدمتتون  : گفت

ربابـه  . كـنم   سازم و راهيـشون مـي       همين االن كارشونو مي   : چطور مگه؟ مال گفت   : پيرمرد گفت 
تـا آخـر عمـر واسـه هـم          ،  اگـه بـدونين چـه شـگوني داره        : تـو قبرسـتون؟ مـال گفـت       : گفت
  ). 32: 1347، ساعدي(»مونن مي
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عـالوه بـر    ،  د در قبرسـتان خوانـده شـود        عقـ  ةه خطبـ  ك نين و ا  ي ازدواج و تدف    تضاد مراسم 
  . ز استيز نيانگ  و غمكترسنا، كيمضح

اه هم وجـود دارد؛ موقـع خوانـدن نمـاز           ي از طنز س   يگري د نشان،   قبرستان ةن صحن يدر هم 
اش مـشخص اسـت از بـستگان     هيـ ه از شـدت گر    كـ ستد  يـ ا  ي م يپسر جوان ،  نار داماد كت در   يم
برگـشت  ، ردك يه ميه گر ك يپسر«: ديگو  ي م يش به راو  ا  هيه گر ياو در توج  .  است ي متوف يكنزد

در ). 30: همـان ( »شد  يبدنش گرم بود و دهنش باز و بسته م        ،  شستنش  ي م يوقت: و به من گفت   
 ه مبادا از خوانـدن عقـد جـا   كني ايندازد و برايش ب يفن و دفن مرده را پ     كه  ك ني ا يمال برا ،  واقع
 يهـا  هيـ هـا و گر  ردن جنازه در نالـه كزنده به گور    «. استرده  كگور    به  ظاهراً مرده را زنده   ،  بماند
 يا داد بـه انـدازه  ين رفتار و روي اينيشود؛ اما وزن و سنگ يان ميم بيرمستقيه از راه غ  كبا آن ،  پسر

،  داسـتان  يه مال كشود    يشتر م ي ب يزمان،  دادين رو ي ا يدهندگ  انكت. لرزاند  يم ه تن آدم را   كاست  
، يپـورعمران  يمهـد (» كنـد   مـي  سـر   به  همه را دست   ييرد و گو  يگ  ي م ي را سرسر  يمرگ و زندگ  

1381 :81.(  
مـثالً  .  دارديظـ ياه غليه طنـز سـ  كز است ي نيساعد» ليدند« داستان يةما بن،  تناقض و تضاد  

 پاسـبان حفـظ     ةفـ يش متنـاقض اسـت؛ وظ     ي داستان يها  نشكش با   ي اصل  فهيه وظ كاسدهللا پاسبان   
 شنهاديـ  پيمـشتر ، ل شدهي دندةخان يه وارد روسپ  ك يجوان دختر نو  يس مردم است؛ اما برا    ينوام
 بابـت  يه پـول ك ييايكاز آمر، لي دندي از اهالي گروهيدهايها و تهد ا در برابر اعتراض   ي كند  مي
نظـم  ، اهي سـ  بـا طنـز  »ليدنـد « در يساعددر واقع . كند  مي تيحفاظت و حما  ،  اش نداده   ياشيع
 هكـ شد  كـ  ير مـ  ي را بـه تـصو     ي اسـتعمار  يهـا   قدرت ة تحت سلط  يشورهاك در   يسي پل ياسيس
نـه  ، سـتعمارگر روها و منابع اي ني منافع مادها و   ها و شهوت    هوس از   يپاسبانشان تنها در      فهيوظ
 .ف شـده اسـت    يـ شورشان تعر كـ   مـردم  ة شـرافتمندان  يندگ و ز   هياولحقوق  ،   از حرمت  يپاسبان
خواهـد وارد   يه مـ كـ  ييايكـ از اسـتوار آمر ، لي دنـد يه اهـال كـ  اسـت  يي در جـا ي ديگـر  تضاد
ن يـ ه اكـ ننـد  ك ياستقبال مـ ، رود يه به دنبال عروسش مك يداماد  به مثابه تازه  ،   شود  خانه  يروسپ
 ... پشت سر آنهـا   . وچه شدند ك وارد   ييايك و آمر  كپنج«:  دارد كياه مضح يز تضاد س  يت ن يموقع

زده    بهـت  ييايكآمر ... ردندك يوچه را پرم  كآرام    آرام،  رون آمده بودند  ي ب يكي تار يه از تو  كمردم  
 »ها بلنـد شـد       جماعت از پشت بام    ة خنده و همهم   يصدا.  خانه يرد و بلند شد رفت تو     كنگاه  

  ).44: 1352، يساعد(
از شـگرد تـضاد بـه دو صـورت          ،  هاي خالي  سنگر و قمقمه  بهرام صادقي نيز در مجموعة      

ديگـري در سـاختار   هـا و   استفاده كرده است؛ يكي تضاد در نام شخصيت داستاني با كنش آن          
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نـام دارد؛ نـامي كـه از        ،  آقاي كمبوجيـه  ،  »هاي خالي  سنگر و قمقمه  « قهرمان داستان . ها  ن  داستا
؛ امـا در    كنـد    مـي  شدت مهجوري طنزآميز است و نام شـاه هخامنـشي و شـجاعت را تـداعي               

 پاسـت     و  دسـت  تنبل و بي  ،  منفعل،  شخصيتي معمولي ،  او در پناه رختخواب و تختش     ،  داستان
  زنـدگي او خـود را چـون سـربازي در سـنگر    .  زندگي خـود دارد ي متضادي درها استعارهكه  

 او ماندن در ايـن سـنگر را مقـاومتي قهرمانانـه             .اوستاين سنگر زير لحاف      كه   كند   مي فرض
اند و دشـمني كـه بـه او هجـوم            خالياز آب اميد و اعتقاد      ش نيز   يها  قمقمه ي زيرا حت  ؛داند مي
خوشـبختانه  . در سـنگر تـسليم شـد      ،  آقاي كمبوجيه «: به چنگ نخواهد آورد    غنيمتي،  آورد مي

 دســت -مقــصود آب اســت-قمقمــة او كــامالً خــالي بــود و دشــمن نتوانــست بــه غنيمــت 
اي از نسل روشنفكراني پـس از كودتاسـت كـه بـه            كمبوجيه نمونه  ).87: 1380،  صادقي(»يابد

 و در سـنگر زنـدگي تـسليم     سـرخورده مـأيوس و  ، ها و اهدافشان    آرمان و آمال    دليل شكست 
   .اند شده

  اغراق 
يي نمـا  و بـزرگ  ) ياغراق منفـ  (يي  نما كوچكل  ك در اغراق و مبالغه به دو ش       يزيگر تيواقع

. شوند يز شناخته م  يآم بهيان طنز و مطا   ي ثابت آثار و ب    يها يژگي از و  يكيبه عنوان    )اغراق مثبت (
 يهـا  تي به مراتب فراتر از محـدود      ي معمول يها تي و موقع  يها تياه شخص يمعموالً در طنز س   «

)th6,The Columbia Electronic Encyclopedia  »شـوند  ياغـراق مـ  ، هيـ ناكا يـ  يعـ يطنز طب

)2006, edition.  

  يينما ا بزرگياغراق مثبت 
 يهـا  رمجموعـه يثر زك در ايه به نوع  ك است   يجي را يها وهي از ش  يينما ا بزرگ ياغراق مثبت   

.  از فرانسوا رابله اسـت     گارگانتوا و پانتگروئل  داستان  ،   مثال آن  يك. رود يار م كبه به   يطنز و مطا  
 بـه  ةخته اسـتفاد يگـس  ز و لجام  ياز اغراق و افراط طنزآم    ،   در قرن شانزدهم   ي فرانسو ةسندين نو يا
رد  ي در ا  يمالك شـناخته   يات داستان ي ادب ة در عرص  ي با آثار و   كه گروتس ك يبه طور ،  ن آثارش ب 
م مـادر   كازده ماه در ش   ي،  يتاب پنج جلد  كن  يگارگانتوا از قهرمانان ا   ). 23: 1384 ،تامسون( شد
و تمـام   » ام  تـشنه «: هكـ زد    يدر وقت تولد نعـره مـ      . سرانجام از گوش چپ مادر متولد شد      ،  بود
راهن او  يـ  پ يبـرا . دي تولد آشـام   ةدر همان لحظ  ،  ده بودند يماده گاو دوش   17913ه از   ك را   يريش

ختـه  ي نوتردام را بر گـردنش آو يسايلكه ناقوس ك داشت يانياو ماد. الزم بودنهصد ذرع پارچه  
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، ي منطقـ ةنندك  خستهيها يپس از فانتز، ز و پرآشوب رابلهيآم  اغراقيها  در جهان داستان  . بودند
  .شود اين طنز است كه بر عقل سليم پيروز مي، ...ان ويهذ، ايرؤ، يهرزگ

 كـه در آن  ؛اسـت  سـفرهاي گـاليور  ب دوم و سـوم     تـا ك،  يينما  بزرگيك مثال ديگر شگرد     
اي از جامعـة      انتقادهاي گزنـده  ،  سويفت با نماد قراردادن گاليور به عنوان يك شهروند انگليسي         

 يريتـصو ه كـ افتـد   ي مـ ينـانگ  نـگ ين غـوالن د يور به سرزم يگال .كند   مي قرن هجدهم انگلستان  
 ي مردمـان  هـا   غـول  . اسـت  شهر  ا آرمان ي فاضله   ةني مد ي و نوع  ي انسان يقي حق ةتر از جامع    ييايرؤ
از شـنيدن   ،  نانـگ   نـگ يدپادشـاه   ه  كـ  ي؛ به طور   دارند لئادي ا يومتكه ح ك نددليكفطرت و ن   يكن
ن نـسل   يمنفـورتر را   و آنـان  د  شـو   ي مـ  زده  رتيـ ور ح ي و آداب پست هموطنان گال     ي زندگ ةوشي
ور بـه  يگـال ،  سـوم تـاب كدر . ن بخزنـد ي زمـ يعت اجـازه داده رو يه طبكداند    ي م ي پست يها مرْك

فت بـا  يسـو «.  و هوش باالترنديها از نظر اخالق ه از انسانكرود  ي مي باهوشيها ن اسب يسرزم
ـ كخواهد با  يم،  ها ها نسبت به انسان    دادن اسب  برتر نشان  صـفات  ،  تمـام مفاسـد  يپردگـ  يمال ب
  ).18: 1385، يجواد(»ديم نمايل همنوعان خود را ترسيزشت و رذا

 ي و صـادق   يساعد،  تي هدا يها ژه داستان ي و به و   ي فارس يها اه در داستان  ياغراق در طنز س   
ت يمـثالً هـدا   . داستان استيها تي شخصيزن  آن اغراق و الف ة نمون يك. وجوه گوناگون دارد  

 فيطلـب توصـ     و فرصـت   دارالهبـر ي ك بـازار يك   ة ابوتراب را نمون   يحاج،  آقا حاجيدر رمان   
 يا آقـا از خـانواده   يحـاج . خواهد شأن خود را باال ببـرد     ي م ييگو  و گزافه  يزن  ه با الف  ك كند  مي
ن يچنـ ،  اسـت؛ امـا پـدرش را بـا الف و دروغ    اصـل و نـسب   يتوان گفت ب ي م ي و حت  يمعمول
 چـشم   ك چـار  يكسفر قندهار سه من و      ،   اول بود  ةان درج ي از اع  يمرحوم ابو «: كند   مي يمعرف
. ل و نـشان بهـش داد  ي حمايكد و  يا بوس تش ر ك،  يرزا آقاس يم يه برگشت حاج  ك يوقت. درآورد
آقـا    يداسـت حـاج   يه پ كـ چنان  ). 35: 1382،  تيهدا(»رفت يد راه م  يشه  اب شاه ك ر يشه پا يهم
 ي اغراق كرده و از همه بدتر اين موضوع را كه           نزد شاه و اعمال و     يگاه و يجا،   مقام پدر  ةدربار

 يافتخـار ، اسـه درآورده اسـت   ك گنـاه را از     ي از مردم ب   ياديپدرش مستبد بوده و چشم تعداد ز      
   .داند ي خود ميار برايتمام ع
 يژگـ ي دو و  در واقـع  . ز افـراط در اغـراق اسـت       ي ن توپ مرواري  طنز در    ي از شگردها  يكي
چـرا  ،  كنـد    مي يكاتور نزد يكاركو  ن  يريش را به طنز     اهيطنز س ،  ز بودن يآم  دار بودن و اغراق     خنده
 را به زيآم اغراق يجهان، اهي؛ اما طنز س را نهفته دارديريناپذ انكه طنز در بطن خود تناقض و ام     ك
ه كـ د و چنـان مغلوبـه شـد         يشكطول   جنگ«: دن است يهم پاش  ه در حال از   كگذارد    يش م ينما

ـ     يجار). 130: تا  يب  ،  تيهدا(»برد يش م آمد و لَ   يخون م   خـون از شـدت خـون        ةشـدن رودخان
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ه شـدت   كـ نيبـرد و ا     يار مـ  كـ  ت بـه  يداه هـ  ك يجاز و جناس  يشدگان با اغراق و ا      يشته و زخم  ك
و طنـز را سـياه      ،   را حمل كنـد    شتگانك ةه بتواند با خود جناز    ك باشد   يا   خون به اندازه   ةرودخان

  .كند  ميسرگردان، ن خنده و اندوهيخواننده را ب

  يينما كوچكا ير يتحق

بنـده  ياز تمـام ظـواهر فر     ،  خواهد مورد انتقاد قرار دهـد      يه م ك را   يشخص،  سندهينو«
ـ ا، كند  ميكوچكسازد و او را از هر لحاظ    ي م يعار  يهـا  توانـد بـه صـورت    يار مـ كـ ن ي

ـ  و يا از لحـاظ معنـو   ي يتواند از لحاظ جسم    يم،  رديمختلف صورت گ    يهـا  وهيا بـه شـ  ي
 سفرهاي گـاليور  ،  ن روش ي ا ي داستان يها   از مثال  يكي). 17: 1384،  يجواد(» باشد يگريد

هـاي    رود كـه انـسان     يها مـ    پوت  يل  يل نيور به سرزم  يگال،  تاب اول كدر  «. فت است ياز سو 
 انگلـستان را    ياسـ يصـحنه س  كشور آنها   طنزآميز   وصف   باسويفت  .  كوچكي هستند  بسيار
استمداران بزرگ ي سيها سهي و دسيباز استيه سكدهد  يدر واقع نشان م  وكند  ميفيتوص

ـ جـدهم بـه همـان درجـه از واقع    يقرن ه   يارهـا كه كـ د ت بـه دور هـستن  يات و از انـسان ي
  ). 18: همان(»پوت يل ي ليها وتولهك

ل نـسل   يـ ه تمث كـ ،  خان مساوات  محمود رزايدر برابر م  ،  يبهرام صادق » رمنتظريغ«در داستان   
تـر فرنـوش و   ك نسل معاصـر در د    يپوچ،   است يخي تار ةشير  ي و البته ب   يياي افتخارات آر  يمدع
 و يينمـا   كوچـ كبـا   ،  تر فرنـوش  كد،  ورخواستگار فل . شود  يگر م   جلوه،  رزامحموديدختر م ،  فلور
 براي تحـصيل پزشـكي بـه        هك هك يليكه  شود؛ مرد درشت    ي م  يمعرف،  ياتوريكاركامالً  كر  يتحق

ه كـ  آمده ي به خواستگار  ي و در حال   كند   مي سي هنوز رختخوابش را خ    اما،  خارج از كشور رفته   
، يصـادق ( نـد ك كخـش  و  اول مادرش باشـد و او را تـر         ةخواهد در وهل    ياش م   ندهياز همسر آ  

1380 :142 .(  
ه كـ ،  ديـ آ يال گوناگون مـ   ك به اش  ي معاصر فارس  يها  در داستان  يينما كوچكا  ي ياغراق منف 

  .مسخ و استحاله است، اهي طنز سيها ل آن در داستانكن شيتر برجسته

  مسخ و استحاله
: 1334،  دهخـدا (تـر اسـت     به صورت زشت   يل شدن از صورت   ي تبد يمسخ در لغت به معنا    

ه كـ  يز زمـان  يـ  ن آندره برتون « داشت؛   ها نيز جايگاه     نظر سوررئاليست  ات مد يمسخ در ادب  ). 397
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رول را بـه  مزرعـة حيوانـات  ا و كافك  مسخيها  داستان،  ردك ين م ياه را گلچ  ي طنز س  يها  داستان  اُ
ن يـ بـودن در ا  ي وان با اسـتفاده از شـگرد مـسخ و اسـتعار    يت انسان و ح   ي وضع يل باژگونگ يدل
 امك اسـتح  از،  يسيـ اه از مـسخ و دگرد     يهـدف طنـز سـ     ). 44: 1384،  يچليرك( » داد يجاتاب  ك
ب ي غر ييوالينش ه يدست به آفر  رو  ن  ي ا ازو  ست  ارهايو مع  هاهنجار،  ها  مراتب   سلسله انداختن 

گرگـور  ، ن داسـتان قهرما،  مسخدر داستان.  استكضحن حال ميع ه دركزند    يآور م   و وحشت 
 يبـرا  يه تـا وقتـ    كـ سـت    ا يسرگذشـت انـسان   ،  ن داستان يا. شود يل م يبدت سامرسا به سوسك  

 دچـار از  يلـ ي بـه دال يوقتاما ؛  است يداشتن ز و دوست  يعز،  است فيد م يفرد،  ا جامعه يخانواده  
، ستيـ نمفيد    جامعه يو برا را ندارد     خانواده نيازهايمين  أ ت تواناييگر  يد و د  شو ي م يفتادگاارك
ه كـ ،   و مـّضر   مـصرف   ي ب ي به مرور به موجود    هم،  دهد  ي عزت و احترام خود را از دست م        هم
ه كـ  سـت  ا يا  جامعـه  نمـاد ،  ن خـانواده  يا. كند   مي دايل پ تنزّ،   متنفّرند يز از و  ياش ن    خانواده يحت
 در. نـد يب يخـود مـ  آسـايش   ر و مخـلّ هـا را مـضّ   رحم اسـت و آن  ي بان و ناتوانانفي ضع ةدربار
 در فرانـسه بـه      كيوچكـ ن شـهر    ينك سـا  ةهمـ ز  ين ،وكونسي اوژن   كرگدن يا   سه پرده  ةنام شينما
 .شوند يبدل م، بي احساس است يها انسانكه نماد ، رگدنك

ه اغلـب حالـت     كـ م  يشـو   ي مواجه مـ   يالياه با موجودات خ   ي طنز س  يها   از داستان  يدر برخ 
 از ابعـاد  يكـي ت يـ وانيز حيـ ن،  فلـوبر در قـرن نـوزدهم   يهـا   در رمان .  دارند ين و استعار  ينماد
شرفت و يـ پ، فنون، ت نه تنها در برابر علم    يوانيح،  از نظر فلوبر  .  است ير وجود بشر  يپذنا  ييجدا

ـ ،  شرفتيس به همراه پ   كه برع كرود بل   يان نم يتجدد از م   ت يـ واني حيبـه نظـر و  . ديـ آ يش مـ يپ
بـا تـصرف؛    ( اسـت » شده  رفتهي پذ يها  دهي ا يشگياند  يب «يه به معنا  ك ي نادان يد نه به معنا   يجد
  ).1384:276، وندراك

 صـادقي و هـدايت تجلّـي   ، هاي سـاعدي  استان در دي فارس يات داستان يدر ادب ،  شگرد مسخ 
ژه در بخش هفـتم  يبه و، ي ساعدعزاداران بيل در يژگين ويا، يش از هر اثريب.  دارد يا برجسته
 يژگـ يل ويـ ه دل كـ  اسـت    يپـسر ،  سرخه مو. ابدي  ي م يتجلّ،  »سرخه مو« به نام    يدر موجود ،  آن

 قرمـز و نـام او از عبـارت    يد موهـا  يشا«. شود ين نام خوانده م   ي سرخ به ا   يموها يعنيبارزش  
 موسرخه به هـم     يموها«): 100: 1389،  يمسجد( »مشتق شده باشد  ،  »الفَقرُ موت األََحمر  «هن  ك

عـوض شـده    ،  ل داده كرشـ ييش تغ يدست و پـا   . رده به هم آمده بود    كش ورم   يها چشم،  دهيچسب
ل يـ او بـه دل ). 175: 1386، يسـاعد ( »خـورد  يآمد م   يرش م يهرچه گ . دا نبود يانگشتانش پ . بود

ل كر شـ  ييـ رفتـه تغ   ه رفتـه  كد  خور يآن چنان م  ،  ا جوع ير  يناپذ  يريساشتهاي   مفرط و    يگرسنگ
. ل و زده بـود خـرمن  يــ  آمـده بـود بـه ب     ـيبـ يجانور عج «: كند   مي پيدا يواني ح يأتيدهد و ه   يم
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دسـت  . ستاده بـود يش مثل گوش گاو راست ايها  و گوش موش دراز بود  ي  وزهـاش مثل پ   وزهـپ
خواسـت از   يه تـازه مـ  كوتاه كدوتا شاخ   . زان بود ياش آو  يوتاه و مثلّث  كدم  . ش پشم داشت  يو پا 
شـد و    يش بـاز مـ    يهـا  كپلـ ،  زد يه م كزور  . شد يده م يها د  ن گوش ييپا،  رونير پوست بزند ب   يز

هنه كه  كچند ت . شد يدا م يها پ  ر شاخ يرد از ز  ك  ي قورباغه باال را نگاه م     يها ش مثل چشم  يها چشم
  ). 176: 1386، يساعد( »خورد ينشسته بود و گندم م. زان بوديش آويها از اندام
 يه اهـال  كد تا آنجا    انشك  ياه م ك جان ي و فقر  يل را به قحط   يب،  ير سرخه از از فرط پرخو     مو

بـه  از ده   ،  أت حيـواني يافتـه    شكل و هي  ه  كسرخه   ت مو يدر نها . نندك  يروستا قصد جان او را م     
از  يار ناش يك و مهاجرت دهقانان ب    يقحط،  يگرسنگ،  انگر فقر يز نما ين موضوع ن  يا. رود  يشهر م 

  .روستاها به شهرهاست كه از نتايج اصطالحات ارضي بود
شاهد مسخ شخـصيتي  ز يافته است نيشهرت » گاو«ه با نام   كن مجموعه   يدر داستان چهارم ا   

 ي زنـدگ ليـ  بـه نـام ب  رانيـ  از منـاطق ا يكـي  در ياباني ب ي روستا يكدر   » حسن يمشد«. مهستي
 يروز. دوسـت دارد او را  ي انـسان معمـول  يكش از يبو ه عاشق اوست ك دارد   ي و گاو  كند  مي
گـاو  ،   روسـتا  ياهال. رديم ي م يل نامعلوم ياب او گاو به دال    يرود و در غ    ي حسن به شهر م    يمشد

 يمـشد ،  از برگشتپس ، دو ناراحت نش  از ديدن جسدش    حسن يمشد تا   اندازند يرا به چاه م   
 او را بـاور    يستيـ مـرگ و ن   ،  اش بـه گـاو      اما از فرط عالقـه     شود؛  يآگاه م  گاوش   از مرگ حسن  
 يد من گاو مـشد    يگو يپندارد و به همه م     ي گاو م  يآرام خود را به جا      آرام،   رو نياز ا  .ندك ينم

پـس    و افتند ير درمان او م   ك ده به ف   ياهال،  حسن يمشد يشيپر روانبا  . حسن يحسنم نه مشد  
 او  امـا ؛برنـد  ي مداوا به شهر ميبه ناچار برا، ...ل نذر و دعا و   ي از قب  ي سنت يها روشست  كاز ش 
سـتحالة  ا. دشـو  ي و به سرنوشت گاو دچـار مـ        كند   مي  سقوط يا و در دره  كرده  راه فرار   ان  يمدر  

 جلوة مـسخ شخـصيت   نيد ماندگاتريشان و يتر  معروفتوان   روحي مشدي حسن به گاو را مي      
 يشان در حـال   كـ  زان و نعره  ير  حسن عرق  يمشد،  ه روشن شد  كهوا  «:  دانست در ادبيات فارسي  

. دياهـدان را چـسب    ك ةلـه و لبـ    يد طرف طو  ي راست دو  يكاش آمد و     د به طرف خانه   يدو  يه م ك
، ردكـ  نگـاه  هكـ بـام   لـه و از سـوراخ پـشت   يرد و رفت پشت بام طو     ك طوبا پنجره را باز      يمشد
وبـد و نعـره     ك ين مـ  يپا به زم  ،   علوفه فرو برده   ياش را تو   لهكه  ك يد در حال  ي حسن را د   يمشد
، يسـاعد (»خواسـت بـه صـحرا ببـردش     ي حسن ميه مشدكها  آن وقت ،  شد؛ مثل گاوشان  ك يم

1386 :103.( 
 اوسـت و بـدون گـاو        ةست كه گاو تمـام سـرماي      ين حسن فقط به اين دليل        ي مشد ةاستحال

گريـز از   ،  فقر فرهنگي و اقتـصادي    ،  هويتي انسان  خودبيگانگي و بي   ازه  كتواند زندگي كند     نمي
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ت ي شخـص ة با استحال  يزي را به صورت تمسخرآم    كستشگريز از    و   نپذيرفتن حقيقت ،  واقعيت
ه بـر  كـ  است ييها حال انسان  ه شرحكو كونسيكرگدن ا و كافك مسخبر خالف   . دهد يش م ينما

 حـسن و    ي مـشد  ي روح ةاستحال،  اند  و مدرن استحاله و مسخ شده      ي صنعت ة جامع ياثر دگرگون 
ان يـ آدم « كرگـدن  ومـسخ    يها در داستان . افتاده است  ر و عقب  ي فق ة جامع ةجينت،  مسخ موسرخه 

در روايت ساعدي    يشوند؛ ول  يوانات بدل م  يبه ح ،  ي اجتماع يد و قرادادها  يفراتر از فرهنگ مق   
» شـوند  يل مـ  يمباره تبـد  ك بـه گـاو و غـول شـ         ي اجتمـاع  يهـا  بتك و ن  يسامانبراي فرار از ناب   

 ينمـاد ،  ران بيل اعزادداستان چهارم    را در     حسن يگاو مشد ،  يريش). 159: 1382،  يپورعمران(
تعلّقـات  ،  سـنّت ،  ثـروت ،   مانند قدرت  ياري بس يها   آن مصداق  يه برا ك كند   مي رتصو يا  خوشه
  ).79: 1394، يريش( توان سراغ گرفت يها م نيجز ا  ويخانوادگ

، )14: 1383،  تيهـدا (ا عمـو  يـ  بـه پـدر      يت راو يمسخ شخـص  ،  تي هدا بوف كور در رمان   
 صـورت    جغد به،  اش  مارگونهي ب تغيير،   او در توهمات حتي  و  ) 119: همان (يپنزرر  رمرد خنز يپ
ه جغد شده بـود و  يوار درست شبيام به د هيسا،  جغد شده بودميكه ين وقت شبيدر ا«: گيرد  مي
  ).116: همان(»خواند ي مرا به دقت ميها نوشته، دهيت خمبا حال

  يموجودات فراواقع
 ت را متزلـزل يـ  جزميها هيپا،  ه در علوم  كوندد  يپ  ي م يبه نهضت ،  تيسم با نقد واقع   يسوررئال«
. دهـد   ينشان م ،  اد منطق استوارند  يه فقط بر بن   ك را   ييها   نظام يت انتزاع يفكي،   و در فلسفه   كند  مي

، ينيدحـس يس(»ننـد ك اشباح و اوهام نفـوذ  يايشوند تا در دن يا واقع جدا مياز دن ها    ستيسوررئال
  .ت برسنديق به فراواقعين طريو از ا) 793: 2ج، 1387

اين شـگرد  ، گات ورت وونهك خانة شمارة پنج سالخاه مثالً در داستان ي طنز سيها  در داستان 
ن و  ي از ماشـ   يبـ كيه تر كـ  يي فضا  موجودات ةليوس  به،   در تصورات خود   يه راو كشود    يده م يد
ن دارد و ظـاهر و      يامالً متفاوت با زمـ    ك يطيه شرا كشود    ي برده م  يا  ه  اريده و به س   يدزد،  واننديح

ن يگات از ا رسد منظور وونه  يبه نظر م  . ها دارد    با انسان  كيز اختالفات مضح  ينان آن ن  كرفتار سا 
   سخت به دور افتاده    ي انسان كو سلو ه از آداب    ك مدرن است    ي انسان ةانسان و جامع  ،  موجودات
  .اند  افتهيگرگون ي ديو عادات

 ةاسـتفاد ،  خـود يهـا   در داسـتان ي و صـادق يسـاعد ، تيهدا، يرانيسان اينو ان داستانيدر م 
 همـان  ين شـگرد گـاه  يـ ا.  دارنـد ي و گـاه وهمـ  يا وانات و موجودات افسانهي از ح يتر حيصر

اه اغلـب بـه طـرف       ي طنـز سـ    يهـا   ه در داسـتان   كـ ها و نمادها در طنز است         ردن سمبل ك خراب
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 سـخنگو ،  ن موجـودات  يـ ت اغلب ا  ي هدا يها  در داستان . ل دارد ي م يالي و خ  يريموجودات اساط 
 يا موجـودات يـ نـد   يها  وه افـسانه و قـصه     كشـ  ا از موجـودات بـا     يـ  دارند   يو اطوار انسان  هستند  
 ي در بـافت توپ مـرواري  در رمان   مثالً. نگرد  يها م   ه به آن  يناكسنده با طعنه و     يه نو كاند    ياستعار
 چـون   ياليـ  موجـودات خ   ةهن دربار ك يها ها و افسانه   ژه اسطوره يها و به و    تياكوار از ح   ضهينق
ت كر معموالً نماد قدرت و شو     ياژدها در اساط  .  دارد ك مضح يمرغ روح و اژدها اقتباس    ،  مرغيس

گر و گاه وارونـه     ي د يا  به گونه   آنها را   نشكت  ي؛ اما هدا  ي است و اقتدار و گاه نماد خاندان شاه      
م ي از اقلـ   يا رهيـ نار جز كدهد ما را     يار است و آزار م    ك انيد طعمه ز  يه د كاژدها   «:كند   مي ريتصو

، ردهكـ  من پرتـاب  يند و به سوكش ي از زهار خوي مويكآسا    صاعقه يبيرد و با نه   ك يپنجم ق 
» م بـه مـددت خـواهم شـتافت    در د، نك را در آتش افين مو ي ا يهر وقت مرا الزم داشت    : گفت

   .)56 :1364، تيهدا(
 بـه   ريـشخند  بـا    تي هـدا   امـا  اسـت؛ مرغ و زال    ي سـ  ي مـاجرا  ةضيـ نق ينـوع به  ن صحنه   يا
ه قاعـدتاً  كه قهرمان داستان كبرد    يش م ين گونه پ  ي ا داستان را ،  ي و حماس  يا  اسطوره يها داستان
 ل سـوء  يـ شود و اژدهـا بـه دل        يه م توسط اژدها خورد  ،   باشد يا  وه افسانه كد سوار بر مرغ باش    يبا

 از بال   ي پر ةضيدر نق ،  ش را بدن زائد يمو يعني،   را  زهار ي مو  و سپس  كند   مي ي را ق  او،  هاضمه
ت بـا   ي هدا ييگو. بخشد  يبه قهرمان م  ،   باشد ي ناج ةنندكه قرار است احضار   ك يا   افسانه ييا مو ي

  . رديگ يچ ميبه ه،  را در دوران معاصريا ان افسانهيناج، ريهجو اساط
رسـال  ي روح شـاعر د    ي برا يا  استعاره،  ز مرغ ي ن اري ولنگ ي از مجموعه » مرغ روح  «يةدر قض 

دهـد؛ مـثالً    يتجـسد و تجـسم مـ     ،  به آن ،  ت با تمسخر  ي؛ اما هدا  كند   مي ه از جسم پرواز   كاست  
بـودن اسـت       د بر مرغ  كيشود و تأ    يح داده م  يردن مرغ روح در قفس توض     ك يقبض روح با زندان   

  گـرد ةزد كشپش«ن مرغ روح چون ي ايت برايه هداك ييها ها و صفت   استعاره. بودن آن   حتا رو 
ر و  ي سـختگ  ي را بـه ادبـا     يز و ينش تمـسخرآم  كـ را وا يـ زنـد؛ ز  يز طنزآم ين،  برد  يار م كبه  » گرفته
  .دهد ياش نشان م  دورهيگرا هنك

 ي و اسـتعار   يلـ ي تمث ةنند ك  مشمئز يموجودات وهم ،  ياه فارس ي طنز س  يها   داستان يدر برخ 
 ياليـ وانـات و موجـودات خ     يسندگان از استفاده ح   يمقصود نو  رسد   يبه نظر م  . شود  يده م يز د ين

وانـات  يح. ن موجـودات اسـت    يـ  به حد ا   ي و چه داخل   يتنزّل دشمنان چه خارج   ،  ننده ك مشمئز
. انـد  رفتـه   مـي  بـه كـار    ي اخالقـ  ةلـ سخت حال به عنوان تمثيل صفات رذي      زشت و بدبو و البته      

 مـزاحم و زشـت   يهـا را موجـودات   دهيات و پديخلق، ن اشخاص يا،  نده با اغراق و استعاره    سينو
ـ  يتـر  د موفـق  يشـا . زديانگ  يداند و تنفّر خواننده را برم       يم  يهـا   ن شـگرد در داسـتان     يـ  ا ةن نمون
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در .  اسـت حـاالن بيـداربخت   آشفته ي داستانةاز مجموع،  »ز باشد يد تم يخانه با «داستان  ،  يساعد
 يا  زده  اسـتبداد  ة جامعـ  ليـ تمثه  كـ شد  كـ  ير م ي را به تصو   يا  ت خانه ي وضع يساعد ،داستانن  يا

 يهـا   آن چـشم يهـا  يثافـات و آلـودگ  كان يـ  در م ومعناست  ي و عشق ب   يه در آن زندگ   ك است
انـسان را   ،  جـا  همـه ،   جـورج ارول   1984در داسـتان    » برادر بزرگتر   «چون  ،  يبي غر ةنندك  شيتفت
 ياليـ  و و  ي سـاحل  يعسل به شهر     ماه ي برا يه زن و شوهر   ك است   ن قرار يداستان از ا  . ديپا  يم

ننـد؛ امـا بـه    كونت كز و قابـل سـ  يـ نند آن را تمك ي ميروند و سع ي از دوستانشان م  يك كمترو
ب و يــب و غريــعج، نندهك از موجــودات مــشمئزيشگاهيـ نما، اليــن ويــابنــد اي يج درمــيتـدر 
 يهـا  ه لوله ي شب يجانوران«:  است يواقع ن فرا  از جانورا  يونيسكلك،  ن داستان يا. ز است يانگ نفرت

 يه حتـ  كـ  ير و پـشم   يكپ  غول ييها بوتكنند؛ عن ك يخود را جمع م   ،  ه با نور  ك يكيشفاف پالست 
 سخت دارنـد    ةخورند و پوست   يه مار م  كن تمساح و قورباغه     ي ب يبلعند؛ موجودات  يش را م  ك  شن

وهانـه و   ك  سـه  يهـا  مـا؛ مـوش   ن  انـسان  ييوالي ه يها رنگ؛ خفاش  يسر ب   درشت يبا سوسمارها 
 و  ك و خو  يلي از سگ خپل چرچ    يبكيه تر ك پشمالو   يمي متر و ن   يكوان بزرگ   يح. وهانهكچهار

ــ و پــشمالو و تييمــوش خرمــا ــدينيدار و چــاق و ســنگ غي   اســت و پــشت ســرهم زاد و ول
، ردهكـ    بالش پـف   يكمانند  ،  مانند ب و ژله  ي قطور و غر   يوانيح«). 142: 1388،  يساعد(»كند  مي
). 143: همـان (» بلعـد  يه جانوران پشمالو را م  كها    نهنگ ة از موم درست شده و از خانواد       ييگو
ن دارد و ي خـون يها ه چشمكآلود  فكلزج و ، نكياه چر يل و چاق و بدرنگ س     كش ي ب يموجود«

  ).153: همان(»ه آروغ استيش شبي فروان و صداي قويها كشاخ
، او. رده اسـت كـ ل يـ ر و تأوي را تعبيا ات ژلهن موجوديا، شيها  از مصاحبه يكي در   يساعد
 نبـود و  يا ارهكـ ا يدر قضا«: ديگو يداند و م ي شل و ول مي را موجود1340 قبل از سال    كساوا
دانست  ينم. تك ممل ين ژله؛ افتاده بود تو    ي بود ع  ي موجود آمورف  يكرد؛  يل بگ كخواست ش  يم
  ). 145-78: 1377، يمجاب(»ندكار بكچ

 انـسان بـا   يريـ  از درگيتوانـد نمـاد     يمـ ،  آور  بـا موجـودات چنـدش      زوج جـوان     يريدرگ
 با درون خود و با نظم و هنجار يش آدمكشمك، ن داستان يدر ا . ز باشد ي ن درون خود  يها  يپلشت
ه كـ گونـه     شود؛ اما همـان     ينشان داده م  ،  راموني پ يعيط طب ي با مح  يق جدال آدم  ي از طر  ياجتماع
 شـود  يمنمنجر  يواقع يكپا به ينيچن ني ايها ردنكز ي تمدهد يان داستان نشان م  ي در پا  يساعد
شور از عناصـر پلـشت      ك يساز  كه پا كدهد    ي و نشان م   وردآ  يمز دوام ن  ي ن يا بوسه  مي به قدر ن   و
   .انجامد يشور نمكز به بهبود اوضاع ي ني اخالق هيا تصفي ياسيس
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  يك گوتيها يفات و فضاسازيتوص
يختـه  رت آميـ  دهشت و ح و را با رمز و راز  مخاطبهن  ذ،  سندهينو،  يكهاى گوت   در داستان 

ه به لحـاظ سـاختارى   ك كند  ميآشناى يايخوليلى و ماليى تخ يفضابا   و   كردهبه اضطراب مشغول    
سنده معمـوالً   يـ نو .سى شوند يپل-هاى ژانر جنايى    تبديل به داستان  ،   گسست يك در پى    توانند مي

ز يـ انگ ط متوجه رنگ و رخسار وهمناك و تـرس        فق خواننده تا حواس    كند   مي زمان داستان را بى  
زى شود كـه    يآم  ابهام يها  دهشت رخدادها و صداهاى گنگ و همهمه      ،   و خشم آنها   ها تيشخص
ه در كــن روســت يــاز ا.  اســتكر موجــودات ترســناي و ســانياطيه اصــوات ارواح و شــيشــب

غـار  ، يـك  تاريها جنگل،  چون گورستان  ييها  انك و م  يطاني با موجودات ش   يك گوت يها  داستان
، مارسـتان يت، ه و بـزرگ و مجلـل  كـ  مترويهـا  قـصرها و خانـه  ، رهي ناهموار و ت يها  وهستانكو  

  .ميشو يبار مواجه م و اعمال خشونت...  وي و پر از حشرات موذك و نمنايك تاريها دخمه
 ايياشـ  و هـا  انكـ م و مـرگ ، كي نيزگروتس نيمضام فضاهاي نيتر عيشا و نيبارزتر از يكي

: 1389، تسيـ آدامـز و  : بـا تـصرف  ( اسـت  ...و نكگور، جمجمه، گورستان: چون، ا آنب مرتبط
ساعدي نيز وقايع داستان اغلـب در قبرسـتان و          » خانة  زنبورك« چنان كه در داستان      .)202-239

  .گذرد خانة محقر و كثيف پيرمرد مي
ن يـ در ا   سندهيـ اربرد نو كـ  پر ي ابزارهـا   ره و تـار از جملـه      يـ  خلوت و ت   يخشونت و فضاها  

  .ن دست استيپو از ا  از ادگار آلننقاب مرگ سرخره و تار داستان ي تيفضا. جهتند
گوتيك و مبهم؛ اما به نـوعي بـا مـضحكه و            ،  سياه،  در طنز سياه گاهي فضاها و توصيفات      

هـاي    فضاي حاكم بر اغلب داسـتان     . غافلگيري همراه است كه به نوعي طنز موقعيت نيز دارد         
ـ   بـه ،  صادق هـدايت   و برخـي   ملكـوت   ،  بيـشتر آثـار غالمحـسين سـاعدي       ،  بـوف كـور   ژه  وي

 هوشـنگ   معصوم اول چوبك و   ،  زاده  هاي جمال   برخي داستان ،  هاي كوتاه بهرام صادقي     داستان
توصـيفات  . گوتيك است؛ اما ميزان مـضحك بـودن آن در هـر اثـر متفـاوت اسـت               ،  گلشيري

بعـضى   جـايي كـه      دهـد؛   بـه شـكل مـضحك نيـز رخ مـي           هـاي هـدايت     گوتيك در داسـتان   
ـ               ،  ها شخصيت  ةدر منتهاى خونسردى يا با سرخوشى پـرده از اعمـال وحـشتناك و جنايتكاران
هـا پـيش در كمـال        د كـه سـال    نـ زن نان از قتلـى حـرف مـى       كدارند؛ مـثالً ريـشخند     خود برمى 

ايـن  ،  بوف كـور  در داستان   . بودكس آن را كشف نكرده       خونسردى مرتكب شده بودند و هيچ     
تـوان پوزخنـد را هـم از خواننـده          ،  چنان درونـي اسـت كـه تلخـي آن           آن  ستاننوع طنز در دا   

سـنگين و   ،   اتـاقم ترسـناك    ي  كه از دريچـه   ديدم؛ ولي حركات او        را مي  مرد قصاب «: گيرد  مي
مثل چيزي كـه ايـن مـرد      ،  كرد  از اين باال مضحك و بيچاره جلوه مي       ،  آمد  سنجيده به نظرم مي   
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وي در ادامـه نيـز      ). 91: 1383،  هـدايت (» بازي درآورده بود  نبايد كارش قصابي بوده باشد و       
يـاد گوسـفندها   ، ماليـد  البد شب هم كه دست به تن زنش مي«: نويسد  دربارة همين قصاب مي   

).  همـان (» !شـد   چقـدر پـول عايـدش مـي       ،  كـشت   كرد كه اگر زنش را مـي        افتاد و فكر مي     مي
هـا    بـسيار اسـت؛ امـا در برخـي از آن          انگيز جنايي و ترسناك در اين داسـتان          هاي وهم   صحنه

در بخشي ديگـر از     . شود  خياالنه و خونسردانة مضحك راوي منجر به طنز سياه مي           واكنش بي 
 راوي چنان خونسردانه و به طور دقيق بريدن اعضاي بدن زن اثيري و جـا دادن آن                  بوف كور 

:  در چمـدان اسـت  كه گويي در حال تا كردن و جا دادن لباسي      ،  كند   مي را در چمدان توصيف   
در چمدان را قفـل كـردم و كليـدش    ... و همة تن او را با اعضايش مرتب در چمدان جا دادم         «

نمونة ديگر آن توصـيف اعمـال هولنـاك يكـي از            ). 32: 1383،  هدايت(» را در جيبم گذاشتم   
دو مـاه پـيش يـك ديوانـه را در آن        «:  اسـت  سه قطره خون  ديوانگان در تيمارستان در داستان      

هـايش را   روده، ان پايين حياط انداخته بودند كه با تيلة شكسته شكم خودش را پاره كـرده     زند
كـردن عـادت      به شكم پـاره   ،  گفتند او قصاب بوده     مي. كرد  بيرون كشيده بود و با آنها بازي مي       

  ).27: 1384، هدايت(» داشته
ز جمـالت   ا،   و حس ترس در آثـارش      يك گوت ي فضا نويسنده براي ايجاد حس   ،  ر داستان د
د در خواننـده بـا      يـ تردپيچيـدگي زمـان و مكـان و ايجـاد           ،  بـه جزئيـات   توجه  ،  يدرپ  يوتاه پ ك

 ي فـضاها  يبرخمثالً  . ندكر  ي مخاطب باورپذ  ي تا ماجرا را برا    كند   مي  استفاده يدرپ  ي پ يها  سؤال
ـ ي د ي است؛ اما راو   يكز گوت ي ن ياز بهرام صادق  » الوقوع  بيقر«داستان   ف بـا توصـي   ،   داسـتان  ةوان
 جـسد  يه راوكـ  يژه وقتـ يت به ويطنز روا. كند  ميها را طنزآميز   تي آن موقع  كي مضح جزئيات

 بـه اتـاق     يوقت«: رسد  يبه اوج م  ،  كند   مي تيزيورا همچون يك پزشك      دوستش   ةشد زيآو  حلق
از . شـوم   ي مواجـه مـ    يا  وه و معـصومانه   ك باشـ  ي زندگ يها  ن صحنه يتر  رسم با جالب    يدوستم م 
ش يهـا   شـانه ،  زان است يلش آو يكه،  خته و به گردن خود گره زده است       يآو يلفتكطناب  ،  سقف

، فنـد يلكهـا و پاهـا بالت   دسـت . سو متوجه شده اسـت   يك شده و سرش به      يكخم و به هم نزد    
ت از  يـ اكح! يچـه زبـان   ! كطفلـ . خ درآمده است  يرون زده و زبانش تا ب     يش از حدقه ب   يها  چشم

درسـت نگـاه   .  اسـت يلـ كبحانه و مـشروبات ال  نخوردن صـ   ةجيه نت ك كند   مي  ممتد ةسوءهاضم
لطفـاً زبـانم را     !  مـن  كدوست پزشـ  «: ديگو  ي م ييگو. خورد  يان م كش ت يها   دست يمك. نمك يم

 »نم؟كـ  يزنـدگ ، ن همه بـار يتوانستم با ا   يد؟ من چطور م   ييفرما  يمالحظه م . دينكنه  يدرست معا 
  ).263: 1388، يصادق(
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  يت اصليانحراف از موضوع و روا
،  از داستان اصـلي     گونه  غير الزم و اطناب   ،  هاي پي در پي     انحراف،   يا ناتمامي روايت   پريشاني

تـوان بـه حـساب      از شگردهاي طنزسياه نيز مـي      اين ويژگي را  . طنزآميزند،  ها  در برخي از داستان   
اندازد و نوعي ترديد در كليت و روايـت           داستان را از قطعيت مي    ،  آورد؛ زيرا اين گونه انحرافات    

هدفمندند ،  البته اين گونه انحرافات   . شود   كه منجر به فرا واقعي شدن آن مي        كند   مي تان ايجاد داس
هـا تمثيلـي نيـز هـستند و      به ويژه كه برخي از اين گونـه داسـتان  . و نويسنده قصد اعتراض دارد    

بـسياري  . استهزاء و اعتراضات سياسي و اجتماعي و اخالقي را نيز در ذات خود به همراه دارنـد             
 بـه عنـوان يكـي از    تريـسترام شـندي  معموالً از رمـان  ، اند از منابع غربي كه به طنز سياه پرداخته       

هاي عالي اين گونه طنز ياد كـرده و انحـراف فلـسفي از موضـوع و گسـست و پريـشاني                        نمونه
كـل  ، تريسترام شنديها از  اند؛ زيرا با حذف اين انحراف هاي آن شمرده  روايت را يكي از ويژگي    

روش «ايـن شـگرد را سيـستم يـا     ، نويسندة ايـن كتـاب  ، الرنس استرن. ب حذف خواهد شد   كتا
گرفتـه  ، كه نمونة اعالي انحراف از موضوع در داستان اسـت    ،  نامد كه از نام رمانش      مي» شنديايي
هاي دورة كالسيك است كه بـا انـسجام     نقيضة رمان شندي تريسترام ). 32: 1384،  كريچلي(است

طرح كلي اين داستان دربارة شخصي به نام تريـسترام  . اند ميانه و انتها داشته  ،  ابتدا،  ساختار و معنا  
اي كـه تريـسترام را بـه دنيـا             قابلـه  .به معناي اخته است   ،  است كه معناي آن نيز در زبان ايرلندي       

سالگي به دليل افتادن شيشة ارسـي         او در پنج  . شكند  هنگام تولد ناخواسته دماغش را مي     ،  آورد  مي
فلـسفي دربـارة     انحـراف  و پريـشاني  خانوادة وي را با    واكنش،  اين داستان . شود  اخته مي ،  نجرهپ

هـاي   موعظه، عمو تابي، تأليف كتاب براي تربيت وي  ،  غسل تعميد ،  موضوعاتي چون انتخاب نام   
 نـشان ، خوردة داستان تر صفحات سفيد و بالعكس صفحات خط   كشيش يوريك و از همه عجيب     

 تريسترام شندي پر است از اظهارنظرها و عقايد راوي كـه بـه شـكلي نـامنظم و                   داستان .دهد  مي
 به تأخير   پيوستهاصل داستان را    ،  هاي فراوان     ترفندشوند و نويسنده با        مي دادهپراكنده به خواننده    

، ...ربط  هاي بي    و داستان  تريسترام شندي هاي گاه و بيگاه در        از طريق همين درازگويي   «. اندازد  مي
ابعاد گونـاگوني كـه هـستة زنـدگي روزمـره را تـشكيل       ،  شويم  تقيماً به خود اشياء نزديك مي     مس
نهايت انحرافي نثر استرن عمالً در درون خود آبستن حركتي متـضاد و               يعني حركت بي  . دهند  مي

توان اين مـسأله را نـوعي پديدارشناسـي كميـك محـسوب كـرد كـه نيـروي          مي. تدريجي است 
اشيائي كه به محض رهايي مـا از قيـد و بنـد          ،  مشغولي به خود اشياء است    اش توجه و دل     محركه

جاي خود را به پراگماتيـسم      ،  دگماتيسم عاري از طنز   . نمايانند  خود مي ،  پا گير   تصورات دست و    
  ).33: 1384، كريچلي(»دهد آميخته به طنز مي
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مـشابه رمـان    اه  ي طنـز سـ     يـك نكن ت يـ ت را از نظر ا    ي صادق هدا  توپ مرواري توان رمان     يم
 يسـاختار  تـوپ مـرواري   . انـد   ضهيـ نق،  م هر دو اثر   يدان  يه م كژه  ي دانست؛ به و   تريسترام شندي 

 سـاهاب  وغ وغ ياي مثل قضاي آن را رمان و برخيه برخ ك ي به طور  سر و ته دارد       يمغشوش و ب  
بـه   تـوپ موسـوم      يعنـ يدان توپ تهران    يم م ي از ادوات قد   يكي ةداستان دربار . اند  ردهك يابيارز
 و  كنـد    مـي  ركـ  قاجـار ذ   ة را در تهـران دور     ي تـوپ مـروار    يت ابتدا ماجرا  يهدا.  است يمروار
 درمـان  يبرا، يه زنان و دختران تهران   كني از جمله ا   ؛اند  ردهك آن درست    ةباره مردم در  ك يخرافات
 ةخچـ يتار، سندهيـ بعـد نو . بندنـد   يل م يشوند و دخ    يبه آن متوسل م   ،  ردن شوهر كدا  يا پ ي يينازا
  نقـل  راكجاها رفته تا به تهران رسيده استجا بوده و بعد به كه اول ك  اين توپ و اينيا  مهباس
، گويـد  افته را با نگاه بـه گذشـته بـازمي         ي هه ظاهراً رويدادهاي خاتم   ك به رغم اين   تيهدا. كند  مي
اي ه گذارد تا پاره روايت    ز در روايت عاجز است و دائماً سخن خود را ناتمام مي           كاز تمر  ييگو

 هرگـز بـه فرجـام     گـاه افتـد و     شان پيوسـته بـه تعويـق مـي         گشايي ه گره كديگري را شرح دهد     
 رمـان را مـستقيماً      ةخواننـد ،  گـاهي ،  پراكنـده  ةراوي عالوه بر روايت داستان به شيو      . رسند نمي

 آن  ي و اجتمـاع   ياسـ يو اوضاع س   رانياموضوع   ه به كشود   ر مي كاتي را متذ  ك و ن  كند   مي خطاب
ن ي التـ يايكل ملت آمركي ساختار تشنكاتي همچون ؛   اين رمان  مضمونشوند و نه به      مربوط مي 

 سـاختاري نامنـسجم     مـرواري  توپرمان  ،  در نتيجه . ي خراف يا باورها ي مذهب   يك يا چگونگ ي
 متـداول در  ي و مـذهب  يخي و تار  ي از اصطالحات ادب   لمبكستف  يرك ف رفتار يتوص يبرا. دارد

ب كيـ  بـه صـورت تر     كي سـب  يزريهنجـارگ   بـا  زمـان  آن هم هم  ،  شود ي استفاده م  يرانيفرهنگ ا 
 ديـ  پد زيـ  طنزآم يهـا  تيـ  نـدارد و موقع    ينگار خي با زبان تار   يتناسبه  ك ي مختلف زبان  يها  گونه
: در حال بـه سـجده درآمـد و گفـت       . لمب افتاد كلرزه بر اندام    ،  ن منظره ي ا ةاز مشاهد  «:دآور  مي

د هفتـاد و دو هفـت تـن         يز سجده برداشت و د     است؟ سپس سر ا    يتياكن چه ح  يا،  سبحان اهللا 
 ي بـاق يده و بـه سـرا  يـ انك مـوحش زهـره تر    ين صدا ي از ا  يشتكنان  ياز سرنش ]  االصل يذا ف ك[

لمـب هـم خرقـه     كه ناخـدا    ك نمانده بود    يزيچ. روش دچارند   مك به ش  يه همگ ياند و بق   شتافته
  ).30: تا يب، تياهد(»ديه تنبان خود را عوض بنماكا الاقل مجبور شود يند و ك يته

 تـوپ هـم  كـه چنـدان داسـتان    ،  اين است كه در عين پيش بردن داستان اصـلي     هدايت منظور
هـاي    سـجع . كنـد  هاي ديگري را نيـز تعريـف         شود و داستان   منحرف  اصلي  از خط روايت    ،  نيست
  كـالم   سـاده و   بيـان ،  تخيـل داسـتاني   ،  درآوردي اشعاري من ،  هاي عربي دستكاري شده     متن،  متعدد
هـا    رسد هدايت با علم به ساختار قـصه         به نظر مي    .پريشاني كالم هدايت است     عوامل از،  جوآميزه

پـرد   به عمد مدام از اين شاخه به آن شاخه مـي          ،  در اين رمان  ،  ها كه معموالً ساختارمندند    و داستان 
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. ابـد ي  شـباهت مـي   تريسترام شـندي  ريزد و از اين جهت به رمان         و اين ساختار خطي را به هم مي       
. (...) حركتـي متـضاد و مـستقيم نيـز دارد     ،  اش  درست در عين حركـت انحرافـي      «تريسترام شندي   

 همان چيزي است كه قلب و هـستة         - مستقيم و انحرافي   -تركيب و تلفيق همين دو حركت متضاد      
، ديـدها   پايان در زاويه    از طريق همين جابجايي بي    ). 34: 1384،  كريچلي(» آورد  طنز را به وجود مي    

تـوپ  مـثالً از منظـر شـاه يـا مـردم در             ،  از طريق مشاهدة جهان از موضع عاليق شخصي ديگـران         
علـت  . دار زنـدگي نزديـك شـد    توان به خود اشياء و امور و در نهايت معمـاي خنـده       مي،  مرواري

شدن از موضوع اصلي و صحبت دربارة موضـوعي ديگـر را بايـد در رويـداد             عادت راوي به دور   
يعني شـاهي كـه در تهـران        دهد؛    رمان شرح مي   صفحات او خود در نخستين      طنزآميزي جست كه  

شناسـي   ه هدايت بـه واژ ، شود توپ از فرنگ ايران آورده ميدرست همان زماني كه   . بر تخت است  
 و ايـن  كنـد   مـي وار توصيف پردازد و اوضاع سياسي و اجتماعي ايران را به طور كنايه       نام تهران مي  

نمـادي از  ، شاهنشاه در تـوپ مـرواري  . شود نحرافات از موضوعات ديگر مي    ساز ساير ا   خود زمينه 
  . طلبانة وي به صورت كاريكاتوري در اين اثر آمده است رضاشاه است و اعمال اصالح

  يريگ جهينت
 مطـرح شـد   يستيـ  آثـار سوررئال يهـا  يژگي از و يكينخست به عنوان    ،  اتياه در ادب  يطنز س 

، ارولكـ ،  يژار،  فتيسـو چون  ،  سندهيآثار چهل و پنج نو    ،  يوست فرانس يسوررئال،  آندره برتون 
 يوند تنگـاتنگ  يپ،  طنز سياه . ردك منتشر   گلچين طنز سياه   تحت عنوان    يا  را در مجموعه  ... ساد و 
رمجموعـه و   يگـاه ز  ،  ن انواع يه ا ك ياه و گالو دارد به طور     ي س يمدك،  ك مثل گروتس  يميبا مفاه 

  . رنديگ ياه قرار ميگاه برابر با طنز س
 يهـا   ه همزمـان بـا جنـگ      كـ  يخيت تـار  يموقع: سه محور بود  ،  اهيش طنز س  يداي پ يها  نهيزم
 هگـل بـا     يات فلسف ي انسان معاصر شد؛ نظر    يدي و ناام  ي اول و دوم بود و منجر به پوچ        يجهان

گـرا و      فراواقـع  يهـا   يل فضاساز ياه به دل  ي و س  يك گوت يها   و رمان  ينيت ع يتوجه به مفهوم ذهن   
  .ژهيموضوعات و

موضوع اصلي طنـز  ، بار و موحش اندوه، انتقادهاي گزنده و تمسخرآميز دربارة مسائل جدي     
ـ   هـاي   اه در داسـتان   يطنز سـ  ،  هاي سياسي و اجتماعي     با توجه به زمينه    .سياه است   ة دربـار  ي غرب

ات يـ  و ماننـد آن و در ادب       يپـوچ ،  خـشونت ،  قتـل ،  ينژادپرست،  جنگ،  تيجنا،  يشكخود،  مرگ
   . استي و پوچيتيهو يب، يفقر و قحط، ياسي چون اختناق سي مسائلةار دربي فارسيداستان
»  Black Humour «نيز ترجمه كرد» هاي سياه شوخي«به ، توان را در فارسي مي.  
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تـوان بـه    يشود مـ    يده م ياه د يه در آثارشان طنز س    ك ي فارس ةسندگان مشهور و برجست   ياز نو 
، يــأس، كــه در آثارشــان اشــاره كــرد ي و بهــرام صــادقين ســاعديغالمحــس، تيصــادق هــدا

. شـوند   باهم تلفيق مي  ،  ر آزاردهنده يجاد تأث ي ا ي برا ي و لودگ  ي با شوخ  ك و گروتس  يشياند  مرگ
رد؛ كـ  ياه بررس يل طنز س  يها را ذ     از آن  ييها  توان بخش   يه م ك دارند   ييها   داستان نويسندههرسه  

 عـزاداران بيـل    و   يهرام صادق وت ب كمل،  تي صادق هدا  بوف كور  از   ييها  بخش،  به عنوان نمونه  
 و اغلـب    مـرواري   تـوپ اهند مثـل    يامالً طنـز سـ    كـ ز  يـ  ن هـا   برخي داسـتان  . ين ساعد يغالمحس
سـنگر     و داستان  يساعدخانه    زنبورك و   دنديلت؛  ي صادق هدا  ولنگاري ي  مجموعه يها  داستان

 سياه دارند و   ظرفيت طنز    عزاداران بيل هاي تمثيلي چون       داستان . غيرمنتظر  و هاي خالي   و قمقمه 
  .اين نوع طنز بعدها در آثار ساير نويسندگان فارسي نيز تأثيرگذار بوده است

ا يـ انحـراف از موضـوع   ،   چـون؛ تـضاد    ييدر شگردها توان   مياه را   ي مهم طنز س   يها  يژگيو
اغـراق بـا   ، يـك  گوتيهـا  يفات و فضاسازيتوص، گرا موجودات فراواقع ،  تيساختار متشتّت روا  

   .شاهد بود، يينما مسخ و استحاله و بزرگ، يينما كوچكا ير يون تحق چييها رمجموعهيز
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