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Abstract 
Javad Mojabi is one of the most successful satirists in the contemporary literature, especially the 

genre novel. Grasshopper Night is a humorous novel with a cinematic structure which is centered on 

war, destruction and death that is a valuable work in terms of reflecting events, facts and problems 

which related to war. The work is literary, conversational, and humorous. In addition to the 

humorous language, the author uses the techniques of humor to criticize war and many social, 

cultural, and intellectual issues. In this research, an attempt has been made to identify and to 

investigate the most important humorous techniques that the author has used and has made the novel 

as a literary factor in humor. In addition to identifying the author's humorous techniques, this has led 

to a clearer and more prominent intellectual and thematic aspect in the work. The results show the 

techniques of humor such as: discourse contradiction, lexical inconsistencies, unusual actions, 

unexpected arguments by the narrator, irony and situational contradiction, hyperbole (through 

descriptions and the introduction of surreal elements), degradation (descriptions of spaces and 

people) and the use of humorous expressions. These ways often serve the main themes of the novel; 

anti-war issue has been used with war and the critique of the old thoughts and the ideas of the society 

and have made this work more attractive. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .18-1صص ، 1399 تابستان، 2دورة نهم، شمارة 

 گردهای طنزپردازیمنظر شاز اثر جواد مجابی شب ملخ رمان بررسی

 1*اعظم ابدالی

 ایرانشهرکرد، ، دانشگاه شهرکردو علوم انسانی،  ادبیّاتدانشکدة ، فارسی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2جهانگیر صفری

 ایرانشهرکرد، دانشگاه شهرکرد، و علوم انسانی،  ادبیّاتدانشکدة فارسی،  ادبیّاتزبان و  گروهاستاد 

 9/4/1399 پذیرش:  30/7/1398 دریافت:

 چکیده

دارای سااتتاری ساینیایی باا     طنزآمیز انیرم اثر وی شب ملخویژه ژانر رمان است. معاصر به ادبیّاتق در حوزة جواد مجابی از طنزنویسان موفّ

شود. این اثر اثری ارزشیند محسوب میجنگ از حیث بازتاب رویدادها، حقایق و معضالت مرتبط با  که است ، ویرانی و مرگمحور جنگ

ردهای طنزپردازی به نقد جنگ نویسنده با به کارگیری شگعالوه بر زبان طنزآمیز، ای و سرشار از طنز برتوردار است. محاوره -از زبانی ادبی

نویسنده به که  یفرینطنزآ شگردهایترین است مهم در این پژوهش تالش شده و بسیاری از مسائل اجتیاعی، فرهنگی و فکری پرداتته است.

 ردهای طنزپاردازی این امر عالوه بار شناساایی شاگ    .شودشناتته و بررسی  ،است یدهطنز گردان رمان را برتوردار از شاتصۀ ادبیو کار گرفته 

: تنااض   ن شاگردهای طنزپاردازی ناون   نتایج حاصاله مبایّ   است. های فکری و مضیونی اثر انجامیدهترکردن جنبهنویسنده به روشن و برجسته

از طریق ) نیاییبزرگ، کنایه و تناض  موضعیتی، های تالف انتظار از سوی راویلاستدال ی،، اعیال غیرعادّهای واژگانیگفتیانی، ناسازگاری

است. این شگردها اغلب در  کارگیری عبارات طنزآمیز هب و توصیفات فضاها و اشخاص() نیاییتوصیفات و ورود عناصر سوررئال(، کونک

 .است    افزوده اثرابیت و گیرایی و بر جذّ کار گرفته شده بهجامعه  ۀافکار و عقاید کهنت با جنگ و نقد تدمت مضامین اصلی رمان؛ ضدیّ

 .نیاییهای موضعیتی، بزرگطنز، تناض شب ملخ، مجابی،  :هاواژهکلید
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 مقدّمه .1

الحی سا آمیاز و در عاین حاال     شود. بیانی ظریف و مطایبهادب غنایی محسوب می از انواع فرعیِ یکی 1طنز

کنناده و   مگرکشاد. اثار طنزآمیاز اگار ناه در بادو امار سار        نالش مای ها را به ها و نابهنجاریضوی که بدی

اکثار  (. 5: 1386پاالرد،  ر.ک: ) سات « هاا اصاال  پلیادی  » ی دارد و آنکند، ضصاد جادّ  آور جلوه می ندهت

کی هام  شایار اناد  با این حاال   ؛اندداشته انتقادآمیز دربارة طنز اظهار نظریپیش از ضرن بیستم  ران غربیمتفکّ

نیکوماتوسای، در کناار   در کتااب نهاارم اتاال     را  2طبعای ارساطو شاو    .ت شناتتندارزشش را به رسییّ

که طنز و  این مالحظاتنظر ضرار دادن این  اس نیز با مدّکویندهد. آراستگویی و دوستی مورد بحث ضرار می

رساانی و گساتاتی باشاد و نبایاد منجار باه نادیاده گارفتن         بایسات تاالی از وهان، آسایب    انواع تفریح مای 

ر.ک: ) کناد فای مای  زشایندی از زنادگی معرّ  کاردن را بخاش ار   طنز و تفاریح  ،های اتالضی بشود مسئولیت

 (. 64-61: 1393موریل، 

 تعریف موضوع .1-1

 ،شا است یاا در کاارکرد اصالی    داشته های دور سابقهاز گذشتهکاربرد انواع طنز در بین اضوام و ملل مختلف 

و...( ایان  تان، لطیفه شعر، نثر، داسهای ضالب) ادبیّاتدر این بین اغلب نقد مسائل و یا برای تفریح و تنداندن. 

داساتان کوتااه، رماان،     که در عصر کنونی ژانرهای جدیدتر، از جیله هیچنان .است وظیفه را بر دوش داشته

با وجود کاربرد فاراوان طناز در اناواع    های مناسبی در این عرصه هستند. کاریکلیاتور، کاریکاتور و... ضالب

و پیچیادة آن   ایت نندالیهدلیل ماهیّه این امر ب ؛است ه نشدهارائاز آن تاکنون تعریف دضیقی های ادبی ضالب

قان است. با این حال برتی از محقّهزل  و هجواش از جیله تانوادهبا مفاهیم هم اتتالط معنی این واژهو نیز 

هاای زباانی   شاوتی »آماده اسات:    شناسای سابک اند؛ از جیله در کتاب سعی در مرزبندی این مفاهیم داشته

ت باا کاالم ضابال تفکیاک     گیری گوینده نسبت به مخاطب یا نسبت موضعیّضیون، موضوع، موضعبراساس م

 ها عامها و پلیدیاما با هم متفاوتند؛ هزل، زشتی ؛هاستها و پلیدیهزل و هجو هر دو بیان زشتی هستند؛ مثالً

هاا را  ها و کاستیجو، زشتینظر ضرار دهد؛ درحالیکه ه ی را مدّبی آنکه فرد یا گروه تاصّ ؛کندمطر  می را

اماا  ؛ کند و به هیین دلیل هجو باعث ناراحتی و هزل مایۀ تنده اسات صی بازگو مییا گروه مشخّدر شخص 

ر، ب، ماثثّ دلچسا کاارکرد کاالم.    تی است در مجیوعۀ عناصر صورت، درونیایاه، ضصاد گویناده،   طنز کیفیّ

نیاز در کتااب   . (378-377: 1391فتاوحی،  ) «هاد ده به آسانی تن به تعریف نیای جوهری ناشناتته و سیال ک

یعنی به تیساخر گارفتن    طنز» :است مدهآضین تفکیک این سه مفهوم در تعریف طنز  آوران امروز ایرانطنز
                                                                                                                                                              

1. Satire 

2. eutraplia 
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آن را  نویسانده  و (5: 1384صاالحی، ) «ها به منظور تحقیر و تنبیاه از روی اغاراا اجتیااعی   ها و نقصعیب

ن پردازد و فر  آبندی مباحث طنز می به طبقه( 235: 1378) کند. شییسافی میهجو معرّ ۀصورت تکامل یافت

در جهت مقاصد اجتیاعی حرکت داند که طنز صراحت و تندی هجو را ندارد و نیز طنز را با هجو در آن می

نه  ؛نیایدفی مییک نوع فرعی ادبی معرّ ،آثار ۀضین اینکه آن را به دلیل در ارتباط بودن با درونیای ؛کندمی

گااه  ) بیشتر ناسازگاری معنایی آیرونیدر  باید گفتنیز در تصوص ارتباط طنز و آیرونی . نوع ادبی مستقل

 انگااری  ترین ناوع آن ناادان  که مهم انواع گوناگونی دارد نظر است و تی مدّهای موضعیّفلسفی( و ناسازگاری

در برتی » .(134-133: 1999رامز، آبر.ک: ) شودتجاهل العارف( است که از شگردهای طنز محسوب می)

ت آیرونی در هیین است که نون بناا باه   توانی ندارد. اهییّت هماز طنزهای آیرونیک معنای ظاهر با موضعیّ

فهیند و از طریاق واگاردان   معنای تالف ظاهر را می درنگتود نیست، شنوندگان بی ضراین بافتی در محلّ

کنند. این واگردانی آیرونیک از تطبیق دو گفتیاان حاصال   ف میسخن و تطبیق آن با بافت، معنایش را کش

 (.391: 1391فتوحی، ) «شودمی

 ت و هدفضرورت، اهمیّ .1-2

در  .اسات کهان   ادبیّاات در اعالی آن  ۀعبید زاکانی نیون حکایات .ای داردطنز در ادب فارسی سابقۀ دیرینه

ین الادّ د اشارف آثار کسانی نون دهخادا، سایّ   های جدید دربا موضاعات و زمینهطنزپردازی ادب مشروطه 

عرای بهار و دیگران ادیبان معروف این عصر، پرتکااپو و  ضزوینی، ابوالقاسم حالت، میرزادة عشقی، ملک الشّ

های روایی طنز در ژانر ادبای داساتان و رماان در آثاار صااد       بعد از مشروطه شیوه .ایفای نقش کردجاندار 

 پزشکزاد، جواد مجابی و دیگران تکامل یافت. نوبک، رسول پرویزی، ایرج 

توان  میاز آثار طنزی وی  .ان معاصر استو طنزپرداز انشاعر، از ضزوین 1318د مهرماه جواد مجابی متولّ

رماان  ) شاب ملاخ  ( و 1334: طناز ) آدم پرمدعاهای یاداشت (،1330: مجیوعه داستان طناز) آضای ذوزنقهبه: 

مجاابی از  اسات کاه در آن   آن  پیرامونو مسائل با مضیون جنگ  یرمان اتیراثر  اشاره کرد.( 1369جنگ: 

است. بررسی این اثر از منظر شگردهای طنزآفارین، ضاین نشاان دادن شاگردهای      سود برده شگردهای طنز

 ادبیّاات در تکامال طناز    باه روشان شادن    ،و نقش آنها در پرداتت مضیون اثار  طنزی نویسنده در این رمان

د و نا جویساود مای  هاا  معاصار از آن طنزگاوی  کاه نویساندگان   شگردهایی  ؛تواهد انجامید داستانی معاصر

 کشد.و گاه مسائل فرهنگی و فکری را به نقد می تاریخی -بسیاری از مسائل اجتیاعی

 های پژوهشپرسش .1-3

 شود: های زیر پاسخ دادهبه پرسش است شدهدر این پژوهش تالش 

 شود؟های طنز محسوب میشاتصه دار ازبرتوراثری  شب ملخ آیا رمان -
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 است؟ بهره بردهجواد مجابی از نه شگردهای طنزی  -

 نقش شگردهای طنزی در پرداتت مضیون رمان نیست؟ -

 ؟هدف نویسنده از طنزپردازی در این رمان نیست -

 پیشینة پژوهش .1-4

اسات؛ از جیلاه    شاده  نوشاته ی و مقااالت  هاا  ناماه پایاان  هاا،  بادر تصوص طنز و شگردهای آن در ایران کتا 

( تالضیّت را یکی از عناصار  1377) دموح توان به این موارد اشاره کرد: های این حوزه می ترین پژوهش مهم

تواند باا اساتفاده از اساتعارة تهکهییاه و تبعاه و ... تالضیات       است نگونه طنز می طنز معرفی کرده و نشان داده

 ( در1384) ننااری . اسات  کرده یبررس 1332زل را از مشروطه تا ( طنز، هجو و ه1378) صفری ایجاد کند.

( تااریخ  1384) جاوادی  اسات.  بررسی طنز در شعر حافظ، طنز را به دو نوع ادبی و صنعت ادبی تقسیم کرده

آوران معاصار عرصاۀ طناز را     ( ناام 1384) پاور صالحی و اسدی است. فارسی بررسی کرده ادبیّاتطنز را در 

( 1387) حریاست.  ( به بررسی محتوا و ساتتار طنز در نثر مشروطه پرداتته1386) دهقانیان اند. معرّفی کرده

در تصاوص   ( باه پاژوهش  1388) رادفار  اسات.  به بررسی رویکردهای نوین به طنز و شو  طبعای پرداتتاه  

ر هاای طناز و مطایباه در آثاا    بررسای تکنیاک  ( در 1390) پاور و هیکااران   حساام  است. پرداتتهت طنز ماهیّ

و سار  محیادی کلاه   اناد.  دادهای از عناصار بالغای را تحات عناوان شاگردها توضایح       پاره ،هوشنگ مرادی

( 1395) زارع و بااضری و  اناد  را بررسای کارده   تفاوت طنز و ایرونی باا رویکارد بااتتین   ( 1390) دارلو تزانه

 اند. بررسی کرده را دارشگردهای طنزپردازی در کتاب شلوارهای وصله

پژوهشی یافت  شب ملخدر تصوص شگردهای طنز پردازی رمان آید  که از این پیشینه بر می گونه هیان

نگااه جاواد   ( اسات کاه طایّ آن،    1386) حنیاف  ترین پژوهش در باب آثار مجابی، مطالعاۀ  است و هم هنشد

 .است دهشفی معرّ ، نگاه ناتوشایندیمجابی و مهدی سحابی به مقولۀ جنگ ایران و عرا 

 فی اثرمعرّو  وهشروش پژ .1-5

باه  گاویی  ، در پی پاساخ ه به اهداف پژوهشبا توجّ و شود نوشته می حلیلیت -توصیفیبه روش این پژوهش 

 شاگردهای  و طناز  کااربرد بررسای   باه اثار ماذکور    ۀبعاد از مطالعا   گونه کاه  . بدینگفته است یشاالت پثس

ها در پرداتت شناسایی و نقش آن وی ردر کاطنز  مهمّ هایجنبه و پردازی نویسنده پرداتته تواهد شدطنز

 .شدتواهد مضیون اثر بررسی و تحلیل 

هاای  باا داساتان  ایان رماان   صفحه منتشر شاد.   270توسط انتشارات اسپرک، در  1369درسال  شب ملخ

تارین تفااوت آن تلاق     مهام هاای اساسای دارد.   های مختلف تفاوتاز جنبه جنگ( ادبیّات) دیگر نوع تود
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آور به شاکل تناده   مردگاناست. تداتل دنیای و تداتل مرز زمانی و مکانی  راواضعی رمانف واضعی و فضای

بااا ناااآرامی و اضااطراب جنااگ و تاارس مااردم  ،اساات زناادگی مااردم را در برگرفتااهکااه  بااا دنیااای زناادگان

هم فارا  را در اثار ساوررئال  زمینۀ استفادة نویسانده از عناصار   امر  این است.یافته بیشتری تشدید اندیش، ترافه

  است. آورده

اشخاص یاا مردگانناد کاه هار عیلای از       ؛م یافته استتجسّدر این رمان  پردازیتی از شخصیّنوع تاصّ

راوی و  . فقاط تاانوادة  افکاار عامیاناه   زده و اسیرافرادی زنده ولی مبهوت و وحشت یا ها محتیل است و آن

دارای افکاار و   -ود تود نیاز جاز مردگانناد   شص میکه در آتر رمان مشخّ - افراد حاضر در جشنوارة فیلم

دی دور از ترس و اضطراب جنگ هساتند و از آراماش و تیرکازی کاه اغلاب      گفتار روشنفکرانه و تا حدو

های و هم صحنه داردهم بیرون سالن آزادی در جریان بیباران که برتوردارند؛ در حالی  ،ناظران فیلم دارند

 هاای  ساکان  راوی تود در اغلب ایان   ضیناًر حال نیایش است. وحشتناکی از آن روی پرده ددردناک و 

سر ها  رمان فرهاد است که از اسطورهاین ت پویای تنها شخصیّیا بازیگر است یا کارگردان.  ها( کوتاهبخش)

 دهد.در مرز نابودی( را از مهلکه نجات می ۀنیاد جامع) آورد و شیرینبرمی

هاا  تپرداتت شخصیّ .شودگونه روایت میر ضسیت سکان های رمان از نند ضسیت تشکیل و هبخش

و از این گیرد  صورت مینهره  تصوصاههای ظاهری آنان تأکید بر ویژگیت زمانی اغلب با ت محدویّبه علّ

از  ا تیاام تطاوط صاورتش   امّا  ؛کردگریه نیی ...» انجامد:می ات و حاالت درونی فردکشف روحیّبه طریق 

ای بارای شاناتت   . در مواردی نیز کنش افاراد دریچاه  (182: 1369،یمجاب) «شده بودای درونی مچاله زلزله

در جنگ، ؛ مادری روستایی که برای کسب تبر از سرنوشت پسرش هاستآن های روحی و فکریویژگی

سازد تاا   می« شاطر تدنگ» نوبی بق باوری عامیانه عروسکط، تسته شده مرتبط ادارات وضتی از رجوع به

 رّهم مصا  تود ت اعضای تانوادةی در پردازش شخصیّتّ(. راوی ح208هیان: ) پسرش به او برساندنشانی از 

هاای  فصل که در هستندهای اصلی داستان تانوادة راوی، هیسرش، پسرش و گاه دتترش تشخصیّنیست. 

های ، جنبه، تاریخجامعهی راوی اغلب در تصوص مسائل کلّ .شوند بعدی، افراد دیگری نیز به آنها ملحق می

کند. این گفتگوهاا ضاین   می گفتگوپوپک( ) دتترشویژه بههنری فیلم و مواردی از این دست با این افراد 

در نقاد   راویات نظریّا  اغلاب  یابناد، پردازی میتهای فکری افراد و نقشی که در شخصیّشناساندن ویژگی

ویاران باا    یاز دتتاری کاه در آپارتیاان نییاه     ندارد. ، از زبان پوپک بیان میبر شگردهای طنز افزون را جامعه

ات های حافظه سه هزار سال را ساتتی، تاطراتت، زباله» پردازد:میدر تصوص تاریخ پدربزرگش به بحث 

اش ای؟ تااریخ ایان اسات کاه مان برلباه      جاا زده  ،حاال که این طور شاد  ؛را به جای تاریخ به تورد ما دادی
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(. یکی از مضامین اصلی این رمان 20: 1369 مجابی،) «افتم توی آینده...می ،یک ضدم جلوتر بروم .امایستاده

که نیاد نسل جدید ) آن هم از از طریق اشخاص جوان ؛ی تاریخ ساتتگی استنقد افکار و عقاید کهن و حتّ

ا هجامعه که اغلب در دیالوگ و نیز نقد اتال  و مسائل مهمّ و روشنفکر و اغلب اهل کتاب و مطالعه هستند(

 ؟ن جامعه نگاه نکنیمبه تود آ...نرا »: شودمطر  می در تصوص آینده و مشکالت گذشته و حال بین افراد

کانم کاه تشکساالی و دروز از ایان     من هم مثال پادربزرگم آرزو مای   ... تواهدیک جامعه که عدالت می

 ن کویر نفرین شاده. شان در تشکسالی ایتش فقر است و ظلم و ریشهعلّ ؛اما دروز هست ؛سرزمین دور شود

تااالل در هیچنااین  (.180-179یااان: ه) «...نگوییااد -کااه:  هیااه جااا دروز بااوده کااه نانااار شاادند بگوینااد

 گویاد:  زده مای جنگ ۀهای داستان در نقد جامعتیکی از شخصیّخاص، شهای صورت گرفته بین ا دیالوگ

نسابت باه    راباراز تنفّا   ضصاد راوی  (.149هیاان:  ) «ساازد. گرسنگی و جنگ و ناامیدی حاال اتال  ما را می»

مجاابی اغلاب مساائل جامعاه را از نگااه تااریخی ارزیاابی         وبخشی و نقد مسائل جامعه است  آگاهی جنگ،

در رو  و ناتودآگااه ایان    ناامنی هاراس و   ؛بردتاریخ ایران را در یک سکان  به روی پرده میاو  .کند می

اسات. ایان مسائله     های عییقای دواناده  شر  و غرب ریشهاضوام مختلف از  مردم در طول هزاران سال یورش

کاه در  نناان  آن ؛را به سوی تقدیرگرایی و تسلیم در برابر سرنوشت محتاوم ساو  داده   مردمبیش از هرنیز 

گاویی ایان صادا از نیرویای      ؛دشاو نند بار تکارار مای  « شویمما کود می» طهیین رمان صدای مهیب و مسلّ

 کند.ی تود راوی را به مرگ تهدید میو اغلب اشخاص داستان و حتّ گیردت میأغیرضابل انگار نش

اش های داستانیفهپردازی و سایر مثلّترئالیستی است؛ پیرنگ، شخصیّ های رمانهای رمان فاضد ویژگی

ران، ویرانی و تلفات جانی جنگ، موشک، بیبا) با حادثه رمان .گرایانه است های واضعتارج از ضواعد داستان

رود. مردگان شهر عوامل سوررئال در رابطه با ورود مردگان و مسائل پیرامون دنیای آنها، پیش می( و لیو ما

دسات   هفوتی نهل سال پایش( با  ) ین مختاریالدّی رهبری گروه کنسرت را هم رکنحتّ ؛اندرا تسخیر کرده

 کنناد  ع مای د آنجاا تجیّا  هاای زر های سیاه و ملاخ شاهپرک ،حضور داشته باشندمردگان هر جا  است. گرفته

ناامیادی و  عدم دید و آگاهی،  شب نیاد تاریکی، .کندو این وجه اصلی نام رمان را منعک  می (81هیان: )

ارتباطی است که حشرات با  نیز افسردگی است و با دنیای مردگان و پوسیدگان تجان  دارد و منظور از ملخ

بیب افکان   یهواپییاها یادآور ملخ هجوم ویرانگر چنینهی ؛های سرد و آلوده و اجسام پوسیده دارندمحیط

 .است ویرانی و مرگ() دشین

اش در جشانوارة  راوی و تاانواده بادین گوناه کاه    رمان پیچیده و در عین حال جدید اسات؛   دید ۀزاوی

هاای  اش در فایلم اند. تود راوی و گاهی تانوادهشرکت کرده ،است که در سینیا آزادی برگزار شده یفیلی
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اغلب کوتاه( که از حوادث جنگ و بیباران پایتخت و اطراف آن ساتته شده، باه عناوان باازیگر یاا     ) ستندم

ل از اوّ) دیاد  ۀگاه راوی و تغییر شکل زاویان متفاوت حوادث و حضور گاه و بیبی د.نکارگردان حضور دار

رماان   پاردازی ه روایته و در عین حال پیچیده بکه گاه کارکردی طنزگونشخص به دانای کل و برعک ( 

؛ ای درونای اسات  زاویاه  ،ت رماان دید رماان نسابت باه کلیّا     ۀ. زوایبخشیده، از وجوه روایتی این رمان است

ها امّا نسبت به راوی و روایت فیلمکه تود راوی به عنوان بازیگر یا کارگردان در فیلم حضور دارد؛ هنگامی

روی پارده و فضاای ساالن و بیارون ساالن را روایات        فایلم  ی؛ یعنی راوی به مانند تیاشاگراست گاه بیرونی

هاای  فایلم و محتاوای  نویسنده  ا با فضای مورد نظرتازه و کیی غیر معیول است؛ امّها . ترکیب بخشکند می

اثر موشک و بیباران دشین بعثی و  ، مرگ محتیل الوضوع برنامنیریختگی، ترس، ویرانی، در هم) جشنواره

گذشاته   ،روندهایی که روی پرده میو گویی فیلم توانی داردهمپوشانی و رون از سینیا هم...( و با محیط بی

 موهوم که ناشی از حضور مردگان است، در موازات حوادث جاری بیارون از ساینیا در جریانناد.    یاز فضای

اسات. رابطاۀ    های متاداول با رمان شب ملخ های اساسیتفاوتاز  تداتالت روایت فیلم با روایت رمان، نیا

ی هاا ارتبااط تطّا   ساایر بخاش  در ها با هم ارتباط دارند، که سکان  10به جز بخش  رمانهای صلدرونی ف

تشاکیل   بخاش  15از رماان   .شاود مای منساجم   هاا وار بخاش با روایات پاازل   ت اثرولی کلیّ ؛دواضحی ندار

های مرتبط باا  وار مضیون م پازلبلکه در کنار ه ؛روندنییداستانی پیش ها در یک تطّاین بخش است. شده

و اغلاب ضطاع بار      شاود شامل میرا گونه(  ان سک) هر بخش نند ضسیتدهند. هم را بسط و گسترش می

 گردد. موجب اتیام یک ضسیت و شروع ضسیت بعد می

سردتانۀ تهران شاروع  پزشکی ضانونی و ادارة کل  داستان از اصابت بیب به سه نقطۀ شهر، از جیله محلّ

مشاغول  رش ا هیسار و پسا  ی داتال ساینیا آزادی کاه راوی با    حتّ ؛شوندها داتل شهر رها میشود. مرده می

ایان   .(17: 1369 مجاابی، ) هساتند « شاب ملاخ  »فایلم  جشنوارة فیلم و منتظر دیدن  هایتیاشای فیلیی از فیلم

 و مدور بودن شکل روایت رمان دارد.های روایتی الیه از موضوع نشان

بسیاری از  شب ملخ در است. دار و دردناکهایی تندهدیالوگها، صحنه اغلب در ابیی مجهادیالوگ

ایان طریاق باه     است تا از کوشیده نویسندهها، فضای داستانی و زمان و مکان، حالتی نیادین دارند. تشخصیّ

تواهاان صالح    ،با دفتار سافید پسارک   در پایان داستان، او کند.  اهیم مورد نظرش را به مخاطب القاکنایه مف

توانادن بقیاۀ آن   طفال از  » گیرناد: آیند و جنگ را به باازی مای  صلح از زبان او برای نسلی که می ؛شود می

تا  دویدغذ مچاله شده پیشاپیش او میت. کامچاله کرد و دور اندات ؛ور  را کند ؛کردسطرها تودداری می

. کاودک دفتار سافید را    به ساوی او دویدناد  در باز شد. پدر و مادر هراسان  ؛اش. کودک زناگ زدتانه درِ
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  .(270 :1369 مجابی،) «ش باالی سر برد.ا گناهینون پرنم بی

 :شب ملخشگردهای طنز در رمان ررسی ب .2

های فرد و رسییحقایق تلخ ناشی از فساد و بیسیاسی و  بیان مفاهیم تند اجتیاعی، انتقادی، وة تاصّطنز شی

نهارة هارک  جاز     گران عیومااه ارهای است که نظّآیینه» در واضع ( و107: 1388ر.ک: رادفر، ) جامعه است

شاود.  شاگردهایی پروراناده مای    اهار اثار طنزآمیازی با    (. 5: 1378پاالرد،  ) «کنناد تود را در آن تیاشاا مای  

(. 17: 1384 جوادی،) شودهایی که در طنز به کار برده میها یا تکنیکعبارت است از شیوهشگردهایی طنز 

 نیااایی ، کونااکافزایاای(ضاعااده) نیاااییانااد از: باازرگتاارین و پرکاااربردترین ایاان شااگردها عبااارت مهاام

، یاا معناایی   سازی، کاریکاتور، ناساازگاری گفتیاانی  ، نقیضه یا پارودی، تجاهل العارف، تیپکاهی( ضاعده)

 ... .  کنایه و تعری  ،های تالف انتظارتی یا معنایی، استداللهای واژگانی، ناسازگاری موضعیّناسازگاری

از طریاق  ) نیاایی بازرگ  ،اسات  کارده اثر را تلق  های طنزآمیزتموضعیّ که شب ملخهای غالب تکنیک

عباارات طنزآمیاز، تنااض     کاارگیری   هبتوصیفات(،  اب) نیاییعناصر سوررئال(، کونکتوصیفات و ورود 

اغلاب در جهات مضاامین اصالی رماان،       ایاست. این شگره. کنایه و ..، های واژگانیگفتیانی، ناسازگاری

ه البتّا ند. هسات ت و گیرایی اثر ابیّو نیز جذّ افکار پوسیده( تصوصاً) ت با جنگ و نقد مسائل جامعهضدیّ یعنی

ف گفتگوهاایی باا اعضاای    مثلّا  ،اناد اثار را رضام زده  زبانی و معناایی  ت باهم کلیّ کهها عالوه بر این تکنیک

پردازد.  ناپسند می یهارفتارها و کنشنقد دهد که در اغلب موارد به تیب میویژه دتترش تر تود به ةتانواد

 .تواهیم پرداتتذکر شده  مواردبررسی  به در ادامه

 نماییبزرگ .2-1

در اغلب موارد ایان   .گیردهایی نون اغرا  و مبالغه در توصیفات صورت مینیایی از طریق تکنیکبزرگ

ات منفای تأکیاد ورزیاده شاود، باه      که بر تصوصیّویژه زمانی هب ،شخاصو ظاهر ا اغرا  در توصیفات نهره

های عامیانه هپیرزن عین جادوگرهایی بود که وضتی بچه بودم در ضصّ» انجامد:تلق تصویری کاریکاتوری می

 مجاابی، ) «ای اساتخوانی هاای ضهاوه  های درشت دریده، موهای وز کرده، پنجهتواندم: نشموصفشان را می

1369 :76.) 

شود و جا می هشود که کاغذهای بسیاری در هوا پخش و به وسیله باد جابدر بخش آتر کتاب اشاره می

به کدام ارکان و اداره تورده که این هیه  اصابتش فاش نشد( موشک سومی که محلّ) معلوم نیست موشک

تاود را باه تاواص     ،  مهام جالب اینجاست که اساناد و اورا  ، سند و... در هوا شناورند.بهادار کاغذ، اورا 

 ان ضارن اتیار  گا در پای آن زیار و رو شادن مرد    و با اصابت موشاک باه ضبرساتان   .  نه عوام... ؛دهندنشان می
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ای تود های نوبی، فلزی، تاکی، پارنه شان، از پوششهای ضدیم و جدید از دنیای امن فراموش شده مرده»

های مردم. ابری از مردگاان باساتانی باا    زارها و توی تونهها، باها، ادارات، کارتانه پرتاب شدند توی تیابان

هیان(. جنگ و حیالت موشکی ) «ی شهرها نرتید...ها باالها، عقاید و تاطره ها، استخوان رنگارنگی کفن

و  ت شاود دید دضّا  ۀ. اگر به زاویاست ت را نه تنها از زندگان که از مردگان هم ربودهو بیباران آرامش و امنیّ

 تصوصااً  ؛است رمان از زبان مردگان صورت گرفته روایت - گرددشکار میآدر انتهای رمان  -که این امر 

تارس،   حا ّ که نشان از آن دارد ؛ این امر یابدافکار و اوهام افراد بعد از مرگ از زبان تودشان انعکاس می

 ی جوالن دادن مردگاان برابسیار توشایندتر عدم امنیت و رتداد مرگ احتیالی در هر لحظه شهر را مکانی 

ترس  است کردهراوی با انتخاب ابن نوع روایتگری سعی  .است که دیگر از مرگ هراسی ندارند( ضرار داده)

شب، مردگاان در  » ها به مخاطب القا کند:در وصف این گونه صحنهاغرا   زده را بامردم جنگو اضطراب 

: 1369 مجابی،) «است ت جایی که بیب اصابت کردهند. درسپردازهای انهدام به رضص و پایکوبی میتیابان

و  کناد هاا را متاواری مای    آن ،در وجود زندگان کنند و امید به آیندهها فقط از موسیقی دوری میمرده(. 61

ه شاده، شایرین   پارتیاان شاقّ  بر آ» شود:عصر می ةق به تاراندن رو  مردت پویای رمان موفّفرهاد تنها شخصیّ

ه او صدای سازش، اروا  بازیگوش شاب را متوجّا   آید...صدای ساز عاشیق از دور می .ایستاده است، منتظر

ای دیگار  اندازد. مردهرا از دوش تود می ای شاد، اوپرد. عاشیق با ضربهکند. کسی روی دوش فرهاد میمی

مهااجم را   ةردش را سست، انگشتان ما ا های طربناک و جوان، ننگال استخوانیا نغیهامّ ؛آویزدبه ساز او می

 ... تواند:مانند... عاشق می گیرند، دورتر منتظر میکند... اشبا  شب حریم می باز می

 بینی، هجوم را؟ها را میمرده - شیرین

 ام، این سازم، صدایم، ضلبم؟من زنده - فرهاد

 .تیابان منتظر رضص ماست -

 در این تاموشی و مرگ؟ -

 بینم...گی را هم میبینم، اما زندمردگان را من هم می -

 .اند هیهماتم زده -

-62هیاان:  ) .«مردگاان را بتاارانیم   .نه گریه ؛ها را به هوش آوریم، دوای دردشان شادی است برضصیم، آن -

65 .) 

م را از لحاظ روحی باه دنیاای   جنگ مردو غیگین است.  پرستگرا، مردهگذشته ۀاین سخنان نقد جامع

بااز کاردن    ،تارین کیاک   مهام تارین و شااید    . کوناک اسات  گرفتار کردهپوسیده و تاریک مردگان  سرد،
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هاای فایلم   های رمان که نون سکان های امید، نور و شادی به روی این مردم است. در بیشتر بخشدریچه

تار،  موسایقی عظایم  »...  انادازد: صدایی شیرین باا او طناین مای   اند، صدای موسیقی فرهاد و همپرداتت شده

هااا، زنجیرهااای اسااتخوان را کنااد. مردگااان، اسااکلتماای ای ساااز فرهاااد را پشااتیبانیصاادای جااوان و زنااده

آیند. بعد گیرد... کودکان به سوی فرهاد و شیرین میشود. موسیقی اوج میها لق و باز میگشایند، مفصل می

 د و حساابگر ماردّ  ها هساتند؛ اسکلت رهانند. مردان هنوز در محاصرةزنان به دشواری تود را از محاصره می

در واضاع مردگاان کاه ماردم را تساخیر       است؛ دنار افکار پوسیده ۀاین صحنه نقد جامع(. 82: 1369 مجابی،)

و مردان به دلیل منطقی بودن نسبت به کودکان و زنان که  گرایی و افکار پوسیده هستندنیاد گذشته ،اندکرده

در اینجا افکار و عقاید ) دیرتر از اصولی فکری و فرهنگی ،کنندبرتورد میتر با مسائل تر و شاعرانهاحساسی

عوامال   ۀدر ارائا  نیاایی تصوصااً  شاود بازرگ  ننانکاه مشااهده مای   . شوندکالسیک منظور است( جدا می

ها شده، کارکرد اصلی طنز را در دل تود آور شدن صحنهغیرطبیعی و تندهاین که باعث سوررئال عالوه بر 

... هزارساال  »: شاود وضاو  بیاان مای   گرا در گفتگوهای راوی با دتترش نیز به نقد افکار گذشته اند.پرورمی

پنااه فارو   ها، تقلید حیات از مرگ در این کویر بای درجا زده با هیان حکیت عامیانه، با هیان عادت و آیین

 (.129یان: ه) «زمان سنگ شده است... . هر نیز امروزی هیان دیروزی است.رونده در تود..

 توصیفات( اب) نماییکوچک .2-2

بادین  »؛ شاود یکی از شگردهای طنز محساوب مای   ،رودمی کونک نیایی که اغلب در جهت تحقیر پیش

سازد و او را از تیام ظواهر فریبنده عاری می ،تواهد مورد انتقاد ضرار دهدف، شخصی را که میمعنی که مثلّ

 «هاای دیگاری باشاد   تواند از لحاظ جسیی یا معنوی و یا باه شایوه  میکند. این کار از هر لحاظ کونک می

تشبیه به حیوانات، تشابیه باه اجساام و جیاادات، توسهال باه       » نیز با شگردهایی نون ؛ و(17: 1384دی، جوا)

راوی در بخش کنسارت اشابا     (.313: 1395ن، هیکارازارع و ) «گردانی انجام گیردفحش، دشنام و زشت

کردند. ساازهای  ها روی صحنه تود را جیع و جور میپوشفراک» کند:ا اینطور وصف میها رپوشفراک

ها، نشان از  اعضا، پشت تییده و عینک ۀکردند. بیشترشان پیر بودند. موهای سفید و ریختتود را کوک می

سرت جهش در ادامه کن(. 66: 1369 مجابی،) «دادبازنشسته می حال مقاومت یک ارکستر کهنسال و در عین

آن هام باه زور اسالحه و     - ت رهبر ارکستر باود ناموزون موسیقی از لحن فولکلوریک به جهانی شدن که نیّ

کند و ناه  ت رهبر ارکستر این که نه فکر میعیل کردن به نیّ» آفریندطنزی شیرین می - تهدید نوازندگان

در انتهاا  (. 71: 1369 مجاابی، ) «سات پیوای داشات کاه باه وضاوع نیای     نیاز به معجازه  ،ترکیبی در نظر گرفته

اسات و او رکان    نهل ساال پایش مارده   « گرازی که صدای ضناری دارد» رهبر کنسرتشود که ص میمشخّ
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  (.72هیان: ) است دگی ویلن، به رهبری ارکستر سنفونیک تهران، ارتقا یافتهنین مختاری بوده که از نوازالدّ

 گفتمانی تناقض .2-3

هاا از رهگاذر در هام    احای ناهیااهنگی  نیرومندترین شگرد طنزآفرینی، طرّ» فتیانیرسد تناض  گبه نظر می

ی اسات باا عناصاری زباانی     هر گفتیان شکل تاصّا (. 386: 1377نناری، ) «گفتیان است ریختن عناصر دو

هاای گفتیاانی عبارتناد از:    تاود. برتای از باازی    ت تاریخی و اجتیاعی تاصّق به موضعیّتود که متعلّ ةویژ

هاای تااریخی زباان، درآمیخاتن دو زباان مختلاف و       های اجتیاعی زبان، درآمیخاتن گوناه  یختن گونهدرآم

زبان، بافت اجتیااعی و فرهنگای    نون هر(. 383-382: 1391فتوحی، ) های ادبی مشهوردرآمیختن گفتیان

 د:شاو  موجاب آفارینش طناز مای     ،کاار گرفتاه شاود    هدیگری با  ةاگر در دور ،کندرا منعک  میتود  عصر

حاج علیجان توضایح داد   «تره نه کسی اسباب کشتن مرا فراهم کرد؟باأل»از حاج علیجان پرسید: امیرکبیر»

این به مصالحت  ». امیرکبیر گفت: «است وضتی تو مردی در جریده نوشتیم بر اثر آماس مرده» :بعد اضافه کرد

اریخی زبان استفاده کند و از این فت تنویسنده سعی کرده از با(. 54: 1369مجابی، ) «میلکت نزدیکتر بود...

 راه بر ناشنی طنز اثرش بیفزاید.

 تیناسازگاری موقعیّ .2-4

یعنی بافات کاالم در    ،تشوند. شناتت نسبت کالم با موضعیّتی تلق میبسیاری از طنزها از ناهیاهنگی موضعیّ

به دلیل سقوط موشاک و   ملخشب در رمان (. 391: 1391 فتوحی،) ت بسیار داردآفرینش و تحلیل طنز اهییّ

هاا و  ه مالضاات مگاه ابدیشان بیرون آمده بودند. گهگاا که از آراهای تاریخی تبسیاری از شخصیّ ،هابیباران

ی در تصاوص  سااتت و حتّا  روشان مای  را هایی باهم داشتند که زوایایی از تاریخ ضادیم و معاصار   صحبت

تان زند که باا حالات   محیدتان به لطفعلیآغا» ند:پرداتتمینظر مشکالت فعلی کشور هم به بحث و تبادل 

رسیدی، اگر تو به جای من رسیدم، تو میداد: من اگر به ضدرت نییآمد، توضیح میای دنبال او میناکرانه

لین باار  من اوّ -کردم... اما من هفتاد هزار نفر را کور نیی - تر عیل کنی...معلوم نبود به ،نشستیبر تخت می

میتینگ دیگر از اشخاص مختلف  (.54: 1369مجابی، ) «هااز تارجی فکر بانک نشم افتادم پیشبود که به 

روی نیان دانشاگاه، حسانک    » کشاد که بحث به مسائل جاری کشور می های دانشگاهتاریخی روی نین

اریخ هاای تا   ت اینکاه یکادیگر را در کتااب   اج، ضائم مقام و بزرجیهر دور هم نشسته بودند، باه علّا  وزیر، حلّ

ت نداشتن وضت و سواد کافی هیدیگر را درست شناسایی نکرده بودند، شافاهی  مدرسه ندیده بودند یا به علّ

توب  -آتر نطور شد شیا رو کشتند؟  -پرسداج می... ضائم مقام از حلّ کردنداز یکدیگر کسب اطالع می

گویند، یک وضتی نه می -ا؟ کارهشود اینتیام می کی -گرفتکشتند دیگر، کسی که جلوشان را نییمی
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ها و نیایندگان واضعی مردم... روزنامه -نه بابا تفکیک ضوا، بطور واضعی -دمکراسی؟  -کلیه تارجی جا بیفتد

 .«از هام پاشایده اسات    سلسله مراتب مردگاانی کااماله   آید... تقریباهتر تییسار ریاست ساواک دارد میآهسته

تی به ناهیاهنگی دو عالم مردگاان و زنادگان سارایت کارده     گی موضعیّاین ناهیاهن. (56-55: 1369 مجابی،)

زندگان های  مقاامی ضاادر    ج در عوالم ت از بین رفتن نظم و نظام در عالم مردگان و ترس و تشنّبه علّ». است

در بخش دیگری از رمان افراسیاب با تشاتی  (. 57هیان: ) «ن آشفتگی مجنونانه سروسامانی بدهد...نبود، به آ

و  ... ای کاه لبخناد مشاکوکی بار لاب دارد     ید و در میان آن سر بریاده آتون در دست به وسط میدان میپر

و  رشاوه ) .(58هیاان:  ) گذاردشود، نیزی میسپ  با حرکتی آشنا کف دست پاسبانی که به او نزدیک می

هاای دوران  افراسیابو ها شسیاواز  نیز نیادی است ها هم سرایت کرده ومعاصر به اسطوره رانت در جامعۀ

دارد و در فکار بیادار کاردن و    وامای  ای تلاخ تی مخاطب را باه تناده  های موضعیّراوی از این ناسازگاری .(ما

دهاد و باه شاکافتن حاوادث     های تاریخ را رو در روی هم ضرار مای تاگاهی دادن به مخاطب است، شخصیّ

کند که تاریخ این شگردی طنزی به مخاطب القا میپردازد. در واضع از طریق تاریخی و ارتباطشان با حال می

 حال تکرار است. رد

 های واژگانیناسازگاری .2-5

در مواردی نیز  .ی ایجاد ترکیبات جدید استکارگیری واژگان و حتّ هعامل اصلی این نوع طنز، نوع و نحوة ب

متیرکاز بار طعام و     ؛کارد  ییبه جایی نگاه ن ؛زدموضع غذا، حرف نیی» شود:فعل طنزآفرین می هنکاربرد ک

 ساوزند؛ مای  ؛کشاند مای  ؛کنناد نورسایدگان غاارت مای   » ( یاا 252هیان: ) «سپوتتاشتها، به واضع غذا را می

در بافت زبان امروز باعاث جلاب    «سپوزیدن»و  «سپوتتن» هنکاربرد دو فعل ک (.129هیان: ) «سپوزند... می

نشااند. کلیااتی اسات کاه طنزناوی       ر لب مخاطب مای را ب و اغلب تنده شود می ه و تأکید بر موضوعتوجّ

تود کلیه است کاه دردهاای    ؛ زیراافتدمیر و کارآمد مثثّ آمیزطنزبه شیوة در بیان مسائل کند، گزینش می

در ساطح واژگاانی باه شاکل     و ناهیااهنگی  ناسازگاری (. 107: 1388رادفر، ر.ک: ) دهدمیدرونی را نشان

ها و مواردی از نویسی، بازی با اسم نیاها، صفات معکوس، واژگون یا متناض  هانشینی پارادوک کاربرد هم

هاای  مجاابی، ناساازگاری   در زباان سرشاار از طناز   (. 383: 1391فتاوحی،  ر.ک: ) شودضلیداد میگونه، این 

 «سر به هوا...آزاد و االتبار البته نابی به یاد بوزینگانی که اجداد واین نشیین ع» فور کاربرد دارد:ه وواژگانی ب

هیاان:  ) «ساین منازل هام از آن سار در نیاوردناد     ی مقدّکتابی به زبان عبری... که حتّ»یا ( 67: 1369 مجابی،)

 ناماد مای  «ماده فیال »، ستهای ناشی از ناضی مبتالکه از پرتوری به انواع بییاریرا زنی  نویسنده، نیز ؛(263

کاه فقاط باه    مجیاد بارادر راوی    (.119: 1369مجابی،) شودتر و پیرتر میکه هر لحظه به شکلی عجیب نا 
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کند، بعد از مرگش نوارهایش را باه دفتار مادارک جنگلای     وصیت می ،پرداتتهمیضبط نوارهای انفجارها 

که تود معناای  « قشایعات موثّ» هایی نونکاربرد عبارتنیز (. 116هیان: ) (های جنگتشونتنقد ) بدهند

و نیز نام  (128هیان: ) «دست راست، یعقوب رویگرزاده و ...طاهر با دو  ،ضحاک ماردوش» یا متناض  دارد

ترکیاب   گااه  (.73-72 هیاان: ) «احیری، حیرایی، حاامری و حییارا  » پردازندنند ناضد فیلم که به بحث می

عاده داده  و «پایتخات مجارو   » ای ازنااپی اجارای تاازه    ۀدر برناما » نظار دارد:  کلیات اهداف واالتری مادّ 

در ادامه شخصی به (. 66هیان: ) «پیروز: را تط زده بودند و کرده بودند ناپی مجرو  ست. روی کلیۀا شده

پایتخت یک شاهر واضعای اسات     ؛گوید: پایتخت نه مجرو  است نه پیروز عصر می ۀحییرا منتقد روزنام» نام

 (.73هیان: ) «کنندهایی هستند که زیر بیب و موشک مقاومت میهیین و ب . آنجا آدم

 کنایه .2-6

گار  زنباق آسایانی معجازه   » :دشاو های فعلای طنزآفارین مای   کنایه در برتی موارد تصوصاهاستفاده از کنایه 

را ترد و تییر و غیر ضابال   و اشیا هاانسان ۀای است که هیمنظور بیب توشه) :(260هیان: ) «وحدت است

 «نیفتااده...  های  هناوز نسال گرازهاا ور    گاویم  مای  - گرازی که صدای ضناری دارد.» زینکند(. تکفیک می

نرتاندم من ضزوین را روی انگشت نلیکم می» ای در گفتار افرادهای کنایهعبارت. ریاکاران() :(80هیان: )

نیز در هیان سطرهای آغازین ( 21هیان: ) «...ایآن وضت تو یک وجبی با نهار تا و نصفی که کتاب توانده

 .(7هیاان:  ) «مردگاان ضارن اتیار را زیار و رو کارد...      ؛شاهر را لرزاناد  دومای گورساتان رسایی    » گفته شده

کاه  قابل گورستانی غیررسیی ضارار دارد  مدر  این گورستانکه  است ای بر این ضضیهگورستان رسیی کنایه)

 های سر سافید بایاد  مییون» نیهیچن. (انددفن کرده در آنجا را پنهانی و پوشیده از مردمی افراد تاصّ احتیاالً

کنایاه از رهباران و مسائوالن جشانواره، یعنای      ) .(91هیان: ) «تر باشند اصوال از عنترهای نشیین عنابی، عاضل

در  ،شده در فضا که باارزش و مهم هستند کاغذهای پخشآن بخش از در بخش آتر رمان،  تر نیستند(. عاضل

هیاانطور کاه در   ) .(265هیاان:  ) «ناد آیمیدید تواص پایین  گاه تا حدّ» ولی ؛گیرنددسترس عوام ضرار نیی

از آنجاکه امکان نقد صاریح در   اند(.و فقط تواص با این اورا  سرکارداشته بودهها ننین وضعی نسایر زما

 کنند.استفاده میه و تعری  در آثار انتقادی تویش بیشتر جوامع وجود ندارد، طنزپردازان اغلب از ابزار کنای

 ظارهای خالف انتاستدالل .2-7

یا ذکر دلیل برای امری، بارتالف انتظاار مخاطاب     غیرواضعی اللاستد ،آفرینش طنز ظریف هایاز راهیکی 

کناد و در حاین تناده،    است که از طریق ایجاد نالش فکری برای مخاطب اسباب تنداندن او را فراهم می

دارد. مجاابی از ایان روش در   مای  ر وارا باه تفکّا  مخاطب نشیند و و بر دل می ودش میانتقاد از مسئله برجسته 
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مارد هیاراه گهگااه تخات     » :اسات  بهاره بارده   یک مجرو ( انهیراهیکی از از طریق کنش ) رمان تویش

 .«زند( را در سالن نرتانده تاا صادای او را باه هیاه جاا برسااند      مجروحی که از درد فریاد می) نرتدار او

ای تلاخ و  ی کانش فارد نیسات، باا آفارینش تناده      ل واضعاین سخن ضین این که دلی (.107: 1369 مجابی،)

نشدن به  و هم وضعیت نامناسب بییار و رسیدگی نیایداز عیل فرد انتقاد مینالش فکری برای مخاطب، هم 

شاود.  م مای تابی هیراهش در ذهن مخاطب مجسّا کشیدن مجرو  و بیدرد ؛ درنتیجهنظر دارد را مدّ اوحال 

اصالی و  این شگرد یکای از کارکردهاای    .کندمیانتقاد  اوضاع جنگاز  است نویسنده در این جیله توانسته

  ت.تعوی  نیس بیانی دیگر ضابل ةبا هی  نحوکه  است طنز ۀسودمندان

 یرعادّاعمال غی .2-8

این  .ندارد ای ه منطقییاعیال و رفتارهایی تالف منطق که گاه تحت تأثیر باورهای عوامانه است و هی  توج

دهناده   شود و این طنزی آگاهیباعث تنده می کنندگانش ن دادن سادگی و زودباوری عیلرفتارهای با نشا

و از او راهنیاایی  ساازد  مای عروساکی ناوبی(   ) است: مادری روستایی بنابر باوری ضادییی شااطر تادنگی   

 ۀنقاد باورهاای عواماناه و ترافای کاه جامعا      ) .(207هیان: ر.ک: ) تبری از پسرش به او برساند طلبد که می

از صابح تاا ظهار لبااس     کاه  رفتارهای عجیاب پادر راوی    نیز. است( زده را بیشتر به تود گرفتار کرده جنگ

گوید: اش می کند و در پاسخ اعضای تانوادهی رفتار مینشیند و بعد از ظهر عادّپوشد و منتظر میرسیی می

(. 248-246هیاان:  ) ی نیسات سرمشق وضار، شجاعت، ایثاار، ایان نیاز کیا     ؛ها باید سرمشق باشیمما ضدییی

 شوند: ماثالً ها در ارتباط با عوامل سوررئال نون دتالت مردگان در امور طنزگونه میهیچنین برتی صحنه

ها با  دهد، آنرا نشان میها و...( ها، ازبکها، روسآمریکایی) هادر بخش باران باستانی، دوربین هیه ضومیت

بعاد   .شاوند هاا جادا مای   ضومیات  و تاورد بعد عک  جر می ؛رندگیجیعی می دسته یعکس ،لبخندی یکسان

کاغذی که بایسنقر میرزا  ی موشکحتّ ؛کنندایلخانی، غزنوی و...( ایران را بیباران می) های مینیاتورینهره

ده گاه صداهای در سالن و در فضا شانی (. 227-226هیان: ) کندفرودش انفجار به پا می ساتته هم، در محلّ

صدایی از ساالن: در پاای    ؛شویمصدایی از فراز صحنه: ما کود می» :ط استه نیادی از تقدیر مسلّک شودمی

 «صادایی کودکاناه: و آرزوهاای ماا نیاز      ؛ط: دیوارها هر روز بلندتر تواهد شاد صدای مسلّ ؛های جوانزنبق

 تصاوص ط آن در و ضانون مسالّ  با دنیای مردگان بارةاگرنه کارکردی مفهومی در (. این صدا 261هیان: )

ل کاه موشاک   نیز در ضسایت اوّ  کند.تر می ترس و هراس محیط را افزوندارد،  مرگ که امری حتیی است

دهناد؛ ماردی   شان ادامه مای  ترابه به زندگی ۀتیالی در هیان نییبازمانده با بی ده کرده، افراآپارتیانی را شقّ

حارف  پرساد، ماردم   رابر گزارشگر که از حادثه میدر بسوتر،  و آن تواندمیروی صندلی نشسته و روزنامه 
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هاا بار   رگونه مثل رسانهاهایی شعفقط برای اینکه حرف ؛کشدی کار به نزاع میحتّ ؛کننددیگر را ضطع میهی

ایم تود را باه مادارج عاالی انساانیت     کنیم توانستهما افتخار می در این برهه از زمان انفجارها...» زبان آورند:

که دیگران  کنم توانیم مشاهده... ما دیگر نیی مشت محکم ضابطه بر گیجگاه شوم رابطه بکوبیمرسانده و با 

. آضایی که جلوی دهاان  ایکردههای ما ضلیداد  های تود را حرف ها حرف نآحرف زده و ما حرف نزده و 

 صات دیگار،  کانم یاک فر  گذاشتی که حقایق... دهه! باز که پیدایت شد تواهش میمرا گرفته بودی و نیی

های نحوی این گفتار نشان از آن دارد که شخص فقط (. غلط15: 1369 مجابی،) «، صدایش ضطع شده...آ 

هاا( کاه باا نحاوة درسات بیاان آن آشانا نیسات و نیاز          شاید بر اثر تکرار در رسانه) شعارهایی در حافظه دارد

 است. ها گرفته اضطراب و ترس فرصت درست فکر کردن را از آن

 عبارات طنزآمیز .2-1-9

ایان رماان از    .در کاربرد افعال، ترکیبات، صفات و ... است سرشار از طنز یزبانزبان مجابی در اکثر آثارش 

کیتار  توان گفت در این اثر ت میأکارگیری زبان و عبارات طنزآمیز است. به جر هآثار درتشان مجابی در ب

رماان  برای نیونه در بخش آتار،   ؛وجود نداشته باشد طنزگونه یا عبارتی ایست که در آن جیلها  ایصحفه

فایاده رناج    باتتند بیکردند، عبث عشق میکه بیهوده مبارزه می» ش راا های جعلیتتازه ناپی تیام شخصیّ

 «از جاوش افتااد   کنبردند، روی دودکش یک حیام تالی کرد، ضهرمانان زن و مرد تا پایین رفتند آبگرممی

شاود باه دو   گفت: دیگار نطاور مای   ای میتلفنی تاضعانه ۀبانکی مرکزی در مکالی رئی » یا (267هیان: )

کنیااد کجااا دیاادم، تااوی جااوی نشاایت هاام اطیینااان کناای، لیساات کاماال تااروج ارز ویااژه را فکاار ماای 

یک ور  امتحانی » نیز (265هیان: ) «ی تاکی. این یک توطئه علیه تجارت تارجی است آضاالدوله حشیت

در هوا نرتید و فرود آمد. یابنده با دیدن اسم شاگرد، سال پیش وزیر بود و در هیاان ساال   ای منفی با نیره

 ،مستند تود را در هندسه ندانیدلخوشی باشد. وضتی شباهت  ۀتوانست برای یابنده مایاین ورضه می .اعدام شد

باق هیاان مادرک، باه او     او را در آیناده ط شادن   ها احتیال اعادام  تود حالی کرد آن ةن وزیر، به تانوادبا آ

مقطع » دهد:شده توصیفی طنزگونه ارائه می در تصوص آپارتیان ویران (.265-264هیان: ) «گوشزد کردند

 «انگار با کاردی تیز، پنیر سفت کاوپنی را بریاده باشاند    ؛روی ما ضرار داشت هشده روب هپارتیان شقّآسه طبقه 

(. 8 هیاان: ) «دیدیم...وفقه، فیلم پشت فیلم می، بی- پر بودنصف سالن  - ما تیاشاگران معدود» یا (9هیان: )

باا صادای انفجاار    » گویاد: در بیشتر موارد با زبان طنز در تصوص حضور و کنش مردگان سخن میمجابی 

زند رغم جیود نعشی، جستی می هب ؛تیزدروی پزشکی ضانونی برمی های از کف تیابان روبعادت شده، مرده

ش درسات روی سار   پاهای ۀنشیند. سایآید. مرده میضرمز رنگی که باه سرعت می سیلندریل نهارروی اتومب
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« تورموج»ۀ رئی  مرحوم مالی ۀراند. راننده روحش هم تبر ندارد که زیر سایبیل را میتانیی است که اتوم

گرفتاه،   های وصفی نون: شبح الغر زردفاام یرضاان  (. یا عبارت13: 1369 مجابی،) «توی دنده گذاشته است

هاای از بروبناا گاوش    آلود، سابیل ها تون ها، یک مشت بنگی تیاالتی، ابروها ت  نشم آسیایی بندینسل

برداری زبان ساده و معیول فیلمی در تصوص عیلکرد دوربین افزاید. حتّبر شیرینی گفتارش می و ... دررفته

ای از مارده  .شاود کف تیابان میخکاوب مای  آید و بر های لخت ماه اسفند پایین میدوربین از شاته»: نیست

آشاکار   ،کناد لاین جیالتای کاه ادا مای    باا اوّ  ؛دهاد کش و ضوسی به تود مای  ؛تیزدمیکف تیابان آرام بر 

ات ادبای رواناه   هاای اجتیااعی کاه گااهی شاعرهایی باه مجلّا        ای است با دلساوزی اجی حرفهشودکه ورّ می

 هاای ساخنش از توصایف   اسر طنز است. طناز در تیاام شااکله   (. زبان مجابی زبانی سر29هیان: ) «کند... می

افعاالش   ی در گازینش کلیاات و  تّا سازد و حت و فضا و صحنه تا عبارتی که بر زبان افراد جاری میشخصیّ

 زند.موج می

 گیرینتیجه .3

، ستمطر  کرده ا جنگ های تشونتنقد  به منظوردر این رمان عالوه بر بازتاب فجایع انسانی که نویسنده 

تارین  . مهام است با استفاده از شگردهای طنزپردازی به بسیاری از مسائل اجتیاعی، فرهنگی و فکری پرداتته

از طریق ) نیایی: بزرگاند ازعبارت ،اندت رمان رضم زدهدر کلیّ را های طنزآمیزیتموضعیّکه  هاتکنیکاین 

ر زندگی جاری مردم، بازتااب یافتاه و   شدن مردگان دکه به صورت رها رئالرسوتوصیفات و ورود عناصر 

در ترافاات و  جنگی، جامعاه را   اوضاعکه در و کهنه  افکار پوسیدهاند. نیادی از جامعه را تسخیر کرده کلّ

کاه اغلاب کاریکاتورسااز     اشاخاص  توصایفات در) نیاایی کوناک ، (اسات  فارو بارده  ناامیدی و افسردگی 

، تنااض  گفتیاانی  هاای تاالف انتظاار از ساوی راوی،     اساتدالل کاارگیری عباارات طنزآمیاز،     ه(، بشود می

، (مسااائل جاااری میلکاات  ورود افااراد تاااریخی و رایزناای در تصااوص     نااون) ناسااازگاری مااوضعیّنی 

ت ضادیّ  ا اغلب در جهت مضامین اصلی رمان، یعنای هداست. این شگر...  ، کنایه وهای واژگانی ناسازگاری

ت زبانی و معنایی اثر کلیّ ،باهم پیوندکه در  بر این شگردها عالوه است.جنگ و نقد مسائل جامعه موضوع با 

 دهد که در اغلب مواردویژه دتترش ترتیب می به ،تود ةف گفتگوهایی با اعضای تانوادمثلّ ،اندرا رضم زده

گفتگوهاا  ایان  در شاود.  تواهی نویسنده آشنا مینوجویی و عدالتاز طریق این گفتگوها مخاطب با اندیشۀ 

ناپساند جامعاه   هاا  نقد رفتارها و کانش  در جهتت تود ولی در کلیّ ؛شودهای طنزی کیتر دیده میتکنیک

ی تیاام  پردازد و باا لحنای جادّ   های رئالیستی میت به توصیفکه به دضّی زمانیزبان این رمان حتّنیز  .هستند

ن را باا تناده بار لباان     باود  دردناک ت و هیزمان ح ّسرشار از طنز اس ،کندها را روایت میجزئیات صحنه
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 آفریند.می مخاطب

 کتابنامه
 تهران: نشر مرکز. ،ترجیۀ سعید سعیدپور ،طنز(، 1386) ، آرتورپالرد

 تهران: سورة مهر. ،طبعیرویکردهای نوین به طنز و شو (، 1387) حرّی، ابوالفضل

و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی  های طنزبررسی تکنیک»(، 1390) صدیقه تاوری و جواد دهقانیان ؛پور، سعیدامحس

 .90-61، صص 1 ةشیار ،2سال  ،کودک دانشگاه شیراز ادبیّاتۀ مطالعات مجلّ، «کرمانی

وابساته باه   ) تهران: صریر ،لند جنگنقد و بررسی بیست رمان و داستان بجنگ از سه دیدگاه: (، 1386) حنیف، محید

 (.سهای دفاع مقدّبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

 کاروان. تهران: ،فارسی ادبیّاتتاریخ طنز در (، 1384) ، حسنجوادی

 .51-39، صص 46-45 ةشیار ،پژوهشنامۀ دانشگاه شهید بهشتی، «طنز در شعر حافظ»(، 1384) نناری، عبداالمیر

 تهران: فردوس. ،انواع ادبی(، 1383) شییسا، سیروس

اساتاد راهنیاا: تقای     رساالۀ دکتاری،  ، 1332وطه تاا  نقد و بررسی طنز، هجو و هزل از مشار (، 1378) صفری، جهانگیر

 تهران: دانشگاه تربیت مدرّس. پورنامدارایان، 

استاد راهنیا: محیدحسین کرمی،  رسالۀ دکتری، ،بررسی محتوا و ساتتار طنز در نثر مشروطه ،(1386) دهقانیان، جواد

 شیراز: دانشگاه شیراز.

 ،لاوّ ةدور ،و ادب فارسای تحقیقات تعلییی و غنایی زباان   ،«اب ایجاد طنزصور و اسب زبان،»(، 8813) رادفر، ابوالقاسم

 .120-107صص ، 1 ةشیار

فصلنامۀ  ،«دارشگردهای طنزپردازی در کتاب شلوارهای وصله»(، 1395) اکبر باضری تلیلیعلیرا و زارع جیرهنده، سا
 .333-305، صص 33 ةشیار ،فارسی ادبیّاتۀ زبان و نامکاوش

 تهران: مروارید. ،طنزآوران امروز ایران(، 1384) پورران و بیژن اسدیصالحی، عی

 تهران: سخن. ،ها(ها، رویکردها و روشنظریه) شناسیسبک(، 1391) فتوحی، محیود

 تهران: اسپرک. ،شب ملخ(، 1369) مجابی، جواد

هاای  ا نگاهی انتقادی به پژوهشدرآمدی بر طنز عرفانی ب»(، 1390) دارلومحیدعلی تزانه و سر، علیرضامحیدی کله

 .92-65 ، صص48 ةشیار ،15سال  ،پژوهی ادبیمتن ،«حوزه طنز

 تهران توارزمی. اپ دوم،ن ،در تعلیقات مقاالت شی  تبریزی(، 1377) موحد، محیدعلی

 جعفاری، جیۀ محیود فرجامی و دانیال تر ،(بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اتال ) فلسفۀ هنر(، 1393) موریل، جان

 تهران: نشر نی.

 تهران: سخن. ،نویسان ایران از مشروطه تا امروزطنز(، 1376) زادة بارروش، محید باضرنجف
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