
 ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(
 4علمی

 59شماره پیاپی -4344اسفند  -شماره دوازدهم–سال سیزدهم 
 

نویسی سبک فکری نویسندگان مکتب داستانهای طنز پردازی و بررسی گونه
 اصفهان )با تکیه بر آثاری از هوشنگ گلشیری،  بهرام صادقی و محمد كلباسی(

 (65-94)ص 
 6، محمد شفیعی)نویسنده مسئول( 3، نوازاله فرهادی6فرشته مرادی

 44خردادتاریخ پذیرش قطعی مقاله:     49آبان تاریخ دریافت مقاله:
 چکیده

سامانیها، معایب و نقایص جامعه قصد اصالح نابهای از ادبیات غنایی است كه بهگونهطنز از 
حساب آید. این شیوۀ بیانی ایجاد میشود و از جهت دورنمایۀ انتقادی، میتواند مؤثرترین نوع نقد به

، صادقی و كلباسی  تصویر میکشدهای جامعه را به بهترین شیوه بهدیدگاهی است كه نارسایی
دلیل برخورداری نویسان معاصر ایرانی مکتبی موسوم به مکتب اقلیمی اصفهان هستند كه بهستاندا

معنای صِرف و اند كه گرچه  در زمرۀ آثار طنز بهاز روحیات حساس و موشکافانه آثاری را خلق كرده
برای  طبعی آنان كهمحض نیست اما زبان و بیان كنایی، پر طعن و تعریض و گاه آمیخته به شوخ

طرح ماجرا مورد استفاده قرار میدهند، سبب خلق آثاری شده است كه میتوان آنها را از جنبۀ 
های طنز مورد واكاوی و بررسی قرار داد. در مجموع پرسش اصلی این پژوهش آن طنزآمیز و گونه

است كه سبک فکری این سه نویسنده در بافت پیچیده، پنهان و پرتعمق داستانهایشان به چه 
صورت است؟ پاسخ باید بیان كرد كه  هدف این سه نویسنده در وهلۀ اول طنزپردازی نیست بلکه 

الشعاع گیری بر بحرانهایی كه هویت انسان معاصر را تحت آنان برای انتقادات اجتماعی خود و خرده
اند. در هم از گونۀ طنز تلخ و سیاه شدهخویش قرار داده است دست به دامان ابزار طنزپرداری آن

های  این پژوهش به بررسی آثار هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی و محمد كلباسی از جهت گونه
تحلیل  -شیوۀ بررسی سبک فکری بر اساس روش توصیفیها به گیری دادهطنز و تحلیل و نتیجه

 ایم.ای پرداخته های كتابخانه مبنای دادهبر
 
اصر، هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی، محمد كلباسی، مکتب اصفهان، داستان معهای كلیدی: واژه
 های طنز، سبک فکری.گونه
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A Study of the Humorous and Intellectual Styles of Isfahan's 

Storytelling writers' school (Based on Works by Houshang Golshiri, 

Bahram Sadeghi and Mohammad Kalbasi( 
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Abstract: 

Humor can be considered as a kind of lyrical literature that aims to 

correct the irregularities, defects and shortcomings of society that can be 

considered as the most effective type of criticism from a critical 

perspective. This is a way of expressing a view that best portrays the 

shortcomings of society. Humor has a mechanism similar to that art , 

literature, ,the way in which it is formed and the nature of its content are 

based on the two principles of habituation and criticism. Its difference 

from other arts is only in the set of verbal behaviors that can be called 

tricks and techniques and types of humor. Golshiri, Sadeghi and Kalbasi 

are the stories of contemporary Iranian writers of a school that is called 

the Isfahan Climatic School, who have created works that have 

meaningful and pure meanings, but are sarcastic, sarcastic and 

expansive. Combined with the humor of those used to tell the story, it 

has created works that can be explored in a humorous and humorous 

way. In general, these three writers, especially Golshiri and Sadeghi, use 

a kind of humor in the complex, hidden and profound context of their 

stories. The three authors are not primarily intended to be satirical, but to 

criticize their social critiques and critiques of crises that have 

overshadowed the identity of contemporary man. In this study, we have 

examined the works of Houshang Golshiri, Bahram Sadeghi and 

Mohammad Kalbasi in terms of the types of humor , analysis and 

conclusion of data in a descriptive-analytical way based on library data. 

Keywords: Isfahan School, Contemporary Story, Houshang Golshiri, 

Bahram Sadeghi, Mohammad Kalbasi, Humorous Types, Intellectual 

Style. 
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 مقدمه -9

( 44در ایران، شیری: ص نویسی در آثار نویسندگان مکتب اصفهان مکتبهای داستان

ها میپردازد. طنز آنها نوعی خنده جانبۀ عیب و نقصبررسی همه در دوران معاصر،  طنز به

با تأكید بر نکات مؤثر در پایۀ عبارت ساده یا بر اساس تصویر كالمی یا تصویری بركالمی 

اشنی خنده، به پرداز به قصد اصالح با سالح قلم و چآن میباشد. در طنز این دوره طنز

ظاهر میخنداند اما در نویس بهانتقاد از معایب و مفاسد موجود در جامعه میپردازد. طنز

آمیز بزرگ جلوه میدهد تا باطن انسان را به تفکر وا میدارد، او بدیها را به شکلی اغراق

بهرام اهمیتی آنها را از بین برود و مركز توجه و اصالح قرار گیرند. هوشنگ گلشیری و كم

 (. 15صادقی و محمد كلباسی جزء نویسندگان این مکتب هستند)همان:

های طنز هوشنگ با توجه به این مسأله سؤال اصلی پژوهش آن است كه گونه

گلشیری، بهرام صادقی و محمد كلباسی  و سبک فکری آنان در آثار داستانیشان به چه 

های مختلف طنز برای یگر از گونهصورت است و به چه نوع طنزی گرایش دارند؟ به بیان د

اند؟ فرضیۀ اصلی پژوهش آن است كه تمركز بیشتر این بیان چه مسائلی استفاده كرده

اجتماعی زمان و انتقاد از عواملی چون  -هایشان بر روی مسائل سیاسینویسندگان در طنز

ویش تنزل است كه فرد و جامعه را از جایگاه آرمانی خآگاهی عمومی و بحران هویت نا

 میدهد. 

 پیشینۀ تحقیق -6

طور مستقل مورد بررسی شناسی به طنز در آثار بهرام صادقی، تاكنون بهرویکرد زبان

آمیز در آثار بهرام صادقی های طنزقرار نگرفته است؛ اما برخی پژوهشگران به جنبه

ب آن در داستانهای طنز كارناوالی و بازتا»اند كه از آنها میتوان به منابعی مانند  پرداخته

عمرانی، پور )مهدی« مسافری غریب و حیران» (، 4343)پیروز حقیقی، « بهرام صادقی

های خالی اثر بهرام صادقی با بازخوانی مجموعه داستانهای كوتاه سنگر و قمقمه» (، 4314

 طنز تلخ بهرام صادقی و» هایی نظیر ( و مقاله4395)سعیدی، « تکیه بر مبانی نقد جدید

)رهنما، « طنز در داستان كوتاه امروز» (، 4316)دستغیب، « طنز شیرین ایرج پزشکزاد

بازی اندر باب نقش» ( و 4392)صدر، « های خالیبهرام صادقی، طنز و قمقمه» (، 4311

( اشاره كرد. با توجه به بررسیهای انجام شده تا كنون پژوهشی 4364)نفیسی، « در داستان

نویسی اصفهان پرداخته باشد انجام بررسی طنز در مکتب داستان كه به صورت مستقل به

 نشده است. 

 هدف و ضرورت تحقیق -3

اقلیمی ایران است كه با وجود  -مکتب اصفهان یکی از تأثیرگذارترین مکاتب ادبی

گرا، بستری سبکی درون نویسندگانی چون بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری و دارا بودن
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های فلسفی و تضاد آراء را در قالب تکنیکهای مختلف از دن، بحثبرای اندیشی مناسب

( از 11نویسی در ایران، شیری: ص جمله طنزپردازی فراهم نموده است) مکتبهای داستان

گذار یعنی مکتب اصفهان و آثار نویسی تأثیرآنجا كه تا كنون به این مکتب داستان

جه نشده است و نیز توجه به سبک فکری نویسندگان برجستۀ آن از جنبۀ طنزپردازانه تو

طنزپردازی نویسندگان معاصر )هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی و محمد كلباسی( تاكنون 

های طنزپردازی گونهو دنبال آن هستیم كه سبک فکریمغفول مانده است در این مقاله به

 حلیل قرار دهیم.نویسی اصفهان را مورد تاین سه نویسندۀ  بزرگ و  پرمایۀ مکتب داستان

 چهارچوب نظری پژوهش -6

ها رعایت نشود و آزادی همراه با مسئولیت طنز از جایی آغاز میشود كه حقوق انسان

افراد زیر سؤال برود و نظام جامعه در مسیر طبیعی خود مورد تهدید باشد و منادیان 

جای خود را به آزادی، خود عامالن بدبختی فکر و اندیشه و آزادی شوند. ترقی و اعتال 

طنز » انحطاط و سقوط و پویایی اندیشه و حركت ناشی از آن، كم كم به ركود انجامد. 

نویس به عبارت دیگر، یورش طنزهدف و رویایی و وهمی باشد. بهحقیقی هرگز نمیتواند بی

بخش مثال و الهامسنگر زشتی و پلیدی هنگامی میتواند قرین موفقیت گردد كه تمثال بی

(. چهار مورد در 31پور: ص و زیبایی پیوسته در مدّنظر او باشد )از صبا تا نیما، آریننیکی 

. بیان تضادهای 1.اغراق و بزرگ نمایی زشتیها و معایب 4» هر طنزی نمودار میشود: 

. استفاده از شگردهای زبانی برای عرضۀ این 3عمیق با اندیشۀ یک زندگی عالی و معمول 

، استعارۀ تهکمیه، انواع مجازات برای خارج كردن زبان از حالت عادی و نوع هنر، مانند ابهام

 )همان(.« . اصالح جامعه و گروه1دریافت مفهوم طنز از قبل آن، 

 نویسی اصفهانمکتب داستان 6-9

و سقوط حکومت پهلوی اول و گشایش فضای سیاسی و فرهنگی  4312پس از سال 

و به زبان فارسی شد، ترجمۀ بسیاری از كتب  كه منجر به گسترش ترجمۀ ادبیات بیگانه

برگزیدۀ ادبیات غرب به دست نویسندگان و خوانندگان ایرانی سبب رشد صنعت 

های مدرن در این زمینه شد، رو به رشد نهاده بود، بیشتر و نویسی و توجه به شیوهداستان

تنوع آنها، لزوم بیشتر گردید. در نتیجۀ گسترش ترجمۀ آثار نویسندگان غربی و سبکهای م

گیری های مؤثر در شکلآشنایی با مکتبهای مختلف ادبی بیشتر احساس شد. یکی از حلقه

ادبیات مدرن محفلی بود متشکل از نویسندگانی كه در اصفهان گردهم آمده بودند! بهرام 

به همان » صادقی و هوشنگ گلشیری را میتوان از بنیانگذاران اصلی این مکتب دانست: 

ای در ادبیات ایران از تشخَّص كه سبک هندی یا اصفهانی در میان سبکهای دورهصورتی 

ای كه ادبیات شعری آن را از میان هنری در بافت بیانی و فکری برخوردار است، به گونه

نویسی صادقی و گلشیری نیز در انبوهی از اشعار دیگر میتوان تشخیص داد، سبک داستان
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پهلوی دوم و حتی دو سه دهه پس از آن، از چنان استحکام میان نویسندگان پرشمار دورۀ 

هنری و استقبال سبکی برخوردار است كه در تعیین سطح ادبی همواره چندین مرتبه 

 (.444نویسی در ایران، شیری: ص)مکتبهای داستان« فراتر از سایر آثار دسته بندی میشود

زهای هنری را در تفاوت دید و در مکتب اصفهان  باید منشأ بسیاری از تشخصها و تمای

ها و رفتارها البته در جو كرد و نیز در ماهیت و كیفیت روحیهودانش نویسندگان جست

های یک مکتب هنری و گیری شالودههای فیزیکی بر شکلحوزۀ ارزیابی تأثیر فعالیت

یز البته گونۀ فکری نفکری، میزان تحصیالت و مقدار آشنایی با محدودۀ فعالیت  فعاالن آن

كارگیری ایجاز و اختصار در زبان، نویسی و بهای است. كمعامل بسیار تعیین كننده

گیری از ذهنیت و زاویۀ نگرش مدرن، گری، بهرهگیری سریع و عروج به قلۀ صناعتاوج

طلبی هنری و گریز از تقلید و تکرار، پردازی در حوزۀ زبان و نثر، تنوعاعتنایی به سبکبی

ها، استفاده از گوی شخصیتوزی كمدی و تراژدی، شفافیت بیش از حد در گفتدرهم آمی

های مایههای مبتذل، دوری از بنگوییهای اجتماعی طنز روایی به دور از بذلهتمام ظرفیت

های داستانی به واقعیتهای متداول رمانتیسم غنایی، تالش برای نزدیک ساختن واقعیت

و صحنه به شیوۀ سینمایی، پیشرو بودن در عرصۀ نخستین  معمول زندگی، اتکا به تصویر

مدرنیستی، دگراندیشی در زبان و بیان و بافت روایی، خارج كردن روایت از داستانهای پست

ترین ویژگیهای مکتب اصفهان دانست )همان: محور را میتوان از برجستهدایرۀ شخصیت

 (.464 -461ص

 هوشنگ گلشیری 6-6

های درخشان ایران در سدۀ بیستم بود. وی مردی بود سخت گلشیری یکی از چهره

خواه. تعصب نژادی و حتی دینی نداشت، چون تعصب دینی بیش از هر نوع آزاد و آزادی

میزان دیگر رایج است و چشم را كور و دل و زبان را آلوده به دروغ میسازد. هر انسانی را به

اوان جوانی تا وقتی كاری نگرفته و  انسانیتش میشناخت و حرمت مینهاد. در كودكی و

هر جان كندنی بود، انگیز میزیست. بهچندرغاز پول به كف نیاورده بود، در عسرتی غم

دبستان و دبیرستان را در زادگاه خود اصفهان و سپس در آبادان تمام كرد. شغل معلمی 

ک میرفت و بر چندان نزدیها پا میزد و به یکی از دهات نهگرفت و با یک دوچرخه ساعت

پایان برد. با گروهی از میگشت. بعد وارد دانشکدۀ ادبیات شد و تحصیل ادبیات را به

ای یاد بهرام صادقی بود. نخستین انگیزهدوستان باهوش گرد هم آمدند، از آن جمله زنده

چنان كه خود نیز با دهد، آنهای خود سوق میسوی نگارش اولین نوشتهكه گلشیری را به

بودن ت به آن اعتراف كرده است مثل بسیاری از نویسندگان، تمایل درونی به مطرحصراح

است، با اسم مستعار در  12-14های قول خودش سالشدن است. در ابتدا كه بهو معروف

اندازی جُنگ اصفهان، چاپ میرساند و سپس با راهها شعرهایش را بهبعضی نشریات آن سال
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نامه است اسم اصلی این آثار اولیه، برای او در حکم تثبیت شعر و داستان و نقد و با

 (. 65نویسی در ایران، شیری: ص)مکتبهای داستان

در مجلۀ پیام نوین و در چند  12هوشنگ گلشیری نخستین اثر خود را در آستانۀ دهۀ 

 شمارۀ اول جنگ اصفهان منتشر كرد. او در ابتدا به سرودن شعر پرداخت اما بعد از مدتی

ای در زمینۀ ادبیات نویسی گرایش پیدا كرد. وی مطالعۀ گستردهصورت جدی به داستانبه

 نویسی آشنا بود. كالسیک و مدرن فارسی داشت و با تکنیکهای مختلف داستان

 كریستین و كید6-3

رمان كریستین و كید اثر هوشنگ گلشیری، مصداق بارز اثری است كه در دورۀ 

ت اجتماعی دوره، گفتمان و ایدئولوژی غالب زمانه، پیچیدگی انتشارش به سبب خصوصیا

مهری ناشناخته مانده و به حاشیه رانده شد، اما با تغییر گفتمان در روایت و محتوا و نیز بی

های هنری، زمینۀ مناسبی را برای بازخوانی و بازنگاری مایهها و ساختو رویکرد نو به شیوه

رای روشن شدن سابقۀ پژوهشی دربارۀ این رمان، به نقدهای جدید پیدا كرده است. ب

وسیلۀ منتقدات از زمان انتشار رمان انجام گرفته است. این پژوهشهایی اشاره میشود كه به

بندی كرد. دستۀ نخست كه پژوهشهای اندک را میتوان در دو سوی مخالف و موافق دسته

عرفی رمان كریستین و كید حکایتی گونه دارند؛ عبارتند از مبیشتر سویۀ انتقادی و مخالف

شمول و غیراخالقی خود است از چند رابطۀ عاطفی كه در عین تأثیرگذاری جهان

 اند.هویتی را نشان میدهد كه در دنیای ذهنی خویش گرفتار شدههای بیشخصیت

گلشیری در این داستان بسیار مبهم عمل كرده است، هویت شخصیتها و قصد و       

دان مشخص نیست، زبان گلشیری در این ساختار روایی این داستان زبانی نیت آنها چن

مبهم است چنانچه در فصلهای مختلف داستان خواننده گاه متوجه نمیشود كه نویسنده 

چه میگوید، مقصودش چیست و دربارۀ چه كسی صحبت میکند دست شستن از شرافت و 

ن مجال زبان طنز را از گلشیری عشق و زندگی آمیخته با افیون و مخدر قهرمان داستا

گرفته است؛ ورطۀ روزمرگی، رنج و ناكامی سیال بودن راوی در زمان گذشته و حال و 

هویتی انسان در این رمان آینده، فقدان عشق حقیقی و ماندگار و افول شخصیت و بی

بهامات فضایی بسیار سیاه و تلخ را رقم زده است. گلشیری در این داستان با عدم انسجام و ا

ها و حتی راوی داستان به خواننده مختلفی كه در داستان است توضیحی از فضا، شخصیت

نمیدهد؛ شاید مرور دو یا چندبارۀ قصه است كه خواننده را متوجه میسازد كه در بخشی از 

دوست  –دست گرفته است و در پایان مهدی سکان قصه را به -دختر نابینا -داستان فاطمه

ق كریستین است با مرور خاطرات كودكی و سوزاندن عکسهای آن سعی در كه عاش -سعید

 فراموشی گذشتۀ خود را دارد.
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نوعی طنز سیاه یا گروتسک مربوط ساخت. شاید بتوان داستان كریستین و كید را به   

داستان كریستین و كید را میتوان در مقولۀ دوم جای داد؛ داستانی كه تنها قصد نمایش 

دارد بلکه در پی بیان معنای سومی است كه از نظر خواننده دور مانده است تضادها را ن

وجود آمده است؛ هویتی. این معنای ناآشنای سوم از تقابل چند حس متناقض بهیعنی بی

حس سعید به كریستین، حس راوی )مهدی( به كریستین، حس فاطمه به مهدی، حس 

تر كوچک كریستین و یا تنفر كید نسبت فاطمه به كریستین و حتی حسّ راوی به رزا، دخ

به سعید و یا همسرش. اگر به تابلوی معروف ژكوند، اثر داوینچی دقت كنیم، برای ما دو 

الیه از یک مفهوم متضاد، كامالً مشهود خواهد شد، یکی لبخند ملیح و لطیفی كه بر لبان 

كه در بطن این ژكوند جان گرفته است و دیگری چهرۀ غمگین و متأثر داوینچی نقاش 

تصویر قرار دارد. این تابلو دو مفهوم را به مبارزه با هم نمیخواند، بلکه در عین اینکه هر دو 

آید كه ما به سهولت آن را وجود میمفهوم از آن مستفاد میشود، معنای سوم و ناآشنایی به

 احساس میکنیم اما از چگونگی درک و پدید آمدن آن عاجز میشویم.

های دوگانه یا چندگانه و متضاد است؛ مثل تین و كید دربرگیرندۀ قابلیتداستان كریس

قابلیت خنده در كنار آنچه با خنده ناسازگار است اما این امر در كل داستان مشهود نیست؛ 

نویسنده فقط در یکی دو مورد توانسته است از تقابل خنده و گریه بهره ببرد و بیشتر 

ی ترس و تنفر آمیخته است معنای سوم نهفته در داستان ای از محتوافضاها را با الیه

و گم شدن آن همان لبخند ژكوندی است كه خواننده آن را هم میبیند و هم « هویت»

 نمیبیند. 

 كمیک وحشت زا: •

از آنجا كه گروتسک سبک تلفیق حسهای متضاد است، دو حس خنده و ترس را با 

دنبال ایجاد نوعی تضاد و دوگانگی است كه دو یکدیگر به مخاطب القا میکند  گروتسک به

حالت خنده و ترس را در كنار هم قرار میدهد و ما شاهد دو عنصر كامالً متضاد هستیم... 

كه به مخاطب سركوفت میزند، زیرا به بیان تضادها و  این نوع خنده، خندۀ سطحی است

ای های جامعه میپردازد، خندۀ تهی از شوق در گروتسک یا طنز تلخ و سیاه، وسیلهواقعیت

ها، ها و آگاه كردن خواننده به پستیها، كمبودها، ناهنماهنگیاست برای بیان ضعف

یست و جنبۀ دهشتناک آن با حالت ای كه از ته دل نهای بشر؛ خندهها و تبهکاریشرارت

ای درهم كشیده تبدیل مفرح و مسرت بخش آن در تضاد قرار میگیرد. قاه قاه ما به چهره

میشود. گلشیری در داستان كریستین و كید، این طنز تلخ را در چندجا به نمایش میگذارد 

نامشروع را تجربه پروا روابط بندوبار داستان كه با وجود تأهل، آزاد و بیكریستین زن بی

اندیشد ناخودآگاه معتقد میکند و آن هنگام كه در خصوص عفو و بخشش پروردگار می

خوب » ترین چیز دنیاست: است كه سبکباری حاصل از اعتراف به گناه در كلیسا مضحک
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مینشینی كنار اتاقک پدر مقدس و میگویی، تعریف میکنی همه چیز را، كسی كه 

فکر میکنی كه خدا با گوش او گوش میدهد وقتی هم  آن سوی تو نشسته است و

)كریستین و كید، « خدا با زبان پدر مقدس ترا میبخشد، سبکبار میشود!!

و یا آن زمان كه درخصوص سن كریستین و ظاهر او و ویژگیهای  (33گلشیری: ص 

 (.63)همان: ص« زنی بود میان هجده و سی و چند سال» اش میگوید: فیزیکی

گی: دومین مشخصۀ طنز سیاه، عنصر ناهماهنگی است. پایدارترین مشخصۀ ناهماهن •

گروتسک در طی زمان، عنصر ناهماهنگی است چه مصداق آن تضاد و تعارض امور 

ناهمگون باشد چه امتزاج اجزای نامتجانس. گروتسک یادآور احساساتی مانند دلتنگی، بیم، 

اش قالبی متناقض جلوه یادآورندهتنفر، شادی، سردرگمی و دلهره است كه با نیروی 

میکند، گروتسک دنیایی خلق میکند كه اجزای آن با یکدیگر یا با فضای پیرامون خود در 

 ارتباط و هماهنگ نیست.

ای و اصلی گروتسک یا طنز سیاه است، هنجاری نیز از عناصر پایههنجاری: عنصر نابهنابه •

اندازد تا محتوای آن را ف كرده و از شکل میهنجار است زیرا حقیقت را تحریگروتسک نابه

 هیوالگونه سازد به آن برجستگی دهد و به نمایش بگذارد. 

رمان كریستین وكید دارای شخصیتهای ترحم برانگیز است فاطمه دختر كوری كه 

عاشق مهدی است و مهدی مردی نویسنده كه عاشق كریستین است و كریستین زن شوهر 

 از دنیای پیرامونش عشق میخواهد یا هوس:داری كه خود نمیداند 

مهم نیست یا حتی محبوب  -با كسی -برای اینکه آدم ثابت كند خوابیدن » 

كسی شدن، چه كار میتواند بکند. هرلحظه هم شاید یک چیز خیلی جزئی، یک 

حركت چشم مثالً، مهم است كه بعد آدم فراموش میکند كه چه بوده است و چرا، 

ید كه آدم ناچار میشود توی لیوانش بیشتر از شب قبل عرق برای همینهاست شا

بریزد، شب قبل هم بیشتر از شبهای قبل ریختم، وضع من حاال همین 

 (. 36: )كریستین و كید، گلشیری: ص« طورهاست

پروای این شرایط برای كید، همسر كریستین نیز وجود دارد مردی كه از رفتارهای بی

خانه، ساز زدن و آورد و با دیرآمدن بهی به روی خودش نمیهمسر خود آگاه است اما چیز

 خطاب میکند:« كید احمق»اعتنایی روزگار خود را میگذراند، شخصیتی كه راوی او را بی

پناهی یا اصالً معلق بودن در همان چاه كید احمق است، كید به فرود اوج بی»

« ی كه پیدا بشودهوایی كه گفتم رسید و حشیش خواست و یا هر مخدّر دیگر

 (. 29)همان:ص 
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این عنصر ناهنجاری در سعید نیز وجود دارد، شخصیتی كه با كریستین روابط نامشروع 

ناپذیر است؛ آنجا كه دربارۀ كریستین های او هوسی زودگذر و آتشی پایانسریدارد و سبک

 میخوانیم:

ال میشود مند میشوم، عاشق زنش هم بوده. ده ساش عالقهدارم كم كم به» 

كه ازدواج كرده است و هنوز هم دوستش دارد. وقتی هم كسی را دوست بدارد در 

مالقات سوم و چهارم باش میخوابد. كلک نمیزند، راستش را به هر زن یا دختری 

 (. 99)همان:ص « كه ببیند میگوید

این اعمال و اتفاقات خالف عرف و قوانین اجتماع خود نوعی گروتسک را رقم میزند. 

همانطور كه مشاهده كردیم رفتارهای خالف عرف سعید و كریستین و حتی كید در عدم 

 پایبندی به اخالقیات خود گویای این حقیقت است:

یک شب كریستین گفت تو مذهبی هستی هنوز مذهبی هستی، وقتی یک »

 (.92)همان:ص « ای نیستزن بخواهد و یک مرد هم بخواهد دیگر مسأله

 4تکنیالالک روایالالی او را بیشالالتر میتالالوان بالالر مبنالالای گروتسالالک طنالالز گلشالالیری و 

بندی كرد. نوعی احساس تلفیق بر مبنای عناصر متضاد و نالاهمگون گروتسالک   دسته

كند دو حس مفهوم، فن یا سبکی در هنر و ادبیات است كه در آن هنرمند تالش می

صالورت همزمالان باله مخاطالب     ناسازگار ترس یا دلهره و انزجار را با طنز و خنالده باله  

ت و مضالالحکه باعالالث نالالوعی ناهمالالاهنگی بالالین دو عنصالالر وحشالال»خالالویش القالالا كنالالد. 

آوری یا ترسالناكی یالک اثالر میگالردد كاله از آن      سرگردانی و دو دلی در تعیین خنده

عنوان ویژگی بارز گروتسک یاد میشود هدف استفاده از گروتسالک را پرخاشالگری،   به

)گروتسالک در ادبیالات،   « اندزدایی و تفریح دانستهاز خود بیگانگی، تأثیر روانی، تنش

(. به كمک این تکنیک طنزپردازی، آنچاله كاله طبیعالی اسالت،     32 -34تامسون: ص 

رو گروتسک یکی از مشخصات ادبیات مدرن است تالا  نامأنوس و بیگانه میشود. از این

هالای طنالر باله    امروزه در آثار بسیاری از برندگان نوبل ادبیالات درون مایاله  » آنجا كه 

طنالز، كریچلیالک:   )در باب « های گروتسکی قابل رؤیت استكمک گروتسک و زمینه

 (.424ص
گویی است. داستان كریستین و یکی دیگر از ویژگیهای سبک گروتسک اغراق و زیاده

كید مملو است از اغراق، اغراق در نوشیدن مشروبات الکلی توسط شخصیتهای قصه، آتش 

                                                      
1 Grotesque. 
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گوهای درونی و پریشان روای با خود اما هیچیک از این اغراقها وزدن سیگار، اغراق در گفت

گونه كه در تعریف گروتسک آمده است به خلق و ایجاد موقعیت طنز كمک نکرده است، آن

آمیز از وقایع است نوعی وسواس در تکرار كلمات و جمالت از بلکه تنها توصیفی اغراق

 سوی نویسنده:

مگر نمیبینی كه من نمیخواهم ببینمت، نمیخواستم ببینمت، هیچ وقت... » 

ی نمیشود هم بازی كرد و هم فکر كرد كه بازی روی صحنه بدبازی میکنم یعن

« میکنم ... با راست و ریست كردن داستانی از این جدی بازیها، خفه شدم

 (.435)كریستین و كید، گلشیری: ص 

 سوی و سمت به را خواننده ذهن -ادبی و زبانی لحاظ از -اثر یک جزئیات به توجه

 چیزی آید،میبر متن بطن از كه ادبی آثار فکری سطح. میدهد سوق آن بر حاكم اندیشه

دغدغۀ او نسبت به مشکالت اجتماع و انتقاد  و پیرامونش دنیای به نویسنده خاص نگاه جز

( در تعریف خود از سبک وحدت میان شکل و Zhirmunskyاز آن نیست. ژیمونسکی)

ویر و بینی وی است در قالب تصسبک نویسنده همان بیان جهان»محتوا را در نظر دارد: 

هایی كه از آن دارد، جدا از محتوا و وسیلۀ زبان. از این رو مطالعۀ سبک نویسنده و هدفهب

فردیت خالق نویسنده و « )ای كه در پس آن است، كاری است ناممکنعقیده وتصویرواره

 (.41 : صخراپچنکوتکامل ادبیات، 

بینش و سبک نگرش مخالف با جریانهای غالب اجتماعی یک از خصوصیات بارز در 

فکری گلشیری است. حساسیت به موضوعات فلسفی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی و طرح 

مقوالت مرتبط با كیفیت تکوین و تداوم هستی، سوابق تاریخی و قومی، سلوک در عرصۀ 

تحوالت صریح سیاسی و نقادی مالیم پندارها و كردارهای دینی آن هم در مجراها و 

های سبک فکری اوست؛ تا جایی كه ترین ویژگییکی از عمدهماجراهای معمول اجتماعی، 

 شاید بتوان این اندیشه را میراث اندیشۀ هدایت دانست.

 بهرام صادقی 6-6

آغاز و كارهای  4335بهرام صادقی از نویسندگان معاصر است كه نویسندگی را از سال 

ی سالهای سیاه پس منتشر كرده است؛ یعن 4314تا  4335اصلی خود را در فاصلۀ سالهای 

داستانهای وی با نمایاندن واقعیتهای دردناک زنالدگی انسالان   . »4331مرداد  19از كودتای 

تالرین  و روحالی، از جملالۀ بالدیع    ای اسالت از تضالادهای جسالمی   شهری امروز، كه مجموعاله 

آیند. آثار بهرام صادقی را شاید بتوان  بخشالی از  شمار میهای داستاننویسی فارسی بهنمونه

 نامۀ انسان معاصر در این سرزمین است.دگیزن

در ترسیم روحیۀ  4331ترین نویسندۀ پس از شکست كودتای عنوان شاخصصادقی به

نسل شکست، آثار ماندگاری خلق كرد. او كه از نزدیک با وجدان اجتماعی عصر خالویش در  
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جالو در  وپیوند بود كاریکالاتور، هولنالاكی از وقالایع زمانالۀ خالویش نمالود. صالادقی بالا جسالت         

های ذهنالی بازمانالدگان نسالل شکسالت، تالأثیر انحطالاط را بالر        ترین الیهترین و عمیقنهفته

جالو بالا طنالزی آمیختاله بالا فاجعاله و در       واین جست» روشنفکران آرمانباخته نشان میدهد. 

 (.  66نویسی معاصر، سپانلو: ص )داستان« شکلهای بدیع داستانی صورت میگیرد

آیالد كاله   وجالود مالی  هالا باله  هایی از حیات اجتماعی ملالت ورهاز دیدگاه صادقی طنز در د

آیالد كاله   وجالود مالی  هایی از حیات اجتماعی ملتها باله راههای دیگر برای بیان آمال در دوره

های دیگر برای بیان آمال و افکالار آن دوره مسالدود باشالد. بالرای اینکاله طنالز باله علالت         راه

آنکاله گرفتالار دردسالر شالود.     د بیخاصیت فطری خودش میتواند خیلی از چیزها را بیان كن

صادقی معتقد است طنز در دورانهایی كه میتوانست صریح و روشن باشد با خطالر ابتالذال و   

تالر و  های اختنالاق همیشاله طنزهالای عمیالق    رو بوده درحالی كه در دورهسطحی بودن روبه

وانالد  تتالرین سالالحی میدانالد كاله مالی     وجود آمده است، او در نهایت طنز را برندهبکرتری به

 عمیقترین مسائل را در پوستۀ خود مخفی سازد و آنها را اندک اندک به كام خود بریزد. 

 ملکوت  6-6-9

ملکوت بهرام صادقی یکی از آثار منحصر به فرد در عرصالۀ ادبیالات داسالتان اسالت كاله      

تأثیر بوف كور صادق هدایت به نگارش در آمده است. ملکوت داستانی بلند اسالت كاله   تحت

به چاپ رسید. داستانی مدرن با گرایش باله سالوی نویسالندگانی     4312در سال  نخستین با

نظیر ادگار آلن پو و كافکا. داستان در یک محل دور افتاده و در شهرستانی كوچک و گمنام 

هستند ساده و بالا آرزوهالای انالدک كاله      افتد. مردم این شهرستان كوچک، مردمیاتفاق می

از زندگی چیزی جالز ملزومالات اولیالۀ آن نمیداننالد.     فکرشان گرد مسائل كوچک میگردد و 

همۀ اینها این مردم را هرچند كه حتی مستقیماً در متن داستان قرار نداشته باشند، تبدیل 

 دفاع میکند تا نویسنده به راحتی بتواند آنها را قربانی كند.به موجوداتی ضعیف و بی

 گونۀ طنز بر اساس درونمایه 6 -6-6

طنزی سیاه از نوع اجتماعی و اخالقی است داستانی كه تأثیر بوف كالور  داستان ملکوت 

هالای مهالار   را در آن به خوبی میتوان مشاهده نمود. دنیای متفاوتی كه تمایالت و خواسالته 

هالم  ای كه تمام شخصیتهای داستان را بهنشدنی بشر معاصر را به نمایش میگذارد. درونمایه

های طنز در قالب طنز كالم محور و مایهبه كمک بن پیوند میزند، بحث مرگ است. صادقی

هالای حاصالل از آن را باله    خوبی توانسته است سیاهی و تلخی مرگ و كششتصویر محور به

نمایش میکشد. طنز صادقی در این داستان بازنمود دنیای تاریک و دهشتناک اطراف است، 

ی داستان چون دكتر حاتم های اصلهای كودكی كه در ناخودآگاه شخصیتها و عقدهبحران

 برجا مانده است.
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اند اما چه قضاوتی؟ هایش را باال انداخت همه فیلسوف شدهرانندۀ جوان شانه»

ما كه نمیخواهیم او را محاكمه كنیم یا دخترمان را به عقدش در بیاوریم) ملکووت،  

 (. 5صادقی:ص

دقی به كمالک آن  طعنه و تعریضی است كه صا« اندهمه فیلسوف شده» در این عبارت 

در آن خوبی به طنزپردازی پرداخته است. طعنه برخالف كنایه كامالً واضح است و ابهامیبه

وجود ندارد، طعنه زمانی طنزآلود میشود كه به جز آنکه قصد تحقیر داشته باشد، حقیقتالی  

ی یالا  اند، گاهبیشتر نویسندگان بین طعنه و كنایه تفاوت قائل شده» را در خود نهفته دارد 

بیشتر اوقات شامل كنایه نیز میشود، مبدأ این واژه به معنی زخالم زدن، دنالدان سالاییدن و    

 )لغتنامه، دهخدا، ذیل واژه(.« تلخ زبانی كردن است

خوب، امشب شب عجایب است، اگر عرق نخوورده بوودی   خوب، خیلیخیلی»

زبوانی  ای. پس حاال كه این طور مثول بلبول شویرین    میگفتم علم غیب پیدا كرده

 (.1میکنی آیندۀ مرا پیشگویی كن، بیا این هم كف دستم!! ) ملکوت، صادقی:ص

مثل بلبل شیرین زبانی كردن، تشبیهی است كه نویسنده با كمک آن سالیاق جملاله   »  

را طنز آلود میکند در ادامه میگوید؛ این طور كه شیرین زبانی میکنی آینده مالرا پیشالگویی   

ین عبارت با توصیف موقعیت به طنزپردازی پرداخته است. كن بیا این هم كفت دست؛ در ا

 نویسنده به كمک این تکنیک و توصیف شرایط شخصیت را در موقعیت كمکی قرار میدهد.

   مرد چاق گفت(: ان شاءاهلل با همین دستهای خودم ترا كفن میکنم )همان(.)

باله مالوت خطالاب     در نمونۀ بعدی مرد چاق كه قصد مردن ندارد و از اینکه او را مشرف

وار، مالرگ را از خالود دور و باله دوسالت خالود نسالبت       كنایهكنند ناراحت میشود با دشنامی 

 میدهد.

حاال را ببین كه مثل موش مرده اینجا افتاده است، وقتی سرحال و سالم باشد »

 (. 62)همان:ص « امان برای كسی باقی نمیگذارد

ات تحقیرآمیالزی اسالت كاله    نیالز از تشالبیه  « مالوش مالرده  »تشبیه شخصیت داستان به 

 نویسنده برای ساختار طنز عبارت از آن بهره گرفته است.

دكتر صمیم جالینوس پزشک امراض روانی پوست، زنان، داخلوی، متخصو    »

بیماریهای چشم و گوش و حلق و بینی، اطفوال، عموومی، جوراح مجواری ادرار و     

 )همان(« استخوان ... راننده میگوید معذرت میخواهم تمام نشد

دكتر صمیم جالینوس گویا متخصص تمام بیماریهاست، این اغراق و بالزرگ نمالایی باله    

جا و مناسبی مهارتهای نداشتۀ این پزشک را زیالر سالؤال میبالرد و ایالن را در     شیوۀ بسیار به



 11/ نویسی اصفهانهای طنز پردازی و سبک فکری نویسندگان مکتب داستانبررسی گونه

عبارت راننده تاكسی كه منتظر است برای پیدا كردن آدرس مسافر از خیر القاب و عنالاوین  

 ست.دكتر بگذرد، پیدا

یأس و سرخوردگی ناشی از شکست كودتای مصدق، روشنفکران را بالا بحرانالی مواجاله    

گشتگی، وازدگی و شکست را فریاد میزند. بازتاب این مفاهیم در طنز هویتی، گمكرد كه بی

آمیالز و خلالق فضالای و    ویژه با زبالان طنالز  مکتب اصفهان به فراوانی یافت میشود. صادقی به

هویتی دنیای وارونه را به خنده و استهزا میگیرد. شده در بحران بیآلود و ترسناک خلق هم

ترین مضامین و مشکالت اجتماعی است كه  وی  باله آن  هویتی انسان معاصر از برجستهبی

های بروز بحران هویت، رویارویی جامعۀ سنتی با مدرنیسم است و پرداخته  است.  از زمینه

در شهر و با فرایند صنعتی شالدن باله یکبالاره مواجاله      تجلی این بحران با تمثیل افرادی كه

» های بارز داستان مانند جوی هویت یکی از مؤلفهوخوبی بروز كرده است. جستمیشوند به

ها را با خواننده تجرباله  صادقی است. صادقی در پی آن است كه گشایش این ابهام« ملکوت

 خود و دیگران میپردازد.جوی هویت وكند. راوی از همان صفحات آغازین به جست

از نظر ارزیابی موضوع، حساسیت صادقی به مسألۀ هویت باختگی انسان بالر اثالر آلالوده    

های مهارگسیخته و لجام پاره كردۀ نفسانی، خواب و شدن به خرافات، خردستیزی، خواسته

پالا افتالاده و   های زودگذر و پیشرخوت و خمارگرفتگی، دلبستگی و تعلق خاطر به دلخوشی

پردن طومار اختیار انسان به دست تقدیر همه از نمودهای سالبک هالویتی انسالان هویالت     س

نمایی را به تصالویر میکشالد كاله از    باختۀ نویسندگان این مکتب است. صادقی مردگان زنده

ای است كاله  اند. فکر مرگ درونمایهزنده بودن فقط به زیست حیوانی و گیاهی بسنده كرده

 وت را در بر میگیرد.های وی از جمله ملکداستان

هایی كه انتخاب میکنم در عین آنکه آدم» هایش میگوید: صادقی در یکی از مصاحبه

صورت محترمی در احساسات، افکار و زندگی خود را دارند، در ظاهر شناخته شده و به

)خون آبی بر زمین نمناک، « جامعه هستند ولی در باطن مبتذل و مسخره مینمایند

هایی هستند كه طرز برخورد و نحوۀ تفکر آنها (. یعنی آدم421 -425محمودی: ص 

های خود را به ها با عادات غیرعادی نوشتهغیرعادی است. در این مکتب با تصویر این آدم

» كدكنی از طنز، چنانکه ارائه شد، ای وارد میکنند كه از آن به تعبیر و تعریف شفیعیحوزه

دار و خصوص به طنزهای جدی و جانقۀ صادقی بههستند. عال« اجتماع هنری نقیضین

ها كه حال با مفهوم و با مصداق از درون همین روزمرگیهای ناب و در عینصید سوژه

اعجاب خواننده را ایجاد  میکند،  -نظر از نگار صرف -اغلب حتی گزینش و طراحی آن

تکان و تحوّل وا سو میخواهد ذهنیت مخاطب را به ناشی از همین نگرش است كه از یک

آور، ستیز مستمر با آنها شده و انحطاطهای عادتدارد تا ضمن آشنایی و گریز از قبح كنش

را در وجود خود نهادینه كند و از سوی دیگر عمل خالقیت كه آفرینش یک پدیده یا 
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تر، از مصادیق عینی آن است به حقیقت بپیوندد، به این دلیل بود كه واقعیتی دیگر گونه

 ان طنز در آثار گلشیری  پررنگ است. زب

 محمد كلباسی: 6-8

آموختالۀ مقطالع   در اصالفهان اسالت. ایالن هنرمنالد دانالش      4311محمد كلباسی متولالد  

ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران است. وی از اعضای جُنگ ادبالی اصالفهان   كارشناسی

اسالت. ادبیالات و   در دهۀ چهل و پنجاه است كه با مجالت ادبالی متعالددی همکالاری كالرده     

ای كاله در  های كالسیک نیز حاصل ترجمۀ مشترک او با مهین دانشور است. نویسندهسنت

های دهۀ پنجاه شمسی با مجموعاله داسالتان سالرباز كوچالک درخشالید. وی در      آخرین سال

را منتشالر كالرد و داسالتان    « مثالل سالایه، مثالل آب   »مجموعاله داسالتان كوتالاه     4392سال 

داستانهای در میان تک« مثل سایه، مثل آب»مجموعه داستان از « های بلور آجیناسکلت»

-منتشر شد. محمالد كلباسالی داسالتان    92برگزیدۀ دورۀ دوم جایزۀ گلشیری با عنوان نقش 

 نویسی است كه داستانهای كوتاهش در آنتولوژی آثار كوتاه معاصر جایگاه مشخصی دارد.

كوتالاه و یالک یادداشالت دربالارۀ     داستان  42نام دارد كه شامل « او»آخرین اثر كلباسی 

منتشالر شالده اسالت. ایالن مجموعاله       4346برخی از نکات داستانهای حاضر است و در سال 

سیری در تاریخ معاصر ایران است و این داستانها عبارتند از: شوالی خاک، ماهنامۀ دقالایق،  

سالار  ایستگاه پایانی، او، نوروز آقای اسدی، خون طاووس، بعالدازظهر آقالای كمالالی، درسالایه    

كار ادبیات ایالران و  غروب، رجل مشروطه و دالالن هزارپا. كلباسی یکی از نویسندگان كهنه

نویسالی موسالوم باله جُنالگ اصالفهان اسالت.       های جریالان داسالتان  ترین چهرهشدهاز شناخته

 كلباسی كنار هوشنگ گلشیری و ابوالحسن نجفی از بانیان جُنگ اصفهان بود. 

 نوروز آقای اسدی 6-8-9

های طنز بسیار جالذاب در خصالوص معلالم ادبیالاتی     مایهن نوروز آقای اسدی با بنداستا

ریالش  هالا هالم  است كه آه در بساط ندارد و به تریاک معتاد است و در نالوروز یکالی از سالال   

آید و او برای آنکه بتواند پول خرج و مخارج )باجناق( او به همراه سایر اقوام به منزلشان می

ریالش خالود را برداشالته و باله مسافركشالی      آورد شبانه ماشین هالم مهمانی و تریاكش را در 

رفته و پای بساط منقل او بنشیند، در راه مرد میپردازد تا با پول آن به خانۀ دوست قدیمی 

ظاهر موجهی كه خود را دوبلور و بازیگر معرفی میکند و از قضا او هم معتاد اسالت سالوار   به

ظالاهر محتالرم   میروند اما ایالن مسالافر باله    -مرشد –میکند و به اتفاق به خانۀ دوست قدیمی

 دزدی بیش نیست كه پول و ماشین آقای اسدی را میدزدد و ... .

 گونۀ طنز بر اساس درونمایه6-8-6

طنز این داستان نیز از نوع طنز اجتماعی است كاله در آن باله معضالالتی از قبیالل فقالر،      

كشیدن سیمای فقر فرهنگالی و اعتیالاد   اعتیاد، دزدی و ... اشاره میشود. صادقی با به تصویر 
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هالا هالر كالدام بالرای رسالیدن باله       طنز تلخی را باله نمالایش میگالذارد كاله در آن شخصالیت     

هایشان به هر كاری دست میزنند. تصویری از اعتیاد معلم ادبیات كاله روزگالاری در   خواسته

ماله  دانشگاه و ارگانهای مهم دست به كار بوده است و اكنون برای رفع خمالاری خالود در نی  

 خود میزند.« ریشهم»شب دست به دزدی ماشین 

هوای تودرتوویی كوه بواران در     صدای خرناس باال و پایین میرود. مثل دایره» 

)نووروز  « سطح آب ایجاد میکند یکی تمام نشده شکل نگرفته قطرۀ بعد میچکود 

 (.45آقای اسدی، كلباسی: ص

 با تشکیل داده است.تشبیه صدای خرناس به دایرۀ تو درتو، طنزپردازی عبارت  

وار هم داریم حاح عموم و پسرهاش، حسام این باال یک اتاقک كوچک انباری»

ریشم كوه توازه از مشوهد بوا پیکوانش برگشوته ایون جوا         و شهاب و سادات هم

 (. 44)همان:ص « اند، بزرگ خاندان بودن اینها را هم داردخوابیده

نمایی آقای اسالدی  میرسد اغراق و بزرگنظر به« بزرگ خاندان بودن اینها را هم دارد» 

در شخصیت بخشیدن به خود و در واقع بزرگ جلوه دادن خویش سبب طنالز ایالن عبالارت    

 شده است.

 (.  42)همان:ص « ای، هزار جور كلک مرغابی بلدی... خندیدتو حسابدار اداره»

 ه است.در این جمله طنز  عبارتی عبارات را ایجاد كرد« كلک مرغابی»تعبیر عامیانۀ 

انالد، آقالای اسالدی    ای از انفعال و انتظار فرو رفتاله هالهكلباسی در آدمهای داستان

كارمندی سردرگم و منفعل است كه از خانه و كاشانه گریزان سرانجام به دام اعتیالاد  

های تالاریخی نساللها   گرفتار میشود. بروز گسست در روابط عاطفی، خانوادگی و رابطه

صالورت  های اصلی او در این داستان است كه نمود آن بهاز محورهای فکری و دغدغه

های گسترده بین افالراد یالک   جدازیستی، دورافتادگی آدمها از جامعه، اختالف سلیقه

هواهای متفاوت، روحیالات  وخانوادۀ همخون و همخانه، سیر روحی زن و مرد در حال

هالای  شالکافه  های پنهان مانده و عقده شده در طول عمالر یالک فالرد، بالروز    و اندیشه

 نقارانگیز و تقابلهای فکری میان نسلها را میتوان مشاهده كرد.

گیالری از شخصالیتهای بیمالار،    هالای سالبک فکالری كلباسالی بهالره     از دیگر شاخصاله     

انالد.  گونه و آشفته است كه از روی بیهودگی و بطالت تالن باله زنالدگی اجبالاری داده    وسواس

گونه شخصالیتهایی اسالت   د بارزی از ایننمو« نوروز آقای اسدی» شخصیت آقای اسدی در 

 آشفتگی و پریشانی ذهنی او را به ورطۀ نابودی كشانده است.
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هالای انسالانی، موجالودات و    طنز حال نوع خاصی نگاه به هستی، اجتماع، انسان، پدیالده 

نگالری اسالت، زاویالۀ    روابط انسان با این مقوالت است. طنز از این دیدگاه یک نوع از جهالان 

هاست كه موجب میشود مفاهیم، تصاویر و تعالابیر دنیالای طنالز،    دیدی متفاوت از سایر نگاه

 صورت واژگونه، متناقض نما، ویرانگر، هنجارشکن، قاعده گریز و خالف عرف بیالان شالوند.  به

نویسی نویسندگانی چون گلشیری، صالادقی و كلباسالی در میالان نویسالندگان     شیوۀ داستان

و حتی دو سه دهه پس از آن از چنان استقالل سالبکی برخالوردار    پرشمار دورۀ دوم پهلوی

ایالران شالد.      نویسالی اقلیمالی   نام مکتب اصفهان در داسالتان بود كه سبب پیدایش جریانی به

های غالب و تالش برای راه انالدازی یالک جریالان نیرومنالد جدیالد،      شناگری برخالف جریان

ان ایالن مکتالب اسالت. مظالاهر ایالن      های فکالری نویسالندگ  جانمایۀ اساسی بسیاری از كنش

جریانستیزی را به شکل آشکار در طنزهالای تلالخ و سالیاه نویسالندگان مطالرح ایالن مکتالب        

توان مشاهده نمود. در كارنامۀ ادبالی گلشالیری، صالادقی و كلباسالی گرچاله هالیچ اثالری        می

اختصاصاً مانند آثار دیگر نویسندگان طنزپرداز، به طنز و مطایبه اختصاص داده نشده است 

ما این نویسندگان سنتهای هنری و رفتارهای اجتماعی عصر خویش را به سخره میگیرنالد،  ا

شمار آدمیالان وجالود   های بیگویی در منظر آنان هیچ كنش و كردار مقبولی در میان كنش

ای از مطلوبیت در ذات آن وجود داشته باشد، هر چه هست مسالخره اسالت و   ندارد كه مایه

ن و معلق ماندن. گلشیری، صادقی و كلباسالی در یالک خالط    ای برای مغضوب شدمایهدست

صورت غیرمستقیم و گاه سیر موازی فکری، سیر و سلوكی را در پیش میگیرند كه در آن به

عدالتی را به تمسخر میگیرند. تنالوع  مستقیم تمام مظاهر به اصطالح روشنفکری، ظلم و بی

های متفاوت برای بیان مقاصالد  اندیشهطلبی در مضامین و ابتکارات نوآورانه در به كارگیری 

واحد ساخت و بافتی متناسب با دورنمایۀ طنز را در آثار این نویسندگان فراهم آورده اسالت.  

هالای  حساسیت به هویت باختگی انسان بر اثر آلوده شدن به خرافالات خردسالیتز، خواسالت   

كنکهالای  مهار گسیختۀ نفسانی، خواب و رخوت و خمارگرفتگی، دل بستگی باله دل خالوش  

آور و درنوردیده شدن طومار اختیار انسانها، یکی از مفالاهیم عمالده در   انگیز و فراموشیشوق

ورزی زبانی تلالخ و طنالزی گزنالده    بینی این نویسندگان است. حاصل این نوع وسواسجهان

هالا بالا تکنیکهالای    است گرداب مرگ و زوال با ریشالخندی دردنالاک در اكثالر ایالن داسالتان     

نمالایی در  پردازی بزرگهای رایج طنزاز شیوه ی موردتوجه قرار میگیرند.گوناگون طنزپرداز

توصیف ویژگیهای اخالقی و ظاهری و نیز بزرگ كردن زشتیها و كاستیها است. از آنجا كاله  

عامل اصلی در بزرگ نمایی مبالغه و اغالراق در نشالان دادن واقعیالت اسالت، گلشالیری ایالن       

ای كاله میتالوان آن را از ویژگیهالای    گونهرده است، بهشگرد را بیشتر از سایر شگردها بهره ب

گرا مهم سبک طنز این نویسنده دانست. انتقادهای نویسندگان مکتب اصفهان، از نوع درون
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گیالری از تکنیکهالا و   عبارت دیگر ذهن نویسندگان این مکتب داسالتانی بالا بهالره   میباشد. به

ها بگالذرد و بالا   ور، رخدادها و پدیدهنویسی بر آن است تا از سطح امهای مدرن داستانشیوه

های اجتماعی با زبانی تلالخ در قالالب طنالزی سالیاه باله اصالالحگری       مدنظر قرار دادن پدیده

 بپردازند.
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