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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the most important approaches of
Bakhtin is carnival humor. The carnival shows all the components of folk culture
and is the most complete form of popular culture. Literary works are influenced
by the realities of life and interact linguistically with their surroundings. The
novel is the most prominent type of literature that most closely resembles real
life. Carnival humor is an approach that can generate important and new
research areas for re-evaluating the novel. The presence of linguistic and
literary elements of carnival humor in selected novels of the 1940s and 1950s
is not the same; But what matters is the carnival spirit of the carnival, which
also influences other elements of the novel. In this regard, the analysis of the
linguistic and literary aspects of carnival humor with selected novels is the aim
of this article. The present study seeks to answer the question: what are the
most important linguistic and literary components of carnival humor in selected
novels of the forties and fifties?
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical
method.
FINDINGS: Socio-political satire in selected novels of the forties and fifties with
many linguistic and literary components of carnival satire such as slang, irony
and slang proverbs, simile satire, expansive satire, grotesque and all kinds of
verbal, rhetorical ironies. Socrates is aligned.
CONCLUSION: One of the important features of the socio-political novels of the
forties and fifties is the carnival satire in which critical writers criticize and
expose the unfavorable political and social events of the society in their works
with the language of critical satire mixed with jokes and ridicule. Public opinion.
Descriptive humor along with verbal humor that sometimes appears as
mockery, ridicule and ridicule. In the works that are in line with the humor of
Bakhtin Carnival, one can see the traces of Carnival politics and protest in such
works. In the text of the carnival, Everything that is common in formal culture,
is found.
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زمینه و هدف :یکی از مهمترین رهیافتهای باختین ،طنز كارناوالی است .در كارناوال تمام
مؤلفههای فرهنگ عامیانه نمود مییابد و كاملترین شکل فرهنگ مردمی است .آثار ادبی با
تأثیرپذیری از واقعیات زنددی در تعامل زبانی با پیرامون خود قرار میگیرند .رمان برجستهترین
نوع ادبی است كه بیشترین شباهت را با زنددی واقعی دارد .طنز كارناوالی رویکردی است كه
میتواند مولّد زمینههای پژوهشی مهم و تازهای برای ارزیابی مجدد رمان باشد .حضور عناصر زبانی
و ادبی طنز كارناوالی در رمانهای منتخب دهج چهل و پنجاه ،به یک اندازه نیست؛ اما آنچه مهم
است ،روح طنز كارناوالی است كه بر عناصر دیگر رمان هم تأثیردذار است .در این راستا تحلیل
وجوه همسوی زبانی و ادبی طنز كارناوالی با رمانهای منتخب هدف این مقاله بشمار میرود.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است كه مهمترین مؤلفههای زبانی ،ادبی طنز
كارناوالی در رمانهای منتخب دهج چهل و پنجاه كدامند؟
روش مطالعه :این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی صورت درفته است.
یافتهها :طنز سیاسی ی اجتماعی موجود در رمانهای منتخب دهج چهل و پنجاه با بسیاری از
مؤلفه های زبانی و ادبی طنز كارناوالی همچون زبان عامیانه ،كنایات و ضربالمثلهای عامیانه ،طنز
تشبیه ،طنز تعریض ،دروتسک و انواع آیرونیهای كالمی ،بالغی ،سقراطی همسو است.
نتیجهگیری :یکی از مشخصه های مهم رمانهای سیاسی ی اجتماعی دهج چهل و پنجاه طنز
كارناوالی است كه در آن نویسنددان منتقد با زبان طنز انتقادیِ آمیخته به شوخی و نیشخند،
حوادث نامساعد سیاسی ،اجتماعی جامعه را در آثارشان به نقد كشانده و در معرض آرای افکار
عامه قرار میدادند .طنزی توصیفی همراه با طنز كالمی كه داه به دونج استهزاء و تمسخر و
ریشخند ظهور مییابد .در آثاری هم كه با طنز كارناوالی باختین همسو است ،میتوان رد پای
سیاست و اعتراض كارناوالی را در این دونه از آثار دید .در متن كارناوال ،همج چیزهایى كه در
فرهنگ رسمى ،مرسوم و رایج است ،طرد میشود.
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مقدمه
«طنز كارناوالی» بردرفته از نظریج ادبی منطق دفتگوییِ میخاییل باختین است كه ریشه در طنز و خنده دارد.
كارناوال رویدادی است كه در آن همج نُرمها و قراردادهای تثبیتشده و نهادهای اجتماعی بسخره درفته میشود.
طنز كارناوالی باختین فضایی چندصدایی ،دفتگومحور ،خندهدار ،رمانیزهشده و دارای وجوه طنزآمیز اعتراضی است
كه با پیشینهای از فرهنگ عامیانج سدههای میانج اروپا و با تأكید بر مصادیقی چون تمسخر ،طنز ،دروتسک ،مرگ
و زنددی ،شوخی و نفی ارزشهای حاكم ،به تقابل با دفتمان جزماندیش ،رسمی ،شادیستیز و تکآوای حاكم
می ردازد.
خنده ازآنجاكه از تودۀ مردم برمیخیزد ،در ذات خود نوعی مکالمه و دیالوگ است .نوعی كنش انسانی است كه
دارای خصلتی مکالمه در و دموكراتیک است و در آن برابری و آزادی وجود دارد .شرایط كارناوالی فرصتی است
برای افراد كه در یک پیکرۀ بزرگ با سالح خند ه ،ترس خویش را كنار دذاشته و فضای امن و دموكراتیک خلق
كنند و به مقابله با هنجارهای جدی و رسمی حاكمان سلطهدر برخیزند .تركیبهای كالمی خندهدار كارناوال شامل
انواع لغودویی است كه شامل دشنامها ،نفرینها ،سودندها و امثال اینها میشود و در آن فرهنگ طنز مردمی نمود
مییابد.
فضای بستج سیاسی و عدم آزادی بیان و خفقان حاكم بر جامعج استبدادزدۀ حاكمان ظالم در دهج چهل و پنجاه
باعث شده نویسنددان با سالح طنز كارناوالی و با زبان كنایی و طنزآلود و نگاه اعتراضی و انتقادی به مسائل
سیاسی ،اجتماعی افراد و جامعه ب ردازند .طنز و خنده و عناصر وابسته به آنها در داستانها و رمانهای دهج چهل و
پنجاه ،بخاطر شرایط سیاسی ی اجتماعی حاكم از دو منظر قابل تحلیل است .یکی نگاه زیباشناسانه به مقولج طنز
و شگردهای زبانی خاصی كه نویسنده آنها را بکار میگیرد تا هنر نویسنددی خود را نشان بدهد و دیگری نقد
جامعهشناسانه .تحلیل وجوه همسوی زبانی و ادبی طنز كارناوالی در رمانهای منتخب از اهداف این پژوهش بشمار
میرود و این پژوهش درصدد پاسخدویی به این سؤال است كه كدام مؤلفههای زبانی و ادبی طنز كارناوالی بیشترین
نمود را در رمانهای دهج چهل و پنجاه داشتهاند .در همین راستا ،شش رمان فارسی معروف و برجسته از دهج چهل
و پنجاه از نظرداه زبانی طنز كارناوالی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند كه میتواند فراهمآوردندۀ بستری مناسب
برای پژوهشهای متنوع دیگری از این دست باشد .این شش رمان عبارتند از :سنگ صبور ( ،)4315نفرین زمین
( ،)4314سووشون ( ،)4319داییجان ناپلئون ( ،)4354همسایهها ( ،)4353و جای خالی سلوچ (.)4359
سابقه و اهمیت پژوهش
مقاالتی كه با شاخصهای طنز كارناوالی نوشته شدهاند ،بدین قرار است« :طنز كارناوالی و بازتاب آن در داستانهای
بهرام صادقی» (پیروز و حقیقی« ،)4343 ،بررسی انگارههای كارناوالی در سنگ صبور صادق چوبک» (بالو و خواجه،
« ،)4341رویکرد باختینی به سنگ صبور صادق چوبک» (تسلیمی و ادراكی .)4341 ،نکتج قابل توجه در این
مقالهها این است كه این پژوهنددان به بررسی مؤلفههای فکری طنز كارناوالی در آثار ادبی پرداخته و به مؤلفههای
زبانی و ادبی طنز كارناوالی هی توجهی نداشتند و همین نکته تازدی و اهمیت این پژوهش را نشان میدهد.
بحث و بررسی
طنز كارناوالی
پیشینج كارناوال به ادبیات اروپا در سدههای میانه بازمیگردد و با مفهوم چندآوایی در ارتباط است .باختین در رابله
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و جهان او سنتهای كارناوالی را بازمییابد و خاطرنشان میسازد كه «جهان آرمانی انسان معمولی در پایان سدههای
میانه در جشنهای خیابانی ،كارناوالها ،ادبیات شفاهی ،حکایتهای كودكان و ترانههای عامیانه تجلی مییابد»
(میخاییل باختین ،غالمحسینزاده و غالمپور :ی« .)435بوسیلج كارناوال اخالق و هنجارهای حاكم مورد تمسخر
قرار میگیرند .ویژدی اساسی رویداد كارناوالی عبارت است از :دودونگی ،چندآوایی و خنده» (درآمدی بر جامعه-
شناسی ادبیات ،زیما :ی.)494
از نظر باختین همیشه دو نوع ادبیات یا دو نوع فرهنگ رسمی و غیررسمی در تقابل باهم قرار میگیرند« .دفتگوی
غیررسمی ،دفتگوی مردمی و عامیانه است كه در برخی از مراسم و آیینها همچون طنز و كارناوال به اوج خود
میرسند» (باختین ،دفتگومندی و چندصدایی ،نامورمطلق :ی )157و دو فرهنگ متقابل هم در دو خاستگاه ادبیات
رسمی و ادبیات عامیانه قرار میگیرد .باختین دونج كارناوالی را در ادبیات عامیانه نمونج بارز فرهنگ عامیانه میداند.
طنز و خنده در كارناوال بعنوان ابزاری برای كاهش تمایل فرهنگ رسمی به تکصدایی كردن جامعه و غلبه بر
فضای استبدادی حاكم بر جامعه به نفع چندصدایی یا چندآوایی است كه به دیالوگ منجر میشود و باختین این
حقیقت را در خنده پنهان میداند (دموكراسی دفتودویی ،انصاری :ی.)461
زبان كارناوالی ،زبانی بی رده و بی روا و درعینحال سركوبكننده است .زبانی رها از هر دونه قیدوبندها و امور
نهی شده و این زبان به تمهید فضایی می ردازد كه صداها و معانی متعدد امکان حضور داشته باشند .برای باختین
متنهایی وجود دارند كه در آن چند صدا بطور همزمان سخن میگویند ،بدون هی داوری و برتری بر یکدیگر كه
به آن ادبیات عامیانه یا كارناوالی میگویند .دنیای وارونج كارناوال تقلید تمسخرآمیز زنددی غیركاناوالی است
(شکس یر و كارناوال پس از باختین ،نولز :ی.)46
فرهنگ خندۀ عامیانه به شکلهای مختلفی ظاهر میشود )4 :مراسم و نمایشهایی مانند كارناوال )6 ،آثار زبانی
خندهآور و طنزآمیز ) 3 ،كالم خودمانی در فضاهای عمومی .كارناوال مهمترین بیان فرهنگ عامیانج خنده است
(منطق دفتگویی میخاییل باختین ،تودوروف :ی .)464خنده ازآنجاكه از تودۀ مردم برمیخیزد ،در ذات خود نوعی
مکالمه و دیالوگ است .نوعی كنش انسانی است كه دارای خصلتی مکالمهدر و دموكراتیک است و در آن برابری و
آزادی وجود دارد .به اعتقاد باختین در ساختار رمان و در نظام زبان ،دفتگو دقیقاً نقش كارناوال را ایفا میکند.
دفتگو در تقابل با كالم اقتداردر قرار میگیرد و كارناوال هم در تقابل با فرهنگ رسمی است.
ویژگیهای زبانی و ادبی طنز كارناوالی در رمانهای منتخب دهۀ  01و 31
زبان عامیانه
یکی از ویژدیهای زبانی طنز كارناوالی باختین ،زبان عامیانج كوچه و بازار است كه همراه با اصطالحات و لحن
عامیانه ،كنایات ،مثلهای عامیانه ،دشنامها و نفرینهاست .نویسنددان رمانهای منتخب با بکاردیری زبان عامیانه و
به عبارتى زبان كوچه و بازار ،توانستند شاهکارهای بزردی خلق كنند .مانند چوبک كه بیشتر شخصیتهای داستانش
را از میان طبقات فرودست جامعه انتخاب میکند و به همین دلیل زبان آثارش عامیانه ،محاورهای و متناسب با هر
شخصیت و تی ی در جایگاه اجتماعیش است .این نویسنددان داهی در آثارشان به لهجههای محلی هم توجه
خاصی دارند .بواسطج دخالت عناصر ادبیات عامه در رمانهای منتخب ،مخاطب میتواند صداهای مختلفی را در رمان
بشنود ،بویژه صدای مردم كوچه و بازار .زبان عامه در شکل كارناوالی خود باعث میشود مخاطب با نثری صیمیمی
و عامیانه مواجه شود .اینک به ارائج شاهدمثالهایی از دفتمان غیررسمی در رمانها می ردازیم.
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لحن كوچهبازاری
در سنگ صبور ،زبان تمام شخصیتها بجز سیفالقلم ،زبان عامیانه است و هركدام از شخصیتها با زبان مختص به
خود در رمان حضور دارند .لحن كوچهبازاریای كه نویسنده به تکتک شخصیتها داده است ،مبین این است كه
همج وقایع تلخ در میان مردم و در همین كوچهبازارها اتفاق میافتد .اعتراض كارناوالی نیز مبتنی بر همین نکته
است .كاركرد این لحن یکی از بنمایههای طنزآفرینی در سنگ صبور است .مثالً چوبک برای بلقیس ،لحن و بیان
خاصی با تکیهكالمهای عامیانه درنظر میگیرد« :هی رودار صیغه برو بازم چش و دلت دنبال این طفل معصومه.
هی اور و اتفار براش بیار » (سنگ صبور ،چوبک :ی .)64و در جای دیگر به شوهر خود ناسزا میگوید كه كاری از
او برنمیآید و از نظر جنسی ارضایش نمیکند« :الهی ذلیل درد بشی كه به قد یه خروسم كار ازت نمیاد» (همان:
47ی) .اینها ضمن اینکه واقعیت تلخ و دزنده ای است ،همراه با لحن طنزآمیزی است كه نویسنده به متن و
دیالودهای بلقیس میدهد تا اینگونه كاركرد كارناوالی آن توجیهكننده باشد.
اصطالحات عامیانه
یکی از ویژدیهای زبان عامیانج كارناوالی این است كه به دور از ساختار رسمی زبان ،شکلی از زبان را بکار میبرد
كه در سادهترین شکل ممکن است و داه همراه با طنز و ریشخندی است كه مخاطب را وادار به شکستن حصارهای
رسمی آدابِ دفتگو میکند .اصطالحات و واهههایی كه بیشتر از كتابها یا مجامع رسمی و دولتی و حتی روزنامهها،
در زبان مردم كوچه و بازار پیدا میشود .اسیتفادۀ نیویسندهها از واهههای محاوره و اصطالحات رایج در فرهنگ
بومی مردم منطقه باعث میشود ضمن اینکه مخاطبان ،زبان مردم را در تمام صحنهها بعینه بشنوند و حضورشان
را لمس كنند ،رنگ كارناوالی داستان نیز به كمک زبان و فرهنگ عامیانه بیشتر میشود .در ادامه به بیان اصطالحات
عامیانه در رمانهای دهج  15و  55اشاره میشود
سنگ صبور ،چوبک :قوزباالقوز شده ،ورجهورجه (ی ،)4واز ،دُرُسه (ی .)45در سنگ صبور از واهههای شیرازی و
بوشهری نیز استفاده شده است - :رودار (پیوسته) (ی ،)443كم (شکم) (ی« .)64میگ اومد میگ اومد میگ
خشو میگ خشو آمد» (ی.)431
نفرین زمین ،آل احمد :سق (ی ،)46بدک (ی ،)43تاپاله (ی ،)69شندرغاز (ی.)74
سووشون ،دانشور :كورخواندهای (ی ،)4چلب چلب كیانه؟ پیتی پاتی پیتاهه (ی ،)57طیاره (ی.)73
داییجان ناپلئون ،پزشکزاد :سرسامآور (ی ،)43دهنلقی (ی ،)41تشر (ی ،)44بچهننه (34ی) ،قالچاق
(ی.)644
همسایهها ،محمود :الم شنگهها (ی ،)444دمبشون رو بندازن رو كولشون (ی ،)646دودوزه بازی (ی.)695
جای خالی سلوچ ،دولتآبادی :هتره هتره خوران (ی ،)44چغر (ی ،)63غرشمالها (ی ،)69اولدرم بلدرم
(ی.)34
صدامعنایی
شمیسا در تعریف اصطالح صدامعنایی میگوید« :آوردن الفاظی كه صدایشان مستمع را به منبع صوت داللت كند»
(نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا .) 469 :اصوات یا صدامعناها در فرهنگ طنز كارناوالی از زبان عامیانه نشئت درفتهاند؛
زیرا عامج مردم براساس مشابهتهایی از آوای اصوات طبیعی با واههها و حروف ،اصطالحات آوایی را ساختند كه
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میتواند بهترین معرّف آن صدا یا آوا باشد .ازآنجاكه صدامعنایی از عناصر زبان عامیانه محسوب میشود و زبان
عامیانه هم از مؤلفههای زبانی طنز كارناوالی است ،در این قسمت به نمونههای صدامعنایی در رمانهای منتخب
می ردازیم.
(سنگ صبور ،چوبک) :شُرشُر (صص61و .)14
(نفرین زمین ،آل احمد) :قشقش (ی ،)49هِرهِر (ی ،)46شلپشلپ (ی.)455
(سووشون ،دانشور) :تریکتریک عکس (ی ،)7كركر (ی .)9جیرجیر (ی.)65
(همسایهها ،محمود) :هقهق (ی ،)41پ پ (ی ،)34عرعر (ی ،)37جیرجیر (ی.)37
(جای خالی سلوچ ،دولتآبادی) :لُقلُق (ی ،)69دنگادنگ (ی ،)44هِرهِر و كِركِر (ی ،)44قارقار (ی.)457
اتباع
واهدان مركب اتباعی ،تركیبهایی هستند كه براثر تکرار قسمتی از واهۀ پایه ساخته میشود .این بخش مکرر
بهخودیخود هویتی مستقل ندارد ،هی داه بتنهایی بکار نمیرود و همیشه به پایهای نیاز دارد (نهجاالدب ،رام وری،
ج  :6ی  .) 711این واهدان در زبان دفتاری مردم متداول است و از مؤلفههای زبان عامیانه محسوب میشود.
همچنین در برخی متون نظم و نثر ،بویژه داستانهایی كه به زبان عامیانه نوشته شده ،بکار رفته است .به نمونههای
آن در رمانهای منتخب اشاره میشود.
(سنگ صبور ،چوبک) :بگونگو (ی ،)41بقّالچقّال (ی ،)19خرتوخورت (ی.)75
(نفرین زمین ،آل احمد) :تخموتركه (ی ،)7پتوپهن (ی ،)44جلوپالس (ی.)49
(سووشون ،دانشور) :قدوباال ،مفتومجانی (ی ،)4خطونشان (ی .)9مهروموم (ی.)44
(داییجان ناپلئون ،پزشکزاد) :چاقوچله (ی ،)457جلوپوست (ی ،)156لبولوچه (ی.)114
(همسایهها ،محمود) :غلطوغلوط (ی ،)94چسان فسان (ی ،)443خوش و بش (ی.)449
(جای خالی سلوچ ،دولتآبادی) :دمودور (ی ،)4چالهچوله (ی ،)47نکونال (ی.)64
دشنام و نفرینهای عامیانه
دشنام دادن و نفرین دفتن از عناصر زبان عامیانه است .ناسزادویی یعنی بکار بردن واههها و اصطالحاتی كه در ذات
خود نوعی تحقیر را بهمراه دارند و داهی بشکل خیلی سطحی ،نفرین را .نفرینها و سودندها تشابه زیادی با عبارات
دشنامآمیز دارند و در سراسر زبان هرزۀ كوچه وبازار بکرات مشاهده میشوند .نفرینها و سودندها همچون عبارات
دشنام آلود ارتباط مستقیمی با خنده ندارند و این نوع دفتارها فاقد هنجارهای آدابدانی و نزاكت اجتماعی هستند
و بدلیل همین رعایت نکردن هنجارهای دفتار رسمی به قلمرو زبان كوچه و بازار رانده میشوند و در این فضا
ماهیتی كارناوالی مییابند .بنابراین خندۀ مردمی ماهیتی دوسویه پیدا میکند .درواقع میتوان دفت كه این دونههای
كالمی در زبان خودمانی كوچه و بازار بدلیل طرد شدن از دفتار رسمی بتدریج كاركردهای كالمی اولیج خود را
ازدست میدهند و لحنی خندهدار به خود میگیرند و ماهیتی كارناوالی مییابند .بعنوان مثال ،زبان چوبک در سنگ
صبور بلحاظ وقاحت نگاریهای جنسی و بکار بردن عبارات ركیک با انواع فحشها و ناسزاهای زشت ،درفتار نوعی
افراط بیماردونه است.
(سنگ صبور ،چوبک) :تولهسگای مردم (ی ،)41دیوث (ی ،)66ایشالو شاه چراغ كمرشون بزنه (ی.)65
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(نفرین زمین ،آل احمد) :پدرسگ غربتی دُه زیادی بخور (ی ،)465پیر خنگ (ی.)439
(سووشون ،دانشور) :دوسالهها (ی ،)5لندهور (ی ،)14تخم حرامی (ی.)43
(داییجان ناپلئون ،پزشکزاد) :مردهشور این روزدار را ببرد (ی ،)14پستفطرت (ی ،)45عفریته (ی.)94
(همسایهها ،محمود) :خدا ذلیلشون كنه (ی ،)66مادرقحبج رقای (ی ،)13تف به این روزدار (ی.)464
(جای خالی سلوچ ،دولتآبادی) :مردكه بیمروت (ی ،)33پتیاره (ی ،)31تخمسگها (ی.)15
تکرار
تکرار یا تکیهكالمها از شاخصههای زبان محاوره و بتبع آن از شاخصههای طنز كارناوالی در فرهنگ مردم است.
این شگرد طنزآفرینی در بسیاری از آثار ادبی بچشم میخورد .بویژه داستانها و رمانهایی كه نویسنده با درنظر درفتن
یک تکیه كالم خای برای فرد میخواهد شخصیت او را به دیگران معرفی كند .یکی از ویژدیهای داستانهای آل
احمد این است كه برای هر شخصیت یک كالم تکراری یا اصطالحاً «تکیهكالم» درنظر میگیرد كه تکرار آن در
كالم باعث ایجاد طنز و شوخی میشود .در رمان نفرین زمین تکیهكالم شخصیتهای مختلف بدین قرار است :سربنج
سوم« :پدرآمرزیده»« :خب پدرآمرزیده آنها هم همین كار را كردهاند دیگر ...داو كه نبوده پدرآمرزیده ( »...نفرین
زمین ،آل احمد :ی .) 65مدیر مدرسه همواره میخواهد در ادامج كالمش حکایتی را نقل كند و تکیهكالم او این
است« :نقل آن یاروست كه( »...همان :ی.)47
یکی از ویژدیهای زبانی رمان دایی جان ناپلئون هم این است كه نویسنده برای هر شخصیت یک كالم تکراری
یا اصطالحاً «تکیهكالم» درنظر میگیرد كه تکرار آن در كالم باعث ایجاد طنز و شوخی میشود .در این رمان جملج
معروف مشقاسم بسیار تکرار میشود« :واهلل ،بابامجان ...دروغ چرا؟ تا قبر آآ( »...دایی جان ناپلئون ،پزشکزاد :صص،9
 .)41 ،46از دیگر عبارات تکراری در متن داستان ،واهۀ «مومنت» از زبان اسداهلل میرزا میباشد ،كه هروقت میخواست
كسی را به صبر و تحمل دعوت كند ،میگفت« :مومنت» (همان :صص .)434 ،439 ،54 ،13همچنین اسداهلل میرزا
در این رمان ،اصطالح معروف «به سانفرانسیسکو رفتن» را دارد كه تعریضی به خلوت كردن زن و مرد میباشد
(همان :ی.)644 ،55
كنایههای عامیانه
كنایه از پركاربردترین تکنیکهای رایج در آثار با ماهیت طنز كارناوالی بحساب میآید .آنچه به این آرایه برای ایجاد
طنز ،قدرت و توان دوچندان میبخشد ،تنها ساخت چندمعنایی آن نیست ،بلکه اشارۀ پنهان آن به زوایای مخفی
مطلبی است كه شرایط اجتماعی و سیاسی ،اجازۀ بیان صریح و آزادانج آن را نمیدهد و یا مهمتر از آن ،خود
طنزپرداز از بیان آن سر بازمیزند .نویسندههای رمانهای منتخب در راستای ایجاد طنز كارناوالی در داستان از
تعابیر عامیانه و كنایههای ادبی استفاده كردهاند كه به ماهیت طنز كارناوالی رمان قوت میبخشد .در ادامه به بیان
نمونههای كنایات عامیانه در رمانها پرداخته میشود.
(سنگ صبور ،چوبک) :دس رو دس دذاشتن (ی ،)45آیج یأس خوندن (ی.)47
(نفرین زمین ،آل احمد) :سگدو زدن (ی ،)7دستوپا كردن (ی.)44
(سووشون ،دانشور) :برای هفت پشتم كافی بود (ی ،)4دستم به دامنت (ی.)47
(داییجان ناپلئون ،پزشکزاد) :هوا به كلی پس است (ی ،)4دود شد رفت آسمان (ی.)47
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(همسایهها ،محمود) :دیگه حسابت با كرامالکاتبینه (ی ،)35كارد بزنی خونش نمیآید (ی.)34
(جای خالی سلوچ ،دولتآبادی) :تو هم كه خودت را به موشمرددی زدهای (ی ،)75سردودرم چشیدهای
(ی.)457
مثلهای عامیانه
داهی زبان عامیانه كه از مؤلفههای زبانی طنز كارناوالی باختین است ،در شکل ضربالمثل جلوه میکند« .مثل»
یکی از قالبهای مهم ادبیات عامه شمرده میشود كه در تلفیق درست با لحن ،كاركردی كارناوالی مییابد (باورها و
عناصر ادبیات در رمان سووشون ،كافی و عامری :ی  .)44ارسالالمثل یا تمثیل «آن است كه عبارت نظم یا نثر را
به جمله ای كه مَثَل یا شبیه مَثَل و متضمن مطلبی حکیمانه است ،بیارایند» (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی:
ی  .)644ویژدی مهم ضربالمثل این است كه نسبتبه كنایه اشتهار بیشتری دارد .مثلها آیینج زنددی مردمند و
عقاید و اندیشهها و تجربیات مثبت و منفی آنان را انعکاس میدهند .درواقع ضربالمثل در بین مردم زبانزد است
و جنبج كوچهبازاریِ آن نسبت به كنایه بسیار بیشتر است .نویسنددان رمانهای منتخب از تمثیل با بسامدی باال در
رمانهایشان استفاده كرده اند و كالم داستان را با كمک تمثیل به طنز كارناوالی نزدیک كردهاند .در اینجا بیشتر
نمونههایى كه به زبان محاوره نزدیک بیوده و اسیتعمال آن در افواه عامه فراواتر است بیان میشود:
(سنگ صبور ،چوبک)« :مرغی كه انجیر میخوره تُکش كجه؟» (ی« ،)46علف باید به دهن بُزی شیرین بیاد»
(ی.)49
(نفرین زمین ،آل احمد)« :تو دعوا كه حلوا پخش نمیکنند» (ی« ،)65موش از كونش بلغور میکشد» (ی )14و...
.
(سووشون ،دانشور)« :شتر دیدی ،ندیدی؟ » (ی« ،)4این دسته دل را عیزتالدوله بیه آب داده» (ی )9و. ...
(داییجان ناپلئون ،پزشکزاد)« :جوجه را وقت پاییز میشمارند» (ی« ،)445اصالً بادمجان بم آفت ندارد» (ی.)443
(همسایهها ،محمود) :تا نباشد چیزكی ،مردم نگویند چیزها (ی ،)95مارها خوردیم تا افعی شدیم (ی )454و. ...
(جای خالی سلوچ ،دولتآبادی)« :تو آبستنش كن ،خودش میزاید » (ی ،)359خر بیار و باقالی بار كن (ی)73
و. ...
طنز تشبیه
یکى دیگر از روشهایی كه براى كارناوالیته كردن متن بکار میرود ،استفاده از عنصر بیانىِ تشبیه اسیت .در محاورات
روزمرّه بسیار اتفاق مىافتد كه دویندۀ كالم براى اینکه مفهومى را ملموستر و عینیتر سازد و بیه مخاطب راحتتر
منتقل كند ،از تشبیه استفاده میکند تا با مقیاس قرار دادن آن ،درک مفهوم براى مخاطب بهتیر باشد .این
نویسنددان هم در رمانهایشان از چنین شگردى استفاده كردهاند .آنچه در رمانها میبینیم ،تصاویرى تشبیهى از
زبان عامیانه و مبتنى بر فرهنگ دفتار شکستج مردم كوچه و بازار است كه توسط واههها به منصج ظهور میرسد كه
داه با ادات تشبیه و داه بى آن ،طنزآفرینى میکنند .در زیر به بیان نمونههای طنز تشبیه می ردازیم.
در (سنگ صبور ،چوبک) احمدآقا با طنز تشبیه ،خودش را به حضرت سلیمان و در ادامه دوهر را به بلقیس،
ملکج صبا تشبیه میکند (ی .)43همچنین در راستای طنز كارناوالی ،كاكلزری را به دوسفندهای عید قربان تشبیه
میکند كه قبل از سر بریده شدن بعبع میکنند (ی.)43
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در رمان (دایىجان ناپلئون ،پزشکزاد) دایىجان همواره در خیاالتش خود را با ناپلئون مقایسه میکند و اطرافیانش
را نیز مانند اطرافیان ناپلئون میداند (ی )15و (ی .)44دوستعلیخان ،شیرعلی قصاب را به خرس قطبی تشبیه
میکند (ی .)451و كمی بعد ،داییجان ناپلئون ،شیرعلی قصاب را به غول بیشاخودم تشبیه میکند (ی.)455
(سنگ صبور ،چوبک)« :تخم و تركشون مثه موریونه رو زمین میگیره» (ی« ،)44نمیشه كه مثه خر بیام مثه داو
برم» (ی.)45
(سووشون ،دانشور)« :عروس در بغلش مثل یک ملخک میلغزید» (ی« ،)44مثل فیلبان باید باال سر رعیت بود»
(ی.)63
(همسایهها ،محمود)« :ابراهیم عینهو میمون از درخت باال میرود» (ی« ،)61ابراهیم مثل موش خرما جیرجیر
میکند» (ی.)79
(جای خالی سلوچ ،دولتآبادی) :عباس مثل سگ به او پارس كرد (ی .)15مردان مثل كبوتر چاهی بال بال میزد
(ی.)459
طنز تعریض
تعریض درواقع نوعی كنایه است؛ اما كنایهای كه معنای اولیه مراد دوینده نیست ،حتی ادر درست هم باشد (بدیع
نو ،محبتی :ی  .)45به بیانی دیگر« ،تعریض ،كنایهای خصوصی است كه بشکل هشدار یا نکوهش و مسخره كردن
باشد و ازاینرو مخاطب را آزرده میکند و در عرف میگویند :فالنی به فالنی دوشه زد» (بیان و بدیع ،شمیسا :ی
 .)49نویسنددان رمانهای دهج  15و  55هم در رمانشان بارها از طنز تعریض برای بیان مقصودشان استفاده میکنند
كه به كارناوالیته شدن رمان كمک میکند .در زیر به امثال طنز تعریض در برخی رمانها اشاره میکنیم.
(سووشون ،دانشور)« :دفت :به پایتخت متحرّک ما خوش آمدید زری به عمرش چادری قشنگتر از پایتخت متحرّک
آنها ندیده بود» (ی« - .)13زری تشکر كرد و دفت :امیدوارم موفق بشوید آن طیارۀ پر از اسباببازی را بسازید »
(ی  )47یعنی :بعید است كه بسازید.
(داییجان ناپلئون ،پزشکزاد) :ایرج پزشکزاد هم در رمانش بارها از طنز تعریض برای بیان مقصودش استفاده میکند
كه به كارناوالیته شدن رمان كمک میکند .اسداهلل میرزا در این رمان ،اصطالح معروف «به سانفرانسیسکو رفتن»
را دارد كه تعریضی به خلوت كردن زن و مرد میباشد .وی این عبارت را در موقعیتهای مختلف بارها بکار میبرد:
«آن وقت سانفرانسیسکو شد» (ی( ،)55ی( ،)644ی( ،)646ی .)647و در جایی دیگر به طنز میگوید« :هرچه
باشد ما یک دستهكلید داریم كه قفلها را واكنیم( »...ی .)54كه اصطالح دستهكلید در اینجا ،طنز تعریض دارد
به عضو شریف .در جای دیگر با خنده میگوید« :ادر این دفعه هم سانفرانسیسکو نشود ،آن وقت خانم عزیزالسلطنه
قفل و كلید همه را یکی میکند» (ی .)51كه عبارت قفل و كلید در اینجا طنز تعریض است به مسائل جنسی.
آیرونی
آیرونی یکی از عناصر زبانی كارناوال است كه در ساختار جمالت اتّفاق میافتد و انواع دونادونی دارد .مهمترین
ویژدی آیرونی وجود تناقض یا تضاد بین صورت و معنی كالم است و آن شاخصج مهم «طعنه» و «تمسخر» را با
هم دارد كه عموماً ازطریق تضاد یا تقابل و تناقض بوجود میآید .در ذیل به تحلیل نمونهها ،مصادیق و تناسب آنها
با انواع آیرونی در رمانهای منتخب دهج  15و  55می ردازیم.

/ 446سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ،شماره پیاپی  ،46تیر  ،4155صص 453-449

آیرونی كالمی
در آیرونی كالمی ،نویسنده خالف آنچه را كه درنظر دارد ،میگوید .یعنی به دفتج خود باور ندارد و آن را برای طعنه
یا تمسخر بکار میبرد .همین تضاد وقتی همراه با طعنه میشود ،باعث خندۀ مخاطب میشود .در كارناوال،
شخصیتهای داستانی بمنظور طعنه زدن به شخصیتهای سادۀ روستایی یا شخصیتهای محروم شهری یا طبقج
حاكم ،عموماً از این شگرد زبانی استفاده میکنند .در رمان نفرین زمین ،آل احمد از دونههای مختلف آیرونی بهره
برده است؛ ازجمله آیرونی كالمی .جمالتی كه سربُنج سوم درمورد مدیر مدرسه بکار میبرد ،بویژه شبهجملج
«پدرآمرزیده » كه دعایی در حق مدیر بنظر میرسد ،آیرونی كالمی است (نفرین زمین ،آل احمد :ی .)65سیر
خطّی داستان نشان میدهد كه سربُنه ها چندان دل خوشی از مدیر مدرسه ندارند؛ بنابراین در این دیالوگِ سربُنه
سوم ،اصطالح «پدرآمرزیده» كه یک دعای خیرخواهانه در حق كسی است ،برای مدیر مدرسه نمیتواند در معنای
واقعی خودش بکار رفته باشد و باید ناسزایی بس تلخ باشد در حقّ مدیر مدرسه .همچنین در سووشون میخوانیم:
«داخل كاله دوبرتان تاج دوختید و دلتان را خوش كردید كه به عمویتان خطاب كنند قبلج عالم؟» (سووشون،
دانشور :ی.)94
آیرونی سقراطی
آیرونی سقراطی ،نادان انگاری یا تجاهل ،ازجمله شگردهای طنزآفرینی است .وقتی نویسنده با شگردهای مختلف،
خودش و یا داه شخصیتهای داستان را ناآداه نمایش میدهد تا طرفِ دفتگو از این ناداننماییِ واضح كه نویسنده
پیشتر كُدهایی را مبنی بر ادعای عبث او داده است ،به خنده بیفتد ،كارناوالِ دلنشینی اتفاق میافتد« .آیرونی
سقراطی ،تظاهر جهل برای افشای عیبی در تفکّر دیگری است كه در آن دوینده میداند ،اما تظاهر به ندانستن
میکند» (آیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بالغی مشابه ،بهرهمند :ی  .)44آیرونی سقراطی را میتوان معادل با
آرایج ادبی «تجاهلالعارف» یا نادانانگاری دانست.
در نفرین زمین در دفتگوی مجادلهای میان «میرزاعمو» و «مدیر مدرسه» ،میرزاعمو در اعتراض به مدیر
میگوید« :حاال دیگر كهنه شده دلآزار؟ چشمت كه افتاد به همکار تازه ،حاال برای من كركری میخوانی؟ ما كه
مکتبداری میکردیم این را هم بلد بودیم كه بچههای مردم را روی زمین نگه داریم .اما تو بگو كدام یک از بچههای
مدرسهات توی دِه بند میشوند؟» (نفرین زمین ،آل احمد .)63 :جدا از سؤالی بودن كالم كه مبین نوعی نادانانگاری
در متن است ،یکی از ویژدیهای آیرونی سقراطی كه بر پایج دیالکتیک سقراطی است ،این است كه كالم دوینده یا
شخصیت آیرونتیک بگونه ای است كه فرد مقابل با سؤالها ،توهینها و تمسخرها میفهماند كه آنطوری كه مدعی
است بر موضوع تسلّط ندارد .همچنان كه میرزاعمو این حس را در وجود مدیر مدرسه القا كرده است.
آیرونی سقراطی نوعی نادانانگاری و یا تظاهر به جهل است ،درحالیکه خواننده بر اصل ماجرا احاطه دارد .همین
تضاد و تقابل است كه طنز میآفریند .مثل دفتگوی سیفالقلم با خدا در سنگ صبور« :ای خدا چقدر تو در این
راه به من كمک كردهای  ...میخواهم زحمت تو را كم كنم .من نمایندۀ تو در اینجا هستم»( .سنگ صبور ،چوبک:
ی  .)643و یا این نمونه در سووشون« :دفت :كسی چه میداند؟ شاید محمدحسین با نفس حقی كه دارد در بیچه
روح بیدمد » (سووشون ،دانشور :ی  .)74درحالیکه میداند این اتفاق محال است.
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آیرونی بالغی
آیرونی بالغی متکی بر لحن كالم ایرادشده توسط نویسنده ،راوی یا شخصیتهای داستان است .لحن نویسنده یا
راوی ،درست خالفِ آن چیزی است كه درنظر دارد و این شرط كه سخن باید دارای سابقه باشد .اما فرق آیرونی
كالمی و بالغی ،ضمن وجود شباهتهای فراوان در این است كه در آیرونی كالمی ،نویسنده خالف آن چیزی را
میگوید كه منظور نظر اوست؛ یا خالف آنچه را كه درنظر دارد و بدان باور دارد ،میگوید؛ یعنی هرفساخت ایهامی
دارد .ولی در آیرونی بالغی ،هرفساخت استعاری است .به همین دلیل ،معادل آن در علم بدیع میتواند استعارۀ
تهکمیه باشد كه طنز و تضاد از ریشههای اصلی آن بشمار میآیند« .استعارۀ تهکمیه چنان است كه لفظی را به
استعاره آورند برای تضاد یا نقیض معنای حقیقیش ،بر سبیل تهکّم و تلمیح ،یعنی ریشخند و ظرافت» (معالمالبالغه،
رجایی :ی  .)643نمونههایی از آیرونی بالغی در برخی رمانها:
در جایی از رمان نفرین زمین ،آیرونی بالغی در شکل تعریض آن اتفاق میافتد كه بیبی از كدخدا می رسد كه آیا
برای ماجرای ماه رمضان امسال فکری كرده است؟ كدخدا پاسخ میدهد -« :دمان نمیکنم آشیخ حسین دیگر بیاید،
بیبی قهر كرده – .مگر آدم نفرستادی دنبالش؟ پیش از اینکه كدخدا جواب بیبی را بدهد ،یکی از میان جمع
دفت :خوشا به حال باغی كه توره ازش قهر كنه» (ی .)96این تعریضِ همراه با طنزِ یکی از حاضران ،ضمن انتقاد
به جریان دینی جاری در جامعه ،تشبیه روستا به باغی بود كه در آن عزیز دُردانج باغ قهر كرده است.
در آیرونی بالغی ،مهم این است كه كالم برعکس معنای ظاهری خودش باشد .فرق آن با آیرونی ساختاری نیز در
همین است .یعنی این آیرونی مربوط به حوزۀ معنا در كالم است كه ریشه در انواع ایهام دارد و آیرونی ساختاری
مربوط به ساخت بیرونی كالم یا جمله میشود .مانند این نمونهها در سووشون كه از نظر معنی ناظر به ذم شبیه به
مدح است - :خسرو دربارۀ «سید مطیعالدین» به عمه میگوید« :مردم كه رد میشدند ،همینطور دستش را ماچ
میکردند و میرفتند .من و غالم هم دستش را ماچ كردیم .برای من دستش را آورد پایین ،قدم نمیرسید» (سووشون،
دانشور :ی  .)66و این نمونه كه ماهیتی مدحدونه دارد ،ولی به ظاهر ذم است« :یوسف دفت :ببخشیدش زن من
از سر كالس ،یکراست به خانج شوهر آمده( »...همان :ی .)11
گروتسک
وقتی اثری هنری از یک سو باعث خنده و از سوی دیگر وحشتزا و اضطرابآور باشد ،مخاطب نادزیر درصدد ابراز
واكنش برمیآید و در جستجوی كلمهای است كه توصیفكنندۀ این دسیختگی ذهنی باشد .در میان كلماتی كه
این معنا را كم و بیش میرسانند ،به كلمه و اصطالح «دروتسک» میتوان رسید .دروتسک در وجود دودانج خویش
قابلیت خنده و آنچه را كه با خنده دمساز نیست یکجا دارد و تلفیقی از ترس و تمسخر است .در فضیای دروتسک
كارناوال ،همج شخصیتها با طبقات اجتماعى مختلف در كنار هم زنددى میکنند ،همچنانکه در سنگ صبور هم
هریک از شخصیتهای احمدآقا ،دوهر ،كاكلزری ،جهان سلطان ،بلقیس و بمونعلى درحالیکه در طبقات اجتماعى
مختلف قرار دارند ،در كنار هم زنددى میکنند .در داستان با توصیفهای ترسناک و دلهرهآور زلزله از زبان احمدآقا
مواجه هستیم (سنگ صبور ،چوبک :ی .)4در جای دیگر ،احمدآقا وضعیت خانوادهها و شکل و شمایل آنها را در
پیش از عصر حجر اینگونه توصیف میکند كه به امر دروتسک در كارناوال میانجامد« :قیافهها زمخت و وحشتناكه.
پیشونیهای كوتاه و فرورفته با ابروهای درشت برآمده .پوزۀ پهن جلوزده و دندونای از لب بیرون افتاده .پاهای كوتاه
و دستهای دراز و هیکلهای نکره( »...همان :ی .)16نمونج دیگر دروتسک در داستان ،توصیف نامطبوع و چندشآور
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نویسنده از بعضی شخصیتهای داستان است .شخصیت «جهان سلطان» نمونج كامل آن در این داستان است:
«تموم تنم تو شاش و ده و كرمه» (همان :ی .)44و چهرۀ پرآبلج بلقیس (همان :ی .)69نمونج بعدی مربوط
میشود به وجود كرم در بدن زندۀ «جهانسلطان» كه در طویله نگهداری میشود« :كرمای سفید و براق ،رو پیشونى
و دوشههای لبش میلولیدن( »...همان :ی .)663توصیف سیفالقلم از دید احمدآقا بسیار زشت و مضحک است.
«اصالً صورتش شکل الکپشته( »...همان :ی .)15و عینیترین مفهوم دروتسکی در سنگ صبور به «آسید ملوچ»
برمیگردد.
به نمونههایی از تصاویر تمسخرآمیز در نفرین زمین هم می ردازیم .معلّم ده با ورود به روستا با صحنههایی روبرو
میشود كه آل احمد آن را اینگونه توصیف میکند« :دستش بدجوری پینه داشت .مثلِ پاشنج بابام .لیفج تنبانها باال
كشیده ... ،بیشترشان پابرهنه بودند و چندتایی دیوه داشتند با تختهایی به كلفتی الوار .خود دیوهها عین كشتی
و م پاهای الغر بچهها درست مثل دَكَل ،وسطشان فرورفته» (نفرین زمین ،آل احمد .)9 :آل احمد با تشبیههای
خای و اغراقآمیزی مثل «تختهایی به كلفتی اَلوار»« ،م پاهای الغرِ شبیه دكل»« ،دیوههای عین كشتی»« ،پنبج
دست بچهها مثل پاشنج پای بابام» و امثال این تشبیهات ،تصویرهای كامالً تمسخرآمیزی خلق كرده است كه
میتواند یکی از مؤلفههای طنز كارناوالی در رمان نفرین زمین باشد .اما توصیفهای تمسخرآمیز معلّم همچنان ادامه
دارد .هم به توصیف كاریکاتوری اماكن می ردازد و هم طنازانه و تمسخرآمیز به افراد و شخصیتهای داستان میتازد.
این بار ،پسرِ بیبی ،مالک روستا« :مردی بود با شکم بزرگ و هیکل متوسط و تاسی وسط كلّهاش را با دستج نازک
و چسبخوردۀ موهای طرف چپ پوشانده( »...همان :ی .)44و نمونج دیگر ...« :عین یک عروسک بزرگ كه در آرد
ت انده باشی و دَرَش آورده باشی» (همان :ی.)45
در رمان داییجان ناپلئون نمونه هایی از ناهمگونی و ناهنجاری مشاهده میشود كه باعث بوجود آمدن فضای
دروتسک كارناوالی در رمان میگردد .وقتى همه مادر آس یران خان را میبینند ،تعجب میکنند .او زنى ریشدار بود
و ظاهری عادی نداشت .با اینکه فقط نیمرخ پیرزن را زیر چادر سیاه میدیدند ،همه وحشت كردند و به وی لقب
اسب آبی دادند .سیاهى ریش و سبیل او از دور نمایان بود و صدای تنفس او كه به صدای ماشینهای اتوشویى قدیم
شباهت داشت ،از فاصلج زیاد شنیده میشد (داییجان ناپلئون ،پزشکزاد :ی .)345در شخصیتپردازى مادر آس یران
خان نوعى طنز وجود دارد كیه ضمن خنداندن میهراساند ،تا جایی كه جانیب مخوف یا منزجركنندۀ آن ،خندهاش
را كنترل میکند .این شگرد هنرى ،همان دروتسک نیام دارد.
در همسایهها هم راوى با زبان طنز و لحنی متناسب با لحنِ كوچه و بازار كه آمیخته بیا تمسیخر و ریشخند
است ،به توصیف موقعیت و شخصیتهای داستان می ردازد .در وصف كرمعلی« :خشتک تنبان سیاه كرمعلی آنقدر
پایین است كه وقتی راه میرود مثل دنبج دوسفند به چپ و راست میگردد .دهانش آنقدر بزرگ است كه همیشه
شرط میبندد یک نعلبکی تو دهانش جا بدهد و همیشه هم شرط را میبرد» (همسایهها ،محمود :ی ،)37در وصف
زن سروان (همان :ی ،)63در وصف غالمعلی (همان :ی ،)14در وصف سبیل جانمحمد (همان :ی ،)97در وصف
آزاد (همان :ی.)434
نتیجهگیری
رمان بهترین تجسم عینی طنز كارناوالی باختین است .در رمان شاهد اوج مکالمهدری یا منطق دفتوشنودی
هستیم كه در آن دیالوگ در تقابل با مونولوگ قرار میگیرد .رمان را میتوان بعنوان عالیترین تجلّی بینامتنیت و
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فضایی برای ظهور چنددانگی زبان درنظر درفت؛ زیرا رمان ظرفیت و توانایی خاصی برای پذیرش دفتار و شکلهای
مکالمه ای آن در زنددی روزمرّه دارد .در رمان چندآوا همخوانی صداهای مختلف بگوش میرسد .از یکسو مکالمج
بین شخصیتها با یکدیگر و از سوی دیگر ،مکالمج راوی و شخصیتها.
یکی از مشخصه های مهم رمانهای سیاسی ی اجتماعی دهج چهل و پنجاه طنز كارناوالی است كه در آن نویسنددان
منتقد با زبان طنز انتقادیِ آمیخته به شوخی و نیشخند ،حوادث نامساعد سیاسی ،اجتماعی جامعه را در آثارشان
به نقد كشانده و در معرض آرای افکار عامه قرار میدادند .طنزی توصیفی همراه با طنز كالمی كه داه به دونج
استهزاء و تمسخر و ریشخند ظهور مییابد .در آثاری هم كه با طنز كارناوالی باختین همسو است ،میتوان رد پای
سیاست و اعتراض كارناوالی را در این دونه از آثار دید .در متن كارناوال ،همج چیزهایى كه در فرهنگ رسمى،
مرسوم و رایج است ،طرد میشود.
زبان كارناوال ،زبان عامیانج كوچه و بازار است كه همراه با نفرینها ،دشنامها و كنایهها و شوخیهاست .دفتمان
غیررسمی عموماً برای ایجاد رنگ كارناوالی است كه به كمک زبان و فرهنگ عامیانه اتفاق میافتد؛ از مهمترین
آنها در رمانهای منتخب میتوان به موارد زیر اشاره كرد :زبان و لحن عامیانه ،كنایات و ضربالمثلهای عامیانه ،طنز
تشبیه ،طنز تعریض ،دروتسک و انواع آیرونیهای كالمی ،بالغی ،سقراطی .نویسنددان آیرونی را برای طعنه و
تمسخر ارزشهای انسانی كه در جامعه نادیده انگاشته میشوند ،بکار میگیرند .آنها همچون سیر كارناوالنویسان با
نشان دادن چهرۀ غیررسمی و مبتنی بر هتک ارزشهای اخالقی و انسانی ،به نقد جامعج اطرافشان می ردازند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مازندران
استخراج شده است .آقای دكتر غالمرضا پیروز راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه
بودهاند .سركار خانم صدیقه مهرانفر به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش
داشته اند .آقای دكتر غریبرضا غالمحسین زاده و آقای دكتر علیاكبر باقری خلیلی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل
دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل
تالش و مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه مازندران و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری
دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هی نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هی تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
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 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
.بر عهده میگیرند
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