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 چكيده

. شـود   كه جهت انتقاد و يا التذاذ مخاطب به كار گرفته مـي  طنز نوعي گفتمان است
كند چنانچه   هاي انتقادي استفاده مي معاصر ايران از طنز براي بازتاب ديدگاهادبيات 
كند، از   نويسي چون چوبك، زماني كه قلمِ جد احساس عجز مي  پرداز جدي  داستان

هاي مسلّط   تواند در درك گفتمان  هاي او مي  واكاوي طنز داستان. جويد  طنز ياري مي
طنزهـاي  . باشـد   ز تاريخ ايران، نقش تأثيرگذاري داشته اي ا  هاي وي و دوره  داستان

دسـتة فلسـفي، اجتمـاعي،     4تـوان بـه     مايه و كاركرد مـي   چوبك را از لحاظ درون
طنـز فلسـفي و اجتمـاعي وي نسـبت بـه ديگـر       . سياسي و پيشبرنده تقسـيم كـرد  

دگي گفتمان اصلي آن، بازتاب نگاه پوچگرايانه نسبت به زن. تر است  طنزهايش تلخ
گفتمان اصلي نويسنده در طنز اجتمـاعي، ضـديت بـا نـاداني، فقـر و فسـاد       . است

طنز ساده و پيشـبرنده كمتـر   . اجتماعي، در طنز سياسي ضديت با نظام سلطه است
   پـردازي مـورد اسـتفاده قـرار       تانتقادي است و براي گسـترش داسـتان و شخصـي

  . گيرد مي
  .ادبيات معاصرصادق چوبك، گفتمان طنز،  :ها كليدواژه

  
  
  

                                                                                                 

 Safura.rashidy@gmail.com ،)نويسنده مسئول(دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه مازندران  *

  aabagheri@umz.ac.ir، زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه مازندران دانشيار گروه **
 15/9/95: ، تاريخ پذيرش25/6/95: دريافتتاريخ 



 گفتمان طنز در آثار صادق چوبك   2

  مقدمه .1
اسـت و بـه عنـوان     شناسي انتقادي يكي از مباحث نوين در علوم انسـاني   گفتمان و گفتمان

طنز نيز يكي  .گيرد ها مورد استفاده قرار مي  ها و مصاحبه  ابزاري براي تحليل متون و سخنراني
هـاي    رهـا و گونـه  توانـد در ژان   از ابزارها و شگردهاي ديگرگونه سخن گفتن است كـه مـي  

مختلف ادبي چون شعر، رمان، نمايشنامه، داسـتان كوتـاه و نيـز در هنرهـايي ماننـد فـيلم،       
هـايي از آن را شـامل     تواند كلّ يك اثر يا بخش  طنز مي. به كار رود... مجسمه، كاريكاتور و 

- ياسـي هـاي س   شود، به عبارت ديگر، گاهي نويسنده براي ايجاد تنوع يا به دليل محـدويت 
گردانـد و از آن    اجتماعي يا به منظور تأثيرگذاري بيشتر، طنز را چاشني كـالم خـويش مـي   

كنـد و چـون روش طنزپـردازي بيـان غيرمسـتقيم        پردازي استفاده مي  عنوان شگرد سخن  به
انتقادات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن است، در نثرهاي ادبي بيشتر نمود 

توان گفت كه طنز نيز نوعي گفتمان است و هنگامي كه نويسـنده يـا     ز اين رو، ميا. يابد مي
در واقع در . شود  گزيند، وارد محدودة  نوعي گفتمان مي  شاعري در مقابل جد، طنز را برمي

ها است، گفتماني با عنوان   اي كه نويسنده در صدد بيان آن  هاي اصلي  جا عالوه برگفتمان  اين
تـوان بـه     اجتماعي مي- هاي سياسي  ويژه در تحليل گفتمان  نمايد و به  طنز نيز رخ ميگفتمان 

  .پيوندي تنگاتنگ ميان طنز و دموكراسي دست يافت
  

  بيان مساله 1.1
خواه و منتقـد،    بايد گفت كه ادبيات معاصر ايران كه تحت تأثير نويسندگان و شاعران آزادي

هـاي    واني را تجربه كرده و همواره در برابر ناهنجارياجتماعي فرا- فراز و فرودهاي سياسي
هاي اقتصـادي احسـاس تعهـد و      تدبيري  ها و بي  برنامگي  هاي سياسي، بي  اجتماعي، كجروي

از ايـن  . هاي انتقادي مردم بهره برده است  كرده است، از طنز براي بازتاب ديدگاه  رسالت مي
رسيم   پردازيم، بدين نتيجه مي  كامل طنز فارسي ميرو هنگامي كه به بررسي تاريخ تطور و ت

كه طنز بعد از دورة مشروطه هم از لحاظ كميت و هم از لحاظ كيقيت راه رشد چشمگيري 
كه بعضي از هنرمندان سراسر عمر هنري خويش را صرف طنز و   پيمايد، چنان  را در پيش مي
نويس هستند، اما از قدرت طنز غافـل    ياي ديگر نيز اگرچه جد  نمايند و عده  طنزپردازي مي

از ميـان  . نبوده و در زمـاني كـه قلـمِ جـد، احسـاس عجـز كـرده، از طنـز يـاري جسـتند          
نويس بوده، اما محور تعدادي   نويسان معاصر، اگرچه صادق چوبك، شخصيتي جدي  داستان
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چنـين،    هم. دهد  يهاي كوتاه او را طنزي تلخ و گاه طنزي فلسفي و پوچ تشكيل م  از داستان
او در دو رمان تنگسير و سنگ صبور، از طنز به عنوان شـگردي مـؤثر بـراي بيـان مواضـع      

توانـد در درك    هـاي چوبـك، مـي     واكـاوي طنزهـاي داسـتان   . كند  انتقادي خود استفاده مي
 اي از تـاريخ ايـران، نقـش     هاي رايـج دوره   هاي وي و نيز گفتمان  هاي مسلّط داستان  گفتمان

هاي معاصـر، مفيـد واقـع      باشد و در بازشناسي شخصيت او و نيز گفتمان  تأثيرگذاري داشته
ها و شگردهاي   ها، آماج  مايه  شود تا با تكيه بر درون  از اين رو، در اين مقاله كوشش مي. شود

روش اين پژوهش مبتني بر تحليل كيفـي   .ها، كشف و تبيين شود  طنز، گفتمان مطرح در آن
بازي، انتري   شب  خيمه(آثار چوبك است و در آن، آثار چوبك، شامل چهار مجموعه داستان

مـورد  ) تنگسـير، سـنگ صـبور   (و دو رمـان ) كه لوطيش مرده بود، روز اول قبر، چراغ آخر
طنزآميز اسـتخراج   هاي  هاي حاوي طنز و نيز گزاره  بررسي قرار گرفتند و در طي آن، داستان

هـاي    شـدند و در نهايـت، گفتمـان     بنـدي    ها دسته  ها، آماج و شگردهاي آن  مايه  شده و درون
  .مسلّط نهفته در طنزها مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند

 

  پيشينة تحقيق 2.1
بـا نگـاهي بـدبين و تيـره بـه زنـدگي و          ي جـدي     ا  كه چوبك را غالباً نويسـنده   به دليل اين

و گـاه او را رئاليسـت افراطـي يـا ناتوراليسـت بـه شـمار         شناسـند   هاي اجتماعي مي  پديده
با اين حال، . آورند، طبيعي است كه طنزهاي آثار وي، كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد  مي

  :كرد   توان به چند مورد اشاره  در اين زمينه مي
  .، ياد صادق چوبك»طنز در آثار صادق چوبك«). 1380(دري، جهانگير  ـ

. زبان روسي نوشته شد و رضا جواليي آن را به زبان انگليسي ترجمه كـرد  اين مقاله به
  .است  نويسنده به طور اجمالي به بررسي طنز در آثار چوبك پرداخته 

  .تاريخ طنز در ادبيات فارسي). 1384(جوادي، حسن ـ
نويسنده در اين كتاب به هنگام بحث از طنز در داستان كوتاه و رمان، به چگونگي طنـز  

به طور كلّي به  311- 308پردازد و در صفحات   ثار نمايندگان برجستة ادبيات فارسي ميدر آ
  .كند  مي  هاي چوبك اشاره  طنز چوبك و نيز گاه به صورت جزيي و دقيق به برخي از داستان
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  ضرورت و اهميت تحقيق 3.1
هاي طنزآميز چوبك   و گزاره ها  هاي اصلي در داستان  اين پژوهش به دنبال دستيابي به گفتمان

شـناخت گفتمـان چوبـك از وراي طنـز     . بنـدي از طنـز وي اسـت     و نيز ارائه نوعي تقسيم
هـاي    تر گفتمـان   هاي ادبيات و در سطح وسيع  اش، به شناخت هرچه بهتر گفتمان  كارگرفته  به

  . شود  اجتماعي مطرح در زمان چوبك منجر مي- سياسي
 

 بحث. 2

  گفتمان 1.2
از موضوعات مهم و پيچيده در علوم انساني و مقصود از آن، رسيدن به نوعي گفتمان يكي 

رسيدن به گفتمان هر فرد يا هر گروهي، دسـتيابي بـه   . فهم است؛ فهمي عميق و چند بعدي
مفاهيم و اصولي كه تكرار شـونده هسـتند و   . شده و اصلي آن است  مفاهيم و مباني پذيرفته

هاي ديگـر نيـز     شوند و ممكن است در دوره  يا بازتوليد مي معموالً در دورة خاصي توليد و
هـاي علـوم     بررسي گفتمان و تحليـل آن، در بسـياري از زمينـه   . باشند  چنان ادامه داشته   هم

هر كدام از ايـن  . كاربرد دارد...  شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، ادبيات و  جامعه: انساني مانند
ت مـي     ها با توجه  ها و زمينه  رشته كننـد، تعريفـي از     به فضاي فكري كـه افـراد در آن فعاليـ

شود كه ارائة تعريفي دقيق و جـامع از    اين واژه چنان ساده انگاشته مي. اند  كرده   گفتمان ارائه
بدين جهت رسيدن به تعريفي واحد و يكسـان بـه   . آن، بسيار دشوار و گاه غيرممكن است

هـاي    ديدهاي مختلف و نگـرش     شده است، آن هم از زاويه  امري كه به نظر بديهي و پذيرفته
  :توان گفت كه  با اين حال مي. نمايد  گوناگون، غيرممكن مي

هاي جهان را شكل   گفتمان نظام معنايي است كه چگونگي توصيف و تفسير ما از پديده
افت، قدرت، ب(گيرد و متشكل از عوامل زباني و فرازباني  شكل مي   بخشد و نيز از آن  مي

هـا سـروكار     برخالف دستور زبان كه با عبارات و جملـه . است...) نهادهاي اجتماعي و
چـون مكالمـه، مصـاحبه و متـون       دارد، گفتمان به واحد بزرگتر از جمله، يعني متن هم

  ).150: 1392زاده،   آقاگل(پردازد   نوشتاري مي

  :دارد؛ زيراهاي خاصي وجود   اي گفتمان يا گفتمان  در هر دوره
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طـور منسـجم دربـارة       هاست كه در يك بـازة زمـاني، بـه     اي از گزاره  گفتمان مجموعه
هـا بـه     اين گـزاره . كنند  شوند و زبان را در آن زمينه تجهيز مي  موضوعي خاص بيان مي

گردند و با بازتوليد يكديگر، موجب ساختن موضوع   صورت گفتار يا نوشتار، تكرار مي
  ).138: 1390چراغي و ديگران، ( شوند  خاص مي اي  به شيوه

. در واقع، گفتمان هر فردي گوياي نـوع نگـرش او بـه جهـان و فهـم وي از آن اسـت      
  .شود  نگرشي كه به شكلي خاص از زاويةديد فرد ديده و بيان مي

  
  طنز 2.2
  :طنز

آثـار  اي عربي است به معني تمسخر و استهزا و در اصطالح ادب بـه آن دسـته از     واژه
ماية آيروني و تهكم و طعنـه، بـه اسـتهزا و نشـان دادن       شود كه با دست  ادبي اطالق مي

اسـت    satireاين كلمه برابرنهاد واژة . پردازد  ها و مفاسد فرد و جامعه مي  ها، زشتي  عيب
در زبان التيني اقتباس شده است و آن ظرفي پر از  saturaو  satireاصالً از  satireو كلمة 

دادنـد    هاي متنوع بوده است كه به يكي از خدايان فالحـت و زراعـت هديـه مـي      يوهم
  ).340- 339: 1387داد،(

سازي با   تقليد از امري به منظور ايجاد مشابهت. گيرد  طنز بر مبناي نوعي تقليد شكل مي
در واقع عنصر اصلي در طنز ايجـاد خنـده بـه منظـور     . آن و ايجاد خنده و در پس آن تفكّر

اي كه بـه واسـطة طنـز در شـنونده و       در بسياري از موارد، خنده. سازي است  اصالح و آگاه
  . بخش و بيداركننده است و تفكّر را به دنبال دارد  شود، آگاهي  خواننده ايجاد مي

ريختن و تغيير شرايط موجود به منظور رسيدن بـه شـرايط     طنزپرداز، به دنبال به هم
  .مطلوب و بهتر است

شده و منجمـد    ها و مفاهيم تثبيت  پرداز چون هر نوآوري نخست به ويراني صورتطنز
دهـد كـه بـا      گونه كه هست، آدمي را زنهار مي  كوشد با نشان دادن حقيقت واقع، آن  مي

هـاي    ترديد در ثابت و مطلق بودن هر رابطـه و وضـعيتي؛ بـه فراتـر از آن، بـه عرصـه      
كـران    گونه طنزپرداز پيشاپيش زمان در قلب زمان بي  نبدي. ديگرگونة تغييرپذير بينديشد

  ).12- 11: 1383مجابي، (كند   حركت مي
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هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي كـه گـاه        شدن و گاه رد شـدن از حـريم     او به دليل نزديك
اش لغـزان و    اند، ممكن است جايگاه اجتماعي و شخصـي   چون تابويي در جامعه درآمده  هم

مين جهت، طنزپرداز همواره بايد نوعي رندي و زيركي در كارش داشته به ه. در خطر باشد
باشد و بتواند مطلب خود را طوري بيان كند كـه همـواره معـاني ديگـري نيـز از آن قابـل       

هـا    انـد كـه در آن جملـه     هايي  بنابراين، متون داراي طنز يا متون طنزآميز، متن. استنباط باشد
  . ، در بطن خود معنا يا معاني ديگري و نيز قابليت تفسير دارندكه ظاهري دارند  عالوه بر اين

  
  گفتمان طنز 3.2

. تواند نوعي گفتمان باشد  كه نوعي طرز بيان و شيوة سخن است، خود مي  طنز عالوه بر اين
كه در محيط آزاد و به منظور انتقاد و يا تفريح و خنداندن مخاطـب مـورد     طنز عالوه بر اين

هاي زيرين كالم و به   گيرد، در محيط فاقد شرايط آزاد و دموكراسي، در اليه  مي استفاده قرار
منظور انتقاد شخصي و اجتماعي با زباني گزنده درصدد القاي مطالب و مفاهيم مـورد نظـر   

در واقع، نويسنده با كالم سرتاسر طنز و يا آميخته با طنز، به دنبال بيان گفتمان مـورد  . است
دهـد؛ گفتمـاني انتقـادي و      خود اين طنز نيز نوعي از گفتمان را نشان مـي نظرش است، اما 

يكي از نخستين افرادي كـه  . عصيانگر همراه با مقاصد خيرخواهانه و اجتماعي و اصالحگر
از نظر باختين، خنده و طنـز،   .به رابطة خنده با گفتمان پرداخته است، ميخائيل باختين است

اي با خنـده نـدارد و موجـب ايجـاد خشـم        خشونت ميانه .در برابر خشونت و جد هستند
متقابل و جدايي ميان افراد است؛ در حالي كه خنده سرشتي اجتماعي دارد و موجب ايجـاد  

از نظر وي، خنده با آزادي  و برابري . خنده نوعي مقابله با گفتمان مسلّط است. اتحاد است
  ).160- 159: 1380باختين،: ك.ن(همراه است و صميميت و نزديكي را به دنبال دارد

ها و   ها، ديدگاه  ها، سبك  گرا نزد باختين، تقابل و رويارويي زبان  ويژگي مهم گفتمان رمان
هـاي غيررسـمي را در     از ايـن رو، وي احيـاي متقابـل زبـان    . هاي مـتكلّم اسـت    سوژه
هاي   ين ريشهتر  هاي كميك از مهم  هايي چون نقيضه، گفتگوهاي سقراطي و نمايش  گونه

  ).145: 1390سر،  محمدي كله(داند   گفتمان رمان در عصر مدرن مي

  
  
  



 7   اكبر باقري خليلي و عليصفوراسادات رشيدي 

  صادق چوبك  4.2
 1377در بوشهر متولّد شـد و در سـال    1295صادق چوبك، نويسندة معاصر ايران در سال 

دوره و از دوستان صادق هدايت بوده و فعاليت ادبـي    وي هم. در بركلي آمريكا از دنيا رفت
انتري كه « و »شب بازي  خيمه«هاي   مجموعه داستان. ا با نوشتن داستان كوتاه آغاز كردخود ر

چنـين وي    هـم . ، از نخستين آثار اوست كه در دهة بيست به چاپ رسيد»لوطيش مرده بود
است كـه در   »چراغ آخر« و »روز اول قبر« هاي  داراي دو مجموعه داستان كوتاه ديگر به نام

نيز در » سنگ صبور«و » تنگسير«او عالوه بر داستان كوتاه، دو رمان . دهة چهل منتشر شدند
  . پروندة ادبي خود دارد

  
 گفتمان طنز در آثار چوبك 5.2

اي جدي است كه بيشتر درد، فقر   اي طنزپرداز نبوده، بلكه برعكس، نويسنده  چوبك نويسنده
تصوير كشيده و برخي وي را بـه همـين سـبب ناتوراليسـت و      و بدبختي افراد جامعه را به

دانند؛ اما هدف اين مقاله توصيف و تبيـين ايـن موضـوع      هاي وي را ناتوراليستي مي  داستان
است كه چوبك براي پرداختن به واقعيات، طبقات و اقشار اجتماعي و نيز بيان بسـياري از  

رح نبودنـد، از زبـان طنـز اسـتفاده كـرده و در      ها و مفاسد كه به زبان جد قابل ط  ناهنجاري
اش بهـره ببـرد؛ لـيكن      هاي زباني و ادبي در آثار داستاني  حقيقت كوشيده تا از اغلب قابليت

فرد است؛ طنزي تلخ و گـاه كوبنـده و     هاي منحصربه  طنز چوبك، طنزي خاص و با ويژگي
  : بندهاي كلّي ذيل قرار داد  توان در تقسيم  از اين رو، طنزهاي چوبك را مي .گاه پوچ

  گرايانه  طنز فلسفي و پوچ 1.5.2
آن دسته از «اين نوع ادبي به  . ادبيات پوچي پس از جنگ جهاني اول در اروپا شكل گرفت

معنـايي و    شود كه بـه نحـوي بـر پـوچي، بيهـودگي، بـي        آثار داستاني و نمايشي اطالق مي
در آثاري از اين دست، نويسنده پوچي . يد دارندهدفي شرايط هستي و زندگي انسان تأك  بي

آميزد كه حاصل كـار بـه نحـوي      اي در بافت اثر مي  كند، بلكه آن را به گونه  را توصيف نمي
انگيزة ظهور پوچي . شود  نمايد و اين بينش به خواننده يا تماشاگر القا مي  هدف مي  پوچ و بي

هـاي سـنتي و     بـر ضـد تمـامي ارزش   در ادبيات در درجـة نخسـت، اعتـراض و عصـيان     
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تـوان بـه ژان پـل      از نمايندگان اين نوع ادبيات مي). 20: 1387داد،(»شدة پيشين بود  پذيرفته
  .سارتر، آلبر كامو، اوژن يونسكو و فرانتس كافكا اشاره كرد

هـا    كه پوچي در آثار چوبك فراگير نيست و تنهـا در برخـي از آن    بايد گفت به دليل اين
ي پوچگرا و آثارش را پوچگرايانه دانست، اما همان   ا  توان وي را نويسنده  شود، نمي  ميديده 

طور كه اين نوع ادبي تحت تأثير فضاي دردناك و پرالتهاب جنگ جهـاني اول پديـد آمـد،    
اگرچه ايـران در  . توان از نويسندگان متأثر و متألم از آن فضا به شمار آورد  چوبك را هم مي

زده نبـود، امـا تحـت تـأثير مسـتقيم        طلب يا جنگ  ي اول جزو كشورهاي جنگجنگ جهان
شرايط نامطلوب و جانگزاي آن قرار داشت؛ شرايطي كه پـس از ورود متفقـين بـه كشـور،     

گـرفتن تماميـت      هاي اجتماعي، ناديده  ساماني  گراني و قحطي مواد غذايي، نابه: تبعاتي چون
  .هايي چون وبا را پديد آورد  اج بيماريارضي، هويت ملّي و بروز و رو

بيني و نگـرش فلسـفي مواجـه        هاي چوبك، مخاطب با نوعي جهان  در برخي از داستان
كند و گـويي    معنايي حوادث و پوچي جهان را تداعي مي  اي از موارد، بي  شود كه در پاره  مي

شـود و    وبـك محسـوب مـي   هاي چ  هاي اصلي در برخي از داستان  مايه  پوچي يكي از درون
كه چوبك گاه از پوچي بـه عنـوان عنصـري      توان برشمرد؛ چنان  داليل متفاوتي براي آن مي

كند وگـاهي نيـز روحيـة خـاص چوبـك را        براي خلق طنز  و غالباً طنزي تلخ، استفاده مي
اي كه نتيجة خودآگـاهي    توان سبب گرايش او به طنزهاي فلسفي و پوچ دانست؛ روحيه  مي

چه كه هسـت و نيـز از     اين پوچي حاصل خودآگاهي انسان و فراروي او از آن. انسان است
هاي خود است و بهترين راه براي غلبه بر آن، گرايش به طنـز و    ادراك انسان از محدوديت

بنابراين، نوعي رابطه ميان پوچي و طنز وجـود  ). 93- 107: 1382نيگل، : ك.ن(رندي است 
اي   كند و موجب به فكـر فـرورفتن و كسـب گونـه      نده را درگير خود ميدارد كه غالباً خوان

  . گردد  آگاهي نسبت به جهان و حوادث و داليل آن مي
  :دربارة طنز فلسفي چوبك در برابر طنز اجتماعي وي، معتقدند كه

نويسنده محيطي را كـه توصـيف   . آور و بديهي است  طنز اجتماعي صادق چوبك خنده
هـاي    تعمـيم . سـازد   هايش را معادل واقعيت مي  شناسد، شخصيت  درستي ميكند، به   مي

اجتماعي در آثار او عميق و قابل قبول است؛ اما جايي كه طنـز حقيقـي و خودجـوش    
 كنــد  شــود و اقامــة دعــوي مــي  نيســت، مبــدل بــه رمــز و راز بــا مبنــايي فلســفي مــي

  ). 74  :1380دري،(
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تـوان از خـالل     كّـر جـدي راجـع بـه آن را مـي     توجه چوبك بـه پـوچي زنـدگي و تف   
پرسد كـه آيـا صـداي      جا كه شاعر از وي مي  آن. هاي او با نصرت رحماني دريافت  صحبت

  :دهد  كند؟ پاسخ مي  پاندول ساعت در منزل اذيتش نمي
كتاب موالنـا كنـار دسـتش    . ام  من به اين صدا كه يادآور گذشت دم است، خوكرده...نه

عرفان ما هم با همة شكوهش جـز همـين صـداي    : اشاره كرد و ادامه دادبود، به كتاب 
گويد   عرفان ما مي: گفت. ترم كن  يعني چه؟ روشن: گفتم. گويد  چيزي نمي» پوچ«مكرر 

شمردن، يعني آنقدر كه بتواني دم را بـه غنيمـت     دم را غنيمت! دم را غنيمت بايد شمرد
پس اگر من بتوانم . كردن  يعني زمان را متوقف شمردن،  بهتر بگويم دم را غنيمت. بگيري

اسـت  ام دم را هـم غنيمـت بشـمرم و ايـن محـال        در زمان وقفه ايجاد كـنم، توانسـته  
  ).269: 1380رحماني،(

. شـود   ، نوعي طنـز تلـخ ديـده مـي    روز اول قبراز مجموعة » اي  چشم شيشه«در داستان 
و آن را در جاي خالي حدقـة چشـم    كند  اي درست مي  پسركي كه دكتر برايش چشم شيشه

اند كه اين چشـم را بـرايش طبيعـي و زيبـا       گذارد و دكتر، پدر و مادر، همگي در تالش  مي
داستان چنين . كه صاحب چنين چشمي شده، خوشحال است  توصيف كنند و پسرك از اين

  :شود  آغاز مي
بـاز كـن،   ”: ي پسـرك جاگـذارد و گفـت     خانـه   چشم آماده بود و دكتر آن را تو چشم

سپس رو كرد به پـدر  . “شد مثه اولش. حاال خوب شد. چشمتو باز كن، حاال ببند، ببند
مـــو الي پلكـــاش  . اس  ببـــين انـــدازة انـــدازه  ”: و مـــادر پســـرك و گفـــت  

  ).30  :1352چوبك،(“نميره

نيز حقيقـت   دكتر. گيرد  جملة پاياني دكتر طنزي است كه دكتر در آن موقعيت به كار مي
داند، اما گويي براي كاستن از عمق دردناكي مسأله و شايد بـراي خوشـحال     بيند و مي  را مي

  :كند  گويد؛ ولي نويسنده در ادامه، وضعيت مادر را چنين توصيف مي  كردن پسرك آن را مي
ديد و پيش نيامد   تر، ميان مطب ايستاده بود و پشت سر پسرش را مي  مادر آن طرف«
در حقيقت    اين جمله). 31: همان(»»رود  اس و مو الي پلكاش نمي  اندازة اندازه«ببيند كه 

به استهزا گرفتن سخن دكتر است كه با تكرار آن، بر سخن طنزآميـز و غيرواقعـي دكتـر    
علـي جـانم حـاال ديگـه     «: سخنان پدر نيز مؤيد نگاه طنزآميز مادر است. ورزد  تأكيد مي

؛ اما پسرك با شـنيدن حـرف پـدر و    )همان(»مثه چشاي ما شده. چشات مثه اولش شده
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–مادر كه خود را همواره از اين قضيه . شود  هاي خود در آيينه خوشحال مي  ديدن چشم

ي وي، مجبور به همراهـي    دور نگه داشته، با اشارة پدر مبني بر تأييد گفته -دروغگويي
  :شود  با پدر مي

قورت داد و سرش را تكان داد و نور چـراغ از پشـت   مادرك تف لزج بيخ گلويش را «
پـدر  ). 31- 32: همـان ( »»آره، مثه اولش«: اي گفت  بار اشك لرزيدن گرفت و با صداي خفه

  :افتد  نيز مانند مادر به گريه مي
من «: اي گفت  خراشيده  مرد ساية گرم زن را پشت سر خود حس كرد و با صداي اشك «

: گويد  و زن خطاب به همسرش مي) 32:همان( »برو پيشش. ذارتنهاش ن. ديگه طاقت ندارم
  ).همان( »اشكاتو پاك كن. كنه  اگه اينجوري ببيندت دق مي«

با وجود دردناكي موضوع داستان، نوعي طنز تلخ نيز آن را دربرگرفته، طنزي كه ابتدا بـا  
. گيـرد   مـي دروغ دكتر و سپس، تكرار آن از سوي والدين و قبول آن از سوي كودك شـكل  

معنايي را به همراه دارد؛ زيرا تالش هيچ يك حقيقت   تالش همة اين افراد نوعي پوچي و بي
اي نه تنها از لحاظ كـاربرد بـراي پسـرك      يابد كه چشم شيشه  را تغيير نداده و خواننده درمي

  .ندك  اي ندارد، بلكه به زيبايي چهره يا رفع نقص چهرة وي هم هيچ كمكي نمي  هيچ فايده
تصادفي و به نوعي مسخره و  از همين مجموعه، مرگ رئيس كامالً دسته گلدر داستان 

تهديد بـه     در اين داستان، رئيسي از جانب كارمند خود چندين بار با ارسال نامه، .پوچ است
بـرد و بـه نـوعي      سـرمي   او كه در سراسـر داسـتان در تـرس  و اضـطراب بـه     . شود  قتل مي
، هر حركت كارمندانش را به عنوان تهديدي براي قتل و نابودي خـود    شدهاش تلخ   زندگي

رئيس حتي در منزل خود نيز دايماً با ترس و اضطراب و انزوا دست و پنجه نـرم  . پندارد  مي
كودكي در جلوي اداره به . شود  كند و سرانجام به سبب يك سوءتفاهم نقش بر زمين مي  مي

كه مورد حمله قرار گرفته و به وي   ندازد و رئيس به تصور اينا  اي مي  صورت تصادفي ترقه
اين نوع مرگ كامالً تصـادفي، پـوچ و    .ميرد  كند و مي  شليك شده، از شدت ترس سكته مي

دليـل و سـعي مـا      معنا است و خواننده را با اين تصور كه زندگي پوچ، حـوادث آن بـي    بي
در پايـان داسـتان نيـز    . برد  ش نيهليستي پيش ميكند و به سوي نگر  ثمر است، درگير مي  بي
لخي   كننده، كارمندي داراي نقص جسماني و لخ  شود، فرد تهديد  گاه كه خواننده متوجه مي    آن

شـود و آنگـاه كـه چوبـك شخصـيت        بوده، عنصر پوچي و اسـتهزاي زنـدگي تكـرار مـي    
وي به ناراحتي از مرگ رئـيس را   كند و تظاهر   را طنزآلود توصيف مي) نگهبان اداره(كارمند

  :سازد  اي همراه مي  با شعرِ طنزآميز آموزنده
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گلي را كه همراه داشت، گذاشت رو   باالي گور كه رسيد، مردك چالق، خم شد و دسته
اش   جا چندك نشست و آهي دردناك كشيد و تكان زلزله تو چهـره   گور و سپس همان

سپس چشم . اش دنبال هم كردند  هاي چهره  ولدويد و چشم و ابرو و بيني و چال و چ
به گور دوخت و انگشت سبابة دست راستش را تو خاك نمناك گور فرو كرد و آهسته 

ال    به از عمر هفتـاد هشـتاد سـال    دمي آب خوردن پس از بدسگ: زير لب زمزمه كرد
  ).72- 73: همان(

جـوان در داسـتان    مرگ حاجي معتمد در داسـتان روز اول قبـر و نيـز مـرگ ناگهـاني     
. بازي،نوعي طنز تلـخ و پـوچ را بـا خـود بـه همـراه دارد        شب  از مجموعة خيمه» آخرشب«

اش دسـتور سـاخت قبرسـتان      حاجي معتمد كه مرد مسن ثروتمندي است در حيـاط خانـه  
شود، شبي براي ديدن قبـر، وارد    هنگامي كه ساخت قبرستان تمام مي. دهد  خانوادگي را مي

سـرانجام  . كنـد   در درون قبر به گذشـتة خـود فكـر مـي    . شود  سپس قبر خود ميقبرستان و 
افتـد و    هنگامي كه قصد بيرون آمدن از قبر را دارد، بعد از چندين بار تقال، به درون قبر مـي 

  :توان گفت كه  مي. ميرد  مي
داستان حاجي معتمد كشاكش بين شك و ايمان است و او در عين مذهبي بودن خيلي 

طنـز چوبـك از رياكـاري و سـالوس شخصـيت حـاجي       . سايل را هم قبول ندارداز م
گيرد با جبـران    حاجي معتمد وقتي كه در قبر خود نشسته و تصميم مي. آيد  وجود مي  به

ميـرد    جـا مـي    آيد و در همان  ها زندگي خود را عوض كند، مرگ به سراغش مي  گذشته
  ).310: 1384جوادي،(

پـوچي در ايـن داسـتان،    . خـورد   نيز به چشـم مـي   توپ الستيكية نام  پوچي در نمايش
ترس و وحشـتي كـه در كـلّ داسـتان از جانـب      . پردازي است  شگردي جدي براي داستان

دالكي حتي در منـزل خـود و   . معني و پوچ است  ها وجود دارد، بي  دالكي و ديگر شخصيت
ز بوده و همـواره در ايـن تـوهم    در كنار همسرش نيز از گفتن حقيقت و اعتراف به آن عاج
كه نـوعي سـوءتفاهم رخ داده و     است كه توسط نمايندة دولت دستگير خواهد شد، حال آن

خواهد دالكي   ها منتظر مانده، داراي مشكلي است كه مي  روي منزل او ساعت  فردي كه روبه
دسته «ستان شخصيت دالكي و ترسش يادآور شخصيت رئيس در دا. برايش پا در مياني كند

است  و اين ترس در شخصيت احمدآقا در داستان سنگ صبور نيز وجود دارد؛ طوري » گل
  .پندارد همواره تحت تعقيب بوده و قرار است كه آژان او را دستگير كند  كه احمدآقا مي
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  طنز اجتماعي 2.5.2
و سـوادي، ظلـم     چوبك در طنزهاي اجتماعي، موضوعاتي چون فقر و فسـاد، جهـل و بـي   

عدالتي، تبعيت كوركورانه و گاه فهم نادرست و تعابير ناصواب از دين و مذهب را آمـاج    بي
مايـة طنزهـاي چوبـك در بسـياري از       هـا و درون   اين مسائل محـور دغدغـه  . دهد  قرار مي
سنگ صبور، يكي از آثار شاخص چوبك و طبق گفتة خود نويسنده جـزو  . ها است  داستان

  : گويد  چوبك خطاب به رحماني در بارة سنگ صبور مي. بهترين آثار اوست
هاي ديگر، چون شعر داراي كليـد مفتـاح اسـت، بايـد       برخالف نوشته “سنگ صبور”

بايد گذشته، زمان و مكان و فضا و همه چيـز  . ها را شناخت، از گذشته آگاه بود  سمبول
در خـم ايـن   كليـد مفتـاح   . را در نظر گرفت، در هر خط صفحة آن گرهي خفته است

پس از چنين شناختي آن وقت رمز ناآشناي آن، آشنا خواهد . هاست  ها، اين گره  سمبول
كتـابي  اگـر مـن بـه    ... شد، تازه آن وقت است كه خواهي فهميد سنگ صبور يعني چه

  ).289: 1380رحماني،( است» سنگ صبورم«ببالم، به 

اي از آثـار قبلـي     خالصـه تـوان    پردازي مـي   سنگ صبور را به لحاظ فكري و شخصيت
ها و موضوعاتي را كه در آثار   چوبك بسياري از تم). 175: 1386پيروز،:ك.ن(چوبك دانست

يكي از اين موضوعات، . كند  اش مورد توجه قرار داده بود، در سنگ صبور مطرح مي  گذشته
هـاي    اهوي بعـد از طـرح ديـدگ   . هاي فرهنگـي اسـت    هاي اجتماعي و ناهنجاري  ساماني  نابه

اي پيرامون   نامه  رمان را با نمايش... فقر، جهل، خرافات، ريا و: انتقادي دربارة موضوعاتي مثل
اي از داستان آفـرينش،    چگونگي خلقت انسان، كه به نظر  داستاني تمثيلي و چون هجونامه

اقع پاياني نامه در پايان سنگ صبور، كه در و  چوبك با نوشتن اين نمايش. رساند  به پايان مي
هـاي قبلـي خـود      الخطابي بر سـخنان و ايـده    اش است، چون فصل  ي كاري ادبي  بر پرونده

شـدة    نامه، به نوعي نفي دين و مذهب پذيرفتـه   پيام نويسنده در اين نمايش. كند  برخورد مي
مردم و نيز هرگونه خرافات و در مقابل جايگزيني خرد و دانش و برپايي آن در جامعـه بـه   

  .نظور رهايي از اين مشكالت فرهنگي و اجتماعي استم
هاي طنزآميز   اجتماعي و از بخش - ماية سياسي  نامة انوشيروان و خر داراي درون  نمايش
نويسنده كوشيده تا با طرح داستاني كهن، موضوعات انتقادي عصـرش،  . است سنگ صبور

عدالتي، استبداد و اختناق و ريا و سالوسِ اطرافيان حاكمـان و    ظلم وستم، تبعيض و بي: مثل



 13   اكبر باقري خليلي و عليصفوراسادات رشيدي 

انوشـيروان،  . هـا را تبيـين كنـد     كنـي آن   انديش و ضرورت ريشه  درباريان سودجو و منفعت
  . اند  هاي اصلي داستان  و خر از شخصيت) وزير(بوذرجمهر

را اين زنجير تظلـم  كند كه چ  كه پادشاه به بوذرجمهر اعتراض مي  به عنوان مثال، هنگامي
  :گويد  و دادخواهي تا به حال به صدا درنيامده، وزير مي

كراراً به عرض رسانده شده كسي از كسي شكايتي نـدارد كـه ايـن زنـگ را بـه صـدا       
ها   ديروز كه باز دربارة صدا نكردن زنگ فرمايش فرموديد، چاكر ديشب ساعت. درآورد

دعا كردم كه اين زنگ ولو براي يك بار هم كه در آتشكده به درگاه آهورامزدا ناليدم و 
 بكشـد تـا خـاطر خـدايگان آسـوده گـردد      شده به صدا درآيد و مظلومي زنجيرش را 

  ).145: 1352چوبك،(

  :دهد  كند و وزير پاسخ مي  پادشاه دوباره از اين ماجرا اظهار ناراحتي و نارضايتي مي
د كه شب و روز يك مشـت مـردم   همه گرفتاري چه گناهي دارن  مگر خداوندگار با آن 

نادان مزاحم شوند؟ اگر گذاشته بوديم هر دقيقه اين زنگ صدا كنـد، حـاال زبـانم الل،    
قـدر    شـود ايـن    مردم را كـه نمـي  . خدايگان در دارالمجانين گندي شاپور بستري بودند

  ).146- 145: همان( روشان داد

ود اين تناقض موجب خلق سخنان اخير وزير با سخنان پيشين او در تناقض است و خ
 انـد   تعريـف كـرده  » اجتماع نقيضـين «اي از پژوهشگران طنز را به   كه عده  شود؛ چنان  طنز مي

كاري، تملّـق،    تناقض اخير از مصاديق بارز رياكاري، پنهان). 39: 1384كدكني،  شفيعي:ك.ن(
كه پادشـاه پـس از   صداقتي درباريان و همراهي ضمني پادشاه با آنان است؛ چرا   دروغ و بي

گويي پادشاه نيز ظاهري و . شود  شنيدن سخن وزير، به هيچ روي ناراحت و خشمگين نمي
دانـد و علـت اصـلي برپـايي آن نيـز همـين تظـاهر و          نمايشي بودن زنجير عـدالت را مـي  

  .در مدخل طنز سياسي ديگربار به اين داستان پرداخته خواهد شد. فريبي است  عوام
گيرد، سبك نويسندگي برخـي از    ماية طنز چوبك قرار مي  تي كه دستاز ديگر موضوعا

داراي چنين رويكردي است و عالوه بر ايـن،  » ي ادب  اسائه«نويسندگان است؛ مثالً داستان 
، سـبك   83- 81، 77،79، 59چوبك در چند قسمت از رمان سنگ صبور، ماننـد صـفحات   

. شـود   ين تغيير سبك، خود باعث ايجاد طنز ميگيرد و ا  برخي از نويسندگان را به استهزا مي
ويژه تمايل بيش از حدشان به كاربرد   اي از نويسندگان، به  چوبك در انتقاد از طرز تفكّر عده

هـاي غيرفارسـي را بـه سـخره       تر، كـاربرد واژه   هاي عربي و انگليسي و در سطح وسيع  واژه
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هدايت، فرزاد و علـوي نيـز بـدين موضـوع     : دهايي مانن  البته پيش از او شخصيت .گيرد  مي
 وغ وغ ساهاب، به طور مشترك، 1313اند؛ به عنوان مثال، هدايت و علوي در سال   پرداخته

  :را منتشر كردند كه
هاي ادبي و نحوة زندگي در روزگار رضاشـاه، ولـي     مجموعة طنزي است دربارة شيوه

وص خـود كـرده بودنـد و    تأكيد روي شاعرمزاجاني است كـه صـحنة ادبـي را مخصـ    
چنـين    هم. شعرشان حاصل تقليد اين و آن و يا كش رفتن از اين ديوان و آن ديوان بود

مانتـال خـود     نويساني اسـت كـه بـا آثـار مبتـذل و سـانتي        نامه  طنزِ كتاب متوجه نمايش
ــي ــ    م ــند و ي ــهرت برس ــه ش ــتند ب ــتند   خواس ــري نداش ــالت فك ــه اص ــاني ك ا محقق

  ).301- 300  :1384جوادي،(

نيـز  ) 1313(چمـدان  از مجموعـة  » مردي كه پالتوي شيكي تنش بود« علوي در داستان
  و گويي تحت تأثير هدايت و فرزاد،كند   همين تمايالت را واكاوي مي

خواهند كلمات عربي به كار ببرنـد و در    با مهارت زياد سبك فضالي قديمي را كه مي
گـرايش دارنـد، تقليـد و مسـخره     » اصيل«ها، تجددطلبان كه به سوي فارسي   مقابل آن

نويسـند،    چه مـي   سبك هر دو دسته مضحك است و هر دو دسته اهميتي به آن. كند  مي
  ).308: 1384جوادي،(نويسند  شان به اين است كه چگونه مي  دهند بلكه توجه  نمي

 چوبك از نويسندگاني كه روابط عاشقانه و مسـائل جنسـي را در آثارشـان بـا كلمـات     
اگرچه از ديدگاه برخي از نويسندگان، خود . كند  كنند، انتقاد مي  آراسته و پيراسته توصيف مي

سبب كاربرد كلمات صريح   هايش را به  كرده  و آنان داستان  چوبك عفت كالم را رعايت نمي
  . دادند  پروا مورد انتقاد شديد قرار مي  و گاه بي

  طنز سياسي 3.5.2
تـوپ  «و » انوشـيروان و خـر  «ي   ها  نامه  توان در نمايش  طنزهاي سياسي را ميي بارز   ها  نمونه

  . يافت »اسائة  ادب«    و داستان »الستيكي
  طنز سياسي در انوشيروان و خر 1.3.5.2

، يكي از مصاديق برجستةطنزها و انتقادات سنگ صبوردر رمان  انوشيروان و خرنامة   نمايش
هاي طنزآميز آن، بازسازي شخصيت انوشيروان بر اساس   هيكي از جنب. سياسي چوبك است

انوشـيروان در  . كشاندن او در خاطرات جمعـي ايرانيـان اسـت     شرايط زمانه و نيز به چالش



 15   اكبر باقري خليلي و عليصفوراسادات رشيدي 

ي داد، دادگـر و    ناخودآگاه ايرانيان و در خاطرات جمعي مـردم، سـرنمون يـا كهـن نمونـه     
ها و حوادث تلخِ طنزآميزش، اين كهن   دادگري است، اما چوبك با طرح اين داستان و گزاره

ي وزيران و درباريان را شريك كردارهـا    كشد و همه  نمونه و تصورات عامه را به چالش مي
كه وقتي انوشيروان   داند؛ چنان  و رفتارهاي صواب و ناصواب انوشيروان و ديگر پادشاهان مي

  :شنود  آورند؟ و پاسخ مي  پرسد چرا مردم براي دادخواهي زنجير را به صدا درنمي  مي
همه گرفتاري چه گناهي دارند كه شب و روز يك مشـت مـردم     مگر خداوندگار با آن

نادان مزاحم شوند؟ اگر گذاشته بوديم هردقيقه اين زنگ صـدا كنـد، حـاال زبـانم الل،     
قـدر    شـود ايـن    مردم را كـه نمـي  . خدايگان در دارالمجانين گندي شاپور بستري بودند

  ).146- 145: همان(روشان داد 

گويد كه علّت عدم دادخواهي مردم و به صدا در نياوردن زنجيـر،    انوشيروان به وزير مي
ايد كه هر كس بـه آن نزديـك شـود، در جـا       كه شما تيراندازان ماهر مأمور كرده«اين است 
در ايـن  ). 147: همـان (» با اين ترتيب، كدام خري است كه به آن نزديـك شـود؟  . بزنندش

اين طنز، . آيد و جالب اين كه به صدادرآورنده و دادخواه، خر است  هنگام زنگ به صدا مي
عالوه بـر كشـف خيـالي دليـل عـدم مراجعـة       . بسيار ماهرانه، منتقدانه و تفكّربرانگيز است

تـوان بـه لحـاظ      مـي . نيز جالـب اسـت  » خر«دادخواهان و متظلّمان به دربار، بازي با كلمة 
استبداد همه جا ) 1هاي گفتماني مختلفي را در اين باره مطرح كرد؛   اجتماعي فرضيه- يسياس

از شدت خفقان و وحشت، مردم نه تنها شهامت اعتراض بلكه جرأت ) 2. را فراگرفته است
پادشاه نه تنها از همه چيز آگاه است بلكـه  ) 3. درخواست حقوق طبيعي خود را هم ندارند

  .كند  ت و به ظاهر تجاهل ميهاس  خود خواستار آن
انوشيروان پس از اظهار شگفتي از سخنان خر، براي حل اين امـر عجيـب، دسـتور بـه     

  :گويد  دهد و خر مي  احضار موبد موبدان مي
وختي در كشوري خر به زبون بياد، موبد موبـدان كـه   . قربان به خودتون زحمت ندين

 يرون بياره كاري از دسش ساخته نـيس جاي خود داره ، اردشير بابكان هم سر از گور ب
  ).155: 1352چوبك، (

هاي طنزآميز سنگ صبور، هنگامي است كه به ناگاه داستان وارد بافـت    از ديگر موقعيت
گويي نويسنده، خواننده را با خـود بـه شـهر    . شود  و نيز فضاي طنزآلود مي   بينامتني گسترده
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مان از شيخ صنعان تا يوسف و زليخا،   سالميا - وگذار در فرهنگ كهن ايراني  فرنگ و گشت
  :برد  از خسرو و شيرين تا داستان انوشيروان مي

مثه حاال نبوده كه بايد از هر . ببين چي بودي به كجا رسيدي. خوب تماشا كن برادر من
يه دقه هم كه ميخوايم يه جا واسيم كاسـبيمونو بكنـيم، آژان   . كس و ناكس زور بشنفيم

  ).138:  1352چوبك، (زنه و فريادرسي هم نيس دگيمونو به هم ميمياد بساط و زن

كنـد    توصيفات آغازين نويسنده از انوشيروان، در ظاهر عدالت او را به ذهن متبـادر مـي  
زند، ضمن نمادين كردن   اش را با گذشته پيوند مي  اجتماعي زمانه- ولي وقتي اوضاع سياسي

سازد و طنز براي نويسنده ابزار و شگردي   ر ميفضاي داستان، اهداف طنزآميزش را آشكارت
اجتماعي را آشـكار  - تواند به كمك آن حقايق پنهان سياسي  شود كه مي  كارآمد و مناسب مي

هاي آگاهي و بيداري مـردم را فـراهم نمـوده، آنـان را بـه        سازد و با طنزهاي انتقادي، زمينه
نامه، هنگامي كه   قسمت پاياني نمايشدر . اجتماعي كشور برانگيزدـ  اصالح ساختار سياسي

گردد و از خر طلب   شوند، پادشاه دستپاچه مي  كنند و وارد دربار مي  مردم عليه پادشاه قيام مي
چوبك در اين قسمت، عالوه بر سخنان آموزندة طنزآميـز،  . كند  كمك و مشورت فكري مي

ـ    اريخي ملــّت و دولـت را   استبداد، خودكامگي، غفلت غالب پادشاهان از مـردم و تقابـل ت
  :خواند  هاي سلطه را به تأمل و تفكّر فرامي  كند و نظام  بازآفريني مي

كاش ميشد پيش برادرزنم خان ترك بروم و با لشكري براي سركوبي اين ... :انوشيروان
آخر تو : انوشيروانبرگردين كه باز همون خر باشه و يه كيله جو؟  :خر. نامردان برگردم

اين  :انوشيروانوقتي جيك جيك مسونت بود ياد زمسونت نبود؟ : خر. بدهراهي نشون 
اين  :خر. زني؟ من با اينگونه اصطالحات آشنايي ندارم  چه زباني است كه تو حرف مي

همـة مـردم ايـن جـوري     . زبون مردم اين كشوره كه من از تو كوچه و بازار ياد گرفتم
را هـم بلـد نيسـتم    ن رعايـاي خـود   افسـوس كـه مـن زبـا     :انوشيروان. زنن  حرف مي

  ).161- 160  :همان(

  طنز سياسي در اسائة ادب 2.3.5.2
او در ايـن  . ، شخص اول مملكت، يعني شاه اسـت »اسائة ادب«شخصيت اصلي در داستان 

داستان فردي بسيار نادان و خودخواه كه همواره به دنبال پركردن جيب خود و ستم به مردم 
كه از اجابت مـزاج كالغـي بـر روي مجسـمة خـود در شـهر        وي. شود  است، توصيف مي

ها و   دهد در همة شهرها مأموراني را براي نابودي كالغ  شود، دستور مي  شدت عصباني مي  به
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اين داستان طنزآميـز سياسـي، اساسـاً جهـل و نـاداني و       .محافظت از مجسمة شاه بگمارند
   خيمـه به همين دليـل مجموعـة   . دهد  خودخواهي و ستمگري پادشاه را آماج خود قرار مي

ده سـال پـس از توقـف بـا سانسـور آن و       شود و  بعد از چاپ اول، متوقف ميشب بازي، 
چوبك با قدرتمندي و ظرافـت،  «در اين داستان  .گردد  حذف اسائة ادب بار ديگر چاپ مي

تــرس و خفقــان مســلّط بــر كشــور را در زمــان رضاشــاه بــه صــورت طنزآميــزي ترســيم 
اشارة .(هاي طنز سياسي را در بردارد  داستان جنبه«در واقع اين ) 311: 1384جوادي،(»كند  مي

هاي يـادبود و سـركوب هرگونـه      آن به عالمت خاندان پهلوي در برپايي مجسمه و تنديس
؛ در عين حال، قصه اشارتي دارد به ديگ هزارجوش ادبيات فارسي در )انتقاد و نظر مخالف

هاي تاريخي اين دوران تقليدي است از   زبان بعضي از رمان. شمسي 1319- 1309هاي   سال
چگونـه بعضـي از   «اي از صادق هـدايت بـه نـام      سبك شاعرانه، از اين رو داستان به جزوه

  ).70:  1380دري،( »شباهت دارد» اند  هاي تاريخي شكل گرفته  داستان
  :شود  داستان اسائة ادب اين طور آغاز مي

فرنگان بخواندم كه چون شاه شاهان را بالد ري مسلم شد، تيغ جـور و  در كتب ازرق 
جهل در ميان دانايان و هوشمندان نهاد و كارهاي خطير به نابخردان و پاچه ورماليدگان 

اندازه ستد و آسيب ستم وي به ضعفا رسيد و از مردمان آن ستد كه   هاي بي  سپرد و مال
از هـول  اي ملك از ستم وي بـه جـان آمدنـد و    جا كه رعاي  از حد شمار بگذشت تا آن

   .)255: 1369چوبك،(جاسوسان وي درامان نبودند 

هاي طنزآميز اين داستان، عـالوه بـر     گزاره. پادشاه در اين داستان، به رضاشاه اشاره دارد
چنين  نوعي طنز بـه    هم. طنز، متضمن انتقاد از پادشاه و شيوة حكومت استبدادي وي است

شود؛ چـرا كـه ايـن نـوع شـيوة نويسـندگي         ير سبك نويسندگي چوبك ديده ميواسطة تغي
كه نويسنده داراي سبك رئاليستي و   مربوط به ادبيات كالسيك و كهن ايران است و حال آن

  :مربوط به معاصر است
يك روز چنان افتاد كه شاه بر اريكه برنشسته بود و به علت بواسير كه ساليان دراز اسير 

ف وي به وقت شبگير يكي شـيا . و او را تب سخت بگرفته بود. بود  االن هميآن بود، ن
  ).255: همان (... برگرفته و هنوز در جوف داشت

توان از مشوش كردن سبك مـورد اسـتفاده، و بـه كـار       گاه تمسخر اين نوع سبك را مي
با قندگير ... «  :در جملة» ول دادن«بردن كلمات امروزي و عاميانه در آن مشاهده كرد؛ مانند 
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). 256: همـان (»مرصع، قندهاي ينگي دنيايي كه وي را خاصه بود به توي فنجـان ول دادي 
پروا و تحقيرآميز از پادشاه در جـاي    چنين استفاده از كلمات و توصيفات گستاخانه و بي  هم

را در  صبري چشمان خـونين   ملك نيز با بي«: شود  جاي داستان از زبان نويسنده مشاهده مي
مـوي    آن گاه شاه جمجـاه، دسـتي بـر جمجمـه بـي     «). 257: همان(»گرداند  خانه همي  چشم

  ).258: همان(»خويش بماليد
در چند قسمت از داستان، به اعتياد پادشـاه و مصـرف مـواد مخـدر توسـط وي اشـاره       

  : كند    مي
ر  كـه وي را  ملك چون درماند و درد وي را از تاب و توان برد فرمان داد تا بساط فـو 

پس پادشاه به كمك حاجبان، خود را از اوج تخت شاهي بر ... عادت بدان بود بگسترند
هـاي رعايـاي ملـك      هاي داخلي بر خانـه   هاي گرانبها، كه خود در جنگ  حضيض قالي

. شبيخون زده و به چپاول برده بود بكشانيد و با ولع وافر لب بر لب ني فـور چسـبانيد  
  ).256: 1369چوبك، (كه پستان مام را رضيع چون طفل   هم

شاهنشاه از كيف چنان سبك شد كه پنداشتي بر ابر بر شده و در جو اليناهي بـه سـير   
پزشك نيز در دم بشد و در اتاق شاهي . چه كه نشوة دوالنتين او را دريافته بود. پرداخته

  ).257: همان(و پرپشت افيون چيزي به جاي نماند بجز دود تند 

جاي داستان، به استبداد پادشاه و چگونگي به قدرت رسيدن وي و نيز چپـاول  در جاي 
شـمار    هاي بي  توصيفات بسياري نيز از اموال و دارايي. شود  و غارت مردم و رعايا اشاره مي

رنـج و علـم را نيـز    ... «: شود  پادشاه كه از راه غارت و استثمار مردم به دست آمده، بيان مي
  ).258: همان(»قهور ساخته بودچون رعايا خويش م

عنه، دست يافت و به كمك اعوان و انصـار    اهللا  و پادشاه آن گاه كه بر ملك ماضي رضي
سركرد و هم در آنجا مسـموم سـاخت تـا مـدعيان       به  خود وي را به بالد بيگانه دست 
 ي مهمـان كـردي و هـيج از     وي پيوسته خرج از كيسه... سلطنت را از پيش پسر بردارد

رفت بر چاكران منّت نهادي و به كمـك نايبـان     چه هزينه مي  ي خود ندادي و آن  خزانه
  ).259: همان(رعاياي ملك و چاكران درگاه ستدي  بخوبران خويش به عنف از

  :گويد  كند و مي  شاه پس از ديدن زرهاي صرّافان بسيار تعجب مي
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اي نه؟ رعيت كه شاه   آن بهره چون است كه هنوز در اين ملك زر يافت شود و ما را از
نيكوست تا ديوانيان را بفرمـاييم  . را درخور است   زر شاهان. دارد زر از بهر چه خواهد

ايـم؟    مـا از زر بـه نـه   . مـا هسـتيم آنـان را بـس اسـت     . چه كه هست قبضه كننـد   تا آن
  ).261  :همان(

از سرسـپردگي و   تـوان   همچنين فضاي استبدادي و ديكتاتوري و اختناق شـديد را مـي  
ترس شديد مقامات لشكري و سياسي از پادشـاه و نيـز تـرس مـردم از اظهـار نظـر و نيـز        

  :گماشتن جاسوسان در ميان آنان دريافت
گفـتن، و حتـي بـا      چه كسي را در آن ديار ياراي زبان گشـودن و غيرمصـلحت سـخن   

كسان گماشته بـود  ترين خويشان خود رازي را در ميان نهادن نبود و شاه پوشيده   محرم
  ). 265: همان(قايد و افكار مردم را بدو رسانند تا ع

ها جاسوسي   ها ببودند و در كار آن  و مأمورين شداد و غالظ شاهي نشناخته در ميان آن
از پـدر جاسوسـي   كردند تا به آن اندازه كه هر كس جاسوس ديگري شد و پسـر    همي

  .)266- 265: 1369چوبك، (كردي و زن بر شوهر 

اي را   ها كه چنين وضعيت بحرانـي   كالغ. بندي داستان نيز داراي طنزي قوي است  پايان
اي جـز    شـوند، چـاره    نوعان خود مـي   كنند و شاهد كشته شدن هر روزة هم  مشاهده مي

هـاي    بينند و در حين كوچ با لباسي سياه بـر تـن و نالـه     كوچ كردن از آن سرزمين نمي
  .پردازند  ي ميحزين بر لب به سوگوار

  طنز سياسي در توپ الستيكي 3.3.5.2
با خلق ، »انتري كه لوطيش مرده بود« از مجموعة» توپ الستيكي«نامة   چوبك در نمايش

ها كه هركدام دوست و يا از اقـوام    شخصيت دالكي به عنوان وزير كشور و ديگر شخصيت
وحشـت، مفاسـد اخالقـي و    دالكي و صاحب مناصب سياسي هستند، محيط پر از رعب و 

ديگر شخصيت اصلي داسـتان كـه   . شناساند  رفتاري و ظلم و ستم آنان را به آحاد جامعه مي
ها قرار دارد، خسرو، پسـر دالكـي اسـت كـه صـاحب گفتمـان         در تقابل با ساير شخصيت

اي بر اساس تقسيم سـرمايه، زمـين، رعايـت      بوده و معتقد به ايجاد جامعه )كمونيستي(چپ
خسرو به شدت به رفتارهاي دوگانـه و فسـاد و تـرس ايـن افـراد      . دالت و برادري استع

فضاي استبدادي و ديكتاتوري رضاشاهي در اين داستان كـامالً آشـكار اسـت؛ بـه      .تازد  مي
نامه كه درواقع توصيف فضاي داستان اسـت، در چنـد     عنوان مثال در بخش آغازين نمايش



 گفتمان طنز در آثار صادق چوبك   20

: 1382چوبك،(»شود  باالي اين در عكس بزرگي ديده مي... « :مورد به عكس شاه اشاره شده
ناگهان، پنداري سوزني به تنش فرورفته، بـا وحشـت از جـايش      اي به  پس از لحظه«).  116
دوبـاره  ... «). 117: همـان (»كنـد   پرد و با ترس به عكس باالي در دست راست نگاه مـي   مي

گويي دالكي حتي از ). 118: همان(»ايستد  مي سينه زير عكس  به  گردد و مؤدب و دست  برمي
پرسد كـه آيـا     هنگامي كه مهتاب، همسر دوم دالكي از وي مي. عكس شاه هم وحشت دارد

حرفي از دهانش نپريـده كـه موجـب گناهكـاري و     ! خانه به هنگام مستي  در جشن سفارت
كنـد،    ز بيان مـي سبب دستگيري وي شده باشد؟ دالكي پاسخش را در عباراتي كامالً طنزآمي

هاي متناقض سبب   و نيز گزاره) مجاز به عالقة تضاد(ها در معناي متضاد  كه كاربرد واژه  چنان
  :شوند  پديد آمدن طنز مي

خـورد و    يكّـه مـي  (همش از ترقّيات روزافزون كشور گفـتم . نه هيچ چيز بدي نگفتم...
مـثال ً تـو   . زش حرف بزنـه يعني چيز بدي وجود نداره كه آدم ا). گرداند  حرفش را مي

كني امروز روي تمام كرة زمين بگردي، مملكتـي بـه ايـن خـوبي و فراوانـي        خيال مي
كني هيچ جاي دنيا امنيـت ايـن     تو خيال مي... شه؟  نعمت و نظم و امنيت ايرون پيدا مي

به كوري چشم دشـمن، مـا همـة اينهـا را تحـت سرپرسـتي قاعـد        ... كشور رو داره؟ 
  ).124: همان(كه نتواند ديد   تا كور شود هر آن. الشأن خودمان داريم  عظيم

كشور است كـه  » امنيت«يكي از نكات قابل تأمل در طنز فوق، انتقاد و به استهزا گرفتن 
ت، آن هـم    . كند  تكرار واژگاني آن، اهميت و كانون توجه بودنش را بازگو مي تمسـخر امنيـ

كند و از طـرف ديگـر، وحشـت      ايت ناامني را بيان ميتوسط وزير كشور، از يك طرف، نه
دالكي از بيان اين موضوع با همسر خود، آن هم در منزل خـود، امنيتـي و اطالعـاتي بـودن     

  .دهد  كشور و خفقان و استبدادي سياسي آن را بازتاب مي
  طنز سياسي در تنگسير 4.3.5.2

نويسنده بيشتر از طريق تقابلي كه  شود و  اين نوع طنز در رمان تنگسير، كمتر مشاهده مي
ميان زندگي و شرايط اقتصـادي و معيشـتي بـد مـردم جنـوب بـا رفـاه و شـرايط زنـدگي          

هـا، بـه صـورت      هـا و انگليسـي    هـاي متقابـل ميـان ايرانـي      ها و نيز اشار به جنـگ   انگليسي
هـا    تسلّط آنوجود نيروهاي استعمارگر و نيز . غيرمستقيم، سعي در بيان مفاهيم سياسي دارد

تـرين جملـة     انتقادي. شود  ها در جاي جاي داستان مشاهده مي  در منطقه و تقابل مردم با آن
شود به شـرايط ايـران در     اي كه در تنگسير از قول محمد، شخصيت اصلي، بيان مي  سياسي
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د  م«: توجهي پادشاه به كشور اشـاره دارد   زمان احمدشاه و به ناداني و سرسپردگي و بي حمـ
ــاد ــه قن ــه احمدشــاه نمــي «: خطــاب ب ــاور كــن ك ــال    ب ــا م ــه ي ــال ايرون ــه بوشــهر م دون

نويسنده با انتخاب داستاني متعلّق به اواخر قاجار، سعي در ). 83: 1393چوبك، (»»عربسون؟
سازي آن با ايران دهة چهل و شاه در زمان خود دارد؛ چرا كه ايران در آن زمان هم   مشابهت

  .ي استعمارگر قرار داشتزير سلطة نيروها

  طنز ساده و پيشبرنده 4.5.2
توان تاريك   از خصوصيات آن مي. توان از ديگر طنزهاي چوبك جدا كرد  اين نوع طنز را مي

كردن آن   نبودن و نيز عاملي در جهت پيشبرد داستان، پرداخت شخصيت، مردمي و محبوب
انتقـال  : ر كـدام هـدف خاصـي مثـل    برخالف ديگر انواع طنز در آثار چوبك كه ه. دانست

كنند، اين نوع طنز وظيفة گسـترش    مفاهيم فلسفي و فكري، سياسي و اجتماعي را دنبال مي
نمونة . اخالقي را بر عهده دارد  داستان و نيز پرداخت شخصيت از جهت محبوبيت و خوش

ابتـدايي داسـتان،   هاي   خصوص در بخش  ، به»تنگسير«توان در رمان   بارز اين نوع طنز را مي
نويسنده در اين رمان براي پرداخت بهتر شخصيت اصلي داستان، شيرمحمد و . مشاهده كرد

طنز در اين داستان پيشبرنده و روشن است و تلخـي  . كند  محبوبيت وي، از طنز استفاده مي
سـير  تنگ. اش  وگوي محمد با قناد دربارة احمدشاه و كشورداري  چنداني ندارد؛ جز در گفت

در ميان آثار چوبك، اثري متفاوت است و نويسنده در آن سبك، ديد و گفتماني ديگرگونـه  
چوبـك در اوايـل   . دارد و طنزي هم كه در آن به كار گرفته، طنزي سـاده و روشـن اسـت   

داستان و ماجراي مهار گاو سكينه از طنز ساده و پيشبرنده بيشتر استفاده نموده و در ادامـه،  
كند و پس از ماجراي انتقام و فرار محمد تا پايان به دليل   و گزندگي همراه مي آن را با تلخي

  .گيرد  جدي شدن فضاي داستان، طنزي مورد استفاده قرار نمي
در ابتداي داستان، مسألة اصلي و گرهي كه در داسـتان وجـود دارد، يـاغي شـدن گـاو      

در ادامـه، چنـد نفـر از    . اسـت اش گـاوش    وي زني است بيوه كه تنها سرمايه. سكينه است
تواننـد كـاري از پـيش      شدن، نمـي   كنند كه عالوه بر زخمي  اهالي، براي گرفتن گاو اقدام مي

محمد كه از وضعيت زندگي سكينه آگاه است و از طرفي از لحـاظ جسـماني بسـيار    . ببرند  
ن گـاو و  قدرتمند و از لحاظ روحي بسيار مهربان و محبوب ساكنين اسـت، سـعي در يـافت   

كند و   كردن و تحويل آن به صاحبش دارد و سرانجام پس از مبارزه با گاو، گاو را رام مي  رام
  .دهد  به سكينه تحويل مي
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خيالـت راحـت باشـه كـه سـر و مـر و گنـده،        ...«: خطاب به سكينه راجع به گاو ياغي
ات فقـط بـراي     تو مردانگي«: خطاب به گاو). 40: همان(»آرمش پيشت عذرخواهي  كنه  مي

خــوب قــوز كــردي و مــن را ســر تــا پــا  . پناهــه  كــس و بــي  زن و بــي  ايــن ســكينه بيــوه
خطاب به ). 47: همان(»كني؟ اونم ماه مبارك رمضون؟  ديگه مس مي«).  43:همان(»...پايي  مي
مكالمة محمد بـا  همچنين  ).48: همان(»..افطار مهمون مني... حاال پاشو بريم افطار كن«: گاو

محمـد، سـگ را پيرمـرد    . ود، شيرو، در ابتداي داستان، مشابه مكالمه با گـاو اسـت  سگ خ
بخشي به سگ و صميميت محمد بـا سـگ،     و اين نوع شخصيت) 23: همان(كند  خطاب مي

پروراند و تصميم به آمـاده    چنين هنگامي كه طرح انتقام را در ذهن مي  هم .كند  ايجاد طنز مي
  :گويد  يرد، وسايل و ابزار جنگي خود را به شهرو نشان داده ميگ  شدن براي انجام آن مي

كار گوشه كپر خوابشون بـرده    ها خيلي وخته بي  زنه؟ زبون بسه  بيني چطور مو را مي  مي
خـوام    اينا مدتيه مردن؛ مي. مونه  ام مثه مرگ مي  خواب زيادي. رفتم بيدارشون كردم. بود
  ).68: همان(... يدن بسشونهديگه هر چي خواب. مشون كن  زنده

محمـد دربـارة   . بخشي به شـئ اسـت    گيرد، به واسطة  جان  طنزي كه در اينجا شكل مي
  .كند  استفاده مي» خوابيدن«و » ها  زبون بسه«وسايل و ابزار جنگي از واژة 

  
  گيري  نتيجه.3

بـا گفتمـان   همان طور كه پيش از اين از قول باختين مطرح شد، خنده ابزاري جهت مقابله 
بر اين اساس، نشان داده شد كه چگونه چوبك از طنز جهت انتقال انتقادات و . مسلّط است

الزم بـه ذكـر اسـت كـه     . هاي مورد نظر خود و نيز تقابل با قدرت، بهره برده اسـت   گفتمان
هرچند طنز در آثار صادق چوبك گفتماني غالب نيست، اما استفادة مناسب از اين شيوه بيان 

هـاي    هاي مورد نظر، سبب شده است با انواع شيوه  انتقال انتقادات و پرورش گفتمانجهت 
گرايانه، اجتماعي، سياسي و پيشـبرنده داسـتان در     طنز فلسفي و پوچ: پرداختن به طنز، نظير

ضـد  - هـاي مـورد نظـر خـود      چوبك با بيان طنز، گاه از گفتمـان . آثار چوبك مواجه باشيم
ويت ملّي و زبان فارسي، توجه به دانش و خرد، غنيمت شمردن دم در استبدادي، توجه به ه
سـوادي    نـاداني و بـي  (هاي اجتماعي  ساماني  گويد و گاه بر نابه  مي - ...مقابل پوچي زندگي و

، ضعف قدرت مركزي و نيز فساد و ظلم قدرتمندان )مردم، خرافات، فضاي اختناق و ترس
انديش،   رمان تنگسير، با اتخاذ رويكردي متفاوت و مثبتچوبك در . تازد  و سياستمداران مي
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پردازي بهتر شخصيت اصلي   از طنز به عنوان ابزاري جهت پيشبرد طرح داستان و شخصيت
   .بهره برده است

رفته بايد گفت كه آنجا كه زبان و قلـم را يـاراي بيـان صـريح و آشـكار انتقـاد         هم  روي
هاي معنايي بر معناي كالم و ايجاد طنز،   يد و با افزودن اليهآ  نيست، طنز به ياري نويسنده مي

نويسي   به همين دليل است كه نويسندة جدي. كند  مفهوم  مورد نظر را به مخاطب منتقل مي
ها و انتقادات خويش بهره   گاه از زبان و ظرفيت طنز براي انتقال و بيان انديشه  چون چوبك 
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