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 135-117 م، صص 2013

  نجیب محفوظ »میـرامار«بررسی عناصر طنز در رمـان 
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  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران - 1
  دانشگاه مازندران عربی یاتکارشناس ارشد زبان و ادب - 2
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  05/04/1392 :تاریخ پذیرش        18/04/1391: تاریخ دریافت
  

  :چکیده
نجیب محفـوظ  . استبوده هاي ادبیات هر کشوري، جاري و ساري  طبعی از دیرباز در رگ طنز و شوخ

آلود خود را  او کالم بغض. یابد اش دارویی بهتر از طنز نمی در مواجهه با خفقان جامعه» میرامار«در رمان 
طنـز نجیـب   . کنـد  مـی  هایش به مخاطب عرضه اي از ریشخند و طنز و تحقیر و در قالب رمان در لفّافه

  .ي آالم مردم زمانه است دهندهمحفوظ تسکین
» نجیـب محفـوظ  «ي توانمند مصـري   این پژوهش به بررسی عناصر طنز در کتاب میرامارِ نویسنده

ي خویش پرداخت و مسائل و مشکالت  ادیبی که به حقّ، با سالح طنز، به جنگ با مصایب زمانه. پردازد می
. هاي نو و ابتکاري مطرح کرد صر خویش را با اسلوبی هنرمندانه و گاه با شیوهع... سیاسی، اجتماعی و

  .همچنین در پی آن است که شگردهاي خاصی را بشناساند که نجیب محفوظ در طنزش از آن بهره برد
آمده ... تشبیه، کنایه، استعاره، اغراق، تضاد و هاي بالغی مثل طنزهاي او یا به شکل هنري و در قالب

  . ...اي و نمایی، اصطالحات محاوره ا به شکل شگردهایی مثل کوچکو ی
  

  .طنز يعناصر طنز، شگردها رامار،یمحفوظ، طنز، م بینج :ها واژهکلید
  

  مقدمه .1
سیاسـی، اجتمـاعی،    شـرایط  ي روح و فکرِ طنزپرداز اسـت، بازتـاب   طنز، عالوه بر اینکه آیینه

طنزآلود، بیانگر دردي است؛ اما این امر از روشـنایی و  هر اثر . اقتصادي و فرهنگی زمانه است
 .کاهد که زیر خاکستر ابهام و ایهام و کنایه و طعنه و نیشخند، نهفته استدرخشش آتش طنز نمی
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هـاي   نوشـته . تقسـیم کـرد   غیرجـدي و  جديتوان به  ي محتوایی می آثار ادبی را به لحاظ زمینه
هاي طنز، هجو، هزل، لطیفه، فکاهـه،   ي آثار جدي و نوشته ر دستهاي را د غنایی، اخالقی و نمایشنامه

  )17: 1364 ،یحلب(. گیرند جاي می) هزلیات(ي آثار غیرجدي  بذله، شوخی و مسخرگی در دسته
ها را  ها و نارسایی سازد تا عیب طبعی مزین می طنزپرداز، سخن خود را به زیور طنز و شوخ 

ها انتقاد کند و مشکالت سیاسی، اجتماعی و اخالقی را بـه   مانیآشکار سازد و از عامالن نابسا
زده را بیدار و آگاه سازد و در عین حال از  شکل غیرمستقیم بیان کرده و اجتماع خفته و غفلت

اي از بیان است کـه در آن   تر، طنز، شیوه به بیان ساده. پیامدهاي انتقاد مستقیم نیز در امان بماند
در . شـود  فردي و اجتماعی، با لحنی توأم با نیشخند و تمسخر بازگو می هاي ها و پلیدي زشتی

  ي تیـز تیـغ خـویش را متوجـه     شرایط خفقان سیاسی، طنزپرداز با شجاعت و آگاهی تمام، لبه
  )6و  5: 1378بهزادي اندوهجردي، ( .کند هاي جمعی و همگانی می ها و نقص عیب

هـا و   زشـتی «یـورش طنزنـویس بـه سـنگر      .ي نقد ادبی اسـت  طنزنویسی، باالترین درجه
طنز، . پیوسته مد نظر او باشد» نیکی و زیبایی«تواند موفق باشد که تمثال  هنگامی می» ها پلیدي

پور، آرین(. تواند به هدف عالی خود برسد که از روحی بلند و پاك، تراوش کند تنها هنگامی می
است کـه وجودشـان در اجتمـاع، سـبب     ي طنز، روشنگري و افشاي مسائلی  وظیفه )37: 1372
. شـود  تـر مـی   تر و قابل تحمل ي طنز بپوشد، شیرین انتقاد، اگر جامه. ماندگی جامعه است عقب

خندانـدن، نسـبتاً   . طنز موفّق باید مخاطب را ضمن آگاه کردن از مشکالت به نشاط نیز بیـاورد 
  )11: 1386هاشمی، (. مشکلی است آسان است؛ اما خنداندنی که در آن درد، نهفته باشد کار بسیار

کشیده و استبداددیده، عموماً رواج طنـز، هجـو،   هاي ادبیات کشورهاي ستم یکی از ویژگی
توانند آشکارا انتقاد کنند، خود را به  هاست؛ زیرا مردمی که نمیشوخی و مسخرگی در میان آن

ناك و گاهی گزنده،  زنند و از راه اظهار سخن دوپهلو، غیرصریح و خنده لودگی و طنزگویی می
  )16: 1377حلبی، (. کنند انتقادهاي خود را اظهار می

ي عالقه و دلسـوزي   اش، خنده خنده. آزاري هدف طنز، اصالح و تزکیه است، نه ذم و مردم
سازد و کسانی را که مخاطبش هستند، به اندیشه و تفکّـر   کند؛ اما ممنون می است، ناراحت می

هوراس، طنزنویس بزرگ، عملکرد کلّ ادبیات و ازجمله طنز را در دو کلمه، خالصه . دارد وامی
  )98: 1378پالرد، (. آموزش و سرگرمی: کند می
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نجیب محفوظ و » میرامـــار«که به بررسی طنـز در رمان  در این مقاله، تالش بر آن است
ي مقتدر و سـرآمد ادبیـات مصـر و جهـان      چنین شگردهاي خاص طنزنویسی این نویسنده هم

  .عرب پرداخته شود
ي اصلی تحقیق، آن است که نجیب محفوظ چرا به طنز روي آورد و طنز خود را در  مسئله

  د؟چه قالبی و به چه منظوري ارایه دا
  
  ي تحقیقفرضیه .2

اش، بیـان   ي ما بر این استوار است کـه نجیـب محفـوظ در پـی خفقـان سیاسـی زمانـه       فرضیه
کنایـه، تحقیـر، اغـراق، تشـبیه     : غیرمستقیم خود را در قالب طنز و با شگردهایی خاص چـون 

  .کار گرفت اش به براي بیداري جامعه... طنزآمیز و
  
  هدف تحقیق .3

ق و جامع از طنز و نمودار کردن شگردهاي نجیب محفوظ در طنزپـردازي  ي تصویري دقیارایه
  .اش و نقد اوضاع جامعه

  
  ي تحقیق پیشینه .4

انـد و   ي نجیـب محفـوظ، روي آورده   هاي اخیر به پـژوهش دربـاره   پژوهشگران ایرانی در سال
تـاکنون پژوهشـی   انـد؛ امـا    ي وي و آثـارش نوشـته  هایی دربـاره  نامه ها و پایان مقاالت و کتاب

در زیر بـه برخـی از   . است ي کتاب میرامار و طنز در آثار این ادیب مصري، انجام نشده  درباره
  :شود ها اشاره می این پژوهش

زن ي علوم انسانی به موضوع  مجله  ي یازده الدین عبدي در شماره کبري روشنفکر و صالح .1
گرایـی نجیـب    ر آثـار انتقـادي واقـع   پرداخته و نقش و جایگاه زن را د در آثار نجیب محفوظ

 .اند محفوظ بررسی کرده

ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی  مجله  ي یازده و مظفر اکبري در شماره فرامرز میرزایی .2
 ي مشـکالت جامعـه  نجیب محفوظ پرداخته و  يالثالثیۀبه بررسی مکتب ادبی داستان در رمان 
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، دین تقلیدي و سنتی، پدرساالري، انسداد سیاسی برخورد فرهنگی شرق و غرب  مصر را مانند
 .اند گرایی بررسی کردهها و نبود ایمان راستین را در چارچوب واقعآزادي يو مصادره

ي ادب غنایی به بحران فکـري   پژوهشنامه  ي یازده و مظفر مفاخر در شماره فرامرز میرزایی .3
مشکالت روانی و فکـري کمـال   ي نجیب محفوظ پرداخته و الثالثیۀو روحی قهرمان در رمان 

؛ انـد  بررسـی کـرده  اسـت،   مصـري  ينسل فرهیخته يکه قهرمان رمان و نماینده ،را عبدالجواد
هـویتی، تحیـر و سـرگردانی در    بحران دینی و شخصیتی، احساس غربت و بـی  مشکالتی مثل
 . ...و ها شناخت ارزش

  
 طنز در لغت و اصطالح .5

اي عربی است که در لغت بـه معنـاي افسـوس کـردن، مسـخره کـردن، طعنـه زدن،         ژهطنز، وا
و در میان انواع ادبی به دلیل نقـد عیـوب و نـواقص، بـه هجـو      . آمده است... سرزنش کردن و

. کند تر است؛ ولی از جهت زبانی، صراحت هجو را ندارد و با ظرافت بیشتري عمل مینزدیک
  )6: 1381صدر، (

اصطالح ادبی، شعر یا نثري است که با استفاده از طعنه، به تمسخر و نشان دادن اما طنز در 
پردازد؛ به بیان دیگر، اشاره و تنبیهی اجتماعی است  ها و مفاسد فرد و جامعه می معایب، زشتی

طبیعت طنز بر خنده استوار است؛ اما برخالف کمـدي،  . آزاري که هدفش اصالح است نه مردم
. هاستها و توجه دادن به آن اي براي نشان دادن کاستی نیست، بلکه وسیله خنده در طنز هدف
ها، سعی در آفتابی کردن و نشان دادن اختالف  نمایی و اغراق در ناهنجاري طنزنویس با درشت

گیرد،  کسی که در طنز، مورد انتقاد قرار می .صورت آرمانی داردعمیق وضع نابسامان موجود به
طنـز را  . خاص یا یک تیپ یا یک طبقه، یک ملت و حتی یک نژاد باشدممکن است یک فرد 

اند که نویسندگانش آن را زیر فشارهاي سیاسـی و اجتمـاعی    یافته دانستهي اعتراضی تعالی زاده
  )ي طنز انوشه، ذیل واژه. (اند بیان کرده

  
  طنز در آثار نجیب محفوظ .6

ي  قلم طنز و فکاهه به نقد دوران و زمانه عصر جدید، شاهد نویسندگان و شاعرانی است که با
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پردازند و مشکالت سیاسی، اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و اقتصادي روزگار نابسـامان   خود می
در ایـن بـین و خصوصـاً در    . کننـد  هاي هنرمندانه و در قالب طنز، مطرح می خود را با اسلوب

. و آنان در این زمینه مشهور هسـتند  پردازي، بسیار زیاد است خاورمیانه، سهم مصریان در لطیفه
عزیزي بنی طرف، (. هاستگوترین آن در میان شاعران و نویسندگان مصري، نجیب محفوظ، لطیفه

1369 :7(  
سرایی عرب، بیشترین سهم را داشته  به اعتقاد بیشتر ناقدان عرب، محفوظ در تکامل داستان

میرزایـی،  (. داننـد  ي ادبیات عـرب مـی   هیافتسرایی تکامل حتی برخی او را مؤسس داستان. است
او یکی از پرافتخارترین ادباي مصـر  . اند حق، هرم چهارم خوانده نجیب محفوظ را به )75: 1371

هاي رمان و داستان را به ادبیات  است که به برکت عمر طوالنی و پربار خود، زیباترین مجموعه
  )7: 1387سلماوي، (. عربی تقدیم کرد

منتشـر  ) نجـواي دیـوانگی  (» همـس الجنـون  «اولین اثر خود را با نام  1938نجیب در سال 
بـه سـبب    1988در سـال  . مشـهور شـد  ) ي مدق کوچه(او بعد از نوشتن زقاق المدق . ساخت
وي در . ي نوبل ادبی را دریافـت کـرد   ها را نوشته بود، جایزههایی که سی سال قبل، آن داستان

میرزایـی،  (. ي تحریـر درآورد جموعه داستان بـه رشـته  رمان و چند م 45مدت نیم قرن توانست 
1371 :75- 76(  

را  جهـان نویسـان   آثار بیشتر رمان اي داشت و ي ادبیات، مطالعات گسترده محفوظ در زمینه
ي یک دیدگاه انسانی  هیارا فقیرنشین، هايهترسیم محلّ زبان فصیح عربی، نوشتن به .کرد مطالعه

هـاي ادبـی از دالیـل برجسـتگی او      ابتکـار در روش  ي اجتمـاعی و  ي تنگ طبقه فراتر از دایره
  )50: 1988 حسن،( .روند شمار می به

نسلی که مابین دو جنـگ   .هایش بحران نسل عصرش را بیان کرده است محفوظ در داستان
نسـل  «عنـوان  محفـوظ از آنـان بـه    .رو بودنـد  هاي مـداوم روبـه   شکست با زیستند و جهانی می

محکـوم   ،هاي نجیب محفـوظ  قهرمانان داستان )292: تا ، بیالسالم لزغلو( .کرده استیاد » قربانیان
سرنوشت آنان را همـین اوضـاع و شـرایط اجتمـاعی تعیـین       و اند اجتماعی به پذیرش شرایط

 )187: 1967 خضر،( .کند می

هـاي   ي عمیق محفوظ بـه مطالعـه و درك ادبـی بـاالیش، باعـث شـد کـه پیشـرفت         عالقه
او در . هاي دنیا سـردرنیاورد  نویسی دنیا را پیگیري کند و ادبیاتش را ارتقا دهد تا از موزه داستان
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این مرحله با استفاده از زبانی نمادین به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورش پس از انقالب 
این روشِ او براي بسیاري از اصحاب سیاست، خوشایند نبـود؛ امـا محفـوظ،    . اختپرد 1919

اش،  هـاي ابتکـاري   اش مناسب دید و با اسلوب هنرمندانه و شیوه طنز را براي نقد اوضاع زمانه
  )13: 1387سلماوي، (. نوعانش را در قالب طنز، مطرح ساختمشکالت هم
زدگی از  دهد تا حالت دل چشم مخاطب قرار می ها را برهنه در جلوي ها و زشتی او پلیدي

ي وطنش بود، مشکالت سیاسی و  باخته او که دل. وجود آورد ارتکاب این اعمال را در انسان به
  .مسائل اجتماعی را به نقد کشید

  
  میرامارکوتاه از  .7

پانسـیون،  چنـد مسـافر ایـن    . افتاده در شهر اسکندریه استمیرامار پانسیونی قدیمی و از رونق
هاي پانسیون، شباهت زیادي به  ترکیب مهمان. کنند تا از خود و گذشته بگویند فرصتی پیدا می

ژورنالیستی پیر، یک ملّاك، مجري جوان رادیو، مسئول مالی یک . ي مینیاتوري دارد یک جامعه
وه، ماریانـا  عـال  به. اند ي نمادین را تشکیل داده اي بدبین، این جامعه باختهشرکت نساجی و مال

  .کار جوان صاحب پانسیون و زهره، خدمت
خواهـد همسـر    نمیکه او . کند ست که از ازدواج اجباري فرار مییی اروستادختري زهره، 

از روستا گریخته و به پانسـیون پنـاه    و کند ها شورش می تشجاعانه علیه سنّ، یک پیرمرد شود
  .دهد کاري می تن به خدمتو  آورد می

یکی پدرانه به او عشـق  . دختر دارنداین فردي از هریک تعریف منحصربه ،داستانهاي  آدم
آن  ؛خواهـد  خـانواده مـی  بـراي تشـکیل   دیگـري او را   ؛جویی است تیکی در پی لذّ ؛ورزد می

سی به مقد ي سمبل واژه ؛یک سمبل است ،کار دخترك خدمت. هی به او نداردهیچ توج دیگري
 .هستند شان هاي ناسیونالیستی ر افراد به این واژه و آرمانهاي متکثّ نام وطن و مردها سمبل نگاه

  )www.louh.comاسکندري، (
این . داري و وضعیت اجتماعی مواجهیم در میرامار با نظرات مختلف در مورد انقالب، سرمایه

کند و  وضعیت اسفبار فرهنگی، اشاره می و 1919 رمان به مشکالت سیاسی مصر پس از انقالب
چنـین بـه فسـاد و     ي فسـاد شـده بودنـد، هـم     ها، که محلّی براي اشاعه ها و کاباره خانه قهوه به
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در نجیب محفوظ . پردازد می... کشی از زنان و وضعیت اقتصادي، قاچاق و خواري و بهره شراب
  .دهد اي از نیش و نوش، نشان می فاسد را بر افرادش در لفّافه ي ، تأثیر منفی یک جامعهمیرامار

  
  شگردهاي طنزپردازي .8

 طنزو  موقعیت طنزي اصلی  توان به دو دسته روند، می کار میشگردهایی را که در طنزنویسی به
، طنزهـایی هسـتند کـه در آن نویسـنده بـا اسـتفاده از       طنـز موقعیـت  . بندي کرد دسته عبارت

نی یا مکانی یا هاي نامتناسب زما ها در شرایط و موقعیتها و قرار دادن آن جایی شخصیت جابه
هاي  ، براساس ظرفیتطنز عبارتیزند؛ اما  ها، دست به خلق فضاي طنزآمیز میتغییر جایگاه آن
هـاي زبـانی،    المثل و بازي اي همچون ایهام، ارسالامکانات و صنایع ادبی. شود زبانی، ایجاد می

آفریـدن طنزهـاي   در داسـتان و خـاطره،   . گیرنـد  ي آفرینش طنزهاي عبارتی قرار می مایه دست
تواند تعلیق و کشش داستانی ایجاد کنـد و   اي برخوردار است؛ زیرا می موقعیت، از اهمیت ویژه

  .داستان را پیش ببرد
هاي یک جامعه است، الزم است طنزپـرداز   جایی که طنز، نوعی اعتراض به نابسامانی از آن

تـا انتقـادات خـود را غیرمسـتقیم     هایی استفاده کند  براي ابراز این اعتراض از شگردها و شیوه
. هاي ناپسندي که باعث این انتقـاد شـده را اصـالح نمایـد     مطرح کرده و از این طریق، ویژگی

کند کـه همـان    هایی استفاده می ناچار از ابزارها و شیوه ها به زدایی از ممنوعیت براي محدودیت
  .شگردهاي طنزپردازي هستند

  
  یب محفوظهاي هنريِ طنزپردازي نج جلوه .9

هـا و   اساس طنز بر خنداندن است و خنداندن هم، کار آسانی نیست، بلکـه بـراي خـود شـیوه    
. کـارگیري عناصـر بالغـی اسـت     ها و شگردهاي طنزپردازي، به شگردهایی دارد؛ ازجمله شیوه

هاي لفظی و معنوي  هریک از انواع ادبی، در محور افقی و عمودي از اقسام صورِ خیال و آرایه
ها و شگردهاي خاصی است کـه طنـز خلـق     جویند؛ اما کاربرد عناصر بالغی به شکل یسود م

کارگیري هر عنصر بالغی در طنز، تا زمانی که تصویرِ طنزآمیز نسازد، عنصر بالغی  کند و به می
  )7: 1388باقري خلیلی، (. شود محسوب نمی
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جیـب محفـوظ در رمـان    هـاي ن  هاي طنزآمیز کردن نوشـته  توان روش با ذکر این مقدمه می
  .را بررسی کرد» میرامار«
  

  
  
  1کنایه .9-1

اي هم  ي صارفه کنایه، جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده، معناي ظاهري آن نباشد؛ اما قرینه
 )265: 1376شمیسـا،  (. ي معناي باطنی کند، وجود نداشته باشـد  که ما را از معناي ظاهري متوجه

کننـده و  کنایـه، عامـل حملـه   . توان معنـاي ظـاهري را نیـز از آن اسـتنباط کـرد      هرچند که می
کننده در پس طنز است و در همه جاي طنز، آشکار است؛ زیرا ابزار اصلی در انتقـاد از   هدایت

شود و ابزار خوبی در دست طنزپـرداز   هاست؛ بنابراین جزئی از اصل طنز محسوب می دورویی
ي انتقاد، کامالً غیرمسـتقیم، موضـوع را بـه مخاطـب      وسیله دهد تا به ه او امکان میاست؛ زیرا ب

  )2: 1383هریس، (. بفهماند
ها منظور و مضمون به شکلی غیرصریح و بـا  شود که در آن به آثاري اطالق می طنز کنایی

د گوینده در این نوع طنز، کشف مقصو. شود حالت ابهام و اشاره یا تعریض و استعاره بازگو می
: 1382اسالمی راد، (. هاست ها و جمله ها و کندوکاو در معنی ضمنی کلمه مستلزم دقّت در عبارت

  .شود هایی از کنایه در رمان میرامار بیان می در ادامه، نمونه )10
ی تصـد عندما ت البالغة اً لقوةيثالً حم ينيعطت کنت: دوره قائالًبِ حکی فضغزم ذات فضحکت ضحکةً .۱

حتی وقتـی  : ي معناداري کردم و او هم خندید و گفت خنده :)29: 1977محفوظ، ( عن باطلٍ للدفاعِ
کنایه از این که تو خود نیز . دادي کردي، مثالی زنده از قدرت بالغت به من می از باطل دفاع می

                                                                                                                                               
1. Irony  

  )Irony(کنایه؛ . 1
  (paroemia)المثل؛ ضرب. 2
  (metaphore)استعاره؛ . 3
  (hyperbole)اغراق؛ . 4
 (opposition; homeosis)تضاد؛. 5

هاي هنري جلوه
نجیب  طنزپردازي

  محفوظ
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  .گرفتی طرفدار باطل بودي و جانب انقالبیون را نمی
إليها متفرساً مث مالَ نحوي بعد ذَهابِها و همس قائالً؛ سنشاهدها يف الصـيف  و رآها طلبة مرزوق فنظر  .۲

نگـاهی  ) زهره(طلبه مرزوق او را دید و مکّارانه به او  :)42: همان( القادمِ يف اجلنفواز أو مونت کارلو
یـا  » نـو ژ«تابستان آینـده او را در  : سمت من آمد و در گوشم گفت انداخت و بعد از رفتنش به 

کند و بـه دنبـال    قدر در پانسیون براي خود جا باز می آن: که کنایه از این  .بینیم می» کارلو مونت«
  .کند رود که اصل روستایی بودن خود را فراموش می هاي خود می خوشی

: )42 :1977 محفوظ،(هل فيک عرق األجنيب يا زهرة؟ : مث مر ا و هو يف طريقه إلی اخلارج فسأهلا مداعباً .۳
ي  رگ و ریشـه : گذشـت و بـه شـوخی گفـت    ) زهـره (طلبه مرزوق درحال خروج از کنار او 

که تو   حال آن. ها طالب آزادي هستی هم زیبایی و هم مانند اروپایی: اروپایی داري زهره؟ کنایه
  .پس موقعیت قبلی خودت را فراموش نکن. یک روستایی هستی

! بوکسور قهاري هسـتی زهـره  : طلبه گفت )63: همـان (. زهرة إنک مالکمة جبارة يا: فقال الرجل .۴
  .زنی که دختر هستی ولی زور بازویت زیاد است و خوب مشت می با این : کنایه

خـوش بـه   : کنان گفتم خنده: )258 :همان(. طوبی لنا حنن أصحاب الرؤوس الفارقـة: فقلت ضاحكاً .۵
خیـالی هسـتیم و نسـبت بـه     هاي بی انسان کنایه از این که ما! مان آسوده استحال ما که خیال

 .تفاوتیم مان بیاوضاع اطراف

  
  1المثلضرب .9-2

گیري از زبان مردم است تا مسائل حساس سیاسی و اجتمـاعی روزگـار خـویش را     نوعی بهره
المثل، که زبان مردمی است و  ضرب. اي که همگان از آن سردر بیاورند گونه آن هم به. بیان کند

ي  گردد، شیوه هاي مردم نهفته است و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می ی در دلمانند میراث
  .دیگري در طنزپردازي نجیب محفوظ است

هـاي اجتمـاعی و    ترین وجـه بیـان و تجربـه    ي مردم را به کامل المثل، طرز فکر توده ضرب
غالب امثال، بر . کند موجز و با بیانی شیرین مطرح می شکلی  تاریخی طبقات مختلف مردم را به

هـاي جنسـی، تعصـبات،     هـاي اجتمـاعی، محرومیـت    رسـمی  هـاي سیاسـی، بـی    محور خفقان
                                                                                                                                               
1. proverb 
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ي مضـایق و مظـالم    دهندههاي مذهبی و کمبودهاي مادي، شکل گرفته است که نشان خصومت
  )513و  512: 1378بهزادي اندوهجردي، (. ادوار گوناگون تاریخی است

  :آید ها در ادامه می المثل تعدادي از این ضرب
ایـن  . میـدان مولـد مثـل روز محشـر شـده بـود      : )35: 1977محفـوظ،  (. ساحةُ املولد كيوم احملشر. 1

  .المثل، بیانگر کثرت و ازدحام جمعیت است ضرب
انقالب، چرا که نـه، تـا   : )89 :همان(. كي تؤدبكم و تفقركم و تمرغ أنوفَكم يف التراب_ ملَ ال_ثورة . 2

المثلـی   پوزه به خـاك مالیـدن، ضـرب    .و دماغتان را به خاك بمالدادبتان کند و فقیرتان سازد 
  .است که بیانگر شکست طرف مقابل و حکایت از بر زمین زدن او دارد

اصـالً  اش را  چهـره : گفت) ماریانا: ()272 :همان(. لن أنسی صورة وجهه لقد مس عقلَه شيٌء: قالت. ۳
 .سنگ برداشته استکنم، عقلش پاره فراموش نمی

  
  1استعاره .9-3

بـه در کـالم    اي تشبیه است که در آن یکی از طرفین تشبیه، یعنی مشبه یـا مشـبه   استعاره، گونه
ي  شود که بـه مرحلـه   قدر فشرده می ي میان طرفین تشبیه آن اي که رابطه گونه شود؛ به حذف می

رسد و از این لحاظ، استعاره در سخن، نسبت به تشبیه، رساتر و مؤثرتر اسـت و   می همانی این
طنزپرداز از اغراقی کـه در  ) 18: 1379شمیسا، (. نمایی در استعاره، بسی فراتر است اغراق و دروغ

  .جوید نمایی موضوع مورد نقد خود بهره می استعاره موجود است، براي بزرگ
پهلـوان  ! سرنشین هواپیمـا : )14 :1977 محفوظ،(. املفعم شحماً و غباء ه جوزالقرأيها ! ة   راكب طيار .1

لیاقـت اسـت و بـراي     پهلوان پنبه، استعاره از انسان پرمـدعا و بـی  . ي پر از دنبه و حماقت پنبه
  .تحقیر مخاطب آمده است

کنـیم کـه    زندگی میما در جنگلی : )110 :همان(. علی أسالبنا وحوشهاحنن نعيش يف الغابة يتعارک . ۲
جنگل، استعاره از دنیایی اسـت کـه بسـان جنگلـی     . دیگرند حیواناتش دایم در فکر دریدن هم

هایی است که خوي و خصلت انسـانی را فرامـوش    قانون است و وحوش، استعاره از انسان بی
  .کرده و در فکر آسیب رساندن به دیگرانند

                                                                                                                                               
1. metaphore 
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شـب، بـا   : )125 :1977 محفوظ،(. و لكن ال شيَء يحدثُ علَی اِإلطالق يف إصرارٍ غيب النهاريتبع  اللَّيلُ. ۳
  .افتد اي اتّفاق نمی رود؛ اما هیچ چیز تازه اصراري احمقانه در پی روز می

و روز را استعاره از انقالب و امید به پیـروزي بـر     توان استعاره از حکومت ظالمانهشب را می
  .آمیز مصراي است به فضاي اختناقستم و تباهی دانست و نیز اشاره

گمان کرد که اگـر   طلبه مرزوق )54 :همان(. طلبة مرزوق ظن أنه إن لزم الصمت فقد يضره الصمت .4
رسان تشبیه و ضرر  در اینجا سکوت به امري آسیب. رساند ساکت بماند سکوت به او ضرر می

 .رساندن به سکوت نسبت داده شد

  
  1اغراق .9-4

ي مورد اعتراض، اهمیت مطلب را به خواننده گوشزد کرده  طنزپرداز با بزرگ جلوه دادن مسئله
توانـد در توصـیف چهـــره، جسـم،      اغراق مـی . کند و با این روش موقعیتی طنزآمیز ایجاد می

شمیسـا،  (. »اغراق، حاصل تشـبیه و اسـتعاره اسـت   «به قول شمیسا . باشد... زیبایی، علم، دین و
1376 :29(  

نماییِ عمل ناهنجـار،   ترین فنون مورد استفاده در طنز است؛ زیرا بزرگ این شیوه از متداول
  )2: 1382اسالمی راد، (. هاست ها براي نشان دادن ناهنجاري از بهترین شیوه

هرگـاه  . تواند در ایجـاد فضـاي طنزآمیـز، مـؤثّر باشـد      آمیز و نامعقول هم می ستایش اغراق
منش، شادروي(. شود تر می یعی خود خارج شود، به مسخره کردن او مانندهستایش کسی از حد طب

طـور طبیعـی و    ي تشبیهات و استعارات و کنایات است و گـاه، بـه   اغراق، گاه نتیجه )52: 1384
هـاي ایـن رمـان در زیـر      از اغراق اي نمونه) 7: 1374فشارکی، (. خودي، بروز و ظهور دارد خودبه

  .آید می
با : )26 :1977 محفوظ،(. أرجو أن يكون عمر املُدخر من نقودي أطولَ من عمري: ثُم قُلت ترددت قليالً .۱

محفوظ . تر باشد ام از عمر خودم طوالنی انداز شدههاي پس امیدوارم عمر پول: کمی تردید گفتم
 .خود دارد ي نمایی، سعی در طنزآمیز بیان کردن گفته در اینجا با نوعی غلو و بزرگ

در ایـن  . دانـم  ي تو میمن خیلی چیزها درباره :)55 :همان(. إني أعرف من تارخيک الشيء الکبري .۲

                                                                                                                                               
1. hyperbole 
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ي ات خبرهـاي زیـادي دارم، از کلمـه    عبارت، گوینده براي اینکه به مخاطب بگوید از گذشـته 
 .هایش زیاد جلوه کند تاریخ استفاده کرده تا با غلو، دانسته

  
  1تضاد .9-5

. ي تضاد است برند، آرایه یکی از شگردهاي بدیعی برجسته که طنزپردازان از آن بسیار بهره می
سـازي عیـوب و موضـوعات مـورد انتقـاد خـود        ي بدیعی به برجسـته  نویسندگان با این آرایه

هایی را که با یکدیگر تقابل معنایی دارنـد،   اي ادبی است که در آن واژه تضاد، آرایه. پردازند می
  )5: 1379وحیدیان، (. گنجانند صورت بدیعی و هنري در کالم می هب

۱. شـب، بـا اصـراري احمقانـه در پـی روز      : )125 :1977 محفـوظ، (.  الليل يتبع النهار يف إصرار غيب
 .ي شب و روز، تقابل معنایی وجود دارد در این عبارت، بین دو واژه. رود می

 .نور، پدیدار شد و تاریکی از بین رفت: )35 :همان(. انشق النور و انعدم الظّالم .۲

  .ي نور و تاریکی، تقابل معنایی وجود دارد در این عبارت بین دو واژه
گونـه کـه خـدا او را    بگذار همان: )48 :1977 محفـوظ، (. دعها تعيش و متوت علی ما فطرهاهللا عليه .۳

بمیرد، تقابـل معنـایی   ي زندگی کند و  در این عبارت، بین دو واژه. آفریده، زندگی کند و بمیرد
 .وجود دارد

 
  شگردهاي نجیب محفوظ .10

ایـن  . رود کار مـی ها بهیابیم که شگردهاي خاصی در آن می تر در آثار طنزآمیز در با نگاهی دقیق
نمـایی، سـتایش    تحقیر، تشبیه به حیوانـات، قلـب اشـیا و الفـاظ، کـودن     : اند ازها عبارت شیوه

  )14: 1389مند،  بهره(. آمیز، تهکّم و نفرین و دشنام اغراق
کوچک کردن، بـزرگ کـردن، تقلیـد    : بندي دیگري نیز از این شگردها بیان شده است دسته

 )انهم(. و نقل قول مستقیم 2ي طنزآمیزطنزآمیز، طعنه یا کنایه

. کنند طنزپردازان عالوه بر صنایع ادبی، از شگردهاي دیگري نیز براي طنزآفرینی استفاده می

                                                                                                                                               
1. opposition; homeosis 
2. Irony 
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هـا   پردازان نیز از ایـن شـیوه   البته این شگردها فقط مختص طنز نیستند، بلکه هجاگویان و هزل
شـود،  مـی  اي از این شگردها که در رمان میرامار یافت در اینجا به پاره. برند هاي بسیار می بهره
  .پردازیممی

  

  
  

  تحقیر/ نماییکوچک .10-1
تحقیر، عبارت اسـت از  . هاي نجیب محفوظ دارد بعد از کنایه، تحقیر، کاربرد بیشتري در نوشته

: 1384منش، شادروي(. گیرد ارزش جلوه دادن آنکه یا آنچه مورد انتقاد قرار می کوچک شمردن و بی
  .و گاه با دشنام دادن است... این روش، گاه با تشبیه کردن به حیواناتی نظیر گاو، االغ و )51

ها از آن بهره  هاي طنزنویسی است که معموالً کاریکاتوریست کوچک کردن، یکی از تکنیک
  )18: 1384جوادي، (. ها پایین آوردن اشخاص پرمدعاستگیرند و هدف آن می
: گفـت ) طلبـه مـرزوق  (او : )48 :1977 محفـوظ، (. يعيش فالحاً و يموت فالحاًالفلّاح : و راح يقولُ .۱

هدف از ایـن عبـارت، تحقیـر کـردن سـرحان      . میرد کند و دهاتی می دهاتی، دهاتی زندگی می
  .نوعی، تخریب شخصیت اوستبحیري است و به

سـرحان بـا   : )52 :همـان (. قل إنك مل تزرع يف حياتك قرياطـاً : فتفحصه سرحانُ بنظرة مداعبة ثُم قال .۲
ات یک قیراط زمین را هم کشـت   بگو که تا به حال در زندگی: تمسخر به او نگاه کرد و گفت

کـار  گوید که تـو مـرد عمـل و     سرحان با نوعی تمسخر و تحقیر به حسنی علّام می. اي نکرده
  .نیستی و این کارها از توان تو خارج است

هو حيوان ال يسع مرفَت أن تصمه . به هلجةٌ ريفيةٌ خفيفةٌ لصقَت به كرائحة طعامٍ يف إناء مل يحسن غسلُه .۳
ي  مانـده  ي دهاتی سبکی دارد که مثل بـوي بـد تـه    او لهجه) 96 :همان(. بأنه غري متعلّم أو غري مثقّف

او حیوانی است کـه حتـی ارزش   . در ظرفی که خوب شسته نشده، وجود دارد غذایی است که
ي  هدف ایـن مطلـب، تحقیـر کـردن لهجـه     . فرهنگی متّصف کنی دانشی و بی ندارد او را به بی

  .دلیل روستایی بودنش است نوعی توهین کردن به او بهروستایی سرحان بحیري است و به

  تحقیر/ نماییکوچک. 1
  )تشبیه به حیوانات(تشبیه طنزآمیز . 2
 اي دشنام و نفرین و اصطالحات محاوره. 3

شگردهاي نجیب 
  در طنزپردازي محفوظ
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: )14 -13 :همـان (. أهالً بکلب األمـة : ما رأوين صاح صائحهمکل.أنت كلب األمة اخلافك: مرة قال يل .۴
خـوش آمـدي   : زد دید بلند فریاد مـی  هر وقت مرا می. تو سگ مطیع ملتی: بار به من گفتیک

  !سگ مطیع ملت
  

  )ارزش یب تشبیه به چیزي(تشبیه طنزآمیز  .10-2
در ایـن نـوع تشـبیه، کسـی یـا چیـزي را بـه        . هدف از تشبیه طنزآمیز، تحقیر و تمسخر است

  )57: 1377حلبی، (. کنند ارزش مثل حیوان، مانند می موجودات بی
به دستم نگاه کردم : )12 :1977 محفوظ،(. فنظرت ايل يدي اليت ذكرتين بيد مومياء يف املتحف املصري .۱

  .ي مصر انداختي در موزها که مرا به یاد دست مومیایی
ـُها الثعلب، إنك تعرف متاماً ما أعـين  .2 تـو خـوب منظـورم را    ! اي روبـاه مکّـار  : )30 :همـان (. أي

  .فهمی می
  .ها را تکرار کن، روباه پیر شعارهاي کمونیست: )33 :همان(. ردد دعايات الشيوعيني أيها الثعلب .3
وقتـی  : )280 :همـان (. فقلت لنفسي يا للتعاسة! مشعِ املُذاب و ملّا جتردت من مالبسها تبدت کمومياء من .4

بـا خـود گفـتم چـه     ! شـده بـود  اي پوشـیده از شـمع آب   هایش را درآورد، مثل مومیـایی لباس
  .شده تشبیه کردبه طنز، بدن ماریانا را به جسم مومیایی از جنس شمع آب! اي بدبختی

  
  اي اصطالحات محاوره .10-3

هـا   کند که روزمرّه بر سـر زبـان   نزدیکی بیشتر به خواننده از کلماتی استفاده میطنزپرداز براي 
  .جاري است

  .هاي لبریز از دنبه و حماقت پنبهپهلوان: )14 :1977 محفوظ،(. أيها القره جوز املفعم شحماً و غباء .1
ـ  یا مـرا آدم بـی  : )105 :همان(. أم ترين ثقافيت دون الكفاية يا روث اجلاموسة .2 کفـایتی   گ و بـی فرهن

  !پشکلبینی؟  می
و من العجب أنه مل تنشأ مودةٌ بينه و بني أحد سوی قالوون الصحافة مماجعلين أقطَـع بـأنَّ العجـوز     .3

سابق عجیب هم این بود که با هیچ کـس مصـاحبتی نـدارد مگـر بـا      : )128 :همان(. األعزب لوطي
هاي ژورنالیست که باعث شد مطمئن شوم که این پیـر عـزب، سـابقاً لوطـــی      همین پیروپاتال
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  .بوده است
. كالبغل: أنها متجهمةٌ فسألتها عن الصحة، فأجابتين بفتور_ زهرة قادمة بقهوة العصر_ و الحظت مرةً .4
از او حالش را . ي عصرانه آمد بار دیدم که زهره گرفته و عبوس با قهوه یک: )68 :1977 محفوظ،(

  .مثل قاطــرم: حالی گفت با بی. پرسیدم
اي را گـاهی در قالـب دشـنام و نفـرین، کـه بـراي        نجیب محفـوظ اصـطالحات محـاوره   

گـویی،   گرچـه دشـنام  . هـا بـوده، آورده اسـت    ترین شـیوه  هجاگویان از آشناترین و در دسترس
هاي پوشیده و کنایی کاربردي ویژه  گاه اصلی هجاگویان است، در طنزپردازي نیز دشنام جوالن
  )53و  52 :1384منش،شادروي(. دارند

آرزو کـردن  . کنم هاي بدي آرزو می برایت خواب: )55 :1977 محفـوظ، (! أمتين لك أحالماً مزعجة .5
  .هاي بد درحقیقت، نوعی نفرین است خواب

 !سگخفه شو، توله: )134 :همان(. أخرس يا ابن الكلب .6

  
  نتیجه

حاکمیت استبداد، طنز، یابد که در عصر  در این جستار دیدیم که نجیب محفوظ با فراست درمی
هـا و   روي هـا و کـج   رو با این وسیله در مقابل پلیديترین ابزار مبارزه است؛ ازاین یکی از برّنده

ي مفاسد اجتمـاعی،   آور، حجاب از چهره ایستد و با بیانی خنده هاي جامعه می ها و کاستی عیب
  .دارد برمی... سیاسی، مشکالت اداري و

کشی از زنـان و مشـکالت اقتصـادي ماننـد دزدي و      گی چون بهرهوي مسائل و مشکالت فرهن
قاچاق و سوءاستفاده از منصب را به زبان طنز و با شگردهاي خـاص خـود چـون تحقیـر، اغـراق،      

  .پردازد اش می کشد و غیرمستقیم به نقد زمانه به بهترین شکل ممکن به تصویر می... کنایه، تشبیه و
ر سیاسی و اجتماعی را به زبان طنز بیان کرده اسـت؛  نجیب محفوظ، موضوعاتی چون امو

وي حتّی دشـنام  . ي زنان و برخورد جامعه با آنان به زبان طنز پرداخته است همچنین به مسئله
اي طنزآمیز، نشان داده و قدرت شگرفی را در بیان طنزآمیز مسـائل مختلـف بـه رخ     را به شیوه

  .کشیده است
هاي  کار گرفته، طنز عبارتی است که براساس ظرفیت مان بهبیشتر طنزهایی که وي در این ر



  1392 تابستان. 27شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

132 

اي همچون کنایه، استعاره، تشبیه، مجـاز و دیگـر عناصـر    وي صنایع ادبی. شود زبانی ایجاد می
  .ي آفرینش طنزهاي عبارتی خود قرار داده است مایه بالغی و زبانی را دست

  
  منابع

  منابع عربی 

 .داراجلمهورية :، بغدادالواقعية يف األدب ،)۱۹۶۷( ، العباس خضر .١

 .املعارف :، االسكندريةدراسات يف القصه العربية احلديثة ،)بالتا( زغلول السالم، حممد .٢

  
 منابع فارسی

 .14، 13ي  ي میراث شهاب شماره ، نشریهراز طنزآوري ،)1382( راد، زهرا اسالمی .3

 ،چـاپ اول ي ادب فارسی،  نامهدوم، دانش ، جلدي ادبی فارسی نامهفرهنگ ،)1376( انوشه، حسن .4
  .سازمان چاپ و انتشارات :تهران

، پـژوهش  عناصر غالب بالغی در طنزهاي دیوان خـروس الري  ،)1388( اکبرباقري خلیلی، علی .5
ي جدیـد   ، دوره)ي دانشگاه ادبیات و علـوم انسـانی دانشـگاه اصـفهان     مجله(زبان و ادبیات فارسی 

  .3ي شماره

 ،مـتن پژوهـی ادبـی   ، ایرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بالغـی مشـابه   ،)1389( هرامند، ز بهره .6
  .)45( 14 ي شماره

  .نشر صدوق :تهران ،چاپ اول، طنز و طنزپردازي در ایران ،)1378( بهزادي اندوهجردي، حسین .7

، هـا و اصـطالحات ادبـی و هنـري     ها، مکتـب  ي سبک طنز از مجموعه ،)1378( پالرد، آرتــور .8
  .نشرمرکز چاپ اول،ي سعید سعیدپور،  ترجمه

 .246ي مجله العالم، شماره :لندنً، الحلم الذي اصبح واقعا ،)1988( عبدالرحیم حسن، .9

طبعی در ایران و جهان اسالمی تـا روزگـار عبیـد    تاریخ طنز و شوخ ،)1377( اصغرحلبی، علی .10
  .نشر بهبهانی :تهران چاپ اول، زاکانی،
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ي تطبیقی  ــ به شیوه ي مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپایینامهواژه ،)1378( داد، سیما .12
  .مروارید :، تهران2ویرایش  و توضیحی،

آمـوزش زبـان و ادب    رشـد  ،ها و شگردهاي طنـز و مطایبـه   شیوه ،)1384( منش، محمدشادروي .13
 .73 يشماره ،فارسی

  .انتشارات فردوسی :تهران ،چاپ ششم، بیان ،)1376( شمیسا، سیروس .14

  .نشر فردوس :تهران چاپ دوازدهم،، بدیعنگاهی تازه به  ،)1379( ____، ___ .15

  .نشر هرمس :تهران چاپ اول،، بیست سال با طنز ،)1381( صدر، رؤیا .16

  .چاپ نیل :تهران چاپ اول،، بدیـع ،)1374( فشارکی، محمد .17

  .، دارالشوقمیرامار ،)1977( محفوظ، نجیب .18

) داسـتان دیگـر   12و روز قتل رئیس جمهـور  (، الزعیمیوم قتل ، میرامار ،)1369( محفوظ، نجیب .19
  .نشر چکامه :تهران چاپ اول،یوسف عزیزي بنی طرف،  ي ترجمه

 ي ، فصـلنامه هاي نجیـب محفـوظ  انعکاس دین و مظاهر آن در داستان ،)1371( میرزایی، فرامرز .20
  .  10 -9ي  ي اول، شماره علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، دوره ي دانشکده

  .دوستان :تهران چاپ اول،، شناسییع از دیدگاه زیباییبد ،)1379( وحیدیان کامکار، تقی .21

  .پرتو خورشید :تهران چاپ اول،، زیباي خنده المعارفدایرة  ،)1386( هاشمی، سیدجواد .22

فریبـا   ي ، ترجمـه )ي طنـز  هـدف و شـیوه  (داروي تلخ با طعـم عسـل    ،)1383( هریــس، رابرت .23
 .جمشادمهر، جام
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  دراسة عناصر الفکاهة فی رواية مريامار لنجيب حمفوظ
  

  2زینب کاید عباسی، *1مصطفی کمالجو
  و آداا جبامعة مازندران أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية -١
  امعة مازندرانجبماجستري يف قسم اللغة العربية و آداا  -٢

  
kamaljoo@umz.ac.ir 

 
صامللخ:  

ال جيد جنيب حمفوظ دواء أنفع من الفکاهـة  . املكتوبة باللغات املختلفةالفکاهة من املوضوعات اليت عاجلها کلّ اآلداب 
من الفکاهة و التحقري و السخرية و  قناعيف کتابه مريامار يضع کالمه احلاد و املؤمل يف هو . ملواجهة االستبداد يف اتمع

  .آالم شعبه و خيفّف عن يقدمه للناس
قام جنيب حمفـوظ  . هذه املقالة إلی دراسة الفکاهة يف کتاب مريامار لنجيب حمفوظ الکاتب املصري الشهري دف

و املشاکل السياسية و االجتماعية بأسلوبه الفين الرائع و  القضاياکما عاجل  ،مبحاربة شدائد زمانه و بيده سالح الفکاهة
  .راسة هذه بتعريف أسلوب جنيب حمفوظ يف فکاهتهتقوم الد. قدمها يف ثياب مبتکرة و تراکيب مضحکة

مرة يأيت ا يف قوالب بالغية مثل التشبيه و الکناية و االستعارة و اإلغراق : يأيت جنيب حمفوظ بالفکاهة  يف صورتني
  .فنونو املصطلحات احلوارية و غريها من ال راءداالزو التضاد و غريها، و مرة أخری يتفنن و يأيت ا يف قالب 

  
  .، جنيب حمفوظرالفکاهة، عناصر الفکاهة، فنون الفکاهة، مرياما :الرئيسة الكلمات
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Abstract: 
Humor, as a rhetorical and literary device, is used in the literature of almost 
every country in the world. The distinguished Egyptian writer Naguib 
Mahfouz sees humor as the most effective means for reflecting the ills pains 
and sufferings and suppressions of Egyptian society. To this end, in most of 
his novels, he uses different modes of irony and humor to express his anger 
and disgust of the suppression enwrapping his country. And the humor that 
he uses is generally meant to soothe of the people of his country. 

The current research is an attempt to investigate the use of the elements 
of humor in one of the novels of Naguib Mahfouz, "Miramar" Mahfouz uses 
literature in general and humor specifically as a tool to fight and also to 
delineate the political, social, and economic sufferings that the Egyptian 
people were experiencing. Moreover, it will try to show what special 
techniques the author implements to make the best use of this rehtorical 
device. 

Mahfouz, in this novel, critiques the social and political problems that are 
engulfing the country and conveys his ideas to the readers through a mostly 
implicit and indirect use of language. Comic combination of words is often 
used to bring smile onto the face of his readers when criticizing the current 
situation of the country. 

Mahfouz uses both artistic and rhetorical devices such as simile, irony, 
metaphor, hyperbole, anti-thesis, understatement, and colloquial expressions 
to achieve this goal. 
 
Keywords: Humor, Elements of humor, Humor techniques, Miramar, 
Naguib Mahfouz. 
  


