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 مممقدّ.9
بر کسی خندیدن، عیب کردن، سخن به »که در لغت به معانیای عربی است هژطنز وا   

در اصطالح به آن . ذیل واژه( :1733، است.) دهخداآمده«رموز گفتن، طعنه و سخریّه 
ا و طعنه، به استهز شود که با دستمایۀ آیرونی و تهکّم ومیدسته از آثار ادبی اطال 

. (771: 1719) داد،  پردازدد و جامعه میها و مفاسد فرها، نادرستیها، زشتیدادن عیبنشان
) شفیعی  کندمیتصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدّین معرفی» شفیعی کدکنی، طنز را

کاستن از »داند و معتقد است طنزشمیسا طنز را از اقسام هجو می .(709: 1710کدکنی، 
)شمیسا،  که باعث خنده و سرگرمی شودنحویمقام و کیفیّت کسی یا چیزی است به

های انتقاد از ناهنجاری»، (73: 1713حلبی، «)آمیزی و شوخی نیشدارخنده». (977: 1711
( 173: 1731تنکابنی، :( و طرح ابتالئات جوامع بشری) ر.  97: 1731بهزادی، «)جامعه

ساختن مخاطب) ر. مقایسۀ ضمنی وضع نامطلوب و وضع معمول زندگی به منظور آگاه
( از 3: 1711صدر، :( و تههیب و اصالح مخاطب) ر.  7: 1731 . شوقی نوبر، 

ها و گیری از صنعتهای مؤثّر در آفرینش طنز، بهرههای طنز است. یکی از شیوهویژگی
دهد و ( است که سبک طنز مؤلّف را شکل می113-171: 1731های بالغی)بهزادی، آرایه

ند. این مقاله با معرّفی ادیب قاسمی کمیموفقیّت او را در برقراری ارتباط با مخاطب تضمین
کند تا با میکرمانی، بالغت طنز ادیب و سبک وی را در دو شاخۀ علم معانی و بیان تحلیل

 نماید.ررسیبتأکید بر اهمّیت نقش بالغت، تأثیر آن را در آفرینش طنز 
ه.    1971در سال  نام او قاسم و تخلّد اشهر او قاسمی است. تولّد قاسمی بنا به نوشتۀ دختر     
اند. پدر قاسمی در بلو  کردهاست. اغلب برای احترام، او را حکیم قاسمی یا ادیب یادبوده

است. گهشتهاست و کودکی قاسمی درآنجا به تفرّج و شکار میمشیز)بردسیر(آب و ملکی داشته
 (77: 1739)قاسمی،

شاگرد شیخ احمد عقیلی معروف به ادیب قاسمی، تحصیالت مکتبی را در کرمان دیده و مدّتی   
بود. کردهاست و جز فراگرفتن علوم و معارف متعارف، با زبان انگلیسی هم آشنایی پیداادیب بوده

هایی با نام دانش ادیب قاسمی کرمانی چندی در شهرهای بم و سیرجان بود و درآنجا مدرسه
و تعلیم به عضویت عدلیه درآمد داشت. وی پس از دوران تدریس کرد و به تدریس اشتغالتأسیس

شهر آمد و حشر ونشر او با به این  ،و مدّتی پس از فتح تهران به دست مشروطه خواهان
است. حکیم قاسمی در اواخر عمر خود سفر خواهان از ویژگی های دوران زندگی او بودهمشروطه

 تدریس ی در دارالفنون بهکرد و از آنجا به تهران آمد و بنا به نوشتۀ دختر ، چندعتبات اختیار
 (99-11: صد 1739است. )قاسمی،دادهروی 1701پرداخت. درگهشت او در بیستم دیماه 

مین تألیف است. دوشدهسروده بوستاناست که به تقلید از  نیستاننخستین تألیف ادیب، منظومۀ   
ات حرفۀ شالبافی را ها و اصطالحاست که انبوهی از واژه خارستانحکیم، کتاب نظم و نثرآمیختۀ 
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، مجموعه ای از واژه های نادر محلی و فرهنگ لغات نادرهگیرد. از دیگر آثار ادیب، دربرمی
ها را اصطالحات رایج و متداول میان شالبافان و بعضی دیگر از اصناف کرمان است که مؤلّف آن

منظومه ای کوتاه است از دیگر آثار ادیب و  تاریخ تلگرافیاست. کردهدر تألیفات خود استعمال
آتش گیرد. که تاریخ ایران را از روزگار پیشدادیان تا عصر پادشاهی محمّد علی شاه قاجار دربرمی

، مجموعۀ رباعیّات حکیم قاسمی و شالنامه، مثنوی دیگر اوست.  از دیگر آثار ادیب که در زنه
نام توانرا می مثنوی عوامو  یّهتاریخ مصوّر کرمان، حسیناست، شدهخالل آثار  نامی ازآن ها برده

 (17و 13: صد 1739برد.) قاسمی، 
و رویکرد انتقادی ادیب در دیگر آثار  و  خارستانو  نیستانساختار طنزآمیز دو اثر   

 نمایاند. ررسی طنز را از دیدگاه بالغی ضروری میببالغت ادبی خاصّ وی، 
 بیان مسئلمشرح و . 9-9
با ابتکار مؤلّف  خارستان،و  نیستانب قاسمی کرمانی در دو اثر گویی طنزآمیز ادینظیره   

است. طنز نمودهبرای مخاطبان عام و خاص فراهم ای مفرّحشده و مجموعهخویش همراه
های هنرمندانۀ  شود که از شیوهمیادیب در دو اثر مزبور با شگردهای متنوّع بالغی همراه

ات جدید عاریتی بر بعدی نظریّوی تطبیق تکتی فارسی است و امروزه در هیاهادب سنّ
شود. تاریخ میمهری و غفلت واقعمتون ادبی، برخالف تناسب و سودمندی آن مورد بی

اند  چاشنی طنز، تفاوتی زنه دو منظومۀ کوتاهند که لحن جدی شاعر با تلگرافی و آتش
توصیفی  –یلی آورد. این پژوهش به شیوه ای تحلمیبا آثار دیگر وی پدید چشمگیر،
 شد تا به پرسش اصلی زیر پاسخ دهد: کومی
 شگردهای بالغی طنزپردازی در آثار ادیب قاسمی کرمانی کدامند؟ الف.
ردازی و کارکرد جزئی هریک از آنها، از چگونگی تأثیر شیوه های بالغی طنزپب.

گردهای گیری هنرمندانه از شرسد که بهرههای فرعی این پژوهش است. به نظر میپرسش
 سازی طنز ادیب قاسمی کرمانی مؤثّربرجسته ، درغی در دو شاخۀ علم معانی و بیانبال
 است.بوده
 پژوهش. پیشینة 9-0
طنز در خارستان حکیم گیری از رویکردی تحلیلی، در کتاب بررسی علومی با بهره  

های دشوار رتها و عباای از طنزهای حکیم را به همراه توضیح واژه، گزیدهقاسمی کرمانی
است. تأکید بر مباحث اخالقی و طرح مضامین اجتماعی و وجود انواع طنز، مانند آورده

است  های طنز ادیب قاسمی از دیدگاه نگارندهطنز موقعیّت و آشکار از ویژگی
 (.133-1: 1717)علومی،

رکاربرد در طنز مقایسۀ پنج آرایۀ پ»اند  نمودههای بالغی طنز را بررسیمقاالت متعدّد جنبه 
تشریح اسباب ایجاد طنز در گسترة »  (173 -113: 1711) غضنفری،  «فارسی و انگلیسی
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طرح »  (191 -103: صد 1711) رادفر، «های ادبیت صنعتادب فارسی با محوریّ
-71: 1713)چناری،  «های معنایی در طنزآفرینی حافظهای ادبی پرکاربرد و مؤلّفهصنعت
)طالبیان، «بیانی در ایجاد طنز در کاریکلماتور -نقش بازی های زبانی بررسی مختصر»  (79
سبک شناسی ادبی در سطوح قافیه، معانی، بیان و بدیع معنوی در حکایت »( 97-97: 1711

 هاست. ( از این پژوهش 977-933: 1711) قدمنان، «شهری و روستایی از مثنوی مولوی
ای هنرمندانۀ بالغی وی را در طنزپردازی، در این پژوهش ضمن معرّفی آثار ادیب، شگرده

های ادبی را نماید و نقش وکارکرد هر یک از صنعتدو شاخۀ علم معانی و بیان تشریح می
نگری بدون توجه به بافت متن و کلّیّت آن) ر.  . فتوحی، سازد تا از جزئیمشخّد می
را در این زمینه تحلیل های طنز ادیب  ( پرهیز شود و از سوی دیگر، برجستگی1: 1711
 نماید.
 پژوهش . ضرورت و اهمّیت9-3
بررسی طنز در آثار ادیب قاسمی از جنبۀ بالغی به دلیل اهمّیّت و گستردگی آن ضروری   

های هنرمندانۀ طنز ادیب مشخّد شود و کارآیی بالغت سنّتی را در ارائۀ است تا ظرافت
همتای گویی طنزآمیز دو اثر بیو  نظیره سازد. از سوی دیگر، تقلیدگرمؤثّر طنز جلوه

طلبد تا مورد پهیر  مخاطب افزون بر جسارت شاعر، مهارتی باال می ،گلستانو  بوستان
شود. بررسی طنز ادیب با توجّه به شگردهای هنرمندانۀ بالغی خاصّ وی در جهب  واقع

ایج ارزشمندی را های مختلف، نتگیری از شیوهمخاطب  و تال  برای اقناع وی با بهره
 نماید.میارائه
 
 و بررسی بيث. 0
گیری از علم بالغت در دو شاخۀ علم دهد که بهرهبررسی آثار ادیب قاسمی نشان می  

هنری طنز وی دارد. هرچند  سازی و زیباییمعانی و بیان، نقشی مؤثّر در آفرینش، برجسته
 ،گیری از عناصر بالغی  نیستبهره طنزپردازی در همۀ موارد مندرج در آثار ادیب، فقح با

مخاطب با کارگیری عناصر بالغی درتکامل طنز، تأکید بر آن و افزایش تأثیر طنز بر امّا به
کلّیّات آثار ادیب قاسمی دارد. بدین منظور  یچشمگیر در  لهّت هنری متن، نقش

و شاخد شد و کلّیّۀ صنعت های بالغی آن بر اساس د به صورت کامل مطالعه کرمانی
تکرار و میزان تأثیر در ایجاد طنز استخراج شد. اهمّیّت بالغت طنز ادیب در مرحلۀ نخست، 

شود. میبودن آن مشخّدپیرایهای ادبی در متن و سادگی و بیهتدر مقایسه با نبود صنع
ای موارد، گیرد و درپارهمیدر اغلب موارد آفرینش طنز با تکیه بر صنعت های بالغی شکل

کند. این پژوهش افزون بر میهای بالغی به غنای طنز و تکامل آن کمکبرد صنعتکار
ها در آثار ر ادیب و مقایسۀ میزان کاربرد آنهای بالغی طنزآور در آثابررسی جزئی صنعت
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یک بیشتر است. ازسوی دیگر کارکرد هریک از سازد که نقش کداممیمختلف، مشخّد
دهد. اهمّیت کاربرد صنعت های ادبی تا حدّی میشانهای ادبی را در کلّ متن نصنعت

است که بخش عمده ای از طنز را با دو ویژگی تکرار موضوع برای تأکید بر آن وتنوّع در 
گیری از عناصر بالغی، موضوع تکراری را با ترتیب نویسنده با بهرهآورد  بدینمیطنز پدید

آرایه ها واقسام متنوّع یک نوع و تکرار و دهد. انواع میتأکید بر آن به شکلی نو ارائه
کند  پراکندگی آن ها در سطح اثر در دو شاخۀ علم معانی و بیان، مخاطب را جهب می

تأثیر و برجستگی آرایه های بیانی، بخصوص صورخیال و البتّه تشبیه  ،میانایندر
پرهیز از  رنگ آن در طنزآوری وتر است. بررسی صنایع بدیعی به دلیل نقش کممحسوس

  گنجد.اطالۀ کالم در این مقاله نمی
 علم معانی .0-9
دهد که با کمک میعلم معانی از ارکان مهم بالغت است و اصول و قواعدی را آموز   
مراد از  .(93: 1711تفتازانی،  :)ر.  توان کالم را مطابق با مقتضای حال آوردها میآن

ها، کالم است که برای دستیابی به آن ض متکلم درمعانی در این علم، معانی ثانویه یا اغرا
سوگند در  .(13-17: 1737شمیسا،  :) ر.  بردکارمیهای خاصی را بهاسلوب و رو 

آثار ادیب قاسمی کرمانی، از جملۀ این موارد است که نویسنده آن را برای دستیابی به 
تأثیر آن در ایجاد  ر واست و کاربرد بسیاکردهاهدافی دیگر در عرصۀ طنزآوری استفاده

 است.آوردهطنز نسبت به سایر ابعاد علم معانی، سبکی خاص را پدید
 . سوگند9-9 -0
کاربرد طنزآمیز سوگند در آثار ادیب، به عنوان یک ویژگی سبکی قابل تأمّل است.   

است و مشتمل بر دو بخش جملۀ  سوگند به عنوان یک مؤکّد در علم معانی قابل بررسی
بررسی موارد سوگند در آثار  .(9و جملۀ جواب سوگند است) ر. . خرقانی: سوگند 

 کند:ادیب، دقیقه های زیر را مطرح می
 ،اغلب ارزشمند تر از جواب سوگند است. در طنز ادیب ،یا ادات سوگند . جملۀ سوگند1

ند نماید: سوگشود که گاهی مضحک  میمیمشاهده ،افتادهپاسوگند به موارد عادی و پیش
 های سوگند از ویژگی های طنز ادیب است.به ریش، سبیل و کاکل دلدل. تنوّع واژه

 دستم نیامد پتو که یک گو ز  وکفن کرده باشم همی ریش ت

 (93: 1739)قاسمی،
 دار است که نیازی به سوگند ندارد.. جواب سوگند پدیده ای عادی، رایج و گاهی خنده9

شود. می ت که با سوگند غیر ضروری در آن وقفه ایجادگاهی شرح ماجرا و بیان واقعه اس
 ضروری سوگند را توجیه، حضور غیر فرار از تنگنای قافیه و تکرار یک عادت زبانی

 کند.می
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 (991:  1739. )قاسمی،از اهل شاغل شدم و آسمان جل ،کاکل دلدلرفته رفته به 
وه دادن امری حقیر، اغرا  و . سوگند کاربردهای مختلفی همچون نفرین، دشنام، مهم جل7

تحقیر، برانگیختن احساس مخاطب و تفهیم مسخرگی کالم دارد  تحقیر و مسخره کردن از 
 این قبیل است:

 پچرل بافنرد   به سبیلت قسرم   الفندشرالربرافران اگرر چره مری
 

   (79:  1739)قاسمی،
 . علم بیان0-0
 .(واژهاست. )لسان العرب، ذیل ح آمده، تفسیر و توضیبیان در لغت به معنی شرح، گفتار  

های توان با ترکیبعلم بیان علمی است که به واسطۀ آن یک معنی حاصل در ذهن را می
کرد که از حیث داللت بر آن معنا، در درجات مختلف های گوناگون بیانمختلف و رو 
است و نویها، معالبته این ترکیب .(93: 1711فندرسکی، :)ر. گیردوضوح و خفا قرار

تشبیه، استعاره،  :ازاستعنصر خیال در آن نقشی اساسی دارد. مباحث اصلی این علم عبارت
ترتیب، تشبیه، کنایه و استعاره بیشترین (که به9: 1711فشارکی، :مجاز و کنایه )ر. 

 نمودن آن در آثار ادیب قاسمی کرمانی دارد.کاربرد را در آفرینش طنز یا مؤثّر جلوه
 . تشبیم9 -0 -0

تشبیه در آثار ادیب قاسمی، پرکاربردترین صنعت ادبی است که تنوّع وگستردگی از    
و رفع خستگی و دلزدگی  نمودن طنزهای بارزآن است که عینی و محسوسویژگی

آورد. انواع تشبیه مرسل و مفرد، مرکّب، بلیغ و تمثیل به ترتیب از میمخاطب را پدید
بقیّۀ انواع تشبیه در مقایسه با انواع  ند.هست ادیبه در آثار پرکاربردترین انواع تشبی
 دهد:میشود  مثال های زیر انواع پرکاربرد تشبیه را نشانمیمهکور،کمتر مشاهده
 : تشبیم مرسل مفرد

 پنجه جنگ و نبررد   مکن با قوی
 

 کنرری نالرره چررون گرراوگرد کرراخر 
 

 (11: 1739)قاسمی،
        :تشبیم مرکم
 گرد چوپان رمهچون  مرا گرد   ن برازار شراهری هرمررهانراجرو 

 

 (39: 1739)قاسمی، 
 :     تشبیم بلیغ

 .(111: 1739)قاسمی، چیده غنچۀ ناامیدیو  گل نامرادی ا بوتۀ پوتهاز 
 :        تشبیم تمثیل

 پهرن نسازد به هرم کوسره و ریرش       جهان را به تر  جهران سراز رهرن    
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 اگررر عررارفی برروی برررد از بهشررت  
 

 برررآنم کرره دنیررای دون را بهشررت  
 

 (3و 7: 1739)قاسمی، 
به در اغلب موارد محسوس و عینی است که در  سریع طنز عبارت و لهّت مخاطب مشبّه 

 دارد. انواع مشبّه به درتشبیهات ادیب به شرح زیر است:دنبالرا به
: حیوانات قدرتمند شودمیهای مختلفی مشاهده. تشبیه به جانوران و حیوانات به شکل1

آور مانند اژدها و مار  همچون شیر، خرس، پلنگ  خزندگان ترسنا ، بدهیبت و مرگ
تشبیه معدود به جانداران موهوم و تخیّلی بزرگ جثّه مانند غول  حیوانات اهلی زورمند 

نمایی مشبّه، مانند قوچ. در همۀ موارد مزبور تشبیه موجب اغرا  است و به دلیل بزرگ
 فرماید:بازی میاست. در توصیف مهارت خود در گویمضحک 
 به ریشت قسم چهار ذرع از زمرین    

 

 چرررو شررریر عررررین   پریررردم بررره بررراال   
 

 (31: 1739)قاسمی،
 میان تنگ بستم چو مرردان کرار      

 

 قرروچ وار برره دنبررال رفررتم بسرری   
 ج

 (37: 1739)قاسمی،

 وای برررر جانرررت ای خلیفررره اگرررر  
 

 غرولی ترو   پول بسم اللّه است و 
 ج

 (901: 1739)قاسمی،
خاصیّت مضحک آنها، گاهی تشبیه به حیوانات برای تحقیر و یا استناد به صفت مشهور و 

گیرد: تشبیه به حیواناتی چون روباه، رمۀ گوسفند، بره، خر، سگ، گربه وگاو میصورت
جمله است. در توصیف دعوت دوستان خود برای شرکت در مجلس عزاداری   ازاین
 فرماید:یم

 کررره بایرررد ترررو دفتینیررران را همررره   

 کنیررد از در چالرره یکسررر شررلنگ   
 

 رمره  چو چوپانبه هم جمع آری  

 به ویرانره یعنری کلنرگ    روبهچو 
 

 (10: 1739)قاسمی، 
به گاهی جاندار ریز و کوچک است که مفید معنی تصغیر و تحقیر است و افزون بر مشبّه

کاربافو. در توصیف  مو ، شپش و شود  مانند کک،میآن صفتی مضحک برجسته
 سراید:آمدن خود از حوض آب میبیرون

 تررر نرگِ گریرزان همره لخرت برا لُ    
 

 کرره از آب آیررد برره در موشرریچررو  
 

 (11: 1739)قاسمی، 
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به در پاره ای موارد پرندگان بزرگ جثّه و قدرتمند همچون عقاب است و در مواردی مشبّه
، بلبل و کراجیک.گاهی به خرامیدن و نگ، باشهغو ، سی ساللپرندگان کوچک مانند چ

 یمضحک ، اغرا ، تصغیر یا استناد به صفتکند. در موارد مزبورمیوقار کبک اشاره
 ،بهمجموع برقراری رابطۀ غریب و غیر حقیقی بین مشبّه و مشبّهشود. درموجب طنز می
 فرماید:آورد. در توصیف تفرّج خود با معشو  میمیطنزرا پدید
 سرررودیممرری بلبالنررهبسررتان  برره

 برره برراغ انرردر تفررنّن   چغوکانرره
 

 چرریردیرررمبرره صررحرا آهروانررره مرری  

 پریرردیمز هررر شرراخی برره شرراخی مرری
 

 (913: 1739)قاسمی،
. تشبیه به امور معنوی، معقول و نامحسوس که هرچند اندکند، امّا تعمیق و غور تشبیه و 9

اند. در قیامت و عمر عزیز از این قبیل  نفخۀ صور، روز دارددنباللهّت مخاطب را به
 فرماید:توصیف رهایی خرگو  می
 زبان حیروان چون رها گشت بی

 عمر عزیرز تیزتک رفت همچو 
 

 سرررررگرفت آهوانرررره انرررردر دشررررت  

 کررره دگرررر بررراز برررر نخواهدگشرررت   
 

 (971: 1739)قاسمی، 
ادشاهان آورد  پهلوانان و پمیحماسی که اغرا  را پدید ی. تشبیه به اشخاص و اشیا7

 اند:اساطیری و تاریخی و ساز و برگ جنگ از این قبیل
حوض الماس، موی  چنار، رگهای گردن چون خونین طاسگویی چشمم چون دو مرا می

برون  جوشن جامهسیستانی یا مژگان چینی و ترکستانی. سر از  پیکان گرداندامم چون 
 (971: 1739بستم)قاسمی،کمر سهرابانهجستم.  فراسیابانها ،کرده
. تشبیه به عناصر بزرگ و کوچک طبیعت و مظاهر متعدّد آن که در  سریع تشبیه و 3

دارد  مانند خورشید، البرز کوه، برف، آب، سنگ، سها و هالل. در دنبالنکتۀ  طنز را به
 فرماید:فرو  میراث پدری  با کاربرد تشبیه مرسل مفرد می

 خررده اسربابرری  تو بمیرری کره   

  هالل  همچو  عاقبت از فرو 

 سرها که نه هرر دیرده دیردیش چرو      

 گشرررت نررراخن نمرررا و نصرررفه نمرررا
 

  (937:  1739)قاسمی،          
پیرامون محیح زندگی که محسوس، عینی، عادی و گاهی   تشبیه به لوازم منزل و اشیای .7
ارز  هستند.کمان حلّاجی، دو ، میل قپان، چوبدست شبان، گرجین، دودکش، دهل، بی

 اند:دوالب از این قبیل اجا  و
 ای بسرررررا کربالیررررری و حررررراجی  از فرسرونرهرای چرررخ دوالبرری  
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 نررورد قرامررتشان  که شرد آخرر 
 

 کمررران حلّررراجی کررروژ همچرررون  
 

 (911: 1739)قاسمی،
های مکان معروف در کرمان و نام اشخاص از این قبیل به گاهی اسم علم است  اسم.مشبّه1

 است:
 رفیقرری برره جوپررار بررودم خنررک  

 

 قنرات کنرک  به سرردی چرو آب    
 ج

 (30: 1739)قاسمی، 
د  مانند در توصیف معشو  شومیارائه یخاص اسم به صورت عام با تأکید بر صفتگاهی 
 فرماید:می

 ای جمالرت بره روشررنی چرو فلررق   

 گر سرررم برشرکررنی ولرت نکرنم    
 

 کررررافر مطلررررق چشررررم جررررادوت   

 شررب جمعرره و گرردای دمررق  چررون 
 

 (911: 1739)قاسمی، 
بیه به اصطالحات و ابزار حرفۀ شالبافی که اغلب با برقراری تناسب بین این . تش3

 فرماید:گیرد.در توصیف تفرّج جمعی خلو  میمیاصطالحات صورت
    نخ پودشالهمه صف به صف چون 

 

 بگشوده بال مکّوییکی همچو  
 جج

 (33: 1739)قاسمی،
 . تشبیه به اجزاء بدن مانند دندان:1

 هرمرره  دنردانچرو  که خود دوستانت
 

 تررو را یرراور و پشررت بنرردان همرره     
 ج

 (171: 1739)قاسمی، 
 ویژگی های مهمّ تشبیه در دیوان ادیب عبارتند از:

شود و لهّت مخاطب را بیشتر  می . تشبیه با دیگر صور خیال مانند استعاره و کنایه همراه1
 واژة سخن و تشخید در واژةکند. در تشبیه خود به مکّو، از صنعت استعارة مکنیه در می

 کند:میپود وتار استفاده
: 1739راندم )قاسمی، قلب پود و تار سخندر  مکّووارچون از جواب دفتینی عاجز ماندم 

119). 
خورد و خحّ کند که باروت سیاه را میمیدر توصیف تفنگ خود، آن را به بازیگری تشبیه

 دهد:میسرخ آتش را بیرون
 گرری کنرردتیزچن بررازیگرانچررو 

 

 کنرد  قری فرنگری  خورد،  زنگیکه  
 

  (71: 1739)قاسمی،            
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تشبیه خمره میان بودن یکی از رفیقان،کنایه از تن پروری و پرخوری او نیز هست: یکی از 
 (131: 1739)قاسمی، تر  اوستا گفت و به روستا رفت خمره میانرفیقان 
به متفاوت و و زوایای مختلف. وجود مشبّه ها. تعدّد تشبیه یک مشبّه از ابعاد، دیدگاه9

دهد. در توصیف تفنگ میگستردگی دامنۀ طنز را نشان متنوّع، افزون بر مهارت ادیب،
 فرماید:خویش می

 سررسررروختهسیررره روی مرانرنرررد 

 میرل قپران  ز بس خح بران همچو 

 بنازم به آن دست صنعت فررو  

 هم انردر سریاهی چنران تیرل برود     
 

 اسربررراب انردوخرتررره چرنیرررن برایرررد 

 چرروبردسرررت شربررران ز نراراسرتررری 

 بره هرم داده جرو     صد نعل پارهکه 

 برررود پاتیرررلکررره انررردام او رشرررک  
 

 (31: 1739)قاسمی،
شود و درنگ خواننده را . تعدّد و گستردگی دامنۀ تشبیه، گاهی موجب تقابل دو تشبیه می7

-ن امر بر طنز موجود و لهّت مخاطب میدارد. ایبه درپیبرای حلّ تقابل برخاسته از مشبّه

 افزاید:
 کبررک دریزده قهقهرره همچررو  

 

 حیرررررررردریبرررررررررآورده آوازة  
 

 (17 و  13: 1739)قاسمی،
 . استعاره0-0-0

های استعاره با تشبیه همخوانی دارد. مانند استفادة طنزآمیز از اصطالحات ای از ویژگیپاره
شرح های استعاره در آثار ادیب بدینیژگیشالبافی و قرار گرفتن در کنار تشبیه. دیگر و

 است:
روانی کالم  ، موجبکند و این امرمی.  ادیب از استعاره به نسبت تشبیه بسیار کمتر استفاده1
 شود.می
. استعاره برای پیشبرد کالم است و بیشتر در پند و اندرز و توصیف جدی مقوله ها از آن 9

 شود:میاستفاده
 فرماید:می در موعظۀ دنیاگریزی
 کارخانرۀ هروس  برون آی از ایرن  

 تو این نیستی خویش را گم مکن
 

 که عمرت در این شیوه بگهشت پس 

 بشررنو سررخن چالرره برررون آی از ایررن
 

 (171: 1739)قاسمی، 
شود. در توصیف میپوشی و کتمان طنزآمیز چیزی در کاربرد استعاره مشاهده. گاهی نام7

 سازد:میاستعارة شراب، طنز را برجستهگیری از بزم دوستان، با بهره
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 ریرز نهاده بره هرم چشرم و مری داد     

 کشرم که داروغه را زان بره خرر برر   
 

 جروهرر ترنررد و تریررز  که ساقری برده  

 که سرمست و شروریده و سرخوشرم  
 

 (33: 1739)قاسمی، 
و ها، بیشتر از نوع سنّتی و تقلیدی است . استعاره های ادیب در توصیف جدّی مقوله3

های عامیانه و اصطالحات بندرت نوآوری دارد  امّا در استعاره های طنزآمیز، کاربرد واژه
دهد  در مثال زیر به ترتیب از خورشید، دنیا میحرفۀ شالبافی، ابتکار و ابداع ادیب را نشان

 کند:میو شب با کاربرد استعاره یاد
شغاالن ناالن شدند.   ،پوکارخانۀ سیه، خامو  و در چالۀ ناسوتع شمهمین که 
 (971: 1739)قاسمی،

 کنايم .0-3 -0

کنایۀ پیچیده از جنس رمز در طنز  کنایه در آثار ادیب اغلب از جنس ایما و تلویح است.
گاهی  شود  چراکه با روانی و زودیابی معنای طنز مغایرت دارد.نمیادیب مشاهده

ندازد که برای مخاطب میه تأخیردر  معنا را ب ،های عامیانهاصطالحات محلّی و واژه
شود. اغرا  و تحقیر از اهداف میبندرت ایجاد ،هاآشنا به لهجۀ کرمانی و پیشینۀ واژه
ترتیب بیشترین کاربرد را در طنز ادیب دارند  در ه کاربرد کنایه است. کنایه صفت و فعل ب

 کند :میفادههای متعدّدی استتوصیف گوشخراشی و ناهنجاری آواز ، از کنایه صفت
 تررو برمیرررری کرره برررررودی آوازم

     کود  مررد و مرغ از تخم رفت 
 

 و غیررت دوالب  1رشک گرجین 

 کرررد آبزهررره مرریمرررد ورنمرری
 

 (937: 1739)قاسمی، 
 سراید:نیز در توصیف افالس گروهی می

 شان مورچه  در کیسهکسانی که 
 

 بگفتری کره چره    کشریدی ید  می 
 

 (73: 1739)قاسمی، 
 آورد:ر توصیف خلوت خود با معشو ، خرمگس را کنایۀ موصوف از شخد مزاحم مید

 برود    خررمگس بیچنانمان معرکه 
 

 آرمیررردیمدالن مررریکررره آسررروده 
 

 (91: 1739)قاسمی، 
 کنایۀ فعل از فریب دادن:

 همی ریخت رندانه هر سرو درنرگ  
 

 کررردیش رنررگای کررو ننبررد سرراده 
 

  (33: 1739)قاسمی، 
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 گیر . نتیجم3
گویی از بوستان و گلستان کرمانی که نظیرهطنز در دو اثر نیستان و خارستان ادیب قاسمی  

است و در رباعیّات و تاریخ تلگرافی کمرنگ. بررسی  سعدی است، برجسته و مشهود
های ادبی شگردهای بالغی در آثار ادیب با توجّه به دو شاخد تکرار و تأثیر، صنعت

سازی طنز ادیب دهد که با کارکردهای مختلف، نقشی مؤثّر در برجستهمیمتعدّدی را نشان
 کنند. میایفا
کاربرد طنزآمیز سوگند در آثار ادیب به عنوان یک ویژگی سبکی برجسته در بخش علم   

بودن شود. سوگند به موارد عادی و پیش پا افتاده، عادی و مضحکمیمعانی مشاهده
 دادن امری حقیر،جلوهلفی همچون نفرین، دشنام، مهممخت جواب سوگند وکاربردهای

اغرا  و تحقیر، برانگیختن احساس مخاطب و تفهیم مسخرگی از ویژگی های سوگند 
 است:نمودهاست. علم بیان به شرح زیر نقشی مهم و مؤثّر در آفرینش طنز ادیب ایفا

که       ایگونهیب است  بهدر آثار ادهای بالغیمؤثّرترین صنعت . تشبیه، از مهمترین و1
توان ادیب را شاعر تشبیهات طنزآمیز با رنگ بومی و محلّی دانست. انواع تشبیه مرسل و می

یه در آثار ادیبند. انواع مفرد، مرکّب، بلیغ و تمثیل به ترتیب از پرکاربردترین انواع تشب
حماسی،  یشیاعینی و محسوس شامل حیوانات و پرندگان مختلف، اشخاص و ا بهمشبه

موجود در منزل و محیح پیرامون، اسم علم  یعناصر کوچک و بزرگ طبیعت، اشیا
بدن در  یهای معروف در کرمان، اصطالحات و ابزار حرفۀ شالبافی و اجزااشخاص و مکان
شوند. تشبیه به امور معنوی، معقول و نامحسوس که هرچند میمشاهدهیب تشبیهات اد

آیی تشبیه و دیگر همدارد. بادنبالغور تشبیه و لهّت مخاطب را به اند  است، امّا تعمیق و
های ها و زوایای مختلف از ویژگیصور خیال و تعدّد تشبیه یک مشبّه از ابعاد، دیدگاه

 تشبیه است.
شود. استفاده از می.کاربرد کمتر استعاره نسبت به تشبیه، روانی کالم ادیب را موجب9

درز و توصیف جدّی، همچنین در یشبرد کالم است و در پند و اناستعاره، اغلب برای پ
 شود.میها از آن استفادهپوشی و کتمان طنزآمیز مقولهنام
.کنایه در آثار ادیب، اغلب از جنس ایما و تلویح است و این امر موجب روانی و زودیابی 7

ترتیب بیشترین عل بهمعناست. اغرا  و تحقیر از اهداف کاربرد کنایه است. کنایه صفت و ف
 کاربرد را در طنز ادیب دارند.

ایجاد موسیقی، محسوس و نمایشی بودن طنز، ارتباط طنزآمیز اجزای کالم و انسجام اثر، 
، افزایش در  و لهّت مخاطب و رفع خستگی و دلزدگی وی از تأکید بر درونمایه

 سازد. میثّرکارکردهای جزئی بالغت طنز در آثار ادیب است که  مخاطب را متأ
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