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 چكيده              

-هیاز نظر یکی. شودیم حاصل یمتنوّع یهاو از راه ترین انواع ادبی استمهماز  یکیطنز، 

استت کته  شناس برجستة مجارستانیشناس و روان، زبانیوان فوناژیا ،پردازان مشهور طنز

 یة فوناژینظر ازآنجاکهکرده است.  ین و بررسییآن را تب یم مختلف طنز و کارکردهایمفاه

 یمبنتا طنتز بتر یهم بته بررست یق متنوّع و جامع است و نگاهیمصاد یدر مورد طنز، دارا

طنتز در آاتار مختلتف  یبررست یمناسب برا یاریدارد، مع یشناسو زبان یشناسروان یآرا

 یمختلف ادب یدر ژانرها یان طنزپردازیتر، مقیتر و دقیجزئ یدر نگاه یفوناژاست.  یادب

. قائل است یزاتیتما، کودک اتیادبا ی ییغنا اتیادبات مانند یمتفاوت ادب یهاحوزه یو حتّ

 یکودکان را به دو نوع اصل یات داستانیدر ادب ی، طنزپردازیکلّ یبندمیک تقسیدر  یفوناژ

هتا و ، مؤلّفتههتاآنک از یتهر یکند و برایم میتقس« یزبان یهایباز»و « اریانحراف از مع»

و  ات کودکیدر حوزة ادب زادهفرهاد حسن هایداستان، جستارن یدر اقائل است.  یقیمصاد

ات یتدر ادب یطنزپترداز یهاروش در باباو  یبندمیو تقس یراء فوناژبا توجّه به آ نوجوان

کته  میادهیرستدر ایتن بررستی بته ایتن نتیجته  .شتده استت ینقد و بررسکودک  یداستان

اتّصتا  کوتتاه و تخریتب حتدس  ژهیوبته اریتق مختلف انحراف از معیاز مصاد، زادهحسن

   .است استفاده کرده یغالب طنزپرداز وجه عنوانبه

 ، اتّصا  کوتاه، تخریب حدس.ادبیات کودک ،، طنززادهحسنفرهاد ، یفوناژ :هادواژهيکل
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 مهمقد   .1

 و ضرورت پژوهش مسئله. بيان 1-1

برختوردار بتوده  هنترت بالتایی در ادبیتات و نوع ادبی طنز، به دلیل استقبا  عمومی، همواره از مقبولیّت

ادبیتات کتودک و نوجتوان،  ژهیوبتهو اد آن در ادبیتات است. دربارة مفهوم طنز و انواع شگردهای ایجت

-(، زبتان2112 -1121) 1بارها صحبت شده است. یکی از اندیشمندان بزرگ این حوزه، ایوان فونتاژی

هتای بنتدیاو در حوزة طنز، بته دلیتل تقستیماست که آرای شناس برجستة مجارستانی شناس و روان

، از اهمّیتت و نیز جامعیتت ایتن نظریته -رای تازگی استبسیاری موارد، داکه در  - مشخّص و علمی

در معیتاری مناستب و جتامع، در بررستی طنزپتردازی  عنوانبه توان از آن،بالایی برخوردار است و می

نظریة فونتاژی، طنزپتردازی در  بر اساس. استفاده کردکودک و نوجوان  ادبیات ژهیوبهادبیات داستانی و 

هتا در بررستی برختی فوناژی، خود، بارهتا از ایتن مؤلّفته یزده مؤلّفه دارد.ادبیات کودک و نوجوان، س

 در قالتب مقالتات و نیازاشیپتاگرچته طنز کودک و نوجوان مشهور دنیا بهره برده استت.  هایداستان

زاده، نویستندة برجستتة کتودک و نوجتوان، های طنزپردازی فرهاد حستنگفتگوهایی، به بررسی شیوه

 عنوانبتهتوانتد بیان شد، متیکه  امتیازاتی، نظریة طنز فوناژی، به دلیل توان گفتمی، پرداخته شده است

ایتن  . به همتین ستبب درمحسوب شود های طنزپردازیتر، در بررسی روشتر و علمیمعیاری مناسب

 درشتگردهای طنزپتردازی و بررستی شناسایی به سیزده گانة این نظریه، ی هاعیارجستار، با استفاده از م

هایی کته دارای نگتاهی تخصّصتی استفاده از نظریه نگارندگان زعمبه. میاپرداختهزاده حسنهای داستان

هتای محقّقتان را از استتفاده از روشدارد و  زیتادیو منسجم به طنز کودک و نوجوان است، اهمّیتت 

 .  کندمی ازینیبناهمخوان و غیرعلمی، 

 . پيشينة پژوهش1-2

امّتا در بتاب بررستی طنتز در  ،نشده استتنوشته زادهحسنفرهاد  یهاداستانبارة در هنوز ااری مستقل

فرهتاد  هتایداستتانهای طنتز در ستاختار پیرنت  نمود تکنیک»، دو مقالة زادهحسنفرهاد  هایداستان

کودک و نوجتوان  یهاداستانطنزپردازی در  یهاوهیشطنز و »و نیز مقالة  (صفایی و ادهمی)«زادهحسن

 ها و متوارد ایجتاد طنتزکه نویسندگان، برخی تکنیک وجود دارد، (خدابین و دیگران«)زادهد حسنفرها

                                                           
1. Ivan fonagy  
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انتد. همننتین چنانکته ذکر و برای هریک نیز شواهدی ارائه کترده زادهحسندر سه مجموعه داستان  را

، هنتوز در ستتشناسان معاصر ازبان نیتربزرگفوناژی از  ایوان ، با اینکهشد انیبدر قسمت پیشین نیز 

به همین سبب دربارة نظریة فونتاژی، جتز مقالتة جلتالی و دیگتران، . شناخته شده نیست یاچهرهایران 

 مقاله دیگری یافت نشده است.

 ة طنز او. ايوان فوناژي و نظري 1-3

لات ختود را در دانشتگاه بوداپستت در یتحص یفوناژ»در بوداپست مجارستان متولّد شد.  یوان فوناژیا

بته  ازآنپت را در آمستتردام هلنتد گارانتد و  یلیتکم یهاآغاز کرد و دوره یعموم یشناسزبانرشتة 

هتا در دانشتگاه ستا  یفونتاژ(. 111: 2111 ،)شتولز« همان دانشگاه درآمد یشناست گروه زبانیعضو

 یشناست  زبتانین، بته تتدریدانشتگاه بترل یعضو افتخار عنوانبهز ینو چندی   کرد یآمستردام تدر

 یشناستروان در حتوزة ،یشناستزبتان مطالعات و تحقیقات او علاوه بر (.25: 2111 ،)اسمیت پرداخت

 یشناستروان در بتاب یدهتا و مقالتات متعتدّو کتاب نیز مطالعات و تحقیقات فراوانی داردت یشخص

 (1111) 1«انستانو  یشناستروان»کتتاب آاتار او،  نیتترمهمکه از  نوشته استت انسان یصذهن و شخ

 .است

، یمختلتف ادبت یهتانوع استفاده از آن در گونه یباشد که طنز را بر مبنا یتنها متفکّر ید فوناژیشا

از سته  رفتتههمیرودر بتاب طنتز،  یدگاه فوناژیاست. دث، کار او ارزشمند ین حیو از ابررسی کرده 

و آن را در بستتر  نتدکیمت لیتتحل« گفتمتان»کترد یگاه طنتز را بتا رو یاست. فوناژ یبررسجهت قابل

؛ (11-12: 2111 2،فونتاژیکرد )یمن ییتبدر دست گفتمان مسلّط  یابزار عنوانبهزبان و  یشناسجامعه

طنتز را  یهتایژگتینجا هتم ویا در البتّه که –برد یمختلف آن م یهاات و گونهیحوزة ادببه را  طنزگاه 

را در  یو طنزپترداز و گتاه طنتز (32-21: 1111)فونتاژی،  -دهتدیم نشانمختلف،  یادب یهادر گونه

تتر از قیتدق یفیموفّق شده که تعار وی .(11-111 همان:کند )یم یبررس یینمایس یهنر هفتم و ژانرها

« نمایست»و طنز در « گفتمان»، طنز از منظر ذکر شدکرد طنز که در بالا یان سه نوع رویاز مدهد. طنز ارائه 

طنتز در  در بتاب ین از تمتام آننته فونتاژیطلبد. همننیجداگانه م یست و مجالین مقاله نیموضوع ا

                                                           
1. the psychology and human  

2. Fonagy 
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و  کتودک و نوجتوان یات داستتانیتن اار، محدود به نگاه او به کارکرد طنتز در ادبیات گفته، بحث ایادب

 است.  زادهحسنفرهاد  یهاداستان

در کتاب ارزشتمند  زیناز مقالات او و  یا، در پارهو طنز یشناسزباننه یدر زم یآراء فوناژ نیترمهم 

ان یتم یفونتاژ ،ن کتتابیتاستت. در ا نشتدهترجمته  فارسی هنوز بهشده که جمع 1«زبان درون زبان»

ز قائتل استت و یتفاوت و تما ییبا ژانر غنا یمختلف مثلاً ژانر حماس یکرد طنز در ژانرهایکارکرد و رو

 یهتایژگتیز ویترمتان نحماسه و  ،ات کودکیات مانند ادبیمختلف ادب یهاان حوزهیب مین ترتیبه هم

کتودک، در  یات داستتانیطنز را در ادب یفوناژ .(fonagy: 1998: 116-121) کندیم را مطرح یخاصّ

ق آن را در یاز مصتاد یو برخت نتوعن دو یتکترده استت کته البتّته ا تقسیمبه دو قسمت  یک نگاه کلّی

« 2اریتانحتراف از مع»از  اندعبارتن دو بخش یام. ینیم ببیتوانیز میگر نید یادب یهاطنز در گونه یبررس

 یدگاه فونتاژیترفته، دهمیهستند که رو یقیمصاد ین دو حوزه، دارایک از ای. هر«3یزبان یهایباز»و 

شتامل « انحتراف از هنجتار»کننتد. حتوزة یمت یکودک، به متا معرّفت یات داستانیطنز در ادب در بابرا 

 ،یطنتز حرکتت 7،حتدسب یتتخر 6،ا یتصتور خغرابت  5،وساختابهام در ر 4،اتّصا  کوتاهق: یمصاد

 یقیموست 9،یتیآواد یتتأک، از یزبتان یهتایبازو در قسمت  است یو جاندارانگار 8گروتسکحوادث 

ف یتن مقاله، ضمن تعریسخن رفته است. در بخش دوم ا ییآوا یهامکثو  11در واژگان ابهام 10،متن

گانتة هتای ستیزدهزاده بتر مبنتای مؤلّفتهطنزپردازی حسن به بررسی شیوة ن موارد،یک از این هرییو تب

   فوناژی پرداخته خواهد شد.

                                                           
1. language within language 

2. deviation of the norm  

3. verbal devices  

4. short connection 

5. ambiguity in the structure surface 

6. foregrounding of images 

7. guess destruction  

8. grotesque  

9. tone emphasize  

10. inner harmony  

11. ambiguity 
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 و آثارش زادهحسنفرهاد . 1-4

در زاده . حستنو نوجتوان استت ات کتودکیتستندگان موفّتق حتوزة ادبیاز نو یکتیزاده فرهاد حسن

ش به جامعه و مستائل ایهداستانکودک در  یهاتیشخصد و نگاه یة دیاز زاوطنزآمیز خود  یهاداستان

 د. کنیو اجتماع بزرگسالان را نقد م یب زندگیپردازد و مشکلات و معایآن م

 یاز داستان کودکان، نوجوانان تا رمتان بترا یمختلف ادب یهااست که در حوزه یسندگانیاز نو یو

شتنامه و یمابتا نگتارش ن یزاده نوشتتن را از دوران نوجتوان. حستنآورده استد یپد یبزرگسالان آاار

در »امّتا  از نوشتن بتاز مانتد، یو مهاجرت از آبادان باعث شد مدّت ران و عراقیجن  ا داستان آغاز کرد.

 یابه شتکل حرفته پ ازآنچاپ شد و  رازیش در زنبور و روباه ین کتابش به نام ماجرایاوّل 1351سا  

ااتر داستتانی بترای  11و بیش از  گااشت ات کودکان و نوجوانانیادب در حوزة یسندگینو یایقدم به دن

ترجمته شتده  ینتیچ و ییمالتا ،یستیانگل های آاار به زبانن ایاز  یبرخکودکان و نوجوانان نوشت که 

 (.141: 1311)سرشار، « است

 تتاکنونزاده فرهاد حسن. »شده استه یته شنیمیان لم ویاو ف یهاکتاباز  ین بر اساس بعضیهمنن

زة جشتنوارة بتزرگ یاز جتا یی، نشان ماه طلاهاآننِ یترآاارش گرفته که مهم یزه برایست جایش از بیب

« برگتزار کترد سندگان کودک و نوجتوانیانجمن نو است که آن را ات کودک و نوجوانیادب دگانیبرگز

ماشتو کتتاب  یبرا را رانیکتاب سا  ا ریزة تقدیجا 1352در سا   یو (.111: 1314، ینییو قا ی)محمد
افتت یدر 1351در ستا   مهمان مهتابکتاب  یبرا یداریجشنواره کتاب ادب پا دةیو عنوان برگز در مه

 یهتایژگتیاز و و یکتی «یطنزپترداز»زاده حستن یپتردازداستان یهاصهیخصن یترمهمیکی از کرد. 

-. فرهتاد حستنکندیماستفاده  هاآناست که او هنرمندانه از  ییهاها و روشکیاو تنوّع تکن یطنزپرداز

، یشتاگردهتم یروزنامه سقفدر ژانر طنز دارد:  ن داستانیچند ینبوده است. و طنز دوراز  گاهچیهزاده 

، (1311ورپریتده ) یهتافتهی(، لط1351عشق )شرط (، هندوانه به1351دوم )( و جلد 1351) جلد او ،

که هنوز پنجشتنبه و جمعته اختتراع نشتده  یدر روزگار» مجموعه داستان دوو  (1311) سربه یدو ید

 یهتارمانان طنز نیز دارد ولتی چند رم زادهحسن .«ک خانواده خوشبختی یکشمش یخندهالب»و  «بود

 برای ردة سنّی نوجوان نوشته است.را ( 1311«)کشتی بمبک یهاعقرب»( و 1311«)هستی»
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.nevisak.ir/
http://www.nevisak.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 يآراء فوناژ يبر مبنا زادهفرهاد حسن يهاداستان ينقد و بررس .2

 انتدعبارتکرده استت کته  تقسیم نوعبه دو  یک نگاه کلّیکودک، در  یات داستانیطنز را در ادب یفوناژ

 هستند. یقیمصاد ین دو حوزه، دارایک از ایو هر« یزبان یهایباز»و « اریانحراف از مع»از 

 . انحراف از معيار2-1

صتور ق اتّصتا  کوتتاه، ابهتام در روستاخت، غرابتت یرا شامل مصاد« رایمعانحراف از »حوزة  یفوناژ

کته  یاستندهینو»استت  معتقتد و دانتدیو حوادث گروتسک مت ی، جاندارانگارب حدسی، تخرا یخ

ات یتدر ادب یتوانتد طنتزی، متاستتفاده کنتدن عناصر، با مهارت و ظرافتت یاز ا یا برخیبتواند از تمام 

 ,fonagy) «بزرگستا  بمانتد یدر د  و ذهن کودک و حتّ هاسا ند که لاّت آن، یافریکودک ب یداستان

1998: 109). 

زاده از آن زاده مصتداق دارد. حستنحسن یسندگینو ، کاملاً در مورد سبکیاتّفاقاً جملة آخر فوناژ

، توانستته یو طنزپترداز یستندگیخاص در نو یجاد سبکیحوزة کودک است که با ا سندگانیدست نو

در  یبتیطنتزش، مهتارت عج یهاداستتاندر تمتام زاده حستن. ز مجاوب کنتدیمخاطب بزرگسا  را ن

ن استت کته یتار ایتمنظتور از انحتراف از معدارد. ق آن یق انواع مصتادیار از طرینش انحراف از معیآفر

ن دخل و تصترّفات یانجام دهد. ا یت خود، با ظرافت و مهارت، دخل و تصرّفاتیسنده در نوع رواینو»

 یهتاتیا شخصتیتستنده بتا خواننتده یکته نو یاگونهبهت باشد ید و روایة دیر زاوییتواند شامل تغیم

ت ختود، از یا در روایبسازد « ا اتّصا  کوتاهی یارتباط فراداستان»داستان وارد گفتگو شود و در اصطلاح، 

ا بتا یتخواننتده باشتد و  یبترا ینتیآفررتیو ح یبرجستگ یکند که دارا استفاده یالیصور خر و یتصاو

 (.fonagy, 1998: 86) «کند یریجلوگزدنِ مخاطب  ظرافت بالا، از حدس

 زادههاي فرهاد حسنتانار در داس. بررسي مصاديق انحراف از معي2-1-1

 . ات صال کوتاه2-1-1-1

گزینتد کته اصتطلاحاً زاده، نوع زاویة دیدی است که او برمیهای زیبای طنز در آاار حسنیکی از جلوه

متدرن اقتبتاس کترده و ات پستتیادب یهایژگیوه را از ین نظریا یفوناژشود. نامیده می« اتّصا  کوتاه»

د استت کته در یة دیزاو یبرد. اتّصا  کوتاه نوعیار به کارمینحراف از معق ایاز مصاد یکیح یتوض یبرا

شتود و بتا یسنده موقتاً داخل داستان مینو»که در آن،  استت یروش غالب روا مدرنپست هایداستان
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دتر، یشتد یهتادر حالتت یکنتد و حتّتیا خواننتدگان گفتگتو متیتداستتان  یهاتیقهرمانان و شخص

شتگرد هنتری ن یت(. ا141: 1313نتده، یپا«)کندیداستان را هم عوض م یلاص یهاتیسرنوشت شخص

ل بته یکته نو آنجا»معتقد است  ی. فوناژکندیممتنوعی را ایجاد  هایدید هیزاو ،سندهینو ستنده بتا توستّ

نتد کته یگزیت داستتانش برمتیتروا یرا برا یاهی، زاویمدرنت پستیمانند نوع روا یمختلف یشگردها

ة التتااذ یتتواند ماین میده که همیبه کارش بخش یبرجستگ یرود، نوعینب مخاطب نمانتظار آن از جا

 (.211: 2111، 1)فوناژی و کاواگوچی «مخاطب گردد یو شاد

، باعتث التتااذ استت. کاربردهبتهد یتة دیسنده در انتخاب زاویکه نو یتنوّع ،سربه یدو یددر کتاب 

ن روستتا، یتافتد. در ایک روستا اتفاق میک بز در ی یکه برااست  ییماجرا سربه یدو یدداستان کوتاه 

ز یتار عزیشتان بستید کته برادارن یبز هاآنکنند. یم یبه نام سمندر با پسرش به نام دلاور زندگ یچوپان

کنتد کته در آن تته یبرختورد مت یگیبه د ییشود و در جایبز بر اار غفلت چوپان، گم م یاست. روز

کنتد و یر متیکند، سرش گی  میخوردن درون د یکه بز سر خود را برانی. همو غاا بود یماندة سبز

و  یافتتد و باعتث تترس اهتالیت به راه متی  را از سرش جدا کند و با همان وضعیتواند دیگر نمید

خ و یخ، ستیمختلتف ماننتد مت یایختن ظرف عسل و برخورد بتا اشتیشود. در راه، بز با ریم هاآنفرار 

-یشتتر متردم متیابد که باعث ترس بییتر مهولناک یا به بدن او، ظاهریآن اش دنیچسبد و یپارچة سف

کند. آرام و قرار گرفتن بز در کنتار یلبک بز را آرام میشود. عاقبت، دلاور، پسر سمندر چوپان، با زدن ن

 کند.یم -پنداشتندیو میکه بز را د-ه اشتباهشان او، همگان را متوجّ

ت ستوم یتن روایتکتل استت، امّتا ا یداستان، ستوم شتخص دانتا ید اصلیة دیون داستان، زایدر ا

 هتایداستتانت در یتروا یالگتواز  ینوعبتهه یشتب یزیتستت؛ بلکته چیشخص، از نوع نامحدود آن ن

و  یرة سترگردانیتجزن دانشتور ماننتد یمیتتوان در آاتار ستیآن را م یاست که نمونة اعلا مدرنپست
-ه طیّ آن، نویسنده، خود در برخی لحظات، پا بته فضتای داستتان متید کملاحظه کر ساربان سرگردان

کته در داستتان  شخصاو  یسوم شخص بارها مانند راو یزاده هم، راودر داستان فرهاد حسنگاارد. 

در همتان  ازجملتهکند یخوانندگان صحبت م یداستان )بزبزک( و حتّ یت اصلیحضور دارد، با شخص

 د:یگوین میبه خوانندگان چن ن کتاب، که خطابیجملات آغاز

                                                           
1. Kawagochi 
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ا جلتوتر. نتترس یتستت. بیدا نیتپ یزیچ نجاکهیازام. یگویآن تپة سبز را م ی؟ بالاینیبیآن بالا را م»

بزبزک( به مشتاجره و بحتث داستان ) یت اصلیبارها با شخص یسنده حتّی(. نو5: 1311، زادهحسن«)ایب

کته بزبتزک، از گلته جتدا  یدهد. مثلاً در قسمتیش مین شگرد بار طنز داستانش را افزایپردازد و با ایم

د، یتختودش را تنهتا د ید از آن طرف، بزبزک وقتیبشنو»د: یگویگونه منیا یمانده و گم شده بود، راو

 د.یترس یحساب

کتردم کته از کتدوم طترف برگتردم خونته. آره جتون یر داشتم فکر متیخدم؟ نهیترس؟ من ترس 

بته داستتان  یاملاحظهو تنوّع قابل ینیرید، شیة دین نوع زاویانتخاب ا (.13: 1311زاده، حسن«)خودت!

ن داستتان، یتا یف ستنّیتژه کته طیتوبته شده استو لاّت خواننده هم  یة شادیزاده افزوده و ماحسن

کودکتان لتاّت  یسر به سر خواننده گااشتن، برا یسنده با بزبزک و حتّیکودکان هستند و مشاجرات نو

زاده حستنکل نامحدود را شتاهد باشتند.  یت سوم شخص دانایروا یکه صرفاً نوعنیا دارد تا یشتریب

است، بارهتا بتا خواننتدگان داستتان، وارد بحتث  نوشته سا  1تا  2 یف سنّیط ین داستان که برایدر ا

 یرا بترا یاهیتزاو ،ستندهیکه نو آنجا»معتقد است  یفوناژبخشد. یم یشود و به کار خود، برجستگیم

 یبرجستتگ یرود، نتوعینم و خوانندة متن ند که انتظار آن از جانب مخاطبیگزیت داستانش برمیروا

 ادامته دادن داستتان یو شتوق او بترا مخاطب یة التااذ و شادیتواند ماین میده که همیبه کارش بخش

 .(fonagy and kawagochi, 2006: 209)« گردد

ات کتودک، یّتش در حتوزه ادبهتایداستاندر  زادهحسن ین مختصّات سبک شخصیشک از بهتریب

 یمناسب و وادارکردنِ خواننتده بته تتأمّل یهاجاد مکثیرن  داستان با ایم کردن خواننده در روند پیسه

 یکته رو یگتیکه بزبتزک بتا د یمثا  زمان یرن  آن است. برایداستان و پ یهاقسمت یشتر در برخیب

 یاستنده در صتفحهیکنتد، نویتلاش مت آنجاخروج از  یشود و برایم یاطیسرش است، وارد دکان خ

کترده استت تتا کتودک بتوانتد بزبتزک را از  یطراح ین صفحه از داستان، پازلیجداگانه امّا متّصل به ا

ک خواننتدة یتت و قدرت عمل هتم گتردد و از نقتش یخلّاق ین گونه دارایاورد و بدیرون بیب یاطیخ

نکته خواننتده یا ین نکته واقف بتوده و بترایزاده بر احسن (.11: 1311، زادهحسنشود )منفعل خارج 

ن یتد ایتتوانیمت»ن نوشتته کته یچنت هاقسمتن یا یا فراموش نکند، در ابتدایداستان را از دست ندهد 

 «.دیقسمت را بعد از خواندنِ داستان انجام ده
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 اليصور خ. غرابت 2-1-1-2

ات  نیتترمهماز  یکتی»د یتگویم ا یر خصودربارة غرابت « زبان درون زبان»در کتاب  یفوناژ مختصتّ

ب و یتخواننتده غر یاو، بترا یهتایپتردازن است که صنعتیا حهیقرو خوش ک طنزپرداز باصلابتی

ب و یتار غریهاتِ بستیدر تمتام آاتارش، از تشتب زادهحستن (.fonagy, 2001: 127) «ند باشدیخوشا

ت داستان را تازه و جتاّاب ی، رواگونهنیاست و متناسب با موضوع داستان استفاده کرده ا ینگاه یدارا

تتوان یآمتده مت« هندوانه به شرط عشق»از داستانِ ر یکه در جملة ز یهینمونه به تشب یبرا. است ساخته

 اشاره کرد: 

ا بودنتد امّت نمانخبود که  یحاج عل یهانهیبود. مثل قال بستهنهیپش یامّا صدا ،خواندنش ناجور بود»

 (.  34: پ1311، زادهحسن«)شد زیچهمها  یخیشان خرغلت زد و بیرو شدیمراحت 

 ر:یز نمونه همننین

  بترادران و زادهداداش گنده و چهارگوشِ ک آبنباتی اندازهبهح زردرنگش یتسب یهادانه هرکدام از»

 (.34پ: 1311، زادهحسن)«بود

 . تخريب حدس2-1-1-3

ب حتدس یتتخر یاست. فوناژ« ب حدسیتخر» یفوناژ زعمبهانحراف از هنجار  یهاگر از راهید یکی

باشتد کته مخاطتب کاملتاً  یاگونتهبهت کتردنِ داستتان یتکه روا یزمان  -1: »کندتقسیم میرا دو گونه 

ن بته یهمنن او (.fonagy, 2001: 121) «ن صورت نداشته باشدیان آن را به ایر شود و انتظار پایغافلگ

ام کته را خوانده یبارها آاار»د: یگویهم م« ت در استنتاج داستانیّععدم قط»ب حدس، ین نوع از تخریا

« بازگااشتتن» اصتطلاحبهو « انِ داستانیت در رقم زدنِ پایعدم قطع»را از راه  یطنز و شاد یو هواحا  

 (.Ibid: 122)« اندزده مشارکت خواننده در داستان، رقم یآن برا

آن،  یو طتافتتد اتّفتاق متی« جملته و پتاراگراف»ودة محددر  «ب حدسیتخر»از  گرینوع د» -2  

ان یتمکلمتات در  ینیبرد که واژگان موجود در محورهمنشتیبه کار م یاگونهبها بند را یسنده جمله ینو

 (.fonagy, 2001: 123)«سازدیر میا بند، مخاطب را غافلگیجمله  یانتهاا ی

ن شتکل، یآاتارش، بته بهتتر یبرخدر  دهزاحسند گفت که یب حدس بایبارة مورد او  از تخردر 

دربتارة  یاا نشتانهیتبحث  چیه ،نیازاشیپدهد که به مخاطب یب میترت یاگونهبهداستان را  یبندانیپا
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 کفشلنگتههمتان »در داستتان شود. یم ریمخاطب غافلگ به همین سببارائه نشده در داستان جه ین نتیا

آن را  ییرد داستتان تنهتایتگیم میبرد و تصمیو آن را به خانه م کندیدا میپ یکفشلنگهسنده ی، نو«بنفش

 یاستندهینوسنده هستتم. یک نویسلام من »شود. یسنده شروع مینو یمقدّمه داستان با فضاساز سد.یبنو

ن بار کته آمتدم داستتانم یامّا ا...بلند هایداستانکوتاه،  یهاداستان ، پنجاه داستان نوشته است.حا تابهکه 

تتان ین داستتان را برایتد داستتان ایترم. بگااریتم بگی، نتوانستم دربارة آخر آن تصمجور کنمجمع و را 

ستتگاه یکفتش را در اداکردنِ لنگتهیتپ یستنده در ادامته، متاجراینو. (2: 1312زاده، حسن)«کنم فیتعر

 کند.یان میکفش را ب ینوشتن داستان زندگ یمش برایاتوبوس و درد د  کفش با خود و تصم

کنتد و آن را یدا مکفش را پیکند. موش لنگهیوارد داستان م را یاو ، موش یبندانیدر پازاده حسن

ن یتکند. ایتخت خواب استفاده م عنوانبهبرد و از آن یم ،کردهیم یکه در آن زندگ یابا خود به خرابه

 ت ختواب بتود ومتوش تخت یشب برا کفش بنفش هزارلنگه»شوند: یصحبت م  و همیدو با هم ان

ف کترد. پت  از یتبته دنبتا  جفتت گشتتن ختود را تعر یاو ماجرا یشب برا هزار یموش خاکستر

 بترود. او فرامتوش یش موش خاکستریکرد نتوانست از پ یکفش بنفش هرکار، لنگههزار شبگاشت 

 (.  31)همان:  «دنبا  جفتش بگردد قرار بود یروزگار یکرده بود که روز

گفتتم » ان کترد:یخود را ب ید و او ناخرسندیکفش پرساز لنگه یبندانین پاین ا  با نوشتینوداستان

جا خوردم گفتم مگر بد بود؟ گفتت  یلی؟ خیسنده خوب هستیک نوی ی؟ گفت تو مطمئنطور بوده چ

)همتان:  «!گتر تمتامش کتنید جورکی  یگر بنوید انیک پایدم. یمن که به جفتم نرس یخوب بود ول

کفتش را بعتد، لنگته یبنتدانیتو در پا ابتدییم یگرید یبندانیپا یبرا یاسنده بهانهینو گونهنیا و (31

  و یانت یینتانوا« وردنته»شتود و بتا یمون  م یکفش دارانجا هم لنگهیکند. در ایم ییوارد دکان نانوا

ن یتان ایتپا دربخشند. یک پا دارد، میکه  یم نانوا، او را به پسرکیگردد و در انتها، با تصمیصحبت مهم

متن بتاز هتم  یبتا بتود ولتیز یلیبا بود خی: گفت زپرسدیمت او  داستانش را یقسمت هم نظر شخص

چهتارم و  یبنتدانیدر پا(. 32همان: «)سمینویگر مید یکی .ه نخورش سوخت گفتم غصّیتنهام. دلم برا

-یان تنتد آب متیتجر کفش بنفش همراهسپارد. لنگهیکفش را به رودخانه مسنده لنگهیآخر داستان، نو

-ینجتا متیبته ا یسنده وقتی. نوابدییممشغو  آواز خواندن  یسنگتخته یرود تا سرانجام جفتش را رو

ش یان داستتان را بترایتاورد تا او پایکفش بنفش را باط برود و لنگهید که به حیگویرسد به پسر خود م

-حستنکنتد )دا یتفت خود را پجرود تا یم :فش به او گفتهکد که لنگهیگویمسنده یپسر نوامّا  بخواند،
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ان یتکته چهتارجور پا یام با داستانحالا من مانده شود:ین جملات تمام میداستان با ا و (31: 1312زاده، 

کترد کتاش آن یک نفر به متن کمتک متیچاپ انتخاب کنم کاش  یدانم کدام را برایمتفاوت دارد. نم

 .  یبود ک نفر توی

 ،ینیمحورهمنشتدر در آاتارش، بارهتا  زادهحسند گفت یهم با« حدس بیتخر»در مورد نوع دوم 

فتد، حتدس بزنتد امتا یرا که قرار است اتّفاق ب یاتواند حاداهیده که خواننده میچ یاگونهبهها را جمله

 گر بوده است. ید یان موضوعیسنده، بیفهمد که منظور نوی، ناگهان میانیپا یهادر جمله

ش، هتایداستتانمتوارد در  یاریار استت. در بستیانحراف از مع گونهنیااستاد شک یب زادهحسن   

 یتتازگ یمخاطتب دارا یکند کته بترایم جادیا ییبالا یار، بار طنزیاستفادة او از انحراف از مع گونهنیا

 ار در داستان استفاده نکرده است.ین نوع انحراف از معین بسامد از ایبا ا یش از او، کسیاست چون پ

 طبقته نیتاآسانسور بود به  یکه تو سوسک گندهه یه با البتّ !بلهن؟ دختر گفت: یبابا گفت تنها هست» 

 (.  12: 1312، زادهحسن«)دمیرس

ک یتن تکنیتز بارهتا از ایتن«  و جمعه اختراع نشده بتود پنجشنبهکه هنوز  یدر روزگار»در داستان 

 ی، کستصتورت گرفتتهار دور یبست یهتاان دو انسان در زمتانیر که میاستفاده شده است. در مکالمة ز

 را ندارد: « رفته مطبیک خانم دکتر بوده که صبح باهاش میما ِ »انتظار جملة معروف 

 متش چنده؟ ید و گفت: قیکش خر سروگوشبه  یدست یبزشیرمرد پادراز  -»

 .یمثل شما پونصد گلاب یمحترم یآقا یقابل شما رو نداره. برا -

 .!ک اسبهیمت یق نکهیا ؟!؟. چه خبره آقایونصد گلابپ -

 .ا فترق دارهیتدن ین خر با همه خرهایا .ستیگردو ن ید قربان! اما هر گردیفرماییشما درست م -

ن هم متدلش بالاستت هتم کلاستش. یا یهم هست اما درب و داغون...ول یمت پنجاه گلابیبله خر به ق

مطتب عصتر بتر  رفتتهیمتتتر بتوده کته صتبح باهتاش ک ختانم دکیتما   .نکرده یهم دوندگ یلیخ

 (.  11ب: 1311، زادهحسن...«)گشتهیم

 . ابهام در روساخت جمله2-1-1-4

ستنده، در جملته ینو» یگاه -1: »شودیز از دو راه حاصل مین« ابهام در روساخت جمله» یفوناژ زعمبه

 یستت و انستجامیکه مورد انتظار مخاطب نکند میاستفاده  جمله یدر انتها یا عباراتیا متن، از واژگان ی
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-یاو مت ذ، باعث تبسّم مخاطتب و التتاایربطین عدم انسجام و بیجمله ندارد امّا هم ینیبا محورهمنش

نجتا، ابهتام بته یاز ابهتام در ا یمنظور فونتاژ»د دقّت داشت که یالبتّه با (.fonagy, 2001: 103) «گردد

 ,smith) «آن یدستتور یاز آن است نه ابهام بته معنت یناش یریرت و غافلگیو ح 1عدم انسجام یمعنا

ستبک  کتهیطوربتهاستتفاده کترده  شیهاداستتانن ترفند، با بسامد بالا در یاز ازاده حسن (.62 :2009

 شود. یاو محسوب م یشخص

 :لاًمث

ختل  مید نگتاه کتردیخورشتبه  بارکیشود ما یبه ماه نگاه کند شاعر م شبکیند هرک  یگویم»

 (.  11: 1312، زادهحسن«)میدش

 (.  14: مان)ه«کنمیس  بغل ممانم و از زور سرما یابان میخ یک مدت توی»

از روساخت جمله )غالبتاً فعتل(  یحاف قسمت» ،یفوناژ زعمبهنوع دوم ابهام در روساخت جمله  

ن کتار، یتا ازاده بحسن (.fonagy, 2001: 109)«ر آن جمله استیر آن عمل در زینة وجود تصویبه قر

ر موجتود در کتتاب هتم جلتب یگردد، توجّه کودک را به تصتاویکلام م ینکه باعث برجستگیضمن ا

شتود. یر باعتث خنتده متین حاف و تکرار جمله و بخش محتاوف آن و توجّته بته تصتویکند. ایم

-ین متیچنتسنده یابد، نوییم یغاا و سبز ماندهته یدارا یگیاز داستان که بزبزک، د یدر قسمت ازجمله

 د:یگو

افتتاد... بته  یگتینگاهش به د مرتبهکیواش به طرف چشمه راه افتاد تا آب بخورد. یواشیبزبزک » 

ر یت(. البتّته در ز14: 1311، زادهحسن«) ...ید ی ... سرش را توید یسرش را توک شد و ی  نزدید

طور بتهکرده، آمده استت.   یکه بزبزک سرش را درون د یاصحنه یعنیمرتبط با آن،  ین متن، نقّاشیا

ع و جالتب یبتد یاست که در نتوع ختود کتار یرینة تصویجاز حاف( به قریاو )ا یها، حافخلاصه

 توجّه است.

 استت، ییبستامد بالتا یدارا ابهتام در روستاخت جملته «دهیتورپر یهتافتهیلط»ا مثلتاً در کتتاب ی

ن یهمت 25مثلتاً در صتفحه  ن کتاب است.یا یاز مختصات سبک شخص یکیتوان گفت یم کهیطوربه

بزرگ و لباس نامرتّتب  یهاآلود و گوشف و خوابیآموز با صورت کثک دانشیاز  یریداستان، تصو

او  !دیتدرستت حتدس زد !است؟ بلته کارهچه یشاگردن همیبه نظر شما ا»ر آن نوشته: یده و در زیکش

                                                           
1. lacking of cohesion 
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ا  دارد در یتآورد! خیمت یکتت یهتاد چه نمترهی. اگر بدانیوحسابدرستک تکاور یک تکاور است. ی

 .  (25: 1311زاده، حسن«)!شود نده هم تکاوریآ

 انگاري. جاندارانگاري و انسان2-1-1-5

 و اتیّتجتاد طنتز در ادبیا یهان راهی، از بهتریفوناژ زعمبهار که یانحراف از مع یهاگر از روشید یکی

کته فصتل مشتترک تمتام ، (fonagy, 2001: 115است )جاندارانگاری  ،کودک یات داستانیّادب ژهیوبه

ان یتختنِ متداوم مترز میخصوص در هجو، درهم ردهد، بهیآننه در طنز رخ م»ا است. یسان دنیطنزنو

ق نگترش و تفکّتر یمصتاد نیتترمهماز  ی(. البتّه جاندارانگار21: 1314، ینلیکر«)وان استیانسان و ح

ننتد و متدام یبیصر جهانِ اطراف خود را جاندار ما، عنایو پو یل قویّکودکانه است. کودکان به علّت تخ

البته باید گفت منظور از جاندارانگاری، تنهتا بحتث  هستند. یزندگ یا در حا  صحبت و حتیبا تمام اش

گیرد کته فونتاژی نیتز بته ایتن متورد را نیز در برمی« انگاریانسان»جان نیست بلکه مقولة از اشیای بی

نگاری، یعنی افزودنِ توصیفات انسانی بته جانتدارانِ دیگتر چته گیتاه چته جاندارا»کند: چنین اشاره می

ن روش در آاتارش استتفاده کترده یتاز ا یبتاییبته ز زادهحسن .(fonagy, 2001: 115) «حیوان است

 است:

هتم از آسانستور استتفاده  طبقته کیت یبرا که داره یتنبل یهان ساختمون سوسکیمامان گفت: ا» 

کته سترما  یخنتالی»داستتان زاده، جالتب حستن هتایداستاناز  یکی .(21: 1312، زادهحسن«)کننیم

خنتا  یک یتزاده بته ن داستان، حستنی. در ااست« هندوانه به شرط عشق»از مجموعه داستان « خورد

زر نتو یتک فریتکته  یاکند. ختانوادهیت مید او روایة دیده و داستان  را از زاویبخش یانسان یتیشخص

هتا کمتد بخرنتد. بنته یخود را بفروشند و بتا پتولش بترا یمیخنا  قدیرند یگیمم یخرند، تصمیم

ار بته ختانواده وابستته استت. یبست چراکتهشود یار ناراحت میشود، بسیخنا  که از موضوع باخبر می

اکبتر » ن استت:یار دلنشتیها بسالوگین اار، البتّه در دیا یبایانة زیاصطلاحاتِ عام یو دارا یمیلحن صم

گته یامتروز د»کنتد: یشنوم کته ستفارش متیخانوم را م یپر ید. صدایآیرون میم از ساختمان به آقا

د: یتگویمت اکبر آقتاشتکند...یک پتار  بلتور متینهو یدلم ع«. ن تابوت را ردش کن برهیهرجور شده ا

را پتاک م یهتااز لکّته یکتیکشتد و یو دست به بدنم مره...یبخرن. منم تو کتم نم ین مفتخوایم...نایا»

 (.  43: 1351زاده، حسن«)فهمدیاو نم یکنم، ولیش لوس می. خودم را برااکبر آقاکند. بازهم به یم
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 1. گروتسك2-1-1-6

اگتر از »م: یختوانیبرخوردار است که دربارة آن مت یتیاز چنان اهمّ یدر تفکّر فوناژ« گروتسک»مبحث 

در داستتان  یچ طنز درجة اوّلتیگر هیم، دیریبگو گروتسک را  یات کودک، جاندارانگاریداستان طنز ادب

-متی خندانتدن کته ضتمن طنتز استت . گروتسک نتوعی(fonagy, 2001: 59)« کودک وجود ندارد

(. 311: 1313، یکتانلکنتد )یکنتر  مت را اشخنده آن، منزجرکنندة یا مخوف جانب که یجای تا هراساند

 متوارد بر افزون .دهدمی انتقا  مخاطب به رتنف و لاّت یا ترس و خنده میان مردّد احساسی گروتسک

انستان  یشدگد بر جنبة مسخیانسان با تأک غیر با انسان جمع است نمامتناقض ایپدیده گروتسک» فوق،

 کنتدمتی اقتضتا چنین آن انزجار. ذات با لاّت یا ترس با خنده واقعیت، با وان، اغراقیح یشدگا انسانی

ژه در یتوزاده، بته. حستن(fonagy, 2001: 118)« کند جلوه زمانهم نآ متباین یا جوانب ناهمگون که

ر، جنبتة تترس و خنتده بتاهم یتز یهاکند. در مثا یم استفاده ن شگردیاز ا« دهیورپر یهافهیلط»کتاب 

 :شدهختهیآم

آب  یافتتاد تتوید بالتا و بتاز متیپریم متر بالاتر از تن  میحدود ن هر بارتن   یکوچک تو یماه»

 (.  11: 1311زاده، حسن«)ن  منتظرش بودتُ یجابهک گربه ولگرد ی آخر دهاندفعه  یول

اد یتانتدازد، بته یخ متیاد درس تتاریتمرا بته  ینیها به بشقاب چنگا ها و چبرخورد قاشق یصدا»

 (.  12: 1351همان: «)امدهیدلمش را یش هم فیپ چند روززخان مغو  که یلشکر چنگ یربازیشمش

کته  ییدادهایتجتاد رویاو و ا ییانسان، کالتاگرا ییگراوانیهر نوع ح»( 119 :2001ی )به نظر فوناژ

زاده در مجموعته حستنق گروتسک هستند. ی، از مصاد«کنند ختهیبرانگدو ح  را در مخاطب  زمانهم

نتوع  ژهیوبته، بارهتا از گروتستک «و جمعه اختراع نشتده بتود پنجشنبهکه هنوز  یدر روزگار»داستان 

 یکترد و تتو یدرازروده قدرآن، ییجارولیسبمرد پاکوتاهِ »آن استفاده کرده است: « یکاتوریارهجو ک»

لتتاس یجتتده گیو ه یختتر گااشتتت کتته بالتتاخره آن را بتته شصتتت گلتتاب یب رویتتستتر متتا  زد و ع

 (.  12ب: 1311، زادهحسن«)دیخر

                                                           
1. grotesque  
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بتا  زادهجما « نبود یکی بود یکی»که در  یپردازد. کاریجاد طنز میبا کمک هجو به ا گاه زادهحسن

 یص جستمیماژ نقتایو ا یریمحبوب هجو، ارائه شکل تصو یهاوهیاز ش یکیبالا وجود دارد.  یبسامد

 افراد است.  یو ظاهر

ستنده ینو« ک ختانواده خوشتبختیت یلبخند کشمشت»ش و نوش از مجموعه داستان یدر داستان ن

بته ختاطر پدر و متادر و حتّتی اقتوامش و  دم بخت است کند کهیان میک دختر نوجوان را بی یزندگ

ن یت. در اکننتداو را سرزنش می، دائماً یدقّت بودن و فراموشکار یمانند ب ییو رفتارها یت ظاهریّوضع

 م:یهست یکاتوریداستان، بارها شاهد گروتسک از نوع هجو کار

واب وجتدان د در جتیا شتایتنگفتند  یزیکه چ ییهابابا در جواب آن ید ولیگوینم یزیچ یکس» 

کته سترش  طورهمتانزند. مامان یگه وقت شوهرشه. بعد روزنامه را ورق مید: شعله دیگویخودش م

اد شتوهر یتم ید کیشه بگویدارد. جا داشت مثل همیش را برمیکند و چاین است، دستش را دراز مییپا

 (.  31الف، 1311همان: «)ها!بشه؟ شاه موش یچلفت وپادست کدوتنبل نیا

بترو  یخواستت گتها»رد: یتگیان مادر و پسر خانواده درمتیم یان داستان، مکالمهیاز هم یادر صحنه

دا بشته؟ ستر و یتپ یکت ةدا بشه. سر و کلّیاش پد سر و کلهیو درشو هم قفل کن شا ییرایاتاق پا یتو

اجتازه  وقتتچیه. من اگر بتزرگ شتدم و زن گترفتم گرد شدندم یهاگه. از تعجّب چشمیه بابات دکلّ

شتود. واللته بته ختدا! ستر و کلته گوستفند کته یدا متید سر و کله بابات پیام بگودهم زنم به بنهینم

 (.  11الف، 1311همان: «)ستین

را  ییکالتاگرا یعنتیگروتسک، از  یگری، نوع د«هاچهارشنبه یبرا یآهنگ»زاده در داستان بلند حسن

کمتتر دانستتنِ ارزش و  یا حتّتیتن به کالا و برابر ه انسایهر نوع تشب» درواقع« ییکالاگرا»دهد. یم نشان

-یمحصتتو  دوران متتدرن و از نتتوع تلتتخ آن متت یطنتتز درواقتتعباشتتد کتته یمقتتدار انستتان از کالتتا متت

 (.  fonagy, 1996: 111)«باشد

گر یک بتازیتانتختاب  ینماگر بترایست یگروهت است، یستیة رئالیدرونما ین داستان که دارایدر ا 

بته نتام  یآمتوزها، دانشد از تمام کلاسیشوند. پ  از بازدیدر اهواز م یارسهمد یو آماتور راه یبوم

کنتد. فرهتان، از یرا جلتب مت هتاآناز کلاس اختراج شتده، نظتر  یکه به علّت شلوغ« یشاکر فرهان»

اش را از شهر خود آواره کرده است. فرهان بته همتراه است که جن  او و خانواده یمشهرمهاجران خرّ

رونتد. پتدر فرهتان در یلم متیضبط فت یاصفهان و خراسان برا یبه شهرها یبردارلمیروه فپدرش با گ
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کند و فرهتان تنهتا یبندد و با او ازدواج میلم د  میاز عوامل ف یکیلم به یل فیو تکم ین دوران بازیح

شتد و بته بفرو ،متزدش بته او داده عنوانبتهرا که کارگردان  یاشود دوچرخهیماند. فرهان مجبور میم

ده شتده و متادر و یهم کش هاآنجن  به خانة  یهاشود که شعلهیاهواز برگردد. در بازگشت متوجّه م

کنتد و یدا متیتت پیّلم، ح ّ مسئولیدر ف یباز یاند. فرهان با انتخاب بران رفتهیاز ب و برادرانشخواهر 

شتود تتا یل متیت تبتدیّبامستئول یشد به فردیمدام از کلاس اخراج م یانضباطیکه براار ب یاز نوجوان

 اش برسد. فروشد تا به خانوادهیاش را مکه دوچرخه ییجا

 یستنده، از موضتوعین استت کته نویا« هاچهارشنبه یبرا یآهنگ»سبک داستان  یهاییبایزاز  یکی

 یازا ن داستتان، جتابر، پتدر فرهتان دریده است. در ایدارد که بارها و بارها در جامعة خود دیمپرده بر

، بته یمعنتو صتورتبهپسترش را  یختود، حتّت یاز گمنتام ییح ّ رها یز و ارضایناچ یطلبشهرت

کنتد، در فصتل یمت یلم بتازیز در فتیار نتاچیبس یدستمزد یفروشد. جابر که خود در ازایکارگردان م

کنتد،  یح بتازیرفهم کند تا بته روش صتحیخواهد فرهان را شیکارگردان از او م کهیوقتهفتم داستان، 

گته پستر متو ید یش کتن! ئتیحال یدونیکه م یمو خستمه. خودت با هر زبون» دهد:یپاسخ م گونهنیا

(. در صتحنة 42: 1355زاده، )حسن «یدونیکه خودت م یست. سندشه زدم به نام خودتون. هرجورین

نداشتت.  کت  راچیهت»دهتد: یاز درون فرهتان خبتر مت گونهنیاکلّ،  یدانا ین صحنه، راویمتعاقب ا

ه. زار زد و یتنداشتت جتز گر یاکترد پتدرش او را فروختته. چتارهیمت کرد. ح ّیم ییاحساس تنها

کتارگردان  یخت. صتدایخاک برداشت و بر سرش ر ین. مشتیزم یش سست شد. نشست رویزانوها

« ییکالتاگرا»، یفونتاژده را که بته قتو  ین پدی(. ا21همان: «)بود. معرکه ید: کات! عالیدر گوشش چک

ن داستتان یتباشتد کته در ایم یبرخورد کالاگونه با انسان است، از موضوعات مهمّ ینامند و به معنایم

 لم  است. قابل یخوببه

در  یاعمتا  و افعتال»بته  استتز یک طنز جهان نیکلاس ینمایس یاصل یژگیکه و یمقولة طنز حرکت

ن یتر ازاده دحستن (.21: 2111ستمیت، ا) «گردنتد یجاد خنده و شتادمانیداستان اشاره دارد که باعث ا

را در  هتاآننتد کته اگرچته مشتابه یگزیرا برمت ییهتابرخوردار است و صحنه یینه هم از تبحّر بالایزم

قترار داستتان و اتّفاقتات آن  ینکه در تناستب بتا فضتایم، امّا به جهت ایادهیا دیطنز دن یهالمیف یبرخ

 ند:  بر مخاطب هست یر مناسبیتأا ی، دارادارند
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 قتدرآنکتار داشتت و سترش  قتدرآندند بالا اما مامان یپریتابه میماه یمامان هم از تو یهاکتلت»

کترد تتا یهوا پشتت و رو مت یرو همان جورها ف کتلتین ردیحواسش نبود بنابرا اصلاًشلوغ بود که 

 (.  1: 1351زاده، )حسن« آن طرفشان هم سرخ شود

 هاي زباني. بازي2-2

های زبتانی استت کته ختود کودکان عامل بازی یهاداستاناز عوامل مؤاّر در ایجاد طنز در یکی دیگر  

 دارای انواعی است:

 . تأکيد آوايي2-2-1

، یتیث آوایتاز ح یا عبتارتیتستازه » استت کته در آن، ییآوا دیتأک، های زبانیبازی از موارد مهمّ یکی

تتوان یم یست. زمانین نیطنزآفر یایید آوایا هر تأکشود امّیگر جمله تلفّظ مید یهاسازهتر از برجسته

د یتشتخند تأکیتمسخر و ن قصدبهست، ید لازم نیکه تأک ییرا از مقولة طنز دانست که در جا ییآوا دیتأک

ق یتاتّفاقتات را از طر یبرخت یا صدایرا درآورند و  یش خاصّ و بامزة کسیگفتار و گو یا ادایکنند و 

ش، بته سته هتایداستتاندر  زادهحستن(. fonagy, 1996: 118)«کننتد یرستازیصوت، تصو یهااسم

وان یتبته ل چیریتقچیریتقمامتان کته »استفاده از استم صتوت:  -1زند: یم یید آوایصورت دست به تأک

 (.  44: 1312، زادهحسن«)اتاق خودشه... ی: توجواب دادانداخت یم د و آن را برقیکشیم دستما 

شته یمت یمیضتخ یمرویتابه تق تق تق. بعد گفت نیماه یرا شکست تو رغمتخمتا  یبابا تمام س» 

 (.  34همان: «)شه یم ترکلفتهم  یوان اشعار سعدیاز د

 یهتاهتا و عبتارترا از راه جملته یتید آوایتتأک یگاهتعجّبی و پرسشی:  یهاجملهاستفاده از  -2

 ندارد: او در آاار یکند که البتّه چندان بسامدیم جادیا یا پرسشی یتعجّب

 (.35: 1351، زادهحسن!«)چه جورمدم...یگفت: آره د»...

 داستتان یهتاتیّگر از زبان شخصیا کلمات دیهم با تکرار افعا   یگاه تکرار افعا  و کلمات: -3 

شتتر بته یب« ستربه یدو یتد»ژه در داستتان یود بهین نوع تأکیزند. ایم ییآوا دیتأک، دست به سندهیا نوی

 د. خوریچشم م

 یگتینگتاهش بته د مرتبتهکیبه طرف چشمه راه افتاد تتا آب بختورد.  واشیواشیواشیبزبزک »

 (.  14: 1311، زادهحسن...«) ید ی ... سرش را توید یسرش را توک شد و ی  نزدیافتاد... به د
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 . ابهام در واژگان و عبارات2-2-2

 از آن، زادهحستناستت و  یزبتان یهتایبتاز هتایمصداق از گرید یکیز یابهام در واژگان و عبارات ن

 فوناژی متأستفانه در ایتن زمینته، ستخنی. کنداستفاده میباصلابت  یجاد طنزیمؤاّر در ا یابزار عنوانبه

 ؛های کتودک و نوجتوان استتفاده کتردگوید که چگونه باید از این شیوه، برای ایجاد طنز در داستاننمی

های بزرگسالان استت. بته مناسب با ایجاد فضای طنز در داستانتر توان گفت این عامل، بیشمی چراکه

در داستتان هایش استتفاده کترده استت.  برخی داستان یطنز پرورزاده از این شیوه در ، حسنهر شکل

البتته ممکتن استت  .ن شگرد بهره برده استتیسنده بارها در جملات کوتاه خود از ای، نوسربه یدو ید

 ن عمتل زدهیتدستت بته ا یسنده با تعمّد و آگتاهیدشوار باشد امّا قطعاً نو یکودکان کم یدرک آن برا

گردد و از همان ابتتدا، هنتر یمبهم آغاز م یبافت یاما دارا یاشهیکل یاداستان با جمله مثا عنوانبه؛ است

: 1311، زادهحستن«)نبتود یکتید هتم یبود، شتا یکی»شود: یسنده معلوم میجاد طنز نویو ا ینیآفرابهام

11  .) 

ر از ختدا یتنبتود. غ یکتیبتود  یکتی. »بردیک را به کارمین تکنیهم ا« کفش بنفشلنگه»در داستان 

 .(1: 1312زاده، )حسن«نبود یابود و لنگه یاک جفت کفش بنفش خوشگل لنگهینبود. از  ک چیه

 . جناس 2-2-3

جتاد طنتز، موفّتق استت امتا در یا یجناس بترا ازجمله« یزبان یهایباز» دیگراستفاده از  زاده درحسن

گتاه استتفادة شتود. یمخاطتب مت یکند که باعتث خستتگیک جناس را تکرار می قدرآنموارد  یبرخ

زاده شتود. حستنیم مخاطب یباعث دلزدگها، جناس و تکرار آن ازجملهزبانی  یهایبازغیرهنری از 

و  یستنده انتواع معتانینو« ریشت ر تتویشت»داستتان  درن ضعف استت. یا یدارا یزبان یهایز در بازین

ن یتشتود. در ایر طنتز در ادامتة داستتان متیباعث عتدم تتأا آن،آورد امّا تکرار یرا م« ریش»اصطلاحات 

 یشود. در شهر انتواع معتانیکند و به شهر وارد میجنگل را ترک م یل کنجکاویر به دلیک شیداستان 

 :گااردیر مج  و سردرگم شده، پا به فرایشنود و گیرا م« ریش»

ر خشتک. یه گفتت: شتبنّ« ؟یخورد یچ یچ»د یشان شده بود پرسیکه از ترس پر یاافهیقر با یش 

عقتب عقتب رفتت و بتا ختودش  یر چندقدمیدهند. شیر خشک میشان شیهاهاز مادرها به بنّ یبعض
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: همتان«)زد...یتریر از آن متیزننتد شتیاست از هرچه حرف مت یریر تو شینجا عجب شهر شیگفت: ا

 (.  31ب: 1311

ز بستامد یتو ن یزبتان یهتایر، بسامد استفاده از دو روش انحراف از هنجار و بتازیدر دو جدو  ز

. نشتان داده شتده استت زادهفرهتاد حستن هتایداستانانحراف از هنجار در  یهااستفاده از انواع مؤلّفه

داستتان انتختابی فرهتاد  2در دربارة روش آماری باید گفت که برمبنای دو نوع روش کلّی طنزپردازی، 

های مرتبط با این دو نوع روش و مصتادیق آن پرداختته شتد و ابتتدا زاده، به استخراج تمام نمونهحسن

و در جتدو  دوم  ذکتر شتدیک، درصد استفادة نویسنده از هریک از دو روش کلّتی،  در قالب جدو ِ

بستامدگیری هفتت مصتداق مهتم و اصتلی بته « انحراف از معیار»نیز، به دلیل اهمّیت روش اوّ  یعنی 

 :و ذکر آن، پرداخته شد« انحراف از معیار»روش 
 

 زادهحسن هايداستاندر  يطنزپرداز يدو نوع روش کل  بسامد .1جدول 

 ق آنيو مصاد يزبان يهايباز بسامد ق آنيار و مصاديانحراف از مع بسامد نام داستان

 %31 %11 سربه یدو ید

 %34 %11 نفشب کفشلنگههمان 

 %41 %22 ...یکشمش یلبخندها

 %41 %21 که... یدر روزگار

 %31 %11 هندوانه به شرط عشق

 

کته، بته زاده، در پنج داستتان متوردنظر، بتیش از آنتوان دریافت که حسن، می1از مشاهدة جدو  

کرده است و همتین امتر، استفاده « انحراف از معیار»، از روش برای ایجاد طنز، بپردازد« ی زبانیهابازی»

دانستت. از دقّتت در « انحتراف از معیتار»باعث شده تا بتوان سبک شخصی او را در ایجاد طنز، روش 

بتیش ، های مختلف انحراف از معیارزاده از میان مصادیق و مؤلّفهکه حسن دریافتتوان جدو  دوم می

برای ایجتاد طنتز، بهتره  ر روساخت جملهابهام د انگاری و سپ  ازو انسان جاندارانگاری از زیهر چاز 

نیز بسامد بالتایی در آاتار او دارنتد.  و تخریب حدس ا یصور خغرابت  هایبرده است. همننین مؤلّفه

میان چهتار مؤلّفتة « لبخندهای کشمشی یک زوج خوشبخت»و « کفش بنفشهمان لنگه»در دو داستان 

 .  وجود داردیث بسامد ها نیز، نزدیکی بیشتری از حذکرشده و دیگر مؤلّفه
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 زادهحسن هايداستانار در يانحراف از مع يهادرصد استفاده از مؤل فه .2جدول 

 نام داستان
ات صال 

 کوتاه

ابهام در 

 روساخت

طنز 

 يحرکت

غرابت 

 اليصور خ
 گروتسك يجاندارانگار

ب يتخر

 حدس

 %21 %1 %31 %4 %11 %11 %11 سربه یدو ید

 کفشلنگههمان 

 بنفش
3% 21% 12% 22% 14% 11% 12% 

 یلبخندها

 ...یکشمش
O 11% 14% 23% 11% 1% 11% 

 %14 %11 %21 %11 %1 %22 %2 که... یدر روزگار

هندوانه به شرط 

 عشق
1% 15% 13% 11% 21% 1% 12% 

 گيريجهينت .3

طنتز  هتایاستتاندکودکتان،  یات داستانیّطنز در ادب در باب یوان فوناژیا ن مقاله، با توجّه به آراییدر ا

انحتراف »است که از مؤلّفة  یطنزپرداز زادهحسن. شد یبررس ات کودکیزاده در حوزة ادبفرهاد حسن

ن یتترن امر، مهتمیو هنرمندانه استفاده کرده است و هم یخوبق آن در آاارش بهیو انواع مصاد« اریاز مع

جتاد طنتز، صترفاً بته یا یکه بترا یرانسندگان و شاعی. نوطنزآمیز است هایداستان او در تیعامل موفّق

در ایجتاد طنتز، موفّقیّتت چنتدانی کننتد، یمت و تکرار بستنده یید آوایمانند جناس، تأک یزبان یهایباز

انحتراف از  یهتاق و مؤلّفتهیا دو مصداق از مصادیک یاز  ییهاصرف به گنجاندن نمونه یاتّکا .ندارند

شتد کته  مشتخّصایتن بررستی، در داستان کودک گتردد. در  مؤاّر یجاد طنزیتواند باعث ایر، نمایمع

ق یار و مصتادیتمعانحراف از  یبر مبنا زادهحسن هایداستاندر  یطنزپرداز یهاوهیاز ش %11ک به ینزد

ک به هتم بهتره بترده ینزد یار با درصدهایمعق انحراف از یشتر مصادیسنده از بیآن، به وجود آمده و نو

 ش شده است. هایداستاناو در  یت طنزپردازیت و مقبولین عامل، باعث جاّابیو هم
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