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 مقدمه

توانند انتقنال  ویسي است و مني نهاي مقبول و مثبت داستاناز آنجا که طنزپردازي از روش

ه بنه کيفينت کنارکرد آن در    نظر نویسننده باشند، توجن   دهندۀ مناسبي بنراي مفناهيم منورد   

ها منجنر شنود و   تواند به غناي علمي و ادبي بيشتر آن داستانهاي با سبک مشابه ميداستان

و گونة ادبي از معدود منتقداني است که طنز را به داخل هر نوع  1از آنجا که ایوان فوناژي

نگرد، بررسي آثار ادبي برمبناي نظرینة  صي به آن ميرد و با نگاهي کامالا ویژه و تخصبمي

هاي هاي بعدي باشد. در باب بررسي طنز در داستانتواند الگوي مناسبي براي گاموي، مي

ینک برمبنناي ینک نظرینة     کودک و نوجوان، آثار متعدّدي در ایران نوشته شده، امنا هنيچ  

جم نيست و غالباا به صورت مختلط و مبهم، نکاتي از مصادیق مختلنف طننز کننار هنم     منس

هناي  کنه اگنر بررسني   پردازنند. درحنالي  ها به بررسي آثار ميچيده شده و با استفاده از آن

مراتنب بهتنر دارد. نظرینة اینوان فونناژي کنه       تأثيراتي به ،باشد ترتر و منسجمموجود، دقيق

 هنناي کننودک و نوجننوان اسننت، دربننارۀ طنزپننروري در داسننتان نظریننة جننامع و منسننجمي

تواند الگوي مناسبي براي این کار باشد؛ به ویژه که در اینن مقالنه سنعي شنده، تنهنا بنه       مي

                                                           

1- Ivan Fonagy  

 التيتحص يفوناژ»در بوداپست مجارستان متولّد شد.  يو روانشناس يم( محقّق برجستة زبانشناس 2005-1920) يفوناژ وانیا

را در آمستردام هلند گذراند و پس  يليتکم يهاآغاز کرد و دوره يعموم يخود را در دانشگاه بوداپست در رشتة زبانشناس

ها در دانشگاه آمستردام سال ي(. فوناژScholes, 2009: 169« )اه درآمدهمان دانشگ يسگروه زبانشنا تیاز آن به عضو

(. نکتة Smith, 2009: 57پرداخت ) يزبانشناس سیبه تدر نيدانشگاه برل يبه عنوان عضو افتخار يکرد و مدّت سیتدر

 فه،يلط ،يمانند پارود يقائل است که شامل انواع يعيوس يطنز، معنا ياست که او برا نیا ،يفوناژ يمهم در دستگاه فکر

 يمتن فه،يلط» ي. به زعم فوناژکندقلمداد مي فهيکودک را غالباا از نوع لط اتيموجود در ادب يشود. او طنزهاو... مي بهیمطا

اوّل را  يدوم، ارزش کنش زبان يکه کنش زبان يبه طور دیآيم گرید يبه همراه کنش زبان يکنش زبان کیاست که از 

کمرنگ کند.  قبلش را موقّتاا يکنش زبان ،يبعد ينوع از طنز، کنش زبان نیدر ا«. از حد خودش کند تریينکمرنگ و پا

 نيقائل است و به هم زیتفاوت و تما ،یيبا ژانر غنا يمختلف مثالا ژانر حماس يطنز در ژانرها کردیکارکرد و رو انيم يفوناژ

 .کنديرا مطرح م يخاص يهايژگیو زيحماسه و رمان ن دک،کو اتيمانند ادب اتيمختلف ادب يهابراي حوزه بيترت
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پرداخته شود تا بنه  « تخریب حدس»هاي کودک برمبناي عنصر بررسي طنزپردازي داستان

 ها است، توجه شود.ساختار آن ها و آنچه در شکل وطور کلّي به مسألة زبان داستان

 

 نظریۀ ایوان فورناژی. 1

کنرده  بخنش، تقسنيم   در یک نگاه کلّني بنه دو    طنز در ادبيات داستاني کودک را فوناژي

و هنر ینک از اینن دو حنوزه      «هناي زبناني  بنازي »و  «انحراف از معيار»است که عبارتند از 

صنال کوتناه،   شامل مصادیق اترا  «انحراف از معيار»داراي مصادیقي هستند. فوناژي حوزۀ 

ابهننام در روسنناخت، غرابننت صننورخيال، تخریننب حنندس، جاننندارانگاري و حننوادع      

اي که بتواند از تمام یا برخي از اینن عناصنر، بنا    نویسنده»داند و معتقد است گروتسک مي

 تواند طنزي در ادبيات داستاني کودک بيافریند که لذّتکند، ميمهارت و ظرافت استفاده

ها در دل و ذهن کودک و نوجوان و حتّني فنرد بزرگسنال بمانند و فرامنوش      مزۀ آن، سال

را شنامل:   «زبناني هناي  بنازي »همچننين فونناژي، حنوزۀ     .(Fonagy, 1996: 109)« نشنود 

 .(Fonagy, 2001: 58)داند جناس و انواع آن، تکرار، تأکيدآوایي و بازي با کلمات مي

اي بسيار کامنل اسنت. تقریبناا تمنام مسنائل و منوارد       هشک نظریة طنز فوناژي، نظریبي

در نظریة خود گنجانده و از زوایاي مختلف به طنز و گسنترۀ آن،   خوبيمربوط به طنز را به

تنهنا بنه بينان     و، تقسنيم کنرده   بخشنگاه کرده است. وي، طنز را در یک نگاه کلّي به دو 

بنندي  که در اینن دو تقسنيم   «حرکتي طنز»گاهي به تبيين  ؛این دو مورد بسنده نکرده است

کشند و گناهي از حينث    بنه نقند مني    پردازد و آثاري را با توجنه بنه آن  وجود نداشت، مي

 . (Fonagy, 2002)پردازد به بررسي طنز مي «شگردهاي زباني»

هناي  مبنناي ننوع اسنتفاده از آن در گوننه    تنها متفکّري باشد که طننز را بر  شاید فوناژي

داده و از این حيث، کار او ارزشمند و دقيق است. دیدگاه  تحليل قرار دمختلف ادبي، مور

فونناژي گناه طننز را بنا رویکنرد       ؛بررسني اسنت   فوناژي در باب طننز از سنه جهنت قابنل    
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شناسي زبان و به عننوان ابنزاري در دسنت    کند و آن را در بستر جامعهمي تحليل «گفتمان»

ات و ؛ گاه طنز را به حنوزۀ ادبّن   (Fonagy, 2001 : 68-82)کند ميگفتمان مسلّط تبيين 

هناي ادبني   هاي طنز را در گونهه در اینجا هم ویژگيکه البت-برد هاي مختلف آن ميگونه

و گاه طنز و طنزپردازي را در هننر  ( Fonagy, 1998: 35-59) -دهدميمختلف، نشان

و بندین ترتينب،    (Fonagy,1998: 81-119)کنند  هفتم و ژانرهاي سينمایي بررسني مني  

، طنز از منظر بيان شدهدهد. از ميان سه رویکرد تر از طنز ارائه ق شده که تعاریفي دقيقموف

 موضنننوع اینننن مقالنننه نيسنننت و مجنننالي جداگاننننه       «سنننينما»و طننننز در  «گفتمنننان»

باب طنز در ادبيات گفته، بحث این اثر، محدود  طلبد. همچنين از تمام آنچه فوناژي درمي

تنرین آراء  مهنم  ي به کارکرد طنز در ادبيات داسنتاني کنودک و نوجنوان اسنت.    به نگاه و

اي از مقاالت او و نينز در کتناب ارزشنمند    در پاره«تخریب حدس»فة فوناژي در زمينه مؤل

تنوان گفنت مؤلفنه   مني شده که در ایران هنوز ترجمه نشنده اسنت.   جمع« زبان درون زبان»

، 4، غرابنت صنورخيال  3ابهام در روساخت، 2هاي زبانيو بازي 1هایي مانند انحراف از معيار

تنرین مؤلفنه  و جانندارانگاري از مهنم   6، طنز حرکتي، حوادع گروتسنک 5تخریب حدس

 .استهاي نظریة طنز فوناژي 

بنا ظرافنت و    نویسننده در ننوع رواینت خنود    »ست کنه  منظور از انحراف از معيار این ا

تواند شامل تغيير زاویة دیند  و تصرّفات مي مهارت، دخل و تصرّفاتي انجام دهد. این دخل

گنو  وهاي داستان وارد گفنت اي که نویسنده با خواننده یا شخصيتو روایت باشد به گونه

بسنازد ینا در رواینت خنود از      «صنال کوتناه  ارتبناط فراداسنتاني ینا ات   »شود و در اصطالح، 

نني بنراي خوانننده    آفریکند کنه داراي برجسنتگي و حينرت    تصاویر و صورخيالي استفاده
                                                           

1- Deviation of the Norm  

2- Verbal Devices  

3- Ambiguity in the Structure Surface 

4- Foregrounding of Images 

5- Guess Destruction  

6- Grotesque  
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 .(Fonagy, 2001: 86) «کنند.  زدنِ مخاطب جلوگيري باشد و یا با ظرافت باال از حدس

 است.  «تخریب حدس»و  «صال کوتاهات» ؛این حوزۀ شامل دو مصداق مهم

هناي پسنت مندرن روش غالنب     نوعي زاویة دیند اسنت کنه در داسنتان     «صال کوتاهات»

شنود و بنا قهرماننان و شخصنيت    تاا داخل داستان مني نویسنده موق»که در آن، است روایت 

هناي شندیدتر، سرنوشنت    کند و حتني در حالنت  گو ميوهاي داستان یا خوانندگان گفت

 (. 149: 1393)پاینده، « کندهاي اصلي داستان را هم عوض ميتشخصي

است. فوناژي « تخریب حدس»هاي انحراف از هنجار به زعم فوناژي یکي دیگر از راه

روایت کنردنِ داسنتان   »داند. یک مورد آن، زماني است که یب حدس را دو گونه ميتخر

اي باشد که مخاطب کامالا غافلگير شود و انتظار پایان آن را به این صورت نداشنته  به گونه

 . (Fonagy, 1996: 119) «باشد

هنم   «عدم قطعينت در اسنتنتاج داسنتان   »فوناژي همچنين به این نوع از تخریب حدس، 

هواي طنز و شادي را از راه عدم قطعيت در  ام که حال وبارها آثاري را خوانده»گوید: مي

گذاشتن آن بنراي مشنارکت خوانننده در داسنتان،      رقم زدنِ پایانِ داستان و به اصطالح باز

 . (Fonagy, 2001: 123) «اندزده رقم

 گينرد و طني  دربرمني  قع محندودۀ جملنه و پناراگراف را   نوع دیگر از تخریب حدس در وا  

بنرد کنه واژگنان موجنود در محنور همنشنيني       کار مياي بهجمله یا بند را به گونه ،آن، نویسنده

 .(Fonagy, 2001: 124)کند ميکلمات در ميان یا انتهاي جمله یا بند، مخاطب را غافلگير 

ناي در اثنرش، پاینا  دربارۀ مورد اول از تخریب حدس باید گفت که هرگناه نویسننده  

اي بحنث ینا نشنانه    اي ترتيب دهد که به مخاطب پيش از این، هيچبندي داستان را به گونه

 .شوددربارۀ این نتيجه در داستان ارائه نشده، باعث غافلگيري و التذاذ مخاطب مي
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بررسی عنصر تخریب حدس در آثار نویسندگان مشهور طنزز کزودک و   . 2

 نوجوان دوره معاصر

کنارکرد هنرمنداننة عنصنر تخرینب حندس در آثنار نویسنندگان        اگر بخواهيم دربارۀ 

ت نشود که بنا  اي مانند شهرام شفيعي یافادبيات کودک، صحبت کنيم، شاید نویسنده

شفيعي هایش بهره برده است. از این عنصر در طنزپروري داستان مهارتي قابل مالحظه

رهنا از اینن ترفنند اسنتفاده     ، با«آوازهاي پينه بسنته »و  «2و  1پاشنه طال »در سه داستان 

اي را براي روایت داستانش جا که نویسنده زاویهآن»فوناژي معتقد است  ؛ کرده است

رود، ننوعي  بندي داستان؛ از جاننب مخاطنب نمني   گزیند که انتظار آن نوع پایانبرمي

« تواند ماینة التنذاذ و شنادي مخاطنب گنردد     کارش بخشيده که همين ميبرجستگي به

(Fonagy and kawagochi, 2002: 209). بنه بهتنرین شنکل،     در آثنارش  شفيعي

 دهند کنه در داسنتان بنه مخاطنب     اي ترتينب مني  بندي این سه داستان را به گوننه پایان

مخاطنب  اي دربارۀ این نتيجنه ارائنه نشنده، از اینن رو،     بحث یا نشانه پيش از این هيچ

 شود. مي غافلگير

ي پنرده  ه در انتهاي داستان با ظرافت خاص، نویسند1ي براي نمونه در داستان پاشنه طال

پاشننه  » را «آشنتي دادنِ مامنان و بابنا   »و  «کينک انفجناري  »دارد که نقشة از این ماجرا برمي

کند، مي امّا این خبر را به طور غيرمستقيم بيان ،اش، کشيده بودبه همراه خرس پشمي «طال

اي بازي پاشنه طال و خرس پشمي قهنوه تاق اسبابتوي ا»دلنشين و ادیبانه است: از این رو، 

خرس «. زیر تخت بودند. پاشنه طال گفت باید تلفن همراه بابا رو یواشکي بذاریم سرجاش

پشمي مشغول خواندن کتابي بنود کنه روي جلندش نوشنته شنده بنود: چگوننه ماننند آدم         

 (. 40: 1384)شفيعي،  «بزرگها حرف بزنيم

تنوان  هایي را مني ، بارها نمونهشفيعيیب حدس هم در آثار تخر ؛ یعنيدربارۀ نوع دوم

اي چيده که خوانننده مني  ا به گونهها رهمنشيني جمله شفيعي در آثارش، بارها محوردید. 
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هناي پایناني، ناگهنان    اما در جمله ،فاق بيفتد، حدس بزنداي را که قرار است اتواند حادثهت

دیگر بنوده اسنت. بنه عننوان نموننه، در اواینل       فهمد که منظور نویسنده، بيان موضوعي مي

، شخصنيت اصنلي داسنتان،    «بسنته آوازهناي پيننه  »در مجموعه داستان « اکبر کثيف»داستان 

اي از چاقوکشي اکبر کثيف در حال روایت داستاني براي شخصي ناشناس است و به گونه

ا در ، امن کنند کند که ذهن مخاطنب، وقنوع قتلني را درک مني    مي و چاقو گرفتن، صحبت

شود که خوانننده بنه اسنتفاده از چناقو     مي اي چيدهگونهادامه، محور همنشيني پاراگراف به

آقاي خودم که شما باشيد آن چاقو دسنته نارنجينه را از    »... برد:براي بریدنِ هندوانه پي مي

ه اش را ینک خنرده   اهلل گفنتم و فتني  زد. بسنم بغل فانوس برداشتم. فانوسه داشنت دود مني  

کشيدم پایين. چاقو را دست به دست کردم. آقا این را از بچگي یادمنان داده بودنند. آخنر    

شد همينجور اله بختکي با چشنم بسنته چناقو را کنردم     آقا توي محل ما چاقوکشي زیاد مي

اي که خنونش بينرون بزنند معلنوم مني     توي شکم یکيشان خونش بيرون نزده بود. هندوانه

 (. 66: 1392)شفيعي،  «شود لهيده است

در این مصداقِ انحراف از معينار، توانناتر اسنت. در بسنياري منوارد در داسنتان       شفيعي

کنند کنه   مني  گونه استفادۀ او از عنصر تخریب حدس، بار طنزي بناالیي ایجناد  هایش، این

براي مخاطب داراي تازگي است چون پيش از او، کسي با این بسامد از این ننوع انحنراف   

جلند داسنتان   تنوان در دو وینژه مني  تان استفاده نکرده است. این قضيه را بهاز معيار در داس

گنده کنه   بله البته با یه سوسکبابا گفت تنها هستين؟ دختر گفت: »...  هاي پاشنه طال دید:

 (. 12: 1384)شفيعي، « طبقه رسيدم آسانسور بود به این توي

همراهب کسي بودن در یک »گرفتنِ سوسک در محور همنشينيِ  واض  است که قرار

کس سوسک را یک اما همين ایجاد طنز کرده است. هيچ ،سازگاري ندارد« آسانسور

 کند. همراه حساب نمي
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، زماني که دزد به خانة پدر پاشنه طال آمده 2یا در قسمت زیر از داستان پاشنه طال 

ینزد، پندر   ها و اشياي قيمتي را داخل ینک کيسنة بنزر  بر   گوید همه پولو به او مي

ببخشيد کيسة خالي نداشنتيم. کيسنه بنرنج را خنالي کنردم و      »... دهد:چنين جواب مي

ها، اشياي قيمتي، سند خاننه و  تمام چيزها را ریختم توش. تمام طالها، جواهرات، پول

ذارید یه بار چيزهاي دیگر را ریختم توش. اميدوارم چيزي رو فراموش نکرده باشم. ب

خب همنه چينز سرجاشنه     ... جواهرها، دسته چک، اشياي قيمتيدیگه نگاه کنم. طال، 

اگه یه وقت کم و کسري بود دوباره به منا سنر بنزنين راسنتش منن حنواس درسنت و        

 (.22: 1384)شفيعي،  «حسابي ندارم

از ترس کشته  ه مخاطب انتظار دارد، شخصيت مادریا درست در انتهاي این عبارت ک

فهمد که اش را زمين بگذارد، ميد که اسلحهشدنِ فرزندش از شخص دزد خواهش کن

مامان که حسابي ترسيده بود »به دليل اینکه بچه اش، بغلي نشود، چنين گفته است:  مادر

شه اون بچه رو بذارید زمين؟ دختر نوک هفت تير را گرفت رو به مامان گفت: خانم مي

: نه به خاطر این گفتم خواهيد اصرار کنين؟ مامان گفتشود نکنه شما ميو گفت: نه نمي

 (. 22: 1384)شفيعي، « یه وقت بچه بغلي نشهکه 

 یا دو قسمت زیر:

پاشنه طال دو روز پيش با همان سه تنا و نصنفي دنندانش کنه تنازه درآمنده بنود یکني از         »

 کنرد.  اش عنذرخواهي مني  گوشهاي خرس را کنده بنود و حناال داشنت از خنرس پشنمي     

بازي پشنمي بایند   یک خرس اسباب ... فش را نزناصال حرخرس هم در پاسو مي گفت: 

 «نيسننتچيزهننا اصننال مهننم  گننوش و اینجننورآورد، بفهمنند وقتنني بچننه دارد دننندان درمنني

 (. 4: 1393)شفيعي، 
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کردیم؟ پدر گفت مقاومت مامان به پدر گفت به نظرت ما نباید یه ذره بيشتر مقاومت مي»

 هرچي نکنين دیگه منو شرمندهت هستن. دختر گف فایدس ایشون توي کارشون واردبي

 (. 23: 1384شفيعي، «)هست به خاطر همکاري خوب و صميمانه شماست

کنارگيري  ، یکني دیگنر از نویسنندگاني کنه مهنارت خنوبي در بنه       شفيعي شهرامجز ب 

 «تخرینب حندس  » دربارۀ ؛استزاده فرهاد حسنعنصر تخریب حدس در ایجاد طنز دارد، 

بندي داسنتان را بنه گوننه   ل، پایانبرخي آثارش به بهترین شک در زادهحسنباید گفت که 

اینن نتيجنه در    اي دربنارۀ بحث یا نشانه دهد که به مخاطب پيش از این، هيچاي ترتيب مي

هندواننه بنه شنرط    »شود. براي نمونه در مي مخاطب غافلگيرداستان ارائه نشده، از این رو، 

 .فوق است که شامل شش داستان از جمله داستان «عشق

اعضاي یک خنانواده بنر سنر سنفرۀ صنبحانه در روز       ،داستان هندوانه به شرط عشق در

امنا   ،دهد که بعد از صبحانه، همه به پارک برونند اند، پدر خانواده پيشنهاد ميجمعه نشسته

شود با بچه ها و بدون مادر بنه پنارک بنرود.    مادر مخالف است و آخر هم، پدر مجبور مي

کنند تنا بنه    هاي او، پدر را قانع ميشود که صحبتبا مردي هم صحبت مي در پارک، پدر

با توجه به صنحبت  روددنبال مادر برود و او را باز گرداند. زماني که پدر به دنبال مادر مي

خواهي خوانيم انتظار این است پدر با عذرهایي که بين او و مرد دیگر در طول داستان، مي

ه نویسنند ي به او، مادر را راضي کند که به پارک بيایند، ناگهنان   هتوجاز مادر به خاطر کم

دارد کنه منادر ننه بنه خناطر      ي پنرده از اینن مناجرا برمني    در انتهاي داستان با ظرافت خاصن 

ت ، بلکنه علن  بنه پنارک نيامنده اسنت     به او در اثر غرق شدن در کارهایشهي پدر توجکم

هناي او در  ه جا مانده و خوانندن پينام  س در گوشي پدر که در خانخانه، تجس ماندنِ او در

هناي مشنکوک و   فضاي مجازي بوده و درست زماني که بنه تلفنن زدن بنه برخني شنماره     

 رسد.ناشناس در گوشي همسرش، مشغول بوده، پدر از راه مي
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شود که در آن، نویسنده لنگه دیده مينيز « همان لنگه کفش بنفش»در  تخریب حدس  

گيرد داستان تنهایي آن را بنویسد.: برد و تصميم ميا به خانه ميکند و آن رکفشي پيدا مي

اینم همنين   هایي که تاکنون نوشنته شنده و خواننده   راستي چه کسي گفته که پایان داستان»

هناي  بندي را هم دارند؟اصنالا چنه کسني گفتنه کنه سنوژه      ترین شکل پایاناست و مناسب

 کناش  انند؟ وژه بوده گذشنتگان نوشنته  چه س داستاني محدودند؟ این ادعاي کيست که هر

کناش   پسندي؟بندي را ميها پرسيد که آیا این پایانتک خوانندگان داستانشد از تکمي

انند بنه   هایي را که خواندهتوانستند پایان داستانشد تا همه خوانندگان ميمي فرصتي فراهم

 (.  2: 1382زاده، )حسن «ميل و سليقه خود رقم بزنند

سالم من یک نویسنده هستم. » ؛شودداستان با فضاسازي نویسنده شروع ميمه مقد

 ... هاي بلندهاي کوتاه، داستانداستان اي که تا به حال، پنجاه داستان نوشته است.نویسنده

کنم، نتوانستم دربارۀ آخر آن تصميم بگيرم.  جورواین بار که آمدم داستانم را جمع اام

(. نویسنده در 2: 1382زاده، )حسن «تان را برایتان تعریف کنمبگذارید داستان این داس

کردنِ لنگه کفش را در ایستگاه اتوبوس و درد دل کفش با خود و  ادامه، ماجراي پيدا

 کند.تصميمش براي نوشتن داستان زندگي کفش را بيان مي

ا پيدا ميکند. موش لنگه کفش ربندي اول، موشي را وارد داستان ميدر پایان زادهحسن

برد و از آن به عنوان کرده، مياي که در آن زندگي ميکند و آن را با خود به خرابه

لنگه کفش بنفش »شوند: صحبت ميکند. این دو با هم انيس و همخواب استفاده ميتخت

شب براي او ماجراي به  خواب بود و موش خاکستري هزارشب براي موش تخت هزار

شب، لنگه کفش بنفش  ا تعریف کرد. پس از گذشت هزاردنبال جفت گشتن خود ر

هرکاري کرد نتوانست از پيش موش خاکستري برود. او فراموش کرده بود که روزي 

نویس با نوشتن (. داستان30: 1382زاده، )حسن «بود دنبال جفتش بگردد روزگاري قرار

بود؟  گفتم چطور»رد: بندي از لنگه کفش پرسيد و او ناخرسندي خود را بيان کاین پایان
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گفت تو مطمئني یک نویسنده خوب هستي؟ خيلي جا خوردم گفتم مگر بد بود؟ گفت 

خوب بود ولي من که به جفتم نرسيدم. یک پایان دیگر بنویس یک جور دیگر تمامش 

یابد و بندي دیگري مياي براي پایان(. اینگونه نویسنده بهانه31: 1382زاده، )حسن «کن

کند. در اینجا هم لنگه کفش دي بعد، لنگه کفش را وارد دکان نانوایي ميبندر پایان

و در انتها با تصميم  شودميصحبت نانوایي انيس و هم« وردنه»شود و با داراي مونس مي

بخشند. در پایان این قسمت هم نظر شخصيت نانوا، او را به پسرکي که یک پا دارد، مي

یبا بود خيلي زیبا بود ولي من باز هم تنهام. دلم برایش گفت ز»اول داستانش را مي پرسد: 

 (. 32: 1382زاده، )حسن «نویسمسوخت گفتم غصه نخور یکي دیگر مي

 سچارد. لنگنه بندي چهارم و آخر داستان، نویسنده لنگه کفش را به رودخانه ميدر پایان

ه سنگي مشنغول  رود تا سرانجام جفتش را روي تختکفش بنفش همراه جریان تند آب مي

گویند کنه بنه حيناط     رسد به پسر خود مني یابد. نویسنده وقتي به اینجا ميآواز خواندن مي

ا پسنر نویسننده   بنرایش بخوانند، امن    برود و لنگه کفش بنفش را بياورد تا او پایان داستان را

: 1382زاده، )حسنن  رود تا جفت خود را پيدا کنند گوید که لنگه کفش به او گفته: ميمي

ام با داستاني که چهارجور پاینان  حاال من مانده»شود: و داستان با این جمالت تمام مي (36

دانم کدام را براي چاپ انتخاب کنم کاش یک نفر به منن کمنک مني   متفاوت دارد. نمي

 .  «بودي کرد کاش آن یک نفر تو

 زاده در آثنارش، بارهنا محنور   در مورد نوع دوم تخریب حدس هم باید گفنت حسنن   

فناق  اي را که قرار است اتواند حادثهتاي چيده که خواننده ميها را به گونههمنشيني جمله

فهمند کنه منظنور نویسننده، بينان      هاي پایناني، ناگهنان مني   اما در جمله ،بيفتد، حدس بزند

 موضوعي دیگر بوده است.  

هنا از اینن   نينز بار  «در روزگاري که هنوز پنچشنبه و جمعه اختراع نشده بود»در داستان 

هناي بسنيار دور   تکنيک استفاده شده است. در مکالمنة زینر کنه مينان دو انسنان در زمنان      
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مالِ یک خانم دکتر بوده که صب  باهناش مني  »گرفته، کسي انتظار جملة معروف  صورت

 را ندارد: « رفته مطب

 کشيد و گفت: قيمتش چنده؟  مرد پادراز ریش بزي دستي به سر و گوش خر -»

 شما رو نداره. براي آقاي محترمي مثل شما پونصد گالبي.قابل  -

 پونصد گالبي؟. چه خبره آقا اینکه قيمت یک اسبه. -

فرمائيد قربان! اما هر گردي گردو نيست این خر با همه خرهاي دنيا فرق شما درست مي -

ولي این هم مدلش  ... داره بله خر به قيمت پنجاه گالبي هم هست اما درب و داغون

نکرده مال یک خانم دکتر بوده که صب  باهاش  االست هم کالسش. خيلي هم دوندگيب

 (. 18ب: 1391زاده، )حسن ...«گشته رفته مطب عصر بر ميمي

، یکي دیگر از نویسندگاني که به خوبي از تخریب حدس در آثارش بهره برده است

است که  «کي بودی»هاي او، کتاب ترین داستاناست. از جمله مهم سوسن طاقدیس

در داستانک زیر از این مجموعه با  ،هاي طنز است. به عنوان مثالمجموعه اي از داستانک

نقل سفيد، »انتهاي داستان کامالا براي مخاطب، غيرقابل حدس است:  «قصة نقل سفيد»نام 

کرد و با این طرف و آن طرف را نگاه مي توي ظرفش بود. منتظر بود که عروس بياید.

شوم افتم روي موهایش، ميرا روي سر عروس بریزند، مي وقتي من» گفت:مي خودش

شوم نگين زیبایش، بعد ميمي ،خورم روي تاج سرشمروارید گيسوهایش، بعد ليز مي

 «د؟آخ ! این کي بود که من را خور بعد...شوم گل روي دامنش. مي ،افتم روي پيراهنش

 (. 18: 1392)طاقدیس، 

داستاني که انتهایي غيرقابل حدس داشنته باشند، جنزء تخرینب حندس      باید دانست هر 

 دادن به این سؤال احتمنالي مخاطنب   براي تبيين این مفهوم و پاسو فوناژي ؛گيردقرار نمي

نباید فکر کنيم هر فيلم یا داستاني که انتهایي غيرقابل حندس  »در کتابش چنين گفته است: 

یعنني انتهناي داسنتان     ؛شنود نز مربوط ميداشت، تخریب حدس دارد. تخریب حدس به ط
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دار و اي باشد که شاهد عملي باشيم که کامالا خندهناپذیري باید به گونهبينيعالوه بر پيش

عملي که خود شخصيت داستان اصنالا از آن، خبنر نندارد ینا عملني کنه در        ؛عجيب است

در داسنتانک  . چنانکنه  (Fonagy, 1998: 99) «دهند نتيجة حماقت و سادگي او رخ مني 

هم اینکنه   ؛به خوبي مشهود است اي که فوناژي ذکر کردهطاقدیس دیدیم، هر دو ویژگي

)نقنل( در دام ینک عمنل     انتهاي داستان غيرقابل حدس است و هم اینکه شخصيت داستان

ون در فکر و رؤیاي چيزهاي دیگر بوده، این عمل براي مخاطنب،  چافتد و غيراختياري مي

 دار است.  خنده

است که به ویژه با  سعيد هاشميي دیگر از نویسندگان برجستة حوزۀ طنز کودک، یک

روزهناي زنندگي ینک    »در داسنتان طننز   بنه شنهرت رسنيد.     «محلة ميکروب خان»داستان 

بارها شاهد عنصر تخریب حدس از نوع دوم آن هستيم کنه در آن،   «دیکتاتور نسبتاا بزر 

ابا شنامش را خنورده بنود و حناال     ب»ت است: عدم تناسب بين اجزاي محور همنشيني جمال

هاي نایناب  اش پر از کتابکرد. بابا به کتاب عالقة زیادي دارد. کتابخانهداشت مطالعه مي

و ارزشمند است. مثل کتاب خاطرات فرعون به خط خود فرعون. بابا این کتاب را چندبار 

ایش را از بنر اسنت. حناال    شعرهاي چنگيزخان مغول که بابا همة شعره خوانده. یا مجموعه

چگونه یک گوسفند را به چهار شقة مسناوي  »خواند با نام هم داشت یک کتاب علمي مي

کرد. من هم کنار او نشسنته بنودم و   برداري ميخواند و از آن نتبابا هي مي«. تقسيم کنيم

ش خواندم. کتناب جالنب و جنذابي بنود: آمنوز     کتابي را که بابا بهم معرفي کرده بود، مي

تنق  شکنجه به زبان ساده. به قلم گروهي از دانشمندان و فضالي سيا. یکدفعنه در اتناق تنق   

صدا کرد و بعد از اجازه ورود بابا، نگهبان وارد اتناق شند. بابنا بنا خوشنرویي گفنت: چنه        

 (. 38: 1391)هاشمي،  ...«مرگته؟ بنال ببينم

وسنفند را...( و نينز   واض  است که ميانِ یک کتاب علمي و عنوان آن )چگونه یک گ

شنود و ننام آن   قسمتي که از یک کتاب داستان جالب و جذاب براي کودکان صحبت مي
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، تناقضي اساسي وجود دارد. همچنين کتاب نایناب و ارزشنمند   است «آموزش شکنجه ...»

تناقضني   تواند وجود خارجي داشنته باشند نينز   که اصالا نمي« خاطرات فرعون به قلم خود»

تخرینب حندس نينز    فنة  تنوان بنا مؤل  قسمت آخر این پاراگراف را البتّه مني  طنزگونه است.

 ه آن هم، زیرمجموعة انحراف از معيار است. تفسير کرد که البت

در آثنار   ایجاد یک تخریب حدس خوب بيان شند  دربارۀ شرایط فوناژيآنچه از قول 

سوار بر »ينه، داستان ق او در این زمخوبي مشهود است. یکي از آثار موفنيز به  عربلو احمد

، دو پسنر بچنه   «بهنار و ینک آرزو  »اسنت. در داسنتان دوم اینن مجموعنه بنه ننام        «خر مراد

شخصني   کنند هرطنور شنده، ماننند   ها خود راوي است؛ قصد ميبازیگوش که یکي از آن

اي بسنازند و بنه او پنز دهنند. از     که یک گاري با ابهت دارد، گناري  به نام کربالیي حسين

آورد و کره االغي را دوست راوي به نام تقي، چهار چرخة پدرش را مخفيانه ميهمين رو 

زده شنروع بنه   بنندد. کنره االغ وحشنت   نيز از طویلة پدرش به زور به آن چهار چرخنه مني  

افتند و  دهند و در ینک سنرازیري فنرو مني     اما کنترل خود را از دست مني  ،کنددویدن مي

شنوند. کنره االغ، هنم زخمني شنده و هنم       ژگون ميبشدّت وا هاچهار چرخه همراه با بچه

شوند کره را روي چهار چرخه بنشانند و خنود اقندام بنه کشنيدن و     ها ناچار ميشوکه. بچه

به پيشنهاد تقي با زحمت زیاد، کره را روي چهار چرخنه  »هل دادنِ او به سمت خانه کنند: 

مت مزرعنه ببنریم. حناال    چرخه را بکشيم و به سن  نشاندیم بعد سعي کردیم دو نفري چهار

 «همه چيز برعکس شده بود. کره سواره بود و ما پياده... توي راه کربالیي حسين را دیدیم

 (. 24:  1383)عربلو، 

ار است که مجموع هاي آبرودهاي مهم عربلو، مجموعه داستان آدمیکي دیگر از داستان

راوي  ،«هناي آبنرودار  آدم» نني یع ؛اول اینن مجموعنه   در داستانگيرد. بر ميداستان را در 32

محترمني باشنند کنه صناحب فرزنند       ۀآورد که قرار بوده ميزبان خانوادروزي را به خاطر مي

تر سنازد کنه بيشن   اطرنشان مياي با نام نادر هستند. مادر راوي خطاب به همسرش خساله چهار
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متوجنه   ، در حنين حنرف زدن  نزنند هناي بيهنوده   مواظب رفتارش باشد، از جمله اینکه حرف

زدن چرت نزند و اگر پسر این خنانواده  اش مشخص نشود، در حين حرفباشد که زیاد لهجه

زمناني کنه    .زیرا در غينر اینن صنورت آبرویشنان خواهند رفنت       ؛شيطنت کرد چيزي نگوید

کوبد، اما پندر بنه   پسرشان با هاون بر سر پدر راوي مي ،آیندمزبور به منزل راوي مي ۀخانواد

هناي  بنا شنيطنت   «ننادر »آورد. انندکي بعند   بروریزي نشود سخني بر زبان نمياین خاطر که آ

پنردازد. امنا منادر از    کوبد، نيز به شکستن آینه، قوري و... مني خود ساعت را بر سر راوي مي

منادر   ،کند به این دليل که آبنرویش ننرود. پنس از رفنتن مهماننان     رفتارهاي نادر حمایت مي

هنيس سناکت شنو منرد! سناکت.      » :گویند وني شنده، مني  خطاب به پدر که اکنون سرش خن 

از وقتي بازنشست شدي، صب  تا شب کنه ورِ دل منني.   ساعت و آیينه به جهنم. فداي سرت. 

تازه بایند صندهزار   دیگه زمان مهم نيست. اونقدر هم بر و رو نداري که به آینه محتاج باشي. 

بيننيم کنه   (. مي21: 1386)عربلو، « مرتبه خدا را شکر کنيم... حاال خوب شد آبرویمان نرفت

پنردازد. در  مادر به جاي دلداري به همسر و تقبي  کار نادر، چگونه به دلداري شنوهرش مني  

يني چنين پایاني را ندارد به ویژه آنجا که مادر براي از دست رفنتن آیننه   بواقع مخاطب، پيش

 آورد.  و ساعت، آن دالیل را مي

 

 گیرینتیجه

هاي مهنم نظرینة اینوان فونناژي     فهبناي عنصر تخریب حدس، یکي از مؤلمدر این مقاله، بر

هنایي از سنعيد هاشنمي، سوسنن طاقندیس و شنهرام شنفيعي        دربارۀ طنز به بررسي داسنتان 

فنة انحنراف از   د، تخریب حندس، یکني از دو بخنش مهنم مؤل    پرداخته شد. چنانکه بيان ش

در مقاله، دربنارۀ آن، صنحبت   صال کوتاه است که عيار است و بخش دیگر آن، عنصر اتم

نویسنده در نوع رواینت خنود، بنا ظرافنت و      این است که «انحراف از معيار»شد. منظور از 

تواند شامل تغيير زاویة دیند  مهارت، دخل و تصرّفاتي انجام دهد. این دخل و تصرّفات مي
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گنو  وگفنت  هاي داستان وارداي که نویسنده با خواننده یا شخصيتو روایت باشد به گونه

از  بسنازد ینا در رواینت خنود    « ارتبناط فراداسنتاني ینا اتّصنال کوتناه     »شود و در اصطالح، 

خوانننده  آفرینني بنراي   کند کنه داراي برجسنتگي و حينرت    تصاویر و صورخيالي استفاده

کند. این حوزۀ شامل دو مصداق  زدنِ مخاطب جلوگيرياز حدس باشد و یا با ظرافت باال

ه و تخریب حدس است. اتّصنال کوتناه ننوعي زاوینة دیند اسنت کنه در        مهم: اتّصال کوتا

که در آن، نویسنده موقتاا داخنل داسنتان    استهاي پست مدرن روش غالب روایت داستان

کنند و حتّني در   گو مني وهاي داستان یا خوانندگان گفتشود و با قهرمانان و شخصيتمي

 .  «کندن را هم عوض ميهاي اصلي داستاهاي شدیدتر، سرنوشت شخصيّتحالت

رواینت  »ینک منورد آن، زمناني اسنت کنه       ؛داندفوناژي تخریب حدس را نيز دو گونه مي

اي باشد کنه مخاطنب کنامالا غنافلگير شنود و انتظنار پاینان آن را بنه اینن          کردنِ داستان به گونه

 بنر را در صورت نداشته باشد. نوع دیگر از تخریب حدس در واقع محدودۀ جملنه و پناراگراف  

بنرد کنه واژگنان موجنود در     کنار مني  اي بنه گيرد و طي آن، نویسنده جمله یا بند را به گونهمي

 .  «سازدمحور همنشيني کلمات در ميان یا انتهاي جمله یا بند، مخاطب را غافلگير مي

بررسني شنهرام    در مقاله بيان شد که از مورد نخست تخریب حدس، سه داستان منورد 

هاي داسنتاني کنودک و   ترین نمونهقو آوازهاي پينه بسته( از موف 2 و 1شفيعي )پاشنه طال 

همچننين داسنتان    .خوبي از این شگرد تخریب حدس، بهره برده اسنت نوجوان است که به

ع کارگيري مناسنب ننو  ق در بههاي موفاز دیگر نمونه زادههمان لنگه بنفش از فرهاد حسن

هاي مهم شفيعي و فرهاد از روش ص شد که یکياول تخریب حدس است. همچنين مشخ

یعنني تخرینب    ؛زاده در ایجاد طنز در داستان، استفاده از مصداق دوم تخریب حدسحسن

از  «2طنالي  پاشننه »و این امر به وینژه در داسنتان    مله و پاراگراف استحدس در سط  ج

زاده از حسنن « در روزگاري که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشنده بنود  »شفيعي و داستان 

 مشهود است. 
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