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چكيده

طنز ،یکی از مهمترین انواع ادبی است و از راههای متنوّعی حاصل میشود .یکی از نظریه-
پردازان مشهور طنز ،ایوان فوناژی ،زبانشناس و روانشناس برجستة مجارستانی استت کته
مفاهیم مختلف طنز و کارکردهای آن را تبیین و بررسی کرده است .ازآنجاکه نظریة فوناژی
در مورد طنز ،دارای مصادیق متنوّع و جامع است و نگاهی هم بته بررستی طنتز بتر مبنتای
آرای روانشناسی و زبانشناسی دارد ،معیاری مناسب برای بررستی طنتز در آاتار مختلتف
ادبی است .فوناژی در نگاهی جزئیتر و دقیقتر ،میان طنزپردازی در ژانرهای مختلف ادبی
و حتّی حوزههای متفاوت ادبیات مانند ادبیات غنایی یا ادبیات کودک ،تمایزاتی قائل است.
فوناژی در یک تقسیمبندی کلّی ،طنزپردازی در ادبیات داستانی کودکان را به دو نوع اصلی
«انحراف از معیار» و «بازیهای زبانی» تقسیم میکند و برای هریتک از آنهتا ،مؤلّفتههتا و
مصادیقی قائل است .در این جستار ،داستانهای فرهاد حسنزاده در حوزة ادبیات کودک و
نوجوان با توجّه به آراء فوناژی و تقسیمبندی او در باب روشهای طنزپتردازی در ادبیتات
داستانی کودک نقد و بررسی شتده استت .در ایتن بررستی بته ایتن نتیجته رستیدهایم کته
حسنزاده ،از مصادیق مختلف انحراف از معیتار بتهویژه اتّصتا کوتتاه و تخریتب حتدس
بهعنوان وجه غالب طنزپردازی استفاده کرده است.
کليدواژهها :فوناژی ،فرهاد حسنزاده ،طنز ،ادبیات کودک ،اتّصا کوتاه ،تخریب حدس.
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة چهارم

 .1مقدمه
 .1-1بيان مسئله و ضرورت پژوهش

نوع ادبی طنز ،به دلیل استقبا عمومی ،همواره از مقبولیّتت بالتایی در ادبیتات و هنتر برختوردار بتوده
است .دربارة مفهوم طنز و انواع شگردهای ایجتاد آن در ادبیتات و بتهویژه ادبیتات کتودک و نوجتوان،
بارها صحبت شده است .یکی از اندیشمندان بزرگ این حوزه ،ایوان فونتاژی ،)2112 -1121( 1زبتان-
شناس و روانشناس برجستة مجارستانی است که آرای او در حوزة طنز ،بته دلیتل تقستیمبنتدیهتای
مشخّص و علمی  -که در بسیاری موارد ،دارای تازگی است -و نیز جامعیتت ایتن نظریته ،از اهمّیتت
بالایی برخوردار است و میتوان از آن ،بهعنوان معیتاری مناستب و جتامع ،در بررستی طنزپتردازی در
ادبیات داستانی و بهویژه ادبیات کودک و نوجوان استفاده کرد .بر اساس نظریة فونتاژی ،طنزپتردازی در
ادبیات کودک و نوجوان ،سیزده مؤلّفه دارد .فوناژی ،خود ،بارهتا از ایتن مؤلّفتههتا در بررستی برختی
داستانهای طنز کودک و نوجوان مشهور دنیا بهره برده استت .اگرچته پتیشازاین در قالتب مقالتات و
گفتگوهایی ،به بررسی شیوههای طنزپردازی فرهاد حستنزاده ،نویستندة برجستتة کتودک و نوجتوان،
پرداخته شده است ،میتوان گفت ،نظریة طنز فوناژی ،به دلیل امتیازاتی که بیان شد ،متیتوانتد بتهعنوان
معیاری مناسبتر و علمیتر ،در بررسی روشهای طنزپردازی محسوب شود .به همتین ستبب در ایتن
جستار ،با استفاده از معیارهای سیزده گانة این نظریه ،به شناسایی و بررستی شتگردهای طنزپتردازی در
داستانهای حسنزاده پرداختهایم .بهزعم نگارندگان استفاده از نظریههایی کته دارای نگتاهی تخصّصتی
و منسجم به طنز کودک و نوجوان است ،اهمّیتت زیتادی دارد و محقّقتان را از استتفاده از روشهتای
ناهمخوان و غیرعلمی ،بینیاز میکند.
 .2-1پيشينة پژوهش

هنوز ااری مستقل دربارة داستانهای فرهاد حسنزاده نوشتهنشده استت ،امّتا در بتاب بررستی طنتز در
داستانهای فرهاد حسنزاده ،دو مقالة «نمود تکنیکهای طنتز در ستاختار پیرنت

داستتانهتای فرهتاد

حسنزاده»(صفایی و ادهمی) و نیز مقالة «طنز و شیوههای طنزپردازی در داستانهای کودک و نوجتوان
فرهاد حسنزاده»(خدابین و دیگران) ،وجود دارد که نویسندگان ،برخی تکنیکها و متوارد ایجتاد طنتز
1. Ivan fonagy
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را در سه مجموعه داستان حسنزاده ذکر و برای هریک نیز شواهدی ارائه کتردهانتد .همننتین چنانکته
در قسمت پیشین نیز بیان شد ،با اینکه ایوان فوناژی از بزرگترین زبانشناسان معاصر استت ،هنتوز در
ایران چهرهای شناخته شده نیست .به همین سبب دربارة نظریة فونتاژی ،جتز مقالتة جلتالی و دیگتران،
مقاله دیگری یافت نشده است.
 .3-1ايوان فوناژي و نظرية طنز او

ایوان فوناژی در بوداپست مجارستان متولّد شد« .فوناژی تحصیلات ختود را در دانشتگاه بوداپستت در
رشتة زبانشناسی عمومی آغاز کرد و دورههای تکمیلی را در آمستتردام هلنتد گارانتد و پت ازآن بته
عضویت گروه زبانشناسی همان دانشگاه درآمد» (شتولز .)111 :2111 ،فونتاژی ستا هتا در دانشتگاه
آمستردام تدری

کرد و چندی نیز بهعنوان عضو افتخاری دانشتگاه بترلین ،بته تتدری

زبتانشناستی

پرداخت (اسمیت .)25 :2111 ،او علاوه بر مطالعات و تحقیقات زبتانشناستی ،در حتوزة روانشناستی
شخصیت نیز مطالعات و تحقیقات فراوانی دارد و کتابهتا و مقالتات متعتدّدی در بتاب روانشناستی
ذهن و شخصیت انسان نوشته است که از مهمتترین آاتار او ،کتتاب «روانشناستی و انستان»)1111( 1
است.
شاید فوناژی تنها متفکّری باشد که طنز را بر مبنای نوع استفاده از آن در گونههتای مختلتف ادبتی،
بررسی کرده و از این حیث ،کار او ارزشمند است .دیدگاه فوناژی در بتاب طنتز ،رویهمرفتته از سته
جهت قابلبررسی است .فوناژی گاه طنتز را بتا رویکترد «گفتمتان» تحلیتل متیکنتد و آن را در بستتر
جامعهشناسی زبان و بهعنوان ابزاری در دست گفتمان مسلّط تبیین میکرد (فونتاژی)11-12 :2111 2،؛
گاه طنز را به حوزة ادبیات و گونههای مختلف آن میبرد – که البتّه در اینجا هتم ویژگتیهتای طنتز را
در گونههای ادبی مختلف ،نشان میدهتد( -فونتاژی )32-21 :1111 ،و گتاه طنتز و طنزپتردازی را در
هنر هفتم و ژانرهای سینمایی بررسی میکند (همان .)11-111 :وی موفّق شده که تعاریفی دقیتقتتر از
طنز ارائه دهد .از میان سه نوع رویکرد طنز که در بالا ذکر شد ،طنز از منظر «گفتمان» و طنز در «ستینما»
موضوع این مقاله نیست و مجالی جداگانه میطلبد .همننین از تمتام آننته فونتاژی در بتاب طنتز در

1. the psychology and human
2. Fonagy
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ادبیات گفته ،بحث این اار ،محدود به نگاه او به کارکرد طنتز در ادبیتات داستتانی کتودک و نوجتوان و
داستانهای فرهاد حسنزاده است.
مهمترین آراء فوناژی در زمینه زبانشناسی و طنز ،در پارهای از مقالات او و نیز در کتاب ارزشتمند
«زبان درون زبان» 1جمعشده که هنوز به فارسی ترجمته نشتده استت .در ایتن کتتاب ،فونتاژی میتان
کارکرد و رویکرد طنز در ژانرهای مختلف مثلاً ژانر حماسی با ژانر غنایی تفاوت و تمایز قائتل استت و
به همین ترتیب میان حوزههای مختلف ادبیات مانند ادبیات کودک ،حماسه و رمتان نیتز ویژگتیهتای
خاصّی را مطرح میکند ( .)fonagy: 1998: 116-121فوناژی طنز را در ادبیات داستتانی کتودک ،در
یک نگاه کلّی به دو قسمت تقسیم کترده استت کته البتّته ایتن دو نتوع و برختی از مصتادیق آن را در
بررسی طنز در گونههای ادبی دیگر نیز میتوانیم ببینیم .این دو بخش عبارتاند از «انحتراف از معیتار»2
و «بازیهای زبانی .»3هریک از این دو حوزه ،دارای مصادیقی هستند که رویهمرفته ،دیتدگاه فونتاژی
را در باب طنز در ادبیات داستانی کودک ،به متا معرّفتی متیکننتد .حتوزة «انحتراف از هنجتار» شتامل
مصادیق :اتّصا کوتاه 4،ابهام در روساخت 5،غرابت صتور خیتا  6،تخریتب حتدس 7،طنتز حرکتتی،
حوادث گروتسک 8و جاندارانگاری است و در قسمت بازیهتای زبتانی ،از تأکیتد آوایتی 9،موستیقی
متن 10،ابهام در واژگان 11و مکثهای آوایی سخن رفته است .در بخش دوم این مقاله ،ضمن تعریتف
و تبیین هریک از این موارد ،به بررسی شیوة طنزپردازی حسنزاده بتر مبنتای مؤلّفتههتای ستیزدهگانتة
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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 .4-1فرهاد حسنزاده و آثارش

فرهاد حسنزاده یکتی از نویستندگان موفّتق حتوزة ادبیتات کتودک و نوجتوان استت .حستنزاده در
داستانهای طنزآمیز خود از زاویة دید و نگاه شخصیتهای کودک در داستانهایش به جامعه و مستائل
آن میپردازد و مشکلات و معایب زندگی و اجتماع بزرگسالان را نقد میکند.
وی از نویسندگانی است که در حوزههای مختلف ادبی از داستان کودکان ،نوجوانان تا رمتان بترای
بزرگسالان آااری پدید آورده است .حستنزاده نوشتتن را از دوران نوجتوانی بتا نگتارش نمایشتنامه و
داستان آغاز کرد .جن

ایران و عراق و مهاجرت از آبادان باعث شد مدّتی از نوشتن بتاز مانتد ،امّتا «در

سا  1351اوّلین کتابش به نام ماجرای روباه و زنبور در شیراز چاپ شد و ازآنپ

به شتکل حرفتهای

قدم به دنیای نویسندگی در حوزة ادبیات کودکان و نوجوانان گااشت و بیش از  11ااتر داستتانی بترای
کودکان و نوجوانان نوشت که برخی از این آاار به زبانهای انگلیستی ،مالتایی و چینتی ترجمته شتده
است» (سرشار.)141 :1311 ،
همننین بر اساس بعضی از کتابهای او فیلم و انیمیشن تهیه شده است« .فرهاد حسنزاده تتاکنون
بیش از بیست جایزه برای آاارش گرفته که مهمترینِ آنها ،نشان ماه طلایی از جتایزة جشتنوارة بتزرگ
برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوان است که آن را انجمن نویسندگان کودک و نوجتوان برگتزار کترد»

(محمدی و قایینی .)111 :1314 ،وی در سا  1352جایزة تقدیر کتاب سا ایران را برای کتتاب ماشتو
در مه و عنوان برگزیدة جشنواره کتاب ادب پایداری برای کتاب مهمان مهتاب در ستا  1351دریافتت
کرد .یکی از مهمترین خصیصههای داستانپتردازی حستنزاده «طنزپتردازی» و یکتی از ویژگتیهتای
طنزپردازی او تنوّع تکنیکها و روشهایی است که او هنرمندانه از آنها استفاده میکند .فرهتاد حستن-
زاده هیچگاه از طنز دور نبوده است .وی چندین داستان در ژانر طنز دارد :روزنامه سقفی هتمشتاگردی،
جلد او  )1351( ،و جلد دوم ( ،)1351هندوانه بهشرط عشق ( ،)1351لطیفتههتای ورپریتده (،)1311
دیو دی بهسر ( )1311و دو مجموعه داستان «در روزگاری که هنوز پنجشتنبه و جمعته اختتراع نشتده
بود» و «لبخندهای کشمشی یک خانواده خوشبخت» .حسنزاده چند رمان طنز نیز دارد ولتی رمانهتای
«هستی»( )1311و «عقربهای کشتی بمبک»( )1311را برای ردة سنّی نوجوان نوشته است.
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 .2نقد و بررسي داستانهاي فرهاد حسنزاده بر مبناي آراء فوناژي

فوناژی طنز را در ادبیات داستانی کودک ،در یک نگاه کلّی به دو نوع تقسیم کرده استت کته عبارتانتد
از «انحراف از معیار» و «بازیهای زبانی» و هریک از این دو حوزه ،دارای مصادیقی هستند.
 .1-2انحراف از معيار

فوناژی حوزة «انحراف از معیار» را شامل مصادیق اتّصتا کوتتاه ،ابهتام در روستاخت ،غرابتت صتور
خیا  ،تخریب حدس ،جاندارانگاری و حوادث گروتسک متیدانتد و معتقتد استت «نویستندهای کته
بتواند از تمام یا برخی از این عناصر ،با مهارت و ظرافتت استتفاده کنتد ،متیتوانتد طنتزی در ادبیتات
داستانی کودک بیافریند که لاّت آن ،سا ها در د و ذهن کودک و حتّی بزرگستا بمانتد» ( fonagy,

.)1998: 109
اتّفاقاً جملة آخر فوناژی ،کاملاً در مورد سبک نویسندگی حسنزاده مصتداق دارد .حستنزاده از آن
دست نویسندگان حوزة کودک است که با ایجاد سبکی خاص در نویستندگی و طنزپتردازی ،توانستته
مخاطب بزرگسا را نیز مجاوب کنتد .حستنزاده در تمتام داستتانهای طنتزش ،مهتارت عجیبتی در
آفرینش انحراف از معیار از طریق انواع مصتادیق آن دارد .منظتور از انحتراف از معیتار ایتن استت کته
«نویسنده در نوع روایت خود ،با ظرافت و مهارت ،دخل و تصرّفاتی انجام دهد .این دخل و تصترّفات
میتواند شامل تغییر زاویة دید و روایت باشد بهگونهای کته نویستنده بتا خواننتده یتا شخصتیتهتای
داستان وارد گفتگو شود و در اصطلاح« ،ارتباط فراداستانی یا اتّصا کوتاه» بسازد یا در روایت ختود ،از
تصاویر و صور خیالی استفاده کند که دارای برجستگی و حیرتآفرینتی بترای خواننتده باشتد و یتا بتا
ظرافت بالا ،از حدس زدنِ مخاطب جلوگیری کند» (.)fonagy, 1998: 86
 .1-1-2بررسي مصاديق انحراف از معيار در داستانهاي فرهاد حسنزاده
 .1-1-1-2اتصال کوتاه

یکی از جلوههای زیبای طنز در آاار حسنزاده ،نوع زاویة دیدی است که او برمیگزینتد کته اصتطلاحاً
«اتّصا کوتاه» نامیده میشود .فوناژی این نظریه را از ویژگیهای ادبیات پستتمتدرن اقتبتاس کترده و
برای توضیح یکی از مصادیق انحراف از معیار به کارمیبرد .اتّصا کوتاه نوعی زاویة دید استت کته در
داستانهای پستمدرن روش غالب روایت است که در آن« ،نویسنده موقتاً داخل داستان میشتود و بتا
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قهرمانان و شخصیتهای داستتان یتا خواننتدگان گفتگتو متیکنتد و حتّتی در حالتتهتای شتدیدتر،
سرنوشت شخصیتهای اصلی داستان را هم عوض میکند»(پاینتده .)141 :1313 ،ایتن شتگرد هنتری
توستل بته
نویسنده ،زاویه دیدهای متنوعی را ایجاد میکند .فوناژی معتقد است «آنجا کته نویستنده بتا ّ
شگردهای مختلفی مانند نوع روایت پستمدرنی ،زاویهای را برای روایتت داستتانش برمتیگزینتد کته
انتظار آن از جانب مخاطب نمیرود ،نوعی برجستگی به کارش بخشیده که همین میتواند مایتة التتااذ
و شادی مخاطب گردد» (فوناژی و کاواگوچی.)211 :2111 ،1
در کتاب دیو دی بهسر ،تنوّعی که نویسنده در انتخاب زاویة دیتد بتهکاربرده ،باعتث التتااذ استت.
داستان کوتاه دیو دی بهسر ماجرایی است که برای یک بز در یک روستا اتفاق میافتد .در ایتن روستتا،
چوپانی به نام سمندر با پسرش به نام دلاور زندگی میکنند .آنها بزی دارند کته برایشتان بستیار عزیتز
است .روزی بز بر اار غفلت چوپان ،گم میشود و در جایی به دیگی برختورد متیکنتد کته در آن تته
ماندة سبزی و غاا بود .همینکه بز سر خود را برای خوردن درون دی
دیگر نمیتواند دی

میکند ،سرش گیر متیکنتد و

را از سرش جدا کند و با همان وضعیت به راه متیافتتد و باعتث تترس اهتالی و

فرار آنها میشود .در راه ،بز با ریختن ظرف عسل و برخورد بتا اشتیای مختلتف ماننتد متیخ ،ستیخ و
پارچة سفید و چسبیدن آن اشیا به بدن او ،ظاهری هولناکتر مییابد که باعث ترس بیشتتر متردم متی-
شود .عاقبت ،دلاور ،پسر سمندر چوپان ،با زدن نیلبک بز را آرام میکند .آرام و قرار گرفتن بز در کنتار
او ،همگان را متوجّه اشتباهشان -که بز را دیو میپنداشتند -میکند.
در این داستان ،زاویة دید اصلی داستان ،ستوم شتخص دانتای کتل استت ،امّتا ایتن روایتت ستوم
شخص ،از نوع نامحدود آن نیستت؛ بلکته چیتزی شتبیه بتهنوعی از الگتوی روایتت در داستتانهتای
پستمدرن است که نمونة اعلای آن را میتتوان در آاتار ستیمین دانشتور ماننتد جزیترة سترگردانی و
ساربان سرگردان ملاحظه کرد که طیّ آن ،نویسنده ،خود در برخی لحظات ،پا بته فضتای داستتان متی-
گاارد .در داستان فرهاد حسنزاده هم ،راوی سوم شخص بارها مانند راوی او شخص کته در داستتان
حضور دارد ،با شخصیت اصلی داستان (بزبزک) و حتّی خوانندگان صحبت میکند ازجملته در همتان
جملات آغازین کتاب ،که خطاب به خوانندگان چنین میگوید:

1. Kawagochi
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«آن بالا را میبینی؟ بالای آن تپة سبز را میگویم .ازاینجاکه چیزی پیتدا نیستت .بیتا جلتوتر .نتترس
بیا»(حسنزاده .)5 :1311 ،نویسنده حتّی بارها با شخصیت اصلی داستان (بزبزک) به مشتاجره و بحتث
میپردازد و با این شگرد بار طنز داستانش را افزایش میدهد .مثلاً در قسمتی کته بزبتزک ،از گلته جتدا
مانده و گم شده بود ،راوی اینگونه میگوید« :بشنوید از آن طرف ،بزبزک وقتی ختودش را تنهتا دیتد،
حسابی ترسید.
ترس؟ من ترسیدم؟ نهخیر داشتم فکر متیکتردم کته از کتدوم طترف برگتردم خونته .آره جتون
خودت!»(حسنزاده .)13 :1311 ،انتخاب این نوع زاویة دید ،شیرینی و تنوّع قابلملاحظهای بته داستتان
حسنزاده افزوده و مایة شادی و لاّت خواننده هم شده است بتهویتژه کته طیتف ستنّی ایتن داستتان،
کودکان هستند و مشاجرات نویسنده با بزبزک و حتّی سر به سر خواننده گااشتن ،برای کودکتان لتاّت
بیشتری دارد تا اینکه صرفاً نوعی روایت سوم شخص دانای کل نامحدود را شتاهد باشتند .حستنزاده
در این داستان که برای طیف سنّی  2تا  1سا نوشته است ،بارهتا بتا خواننتدگان داستتان ،وارد بحتث
میشود و به کار خود ،برجستگی میبخشد .فوناژی معتقد است «آنجا که نویستنده ،زاویتهای را بترای
روایت داستانش برمیگزیند که انتظار آن از جانب مخاطب و خوانندة متن نمیرود ،نتوعی برجستتگی
به کارش بخشیده که همین میتواند مایة التااذ و شادی مخاطب و شتوق او بترای ادامته دادن داستتان
گردد» (.)fonagy and kawagochi, 2006: 209
بیشک از بهترین مختصّات سبک شخصی حسنزاده در داستانهتایش در حتوزه ادبیّتات کتودک،
سهیم کردن خواننده در روند پیرن

داستان با ایجاد مکثهای مناسب و وادارکردنِ خواننتده بته تتأمّلی

بیشتر در برخی قسمتهای داستان و پیرن

آن است .برای مثا زمانی که بزبتزک بتا دیگتی کته روی

سرش است ،وارد دکان خیاطی میشود و برای خروج از آنجا تلاش متیکنتد ،نویستنده در صتفحهای
جداگانه امّا متّصل به این صفحه از داستان ،پازلی طراحی کترده استت تتا کتودک بتوانتد بزبتزک را از
خیاطی بیرون بیاورد و بدین گونه دارای خلّاقیت و قدرت عمل هتم گتردد و از نقتش یتک خواننتدة
منفعل خارج شود (حسنزاده .)11 :1311 ،حسنزاده بر این نکته واقف بتوده و بترای اینکته خواننتده
داستان را از دست ندهد یا فراموش نکند ،در ابتدای این قسمتها چنتین نوشتته کته «متیتوانیتد ایتن
قسمت را بعد از خواندنِ داستان انجام دهید».
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 .2-1-1-2غرابت صور خيال

مختصتات
ّ
فوناژی در کتاب «زبان درون زبان» دربارة غرابت صور خیا میگویتد «یکتی از مهمتترین
یک طنزپرداز باصلابت و خوشقریحه این است که صنعتپتردازیهتای او ،بترای خواننتده غریتب و
خوشایند باشد» ( .)fonagy, 2001: 127حستنزاده در تمتام آاتارش ،از تشتبیهاتِ بستیار غریتب و
دارای نگاهی متناسب با موضوع داستان استفاده کرده است و اینگونه ،روایت داستان را تازه و جتاّاب
ساخته است .برای نمونه به تشبیهی که در جملة زیر از داستانِ «هندوانه به شرط عشق» آمتده متیتتوان
اشاره کرد:
«خواندنش ناجور بود ،امّا صدایش پینهبسته بود .مثل قالینههای حاج علی بود که نخنما بودنتد امّتا
راحت میشد رویشان خرغلت زد و بیخیا همهچیز شد»(حسنزاده1311 ،پ.)34 :
همننین نمونه زیر:
«هرکدام از دانههای تسبیح زردرنگش بهاندازه یک آبنبات گنده و چهارگوشِ داداشزاده و بترادران
بود»(حسنزاده1311 ،پ.)34 :
 .3-1-1-2تخريب حدس

یکی دیگر از راههای انحراف از هنجار بهزعم فوناژی «تخریب حدس» است .فوناژی تخریتب حتدس
را دو گونه تقسیم میکند -1« :زمانی که روایتت کتردنِ داستتان بهگونتهای باشتد کته مخاطتب کاملتاً
غافلگیر شود و انتظار پایان آن را به این صورت نداشته باشد» ( .)fonagy, 2001: 121او همننین بته
این نوع از تخریب حدس« ،عدم قطعیّت در استنتاج داستان» هم میگوید« :بارها آااری را خواندهام کته
حا و هوای طنز و شادی را از راه «عدم قطعیت در رقم زدنِ پایانِ داستان» و بهاصتطلاح «بازگااشتتن»
آن برای مشارکت خواننده در داستان ،رقم زدهاند »(.)Ibid: 122
« -2نوع دیگر از «تخریب حدس» در محدودة «جملته و پتاراگراف» اتّفتاق متیافتتد و طتی آن،
نویسنده جمله یا بند را بهگونهای به کار میبرد که واژگان موجود در محورهمنشتینی کلمتات در میتان
یا انتهای جمله یا بند ،مخاطب را غافلگیر میسازد»(.)fonagy, 2001: 123
دربارة مورد او از تخریب حدس باید گفت که حسنزاده در برخی آاتارش ،بته بهتترین شتکل،
پایانبندی داستان را بهگونهای ترتیب میدهد که به مخاطب پیشازاین ،هیچ بحث یتا نشتانهای دربتارة
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این نتیجه در داستان ارائه نشده به همین سبب مخاطب غافلگیر میشود .در داستتان «همتان لنگتهکفش
بنفش» ،نویسنده لنگهکفشی پیدا میکند و آن را به خانه میبرد و تصمیم میگیترد داستتان تنهتایی آن را
بنویسد .مقدّمه داستان با فضاسازی نویسنده شروع میشود« .سلام من یک نویسنده هستتم .نویستندهای
که تابهحا  ،پنجاه داستان نوشته است .داستانهای کوتاه ،داستانهای بلند...امّا این بار کته آمتدم داستتانم
را جمع و جور کنم ،نتوانستم دربارة آخر آن تصمیم بگیترم .بگااریتد داستتان ایتن داستتان را برایتتان
تعریف کنم»(حسنزاده .)2 :1312 ،نویستنده در ادامته ،متاجرای پیتداکردنِ لنگتهکفتش را در ایستتگاه
اتوبوس و درد د کفش با خود و تصمیمش برای نوشتن داستان زندگی کفش را بیان میکند.
حسنزاده در پایانبندی او  ،موشی را وارد داستان میکند .موش لنگهکفش را پیدا میکنتد و آن را
با خود به خرابهای که در آن زندگی میکرده ،میبرد و از آن بهعنوان تخت خواب استفاده میکند .ایتن
دو با هم انی

و همصحبت میشوند« :لنگهکفش بنفش هزار شب برای متوش تختت ختواب بتود و

موش خاکستری هزار شب برای او ماجرای بته دنبتا جفتت گشتتن ختود را تعریتف کترد .پت

از

گاشت هزار شب ،لنگهکفش بنفش هرکاری کرد نتوانست از پیش موش خاکستری بترود .او فرامتوش
کرده بود که روزی روزگاری قرار بود دنبا جفتش بگردد» (همان.)31 :
داستاننوی

با نوشتن این پایانبندی از لنگهکفش پرسید و او ناخرسندی خود را بیان کترد« :گفتتم

چه طور بود؟ گفت تو مطمئنی یک نویسنده خوب هستی؟ خیلی جا خوردم گفتم مگر بد بود؟ گفتت
خوب بود ولی من که به جفتم نرسیدم .یک پایان دیگر بنوی

یکجور دیگتر تمتامش کتن!» (همتان:

 )31و اینگونه نویسنده بهانهای برای پایانبندی دیگری مییابتد و در پایتانبنتدی بعتد ،لنگتهکفتش را
وارد دکان نانوایی میکند .در اینجا هم لنگهکفش دارای مون

میشتود و بتا «وردنته» نتانوایی انتی

و

همصحبت میگردد و در انتها ،با تصمیم نانوا ،او را به پسرکی که یک پا دارد ،میبخشند .در پایتان ایتن
قسمت هم نظر شخصیت او داستانش را میپرسد :گفت زیبا بود خیلی زیبتا بتود ولتی متن بتاز هتم
تنهام .دلم برایش سوخت گفتم غصّه نخور .یکی دیگر مینویسم»(همان .)32 :در پایانبنتدی چهتارم و
آخر داستان ،نویسنده لنگهکفش را به رودخانه میسپارد .لنگهکفش بنفش همراه جریتان تنتد آب متی-
رود تا سرانجام جفتش را روی تختهسنگی مشغو آواز خواندن مییابد .نویسنده وقتی بته اینجتا متی-
رسد به پسر خود میگوید که به حیاط برود و لنگهکفش بنفش را بیاورد تا او پایتان داستتان را بترایش
بخواند ،امّا پسر نویسنده میگوید که لنگهکفش به او گفته :میرود تا جفت خود را پیتدا کنتد (حستن-
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زاده )31 :1312 ،و داستان با این جملات تمام میشود :حالا من ماندهام با داستانی کته چهتارجور پایتان
متفاوت دارد .نمیدانم کدام را برای چاپ انتخاب کنم کاش یک نفر به متن کمتک متیکترد کتاش آن
یک نفر تو بودی.
در مورد نوع دوم «تخریب حدس» هم باید گفت حسنزاده در آاتارش ،بارهتا در محورهمنشتینی،
جملهها را بهگونهای چیده که خواننده میتواند حاداهای را که قرار است اتّفاق بیفتد ،حتدس بزنتد امتا
در جملههای پایانی ،ناگهان میفهمد که منظور نویسنده ،بیان موضوعی دیگر بوده است.
حسنزاده بیشک استاد اینگونه انحراف از معیار استت .در بستیاری متوارد در داستتانهتایش،
اینگونه استفادة او از انحراف از معیار ،بار طنزی بالایی ایجاد میکند کته بترای مخاطتب دارای تتازگی
است چون پیش از او ،کسی با این بسامد از این نوع انحراف از معیار در داستان استفاده نکرده است.
«بابا گفت تنها هستین؟ دختر گفت :بله! البتّه با یه سوسک گنده که توی آسانسور بود به ایتن طبقته
رسیدم»(حسنزاده.)12 :1312 ،
در داستان «در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بتود» نیتز بارهتا از ایتن تکنیتک
استفاده شده است .در مکالمة زیر که میان دو انسان در زمتانهتای بستیار دور صتورت گرفتته ،کستی
انتظار جملة معروف «ما ِ یک خانم دکتر بوده که صبح باهاش میرفته مطب» را ندارد:
« -مرد پادراز ریشبزی دستی به سروگوش خر کشید و گفت :قیمتش چنده؟
 قابل شما رو نداره .برای آقای محترمی مثل شما پونصد گلابی. پونصد گلابی؟ .چه خبره آقا؟! اینکه قیمت یک اسبه!. شما درست میفرمایید قربان! اما هر گردی گردو نیست .این خر با همه خرهای دنیتا فترق داره.بله خر به قیمت پنجاه گلابی هم هست اما درب و داغون...ولی این هم متدلش بالاستت هتم کلاستش.
خیلی هم دوندگی نکرده .ما یتک ختانم دکتتر بتوده کته صتبح باهتاش متیرفتته مطتب عصتر بتر
میگشته(»...حسنزاده1311 ،ب.)11 :
 .4-1-1-2ابهام در روساخت جمله

بهزعم فوناژی «ابهام در روساخت جمله» نیز از دو راه حاصل میشود -1« :گاهی «نویستنده ،در جملته
یا متن ،از واژگان یا عباراتی در انتهای جمله استفاده میکند که مورد انتظار مخاطب نیستت و انستجامی
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با محورهمنشینی جمله ندارد امّا همین عدم انسجام و بیربطی ،باعث تبسّم مخاطتب و التتااذ او متی-
گردد» ( .)fonagy, 2001: 103البتّه باید دقّت داشت که «منظور فونتاژی از ابهتام در اینجتا ،ابهتام بته
معنای عدم انسجام 1و حیرت و غافلگیری ناشی از آن است نه ابهام بته معنتی دستتوری آن» ( smith,

 .)2009: 62حسنزاده از این ترفند ،با بسامد بالا در داستتانهایش استتفاده کترده بتهطوریکته ستبک
شخصی او محسوب میشود.
مثلاً:
«میگویند هرک

یکشب به ماه نگاه کند شاعر میشود ما یکبار به خورشتید نگتاه کتردیم ختل

شدیم»(حسنزاده.)11 :1312 ،
«یک مدت توی خیابان میمانم و از زور سرما س

بغل میکنم»(همان.)14 :

نوع دوم ابهام در روساخت جمله بهزعم فوناژی« ،حاف قسمتی از روساخت جمله (غالبتاً فعتل)
به قرینة وجود تصویر آن عمل در زیر آن جمله است»( .)fonagy, 2001: 109حسنزاده با ایتن کتار،
ضمن اینکه باعث برجستگی کلام میگردد ،توجّه کودک را به تصتاویر موجتود در کتتاب هتم جلتب
میکند .این حاف و تکرار جمله و بخش محتاوف آن و توجّته بته تصتویر باعتث خنتده متیشتود.
ازجمله در قسمتی از داستان که بزبزک ،دیگی دارای تهمانده غاا و سبزی مییابد ،نویسنده چنتین متی-
گوید:
«بزبزک یواشیواش به طرف چشمه راه افتاد تا آب بخورد .یکمرتبه نگاهش به دیگتی افتتاد ...بته
دی

نزدیک شد و سرش را توی دی  ...سرش را توی دی (»...حسنزاده .)14 :1311 ،البتّته در زیتر

این متن ،نقّاشی مرتبط با آن ،یعنی صحنهای که بزبزک سرش را درون دی

کرده ،آمده استت .بتهطور

خلاصه ،حافهای او (ایجاز حاف) به قرینة تصویری است که در نتوع ختود کتاری بتدیع و جالتب
توجّه است.
یا مثلتاً در کتتاب «لطیفتههتای ورپریتده» ابهتام در روستاخت جملته دارای بستامد بالتایی استت،
بهطوریکه میتوان گفت یکی از مختصات سبک شخصی این کتاب است .مثلتاً در صتفحه  25همتین
داستان ،تصویری از یک دانشآموز با صورت کثیف و خوابآلود و گوشهای بزرگ و لباس نامرتّتب
کشیده و در زیر آن نوشته« :به نظر شما این همشاگردی چهکاره است؟ بلته! درستت حتدس زدیتد! او
1. lacking of cohesion

سا پنجاهم
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یک تکاور است .یک تکاور درستوحسابی .اگر بدانید چه نمترههتای تکتی متیآورد! خیتا دارد در
آینده هم تکاور شود!»(حسنزاده.)25 :1311 ،
 .5-1-1-2جاندارانگاري و انسانانگاري

یکی دیگر از روشهای انحراف از معیار که بهزعم فوناژی ،از بهترین راههای ایجتاد طنتز در ادبیّتات و
بهویژه ادبیّات داستانی کودک ،جاندارانگاری است ( ،)fonagy, 2001: 115کته فصتل مشتترک تمتام
طنزنویسان دنیا است« .آننه در طنز رخ میدهد ،بهخصوص در هجو ،درهم ریختنِ متداوم مترز میتان
انسان و حیوان است»(کرینلی .)21 :1314 ،البتّه جاندارانگاری از مهمتترین مصتادیق نگترش و تفکّتر
کودکانه است .کودکان به علّت تخیّل قوی و پویا ،عناصر جهانِ اطراف خود را جاندار میبیننتد و متدام
با تمام اشیا در حا صحبت و حتی زندگی هستند .البته باید گفت منظور از جاندارانگاری ،تنهتا بحتث
از اشیای بیجان نیست بلکه مقولة «انسانانگاری» را نیز در برمیگیرد کته فونتاژی نیتز بته ایتن متورد
چنین اشاره میکند« :جاندارانگاری ،یعنی افزودنِ توصیفات انسانی بته جانتدارانِ دیگتر چته گیتاه چته
حیوان است» ( .)fonagy, 2001: 115حسنزاده بته زیبتایی از ایتن روش در آاتارش استتفاده کترده
است:
«مامان گفت :این ساختمون سوسکهای تنبلی داره که برای یتک طبقته هتم از آسانستور استتفاده
میکنن»(حسنزاده .)21 :1312 ،یکی از داستانهتای جالتب حستنزاده ،داستتان «یخنتالی کته سترما
خورد» از مجموعه داستان «هندوانه به شرط عشق» است .در این داستان ،حستنزاده بته یتک یخنتا
شخصیتی انسانی بخشیده و داستان را از زاویة دید او روایت میکند .ختانوادهای کته یتک فریتزر نتو
میخرند ،تصمیم میگیرند یخنا قدیمی خود را بفروشند و بتا پتولش بترای بنتههتا کمتد بخرنتد.
یخنا که از موضوع باخبر میشود ،بسیار ناراحت میشود چراکته بستیار بته ختانواده وابستته استت.
لحن صمیمی و دارای اصطلاحاتِ عامیانة زیبای این اار ،البتّه در دیالوگها بسیار دلنشتین استت« :اکبتر
آقا هم از ساختمان بیرون میآید .صدای پری خانوم را میشنوم کته ستفارش متیکنتد« :امتروز دیگته
هرجور شده این تابوت را ردش کن بره» .دلم عینهو یک پتار بلتور متیشتکند...اکبر آقتا متیگویتد:
«اینا...میخوان مفتی بخرن .منم تو کتم نمیره...و دست به بدنم میکشتد و یکتی از لکّتههتایم را پتاک
میکند .بازهم به اکبر آقا .خودم را برایش لوس میکنم ،ولی او نمیفهمد»(حسنزاده.)43 :1351 ،
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1

مبحث «گروتسک» در تفکّر فوناژی از چنان اهمّیتی برخوردار است که دربارة آن متیختوانیم« :اگتر از
داستان طنز ادبیات کودک ،جاندارانگاری و گروتسک را بگیریم ،دیگر هیچ طنز درجة اوّلتی در داستتان
کودک وجود ندارد» ( .)fonagy, 2001: 59گروتسک نتوعی طنتز استت کته ضتمن خندانتدن متی-
هراساند تا جایی که جانب مخوف یا منزجرکنندة آن ،خندهاش را کنتر متیکنتد (کتانلی.)311 :1313 ،
گروتسک احساسی مردّد میان خنده و ترس یا لاّت و نفرت به مخاطب انتقا میدهد .افزون بر متوارد
فوق« ،گروتسک پدیدهای متناقضنما است جمع انسان با غیر انسان با تأکید بر جنبة مسخشدگی انستان
یا انسانشدگی حیوان ،اغراق با واقعیت ،خنده با ترس یا لاّت با انزجار .ذات آن چنین اقتضتا متیکنتد
که جوانب ناهمگون یا متباین آن همزمان جلوه کند» ( .)fonagy, 2001: 118حستنزاده ،بتهویتژه در
کتاب «لطیفههای ورپریده» از این شگرد استفاده میکند .در مثا های زیتر ،جنبتة تترس و خنتده بتاهم
آمیختهشده:
«ماهی کوچک توی تن

هر بار حدود نیم متر بالاتر از تن

ولی دفعه آخر دهان یک گربه ولگرد بهجای تُن

میپرید بالتا و بتاز متیافتتاد تتوی آب

منتظرش بود»(حسنزاده.)11 :1311 ،

«صدای برخورد قاشقها و چنگا ها به بشقاب چینی مرا بته یتاد درس تتاریخ متیانتدازد ،بته یتاد
شمشیربازی لشکر چنگیزخان مغو که چند روز پیش هم فیلمش را دیدهام»(همان.)12 :1351 :
به نظر فوناژی (« )2001: 119هر نوع حیوانگرایی انسان ،کالتاگرایی او و ایجتاد رویتدادهایی کته
همزمان دو ح

را در مخاطب برانگیخته کنند» ،از مصادیق گروتسک هستند .حستنزاده در مجموعته

داستان «در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشتده بتود» ،بارهتا از گروتستک بتهویژه نتوع
«هجو کاریکاتوری» آن استفاده کرده است« :مرد پاکوتاهِ سبیلجارویی ،آنقدر رودهدرازی کترد و تتوی
ستتر متتا زد و عی تب روی ختتر گااشتتت کتته بالتتاخره آن را بتته شصتتت گلتتابی و هیجتتده گیلتتاس
خرید»(حسنزاده1311 ،ب.)12 :

1. grotesque

سا پنجاهم
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حسنزاده گاه با کمک هجو به ایجاد طنز میپردازد .کاری که در «یکی بود یکی نبود» جما زاده بتا
بسامدی بالا وجود دارد .یکی از شیوههای محبوب هجو ،ارائه شکل تصویری و ایماژ نقتایص جستمی
و ظاهری افراد است.
در داستان نیش و نوش از مجموعه داستان «لبخند کشمشتی یتک ختانواده خوشتبخت» نویستنده
زندگی یک دختر نوجوان را بیان میکند که دم بخت است و پدر و متادر و حتّتی اقتوامش بته ختاطر
وضعیّت ظاهری و رفتارهایی مانند بی دقّت بودن و فراموشکاری ،دائماً او را سرزنش میکننتد .در ایتن
داستان ،بارها شاهد گروتسک از نوع هجو کاریکاتوری هستیم:
«کسی چیزی نمیگوید ولی بابا در جواب آنهایی که چیزی نگفتند یتا شتاید در جتواب وجتدان
خودش میگوید :شعله دیگه وقت شوهرشه .بعد روزنامه را ورق میزند .مامان همتانطور کته سترش
پایین است ،دستش را دراز میکند و چایش را برمیدارد .جا داشت مثل همیشه بگوید کی میتاد شتوهر
این کدوتنبل دستوپا چلفتی بشه؟ شاه موشها!»(همان1311 :الف.)31 ،
در صحنهای از همین داستان ،مکالمهای میان مادر و پسر خانواده درمتیگیترد« :اگته خواستتی بترو
توی اتاق پایرایی و درشو هم قفل کن شاید سر و کلهاش پیدا بشه .سر و کلّة کتی پیتدا بشته؟ ستر و
کلّه بابات دیگه .از تعجّب چشمهایم گرد شدند .من اگر بتزرگ شتدم و زن گترفتم هیچوقتت اجتازه
نمیدهم زنم به بنهام بگوید سر و کله بابات پیدا متیشتود .واللته بته ختدا! ستر و کلته گوستفند کته
نیست»(همان1311 :الف.)11 ،
حسنزاده در داستان بلند «آهنگی برای چهارشنبهها» ،نوع دیگری از گروتسک ،یعنتی کالتاگرایی را
نشان میدهد« .کالاگرایی» درواقع «هر نوع تشبیه انسان به کالا و برابر یتا حتّتی کمتتر دانستتنِ ارزش و
مقتتدار انستتان از کالتتا متیباشتتد کتته درواقتتع طنتتزی محصتتو دوران متتدرن و از نتتوع تلتتخ آن متی-
باشد»(.)fonagy, 1996: 111
در این داستان که دارای درونمایة رئالیستی است ،گروهتی ستینماگر بترای انتختاب یتک بتازیگر
بومی و آماتور راهی مدرسهای در اهواز میشوند .پ

از بازدید از تمام کلاسها ،دانشآمتوزی بته نتام

«فرهان شاکری» که به علّت شلوغی از کلاس اختراج شتده ،نظتر آنهتا را جلتب متیکنتد .فرهتان ،از
مهاجران خرّمشهری است که جن

او و خانوادهاش را از شهر خود آواره کرده است .فرهان بته همتراه

پدرش با گروه فیلمبرداری به شهرهای اصفهان و خراسان برای ضبط فتیلم متیرونتد .پتدر فرهتان در
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حین دوران بازی و تکمیل فیلم به یکی از عوامل فیلم د میبندد و با او ازدواج میکند و فرهتان تنهتا
میماند .فرهان مجبور میشود دوچرخهای را که کارگردان بتهعنوان متزدش بته او داده ،بفروشتد و بته
اهواز برگردد .در بازگشت متوجّه میشود که شعلههای جن

به خانة آنها هم کشیده شتده و متادر و

خواهر و برادرانش از بین رفتهاند .فرهان با انتخاب برای بازی در فیلم ،ح ّ مسئولیّت پیتدا متیکنتد و
از نوجوانی که براار بیانضباطی مدام از کلاس اخراج میشد به فردی بامستئولیّت تبتدیل متیشتود تتا
جایی که دوچرخهاش را میفروشد تا به خانوادهاش برسد.
یکی از زیباییهای سبک داستان «آهنگی برای چهارشنبهها» این استت کته نویستنده ،از موضتوعی
پرده برمیدارد که بارها و بارها در جامعة خود دیده است .در این داستتان ،جتابر ،پتدر فرهتان در ازای
شهرتطلبی ناچیز و ارضای ح ّ رهایی از گمنتامی ختود ،حتّتی پسترش را بهصتورت معنتوی ،بته
کارگردان میفروشد .جابر که خود در ازای دستمزدی بسیار نتاچیز در فتیلم بتازی متیکنتد ،در فصتل
هفتم داستان ،وقتیکه کارگردان از او میخواهد فرهان را شیرفهم کند تا بته روش صتحیح بتازی کنتد،
اینگونه پاسخ میدهد« :مو خستمه .خودت با هر زبونی که میدونی حالیش کتن! ئتی دیگته پستر متو
نیست .سندشه زدم به نام خودتون .هرجوری که خودت میدونی» (حسنزاده .)42 :1355 ،در صتحنة
متعاقب این صحنه ،راوی دانای کلّ ،اینگونه از درون فرهتان خبتر متیدهتد« :هتیچکت

را نداشتت.

احساس تنهایی میکرد .ح ّ متیکترد پتدرش او را فروختته .چتارهای نداشتت جتز گریته .زار زد و
زانوهایش سست شد .نشست روی زمین .مشتی خاک برداشت و بر سرش ریخت .صتدای کتارگردان
در گوشش چکید :کات! عالی بود .معرکه»(همان .)21 :این پدیده را که بته قتو فونتاژی« ،کالتاگرایی»
مینامند و به معنای برخورد کالاگونه با انسان است ،از موضوعات مهمّی میباشتد کته در ایتن داستتان
بهخوبی قابللم

است.

مقولة طنز حرکتی که ویژگی اصلی سینمای کلاسیک طنز جهان نیز استت بته «اعمتا و افعتالی در
داستان اشاره دارد که باعث ایجاد خنده و شتادمانی گردنتد» (استمیت .)21 :2111 ،حستنزاده در ایتن
زمینه هم از تبحّر بالایی برخوردار است و صحنههتایی را برمتیگزینتد کته اگرچته مشتابه آنهتا را در
برخی فیلمهای طنز دنیا دیدهایم ،امّا به جهت اینکه در تناستب بتا فضتای داستتان و اتّفاقتات آن قترار
دارند ،دارای تأایر مناسبی بر مخاطب هستند:
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«کتلتهای مامان هم از توی ماهیتابه میپریدند بالا اما مامان آنقتدر کتار داشتت و سترش آنقتدر
شلوغ بود که اصلاً حواسش نبود بنابراین ردیف کتلتها همان جور روی هوا پشتت و رو متیکترد تتا
آن طرفشان هم سرخ شود» (حسنزاده.)1 :1351 ،
 .2-2بازيهاي زباني

یکی دیگر از عوامل مؤاّر در ایجاد طنز در داستانهای کودکان عامل بازیهای زبتانی استت کته ختود
دارای انواعی است:
 .1-2-2تأکيد آوايي

یکی از موارد مهمّ بازیهای زبانی ،تأکید آوایی استت کته در آن« ،ستازه یتا عبتارتی از حیتث آوایتی،
برجستهتر از سازههای دیگر جمله تلفّظ میشود امّا هر تأکید آواییای طنزآفرین نیست .زمانی میتتوان
تأکید آوایی را از مقولة طنز دانست که در جایی که تأکید لازم نیست ،بهقصد تمسخر و نیشتخند تأکیتد
کنند و یا ادای گفتار و گویش خاصّ و بامزة کسی را درآورند و یا صدای برختی اتّفاقتات را از طریتق
اسمهای صوت ،تصویرستازی کننتد»( .)fonagy, 1996: 118حستنزاده در داستتانهتایش ،بته سته
صورت دست به تأکید آوایی میزند -1 :استفاده از استم صتوت« :مامتان کته قیتریچقیتریچ بته لیتوان
دستما میکشید و آن را برق میانداخت جواب داد :توی اتاق خودشه(»...حسنزاده.)44 :1312 ،
«بابا تمام سی تا تخممرغ را شکست توی ماهیتابه تق تق تق .بعد گفت نیمروی ضتخیمی متیشته
از دیوان اشعار سعدی هم کلفتتر می شه»(همان.)34 :
 -2استفاده از جملههای تعجّبی و پرسشی :گاهی تأکیتد آوایتی را از راه جملتههتا و عبتارتهتای
تعجّبی یا پرسشی ایجاد میکند که البتّه چندان بسامدی در آاار او ندارد:
«...گفت :آره دیدم...چه جورم!»(حسنزاده.)35 :1351 ،
 -3تکرار افعا و کلمات :گاهی هم با تکرار افعا یا کلمات دیگر از زبان شخصیّتهتای داستتان
یا نویسنده ،دست به تأکید آوایی میزند .این نوع تأکید بهویژه در داستتان «دیتو دی بهستر» بیشتتر بته
چشم میخورد.
«بزبزک یواشیواشیواش به طرف چشمه راه افتاد تتا آب بختورد .یکمرتبته نگتاهش بته دیگتی
افتاد ...به دی

نزدیک شد و سرش را توی دی  ...سرش را توی دی (»...حسنزاده.)14 :1311 ،
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 .2-2-2ابهام در واژگان و عبارات

ابهام در واژگان و عبارات نیز یکی دیگر از مصداقهتای بتازیهتای زبتانی استت و حستنزاده از آن،
بهعنوان ابزاری مؤاّر در ایجاد طنزی باصلابت استفاده میکند .فوناژی متأستفانه در ایتن زمینته ،ستخنی
نمیگوید که چگونه باید از این شیوه ،برای ایجاد طنز در داستانهای کتودک و نوجتوان استتفاده کترد؛
چراکه میتوان گفت این عامل ،بیشتر مناسب با ایجاد فضای طنز در داستانهای بزرگسالان استت .بته
هر شکل ،حسنزاده از این شیوه در طنز پروری برخی داستانهایش استتفاده کترده استت .در داستتان
دیو دی بهسر ،نویسنده بارها در جملات کوتاه خود از این شگرد بهره برده استت .البتته ممکتن استت
درک آن برای کودکان کمی دشوار باشد امّا قطعاً نویسنده با تعمّد و آگتاهی دستت بته ایتن عمتل زده
است؛ بهعنوانمثا داستان با جملهای کلیشهای اما دارای بافتی مبهم آغاز میگردد و از همان ابتتدا ،هنتر
ابهامآفرینی و ایجاد طنز نویسنده معلوم میشود« :یکی بود ،شتاید هتم یکتی نبتود»(حستنزاده:1311 ،
.)11
در داستان «لنگهکفش بنفش» هم این تکنیک را به کارمیبرد« .یکتی بتود یکتی نبتود .غیتر از ختدا
هیچک

نبود .از یک جفت کفش بنفش خوشگل لنگهای بود و لنگهای نبود»(حسنزاده.)1 :1312 ،

 .3-2-2جناس

حسنزاده در استفاده از دیگر «بازیهای زبانی» ازجمله جناس بترای ایجتاد طنتز ،موفّتق استت امتا در
برخی موارد آنقدر یک جناس را تکرار میکند که باعتث خستتگی مخاطتب متیشتود .گتاه استتفادة
غیرهنری از بازیهای زبانی ازجمله جناس و تکرار آنها ،باعث دلزدگی مخاطب میشتود .حستنزاده
نیز در بازیهای زبانی دارای این ضعف استت .در داستتان «شتیر تتو شتیر» نویستنده انتواع معتانی و
اصطلاحات «شیر» را میآورد امّا تکرار آن ،باعث عتدم تتأایر طنتز در ادامتة داستتان متیشتود .در ایتن
داستان یک شیر به دلیل کنجکاوی جنگل را ترک میکند و به شهر وارد میشود .در شهر انتواع معتانی
«شیر» را میشنود و گیج و سردرگم شده ،پا به فرار میگاارد:
شیر با قیافهای که از ترس پریشان شده بود پرسید «چی چی خوردی؟» بنّه گفتت :شتیر خشتک.
بعضی از مادرها به بنّههایشان شیر خشک میدهند .شیر چندقدمی عقتب عقتب رفتت و بتا ختودش
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گفت :اینجا عجب شهر شیر تو شیری است از هرچه حرف متیزننتد شتیر از آن متیریتزد(»...همتان:
1311ب.)31 :
در دو جدو زیر ،بسامد استفاده از دو روش انحراف از هنجار و بتازیهتای زبتانی و نیتز بستامد
استفاده از انواع مؤلّفههای انحراف از هنجار در داستانهتای فرهتاد حستنزاده نشتان داده شتده استت.
دربارة روش آماری باید گفت که برمبنای دو نوع روش کلّی طنزپردازی ،در  2داستتان انتختابی فرهتاد
حسنزاده ،به استخراج تمام نمونههای مرتبط با این دو نوع روش و مصتادیق آن پرداختته شتد و ابتتدا
در قالب جدو ِ یک ،درصد استفادة نویسنده از هریک از دو روش کلّتی ،ذکتر شتد و در جتدو دوم
نیز ،به دلیل اهمّیت روش اوّ یعنی «انحراف از معیار» بته بستامدگیری هفتت مصتداق مهتم و اصتلی
روش «انحراف از معیار» و ذکر آن ،پرداخته شد:
جدول  .1بسامد دو نوع روش کلي طنزپردازي در داستانهاي حسنزاده
نام داستان

بسامد انحراف از معيار و مصاديق آن

بسامد بازيهاي زباني و مصاديق آن

دیو دی بهسر

%11

%31

همان لنگهکفش بنفش

%11

%34

لبخندهای کشمشی...

%22

%41

در روزگاری که...

%21

%41

هندوانه به شرط عشق

%11

%31

از مشاهدة جدو  ،1میتوان دریافت که حسنزاده ،در پنج داستتان متوردنظر ،بتیش از آنکته ،بته
«بازیهای زبانی» برای ایجاد طنز ،بپردازد ،از روش «انحراف از معیار» استفاده کرده است و همتین امتر،
باعث شده تا بتوان سبک شخصی او را در ایجاد طنز ،روش «انحتراف از معیتار» دانستت .از دقّتت در
جدو دوم میتوان دریافت که حسنزاده از میان مصادیق و مؤلّفههای مختلف انحراف از معیار ،بتیش
از هر چیز از جاندارانگاری و انسانانگاری و سپ

از ابهام در روساخت جمله برای ایجتاد طنتز ،بهتره

برده است .همننین مؤلّفههای غرابت صور خیا و تخریب حدس نیز بسامد بالتایی در آاتار او دارنتد.
در دو داستان «همان لنگهکفش بنفش» و «لبخندهای کشمشی یک زوج خوشبخت» میان چهتار مؤلّفتة
ذکرشده و دیگر مؤلّفهها نیز ،نزدیکی بیشتری از حیث بسامد وجود دارد.
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جدول  .2درصد استفاده از مؤلفههاي انحراف از معيار در داستانهاي حسنزاده
نام داستان

دیو دی بهسر
همان لنگهکفش
بنفش
لبخندهای
کشمشی...
در روزگاری که...
هندوانه به شرط
عشق

تخريب

اتصال

ابهام در

طنز

غرابت

کوتاه

روساخت

حرکتي

صور خيال

%11

%11

%11

%4

%31

%3

%21

%12

%22

%14

%11

O

%11

%14

%23

%11

%1

%11

%2

%22

%1

%11

%21

%11

%14

%1

%15

%13

%11

%21

%1

%12

جاندارانگاري

گروتسك

%1

%21
%12

حدس

 .3نتيجهگيري

در این مقاله ،با توجّه به آرای ایوان فوناژی در باب طنز در ادبیّات داستانی کودکتان ،داستتانهتای طنتز
فرهاد حسنزاده در حوزة ادبیات کودک بررسی شد .حسنزاده طنزپردازی است که از مؤلّفة «انحتراف
از معیار» و انواع مصادیق آن در آاارش بهخوبی و هنرمندانه استفاده کرده است و همین امر ،مهتمتترین
عامل موفّقیت او در داستانهای طنزآمیز است .نویسندگان و شاعرانی که بترای ایجتاد طنتز ،صترفاً بته
بازیهای زبانی مانند جناس ،تأکید آوایی و تکرار بستنده متیکننتد ،در ایجتاد طنتز ،موفّقیّتت چنتدانی
ندارند .اتّکای صرف به گنجاندن نمونههایی از یک یا دو مصداق از مصادیق و مؤلّفتههتای انحتراف از
معیار ،نمیتواند باعث ایجاد طنزی مؤاّر در داستان کودک گتردد .در ایتن بررستی ،مشتخّص شتد کته
نزدیک به  %11از شیوههای طنزپردازی در داستانهای حسنزاده بر مبنای انحراف از معیتار و مصتادیق
آن ،به وجود آمده و نویسنده از بیشتر مصادیق انحراف از معیار با درصدهای نزدیک به هتم بهتره بترده
و همین عامل ،باعث جاّابیت و مقبولیت طنزپردازی او در داستانهایش شده است.
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