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 های طنز  نمود تکنیک

 «دهزا حسنفرهاد »های  داستان در ساختار پیرنگ
 * علي صفايي

 ** حسين ادهمي

 چکیده
کـه   از نويسـن اان ننپپـردازا اسـت    يکـي  ،(3143متولـ   ) «دهزا حسنفرهاد »

هـاا ننـپ    بسيارا از آثارش در حيطه ادبيات کودکان و نوجوانان است. داسـتان 
هاا اجتمـاعي اسـت    مايههاا جامعه با درون ده بيشتر برارفته از واقعيتزا حسن

به بازتاب مسـال  و مشـکالت اجتمـاعي     ،که در آن با دي ااهي انتقادا اما ماليم
کن   هاا ننپ استفاده مي تکنيک انواعآميپش از هاا ننپ زد. او در داستانپردا مي
 ها و الگوهاا رايج ننپپردازا است.  تسلط وا بر شيوه بيانگرکه 

بخـش بـه    دو در، دهزا حسنداستان از آثار فرهاد مجموعه سهسي اين مقاله با برر
خست ايـن مقالـه بـه    پردازد. بخش ن هاا ننپپردازا وا مي کاوا در شيوهکن و

نمود و ، پردازد و در بخش دوم ها مي هاا ننپ در اين داستان معرفي تنوع تکنيک
شود. بـر   ها بررسي مي هاا مختلف پيرنگ داستان ها در قسمت بسام  اين تکنيک

هاا خود  ده در داستانزا حسنهاا ننپا که  تکنيک، هاا اين مقاله اساس يافته
 ،لحـن ، پـردازا شخصـيت ، عناصر داسـتان ماننـ  ف ـا   بر هر چن  ، برد به کار مي
هـا در سـاختار پيرنـگ     نمود آشکار ايـن تکنيـک  ، اذار استثيرأزبان و... ت، سبک
هـاا مختلـف پيرنـگ     هـا بـا نمـود در قسـمت     هاا وا است. اين تکنيک داستان
در خـط سـير روايـت    ( پايـان ، اشايياره، نقطه اوج، استرش، ناپاي ارا، )شروع
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ـ  ءجـپ  ،اوج و پايـان  ۀايرن  و در جاهـايي چـون نقطـ    ر ميداستان قرا نـر    ۀب ن
هـاا   هـا در قسـمت   شون . در اين ميان با بررسـي بسـام  نمـود ايـن تکنيـک      مي

هـاا مختلـف    آيـ  کـه در ميـان قسـمت     اين نتايج به دست مـي ، مختلف پيرنگ
پ هاا نن بسام  و تنوع بيشترا از تکنيک «استرش»و  «شروع»، ها پيرنگ داستان

 «چرخش ننپآميپ»و  «ايراغاف »ها نيپ تکنيک  داستان «پايان»و در قسمت  دارد
ميـان   ۀها و تبيين رابط تحلي  اين يافته ،. ه ف اين مقالهرا دارد بيشترين بسام 
تحليلي  -ده با روشي توصيفيزا حسنهاا  ها با ساختار پيرنگ داستان اين تکنيک

  ج ول و نمودار نيپ استفاده ش ه است.، راهاا آما داده ۀاست که در آن از ارال
 

ــاد : کلیاادی هااای هواژ ــان  ،دهزا حســنفره ــان و نوجوان ــات کودک ــپ، ادبي ، نن
 داستان پيرنگ، هاا ننپ تکنيک
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 مقدمه  

جهـاني اسـت   ، ؛ زيـرا جهـان داسـتان   دارداا  هـاا ويـژه   ننپ در ادبيات داستاني ظرفيت

شـون  و   هـايي مـي   ن دچـار کشـمکش  هايي که در مسير روايت داستا مجازا با شخصيت

مناسبي را فـراهم   ۀاونه بستر داستان زمينکنن . ب ين هاا اونااوني را خلق مي موقعيت

، (نعنه و...، کنايه، جناس، هاا کالمي آورد تا عالوه بر سازوکارهاا زباني )مانن  بازا مي

خــ مت در ( چــرخش ننپآميــپ و ...، شــگردهاا مــوقعيتي بســيارا )ماننــ  غــافلگيرا

 ،آفرينش ننپ قرار ايرد. در اين ميان باي  به اين نکتـه توجـه داشـت کـه يـک داسـتان      

ـ ، که با ورود ننپ به بستر داستاندارد ساختار و عناصرا  ثير سـازوکارهاا ننـپ   أتحت ت

هايي که يا خود  ننپپرداز با خلق جهاني کميک و خلق شخصيت ۀايرن . نويسن  قرار مي

جهان واقعي مـا را  ، شون  هاا کميک مي شتباهات و يا موقعيتکميک هستن  و يا دچار ا

، شناسـان . لحـن در داسـتان ننـپ حـالتي تمسـخرجويانه       از دي ااهي متفاوت به ما مـي 

ها نيـپ بـه تناسـو مـوقعيتي کـه       ايرد و زبان شخصيت تفاوت به خود مي کميک و يا بي

شـود. اينهـا همـه تمهيـ اتي      يهاا ننپآميپ زباني م سرشار از اشتباهات و يا بازا ،دارن 

در بافت متن و خـط روايـي داسـتان     ايرد تا ننپ را هستن  که نويسن ه آن را به کار مي

 وارد نماي .

از نويسن اان ننپپرداز موفقي است کـه بـه خـوبي    ( 3143متول  ده )زا حسنفرهاد 

اا هـ  ننـپ ب رخشـ . بـا آنکـه بسـيارا از داسـتان       هـاا  داستان ۀتوانسته است در حيط

وا و  اننپپـرداز هـاا   شـيوه  ،ادبيـات کودکـان و نوجوانـان اسـت     ۀده در حيطزا حسن

را زيادا  سال بپرگاجتماعي از منظرا نو توانسته است مخانبين  مسال پرداختن او به 

هـاا حيـواني آن بـه     هاا فاب  که البته شخصيت جذب نماي . به جپ داستان هم به خود

ده در زمينـه  زا حسـن هـاا   بسيارا از داسـتان ، هستن هاا اجتماعي  نماين ۀ تيپ نوعي

 پـردازد؛  امروز مـي  ۀجامع هاا اجتماعي رلاليسم اجتماعي است که در آن به بيان واقعيت

هـاا ايـن    داسـتان »: است با زباني ننپآميپ آم ه هايشکه بر جل  يکي از کتاب همچنان

و شـيرين جامعـه کـش    هاا تلـخ   هايش را از واقعيت سوژه، کتاب هم مال خودش نيست

  (.الف3133زاده، حسن) «رفته است
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از منظــر  ،«هوشــنگ مــرادا کرمــاني»ده نيــپ هماننــ  نويســن ااني چــون زا حســن

 ،نگـرد و از ايـن نريـق    هايش مي هايش به جامعه و واقعيت هاا کودک داستان شخصيت

مهـم   هـاا کشـ . البتـه يکـي از چـالش     به نق  مي را با همه معايبش ساالن بپرگجهان 

آميـپ ننـپ و شـيوه رلـال     ايجـاد تعـادل ميـان روش اغـرا      ،ها ده در اين داستانزا حسن

لطمـه   هاا رلال اثـر  توان  به جنبه زيرا هراونه اغرا  بيش از ح  مي ؛هايش است داستان

ده بـه خـوبي نشـان داده کـه وا بـه خـوبي       زا حسـن هاا  داستان ۀوارد کن . البته تجرب

هـاا آن   بـر محـ وديت  ، متفاوت آشتي برقرار نموده ۀن دو شيوتوانسته است در ميان اي

 آي .  فالق

هاا ننپآفريني متنوع  به کارايرا تکنيک ،دهزا حسنهاا ننپپردازا  يکي از ويژاي

کنـ  کـه    اده مـي هـاا ننـپ اسـتف    هايش از استرۀ متنوعي از تکنيک است. او در داستان

هـا عـالوه بـر     زا است. اين تکنيـک اهاا مختلف ننپپرد دهن ه تسلط وا بر شيوهنشان

داسـتان را   خط سـير ، هاا مختلف نر با نمود در قسمت، ثيراذارا بر عناصر داستانأت

هـا    . در اين مقاله ابت ا به معرفي و تبيين استرۀ اين تکنيکده ثير خود قرار ميأتحت ت

اا هـ هـا در قسـمت   نمود ايـن تکنيـک   ضمن بررسي، شود و در بخش بع ا پرداخته مي

 .شودميروابط و نتايج حاص  از آن تحلي  ، مختلف پيرنگ

 

 پیشینه و روش تحقیق

کنون پژوهشـي انجـام نشـ ه اسـت.     هاا ننپ وا تا ده و ويژايزا حسنفرهاد  ۀدربار

زبـان و  ، فرا داستان» اا است با عنوان مقاله ،اين ننپپرداز ۀتنها پژوهش يافت ش ه دربار

نوشتۀ روشـنک   «دهزا حسنفرهاد  اثر از سهبررسي : ايرانانگيپش تفکر در ادبيات کودک 

نامـه علـوم   نقـ  زبـان و ادبيـات خـارجي )پـژوهش      ۀدر نشري 3188سال پاشايي که در 

ده پرداختـه  زا حسـن نويسي بـه بررسـي آثـار    از دي ااه داستان وبه چاپ رسي ه ( انساني

پپـردازان شـناخته شـ ه در    ده يکـي از نن زا حسنبه اينکه فرهاد توجه با  رواز ايناست. 

ن اان اين مقاله بـه پـژوهش   نويساا ش  تا  اين مطلو انگيپه، ادبيات کودک است ۀعرص

 در زمينۀ ننپ آثار وا بپردازن . 
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مجموعـه داسـتان    سـه تحليلـي بـه بررسـي ننـپ در      - اين مقاله با روشي توصـيفي 

ر روزاـارا کـه   د»، «خوشـبخت  ۀلبخن هاا کشمشي يـک خـانواد  » هاا ده با نامزا حسن

پردازد و در ايـن   مي «هن وانه به شرط چاقو»و  «هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نش ه بود

  برد. ج ول و نمودارها بهره مي ۀهاا آمارا و ارال راه از روش

 

 دهزا حسنهای فرهاد  های طنز در داستان تنوع تکنیک

تـا بتوانـ    ، يي اسـت نويس ننپپرداز براا خلق اثر ننپ نيازمن  شـگردها يک داستان

داشـته  ها تنوع بيشـترا   چق ر اين تکنيک ف اا ننپ را در بافت داستان جاا ده . هر

ـ      افـپوده مـي   بر جذابيت ننـپ داسـتان  ، باش  سـوا  ه شـود و داسـتان از سـو  يـافتن ب

هـاا   کـارايرا انـواع بـازا   ه ده در بزا حسنره . مهارت  هاا خنک و تکرارا مي شوخي

هـايي کـه بـر مبنـاا موقعيـت و       تکنيـک  انـواع ر وا در استفاده از زباني از يکسو و تبح

همه از عواملي است که به ننپ وا تنوع و پويايي فراوان بخشي ه  ،شخصيت استوار است

 است. 

در ساختار اين مقاله از دو سرا مباني نظرا استفاده ش ه است؛ يکي از ايـن مبـاني   

بن ا رايـج در عناصـر و   ريفات و تقسيمنويسي است که بر مبناا تعشام  اصول داستان

هـاا رايـج در    الگوها و مؤلفه، ها اما در مباني ديگر که شام  نظريه پيرنگ داستاني است.

فلسـفه  ، (هـابپ و...  ، شناسي )فرويـ  هاا مختلفي چون روان ما با دي ااه، جهان ننپ است

 هـر  کـه رو هستيم هروب (اخوت و...، حرا، شناسي )فتوحيو زبان( کريچلي و...، )براسون

ن اان ويسنگرد. در اين مقاله ن ننپ و شگردهاا آن مي ۀيک از منظر خاص خود به مقول

هـاا مـتن مـورد     ان  که بنا بـر ويژاـي  بع ا و متعصبانه سعي نمودهبا پرهيپ از نگاه تک

ده زا حسـن هـاا ننپآفرينـي    ها را به کار ايرن  تا ظرفيت تلفيقي از اين دي ااه، پژوهش

 تر مورد پژوهش و تبيين قرار ايرد.امعج
 

 گونگیآدم -1

جان يـا امـور    اونگي يا تشخيص آن است که اوين ه عناصر بيآدم ،در اصطال  بيان 

اونگي ال ين کپازا نيپ آدمجالل مير .(2و  3: 3187، داد)وار بياراي  ذهني را به رفتار آدمي

شمارد  اا مي بيني اسطورههاا باستاني و جهانبازتابي از باور ،کنايي ۀرا به عنوان استعار
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از نظـر سـيمون    .(323و  328: 3174، کـپازا  ر.ک:) کنـ  مـي و آن را از اين منظـر بررسـي   

درهم ريختن م اوم مـرز ميـان   ، به خصوص در هجو، ده  آنچه در ننپ رخ مي» ،کريچلي

ميـان ايـن دو    انگر ع م آرامش و جنجال در مـرز بيامرا که خود ، است انسان و حيوان

تـوان افـت کـه ناهمـاهنگي      مـي ، نمـا با جمع دو سويه اين امر متنـاق   قلمرو است. اما

ننپ از نريق يادآورا انسانيت لطيـف نهفتـه در وجـود حيـوان و تحريـک       ۀبررسي ش 

 «سـازد  وضعيت عجيـو و غيرعـادا انسـان را در نبيعـت متجلـي مـي      ، حيوانيت انسان
  .(01: 3184، کريچلي)

ادبيـات کـودک و نوجـوان     ۀدر حيطـ  دهزا حسنهاا  يي که بسيارا از داستاناز آنجا

ـ ا از، هـاا وا کودکـان و نوجوانـان هسـتن      است و بيشتر قهرمانان داستان  شـگرد   رو ني

خورد. در واقع کودکـان بـه دليـ  داشـتن      اونگي در آثار ننپ وا بسيار به چشم ميآدم

 هـاا آن از کـه بـه جهـان پيرامـون و واقعيـت     اين توانـايي را دارنـ     ،تخيلي قوا و پويا

از » ميان انسان و حيـوان را کمرنـگ سـازن . از سـويي     اا متفاوت بنگرن  و قلمرو دريچه

در حـالي کـه کـودک    ، ارايانه آنهاسـت هاا خيال ارزش، ها هاا نهفته در اين قصه ارزش

خود را پـرورش  آورد و نيازمن  تمرين است تا ق رت تخي   پردازا روا ميخود به خيال

 ،آورها و عوام  فراواقعي و روي ادهاا اعجـاب  انگيپ با شخصيتهاا شگفت اين قصه .ده 

هـا   خواسته ۀتوان آزاد و رها بود و به هم کن  که در آن مي کودک را به دنيايي دعوت مي

ــا ) «پوشــان عمــ   ۀو آرزوهــا جامــ ــه همــين ســبو بســيارا از .(343: 3188، قــپل اي  ب

اش اونـه هاا آدمهاا حيوانات و شخصيت محبوب کودکان در قالو داستانهاا  داستان

 .  کنن مي استقبالاز آنها کودکان شود و  خلق مي

در داسـتان  ، هاا ننپ اونگي در خلق موقعيتهاا استفاده از شگرد آدم يکي از نمونه

يتي ده به يک يخچال شخصـ زا حسناست. در اين داستان  «يخچالي که سرما خورده بود»

کنـ . مـاجرا از ايـن قـرار اسـت کـه        بخش  و داستان را از زبان آن روايت مـي  انساني مي

ايرنـ  کـه يخچـال قـ يمي خـود را       اا با آوردن يک دستگاه فريپر تصميم مـي  خانواده

هايشان يـک کمـ  بخرنـ . يخچـال قـ يمي کـه از نظـر         بفروشن  و با پول آن براا بچه

شکسـته و  با شـني ن ايـن موضـوع بسـيار دل    ، سته استعانفي بسيار به اين خانواده واب
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پـردازد کـه عـالوه بـر      سوز و ا از به روايـت داسـتان مـي    شود و با لحني پر غمگين مي

 :  کن  ننپ زيبايي را ايجاد مي، برانگيختن عوانف مخانو

شـنوم   آي . ص اا پرا خـانم را مـي   هم از ساختمان بيرون مي اکبر آقا»

وز ديگه هر جورا شـ ه ايـن تـابوت را ردش کـن     امر»: کن  که سفارش مي

شکن . از پرا خانم اين حرف بعيـ  بـود.    . دلم عينهو يک پارچ بلور مي«بره

خـوان   . مـي خوب بود که خري ن که اينا ااه به قيمت مي»: اوي  اکبر آقا مي

يخچـال بـه ايـن     ره. از سـر راه کـه نيـاوردم    منم تو کتم نمي، مفتي بخرن

 کنـ . بـاز   هايم را پاک مي کش  و يکي از لکه ت به ب نم ميو دس «فابريکي...

، دهزا حسـن ) «فهم . ولي او نمي، کنم هم به اکبر آقا. خودم را برايش لوس مي

  .(41: الف 3133
 

 تشبیه مضحک   -2

بـه نهفتـه اسـت. در تشـبيه     ميان مشـبه و مشـبه   ۀعام  ننپ در رابط ،در اين شگرد

به چنـان ناسـازاار و نامتجـانس اسـت کـه در ذهـن       ميان مشبه و مشبه ۀرابط ،م حک

 شود.   وا مي ۀاذارد و باعث تمسخر و خن  ثير ننپآميپا بر جاا ميأمخانو ت

تجربيات و محـيط زنـ اي ننپپـرداز    اين نوع تشبيه را حاص   «بهپادا ان وهجردا»

ـ   ، ننپپـرداز بـا اسـتفاده از تشـبيه    »: نويس  آن مي ۀباردانسته و در پرگ معنـي خـرد را ب

نمايـ  و زشـت را در    ميرا خـرد. نيکـو را در خلعـت زشـت بـاز     اردان  و معني بپرگ  مي

نفسـاني و ذهـن شـاعر و محـيط      ۀها حاکي از زمين مشبه ،موارد ۀصورت نيکو. اما در هم

براپيـ ه   خن  کردن و دسـت انـ اختن و اسـتهپا   زن اي و تجارب اوست که به قص  ريش

ده زا حسـن بسـام ترين شـگردهاا ننپآفرينـي     از پر اين تکنيک .(308: 3178) «شود مي

هاا زيـر مـواردا از    ثير فراواني دارد. در نمونهأهايش ت که بر لحن ننپآميپ داستاناست 

 :  بينيم کاربرد اين شگرد را مي

درازا کرد و توا سر مال زد و ق ر رودهآن، مرد پاکوتاه سبي  جارويي»

ه شصت االبي و هيج ه اـيالس  عيو روا خر اذاشت که باالخره آن را ب

  .(30: ب3133، دهزا حسن) «خري 
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ها به بشقاب چيني مـرا بـه يـاد درس     ها و چنگال ص اا برخورد قاشق»

بازا لشکر چنگيپخان مغـول کـه چنـ  روز    به ياد شمشير، ان ازد تاريخ مي

  .(11و  12: پ3133، دهزا حسن) «امپيش هم فيلمش را دي ه

 

 جناس   -3

يـک   يا کامالً با کلمات است. استفاده از دو يا چن  کلمه که تقريباً اازجناس نوعي ب

کـ ام معنـي متفـاوتي دارنـ       ولـي هـر  ، شون  شون  يا يک جور نوشته مي جور تلفظ مي

جناس و کاربرد آن در ننپ و مطايبـه   ۀدر بيان سابق «احم  اخوت» .(212: 3133، سليماني)

ن . جناس در آغاز تنها يکـي  دارپيون ا نااسستني  از ديرباز جناس و مطايبه»: نويس  مي

ادب وارد  ۀاما بع ها که در پهن .تفنني به قص  شوخي، ش  از اشکال مطايبه محسوب مي

، توان افت که جناس به ق مت خود زبان اسـت  رنگ ج  به خود ارفت. در واقع مي ،ش 

: چيپا جپ داللت نيستزيرا ما در زبان اغلو با داللت مواجهيم و جناس هم در حقيقت 

  .(321: 3173) «داللت يک دال بر دو م لول متفاوت

اسـتع اد خـاص وا در بـازا بـا کلمـات      ، دهزا حسـن هاا ننپپردازا يکي از ويژاي

نه تنها به خلق ننپهاا کالمي  ،ايرا از ابهام در دو معنايي بودن کلماتاست. او با بهره

کنـ . در   خلـق ننـپ مـوقعيتي اسـتفاده مـي      پردازد بلکه در جاهايي از آن در جهـت  مي

هاا ننپآميپش بر مبنـاا همـين    داستان و موقعيت اساس نر  ،«شير تو شير»داستان 

ويژه جناس است. اين داستان حکايـت يـک شـير اسـت کـه بـه دليـ         هبازا با کلمات ب

ف اا شـهرا در   اين شود. او در کن  و به يک شهر وارد مي کنجکاوا جنگ  را ترک مي

مواجـه   «شـير »بـا معناهـاا مختلـف کلمـه     ، هاا اونـااون  ها و موقعيتواجهه با انسانم

 شود.  سوءتفاهم و سرانجام فرار وا از شهر مي، که اين باعث سردرامي شود مي

: بچه افت «چي چي خوردا؟»: پرسي  ،اا که از ترس پريشان ش ه بود شير با قيافه»

شير چن  قـ مي عقـو    .«دهن  مي خشک ريششان ! بع ي از مادرها به بچهخشک ريش»

چـه حـرف    از هـر ، جا عجو شهر شير تـو شـيرا اسـت   اين: عقو رفت و با خودش افت

هايشـان   دهنـ  بچـه   کنن  و مـي  ريپد. حتي شير را هم خشک مي شير از آن مي ،زنن  مي
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 ،دهزا حسـن ) «از اينجـا فـرار کـنم.   ، انـ  است تا دير نش ه و مرا خشک نکـرده بخورن . بهتر 

 .(13: ب3133

داستان را دچار پراويي و تکرار مـي   اين تا ح ا« شير»البته تکيه مکرر نويسن ه بر جناس واژه ا

کن  و باعث ماللت خوانن ه مي شود، اين همان ضعفي است که در برخـي از داسـتان هـاا حسـن زاده     

 و از جذابيت ننپ وا مي کاه . اريبان اثر را مي ايرد

  

 یساز کوچک -4

     ،در ايـن روش »سـازا اسـت.   کوچـک  ،تـرين شـگردهاا ننپپـردازان   ز عمـ ه يکي ا

ده  و روا از تمـام   نويس قرباني خود را از لحاظ جسمي و معنوا کوچک جلوه ميننپ

نشـان    او را در منظر دي  خوانن اان مـي  ،آن همه سازد و بي تصنعات ساختگي عريان مي

برآمـ ه   جپ خيال واهي باز ،ان يشي ن  او مي ۀاردربآنها  تا ببينن  و داورا کنن  که آنچه

ـ ، فريبـي قربـاني او  و مـردم آنهـا   باورا و فريفتگياز خوش  «ديگـرا ن اشـته اسـت    ۀپاي
  .(28: 3188، کردچگيني)

کش  که  نوجواني را به تصوير مي ده موقعيت دخترزا حسن ،«نيش و نوش»در داستان 

ايرد. کلمـات   مادرش قرار ميد و تحقير پ ر و مرتو مورد انتقا ،هوا بودنشبه دلي  سربه

ـ  کنن هتحقير بـه ظـاهر   هرچنـ    ،برنـ   کـار مـي  ه اا که وال ين اين دختر نسبت به وا ب

آميپ نويسـن ه بـه رفتـار    انگر نگـاه انتقـاد  بيـ در بـانن  ، استدار کلماتي ننپآميپ و خن ه

 ها در قبال شخصيت فرزن انشان است. نادرست خانواده

يـا  ، هايي که چيپا نگفتن ولي بابا در جواب آن، اوي  کسي چيپا نمي»

شعله که ديگه وقت شوهرشه! بعـ   : اوي  شاي  در جواب وج ان خودش مي

سـتش را  د، نور که سرش پـايين اسـت  زن . مامان همان روزنامه را ور  مي

کـي ميـاد   : دارد. جا داشت مث  هميشه بگوي  ميکن  و چايش را بر دراز مي

  .(11: الف3133، دهزا حسن) «ها؟! پا چلفتي بشه؟ شاه موش شوهر اين دست و

 

 ناهمخوانی زمانی -5

 «نـاهمخواني زمـاني  » ،دهزا حسنهاا  يکي ديگر از شگردهاا آفرينش ننپ در داستان

هـا و حتـي زبـان     آدم، اشيا، اار وساي »: نويس  است. سليماني در تعريف اين تکنيک مي



321 
  3131سي و دوم، بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

و  بـردن اشـيا   ،شود. عکس اين حالـت  ننپ ايجاد مي ،يمزماني را به زمان ديگر منتق  کن

و  234: 3133) «کنـ   ه ق يم نيپ باز ننپ ايجاد مـي هاا خاص امروزا ب وساي  و شخصيت

230).  

از اين تکنيک براا  ،«شنبه و جمعه اختراع نش ه بوددر روزاارا که پنج»در داستان 

خيلـي  هاا خيلـي  در زمان» ۀبا جمل ايجاد ننپ به فراواني استفاده ش ه است. اين داستان

شـود و از عنـوان    آغـاز مـي   «...مـردا ، شنبه و جمعه اختراع نش ه بودق يم که هنوز پنج

هاا بسيار  تان به اذشتهکه زمان داس آي  ميهاا موجود در متن بر ديگر قرينه داستان و

ـ هـ  هـا بـا ديـالوگ    از متن در ميان شخصيت هاييبخشاردد. اما در دور برمي رو هاا روب

هـاا   انسـان  اوهـاا وشويم که سنخيتي با زمان داستان ن ارن  و بيشتر شـبيه افـت   مي

 ،هـاا داسـتان   امروزا است. اين ناهمخواني ميان زمان داستان و رفتار و افتار شخصيت

 نشان . کن  که لبخن  بر لو مخانو مي ننپ شيريني را ايجاد مي

قيمتش : وش خر کشي  و افتدستي به سر و ا ،بپامرد پا دراز ريش»

 چن ه؟  

 . براا آقاا محترمي مث  شما پونص  االبي.قاب  شما رو ن اره -

 که قيمت يه اسبه.پونص  االبي! چه خبره آقا! اين -

فرمايي  قربان! اما هر اردا اردو نيست. ايـن خـر بـا     شما درست مي -

هسـت؛ امـا   خر به قيمت پنجاه االبي هـم  ، همۀ خرهاا دنيا فر  داره. بله

هـم  ، هـم مـ لش باالسـت   ، درب و داغون و به درد نخور و پيـر. ولـي ايـن   

مال يـک خـانم دکتـر بـوده کـه صـب        ، کالسش. خيلي هم دون اي نکرده

نـه مسافرکشـي.   ، اشته. نه بـاربرا کـرده  عصر برمي، رفته مطو باهاش مي

  .(38: ب3133، دهزا حسن) «حرف ن اره.

 

 تشبیه به حیوانات -6

کـه ننپپـردازان در آفـرينش     ،سازا اسـت هاا کوچکحيوانات يکي از راه تشبيه به

تشـبيه انسـان   »: نويس  اين شگرد مي ۀباردر «دکتر حلبي»برن .  ننپ از آن بسيار بهره مي

وسـيله ديگـرا   ، شـود  هايي که از زبان حيوانات نقـ  مـي   به حيوان با استفاده از داستان
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ارد. ننپپرداز به دو دليـ  از ايـن روش اسـتفاده    است براا کسي که قص  انتقاد و ننپ د

براا فرار از بازخواست و مجازات است. زيـرا بـ اويي و ريشـخن  مسـتقيم      اول :کن  مي

اينکه با تشـبيه قربانيـان خـود بـه      دوم ؛بين  بپراان و قربانيان خود را کارا ناممکن مي

بـه حـ  حيوانـات    ، ل  هستن آنها را در مقام بلن  و رفيعي که براا خودشان قا، حيوانات

  .(11: 3110، حلبي) «ده  تنپل مي

هايش به خوبي از اين شگرد براا ايجاد موقعيـت  هايي از داستان ده در صحنهزا حسن

لبخنـ هاا کشمشـي يـک خـانواده     »اا از داسـتان   در صحنه کن . مثالً ننپ استفاده مي

ـ  اا ميان مادر و پسر خانواده صورت مي مکالمه ،«خوشبخت کـارايرا  ه ايرد که در آن ب

 :  بينيم اين شگرد را مي

و  ااه خواستي برو توا اتا  پذيرايي و درشو هم قف  کن. شاي  سـر  -»

 اش پي ا بشه.کله

 و کله کي پي ا بشه؟ سر -

 و کله بابات ديگه. سر -

هـي   ، هايم ارد ش ن . من اار بپرگ ش م و زن اـرفتم  از تعجو چشم

شـود. وا    و کله بابات پي ا مي بگوي  سرام  به بچهدهم زنم  وقت اجازه نمي

  .(33: الف3133، دهزا حسن) «اوسفن  که نيست. ۀکل و به خ ا! سر

 

 مقایسه -7

و سـنخيت زيـادا بـا يکـ يگر      ارزش برابـر در اين شگرد دو چيپ يا دو موضـوع کـه   

هراـاه  » . در واقع شون ايرن  و به نوعي با يک يگر مقايسه مي در کنار هم قرار مي، ن ارن 

باعـث ايجـاد   ، عجيو و غيرمنتظره باش آنها  بين دو امر يا در کنار هم قرار دادن ۀمقايس

  .(13: 3188، کردچگيني) «شود ساز ننپ و مطايبه ميخن ه و زمينه

راوا داسـتان کـه پسـرک    پـ ر   ،«بخير سـلطان سـنجر   سفر»اا از داستان  در صحنه

ـ    ن ک مجبور مي او رانوجواني است  فاضـالب دستشـويي کنـ  تـا      ۀکـه دسـتش را در لول

 کنـ ، . او براا آنکه خودش را راضي به انجام اين کار منپجرکننـ ه   يبازنماسوراخش را 

 : ده  که بسيار ننپآميپ است اا در ذهن خود انجام مي مقايسه
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کنـ  کـه دسـتم را بکـنم تـو       مـي ام  بـه زور راضـي   .ام و ب جورا اير کرده ييب  جا»

اا  الوا پر از کثافت. چـاره رو کنم داخ  اسمش چي بود...؟ شتراا پالستيکي و ف کيسه

انگشتش را فـرو   ،که مردم هلن  را نجات ب ه هم مجبور ش  به خانر اين نيست. پتروس

  .(41: پ3133، دهزا حسن) «کن  توا سوراخ س 

 

 غافلگیری -8

ار پرکـاربرد اسـت. در   غافلگيرا يکي از سازوکارهايي است که در ننپ و کم ا بسـي 

او در ت اد اسـت.   ۀساختشود که با ذهنيت پيش رو ميهانسان با موقعيتي روب ،غافلگيرا

العملـي  عکـس  ۀشـود کـه از ارايـ    در اين حالت انسان چنان دچار سردرامي و تپلپل مي

ننپپرداز آمريکايي  ،«رابين هملي»ايرد.  مان  و در وضعيت کميکي قرار ميمناسو درمي

: نويسـ   بيان اهميت اص  غافلگيرا و چگونگي کاربرد آن در جهان ننپپـردازا مـي  در 

 ،خيلي مهم است. مـا بـه چيـپا کـه غافلگيرمـان کنـ        ،بيني بودن اص  غير قاب  پيش»

بين ؛ اما آن را سروته به ما نشـان   نور که هست ميجهان را همان ،نويسخن يم. ننپ مي

آوريـم. بـه عـالوه بـا      لت هم ما جهان را به جاا ميده . با وجود اين حتي در اين حا مي

ديـ ن جهـان بـه شـک       ،بينـيم  اينکه ما هنگام دي ن شک  واقعي جهان حقايق را نمـي 

: 3133، سـليماني ) «ها را بهتر ببينـيم وضعيت آدم ۀشود حقايق دربار وارونه اغلو باعث مي

11).  

ر محور ام ش ن مـ ارک  تنش اصلي داستان ب ،«بخير سلطان سنجر سفر» در داستان

ان سنجر با نر  شکايت همراه با است. هنگامي که سلط( سلطان سنجر )مهمان خانواده

رسـ . در همـين زمـان کـه      اين بحران به اوج خود مي، آي  مي مور انتظامي به در خانهأم

نااهـان پسـر خـانواده    ، پ ر و مادر خانواده در حال بحث و ج ل با سلطان سنجر هستن 

شـود کـه    کنـ  و مشـخص مـي    فاضالب پي ا مي ۀم ارک سلطان سنجر را در لول ،()راوا

 وجود همين م ارک بوده است. ايـن غـافلگيرا کـه در    ،فاضالب ۀعلت مس ود ش ن لول

 : برد داستان را اينگونه با موقعيتي کميک به پايان مي، ده  روا مي بحراني داستان ۀنقط

  آدمي کـه سـر از آب اسـتخر    آي . مث واا نفسم تنگ ش ه و باال نمي»

از انـ اب بيـرون   ام  پيـ ا کـرده   کـه  دستم را همـراه چيـپا  ، بيرون بياورد
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افت . نگـاهي بـه    هايم ميکشم. ا  از الا دن ان آورم و نفس عميقي مي مي

تـوا کيـف    کنم. چيپا نيست جپ يک کيف و حتمـاً  آن شيء مشکوک مي

ا با ص اا مکشي کـه خيلـي   ه دالر و اذرنامه است. راه آب باز ش ه. ان اب

رونـ . صـ ايي مثـ  عبـور تنـ  يـک        به چاه فرو مـي  ،عجيو و غريو است

  .(42: پ3133، دهزا حسن) «هواپيما

 

 سازیبزرگ -9

     اســت. «ســازابــپرگ» ،ننپپــردازا ۀيکــي ديگــر از شــگردهاا پربســام  در عرصــ

معايـو  و ن ه شود جلوه دادن موقعيت زن اي است تا ب ان ح  که باعث خ» ،سازابپرگ

: نويسـ   ايـن شـگرد مـي    ۀنيپ دربار «آرتور پالرد» .(73: 3187، حرا) «آن درشت جلوه کن 

پـردازد. او بـا    ننپنويس به اصال  آن مي، هرااه درک انسان از موضوعي نامتناسو باش »

کن . مـا   سالمت ذهن ما را برايمان حفظ مي، خن ان ن ما ااه با سخاوت و ااه با پرخاش

 ،م باشـ  أاو شاي  با اغرا  تـو  ۀنلبانکالم اصال    بتوانيم حتي از خشم او لذت ببريم.باي

ـ   ما مقصود آن را مي ،اما چنانچه از اين کار افراط نشود  «يـابيم ثيرش را درمـي أبينـيم و ت
(3187 :11).  

ســازا ننپآميــپ را اا از بــپرگ نمونــه ،«روز جهــاني زلپلــه»اا از داســتان  در صـحنه 

مادر خانواده به قهر خانـه را تـرک    ،در اين داستان .م که بيشتر ه ف تحقير داردبيني مي

پـردازد و   هايش بـه بـ اويي از وا مـي    خانواده با عصبانيت جلوا بچه کرده است و پ ر

 :  کن  نمايي ميهاا همسرش را بپرگعيو ،براا تسکين خود

با پشت آستين پاک کـرد   افتم مگه مامان چش بود؟ بابا آب بيني را .وقت دفاع بود»

مامانتون هفتاد کيلو وزن داره که فقط شصـت و نـه   ، اار چشم بود که خوب بود: و افت

  .(14: الف3131، دهزا حسن) «کيلوش زبونه. اونم چه زبوني! هوف هوف هوف!

 

 کنایه -11

سـخني اسـت کـه     ،کنايه در لغت به معني پوشي ه سخن افتن است و در اصـطال  

پـس   .و اين دو معنـي الزم و ملـپوم يکـ يگر باشـن     ، قريو و بعي  باش  داراا دو معني
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اوين ه آن جمله را چنان ترکيو کن  و به کار ببرد که ذهن شنون ه از معني نپديک بـه  

ننپپـردازان   ،بـا اسـتفاده از کنايـه    .(201و  200: 3184، همـايي ) «معني دور منتقـ  اـردد  

بـه معـاني دلخـواه     ،رن  يا خـالف معمـول هسـتن    معني زيبايي ن ا تعابيرا را که ظاهراً

نماينـ  و   مـي چيـپا فرا  ،تصري  و توس  به تعـري   سازن  و با پرهيپ از خوانن ه ب ل مي

معاني در ننپ  االقا يلۀترين وسقوا ،کنن . به همين دلي  کنايه چيپ ديگرا را اراده مي

  .(11: 3188 ،کردچگيني) «آميپتر باش ثرتر است که مبالغهؤاست و وقتي م

شـويم کـه در    هاا ننپآميپ بسيارا مواجـه مـي   ده ما با کنايهزا حسنهاا  در داستان

ثرا ؤمـ  نقـش  ،هاا ننـپ  بافت ننپ داستان به خوبي جا افتاده است و در ايجاد موقعيت

که به لکنت زبان  -جلي  - يکي از اهالي کوچه ،«درخت دوستي» کن . در داستان ايفا مي

اش چرخـه تا براا پشت موتور سـه  ،آي  اغ پ ر شاعرمسلک خانواده ميبه سر ،دچار است

شعرا بنويس . در اين ميان که همـه خـانواده بـراا پيـ ا کـردن شـعرا مناسـو فکـر         

کن  کـه البتـه موجـو حسـادت و اعتـرا        مادر خانواده يک شعر پيشنهاد مي، کنن  مي

بـرد   کار ميه پآميپا را بهاا نن کنايه ،ايرد. وا در رد شعر همسرش همسرش قرار مي

 :  کن  هاا ننپا را ايجاد مي که موقعيت

: مثـ  بلبـ  بپنـ  زيـر آواز     جلي  حسابي بر سر شو  آم ه و کم مان ه»

 چـي : اويـ   درخت دو...دوستي ...عا...عا...عاليه ...خو...خو...خوبه. بابا مي در...

داشـته   مرده شاعرم يا ايشون؟ شـعر بايـ  اسـتخوان   چي رو خوبه؟ من مادر

ه...همين معرکه  .خوام استخون...مستخو...و...ن نميا...: اوي  باش . جلي  مي

  .(20: پ3133، دهزا حسن) «در...درخت دو...دو...دوستي .اس

پ رِ شاعرپيشـۀ خـانواده کـه موقعيـت شـاعرا خـود را در       ، در اين صحنه از داستان

 «مـادر مرـرده  » ۀکناي ،ورد خوددر م، بين  دارش ت عيف ش ه ميمقاب  ذکاوت همسرِ خانه

، برد که بـه نسـبت مـوقعيتي کـه در آن قـرار دارد      کار ميه به معني بيچاره و مظلوم را ب

اا که در اين صحنه بيشتر از همه ايجاد ننپ  آميپ است. اما کنايهبسيار م حک و مبالغه

ر اينجـا  به معني شعر قوا و پرمحتـوا اسـت کـه د    «دارشعر استخوان»کنايۀ ، کرده است

مـوقعيتي  ، شخصيت جلي  با دريافت معني نپديک اين کنايـه و غفلـت از معنـي دور آن   

   کن . ننپ ايجاد مي



  313 / ...هاا  داستان هاا ننپ در ساختار پيرنگ نمود تکنيک

 نقیضه   -11

ننپ اصطالحي است کـه بـراا آثـارا     ۀدر حوز، «3پارودا» يا به قول فرنگياننقي ه 

 «اشـن  هـپل يـا ننـپ سـاخته ب    ، هجو ۀکه به تقلي  و مقابله با آثار مشهور و ج ا به اون

شـاعر يـا نويسـن ه از سـبک و قالـو و نـرز       » ،در نقي ـه  .(11 :3188، موسوا ارمـارودا )

 ولي به جاا موضوعات ج  و سنگين ادبي در اثـر ، کن  نويسن ه يا شاعر خاصي تقلي  مي

تا در نهايت اثـر اصـلي را بـه نحـوا      ،انجان  اهميت ميمغاير و کم مطالبي کامالً، اصلي

  .(33: 3181، نيکوبخت) «ه باش تمسخرآميپ جواب افت

نقي ه را نوعي ناسـازاارا افتمـاني    ،شناسي خود نيپ در کتاب سبک «دکتر فتوحي»

تقليـ ا اسـت کـه يـک      ۀيا پارودا نوعي نوشت نقي ه»: نويس  آن مي ۀبرشمرده و دربار

هاا عمـومي يـک    ده  و ااه ويژاي مي کار خود قرار ۀافتمان شناخته ش ه را الگو و پاي

رو يک تقلي  ادبـي ننپآميـپ اسـت کـه     از اين .ايرد وع ادبي يا يک سبک را به بازا مين

نقي ه بر  ،«شيپلي» ۀبر اساس نظري .(188: 3133) «آميختن دو افتمان استآورد دردست

 :شود سه اونه تقسيم مي

 کن . متن تغيير مي ،که در آن با تغيير واژاان 2لفظي ۀنقي  .3

نگـارش يـا سـبک شـاعر و يـا نويسـن ه عـو          ۀوشي آن که در 1صورا ۀنقي  .2

 شود. مي

، اصـالني )شـود   که در آن محتواا اثـر تقليـ  ننپآميـپ مـي     4اا هيما درون ۀنقي  .1

3180 :213).  

مـا   ،دهزا حسـن هـاا   در داسـتان  .داردنمـود چشـمگيرا    ،دهزا حسـن نقي ه در آثار 

ـ بينيم که دسـت  را مي( اا هيما درون، صورا، هايي از هر سه نوع نقي ه )لفظي نمونه  ۀماي

تقليـ  ننپآميـپا اسـت از آثـار کهـن       ،دهزا حسـن هـاا   ست. نقي هاو اهاا  ننپپردازا

تا آثـار ادبيـات معاصـر کـه در      (هاا عاميانه افسانه ادبيات فارسي )اعم از متون ق يمي و

لبته ا پردازد.   و موضوعات اجتماعي نيپ ميلبه بيان مسا ،عالوه بر تفنن ادبي اين رهگذر

                                                 
1 .parody  

2 .verbal parody  

3 .formal parody  

4 .thematic parody  
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در جاهايي که حسن زاده ازنقي ه ا صورا در آفرينش ننپ بهـره مـي بـرد، تـا حـ ا      

دچار تکلف و تصنع مي شود اين در حالي است که مخانبان کودک و نوجـوان داسـتان   

آن را  از شيوه و سبک متون نيستن  تـا تقليـ  ننپاونـه   تشخيص هايش چن ان قادر به 

داسـتان   ،دهزا حسـن هـاا   سـازا در داسـتان  نقي ـه  هاا نمونه زيباترين يکي از .دريابن 

 اسـت. ايـن داسـتان بـه روايـت      اا هيـ ما درونهـاا   اسـت کـه از نـوع نقي ـه     «چاچاچا»

ي کودکـان بـه   پردازد که در کتـاب درسـ   اا از حکايت معروف کالغ و روباه مي ديگراونه

در  .(...يـ  اغکي قالو پنيرا دي / بر دهـان برارفـت و زود پر  )ز صورت منظوم آم ه است

خـورد و   هـاا روبـاه را مـي    زبانياين داستان برخالف داستان اصلي که کالغ فريو چرب

خـورد. در   دارا به ضرر روباه رقم ميداستان با اتفا  خن ه، ده  قالو پنير را از دست مي

شود  روباه همانن  داستان اصلي به چاپلوسي از کالغ مشغول مي، آخر اين داستان ۀصحن

 : هايشن در ميان حرفکه نااها

کـرد. از   ،کـرد  ولي کارا که نباي  مـي ، خواست کالغ ديگر تحم  ن اشت. دلش نمي»

روباه ريخت. بـوا خيلـي    هاا باران بر سر همان باال چيپهايي به درشتي و سنگيني دانه

اين چي بود؟ کـالغ از  : جيغ زد هايش در هم رفت و تقريباً ب ا به دماغ روباه خورد. اخم

شـ .   اش زير سياهي پرهـايش ديـ ه نمـي   هرچن  سرخي، ت و شرمن اي سرخ ش خجال

ببخشـي ! دهـان بـاز    : دانست با چه زباني از روباه عذرخواهي کن . هول ش  و افـت  نمي

کرد و عذرخواهي کردن و افتادن صابون از الا منقارش همان. روباه از ش ت عصـبانيت  

 مـن جـ اً  : تر آم  و افـت اا پايين شاخه ،تو بر روا من چاچاچا کردا؟ کالغ: لرزي  مي

، هـا بنويسـن    اار اين داستان را در کتاب: معذرت مي... ص اا روباه شبيه سوت ش ه بود

  .(21و  22: ب3133، دهزا حسن) «شود؟ ريپا ميداني چق ر آبرو مي

 

 تکرار -12

اده بسـيار از آن اسـتف  ننپپـردازان   تکرار يکي از فرآين هاا کم ا و ننپ اسـت کـه  

هـاا مفصـلي کـرده و بـه      بحـث  «تکرار»خود دربارۀ  «خن ه»در کتاب  براسون. کنن مي

تکرار فرآينـ  مطلـوب   »: اوي  باره ميتبيين مکانيسم اين فرآين  پرداخته است. او در اين

بـا  ، اا معـين  اا اسـت کـه صـحنه    کم ا کالسيک است و آن آرايش رخ ادها به اونـه 
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هـاا ديگـر    با همان صحنه با شخصـيت ، احوال ج ي هاا مشخص در اوضاع و  شخصيت

ناپـذيرا  براشت ،ا به نظر براسونـبن .(87: 3173) «ودـاع و احوال تکرار شـدر همان اوض

ـ    شود هنگامي ها و روي ادهاا جهان واقعي سبو مي پ ي ه رو هکه با تکـرار مـوقعيتي روب

در فرآين  تکرار بـه ايجـاد   ديگرا که  ۀدچار اعجاب و تمسخر شويم. البته نکت، شويم مي

فراين  تکرار است.  ۀاونه ش ن رفتار انسان بر اثر ادامماشين، کن  چنين حسي کمک مي

ها بـه   اا از پ ي ه دستگاه فروبسته ،هر موجود زن ه»: اوي  اونه که براسون ميزيرا همان

  ، هـاا ديگـر درهـم آميـپد. داراـوني مسـتمر       توانـ  بـا دسـتگاه    آي  کـه نمـي   شمار مي

هـاا بيرونـي    اينهـا ويژاـي   ،فرديت کام  مجموعـۀ فروبسـته  ، ها ناپذيرا پ ي هبازاشت

يک موجود زن ه هستن  که او را از يـک ماشـين خودکـار    ( مهم نيست، )واقعي يا صورا

  .(13: 3173) «سازد متمايپ مي

بـه   اشهمـه » در داستان ،در ايجاد موقعيت ننپ «تکرار»هاا استفاده از  يکي از نمونه

اا از حکايـت معـروف کـالغ و     هم نقي ـه  است. اين داستان که باز «خانر يک تکه پنير

کن  و  شود که يک روز کالغ قالو پنيرا در دهانش اير مي آنجا شروع مي از ،روباه است

شود به مطو دکترا مراجعه کن . وقتي او ق م به آن مطو  براا درآوردن آن مجبور مي

 شود که دکتر کسي نيست جپ همـان روبـاه معـروف قصـه.     مي نااهان متوجه، اذارد مي

کن  که حواسش را جمع کن  تا قالـو   اين بار سعي مي ،کالغ که ديگر راه براشتي ن ارد

کنـ    روباه از کالغ حق ويپيت خود را مطالبه مي، از معاينه پسپنير از دهانش نيفت . اما 

تکه پنيرش را تق يم روباه کنـ . تکـرار   شود که  مجبور مي ،و کالغ که پولي با خود ن ارد

ننـپ زيبـايي را    ،شيها يشيان  چارهاز دست دادن قالو پنير با وجود همه  ناکامي کالغ و

 :  داردکن  که خوانن ه را به خن ه وامي خلق مي

ولـي مـن بـراا دادن    : کالغ به زحمت آب دهانش را قورت داد و افت»

: روباه حـرف او را قيچـي کـرد    ...حق ويپيت پولي ن ارم. من فکر کردم شما

کثيفي اسـت؛  پول چيپ چرک و  دوستي نيستم و اصوالًالبته بن ه دکتر پول

دارم تا بـا  قالو پنيرت را برمي، که وج انم راحت باش ولي حاال به خانر اين

را کامـ   ام  صـبحانه ، اماين نان بربرا خاشخاشي که صب  از خروس ارفته

به روباه کرد و با همـان صـ ايي کـه مثـ  ويلـن      بارا کنم. کالغ نگاه ذلت
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شود تخفيف بـ هي! روبـاه کمـي بـه پنيـر       حاال نمي: افت، کوک نش ه بود

ايـن   وقت  يهکه تق ير تو اين است که نه جانم مث  اين: ناخنک زد و افت

  .(17و  11: ب3133، دهزا حسن) «پنير از الويت پايين نرود. بفرما بيرون!

 

 تهکم -13

اويي کالمي است که با بياني ننپآميـپ کسـي را   تهکم نوعي وارونه ،  ادبيدر اصطال

 .(30: 3180، اصـالني )مشخص در پي تحقير باش   اما در لحن کامالً، به ظاهر ستايش کنن 

يعني ظاهر کالم بر تعريـف و   ؛اساس تهکم بر ض يت و مباينت لفظ و معني استوار است

در حالي که حـاکي از تحقيـر و اسـتهپا    ، کن  تمجي  و ستايش شخص يا چيپ داللت مي

  .(331:  3181، نيکوبخت)است 

بـا   ،هـاا داسـتاني   هـاا برخـي از شخصـيت    ده بنا بر ويژاـي زا حسنهاا در داستان

هاا کميـک   شويم که ضمن نمودار کردن جنبه رو ميهروب «تهکم»کارايرا ه مواردا از ب

بخيـر   سفر» . به نور نمونه در داستان کن هاا ننپآميپا را ايجاد مي موقعيت، شخصيت

اا  به اونه، ن ارد -سلطان سنجر  - خوشي از مهمانمادر خانواده که دل ،«سلطان سنجر

ـ    کنـ  کـه نمونـه    هايش معرفي مي تمسخرآميپ او را به بچه کـارايرا  ه هـاا جـالبي از ب

 : است «تهکم»

سـره  هـاش سر  مامان سر رسي . مث  هميشه ج ا نبود و خن ه رو لو»

پس چرا سه تايي کـپ  : هاش ريخته بود زد و همين نور نعنه تو حرف مي

سـلطان  : شين بـه سـلطان سـنجر سـالم کنـين. افـتم       کردين اينجا؟ بلن 

سـلطان  : اش تب ي  ش  به پوزخنـ  سنجر! سلطان سنجر ديگه کيه؟ خن ه

نصف عمرت ش  فنا. تموم دنيا ک خ اا خفتر  شناسي؟ واا! سنجر رو نمي

 سلطان سنجر از مشـاهير روزاـاره. بلنـ     شناسن. اصالً اباد رو ميخونجه خ

وارنه باباتون حسـابي   ،شين و اداا احترام کنين شين بياين باهاشون آشنا

  .(14: پ3133، دهزا حسن) «ره. از کوره در مي
 

 دشنام و نفرین - 14
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هـايي   رينها و نف دشنام، هاا ننپ هاا کميک در داستان عوام  ايجاد موقعيت يکي از

بـاره  شـود. دکتـر حلبـي در ايـن     و بـ ل مـي   هاا مختلف رد است که در ميان شخصيت

اما بايـ  متوجـه بـود     ،ترين ابپار هجااويان استدشنام و فحش يکي از برن ه»: نويس  مي

سوا قرباني خود آتش ه ابپار دشنام و ب دهاني ب ،که همان ان ازه که ممکن است هجااو

ايـرد و نظـاير ايـن در تـاريخ      آميپ خود قرار ميقرباني حس شرارت او نيپ ااهي، بگشاي 

در واقع آنچه در اين حالت بيشتر از همـه   .(87: 3110، حلبي) «بشر فراوان دي ه ش ه است

دهن ه و آشـکار شـ ن   کنار رفتن نقاب شخصيت دشنام، کن  کميک و ننپآميپ جلوه مي

ـ     ه اسـت. ت ـادا کـه ميـان نقـاب      ماهيت واقعي اوست که از چشم جامعـه پنهـان مان

کليـ  درک ايـن تمسـخر و     ،شـود  اجتماعي شخصيت با ماهيت هتاکانه وا احساس مي

 ننپ است. 

هايي است که در قرآن نيپ بـه کـار رفتـه اسـت و در ميـان       لعن و نفرين نيپ از شيوه

عـي  تا آنجا که بسيارا آن را امرا واق ،هاا هجواويي بوده استثرترين روشؤاز م اعراب

بـه دور  ، ايرنـ  پن اشـتن  و خـود را از اينکـه هـ ف چنـين روشـي قـرار         اتي مـي و حي

  .(28: 3188، کردچگيني)داشتن   مي

در کنار پـ رش در  ( پسرا )راوا داستان ،«هاا شو مرغابي» اا در داستان در صحنه

يک مجلس عروسي مشغول تماشاا غذا خوردن يکي از مهمانان است. از آنجا کـه شـام   

پسـرک بـا   ، م ه و به بسيارا از مهمانان از جمله پسـرک و پـ رش نرسـي ه اسـت    کم آ

 :  کن  شود و زير لو نفرينش مي حسرت و کينه به يکي از مهمانان پرخور خيره مي

کن  ناراحتي مـن از وضـع شـاممان اسـت. لبخنـ  نـازنين        بابا فکر مي»

م از نعـام  تواني شک تا مي: ده  اش را با يک بيت شعر تحويلم ميهميشگي

خبر ن ارد که من اشتهايم مثـ    .کن  تو را بيمار خالي دار / که پرخورا مي

کالغي پري  و چشمم همش دنبال آن مرد اسـت کـه زودتـر از همـه بلنـ       

بشـقابش را پـر از مـرغ و کبـاب و      ،يليياسرا ۀش ه و با يک دورخيپ و حمل

بلعـ  و   ذاها را مـي دو لپي دارد غ، تو نخشام  ب جورا رفته .ساالد کرده بود

کن . زير لـو   زيرچشمي من و بابا را نگاه مي، هايش ااهي هم چاشني لقمه

  .(11: پ3133، دهزا حسن) «الهي کوفتت بشه!: اويم مي
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 چرخش طنزآمیز -15

اـاهي يـک چـرخش و داراـوني در وضـعيت داسـتان و        ،هاا ننپآميـپ  در داستان

 «کروسـي  جنيفر»ف ايي ننپآميپ شود. توان  باعث خلق  هايش مي هاا شخصيت موقعيت

هاا ننپ  در داستان اينگونه چرخش ۀو ننپپرداز آمريکايي دربار نويسن ه( 3343متول )

توقعي در خوانن ه بـه وجـود    ،کني  اا که شما در داستان ايجاد مي هر صحنه»: نويس  مي

چـرخش   شـود کـه   تـر مـي  هاا ننپآميپ شما هنگامي قوا به عالوه همه صحنه .آورد مي

ايجاد کني ؛ به نورا که خواننـ ه بـر اثـر ايـن     آنها  نااهاني و برخالف توقع خوانن ه در

  .(37: 3133، سليماني) «از تعجو بخن د ،کنن هغافلگير ۀضرب

شـيرا خراوشـي را بـه چنـگ      ،«شو فراموش نش ني شير و خراـوش »در داستان 

ايـرد و او را بـا خـود بـه      لت مياما خراوش از شير مه .خواه  او را بخورد آورد و مي مي

ت ريج ه کن  و ب هاا جذاب زن اي شهرا آشنا مي شير را با جنبه ،برد. خراوش شهر مي

ده . چرخشي که در پايان داستان  وخوا وحشي او را به رفتارا متم نانه تغيير ميخلق

اد و خراوش و به تبع آن در ف ـاا داسـتان ايجـ    ميان شير ۀدر يک رستوران و در رابط

 :کن  ننپ زيبايي را ايجاد مي، شود مي

آم ه بودم که بخورمـت و انتقـام آن دفعـه را    : شير متفکرانه جواب داد»

ها اذشته. مـن فکـر    خيال. اذشته بي: بگيرم؛ ولي... آهي کشي  و ادامه داد

، کتابخانـه ، سـينما ، حمـام ، کـنم تمـ ن چيـپ خـوبي اسـت. آرايشـگاه       مي

ها فقط تم ن نيست. شـير  ولي اين: وش افتکارد و چنگال. خرا، رستوران

ها بهترا آقا خراوشه. بعـ  بـه پيتـپاا هـويج     و تو از همۀ اين: چشمک زد

  .(48: ب3133، دهزا حسن) «انگار ب ک نيست!: ناخنک زد

 

 استدالل احمقانه -16

نبعـي عنـوان   هاا لطيفه و شوخ را يکي از شيوه «است الل احمقانه» ،ابوالف   حرا 

    نيــپ ايــن شــگرد را از ديــ ااه  بهــپادا انــ وهجرداو ( 01 :3187، حــرا ر.ک:)کنــ .  مــي

منطقـي جلـوه دادن يـک     غيـر »: نويسـ   آن مـي  ۀکاوانۀ فروي  تحلي  نموده و دربارروان
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شود. به نظر وا در ضمير مـا يـک    فروي  هميشه موجو خن ه مي ۀايرا به عقي نتيجه

کنـ  و   هت عکـس فکـر منطقـي مـا عمـ  مـي      نريقه دومي از تفکر وجود دارد که در ج

بسازد. اين شيوه که مربـوط بـه ضـمير     داريک فانتپا خن ه ،اا ج ا توان  از حادثه مي

سـازد و   ها خواب دي ن را براا ما ميسر مي همان چيپا است که شو ،ناخودآااه ماست

ا از داسـتان  ا اا از است الل احمقانـه را در صـحنه   نمونه .(321: 3178) «روزها خن ي ن را

 :  بينيم مي «شير تو شير»

اا  کـه مغـازه  بان ادامه داد. رفت و رفت تـا اين شير به راهش در آن خيا»

فروشي اسـت؛ چـون   مگس ۀجا مغازجهش را جلو کرد. اولش فکر کرد آنتو

ها چـه چيپهـا کـه     اين آدم: هاا ريپ و درشت بود. با خود افت پر از مگس

  .(23: ب3133، دهزا حسن) «فروشن ! نمي

 

 ناپذیریانعطاف – 17

معتقـ    براسـون هاست.  ناپذيرا شخصيتانعطاف ،يکي از عوام  ايجاد موقعيت ننپ

وجهـي از   ؛شـود  اا از انسان است که از آن نظر همانن  يک شيء مي کميک جنبه»: است

غيـر ارادا و خـود   ، عملي ساده ؛اا دارد ناپذيرا ويژهرخ ادهاا انساني است که انعطاف

بنابراين نمايـانگر يـک نقـ      .خودا که در واقع تقلي ا از حرکت ب ون حيات است به

  .(18: 3173) «که تصحي  فورا آن ضرورت دارد استفردا و اجتماعي 

ــيت   ــي از شخص ــودن برخ ــک ب ــع راز کمي ــپ  در واق ــاا نن ــاف، ه ــذيرا و انعط         ناپ

دهـ .   و مکانيکي تنـپل مـي  رو   رفتارا آنان است که آنها را تا ح  يک ماشين بيخشک

اردد کـه   مياا افراد بر خصيت اجتماعي و حرفهناپذيرا به شالبته بخشي از اين انعطاف

هاا فردا و رفتارا آنها را تا ح  اعمال مکانيکي و تکرارا يـک ماشـين محـ ود     آزادا

           نـوع ديگـر ايـن    »: نويسـ   ناپـذيرا مـي  کنـ . براسـون دربـاره ايـن نـوع از انعطـاف       مي

نامم. شخصيت  اا مي نوع کميک آن است که من خشکي و جمود حرفه ،ناپذيراانعطاف

توانـ    افتـ  کـه ديگـر نمـي     اش جا مـي اا نان در چارچوب سخت و تنگ حرفهکميک چ

  .(338: همان) «توان  مانن  ديگران بجنب  ويژه نميهب .بجنب 
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 ،کـالغ در برابـر روبـاه    پـذيرا ناانعطـاف  ،«اش به خانر يک تکه پنيرهمه»در داستان 

خواهـ  کـه    هاا کميک اين داستان است. روباه براا معاينه کالغ از او مـي  يکي از جنبه

با سرسختي از ايـن کـار    .دهانش را باز کن  اما او که نگران از دست دادن تکه پنير است

 :  کن  عصباني مي بسيار زن  و روباه را سرباز مي

دهانـت را  : روشنش کـرد و بـه کـالغ افـت    ، را برداشت قوه چراغروباه »

کلـۀ  ، کـه پنيـر را محکـم ارفتـه بـود      نـور و بگو آآآآ...! کالغ همان بازکن

او عاقـ   ، کني  چيـپا افـت؟ نـه    سياهش را باال ان اخت و افت... فکر مي

شـود. پـس    تـاريخ تکـرار مـي    ،دانست اار دهانش را بـاز کنـ    مي .ش ه بود

دهانـت را   زود باش! اوريدرنبازا مسخره - :هيچي نگفت. روباه عصباني ش 

هـا پشـت در   مـري   ۀ. بقيـ کالغـک! مـن کـاردارم    شبـا  زود - ... -! بازکن

هم کالغ از باز کردن منقارش خوددارا کرد تا از تکرار تـاريخ   باز منتظرن .

اا! روبـاه  يعني کـور خوانـ ه  ، خوددارا کرده باش  و کجکي به او خيره ش 

 «رفـت...  و از شـ ت عصـبانيت فشـارخونش بـاال مـي      شـ   تر ميکه عصباني
  .(11: ب3133، دهزا حسن)
 

 لطیفه -18

لطيفه نوعي داستان کوتاه است که از کلماتي به صورت افتارا و يا نوشـتارا بـراا   

اا  تنهـا در جملـه   توان  بسيار کوتاه و ايجاد خن ه يا فکاهي ترکيو ش ه است. لطيفه مي

هـا آنهـايي هسـتن  کـه بـا کمتـرين        باش . بهتـرين لطيفـه   بيان شود و يا شام  چن ين

در تعريف لطيفه  .(30: 3180، ضيايي) «دهن  ترين نتيجه را نشان ميغافلگيرکنن ه، جمالت

هاا اونااوني ارالـه شـ ه اسـت کـه در ايـن مقالـه مجـال         نظريه ،و تشري  مکانيسم آن

نشانه )کلمه يا  2بيگانه کردن، طيفهل 3شناسي از دي ااه نشانه»پرداختن به آنها نيست. اما 

نشانه م لول هميشگي و عـادا  ، لوف و معمول خود است. در لطيفهأاز بافت م( ...جمله و

                                                 
1 .semiology  

2 .alienation  
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 «سـروکار دارد.  3ده . در اين حالت مخانو لطيفه با نوعي پارادوکس خود را از دست مي
  .(21: 3180، اميني)

هـر  »: کن  ه را اينگونه تشري  ميساختار لطيف، «شناسي مطايبه نشانه»اخوت در کتاب 

 : بخش تشکي  ش ه است لطيفه متني است که ح اق  از دو

 اصـلي  عناصـر  ،سـازا مناسـو  در اين بخش اوين ه با زمينه :2(معرفی )مقدمه: الف

اصـلي لطيفـه آمـاده     ۀکن  و ف ا را براا آوردن ضربه و افتن جملـ  لطيفه را معرفي مي

 سازد. مي

 ۀجملـ  لو مطلـو اسـت. ايـن بخـش معمـوالً      ،م هر لطيفهبخش دو :1لب مطلب :ب

 «زنـ   کوتاهي است که به نوعي با بخش اول ت اد دارد و شک  منطق روزمره را برهم مي
  .(21: 3173، اخوت)

هايي رد و بـ ل   ديالوگ ،هاا داستاني ده ااهي ميان شخصيتزا حسنهاا  در داستان

که در بافتي مرتبط با سير روايـي داسـتان   ها  شود که نوعي لطيفه هستن . اين لطيفه مي

ـ   موقعيت، ها هاا کميک شخصيت ضمن پ ي ار کردن جنبه، قرار دارن  ه هاا ننـپا را ب

اش بـراا  همـه »اا از داستان  کارايرا لطيفه را در صحنهه اا از ب آورن . نمونه وجود مي

 :  بينيم مي «يک تکه پنير

به حرف آمـ    ،مهربان باش  رق  نياش  دکتر روباه  کالغ که باورش نمي»

: افـت ، در حالي که ص ايش شبيه يک ويلن کوک نش ۀ ماقب  تاريخي بود

 دانم با چه زباني از شما تشکر کنم. من نمي

هـا پـول را    يعني پول. از وقتي که فنيقـي ، الملليبا زبان بين: روباه افت

: ب3133 :دهزا حسـن ) «مشکالت زيادا از سر راه برداشته شـ   ،اختراع کردن 

10).  

، برد کار ميه اا که براا تشکر و تعارف ب توصيف وضعيت کالغ و جمله ،باال ۀدر نمون

اا  ده . اما در ادامه روباه بـا پاسـخ غيرمنتظـره    اين لطيفه را تشکي  مي (معرفي )مق مه

                                                 
1 .paradox  

2 .build up  

3 .pun chline  
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زنـ  و ننـپا    باره منطـق معمـول سـخن را بـرهم مـي     به يک، ده  که به اين تعارف مي

 کن .   ايجاد ميغافلگيرانه 
 

 کاریکاتور -19

معني پر کردن و اغـرا  کـردن ارفتـه    ه ب «3کاريکاره»ايتاليايي  ۀواژه کاريکاتور از واژ

ش ه است و کاريکاتوريست کسي است که با استفاده از ترسيم يعني از راه نر  و خط و 

اا خود   يشههاا ان صورت ،ننپ زيرکانه اما هنرمن انه و متکبرانه ۀنقاشي در رهگذر حوز

، بـارفروش و فرجيـان  زاده )نجفده   را در معر  دي  بينن اان و خوانن اان آثارش قرار مي

بـه خصـوص در کارهـاا    ، پـردازا کاريکاتور نوعي شخصيت ،ادبيات در .(883: 3ج، 3171

، نويسن ه با استفاده از اغـرا  و تحريـف در توصـيف    ،ننپ و کميک است. در اين تکنيک

، اصـالني ) «کنـ .  هاا شخصيتي فرد مورد نظر را برجسـته و م ـحک مـي    برخي از ويژاي

3180 :373).  

هـاا داسـتان خـود     پـردازا برخـي از شخصـيت   ده از اين شيوه در شخصيتزا حسن

ها تا بـه حـ ا نيسـت     کن . البته اغرا  وا در پردازش کميک اين شخصيت استفاده مي

ده نيـپ هماننـ  نويسـن ااني چـون     زا حسـن  . زيرا کنارد اا و ارايي اثر لطمهکه به واقع

هــاا موجــود در جامعــه الهــام ارفتــه و بيشــتر   از واقعيــت هوشــنگ مــرادا کرمــاني

 هايي رلال و ملموس از نبقات متوسط و معمـولي  شخصيت ،هايش هاا داستان شخصيت

 خصـيت تـوان در ش  اونـه را مـي  کاريکاتور هـاا  ايـن توصـيف   اا از جامعه هستن . نمونه

 :  سلطان سنجر دي 

مـان از آن غـولي   اما سلطان سنجر آن چيپا نبـود کـه مـا تـوا کلـه     »

با سبيلي باريـک و کوتـاه عينهـو دم    ، ساخته بوديم. مردا بود زرد زرد زرد

هـاا   با چشماني اود و نگاهي مخصوص که آدم را به يـاد خـواب  ، مارمولک

سـکلتي بـود کـه چهـار     ا ؛ان اخت. اين سلطان چا  هم نبود سر و ته مي بي

اا کـرم   راه قهـوه يـک شـلوار راه   .بهش چسبان ه بودن  کيلو اوشت و دنبه

اش را چپان ه بود تو جورابش. باالا اتـا  نشسـته و بـه    پوشي ه بود و پاچه

                                                 
1 .caricare  
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 «چـه دودا! ، کـرد  هـاا مخملـي تکيـه داده بـود و سـيگار دود مـي       پشتي
  .(14: پ3133، دهزا حسن)
 

 تلفظ غلط کلمه -21

، چه به عم  و چه به صورت سهوا )به دليـ  لکنـت زبـان    ،ي تلفظ غلط کلماتااه

، شود. اين امر کـه بـه دليـ  هنجـاراريپا زبـاني اسـت       باعث ايجاد ننپ مي ،(اعتياد و...

کـاربرد   نيـپ  هـا ايـرد و در بسـيارا از لطيفـه    همواره مورد استفاده ننپپردازان قرار مـي 

شود که کلمـات را بـه صـورتي     ياد وا سبو مياعت ،ياب . در شخصيت سلطان سنجر مي

ها براا آشنا ش ن  اا که بچه م حک تلفظ کن  و خوانن ه را به خن ه درآورد. در صحنه

اتفا   هاا اين داستان ترين صحنهيکي از کميک، شون  رو ميهبا سلطان سنجر با وا روب

 :  افت  مي

 ،آمـ   مـي که نازک بـود و عينهـو خامـه کـش      سلطان سنجر با ص ايي»

خوبم سلطان. بفرمايين بنشينين. او در حـالي  : شطورا پشرم؟ افتم: افت

؟ شلطان شنجر. تو ژن ايت يا اشم کشـي  شلطان شيه: افت، نشست که مي

 .(10: پ3132، دهزا حسن) «رو نبر يا درشت و کام  ببر!

  

 گونگی جاندار -21

ـ   بي ادر مباحث ادبي آن است که اشيا توصـيف نماينـ .    رجانـ ا صـورت  ه جـان را ب

اـونگي اسـت. امـا    کنـايي و نظيـر آدم   ۀبخشي در واقع نوعي استعارجان اراونگي يا جان

 رفتـارا   ،يـا امـور ذهنـي    اشـيا  ،اـونگي اونگي در آن اسـت کـه در آدم  تفاوت آن با آدم

جـان مثـ  موجـودات     بـي  ااشـيا  ،حال آنکه در جانـ اراونگي  ،کنن  اونه پي ا ميانسان

  .(381: 3187، )دادکنن   مي رفتار جان ار

 ،بـا هم سـتي خـواهرش   ( پسـرکي )راوا داسـتان   ،«هـاا شـو   مرغـابي »در داستان 

او کن  تـا   هاا دوخته ش ه بر روسرا يکي از مهمانان عروسي را يواشکي ج ا مي مرغابي

کنـ ه شـ ه را در    اا هاا پارچه تنبيه نماي . او مرغابي، به خانر دروغي که افته است را

شـود و در   اما پس از ساعتي از اين کار دچـار عـذاب وجـ ان مـي     ،کن  پنهان مي جيبش

 اونگي است.جان ارکه نتيجۀ حس  ايرد حالت کميکي قرار مي
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ام. کتم تنگ است و آن کـراوات اجبـارا مثـ  مـارا     خيس عر  ش ه»

شـاعر   هـاا بابـا...  حـرف  کنـ ... ام  خواهـ  خفـه   حلقه زده دور اردنم و مي

مردا آن نيست که مشتي بپني بر دهني... دستم هنوز توا  ...سخنشيرين

خواه  جيـو را بترکانـ . درسـت مثـ       مي اب جورجيبم است و فشارش 

جورا شـ م؟... کسـي بـا مفلسـان     بغ ي که الويم را ارفته است. چرا اين

شـون . انگـار جايشـان     ها انگار دارن  خفه مي کارا ن ا... توا جيبم مرغابي

 «خواهنـ  پـرواز کننـ ...    مـي  ،هـم  انـ  تـو  شان مچاله شـ ه تنگ است. همه
  .(17: پ3133، دهزا حسن)
 

 کج نگریستن -22

کـج  »، شـود  ادبيات کودک و نوجوان دي ه مي ۀيکي از شگردهايي که بيشتر در حيط

نويس باشـ . او  هاا يک ننپترين ويژايدر اين واژه شاي  يکي از مهم»است.  «نگريستن

يعنـي   ،کن . منظور از کج نگاه کردن يعني جور ديگر نگاه کردن ه ميکج نگا پيچ همهبه 

جور ديگر دي ن. جورا که ديگرا تا به حال ن ي ه باش . جورا که فـرم نرمـال ديـ ن    

نيست. فرم نرمال ان يشي ن نيست. موسوم و متعارف نيست. کج نگريستن نوعي تمسخر 

ت کـه سـبو خنـ ه و ننـپ     خـاص نگـاه کـردن اسـ     ۀبلکه شيو، و دست ان اختن نيست

  .(321: 3131، قريشي) «شود مي

دهنـ  کـه    ده را کودکان و نوجواناني تشکي  مـي زا حسنهاا  بيشتر قهرمانان داستان

هاا آن دارنـ .  به جهان و واقعيت نگاه متفاوتي، بنا بر رو  حساس و تخي  قوا خويش

ميـان دال و   ۀکلـي رابطـ   موجـودات و بـه نـور   ، اشـيا ، ها روابط ميان پ ي ه ،در اين نگاه

يابنـ . ايـن نگـاه کـه بـرخالف نگـاه        م لول داراون ش ه و در نظام متفاوتي سامان مي

کنـ . يکـي    در ما ايجاد احساس ننپ و انبساط خانر مي، زن اي ماست ۀمنطقي و روزمر

لبخن هاا کشمشي يک خانواده »توان در داستان  هاا خوب کج نگريستن را مي از نمونه

پسرک نوجواني اسـت کـه نگـاه متفـاوتي بـه       ،يافت که در آن راوا داستان «خوشبخت

هماننـ  يـک    و عينـي  مفاهيم انتپاعي و ذهني را به صورت فيپيکي ۀدارد و هم پيچ همه

 کن . مي نر  کاريکاتورا مجسم



  341 / ...هاا  داستان هاا ننپ در ساختار پيرنگ نمود تکنيک

چيـپ را يـک نـور ديگـرا     همـه ، رفتم از وقتي که کالس کاريکاتور مي»

يشتر نرحي از يک کاريکاتور يا شبيه کـارتون  ها آدم نبودن . ب آدم .دي م مي

ها را هـم  هاا خاص خودشان. حتي حرف ها و ترکيو بودن . با اداها و اصول

، افـت پسـرم   و ميام  زد روا شانه وقتي بابا مي شني م. مثالً کاريکاتورا مي

کشـي م و از خـودم    کنم. توا ذهنم کاريکاتورا مي من روا تو حساب مي

هايش را انجـام  و بابا دارد روا من حساب و کتاب حساب نيماشام  که ش ه

دست رو دلم نـذار کـه کبابـه! مـن     : افت ده . يا وقتي آبجي نازنين مي مي

در کنار اوجه و نان سنگک خشخاشـي و دوغ  ، کشي م دلش را به سيخ مي

  .(23: الف3133، دهزا حسن) «ترکي

 

 طعنه -23

در نعنـه   .(18: 3187، )حـرا  اسـت  3الت مپا ترين حداني ،نعنه «اسکار وايل »از نظر 

يکي معناا اصلي و ديگرا معناا مجازا. در نعنه مخانو  :معنا وجود دارد دو معموالً

برد و منظور وا  با شني ن آن بالفاصله از معناا مجازا آن پي به معناا حقيقي آن مي

ننـپ بسـيار    در، غيـر مسـتقيم خـود    کن . نعنه به دلي  ماهيـت پوشـي ه   را دريافت مي

روز جهـاني  » اا از داسـتان  اا از کاربرد ننپآميپ نعنه را در صحنه ياب . نمونه کاربرد مي

 :  بينيممي «زلپله

 ۀاش از انعکـاس عطسـ  چراغ آشپپخانه و قاب چوبي، قلو من به درک»

: هايمان در رقص بودنـ . افـتم   ها سايه تکاني خورد که تا م ت چنان آنبابا 

ديگـه  : حاال مگه چطـور شـ ه؟ افـتم   : عطسه کردنه! افتبابا اين چه نرز 

کيکمان خامه الزم ن اره. يک اليه آب دهان و بيني شما حسـابي تـپيينش   

  .(11: الف3133، دهزا حسن) «کرد

 

 عدم تناسب -24

                                                 
1 .wit  
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است کـه در   «ع م تناسو» شگرد ،هاا مورد استفاده ننپپردازان يکي ديگر از تکنيک

با ماهيـت و  ايرن  که تناسو زيادا  جايگاه و موقعيتي قرار مي ها و يا اشيا در انسان ،آن

يخچـالي کـه   »پايـاني داسـتان    ۀدر صحن .(217: 3133، سليماني ر.ک:) يا کارايي آنان ن ارد

رسـ  و   پ ر خانواده با خري ار به توافق نمي ،هاا بسيار زنيچانه پس از ،«سرما خورده بود

 :  کن  ا را مطر  ميها پيشنهاد در اين ميان يکي از بچه

اکبـر آقـا    .هـا  افـت  اين آقاهه ب  هم نمـي : اوي  آي  و مي نيما جلو مي»

، را تب ي  کنـيم بـه کمـ     يخچال مي اوي : که چي؟ نيما: کن  نگاهش مي

اين هـم رو بکـن!   ، شما که تلويپيون را آکواريوم کردا مگه چه عيبي داره؟

هـامون رو   هـا! کتـاب   بـ  فکـرا نيسـت   : اويـ   آيـ  و مـي   تينا هم جلو مي

  .(48و  47: الف 3133، دهزا حسن) «اذاريم توش مي

بينيم ع م تناسو ميان يخچال و کمـ  و همچنـين عـ م تناسـو      اونه که ميهمان

 ميان تلويپيون و آکواريوم از موارد ننپآميپ اين داستان است.
 

 ربط  ارتباط دادن دو موضوع بی -25

ربط است. بـه نوشـته    ارتباط دادن دو موضوع بي ،يکي ديگر از شگردهاا ننپآفريني

آور خنـ ه  ،غيـر قابـ  ارتبـاط    ارتباط برقرار کردن ميان دو مفهـوم » ،بهپادا ان وهجردا

ديـ . در   «روز جهـاني زلپلـه  »تـوان در داسـتان    ايـن تکنيـک را مـي    .(178: 3178) «است

که مـ تي اسـت بـه    پ ر خانواده به مناسبت روز تول  همسرش  ،اا از اين داستان صحنه

پپد. دو دختر خـانواده هـم در ايـن     يک کيک مي، دلي  اختالف خانه را ترک کرده است

نااهـان بحثـي ميـان دختـر      ،سازا کيککنن . در حين آماده کار به پ ر خود کمک مي

کن . وقتي ايـن   با عصبانيت خانه را ترک مي هم ايرد و پ ر ميواده و پ رش دربپرگ خان

ايرد که جشـن را   تر تصميم ميخواهر بپرگ، مانن  ه با آن کيک تنها ميدر خان دو دختر

جوا مناسـبتي بـراا ايـن کيـک بـه سـراغ تقـويم        وبه تنهايي براپار کنن . او در جست

 دهـ  کـه بسـيار ننپآميـپ و      مـي  ربطي را مناسبت اين جشـن قـرار   رود و موضوع بي مي

 :  رس  دار به نظر ميخن ه
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را بابا از شام هم خبـرا نبـود. مـن هميشـه آدم     با قهر مامان و دلخو»

کنم. نگاهي بـه سـتاره    امي وارا هستم. به ش ت هم احساس مسئوليت مي

اش را تکان ان ه ۀکل، ميپه اشنته؟ ستاره به جاا زبان ريپه: کردم و افتم

مامان که نيست : . افتشو تا جشن بگيريم و کيک بخوريم ن بل: د. افتمدا

کنـيم.   يه مناسبت ديگـه پيـ ا مـي   ، عيبي ن اره: ه. افتمها را فوت کن شمع

اشـتم و پيـ ا کـردم.     ،؟ رفتم سراغ تقـويم چي مثالً: پاشو! بلن  ش  و افت

امروز روز جهاني ارتباناته. ما هـم ايـن   : شانس آوردم و خيط نش م. افتم 

رو ام  چه کوفتيه! جلـوا خنـ ه  ارتبانات ديگه : ايريم. افت روزا جشن مي

هاا دنيا با هـم   ها ديگه. يعني روزا که آدم ارتباط يعني آدم: فتما ،ارفتم

، دهزا حسـن ) «. خـودم هـم نفهميـ م چـي افـتم     مـثالً ، کنـ   پي ا مي ارتباط

  .(13: الف3133

 

 نمود طنز در ساختار پیرنگ داستان

ديگـر انـواع ادبـي از    بـه  تنوع و استرداي بيشترا نسـبت   ،ننپ در ادبيات داستاني

، کنايـه ، زباني )مانن  جناس آفرينيهاا ننپ ر داستان عالوه بر تکنيک. دردداجمله شعر 

مـوقعيتي )ماننـ     هـاا  تکنيـک  انواع زيادا ازما با ، ان که به فرم زبان وابسته( نعنه و...

هـا و   شويم که حاص  تحرک شخصيت مواجه مي( و... چرخش ننپآميپ، تکرار، غافلگيرا

 هستن .  هاا داستاني  ناپاي ارا موقعيت

اجـپاا آن در   همـه  ،که در اين نـر   دارد نرحي منسجم ،دانيم که يک داستان مي

رو هنگـامي کـه   برنـ . از ايـن   اا منطقي با يک يگر خط سير داستان را به پيش مي رابطه

هاا مختلف نر  نمـود  آفريني در قسمتهاا ننپ تکنيک، شود ننپ در داستاني وارد مي

شون  )مانن  تکنيـک غـافلگيرا و چـرخش     نر  مي ۀب ن ءجپنيپ  ييابن  و در جاهاي مي

ختار نـر  بـر   . البته اين شگردها عالوه بـر سـا  (اوج و يا پايان داستان ۀننپآميپ در نقط

ــ  ــپ ت ــيأعناصــر داســتاني ني ــ  )مان ثير بســيارا م ــ  تکنيــکاذارن        هــاا کاريکــاتور و  ن

عنصـر لحـن و    يسـتن در تکنيـک کـج نگر  ، پـردازا ناپذيرا در عنصر شخصـيت انعطاف

هـا بيشـتر در    اما نمود محسوس ايـن تکنيـک   ؛(نقي ه در عناصر سبک و زبان و تکنيک

 شود.   داستان دي ه مي( ساختار پيرنگ )نر 
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هاا ننـپ در ادبيـات داسـتاني ديـ ه شـ ه اسـت کـه        سفانه در برخي از پژوهشأمت

را در خـارج از بافـت   نهـا  آ هاا ننپ را از متن داستان استخراج کرده و تکنيک ،پژوهشگر

يابن  و در خارج  تنها در بافت داستاني معنا مي در حالي که اين شگردها کن ؛ميمطالعه 

: نويسـ   بـاره مـي  نيـپ در ايـن   «فتـوحي »دهنـ .   ماهيت خود را از دست مـي  ،از اين بافت

اهميت شاياني دارد. يـک سـخن    ،شناخت نسبت کالم با بافت موقعيتش در تحلي  ننپ»

همان سخن بـه   که عيناًولي به مح  آن ،بافت خاص و عادا خود بسيار نبيعي است در

شـود و سـخن جـ ا بـه کـالم       ناسازاارا زباني شروع مي ،موقعيت ديگرا منتق  شود

  .(133: 3133) «اردد ننپآميپ يا سخريه ب ل مي

ي و هـاا ننپآفرينـ   ميان تکنيـک  ۀدر اين مقاله براا پي بردن بيشتر به اهميت رابط

 «شـوخي »ده بـا عنـوان   زا حسـن هـاا   به بررسي يکي از داسـتان ، داستان ساختار پيرنگ

 پردازيم. مي

 

  «شوخی»تحلیل داستان 

 های طنز با پیرنگ داستان میان تکنیک ۀبر مبنای رابط

هاا آن را حيوانـات   داستاني کوتاه در قالو فاب  است که شخصيت ،«شوخي»داستان 

بـه نويسـن ه ايـن     ،هاا حيوانات در اين داستان يرا شخصيتدهن . به کارا تشکي  مي

قـ رت مـانور    ،هـاا ننـپ   هـا و موقعيـت   خلـق شخصـيت   ۀده  که در زمين امکان را مي

هاا حيوانات از شـباهت موجـود بـين حيوانـات و      در داستان»زيرا  ؛بيشترا داشته باش 

هـاا او   نلبيجاه، نشود. ب ين ترتيو اعمال انسا از خصوصيات بشرا استفاده مي رخيب

مکارا  آورن . مثالً کنن  و کارهاا او را تا ح ا غريپا و حيواني پايين مي را مسخره مي

هـا   همه صفاتي هستن  که چون برچسبي بـر آدم  ،حماقت خرس، پرورا خوکتن، روباه

  .(21: 3184، جوادا) «شون  زده مي

پنـ ارا بـا   ذاتهـم  هاا حيوانات را حاص  نـوعي  خلق شخصيت ،«سيمون کريچلي»

ـ   »: نويس  آن مي ۀو دربار دان  عالم حيوانات مي  ۀانسان بيش از آنکه به يـک نبقـه و اون

تـوان   مـي  ها و نبقـات متعـ د اسـت. حتـي     حاص  تعام  اونه، خاص تعلق داشته باش 
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هـا و   پنـ ارا ذاتاا از هـم  مجموعه ۀيا تعريف کرد که زايي فراين ا پو ۀانسان را به مثاب

، انـ ازد  رو آنچه ما را بـه خنـ ه مـي   پن ارا نادرست با عالم حيوانات است. از ايناتذهم

  .(42: 3184) «تنپل انسان تا سط  حيوان و ارتقاا حيوان تا سط  انسان است

: شخصيت را برآين  دو تکانـه بـ انيم  »نويس  ما  مي «رابرت اسکولپ»اونه که اار همان

حيـواني   هاا شخصيت، (23: 3177) «سازا( نوعي )تيپ نمونه ۀبخشي و تکانفرديت ۀتکان

عـادات و   رفتـارا آنـان بـه    ۀکـه دايـر   هسـتن  کـ ام يـک تيـپ     هـر  ،«شوخي»داستان 

شـود. ايـن حالـت يـادآور ايـن       ها مح ود مي انسان ۀاا از جامع هاا رفتارا نبقه ويژاي

رخـوردار  شخصيت ننـپ از اسـتقالل محـ ودا ب   »: اوي  است که مي «آرتور پالرد»سخن 

نويسن ه خويش است. او به خـودا   ۀساخت، است. او بيش از هر شخصيت داستاني ديگر

مانـ . موضـوع    لق خـويش بـاقي مـي   هميشه مخلو  نيت ننپآميپ خا، چه باش  خود هر

 :3178 ) «شود و شخصيت در خ مت ترسـيم آن اسـت   نويس در اواي  اثر تعريف ميننپ

 .(72و  73

در مقام کنشـگر و  ( کالغ و روباه، شخصيت حيواني )دارکوب سهدر اين داستان ما با 

هـاا   در مقام واکنشگر مواجه هسـتيم. صـحنه  ( دار هواپيمايک شخصيت انساني )مهمان

هـاا   رغـم شخصـيت  اين داستان در داخ  يک هواپيمـاا در حـال پـرواز اسـت و علـي     

 انسـاني و بـا   امالًف اا داستان کـ ، عنوان مسافران اين هواپيما هستن ه اش که بحيواني

شود که اين سه مسافر تصميم  داستان از آنجا آغاز مي حال و هواا محيطي م رن است.

دار هواپيما بگذارن . دارکوب و روباه هـر يـک   سر مهمانهايرن  که براا سرارمي سرب مي

اما وقتي نوبـت   .خن ن  کنن  و به او مي دار هواپيما را اح ار ميبا شوخي مشابهي مهمان

متفـاوت از   العمـ  کـامالً  دار هواپيما عکـس مهمان ،با تکرار اين شوخي ،رس  به روباه مي

   سازد. ده  و روباه را غافلگير مي خود نشان مي

هـاا   ايـن اسـت کـه تکنيـک    ، خـورد  مهمي که در اين داسـتان بـه چشـم مـي     ۀنکت

، ني از قبيـ  ف ـا  عناصر داسـتا  ثير برأعالوه بر ت، در اين داستان کار رفتهه ننپآفريني ب

کـ ام   هـر  نمود مشخصي در ساختار پيرنگ آن دارد. در واقع ،...پردازا وشخصيت، لحن

، اسـترش ، ناپايـ ارا ، هاا مختلـف پيرنـگ )شـروع   ها با اتصال به قسمت از اين تکنيک

ي يکننـ  و در جـا   نقشي را در ساختار کلي داستان ايفا مي ،(پايان، اشايياره، اوج ۀنقط
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به تحلي   ،ايرن . براا روشن ش ن بيشتر اين مطلو پيرنگ داستان قرار مي ۀننيپ در ب 

 :  پردازيم پيرنگ اين داستان مي

 

 

 
  شروع -1

اـذارا داسـتان   ثيرأداستان نقـش بسـيار مهمـي در ت    شروع ،دانيم اونه که ميهمان

 ،لغپدشود تا خوانن ه به سرعت به درون داستان ب هاا ليپ و جذاب سبو مي شروع»دارد. 

خوان ن داسـتان   ۀحوصله را از ادامبار اغلو خوانن اان کمهاا کسالت در حالي که شروع

ها باي  متناسـو بـا نيـت     هاا ننپ شروع در داستان .(37: 3181، مستور) «سازد منصرف مي

هـاا   ج يت داستان آشنا سازد و او را براا پذيرش واقعيت ۀخوانن ه را با درج، ننپپرداز

ـ ، دشـو  هاا عقـ  سـليم پـاره مـي     رشته»زيرا در ننپ  ،آماده سازدش ه اغرا  غيـر   ۀحادث

دهنـ ه  هاا آشنا در بستر ناآشـنا و حتـي بسـترهاا تکـان     سوژه، ايرد منتظره شک  مي

 «هـاا فرهنگـي خـويش آاـاه شـون       د تا مخانو و خوانن اان از فـر  شو انجان ه مي
  .(83: 3184،کريچلي)

شـود و   مهـم نـر  اذاشـته مـي     ۀاولين پاي، ننپآميپبا شروعي  «شوخي»در داستان 

وار اينگونـه  شود. داستان با حالتي موجپ و لطيفـه  مخانو به ننپآميپ بودن متن آااه مي

 :  شود آغاز مي

خيلـي قـ يم کـه هنـوز اتوبـوس      هاا خيلي ان  در زمانحکايت فرموده»

شـون    ا ميروزا کالغي و دارکوبي و روباهي سوار هواپيم، اختراع نش ه بود

  .(20: ب3133: دهزا حسن) «تا از سمرقن  به بخارا سفر کنن ...

توان دريافت که داستان به نـوعي   روايت مي ۀاز شيو ،آغازين داستان ۀدر همين جمل

آغـاز   «انـ  حکايت فرمـوده »زيرا به سبک نگارش متون ق يمي با جملۀ  ؛يک نقي ه است

کـه در متـون    شـهر قـ يمي سـمرقن  و بخـارا     اشاره بـه نـام دو   ،شود و عالوه بر آن مي

کنـ .   داللت بـر نقي ـه بـودن آن مـي    ، ز آنها نام برده ش ه استاکالسيک فارسي بسيار 

کـه در متـون    «ان حکايت کرده» به جاا فع  «ان حکايت فرموده»کار بردن فع  ه البته ب
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در  «ان فرموده»فع  آميپ نويسن ه دارد. زيرا نشان از لحن تمسخر، تر استق يمي ما رايج

در حـالي   ،رود کـار مـي  ه افراد ب تق س برخي از براا احترام بسيار و زبان فارسي معموالً

ـ       رود و تـا حـ ا    کـار مـي  ه که در اين داستان اين فع  در رابطه بـا اشـخاص مجهـول ب

مـا بـا دومـين     ،رس . در واقع در ايـن قسـمت آغـازين    آميپ و غير واقعي به نظر مياغرا 

 بـه ظـاهر    کـه در آن نويسـن ه بـا لفظـي     خـوريم  مـي بر «تهکم»د ننپآفريني يعني شگر

 تمسخرآميپ دارد.   لحني کامالً، آميپاحترام

اين سطر آغازين وجود دارد اين است که نويسن ه با ادعاا اينکه  ديگرا که در ۀنکت

را  سـومين شـگرد ننپآفرينـي خـود    ، هواپيما خيلي پيشتر از اتوبوس اختراع ش ه اسـت 

اا  هواپيما وسـيله  ،دانيم اونه که ميبرد. زيرا همان کار ميه را ب «ناهمخواني زماني»يعني 

هـاا خيلـي بعـ تر از اتوبـوس     تر از اتوبوس است و اختـراع آن بـه سـال   بسيار پيشرفته

ناهمخواني زماني و تاريخي ميـان اختـراع اتوبـوس و     ،اردد. در واقع در اين قسمت ميبر

 افپاي .   کن  که به کميک بودن ف اا داستان مي ننپ ايجاد ميهواپيما نوعي 

 «اـونگي آدم»شـگرد   ،شـويم  اما شگرد ديگرا که در شروع داستان با آن مواجـه مـي  

در ف ـا و شـرايطي   ( روبـاه ، کـالغ ، سه شخصيت حيواني )دارکوب ،است. در اين داستان

اونه دارنـ  و  آدم رفتارا کامالً( انساني )داخ  يک هواپيما و به عنوان مسافران آن کامالً

هـاا   اـرفتن ژسـت  ، انساني نيپ برخوردار هستن . سوار ش ن بـه هواپيمـا   حقو  ۀاز هم

همـه از نـوع    ،دار هواپيمـا سـر اذاشـتن مهمـان   دست زدن به شـيطنت و سـربه  ، انساني

ده در ايـن داسـتان و   زا حسـن رفتارهايي است که فقط به انسان اختصاص دارد. در واقـع  

هـاا   هـاا حيـواني در کنـار شخصـيت     هاا ديگر با قرار دادن شخصيت ي از داستانبرخ

اا بـراا ق ـاوت    تـا زمينـه   ،سازد رنگ ميمرز ميان عالم انساني و حيواني را کم، انساني

ننپ از نريق نوسان »: اوي  اونه که کريچلي ميزيرا همان ؛رفتارهاا انساني فراهم سازد

 «کنـ   معنـاا انسـان بـودن را کشـف مـي     ، يت و حيوانيـت هاا انسان در مرز ميان حيطه
(3184 :1).  

 

  ناپایداری -2
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ناپاي ارا جوهره و دلي  وجودا هر نر  است. هر نرحي که فاق  عنصر ناپايـ ارا  

محصول شرايط و وضعيتي است که از آن بـه کشـمکش و    ،نر  نيست. ناپاي ارا، باش 

  .(33: 3181، )مستوراا هر نر  داستاني است شود و اين سنگ بن ناسازاارا نيپ تعبير مي

شود که سه شخصـيت حيـواني آن تصـميم     ناپاي ارا از آنجا آغاز مي ،در اين داستان

 : دار هواپيما بگذارن سر مهمانسربه ،ايرن  براا سرارمي مي

هـا   بچـه : با يک يگر افتنـ  ، در اين سفر هنگامي که هواپيما اوج ارفت»

گاه از ايـن فکـر   اش کنيم. آندار بگذاريم و کالفهمهمان خانم سربيايي  سربه

، دهزا حسـن ) «شيطاني بسيار خن ي ن  و از ش ت خن ه بر جاا خود لولي نـ  

  .(24: ب3133

در ادامـه  ، شـود  آميپ که باعث به هم خوردن تعادل داسـتان مـي  اين تصميم شيطنت

سـو   ( بحـران )اوج  ۀشود کـه داسـتان را بـه سـوا نقطـ      ساز حوادث کميکي ميزمينه

باي  بگـوييم کـه   ، به عام  ناپاي ارا در اين داستان بنگريم ترده . اار بخواهيم دقيق مي

کـه   ها اسـت  خودپسن ا کميک اين شخصيت، ترين عام  در ايجاد چنين ناپاي ارامهم

عنصـرا اسـت   ، کميک اسـت  برتر که شک ، خودپسن ا»: اوي  آن مي ۀدربار «براسون»

چن  ناخودآااهانه در تمـام صـور فعاليـت     هر .جوا آن باشيموقت در جستکه باي  به د

در اين قسمت شگردا که همچنان مورد استفاده نويسن ه  .(331: 3173) «بشر وجود دارد

 است.  «اونگيآدم»همان شگرد ، است
 

 گسترش  -3

داسـتان وارد  ، در اين قسمت از داستان با به اجرا درآم ن نيـت ايـن سـه شخصـيت    

 :  ياب  شود و عام  ناپاي ارا استرش مي ج ي ا مي ۀرحلم

فشار داد و چـراغش روشـن   ، اا را که باالا سرش بود اول کالغ دکمه»

دار بـود و  دار بود. بانويي که مهمـان ش . اين دکمه مخصوص اح ار مهمان

، بفرمايي  جناب آقـاا کـالغ  : نوازا افتمهمان در کمال، بود باادبزيبا و 

قارا ن اشـتم.   نخير جانم!: اا قارقار کرد و افت  ؟ کالغ خن هکارا داشتي

خواستم ببينم اين دکمه سالم است يا نه. حاال کـه   يعني کارا ن اشتم. مي
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سـه   ها؟ آنگاه هـر  مگه نه بچه ،کلي خوش به حالم ش  ،فهمي م سالم است

: ب3133، دهزا حسـن ) «ها بردنـ   نفرشان بسيار خن ي ن  و از اين شوخي لذت

20).  

يـک ننـپ    ،«کـار »و  «قـار » ۀنويسن ه با استفاده از جناس ميـان کلمـ   ،در اين قسمت

کالمي ايجاد کرده است که با موقعيت داستان و ويژاي ذاتي شخصيت متناسـو اسـت.   

  :شود ر هواپيما بار ديگر تکرار ميداشوخي اح ار مهمان ،داستان ۀاما در ادام

: افـت  نهيسـ  بـه  دسـت دار با شتاب آمـ  و  مهمان .اح ار را جيپ کرد ۀدکم، دارکوب»

نخيـر جـانم!   : اا شاهانه به خود ارفت و فرمـود  امرا بود جناب دارکوب؟ دارکوب قيافه

اا کردن  که هواپيما  چنان خن هان کي سکوت. سپس آن تا انالع بع ا لطفاً امرا نبود

  .(20ب: 3133زاده،  حسن) «تکان خورد به لرزه درآم  و ش ي اً

ـ ، شـود  ر اين بخش از داستان آنچه باعث ايجاد موقعيـت کميـک مـي   د کـارايرا  ه ب

 است.  «تکرار» شگرد
 

  اوج ۀنقط -4

رسـ . در ايـن    به اوج خود مـي  جايي است که تنش در داستان ،اوج هر داستان ۀنقط

هـاا   شـود و چـرخش   داستان نااهان رها مي ۀش صحنه است که احساس متراکم /نقطه

 ،اوج ۀنمود يافته در نقطـ  اها ده . ساير بحران ها و روي ادها رخ مي تاساسي در شخصي

کنـ  و   ارتفاع و تنش کمترا دارن . در اين نقطه است که تنش اساسـي نـر  بـروز مـي    

  .(22: 3181، مستور)رس   داستان به نهايت هيجان خود مي

شـوخي روبـاه   دار از اا دانست که مهمـان  توان در صحنه اوج اين داستان را مي ۀنقط

رود و بـا عصـبانيت    مـي از کـوره در ، شوخي کالغ و دارکوب استهمان  که در واقع تکرار

 :  کن  ش بلن  مياروباه را از صن لي

ــاه را امهمــان»  رفــت و از صــن لي جــ ايش کــرد و دار اــردن دراز روب

دانم کـه تـو هـم     مي: ناباورانه افت کشان تا در جلو هواپيما برد. روباهکشان

دار پس رهايم کن تا تشريف ببرم پيش دوسـتانم. مهمـان  ، ات ارفتهشوخي
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حـال نيـک   : اش را پيچان  و افـت کلي  قف  در هواپيما ان اخت و دستگيره

  .(21: ب3133، دهزا حسن) «کنم اويم يا شوخي مي نظر کن تا ببيني ج ا مي

نااهـان   ،دار هواپيمـا مهمـان  ۀمنتظـر  العمـ  غيـر  با عکـس  در اين صحنه از داستان

افتـ . ايـن    باره روباه به دردسر مـي شود و به يک چرخشي در موقعيت داستاني ايجاد مي

 ،وا را از موقعيت برتـر اسـتهپا  ، که با تغيير وضعيت شخصيت روباه همراه است چرخش

 :  کشان  به موقعيت ضعف و استيصال مي

. اا دهو پن ارا شير سماور را بگشوهاا روباه لبريپ از اشک ش . ت چشم»

زاده،  حسـن ) «آورم يدرنمـ  سر بن ه اصالً: افت نمود. اا که از او بعي  مي اريه

  .(21ب: 3133

در تشبيه چشمان روباه ، «چرخش ننپآميپ» در اين قسمت از داستان عالوه بر شگرد

شـود کـه بـر ننـازا لحـن نويسـن ه        ديـ ه مـي   «تشبيه م حک»شگرد  ،به شير سماور

 افپاي . مي
 

 ییگشاگره -5

اشودن رازها  ۀنهايي رشته حوادث و نتيج ۀپيچي ه يا نتيج پيام  وضعيت و موقعيت

اشايي سرنوشت شخصيت و معماها و برنرف ش ن سوءتفاهمات و پايان انتظارها در اره

شود و آنها به وضعيت و موقعيـت خـود آاـاهي پيـ ا      هاا داستان تعيين مي يا شخصيت

: 3181، ميرصـادقي ) «باش  يا به ضررشانآنها  ت به نفعاين وضعيت و موقعيخواه ، کنن  مي

21).  
هاا کـالغ و دارکـوب و    دار هواپيما در قبال شوخيخونسردا مهمان ،در اين داستان

 در ذهـن خواننـ ه  ، العم  متفاوت و خشنش در قبال همان شوخي از سـوا روبـاه  عکس

 :  شود کن  که از زبان روباه مطر  مي ال ايجاد ميؤنوعي س

کـالغ و  : روبـاه افـت   ؟اآور يدرنمـ  از چـه چيـپ سـر   : دار افتمهمان»

دارکوب با شما اين شوخي را کردن ؛ اما چرا شما فقط زورت به من رسـي ه  

: ب3133، دهزا حسـن ) «خواهي بن ه را وسط زمين و آسمان پياده کنـي؟  و مي

21).  
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 :  شود ابهام مياشايي و رفع باعث اره ،ده  دار به اين پرسش ميپاسخي که مهمان

که تـو   جاست نيهماص  مطلو : دار لبخن  زهرآاين زد و افتمهمان»

احتـرام  ، هـا  آنان پرن ه هستن  و در قانون ما هواپيمـايي ، از درک آن ايجي

  .()همان «ها بسيار واجو است پرن ه

دانسـت   «دلي  عکـس »توان به نوعي  دار را ميپاسخ مهمان ،در اين قسمت از داستان

دليـ  و برهـاني اسـت کـه      ،ي از شگردهاا ننپآفريني است. دلي  عکـس آوردن که يک

خـالف عـرف و عـادت و انتظـار بيـان       دليلـي » شود و در واقـع  باعث اعجاب خوانن ه مي

دار به عنوان قـانون  دلي  مهمان هرچن در اينجا  .(317: 3178، بهپادا ان وهجردا) «کن  مي

رسـ . البتـه منطقـي     قي و ناعادالنه به نظـر مـي  منط غير ،در نظر مخانو ،شود بيان مي

دو پـرواز   توان در ايـن دليـ  پيـ ا کـرد؛ اول اينکـه پرنـ ه و هواپيمـا هـر         ضعيفي را مي

کنن  و اين سـنخيت باعـث مصـونيت و احتـرام پرنـ اان در ميـان ديگـر مسـافران          مي

بيـرون هواپيمـا    توانن  پرواز کنن  و پرت کردن آنها بـه  شود. و دوم اينکه پرن اان مي مي

 اا ن ارد.   هي  فاي ه
 

  پایان -6

امـا بـرخالف    ،کنـ   دار روباه را از هواپيما به بيرون پرت مـي مهمان ،در پايان داستان

آميـپا در  نااهـان چـرخش ننپ  ، انتظار خوانن ه که کشـته شـ ن روبـاه را انتظـار دارد    

آورد.  مـي و دلي از عپا درآي   اني فرود ميايرد و روباه بر سر يک مرغ  داستان صورت مي

بـاره موقعيـت تراژيـک را بـه مـوقعيتي      در پايان داستان به يـک  «چرخش ننپآميپ»اين 

 .برد به پايان مي کن  و داستان را با پاياني خوش براا روباه کميک تب ي  مي

هاا ننـپ   نمود تکنيک، به آن پرداخته ش  «شوخي»اونه که در بررسي داستان همان

 : توان به شک  زير ترسيم نمود پيرنگ اين داستان ميرا در ساختار 
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 دهزا حسنهای  داستان های طنز در ساختار پیرنگ بررسی نمود تکنیک

داسـتان   مجموعـه  سـه سـراغ  در اين قسمت از مقاله براا تعميم بيشتر اين الگو بـه  

 ،هـا  اسـتان هاا ننپ در ساختار پيرنگ اين د رويم تا با بررسي تکنيک ده ميزا حسنکوتاه 

را در  هـا  ترا از اين تحقيق برسيم. حاصـ  بررسـي ايـن مجموعـه داسـتان     کلي به نتايج

 :  بينيم ج ول و نمودار ذي  مي
 

 ها های طنز در ساختار پیرنگ داستان تنوع تکنیک :1جدول

 شروع ناپایداری گسترش اوج ۀنقط گشاییگره پایان

ساختار 

 طرح

 نام داستان

، اونگيآدم

 جناس

، اونگيآدم

، جناس

 سازاکوچک

، اونگيآدم

  ، جناس

 سازاکوچک

 اونگيآدم ،جناس

، اونگيآدم

تشبيه 

 م حک

 ماليماست ● اونگيآدم
 

 غافلگيرا سازاکوچک اونگيآدم

  ، غافلگيرا

، کنايه، سازابپرگ

، تشبيه م حک

 مقايسه

ناهمخواني 

تشبيه ، زماني

، م حک

 مقايسه

، ناهمخواني زماني

تشبيه به 

 واناتحي

 در ●

روزاارا که 

     هنوز 

 شنبه و...پنج
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چرخش 

 ننپآميپ

، نقي ه، تکرار

 دشنام و نفرين

، غافلگيرا

، تکرار

، سازاکوچک

 سازابپرگ

، تکرار، تهکم

دشنام و ، جناس

 نفرين

 تکرار، نقي ه
 ،م حک تشبيه

  اونگيآدم ،نقي ه

 چاچاچا ●
 

چرخش 

 ننپآميپ
 دلي  عکس

چرخش 

، ننپآميپ

تشبيه 

 م حک

 اونگيآدم تکرار، جناس

، تهکم، نقي ه

    ، ناهمخواني زماني

 اونگيآدم

 شوخي ●
 

 جناس
است الل 

 جناس، احمقانه
 کنايه، جناس

، جناس، کنايه

 است الل احمقانه

، اونگيآدم

 جناس
 کنايه

 شيرتوشير ●
 

 غافلگيرا

، تشبيه م حک

      کنايه، ، لطيفه

، اونگيآدم

 دشنام و نفرين

، گياونآدم

دشنام و 

 نقي ه، نفرين

، ناپذيراانعطاف

 سازابپرگ، نقي ه
 کنايه، نقي ه

تشبيه ، نقي ه

     ، م حک

 اونگيآدم

اش به همه ●

خانر يک 

 تکه پنير

چرخش 

 ننپآميپ
 کنايه

، اونگيآدم

 غافلگيرا

، تکرار، اونگيآدم

 تشبيه م حک
 اونگيآدم

، تشبيه م حک

، جناس، نقي ه

 آدم اونگي، کنايه

شو  ●

فراموش 

نش ني شير و 

 خراوش

 تشبيه م حک مقايسه

، تهکم

  ، مقايسه

، اونگيآدم

 غافلگيرا

، کنايه، کاريکاتور

 مقايسه، تهکم

تشبيه 

، م حک

 کنايه

، تشبيه م حک

، تهکم، کنايه

 کاريکاتور

سه  □

 جانانه خميازه

 غافلگيرا تهکم مقايسه

تشبيه ، کاريکاتور

    تکرار، ، م حک

، سازابپرگ

، مقايسه، يفهلط

 سازاکوچک

، تکرار

 سازاکوچک

تشبيه ، تکرار

 کنايه، م حک

درخت  □

 دوستي
 

، غافلگيرا

تشبيه 

 م حک

تشبيه به 

تشبيه ، حيوانات

 م حک

تلفظ غلط 

دشنام ، کلمه

 و نفرين

، تشبيه م حک

، تشبيه به حيوانات

تلفظ ، کاريکاتور

    ، غلط کلمه

، اونگيآدم

، سازاکوچک

 سازابپرگ

و  دشنام

، نفرين

چرخش 

، ننپآميپ

تشبيه 

، م حک

 لطيفه، مقايسه

، تشبيه م حک

، دشنام و نفرين

 اونگيآدم

بخير  سفر □

 سلطان سنجر

 غافلگيرا
، تشبيه م حک

 کاريکاتور
 غافلگيرا

    ،کنايه ،مقايسه

، سازاکوچک

  دشنام و نفرين

 سازاکوچک

، تشبيه م حک

    ، کنايه

، سازاکوچک

 دشنام و نفرين

عت سا □

 عقرب
 



301 
  3131سي و دوم، بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 جان اراونگي جان اراونگي جان اراونگي

، جان اراونگي

، تشبيه م حک

دشنام و ، مقايسه

 نفرين

تشبيه ، تهکم

، م حک

 کنايه

تشبيه به 

، مقايسه، حيوانات

  جان اراونگي

□ 
هاا  مرغابي

 شو

چرخش 

 ننپآميپ

، تشبيه م حک

 ، دشنام و نفرين
 تهکم، تکرار غافلگيرا

تشبيه 

، م حک

تشبيه به 

 حيوانات

، تشبيه م حک

، اونگيآدم

 سازابپرگ

 

هن وانه به  □

 شرط عشق

 سازابپرگ تکرار
چرخش 

 ننپآميپ
 تشبيه م حک

، غافلگيرا

تشبيه به 

 حيوانات

، مقايسه، کنايه

، تشبيه م حک

 تکرار

کش فقط  ©

 کش تنبان

 تکرار تکرار

، غافلگيرا

تشبيه به 

 حيوانات

 غافلگيرا تشبيه م حک

، کج نگريستن

، بيه م حکتش

تشبيه به 

 حيوانات

لبخن هاا  ©

کشمشي يک 

 خانواده...

 تکرار

، دشنام و نفرين

چرخش 

 ننپآميپ

، غافلگيرا

تشبيه 

 م حک

تشبيه ، مقايسه

، نعنه، م حک

، دشنام و نفرين

 سازاکوچک

دشنام و 

، نفرين

 سازاکوچک

، دشنام و نفرين

تشبيه ، تهکم

 م حک

نيش و  ©

 نوش
 

 غافلگيرا
دو  ارتباط دادن

 ربط بي موضوع

، مقايسه

تشبيه 

، م حک

دشنام و 

 نفرين

، تشبيه م حک

 تکرار، سازابپرگ

  ، تکرار

 سازابپرگ

، سازابپرگ

، تشبيه م حک

 تکرار، نعنه

روز جهاني  ©

 زلپله

تشبيه 

، م حک

 سازابپرگ

 ع م تناسو

، سازاکوچک

، غافلگيرا

 تهکم

 تشبيه به حيوانات

تشبيه 

، م حک

 کنايه

، يجان اراونگ

 تشبيه م حک

يخچالي  ©

که سرما 

 خورده بود

   «در روزاارا که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نش ه بود»از کتاب  ●
   «هن وانه به شرط عشق»از کتاب  □
   «لبخن هاا کشمشي يک خانواده خوشبخت» از کتاب ©
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… 

 ها گ داستانختار پیرنهای طنز در سا بسامد تکنیک: 2نمودار  
 

 نتایج بررسی جدول و نمودارها

   ها های طنز در داستان تنوع تکنیک

در هـاا ننـپ    تکنيـک ، شـود  در ج ول و نمودارهـاا فـو  ديـ ه مـي    که اونه همان

 هايي تقسـيم  توان به اروه ها را مي . اين تکنيکداردتنوع فراواني  ،دهزا حسنهاا  داستان

: اسـت کـه در تعريـف آن آمـ ه اسـت      «محورزبان»اا ه تکنيک، ها کرد. يکي از اين اروه

زبان يـا   ۀنقش دواان دو يا چن  معنايي بودن آن است. در واقع، هاا زبان يکي از ويژاي»

آيـ . از   شوخ نبعي به شمار مـي  /هاا افتمان لطيفه ترين مؤلفهاز جمله مهم 3دومعنايي

معنايي يا چن معنايي اشـاره  دوترين واژااني که در افتمان متعارف و ادبي به جمله مهم

پـذير نشـان   ناپـذير يـا سـخت ترجمـه    خود را ترجمـه ، د و هنگام انتقال به زبان ديگردار

، )حـرا  «0و نعنـه  4کنايـه ، 1هـاا کالمـي   جناس و بـازا  ،2ابهام: از است عبارت،  ده مي

3187 :77).  

                                                 
1 .double meaning  

2. ambiguity  

3. pun& words  

4. irony  

5. sarcasm  
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ناميـ . در   «رمحـو موقعيـت »هـاا   تکنيک توان ها را مي اما اروه ديگرا از اين تکنيک

ثر ؤک ام به نحوا در آفرينش ننـپ مـ   هايي که هروجود موقعيت ،ها اين اروه از تکنيک

وقـوع مکـرر يـک     «تکـرار »در ، يـک موقعيـت   ۀوقوع نـامنتظر  «غافلگيرا»در  است. مثالً

هـا باعـث    بپرگ و کوچک کـردن موقعيـت   ،«سازاکوچک»و  «سازابپرگ» موقعيت و در

 شود.   ايجاد ننپ مي

در  «محـور شخصـيت »هـاا   توان به عنوان تکنيک ها را مي از اين تکنيک اوه ديگرار

عام  ننپ در خود شخصيت داستان نهفته است. به نور مثـال   ،در اين اروه .نظر ارفت

برجسـته شـ ن    «در کاريکـاتور »، اونگي شخصيتخشکي و ماشين ،«پذيراناانعطاف»در 

 شود.   ث ايجاد وضعيت کميک ميهاا ظاهرا و روحي شخصيت و... باع ويژاي

پردازنـ  کـه    تخي  به ايجـاد ننـپ مـي    ۀهايي هستن  که بر پاي اروه ديگر نيپ تکنيک

که ، «جان اراونگي»، «اونگيآدم» نامي . همچون «محورتخي »هاا  توان آنها را تکنيک مي

شـون  و   و امور انتپاعي به شک  انسان يا موجودا جان ار تصـور مـي   با نيروا تخي  اشيا

 اسـت؛ ها بسـيار دشـوار    بن ا همه اين تکنيککنن . البته تقسيم حالت کميکي خلق مي

در ايـن   «نقي ـه »هـا هماننـ     کـار رفتـه در ايـن داسـتان    ه هاا ب زيرا بسيارا از تکنيک

تـوان در چنـ     مـي را هـا   ايرن  و يا برخي از اين تکنيـک  برده ش ه قرار نميهاا نام اروه

. (محـور محور است و هم تخي که هم شخصيت «تشبيه به حيوانات»نن  داد )ما قرار اروه

نـه   ،ها است تنوع اين تکنيک رو ه ف از بيان اين چن  اروه فقط براا نشان دادناز اين

 ها. اين تکنيک ۀبن ا همبراا بيان دسته
 

  ها داستان «گسترش»و  «شروع»های طنز در قسمت  تراکم متنوع تکنیک

و  «شـروع »هـاا   توان دريافت کـه در قسـمت   ها مي ول پيرنگ داستانبا نگاهي به ج 

ـ     ما با تراکم بيشترا از تکنيـک ، پيرنگ «استرش» رو هسـتيم. از  ههـاا متنـوع ننـپ روب

هايش اسـت. او  ده براا خلق شروعي جذاب براا داستانزا حسنتالش ، دالي  اين تراکم

، هـاا متنـوع ننـپ    دن تکنيـک هـايش بـا آور   کن  که در همان ابت اا داسـتان  سعي مي

 هـايش  حال و هواا ننپآميـپ داسـتان     و او را درکنداستان ترغيو  ۀماخوانن ه را به اد
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 «اوج ۀنقطـ »و  «ناپايـ ارا » فاص  ميان عامـ   که ح  «استرش»قرار ده . اما در قسمت 

ـ  ده ميزا حسن، داستان است ضـمن  ، شـگردهاا متنـوع و فـراوان ننـپ     ۀکوش  که با ارال

 ۀذهـن خواننـ ه را از نپديـک شـ ن بـه نقطـ      ، يرا از افول ف اا ننپآميپ داستانجلوا

 نماي .  تر کنن هچه بيشتر غافلگير اوج را هر ۀبحران داستان منحرف سازد تا بتوان  نقط
 

 سامد در پیرنگ داستانبترین دارای باال «آدم گونگی»

 ۀنقطـ ، استرش، اراناپاي ، ها )شروع هاا پيرنگ داستانقسمت ۀاين تکنيک در هم

ده را زا حسنهاا  شود. از آنجا که اغلو قهرمانان داستان دي ه مي( پايان، اشايياره، اوج

نبيعي ، شود آنان روايت مي ۀدهن  و داستان هم از زاويه دي  کودکان کودکان تشکي  مي

يـرا  ز باالترين بسام  را داشته باش ؛ ،هاا وا در داستان محوراست که اين تکنيک تخي 

نقش تخي  در ننپ نوجوانان شايان توجه است. بسيارا از آثار ادبي خاص نوجوانان بـر  »

م ارا شک  ارفته اسـت. نوجـوان در سـني اسـت کـه مـاجراجو و       اساس ويژاي تخي 

نايـافتني  هـاا دسـت   تجربـه ، بر بال خيال، پرداز است و ااهي در اوج شرايط واقعيخيال

 .(333: 3133، سادات اخوا) «خود را عملي کن 

شود کـه مـا آن موجـودات غيـر انسـاني را بـا        تخي  عاملي مي ،اونگيدر شگرد آدم

بـه نگـاه    ،آميختن جهان انساني و عوالم غير انسـاني با در و يمکناونه تجسم رفتارا آدم

ننپ از نريـق نوسـان   »: نويس  اونه که کريچلي ميها برسيم. زيرا همان اا از واقعيت تازه

 «کنـ   معنـاا انسـان بـودن را کشـف مـي     ، هاا انسانيت و حيوانيـت  ان حيطهدر مرز مي

يابـ  و   پـردازا داسـتان نمـود مـي    در عنصر شخصيت «اونگيآدم»از آنجا که  .(1: 3184)

 ۀرو ايـن تکنيـک در همـ   از اين، هاا پيرنگ ح ور دارن قسمت ۀها نيپ در هم شخصيت

  شود. هاا پيرنگ دي ه ميقسمت
 

 ها  بسامد در پیرنگ داستان دومین تکنیک پر ،«تشبیه مضحک»

 و نيازا به دارد (بهساختارا بسيار ساده )مشبه و مشبه ،«تشبيه م حک»از آنجا که 

هاا پيرنگ بـه کـار    قسمت ۀدر هم «اونگيآدم»همانن  ، ن ارد اا زمينهمق مه و يا پيش

 هاا ننپ  ميان موقعيتده  که فواص ده اين امکان را ميزا حسنرود. اين تکنيک به  مي
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ننـپ پـر    هـاا پيـاپي   توان از موقعيت زيرا سراسر متن را نمي ؛را در متن داستان پر کن 

هـاا ديگـر ننـپ     اا براا ظهور تکنيک البته در جاهايي نيپ اين تکنيک خود زمينه کرد.

 شود.مي
 

   «غافلگیری» و «چرخش طنزآمیز»بسامد باالی 

   ها انداست «پایان»و  «اوج ۀنقط»در 

ده از آنهـا در نقـاط اوج و   زا حسـن  اين دو تکنيک از شگردهايي هستن  کـه معمـوالً  

 «چـرخش ننپآميـپ  »و  «غـافلگيرا »کن . تفاوتي که ميان  هايش استفاده مي پايان داستان

شرايط و روابـط  ، ها داراوني موقعيت «چرخش ننپآميپ»در اين است که در  ،وجود دارد

هـا بـا سـرعت و     اين داراـوني  ،«غافلگيرا»اما در  ،ايرد ميت ريج صورت ه ها ب شخصيت

 شود.  زده ش ن انسان ميو باعث شگفت شود ش ت بيشترا انجام مي

بيشتر بـه  ، مخانبان کودک و نوجوانش ۀده بنا بر ذالقزا حسنهاا  از آنجا که داستان

اوج » و «بحـران »کنـ  کـه در نقـاط     سعي مـي  دهزا حسن، ننپهاا موقعيتي ارايش دارد

ريـتم   ،(ها )چه به صورت ت ريجي و چه به صورت آني با تغيير ننپآميپ موقعيت «داستان

 اهـا  در داسـتان  يژايو نيا ها بيفپاي . داستان را تن تر کن  و بر تحرک ف ا و شخصيت

شود و مخانـو    يو پر تحرک تب  جيمه ازاده به ننپ که ننپ حسن شود يسبو م او

مـي بينـيم کـه     3با نگاهي به ج ول شمارهالبته  شو  آورد.  کودک و نوجوان خود را به

به کـار بـردن تکنيـک     .حسن زاده از چنين ويژايي بي بهره استبرخي از داستان هاا 

باعـث فـرود ف ـاا     «پايان»و...در قسمت « آدم اونگي»، «جناس»، «تکرار»هايي چون 

 .  رآورده نمي سازدننپآميپ داستان مي شود و انتظار مخانو کودک و نوجوان را ب

و وابسـته بـه روابـط     سازان دو تکنيک به ش ت نيازمن  زمينهاي از سوا ديگر چون

هـاا نـر  را    ايـرد و پايـه   رو در خود نر  داستان قرار مـي از اين، تعليلي داستان است

کـه حـذف آن بـه     «تشـبيه م ـحک  »ها مانن   ده  )برخالف برخي از تکنيک تشکي  مي

رس  که ايـن دو تکنيـک بـا     به نظر مي ب ين سبو .(کن  اا وارد نمي لطمه ،ساختار نر 

 بسيار متناسو است. ( اوج و پايان ۀهاا پيرنگ داستان )نقط اين قسمت
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  گیرینتیجه

هـاا ننپآفرينـي    اا از تکنيـک  تنوع استرده ،«دهزا حسنفرهاد »هاا ننپ  در داستان

پردازا است. برخي از و الگوهاا ننپها  سلط وا بر شيوهت ۀدهن شود که نشان دي ه مي

هاا زبـاني تکيـه    شگردهاا ننپآفريني زباني است که بر فرم زبان و بازا، ها اين تکنيک

، هـا  بيشـتر بـه تحـرک شخصـيت     ،دارد و برخي ديگر که خاص ادبيـات داسـتاني اسـت   

بـر عناصـر داسـتاني     هر چنـ   ها وابسته است. اين تکنيک ها و شرايط داراوني موقعيت

هـا   نمود آشکار اين تکنيـک ، ثيراذار استأسبک و... ت، پردازاشخصيت، لحن، انن  ف ام

       ، اوج ۀنقطــ، اســترش، ناپايــ ارا، هــا )شــروع تــوان در ســاختار پيرنــگ داســتان را مــي

هـاا مختلـف پيرنـگ در     ها با قرار ارفتن در قسـمت  دي . اين تکنيک( پايان، اشايياره

 کنن .   ايرن  و به تقويت ساختار داستان کمک مي ميخ مت روايت داستان قرار 

بـا قـرار    «غـافلگيرا »و  «چرخش ننپآميپ»ها مانن   در اين ميان برخي از اين تکنيک

 ۀزمينـ  داشـتن بـه دليـ     «پايـان »و «اوج ۀنقطـ »هايي از پيرنـگ ماننـ    ارفتن در قسمت

نـگ داسـتان را تشـکي     هاا پير شون  و پايه نر  مي ۀب ن ءجپ، داستاني و روابط تعليلي

رس  که به دلي  تماي  کودکان و نوجوانـان بـه ننپهـاا پرتحـرک      دهن . به نظر مي مي

اوج و  ۀکاربرد اين دو تکنيـک در دو قسـمت برجسـته و مهـم داسـتان )نقطـ      ، موقعيتي

به  ،زيرا با داراون کردن موقعيت داستان به نحوا ننپآميپ ؛بسيار متناسو است( پايان

  و رضايت خانر مخانبـان خـود را فـراهم    کن ش ن ريتم داستان کمک ميتن  و مهيج 

   آورد. مي

ده به دست آم ه زا حسنها در سه مجموعه داستان  اين تکنيک  آنچه از بررسي نمود

عنصر تخي  استوار اسـت.   رکه باست  «اونگيآدم»مانن   هايي بسام  باالا تکنيک، است

هـاا  ده بـه دليـ  ويژاـي   زا حسـن هاا ن داستاناز آنجايي که مخانبين کودک و نوجوا

هـا در ادبيـات کـودک و نوجـوان کـاربرد       ايـن تکنيـک  ، دارنـ   ااتخي  قوا ،سني خود

، شـود  هـا ديـ ه مـي    هاا پربسام  ديگر کـه در پيرنـگ داسـتان    . از تکنيکداردبسيارا 

ـ به دلي  ساختارا ساده )مشبه و مشـبه زاده آن را  حسناست که  «تشبيه م حک» و  (هب

ـ    قسمت ۀدر هم، داستاني ۀنيازمن  نبودن به مق مه و زمين کـار  ه هاا سـاختار داسـتان ب

 کن .   وسيله آن پر ميه ب را هاا ننپ داستان ايرد و فواص  ميان موقعيت مي
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توجـه دقيـق   ، شود ده ميزا حسنهاا  با اين وصف آنچه باعث برجستگي ننپ داستان

هـايش   هاا مختلف پيرنـگ داسـتان   در قسمتهاا ننپ  وا به اپينش متناسو تکنيک

 ايـرد.  ها صورت مي اين داستان هاا سني مخانبين است که با توجه به ساليق و ويژاي
توان به مـواردا   شود که از آن جمله مي مي دي ه هايي نيپ ضعفده زا حسنالبته در ننپ 

بيش از حـ   هايش  هاا کودک داستان در جاهايي لحن و زبان شخصيت اشاره کرد. مثالً

ده در جاهـايي  زا حسـن  رسـ   اا کـه بـه نظـر مـي     به اونـه  ،شود دچار تکلف و تصنع مي

 3شـماره   بـه جـ ول  برد. از سويي با نگـاه   هاا سني مخانو خويش را از ياد مي ويژاي

 «غـافلگيرا »به عناصر مهيج و محرکـي چـون   ، ها از داستان رخيدي  که پايان ب توان مي

شود. در حـالي کـه مخانـو     در پايان داستان دچار فرود مي شود و ف اا ننپ ختم نمي

بيشتر به ننپ موقعيت متمايـ  اسـت و   ، هاا سني خود کودک و نوجوان به دلي  ويژاي

انتظار پاياني زيبـا و مهـيج را از ننپنـويس دارد. پراـويي و تکـرار و اسـتفاده فـراوان از        

هـاا ننـپ در آثـار     ضـعف يکـي ديگـر از    ،(ننپهاا زباني )به جـاا ننپهـاا موقعيـت   

  ده است.زا حسن
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 سوره مهر.، تهران، 1مقاالت کتاب ننپ مجموعه  ،«مقوالت کلي شوخ نبعي»( 3180رفيع )، ضيايي

 سخن. ،تهران، ها روش، يکردهارو، ها شناسي نظريه سبک( 3133محمود )، فتوحي

مجموعـه   ،«مرورا اجمالي بر ننـپ کـودک و نوجوانـان   ، نبودن اما بودن»( 3131عمادال ين )، قريشي

 سوره مهر.، تهران، 1مقاالت کتاب ننپ 

سازمان مطالعـه و تـ وين   ، تهران، ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خوان ن( 3188ثريا )، قپل اياغ

  .(ها )سمتي دانشگاهکتو علوم انسان

 سوره مهر.، تهران، 0ننپ مجموعه مقاالت کتاب  ،«شک  ديگر خن ي ن»( 3188فانمه )، کردچگيني

 ققنوس.، تهران، سه  سمي ۀترجم، در باب ننپ (3184)سيمون ، کريچلي

 مرکپ، تهران، زيباشناسي سخن پارسي( 3174ميرجالل ال ين )، کپازا

 مرکپ.، تهران، استان کوتاهمباني د( 3181مصطفي )، مستور

 ( دار خن ه، تهران، انجمن قلم.3188موسوا ارما رودا، سي علي )   

 سخن.، تهران، داستاني ادبيات( 3181جمال )، ميرصادقي
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، 1جلـ   ، ايران از مشرونه تا انقالب ننپسرايان( 3171) فرجيانمرت ي محم  و ، زاده بارفروشنجف

 بنياد.، تهران

 دانشگاه تهران.  ،تهران، هجو در شعر فارسي( 3181ناصر )، نيکوبخت

 هما.، تهران، ادبي فنون بالغت و صناعت( 3184ال ين )جالل، همايي

 

 

 
 

 

 

 


