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رفسنجان

چکیده
طنز یکی از ابزارهاییاست که موجب خنده و آرامش میشود و به نوجوان کمکمیکند که با چالشهاا
دورۀ رشد آشنا شده ،با فشار کمتر از آنها عبورکند .طناز نوجاوان بایاد در فیاایی نوجواناناه و از ن ااه
نوجوان بیانشود تا مخاطب با آن ارتباط برقرارکند .با ّ
توجه بهاینکه در ّ
ادبیات کودک و نوجوان ،نویسانده
و منتقد ،بزرگسال هستند ،به رویکرد مخصوص برا تحلیل متون کودک و نوجوان نیازمنادیم .در ایا
زمینه ،چمبرز دیدگاه خوانندۀ نهفته را مطرحکرده است؛ به اعتقاد او نویسنده با اساتفاده از چهاار شایوۀ
سبک ،زاویۀ دید ،طرفدار و شکافها گویا ،میتواند با مخاطب خود ارتباط برقرارکند .صدقی یکای از
نویسندگانیاست که آثار طنزآمیاز بارا نوجواناان باه ن اارش در آورده اسات .پاووهش اارار باهادف
بررسی خوانندۀ نهفته در مجموعۀ طنزآمیز آبنبات صدقی و با استفاده از شایوۀ تحلیال محتاوا کیفای
صورتگرفتهاست تا رم تبیی ویوگیها طنز در آثار نوجوان ،خوانندۀ نهفتاه را در ایا آثاار طنازآمیاز
ّ
موف ّ
قیت نویسنده را در آفرینش خوانندۀ نهفته بسنجد .براساس نتایج پووهش ،سبک،
تحلیلکند و میزان
برجستهتری عنصر است که در آفرینش خوانندۀ نهفته نقش داشته است .میتوانگفت صدقی توانسته
ّ
شخصیتها داستان بخنداند.
است مخاطب را به درون مت دعوتکند و او را همراه با
واژههای کلیدی :طنز نوجوان ،مجموعۀ آبنبات ،صدقی ،چمبرز ،خوانندۀ نهفته.
* .رایانامۀ نویسنده:

z.sheykhhosseini@narjesrafsanjan.ir
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ّ
 .1مقدمه
نوجوانی دورها بی کودکی و بزرگسالیاست که در آن فرد نیازمناد آثاار اسات کاه ناه
ّ
ّ
ّ
متعلق به کودکان اسات و ناه متعلاق باه بازرگساانن .بسایار از محققاان ،طناز را ابازار
ّ
منحصربهفارد بارا یاادگیر و تفکار کودکاان و نوجواناان دانساتهاناد و معتقدناد طناز
نشاندهندۀ شایست ی زبان و مهارتها اجتماعی -عاطفی آنهاست:
ّ

بچهها از طنز لذت میبرند؛ زیرا باعث میشود آنها ااساس ّ
امنیت و رااتی کنند ( Van
.)Coillie, 2001: 65

ّ
ّ
سنی مختلف ،متفاوت است؛ لوئیزو و کریاکو
اس شوخطبعی ،بی افراد در دورهها
معتقدند که تعاریف شخصی کودکان از نقشهها یا داستانها خندهدار متفاوت با تعریاف
یک بزرگسال در هن ام مشاهدۀ طناز اسات ( .)Loizou & Kyriakou, 2016:119طناز کاودک و
نوجوان باید در فیایی کودکانه باا ااال و هاوا و افکاار آنهاا از دغدغاههایشاان ب ویاد تاا
مخاطب بتواناد باا آن هامذاتپنادار کناد؛ از ایا رو ،در تحلیال طناز کاودک و نوجاوان
نیازمند چارچوبی هستیم که مت را براساس ویوگایهاا مخاطاب تحلیال کناد .بررسای
خواننادۀ نهفتاه در مات  ،شایوها اسات کاه چمبارز ( )Chambersآن را بارا تحلیال متااون
کودک و نوجوان پیشنهادمیکند .به اعتقاد و نویسنده با استفاده از چهار شیوۀ سابک،
زاویۀ دید ،طرفدار و شکافها گویا ،میتواند با خواننده ارتبااط برقارارکناد Chambers,
) .)1978: 3مهرداد صدقی یکی از نویسندگان طنزپرداز ایرانیاست که تاکنون آثار ّ
متعدد
،تآبنبهاتت
در زمینۀ طنز منتشرکردهاست؛ برا مثال ،میتاوان باه نقطه تهه ت ه ت( )1390ت
هلدارت( ،)1392آبنباتتپست ایت( ،)1394آبنباتتدارچینیت( ،)1397آ رینتنشانتمردیت
( ،)1397میرزاتروباتت( ،)1393هعلیماتتغیرتاجتماعیت( ،)1395مغزنوشت ههایتیهجتجنهینت
( )1392و مغزنوشت هایتیجتنوزاد ( )1390اشارهکرد .مجموعۀ آبنبهات و جاز آثاار پار-
فروش است و آبنباتتهلدار برندۀ چهاردهمی جشنوارۀ شهید ابیب غنایپاور و کتاا
سال خراسان شمالی شدهاست.
ّ
ّ
بررسی خوانندۀ نهفتاه در متاون کاودک و نوجاوان کماکمایکناد تاا میازان موفقیات
نویسنده در جذ مخاطب سنجیدهشود .در تحقیاق اارار باا اساتفاده از شایوۀ تحلیال
محتوا کیفی ،سه مجموعۀ آبتنبات صدقی با رویکرد خوانندۀ نهفته تحلیل شاده اسات
ّ
موف ّ
قیت نویسنده در آفرینش طنز نوجوان ارزیابی و به ای سؤانت پاسخ شود کاه
تا میزان
نویسنده در هن ام آفرینش طنز از کدام شیوهها برا برقرار ارتباط با مخاطاب اساتفاده
کردهاست؟ آیا ویوگیها طنزآمیز خوانندۀ نهفته در مت با ویوگیهاا خواننادۀ واقعای
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مطابقت دارد؟ و نویسنده توانسته طنز خود را متناسب با ّ
روایات طنزآمیاز نوجاوان ارائاه
کند تا مخاطب به مت جذ شود و با آن همراهی کند؟
با ّ
توجه به ّ
اهم ّیت بررسی متون کودک ،تااکنون تحقیقااتی در زمیناۀ تحلیال متاون باا
استفاده از دیدگاه خواننادۀ نهفتاه صاورتگرفتاه اسات کاه برخای از آنهاا عبارتاناد از:
اسامپور  ،پیرصوفی املشی و اساد ( )1392در تحقیاق «خواننادۀ نهفتاه در دو داساتان
کودک از اامدررا اامد » بیانکردهاند که کودکان و بزرگسانن نیز میتوانند مخاطب
آثار اامد واقع شوند .بنیاشراف ( )1393در پایاننامۀ کارشناسی ارشاد خاود باا عناوان
«یابش خوانندۀ نهفته در مت پنج رمان برگزیدۀ نوجوان دهۀ اخیر» ،خوانندۀ نهفتاه را در
آثار نوجوان بررسایکارده اسات .معینای و اساامپاور ( )1398در مقالاۀ «خواننادۀ نهفتاه؛
معیار برا انتخا مت در بازنویسی (بررسای خواننادۀ نهفتاه در کلیله توتدمنه براسااس ّ
نظریاۀ
ایدن چمبارز)» ،شناسایی خوانندۀ نهفته را در متون که  ،یکی از معیارها بررسی ّ
ظرفیت
بازنویسی مت دانستهاند.
در زمینۀ طنز نوجوان نیاز پاووهشهاایی صاورتگرفتاه اسات؛ بارا مثاال ،صافایی و
ّ
ادهمی ( )1394در تحقیقی با عنوان«ن اه باه مؤلفاههاا و ال وهاا طناز در آثاار هوشان
مراد کرمانی» سازوکارها مبتنی بر محتوا و کاربرد زبان را بررسایکاردهاناد .خادابی ،
میراسینی و ابااذر ( )1395در مقالاۀ «طناز و شایوههاا طنزپارداز در داساتانهاا
کودک و نوجوان فرهاد اس زاده» مهمتری آثار اس زاده را تحلیلکاردهاناد .پورخاالقی
چتاارود و همکاااران ( )1398در تحقیقااای بااا عنااوان «تحلیااال مبااانی طنزپااارداز در
ّ
نظریۀ ایوان فوناژ » چند اثر از ای
داستانها شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنا
ّ
دو نویسنده را ارزیابیکردهاند .بسمل (  )1398در مقالۀ خود مؤلفهها و شایوههاا طناز را
در آثار داوود امیریان بررسیکردهاست.
تحقیقاتی که تاکنون در زمینۀ طنز صورتگرفتاه اسات ،شایوههاا طنزپارداز را در
ّ
موف ّ
قیات
متون ادبی تنها براسااس معیارهاا طناز بازرگساال بررسای کاردهاناد و میازان
نویسنده در طنز نوجوان ارزیابی نشادهاسات .پاووهشهاایی هام کاه باا دیادگاه خواننادۀ
نهفته صورتگرفته است ،آثار طنز را بررسی نکردهاند؛ بنابرای  ،وجه تمایز تحقیاق اارار
ّ
موف ّ
قیات نویسانده در جلاب
با پووهشها یادشاده در ایا اسات کاه ساعیشاده میازان
مشارکت خواننده و دعوت او به درون مت طنزآمیز سنجیدهشود.
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 .2طنز و ّ
ادبیات کودک و نوجوان
طنز ( )humorدر ابتدا به چهار خلط خون و بلغم و سودا و صفرا که سالمتی و خصلت افراد
ّ
شخصیتی فرد که
به آنها وابسته است ،اطالق میشد .بهتدریج ای اصطالح به اانت
از تعادل خارج میشد نیز اطالق شد و افراد که رفتار نابهنجار و غیرعاد داشتند یا
عجیب و غریب بودند ،هدف خنده قرارگرفتند .کمکم ای افراد که با عنوان «همرست»
( )humoristشناختهمیشدند و کار آنها خنداندن دی ران بود ،به ّ
ادبیات نیز راه یافتند .ب
جانسون در 1598م ای دیدگاه را به وجود آورد که افراد خارج از تعادل یا کسانی که به
خاصی وسواسدارند و سبب خندۀ افراد ّ
ن اه ّ
ّ
شخصیتهایی طنزآمیزند.
عاد میشوند،
پس از آن ،طنز به معنا امروز آن پدیدآمد و عبارت شد از هرچیز که میخنداند و
ّ
ّ
باعث میشود مردم به دلیل تعجب از چیز پوچ ،میحک و اغراقآمیز لذت ببرند ( Nilsen
 .)A & Nilsen D, 2008: 246طنز در آثار کودک و نوجوان نیز از ّ
اهم ّیت زیاد برخوردار است
و میتواند موجب خنده و آرامش روای مخاطب شود .به اعتقاد برگ طنز برا کودکان،
ّ
عملی ارتباطی است که هدف از آن لذتبردن است و اغلب با باز همراه است .کودکان
وقتی در چارچوبی باز گوشانه قرارگیرند ،طنز تولیدکرده ،آن را میفهمند ( Bergen, 2019:
 .)24با افزایش س و درک کودک ،سطح شوخطبعی و نیز تقویت میشود .به اعتقاد
مکگی با رشد شناختی کودکان ،آنان میتوانند ناسازگار ها را بفهمند و از آنها در فهم
ُ
و نشاندادن طنز استفاده کنند ( .)McGhee, 1971: 131برگ نیز معتقد است که از نه تا
دوازدهسال ی ،کودکان میتوانند در تجربۀ زندگی خود لطیفههایی با معانی پیچیده را
درک و خود نیز چنی شوخیهایی را بیان کنند .در ای دوران لطیفههایی با میمون
خصمانه یا تکاندهنده از نوجوانان شنیدهمیشود و آنها مجموعۀ گستردها از
ً
رفتارها طنزآمیز دارند ( .)Bergen, 2019:20از آنجا که طنز کودک و نوجوان را معمون
بزرگسانن مینویسند ،مهم است که براساس نیاز ای گروه ّ
سنی باشد و دنیا اطراف از
دریچۀ ذه آنها مشاهده شود ،با ّ
توجه به اینکه ارزیابی و درک طنز کودک و نوجوان با
معیارها طنز بزرگسال ّ
میسر نیست ،به نظر میرسد بررسی طنز نوجوان با رویکرد
خوانندۀ نهفته در ارزیابی متون طنز مفید واقعشود.
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 .3خوانندۀ نهفته
چمبرز بر ای باور است که ما به روش نقد نیازمندیم که کودک را به عنوان خواننده در
نظر گیرد و به ما کمککند تا کتا را بهتر بشناسیم و خوانندۀ مورد نظر کتا را کشف
ّ
نظریۀ «خوانندۀ نهفته» را در ّ
ادبیات کودک و نوجوان مطرح
کنیم؛ از ای جهت ،و
میکند .براساس ای دیدگاه ساختار مت بر پایۀ خوانندها فرری نهاده شده است.
نویسنده نمیتواند دربارۀ مخاطب خود بدون پیشفرضها آگاهانه یا ناآگاهانه بنویسد
ّ
موف ّ
قیت اثر و بیشتر بر پایۀ انتخا او از میان پیشفرضهایش شکل میگیرد
و
( .)Chambers, 1978: 1او از خوانندۀ واقعی انتظار دارد برا درك کامل مت  ،خود را به ای
خوانندۀ فرری نزدیک کند .ای خواننده مخاطب را به درون مت میکشد؛ بنابرای ،
هرچقدر همسانی ای خوانندۀ نهفته با مخاطب بیشتر باشد ،نویسنده در آفرینش مت
ّ
مناسب موفقتر خواهد بود .چمبرز برا یافت خوانندۀ نهفته در کتا  ،بررسی دقیق فنونی
مانند سبک ،دیدگاه ،طرفدار و شکافها گویا را پیشنهاد میکند (.)Chambers, 1978: 3
 .1-3سبک

از نظر چمبرز سبک به روشی اطالقمیشود که نویسنده در زبان بهکار میگیرد تا خود
دوم نویسنده و خوانندۀ نهفتها را بیافریند که با معنا مت ارتباط برقرار کند .به اعتقاد
او سبک ،فقط به ساختار واژگان و گزینش واژهها منحصر نمیشود ،بلکه استفادۀ نویسنده
ّ
فرریات او دربارۀ فهم خواننده ،ن رش او به
از تصویر ،ارجاعات آگاهانه و ناآگاهانه،
ّ
شخصیتها روایت را دربرمیگیرد ( .)Ibid: 3فتوای در
اعتقادات ،آدا و رسوم و
ّ
موقعیتی را بررسی میکند
بررسی سبک طنز ،ناسازگار ها کالمی ،گفتمانی ،معنایی و
و معتقد است طنز در اساس ،ااصل ناهماهن ی در سطوح مختلف سخ از نیۀ آوایی تا
ّ
نیهها کالن گفتمان است (فتوای)394 :1390 ،؛ آنچه مسلم است ای است که بررسی
سبک طنز نوجوان با ویوگیها سبک بزرگسانن امکانپذیر نیست؛ از ای جهت ،در
آبنبات صدقی
بخش طنزها کالمی ،تصاویر ،واژگان و جمالت طنزآمیز را در مجموعۀ ت
ّ
ّ
شخصیتها
موقعیتی ،با بررسی
با معیارها طنز نوجوان مطالعه میکنیم و در طنز
طنزآمیز روایت ،به تحلیل سبک نویسنده در آفرینش خوانندۀ نهفته خواهیم پرداخت.
 .1-1-3طنز کالمی

شایعتری نوع طنز ،طنز کالمیاست که تولید خنده در آن از طریق ّ
تصرف در زبان و
انحراف از زبان معیار رخ میدهد .باز با کلمات و زبانها ،دست اهی برا آفرینش طنز
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است .در ای نوع طنز ،زبان به گزینهها مربوط به سطوح آوایی ،واجی ،ریختشناسی،
ّ
واژگانی ،نحو و معنایی اشاره دارد که تمام آرایش طنز را مشخص میکند ( & Attardo
 .)Raskin,1991: 297-299نویسنده در هن ام نوشت طنز باید از آن دسته از طنزها کالمی
استفاده کند که نوجوان آنها را میفهمد و به کار میبرد؛ بنابرای  ،نوشت مت طنزآمیز
ّ
ّ
برا او نیازمند دقت و اطالعات زیاد است و باید در اوزۀ درك و شناخت نوجوان باشد.
به اعتقاد بریانت و زلم ( )Bryant & Zillmannکودکان سنی پایی بسیار از طنزها
کالمی را نمیفهمند؛ ّاما از یازدهسال ی درک دقیقتر تعابیر تحتاللفظی اشیا را آغاز
میکنند .در ای س  ،درک و بهکارگیر تحریفها پیچیدۀ زبانی برا فهم و تولید
شوخطبعی شروع میشود .ای کار از طریق باز ها زبانی مثل همآواییها ،بیان
ّ
مجاز (کلمات اصطالای) ،جناس ،تلفظ اشتباه کلمات ،آیرونی و شوخی انجام میشود
ّ
( .)Arter, 2019: 177به اعتقاد برگ  ،نوجوانان با رشد تفکر انتزاعی میفهمند که یک
ّ
ناسازگار زبانی اتفاق افتاده و عالقه به باز با کلمات در آنها رشد میکند .آنان
بسیار از رفتارها مرتبط با باز را که سبب آفرینش طنز میشوند ،شناسایی کردهاند؛
از جمله طعنهزدن ،مسخرهکردن ،کشف و انجام رویدادها ناسازگار ،باز با کلمات،
ّ
معما و شوخی( .)Bergen, 1998: 433صدقی در آثار مورد بحث با استفاده از شیوهها
مختلف به آفرینش طنز کالمی دست زده است .با بررسی ای شیوهها ،سعیخواهیمکرد
ّ
فرریات نویسنده را دربارۀ فهم نوجوان از طنز مطالعه و نوع تصاویر ،واژگان و جمالت
ّ
ّ
طنزآمیز را با استفاده از دیدگاه چمبرز بررسیکنیم تا مشخصشود آیا نویسنده موفق
شده است که با استفاده از عنصر سبک ،مخاطب را به فهم مت دعوتکند؟
استفاده از صنایع ادبی ،یکی از شیوهها طنزپرداز صدقیاست .نویسنده در ای
ً
شیوه با برهمزدن نظم معمول در تشبیه یا استعاره ،سبب خنده میشود .صدقی معمون
در پردازش طنز خود از تصاویر تکرار و در عی اال ساده استفادهمیکند .تصاویر
موجود در داستان محسوس است و با لحنی طنزآمیز ،خواننده را با خود همراه میسازد.
نویسنده در آبنباتتدارچینی با جانبخشیدن به هندوانه ،صحنها خندهدار میآفریند:
هرچه هندوانه با گریه و زار به آقاجان میگفت به خدا دی ه هیچی ندارم و فقط همی
پوست نازکم مانده ،آقاجان زیر بار نمیرفت (صدقی.)204 :1398 ،

صدقی در ای عبارت با انتخا تصویر از جهان اطراف نوجوان ،استعاره را در
خدمت انتقال طنز قرار داده است .نوجوان با فهم ای تصویر طنزآمیز ،به درون مت
کشیده میشود.
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در داستان آبنباتتهلدار ،ملیحه عکس دوستش را به پدر نشانمیدهد تا او را برا
برادرش ّ
محمد انتخا کنند ،پدر میگوید:
خا اینکه دماغش بدتر از دماغ ّ
محمد خودمان؛ عی طوطی ممانه .فردا که ّبچهدار
ً
بش  ،اتما دماغ ّبچهشان عی خرطوم فیل از آ درمیآد (صدقی.)10 :1392 ،

ّ
مشبهبهی که نمایان ر زشتی بینی مریم است ،باعث ایجاد طنز
در ای عبارت انتخا
شده است .نویسنده با استفاده از ای تصویر ساده و قابل فهم طنز داستان را برا
مخاطب ،عینی میسازد و او را با خود همراه میکند .و همچنی در آبنباتتپست ای با
استفاده از تشبیه ،فیولی همسایه را ای گونه بهتصویرمیکشد:
ّ
منیوهخانم که طبق معمول برا فیولی ،هر یکساعت مثل «پرندۀ ساعت» کلهاش را از
ن در بیرونمیآورد تا کوکو ب وید ،سرش را از ن در خانه بیرون آورد (صدقی،
.)44 :1394

وقتی مخاطب ،منیوهخانم را مانند پرندۀ کوکشدۀ ساعت ّ
تصور میکند ،از اغراق
ایجادشده در عبارت به خنده میافتد .تشبیهات طنزآمیز ،لح صمیمانه و پرشور به داستان
میدهد؛ ّاما نویسنده باید بداند که در کتا ها نوجوان ،نزم است آرایهها ادبی لطیف
و بهدور از پیچیدگیها ادبی باشند (ابراهیمی .)44 :1368 ،صدقی نیز طنز خود را بر پایۀ
چنی تصاویر قرار داده است که نوجوان قادر به درک آنها باشد؛ ّ
البته در موارد نیز
تشبیهات جدید که بیان کرده است ،برا همۀ مخاطبان قابل درک نیست؛ برا مثال،
در آبنباتتدارچینی راو در توصیف سوارشدنشان بر موتور براوو دایی میگوید:
م و دایی رو موتور نشستیم و مثل انواع پیوندها شیمیایی به هم نزدیک شدیم؛ ّاما
سعید جا نشدّ .اول مثل پیوند واندروالسیّ ،اما آخر ّ
اتی مثل پیوند کواننسی هم سعید
جا نشد (صدقی.)14 :1398 ،

نویسنده اگرچه بیان کرده است که ای دو پیوند شیمیایی هستندّ ،اما چون ای
اصطالاات ّ
تخصصی ،در کتا ها درسی همۀ رشتهها تحصیلی و در مقاطع پایی تر
وجود ندارد ،همۀ نوجوانان نمیتوانند تصویر آن را در ذه خود ایجاد کنند و بنابرای ،
طنز آن برا آنها آشکارنخواهد شد.
جناس ،یکی دی ر از شکلها باز کالمی صدقیاست .در آبنباتتدارچینی ،دایی
اکبر و راو  ،در االی فیلمها را در لباس خود جاساز کردهاند که با مراد کمیتها روبهرو
میشوند .وقتی راو آقا اشرفی را میبیند ،ویدئو و فیلمها را بالفاصله به او میدهد.
ّ
محمد به سمت آنها میآید؛ او را در آغوش
بعد از آن یکی از دوستان همجبهها
میگیرد و به او میگوید:
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ا ب ردمت ،مدانی م چی ارادتی به برادرت دارم؟

راو میگوید:

ً
اگر یک دقیقه زودتر مرا بغلکرده بود و به جا گفت «ا ب ردمت» واقعا م را گشته
بود ،نوع ارادتش تغییرمیکرد (صدقی.)147 :1397 ،

راو با آوردن معنی نامرتبط کلمۀ «گشت » در بافت جمله ،طنز ایجادکردهاست.
منظور گوینده از «ب ردمت» ،ابراز ّ
محبت به راو است؛ ّاما او برا ایجاد طنز ،معنی
ّ
نامرتبط آن ،یعنی بازرسی بدنی را ارادهکرده است .از آنجا که تفکر نوجوان در ای دوره
رشدکرده و با ّ
ّ
روزمرۀ نوجوان جناس قرار
توجه به اینکه صدقی واژهها معمول را در زبان
داده است ،درک مفهوم آنها برا و امکانپذیر است و مخاطب با درک معنا ،جذ مت
آبنباتتپست ای نیز راو با استفاده از جناس در کلمۀ « »I.C.Uو « I
شده ،میخندد .در ت
 »see youطنز ایجاد کرده است .مادر به بیبی میگوید غالمعلی در آ سی یو بستر
شده ،بیبی و صغرا باجی نمیدانند که آ سی یو کجاست ،برا همی محس با ایجاد
جناس بی ای کلمات ،معنی نامرتبط آن را بیانکرده ،طنز میآفریند:
ً
ترجمهاش ،یعنی م شما را میبینم و ااتمان جاییاست که او میتواند دی ران را
ببیند؛ ّاما ّ
بقیه نمیتوانند او را ببینند (صدقی.)156 :1394 ،

در آبنباتتهلدار مورد از جناس مشاهدهنشد.
دستکار نامها و اسامی ،یکی از شیوهها ایجاد طنز کالمی در واژگان است که
نیلس آن را «باز با کلمات» میخواند ( .)Nilsen A & Nilsen D, 2007: 3صدقی از ای
شیوه در آبنباتتپست تای بهره گرفته است .ای نوع طنز را بیبی خانواده به کار میبرد:
برا چی به درد ملیحه نخورن؟ تازه سیمانم برا اکبرتان مادرزن خوبیهها!

ً
مامان که میترسید بیبی بعدا آبروریز کند ،گفت:

سیمان نه! سیما .اون «ن»ر نباید آخرش ب ی (صدقی.)118 :1394 ،

نویسنده با استفاده از شیوهها آفرینش طنز نوجوان و با بهرهگیر از واژگان ساده،
طنز میآفریند که برا نوجوان قابل فهم است .بیبی در آبنباتتدارچینی نیز برا
متلک پراندن به سودابه که دائم در اال خوردن است ،اسم او را به «نوشابه» تغییر داده
است (← صدقی.)24 :1397 ،
ّ
تلفظ نادرست کلمات ،راه دی ر آفرینش طنز کالمی برا نوجوانان در آثار
ّ
شخصیت آقابرات میگوید:
صدقیاست .دایی اکبر دربارۀ
آقا برات عجب کاراکتر دارد! بیبی خندید و گفت که آقا برات فقط ماشی خیاطی
دارد و ترکتور ندارد ( صدقی.)346 :1392 ،
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اینکه بیبی نمیداند« ،کاراکتر» چیست و بهاشتباه آن را «تراکتور» تلفظکرده است،
سبب خندۀ مخاطب میشود .در ای عبارت ،اگرچه واژۀ کاراکتر ان لیسیاستّ ،اما برا
نوجوان قابل فهم است و ای امر ،فرض نویسنده را از میزان فهم مخاطب نشان میدهد.
یکی دی ر از اشتباهات لفظی ،زمانیاست که مادر سودابه در مراسم خواست ار ملیحه،
از شعرسرودن سودابه تعریف میکند .مادر از سودابه «اختالس شعرش» را میپرسد
ّ
ّ
(صدقی .)111 :1394 ،اشتباه مادر در تلفظ «تخلص شعر » سبب خنده میشود .در
ّ
آبنباتتدارچینی نیز سعید وقتی از معلم خود درخواست ارفاق دارد ،میگوید«:اجازه
ت
انفاق نمکنی » (صدقی .)119 :1397 ،همانطور که مشاهدهمیشود ،واژگان طنزآمیز در
دو مثال یادشده نیز ساده و برا مخاطب نوجوان قابل درک هستند.
متلکپراندن ،شوخی و ااررجوابی ،شیوۀ دی ر است که صدقی با استفاده از آن
ّ
شخصیت نوجوان اصلی و راو
سعیمیکند مخاطب خود را به وجد آورد .محس
داستان است که به شوخطبعی و ااررجوابی مشهور است .آقابرات لولها را خریدار
میکند تا آنت را به آن وصلکنند و تلویزیون شورو را نشاندهد ،محس موروع را به
ّ
محمد میگوید؛ ّاما آقابرات انکار میکند .محس بوستر که آقابرات خریده است،
میبیند .آقابرات ادعا میکند که برا یخچال ترانس خریده تا نسوزد .محس هن ام ترک
خانۀ او به طعنه به آقابرات میگوید:
اگه اون ترانس به یخچال وصل کردی  ،مواظب باشی وقتی در یخچال باز ُمکنی ،
یخچان شورو ر نشان نده (همان.)82 :

ً
جمالت طنزآمیز نویسنده معمون ساده و بدون ابهاماند و سبب جذ مخاطب
ّ
پسربچه به راو میگویند که مردم روستا
میشوند؛ برا مثال ،در آبنباتتهلدار چند
گفتهاند او با خرها صحبت میکند و محس با ااررجوابی به آنها طعنه میزند که
ً
«ها ...اتفاقا اننم دارم همی کار ُمکنم» (صدقی .)460 :1392 ،صدقی گاهی نیز
ّ
متلکها خود را در قالب جمالت مرکب بیان کرده است؛ ّاما با ّ
توجه به رشد تفکر
مخاطب ،فهم ای جمالت برا او آسان است:
بعد از امتحان معلوم شد امید دوتا از کلمهها غلط مرا از رو دست یک نفر دی ر
دیده و مال خودش را اصالحکردهّ ،اما به م چیز ن فته؛ بیخود نیست که آدم نباید به
بعیی گداها کمککند (همان.)317 :

در آبنباتتدارچینی نیز وقتی پا آقا دکتر آسیب میبیند ،دایی اکبر ّادعا میکند
که در سرباز درستکردن برانکارد را یاد گرفته است .بعد از اینکه برانکارد را بلند می-
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کنند ،پتو باز میشود و آقا دکتر به زمی میافتد .او به شوخی خطا به دایی اکبر
میگوید:
داییجان! اون قسمت بست پتو ر معلومه وقتی از خدمت فرارکرده بودی  ،به ّ
بقیه
آموزش داده بودن؛ شما فقط جزوهش خوانده بود (صدقی.)252 :1397 ،

همانطور که میبینیم ،شیوهها صدقی در طنز کالمی ،همان شیوههاییاست که
پووهش ران طنزپرداز معتقدند که نوجوان آنها را در ای س میفهمد و به کار
میبندد .همراهشدن ای باز ها کالمی با لهجۀ بجنورد  ،طنز کالمی را در ای آثار
افزایش داده است .زبان داستان ساده و قابل فهم است و لح طنزآمیز آن سبب میشود
مخاطب با مت  ،ااساس صمیم ّیت بیشتر داشته باشد و با خوانندۀ درون مت همراه
شود.
نمودار
ش ی و ه ه ا ی ط ن ز ک ال م ی
40
20
0
شوخی و طعنه

تلفظ غلط

دستکار اسامی

تصویر

ّ
موقعیت
 .2-1-3طنز

ّ
ّ
ّ
موقعیتها ناسازگار
شخصیت در
موقعیت ،طنز است که با استفاده از قراردادن
طنز
صورت میپذیرد .به اعتقاد مجابی ای نوع طنز بر باز ها قهقههآمیز زبانی یا روایات و
ّ
ورعیتی
اکایت نیشدار ّمتکی نیست ،بلکه روح طنز در اعماق معمار اثر نهفته است.
گروتسک ترسیم میشود که خواننده به هن ام عبور از مرز ،طنی قهقهها توأم با
هقهق می شنود که نه از سطح کنایات و عبارات ،بلکه از معمار و فیاساز اثر
برمیخیزد (مجابی.)19 :1383 ،
ّ
ّ
شخصیتها طنزآمیز و سرگرمکننده ،یکی از راهها ایجاد موقعیت طنز
خلق
است؛ ّ
البته نویسنده باید ّ
ّ
شخصیتها خندهدار اکتفا
توجه داشته باشد که تنها به خلق
ّ
نکند؛ چراکه اگر شوخطبعی بهگونها باشد که در پیشرفت روایت نقش مؤثر نداشته
ُ
ّ
شخصیتهایی سطحی و خنک گفته شده است که به
باشد ،رشتها از شوخیها از زبان
ّ
کمک یک طرح ،به هم چسبانده شدهاند .در ای زمینه نویسنده باید توجه داشته باشد،
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ّ
موقعیتها
داستانی بیافریند که با نیازها نوجوان مرتبط باشد .به اعتقاد هیوگان برخی
مانند دستانداخت ظاهر و شکل قدرتها پرطمطراق ،بهطور مخصوص فقط در طنز
ّ
موقعیتها دی ر مثل درگیرشدن با س ّ بلوغ و مسائل نوظهور و
نوجوان رخ میدهد و
ّ
منحصر در نوجوانی ،باعث خلق طنزها بینظیر میشود .و موقعیتهایی را که
ّ
شخصیت طنزآمیز برا یک نوجوان میشود ،براساس مراال رشد
منجر به خلق
نوجوانان دنبال میکند .بهطور معمول ،فرد در یک خانواده بزرگ میشود ،سپس با یک
القۀ در اال گسترش همسانن ،از جمله دوستان و زورگویان درگیر میشود .شخص با
ّ
معلمانّ ،
مربیان و کارفرمایان روبهرو میشود ،دلبست یها
چهرههایی از مقامات مانند
عاشقانه ایجاد میکند تا دوران کودکی او در بزرگسالی تکامل یابد (.)Hugan, 2005: xvi
ّ
ّ
شخصیتی برا نوجوان از آن استفاده
موقعیتهایی که صدقی در پرداخت طنز
یکی از
ّ
ّ
مهمی در
شخصیتها
کردهاست ،در ارتباط با والدی است .به اعتقاد هیوگان ،والدی
ّ
ادبیات نوجوان هستند و در بسیار از رمانها و داستانها نوجوان ،والدی  ،ناپدر ها
و نامادر ها و پدربزرگها و مادربزرگها ،جلوهها طنز را ارائهدادهاند ( .)Ibid: 2در
آبنبات تپست ای محس و بیبی روز ّاول عید را که همزمان با ماه رمیان است ،روزه
ت
نمیگیرند .محس و بیبی سر سفرۀ هفتسی مینشینند .بیبی چادرش را رو
صورتش میکشد تا علی و عروسکبرا و ملیحه با زبان روزه ،خوردن او را نبینند .به محض
محمد در میزند و بیبی میفهمد که ّ
اینکه ّ
محمد پشت در است ،بالفاصله دور دهانش را
پاک میکند و شروع میکند به تسبیح چرخاندن (صدقی .)65 :1394 ،ای رفتار بیبی در
مقابل ّ
ّ
شخصیتی انعطافناپذیر است و بعد از آزاد از اسارت همچنان در افظ
محمد که
ارزشها جن و دهۀ شصت پافشار میکند ،خنده را بر لب مخاطب مینشاند.
ّ
موقعیت طنزآمیز ،در ارتباط با خواهران و برادران است که به
از دی ر موارد خلق
اعتقاد هیوگان زمینهساز داستانها زیاد در ّ
ادبیات نوجوان شده است ( Hugan, 2005:
 .)13در چنی داستانهایی تیاد بی خواهران و برادران ،موروع جالبی برا خنده
است .در مجموعۀ داستانی صدقی رفتارها طنزآمیز نوجوان را میتوان در ارتباط با
محمد ّ
خواهر بزرگترش مشاهده کرد .هن امیکه ّ
اتی با شنیدن خبر باردار همسرش
محمد پیشنهاد میدهد که به ّ
از جبهه برنمیگردد ،ملیحه به همسر ّ
محمد ب ویند اال
بیبی بد است و تا ّ
محمد نیاید ،جراای نمیکند .نامه را به محس میدهند تا پست کند
و او هم با خود فکرمیکند که چرا بیبی را به کشت بدهد ،بهتر است عوض آن بنویسد
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محمد ،جوا مثبت میدهد؛ در نتیجه ّ
برا بیبی خواست ار آمده و فقط با آمدن ّ
محمد
نمیآید .بیبی از اینکه ّ
محمد اارر نیست برا جراایاش بیاید ،دلخور میشود .سو
تفاهمات بهوجودآمده شرایط خندهدار فراهم میکند تا اینکه محس مجبور میشود
اقیقت تغییر مت نامه را بازگوکند .همه از دست او عصبانیمیشوند ،بهجز بیبی که
میگوید:
ُّ
محس ا گله بخور تو .م م خواست ارم کی بوده؟ (صدقی.)178 :1392 ،

ّ
ورعیت کمد دی ر در داستان نوجوانان است؛ که
به اعتقاد هیوگان ،دوستی،
گاهی نیز در ارتباط با جنس مخالف صورتمیگیرد ( )hugan, 2005: 23و صدقی نیز از آن
بهره گرفته است .محس برا دوستش سعید تعریف میکند که کارت دعوت یکی از
همسایهها را به «دریا» میدهد تا به عروسی بیایند و او را ببیند .روز عروسی ،تعداد
مهمان ناخوانده در عروسی شرکت میکنند و پدر از محس و دوستش سعید میخواهد
ً
که فعال شام نخورند؛ چون تعداد مهمان چترباز آمدهاند .سعید که از شنیدن ای ارف
شرمنده میشود ،به محس می گوید که از افسانه خوشش آمده و با استفاده از ترفند
محس  ،کارت دعوت خودشان را در خانۀ آنها انداخته است تا به عروسی بیایند و او
بتواند افسانه را ببیند .مادر سعید که فکر میکند برا عروسی دعوت نشده ،برا اینکه
آنها را بسوزاند ،به تمام خواهرانش زن میزند و از آنها هم میخواهد به عروسی بیایند
(صدقی)343 :1394 ،؛ بدی ترتیب ،ارتباط دوستان با یکدی ر و دلبست یها نوجوان به
ّ
موقعیت خندهدار به وجود آورده است.
جنس مخالف،
موقعیتها طنزآمیز در ّ
ّ
ادبیات نوجوان
چ ون ی برخورد با قلدرها ،یکی دی ر از
است که اجتنا ناپذیر و شاید ّ
اتی بخش اساسی و جداییناپذیر تجربۀ رشد نوجوان
باشد .قلدر بی نوجوانان ،اغلب ،بستر مناسبی برا کمد مستقیم است .در ّ
ادبیات
ً
قدیم نوجوان ،قلدر پسر بزرگتر ،پرخاش رتر و غالبا باهوشتر از همسانن خود است،
ّ
در االی که قربانی ،نغر است و لفظ قلم صحبت میکند و بدون محافظت مؤثر از سو
ّ
شخصیت شوخطبعیاست که از
والدی یا دوستان است ( .)Hugan, 2005: 51محس
رفتارها طنز ناسازگار استفاده میکند و در بسیار از مواقع با همدستی امید ،باعث
ّ
صیاد وقتی مادر امید و محس را به مدرسه
رنجش اطرافیان خود میشود .آقا
فرامیخواند ،در توصیف شیطنتها آنها میگوید:
هفتۀ پیش یک کم پشکل گوسفند تو پالستیک ریختهبودن و آورده بودن مدرسه .به
ّبچهها م فت کی قرهقروت ّ
مجانی مخواد؟ [ ]...دوشنبه هم تو یک توپ پالستیکی ر
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با خاک و ماسه پرکردهبودن و گذاشته بودن تو ایاط تا هرکی بیخبر بخواد شوتکنه
پاش داغون بشه (صدقی.)125 :1392 ،

ّ
شخصیتی است که لفظ قلم ارف میزند و از تهران آمده و قربانی شوخیها
فرهاد
محس و امید است .فرهاد به او میگوید که امی مریض شده و باید به عیادتش بروند،
محس از اینکه قرار باشد ،فرهاد با لباسها بهتر به خانۀ آنها برود ،اعصابش خرد
میشود و میگوید چون بیمار امی واگیردار است ،خانوادهاش کسی را به مالقات
نمیپذیرند و بعد خودش به عیادت امی میرود .وقتی مادر امی او را با فرهاد اشتباه
میگیرد و از لطف و اد فرهاد تعریف میکند ،بدگویی او را میکند و تمام
خرا کار ها خود را گردن او میاندازد .محس بعد از شنیدن خبر اسارت ّ
محمد سعی
میکند اشتباهاتش را جبران کند و جا خالی ّ
ّ
شخصیت
محمد را پرکند .در ای داستان،
محس با کمبود اعتمادبهنفس مواجه و باعث نارااتیهایی در بی دوستان میشود .او با
ّ
موف ّ
قیتآمیز ،میآموزد که شوخیهایی طبیعیتر داشته باشد و
بالغشدن و معاشرت
بنابرای  ،پیوند جدید بی او و قربانیان شوخیهایش صورت میگیرد .در آبنباتت
ّ
ّ
شخصیتی شوخطبع
شخصیت نوجوان رشدکرده و به
پست ای و آبنبات دارچینی
تبدیلشده است که با استفاده از شوخیهایی طبیعی سعی در شادکردن اطرافیان دارد.
ّ
ّ
ّ
وراعیتی
شخصایت در
شخصایت طنازآمیاز ،عاالوه بار قاراردادن
نویسنده برا خلق
ّ
ّ
شخصایت باهتنهاایی طناز سااخته
موقعیتهاایی آفریاده کاه
مرتبط با دی ران ،گاهی نیز
اساات .ناپایاادار ااساسااات و عواطااف ،یکاای از مورااوعاتیاساات کااه بااا اسااتفاده از آن
ّ
ّ
شخصیتیاست که از هر دختر که
موقعیتها خندهدار به وجود آوردهاست .محس
میبیند ،خوشش میآید و او را به عنوان همسر آیندۀ خاود انتخاا مایکناد .از آنجاا کاه
ااساس میکند به دریا خیانتکرده است ،با خود چنی میاندیشد:
روزگار گاهی هم اگر قرار است چیز به تو بدهد ،دو تا چیز همزمان میدهد تا در زمانی
که ماندها کدام را انتخا کنی ،هر دو را از تو ب یرد .باز با خودم فکرکردم کاش میشد
زندگی هر دو را به آدم میداد؛ ّ
البته به عاواقبش کاه فکار کاردم دیادم نمایشاود؛ چاون
نرگس و دریا ّ
اتی برا یک فرنی هم با هم بحثشانمیشود (صدقی.)41 :1397 ،

ّ
موقعیتها که بخشی از سبک داستان را تشکیل میدهند ،در خدمت انتقال طناز
ای
ّ
قرار گرفتهاند؛ باا توجاه باه اینکاه سابک نویسانده باا شایوۀ روایات داساتان پیوناد برقارار
ّ
موقعیتها طنزآمیز پرداخته خواهد شد.
میکند ،در بخش دیدگاه نیز به ای
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ّ
ّ
موقعیت
شخصیت طنزآمیز ،از طنزها تصادفی نیز در آفرینش
صدقی عالوه بر
طنزآمیز بهره گرفته است .ای نوع طنز زیربنا کمد بزنوبکو و ابلهانه است که از
انواع طنز فیزیکیاست و به کودکان کمک میکند تا داستان را درک و ّ
تجسمکنند.
ای گونه ّاتفاقها فقط وقتی ّ
بامزهاند که غافل یرکننده و ناسازگار رخ بدهند و کسی که
آنها را تجربه میکند ،آسیب ّ
جد نبیند یا خیلی خجالتزده نشود (مارتی .)43 :1397 ،
آبنباتتپست ای ،دوستان ّ
محمد در منزل او جلسه دارند تا شخصی را از طیف اود
در ت
برا نامزد مجلس انتخا کنند .اکثر مهمانها کسانی هستند که بعد از جن تغییر
کردهاند و در پوشش دی و انقال سعیدارند به منافع خود دستیابند:
ّ
همه دربارۀ تنفر از ای دنیا و زالوهایی که دو دستی به زندگی و ُپست و مقام و لذایذ
پست دنیو چسبیدهاند ،ارف میزدند و خانم کریمینواد بلندشد از تو کیفش
وصیتنامهاش را دربیاورد تا با خواندن آن ّ
ّ
بقیه را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد .یکدفعه
ااساسکردیم خانه میلرزد .آقا کریمینواد چا خوردنش را رهاکرد و داد
زد«:زلزله».
خانم کریمینواد که در جستوجو وص ّیتنامه ایستاده بود ،زودتر از ّ
بقیه به طرف
در دوید تا خودش را نجات دهد و ناخواسته پا دو سه نفر را هم ل دکرد .پشت سر او
ّ
بقیۀ کسانی که دل از زندگی بریدهبودند ،با رن ها پریده فریادزنان به طرف در
دویدند (صدقی.)302 :1394 ،

ترس آنها از مرگ به ّ
ّ
محمد که جانباز است و دنبال عصایش
اد است که به
میگردد ،تنه میزنند و او را به زمی میاندازند .طنز ماجرا زمانی آشکار میشود که
ارکت ماشی غلتک شهردار باعث لرزیدن خانه شده است .ای ماجرا تصادفی سبب
غافل یر افراد میشود که ّادعایی پوچ دارند و به طنز بزنبکوبی منجر میشود که
افراد زیاد آسیب نمیبینند.
نمودار2
شیوهها خلق موقعیت طنزآمیز

40

20

0
طنز تصادفی

شخصیت طنز آمیز
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.2-3دیدگاه

به اعتقاد چمبرز در آثار که خوانندۀ نهفتۀ آنها یک کودک است ،نویسندگان تمایل
دارند رابطۀ نویسنده و خواننده را با اتخاذ دیدگاهی به ّ
شدت متمرکز (کانونیشده) در خود
ّ
ثانویۀ خویش تقویت کنند .آنها دوست دارند با قراردادن کودک در مرکز داستان ،ای
توجه را به دست آورند ( .)Chambers, 1978: 2بدی طریق ،محدودکردن کانون ّ
کانون ّ
توجه به
زاویۀ دید کودکمدارانه ،کمک میکند تا کودک ،نویسندۀ نهفته در کتا را که از تبار
کودکیاست ،دریابد و به درون کتا جذ شود؛ زیرا میتوان با چنی نویسندها که
ایور خود دوم خویش را در میدان ادراکی کودك خواننده افظ کرده است ،دوست شد.
ّ
راو در ای مجموعۀ طنزآمیزّ ،اولشخص است .در زاویۀ دید ّاولشخص که متکلم
واده نامیده میشود ،راو مسائل را از دیدگاه «م » بیان میکند و بسیار از افکار و
ّ
جزئیات دقیق ذکر میکند .بدی صورت ،شکافی دربارۀ خود باقی
عواطف خود را با
نمیگذارد؛ از طرف دی ر ،ای راو فقط آنچه خود دیده و درککرده است ،برا خواننده
ّ
بازگو میکند .در آبنبات تدارچینی راو به دختر دانشجویی که در محلۀ آنها ساک
است ،دل میبندد؛ بیآنکه هیچ شناختی از او داشته باشد .زمانی که ظرف فرنی را برا
او میبرد ،میفهمد اسمش نرگس است؛ ّاما بعدها دختر میگوید اسمش نرگس نیست.
بار دی ر که برا بردن دارو صاابخانه ،به منزل آنها میرود ،م ّ
توجه وجود القۀ
ازدواج در ان شت او میشود و دوستش هم او را نرگس صدا میزند .در اینجا روا تصمیم
میگیرد که بعد از ای به دختر فکر نکند؛ ّاما باز با خود میاندیشد:
نکند اسمش را اشتباه شنیده باشم .شاید ّ
اتی اشتباه دیده بودم که القه داشته و
ً
زاییدۀ ّ
تصوراتم بوده و اصال القه نداشته است! شاید مثل م که بعیی وقتها یک
ً
واشر پالستیکی تو ان شتم میکنم ،به جا القه واشر بوده! شاید اصال جاکلید
[( ]...صدقی.)464 :1398 ،

ّ
ّ
شخصیت داده میشود ،در محدودۀ دانستهها راو است و
اطالعاتی که دربارۀ ای
کشف آنچه راو نمیداند ،به ّ
تخیل خواننده واگذار شده است؛ در نتیجه خواننده
چندان منفعل نیست و میتواند در روند داستان شرکت داشته باشد.
ّ
شخصیتهاست و بی او و ماجراها داستان
در دیدگاه ّاولشخص ،راو یکی از
فاصلها نیست .همی امر به خواننده کمک میکند تا در ااساسات راو شریک شود؛
در نتیجه ،همدلی مخاطب با روایت افزایش مییابد؛ از سویی دی ر ،وجود راو نوجوان
کمک میکند تا مخاطب ایور نویسندۀ بزرگسال را ااساس نکند و با داستان همراهی
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ّ
شخصیت اصلی داستان طنزآمیز ،نوجوان باشد و مانند او فکرکند و
کند؛ چراکه اگر
ارف بزند و اشتباهاتی مانند او داشته باشد ،برا او باورپذیرتر خواهد بود و ای گونه
ّ
شخصیت اصلی در ای آثار ،نوجوانی
مخاطب و خوانندۀ درون داستان با هم میخندند.
ّ
ّ
به نام محس است که روایت اول محور زندگی او میچرخد؛ البته در ادبیات طنز
ً
ّ
شخصیت نوجوان کافی نیست ،بلکه طنز و داستان باید از
نوجوان صرفا ایور یک
دیدگاه نوجوان ،با صدا واقعی او گفته شود ،نه از دیدگاه بزرگسالی که جوانی خود را
ً
به یاد میآورد .به اعتقاد هیوگان ،نوجوان در ارتباط با همسانن یا خانواده و  ...غالبا با
فشارهایی روبهروست که ای فشارها میتواند به رفتارها شدید ،اانت شدید عاطفی و
ّ
موقعیتها بسیار خندهدار منجر شود .طنز زمینها برا ای شرایط پرفشار فراهم
ّ
شخصیت طنزآمیز در روند رشد به بزرگسالی سالم کمککند.
میکند و میتواند به یک
صدا معتبر نوجوان روایتی منحصربهفرد و قدرتمند میآفریند که کمک میکند تا ای
فیا پرتنش و فشار روای با داستانها طنزآمیز برا نوجوانان هیجانان یز باشد
( .)Hugan, 2005: 202در مجموعۀ آبنبات  ،نوجوان در کانون ّ
توجه روایت قرار گرفته و
نویسنده از دیدگاه او به مسائل و مشکالت نوجوانی ن اه کرده است .راو ّاولشخص
ّ
شخصیت اصلی داستان که نوجوان است ،محدود ساخته است و با
خود را به ذه
ّ
استفاده از زبان و موقعیتها طنز مخصوص نوجوان (سبک) ،دغدغهها نوجوان را بیان
و فاصلۀ خواننده را با روایت کم میکند .خوانندۀ نوجوان که میان خود و وقایع طنزآمیز،
فاصلها ااساس نمیکند ،با اشتیاق بیشتر مت را دنبال میکند .یکی از ای
ّ
موقعیتها طنز ،دوران بلوغ است .نوجوانان در ای دوره ،فراز و نشیبهایی را تجربه
میکنند که میتواند منبع طنز باشد .در آبنبات تدارچینی با اشارۀ آقا کریمینواد
مسائل بلوغ نوجوانان بیان میشود:
به خاطر مثالهایی که آقا کریمینواد داشت دربارۀ نقشۀ جدید استکبار و فیلمها و
کتا ها میزد ،همۀ ّبچهها داشتند از خجالت قرمز میشدند .فقط غالمی بود که
نیشش باز بود و بابت چیزهایی که میشنید ،عی شیپورچی کارتون پسر تشجاع،
چشمهایش داشت برق میزد (صدقی.)19 :1398 ،

ّ
نویسنده با ارائۀ فیایی متعلق به نوجوان ،سعی دارد طنز بیافریند که مخاطب را به
درک مت دعوتمیکند.
ناپایدار ااساسات و عواطف ،یکی دی ر از موروعاتیاست که نویسنده از دیدگاه
ّ
موقعیتها خندهدار به وجود آورده است .محس یکی از
نوجوان به آن پرداخته و
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دبیرانش به نام آقا جاجرمی را در بیمارستان میبیند .آقا جاجرمی ،بعد از
شوخیها محس  ،از او میخواهد ّاول فکرکند و بعد ارفبزند .او صحبت را به
تواناییها محس میکشاند و او هم میگوید یکی از تواناییهایش ای است که فور
عاشق میشود:
آقا جاجرمی به م خیرهشد .منتظر بودم بلند شود و برود؛ ّاما گفت:عاشقشدن چیز
بد نیست ،ولی کسی که زیاد عاشق مشه ،یعنی که هنوز عاشق نشده .تا آن روز هیچ
بزرگتر با م آنطور ارف نزده بود( همان. )262 :

صدقی با نشاندادن ااساسات درونی نوجوان ،مخاطب را با دغدغهها نوجوانانی
مانند خود آشنا میکند تا با فشار روای کمتر  ،مراال رشد خود را تا بزرگسالی طی
کنند.
نویسنده در برخی موارد نیز از زاویۀ دید بزرگسانن به جهان ن اهکرده است .به نظر
میرسد در چنی موارد صدقی به نویسندها تبدیل شده که ارفها و انتقادات
سیاسی خود را بیان کرده است و وجود صدا بزرگساننه بهوروح در مت دیده میشود.
محمد و پدرش پیش میآیدّ ،
ّ
محمد از پدرش میخواهد که مغازهاش را
در بحثی که بی
به عنوان ستاد مرکز به دوستانش بدهد تا نامزد به مجلس ّ
معرفی کنند که از ارزشها
جن دفاع کند .پدر به او میگوید زمانۀ ای خشکه ّ
مقدسیها تمام شده است:
مردم اگه عوضشدن ،برا اینه که زمانهیم عوضشده .زمان جن
برا چه مخوای برا مردم روره بخوانی ؟ (صدقی.)292 :1394 ،

تموم شد رفت .باز

محمد میگوید مردم شاد و آرامش میخواهندّ .
پدر به ّ
محمد هم میگوید:
کسی با شاد و آرامش و زندگی مخالف نیست ،ولی به چه قیمتی؟ ای اسمش زندگییه
که جوانا ای طور بیفت دنبال قرتیباز و نوارا آنچنانی گوشکن ؟ م ه ما جوان
نبودیم؟ (همان.)293 :

بحث بی پدر و پسر ادامه مییابد تا اینکه ّ
محمد قید مغازۀ او را میزند .پدر هم برا
اهم ّیت ندارد ،بلکه سادهلوای ّ
اینکه نشان دهد مغازه ّ
محمد در قبال دوستانش مهم
است ،آنجا را در اختیار ستاد نامزد مقابل قرار میدهد و خود نیز برا آنها تبلیغمیکند.
ّ
شخصیت نوجوان فقط مسئول پذیرایی بی دو گروه است
در ای میان ،محس به عنوان
و پدر هم از او میخواهد اخبار آن طرف را به او منتقلکند .راو بیانمیکند که دوستان
ّ
محمد چیزهایی دربارۀ چپ و راست میگفتند که او آنها را نمیفهمید و هرچه آنها از
چپ و راست ارفمیزدند ،آقا اشرفی و آقانعمت دربارۀ نحوۀ صحیح رقص و آزادکردن
نوار ترانه ،سفر به امریکا و  ...میگفتند .نویسنده در بسیار از قسمتها داستان،
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ّ
محمد را دربارۀ مردم بوسنی ،جاهطلبی افراد و تغییرات آنانی که تا دیروز
دغدغهها
میجن یدند ،بیان میکند .گاهی نیز ای دغدغهها را برا محس روایت میکند؛ زیرا
انتظار دارد محس نیز مانند نوجوانان زمان جن دغدغهها او را داشته باشد ،ولی از
آنجا که جامعه با تغییراتی همراه بوده است و نوجوانان بعد از جن دغدغهها دی ر
ّ
شخصیت نوجوان در ای قسمتها داستان ،هیچ
دارند ،ارفهایش را نمیفهمد.
نقشی جز روایت داستان ندارد.
.3-3طرفداری

ّ
شخصیت کودک یا نوجوان در داستان و انتخا زاویۀ دید متناسب با آنها
وجود
بهتنهایی سبب جذ آنها نمیشود و به اعتقاد چمبرز ،عنصر که میتواند به ایجاد
ارتباط با مخاطب کودک یار رساند ،اصل جانبدار از اوست.
در ای االت نویسنده خود دوم خود را در کنار کودک قرارمیدهد و با او علیه
بزرگسانن همدست میشود (.)Chambers, 1978: 8

ّ
ّ
نظریه ،لزومی ندارد نویسنده برا پشتیبانی از خوانندۀ نهفته،
البته بر اساس ای
خود را آشکارا طرفدار صرف کودک نشان دهد و تا جایی پیش رود که کودک را در برابر و
مقابل بزرگسانن قراردهد.
یکی از دنیل شوخطبعی محس  ،خانوادۀ او هستند که در بسیار از موارد با
شوخیها وااررجوابیها او همراهیکرده ،او را سرزنش نمیکنند .وقتی محس برا
پدرش تعریف میکند که با امید توپ را پر از ش کرده و گذاشتهاند تا ّ
بقیۀ ّبچهها فکر
کنند خالیاست و شوتکنند تا پایشان آسیب ببیند ،پدرش میپرسد کسی هم شوت
کرد؟ او در پاسخ میگوید که اصغر شوت کرده است .و پدر میخندد .محس از او
میپرسد:
مخوای برا آقابرات هم همچی تلها بذارم؟ آقاجان با اخمی ّ
تصنعی که کمی هم
ررایت از آن آشکار بود ،از م قولگرفت که دی ر چنی کار نکنم (صدقی:1392 ،
.)97

ّ
شخصیت نوجوان جانبدار
یکی دی ر از موارد که نویسنده با استفاده از آن ،از
میکند ،دستانداخت بزرگسانن است؛ ّ
البته ای دستانداخت را تا جایی پیش
نمیبرد که نوجوان را در مقابل بزرگسال قرار دهد .در برخی موارد ،نوجوان در خیال
خود رفتارها طنزآمیز را برا دستانداخت بزرگسانن انجام میدهد .داییاکبر و
آقاجان در سفر به طبر 1،آقابرات را به خاطر ترس از مار مسخره میکنند .آقا دکتر که از
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ارفها آنها خندهاش میگیرد ،سعی میکند جلو خندۀ خود را ب یرد؛ ّاما
نمیتواند .برا همی به بهانۀ بررسی ماشی  ،کاپوت را بان میزند و سر خود را داخل آن
مخفی میکند .محس با خود فکرمیکند:
اگر م جا آقابرات بودم ،برا تالفی ،در کاپوت را میبستم تا آقا دکتر ،مثل
فیلمها لورل و هارد  ،آنجا گیر کند و همه به او بخندند (صدقی.)42 :1398 :

ّ
شخصیت نوجوان ای اجازه را میدهد تا در خیال خود ،دکتر را دست
نویسنده به
ّ
ّ
بیندازد ،مخاطب نیز رم تصور ای صحنه ،با شخصیت داستان همراه شده ،به دکتر
میخندد و بدی گونه با مت همراه میشود.
 .4-3شکافهای گویا

ایجاد شکافها گویاا ،یکای دی ار از فناونی اسات کاه نویسانده باه کماک آن مایتواناد
ّ
مخاطب را در آفرینش مت ادبی مشارکت دهاد .در ایا شایوه هماۀ اطالعاات در اختیاار
ّ
ّ
خواننده قرار نمیگیرد تا او فرصت تفکر داشته باشد .خواننده باید خالقانه شکافها را باا
ّ
اطالعات قبلی مندرج در مت پرکند؛ بدی طریق ،تالش خواننده برا کشف ابهاامهاا
ّ
موجود در مت  ،لذتی عمیق برا او پدید میآورد که او را به فهم مت دعاوت مایکناد .باه
اعتقاد چمبرز در متون کودک دو نوع شکاف صور و معنایی وجود دارد:
ّ
فررایات آگاهاناه یاا ناآگاهاناها مرباوط
شکافها صور که سطحیتر هستند و باه
میشود که نویسنده از خواننده در ذه خاویش دارد؛ باه ایا ترتیاب ،میتاوانیم از راه
ّ
فرریهها او را دربارۀ عقاید ،سیاست و رسوم
ارجاعها نویسنده به چیزها گوناگون،
اجتماعی خوانندۀ نهفته و هرچیز که دوست دارد ،دریابیم .شکافها معنایی شکل
بسیارمهمتر شکافها هستند که خواننده را در ساخت معنا مشارکت دهند .معناساز ،
مفهومی اساسی در خوانش ادبیاست (.)Chambers, 1978: 10

صدقی در آثار ذکرشده ،بیشتر شکافها داستان را پر کرده است؛ ّ
البته در بعیی
موارد نیز خألهایی در مت گذاشته است که خواننده باید با استفاده از ّ
تخیل خود ،آنها
را پر کند .محس در ابتدا داستان به دریا دل میبندد و بهخاطر عالقه به او ،سعی
میکند به امی  ،برادر دریا نزدیک شود و در ای مسیر از هر ترفند استفاده میکند .در
ّ
ّ
موف ّ
قیت در
متحول میشود و بعد از
نهایت ،امی با محس قهر میکند .محس کمکم
دروس ،برا ّ
ّ
محمد همراه میشود .هن امی که
مدتی به طبر میرود .برگشت او با آزاد
محس درگیر برگشت ّ
محمد از اسارت است ،خانوادۀ امی به اهواز برمیگردند .او قبل از
ّ
رفت  ،از محس عذرخواهی میکند و میگوید علت قهرکردنش را در نامه مینویسد .نامه
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را به امید میدهد و صاابمغازه کاغذ را به دور ساندویچ میپیچد .بدی صورت محس
ّ
نشانی آنها را گم میکند و علت قهر هم بهدرستی روش نمیشود .در پایان مجموعۀ
آبنبات ،محس در کنکور قبول شده است و زمانی که برا رفت به دانش اه سوار
ت
اتوبوس میشود ،پدر دریا را میبیند و با ّ
معرفی خود به عنوان دوست امی  ،نشانی آنها
را میگیرد .راننده خطا به پدر دریا میگوید مهندس الکی ،سوار شو .اتوبوس هر دو
آنها ارکتمیکند و داستان ای گونه به پایان میرسد:
از اتوبوس جلویی که سبقت گرفتیم ،برا پدر دریا دستی تکان دادم و به جا او یک
پیرزن که فکرکرد برا او دست تکان دادهام ،برایم دست تکان داد .به آدرسی که تو
دستم بود ،ن اهکردم و به جا همۀ آن «خدااافظ»گفت ها با خودم گفتم سالم دریا
[ ]...فاتحها هم برا آقا جاجرمی خواندم که با لبخند داشت به م
میگفت«:زندگی همینه آقا محس [( ]...صدقی.)396 :1398 ،

ّ
علت اینکه راننده پدر دریا را مهندس الکی خطا میکند چیست؟ بعد از اینکه
محس نشانی را میگیرد ،برا آقا جاجرمی ،دبیر مدرسه که او را از عشقها ناپایدار
براذر میداشت ،فاتحها میخواند .آیا محس باز هم به همان عالقۀ ّبچ انه و ناپایدار
خود ادامه میدهد؟ یا تصمیم میگیرد بعد از ای فقط به دریا دل ببندد؟ س ّ دریا در
داستان چقدر است؟ آیا دریا که فقط در کودکی محس را دیده ،او را خواهد پذیرفت؟
بدی طریق ،صدقی با پایان باز داستان ،به شکافی ساختار در داستان دام میزند که
خواننده را به تکمیل آن دعوت میکند.
 .4نتیجه
بر اساس پووهش اارر صدقی از جمله نویسندگانی است که توانسته طنز را در خدمت
مسائل نوجوانان به کار بندد و مخاطب را به درک مت دعوت کند .نویسنده از هر چهار
شیوه برا آفرینش خوانندۀ نهفته استفاده کرده است؛ ّاما سبک ،برجستهتری
عنصر است که کمک میکند ارتباط نوجوان با مت طنزآمیز برقرارشود و ای عنصر،
ّ
ّ
موف ّ
قیت نویسنده در جذ مخاطب به فهم مت است .نویسنده
یکی از مؤثرتری عوامل
در طنزها کالمی خود ،از واژگان ،جمالت و تصاویر طنزآمیز ساده و ملموس استفاده
کرده که برا نوجوان قابل درک است .استفادۀ صدقی از شیوهها طنز کالمی
ّ
فرریات او دربارۀ خوانندۀ نهفته ،با
مخصوص نوجوان ،بیان ر ای موروع است که
ّ
ویوگیها مخاطب واقعی مطابقت دارد .و در آفرینش طنز موقعیتی از شیوههایی مثل
ّ
ّ
موقعیتهایی
شخصیت طنزآمیز و طنز تصادفی استفاده کرده است .او با استفاده از
خلق
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ّ
شخصیتها خندهدار خلق کرده است که برا
که نوجوان با آن مواجه میشود،
نوجوان فهمیدنی است و نوجوان میتواند با آنها ارتباط برقرارکند.
استفاده از دیدگاه ّاولشخص فاصلۀ خواننده و مت را کم کرده است .راو با ندادن
ّ
ّ
شخصیتها ،مخاطب را تا ادود از االت انفعال بیرون میآورد.
اطالعات دربارۀ سایر
او در بسیار از موارد با ن اهی نوجوانانه به دنیا اطراف مین رد که سبب همراهی
مخاطب با مت میشود.
طرفدار و درک همدننۀ نویسنده سبب جذ مخاطب میشود .نویسنده با قراردادن
محس در خانوادها شوخطبع از رفتارها شیطنتآمیز محس امایت میکند.
ّ
شخصیت داستان اجازه میدهد بزرگسانن را دست بیندازد و
نویسنده گاهی نیز به
بدی ترتیب ،مخاطب را با خود همراه میسازد.
شکافها داستانی در مجموعۀ صدقی در بسیار از موارد پر شده است .بیشتری
شکافی که دیده میشود ،در پایان باز داستان است .پایان داستان بهگونها است که
مخاطب برداشتها گوناگونی از آن دارد و به مخاطب ای اجازه را میدهد که تا ّ
اد
در آفرینش مت مشارکت کند.
پینوشت
 .1روستایی در اطراف جاجرم در خراسان شمالی.
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