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  چکیده 
هاا  کند که با چالشمیشود و به نوجوان کمکخنده و آرامش میاست که موجب  طنز یکی از ابزارهایی

کند. طناز نوجاوان بایاد در فیاایی نوجواناناه و از ن ااه ها عبور با فشار کمتر  از آن ،رشد آشنا شده ۀدور 

 کودک و نوجوان، نویسانده ادبّیاتاینکه در به توّجهکند. با شود تا مخاطب با آن ارتباط برقرارنوجوان بیان

در ایا   .یمنیازمنادنوجوان  تحلیل متون کودک و برا  رویکرد  مخصوصبه سال هستند، بزرگ ،و منتقد

 ۀبه اعتقاد او نویسنده با اساتفاده از چهاار شایو ؛است کردهنهفته را مطرح ۀچمبرز دیدگاه خوانند، زمینه

صدقی یکای از کند. ارتباط برقرارتواند با مخاطب خود می ،ها  گویادید، طرفدار  و شکاف ۀسبک، زاوی

باهادف  پاووهش اارارآمیاز  بارا  نوجواناان باه ن اارش در آورده اسات. ز است که آثار طن نویسندگانی

   کیفایتحلیال محتاوا ۀصدقی و با استفاده از شایو نباتآبآمیز طنز ۀنهفته در مجموع ۀبررسی خوانند

آمیاز نهفتاه را در ایا  آثاار طناز ۀر نوجوان، خوانندها  طنز در آثااست تا رم  تبیی  ویوگیگرفتهصورت

قّیتمیزان  ند وکتحلیل
ّ
 ،سبک ،براساس نتایج پووهش .دبسنج نهفته ۀخوانند در آفرینش نویسنده را موف

 گفت صدقی توانستهتوانمی. است داشته نهفته نقش ۀاست که در آفرینش خوانند تری  عنصر برجسته

 .ها  داستان بخنداندشخصّیتاو را همراه با  ند وکمخاطب را به درون مت  دعوت است
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 همقّدم .1

اسات کاه ناه  نیازمناد آثاار  که در آن فرداست  سالیگا  بی  کودکی و بزرنوجوانی دوره

ق
ّ
اقبه کودکان اسات و ناه  متعل

ّ
 ابازارطناز را  ،قاانبسایار  از محّق ساانن. باه بازرگ متعل

امنحصربه
ّ
طناز اناد و معتقدناد دانساته ر کودکاان و نوجواناانفارد  بارا  یاادگیر  و تفک

 :ستها عاطفی آن -ها  اجتماعیشایست ی زبان و مهارت ۀدهند نشان
 بچه

ّ
 Van) ت و رااتی کنندها ااساس امنیّ  آن شودزیرا باعث می ؛برندت میها از طنز لذ

Coillie, 2001: 65) . 

 کریاکوو  لوئیزو ؛ی مختلف، متفاوت استها  سنّ طبعی، بی  افراد در دورهشوخ اّس 

تعریاف  بادار متفاوت ها  خندهها یا داستانمعتقدند که تعاریف شخصی کودکان از نقشه

کاودک و  . طناز(Loizou & Kyriakou, 2016:119) اساتطناز  ۀسال در هن ام مشاهدیک بزرگ

هایشاان ب ویاد تاا  دغدغاه هاا از آن افکاار هاوا و و ااال باا کودکانه یدر فیای باید نوجوان

در تحلیال طناز کاودک و نوجاوان  ،رو پنادار  کناد؛ از ایا ذاتمخاطب بتواناد باا آن هام

کناد. بررسای  تحلیالهاا  مخاطاب اساس ویوگاینیازمند چارچوبی هستیم که مت  را بر

حلیال متااون آن را بارا  ت (Chambers) اسات کاه چمبارز ا نهفتاه در مات ، شایوه ۀخوانناد

سابک،  ۀاستفاده از چهار شیو کند. به اعتقاد و  نویسنده بامیکودک و نوجوان پیشنهاد

 ,Chambers  کنادتواند با خواننده ارتبااط برقارارمی ،ها  گویادید، طرفدار  و شکاف ۀزاوی

د  است که تاکنون آثار متعّد  پرداز ایرانینویسندگان طنزمهرداد صدقی یکی از  .((3 :1978

نبهاتتت،تآب(1390)تنقطه تهه ت ه تاوان باه می ،مثالرا  است؛ بکردهطنز منتشر ۀدر زمین

تآ رینتنشانتمردی، (1397)تنباتتدارچینیآب، (1394)تاینباتتپست آب، (1392)تدارهل

تههایتیهجتجنهینمغزنوشت ، (1395)تغیرتاجتماعیتهعلیمات، (1393)تمیرزاتروبات، (1397)

-و  جاز  آثاار پار نبهاتآب ۀمجموعکرد. اشاره (1390) هایتیجتنوزادنوشت مغزو  (1392)

و کتاا   پاورغنایشهید ابیب  ۀچهاردهمی  جشنوار  ۀبرند دارنباتتهلآبو  استفروش 

 است.دهشسال خراسان شمالی 

قّیاتکناد تاا میازان ماینهفتاه در متاون کاودک و نوجاوان کماک ۀبررسی خوانند
ّ
 موف

تحلیال  ۀدر تحقیاق اارار باا اساتفاده از شایو .شودنویسنده در جذ  مخاطب سنجیده

 اسات نهفته تحلیل شاده ۀصدقی با رویکرد خوانند آبتنبات ۀ، سه مجموعکیفی  محتوا

قّیتتا میزان 
ّ
کاه  شود و به ای  سؤانت پاسخ نویسنده در آفرینش طنز نوجوان ارزیابی موف

 ها برا  برقرار  ارتباط با مخاطاب اساتفادهنویسنده در هن ام آفرینش طنز از کدام شیوه

واقعای  ۀهاا  خواننادنهفته در مت  با ویوگی ۀآمیز خوانندها  طنزیوگیا واست؟ آیکرده
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 آمیاز نوجاوان ارائاهات طنزتوانسته طنز خود را متناسب با روایّ مطابقت دارد؟ و نویسنده 

 کند؟ شود و با آن همراهیجذ کند تا مخاطب به مت  

تحلیال متاون باا  ۀبررسی متون کودک، تااکنون تحقیقااتی در زمینا اهّمّیتبه  توّجهبا 

ناد از: ا هاا عبارت اسات کاه برخای از آن گرفتاهنهفتاه صاورت ۀاستفاده از دیدگاه خوانناد

نهفتاه در دو داساتان  ۀخوانناد»در تحقیاق  (1392)، پیرصوفی املشی و اساد  پور اسام

توانند مخاطب سانن نیز میاند که کودکان و بزرگکردهبیان« ررا اامد کودک از اامد

 خاود باا عناوانکارشناسی ارشاد  ۀنامدر پایان (1393)اشراف شوند. بنی  آثار اامد  واقع

در را نهفتاه  ۀخوانند ،«اخیر ۀنوجوان ده ۀنهفته در مت  پنج رمان برگزید ۀدیابش خوانن»

نهفتاه؛  ۀخوانناد» ۀدر مقالا (1398) پاورمعینای و اساام اسات. کاردهبررسایآثار نوجوان 

 ۀنظرّیا براسااس دمنه توتتکلیله نهفتاه در  ۀ)بررسای خواننادمعیار  برا  انتخا  مت  در بازنویسی 

ت یکی از معیارها  بررسی ظرفیّ  ،در متون که را نهفته  ۀخوانند ، شناسایی«ایدن چمبارز(

 اند. بازنویسی مت  دانسته

صافایی و  ،مثاالرا  گرفتاه اسات؛ باهاایی صاورتطنز نوجوان نیاز پاووهش ۀدر زمین

 »در تحقیقی با عنوان (1394) ادهمی
ّ
در آثاار هوشان  هاا و ال وهاا  طناز فاهن اه باه مؤل

خادابی ،  .انادکاردهکارها  مبتنی بر محتوا و کاربرد زبان را بررسایوساز « مراد  کرمانی

هاا  در داساتان طنزپارداز هاا  و شایوه طناز» ۀدر مقالا (1395)میراسینی و ابااذر  

پورخاالقی . انادکاردهزاده را تحلیلتری  آثار اس مهم« زاده و نوجوان فرهاد اس  کودک

تحلیااال مبااانی طنزپااارداز  در » در تحقیقااای بااا عنااوان (1398)همکاااران  و چتاارود 

چند اثر از ای  « ایوان فوناژ  ۀها  شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنا  نظریّ  داستان

  ۀدر مقال (1398)  بسملاند. کردهدو نویسنده را ارزیابی
ّ
هاا  طناز را هشایوها و فهخود مؤل

  است.کردهدر آثار داوود امیریان بررسی

در را هاا  طنزپارداز  شایوهاسات،  گرفتاهطنز صورت ۀتحقیقاتی که تاکنون در زمین

قّیاتو میازان اناد هکاردبررسای ساال اسااس معیارهاا  طناز بازرگبرتنها متون ادبی 
ّ
 موف

 ۀدیادگاه خواننادهاایی هام کاه باا پاووهش .اساتنشاده نویسنده در طنز نوجوان ارزیابی

وجه تمایز تحقیاق اارار  ؛ بنابرای ،انددهکر ناست، آثار طنز را بررسی  گرفتهنهفته صورت

قّیاتشاده میازان در ایا  اسات کاه ساعیها  یادشاده   با پووهش
ّ
نویسانده در جلاب  موف

 شود.آمیز سنجیدهمشارکت خواننده و دعوت او به درون مت  طنز
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 نوجوان کودک و  ادبّیات وطنز  .2

خون و بلغم و سودا و صفرا که سالمتی و خصلت افراد  در ابتدا به چهار خلط (humor)طنز 

ی فرد  که شخصّیتتدریج ای  اصطالح به اانت شد. بهمی ها وابسته است، اطالق به آن

د و افراد  که رفتار نابهنجار و غیرعاد  داشتند یا ش اطالق نیز شد می  از تعادل خارج

 «همرست» کم ای  افراد که با عنوانگرفتند. کمو غریب بودند، هدف خنده قرارعجیب 

(humorist )ب  یافتند.  نیز راه ادبّیاتها خنداندن دی ران بود، به  شدند و کار آنمیشناخته

آورد که افراد خارج از تعادل یا کسانی که به  وجود ه را بهدیدگاای   م1598جانسون در 

ند. آمیز هایی طنزشخصّیتشوند،   میافراد عاّد  ۀدارند و سبب خندوسواسی خاّص  ن اه

خنداند و عبارت شد از هرچیز  که می و آمدطنز به معنا  امروز  آن پدید ،پس از آن

 ب از چیز  پوچ، میحک و اغراقشود مردم به دلیل تعّج  می باعث
ّ

 Nilsen) ببرند تآمیز لذ

A & Nilsen D, 2008: 246) .زیاد  برخوردار است  اهّمّیتآثار کودک و نوجوان نیز از  طنز در

 ،طنز برا  کودکان به اعتقاد برگ د. شوتواند موجب خنده و آرامش روای مخاطب و می

  یعمل
ّ

بردن است و اغلب با باز  همراه است. کودکان تارتباطی است که هدف از آن لذ

 :Bergen, 2019) فهمند آن را می ،کردهز تولیدگیرند، طنگوشانه قرار باز  یوقتی در چارچوب

به اعتقاد  .شود ت میتقوی و  نیز یطبعشوخ سطح، کودک و درک س  افزایش . با(24

در فهم  ها آنها را بفهمند و از توانند ناسازگار می نانی با رشد شناختی کودکان، آگمک

ُنه تا برگ  نیز معتقد است که از . (McGhee, 1971: 131) کنند استفادهدادن طنز و نشان

هایی با معانی پیچیده را لطیفهزندگی خود  ۀتوانند در تجربکودکان می ،سال ی دوازده

 میمونهایی با لطیفهکنند. در ای  دوران  هایی را بیانچنی  شوخی خود نیز و درک

ا  از گسترده ۀمجموع ها شود و آنمیشنیدهنوجوانان  ازدهنده  نخصمانه یا تکا

 را از آنجا که طنز کودک و نوجوان (. Bergen, 2019:20) آمیز دارندرفتارها  طنز
ً
معمون

باشد و دنیا  اطراف از  ای  گروه سّنیاساس نیاز ، مهم است که برنویسند میسانن بزرگ

نوجوان با به اینکه ارزیابی و درک طنز کودک و  توّجه شود، با مشاهده ها آنذه   ۀدریچ

رسد بررسی طنز نوجوان با رویکرد به نظر میر نیست، سال میّس معیارها  طنز بزرگ

 شود.نهفته در ارزیابی متون طنز مفید واقع ۀخوانند
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 نهفته ۀخوانند .3

 در خواننده عنوان به را کودک که نیازمندیم روش نقد  به ما که است باور بر ای  چمبرز

 مورد نظر کتا  را کشف ۀتا کتا  را بهتر بشناسیم و خوانندکند گیرد و به ما کمک نظر

 کودک و نوجوان مطرح ادبّیاترا در  «نهفته ۀخوانند» ۀو  نظریّ  ،کنیم؛ از ای  جهت

است.  شده ا  فرری نهادهخواننده ۀکند. براساس ای  دیدگاه ساختار مت  بر پای می

ها  آگاهانه یا ناآگاهانه بنویسد فرض مخاطب خود بدون پیش ۀتواند دربار نویسنده نمی

قّیتو 
ّ
 گیرد شکل میهایش فرضانتخا  او از میان پیش ۀاثر و  بیشتر بر پای موف

(Chambers, 1978: 1).  درك کامل مت ، خود را به ای    دارد برا واقعی انتظار ۀاز خواننداو

 ،ای کشد؛ بنابرمیخواننده مخاطب را به درون مت  ای   .کند فرری نزدیک ۀخوانند

 نهفته با مخاطب بیشتر باشد، نویسنده در آفرینش مت    ۀسانی ای  خواننددر همچقهر

ق مناسب
ّ
فنونی دقیق  بررسی ،کتا  در نهفته ۀخوانند یافت  برا  چمبرز .بود خواهد ترموف

 .(Chambers, 1978: 3) کندرا پیشنهاد می ها  گویاسبک، دیدگاه، طرفدار  و شکاف مانند
 

 سبک   .3-1

خود  گیرد تاکار میبهزبان  درنویسنده  شود کهمیی اطالقسبک به روشاز نظر چمبرز 

به اعتقاد کند.  برقرارارتباط  با معنا  مت  بیافریند که را ا نهفته ۀو خوانند نویسنده دوم

نویسنده  ۀاستفاد بلکه ،شودنمی منحصر هاواژه گزینش و واژگان ساختار به فقط ،سبک وا

ن رش او به  ،خواننده فهم بارۀدر او اتفرریّ  ،ناآگاهانه و آگاهانه رجاعاتا از تصویر،

فتوای در (. Ibid: 3) گیردمیبررا درها  روایت شخصّیت و رسوم و اعتقادات، آدا 

کند  بررسی می را یموقعّیت و معنایی گفتمانی، کالمی، ها ناسازگار  طنز، سبک بررسی

تا آوایی  ۀااصل ناهماهن ی در سطوح مختلف سخ  از نی ،است طنز در اساسو معتقد 

 (394: 1390)فتوای،  استها  کالن گفتمان نیه
ّ
م است ای  است که بررسی ؛ آنچه مسل

در  ،پذیر نیست؛ از ای  جهتسانن امکانها  سبک بزرگسبک طنز نوجوان با ویوگی

صدقی  نباتتآب ۀمجموع را در آمیزجمالت طنزتصاویر، واژگان و  ها  کالمی،طنزبخش 

  هاشخصّیت ، با بررسییموقعّیتو در طنز یم کن میمطالعه ان با معیارها  طنز نوجو

 .پرداخت خواهیمنهفته  ۀبه تحلیل سبک نویسنده در آفرینش خوانندروایت،  آمیزطنز
 

 طنز کالمی .3-1-1

ف در زبان و آن از طریق تصّر است که تولید خنده در  تری  نوع طنز، طنز کالمیشایع

دست اهی برا  آفرینش طنز  ،هادهد. باز  با کلمات و زبانمی انحراف از زبان معیار رخ
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شناسی،  ها  مربوط به سطوح آوایی، واجی، ریختاست. در ای  نوع طنز، زبان به گزینه

 & Attardo) کندمی صدارد که تمام آرایش طنز را مشّخ  واژگانی، نحو  و معنایی اشاره

Raskin,1991: 297-299)از آن دسته از طنزها  کالمی در هن ام نوشت  طنز باید . نویسنده 

 طنزآمیز مت  نوشت  ،بنابرای  برد؛یم کار به فهمد ومی را ها آن نوجوان که کنده استفاد

  نیازمند او  برا
ّ
باشد.  نوجوان شناخت و درك ۀدر اوز  است و باید زیاد  العاتاّط  و تدق

ها  بسیار  از طنزکودکان سنی  پایی   (Bryant & Zillmann) به اعتقاد بریانت و زلم 

 اللفظی اشیا را آغازتعابیر تحتتر سال ی درک دقیق ا از یازدهامّ  ؛دنفهم نمی راکالمی 

زبانی برا  فهم و تولید  ۀها  پیچیدکارگیر  تحریفدرک و به ،در ای  س  .کنند می

ها، بیان آواییها  زبانی مثل همشود. ای  کار از طریق باز می شروعطبعی شوخ

 شود اشتباه کلمات، آیرونی و شوخی انجام می ظ، جناس، تلّف )کلمات اصطالای( مجاز 

(Arter, 2019: 177).  برگ به اعتقاد 
ّ
فهمند که یک ر انتزاعی می، نوجوانان با رشد تفک

 انکند. آنها رشد می عالقه به باز  با کلمات در آنافتاده و  فاقناسازگار  زبانی اتّ 

اند؛ شوند، شناسایی کردهبسیار  از رفتارها  مرتبط با باز  را که سبب آفرینش طنز می

، ، کشف و انجام رویدادها  ناسازگار، باز  با کلماتکردن، مسخرهزدنجمله طعنه از

ها  مورد بحث با استفاده از شیوه. صدقی در آثار (Bergen, 1998: 433)ا و شوخیمعّم 

کرد خواهیمها، سعیاست. با بررسی ای  شیوه زده آفرینش طنز کالمی دستمختلف به 

نوع تصاویر، واژگان و جمالت  و مطالعهفهم نوجوان از طنز  بارۀدررا ات نویسنده فرریّ 

  شودصکنیم تا مشّخ با استفاده از دیدگاه چمبرز بررسیرا  آمیزطنز
ّ
 قآیا نویسنده موف

  کند؟مت  دعوت فهمبا استفاده از عنصر سبک، مخاطب را به  است که شده

نویسنده در ای  است.  پرداز  صدقیها  طنزیکی از شیوه ،صنایع ادبیاستفاده از 

 شود. سبب خنده می ،زدن نظم معمول در تشبیه یا استعارهشیوه با برهم
ً
صدقی معمون

تصاویر  کند.میاز تصاویر تکرار  و در عی  اال ساده استفادهدر پردازش طنز خود 

سازد. آمیز، خواننده را با خود همراه میبا لحنی طنز است ومحسوس موجود در داستان 

 آفریند: میدار ا  خندهصحنه ،بخشیدن به هندوانهبا جان نباتتدارچینیآبدر  نویسنده
رم و فقط همی  خدا دی ه هیچی نداه گفت بمییه و زار  به آقاجان هرچه هندوانه با گر

 (.204: 1398 صدقی،) رفتبار نمی جان زیرقاآ ،پوست نازکم مانده

در  استعاره را جهان اطراف نوجوان، صدقی در ای  عبارت با انتخا  تصویر  از

آمیز، به درون مت  است. نوجوان با فهم ای  تصویر طنز داده قرارخدمت انتقال طنز 

 شود. می کشیده
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دهد تا او را برا  میملیحه عکس دوستش را به پدر نشان ،دارنباتتهلآبدر داستان 

 :گویدکنند، پدر می انتخا  محّمدبرادرش 
دار هعی  طوطی ممانه. فردا که بّچ  ؛خودمان محّمداینکه دماغش بدتر از دماغ  خا

 دماغ بّچ  ،بش 
ً
 (. 10: 1392)صدقی،  آدمیدرشان عی  خرطوم فیل از آ  هاتما

باعث ایجاد طنز  ،بهی که نمایان ر زشتی بینی مریم استه  انتخا  مشبّ  در ای  عبارت

داستان را برا  طنز فهم  ویر ساده و قابلبا استفاده از ای  تص نویسنده است. شده

با  ایپست نباتتآبچنی  در و  هم .کند می او را با خود همراه وسازد میعینی  ،بمخاط

 :کشدمیتصویرگونه بهاستفاده از تشبیه، فیولی همسایه را ای 
 « ساعت ۀپرند»ساعت مثل  یک خانم که طبق معمول برا  فیولی، هرمنیوه

ّ
اش را از هکل

)صدقی،  آورد ید، سرش را از ن  در خانه بیرونآورد تا کوکو ب ومین  در بیرون

1394 :44 .) 

اغراق  از کند،می رتصوّ  ساعت ۀشدکوک ۀپرند مانند را خانممنیوه ،مخاطب وقتی

به داستان  پرشور و صمیمانه لح  ،آمیزطنز تشبیهات افتد.می خنده به عبارت در دهایجادش

ادبی لطیف  ها آرایه است نزم ،نوجوان ها کتا  در که بداند باید نویسنده اامّ  دهد؛می

 ۀ. صدقی نیز طنز خود را بر پای(44: 1368)ابراهیمی،  دنباشها  ادبی دور از پیچیدگی و به

ه در موارد  نیز شد؛ البتّ ها با است که نوجوان قادر به درک آن داده قرار چنی  تصاویر 

 ،مثال برا ؛ نیست ن قابل درکامخاطبۀ برا  هم است، کرده که بیان تشبیهات جدید 

 گوید:دایی می  شان بر موتور براووشدنراو  در توصیف سوار نباتتدارچینیآبدر 
ا امّ  ؛شدیم  م  و دایی رو  موتور نشستیم و مثل انواع پیوندها  شیمیایی به هم نزدیک

ی مثل پیوند کواننسی هم سعید ا آخر اتّ ل مثل پیوند واندروالسی، امّ سعید جا نشد. اوّ 

 (. 14: 1398)صدقی،  جا نشد

ا چون ای  امّ ، و پیوند شیمیایی هستندکه ای  د است کرده نویسنده اگرچه بیان

تر و در مقاطع پایی ها  تحصیلی رشته ۀها  درسی همدر کتا  ،صیاصطالاات تخّص 

 بنابرای ، کنند و در ذه  خود ایجاد آن را توانند تصویرنمینوجوانان  ۀ، هموجود ندارد

 شد.  نخواهدها آشکار طنز آن برا  آن

، دایی نباتتدارچینیآباست. در  ها  باز  کالمی  صدقییکی دی ر از شکل ،جناس

رو ها  روباند که با مراد کمیتهکرده ها را در لباس خود جاساز فیلمدر االی اکبر و راو ، 

دهد. ها را بالفاصله به او میبیند، ویدئو و فیلمشوند. وقتی راو  آقا  اشرفی را میمی

او را در آغوش  ؛آیدها می به سمت آن محّمدا  جبههاز دوستان همبعد از آن یکی 

 :گویدبه او می گیرد و می
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 مدانی م  چی ارادتی به برادرت دارم؟  ،ا  ب ردمت

 :گوید راو  می
 م  را گشته « ا  ب ردمت»کرده بود و به جا  گفت  را بغلاگر یک دقیقه زودتر م

ً
واقعا

 (. 147: 1397)صدقی،  کردمیبود، نوع ارادتش تغییر

است. کردهطنز ایجاد ،در بافت جمله« گشت » ۀراو  با آوردن معنی نامرتبط کلم

ا او برا  ایجاد طنز، معنی است؛ امّ  ت به راو ابراز محبّ  ،«ب ردمت» منظور گوینده از

  کردهیعنی بازرسی بدنی را اراده ،نامرتبط آن
ّ
دوره ر نوجوان در ای  است. از آنجا که تفک

 جناس قرار نوجوان ۀدر زبان روزمرّ را ها  معمول به اینکه صدقی واژه توّجهو با  کردهرشد

، جذ  مت  پذیر است و مخاطب با درک معناانها برا  و  امک است، درک مفهوم آن داده

 I»و « I.C.U» ۀنیز راو  با استفاده از جناس در کلم اینباتتپست تآبخندد. در می ،شده

see you »گوید غالمعلی در آ  سی یو بستر  بی می است. مادر به بی طنز ایجاد کرده

برا  همی  محس  با ایجاد  ،دانند که آ  سی یو کجاستبی و صغرا باجی نمیشده، بی

 :آفریندطنز می ،کردهکلمات، معنی نامرتبط آن را بیان جناس بی  ای 
 جاییبینم و یعنی م  شما را می ،اشترجمه

ً
تواند دی ران را است که او می ااتمان

 (. 156: 1394صدقی، ) توانند او را ببیننده نمیا بقیّ ببیند؛ امّ 

 نشد.ناس مشاهدهمورد  از ج دارنباتتهلآبدر 

است که  در واژگان ها  ایجاد طنز کالمیها و اسامی، یکی از شیوهکار  نامدست

. صدقی از ای  (Nilsen A & Nilsen D, 2007: 3)خواند می «باز  با کلمات»نیلس  آن را 

 :برد به کار میبی خانواده بی رااست. ای  نوع طنز  گرفته بهره ایتنباتتپست آبشیوه در 
 ها! زن خوبیه؟ تازه سیمانم برا  اکبرتان مادر برا  چی به درد ملیحه نخورن

 آبروترسید بیمامان که می
ً
 کند، گفت: ریز بی بعدا

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

از واژگان ساده، گیر  و با بهرهها  آفرینش طنز نوجوان از شیوه استفادهبا  نویسنده

برا   نیز نباتتدارچینیآبدر بی بی فهم است. برا  نوجوان قابلکه  آفریند میطنز  

 داده تغییر «نوشابه»پراندن به سودابه که دائم در اال خوردن است، اسم او را به  متلک

  (.24: 1397صدقی،  ←)است 

المی برا  نوجوانان در آثار راه دی ر آفرینش طنز ک ،کلمات نادرستظ تلّف 

  گوید:آقابرات می شخصّیت ۀدربار  است. دایی اکبر صدقی
برات فقط ماشی  خیاطی  خندید و گفت که آقابی آقا برات عجب کاراکتر  دارد! بی

 (. 346: 1392) صدقی،  کتور ندارددارد و تر 
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 است، کردهتلفظ «تراکتور»اشتباه آن را  چیست و به «کاراکتر»داند، بی نمیاینکه بی

ا برا  امّ  ،است کاراکتر ان لیسی ۀدر ای  عبارت، اگرچه واژ شود.می مخاطب ۀسبب خند

 .دهد می نشان از میزان فهم مخاطب را فرض نویسنده ،ای  امر و فهم است نوجوان قابل

مراسم خواست ار  ملیحه،  در سودابه مادر که است زمانی ،لفظی اشتباهات از دی ر یکی

 پرسد را می «شاختالس شعر»کند. مادر از سودابه سرودن سودابه تعریف میاز شعر

 »ظ . اشتباه مادر در تلّف (111: 1394صدقی، )
ّ
در  شود.سبب خنده می« ص شعر تخل

  نیز نباتتدارچینیتآب
ّ
اجازه »گوید:م خود درخواست ارفاق دارد، میسعید وقتی از معل

آمیز در طنزواژگان  ،شودمیطور که مشاهده. همان(119: 1397صدقی، ) «انفاق نمکنی 

 . هستندساده و برا  مخاطب نوجوان قابل درک  نیز یادشدهدو مثال 

است که صدقی با استفاده از آن  دی ر  ۀشیو ،پراندن، شوخی و ااررجوابیمتلک

نوجوان اصلی و راو   شخصّیتآورد. محس   وجد مخاطب خود را به کند میسعی

 ا  را خریدار برات لولهطبعی و ااررجوابی مشهور است. آقاداستان است که به شوخ

دهد، محس  موروع را به تلویزیون شورو  را نشانکنند و کند تا آنت  را به آن وصلمی

 ه است،برات خریدبوستر  که آقا محس  کند.می برات انکارا آقاگوید؛ امّ می محّمد

ده تا نسوزد. محس  هن ام ترک خریترانس برا  یخچال که  کندمی برات ادعاآقا .بیند می

 :گویدبرات میبه طعنه به آقا او ۀخان
 ،کردی ، مواظب باشی  وقتی در یخچال  باز ُمکنی  یخچال وصل ترانس  بهاگه اون 

  .(82: همان) نده یخچان  شورو  ر  نشان

 ساده و بدون ابهامنویسنده آمیز جمالت طنز 
ً
مخاطب  جذ سبب  و ندا معمون

گویند که مردم روستا می راو ه به چند پسربّچ  دارنباتتهلآبدر  ،مثالبرا  د؛ نشو می

زند که ها طعنه می به آنبا ااررجوابی  محس کند و با خرها صحبت میاو  اندگفته

 اننم دارم همی  کار  ُمکنم.ها»
ً
صدقی گاهی نیز (. 460: 1392)صدقی،  «.. اتفاقا

  به رشد توّجهبا  اامّ  ؛است کرده خود را در قالب جمالت مرکب بیان ها  متلک
ّ
ر تفک

 :تاس آسان، فهم ای  جمالت برا  او مخاطب
ر دی ر ها  غلط مرا از رو  دست یک نفبعد از امتحان معلوم شد امید دوتا از کلمه

م نباید به بیخود نیست که آد ؛ا به م  چیز  ن فتهامّ  ،کردهدیده و مال خودش را اصالح

 (.317: همان) کندبعیی گداها کمک

کند میا عاکبر اّد   داییبیند، نیز وقتی پا  آقا  دکتر آسیب می نباتتدارچینیآبدر 

-برانکارد را بلند میاست. بعد از اینکه  گرفته کردن برانکارد را یاددرستدر سرباز  که 



 صدقی نبات آبطنز و خوانندۀ نهفته در مجموعۀ / 134

ی خطا  به دایی اکبر خوو به شافتد. امیآقا  دکتر به زمی   شود و میپتو باز  ،کنند

 گوید: می
ه بودی ، به بقیّ  کردهاون قسمت بست  پتو ر  معلومه وقتی از خدمت فرار !جان دایی

  (.252: 1397)صدقی،  بود  ش  خواندهآموزش داده بودن؛ شما فقط جزوه
است که  هایی صدقی در طنز کالمی، همان شیوه ها  ، شیوهبینیم میطور که همان

 کار به فهمد و میدر ای  س  ها را  نوجوان آن که معتقدند پرداز طنز پووهش ران

طنز کالمی را در ای  آثار  ،بجنورد  ۀها  کالمی با لهجای  باز شدن همراه. بندد می

شود آمیز آن سبب میفهم است و لح  طنز زبان داستان ساده و قابل است. داده افزایش

درون مت  همراه  ۀباشد و با خوانند ت بیشتر  داشتهیّ ااساس صمیم ،مخاطب با مت 

 شود.

 

 

 

 موقعّیتطنز  .3-1-2

ناسازگار ها  موقعّیتدر  شخصّیتقراردادن است که با استفاده از   طنز ،موقعّیتطنز 

یا روایات و آمیز زبانی ها  قهقههای  نوع طنز بر باز  به اعتقاد مجابی .پذیردمی صورت

تی نهفته است. ورعیّ  بلکه روح طنز در اعماق معمار  اثر ،کی نیستمتّ دار ت نیشاکای

ا  توأم با ههطنی  قهق ،از مرز عبور به هن امشود که خواننده می گروتسک ترسیم

ساز  اثر شنود که نه از سطح کنایات و عبارات، بلکه از معمار  و فیاهق می هق

 (.19: 1383مجابی، ) خیزد برمی

 طنز موقعّیتایجاد  ها یکی از راه ،کنندهآمیز و سرگرمها  طنزشخصّیتخلق 

 اکتفادار خنده ها شخصّیتتنها به خلق باشد که  داشته توّجهه نویسنده باید ؛ البتّ است

 ؤا  باشد که در پیشرفت روایت نقش مگونهطبعی بهکه اگر شوخنکند؛ چرا
ّ
 ر  نداشتهث

به که  است شده ک گفتهن  هایی سطحی و ُخ شخصّیت از زبانها ا  از شوخیباشد، رشته

باشد،  داشته توّجهاند. در ای  زمینه نویسنده باید شده به هم چسبانده ،یک طرح کمک
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 شوخی و طعنه تلفظ غلط دستکار  اسامی تصویر

ر ا د و م  ن

ی م ال ک ز  ن ط ی  ا ه ه  و ی  ش
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ها موقعّیتبرخی  به اعتقاد هیوگانکه با نیازها  نوجوان مرتبط باشد.  بیافریندداستانی 

طور مخصوص فقط در طنز طمطراق، بهها  پر   ظاهر و شکل قدرتانداختمانند دست

بلوغ و مسائل نوظهور و  با سّ   ها  دی ر  مثل درگیرشدنموقعّیتد و دهمی نوجوان رخ

هایی را که موقعّیتشود. و  نظیر  میمنحصر در نوجوانی، باعث خلق طنزها  بی

رشد اساس مراال شود، برآمیز برا  یک نوجوان میطنز شخصّیتمنجر به خلق 

شود، سپس با یک طور معمول،  فرد در یک خانواده بزرگ میبهکند. می نوجوانان دنبال

شخص با  شود.می وستان و زورگویان درگیرسانن، از جمله ددر اال گسترش هم ۀالق

 چهره
ّ
ها  ، دلبست یشودرو میهیان و کارفرمایان روبمان، مربّ هایی از مقامات مانند معل

. (Hugan, 2005: xvi) یابد سالی تکاملدر بزرگکند تا دوران کودکی او می عاشقانه ایجاد

 ی برا  نوجوان از آن استفادهشخصّیتهایی که صدقی در پرداخت طنز موقعّیتیکی از 

ی در ها  مهّم شخصّیتاست، در ارتباط با والدی  است. به اعتقاد هیوگان، والدی  کرده

ها ، ناپدر ، والدی نوجوان ها ها و داستاناز رمان بسیار و در  هستند نوجوان ادبّیات

. در (Ibid: 2)اند دادهها  طنز را ارائهجلوه ،هامادربزرگها و  ها و پدربزرگو نامادر 

روزه زمان با ماه رمیان است، هم کهل عید را بی روز اوّ محس  و بی اینباتتپست تآب

بی چادرش را رو  نشینند. بیسی  میهفت ۀبی سر سفر گیرند. محس  و بیمین

 روزه، خوردن او را نبینند. به محضکبرا و ملیحه با زبان کشد تا علی و عروسصورتش می

پشت در است، بالفاصله دور دهانش را  محّمدفهمد که بی میزند و بیدر می محّمداینکه 

بی در ای  رفتار بی (.65: 1394صدقی، ) کند به تسبیح چرخاندنکند و شروع میمی پاک

چنان در افظ ارت هماست و بعد از آزاد  از اس ناپذیری انعطافشخصّیتکه  محّمد مقابل  

 نشاند.کند، خنده را بر لب مخاطب میپافشار  می شصت ۀها  جن  و دهارزش

به  در ارتباط با خواهران و برادران است که ،آمیزطنز موقعّیتاز دی ر موارد خلق 

 :Hugan, 2005)نوجوان شده است  ادبّیاتها  زیاد  در ساز داستانزمینه اعتقاد هیوگان

جالبی برا  خنده  موروعهایی تیاد بی  خواهران و برادران، در چنی  داستان .(13

توان در ارتباط با آمیز نوجوان را میداستانی صدقی رفتارها  طنز ۀاست. در مجموع

ی با شنیدن خبر باردار  همسرش اتّ  محّمدکه  د. هن امیکر  ترش مشاهده خواهر بزرگ

ب ویند اال  محّمددهد که به می پیشنهاد محّمدسر ردد، ملیحه به همگنمیاز جبهه بر

کند  پست تادهند کند. نامه را به محس  مینیاید، جراای نمی محّمدبی بد است و تا بی

بی را به کشت  بدهد، بهتر است عوض آن بنویسد چرا بیکه کند میو او هم با خود فکر
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 محّمدنتیجه  دهد؛ درجوا  مثبت می، محّمدبی خواست ار آمده و فقط با آمدن برا  بی

 شود. سو اش بیاید، دلخور میاارر نیست برا  جراای محّمدبی از اینکه آید. بینمی

شود کند تا اینکه محس  مجبور میمی دار  فراهمآمده شرایط خندهوجودتفاهمات به

بی که جز بی به ،شوندمیکند. همه از دست او عصبانیاقیقت تغییر مت  نامه را بازگو

 گوید:می
ه بخور  تو. م م خواست ارم کی بوده؟

ّ
ل

ُ
 (.178: 1392صدقی، ) محس  ا  گ

ت کمد  دی ر  در داستان نوجوانان است؛ که دوستی، ورعیّ  ،به اعتقاد هیوگان

و صدقی نیز از آن  (hugan, 2005: 23) گیردمیگاهی نیز در ارتباط با جنس مخالف صورت

کارت دعوت یکی از کند که می محس  برا  دوستش سعید تعریف است. گرفته بهره

، تعداد  روز عروسی. دهد تا به عروسی بیایند و او را ببیندمی «دریا»ها را به همسایه

 خواهدمی کنند و پدر از محس  و دوستش سعیدمی مهمان ناخوانده در عروسی شرکت

اند. سعید که از شنیدن ای  ارف آمده چون تعداد  مهمان چترباز ؛فعاًل شام نخورند که

گوید که از افسانه خوشش آمده و با استفاده از ترفند به محس  می ،شودمی شرمنده

او  تا به عروسی بیایند واست ها انداخته  آن ۀمحس ، کارت دعوت خودشان را در خان

برا  اینکه  ،نشده کند برا  عروسی دعوتمی بتواند افسانه را ببیند. مادر سعید که فکر

 خواهد به عروسی بیایندها هم می زند و از آنمی به تمام خواهرانش زن  ،ها را بسوزاند آن

ها  نوجوان به بست یارتباط دوستان با یکدی ر و دل ،ترتیب ؛ بدی (343: 1394)صدقی، 

 است. آورده وجود دار  بهخنده موقعّیتجنس مخالف، 

نوجوان  ادبّیاتآمیز در ها  طنزموقعّیتیکی دی ر از  ،قلدرهاچ ون ی برخورد با 

نوجوان  رشد ۀناپذیر تجربی بخش اساسی و جداییناپذیر و شاید اتّ است که اجتنا 

 در ادبّیاتبستر مناسبی برا  کمد  مستقیم است.  ،اغلب ،قلدر  بی  نوجوانان باشد.

 باهوشتر، پرخاش رتر و  پسر  بزرگ قلدر   ،نوجوانقدیم 
ً
سانن خود است، تر از همغالبا

 و بدون محاف کند صحبت می قلم لفظاست و ، نغر که قربانی در االی
ّ
سو  ر از ظت مؤث

است که از  طبعیشوخ شخصّیتمحس   .(Hugan, 2005: 51) والدی  یا دوستان است

امید، باعث دستی کند و در بسیار  از مواقع با هممی رفتارها  طنز ناسازگار استفاده

اد  وقتی مادر امید و محس  را به مدرسه شود. آقا  صیّ رنجش اطرافیان خود می

 گوید:ها می ها  آنخواند، در توصیف شیطنتمیفرا
بودن مدرسه. به  و آورده نبودپیش یک کم پشکل گوسفند تو  پالستیک ریخته ۀهفت

دوشنبه هم تو  یک توپ پالستیکی ر   [...] انی مخواد؟قروت مّج ها م فت  کی قرههبّچ 
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کنه خبر بخواد شوتکی بیودن و گذاشته بودن تو ایاط تا هر بکردهبا خاک و ماسه پر

 (. 125: 1392صدقی، ) پاش داغون بشه

ها  قربانی شوخی و از تهران آمده زند و ارف میقلم  لفظ است که یشخصّیتفرهاد 

که امی  مریض شده و باید به عیادتش بروند،  گویدفرهاد به او می .محس  و امید است

اعصابش خرد  ،ها برود آن ۀها  بهتر به خانباشد، فرهاد با لباس محس  از اینکه قرار

اش کسی را به مالقات دار است، خانوادهگوید چون بیمار  امی  واگیر شود و می می

 او را با فرهاد اشتباه رود. وقتی مادر امی پذیرند و بعد خودش به عیادت امی  مینمی

ند و تمام کاو را می بدگوییکند، می گیرد و از لطف و اد  فرهاد تعریفمی

 سعی محّمداندازد. محس  بعد از شنیدن خبر اسارت گردن او میها  خود را  کار  خرا 

 شخصّیت. در ای  داستان، کندرا پر محّمدو جا  خالی  کند اشتباهاتش را جبران کندمی

با  او شود.می هایی در بی  دوستانباعث نارااتی و مواجهنفس  بهمحس  با کمبود اعتماد

قّیتشدن و معاشرت بالغ
ّ
باشد و  تر داشتههایی طبیعیآموزد که شوخی آمیز، میموف

نباتتآبگیرد. در می هایش صورتپیوند جدید  بی  او و قربانیان شوخیبنابرای ، 

طبع ی شوخشخصّیتکرده و به نوجوان رشد شخصّیت دارچینی نباتآبو  ایپست 

 کردن اطرافیان دارد. هایی طبیعی سعی در شادکه با استفاده از شوخیاست شده تبدیل

تی در وراعیّ  شخصاّیتدادن قارارعاالوه بار  ،آمیازطناز شخصاّیتبرا  خلق نویسنده 

 تنهاایی طناز سااخته باه شخصاّیتکاه  آفریاده هااییموقعّیتبا دی ران، گاهی نیز مرتبط 

اساات کااه بااا اسااتفاده از آن  یتامورااوعیکاای از  ،ناپایاادار  ااساسااات و عواطااف اساات.

که  هر دختر  ازاست که  یشخصّیتاست. محس  آورده وجود دار  بهها  خندهموقعّیت

از آنجاا کاه  .کنادمای خاود انتخاا  ۀآید و او را به عنوان همسر آیند، خوشش میبیند می

   :اندیشدمیبا خود چنی  است،  کردهکند به دریا خیانتمی ااساس
دهد تا در زمانی می زمانتو بدهد، دو تا چیز هم گاهی هم اگر قرار است چیز  بهروزگار 

شد کردم کاش میدو را از تو ب یرد. باز با خودم فکر هر ،کنیا  کدام را انتخا که مانده

چاون ؛ شاودکاردم دیادم نمای ه به عاواقبش کاه فکارداد؛ البتّ را به آدم میزندگی هر دو 

  (.41: 1397)صدقی،  شودمیی برا  یک فرنی هم با هم بحثشاننرگس و دریا اتّ 

دهند، در خدمت انتقال طناز می ها که بخشی از سبک داستان را تشکیلموقعّیتای  

 روایات داساتان پیوناد برقارار ۀباه اینکاه سابک نویسانده باا شایو توّجاهباا ؛ اندگرفته قرار

 شد. خواهد پرداختهآمیز ها  طنزموقعّیتای  به در بخش دیدگاه نیز  کند، می
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 موقعّیتآمیز، از طنزها  تصادفی نیز در آفرینش طنز شخصّیتعالوه بر صدقی 

که از بکو  و ابلهانه است  و بزنبنا  کمد  ای  نوع طنز زیراست.  گرفته آمیز بهرهطنز

کنند. مکند تا داستان را درک و تجّس می است و به کودکان کمک انواع طنز فیزیکی

بدهند و کسی که  کننده و ناسازگار رخاند که غافل یرهها فقط وقتی بامزّ فاقگونه اتّ  ای 

. (43: 1397)مارتی ، د ونش زده  نبیند یا خیلی خجالتجّد  آسیبکند، می ها را تجربه آن

از طیف اود در منزل او جلسه دارند تا شخصی را  محّمد، دوستان اینباتتپست تآبدر 

 ها کسانی هستند که بعد از جن  تغییرکنند. اکثر مهمان مجلس انتخا  نامزد برا  

 یابند:به منافع خود دست دارندسعی اند و در پوشش دی  و انقال کرده
ت و مقام و لذایذ که دو دستی به زندگی و ُپسر از ای  دنیا و زالوهایی تنّف  ۀهمه دربار 

شد از تو  کیفش نواد بلندزدند و خانم کریمیاند، ارف میپست دنیو  چسبیده

دفعه دهد. یک ه را بیشتر تحت تأثیر قراربیاورد تا با خواندن آن بقیّ اش را درنامهتوصیّ 

کرد و داد نواد چا  خوردنش را رهاآقا  کریمی لرزد.کردیم خانه میااساس

 «.زلزله»زد:

ه به طرف زودتر از بقیّ بود،  نامه ایستادهتیّ وصجو  ونواد که در جستخانم کریمی

کرد. پشت سر او ل د در دوید تا خودش را نجات دهد و ناخواسته پا  دو سه نفر را هم

 ها  پریده فریادزنان به طرف دررن  بودند، باکسانی که دل از زندگی بریدهۀ بقیّ 

 (. 302: 1394صدقی، ) دویدند

که جانباز است و دنبال عصایش  محّمداست که به   ها از مرگ به اّد  ترس آن

شود که می ند. طنز ماجرا زمانی آشکارانداز می زمی  بهاو را  زنند و میگردد، تنه  می

است. ای  ماجرا  تصادفی سبب  شده ک شهردار  باعث لرزیدن خانهتارکت ماشی  غل

شود که می بکوبی منجر دارند و به طنز بزن عایی پوچشود که اّد غافل یر  افراد  می

 بینند. نمی آسیب زیادافراد 
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 دیدگاه .3-2

کودک است، نویسندگان تمایل یک ها  آن ۀنهفت ۀبه اعتقاد چمبرز در آثار  که خوانند

در خود  شده()کانونی ت متمرکزشّد  به ینویسنده و خواننده را با اتخاذ دیدگاه ۀدارند رابط

دادن کودک در مرکز داستان، ای  با قرار دارند ها دوست کنند. آن خویش تقویت ۀثانویّ 

 به توّجه کانون کردنمحدود ،طریق . بدی (Chambers, 1978: 2) ورندآ دست را به توّجهکانون 

 تبار از کهرا  کتا  در نهفته ۀنویسند کودک، تا کندیم کمک مدارانه،ککود  دید ۀزاوی

ا  که توان با چنی  نویسندهشود؛ زیرا می جذ  کتا  درون به است، دریابد و یکودک

 است، دوست شد. ردهک افظ خواننده کودك یادراک در میدان را خویش دوم خود ایور

  لدید اوّ  ۀدر زاوی .شخص است لاوّ  ،آمیزطنز ۀراو  در ای  مجموع
ّ
م شخص که متکل

کند و بسیار  از افکار و می بیان «م »، راو  مسائل را از دیدگاه شود میواده نامیده 

 باقی خود ۀدربار  یشکاف ،صورت بدی  .کندمی ات دقیق ذکرجزئیّ عواطف خود را با 

برا  خواننده  است، کردهدرک چه خود دیده وآنای  راو  فقط  ،دی ر طرفگذارد؛ از نمی

  نباتتدارچینیآبکند. در بازگو می
ّ
ها ساک   آن ۀراو  به دختر دانشجویی که در محل

ظرف فرنی را برا  که  باشد. زمانی آنکه هیچ شناختی از او داشتهبی ؛بنددمی است، دل

نیست.  اسمش نرگس گویددختر میا بعدها نرگس است؛ امّ  شفهمد اسمبرد، میمی وا

 ۀوجود الق توّجهم ،رودها می به منزل آن خانه، برا  بردن دارو  صااب بار دی ر که

 تصمیمدر اینجا روا  زند. می او را نرگس صداهم شود و دوستش میازدواج در ان شت او 

 اندیشد: میا باز با خود نکند؛ امّ  فکر دختربعد از ای  به  که گیردمی
بودم که القه داشته و  ی اشتباه دیدهباشم. شاید اتّ  شنیدهنکند اسمش را اشتباه 

ها یک راتم بوده و اصاًل القه نداشته است! شاید مثل م  که بعیی وقتتصوّ  ۀیدیزا

 به جا  القه واشر بوده! شاید اصاًل جاکلید  ،کنمواشر پالستیکی تو  ان شتم می

 (. 464: 1398)صدقی،  [...]

است و  ها  راو دانسته ۀدر محدود شود، می داده شخصّیت ای دربارۀ العاتی که اّط 

است؛ در نتیجه خواننده  ل خواننده واگذار شدهبه تخیّ  ،داند کشف آنچه راو  نمی

 تواند در روند داستان شرکت داشته باشد.چندان منفعل نیست و می

داستان بی  او و ماجراها   و هاستشخصّیتراو  یکی از  شخص،لدر دیدگاه اوّ 

کند تا در ااساسات راو  شریک شود؛ می ا  نیست. همی  امر به خواننده کمکفاصله

وجود راو  نوجوان  ،یابد؛ از سویی دی رهمدلی مخاطب با روایت افزایش می ،در نتیجه

نکند و با داستان همراهی  سال را ااساسبزرگ ۀکند تا مخاطب ایور نویسندکمک می
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 و کندفکر او مانند و باشد نوجوان آمیز،داستان طنزی اصل تشخصیّ که اگر کند؛ چرا

 گونهای  و بود خواهد باورپذیرتر او  برا باشد، اشتباهاتی مانند او داشته و بزند ارف

، نوجوانی آثاراصلی در ای   شخصّیتخندند.  یم هم با داستان درون ۀخوانند و مخاطب

طنز  ادبّیاته در چرخد؛ البتّ محور زندگی او میبه نام محس  است که روایت اول 

 ایور یک 
ً
 بلکه طنز و داستان باید از ،نوجوان کافی نیست شخصّیتنوجوان صرفا

را سالی که جوانی خود نه از دیدگاه بزرگ ،شود ، با صدا  واقعی او گفتهدیدگاه نوجوان

 با  سانن یا خانواده ونوجوان در ارتباط با هم ،به اعتقاد هیوگان آورد.می یاد به
ً
... غالبا

تواند به رفتارها  شدید، اانت شدید عاطفی و می ست که ای  فشارهاروفشارهایی روبه

 فراهمفشار برا  ای  شرایط پر ا  زمینهطنز  .شود دار منجرها  بسیار خندهموقعّیت

 .کندسالم کمک سالی  طنزآمیز در روند رشد به بزرگ شخصّیتتواند به یک کند و میمی

کند تا ای   می که کمک آفریند میقدرتمند و فرد  بهمنحصر یصدا  معتبر نوجوان روایت

 ان یز باشدها  طنزآمیز برا  نوجوانان هیجانتنش و فشار روای با داستانفیا  پر 

(Hugan, 2005: 202)و  گرفته روایت قرار توّجهنوجوان در کانون  ، نباتآب ۀ. در مجموع

شخص لراو  اوّ است.  کرده به مسائل و مشکالت نوجوانی ن اه نویسنده از دیدگاه او

با  است و ختهسا محدود ،اصلی داستان که نوجوان است شخصّیتخود را به ذه  

 نوجوان را بیانها  دغدغه ،)سبک( ها  طنز مخصوص نوجوانموقعّیتاستفاده از زبان و 

 ،آمیزطنز نوجوان که میان خود و وقایع ۀ. خوانندکندمی خواننده را با روایت کم ۀفاصلو 

ای   یکی از کند.می مت  را دنبالبا اشتیاق بیشتر   کند، مینا  ااساس فاصله

 هایی را تجربهو نشیب فراز ه،در ای  دور نوجوانان  .استدوران بلوغ  ،ها  طنزموقعّیت

نواد آقا  کریمی ۀبا اشار  نباتتدارچینیآبتواند منبع طنز باشد. در کنند که میمی

 :شود می  سائل بلوغ نوجوانان بیانم
ها و جدید استکبار و فیلم ۀنقش ۀنواد داشت دربار هایی که آقا  کریمیخاطر مثال به

می بود که شدند. فقط غالها داشتند از خجالت قرمز میهبّچ  ۀزد، همها میکتا 

، شجاعتپسرشنید، عی  شیپورچی کارتون نیشش باز بود و بابت چیزهایی که می

 (. 19: 1398)صدقی،  زدمی هایش داشت برق چشم

قنویسنده با ارائۀ فیایی 
ّ
طنز  بیافریند که مخاطب را به  دارد به نوجوان، سعی متعل

  کند.میمت  دعوت رکد

است که نویسنده از دیدگاه  موروعاتییکی دی ر از  ،ناپایدار  ااساسات و عواطف

 زیکی ا محس است.  آورده وجود دار  بهها  خندهموقعّیت و نوجوان به آن پرداخته
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بعد از  آقا  جاجرمی، .بیندمیدر بیمارستان دبیرانش به نام آقا  جاجرمی را 

صحبت را به  او بزند.کند و بعد ارفل فکرخواهد اوّ از او می محس ،  ها شوخی

هایش ای  است که فور  اناییگوید یکی از توکشاند و او هم میها  محس  می توانایی

 :شودمی عاشق
شدن چیز  عاشقا گفت:امّ ؛ شد. منتظر بودم بلند شود و برودآقا  جاجرمی به م  خیره

یعنی که هنوز عاشق نشده. تا آن روز هیچ  ،ولی کسی که زیاد عاشق مشه ،بد  نیست

 . (262) همان: بود نزده طور ارفتر  با م  آنبزرگ

ها  نوجوانانی ، مخاطب را با دغدغهدرونی نوجوانااساسات دادن با نشانصدقی 

 سالی طیتا بزرگ را مراال رشد خود ،کند تا با فشار روای کمتر می مانند خود آشنا

  .کنند

 نظر است. به کردهن اه سانن به جهانبزرگ زاویۀ دیدنویسنده در برخی موارد نیز از 

ها و انتقادات شده که ارف ا  تبدیلصدقی به نویسندهچنی  موارد  رسد در می

شود.  می دیده مت  در وروح به ساننهبزرگ صدا  وجود و است  کرده بیان را خود سیاسی

اش را خواهد که مغازهاز پدرش می محّمدآید، می و پدرش پیش محّمددر بحثی که بی  

ها   از ارزش که کنند فیمعرّ  مجلس به نامزد  تا بدهد دوستانش به مرکز  ستاد عنوان به

 :است ها تمام شدهسیمقّد ای  خشکه ۀگوید زمانکند. پدر به او می جن  دفاع
شده. زمان جن  تموم شد رفت. باز یم عوضبرا  اینه که زمانه ،شدنمردم اگه عوض

 (.292: 1394)صدقی،  بخوانی ؟ برا  چه مخوای  برا  مردم روره

 گوید:هم می محّمدخواهند. می آرامش  و گوید مردم شادمی محّمدپدر به  
ه یولی به چه قیمتی؟ ای  اسمش زندگی ،کسی با شاد  و آرامش و زندگی مخالف نیست

کن ؟ م ه ما جوان چنانی گوشباز  و نوارا  آن طور بیفت  دنبال قرتی که جوانا ای 

 (. 293)همان:  نبودیم؟

زند. پدر هم برا  او را می ۀقید مغاز  محّمدتا اینکه  یابد میبحث بی  پدر و پسر ادامه 

در قبال دوستانش مهم  محّمدلوای ندارد، بلکه ساده اهّمّیتدهد مغازه  اینکه نشان

کند. میها تبلیغ دهد و خود نیز برا  آنمی مقابل قرار نامزداست، آنجا را در اختیار ستاد 

نوجوان فقط مسئول پذیرایی بی  دو گروه است  شخصّیتعنوان  در ای  میان، محس  به

کند که دوستان میبیانکند. راو  منتقل طرف را به او خواهد اخبار آنو پدر هم از او می

ها از  هرچه آنفهمید و ها را نمی گفتند که او آنچیزهایی دربارۀ چپ و راست می محّمد

کردن صحیح رقص و آزاد ۀنحو دربارۀنعمت زدند، آقا  اشرفی و آقامیت ارفچپ و راس

ها  داستان، گفتند. نویسنده در بسیار  از قسمتمی ... مریکا واترانه، سفر به  نوار
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طلبی افراد و تغییرات آنانی که تا دیروز را دربارۀ مردم بوسنی، جاه محّمد ها دغدغه

کند؛ زیرا میروایت ها را برا  محس  کند. گاهی نیز ای  دغدغهمی بیانجن یدند،  می

ولی از  ،باشد ها  او را داشتهانتظار دارد محس  نیز مانند نوجوانان زمان جن  دغدغه

 ها  دی ر و نوجوانان بعد از جن  دغدغه است آنجا که جامعه با تغییراتی همراه بوده

ها  داستان، هیچ نوجوان در ای  قسمت شخصّیتفهمد. هایش را نمیدارند، ارف

 نقشی جز روایت داستان ندارد. 
 

 طرفداری .3-3

ها اسب با آندید  متن ۀکودک یا نوجوان در داستان و انتخا  زاوی شخصّیتوجود 

 ایجاد به تواندمی که  عنصربه اعتقاد چمبرز،  و شودها نمیتنهایی سبب جذ  آن به

 . از اوست  دار جانب اصل رساند،  یار ککود  مخاطب با ارتباط
دهد و با او علیه میدوم خود را در کنار کودک قرار در ای  االت نویسنده خود  

 .(Chambers, 1978: 8شود )دست میسانن هم بزرگ

 ،نهفته ۀخوانند از یپشتیبان  برا نویسنده ندارد یلزوم ه،نظریّ  ای  اساس بر هالبتّ 

 و در برابر را ککود  که رود پیش یجای تا دهد و نشان ککود  طرفدار صرف آشکارا را خود

 . دهدقرار ساننبزرگ مقابل

او هستند که در بسیار  از موارد با  ۀطبعی محس ، خانوادیکی از دنیل شوخ

کنند. وقتی محس  برا  نمی شاو را سرزن ،کردهها  او همراهیها وااررجوابیشوخی

 ها فکرهبّچ  ۀاند تا بقیّ کند که با امید توپ را پر از ش  کرده و گذاشتهمی پدرش تعریف

 کسی هم شوتپرسد کنند تا پایشان آسیب ببیند، پدرش میاست و شوت کنند خالی

خندد. محس  از او می پدر و است. کرده گوید که اصغر  شوتاو در پاسخ میکرد؟ 

 :پرسد می
عی که کمی هم جان با اخمی تصنّ ا  بذارم؟ آقابرات هم همچی  تلهمخوای  برا  آقا

: 1392)صدقی،  گرفت که دی ر چنی  کار  نکنمررایت از آن آشکار بود، از م  قول

97 .) 

 دار  نوجوان جانب شخصّیتاز  ،دی ر از موارد  که نویسنده با استفاده از آنیکی 

انداخت  را تا جایی پیش ه ای  دستسانن است؛ البتّ انداخت  بزرگکند، دستمی

ر خیال در برخی موارد، نوجوان د .دهد سال قراربرد که نوجوان را در مقابل بزرگ نمی

کبر و ا . داییدهد انجام میسانن انداخت  بزرگستآمیز را برا  دطنز خود رفتارها 

کنند. آقا  دکتر که از می خاطر ترس از مار مسخرهه برات را بآقا 1،طبرآقاجان در سفر به 



 26/143 یاپیپ ۀ، شمار 1399و زمستان  ییز، پا2 ۀ، شمار 10سال ی،ادب فارس

ا ؛ امّ ب یردخود را جلو  خندۀ کند می گیرد، سعیاش میها خنده آنها  ارف

زند و سر خود را داخل آن می کاپوت را بان ،بررسی ماشی  ۀبرا  همی  به بهان .تواند نمی

 :کندمیکند. محس  با خود فکرمخفی می
بستم تا آقا  دکتر، مثل برات بودم، برا  تالفی، در کاپوت را میاگر م  جا  آقا

 (.42: 1398صدقی: ) کند و همه به او بخندند ها  لورل و هارد ، آنجا گیر فیلم

دهد تا در خیال خود، دکتر را دست نوجوان ای  اجازه را می شخصّیتنویسنده به 

به دکتر  ،داستان همراه شده شخصّیتبا  ،ر ای  صحنهبیندازد، مخاطب نیز رم  تصوّ 

 شود.گونه با مت  همراه میخندد و بدی می
 

 های گویاشکاف  .3-4

تواناد اسات کاه نویسانده باه کماک آن مای  از فناونیدی ار یکای  ،ها  گویااایجاد شکاف

اّطالعاات در اختیاار  ۀدهاد. در ایا  شایوه هما طب را در آفرینش مت  ادبی مشارکتمخا

ر داشتهنمی خواننده قرار
ّ
 باشد.  گیرد تا او فرصت تفک

ّ
ها را باا قانه شکافخواننده باید خال

هاا  تالش خواننده برا  کشف ابهاام ،طریق بدی  ؛کنداّطالعات قبلی مندرج در مت  پر

 موجود 
ّ

کناد. باه مت  دعاوت مای فهمآورد که او را به می پدیدبرا  او تی عمیق در مت ، لذ

 :چمبرز در متون کودک دو نوع شکاف صور  و معنایی وجود دارداعتقاد 
ا  مرباوط ات آگاهاناه یاا ناآگاهاناهتر هستند و باه فررایّ ها  صور  که سطحیشکاف

تاوانیم از راه  ارد؛ باه ایا  ترتیاب، میشود که نویسنده از خواننده در ذه  خاویش د می

عقاید، سیاست و رسوم  ۀها  او را دربار  هها  نویسنده به چیزها  گوناگون، فرریّ  ارجاع

ها  معنایی شکل نهفته و هرچیز  که دوست دارد، دریابیم. شکاف ۀاجتماعی خوانند

 ،ساز دهند. معناها هستند که خواننده را در ساخت  معنا مشارکت تر شکافمهمبسیار

 (. Chambers, 1978: 10است ) مفهومی اساسی در خوانش ادبی

ه در بعیی البتّ  ؛است کرده ها  داستان را پرشده، بیشتر شکافصدقی در آثار ذکر

ها  ل خود، آناستفاده از تخیّ که خواننده باید با  است موارد نیز خألهایی در مت  گذاشته

 سعی ،اوخاطر عالقه به به و بنددمی ابتدا  داستان به دریا دلمحس  در کند. را پر 

 کند. درمی نزدیک شود و در ای  مسیر از هر ترفند  استفاده دریا برادر ،امی کند به  می

قّیتبعد از  شود و می لکم متحوّ کند. محس  کممی امی  با محس  قهر ،نهایت
ّ
در  موف

که  . هن امیشودمی همراه محّمدبرگشت او با آزاد   رود.تی به طبر میبرا  مّد  ،دروس

گردند. او قبل از میامی  به اهواز بر ۀاز اسارت است، خانواد محّمدمحس  درگیر برگشت 

 کند و میخواهی میعذراز محس   ،رفت 
ّ
نویسد. نامه کردنش را در نامه میت قهرگوید عل
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محس   صورت ی بد .پیچددور ساندویچ می کاغذ را به مغازهصااب دهد ورا به امید می

 کند و می ها را گم آن نشانی
ّ
 ۀمجموع شود. در پایان  نمیروش  درستی ت قهر هم بهعل

برا  رفت  به دانش اه سوار زمانی که است و  شده کنکور قبولدر ، محس  نباتتآب

ها  آن نشانیفی خود به عنوان دوست امی ، بیند و با معرّ شود، پدر دریا را می اتوبوس می

هر دو   سوار شو. اتوبوس   ،گوید مهندس الکیمیخطا  به پدر دریا راننده  گیرد.را می

 :رسدگونه به پایان میکند و داستان ای میها ارکت آن
دادم و به جا  او یک  از اتوبوس جلویی که سبقت گرفتیم، برا  پدر دریا دستی تکان

داد. به آدرسی که تو   ام، برایم دست تکانکرد برا  او دست تکان دادهکه فکر پیرزن

 ها با خودم گفتم سالم دریاگفت «خدااافظ»آن  ۀکردم و به جا  همن اه ،دستم بود

که با لبخند داشت به م  ا  هم برا  آقا  جاجرمی خواندم فاتحه [...]

 (. 396: 1398)صدقی،  [...] زندگی همینه آقا محس »گفت: می

 
ّ
کند چیست؟ بعد از اینکه ت اینکه راننده پدر دریا را مهندس الکی خطا  میعل

ها  ناپایدار دبیر مدرسه که او را از عشق ،برا  آقا  جاجرمی ،گیردرا می نشانیمحس  

و ناپایدار   انهبّچ  ۀخواند. آیا محس  باز هم به همان عالقا  میداشت، فاتحهبراذر می

در  دریا سّ  گیرد بعد از ای  فقط به دریا دل ببندد؟ می دهد؟ یا تصمیممی خود ادامه

 ؟پذیرفت او را خواهد ،را دیده محس در کودکی فقط که آیا دریا  چقدر است؟داستان 

که  زند دام  میساختار  در داستان  یشکافبه صدقی با پایان باز داستان،  ،طریق بدی 

 کند.می خواننده را به تکمیل آن دعوت
 

 نتیجه .4

است که توانسته طنز را در خدمت   اساس پووهش اارر صدقی از جمله نویسندگانی بر

نویسنده از هر چهار کند.  دعوت مت  رکدبندد و مخاطب را به  کار به انمسائل نوجوان

تری  برجسته ،سبکا ؛ امّ است کرده نهفته استفاده ۀشیوه برا  آفرینش خوانند

 ای  عنصر، و شودبرقرارآمیز ارتباط نوجوان با مت  طنز کند می ه کمکک است عنصر 

 
ّ
قّیترتری  عوامل یکی از مؤث

ّ
 نویسندهمت  است.  فهمنویسنده در جذ  مخاطب به  موف

 ساده و ملموس استفاده آمیزطنز تصاویر در طنزها  کالمی خود، از واژگان، جمالت و

کالمی ها  طنز صدقی از شیوه ۀکه برا  نوجوان قابل درک است. استفادکرده 

نهفته، با  ۀخوانند ۀدربار  اوات بیان ر ای  موروع است که فرریّ  ،نوجوانمخصوص 

هایی مثل ی از شیوهموقعّیتو  در آفرینش طنز دارد.  ها  مخاطب واقعی مطابقتویوگی

هایی  موقعّیتاز  استفاده با او .است کرده استفاده تصادفی طنز و آمیزطنز شخصّیت خلق
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که برا   استخلق کرده  دار ها  خندهشخصّیت ،شود میمواجه  که نوجوان با آن

  کند.ارتباط برقرار ها آنتواند با نوجوان میو است   نوجوان فهمیدنی

راو  با ندادن  است. خواننده و مت  را کم کرده ۀفاصلشخص  لاوّ  دیدگاهاز  استفاده

 .آوردمی ادود  از االت انفعال بیرون تاها، مخاطب را شخصّیتسایر  دربارۀالعات اّط 

که سبب همراهی  ن رددر بسیار  از موارد با ن اهی نوجوانانه به دنیا  اطراف می او

 شود. مخاطب با مت  می

با قراردادن  نویسنده شود.می مخاطب جذ  سبب نویسنده ۀدننهم درک و طرفدار 

کند.  آمیز محس  امایت میطبع از رفتارها  شیطنتا  شوخمحس  در خانواده

بیندازد و  سانن را دستبزرگ دهدمی داستان اجازه شخصّیتنویسنده گاهی نیز به 

 سازد.می مخاطب را با خود همراه ترتیب،بدی  

است. بیشتری   شده صدقی در بسیار  از موارد پر ۀها  داستانی در مجموعشکاف

ا  است که گونهپایان داستان به شود، در پایان باز داستان است.می شکافی که دیده

  دهد که تا اّد ونی از آن دارد و به مخاطب ای  اجازه را میگها  گونامخاطب برداشت

 کند.  در آفرینش مت  مشارکت
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