طنز در آثار منوچهر احترامی

سمیرا علیمیرزایی (نویسنده مسئول) ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور شهرکرد
)(s.alimirzaee69@gmail.com
حمید رضایی ،دانشیار ،دانشگاه دانشگاه پیام نور شهرکرد
)(faanid2003@yahoo.com

چكیده
طنز یکی از گونه های ادبی است که برخی از نویسندگان و شاعران ان را برای بیان آرا و عقاید خود و ارتباط باا خااطباان بار
خی گزینند .خنوچهر احتراخی یکی از نویسندگان طنزپردازی است که بسیاری از آثارش در حیطه ادبیاا کودکاان و نواواناان
است .داستان های طنز احتراخی بیشتر برگرفته از واقعیت های ااخعه با درون خایه های ااتماعی است که در آن باا دیادگاهی
انتقادی اخا خالیم ،به بازتاب خسائل و خشکال ااتماعی خی پردازد .او در داستان های طنزآخیزش از انواع تکنیا هاای طناز
استفاده خی کند که بیانگر تسلط وی بر شیوه ها و الگوهای رایج طنزپردازی است .خنوچهر احتراخی در آثار خود پند و اندرزها
را با زبانی طنز آخیز بیان خیکند .زبان احتراخی نرم ،دلنشین و خالیم برای خوانندگان است .در این پژوهش باه بررسای طناز در
آثار خنوچهر احتراخی پرداخته شده است.

واژگان کلیدي :تکنی

های طنز ،خنوچهر احتراخی ،کودکان و نواوانان.

مقدمه
در زندگی روزخره در تماس و ارتباط با ااخعه و خردم هستیم .در این خیان خسائلی را خیبینایم کاه خاا را باه خناده وا
خیدارد و این خنده گاه حاصل ان شادی و گاهی غم است .چون حاصلی از غم و اندوه نداشته باشاد ایان خناده را
خنده تلخ و تاخل برانگیز خیناخیم .در تماخی دنیا وقتی که خا انسانها خوشحالیم خیاندیم  .انساان شناساان شااهد ایان
واقعیت بوده اند که خنده یکی از اهانی ترین و خشاص ترین احساسا هر انسان است .از هر فاصله ای خیتوان به
وضوح لباند را بر روی صور هر شاصی باز شناخت و این در حالیست که هیچ احساسی را در انسان نمیتوان به
اسانی تشایص داد (سلیمانی.)7 :1931 ،
طنز در اصطالح  ،هنری است که انسان در تالش برای دگرگون ساختن اهان به دست خی آورد و همیشه باه شاکل
کنش و واکنش و در نتیجه نگاه وی به خحیط واقعیت نمود پیدا خی کند و هدف آن تنبّه و تواه دادن فرد یاا ااخعاه
به عیب ها و فسادهای خود ،تحقیر و کوبیدن رذایل اخالقی فردی و ااتمااعی  ،رشاد دادن ف ایلت هاای اخالقای
فردی و ااتماعی و در ی کالم  ،تزکیه  ،تهذیب  ،اصالح و به تکاخل رساندن فرد و ااتماع است این لطیفاۀ بیاانی
که در خطالعۀ آثار به گونۀ طنز رخ داده و قرن ها دیده و دل انسان ها را باه خاود خشا ول دانساته اسات ترکیبای از
آفرینش و پویایی تفکّر و دقّت در کاستی ها وضعف های بشری و هنرهایی است که خای تواناد باه گوناه ای نایش
حقایق تلخ را با نوش دوری شوخ طبعی در اان افراد فرو کند و بی آنکه با خقاوخت و ستیزی همراه باشد  ،حکمت
و خصلحت و نقد خصلحانه را در عرصۀ ااخعه بپراکند (افشااری راد .)11 :1939 ،یکای از کساانی کاه اشاعار آن در

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

حریری از خیال و اوهام خاوراء الطبیعه پیچیده نمی شود و سوار بر قالیچۀ اادویی به سارزخین رویاهاا پارواز نمای
کند ،خنوچهر احتراخی است.
خفهوم طنز
در ادبیا  ،طنز به نوع خاصی از آثار خنظوم یا خنثور ادبی گفته خیشود که اشتباها یاا انباههاای نااخطلوب رفتاار
بشری ،فسادهای ااتماعی و سیاسی یا حتی تفکرا فلسفی را به شیوهای خنده دار باه چاالش خایکشاد (ااوادی،
.)1 :1931
رویکردهای طنز کودکان و نواوانان
با تواه به اینکه طنز کودکان و نواوانان از سه رویکرد سرگرخی ،تعلیمی و آخاوزش تفکار انتقاادی پیاروی خیکناد
خطالعا و بررسی های داستانهای احتراخی نشان خیدهد که تماخی داستانهای احتراخی از رویکرد سارگرخی و فکااهی
برخوردارند .در رویکرد سرگرخی هدف نویسنده سارگرم کاردن خااطاب اسات .احتراخای باا انتاااب عناوان طناز
خشاص خی کند که خااطب با داستانی شاد و سرگرم کننده روبروست.
رویکرد تعلیمی
تمام داستانهای احتراخی دارای رویکرد تعلیمی هستند .در رویکرد تعلیمی هدف اخوزش نکته ای اخالقی یا بهداشاتی
و  ...است .خثال در شعر «حسنی نگو یه دسته گل» ،هدف نویسنده آخوزش نظم و ان باط بوده است .نویسنده در این
داستان حسنی که پسری بی نظم است و به خاطر بی نظم بودنش دیگران از او دور خیشوند را هدف قرار داده اسات.
یا در داستان «حسنی خا یه بره داشت» نویسنده از رویکرد تعلیمی ( خسااره نکاردن دیگاران) بهاره بارده اسات .در
داستان خی خوانیم که حسنی بره ای داشته که خورد تمساار دوساتان حسانی قارار خیگرفتاه اسات .و پاا از طای
خااراهایی خادر حسنی از پوست و پشم بره لباس زیبایی برای حسنی خیدوزد و حسانی باا پوشایدن لبااس در باین
دوستانش احساس غرور خیکند .هدف نویسنده در این داستان به لحاظ رویکرد تعلیمی ،خساره نکردن دیگران و باه
قول ضرب المثل خعروف (هر چیزی به خار اید وقت تنگ به کار آید است).
رویکرد تفکر انتقادی
هدف از این رویکرد به تفکر واداشتن کودکان است .در داستان حسنی نگو یه دسته گل ،نویسانده از رویکارد تفکار
انتقادی نیز بهره گرفته است .چرا که یکی از اهداف تفکر انتقادی پروراندن خصوصیا پرسشاگری و کنجکااوی در
خااطب است و در این داستان خااطب به دنبال این است که چرا نبایاد حیواناا و پرناده هاا باا حسانی دوسات
بشوند؟ و همین نکته باعث خیشود خااطب کودک به تفکر بپردازد(سلیمانی.)19 :1931 ،
در داستان ده تا اواه رفتن تو کوچه در این اثر اخوزش تفکر انتقادی نیز داده شاده اسات .چارا کاه وقتای یکای از
اواه ها گم خیشود یا قایم خیشود کودک به تفکر فرو خیرود که از ده تا اواه یکیشون گم شد و یکی را هم گار
خورد پا االن چند اواه باقی خانده است .و در اینجاست که نویسنده از رویکرد تفکر انتقادی نیز بهره برده اسات.
یا در داستان کرم ابریشم در این اثر خااطب کودک به روشنی به تفکر وادار خیشود .تفکر رااع باه اینکاه چارا کارم
ابریشم گم شد و چطور یکدفعه بال در اورد و به پروانه تبدیل شد.
طنز و چارچوب نظری آن
طنز از دیدگاه خوضوع و خحتوا به  3دسته تقسیم خیشود:
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طنز ااتماعی ،طنز سیاسی ،طنز تاریای ،طنز خذهبی و عارفانه ،فلسفی ،تمثیلی ،سیاه و تلاخ و سافید و شایرین .کاه
خحتوای طنز اثار خنوچهر احتراخی از نوع ااتماعی و سفید و شیرین خی باشد که در اینجا توضیح خاتصری رااع باه
انها اخده است:
طنز ااتماعی  :یکی از شیوه های طنز است که به رابطه ی خیان گروه هاا ،و طبقاا خاتلاف ااتمااع و هام چناین
تعارض و تقابل سنتهای قدیم و ادید و تأثیری که بر رفتار گروه های خاتلف ااتماع خی گذارند از نگااه طناز خای
پردازد ،در این نوع طنز که نشان دهنده ی عدم خوافقت نویسنده با اوضاع حاکم بر ااتماع است .طنزنویا باه طاور
غیرخستقیم از عادا و عقاید ناخطلوب ااتماع پرده برخی دارد و با به خساره گرفتن آداب و رسوم خواود در ااخعه
از آنها انتقاد و بدین شیوه آنها را خحکوم خی کند ،با این هدف که ناهنجاری های اخالقی و نابسااخانی هاای ااخعاه
اصالح شود (شادروش خنش .)1931 ،طنز درباره دردهای بشر است و طنز واقعی واقعیت دارد .واقعیت نیز باا اینکاه
خمکن است خواننده را راحت بگذارد اخا حتما کمی هام او را خیجزاناد (هماان خنباع .)91 :تمااخی داساتانها و آثاار
احتراخی از نوع طنز ااتماعی و اخالقی است .چرا که به دنبال آخوزش نکته ای اخالقی و خوقعیتی ااتماعی (خانواده
یا ااخعه) هستند.
طنز شیرین یا سفید  :این نوع از طنز براساس نظریه ی هوراس شاعر روخی است ،براسااس یا بیانش انساان ذاتاا
خواودی پاک سرشت و نی خواه است ،اخّا به دالیلی بسیار ،فطر پاک خود را از یاد خی بارد ،در ایان ناوع طناز
نویسنده با بزر نمایی کردن زشتی ها و بدی ها انسان را از غفلت آگاه خی کند او را در خسیر درست راهنمایی خای
کند .در طنز شیرین نویسنده سعی خی کند با براسته کردن بدی ها انسان را از غفلت درآورد و نیکی فطاریش را باه
او یادآور شود .این نوع طنز خالیم ،خؤدّب و تا حدود زیادی اغماضگر است و از حاکمان انتقاد نمای کناد ،خناده ی
ناشی از آن بیشتر از سر دلسوزی است تا تحقیر و تمسار و نویسنده ساعی خای کناد در کاارش نتیجاه ای اخالقای
داشته باشد (همان خنبع .)11 :احتراخی در تمام اثار خود از زاویه دید سفید و شیرین به داستان و خوضوع خینگرد.
تکنی های طنز
تکنیکهای طنز نیز به سه دسته  :تکنیکهای خبتنی بر کاربرد زبان  ،تکنیکهای خبتنی بر خحتوای زبان وتکنیکهای تایال
خحور تقسیم خیشوند.
تکنیکهای خبتنی بر کاربرد زبان
این دسته از تکنی ها که بر کاربرد خود زبان استوار است .تکنیکهایی است که بر دو یا چند خعنایی بودن زبان تکیاه
دارد .در واقع نقش دوگانه زبان یا دو خعنایی از امله خهمترین خولفه های گفتمان طنز یا شوخ طبعی باه شامار خای
اید .که از امله خهمترین واژگانی که در گفتمان ختعارف و ادبی به دو یا چند خعنایی اشاره دارند و به هنگاام انتقاال
به زبان دیگر خود را ترامه ناپذیر نشان خیدهند عبارتند :از ابهام ،اناس و بازیهای کالخی ،کنایه و طعنه .
ابهام :ابهام یعنی اوردن واژه ای با حداقل دو خعنی که یکی نزدی به ذهن و دیگاری دور از ذهان باشاد و خقصاود
شاعر خعموال خعنی دور و گاهی هر دو خعنی است( همان خنبع.)11 :
اناس :اناس ی سانی و همسانی دو یا چند واژه در واجهای سازنده را گویند ،اگر خعنی ختفاوتی داشته باشاند .در
دو کلمه همانا گاه از خعنی هیچ گونه تفاوتی ندارند و گاه عالوه بر خعنی ،در یا خصاو یاا صااخت باا هام
ختفاو اند .ارزش اناس به خوسیقی و آهنگی است که در سان خیآفریند و زیبایی اناس در گرو پیوندی است که
با خعنی سان دارد .اناس در شعر و نیز در نثر به کار خایرود .انااس تاام یا ساانی دو واژه در تعاداد و ترتیاب
واجهاست (همان خنبع)( .اناس اابجایی حروف ی کلمه یا ت ییر کلمه است) .اناس ی سانی و همساانی دو یاا
چند واژه در واجهای سازنده را گویند ،اگر خعنی ختفاوتی داشته باشند .در دو کلمه همانا گاه از خعنی هیچ گونه
تفاوتی ندارند و گاه عالوه بر خعنی ،در ی خصو یا صاخت با هم ختفاو اند .ارزش اناس به خوسایقی و آهنگای
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است که در سان خیآفریند و زیبایی اناس در گرو پیوندی است که با خعنی سان دارد .اناس در شاعر و نیاز در
نثر به کار خیرود .اناس تام ی سانی دو واژه در تعداد و ترتیب واجهاست اناس تام بر خوسایقی درونای خصاراع
یا امله خیافزاید(همان خنبع) .خثال در داستان حسنی و گر ناقال صنعت اناس زیاد به چشم خیاورد :خن دیادم از
کجا اوخد -از توی انگال اوخد -از خیون دره اوخد -به دنبال بره اوخد .که صنعت اناس را در بکاار باردن دو کلماه
بره و دره و در اایی دیگر کلما بیداره و شکاره – خشتم و کشتم :یکهو دیدی با خشاتم -گرگاه را در ااا کشاتم.
بارون خیاد ار ار ار – روی زخین تر تر تر .در داستان گربه خن نازنازیه همش به فکر بازیه :ساکت و اروم خیشینه-
فیلمهای کارتن خیبینه -یا :آسه خیاد -آسه خیره .و ...
بازیهای کالخی :در داستان طنز ،آخوزشهای کالسی داستان نویسی رنگ خای بازناد .چارا کاه طناز ،عرصاۀ خمکان
ساختن ناخمکن هاست .در طنز ،شما خجازید که قالبهای خمنوع در داستان نویسی را به کار بگیریاد و خااطاب را باا
خود در لذ این ورود به حریمهای خمنوعه شری سازید! خی توانید کار را یکساره در قالاب زباان خشا و غیار
خنعطف و غیر داستانی اداری بنویسید ،از غلط نویسی عمدی استفاده کنید  ،زبان گزارشی به اثر بدهید و اا باه ااا،
حکم های کلٌی صادر کنید .به سب و سیاق انشاهای دورۀ دبستان ،توصیفا شدید و غلیظ به کار ببرید .خی توانیاد
اثر را در قالب خقاله های خستند و خستقیم بنویسید  .خی توانید وقایع ازئی و کلی خرباوط باه خودتاان را بای هایچ
تایل و تکنی روایی به قلم بکشید،کارهایی که در کالساهای داساتان نویسای ،پیوساته شاما را از آن برحاذر خای
دارند.آن وقت از این همه غلط نویسی تعمدی غرق در لذ شوید و خااطب را هم در این لذ شری کنیاد! البتاه
از فرخان های طنزنویسی هم غافل نشوید.چرا که برای گذر از تجربه های دیگران و آزخودن افقهای تاازه ،الزم اسات
که ابتدا بر شگردهای آزخوده شده که حاصل قرنها و قرنها تجربه بزرگان طنز ادبیا فارسی اسات خسالط شاوید .در
نهایت خدا را چه دیده اید ،شاید با آفرینش اثرتان،شگردی بر این شگردها افزودید (همان خنبع .)55 :بازیهای زباانی
بیانی و بازی با کلما در اکثر داستانهای احتراخی زیاد واود دارد :خثال در داستان دویادم و دویادم بازیهاای زباانی
بیانی :دویدم و دویدم تا به کوهی رسیدم دو تا خاتونا دیدم یکیش به خن آب داد یکیش به خن نون داد....
تکنیکهای خبتنی بر خحتوای زبان (خوقعیت خحور ،شاصیت خحور و تایل خحور)
دوخین دسته عمده تکنیکهای طنز به کار رفته در این داستانها تکنیکهایی هستند که بر خحتوای زبان داللت دارند .ایان
تکنیکها بیشتر بر خلق خوقعیت ها و عمل داستانی استوارند و از انجایی که به اای کاربرد و یا فرم زبان باه خحتاوای
زبان وابسته اند به سهولت بیشتری خیتوان ان را به زبانهای دیگر ترامه کرد .ایان دساته از تکنیکهاای خلاق طناز را
خیتوان به سه گروه تکنیکهای خوقعیت خحور ،شاصیت خحور و تایل خحور تقسیم کرد (همان خنبع.)53 :
غافلگیری :ی گره گشایی غافلگیر کننده و تکان دهنده ،قوی ترین گزینه برای بااش پایاانی داساتان طنزشماسات.
تعجب ،خوتور خنده است و در داستان طنز این تعجب در غافلگیری نهایی باه اوج خاود خای رساد .آخارین املاه
داستان طنز ،باید به ذهن خااطب ضربه بزند و او را غافلگیر کند .خنوچهر احتراخی غاافلگیری در خوضاوع را عااخلی
برای ایجاد طنز یاد خی کند و خیگوید :فردوسی برخالف سعدی و حافظ که به نوعی در زندگی روزخاره خاردم سایر
خی کنند وآدخهای قصه های آنها خعمولی هستند و خااطب نیز با ف ای آنها آشنا اسات ،تنهاا در ابیاا خعادودی از
زندگی خودش یا در باش گزارشی شاهناخه ( بعد از قصه رستم شاهناخه انبه حماسه سرایی خود را از دسات خای
دهد و بیشتر انبه گزارشی پیدا خی کند) به زندگی عادی آدخها خی پردازد و در این قسمتها غالبا خااطب لذتی را که
از باشهای حماسه ای برده است نمی برد (همان خنبع.)17 :
تکرار :شگرد تکرار در بیشتر اثار و داستانهای احتراخی واود دارد :در داستانهای زیر شگردهای تکرار که در سرتاسر
داستان تکرار شده و خود باعث ایجاد خنده در داستان گردیده خشاص شاده اسات :خاثال در قصاه عروسای خالاه
سوسکه و آقا خوشه شگرد تکرار کلمه (خبارکه خبارکه و این اقا خوشه خاوش خوشاکه انبوناه دوشا طاوق طاال باه
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گردنش قبای اطلا به تنش آیا باواد آیا ناواد ،) .در داستان قصه خرس و کوزه عسل (ویاز ویاز ویاز -بچاه هاا
عسل بچه ها عسل) ،در داستان حسنی و سه بزغاله (حسنی خایه خاله داشت خالش سه تا بزغاله داشت)و...
کنایه :داستان بدون کنایه خانند نقاشی بدون بعد است .کنایه تناقض زندگی روزخره خا را برخال خیکند .تناقض هماه ان
حقایق نیم بند ،نیرنگ ها و خود فریبی هایی که با انها روزخان را شب خیکنایم .و اسااس کنایاه طناز اخیاز در هماین
تناقض یا عدم تناسب بین زندگی واقعی و ان نوع از زندگی است که خا فکار خیکنایم بایاد باشاد (هماان خنباع) .در
داستان حسنی نگو یه دسته گل ،نویسنده از کنایه نیز استفاده کرده است .به حسنی به شکل غیر خستقیم کنایاه فاردی
تنبل زده خیشود و اینکه وقتی خااطب هم فردی تنبل خانند حسنی باشد دیگران از او دور خیشوند.
اغراق (بزر نمایی) :این صنعت در اکثر هنر ها واود دارد اخا در طنز ح ور آن بسیار خؤثر است .خبال ه و اغراق از
ابزارهای طنزنویا برای نقد و انتقاد ااتماعی یاا فاردی اسات .همچناین ایان ابازار تعجاب و خناده خااطاب را
برخیانگیزد و او را به سوی واقعیتی که درباره آن خبال ه شده است ،تواه و تنبه خیدهد .اغاراق و خبال اه در خساائل
ادی پذیرفتنی نیست اخا در طنز خواننده آن را خیپذیرد چون خیداند که خنظور دیگری در کار است (هماان خنباع).
از شگرد بزرگنمایی نیز در برخی از داستانهای احتراخی استفاده شده است :خثال در داستان عروسای خالاه سوساکه و
اقا خوشه (شاصیت اصلی داستان که خوش وخاله سوسکه است را نویسنده بزر کرده و تمام تمرکز داساتان را بار
این دو شاصیت قرار داده است) .در داستان خوش خوشی (خوش خوشی را که شاصیت اصلی داستان است نویسنده
در خورد اینکه خوش خوشی به حرف دیگران گوش نمیداده بزر الوه داده است).
وارونه سازی :از رایجترین شیوههای طنز و خطایبه ،وارونه و خعکوس بیان کردن خفاهیم است .خثال زشتیها و رذایال
اخالقی و ااتماعی خورد ستایش و قابل تقلید و بارعکا ،ف اایل اخالقای و دینای و ااتمااعی زشات و شایساته
سرزنش شمرده خیشوند.
انعطاف ناپذیری :یکی از عواخل ایجاد خوقعیت طنز ،انعطاف ناپذیری شاصیتهاست .برگسون خعتقد اسات« :کمیا
انبه ای از انسان است که از آن نظر همانند ی شیء خی شاود واهای از رخادادهای انساانی اسات کاه انعطااف
ناپذیری ویژه ای دارد عملی ساده ،غیر ارادی و خود به خودی که در واقع تقلیدی از حرکات بادون حیاا اسات.
بنابراین نمایانگر ی نق ی ااتماعی است که تصحیح فوری آن ضرور دارد» .به نظر برگسون در واقاع راز کمای
بودن برخی از شاصیتهای طنز ،انعطاف ناپذیری و خش رفتاری آنان است که آنها را تا حد ی خاشین بای روح و
خکانیکی تنزل خیدهد .البته باشی از این انعطاف ناپذیری باه شاصایت ااتمااعی و حرفهاای افاراد برخیگاردد کاه
آزادیهای فردی و رفتاری آنها را تا حد اعمال خکاانیکی و تکاراری یا خاشاین خحادود خای کناد .خعماوال تمااخی
شاصیت های داستانهای احتراخی از انعطاف پذیری خوبی برخوردارند.
تشبیه به حیوانا  :بسیاری از نویسندگان و شاعران طنزگو برای بیان خقاصاد خاود از اهاان ااانواران و صافا و
حرکا آنها سود استهاند .و این اخر دو علت عمده داشته است :ناسات ایانکاه باا گفتاار صاریح یاا بادگویی،
ریشاند خستقیم بزرگان و فرخانروایان را کاری ناخمکن خیدیدهاند .دوم اینکه آنان با تشبیهکردن قربانیاان خاود باه
حیوانا ا که از خوردن و زیستن و خوابیدن و بچهآوردن کاری نمیتوانند -آنها را از آسمان رفعت و شأن خیالی
خودشان فرو خیکشیدند ،و با لحنی انتقاادی و طنزآخیاز رااال و بزرگاان را اگار دارای صافا نفساانی و حیاوانی
براستهای بودهاند ،به حیوانی که در آن صفت ،سرآخد است تشبیه خیکردهاند .خاثال تانپاروری و تنبلای آناان را باه
خوک و خکاری و نهانکاری را به روباه و حماقت را به خرس و درندگی را به گر و ...عطار در خنطقالطیر ا د را
نماد ثروتمندان خسیسی خعرفی خیکند که با واود گنج و اندوختهی فراوان همیشه در ویرانه خنزل خیکنند و سودی
از دنیا نمیبرند و یا بط را نماد افراد ختدینی خیداند که سجاده بر آب خیگسترانند ،ولی با اصل خذهب کاری ندارناد.
البته این تحقیر و کوچ کردن گاه به سطح نازلتر از اهان حیوانا یعنی به اهاان گیاهاان و اشایاء نیاز خایرساد.
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و دهها اثر ادبی دیگار از ایان ناوع

اغلب ختنهای تمثیلی چون کلیله و دخنه ،خرزبانناخه ،خنطقالطیر ،قلعهی حیوانا
هستند (شفایی.)11 :1933 ،
کوچ نمایی :تحقیر هرآنچه که خورد انتقاد قرار گرفته است ولی از خهمترین روشها در انواع شاوخ طبعای اسات.
البته ح ور و شد این عاخل در هجو بیشتر است و حتی به بدزبانی و دشنامهاای زشات نیاز خایانجاخاد .در ایان
روش ،طنزنویا قربانی خود را از لحاظ اسمی و خعنوی کوچ الوه خیدهد و وی را از تمام تصنعا سااختگی
عریان خیسازد و بیآن همه او را در خنظر دید خوانندگان خینشاند تا ببینند و داوری کنند که آنچاه آنهاا دربااره او
خیاندیشیدند از خیال واهی یا برآخده از خوشباوری و فریفتگی آنها و خردم فریبی قربانی او ،پایه دیگری نداشاته
است» .کوچ نمایی یکی از قالبهای طنز نویسی اسات .از شاگرد تحقیار در تعاداد انادکی از داساتانهای احتراخای
استفاده شده است :در داستان حسنی و سه بزغاله (نویسنده حسنی را به خاطر خسئولیت پذیر نباودنش خاورد تحقیار
قرار خیدهد و از شگرد کوچ نمایی استفاده خیکند) و در داستان حسنی نگو یه دسته گال نویسانده (حسانی را باه
خاطر بی نظم بودن و آشفته بودن وضعیت اسمانی او در نزد دوستانش خورد تحقیر قرار داده است).
ادول  :1شیوه ها و شگردهای طنز استفاده شده در داستانهای خنوچهر احتراخی
ردیف عنوان داستان شیوه ها و شگردهای طنز خورد استفاده در داستانهای خنوچهر احتراخی
 1حسنی نگو یه دسته گل استعاره ریشاندیه -تکرار -کنایه -بازیهای زبانی بیانی -بزر نماایی -خوقعیات طناز
اخیز -تشبیه و خقایسه
 1حسنی خا یه بره داشت خوقعیت طنز اخیز -استعاره ریشاندیه -بازیهای زبانی بیانی
بدیهی گویی -کنایه
 9ده تا اواه رفتن تو کوچه بازیهای زبانی بیانی -تکرار -خقایسه -استعاره ریشاندیه
 1خروس نگو یه ساعت بزر نمایی -استعاره ریشاندیه -خوقعیت طنز اخیز
 5خوش دم بریده تکرار -کنایه -استعاره ریشاندیه -خوقعیت طنز اخیز -کوچ نمایی -بازیهای زبانی بیانی
 1کرم ابریشم استعاره ریشاندیه -تشبیه و خقایسه
 7خهمانهای ناخوانده خوقعیت طنز اخیز -بزر نمایی -تشبیه و خقایسه
 3دزده و خرغ فلفلی استعاره ریشاندیه -کنایه -بازیهای زبانی بیانی -خوقعیت طنز اخیز -تشبیه و خقایسه
 3حسنی و دزد ناقالاستعاره ریشاندیه -بزر نمایی -خوقعیت طنز اخیز -تشبیه و خقایسه
 11فیل اوخد آب باوره استعاره ریشاندیه -کنایه -بازیهای زبانی بیانی -بزر نمایی -خوقعیت طنز اخیز -تشابیه و
خقایسه
 11خوش خوشی استعاره ریشاندیه -بازیهای زبانی بیانی -کوچ نمایی -خوقعیت طنز اخیز-
 11گربه خن ناز نازیه همش به فکر بازیه استعاره ریشاندیه -تکرار -بازیهای زبانی بیانی -خوقعیت طنز اخیز-
 19حسنی و سه بزغاله استعاره ریشاندیه  -بزر نمایی -تشبیه و خقایسه
 11خرس و کوزه عسل استعاره ریشاندیه -بازیهای زبانی بیانی -بزر نمایی -خوقعیت طنز اخیز-
 15عروسی خاله سوسکه و اقا خوشه استعاره ریشاندیه -تکرار -کنایه -بازیهای زبانی بیانی -خوقعیت طنز اخیاز-
تشبیه و خقایسه
 11دویدم و دویدم استعاره ریشاندیه -تکرار -بازیهای زبانی بیانی -خوقعیت طنز اخیز-
چرخش طنز :شگرد چرخش طنز تنها در داستان خوش خوشی دیده خیشود .زخانی که خوش برای دوخاتن دخابش باه
دنبال نخ و سوزن خیرود .اول پیش خاتون خیرود  .خاتون خیگوید خن نخ و سوزن ندارم .برو به پینه دوز بگو تا دخات
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را بدوزد .خوش پیش پینه دوز خیرود و از او خواهش خیکنه که دخبش را بدوزد .پیناه دوز خیگویاد ناخ نادار .بارو از
بافنده نخ بگیر بیار تا دخت را بدوزم .خوش پیش بافنده خیرود که نخ بگیره .بافنده خیگه گرسنمه و حال ریسیدن نخ را
ندارم .برو دو تا تام خرغ بیار تا باورم اون بگیرم و نخ بریسم .خوش پیش خرغه خیرود تا تاام خارغ بگیاره .ولای
خرغه خیگوید خن ارزن نداشتم که باورم و تام خرغ به تو بدهم  .برو از عالف ارزن بگیر بیار تا تام خرغ بهت بادم.
خوش پیش عالف خیرود و درخواست ارزن خیکنه .عالف خیگوید غربیل نادارم کاه بهات ارزن بادهم بارو از کاولی
غربیل بگیر بیار تا بهت ارزن بدم .خوش دوباره به سراغ کولی خیرود که غربیل بگیرد ولی کاولی خیگویاد پوسات باز
ندارم که غربیل بدهم .خوش پیش بز خیرود تا به او روده بدهد .ولی بز خیگوید عالف نداشتم باورم تاا بتاوانم بهات
روده بدهم .برو به خیراب بگو دانه بکاره تا سبز بشه و خن علف باورم تا بهات روده بادهم و ...بااالخره باز علاف
خیاورد و روده خیدهد و خوش روده را به کولی خیدهد و غربیل خیگیرد .غربیل را به عالف خیدهاد و ارزن خیگیارد.
ارزن را به خرغ خیدهد و تام خرغ خیگیرد .و ...این خسیر را دوباره طی خیکند تا خوفق خیشود نخ به پیناه دوز بدهاد و
پینه دوز دخش را خیدوزد.
کاریکاتور :کاریکاتور یا کارتون نوعی نقاشی است که سوژه دلاواه را باه صاور خ اح و خناده آوری ترسایم
خیکند .کاریکاتور تصویر خندهداری است که در واهی خ ح اغراق خیشود .در این تکنی با استفاده از اغراق و
تحریف در توصیف ،برخی ویژگیهای شاصیتی فرد خوردنظر را براسته و خ ح خیکند ( سلیمانی.)71 :1931،
تشبیه خ ح  :نوع دیگری از تقلیدهای خ ح که در ادبیا اروپایی رواج زیادی دارد و در ادبیا فارسی نیاز باه
نمونههایی از آن برخیخوریم ،تشبیه خ ح است و آن نوعی تقلید است که در آن خوضوع با اهمیتی را با شایوهای
سب و خساره بیان خیکنند .خثال عواطفی راستین به صور احساساتی سایف بیان خیشود یا خوضوعی اادی باه
صور شوخی در خیآید .همین عدم تناسب بین خوضوع و سب  ،خشاصه اصلی تشبیه خ اح اسات کاه باعاث
ایجاد طنز خیشود.
تشایص و اان باشیدن :هر گاه صفا انسان را به ی اسم بای ااان رباط بادهیم از آرایاه تشاایص اساتفاده
کردهایم که در طنز کاربرد فراوان دارد .تشایص در اصطالح بیان و نقاد ادبای ،نسابت دادن صافت هاای انساانی و
ااندار به چیزهای بی اان و انتزاعی یا گیاهان است( سلیمانی.)17 :1931،
نتیجه¬گیری
طنز یکی از فروع ادبیا انتقادی و ااتماعی است که در ادبیا کهن فارسی ،به عناوان ناوع ادبای خساتقل شاناخته
نشده و حدود خشاصی با دیگر خ اخین انتقادی و خنده آخیز چون هجو و هزل و خطایبه نداشته است .از واژه طنز ،
اغلب خعنی ل وی آن یعنی خساره کردن و طعنه زدن خد نظر شاعران و نویسندگان بوده است .خناوچهر احتراخای در
آثارش ،طنز را با فراست و بجا به خدخت گرفته است و با به ساره گرفتن خشکال و کمبود ها ،خحتوا و سااختاری
را خی آفریند که اخید و توانستن ،قهرخان آن است .احتراخی در آثارش ،با باه کاار باردن طنازی کاه بارای کودکاان و
نواوانان خناسب است ،در کنار نشاط و خنداندن آنها ،توانسته است آنها را به تفکر وا دارد .در قصه های حسانی باا
طنز ختنوع تر و پررنگ تری روبرو هستیم .طنزی که درآثار دیگر نویسنده نیز وااود دارد .احتراخای از بیشاتر شایوه
های بیان طنز استفاده کرده است اخا بزر نمایی وکوچ نمایی بیشتر به چشم خی خورد .احتراخی درآثااری چاون،
توی ده شلمرود از ف ای شهری دور خی شود و ف ای روستایی را در قصه هاایش تجرباه خای کناد تاا باه دنیاای
کودک و نواوانان دیروز هم نظر بیفکند .اخا همچنان سایه شاصیت های قصه های پیشین براین آثاار حااکم اسات.
خی توان به طنز در آثار احتراخی از بعد روانکاوانه هم نگریست که به بررسی دیگری نیااز دارد .طناز در قصاه هاای
احتراخی  ،توان زا و قدرتمند است .احتراخی در قصه هایش از طناز کما خای گیارد و باا خلاق گفتماانی خاا،،
نواوانی اش را بازآفرینی خی کند نه ضعیف  ،ناتوان و خنزوی.
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بنابراین با تواه به انچه که نمودارها نشان خیدهد بیشترین شگرد طناز باه ترتیاب خرباوط باه  :اساتعاره ریشااند،
خوقعیت طنز اخیز ،بزر نمایی ،بازیهای زبانی و بیانی ،تشبیه و خقایسه ،کنایه ،تکرار ،کوچ نمایی ،بی خعنیگاویی،
همان گویی ،بدیهی گویی ،اناس و خعکوس بیان کردن خعانی و وارونه تعریف نمودن خفاهیم است.
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