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 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    

خنوچهر احتراخی در آثار خود پند و اندرزها  .بر شیوه ها و الگوهای رایج طنزپردازی استاستفاده خی کند که بیانگر تسلط وی 
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. 
 
 

 .های طنز، خنوچهر احتراخی، کودکان و نواوانان تکنی کلیدي:  گانواژ
 

 مقدمه

کاه خاا را باه خناده وا      مینا یبیرا خ یخسائل انیخ نی. در امیروزخره در تماس و ارتباط با ااخعه و خردم هست یدر زندگ
خناده را   نیا از غم و اندوه نداشته باشاد ا  یغم است. چون حاصل یو گاه یخنده گاه حاصل ان شاد نیو ا داردیخ

 نیا . انساان شناساان شااهد ا    میاندیخ میخا انسانها خوشحال که یوقت ایدن ی. در تماخمیناخیخ زیخنده تلخ و تاخل برانگ
به  توانیخ یاحساسا  هر انسان است. از هر فاصله ا نیو خشاص تر نیتر یاز اهان یکیبوده اند که خنده  تیواقع

به  توانیرا در انسان نم یاحساس چیکه ه ستیدر حال نیباز شناخت و ا یصور  هر شاص یوضوح لباند را بر رو
 (. 7: 1931 ،یمانیداد )سل صیتشا یناسا
باه شاکل    شهیآورد و هم یدگرگون ساختن اهان به دست خ یاست که انسان در تالش برا یدر اصطالح ، هنر طنز

ااخعاه   ایا ند و هدف آن تنبّه و تواه دادن فرد ک یخ داینمود پ تیواقع طیبه خح ینگاه و جهیکنش و واکنش و در نت
 یاخالقا  یهاا  لتی، رشاد دادن ف ا   یااتمااع  و یفرد یاخالق لیرذا دنیو کوب ریخود، تحق یها و فسادها بیبه ع
 یانیا ب ۀفا یلط نی، اصالح و به تکاخل رساندن فرد و ااتماع است ا بی، تهذ هیکالم ، تزک  یو در  یو ااتماع یفرد

از  یبا یو دل انسان ها را باه خاود خشا ول دانساته اسات ترک      دهیطنز رخ داده و قرن ها د ۀآثار به گون ۀکه در خطالع
 شینا  یتواناد باه گوناه ا    یاست که خا  ییو هنرها یبشر یها وضعف ها یتفکّر و دقّت در کاست ییایو پو نشیآفر
همراه باشد ، حکمت  یزیآنکه با خقاوخت و ست یدر اان افراد فرو کند و ب یشوخ طبع یتلخ را با نوش دور قیحقا

کاه اشاعار آن در    یاز کساان  یکا ی(. 11: 1939راد،  یااخعه بپراکند )افشاار  ۀو خصلحت و نقد خصلحانه را در عرص
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 یپارواز نما   اهاا یرو نیبه سارزخ  ییاادو ۀچیشود و سوار بر قال ینم دهیچیپ عهیو اوهام خاوراء الطب الیاز خ یریحر
 است. یاحتراخکند، خنوچهر 

 
 طنز خفهوم
نااخطلوب رفتاار    یهاا  انباه  ایا که اشتباها   شود یگفته خ یخنثور ادب ایاز آثار خنظوم  یطنز به نوع خاص ا ،یادب در
 ،ی)ااواد  کشاد  یخنده دار باه چاالش خا    یا وهیرا به ش یتفکرا  فلسف یحت ای یاسیو س یااتماع یفسادها ،یبشر
1931 :1 .) 
 
 طنز کودکان و نواوانان یکردهایرو
 کناد  یخ یرویا پ یو آخاوزش تفکار انتقااد    یمیتعل ،یسرگرخ کردیطنز کودکان و نواوانان از سه رو نکهیتواه به ا با

 یو فکااه  یسارگرخ  کردیاز رو یاحتراخ یداستانها یکه تماخ دهدینشان خ یاحتراخ یداستانها یها یخطالعا  و بررس
باا انتاااب عناوان طناز      یاسات. احتراخا   اطاب سارگرم کاردن خا   سندهیهدف نو یسرگرخ کردیبرخوردارند. در رو

 شاد و سرگرم کننده روبروست. یخشاص خی کند که خااطب با داستان
 
 یمیتعل کردیرو
 یبهداشات  ای یاخالق یهدف اخوزش نکته ا یمیتعل کردیهستند. در رو یمیتعل کردیرو یدارا یاحتراخ یداستانها تمام

 نیدر ا سندهیآخوزش نظم و ان باط بوده است. نو سندهی، هدف نو«دسته گل هینگو  یحسن»و ... است. خثال در شعر 
را هدف قرار داده اسات.   شوندیاز او دور خ گرانید نشنظم بود ینظم است و به خاطر ب یب یکه پسر یداستان حسن

( بهاره بارده اسات. در    گاران ی) خسااره نکاردن د   یمیتعل کردیاز رو سندهینو« بره داشت هیخا  یحسن»در داستان  ای
 یاسات. و پاا از طا    گرفتاه یقارار خ  یداشته که خورد تمساار دوساتان حسان    یبره ا یکه حسن میخوان یداستان خ
 نیلبااس در با   دنیباا پوشا   یو حسان  دوزدیخ یحسن یبرا ییبایاز پوست و پشم بره لباس ز یخادر حسن ییخااراها

و باه   گرانیخساره نکردن د ،یمیتعل کردیداستان به لحاظ رو نیدر ا سندهی. هدف نوکندیدوستانش احساس غرور خ
 است(.   دیوقت تنگ به کار آ دیبه خار ا یزیقول ضرب المثل خعروف )هر چ

 
 یتفکر انتقاد کردیرو

تفکار   کارد یاز رو سانده یدسته گل، نو هینگو  یبه تفکر واداشتن کودکان است. در داستان حسن کردیرو نیاز ا هدف
بهره گرفته است. چرا که یکی از اهداف تفکر انتقادی پروراندن خصوصیا  پرسشاگری و کنجکااوی در    زین یانتقاد

دوسات   یو پرناده هاا باا حسان     واناا  یح دیا بااست که چرا ن نیداستان خااطب به دنبال ا نیخااطب است و در ا
 (. 19: 1931 ،یمانیازد)سلخااطب کودک به تفکر بپرد شودینکته باعث خ نیبشوند؟ و هم

از  یکا ی یداده شاده اسات. چارا کاه وقتا      زین یاثر اخوزش تفکر انتقاد نیداستان ده تا اواه رفتن تو کوچه در ا در
را هم گار    یکیگم شد و  شونیکیکه از ده تا اواه  رودیکودک به تفکر فرو خ شودیخ میقا ای شودیاواه ها گم خ

بهره برده اسات.   زین یتفکر انتقاد کردیاز رو سندهیوکه ن نجاستیخانده است. و در ا یخورد پا االن چند اواه باق
چارا کارم    نکاه ی. تفکر رااع باه ا شودیبه تفکر وادار خ یاثر خااطب کودک به روشن نیدر ا شمیدر داستان کرم ابر ای
 شد. لیبال در اورد و به پروانه تبد کدفعهیگم شد و چطور  شمیابر
 
 و چارچوب نظری آن طنز
 :شودیخ میدسته تقس 3خوضوع و خحتوا به  دگاهیاز د طنز
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. کاه  نیریو شا  دیو تلاخ و ساف   اهیس ،یلیتمث ،یو عارفانه، فلسف یطنز خذهب ،یایطنز تار ،یاسیطنز س ،یااتماع طنز
رااع باه   یخاتصر حیتوض نجایباشد که در ا یخ نیریو ش دیو سف یاز نوع ااتماع یطنز اثار خنوچهر احتراخ یخحتوا

 انها اخده است:
 نیگروه هاا، و طبقاا  خاتلاف ااتمااع و هام چنا       انیخ یطنز است که به رابطه  یها وهیاز ش یکی:  یااتماع طنز

 یگذارند از نگااه طناز خا    یخاتلف ااتماع خ یکه بر رفتار گروه ها یریو تأث دیو اد میقد یتعارض و تقابل سنتها
باه طاور    ایاوضاع حاکم بر ااتماع است. طنزنو با سندهیعدم خوافقت نو ینشان دهنده نوع طنز که  نیپردازد، در ا

دارد و با به خساره گرفتن آداب و رسوم خواود در ااخعه  یناخطلوب ااتماع پرده برخ دیاز عادا  و عقا میرخستقیغ
ااخعاه   یهاا  یو نابسااخان  یاخالق یها یهدف که ناهنجار نیکند، با ا یآنها را خحکوم خ وهیش نیاز آنها انتقاد و بد

 نکاه یباا ا  زین تیدارد. واقع تیواقع یبشر است و طنز واقع ی(. طنز درباره دردها1931شود )شادروش خنش،  حاصال
داساتانها و آثاار    ی(. تمااخ 91)هماان خنباع:    جزاناد یهام او را خ  یخمکن است خواننده را راحت بگذارد اخا حتما کم

)خانواده  یااتماع یتیو خوقع یاخالق ینکته ا آخوزشاست. چرا که به دنبال  یو اخالق یعاز نوع طنز ااتما یاحتراخ
 ااخعه( هستند. ای

انساان ذاتاا     نشیا ب  یا است، براسااس   یهوراس شاعر روخ ی هینوع از طنز براساس نظر نی: ا دیسف ای نیریش طنز
ناوع طناز    نیا بارد، در ا  یخ ادیفطر  پاک خود را از  ار،یبس یلیخواه است، اخّا به دال  یپاک سرشت و ن یخواود
 یخا  ییدرست راهنما ریکند او را در خس یآگاه خ لتها انسان را از غف یها و بد یکردن زشت ییبا بزر  نما سندهینو

را باه   شیفطار  یکیها انسان را از غفلت درآورد و ن یکند با براسته کردن بد یخ یسع سندهینو نیریکند. در طنز ش
 یکناد، خناده    یاغماضگر است و از حاکمان انتقاد نما  یادیخؤدّب و تا حدود ز م،ینوع طنز خال نیشود. ا ادآوریاو 
 یاخالقا  یا جاه یکناد در کاارش نت   یخا  یساع  سندهیو تمسار و نو ریاست تا تحق یاز سر دلسوز شتریآن ب از یناش

 .نگرد یبه داستان و خوضوع خ نیریو ش دیسف دید هیدر تمام اثار خود  از زاو ی(. احتراخ11داشته باشد )همان خنبع: 
 
 طنز یها  یتکن 
 لیا تا یکهایزبان وتکن یبر خحتوا یخبتن یکهایبر کاربرد زبان ، تکن یخبتن یکهایبه سه دسته : تکن زیطنز ن یکهایتکن

 .شوندیخ میخحور تقس
 بر کاربرد زبان یخبتن یکهایتکن
 هیا بودن زبان تک ییچند خعنا ایاست که بر دو  ییکهایها که بر کاربرد خود زبان استوار است. تکن  یدسته از تکن نیا

 یباه شامار خا    یشوخ طبع ایگفتمان طنز  یخولفه ها نیاز امله خهمتر ییدو خعنا ایدارد. در واقع نقش دوگانه زبان 
اشاره دارند و به هنگاام انتقاال    ییچند خعنا ایو به د یو ادب تعارفکه در گفتمان خ یواژگان نی. که از امله خهمتردیا

 و طعنه . هیکنا ،یکالخ یهایعبارتند: از ابهام، اناس و باز دهندینشان خ ریخود را ترامه ناپذ گریبه زبان د
دور از ذهان باشاد و خقصاود     یگار یبه ذهن و د  ینزد یکیکه  یبا حداقل دو خعن یاوردن واژه ا یعنی: ابهام ابهام

 (.11است) همان خنبع:  یهر دو خعن یدور و گاه یشاعر خعموال خعن
داشته باشاند. در   یختفاوت یاگر خعن ند،یسازنده را گو یها چند واژه در واج ایدو  یسان و هم یسان  ی: اناس اناس

صااخت باا هام     ایا خصاو     یا در  ،یندارند و گاه عالوه بر خعن یگونه تفاوت چیه یانا گاه از خعن دو کلمه هم
است که  یوندیاناس در گرو پ ییبایو ز ندیآفر یاست که در سان خ یو آهنگ یقیاند. ارزش اناس به خوس ختفاو 
 بیا دو واژه در تعاداد و ترت  یساان   یا . انااس تاام   رود یدر نثر به کار خا  زیسان دارد. اناس در شعر و ن یبا خعن
 ایا دو  یساان  و هم یسان  یکلمه است(. اناس  رییت  ایکلمه   یحروف  ییهاست )همان خنبع(. )اناس اابجا واج

گونه  چیه یانا گاه از خعن داشته باشند. در دو کلمه هم یختفاوت یاگر خعن ند،یسازنده را گو یها جچند واژه در وا
 یو آهنگا  یقیاند. ارزش اناس به خوسا  صاخت با هم ختفاو  ایخصو    یدر  ،یندارند و گاه عالوه بر خعن یتفاوت
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در  زیا سان دارد. اناس در شاعر و ن  یناست که با خع یوندیاناس در گرو پ ییبایو ز ندیآفر یاست که در سان خ
خصاراع   یدرونا  یقیهاست  اناس تام بر خوسا  واج بیدو واژه در تعداد و ترت یسان  ی. اناس تام رود ینثر به کار خ

از  دمیا : خن داوردیبه چشم خ ادیو گر  ناقال صنعت اناس ز ی)همان خنبع(. خثال در داستان حسندیافزا یمله خا ای
به دنبال بره اوخد. که صنعت اناس را در بکاار باردن دو کلماه     -دره اوخد ونیاز خ -اوخد انگال یاز تو -کجا اوخد

گرگاه را در ااا کشاتم.     -با خشاتم  یدید کهوی: کشتم و خشتم –و شکاره  دارهیکلما  ب گرید ییبره و دره و در اا
 -نهیشی: ساکت و اروم خهیبه فکر باز شهم هیتر تر تر. در داستان گربه خن نازناز نیزخ روی –ار ار ار  ادیبارون خ

 . و ...رهیآسه خ -ادی:  آسه خای -نهیبیکارتن خ یلمهایف
خمکان   ۀبازناد. چارا کاه طناز، عرصا      یرنگ خا  یسیداستان نو  یکالس ی: در داستان طنز، آخوزشهایکالخ یهایباز

و خااطاب را باا    دیا ریرا به کار بگ یسیخمنوع در داستان نو یکه قالبها دیساختن ناخمکن هاست. در طنز، شما خجاز
 ریا در قالاب زباان خشا  و غ    کساره یکار را  دیتوان ی! خدیساز  یخمنوعه شر یمهایورود به حر نیخود در لذ  ا
و اا باه ااا،    دیبه اثر بده ی، زبان گزارش دیاستفاده کن یعمد یسیاز غلط نو د،یسیبنو یادار یداستان ریخنعطف و غ
 دیا توان ی. خدیبه کار ببر ظیو غل دیشد فا یدبستان، توص ۀدور یانشاها اقی.به سب  و س دیصادر کن یکلٌ یحکم ها
 چیها  یخرباوط باه خودتاان را با     یو کل یازئ عیوقا دیتوان ی. خ دیسیبنو میخستند و خستق یخقاله ها الباثر را در ق

 یشاما را از آن برحاذر خا    وساته ی،پ یسا یداساتان نو  یکه در کالساها  یید،کارهایبه قلم بکش ییروا  یو تکن لیتا
! البتاه  دیا کن  یلذ  شر نیدر ا همو خااطب را  دیغرق در لذ  شو یتعمد یسیهمه غلط نو نیدارند.آن وقت از ا

تاازه، الزم اسات    یو آزخودن افقها گرانید یگذر از تجربه ها ی.چرا که برادیهم غافل نشو یسیطنزنو یخان هااز فر
. در دیاسات خسالط شاو    یفارس ا یآزخوده شده که حاصل قرنها و قرنها تجربه بزرگان طنز ادب یکه ابتدا بر شگردها

 یزباان  یهای(. باز55)همان خنبع:  دیشگردها افزود نیبر ا یاثرتان،شگرد نشیبا آفر دیشا د،یا دهیخدا را چه د تینها
 یزباان  یهاا یباز دمیا و دو دمیا واود دارد: خثال در داستان دو ادیز یاحتراخ یبا کلما  در اکثر داستانها یو باز یانیب
 به خن نون داد.... شیکیبه خن آب داد  شیکی دمیدو تا خاتونا د دمیرس یتا به کوه دمیو دو دمی: دویانیب
 
 خحور( لیخحور و تا تیخحور، شاص تیزبان )خوقع یبر خحتوا یخبتن یکهایتکن
 نیا زبان داللت دارند. ا یهستند که بر خحتوا ییکهایداستانها تکن نیطنز به کار رفته در ا یکهایدسته عمده تکن نیدوخ
 یفرم زبان باه خحتاوا   ایکاربرد و  یکه به اا ییاستوارند و از انجا یها و عمل داستان تیبر خلق خوقع شتریب کهایتکن

خلاق طناز را    یکهاا یدساته از تکن  نیا ترامه کرد. ا گرید یان را به زبانها توانیخ یشتریزبان وابسته اند به سهولت ب
   (.53کرد )همان خنبع:  میخحور تقس لیخحور و تا تیخحور، شاص تیخوقع یکهایبه سه گروه تکن توانیخ

داساتان طنزشماسات.    یانیا بااش پا  یبرا نهیگز نیتر یکننده و تکان دهنده، قو ریغافلگ ییگره گشا  ی: یریغافلگ
املاه   نیرساد. آخار   یباه اوج خاود خا    یینها یریتعجب در غافلگ نیتعجب، خوتور خنده است و در داستان طنز ا

 یدر خوضاوع را عااخل   یریغاافلگ  یاحتراخ وچهرکند. خن ریبه ذهن خااطب ضربه بزند و او را غافلگ دیداستان طنز، با
 ریروزخاره خاردم سا    یدر زندگ یو حافظ که به نوع یبرخالف سعد ی: فردوسدیگویکند و خ یخ ادیطنز  جادیا یبرا
از  یخعادود  ا یا آنها آشنا اسات، تنهاا در اب   یبا ف ا زیهستند و خااطب ن یآنها خعمول یقصه ها یکنند وآدخها یخ

 یخود را از دسات خا   ییشاهناخه ) بعد از قصه رستم شاهناخه انبه حماسه سرا یگزارش باشدر  ایخودش  یزندگ
را که  یقسمتها غالبا خااطب لذت نیپردازد و در ا یآدخها خ یعاد یکند( به زندگ یخ دایپ یانبه گزارش شتریدهد و ب
 (.17برد )همان خنبع:  یبرده است نم یحماسه ا یاز باشها
تکرار که در سرتاسر  یشگردها ریز یواود دارد: در داستانها یاحتراخ یاثار و داستانها شتریشگرد تکرار در ب :تکرار

خالاه   یخشاص شاده اسات: خاثال در قصاه عروسا      دهیخنده در داستان گرد جادیداستان تکرار شده و خود باعث ا
خاوش خوشاکه انبوناه دوشا  طاوق طاال باه         خوشه ااق نیسوسکه و آقا خوشه شگرد تکرار کلمه )خبارکه خبارکه و ا
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بچاه هاا    -زیا و زیا و زیا ناواد.  (، در داستان قصه خرس و کوزه عسل )و ایباواد آ ایاطلا به تنش آ یگردنش قبا
 خاله داشت   خالش سه تا بزغاله داشت(و... هیخا یو سه بزغاله )حسن یعسل بچه ها عسل(، در داستان حسن

. تناقض هماه ان  کندیروزخره خا را برخال خ یتناقض زندگ هیبدون بعد است. کنا ید نقاشخانن هی: داستان بدون کناهیکنا
 نیدر هما  زیا طناز اخ  هیا . و اسااس کنا میکنا یکه با انها روزخان را شب خ ییها یبیها و خود فر رنگیبند، ن مین قیحقا

باشاد )هماان خنباع(. در     دیا با میکنا یاست که خا فکار خ  یزندگ زو ان نوع ا یواقع یزندگ نیعدم تناسب ب ایتناقض 
 یفارد  هیا کنا میخستق ریبه شکل غ یاستفاده کرده است. به حسن زین هیاز کنا سندهیدسته گل، نو هینگو  یداستان حسن
 .شوندیاز او دور خ گرانیباشد د یتنبل خانند حسن یخااطب هم فرد یوقت نکهیو ا شودیتنبل زده خ
خؤثر است. خبال ه و اغراق از  اریها واود دارد اخا در طنز ح ور آن بس صنعت در اکثر هنر نی(: ایی)بزر  نما اغراق
ابازار تعجاب و خناده خااطاب را      نیا ا نیاسات.  همچنا   یفارد  ایا  ینقد و انتقاد ااتماع یبرا اینو طنز یها ابزار
. اغاراق و خبال اه در خساائل    دهد یشده است، تواه و تنبه خ  هکه درباره آن خبال یتیواقع یو او را به سو زدیانگ یبرخ
در کار است )هماان خنباع(.    یگریکه خنظور د داند یچون خ ردیپذ یاخا در طنز خواننده آن را خ ستین یرفتنیپذ یاد

و  کهخالاه سوسا   یاستفاده شده است: خثال در داستان عروسا  یاحتراخ یاز داستانها یدر برخ زین ییاز شگرد بزرگنما
بزر  کرده و تمام تمرکز داساتان را بار    سندهیداستان که خوش وخاله سوسکه است را نو یاصل تیاقا خوشه )شاص

 سندهیداستان است نو یاصل تیرا که شاص ی)خوش خوش یقرار داده است(. در داستان خوش خوش تیدو شاص نیا
 است(. دادهبزر  الوه  دادهیگوش نم گرانیبه حرف د یخوش خوش نکهیدر خورد ا
 لیا و رذا ها یاست. خثال  زشت میکردن خفاه انیوارونه و خعکوس ب به،یو خطا  طنز یها وهیش نیتر جی: از رایساز وارونه
 ساته یزشات و شا  یو ااتمااع  ینا یو د یاخالقا  لیو بارعکا، ف اا   دیو قابل تقل شیخورد ستا یو ااتماع یاخالق

 .  شوند یسرزنش شمرده خ
  یا کم». برگسون  خعتقد اسات:  تهاستیشاص یریطنز، انعطاف ناپذ تیخوقع جادیاز عواخل ا یکی: یریناپذ انعطاف
اسات کاه انعطااف     یانساان  یاز رخادادها  یشاود  واها   یخ ءیش  یاز انسان است که از آن نظر همانند  یانبه ا
اسات.   ا یا از حرکات بادون ح   یدیتقل اقعکه در و یو خود به خود یاراد ریساده، غ یدارد  عمل یا ژهیو یریناپذ
 یبه نظر برگسون در واقاع راز کما  «. آن ضرور  دارد یفور حیاست که تصح یااتماع ینق   ی انگرینما نیبنابرا

روح و  یبا  نیخاش  یآنان است که آنها را تا حد  یو خش  رفتار یریطنز، انعطاف ناپذ یتهایاز شاص یبودن برخ
کاه   گاردد یافاراد برخ  یو حرفهاا  یااتمااع  تیباه شاصا   یریانعطاف ناپذ نیاز ا ی. البته باشدهدیتنزل خ یکیخکان
 یکناد. خعماوال تمااخ    یخحادود خا   نیخاشا   یا  یو تکارار  یکیآنها را تا حد اعمال خکاان  یو رفتار یفرد یهایآزاد
 برخوردارند. یخوب یریاز انعطاف پذ یاحتراخ یداستانها یها تیشاص
خقاصاد خاود از اهاان ااانواران و صافا  و       انیب یو شاعران طنزگو برا سندگانیاز نو یاری: بسوانا یبه ح هیتشب

 ، ییبادگو  ایا   حیباا گفتاار صار     کاه  نیا ا اخر دو علت عمده داشته است: ناسات   نیا  اند. و ها سود استه حرکا  آن
خاود باه    انیا قربان کردن هیآنان با تشب که نیا . دوم اند دهید یناخمکن خ یرا کار انیروا بزرگان و فرخان میخستق شاندیر
 یالیها را از آسمان رفعت و شأن خ آن  -توانند ینم یآوردن کار و بچه دنیو خواب ستنیا که از خوردن و ز  وانا یح

 یوانیا و ح یصافا  نفساان   یرااال و بزرگاان را اگار دارا    زیا و طنزآخ یانتقااد  یو با لحن ، دندیکش یخودشان فرو خ
آناان را باه    یو تنبلا  یپارور  . خاثال تان  اند کرده یخ هی، سرآخد است تشب که در آن صفت یوانیاند، به ح بوده یا براسته

ا د را  ریالط را به گر  و... عطار در خنطق یرا به روباه و حماقت را به خرس و درندگ یکار و نهان یخوک و خکار
 یو سود کنند یخنزل خ رانهیدر و شهیفراوان هم ی گنج و اندوخته ودکه با وا کند یخ یخعرف یسینماد ثروتمندان خس

ندارناد.   یبا اصل خذهب کار یول گسترانند، یکه سجاده بر آب خ داند یخ ینیبط را نماد افراد ختد ای  و برند ینم ایاز دن
. رساد  یخا  زیا ن اءیو اشا  اهاان یبه اهاان گ  یعنی  وانا یتر از اهان ح کردن گاه به سطح نازل و کوچ  ریتحق نیا البته 
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ناوع   نیا ا از  گار ید  یها اثر ادب و ده وانا یح ی قلعه ، ریالط ، خنطق ناخه ، خرزبان و دخنه لهیچون کل یلیتمث یها ختناغلب 
 (.11: 1933 ،ییهستند )شفا
اسات.   یطبعا  ها در انواع شاوخ   روش نیتر از خهم یهرآنچه که خورد انتقاد قرار گرفته است ول ری: تحقیینما کوچ 

 نیا . در اانجاخاد  یخا  زیا زشات ن  یهاا  و دشنام یزبان به بد یاست و حت شتریعاخل در هجو ب نیالبته ح ور و شد  ا
 یرا از تمام تصنعا  سااختگ  یو و دهد یخ لوهکوچ  ا یو خعنو یخود را از لحاظ اسم یقربان اینو روش، طنز

هاا دربااره او    کنند که آنچاه آن  یو داور نندیتا بب نشاند یخوانندگان خ دیهمه او را در خنظر د آن یو ب سازد یخ انیعر
 تهنداشا  یگرید هیاو، پا یقربان یبیفر ها و خردم  آن یفتگیو فر یباور برآخده از خوش ای یواه الیاز خ دندیشیاند یخ

 یاحتراخا  یاز داساتانها  یدر تعاداد انادک   ریا اسات. از شاگرد تحق   یسیطنز نو یاز قالبها یکی ییکوچ  نما«. است
 ریا نباودنش خاورد تحق   ریپذ تیرا به خاطر خسئول یحسن سندهیو سه بزغاله )نو یاستفاده شده است: در داستان حسن

را باه   ی)حسان  سانده یدسته گال نو  هینگو  یحسن ان( و در داستکندیاستفاده خ ییو از شگرد کوچ  نما دهدیقرار خ
 قرار داده است(.  ریاو در نزد دوستانش خورد تحق یاسمان تینظم بودن و آشفته بودن وضع یخاطر ب

 
 یخنوچهر احتراخ یطنز  استفاده شده در داستانها یها و شگردها وهی: ش1 ادول
 یخنوچهر احتراخ یطنز خورد استفاده در داستانها یها و شگردها وهیش عنوان داستان فیرد
طناز   تیا خوقع -ییبزر  نماا  -یانیب یزبان یهایزبا -هیکنا -تکرار -هیشاندیاستعاره ر دسته گل هینگو  یحسن 1
 سهیو خقا هیتشب -زیاخ
 یانیب یزبان یهایباز -هیشاندیاستعاره ر -زیطنز اخ تیخوقع بره داشت هیخا  یحسن 1
 هیکنا -ییگو یهیبد
 هیشاندیاستعاره ر -سهیخقا -تکرار -یانیب یزبان یهایباز ده تا اواه رفتن تو کوچه 9
 زیطنز اخ تیخوقع -هیشاندیاستعاره ر -ییبزر  نما ساعت هیخروس نگو  1
 یانیب یزبان یهایباز -ییکوچ  نما -زیطنز اخ تیخوقع -هیشاندیاستعاره ر -هیکنا -تکرار دهیخوش دم بر 5
 سهیو خقا هیتشب -هیشاندیاستعاره ر شمیکرم ابر 1
 سهیو خقا هیتشب -ییبزر  نما -زیطنز اخ تیخوقع ناخوانده یخهمانها 7
 سهیو خقا هیتشب -زیطنز اخ تیخوقع -یانیب یزبان یهایباز -هیکنا -هیشاندیاستعاره ر یدزده و خرغ فلفل 3
 سهیو خقا هیتشب -زیطنز اخ تیخوقع -ییبزر  نما -هیشاندیاستعاره ر و دزد ناقال یحسن 3
و  هیتشاب  -زیطنز اخ تیخوقع -ییبزر  نما -یانیب یزبان یهایباز -هیکنا -هیشاندیاستعاره ر اوخد آب باوره لیف 11
 سهیخقا
 -زیطنز اخ تیخوقع -ییکوچ  نما -یانیب یزبان یهایباز  -هیشاندیاستعاره ر یخوش خوش 11
 -زیطنز اخ تیخوقع -یانیب یزبان یهایباز -تکرار -هیشاندیاستعاره ر هیهمش به فکر باز هیگربه خن ناز ناز 11
 سهیو خقا هیتشب -ییبزر  نما - هیشاندیاستعاره ر و سه بزغاله یحسن 19
 -زیطنز اخ تیخوقع -ییبزر  نما -یانیب یزبان یهایباز -هیشاندیاستعاره ر خرس و کوزه عسل 11
 -زیا طنز اخ تیخوقع -یانیب یزبان یهایباز -هیکنا -تکرار -هیشاندیاستعاره ر خاله سوسکه و اقا خوشه یعروس 15
 سهیو خقا هیتشب
 -زیطنز اخ تیخوقع -یانیب یزبان یهایباز -تکرار -هیشاندیر استعاره دمیو دو دمیدو 11
 

دوخاتن دخابش باه     یکه خوش برا ی. زخانشودیخ دهید یطنز: شگرد چرخش طنز  تنها در داستان خوش خوش چرخش
دوز بگو تا دخات   نهیخن نخ و سوزن ندارم. برو به پ دیگوی. خاتون خ رودیخاتون خ شی. اول پرودیدنبال نخ و سوزن خ
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ناخ نادار. بارو از     دیا گویدوز خ ناه یرا بدوزد. پ بشکه دخ کنهیو از او خواهش خ رودیدوز خ نهیپ شیرا بدوزد. خوش پ
نخ را  دنیسیگرسنمه و حال ر گهی. بافنده خرهیکه نخ بگ رودیبافنده خ شیتا دخت را بدوزم. خوش پ اریب ریبافنده نخ بگ

 ی. ولا رهیا تا تاام خارغ بگ   رودیخرغه خ شی. خوش پسمیو نخ بر رمیتا باورم اون بگ اریندارم. برو دو تا تام خرغ ب
تا تام خرغ بهت بادم.   اریب ریخن ارزن نداشتم که باورم و تام خرغ به تو بدهم . برو از عالف ارزن بگ دیگویخ خرغه
 ینادارم کاه بهات ارزن بادهم بارو از کاول       لیغرب دیگوی. عالف خکنهیو درخواست ارزن خ رودیعالف خ شیخوش پ
پوسات باز    دیا گویخ یکاول  یول ردیبگ لیکه غرب رودیخ یتا بهت ارزن بدم. خوش دوباره به سراغ کول اریب ریبگ لیغرب

عالف نداشتم باورم تاا بتاوانم بهات     دیگویبز خ یتا به او روده بدهد. ول رودیبز خ شیبدهم. خوش پ لیندارم که غرب
بگو دانه بکاره تا سبز بشه و خن علف باورم تا بهات روده بادهم و... بااالخره باز علاف       رابیبه خ روده بدهم. برو

. ردیا گیو ارزن خ دهاد یرا به عالف خ لی. غربردیگیخ  لیو غرب دهدیخ یو خوش روده را به کول دهدیو روده خ اوردیخ
دوز بدهاد و   ناه ینخ به پ شودیتا خوفق خ کندیخ یرا دوباره ط ریخس نی. و... اردیگیو تام خرغ خ دهدیارزن را به خرغ خ

 .دوزدیدوز دخش را خ نهیپ
 میترسا  یاست که سوژه دلاواه را باه صاور  خ اح  و خناده آور     ینقاش یکارتون نوع ای کاتوری: کارکاتوریکار
با استفاده از اغراق و   یتکن نیا  . درشود یخ ح  اغراق خ یاست که در واه یدار خنده ریتصو کاتوری. کارکند یخ

 (.71: 1931،یمانی) سل کند یو خ ح  خ ستهفرد خوردنظر را برا یتیشاص یها یژگیو یبرخ ، فیدر توص فیتحر
باه   زیا ن یفارس ا یدارد و در ادب یادیرواج ز ییاروپا ا یخ ح  که در ادب یها دیاز تقل یگریخ ح : نوع د هیتشب
 یا وهیرا با شا  یتیاست که در آن خوضوع با اهم دیتقل یخ ح  است و آن نوع هیتشب  م،یخور یاز آن برخ ییها نمونه

باه   یااد  یخوضوع ای شود یخ انیب فیسا یاحساسات ور به ص نیراست ی. خثال  عواطفکنند یخ انیسب  و خساره ب
خ اح  اسات کاه باعاث      هیتشب یخوضوع و سب ، خشاصه اصل نیعدم تناسب ب نی. همدیآ یدر خ یصور  شوخ

 .شود یطنز خ جادیا
اساتفاده   صیتشاا  هیا از آرا میااان رباط باده    یاسم با   ی: هر گاه صفا  انسان را به دنیو اان باش صیتشا
و  یانساان  ینسابت دادن صافت هاا    ،یو نقاد ادبا   انیدر اصطالح ب صیکه در طنز کاربرد فراوان دارد. تشا میا کرده

 (.17: 1931،یمانیلاست) س اهانیگ ای یاان و انتزاع یب یزهایااندار به چ
 

 گیری¬نتیجه
خساتقل شاناخته    یبه عناوان ناوع ادبا    ،یکهن فارس ا یاست که در ادب یو ااتماع یانتقاد ا یاز فروع ادب یکی طنز

نداشته است. از واژه طنز ،  بهیچون هجو و هزل و خطا زیو خنده آخ یانتقاد نیخ اخ گریبا د ینشده و حدود خشاص
در  یبوده است. خناوچهر احتراخا   سندگانیو نو عرانخساره کردن و طعنه زدن خد نظر شا یعنیآن  یل و یاغلب خعن

 یآثارش، طنز را با فراست و بجا به خدخت گرفته است و با به ساره گرفتن خشکال  و کمبود ها، خحتوا و سااختار 
کودکاان و   یکاه بارا   یدر آثارش، با باه کاار باردن طناز     یو توانستن، قهرخان آن است. احتراخ دیکه اخ ندیآفر یرا خ

باا   یحسان  ینواوانان خناسب است، در کنار نشاط و خنداندن آنها، توانسته است آنها را به تفکر وا دارد. در قصه ها
 وهیشا  شاتر یاز ب یوااود دارد. احتراخا   زین سندهینو گریکه درآثار د ی. طنزمیروبرو هست یطنز ختنوع تر و پررنگ تر

چاون،   یدرآثاار  یخورد. احتراخ یبه چشم خ شتریب ییوکوچ  نما ییطنز استفاده کرده است اخا بزر  نما انیب یها
 یایا کناد تاا باه دن    یتجرباه خا   شیرا در قصه هاا  ییروستا یشود و ف ا یدور خ یشهر یده شلمرود  از ف ا یتو

آثاار حااکم اسات.     نیبرا نیشیپ یقصه ها یها تیشاص هی. اخا همچنان سافکندیهم نظر ب روزیکودک و نواوانان د
 یدارد. طناز در قصاه هاا    ازیا ن یگرید یکه به بررس ستیاز بعد روانکاوانه هم نگر یاحتراخ ارتوان به طنز در آث یخ

خاا،،   یو باا خلاق گفتماان    ردیا گ یاز طناز کما  خا    شیدر قصه ها ی، توان زا و قدرتمند است. احتراخ یاحتراخ
 .ی، ناتوان و خنزو فیکند  نه ضع یخ ینیاش را بازآفر ینواوان
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 شااند، یخرباوط باه :  اساتعاره ر    بیا شگرد طناز باه ترت   نیشتریب دهدیبا تواه به انچه که نمودارها نشان خ نیبنابرا
   ،ییگاو  یخعن  یب ،ییتکرار،  کوچ  نما ه،یکنا سه،یو خقا هیتشب ،یانیو ب یزبان یهایباز ،ییبزر  نما ز،یطنز اخ تیخوقع

 است. مینمودن خفاه فیو وارونه تعر یخعان ردنک انیاناس و خعکوس ب ،ییگو یهیبد ،ییهمان گو
 
 

 خرااع
 (. اگر چاوف نبود. کتاب طنز، تهران: سوره خهر. چاپ اول. 1931خنوچهر ) احتراخی،
 یداقتصاا  ،یااتمااع  ،یکاودک. هفتاه ناخاه فرهنگا     ا یا طناز در ادب  یخال ی(.  خقاله اا1939راد، خراان ) یافشار

 استقاخت.
 . 1(. شگردهای طنز آفرینی.خجله رشد آخوزش زبان و ادب فارسی، شماره 1931خعصوخه ) افشار،
 .11. تهران: کاروان، چاپ اول، ،یفارس ا یطنز در ادب خی(. تار1931حسن ) ،یاواد
 .شهی. تهران: چاپ اندیسی(. اسرار و ابزار طنز نو1931خحسن ) ،یمانیسل

 .  19ناخه بهار، شماره  ژهی(. شیوه ها و شگردهای طنز و خطایبه.  و1931خنش، خحمد) شادروی
 دوم،  شیرایچاپ دوم از و ترا،ی. تهران: نشر خی(. انواع ادب1931) روسیس سا،یشم
 .اسوجی. دانشگاه یفارس ا یناخه ارشد ادب انی. پاییسنا قهیطنز در اثار عطار و حد سهی(. خقا1933اعظم ) ،ییشفا
 


