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 چکیده:
بر جذابیت و شده برای دروه سنّی كودک و نوجوان باید عالوهداستانهای نوشتهزمینه و هدف: 

دیرایی، حاوی محتوا و مضمون اجتماعی، اخالقی، پندآموز و تربیتی باشد. ادبیات طنزآمیز بستر 

كنندۀ داستان، مخاطب كودک و نوجوان را های سردرممناسبی است تا ضمن توجه به جنبه

 درجهت رشد و پرورش فکری، یاری نماید. 

ای و روش ظری و اسنادی به شیوۀ كتابخانهرو بر پایج مطالعات نپژوهش پیش روش مطالعه:

تحلیل محتوا انجام شده است. جامعج موردمطالعه در این جستار پنج داستان از نویسنددان معاصر 

طنزپرداز در حیطج ادبیات كودک و نوجوان میباشد. دالیل انتخاب داستانهای مذكور در این 

های دونادون ادبی بوده آنان در جشنواره جستار، میزان اقبال خواننددان، تجدید چاپ و موفقیت

 است.

های شوخی و تفننی برخی نویسنددان طنز در عرصج آثار كودک و نوجوان، تنها به جنبه ها:یافته

كننددی داستان، كشف های سردرمبودن اثر توجه دارند و برخی دیگر در كنار توجه به جنبه

 اند.وجه قرار دادههویّت، معنی زنددی و مسائل اجتماعی را مورد ت

های سردرمی و از میان نویسنددان موردبررسی، مرزوقی و اكبرپور بیشتر به جنبه گیری:نتیجه

اند و شفیعی، ایبُد و هاشمی به میزان بسیار زیاد و قابل توجهی طنز داستانهای خود توجه كرده

جتماعی و مسائل و های اخالقی، معضالت ادر محتوای داستانهای خود مسائل مرتبط به جنبه

 اند.های فکری كودكان و نوجوانان را مورد توجه قرار دادهدغدغه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The context and purpose of the stories 
written for the age group of children and adolescents, in addition to being 
attractive and engaging, should also contain social, instructive and educational 
content. Humorous literature is a good bed to help the child and adolescent 
audience in intellectual development while paying attention to the entertaining 
aspects of the story. 
METHODOLOGY: Leading research based on theoretical and documentary 
studies has been done by library method and content analysis method. The 
society studied in this article is five stories by contemporary satirical writers in 
the field of children and adolescent literature. 
FINDINGS: Some children and adolescent comedians focus only on the 
humorous and entertaining aspects of a work, while others focus on discovering 
the identity, meaning of life, and social issues in addition to the entertaining 
aspects of the story. 
CONCLUSION: Among the authors studied, Marzooqi and Akbarpour have paid 
more attention to the entertainment and humor aspects of their stories, and 
Shafiee, Eboud, and Hashemi have significantly and significantly included in the 
content of their stories issues related to moral aspects, social problems, and 
children's intellectual issues and concerns. And adolescents. 
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 مقدمه
ای برای بیان واقعیت دانست كه وظیفج آن بتصویر كشیدن جهان درون و برون انسان است. زبان را میتوان آینه

بین زبان و اندیشه رابطج متقابل بسیار نزدیکی است و »ظران بر آنند كه نامروزه بسیاری از اندیشمندان و صاحب

حمدی )یارم« اجتماعی در هیئت ساختارهای دفتمانمدار نمود پیدا میکند-اندیشه و باور بصورت ساختارهای فکری

هایی كه در ادبیات كودک و نوجوان سبب جذابیت هرچه بیشتر متن میشود، (. یکی از شاخصه4394و همکاران، 

ر ادبیات معاصر ایران، طنز بعنوان یک دونه و نوع ادبی مستقل چنانکه پیشتر نیز ذكر شد سابقج طنز است. د

ای بگذریم، شاید با كمی تساهل بتوان ای و مجلهای ندارد؛ ادر از برخی طنزهای سطحی، پاورقی، روزنامهدیرینه

و داستانهای طنز در ادبیات كودک و  های جدّی از اشعاردفت از دهج هفتاد شمسی به این سو میتوان به نمونه

 نوجوان بصورت رسمی اشاره نمود. جدا از سابقج تاریخی نه چندان طوالنی ادبیات طنز كودک و نوجوان، مسئلج

. مفاهیم مورداستفاده در ادبیات ارائج مفاهیم و درونمایج اینگونه آثار یکی از معضالت اصلی عرصج یادشده است

هایی چون ساددی، زیبایی و روانی در كنار بُعد تربیتی و آموزشی برخوردار باشد؛ ز مؤلفهكودک و نوجوان باید ا

چه بسیار آثار طنزی كه تنها وجه ارزشی آنها خنداندن مخاطب بوده است و ازلحاظ تأثیر در رشد اخالقی كودک 

و بسیار حائز اهمیت است؛ چراكه اند. درونمایج طنز در آثار كودک و نوجوان ازاین رو نوجوان، حائز اهمیت نبوده

هنرمند طنزپرداز در انتخاب سبک نوشتاری خود، محدودیت دارد و با انتخاب زبان طنز عمالً با محدودیتهای 

خاصی مواجه خواهد شد. كمرنگ ساختن ارزشهای فردی یا اجتماعی در آثار كودک و نوجوان یا بحاشیه راندن 

ت قابل توجه در این آثار طنز كودک و نوجوان است. مسئلج اصلی این پژوهش ارزشهای اخالقی و تربیتی یکی از نکا

آن است كه برخی نویسنددان طنزپرداز در حیطج آثار كودک و نوجوان رویکرد مخاطب محور را بخوبی مدنظر 

خاطب به ن مداشتو برخی دیگر نیز بیتوجه به نقش اساسی طنز در انتقال پیام، كاركرد تعلیمی و وا اندقرار داده

اند و با ترسیم دنیایی ناشناخته برای مخاطب تفکر انتقادی، تنها به بازیهای زبانی محض در آثار خود اكتفا نموده

اند بخوبی درجهت پرورش و رشد فکر آنان ضمن اثر خویش، دام بردارند. در این مقاله كودک و نوجوان نتوانسته

من »ز كودک و نوجوان را در پنج اثر طنز كودک و نوجوان شامل: بدنبال آن هستیم كه جهتگیری فکری آثار طن

می، اثر سعید هاش« قندآباد»اثر محمدرضا مرزوقی، « دی وی دی اسرارالغوالن»اثر احمد اكبرپور، « نوكر بابا نیستم

پرسش از طاهره ایبُد را مورد بررسی قرار دهیم. « خانوادۀ آقای چرخشی»اثر شهرام شفیعی و « ایعشق خامه»

اصلی در جستار حاضر آن است كه كدامیک از نویسنددان موردنظر در حوزۀ طنزپردازی كودک و نوجوان با توجه 

ه اند؟ در پاسخ بهایی غیر از سردرم ساختن مخاطب خود توجه نمودهبه سبک فکری تعلیمی و انتقادی به جنبه

د و شهرام شفیعی به میزان بسیار بیشتری سؤال پیش رو، فرضیج اصلی آن است كه سعید هاشمی، طاهره ایُب

به احمد اكبرپور و محمدرضا مرزوقی در آثار خود به مسائل تعلیمی و تربیتی مخاطبان ردۀ سنّی كودک و نسبت

 اند.نوجوان توجه داشته

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

ون مغفول مانده است، ازآنجاكه پرداختن به سبک فکری و محتوایی در طنزپردازی آثار كودک و نوجوان تاكن

ای در این خصوی از نظر ساختار فکری و محتوایی در میان پژوهشهای علمی جانبهنگارنددان به نقد و بررسی همه

آمده آنچه پیرامون طنز در ادبیات كودک و نوجوان تا و معتبر دست نیافتند. از سویی با توجه به بررسیهای بعمل

هشگران قرار درفته است، بیشتر بر مبنای مطالعات زبانی و كاربرد شگردها حدود زیادی مدنظر نویسنددان و پژو
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های طنزپردازی اعم از طنز كالمی و طنز موقعیت است و پژوهشی كه با روش علمی به ارزیابی نقادانج و شیوه

ی و سسبک فکری و محتوایی آثار طنز كودک و نوجوان پرداخته باشد یافت نشد. ازاینرو ضروری است ضمن برر

 واكاوی علمی و دقیق محتوای طنز كودک و نوجوان، به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نویسنددان این عرصه ب ردازیم.

داری در حیطج ادبیات كودک و نوجوان تاكنون صورت درفته است. درخصوی تحقیقات و پژوهشهای دامنه 

قد های ناز پروین سالجقه مباحث نظریه« از این باغ شرقی»محتوای آثار كودک و نوجوان بصورت كلّی در كتاب 

فصل ضمن توجه به محتوای شعر كودک و  66شعر كودک و ابزارهای آن شناسایی شده است و نویسنده در 

طنز در شعر كودک »صورخیال مورداستفاده در آن مانند استعاره، مجاز، تشبیه و نماد، بحث مختصری درخصوی 

هادی محمّدی و از محمد تاریخ ادبیات كودكان ایرانه است. در كتابهای بلحاظ محتوایی مطرح نمود« و نوجوان

از زهره  قاینی درخصوی طنزپردازی در آثار كودک در  4357تا  4315ادبیات كودكان در روزدار نو جلد دوم 

ایران به نکات ارزشمندی هرچند بصورت مختصر در ذیل معرفی نویسنددان و هنرمندان عرصج طنزپردازی 

ان، درخصوی محتوای طنز در این نوع از آثار مطرح شده است. از كتابهای ارزشمند دیگری در زمینج محتوای كودك

از علی رئوف اشاره نمود. در این « راهنمای نقد كتاب كودک و نوجوان»ادبیات كودک و نوجوان میتوان به كتاب 

كودک و نوجوان مانند داوری اصالحگر،  كتاب ضمن توجه به شناخت ادبیات كودک به انواع نقد و بررسی آثار

ای جهت بررسی ی(، راهنمای ارزنده77فاضل و تفسیردر پرداخته شده است. كتاب مذكور درچه مختصر میباشد )

ادبیات كودک و نوجوانان؛ ویژدیها و »آید. در بخشهایی از كتاب اصول محتوا در آثار كودک و نوجوان بحساب می

های سودمندی جهت بررسی سبکی از منظر محتوایی و فکری در ی نیز میتوان به مؤلفهاثر بنفشه حجاز« هاجنبه

ادبیات كودک و نوجوان دست یافت. در فصل پنجم از این كتاب ضمن توصیف ارزشیابی كتابهای كودک و نوجوان، 

ت ذكور درچه بصورمالكهای این ارزشیابی تا حدودی از جنبج طنز و محتوایی مورد توجه قرار درفته است. كتاب م

بندیهای موجود مانند داستانهای طنز، تخیّلی، تاریخی، و عامیانه را مدنظر قرار داده است، از جهت كلّی تنها تقسیم

 ارائج تصویر كلی از مالكهای ارزیابی، حائز اهمیت است. 

وان به این موارد اشاره در زمینج طنز در آثار كودک و نوجوان پژوهشهای علمی صورت درفته است؛ از آن جمله میت

ضمن توجه به شگردهای « طنز و خوانندۀ  نهفته در مجموعج آبنبات صدفی»( در مقالج 4344نمود: حسینی )

كالمی و طنزپردازی در مجموعج یادشده، تا حدودی به محتوای فکری این اثر طنز كودک و نوجوان نیز پرداخته 

، به مسئلج طنز «ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریانلفهبررسی مؤ»( در مقالج 4349است. محبوبه بسمل )

كودک و نوجوان در ادبیات پایداری بویژه در آثار امیریان توجه نموده است. در این مقاله نیز شگردهای زبانی طنز 

تحلیل مبانی طنزپردازی در »)كالمی و موقعیت( مورد توجه قرار درفته است. در پژوهش دیگری با عنوان 

( آثاری 4349از پورخالقی و همکاران )« داستانهای شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریج ایوان فوناهی

( نیز در مقالج 4344از ادبیات طنز كودک و نوجوان بر مبنای نظریج زبانی فوناهی بررسی شده است. زیبا علیخانی )

به سیاق بیشتر مقاالت حوزۀ طنز در این « شیشگردهای طنزآفرینی در آثار شهرام شفیعی؛ مجموعج غرب وح»

( در 4341زمینه، شگردهای طنز موقعیت و طنز كالمی شهرام شفیعی را بررسی نموده است. صفایی و ادهمی )

كاربرد زبان و برخی سازوكارهای « ها و الگوهای طنز در آثار هوشنگ مرادی كرمانینگاه به مؤلفه»ای با عنوان مقاله

 اند. آثار این نویسندۀ طنزپرداز مورد ارزیابی قرار داده محتوایی را در

 روش مطالعه
تحلیلی است كه به شیوۀ تحلیل محتوا، داستانهای طنز معاصر ادبیات كودک و -رو بررسی توصیفیپژوهش پیش
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من »نوجوان را از منظر سبک فکری نویسنددان آن مورد توجه قرار خواهد داد. جامعج آماری شامل داستانهای 

می، اثر سعید هاش« قندآباد»اثر محمدرضا مرزوقی، « دی وی دی اسرارالغوالن»اثر احمد اكبرپور، « نوكر بابا نیستم

 از طاهره ایبُد میباشد.« خانوادۀ آقای چرخشی»اثر شهرام شفیعی و « ایعشق خامه»

 

 بحث و بررسی
نکات اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و یا حتی اغراض  شاید دزافه نباشد ادر بگوییم از دیرباز طنز ابزاری برای بیان 

زمین، آثار ستردی در عرصج طنز پدید آمدند كه از آن سیاسی بوده است؛ چنانکه در ادوار پر اختناق و آشوب ایران

طبعیهای شاعرانی چون حافظ، سعدی و بسیاری از اشعار طنز دوران مشروطه میان میتوان به آثار عبید زاكانی، شوخ

د اشعار ابوالقاسم حالت اشاره نمود كه در پس پردۀ اندیشه و ذهن هریک از این شاعران و نویسنددان، آموزش مانن

نکات اخالقی یا انتقاد از شرایط موجود از اهداف اصلی و مورد توجه بوده است. از دیگر سو ایرانیان از دیرباز به 

اند و آموزش كودک و نوجوان را از وظایف اصلی والدین مسئلج تعلیم و تربیت اخالقی كودكان بسیار توجه داشته

. اما كاستی و خلل موجود در عرصج ادبیات كودک و نوجوان را میتوان این نکته دانست كه تا پیش اندبرمیشمرده

از دوران معاصر، معموالً ادبیات كودک و نوجوان از حیطج بزردساالن جدا نبود و آنچه برای پیشبرد اهداف تربیتی 

كودک مورد توجه قرار میگرفت در ذیل ادبیات بزردساالن آمیخته بود و حدّومرز مشخصی برای این موضوع وجود 

 نداشت. 

دانه ای جداادبیات كودک و نوجوان در دوران معاصر به موازات پیشرفت علوم تربیتی و روانشناسی بصورت شاخه 

قل در ای مستای نوپا و نوظهور دانست كه بعنوان رشتهن دونهمورد توجه قرار درفت؛ ازاینرو این نوع ادبی را میتوا

شده در ادبیات كودک و نوجوان در همین های مطرحای كمّی و كیفی در حوزهدوران معاصر مطرح دردید. مقایسه

 رمحدودۀ زمانی اندک نیز نشان میدهد كه ادبیات طنزآمیز و توجه به شاعران و نویسنددان طنزپرداز در حوزۀ آثا

ود ترتیب باوجهای دیگر این عرصه بازهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است و بدینكودک و نوجوان در كنار چهره

قدرت طنز در جذب مخاطب كودک و نوجوان و توانایی آن برای آموزش بسیاری از مفاهیم اخالقی و تربیتی به 

در حوزۀ مطالعاتی و پژوهشی و چه در حوزۀ  مخاطبان كودک و نوجوان، متأسفانه شاهد ضعف بسیار زیادی چه

ای كه این فقر پژوهشی و تألیفی چنانچه با همّت نویسنددان و تألیف كتب طنز كودک و نوجوان هستیم، بگونه

شاعران برطرف دردد، فضای مطالعاتی، آموزشی، تربیتی و شادی را جهت مخاطبین این دروه سنّی فراهم خواهد 

دیری از شیوۀ طنزپردازی بی كودک و نوجوان كاركرد و اهداف خاصی را باید دنبال كند و بهرهآورد. از سویی آثار اد

 در اختیار مخاطب كودک به هنرمند كمک میکند تا جنبج تعلیمی و آموزشی اثر را با زبانی جذّاب و دیرایی ویژه

 و نوجوان قرار دهد. 

مهمترین نکات را بصورت بسیار موجز و مختصر چنین  نژاد درخصوی اهداف اصلی ادبیات كودک و نوجوانشعاری

برانگیختن ذوق و عالقج كودک به مطالعج آزاد، انتقال دانش درست دربارۀ خویشتن، طبیعت، »است: بیان نموده 

حوادث تاریخی و جهان، آشنا ساختن كودک با مسائل زنددی، كمک به بلوغ فکری كودک، كمک به رشد و تکامل 

نایی با فرهنگهای مختلف، كمک به بهداشت و سالمت روانی كودک و نوجوان و كمک به شخصیت كودک، آش

(. در این قسمت برآنیم تا به كمک رویکرد انتقادی، 44-45: 4341نژاد، )شعاری« معلمان در امر آموزش و پرورش

ت معاصر ب ردازیم و ای از آثار طنز كودک و نوجوان در ادبیابه مطالعه و بررسی سبک فکری و محتوایی دزیده

 میزان موفقیت هریک از این آثار طنز را از بُعد تعلیمی و تربیتی و اخالقی مورد واكاوی قرار دهیم. 
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 یابی نوجوان یا محو ارزشها؟من نوكر بابا نیستم؛ تالشی برای هویت
یی با نسبتاً فقیر روستاهای خانوادۀ اثر احمد اكبرپور مناسبات بچه« من نوكر بابا نیستم»موضوع اصلی داستان 

پدر خشن و مستبدی را نشان میدهد كه سعی دارد با اِعمال هردونه تحقیر در حق آنان بنوعی قدرت و جایگاه 

از جمله رمانهای كودک و نوجوان « من نوكر بابا نیستم»خویش را در نظام سلطج پدرساالری حفظ نماید. رمان 

( و بردزیدۀ كتاب 4391مله جایزۀ شورای كتاب كودک در سال )است كه برندۀ جوایز متعددی شده است از ج

(. با 4374و كتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) 6554در سال  yBBl(، جایزۀ 4394كودک یونیسف )

نویسی حائز اهمیت است، در ترسیم فضای طنزآمیز و های دونادون تکنیک داستانوجود آنکه این كتاب از جنبه

آوری وتار و رعبروحی ردۀ سنی نوجوان بنظر میرسد چندان موفق نیست. فضای داستان، فضای تیره ایجاد آرامش

از یک خانج مخروبه و به اصطالح كلنگی است كه دستشویی آن باألخره یک روز در جشن عروسی یکی از اهالی 

ن نوكر بابا م»برپور در داستان ای است كه اكخانه، آوار میشود. بیعرضگی و ناتوانی و كوچکسازی اصلیترین نکته

مدنظر قرار داده است. این رمان بمیزان زیادی برخالف دیگر آثار اكبرپور از دنیای تخیّلی و فانتزی دور « نیستم

است و به دنیای واقعی و رئال نزدیک شده است. داستان در یک روستا اتفاق افتاده است و شخصیت اصلی آن پسر 

ت كه كتاب از زبان او و با زاویج دید او مطرح شده است و همین مسئله خوانندۀ كودک اس« داوود»نوجوانی بنام 

و نوجوان را مجاب میکند با قهرمانی مقتدر و توانمند روبرو باشد، اما برخالف انتظار، طنز تحقیرآمیز نویسنده از 

گذارد دیری را بنمایش میتصمیموپا، مطیع و فاقد قدرت تنها قهرمان نمیسازد، بلکه شخصیتی بیدستنه« داوود»

 حاج»شناس است و پدر او كه توسط سایر اهالی خانواده مورد تمسخر قرار میگیرد. داوود پسری مطیع و وظیفه

سازی در این داستان طنز نتوانسته بخوبی عمل نماید؛ فردی پدرساالر و خسیس. اكبرپور در فرایند هویت« حمزه

های دیگر خانواده همواره مورد ضرب و شتم پدر قرار نمیخورد اما بچه« كتک»داوود بدلیل مطیع بودن از پدر 

 اند. در جایی از داستان اكبرپور افتخار داوود را در كتک نخوردن از پدر چنین توصیف كرده است:  درفته

]پدر[  ام. وقتیآید كه من تا حاال از دست پدر كتک نخوردهمیدانم كه به من حسودی میکنند. زورشان می»

 (.4:  4345)اكبرپور، « درمیزند مثل موش میروند تو سوراخ

ادبیات كودک بویژه ادبیات طنز نباید ابزاری جهت تخریب شخصیت و هویت كودک باشد. تسلط پدر بر فرزندان 

او  یآید براها موظفند هنگامی كه پدر از بیرون میدر این داستان از منظر روانی، تسلطی پدرساالرانه است. بچه

آفتابج آب را پر كنند و به در مستراح ببرند؛ كاری كه هریک از كودكان با شیطنتهای خای خود از آن سر باز 

 تعریف میشود:« داوود»ای برای میزنند و سرانجام بعنوان وظیفه

 ابه و میرومداوود[: اینطرف و آنطرف را نگاه میکنم و میروم سر چاه. از آبهایی كه مادر كشیده، میریزم تو آفت»]

پرت میکنم  آفتابه را …نوكر بابا …مستراح كه یحیی و یونس از توی طویله می رند بیرون و داد میزنند: نوكر بابا

آید كه دعوایشان میکند: اده به باباتون بگه مثل سگ كتک و میروم توی اتاق و در را میبندم. صدای مادر می

 (. 4)همان: « میخورید...

العملهای دو برادر دیگر داوود كه او را مورد تمسخر قرار میدهند، درچه طنز كالمی و زبانی جذابی را بدنبال عکس 

الشعاع قرار درفته است. داوود بعنوان شخصیت دارد، محتوای داستان در اینجا در راستای طنزآمیز كردن ماجرا تحت

كه یا مورد تمسخر برادران قرار میگیرد یا از ترس اصلی داستان برای مخاطب نوجوان، شخصیتی ناكارآمد است 

دهی افکار، شخصیت و جهانبینی آنان نقش پدر مجبور به سکوت است. اهمیت ادبیات كودک و نوجوان در شکل

ای برای دروههای سنی كودک یا نوجوان شروع به نوشتن بسیار قابل توجهی را برعهده دارد. هنگامیکه نویسنده
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نان را مخاطب خود قرار میدهد، میتواند در یک داستان شخصیت و هویت كودک یا نوجوانی را اثری مینماید و آ

بخوبی پرورش دهد و با فرایند این همانی بر مخاطب خویش تأثیر بگذارد و برعکس، میتواند با تخریب شخصیتهای 

یر ه چه ناخودآداه تحت تأثداستانی و تحقیر مستقیم یا غیرمستقیم آنان، موجب شود مخاطبان چه بصورت خودآدا

ایدئولوهی مخرّب متن قرار بگیرند. ازاینرو میتوان دفت ادبیات كودک بنوعی ادبیات تعلیمی و آموزشی است كه 

(. اهمیت این مسئله زمانی 44: 4396نویسندۀ آن آداهانه میتواند مخاطب ناآداه خویش، آموزش دهد )خسرونژاد، 

دوران كودكی و »یا نوجوان مواجه هستیم چنانکه استیونز اشاره میکند:  آشکار میشود كه ما با مخاطب كودک

دیری دورۀ مهمی در زنددی انسان است. زمانی برای آموزش دربارۀ ماهیت جهان پیرامون، چگونه نوجوانی، شکل

لی طور كزنددی كردن در آن، چگونگی ارتباط با دیگر مردم، چه اندازه باور داشتن، چقدر و چگونه فکر كردن، ب

 (. 74: 4397)استیونز، « مقصود یافتن تصویری درست از خویش و پیرامون است

آثار یک نویسنده، نمونج آشکاری از طرز فکر وی میتواند تلقی شود. بکاردیری لغات، زبان، سبک فکری و ایدئولوهی 

ر داستانی، از خای ازسوی نویسنده، درحقیقت جهتگیری فکری وی را مشخص میسازد. ساخت شخصیت در اث

ه میدهد، ارائ« من نوكر بابا نیستم»هوش و خالقیت نویسنده و طرز فکر وی نشئت میگیرد. آنچه اكبرپور در رمان 

ای اسکناس از جیب پدر به چاه مستراح در بطن ماجرای اصلی یعنی از صحنج ورود پدر به خانه شروع میشود. دسته

میشود. در توصیف این حالت اكبرپور درچه قصد دارد با تکنیک كالمی (. پدر مستبدانه به خانه وارد 45میفتد )ی

ای فحّاش و خشمگین از پدر خانواده تنها نقطج بظاهر به طنزآمیز شدن داستان كمک كند، ترسیم چهره« دشنام»

 (.45: 4345)اكبرپور، « بابا داد میزند: مگه این پدرسگا نمیتونن درو باز كنن»مثبت این ماجراست: 

ا این تازه شروع التهاب و تشنج در داستان است. فضای داستان به هیچ عنوان درجهت آرامش روحی و روانی ام 

ای اسکناس در چاه مستراح ریزی نشده است. پدر پس از ورود به خانه در پی افتادن دستهدروه سنی نوجوان پی

 (.46همان: « )تا تکلیف پوال معلوم نشده، هیچکس مستراح نره» دستور میدهد كه:
ای از جامعج مردساالر كه قدرت در دست پدر خانواده است، به همراه نادیده درفتن مادر و فرزندان تصویری كلیشه

را بلحاظ فکری و درونمایه، حائز نکات آموزشی، تربیتی و « من نوكر بابا نیستم»خانواده سبب شده نتوان داستان 

نویسنده در این داستان كامالً ایستا میباشد؛ چراكه هیچیک از شخصیتهای اخالقی دانست. طرز فکر اكبرپور بعنوان 

جویشان تغییری پذیر و یا سلطهها، عمه مهوان و پدر تا آخر داستان در رفتارهای سلطهداستانی اعم از مادر، بچه

رده است كه همه ای از جهان پیرامون در محیط روستایی و افسحاصل نمیشود. داستان بنوعی روایت كامالً زنده

علیه هم به دشمنی و اعمال خشونت می ردازند. در طول داستان حسادت و رقابتهای نابجا بتصویر كشیده میشود 

دیری بر این رفتارهای غیرانسانی از خود نشان نمیدهد و درواقع شخصیتهای داستان و نویسنده تالشی برای خرده

درمقابل چشمان خوانندۀ نوجوان بتصویر بکشانند؛ بعنوان نمونه  را آزاد دذاشته است كه هرچه میخواهند بی روا

یر ها هر نوع تحقدر توصیف روابط عاطفی پدر و مادر تا جایی جلو میرود كه عمالً پدر خانواده میتواند درمقابل بچه

 و رفتار نابجایی را به مادر داشته باشد:

 (. 44)همان: « و چراغ بیاربابا ]سر مادر[ داد میزند: مگر با بچه حرف میزنی؟ بر»

 دویی ندارد: و مادر از ترس پدر جرئت پاسخ

 )همانجا(.« مادر آنقدر یواش جواب میدهد كه چیزی نمیشنوم»

صدای بابا بلند میشود؟ آهای نسا نسا! مادر در آغل را میبندد و باسرعت را میفتد. میگوید: دیگه چیشده؟ چرا »

 (. 44)همان: « داد میزنی
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موقعیت اجتماعی زن بعنوان مادر در این داستان بدرستی برای مخاطب نوجوان ترسیم نشده است. مادر  جایگاه و

 ند:ها اعتنا نمیکای در زیر سایج قدرت پدری خشمگین است كه به هیچیک از اعضای خانواده و بچهعنصری حاشیه

 (.4)همان: « آید داخل، به من نگاه هم نمیکندوقتی باسرعت می»

اغلب با بچه علیه پدر توطئه میکند. چنین تصویری از مادر در این داستان، درحقیقت نمیتواند الگوپذیری مادر  

ها به انجام كارهای غیرمنطقی و تا حدی مشمئزكننده، درونمایج مناسبی را به مخاطب ارائه دهد. وادار ساختن بچه

ا از چاه مستراح بیرون بیاورند. فرایند تربیتی پدر در ها میخواهد پول راصلی دیگر در این داستان است. پدر از بچه

ها ابزاری برای رسیدن پدر به این داستان بصورتی است كه برای آنان هیچ جایگاه و ارزشی قائل نمیشود. بچه

 مقاصدش هستند:

ده، د زیر خنمهراب میزند زیر خنده: فردا چه كیفی داره! بابا یکی از شماها رو میفرسته تو مستراح! یحیی میزن»

ه ]داوود میگوید[ خواب و بیدارم ك …ولی یونس میگوید: اده بابا بخواد منو بفرسته با تیركمون میزنم تو سرش

 (. 44-47)همان: « مهراب یواش میگوید: نوكر بابا، تو مستراح

تمامی  ندان. دوییاكبرپور با جهتگیری بیطرفانه در این داستان درحقیقت نه به پدر حق میدهد و نه به مادر و فرز

اعمال و رفتار شخصیتهای داستان را می ذیرد. ضدارزشهایی كه در این داستان برای نوجوانان در قالب شیطنتهای 

ها از سنگ پرتاب كردن بسمت پدر با تیر و كمان نیز ابایی بچگانه بتصویر كشیده شده تا جایی است كه بچه

تان را بخوبی در این داس« مهارت»و « ارزش»اكبرپور نتوانسته است ندارند؛ ازاینرو بلحاظ سبک فکری و محتوایی 

به هیچ عنوان مهارت الزم برای تربیت فرزندان خود را ندارند « من نوكر بابا نیستم»بنمایش بگذارد. پدر و مادر در 

ر این یگیرند. نویسنده دو ارزشهای الزم و اصول اخالقی را در رفتار با یکدیگر و نیز درمقابل فرزندان كامالً نادیده م

نشان دهد. داوود پیوسته سعی میکند با  ای را میان اعضای خانوادهشدهامر نتوانسته است ارتباط صمیمی و تعریف

ها تنحقیر ساختن خود، نظر پدر را جلب كند. حسادت و رقابتهای میان برادران در این داستان به هیچ عنوان نه

آورد. داستان درچه پیرنگی ساده و روان دارد اما حمایت از تمسخر را فراهم میبد نیست بلکه ابزار خندیدن و 

« ساره»حقوق فردی و اجتماعی كودک و نوجوان چندان در آن بچشم نمیخورد تا جایی كه دختر كوچک خانواده 

 در كشاكش محیط پراضطراب و خشن اطراف یک روز برای همیشه الل میشود:

ا دوسالگی بابا، ماما و حتی آب و نان هم میگفته، ولی از یک روز صبح به بعد، دیگر عمه مهوان میگوید ساره ت»

 (. 44)ی« چیزی نگفته

بنوعی عصیان و اعتراض شخصیت كودكانج قهرمانان داستان را در خود « من نوكر بابا نیستم»درچه عنوان كتاب 

و داه همراه با ضدارزشهاست؛ مانند توجه به  نشان میدهد، تالش نویسنده برای نشان دادن این اعتراض، ناكارآمد

ها از جیب پدری خسیس. درچه خساست و دزدی هر دو از اعمال ناپسند رفتاری هستند، نویسنده با دزدی بچه

توجهی به تأثیرات سوء و نابجای این مسئله در افکار و ذهن و روان مخاطبان، با عباراتی جذاب و طنزآمیز بی

 پدر را بیان میکند:ماجرای دزدی از جیب 

 (. 74-77)صص « ها از جیب پدر خسیس، برای كمک به ساخت یک اتاق در مدرسهدزدی بچه»

ی اند كه بلحاظ اجتماعی و خانواددها، شخصیتهای منفعلی قلمداد شدهمادر و بچه« من نوكر بابا نیستم»در داستان 

دور است و هركدام از اعضای ، اتحاد و همبستگی بهنقشی جز اطاعت ظاهری از پدر ندارند. محیط خانه از صمیمیت

خانواده تنها در فکر منفعت خویش یا شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیتند؛ مادر در چشم اعضای خانواده ارزش 

 و جایگاهی ندارد و پدر به چشم خدمتکار به او نگاه میکند:
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 «با بلند میشود: نسا نسا برو از خونج زار نوشاد كنگ بگیراولین تیغج آفتاب از الی در به داخل رسیده كه صدای با»

 (. 44)ی

ای نمیکند؛ دویی نه در خانواده نه محل و نه در كل روستا فرد كس مداخلهدرمقابل رفتارهای نادرست پدر، هیچ 

رمقابل ش دای پیدا نکیشود تا كمی پدر را نصیحت كند و او را به زشتی رفتارها و تصمیماتدنیادیده و باتجربه

ان وفصل مشکالت در این داستكننده و فرزانه برای حلخانواده و اطرافیان آداه سازد. ادر نویسنده از نیرویی هدایت

بهره میبرد، بنظر میرسد دیگر لزومی نداشت داوود بعنوان پسر خانواده در دفاع از خویشتن مقابل پدر و دیگران 

 كند: سنگی بردارد و از خود به این شیوه دفاع

لی مردم میخندند و …من میترسم و سنگم را به باال میبرم. عمو دستش را میگیرد روی سرش و فوری برمیگردد»

بابا یکهو عصبانی میشود و میآید جلو: اده جرئت داری بزن پسرۀ مُردنی! بابا سنگی توی دست درفته كه ادر بزند 

 (.33)ی« مثل دنجشک له میشوم

بیشتر شخصیتها را افرادی ناقص تصور كرده است كه در جایگاه خود هیچ رفتار و كردار  پور در این داستاناكبر 

شکستن قلیان بزردترها، آبتنی در آب انبار، دزدی از جیب -ای ندارند. جدا از شیطنتهای كودكانه مانند سنجیده

-ت كودكی نامید ادر بتوان این موارد خالف هنجار را شیطن -پدر، دزدیدن كفش مردم، كندن سر دنجشک

آالیش مخاطب كودک و نوجوان القا میگردد. بسیاری از ضدارزشها بخودی خود در این داستان به لوح ضمیر بی

پردازی پدر و مادر، فرزندان و حتی اهالی روستا اكبرپور در این داستان میتوانست با تغییر در نحوۀ شخصیت

پنداری بسیار زیادی با شخصیتهای ن، كه معموالً به همذاتالگوهای رفتاری مناسبتری را برای مخاطبان نوجوا

داستانی دست میزنند، ارائه دهد؛ اما وی نتوانسته است شخصیتهای قابل قبولی ارائه دهد. كمترین كاری كه 

 ای از اتفاقات، قهرمانان داستاننویسنده در اینگونه از آثار داستانی میتواند انجام دهد آن است كه در طی سلسله

را با تحولی مثبت مقابل خواننده قرار میداد تا بنوعی تأثیر پایانبندی مناسب در روح و روان مخاطب باقی بماند. 

اما ارائج تصاویری معترض و عصیانگر از افراد خانواده درمقابل پدر تا انتهای داستان همچنان ادامه دارد و پدر نیز 

یت چیز برای او اهمبه نجات پول خود از چاه میندیشد و دویی هیچدرایت تا پایان تنها بعنوان فردی خسیس و بی

ندارد. ازاینرو اكبرپور در ارائج سبک فکری و محتوایی داستان نتوانسته است بخوبی عمل نماید و بنظر میرسد این 

ینج زم دلی مردمان، دراثر ضمن برخورداری از ویژدیهای مثبتی چون زبان طنزآمیز، توصیف فضای روستا و ساده

 ارائج الگوهای ارزشی و اخالقی برای مخاطب چندان موفق عمل نکرده است. 

 

 دی وی اسرارالغوالن؛ فانتزی طنز یا تخیّلی ناكارآمد

برانگیز غافلگیری، جنجال»تخیلی دفته میشود كه دارای مشخصاتی چون -داستان فانتزی به داستانهای علمی 

(. 456: 4395باشند )قزل ایاغ، « سازیانگیز، امکان وقوع محال، لذتبخش، خرددریز، و نودرا در تخیّلبودن، بحث

صلی اینگونه از داستانها دانست؛ چنانکه در عالم درخصوی داستانهای فانتزی میتوان خالف واقعیت بودن را محور ا

و  كدام توجیهای را داشت. اتفاقاتی كه هیچداستانهای فانتزی میتوان انتظار وقوع هر رخداد و اتفاق غیرمنتظره

زددی مخاطبان را میتوان شاخصج اصلی داستانهای فانتزی دانست )همان: تفسیری ندارند و یکّه خوردن و شگفت

ا ها كمک میکنند تفانتزیها به بچه»توضیح كاركرد فانتزی در ادبیات كودک و نوجوان آمده است كه:  (. در457

دران زنددی شوند، همچنین حساسیت به قوانین و تنوع در محدودۀ كنجکاویشان را دسترش دهند و مشاهده

تزیها به كودكان كمک میکنند تا فان …آموزند و ذهنشان را به روی امکانات نو میگشایندقوانین را به آنها می
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 (. 435: 4374)محمدی، « تخیلشان را دسترش دهند و یا آن را بهبود بخشند

سازی داستان كتابی طنزآمیز اثر محمدرضا مرزوقی است كه در آن با شبیه« دی اسرارالغوالنویدی»داستان  

حاضر تداعی شده است. نویسنده در این بصورت امروزی، فضا و موقعیتی فانتزی مناسب عصر « غول چراغ جادو»

كتاب هدف اصلی خود را شوخی با انواع موضوعات جدی یا غیرجدی قرار داده است و به نوعی با هجو موضوع 

بنوعی داستان را از هر آنچه دوست « دنلق»العاده با عنوان غول چراغ جادو در قالب موجودی اینترنتی و خارق

فکری نویسنده در این كتاب تحت تأثیر داستان قدیمی غول چراغ جادو است  داشته، اشباع ساخته است. سبک

ای ترسیم شده است كه با دسترسی به غول اما هانر انتخابی نویسنده در قالب آمال و آرزوهای چند نوجوان مدرسه

د تا س ری كننها بصورت مخفیانه اینترنتی تصمیم میگیرند پنهان از خانواده چند روز را در منزل یکی از بچه

ها رازورمز دستیابی به این غول را بفهمند و از او برای حل مشکالت درسی كمک بگیرند. در انتهای داستان، بچه

به كمک فردی بنام عبدالحلیم، دنلق را از یک سی دی كه در آن درفتار است رها میکنند. مرزوقی داستان 

ها از خانه داستان خود را شروع است. در فصل اول از فرار بچه را در دوازده فصل نوشته« دی اسرار الغوالنویدی»

اند، قرار است والدین خود را برای توضیحات ها كه بدنبال نمرات بدشان توسط ناظم مدرسه مؤاخذه شدهمیکند. بچه

مخفی  تیها در طالقان بروند و مدبه مدرسه ببرند اما نادهان تصمیم میگیرند كه به خانج پدربزرگ یکی از بچه

انتخاب كرده است. عنوانی كه از همان آغاز « داهی از واقعیت فرار كن»شوند. عنوان این فصل را مرزوقی 

 ضدّارزشهایی مانند فرار از خانه، پنهانکاری، دروغ به والدین و نرفتن به مدرسه را به مخاطب القا میکند. 

، شاكی از یادآوری مدرسه، لقمه توی دهانش ماسید: حاال چرا اینجوری میدویی؟ مگه قراره بریم مدرسه؟ مرتضی»

 (. 9: 4345)مرزوقی، « از شر سلطانی ]ناظم[ خالی میشیم ها!!

مرزوقی سعی دارد با ابتکار ذهنی طنزآمیز به این نکته توجه كند كه در دنیای امروزی همه چیز ازطریق تکنولوهی  

 ا دوباره در قالبی دیگر زنده كرد. و علم امکان ذیر است و حتی میتوان غول چراغ جادو ر

(، در ابتدای فصل دوم ارائه میدهد، ذهنیتی خیالی است؛ 44)همان: « به جادودرها اعتماد كن»آنچه با عنوان 

درچه در راستای پرورش قدرت تخیل مخاطب میتواند سودمند باشد، اما نتیجه و غایت آن چندان سودمند نیست، 

 العاده، مشکالت و مسائلدیری امور ماورایی و خارقی القا میکند كه میتوان با بهرهتا جایی كه به مخاطب به نحو

 خویش از جمله مشکالت درسی را براحتی حل نمود:

پیرمرد دستی به دوشهای خودش برد و مثل موج رادیو چرخاندشان؛ بعد با صدایی كه كمی صافتر شده بود از »

 (.  66)همان: « اینقدر از دست شما سه تا شاكیه؟یزدان پرسید: چرا سلطانی ]ناظم مدرسه[ 

از اصلیترین ویژدیها و كاركردهای داستانهای فانتزی، جنبج تربیتی و اخالقی آنهاست كه در تربیت و تهذیب »

نفس كودكان و نوجوانان تأثیر زیادی دارد. كاركردهای داستانهای فانتزی بدین ترتیب است: كاركرد سردرمی، 

ای كه (. نوشته4155)سلطانی، « و اخالقی، كاركرد روانشناسی، كاركرد ملموس كردن جهان رؤیاها كاركرد تربیتی

در قالب فانتزی ارائه میشود، باید حداقل یکی از این كاركردها را در خود داشته باشد اما بنظر میرسد مرزوقی به 

نه كشمکشی بین خیر و شر صورت « الغوالندی وی دی اسرار»این بُعد از ادبیات فانتزی توجه ندارد. در داستان 

حلی ای شیطان برای یافتن راهمدرسهای برای نگهداشتن خوبی، آنچه هست تنها جدال چند بچهمیگیرد و نه مبارزه

 یا همان غول موجود در دی وی دی است كه بتواند از پس تکالیف مدرسج آنها برآید. « دنقل»توسط 

سنتها و باورهای خرافی همواره از معضالت اجتماعی جامعج بشری بوده است كه معموالً نویسنددان و پژوهشگران 

دل  تا نتیجج نادرست آداه به روانشناسی و شخصیت كودكان، از این موضوع در قالب نکتج اخالقی استفاده كرده
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زیابی كنند. امروزه با پیشرفت علم روانشناسی بستن به خرافات را برای دروه سنی كودک و نوجوان تشریح و ار

ری ای اخالقی دست به نگارش اثای میتوان یافت كه با داستانی سراسر تخیّلی بدون آموزش نکتهكمتر نویسنده

ای ها نهایتاً در تجارب و نیازهدرایانج ادبیات جدا نیست؛ زیرا داستانها و قصهكاركرد فانتزی از كاركرد واقع»ببرد. 

دی وی »(. مرزوقی در كتاب 4394)تالکین، « ی ریشه دارند. داستان پریان نیز از این قاعده مستثنی نیستبشر

 ایدار سعی دارد فضای داستان را بگونهاز همان ابتدا با انتخاب نامی عجیب و تا حدودی خنده« دی اسرارالغوالن

بل باور در داستان بدون آنکه هدف خاصی دنبال ای بودن و فضا و موقعیت غیرقابا طنز آمیخته سازد اما كلیشه

 ای امروزی بسازد:شود توانسته از این اثر هجویه

. اهل چراغ جادو كه هركس هر جا دستمالیش میکرد از توی سوراخ قد علم میکردم، میتونستم به بلندی من غولم»

س دفت: اآلن توی برنامج جی پی ابرج میالد بشم. مرتضی دفت برج میالد رو از كجا میشناسی؟ دنلق بیحوصله 

. . بچه جون میشه اینقدر وسط حرفم ندویاینترنتم دیدم نزدیکترین و بلندترین ساختمان دوروبرم كدومه و..

ای انفورماتیک و درفتار این دی وی دی كه مرتضی اللمونی درفت. دنلق ادامه داد: ولی حاال تبدیل شدم به برنامه

 (. 16-13: 4345)مرزوقی، « ت شمانمیدونم چجوری افتاده دس

ای در مرزوقی با هدف شوخی با موضوعات جدی كه جزو ترفندهای طنزآمیز ساختن كالم است، غایت و نتیجه

پشت ماجرای داستان مدنظر ندارد و عمالً داستان را به موضوع واهی و بیهدفی تبدیل نموده است و سراسر كتاب 

ها و تنها با سنّتیوتر و تکنولوهی دنیای مجازی انباشته ساخته و بنوعی نهرا از اصطالحات مربوط به علم كام 

باورهای خرافی و نادانی حاصل از آن مخالفت نکرده، بلکه با باورپذیری غول چراغ جادو در عصر حاضر و پرورش 

ورش افکار این فکر كه قهرمانان داستان میتوانند بجای درس خواندن از غول چراغ جادو كمک بگیرند، در پر

پنداری آنان با موضوعات خرافی بسیار موفق بوده است. نکتج دیگر در این داستان كه بشدّت نادرست و همذات

ها با والدین و اولیای مدرسه است. در آثار ادبیات كودک و نوجوان احساس نیاز این جلب توجه میکند جدال بچه

الشعاع اطراف بسیار حائز اهمیت است اما مرزوقی با تحتدروه سنی به محبت و حمایت از طرف خانواده و محیط 

اطالع و برای چند روز، بیتوجه به ها از خانه و نرفتن به مدرسه آن هم بیقرار دادن این موضوع در قالب فرار بچه

پیامدهای تربیتی و اخالقی این مسئله، تنها به جذاب ساختن  محتوای داستان اندیشیده است؛ در فصل پنجم 

 حل نهایی برای نمره درفتن در امتحانات را مشاوره با غول چراغ جادو!! میداند:نویسنده راه« کرها در مدرسهه»

ای نمیشد امتحانات میانترم را جمع كرد. اولین چیزی كه به ذهنش رسید دنلق ]غول چراغ با هیچ كاردردانی»

شد. دی وی دی اسرارالغوالن را از كشوی میز كام یوتر حلی داشته باجادو[ بود. فکر كرد با او مشورت كند، شاید راه

 (. 54)همان: « بیرون آورد و دذاشت تو كام یوتر

های اصلی داستانهای فانتزی حل مشکالت به كمک نیروی عقل و درایت است كه در اینجا بجای یکی از شاخصه

رایی تکیه شده است. مرزوقی در پردازش توجه به عقل و تکیه بر تالش و پشتکار، به نیروی خرافات و باورهای ماو

موضوع داستان درخصوی جایگاه و نقش معلمان نیز بسیار ضعیف عمل نموده تا جایی كه كام یوتر و برنامج 

افزاری غول چراغ جادو، عمالً جای آموزش و پرورش و تعلیم را در این داستان درفته است و كاراكترهای نوجوان نرم

 حل میکنند: « دنلق»به مدرسه تمامی مشکالت خود را به كمک  و ماجراجوی قصه بیتوجه

 (. 445)همان: « دنلق در آزمایشگاهی فوق پیشرفته برایشان آب را تجزیج مولکولی میکرد»

زمینج عمیق و معناداری بجهت اخالقی، تربیتی و الگوی رفتاری مناسب در محتوای این داستان به هر ترتیب پس 

وجه نویسنده به اصول ضدارزشی مانند فرار، تقلب و خیالبافی جهت رفع مشکالت حقیقی در وجود ندارد و تمام ت
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دنیای واقعی پیرامون است. این رویکرد یا بهتر است بگوییم این طرز تفکر و سبک فکری نویسنده در داستان 

 و داستان در حد متنیای باشد كه نه به دذشته تعلق دارد و نه حال حاضر موجب شده پیرنگ اصلی ماجرا بگونه

ی بتواند مخاطب را بصورت اندك -بار البتهفارغ از انبوهی از اصطالحات تخصصی و كسالت-است كه برای دقایقی 

 تنها سردرم كند.  

 

 ای آموزنده با رویکردی انتقادیقندآباد، كودكانه

 كه چندین سال پیش بخاطرای بنام سکندر میچرخد. سکندر داستان حول محور شخصیت معلم روستا و پسربچه

د دارد و ای شدیتنبیه بدنی معلم پیشین روستا، بینایی یک چشم خود را ازدست داده است، به تمام معلمها كینه

ز ها بیازارد. معلم جدید روستای قندآباد نیسعی میکند هر معلمی را كه به روستای آنان پا میگذارد با بدترین شیوه

ر امان نمیماند اما سرانجام با صبوری معلم و كمکهایی كه در حق برادر جانباز سکندر از آزار و اذیتهای سکندر د

آموز را بدست بیاورد و قلب او را از عشق لبریز نماید. بصورت تصادفی و اتفاقی انجام میدهد، میتواند دل این دانش

ه سنی كودک و نوجوان دانست كه با ای از ادبیات سازنده و سودمند برای درورا میتوان نمونه« قندآباد»داستان 

طنزهای موقعیتی بسیار زیبا و دیرا سعی در نشان دادن مشکالت نظام آموزشی و تربیتی جوامع مختلف از جمله 

 بافتاری، اجتماعی، فرایندی»ایران دارد. از دیدداه روانشناسی فرایند طنز میتواند شامل چهار مؤلفج اصلی باشد: 

(. همانگونه كه اشاره شد، ترویج 69: 4347)مارتین، « آوایی خنده-عاطفی و بروز عاطفی ادراكی، واكنشی-شناختی

، كننده بودنارزشهای اخالقی و تربیتی یکی از اصول اساسی ادبیات كودک و نوجوان است كه در كنار سردرم

جوان كودک و نولذتبخشی، طنزآمیز و یا جدّی بودن داستان میتواند نقش مهم و مؤثری در شکلگیری شخصیت 

ادراكی مخاطب تأثیردذار است و -داشته باشد. از این لحاظ داستان قندآباد، اثری است كه هم در فرایند شناختی

 آموز بازیگوش، بدجنس وهم بخوبی میتواند واكنش عاطفی او را از بدی بسمت خوبی هدایت نماید. سکندر دانش

كس حاضر نیست در كالسی كه سکندر شده بودند و در واقع هیچ خرابکاری است كه تمام معلمها از دست او كالفه

رام آدیری بجا و درست از مضامین اخالقی، آرامآموز آن است، یک ساعت تدریس كند؛ اما معلم جدید با بهرهدانش

خواننده را به همراهی این كودک شیطان جذب مینماید. سکندر از همان لحظج اول با دادن آدرس اشتباهی به 

ای خدا بگم چیکارت كنه. پس اون بچه دروغ دفت؟ اسمش چی بود؟ سیامک؟ »علم روستا، وی را كالفه میکند: م

، پسركی كه همراه پیرمرد بود دفت: سکندرو میگید آقا... حتماً سر كارتون دذاشته، خواسته مدرسه  …نه، سکا

 (. 46: 4346)هاشمی، « تعطیل بشه

بسیار زیادی ازسوی اسکندر در حق معلم مدرسه اعمال میشود اما نویسنده با  در این داستان شیطنتها و آزارهای

آداهی از تأثیراتی كه ممکن است اینگونه امور ضدارزش در روند اخالقی و تربیتی كودكان باقی بگذارد، ابتکار عمل 

آموز رفتارهای این دانش یابی اعمال وبرادر اسکندر، به ریشه« قلندر»را بدست میگیرد و درضمن ماجرایی از زبان 

 دیدۀ مدرسه می ردازد:آسیب

قلندر[ دفت وقتی سکندر كالس اول دبستان بوده، همان روزهای اول مدرسه، معلمشان كه خیلی هم بداخالق »]

بوده، سیلی محکمی به دوش او زد و یک چشم سکندر نابینا شد. او از آن به بعد، كینج مدرسه و معلمها را به دل 

اند، سکندر نتوانسته با آنها كنار بیاید. بخاطر همین با آنکه معلمهای بعدیش خیلی خوب و مهربان بودهدرفته و 

 (. 44)همان: « هر معلمی كه به این روستا میآید، مدتی میماند و بعد از دست سکندر ذلّه میشود

من ی هنجارشکنانج سکندر در ضهاشمی با توضیح آنچه در دذشته اتفاق افتاده است دلیلی منطقی برای رفتارها  



 444/ شناسی داستان طنز نوجوان معاصر با رویکردی انتقادیواكاوی و تحلیل سبک

 

وارد با وجود بالهایی كه روایت طنز جذاب و دیرای داستان قندآباد بیان میکند. در این میان تالشهای معلم تازه

آورد برای ایجاد رابطج  دوستانه با وی بسیار حائز اهمیت است. هاشمی بخوبی میداند كه در سکندر بر سر او می

خالقی را به ظریفترین شکل ممکن بگنجاند تا درعین القای غیرمستقیم اصول تربیتی، متن داستان چگونه نکات ا

وهۀ با ارائج س« قندآباد»از طنز و دیرایی كالم او نیز كاسته نگردد؛ از این منظر میتوان دفت هاشمی در داستان 

 و نوجوان برآمده است: داستانی بسیار جذاب، بخوبی از عهدۀ رسالت خویش در مقام نویسندۀ طنز ادبیات كودک

اشک در چشمهایم حلقه زد. یعنی سکندر ما یعنی این بچج شیطان كه همج معلمها را از ده فراری داده بود، به »

 (. 65: 4346)همان، « این زودی با من ارتباط برقرار كرده بود

ۀ عالقج معلم برای جذب دوبار نتیجه میماند، نشان دادندرچه تالشهای معلم روستا، تا انتهای داستان تقریباً بی

سکندر به محیط درس و مدرسه بسیار ستودنی است. معلم از هیچ راهکار تربیتی مناسب و اصولی برای جلب 

 های مختلف تشویق میکند:توجه اسکندر دریغ ندارد تا جایی كه وی را به بهانه

به من كمک كرد و اآلن هم حرفهای  ها چون سکندر پسر باهوش و درسخوان و فعالیه و چون امروز خیلیبچه»

 )همانجا(.« قشنگی زد، من بعنوان یادداری، یک دفتر زیبا به او جایزه میدم

آقا! اجازه! سکندر توی كالس بمب دذاشته، صبح به ما دفت »ای غیرانسانی دارد: درچه سکندر دربرابر معلم رویه

 (. 61: 4346)همان، « بذارید اول آقا معلم بره سر كالس

در داستان قندآباد چند رویکرد اساسی ادبیات كودک و نوجوان را بصورت همزمان میتوان مشاهده كرد: الف(  

(. در قندآباد هاشمی بنوعی توانسته 943: 4396جنبج سردرمی یکی از اهداف مهم طنز، سردرمی است )بناب ور، 

فراهم آورد: در قسمتی از ماجرا كه سکندر  كننددی را برای مخاطب كودک و نوجوان با زبان طنزاست جنبج سردرم

 روی صندلی آقا معلم قیر میریزد میخوانیم كه:

های دو طرف صندلی درفتم. نفس عمیقی كشیدم و یکدفعه تمام زور خودم را جمع كردم، دستم را به دسته»

ه م نشیمنگاه شلوارم بخودم را باال كشیدم. صدای جر عجیبی آمد و من سر پا ایستادم به صندلی نگاه كردم. تما

 (. 33: 4346)هاشمی، « صندلی چسبیده بود مثل نقشج آمریکا شده بود

ب( رویکرد تعلیمی: در این داستان با وجود شیطنتهای سکندر، معلم روستا برای تربیت و آموزش وی تمام تالش 

رویکرد طنز ارائه شده است در  خود را میکند. مفاهیمی را كه در قالب نکات اخالقی و اجتماعی در این داستان با

 بخشی از داستان در بیان نکات اخالقی از زبان قلندر )برادر اسکندر( به آقا معلم میخوانیم:

آقا معلم تو هر كار كه میتونی برای سکندر بکن، بذار اطمینانش جلب بشه. ناراحت درسش هم نباش. اخالق از »

 (. 34)همان: « درس مهمتره

آموز نابهنجار در جای جای داستان مورد انتقاد قرار : رفتارهای سکندر بعنوان نمادی از دانشپ( رویکرد انتقادی

ننده كمیگیرد و هاشمی با ارائج الگوی ارزشی درست، مفهوم خوبی و بدی را بصورت غیرمستقیم، جذاب و سردرم

ده است، وقتی میفهمد كه برادر به مخاطب ارائه میدهد. آقا معلم باوجود تمام بدیهایی كه سکندر در حق وی كر

جانبازش یعنی قلندر از حال رفته و رو به مرگ است، كینه و عداوت را فراموش میکند و بیتوجه به بالهایی كه 

 سرش آمده برای كمک به برادر سکندر به خانج آنها میرود:

 …ور دریه میکرد و میدویدبعد هم دوید و از مدرسه بیرون رفت همانط …اش را درفتم و پرتش كردم آنطرفیقه»

رفتم توی فکر. پیش خودم دفتم ولی طفلک بدجوری دریه میکرد. نکند برای مش قلندر  …حسابی عصبانی بودم

د دفتم بای …. دهانم را دذاشتم روی دهان مش قلندر و شروع كردم به دادن نفس مصنوعیواقعاً اتفاقی افتاده..
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 (. 71-75)همان: « فرداظهر مش قلندر بهوش آمد …ببریمش شهر

در راستای آموزش تفکر انتقادی به كودكان و نوجوان در قالب هانر طنز بخوبی عمل نموده است « قندآباد»داستان

 و توانسته با هدایت افکار مخاطب از بدی به خوبی رسالت تعلیمی خویش را بدرستی ایفا نماید. 

 راستای بحران هویت نوجوانی جویانه درانتقادی یا كمال-طنز تعلیمی« ایعشق خامه»
نام داستان بلندی از نویسندۀ طنزپرداز عرصج ادبیات كودک و نوجوان، شهرام شفیعی، است. « ایعشق خامه»

شفیعی در این اثر، بسیاری از مفاهیم اخالقی و ضداخالقی را در روابط انسانی و در میان اعضای یک خانواده بخوبی 

فصل ماجرای  66طنز بلندی برای دروه سنی نوجوان است در « ایخامهعشق »توصیف كرده است. داستان 

نفره از تهران به زادداه پدری را توصیف میکند. فرزندان خانواده )شروین، رامین، شیما و مهاجرت خانوادۀ شش

ار رفرناز( هریک كم و بیش سبب بوجود آمدن جریانی طنزآمیز در داستان میشوند اما آنچه بیشتر مورد توجه ق

. شفیعی در این داستان لوح خانواده به شیما میباشددرفته است داستان عشق پسرعموی مبادی آداب و ساده

های امروزی درایی، عالقهمهاجرت، مشکالت زنددی در شهر كوچک، عدم سنخیت فرهنگی میان دو خانواده، تجمل

اب و دیرا بیان میکند. شفیعی بخوبی دریافته نوجوانان و بسیاری از مباحث اخالقی دیگر را ذیل طنزی قوی، جذّ

 است كه مهمترین عاملی كه كودكان و نوجوانان را در مسیر درست پرورش روح و فکر قرار میدهد، اخالق است. 

های مهم در تعلیم و تربیت كودكان و نوجوان است. پاركر، از محققان علم روانشناسی، در درایی از نظریهكمال

درایی در یک شخصیت سبکی است كه در آن فرد تالش میکند طلبی معتقد است كمالز كمالای اتعریف ساده

انند آورند تا بتوعیب جلوه نماید. در نوع بهنجار آن اشخای به تالش مضاعف روی میبه سطحی باالتر برود یا بی

راه است و افراد همواره نگران درایی در بُعد نابهنجار معموالً با ترس همبه موقعیتهای بهتری دست یابند. كمال

 (. 467: 4345هستند )به نقل از ابوالقاسمی، 

درایی بخوبی توجه نموده است. شیما دختر نوجوان خانواده كه به موضوع كمال ایعشق خامهشفیعی در داستان 

هویت را در رسیدن به چهره و صورت و خرید كاالهای تجمالتی و خوردن غذاهای درانقیمت میبیند، همواره با 

ر دروه درایی نابهنجار ددیدی طنزآمیز از ابتدای ماجرا تا به انتها مورد انتقاد قرار میگیرد. شفیعی با آداهی از كمال

سنی نوجوان تصویری از شیما ارائه میدهد كه اغلب موردپسند جمع خانواده، اطرافیان و خواننده نیست؛ بعنوان 

نمونه تصویری كه از شیما در داستان ارائه میشود، دختری است كه تنها به ظاهر و زیبایی صورت و دستهایش 

 بودن ندارد: فکر میکند و هیچ هدف دیگری جز آراسته

شیما تا صبح بیدار بود؛ البته بخاطر اینکه دكتر بهش دفته بود باید ناخنهایت را شب تا صبح بگذاری توی آبلیمو » 

 (. 15: 4393)شفیعی، « تا سفت شود

 توصیفی كه شفیعی از شیما دارد درچه طنزآمیز است، حکایت از بحران نوجوانی دارد:

قلیها فسرنگش و حاال مقل بچهرد چیده بود و دذاشته بود روی كیف دلبهیاین را شیما دفت كه یک كوكب ز»

سرش را دذاشته بود روی پای بابا و ردهای پشت دست او را نوازش میکرد. ناخنهای دستش طوری بلند و 

 (. 59)همان: « خورده بود كه فکر میکردی نوک هر انگشتش یک مورچج  بالدار دراز نشسته استسوهان

ثباتیها و سردردانیهای دوران نوجوانی، دورانی است كه بیقاعددیها و آشوبهای بسیاری در خود دارد، بینوجوانی 

هم تکوین هویت را تجربه میکند و هم سردردانی نقش »تکوین هویت را در پی دارد. چنانکه نوجوان در این دوران 

او بخوبی بتصویر كشیده شده است. تعارض در « بحران هویّت»(. شیما نوجوانی است كه 91: 4399)شاملو، « را

فاتی بصورت توصی ایعشق خامهبین هویت و سردشتگی در مسئلج نقش اجتماعی در شخصیت شیما در داستان 



 474/ شناسی داستان طنز نوجوان معاصر با رویکردی انتقادیواكاوی و تحلیل سبک

 

 از كارهای بچگانج شیما در سن نوجوانی بخوبی بتصویر كشیده شده است:

 (. 76: 4393)شفیعی، « شیما شبا روی صورت خودش ساالد درست میکند»

« یگیجدّی نم …نه! برو …یما ابروهاش را كه زیر ماسکی از انگور و توت فرنگی و كف دریا بود باال داد و دفتش»

 (. 73)همان: 

ب مواظ …زلرله …شیما كه قبل از خواب لنزهای رنگیش را دذاشته بود روی میز عسلی هی فریاد میزد: زلزله»

 (. 45)همان:« لنز چشام باشین

پرداختج رفتارها و واكنشهای شخصیتهای دیگری بجز شیما نیز میباشد. پدر خانواده، عمو،  ایعشق خامهداستان 

پسرعمو، رامین و مادر نیز هر یک بنوعی مورد نقد اخالقی قرار میگیرند. در نوجوانی، خودیابی مسئلج اصلی و 

است.  دروه سنی توجه نمودهدغدغج نوجوان است. شفیعی با تکیه بر شخصیت شیما بخوبی به بحران هویّت در این 

درچه در كنار این مسئله، نکات اخالقی بسیاری در داستان مطرح میشود. شفیعی بعنوان منتقدی آداه و زیرک، 

ای حائز اهمیت است، از رفتارهای خشک و خشنِ هیچ چیز را از نگاه تیزبین خود دور نمیسازد و برای او هر مسئله

 پسرعمو:لوحی تا دست اچگی و ساده« عمو»

همه خشکشان زده بود. عمو مدیر پرسابقه و سختگیر یک مدرسج راهنمایی بود و همه میدانستند كه از نگاه او، »

. شادردهایی 6. شادردهای منظم و مؤدب و درسخوان، 4همج مردم جهان در یکی از این دو دسته جای میگیرد 

 (. 35)همان: « دش را جزو دستج دوم میدانستبابا هنوز دربرابر عمو، خو …كه باید دوششان پیچانده شود

درایی در نوجوان زمانی بعنوان بخشی از رشد شخصیتی و بخوبی اتفاق میفتد كه تکامل شخصیت، هویت و كمال

چرخج تربیتی والدین بخوبی صورت پذیرد. در شخصیت پسرعمو عدم تکامل شخصیتی، كمرویی، ضعف در قدرت 

كه خودكشی نیز مینماید( همگی نشان از نابهنجار بودن شخصیت )تا جایی دیری و عدم تحمل مشکالتتصمیم

طبعی كه درخصوی شخصیت پسرعمو مورد استفاده قرار میدهد بنوعی از پسرعمو دارد. شفیعی با طنز و شوخ

 ۀوخیزهای رفتاری قهرمانان داستان پرده برمیدارد؛ پسرعمو پس از شنیدن جواب ردّ خانوادضعف شخصیتی و افت

 شیما تصمیم به خودكشی میگیرد:

باألخره پسرعمو خودش را به قلعج تغار میرساند تا در آنجا مخفی شود و سر فرصت به موضوع خودكشیش فکر » 

 (. 454)همان: « كند

وسالش منطبق نیست. توصیفاتی كه شفیعی از پسرعمو دارد، جوانی الغراندام، مبادی رفتارهای پسرعمو با سن

 وپا است كه بارها مورد تمسخر دیگران قرار میگیرد:بیدست آداب و بسیار

یکهو در خانه باز شد و بابای بیست سال پیش در قاب ظاهر شد. كت و شلوار مشکی فاستونی، پیرهن سفید، »

]از نظر رامین، حرف زدن پسرعمو[ آدم  …میخک سرخ توی جیب پیش سینه …پاپیون مشکی، سبیل قیطونی

همان موقع متوجه شدیم كه پسرعمو همانقدر كه آرام و متین است میتواند  …یهقی مینداخترا یاد نثر تاریخ ب

 (. 54-51)همان: « وپاچلفتی هم باشدزده و دستذوق

ها، افکار و كارهای شیما و پسرعمو هیچکدام عاقالنه نیست و شفیعی با زبان طنز بخوبی آنها را مورد انتقاد ایده

چیزی جز ظاهر امور نمی ردازد، در توصیف شفیعی دختری است كه تنها خصوصیات قرار میدهد. شیما كه به 

بیش « جادودری»ظاهری برایش اهمیت دارد و وقتی كه آن حجم از كرم، ماسک و لنز را از صورتش پاک میکند 

رف ط تاریک اینای كه توی اتاق نیمهجادودر هولیده …بعد از ساعت ده شب، اوضاع جور دیگری میشد»نیست: 

مدت شیرجه میزد روی تختخواب و آن طرف میرفت و زیر لب غُر میزد و داهی هم برای استراحتهای كوتاه
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 (.466)همان: « پرسروصدا، كسی نبود جز شیما

شیما نوجوانی است كه هنوز هویت واقعی خویش را نمیشناسد و برای دستیافتن به موقعیت و جایگاه نزد دوستان،  

اش به انواعی از موسیقی دوش دهد كه اصالً دوست ندارد اما ترس از طردشددی و سلیقه حاضر است خالف میل

شیما بعد از ساعت ده شب، به موسیقیهای عجیب و غریبی »دروه دوستان، او را وادار به انتخابهای اشتباه میکند: 

ای پرورش هم از كالس مکاتبهدوش میداد كه چندتایی از آنها را با خودش از تهران آورده بود و یکی دوتاش را 

چشمی با دوستان راستش این چیزها را فقط از روی چشم و هم …ذهن و جسم و غیره برایش فرستاده بودند

 (. 463)همان: « تهرانیش دوش میکرد و با این كار میخواست متفاوت بودن شخصیت ذوقیش را نشان بدهد

را در دوران نوجوانی مورد توجه قرار داد. شفیعی با طنزی باختگی همین سطور كافی است تا بخوبی مسئلج هویت

كه بیشتر آن جنبج تعریض و كنایه دارد، خواننده را بنوعی وادار مینماید تا ارزش و ضدارزش را از هم تشخیص 

 یتهایی از بحران هونشانه ایعشق خامهدهد. به هر ترتیب طنز ساده، صمیمی و قابل باور شفیعی در داستان بلند 

ضعفها و شکستهای شخصیتها و را بویژه در میان دختران بخوبی مورد توجه قرار داده است و با نشان دادن نقطه

ناكارآمدی رفتار آنان، ارزشها و هنجارهای رفتاری و اخالقی درست را بگونج غیرمستقیم مورد توجه قرار میدهد. 

ی نویسنده از طنز، در پیشبرد اهداف فکری و محتوایی طرح و زبان ساده، پیرنگ بسیار قوی داستان و استفادۀ بجا

 داستان بسیار تأثیردذار بوده است.

 

 و پرداختن به معضالت اجتماعی« خانوادۀ آقای چرخشی»
است. نویسندۀ كتاب « خانوادۀ آقای چرخشی»یکی دیگر از آثار بسیار موفق طنز كودک و نوجوان، ماجراهای طنز 

به مشکالت و معضالت زنددی شهری در جامعج امروزی به زبان طنز توانسته است بخوبی با پرداختن « طاهره ایبُد»

خانوادۀ »را مورد نقد و واكاوی قرار دهد. نویسنده در هریک از داستانهای این كتاب، « بعدینگرش تک»دیدداه 

به « ان چرخشیمام»را با مشکلی جدی مواجه میسازد مانند عالقج اعضای خانواده از جمله « آقای چرخشی

آبی، ترافیک، و بریدن درختان برای ساختن خانه. در این سواری، ذخیره كردن برف برای روزهای بیدوچرخه

صل وفنتیجه بنوعی به حلداستان هر زمان كه خانوادۀ چرخشی مشکلی مواجه میشوند با راه كارهای بیهوده و بی

ان ادامه خواهد داشت. نویسنده در این كتاب بخوبی بر این نکته ماجرا می ردازند و این چرخج بیهوده تا پایان داست

وفصل مسائل و مشکالت خانواده مداخله نمایند، اما واقف است كه دروه سنّی نوجوان، بنوعی تمایل دارند در حل

ارهای کدیریها، تفکر و ارائه راهبا بیان طنزآمیز شیوۀ حل مشکالت به این نکته توجه مینماید كه ادر در تصمیم

رار آن درپی با تکوار و پیتنها مشکل حل نمیشود بلکه بصورت سلسلهعملی و منطقی دخالت نداشته باشد، نه

قصد من تلنگر زدن بود. این است كه ادر »مواجه خواهیم بود. نویسنده در توضیح این مطلب اذعان میدارد كه: 

شری، )اثنی ع« آقای چرخشی به همین دلیل انتخاب شداینها برمیگردند این یک دور باطل است كه میزنند. اسم 

داهی تلنگری هم »(. این داستان و رفتارهای اعضای خانوادۀ چرخشی نماد بسیاری از افراد جامعج ماست. 4393

به ما میخورد، اما كاری نمیکنیم و اتفاقی نمیفتد. درمورد خیلی از مشکالت مثل آلوددی هوا و ترافیک ممکن 

یادی بشنویم، اما اقدامی برایش نمیکنیم و دلمان برایش نمیسوزد. بهمین دلیل بود كه من است چیزهای ز

شخصیت آقای چرخشی را انتخاب كردم. آدمهایی كه داهی به دالیل مختلف دست به حركتهایی میزنند، اما چون 

ای اولشان؛ یگردند سر جاندیشج كالن پشت این حركتها نیست و چندبُعدی به این قضیه فکر نمیکنند، دوباره برم

 (. 75)همان:« این است كه در هیچکدام از این داستانها شما نمیبینید كه اینها مشکل را حل كرده باشند



 473/ شناسی داستان طنز نوجوان معاصر با رویکردی انتقادیواكاوی و تحلیل سبک

 

اند، بدانید یکیشان بابام است و یکیشان اش سوار دوچرخهخالصه ادر پدر و پسری را توی خیابان دیدید كه همه»

هم من، یعنی آقای چرخشی و چرخون كه هی میریم مدرسه و برمیگردیم اداره و میرویم اداره و برمیگردیم مدرسه 

 (. 4: 4391)ایبد، « و...

ل و تفکر انتقادی تفکری است مستد»تفکر انتقادی جایگاه بسیار پراهمیتی دارد. در ادبیات كودكان و نوجوانان،  

مستند به مدارک و اطالعاتی موثق كه انتظار میرود به قضاوتی صحیح منجر شود و استانداردهایی مناسب را برای 

صوی انجام كار درخ دیریدیری یا تصمیمبرانگیز بمنظور حصول به نتیجهارزیابی و تفسیر مسائل پیچیده و بحث

بخوبی ارزش  خانوادۀ آقای چرخشی(. ایبد در مجموعه داستان 4394)مکتبی فرد، « ای عرضه كندیا باور به عقیده

فکر جای تدر دروه سنی كودک و نوجوان را مدنظر داشته است و با دیدداه انتقادی به افرادی كه به« مهارت تفکر»

حلهای ناكارآمد پیدا میکنند، سعی دارد مسئلج تفکر اصولی و صحیح را منطقی و سازنده جهت حل مشکالت، راه

بصورت غیرمستقیم و كاربردی در قالب داستانهای طنزآمیز به مخاطب ارائه دهد. بعنوان نمونه درخصوی معضل 

 حلها شده است، راهترافیک و آلوددی هوا، كه سبب تنگی نفس و بیماری در خانوادۀ آقای چرخشی و همسایه

های ها استفاده میکنند بصورت بسیار طنزآمیز و جذاب در قالب ایدهنادرستی كه خانوادۀ چرخشی و همسایه

 كودكانه مورد تمسخر قرار درفته است:

مان كه همسایه …بابام یک فکر بکر كرد. رفت یک موتور خرید و وصل كرد به دوچرخه كه قدرتش بیشتر شود»

هایش با سرعت صد خالصه ادر روزی به شهری آمدید و دیدید كه دوچرخه …موتور را دید دفت فکر بدی نیست

كیلومتر میروند و بنزین هم میزنند، بدانید همان شهر ماست. هرچند مردمش سوار ماشین نمیشوند، ولی باز هم 

 (.43: 4391)ایبد، « نفس دارندپر از دود است و مردم تنگی

ای را نشان میدهد كه نمادی از نتیجه و بیفایدۀ خانوادهان تالشهای بیخانوادۀ آقای چرخشی با زبانی ساده و رو

دیری، همدلی، تفکر انتقادی كلّ افراد جامعه هستند. ایبُد در این مجموعه داستان بخوبی مفاهیمی چون تصمیم

ها و شو معضالت اجتماعی را در قالب طنز بتصویر كشیده است. مخاطب در این داستان، ازطریق شخصیتها، كن

سیب ای جز خسارت و آرفتارهای انتقادی آنها یاد میگیرد كه ادر با دیدداه اشتباهی به مسائل توجه نماید، نتیجه

درپی نخواهد داشت؛ بعنوان نمونه وقتی افراد شهر تصمیم میگیرند كه همگی بجای استفاده از ماشین و موتور، 

ی زمین حل میشود، اما در آسمان به اصطالح جای سوزن سوار كایت بشوند و مشکل ترافیک وسائط نقلیه بر رو

ها زیاد شد كه ادارۀ راهنمایی و راننددی ماند چطور آسمان خالصه انقدر تعداد این چرخه»انداختن باقی نمیماند: 

 (.64)همان: « كشی كند و چراغ راهنمایی نصب كندرا خط

رای آموزش مهارت زنددی از هر نوع را در قالب طنز و نویسنده در این داستان سعی دارد راههای مهم و مناسب ب

البته بصورت انتقادی و غیرمستقیم به مخاطب ارائه دهد. انتقاد از وضع موجود اصلیترین موضوع كتاب از ابتدا تا 

 ههای انتقادی نویسنده در این اثر است. در داستان، پس از آنکتلفنی نیز یکی دیگر از سوههانتهاست. مبحث مزاحم

تلفن مزاحمها را پیدا میکنند و همه حل یافت میشود: مردم شمارهتلفنیها زیاد میشود، برای حل مشکل، راهمزاحم

 هر روز در تلفن فوت میکنند:

ها زنگ میزدند، بدانید همان شهر ماست خالصه ادر روزی به شهری آمدید كه دقیقه به دقیقه تلفن تمام همسایه»

اند. شما هم ادر مزاحم داشتید حتماً سفارش این دستگاه را به بابام تلفنیهایشان را پیدا كردهكه مردم مزاحم

حلهای نادرست اوضاع را به چیزی (. نکتج قابل توجه این است كه بزردترها در این داستان با راه39)همان: « بدهید

ر این مجموعه، فرایند اصالح ساختار رفتاری و بدتر از وضع اولیه تبدیل میکنند؛ در واقع با انتخاب رویکرد طنز د



 457-477 صص ،95، شماره پیاپی 45، دوره 4154دی  سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛  / 471

فکری افراد مدنظر قرار میگیرد تا افراد بتوانند با درک و دریافت نتیجج رفتارهای ناآداهانه و نادرست خویش با 

 پیامدهای آن آشنا شوند. 

 

 گیری نتیجه

وان در قالب داستان، شعر و... دیری كودک و نوجادبیات كودک و نوجوان به آثاری اطالق میشود كه بمنظور بهره

و برای تعلیم و پرورش اندیشه و افکار آنان تألیف میگردد. ادبیات كودک و نوجوان به این اعتبار اطالق میشود بر 

كلیج آثار ذوقی و فکری كه متناسب با رشد و روحیج كودک و نوجوان در قالبهای دونادون داستان، شعر، كتابهای 

های آموزنده برای پرورش ذوق و فکر و توسعج فرهنگ آنان فراهم آمده باشد. نمایشنامه علمی ساده، فیلمنامه و

 نقش و اهمیت ادبیات كودک و نوجوان بویژه در حیطج طنز در امر آموزش و تعلیم و تربیت غیرمستقیم این دروه

كودكان و نوجوانان امری سنی و نیز قدرت جاذبج طنزپردازی در تأثیردذاری بر مخاطب و ایجاد ذهنیت خالق در 

اددی، هایی چون سمفاهیم مورد استفاده در ادبیات كودک و نوجوان باید از مؤلفهبسیار قابل توجه است. بدین معنا 

زیبایی و روانی در كنار بُعد تربیتی و آموزشی برخوردار باشد؛ چه بسیار آثار طنزی كه تنها وجه ارزشی آنها 

اند. در بررسیهای لحاظ تأثیر در رشد اخالقی كودک و نوجوان، حائز اهمیت نبودهخنداندن مخاطب بوده است و از

های سردرمی و طنز داستانهای خود آمده از میان نویسنددان موردبررسی، مرزوقی و اكبرپور بیشتر به جنبهبعمل

استانهای خود مسائل اند و شفیعی، ایبُد و هاشمی به میزان بسیار زیاد و قابل توجهی در محتوای دتوجه كرده

 اند. های فکری كودكان و نوجوانان را مورد توجه قرار دادههای اخالقی، معضالت اجتماعی و دغدغهمرتبط با جنبه

 

  نویسندگان مشاركت

آزاد اسالمی واحد دانشگاه  علوم انسانی دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی شاهرخ حکمتآقای دكتر  .استشده استخراج اراک

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبسركار خانم نازیتا برزدر . اندبوده مطالعه

ها و راهنماییهای تخصصی تجزیه و تحلیل دادهبه عنوان مشاور نیز در  علی سرور یعقوبیآقای دكتر . اندداشته شنق

بوده پژوهشگرچهار   هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته

  .است

 

  قدردانی و تشکر

 علوم انسانی دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آزاد اسالمی واحد اراکدانشگاه 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان
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 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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