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  بررسي طنز منثور در برخي از مطبوعات رسمي طنز كشور
  براساس نظرية عمومي طنز كالمي

  ∗شهال شريفي
  مشهد، شناسي دانشگاه فردوسي  زباناستاديار

  ∗∗سريرا كرامتي يزدي
  شناسي همگاني دانشگاه فردوسي، مشهد كارشناسي ارشد زبان

  )12/10/1388: ، تاريخ تصويب06/08/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
 در مطبوعات رسـمي طنـز كـشور        در اين مقاله به توصيف و بررسي طنز منثور        

 7متن منثـور برگرفتـه از        260 ين تحقيق شامل  هاي ا  داده. پرداخته شده است  
هـا   ايـن داده . انـد  منتشر شـده  سال اخير در ايران      25در   كه   باشد  مي طنز   ةمجل

كه شـامل شـش متغيـر پايـه يـا           »  عمومي طنز كالمي   ةنظري« براساس رويكرد 
 ايـن تحقيـق نـشان       ج نتـاي  . اسـت   منابع دانش است، مورد بررسي قـرار گرفتـه        

 معرفي شده اين قابليت را دارد كه براي تحليل متون طنز            دهد كه چارچوب   مي
 مطـرح  ةاز بين شش متغير پاي ،عالوه ؛ به كار گرفته شود   منثور در زبان فارسي به    

دو متغيـر تقابـل انگـاره و مكانيـسم منطقـي از               عمومي طنز كالمـي،    ةدر نظري 
  .دطنز منثور در زبان فارسي هستن مؤثر در ساختارهميشه حاضر و عوامل 

 ، نظرية انگارة معنايي عمومي طنز كالمي، منابع دانشةنظري، طنز :ها  كليدواژه

 .طنز

                                                 
∗. E-mail: shahlasharifi@hotmail.com 
∗∗. E-mail: Sarirakeramati@yahoo.com 
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  مقدمه

انـداختن،   معنـي افـسوس، سـخريه، اسـتهزاء، دسـت          اي عربـي اسـت و در لغـت بـه            واژه طنز
اعم از نظم و    (اي در نويسندگي      روش ويژه  است و در عرف ادب، به     ...  كردن و  زدن، سرزنش  طعنه
دادن جهـات زشـت و       تـر جلـوه     نمـايي و نمايـان      شود كه در آن نويسنده با بزرگ        الق مي اط) نثر

ها و روابط حاكم در حيات اجتماعي، درصدد تذكر، اصـالح و رفـع             منفي، معايب و نواقص پديده    
  ). 89-87: 1380نيكوبخت، (آيد  ها برمي آن

خ همـواره در بافـت      عنوان يك صـنعت ادبـي و هنـري كارآمـد، در طـول تـاري                طنز اگرچه به  
گيـري    هايي از طنز از همان آغاز شكل        ترين آثار نويسندگان و شاعران حضور داشته و رگه         بزرگ

 و  شـود    ديـده مـي    ادبيات فارسي در آثاري چون منظومة درخـت آسـوريك، در دورة اشـكانيان             
...  ي و ذگوي چون رودكي، شهيد بلخـي، منجيـك ترمـ           برآن در شعر اولين شاعران پارسي      عالوه

ـ ارائـه   خورد؛ اما تاكنون تعريف دقيقي از طنـز و انـواع آن در زبـان فارسـي                    چشم مي  به و شده  ن
طعنه، كنايه، تعريض، مطايبه، طرفه و غيره مانع از استقرار يك مفهـوم             : هاي متعدد   انتخاب واژه 

  . جامع و مشخص در آثار پژوهشگران و نويسندگان شده است
 هجـو و طنـز      ،ها از جملـه هـزل       عم از نظم و نثر، بعضي از واژه       طور كلي در ادبيات فارسي ا       به
 ، حتي شـعرا و نويـسندگان      ،براي بسياري از مردم   ها   مرز بين آن  اند و     كار رفته  به جاي يكديگر  به

عنـوان نـوع مـستقل     در برخي موارد، هزل و طنز ذيل هجو گنجانيده شده و بـه        يا  مبهم است و    
 هزل و هجو و گروهي هجو را از فروع طنز    ةنز را زيرمجموع  طهم  برخي  . ستا  ادبي مطرح نشده  

اند،   اند كه زبان را به دو دسته جد و هزل تقسيم كرده             قدر به هزل بها داده     اند و بعضي آن     شمرده
بنـدي شايـسته      شود، ايـن تقـسيم      حال آنكه با توجه به تعاريف و مضاميني كه در هزل ذكر مي            

 مشكل اساسي در راستاي تحقيقات طنز در زبان فارسي، انتخاب  اولين،بنابراين. رسد نظر نمي به
  . اي از طنز است جانبه تعريف كامل و همه

ترين تعريف طنز از شفيعي كدكني است       عقيدة بسياري از پژوهشگران در عرصة طنز، كامل        به
شـفيعي كـدكني،    (» طنز عبارت است از تصوير هنري اجتماع نقيضين و ضـدين          «: گويد  كه مي 
طنز، گفتن يـك چيـز اسـت بـا          «: توان گفت   همچنين برطبق تعريف ديگري مي    ). 302: 1366

رسـد كـه در ايـن        نظر مـي   به). 44: 1384شهيدي،  (» نگفتن آن و نگفتن يك چيز با گفتن آن        
، تنها ويژگي طنـز      ويژگي اينكه  رود   تعاريف يك ويژگي طنز برشمرده شده است اما گمان نمي         

  .طنزكردن زبان باشدثر در ؤيا تنها عامل مو 
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هاي دقيـق ايـن       از ديگر مشكالتي كه عالوه بر نداشتن توافق نظر در مورد تعاريف و مرزبندي             
ها با يكديگر، در زبان فارسـي وجـود دارد، اخـتالف آراء در زمينـة برابريـابي                    آن ةها و رابط    گونه

  .است زبان فارسي درمقوالت مختلف مرتبط با طنز موجود در هاي انگليسي  واژهبراي مناسب 
را » هجـو « و   ”satire“ و   ”irony“را معادل دو واژة     » طنز«) 5 :1381(عنوان مثال، صدر     به

گيـرد كـه متـرادف قـراردادن          مـي  درنظر» هزل« را معادل    ”humor“ و   ”satire“معادل واژه   
نـز  كـردن انـواع متفـاوت ط       معني مخلوط   به ”satire“ با   ”irony“ و» هجو«با  » طنز«هاي    واژه

را در  » طنـز «نيـز هماننـد صـدر، معـادل         ) 11 :1382(طاهري  . رسد نظر نمي  است و منطقي به   
 را  ”facetiae“،  »فكاهـه « را   ”humor“ دانـسته و واژه      ”satire“ و   ”irony“ادبيات فارسـي    

 :1380(برخالف نظـر طـاهري، نيكوبخـت        . كند  ترجمه مي » هزل« را   ”lampoon“ و   ،»هجو«
 ”facetiate“) 17 :1364( داند و حلبـي       مي» هجو« را   ”lampoon“ ة، معادل صحيح واژ   )28
  .كند معرفي مي» هزل«عنوان معادل  را به

هـاي    هاي فارسـي بـراي واژه       برابريابينظري در مورد     هيچ اتفاق  شود،  كه مشاهده مي   همچنان
وهـشگران  بـرآن پژ  عـالوه . نظران اين حوزه در زبان فارسي وجود ندارد     در ميان صاحب  انگليسي،  

هـاي طنـز در زبـان         درنظرگرفتن روابط ميان انواع زيرگروه      ادبيات فارسي در ايران، بدون     ةعرص
جـاي انتخـاب     و درايـن راه بـه      انـد   ها همـت گمـارده     انگليسي، به معرفي واژگان معادل براي آن      

ـ    هايي مناسب براي انواع متنوع طنز در ادبيات انگليسي، ف            معادل ةهايي نو و ارائ       واژه  ةقط بـه ارائ
 ةيـابي واژ    توان به معادل    باره همچنين مي   در اين . اند  شده پرداخته  معادل از ميان واژگان شناخته    

اهللا    كه توسط خليـل    ”sarcasm“ترين زيرگروه طنز است، با       كه مهم » گويي  وارونه«يا  » طعنه«
 وسـط حلبـي   كـه ت  » طعنـه «يـا   » طنز« به   ”irony“ارائه گرديده و ترجمة واژه      ) 1357(مقدم  

  . رسند، اشاره كرد نظر مي صورت گرفته است و هر دو نادرست به) 1364(
تعيين حـد و مـرز دقيـق      براي  نظرگرفتن مشكالت فراواني كه در تعاريف سنتي        بنابراين با در  

  شـامل و   ةعنـوان واژ   معنـاي وسـيع كلمـه و بـه         بـه » طنــز «ايـن پـژوهش      در وجود دارد؛    طنز
 انگليسي در نظـر     humor ة به دو دليل معادل واژ     ،والت غيرجدي زبان  اي براي انواع مق     چترواژه

ها در زبـان فارسـي و         طبعي جهت فراگيرشدن واژة طنـز براي انواع شوخ        به -1: گرفته شده است  
 ممكن بود باعث خلط موضوع و يـا  ،طور عام، انتخاب معادل جديد شدن آن در جامعه به  پذيرفته
 توجه به نگاه فراگيري كه در اين تحقيـق بـه مفهـوم طنـز شـده                   با -2. بودن آن گردد   نامأنوس

باشـد،   هـا مـي   طبعـي   برگيرندة تمامي انواع غيرجد و شـوخ       كه در  humor ةاست، استفاده از واژ   
  .نمايد تر مي مناسب
 و ديگـر مـواردِ از ايـن         2، كاريكلمـاتور  1ترتيب هجو، هزل، طعنه، حاضـرجوابي، پـارودي        بدين
  . گيرند  طنز قرار ميةلجملگي ذيلِ مقو دست،
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  مروري بر پيشينة مطالعات طنز در زبان فارسي. 1

اي از ادوار تاريخ ادبـي ايـران خـالي از طنـز و طنزپـرداز                  توان گفت هيچ دوره     طور كلي مي    به
انـد،    نبوده است؛ اما آنچه نويسندگان ما در شناخت و معرفي طنز و طنزپردازي گفتـه و نوشـته                 

هـا و     هـا، گـزارش     بدون احتساب مقالـه   . گذرد  و عمر آن از چهل سال نمي      سابقه طوالني نداشته    
تحقيقات محدود و كوتاه، اولين كار جدي در شناخت و معرفي طنز و طنزپردازان ادب فارسـي،                 

پور و عمران صالحي بـه       ، توسط بيژن اسدي   1356در سال   » طنزآوران امروز ايران  «عنوان   تحت
هـاي    قطة آغازين در بررسي و شناخت طنز، راهگـشاي حركـت          عنوان ن  اين كتاب به  . چاپ رسيد 

، آثـار نـسبتاً خـوبي در ايـن راسـتا            1380 تا   1365هاي    سال ةدر فاصل . بعدي در اين مسير شد    
؛ )1364(اصـغر حلبـي      اثر علي » اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران         مقدمه«: منتشر شد، از جمله   

» هاي طنز و هجا در شـعر فارسـي          زمينه«؛  )1357( فريدون تنكابني    ةنوشت» انديشه و كليشه  «
اثر مرتـضي فرجيـان و      » طنزسرايان ايران از مشروطه تا انقالب     «؛  )1369(قلم عزيزاهللا كاسب     به

زاده   محمدباقر نجـف ةنوشت» طنزسرايان ايران از مشروطه تا امروز     «؛  )1370(زاده   محمدباقر فرج 
طنز و  «؛  )1377(اصغر حلبي    علي» ان اسالمي طبعي در ايران و جه     تاريخ طنز و شوخ   «؛  )1376(

هجو در شعر فارسـي از آغـاز تـا          «و  ) 1378(حسين بهزادي اندوهجردي    » طنزپردازي در ايران  
هـاي   يا صدر بـا كتـاب     ؤ نيز ر  1385 تا 1381هاي   در سال ). 1380(ناصر نيكوبخت   » عصر عبيد 

 طنـز   ةري بر آثار طنز و پيشين     مرو» برداشت آخر، نگاهي به طنز امروز     «و  » بيست سال با طنز   «
د، از ميان آثار مذكور شطور كه اشاره  ويژه طنز مطبوعاتي دارد كه البته همان  در زبان فارسي، به

اي از هجـو، طنـز و         ها آميـزه   اند و تعاريف آن     فردي از طنز ارائه نداده     كدام تعريف منحصر به    هيچ
  .هزل است

  طنز و طنزپردازي در    ةپيشينبه  ثاري هستند كه بيشتر     ها اشاره شد آ    آثاري كه تا اينجا به آن     
ـ  اند و به بررسي ويژگي   دهكرهاي مختلف تاريخ ايران توجه       دوره ويـژه از يـك    ههاي طنز فارسي ب
پردازيم كه يا از ديدگاه ادبي بـه         در ادامه به ذكر چند اثر مي       .اند يا ديدگاه خاص نپرداخته    منظر

  :اند دهكرتوجه مختلف در آثار ادبي  طنزبه وجود يا و اند  طنز نگريسته
تحليـل  «؛  )1371 ( حـسين قربـانيون    »)ق.ه(بررسي طنز در آثـار منظـوم تـا قـرن هـشتم              «

» )1379تـا   1369 از( ... هـاي كيـومرث صـابري فـومني و       ساختاري و مضموني طنز در كتـاب      
طمه لشگري  فا»  طنز اجتماعي حافظ شيرازي و عبيد زاكاني       ةمقايس« ؛)1381 (مهدي سعيدي 

اخـوان، نيمـا،   ( طنز در شعر نو«؛ )1385 (كلثوم يوسفي» بررسي طنز در آثار دهخدا«؛  )1384(
عـذرا  » تحليل طنز عبيد زاكاني و دهخدا     «؛  )1384( تاجي مجيد نگين » )فروغ، شاملو و سپهري   

طنـز در شـعر ملـك     «؛  )1386(پـور    فهيمه حـاجي  » طنزپردازي در شاهنامه  «؛  )1385 (صمدي
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بررسـي محتـوا و سـاختار طنـز در نثـر      «؛ )1386(مهـدي محمـدي     » ء محمـدتقي بهـار    الشعرا
طعن يا آيروني در آثار مهدي اخوان       «و  ) 1386( جواد دهقانيان » )ش.ه1320-1270(مشروطه  

  ). 1387( مريم مشرف» ثالث
 كه بـه بررسـي      1371احمد اخوت در سال     » ةشناسي مطايب  نشانه«استثناي كتاب    بهبنابراين  

 كارشناسي ارشد   ة و رسال  خته است پردا  شناسي   شناسي و زبان    هاي فارسي از ديدگاه نشانه      فهلطي
متن طنز؛ متن (نوع طنز    سه كه به بررسي منظورشناختي زمان ادراك        1387رضا كيخا در سال     

رسد مطالعـات طنـز در ايـران از           نظر مي  به ،اختصاص دارد ) همراه كاريكاتور؛ و كاريكاتور    طنز به 
هاي  جهت شايد كار حاضر سرآغاز بررسي      بدين .اند اي نبرده  شناسي بهره   زبان نظرياتها و    اهديدگ

  . شناختي باشد هاي زبان طنز در ايران با استفاده از چارچوب

  روش تحقيق. 2

 در اين مقالـه ناچـار بـه           غني طنز در زبان فارسي،     ة بسيار وسيع طنز و گنجين     ةعلت گستر  به
هـاي اجتمـاعي، سياسـي و مـذهبي جامعـه،             با توجه به ويژگي   . ايم   بوده محدودكردن اين حوزه  

بنـابراين  . شـد   پذير نبوده است و بايد مالحظاتي درنظر گرفته مي         بررسي برخي انواع طنز امكان    
هـاي شخـصي، مجـالت       هاي طنـز گفتـاري و طنـز نوشـتاري در كتـاب              طور كلي تمام شاخه    به

 ناچـار از نظـر دور مانـده و         ها و مجالت غيرطنز، بـه       نامهها و صفحات طنز روز     دانشجويي، وبالگ 
طنز مطبوعاتي در مطبوعات رسمي طنز كشور پرداخته شده است و نيز از ميـان شـش                  فقط به 

متـون منثـور، متـون منظـوم، متـون          قالب اصلي نوشتاري متـون طنـز مطبوعـاتي كـه شـامل              
 در اين تحقيق تنها بـه بررسـي متـون           شود،  مينويسي    معني  اي، لطيفه، كاريكلماتور و بي      مكالمه

باشـد كـه    متن از متون مطبوعـات طنـز معاصـر مـي     260 ها،  حجم داده.منثور اكتفا شده است   
، بچه مشد ، ماهنامة   طنز و كاريكاتور  ، ماهنامة   آقا گل، ماهنامة   خورجين،  فكاهيونشامل مجالت   

شده از هر مجله، منوط       انتخاب تعداد متون . شود  مي طنز پارسي  ةنام  و هفته  دنياي طنز  ةماهنام
هاي هر مجلـه     هاي انتشار آن مجله بوده، اما پس از تعيين تعداد شماره           ها و سال    به تعداد شماره  

در مرحلـة بعـد،      .صورت تصادفي صـورت گرفتـه اسـت        و تعداد متن مورد نظر، انتخاب متون به       
 مطـرح   شـناختيِ  ت زبان  يكي از نظريا    كه  عمومي طنز كالمي   ةريظبراساس ن شده   متونِ مشخص 

  .اند  تجزيه و تحليل شدهدر حوزة طنز است،
علـت   بـه  (هاي مجـالت مـورد نظـر         الزم است كه عدم دسترسي به تمام شماره         اين نكته  كرذ

هـاي   هاي يك مجله در خـالل سـال   ها يا توقيف برخي شماره      كسري موجود در مخازن كتابخانه    
  .ه استهاي اين پژوهش بود  از محدوديت)انتشار آن
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  نظرية عمومي طنز كالمي. 3

و ويكتـور راسـكين   ) Salvatore Attardo (كالمي كه سـالواتور آتـاردو   طنز   عموميةنظري
)Victor Raskin( ــد، 1991 آن را در ســال ــتركيبــي از  معرفــي كردن شــده و   اصــالحةگون

 five(ه  لطيفـ سطحي  مدل بازنمود پنجو) 1985( راسكين  طنز انگارة معناييِة نظريترِ گسترده
level joke representation(باشد  آتاردو مي) Hempelman, 2000: 33.(  مفهوم محوري

عنوان يكي    بود كه همچنان در نظرية جديد به      » تقابل انگاره «در نظرية معنايي راسكين، مفهوم      
 80ة  ل دهـ   اوايـ  در) frames(ها    و قالب ) scripts(ها    انگاره. از متغيرهاي پايه، حضور مؤثر دارد     

ــهتوســط ــردازان مطرحــي چــون فيلمــور    نظري ــان) Fillmore(پ -text (شناســان متنــي و زب
linguists( ،اي از اطالعـات مـرتبط بـا عناصـر            هـاي گـسترده     دادن مجموعه   براي نشان    اروپايي

شناختي، چندان    دليل تغيير مسير مطالعات زبان      شدند اما پس از آن به       كار گرفته مي    به  واژگاني،
شـناختي    گرفتن اين مفهوم، از آن در مطالعات زبان         راسكين با امانت  . ها واقع نشد    رد توجه آن  مو

را » طرحـواره «و  » قالب«در نظرية راسكين واژة شاملي بود كه        » انگاره«البته  . طنز استفاده كرد  
امل و  طور ك   در اين مقاله مجال پرداختن به نظرية انگاره معنايي راسكين به          . گرفت  هم در بر مي   

بنـابراين  . استكالمي   طنز    عمومي ةنظريجامع وجود ندارد، چراكه چارچوب اصلي اين تحقيق،         
و كاربرد آن در نظريه مورد بررسي، سـعي         » انگاره«به جهت اهميت مفهوم      در اين جستار، تنها   

  .تر كنيم كنيم اين مفهوم را روشن مي
  :برد ر ميكا را براي اشاره به موارد زير به» انگاره«راسكين 

 مقادير قابل توجهي از اطالعات معنايي كه پيرامون واژه وجود دارد يا توسط واژه برانگيخته                -
  .شود مي
 ساختار شناختي كه توسط سخنگوي زبان دروني شده و نمـود دانـش سـخنگوي بـومي از                   -

  . بخش كوچكي از عالم است
هاي اصلي، شـرايط      رد و موقعيت  هاي استاندا   شده از عادات جاري معين و روال        دانش دروني  -

و شيوة انجام يك عمل و غيره كه اين بيانگر مفهوم انگاره در معنـاي عـام اسـت و فـرد چنـين                        
  . تواند سهيم باشد هايي را با تمام اعضاي يك جامعة زباني مي انگاره

  شـوند و   هـاي شخـصي تعيـين مـي     زمينـه  هاي فـردي كـه توسـط تجربيـات و پـيش         انگاره -
ها با يك گروه كوچك، يا اعضاي خانواده يـا همـسايگان يـا               ي محدود كه سخنگو در آن     ها  انگاره

 :Raskin, 1985 (و نه با تمام سخنگويان بومي يك جامعه زباني مشترك اسـت ...  همكاران و
81.(  
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سـراغ نظـرات    باز بـه . ها و ساختن طنز وجود دارد     حال ببينيم چه ارتباطي بين ساختن انگاره      
شـناختي طنـز     پيش از هرچيز بگوييم كه راسكين معتقد بود، يك نظرية زبان          . يمرو  راسكين مي 

 توجيـه   ،دار نيـستند   دار هستند و برخي ديگـر خنـده        ها خنده   كه برخي متن    را اين حقيقت بايد  
 ، راسـكين  به ايـن دليـل  .شناختي خاص اين متون را بررسي نمايد     هاي زبان   ويژگيبتواند  كند و   

دار بودن يـك      شرايط الزم و كافي براي خنده      ةيابي به مجموع   د را دست   معنايي خو  ةهدف نظري 
 :ال باشـند كـه  ؤتوانند پاسـخگوي ايـن سـ     مي، اين مجموعه شرايط بود و معتقد    ستدان  متن مي 

 نوع طنز مورد توجه راسكين      »؟شدن آن بشود  دار تواند باعث خنده    هايي در متن مي     چه ويژگي «
ازوكار ايجاد طنز در لطيفه را بدين شـكل بـا اسـتفاده از مفهـوم                او س . در اين نظريه، لطيفه بود    

  :داد كه توضيح مي» تقابل انگاره«
دو انگـاره    -2دو انگاره باشد و      )حداقل(سازگار با    -1 اگرشود    ميمتن لطيفه، بالقوه طنزآميز     

 ,Attardo (، مخـالف هـم باشـند    متنخودِمحدودة حداقل در يعني . باشندبا يكديگر متقابل 
2008a: 1204.(  

  هاسـت كـه در طنزشـدن مـتن دخالـت دارد و تقابـل انگـاره                   ترتيب ايـن تقابـلِ انگـاره       بدين
  گونـه   ايـن . توانـد براسـاس اسـتفاده از تـضاد مـوقعيتي، بـافتي و يـا موضـعي شـكل بگيـرد                  مي

هاي پايـه   ها يكي از ايـن تـضاد       معنا كه در اين انگاره     بدين. ها ضرورتاً ماهيتي دوگانه دارند      تقابل
  :وجود دارد

   تضاد بين واقعيت و غيرواقعيت -
   تضاد بين شرايط طبيعي و غيرطبيعي -
  ).Hempelman, 2000: 31( تضاد بين صور محتمل و غيرمحتمل -

دار نيـستند و بـراي      هاي در تقابل، خنـده      البته راسكين بر اين نكته تأكيد دارد كه همة انگاره         
از . هاي معنايي وجود داشـته باشـد       ن انگارة ديگر شود بايد محرك     آنكه يك انگاره بتواند جايگزي    

  . شوند ها محسوب مي ، دو محرك از اين محرك»تضاد«و » ابهام«نظر راسكين، 
در ادامه بحث باز به سراغ مفهوم تقابل انگاره خواهيم آمد و نـشان خـواهيم داد چگونـه ايـن                   

الحال بحث در مورد نظرية      في. شود  ن مي شدن مت ا كمك ديگر متغيرها، سبب طنزآميز     مفهوم، ب 
سـطحيِ لطيفـه    اي نيز به مـدل نمـود پـنج         دهيم و در ادامه، اشاره      معنايي راسكين را خاتمه مي    

كنيم و در نهايت چگونگي تركيب اين دو ايده را در قالب نظريه عمومي طنـز كالمـي                    آتاردو مي 
  ).Rhodora & Ancheta, 2006 نقل از به (دهيم نشان مي

  
ايـن سـطوح از     داراي سـطوح زيـر بـود كـه           آتـاردو،    ةسـطحي لطيفـ     بازنمود پـنج   ةمدل اولي 

  :نددش دهي مي  سازمان)سطح يك (ترين سطح  به عيني)سطح پنج (ترين سطح انتزاعي
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  هاي منطقي اي و مكانيسم تقابل انگاره     سطح پايه5
  )همبرنهادي ()juxtaposing( در مقابل يكديگر قراردادن  )template ( سطح الگو4
  انتخاب هدف و موقعيت  موقعيت+   هدف3
  ها، نحو و جمله واژه       زبان2
  متن لطيفه: نتيجه     سطح لطيفه1
ترين سطح، كه  عبارت ديگر در اين مدل براي بررسي شيوة ايجاد طنز، حركت از انتزاعي به

 روساخت ترين سطح، كه در آن سمت عيني سطح تقابل انگاره و مكانيسم منطقي است، به
با مراحلي كه فوق سلسله مراتب البته قابل ذكر است كه . شود گيرد، آغاز مي لطيفه شكل مي
هاي  كند و همانند ديدگاه بندد مطابقت نمي كار مي  لطيفه در ذهنش بهةفرد توليدكنند

  .صرفاً مدلي براي توصيف استمدل فوق، چامسكي در دستور زايشي، 
عنوان  ها و اصالحاتي در نظرية عمومي طنز كالمي تحت همين سطوح بودند كه با گسترش

 .هاي اين نظريه را فراهم كردند متغيرهاي پايه يا منابع طنز مطرح شدند و مبناي تحليل
كار گرفته شد  منظور تحليل متون طنز شش متغير پايه به در نظرية عمومي طنز كالمي، به

 logical(ي منطق مسمكاني، )script opposition(تقابل انگاره : كه عبارت بودند از
mechanism(،هدف ) target(موقعيت ، )situation(روايتة، شيو ) narrative strategy( 

  .)language) (Attardo, 2008a: 1205(و زبان 
  شود اين نظريه، داراي پنج متغير بيشتر از نظرية انگارة معنايي  كه مالحظه مي چنان

 محكم و مشخص يداراي مرزهايها متغيراين ائز اهميت است كه اين نكته ح. باشد راسكين مي
  كار  هاست كه در توليد طنز ب  اي زبانيبر مواد عمومي طنز كالمي  ةتمركز نظري. نيستند

  كند كه استقالل و يا وابستگي در   آتاردو اشاره مي.)Hempelman, 2000: 41 (رود مي
 :Attardo, 2001(وجود آورده است  ها به ميان آنمراتبي را در   نظام سلسلهش،ميان منابع دان

27(. 
عنوان نمودي شش  شود كه هر متن طنز، به طور خالصه بيان مي بهاين نظريه  در ،بنابراين

  .باشد صورت زير مي وجهي از اين متغيرها است كه به
  

humorous text: { LA, SI, NS, TA, SO, LM} 
  

  :كند ير مرتب مي زةرا به شيو آتاردو اين منابع دانش
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 تقابل انگاره
  

 مكانيسم منطقي
  

 موقعيت
  
 هدف
  

  روايتةشيو
  
  زبان

  )GTVH )Attardo, 2001a: 28 گانة دانش در  منابع شش-1نمودار
  

  :شوند اكنون ببينيم متغيرهاي فوق چگونه در نظرية عمومي طنز كالمي تعريف مي
اين .  كه در نظرية انگاره معنايي راسكين بودتعريف اين متغير همان است: )SO(تقابل انگاره 
كند كه هر متن طنزآميز، بيانگر  آتاردو بيان مي. ترين بخش منابع دانش است متغير، انتزاعي

  ).Attardo, 2001: 27 (باشد يك منبع دانش تقابل انگاره ميحداقل 
تقابل موجود اين متغير، شيوة تحليل عدم تجانس بين دو انگارة م: )LM( مكانيسم منطقي

تر گفتيم كه در هر متن طنز حداقل يك جفت انگارة در  پيش. كند در متن طنز را مشخص مي
رود كه ابتدا در ذهن خواننده يك انگاره  اي پيش مي گونه معموالً روال طنز به. تقابل وجود دارد

. ي نداردخوان شود كه با انگارة اول هم گيرد اما در ادامه، انگارة دومي مطرح مي شكل مي
شود كه تصور اولية او نادرست بوده  عبارت ديگر، خواننده بعد از دريافت انگارة دوم، متوجه مي به

دهد كه چگونه اين روال  مكانيسم منطقي نشان مي. شود و همين امر سبب طنز شدن متن مي
 ارائه  يك متن طنزآميز توسط طنزپردازدربراي ايجاد تقابل و حل تقابل و رسيدن به نتيجه، 

و ) local logic (»موضعيمنطق «حال منطقِ مطرح در اين متغير، يك  درعين. شده است
 ,Hempelman(تواند به بيرون از متن طنز و يا جهان خارج راه يابد  نميمحدود است، چراكه 

عبارت ديگر اين منطق لزوماً با منطق معمول مطابقت ندارد، بلكه منطق   به).25 :2000
 . ت كه ممكن است تنها در آن متن طنز، معنادار باشدطنزآميزي اس

زمينة مفروض در طنز است؛ شرايط و مكاني كه طنز در  موقعيت، همان پس: )SI( موقعيت
متون طنز در مورد ميزان اهميتي كه براي اين متغير قائلند يكدست عمل . دهد آن رخ مي
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كه برخي ديگر ممكن  كنند درحالي مي بيشتر تكيه  اين متغير برخي از متون طنز بر.كنند نمي
جهت ممكن است  بدين .كلي آن را ناديده بگيرند  يا بهاهميت جلوه بدهند را كممتغير است اين 

گونه موارد، موقعيت را  كه در اينروشني قابل تشخيص نباشد،  اين متغير در برخي متون طنز به
 ).Attardo, 2001: 23 (كنيم متن تلقي مي» بافت«همان 

 تمسخر  مورد در طنزكند كه چه كسي يا كساني در منابع دانش بيان ميهدف : )TA (دفه
معنا كه نيازي نيست حتماً  بديناست؛  يك ويژگي اختياري اين متغير،. ندا يا انتقاد قرار گرفته

طنزهايي كه تهاجمي نيستند، يعني كسي يا چيزي را مورد . همة متون طنز داراي هدف باشند
 . هستنددهند، براي متغير هدف، داراي ارزش تهي  نتقاد قرار نميتمسخر يا ا

 متن طنز مربوط )genre (منابع دانش است كه به نوع ازآن بخش  ،)NS ( روايتةشيو
آيا متن طنز يك روايت سادة داستاني، دهد كه  عبارت ديگر اين متغير نشان مي د؛ بهشو مي

 .مكالمه يا از نوع چيستان است
ها در سطوح   انتخابةهم«عنوان  منابع دانش توسط راسكين و آتاردو به در ،)LA( زبان

درنظر  »زبان كاربردشناسي واژي، واژگاني، نحوي، معنايي و آوايي، واجي، واژواجي، ساخت
كردن متن، در    اطالعات الزم را براي كالميةدر واقع، زبان، هم). Ibid: 24 (گرفته شده است

منابع دانش با اين سطح درهم تنيده  هاي ديگر  همة بخش،نابراينب. )Ibid: 22(خود دارد 
  .)Hempelman, 2000: 37 (دهند شوند و در مجموع روساخت متن طنز را شكل مي مي

 كه پس از معنا بدين. هاي تجربي است كفايت تعداد منابع دانش در اين نظريه حاصل بررسي
مشخص شده است كه همين شش منبع يه، انجام صدها نمونه تحليل با استفاده از اين نظر

اگر هم به معرفي منبع اطالعاتي جديد . باشد ميمتون طنز اطالعاتي، جوابگوي نيازهاي تحليل 
-Attardo, 2008a: 1205 (شودتلفيق بدون مشكل در خود نظريه، تواند  باشد، مي نياز

1206.(  
راسكين و مدل پنج سطحي مزيت نظرية عمومي طنز كالمي نسبت به نظرية انگاره معنايي 

كار  لطيفة آتاردو اين است كه اوالً اين نظريه، متغيرهاي بيشتري را در تحليل متون طنز به
ثانياً اين نظريه به تحليل متون طنز . دهد تري ارائه مي تر و كامل گيرد، بنابراين تحليلِ دقيق مي

ل لطيفه يا متون طنز كوتاه محدود قادر است و تنها به تحلي) لحاظ نوع و اندازه به(تري  متنوع
  . شود نمي

نكتة آخر در مورد نظرية عمومي طنز كالمي اين است كه اين نظريه از جمله نظريات 
توانش همان دانشي است كه سخنگو را . محور است؛ يعني مبتني بر توانش سخنگوست -توانش

وي بومي قادر است يك سخنگ كه سازد طنزبودن يك متن را تشخيص بدهد؛ همچنان قادر مي
تشخيص چگونگي آن، از جملة غيردستوري بدون توانايي در توضيح ،  دستوري راةيك جمل
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ها كه در اين نظريه ارائه شده نيز، براساس همين ويژگي اين نظريه   مفهوم تشابه لطيفه.بدهد
د كه توانند تعيين كنن  كه سخنگويان با توجه به توانش خود ميامعن شكل گرفته است؛ بدين

  ).Attardo, 2008a: 1209 (چطور دو لطيفه به هم شبيه يا از هم متفاوت هستند
معنايي طنز است كه داراي  -تنها نظرية جامع علمينظرية عمومي طنز كالمي، امروزه 
 .باشد، شكل رسمي دارد و مورد قبول پژوهشگران است انسجام مي

ريه، به ارائة مثالي از آتاردو براساس ترشدن نحوة تحليل متون در اين نظ اكنون براي روشن
  .پردازيم ميفوق روش تحليل 
  )Lord Arthur Savile`s crime( »جنايت لرد آرتور ساويل«متن از ) 1مثال

مربـوط اسـت كـه يـك        ) لرد آرتور سـاويل   (  يك مرد جوان   ةاين داستان به محاكم   
سـاويل از ايـن   لرد  . كه وي مرتكب يك قتل خواهد شد       به او گفته  ) پاجرز( بين كف

هاي لندن، در نااميدي و وحشت سرگردان  خبر ناراحت است و تمام شب در خيابان       
شود كه با نامزد خـود ازدواج نكنـد،           گردد و مصمم مي     او سپس به خانه برمي    . است

لـرد تـالش نـاموفقي      . مگر اينكه مرتكب جنايتي كه برايش مقدر شده است، بشود         
هـا   قتـل آن  و نهايتـاً از      دهـد    انجام مـي   ويشاوندانشدو نفر از خ   رساندن   قتل براي به 

 وي را    كردن او بـه رودخانـة تـامز،        رود و با پرتاب     سمت پاجرز مي    و به  منصرف شده 
خـوبي و خوشـي      كند و بعـد از آن بـه         سپس با نامزدش ازدواج مي    . رساند  قتل مي  به

  .كنند زندگي مي
  

  :است در اين رابطه شامل موارد زير GTVH تحليل
  وظيفه نه /قتل نه، وظيفه /قتل: ابل انگارهتق

  از مقدمات اشتباهاستدالل : مكانيسم منطقي
  لرد ساويل: هدف

  بافت داستان: موقعيت
  داستان:  روايتةشيو
مخصوص يعني بدون استفاده از كلمات و عبارات و ابزارهاي ( غيرمرتبط با طنز  معمولي،: زبان

  ) سازندة طنز
، او دچار شوك دخواهد شزودي مرتكب قتل  بهور ساويل گفته شد كه بعد از اينكه به لرد آرت

اش چيست، اما از اين واقعيت  وظيفهدانست  نمي  وهاي لندن سرگردان بود شد و در خيابان
بعد از  . آگاه بود كه حق ندارد با نامزدش ازدواج كند مگر اينكه مرتكب قتل شده باشدكامالً

گيرد كه طبق گفتة  را مي» اخالقي «ة، لرد اين نتيجيك خواب خوب، يك حمام و صبحانه
  ! تا خوشبخت شودقتل برساند بهكسي را قبل از ازدواج با نامزدش،  او حتماً بايد ،بين كف
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 قتل مرتكببيني پاجرز اين است كه او  كه پيش  از آنجايي: اين صورت بود استدالل او به 
همسرش  بعد از ازدواج مرتكب آن خواهد شد و اجبار بهمرتكب قتل نشود اآلن  و اگر خواهد شد

 قبل از ازدواج مرتكب تا كه شود، بهترين كار اين است درگير پيامدهاي منفي ناشي از آن مي
شناسي خود  ترتيب حس وظيفه گيرد مرتكب جنايتي شود و بدين بنابراين تصميم مي. قتل شود

 ،ان جنايت لرد آرتور ساويل است اين پيچيدگي مركزي داست!را نسبت به نامزدش نشان دهد
  .و اين خود طنزآميز استچرخد  حول اين محور ميكل متن 

با (شود  قتل نه، مي/ وظيفه نه و قتل/ وظيفه: شامل تقابل انگارةدر اين داستان، تقابل انگاره 
  ). رساند را مي» قتل«معناي » وظيفه«پيچيدگي اندك كه اين 

اي از وظيفه،   موضوع است كه اگر كسي براي انجام گونهمكانيسم منطقي كامالً بيانگر اين
. تعويق بيندازدبه قبل از ازدواج به نامزد خود متعهد است، بايد ازدواج را تا زمان اداي وظيفه 

امري نامعقول  ست، رساندن ديگران ا قتل شدن كسي، به  اين قضيه كه تقدير خوشبخت اگرچه،
  .)كه قتل يك وظيفه نيستچرا(باشد  مي

  . هدف در متن طنز فوق مشخص و همان لرد ساويل است
رسد كه متن مورد نظر داراي موقعيتي مشخص باشد يا  نظر نمي در مورد متغير موقعيت، به

  . اصوالً موقعيت در اين طنز داراي اهميت باشد
م انجااست كه نويسنده   اي سادگي هر انتخاب كالمي  روايت داستان، روان است و زبان بهةشيو

 ).Attardo, 2008b :113-114 (دهد مي

  هاي تحقيق تجزيه و تحليل داده. 4

 عمومي ةريظمتن منثور طنز براساس ن 260 در اين تحقيق ،تر گفته شد طور كه پيش همان
.  اين حجم از داده در اين مقاله وجود نداردةامكان ارائاً  اما طبيعتشد،طنز كالمي بررسي 

هاي انجام شده روي متون منثور طنز مطبوعاتي  هايي از تحليل نمونهبنابراين در اينجا به ذكر 
 . كنيم اكتفا ميمذكور  ةبراساس نظري
انتخاب ) ضرورت مجال مقاله بودن، به كوتاه(ها بيشتر براساس معيار اندازة متن  اين نمونه

ي حاصل از اند و ممكن است ضرورتاً نتايج حاصل از بررسي اين تعداد از متن با نتايج كل شده
  . متن مطابقت نداشته باشد260بررسي 

  :9 ةصفح، 173ةطنز و كاريكاتور، شمار) 2مثال 
  ! عشق شيرين

تـر و زيبـاتر      چون در ميان همه، بزرگ    . با نگاه اول فهميدم كه چقدر دوستش دارم       
: مـادر متوجـه شـد و گفـت        . در كنار مادر نشستم و چشم در چشمش دوختم        . بود
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دختـر اينجـا جـايش      : پدر برگشت زيرزبـاني گفـت     . يش كن وردختر چشمانت را د   
. پس از چند لحظه دوباره نگاهم رفت تو نگاهش        . ين انداختم يمن سرم را پا   ! نيست
وقتـي  . وجـور كردنـد    ها هم مثل اينكه موضوع را فهميده بودند خود را جمع           مهمان
. ل به دريا زدممن به طرفش رفتم و د. من و او در اتاق تنها مانديم   . ها رفتند  مهمان

دستم را به سويش دراز كـردم و بـا تمـام وجـود گفـتم كـه دوسـتت دارم و آن را                       
  : برداشتم و خوردم

  !!اي بود عجب شيريني خوشمزه
 
 :GTVHتحليل 

چراني  چشم/ چراني نامحرم نگاه شكمو به خوردني، چشم/ نگاه عاشق به معشوق: تقابل انگاره
  نامحرم نه 

  فرآيند متفاوتدو هاي يكسان براي دو چيز يا  زمينه پيشآوردن : مكانيسم منطقي
 فرد مشخصي نيست : هدف
 داستان:  روايتةشيو
   ، غيرمرتبط با طنزمعمولي: زبان

مرجعي، نوعي ابهام را در درك معناي متن،  در اين متن، نويسنده با استفاده از ارجاع پس
كردن به نامحرم را  چراني  انگارة چشموسيله آورد و بدين وجود مي  صورت عمدي در مخاطب به به

اما در . افزايد دهد و تا انتهاي متن نيز بر قدرت و شدت آن مي در ذهن مخاطب شكل مي
كلي در ذهن مخاطب  ناگاه با آوردن مرجع صحيح ضماير پيشين، اين انگاره به انتهاي متن، به

شود و همين موضوع كه مدت   ميكردن به شيريني در ذهن او روشن ريزد و انگارة نگاه هم مي به
  .شود  باعث طنزبودن متن مي،زماني يك انگارة انحرافي در ذهن مخاطب وجود داشته

فرد در مثال فوق به اين دليل داراي ارزش تهي است كه در اين متن طنز، » هدف«متغير 
  . مورد استهزاء و حمله قرار نگرفته استخاصي 

  :10 ة، صفح1383ن ، فروردي151 ةآقا، شمار گل) 3مثال 
شركت آن پير ما را پـيش      روزي آن مدير  . پير ما به كاري اشتغال داشت در شركت       

پرونده را بايگاني چرا نكـردي و اربـاب رجـوع را،            «: كرد كه  جيم مي  -خواند و سين  
سر چرا ندواندي و مبلغ تنخواه را بدان شيوه كه تو را گفتم و يـاد دادم خـرج چـرا                   

  »نكردي؟
. نخواسـت گفـتن     هاي وي را پاسخ، مي     رواي آن مدير هيچ نبود و پرسش      پير ما را پ   
نگريـست و هـيچ      فرو برده بود ايستاده و همچنان بر وي مي         ها در جيب   پس دست 

  .گفت نمي
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پس فرياد بـرآورد    . نظر آمد و قاطي بكرد     آن مدير را اين پزيشن، سخت نامطلوب به       
كردن و خيره در وي نگريستن،        جيب پير را در برابر مدير ايستادن و دست در        «: كه

ادبي است و تو را بايد كه مؤدب بباشي و دست بـر سـينه نهـي و گـوش فـرا                       از بي 
سخن من دهي و مرا بيش طاقت آن نباشد كه دست تو را اين ساعت در جيب تـو                   

  .»ببينم
بينم و  كه من عمري است تا دست تو در جيب مردمان مي! اي عجب«: پير ما گفت  

و تو در اين ساعت چون دست من در جيب         ) از بيم (گويم    رم و هيچ نمي   آ طاقت مي 
پير ما ايـن بگفـت و ايـستاده در وي    » كني؟ كني و فرياد مي بيني قاطي مي    من مي 

  ... ها، همچنان در جيب بنگرست؛ دست
  
 :GTVHتحليل 

ر جيب دست د/ مدير بد ذات و بد اخالق، دست در جيب خود داشتن/ پير دانا: تقابل انگاره
 ديگران كردن

  حاضر جوابي: مكانيسم منطقي
 مدير شركت: هدف

 بازخواست رئيس شركت از كارمندشركت، : موقعيت
 داستان:  روايتةشيو
   ، مرتبط با طنزتقليد افراطي از سبك نوشتاري قديمي: زبان

يز شيوة ادبيات قديم نوشته شده است، در ابتدا سعي شده زبان متن طنزآم در اين متن كه به
: ، چونهاي جديد و امروزي  مخلوط كردن واژهبا استفاده از روشباشد و براي اين كار، نويسنده 

؛ ها و سبك ادبيات قديم  با واژه»پزيشن«مانند هاي خارجي،  و يا حتي واژه» قاطي« و» شركت«
از طرف . كشد ميتصوير  زمان دو انگارة سبك نگارش جديد و قديم را در ذهن مخاطب به هم

رسد  نظر مي  به.سازد ديگر، تقابل ميان انگارة كارمند زاهد با مدير بدذات و بداخالق، نيز طنز مي
دست در جيب خود «بخش اصلي يا عصارة اين متن طنز همان بخشي است كه دو انگارة 

در واقع انتظار . در تقابل با يكديگر مطرح شده است» دست در جيب ديگران كردن«و » كردن
، اين است كه )باالدست(و رئيس ) زيردست(نده در مواجهه با دو انگارة كارمند اولية خوان

زير و منفعل باشد، اما تقابل اين انگاره در برابر  كارمند در مقابل رئيس، كرنش كند و سربه
شود، از اركان اساسي ايجاد اين متن  نوعي گستاخي تلقي مي انگارة حاضرجوابي كارمند كه به

  . طنز است
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لحاظ شرايط، حالتي است كه يك كارمند در  لحاظ مكاني يك شركت و به يت طنز بهموقع
مقابل يك رئيس ايستاده و رئيس چون از عملكرد كارمند ناراضي است او را بازخواست و توبيخ 

  .كند مي
در اين داستان بسيار پررنگ است اما هدف اين متن طنز، ظاهراً رئيس » پير«گرچه حضور 

شود، در برابر اعمال بد رئيس هيچ  كه عمل پير كه در ابتدا بد جلوه داده ميچرا. شركت است
  .نيست

كه در » گوش فرا سخن من نهي«و » قاطي بكرد«، »گفتن نخواست مي«استفاده از افعال 
وجودآمدن زبان  باعث بهكار گرفته شده،  ساخته و بهمتون قديمي وجود ندارد و توسط نويسنده، 

  . ه استطنز در اين متن شد
  :9 ة، صفح1384مرداد  ،6 ةبچه مشد، شمار) 4مثال 
  گذاري يك پروفسور هدف

در دانشگاه  . شوم بازي و خريد سؤاالت در كنكور با يك رتبه خوب قبول مي            با پارتي 
عنوان فاميل يكـي از      عنوان دانشجوي نمونه و همچنين به      به. خوانم  خيلي درس مي  

خـاطر   التحصيلي بـه   بعد از فارغ  . شوم   كشور مي  بورس خارج از  (!)  مسئولين دانشگاه 
بعد با يك دختر پولـدار ازدواج       ! شوم  اينكه كف پام قوس داره، از سربازي معاف مي        

 ،البتـه همـسرم   (آورم    دنيا مي  براي تنظيم جمعيت كشور فقط دو تا بچه به        . كنم مي
 هـم   !)البتـه خـودم    و(كنم كه به عقـل جـن          بعد يك چيزي اختراع مي    !) نه خودم 

شوم و بعد با ديـدن       بعدش وقتي معروف شدم، كانديداي شوراي شهر مي       . رسد  نمي
  . شوم هاي شهر، شهردار مي دم چند تا از كله گنده

كـردن   شوم و بـا خـرج       تر شدم كانديداي نمايندگي مجلس مي      بعدش وقتي معروف  
ردم جـور چيزهـا بـه مـ        التحرير و اين   يك پول هنگفت و دادن غذا و پوشاك و لوازم         

ترتـر شـدم     بعـدتر وقتـي معـروف     . شـوم   مجلس انتخاب مي   ةعنوان نمايند  بيچاره به 
دوبـاره  . كننـد  ها رد صالحيتم مي انصاف شوم ولي بي  كانديداي رياست جمهوري مي   

شـوم و ايـن دفعـه          بعد كانديداي رياست جمهـوري مـي       ةروم و براي دور     از رو نمي  
و بـا   !) نـه ! كفايت بـوده باشـم     قبلش بي نه اينكه   (شود    ييد مي أصالحيتم و كفايتم ت   

دادن چند شعار قلمبه سلمبه از قبيل دادن ماهيانه يك ميليون تومان به هر ايراني               
شـوم و     جمهـور مـي    رئـيس ...  و!) حتي اونايي كـه هنـوز تـوي شـكم ماماناشـونن           (

  .دهم اصالحات اصولگرايانه انجام مي
زور گرفتم از سوي  لمم رو هم به   بعد در پايان دوران رياست جمهوري به من كه ديپ         

  ... بعد. شود هاي معتبر مدرك پرفسوراي افتخاري داده مي يكي از دانشگاه
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رئـيس  . وپرت سر هم كردي     حياط نشستي و چرت    ةهي غضنفر، تو باز اومدي گوش     
ايـن  . بيـا ايـن لبـاس چپـه رو تنـت كـن      ! تيمارستان از دست تو خسته شده ديگه 

  !برو الالها رو هم شستم بخور؛  قرص
  
 :GTVHتحليل 

 وپرت سر هم كردن چرت /گذاري ديوانه، هدف/ پروفسور: تقابل انگاره
  استفاده از تكنيك ضد اوج : مكانيسم منطقي

 غضنفر: هدف
 تيمارستان: موقعيت

 غيرداستاني:  روايتةشيو
  ، مرتبط با طنزعاميانه: زبان

ريزي دقيق و  فق و داراي برنامهها و جمالت، انگارة يك انسان مو در اين متن، همة واژه
 فردي موفق كه با تيزبازي و ةگيري كامل انگار كشد و پس از شكل تصوير مي شده را به حساب
زند؛ نويسنده به يكباره در دو جملة پاياني  هاي بيشتري براي خود رقم مي بازي، پيروزي كلك

شدن غضنفر و جمالتي كه  واقع با مورد خطاب ؛ريزد كلي اين انگاره را بر هم مي اين متن، به
شود كه آن فرد موفق، در اصل يك ديوانه آن هم از نوع حاد بوده  آيد روشن مي دنبال آن مي به

يكباره در پايان  گويند كه نويسنده به به اين روش در طنز نويسي، تكنيك ضد اوج مي. است
ره ناگهان فضاي  و غي»وقت قرص شده است«، »پريدن از خواب«متن، توسط عباراتي چون 

  .ريزد هم مي ذهني مخاطب را از برداشتي كه از موضوع داشته است، بر
اما در واقع هدف اصلي نويسنده، در تقابل قرار دادن اين دو انگاره نيست؛ بلكه هدف اصلي 

هاي معمول و البته ناپسند موفقيت برخي افراد است و اينكه چگونه با  وي، نشان دادن شيوه
هاي   دوزوكلك، و بدون داشتن كمترين تحصيالت و شايستگي، پشت سر هم پلهبازي و پارتي

در نهايت، ديوانه جلوه دادن . رسند خواهند مي گذارند و به همة آنچه كه مي سر مي ترقي را پشت
افزايد، چراكه همة آنچه كه گفته شده بود، اگرچه در ظاهر،  فرد، بر بار طنز اين متن مي

 .تواند در يك جامعه اتفاق بيافتد راحتي مي ما در واقع آن چيزي است كه بهنمايد؛ ا ديوانگي مي
نام غضنفر است اما در حقيقت اين اسم  ظاهر يك ديوانه به هدف در اين متن نيز گرچه به

رسند و  هاي نادرست و بدون صالحيت به موفقيت مي هايي كه از راه پوششي است براي آدم
رسد؛ و انتقاد بر اجتماعي است كه اجازة موفقيت  نظر مي تماعي بهبنابراين كلّ طنز، يك نقد اج

  .دهد هاي ناسالم را به افراد مي از طريق كانال
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عالمت تعجب در اين متن، مانند از  نامتعارف ة روايت متن، استفادة عاميانعالوه بر زبانِ
 نشان از ،»!ننحتي اونايي كه هنوز توي شكم ماماناشو«و » (!) يكي از مسئولين دانشگاه«

  . رويارويي با متني طنز دارد
  :23 ة صفح،1385خرداد ، 175 ة شمار،آقا گل) 5مثال 

  لطيفه داستان
يكي بود، يكي به مرخصي رفته بود، يكي ديگـر هـم كـتش پـشت صـندلي بـود و                     

. تيپـي سـر درخـت نشـسته بـود          كالغ خوش .  ولي پيدايش نبود   ،عينكش روي ميز  
  .خنديد قار مي خواند و قار آقا مي  گلةخورد و ماهنام چيزبرگر مي

! چه سري، چه دمـي، چـه تيپـي        ! چطوري جيگر : ياد پاي درخت و ميگه      روباهه مي 
يـه حـالي بـده يـه        . نيست باالتر از تريپ مشكي رنگ، مشكي رنگ عشقه        ! ايول بابا 

  !دهن برامون آواز بخون
 ةي مـن دارم مجلـ     بين  مگه نمي  !احمق: زنه زير بغلش و ميگه      كالغه چيزبرگرشو مي  

  ! اين داستان رو تو كتاب دوم دبستان خوندمخونم؟ پس حتماً آقا مي گل
  
 :GTVHتحليل 

  داستان روباه و زاغ نه/ داستان روباه و زاغ: تقابل انگاره
  تغيير و اغراق در يك داستان قديمي: مكانيسم منطقي

 ندارد: هدف
 بافت: موقعيت

 داستان :  روايتةشيو
  مرتبط با طنز، عاميانه: زبان
ي قديم ها اي آغازين داستان  كليشهة جملةانگار» يكي بود« يعني ، آغازين اين متنةجمل
كند  را در ذهن مخاطب فعال مي» يكي بود، يكي نبود، غير از خدا هيچكس نبود« يعني ايراني

يكي به مرخصي رفته بود، يكي ديگر هم كتش پشت صندلي بود و «هاي متوالي  كه با جمله
يابد با  طور ضمني درمي اين انگاره نقض شده و خواننده به»  ولي پيدايش نبود،نكش روي ميزعي

  . روست هاي معمول روبه داستاني غيرمنتظره و متفاوت از داستان
ها جزء يكي از دروس   معروف روباه و زاغ كه سالةبا مطالعة خطوط ابتدايي اين داستان، انگار

ظاهر  با اين حال به. گيرد ده است در ذهن خواننده شكل ميكتب فارسي دبستان كشورمان بو
بندهاي دوم و سوم با متقابل قرار دادن . رسد نظر مي ارتباط به بنداول متن با بندهاي بعدي بي

ضرورت نيازش به كالغ، مشغول مدح اوست اما كالغ  شود؛ روباه به ساخته مي» كالغ«و » روباه«
رسد؛ برخالف روباه  پس روباهِ اين داستان به هدفش نمي. استتوجه  هايش بي به او و چاپلوسي
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شود، كالغ را فريب  زباني موفق مي رسد و با چرب كه به مقصود خود مي» روباه و زاغ«داستان 
دارد كه در مورد اصل پيامي كه اين تقابل انگاره قصد انتقال  اين امر خواننده را بر آن مي. دهد

ه اين نتيجه برسد كه شايد بند اول كامالً با بندهاي بعدي مرتبط آن را دارد انديشه كند و ب
است و موقعيت در اين دو بند، همان موقعيت بند اول است و تقابل اصلي بين كارمند اداره و 

  !ارباب رجوع است
 ،»تيپ خوش«چون كاررفته براي كالغ   عدم تجانس صفات، افعال و عبارات به

و » يه حالي بده«، »مشكي رنگ عشقه«، »تريپ مشكي«، »دنقارقارخندي«، »خوردنچيزبرگر«
  . نشان از رويارويي با متني طنزآميز داردنيز » يه دهن آواز«

نمونة ديگري از عدم تجانس  ،تفاوت قسمت پاياني داستان با داستان معروف روباه و زاغ
  .ها و ترفند ديگري در جهت طنز كردن متن است انگاره

اند، اما  صورت مشخص و روشن بيان نشده مترهاي هدف و موقعيت بهدر اين متن طنز پارا
در مطابقت با تجربة خوانندة ايراني، حكايت از آن دارد كه بندي واژگان و بافت داستان،  تركيب

  .كه قبالً گفته شد، يك اداره است مكان داستان، چنان
  :11، صفحة 1365، سال چهارم 51فكاهيون، شمارة ) 6مثال 
  گدا

كـرد   رفتم گدايي را ديدم كه ملتمسانه تقاضاي كمك مي         روز كه به سر كار مي     يك  
دست كردم و از جيبم يك سكة پنج ريالي درآوردم و به            . خيلي دلم برايش سوخت   

اين پول را بگير و برايم تعريف كـن كـه چطـور شـد بـه گـدايي                   : گدا دادم و گفتم   
  اي؟ افتاده

كه سر خـود را تكـان        حاليير انداخت و در   آميز به سراپاي حق   مرد گدا نگاهي تحقير   
  !چه عرض كنم آقا، منم درست مثل شما خيلي ولخرج بودم: داد گفت مي
  
  :است شامل موارد زير جا در اينGTVHتحليل 

  خساست /  خسيس، ولخرجيخيِّر/ گداي نكته سنج:  انگارهبلاقت
 آن به فضايي بازي و سپس تغيير ودل ايجاد فضاي متناسب با دست: مكانيسم منطقي

  متناسب با خساست، متن منتهي به مكالمه و حاضرجوابي 
  )كننده به گدا مرد كمك(راوي : هدف

  مسير راوي تا محل كار، احتماالً خيابان: موقعيت
  )بيان خاطره(داستان : شيوة روايت

  معمولي، غيرمرتبط با طنز : زبان
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رسد كه انگاره  نظر مي بتدا چنين بهشيوة داستاني روايت شده است ا در اين متن كوتاه كه به
عبارتي در برخورد با جمالتي مانند  به. اند گدا و مرد خير در تقابل با يكديگر قرار داده شده

گيرد كه  اين انگاره در ذهن خواننده شكل مي» خيلي دلم برايش سوخت...  گدايي را ديدم«
نده انتظار دارد كه در ادامة داستان، ودل بازي است، بنابراين خوان فرد راوي، آدم خير و دست

ريزد و  اين انگاره در هم مي» پنج ريالي«اما با بيان عبارت . فرد راوي به گدا كمك خوبي بكند
 پاياني متن كه از سوي گدا به مرد ةجمل. برد كه اين فرد آدم خسيسي است خواننده پي مي

كشد چرا كه در اين جمله  دوش مي بهشود بار اصلي طنز اين متن را  اصطالح خير گفته مي به
خواند و سرنوشت  مي» ولخرج«طعنه  كند و او را به كننده مقايسه مي گدا خودش را با فرد كمك

 قبالً در ذهن اي كه  كه در اينجا گفتة او با انگاره؛كند ميبيني  پيش» گدايي«او را مانند خودش 
  . شود ريزد و متن طنزآميز مي  هم ميمجدداً به  بود،شكل گرفته مرد كمك كننده مخاطب از

اصطالح خير، يعني همان راوي متن است و خساست او در اين طنز  هدف در اين طنز، مردِ به
موقعيت در اين متن مسيري است كه راوي تا محل كار طي . مورد نقد قرار گرفته است

اي مواجهه با يك فرد اي بر احتمال قوي، موقعيت، خيابان است كه مكاني كليشه كرده و به مي
شيوة روايت، داستاني است و در واقع كل متن بيان يك خاطره است كه با روايت . گداست

  .شود غيرمستقيم آغاز و با مكالمه ختم مي
هاي صوري طنزكردن متن استفاده  زبان متن، معمولي و غيرمرتبط با طنز است؛ يعني از ابزار

  .نشده است

  نتيجه

 25كه در برخي مطبوعات رسمي طنز  يف و بررسي طنز منثور دردر اين پژوهش، به توص
.  پرداخته شد»نظرية عمومي طنز كالمي«رويكرد  براساس اند، سال اخير در كشور منتشر شده

 كه انواع ”Humor“ة عنوان معادلي براي واژ معناي وسيع كلمه و به در اين تحقيق، به» طنز«
هدف از انجام تحقيق، توصيف و . درنظر گرفته شدگيرد،  برميجدي زبان را درمقوالت غير

 6برمبناي مذكور هاي طنز مطبوعاتي معاصر زبان فارسي در چارچوب نظريه  بررسي ويژگي
شوند، عبارتند  متغير پايه كه در اين نظريه به نام منابع دانش معرفي مي 6اين . متغير پايه بود

آمده از  دست هنتايج ب.  و زبان هدف، روايتةمكانيسم منطقي، موقعيت، شيو، تقابل انگاره: از
دهد كه اين نظريه براي تحليل متون طنز منثور فارسي  نشان ميهاي اين تحقيق  بررسي داده

  :قرار زير است  متغيرهاي باال بهبه تفكيكِباشد؛ ديگر نتايج اين تحقيق  قابل استفاده مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   128

   

متون طنز داراي چندين تقابل انگاره  متون وجود داشت و برخي از ة تقابل انگاره، در هم-
هاي متون طنز مطبوعاتي در  عنوان يكي از ويژگي بنابراين، وجود تقابل انگاره، به. بودند

  .شود كشورمان قلمداد مي
رسد، اين  نظر مي  مورد بررسي، وجود داشت و به مكانيسم منطقي، در همة متون طنزِ-

  .باشد ن متن طنز در زبان فارسي ميوجودآمد  ترين عوامل به ويژگي نيز از مهم
  : هاي منطقي متون مورد تحليل در اين پژوهش عبارتند از برخي از پركاربردترين مكانيسم

يكديگر؛  دادن عمدي چيزهاي ظاهراً نامرتبط به استدالل نادرست از مقدمات اشتباه؛ ربط
 داستان مشهور هاي چند كردن قصة شخصيت تغيير و اغراق در يك داستان قديمي؛ مخلوط

هاي يكسان براي دو  زمينه استفاده از تكنيك ضد اوج؛ اغراق؛ حاضرجوابي؛ آوردن پيش قديمي؛
دادن چيزي به چيزهاي ظاهراً نامرتبط؛ و تضاد بين شعار و  فرآيند متفاوت؛ ربطدو چيز يا 
 . واقعيت

، تقريباً در استدر نظرية عمومي طنز كالمي  هدف كه يكي از متغيرهاي اختياري پايه -
نداشتند و كسي » هدف«بود، يعني اين متون » تهي«نيمي از متون مورد بررسي، داراي ارزش 

حساب  تواند به اين امر قطعاً نمي. بودندمورد حمله قرار نداده طور مشخص  بهيا كساني را 
سئله مربوط گويي ايراني باشد يا م تواند ناشي از ويژگي كلي آيا اين امر مي. تصادف گذاشته شود

شود يا  هاي معمول ايراني است كه مانع از اظهار نظرهاي صريح و نقد افراد مي به رودربايستي
 اساساً دليل اصلي چيزي ديگر است؛ مثالً ميزان آزادي طنزپردازان در بيان عقايدشان و حد

ق را در مجاز يا خط قرمزهاي طنزپردازي در مطبوعات جامعة ما؟ شايد هم بايد همة عوامل فو
  .هاي بيشتر نياز دارد حصول اطمينان از پاسخ سؤاالت باال به بررسي. اين زمينه مؤثر دانست

شد، اما اين متغير در متون طنز،   موقعيت، در متون مورد تحليل شامل موارد متعددي مي-
 »بافت« موقعيت، همان ،كرد و در بسياري از متون خاصي اشاره نمي يا شرايط هميشه به مكان

  . متن بود
  :ها در متون مورد تحليل در اين پژوهش، عبارت بودنداز برخي از موقعيت

  . ربايي، شركت و مغازه ، آدمخياباناداره، دادگاه، مطب دكتر، فصل بهار، تيمارستان، 
يادآوري . بود» غيرداستان«و » داستان« روايت، در متون مورد بررسي، بيشتر شامل ة شيو-
» داستان«كار رفته است كه  در اين پژوهش براي متوني به» غيرداستان«گردد كه عنوان  مي

 . معما و مكالمه هم نيستند نيستند، اما معما، شبه
تقليد افراطي از سبك «و » عاميانه «هاي اين پژوهش، بيشتر شامل زبانِ  زبان، در تحليل-

. خورد چشم مي بهدر متون طنز كمتر » معمولي«و استفاده از زبان  بود» نوشتاري قديمي
ها يا   واژهكارگيري  در اكثر متون طنز در زبان فارسي با به» زبان«متغير توان گفت   ميبنابراين
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باشد، كه معرفي   ميهمراهعبارات عاميانه و گفتاري، و بسياري ديگر از ابزارهاي ساخت طنز 
  .طلبد  مجال ديگري مي)humor marker (»هاي طنز شاخص«عنوان  ها تحت انواع آن

طور كلي متغير زبان در متون طنز منثور مطبوعاتي زبان فارسي، غالباً مرتبط با طنز و با  به
  . باشد كارگيري ابزارهاي مختلف سازندة طنز مي به

هاي طنز از ديدگاه  اميد است اين تحقيق بتواند راهگشاي تحقيقاتي جديد در زمينة بررسي
  .شناسي باشد زبان

  ها نوشت پي

واژگونـه  «ي  امعنـ  و در اصـالح شـعري بـه       » مخالفـت «معناي    در لغت به   ،پارودييا  ه  نقيض. 1
شود كه    الق مي طآميز ادبي ا   نوعي تقليد مسخره   و در عرف ادب به    » گفتن شعر كسي است    جواب

كنـد؛ ولـي      در آن شاعر يا نويسنده از سبك و قالب و طنز نويسنده يا شاعر خاصـي تقليـد مـي                   
 مغـاير و كـم اهميـت         مطـالبي كـامالً    ،و سنگين ادبـي در اثـر اصـلي        هاي جدي     جاي موضوع  به
: 1380نيكوبخـت،  (نحوي تمسخرآميز جواب گفتـه باشـد        گنجاند تا در نهايت اثر اصلي را به         مي
99(.  
يـك نـوع ادبـي     عنوان  آن را به،اي از نثر معاصر است كه برخي از اديبان       ونهكاريكلماتور، گ . 2

توسط بار   است، نخستين  مشتق شده » كلمه«و  » كاريكاتور« از دو كلمة     اين واژه كه  . اند  پذيرفته
  .شد پيشنهاد 1347سال در ، خوشهاحمد شاملو در مجلة 

  نامه كتاب

  .اصفهان: نشر فردا. چاپ اول. شناسي مطايبه نشانه). 1371. (اخوت، احمد
انتـشارات  : تهـران . چـاپ دوم  . طنزآوران امـروز ايـران    ). 1356. (اسدي پور، بيژن؛ صالحي، عمران    

  .مرواريد
  .نشر صدوق: تهران. چاپ اول. طنز و طنزپردازي در ايران). 1378. (بهزادي اندوهجردي، حسين

  .نشر جهان كتاب: تهران. چاپ اول. انديشه و كليشه). 1357. (تنكابني، فريدون
دانـشگاه فردوسـي    . نامة كارشناسي ارشـد    پايان. طنزپردازي در شاهنامه  ). 1386. (پور، فهيمه  حاجي

  .مشهد
  . نشر بيك: تهران. چاپ اول. طبعي در ايران اي بر طنز و شوخ مقدمه). 1364. (اصغر حلبي، علي

: نشر بيك . چاپ اول . تاريخ طنز و شوخ طبعي در ايران و جهان اسالمي         ). 1377. (ـــــــــــــــ
  .تهران

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   130

   

  . ات اميرانتشار: تهران. طنز چيست). 1357. (اهللا مقدم، احمد خليل
 .)ش.ه1320-1270(بررسي محتوا و ساختار طنز در نثـر مـشروطه   ). 1386. (دهقانيان، جـواد 

 . دانشگاه شيراز. نامة دكتراي تخصصي پايان
هـاي كيـومرث صـابري       تحليل ساختاري و مضموني طنز در كتـاب       ). 1381. (سعيدي، مهدي 

  . دانشگاه تربيت مدرس. نامة كارشناسي ارشد پايان. )1379 تا 1369از سال ( ... فومني و
  . نتشارات ماها: چاپ سوم، تهران. صور خيال در شعر فارسي). 1366. (شفيعي كدكني، محمدرضا

سـال  . كيهان كاريكاتور ماهنامـة   . »طنز سياه و سفيد در هستي خاكستري      «). 1384. (شهيدي، داود 
   48-44، صص158-157چهاردهم، شمارة 

  .نشر هرمس: تهران. چاپ اول. بيست سال با طنز). 1381. (صدر، رؤيا
  .رات سخنانتشا: تهران. نگاهي به طنز امروز: برداشت آخر). 1385. (ــــــــ

 نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه     پايان. تحليل طنز عبيد زاكاني و دهخدا     ). 1385. (صمدي، عذرا 
  . طباطبايي

هاي  پژوهشمجلة  . »وحيدهاي طنزآميز زباني ابوسعيد در اسرارالت      بازي«). 1382. (طاهري، قدرت اهللا  
   122-107صص. شمارة دوم. ادبي

نامـة كارشناسـي    پايان. )ق.ه(بررسي طنز در آثار منظوم تا قرن هشتم   ). 1371. (قربانيون، حسين 
  .دانشگاه فردوسي مشهد. ارشد

  .تهران: نشر مؤلف. چاپ اول. هاي طنز و هجا در شعر فارسي زمينه). 1369. (كاسب، عزيزاهللا
. بررسي منظورشناختي ادراك متون طنز معاصر براساس اصول گـرايس         ). 1387. (اكيخا، رضـ  

  .دانشگاه سيستان و بلوچستان. نامة كارشناسي ارشد پايان
نامـة   پايـان . بيـد زاكـاني   مقايسة طنز اجتماعي حـافظ شـيرازي و ع        ). 1384. (لشگري، فاطمه 

  ).ره(المللي امام خميني دانشگاه بين. كارشناسي ارشد
. نامة كارشناسي ارشـد    ، پايان طنز در شعر ملك الشعراء محمد تقي بهار       ). 1386. (محمدي، مهدي 
  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني). ره(المللي امام خميني دانشگاه بين
زبان و ادبيات دانـشكدة     مجلة  . »ي در آثار مهدي اخوان ثالث     طعن يا آيرون  «). 1387. (مشرف، مريم 

  166-149صص. 161شمارة پي در پي. سال چهل و يكم. شمارة دوم. ادبيات و علوم انساني
  . نشر خانواده: تهران. طنزسرايان ايران از مشروطه تا امروز). 1376. (زادة بارفروش، محمدباقر نجف

نامـة   پايـان . )اخوان، نيما، فروغ، شاملو و سـپهري      ( شعر نو    طنز در ). 1384. (نگين تاجي، مجيـد   
  .دانشگاه فردوسي مشهد. كارشناسي
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  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران.  چاپ اول.هجو در شعر فارسي). 1380. (نيكوبخت، ناصر
  دانـشگاه پيـام نـور      . كارشناسي ارشد  نامة پايان. بررسي طنز در آثار دهخدا     .)1385 (.يوسفي، كلثوم 
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