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با تكيه بر تئوري دلگشا  ةرسال نحوي در ساختار طنزهاي وجوه ابهام
 فوناژي

 *ي جاللمريم
  تهران، ايران بهشتي، شهيد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه استاديار

  )1396دي : ، تاريخ چاپ30/08/96: ، تاريخ تصويب13/05/96: تاريخ دريافت(

  چكيده
 در بـاب طنـز در       ي متنـوع  هـاي   يامروزه تئور . ددگر  ي بازم افالطون ة پرداختن به طنز به دور     قدمت

 سـاختمان طنـز را در       يـل  تحل يي توانا ها  ي تئور ينا. است شده مطرح   يات و ادب  يشناس   زبان دانش ةحوز
. اسـت  فارسـي  ادب ة موفق در حوزطنزپردازان از يكي) ق. ه772-701 (زاكاني عبيد. گذارند ي م ياراخت

 و يـز  طنزآمي در قالـب عبـارات  ي و واقعـ ي جـد يقي حقـا يان بادلگش ةرسال در زاكاني عبيد هاي  حكايت
 كـه در سـاختار   دارد وجـود  ي به طنـز آغشته هاي يت واقعدلگشا ةرسال خطوط ين بدر.  استونهگ هزل

 يـق  تحق اسـت،  ابهـام  سـاختار  ية پا بر ي فوناژ طنز تئوري كه آنجااز. كشد  يخود، بار ابهام را به دوش م      
 ي طنزهـا  ابهـام  يـل  تحل در فوناژي، طنز ي تئور قابليت بررسي طرح   با يلي تحل يفيحاضر به روش توص   

 يـز  طنزآمهـاي  يـت  حكادر نحـوي  نوع ابهـام  چهار دهد  ي م نشان ها  يافته. است شده انجام دلگشا ةرسال
هـا     ابهـام  يـن  اسـت؛ ا   ي فونـاژ  طنـز  تئوري در   ي ابهام نحو  ي كه منطبق با الگو    دارد وجود دلگشا ةرسال

. ساخت و تضاد آن      اختالط روساخت و ژرف    ،ساخت  ابهام روساخت، ابهام ژرف   :  از اند عبارت ترتيب به
 ةرسـال  نحـوي  ابهـام  يجـاد  در ا  يـز  طنزآم يها   عبارات و جمله   يني در محور جانش   ساختارشكني عالوه به

 اثـر، ابهـام در      ين ا ي در طنزها  ها  آن ين پركاربردتر چهارگانه، الگوهاي ميان از و دارد مهمي نقش دلگشا
  .ساخت است فژر

 .فوناژي ابهام، طنز، زاكاني، عبيد :يدي كلهاي هواژ

__________________________________________________________________ 
* Email: jalali_1388@yahoo.com 
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  مقدمه -1
.  است ي و مفهوم  يفي توص يفي غالباً تعر  است، شده مطرح فارسي ادب در طنز از كه تعريفي

 و عيوب تبيين ابزار را طنز گروهي) 123: 1371 شوقي،(اند     دانسته ي را نقد اجتماع   طنز يا  عده
 ي هنـر  تـصوير « آن را    ديگـر  گروهـي  و) 5: 1376 صـالحي، (اند     آورده شمار به انساني نواقص

 يـن  ا طنـز،  از مقتـبس  مفهوم به اتكا با. اند  خوانده) 51: 1389 ي، كدكن يعيشف (»يضيناجتماع نق 
. بگيـرد  قـرار  ة ادبيـات  مجموعـ زير تا طنز در شود ي سبب م ي كه چه عامل   شود  يسؤال مطرح م  

 بـه آن مـتن      بخـشي  ادبيت سبب كه است متن در موجود احساس و عاطفه است معتقد اسكلتن
 طنـز  روايـت  نـسبت بـه     خواننـده،  عـاطفي  واكـنش  نگاه اين با) 154: 1375 اسكلتن، (شود  يم
 ي اصـطالح تعريف در تر يق دقباره بياني در اين .  متن باشد  يت از اركان سنجش ادب    يكي تواند  يم

 شـود  ي گفتـه مـ  ي منثور ادبياز آثار منظوم  اي طنز به نوع خاص، وجود دارد كه در آن  مفهوم اين
 تفكـرات  ي حتـ يـا  ياسـي  و سي اجتمـاع ي فـسادها ي، نامطلوب بـشر يها   جنبه ياكه اشتباهات   

 فوق، يفدر هر سه تعر). 45: 1385 ي،اصالن. (كشد يدار به چالش م     خنده اي  يوه را به ش   يفلسف
  .است» لبخند «يجاد اييعن ي عاطفواكنشي بروز ، كردهيات ادبةآنچه طنز را وارد حوز

 بيستم، قرن در). 120: 2008 آتاردو، (گردد  ي افالطون و ارسطو بازم    به طنز مبحث خاستگاه
 بـر   فونـاژي  تمركـز . داشتند توجه طنز ساختار تحليل به كه بودند افرادي از ين و راسك  فوناژي

 را از   يكـرد و ر يـن  ا 1985 در سـال     ينراسـك . است بوده طنز در متن     يجادنقش عامل ابهام در ا    
 طنز، ابهام و تناقض در واژگـان و قواعـد           يجاد ا ي مبنا آن، براساس كه كرد مطرح ديگري يةزاو
 ده و نـشد  يـه  دو نظر  ين ساختار طنز محدود به ا     يلتحل). 40-35: 2000 هامپلمن، (بود يبيترك

 يـب، ترت به باب اين در مشهور ية مطرح شد كه سه نظر     يگري د هاي  يه نظر راسكين، از پس سال
ــةنظر ــة، نظر)incongruity( تجــانس عــدم ي ــاط تخطــي ي  non-cooprative( از اصــل ارتب

principle (كالمـي  طنـز  عمـومي  يـة و نظر) semantic script theory of humor ( شـد  بيـان 
 هـا   يـه  نظر اين). 162-160: 1995 يلسون، و و  اسپربر ؛417: 2005 همان، ؛424: 2008آتاردو،  (

 سـاختار طنـز متـون در        ي را از بررسـ    يـدي  اطالعات مف  شناسي،  زبان هاي  يل تحل ةغالباً در حوز  
 يكـي  فارسـي،  كهن متون تحليل براي ي فوناژ ي با انتخاب تئور   ارتباط در. دهند  ي قرار م  ياراخت
 تئـوري  ي، و كهن ادب فارسـ  يك متون كالس  بودن محور محتوا به توجه با است كه    آن داليل از

  . آثار داردين با ساختار طنز در ايشتري بطباقان قابليت فوناژي، نحوي ابهام
 هجـري  هـشتم  قـرن  در زاكـاني  عبيد است كه    ي ادب فارس  يك از متون كالس   رسالة دلگشا 

در عهد شـاه ابواسـحاق در       يكي از مشاهير ادب فارسي،       يعبيد زاكان . است آن را نوشته     قمري
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 بـه قـزوين     فـراوان، فـات   ليأ به تحصيل علوم و فنون پرداخـت و پـس از تـصنيفات و ت               ،شيراز
 جـاي  بـه  اثر دوازده او از). 201: 1366/1 نفيسي،(بازگشت و از علماي مشهور زمان خود شد         

 از يزاكـان .  بـه نثـر اسـت    دلگشا ةرسال و به نظم    گربه و موش ها آن مشهورترين كه است مانده
 بـه انتقـاد از      ،طنـز  زبـان  ادبـي  فصاحت از استفاده با است كه    اني كس ين نخست و تأثيرگذارترين
 بـه سـبك     يـك  نزد و منـسجم    ،مستحكم دلگشا ةرسال او در    نثر.  پرداخته است  ياوضاع اجتماع 

 همچـون  در نثـر     يدقدرت و مهارت عب   ). 113: 1380 قشمي،( است   گلستان در   سعدي نگارش
 يهـا   اجتماعي و چالشهاي ي پي آن بوده تا نابسامان     دراو  . است ممتنع و سهل يوة ش به سعدي،

. يست ن يف و لط  يم مال طنزي دلگشا ةرسال در   طنز.  كند بيان ، كسوت طنز  باد در جامعه را     موجو
 ي و گزنـدگ ي تنـد گـويي،  يـك  بـه رك   ي در نظـر آوردن اصـول اخالقـ        بـدون  گاه ، طنزها برخي

گـو   و  گفت ين از طرف  يك هر   تاري جهالت رف  يا تمسخر روي از آن از حاصل خندة و   انجامد  يم
  .بندد ي طنز، شكل ميتز روا ابيرون ة لب خوانندبر

 Double( »دومعنـايي  مؤلفـة « وجـود  باشد جاري دلگشا رسالة طنز در شود ي سبب مآنچه

meaning (است كه ممكن است     يت دو موقع  يان م ي حاصل ناهماهنگ  دومعنايي«در واقع   . است 
 بهـام ا وجـود  هـا  تجـانس  ايـن  از يكـي . بينجامد) Verbal incongruity (زباني تجانس به ابتدا

)Ambiguity (است«) شـود   ي مـ  يـده  د وفـور   بـه  ي، زاكـان  يدابهام در اثر عب   ). 43: 1387 ي،حر .
 يـن در ا.  اسـت دلگـشا  ةرسـال  در سـاختار طنـز   ي نقش ابهام نحويابي باز حاضر، تحقيق يزةانگ

  :شود داده پاسخ زير سؤاالت به تالش شده تا يقتحق
 دارد؟ نقشي چه دلگشا رسالة يت طنزهادر ساخ) فوناژي نظرية يبر مبنا (ي نحوابهام -
  دارد؟اي مالحظه كاربرد قابل رسالة دلگشا ي در طنزهاي از انواع ابهام نحويك كدام -

  پژوهش يشينةپ -2
 يهـا   نوشـته شـده اسـت كـه بخـش     ي متعـدد يها   مقاله ادبيات، ةدر ارتباط با طنز در حوز     

هـا اشـاره       مقالـه  يـن  مختصر به ا   طور به. ها با موضوع حاضر مرتبط است        مقاله ين از ا  يمختصر
 يعلمـ ية  نـشر  در   باباصـفري  اصـغر  علي،  )1384 (»ناصرخسرو شعر در طنز «ة مقال در: كنيم  يم

 اشعار ناصر ي به بررس43-42 صص  ، دانشگاه اصفهان  ي و علوم انسان   يات دانشكده ادب  يپژوهش
ـ  . سـت  ا   پرداختـه  متنـي  درون شناسي خسرو از منظر مخاطب     و هـا   مؤلفـه  بـه  هينگـا « ةدر مقال

 در  ي ادهمـ  ين و حس  يي صفا علي قلم به) 1394 (»كرماني مرادي هوشنگ آثار در طنز الگوهاي
 زبان كاربرد بر مبني وكارهاياند ساز    داشته ي پژوهشگران سع  24 شماره   غنايي، ادب ةپژوهشنام
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 از  تـر   ينسنگ مقاله، اين ادبي بررسي ة كف كه كنند بررسي كرماني مرادي طنزهاي در را محتوا و
تنهـا  .  بحث ابهام مطرح نـشده اسـت  مذكور، مقالةدر دو .  آن است شناسي  زبان هاي  ي بررس ةكف

 هـايي   نمونـه  و ادبي طنز ساختار: حافظ طنز« ة قرابت با مبحث ابهام دارد مقال      ي كه اندك  يا  مقاله
 شـماره   فردوسـي  يةنشر است كه در     ي انور حسن قلم به) 1386 (»فارسي نثر و نظم در طنز از

 به  غيرمستقيم، طور  به ي حسن انور  ، مقاله ين ا در. است رسيده چاپ  به 22-20صص  . 53 و   52
 يـده  طنز اشاره كرده است و قرار دادن هـر پد          يجاد كلمات در ا   يني و جانش  يني همنش يمحورها

 يز طنز ن  نظري مباني دربارة. است دانسته حافظ طنزسازي ة و جوهر  يه را ما  »له وضع ما غير«در  
 ي طنـز و بررسـ     يي معنا انگارة نظرية يمعرف« با عنوان    ي، كرامت يرا و سر  يفي از شهال شر   يا  قالهم
 زبـان  يهـا   پژوهشيةنشرنوشته شده كه در ) 1389(»ي زبان فارس يها   داده ي آن بر مبنا   يراداتا

 طنـز  ي در ارتباط با تئـور جديدتري مقاله به مباحث  ين و در ا   يده به چاپ رس   يقي تطب ياتو ادب 
 يـد  جديقي تحق، در نوع خود، حاضري پژوهشةبا توجه به آنچه ذكر شد، مقال   . اره شده است  اش

 ي متن ادب  يچ بر ه  ي در ساختار طنز فوناژ    ي ابهام نحو  ي تئور ، و تا به حال    آيد  ي م شمار و تازه به  
 در  ي طنز ابهام نحـو    ي انطباق تئور  ي بررس پژوهش، اين از اصلي هدف. تطابق داده نشده است   

 ضـمن   مطلـب،  ة ادام در.  است ي متن مطنز شاخص ادب    يك به عنوان     دلگشا ةرسال يززآممتن طن 
 تئـوري  مبناي بر زاكاني، يد عب دلگشاي رسالة طنزآميز ساختارهاي از يك هر ، انواع ابهام  يمعرف
  .شود ي مبررسي مجزا طور به فوناژي ايوان نحوي ابهام طنز

  بحث -3
  يفوناژ طنز ية نظردر ي نحوابهام -3-1

 يص تـشخ  ة به مرحل  كردن، رهاپوشيدگي، پوشيده گذاشتن، مجهول     « به معني    واژهبهام در   ا
 و يكـار   پنهـان ي، وابـستگ يچيـدگي،  از كار، پ   ي گفتن، دور كردن و راندن كس      يده، پوش نرساندن

 و باشــد چنــد معنــى يــا دو حامــل كــه ي ســخن گفتنــادبــي، اســت و در اصــطالح »يكيتــار
 نيـز گوينـد و آن       دينالـض   محتمـل آن را    «معالم البالغـه  در  . شود هگرفت نظر در الجهات محتمل

رجـايي،   (»عبارت است از اينكه كالم را طوري آورند كه احتمال دو معني متضاد داشـته باشـد                
 او. اسـت  امپسون ية آن نظر  يناند و مشهورتر     به مبحث ابهام توجه داشته     ها  يغرب). 345: 1359

 عبـارت در چنـد سـطح        يـا  داللـت كلمـه      امپـسون از نظر   . ست كرده ا  اشارهبه هفت نوع ابهام     
 متكثر، بروز   يا چندگانه در شكل واحد      ي جمع آمدن معنا   ي، زبان ي و كژتاب  پذيري يل تأو يي،معنا

 بـه   معنـايي  تـضاد  وجـود  و تفسير يا تعبير در نمايي تناقض كالم، همساني ناخواستة و   يتصادف
 .شود ي ابهام در متن ميجادسبب ا) 21: 1380 كادن،( اشراف خالق متن عدم علّت
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 ايجـاد  در ادبـي  هـاي   يـه آرا. شود  ي م ي گاه در گروه كلمات و گاه در سطح جمله جار          ابهام
 بـه  يزبـان   شـوخ ي بـا خـود نـوع    تواند  ي ابهام م  ادبيات، منظر از دارند؛   ي نقش مهم  ي،ابهام نحو 

 يجـاد  از ا  يبخـش . )385: 1391 ي،فتـوح (همراه داشته باشـد و موجـب انبـساط خـاطر بـشود              
 اسـت و    ي و عبور از سـاختار نحـو       كلمات جانشيني و همنشيني محورهاي گرو در زباني شوخ

 مـتن  دريافـت  ساختن فكر مخاطـب بـا   ير شادمانه، درگي فضايجاد گذر، عالوه بر ا   ينحاصل ا 
 ي سـاختار  يهـا    ابهام شمار در ، است دلگشا ةرسال در   ي زاكان يد عب ي كه در طنزها   ابهامي. است

 هاي طرحواره با رويكرد اين. شود  ي مرتبط م  يز طنزآم يت روا يها   و به سطح كل جمله     دارد رارق
 يكـرد  رو يـن  ا در.  است يك و نزد  مرتبط شود،  يها در طنز م      رابطه با كاربرد واژه    در كه ينراسك

  متن، نشاني دارد و ساختار زبانيا   گسترده يي اطالعات معنا  يجاد ا يت قابل يا   واژه هرآمده است   
 فكـر  كه است نكته اين مؤيدخود  ) 94: 1389 يفي،شر( در كاربرد واژگان است      گو دانش سخن 

 باشـند  خود   يگاه جا در معنايي ة گستر يها حاو    كه واژه  شود  ي معطوف به متن م    ي زمان مخاطب،
  .دهند انتقال دارد، را آن بيان صد كه عامدانه قاي ينده را از گويامو بتوانند پ

 كـارگيري  بـه  در اديبان ، دارد يگاه جا ي ادب ي و معان  يانكاربرد طنز در علم ب     ينكه توجه به ا   با
 يـده  دي انواع متون ادبيان انواع طنز در م  ياند و لذا گوناگون      عمل كرده  ي متنوع هاي  يوه به ش  طنز

 ةكه از ساز  ) 135-134: 1999 آبرامز،( است   »يانگار   و نادان  نمايي وارونه« آن   ينتر  مهم. شود  يم
 بـا مبحـث   حـال،  عين در و شود ي مساطع يني و جانشيني همنشي محورها در عبارات    و كلمات
 عالوه بـر    ، رخ داده  دلگشا ةرسال طنزهاي در آنچه.  دارد ي همگون معاني، علم در العارف تجاهل
در ) Thought Ambiguity (انديـشگاني  ابهـام  ي كاربرد نـوع ها، يانگار نادان ها و ينماي وارونه

  .است تنيده هم دريها ساختار جمله
 وهـا    حالتها، يت اعمال، ذهنيان بة نحودر وجود ابهام    ي، تجرب يا يشگاني اند ابهام از منظور

در سـطح   ) 10-8: 1996الك،   (ي و مكـان   ي مختلف زمان  هاي  يت مربوط به موقع   اطالعات حتي
 اسـت كـه     يا   گزاره و جمله   يا از واژه    شده ساطع معناي انديشگاني معناي واقع در. ستها  جمله

هـا    معنايي بـودن گـزاره    چنـد  يـا  دو وجـود  معنايي، ارتباط ة صدق و كذب دارد؛ از جنب      يتقابل
 خاصيتي وارونـه    ، و اگر در آن افراط شود      شود  يموجب توسعة زبان و آسان شدن شيوة بيان م        «

 ين بنـابرا  ؛)224: 1361خـانلري،    (»شود  ي م معنايي ارتباط   ايجادكند و باعث اختالل در        پيدا مي 
 موجب بـروز ابهـام در      تواند  ي مهم است و م    يار امر بس  ين در ا  ها  يت و موقع  ها  يت ذهن بيان ةنحو

  .ساختار طنز شود
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 و در ارتباط با سـاختار آن، كنـشگر،          گيرد  ي قرار م  يشگاني اند ابهام ة در مجموع  يابهام نحو 
 جـان،  خـان (نـد   نقـش دار خـود  ة به نوبيك هر يت از متن روا   بيرون ة و خوانند  يامواكنشگر، پ 

1390 :126-127.(  
 و مـدرس دانـشگاه آمـستردام و     يجارسـتان مشـناس     زبـان )  م 2005-1920(يوان فونـاژي    ا

 ي است كه بـه جوانـب نقـش ابهـام نحـو            ياز جمله افراد  ) 57: 2009اسميت،  (دانشگاه برلين   
ـ نسبت ي، فوناژي تئوريتاهم. است پرداخته طنز ايجاد در يشگانيحاصل از ابهام اند    يگـر ه د ب

 ياز نظـر فونـاژ    ). 40: 1971 ي،فونـاژ  (» طنز است  ي ادب يها  پرداختن به جنبه  « طنز   هاي  يتئور
 ابهـام را در سـطح       يـن  ا يفونـاژ .  طنز است  ايجاد هنجار در    زبان از   ف عامل انحرا  ي،ابهام نحو 

ـ  و تأثيرگذارنـد  آفرينـي   ي معنـ  هـاي   يوه ش در كه دانستهها     جمله يان م يها و قواعد جار     جمله  رب
 كـرده  بنـدي  طبقـه  را با توجه بـه آن  يز و سطح متون طنزآم  يلها را تحل     جمله ديدگاه، اين مبناي
 كنـشگر  يام ساختار پ  ارسال در قطعيت تزلزل نگرش، اين اساس بر). 65: 2009 اسميت،(است  

 ين چنـ  مبناي بر .)119: 2001فوناژي،  (  است   ي ابهام نحو  يجاد از عوامل ا   ، واكنشگر يافت در و
 كه با ابهام در روسـاخت و  است كرده عرضه ابهام در طنز را     وجود ة چهارگان ي او الگو  ينگرش
رسـالة   در شـده  يافتـه  هـاي  مثـال  با تفصيل به كه الگو چهارنوع   ينا. شود  ي م ايجادساخت    ژرف
  : استير به قرار ز، داده خواهد شدتطابق دلگشا
  ؛)زباني سطح (روساخت در ابهام -
  ؛)معنايي سطح (ساخت  در ژرفابهام -
  ؛)سطح دو هر(ساخت   در اختالط روساخت و ژرفابهام -
 ).سطح دو هر(ساخت   در تضاد در روساخت و ژرفابهام -

 روساخت در ابهام -3-2
 در  مـتن،  روسـاخت  او نظـر  از. داند  ي م متن نحوي ة نوع ابهام را وابسته به ساز      ين ا فوناژي
 خـود  يافـت  در ارسـال و در يـام،  پ يناز طـرف   يـك  كه هر    شود  ي م عرضه ي به شكل  يبخش زبان 

 عمـومي  ية نوع ابهام به نظر    ينا) 220: همان (دانند  ي ارتباط م  يجاد ا عامل را آن و هستند راضي
 ســازوكار« و »اصــلي معنــايي انگارهــاي تقابــل« هــاي متغييــره بخــش در آتــاردو كالمــي طنــز

 يجـاد  در ا  اختـصاصي  منبعي متن، هر اساس اين بر. است نزديك) 417: 2005 آتاردو،(»منطقي
 مـتن،  يـك  در واكنـشگر  و كنـشگر  خواننـده،  ذهني يها   انگاره گيري  شكل بنابراين ؛دانش دارد 

 و منطـق  شـود  يها در عبارات و جمـالت ظـاهر مـ         تقابل ينا. باشد داشته تفاوت هم با تواند  يم
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  .شود ي آشكار مها  آن تفاوتگيرند، ي قرار ميكديگر كه در كنار ي اما زمان،حاكم بر خود را دارد
 بـه ) 122: 1378 ي، اندوهجرديبهزاد (مفاهيم كردن يف تعروارونه امر در روساخت با     اين

  . استشبيه الفاظ كمك
 يـن  البته گاه ا، استكنشگر در متن غالباً با وگو  شروع گفت  طنز، نوع اين روايت ساختار در

 ة جملـ  ين است كه اغلـب آخـر      واكنشگر روايت، متن در   وگو  طرف دوم گفت   شكند،  يتوازن م 
 از خـارج  ة خواننـد  خوانـد،   ي كه طنـز را مـ      ي كس و شود  ي از زبان او گفته م     ، طنز يجادمؤثر در ا  

  . استطنز روايت
). 285: 1989 گـرايس، ( اسـت  ي و فرعـ ي اصـل ي دو معنـا ي دارا جمله روساخت، ابهام در

 ، واژگـان  يـق ه از طر   را در ذهـن دارد كـ       ي و مشخـص   ي اصل ي معنا خود، ة جمل بيان در   يندهگو
 در گفتمـان    موجـود  ة شـنوند  يـا  واكنشگر ي برا كهكند    كند و گمان مي      مي يان ب جمله و عبارات

 ، آگـاه اسـت  ي، به همان معنـ واكنشگر و شود  ي محسوب م  ي اصل معناي همان   گفته، آن   يت،روا
 بـر  ار خـود  پاسـخ  يا گفتاري واكنش طنز،   يت در متن روا   موجود ة شنوند يا واكنشگر   مقابل در

) واكنـشگر  (خـودش  و از منظر ذهـن     ي كه از منظر ذهن كنشگر فرع      دهد  ي قرار م  معنايي مبناي
 آن  خواهـان  طنـز،    يـت  كنـشگر موجـود در روا      يا گوينده علّت، ينبه هم . آيد  ي م شمار  به ياصل

 ش، اما برخالف انتظـار  باشد او، ة روساخت جمل  ي اصل ياست كه واكنش شنونده براساس معنا     
 يگـر  د معناي سراغ به كنشگر، ة بدون تأمل و فكر به گفت      طنز، روايت درون ةشنوند يا واكنشگر
 كنـشگر  انتظـار  مـورد  و نيست كنشگر همسو    يها   با جمله  يني محور جانش  در كه   رود  يجمله م 
 كنـشگر   يها   در روساخت جمله   منطقي سازوكار). همان(شود   ي م يجاد گونه طنز ا   ين و ا  نيست

 ةكند و لبخند را بر لب خوانند   مي يجاد اما آنچه انفصال ا    ،جود دارد  طنز و  يتو واكنشگر در روا   
 هر دو جانب است كه در محور      ي و اصل  يه اول يها   اختالف در انگاره   نشاند، مي روايت از بيرون
  .يستند نيكديگر يي مكمل بافتار معناينيجانش

 داده قـرار  مبنـا  ابـة مث  و بهيت را در اولوكنشگر ي اصلة انگار روساخت، در طنز    ي زاكان عبيد
 كـه  شـود  ي مـ  يت سـو هـدا    يـن  بـه ا   روايـت،  از   خـارج  ة كه خوانند  است علّت همين به   است؛
  :كنيم ي اشاره مييها  نمونهبه. است جاهل طنز، متن در موجود گرواكنش

 چـه  اين كه پرسيدند او از. كرد  مي صدقه گوشتش و دزديد  مي مردم گوسفند جحي«
 تـوفير  اش  دنبـه  و پيـه  ميانـه  در و گـردد  برابر دزدي بزه با صدقه ثواب: گفت دارد؟ معني
  ).432: 1384 ي،زاكان (»باشد
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  )كنشگر(دارد؟ معني چه اين كه پرسيدند او از
  )واكنشگر. ( باشديراش توف  و دنبهيه پيانه برابر گردد و در ميثواب صدقه با بزه دزد: گفت

 پاسـخ   توانـد   نمـي  ينيمحـور جانـش    كه در    اي  جمله بيان علّت حماقت واكنشگر به     دريافت
 ).طنز روايت از بيرون خوانندة (باشد كنشگر جملة

 يعنـي  تـو  كـار  ايـن  كـه    پرسـد   يمـ ) واكنـشگر  (ي از جح  ينده گو يا كنشگر طنز،   يت روا در
 را آن گوشـت  و - كار خطـا و گنـاه      – دزدد  مي گوسفند مردم از چرا:  كنشگر اصلي ةانگار(چه؟

 ي مبنـا  بـر كنـد و پاسـخ او          مي يافت جمله را در   روساخت يجح). -ثواب كار -دهد  مي صدقه
 ذهـن واكنـشگر     اصـلي  ة انگار مثابة به و است صحيح خود جايگاه در گفتارش منطقي سازوكار

 حـذف عمـل   يعنـي  ، نظـر كنـشگر   مـد  ي اصل ي رجوع به معنا   ي او به جا   ين بنابرا شود؛  ي م يانب
 مراجعـه  گنـاه  ثـواب و    يـار  و مع  دعـد  ة محاسـب  يعنـي  خود ذهن اصلي ي به معنا  ي،مقبوح دزد 

 منطقيـون  آن در كـه  دارد شـباهت  » عكـس يـل دل« ي سـنت ي به الگو فوناژي، الگوي اين. كند  مي
 ةخواننـد . كننـد   ثابـت مـي   ) 123: 1378 ي، انـدوهجرد  بهزادي (»آن نقيض ابطال با را مطلوب«

 داد، دقه صـ  وانت  ي را نم  ي اموال دزد  كه كند تصديق جحي است منتظر ، از طنز  روايت از   خارج
 از  گرفتـه  نـشئت  كـه    شـود   ي مـ  ي عكس يل متوسل به آوردن دل    ، سخن خود  توجيه در كنشگراما  

  .است ذهنش اصلي ةانگار
  :است آمده ديگر حكايتي در

 كـه  پرسـيد  زنش. ببستي محكم در و نهادي مخزن در شب هر داشت تبري قزويني«
ـ   : گفـت  كند؟ چه تبر بهگر: گفت. نبرد گربه تا: گفت بري؟  مي مخزن در تبر چرا  يابلـه زن
ش اي  بوده  رهـا  ام يـده  خرينـار  كـه بـه ده د     ي تبر برد؛  ي م ارزد،  ي نم جو يك به كه اي  پاره شُ

  )453: 1384 ي،زاكان(» خواهد كرد؟

  )كنشگر(بري؟ مي مخزن در تبر چرا كه پرسيد زنش
  )واكنشگر. (تا گربه نبرد: گفت
  )كنشگر(گربه تبر چه كند؟: گفت
 ينـار  كـه بـه ده د      ي تبـر  برد؛  ي م ارزد،  نمي جو يك به كه اي  پاره  شش يا   بوده يزنابله  : گفت

  )واكنشگر( رها خواهد كرد؟ام يدهخر
  ).روايت از خارج ةخوانند( پاسخ يان حماقت واكنشگر در بدريافت
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. پرسـد   يمـ ) واكنـشگر ( است كه علت پنهان كردن تبر را در انبار از همـسرش              زن كنشگر،
 در واكنـشگر  ة جملـ  اولين.  گربه تبرش را بدزدد    ترسد  ي كه م  دهد  ي پاسخ م  ركنشگواكنشگر به   

 كـردن   ي دزد گربـه،  خـصلت  هرچنـد  زيـرا  رسـد؛   ي به نظر م   غيرمنطقي جمله، جانشيني محور
 ة خواننـد  ذهـن  قـصد دارد     طنـز  يـسندة  نو بنـابراين  آيد؛  ي به كارش نم   ي نوع دزد  ين اما ا  ،است

 خـود از    يگـاه  در جا  توانـد   ي آمـاده كنـد كـه مـ        ياسـخ  پ يدن شـن  ي طنز را بـرا    يت از روا  خارج
بـا در نظـر      (آيد  ي گربه تبر به چه كارش م      اينكه به پاسخ   در.  برخوردار باشد  ي منطق سازوكاري

 ،) گربـه نـدارد   ي بـرا  اي  يـده  است كـه تبـر فا      ين ذهن كنشگر ا   اصلي ة نكته كه انگار   ينداشتن ا 
 و دهـد  ي مـ قـرار  مبنـا  اسـت،  تبـر    ين مـال   بود ارزشمند كه ذهن خود را     ي اصل ة انگار واكنشگر

 بـا . دارد خود جاي يمتق   گران تبر يدن دزد پس دزدد؛  ي را گربه م   ارزش ي ب سفيد جگر گويد  يم
 كژفهمـي  و نـدارد  مـصداق  جانشيني محور در پاسخي چنين نيست، انسان دزد، اينكه به توجه

 علّتـي  شـنيدن  منتظـر  وايت،ر خارج از    ة طنز خوانند  ين ا در. شود  ي طنز م  يجاد سبب ا  واكنشگر،
 امـا در    ، اسـت  ي منطق ، كه در روساخت   دليل يك با ناگهان ولي است واكنشگر جانب   از منطقي

بـه  ) irony (يرونـي  آنـوعي « كـه  شود ي مرو به رو گيرد، ي قرار نم يگاه جا ين در ا  ينيمحور جانش 
  .شود ي ميدهدر آن د) 229: 1385 يسا،شم (»ي برعكس فهميمعنا

 فـردي  ة جنـاز  ييع در تـش   ي بـا پـدر    ي پـسر  ي مـاجرا  ، دلگشا ةرسالنزگونه از    ط حكايتي در
  :رود ي مپيش گونه اين

 پـدر  از پـسر . بودنـد  ايستاده راه سر بر پسر با درويشي. بردند  مي راهي بر اي  جنازه«
 نه كه جايي به: گفت برند؟ مي كجايش: گفت. آدمي: گفت چيست؟ اينجا در بابا كه پرسيد

. يم نـه گلـ   يـا،  نه بور  يم نه زر و س    آتش، نه هيزم، نه و نان نه پوشيدني، نه و باشد خوردني
  )480: 1384 ي،زاكان (»برندش؟ مي ما خانة به مگربابا : گفت

  )وگو  در گفتواكنشگر تقدم(چيست؟ اينجا در بابا كه پرسيد پدر از پسر
  )كنشگر. (يآدم: گفت

  )واكنشگر(برند؟ ي ميشكجا:  گفت
 يم، نه آتش نه زر و س      يزم، نه نان و نه ه     يدني، باشد و نه پوش    يه خوردن  كه ن  ييبه جا : گفت

  )كنشگر. (يم نه گليا،نه بور
  )واكنشگر(برندش؟ مي ما خانةبابا مگر به : گفت

  )يت از روايرون بةخوانند( پدر ة پسر از روساخت جملبرداشت
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 كنـشگر  ، ابتـدا  و در  شـود   ي با كالم واكنـشگر شـروع مـ        طنز، ية اول ساختار حكايت، اين در
 ة انگـار مثابـة  كند كه به  مييان بي واقعيا  كنشگر جملهيا گوينده. شود ي ظاهر م  گو پاسخ عنوان به

 پـسر از گفتـه      يعنـي  واكنـشگر    رداشت ب مقابل، در. است برخوردار منطقي سازوكار او از    اصلي
گر منطـق   ذهـن واكنـش    اصـلي  ة انگـار  مثابـة   به حال، درعين و است   ي سطح ياربس) كنشگر(پدر  
 پـدر،  يا منظور كنشگر داند ي كه ميابد  يمدر روايت از بيرون ة فاصله را خوانند   ينا.  دارد يدرست

 كلمـات  ظاهر به توجه با ، واكنشگر يا پسر منظور اما   ، و گور است   قبرستان كه كرده    يفي توص از
 يعنـي  ؛سـت ا) پسر( ذهن واكنشگر    اصلي ة كه انگار  گزينه اولين سراغ به شده  گفته يها  و جمله 

 دريافـت  اين. رود  مي كه مد نظر پدر است،       يست ن يي آنجا جانشيني محور در كهخانه خودشان   
 قـصد اسـتدالل نـدارد، امـا بـا           ي زاكان يد عب ابهام، اين در.  حاصل شده است   وگو گفت سطح از
 را قـضاوت  و   بگيرد كار به را يت از روا  بيرون ة دارد ذهن خوانند   سعي ابهام در روساخت     يجادا

 اصـلي  ة طنـز انگـار    يـن در ا . يابد  يمدر را طنز روايت، از بيرون ة خوانند ذهن. كند واگذار او به
 اصـلي  ة هنجـار بـا انگـار      يـن  امـا ا   دهـد،   ي را شكل م   يافت نخست، منطق در   ة مرحل دركنشگر  

از آنجا كه واكنش . شكند ي هنجار را نم  يندر واقع واكنشگر عامدانه ا    . شود  يواكنشگر شكسته م  
  .شود ي ميجاد اشكال است، طنز اي دارايني او نسبت به كنشگر در محور جانشيگفتار

   ابهام در ژرف ساخت جمله-3-3
 نهفته در جملـه     معاني آن، در كه است كرده تعريف طوري راساخت     ابهام در ژرف   فوناژي

ـ  شناسـي  زيبـايي  مباحـث  بـا  طنـز  نـوع  اين. شود  ي طنز م  يجاد ا اصلي علّت  مـرتبط اسـت     ي ادب
 آنسـاخت   ژرف ابهـام  موجـود در     يـام  معتقدند ارزش طنز بـه پ      يا  عده). 223: 2001 اژي،فون(

 كنشگر: شود  ي م ديده سو   سه دارد،ساخت    ژرف كه ابهام    ي طنز در). 27: 1388 ي،موسو (است
 يـن  ادر روايـت؛  از خـارج  ة و خواننـد روايت واكنشگر در يا شنونده طنز، روايت در  گوينده يا

 جملـة  يـان  از بكنـشگر .  داشته باشديي چند سطح معنايا ممكن است دو    يزطنزآم ةساختار جمل 
 شنونده آگاهانه و مغرضانه بـه سـراغ         يا واكنشگر اما را در نظر دارد،      اوليه و اصلي ي معنا خود،

 ة خواننـد  ذهـن  كار ايناو با   .  مجاز است  يا يه كنا با توأم كه هوشمندانه و     رود  ي منتخب م  يكنش
 را طنزپـردازي  در ي نقـش اصـل    ين بنـابرا  كشاند؛  مي خود ذهني هدف سوي به از متن را     بيرون

 گفتمان واكنشگر   در متن، از خارج ة انتظار خوانند  يب تخر ابهام، اين در. دارد عهده به واكنشگر
 يـان ب) Kenning(»يهكنا«و  ) sarcasm(» طعنه« واكنشگر در قالب     يها   و جمله  گيرد  ميصورت  

  :كنيم يره م اشاييها  نمونهبه. شود يم
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 كه زنـت    يخوش دار :  گفت يناءابوالع.  برد يناء به ابوالع  يت شكا يش از زن خو   مردي«
 چنين اين آري: گفت رنجي؟ بر تو مگر نه تو از او در يوا: گفت. خدانه به :  گفتيرد؟بم

  .)418: 1384 ي،زاكان (»بميرم نيز خود او مرگ بر شادي از كه ترسم مي ولي است

  )كنشگر(بميرد؟ زنت كه داري خوش: گفت ابوالعيناء
  )واكنشگر. (نه به خدا: گفت
  )كنشگر (ي؟مگر نه تو از او در رنج! تو بر واي: گفت
. بميـرم  نيـز  خـود  او مـرگ  بـر  شـادي  از كـه  ترسـم   مـي  ولـي  است چنين اين آري: گفت

  )واكنشگر(
  )روايت از بيرون ةخوانند (واكنشگر ة و هوشمندانيي كناي بردن به معناپي
 آيـا  كـه  پرسد  مي كند  مي شكايت همسرش از كه فردي از ابوالعيناء گويندة حكايت، اين در
 دهـد  ي مپاسخ طنز يت در رواموجود ة شنونديا و واكنشگر كند نمي همسر او را خوشنود   مرگ،

 در خـارج از مـتن   خواننده و رسد ي معقول به نظر م  يز همه چ  ، طنز از بخش اين تا ،»خدا به نه«
 در ادامـه    يـست  او ن  مـرگ  بـه    ي است، راض  ي مرد از همسرش شاك    چندكند كه هر    گمان مي  يزن

 آيـا  همسر از رنجش وجود با پرسد  مي است،   ي استفهام انكار  صورت  كه به  يا   جمله با يناءابوالع
 منطـق  تمـام  واكنـشگر  پاسـخ  ينجـا  ادر اسـت؟  همـسرش  بـودن  زنده به راضي هم باز مردآن  

 در موجـود  كنـشگر  و طنز روايت از خارج ةف انتظار خوانند خالو ريزد مي هم به را وگو گفت
 خوشـحالي  از اسـت  معنا كـه ممكـن       ين به ا  دهد؛  مي آميز كنايه پاسخي) مرد( واكنشگر   روايت،
 آگـاهي  بـا  و ذكاوت بر تكيه با واكنشگر). خوشحالي نهايت (يرد بم همسرش مرگ خبر شنيدن

:  سـازگار اسـت كـه آورده       ي راز يـف  بـا تعر   يه كنا اين. دهد  ي پاسخ م  گوينده يا كنشگر به كامل
 لـوازم  و توابع از كه ديگر معني گويد معاني از معني كه خواهد متكلم چون كه است آن كنايه«

 واكنـشگر  ينبنابرا) 363: 1353 ي،راز(»  اشارت كندي بدان معنين و از ا  ياورد ب باشد، اول معني
. كند استفاده يه و از قالب كنا    يدخن بگو  س يرمستقيم مجبور شده است غ    خود، مقصود بيان براي
 تا بتواند شـدت بـد بـودن         دارد  ي را به تفكر و تأمل وا م       متن از خارج خوانندة ذهن   پاسخ، اين

  .يابدهمسر مرد را در قالب طنز در
  : آمده استنوع، همين از ديگر حكايتي در

 من كه نداني من شرافت تو: گفت را او و كرد خواستگاري را زني بيني،  بزرگيمرد«
 بـر  تـو  بردباري قدرت در: گفت زن. شكيبا ها  ناهنجاري بر و معاشرت خوش هستم مردي
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 »باشـي  كرده حمل سال چهل را عظيمي بيني چنين كه آن از نباشد، شكي مرا ها  ناهنجاري
  .)423: 1384 ي،زاكان(

 هـا  ناهنجـاري  بـر  و معاشـرت  خـوش  هستم مردي من كه نداني من شرافت تو: گفت را او
  )كنشگر. (شكيبا

 عظيمي بيني چنين كه نباشد، از آن   ي مرا شك  ها  ي تو بر ناهنجار   يدر قدرت بردبار  : زن گفت 
  )واكنشگر. (باشي كرده حمل سال چهل را

  )روايت از بيرون ةخوانند (واكنشگر ة و هوشمندانآميز طعنه معناي به بردن پي
. اسـت  واكنـشگر  ة عهـد  بـر  يساز طنز ي نقش اصل  پيشين، طنز مانند دو    نيز يت حكا ين ا در
 و انتظـار    رسـد   ي معقول بـه نظـر مـ       زن، سوي از مرد شكيبايي و تأييد تا مرد و زن وگوي گفت

 ، و پاسـخ زن بـه عنـوان واكنـشگر    نهـايي  ةجملـ . كنـد    برآورده مي  يزخواننده خارج از متن را ن     
ها و     استفاده از جمله   اب دارد قصد و است آگاهي سر از كامالًپاسخ،  . زند  يساختار طنز را رقم م    

 و عبـارات  از علّـت،  ين همـ  بـه  باشـد؛  داشته ايراد مرد معيوب عضو به ، منتخب خود  يها  واژه
 از منظـر    ذكـاوت،  و زيركـي  بـا  او. كنـد   مـي  اسـتفاده  او خـود  يـه  عل ، مـرد  منطقـي  يهـا   جمله

ا در تحمـل وزن   مرد راري و صبر و بردببندد ي م كار به را مدح به شبيه ذمي ادبي، شناسي يباييز
 بـرد   مي حقيقي معناي به پي مجازي معناي از بالفاصله متن، از خارج ةخوانند. ستايد  ي م »بيني«
 يـك  طعنـة با استفاده از    ) طنز روايت در   زن(در واقع واكنشگر    . يابد  درمي را واكنشگر منظور و

 يكـي  تحر خـود،  بـا  كـه كنـد     برقرار مي ) طنز روايت در   مرد (كنشگر با ضمني و انتقادي ارتباط
 تمـسخر  مخالفت، بيان طنز اين كاربرد از هدف معتقدند اسپربر و   ويلسون.  به همراه دارد   يمنف

 بـا قـرار دادن      ي زاكـان  عبيـد  از تمـسخر    ايـن ). 295: 1995 ويلـسون،  و   اسپربر( است   تحقير و
 محـور  در) ملمـوس  (ينـي  در حمـل ب ي كنـار بردبـار  در) ذهنـي  (هـا  ي در حمل سـخت  يبردبار
 .است داده روي ينيجانش

  : استفاده كرده استشكل ين در هميني از طنز دي زاكانيد عبديگر، حكايتي در

از رمـضان   :  گفت ي؟ا   را در پانزدهم ماه رمضان بگرفتند كه تو روزه خورده          يشخص«
. پانزده روز: چند روز مانده است؟ گفتند    : گفت. پانزده روز : چند روز گذشته است؟ گفتند    

  )450: 1384 ي،زاكان (»باشم؟ خورده چه ميان اين از ينمن مسك: گفت

  )كنشگر(ي؟ا كه تو روزه خورده
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  )واكنشگر(از رمضان چند روز گذشته است؟: گفت
  )كنشگر. (پانزده روز: گفتند
  )واكنشگر (است؟ مانده روز چند: گفت
  )كنشگر. (روز پانزده: گفتند
  )واكنشگر(باشم؟ خورده چه ميان اين از مسكين من: گفت

 ياضـي  ر يم استفاده از عدم تسلط كنشگر بر مفـاه        در واكنشگر   ي  يله و ح  زيركي به بردن پي
  ).روايت از بيرون ةخوانند(

 ي و سـطح يه اولي معنا، خوديها  جملهياناز م) متن در گوينده( كنشگر يز نيت حكا ين ا در
 كـه  يـد كند و بگو اشاره رمضان از ماه يح به زمان صحخواهد ي ميقاً دق او.  كرده است  انتخابرا  

 انجـام   رمـضان  مـاه    در يخوار   تا ثابت كند كه روزه     برند  ي م سر  از ماه رمضان به    يخيدر چه تار  
 يـق  بـه سـراغ جمـع و تفر        ،كامالً مغرضانه و آگاهانه   ) متن در شنونده(شده است، اما واكنشگر     

نـد كـه   ك  مـي يـه  توجي خـود را در روز يخوار  و با پرسش دو سؤال، روزه رود  ي ماه م  يروزها
 طنـز   يـت  در روا  كنـشگر  ي مخالفت با ادعـا    ي نوع واقع، در و آيد  نمي شمار جزو ماه رمضان به   

 پـانزده   شـنود   ي چند روز از ماه رمضان گذشته است؟ پاسخ مـ          پرسد  يواكنشگر م . شود  ي م يدهد
 طنـز ذهـن     ايـن . كنـد    را فـراهم مـي     نهايي پاسخ ينة زم سنجي، يت موقع از استفاده با سپس ؛روز

  .برد ي مي واكنشگر پيركي و به زدارد ي را به تأمل وا مروايت از خارج ةخوانند
 ييـر  را بـه نفـع خـود تغ   كنـشگر  ة صورت مـسئل يت واكنشگر در بافتار روا طنز، نوع اين در

 را جانب كنـشگر  از شده  دركيد واكنشگر قصد دارد تهد، نوع طنزين در ا  اغلب دهد؛  يجهت م 
 ابهـام در    كننـدة  ايجـاد  و اصلي ة سازند علّت، ينبه هم ). 10 :1995 ،2ينر و و  1ديويس(دفع كند   

 موجـود در    معنـايي سـاخت      ژرف يافت در يت، از روا  بيرون ة نقش خوانند  ومتن طنز، واكنشگر    
  . استطنز

  ساخت ژرف و روساخت اختالط در ابهام -3-4
 در واژگـان  حـذف  يـا  انتخـاب  آگاهانـه بـا     صورت  كنشگر به  يا گوينده طنز، از نوع اين در
 زبـاني  كژتـابي  كه ممكن اسـت      سازد  مي چندمعنايي اي  جمله كنايه، يا مجاز از استفاده و جمله

__________________________________________________________________ 
1. Dews 

2. winner 
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كنـد     مـي  استفاده كژتابي اين از آگاهانه   ، منافع خود  ي شنونده بر مبنا   يا اما واكنشگر    باشد، داشته
نش آگاهانه دست بـه كـنش و واكـ        ) واكنشگر و كنشگر( هردو   ين بنابرا ؛)117: 1998 فوناژي،(

سـاخت     اخـتالط روسـاخت و ژرف      شـود،   يآنچـه سـبب سـاخت طنـز مـ         . زننـد   ي مـ  يگفتمان
 پيچيـده  هـم  در تقريبـاً سـاخت    روسـاخت و ژرف   يان مرز م  ، شكل از طنز   يندر ا . هاست  جمله
 يـا ) گوينـده ( كنـشگر    يعني طرفين، از هريك ذهني اهداف سوي به تواند  مي وگو گفت و است

 به  طنز، روايت و شنونده در     ينده گو ين بنابرا كند؛ پيدا تمايلز،   طن يت روا در) شنونده (واكنشگر
  . هستنديمشكل برابر نقش دارند و سه

 در.  اسـت  يـك  نزد ي و معـان   يع در علـم بـد     العـارف   به مبحث تجاهـل    طنز، اين در عبارات
 چنـان سـخن     شـناخته،  و آشكار چيزي از«: شود  ي م يف تعر ين چن العارف تجاهل بديع اصطالح

 سـاختار،  ايـن  در طنز). 94: 1387داد،   (»اند   آن را ندانسته و نشناخته     يي كه گو  يدنسگفتن و پر  
 كنـشگر  ةاو از روسـاخت جملـ     .  از جانب واكنشگر بـه كنـشگر اسـت         يزبخشش پاسخ تند و ت    

 متناسـب بـا روسـاخت جملـه         يني، و جانـش   ينيكند و پاسخش را در محـور همنـش          استفاده مي 
 او درواقـع  اما است، زده ناداني به را خود كنشگر وا رسد  يه نظر م  در ابتدا ب  . كند   مي يانكنشگر ب 

 ادبـي  ي به الگو  ي طنز فوناژ  ي الگو اين علّت ين به هم  دهد؛  ي پاسخ م  ينده به گو  كامل، درايت با
  .شود ي مشبيه العارف تجاهل
 يزبينـي  و ت  يـام  كنـشگر را در ارسـال پ       يلـة  ح يـت،  از روا  خـارج  ة خواننـد  طنز، نوع اين در

 اصـل  از تخطي« را   ساخت ژرف و روساخت اختالط ينةزم. يابد درمي يافت،ر را در در   واكنشگ
 ين نكته كه واكنشگر خود را به اول     ينبا در نظر داشتن ا    ) 160: 1995 يلسون، و و  اسپربر(»ارتباط

 طنـز  يـرة  متغيـة  پاعمـومي،  تئوري منظر از.  فراهم آورده است   نكند، محدود كنشگر   از يافتدر
 آتـاردو،  (» كنشگر قراردادن هدف« بر متمركز ،ها   نبودن ظاهر جمله   ي وجود تهاجم  با نيز يكالم

 نوع طنـز  اين. كند  خود او استفاده مي    عليه كنشگر فريب از   واكنشگر واقع   در. است) 27: 2008
  ).7: 1381صدر،  (داند ي اصالح ميب، از تخرپس كه سرانجامِ طنز را هست يز نينو دنظر مؤيد

 در نمونـه به چنـد  . شود ي مديدهساخت   در روساخت و ژرفاختالط ابهام رسالة دلگشا  در
  :كنيم مي اشاره باره ينا

 خداوندبه . كرد ي صدا ميار سقف بسيها چوب.  گرفته بود  يه به كرا  يا   خانه شخصي«
: گفـت . كننـد  مـي  ذكـر  سقف هاي  چوب كه داد پاسخ بگشاد، سخن آن مرمت بهر از خانه
  .)472: 1384 ي،زاكان (»شود سجده به منجر ذكر اين كه ترسم ي اما ماست، نيك
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 جلوه دادن سـر و      ي ورود به سطح جمله و عباد      -1:كنشگر. (كنند   سقف ذكر مي   هاي  چوب
  )سقف صداي و سر به التفاتي بي ية كنا-2.  سقفيصدا

 سـقوط  ية كنا-1: واكنشگر( ذكر منجر به سجده شود     ين كه ا  ترسم  ي است، اما م   يكن: گفت
 و سـر  دادن جلوه مهم -2.  سقف در سجودي جلوه دادن سر و صدا     يبا استفاده از عباد    ،سقف

  )سقف صداي
  )طنز روايت از بيرون ةخوانند (يت هر دو ساختار از متن روادريافت

 ،را به سمت هدف خود    ) واكنشگر(اعتراض مستأجر   ) كنشگر(خانه   صاحب حكايت اين در
ـ  يلهكند و راه ح      مي يمنه تنظ  خا ير تعم ي برا ينه عدم پرداخت هز   يعني  و مـشكل    گيـرد   ي مـ  يش پ

 بـرد   ي او م  يلة به ح  ي پ ، همان مستأجر  ياواكنشگر  . كند  مي توجيه ماورايي مسائل با را يجادشدها
 اش يلـه  بفهمانـد كـه ح    كنـشگر  بـه    نوعي به و كند مطرح نيز را شرايط دشواربودن ينكه ا يو برا 

  .كند  آماده ميگركنش يلة پاسخش را مناسب با حنيست، كارساز
 چوب را در كنـار ذكـر قـرار    ي صداو از مجاز شباهت استفاده كرده       خانه صاحب يا كنشگر
 ي مجـاز  ي از معنـا   دارد، شـباهت  ة كـه از سـاز     ي آگاه يبر مبنا ) واكنشگر(مستأجر  . داده است 

  . عنوان كرده استكنشگر سقف خانه را در رد پاسخ به يختن فرو ريعنياستفاده و سجود 
: 1989 ،1گرايس( دارد   الوصول سريع و ساده يمي، قد ي نوع طنز ساختار   ين ا يس، گرا ظرن از

 دارد، روايـت  از بيـرون  ة به تأمل خوانند   ياز ن طنز، اين دريافت كه يه توج ين ا با فوناژي اما) 54
 جوابي حاضـر ي كـار در واقـع نـوع   يـن ا.  ندانسته است سطحي و ابتدايي را   آن موجود در    ابهام

 از بيـرون  ة رها شود، غالباً خواننـد روايت يمة طنز در نيناگر ا. ت به كنشگر استواكنشگر نسب 
 . در انتظار كنشگر خواهد بودي حدس بزند چه پاسختواند يمتن نم
  :كنيم ي اشاره مباره ين در ايگر ديا  نمونهبه

 آن كـه  خواهم: گفت اي؟  پوشيده كالهخود  بي زره رو چه از: گفت  مي ي با جرب  يكل«
  .)439: 1384 ي،زاكان (»بگيرم عاريت به تو، از را

 بـا  بايـد  زره -1: كنـشگر  (اي؟  يده پوشـ  كالهخـود   ياز چه رو زره ب    : گفت  ي م ي با جرب  كلي
  )كچل تمسخر ية كنا-2. باشدكالهخود
 از  كالهخـود  گـرفتن  قـرض  -1: واكنشگر. (يرم بگ يتخواهم كه آن را از تو، به عار       : گفت

  )جرب بودن معيوب ية كنا-2.يگريد
__________________________________________________________________ 

1. Grice 
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  )طنز روايت از بيرون ةخوانند (يت هر دو ساختار از متن روادريافت
 كـاله بـه سـر      ، گـال  يمـاري  ب دليـل  به كه را رديف)  و كچل  مو  بي فرد( كل   حكايت، اين در

 زره بـه تـن كنـد؛ در         تواند  ي نم خارش، بيماري علّت به   ،كند حال آنكه خود     ندارد، تمسخر مي  
 يگـري  د يب به سراغ ع   خود، عيب پوشاندن   ي دارد برا  قصد) مو بي فرد( كنشگر   يا ينده گو ينجاا
  .برود) گال بيماري به مبتال(

 ،1ويلـسون  (شود ي ساخته ميگر فكر با فكر ديك يان و برخورد مي از تالق، طنزين در ا ابهام
 واكنـشگر  امـا  رود، مـي  زدن كنايـه  سـراغ  بـه  اهانـه  آگ، كنـشگر  يا ينده گو بنابراين؛  )417: 2000

 د قصد دار  گويد  مي و كند  مي آماده او آميز  كنايه ة با جمل  متناسب پاسخي و   يابد  ي را درم  اش  يلهح
 اهل پوشاندن سـر     يز ن مو  ي كه فرد ب   امر اين داشتن نظر در با يرد؛ قرض بگ  مو  يكالهخود را از ب   

. بپوشـاند  را سـرخود  توانـد   نمـي  گـال دارد،     يمـاري  كـه ب   ي كـس  همچون و   نيست خودبا كاله 
 يه طـرح قـض    ،سـاخت    روسـاخت و ژرف    يهـا    نسبت به ابهـام    آگاهانه دو هر فينطر درهرحال

  .دهند يكنند و كامالً آگاهانه پاسخ م مي
) بزرگ سفالين كوزة (پشتويي. داشت دعوي يكي با تركماني«:  آمده است  يگر د يا   نمونه در

رف  بـستد و طـ  يقاضـ .  رشـوت بـرد  ي روغن بر سر گذاشت و از بهر قاضيا پرگچ كرد و پاره  
. داد تركمـان  به مسجل مكتوبي و كرد آخر خواست  مي او خاطر كه چنان يهتركمان گرفت و قض   

 يـار ب. اسـت  سهوي مكتوب در كه بخواست را تركمان. كرد معلوم روغن قضية اي،  هفته از بعد
 »باشـد  تو در پـش   باشـد،  سهوي اگر يست، ن يدر مكتوب من سهو   : تركمان گفت . تا اصالح كنم  

  )462: 1384 ي،زاكان(
 سـهو  -1: كنـشگر . (كـنم  اصـالح  تـا  بيـار  است سهوي مكتوب در كه بخواست را تركمان

  )رشوه بودن ناقص كنايي بيان -2. قضاوت مكتوبات در واقعي
 -1: واكنشگر. ( باشد در پشتو باشد    ي اگر سهو  يست، ن يدر مكتوب من سهو   : تركمان گفت 

  )قاضي ية كنايدن در فهمپشتو ة از واژي مجازي  استفاده-2.  اشكال در مكتوبات قضاوتنبود
  )طنز روايت از بيرون ةخوانند (يت هر دو ساختار از متن روادريافت

 به ساخت طنز كمـك      آگاهانههر دو   ) تركماني(و واكنشگر   ) قاضي( كنشگر   حكايت، اين در
 كـه  يـد  بگو،دهنـده  كند تا بـه تركمـان رشـوه     استفاده مي  كنايه ازساخت     ژرف در يقاض. اند  كرده

 او  اسـت،  قـضاوت  حكـم  در آميز  كنايه ةجمل.  ناقص بوده است   كرده، ريافت كه از او د    يا  رشوه
__________________________________________________________________ 

1. Wilson 
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. كنـد  اصـالح  را كـه در آن قـضاوت شـكل گرفتـه             اهي تا اشتب  ياورد حكم قضاوت را ب    گويد  يم
 دهـد   مي او كناية بر   ي پاسخ »مجاورت مجاز« از استفاده با و   شود  ي م يتركمان متوجه هدف قاض   

 در شنونده   ياواكنشگر  .  بلكه در نقص رشوه بوده است      نبوده، حكم صدور در اشكال دگوي  مي و
 در اصـل بـر   ي اسـت امـا قاضـ   قاضـي  ة جملروساخت كه متناسب با    دهد  مي ي پاسخ روساخت

 طنز، اين متغييرة قضاوت خود را فرض بر كامل بودن رشوه قرار داده است؛             ،ساخت   ژرف يمبنا
 يـا  كنشگر ة روساخت جمل  شده، نشگر است و آنچه به سخره گرفته      متمركز بر هدف قرار دادن ك     

  . كنشگر و واكنشگر استيها  در جملهي ابهام جارطنز، ساختار اصلي سازندة.  استيقاض

   تضاد در روساخت و ژرف ساختابهام -3-4
 و تــضاد در روســاخت وجــود ةواســط  معنــا بــهيافــت اخــتالل در درابهــام، نــوع ايــن در
 يتيهـا وضـع   جملـه ). 127 :2001 فونـاژي،  (شود ي ميجاد طنز ايت در رواموجودساخت  ژرف

 گيرند،  ي قرار م  يكديگر در مقابل    كننده  و گمراه  متضاد اطالعات   يا   پاره ،كنند كه در آن      مي يجادا
 كـه طنـز     يا   كه بر اجتماع و فكر حاكم بر جامعه        ي با اشراف  روايت، از بيرون ةحال آنكه خوانند  

 را طنـز  روايـت  يهـا  ساخت جملـه   دارد تضاد موجود در روساخت و ژرف  دهد،  يدر آن رخ م   
 ة همـان جامعـ  گيرد، ي كه ارتباط كنشگر و واكنشگر در آن صورت م         يي و فضا  محيط. يابد  يمدر

 نقش را در    يشترين ب يط، مح ينكند و ا     از متن، آن را تصور مي      يرون است كه خواننده در ب     ذهني
 بر) 162-160: 1995 ويلسون، اسپربرو(»  از اصل ارتباط   يطتخ«در واقع   .  طنز دارد  ينساخت ا 

هـا    وجـود واژه و حضور. است شده يز ابهام طنزآمين ايجاد اي اصلعامل ي، تضاد ساختار  يمبنا
 ، افـراد جامعـه    ي به صـورت خـالف عـادات اجتمـاع         ي حت طنز، اين سازةو عبارات متضاد در     

 طـرفين  از عـاري  توانـد  مـي  ، نـوع يـن  اميـز طنزآ حكايـت .  استطنز اين در قابل تأمل    يا  نكته
 مـتن  از خارج ةخوانند.  فرد گفته شوند   يك راها     باشد و جمله   مونولوگ صورت  و به  وگو گفت
 يك درساخت     روساخت و ژرف   ادتض. شود  يها م    وادار به تفكر و تعمق در جمله       يان، م يندر ا 

 هستند و گـاه     يح كوتاه و صر   ميز،تضادآ طنز اين يها  معموالً سازه .  شود خالصه تواند  ي م جمله،
 . لبخند بر لب نداشته باشديجاد در اي نقشيح،به جز انتقاد صر

  : شود مي ديده طنزي چنين رسالة دلگشا يت حكاين ادر

: گفت  مي طلحك. انداخته كليسا دهليز به و بودند دزديده مسجد از را طلحك كفش«
  ).473: 1384 ي،انزاك (»ترساست كفشم و مسلمانم خود من اهللا  سبحان
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 انتظـار  -2. واژه مـسلمان   -1:  جملـه  كـنش (سبحان اهللا من خود مسلمانم      : گفت  ي م طلحك
  ).ديدن را آن خالف اما راستي

 را آن خـالف    امـا  صـداقت  عـدم  انتظار -2. ترسا ة واژ -1:  جمله واكنش(كفشم ترساست   
  ).ديدن

 روايـت  از بيـرون  ةخواننـد ( طنـز    يـد  تول ياسي س ي با بستر اجتماع   يي آشنا ي بر مبنا  دريافت
  ).طنز

 اسـت  ييهـا   مسلمان و ترسا از نـشانه يسا، مسجد، كليت حكاين متضاد در ايها  واژه وجود
 ،سـاخت   توجـه بـه ژرف  بـا .  بـرده اسـت  يش را پ يش طنز خو  ، برآن يه با تك  روايت ةكه پردازند 

 يمذهب و ي كه خالف عادت عرف اجتماع شود  ي م يده دزد ي كفش يست، ن ي دزد يمسجد كه جا  
 در روسـاخت    يـه  پس تـضاد اول    دهند؛ انجام عملي چنين كه است بعيد مسلمانان از يرا ز ؛است

 شـمار   را كـافر بـه  يحيان مس،در گذشته. شود  ي انداخته م  يسا اما كفش به كل    ،صورت گرفته است  
 ي در راسـت يحيت مـس يـن  بـه د يگـذار    صحه ي نوع كليسا، دهليز كفش در    پيداكردن. آوردند  مي

 داده و رخسـاخت    بار تـضاد در ژرف ينا.  است ي زاكان يدف عادت تفكر زمان عب    است كه خال  
 در اجتماعي يي معنا تضاد وجود يندر ع .  گرفته است  يكل كنش و واكنش طنز در دو سطر جا        

 در  آميز انتقـاد  يـان  ب ينـوع . شـود   مي ديده عبارات ميان نيز متضاد و متقابل هاي  واژه حاضر، طنز
  .شود ي مديدهساخت   در ژرفير تفسوه پشت كلمات متضاد نهفت

  :است آمده گونه اين روساخت وساخت   ابهام تضاد ژرفديگر حكايتي در

 چـه  مـسلماني  بـا  مـرا  خطيبم يمن مرد :  گفت يست؟ چ يمسلمان:  را گفتند  خطيبي«
  .)461: 1384 زاكاني، »كار؟

 نسبت آگاهي انتظار -2.تعريف درخواست -1:كنشگر (يست؟ چ يمسلمان:  را گفتند  خطيبي
  ).خطيب از دين به

 -2. گـويي  پاسـخ  از طفـره  -1: واكنشگر (كار؟ چه مسلماني با مرا خطيبم مردي من: گفت
  ).يني دهاي يگاه در جايست و قرار گرفتن افراد ناشاين به دناآگاهي و سوادي بي

 تروايـ  از بيـرون  ةخواننـد ( طنـز    توليـد  سياسي اجتماعي با بستر    يي آشنا ي بر مبنا  دريافت
  ).طنز

 امـا  ،انـد   قرار گرفتـه يكديگر در كنار الظاهر ي علمسلمان و خطيب ة دو واژ  حكايت، اين در
 كـامالً  وگـو  گفـت  اول طرف.  دو واژه استين مقابل هم قرار دادن ا   ، طنز يجاد در ا  ييهدف نها 
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 عبيد زندگي زمان و محيط در   شغلي كه   خطيب چون از    كند؛  مي مطرح را خويش سؤال منطقي
 د، دهـ  پاسـخ  چيست مسلماني كه سؤال اين به بتواند كه رود  ي م انتظار آمده،  ي م شمار به يزاكان

 در يي همـان تـضاد معنـا   يـن و ا( پاسـخ گفـتن نـدارد    ي بـرا  ي سواد كـاف   يباما از آنجا كه خط    
اصـل  )  داشـته باشـد  ي دانـش كـاف  يـد  خطابه باي برامسلمان خطيب يك كه استساخت  ژرف

 عمـل از    ين سلب ا  انكاري، استفهام قالب در يي، معنا پارادوكسيو با    برد  ي سؤال م  يرسؤال را ز  
 هـدف قـرار     يـت  موقع يك يا فرد خاص    يك از طنز غالباً     ساختار، اين در. كند   خود مي  يفوظا

  . اسالم استين دي در فضاسواد ي بيبان خطي انتقاد صرف به برخطنز، اين در هدف. گيرد يم
ـ          ستمعنا يافت ابهام در اختالل در    واقع، در  وسـاخت      ژرف ين كـه حاصـل وجـود تـضاد ب

 حكايت در. شود  ي م يانها ب    و مقرارات حاكم بر جامعه است و در قالب جمله          ينروساخت قوان 
 يـن  دوم ايـت  اسـت و در حكا يحيان نـزد مـس   يـابي  راسـتي  در كننـده   اطالعات گمـراه   طلحك،

در سطح واژگان و ظهـور  طنز با ابهام تضاد در روساخت   .  است يباطالعات عالم پنداشتن خط   
 درهـا      واژگان، عبارات و جمله    ين كه از ظاهر و سطح ا      اي  يه اول هاي  يافتدر. آن در جمله است   
 يـا  شـخص  بـين  تعـارض  حاصل جمله،ساخت   ژرفدر ابهام  ينا. گيرد  ي م يذهن خواننده جا  

 ونـه گ يـن  و ا  شـود   ي شكسته م  ها هنجاركليشه كه   ي به شكل  ؛ است شان  ياشخاص با نقش اجتماع   
  .شود ي ميان همان خالف عادت نماياتضاد 

 روسـاخت  واژگـان متـضاد در       انتخاب اما   است، ممتنع و سهل يباً تقر طنز، نوع اين ساخت
: 1964 گـرايس،  (يـست  ن يا   سـاده  كـار  وگو  و گفت  ي داستان يت روا شكل در خصوصاً ها  جمله

 كمـك  خواننـده  به ساختار از نوع اين كوتاهي.  آن است  ي كوتاه طنز، اين مزاياي از يكي). 30
  .دريابد زودتر را مفهوم كند مي

 گيري نتيجه -4
 ، الگـو يـن  ادهـد،  ي نـشان مـ  ي فوناژ ي بر اساس الگو    دلگشا ةرسال نزهاي ساختار ط  بررسي

 نكـات  كننـدة  بيـان  ي بررسـ ياتجزئ. دارد رسالة دلگشا يي روا ي انطباق با ساختار طنزها    يتقابل
  : استيرز

  دلگـشا ةرسـال  يـز  طنزآميت موجود در روايها  كلمات و جمله يني اخالل در محور جانش    -
  .است شدهساخت   و ژرفروساخت در ابهام يجاد اسبب
 در ي اصـل  يي معنـا  يهـا    دو بـه انگـاره     هر هاي، و واكنشگر  كنشگرها روساخت، ابهام در -
 قابليـت  كـه    ييهـا    جملـه  كاربرد در   ها واكنشگر غيرعامدانة ناآگاهي اما   هستند، پايبند خود ذهن



 1396تان پاييز و زمس، 2، شمارة 7دورة ، هاي خارجي تي در زبانهاي زبانشناخ پژوهش 374

 كـرده  يجاد در روساخت را ا    طنز ندارند، را كنشگرها يها   در كنار جمله   محورجانشيني در ارائه
  .است
 را در   خـود  ي اصل يي معنا يها   دو انگاره  هر ها و واكنشگر  كنشگرهاساخت     در ابهام ژرف   -
 جانشيني رمحو در را خود نظر مد معنايي ة انگار عامدانه، با ذكاوت و     واكنشگرها اما دارند؛نظر  

  .شود ي شكسته مابهام، وجود با دريافت در تناسب و دهند ي متغيير جملهساخت   ژرفي مبنابر
سـاخت    ها هم در روسـاخت و هـم در ژرف            جمله روساخت، وساخت     اختالط ژرف  در -
 دريافــت خــود را غافــل از ، آگاهانــه بــا اســتفاده از روســاخت جملــهكنــشگرها.  دارنــدمعنــا
 ، كنـشگرها  يهـا    در جمله  منعكس رفتار   ي بر مقتضا  ها اما واكنشگر  دهند،  ي م نشانساخت    ژرف

 يـان  بدارد، مجـازي  يـا  كنـايي  معنـايي  نيـز ساخت   كه در ژرفآنان يها   همسو با جمله   پاسخي
  .كند مي

 در  ي واژگان يها   از وجود تضادها و تقابل     گذشته روساخت،   وساخت     ژرف ين تضاد ب  در -
 تضاد با اطالعات خواننده از ينا. دارد وجودساخت     در ژرف  يز ن متضاد يي معنا ابهامسطح طنز،   

 نـسبت بـه     طنـز،  روايـت  از خـارج  ة خوانند اگر.  ارتباط دارد  ، كه طنز در آن خلق شده      يطيمح
 نداشته باشد،   ي كه در آن طنز ساخته شده، اطالعات كاف        ي اجتماع موقعيت موجود در    تضادهاي

  .دريابد را طنز ،نتيجه در وساخت   ابهام ژرفتواند ينم
 آن، از پـس  و اسـت  ديگـر  مـوارد  از بـيش ساخت     در ژرف  نحوي ابهام رسالة دلگشا  در -

 طنـز در تـضاد روسـاخت و         كـاربرد  كمتـرين  و دارد قـرار  روسـاخت  وسـاخت      ژرف اختالط
  .استساخت  ژرف

 منابع -5

  .اميتر نشر: تهران، اوحدي مهرانگيز مترجم شعر، روايت ،)1375 (رابين اسكلتن،

درضا اصالني، كارون: تهران، طنز اصطالحات و واژگان فرهنگ ،)1385 (محم.  

  .صندوق نشر: تهران، ايران در طنزپردازي و طنز، )1378 (حسين اندوهجردي، بهزادي

  .كاروان: تهران ،فارسي ادبيات در طنز تاريخ، )1384 (حسن جوادي،

  .مهر سوره: تهران، طنز دربارة ).1387 (ابوالفضل حري،
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  .142-123 :55 ش، مترجم فصلنامه ،ترجمه در معنا انواع، )1390 (عليرضا جان، خان
، واژه نامه مفاهيم و اصطالحات ادبـي فارسـي و اروپـايي     : فرهنگ اصطالحات ادبي  ،  )1387(داد، سيما   
  .مرواريد: تهران

 :8ش فرهنگـستان،  مـه نا ،فارسـي  زبان در ايهام در ابهام چندگانه داللت،  )1379 (نگار اردكاني، داوري
34-54.  
  .تهران دانشگاه :تهران ،العجم اشعار معايير في المعجم ،)1353 (قيس بن محمد الدين شمس رازي،

 دانـشگاه  انتـشارات : شـيراز  ،بـديع  و بيـان  و معاني علم در البالغه معالم،  )1359 (محمدخليل رجايي،
  .شيراز

  .زوار: تهران ،ادلگش رسالة، )1384 (عبيداهللا الدين نظام زاكاني،
  .مهر سورة: تهران، طنزنويسي ابزار و اسرار، )1391(محسن سليماني،
 زبـان  هـاي   داده مبناي بر آن ايرادات و طنز معنايي انگاره معرفي،  )1389 (سريرا كرامتي، شهال؛ شريفي،

  .109-89: 2 تطبيقي، ش ادبيات و زبان هاي پژوهش ،فارسي
  .نشرآگاه: تهران ،فارسي شعر در رخيالصو، )1366 (محمدرضا كدكني، شفيعي

  .آگاه: تهران، فروش كيميا مفلس، )1389( -----------------
  .ميترا نشر: تهران، ادبي نقد ،)1385 (سيروس شميسا،
  .127-121 :42 انديشه، ش كيهان ،طنز گيري شكل هاي قالب با آشنايي ،)1371(احمد شوقي،
  .هرمس: تهران، طنز با سال بيست، )1381 (رؤيا صدر،

  .مرواريد: تهران ايران، امروز طنزآوران ،)1376 (عمران صالحي،
  .سخن: تهران، تصوير بالغت، )1391 (محمود رودمعجني، فتوحي
  .ثالث نشر: تهران ،زاكاني عبيد جاودانه، )1380 (محسن قشمي،

  .شادگان: تهران ،فيروزمند كاظم ترجمه ،نقد و ادبيات توصيفي فرهنگ، )1380 (آنتوني جان كادن،
  .مهر سورة: تهران ،طنز كتاب ،)1388 (سيدعبدالجواد موسوي،

  .توس: تهران ،فارسي زبان و شناسي زبان، )1361 (پرويز خانلري، ناتل
  .فروغي انتشارات: تهران ،ايران در نثر و نظم تاريخ، )1366 (سعيد نفيسي،
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