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 چکیده
های طنزآمیز شاعر در رسالة دلگشاا زااان دناد و عبید زاکانی شاعر و طنزپرداز قرن هشتم است که حکایت

انااگاره مننایاای »است. نظااریة خوای نمایاندهگزندة او را در اعتراض اه فضای اجتماعی و سیاسی روزگارش اه
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 مقدمه-1

های لغت )عمیاد، دهدادا، مناین، فرهناگ جاامن زااان نگای عرای است که در فرهطنز واژه

 جاویی، ریشادندکردن وکردن و عیا فارسی( اه مننی طننه، سرزنش، سدن رمزی گفتن، فسوس

ااشد، می Satireکردن آمده است. استنمال این کلمه در مننی رایج امروزی که منادل واژة مسدره

اار شمرد کاه ااا انتقادی نفری ای ارای ایانشیوه دوان طنز راکاراردی جدید است و در اصطال  می

دوان گفت طنز هیچ یا  از ای است که میخنده همراه است. دناریفی که از طنز ارائه شده، اه گونه

هاا گفتار نبرد کتابجونادان سویفت ... در پیش»ها نیز ااشد. ها اه دنهایی نیست و شاید همة آنآن

گران، عموماً چهرة هر کاس ااه جاز خاود را در آن دماشاا ست که نظارهنویسد: طنز نوعی آینه امی

شاود و کمتار کسای آن را کنند و اه همین دلی  اسات کاه در جهاان ایان گوناه اساتقبال میمی

طنز ... در اصطال ، شنر یا نثری اسات کاه در آن »چنین (. هم5: 1391)پالرد، « یاادارخورنده می

ای دمسادرآمیز و اغلا  فساد اجتماعی یا اشتباهای اشری ااا شایوههای اخالقی و یا ضنف حماقت

( طناز را 5:1387(. اهازادی انادوهجردی )180:1373)میرصاادقی، « شاودغیر مستقیم ااازگو می

ای دیگر در دنریفی مفصّا  از است و پژوهندهدنریف کرده« جویی آمیدته اا ریشدندانتقاد و نکته»

های حاکم ذهنی، زیساتی و اجتمااعی استفاده از گونة ادای زاان، نظام طنز غالباً اا»نویسد: طنز می

ریزد و اا جایگزینی منطق، عُرف، استدالل و عادادی متفااوی ااا ما را در جزئیای و کلّیای اه هم می

دارین و رساد، یکای از کودااه(. اه نظار می83: 1390)دجبّر، « شودآن چه منمول است، آفریده می

طناز را دصاویر هناری اجتمااي نقیضاین »اسات کاه یف طناز از شافینی کادکنی درین دنارجامن

های (؛ اه عباری دیگر هر جا دضااد و دقااا  در ارخوردهاا و کشامکش36:1387)حری، « خواندمی

هاای طناز دهد، چنان که در یکی از اهترین دنریافدهد، طنز روی خود را نشان میزندگی رخ می

 (.12:1392)پالرد، « ت، اعتراضی که دبدی  اه هنر شده استطنز، اعتراض اس»است که آمد

های زااانی شناسی است که امروزه اا انجام پژوهشدرین مباحث دحقیقادی زااناز دازه یکی طنز

است. اگرچاه زماان زیاادی از سارآغاز دراارة طنز، دحول و پیشرفتی نوین در این زمینه فراهم آمده

های گذرد، امّا پیشرفتهای متندد آن نمیارة طنز و زیرمجموعههای ددصصی درادحقیقای و کاوش

-زاان زاان، شناسیعص  شناسی،نشانه شناسی، کاراردشناسی،های مدتلف مننیاسیاری در زمینه

های زااان و ... حاصا  شاده و پژوهشاگران نظریاه آموزش شناختی، شناسیای، زاانرایانه شناسی

اولاین نظریاه در ایان « نظریة انگارة منناایی طناز»اند که ائه دادههای مدتلف ارمتنددی در زمینه

شاناختی ارائه شد و ساختار طنز را از لحاظ مننای 1985حوزه است که دوسر ویکتور راسکین در 

 جنباة اشنظریاه در و کنادمی ارائه کاراردشناسی از جدیدی دنریف دحلی  کرد، چنان که راسکین

-زااان کاما  نظریاة اارای کاه دارد اعتقاد کرده و درکی  هم اا را کاراردشناختی شناختی ومننی

 اسات، امّاا اخیاراً، الزامی کاراردشناختی و شناختیمننی جنبة دو هر گرفتن نظر در شناختی طنز،

 وجاه ااه نیاازی طنز، نظریة در که اندکرده ادعا اردباط نظریة چارچوب در او نظریة منتقدینِ ارخی
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 کاافی طناز دحلی  ارای اردباط، نظریة ار مبتنی رویکرد کاراردشناختی دنها و شناختی نیستمننی

از جملاة  (Salvatore Attardo) (. سالوادور آداردو93و92: 1389است )شریفی و کرامتی یزدی، 

اه همراه راسکین نظریة عمومی طنز کالمی را مطر  کارد کاه  1991این منتقدین اود که در سال 

 پانج ااازنمود مادل راساکین و مننااییِ انگاارة طناز نظریة درِگسترده و شدهاصال  گونة از درکیبی

( کاه ایان 114)هماان: « ااشادآداردو می( five level joke representationلطیفه ) سطحی

مایاة ها دستاست، دوانایی دوصیف دمام متون طنز را دارد. ار این اساس، این نظریهنظریه ادعا کرده

های دازه و متنوعی را سب  شادند، چناان ها وکاوشای دیگر قرار گرفتند و اررسیهالگوها و نظریه

 طنزهای که الگوی رااری لیو یکی از انواي الگوهای ارائه شده در دحقیقای نوین حوزة طنز است. لیو

-زااان طناز اسات منتقاد و کنادمی دقسیم شناختیزاان غیر و شناختیزاان گروه دو اه را کالمی

 .گیردمی شک  کاراردشناختی یا نحوی واژگانی، آوایی، ااهام نوعی ایجاد پایة را شناختی

 پیشینة پژوهش-1-1

ای از دوران پراار ادب فارسی از آثاار طناز خاالی نباوده، ادعاایی گزافاه این ادعا که هیچ دوره 

ی انادکی در هااهای این حوزه سااقة چندانی در ایران ندارند. پژوهشنیست، امّا مطالنای و پژوهش

 شاوخ و طناز اار ایمقدمه»های زمینة طنز و داریدچة آن در ایران انجام شده که عباردند از کتاب

( در دشریح طناز و علا  و اساباب پیادایش و نقاش و دااثیر آن؛ 1387از حلبی )« ایران در طبنی

علا  ااروز، ( درااارة 1377از هماان نویسانده )« اساالم جهان و ایران در طبنیشوخ و طنز داریخ»

 از اهازادی «ایاران در طنزپردازی و طنز»ها و نیز اصطالحای متداول در زمینة طنز؛ ها و شیوهقال 

( که پژوهشی انتقادی در ادایای اجتماعی و سیاسای ااا دأکیاد اار نقاش طناز 1379اندوهجردی )

 زااان در طناز پیشاینة و طناز آثاار اار ( که مروری1381از صدر ) «طنز اا سال ایست»است؛ که 

از هماان نویسانده « اماروز طناز ااه نگااهی آخار، ارداشات»دارد؛  مطبوعادی طنز ویژه اه فارسی،

« ایست ساال ااا طناز»کتاب « طنز مطبوعادی»( که در حقیقت دکمی  و دجدیدنظر ادش 1385)

شناسی لطایف فارسی شناسی و زاان( که جنبة نشانه1371از اخوی )« شناسی مطایبهنشانه»است؛ 

 اررسای»است و نیز مقاالدی در حوزة مطالنای نوین طنز نوشته شده کاه دو مقالاة ا اررسی کرده ر

از شاریفی « کالمی طنز عمومی نظریة کشور ار اساس طنز رسمی مطبوعای از ارخی در منثور طنز

« فارسای زااان هایداده مبنای آن ار ایرادای اررسی و طنز مننایی انگارة نظریة منرفی»( و 1388)

شناسی را در حوزة طناز و اررسای ( که این دو مقاله دو نظریة جدید زاان1389از همان نویسنده )

هاایی چنین پاژوهشاند. همهای فارسی اه ویژه در حوزة طنز مطبوعادی منرفی و اررسی کردهداده

 در ردازىطنزپا و طناز ااه دطبیقى نگاهى»دراارة طنز عبید زاکانی انجام شده که عباردند از مقالة 

از « انحطااط شااعران عصار طناز از هایىنموناه و زاکاانى عبید طنز ار دکیه عرب اا و ایران ادایای

( در اررسی طنزپردازی ادایای کالسی  فارسی و عرای اا دکیاه اار آثاار طناز عبیاد 1387اسدی )

نیاز  زاان عصار انحطااط نظیار ااوالحسان جازار و محماد اان سالیمان؛ وزاکانی و چند شاعر عرب
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( که پژوهشی اسات 1388از ااقری )« اررسی دطبیقی طنز عبید زاکانی و حافظ شیرازی»نامة پایان

ویژه در قرن هشتم اا دکیه ار طنز حافظ و عبیاد زاکاانی و مقایساة دراارة طنز کالسی  فارسی، اه

( 1382ری )از شی« هاها و شاخصهنویسی، شیوهداستان»چنین کتاب ها. همدطبیقی طنزپردازی آن

اسات، امّاا پژوهشای در موضاوي ایان مقالاه یننای؛ اررسای و اشاردی مدتصر اه این موضوي داشته

های طنزآمیز رسالة دلگشا ار اساس الگوی رااری لیو و اا این رویکارد پژوهشای اندی حکایتدسته

 نشد. دیده

 بحث اصلی-2

کناد. ایان شناختی دقسیم مایر زاانشناختی و غیها را اه دو گروه زاانالگوی رااری لیو لطیفه

های مهمّ مطالنای جدید نقد ادای در گسترة طنزپژوهی است که این پاژوهش الگوی یکی از نظریه

های طنزی و کمی  رسالة دلگشای عبید زاکانی را ار اساس الگوی رااری لیو اررسی کارده حکایت

های طنزآمیز رسالة دلگشاای حکایت است کهو اا دحلیلی مناس  در چارچوب این مقاله نشان داده

 عبید زاکانی، طنزپرداز قرن هشتم هجری ار اساس این الگو قاا  دحلی  است. 

 عبید زاکانی و طنز او -2-1

الدین عبیداهلل زاکانی شاعر و طنزپرداز قرن هشتم هجری در قزوین اه دنیا آمد و از خواجه نظام

رسی گردید کاه نایش قلماش هار دم مغاوالن را نشاانه دازان عرصة طنز و فکاهی در ادایای فایکه

داخات و اش مایهاای جامناههاا و نااساامانیرفت و اا طنز و گاه هجو و هزلی گزنده ار ناراستیمی

درین دوران داریخ ایران، طنز را سالحی ارای شورش و انتقاد علیه هار  شگفتا که در یکی از دوفانی

-مسالمان عبیاد عصار مردم»ه وطنش را فراگرفته، ارگزید. و مر  سیاسی و اجتماعی و اعتقادی ک

 دیان در کاه مبارزالادین مانناد کشاىآدم .است آنان شنار فریبىعوام و دظاهر و ریا که اند نمایانى

 هماه سااده، اازارى آن دا ریاکار، منبرنشین مروی، واعظو ای فری مردم حاجى دارد، شدید دنص 

 ناااودى قیمات ااه را خویش شدصى منافن و اند ازارگرمى مشغولا و فریبىمردم اه دین لباس در

 .(43: 1387)اسدی، « کنندمى طل  همه

هاایی درونای کننده هستند، امّا الیاهاشنار و حکایای طنزآمیز عبید گاه در ظاهر ساده و سرگرم

ن و متنصبان ها وجود دارد که در آن نیش قلم عبید متوجه  قاضیان و حاکمادر زیر الیة ایرونی آن

هاا و واژگاان هجاوآمیز اسات کاه ایان های عبید سرشار از عباریدینی و واعظان و ... است. نوشته

هاای زااانی و لفظای، گاویی پوششای اسات داا های فراوانی از آرایهها و واژگان زننده اا اهرهعباری

 و لفظاى هااىایاهآر دوره، ایان در چاون»گرایانة عبید را اپوشااند. صراحت هدف و مقصود عصیان

 را خود شنر دا رساند یارى اسیار طنزپرداز اه شاعران اود،کرده پیدا نمود اشنار در کثری اه مننوى

(. رسالة دلگشا 48)همان: « ارسد اثبای اه آنان علیه آن که دلیلى ادون کنند، ایان ایهام و لفافه در

گونه و پار از ها هزلاکثر این حکایت ااشد وحکایت طنزآمیز می 355ای کوداه است که شام  رساله

های این مجموعه، آغشته ااا طنازی های زننده است، امّا دیگر حکایتکلمای ناروا و واژگان و عباری
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هاای ارزشامند کمیا  در ادایاای کهان گونه و انتقادی از مجموعاهظریف و شیوا و لحنی اعتراض

 فارسی است. 

 الگوی رابرت لیو -2-2

کناد و شاناختی دقسایم مایشناختی و غیر زااانی کالمی را اه دو ادش زاانرااری لیو طنزها

شناختی، ارخالف گروه دوم انا ار فرآینادی کاه در اصاول یا  زااان منتقد است که طنزهای زاان

شاناختی رخادادهایی هساتند کاه شارایر شوند، امّا طنزهای غیر زاانگیرد، ساخته میصوری می

ند، چون وصاف رخادادی در جهاان خاار  از حیطاة زااان و واژگاان زنمنمول محیر را ار هم می

هستند، چنان که انسان در شناخت خود از محیر پیرامون، همواره نظم و دردیا  خاصای را اارای 

هاای او در ارخاورد ااا همة فرآیندها و رخدادهای جهان در ذهن ذخیره کرده و انتظارای و واکنش

گیرد. حاال هنگاامی کاه انساان در وجود در ذهن شک  میاین رویدادها ار اساس همان شناخت م

ارخورد اا یکی از این رویدادها حس کناد کاه آن نظام منماول و عما  همیشاگی، ناگهاان اارهم 

دهاد کاه خناده یکای از ایان شود و اازداای متفااوی از همیشاه ااروز مایاست، غافلگیر میخورده

  .(Lew. 1996: 13)را طنز نامید نظمی دوان آن ایهاست و در چنین حالتی میواکنش

دارشادن یا  ماتن اار آن دأکیاد مفهومی کلیدی است که لیو در خناده (ambiguity)ااهام 

شناختی، ااهام در گسترة واژگان، آواها و یا نحوِ ی  متن ااه کند و منتقد است در طنزهای زاانمی

رد کاه خوانناده انتظاارش را آوگردد و نتیجة متناقض و نامنمولی پیش ماینوعی سب  دناقض می

کشد، الکه در گسترة زاانی ارایش غیر منتظره است و همین دناقض موجاود کاه از ااهاامی در نمی

هاای غیار گردد. البته ااهاام در اداش جاو شدن کالم میسطح زاان اه وجود آمده، سب  کمی 

شود که خار  از سطح یشناختی نیز سب  دناقض و غیر منمول شدن رویدادها و فرآیندهایی مزاان

است. ار این اساس، اه عقیدة لیو، ااهام از مفاهیم مهمّای اسات زاان الکه در دنیای پیرامون رخ داده

گاردد و ایان که سب  ایجاد رویدادهای متنااقض و ناامنمول در دو ساطح زااانی و غیار زااانی می

  .(Lew, 1996: 27)گردد ها طنز را در هر دو گستره سب  مینقیضه

 های عبید بر اساس الگوی لیوبررسی طنز در حکایت -2-3

 اررسای الگاوی راااری لیاو اار اسااس طنزآمیاز را از رساالة دلگشاا حکایت 355 پژوهش این

مقادور نیسات،  مقالاه گساترة محادود ایان در داده از حجام ایان ارائاة امکان چون امّا است،کرده

های عبید زاکانی اررسی، دحلیا  و ی آن در حکایتهاهایی ارای شناختی دقیق از طنز و گونهنمونه

ها اسنده گردیده دا دسرّی الگوی های مشااه اه ذکرآدرس آندبیین گردیده و در سایر موارد و نمونه

هایی اررسی و دحلی  چنین حکایتهای طنزآمیز عبید زاکانی آشکار گردد. هملیو اه دمامی حکایت

و نیاز  (مقالاه مجاال ضاروری ااه اودنکودااه) ماتن اندازة نیارم ار اساس است کهو دبیین گردیده

 ااشند.سازگاری ایشتری داشته پاکیزگی زاانی از واژگان سدیف،
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 شناختیطنزهای زبان -2-3-1

 (ambiguity)شاناختی از دیادگاه راااری لیاو اار ااهاام های حوزة زاانمحوریت اصلی لطیفه

آمیز های گوناگون ااهاامگردد، دفاوی در خوانشتن میاستوار است و آن چه سب  طنزآمیزی ی  م

دهد. رااری متن است که در حوزة واژگانی، آوایی، نحوی و یا منناشناسی و کاراردشناختی روی می

 ب واژگاانی؛  الف( اصالی:  گروه چهار ها اهآمیزی آنااهام ار دکیه را اا شناختیزاان لیو طنزهای

و منتقد است که گاهی وجود ااهام در یکای  کرده اندیطبقه ناختیکاراردش د نحوی و  ج آوایی؛ 

دا کالم طنزآمیز شود و گاهی هم ممکن است، دو یا سه ااهام ارای ایجااد  ها کافی استاز این حوزه

 طنز در کالم استفاده گردد. 

 ال(  طنزهای واژگانی

هاا ظااهر نواي دیگار جاو ، اسیار ایشتر از ا(lexical joke)های واژگانی در انگلیسی جو »

( lew، 22 :1996« )درین لطایف در حوزة زااان هساتندها، شاینشوند، اه نوعی که این جو می

لطیفه، دریافتند کاه از  2000میالدی، آداردو و همکارانش اا انجام ی  پژوهش ار روی  90در دهة 

هاای جو  %96ی که حادود اند. اه این مننمورد آن در حوزة واژگان اوده 426جو  کالمی،  441

های واژگاانی، . در شاوخی( ,1994:229Atardoدادناد )های واژگانی دشاکی  مایکالمی را جو 

سو اا ی  آیتم واژگانی در متن جو  است؛ یننی واژة مورد نظار ااهامی که از آن سدن گفتیم، هم

المننی است کاه ایان مدتلف شک ، ولیآورد که اا واژة اول، همای دیگر را اه ذهن می)مبهم(، واژه

 جنااس داامافتد، همان که ما در گسترة االغت اه آن های کثیرالمننی اسیار ادفاق میمورد در واژه

 افتد.مند ادفاق میگوییم. البته در ارخی موارد نیز ااهام اه جای واژه، در ی  واحد عباردی قاعدهمی

اناد، اگار چاه گان را نیز در این رده قرار دادهآوایی واژنظران در این حوزه، گاه همارخی صاح 

آوایای اارای ارخای اسات، چناان کاه هامسااز اودهآوایی اغل  مشک شکلی و همدفاوی میان هم»

« گیارد و اارای ارخای دیگار، یا  ماورد خاا  دشاااه اساتنویسندگان در حوزة واژگان قرار می

(1992:72،Mc Arthur) :ارای مثال 
"Have you ever appeared as a witness in a suit before?" asked the 

judge.// "Why of course!"replied the young girl.// "Will you please tell 

the jury what suit it was"?// "It was a pink suit,"she replied quickly, "with 

red collar and cuffs, and buttons all the way down.// the front")Misztal, 

1990:786). 

ایاد/// حال اه عنوان شاهد در ی  )مجلس( دادخواهی حاضر شده)قاضی پرسید: )آیا شما دا اه 

دختر جوان پاسخ داد: اله، البته!// قاضی گفت: ارای هیأی منصفه اگویید که چه دادگاهی )مجلاس 

 هاایدادخواهی( اوده/// دختر اا عجله پاسخ داد: ی  دست لباس صوردی اود. ااا یقاه و سرآساتین

 هایش اه شک  عمودی )دوخته شده( اودند!(قرمز و دکمه

است. این واژه هم  suitاین ی  مثال ارای شوخی واژگانی در زاان انگلیسی است. ااهام در واژة 
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اه مننی دادخواهی آمده و هم اه مننای لباس؛ یننی ی  واژه اا ایش از ی  مننی. در ایان لطیفاه 

( را در نظار )لباساست، در حالی که دختر، مننای دیگر واژه  هیدادخوا، suitمنظور قاضی از واژة 

سب  طنزآمیزشدن کالم و اه وجاود  ،suitدهد که این ااهام در واژة گیرد و مطااق آن پاسخ میمی

 است.آمدن ی  لطیفه شده

  (2/2/92، 49)سایت جوکستان « یارو سکه رو میندازه ااال، شیر میاد، فرار میکنه!»مثالی دیگر: 

را در ذهن دارد، « ی  روی سکه»، «شیر»است که خواننده در ااتدا از واژة « شیر»ااهام در واژة 

شاود اا مننای نام ی  حیوان وحشی روارو می« شیر»امّا در پایان، اا کارارد مننی دیگر واژه، یننی 

 دارد.که ارهم خوردن ذهنیت خواننده او را اه خنده وامی

 مآیناده کاه داشاتم اااور خاودمم. داری روشنی آیندة دو گفتنمی همه اودم که اچه»و دیگر: 

 (11/5/2016)سایت ویسگون،  !«کرد/ قطن رو ما ارق فیوز شنوریای کدوم دونمنمی روشنه، ولی

 در پایاان امّاا کند،دبیین می روشناییرا از کلمة  سنادیو  موفقیت اا مردبر مننایی آیندهواژة 

 روشانایی از دیگاری مننای و خورده ارهم کامالً پیام گیرندة ذهن شدةازیسزمینه اطالعای لطیفه

 .گرددمی در 

اکنون چند لطیفة واژگانی در رسالة دلگشا ار اساس آن چه گفته شد، اررسی، دحلی  و دبیاین 

 االغ را ااه او درازگوشاان: گفات محماود سلطان روزی. داشت چند درازگوشی طلح ،» -گردد:می

 سالطان. کناد شکایت دا سلطان آمد پیش ارنجید سدت او. اگرفتند. خواهدگفتن چه خود دا گیرند

. کارد فریاد و اود نشسته سلطان که رفت ایزیر دریچه در نیافت راه چون. ندهند راه را او که فرمود

 ااه ماردم خار نباشاد اار که را قلتبانی: گفت. اگفتند. نیست اار امروز که اگوئید را او: گفت سلطان

است که ارداشت دوگاناة « اار»(. در این حکایت، ااهام در واژة 286: 1999)عبید زاکانی، « ارد! جاک

، ی  در مفهوم رخصت و اجاازه و دیگاری در مفهاوم پشاته و خاروار، یا  طناز اارمننایی از واژة 

 است.واژگانی را ساخته

. روزی در مجلس شراب، صوری، اَراُزنامالدین محمد، غالمی داشت در  و خوبخواجه علی» -

....« الدین را گفت: موالنا دو خر را ..../ گفت: من ار گاو یاام ....، ار خر یاام ....، ار اُز یااام موالنا شرف

که نام شدص اسات ااا ار ااز ااه « اَراُز»ی ی که عبید در این حکایت اا دو کلمه(. اازی357)همان:

 است.ام داده، طنزی واژگانی را آفریدهصوری درکی  حرف شرط اگر + از)حیوان( انج

 چیازی :گفات /کاری در چه پرسید که. رسید شاههمایون مجدالدین اه راه در رمال مسنود» -

)هماان: « آیاد کاار ااه کاه نکاشت چیزی هرگز اود چنین نیز پدری: گفت. آید کار اه که کارمنمی

را ااه ذهان  کشت و کارو نیز  اودنمشغولکاری اهدو مفهوم  کار(. در این حکایت اازی اا واژة 296

 است.است که طنزی ظریف را آفریدهمداط  متبادر کرده و ااهامی ظریف اه وجود آورده

 ااه ناه کنند اه قاف نه قلیه: گفت غین/ اه یا کنند قاف اه را قلیه که پرسید دیگری از یکی» -

اسات و در  نوشاتندر قسمت اول،  کردن (. مقصود از فن 298)همان: « کنند گوشت اه قلیه غین،
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 است. که دوگانگی در فهم مننای ی  واژه، حکایت را طنزآمیز کرده پدتنقسمت دوم، 

 ااه الدینسارا . اود پس او نام که دهی ار نوشت ارادی قمری الدین سرا  اهر از آم  حاکم» -

 در ایاچاه و ایهاوارهگ کاه دیاد را زنی مردی و. آمدمی سدت ااران راه در. رفتمی وجه آن طل 

 پاس راه مان اگار: گفات مرد کدام است/ پس راه که پرسید .رفتندمی دمام زحمت اه گرفته دوش

اسات کاه  نام روساتاییدر این حکایت،  پس(. 305)همان: « نشدمی گرفتار ادین زحمت دانستمی

گانه از منناای آن، اه کار رفته و ااهام در مننای واژه و دریافت دو ارگشت در قسمت دوم در مننای

 است.حکایت را طنزآمیز کرده

 خوش مردی که من ندانی من شرافت دو: گفت را او و آمد خواستار را زنی اینیازرگ مردی» -

 کاه نادارم دردیاد هایتناهنجاری دحم  در قدری: گفت زن. ااشم پردحم  را ناهنجاری و مناشری

(. در این حکایت، دفااوی ارداشاتی کاه در 937ااشی )همان:  حم  کرده سال چه  را اینی چنین

وجود دارد، علت طنز این حکایات اسات. مقصاود مارد از  حم  و دحم و همچنین  ناهنجاریواژة 

است که در زندگی پیش روی است، اما زن، اینی اازرگ  ها و مشکالی و مصائبیسدتی، ناهنجاری

 د است. داند که حم  آن نشانة قدری دحم  مرمرد را اار سنگینی می

یکسان و دریافت دوگانه از  هایواژه مننایی در ااهام مذکور، هایحکایت چنان که گفته شد، در

 و ناهمساان اسات فهم و دریافات خوانناده یاا مداطا  اا گوینده که مقصود مننایی منظر از هاآن

 .استکرده ادل لطیفه اه را هاحکایت واژگان، این از متفاوی هایقرائت

 ی آوایی هاطنز ب .

شود، وجاود دو ناوي می( phonological joke)های آوایی لطیفه دارشدنآن چه سب  خنده

 آن اثرادشای اه هالطیفه این ایان در گوینده مهاری لیو، عقیده اه خوانش آوایی در نوشته است که

 گردد:ای ذکر مینمونه موضوي شدنروشن . ارای(lew،33 :1996)افزاید  می

Man: "I' d like to buy a pair of nylon stockings for my wife."// Clerk: 

"Sheer?"// Man: "No, she's at home." (Hoke 1965:145). 

)مرد: من قصد دارم ی  جفت جوراب زنانه ساق الند نایلونی ارای همسارم ادارم.// فروشانده: 

 ناز / مرد: نه، او در خانه است.(

ظاهراز ایان واژه ااه عناوان اسات کاه فروشانده ااه sheerواژة  در این مثال، ااهاام آوایای در

کند، در حالی که مرد اه خاطر دشاااه آوایای وجویی ارای دانستن ضدامت جوراب استفاده میپرس

کند کاه فروشانده پرسایده آیاا همساردان ، گمان میshe here?(is)  و عباری sheerمیان واژة 

 دهد: خیر او در خانه است.اینجاست/ انا ار این، پاسخ می

« اداواب اناداز رو جاای موناا گاه:مای اساز؛ جمله مناجای اا گنمی طرف اه»ای دیگر: نمونه

ر آوایی یکسان المننی که از نظ( این نمونه دو خوانش از دو واژة مدتلف30/8/88)سایت دبیان.نت، 

اینیم که گاه دفسیر جایگزین اه جای انجامد. پس میشود که اه طنز میساز ااهام میهستند، سب 
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 شود.های یکسان، سب  طنزآمیزشدن ی  متن میدفسیر اصلی از دو واژه اا قرائت

 ها در رسالة دلگشا اسیار مندود هستند کاه ذکار یا  نموناه از آن اساندهاین دسته از لطیفه

نام حاکمی اود سدت ظالم. خشکسالی روی نمود. مردم ااه استساقا « عال»در مازندران »گردد: می

ایرون رفتند. چون از نماز فارغ شدند، امام ار منبر دست اه دعا ارداشته گفت: اللهم ادفن عنّا الابال  

(. در این نموناه، 298: 1999، )عبید زاکانی« و الواا  و النال . اارخدایا، اال و واا و عال را از ما اگردان

ااا دو  عاالاسات. اکااراردن واژة آوا سب  خوانشی متفااوی شدههای زاانی میان چند کلمة هماازی

، وضنیتی را اه وجود آورده که نفرین اار پادشااه در میاان دعاای اال و وااکلمة هم وزن و آهنگش، 

سااز هستند و همین اازی آوایی ساب ها از ی  جنس آید و گویی که همة آنرفن اال اه چشم نمی

 است.طنز این حکایت شده

 ج . طنزهای نحوی 

های مبتنی ار ااهام در نحوِ جمله منموال دو خوانش دارند که از دو ارائاة نحاوی مدتلاف لطیفه

در این دسته میان نوي  (،Huddelston 1984-1988) مطااق الگوی هادلستون»گیرند. ریشه می

اندی مان )لیاو( مطاااق های نحوی در دساتهدمایز وجود دارد، چنان که جو  نحوی و داان نحوی

های نحوی متفاوی هستند، اه دو دستة اصلی دقسیم خواهناد ها و اازنماییروشی که در آن نمایش

های دااان نحاوی و دیگری لطیفه (Syntactic class jokes)های گروه نحوی شد که یکی لطیفه

(Syntactic function jokes) ااشدمی» (1996: 30،lewلطیفاه .) های دساتة اول منماوالً دو

قرائت متناظر از دو نمایش نحوی متفاوی هستند که ممکن است اه ی  دکه از متن اختصا  داده 

شود که اغل  قاراردادن مرزهاای نحاوی در دو شود و این واقنیت ااعث دفاوی میان دو خوانش می

 قرائت متفاوی خواهداود:
«A homeowner in Minehead, England, wished to return an empty coal 

sack to his coal delivery man, so he left a note on the front door saying,// 

"Empty sack in kitchen."// When he returned he found a pile of coal on 

his kitchen floor »(lew, 1996: 31). 

هید، انگلستان، خواست ی  گونی خالی زغال را اه آورندة گونی اازگرداند. در مینه )ی  شهروند

در آشپزخانه است.// هنگامی که مارد  خالیاو ی  یادداشت اا این مضمون جلوی در گذاشت: گونی 

 ای از زغال روارو شد!(اه خانه اازگشت در راهروی آشپزخانه اا دوده

سب  دو خاوانش متفااوی و در  emptyاهام نحوی در کلمة شود، اچنان که در مثال دیده می

در  emptyاست، چنان که منظور مرد صاحبدانه در یادداشت، واژة نتیجه طنزآمیزشدن کالم شده

، emptyاست؛ یننی که گونی خالی در آشپرخانه است، امّا قرائت مارد دوم از واژة نقش وصفی اوده

گونه قرائت و فهم کرده: گاونی را ر. انا ار این، او نامه را ایننقش فنلی آن است؛ یننی فن  از نوي ام

 در آشپزخانه خالی کن!

درین دکة مبهم ماتن، های دستة دوم ار اساس ااهام داان نحوی هستند، چنان که کوچ لطیفه
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دهد که در عملکارد نحاوی ااا هام متفااوی ی  سازنده نحوی است و دو خوانش مجزا را نشان می

 هستند:

«A man eating a kebab goes up to a lady who has a yapping chihuahua 

at her heels.// "Can I throw your dog a bit?" he asked politely.// 

"Certainly." came the reply.// So he scooped the dog up and flung it a 

hundred yards» (lew,1996:33). 

آماد.// اه خانمی نزدی  شد که سگ چیهووایی ااه دنباال او مای)مردی در حال خوردن کباب 

پردااب کانم/// پاساخ آماد: البتاه!//  سگ شماارای  کمی دوانممرد محترمانه سؤال کرد: آیا من می

 سپس مرد سگ را ارداشت و آن را صد متری دوردر پرداب کرد!(

غیار مساتقیم عما  ، در مقام مفناول (your dog) سگ شمادر خوانش اصلی، عباری اسمی 

اه عنوان مفنول مستقیم، درون ی  اند دووجهای، امّاا در  (a bit)کمی است و عباری اسمی کرده

اه  کمی کند، در حالی که عباریاه عنوان مفنول مستقیم عم  می سگ شماخوانش ثانویه، عباری 

 است.دهندة پیشین ی  عباری فنلی درون ی  اند متندی عم  کردهعنوان حالت

 پیاام رادیو داشته مسؤولی آید: یهدر شدن مطل ، ی  لطیفة فارسی نیز میای نمونه و روشنار

 اماام ااه هام انقاالب راه اسات،استه حساین اماام اه اهارستان راه: گهمی گزارشگر داده،می گوش

 قسام حساین امام اه هی چرا دیگه س،که استه ساسته اااا ااشه: گهمی طرف... استاسته حسین

 (90،30/1/91خوری/ )سایت پرستاریمی

شاد، های نحاوی آوردههای مناس  اارای فهمیادن لطیفاهاکنون که دوضیح کافی اا شاهدمثال

 طلحا  ااود، غضا  در روزی محمود سلطان»گردد: نمونة آن در رسالة دلگشا اررسی و دبیین می

روی  و ارنجید سلطان اود/ چه پدری نام سلطان ای: گفت آرد، ماللت ایرون آن از را او که خواست

 آن ااا دو ،سگ مرد  قلتبان: گفت سلطان. کرد سؤال چنینهم و رفت او اراار ااز طلح . اگردانید

)عبید زاکاانی، « ادندید سلطان اود/ چون پدر پدری نام شد، منلوم پدری نام: گفت داری/ کار چه

اگر چه این ااهام نحوی، ااه عماد شده است. (. در این حکایت، ااهام در عباریِ مشدص293: 1999

های متفاودی را ایجاد کارده و طنازی جالا  را در کاالم اه کار گرفته شده، امّا اه هر صوری قرائت

است. عباری مذکور در ی  خوانش )قرائت طلح (، نقش مسندالیهی دارد که مسند آن ایجاد کرده

  کند.قش منادا را ایفا میاست و در خوانش دیگر )قرائت سلطان(، ناه قرینه حذف شده
-هایی هستند که ار پایة ااهام در نحو جمله ساخته مایها، آنار این اساس، این دسته از لطیفه

ها، ار اساس دفاوی در شوند و خوانش متفاوی و در نتیجه طنزآلودشدن متن در این دسته از لطیفه

نزآمیز کاردن گساترة زااانی یا  دواند نقشی در طپس ااهام در نحو هم می زیرساخت نحوی است.

 متن ایفا کند. 
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 کاربردشناختی د  طنزهای

 ماتن در مابهم قسامت از دنبیار دو کاه گارددمی زمانی فراهم لطیفه در کاراردشناختی ااهام

 آوایای شاک  و واژگاانی محتاوای نحاوی، سااخت لحااظ از که قسمتی دو که چنان شود، ارداشت

 رهمای نفار یاه روز یاه»ااشاند.  متفاوی تی وکاراردشناختیمنناشناخ نقش نظر از هستند، یکسان

 کناهمی دزریق رو آمپول پرستار. اله گهمی اون زدی/ حاال دا پرسه می ازش پرستار ازنه سیلینپنی

 قابالً نگفتای مگاه: پرسهمی ازش پرستار و میارن هوشش اه خالصه. شهمی اد یارو حال دفنه یه و

(. 12/7/91کده، )سایت جو « شدم طوری همین هم دفنه اون خوب :گهمی یارو زدی/ سیلینپنی

 ااه آیاا کاه اسات مفهاوم ایان ااه موقنیتی اافت در «زدی/ سیلینحاال پنی دا» جملة در حقیقت،

 .استگرفته نظر در را آن منناشناختی مفهوم شنونده امّا ،داری/ حساسیت سیلینپنی

گاردد داا تی در رساالة دلگشاا اررسای و دحلیا  میهای کاراردشناخهایی از لطیفهاین  نمونه

 -های طنزآمیز عبیاد زاکاانی ارائاه گاردد:شناختی مناس  ار اساس الگوی لیو در این گونه حکایت

 علمادار آن از :گفتناد کیسات/ گاور ایان :پرسید. دید دراز سدت گوری رسید مزاری اه شدصی»

(. الندی ی  گور در 284: 1999عبید زاکانی، « )اند/!کرده گور در علمش اا مگر: گفت. است رسول

آورد است )علمدار اودن(، این موقنیت را پیش مایای که فرد متوفی ار عهده داشتهاردباط اا وظیفه

اند و همین دفاوی دنبیر از وضنیت الندی مزار در ایان حکایات، که او را همراه علمش در گور کرده

 است.آن را کمی  کرده

 دنادان مرا پارسال :گفت ااشد/ چه ددایر کند،می درد چشم مرا که گفت تیدوس اا شدصی» -

کار (. اخاتالف دنبیاری کاه در ماورد دو واژة دنادان و چشام ااه292ارکندم! )همان:  کرد،می درد

 است.است، دریافتی متفاوی را پدید آورده و همین سب  طنز در حکایت شدهرفته

اه عیاادی او رفات. گفات: حالات چیسات/ گفات: اماروز  عبدالحی زراد رنجور اود. دوستی» -

(. دفااوی ادرا  و 310)هماان: « آیادام. گفت: پیداست که اوی گندش از دهانت میاسهالی خورده

ارداشتی که از دفاوی ااوی ناامطبوي دهاان و ااوی مادفوي نشاأی گرفتاه، طناز حکایات را پدیاد 

 است.آورده

دوانم کرد، ددایر چاه ااشاد/ فت: من هضم طنام نمیالدین طبی  را گحاکم نیشااور، شمس» -

(. در این حکایت، اختالف در در  وضنیت هضم طنام، ااعاث 121)همان: « شده ادور!گفت: هضم

 است.است که دفاوی کاراردشناختی متن ااعث طنز در حکایت گردیدهشده شده ادورهضمپاسخ 

 از خاناه اه خداوند. کردمی صدا اسیار فشسق هایچوب. اودگرفته کرایه اه ایخانه شدصی» -

 اسات، نیا : گفت. کنندمی ذکر خداوند سقف، هایچوب که داد پاسخ. اگشاد سدن آن مرمت اهر

هاای صداکردن چوب(. اختالف در ارداشتی که از 333« )شود سجده اه منجر ذکر این درسممی امّا

خانه پدیاد آورده کاه ساب  طناز در صاح اه وجود آمده، ادراکی دوگانه را میان مستأجر و  سقف

 است.حکایت شده
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و  ادهیاد مرا چیزی: گفت. نشسته آنجا دید را کدخدایان جمنی. رسید دیهی در ار درویشی» -

 مباادا کاه گفتناد اترسایدند، ایشاان .کاردم دیگر دیه آن اا که کنم همان دیه این اا خدا اه گر نه

 که پرسیدند آن از اند. ادادند خواست آن چه. ما رسد دیه ها خراای او از که ااشد ولیئی یا ساحری

 چیازی نیاز شاما اگار. آمادم اینجاا اه ندادند چیزی کردم سؤالی آنجا :گفت کردی/ چه دیه آن اا

(. ااهااام 357)همااان: « رفااتمماای دیگاار دیهاای اااه و کااردمماای رهااا نیااز را دیااه دادیااد، ایااننمی

ه دا گروه کدخدایان از کالم درویش دنبیاری متفااوی از کاراردشناختی در این حکایت ااعث گردید

گردد، ااشند، امّا در پایان کالم وقتی مقصود درویش منلوم میآن چه که خود او در نظر دارد، داشته

 گردد.اختالف ارداشت علت طنزآمیزی کالم می

 انگشت غذا سه اه اگر: گفت کنی/ چنین چرا: گفتند را او. خوردمی غذا انگشت پنج اا عرای» -

 کاه کنم چه: گفت خوری/ غذا پنج انگشت اا چرا: دگر اار گفتند. آید خشم را انگشتان دیگر خورم

هاای ایان های متفاودی کاه در پرساش و پاساخ(. ارداشت370)همان: « نباشد انگشت این از ایش

ساش خورد، علت آشکار وضنیت طنزآمیاز آن اسات. مارد عارب در هار دو پرحکایت اه چشم می

-هایی را ارائه مایکند و پیرو آن پاسخمقصود گویندگان را متفاوی از منظور اصلی آنان ارداشت می

 است.دهد که مطااق اا ارداشتی است که خود از پرسش آنان داشته

های ذکرشده از جنس واژگانی یا آوایی نیست و نیاز در حاوزة چنان که دیدیم، ااهام در حکایت

شاود، از آید، الکه دو دنبیری کاه از قسامت مابهم ماتن ارداشات مینمی نحو هم ااهامی اه چشم

ویژه منناشناختی است. یننی در ی  خوانش از قسامت مابهم ماتن، های کاراردی اهجنس دفاوی

شود و در خوانشی دیگر ارداشتی دیگر. انا ار این، طنزی کاه در ایان ی  مننا یا کارارد دریافت می

گیارد کاه ساب  دفااوی در از دفاوی میان دو خوانش ی  مفهوم نشأی مینماید، ها رخ میحکایت

 گردد.در  مننا و کارارد عباری مبهم نیز می

 شناختیطنزهای غیر زبان -2-3-2

شاناختی در طنزآمیزکاردن ماتن طنزهاای غیار رااری لیو اار آن اسات کاه هایچ عاما  زاان

 آمیز مداط  )خواننده و شنونده( از رویدادهادناقض ناگهانی شناختی دخالت ندارد، الکه ادرا زاان

 .رودااشد، عام  اصلی طنز این حوزه اه شامار مای ااید یا هست که های گوناگون چنانموقنیت در

گاردد، منماوالً ناشای از شناختی میآن چه در حقیقت سب  پدیدآمدن طنز در ی  متن غیر زاان

ها در ذهان وجاود دارد؛ ول رخدادها و پدیادهارهم خوردن نظمی است که از روند همیشگی و منم

یننی هر گاه اا موقنیت و پاسدی روارو گردیم که انتظارش را نداشته و نظام ذهنای ماا را اار هام 

دار و طنزآمیاز خواهاد اریزد، غافلگیر شده و این امر، مسأله و رخداد غیرمنتظره را در نگاه ما خنده

 کرد. 

آواشناسای،  واژگاانی، زااانی هایمؤلفاه نظار از کاه ن استچنا نوي طنزها در این متن ساختار

ااشد  راهنمایی است، ممکن شدهارائه سیاق اگر چه وجود ندارد، ااهامی هیچ کاراردشناسی نحوی و
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 از هنجااری را هایچ آن سااختارهای و جماالی خود در حالی که است، لطیفه ی  متن، که این ار

 اناا اار کاه داریام ذهان در خود، روایتی ایزمینهپس دانش ار دکیه اا ما است، امّانکرده نقض زاان

 روایات یا  چنینای، این آمدهایپیش در همواره چون. استگرفته شک  رخداد این از ما دجرایای

 دهاد،می شاک  رخداد این اند و قب  از را ما انتظارای که گرددفراهم می نظمی دهد،می رخ مشااه

 اارای ای از ایان ناوي طنازنموناه .اساتریدته اارهم آگاهانه نظمی چنین ذکرشده طنزهای در امّا

 :گرددمی ارائه مقصود شدنروشن

ابدشید چند نفر جلاوی شاما »پسر در صف نانوایی از خانمی که جلوی او ایستاده اود پرسید: 

/ دختر پاسخ داد: دو دا خواهر ازرگتر از خودم هستند، ولی اصال مشکلی نیسات، ماا اارای «هستند

(. پاساخ دور از انتظاار دختار ااه پسار در 18/8/95)سایت آمازیناگ: « ها نداریمازدوا  از این رسم

 مقاا  سؤال مورد نظر، عام  اصلی طنز این لطیفه است. 

ره استادیوم، اه جای ایان کاه یه نفر می»شود: نمونة دیگر نیز ارای آشکارگی موضوي آورده می

گن: کارده.// اهاش مایچپ ااالی سرش رو اا دنج  نگاه می فودبال نگاه کنه مرد  سمت راست و

، 208)ساایت نگاین « گاردم!می« زناده»گاه: دارم دنباال کلماة کنای/// میچرا فودبال نگااه نمی

9/4/92.) 

آید، موقنیتی دور از انتظار است کاه ساب  دست میدر این لطیفه موقنیتی که از پاسخ مرد اه

 گردد. دارشدن وضنیت میخنده

دهناد و چاون های رسالة دلگشاا را دشاکی  مایشناختی ایشترین لطیفههای غیر زاانحکایت

هاا اررسای گنجاد، چناد نموناة مهامّ از آنها اسیار است و ذکر همگی در این مقالاه نمیدنداد آن

-مای شاهر ااود.گردکرده گم خر قزوینی» -ااشد:گردد دا دحلیلی پوشاننده ارای سایر موارد نیز می

 و گار ناه اودم ننشسته خر ار آن که از اهر: گفت کنی/چرا می شکر: گفتند. گفتمی شکر و تگش

(. موقنیتی که در این 301: 1999)عبید زاکانی، « اودمیشده گم که روز اودی چهارم امروز نیز من

حکایت از سدن مرد قزوینی اه وجود آمده، ی  موقنیات دور از ذهان و ناگهاانی اسات کاه روناد 

 گرد. ریزد و علت طنزآمیزی حکایت میول ذهنی شنونده را ارهم میمنم

 اااغ در: وگفات ارساید ااغ خداوند. ادزدد میوه دا رفتمی دیگری ااغ در نرداان اه خراسانی» -

 آن از نردااان: گفات فروشای/می من در ااغ نرداان: گفت. فروشممی نرداان: گفت داری/ چکار من

(. در ایان حکایات، ناه صااح  اااغ و ناه 309)هماان: « فروشام، میخواستم که هرکجا است، من

های حکایات در ذهان ندارناد، امّاا پاساخ دور از شنوندگان انتظار چنین پاسدی را در ارای پرسش

ذهن و نامنمول مرد خراسانی موقنیتی طنزآمیز را فراهم کرده که از همین ناهمااهنگی سرچشامه 

 گیرد.می

. شانید ااالخاناه در را وی خنادة صادای شا نیمه. خوااانید یرخانهز در را مهمانی شدصی» -

 از داو غلتناد پاائین ااه ااال از گفت: مردم.امغلتیده خواب در: گفت کنی/می چه آنجا در که پرسید
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(. پاساخ نامتناارف و ااه ناوعی 327)هماان: « خندممی اه همین نیز من: گفت غلتی/ ااال اه پائین

آور را در ایان حکایات خانه، ماوقنیتی کمیا  و خنادههای صااح پرسشحاضرجوااانة مهمان اه 

ها انتظار منمول و متنارفی را که شنونده یا خواننادة حکایات در چناین است. این پاسخفراهم کرده

 دارد.خاطر این آشفتگی اه خنده وامیآشواد و او را اهموقنیتی در ذهن خود دارند، می

 اه نماز جمناه: روی/ گفتمی کجا :گفتش نشسته، خر کُندرویی ار که دید را دیگری مردی» -

 نیکبدات رساند، مسجد اه مرا شنبه هم روز خر، این اگر: گفت ااشد، شنبهسه که امروز: گفت .شوم

(. موقنیت کمی  این حکایت هم از ارهم خوردن نظم منمول و نامتنارف پاسخ 366)همان: « ااشم

است، پاسدی که دور از ذهن و انتظار شنونده است و این رویکارد مرد اه پرسش مذکور فراهم آمده

 دارد.غیر منتظره او را اه خنده وامی

های ااال هیچ ااهامی در حوزة زاانی )منناشناختی، آوایی و واژگانی( شد، در نمونهچنان که گفته

اسات، ها ارهم نزدههشود، چنان که هیچ جمله و عباردی ساختار زاان را در متن این لطیفدیده نمی

ها جاری است، دنها نتیجة ارهم خاوردن انتظااری اسات کاه در ذهان امّا طنزی که در این حکایت

گردد. چون در جریان رویدادهای این ها ایجاد میمداط  )خواننده و شنونده( از روند طبینی پدیده

گاردد کاه یاا پاسادی رواارو میخورد، خواننده ناگهان اا رویاداد ها، نظم مورد انتظار ارهم میمتن

 دار است.انتظارش را نداشته و در نتیجه ارایش خنده

 گیرینتیجه -3

حکایت رسالة دلگشای عبید زاکاانی را اار اسااس الگاوی راااری لیاو  355این پژوهش دمامی 

ماورد آن در گاروه  211حکایات،  355دهاد کاه از مجماوي واکاوی کرده و دستاورد آن نشان می

گیرناد؛ یننای شناختی جای مایهای زاانمورد در گروه لطیفه 144شناختی و غیر زاان هایلطیفه

 144شناختی هستند. همچنین از میاان درصد زاان 41شناختی و حدود درصد غیر زاان 59حدود 

شناختی اا درصد شناختیِ کاراردحکایت در دستة زاان 75شناختی رسالة دلگشا دنداد حکایت زاان

شناختیِ واژگانی ااا حکایت در دستة زاان 38درصد از ک  حکایای مورد اررسی،  21دود فراوانی ح

 8شناختیِ نحوی اا درصد فراوانی حادود حکایت در دستة زاان 27درصد،  11درصد فراوانی حدود 

اندی درصاد دساته 1شاناختیِ آوایای ااا درصاد فراوانای حادود حکایت در دستة زاان 4درصد و 

شاناختی هساتند و طناز های زااناین اساس، اکثریت حکایاادی کاه در گاروه لطیفاهگردند. ار می

گیرناد، های کاراردشاناختی جاای میها از نوي طناز زااانی اسات، در دساتة لطیفاهموجود در آن

آماار و دو گوناة نحاوی و آوایای در گاروه  ایان اندی ردیف در واژگانی های طنزآمیز دستةحکایت

 .هستند شمارانگشت و مندود یشناختهای زاانلطیفه

های طنزآمیاز عبیاد زاکاانی در رساالة دلگشاا نشاان ار این، فراوانی و درصد فراوانی حکایتانا

هاایش، از طناز ماوقنیتیِ غیار واژگاانی اهارة دهد که شیخ زاکان اارای طنزآمیزکاردن حکایتمی

های خا  طنز یسته و نیز ویژگیزاست و این امر اا دکیه ار دورانی که عبید در آن میایشتری ارده
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رسد، چون طناز عبیاد، منتارض و عصایانگر اسات و غیر زاانی، امری طبینی و متنارف اه نظر می

دنگناهای سیاسی و اجتماعی عصر وی ااعث گردیده که از طنز غیر زااانی اهاره ایشاتری ابارد داا 

گرایی در ی سادن و کتماانهای پنهان متن پوشیده اماند، چون قاالیت پوشایدگاعتراضش در الیه

های گاروه هاایی کاه در زمارة لطیفاهطنز غیر زاانی و موقنیتی ایشتر از طنز زااانی اسات. حکایت

اناد و ایشاتر هزلیاای عبیاد را شاام  پاروا ایاان گردیدهگیرناد، صاریح و ایشناختی قرار میزاان

اناد اردشناختی ایشاتر اهاره اردهویژه کارها از طنز زاانی اهشوند، چنان که این دسته از حکایتمی

 و ... رسالة دلگشا مالحظه کرد. 371، 328، 314، 309های آن را در صفحای دوان نمونهکه می

 های رسالة دلگشا ار اساس الگوی رااری لیوجدول فراوانی و درصد فراوانی لطیفه

 درصد فراوانی فراوانی گونة لطیفه

 %59 211 شناختیهای غیر زاانلطیفه

 %41 144 شناختیهای زاانلطیفه

 

 شناختی رسالة دلگشا ار اساس الگوی رااری لیوهای زاانجدول فراوانی و درصد فراوانی لطیفه

 شناختی آواییزاان شناختی نحویزاان شناختی واژگانیزاان شناختی کاراردشناختیزاان

75 38 27 4 

21% 11% 8% 1% 

 

 منابع 

 ، دهران: فردا.شناسی مطایبهنشانه (،1371اخوی، احمد، ) -

 ار دکیه اا عرب و ایران ادایای در طنزپردازى و طنز اه دطبیقى نگاهى»(، 1387اسدی، زهرا، ) -

 .49 -35، 6، سال دوم، شمارة ادایای دطبیقی، «شاعران طنز از هایىنمونه و زاکانى عبید طنز

اکبر ااقری . راهنما: علیکانی و حافظ شیرازیاررسی دطبیقی طنز عبید زا(، 1388ااقری، راااه، ) -

 نامة کارشناسی ارشد، ااالسر: دانشگاه مازندران.خلیلی، پایان

 اول، دهران: صدوق. طنز و طنزپردازی در ایران،(، 1379اهزادی اندوهجردی، حسین، ) -

 درجمة سنید سنیدپور، دوم، دهران: مرکز. طنز،، (1391)پالرد، آردور،  -

 ، اول، دهران: مهر ویستا.نظریة طنز ار انیاد متون ارجستة فارسی (،1390یما، )دجبر، ن -

، اول، دهران: سورة دراارة طنز، رویکردی نوین اه طنز و شوخ طبنی(، 1387حُرّی، ااوالفض ، ) -

 مهر.

 دهران: درجمه و نشر. ،طبنی در ایرانای ار طنز و شوخمقدمه(، 1366اصغر، )حلبی، علی -

 ، دهران: اهبهانی.طبنی در ایران و جهان اسالمداریخ طنز و شوخ(، 1377اصغر، )، علیحلبی -



 95پاییز و زمستان ، 234، شمارة 69زاان و ادب فارسی، سال  / 32

 

 دهران: سدن. ارداشت آخر،(، 1375رویا، صدر، ) -

 ، دهران: هرمس.ایست سال اا طنز(، 1381رویا، صدر، ) -

 رسمی مطبوعای از ارخی در منثور طنز اررسی»(، 1388شریفی، زهرا و کرامتی یزدی، سریرا، ) -

 . 119-131، 42، زاان و ادب پارسی ،«کالمی طنز عمومی نظریة ار اساس کشور طنز

 اررسی و طنز مننایی انگارة نظریة منرفی»(، 1389شریفی، زهرا و کرامتی یزدی، سریرا، ) -

، 2، شمارة 1. دورة های زاان و ادایای دطبیقیپژوهش، «فارسی زاان هایداده مبنای ار آن ایرادای

 .89-109صص 

 ، دهران: پایا.هاها و شاخصهنویسی، شیوهداستان(، 1382شیری، قهرمان، ) -

، دصحیح محمدجنفر محجوب، کلیّای عبید زاکانی(، 1999الدین، )نظامعبید زاکانی، خواجه -

 .Bibliotheca Persica Press : نیویور

 ران: کتاب مهناز.چاپ اول، دهواژه نامة هنر شاعری، (، 1373) ،میرصادقی، میمنت -

- Attardo, Salvatore. (1994). Linguistic theories of humor. Berlin: 

Mouton. 

- Hoke, Helen. (1965). More jokes. New York: Franklin Watts. 

- Lew, Robert (1996). An ambiguity-based theory of the linguistic 

verbal joke in English. New York: State University of New York 

- McArthur,Tom.)1992(. The Oxford companion to the English 

language. New York: Oxford 

- Misztal, Mariusz. 1990. Life in jokes. Warszawa: WSiP 

- http://www.jokestan49.blogfa.com 

- http://www. http://wisgoon.com 

- http://www.tebyan.net 

- http://parastary90.blogfa.com 

- http://www.jokkade.blogfa.com 

 -http://www.negin208.blogfa.com 

- http://www.amazing.ir 


