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کالبدشناسی تکنيکهای بالغی -زبانی روایتهای فکاهی مثنوی معنوی
زهرا رجبی



چکيده
خنده همچون زبان امري اجتماعی و عموماً وابسته به گفتار ،اعمال و موقعیتهاي
زبانی -معنایی نامتعارف و خالف عادتی است که براي یک فرد در ارتباط با افراد،
چیزها یا موقعیتهاي دیگر ایجاد میشود؛ ازاینرو باید همچون دیگر پدیدههاي
اجتماعی و ارتباطی ،آنچه به خندیدن افراد میانجامد نیز اصول و قواعد خاصی داشته
باشد .آرتورآسا برگر ،استاد برجسته و معاصر علوم ارتباطات ،برهمین مبنا سالها در
ساختار زبانشناختی -معناشناختی طنز و فکاهی مطالعه کرده و براي آن الگویی زبانی-
بالغی شامل  45تکنیک را با عنوان «کالبدشناسی فکاهی» ارائه کرده است .ازآنجاکه
تاکنون لطیفهها و حکایتهاي طنز فارسی با این رویکرد بررسی نشدهاند ،در پژوهش
حاضر  76روایت فکاهی موجود در مثنوي موالنا بهعنوان اثري ادبی و پر از حکایتهاي
طنز که صدها سال است در بین ایرانیان محبوبیت دارد ،به شیوهي توصیفی -تحلیلی
کالبدشکافی شده است تا ضمن معرفی دیدگاه برگر ،مشخص شود مهمترین تکنیکهاي
زبانی -معنایی بهکاررفته در فکاهیات مثنوي کداماند و اینکه از بین چهارنوع زبانی،
منطقی ،هویتی و کنشی کدام دسته تکنیک بیشترین تأثیر را در ساختار زبانی-بالغی
فکاهیات مثنوي دارند .براساس نتایج ،از  409تکنیک موجود در فکاهیات مولوي،
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تکنیکهاي منطقی ،زبانی ،ماهوي و کنشی بهترتیب با  119 ،126 ،146و  18مورد به
کار رفته است .همچنین مشخص شد بین محتواي فکاهیهاي مشابه و تکنیکهاي
موجود در آن ارتباط معناداري وجود دارد.

واژههای کليدی :آرتورآسا برگر ،ساختار زبانی -بالغی ،فکاهی ،مثنوي مولوي.

 .۱مقدمه
با اینکه در نگاه اول طنز یا فکاهی ژانري ادبی به شمار میرود؛ اما چون موضوع آن
مقولهي متنها و بافتها است ،امري بسیار پیچیده و چندوجهی است؛ زیرا «بهعنوان
متنها از قوانین گرامري تبعیت میکند ،از پیوندهاي معناشناختی بهره میگیرد و تأثیرها،
تفکر و گرایشها را منتقل میکند .در بافتها [نیز] ،بهعنوان تجربهاي مشترک ،فکاهی
روابط اجتماعی و روانشناختی ،فرایندهاي شناختی ،قواعد فرهنگی و قضاوتهاي
ارزشی را میانگارد و آشکار میکند؛ بنابراین عجیب نیست که فکاهی موضوع
پژوهشهاي عالمانه در رشتههاي زیادي چون روانشناسی ،جامعهشناسی ،مردمشناسی،
پزشکی ،زبانشناسی ،ادبیات و تاریخ است» ( .)Lewis,1989: ixاز زمانیکه ارسطو
انسان را «حیوان ضاحک» نامید و خنده را همتراز با خرد وجه تمایز انسان از سایر
موجودات دانست (رک .حلبی ،)58:1377 ،بزرگان تاریخ تفکر از افالطون تا کانت ،هگل،
برگسون ،فروید ،راسکین و غیره با رویکردهاي مختلف دربارهي آن تأمل و نظریهپردازي
کردهاند (رک .حري .)38:1387 ،هرچند تمام این اندیشمندان معتقدند ازآنجاکه «طنز در
درون و بیرون عالم هنر ،در داستان و واقعیت حضور دارد ،کمابیش با قاطعیت میتوان
گفت که در باب طنز نظریهاي عام و جامعنگر نمیتوان صادر کرد» (گات و مکآیورلوپز،
)227:1389؛ اما باوجود توجهی که از گذشته و بهویژه در قرن اخیر در پژوهشهاي غربی
به زوایا و مقوله هاي مختلف فکاهی و طنز شده و در تعاریف ،اصطالحات ،انواع،
رویکردها و سازوکارهاي زبانی و معنایی آن تأمالت کلنگر و قاعدهمندي شده است ،در
مطالعات طنزپژوهی نظري و عملی فارسی بحثهاي جدید بهویژه با رویکردهاي
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زبانشناختی -معناشناختی چندان رواج و جایگاهی نداشته است و با مروري بر
پژوهشهاي انجامشده در این حوزه مشخص میشود که غالب آنها محتوامحور و بدون
تکیه بر یک مبنا و نظریهي عام و کلنگر هستند؛ البته از دالیل اصلی این امر کمتوجهی
به مقولهي طنز و دشواري تعیین مرزبندي دقیق تفاوتهاي انواع مطرحشده در این ژانر
و یافتن معادلهاي دقیق براي اصطالحات این حوزه در زبان فارسی است؛ ازاینرو
پژوهش حاضر بر آن است که حکایتهاي فکاهی مثنوي را بر اساس دیدگاه آرتورآسا
برگر )Arthur Asa Berger( 1و با رویکرد ساختاري -زبانشناختی بهشیوهي توصیفی-
تحلیلی بررسی و تحلیل کند تا ضمن معرفی و شناساندن این دیدگاه به پژوهشگران و
عالقهمندان حوزه ي طنزپژوهی فارسی به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس دیدگاه
آسابرگر ،مهمترین شگردها و تکنیکهاي زبانی -ساختاري بهکاررفته در روایتهاي
فکاهی مولوي در مثنوي کداماند و آیا بین محتواي این روایتها و نوع خاص کاربرد این
شگردها تناسب و ارتباطی وجود دارد.
 .۱.۱پيشينهی تحقيق
در پژوهشهاي خارجی مقالههاي بسیاري بر اساس دیدگاه برگر انجام شدهاست؛ براي
نمونه بویزن و والکنبورگ ( ،)2009( )Buijzen &Valkenburgدر پژوهش «بسطدادن
نوعشناسی فکاهی در رسانههاي سمعی-بصري»  319آگهی تجاري فکاهی را بر این
اساس بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که از  41تکنیک موجود در آگهیها7 ،
تکنیک بیش از همه به کار رفته است .ماردیانا و همکاران ()Mardiana & others
( ،)2016نیز تکنیکهاي برگر را در یک مجموعهي تلوزیونی طنز بررسی کرده و دریافتند
که شگردهاي زبانی و استفاده از داستانهاي با تکنیکهاي منطقی عامل خنده در این

مجموعه هستند .در پژوهشهاي طنز فارسی نیز چند پژوهش دربارهي طنز در مثنوي
مولوي انجام شده است؛ مانند «انگیزههاي طنز و هزل در مثنوي معنوي» (ساکی)1389 ،
که انگیزهي موالنا از آوردن طنز و هزل را واقعگرایی ،معنیگرایی ،نفی مطلقگرایی،

140

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،14شمارهی  ،1بهار ( 1401پياپی )51

جنبههاي تعلیمی هزل و روحیهي شاد موالنا دانسته است .پارسانسب نیز در پژوهش
«ساختارشناسی داستانهاي طنزآمیز مثنوي» ( ،)1386محورهایی چون مفاهیم متقابل،

شخصیتهاي مقابل ،اغراق ،نشانههاي طنزساز و غیره را در ساختار روایات طنز مثنوي
بررسی کرده است؛ البته تمام این پژوهشها محتوامحور هستند و ربطی به پژوهش حاضر
ندارند .دربارهي دیدگاه برگر نیز تا جاییکه جستوجو شد ،تاکنون پژوهشی در
طنزپژوهی فارسی انجام نشده و رویکرد پژوهش حاضر براي نخستینبار معرفی و استفاده
شده است.
 .۲چارچوب نظری
 .۱.۲تعریف واژهی هيومر ()Humor
در تبارشناسی لغوي ،واژهي هیومر از ریشهي یونانی  Humoremبهمعنی خلط یا طبع
آدمی یعنی یکی از چهار خلط صفرا ،سودا ،بلغم و دم است که طبق آموزههاي طب
باستان ،ثبات و ترکیب متعادل آنها در بدن سبب تعادل خلقوخوي ،اندیشه ،احساس و
روحیهي آدمی بوده است (رکGraner, 2004: 142 .؛ موسوي14:1385 ،؛ حري،
41:1387؛ اصالنی .)216:1389 ،این واژه در طول تاریخ سه مرحلهي دگرگونی داشته
است« :اولی که همان ریشه ي لغوي آن است ،چهار وجه از وجود خودمان را توصیف
میکرده است .در گام دوم ،یک شخص را آنچنانکه بهطورکلی در حالت یا خُلق خوب
یا بد بوده ،نشان میداده است و امروزه تبدیل شده به توصیفی از چیزي که ما را
میخنداند» ( .)Graner, 2004: 142بدینترتیب و در معناي اخیر «انتساب شادي و
سرخوشی به این کلمه برمی گردد به بعد از استفاده شکسپیر [از آن] در اواخر سالهاي
 1600میالدي» (.)Machovec, 2012: 4
ازنظر اصطالحی در دانشهاي مختلف تعاریف مختلفی از  Humorشده است.
چنانکه به تعبیر روانشناسان «اصطالح هیومر میتواند براي توصیف فرایندي به کار رود
که با یک محرک خندهدار مانند جک یا کارتن آغاز میشود و با برخی پاسخها که گواه
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لذتی تجربهشده مانند خنده است ،خاتمه مییابد» ( .)Latta,1999:29در تعریف
جامعهشناسان هیومر «ارتباطات سرگرم کنندهاي است که سبب ایجاد احساسات و
ادراکات مثبت در فرد ،گروه یا سازمان میشود» ()Romero & Cruthirds, 2006: 59؛
یا این تعریف که در سادهترین حالت ،هیومر را میتوان هر پیام اجتماعی تعریف کرد که
قصد دارد خنده یا لبخند را تحریک کند ( .)Ziv,1988:79در فلسفهي هنر نیز «عموماً
فکاهی بهمثابهي چیزي که ارزشی داشته ،لذتبخش بوده و با مردم به اشتراک گذاشته
شده تا خندهدار /سرگرمکننده باشد» ( ،)Rashik,1985:1-2تعریف شده است .در ادبیات
فارسی نیز هیومر «سخنی است نغز و باریک که باعث انبساط خاطر میشود» (حري،
 ) 41 :1387که تقریباً با سایر تعاریفی که آمد یکسان است؛ بنابراین «اگر چیزي ،خواسته
یا ناخواسته ،موفق شود خنده یا لبخند را از کسی برون بکشد ،میتواند شامل Humor

شود» ( .)Jay, 2003: 306در پژوهش حاضر همین تعریف مدنظر است؛ البته
صاحبنظران حوزهي طنزپژوهی همچنان در تعریف دقیق این اصطالح اختالفنظر دارند
و معتقدند «تالش براي بهدست آوردن یک معنی واحد و مورد پذیرش جهانی براي
 Humorمانند جستوجوي هوش و استعداد است که هیچکدام تعریف مشخصی ندارند»
(.)Machovec, 2012: 3
 .۲.۲معادل فارسی واژهی Humor

دربارهي اینکه معادل فارسی این اصطالح چه واژهاي قرارمیگیرد ،حلبی با نظر به آثار و
فرهنگ هاي فارسی و عربی آن را معادل «تملُّح» (به شوخی وانمودن چیزي) (حلبی،
« ،)115:1377خُزعاله» (المزاح و اللعب) (همان« ،)121 :دُعابه» (بازي و شوخی) (همان:
« ،)124طیبت» (خوشطبعی و مزاح) (همان )147 :و «فکاهت» بهمعنی (گفتوگوي
ارباب اُنس) و معادل غربی آن را «عبارت از هر چیزي که خندهناک باشد» (همان)152 :
آورده است .در آثار متأخرتر نیز فکاهه ،مطایبه ،طنز ،شوخطبعی و لطیفه را معادل هیومر
آوردهاند (رک .موسوي14:1385 ،؛ حري41:1387 ،؛ اصالنی )216:1389 ،که البته از
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دیدگاه کلنگر ،بهویژه با نظر به تعاریف بیان شده از این کلمه ،همهي این موارد میتواند
صحیح باشد .همانطور که در زبان انگلیسی نیز  26اصطالح مختلف ازجمله سرگرمی،
لطیفه ،ریشخند ،پارودي ،کمدي ،مضحکه ،استهزا ،طنز ،طعنه ،بذله ،متلک ،شوخی،
لودگی ،شوخی خرکی ،مسخرهبازي و غیره را بهعنوان نمودهاي مختلف کلمهي Humor

دانستهاند و البته همچنان این فهرست را ناقص میدانند ()Machovec,2012:5-6؛ اما
ازآنجاکه هرکدام از این کلمات در دایرهي اصطالحات طنزپژوهی تشخص و تمایز خاص
خود را دارند ،در این پژوهش بهسبب اینکه در میان معادلهاي موجود در منابع فارسی
کلمهي فکاهی ،با تعبیر آنچه که سبب خنده میشود ،به نظر از سایر کلمات عامتر بود،
مالک و معادل  Humorقرار گرفته است؛ البته ازمنظر عامبودن ،واژهي «طنز» ()Satire
را نیز میتوان از وجهی معادل  Humorدر نظر گرفت.
 .۳.۲طنز و فکاهه در متون عرفانی
بهطورکلی سادگی زبان ،هنجارگریزبودن ،عادتزدایی ،غافلگیري ،تناقض ،ایجاز ،اغراق
و عامیانهبودن را ازجمله مهمترین مختصات زبانی آثار طنز میدانند (رک .صفوي،
 .)16:1384از سویی بهسبب اینکه زبان عارفان بهویژه عرفایی چون موالنا در عین سادگی
ظاهري ،زبانی اشارهاي ،متناقض ،خیالانگیز ،نسبی و دو وجهی است (رک .شفیعی
کدکنی ،)167:1377 ،میتوان گفت بین طنز و عرفان از حیث ویژگیهاي کلی زبانی
اشتراکات بسیاري وجود دارد .از بعد معنایی و مفهومی نیز «کارکردهاي چندگانهي طنز
( )Satireو فکاهی ([ )Humorمانند] تاختن به ،انتقادکردن ،تعلیمدادن ،سرخوشکردن
و /یا سرگرمکردن» ( )Twark, 2012: 2را مهمترین عوامل و سبب توجه به طنز و
فکاهی در برابر نابهنجاريهاي فردي و اجتماعی میدانند .ازسويدیگر چون «طنز صوفیه
هم چاشنی اجتماعی دارد و هم ذوق فلسفی ،طنزي است واقعبین با روح انسانی که
شکل تعالی یافتهي طنز عامیانه است» (زرینکوب)158-157 :1388 ،؛ زیرا صوفی طناز
نیز عارفی کمالجو است که با عقیده و عمل پست و بیاساس میستیزد و در پی اصالح
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انسان و جامعه است .همانطور که طنزپرداز «هم مثل یک واعظ میخواهد دیگران را
نسبت به امري تشویق یا متقاعد کند» (پالرد)4:1378 ،؛ یک عارف نیز زهر و تلخی
تاختن به کاستیهاي فردي و اجتماعی را به شهد شوخی و طنز میآمیزد تا بر درک
مخاطب عامی بیفزاید ،او را جذب کند و آنگاه ویژگیهاي نیک اخالقی و سلوک عرفانی
را در خالل دانستههاي خود او به او بیاموزد (رک .فوالدي37:1386 ،؛ زرینکوب:1388 ،
)170-171؛ بنابراین از بعد معنایی نیز وجود طنز در آثار عرفانی هم بهسبب جنبهي
اعتراضی ،روشنگري و تعلیمی و هم جنبهي سرگرمی آن امري ضروري است ،چنانکه
زرینکوب وجود داستانهاي طنز و هزل را در خالل تعالیم اخالقی -عرفانی مثنوي براي
«رعایت حال مستمع» (همان )63:1368 ،و جلبتوجه او دانسته است ،،همانگونه که
خود موالنا نیز اذعان دارد که «هزل تعلیم است آن را جد شنو //تو مشو بر ظاهر هزلش
گرو» (مولوي ،1379 ،دفتر .)3559 :4البته رابطهي طنز و عرفان بسیار چندوجهی و
پیچیدهتر از این است؛ اما چنانکه اشاره شد ،از بعد ماهوي و معنایی و از بعد زبانی این
دو مقوله بسیار به هم نزدیک هستند تا جاییکه حتی گفته شده «طنز عرفان وارونه است»
(.)Conrad,1980:240
 .۴.۲جایگاه مطالعات زبانشناختی در فکاهی
به گفتهي امبرتو اکو ( « )Umberto Ecoبرخی از متون «باز»اند ...و همراهی خواننده را
در تولید معنا طلب میکنند ،حال آنکه بعضی متون دیگر (داستانهاي فکاهی و پلیسی)
بستهاند و واکنش خواننده را از قبل تعیین میکنند» (سلدن)222:1392 ،؛ بنابراین ازآنجاکه
در آثار طنز عموماً معنا از پیش ساخته است« ،توانایی درککردن و کاربرد فکاهی نتیجهي
کاربرد استادانهي زبان است» ()Shade,1996:7؛ ازاینرو موفقیت این متون بهویژه در
روایتهاي فکاهی و طنز کوتاه ،بسیار به توانایی هنري طنزپرداز وابسته است؛ زیرا در
این موارد ظرفیت و مجال پرداختن به حواشی نیست و «مواد باید بر اساس دیدگاهی از
تأثیرگذاري مرتب شوند و تمرینهاي بسیار مفیدي از توانایی ذهنی براي گزینش و حذف
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باید وجود داشته باشد» ( )Hill, 2017:78تا طرح فشردهي یک داستان کوتاه فکاهی
موفق باشد؛ بنابراین انتخاب یک ابژه ازمنظري انتقادي در کنار هنرورزي طنازانه سبب
تبدیل آن به داستانی فکاهی میشود .این هنرورزي در متون طنز زبان-معنامحور و مبتنی
بر استفادهي شگردهاي بالغی و نحوهي خاص کاربرد زبان و به عبارتی ،زبانشناختی-
معناشناختی است.
 .۵.۲نظریهی کالبدشناسی فکاهی ()An Anatomy of Humor
نظریهي آرتورآسا برگر دربارهي فکاهی مبتنی بر نوعشناسی شگردهاي بالغی -زبانی در
ایجاد فکاهی است .از دیدگاه زبانشناسی ،بالغت تنها به زبان ادبی تعلق ندارد؛ بلکه بین
زبان بهطورکلی و عناصر و صناعات بالغی چون مجاز ،جناس ،تشبیه ،استعاره ،کنایه ،ابهام
و غیره ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اگرچه صناعات بالغی در قالب لیستی از اصطالحات
و ابزارهاي منظم در کتابهاي بالغت آمدهاند ،بهعنوان پدیدهاي تاریخی در همهجا و
همواره در گفتار و بهعنوان یکی کنش ارتباطی وجود دارند ( .)Haase, 2014: 28بر همین
اساس برگر سالها جهت نشاندادن تکنیکهاي بالغی ( )rhetorical techniqueبراي
ساختن فکاهی و لطیفه یا ایجاد خنده در سطح ساختارهاي زبانشناختی -معناشناختی
تالش کرد ( .)Palmer,1987:40از دیدگاه او همانطور که بالغت هنر آراستن و
متقاعدکردن ازطریق شگردهاي زبانی -معنایی است ،در متون فکاهی و طنز نیز ابزارهاي
بالغی براي تأثیر و اقناع در ساختارهاي زبانشناختی یا معناشناختی خاصی به کار رفته
است ()Weaver,2015:331؛ زیرا «هم بالغت و هم زبانشناسی زبان را بهعنوان ابزار
ارتباطی میدانند و در هر دو مورد تمرکز بر تالشهاي تفسیريِ استفادهي هدفمند از
بالغت بهعنوان ابزار انسان بودن ( ) bingeshumanاست» ( .)Haase,2014:29برگر
دربارهي کار خود میگوید« :پراپ ( )Proppدر ریختشناسی قصههاي پریان  31کارکرد
را پیشنهاد میدهد که کنشهاي شخصیتهایی که نقش اساسی در قصههاي پریان دارند،
توصیف میکند .این کارکردها به ما کمک میکنند تا بفهمیم متنهاي روایی چگونه کار
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میکنند ....من وقتی کار پراپ را خواندم که کار تکنیکهاي فکاهی را تمام کرده بودم و
 45تکنیک را استخراج کرده بودم که خصلت آن شبیه کارکردهاي پراپ بود» ( Berger,

.)2016:490
او این 45تکنیک یا ابزار را در ذیل  4گروه اصلی (زبانی ،منطقی ،ماهوي و کنشی)
قرارداد و نوعشناسیاي ایجاد کرد که «مسلماً یک منبع عالی براي واسازي فکاهی و
لطیفهها است و کاملترین گونهشناسی در دسترس دربارهي ابزارهاي بالغی فکاهی است»
( )Weaver,2015:331و بر مبناي همین شباهت کارش با نظریهي پراپ ،نظریهي خود
را «کالبدشناسی فکاهی» نامید ( .)Berger,2016:490برگر بر این اساس که «درست
است که کل بیش از جمع اجزا است؛ اما براي درک کل باید به اجزا نگاه کرد» (پالرد،
 ،)62 :1378دریافت که در انواع فکاهی ،طنز ،لطیفه و ...اجزا و تکنیکهاي بالغی -زبانی
ثابتی ( 45تکنیک) وجود دارد «که در ترکیبهاي مختلف میتواند در لطیفهها یا هر نوع
دیگر فکاهی به کار رود .این تکنیکها  DNAفکاهی هستند و دربارهي همهي زمانها و
همهي فرهنگها صادق هستند» ( .)Berger,2016:491-492البته باید دقت داشت که
نظریهي او «دربارهي تکنیکهایی نیست که به کار میرود تا افراد را متقاعد کند که به
چیزي معتقد باشند؛ بلکه [دربارهي] تکنیکهایی است که میتواند استفاده شود تا مردم
را به خندیدن «متقاعد کند»» ( .)Berger,1995:53این تکنیکها به ما «میگوید آنچه که
ما را میخنداند متفاوت از این است که چرا میخندیم» ( .)Berger,2016:491درواقع
این تکنیکها به ما میگویند در برخورد با نوشتهي فکاهی و طنز یا شنیدن یک لطیفه
چهچیزي در ساختار خود زبان وجود دارد که مردم را میخنداند ،نه اینکه چرا مردم
میخندند یا چیزي را خندهدار مییابند .برگر  45تکنیک خود را در چهار گروه بدین
صورت نشان داده است:2
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تکنیکهاي فکاهی بر اساس گروه
زبان

منطق

ماهيت

کنش

تلمیح

بیمعنایی

قبل /بعد

تعقیب

گزافهگویی

تصادف

تقلید مضحک

دلقکبازي

تعریف

قیاس

کاریکاتور

سرعت

اغراق

فهرستها

عجیب غریب

شوخی

اتفاقی

خجالت

کودکماندگی

مقایسه

دیده شدن

توهین

ناامیدي

گروتسک

کنایه

نادانی

تقلید

مالنقطی

اشتباهات

جعل هویت

سوءتفاهم

تکرار

ادا درآوردن

جناس /بازي با کلمه

واژگونی

پارودي

حاضرجوابی

سرسختی

مقیاس

تمسخر

مضمون /تغییر

کلیشهها

هجو

نقابزدایی

طنز
)Berger,1997:3( Techniques of Humor According to Category

البته او براي سهولت استفاده از تکنیکها آنها را بر اساس حروف الفبا شمارهگذاري
کردهاست 3و در حین تحلیل حکایتهاي فکاهی و طنز بهجاي نوشتن نام تکنیکها از
شمارهي آنها استفاده میکند .بهعقیدهي او همین کار یعنی تقلیلدادن یک لطیفه یا روایت
فکاهی به یک فرمول خودش خندهدار است (.)Ibid:495
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 .۳بحث و بررسی
در ابتدا براي آشنایی با نظریهي برگر ساختار زبان-معناشناختی چند روایت کوتاه فکاهی
از دفترهاي مختلف مثنوي بر اساس این نظریه بررسی میشود؛ سپس نتایج کلی
کالبدشکافی روایات فکاهی هر  6دفتر در قالب آمار ارائه خواهد شد.
 .۱.۳کالبدشکافی چند روایت فکاهی در مثنوی معنوی
الزم است ذکر شود که براي آسانی کار در این پژوهش نیز تکنیکها بر اساس شمارههایی
که خود برگر براي هر تکنیک گذاشته و در قسمت پینوشت آورده شده است،
شمارهگذاري شدهاند.
 .۱.۱.۳نحوی و کشتيبان
آن یکی نحوي به کشتی در نشست

رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست

گفت هیچ از نحـو خواندي گفت ال

گفـــت نیــم عمـــر تو شد بر فنا

دل شکسته گشـت کشتیبان ز تـاب

لیک آن دم کـرد خاموش از جواب

باد کشتــی را به گردابــی فکنـــد

گفـت کشتیبــان بــدان نحوي بلند

هیچ دانـی آشنـــا کـــردن بگـــو

گفت نی از من تــو سباحی مجــو

گفت کلی عمرت اي نحوي فناست

زانکه کشتی غرق این گردابهاست
(مولوي  ،1379 ،دفتر)125-124 :1

تکنیکهاي موجود در ساختار این روایت عبارتاند از:
 .۱۵عجيبغریب :معمو ًال «نویسندگان از شخصیتهاي عجیبغریب و نامتعارف براي
خلق فکاهی استفاده میکنند .این شخصیتهاي عجیبغریب عموماً برخی از اقسام -
خسیس ،مردمگریز ،میخواره ،الفزن و فخر فروش هستند؛ کسانیکه نمیتوانند
خودشان را کنترل کنند و معمو ًال به زرنگیشان خاتمه داده میشود و درسهاي دردناکی
میگیرند» ( .)Berger, 1997:16چنان که مشخص است ،شخصیت نحوي عالم
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فخرفروشی است که دیگران را بهسبب بیبهره بودن از دانش نحو تحقیر میکند و همین
امر درس دردناکی را در پایان روایت براي او بههمراه دارد.
 .۳۳حاضرجوابی« :اصطالح حاضرجوابی ...شامل شخصیتی است که به توهینهاي
باریک ،کوبنده و پوشیده بهشیوهاي شوخطبعانه و هوشمندانه پاسخ میدهد» (.)Ibdi:35
چنانکه مشخص است ،کشتیبان به صورتی هوشمندانه پاسخ طعنهي نحوي را به شیوهي
خود او در موقعیتی مناسب می دهد و اتفاقاً همین حاضرجوابی عامل اصلی تبدیل این
روایت به یک ماجراي فکاهی است.
 .۴0اندازه (مقياس) :ازآنجاکه «حاضرجوابی می تواند از جناس ،کنایه ،قیاس یا دیگر
تکنیکهاي فکاهی استفاده کند» ( ،)Ibdi:35در اینجا نیز حاضرجوابی کشتیبان همراه با
دو تکنیک کنایه (شمارهي  )26و اندازه (شمارهي  )40همراه است .تعبیر «نیم عمر برفنا
بودن» بهصورت کنایی بهمعناي بیفایدهبودن و تباهشدن زندگی است .در تکنیک اندازه
یا مقیاس نیز شخصیتها بهوسیلهي چیزهاي خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ،مقایسه و
برابر هم قراردادن شخصیتها و چیزها بر اساس اندازه و درگیرکردن آنها از این طریق
در موقعیتی مضحک ( )Ibdi:41سبب خلق موقعیتهاي کمیک و خندهدار میشوند.
آنچه که در این روایت فکاهی حاضرجوابی کشتیبان را تقویت کرده است ،تقابل بین دو
اندازهي نصف و تمام و درنتیجه تقابل بین مفهوم کنایی بیثمربودن نصف عمر کشتیبان
بهسبب دوري او از علم نحو و معناي واقعی فناشدن کل عمر نحوي بهسبب طوفان و
غرق شدن کشتی و مسافران است.
 .۲۱نادانی :شخصیت نادان یکی از عناصر بسیار رایج در ژانر طنز است و به اشکال مختلف
نمود مییابد .در مجموع «دو نوع جهل کمیک وجود دارد :بعضی شخصیتها احمق هستند
و نادانی خود را در طول نمایش نشان میدهند ،درحالیکه بقیه نادانی را با فریبدادن یا
فریبخوردن بهوسیلهي دیگر شخصیتها میسازند» ( .)Ibdi:21در این روایت کوتاه ابتدا
به نظر میرسد ازنظر نحوي ،کشتیبان چون بیخبر از علم نحو است ،فردي نادان است که
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نیمی از عمرش بیهوده و تلف شدهاست ،حال آنکه در انتهاي روایت مشخص میشود نادان
حقیقی خود اوست که فریب علم و دانش سطحی خود را خورده است.
 .۵قبل /بعد :در این تکنیک نوعی استحاله و گسترش در یکی از شخصیتها ایجاد
میشود« .در بعضی موارد کسی ...بر یک فرد برنده که قبالً او را به شکل یک شخص
احمق درآورده بود ،غالب میشود» ( .)Ibdi:8در این فرایند شخص برنده طی یک
دگرگونی تبدیل به شخص بازنده میشود .همانطور که نحوي در انتهاي روایت از جایگاه
فرد برتر و غالب به فردي فرودست و محتاج ترحم تغییر شخصیت میدهد.
 .۴۳کليشه« :کلیشهها معمو ًال دیدگاهی دربارهي خصوصیات و الگوهاي رفتاري نوعی
برخی از گروههاي مردم مبتنی بر موضوعاتی چون قومیت ،نژاد ،ملیت و مذهب است»
( .) Ibdi:43در این روایت نیز رفتار تیپیکال و نوعی عالمان فخرفروش متکبر که افراد
عامی را دون خود میدانند ،دستمایهي خلق فکاهی قرار گرفته و در ضمن آن به این
گروه نیز تاخته و از آنها انتقاد کرده است.
 .۳9طنز :چنانکه پیش از این بیان شد ،مقولهي طنز از موارد بسیار پیچیده است .برگر
نیز دراینباره میگوید« :تعریف طنز موضوعی بسیار سخت و بحثانگیز است .براي
هدف ما ،طنز را تکنیکی فرض میکنیم که شامل دستانداختن و مسخرهکردن حماقت،
نابخردي و نقص افراد ،سازمان ها و جامعه است .در طنز غالباً یک بُعد ضمنی اخالقی
وجود دارد .با اشارهکردن به اینکه چقدر تمام ما نادان هستیم ،پیشنهاد میدهد که براي
وضع موجود باید فکري کرد» ( .)Ibdi:39بدینترتیب در این دیدگاه طنز باید حتماً به
عادت ،نگرش و تفکر نادرست و نقصی اشاره کند که جنبهي عام پیدا کرده و بهنوعی
تبدیل به معضلی جمعی شدهاست؛ ازاینرو با مسخرهکردن آن بهصورت کنایی میفهماند
که باید براي تغییر آن فکري کرد .چنانچه در این روایت فکاهی نیز تصور خودبرتربینی
عالمان و غرور برآمده از جایگاه اجتماعی حاصل از آن که ناگزیر تحقیر دیگر افراد عادي
را به همراه دارد ،کلیشه و نگرش جمعی اشتباهی است که اغلب در جامعه رواج دارد و
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این روایت طنز با استفاده از شگردهایی چون نادانی و قبل /بعد لزوم تغییر در این جنبهي
منفی اخالقی رایج میان طبقهي اهل علم را یادآوري میکند.
بنابراین فرمول ساختاري روایت فکاهی نحوي و کشتیبان -43-5-21-40-33-15
 39و تکنیک قالب آن نیز حاضرجوابی خواهد بود.
 .۲.۱.۳دیدن زرگر عاقبت کار را:
آن یکـــی آمــد به پیش زرگري

کـــه ترازو ده کـــه برسنجم زري

گفـت خواجه رو مرا غلبیر نیست

گفت میزان ده بدین تسخر مایسـت

گفـت جارویی نـدارم در دکــان

گفت بس بس این مضاحک را بمان

من ترازویـــی که میخواهم بده

خویشتـن را کــر مکن هر سو مجه

گفـت بشنیدم سخــن کـر نیستم

تـــا نپنـــداري کـــه بی معنیستم

ایـن شنیـــدم لیک پیري مرتعش

دســـت لرزان جسم تـــو نامتعش

پـس بگویـی خواجه جارویی بیار

تا بجویـــم زرّ خــــود را در غبار

چـون بروبی خاک را جمع آوري

گوییـــم غلبیر خواهـم اي خــري

مـــن ز اول دیــدم آخـر را تمام

جـــاي دیگـر رو از اینجا والسالم
(مولوي ،1379 ،دفتر)141-140 :3

در دیالوگهاي این فکاهی کوتاه  4تکنیک به کار رفته است که عبارتاند از:
 .۳6تمسخر :مسخرهکردن اساساً دستانداختن است و «شامل «تفریحکردن» و خندهي
تحقیرآمیز افکندن برکسی یا چیزي است؛ یعنی ما افراد یا نهادها /سازمانها (یا هر چیزي
را) «مضحک» جلوه میدهیم» ( .)Berger, 1997:37در این روایت نیز زرگر بهجاي
اینکه از ابتدا مستقیم و صریح بگوید ترازویش را نمیدهد ،گویی تعمداً قصد تفریح و
بازيکردن با پیرمرد را دارد و با پاسخهایش مرد خواهنده را دست میاندازد و بازیچه
میکند؛ حتی مرد خواهنده از او درخواست میکند که این مسخرهکردن او را تمام کند.
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 .۲۲تقليد :در این تکنیک شخصیت وانمود میکند چیز دیگري است یا به یک حالت و
وضعیت تظاهر میکند ( .)Ibdi:23چنانکه در اینجا زرگر به نشنیدن و متوجهنشدن سخن
مرد تظاهر میکند و همین سبب میشود مرد خواهنده نیز تصور کند که او واقعاً کر است.
 .۳۴تکرار :مربوط به شخصیتهایی است که عمل یا گفتهاي را تکرار میکنند و اغلب
مربوط به شخصیتهایی است که به نوعی مشخصههایی چون وسواس ذهنی ،خساست،
فراموشی یا مانند آن را دارند ( .)Ibdi:35در این روایت نیز تکرار سؤال مرد خواهنده و
تکرار پاسخهاي بیربط زرگر که میتواند برآمده از وسواس ذهنی و خساست او باشد،
یکی از عوامل مهم در ایجاد فضاي فکاهی روایت است.
 .۱بیمعنایی :این خصیصه بیشتر با منطق مرتبط است و دربارهي شخصیتهایی است
که ظاهراً اعمال و سخنانشان مضحک و بیمعنی است ( .)Ibdi:5درواقع شخصیت
کارهایی میکند که اگرچه مضحک و بیمعنی است ،ازنظر منطقی بر اساس نوعی تفکر
منطقی بنا شدهاست .همانطور که اگرچه سخنان و پاسخهاي زرگر ظاهراً بیربط هستند،
درنهایت مشخص میشود که بر اساس نوعی منطق ،حتی بعید و نامحتمل ،مبتنی هستند
و همین پوچی و بیمعنایی سبب ایجاد این دیالوگ نامتعارف دوطرفه و عاملی است که
مخاطب را وادار به لبخند یا خنده میکند .این تفکر عجیب ولی منطقی برآمده از ذهن
وسواسی مرد زرگر است که در او این ارتباط منطقاً ممکن اما فرضی را برقرار کرده است:
 -1پیرمرد لرزان

ترازو

 -2ریختن طال
 -3جداکردن طال

جارو

ترازو= غربال= جارو

غربال

بنابراین طبق نظر برگر فرمول ساختاري این روایت فکاهی  1-34-22-36و تکنیک
غالب آن هم بیمعنایی خواهد بود.
 .۳.۱.۳ماتکردن دلقک شاه ترمذ را
شاه با دلقک همی شطرنج باخـت

مات کردش زود خشـم شه تاخت

گفت شه شــه و آن شه کبرآورش

یک یک از شطرنج میزد بر سرش
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که بگیر اینــک شهت اي قلتبــان

صبر کرد آن دلقک و گفت األمـان

دست دیــگر باختن فرمـــود میر

او چنان لرزان که عور از زمهریــر

باخت دست دیگر و شه مات شد

وقت شه شه گفتن و میقات شــد

برجهید آن دلقک و در کنـج رفت

شش نمد برخود فکند از بیم تفت

زیر بالشها و زیر شـــش نمـــد

خفـت پنهـــان تا ز زخم شه رهد

گفت شه هیهیچهکرديچیستاین

گفت شه شه شه شه اي شاه گزین

کی توان حق گفت جز زیر لحـاف

با تـو اي خشم آور آتـش سجاف
(مولوي ،1379 ،دفتر)856 :5

در این روایت طنز نیز که شاه ترمذ با دلقک خود دو دست شطرنج بازي میکند و
هر دو بار دلقک به سرعت پیروز میشود و به شاه عصبانی اعالن کیش و مات میکند،
این تکنیکها وجود دارد:
 .۲۵توهين :توهین یا ناسزاگویی «استفادهي مستقیم از کالم تهاجمی براي تنزّلدادن یک
شخص یا موضوعات دیگر (براي نمونه یک سازمان) است .ناسزاگویی شامل مقایسههاي
وحشیانه ،تاختن به جنبههاي جنسی یک فرد ،طعنه به چیزهاي شرمآوري که در گذشته
انجام شده و چیزهایی شبیه این است .توهین بهخوديخود خندهآور نیست و باید
تکنیکهاي دیگر را به کار برد تا فکاهی ایجاد شود ....ناسزاگویی از روشهاي بسیار
خطرناک براي ایجاد خنده است؛ اما معمو ًال استفاده میشوند» ( .)Berger, 1997:26در
اینجا نیز پادشاه که از باختن از دلقک خشمگین شده است ،به او دشنام جنسی قلتبان
(دیوث) میدهد؛ البته این دشنام بهتنهایی عامل خلق خنده نیست؛ ولی بهعنوان یکی از
رفتارهاي نوعی پادشاهان نسبت به دلقکها در کنار تکنیکهاي دیگر براي فضاسازي
کمیک الزم است.
 .۴۱دلقکبازی :این تکنیک «نوعی کمدي فیزیکی است که شامل چیزهایی چون
شخصیتهایی که به صورت خودشان کیک پرتاب میکنند ،کتکخوردن با جاروي
گردگیري ،جنگهاي کمیک ...و دیگر فعالیتهاي اینچنینی است .دلقکبازيها «ناپخته»
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تصور میشوند؛ اما تکنیکی بسیار رایج از کمدياند» ( .)Ibdi:42درگیري فیزیکی شاه و
دلقک و واکنش پادشاه نسبت به باختش که در عین اینکه به دلقک دشنام میدهد یکییکی
مهرههاي شطرنج را بهطرف او پرتاب میکند و همچنین عکسالعمل دلقک در دومین
برد خود که ابتدا میگریزد و خود را زیر نمدها پنهان میکند و سپس بهجاي دوبار شهشه
گفتن «یعنی شاهت کیش است ،شاهت کیش است» (زمانی )966:1397،عمداً چهار بار
این کار را تکرار میکند تا شاه را عصبانیتر کند ،هر دو اعمالی خندهدار مانند کارهاي
دلقکها هستند که اتفاقاً بیشترین تأثیر را در خلق فضاسازي کمیک در این فکاهی دارند.
ضمن اینکه در اینجا واقعاً کسی که این کار را میکند نیز دلقک است.
 .۲6کنایه :دربارهي تعریف آیرونی یا کنایه باید گفت« :توافق عمومی بر سر ریشهشناسی
واژهي آیرونی وجود ندارد .یکی از رویکردها این است که واژهي یونانی eironeia

میتواند برگرفته از [ ironمتضاد] 4و [ onomaعبارت] باشد که میتواند براي
متداولترین تعریف از آیرونی مناسب باشد :گفتن یک چیز و معنیدادن متضاد آن»
( .)Ellestrom,2002:14بر همین اساس از دیدگاه برگر نیز کنایهها شامل دو چیز است:
«شخصیتهایی که عاقلاند و وانمود میکنند کندذهن هستند یا قوياند و تظاهر به
ضعیفبودن میکنند یا فریبکارند و تظاهر میکنند صادق هستند ،از اشکال این نوع در
کمدي هستند .آیرونی موضوعی بسیار پیچیده است .آیرونی کالمی [نیز] شامل گفتن
چیزي با معناي متضاد است» ( .)Berger, 1997:27در این روایت هر دو نوع کنایهي
رفتاري و کالمی وجود دارد .درواقع شخصیت دلقک فرد عاقلی است که تظاهر به گول
و نادانبودن می کند و همین تظاهر مصداق آیرونی رفتاري است .ازسویی پاسخی که
میدهد نیز طعنهآمیز و کنایی است .حق در زیر لحاف گفتن کنایه از ترس از اعتراضکردن
و گفتن حقیقت بهصورت آشکار است و آتش سجافبودن نیز کنایه از کسی است که
بسیار خشمگین است (زمانی (.)967:1397 ،این قسمت چه تفاوتی به جنبه احمقی فرد
دارد انچه نمایان است فرد مورد نظر عاقل احمق نما است و ربطی با کنایه ندارد مگر
این که تفریف جامعی ار کنایه آورده شود که منظور چیست)
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 .۱9شوخی :این تکنیک «به استفادهي غیرجدي از زبان و نگرش بهوسیلهي یک فرد
اشاره دارد ...به نوعی ،این حقیقت که فردي شوخ است باید براي مخاطب روشن شود»
( .)Berger,1997:20در این روایت شخصیتی که در برابر پادشاه قرار میگیرد سخنانی
بسیار تند و جدي به شاه میگوید که می تواند مرگ را برایش رقم بزند؛ اما بهسبب
جایگاهش همهي آنها ازنظر شاه شوخی و غیرجدي انگاشته میشود و با اینکه پادشاه
را فردي ظالم ،خشمگین و مستبد میداند که رعیت جرئت و امنیت گفتن حرف حق را
درباره ي او ندارند؛ چون براي شاه او صرفاً یک دلقک است ،این گفتهها تنها جنبهي
شوخی مییابد ( .بهتر است درباره هرکدام از این گزینه ها توضیحاتی آورده شود تا در
مقایسه موضوع انتخاب شده با عنوان مقایسه شود
 .۴۳کليشه و  .۳9طنز :چنانکه گفته شد ،این حکایت درواقع جنبهي اعتراضی دارد و به
ترس و خفقان موجود در جامعه و الگوي رفتاري حاکمان مستبدي که تحمل عمل و
سخن مخالف خواسته و میل خود را ندارند ،اشاره دارد و آن را از زاویهاي ظاهراً غیرجدي
مطرح کرده است .ضمن اینکه در قالب طنزي سیاسی -اجتماعی به این عادت منفی
جمعی رایج در جوامع تحت حاکمیت ظالمان که در آن افراد جسارت و جرئت مقابلهي
رودررو با ظلم و زور را ندارند نیز اشاره کرده است ،بدینترتیب فرمول ساختاري این
روایت  39-43-19-26-41-25و تکنیک غالب آن کنایه و سپس دلقکبازي است.
 .۴.۱.۳صدرجهان بخارا و فقيه
صدرجهان ،حاکم بخارا و مردي بسیار بخشنده بود که هر صبح به خواهندگانی که در
مسیر راهش صف کشیده بودند عطا و بخشش میکرد؛ ولی به دو شرط ،اول اینکه هر
روز فقط به گروهی خاص (بیماران ،بیوهها ،فقرا ،فقیهان محتاج و )....کمک میکرد و
شرط دوم «او آن بود که کس را با زبان //زر نخواهد هیچ نگشاید لبان» (مولوي،1379،
دفتر )1047 :6و هر کس کلمهاي حرف میزد ،هرگز چیزي نمیگرفت .روزي پیرمردي
بیطاقت و گرسنه با تندي درخواست پول کرد و حاکم منعش کرد؛ اما پیرمرد لجاج کرد
و صدرجهان به او گفت خیلی بیشرمی .پیرمرد در جواب گفت تو بیشرمتري «کین
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جهان خوردي و خواهی تو ز طمع //کآن جهان با این جهان گیري بجمع» (همان).
صدرجهان ازین پاسخ خندهاش گرفت و به پیر زر بسیاري بخشید .در نوبت روز فقها،
فقیهی حریص هم به شیوهي پیرمرد شروع به فغان کرد تا زر بیشتري بگیرد؛ اما حاکم به
او توجهی نکرد و هرقدر خواهش کرد او را منع کرد .فقیه روز بعد «تختها بر ساق
بست از چپ و راست //تا گمان آید که او بشکسته پاست» (همان) و در صف بیماران
علیل نشست؛ اما صدرجهان او را شناخت و چیزي به او نداد .روز بعد فقیه چادري بر
سر کرد و در صف بیوگان نشست؛ اما باز هم حاکم شناختش .تا اینکه فقیه بهعنوان
آخرین راه پیش کفنخواه 5شهر رفت و به اوگفت من را در کفن بپیچ و سر راه صدرجهان
بگذار «بوکِ بیند مرده پندارد بظن //زر دراندازد پی وجه کفن» (همان) .آنگاه پول را با
هم نصف میکنیم .کفنخواه چنین کرد و صدرجهان بر روي جنازه کیسهاي زر انداخت.
فقیه حریص از ترس اینکه رفیقش همهي پولها را برندارد ،بالفاصله دستش را از کفن
درآورد ،کیسه را برداشت و سرش را بلند کرد و
گفت با صدر جهان چون بستدم

اي ببستـه بــر مــن ابواب کرم

گفت لیکن تا نمردي اي عنــود

از جنــاب من نبردي هیچ سود
(همان)1048 :

تکنیکهاي بهکاررفته در این روایت فکاهی عبارتاند از:
 .۱۵عجيبغریب :هر دو شخصیت اصلی در این روایت کوتاه بهنوعی عجیبغریب
هستند .فقیه حریص که بهواسطهي طمعش میخواهد هرجور شده از حاکم پول بگیرد
و حاکمی که اگرچه بخشنده است؛ ولی روش و شروط بخشش او عجیب است.
 .۳۳حاضرجوابی :دو مورد حاضرجوابی در گفتوگوهاي شخصیتها وجود دارد که
هر دو هم جنبهي فکاهی دارند :اولی مربوط به پاسخ پیرمرد فقیر به صدرجهان است که
وقتی او را بیشرم مینامد ،میگوید بیشرم و حریص حقیقی تو هستی که این دنیا را
داري و با بخششهایت میخواهی آن دنیا را هم بخري و سبب خندهي حاکم میشود.
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دومین حاضرجوابی مربوط به صدرجهان است که در برابر گفتهي فقیه که به او میگوید
دیدي که باألخره پول را از تو گرفتم ،میگوید آري ولی تا نمردي ،نگرفتی.
 .۱6خجالت :این تکنیک شامل شخصیتهایی است که «خودشان را موقعیتی قرار
میدهند که احساس ناراحتی ،شرمندگی ،خودآگاهی یا مضحکبودن را ایجاد میکند و
خجالتزده میشوند .آنها بهناچار راهی را جستوجو میکنند که از این موقعیتها و
حوادثی که منجر که به خجالتزدگی آنها شده فرار کنند»( .)Berger, 1997:17طبق
تعریف ،قرارگرفتن در موقعیتی که خالف انتظار شخص است و سبب ناراحتی و
سرخوردگی او می شود ،از مصادیق این اصطالح است .در این روایت نیز فقیه حریص
گمان میکرد مانند پیرمرد دیروزي با دادوبیداد پول بیشتري میگیرد؛ ولی محاسبات او
به هم میخورد و وقتی صدرجهان دستور میدهد به او هیچ سکهاي ندهند و او را از
صف بیرون بیندازند ،خود را در موقعیتی ناراحتکننده مییابد ،بدینترتیب تالش میکند
به هر طریقی شده این پول را به دست آورد .همین اشتباه محاسباتی و متعاقب آن نبوغی
که به کار میبرد تا از این موقعیت بگریزد ،عاملی محوري براي خلق فضا و موقعیتهاي
کمیک در این روایت شده است (.عنوان با رفتار فرد سازگاري ندارد و توضیحاتی که در
مورد خجالت امده است جنبه خجالت را بیان نمی کند یا این گزینه با این عنوان در اصل
اشکال دارد یا تحلیل داستان نادرست است)
 .۲۲تقليد :برگر این تکنیک را دربارهي شخصیتهایی استفاده میکند که تظاهر میکنند
چیز دیگري هستند یا یک حالت و وضعیتی متفاوت از شرایط عادي خود را وانمود
میکنند ( .)Ibdi:23در تقلید بیشتر تأکید بر تغییر رفتار و کنش ظاهري است و در اینجا
نیز شگرد و راهحلی که فقیه طماع براي رهایی از موقعیت خجالتزدگی خود برمیگزیند،
تقلید است .او بهترتیب تظاهرمیکند که پایش شکسته و فردي معلول و زمینگیر است،
زنی بیوه و نیازمند است و درنهایت خود را به مردگی میزند که همهي اینها تقلیدهایی
کمیک هستند(.آیا تقلید است یا احمق بودن)
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 .۳۴تکرار :آنچه که سبب شده تکنیک تقلید در این روایت جنبهي فکاهی پیدا کند،
تکرار آن است که به شخصیت خاص فقیه مرتبط است .ازآنجاکه او فردي حریص است
و میخواهد حتماً به خواستهاش برسد ،چندبار عمل تقلید را تکرار میکند.
 .۴۵نقابزدایی« :در نقابزدایی ما چیزي را که [شخصیت] تالش میکند تا پنهان کند
(یک راز ،یک هویت یا هر چیز دیگر) آشکار میکنیم .تظاهر سوي دیگر این موضوع
است و شامل موقعیتی است که یک شخصیت به چیزي تظاهر میکند ...تا دیگر
شخصیتها را فریب دهد یا گول بزند» ( .)Ibdi:44تقلید و نقابزدایی هر دو از عوامل
مهم ایجاد کشمکش و تعلیق در روایتهاي فکاهی و ازجمله در ماجراي فقیه حریص
هستند .تقلید و تظاهرهاي فقیه در مخاطب این کنجکاوي و تعلیق را ایجاد میکند که آیا
فقیه متظاهر پس از چندبار شکست میتواند صدرجهان را فریب دهد و به خواستهاش
برسد .مرحلهي نقابزدایی او یعنی بیرونآوردن دست و سر فقیه از البهالي کفن و
سخنگفتن به محض گرفتن کیسهي پول همان افشاگري است که اگرچه پاسخ به پرسش
قبل را روشن میکند ،نحوهي انجامش خود سبب جذابیت بیشتر و رساندن فکاهی به
مرحلهي اوج خود شده است.
 .۲6کنایه :چنانکه پیش از این نیز آمد ،کنایه می تواند کالمی یا کنشی و رفتاري باشد.
در اینجا پاسخی که صدرجهان به فقیه در انتهاي روایت میدهد عالوه بر معناي ظاهري
آن که همان خود را به مردگی زدن فقیه است ،جنبهي کنایی یا آیرونی کالمی نیز دارد؛
مردن تا بهدستآوردن چیزي در اینجا به کنایه بهمعنی با تمام وجود تالشکردن و با
مشقت و رنج بسیار چیزي را بهدستآوردن است ( .مفهوم کنایی در این داستان با مورد
قبل متفاوت است نیاز به بررسی بیشتر دارد)
 .۴6کليشه و  .۳9طنز :چنانکه از محتواي این روایت طنز برمیآید ،شخصیت فقیه
طماع بهنوعی تمسخرکردن عالمان ریاکار بیعملی است که فقط بهدنبال کسب نان
ازطریق عنوان خود هستند و آن همه دانش و علمی که آموختهاند ،ذرهاي در خودشان
اثر نداشته است .ضمن اینکه تعریضی نیز دارد به بخشندگان مالداري که ممکن است
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حتی در کار خیر هم دچار عجب و خودبینی شوند و اجر عملشان تباه شود .چنانکه
مشخص است ،در اینجا نیز نقص و معضلی جمعی مدنظر است که از دیرباز بین این دو
قشر رواج داشته است.
بدینترتیب فرمول ساختاري این روایت فکاهی -46-26-45-34-22-16-33-15
 39و تکنیک غالب آن تقلید و تکرار است.
پس از شرح شگردهاي موجود در این چند داستان فکاهی مثنوي در ادامه پژوهش
بسامد کلی بهدستآمده از این بررسی بیان و تحلیل خواهد شد.
شایسته است داستانهاي بیشتري تحلیل و بررسی می شد تا مشخص شود که این استنتاج
در پایان بررسی داستانها منطقی است یا نه با دوسه داستان نمی توان حکم کلی داد.

 .۲.۴بسامد کلی شگردهای بهکاررفته در فکاهيات مثنوی
در این پژوهش تکنیکهاي موجود در  76حکایت کوتاه و بلند فکاهی در شش دفتر
مثنوي 6بررسی شده است که البته برخی از آنها در حد یک لطیفهي کوتاه چند بیتی و
برخی دیگر داستانی کوتاه بوده که در بعضی مواقع قسمتهاي مختلف آن در خالل
چندین صفحه نقل شدهاست .در این  76روایت  409تکنیک مختلف استفادهشده که
تقسیمبندي تفکیکی آنها در هر دفتر بدین شرح است:
شمارهی دفتر

اول

دوم

سوم چهارم پنجم

ششم

تعداد روایت فکاهی

8

11

8

8

20

21

تعداد کل تکنیکهاي موجود در

52

77

46

42

90

102

هر دفتر
متوسط تکنیکهاي موجود در هر 6/5

7

5/75

5/25

4/5

4/85

روایت
چنانکه از اعداد جدول فوق برمیآید ،با توجه به تعداد حکایتهاي هر شش دفتر و
متوسط تکنیکهاي بهکاررفته در هر روایت ،مشخص است که باوجود اینکه تعداد
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روایتهاي فکاهی در دو دفتر آخر خیلی بیشتر است؛ اما متوسط تکنیکهاي استفادهشده
در آنها بسیار کمتر است .بهعبارتی میتوانگفت ،موالنا در آغاز سرودن مثنوي بهویژه
در دو دفتر نخست از روایتهاي فکاهی کمتر اما با پردازش هنري و تنوع تکنیکی بیشتر
استفاده کرده است که همین امر میتواند گویاي خود انگیختگی و عالقهمندي مخاطبان
حاضر در جلسههاي موالنا باشد که مجال گسترش سخن را به او داده است .همین امر
لزوم استفاده از ابزار فکاهی را در حین سخنانش کمتر اما با پردازش هنريتر همراه کرده
است؛ البته باید توجه کرد که میزان حکایات فکاهی در دفتر دوم بیشتر از دفترهاي اول،
سوم و چهارم است که دلیل آن میتواند وقفه و تأخیري باشد که بین سرودن دفتر اول
و دوم مثنوي ایجاد شده است؛ چون در این فاصله مخاطبان موالنا اندکی از کالس و
درس او دور شدهاند ،موالنا از روایات فکاهی بیشتري استفاده میکند تا دوباره شنونگان
خود را بر سر ذوق بیاورد .در دو دفتر میانی از این نظر نوعی حالت ثبات و تعادل وجود
دارد؛ حال آنکه در دو دفتر آخر که مسلماً سرودن آنها مدتها پس از شروع جلسههاي
درس مثنوي بوده است و احتما ًال مخاطبان او نیز دچار نوعی رخوت و کاهش انگیزه
شدهاند ،موالنا را بر آن داشته که در حین سخنان و درسش بیشتر از حکایتهاي فکاهی
بهعنوان ابزاري براي جلب توجه مخاطب و ایجاد تنوعهاي پیاپی در سخن خود بهرهببرد،
بهویژه که از  41فکاهی این دو دفتر  13مورد فکاهیات هزلآمیز و غیراخالقی است؛
بههمینسبب در پردازش روایتهاي فکاهی دو دفتر آخر باوجود تعداد بیشتر آنها از
تکنیکهاي کمتر استفاده شده و خیلی متوجه حواشی نبوده است.
ازنظر بسامد بیشترین تکنیکهاي استفاده شده در روایاتهاي فکاهی در شش دفتر
عبارتاند از:
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نمودار بسامد تکنیکهاي هویتی ،منطقی ،زبانی و کنشی در فکاهیات

مثنوي
35
18 17 17
15 14 14 14 13 13
13 12 12 12 12 11 11 10

22

40
30
20
10
0

جز این موارد  26تکنیک دیگر زیر  10مرتبه به کار رفتهاند که در این بین ،تکنیکهایی
چون کودکماندگی و بدفهمی  1مرتبه و تکنیکهاي کاریکاتور ،مالنقطی ،ادادرآوردن،
سرسختی ،سرعت و مضمونوتغییر  2مرتبه استفاده شدهاند .تنها تکنیکی که در روایات
فکاهی بهکار نرفته است ،تکنیک شمارهي  31یعنی پارودي است.
با توجه به بسامد تکنیکها میتوان ساختار معنایی -زبانی روایات فکاهی مولوي را
نیز دریافت ،بدینترتیب که از مجموع این  76روایت در  35مورد از کلیشه استفاده شده
است .این یعنی موالنا نیمی از روایات فکاهی خود را براي تاختن یا تعریض به جنبههایی
از نابهنجاريهاي فردي ،مذهبی ،نژادي ،اجتماعی و سیاسی آورده است که البته ازآنجاکه
کلیشه و طنز عموماً همراه همدیگر هستند ،وجود  17مورد طنز نشان میدهد که نیمی از
این کلیشه ها مربوط به عادات منفی اخالقی است که حالت عام و جمعی یافته است .با
توجه به بسامد سایر تکنیکها نیز میتوان دریافت که موالنا براي این منظور از چه
شگردهایی بهره برده است .او از شخصیتهاي نادان نامتعارف و عجیبغریبی استفاده
میکند که در تکرار خصایص منفی خود مصر هستند .این افراد بهسبب همین ویژگیها
اغلب در موقعیتهاي ناراحت کنندهاي قرار میگیرند که براي گریز از آن از ترفندهایی
چون خود را به نادانی زدن ،جعل هویت ،دلقکبازي و حاضرجوابی استفاده میکنند و
بدینترتیب دیالوگها و صحنههایی فکاهی را خلق میکنند.
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ازسويدیگر چنانکه پیش از این گفته شد ،برگر این  45تکنیک را در چهار دستهي
کلی زبانی ،منطقی ،ماهوي و کنشی دستهبندي کرده است که در نمودار میلهاي باال
چگونگی توزیع آن در  19تکنیک پربسامدتر مشخص شده است؛ اما تقسیمبندي تفکیکی
این چهار دسته در هر دفتر مثنوي بدینترتیب است:
شمارهی دفتر

تعداد روایت

زبانی

منطقی

ماهوی

کنشی

جمع تکنيکها

دفتر اول

8

13

13

23

3

۵۲

دفتر دوم

11

28

30

15

4

77

دفتر سوم

8

14

17

15

0

۴6

دفتر چهارم

8

13

18

10

1

۴۲

دفتر پنجم

20

33

25

28

4

90

دفتر ششم

21

25

43

28

6

۱0۲

جمع کل

76

۱۲6

۱۴6

۱۱9

۱8

۴09

چنانکه از آمار جدول برمیآید ،تکنیکهاي مربوط به دستهي منطق چون بیمعنایی،
تصادف ،قیاس ،واژگونی ،مقایسه و ...که درک چگونگی عملکرد آنها و ایجاد حس
لبخند یا خندهي حاصل از آن با جنبهي تفکر منطقی و استداللی در ارتباط هستند،
بیشترین سهم را در ساختار فکاهیات مثنوي دارند .پس از آن تکنیکهاي زبانی مانند
کنایه ،گزافهگویی ،اغراق ،تلمیح ،شوخی ،طنز ،جناس و ...قرار دارند که بیشتر با جنبههاي
طنزآفرین زبان روزمره ازطریق استفاده از مهارتهاي بالغی -زبانی رایج و قابلدرک در
بین مردم مربوط هستند .تکنیکهاي ماهوي چون قبل /بعد ،عجیبغریب ،تقلید ،جعل
هویت ،کلیشه و ...که به نوعی با جنبههاي شخصیتی افراد ،روحیات و دگرگونیهاي
منشی آنها در ارتباط است نیز در جایگاه سوم هستند .همچنین مشخص است که
تکنیکهاي کنش که بعد فیزیکی دارند و تا حد زیادي به جنبهي بصري -نمایشی و
دراماتیک طنز مربوط هستند ،کمترین سهم را در ساختار فکاهیات مثنوي دارند.
اما دربارهي نحوهي پراکندگی و میزان استفاده از این چهار دسته تکنیک در هر دفتر
چون موضوع فکاهیات متفاوت است و چنانکه از جدول مشخص است ،نمیتوان نظم

162

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،14شمارهی  ،1بهار ( 1401پياپی )51

یا ارتباط منطقی یافت .بدینمنظور در این پژوهش بر فکاهیاتی که جنبهي هجو و هزل
داشتهاند ،تمرکز شد .در مثنوي 15 ،حکایت فکاهی هزل وجود دارد که یک مورد در
دفتر دوم و دو مورد در دفتر چهارم و  12مورد دیگر در دو دفتر  5و 6آمده است و تمام
این فکاهیات محتواي غیراخالقی و جنسی طنزآمیز دارند .در این  15روایت مجموعاً 84
تکنیک وجود دارد که  55مورد آن که پربسامدتر هستند ،عبارتاند از :کلیشه (7مورد)،
تصادف ( 6مورد) ،کنایه ( 6مورد) ،خجالت ( 5مورد) ،طنز ( 5مورد) ،تلمیح ( 5مورد)،
مقایسه ( 5مورد) ،دیدهشدن ( 5مورد) ،جعل هویت ( 4مورد) ،نادانی( 4مورد) و
نقابزدایی ( 3مورد) .بدینترتیب می توان گفت ازنظر ماهوي و منطقی سبک مولوي در
نقل داستانهاي هزل بیشتر بر اساس شخصیتهایی است که براي رسیدن به خواستههاي
غیراخالقی خود ،خود را تغییر شکل داده و دیگري را فریب میدهند؛ اما بهطوراتفاقی
در موقعیت رسواشدن قرار میگیرند؛ البته از حیث زبانی غلبه بر تکنیکهاي بالغی کنایه
و تلمیح نسبت به تکنیکهایی چون هجو و توهین گویاي آن است که مولوي سعی
میکند غیرمستقیم به این مفاهیم اشاره کند.
 .۴نتيجهگيری
در پژوهش حاضر براي نخستینبار در پژوهشهاي فارسی رویکردي تازه در طنزپژوهی
معرفی شد که اساس آن بر شگردهاي ساختاري زبانی-بالغی است و چون زبان و بافت
را همزمان مدنظر دارد ،به چهار دستهي تکنیکهاي منطقی ،ماهوي ،زبانی و کنشی تقسیم
شدهاست .همچنین دیگر هدف پژوهش حاضر نشاندادن سازوکار فکاهیات مثنوي بود
یا به تعبیري اینکه مشخص شود چهچیزي در ساختار زبانی -بالغی این فکاهیات و
نحوه ي خاص استفاده از این چهار دسته تکنیک وجود دارد که سبب ایجاد لبخند در

مخاطبان مولوي میشود .با بررسی  75روایت کوتاه فکاهی موجود در  6دفتر مثنوي
موالنا مشخص شد که با بررسی فکاهیات یک هنرمند بر این اساس میتوان به سبک
فردي او در خلق و بیان روایتهاي فکاهیاش پی برد .چنانکه نتایج این پژوهش بیانگر
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آن بود در ساختار فکاهیات مثنوي بیشتر از تکنیکهایی که وابسته به جنبهي استداللی
زبان و عملیات ذهنی هستند؛ مانند بیمعنایی ،مقایسه ،پوچی ،قیاس ،واژگونی و غیره
استفاده شده است .از بعد زبانی نیز بیشتر بر تکنیکهاي ساده و متعارفی چون اغراق،
گزافهگویی ،کنایه و حاضرجوابی تأکید شده است؛ اما مشخص شد که در فکاهیات
غیراخالقی این موضوع برعکس است و بیشتر کنایه و تلمیح که براي اشارهي غیرمستقیم
به کار میرود ،وجود دارد .همین امر میتواند گویاي تفاوتهاي ظریف سبکی ساختار
زبانی -بالغی فکاهیات مثنوي با توجه به موضوع باشد.
یادداشتها
 .1آرتورآسا برگر متولد 1933م (1312ش) استاد ممتاز رشتهي ارتباطات در دانشگاه ایالتی
سانفرانسیسکو در آمریکا و یکی از بزرگترین پژوهشگران معاصر علم ارتباطات در دنیا است.
ازآنجاکه لیسانس برگر ادبیات و فلسفه بوده است ،آثاري در حوزهي میانرشتهاي ادبیات ،رسانه
و ارتباطات دارد که او را به یکی از چهرههاي شناخته شده در عرصهي نقد و نظریهي ادبی و
روایتشناسی نیز تبدیلکرده است.
 .2معادل انگلیسی اصطالحات برگر چنین است:
ACTION
Chase
Slapstick
Speed

IDENTITY
Before/After
Burlesque
Caricature
Eccentricity
Embarrassment
Exposure
Grotesque
Imitation
Impersonation
Mimicry
Parod y
Scale
Stereotype

LOGIC
Absurdity
Accident
Analogy
Catalogue
Coincidence
Comparison
Disappointment
Ignorance
Mistakes
Repetition
Reversal
Rigidit
Theme & Variatin
Unmasking

 .3تکنیکهاي خلق فکاهی و طنز بر اساس شماره و بهترتیب الفبا:

LANGUAGE
Allusion
Bombast
Definition
Exaggeration
Facetiousness
Insults
Infantilism
Irony
Misunderstand
Over literalness
Puns/Wordplay
Repartee
Ridicule
Sarcasm
Satire
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1. Absurdity
16. Embarrassment
31. Parody
2. Accident
17. Exaggeration
32. Puns
3. Allusion
18. Exposure
33. Repartee
4. Analogy
19. Facetiousness
34. Repetition
5. Before/After
20. Grotesque
35. Reversal
6. Bombast
21. Ignorance
36. Ridicule
7. Burlesque
22. Imitation
37. Rigidity
8. Caricature
23. Impersonation
38. Sarcasm
9. Catalogue
24. Infantilism
39. Satire
10. Chase Scene
25. Insults
40. Scale, Size
11. Coincidence
26. Irony
41. Slapstick
12. Comparison
27. Literalness
42. Speed
13. Definition
28. Mimicry
43. Stereotypes
14. Disappointment
29. Mistakes
44. Theme & Variation.
15. Eccentricity
30. Misunderstanding
45. Unmasking
(Berger,1997:4) Techniques of Humor Numbered and in Alphabetical Order

 .4توضیح درون قالبها در متن اصلی وجود داشته است.
 .5کفنخواه« :کسی که از اعیان اعاناتی جمع میآورد تا هزینهي کفنودفن فقیران و بیکسان را
فراهم کند» (زمانی ،1397 ،ج.)986 :6
 .6این روایتها عبارتاند از:
در دفتر اول :مرد بقال و طوطی (ص ،)13استاد و شاگرد احول (ص ،)16عزرائیل و مرد گریزان
از مرگ (ص ،)43مگس بر روي بول (ص ،)49نحوي و کشتیبان (ص ،)123کبودي زدن قزوینی
(ص ،)128به عیادت رفتن کر (ص )145و سایه و تیرانداز (ص.)20
در دفتر دوم :مبالغهکردن صوفی در نگهداشت بهیمه (ص ،)183فروختن صوفی بهیمه مسافر را
(ص ،)195جداکردن باغبان صوفی و فقیه و علوي را از همدیگر (ص ،)260عذرگفتن دلقک
که چرا فاحشه نکاح کرد (ص ،)216قصهي جوجی و کودک (ص ،)229خواندن محتسب مست
خراب افتاده را به زندان (ص ،)269نمازخواندن چهار هندو (ص ،)296شکایت پیرمرد به طبیب
از رنجوريها (ص ،)298قصهي اعرابی و فیلسوف (ص ،)302کشیدن موش مهار شتر را
(ص )312و منازعت چهار کس ازجهت انگور (ص.)323
در دفتر سوم :خواجه و روستایی (ص ،)340چربکردن مرد الفی سبلت خود را (ص،)362
اختالفکردن در چگونگی شکل پیل (ص ،)385عشقنامه خواندن عاشق در کنار معشوق
(ص ،)390در وهم افکندن کودکان استاد را (ص ،)397دیدن زرگر عاقبت کار را (ص،)400
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حکایت آن دزد که میپرسیدندش چه میکنی (ص )449و استدعاي آن مرد از موسی زبان بهایم
و طیور (ص.)469
در دفتر چهارم :قصهي آن صوفی که زن خود با بیگانه بگرفت (ص ،)546قصهي آن دباغ که
در بازار عطاران بیهوش شد (ص ،)550قصهي نائی (ص ،)571قصهي شاعر و صلهدادن شاه
(ص ،)587حکایت آفن فقیه با دستار بزرگ (ص ،)605حکایت آن شخص که به وقت استنجا...
(ص ،)631قصهي آن مرغ گرفته که( ...ص )633و حکایت آن زن پلیدکار (ص.)681
در دفتر پنجم :سبب اینکه فرجی را فرجی نام نهادند (ص ،)720حکایت آن اعرابی که سگ او
از گرسنگی میمرد (ص ،)725قصهي آن شخص که دعوي پیغامبري کرد (ص ،)725داستان آن
کنیزک که با خر خاتون شهوت میراند (ص ،)761حکایت زاهد و کنیزک ( ،)797حکایت توبهي
نصوح (ص ،)800حکایت خر ،گاو ،شیر و روباه (ص ،)804از حمام آمدن شتر (ص،)810
حکایت مخنث و لوطی (ص ،)812به سخره گرفتن خر (ص ،)814حکایت در جواب جبري
(ص ،)838آن درویش که غالمان آراسته عمید دید (ص ،)842حکایت آن جوحی که چادر
پوشید و در وعظ زنان نشست (ص ،)848حکایت مؤذن زشت آواز (ص ،)850حکایت آن زن
که گفت گوشت را گربه خورد (ص ،)852حکایت ضیاءالحق و برادرش شیخ االسالم (ص،)855
حکایت مات کردن دلقک شاه ترمذ را (ص ،)856حکایت مهمان که در شب بارانی بماند
(ص ،)862وصیتکردن پدر دختر را که حامله مشو (ص )865و عاشقشدن خلیفهي مصر بر
صورت کنیزک (ص.)870
در دفتر ششم :حکایت غالم هندو که عاشق مهترزادهي خود شد (ص ،)903حکایت آن شخص
که دزدان قوچش بردند (ص ،)918حکایت اسبی که واپس میرفت (ص ،)938داستان آن
عجوزهي روي رشت (ص ،)943قصهي آن درویش که( ...ص ،)944حکایت آن رنجور که...
( ،)956دعوي کردن ترک و گرو بستن او (ص ،)942مثل (ص ،)966قصهي گنجنامه (ص،)970
حکایت مسلمان و ترسا و جهود (ص ،)989شتر و گاو و قوچ (ص ،)992مثل (ص،)993
مناديکردن ملک ترمذ (ص ،)994حکایت صوفی (ص ،)1003غریب شهر کاش (ص،)1023
خوارزمشاه و اسب نادر (ص ،)1028حکایت صدرجهان (ص ،)1046حکایت دو برادر کوسه و
امرد (ص ،)1048پادشاه که فقیر را( ...ص )1051و حکایت مفتونشدن قاضی بر زن جوحی
(ص ،)1073مثل (ص.)1092
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