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 ی معنو  یمثنوهای فکاهی  زبانی روایت  -های بالغیکالبدشناسی تکنيک

 

 زهرا رجبی

 

 چکيده 

و   اعمال  گفتار،  به  وابسته  عموماً  و  اجتماعی  امري  زبان  همچون  هاي  موقعیتخنده 

افراد،    -زبانی با  ارتباط  براي یک فرد در  که  نامتعارف و خالف عادتی است  معنایی 

موقعیت یا  میچیزها  ایجاد  دیگر  ازاینهاي  پدیدهشود؛  دیگر  همچون  باید  هاي  رو 

انجامد نیز اصول و قواعد خاصی داشته اجتماعی و ارتباطی، آنچه به خندیدن افراد می

ها در  ر، استاد برجسته و معاصر علوم ارتباطات، برهمین مبنا سالباشد. آرتورآسا برگ

- معناشناختی طنز و فکاهی مطالعه کرده و براي آن الگویی زبانی  -شناختیساختار زبان

با    45بالغی شامل   را  ارائه کرده  تکنیک  »کالبدشناسی فکاهی«  ازآنجاکه  عنوان  است. 

اند، در پژوهش  ا این رویکرد بررسی نشدههاي طنز فارسی بها و حکایتتاکنون لطیفه

هاي عنوان اثري ادبی و پر از حکایتبه  ي موالنامثنوروایت فکاهی موجود در    76حاضر  

تحلیلی   -ي توصیفیطنز که صدها سال است در بین ایرانیان محبوبیت دارد، به شیوه

هاي تکنیکترین  است تا ضمن معرفی دیدگاه برگر، مشخص شود مهم کالبدشکافی شده  

به  -زبانی زبانی،  کدام   يمثنوکاررفته در فکاهیات  معنایی  بین چهارنوع  از  اینکه  اند و 

زبانی تأثیر را در ساختار  بیشترین  بالغی  -منطقی، هویتی و کنشی کدام دسته تکنیک 

از    يمثنوفکاهیات   نتایج،  براساس  مولوي،    409دارند.  فکاهیات  در  موجود  تکنیک 
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مورد به    18و    119،  126،  146ترتیب با  بانی، ماهوي و کنشی بههاي منطقی، زتکنیک

رفته   فکاهی کار  محتواي  بین  شد  مشخص  همچنین  تکنیکاست.  و  مشابه  هاي هاي 

 موجود در آن ارتباط معناداري وجود دارد.  

 ي. مولو  يمثنو فکاهی، بالغی،  -آرتورآسا برگر، ساختار زبانی های کليدی:واژه 

 

 . مقدمه ۱

به شمار می ادبی  ژانري  یا فکاهی  اول طنز  نگاه  اینکه در  آن  رود؛با  اما چون موضوع 

متنمقوله بافتي  و  »به ها  زیرا  پیچیده و چندوجهی است؛  بسیار  امري  عنوان ها است، 

،  گیرد و تأثیرهامیکند، از پیوندهاي معناشناختی بهره ها از قوانین گرامري تبعیت میمتن

اي مشترک، فکاهی  عنوان تجربهها ]نیز[، بهکند. در بافت ها را منتقل می تفکر و گرایش 

روان و  اجتماعی  قضاوتروابط  و  فرهنگی  قواعد  شناختی،  فرایندهاي  هاي  شناختی، 

می  را  میارزشی  آشکار  و  موضوع  انگارد  فکاهی  که  نیست  عجیب  بنابراین  کند؛ 

شناسی،  شناسی، مردمشناسی، جامعهیادي چون روان هاي زهاي عالمانه در رشتهپژوهش

زبان )پزشکی،  است«  تاریخ  و  ادبیات  زمانیLewis,1989: ixشناسی،  از  ارسطو  (.  که 

سایر   از  انسان  تمایز  وجه  خرد  با  همتراز  را  خنده  و  نامید  »حیوان ضاحک«  را  انسان 

طون تا کانت، هگل،  (، بزرگان تاریخ تفکر از افال58:1377موجودات دانست )رک. حلبی،  

پردازي  ي آن تأمل و نظریه برگسون، فروید، راسکین و غیره با رویکردهاي مختلف درباره 

(. هرچند تمام این اندیشمندان معتقدند ازآنجاکه »طنز در  38:1387اند )رک. حري،  کرده

  توان درون و بیرون عالم هنر، در داستان و واقعیت حضور دارد، کمابیش با قاطعیت می

آیورلوپز،  توان صادر کرد« )گات و مکنگر نمی اي عام و جامعباب طنز نظریه  گفت که در 

هاي غربی  ویژه در قرن اخیر در پژوهش(؛ اما باوجود توجهی که از گذشته و به227:1389

مقوله و  زوایا  انواع،  به  اصطالحات،  تعاریف،  در  و  شده  طنز  و  فکاهی  مختلف  هاي 

است، در   مندي شدهنگر و قاعدهرویکردها و سازوکارهاي زبانی و معنایی آن تأمالت کل

بحث  فارسی  عملی  و  نظري  طنزپژوهی  بهمطالعات  جدید  رویکردهاي    ویژههاي  با 
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نداشت   -شناختیزبان جایگاهی  و  رواج  چندان  بر  معناشناختی  مروري  با  و  است  ه 

ها محتوامحور و بدون  شود که غالب آنشده در این حوزه مشخص میهاي انجامپژوهش

توجهی  نگر هستند؛ البته از دالیل اصلی این امر کمي عام و کلتکیه بر یک مبنا و نظریه

نر  شده در این ژاهاي انواع مطرحتعیین مرزبندي دقیق تفاوت  ي طنز و دشواري به مقوله

معادل  یافتن  ازاینو  است؛  فارسی  زبان  در  حوزه  این  اصطالحات  براي  دقیق  رو هاي 

را بر اساس دیدگاه آرتورآسا    يمثنوهاي فکاهی  پژوهش حاضر بر آن است که حکایت

  -توصیفی  يشیوهشناختی بهزبان   -( و با رویکرد ساختاريArthur Asa Berger)  1برگر

تحلیلی بررسی و تحلیل کند تا ضمن معرفی و شناساندن این دیدگاه به پژوهشگران و 

دیدگاه  مندان حوزهعالقه اساس  بر  که  دهد  پاسخ  این پرسش  به  فارسی  ي طنزپژوهی 

مهم تکنیکآسابرگر،  و  شگردها  زبانیترین  به  - هاي  روایتساختاري  در  هاي  کاررفته 

ها و نوع خاص کاربرد این  اند و آیا بین محتواي این روایت امکد   يمثنوفکاهی مولوي در  

 شگردها تناسب و ارتباطی وجود دارد. 

 

 ی تحقيق . پيشينه۱.۱

  براي   است؛شده  انجام  برگر  دیدگاه  اساس   بر  بسیاري  هايمقاله  خارجی  هاي پژوهش   در

 دادنبسط»  پژوهش  در  (،2009)   (Buijzen &Valkenburg)والکنبورگ    و  بویزن  نمونه

  این   بر  را  فکاهی  تجاري  آگهی   319  «بصري-سمعی  هايرسانه  در  فکاهی  شناسینوع

  7  ها،آگهی  در  موجود  تکنیک  41  از  که  اندرسیده  نتیجه  این  به  و  کرده  بررسی  اساس

  ( Mardiana & others)  همکاران   و   ماردیانا.  است  رفته  کار   به  همه  از   بیش   تکنیک 

  دریافتند   و  کرده  بررسی  طنز  تلوزیونی  يمجموعه  یک   در  را   برگر   هايتکنیک  نیز  (،2016)

  این   در  خنده  عامل  منطقی  هايتکنیک  با   هايداستان  از  استفاده  و  زبانی  شگردهاي  که

  ي مثنو   در  طنز   يدرباره  پژوهش  چند   نیز   فارسی   طنز  هايپژوهش  در.  هستند  مجموعه
(  1389  ساکی،)  «معنوي مثنوي  در هزل  و طنز  هايانگیزه»  مانند است؛شده  انجام  مولوي

واقع  يانگیزه  که را  هزل  و  طنز  آوردن  از  مطلق  ،گراییمعنی   ،گراییموالنا    ، گرایینفی 

https://www.tandfonline.com/author/Buijzen%2C+Moniek
https://www.tandfonline.com/author/Valkenburg%2C+Patti+M
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تعلیمی هزل  جنبه   پژوهش   در   نیز  پارسانسب .  استدانسته    شاد موالنا   يروحیه  وهاي 

  متقابل،   مفاهیم  چون  محورهایی  ،(1386)  «يمثنو   طنزآمیز  هايداستان  ساختارشناسی»

  ي مثنو   طنز  روایات  ساختار  در  را  غیره  و  طنزساز  هاينشانه  اغراق،  مقابل،  هايشخصیت

  حاضر   پژوهش  به  ربطی   و  محتوامحور هستند  ها پژوهش  این  تمام  البته   ست؛ ا کرده    بررسی

جایی  نیز  برگر  دیدگاه  يدرباره.  ندارند   در   پژوهشی  تاکنون  شد،  وجوجست  کهتا 

  استفاده   و  معرفی   بارنخستین  براي   حاضر  پژوهش   رویکرد  و   نشده  انجام   فارسی  طنزپژوهی

    .است شده

 

 . چارچوب نظری ۲

 ( Humor)ی هيومر .  تعریف واژه۱.۲

خلط یا طبع    معنی به  Humorem  ي یونانیي هیومر از ریشهدر تبارشناسی لغوي، واژه

آموزه بلغم و دم است که طبق  از چهار خلط صفرا، سودا،  یعنی یکی  هاي طب  آدمی 

وخوي، اندیشه، احساس و  ها در بدن سبب تعادل خلقباستان، ثبات و ترکیب متعادل آن

بودهروحیه آدمی  )رک.    ي  موسوي،  Graner, 2004: 142است  حري،  14:1385؛  ؛ 

ي دگرگونی داشته  این واژه در طول تاریخ سه مرحله  (.216:1389؛ اصالنی،  41:1387

ي لغوي آن است، چهار وجه از وجود خودمان را توصیف  است: »اولی که همان ریشه

طورکلی در حالت یا خُلق خوب  که بهاست. در گام دوم، یک شخص را آنچنان  کردهمی

می نشان  بوده،  بد  توصیفی  داده  یا  به  شده  تبدیل  امروزه  و  را  است  ما  که  چیزي  از 

)می بدینGraner, 2004: 142خنداند«  و  (.  »انتساب شادي  اخیر  معناي  در  و  ترتیب 

هاي  گردد به بعد از استفاده شکسپیر ]از آن[ در اواخر سال سرخوشی به این کلمه برمی

 (. Machovec, 2012: 4میالدي« ) 1600

دانش در  اصطالحی  از  ازنظر  مختلفی  تعاریف  مختلف  است.   Humorهاي  شده 

کار رود تواند براي توصیف فرایندي به  شناسان »اصطالح هیومر میکه به تعبیر روانچنان

ها که گواه  شود و با برخی پاسخدار مانند جک یا کارتن آغاز میکه با یک محرک خنده
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تجربه خاتمه  لذتی  است،  خنده  مانند  )میشده  تعریف Latta,1999:29یابد«  در   .)

»ارتباطاتجامعه هیومر  که   ايکننده  سرگرم  شناسان    و   احساسات  ایجاد  سبب   است 

(؛ Cruthirds, 2006: 59  Romero &شود« )می  سازمان  یا  گروه  فرد،  در  مثبت  ادراکات

  که   کرد  تعریف  اجتماعی  پیام  هر  توانمی   را  ترین حالت، هیومریا این تعریف که در ساده

ي هنر نیز »عموماً  در فلسفه  .(Ziv,1988:79کند )  تحریک   را   لبخند   یا  خنده  دارد  قصد 

بخش بوده و با مردم به اشتراک گذاشته  ي چیزي که ارزشی داشته، لذتمثابهفکاهی به 

است. در ادبیات  (، تعریف شده  Rashik,1985:1-2کننده باشد« )دار/ سرگرمشده تا خنده

نیز هیومر »سخنی است نغز انبساط خاطر می  فارسی  باریک که باعث    شود« )حري، و 

( که تقریباً با سایر تعاریفی که آمد یکسان است؛ بنابراین »اگر چیزي، خواسته  41:  1387

   Humorتواند شامل یا ناخواسته، موفق شود خنده یا لبخند را از کسی برون بکشد، می

( البته  Jay, 2003: 306شود«  است؛  مدنظر  تعریف  همین  حاضر  پژوهش  در   .)

نظر دارند  ي طنزپژوهی همچنان در تعریف دقیق این اصطالح اختالفنظران حوزهصاحب

به براي  براي و معتقدند »تالش   دست آوردن یک معنی واحد و مورد پذیرش جهانی 

Humor  دارند«  کدام تعریف مشخصی ن وجوي هوش و استعداد است که هیچمانند جست

(Machovec, 2012: 3.) 

 

 Humorی . معادل فارسی واژه۲.۲

گیرد، حلبی با نظر به آثار و اي قرارمی ي اینکه معادل فارسی این اصطالح چه واژه درباره

)حلبی،  فرهنگ وانمودن چیزي(  )به شوخی  »تملُّح«  معادل  را  آن  و عربی  فارسی  هاي 

(، »دُعابه« )بازي و شوخی( )همان: 121اللعب( )همان:  (، »خُزعاله« )المزاح و  115:1377

)خوش 124 »طیبت«  )همان:  (،  مزاح(  و  به147طبعی  »فکاهت«  و  )گفت(  وگوي  معنی 

(  152ناک باشد« )همان: ارباب اُنس( و معادل غربی آن را »عبارت از هر چیزي که خنده

طبعی و لطیفه را معادل هیومر  است. در آثار متأخرتر نیز فکاهه، مطایبه، طنز، شوخ آورده 

موسوي،  آورده )رک.  اصالنی،  41:1387؛ حري،  14:1385اند  از  216:1389؛  البته  که   )
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تواند  ي این موارد می ویژه با نظر به تعاریف بیان شده از این کلمه، همهنگر، بهدیدگاه کل

سرگرمی،  اصطالح مختلف ازجمله    26طور که در زبان انگلیسی نیز  صحیح باشد. همان

شوخی،   متلک،  بذله،  طعنه،  طنز،  استهزا،  مضحکه،  کمدي،  پارودي،  ریشخند،  لطیفه، 

  Humorي  عنوان نمودهاي مختلف کلمهبازي و غیره را بهلودگی، شوخی خرکی، مسخره

(؛ اما  Machovec,2012:5-6دانند )اند و البته همچنان این فهرست را ناقص میدانسته

ي اصطالحات طنزپژوهی تشخص و تمایز خاص  کلمات در دایره  ازآنجاکه هرکدام از این

هاي موجود در منابع فارسی  اینکه در میان معادل   سبب خود را دارند، در این پژوهش به

تر بود، شود، به نظر از سایر کلمات عامي فکاهی، با تعبیر آنچه که سبب خنده میکلمه

( Satireي »طنز« )بودن، واژهاست؛ البته ازمنظر عامقرار گرفته    Humorمالک و معادل  

 در نظر گرفت.   Humorتوان از وجهی معادل  را نیز می

 

 . طنز و فکاهه در متون عرفانی۳.۲

  گیري، تناقض، ایجاز، اغراق زدایی، غافلطورکلی سادگی زبان، هنجارگریزبودن، عادتبه

عامیانه مهمو  ازجمله  را  زبودن  مختصات  میترین  طنز  آثار  صفوي، بانی  )رک.  دانند 

ویژه عرفایی چون موالنا در عین سادگی سبب اینکه زبان عارفان به(. از سویی به16:1384

اشاره زبانی  خیال ظاهري،  متناقض،  شفیعی اي،  )رک.  است  وجهی  دو  و  نسبی    انگیز، 

ویژگی(، می167:1377  کدکنی، از حیث  و عرفان  بین طنز  گفت  زبانی  هاي  توان  کلی 

ي طنز  اشتراکات بسیاري وجود دارد. از بعد معنایی و مفهومی نیز »کارکردهاي چندگانه

(Satire( و فکاهی )Humor  مانند[ تاختن[ )کردن  دادن، سرخوش به، انتقادکردن، تعلیم

یا سرگرم )و/  مهم  (Twark, 2012: 2کردن«  و را  طنز  به  توجه  و سبب  عوامل  ترین 

دیگر چون »طنز صوفیه  دانند. ازسويهاي فردي و اجتماعی مینابهنجاريفکاهی در برابر  

واقع دارد و هم ذوق فلسفی، طنزي است  انسانی که  هم چاشنی اجتماعی  با روح  بین 

(؛ زیرا صوفی طناز  158-157:  1388کوب،  ي طنز عامیانه است« )زرینشکل تعالی یافته

ستیزد و در پی اصالح  اساس میست و بیجو است که با عقیده و عمل پنیز عارفی کمال 
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خواهد دیگران را  طور که طنزپرداز »هم مثل یک واعظ میانسان و جامعه است. همان

)پالرد،   کند«  متقاعد  یا  تشویق  امري  به  تلخی  4:1378نسبت  و  زهر  نیز  (؛ یک عارف 

کاستی به  و طنز میتاختن  به شهد شوخی  را  اجتماعی  و  فردي  دهاي  بر  تا  رک  آمیزد 

هاي نیک اخالقی و سلوک عرفانی  گاه ویژگیاو را جذب کند و آن  ،مخاطب عامی بیفزاید

:  1388کوب،  ؛  زرین37:1386ي،  فوالدهاي خود او به او بیاموزد )رک.  را در خالل دانسته

به170-171 هم  عرفانی  آثار  در  طنز  وجود  نیز  معنایی  بعد  از  بنابراین  جنبه (؛    ي سبب 

که  ي سرگرمی آن امري ضروري است، چناناعتراضی، روشنگري و تعلیمی و هم جنبه

براي    يمثنو عرفانی    -هاي طنز و هزل را در خالل تعالیم اخالقیکوب وجود داستانزرین

گونه که  است،، همانتوجه او دانسته  (  و جلب63:1368  »رعایت حال مستمع« )همان،

»هزل تعلیم است آن را جد شنو// تو مشو بر ظاهر هزلش    خود موالنا نیز اذعان دارد که

( د1379ي،  مولوگرو«  رابطه3559  :4فتر ،  البته  و  (.  چندوجهی  بسیار  عرفان  و  طنز  ي 

شد، از بعد ماهوي و معنایی و از بعد زبانی این  که اشاره  تر از این است؛ اما چنانپیچیده

حتی گفته شده »طنز عرفان وارونه است«  که  دو مقوله بسیار به هم نزدیک هستند تا جایی 

(Conrad,1980:240 .) 

 

 فکاهی   در شناختیزبان مطالعات جایگاه . ۴.۲

  را   خواننده  یهمراه  و...  اند»باز«  متون از  ی برخ » (  Umberto Eco)  اکو  امبرتو  يگفته  به

(  یسیپل  و  یفکاه  يهاداستان)  گرید  متون  یبعض  آنکه  حال   کنند،یم  طلب  معنا  دیتول  در

  ازآنجاکه   نیبنابرا  ؛(222:1392  سلدن،)  کنند«یم   نییتع  قبل  از  را  خواننده  واکنش  و اندبسته

  ي جهینت   یفکاه  کاربرد  و  کردندرک   یی»توانا  است،  ساخته  شی پ  از  معنا  عموماً  طنز  آثار  در

 در  ژهیوبه  متون  نیا  تیموفق  رونیازا  ؛(Shade,1996:7)   است«  زبان  ياستادانه  کاربرد

  در   رای ز  است؛  وابسته  طنزپرداز  يهنر   ییتوانا  به  اریبس  کوتاه،  طنز  و  یفکاه   يهاتیروا

  از  یدگاهید اساس بر دیبا  مواد» و ستین یحواش به پرداختن  مجال   و تیظرف موارد نیا

  حذف   و  نشیگز  يبرا   یذهن  یی توانا  از  ي دی مف  ار یبس  يهانی تمر  و  شوند  مرتب  يرگذاریتأث
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  فکاهی   کوتاه  داستان   یک  ي فشرده  طرح   تا(  Hill, 2017:78)  «باشد  داشته   وجود  دیبا

  سبب   طنازانه  هنرورزي  کنار  در  انتقادي  ازمنظري  ابژه  یک  انتخاب  باشد؛ بنابراین  موفق

  مبتنی   و  معنامحور-زبان  طنز  متون  در  هنرورزي  این.  شودمی   فکاهی  داستانی  به  آن  تبدیل

- شناختیزبان  عبارتی،  به  و  زبان  کاربرد  خاص  ينحوه  و  بالغی  شگردهاي  ياستفاده  بر

   .است معناشناختی

 

 (  An Anatomy of Humorی کالبدشناسی فکاهی ). نظریه۵.۲

زبانی در   - شناسی شگردهاي بالغی ي فکاهی مبتنی بر نوعدرباره   آرتورآسا برگر ي  نظریه 

زبان ادبی تعلق ندارد؛ بلکه بین شناسی، بالغت تنها به  ایجاد فکاهی است. از دیدگاه زبان 

طورکلی و عناصر و صناعات بالغی چون مجاز، جناس، تشبیه، استعاره، کنایه، ابهام زبان به 

اگرچه صناعات بالغی در قالب لیستی از اصطالحات و    و غیره ارتباط تنگاتنگی وجود دارد 

کتاب  در  منظم  ابزارهاي  آمده و  بالغت  بههاي  پدیده اند،  همه   ي ا عنوان  در  و تاریخی  جا 

بر همین    (. ,Haase :2014 28عنوان یکی کنش ارتباطی وجود دارند ) همواره در گفتار و به 

( براي  rhetorical techniqueهاي بالغی )دادن تکنیکها جهت نشان برگر سال اساس  

معناشناختی    -شناختیساختن فکاهی و لطیفه یا ایجاد خنده در سطح ساختارهاي زبان

کرد همانPalmer,1987:40) تالش  او  دیدگاه  از  و  (.  آراستن  هنر  بالغت  که  طور 

معنایی است، در متون فکاهی و طنز نیز ابزارهاي    -متقاعدکردن ازطریق شگردهاي زبانی

کار رفته    شناختی یا معناشناختی خاصی بهدر ساختارهاي زبانبالغی براي تأثیر و اقناع  

عنوان ابزار  شناسی زبان را به(؛ زیرا »هم بالغت و هم زبانWeaver,2015:331است )

تمرکز بر تالشارتباطی می تفسیريِ استفادهدانند و در هر دو مورد  ي هدفمند از  هاي 

(. برگر  Haase,2014:29( است« ) human bingesعنوان ابزار انسان بودن )بالغت به

کارکرد    31هاي پریان  شناسی قصه( در ریختPropp»پراپ )  گوید:ي کار خود میبارهدر

هاي پریان دارند،  هایی که نقش اساسی در قصههاي شخصیتدهد که کنشرا پیشنهاد می

روایی چگونه کار  هاي  کنند تا بفهمیم متنکند. این کارکردها به ما کمک می توصیف می 
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هاي فکاهی را تمام کرده بودم و  کنند.... من وقتی کار پراپ را خواندم که کار تکنیکمی

 ,Bergerتکنیک را استخراج کرده بودم که خصلت آن شبیه کارکردهاي پراپ بود« )  45

2016:490  .) 

شی(  گروه اصلی )زبانی، منطقی، ماهوي و کن  4تکنیک یا ابزار را در ذیل    45او این

نوع و  که شناسیقرارداد  کرد  ایجاد  و   اي  فکاهی  واسازي  براي  عالی  منبع  یک  »مسلماً 

ي ابزارهاي بالغی فکاهی است«  شناسی در دسترس دربارهترین گونه ها است و کامللطیفه

(Weaver,2015:331و بر مبناي همین شباهت کارش با نظریه )ي خود  ي پراپ، نظریه

فکاهی« »کالبدشناسی  )  را  »درست  Berger,2016:490نامید  که  اساس  این  بر  برگر   .)

است که کل بیش از جمع اجزا است؛ اما براي درک کل باید به اجزا نگاه کرد« )پالرد،  

زبانی    - هاي بالغی(، دریافت که در انواع فکاهی، طنز، لطیفه و... اجزا و تکنیک62:  1378

ها یا هر نوع  تواند در لطیفهمختلف می  هايتکنیک( وجود دارد »که در ترکیب 45ثابتی )

ها و ي زماني همهفکاهی هستند و درباره  DNAها  کار رود. این تکنیک  دیگر فکاهی به

(. البته باید دقت داشت که  Berger,2016:491-492) ها صادق هستند«ي فرهنگهمه

افراد را متقاعد کند که به  رود تا  کار می  هایی نیست که بهي تکنیکي او »دربارهنظریه

شود تا مردم    تواند استفادههایی است که می ي[ تکنیکچیزي معتقد باشند؛ بلکه ]درباره

گوید آنچه که  ها به ما »می. این تکنیک (Berger,1995:53را به خندیدن »متقاعد کند«« )

(. درواقع Berger,2016:491خندیم« )خنداند متفاوت از این است که چرا میما را می

ي فکاهی و طنز یا شنیدن یک لطیفه  گویند در برخورد با نوشتهها به ما میاین تکنیک

را می چه دارد که مردم  زبان وجود  اینکه چرا مردم  چیزي در ساختار خود  نه  خنداند، 

  تکنیک خود را در چهار گروه بدین   45برگر    یابند.دار میخندند یا چیزي را خندهمی

 :2استداده صورت نشان 
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 هاي فکاهی بر اساس گروه تکنیک

 کنش  ماهيت  منطق  زبان 

 تلمیح 

 گوییگزافه

 تعریف 

 اغراق

 شوخی

 ماندگیکودک 

 توهین

 کنایه

 مالنقطی 

 سوءتفاهم 

 جناس/ بازي با کلمه 

 حاضرجوابی 

 تمسخر 

 هجو 

 طنز

 معناییبی

 تصادف 

 قیاس 

 ها فهرست

 اتفاقی

 مقایسه

 ناامیدي

 نادانی 

 اشتباهات

 تکرار 

 واژگونی

 سرسختی

 مضمون/ تغییر 

 زدایینقاب

 قبل/ بعد 

 تقلید مضحک 

 کاریکاتور

 عجیب غریب

 خجالت 

 دیده شدن 

 گروتسک 

 تقلید

 جعل هویت 

 ادا درآوردن 

 پارودي

 مقیاس

 ها کلیشه

 تعقیب

 بازي دلقک

 سرعت

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

 

گذاري  ها را بر اساس حروف الفبا شمارهها آنالبته او براي سهولت استفاده از تکنیک

ها از  جاي نوشتن نام تکنیکهاي فکاهی و طنز بهو در حین تحلیل حکایت  3استکرده

یک لطیفه یا روایت    دادني او همین کار یعنی تقلیلعقیده کند. به ها استفاده میآن  يشماره

 (. Ibid:495) دار است فکاهی به یک فرمول خودش خنده
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 . بحث و بررسی ۳

معناشناختی چند روایت کوتاه فکاهی  -ي برگر ساختار زباندر ابتدا براي آشنایی با نظریه 

مختلف   دفترهاي  می  ي مثنواز  بررسی  نظریه  این  اساس  کلی  بر  نتایج  سپس  شود؛ 

 دفتر در قالب آمار ارائه خواهد شد.   6کالبدشکافی روایات فکاهی هر 

 

 معنوی   ی مثنو. کالبدشکافی چند روایت فکاهی در  ۱.۳

هایی  ها بر اساس شمارهالزم است ذکر شود که براي آسانی کار در این پژوهش نیز تکنیک

پ قسمت  در  و  گذاشته  تکنیک  هر  براي  برگر  خود  شده  یکه  آورده  است،  نوشت 

 اند. گذاري شدههرشما

 . نحوی و کشتيبان ۱.۱.۳

 بان نهاد آن خودپرست رو به کشتی آن یکی نحوي به کشتی در نشست

 ر تو شد بر فنا ـــم عمــت نیـــگف       و خواندي گفت ال ـ گفت هیچ از نح

 خاموش از جواب  ردـ لیک آن دم ک  اب ـت کشتیبان ز تـ دل شکسته گش

 دان نحوي بلند ــ ان بــت کشتیب ـگف        دـــی فکنــی را به گردابــباد کشت

 و ــ ی مجسباحو ــگفت نی از من ت         وـــردن بگـــ ا کـــی آشنـهیچ دان

 زانکه کشتی غرق این گردابهاست گفت کلی عمرت اي نحوي فناست 

 ( 125-124: 1فتر، د1379،   )مولوي                                                  

 اند از:هاي موجود در ساختار این روایت عبارتتکنیک

و نامتعارف براي    غریبهاي عجیبمعمواًل »نویسندگان از شخصیت  غریب:. عجيب۱۵

- غریب عموماً برخی از اقسام  هاي عجیبکنند. این شخصیتخلق فکاهی استفاده می

مردم میخسیس،  الفگریز،  کسانی خواره،  هستند؛  فروش  فخر  و   نمیزن  توانند  که 

هاي دردناکی  شود و درسمی   شان خاتمه دادهخودشان را کنترل کنند و معمواًل به زرنگی

)می چنانBerger, 1997:16گیرند«  عالم   (.  نحوي  شخصیت  است،  مشخص  که 
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کند و همین بودن از دانش نحو تحقیر می بهره سبب بیفخرفروشی است که دیگران را به

 همراه دارد. امر درس دردناکی را در پایان روایت براي او به

حاضرجوابی: ۳۳ توه  .  به  که  است  شخصیتی  شامل  حاضرجوابی...  هاي  ین»اصطالح 

(. Ibdi:35) دهد« طبعانه و هوشمندانه پاسخ میاي شوخشیوهباریک، کوبنده و پوشیده به

ي  ي نحوي را به شیوهکه مشخص است، کشتیبان به صورتی هوشمندانه پاسخ طعنهچنان

دهد و اتفاقاً همین حاضرجوابی عامل اصلی تبدیل این  خود او در موقعیتی مناسب می

 ي فکاهی است. روایت به یک ماجرا

)مقياس(: ۴0 اندازه  یا دیگر  ازآنجاکه »حاضرجوابی می   .  قیاس  از جناس، کنایه،  تواند 

(، در اینجا نیز حاضرجوابی کشتیبان همراه با  Ibdi:35هاي فکاهی استفاده کند« )تکنیک

( همراه است. تعبیر »نیم عمر برفنا  40ي  ( و اندازه )شماره26ي  دو تکنیک کنایه )شماره

شدن زندگی است. در تکنیک اندازه  بودن و تباهفایدهمعناي بیصورت کنایی بهدن« بهبو

بهیا مقیاس نیز شخصیت ي چیزهاي خیلی بزرگ یا خیلی کوچک، مقایسه و وسیلهها 

از این طریق    هاها و چیزها  بر اساس اندازه و درگیرکردن آنبرابر هم قراردادن شخصیت

 ( موقعیتی مضحک  و خنده( سبب خلق موقعیتIbdi:41در  شوند.  دار میهاي کمیک 

آنچه که در این روایت فکاهی حاضرجوابی کشتیبان را تقویت کرده است، تقابل بین دو 

ثمربودن نصف عمر کشتیبان  ي نصف و تمام و درنتیجه تقابل بین مفهوم کنایی بیاندازه

سبب طوفان و  علم نحو و معناي واقعی فناشدن کل عمر نحوي به  سبب دوري او ازبه

 غرق شدن کشتی و مسافران است. 

شخصیت نادان یکی از عناصر بسیار رایج در ژانر طنز است و به اشکال مختلف   . نادانی:۲۱

ها احمق هستند یابد. در مجموع »دو نوع جهل کمیک وجود دارد: بعضی شخصیتنمود می 

دادن یا که بقیه نادانی را با فریب دهند، درحالیرا در طول نمایش نشان می و نادانی خود  

(. در این روایت کوتاه ابتدا Ibdi:21سازند« )ها میي دیگر شخصیت وسیله خوردن به فریب 

خبر از علم نحو است، فردي نادان است که رسد ازنظر نحوي، کشتیبان چون بی به نظر می 



 149 ــــــــــزهرا رجبی /معنوی مثنوی های فکاهی زبانی روایت  –های بالغی کالبدشناسی تکنيک 

 

شود نادان است، حال آنکه در انتهاي روایت مشخص میبیهوده و تلف شده نیمی از عمرش  

 است.   حقیقی خود اوست که فریب علم و دانش سطحی خود را خورده 

بعد: ۵ قبل/  از شخصیت  .  یکی  در  و گسترش  استحاله  نوعی  تکنیک  این  ایجاد  در  ها 

به شکل یک شخص    شود. »در بعضی موارد کسی... بر یک فرد برنده که قبالً او رامی

می  غالب  بود،  درآورده  ) احمق  یک  Ibdi:8شود«  طی  برنده  شخص  فرایند  این  در   .)

طور که نحوي در انتهاي روایت از جایگاه  شود. هماندگرگونی تبدیل به شخص بازنده می

 دهد.  فرد برتر و غالب به فردي فرودست و محتاج ترحم تغییر شخصیت می

ي خصوصیات و الگوهاي رفتاري نوعی   دیدگاهی دربارهها معمواًل»کلیشه . کليشه:  ۴۳

هاي مردم مبتنی بر موضوعاتی چون قومیت، نژاد، ملیت و مذهب است«  برخی از گروه

(Ibdi:43  در این روایت نیز رفتار تیپیکال و نوعی عالمان فخرفروش متکبر که افراد .)

به این  ي خلق فکاهی قرار گر دانند، دستمایهعامی را دون خود می فته و در ضمن آن 

 است. ها انتقاد کرده گروه نیز تاخته و از آن

ي طنز از موارد بسیار پیچیده است. برگر  که پیش از این بیان شد، مقولهچنان  . طنز: ۳9

دراین مینیز  »باره  بحثگوید:  و  بسیار سخت  موضوعی  طنز  براي    انگیزتعریف  است. 

کردن حماقت،  انداختن و مسخرهکنیم که شامل دستهدف ما، طنز را تکنیکی فرض می

ها و جامعه است. در طنز غالباً یک بُعد ضمنی اخالقی  نابخردي و نقص افراد، سازمان 

دهد که براي  کردن به اینکه چقدر تمام ما نادان هستیم، پیشنهاد میوجود دارد.  با اشاره

ترتیب در این دیدگاه طنز باید حتماً به  (. بدینIbdi:39باید فکري کرد« )  وضع موجود

نوعی  ي عام پیدا کرده و بهعادت، نگرش و تفکر نادرست و نقصی اشاره کند که جنبه

فهماند  صورت کنایی میکردن آن بهرو با مسخرهاست؛ ازاینتبدیل به معضلی جمعی شده

چنانچه در این روایت فکاهی نیز تصور خودبرتربینی    که باید براي تغییر آن فکري کرد.

عالمان و غرور برآمده از جایگاه اجتماعی حاصل از آن که ناگزیر تحقیر دیگر افراد عادي  

همراه دارد، کلیشه و نگرش جمعی اشتباهی است که اغلب در جامعه رواج دارد و را به
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ي  قبل/ بعد لزوم تغییر در این جنبه  این روایت طنز با استفاده از شگردهایی چون نادانی و

 کند. ي اهل علم را یادآوري میمنفی اخالقی رایج میان طبقه

-43-5- 21- 40-33-15بنابراین فرمول ساختاري روایت فکاهی نحوي و کشتیبان   

 و تکنیک قالب آن نیز حاضرجوابی خواهد بود. 39

  . دیدن زرگر عاقبت کار را:۲.۱.۳

 ه برسنجم زري ـــه ترازو ده کـــیش زرگري        ک د به پــی آمـــآن یک

 ت ـت خواجه رو مرا غلبیر نیست        گفت میزان ده بدین تسخر مایسـگف

 ان         گفت بس بس این مضاحک را بمان ــدارم در دکـ ت جارویی نـگف

 ر مکن هر سو مجه ــ ن را کـخواهم بده         خویشتی که میـــمن ترازوی

 ه بی معنیستمـــ داري کـــ ا نپنـــ ر نیستم         ت ـ ن کــبشنیدم سخ  تـگف

 و نامتعش ـــت لرزان جسم ت ـــدم لیک پیري مرتعش         دســـن شنیـای

 ود را در غبار ــــ م زرّ خـــی خواجه جارویی بیار        تا بجویـس بگویـپ

 ري ــم اي خـ م غلبیر خواهـــبروبی خاک را جمع آوري         گویی ونـچ

 ر رو از اینجا والسالم ـاي دیگـــج  ر را تمام       ـدم آخــن ز اول دیـــم

 ( 141-140: 3فتر، د1379،  )مولوي                                                    

 اند از: کار رفته است که عبارت به تکنیک 4این فکاهی کوتاه  هايدر دیالوگ

ي  کردن« و خندهانداختن است و »شامل »تفریحکردن اساساً دستمسخره  . تمسخر: ۳6

ها )یا هر چیزي  تحقیرآمیز افکندن برکسی یا چیزي است؛ یعنی ما افراد یا نهادها/ سازمان

)را( »مضحک« جلوه می بهBerger, 1997:37دهیم«  نیز زرگر  این روایت  در  جاي  (. 

دهد، گویی تعمداً قصد تفریح و اینکه از ابتدا مستقیم و صریح بگوید ترازویش را نمی

اندازد و بازیچه  هایش مرد خواهنده را دست می کردن با پیرمرد را دارد و با پاسخبازي

 کردن او را تمام کند.  کند که این مسخرهکند؛ حتی مرد خواهنده از او درخواست میمی
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کند چیز دیگري است یا به یک حالت و  در این تکنیک شخصیت وانمود می. تقليد:  ۲۲

نشدن سخن  که در اینجا زرگر به نشنیدن و متوجه(. چنانIbdi:23کند ) وضعیت تظاهر می

 و واقعاً کر است. شود مرد خواهنده نیز تصور کند که اکند و همین سبب میمرد تظاهر می

کنند و اغلب  اي را تکرار میهایی است که عمل یا گفته مربوط به شخصیت   . تکرار:۳۴

هایی چون وسواس ذهنی، خساست،  هایی است که به نوعی مشخصهمربوط به شخصیت

(. در این روایت نیز تکرار سؤال مرد خواهنده و  Ibdi:35فراموشی یا مانند آن را دارند ) 

تواند برآمده از وسواس ذهنی و خساست او باشد،  ربط زرگر که میهاي بیتکرار پاسخ

 یکی از عوامل مهم در ایجاد فضاي فکاهی روایت است. 

هایی است  ي شخصیتاین خصیصه بیشتر با منطق مرتبط است و درباره  معنایی:. بی۱

بی و  مضحک  سخنانشان  و  اعمال  ظاهراً  ) که  است  درواقعIbdi:5معنی  شخصیت    (. 

معنی است، ازنظر منطقی بر اساس نوعی تفکر  کند که اگرچه مضحک و بیکارهایی می 

ربط هستند،  هاي زرگر ظاهراً بیطور که اگرچه سخنان و پاسخاست. همانمنطقی بنا شده

شود که بر اساس نوعی منطق، حتی بعید و نامحتمل، مبتنی هستند  درنهایت مشخص می 

یی سبب ایجاد این دیالوگ نامتعارف دوطرفه و عاملی است که  معناو همین پوچی و بی

کند. این تفکر عجیب ولی منطقی برآمده از ذهن  می  مخاطب را وادار به لبخند یا خنده

 است: وسواسی مرد زرگر است که در او این ارتباط منطقاً ممکن اما فرضی را برقرار کرده  

 ترازو                       پیرمرد لرزان -1

 ترازو= غربال= جارو     جارو                         ریختن طال       -2

 غربال                    جداکردن طال  -3

و تکنیک    1- 34-22-36بنابراین طبق نظر برگر فرمول ساختاري این روایت فکاهی  

 معنایی خواهد بود.غالب آن هم بی

 کردن دلقک شاه ترمذ را . مات ۳.۱.۳ 

 م شه تاخت ـت            مات کردش زود خشـ شاه با دلقک همی شطرنج باخ

 زد بر سرش ه و آن شه کبرآورش           یک یک از شطرنج میــگفت شه ش
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 ان ـان            صبر کرد آن دلقک و گفت األمــ ک شهت اي قلتبــکه بگیر این

 ر ــن که عور از زمهریود میر            او چنان لرزاـــگر باختن فرمــدست دی

 د ــ باخت دست دیگر و شه مات شد             وقت شه شه گفتن و میقات ش

 شش نمد برخود فکند از بیم تفت     ج رفت         ـ برجهید آن دلقک و در کن

 ان تا ز زخم شه رهد ـــت پنهـد            خفـــش نمـــها و زیر ش زیر بالش

 گفت شه شه شه شه اي شاه گزین            این چیست کردي چه هی گفت شه هی 

 ش سجاف ـو اي خشم آور آت ـاف           با تـ کی توان حق گفت جز زیر لح

 (  856: 5فتر ، د1379)مولوي،                                                                      

کند و  دست شطرنج بازي می  در این روایت طنز نیز که شاه ترمذ با دلقک خود دو

کند،  شود و به شاه عصبانی اعالن کیش و مات می هر دو بار دلقک به سرعت پیروز می

 ها وجود دارد: این تکنیک

یک   دادني مستقیم از کالم تهاجمی براي تنزّل توهین یا ناسزاگویی »استفاده. توهين:  ۲۵

هاي  شخص یا موضوعات دیگر )براي نمونه یک سازمان( است. ناسزاگویی شامل مقایسه

آوري که در گذشته  هاي جنسی یک فرد، طعنه به چیزهاي شرموحشیانه، تاختن به جنبه 

به توهین  است.  این  شبیه  چیزهایی  و  شده  خندهخوديانجام  باید  خود  و  نیست  آور 

بهتکنیک ایجاد شود.... ناسزاگویی از روش  کار برد   هاي دیگر را  هاي بسیار  تا فکاهی 

(. در Berger, 1997:26شوند« )خطرناک براي ایجاد خنده است؛ اما معمواًل استفاده می

است، به او دشنام جنسی قلتبان اینجا نیز پادشاه که از باختن از دلقک خشمگین شده  

عنوان یکی از  ق خنده نیست؛ ولی بهتنهایی عامل خلدهد؛ البته این دشنام به)دیوث( می

هاي دیگر براي فضاسازي  ها در کنار تکنیک رفتارهاي نوعی پادشاهان نسبت به دلقک

 کمیک الزم است. 

چون بازی:  دلقک  .۴۱ چیزهایی  شامل  که  است  فیزیکی  کمدي  »نوعی  تکنیک  این 

میشخصیت پرتاب  کیک  خودشان  صورت  به  که  کتکهایی  جارويکنند،  با   خوردن 

ها »ناپخته«  بازيچنینی است. دلقکهاي اینهاي کمیک... و دیگر فعالیتگردگیري، جنگ
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(. درگیري فیزیکی شاه و  Ibdi:42اند« ) شوند؛ اما تکنیکی بسیار رایج از کمديتصور می

یکی  دهد یکیکه در عین اینکه به دلقک دشنام می  دلقک و واکنش پادشاه نسبت به باختش

العمل دلقک در دومین  کند و همچنین عکسطرف او پرتاب میهاي شطرنج را بهمهره

شه  جاي دوبار شهکند و سپس بهگریزد و خود را زیر نمدها پنهان میبرد خود که ابتدا می

( عمداً چهار بار  966:1397گفتن »یعنی شاهت کیش است، شاهت کیش است« )زمانی،

دار مانند کارهاي  تر کند، هر دو اعمالی خندهکند تا شاه را عصبانی این کار را تکرار می

ها هستند که اتفاقاً بیشترین تأثیر را در خلق فضاسازي کمیک در این فکاهی دارند.  دلقک

 کند نیز دلقک است.ضمن اینکه در اینجا واقعاً کسی که این کار را می

شناسی  ي تعریف آیرونی یا کنایه باید گفت: »توافق عمومی بر سر ریشه دربارهیه:  . کنا ۲6

این است که واژهواژه   eironeia ي یونانی  ي آیرونی وجود ندارد. یکی از رویکردها 

از می برگرفته  می onomaو    4]متضاد[ iron تواند  که  باشد  براي  ]عبارت[  تواند 

از  متداول  تعریف  معنیترین  و  چیز  یک  گفتن  باشد:  مناسب  آن«آیرونی  متضاد   دادن 

(Ellestrom,2002:14بر همین اساس از دیدگاه برگر نیز کنایه .)  :ها شامل دو چیز است

عاقل »شخصیت که  میهایی  وانمود  و  قوياند  یا  هستند  کندذهن  به  کنند  تظاهر  و  اند 

ادق هستند، از اشکال این نوع در  کنند ص کنند یا فریبکارند و تظاهر می بودن میضعیف

]نیز[ شامل گفتن   آیرونی کالمی  پیچیده است.  بسیار  آیرونی موضوعی  کمدي هستند. 

ي  (. در این روایت هر دو نوع کنایهBerger, 1997:27چیزي با معناي متضاد است« )

رفتاري و کالمی وجود دارد. درواقع شخصیت دلقک فرد عاقلی است که تظاهر به گول  

پاسخی که  بودن می نادانو   ازسویی  است.  آیرونی رفتاري  تظاهر مصداق  کند و همین 

کردن  آمیز و کنایی است. حق در زیر لحاف گفتن کنایه از ترس از اعتراض دهد نیز طعنهمی

بودن نیز کنایه از کسی است که  صورت آشکار است و آتش سجافو گفتن حقیقت به

(.) این قسمت چه تفاوتی به جنبه احمقی فرد  967:1397 بسیار خشمگین است )زمانی، 

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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تکنیک »به استفاده. شوخی:  ۱9 بهاین  یک فرد    ي وسیلهي غیرجدي از زبان و نگرش 

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 می .)  گیرد سخنانی

می  شاه  به  و جدي  تند  می بسیار  که  به گوید  اما  بزند؛  رقم  برایش  را  مرگ  سبب  تواند 

شود و با اینکه پادشاه  میازنظر شاه شوخی و غیرجدي انگاشته    ها ي آنجایگاهش همه

داند که رعیت جرئت و امنیت گفتن حرف حق را  را فردي ظالم، خشمگین و مستبد می

این گفتهدرباره او صرفاً یک دلقک است،  براي شاه  ندارند؛ چون  او  تنها جنبه ي  ي  ها 

گزینه ها توضیحاتی آورده شود تا در   یابد. ) بهتر است درباره هرکدام از اینشوخی می

 مقایسه موضوع انتخاب شده با عنوان مقایسه شود 

ي اعتراضی دارد و به  که گفته شد، این حکایت درواقع جنبهچنان  . طنز: ۳9. کليشه و  ۴۳

ترس و خفقان موجود در جامعه و الگوي رفتاري حاکمان مستبدي که تحمل عمل و 

اي ظاهراً غیرجدي  را ندارند، اشاره دارد و آن را از زاویهسخن مخالف خواسته و میل خود  

قالب طنزي سیاسی در  اینکه  است. ضمن  منفی    - مطرح کرده  عادت  این  به  اجتماعی 

ي  جمعی رایج در جوامع تحت حاکمیت ظالمان که در آن افراد جسارت و جرئت مقابله

رتیب فرمول ساختاري این  ت رودررو با ظلم و زور را ندارند نیز اشاره کرده است، بدین 

 بازي است. و تکنیک غالب آن کنایه و سپس دلقک 39- 43- 19- 26-41-25روایت 

 . صدرجهان بخارا و فقيه۴.۱.۳

صدرجهان، حاکم بخارا و مردي بسیار بخشنده بود که هر صبح به خواهندگانی که در  

اینکه هر  کرد؛ ولی به دو شرط، اول  مسیر راهش صف کشیده بودند عطا و بخشش می 

کرد و  ها، فقرا، فقیهان محتاج و....( کمک میروز فقط به گروهی خاص )بیماران، بیوه

،  1379شرط دوم »او آن بود که کس را با زبان// زر نخواهد هیچ نگشاید لبان« )مولوي،

گرفت. روزي پیرمردي  زد، هرگز چیزي نمیاي حرف می( و هر کس کلمه 1047:  6فترد

و گرسنه با تندي درخواست پول کرد و حاکم منعش کرد؛ اما پیرمرد لجاج کرد    طاقتبی

به او گفت خیلی بی تري »کین  شرم شرمی. پیرمرد در جواب گفت تو بیو صدرجهان 
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)همان(.  بجمع«  گیري  جهان  این  با  جهان  کآن  طمع//  ز  تو  خواهی  و  خوردي  جهان 

سیاري بخشید. در نوبت روز فقها،  اش گرفت و به پیر زر بصدرجهان ازین پاسخ خنده

ي پیرمرد شروع به فغان کرد تا زر بیشتري بگیرد؛ اما حاکم به فقیهی حریص هم به شیوه

ها بر ساق  او توجهی نکرد و هرقدر خواهش کرد او را منع کرد. فقیه روز بعد »تخت

ان بست از چپ و راست// تا گمان آید که او بشکسته پاست« )همان( و در صف بیمار

علیل نشست؛ اما صدرجهان او را شناخت و چیزي به او نداد. روز بعد فقیه چادري بر  

به فقیه  اینکه  تا  باز هم حاکم شناختش.  اما  بیوگان نشست؛  عنوان  سر کرد و در صف 

شهر رفت و به اوگفت من را در کفن بپیچ و سر راه صدرجهان    5خواهآخرین راه پیش کفن

گاه پول را با  دارد بظن// زر دراندازد پی وجه کفن« )همان(. آن بگذار »بوکِ بیند مرده پن

اي زر انداخت.  خواه چنین کرد و صدرجهان بر روي جنازه کیسهکنیم. کفنهم نصف می

ها را برندارد، بالفاصله دستش را از کفن  ي پول فقیه حریص از ترس اینکه رفیقش همه

 درآورد، کیسه را برداشت و سرش را بلند کرد و

 ن ابواب کرم ــر م ــه بـگفت با صدر جهان چون بستدم           اي ببست

 اب من نبردي هیچ سود ــ ود           از جنــگفت لیکن تا نمردي اي عن

 ( 1048)همان:                                                                                        

 اند از: این روایت فکاهی عبارتکاررفته در هاي به تکنیک

به  غریب:. عجيب۱۵ کوتاه  روایت  این  در  دو شخصیت اصلی  غریب  نوعی عجیبهر 

شده از حاکم پول بگیرد    خواهد هرجوري طمعش میواسطههستند. فقیه حریص که به

 و حاکمی که اگرچه بخشنده است؛ ولی روش و شروط بخشش او عجیب است. 

ها وجود دارد که  وگوهاي شخصیتدو مورد حاضرجوابی در گفت  . حاضرجوابی: ۳۳

ي فکاهی دارند: اولی مربوط به پاسخ پیرمرد فقیر به صدرجهان است که  هر دو هم جنبه

شرم و حریص حقیقی تو هستی که این دنیا را  گوید بیمد، می نا شرم میوقتی او را بی

شود.  ي حاکم می خواهی آن دنیا را هم بخري و سبب خندههایت میداري و با بخشش
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گوید  ي فقیه که به او میدومین حاضرجوابی مربوط به صدرجهان است که در برابر گفته

 لی تا نمردي، نگرفتی. گوید آري ودیدي که باألخره پول را از تو گرفتم، می

خجالت:  ۱6 شخصیت.  شامل  تکنیک  قرار این  موقعیتی  را  »خودشان  که  است    هایی 

کند و  بودن را ایجاد میدهند که احساس ناراحتی، شرمندگی، خودآگاهی یا مضحکمی

ها و  کنند که از این موقعیت وجو می ناچار راهی را جستها بهشوند. آنزده میخجالت

(. طبق  Berger, 1997:17ها شده فرار کنند«) زدگی آن حوادثی که منجر که به خجالت

و  ناراحتی  سبب  و  است  شخص  انتظار  خالف  که  موقعیتی  در  قرارگرفتن  تعریف، 

شود، از مصادیق این اصطالح است. در این روایت نیز فقیه حریص  سرخوردگی او می

گیرد؛ ولی محاسبات او ادوبیداد پول بیشتري میکرد مانند پیرمرد دیروزي با د گمان می

اي ندهند و او را از  دهد به او هیچ سکه خورد و وقتی صدرجهان دستور میمیهم  به  

کند  ترتیب تالش می یابد، بدینکننده میصف بیرون بیندازند، خود را در موقعیتی ناراحت

ه محاسباتی و متعاقب آن نبوغی  آورد. همین اشتبادست    به هر طریقی شده این پول را به

هاي  برد تا از این موقعیت بگریزد، عاملی محوري براي خلق فضا و موقعیت کار می  که به

است.) عنوان با رفتار فرد سازگاري ندارد و توضیحاتی که در  کمیک در این روایت شده  

عنوان در اصل  مورد خجالت امده است جنبه خجالت را بیان نمی کند یا این گزینه با این  

 اشکال دارد یا تحلیل داستان نادرست است( 

کنند  کند که تظاهر میهایی استفاده میي شخصیت برگر این تکنیک را درباره. تقليد:  ۲۲

وانمود   را  از شرایط عادي خود  یا یک حالت و وضعیتی متفاوت  چیز دیگري هستند 

تغییر رفتار و کنش ظاهري است و در اینجا  (. در تقلید بیشتر تأکید بر Ibdi:23کنند )می

گزیند،  زدگی خود برمیحلی که فقیه طماع براي رهایی از موقعیت خجالتنیز شگرد و راه

گیر است،  کند که پایش شکسته و فردي معلول و زمینترتیب تظاهرمیتقلید است. او به

ها تقلیدهایی  ي اینزند که همهزنی بیوه و نیازمند است و درنهایت خود را به مردگی می

 کمیک هستند.)آیا تقلید است یا احمق بودن(
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تکرار:۳۴ این روایت جنبه  .  در  تقلید  تکنیک  پیدا کند،  آنچه که سبب شده  ي فکاهی 

تکرار آن است که به شخصیت خاص فقیه مرتبط است. ازآنجاکه او فردي حریص است  

  کند.ار عمل تقلید را تکرار می اش برسد، چندبخواهد حتماً به خواستهو می

کند تا پنهان کند  زدایی ما چیزي را که ]شخصیت[ تالش می»در نقاب  زدایی:. نقاب۴۵

کنیم. تظاهر سوي دیگر این موضوع  )یک راز، یک هویت یا هر چیز دیگر( آشکار می

می تظاهر  چیزي  به  شخصیت  یک  که  است  موقعیتی  شامل  و  دیگر  است  تا  کند... 

زدایی هر دو از عوامل  (. تقلید و نقابIbdi:44ا را فریب دهد یا گول بزند« )هشخصیت

هاي فکاهی و ازجمله در ماجراي فقیه حریص  مهم ایجاد کشمکش و تعلیق در روایت

کند که آیا  هستند. تقلید و تظاهرهاي فقیه در مخاطب این کنجکاوي و تعلیق را ایجاد می

اش  تواند صدرجهان را فریب دهد و به خواستهیفقیه متظاهر پس از چندبار شکست م

مرحله نقاببرسد.  بیروني  یعنی  او  البهزدایی  از  فقیه  سر  و  دست  و آوردن  کفن  الي 

ي پول همان افشاگري است که اگرچه پاسخ به پرسش  گفتن به محض گرفتن کیسهسخن

فکاهی به ي انجامش خود سبب جذابیت بیشتر و رساندن  کند، نحوهقبل را روشن می

 ي اوج خود شده است.  مرحله

تواند کالمی یا کنشی و رفتاري باشد.  که پیش از این نیز آمد، کنایه می : چنان. کنایه۲6

دهد عالوه بر معناي ظاهري  در اینجا پاسخی که صدرجهان به فقیه در انتهاي روایت می

ي کنایی یا آیرونی کالمی نیز دارد؛  آن که همان خود را به مردگی زدن فقیه است، جنبه

به تا  بهدستمردن  کنایه  به  اینجا  در  تمام وجود تالشآوردن چیزي  با  با معنی  و  کردن 

با مورد  آوردن است. ) مفهوم کنایی در این داستان دستمشقت و رنج بسیار چیزي را به

 قبل متفاوت است نیاز به بررسی بیشتر دارد(

آید، شخصیت فقیه  که از محتواي این روایت طنز برمیچنان  . طنز:۳9. کليشه و  ۴6  

به بیطماع  ریاکار  عالمان  تمسخرکردن  بهنوعی  فقط  که  است  نان  عملی  کسب  دنبال 

اي در خودشان  ذره  اند،ازطریق عنوان خود هستند و آن همه دانش و علمی که آموخته

داري که ممکن است  اثر نداشته است. ضمن اینکه تعریضی نیز دارد به بخشندگان مال 
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که  حتی در کار خیر هم دچار عجب و خودبینی شوند و اجر عملشان تباه شود. چنان

مشخص است، در اینجا نیز نقص و معضلی جمعی مدنظر است که از دیرباز بین این دو 

 است.  قشر رواج داشته

- 46-26-45- 34- 22- 16-33-15ترتیب فرمول ساختاري این روایت فکاهی  بدین

 و تکنیک غالب آن تقلید و تکرار است.  39

در ادامه پژوهش    يمثنوفکاهی    پس از شرح شگردهاي موجود در این چند داستان

 آمده از این بررسی بیان و تحلیل خواهد شد.دستبسامد کلی به

بیشتري تحلیل و بررسی می شد تا مشخص شود که این استنتاج   شایسته است داستانهاي

 . در پایان بررسی داستانها منطقی است یا نه با دوسه داستان نمی توان حکم کلی داد

 

   ی مثنوکاررفته در فکاهيات . بسامد کلی شگردهای به ۲.۴

حکایت کوتاه و بلند فکاهی در شش دفتر    76هاي موجود در  در این پژوهش تکنیک 

ي کوتاه چند بیتی و ها در حد یک لطیفهاست که البته برخی از آنبررسی شده    6يمثنو

مواقع قسمت بعضی  در  که  بوده  کوتاه  داستانی  دیگر  در خالل   هايبرخی  آن  مختلف 

نقل شده  این  چندین صفحه  در  استفاده  409روایت    76است.  که  تکنیک مختلف  شده 

 ها در هر دفتر بدین شرح است:بندي تفکیکی آنتقسیم

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول دفتر  یشماره

 21 20 8 8 11 8 تعداد روایت فکاهی 

تکنیک  کل  در تعداد  موجود  هاي 

 هر دفتر 

52 77 46 42 90 102 

تکنیک هاي موجود در هر  متوسط 

 روایت

5/6 7 75/5 25/5 5/4 85/4 

هاي هر شش دفتر و  آید، با توجه به تعداد حکایتکه از اعداد جدول فوق برمیچنان

تکنیک بهمتوسط  تعداد    کاررفتههاي  اینکه  باوجود  که  است  مشخص  روایت،  هر  در 
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شده  هاي استفادهاما متوسط تکنیک   هاي فکاهی در دو دفتر آخر خیلی بیشتر است؛روایت

 ویژهبه  يمثنوگفت، موالنا در آغاز سرودن  توانعبارتی می ها بسیار کمتر است. بهدر آن 

هاي فکاهی کمتر اما با پردازش هنري و تنوع تکنیکی بیشتر  در دو دفتر نخست از روایت

مندي مخاطبان  تواند گویاي خود انگیختگی و عالقهاست که همین امر می کرده  استفاده  

است. همین امر    هاي موالنا باشد که مجال گسترش سخن را به او دادهحاضر در جلسه

تر همراه کرده  ر فکاهی را در حین سخنانش کمتر اما با پردازش هنري لزوم استفاده از ابزا

است؛ البته باید توجه کرد که میزان حکایات فکاهی در دفتر دوم بیشتر از دفترهاي اول،  

تواند وقفه و تأخیري باشد که بین سرودن دفتر اول  سوم و چهارم است که دلیل آن می

این فاصله مخاطبان موالنا اندکی از کالس و    است؛ چون در  ایجاد شده  يمثنوو دوم  

کند تا دوباره شنونگان  اند، موالنا از روایات فکاهی بیشتري استفاده میدرس او دور شده

خود را بر سر ذوق بیاورد. در دو دفتر میانی از این نظر نوعی حالت ثبات و تعادل وجود  

هاي  ها پس از شروع جلسها مدت هدارد؛ حال آنکه در دو دفتر آخر که مسلماً سرودن آن 

انگیزه  است و احتمااًل مخاطبان او نیز دچار نوعی رخوت و کاهش  بوده    يمثنودرس  

هاي فکاهی  اند، موالنا را بر آن داشته که در حین سخنان و درسش بیشتر از حکایتشده

ببرد، رههاي پیاپی در سخن خود بهعنوان ابزاري براي جلب توجه مخاطب و ایجاد تنوعبه

این دو دفتر    41ویژه که از  به آمیز و غیراخالقی است؛  مورد فکاهیات هزل   13فکاهی 

ها از  هاي فکاهی دو دفتر آخر باوجود تعداد بیشتر آن سبب در پردازش روایتهمینبه

 است.   شده و خیلی متوجه حواشی نبوده  هاي کمتر استفادهتکنیک

هاي فکاهی در شش دفتر  هاي استفاده شده در روایاتبسامد بیشترین تکنیک  ازنظر

 اند از: عبارت



ـ   160  ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــــ

 

 
هایی  اند که در این بین، تکنیککار رفتهمرتبه به    10تکنیک دیگر زیر    26جز این موارد  

هاي کاریکاتور، مالنقطی، ادادرآوردن،  مرتبه و تکنیک  1ماندگی و بدفهمی  چون کودک 

اند. تنها تکنیکی که در روایات  مرتبه استفاده شده  2وتغییر  و مضمون  سرسختی، سرعت 

 یعنی پارودي است.  31ي  است، تکنیک شمارهکار نرفته  فکاهی به

زبانی روایات فکاهی مولوي را    -توان ساختار معناییها می با توجه به بسامد تکنیک

  مورد از کلیشه استفاده شده  35روایت در   76ترتیب که از مجموع این  نیز دریافت، بدین

هایی  است. این یعنی موالنا نیمی از روایات فکاهی خود را براي تاختن یا تعریض به جنبه

است که البته ازآنجاکه  هاي فردي، مذهبی، نژادي، اجتماعی و سیاسی آورده  از نابهنجاري

دهد که نیمی از  می  مورد طنز نشان 17کلیشه و طنز عموماً همراه همدیگر هستند، وجود  

است. با  ها مربوط به عادات منفی اخالقی است که حالت عام و جمعی یافته  این کلیشه

تکنیک سایر  بسامد  به  میتوجه  نیز  چه  ها  از  منظور  این  براي  موالنا  که  دریافت  توان 

غریبی استفاده  هاي نادان نامتعارف و عجیباست. او از شخصیتبرده  شگردهایی بهره  

ها  سبب همین ویژگیکه در تکرار خصایص منفی خود مصر هستند. این افراد به   کندمی

گیرند که براي گریز از آن از ترفندهایی  اي قرار میهاي ناراحت کنندهاغلب در موقعیت

کنند و  بازي و حاضرجوابی استفاده میچون خود را به نادانی زدن، جعل هویت، دلقک

 کنند.هایی فکاهی را خلق میصحنه ها و ترتیب دیالوگبدین
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اهیات در فککنشیو زبانی، منطقی، هویتینمودار بسامد تکنیکهاي

مثنوي
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ي  تکنیک را در چهار دسته  45که پیش از این گفته شد، برگر این  دیگر چنانازسوي

دسته کنشی  و  ماهوي  منطقی،  زبانی،  کردهکلی  میله  بندي  نمودار  در  که  باال  است  اي 

کی  بندي تفکیپربسامدتر مشخص شده است؛ اما تقسیم  تکنیک  19چگونگی توزیع آن در  

 ترتیب است: بدین يمثنو این چهار دسته در هر دفتر  
 هاجمع تکنيک کنشی ماهوی منطقی زبانی تعداد روایت  ی دفتر شماره

 ۵۲ 3 23 13 13 8 دفتر اول 

 77 4 15 30 28 11 دفتر دوم 

 ۴6 0 15 17 14 8 دفتر سوم 

 ۴۲ 1 10 18 13 8 دفتر چهارم 

 90 4 28 25 33 20 دفتر پنجم 

 ۱0۲ 6 28 43 25 21 ششم دفتر 

 ۴09 ۱8 ۱۱9 ۱۴6 ۱۲6 76 جمع کل

معنایی،  ي منطق چون بیهاي مربوط به دستهآید، تکنیککه از آمار جدول برمیچنان

آن و... که درک چگونگی عملکرد  مقایسه  واژگونی،  قیاس،  ایجاد حس  تصادف،  و  ها 

خنده یا  جنبهلبخند  با  آن  از  حاصل  هستند،    يي  ارتباط  در  استداللی  و  منطقی  تفکر 

آن تکنیک  يمثنو بیشترین سهم را در ساختار فکاهیات   مانند  دارند. پس از  هاي زبانی 

هاي  گویی، اغراق، تلمیح، شوخی، طنز، جناس و... قرار دارند که بیشتر با جنبهکنایه، گزافه

درک در  زبانی رایج و قابل -یهاي بالغطنزآفرین زبان روزمره ازطریق استفاده از مهارت

غریب، تقلید، جعل هاي ماهوي چون قبل/ بعد، عجیببین مردم مربوط هستند. تکنیک

با جنبه به نوعی  و... که  افراد، روحیات و دگرگونیهویت، کلیشه  هاي  هاي شخصیتی 

آن که  منشی  است  مشخص  همچنین  هستند.  سوم  جایگاه  در  نیز  است  ارتباط  در  ها 

به جنبههاي  تکنیک تا حد زیادي  و  دارند  فیزیکی  بعد  که  نمایشی و   -ي بصريکنش 

 دارند.   يمثنودراماتیک طنز مربوط هستند، کمترین سهم را در ساختار فکاهیات  

در هر دفتر    ي پراکندگی و میزان استفاده از این چهار دسته تکنیکي نحوه اما درباره

توان نظم  جدول مشخص است، نمی  که از چون موضوع فکاهیات متفاوت است و چنان
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ي هجو و هزل  منظور در این پژوهش بر فکاهیاتی که جنبهیا ارتباط منطقی یافت. بدین

حکایت فکاهی هزل وجود دارد که یک مورد در    15،  ي مثنو اند، تمرکز شد. در  داشته

و تمام  است  آمده    6و  5مورد دیگر در دو دفتر    12دفتر دوم و دو مورد در دفتر چهارم و  

  84روایت مجموعاً    15این فکاهیات محتواي غیراخالقی و جنسی طنزآمیز دارند. در این  

مورد(، 7اند از: کلیشه )مورد آن که پربسامدتر هستند، عبارت  55تکنیک وجود دارد که  

مورد(،    5مورد(، تلمیح )  5مورد(، طنز )   5مورد(، خجالت )  6مورد(، کنایه )   6تصادف ) 

 ( دیدهمورد  5مقایسه   ،)( )  5شدن  هویت  جعل  نادانی)  4مورد(،  و   4مورد(،  مورد( 

توان گفت ازنظر ماهوي و منطقی سبک مولوي در  ترتیب می مورد(. بدین  3زدایی ) نقاب

هاي  هایی است که براي رسیدن به خواستههاي هزل بیشتر بر اساس شخصیتنقل داستان

طوراتفاقی  دهند؛ اما بهخود، خود را تغییر شکل داده و دیگري را فریب می  غیراخالقی

هاي بالغی کنایه  گیرند؛ البته از حیث زبانی غلبه بر تکنیکدر موقعیت رسواشدن قرار می

تکنیک به  نسبت  تلمیح  مولوي سعی  و  که  آن است  گویاي  توهین  و  هایی چون هجو 

 ه کند.  کند غیرمستقیم به این مفاهیم اشارمی

 

 گيری . نتيجه۴

هاي فارسی رویکردي تازه در طنزپژوهی  بار در پژوهشدر پژوهش حاضر براي نخستین

بالغی است و چون زبان و بافت  -معرفی شد که اساس آن بر شگردهاي ساختاري زبانی

هاي منطقی، ماهوي، زبانی و کنشی تقسیم  ي تکنیک زمان مدنظر دارد، به چهار دستهرا هم

بود   يمثنو دادن سازوکار فکاهیات  ست. همچنین دیگر هدف پژوهش حاضر نشانا شده

اینکه مشخص شود چه تعبیري  به  زبانی یا  در ساختار  و   -چیزي  فکاهیات  این  بالغی 

ي خاص استفاده از این چهار دسته تکنیک وجود دارد که سبب ایجاد لبخند در نحوه

بررسی  مخاطبان مولوي می  با  ي  مثنو دفتر    6تاه فکاهی موجود در  روایت کو   75شود. 
توان به سبک  مشخص شد که با بررسی فکاهیات یک هنرمند بر این اساس می   موالنا

نتایج این پژوهش بیانگر   کهاش پی برد. چنانهاي فکاهیفردي او در خلق و بیان روایت
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ي استداللی  هایی که وابسته به جنبه بیشتر از تکنیک  يمثنوآن بود در ساختار فکاهیات  

معنایی، مقایسه، پوچی، قیاس، واژگونی و غیره  ذهنی هستند؛ مانند بی  زبان و عملیات

اغراق، هاي ساده و متعارفی چون  است. از بعد زبانی نیز بیشتر بر تکنیکاستفاده شده  

شده  گزافه تأکید  حاضرجوابی  و  کنایه  فکاهیات  گویی،  در  که  شد  مشخص  اما  است؛ 

ي غیرمستقیم  غیراخالقی این موضوع برعکس است و بیشتر کنایه و تلمیح که براي اشاره

هاي ظریف سبکی ساختار  تواند گویاي تفاوترود، وجود دارد. همین امر می کار می  به

 با توجه به موضوع باشد.  يمثنوبالغی فکاهیات  -زبانی

    

 ها شتیاددا

برگر  1 آرتورآسا  ممتاز  ش1312)م  1933متولد  .  استاد  ایالتی  ي  رشته(  دانشگاه  در  ارتباطات 

. ست ا علم ارتباطات در دنیامعاصر  ترین پژوهشگران و یکی از بزرگ در آمریکا فرانسیسکو سان

اي ادبیات، رسانه  رشتهي میاناست، آثاري در حوزه ازآنجاکه لیسانس برگر ادبیات و فلسفه بوده 

ادبی و ي  ي نقد و نظریههاي شناخته شده در عرصهو ارتباطات دارد که او را به یکی از چهره

 است.کرده شناسی نیز تبدیل روایت 

 چنین است:  . معادل انگلیسی اصطالحات برگر2

LANGUAGE           LOGIC                    IDENTITY             ACTION    
Allusion                         Absurdity                    Before/After     Chase 

Bombast                         Accident                    Burlesque     Slapstick 

Definition            Analogy                Caricature     Speed  

Exaggeration           Catalogue                  Eccentricity   

Facetiousness           Coincidence     Embarrassment 

Insults            Comparison        Exposure 

Infantilism            Disappointment         Grotesque 

Irony             Ignorance       Imitation 

Misunderstand               Mistakes                   Impersonation 

Over literalness           Repetition                    Mimicry  

Puns/Wordplay           Reversal                 Parod  y 

Repartee                          Rigidit                       Scale 

Ridicule                         Theme & Variatin      Stereotype 

Sarcasm                         Unmasking 

Satire    

 ترتیب الفبا: شماره و به  هاي خلق فکاهی و طنز بر اساس. تکنیک3
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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 

 

 است. ها در متن اصلی وجود داشته . توضیح درون قالب4

کسان را  ودفن فقیران و بی ي کفنآورد تا هزینه: »کسی که از اعیان اعاناتی جمع میخواه. کفن5

 (. 986: 6، ج1397فراهم کند« )زمانی، 

 اند از:  عبارت  ها. این روایت 6

(، عزرائیل و مرد گریزان  16(، استاد و شاگرد احول )ص13مرد بقال و طوطی )ص  در دفتر اول:

(، کبودي زدن قزوینی  123(، نحوي و کشتیبان )ص49ول )ص(، مگس بر روي ب 43از مرگ )ص

 (. 20( و سایه و تیرانداز )ص145(، به عیادت رفتن کر )ص128)ص

(، فروختن صوفی بهیمه مسافر را 183کردن صوفی در نگهداشت بهیمه )صمبالغه   در دفتر دوم:

رگفتن دلقک (، عذ260(،  جداکردن باغبان صوفی و فقیه و علوي را از همدیگر )ص195)ص

(، خواندن محتسب مست  229ي جوجی و کودک )ص(، قصه216که چرا فاحشه نکاح کرد )ص

(، شکایت پیرمرد به طبیب  296(، نمازخواندن چهار هندو )ص269خراب افتاده را به زندان )ص

رنجوري )صاز  قصه298ها  )ص(،  فیلسوف  و  اعرابی  را  302ي  شتر  مهار  موش  کشیدن   ،)

 (.  323هار کس ازجهت انگور )ص( و منازعت چ312)ص

(،  362کردن مرد الفی سبلت خود را )ص(، چرب340خواجه و روستایی )ص  در دفتر سوم: 

)صاختالف پیل  شکل  چگونگی  در  عشق385کردن  معشوق  (،  کنار  در  عاشق  خواندن  نامه 

(،  400(، دیدن زرگر عاقبت کار را )ص397(، در وهم افکندن کودکان استاد را )ص390)ص
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( و استدعاي آن مرد از موسی زبان بهایم  449کنی )صپرسیدندش چه مییت آن دزد که میحکا

 (. 469و طیور )ص

ي آن دباغ که  (، قصه546ي آن صوفی که زن خود با بیگانه بگرفت )صقصه  در دفتر چهارم:

دادن شاه  ي شاعر و صله(، قصه571ي نائی )ص(، قصه550در بازار عطاران بیهوش شد )ص

(، حکایت آن شخص که به وقت استنجا...  605(، حکایت آفن فقیه با دستار بزرگ )ص587)ص

 (. 681( و حکایت آن زن پلیدکار )ص633ي آن مرغ گرفته که... )ص(، قصه631)ص

(، حکایت آن اعرابی که سگ او  720سبب اینکه فرجی را فرجی نام نهادند )ص در دفتر پنجم:

(، داستان آن 725ن شخص که دعوي پیغامبري کرد )صي آ(، قصه725مرد )صاز گرسنگی می

ي  (، حکایت توبه797(، حکایت زاهد و کنیزک )761راند )صکنیزک که با خر خاتون شهوت می 

روباه )ص800نصوح )ص گاو، شیر و  آمدن شتر )ص804(، حکایت خر،  از حمام   ،)810  ،)

در جواب جبري  (، حکایت  814(، به سخره گرفتن خر )ص812حکایت مخنث و لوطی )ص

دید )ص838)ص آراسته عمید  که غالمان  آن درویش  که چادر  842(،  آن جوحی  (، حکایت 

(، حکایت آن زن  850(، حکایت مؤذن زشت آواز )ص848پوشید و در وعظ زنان نشست )ص

(، 855(، حکایت ضیاءالحق و برادرش شیخ االسالم )ص852که گفت گوشت را گربه خورد )ص

دلقک   کردن  مات  )صحکایت  را  ترمذ  بماند 856شاه  بارانی  شب  در  که  مهمان  حکایت   ،)

ي مصر بر شدن خلیفه( و عاشق865کردن پدر دختر را که حامله مشو )ص(، وصیت 862)ص

 (. 870صورت کنیزک )ص

(، حکایت آن شخص  903خود شد )ص  يحکایت غالم هندو که عاشق مهترزاده  در دفتر ششم:

)ص بردند  قوچش  دزدان  می 918که  واپس  که  اسبی  حکایت  )ص(،  آن 938رفت  داستان   ،)

(، حکایت آن رنجور که...  944ي آن درویش که... )ص(، قصه943ي روي رشت )صعجوزه

(، 970نامه )صي گنج(، قصه966(، مثل )ص942(، دعوي کردن ترک و گرو بستن او )ص956)

و جهود )صحکا ترسا  گاو و قوچ )ص989یت مسلمان و  مثل )ص992(، شتر و    ،)993  ،)

(، 1023(، غریب شهر کاش )ص1003(، حکایت صوفی )ص994کردن ملک ترمذ )صمنادي

(، حکایت دو برادر کوسه و  1046(، حکایت صدرجهان )ص1028خوارزمشاه و اسب نادر )ص

شدن قاضی بر زن جوحی  و حکایت مفتون  (1051(، پادشاه که فقیر را... )ص1048امرد )ص

 (. 1092(، مثل )ص1073)ص
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 منابع 

 ( محمدرضا.  نمونه(.  1389اصالنی،  با  )همراه  طنز  اصطالحات  و  واژگان  هاي  فرهنگ 

 تهران: قطره. .ها(متعدد براي مدخل

، هاي ادبیپژوهش«.  يمثنوهاي طنز  (. »ساختارشناسی داستان1386پارسانسب، محمد. )

 . 56- 33، صص 16ي ، شماره84ي دوره 

 ي سعید سعیدپور، تهران: مرکز. . ترجمهطنز (.1378پالرد، آرتور. )

تهران:   .ي طنز، رویکردهاي نوین به طنز و شوخ طبعیدرباره(.  1387حري، ابوالفضل. ) 

 ي مهر. سوره

 بهانی. تهران: به .طبعی در ایران و جهان اسالمطنز و شوخ(. 1377اصغر. )حلبی، علی 

ي  دوره   ،هاي ادبیاندیشه«.  ي مثنو هاي طنز و هزل در  (. »انگیزه1389ساکی، محمدرضا. )

 .152- 123، صص  3ي  ، شماره2

ي عباس مخبر، تهران: طرح . ترجمهراهنماي نظریه ادبی معاصر(.  1392سلدن، رامان. )

 نو.

 تهران: علمی. .نقابدروغ شعر بیشعر بی(. 1388کوب، عبدالحسین. )زرین

 .ها و تمثیالت مثنويبحر در کوزه؛ نقد و تفسیر قصه(.  1368)  ــــــــــــــــــــــ

 تهران: علمی و فرهنگی. 

 ، تهران: اطالعات.6و 5. جشرح جامع مثنوي معنوي(. 1397زمانی، کریم. )

،  بخارا  شناسی نسل خرد گریز«.(. »شعر جدولی آسیب1377کدکنی، محمدرضا. )شفیعی

 .46-59، صص1ي ، شماره10ي دوره 

ي  ، دورهماهنامه آزما(. »پیش درآمدي بر طنز ازمنظر زبانشناسی«.  1384صفوي، کورش. )

 .17- 16، صص  36ي  ، شماره 7

 . قم: فراگفت.طنز در زبان عرفان(. 1386فوالدي، علیرضا. )

ي گروه  . ترجمهشناسیي زیباییدانشنامه(.  1389آیورلوپز، دمینیک. )گات، بریس و مک

 ي تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري.مترجمین، تهران: مؤسسه
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 ي مهر. سوره :تهران  ،3کتاب طنز (. 1385)سیدعبدالجواد. موسوي، 

. به کوشش و اهتمام رینولد نیکلسون، مثنوي معنوي(.  1379الدین محمد. ) مولوي، جالل 

 تهران: طلوع.
Berger, A. A. (1995). Blind Men and Elephants. Perspectives on 

Humor. New Brunswick, NJ & London: Transaction Publishers. 

_____________. (2016). “Three Holy Men Haircuts: The Semiotic 

Analysis of a Joke”. Europe's Journal of Psychology, 12  (3), pp.489-

497.  

Berger, A. A. (1997). The Art of Comedy Writing. New Brunswick, NJ 

& London: Transaction Publishers. 

 Buijzen. M &Valkenburg. P.M. (2009). “Developing a Typology of 

Humor in Audiovisual Media”. Media Psychology, 6(2), pp.147-

167. 

Conrad, P. (1980). Imagining America. New York: Oxford University 

Press. 

Ellestrom, L. (2002). Devin Madness on Interpreting Literature, Music 

and The Visual Arts Ironically. London: Associated University 

Press.  

Freud, S. (1905). Wit/ and/ Its Relation to the Unconscious. New York: 

Dodd, Mead & Company.  

Garner, M.C. (2004). The Hidden Souls of Words- Key to 

Transformation Through the Power of Words. Select Book: New 

York. 

Jay, T. (2003). The Psychology of Language. Upper Saddle River: 

Pearson Education Ltd. 

Haase, F.A. (2014). “The Concept of ‘Rhetoric’ in a Linguistic 

Perspective”. Res Rhetorica. (13)1, pp. 27-45. 

Hill, W.A. (2017). plot wizard flash fiction. MIT: Midwest Journal 

Press. 

Latta, R. L. (1999). The Basic Humor Process: A Cognitive- Shift 

Theory and The Case Against Incongruity. Berlin& New York: 

Mouton de Gruyter. 

Lewis, P. (1989). Comic Effects: Interdisciplinary Approaches of 

Humor in literature. Albany: State University of New York Press. 

Machovec, F. J. (2012). Humor, Theory, History, Applications. 

iUnivers: Inc.  

https://www.tandfonline.com/author/Buijzen%2C+Moniek
https://www.tandfonline.com/author/Valkenburg%2C+Patti+M


ـ   168  ( 51 پياپی) 1401بهار  ،1ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــــ

 

Palmer, J. (1987). The Logic of the Absurd. On Film and Television 

Comedy. London: BFI Publishing. 

Mardiana, B. I & Others (2016). “The Application of Asa Berger 

Humour Technique by Sabri Yunus from The Dramaturgy 

Perception in “Karoot Komedi””. Harmonia: Journal of Arts 

Research and Education, 18 (2), pp.162-171. 

Raskin, V. (1985). Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: D. 

Reidel. 

Romero, E.J. and Cruthirds. K.W. (2006). “The Use of Humor in the 

Workplace”.  Academy of Management Perspectives. 20 (2), pp.58-

69. 

Shade, R.A. (1996). License to Laugh- Humor in Classroom. USA: 

Greenwood Publishing Group. 

Twark, Jill. E (2012). Humor, Satire, and Identity. Walter de Gruyter. 

Berlin. New York. 

Weaver, S. (2015). “The Rhetoric of Disparagement Humor: An 

Analysis of Anti-Semitic Joking Online”. Humor. 28 (2), pp. 327-

347. 

Ziv, A. (1988). National styles of humor. New York: Greenwood Press. 

   


