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چکیده
در این پژوهش ،لطیفه های جلد دوم ،سوم و چهارم از مجموعه نه جلدی "بگو ما هم بخندیم" ،مورد بررسی قررار مریگیررد
این پژوهش برآن است تا ابتدا لطیفههای داستان وار و معما گونه را از هم متمایز کند ،سپس براساس الگوی نظری رابرت لیرو
که لطیفه ها را به دو گروه زبان شناختی و غیر زبان شناختی تقسیم میکند ،لطیفههای جلد دوم ،سوم و چهارم کره شرام 862
لطیفه میباشد ،را تحلی و بررسی کند روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و از جدول و نمودار برای ارائه نتایج بهرره
میگیرد نتایج این پژوهش بیانگر آن است که  59درصد لطیفهها روایت گونه و  9درصد چیستان گونه اند و بر اساس الگروی
لیو  95درصد لطیفه ها مورد بررسی در حوزه غیرزبان شناختی هستند و  59درصد لطیفههای حوزه زبان شناختی نیز متعلق بره
لطیفههای مبتنی بر ابهام کاربرد شناختی میباشند
واژگان کلیدی :شوخ طبعی ،لطیفه ،ابهام ،شهرام شفیعی

مقدمه و طرح مسأله
شوخ طبعی از موثرترین شیوه های بیان هنری است که به دلی شیرینی و جاذبه خاصی که دارد ،مخاطبان بسریاری را
به خود جذب میکند و به وسیله خنده ،بر احساسات مخاطر تراثیر بیررتری گذاشرته ،پیرام خرود را برر براور وی
مینراند توجه به این امر که طبع عامه خیلی زود از سخنان جدی خسته می شرود ،بره ویرژه ع قره خاصری کره بره
شوخی و سرگرمی دارد ،انگیزه خوبی برای شاعر یا نویسنده است که بتواند واقعیتهای تلخ را در جامره شروخی و
خنده بیان کند شوخ طبعی انواع مختلفی دارد و آنچه که این انواع را از هم متمایز میکند ،هدف از خندانردن اسرت،
درواقع « شوخ طبعی ،آمیزه ای است از خنده ،انتقاد ،کنایه و مسائ غیرجدی که با کم و زیاد شردن هرر یرز از ایرن
عوام  ،انواع شوخ طبعی شک میگیرد» (زرویی نصرآباد )44 :5739 ،گونههای شوخ طبعری عبرارت انرد از :هجرو،
هزل ،طنز ،کمدی ،گروتسز ،آیرونی ،لطیفه و هر کدام از گونههای ذکر شده دارای شاخههرا و انرواع عرعری نیرز
هستند که شرح همگی آنها در این پژوهش نمی گنجد با توجه به موضوع مورد بحر ایرن مقالره ،پرس از معرعری
شهرام شفیعی و مجموعه «بگو ما هم بخندیم» ،ابتدا به تعریف «لطیفه» و ذکر اهمیرت آن پرداختره مریشرود ،سرپس
لطیفه های روایت گونه و چیستان گونه از هم متمایز میشوند و بر اساس نظریه رابرت لیرو مرورد بررسری و تحلیر
قرار میگیرند
شهرام شفیعی ،نویسنده ،طنزپرداز  ،مدرس ادبیات داستانی ،طنز و کمدی ،روزنامه نگار و ویراسرتار بهمرن مراه 5745
در تهران متولد شد وی نویسنده دهها کتاب در زمینه ی داستان و طنز برای کودکان است که از جمله آنها میتروان
به «جزیره بی تربیت ها»« ،قصههای غرب وحرری»« ،بروی جروراب را قررد نرده»« ،چررا کچر هرا عاقبرت بخیرر
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میشوند؟»« ،داستانهای پاشرنه طر »« ،ماجراهرای سرلطان و آقرا کوچرول»« ،آوازهرای پینره بسرته»« ،آنهرا از آترش
نمیترسند» و اشاره کرد او همچنین آثاری را در قال طنز و ادبیرات داسرتانی بررای بزرگسرالن قلرم زده اسرت
شفیعی در طنزهایی که محتوای بیرتر آنها مسای سیاسی و اجتماعی اند ،کژیها و نارساییهای اجتمراعی و سیاسری
را با زبان طنز به سخره میگیرد و زیبا انتقاد میکند تا کژیهای اجتماعی به راستی گرایش یابد زبان وی رساسرت و
از نثر زیبا و عخامت استوار ادبی برخوردار است وی همچنین در عرصههای مختلف بره عنروان سرویراسرتار ایفرای
نقش کرده است و تاکنون 599عنوان کتاب ویراستاری شده را در کارنامه اش میتروان یاعرت وی در جررنوارههرای
متعدد در شورای کتاب کودک ،کانون پرورش عکرری کودکران و نوجوانران ،وزارت عرهنرا و ارشراد اسر می و
برگزیده شده است در جرنواره برگزیده ادبیرات کرودک و نوجروان ،برگزیرده اصرلی  89سرال ادبیرات داسرتانی و
همچنین کتاب "خروس سبز"" ،درخت گ بی" برگزیده اصلی کتاب دعاع مقدس شده اسرت مجموعره نره جلردی
«بگو ما هم بخندیم» ،حاص سه سال نگارش لطیفهها توسط شهرام شفیعی است که از سوی انترارات پیدایش بررای
مخاط کودک عرضه شده است و مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گرعته است در این پرژوهش جلرد  7 ،8و
 4این مجموعه که شام  862لطیفه می باشد ،ابتدا به دو گروه داستان گونه و معما گونه تقسیم مریشرود سرپس برر
اساس الگوی رابرت لیو مورد بررسی قرار میگیرد
 .6پیشینه پژوهش:
از پژوهشهایی که در آنها به بررسی اهمیت لطیفه و تحلی آنها پرداخته شده است ،میتوان به مقاله «معرعی نظریر
انگارة معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داده های زبان عارسری» از شره شرریفی و سرریرا کرامتری یرزدی،
«بررسی طنز در حکایتهای رساله دلگرا بر اساس الگوی رابرت لیو» از خلی بیرا زاده و سراناز خروش حسراب،
«جوکهای سیاه ،تعام های اجتماعی و پیامدهای غیرسازنده آن» از مهرداد توکلی راد و غ مرضا غفراری و «تحلیر
تماتیز جوکهای مبادله شده در برنلمه اتاق جوک» از خدیجه سفیری و زهرا شهرزاد ،اشاره کرد
درباره آثار طنز شهرام شفیعی در حوزه ادبیات داستانی کودک و نوجوان پژوهشهایی صورت گرعته است ،از جملره
دو پایان نامه با عنوانهای «مقایسه شیوههای طنزپردازی در آثار هوشنا مرادی کرمانی ،عرهراد حسرن زاده و شرهرام
شفیعی» از بتول زارعی ج ل آبادی و «بررسی تکنیکهای طنز در ادبیرات داسرتانی نوجروان دهره هررتاد» از عاطمره
قاسمی پور که بخری از آن به بررسی تکنیزهای طنز شهرام شفیعی در سه اثر عرق خامه ای ،ماجراهرای سرلطان و
آقا کوچول و مجموعه قصههای غرب وحری پرداخته است و مقالره ای برا عنروان «شرگردهای طنزآعرینری در آثرار
شهرام شفیعی» از زیبا علیخانی که شگردهای طنزپردازی شفیعی را در مجموعه غرب وحری مورد بررسی قررار داده
است
اما در هیچ یز از پژوهشهای صورت گرعته به بررسی لطیفههایی که برای کرودک و نوجروان تردوین شرده ،توجره
نرده است از این رو در این پژوهش به دلی اهمیت ادبیات کودک و نوجوان ونقش مهم ادبیات بره ویرژه طنرز ،بره
بررسی لطیفههای جلد دوم ،سوم و چهارم از مجموعه «بگو ما هم بخندیم» شهرام شفیعی پرداخته میشود
 .2متن اصلی:
لطیفه ،یکی از انواع شوخ طبعی است که لحظات شادی را برای آدمی رقم میزند گرچه سرشرت لطیفره بررانگیختن
خنده است ،اما اغل موضوعات آن جدی بوده و ریره در واقعیت های زندگی انسرانهرا دارد دربطرن هرر لطیفره،
نکتهای بطور تلویحی توسط معانی دوپهلو و بازی های زبانی بیان میشود لطیفه در لغت به معنی گفتاری نغز ،نکتره
باریز ،شوخی و بذله تعریف شده است ( عرهنا معین ) لطیفه در لغت ،مؤن لطیف به معنی باریز ،ریز ،نیکرو و
نغز است و لطیفه در اصط ح گفتاری نغز ،مطلبی باریز و نیکو و نکته را گویند (داد)456 :5723 ،
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لطیفه در اصط ح ادبی روایت شوخ طبعانه و کوتاهی است که معموأل به یز نتیجه گیری غیرمنتظرره یرا یرز نکتره
انتقادی ختم می شود جمال میرصادقی در تعریف لطیفه نوشته است« :روایت داستانی مفرح و کوتاهی اسرت دربراره
شخص یا واقعه یا وضعیت و موقعیتی بنیاد آن بر پیوند حلقههای واقعی و تصادعی حادثه ای استوار است؛ لطیفره از
پیوستن این حلقههای حادثه به یکدیگر تکوین و تحقق مییابد و معمولً حلقه آخری اسرت کره موجر شرگفتی و
خنده میشود» (میرصادقی)889 :5736 ،
درباره بسیاری از عرصههای خصوصی و عمومی زنردگی انسرانی ،لطیفره سراخته مریشرود گرچره سرشرت لطیفره
برانگیختن خنده است ،اما اغل موضوعات آن جدی بروده و ریرره در واقعیرت هرای زنردگی سیاسری،اجتماعی و
عرهنگی انسانها دارد لطیفره غالبراً بررای تفرریس و سررگرمی گفتره مریشرود و از نظرر حجرم کوتراه بروده و دارای
شخصیتهای محدود است و آنچه در آن مطرح میشود براساس گفتگو و تضراد شرک مریگیررد ارزش و اهمیرت
لطیفه در ادبیات کودک و نوجوان دو چندان است زیرا لطیفه ،ع وه برر جنبره تفریحری و سررگرمی ،دارای کرارکرد
آموزشی ،اجتماعی و تربیتی نیز میباشد لطیفهها به کودکان میآموزند که میتوانند از زبان به صورت کارآمدی بررای
رسیدن ب ه اهداف مختلف خود اسرتفاده کننرد ،از سراختار و مضرمون متنروع عبرارات و جمر ت بهرره بگیرنرد ،برا
اصط حات رایج آشنا شوند ،لطیفهها با تاثیری که بر روحیه و احساس مخاط میگذارد ،باع میشود تا درک آنها
از موقعیتها و احساسات گوناگون بیرتر شود ،نگاه متفاوت به پیرامون خود داشته باشند ،کره ایرن نگراه نقادانره بره
جهان پیرامون سب رشرد خ قیرت و نروآوری مری شرود و ایرن توانرایی را در کرودک بره وجرود مریآورد کره در
موقعیتهای سخت و دشوار زندگی ،ایدهها و راهکارهای غیر معمول را بیابند و در راه رسیدن بره اهرداف خرود بره
کار گیرند در هر صورت خلق لطیفه مانند خلق هرگونه اثر هنری ،به خ قیّرت و ذوق سرازنده آنهرا بسرتگی دارد
لطیفه ها در عین حال که کارکردهای مثبت دارند ممکن است آثار مخربی نیز به همراه داشته باشند ،لطیفههایی کره در
لیههای زیرین خود نوعی برتری جویی مذهبی ،قومی و جنسیتی را تایید مریکننرد ،موجر از برین رعرتن وحردت
اجتماعی و الگوهای اخ قی در جامعه می شوند ،از این رو ،باید توجه داشت تا ضمن به کارگیری لطیفه برای نقد در
زمینههای مختلف در راستای رشد آگاهی های عرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و و بالبردن روحیه انتقاد و خ قیت بره
همراه نراط و سرگرمی از تحقیر یا تمسخر قوم ،مذه و جنسیتی خاص پرهیز شود و عرف و اخ ق اجتمراعی برا
لطیفه های حاوی خرونت و کلمات و جم ت به دور از نزاکت زیر سوال نرود بنابراین بایرد از منظرهرای مختلرف
جامعه شناختی ،روانرناختی ،زبان شناختی و به تحلی و بررسی خاستگاه لطیفهها و کارکردهای آنها توجره شرود
از نظر ارزش و محتوا میتوان لطیفهها را به انواع زیر تقسیم کرد:
 -5لطیفههای سفید یا شیرین :که با بزرگنمایی زشتیها و بدی ها ،عارغ از خنداندن مخاط  ،وی را آگاه میسرازند و
در مسیر درست راهنمایی میکنند این نوع لطیفه ،اغل م یم ،مؤدبانه و برا درنظرگررعتن مناسربات اخ قری پدیردار
میرود بنابراین ،حالتی مثبتگرا و سازنده دارد (خروعی)3 -9 :5726 ،
 -8لطیفههای خاکستری :این لطیفه ها ،به نوعی شبیه به لطیفههای سفیدند؛ با این تفاوت که هیچ گونه نقرش اصر ح
گرایانه یا هرداردهنده ای ندارند درواقع ،نوعی شوخی بدون آزارند و برای خنداندن دیگران بیران مریشروند ،ایرن
لطیفه ها بار معنایی و ارزش خاصی ندارند و تنها هدعران تفریس وشادی و خنده است ( توکلی راد ،غفراری:5759 ،
)699
 -7لطیفههای سیاه و تلخ :که زبان و لحن رنج آور و گزنده و تند دارند ،و اغل برای تمسخر عرد ،گروه یا عرهنرا
خاصی ساخته میروند؛ بنابراین ،نه تنها سازنده نیستند ،بلکه مخرب انرد عرویرد ایرن نروع از لطیفرههرا را در قالر
شوخیهای عمدی قرار میدهد و با نامگذاری آنها با عنوان کثیف ،آنها را به سه دست جنسی ،تهراجمی و بدبینانره
تقسیم که خنده آور نیز است ،هدف عقط خنداندن مخاط نیست؛ بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه ،خنده بره ابرزاری بررای
ترور شخصیت ،هویتها و عرهنگها مبدل میرود (برگسون)38 :5735 ،
برخی از ع سفه و روان پزشکان از جمله عروید ،کانت و هربرت اسپنسر ،به خنده ،به عنوان وسیله ای بررای تخلیره
تنش اضاعی هیجان ذهنی می نگرند عروید بر اساس نظریه تحرک و ارضاء ،لطیفه را ساز وکاری میداند که میتوانرد
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عقدههای سرکوعته را دوباره بیدار کند و با آزاد کردن نیروی ذهنی ،مخاط لطیفه را ارضاء کند عرویرد مریگویرد« :
لطیفه نوعی از ساز و کار دعاعی بخش ناخودآگاه ذهن است و اثر روانی آن ،از ایرن رو اسرت کره مریتوانرد انرر ی
روانی سرکوعته ذهن را ارضاء کند» عروید همچنین بر این اعتقاد بود که خود ( )egoآن چه را که به شک «تابو» در
ذهن سرکوب شده است با مبتذل و عامیانه کردن به شک لطیفه دوباره آزاد میکند و تنش درونی عرد به طور موقرت
عرو می خواباند از نظر عروید لطیفه از دو راه میتواند انر ی روانی سرکوعته را آزاد کند ،یکی عرردن دو پیام متضراد
در یز پیام و دیگری سرپیچی از قواعد زبانی (اص نی )892 :5729 ،نش ،طنز را نوعی شریوه ی زنردگی در کنرار
پرسشهای انتقادی میداند ،او از لطیفه و شوخی به عنوان بخری از دانش واقعی یراد مریکنرد کره تقریبرا در اغلر
مواقع میان گوینده لطیفه و شنونده آن مرترک است (محمودی بختیاری ،آدی بیا)525 :5722 ،
هاکت ،زبان شناس آمریکایی میگوید « :هر لطیفه از دو بخش ترکی شرده اسرت اولرین قسرمت معرعری یرا مقدمره
( )build upاین که در آن گوینده در یز یا چند جمله کوتاه عضا را برای ضربه وارد کرردن و گفرتن نکتره اصرلی
آماده میکند دومین قسمت ل مطل ( )punch lineنام دارد که در تقابر برا قسرمت اول برا بررهم زدن منطرق
روزمره موج انبساط خاطر میگردد » (اص نی )892 :5729 ،آتاردو ساختار لطیفه را این گونه تبین میکند« :عرایند
طبیعی و خطی لطیفه به واسطه عاملی غیر طبیعی که خاص لطیفه است ،قطع میشود این عام کره قطرع کننرده نرام
دارد و معمول همان ل مطل است که متن را از یز موقعیت به موقعیت دیگر گذار میدهد این عرایند ابهام زدایی
نام دارد » ل مطل که در عهده لطیفههای کوتاه /جوکها ،در پایان جوک میآید ،مایع شگفتی شنونده میشرود؛ چررا
که مطلبی را بیان میکند که برخ ف انتظار اوست و از نظر راسرکین لر مطلر شررط ضرروری جروک اسرت بره
خواننده اط عات جدید می دهد و موقعیت متضاد پنهان در بطن متن را پریش روی خواننرده قررار مریدهرد همرین
اط عات جدید تعبیری تازه از متن ارائه میدهد (حری)46 :5723 ،
لطیفههای نوشتاری در قیاس با لطیفههای گفتاری ،اغل زبرانی عخریم ترر دارنرد ،معمرول امکانرات بیررتری بررای
بازیهای زبانی دارند همچنین از نظر موضوع به انواعی تقسیم میشوند که بعضی از آنها عبارت انرد از :لطیفرههرای
سیاسی ،لطیفههای مذهبی ،لطیفههای زبان پردازانه ،لطیفه ای اجتماعی و ساخت لطیفههای عارسی یا روایت گونره
است یا چیستان گونه در لطیفههای روایت گونه داستان یا ماجرایی مطرح میشرود کره سررگرم کننرده و خنرده آور
است اما لطیفههای چیستان گونه ،لطیفه هایی هستند که بره شرک پرسرش و پاسرخ انرد (انوشره )5858 :5725 ،در
جدول زیر نوع ساخت لطیفهها در هر یز از سه جلد به صورت مجزا مرخص شده است
جدول شماره  - 6جدول فراوانی لطیفههای روایت گونه و چیستان گونه

نوع
ردیف
جلد 8
جلد 7
جلد 4

روایت
گونه
55
33
26

چیستان گونه
9
6
7

نمودار شماره  - 6نمودار درصد فراوانی لطیفههای چیستان گونه و روایت گونه
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روایت گونه

چیستان گونه

5%

95%

 .2.6الگوی رابرت لیو:
نظری انگارة معنایی طنز ،اولین نظری کامر زبران شناسری در براب طنرز بره شرمار مریرود کره برا نگرارش کتراب
«مکانیسمهای معنایی طنز» در سال  5529توسط ویکتور راسکین معرعی شد گرچه این نظریه به نام ویکتور راسکین
معروف است ،اما به نظر می آید پیش از راسکین در سال  5535به پایه های این نظریره اشراره شرده باشرد در ایرن
کتاب ،راسکین بیان می کند که یز نظری زبان شناختی طنز باید این حقیقت را که برخی متنها خنده دار هسرتند و
برخی دیگر خنده دار نیستند ،توجیه کند و ویژگی های زبان شناختی خاص این مترون را بررسری نمایرد (راسرکین،
)25 :5529
این نظریه که در واقع حرکتی اساسی در مقاب رویکرد طبقه بندی سنتی جناسها و طنز بود که سراختار طنرز را از
لحاظ معنی شناسی تحلی کرد و توانست ساختار دو قطبی لطیفه را شناسایی کند بره عقیردة راسرکین ،یرز نظریر
معنایی باید شام دو مقول انتزاعی باشد؛ مجموع های از هم انگاره های در دسترس سخن گویان و مجمروع هرای
از قواعد ترکی «راسکین تعریف جدیدی از کاربردشناسی ارائه می کنرد و در نظریره اش جنبر معنری شرناختی و
کاربردشناختی را با هم ترکی می کند او اعتقاد دارد که برای یز نظری کام زبان شناختی طنز ،در نظر گرعتن هر
دو جنب معنی شناسی و کاربردشناختی الزامی است و نظریه اش را بر این دو پایه اسرتوار مریکنرد اخیرراً ،برخری
منتقدینِ نظری او در چارچوب نظری ارتباط ادعا کرده اند که در نظری طنز ،نیازی به وجه معنری شرناختی نیسرت و
تنها رویکرد کاربردشناختی مبتنی بر نظری ارتباط برای تحلی طنز کاعی است ،اما تا کنون رویکرردی مبتنری برر ایرن
نظر ارایه نرده است» (شریفی ،کرامتی یزدی )54 -58 :5725 ،تحت تاثیر نظریه انگاره معنایی طنز راسکین نظریرات
متعددی در باب طنز مطرح شد که از آن جمله می توان به نظریره اصر همکراری گررایس ،نظریره ارتبراط اسرپربر و
ویلسون و نظریه تلفیقی سیمپسون که با ترکی کاربردشناسی ،سبز شناسی و تحلی گفتمران رویکرردی ترکیبری را
برای تحلی طنز معرعی میکند ،اشاره کرد الگوی نظری رابرت لیو نیز تحت تاثیر نظریه راسکین ارایه شد
رابرت لیو ،طنزهای ک می را به دو بخش زبان شناختی و غیر زبان شناختی تقسیم میکند و معتقد است که طنزهرای
زبان شناختی ،برخ ف گروه دوم بنا به عرآیندی که در اصول یز زبان صورت میگیرد ،ساخته میشروند و برر پایره
نوعی ابهام آوایی ،وا گانی ،نحوی یا کاربردشناختی شک میگیرد ،اما طنزهای غیر زبان شناختی رخدادهایی هسرتند
که شرایط معمول محیط را برهم می زنند ،چون وصف رخدادی در جهان خارج از حیطه ی زبان و وا گران هسرتند
چنان که انسان در شناخت خود از محیط پیرامون ،همواره نظم و ترتی خاصی را برای همه عراینردها و رخردادهای
جهان در ذهن ذخیره کرده و انتظارات و واکنش های او در برخورد برا همرین رویردادها برر اسراس همران شرناخت
موجود در ذهن شک میگیرد حال هنگامی که انسان در برخورد با یکی از رویدادها حس کند که آن نظم معمرول و
همیرگی ناگهان بر هم خورده است ،غاعلگیر میشود و بازتابی متفاوت از همیره بروز میدهد که خنده یکی از ایرن
واکنش هاست و در چنین حالتی آن بی نظمی را میتوان طنز نامید (لیو )57 :5556 ،ابهام از مفاهیم کلیدی است کره
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عوام زیرر را برا خرود

رابرت لیو بر آن تاکید میکند راس نیز معتقد است طنزی که از طریق ابهام پدید آمده ،اغل
دارد:
_ کرمکری میان آنچه انتظار میرود و آنچه در لطیفه رخ میدهد ،وجود دارد
_ کرمکش توسط ابهام در برخی سطوح زبان ایجاد میشود
_ نکته اصلی شوخی غاعلگیر کننده است ،به طوری که همان تفسیر مورد نظر نیست و کرمکش را ح میکند
راس سطوح مختلف ابهام را به  9گروه اصلی واجی ،خطی ،صرعی ،وا گانی و نحوی دسته بندی میکند (محمرودی
بختیاری)527 :5722 ،
در یکى دیگر از رده بندى هاى قدیمى ،ولى با نفوذ ،ابهام هاى موجود در متن لطیفه به چهار دسته تقسیم مى شروند
این تقسیم بندى بر اساس دیدگاه چامسکى از تمایز رف ساخت و روساخت زبان استوار است:
الف  -ابهام در وا گان :که از دو یا چند معنایى بودن یز وا ه منفرد ناشى مى شود
ب  -ابهام در آوا :که از شباهت آوایى دو وا ه متفاوت با معانى مختلف پدید مى آید
پ  -ابهام در روساخت زبان :که در آن قواعد دستورىِ سطحى ابهام آمیزند و دو ساخت دستورىِ سطحى با معرانى
متفاوت با هم رقابت میکنند
ت  -ابهام در رعساخت زبان :در این حالت دوشاخه زایى معنایى در ساختهاى زیرین دستور زبان صورت میگیرد
و بنابراین معانى متفاوتى را به دست میدهد بسیارى از جوک هاى رده جمله سازى بر مبناى این ایهام شک گرعته
اند (وکیلی)584 -587 :5729 ،
لیو نیز ابهام را از مفاهیم مهم و کلیدی در خنده دار شدن متن به حساب میآورد و معتقد است که «در طنزهای زبران
شناختی ،ابهام در گستره وا گان ،آواها و یا نحو یز مرتن بره نروعی سرب تنراق مریگرردد و نتیجره متنراق و
نامعمولی پیش میآورد که خواننده انتظارش را نمی کرد و همین تناق موجود که از ابهامی در سطس زبان به وجود
آمده ،سب کمیز شدن ک م میگردد البته ابهام در بخش جوکهای غیر زبران شرناختی نیرز سرب تنراق و غیرر
معمول شدن رویدادها و عرآیندهایی می شود که خارج از سطس زبران و در دنیرای پیرامرون رخ داده اسرت برر ایرن
اساس ،به عقیده لیو ،ابهام از مفاهیم مهمی است که سب ایجاد رویدادهای متناق و نامعمول در دو سطس زبرانی و
غیر زبانی میگردد و این نقیضهها طنز را در هر دو گستره سب میشوند» (لیو)83 :5556 ،
 .2.6.6لطیفههای زبان شناختی
محوریت اصلی لطیفه های حوزه زبان شناختی از دیدگاه رابرت لیو بر ابهرام ( )ambiguityاسرتوار اسرت و آنچره
سب طنزآمیزی متن میگردد ،تفاوت در خوانش های گوناگون ابهام آمیز متن است کره در حروزه وا گرانی ،آوایری،
نحوی و کاربردشناختی روی می دهد و معتقد است که که گاهی وجود ابهام در یکی از این حوزهها کراعی اسرت ترا
ک م طنزآمیز شود و گاهی هم ممکن است دو یا سه ابهام برای ایجاد طنز در ک م استفاد شود
 .2.6.6.6ابهام در سطح واژگان:
ابهام وا گانی زمانی روی می دهد که کلمات هم شک هستند ،یکسان تلفظ میشروند ،و امر ی یکسران دارنرد ،امرا
معانی متفاوتی دارند که در علم معانی به عنوان (جناس تام) معرعی میشود لطیفههای مبتنی بر ابهام وا گانی درصرد
کمی از لطیفههای زبان شناختی مورد بررسی را ترکی میدهند ،که به چند مورد از آنها اشاره میشود:
راه
اولی « :من میخواهم لغر بروم به نظرت بهترین راه چیه ؟»
دومی « :بعد از ساعت دوازده ش و تعطی شدن قنادیها از هر راهی که بروی خروب اسرت» ( شرفیعی/5 :5754 ،
)46
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مطل

راه به معنی مسیر و مح رعت و آمد نوعی ابهام

در این مثال در مقدمه راه به معنی راهکار و توصیه و در ل
ایجاد کرده است که خنده دار است
چی میکری؟
آقا ناصر از کلم پلو و خورش کدو متنفر بود یز ش همسرش کلم پلو و خورش کدو درسرت کررد بعرد میرز را
چید و به آقا ناصر گفت «:ناصر جان چی میکری؟»
آقا ناصر گفت « :میروم تو اتاقم دراز میکرم» (شفیعی)39 /7 :5754 ،
در این مثال در قسمت ابتدایی وا ه کریدن به معنی انتخاب وریختن غذا در برقاب است که در قسرمت پایرانی برا
پاسخ مرد ،در معنا و باعت دیگری به کار رعته است که موج طنز میشود
سطس بال
اکرم خانم گفت « :شوهر من دیروز داشت در سطس خیلی خیلی بال حرف میزد »
مهرید خانم گفت « :خودم شنیدم شوهر تو دیروز داشت درباره آدامس حرف میزد به این میگویی سطس بال؟»
 بله چون دیروز ما توی هواپیما بودیم (همان)85 :حرف زدن در سطس بال این معنا را به ذهن مخاط میپروراند که درباره مسرای مهرم سرخن گفرتن امرا در پایران
مخاط متوجه می شود که منظور از سطس بال ،عضای بالتر از سطس زمین بوده است و این دوگانگی در معنرا خنرده
را بر لبان وی مینراند
تعداد لطیفههایی که ابهام وا گانی داشته باشند به ندرت یاعت میشوند و دلی آن میتواند این باشد که این لطیفرههرا
برای مخاط کودک نوشته شده است و متناس با دایره وا گانی و عهم اوست ،و چه بسا کودک نتواند جناسهرا و
مفاهیم و معانی چندگانه وا هها را ترخیص دهد از این رو این لطیفهها بررایش جرذابیت خاصری نداشرته باشرد در
لطیفه های مبتنی بر ابهام وا گانی ،ابهام کاربردشناختی نیز دیده میشود ممکن است در لطیفرههرای زبران شرناختی،
ابهام در چند سطس وجود داشته باشد ،یعنی در لطیفه ای ع وه بر ابهام وا گانی ابهرام نحروی و کاربردشرناختی نیرز
دیده شود
 .2.6.6.2ابهام آوایی :
ابهام آوایی زمانی پدیدار می شود که دو خوانش از دو وا ه مختلف المعنی که از نظر آوایی یکسان هسرتند ،صرورت
گیرد و تفسیر جایگزین به جای تفسیر اصلی از دو وا ه با قرابتهای یکسان ،سب خنده دار شدن متن میشود
مثال :به یکی میگن با مهرداد جمله بساز
میگه :آقا میره امتحانهای شهریور رو تو مهر داد؟
در موارد مورد بررسی لطیفه ای مبتنی بر ابهام آوایی یاعت نرد
 .2.6.6.9ابهام نحوی:
لطیفه های مبتنی بر ابهام در نحو جمله معمول دو خوانش دارند که از دو ارایه نحوی مخلف ریره میگیرنرد و یرز
عبارت یا یز جمله با الگویی ثابت ،اما با دو تفسیر نحوی حام بیش از یز معنا میشود بر اساس این تفسریرهرا
هر یز از اجزای جمله نقش نحوی متفاوتی پیدا میکنند و کاربرد ع یم سجاوندی متفاوت میشود ،این نروع ابهرام
را ابهام سجاوندی نیز مینامند (امامی )3 :5759 ،لیو لطیفرههرای نحروی را مطرابق روشری کره در آن نمرایشهرا و
بازنمایی های نحوی متفاوت هستند به دو دسته لطیفههای گروه نحوی و لطیفههای تابع نحوی تقسریم مریکنرد کره
لطیفههای دسته اول معمول دو قرابت متناظر از دو نمایش نحوی متفاوت هستند که ممکن است به یز تکره از مرتن
اختصاص داده شود و در لطیفههای دسته دوم کوچز ترین تکه مبهم متن ،یز سازنده نحروی اسرت و دو خروانش
مجزا را نران میدهد (لیو)79 :5556 ،
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اردک
اکبر به مامان « :مامان جان بابا قورمه سبزی پخته بود آنقدر بدمزه بود که من نتوانستم بخورم آن را گذاشرتم جلرو
اردک خیلی ناراحت شد حال چجوری آشتی کنیم؟»
مامان «:غصه نخور پسرم اردکها زود آشتی میکنند» (شفیعی)5 /7 :5754 ،
در مثال بال دو نهاد را میتوان برای گزاره (خیلی ناراحت شد) در نظر گرعت؛ بابا و اردک ایرن ابهرام کره در پایران
مرخص میشود طنز جالبی را در ک م ایجاد کرده است در لطیفههای بررسی شده ،تنها یز لطیفره مبتنری برر ابهرام
نحوی یاعت شد
 .2.6.6.4ابهام کاربردی:
ابهام کاربردی زمانی روی می دهد که دو تعبیر از قسمت مبهم متن برداشرت شرود و از نظرر معناشرناختی و کراربرد
شناختی متفاوت باشند
آبگوشت
چند جهانگرد خسته و گرسنه ،بعد از چهار ساعت کوه پیمایی ،به روستایی قدیمی رسیدند
راهنمای جهانگردان ،به دیگی که روی آتش بود ،اشاره کرد و گفت « :اینجا آبگوشت بزباش میخوریم حدود شش
هزار سال است که آبگوشت بزباش در این مح پخته میشود »
یکی از جهانگردها قاشقش را درآورد و گفت « :پس الن دیگر باید حاضر باشد» (شفیعی)2 /5 :5754 ،
در این مثال تفاوت ادراک و برداشت جهانگرد از سخن راهنمای جهانگردان باع ایجاد نوعی طنز شده است
ماکارونی
وقتی خانم ،وارد خانه شد ،این صحنه را دید :شیر حمام باز مانده بود و آب ،کف خانه را گرعته بود پردههای خانره
در حال سوختن بود یکی از بچهها ل پنجره رعته بود و میخواست پایین بپرد چند گربه سر یخچال رعتره بودنرد
مرد خانه هم داشت با دست ماکارانی میحورد
زن گفت« :واقعا تعج میکنم تو الن داری مرت مرت ماکارانی میخوری؟! »
 خودت بودی میتوانستی در این شرایط قاشق و چنگال پیدا کنی؟ (همان)58 :در این مثال برداشت متفاوتی که مرد از پرسش زن دارد موج پاسخی میشود که وضرعیت طنزآمیرزی را رقرم زده
است
خبر خوب
مادر سامان به او گفت  «:امروز کارنامه هایتان را میدهند امیدوارم با خبرهای خوب از مدرسه برگردی»
وقتی سامان از مدرسه برگرت :مامان مامان یز خبر خوب از مدرسه دارم دوباره ظرفهای مایع دستررویی
را پرکرده اند! (همان)49 :
اخت ف برداشت سامان از خبر خوب سب طنز این متن شده است
عنکبوت
گارسون گارسون زود بیا اینجا یز عنکبوت مرده توی سوپ من هست
 خودتان را ناراحت نکنید بالخره همه یز روز از دنیا میروند ! (همان)95 :اخت ف برداشت گارسون از وجود عنکبوت مرده در سوپ موج پاسخ طنز آمیز شده است
گم شده
شبی در یز خیابان خیلی شلوغ ،بچه چهار ساله ای گم شد سه روز بعد ،یز نفر آن بچه را دید که مرغول خوردن
بستنی بود
 -کوچولو بگو ببینم تو گم شده ای؟
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 عکر نمیکنم گم شده باشم اگر من گم شده ام ،پس این کسی که دارد بستنی میخورد ،کیست؟! (همان)99 :در بین لطیفههای زبان شناختی ،لطیفه های مبتنی بر ابهام کاربردشناختی که از تفاوت در درک معنا نررات مریگیررد،
بیرتر از لطیفههای مبتنی بر ابهام نحوی و وا گانی و آوایی است
 .2.6.2لطیفههای غیر زبان شناختی
ساختار متن در این نروع لطیفره هرا بره گونره ای اسرت کره هریچ گونره ابهرامی از نظرر نحروی ،وا گرانی ،آوایری و
کاربردشناختی در آنها دیده نمی شود درواقع این متون با درهم ریختن آگاهانه نظمی که در ورای ذهن مرا از چنرین
روایتهایی وجود دارد ،موج ایجاد موقعیتی کمیز میشود به اعتقاد راسکین ،مخاط لطیفه برر اسراس پیررین
عرهنگی خود از تمام مظاهر عرهنگی ،الگویی در ذهن دارد؛ ولی انتظار او تحقق نمی یابد و اتفاق دیگرری مری اعترد
(اخوت ) 79 :5735 ،و این رخدادهای دور از انتظار ،روند معمول ذهنی مخاط را بر هم میزند و خنده را بر لبران
وی مینراند « رابرت لیو بر آن است که هیچ عام زبان شناختی در طنز آمیز کردن متن طنزهای غیر زبران شرناختی
دخالت ندارند ،بلکه ادراک ناگهانی تناق آمیز مخاط (خواننده و شنونده) از رویدادها در موقعیتهرای گونراگون
چنان که هست یا باید باشد ،عام اصلی طنز این حوزه به شمار میرود» (بیا زاده ،خوش حساب)82 :5759 ،
درکنار خانواده
آقایی می خواست با همسر و عرزندانش به رستوران برود قب از ورود ،از مردی پرسید« :آقرا شرما ایرن رسرتوران را
میشناسید؟ به نظر شما بهتر است ما کدام غذایش را بخوریم؟»
مرد گفت « :بله که میشناسم جانم شما با خیال راحت بروید و همراه خانواده ،از این مکان زیبرا ،لرذت ببریرد هر
غذایی را هم که دلتان خواست ،بخورید و کیف کنید غذاهای این رستوران ،هیچ عرقی با هرم نردارد هرر کردام را
بخورید ،حتما و مطمئنا مسموم میشوید! (شفیعی)56 /7 :5754 ،
جمله پایانی ،جمله ای دور از انتظار است که نظم ذهنی را به هم میریزد و موقعیتی کمیز به وجود میآورد
هواپیما
خلبان هنوز سوار هواپیما نرده بود یز پسر سه ساله ،رعت روی صندلی خلبان نرست دکمهها را زد و هواپیمرا را
به آسمان برد!
مهماندار هواپیما« :مساعران عزیز ،ما خلبان نداریم چند دقیقه دیگر سقوط میکنیم یز پسر سه سراله ،روی صرندلی
خلبان نرسته است »
خانمی بچه به بغ  ،به کابین خلبان رعت به پسر سه ساله گفت « :هواپیمایت را میدهی بچه من هرم برازی کنرد؟!»
(همان)56 :
در این مثال پرسش خانم بچه به بغ پرسری دور از ذهن و غیر معمول است که موقعیت طنزآمیز را رقم میزند
غذا
اولی« :توی عیلم ،صحنه دلخراشی دیدم ببرها یز گورخر زنده را تکه تکه کردند و خوردند به خاطر همین ،من ترا
چند روز نمیتوانم ل به غذا بزنم »
دومی« :ولی تو که داری چلوکباب کوبیده میخوری!»
اولی« :قول میدهم که از عردا شروع کنم!» (همان)88 :
پاسخ نامعمول و حاضرجوابانه شخصیت اول موج طنز شده است
موزه
در موزه اشیای باستانی ،مردی را گرعتند که پارچ ط یی گران قیمتی را برداشته بود
مامور موزه گفت« :آقا این پارچ ،دست شما چه کار میکند؟ میخواستید آن را بدزدید؟»
مرد به گلدانی که روی تابلو ،نقاشی شده بود اشاره کرد و گفت« :داشتم با این پارچ به این گلدان آب میدادم »
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 ولی این نقاشی است گلدان زنده نیست نگران نباشید این پارچ هم آب ندارد! (شفیعی)72 /8 :5754 ،جواب نامعمول و دور از انتظار مرد به مامور موزه ،موج طنز و خنده میشود
کودکان در سنین پایین تر لطیفه هایی که بر طنز موقعیت استوارند را جذاب تر میداننرد و هرر چره برر سرن کرودک
اعزوده میشود ،لطیفههای مبتنی بر بازیهای زبانی و ابهامها را بیرتر میپسندند
جدول شماره  - 2جدول فراوانی لطیفههای زبان شناختی و غیر زبان شناختی بر اساس الگوی رابرت لیو

لطیفههای زبان شناختی لطیفههای غیر زبان شناختی فراوانی
ردیف
56
92
72
جلد دوم
27
94
جلد سوم 85
25
43
جلد چهارم 48
نمودار شماره  - 2نمودار درصد فراوانی انواع لطیفه بر اساس الگوی رابرت لیو
لطیفه های غیر زبان شناختی

لطیفه های زبان شناختی

41%
59%

جدول شماره  - 9جدول فراوانی انواع لطیفههای زبان شناختی

فراوانی زبانشناختی آوایی زبانشناختی واژگانی زبان شناختی نحوی زبانشناختی کاربردی
ردیف
79
7
جلد دوم 72
86
5
5
جلد سوم 85
76
6
جلد چهارم 48
نمودار شماره  - 9نمودار درصد فراوانی انواع لطیفههای زبان شناختی
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زبانرناختی کاربردی

1%

زبان شناختی نحوی

زبانرناختی وا گانی

9%

90%

 .9نتیجه گیری:
شهرام شفیعی از نویسندگان موعقی است که در سالهای اخیر آثار طنز متعددی را برای کودکان و نوجوانران نگاشرته
است موعقیت او را می توان درگرو شناخت و درک درسرت وی از ع یرق و نیازهرا و اقتضرائات سرنی مخاطبرانش
دانست او با انتخاب مفاهیم و موضوعاتی که از دل اتفاقات روزمره و جهان پیرامونش نرأت میگیرند و برا زبران و
بیانی شیرین و متناس با محدوده شناختی مخاط  ،دست به آعرینش لطیفههایی زده است که ضمن نراط بخرری و
سرگرمی برای مخاط  ،به او می آموزند که از دریچه دیگری به جهان پیرامونش بنگررد ترا خ قیرت و نروآوری وی
شکوعا شود و از زبان طنز برای بیان انتقادات خود استفاده کند تعداد لطیفههای غیرزبان شناختی در جلد دوم ،سروم
و چهارم مجموعه «بگو ما هم بخندیم» بیرتر است ،چرا که مخاطبان کودک چه بسا با ابهامهای موجود در لطیفههای
زبان شناختی آشنایی نداشته باشند اما تناق و موقعیتهای دور از ذهنی که در لطیفههای غیرزبران شرناختی وجرود
دارد ،جذابیت بیرتری برای آنها دارد هرچه سن کودک بیرتر میشود ،لطیفههایی که بر بازیهای وا گرانی اسرتوار
هستند و ابهامات بیرتری دارند برای او خنده دارتر هستند کودکان در سنین پایین ،طنزهای عیزیکی و لطیفههایی کره
بر طنز موقعیت استوارند را بیرتر دوست دارند و در سنین بالتر به دلی آشنایی و درک بهتر وا ها از بازیهای زبرانی
و لطیفههایی که مبتنی بر ایهام ،ابهام و جناس هستند ،لذت بیرتری میبرند
بر اساس الگوی لیو که لطیفه ها را به دو گروه زبان شناختی و غیر زبان شناختی تقسیم میکند و در لطیفههرای زبران
شناختی به وجود ابهام در چهار سطس آوایی ،وا گانی ،نحوی و کاربردی تاکید میکند ،لطیفههای مرورد نظرر تحلیر
شدند و از مجموع  826لطیفه 595 ،لطیفه در حوزه غیر زبان شناختی و  595لطیفره در حروزه زبران شرناختی جرای
میگیرند  59درصد لطیفههای زبان شناختی ،لطیفههای مبتنی بر ابهام کاربردی را شام میشوند تعرداد لطیفرههرای
وا گانی و نحوی نیز انگرت شمارند ،در حوزه ابهام آوایی نیز لطیفه ای مرراهده نررد در ایرن پرژوهش ،بره دلیر
بررسی ابهامهای موجود در لطیفههای زبان شناختی ،لطیفههای غیر زبان شناختی آن چنان که باید ،مورد توجره قررار
نگرعت ،لطیفههای غیر زبان شناختی این مجموعه را میتوان بر اساس نظریه اصول همکراری گررایس مرورد تحلیر
قرار داد
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