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.پردازدمی)1969(یچل یشنهاديپ

طنزهــاي موجــود در ســایت   پیکــره پــژوهش بــراي مطالعــه، شــامل     :پــژوهش یشناســ روش

www.4jok.com  طنزها بـر اسـاس    گزینشیارمع. تصادفی انتخاب شد صورت بهطنز  190تعدادبود که

کـه   يکه بعد از خوانـدن طنزهـا مـوارد    یددرخواست گرد یانکه از دانشجو ترتیب ینا به. بودنظر مخاطب 

ـ  یشنهاديپ یزبان هنجارگریزيدر چارچوب یتدرنهاداشته را انتخاب کنند و  یشانبرا یشتريب یتجذاب یچل

.گرفتقرار  یلمورد تحل)1969(

کاربرد  %1با  یشیو گو %7/3با  ينوشتار ،%3/95با  ییمعنا هاي هنجارگریزيایج نشان داد که نت:ها یافته

 يطنزهاازآن پسو %2/25با  غافلگیريمعنایی،  هنجارگریزيهاي  مقولهبا در نظر گرفتن  .اند داشته بیشتري

 یشترینب %11با  یصو تشخ%5/10با  ،نقیضه تضمین%2/14با  اغراق ،%7/22با  یو مناسبت یروز اجتماع

  .را داشتندیفراوان

انتخـاب شـده،    يطنزهـا  یدر تمام یزيهنجارگر یها نشان داد که با بررس داده یلتحل یجنتا:گیري یجهنت

 یزيهنجـارگر  مقولـه  یـان در م. انـد  داشـته  یشـتري کاربرد ب یشیو گو ينوشتار یی،معنا هاي یزيهنجارگر

ـ  یشـترین ب یصو تشـخ  یحاغـراق، تلمـ   ی،و مناسـبت  یروز اجتمـاع  يطنزها یري،غافلگ یی،معنا  ار یفراوان

آموزش زبـان   يبرا یطالب درسم گران ینتدو يبرا یمهم یامدهايپ تواند یپژوهش حاضر م یجنتا. داشتند

ـ   يمندان به مطالعه به عالقه تواند یم ینچن هم. زبانان داشته باشد یفارس یربه غ یفارس کمـک   ینقـد ادب

  .کند

  زبانی هنجارگریزي، لیچ، هاي پیامکیطنز:هاي کلیدي واژه
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و اسـت بـوده   دانشـمندان و محققـان   مـورد توجـه   از دیـر بـاز  آنـ شناخت زبان و ماهیت 

آن  دادهايخـ ر یفموجـود بـه توصـ    یزبـان  نمودهـاي در  یعلمـ  يشناسان با مطالعه زبان

و در  یسـت ن يابحـث تـازه   یکـدیگر دو بر  ینا یرتأثدرباره زبان و تفکر و  ثبح. پردازند یم

 شـده  پرداختـه مفصـل بـه آن    یشناس فلسفه و روان نظیرعلوم،  یرمانند سا یزن یشناس زبان

ها یهنظر ینا. شناسان به وجود آمدزبان ياز سو يبسیارهای یدگاهخصوص د یناست و در ا

ادامـه   یـز رشـته قـرار گرفـت و تـاکنون ن     یـن گران ا وهشپژ موردتوجههمواره  ها یدگاهو د

منجر بـه   که  دهاي مختلف زبانرش، صورت و کاربي نقدرباره زبانشناسان که يطور بهدارد

 یـن و ا انـد  ، مطالعـات بسـیاري انجـام داده   شـده اسـت  هاي مختلفپیدایش الگوها و نظریه

 یـن گران و طرفـداران ا  پژوهش یقاتتحق يآنان الگو ي شده مشخصهای رچوبو چا ها یهنظر

  ).2.، ص1395بیگدلی، (استبوده  ها یهنظر

مورد ارزیـابی  دتوانـ  یم یگران ادب پژوهش توسط یاتمختلف ادب يها جنبه،بر این اساس

کدام طبق را  یاز آثار ادب یککه هر  یابد یگر درم پژوهش ها یهنظربه کمک این . قرار گیرد

بـر اسـاس قواعـد     ی،متون ادب یلتحل به همین ترتیبارزیابی. بررسینمودتوان یم بهتر یهنظر

در  یکالمـ  مـؤثر عوامـل  تـا   دهـد  یمامکان را ینابه ما زبان،  یو کاربردشناس یشناس زبان

 کنیم وییشناسـا را  شـده اسـت  یاثـر ادب  یـک بـه   آنهاشـدن  تبـدیل آثار که منجر به  گونه ینا

قرار یـابی ارز موردتاثیرگـذار یادب روشبـه   یـز را ن خوانندهقانع ساختنانتقال معنا و  یچگونگ

  ).4.، ص1391یگی،ب(دهیم

» ١يخودکار«يها و نام تفاوت گذاشتندیزبان ینددو فرابین ) یانگراصورت(ها یستفرمال

 بـه  يسـاز برجسته یندفرا »یچل«عقیدهبه . را براي آنها انتخاب کردند» ٢يسازبرجسته«و 

، انجـامگیرد انحـراف   ،زبـان خودکـار   بـر  حـاکم  هاي قاعدهنسبت به  ابتدااست،  صورتدو 

و  هنجارگریزيروشـ دو  بهیسـاز برجسته بدین گونهاضافهگرددقواعد  آن بر هایی سپسقاعده

 دسـته دو  بـه  يسـاز برجسته انواع اعتقاد دارد کهیکدکن یعیشف. شود آشکارمیییافزاقاعده

، 1374یان،پـور نامـدار  (شود تقسیم می) ییافزاقاعده(یو زبان) هنجارگریزي(یقیاییموس

 یعنیییهنجـارگرا  ،و در اصـطالح  اسـت  مند و متعارفقانونبه معنیهنجار در لغت ). 9.ص

                                                                                                                        
1automatization
2 forgrounding
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آن  مفهـوم و  یـی گراعکس هنجار هنجارگریزي.و قواعد زبان متعارف، در شعراصول  یترعا

منتقــد ١یشلکلوفســک یکتــورو). 47.، ص1373ي،صــفو(اســتزبان متعــارف اصــولشکستن

 ینـوع  هنجـارگریزي درواقع. کـرد مطرحرا  ییزداییکه مفهوم آشنا ،اولینشخصی بودیروس

 یـان گراصـورت  ٢یـدي هال بـه عقیـده   کـه طـوري  به. است يسازبرجسته برايیاستفاده زبان

). 75.، ص1973، یـدي هال(داننـد  یمـ  یـات آمدن زبان ادب به وجودرا عامل  يسازبرجسته

و تحقـق  ) یمعنـ (یشـناخت  ی، معن)دستور واژگان(در سه سطح صورترا هنجارگریزییچل

 تاري،نوشـ نحـوي،  یی،آوا ،یواژگـان  هنجـارگریزي در انـواع   و )یو خط یدستگاه واج(صور 

  .کند عنوان مییو زمان یسبک یشی،گو یی،معنا

  لهمساً یانب - 1-2

بوده و جهان را دچـار   یزانگشگفت بسیارجوامع  تحوالتسرعت هاي اخیر،سالدر طول 

که افراد همـواره در دسـترس    منجر شدههمراه  يهاتلفنظهور . کرده است يتحوالت جد

اکنـون در   ،افتـاد اتفاق میدفتر کار بزرگ  یکدر  سابقاًکه  اموريیل،دل ینباشند و به هم

را دچـار   یفرهنـگ زبـان   یقینـاً ي،ا تحوالت رسـانه  ینهم. اندشده معکوچک ج یگوش یک

ــتغ ــرده اســت یاربســ راتیی ــا در ســال.ک ــراخ يه ــراد  یاريبســ ی ــهاز اف ــژهو ب ــان  ی جوان

اهـداف   يبه استفاده از تلفن همراه دارند و اسـتفاده از خـدمات آن بـرا    یتوجه قابلیشگرا

 یـام پ یسسـرو . داشته است یفراوان یرتأثدارد که در ارتباطاتمان  یمختلف کاربرد روزافزون

و  یلتبـد  یـر فعـال و فراگ  يارسـانه توانـد بـه   یمـ  حجم کمارسال متون  يکوتاه، نام فناور

 یـام کـه ارسـال آن بـا پ    یاز انواع مختلف متـون  یکیاما  شودتلفن  یکاربرد سنت یگزینجا

 يو آد یـاري بخت يمحمـود (اسـت  طنـز   مختلـف  ونج شـده، متـ  یـ را یارکوتاه امروزه بسـ 

 شـده  انجـام شناختی مطالعاتی زباندر خصوص زبان طنز از دیدگاه ).176.، ص1388یک،ب

توجـه   یـامکی در زبـان طنـز پ   خصوص بهاین مطالعات محدود است و  ازآنجاکهاست؛ ولی 

  .پردازدمییامکیپ هايدر طنز یزبان هنجارگریزيیپژوهش به بررس ینچندانی نشده است، ا

آن،  ي یلهوسـ  بـه خـاص اسـت و طنزپـردازان     يطنز یکی از کاربردهاي زبـان در حـوزه  

، نقـد  زبـان است که با ایـن  ي در حقیقت، طنزپرداز منتقد. زندپردا اصالح می نقدباهدف به

، محقق روسی، که ٣نظر چرنیشفسکی. دهد براي پذیرش قرار میاز طنز  یدرپوششخود را 

                                                                                                                        
1Shklovsky
2Halliday
3Chernyshevsky
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پـور،   ینآر(داند، بر همین جنبه از طنز تکیه دارد می» نقد ادبیي  هدرج ترینباال«طنز را 

هـزل، هجـو    هـایی ماننـد   مفهومبا کاربرد فراوانطنز و شباهت آن به دلیل ).37.، ص1375

 جـود و آنهـا بین بسیارییها تفاوتکهصورتیدر، ندا گرفتهدر نظر یکسان و خندهحتی فکاهیو

  .دارد

، هـر  به این ترتیـب . برند بهره می، داردیزبان هاي ظرافتکه  یاز زبان ادب اغلبیساننوطنز

 بیشـــــــترییزداییعنصــــــر آشــــــنا  و  یهنجارشــــــکن قــــــدر در طنــــــز   چ

 ،کوتـاهی جمـالت  ماننـد   هاییرسد ویژگی، به نظر می؛بنابراینجذابتراستمخاطببرای،باشد

زبـان و   هنجـارگریزي هاي و انواع شیوهآمیزفاده از زبان محاوره، بیان اغراق، استساده بیان

نهفتـه   آنهـا هاي بیـانی کـه در   به همراه ظرافت زدایی، غافلگیري،چون آشنایی شگردهایی

انـد؛  مؤثر افتادهگیري زبان طنز هاي مرسوم بالغت سنتی در شکلشیوهبا استفاده از ،است

انتهـا و پنهـان زبـان اسـت واز     هـاي بـالقوه، بـی   هایی که حاصل جستجو در ظرفیـت شیوه

، 1388،و جهرمـی  یـان طالب(جذابیت و تأثیرگذاري خاصی بر مخاطبـان برخـوردار اسـت    

گانـه  هشـت  يهـا ، گونـه )1969(یچلـ  يبـر اسـاس الگـو    ،ي حاضـر  نامه یانپار د). 13.ص

 ییطنزهـا .یرنـد گیقـرار مـ   یموردبررسیامکیپ يدر طنزها آنهایو بسامد آمار هنجارگریزي

شناسـان بـوده و از    زبان موردتوجههایی هستند که همواره  ها یا جمله ها، گفته مانند لطیفه

این طنزها، استفاده ي  ي درخور توجه درباره نکته. اند شده یبررسهاي مختلف زبانی  دیدگاه

که بـا ارسـال طنزهـاي     هاي اخیر است هاي تلفنی و فضاي مجازي در سال در پیامک آنها

یکـی از انـواع ادبـی در     عنـوان  بـه طنـز   ازآنجاکه. شود پیامکی موقعیتی طنزآلود ایجاد می

 نامـه  یانپادر  .آورد وجود مییبه مفاهیم اجتماعی بزرگیخاص روشسازي کلمات با برجسته

ــر مبنــاي الگــوي   ــا ب ــیچحاضــر ســعی شــده ت ــه بررســی  )1969(پیشــنهادي ل ــواع ب ان

ریم بــا آمــوزش زبــان معیــار ناچــا يبــرا .ي پیــامکی بپــردازددر طنزهــا هــا هنجــارگریزي

انحرافـاز  بدیهی است در هر زبـان  . شویمهاي گفتاري و نوشتاري زبان فارسی آشنا  صورت

. کنـد  ایجـاد مـی  که مشکالتی را در آموزش و فهـم زبـانی    وجود داردرسمی و معیار  زبان

سندي معتبر براي ارائه و آموزش زبان فارسـی اسـت کـه در نـزد      ،شواهد عینی و مکتوب

  .یابد نویسندگان به بهترین وجه تجلی می
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  :پژوهش هاي سؤال- 1-3

  طنز داشته است؟ یجادرا در ا یرثتاً یشترینب یزبان هاي هنجارگریزياز انواع  یککدام-1

  است؟ یشترب یامکیپ يدر طنزها یزبان هاي هنجارگریزياز  یککدامبسامد وقوع  -2

  :پژوهش هاي یهفرض - 1-4

  .طنز داشته است یجادرا در ا یرثتاً یشترینب ییمعنا هنجارگریزي-1

  .دارد یشتريبسامد ب ها هنجارگریزيیگرنسبت به د ییمعنا هنجارگریزي-2

  :پژوهش اهداف - 1-5

کند و ه دنیاي خاص طنزپردازان نزدیک میآشنایی با زبان طنز و اشکال آن، ما را ب

 یزبان ادبشناخت یبرا ،ینیع یشناختزبان يابزارها. شودساز فهم بهتر آثار آنان میزمینه

 ییکمک بسزا یادگیريدر طنز ما را در آموزش و  کاررفته بههای هنجارگریزيیو بررس

براي گسترش طنزدر یزبان هاي هنجارگریزيیپژوهش بررس ینهدف از ا. خواهد کرد

و همچنین استفاده از طنز در  هاي طنز براي بیان افکار و عقاید ها و ایجاد سایت پیامک

نوع  ینترو برجسته گیرد یقرار میموردبررسهنجارگریزیاز انواعیک  هرو  استآموزش زبان

  .شوند یمشخص م آنها

1-6 -پژوهش یتضرورت و اهم:  

در  یـامکی پ يو طنزهـا  يمجـاز  ياز فضـا  یشـتر شـاهد اسـتفاده ب   یـر، اخ يها در سال

. اسـت  شـده  یلتبـد یانهاز گفتـار عام  یطنزها به بخشـ  ینا یمروزانه هست یارتباطات کالم

سان بوده است و در این بـاب  شنا زبان موردتوجهیها حوزههاي زبان طنز از  مطالعه مشخصه

 يطنزها خصوص بهپردازي زبان فارسی وزه طنزدر حاما  ت،اس شده انجامهایی نیز پژوهش

ــ ، مطالعــات محــدودي صــورت گرفتــه اســت  یــامکیپ ــا انجــام ایــن پــژوهش بررس  یو ب

شـود و از ایـن طریـق بـه     طنزهـا محـک زده مـی    گونه یندر ا یزبان هاي هنجارگریزيیزانم

منـدان بـه مسـائل    عالقـه  ايبـر  سـو  یـک و نیز این پـژوهش از  پردازیم تبیین زبان طنز می

ــان منــدان بــه طنــز و آمــوزش آن بــه     ختی و از ســوي دیگــر بــراي عالقــه   شــنا زب

توان تا حدودي دیـن ایـن   با انجام این پژوهش می. واهد بودخ مورداستفادهزبانان یرفارسیغ



23  مقدمه و هدف
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مقدمه - 2-1

 یـان و زبـان طنـز ب   ، زبـان ادبـی  یـار زبان مع از یروشن اًنسبت یفابتدا تعار فصل ینادر 

مکتب سپسـ ، پرداختـه )1969(یچلـ  ي یـه بـر نظر  یمبتن ينظر يپایهبر  پسسو  شود یم

در پایـان  . شود یم معرفیبرجسته مهم و یانگرا از صورت یمهم برخ یاتو نظر ییگرا صورت

  .شود یم بیانپژوهش  ي یشینهپ یزن

  6یارزبان مع - 2-2

هـا   دشواريزبان  یشناس جامعهزبان و  یفتعر مانندیار،اصطالح زبان مع یحو توض یفتعر

که  یفبه چند تعر کوتاهینگاهبا ). 1388یی،رضا یوال(را داردخود  خاصي ها یچیدگیپو 

  .دشو یمطلب روشن م یشنهادشدهپاصطالح  ینا يبرا

شود و در اخبار و مطبوعـات بـه کـار     مدارس تدریس می است که در یزبان یارزبان مع"

، 1376یـل، ترادگ("کننـد  یمـ  ه آن زبانصحبتب کرده یلتحصافراد  همچنین.شود برده می

  ).22.ص

کـه در   اي کـرده  یلتحصـ  ینـدگان گو ،یشـتر زبان است کـه ب  یکاز  يا گونه یارزبان مع"

 معمـوٌال گونهیـن  ا. برند کار می آن را بهکنند، یم یکشور زندگ یاسییکو س یمراکز فرهنگ

ی،مدرسـ ("مشـابه اسـت   هـاي  یـت موقع یرنوشتار و سـا  ،ها در آموزش، رسانه یزبان رسم

  ).232.، ص1368
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 تارنوشـ و  گفتـار آن را در آموختگـان   دانـش  فرهیختگـان و  است که یزبان یارمعزبان "

  ).237.، ص1388ي،کزاز("کنند استفاده می

زبـان  : از انـد  عبـارت کـه   شود یم يبند هطبقبه چهار نوع  یان،ب ي یوهزبان به اعتبار ش"

انـد، زبـان    گفتـه  یـز ن» ٧جـار هنزبان «یرا گاه »یارزبان مع«. و محاوره یادب ،يعاد،یعلم

و  ، دسـتوري يساختار هاي یژگیو و استخود خاص ینامه و فرهنگ واژگان واژهداراي یار،مع

 دیگـر اسـت و  آن  نهاییهدف  ارتباط یجاداو زبان دارد  يها سبک دیگراز  یزيمتما ينحو

 يزبـان بـرا   يهـا  خود از نقش يگانه شش يبند هطبقدر  یاکوبسن.را نداردیادب هاي یژگیو

قائل و موضـوع  یـام رمـز، پ  ی،ارتباط يمجرا ،مخاطب ینده،گو بخشارتباط به شش  یندفرا

و  یادبـ  ی،فرازبـان  ی،همدل یبی،ترغ ی،عاطف يها از نقش ییکیدارا یبزبان به ترت. شود یم

  ).32-34.، ص1373ي،صفو(خواهد بود  یارجاع

و  یـادکرده زبـان   یدر نقـش ارجـاع   یکجـا در  شودیاکوبسـن  یه مـ شاهدکه م طورهمان

موضـوع باشـد    يسـو  بهیامپ یريگ که جهت شود یمحقق م یزمان ،نقش ینا دارد کهاعتقاد

توجـه  اجتماعیها همه گروه یعنیبهگرا است نه فردگرا،  جامعه یزبان یارزبان مع). 33همان، (

سبک منحصر به نوشـتار  . داند یم يرا ضرور جامعهیها گروه ي همهبا  گرفتندارد و ارتباط 

از  یجـامع  یـف تعربـاز هـم   ، یحاتتوضـ  همه این با. و در زبان گفتار هم وجود دارد یستن

شناسـان و   زبـان  ،مشـخص اسـت  یفتعار یـن اکـه از   طـور همان یراز وجود ندارد؛یارزبان مع

وجـوه   حال ینباااند؛  پرداخته یاراز زبان مع یخاص يها به جنبه هرکدامشناسان زبان  جامعه

 کـرده  یلتحصـ بـه   تـوان  یمـ  آنهایانکه از م شود دیده میمذکور  یفدر تعار بسیاريمشترک

  .اشاره کرد یجمع رتباطیالدر آموزش مدارس و وسا یارکاربرد زبان مع ان،وربودن سخن

  یزبان ادب - 2-3

 هــا و فــیلم ی،ادبــ يهــا قطعــه شــعر، داســتان، نظیــریآثــار ادب خلــقیبرا یاز زبــان ادبــ

بـودن آن   یچیـده پتـوان بـه    می، ادبی زبان هاي مشخصهاز . شود یاستفاده م ها نامه یشنما

 دگـرد  یمیرتدچار ح یتکلمات و جمالاینبا  با روبرو شدنمخاطب  علتینبه هم. اشاره کرد

در آثارشـان از  ،یسـندگان نوشـعرا و  از ایـن جهت ؛نیسـت یراحت بـه  آن پیـام قادر بـه دریافت و 

کـه در   نـد کن یاستفاده مـ  وسیعیصورت بهیهامو اارهاستع مانند کنایه، تشبیه،یادب هاي یهآرا

 شـدن  جـذاب باعثو  دآیـ  یم به نظرناآشنا  کنیم، یم استفادهآن را  معموٌالمحاوره که  زبان
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و  کنـد  یم مخاطبرسوخاست که در احساسات  یباییحس ز دارايیکالم ادب. دگرد یمتن م

ارچوبو جمـالت را از چـ   ببخشـد روح یبـ  کـالم  یـک بـه کالبـد    ی تـازه روحـ  شود میباعث

که بـا   استیخاص یواژگان ي یرهداداراي زبان علم  انندهم یزبان ادب. کند یم آزادمتعارفیها

، بر دارنـد را در  خیالییمکه مفاه گانیاز واژ یسندهنو یاو شاعر  تفاوتداردیانب هاي سایرروش

  .کند یم استفاده 

  زبان طنز - 2-4

طعنه، سخن به رموز . است یدنخند یبر کس یاست در اصل به معن یعرب ياز کلمهطن

ـ   از یسـندگان نو در گذشـته نیـز  . اندآن ذکر کرده یمعان یگراز د یزگفتن و ناز را ن  اطنـز ب

فراتـر از   یمفهوم ،داریماز طنز  در حال حاضرکه ما  یمفهوم. اند هاستفاده کردیمعان ینهم

 تقریبـاٌ یفیبـه تعر  نیـز یغرب يهـا در فرهنگ. غرب است یاتدر ادب satireبا  عادلو م هاینا

را  يبشـر  يهـا و حماقـت  شتباهاتاکه  یاست ادب ياثر«: شویم مواجه مییفتعر ینمشابه ا

 یشـه است اما لحـن آن هم  یانسان ياصالح رفتارها هدف طنز معموالً. یردگیبه تمسخر م

 یشـخند، هجـو، ر  ید،تقل ی،ممکن است شوخ آمیزاثر طنز. یستن یمبه شکل آموزش مستق

بـه   "طنـز "ها  در فرهنگ). 27.، ص1380منش،  يشادرو(»یردرا به کار گ یهکنا یاطعنه 

، "کـردن  یـب ع"، "طعنـه "، "داشـتن افسوس «، "فسوس داشتن"، "فسوس کردن"یمعن

  .آمده است... و  "سخن به رموز گفتن"،"یدنخند یبر کس"

. ات ارائـه شـود  طنز، ابتدا ضروري است توضیحاتی در مورد فکاهی يبراي ورود به حوزه

، رو یـن ازاشـود و  مـی  گفتـه آمیز که به هر سخن خندهلفظ عامی است  و فکاهیات ٨فکاهی

تـرین  ، هزل، هجو، لطیفه وطنز مهم)ايبه مفهوم نمایشنامه(کمدي که داردانواع متعددي 

پــردازان کــه بســیاري از نظریــهطــوري بــه). 40.، ص1376یري،شــ(آیــدمــی شــماربــهآنها

، طنـز پرمعنـاترین نـوع فکـاهی اسـت کـه       انـد  کـرده  بیـان داخلی وخارجی  گران پژوهشو

وسیع کـارکرد   يبه دلیل حوزه معموًالطنز ).42، همان(است  یافتهتکاملاجتماعی شده و 

معادل یا یکسان  و خندهحتی فکاهی، مطایبه  یاآن با مفاهیم مشابهی، نظیر هزل، هجو و 

بـه همـین   . اساسـی وجـود دارد   يها تفاوتبین این مفاهیم  که یدرصورتاست،  شده گرفته

و عمومی دارنـد،  عی، براي تحت پوشش قرار دادن فکاهیاتی که جنبه اجتماینجاامنظور در 

 شده استفادهواژگان فکاهی، بذله، ظرافت و مانند آن » طنز و مطایبه«طنز، لطیفه،  ازجمله
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  .است

تفـاوت در منشـأ    کـه متعددیبررسـی کرد هـاي  تـوان از جنبـه  را مـی  طنـز طنز و زبـان  

داف، مضـمون، اهـ  محتوا و ماننـد و عـواملی  شـود  مـی  گونـاگونی آنهـا  باعث  ها بندي یمتقس

. دارد نقشآنهـا یریگ شـکل در ... هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی و    دید و زمینه ي هزاوی، مخاطب

افـزایش ظرفیـت   و ن، ودن طنز، عینی و غیر انتزاعی بودب و ساده مفهومی چونهمعواملی 

هـاي منفـی از   شدن انرژي رها، بیان غیرمستقیم و )24.، ص1387یلی،اسماع(نقدپذیري 

و قـدرت طنـز    انمنـدي جاذبـه، تو  هـاي زرم ازجملـه توان از طنز را می ناشیی هطریق خند

 یکـه برونـ   ییوجود دارد و همچون دارو يا آزاردهنده یتلخ یطنز گاه يدر خنده.دانست

  .و بهبود بخش است شفادهندهحال یندرعتلخ دارد و  یو درون یرینش

ز طنـ  يها فن، که در آن به بررسی »با ناخودآگاه آنهاها و رابطه  لطیفه«فروید در کتاب 

 یجازا یای را که براي طنز و مطایبه درنظرگرفته، فشردگیویژگ ینتر مهمومطایبه پرداخته، 

به چشـم   یامکیپ ياولین ویژگی ظاهري که در طنزها). 159. ، ص1386یان،دهقان(است 

بحـث در مـورد کوتـاهی جمـالت در     . طنزهاسـت  يجمالت و شکل ظاهر یکوتاه آید یم

کوتـاهی  «چراکـه ، گشـاید  یمـ هـا   پاي ایجاز و اختصار را به این بحـث  هناخوا خواهادبیات، 

  ).231. ، ص1380بهار، (» ایجاز است يجمالت الزمه

طنز و مطایبه باعـث  . هاست از تأثیرات طنز و مطایبه بر زبان، افزایش ظرفیت واژه یکی

ال آن اسـت  طنزپرداز در ذهن خود به دنب. کلمات افزایش یابد یريمعنا پذشود قدرت  می

معناهـایی   آنهـا ها و عبارات، معناهاي تازه اسـتخراج کنـد و یـا بـه عبـارتی بـه        که از واژه

هاي زبانی پیامد چنـین نگـاهی    بازي. توجه نکرده است آنهابه  سیبخشد که تاکنون ک می

عبـارات و متـون بسـنده     ظاهر بهسازد که تنها  طنزپرداز مخاطب را وادار می. هاست به واژه

هـا و   واژه ي، بـه معنـی تـازه   کندوکاودر این  بسا چهتر آن را بکاود و  هاي عمیق و الیهنکند 

، 1386یـان، دهقان(هم به آن دقت نکرده اسـت   طنزپردازعبارات دست یابد که حتی خود 

، آنهـا هـا و بـازي بـا     و توجه زیاد بـه واژه  کندوکاوالبته، افراط نویسنده در این ). 138. ص

گـراي محـض سـاخته و     سـازد و آن را شـکل   وارد مـی  یامکیپ يطنزهاآسیب جدي را به 

 بار یکاي که با رساند؛ مرتبه یک فکاهی ساده، می يعالوه بر ابهام در معنا، آن را به مرتبه

، در اغلب اوقات براي بار دوم لوس و تکـراري بـه نظـر    داده ازدستخواندن، تازگی خود را 

  .رسد می

 يانحراف از زبان عـاد  یها و معماها نوعیفهمانند لط ياونهطنزگ يساختارها یطورکل به
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شـنونده   یشـناخت نشوند که اغلـب منجـر بـه بـرهم خـوردن انتظـارات زبـا       یمحسوب م

 در نتیجـه . کند گسسته مییي توقعات معمول ما را از جهان تجربرشته یفه،لط«. گردندیم

توقـع   یانم یفهیادر لط آنهاي بازنمود و نحوه یاءمعمول اش یتموجود حاصلجداییبینطنز 

را توقعـات و انتظـارات مـا     ما، یطشرا ییرو تغ جدیدیتیواقع یجادابا طنز . است یتما وواقع

اسـت   یـن ا یفـه نوع لط ینترمتداول«: یسدنویم فن خطابهدر  ٩سیسرون.برد زیر سوال می

ي مـا   خنـده  موجـب کـه  آنچـه   یم؛بشـنو برخالف انتظارمان،یرکننـده غافلگ يا جملـه که ما 

سـیمون،  (»اسـت  شـده  آببـر  نقـش   یـم ا است که آنچـه انتظـارش را داشـته    یند اگرد یم

من از همه بهتر بدانم که چرا فقط انسان  یدشا«: گوید یم یچهن). 11.،ص1384کریچلی، 

 تـرین  ینغمگ. مجبور شد خنده را ابداع کند یقشفقط اوست که از فرط رنج عم خندد؛ یم

: گویـد  یمـ  یدفرو» .هست یزن یوانح یناست، شادتر یستهکه شا چنان یوان،ح ینشادتر و نا

صرفاً در  یفهیاچون لط یست،از آن ن ینشان یفههیچمثال، در لط يبرا کهدارد  يطنز وقار«

بـا  » .دهـد  یسـوق مـ   يپرخاشگر يسو بهرا به کف آمده،  یلذت یالذت است  یجادخدمت ا

هـا و دردهـا و اعـتال و زجـر      هـا و لـذت   ها و نداشته که داشته يبه این سخن، لبخند توجه

). 14،همـان (اسـت  نزط یو اساس یعنصر ذات گیرد، یانسان را به سخره م یطنهفته در شرا

 یـل دل ینها وجود داردو به همیفهلط یاندر ب یفرهنگ يهاتفاوت یارياست که بس یهیبد

آور خنـده  یگـر زبـان د  یندگانگو يممکن است برا یزبان خارج یکدر  يایفهاست که لط

شود کـه  یم یافتآنهااز زب یاريدر بس یمشخص يهامضمون یقیناًیگر،د ییاما از سو. نباشد

 یـن ا. انـد  معـروف یایـژه و یـل کند که به دالیخاص اشاره م يایهناح ییااجتماع يها گروهبه 

  .هستند تیباشند حائز اهم نیزوار یشهها که ممکن است کلیفهطل

هـا و  یفـه او از لط. داندیم يانتقاد يهادر کنار پرسش یزندگ یوهش یطنز را نوع ١٠نش

 ینـده گو یـان مواقـع م  یشـتر کند که در بیم یاد١١یاز دانش واقع یبخش عنوان بهها یشوخ

 یفـه لط »یتقصد و ن«ازآنجاکهو ) 4.، ص1985نش، (و شنونده آن مشترك است  یفهلط

 یفـه لط» مقصـود «کـه اگـر    یمبه خاطر داشته باشـ  بایدبرخوردار است،  ییبسزا یتاز اهم

  ).6،همان(و شنونده برقرار نخواهد شد یندهگو ینب یواضح نباشد، ارتباط کامالً

مربوط بـه   يهایهو نظر یطبع شوخیمطالعات یشینهپ یبه بررس ١٢ینراسک یگر،د ياز سو
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  :است گرفته شکلیطبع شوخدرباره عمده  يبه گفته او، سه مکتب فکر. آن پرداخته است

 یـت دو موقع یـري قرارگ یجـه کـه طنـز را نت   ١٣تنـاقض / يناسـازگار  یـه نظر) الف  

  داند،یناسازگار م

ــهنظر) ب   ــومت ی ــوخ  ١٤خص ــه ش ــک ــگر  یطبع ــه پرخاش ــکل متمدنان و  يرا ش

  داند،یم یطلب خشونت

و  روانی،عصـبی یانرژ کـردن  رهـا  يبـرا  جاي گریزيکه طنز را  ١٥رهش یهنظر) ج

 یـده مشـابه، بـه عق   یشوبـ  کـم در مطالعـات  ). 84.، ص1383پور،  ینیباغ(داند یم ذهنی

تواننـد  یطنز م يهایهنظر) 7.، ص2004(١٧یچیو ر) 563و  564.، ص1995(١٦ینبلست

  :شوند یمبه سه گروه عمده تقس

  یرتحق ییابرتر يهایهنظر. 1

  ١٨دوجانبه انتظارات و نگرش یدينوم ی،ناهمخوان يهایهنظر. 2

  یدوبندقاز  ییرها یااز تنش  ییرها يهایهنظر. 3

نقـد   منظـر از  اول. انـد  قـرار داده  موردتوجـه یدگاهطنـز را از دو د  نظـران  صاحبامروزه

بـه مسـائل    یدئولوژیکنگاه ا یطنز، در چگونگ یتاهم یدگاهد یندر ا. است یشناخت جامعه

نگـاه   یگر،د نظراما ؛ است اجتماعو  شخصیکمبودها نشان دادنآن در  کارکردو  یاجتماع

بـا   یـرا ز«. شـود  یتوجه م گذارد مییآن بر ابعاد هنرواثري که  ستبه طنز ا شناختی یباییز

زبـان،   ياسـت کـه از هنجـار قـرارداد     یانب یوهش یطنز نوع ی،شناس توجه به مباحث زبان

 جـز  بـه یگرید يبـه معنـا   ،یجـه درنتاست و  یداکردهپراه » داللت«فاصله گرفته و به محور 

آن را  تـوان  یبرخـورد بـا طنـز مـ     گونـه  یـن اخود نظر دارد پس با توجه به  یقاموس يمعنا

»شـود  منجـر مـی  آن  یکـه بـه برجسـتگ    آوردشـمار بـه در زبان  ییمعنا هنجارگریزيینوع

در تعاریف طنز نیز با عناوینی مانند عـادت زدایـی، عـدول از    ). 83.، ص1384سالجقه، (

خـالف آمـد   «وشکست انتظار، ستیز معنایی، هنجارشکنی، خرق عـادت  ، غرابت، هنجارها

و  هنجـارگریزي یکی از دالیلـی کـه در مـورد چرایـی و چگـونگی      . شویم روبرو می» عادت
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توان ارائـه داد، بـه یکـی از نظریـات در مـورد       طنز و مطایبه و زبان آن می ییمتناقض نما

این نظریـه در  . گردد برمی»ناهماهنگیينظریه«، یعنی یطبع شوخخاستگاه طنز، خنده و 

کـه جیمـز راسـل     گونـه  همـان و  شـده  دادهشـرح ٢١، شـوپنهاور ٢٠کانـت  ،١٩نهاچسو عقاید

طنـز تجربـه   . طنـز در تحلیـل نخسـت، درك ناهمـاهنگی اسـت     «: کنـد  بیـان مـی  ٢٢لوول

در لطیفـه،   داده رخو اتفاقات سو یکها یا توقعات ما از  اي محسوس میان دانسته ناهماهنگی

 یـز هنجـار گر اما ). 12.، ص1384کریچلی،(» .ستخوشمزگی، لودگی یا مزاح از دیگر سو

یک طنـز را   آنچهیرابیان آن نیست، ز يبودن زبان و شیوه یرعاديغبودن هر اثر طنز تنها 

، سپس خشنود کـردن و اصـالح   و به وجد آوردنانگیزشیکند، ابتدا نیروي  می یزهنجار گر

شـیري نیـز معتقـد اسـت     . طنـز دانسـت   فتوان کارکرد و هد ین امر را میا. استمخاطب 

مکـانی و   -کیفیـت تجلـی، موقعیـت زمـانی      تناسب بهگذاري  پیامد سنت ستیزي و بدعت

هـاي متعـددي دارد کـه     زدایی جلوه بر این اساس، آشنایی. ذهنیت مخاطب، متفاوت است

در ایـن  . تعجـب، تمسـخر و تفکـر    ترس، تحسین،: ترین راه تجلی آن عبارت است از عمده

گیرنـد، امـا    زدایی شـکل مـی   تردیدي نیست که طنز و فکاهیات نیز بر بنیاد آشنایی یانم

 یـی عـادت زدا . زدایـی اسـت   آشـنایی  يبا انواع ادبی دیگر، در کیفیـت و شـیوه   آنهاتفاوت 

 شود؛ گاهی نیـز  فکاهیات، از طریق تمسخر عادات و سنن عبوس زندگی رسمی حاصل می

 یـژه و بـه هنجارگریزی). 43.، ص1376یري،ش(هایی از حس اعجاب و تحسین  مایه با دست

تر است که اگر هنرمند تنها به قواعد معلوم و بـارز   در طنزهاي کالمی، به این دلیل اساسی

شـود، بلکـه از قـدرت اثرگـذاري کـه       مـی  کننده خستهمزه و  بی تنها نهاکتفا کند، سخن او 

طنـز،   هـاي  هنجـارگریزي ، رو ینازا. خواهد ماند بهره یبطنزپرداز سخت به دنبال آن است، 

  .گیرد از آن نیز در زبان صورت میاي  هاي مختلفی دارد که گونه شگردها و شیوه

  ارچوب نظريهچ- 2-5

بسـیاري از  . شـکل گرفـت  ٢٣شناسی جدید در آغاز قرن بیستم بـا عقایـد سوسـور    زبان

شود  در متون ادبی نامیده می» نشانھ شناسی«شناسان معتقدند که آنچه امروز به نام  زبان

زبـان  سوسـور   بـه نظـر  ). 80.، ص1367قـویمی،  (گیرد  از تحقیقات سوسور سرچشمه می
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به درك منطقی از جهـان پیرامـون خـود دسـت     سازد  اي است که انسان را قادر می وسیله

نگاه سوسور به واژگان صرفاً براي کمک به درك واقعیت نبوده، بلکه او عقیده داشـت  . یابد

 بـه اعتقـاد وي  . نظام گفتاري اسـت که درك ما از واقعیت، وابسته به کاربرد اجتماعی این 

  .واژگان در این نظام، در مرکز قرار دارند

بود کـه   »شناسی نشانه«تر به نام  اي از علمی گسترده شاخهشناسی  زباناز نظر سوسور، 

هـا،   هاست و عناصـر آوایـی، تصـویرها، اشـیا، تـداعی      و تحلیل نظام نشانههدف آن بررسی 

ناگفتـه پیداسـت کـه    . گیرنـد  ها همگـی در حـوزه ایـن دانـش جـاي مـی       و عالمتها هاشار

ثیر تـأ گرا در حوزه ادبیـات،   و نقد ساخت گرا هاي علمی نقد صورت شناسی در تحلیل نشانه

  ). 170.، ص1381علوي مقدم، (داشته است  بسیاري

نظـام  «ساختگرایی بنا بر این اصـل سوسـوري شـکل گرفـت کـه زبـان در حکـم یـک         

بـه   زمانی بررسی کرد، یعنـی در یـک مقطـع زمـانی منفـرد      را باید به صورت هم »ها نشانه

طـول  زبان یعنی چگونگی تغییـر و تحـول آن در    »زمانیدر «ي  جنبه.بررسی آن پرداخت

توانـد بـر اسـاس     شناسی علمی هرگز نمی به نظر سوسور زبان. زمان جایگاهی ثانویه داشت

بـه بررسـی زبـان    » هـم زمـانی  «ي  صورت گیرد؛ بلکه باید بـا سـامانه  » در زمانی«بررسی 

خـاص مطالعـه    بررسـی کامـل زبـان در مقطعـی    » هم زمـانی «در روش بررسی . پرداخت

هاي متوالی زمـان   عنصري خاص از زمان در الیه »در زمانی«شود؛ اما در روش بررسی  می

  ).463.، ص1378مقدادي، (گیرد  مورد پژوهش قرار می

روسـی قـرار    ي دیگر دانشمندان اروپـایی و خصوصـاً   دستاوردهاي سوسور مورد استفاده

آنچـه سوسـور   . ات ادبـی اسـتفاده کردنـد   شناسی در تحقیق هاي زبان گرفت و آنها از یافته

  .ثیر بسزایی داشته استتأگرایان  هاي صورت گیري پایه مطرح ساخته بود، در شکل

گرایـان روسـارتباط دارد،    ، که با نظریات صورت)1969(یچل یدگاهد یبه معرف بخشینا

بـر دو   يسـاز برجسـته  یندفرا یچل یدهبه عق. باشد میحاضر  تحقیقینظر يمبنا وپردازد یم

و  هنجـارگریزي هب مختصـر  به طورمنظور  ه همینب .ییافزاو قاعده هنجارگریزي: استنوع 

  .شود اشاره مییسازو برجسته ییزداییدو اصطالح آشنا یحتوض وانواع آن 
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  زدایی ییآشنا - 2-6

گرایـان روسـی   است که یکی از صورتیکی از اصطالحات مهم قرن بیستم زدایی یآشنای

» شـگرد  يمنزله بههنر«يشکلوفسکی براي اولین بار آن را مطرح ساخت و در مقالهبه نام 

ی نـوعی  آثـار ادبـ  که در ردهایی را شگ میتما ،اصطالح این درخور ذکر است که. کاربردبه 

 ، عبارتزدایی یآشنای). 105.، ص1381مقدم،  يعلو(شود ، شامل میدکنایجاد میتغییر 

مـتن را بـه چشـم     تـا  دجویـ  یبهره م آنهاشاعر از  یسندهیانو که یشگردها و فنوناز  است

 یسـت؛ و مفهـوم ن  یمعن یعیکسر ساختن، روشن نشان دهد و هدف ناآشنامخاطبان خود 

زبـان   ،اسـاس  ایـن  بـر . یافرینـد ب بـدیع یمیمفاه ینـی، آفر یبـا در قالـب ز  خواهـد  یبلکه مـ 

حـس   یجادا باعثیکرد،رو یناز ا یريگ شاعر با بهره یسندهیاکه نو آید یم یدپد هنگامییادب

 ینـد فراطبـق  ، را انسان جهـان ، معتقد است٢٤یشکلوفسک. ودمخاطب ش موجبتحیرتازه و 

خودکـار درك   طـور  بـه عـادت   ینا مبنايرا بر  پیرامونمانو ما جهان  کند درك میعادت 

کـه   دگـرد  یمـ  موجـب عـادت   یـن ا. یمدرك کنـ بـه درسـتی  را  آنهـا که ینابدون  کنیم، یم

 یـد با زدایـی  ییبـا آشـنا   از ایـن رو ینـیم؛ نب د،افت پیرامونماناتفاق میرا که در  حوادثییشترب

  .یمکن یداپ تازهنگاهیها یدهو نسبت به پد یمبگذارکنار عادت را 

 ییبه سبب توانا یسندهاند و نوشده یعادت در نظر ما معمول خاطربه  یزهاچ بسیاري از

؛ دارد یمخاطـب تـازگ   يکـه بـرا   دهـد  یمـ  نشـان ای گونـه ها، آن را به  در بر هم زدن عادت

  .کرد زدایی ییآشنا ها یدهدر پد یدبا آنهادرك بهتر  يبرا ینبنابرا

» خـالف آمـد  «منظـور از   د؛ینـ وگ یمـ  یـز ن» خـالف آمـد  «زدایی که بـه آن   در آشنایی

تصـویر و نظـایر   ، ، مضمون د نکتهترفند خاص آن است که گوینده در سخن خو یکعنوان به

به آن عادت کرده، بیاورد و آن، با چیزي کـه  ذهن در حالت معمولی که برخالف آنچه آن، 

). 2.، ص1368راستگو، (است، ناسازگار باشد  شده یرفتهپذ... عقلی، عرفی، شرعی و  ازنظر

سنگ امري عادي و معمولی است، اما بـرعکس شـدن    ي یلهوس بهمثال، شکستن سر  يبرا

ناسازگار با عرف و حس بینایی و هنجـار   ازآنجاکهبا سر این موضوع؛ یعنی شکستن سنگ 

»!شـکند  سري هستم که سنگ مـی  عاشق«. رود یمعتاد کالم است، خالف آمد به شمار م

گذارد، درخـت از   وقتی سگ، سر در پی گربه می«: نمونه ینا یا) 465.، ص1384شاپور، (

مخاطب بعد از روند خوانش یـا   فوق در برخورد با يجمله). 54،همان(» !رود گربه باال می

دچـار   اطـب کند، پس قواعد ذهنـی مخ  وقفه براي درك آنچه خوانده و تصور آن ایجاد می
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هـایی اسـت    آید، خـاطره  شود و اولین تصویري که به ذهنش می تناقض با آنچه خوانده می

 امًالکرفت، نه برعکس، آنگاه تصویر بعدي که  که با چشمانش دیده؛ گربه از درخت باال می

حاال اگر برعکس قوانین معمول، درخـت از گربـه پـایین بیایـد،     . آید ذهنی است، پیش می

تـوان   را مـی  زدایـی  ییآشـنا . با خالف آمد عادت مواجه شده است چراکهنددخ خواننده می

و بـا   بهرهگرفتـه گیرایی کـالم خـود از آن   انست که طنزپردازان براي یکی از شگردهایی د

با زبان، آن را برجسته و غیرمنتظره ساخته و از آن براي شکستن عرف و  متمایزبرخوردي 

بنـابراین،  ).26.، ص1388طالبیـان؛ جهرمـی،   (اند استفاده کردههاي زبانی و ذهنی  عادت

بردن نیروي عادت است؛ یعنی آفـرینش دنیـاي    یاناز م«زدایی  هدف طنزپرداز در آشنایی

  ).48.، ص1370ي،حمدا(تر نادیده تازه، دیدن چیزهاي پیش

 هنجـارگریزي مستقیم دارد و معمـوالً بـا نـوعی     يسازي رابطهبا برجسته زدایی آشنایی

 معنا شناسـانه امکانات دیگر  ارتباط دارد که اي يفرا هنجار«، با یگرد عبارت به. همراه است

و  يهنراثر کوشد تا در یک نویسنده می). 398.، ص1370ي،احمد(» بیافریند یک اثر را

. ا ناآشـنا سـازد  کوشـد زبـان ر  بنابراین، مـی . زبان شخصی، متمایز و فردي پیدا کند ،ادبی

زدایی گاه بـه معنـاي روش نگـارش اسـت و گـاه بـه معنـاي شـگردها و         بنابراین، آشنایی

درهم ریخـتن  «ن ادبیات را نمایشگر یاکوبس. گیرد نویسنده به کار می ترفندهایی است که

  .داند یم) 4.، ص1943ایگلتون، (» ار متداولگفت یافتهسازمان

نسبت بـه   یگريو د یاربه زبان مع تبنس یکی: دیبا دو مبنا سنج توان را میزدایی آشنایی

ات و گفتار متداول یـا همـان زبـان معیـار شـامل اصـطالحات، واژگـان، تعبیـر        . یزبان ادب

تـداول را ناآشـنا،   رایجـو م و متداول است، ادبیات این زبـان  قواعدي است که در زبان رایج

نوآوري و ابداع در طرز بیـان و اسـتعمال زبـان     ي هدر ادبیات عمد. زدسابدیع و شگفت می

گیـرد و  مـوارد معتـاد و عـادي زبـان صـورت مـی      زیباشناسی با غریب سازي  چراکهاست؛ 

زبـان خودکـار وقفـه و مکـث ایجـاد      استفاده از زبان و لغات و عبارات غریب و برجسته در 

یعنی تکنیـک،  » چگونه گفتن«به  »نچه چیزي گفت«کند، چنانکه توجه مخاطب را از یم

خـائفی،  (رسـاند التـذاذ هنـري مـی   وي را بـه   یجـه درنتکند و  روش بیان و زبان جلب می

  ).75.، ص1383
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Abstract
Research Aim:The present study aims to investigate linguistic deviations in joke
text messages within the framework of linguistic deviation offered by Leech 
(1969). 
Research method:The corpus of the study wascollected from the jokes existing 
in www.4jok.com, of which 190 jokes were selected accidently based on 
readers’ opinions; in a way that students were asked to choose the funniest 
ones. 
Findings: The selected jokes were finally analyzed within the framework of 
linguistic deviation proposed by Leech (1969). The results showed that the 
semantic(95.3%), written(3.7%) and deictic(1%) deviations with 95.3%, 3.7% 
and 1% were respectively the most practical ones. Furthermore, regarding 
semantic deviation issues and in terms of frequency,surprise jokes were the 
most frequent jokes (25.2%), followed by social and occasional ones, 
(22.7%). The third most frequent group was exaggerational jokes(14.2%) and 
the two last groups were the implicational (10.5%) and identificational(11%) 
jokes, respectively.
Conclusion:Theresultsofthedataanalysisshowedthatby reviewing the deviation 
in all Jokes, semantic, written and dialectal deviations havebeen 
morewidelyused among the category of semantic deviation, surprise, jokes of 
social and affective day, exaggeration, telemechanics and recognition were 
the most frequent. The results of this study can have important consequences 
for editors of books for teaching Persian to Non-Persian speakers. 
It can also help those who are interested to study literary criticism.

Keywords:SMS jokes, Leech, language deviations
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