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  نقشِ تخطّي از اصول گرايس در
  رانييهاي ا فهيجاد نسل جديد لطيا

    

*رضا خيرآبادي  

 

ريزي آموزشي،  هاي خارجي سازمان پژوهش و برنامه شناسي، كارشناس گروه زبان آموختة دكتري زبان دانش
  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  
  27/10/91: پذيرش                                                  22/7/91: دريافت

  

  چكيده

معناشناختي توليد طنزِ شناختي طنز از ديرباز مورد توجه بوده و از زمان طرح نظرية  بررسي زبان
در كنار عواملي مانند عدم تجانس، ابهام و . شناختي بيشتري يافته است انسجام روش) 1985(راسكين 

ترين عواملي  و اصول چهارگانة آن يكي از مهم) 1975(اي گرايس  اغراق، نقض اصل همياري مكالمه
ند اصل ارتباط و كيفيت بر ايجاد لطيفه تأثير نقض اصولي مان. انجامد است كه به ايجاد موقعيت طنز مي

  .و موقعيت طنز بارها از رويكردهاي مختلف مطالعه شده است
هاي  اي گرايس و نقش آن در توليد لطيفه هدف اين پژوهش، بررسي نقض اصول همياري مكالمه

گويشوران گوهاي روزمرة و تازگي در فضاي اينترنت و پس از آن در گفت است كه به» پ نه پ«موسوم به 
اي  مرحله ها در قالب روند نمايي سه گونه لطيفه در اين پژوهش، سازكار توليد اين. بسيار رواج پيدا كرده است

پرسش اصلي پژوهش اين است كه نقض اصول گرايس چگونه به خلق موقعيت طنز . شود نمايش داده مي
 ياريهم اصل ،پژوهش ينظر چارچوب .تها چگونه اس گونه از لطيفه انجامد و سازكار زباني توليد اين مي
. اند شده انتخاب يمجاز يفضا در شده منتشرهاي  فهيلط انيم از يتصادفصورت  ها به داده و است سيگرا

 طنز قرار يةما را دست هارتباطي و اجتماعي جامع هاي ضعفآنجا كه  ازهاي ايراني  اين نسل جديد از لطيفه
بر  باشند؛ زيرا عالوهشناسي  شناسي و جامعه لحاظ زبان هاي بيشتري بهند موضوع پژوهشنتوامي ،دنده مي

ها و اقوام، ويژگي  ها، عدم تمركز اين دسته از طنزها بر لهجه هاي زباني درخور توجه آن ويژگي
وسويي فارغ از توهين به  آيد كه از تغيير الگوي طنزهاي ايراني به سمت شمار مي شناختي مهمي به جامعه
  . دهد ها و اقوام كشور خبر مي نگفره خرده
  
  .اي، نقض اصول گرايس، طنزشناسي، اصل همياري مكالمه زبان: هاي كليدي واژه
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  مقدمه و طرح مسئله  .1
توجه  هستند كه همواره مورد هايي جملهها و گفتها ه »1جوك«تر  جيان رايا به بيها فهيلط

 درخور توجه دربارة ةنكت .اند شدهمختلف زباني بررسي  هاي ديدگاهشناسان بوده و از  زبان
ب به اتفاق يت قريبودن اكثر محور و حتي لهجه محور قوم ،رانييهاي افهياري از لطيبس
و طبقات اجتماعي مختلف  اقوامشتر موارد موجب رنجش و آزردگي يكه در بست ها آن
 آسيب - هاي مختلف استمليت ها وفرهنگكه برايند خرده -ت ملي كشوريو به هو شود مي
هاي ايران در اين ها و زبانها، لهجهفرهنگ، خردهاقواماي كه بسياري از گونه به ؛رساند مي

هاي  سازي از گروه نمونهها بر اين لطيفه بيشتر ةشالود. گيرندمورد تمسخر قرار ميها  لطيفه
ها با عبارت  ين بيشتر آنكه قالبِ آغازاي  گونه به ؛مختلف قومي و زباني استوار است

  .شود آغاز مي» )ايراني اقواميكي از ... (يك روز يك«: اي كليشه
و ابتدا در فضاي  اغلبها شاهد هستيم كه نسل جديدي از لطيفههاي اخير،  در سال

رسد واكنشي نظر مي كه به شدند نقل گوهاي روزمرهو در گفت كم كمو سپس  ،مجازي منتشر
 تازگي، به .)1390حسيني، ( هاي ايراني باشدناآگاهانه به اين نقطة منفي لطيفهآگاهانه يا 

) پس نه پس ةشد كوتاه(» نــه پ پ« ها درحال انتشار است كه با نامفهين نوع لطياز ااي  دسته
هي و پاسخي يان پرسشي بديها، بفهين لطيدر ا. اي دارندشوند و ساختاري مكالمهشناخته مي

  .كندجاد مييتي طنزآلود اياز سوي مخاطب، موقع رمنتظرهيغ
به بررسي  2اي و اصل همياري گرايس تعامل مكالمه ةنظر گرفتن نظري تحقيق حاضر با در

ن نقض اصول گرايس ميادهد كه و به اين پرسش پاسخ مي پردازد ميها ساختار اين لطيفه
ها چه نسبتي ساختار اين لطيفه و ايجاد موقعيت طنز در) 4و ارتباط 3كميت ويژه اصول به(

اصول  ةها نقض آگاهان گونه لطيفه كه در ساختار اين است فرضية پژوهش اين. برقرار است
چارچوب نظري اين پژوهش اصل  .استعامل ايجاد فضاي طنزآميز  ،اصل كميتويژه  گرايس به

ه در فضاي شد هاي منتشر صورت تصادفي از ميان لطيفه ها به همياري گرايس است و داده
  . اند مجازي انتخاب شده

 

  

 
1
 Jokes  

2
 Grice co-operative principle   

3
 Maxim of Quality  

4
 Maxim of Relevance  
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  پيشينة تحقيق. 2
پيشينة  )1203 :2008( 5اي طوالني دارد و برخي مانند اتردو مطالعة طنز و انواع آن تاريخچه

اما اولين نظرية جامع . دهند آن را به فيلسوفاني مثل افالطون و ارسطو نسبت مي
مبتني بر معناشناسي و كاربرد شناسي دارد، شناختي دربارة طنز را كه ماهيتي تلفيقي و  زبان
انگارة پيشنهادي او در زمينة تحليل درك طنز . م بيان كرد1985در سال  6بار راسكين اول

هاي مختلفي از  شناسان قرار گرفته و داده توسط مخاطب مورد توجه بسياري از زبان
يزدي طنزهاي زبان  جمله شريفي و كرامتي هاي متعدد با آن محك زده شده است؛ از زبان

  : اند فارسي را با انگارة راسكين تحليل كرده و به اين نتيجه رسيده
رسد كه انگارة معنايي راسكين يك نظرية انتزاعي است كه توانش طنز مخاطب را  نظر مي به

توجه  كند و بنابراين نسبت به پردازش يا هر وجه ديگر عوامل طنزآميز بي توصيف مي
اساس اين رويكرد حاكي از آن است كه اين  هاي زبان فارسي بر بررسي لطيفهنتيجة . باشد مي

دليل شيوة تحليل پيچيده  هاي زبان فارسي را دارد، به نظريه اگرچه قابليت پياده شدن بر داده
هاي زبان فارسي نباشد  رسد كه نظرية كارآمدي براي تحليل لطيفه نظر مي برِ آن به و زمان

)1389 :107.(  
به مطالعة گفتماني طنز در رسانة پيام كوتاه ) 1388(بيك  ي بختياري و آديمحمود

هاي طنز كالمي  پرداخته و هدف از پژوهش خود را مطالعة گفتماني و معرفي برخي از ويژگي
هاي اين  هاي طنز موجود در داده در بسياري از پيامك. اند متون پيام كوتاه فارسي اعالم كرده

ها  اي به ايجاد طنز منجر شده و پس از اين عامل، بقية طنز اري مكالمهتحقيق، نقض اصول همي
ناشي از انواع ابهامات، تشبيهات و استعارات و نيز طنزهاي ناشي از اغراق و تناقض بوده 

انگارة مخاطب طنز بيشترين عامل ايجاد طنزهاي پيامكي  زدن پيش  هم اي كه بر گونه است؛ به
  ).196: 1388بيك،  محمودي بختياري و آدي(ارزيابي شده است هاي تحقيق ايشان  در داده

بندي  در جمع) 181: 1386بيك،  به نقل از محمودي بختياري و آدي 1383(پور  باغيني
طبعي به سه مكتب  گرفته دربارة طنز و شوخ نظريات راسكين دربارة پيشينة تحقيقات انجام

  :كند فكري اشاره مي
  .داند كه طنز را نتيجة قرارگيري در دو موقعيت ناسازگار مي 7تناقض/ نظرية ناسازگاري. الف
8نظرية خصومت. ب

  .داند طلبي مي طبعي را شكل متمدنانة پرخاشگري و خشونت كه شوخ 
 

5
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6
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7
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9نظرية رهش. ج
  .داند كه طنز را مفرّي براي رها كردن انرژي ذهني عصبي و رواني مي 

اي گرايس و نقش  به اصل همياري مكالمههاي مختلف  در ساليان اخير، پژوهشگران حوزه
طور كه گفته شد، اكثر  همان. اند گيري انواع طنز بسيار توجه كرده  تخطي از آن در شكل

بر اثر تخطي ) 1386(بيك  هاي كوتاه طنز پيكرة دادهاي تحقيق محمودي بختياري و آدي پيام
10سكين و نظرية ارتباطاصول گرايس در كنار انگارة را. از اصول گرايس پديد آمده است

 

ترين نظرياتي هستند كه در تحليل ساختار زباني طنزها  مهم) 1986( 11اسپربر و ويلسون
اي گرايس و اصول چهارگانة آن را  در بخش بعد اصل همياري مكالمه. اند كار گرفته شده به

  .معرفي خواهيم كرد
  

  چارچوب نظري و روش تحقيق . 3
هربرت پل . است استوار سيگراي ا مكالمهي اريهم اصل بر پژوهش نياي نظر چارچوب
 كردقوانيني را معرفي  هاي خود در دانشگاه هاروارد مجموعه در سخنراني) 1967( 12گرايس

اين  او. كنند رعايت ها رارود آنعادي انتظار مي از طرفين مكالمةاز هريك  او،كه ازنظر 
كرده شكل زير بيان  اين به) CP(اي  لمهمكا همياري ي موسوم به اصلقوانين را در قالب اصل

وسويي از شده يا سمت در هر مرحله از مكالمه، سهم خود را متناسب با هدف پذيرفته« :است
  .)Grice, 1975: 26(» .ايد ايفا نماييدمكالمه كه در آن قرار گرفته

اما  ؛نظر برسد ارتباطات انساني به آرمانيِ ممكن است اين اصل بازنماييِ نخست،در نگاه 
 ةنحو ةديدگاهي آرماني دربار نداشته است قصد» همياري«گرايس هرگز از كاربرد اصطالح 

هدف  ).Mey, 2000: 152به نقل از  2009، 13ليندبلوم( ي بيان كندبرقراري ارتباطات انسان
ط و معناداري تالش براي توصيف چگونگي برقراري ارتبا ،گرايس از بيان اصل همياري

او . آميز ارتباطات بشري است ماهيت پراكنده و يا حتي مجادله باوجودگرفته  هاي انجام مكالمه
 ها، باوجود تمام كاستيدهد كه بشر چگونه قادر است  كوشد به اين پرسش پاسخ مي

 بفهمدهاي فرايند ارتباط، منظور طرف مقابل را در تعامالت روزمره  ها و پيچيدگي سوءتفاهم
  .كندو منظور خود را منتقل 

 م1967در سال » منطق و مكالمه« ةبار در مقال خود را اولاي  مكالمهگرايس اصل همياري 
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اي كه كول و  را در مجموعه آن م1975و سپس در سال كرد  بياندر دانشگاه هاروارد 
در كتاب مقاله  ةشدبازنگري ةنسخ سرانجام، .چاپ رساند بهويراستاران آن بودند  14مورگان

اخير  ةاز آنجا كه نسخ. شدمنتشر ) 1989( 15هاواژه ةمطالعاتي در شيو ةشدبسيار شناخته
گرايس  .دهيم ، در پژوهش حاضر به آن ارجاع مياستترين ويراست اين مقاله   آخرين و كامل

، كاربست اصل تعاون را عامدانه و )1989(ها  همطالعاتي در شيوة واژكتاب  ةدر مقدم
  :كند كه يكي از اين سه شرط را داشته باشندهايي محدود مي به مكالمهآگاهانه 

  .داشته باشند و يكسانيكنندگان در مكالمه هدف مشترك مشاركت .1
  .باشد 16مرتبطكنندگان به هم وابسته و مشاركت مكالمه ةنحو .2
 تا زمانيگو وجود دارد كه طي آن،  و كنندگان در گفت بين مشاركت) ضمني اغلب(درك  نوعي از .3

مگر اينكه هر  داي مناسب ادامه يابشيوه به بايد، تعامل گفتماني ماندثابت باقي ب مكالمهكه شرايط 
   ).Grice, 1989: 29( خاتمه يابد بايدوگو به اين توافق برسند كه مكالمه  دو طرف گفت

وگوها در  باز هم غالب گفت ،شودل ميئقا CPباوجود شروطي كه گرايس براي كاربست 
 هاي مامكالمه« ،زعم گرايس به. كنندمي پيرويگيرند و از آن چارچوب اصل همياري قرار مي

حاضر در  طرف دو يك از هايي هميارانه هستند و هرحدودي، تالش ماهيتاً، حداقل تا[...] 
در آن مكالمه هاي مورد توافقي را گيريمكالمه هدف يا اهداف مشترك يا حداقل جهت

  .)Ibid: 368-369(» .دهدمي تشخيص
اي ديگر نامد كه خود از دل چهار اصل مكالمهمي 17»راصلباَ«گرايس اصل همياري را 

 نييگونه تب نياي را ااري مكالمهي، اصول هم18كانت ينگاهي به آرا ميبا ن او .برآمده است
   ):Ibid: 28( كند مي
  .شترينه ب بدهيداز اطالعات ين مورد اندازة به 19:تياصل كم .1
  .دييد، نگويار نداريا براي اثبات آن شواهد كافي در اختيح است يآنچه ناصح 20:تيفياصل ك .2
  .ن معنا كه سخنتان مرتبط با موضوع باشديبه ا ؛ديمرتبط صحبت كن 21:اصل ارتباط .3
  .)Ibid: 28( ديواضح، منظم و به دور از ابهام صحبت كن 22:)روش( وهياصل ش .4

ها همواره از اصل همياري و گرايس هم به اين واقعيت آگاه است كه تمام مكالمه ،البته
 23كنند و نقض اين اصل و اصول مشتمل بر آن به تلويحنمي پيرويآن  ةاصول چهارگان

 
14
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 استهاي مختلف شيوه نقض يكي از اصول گرايس به 24،ايمكالمه منظور از تلويحِ. انجامد مي
گرايس در آثار . شود ميبراي اطالق به آن استفاده  25»نقض اصول گرايس«اصطالح  اغلبكه 

ازجمله  ؛شمارد براي تخطي و نقض اصول برمي را خود انواع مختلفي از راهبردهاي زباني
در مكالمة زير شاهد  26.عامدانه و تيرگي معنايي عامدانه طنز، استعاره، تحقير، مبالغه، ابهامِ

  : اي گرايس هستيم نقض اصل ارتباط از اصول همياري مكالمه
  آيي؟ امشب به مهماني مي -
  .)Yule, 1996: 37(امتحان فردا خيلي سخت است  -

ظاهر هيچ ارتباطي با  شده به پرسش نقض اصل ارتباط است و به در مكالمة باال، پاسخ داده
طور تلويحي قصد دارد يادآوري كند فردا امتحان دارد  ه بهدهند سؤال ندارد؛ حال اينكه پاسخ

  . تواند به مهماني برود و درنتيجه نمي
ويژه اصل ارتباط و كميت در ايجاد  در اين پژوهش، نقش تخطي از اصول گرايس به

گونه طنزها در  بررسي و مراحل خلق اين »نــه پ پ«هاي موسوم به  موقعيت طنز در لطيفه
  . شود اي نمايش داده مي مرحله قالب روند نمايي سه

صورت تصادفي از  بههاي آن  شده و داده تحليلي انجام -توصيفي روش به پژوهش اين
كه  ترتيببه اين  شده است؛ شده در فضاي مجازي انتخاب و تحليل هاي منتشر ميان لطيفه

هاي  كه در فضاي اينترنت ازجمله وبالگ» نــه پ پ«هاي لطيفه هصد لطيفه از مجموع
» عصر ايران«رساني خبري مانند سايت خبري  هاي اطالع شخصي و پايگاه

)(www.asriran.com ةهاي تحقيق انتخاب و در چارچوب نظريعنوان داده به اند، منتشر شده 
  . اند شدهاي گرايس بررسي  مكالمه تعاملِ
  

  تحقيق هاي  داده. 4
 ةلطيفصد  از بين تصادفيصورت  هاي اين پژوهش به شد، داده گونه كه پيشتر اشاره همان

عصر «ويژه از مطالب سايت  ها بهداده .شده است در فضاي مجازي انتخاب منتشرشده
. برگزيده شده است -ها اختصاص دادهگونه لطيفه اين انتشار كه بخشي را به -»ايران

هايي از عنوان نمونه شده در اين پژوهش بهبررسي ةصد لطيف يست مورد ازب ،درادامه

 
24

 conversational implicature  
25

 Maxim flouting  
26

 deliberate obscurity  
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  : آيد مي هاي تحقيق داده
  !راه برق؟گه سهراهي دارين؟ ميسه ،گم آقارفتم الكتريكي مي .1

»پ راه آذري، دربست؟سه» ؟نــه پ!  
  !داري ميري؟ كاراسه و گهمي. رم آبادانگم دارم واسه چند روز ميبه دوستم مي .2

»پ درجه تستش كنم؟ 50رم تو دماي باالي ه دماسنج خريدم دارم ميي» ؟نــه پ!  
3. دزده؟، علي :داداشم گفت .مون پريد تو حياطيكي از باال درِ ،شب نصف!  

»پ ؟نــه پ «»زره؟داره از دست گروهبان گارسيا درمي» وِور!  
گه يعنـي چنـد سـال    مي .خوام درس بخونممين گم من اآلپسره اومده خواستگاريم مي .4

  !خواي ازدواج كني؟ديگه مي
»پ رو بخونم درسم تموم ميشه؟دقيقه صبر كني اين صفحه 10،» ؟نــه پ!  

  !معتاده؟: گهدوستم مي. ارو نشسته كنار خيابون نوك دماغش چسبيده به زميني. 5
  !شه؟خواد انعطاف بدنشو به رخ بكمي ،»؟نــه پ پ«: گممي

6. گه شارژش كنم؟مي .مترو فروشِطيمو دادم به بل كارت!  
  !كنم؟رم از شارژ خورشيدي استفاده ميمي» ؟نــه پ پ« گممي

گـه حـاال   مامـان بـزرگم برگشـته مـي    . نـا يو ا همه خوشـحالُ . م به دنيا اومدهابچه دايي. 7
  !ن؟ين براش اسم بذارياوخ مي
»پ ـــــوفولدر؟ياسمش بشه ن .ميكنجوري ولشن يم همياوخمي» ؟نــه پ!  

  !گه دوستت بود؟زنم مي. زنمدارم با تلفن حرف مي .8
»پ ير خاورميساركوزي بود درمورد مناقشات اخ» ؟نــه پخواست؟مي انه نظرم!  

9. خواي؟گه بربري ميارو ميي ،بربري نوبتم شده تو صف!  
»پ رميبگاد يپ ياومدم از شاگردت تا» ؟نــه پ.  

  !گه زنگ بزنم آمبوالنس بياد؟با ماشين افتاديم ته دره يارو مي .10
  !كنيم؟س خودمون حلش ميهيه مشكل درون خانواد» ؟نــه پ پ« :گم مي

تـت  يدام اذص ورُگه سده، مييش دادم از خواب پر كونِت! مون ش كشتفوپصداي خرُّ .11
  !كنه؟ مي
ري كن تو اوج كه مـي  ت بگم سعيخواستم بِ مي .دوست دارم صداتجنس » نــه پ پ« :گممي
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  !تر كاركني؟ شيرات بيرو تحر
  !نفر؟ يكگه خوام كرايه حساب كنم طرف ميتو تاكسي تنها نشستم مي .12
  !خورزوخان هم هست؟ ،نفر حساب كن دو» نــه پ پ« :گممي

  !خواي؟مي تگه باقي پولِيكنم، محاال از تاكسي پيدا شدم به راننده نيگا مي .13
  !ري دلتنگت نشم؟خوام يه دل سير نيگات كنم كه ميمي» نــه پ پ« :گممي

 گه يعني تاريخ خرابه؟ مييماهي تاريخ انقضاش كي نِگم ببين تُبه دوستم مي .14
ش؟شدن!  
سالگرد  شون جشنِهخوام واسمي .اسباباي ماهي ةتاريخ عروسي نن ،»نــه پ پ« :گفتم

   !بگيرم؟
  !گه برا كباب؟مي گم سيخ داري؟رفتم فروشگاه مي. 15

»پ خوام؟م از تو دهنم ميابرا خاروندن ديافراگم» نــه پ! 
16. مامان اومده  .با صداي خفن، شكست تو آشپزخونه استكان و قندون از دستم افتاد
  !گه چيزي شكوندي؟مي
»پ نازك تنهايي دلم بود ةشيش» نــه پ، منتها صداش كنين؟كو حالگذاشتم رو ا! 

  !ري بنزين بزني؟گه ميبابام مي .برداشتم دارم ميرم كارت سوخت ماشينُ. 17
»پ نور چراغاش زياد شه؟ ،رم آب هويچ بريزم تو باكشمي» نــه پ!  

دوستم اومده . قفس افتاده كف ،م مرده و درحالي كه پاهاش روبه باالسامرغ عشق. 18
باز   كمر درد داشته دكتر گفته بايد طاق» نــه پ پ« :بهـــش گفتم! ا مرغ عشقت مرد؟ :گهمي

  !قفس؟ فكشه كَدراز بِ
 دم خوشحال اومده داره با ما رو سنگآيه . گشتيمتو بهشت زهرا دنبال قبر يكي مي. 19
ن؟گرديگه دنبال قبر كسي ميبعد مي. خونهمي قبرار!  
»پ تر از موقع نمرده باشه؟ اومدم ببينم كسي زود .مادستيار عزرائيل» نــه پ! 

  !اومدم خونه مامانم ميگه االن اومدي؟ 11ساعت  .20
  !كنه؟ن تكرارش داره پخش ميساعت پيش اومدم اآلدو » نــه پ پ« :گممي
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 ها داده تجزيه و تحليل .5
ويژه دو  گرايس به عامدانه از تكنيك نقض اصولِ ةاستفاد ةدهندهاي تحقيق نشان بررسي داده

 رد يك، ةشمار ةمثال در نمون براي. استهاي طنز موقعيت در خلقِ» ارتباط« و» تكمي«اصل 
راهي از نوع نه سه را داراست »راهي برق سه«مفهوم  فقط» راهيسه« ةالكتريكي واژ ةمغاز
اطالعات  هانداز به( پرسش فروشنده نقض اصل كميت رو از اين ؛»راهي خيابان سه«مثالً  ديگر

و از طرح  كنيد مرتبط صحبت(و بيش از آن نقض اصل شيوه ) بدهيد نه كمتر و نه بيشتر
 فرد آلودهمين موضوع زمينه را براي پاسخ طنز .است) بپرهيزيدموارد غيرمرتبط با موضوع 

اين توقع از . آورد فراهم مي است،» هيراسه«يا چندمعنايي  معنايي ابهامِكه مبتني بر  مخاطب
نقض  ،كند بيان »راهي برق داريد؟ سه«صورت  ال خود را بهؤفروشنده كه خريدار س سوي

ويژه  به است؛راهي برق معناي سه به» راهيسه«در فروشگاه الكتريكي  است؛ زيرااصل كميت 
فرض و  گرفتن اين پيش درنظرپاسخ نفر دوم با . رود كار به» داشتن«آيي با فعل همباوقتي در 

به ايجاد فضاي طنز  ،كه به اين بافت زباني مرتبط نيست» راهيسه«استفاده از معناي دوم 
 ةدر مثال شمار براي نمونه. شود مي  ديدهها  طنز گونه فرايند در اكثر ايناين  .شود منجر مي

يافتن كار به اين شهر فرض است كه فرد مسافر براي  ن اين پيشرفتن به اهواز متضم ،دو
دليل فرايند  بي كردنِ نيازي به ذكر اين موضوع و طوالني ،پس طبق اصل كميت ؛رود مي

الي ؤشده سبديهي انگاشته فرضِاين پيش دربارة ،اما وقتي نفر دوم .شودنمي اسحسامكالمه 
  بط با بافتترين كاربرد مرت ربطترين معنا و بي نفر اول با ارجاع به دور ،كندمي مطرح

 پردازد نظر به خلق طنز مي مورد.  
  :ند ازا عبارت» نــه پ پ« هايترين ويژگي لطيفه هاي تحقيق مهمبا بررسي داده

از سه  اغلبو  است دونفره وگوي گفتقالب  ها دراي اين لطيفهساختار مكالمه. 1
گفتار اول و سوم توسط طوري كه توصيف بافت يا توليد پاره شود؛ بهل مييشكت ارگفت پاره

  .»الف -ب -الف«: اختصار به اين شكل است شود و به يك نفر بيان مي
فرض چيزي  پيش .كند مي فرض اقداميك بافت با پيش گوينده به خلقِ ،اول ةدر جمل. 2

 ).Yule, 1996: 26(انگارد  است كه گوينده دانستن آن را براي شنونده بديهي مي
گوينده را مورد  مورد نظرِ فرضِپيشبافت يا ال، ؤبا طرح س دوم، مخاطب ةدر جمل. 3

  اي گرايس اصل همياري مكالمه طور خودآگاه يا ناخودآگاه، دهد و به پرسش قرار مي
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  .شود مي نقض
نفر اول با پاسخي  ،شود آغاز مي» نــه پ پ«قالبي  سوم كه با عبارت گفتار در پاره. 4

فضاي  مغايرت دارد،با بافت مكالمه  كهمنظور اوليه  ذهن و دور از نيت يا بسيار دور از
  .كند ايجاد مي آلوديطنز

  :اين شرح استداده در توليد اين طنزها به  فرايند رخ
در اين بافت گاه  .شود، ايجاد مياست فرضپيش ةكه دربرگيرند 27بافت موقعيتيك . الف

معنايي واژگاني هستيم نامي و يا همشمول معنايي، هم هايي دارايشاهد كاربرد واژه يا واژه
  .شودابهام مي رفع از معناي آن واژه ،بافت گرفتنِ كه با درنظر

شده توسط نفر اول را فرض بديهي انگاشتهپيش ،اول با طرح يك پرسش لةمخاطب جم. ب
شدن اطالعات  معناي درخواست نفر دوم براي افزوده دهد كه اين به قرار مي ترديدمورد 

اين  .است »ارتباط«و  »كميت«نقض اصول  ،مكالمه و درنتيجه اضافي و بديهي به بافت
از او تصوير  ،فرايند مكالمه نشده فرض بديهيِموضوع كه طرف دوم مكالمه متوجه پيش

 گونه از خلقِ در اين. انجامدمي آلودكه به خلق موقعيتي طنز دهده ميئفردي كندذهن و ابله ارا
 رو ازاين ؛هاي فردي يا قوميتي نفر دوم مكالمه نيستويژگي ذكرهيچ نيازي به  ،طنز وقعيتم

البته، ممكن است  .هستند اقوامها و لهجه مطالبي دربارةاز دور بهها  اين گروه از لطيفه
هاي رايج شوند و مسائل مربوط به اقوام را  ها در گذر زمان دچار آفت لطيفه گونه لطيفه اين

 .اند رسد كه از گزند اين نقيصه دور بوده نظر مي كنون به ماية خود قرار دهند؛ اما تا دست

با بافت  كهمنظور اوليه  ذهن و دور از دور از طرف اول مكالمه با ارجاع به معناي. ج
  مكالمه واكنش طرف دومِ ربطال بيؤنوعي به ناآگاهي و س به دارد، مغايرتمكالمه 

  .دهد مي نشان 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

27
 Context  of situation  
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  ؟پـَـ نــه پـَــ هاي روند نماي توليد لطيفه 1شكل 

 

  »نــه پ پ«هاي  روند نماي توليد لطيفه 1شكل 
  

 را ها آن ازي كي ميكنيمي سع ها  دسته از لطيفه ي توليد اينانم روند گرفتن درنظر با اكنون
  :ميكن ديتول

 .استاد به دميم موهبرگَ و سالن اولِ ميايم ،شميم بلند سالن ته از امتحاني آخرا :الف
 به را امتحان و داده  پاسخ االتؤس به دانشجو كهي هيبد فرضِشيپ نيا با تيموقع بافت جاديا(
  .)است رسانده انيپا

  !؟شد تموم گهيم تعجب با استاد :ب
  !بشه خوب زانوم آرتروز بزنم قدم كمهي اومدم» ؟نــه پ پ« :مگيم: الف
 روند توانيمي خوببه باشد، حمفرّ و دارخنده زانيم چه تا شدهساخته ةفيلط نكهيا از فارغ

 سوم ةمرحل آغاز در» ؟نــه پ پ« عبارت نقشِ .كرد مشاهده آن در راي افهيلط نيچن جاديا
 ازي اريبس آغازگر كه كند را يادآوري مي» ...هي روز هي«ي اشهيكل عبارتي نوع به مكالمه نيا

همراه ايجاد بافت موقعيتي كه در آن   گفتار اول به پاره. الف
.فرض بديهي انگاشته شده است يك پيش  

شده از سوي مخاطب و  فرض بديهي انگاشتهناديده گرفتن پيش. ب
پيش مفروض انگاشته كه به  طرح پرسشي دربارة همان ماهيت از

.شود منجر مي» كميت و ارتباط«نقض اصول   

شده در ربط ترين پاسخ ممكن به پرسش مطرحدادن بي. ج
در اين مرحله . انجامد مرحلة قبل كه به ايجاد طنز مي

معنايي در پاسخ سازكارهايي مانند اغراق، عدم تجانس و هم
.شود كار گرفته مي به  
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  يهافهيلط و عبارت نيا در كه تفاوت نيا با ؛است بوده زيآمنيتوهي هاجوك
 »پ تيماه ،نظر نيا از و شودينم مشاهدهي خاص ةلهج و قوم چيه به ارجاع» ؟نــه پ 
   .است نيتوه از يعار وي خنث هافهيلط از دسته نيا

  
  يريگجهينت. 6
مورد توجه قرار ي الهجه وي قومي هاشيگرا فاقدي هافهيلط خلقِ به توجه ،رياخهاي  سال در

 به ،افتهي رواجي رانياي هاتيساي مجازي فضا در كه هافهيلط نيا از اينمونه .است گرفته
 وي بررس ها فهيلط اين يزبان ساختارِ ،مقاله نيا در .شده است موسوم» نــه پ پ« يهافهيلط
دست  اينرسد در تعداد فراواني از نظر مي به. شده است ليتحل سيگراي اريهم اصل ديدگاهاز

باعث ايجاد موقعيت  »ارتباط كميت و«ويژه اصول  اي بههمياري مكالمه اصولِ ها نقضِلطيفه
 از اغلب و ندبرخوردار زيادي انسجام و نظم از ها ، اين لطيفهيساختار لحاظ به. شود ميطنز 
ي فضا جادياي برا بافت از منتج يِهيبدي هافرضشيپ انگاشتن دهيناد و سيگرا اصولِ نقض
ي شناخت زبان ليتحل رايب مندنظامي تالش حاضر ضمن اينكه قيتحق. كننديم استفاده آلودطنز
 و سيگرا ةچهارگان اصول عملكرد ديؤم ،است محور فرهنگي زبان عناصرِعنوان  به هافهيلط
 اصول نقض دهد يم نشان و است شناس زبان لسوفيف نيا نظرِمورد ي امكالمهي اريهم
 تعامل كي دنيرس نظر به مسخرهي حت و شدن يعيرطبيغ به زانيم چه تاي امكالمهي اريهم

اي  تعامل مكالمه ةييد عملكرد نظريأبر ت نتايج اين تحقيق عالوه. شد خواهد منجري گفتمان
اطالعات اضافي و نامربوط در يك تعامل مكالمه تا چه ميزان  دادنكه  كند تأكيد مي گرايس،

 آميز مسخره منجر شود و درنتيجهتواند به خارج شدن آن مكالمه از چارچوب طبيعي مي
ايراني  ةارتباطي و اجتماعي جامع هاي ازآنجا كه ضعف» نــه پ پ« هايلطيفه ةمجموع. بنمايد

شناختي و در ابعاد  شناختي و جامعه از ديدگاه زبان دنتوانمي ،دندهمي طنز قرار ةماي را دست
ها  آشنايي با سازكار زباني ايجاد طنز در اين لطيفه ،رو ازاين .مختلف مطالعه و بررسي شوند

 مطالعةبر  كه عالوهدانست  هاي تكميلياي از پژوهشمجموعه توان گام نخسترا مي
  .دهدها را نيز مورد توجه قرار ميزباني آن يهاهاي ايراني، ويژگيشناختي لطيفه جامعه
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  ها نوشت پي. 7
1. jokes 

2. Grice co-operative principle   
3. maxim of quality 

4. maxim of relevance  

5. Attardo 

6. Raskin 

7. incongruity 

8. hostility 

9. aprousal 

10. relevance theory 

11. Sperber and Wilson 

12. H. Paul Grice 

13. Lindbloom 

14. Cole & Morgan 

15. Studies in the Way of Words 

16. dovetailed 

17. super principle/ supreme principle 

18. Kant 

19. maxim of quantity 

20. maxim of quality 

21. maxim of relation 

22. maxim of manner 

23. implicature 

24. conversational implicature 

25. maxim flouting 

26. deliberate obscurity 

27. context of situation 
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