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Research background 

There are several writings about Mollanasreddin’s jokes. These 

writings have been proposed and published for different age groups 

and with different views according to the nature of Mollanasreddin’s 

speech. On the other hand, according to the popularity of 

Mollanasreddin’s jokes, we can observe the presence of his stories and 

speeches among the public, which means that they are orally 

transmitted. One of the most important works in which 

Mollanasreddin’s jokes has been mentioned is in the following study 

entitled "Investigation of the discourse of power in the language of 

Mollanasreddin’s language" by Gholami Shilsir. As it is clear from the 

title, the view of Michel Foucault's discourse, which is essentially 

considered as a philosophical view, is observed in this study. In this 

research, the author has examined the discourse of power and their 

satire by Mollanasreddin, and investigates how Mollanasreddin 

dialectically satires the discourses of power (Religious, governmental, 

capitalist) in the text of his narratives. In another research, entitled 

"How to write a comic with an emphasis on Mollanasreddin’s jokes" 

(Mollazadeh, 2011), the researcher has followed the method of 

comedy writing to identify the weakness of comedy texts, especially 

the Iranian classical texts; he has selected his examples from the heart 
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of Mollanasreddin’s jokes. What can be discussed from this research 

as a conclusion is that the existence of different geographical 

languages and cultures which causes a joke to be accompanied by 

laughter in a geography and culture, and the same joke in other 

cultures and nations, do not associated with no laughter. One of the 

other resources in line with the title of this research include a book, 

Jokes from the culture of the Iranian people (Sugar and salt shaker) 

(Jafari Ghanavati, 2012) the subject of which is about collecting a 

series of jokes that have been recorded directly from the language of 

people in different parts of Iran, and many of these jokes have been 

quoted by writers of Persian literature in their works. In this book, 

special attention is paid to the character of Mollanasreddin as one of 

the jokers of Persian literature. In the book Etymology of 

Mollanasreddin’s personality (Salar Abdi, 2013), we often see the 

study of Mollanasreddin’s personality, and in the book of Johi 

(Mojahed, 2004), some of his jokes has been mentioned. 

Objectives and questions 

As it was mentioned, Mollanasreddin is one of the most humorous 

Iranian characters. The joke is full of surprise and laughter. The great 

theorists in the world of humor have introduced the basic foundations 

as well as the expression of the main subject of the joke. This research 

considering a literary and theatrical view, seeks to be able to provide a 

solution for the best use of jokes in the discussion of the play to 

evaluate the jokes of Mollanasreddin based on Melvin Helitzers’s 

theory, which is one of the theorists of humor, suggesting six comics 

(target, hostility, realism, exaggeration, excitement, and surprise) 

(Helitzers, 2001). Now, according to this theory, this study is looking 

for an appropriate answer to his question: do the theories mentioned on 

behalf of Helitzers are adaptable with Mollanasreddin’s jokes?", in 

order to evaluate Mollanasreddin’s jokes. To this aim, the researcher 
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has randomly selected his samples from Mollanasreddin’s jokes and 

then has applied the descriptive and analytical methods for their 

analysis. 

Discussion 

The jokes of Mollanasreddin are a rich collection for their existential 

structure. Moreover, the multitude of books and discussions about the 

theories of laughter and comedy and the ideas which are offered about 

satire and comedy writing, seem to be confusing. However, one can 

refer to Helitzers (1924-2009) professor of communications, 

journalism, and satirist at the University of Ohio, for clarification. This 

study has examined six elements of comic suggested by Melvin 

Helitzers in Mollanasreddin’s jokes. First, each of the six elements 

were investigated individually and their categories were found in the 

jokes of Mollanasreddin. Finally, all six elements in a joke were 

collectively investigated so that the subject can be evaluated carefully. 

It should be noted that each of the six elements appear in different 

forms. 

Conclusion 

This study showed that most of these jokes have six comic elements of 

Melvin Helitzers' categories and it is possible to make a comparison 

between these six comic elements and Mollanasreddin’s jokes. In the 

main jokes of Mollanasreddin, we see the presence of realism in two 

types (The presence of Mollanasreddin’s name in the jokes and 

Mollanasreddin's relations with people). Exaggeration is often formed 

about an element of this realist world. Despite the fact that the 

audience knows that he/she is facing Mollanasreddin who never 

underestimates anything, always has an answer for everything, and has 

a high level of intelligence, he does not consider any red line or 

demarcation for himself/herself, and ultimately creates excitement. In 
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the jokes of Mollanasreddin, the audience is often located in a situation 

where they are eagerly waiting to see what is going to happen; these 

situations spontaneously have very high excitement and eventually a 

surprise end. 

What is clear here is that the richness of these jokes and the 

completeness of their various aspects are quite suitable for moving 

towards their application in the form of comic shows and accordingly, 

its dramatic adaptation can be done in various ways. Although the six 

elements can be seen in Mollanasreddin’s jokes, it should also be 

noted that recognizing the disadvantage of each of the six key 

elements within the text can be a great help to correct the disadvantage 

and rewrite the text and strengthen of it which all of these subjects 

depends on getting a better understanding of the six elements. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0410 خرداد و تیر، 44، شمـارة 01 سال
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  عناصر بر تمرکز با مالنصرالدین هایلطیفه تحلیل

 هلیتزر خندۀ ملوین سازندۀ گانۀشش

 0هادی کیانی

 (00/10/0410پذیرش:  82/10/0411)دریافت: 

 چکیده

های شوخی، لطیفه است. گرچه لطیفه دارای صفاتی ترین شکلترین و عامیانهیکی از رایج

حال پر از رمز و راز است، تا جایی گیر بودن و سادگی است، اما درعینازجمله کوتاهی، همه

ها داستانی درمورد شخص، وضعیت هاست. عمدتاً لطیفهکه بازگوکنندة اندیشه و فرهنگ ملت

ها، های واقعی استوارند و گسستگی در هر یک از این حلقهی هستند که با پیوند حلقهایا حادثه

 شگفتی و خنده است،موجب پاشیده شدن شیرازة لطیفه و نرسیدن به یکی از اهداف خود، که 

اده و درو در ابتدا تعریفی کلی از لطیفه، تاریخچه و ساختار آن را ارائه شود. پژوهش پیشمی

های های لطیفهترین شخصیتی به معرفی یکی از معروفشنگاهی ادبی و پژوهدرادامه با 

پرداز بزرگ طنز، ملوین هلیترز در بحث ایرانی یعنی مالنصرالدین پرداخته است. ازطرفی نظریه

طنز به معرفی شش عنصر کمیک اشاره دارد، نگارنده با توجه به عنوان، برای یافتن پاسخی 

کاوش، ارزیابی و قابل تطبیق بودن یا نبودن »هش که دربرگیرندة های پژومناسب به پرسش

                                                                                                                   
 مسئول( ةکارشناس ارشد ادبیات نمایشی، قم، ایران. )نویسند. 0
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ها در با هدف استفادة هر چه بهتر از لطیفه« های مالنصرالدیندر لطیفه گانۀ هلیترزشش نظریۀ

های هایی از لطیفهگانۀ هلیترز، نمونهبحث نمایش است، بعد از معرفی عناصر شش

، به روش توصیفی ـ تحلیلی مورداستفاده زینش شدهصورت تصادفی گمالنصرالدین را که به

آوری اطالعات در این پژوهش با استناد به کتب، مقاالت و منابع علمی قرار داده است. جمع

وجود عناصر  دأیی، تکردبدان اشاره  توانیم جهیعنوان نتآنچه بهمعتبر صورت گرفته است. 

که برای اثبات و  گوناگون است یهاورتبه ص نیمالنصرالد یهافهیدر لط ترزیهل ۀگانشش

تعمیم نیز است، در این رسیدن به این موضوع، نگارنده از روش پیشنهادی خود که البته قابل

 مقاله استفاده کرده است.

 لطیفه، مالنصرالدین، ملوین هلیترز. های کلیدی:واژه

 . مقدمه 8

، سینما و تلویزیون نویسندگان رسد در ایران و در دورة معاصر در حیطۀ تئاترنظر میبه

های کمدی، برای آوردن خنده بر روی لب های کمیک و تولید متنبرای خلق موقعیت

شوند، های محدودی متوسّل میتماشاگران و رسیدن به رضایت نسبی مخاطبان به راه

چه مخاطب از تکرار این تمهیدات چه در عرصۀ اجرا و چه در عرصۀ نوشتار چنان

ترین بر معرفی یکی از شاخصشود. در این پژوهش سعی برآن است که عالوهدلزده می

تردید باید آن را مشهورترین که بی»های ادبیات عامه یعنی مالنصرالدین شخصیت

« های ایرانی در دورة معاصر از قریب یک صدسال پیش تاکنون دانستشخصیت لطیفه

یی و تازگی لطایف این شخصیت هایی باعث مانابه بررسی این موضوع که چه ویژگی

کمیک و محبوبیتش در میان عموم سطوح اجتماعی ایران شده است، بپرازیم؛ برای 

رسیدن به این مهم، پژوهشگر با تکیه بر نظریۀ ملوین هلیتزر و شش عنصر کمیکی که 

از دیدگاه وی در تمامی انواع متون کمیک وجود دارد )آماج، خصومت، رئالیسم، 
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های ملّانصرالدین و چیستی گیری( به انطباق آن بر روی لطیفهغافلو ، اغراق، هیجان

این شخصیت که برگرفته از فرهنگ عامۀ ایران است، خواهد پرداخت. انتخاب 

های نمایشی و همچنین های ملّانصرالدین با توجه به داشتن ظرفیت و جنبهلطیفه

وجه واقع شده است، نیاز به تر موردتعنوان میراث طنزآمیز فارسی که تاکنون کمبه

کند. این پژوهش به روش تحقیق داشته و این موضوع ضرورت پژوهش را مشخص می

ای گردآوری شده توصیفی ـ تحلیلی است و اطالعات آن به مدد مطالعات کتابخانه

گانۀ است و به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سؤاالت خود که بررسی عناصر شش

های مالنصرالدین و چگونگی استفادة کاربردی آن در در لطیفه تزریهل نیملودیدگاه 

 یهافهیشش عنصر در لط آننمایش و همچنین چگونگی کاوش و ارزیابی 

 است.  نیمالنصرالد

 . پیشینۀ تحقیق2

گرفته در باب این موضوع با درنظر گرفتن عنوان پژوهش و با توجه به مطالعات صورت

 توان به منابع زیر اشاره کرد.صورت کلی میما  بهمنابع زیادی در دسترس نیست، ا

سیر(: در این )محمدرضا غالمی شیل «بررسی گفتمان قدرت در زبان ملّانصرالدین» 

ملّانصرالدین  ها توسطهای قدرت و هجو آنپژوهش نویسنده به بررسی گفتمان

 مالت و متن شکل دیالکتیکی در زبان جپرداخته است و اینکه چگونه ملّانصرالدین به

 کند.داری( را هجو میهای قدرت )دینی، حکومتی، سرمایههایش، گفتمانروایت

های چگونگی نگارش کمیک با تأکید بر لطیفه»در پژوهشی دیگر با عنوان  

پژوهشگر در بخشی از کار خود لطایف ملّانصرالدین  (،0931)موالزاده، « ملّانصرالدین

یسی موردبررسی قرار داده است. در این مطلب، نورا برای رسیدن به شیوة کمدی

پژوهشگر به بررسی چهار نمایشنامۀ دیگر نیز پرداخته و البته برای پیدا کردن ضعف 
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های ملّانصرالدین استوار کمدی کالسیک ایرانی تمام تمرکز خود را بر روی لطیفه متون

چرا »را دارد که نساخته است. پژوهشگر در رسالۀ خود قصد پاسخ دادن به این سؤال 

خندند، ولی همین جک با شدّت تمام می هاها و لطیفهمردم برخی ملل به برخی جک

ای را دربر شود هیچ خنده یا لطیفه اگر در فرهنگ یا زبان جغرافیای دیگری نقل

 کند. کمدی معرفی می هایی برای نوشتن و البته هدف اصلی خود را تمرین« گیردنمی

 های چندی اشاره کرد.توان به کتابراستا با عنوان این پژوهش میاز دیگر منابع هم

)قندان و نمکدان( )محمد جعفری )قنواتی(،  هایی از فرهنگ مردم ایرانلطیفهکتاب  

هایی است که مستقیم از ای از لطیفهآوری مجموعه( که موضوع آن درمورد جمع0930

ها را بزرگان ادب فارسی ری از این لطیفهو بسیا کنار ایران ثبت شدهومردم گوشه زبان

های ترین بخش این کتاب به معرفی شخصیتاند. اما مهمآثار خود نقل کرده در

پردازی در ادبیات فارسی بیان ایرانی پرداخته و تاریخچۀ مختصری از لطیفه هایلطیفه

 ای شده است.شده که درآن به شخصیت ملّانصرالدین نیز توجه ویژه

( کتابی است که 0938)ساالر عبدی،  تیمولوژی شخصیت ملّانصرالدیناکتاب  

)تحقیق و ترجمه و در کتاب جوحی دهد. شخصیت مالنصرالدین را موردبحث قرار می

( نیز شاهد معرفی شخصیت ملّانصرالدین هستیم  و در 0929تألیف احمد مجاهد، 

 شخصیت ذکر شده است.  بخشی از آن نیز لطایف مرتبط با این

 . چارچوب نظری 3

 . تعریف لطیفه8ـ3

رغم سادگی و کوتاهی و طبعی است که بهترین اشکال شوخترین و عامیانهلطیفه رایج

هاست و سازندگان آن، گاه اندیشه و فرهنگ ملّتگیر بودن، پر از رمز و راز و جلوههمه

، 0عریف لطیفه(. در دیگر ت9، ص. 0920صدر، اند )نام برخاستهاغلب از میان عوام گم
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ای دالویز باشد به نظم یا نکویی و چیزی نیک و نازک )غیاث(، سخنی که متضمن نکته

اند؛ لطیفه به معنی طبعی، بذله، شوخی؛ و گفتهبه نثر. سخنان دلنشین و نغز، شوخ

ای است دقیق که در ذهن بیاید که فهم آن مشکل نباشد، اما غالباً تعبیر آن مشکل نکته

ست دربارة ا ها روایت داستانی مفرّح و کوتاهلطیفه(. »052، ص. 0911 حلبی،باشد )

های واقعی و تصادفی ای یا وضعیت و موقعیتی. بنیاد آن بر پیوند حلقهشخص یا حادثه

یابد و معموالً ها به یکدیگر تکوین و تحقّق میحلقهاستوار است. لطیفه از پیوستن این

ها وظیفۀ شود. اگر در لطیفه، یکی از این حلقهحلقۀ آخر موجب شگفتی و خنده می

خلق  در(. 14، ص. 0931 میرصادقی،« )پاشداش ازهم میخود را انجام ندهد، شیرازه

ای لطیفه باید به این نکته توجه داشت که اجزای یک لطیفه از نظر ساختار آن هماهنگی

خلق آن ممکن است در  طلبد که باید برخاسته از ذهنی واحد باشد. هرچند بعد ازرا می

تر شود، کوتاه تر یا بلندتر شود، آن تغییراتی اعمال شود، جنبۀ طنز آن بیشتر یا کم

مثالً یک لطیفۀ »کل عوض شود، های آن و حتی مقاصد مرتبت بر آن بهشخصیت

یا نهایتاً تنها جوهرة آن حفظ و توسط « خانوادگی تبدیل به یک لطیفۀ سیاسی گردد

 ای دیگر تبدیل شود.ی به لطیفهذهن خلّاق دیگر

 ها. ساختار لطیفه2ـ3

ها ها باشد. لطیفهای از اینتواند فکاهی، طنز، هجو، هزل و گاه آمیزهمحتوای لطیفه می

چینی، معموالً شوند. در زمینهچینی و نکتۀ اصلی تشکیل میمعموالً از دو بخش زمینه

چینی و شوند و این زمینهفی میشود و عناصر اصلی لطیفه معرای بیان میمقدمه

شود، فضا را برای ضربۀ نهایی و نکتۀ اصلی لطیفه اطالعاتی که به مخاطب داده می

لیل تضاد و تناقض ای است که بهکند. نکتۀ اصلی لطیفه معموالً جملهآماده می

ک شود یکند. آنچه باعث میای که با بخش اول لطیفه دارد ما را غافلگیر میغیرمنتظره
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ای گونهشده است بهچینی حسابتر عمل کند، زمینهدارتر و درنتیجه موفقلطیفه خنده

چینی برای ضربۀ نهایی لطیفه نکتۀ اصلی لطیفه را نیز لو ندهد. که در کنار زمینه

هر شب ده من "گفت  "دهی؟چرا این را جو نمی"خراسانی را اسبی الغر بود. گفتند »

یک "چینی ( ... گفت )زمینه "ا این چنین الغر است؟پس چر"گفتند  "خوردجو می

 )نکتۀ اصلی(. «"ماهه جوش در نزد من به قرض است!

های طنزآمیز هستند یا بر اثر اتّفاقی مستند خلق ها یا ساخته و پرداختۀ ذهنلطیفه

یابند و گاه یک لطیفه در های گوناگونی میها شکلاند. در هر دو صورت لطیفهشده

شود. این تغییرات، گاه در ساختار لطیفه است و لطیفه گوناگون روایت می چند حالت

شود و گاه این تغییرات در خوش تغییراتی میچینی و نکتۀ اصلی خود دستدر زمینه

شود و عنوان مثال ملّانصرالدین تبدیل به دخو میپذیرد. بههای آن صورت میشخصیت

ها این است که کی از  تغییرات عمده در لطیفهگاه هر دو تغییرات را در آن شاهدیم. ی

اند و در این بین معموالً با تغییرات گاه از نثر به نظم و گاه از نثر به نظم تغیر شکل داده

، یکی از رسالۀ دلگشااند. برای مثال عبید زاکانی در ساختاری جزئی یا کلی همراه

آورد، صورت نثر میه( را ب040، ص. 0929های منظوم سنایی )زاکانی، حکایت

)حلبی،  تر و طنزآمیزتر شده استشدهکه ساختار لطیفۀ او به مراتب حسابدرحالی

ها بعد در شعری از پروین اعتصامی دوباره خمیرمایۀ این لطیفه، قرن(. 580، ص. 0911

باید. پروین داستان را عوض کرده، امّا اصل ای مضاعف میبه نظم بازگشته و جلوه

 است.  شوخی همان

 یذات خنده د.شوینم زاده یشوخ از یاخنده هر اما ت،اس زیانگخنده عمالًی شوخ

 از بهتر و شتریب انسان را اندوه و خنده ظاهراًهمچنان که گریه و اندوه.  دارد یانسان

 برعالوه نیا و میشویم تیهدا خنده به ما یشوخ باکند. یم انینما گرید جانوران
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 است خنده یشوخ دنیشن ۀجینت .شودیم بمانینص گرید یهاراه زا که است ییهایشاد

 یمالل نهفته است، یاندوه یشاد نیا بطن در اما (،شود فیتعر خوب نکهیا )به شرط

 به لیتما .بود واداشته خنده به را ما که یتیوضع یوارونگ و ییجاهجاب و یسامانهناب از

 شاد به لیم و داردیوام یشوخ دنیشن به را مخاطب که است یمهم عامل شدن شاد

 نیا با و کند منتقل گرانید به را یشوخ که داردیوام را نیشیپ مخاطب گرانید کردن

 آوررتیح یسرعت با که است عیشا انواع نیترمهم از یکی یشوخ ی،عیطب شیگرا

 یشوخ کی از نفر هزار چند روز چند نیا در یگاه نوردد،درمی را جامعه ۀعرص

 هوش ۀگوش در و کندیم پرواز اشسازنده نیاول از یشوخ ند.شویم باخبر خاص

 تدریجبه هایشوخ ،شدن گوش به گوش و دهان به دهان نیا در رود.فرو می یگرید

 از روش نیارسند. یم خود شکل نیموجزتر و نیبهتر به و شوندیم هراستیو و آراسته

 خاطربه تاکنون انمز نیترمیقد از روش نیا .شد خاطره تاکنون انمزترین میقد

 ۀفیلط یگاه که مینیبیم و است بوده جیراپرمالل،  یایدن در یشوخ ییافزایشاد

 آن یهاشکل نیترمهم که دارد یاگسترده فیط یشوخ .دارد ساله هزار یعمر یمکتوب

)مجابی،  کرد زیمتما خندبخش شکرخند، زهرخند، نیشخند و اندوه چهار در توانیم را

0935.) 

 . طنز8ـ2ـ3

توضـیحاتی   بـه  شـود  وجـو جسـت  عرب لغت کتب در اگر که است عربی ایواژه طنز

 را او: طنـزاً  ( و طَنَـزَ 053، ص. 0312کرد. )معلـوف،   مسخره را او: به طنزاً ازجمله: طَنَزَ

 (8، ص. 0938آورد )الروس،  هیجـان  بـه  را او که گفت او به سخنانی و کرد ریشخند

 چنـین  لغـت،  کتـب  بـه  بنـا  اسـت  یافته راه فارسی زبان به وقتی کلمه این خوریم.برمی

 کسی بر کردن، افسوس داشتن، افسوس داشتن، است؛ فسوس شده متضمن را معناهایی
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نامـۀ دهخـدا،   و... )لغـت  طعنـه  گفتن، رموز به سخن کردن، لقب کردن، عیب خندیدن،

کنـد کـه   تعریـف مـی   محمدرضا شفیعی کدکنی طنـز را ایـن گونـه   «(. طنز»، ذیل 0919

(. ایـن  93، ص. 0924شفیعی کـدکنی،  )1«نقیضین و ضدّین است اجتماع هنری تصویر»

تـرین تعریـف در بـاب طنـز اسـت در مرکـز       ترین و دقیقتعریف که بنا به نظر او جامع

های چخوف گرفته تا حکایات عبید و کلمات قصاری که تمامی طنزهای ادبی از داستان

شوند، قابـل رییـت اسـت.    کنند و از مقولۀ طنز شمرده مینقل می از بزرگان ادب و هنر

هـا،  هر قدر تضاد و تناقض آشکارتر باشد و از سوی دیگر گوینده در تصویر اجمـاع آن 

شـود. وی براسـاس تعریفـی کـه ارائـه      تر مـی اش نزدیکتر، طنز به حقیقت هنریموفق

تـر از ایـن تعریـف در بـاب     دقیقتر و دهد معتقد است که تا این لحظه تعریفی جامعمی

 طنـز  کنار در فارسی آثار بازخوانی ام. همانطور که عنوان شد درطنز در هیچ زبانی نیافته

هجـو.   و 9فکاهـه  8هـزل  شـویم؛ مـی  روروبه نیز طبعیشوخ از دیگری عناصر با همیشه

 در بسـا چـه . انـد گرفتـه  هـا طبعـی شوخ انواع نمایندة و شاخصه عنوانبه را طنز بسیاری،

 هـزل  از هـایی رگه گاه نهیم،می طنز نام آن بر ما که گراصالح و هدفمند هایطبعیشوخ

 خواهنـد  غـایی  هـدف  آن خدمت در نیز دو هر این معموالً که شودمی دیده هم هجو و

 آمیختگیدرهم گاه آن در که زاکانی یا ملّانصرالدین عبید هایلطیفه از بسیاری مانند. بود

توان به مواردی ازجمله: بینیم. در تفاوت طنز با هجو میمی عینهبه را هزل و هجو و طنز

 و وضوح ،حیتصر بر غلبه هجو ر؛ داصالح و هیتنب طنز قصد و است بیتخر هجو قصد

 یشخصـ  اغـراض  هجـو  در تعریض؛  و هیکنا ی،دگیپوش طنز در و ،است یتند و یزیت

ی؛ خـواه آرمان و یاجتماع و طلبانهحاصال مقاصد طنز در و ی؛خواهآرمان نه است حاکم

 و کذب هیپو هجو در یگاه؛ هیتزک و اصالح طنز از و ،است یآزارمردم هجو از مقصود
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ـ یآ در یآدم کهیدرحال ،آزاردیم را جان مشام دروغ  ایـ  خـود  از ریـ غ یریتصـو  طنـز  ۀن

ـ ما یدوسـت  از طنزکند؛ یم تصور محبوب و مطلوب  و یدشـمن  از هجـو  و ردیـ گیمـ  هی

ـ  فـرد  هر طنز در اما ،ردیگیم قرار موردهدف ینیمع زیچ ای فرد در هجو، ورزی؛ کینه  ای

 و اسـت  یآزاد دوران محصـول  ؛ هجـو باشـد  مقصود تواندیم اتیخصوصآن  با یزیچ

 (0915)نیکوبخت و همکاران،  خفقان دوران محصول طنز

ـ  هزلتوان چنین برشمرد که را نیز می هزل و طنز تفاوتاما   طنـز  و اسـت  هـدف یب

ـ  نفس؛ هـزل  تملک با همراه و پرده در طنز و است پردهیب و حیوق هزلهدفدار؛   رگیب

 از هـزل  ؛دهـد یمـ  عبرت و خنداندیم طنز و خنداندیم فقط هزلمتعصب؛  طنز است و

 و خندانـد مـی  رندانـه  وصادق؛ هـزل صاف روح از طنز و ردیگیم هیما وشنگشوخ طبع

 همـراه  وضـوح  و صـراحت  و نباز زخم با قلم شین هزلدر؛ زندیم طعنه مانهیحک طنز

 ؛اسـت  خنده یبرا خندههزل  در ؛ هیکنا و رمز و استهزاء با قلم شین طنز در اما و ،است

 طنـز  و زاسـت  غفلـت  هـزل واداشتن؛  شهیاند به و هیتنب و یداریب یبرا خنده طنز در و

 دنیرسـ  یبـرا  لهیوس خنده زطن در اما و ،است هدف و تیغا خنده؛ در هزل دارکنندهیب

 تـا  پسـندد یم انسان بر را یابله و ردیگیم مسخره به را یآدم یهابالهت هدف؛ هزل به

هـزل   در ی؛ باشـ  خردمند یتوانیم نباش ابله دیگویم طنز اما ،ندازدیب دست بتواند بهتر

 وشخـام  بـا  تفکـر  چـراغ  طنز در اما ،شودیم خاموش خنده افتنی انیپا با شهیاند شمع

 (.0915)نیکوبخت و همکاران،  شودیم روشن خنده شدن

 ایرانی هایلطیفه های. شخصیت3ـ3

 در چاپ صنعت گسترش از پیش تا که دهدمی نشان فارسی ادب طنز متون بررسی

شود،  برده کاربه ها،آن بیشتر در کمدست یا طنز، آثار همۀ در که بارزی شخصیت ایران

 یا متفاوتی همچون بهلول، جوحی هایشخصیت از متون گونهاین  در. وجود ندارد
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، «(ربابی ابوبکر» ، ذیل0901 دهخدا،ابوبکر ربابی )(، 90، ص.0920 مجاهد،جحی )

 حکایات و لطایف و شده برده نام ( و مالنصرالدین031 ص. ،0911 )حلبی، 4طلحک

 دبحث است.در این پژوهش طنز مالنصرالدین مور .است شده منسوب هاآن به طنزآمیز

 . ملّانصرالدین8ـ3ـ3

 مانند متأخری هایکتاب در و فارسی ادب طنز گذشتۀ منابع از یک هیچ در

 مشهورترین که نیست تردیدی اما ندارد، وجود ملّانصرالدین از نامی الحکایاتریاض

 پیش سال یکصد قریب از معاصر، دورة شفاهی فرهنگ در ایرانی هایلطیفه شخصیت

 شخصیت این که آیدمی پیش پرسش این اکنون. است بوده صرالدینمالن تاکنون،

 دست ممتاز موقعیت این به چگونه و شد ایران شفاهی فرهنگ و ادبیات وارد چگونه

 باید پرسش این به پاسخ برای معتقدند مجاهد احمد و مارزلف الریش. یافت

 ترکان. داد ارقر موردتوجه را عثمانی ترکان هایلطیفه شخصیت «خوجه نصرالدین»

 ایگونهبه درآمیختند، جحا لطائف با را «نصرالدین خوجه» لطایف و حکایات عثمانی

 را شدهترکیب لطایف این هاآن. نمودمی غیرممکن هم از دو این شخصیت تفکیک که

 نصرالدین الخوجه نوادر عنوان با قاهره و استانبول در ق09 قرن نیمۀ در بار نخستین

 برای و شد برگردانده فارسی به هاچاپ همین ظاهراً. کردند چاپ یجحاالروم افندی

 عامل موضوع همین شد و چاپ ایران در ملّانصرالدین مطایبات عنوان با بارنخستین

 نظر مجاهد از. شد ایران در ملّانصرالدین شخصیت محبوبیت و گیریشکل در اصلی

 تبدیل «ملّانصرالدین» به خود جمۀتر در را «نصرالدین خوجه» لفظ دلیل دو به ایرانیان

 اینکه و دیگر بوده ثقیل زبانانفارسی زبان و گویش در خوجه» اینکه یکی کردند؛

 سابقۀ و بوده رایج فارسی ادبیات در «آخوند» و «ملّا» مطلق نام با بسیاری لطایف

 پژوهشگر (. هردو91ـ98، صص.0929است )مجاهد،  داشته فارسی در ادبیات آشنایی
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 ملّانصرالدین کتاب انتشار ویژهبه و ملّانصرالدین مطایبات کتاب انتشار اصلی تأثیر بر

 تأکید ایرانیان میان در شخصیت این محبوبیت و گیریشکل در رمضانی محمد تألیف

کویر، در  گرفته توسط محمودتوان به پژوهش صورتکنند )برای مطالعات بیشتر میمی

 دقیق، صورتبه ملّانصرالدین زندگی باوجوداین تاریخموضوع مراجعه کرد(.  باب این

 و معلوم کسی بر یقین و درستیبه نیز موجود این خود بودن افسانه حقیقت یا مثل

 گرفته، صورت زمینه این در که هاییپژوهش و طبق تحقیقات اما! نیست مشخص

 کومتح فروپاشی از پس فولکلورشناسان، باور به که است معتقد لطیفی غالمعلی

 و هاآرامی نا بروز و هامغول حملۀ آن متعاقب و صلیبی هایجنگ دلیلبه سلجوقیان

  است: بااهمیت برجسته چهرة سه وجود دلیلبه میالدی سیزدهم قرن ها،آشوب

 کردةتحصیل و ممتاز طبقۀ خود، سراییقصه عارفانۀ سیاق و سبک با که مولوی. 0

 سیطرة تحت را مرکزی آسیای تا ایران زیتمرک به غربی آسیای از منطقۀ وسیعی

 درآورد. خود

 مقابل نقطۀ آثارش، محتوای و قالب در که صغیر آسیای پرآوازة شاعر امره، یونس. 8

 برای ترکی صریح و شیوا زبان به را وی مضامین همان اما است، گرفته مولوی لقب

 کند.می بیان مردم های وسیعتوده فهم

 هم زندگی مسائل ترینتلخ برای که گوبذله روستایی یک ئتهی در ملّانصرالدین. 9

، 0938دارد )عبدی،  آستین در آمیزحکمت و طبعانهشوخ شیرین، هایحلراه

 هورتو نامبه روستایی در 0812 سال متولد را نصرالدین محققان، بیشتر (. اما90ص.

 آنجا در هم 0820 سال در و رفته آکشهیر به 0891 سال در دانند کهمی ترکیه

 برخی البتّه. دارد قرار ترکیه تپۀآق شهر در هم مزارش اکنون هم و است درگذشته

 بین مالقاتی روایات، برخی براساس حتی و دانندمی لنگ تیمور معاصر را وی نیز
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 عمادالدّین با عصرهم را وی نیز دیگر برخی است. پذیرفته صورت نیز دو این

 شده کنده تنش از پوست حلب در که پندارندمی یمیالد پانزدهم سدة در نسیمی

 5است.

 های شخصیتی مالنصرالدین. ویژگی2ـ3ـ3

 توان چنین تعریف کرد که  گاهیهایش میلطیفه آینۀ ملّانصرالدین را در شخصیت

 این دست در. دارد انگارانهساده و دلساده باطنی و ظاهر ملّانصرالدین، شخصیت

 و بالهات همین دل در و است سطحی بسیار در صورت وجود() پیام ها، جایگاهلطیفه

 بنابر ظاهر در. است دورویه وی شخصیت هم گاهی است. اما کرده ها منزلسادگی

 ذکاوتی و باال درکی از باطن در اما نادان، و ساده، ابله هاسنجیموقعیت و مصالح

 حائز بسیار هایهحکا دست این در ایهام نهفته که است طبیعی. بردمی سود سرشار

 این در شخصیتی دوسویۀ به باید و خواننده پرمغز است حاملی و پیام دارای اهمیّت و

 هیچ پس از است و حاضرجواب بسیار ملّانصرالدین .کند تأمل روشنیبه ها،حکایه نوع

 جنس از پاسخی سؤالی، هر برای پیش از وی گویی. ماندنمی عاجز سؤالی

 مذهب و دین نماد ملّانصرالدین نام اگرچه .است نهفته عبایش ینآست در ملّانصرالدینی،

 در و است اخالق اسلوب از خارج که دارد هم سخنانی و حرکات گاه، گه اما است،

 جلوه به جلوه شود،می رنگ به رنگ دارد، شخصیتی تکثر .گنجدنمی نیز قاموس این

 ساده کشاورزی به گاه نشیند،می قضاوت مسند در گاه که ایگونهبه یابد،می شکل تغییر

 کارةهمه و کارههیچ هایانسان گردی هماننددوره گاه و کندمی کاسبی گاه شود،می بدل

 رفتارهای نقد برای اش،رنگی به رنگ و تنوع شخصیتی این من عقیدة به و امروزی،

 در یننماید. ملّانصرالدناپذیر میجامعه، واجب و اجتناب شخصیتی مختلف هایگروه

 در چه وی. دارد الساعهخلق و نامشخص موضعی قدرت، صاحبان و حاکمان مقابل
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 و رفتار و کندمی حفظ را خود انتقادی شخصیت دشمن، لباس در چه و دوست لباس

 کندمی زندگی آن در ملّانصرالدین که ایجامعه .دارد نقد مدام بوی و رنگ هایش،کنش

 مترقینیمه شهری در گاه و است افتادهعقب روستایی ساکن گاه وی. است متغیّر

 اقتضاهای و گفتاری زبان وی جوامع، این از کدام هر در است طبیعی و دارد سکونت

 ملّانصرالدین، ایمبارزه شخصیت وجۀ ترینمهم دارد. شاید را مرتبط رفتاری خاص

 خاص یگفتار و رفتاری شگرد به وی. هاستجهالت و هاپرستیخرافه با وی مبارزة

 مطلوبی نحوبه راه این در و کوشدمی گریروشن و ایضاح اصالح، در همواره خود،

 ستم و جور با مبارزه همچون دیگری هایجبهه در امّا گذارد،می را خود تأثیرات

 از هاییچهره ها،لطیفه این از برخی در .کندمی بازی درگیرانه و فعّال نقشی نیز حاکمان

 موجب امر این و شوندمی حاضر ملّانصرالدین مقابل در نیز مذاهب و ادیان سایر

 و مسائل به پاسخی و پرسش و دینی ایچهره حکایات، آن فضای و رنگ تا شودمی

 وی. است سفر ملّانصرالدین، شخصیت بارز خصایص دیگر دینی بدهد. از ضروریات

 تازه ایمنطقه و شهر حریم به ورود حال در تازه یا است، سفر در یا حکایات، بیشتر در

( گویینقیضه) است. پارادوکس تازه سفری تدارکات کردن آماده حال در اینکه یا است

 و هابالهت مقابل در یا که وی ایگونهبه است افکنده سایه هالطیفه از بسیاری فضای بر

 نای در! کودن و ابله فردی است خود اینکه یا گشایدمی نقد به زبان ها،پرستیخرافه

 نقش در اما و گذراست، مقطعی ایخنده ایجاد فقط هدف گویا مالنصرالدین، دوم نقش

 را مهم هدف اش، چندگفتاری حرکات در نهفته ایچندسویه ایهام با ملّانصرالدین اولی،

 در ذهن است ممکن آن کثرت و شخصیتی تنوع همین درنهایت و کندمی دنبال

گاه  و غریب و عجیب رفتارهای این همۀ آیا که ندک ایجاد را اساسی سؤال این خواننده

این  تا تواندمی آیا واحد نفر یک اینکه یا بزند؟ سر واحد نفر یک از تواندمی متناقض،
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 با ممکن شکل بهترین به خود انتخابی هاینقش همۀ پس از و کند بازی نقش اندازه

 بالهت، سفاهت و با چه شده، که طریقی هر به آید؟ وی بیرون سرافرازی موفقیت و

با  البتّه) معمولی آدمی نقش در چه و سرشار هوش و ذکاوت مفرط، زیرکی با چه

 را خود تربیتی و مثبت نقش ،(است مستتر هالطیفه همۀ دل در که طنز زمینۀپس

 روشن در وی. دهدمی آموزش را زیستن بهتر چاه و راه و رساندمی به انجام خوبیبه

 این در هاانسان به تا دارد سعی و کوشدمی هاانسان گریپرسش هایچراغ کردن

)عبدی،  کند کمک شودمی زیستن ترکامل شعور با به بهتر و منجر که گریروشن

0933.) 

 نویسیای بر اسرار شوخی. مقدمه4ـ3

 و کمــدی و خنــده هــاینظریــه درمــورد روپــیش مباحــث و هــاکتــاب انبــوه امــروزه

 کننـده گـیج  شـود، مـی  پیشـنهاد  کمـدی  نگارش و طنزنویسی برای که هاییدستورالعمل

 و وسـیع  قـدری به بحث این میدان در عملی و نظری هایچالش و هااختالف. نمایدمی

کنـد. در  مـی  جلـوه  آمیزمخاطره طنزنویس یا پژوهشگر برای هاآن به ورود که واگراست

ند در این مسـیر مفیـد باشـد.    توامی های ویبر نوشته تمرکز و این بین استناد به هلیتزر

 در نویسـی فکـاهی  و نگـاری روزنامـه  ارتباطـات،  اسـتاد ( 8113ــ 0384) هلیتـزر  ملوین

 و آمـوزش  عمـر  یـک  از پـس  0338 سال در را کتابش و بوده آمریکا اوهایوی دانشگاه

 مبـانی  مبسـوط  بخـش  سـه  از او کتـاب . اسـت  درآورده رشـتۀ تحریـر   به عملی تجربۀ

 شـده  تشـکیل  0خاص بازارهای برای طنزنویسی طنزنویسی، هایفن و فوت طنزنویسی،

   است.

 در البتـه  کمـدی،  و خنـده  نظـری  مبـانی  بر که دهدمی نشان کتاب شروع در هلیتزر

 نـوع  هـر  از مبـرای  طنزنویسی عمل که نشده اغفال این دچار و است آگاه غربی، میراث
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 نـوع  آن بـرای  او کـه  کرد خواهند اذعان نظر اهل همه، این با. است پذیرامکان اینظریه

 انـد، شـده  سردرگم آن تبیین در پردازاننظریه از بسیاری که معصومانه، یا همدالنه خندة

 و کنـد می ترسیم را کتاب نظری محدودیت فقط اندازچشم این. ندارد گفتن برای حرفی

 عملیدسـتورال  بـه  بخواهـد  کسی اگر چراکه رود،می شماربه هم آن قوت نقطۀ جهتی از

 آن بـر  هلیتزر یافت! خواهد خنده آماج و مایه را خود درنهایت یابد، دست مانع و جامع

 طنزنـویس  بـه  نیـاز  کمـدی،  ژانـر  روزافزون محبوبیت دلیلبه امروز، دنیای در که است

  نیست. کفایت قدر به موجود نویسندگان تعداد متأسفانه و شودمی بیشتر دم هر ایحرفه

 از اگـر . دارد وجود ضروری و مقوم عنصر شش طنز، قوام برای دستورالعملی هر در

 طنـز،  دیگـر  کـه  ریزدمی هم به چنان را دستور عنصر، هر غیاب بگذریم، استثناها برخی

 بـا  چـه  الزمنـد؛  و ضروری طنزآمیز متن هر برای عنصر شش این داشت، نخواهد لطفی

، 1ای. آماجپردهسه ایمهنمایشنا چه و بلند حکایت یک چه باشیم، طرف خطی یک متنی

 ،(95، ص.0920)صـدر،  گیـری و غافـل  00، هیجـان 01، اغـراق 3گرایـی ، واقع2خصومت

 بنـدی صـورت  ایـن  در ولـی  باشـد،  برانگیزچالش است ممکن شدهتعیین ترتیب گرچه

این  در پژوهشگر است. سپردنی خاطر به که سازندمی را  مخففی اول این عناصر حرف

 را توجـه  کـانون  جفت، سه این در کار نامد. دستورمی جفت سه را رعناص این پژوهش

 دیگری عنصر پنج چرایی و است آماج همان چیستی. گذاردمی طنز چرایی و چیستی بر

 گیری.غافل و هیجان اغراق، گرایی،واقع خصومت، اند؛نهفته طنز در که

 ـ آماج

ج است، امـا درواقـع چنـین    برداشت غریزی ما این است که طنز نوعی سرگرمی و تفر»

نیست. طنز نوعی نقد است که در قالب سرگرمی نهان شده و درنهایت، هدف و مقصـد  

 بـودم  شـما  همسـر  اگـر  من: آستور (. نانسی90، ص. 0930هیرمندی، « )مشخصی دارد
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خـوردمش  می بودم شوهرتان اگر هم من: چرچیل ریختم. وینستونمی سم تانقهوه توی

 (.089ص.  همان،)

دارد،  اهمیـت  تنهـا نـه  شود،می ورحمله هاآن سویبه طنز که آماجی صحیح نتخابا

مَـ    نظریـۀ  در. رودمـی  شماربه موفق طنز در عامل ترینحیاتی یقیناً از نظرتجاری بلکه

دستمایه، مخاطب، مجری، فرض آن است که دستمایه باید با پرسونای )نقاب( نویسـنده  

آماج نیز ممکن است تقریباً هر کسی یا هر  تناسب باشد.)یا اجراگر( و عالیق مخاطب م

چیزی باشد، ولی الزم است اطمینان یابید که با توجّـه بـه مخاطـب خاصـی کـه داریـد       

مصالح شما باید بر سلیقه و عالقۀ مخاطب منطبـق  »اید. سمت آماج درستی نشانه رفتهبه

مـرتبط باشـد، همچنـین    ها با پرسونای شخصی بـازیگر  شود و در ضمن هر کدام از آن

، 0921)هلیتـزر،  « مخاطب باید مکمّل دو عنصر، یعنی مصالح و سبک کار بازیگر باشـد 

 و تأمـل  نیازمنـد  مناسـب  آمـاج . نیسـت  بـازی تاس مانند مناسب آماج (. انتخاب2ص. 

 تـوان مخاطـب، مجـری. مـی    دسـتمایه،  مثلث در و ظرافت دقت نیازمند و است مهارت

بـه نمونـۀ   . دیـد  گسـترده  شخصـی  اعتقـادات  تـا  مـردم  جمـع  از ار نیرومند آماج دامنۀ

 شده در ادامه دقت کنید.آورده

  عزیز! آقای جعفرخان، میرزا آقای حضرت

 فرمود نخواهند نمود خواهند مطالعه مرا حال شرح که هاآن نه و جنابعالی نه دیگر

 گفت دخواهن بلکه خر؛ مثل تنبل خر، مثل سرکش خر، مثل نفهم خر، مثل احمق

 انسان عر... عر عر خر، مثل کارکن خر، چون مطیع خر، چون عالم خر، چون عاقل

 انسان ای. دانندنمی دیگران داندمی آنچه و است مخلوقات اشرف که کندمی گمان

دانی نمی تو دانیممی ما آنچه و دانیممی نیز ما میدانی تو آنچه بدان مغرور

 (.5، ص.0913، اعتمادالسلطنه دوسگور، کنتس یک خر، خاطرات یا )بیوگرافی
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 ـ خصومت

 بـرای  قدرتمنـد  اسـت  پـادزهری  طنـز . است عنصر دوم در دستور سه جفت، خصومت

 آمـاج  برخـی  بـه نسـبت  مـا  همـۀ . روزه هر زندگی در خصمانۀ ما احساسات از بسیاری

 بـدل  نیشـخند  بـه  نوشـخند  طنز، در که است دلیل همین به. کنیممی خصومت احساس

 هـا آن از یکـی  اگـر  انـد؛ همـراه  غالباً خند و نیش کلمات. است دارنیش کمدی. شودمی

 تجارت، و پول جنسی، بود. اقتدارگرایی، مسائل خواهد حاضر هم دیگری باشد، حاضر

و از ایـن قبیـل    بزن! مردی اقتدار، اگرگروهی هایتفاوت و فناوری، واپسی،دل خانواده،

 آن خصـومت  هـای ویژگـی  از روند. یکـی شمار میهای خصومت بهتعابیر از سرچشمه

 بـه  دارد، برتـری  مـا  بـه نسـبت  طریقی به که کنیممی تمسخر را چیزی همواره که است

 دانیم. می( باالتری موقعیت در یا) خودمان از بهتر را هاآن که بریممی یورش کسانی

 آمده قاضی محضر به او با و نمودمی طلب دینار صد ادعای جوحی از شخصی»

 گفت برای جوحی. خدا گفت کیست؟ شاهدت پرسید شنیده را ادعا قاضی. بودند

 (.804، ص. 0993)رمضانی، « بشناسد را او قاضی که کنی معرفی را کسی باید شهادت

شـیطان، مسـائل    غنـائم  تجـارت،  و کنـد؛ پـول  مـی  عمـل  باال به رو اغلب خصمانه طنز

ازجمله عوامـل  بحـث خصـومت     و فناوری،سختی، جان و سرمستی واپسی،خانوداگی، دل

 تواند عنصرخصومت موجود را به ما نشان دهد.روند. برای نمونه این طنز میشمار میبه

کشیشی نزد ملّا رفته گفت: چند سؤال دارم. ملّا گفت: مانعی ندارد. در اثنای »

نی که صحبت پرسید: پیغمبر شما چطور به معراج رفته؟ ملّا در جواب گفت: از نردبا

 (.02)همان، ص. « پیغمبر شما به آسمان چهارم رفت، باال رفت

  گراییـ واقع

 بـا  تضـاد  در اغـراق  کـه  آنجـا  از. گرایـی اسـت  واقـع  جفت، سه دستور در سوم عنصر

 نظربه مضحک طنز در هاآن دوی هر گرفتن قرار هم کنار است ممکن است، گراییواقع
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 غیرمنتظرة مفهومی نشینیهم. است اضداد )پارادوکس( جمع خوب طنز یک ولی. برسد

 هـای روش از شـود. یکـی  می منجر گیری ـ غافل به که ـ  غیرمنطقی مفهومی کنار منطقی

را  الگـویی  یـا  کلیشه یک ابتدا که است این شدهاغراق امری با گرایانهواقع امری ترکیب

 کنـیم؛  ایجـاد  معمول روند در تغییری ناگهان سپس و کنیم ذکر افتدمی اتفاق همیشه که

 بـه  نکنـیم؛  بـرآورده  دارد عـادت  بـدان  یـا  افتـد  اتّفاق دارد انتظار مخاطب را آنچه یعنی

 کـه  است سال هزاران طنز. کنیم ایجاد ایوقفه ذهن تفکّر معمول روند در دیگر، عبارت

 (.42، ص. 0921گیرد )هلیتزر، می کاربه را روش این

 کـه  عـام  ایمسئله بیان( الف از: اندعبارت طنز آفرینش رایب اساسی گام دو بنابراین،

 گیری.غافل یا غیرمنتظره بندیپایان یک ایجاد( ب ت؛اس کلیشه یک غالباً

 درد به هااین نه،: گفت و کرد امتحان را شلوار چند. شد فروشیلباس وارد جوحی

 من برای کت یک: گفت سپس. طرف یک گذاشت را هاآن و خوردنمی من

 پولی اینکه بدون و آید؛می من به این خوب،: گفت و پوشید را کت. بیاورید

 که تو: گفت و افتاد راه جوحی دنبال به مغازه صاحب. شد خارج مغازه از بپردازد

دادم )هلیتزر،  پس تو به را شلوار چهار آن عوضش: گفت ندادی؟ را کت پول

 (.42، ص. 0921

 بنـا  تکنیکـی  چنـین  براسـاس  کـه  طنـزی  است؛ بدیهی رامو معنی به گراییواقع اینجا در

 عمومـاً  و آشـکار  هـای واقعیـت  از کـه  گیـرد مـی  شـکل  داریخنـده  امـور  درمـورد  شودمی

 منطقـی  بایـد  طنـز  هـای «واقعیّت» بیشتر، چه هر تأثیر است. برای برآمده زندگی شدةپذیرفته

 باشـد،  آشـنا  باید داستان مکان و انزم باشد، بینیپیشقابل و واضح باید افراد بین باشد، رابطۀ

 را طنـز  واقعیّـت،  از زیـاد  انحـراف . باشد داشته عمومیت مخاطبان تمام بین باید خصومت و

 قهقهـه  انتهـا  در نتوانـد  مخاطـب  شود باعث است ممکن ولی کند،نمی بنیادین آسیب دچار

 باشد. گراواقع است ممکن که جایی تا باید طنز دلیل، همین به. زند
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. دارم خبر بله: گفت جوحی مرد؟ فالنی که میدانی آیا: پرسید او از جوحی ستدو»

 علّت من: گفت جوحی بود؟ چه او مرگ علت که میدانی تو راستی: گفت مرد آن

 (.010، ص. 0924)هاشمی، « !مرگش به رسد چه دانم،نمی را اشزندگی

 ـ اغراق

 اشـاراتی  و هااستعاره است ممکن گاه بین این در و گیردمی شکل تخیّل طریق از اغراق

 کنـار  را تردید و شک و ناباوری که اندمایل مردم طنز در گیرد. قرار مورداستفاده نیز تند

. دارنـد  سـروکار  طنـز  با دانندمی هاآن کنند. باور کنیدمی تعریف را که چیزی و بگذارند

 شـده اغـراق  اشـکال  و فـاحش،  هایتحریف مبالغه، از تواندمی طنزنویس دلیل همین به

 احتمـال  کـه  چیـزی  یعنـی  باشـد؛  غیرمحتمل امر تواندمی اغراق از شکلی 0کند. استفاده

 .است کم بسیار یا کم وقوعش

 ماهی خاطربه: داد جواب است؟ شور دریا آب قدر این چرا: پرسیدند جوحی از»

 (.581ص.  مان،)ه« کنندمی زندگی دریا در که شورهایی

 هیجان ـ

 زیـاد  اغراق خواه نیست، کافی خصومت. است جفت، هیجان سه فرمول در پنجم عنصر

 بـا  کـه  اسـت  نویسـنده  این درواقع. شود ایجاد مخاطب در انتظاری باید کم، خواه باشد

 در را انتظاری طریق این از و کندمی ایجاد را کنجکاوی نوعی و تنش هیجان، از استفاده

 (.581ص. همان،دهد )می شکل مخاطب

 بر ملحدی سر هریک بازگشت در. بودند رفته مالحده جنگ به قزوینیان از جمعی»

 کشت؟ که را این که پرسیدند. آوردمی چوب بر پایی یکی. آوردندمی کرده چوب
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 «بودند! برده سرش برسیدم من تا: گفت نیاوردی؟ سرش چرا: گفتند. من: گفت

 .(811، ص.0948)زاکانی، 

هـای مختلفـی اسـتفاده کـرد.     توان از تکنیـک ن میگفتنی است  که برای ایجاد هیجا

 کنـد کـه  گونـه عمـل مـی   بـدین  شـود و می نامیده عمارت یا ساخت برای نمونه تکنیک

 سـرانجام،  و دیگـر،  ایبـه لطیفـه   هـم  آن و شـود مـی  منتهی لطیفۀ دیگر یک به ایلطیفه

، 0940ی، کننـد )رضـای  مـی  آمـاده  بزرگ انفجار یک برای را مخاطب درمجموع هالطیفه

 (.  54ص. 

 گیریغافلـ 

 اصـلی  دالیـل  از یکـی  گیـری غافـل . است گیریجفت، غافل سه فرمول در نهایی عنصر

 آثـار . باشـد  نیز موفق لطیفۀ اصلی عناصر از یکی که نیست عجیب بنابراین است، خنده

 کارگر گیریغافل اینکه دارند. تشخیص گیریغافل برای خوبی هاینمونه چاپلین چارلز

 مشخص بخندد، بالفاصله مخاطب که صورتی در است؛ ایساده کار خیر، یا است افتاده

 این عنصر موفق عمل کرده است. که است

 . تحلیل و بررسی3

در این بخش شش عنصر کمیک در نظریـۀ ملـوین هلیتـزر را در لطـایف ملّانصـرالدین      

خ داده خواهـد شـد کـه    هیم و درنهایت به این سؤال پاسدموردبررسی و انطباق قرار می

ها، فرم و قالب آن به چه صـورتی دیـده   در صورت وجود این شش عنصر در این لطیفه

صورت جداگانـه و  شوند. برای رسیدن به این هدف ابتدا هر یک از شش عنصر را بهمی

طور جمعی هر شش عنصر شده در لطایف ملّانصرالدین مشخص و در انتها بهبندیطبقه

ای موردارزیابی صورت موشکافانهدهیم تا مطلب بهموردبررسی قرار می را در یک لطیفه
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های متفاوتی ظهـور  گانه خود در شکلقرار گیرد. گفتنی است که هر یک از عناصر شش

 کنند.پیدا می

 . بررسی عنصر آماج8ـ3

 . بررسی عنصر آماج )آماج = مردم(8ـ8ـ3

 )موعظۀ ملّا(:  فهیلط ـ

 جواب خواهم بگویم؟ مستمعیندانید چه میه گفت: مردم میروزی ملّا به منبر آمد

 اینقدر که به شما من: گفت و آمده به زیر منبر از خشمناک ملّا دانیم.نمی نه: دادند

 و نشسته منبر آن روز باز بر فراز فردای. وبرفت بگفت این بگویم. چه هستید نادان

: دادند پاسخ همه یکدیگر اب مشورت از پس مردم کرد. تکرار را گذشته روز سؤال

 پس دانیدمی خودتان که اکنون گفت بگویی. ملّا خواهیمی چه که دانیممی آری

رفت.  و گذاشته حیرت در را همه و آمده منبر پایین از و ندارد لزومی من اظهار

 را سؤال این ملّا دیگر بار اگر که گذاشتند قرار باخود مستمعین او رفتن از پس

 بلکه دهند جلوه نادان را خود دیگر نیمۀ و کنند علم اظهار هاآن از مینی کند تکرار

 را سؤال همان و آمده به منبر ملّا باز روز سومین آرند. به سخن را ملّا وسیله بدین

 تمام به مالیمت ملّا کردند. علم اظهار بعضی و دانیمنمی ما گفتند برخی کرد. تکرار

 همه و دهند یاد دانندنمی که هابه آن دانندمی هایی کهآن حاال خوب بسیار: گفت

 (.4، ص. 0993)رمضانی،  افتاد به راه گذاشته متحیّر و مأیوس را

شود نشان مردم هستند. اما ملّا یم انیهم ب فهیطور که در خود لطهمان فهیلط نیدر ا

صد قرار مق یو ب( مردم ناآگاه و درپ ،الف( مردم آگاه :دربا دو دسته مردم سروکار دا

را به هدف  ریرا مشخص کند و ت فهیبرد تا جهان لطیرا به جلو م فهیمردم لط نیدادن ا

ای . یا در لطیفهرندیگیقرار م یمختلف یهافیملّا در ط فی. مردم در لطاندموردنظر بنشا

 دیگر:
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 هایّگفت: ا ظوع یکرد. در اثنایملّا مردم را موعظه م یروز» :)فکر بکر( فهیلطـ 

 ۀبر فراز بام خان ده،یکه به شتر پر و بال نداده و الّا اگر پر دیاس خدا را سپاسگزار باشالنّ

 .(5 همان، ص.« )شدینشست سقف بر سرتان خراب میشما م

ملّا  یهایمشخص که ما آن را پامنبر فیط کیمردم در  فهیلط نیو آماج در ا مقصد

 .مینیبینم یبنددسته یها را داراو آن هستند مینامیم

 . بررسی عنصر آماج )آماج = خودطنزپرداز(2ـ8ـ3

 :ۀ دزدفیلط ـ

 کینزد دیشد و از درخت زردآلو باال رفت. باغبان او را د یوارد باغ یملّا روز 

من بلبلم و  یدانیملّا گفت: مگر نم ؟یآمد و گفت: چرا از درخت مردم باال رفت

گفت: پس بخوان تا  دیخندباغبان  ست؟ین بیدرخت ع یبلبالن رفتن باال یبرا

به خواندن کرد. باغبان گفت: بلبل  وعخود شر هیکر یآوازت را بشنوم. ملّا با صدا

که زردآلو اَنَک بخورد  یبلب یاخواند؟ ملّا گفت: هنوز ندانستهیم یبد نیهم به هم

 .(95 همان، ص.) خواند؟یبهتر نم نیاز ا

زردآلو دزد  کیاست که در قالب  نیدهدف از نشان گاه خود ملّانصرال فهیلط نیا در

 تیّکه از موقع دیملّا د یرند گاهیرا در جا یریگنشانه نیتوان ایقرار گرفته است که م

 برود.رآمده دشیپ

  :که میخوانی( می)قوّت جوان -

ابداً  یبا جوان یریکرد که قوّت من در پیمباهات م یملّا در مجمع یریدر روزگار پ

 یهر چه سع یکه در جوان میدر منزل دار یبزرگ یاون سنگفرق نکرده. گفت: ه

فکر افتاده  نیهم به ا شیکردم آن را از جا حرکت دهم ممکن نشد. چند روز پ

 یبود که دانستم قوّت من فرق نیعمل گرفتم ا نیکه از ا یاجهینت ینتوانستم. ول

 .(091 همان، ص.) نکرده است
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 ،شـود یملّا محسوب مـ  خودداز است که گاه خود شخص طنزپرنشان لطیفه، نیا در

 مینیبیرا در قالب حماقت م تفاوت که او نیاما با ا

 های مشهور(. بررسی عنصر آماج )آماج = نام3ـ8ـ3

 : یقاضۀ جبّۀ فیلط ـ

 دندیرا د یخارج شهر رفت. در باغ قاض یهاگردش به باغ یملّا با نوکرش عباد برا

را  یقاضۀ افکنده. ملّا جبّ یه را به سمتافتاده و جبّ یهوش در طرفیمست و ب

به نوکرش سپرد  دیبه هوش آمد و جبّه را ند یبرداشته تن کرده و رفت. چون قاض

. اتفاقاً نوکر در بازار دیبه دارالقضاء حاضرش نما ندیبب هکه جبّه را در تن هر ک

 دیت: باو روان است. جلو او را گرفته گف دهیچشمش به ملّا افتاد که جبّه را پوش

 دندیچرا راه افتاد و چون به محضر رسوچونی. ملّا بیحاضر شو یبه محضر قاض

 ۀهوش افتاده، جبّیب هک دمید یشهر رفته بودم مست رونیبا عماد به ب روزیگفت: د

تا جبّه  دیمرا بخواه دیکرد دای. شاهد هم دارم اگر مست را پدمیاو را برداشته پوش

شما باشد اگر  شیدانم کدام احمق بوده، جبّه پینمگفت: من  یرا پس دهم. قاض

  .(39 همان، ص.) کنمیکرد خبرت م دایپ یمدّع

بـه دنبـال    مال . در اصلیاما نه هر قاض ،شودیگاه محسوب منشان یجا قاضنیدر ا  

 .مقصد از جزء به کـل رفتـه اسـت    ییجا گونیاخالق اجتماع است که در ایب یهایقاض

کنـد کـه   یمشخص نم قاًیرود و دقیملّا سراغ چند طبقه از مردم م ،فیبخش لطا نیدر ا

 کیـ  یافراد منفـ  ۀجامع یول ،خاص را مورد نشان و هدف خود قرار داده تیچه شخص

ـ  ای انیقاض ایها را. مثالً حاکمان آن تیّدهد تا جامعیصنف مشهور را هدف قرار م  یحتّ

ها را مورد ها صرفاً آننام یبا بعض یشوخ ةزیبا انگ گریبخش د رها و ... و دخیو ش ایاغن

 .دهدیگاه قرار منشان
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 . بررسی عنصر آماج )آماج = مکان(4ـ8ـ3

تماشا برد. همه  یساخته بود، ملّا را برا یادوست ملّا خانه» :خانه( بِی)ع فهیلط ـ

 نجایاظهار کرد: که درِ ا دهیبه نظرش رس یبیفقط از مستراح ع د،یخانه را پسند یجا

، 0993 ،ی)رمضان« داخل نمود یتوان به راحتیناهار را نم ۀآنقدر تنگ است که مجموع

  .(090 ص.

منطقه  کی یشهر خاص، رسم و رسوم فرهنگ کیمکان خاص،  کی عنصر، نیدر ا

و  یجذّاب نباشد، اما مال از معمار دیشا یاز نظر ادب فهیلط نیا مدنظر است. ایو جغراف

 .گاه استفاده کرده استنشان مقصد و کیعنوان مکان به

  :(ی)ساکت کردن کشت ـ

 یبود کشت کیشد و نزد یطوفان ایراه در نیکرد. در بیسفر م یباد یملّا در کشت

 ادیها را فرود آورند. ملّا فررفتند که بادبان رهایبانان به سر تیغرق شود. کشت

 دینز سر ساکتش کا دیخواهیجنبد، شما میاز ته م یکشت نیها ابرآورد: مسلمان

   .(03 ص. همان،)

 است که ملّا در آن قرار دارد. یو مکان تیّگاه موقعجا نشاننیدر ا

 . بررسی عنصر آماج )آماج = طرز تفکر(5ـ8ـ3

  :ملّا( یی)خدا فهیلطـ  

مسجد که اتفاقاً ملّا در آن مناجات  ۀگلدست نییدر پا یروز یپرطمع اهیغالم س

 ةبند یهزار سال در نظر تو چقدر است؟ ملّا گفت: ا ایا: خددیکرد ناگهان پرسیم

در نظرت چقدر است؟ ملّا  ناری: ده هزار ددیدارد. باز غالم پرس هیثان کیمن حکم 

را به من عطا  نارید کی نی. غالم گفت: پس انارید کیمن مانند  ةبند یگفت: ا

 .(020 ص. همان،) صبر کن هیثان کیفرما. ملّا جواب داد: 
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گاه خواه را نشانه و نشانادهیملّا طرز تفکّر افراد طمّاع، حساب گرو ز فهیلط نیا در

دهد. یها را موردهدف قرار مسیخس گرید ییدهد. در جایاش قرار مفهیلط یاصل

 ن،یعلم، د انیمدّع گرید ییخردان را. در جایها و باحمق یرا و زمان انیزورگو یگاه

 . حکمت، معرفت و ...

 عنصر خصومت . بررسی2ـ3

 . بررسی عنصر خصومت )جنسیت(8ـ2ـ3

از دوستان  یکی. دیکشیآه م ستادهیا یملّا در کنار استخر»  :)تأسف ملّا( فهیلط ـ

استخر غرق شد؟  نیزن اوّل من در ا یدانی. گفت: مگر نمدیرا پرس دنشیسبب آه کش

 نیا ی: براگفت ؟یچه غم دار گریشده د بتینص ییگفت: حاال که زن خوشگل و دارا

 .(010 همان، ص.) «ندارد یآب تن هب لیکشم که او میآه م

با  یمورددشمن یلیدهد که به هر دلیخصومت قرار م گاهیملّا زنش را در جا فهیلط نیدر ا 

 خوانیم:یا در دیگر لطیفه می کندیخود م یشخص یهاعقده یۀتخل ییاوست و گو

توانم الل  یگفت: میکرامت کرده م یدعانزد ملّا آمد و ا یخیش» :)کرامت( فهیلط -

 ایاوالد شما زبان نداشته باشد من او را گو ای الی. مثالً اگر عاورمیمادرزاد را به نطق ب

زبان دراز زن من را  اورمیب مانیبه کرامت تو ا یخواهیاگر م خیش یکنم. ملّا گفت: ایم

 .(011 همان، ص.) «دمات گریشگیهم دیمر دهیوسالفور دستت را بیقطع کن تا ف

 .دهدیاو را موردنقد قرار م یخصومت ملّا زنش است و پرحرف فهیلط نیا در

 داران(. بررسی عنصر خصومت )زمام2ـ2ـ3

 نیمهمان حاکم بود. در سر سـفره حـاکم را چنـد    یسفر ملّا در شهر یدر اثنا»: فهیلط ـ

حرکت  نی: ادیکرد. ملّا پرسیمرتبه عطسه گرفته هر دفعه به طرف ملّا رو نموده عطسه م
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دانند. ملّا در حـال  ینم بیدر شهر ما آن را ع یاست؟ حاکم جواب داد: بل دهیشما پسند

که در سر سـفره   یهست یمرد تیتربیگفت: چه ب وشد  نیرها کرد. حاکم خشمگ یباد

قاعـده  یحرکت ب نیملّا جواب داد: در شهر ما ا. زندیقاعده از تو سر میحرکت ب نیچن

 .(03 همان، ص.) «شودیشمرده نم بیو ع ستین

او را مورداسـتهزاء قـرار    بیـ کنـد و ع یپروا به حـاکم حملـه مـ   یملّا ب فهیلط نیدر ا

گاه حاکم است و خصـومت بـا رفتـار    کند. در اصل نشانیرسوا م ییو او را گو دهدمی

 حاکم. کیدر شأن 

 های مالی(. بررسی عنصر خصومت )دغدغه3ـ2ـ3

 میگفت: ن ؟یپلو چه الزم دار ی: امشب برادیاز زنش پرس ملّا» :)چرب تر( فهیلط ـ

من برنج؟ زن گفت:  مین یمن روغن برا کیمن روغن. ملّا گفت:  کیمن برنج و 

 .(020 همان، ص.) «باشد ادیاش زیبگذار اقالً چرب ستیکه در بساط ن ییپلو

با  فهیلط یخصومت و دشمن است و یمناسب اقتصاد طیصحبت از نبود شرا فهیلط نیا در

 :ستیاز لطف ن ی( هم خالی)سبب افسردگ ۀفیلط ،بهتر یبررس یاست. برا طیشرا نیا

ملّا جواب  ؟یتو هم پول را دوست دار دیاز ملّا پرس یسیخس» :(ی)پول دست فهیلط -

 .(51 همان، ص.) «وجدان نباشم دوست دارمیو ب میداد: آنقدر که محتاج به مردمان لئ

و از  استیدن نیا یخواهادهیملّا خصومتش با ز فهیلط نیور که گفته شد در اطهمان

 نگرد. یم یمال یهابه دغدغه یگرید یۀزاو

 . بررسی عنصر خصومت )روابط خانوادگی(4ـ2ـ3

اقوام نزد او جمع شدند. ملّا به  ۀبود. هم ضیمادرزن ملّا مر: »ردمییانشاءاهلل م ۀفیلط ـ

 همان، ص.) «فتند که هنوز نمرده. گفت: انشاءاهلل خواهد مردگ یمحض ورود سر سالمت

801). 
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 یکیتنها  نیدهد که ایمادرزنش را موردخصومت قرار م ماًیملّا مستق فهیلط نیا در

 داد. میادامه نخواه نیاز ا شیجا صرفاً مطلب را بنیو ا استجنس  نیاز ا فیاز لطا

 . بررسی عنصر رئالیسم 3ـ3

شود و رئالیسم را ز مسائل مهم درمورد استفاده از رئالیسم عنوان میجلب نظر تماشاگر ا

کند که امری واقعی از دنیای بیرونی در متن وجود داشته باشـد  هلیتزر این گونه معنا می

ها با حضور )ملّانصـرالدین( بیـان   تا نظر و توجه مخاطب را جلب کند. اینکه تمام لطیفه

کند که اگـر  اش عنوان میید. هلیتزر در جایی از نظریهافزاشود به رئالیسم لطایف میمی

کند و او به هـر  ای درمورد مردی تعریف شود توجّه مخاطب را به خود جلب نمیلطیفه

داند که با هر مـردی احسـاس خصـومت نـدارد.     مردی نخواهد خندید و دلیل را آن می

یرونی اثـر لطیفـه و در   ولی اگر این مرد با مردی که نام و جایگاهی مشخّص در دنیای ب

جا شود که تماشاگر او را بشناسد که بـا هـر عیبـی از عیـوب او     دنیای واقعی دارد جابه

دار او در رسوا کـردن عیـوب دیگـران باشـد تـوجهش را      خصومت داشته باشد یا طرف

هـا  کند و از متن لطیفه لذّت می برد و خواهد خندید. پـس اینکـه ایـن لطیفـه    جلب می

شود و باید عنوان کـرد  انصرالدین است خود عاملی رئالیستی محسوب میمنسوب به ملّ

که دوزیست بودن ملّا نیز در افزایش این رئالیسم تأثیر دارد، چراکه ملّا فقـط شخصـیتی   

تخیّلی نیست و در دنیای واقعی نیز حضور داشته است، ولـی ایـن رئالیسـه درون مـتن     

 اند تا اغراق از دل آن بیرون آید.هم رسها نیز باید با قدرت حضور بهلطیفه

 . بررسی عنصر اغراق 4ـ3

شـده، امـور   هـای فـاحش، اشـکال اغـراق    های مبالغـه، تحریـف  تواند از شکلاغراق می

غیرمحتمل صورت پذیرد. درمورد هیجان هم بایـد ذکـر کـرد کـه بایـد تـنش و نـوعی        
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یجاد شده است تـا در  همراه داشته باشد، طبق انتظاری که برای مخاطب اکنجکاوی را به

ای که در شـکلی کوتـاه و   گیریگیری را ایجاد کنیم؛ همان غافلنقطۀ اوج لطیفه ما غافل

 گویی ما را به هدف اصلی خود یعنی ایجاد لبخند و شلیک خنده برساند.  بدون اضافه

   :)بخارغذا( فهیلطـ 

ن مسـت  گونـاگو  یهـا خـوراک  یگذشت. از بـو یم یپزدکان خوراک یاز جلو یریفق

گرفته به دهان گذاشـت.   گیآورده به بخار د رونیکه در توبره داشت ب یشده نان خشک

تمام نانش را خـورده راه افتـاد. آشـپز ناگهـان      ریتا فق ستینگریم ی. مدتدیآشپز او را د

را بده. اتفاقـاً ملّـا    یاکه خورده یپول خوراک یرویاو را گرفته گفت: عمو کجا م یجلو

سرگذشـت را   ری. فقدی. جلو رفته سبب را پرسدیها را دآن ةکرد. مشاجریم از بازار عبور

هـا را  چند سکّه در آورده به آشپز گفت: درست گوش بـده و سـکّه   بشیگفت. ملّا از ج

ـ . آشـپز گفـت: ا  ریبگ لیپول را تحو یگفت صدایانداخته. م نیبه زم یکی یکی چـه   نی

در برابـر   دیکه بخار غذا بفروشد با یت. کسست؟ ملّا گفت: مطابق عدالا یدادنقسم پول

 .(001 همان، ص.) دینما افتیپول در یصدا

از  یریـ که فق شودمی یآن مربوط به قسمت سمیرئال میبه دقت بنگر فهیلط نیدر ا اگر

 یی. اغـراق از آنجـا  اسـت  غذا به مشـامش خـورده   یرد شده و بو یدکان غذاپز یجلو

گذارد و اغراق یو به دهان م ردیگیم گیه بخار دنان خشک را ب ریشود که فقیشروع م

بـده و   یکه خوردرا  ییپول غذا دیگویرود و میم ریقاست که آشپز دنبال ف یدوم زمان

ـ یکه بب میشود و منتظر آنیم فهیدهد که ملّا وارد لطیرخ م یاز زمان جانیه در مقابـل   مین

خواهـد داد. اگـر    یپاسـخ  دهـد و چـه  یرا نشان مـ  یالعملچه عکس نیشیپ یهااغراق

 نکهیصرف ا نیبنابرا .آورد اهدداند که او کم نخویاز ملّا داشته باشد م یمخاطب شناخت

با حرکـت ملّـا کـه همـان      جانیه نیدهد. ایم شیرا افزا جانیه زانیم میما با ملّا مواجه
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وج آشـپز، بـه ا   ریبگ لیپول را تحو یصدا ۀاست و گفتن جمل نیها به زمانداختن سکّه

صورت  لّاگیری با پاسخ مغافل تیدرنها ی است کهمانند باد کردن بادکنک ،رسدیخود م

کـه   ی: مطابق عدالت، کسـ ۀجمل یعنی ؛میکه ما انتظارش را ندار یهمان پاسخ ،پذیردمی

 .کند افتیپول در یصدا ،در برابر دیبخار غذا بفروشد با

 .  بررسی سه جفت در لطیفۀ مالنصرالدین 5ـ3

 «:  کندعزرائیل اشتباه می»ۀ لطیف-

 زینـت  پوشـیده  را خود لباس بهترین: گفت خواسته را زنش. بود بد زیاد حالش ملّا

 حـرف  ایـن  شـنیدن  از بـود  او وصـیت  منتظـر  که زن. بنشین من سر باالی بیا کرده

 خـراب  قـدر  ایـن  شـما  حـال  که وقتی چنین در که دارد معنی چه: گفت کنانگریه

 تصـور  کـه  نیسـتم  ناشـناس حق و وفابی اینقدر من نه کنم؟ زینت را خود من است

 سر باالی را تو آمده عزرائیل چون که بود این مقصودم عزیز زن: ملّا گفت. ایکرده

 چسبد.می ترا کرده رها مرا البته ببیند نو لباس با کرده بزک من

 سـتیم این لطیفه مالنصرالدین شاهد شش عنصر کمیک در نظریۀ ملوین هلیتزر هدر 

 مالنصرالین مشخص کرد. هایتوان جایگاه آن را در لطیفهکه می

 آمد. خواهد همگان سراغ ناخواه خواه که مرگ نام به حقیقتی: آماج

 ایـن  کـه  اسـت  چیـزی  دهـد می آزار را بشریت که مرگ به مربوط دلهرة: خصومت

 دهد.می نشان خصومت آن بهنسبت لطیفه

 اتفـاق  توانـد مـی  و اسـت  معقـول  زن، از او خواستۀ و مرگ بستر در ملّا: گراییواقع

 افتد.

 اطـراف  آن در را ربـایی دل زن و بیایـد  محتضر فرد سر بر اگر عزرائیل اینکه: اغراق

 درگذرد. محتضر از و بگیرد را زن آن جان است ممکن ببیند،
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 از او درخواسـت  و محتضـر  فردی هم کنار در ناسازگار عنصر دو نشینیهم: هیجان

 چـه  او کـه  پرسیممی خود از ملّا، درخواست این با است؛ هیجان ایجاد باعث سرشهم

 است. باقی وی نهایی جملۀ تا هیجان این! دارد خواسته این از منظوری

 صـورت  در تـا  اوسـت  نقشـۀ  این اینکه ملّاست؛ آخر جملۀ داستان اوج: گیریغافل

 برد! دربه جان خود و زداندا جلو را خود زن جانش، گرفتن قصدبه عزرائیل آمدن

 . نتیجه 4

هـا و  ای غنـی بـرای مطالعـه اسـت. باتوجـه بـه تحلیـل       لطایف ملّانصـرالدین مجموعـه  

عمل آمده در این پژوهش، اغلب این لطایف دارای شـش عنصـر کمیـک    های بهبررسی

تـوان تطبیقـی بـین ایـن شـش عنصـر کمیـک و لطـایف         ملوین هلیتـزر هسـتند و مـی   

هـای  قـرار کـرد و از ایـن نگـاه بـه لطـایف پرداخـت. در عمـدة لطیفـه         ملّانصرالدین بر

ها از ملّانصرالدین شاهد حضور رئالیسم در دو قسم هستیم. در ابتدا اینکه در همۀ لطیفه

افزاید و توجّـه مخاطـب را   شود و بر رئالیسم لطیفه میملّانصرالدین معروف نام برده می

های ملّانصـرالدین  ید بیان کرد که در عمدة لطیفهکند؛ در دومین نگاه بابه خود جلب می

ها در کنش و واکنش است یـا حتـی در   رئالیسم شامل روابط او با افرادی است که با آن

وگو. این مطلب یعنی اگر ملّا با حاکم، قاضی، خرش، دزد، زنش یا کودکان کنشـی  گفت

و ... اسـت، رئالیسـم   دارد یا هنگامی کـه در جایگـاه واعـظ، در مقـام دزد، در مهمـانی      

گردد و به مکـان کـه غالبـاً    هاش به روابط علّی و معمولی میان او با این افراد برمیلطیفه

رئالیستی و در وجهی روستایی است. اغراق اغلـب درمـورد عنصـری از همـین دنیـای      

روسـت کـه   داند با ملّانصرالدینی روبـه گیرد. صرف آنکه مخاطب میرئالیستی شکل می

آورد، همیشه جوابی برای هر چیزی در آستین دارد، از هـوش و ذکـاوت   نمیهرگز کم 

باالیی برخوردار است و هیچ خطّ قرمز و مرزبندی را برای خود قائل نیسـت. حتّـی در   
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گیرد که مشتاقانه منتظر است ببیند چه های  ملّا مخاطب اغلب در موقعیّتی قرار میلطیفه

خـود دارای هیجـان بـاالیی هسـتند و     ها خودبـه یّتاتفاقی قرار است رخ دهد. این موقع

هـا و  گیرد. آنچه مشخص اسـت غنـای ایـن لطیفـه    گیری جایی شکل میدرنهایت غافل

هـا در قالـب   سـمت کـاربردی کـردن آن   کامل بودن وجوه مختلف آن، برای حرکت بـه 

هـای گونـاگون دسـت بـه اقتبـاس      توان با روشنمایش کمیک کامالً مناسب است و می

در پاسخ به دیگـر سـؤال ایـن     شده ارائه یهالیتحلو با توجه به مطالب ایشی آن زد. نم

کـاوش و   نیمالنصـرالد  یهافهیرا در لط هلیتزر توان شش عنصریکه چگونه مپژوهش، 

 یهــالطیفــه ییخوانــدن ابتــدابایــد چنــین عنــوان داشــت کــه پــس از  ،کــرد یابیــارز

به شش عنصـر   هادادن به آن با پاسخ ، تارا مطرح پرسششش  بایست، مینیدمالنصرال

مقصـدش   فـه یلط شـود کـه  پرسش چنین عنوان می کرد.  دایپ یموردنظر دسترس کیکم

ـ به سمت چـه چ  فهیلط کانیصحبت و سر پ یروشود اینکه مشخصکجاست؟   ایـ  یزی

بـه کجـا    فـه یدوم آن است کـه لط  پرسش. استعنصر آماج ة کنند، تعییناست یچه کس

به ایـن مطلـب   را  )خواننده و غیره( پژوهشگر سؤال نیدرواقع پاسخ به ا کند؟یحمله م

ـ با چه چ فهیکند که مشکل و جنگ لطیمآگاه   آن اسـت کـه پاسـخ    یچـه کسـ   ایـ  یزی

متصـور   تـوان یسوم مـ  است. به کمک پرسشخصومت  یعنیعنصر دوم  ةکنندمشخص

 پاسـخ  درواقـع ؟ میشویرو مهروب یو واقع یهیبا امور بد ،فهیشد که در کدام قسمت لط

ـ یکه عنصر سـوم   گیردمی نشئت روزمره یامور منطبق با زندگاین سؤال با توجه به   یعن

 یامـور  بـا  فـه یلط یاست کـه در کجـا   این یبعد پرسش سازد.یم انیرا نما ییگراواقع

 التیسـمت تخـ  ال مـا را بـه  ؤس نیاپاسخ  ؟میشویوارد تضاد و نزاع م یهیو بد یواقع

در خـوانش  پـنجم   پرسش کند.یم دایاغراق را هو یعنیند و عنصر چهارم کشایم یذهن

 نیـ ؟ در پاسخ بـه ا میکشیانتظار م فهیلط یاست که در کجا نیا نیمالنصرالد یهافهیلط
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 پاسـخ بـا   ،میماجرا هسـت  یدنبال مابقکه در ذهن به شد فهیاز لط یآن قسمت یایجو دیال باؤس

ـ ا پرسـش  دیـ در انتها با و میشویرو مهروب جانیه یعنیال با عنصر پنجم ؤس نیبه ا دادن   نی

و خنـده   صـورت به که واکنش فهیاز لط ییجا در م؟یدیخند فهیلط یباشد که چه شد در انتها

عنصـر همـان    نیـ و ا میشـو یرو مـ هگیری روبغافل یعنیاست درواقع با عنصر ششم  یینها

توان بـدان اشـاره کـرد    دیگری که می. مطلب میارا نداشته دنشیاست که ما انتظار شن یبخش

شناخت نقص هریک از شش عنصر کلیدی هلیترز در متن است.  با شـناخت ایـن نقـص و    

 توان عنصر کمیک را در متن تقویت کرد.بازنویسی متن می

 ها  نوشتپی

1. joke 

 است. دیگران با کردن ظرافت و شوخی لودگی، و مسخرگی بیهوده، سخن الغ، معنای به. 8

 هیچبی فکاهی هایلطیفه. آورد حساب به طبعی شوخ نوع فراگیرترین توانمی را فکاهی آثار. 9

 درج گوناگون نشریات وها روزنامه در چنینهم و شوندمی نقل خانوادگی هایمحفل در محدودیتی

 نجها سرتاسر در دلیل همین به فکاهی آثار باشند. داشته محکومیت بیم هزل چون آنکهبی شوند،می

 آن دامان به دست گاه مخاطب بیشتر جذب برای جدید یهارسانه و دارد پروپاقرص طرفداران

 شوند.می

 است. بوده غزنوی محمود سلطان دربار مسخرة  عنوان یا لقب. 4

 داستانی مجموعه تامپسون، فهرست در که است معتقد نیز فنالندی پژوهشگر پترسون، .5

 به را مالنصرالدین از شدهیافته سند ترینکهن وی اما است، وجودم م0911 تاریخ به ازمالنصرالدین

 همین به مربوط نیز وی از مینیاتورهایی. اندخوانده افندی و خواجه را او که داندم می0310سال 

 است. موجود کافی توپ موزة در دوره

 طنز تا گرفته ندهز سرگرمی و سخنرانی از ها،رسانه انواع در را طنزنویسی هلیتزر سه بخش در. 0

 عمل و کار نحوة و گیردمی پی تلویزیون در موقعیّت هایکمدی یا هاکام سیت و کارتون مطبوعاتی،

 دهد.می آموزش را هریک ایحرفه

7. Target 



 هادی کیانی ___________ هلیتزر ملوین خندة سازندة گانةشش عناصر بر تمرکز با مالنصرالدین هایلطیفه تحلیل
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8. Hostility 

9. Realism 

10. Exaggeration 

11. Emotion 

12. Surprise 

 منابع

 و کـودک  ادبیـات  نامـۀ پـژوهش  آور.خنده و گراواقع یهاافسانه (.0925م. ) )قنواتی(، جعفری
 .21_28  ،41 ،نوجوان

 تهران: قطره. .نمکدان و قندان (.0930م. ) جعفری )قنواتی(،

 تهران: بهبهانی. .اسالم جهان و ایران در طبعیشوخ و طنز (.0911ع. ) حلبی،

   . تهران: امیرکبیر.8 ج .حکم و امثال (.0901ع. ) دهخدا،

 علمی. انتشارات و چاپ تهران: مؤسسۀ .مصور مالنصرالدین (.0940. )رضایی، م

 خاور. تهران: کاللۀ .مالنصرالدین (.0993م. ) رمضانی،

  تهران: زوار. اتابکی. پ. تصحیح .زاکانی عبید کلیات (.0913زاکانی، ع. )

 تهران: اساطیر. حلبی. ع.ا. تصحیح .دلگشا رسالۀ (.0929ع. ) زاکانی،

 تهـران: پیـک   آشـتیانی.  اقبال ع. تصحیح .دلگشا رسالۀ، زاکانی عبید کلیات (.0925) ع. زاکانی،

 فرهنگ.

 .93، 03 ،حافظ ماهنامۀ حافظ. طنز (.0924م. ) کدکنی، شفیعی

 . تهران: ثالث.تاریخ طنز ادبی ایران(. 0935کجابی، ج. )

 ردا.ف دانش نسیم تهران: .مالنصرالدین شخصیت اتیمولوژی (.0938س. ) عبدی،

 . تهران: آثار برتر.اتیمولوژی شخصیت مالنصرالدین(. 0933عبدی، س. )

  . پاریس: الروس.8 ج .عربی فارسی الروس فرهنگ(. 0938الروس )

. رسالۀ دکتری زبـان و ادبیـات فارسـی.    سیر تطور هجو در شعر فارسی(. 0915نیکوبخت، ن. )

 دانشگاه تربیت مدرس.

 جامع. تهران: فرهنگ .هالطیفه دارترینخنده کلیات. (0924س. ) م.، و هاشمی، هاشمی،

 کـل  تهـران: ادارة  العابـدین. زین ش. ا. پوریا و . ترجمۀنویسیشوخی اسرار (.0921م. ) هلیتزر،

 سیما. و صدا یهاپژوهش
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 معاصر. فرهنگ تهران: .طنزآمیز یهاگفته فرهنگ (.0930ر. ) هیرمندی،
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