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   چکیده
 از استفاده با مقاله ایندر . است برره هايشب طنز مجموعه در زبان عنصر بررسی نوشتار ایناز  هدف

 ،روش و نظریه مثابه به آن به تأسی با و باختین میخاییل ناوالکار و) هتروگالسیا( چندصدایی مفاهیم
 ذهنیت تعامل و دیالوگ نحوه و آن گفتمانی هاي ناسازه و زبانی هايلفهؤم مجموعه، این استعاري زبان

 ثرأمتکه  رسدمیهاي برره به این ایده تفسیر مقاله از زبان طنز شب نهایت در .شودتحلیل می آنها زبانبا 
 ،درونی دیدگاه از. داشت برره هايشب طنز زبان به بیرونی و درونی نگاه دو توان می باختین یدگاهد از

  زمینه به نیز زبان بررسی براي سازد، می را سوژه زبان که گونه همان. رداد سویه دو اي رابطه سوژه و زبان
 یا منطقی او خود به توجه با واندت می سوژه زبانی کردارهاي این بنابر. داریم نظر است سوژه همان که آن
 زبان( ها اي برره زبان و) معیار زبان( کیانوش زبان بین تقابل جااین در. باشد گسترده یا محدود منطقی؛ غیر

 زبان یعنی ،دیگران با مقایسه در را ها اي برره زبان نوع توان می متن کل درو  شود می برجسته) غیرمعیار
 کارناوالی استفاده. شود می ستهبرج برره زبان بودن استعاري بیرونی یدگاهد از. کرد ارزیابی کیانوش،
 تولید به منجر رسمی زبان با ناسازگار بافتی در خاص زبانی از برره هاي شب طنز مجموعه کارگردان

  . مسلط فراتر می رود شود که از طریق آن از شیوه بیان و تفکر می نقیضه زبان نوعی
  .طنز گفتمانی، هاي ناسازه کارناوال، دایی،چندص :هاي کلیديواژه

  
 هئلمس بیان و مقدمه - 1

 حاصل کالمی موقعیت با و دیگریک با سخن اجزاي ناسازگاري از که است ناهماهنگی نوعی اساساً طنز
  ،است گفتمان سازنده عوامل ناسازگاري حاصلزبان طنز  تر،وسیع سطح در ).139 :1390فتوحی،(شود می

 )237: 1996(3بکس. شود می خنده باعث باشد ناهماهنگ مجموعه بقیه با عوامل این از یک هر هرگاه
 درونی راهکار متون، این که گوید می طنز متون با ارتباط در که جایی کند، می اشاره نکته همین به هم

 جتماعیا بافت با متناسب را »گفتن« هايراه و خصوصیات بلکه. کنند نمی اتخاذ مدل عنوان به را خاصی
 هاي زبان برخورد مکانِ  مثابه به اش، واژگانی چند ماهیت به توجه با طنز. گزینند برمی دارند قرار آن در که

 و اقلیمی تاریخی، اجتماعی، شرایط به توجه با فرهنگ،  کلی چارچوب در فرهنگی -اجتماعی
                                                             

  naderamiri@hotmail.com                                کرمانشاه رازي دانشگاه اجتماعی علوم گروه استادیار -1
  azamebadi@gmail.com              مازندران دانشگاه جوانان مطالعات -اجتماعی علوم ارشد کارشناس  -  2

3- Bex,  
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 شوخ هاي شاخه دیگر و طنز شرایط. گیرد می  خود به متفاوتی معناهاي مختلف، شرایط در فیزیولوژیکی
 تاریخ هاي زمینه بررسی که خورده گره بوم ومرز  این اجتماعی سیاسی حیات با کشورمان در چنان طبعی
 ضرورت و است پذیر امکان اجتماعی سیاسی، تحوالت بستر در آن حرکت داشتن  نظر در با تنها طنز،

: 1384 صدر،(است پیشینه این به نگاهی نیز ما امروز جامعه در طبعی شوخ و طنز از درست درکی داشتن  
 است، شده فراهم جامعه در اندیشه و بیان آزادي هرگاه دهد می نشان طنز تحوالت سیر مطالعه).  54

 تر محدود را دیالوگ امکان گفتمانی انسدادهاي که زمانی در و است ترتعارفبی و ترصریح طنز زبان
 شاید و زبان گزنده هاي گونه دامن به یا و گیرد میبه خود  آمیز نایهک و غیرمستقیم صورتی زبان کند، می
 و سیاسی شرایط با آن ارتباط و طنز حوزه در دگرگونی بررسی با ترتیب، این به. شود می نزدیک زبان ضد

 .آورد  دست  به حاکم شرایط برحسب را تغییرات این روند  و  سیر  خط توان می جامعه اجتماعی
 و یکدستی بر سعی که رود می جدیتی مصاف به و است گریز مرکز نیرویی باختینی زبان به طنز

 به مقاومتی سرشتی و آورد گو و تمام مرزهاي رسمی آن را به تعلیق در می رسمیت تک. دارد یکپارچگی
نز و ط .اندازد می مخاطره به را اقتدار هاي نظام و گفتمانی هاي نظم در موجود هاي گیرد و ناسازه می خود

خنده حاصل از آن پدیداري فردي نیست که در انزوا معنا داشته باشد بلکه نوعی فضاي دموکراتیک را 
براي  را موجود هنجار طنز،. صداي مردم است زبان طنز .کند که ترس و هراس در آن راه ندارد ا میهیم

 کشد به چالش می را محاک ایدئولوژي .است اي که به سوپاپ اطمینان مانندلحظه. شکند می ايلحظه
 نهادینه آزادي حقانیت و مکالمه مشروعیت انسانی، موجودیت آن در که نهد می بینان ساحتی«و

 سالم فضاي برقراري و مطلوب شرایط ایجاد). 125: 1387 ،و غالمپور زاده غالمحسین( »است شده
 اي ویژه ضرورت از تباینم صداي حضور و آزادي و خنده ایجاد و آزاداندیشی انسانی، تعامل مکالمه،

 شیوه عنوان به و دارد شناختی هستی اهمیتی آن، اي مکالمه ماهیت همین خاطر به و است برخوردار
 از یکی تلویزیونی طنز هاي برنامه ).همان(شود می محسوب آن هاي ضرورت از آزادي فرهنگی، زیست

 طلبیده مصاف به را جدي قواعد آشکار، اجتماعی و ادبی قواعد از تمرّد خاطره ب که اندروایی ژانرهاي
  .آورند می فراهم را ناهمگون هايخوانش امکان و) 135: 1382 مارتین،(

 قرار کلیدسته  سه در شود می خنده ایجاد به منجر که هاییشیوه طنزپردازي شگردهاي بررسی در
 اطوار و ادا با که ايخنده) ب شودمی حاصل زبان کاربرد واسطه به که ايخنده) الف شده است داده

). 41: 1387 حري،(است دوم و اول هايشیوه از ترکیبی که ايخنده) پ است همراه نمایشی حرکات
 طنز مجموعه در طبعی شوخ ایجاد هايمولفه ترینمهم به و است اول شیوه روي پژوهش این تمرکز

. است کرده استوار زبانی هايفهمؤل بر را خود عزیمت نقطه که معنا این به. پردازدمی برره هايشب
 به را زبان رسمی مرجع چگونه برره هايشب طنز مجموعه زبان که است این تحقیق این اصلی پرسش
 است؟ کشیده چالش به استعاري نحوي

 تفسیري است زیرا جهت این از. گیردمی جاي انتقادي ـ تفسیري تحقیقات ذیل درحاضر  تحقیق
 امکان این خواننده بهنیز  و تفسیر شود) مدیري مهران( فرهنگ گر تولید کنش معناي این است تا قصد

 خواننده به مسیر این در رو، این از. به دست آورد فرهنگی کنش این از را تفسیر حداقل داده شود تا
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 در رفته کار به شناختی روش و مفهومی نظام کل اصل در. شودمی معرفی شناختی روش و نظري امکاناتی
 است انتقادي جهت این از و ؛سازد می ممکن را گرفته صورت کنش از معناداري منظومه ارائه یق،تحق این
 روابط با مدیري اینکه یکی. است جهت دو به درگیري این. شویم می درگیر قدرت روابط با نوعی به که

 چون طرفی از و. ددار نیاز او انتقاد شیوه تحلیل به او کار تفسیر براي مفسري هر و است درافتاده قدرت
 طور به که چرا است؛ انتقادي رویکردش پردازد، می تفسیري کنش این در قدرت روابط بازنمایی به محقق
 در را متن خواننده که ه استدش موجب و است پرداخته انتقادي فرهنگی کنش یک بازتفسیر به ضمنی
 تفسیري چنین به یابی دست این از بلق که صورتی در کند، بازخوانی انتقادي روش و مفاهیم از اي زمینه

 ).1391 فاضلی،(است نبوده پذیر امکان براي او
 
 پژوهش پیشینه - 2
 است، فزونی  به رو و شده انجام گفتمان  تحلیل  روش با ایران در زیادي کیفی  تحقیقات اخیر سال چند در
 طنز گفتمان تحلیل هب مشخصاً و طنز گفتمان تحلیل به کهتوان یافت می را تحقیقی کمتر اما

فسیر ت بهبه تحلیل زبان طنز به صورت عام و  که هایی پژوهش به اینجا در. باشد پرداخته برره هاي شب
 .شود می بسنده اند پرداخته برره هاي شب کلی سریال

 کردارهاي گفتمان تحلیل شناخت؛ ممکن هاي ابژه و انسان  سوژگی« عنوان با پژوهشی در) 1387( خادم -
 در گفتاري  نظام اکتشاف منظور به فوکویی رهیافت به توجه با »سیما بیننده پر هاي برنامه در انداز شکاف
 در اجتماعی نهادهاي و ها سوژه یابی هویت چگونگی شناسایی به تلویزیونی پربیننده هاي سریال
 اساس بر جداگانه صورت به را خود نمونه هاي متن از هرکدام نگارنده. است  پرداخته تلویزیونی هاي برنامه

 .است پرداخته متون این فرهنگی و اقتصادي سیاسی، هاي داللت به و کرده  مشخص متن سازي گانه دو
: تلویزیونی طنز هاي سریال در اقوام بازنمایی نحوه بررسی « عنوان با تحقیقی در) 1387( قرطاسی  -

 هاي سریال در مختلف اقوام نمایش در رينابراب وجود بررسی به »برره  هاي شب سریال موردي مطالعه
 ایران، اسالمی جمهوري سیماي سه شبکه که است این وي پژوهش همسئل. است  پرداخته تلویزیونی

 تحقیق این در کند؟ می بازنمایی ابزاري چه با و چگونه خود تلویزیونی  طنز هاي سریال قالب در را اقوام
 تحقیق، تجربی هاي یافته. اند شده بررسی کیفی  محتواي  تحلیل روش با فرضیات و تجربی هاي داده

 .است اقوام سایر منفی بازنمایی و تهرانی  و فارس قوم مثبت بازنمایی از حاکی
 طنز مجموعه این ،»برره  هاي شب در قومیت و سیتجن بازنمایی« نام با اي مقاله در ،)1384(قائم منتظر -
 طنز از ساختاري لحاظ به مجموعه این که است معتقد و داند می رانای تلویزیونی تاریخ در عطفی  نقطه را

 مزبور برنامه جامعه، فرهنگ بر ها رسانه تأثیر و نقش و ارتباطات زاویه از او. است  رفته  فراتر ایران معمول
 است معتقد منتظرقائم. کند می  پیگیري بازنمایی مفهوم بر تکیه با را هدف این واست  کرده بررسی را

 و هویت سریال، این آشکار هاي تقابل از. است  نموده خود طنز ابزار را کاراکترها تقابل برره هاي شب
 .هاست هویت همین بازنمایی جهت در ها شخصیت و گفتار و است جنسیت
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 »برره  هاي شب سریال در هویت واسازي و آمیخته زبان« عنوان تحت اي مقاله در نیز) 1384(کوثري -
 همه وي نظر به. است ابداعی زبان کارگیري به مجموعه این مهم هاي جنبه از یکی که است  نوشته

 در مقاومت نوعی از حاکی خود در که زبانی ضد. است زبان ضد کارگیريه ب در برره  هاي شب موفقیت
  نقد به رسمی گرفته شکل هویت که است زبان ضد همین طریق از و است مسلط  اجتماعی  نظم برابر
 .شود می  دهکشی

 به (www.7sang.com/closeup/barare)سنگ هفت سایت کلوزاپ از اي شمارهالزم به ذکر است 
 شده  تقسیم موافق و مخالف دسته دو به نقد این سریال تمامی. است  شده  داده  اختصاص برره  هاي شب

 براي جنگیم می باریک« در پور دهقان کاوه ،»نگاه جلب در موفق اي برره « در اسماعیلی امیر: است 
 در سمبولیسم « در مهرآزاد  هنگامه ،»مسابقه تا آینه از برره، هاي شب « در علیزاده رامین ،»همیشه

: برره« در رستمی نرگس ،»کجاست؟  برره «در آزاده ،»مدیري  مهران آثار در اسکیپیسیم برره،  هاي شب
 گروه در »ملی کمدي« در نیري اشکان ،»ها يا برره ما«  در کریمی کتایون ،»ما  انسانی زشت صفات

 و برره روستاي « در امینی اسماعیل ،»هزل یا دولتی طنز برره هاي شب « در صادقی ابوالقاسم و موافقان
 و »چیز همه به خندیدن یعنی طنز« در سمیعی جالل و »انسانی عواطف و اخالق و آور هراس فقدان

 .اند شده هداد جاي مخالفان گروه در دیگر بسیاري
اشاره  »طنز گفتمان درباره « عنوان با) 2003( 1سیمپسونتوان به اثر از آثار نویسندگان خارجی می

 باره در گفتمان تحلیل و پراگماتیسم ساختارگرایی، رویکردهاي از طیفی شامل اثر این نظري دیدگاه. کرد
 زبان رویکردي با که جهت این از اام است، شناسی زبان کتاب، غالب رویکرد اینکه وجود با. است طنز

 چند و هابرماس  یورگن فوکو، میشل باختین، میخاییل آراء از استفاده با و شناسی جامعه -شناسی
 حوزه در ارزشمندي تحقیق است، آورده فراهم طنز گفتمان براي را نظري الگوي دیگر شناس زبان

 . شودمحسوب می طنز گفتمان
و  2ترادگیل مانند اند، کارکرده اجتماعی شناسی زبان حوزه در هک تحلیلگرانی از دیگر برخی
 اما اند، نپرداخته طنز تحلیل به طور ویژه به) 1992( 5مارتینو  )1985(4و گریوز  3بنسون ،)1986( همکاران

 الگوي طریق از کالمی  تشکیالت از طیفی در طنز موقعیت بندي طبقه باره در نظراتی غیرمستقیم، طور  به
 شناسی زبان در نوعی به که تحلیلگران این همه. اند کرده ارائه) 1974(هالیدي کارکردي - تمیسیس

 که اعتقادند این بر و دداشتن توجه اجتماعی  نشانه عنوان به زبان کارکردهاي به ،صاحب نظراند اجتماعی 
 الگوي با مطابق را طنز هاآن .شود می تشکیل نظام این درونو  زبان کارکرد و نظام تعامل از ها نشانه این

 یکدیگر با تعامل در عنصر  سه این که دانند می متنی و میانفردي تجربی، 6فرانقش سه شامل لیديه
                                                             
1- Simpson, P. 
2- Threadgold, T. 
3- Benson, J.D. 
4- Greaves, W.S. 
5- Martin, J.R. 
6- meta function 
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 دید از نتیجه در. باشد طنز تواند می آن، موضوع به توجه با که آورند می وجود به را اجتماعی گونه یا سبک
. است ایدئولوژي از تر پایین اي مرتبه خود که است ژانر و 1گونه کاربردي بین اي مرتبهطنز  تحلیلگران این

 که چرا بیاید، کنار ها فرض پیش این با تواند نمی کند می کار شناسی جامعه حوزه در که گفتمانی تحلیگر
  .پذیرد نمی آن مارکسیستی و سلبی معناي در صرفا را ایدئولوژي

 
  پیشین هاي پژوهش بندي جمع - 2-1

 نگاهی با. است طنز موضوع حولذکر شده  تحقیقات همه محوري لهمسئ اهده شدمش که يهمانطور
 ند،داشت شناسانه زبان رویکردي صرفاً برخی خوریم؛ برمی الگو دو به کلی طور به تحقیقات این به سریع
 با که تحلیلگرانی خصوصه ب اول، دسته. ندکرد نگاه  لهمسئ به شناختی جامعه رویکردي با دیگر برخی

 از تر پایین و ژانر مقوله در بندي طبقه نوعی در را طنز ند،کار کرد لیديه کارکردي مند نظام شرو
 از ایدئولوژي تفکیک چون کرد، عملیاتی توان نمی را بندي دسته این که  صورتی در. ددادن قرار ایدئولوژي

 .دباش داشتهن ایدئولوژي براي را پیامدهایی تواند نمی طنز گفتمان و است دشوار آن غیر
 تحلیل با.  اند داده ارائه موضوع از ایدئولوژیک تحلیل نوعیظاهراً  گروه دو هر محققانِ از برخی

 و آلتوسري عینکی با تحلیلگران این. است بیشتر قدرت مارکسیستی و سلبی رویه بر تأکید ایدئولوژیک،
 به و دهد می پیوند یکدیگر به را افراد که بینند می اجتماعی نظم حفظ خدمت در را معنا تولید وار گرامشی

 آن که متعهدي رسانه و طنز به مارکسیستی دیدگاه این با. کند می تنظیم را اجتماعی انسجام ترتیب  این
 رسیدن براي مذاکره که هژمونی سازنده رویه و شود می گرفته نادیده سوژه عمل امکان کند، می پخش را
 این است وارد ها دیدگاه این به که اشکاالتی از یکی. شود می واقع لتغف مورد ست، معنا درباره اجماع به

 مخالفت سیاست به تنها گویی و رود نمی فراتر ایدئولوژي دائمی افشاء از دست، این از نقدهایی که است
 چگونه که موضوع این بررسی از ماندن غافل یعنی رویکردي چنین به کردن بسنده. انجامند می صرف
 چه طریق از جذابیت این و کند می جلب را خود خاص مخاطبان عالقه و توجه پسند، عامه متون

 محروم را سوژه ، قدرت از سلبی برداشت. شود می بازتولید و تولید دیگري متون چه و فرهنگی راهکارهاي
 قرار ما اراختی در را امکان این) ایدئولوژیک صرفاً تحلیل مقابل در(  گفتمان تحلیل. کند می تلقی قدرت از

 متن با مخاطب درگیري  نحوه بهباید  بلکه کنیم، تفسیر هست، که آنچنان نباید را گفتمان که دهد می
 باورها از اي مجموعه تحمیل صرفاً را قدرت و نگیریم نظر در یکپارچه هویت داراي را افراد و بپردازیم

 پاسخگو ادراك که نکته این به اذعان یعنی آن، مخاطب و متن مکالمه بر تأکید. ندانیم سوژه به نسبت
 در نیرویی را آن گفتمان که پویا ادراکی. کند می شرکت گفتمان بندي صورت در که است مهم عاملی
 از را تحقیق این که چیزي. است گفتمان استغناي موجب که حامی نیرویی یا و یابد می خود مقابل

 هايمولفه بر تمرکز پژوهش این  کار شالوده و آغاز  نقطه که است این کند، می جدا پیشین تحقیقات

                                                             
1- register 
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  میخائیل نظریه مفاهیم بر مبتنی یروش و نظري لحاظ به که است برره هايشب طنز زبانی ضد و زبانی
 .است باختین

   نظري مبانی - 3
 روي تمرکز آن و است نمادین ايبه گونه آن هاي فرضیه  ئلهمس که است روشی گفتمان تحلیل روش
 پیام، گیرنده بر در عبارتی به. شود می شامل را ارتباط هاي جنبه تمام. است اي اندیشه و گفتاري هاي نظام
 شناختی، روش لحاظ به). 141: 1389 ، وردانک( شود می آن موقعیتی بافت و گیرخطاب یا گرخطاب متن

 مثل زبان  تحلیل و شناختی زبان هاي روش بر »گفتمان تحلیل روش« اصطالح اجتماعی، علوم ادبیات در
 و نحوشناسی این، از تر عام یا شناسی، سبک جانشینی، تحلیل و همنشینی تحلیل شناسی، روایت

 اطالق ایدئولوژیک هاي گفتمان و متون تحلیل در شناسی واج زبانی، ترکیب و تجزیه هاي تکنیک
 هاي روش اینکه، یکی ،کند می متمایز ها روش سایر از را گفتمان تحلیل روش مهم، ویژگی دو. شود می

 دیگر اند، شده تعریف اعداد و ریاضی منطق بر مبتنی معموالً که اندهایی روش اجتماعی علوم در پژوهش
 یک یا جمله یک تواند می که است گفتاري و متنی واحدهاي تحلیل، واحد گفتمان، تحلیل روش در اینکه

 نظري هاي فرضیه آزمون براي پژوهش روش این در که هایی داده .باشد آن از فراتر حتی یا پاراگراف
 باشند...  و نمایشنامه شعر، مثل نوشتاري یا گفتاري ژانر گونه هر از مرکب توانند می ،شودمی استفاده

 بازنمایی چگونه زبان در امور که است این دنبال به گفتمان تحلیل روش ).337: 1386 مهرآیین،(
 برخی از استفاده با چگونه نویسنده که است این نوشتاري یا گفتاري ژانرهاي از منظور. شوند می

 یا تیماه با رقیب، گروه یا خودي گروه به توجه با خود مخاطب براي را اطالعاتی بالغی، شگردهاي
 رابطه اجتماعی اعتقادات و ایدئولوژیک هاي الگو با معنایی شگردهاي از برخی. دهد می جلوه تیماه بی

 در ).365: 1390فتوحی،(اندمقتدرتري ي ابزارها طنز و عناد نمایی، کوچک براي یبرخ دارند، نزدیکتري
  .است گفتمانی کردار و زبان پیوندهاي درباره کندوکاو انتقادي گفتمان تحلیل اصلی دغدغه واقع

 یگفتمان نظم کشیدن چالش به یا بازتولید براي اجتماعی کردار از اي گونه  منزله به ارتباطی رخداد  هر 
 اجتماعی کردار گفتمانی، نظم با رابطه طریق از ارتباطی  رخدادهاي که معناست بدین این. کند می  عمل

 و طنز ژانر). 132: 1389 ، فیلیپس و یورگنسن(پذیرند می شکل آن  ه وسیلهب و داده شکل را تر گسترده
 هاي تناقض« و شود می شاخسر گفتمانی نظم با ژانرها دیگر از بیشتر ارتباطی رخداد عنوان به کنایه

  ).365: 1390فتوحی،( »کند می مشخص را دوره یک ایدئولوژیک
  نهادینه معیارهاي که طنز هاي مجموعه تحلیل براي را ارزشمندي چهارچوب گفتمان تحلیل روش

 ایجاد در را اصلی نقش کلمات بازي که محوري زبان طنزِ در. آورد می فراهم کشند می چالش به را شده
 هايمؤلفه طنز، هايکنایه دریافت براي مخاطب معنایی ذخیره و معنایی هاي تقابل کالم، بافت دارد، آن

 است آن بودن معنایی ندچ و چندصدایی ،زبان بافت هاي ویژگی مهمترین از یکی واقع در. اندتوجهی قابل
 و معنا بودن 1چندصدایی یویژگ همین بر تکیه با طنزپرداز. ددار را طنز گفتمان خلق در اساسی نقشی و
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  اصطالحات از کدام هر از مختصري تعریف زیر در. رود می جدیت مصاف به کارناوالی زبان
  . است آمده کارناوال و) هتروگالسیا(چندصدایی

 چندصدایی  - 1- 3
 سراسر خویش، تاریخی موجودیت از مفروضی مرحله،  هر در ، جامعه یک زبان) 14: 1380(به عقیده آلن

 ادوار میان گذشته، و حال میان ایدئولوژیک اجتماعی تناقضات همزیستی نشانگر زبان،: آواست دگر
...  و ها محفل و هامکتب ها،گرایش میان متفاوت، ایدئولوژیک ـ اجتماعی هاي گروه میان گذشته، متفاوت

 شده،  مصادف یکدیگر اب گوناگون  هاي شیوه به آوا دگر هاي زبان این. دارند مادي قالبی همه این و است
 طرح با باختین. است ایدئولوژیک مبارزه عرصه زبان این بنابر. دهند می شکل را جدیدي معرف هاي زبان

 خود درون در بسیار آواهاي دادن جاي توانایی از زبان بود معتقد »آوایی دگر«  یا »1هتروگالسیا« مفهوم
 کانون  زبانی هاي نشانه ؛نیستند مشخص ختاريسا در خنثی عنصري زبانی هاي نشانه. است برخوردار

 ها نشانه. شوند می کشیده سو آن و سو این به همواره و اندرقیب اجتماعی منافع طرف از تناقض و مبارزه
 این. است داللت نهایت بی شامل نشانه هر. نددیگر  هاي اندیشه تأثیرگذاري و رسوخ معرض در همواره

 و دهند می قرار بقیه به نسبت ممتازتري جایگاه در را هامدلول و دال برخی هک انداجتماعی هاي ایدئولوژي
 شکل یا کلمه زبان در باختین اعتقاد به). 355: 1386 مهرآیین،(دهند می قرار آنها محور در را معانی  بقیه

 ستا چیزي مجموع در زبان. ندارد وجود باشد، نداشته تعلق کسی به یا باشد خنثی که دیگري زبانی
 اشکال از متشکل و مجرد دستگاهی کند می زندگی آن در که ذهنی براي زبان مقاصد، از آکنده و پراکنده

 نوع حرفه، بوي و رنگ کلمه هر. است جهان باب در عینی و چندگانه نگرشی بلکه نیست، هنجارین
. کند می حمل خود با را ساعتی و روز دوران، نسل، مشخص، انسان مشخص، اثر و حزب و جریان ادبی،

 و زمینه گیرد؛ می خود به است، شده واقع هادر آن که را یهای زمینه و زمینه بوي و رنگ کلمه هر
 اشکال تمامی و کلمات تمامی. است سرگذرانده از آنها  در را حادي اجتماعی زندگی کلمه، که هایی زمینه
 پایانی بی نبرد صحنه را اجتماعی جهان ن،باختی ).115:  1377 تودوروف،( اندمنافع و مقاصد جایگاه زبانی

 جنبش طالب که غیررسمی هاي انگیزش و ندجمود و ایستایی طالب که رسمی نیروهاي میان که داند می
 مؤثر، طور به مدرن جامعه در ایدئولوژیک اجتماعیِ هاي بینش یافتن  کثرت. دارد جریان تکثرند، و تغییر و

 شناسی، زبان وي، ).132  :1387 باختین،(بخشد می پایان را انهیگ و رسمی زبان بینی جهان هژمونی
 حیات تمرکزبخش هاي گرایش خدمت در که داند می نیروهایی منزله به را زبان فلسفه و شناسی سبک

 علت به گیري جهت این. اندمتنوع مقوالت در وحدت دنبال به چیز هر از بیش و ایدئولوژیک کالمی
 بیشتر و است  شده گفتماناي   نشانه تک هاي جنبه بر شناسی زبان و فلسفی کرتف تمرکز موجب یکپارچگی،

 عوامل وي. است بوده توجه بی »زبان ذهنیت« به و کند می توجه گفتمان آواشناسی هاي جنبه بر
  زبانِ پیروزي را شناسی سبک و شناختی زبان تفکر در »یکپارچه زبان«  قدرت و محتوا کننده تعیین

 کالم« با ها زبان تنویر فرایند ها، زبان اسارت ها، زبان کردن جایگزین ها، زبان بقیه بر کمحا) گویش(
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 قانونمند و حقیقت و فرهنگ  یکپارچه ن زبا در نافرهیخته و پست اجتماعی هايزبان تلفیق ،»درست
 از گفتمانی -میکال چندگونگی چه اگر باختین، گفته به بنا ).134: همان(داندمی ایدئولوژیک نظام نمودن

 به. تابند نمی بر را آن همیشه قدرت صاحبان اما است، ناپذیر اجتناب آن وجود و خیزد برمی اجتماعی تنوع
 اینکه خاطره ب زبان اي مکالمه سویه اما ،اندگفتمانی تکثر از برخوردار زبانی هاي محیط چه اگر عبارتی
 هايبرداشت براي اساساً است، جامعه در ایدئولوژیک مواضع طبقاتی، هاي پایگاه تعارضات، کننده برجسته

 همواره ینا بنابر). 321: 1386، مهرآیین(شوند می محسوب کننده تهدید جامعه در طلب اقتدار و معناتک
 هم یابد، ارتقا است ممکن هم یعنی است؛ تهدید و فرصت موقعیت دو معرض در کالم، بینامتنی سویه

 در سعی همواره ،انددولتی قدرت خدمت در که جامعه از عناصري و درتق. شود سرکوب که است محتمل
 به جامعه تبدیل و زبان اي مکالمه جنبه سرکوب مستلزم که دارند هایی جنبه چنین بر گذاشتن سرپوش

 هایی شیوه از سخن »زبان فلسفه و مارکسیسم« در باختین).  324:  همان(است »صدا تک« جامعه یک
 در که مختلف اجتماعی هاي داوري ارزش میان نبرد  تا کوشد می آنها طریق از حاکم طبقه که گوید می

 جامعه به حکومتی قوانین که همانطور. کند صدایی تک را نشانه و کند مضمحل را دهد می رخ نشانه
 اتنه اینکه براي را ها سخن تنوع همواره قدرتمندان کنند، می محدود و مقید را جامعه و شوند می تحمیل

  ).117: ، همانتودوروف(طلبندمی مبارزه به کنند، نهنهادی را رایج و متداول سخن یک و زبان یک
 رمان صدایی، چند و مفهومی دگر سازماندهی و کارگیريه ب اشکال ترین اصلی از یکی باختین دید از

 کند می رضهع دگرمفهومی سازماندهی و کارگیريه ب براي را خاصی شکل که است دار خنده اصطالح به
 از ).93: 1373 باختین،(ستا پرمحتوا بسیار تاریخی لحاظ به هم و پویا بسیار ظاهري لحاظ به هم که

 هم و اي محاوره هم ـ ادبی زبان سطوح تمامی آمیز تمسخر تقلید -دارخنده سبک باختین دیدگاه
 تفکر سطوح ترین عمیق به تمسخرآمیز هاي رمان در زبان. گیرد برمی در را زمان آن در رایج - نوشتاري

 گفتمان  همه بیانی و منطقی ساختار از آمیزي تمسخر تقلید نتیجه در و کند می رسوخ ایدئولوژیک و ادبی
 با او  رابطه شدن تر پیچیده و زبان از نویسنده شدن دورتر به آمیز تمسخر تقلید. دهد می ارائه ایدئولوژیک

 به خود خاص،  دوره غالب گراي رمان گفتمان. زند می دامن مانر قلمرو در خصوصاً اش، زمانه ادبی زبان
 ).96: همان(شود می نویسنده جدید مقاصد انکسار و انحراف براي اي وسیله و تبدیل موضوع یک

 رمان در. است دارخنده سبک براي الزم شرط آن، گفتاري تنوع و ادبی زبان بندي رده کلی  طور  به
 :تاس شاخص ویژگی دو داراي آن شناختی سبک  کارگیريه ب و دگرمفهومی تلفیق دار، خنده

 هاي زبان مثل .شوند می تلفیق ایدئولوژیک - کالمی اعتقادي هاي  نظام و متعدد هايزبان ،رمان در -1
 زادگان، اشراف کشاورزان،( المنفافع مشترك طبقات زبان و اجتماعی طبقات زبان اي، حرفه زبان اي، گونه
. اینها نظایر و) هاپیشخدمت زبان اجتماعی، هاي پرگویی شایعات، زبان( روزمره زبان ،)انروستایی و تجار

 .شوند می نویسنده مستقیم گفتمان وارد شخصی غیر شکلی با که
. است نویسنده مقاصد انکسار براي ایدئولوژیک ـ اجتماعی اعتقادي هاي نظام و ها زبان این تلفیق -2

 واقعیت، براي نظرانه کوته و نامناسب محدود، طمعکارانه، ریاکارانه، کاذب، مقوالتی منزله به آنکه ضمن
: همان(کنند می طرد را ارجاعی و آمیز تحکم جدیت نوع هر تقریباً ها زبان نوع این. گردند می نابود و برمال
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 چند و  دگرمفهومی پیدایش اولیه شرایط که دیگري روش جز نیست، چیزي نیز »گرایی کارناوال« .)103
 .کند می فراهم را صدایی

  کارناوال - 3-2
 نهفته خود در را قوي پتانسیل رسد می نظر به که است 1کارناوال باختین، نظریه بنیادین مفاهیم از یکی
 کشف حوزه این در را جدیدي اندازهاي چشم توانمی سیاسی ندیشه ا و نظریه در آن گیري کاره ب با و دارد
 بیان امکان و بود حاکم خشونت و وحشت یکسویه، استبداد و اقتدار وجود با ینباخت حیات دوران در .کرد
 باختین دارد؛ وجود نیز مقاومت هست، قدرت جا هر که فوکو میشل قاعده به توجه با. نداشت وجود آزاد
 مظاهر دنبال به کارناوال خصوصه ب و گروتسک کرونوتوپ، دیالوگ، مونولوگ، چون مفاهیمی در

 را مقاومت رسمی غیر سیاسی نیروي تا کند می تالش وا دنیاي و رابله کتاب در باختین. است مقاومت
 او تردید بدون که نویسد می رابله شخصیت و آثار کتاب آغار در دلیل همین به شاید و دهد  نشان

 ).321: 1375 احمدي، از نقل به( است مدرن ادبیات بنیانگذار ترین دموکراتیک
 کارناوال مفهوم در را مقاومت نیروي بیشترینزیرا  داند می دموکرات را رابله لدلی این به باختین

 مفهوم به شدن تبدیل براي زیادي پتانسیل از کارناوال مفهوم که است اعتبار همین به. است گنجانده
 رسمی فرهنگ سوي از خشونتی و اجبار و انسداد چنان کارناوالی وضعیت در. است برخوردار سیاسی
 از کدام هر). 253: 1384، انصاري(استهزاء و خنده مگر کرد شود نمی کاري هیچ که شود می اعمال

 از رسمی، ادبیات و زبانبه  نسبت عامیانه زبان .دارند را خود خاص زبان ،غیررسمی و رسمی هاي فرهنگ
- حیطه از یکی باختین نظر از. آن کارناوالی ي ها گونه ر د خصوص به است برخوردار باالتري گفتگومندي

 براي اي نمونه را کارناوالی   گونه او .است کارناوال یابدمی تجلی آن در عامیانه فرهنگ و زندگی  که هایی
. است متناقض و رویه دو دوگانه، هايصورت از سرشار کارناولی ادبیات. داند می عامیانه فرهنگ بیان

 یونان کهن ادبیات در بلکه شود، نمی محدود میانه هاي دوره به باختین دید از لیااونکار هاي صورت
 و توجهی بی مورد کارناولی ادبیات و عامیانه فرهنگ گوید می باختین. شود می مشاهده نیز ستانبا

 ). 234: 1387 باختین،(است گرفته قرار تاریخنگاران مهري بی
 بین از را جتماعیا مراتب سلسله تمام و طبقاتی هايفاصله موقتی چند هر ها کارناوال گذشته در

 هم در را آن اقتدار تمام که زد می اي قهقه آن به و گرفت می سخره به را موجود وضعیت، برد می
 و است همگانی کارناوال  خنده. شد می انسانی زندگی دوباره سرزندگی باعث طریق این از و شکست می

 گرفته سخره به کارناوال کنندگان شرکت توسط جهان تمام است؛ دوسویه. است جهان کل آن مخاطب
 تک گو و اقتدار به همگانی و سرخوشانه ايطعنه است؛ طعنه و شادي حامل همزمان خنده این. شود می

 .رسمی
 رسمی زبان با ناسازگار بافتی در خاص زبانی از برره هايشب طنز مجموعه کارگردان کارناوالی استفاده

 باور از نوعی به واقع در معمول و رسمی زبان از گسست با یعنی. شود می نقیضه اثر نوعی تولید به منجر
                                                             
1- carnival 
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 اي نقیضه شکل طنز زبان اینجا در. گسلد می است کرده تحمیل را آن قدرت که اي یافته مشروعیت
 رود می فراتر  مسلط بیان شیوه و تفکر شیوه از کارگردان حالت این در است، رهایی متضمن که گیرد می

 آن با شناختی جامعه لحاظ به که بافتی در آن بازتولید طریق از بلکه آن، نفی و انکار راه از نه البته
 معنی بی حتی و ربط بی اساس،بی و پایهبی چیزي مثابه به را آن آمیز بدعت گسست این با و است ناسازگار

  . دده می جلوه
  ها یافته تفسیر - 4
 و سینمایی طنز. اي درك طنز ایرانی استهرین شاخصهتهاي زبانی یکی از مهم وخیشارتباط شفاهی و  

 ایران در .است تاریخی  پیشینه داراي کالمی طنز به ایران مردم  عالقه .است محور زبان ما تلویزیونی
 مورد در موضوع این. خورد می چشم به موقعیت طنزهاي از بیشتر کالمی طنزهاي هم تئاتر حوزه در حتی
. ستا او کالمی طنز همین مدیري مهران سبکی هايفهمؤل از یکی . است صادق هم مدیري طنز

 به توجه با است، برگزیده برره هاي شب) 1کرونوتوپ( مکان و زمان در که اي استعاره به توجه با مدیري
 در دیگري  هاستعار مثابه به خود هم زبان این و آفریند می را خود خاص زبان کند، می کار آن در که ژانري
 هاي سریال زبان در تازه اتفاق این بار اولین. است حاکم برره هاي شب در که اي عارياست پیوستار ادامه

 بازسازي صرفاً دیگر برره، هاي شب در زبان. شد ایجاد اي برره زبان ابداع با 2پاروچین مجموعه در مدیري،
 خاص نحوي دقواع از تا کرد می تالش که شد خلق زبانی بلکه نبود خاص هاي گروه زبان از استفاده و

 همه علیرغم که آنها ترکیب و مختلف هاي  لهجه از است اي آمیزه زبان این. باشد برخوردار خود
 معیار فرهنگ شاید که دیگري یک مقابل در و شوند می تلقی فرهنگ یک نشینی، هم در شانیتفاوتها

 آن  گستره که زبانی. شوند می داده نشان برره زبان از خاصی نوع نمود در نهایت در و اند گرفته قرار باشد
 زبان این که گفت بتوان شاید و نیست برخوردار الزم پویایی از و است ثقیل اغلب و وسیع چندان نه

 ).121: 1387 قرطاسی،( خام و محدود است؛ برره مردمان  زیسته جهان گویاي
 زبان انتقادي و نحوي هايسطح از روشنتري سیماي تا کند می کمک آنچه هاتفسیریافته قسمت در

 فتوحی محمود که دقیقی تحلیل در الیه الیه صورت به را تفسیر که است این م،یده ارائه برره هايشب
 زبانی ناسازگاري اول ه الی. داده شود قراراست   داده ارائه طنز بافت از شناسی سبک کتاب در معجنی رود

 به دوم  الیه در و است واژه سطح در زگاريناساآوایی و  هاي ناسازگاري هاي آنمجموعه زیر که است
 زبان دو آمیزي درهم و زبان تاریخی هاي گونه آمیزي درهم یعنی آن هاي شاخه زیر و گفتمانی ناسازگاري

                                                             
1- chronotope 

 اياداره در تهران در است ايبرره اصالتاً که فرهادنامی که کند می روایت را داستانی مدیري پاورچین طنز سریال در - 2
 ملحق خانواده این به تحصیل ادامه براي زنی فرهاد خواهر کند، می زندگی تهران در همسرش با همراه و است کار مشغول

 دختري با عاطفی اي رابطه درگیر تهران در اتفاقاً و است آمده تهران به نیز است دیگر اي برره پایین یک که داوود. شود می
 خانواده با ترتیب این به کنند پادرمیانی خیر امر این براي که خواهد می همسرش و فرهاد از و شود می شقایق نام به تهرانی
 از بعد همسرش و فرهاد خانه هاياتاق از یکی در که جایی تا رود می صمیمیت به رو تدریج به روابطشان و شود می آشنا فرهاد

  .پردازد می مجزا داستانی به ها قسمت از یک هر در سریال این. شوند می ساکن عروسی
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 برره هايشب زبان ضدزبانی سویه بر ندا کرده ضافهنگارندگان ا که سومی الیه .دارد اشاره مختلف
 آورده برره هايشب طنز موعهمج از هاییفکت اختصار به هاالیه این از کدام هر براي. است متمرکز

 .شود می پرداخته آن تفسیر به و است شده
 زبانی ناسازگاري - 4-1

  زمینه از خارج تشخصی است همگان بین در متداول کاربردي  گونه که معیار زبان به نسبت طنز زبان
 حامل شود منتقل دیگر بافت به معیار بافت از نزبا وقتی که است طبیعی. )76: 1390فتوحی،(است معیار
 در ناسازگاري از است طیفی شامل ناسازگاري این. شود می خود در ها ناهنجاري و ناسازگاري سري یک

 و نیست مستثنی امر این از نیز مدیري بازیگوشانه زبان. گفتمانی هاي ناسازه از اي آمیزه تا کلمه سطح
 .دارد خود در را تمانیگف و کالمی هاي ناسازه انواع

  آوایی هاي ناسازگاري -1- 4-1
- سریال شب در که ناسزاهایی مثل). 302: همان(است آوایی هاي ناسازگاري خرد، هاي ناسازه از اي نمونه

 نمونه و »گولنزج« ،»کتکله شومپیت« ،»هشتپلکو« مانند ؛شودمشاهده میها هاي برره بین شخصیت
 .دیگر هاي

  واژه سطح در ناسازگاري -2- 4-1
 نثار جان یا برره، دو نظام مثالً ستا ها نام و عناوین در دستکاري متوجه اغلب که واژگانی هايناسازگاري

 مثالً کند، می استفاده نثار جان همین که مدحی عبارات یا ست،ا او مجیزگویی  نشاندهنده نامش که
  .»!کعین يا« »!گردشگري  الزمه اي« ،»!کاله اي سیبیل، اي« گوید می

 به مدیري کارهاي مجموعه در که است هایی کالم تکه واژه، سطح در هاناسازگاري از دیگر یکی
 ،»کیه؟... کیه؟« ،»خواري پاچه« ،»!ببخشید« ،»...اینه« ،»چه؟ یعنی گفتی که اي«: مثل خورد می چشم

 هم خیلی خوب، هم یلیخ« ،»دربیارن  رو ات سوخته پدر پدر میدم« ،»!بزن زیتون« ،»!..داداش! چی«
 در داستان هاي شخصیت و فضا با متناسب کدام هر که...  و »مععع« ،»!بابا بده مربا« ،»!بله! بله« ،»عالی
 .اند شده گنجانده قصه

 گونه هر از عاري اینکه به توجه با و دارند تولیدي تفسیري نقش چیزي هر از بیشتر ها کالم تکه
 مخاطب بینش به طریق این از و دهند گسترش و بسط را موقعیت تفسیري افق توانند می ، اندادبی قرارداد

  .درسانن یاري موقعیت دریافت براي
  گفتمانی ناسازگاري - 4-2

که به صورت  هاي گفتمانی در سطح کالن استواقع چالش با سازه در مدیري زبانی هاي شوخی از برخی
ی هاي تاریخدرهم آمیزي گونه) الفعبارتند از ند که وشیک مولفه بینامتنی در زنجیره آثارش دیده می

  .ی زدایی از قواعد ساخت نحوي زبانآشنای) زبان  یا دو زبان مستقل از هم ب 
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 زبان تاریخی هاي گونه آمیزي درهم -1- 4-2
 هاي مجموعه همه در ناسازگاري این. کند می طراحی را ناهماهنگی نوعی گفتمان دو آمیختگی هم در

 که است تاریخی سبک و گونه دو آمیزي درهم گفتمانی ناهماهنگی نمونه یک مثالً شود می دهدی مدیري
 اجتماعی شرایط درها در این نمونه شخصیت .کنیممشاهده می 1»مظفر غبا« در را آن هاي نمونه از یکی

 یا. است خانخانی سنتی و پدرساالنه و مربوط به بافت که کنند می استفاده زبانی از اما قرار دارند مدرنی
 لئوناردو یا) اشاره زبان مبدع(  کلر اصطالحاتی مدرن مثل و اسامی به درحرفهایشان برره مردم وقتی

 انتظار از دور بسیار که کنند می اشاره...  نارسیسیم، یا کمونیست فمنیست، مثل عباراتی و داوینچی
 و سنجدمی خودش حال زمان با را آن مخاطب شود کهمی متنی خلق به منجر طنز زبان .است مخاطب
  . کند می آن با قوي همانی این احساس

 
  آشنایی زدایی از قواعد ساخت نحوي زبان -2- 4-2

 مثل. ریزد می هم به زبان نحوي ساخت قواعدهاي گفتمانی وقتی است که  نمونه دیگر خلق ناسازه
 گوینده آن در که معکوس افعال وينح ساخت یا اي برره افعال صرف ،»فوکوله فرق« مثل افعالی ساخت

 بخواهد اگر مثالً. نماید می انتخاب کند، اعالم خواهد می که نظري برخالف افعالی دقیقاً خود  جمله در
 تشریف«( »بیدید داشته تشریف«: گوید می کند ترك را آنجا زودتر  چه هر است اش خانه در که مهمانی
 اخالقی هاي ویژگی جزو که تعارف به رسد می نظره ب ،نایهک صورت به اصل در فعل نوع این). »داشتید
 آورد، نمی زبان به را خود حقیقی درخواست یا واقعی منظور دالیلیه ب فرد آن در و است ایرانیان خاص
 آن به یکی این ،»کارت  پی  برو« که است  این منظورشان  که  حالی  در »بفرمایید« ندگوی می یا. دارد اشاره

 ،»داري  مزخرفی  سلیقه « که است  این منظورش که  حالی  در »است قشنگ خیلی  لباست « ویدگ می یکی 
 .»بخوریم  شام خواهیم می  بروید  شوید  بلند« که است این منظورشان  و »باشیم  خدمت در شام« گویند می

 صورت به کی  و رفته  ارک  به معکوس  صورت به افعال، کی  دانند می برره  اهالی  که است این جالب نکته 
 است این منظورشان  ولی  ،»ندارد قابل« گویند می رسد می که  کردن  حساب موقع شان کافه در مثالً  !واقعی 

  »!برو و بده را پولش « که
  زبان ضد و مقاومت  مثابه به زبان -4-3

 خاص زبان با که او. ستا »پارادوکیسکال« و گون نقیضه گونه، طنز از مراد است؛ گونه طنز مدیري لحن
 ایدئولوژیک گفتمان اشکال از برخی با است گذاشته جا به هشتاد دوره طنز در نشدنی انکار تأثیري خود

 گرفتن سخره به با مدیري. دارد گون نقیضه برخوردي) خطابی و شاعرانه حتی گاهی و سیاسی اخالقی،(

                                                             
-این دو خانواده از بازمانده. اندکنند که با دیواري از هم جدا شدهمی بینیم که در یک باغ زندگی می در باغ دو خانواده را - 1

هاي افتد، آدموصلتی که اتفاق می به خاطر. اي ناهمگون با احواالت امروز هستنداند و داراي سبک زندگیهاي دوره قاجار
ان فضاي غالب داستان را و شیوه زیستشها شود و تناقضات رفتاري این آدمواده وارد فضاي زندگی آنها میمتفاوتی با این خان

 . دهدتشکیل می
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 ساختارهاي از اي پاره با بازي با و ستا اآنه پشت که فرهنگی و هاانسان دروغین روزمره گفتارهاي
 هاي کالم تکه برخی یا شد اشاره که معکوسی افعال بردن کاره ب مثال، عنوان به تأیید مورد زبان دستوري

 ساختارهاي ریختن هم به با او .کند می آنها فروپاشی به اقدام پوچ، و هیچ به آنها رساندن و غیره و خاص
 را آنها است، شده بیان گفتار در مستقیماً آنچه و مرسوم زبان از گرفتن فاصله و شناختی زبان و دستوري

 واقعیتی را آن و است اشتباه و قراردادي او نظر به آنها زمینه و گفتارها گونه این. دهد می جلوه اعتبار بی
 در را خود ازتابب واقعیت این و است شده ادغام دروغ با او زعم به که واقعیتی. آورد می شمار به ناهمگون

 متزلزل پوچی جایگاه به سرانجام انسانی روزمره واقعیت این. یابد می دروغ شده تشدید و گون نقیضه وجود
 و زبان شاعران، زبان مثالً( اجتماعی هاي گروه و زبان گوناگون اشکال از استفاده با مدیري .شود می

اي توپ بستهدر کرونو( خاص محیطی ویژه يهازبان چنین هم و...)  و جات اداره منشی کارمند صفات
 دست این از مواردي به)  هاي خاله زنگیپایین در قالب گفت و گو و وارچی مثل منزل خان باال یا خان

 به طبیعی نحوي به چند هر اجتماعی اندازهاي چشم چنین هم و شده کارگرفتهه ب زبان .یابد می راه
 و محدودیت و ورزي غرض و دورویی با توأم و دروغین هايواقعیت اینکه  بهانه به اما رود کارمی

 تمامی که برره مورد در مثالً .شود می کشیده برآنها بطالن خط ست،ا نابجا و نظرانه تنگ هاي یادآوري
 پایدار و استوار فرهنگی  دیده به و است شده شناخته رسمیت به آنجا مردم بین در که هایی انگاره و ها زبان
 خاص زبان از مدیري مهران استفاده با شوند، می تلقی جدي مضامینی عنوان به و شود  می تهنگریس بدان

 معناي یک در برره هاي شب در زبان. شود می برداشته میان از و فناست به محکوم نهایت در خودش
 و یگريد با گرفتن ارتباط در انسان ناتوانی معناي در »سکوت« به نهایت در و رود می کار به استعاري

 زندگی آن در که اي جامعه با انسان بیگانگی. دارد اشاره زبان گفتگویی منطق پتانیسیل از بردن بهره عدم
 این دل از که است چنین. زند می رقم را »منفی سکوت« نوعی اطرافش جهان از او افتادن دور و کندمی

. گردد می آشفته نحوي قواعد و ریزد می هم در زبان هنجارهاي شود، می آفریده زبان ضد نوعی سکوت
 به را اش دیگرگونه ذهنیت و متفاوتً کامال هاي تجربه پریشی زبان این گستره در کند می تالش کارگردان

 وارونه دنیاي ساختن ضمن تا کند می استفاده هجو و طنز حربه از مدیري .کند بیان متفاوت اي گونه
 ها نام و کلمات با بازي متخصص او. بریزد درهم را عرف و سنت مدارهاي و قرار همه برره، هاي شب

  . شود می دیده او هايسریال همه در اي بازیگوشانه شکل به کلمات ریختن هم  به و ستا
 معناي در »سکوت« به نهایت در و رود می کار به استعاري معناي یک در برره هاي شب در زبان   

. دارد اشاره زبان گفتگویی منطق سیلپتان از بردن بهره دمع و دیگري با گرفتن ارتباط در انسان ناتوانی
 سکوت« نوعی اطرافش جهان از او افتادن دور و کندمی زندگی آن در که اي جامعه با انسان بیگانگی

 زبان هنجارهاي شود، می آفریده زبان ضد نوعی سکوت این دل از که است چنین. زند می رقم را »منفی
 این گستره در کند می تالش نویسنده و کارگردان. گردد می آشفته نحوي قواعد و ریزد می هم در

 از مدیري .کند بیان متفاوت اي گونه به را اش دیگرگونه ذهنیت و متفاوت کامالً هاي تجربه پریشی زبان
 سنت مدارهاي و قرار همه برره، هاي شب وارونه دنیاي ساختن ضمن تا کند می استفاده هجو و طنز حربه



   1393 پاییز و زمستان، 39- 38 ، شماره10فصلنامه پازند، سال / 74

 شکل به کلمات ریختن  هم  به و ستا ها نام و کلمات با بازي متخصص او. بریزد درهم را فعر و
 اعتراضی مفهوم یک زبان در آشفتگی میان دراین. شود می دیده او هاي سریال همه در اي بازیگوشانه

 به اعتراض. کند تحمیل برما را خود و باشد معیار بخواهد هرآنچه به رسمی زبان به اعتراض کند، می پیدا
 نوعی .گیرد قرار مرجع بخواهد و دارد کمال از نشانی آنچه هر به اعتراض غلط، بی و شیوا بیان و زبان

. برد می فرو ها ذهن در وقفه بی را ایدئولوژي هاي چنگال که است رسمی زبان نظام در اسارت از خروج
 به که کند می تولید را هایی فرصت دخو زبان. کند می میسر زبان خود را آن ضد به زبان از گذار این

 اشاره باختین که همانطور. کند وارد خدشه اقتدار و حیثیت حامل صدا تک هايدال مشروعیت و رسمیت
 برتر چیزهاي تمام در فقط نه. گیرد می نشانه را جدي فرهنگ موضوعات تمام ،طنز زبان و خنده کند می

 بخش یا مورد عالوه، به. تازد می آنها تمام به نخست وهله در برعکس بلکه شود، نمی قایل استثنایی هیچ
 دنیاي برابر در. گیرد می نشانه را جهان و دنیا زندگی و جامعه کل بلکه دهد، نمی قرار هدف را خاصی
  .کند می برپا را خود دولت و کلیسا رسمی، دولت و کلیسا برابر در آفریند، می را خود خاص دنیاي رسمی،

. است محدودیت و ممنوعیت و خشونت از متأثر و دارد سرکوبگر و آمرانه جدي، لحنی رسمی حقیقت   
 هاي جهان و کرده روشن را آنها ذهن و کند می رها هایشانترس از موقت صورت به را مردم خندیدن

  ایرانیان هویتی زوایاي در واسازي نوعی با دیري. دکن می آشکار آنها بر را دیگرگونه و ممکن
 وام مثل( )همان(»هویتی واسازي« این .)1384کوثري،(کند می مواجه آن منفی ابعاد با ویژه هب را ما

 خر و خانه سربازي، خدمت از فرزند کردن معاف براي والدین طالق اعتیاد، براي ادرار آزمایش گرفتن،
 که کشد یم تصویر به را رئالیسم از نوعی) دیگر مورد صدها و عروسی شرایط عنوان به کلیومتر صفر

 به شدن نزدیک امکان و کند می خلق گستاخی گروتسک،. نامد می گروتسک رئالیسم را آن باختین
 آنچه هر و قرارداد هر و جهان درباره حاکم دیدگاه از رهایی به. کند می پذیر امکان را دور و مهم چیزهاي
 نگاهی که کند می فراهم ار آن امکان سرانجام و کند می کمک است، همگان پذیرفته و مرسوم مبتذل،

 گروتسک این. هستند نسبی حد چه تا مرسوم چیزهاي تمام که دریابیم و بیفکنیم اطرافمان جهان به تازه
  .گذارد می سر پشت را ناپذیر تغیر و ناپذیر بحث مرزهاي

 نزط کارناوالی پدیده دوگونگی. است آوایی چند و گونگی دو دارد وجود طنز زبان در که دیگري عنصر
 جدا یکدیگر از را هاپدیده خود سلطه توجیه براي مسلط فرهنگ. است مطلق ارزش گونه هر با آن تقابل

 نسبی را هاارزش تمام نتیجه در و دهد می پیوند همه ب را هاپدیده این طنز زبان دوگونگی اما کندمی
 خود تا کوشد می کند می جمع هم با را ها م دشنا و هاستایش که اي دوزبانه و دولحنی چهره. سازد می

 و بخش تاج واحد آن چهره این. دریابد را زندگی به مرگ گذار و را نو به کهنه گذار را، دگرگونی لحظه
 غیررسمی فرهنگ در جز توانسته نمی نگري جهان این طبقاتی جامعه تکامل جریان در. است گیر تاج

 بودند تغییرناپذیر و جدا کامالً ها دشنام و اتایشهس آن در که مسلط طبقات فرهنگ در زیرا شود، گر جلوه
 چرا هستیم شاهد را دوگونگی نوعی برره هاي شب در). 89: 1387 ، باختین(است نداشته جایگاهی هیچ
 نقد نوعی واقع در نیست، آوا چند متنی خود برره هاي شب طرفی از. روبروییم دیگري با همواره که

 گونه هر از دور به که برره مرکزي اقتدار و هاست سخن دیگر انگاشتن نادیده بر مبتنی که آوایی تک
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 تبعید حاشیه به و یابدمی تنزل آوایی چند فضایی چنین در. کند می بازنمایی را است پویایی و چندگونگی
  .دشو می
  برره هاي شب در ها ذهنیت تعامل و وگویی گفت گفتمان -4-4

 ساخته خودآگاه سوژه طریق از که مادي عملی عنوان به و هانسانا روزانه کاربرد در را زبان باختین
 دیالوگ مفهوم بر و است وگو گفت خود، زبان باختین نظر به. دهد می قرار خود توجه کانون در شود می

 و گوینده بین ارتباط و مخاطب گوینده،: است  گرفته  شکل عنصر سه از گو و گفت او نظر از. است استوار
 امکان که است گفتار در تبادل و مکالمه نفوذ این. فرد دو بین است تعاملی زبان). وندهشن ( مخاطب
 که است این مستلزم گفتار علم در پیشرفتی گونه هر. سازد می میسر را عناصر دیگر و مفاهمه به دستیابی
 به گفتار با تبادل و مکالمه محور بر نزدیک  رابطه ایجاد که اي مرحله کند؛ جلوه مکالمه طریق از عناصري

 جهنتی را انسان هستی باختین). 146:  1384باختین،( شود می منتهی آن در جدید هاي جنبه شدن نمایان
 او براي دیالوگ. دانست می آدمی وجود شناختی هستی جنبه را دیالوگ و. دانست گو و گفت و مکالمه
 و کردن آشکار ابزار دیالوگ اینکه ییعن). 147: 1384، انصاري(است کنش عین بلکه نیست، کنش آستانه

 شکل که است دیالوگ این طریق از شخص بلکه نیست شخصی گرفته شکل پیش از منشی بیان
 یکسان را ها شخصیت همه برره در صدایی تک بازنمایی براي مدیري). همان(یابد می هویت و گیرد می

 متباین صداي دو با فقط ما این بربنا. است کیانوش صداي برره، در متضاد صداي تنها و است ساخته
   .روبروییم

 هر سخن در چگونه معنا که دید باید .چگونه است؟ ها اي برره دیگر با کیانوش بین گفتگویی رابطه
 با ها اي برره ارتباط سحرناز، با کیانوش ارتباط از هایینمونه ادامه در گیرد؟ می شکل آنها از کدام

 و شود می محسوب اش دیگري که کسی آن با برره در تباطاتار و مناسبات وضعیت همسرانشان،
 قسمت از برشی که زیر دیالوگ به نمونه عنوان به. شودبررسی می آنها پیشامدرن منازعه حل هاي روش

 :کنیم نگاه است»  جاکوب دکتر« 
 .کندمی دیکته را متنی او براي  است، سحرناز به سواد آموزش صدد در کیانوش
 . آمد باران...  یسبنو:  کیانوش
 )ندارد را  آن نوشتن توان اینکه از حاکی لحنی با. ( ویاد نه باران که االن... ها... خوب!!!  ها:  سحرناز
 . میاد بارون داره که کن فرض... کن تصور...کن فکر تو!! نه)  خورده یکه: ( کیانوش
 بید؟ چی ، فرض این!!! ها:  سحرناز
 .میاد بارون داره که کن فکر تو... کن تصور... کن فکر ییعن... دیگه همین:  کیانوش
 . بنویسم دیکته هم کنم تصور هم تونم نمی من!!! نه... ها:  سحرناز
 . آمد باران...بنویس تو.  کن ول اینو اصال) شده کالفه: (  کیانوش
 !!!نویاد باران:  سحرناز
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 بنویسی دیکته نداري حوصله و حال اگه ینبب) گرفته سرگیجه سحرناز نفهمی از و شده کالفه:( کیانوش
 )سحرناز تفهیم براي تالش از خسته... (دیگه وقت یه بذاریم

 )اعتراض!!!(هه.  وپیچونی منو وخواي همش تو. نه هاااا:  سحرناز
 بپیچونم؟ تورو بخوام من) معترضانه: ( کیانوش
 هاااا یوکن خال شانه من مسئولیت بار از وخواي همش تو...نه ها:  سحرناز
 . نیامد باران...  بنویس اصال... کن ول اینارو اصال...  سحرناز باشه.  باشه.  خوب:  کیانوش
 )ننوشتن براي تقال حال در متفکرانه( چی ویاد باران اگه خوب:  سحرناز
 )گریه و مستعصل حالت به: ( کیانوش
 )شودمی نوشتن مشغول...( نوشتم وکن نه لوس خودتو خوب:  سحرناز

 .آمد باران بنویس) کنان گریه: ( یانوشک
 هاااااااااا: سحرناز
 . ببینم بده حاال ؟!تونیمی دیدي ؟!!!راحته دیدي:  کیانوش
 )دهد می کیانوش به را نوشته( هاااا:  سحرناز
 سوادي بی و نفهمی دادن نشان براي گیردمی دوربین سمت به را آن کاغذ دیدن از مبهوت: ( کیانوش
  )است کشیده را باران شکل قطاوف .سحرناز

 هم از جداي زبانش و ذهن اي برره یک عنوان به سحرناز گویی ست،ا پیدا ها دیالوگ از که همانطور
 و واحد  نقطه به را امور ذهنش، مرکزگراي نیروي از متاثر بنویسد خواهد می که هنگامی. کند می کار

 بتواند و کند فکر مرکزي نقطه یک از خارج او ددار نظر در کیانوش که حالی در. کند می هدایت مرکزي
 که اموري و خودش به تنها که چرا  است گویانه تک حیث این از ناز سحر زبان. بنویسد و کند تصور

 هیچ و گیرند میر قرا خودشان با ارتباط در صرفا برد می کاره ب او که واژگانی. دارد اشاره کند می بازنمایی
 چیزي به و دهند می قرار هدف را 1خود واژگان این باختین قول به ندارند؛ دیگر واژگان با انگار نسبتی
 .دندارن ارجاع خود بافت مرزهاي از فراتر

 مفهومی). شیء مثل چیزي(  نگردمی عینی کامالً دیدگاهی با کیانوش تصورات و ها گفته به سحرناز
 او براي دیدنی قابل شیء به تبدیل باید خود نوبه به نیز بنویسد، را آن و دریابد گفتار این از خواهد می که

 را گونی مکالمه رهیافت گونه هر به دستیابی امکان است، نیافته تجسم او براي هنوز که مفهومی. بشود
 دیالوگ به گاه هیچ اینکه خاطره ب شان خانه در زوج این مشاجرات نمونه. کند می منتفی کیانوش و او بین
 جویی صرفه«  هفت و هشتاد قسمت در مثال است؛ بسیار آن نمونه و است شده تکرار مرتب رسند، نمی
 منطق. کند نمی درك او گوید، می جویی صرفه مزایاي در سحرناز براي کیانوش که چقدر هر »چه؟ یعنی

 هم با جهت ینا از گاز و نوچوفسکو و است شدن تمام نهایتا و کردن مصرف براي چیز همه که است این او
 .ندارند تفاوتی

                                                             
1- autotelic 
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 را برره بخشداري کارمندان و کیانوش مکالمه که »چه؟ یعنی فرهنگ« قسمت از است برشی دیگر نمونه
  :دهد می نشان
 )بخشداري در( ...

 ...می پیشنهاد . کنیم تأسیس برره در فرهنگی مرکز یک که اینه پیشنهادم من:  کیانوش
 ؟!!سینما یعنی) کرده قطع را کیانوش حرف: ( ساالر

 جایی یه!!! ببینین. کتابخانه هم موسیقی سالن یک هم هست تئاتر هم هست سینما هم ببینین: انوشکی
 .برره فرهنگ خانه مثل
 ...احسن احسن: همه

 وده؟ معنی چه وگویی که فرهنگ خانه این:  کیون
 چه؟ یعنی فرهنگ دونین نمی شما یعنی) متعجب: ( کیانوش

 . ودونیم چرا:  کیون
 . خوب بسیار:  کیانوش!!! دونم نمی من!! پرسین؟ می چرا پس)  متعجب و گیج( کیانوش

 و بوده فرهنگی ماندگی عقب از مشکالت تمام که کند می تاکید و فرهنگ تعریف به کند می شروع و
 )کند می قطع را کیانوش حرف ساالر ... (جوامع
 وشه؟ پیدا پول توش وگفتی تو که فرهنگ این...  وکن نه در خودت از مفت حرف: ساالر

 شناخت نوع. دهد می نشان اي برره برانگاره را صدایی تک بودن حاکم باال، مکالمه فحواي واقع در
 این طریق از توان نمی نتیجه در و است تهی هگونمکالمه نفوذ گونه هر از آنها شده شیء و یافته عینیت
 بهره زبانی از کیانوش اینکه ضمن. ستنی میسر درکی هیچ آن بدون اساساً و کرد گفتگو به اقدام گفتار

 افق و واژگانی سهم چون افتد نمی اتفاق این اما دهد مشارکت گویی و گفت در را مخاطبش تا گیرد می
 گفتاري هر و نیست جدا آن شنونده واکنش و پاسخ از سخنی و گفتار هر فهم نیست؛ یکی آنها مفهومی

 که شود می حاصل زمانی گفتگو و دارد گرایش نامد می مخاطب یا شنونده مفهومی افق باختین آنچه به
 مرز در گفتمان گوید می باختین که است دلیل همین به. دهد رخ تعاملی مفهومی هاي افق این بین ما

. است بیگانه و ناپیدا ها اي برره گوي تک زبان در حالت این و. دارد جریان دیگري و خودش بافت مابین
 شاهد مجموعه این در. است همسران با ها اي برره برخورد شیوه قضیه، این با ارتباط در دیگر نکته

 سحرناز همسرش با کیانوش انسانی برخورد یکی. هستیم زنان با برخورد شیوه و ارتباط نوع دو بازنمایی
  .است همسرانشان با ها اي برره ساالرانه مرد برخورد دیگري و است

 در تفاهم عدم خاطره ب خان سردار و خان ساالر شیرفرهاد، بزرگ مسابقه قسمت در مثال عنوان به
 کند وساطت کند می سعی کیانوش که حالی در و شوند می آنها رنجش موجب خود همسران با شان رابطه

 را کیانوش برتر ارتباط و کردن آشتی نحوه تقابل سریال واقع در. شود می هم خود همسر قهرکردن موجب
 زنان« قسمت در نوع این از ارتباطی از دیگر مثال. دهد می نشان را اي برره یهبق و همسرش با آشتی براي

 از گلی دسته با کیانوش است، هازن با برخورد نحوه و آشتی نوع نمایشگر که سکانسی در و »زحمتکش
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 ویا پاشو«مانند الفاضی با شیرفرهاد اما کنند می آشتی هم با لطیف بسیار و کند می عذرخواهی خانمش
 .برد می خانه به را -لیلون – خود زن»  گشنمه من انهخ

  لهئمس حل و  همسئل طرح فرایند تفاوت کند، می جلب را مخاطب نظر ها دیالوگ این در آنچه
 آنها مفهومی ) 237: 1979ردي، ( چهارچوبِ مغایرت« به  لهمسئ این که ستا ها اي برره دیگر و کیانوش

 مغایرت که است نکته این دهنده نشان ها اي برره دیگر و کیانوش هاي حل راه و اندیشه تقابل. گردد برمی
  .دارد فرهنگی اجتماعی مسایل فهم بر بسزایی تأثیر چهارچوب

  
 گیري نتیجه -5 

 برره هاي شب زبانبه  .گزیند برمی که است زبانی برره، هاي شب خلق در مدیري تمهیدات از یکی
 برره، هاي شب داللت ترین مهم درونی دیدگاه از .داشت بیرونی و رونید نگاه دو باختین، از متأثر شود می
 نظر در اجتماعی کردار یک مثابه به را زبان اگر. است آن درون در معانی و نیرو  مجموعه دو دادن جا

 هاي شیوه به را هاآن اگرچه دارد، خود در پیش از را مرکزگرا و مرکزگریز گرایش دو همواره بگیریم
 گوي سخن هاي سوژه زبان،. کند ایجاد خود در را ايچندگانه هاي گفتمان تا کند می ترکیب هم اب مختلفی

 این. شود می ساخته وگویی گفت هاي مشارکت جریان در سوژه واقع، در. سازد می خود درون در را خود
 دو سوژه، و بانز  رابطه. شوند می تعریف گویند می سخن آن چهارچوب در که داللتی  محدوده در ها سوژه
 است سوژه همان که آن  زمینه به نیز زبان بررسی براي سازد، می را سوژه زبان که گونه همان. است سویه
 یا محدود  ،منطقی غیر یا منطقی او خود به توجه با تواند می سوژه زبانی کردارهاي این بنابر. داریم نظر

 برجسته) غیرمعیار زبان( ها اي برره زبان و) معیار نزبا( کیانوش زبان بین تقابل جااین در. باشد گسترده
 کار به که را زبانی توان می برره هايشب مجموعه هاي شخصیت شناسایی روي از عبارتی به. شود می

 زبان یعنی ها،آن دیگري با مقایسه در را ها اي برره زبان نوع توان می متن کل در. شناخت شود می گرفته
 .کرد ارزیابی کیانوش،

 تالش نویسنده و کارگردان واقع در. شود می برجسته برره زبان بودن استعاري بیرونی دیدگاه از
 این میان در. کند بیان متفاوت اي گونه به را اش دیگرگونه ذهنیت پریشی، زبان نوعی  گستره در کند می

 رسمی، زبان برابر در نه است، اعتراض و مقاومت مثابه به که. آید می وجود به زبان ضد نوعی پریشی، زبان
 شکلی واقع در زبان ضد این. باشد معیار بخواهد که نظمی هر و زبان این مرجع برابر در بلکه

 مرجع و جایگاه و است ناسازگار خود بافت با شناختی جامعه لحاظ به که گیردمی خود به پارادوکیسکال
 ضد گفت توان می. رودمی فراتر مسلط فکرت و بیان شیوه از رویارویی این با .کشد می چالش به را خود
 ساختارهاي تمسخرآمیز تقلیدي نابودي با را هاانسان رایج جدي  فریبکارانه گفتمان برره، هايشب زبان

 وزینی هاي جدیت همه رسمی بیان ساختن اعتباربی و معیار زبان از شدن دور. گیرد می تمسخر به نحوي
 و قراردادي اي مقوله  منزله به زبان کل کردن فرض و شود رعایت کایدئولوژی گفتمان در است ممکن که
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 چشم به برره هايشب زبان در که اندمقوالتی از دارد، واقعیت با اي سرسختانه تناسبی بی که کاذب
 آید می
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