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 چکیده

اند پی برده طب است،مخا امروزه سیاستمداران و مشاوران آنها به ویژگی طنز که نفوذ بیشتر پیام در ذهن
و  رایشی که به طنزّبیانی با اهداف گوناگونی بهره ببرند. در ایران علیرغم گکنند از این ابزار فنو سعی می

جود سی کشور وراهبرد در زبان سیارد هیچگاه پژوهش مدونی در باب بررسی این پردازي وجود داطنز
ان سیاسی ی در زبناختنداشته است. بنابراین در پژوهش حاضر برآن شدیم تا راهبرد طنز از منظر زبانش

 رخارجهو وزیر امو جمهورهاي مقامات سیاسی از جمله رئیس. بدین منظور سخنرانیرا بررسی کنیمایران 
می راي اسالدهم مجلس شو ههاي نمایندگان در دورانیآقایان روحانی و ظریف و همچنین سخنر پیشین

براي زبان  ) که2007بیانی اندرسون (طنز فن ها از نظریهاند. براي تحلیل دادهمورد بررسی قرار گرفته
مورد هاي دهد که در سخنرانیایم. نتایج پژوهش نشان میاست، استفاده کرده سیاسی طراحی شده

ت نس عباراجّبیانی وجود ندارد و بیشتر از اسالمی طنز از جنس فن بررسی، در مورد مجلس شوراي
بیش از دیگران از روحانی شوند. اما بندي میهاي آنی است که تنها در بخش طنز طبقهآور و پاسخخنده

ّبیانی نیز او بیشتر از استراتژي هاي فنکند. از میان استراتژيّبیانی آن استفاده میطنز در مفهوم فن
دهند که مخالفانش را هاي شخصی که این امکان را میبرد همان دسته از استراتژيصی بهره میشخ

 مورد انتقاد قرار دهد.
 ّبیاناندرسون، طنز، فن ه: زبان سیاسی، نظریهاي کلیديواژه

 
 مقدمه-1

 ايطنز پدیدهتوان گفت . در واقع میاز دیرباز در میان تمام ملل جهان رایج بوده است 3استفاده از طنز
تر و افتد، محتوا را مالیمجهانی است. از آنجا که طنز در ذات خود پرخاشگرانه نیست، وقتی اتفاق می

باعث نفوذ و است کند. این خاصیت طنز است که روش خوبی براي شکستن مرزهاي شناختی تر مینرم
شد، ممکن نبود که شنونده با آن می، پیامی که اگر به صورت غیرطنز بیان شودپیام در ذهن شنونده می

ابزار  اند و طنز تبدیل بهموافقت کند. امروزه سیاستمداران و مشاوران آنها نیز از این ویژگی طنز آگاه شده
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ّبیان، اند که کاربرد طنز به عنوان ابزاري براي فنمورد مناقشه در سیاست شده است. سیاستمداران آموخته

او ارجح است، زیرا جامعه نسبت به این رویکرد دیدگاه مثبتی  هکردن وجه جهت حمله به مخالف و خراب
دارد. بنابراین سیاستمداري که قادر به پاسخگویی به صورت طنز به حمالت مخالفان است و این استعداد 

ي هاها و مسائل سیاسی استفاده کند، در واقع از یکی از بهترین روشرا دارد که از طنز براي انتقال پیام
هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان افراد و برد. این امر موجب شده در سالجذب مخاطب بهره می

ها و شوهاي تلویزیونی هایشان، در برنامهمقامات بلندپایه سیاسی عالوه بر استفاده از طنز در سخنرانی
نند تا از این طریق هم شوند نیز شرکت کهاي معروف اجرا میانتقادي با مضمون طنز که توسط کمدین

اي مثبت و صمیمی از خود در ذهن مخاطبان ثبت عقاید خود را براي مخاطبان تبیین کنند و هم چهره
 ۱اي است، چنانچه سناتور آمریکایی آلن سیمپسونکنند. هر چند استفاده از این طنز چون شمشیر دولبه

نید قسر در بروید، اگر به اشتباه به کار ببرید، این توااگر شما طنز را به درستی به کار ببرید می« :گویدمی
سازد تا درها را شما را قادر می ،شوید. پس کاربرد طنزشما خواهید بود که موضوع مضحکه دیگران می

اي که باز کردید، ها را باز کنید و سپس کامیونتان را به سوي حفرهها را باز کنید یا ذهنبازکنید یا چشم
توانید یک مطلب خیلی جدي بگویید، آنها به آن آنها را با طنز بازکردید و سپس می برانید. پس شما

 ).105: 2004، ۲(یاروود »هستندگویید، گوش خواهند داد زیرا آنها پذیراي آنچه شما می
دهند پرداز است و ترجیح میپسند و طنزطبیعت ایرانیان علیرغم مشکالت فراوان زندگی، شوخ

م و طبقات مرد بل خود القا نمایند. در میان تودهرا در قالب طنز و شوخی به طرف مقامهمترین مسائل 
به همراه طنز و مزاح مشهود  یسطح سواد تمایل به شنیدن موضوعاتمختلف با هر گرایش، دیدگاه یا هر 

و  است (علماست. بیان مسائل اجتماعی، اخالقی و سیاسی به زبان طنز در ایران همواره مرسوم بوده
هیچگاه پژوهش مدونی در باب بررسی این پردازي ). علیرغم گرایش ایرانیان به طنز و طنز1392، بهرامی

 ، به عالوه به دلیل مالحظات خاص فرهنگی و سیاسی،راهبرد در زبان سیاسی کشور وجود نداشته است
هایی با مضمون طنز وجود برنامههاي طنز انتقادي در تلویزیون ایران یا وجود ندارد و یا اگر معدود برنامه

ت مربوط به سیاست شود و سواالسیاسی براي شرکت در آنها دعوت نمی پایهداشته باشند، از مقامات بلند
شوند. از این رو براي بررسی مبحث طنز در زبان سیاسی ایران باید بیشتر به ها پرسیده نمیدر این برنامه

طنزي  بررسیمات بسنده کرد. در واقع هدف پژوهش حاضر هاي رسمی انجام شده توسط مقاسخنرانی
تا چه اندازه  است کهها به این پرسشو پاسخ شده که توسط سیاستمداران در ایران به کارگرفته است 

دتر ّبیانی پرکاربرّبیانی آن در زبان سیاسی ایران کاربرد دارد؟ و کدام استراتژي طنز فنطنز در مفهوم فن
-سیاست ایران به روش تحلیلی ژوهش در بررسی راهبرد طنز در حوزههاست؟ روش پاز دیگر استراتژي

هاي مربوط به آمیز در نطقات طنزبدین منظور در پژوهش حاضر برخی از عبار است. توصیفی بوده
وزیر  و جمهورهاي مقامات سیاسی مانند رئیسدهم مجلس شوراي اسالمی و سخنرانی دورهجلسات 
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هایی همچون آپارات، یوتوب و ظریف با استفاده از سایتروحانی و دکتر ، دکتر دولت قبل امورخارجه

اند. معیار انتخاب طنزآمیز بودن عبارات، رفتهجمهوري، مورد بررسی قرار گرسانی ریاستپایگاه اطالع
 زبان سیاسی استفاده شده درباره) 2007( ۱اندرسون ها از نظریهبراي تحلیل دادهحضار بوده است.  هخند

هاي کیفی به تحلیل و طبقه بندي اطالعات و مشخص طبق این نظریه و با استفاده از روش بر است.
 ایم.هاي پژوهش پرداختهو پاسخ به پرسشها کردن ویژگی طنز در سخنرانی

 
 تحقیق پیشینه -2
 مطالعات داخلی پیشینه -1 -2

است، اما ز نبودهاي از ادوار تاریخ ادبی ایران خالی از طنز و طنزپرداتوان گفت هیچ دورهعلیرغم اینکه می
اشته و عمر والنی ندط هسابقاند، آنچه نویسندگان ما در شناخت و معرفی طنز و طنز پردازي گفته و نوشته

عدود مر است و گذرد. عالوه بر این بررسی طنز در زبان سیاسی ایران بسیار نادآن از چهل سال نمی
یاري از میان بس اند. در اینپرداختهسیاسی  تحقیقات انجام شده نیز به بررسی طنز مطبوعاتی در زبان

این  هاند. از جملدهی کرطنز را در متون و آثار ادبی کالسیک و معاصر بررس هپژوهشگران نیز بررسی مقول
ی اتفاق ب اسالمنقالآثار، آثاري است که در دوران تحوالت مهم سیاسی از جمله انقالب مشروطه یا ا

ز از منظر هاي اخیر، برخی از پژوهشگران به بررسی طنهاي طنز در ایران در سالافتاده است. در پژوهش
 اند. هاي طنز پرداختهنظریه

 ه) طنز منثور در برخی از مطبوعات رسمی کشور را بر اساس نظری1388شریفی و کرامتی یزدي (
راي تحلیل متون طنز منثور که این نظریه ب رسیدندو به این نتیجه  کردندعمومی طنز کالمی بررسی 

 هانگار هوهشی دیگر به معرفی نظری) در پژ1389قابل استفاده است. شریفی و کرامتی یزدي (فارسی 
اگرچه این  آنان بر این اعتقاد بودند که پرداختند.هاي زبان فارسی معنایی طنز راسکین بر مبناي داده

بر آن به نظر تحلیل پیچیده و زمان ههاي زبان فارسی را دارد اما به دلیل شیونظریه قابلیت توصیف داده
) ضمن بررسی مباحث 1389هاي زبان فارسی نباشد. راستگو (لطیفهرسد نظریه کارآمدي براي تحلیل می

از آنجا که آل احمد کامال  کنداو اظهار می پرداخته است.نظري طنز به شناخت ابعاد طنز در آثار آل احمد 
هاي او عمدتاً با حوادث سیاسی و تاریخی تحت تاثیر جریانات سیاسی و تحوالت اجتماعی قرار دارد طنز

) به بررسی طنزهاي سیاسی کیومرث صابري فومنی در ستون 1390مراه است. زارع بنادکوکی (دوران ه
چاپ شده است. او معتقد است بررسی  1377تا  1363است که از سال پرداخته »دو کلمه حرف حساب«

پرداز برجسته به کار برده و شناخت سبک خاص او در شناخت شگردهایی که صابري به عنوان یک طنز
تواند ما را بیشتر در جهت شناخت سیر زبان و چه در طرح مسائل جدید می هپردازي، چه در حوز طنز

نویسی صاحب سبک گیرد که صابري به عنوان طنزتطور طنز در ایران یاري دهد. زارع چنین نتیجه می
کند بلکه خود مبدع شگردهاي فراوان جدیدي است که آمیز عام استفاده نمیفقط از شگردهاي طنز
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زدایی در شگردهاي چون آشناییهاي او به دالیلی طنزد. آورمردم زمانش به وجود می همتناسب با روحی

هم سرشار از واژگان و  آمیز (زبانی که هم عامیانه و قابل فهم وسازي، توجه به مخاطب، زبان طنزطنز
هاي روز که آمیز و مضامین و موقعیتهاي طنزاجتماعی بود)، تنوع در محمل–اصطالحات روز سیاسی 

اي نزد عموم مردم پیدا کند. محرابی شد، توانسته بود جایگاه ویژهمردم محسوب می هعمد هدغدغ
هاي پردازد و عالوه بر لطیفههاي کوتاه فارسی می) به بررسی ساختاري زبان طنز لطیفه1391(

هاي جهان خارج برد که با برهم زدن نظم منطقی روایتها را نام میاي دیگر از لطیفهزبانشناختی، دسته
دهد که هاي او نشان مینامد. تحلیلهاي غیر زبانشناختی میرسند و این دسته را، لطیفهمی به تولید طنز

هاي بعد آوایی باالترین میزان جذابیت را دارا هاي بعد نحوي، کمترین میزان جذابیت و لطیفهلطیفه
 همنظر نظری پردازد. او ازها) می) به تحلیل زبانشناختی طنز کالمی(جک1391هستند. غفوري صالح (

ک را مورد است، یکصد جطراحی شده 1991عمومی طنز کالمی که توسط راسکین و آتاردو در سال 
دهد که عملکرد نظریه عمومی طنز کالمی براي بررسی دهد. نتایج تحقیق او نشان میمطالعه قرار می

یت در تاریخ ایران ) معتقد است که انقالب مشروط1392هاي فارسی کامالً کارآمد است. تسلیمی (جک
که ادبیات را در گور تاریخی شود محسوب میبعد از اسالم از مهمترین رویدادهاي اجتماعی و سیاسی 

خواهی، وطن دوستی، خود دستخوش تحول نموده است. به نظر او در کوران حوادث سیاسی زمانه، آزادي
هاي شعري وده که جوهر اصلی اندیشهقانون و عدالت، مبارزه با استبداد و استعمار از اهم مفاهیمی ب

داده است. او با بررسی آثار شاعرانی چون ایرج میرزا، بهار، فرخی یزدي و شاعران آن زمان را شکل می
که از میان این شاعران، ایرج میرزا در قالب طنز، ضد جهل و خرافات  رسیده استعشقی به این نتیجه 

ترین فنّ ادبی و ) طنز را رایج1392نیت (است. کوچکی مذهبی برخاسته و منادي تجدد و تحول گشته
مردم استفاده  هداند که شاعران زمان، آگاه از آن براي بازتاب ذهنی و روحی خود در عامزبان انتقادي می

هاي فساد در جامعه و افراد. او که به بررسی کنند زیرا آن نیشخندي است به منظور برافکندن ریشهمی
پرداخته، معتقد است شاعران معاصر عرب از جمله مصر و  2011هاي عربی در سال بشعرهاي طنز انقال

اند و یابی معضالت سیاسی و اجتماعی جهان خود پرداختهبحرین با بینش و نگرش خاص خود به ریشه
) در پژوهش خود 1394اند. افضلی (آن را با زبان طنز تلخ در قصایدي کوتاه و موزون به تصویر کشیده

طنز همانند « گویدبه بازتاب تحوالت فضاي سیاسی بر طنز سیاسی در مطبوعات پرداخته چنین می که
هاي عبوس و آید و به صاحبان چهرهنگاري است که بر فرق یک جامعه بسته فرود میشمشیر زمرد

تمام  هندفهماند که برخالف توهم یا تصورشان آنان مالک و دارهاي پرچین و آژنگ میدارندگان پیشانی
تازید، کنید یا بر او میکند نه براي آنکه او را مسخره میحقیقت نیستند. در واقع طنز آدمی را برآشفته می

اي دوگانه، ما را از داشتن یقین و تعصب برحذر بلکه از آن روي که با آشکار ساختن جهان همچون پدیده
) که 1394محمدزاده (. »لب آوردکه لبخند برکشاند سان آدمی را به تساهل و سمتی میدارد و بدینمی

معناداري بین  هدر تحقیق خود به طنز مطبوعاتی از آغاز تا پایان مشروطه پرداخته است، معتقد است رابط
ادبی  هصورت و معنی طنز در این دوره وجود دارد و مطبوعات، بستري مناسب در جهت عمومی شدن گون

نز مطبوعاتی در انقالب مشروطه بیشترین تأثیر فکري و . همچنین مطبوعات به ویژه ططنز است
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مشروطه داشته و از موثّرترین ابزار مبارزه فرهنگی علیه استبداد  هدور هفرهنگی را درجامعه استبداد زد

اصالحات،  ههاي سیاسی در سه دور) درمورد طنز مطبوعاتی و گفتمان1396بوده است. فرقانی و سیاسی (
ند بر عکس نظر باختین طنز مطبوعاتی نه در دند و به این نتیجه رسیدانجام دا گرایی و اعتدالاصول

 رود. فضاي بسته بلکه در فضاي باز سیاسی به سمت طنز انتقادي پیش می
ها به تمامی این پژوهشدر آید، برمیهاي انجام شده در ایران م پژوهشتما هطور که از مالحظهمان

هاي ر گفتهدطنز  و عدم بررسی شده است طنز از منظر آثار ادبی یا طنز مطبوعاتی نگریسته همقول
ت هاي مقاماهکه بررسی طنز در گفت ايجیشود به مطالعات خارمقامات سیاسی در ایران، موجب می

 .سیاسی در آنها مغفول نمانده است،  بپردازیم
 

 مطالعات خارجی هپیشین -2-2
طنز معطوف به خود یا خندیدن به خود پرداخته و آن را راهکاري ) در پژوهش خود به 107: 2004(یاروود 
در «کند چنین نقل می ۱از سناتور بامپرز . اوبرندکه بسیاري از سیاستمداران از آن بهره می است دانسته

دیگري مورد لطف  توانید با طنزي که معطوف به خودتان است، بیش از هر راههاي عمومی میسخنرانی
سال حضورم در سیاست به یاد ندارم که حتی یک سخنرانی براي گروهی  27 و توجه قرار بگیرید. من در

 یاروود ».ی در مورد خودم آغاز نکرده باشمهایداشته باشم که آن را با چند جک خوب، ترجیحاً جک
ز معطوف به خود بهترین نوع کند که نمایندگان مجلس آمریکا معتقدند، طنعنوان می )363(همان: 

دهد و به گونه طنز آن است که به شنوندگان حالت خوبی میکاربرد طنز است زیرا بهترین دستاورد این
دهد که پوشش بیشتر نیست. او سپس چنین ادامه می دهد که گوینده فردي خیلی جديآنها نشان می

تواند د طنز در مناظرات مهم است و تا چه حد میدهد که تا چه حها از طنز در مناظرات نشان میروزنامه
احساس بینندگان نسبت به کاندیداها را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجا که طنز در مناظرات غیر قابل 

ها و نشریات اول روزنامه هتواند وارد صفحافتد آن عبارت طنز میانتظار و جالب است، زمانی که اتفاق می
 شود. 

ریکا جمهور اسبق آمطنز از بیل کلینتون رئیس هبه تحلیل چند سخنرانی ساالن )82: 2007(اندرسون 
هدف کلینتون به تنهایی سرگرمی مخاطبان نیست، او هم از زبان طنز و « چنین اظهار کرد کهو  پرداخت

هایش و انتقاد از اش و تحقق سیاستهم زبان غیر طنز براي گفتگو در مورد شخصیت شخصی
هاي کلینتون و تحلیل به نظر اندرسون، با نگاهی به صحبت ».کندکنندگان به او استفاده میهحمل

هاي طنز توان دریافت که او در هر پاراگراف از سخنانش از یکی از انواع استراتژيهایش میسخنرانی
جورج  یق سخنرانیدر جایی دیگر به تبیین مفهوم طنز بیانی از طر )53(همان: کند. اندرسون استفاده می

 هاشتباه کرد، این تنها در مقول  subliminal هوقتی بوش در تلفظ کلم«گوید پردازد. او میبوش می
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پخش شد تا بینندگان  ۱شوي جان استوارتگیرد. زمانی که کلیپ این اشتباه در دیلیآور قرار میخنده

نز است. ولی جورج بوش خودش از این ط هسرگرم شوند، از آنجا که هدف سرگرمی بود، مثالی براي مقول
اي که پیش از انتخابات ریاست تلویزیونی هبرداري کرد. او در شوي زندّبیانی بهرهاتفاق براي طنز فن

پخش شد، اشتباهات سخن گفتن خود را مسخره کرد. او از باور مسلم بینندگان که  2000جمهوري سال 
 48برداري کرد. این غیرمحتمل است که فکر کنیم او ی بهرهاو در استفاده از زبان مهارت ندارد به خوب

ساعت پیش از انتخابات تنها سعی در سرگرم کردن مردم داشته است. او تالش کرد رأي بگیرد. او تالش 
تواند به خودش بخندد. او  تالش کرد مخاطبانش را متقاعد کند تا کرد نشان دهد آدم خوبی است و می

 ».ّبیانی تبدیل کردرا به طنز فن آوراقع بوش یک اشتباه خندهبه او رأي دهند. در و
بررسی کرد و معتقد است در تحقیقات در مناظرات انتخاباتی را نقش طنز  )37: 2007( ۲آرهه

تواند موجب باال رفتن اعتبار کاندیداها و متقاعد شدن مردم که طنز می شده است متعددي نشان داده
شود. عالوه براین مردم قادر خواهند بود که از طنز در مورد کاندیداها، به خصوص در شوهاي تلویزیونی 
 سرگرم کننده، بیشتر بیاموزند. یعنی در واقع تمام چیزهایی که براي کاندیداها جهت پیروزي در انتخابات

و گفتمان پارلمان یونان را بررسی کرد. اخود نقش طنز در  ه) در مطالع219: 2009( ۳مهم است. تسوکونا
ها . تحلیلرا تحلیل کردسخنان نخست وزیر و رهبر حزب مخالف حین جلسات رسمی پارلمان یونان در

و هویت سیاسی  کنندگانعمومی شرکت هکه طنز به عنوان ابزاري براي ساختن یا تخریب وجه نشان داد
رود. عالوه کار میآنکه قوانین رفتاري پارلمان را به چالش بکشد، بهآنان و همچنین حمله به مخالف بی

دهد که توجه مخاطبان بیشتري را به مسائل مهم براین طنز به مباحث پارلمان یک بعد غیررسمی می
دهد این دو سیاستمدار نشان میکند. بررسی چارچوب طنز هاي پارلمان جذب میمورد بحث در نشست

کار رود و کند، بهپردازي میتواند به نفع آنکه طنزدر جایی که حالت جدي ارتباط غالب است، طنز می
طنز در مناظرات  ه) به مقول2010( ٥و تیتوال 4هاي طرف مقابل را از بین ببرد. نوئولییارويتالش

. آنها در این پژوهش چگونگی نقش پرداخت 2006ل ي فنالند در ساجمهورتلویزیونی انتخابات ریاست
ند، یعنی اینکه چگونه ساخته و استفاده شده و با بافت همخوانی ارتباطات متقابل را تحلیل کرد طنز در

که طنز به عنوان ابزار دفاع، در پاسخ به انتقادات و براي حمله ایج پژوهش بیانگر آن بود یافته است. نت
کنندگان جهت ارتقاء جایگاه خود در است که در هر دو حالت منبعی براي شرکته مورد استفاده قرارگرفت

داراي ابهام گشت که  اما بعضاً بیشتر مواقع، طنز قابل تشخیص بودبرابر مخالفان بوده است. همچنین در 
اما از هاي باراك اوبسخنرانی )2012( ۷و گالیلی 6اي به آن سخت شود. کایام، دادن نقش ویژهموجب شد
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ّبیانی باراك اوباما معتقدند که اوباما استعداد خوبی در بررسی طنز فنآنان . ّبیان را بررسی کردندمنظر فن

داند اگر شنوندگانش را بخنداند احتماالً قادر خواهد بود سدهاي آنها را در طنز دارد. او به خوبی می
بدهد و شاید حمایت آنها را جلب کند و بر انگیزد، به آنها حس لذت بردن شان را بربشکند، عالقه

خود تحت عنوان  هدرمقال )798: 2012( ۱شنوندگانش تأثیر بگذارد و آنها را به طرف خودش بکشاند. بکر
به تأثیر متفاوت طنز خصمانه علیه دیگري و توانایی خنده به خود  »هاي سیاسیانواع کمدي و کمپین«

. او معتقد است جان دیداهاي ریاست جمهوري پرداختدگان از کان(طنز معطوف به خود) بر ارزیابی بینن
با خندیدن به سنّ خودش و  »هاشنبه شب« هتوانست بین بینندگان شوي تلویزیونی زند ۲کینمک

گارگیري طنز در مفهوم کین در بهاش اعتبار کسب کند. بکر معتقد است عملکرد مککمپین مورد مناقشه
هایش به عنوان یک سیاستمدار آمیز بینندگان در مورد تواناییموجب اقناع موفقیتّبیانی آن، در پایان فن

و اعتبار و قابلیت او در انجام کارها به عنوان کاندیدایی در سطح سیاسی ملّی شد. هرچند ممکن است 
گان داشتنی بودن ذاتی او، بسته به دیدگاه سیاسی بیننداعتبار مک کین به عنوان یک منبع طنز و دوست
هاي جدي و معرّفی کین از سیاستبیندگان خروج مک همتفاوت باشد اما این منطقی است که بگوییم هم

خود به عنوان یک منبع تغذیه براي طنز سیاسی را تقدیر کردند. بکر دراین مقاله این موضوع را نیز 
استمداران کارا باشد، سی هها براي طنز معطوف به خود براي همکند که معلوم نیست که تالشمطرح می

داد کین در روزهاي آغازین کمپین خود این کار را انجام میبندي این نوع طنز مهم است. اگر مکزمان
 ممکن بود به کمپینش ضرر وارد کند.

 
 مبانی نظري-3

گیرد. هیچ ابزار دیگري مانند طنز نیست که ترین ابزاري است که گوینده آن را به کار میطنز خطرناك
قدیم از افالطون  هموجب موفقیت یا شکست گوینده شود. بسیاري از فالسفبالفاصله کارگیري آن به

اند. طنز صحبت کردهدر مورد   ٤و آتاردو  ۳شناسی مانند کوهنمعاصر زبان هگرفته تا کانت و یا فالسف
 شده است.سه تئوري عمده در باب طنز وجود دارد که در ادامه در مورد این سه نظریه بحث 

 ناهمخوانی نظریه هاي مبتنی بر -1 -3
توان به آنها نسبت داد، کانت و هاي ناهمخوانی در مورد طنز را میاولین نویسندگانی که نظریه

ناگهانی نوعی از  هدلیل خنده در هر موقعیتی به مشاهد« گویدهستند. شوپنهاور می ٥شوپنهاور
ها باید در ذهن شکل بگیرد و خنده به که بنا بر رابطه استناهمخوانی، میان مفهوم و چیزي واقعی 
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که طنز  شده استاین نظریه عنوان در  .)1987، ۱مورئال(»نیخود پاسخی است به این ناهمخوا خودي

افتد. بسیاري از هواداران این نظریه معتقدند که شود که چیزي خالف انتظار اتفاق میوقتی ایجاد می
 ). 1985، ۲(راسکین تأکید بر اهمیت غافلگیري طنز است

 جویی هاي مبتنی بر برترينظریه -2 -3
خندند، به ویژه اگر آنها هاي دیگران میمشاهداتی استوار است که مردم به ناتوانایی هاین نظریه بر پای

با  ٥و برگسون ٤به تعاریف متفاوتی که افرادي چون هابز )1994(. آتاردو )1976، ۳(سولسدشمن باشند 
احساس از نظر هابز خنده از « گویدپردازد و میاند میارائه کردهرویکردهاي مختلف از این نظریه 

و براي برگسون که تاثیرگذارترین  »گیردنشات می ،خنددمی جویی کسی که نسبت به یک موضوعبرتري
گیرد تا یک جویی است، طنز یک اصالح اجتماعی است که جامعه آن را به کار میبرتري هطرفدار نظری

لذّت ناشی از حس  معتقد است علت خنده لذّت است و )1995( ٦رفتار نادرست را اصالح کند. بلیستن
 آورد بهجایگاه خود و نقص دیگران به دست می هکننده از مقایساي است که شخص خندهپیروزمندانه

 دلیل حس شایستگی در خویشتن خویش است.  طوري که خنده وي به
 هاي مبتنی بر رهایینظریه -3-3

است یا اینکه طنز موجب رهایی یکی از کنند که طنز آزاد شدن تنش و انرژي روانی ها ابراز میاین نظریه
داري، قواعد و قوانین است. تاثیرگذارترین طرفدار نظریه رهایی مسلما فروید است هاي خویشتننحالت

شناسی و شناس توانست به لحاظ معنیکه راسکین به عنوان اولین زبان 1985تا سال  ).1994 ،(آتاردو
شناسی کاملی در باب تحقیقات طنز در حوزه زبان ههیچ نظریشناسی ساختار طنز را تحلیل کند، کاربرد

معنایی طنز را  ههاي معنایی طنز، ساختار پیچیده و اجزاي نظریه انگاروجود نداشت. او در کتاب مکانیسم
شناختی طنز باید این حقیقت را که برخی زبان هکند که یک نظریمعرفی کرد. او در این کتاب بیان می

معنایی خود را  هدار نیستند توجیه کند. در واقع او هدف نظریر هستند و برخی دیگر خندهداها خندهمتن
داند و معتقد است این دار بودن یک متن میشرایط الزم و کافی براي خنده هدستیابی به مجموع
ار دتواند باعث خندههایی در متن میتواند پاسخگوي این سوال باشد که چه ویژگیمجموعه شرایط می

 )2001(و آتاردو  )2003( ۸، یوس)1986( ۷شدن آن بشود. پس از راسکین افرادي چون اسپربر و ویلسون
 اند.هاي دیگري در باب طنز ارائه دادهنظریه
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دهند که ح میهاي گوناگون بیشتر توضیاست که تمامی این نظریهنکته آنچه تاکید برآن مهم است این 

ر د دهند.میارائه نتوضیح کاملی  و در مورد خود طنزشود دار شدن یک گفته میچه چیزي موجب خنده
د طنز در رد کاربرجامعی در مو ههاي گوناگونی که در باب طنز وجود دارد، هیچ نظریضمن علیرغم نظریه

اند یا دهدا رسی قرارّبیان که طنز سیاسی را مورد بروجود ندارد. بسیاري از مطالعات فنزبان سیاسی نیز 
 برند.را براي تحلیل به کار نمی يدیدگاه نظري واحدبدون نظریه هستند و یا 

یکا یاسی آمرسرد آن در زبان به ویژه در کارب ّبیانطنز را به عنوان استراتژي فن )2007(اندرسون 
ّبیانی ق فناتفا ر طنزي نیزنیست. عالوه بر این هطنز  هاي نشاناو معتقد است هر خنده. کردبررسی 

ه عمدي دارد چ ر پیتو در تو براي تشخیص حوادثی که سرگرمی یا خنده حضار را د هنیست. او سه مقول
 کند:موفّق ارائه میباشد چه سهوي، چه موفّق و چه نا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استراتژي فن بیانی -1شکل 
شود که به صورت غیرارادي شنونده هایی را شامل میهمه مثال۱آورخندهمقوله  « گویداندرسون می

-زبان عمل ،زطنمقوله کند. یعنی گوینده از پیش، قصدي براي خنداندن شنونده ندارد. را سرگرم می
طنز ولید سرگرمی یا شادي شنونده است و مقوله قصدش تدهد و شناسانه است که گوینده انجام می

همراهش تأثیر عمدي ایجاد سرگرمی  و دهدشناسانه است که سخنران انجام میعمل زبان نیز ۲ّبیانیفن
ّبیانی آن به کارگرفته در شنونده، با هدف تغییر در رفتار یا باور وي وجود دارد. زمانی که طنز در مفهوم فن

سرگرم کردن نیست، به ویژه در قلمرو سیاسی، تغییر باور یا به حرکت وا داشتن است.  شود، هدف تنها
تواند شنونده را به سمتی حرکت دهد که در محل تقاطع میان طنز و متقاعد سازي این است که طنز می

معتقد است اي را که از طنز استفاده کرده، قبول کند. اندرسون آن شنونده به احتمال زیاد ادعاهاي گوینده
 هاي در تشخیص اینکه چه متنی را مورد تحلیل قرار دهیم، باید استانداردي براي تشخیص تالش
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آمیز گویندگان وجود داشته باشد. در باور او هرچند وجود خنده نشانگر قاطع براي وجود طنز نیست اما طنز

 توانیم آن را یک نشانگر بدانیم.در زبان سیاسی می
مداً در عگوینده باید -1: کندیمّبیانی تعریف موفق در طنز فن ت ارتباطاندرسون سه بخش جه

نونده باید این ش-2 .جستجوي خلق سرگرمی براي شنونده باشد و بخواهد باورهاي شنونده را تغییر دهد
دار ز تشخیص تالش براي خندهاشنونده بعد  -3 .تالش گوینده براي سرگرم کردنش را تشخیص دهد

 مستقیم تجربه کند.بودن، تغییر در باور یا رفتارش را خواه مستقیم خواه غیر
 ، مخاطب: موضوع، هدفاستبیانی سه عامل را تعریف کردهّاندرسون براي فهم طنز فن

 موضوع  •
هنگامی که موضوع طنز ، ۱ّبیانی وجود دارد: وابستهسه سطح میان موضوع طنز و طنز فن

ّبیانی ، موضوع طنز فن۲ّبیانی مستقیماً به موضوع اصلی سخنرانی گره خورده باشد. مماسفن
میزانی ارتباط به موضوع اصلی سخنرانی دارد اما پیشبرد موضوع اصلی از طریق طنز نیست. 

خنرانی مربوط ّبیانی بر اهداف بیانی که به موضوع اصلی س، این نوع موضوع طنز فن۳نامربوط
 نیست، وابسته است.

 هدف •
تفاق ار آن سخنرانی که دباشد عمال یا شرایطی اتواند افراد، ّبیانی میجهت یا هدف طنز فن

 .افتدمی
 مخاطب •

مخالف  موافق، توانندنوع طنز بیانی براساس ترکیب شنوندگان تغییر خواهد کرد. شنوندگان می
اري ی به بسیاست که گوینده آگاه باشد که سخنران طرف باشد. در عصر رسانه این مهمیا بی

طبان لیل مخادمین از مردم، فراتر از جایی که گوینده حضور فیزیکی دارد، خواهد رسید به ه
 ترکیبی خواهند بود.

مل شنونده ع هاي مختلفی براي گوینده وتواند به راهّبیانی میمعتقد است طنز فن )2007(اندرسون 
 کند:ّبیانی سه نقش استراتژیک تعیین میاز این رو براي طنز فن .کند

 استراتژي گرایشی •
براي تأثیرگذاري بر احساسات شنونده در مورد گوینده و موقعیت استفاده  4گرایشی استراتژي

سه به . این نوع استراتژي استشوند و در جستجوي حرکت مخاطب به حالت پذیرندگی می
تواند با خلق یک می -2تواند براي جلب توجه شنونده باشد، می -1: شودیتقسیم منوع عمده 
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براي خلق شناسایی  -3حالت خوب در شنونده او را مستعد شنیدن دیگر نظرات گوینده کند، 

 ها میان گوینده و مخاطب به کار رود.ارزش
 

 1استراتژي موضوعی •
رد چیزي ّبیانی براي استدالل آوردن در مورود که طنز فناین نوع استراتژي زمانی به کار می

: ارددمختلف ه رود. این نوع استراتژي نیز سه گونیا دورکردن گوینده از موضوعی به کار می
ی بحث کمک به معرف -2تواند به کار برده شود تا یک بحث را کوچک نشان دهد، می -1

شنونده از موضوعی  براي دور کردن توجه -3نده موضع را بیشتر بررسی کند، کند تا شنو
 آور است.کار برده شود که براي هدف استراتژیک گوینده زیانبه
 

 ۲استراتژي شخصی •
ا یشان در این استراتژي گویندگان در جستجوي نگاه داشتن یا خلق تصویري از خود

ه باثبات زیرکی  -1 این استراتژي عبارتند از همخالفانشان در نگاه مخاطب هستند. سه گون
وجود دارد و شنونده  شکستن انتقادي که به گوینده -2مخاطب و به دست آوردن تحسین او، 

 حمله به مخالف.  -3نسبت به آن واقف است، 
 

 هاتحلیل داده -4
هاي انجام گرفته ز تحلیلابرخی  ه) در زبان سیاسی به ارائ2007طنز اندرسون ( هدر اینجا با توجه به نظری

 پردازیم:هاي پژوهش میبر داده
 

 )1396خرداد 9مجلس شوراي اسالمی ( ه: جلس1هنمون
 کند:نماینده اي در حال نطق کردن است و نطق خود را چنین آغاز می

 ]حضار هخند[بسم اهللا الرحمن الرحیم، همسرم را ..همکار عزیزمون جناب آقاي الهوتی 
 ]حضار هخند[ الریجانی(رئیس مجلس): بد موقعی به یاد همسرتون افتادید.

لفظ همسرم استفاده  خواهد همکارش را مورد خطاب قرار دهد، به اشتباه ازاي که میدر اینجا نماینده
شود. این اشتباه که سهواً اتفاق افتاده از نوع همان چیزي نمایندگان می ههم هکند که موجب خندمی

کند. همان چیزي که گوینده به هیچ وجه قصد سرگرمی و آور تلقی میاست که اندرسون آن را خنده
برد از نوع طنز است. در واقع در بعدي که الریجانی به کار می هخنداندن مخاطب را نداشته است. جمل

است، طنزي که جهت سرگرمی  دار که سهواً رخ داده را تبدیل به یک طنز کردهیک اتفاق خنده اینجا او
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ّبیانی نیست زیرا داراي هیچ یک از و تغییر حال و هواي مجلس رخ داده است. این طنز از نوع طنز فن

الریجانی  ّبیانی مدنظر است. دراینجاهاي گرایشی، موضوعی و شخصی نیست که در طنز فناستراتژي
است که به اهدافی چون جلب مخاطبان، متقاعد کردن آنان یا  ریزي نکردهبراي انجام این طنز برنامه
 حمله به مخالفان دست یابد.

 
  )1397آذر  23حزب نداي ایرانیان ( ه: سخنرانی دکتر ظریف در کنگر2 هنمون

رده و کخورد سر میکروفون بردکتر ظریف در حال سخنرانی است که در این حین ناگهان دستش به 
وتاه، کک عبارت شود. او پس از برداشتن سر میکروفن از روي زمین، با یموجب به زمین افتادن آن می

 دهد:این چنین واکنش نشان می
 ]حضار هخند[چی شد... کافه رو به هم زدیم. 

ینجا  هیچ گردد و گوینده در امیآور سهوي، یعنی افتادن سر میکروفون آغاز این نمونه با یک عمل خنده
برد که موجب کار می ا بهرنیتی براي خنداندن شنونده خود ندارد. اما پس از این اتّفاق، ظریف عبارتی 

 ههاي عامیانفیلم این عبارت بیشتر با. »مکافه رو به هم زدی«گردد، یعنی عبارت بیشتر حضّار می هخند
ا سر و بل فیلم ت اوهاي فارسی عجین شده است که در آنها شخصیدوران پیش از انقالب موسوم به فیلم

کارگیري شد. بهشکل خاص خود و به اصطالح با کاله مخملی در کافه موجب درگیري و زد و خورد می
 آنها هآگاه موجب خندکننده و جالب است و ناخوداین عبارت توسط ظریف براي مخاطبان غافلگیر

گیرد ولی یبیانی قرار نمطنزهاي فن هدر زمر د عبارت به کار رفته توسط ظریفگردد. در اینجا هر چنمی
آور شروع تواند عملی را که به صورت غیر عمدي خندهدهد که سخنران ماهري است که میاو نشان می

بش را سرگرم ه، مخاطفتادکوتاهی که در سخنرانی اتّفاق ا هشده، عمداً به حالت طنز تبدیل کند و در وقف
 نماید.
 )96خرداد 28جمهور روحانی در ضیافت افطار با ورزشکاران (: دیدار رئیس3هنمون

 پردازد: اي از دوران طلبگی خود  میجمهور به بیان خاطرهدر این سخنرانی رئیس 
ایی هطلبه آن وقت که در حوزه بودیم ورزش کردن عالمت این بود این طرف تقواش کمه.

کردند ورزش کردن با دین، با تقوا، با معنویت، ها فکر میکردند، بعضیمیکه در حجره ورزش 
اویال. وینا که ارفت فوتبال با ارتباط با خدا (منافات دارد) حاال ورزش معمولی، اگر کسی می

اون  ینها کهالیبال ااگر کسی که و ]حضار هخند[شد.اون که دیگه هیچی.گفت از بیخ کافر می
 ]حضار هخند[چ، استخر که هیچی، هیچ اندر هی

 دهد:چنین ادامه میجمهور سپس اینرئیس
خدا رحمت کند آیت اهللا هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوري ایشان یکی از وزرا در 

بگیم شمال تهران، استخري درست کرده بود همان جایی که مربوط به وزارتخانش بود  همنطق
رفتن استخر. خوب هنوز زمان آقاي هاشمی البته دوران جنگ گذشته بود، هفت، ها میبعضی



 49/نز فارسی طزبان سیاسی در آیینه 

 
گفتند رفتند میها که میهشت، ده سال از انقالب هم گذشته بود اما من یادم هست بعضی

 ]حضار هخند[حواستون باشه. ره استخر،فالنی هم می
 

برد از نوع وابسته جمهور در اینجا به کار می) موضوع طنزي که رئیس2007اندرسون ( هطبق نظری
کند در مورد ورزش است. جمهور نیز طنزي که بیان میاست زیرا جمع حاضر ورزشکاران هستند و رئیس

و  هاي ورزشی و اهمیت آن در میان قشر سنتیاو با بیان خاطره، به مسیري که ورزش و انواع رشته
کند. این طنز مستقیما است، تا به جایگاه و مقبولیت فعلی خود برسد اشاره میکردهکار جامعه طیمحافظه

جمهور در اینجا افرادي هستند که است. هدف رئیسبه موضوع اصلی سخنرانی یعنی ورزش گره خورده
سنت،  هاست به بهاناي است که هر چیز جدیدي را که برایشان کمتر شناخته شدهنوع تفکرشان به گونه
کنند افرادي را نیز که سعی در تطبیق خود با فرایند جدید دارند به زنند و سعی میدین و غیره پس می

ورزش کردن عالمت این بود که « تردید به آنها بنگرند. این امر در دو عبارت هحاشیه برانند یا با دید
مشهود است. هرچند حاضران در جلسه  »اشهره استخر حواستون بفالنی هم می«یا  »طرف تقواش کمه

اند جمهور را در انتخابات نیز اعالم کردهاز ورزشکاران جامعه هستند که اکثریت آنها حمایت خود از رئیس
گیرد، مخاطبانی که مخاطبانی فراتر از حاضران درجلسه را در برمی رانیولی از طریق رسانه این سخن
ها نسبت به ورزش و دیدگاه هنیز باشند. اما آنچه مسلم است در زمین جمهورممکن است از مخالفان رئیس

همانطور  ،جمهور نیز دیگر تابع دیدگاه سنتی پنجاه سال پیش نیستندآن، حتی طیف مخالفان عقاید رئیس
از میان . »االن دیگه در حوزه اینطور نیست«گوید جمهور خود پیش از نقل این خاطره میکه رئیس
جمهور در دقایق هاي گرایشی است. رئیسّبیان این مثال از نوع استراتژيي طنز در فنهااستراتژي

کار که همه از قشر ورزشدارد اش و بیان خاطره در مورد ورزش سعی در جلب شنوندگان آغازین سخنرانی
تعد تواند به خلق یک حالت خوب در شنوندگان کمک کند و آنها را مس. این استراتژي میجامعه هستند

جمهور به شنیدن دیگر نظرات گوینده بنماید. چنانچه در این سخنرانی نیز پس از بیان این خاطره، رئیس
 کند.ها و تغییر فرهنگ جامعه در این زمینه ورود پیدا میتدریج به مبحث ورزش زنان، تغییر دیدگاه

 
 )96اسفند  23:جلسه مجلس شوراي اسالمی ( 4 هنمون

هاي آوري نقشهدر دانشگاه سوربون فرانسه چیست؟ و همچنین جمعنماینده مجلس:.... 
 .]حضار هخند[ر،لوور، لووِر، لو هفارس از موزخلیج

 بله اجازه بفرمایید تکرار بکنم لوبر، لوور. بله ایشون اشتباه نوشتن منم همونو قرائت کردم.
شود، چه مخاطبان می هد موجب خندکنلوور می هدر اینجا اشتباه تلفظی که نماینده مذکور در تلفظ واژ

مخاطبانی که در مجلس حضور دارند و چه مخاطبانی که سپس از طریق فضاي مجازي این ویدیو را 
آن هیچ قصد قبلی در  هاست که گویندآور رخ دادهبینند. یعنی طبق نظر اندرسون یک اتفاق خندهمی

شد از نوع طنزي که اي که این اشتباه را کرده بود، موفّق میسرگرمی مخاطبان نداشته است. اگر نماینده
دهد و معطوف به خود است، پس از این اشتباه استفاده کند، همانند آنچه در خود را مورد خنده قرار می
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شد که به طنز در مفهوم شاره شد، موجب میعملی تحقیق در مورد جورج بوش به آن ا هبخش پیشین

ّبیانی آن دست پیدا کند و این مسئله را به مخاطب القا کند که اگر چه مرتکب چنین اشتباه فاحشی در فن
اي بسیار آشنا، شده است ولی انسان مثبتی است که توانایی شوخی با خود را دارد ولی عبارت تلفظ کلمه

انی ّبیهاي فنشود که کامالً از آنچه استراتژيموجب می »نو قرائت کردمایشون اشتباه نوشتن منم همو«
دانیم فاصله بگیرد. یعنی بر خالف بسیاري از سیاستمداران خارجی او راهی کامال برعکس از آنچه می

 گیرد. نامیم، پیش میطنز معطوف به خود می
راي اال خورشید با اجطنز ح هنامشود در بربه دست می هاي مجازي دستوقتی این ویدیو در شبکه

د این نظرت در مور«گوید: شود. مجري دیگر به رشید پور میرضا رشید پور به این مسئله پرداخته می
 »موضوع موزه لوور چیه؟

رات در در اَما خواد باشه، یک موزه لوور در پاریس داریم، یک موزه لوور همرشیدپور: چی می
 هوزمکنم اشتباه نوشتن یک اهی میاین شعبه دومش است. عذرخوظبی، ابوظ بی، اَباظبی، ابی

 لوور هم در ابوطبی اَمارات داریم.
است. نوع طنزي  ّبیانی تبدیل کردهنطنز ف هآور را به یک سوژدراینجا رشید پور یک موضوع خنده

کند، از نوع ی میابوظب هژلوور بلکه در تلفظ وا هه عمد نه در تلفظ واژبرد و اشتباهی که بکه او به کار می
سنجی خود نکته ورکی استراتژي شخصی است. او عالوه بر اینکه بیننده را سرگرم کرده، موجب اثبات زی

تواند شکل آور میههایی است که چگونه یک اتفاق خندنمونه هاست. این نمونه از جمل به بیننده نیز شده
، اما در لفظی استاینجا عمل آن نماینده در اشتباه ت و درّبیانی را به خود بگیرد. هدف ایک طنز فن
هاي شتن تیترتر شاید بتوان گفت هدف او نمایندگان یا مسئوالنی هستند که علیرغم دامقیاس وسیع

 دانشگاهی اطالعات عمومی یا سواد کافی در مورد بسیاري از مسائل را ندارند.
 
 ) 95ر مه 7استان قزوین ( هري و توسعگذاسرمایه هسخنرانی دکتر روحانی در جلس :5هنمون

 زند:گردشگري در کل کشور می هدکتر روحانی در این جلسه،گریزي نیز به مسئل
 بکنیم، فصل گردشگري را حل کنیم. مشکالتی که داره باید حل و هما باید بتونیم مسئل

 نوسازیش اوگان هوایی، اگر ما به فکرنگردشگري. این  هگذاري باید بشود درمسئلسرمایه
تی کنیم، یک بخشش براي تحرك در گردشگري است، براي راحهستیم و داریم تالش می

از  لیج فارسخخواهد برود، ناچار نشود برود فالن کشور جنوبی مردم است. طرف از تهران می
اراحتند. ها از راحتی مردم نه بعضیینکتر برود. مثل اآنجا برود. راهش را آماده کنیم، راحت

 "قل هو اهللا"تر باشه تر بره. میگن نه اگر سالمتر بره، با یک هواپیماي سالمخوب بذار راحت
 ]حضار هخند[نیست. خونه اولش. نه بابا اینطوريکمتر می

ّبیانی از نوع مماس ) در این نمونه موضوع طنز فن2007براساس ساز و کارهاي نظري اندرسون (
رود، تا حدودي ارتباط به است. زیرا موضوع فرسودگی ناوگان هوایی و طنزي که در این باره به کار می

ا که بخشی از گذاري و توسعه دارد. یعنی بحث ناوگان هوایی از آنجموضوع کلی سخنرانی یعنی سرمایه
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گذاري و توسعه است. مخاطبان این سخنرانی چه از نظر رونق گردشگري است، مرتبط با موضوع سرمایه

ها خواهند شنید، در دو گروه حاضران در جلسه و چه از نظر کسانی که این سخنرانی را از طریق رسانه
موافق و مخالف را داراست. و این سخنرانی ترکیبی از مخاطبان هر دو طیف  هستندموافق و مخالف 

جمهور در خالل موضوع گردشگري به موضوع خرید هواپیماهاي جدید و نوسازي ناوگان رئیس هاشار
شود تا او بار دیگر مخالفان برجام است، باعث می هوایی کشور که پس از برجام، در دولت او محقق شده

در واقع . »ها از راحتی مردم ناراحتندعضیب«و دستاوردهاي آن را مورد خطاب قرار دهد و عنوان کند 
هواپیمایی کشور و در واقع  هنوسازي ناوگان فرسود هجمهور، مخالفان اقدامات دولت در زمینهدف رئیس

. او در ادامه، این موضوع را که در گذشته استمخالفان سیاست خارجی دولت در بحث برجام و نتایج آن 
است که مسافران در آغاز هرگونه دعا و راز و نیاز را براي  هشدفرسوده بودن هواپیماها موجب می

تر دهد و در نمایی کلیاي در طول پرواز انجام دهند، مورد تأکید قرار میجلوگیري از بروز هرگونه حادثه
سعی در آشکار کردن ایدئولوژي مخالفان برجام دارد که متضاد با رفاه مردم است. او در قالب طنز 

 »قل هو اهللا«دهد که ایدئولوژي آنان این است که ظواهر دینی مانند صرف خواندن ضیح میگونه تواین
به هر قیمتی باید انجام بگیرد، گویی مردم در رنج، بیشتر به فکر مناسک دینی خواهند بود. از میان 

است. آن  ردههاي شخصی استفاده کجمهور بیشتر از استراتژيّبیانی در اینجا رئیسهاي طنز فناستراتژي
کند و در هاي شخصی که اندرسون از آن به عنوان استراتژي حمله به مخالف یاد میدسته از استراتژي

 شود که گوینده همچنان نزد شنونده مورد احترام باقی بماند.عین حال با ظرافتی انجام می
 
 )96خرداد 2جمهور متنخب، آقاي دکتر روحانی(: نشست خبري رئیس6هنمون

در رابطه با سینما و موسیقی سوال داشتم، با توجه به حمایت «کند: خبرنگاري از روحانی چنین سوال می
هنر باشد و احیانا  هجانانه اهالی سینما دردوران تبلیغات، آیا قصد دارید وزیري را انتخاب کنید که از بدن

(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی). در سیاسی و امنیتی نباشد، البته با احترام کامل به آقاي صالحی امیري
خواستم بپرسم با توجه به اینکه در دوران تبلیغات ما دیدیم مخالفین صد در صد مورد موسیقی هم می

ها در شهرهایی مثل دید که برگزاري کنسرتموسیقی جز موافقین شدند، آیا شما قول مساعدت می
 »فی روبرو نشه؟الطوایمشهد و غیره با لغو مجوز و به قول شما ملوك

این بود که همه با موسیقی صلح کردند خالصه. منتها خوب  96روحانی: یکی از آثار انتخابات 
ها گفتن اونها هم خوبه، حاال به پسندیم، بعضیهاي سطح پایین اینا را نمیما خیلی موسیقی

 ]حضار هخند[هر حال.
 دهد:روحانی سپس چنین ادامه می

هاي هنري براي مردم ما، مردم ایران به هر حال موسیقی، فرهنگ، سینما، تئاتر و همه بخش
هاي دیگر کند با کشورهاي دیگر، ملتدوست هستند، به هر حال فرق میمردم فرهنگ

سوابق تمدنی ما، فرهنگی ما (را ندارند). حتما دولت حمایت بیشتري در دولت دوازدهم از 
رد. در دولت یازدهم هم البته شرایط خیلی بهتر شد. سینماها فضاي اصحاب فرهنگ خواهد ک
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ها بهتر شد، موسیقی شرایط بهتري را بهتري پیدا کرد، رغبت مردم بیشتر شد، ساختن فیلم

پیدا کرد، فضا فضاي بازتري شد. حتما در دولت دوازدهم هم همین مسیر و همین راه را ادامه 
اي که شما اشاره ت اصحاب هنر است. من این جملهدهیم، چون خواست مردم و خواسمی

ملت ایران و از اصحاب هنر که حمایت کردند هم براي حضور مردم در  هکردید از هم
 کنم.انتخابات هم از بنده تشکر می

گوید از نوع وابسته است زیرا ) می2007ّبیانی طبق آنچه اندرسون(در این نمونه، موضوع طنز فن
نیز طنز  روحانی وپرسد مورد موسیقی و رویکرد مخالفان روحانی در ارتباط با آن می خبرنگار سوالی در

مل او در عبرد. هدف او در اینجا کاندیداي رقیب و ّبیانی را مستقیماً براي این موضوع به کار میفن
براي کسب  اي کردن آنهعکس انداختن، تنها چند روز پیش از انتخابات، با یک خواننده زیرزمینی و رسان

یچ وجه خصی به هاي که چه از نظر نوع موسیقی و چه از نظر ظاهر و زندگی شرأي بیشتر است، خواننده
ینجا به کنایه انی در اکند، نیست. از این رو روحهمخوان با طیفی که کاندیداي رقیب آنها را نمایندگی می

هاي خیلی موسیقی«و  »ندسیقی صلح کرداین بود که همه با مو 96یکی از آثار انتخابات «هاي از جمله
کند. او در استفاده می »ها گفتن اونها هم خوبه، حاال به هر حالپسندیم، بعضیسطح پایین اینا را نمی

ده صی استفابرد. از استراتژي شخاینجا هم استراتژي شخصی و هم استراتژي گرایشی را به کار می
یقی در خواهد نشان دهد طیفی که حتی موسبا این جمله می نکند، زیرا براي انتقاد از رقیب پیشیمی

تر آن نیز است که به انواع سطح پایینتابیده براي کسب رأي حاضر شدهمفهوم با کیفیت آن را برنمی
 هر ادامدنطور که کند زیرا بعد از این طنز هماچراغ سبز نشان دهد. از استراتژي گرایشی استفاده می

زند و اي در باب فرهنگ، موسیقی و سینما میبینیم، سخنان جديپاسخگویی به سوال خبرنگار می
است تا شنوندگان را دهد، بنابراین او موفق شدههایی در مورد حمایت دولت از هنر و فرهنگ میوعده

 ترغیب کند تا به مابقی پاسخ او که کامال جدي است نیز گوش دهند.
 

 گیرينتیجه -5
سات مجلس شوراي بردن به میزان استفاده از طنز در زبان سیاسی مقامات ایران به بررسی جلبراي پی

) در مورد زبان سیاسی 2007طنز اندرسون ( هجمهور با توجه به نظریهاي رئیساسالمی و سخنرانی
آور، یا طنز ا خندههاي به دست آمده نشان داد که طنز در مفهومی که اندرسون آن رپرداختیم. تحلیل داده

داند در جلسات مجلس شوراي اسالمی وجود دارد که ناشی از اشتباهات ّبیانی میفارغ از مفهوم طنز فن
که رئیس مجلس یا دیگر  یهایدهند و پاسخداري است که بعضاً نمایندگان انجام میسهوي خنده

). در هیچ یک از 1 هست (مانند نموندهند، از نوع طنز اهمکارانشان در پاسخ به آن اشتباه انجام می
ّبیانی آن هاي انجام گرفته در مجلس شوراي اسالمی توسط نمایندگان به طنز در مفهوم فنسخنرانی

ّبیانی براي جلب مخاطبان، هاي خاص طنز در مفهوم فنبرنخوردیم. هیچ یک از نمایندگان از استراتژي
دار را به طنز دکتر ظریف، یک عمل خنده 2 هند. در نمونااقناع یا حمله به نظر مخالف استفاده نکرده
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، آقاي دکتر روحانی، در برخی پیشین جمهوربیانی آن نیست. اما رئیستبدیل کرده است، هرچند از نوع فنّ

گاهی از این طنز با بیان روحانی اند. ّبیانی آن استفاده کردههایشان از طنز در مفهوم فناز سخنرانی
آغاز سخن براي جلب توجه مخاطب و جذب او براي گوش دادن به سخنرانی و ایجاد  اي درخاطره

کند و گاهی این بیان خاطره به شکل طنز در ارتباط با صمیمیت بین گوینده و شنونده استفاده می
). 3هشود (مانند نمونموجب فهم بیشتر موضوع و باز شدن بیشتر مطلب می ،کندموضوعی که صحبت می

از آنجا که طنز از زیرا  برداین روش را جهت حمله به مخالفانش و انتقاد از آنها به کار میگاهی وي 
تري است و همواره مخاطبان نیز نسبت به آن کاهد، راه مودبانهشدت پرخاشگري حمله به مخالف می

 ). 6و 5هايدیدگاه مثبتی دارند (مانند نمونه
مقامات مورد بررسی، در مورد مجلس شوراي اسالمی  توان گفت از میانها میپس از تحلیل داده

هاي آنی است که تنها در بخش آور و پاسخّبیانی نیست و بیشتر از جنس عبارات خندهطنز از جنس فن
کند. این ّبیانی آن استفاده میبیش از دیگران از طنز در مفهوم فنروحانی شوند. اما بندي میطنز طبقه

ّبیان خالل بیان خاطره باشد یا کنایه به مخالفان، هرچه که باشد او از این روش فنتواند خواه در طنز می
برد. آن دسته از بیشتر از استراتژي شخصی بهره می ّبیانی نیز اوهاي فنبرد. از میان استراتژيبهره می
ستراتژي را به شود مخالفانش را مورد انتقاد قرار دهد. شاید او این اهاي شخصی که موجب میاستراتژي

ها اجتناب شود از نام بردن مستقیم افراد یا گروهدلیل بافت فرهنگی کشور و مالحظاتی که موجب می
گیري از تر با بهرهاي مودبانهبرد تا هم شدت حمله و انتقاد را کم کند و در عین حال با شیوهکار میکند به

 لحن طنز مورد احترام شنونده باقی بماند.
کند رویکردش نیز وقتی در مصاحبه با صدا وسیما شرکت میذکر این نکته ضروري است که روحانی 

او با رضا رشید پور که  هشود. به عنوان مثال مصاحبهایش میّبیانی کامالً متفاوت از سخنرانیبه طنز فن
صاحبه کننده، انتظار استعداد طنز هم مصاحبه شونده و هم م هانجام شد و با سابق 96بهمن  3در تاریخ 

، طنز در هیچ گفتگوجذابی باشد، ولی تحلیل و بررسی این مصاحبه نشان داد که در این  هرفت مصاحبمی
کننده شونده و هم مصاحبهّبیانی آن وجود ندارد و رویکرد هم مصاحبهبه ویژه در مفهوم فن ،مفهومی

جمهور، حسام الدین آشنا،  نیز این بسیار جدي است، به طوري که نظرسنجی توییتري مشاور رئیس
صاحبه را ضعیف و غیرجذاب درصد افراد این م 70مطلب را تائید کرد. نظر سنجی او نشان داد بیش از 

 ند. خواند
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