
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  50 -35 ،1396شمارة دوم، تابستان  هفتم،سال 

  نقش نقض اصول همكاري گرايس در ساخت كاريكلماتور

  *محمدامين صراحي
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  چكيده
با كند و   اي از طنز است كه با استفاده از حداقل كلمات، معنا را منتقل مي  كاريكلماتور گونه

بـرد. بـراي     استفاده از واژگان ساده و روزمـره در اوج سـادگي راه خـود را بـه پـيش مـي      
گيري اين نوع خاص از طنز، نويسنده بايد يك يا چند اصل همكاري تضمن مكالمه   شكل

نوع خاص از ناديده انگاشـتن اصـول در      ده بگذارد. براساس تعاريف، اينرا همزمان نادي
كاريكلمـاتور،   هـاي كـاربردي    است زيرا اين نوع با ويژگـي  "نقض اصول"كاريكلماتور، 
هاي ديگر (تخطي، تخلف، انصراف، تعليق) نزديكي بيشتري دارد. هدف از   نسبت به گونه

كه نويسندگان و خالقان كاريكلماتورها چگونه از  تحقيق، بررسي اين نكته است  انجام اين
آفرينـي ادبـي و كالمـي اسـتفاده       ) براي ايجاد زيبايي1975نقض اصول همكاري گرايس (

صورت تصادفي انتخاب   كنند. براي انجام اين  كار، صد كاريكلماتور از چند نويسنده به  مي
ميـان اصـول      دهـد از   نشان ميشد و مورد بررسي و تحليل قرارگرفت. نتايج اين پژوهش 

داد.   هـا را بـه خـود اختصـاص      بيان بيش از نيمي از فراواني نقـض    نقض شده، اصل شيوة
طور خـاص    كنار ساير اصول، به  است كه اصل ارتباط در  تحليل نتايج همچنين نمايانگر آن 
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 مقدمه. 1

شود، درواقع طنزي   اي خاص و ويژه محسوب مي  ميان انواع طنز نمونه  كه در» كاريكلماتور«
مفاهيم و مناسـبات انسـان و     در حداقل كلمات و جمالت است؛ طنزي كه حاصل دقت در

نوع خـاص    برد. تفرّد اين   زبان مي  جهان پيرامون اوست و با ايجازي تمام بيشترين بهره را از
ي شاملوست.   گذاري ويژه  طنز مولود همزمان شخصيت، نوع نگاه خالق آن و همچنين نام  از

بايـد جـزوِ طنزهـاي      آورد و براين اساس مـي   كاريكاتور را به ياد مي   گذاري  هرچند اين نام
اند   ا اتفاقاً هستي خود را مديون زبانه  ي آن  واقع بخش عمده  تصويري به حساب بيايد، اما در

  ).119: 1390تجبر، (   و اصالً تصويري نيستند
مطبوعات، كلمات   كارهاي شاپور، در   دانند. قبل از  را پرويز شاپور مي   مبدع كاريكلماتور
هايي داشت كه خـاص خـود او بـود:      هاي شاپور ويژگي  شد. اما نوشته  قصار زياد چاپ مي

اي از تخيل و طنز و شعر دركمترين كلمات. احمد شاملو براي اولين بار روي تخيالت   آميزه
گذاشـت كـه تلفيقـي اسـت از      "كاريكلمـاتور "هـاي كوتـاه، نـام      طنزآميز شاپور در جمله

  ). 121: 1384صالحي، كاريكاتور و كلمات (
ـ     در زمينه كاريكلماتور تا كنون كارهاي گوناگوني انجام گرفتـه  هـاي    ژوهشاسـت كـه پ

)، 1393)، شريفي و كردبچـه( 1393)، علي پورآستانه و صفايي (1389تركماني و زكريايي (
و  انـد   ) از آن جملـه 1388و  1389) يا طالبيان و تسليم جهرمي (1391تركماني و جهاندار (

هـاي انجـام     در قسمت پيشينه پژوهش به آنها خواهيم پرداخت. وجه اشتراك تمامي تحقيق
است. نگارندگان اين مقالـه نيـز     ر بررسي سبك شناختي اين گونه ادبي جديد بودهشده بيشت

) در رابطه با تحليـل  1391مانند بسياري از محققين ديگر (به عنوان مثال زرقاني و اخالقي، 
شـناختي نيـز اعتقـاد دارنـد هـم نشـيني دو حـوزه          آثار ادبي فارسي بر پايه نظريـات زبـان  

زبانشناسـي و    روي محققـين علـوم    هاي جديدي را بـه   تواند دريچه  يزبانشناسي و ادبيات  م
رو يكي از هدفهاي اصلي ايـن پـژوهش، بررسـي و تحليـل       حوزه ادبيات بازگشايد. از اين

هاي زبانشناختي مربوط يعني اصـول همكـاري     كارگيري  يكي از نظريه  كاريكلماتورها با به
شان دهيم نقض اصول همكاري گرايس چه نقشي شد تا ن  گرايس مي باشد و تالش خواهد
داشت. فرضيه پژوهش اين است كه نقض آگاهانه اصـول    در آفرينش اين گونه ادبي خواهد

  گرايس يكي از عوامل اصلي در ايجاد فضاي طنز و ساخت كاريكلماتورهاست.
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  پژوهش ةپيشين. 2
است. تركماني و زكريايي   گرفته  هاي فارسي صورت  تحقيقاتي چند در خصوص كاريكلماتور

اند وتكرارآوايي و نحوي   هاي كاريكلماتور در غزليات شهريار را بررسي كرده  ) جلوه1389(
پورآسـتانه و صـفايي     گيري اين نوع طنز در اشعار شهريار موثر دانسته اند. علـي   را در شكل

انـد. شـريفي و     ده) آميختگي شطح با كاريكلماتور را در نثر احمد عزيزي بررسي كر1393(
انـد و عـالوه بـر ايجـاز       ها مقايسه كرده  ) كاريكلماتور را با ساير گونه نوشته1393كردبچه (

گيـري    تعليل و ... را بر شكل  آميزي، استخدام، ايهام، حسن  صنايع ادبي همچون تشبيه، حس
زدايي در كاريكلماتور     آشنايي  ) انواع 1391اند. تركماني و جهاندار (  كاريكلماتور موثر دانسته
ترين ركـن و اسـاس كاريكلمـاتور را      اند. آنها مهم  كرده  شاپور بررسي  را با تكيه بر آثار پرويز

حكـم    و  ) رابطه امثال1389جهرمي (  اند. طالبيان و تسليم  گريزي دانسته  زدايي و هنجار    آشنايي
انـد و ريشـة     تراق مورد مطالعـه قـرار داده  با كاريكلماتورها را با تكيه بر وجوه شباهت و اف

اند و نـه رهـاورد فرهنـگ غـرب. طالبيـان و        كاريكلماتور را در متون ادب كالسيك دانسته
هاي طنز و مطايبه در كاريكلماتورهـا بـا تكيـه بـر       ) با تحليل ويژگي1388تسليم جهرمي (

انـد: ايجـاز، سـادگي و      ويژگي براي كاريكلماتور برشـمرده 7كاريكلماتورهاي پرويز شاپور 
آميـز    بياني، بيان اغراق-روشني بيان، زبان محاوره، چينش هوشمندانة واژگان، بازيهاي زباني

اصـول همكـاري   "ها كاريكلماتورهـا را براسـاس    و هنجارگريزي. هيچكدام از اين پژوهش
انجـام ايـن    انـد. هـدف از    نـداده   مورد مطالعه قـرار  (Grice co-operative principle)"گرايس

  پژوهش بررسي كاريكلماتورها با تكيه براصول همكاري گرايس است.
  
 چارچوب نظري و روش پژوهش. 3

 -كمي و روش تجزيه و تحليل داده هاي آن به صورت توصيفي -اين پژوهش از نوع كيفي
اي خاص، صـد كاريكلمـاتور از پـنج      تحليلي است.  براي خنثي نمودن اثر سبكي نويسنده

كاريكلماتور  700آوري داده ها، ابتدا تعداد   ختلف مورد تحليل قرار گرفت. براي گردمنبع م
 »پرواز بر باد«كه خود شامل پنج كتاب است، » گزينة كاريكلماتورهاي پرويزشاپور«ز كتاب 

كيومرث مبشّري و سه منبع اينترنتي جمع آوري شدند و سـپس تعـداد صـد كاريكلمـاتور     
كاريكلماتور انتخاب شـدو براسـاس اصـول همكـاري      700ميان اين صورت تصادفي از   به

  گرايس مورد بررسي قرارگرفت.
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كار برده   طور كه گفته شد، كاريكلماتور براي اشاره به نوعي جمله كوتاه طنزآميزبه  همان
واقـع    تواند مضموني فكاهي يا كـامال جـدي داشـته باشـد. كاريكلمـاتور در       شود كه مي  مي

اوقات مي   است كه با واژه بيان مي شود و لزوما خنده دار نيست و حتي گاهي كاريكاتوري
). از نظـر  »كاريكلمـاتور  «: ذيـل  1381، دانشنامه زبـان فارسـي  تواند كامال هم جدي باشد (

اي كه در   دانند كه به دليل وجو نكته  مضمون نيز كاريكلماتور را سخن كوتاه و طنزآلودي مي
  ).   237: 1374شود (شميسا،   ت قصار نزديك ميآن است گاهي به كلما

اسـت. گـرايس      چارچوب نظري تحقيق براساس اصول همكاري گرايس بنا نهاده شـده 
(Grice, 1975: 45-48)  منطق و مكالمه"در مقالة"  (Logic and Conversation)نويسد براي   مي

همكاري بايد در عمل مفروض كند، نوعي اصل   آنكه فردي بتواند سخنان فرد ديگر را تفسير
باشـد تـا مـا را بـه         داشـته   اي از اصول بايد وجـود    شود. بدين معنا كه مجموعه  درنظرگرفته 

صورت، تفسير درسـتي صـورت     شده هدايت كند در غير اين   تفسيري خاص از آنچه گفته 
 گرفت.    نخواهد

 maxim of)كميــت   اصــول همكــاري را شــامل اصــل (Grice, 1975: 45-48)گــرايس 

quantity)كيفيت   ، اصل(maxim of quality)ارتباط   ، اصل(maxim of relation)  شـيوه    و اصـل
(maxim of manner) داند:   مي  

  راهكار كميت تحت دو اصل زير قراردارد:
 دهيد.  به همان ميزان كه الزم است اطالع . 1
 فراتر از آنچه الزم است اطالع ندهيد.. 2

  گفتار اختصاص دارد:  در  راستي  راهكاركيفيت كه تحت دو اصل زير است و به 
 چيزي را كه معتقديد نادرست است بيان نكنيد.. 1
 چيزي را كه از آن شواهد كافي نداريد بيان نكنيد.. 2

  راهكارارتباط تحت يك اصل قراردارد:
 ربط سخن نگوييد.  بي

  مي گويد واضح سخن بگوييد: راهكارشيوه كه تحت چهار اصل قرار دارد
 در گفتار بپرهيزيد.  (obscurity)از ابهام. 1
 در گفتار بپرهيزيد.  (ambiguity)پهلويي   از چند. 2



 39   زهرا غيوريو  محمدامين صراحي

 گفتارتان خالصه باشد و از اطناب غيرضروري بپرهيزيد.. 3
 گفتارتان به ترتيب و منظم باشد.. 4

شود. به مثال زيـر    واً برآورده نميطور معمول در تعامالت تمام اين اصول عمداً يا سه  به
  كه از خود نويسندگان است توجه كنيد:

  "آيي؟  امشب به مهماني مي"مينا: . 1
  "فردا امتحان فيزيك دارم"مريم: 
  "موفق باشي"مينا: 

در مثال باال، پاسخ مريم در ابتدا برآورده نشدن اصـل ارتبـاط گـرايس اسـت و انتظـار      
دهندة ارتباط موفـق ايـن مكالمـه       شود، اما پاسخ مينا نشان  عجبرود مينا از اين پاسخ مت  مي

  يابد.    كه مريم قصد انتقالش داشت را درمي "توانم بيايم  نه نمي"است زيرا او معناي تلويحي 
  پنج راه عمده براي برآورده نشدن اين اصول وجود دارد:

گمراه ساختن شنونده بـر  : گوينده آشكارا بدون هدف فريب دادن يا (flouting). نقض 1
خواهد توجه شنونده را به معناي افزون يا متفاوت از آنچه   كند زيرا مي  طبق اصول عمل نمي

كنـد و    اين ادعا را تاييد مي (Mey, 2001: 78). مي (Thomas, 1995: 65)نمايد   شده جلب  گفته
داند   اي از ارتباط كالمي مي  دهد و آن را نمونه  تعريفي دقيق و جامع از نقض اصول ارائه مي

خواهيم مخاطب را متوجـة معنـاي     كنيم در واقع مي  هنگامي كه آشكارا اصول را نقض مي"
  "تلويحي يا پنهان كنيم.

طور غيرقابل تشخيص اسـت.    : تخطي به معني عدم رعايت اصول به(violating). تخطي 2
  .(Grice, 1975: 49)كند   مي  اصول تخطي گويد و از  كردن مخاطب دروغ مي  براي گمراه   گوينده
كنـد    نمي  كند، به آنها عمل  مي  : هنگامي كه گوينده از اصول تخلف(infringing). تخلف 3

  كند.  اما قصد ندارد مخاطب را فريب دهد يا معنايي تلويحي ايجاد
عمل بـه   : هنگامي كه گوينده تمايلي به برآوردن اصول ندارد از(opting out). انصراف 4

دهد كه مضنوني سكوت را حق خود بداند يا   دهد. اين مورد زماني روي مي  مي  آنها انصراف
عليه برساند    كند كه از دادن اطالعاتي كه ممكن است زياني را به مدعي  شاهدي انتخاب مي

  كند.   اجتناب مي
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وگواري، در : تحت شرايط خاصي (مانند: سخنراني در مراسم سـ (suspending). تعليق 5
كننـدگان در يـك ارتبـاط انتظـار       ها) از شركت  شعر، در ارتباطات سريع مثل ايميل و جوك

  .(Paltridge, 2006: 64)رود تا به اصول عمل نكنند   مي
اي يكي از اصـول همكـاري      به كاريكلماتورهاي زير توجه كنيد، هريك از آنها به شيوه

  :سازد  چهارگانة گرايس را برآورده نمي
 ) فكر پرندة محبوس آزاد است.(پرويز شاپور)1
  ) زندگي بين تولد و مرگم فاصله انداخت.(سهراب گل هاشم)2
  ) ساية چهار نژاد يكرنگ است.(پرويز شاپور)3

سـازد زيـرا اطالعـات كـافي در اختيـار        اصل كميت گرايس را برآورده نمي 3تا1موارد 
  معناي بيشتر پي ببرد.دهد و مخاطب خود بايد به   مخاطب قرار نمي

  ) شب با ديدن صبح رنگش پريد. (سهراب گل هاشم)4
  ) بهترين غذاي قلم، كاغذ سفيد است.(سهراب گل هاشم)5
  كند.(نويسنده نامعلوم)  ) آب تشنگي را تحمل نمي6

يـك اصـل     با اصل كيفيت گرايس سازگاري ندارند زيرا در هـيچ  6تا4كاريكلماتورهاي 
اساس گفتـار    است كه بر  ده نشده است و خالق آنها چيزي را بيان كردهراستي درگفتار برآور
  باشد.  روزمره نادرست مي

  كند. (سهراب گل هاشم)  ) اگر فكرتان سر جايش نيست، حتما دارد جايي كار مي7
  رود.(حميدرضا كنگيا)  ) نان خشك از گلوي آب هم پايين نمي8
  شوم.(نويسنده نامعلوم)  هاضمه مي  خورم دچار سوء   ) هر وقت تاسف مي9

ربـط    با اصل ارتباط گرايس همخواني ندارند. بنا به تعريف، سـخن بـي    9تا7هاي   نمونه
  است.  موجب برآورده نشدن اين اصل شده

  ) براي همرنگ شدن با جماعت همه را رنگ كرد.(سهراب گل هاشم)10
  سنده نامعلوم)رسند.(نوي  ها از عرض رودخانه به دريا نمي  ) ماهي11
  ) معلمي شغلي با كالس است. (سهراب گل هاشم)12
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اساس ايـن اصـل، نبايـد      نيز اصل شيوة گرايس را برآورده نمي سازند. بر 12تا10موارد 
 عرض رودخانـه ، كالسها،   ابهام و چند پهلويي در گفتار وجود داشته باشد، اما در اين مثال

  است.   شده موجب چند پهلويي در گفتار كردن  رنگو 
دارد كه بيش از يك اصل را بـرآورده    البته مواردي متعددي نيز در كاريكلماتورها وجود

  كنيد:  هاي زير توجه  نمي سازند. به مثال
  كنم. (سهراب گل هاشم)  مي  شود، افكارم را فوت  وقتي كاسة سرم داغ مي) 13
شـود و    شيوة بيان نقـض مـي  آيد و اصل   چند پهلويي بوجود مي "كاسه"دليل حضور   به

دهد. بنـابراين    ارتباط بودن قسمت دوم به قسمت اول روي مي  دليل بي  نقض اصل ارتباط به
  مثال باال از دو اصل شيئه بيان و ارتباط پيروي نمي كند.

  سكوت عاشق شنيدن است. (محراب شفق)) 14
، اصل كيفيـت و بـه دليـل    نشدن اصل راستگويي درگفتار  دليل برآورده  )،  به14در مثال (

  است.   شده  شده اصل كميت نديده گرفته  حجم كم اطالعات ارائه 
  هاشم)  گرفت. (سهراب گل  اش را هم گچ  از بس مريض بود، خط شكسته) 15

كه چنـدپهلو اسـت، از اصـل شـيوه بيـان پيـروي        شكستهدليل وجود كلمة   در مثال باال به
اسـت؛    نشدن اصل راستگويي درگفتار نقض شـده   ل برآوردهاست؛ اصل كيفيت نيز به دلي  نشده

  است.   توجهي شده  ارتباط بودن دو قسمت كاريكلماتور به اصل ارتباط بي  دليل بي  همچنين، به
) نشان مي دهند، در تمام اين كاريكلماتورها از يك يـا  15) تا (1طور كه مثالهاي (  همان

شده، اين عدم پيـروي از     هاي ارائه  براساس تعريفچند اصل همكاري پيروي نشده است. 
توان تخطي دانست زيرا خـالق كاريكلماتورهـا بـراي گمـراه كـردن        اصول همكاري را نمي

كند. آفـرينش كاريكلمـاتور را تخلـف نيـز       گويد و از اصول تخطي نمي  مخاطب دروغ نمي
تخلف مي كند كـه بـه اصـول     توان دانست، چرا كه گوينده يا نويسنده زماني از اصول  نمي

همكاري عمل نكند ولي قصد اين را نداشته باشد كه شنونده يا خواننده را فريـب دهـد يـا    
كه در كاريكماتورها لزوما معنايي تلويحي وجود دارد كه   معنايي تلويحي ايجاد كند، درحالي

ا با انصراف شود. كامال روشن است كه براساس تعريف، كاريكلماتوره  به عمد هم متقل مي
) 65: 1995شوند. همـان طـور كـه تومـاس (      كارگيري اصول همكاري نيز ساخته نمي  از به

دارد، در تمام كاريكلماتورها، نويسنده مي خواهـد توجـه خواننـده را بـه معنـايي        اظهار مي
افزون يا متفاوت از آنچه بيان شده جلب نمايد و خواننده را متوجه معناي تلويحي يا پنهان 
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گـرايس،    نشـدن اصـول    بـرآورده    شـده از     ارائه  اريكلماتور سازد. بنا براين، براساس تعاريف ك
تر است و تا اينجا   ي نخست با عنوان نقض به محتواي كاريكلماتور نزديك  شده  تعريف ارائه

توان به اين نتيجه رسيد كه كاريكلماتورها براساس نقض يك يـا چنـد اصـل همكـاري       مي
  شوند.   ساخته ميگرايس 

  
 ها  تجزيه و تحليل داده. 4

آوري شده براساس نقض اصول چهارگانة گرايس مورد بررسي قرارگرفت و   صد دادة جمع
هـاي    ه    براساس اين كه در هر كاريكلماتور چه اصل همكاري نقـض شـده اسـت بـه گـرو     

  بندي شدند.   مختلفي طبقه
شود كـه گوينـده     شيوه بيان زماني نقض مياي گرايس،   براساس اصول همكاري مكالمه

يا نويسنده واضح سخن نگويد، گفتارش داراي ابهام باشد، چندپهلو صحبت كنـد و يـا در   
گفتار ترتيب و نظمي وجود نداشته باشد. به تعدادي از كاريكلماتورهايي كه اصل شيوه بيان 

  در آنها نقض شده است توجه كنيد: 
 هاشم)  . (سهراب گلكالس است  معلميشغلي با) 16

كسي كه داراي كالس درس «مي تواند دو معني مختلف » كالس  با«)، كلمه 16در مثال (
را داشته باشد. وجود اين كلمه باعـث ايجـاد ابهـام    » داراي موقعيت اجتماعي باال«و » است

 است.      معنايي در جمله و در نتيجه نقض اصل شيوه بيان شده
 هاشم)  (سهراب گل !گذشت ندارهرده، اصال گذشت زمان خيلي نام) 17

) خالق كاريكلماتور با استفاده از صنعت جناس اصل شـيوه بيـان را نقـض    17در مثال (
از خطاي كسي «و » عبور كردن«با دو معناي » گذشت«كرده است. در اين كاريكلماتور واژه 

گفتـاري چنـد   » مردنـا «نشيني با صـفت    كار برده شده است كه در هم  به» چشم پوشي كردن
  پهلو و مبهم را خلق كرده است.
شود كه گوينده يا نويسنده اطالعاتي كـه الزم اسـت را بـه      اصل كميت زماني نقض مي

ميزان كافي در اختيار مخاطب قرار ندهد و يا فراتر از آنچه كه الزم اسـت اطـالع دهـد. در    
  مثالهاي زير اصل كميت نقض شده است:

  گيري جنگ است. (نويسنده نامعلوم) ) صلح، تنها نتيجه18(
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دهـد. بـه عبـارت      ) نويسنده اطالعات كافي را در اختيار خواننده قرار نمـي 18در مثال (
  ديگر، كم گويي نويسنده و نقض اصل كميت اين كاريكلماتور را خلق كرده است.  

  ) سايه چهار نژاد يكرنگ است. (پرويز شاپور)19(
ترين عوامل   واقعيت را كه معموال رنگ پوست يكي از مهم)، نويسنده اين 19در نمونه (

گـويي و    وابسته به نژاد است را ذكر نكرده است و احتماال مفهوم برابري انسـانها را بـا كـم   
  نقض اصل كميت به زيبايي بيان كرده است.

  ربط سخن بگويند:  شود كه گوينده و نويسنده بي  اصل ارتباط زماني نقض مي
كه يك دختر امروزي است؛ ولي مادرش مدعي بود كه او شب به دنيـا   دعي بود) م20(

  هاشم)  . (سهراب گلآمده است
را در مقابـل شـب   » روز«و البتـه  » امـروز «شويم كه نويسنده   در نگاه نخست متوجه مي

اين ساخت مركب ربط چنداني به يكديگر ندارند: براسـاس     كار برده است ولي دو جمله  به
است و درواقع ربطي » زمان؛بابروز؛مدروز معمول مطابق« به معناي » امروزي«فرهنگ عميد، 

چه بيشتر عدم ارتباط فكـري    به جمله دوم ندارد. نويسنده با نقض اصل ارتباط به زيبايي هر
  مخاطب جمله اول و مادرش را نشان داده است.

  . (حميدرضا كنگيا)برد  قلميكهخيليتيزبنويسدگردنصاحبشرامي) 21(
» بريـدن «نيز هيچ ارتبـاطي بـا   » نوشتن«و » تيز بودن«هيچ ارتباطي با » تيز نوشتن«ظاهرا 

ربـط    ندارد، اما نويسنده با نقض اصل ارتباط و دركنار هم قرار دادن دو عبارت به ظاهر بـي 
  ن كند.توانسته است مفهومي ضمني را بيا

اين اصل به راستي در گفتار اختصاص دارد و بنابراين زماني نقض مي شود كه چيـزي  
كه نادرست است را بيان كنيم و يا چزي كه براي آن شواهد كافي نداشته باشيم را در گفتار 

  و يا نوشتار خود انتقال دهيم. در مثال زير:
  كند.  ) آب تشنگي را تحمل نمي22(

و تجربيات ما از دنياي پيرامون به راحتي متوجه نادرسـت بـودن    براساس قواعد زيستي
كـار بـرده     لزوما در مورد جانداران به» تحمل تشنگي«شويم: در حالت عادي،   اين جمله مي

كه از نظر معنايي فاقد مشخصه جاندار بودن است نقض اصـل  » آب«مي شود اما استفاده از 
  كيفيت را به همراه داشته است.
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هـاي مختلفـي     دهد كه كاريكلماتورهـا بـه شـيوه     هاي اين پژوهش نشان مي  ادهمطالعه د
رسد استفاده از كلماتي كه در بافتهاي مختلف معاني متفاوتي بـه    شوند. به نظر مي  ساخته مي
  كنيد:  هاي زير توجه  ها دارند. به نمونه  گيرند نقش پررنگي در ايجاد اين نوع نوشته  خود مي
خوشــحالي پرســيد ســيخي چنــد؟  را بــه او هديــه كــردم، بــا دلــم) الــف. وقتــي 23

  هاشم)  گل (سهراب
  هاشم)  ها. (سهراب گل  بان  را دوست دارند، بجز دروازه گل ب. همة مردم

  ازدواج كرد. (حميدرضا كنگيا) روياج. جوان خيالباف با 
  نامعلوم)نوازد. (نويسنده   را عنكبوت مي "تار"صداترين   د. بي

بـود بـه بيمارسـتان      زياد دچـار مسـموميت شـده    خوردنه. شخصي را كه بر اثر فريب 
  رساندند. (نويسنده نامعلوم)
  دوختند.(پرويز شاپور)   پاپوشها بودم، برايم   و. چون جزو پابرهنه

باشـد.    را بيشتر از تو، او، شما و ايشان دوست نداشته منشود كه   ز. موجودي يافت نمي
  يسنده نامعلوم)(نو

بـودم.    رفتـه بـودم حـاال بـه همـه چـي رسـيده        جلـو ح. اگر خودم هـم ماننـد سـاعتم    
  شاپور) (پرويز

  كند. (حميدرضا كنگيا)  مي  سرويسط. دندانپزشك كيف و دهانتان را با هم 
  ؟ (حميدرضا كنگيا) "چرا"ي. شايد مسئلة مشترك آدمها و گوسفندان اين باشد 

  كنند. مانند:  گيري كاريكلماتورها كمك مي  ا به شكلآو  گاهي هم كلمات هم
  شود. (حميدرضا كنگيا) "غذا"خواهد نمازش   . شايد گرسنه از خدا مي6

 غـذا از بين رفته است و بنابراين، واژة » غ«و » ق«در فارسي استاندارد، تمايز آوايي ميان 
  كند.  مفهوم را به ذهن متبادر ميدليل حضور واژة نماز اين   آوا شده است و به  هم  قضابا 

كاريكلماتور تنهـا يكـي از اصـول گـرايس را نقـض       62كاريكلماتور،  100از مجموع 
كاريكلماتور سه اصل گرايس را همزمان نقض  4كاريكلماتور دو اصل گرايس و  34كردند. 

ب هاي تحقيق نشان داد كه نقض اصـل شـيوة بيـان و ارتبـاط بـه ترتيـ        كردند. بررسي داده
بيشترين كاربرد را در خلق كاريكلماتور دارد در اين ميان اصل شـيوة بيـان بيشـتر از سـاير     

) فراواني نقض اصول گرايس در ساخت كاريكلماتورها 1است . جدول (  اصول نقض شده
  دهد:   را نشان مي
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  فراواني نقض يك اصل گرايس 1جدول 
  گرايسدرصد نقض اصول   فراوني نقض اصول گرايس  اصول گرايس
  33. 87 21 اصل شيوة بيان
  30. 64 19 اصل كميت
  22. 58 14 اصل ارتباط
  12. 90 8 اصل كيفيت
  100 62 مجموع

  
مـورد و نقـض اصـل     54نكته قابل توجه اين است كه فراواني نقض اصل شيوه بيان با 

كننـد بـه     مي  مورد از مجموع مواردي كه كاريكلماتورها تنها يك اصل را نقض 44ارتباط با 
كنند تفاوت قابل توجهي را نسبت   همراه كاريكلماتورهايي كه بيش از يك اصل را نقض مي

  ). 2دهد (جدول   به نقض دو اصل ديگر نشان مي

 فراواني كلي نقض اصول گرايس 2جدول

  اصل كيفيت  اصل كميت  اصل ارتباط  اصل شيوه بيان  اصول گرايس
  17  27 44 54 فراواني نقض اصول گرايس

  
كاريكلماتور به همراه يـك يـا دو    30كاريكلماتور به تنهايي و در  14در  » اصل ارتباط«

كاريكلماتور به تنهايي و در  19در »اصل كميت«اصل ديگر نقض شد. اين درحالي است كه 
دهـد    است. ايـن اعـداد نشـان مـي      كاريكلماتور به همراه يك يا دو اصل ديگر نقض شده 8

اصل ارتباط همراه با نقض ساير اصول گرايس تقريبـا چهـار برابـر زمـاني     استفاده از نقض 
ودار زيـر تفـاوت   نمـ افتد.   است كه نقض اصل كميت به همراه نقض ساير اصول اتفاق مي

  فراواني نقض اين اصول را نشان مي دهد:
  
  
  
  
  
  



گـامي   هن
ني كلمـة  
ست ايجاد 

  

-non) ـه   

 مخاطبان 
(G  معتقـد

مراهـي و    
ـه عنـوان    
ل كشـف     

 پردازش 
دهـد.    مـي   

توان گفت   مي
كي از چند معن
د در وهلة نخس

گردد.   باط نيز 

ـار غيرهمكارانـ
هستند و توسط

Grice, 1975: 49

 هـا باعـث گم
كاريكلمـاتور بـه
 جـوك شـامل

  افتد.  اق مي
ل براي توضيح
گـر توضـيح مـ

است.  ض شده
تواند با يك  نا مي

عاني ديگر دارد
نقص اصل ارتب

ونـه اي از رفتـ
تورها معنادار ه

(9ند. گـرايس   

يكي از ماكزيم
عمد در كا  كه به

مانند پـردازش
زدايي اتفا   ابهام
(Ras كه دراصل

يك نگاشته ديگ

 ت كاريكلماتور

ل شيوة بيان نقض
حاضر شود معن
ري نسبت به مع
 بيان منجر به ن

 در حقيقت نمو
جود، كاريكلماتو

شـون   درك مـي
ل، نقض حتي ي
 اتفاقي است ك
كلماتور نيز هم
به عنوان نوعي

(skin, 1985ين

دليل وجود ي   به

ي گرايس در ساخت

ورد همراه اصل
ركاريكلماتور ح

تر  خستين و عام
ض اصل شيوة

 
كاريكلماتورها

دهد. با اين وج  
 و غيرمعمولي
 و زبان معمول
دد و اين همان
. پردازش كاريك
ت كه دراصل ب

 (script t راسكي
ت، اين پديده را

قض اصول همكاري

مو 25رتباط در
 چندپهلويي در
حتماال نمونة نخ

د و عالوه بر نقض

كاريكلماتور
در ك ول گرايس

coo را نشان مي
ونه زباني ويژه
در حالت عادي
گر  م و ايهام مي
دهد  بي رخ مي
استاي   يه جمله
(theory  نگاشته

است   ارائه شده

نقش نق   46

  
اصل ار
كه ابهام يا
مبهم كه اح
ارتباط كند

  
ك. درك 5

نقض اصو
operative)

عنوان گو  به
ست كه دا

ايجاد ابهام
اي ادب  گونه

معناي ثانوي
نظريه 
متون ادبي
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شود كـه معنـاي     ته نگاشته ديگري مربوط ميحقيقت نقض هر ماكزيم به حضور ناخواس  در
كند. خالق اثرادبي از نقض ماكزيم براي گمراه كردن خواننده استفاده   ديگري را نيز اضافه مي

شـود،    اعتماد دارد به صورت كامال طبيعي ارائه مي  كند تا به او بقبوالند كه اطالعات قابل  مي
است. براي درك بهتـر ايـن نظريـه،      بي رخ دادهگونه نيست و در آن تقل  در حالي كه متن آن

  بهتر است به مثال زير توجه كنيم:
  ها.  بان  را دوست دارند، بجز دروازه گل همة مردم .7

كند. درحالي كـه كلمـه     ابهام معنايي ايجاد مي گلدر اين كاريكلماتور، واژه چند معنايي 
جزئي از جمله است كه تفسير متن را به سمت نگاشته دوم، يعني معناي دوم  دروازه بان ها

تـر و    زدايـي، خواننـده معنـاي پركـاربردتر، عـام       كشاند. در طي ايـن فرآينـد ابهـام     واژه، مي
كند. وقتي بـه واژه    ، يعني قسمتي از يك گياه، را انتخاب ميگلمعنايي   تر واژه چند  اجتماعي
حالـت فهميـدن معنـاي      شود. در ايـن   زدايي دچار وقفه مي  سيم، فرآيند ابهاممي ر بان  دروازه

شود: يا اينكه جمله   شود. خواننده با دوحالت مواجه مي  جمله براي خواننده بسيار دشوار مي
معنـي فـرض     صورت جمله را بـي   قبول رها كند، كه در اين  را به عنوان بدساخت و غيرقابل

برگردد، جمله را از نو بخواند، و دنبال واژگان يا ساختارهايي بگردد كه  است؛ يا اينكه  كرده
دهـد. براسـاس اصـول       نظـر ارائـه    هاي ديگري را بـراي جملـه مـورد     ممكن است خوانش

قبول مطلوب نيست. بنابراين خواننده   عنوان ساختي غيرقابل  همكاري، درنظر گرفتن جمله به
رسد كه با بازي فوتبـال و    بار مفهومي به ذهن خواننده مي  اين بيند.  را مي گلبار ديگر كلمه 

.  در پي اين تفسير جديد، دروازه  گذشتن توپ از خطبان نزديكي بيشتري دارد، يعني   دروازه
گيرد. نكته مهمي كـه درمـورد كاريكلماتورهـا      ذهن خواننده شكل مي  معناي جديدي نيز در

كاريكلمـاتور برآينـدي اسـت از دو يـا چنـد تفسـير        كند اين است كه معناي هر  صدق مي
متفاوتي كه به واسطه روابط معنايي، آوايي و يا حتي نحوي ميـان واژگـان آن كاريكلمـاتور    

  آيد.  دست مي  به
توان الگـوي تحليـل معنـايي      توجه به نوع و ساختار كاريكلماتورها مي  رسد با  نظر مي  به

ها ارائه داده اسـت را بـا انـدكي      ردازش و تحليل جوك) را كه براي پ103: 1985راسكين (
كار بـرد. بـر ايـن اسـاس، بـراي تحليـل         تغيير براي تحليل و پردازش كاريكلماتورها نيز به

كاريكلماتورها بجاي اصل همكاري، بايد به وجود اصل عدم همكـاري اعتقـاد داشـت كـه     
ته داراي ماكزيم هاي ويژه خـود نيـز   تواند در تحليل متون ادبي بسيار كارگشا باشد و الب  مي
  باشد. اين ماكزيم ها عبارتند از:  مي
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 اصل كميت: دقيقا همان ميزان اطالعات كه براي كاريكلماتور الزم است ارائه شود.. 1
 اصل كيفيت: فقط آنچه را كه با دنياي كاريكلماتور سازگار است بگوييد.. 2
 اتور مربوط مي شود بگوييد.اصل ارتباط: فقط آنچه را كه با كاريكلم. 3
 اصل شيوه: كاريكلماتور را بايد به شيوه اي موثر بيان كرد.. 4

اگر قرارباشد تحليلي براساس اصل عدم همكـاري راهكارهـاي آن انجـام گيـرد، در آن     
نكته توجه داشت كه خالق كاريكلماتور بر كدام راهكار و ماكزيم تاكيـد    صورت بايد به اين
  كه خود مي تواند موضوع تحقيقات بعدي باشد.    بيشتري كرده است

 

  گيري . نتيجه6
اين پـژوهش كاريكلماتورهـا را براسـاس اصـول گـرايس و بـرآورده نشـدن ايـن اصـول          

 5گيري اين نوع خاص از طنز مورد بررسي قرارداد. براساس تعاريف ارائه شـده از    درشكل
ض (اصـول)، برگزيـده شـد زيـرا بـا      راه عمدة برآورده نشدن اين اصول، راه اول يعني نقـ 

تواننـد يـك     هاي كاربردي كاريكلماتور نزديكي بيشتري داشت. كاريكلماتورهـا مـي    ويژگي
كلي نتايج بدست آمده از   طور  اصل يا بيش از يك اصل گرايس را همزمان نقض كنند. اما به

فراواني نقض اصل كاريكلماتور نشان داد كه اصل شيوة بيان و ارتباط بيشترين  100تحليل 
گرايس را داراست. نكته مهم و دليل اينكه نقض ماكزيم شيوه بيان بيشـترين ميـزان را دارد   
اين است كه براي داشتن و خلق كاريكلماتور، قسمتي از اطالعات بايد به صورت ضمني و 

شـود.    صورت، زيبايي كاريكلماتور از آن گرفته مي  اين  غيرمستقيم وجود داشته باشد. در غير
كنند نقض اصل شيوة   مورد كه كاريكلماتورها تنها يكي از اصول گرايس را نقض مي 62در

بيان و كميت بيشترين فراواني را داراست. اين نتايج همچنين نشان داد كه ميل تركيبي نقض 
اصل ارتباط به همراه نقض اصل شيوة بيان بسيار باالست اما هنگامي كه بـه تنهـايي نقـض    

  يابد.   اي كاهش مي  مالحظه  طور قابل  اني آن بهشود فراو
دهد يكي از خصوصيات ديگر كاريكلماتورها كه   ها هم چنين نشان مي  نتايج تحليل داده
منتظره بودن آنهاسـت كـه مسـتقيما بـه نقـض        سازد، غير  ادبي متمايز مي  آنها را از ساير متون

  شود.  راهكارهاي مختلف اصول همكاري مربوط مي
صورت مـبهم و داراي ايهـام خلـق كنـد،       آخر اينكه اگر نويسنده كاريكلماتور را به  نكته

تواند ارزشيابي دقيقي از بجـا و    كه خواننده نمي  كرده است، چرا  عمد اصل ارتباط را نقض  به
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رسد كـه مـاكزيم و راهكـار      نظر مي  باشد. بنابراين به  درست بودن اطالعات ارائه شده داشته
گيرد. ايـن عمـدي بـودن نقـض اصـول همكـاري،         باط سه ماكزيم ديگر را نيز دربر ميارت
همكاري از سوي نويسـنده بـراي خلـق      كردن راهكارهاي اصل عدم  تواند به معناي دنبال  مي

  كاريكلماتور و از سوي خواننده براي درك آن باشد.   
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