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این مقاله با طرح نظریه میخاییل باختین و با استفاده از مفاهیم اصلی نظریه او همچون چندصدایی،  :چکیده

، به مطالعه ساخت استعاری مسلط بر متن مجموعه طنز تلویزیونی (کرونوتوپ) مکان ـ مکالمه، بینامتنیت و زمان

روش تحقیق این پژوهش، تحلیل گفتمان است که مفاهیم باختین در آن نقش نظام . های برره پرداخته است شب

استفاده از با مقاله بر این اساس، نخست این مقوالت نظری به میان خواهند آمد، آنگاه .  کند مفهومی را بازی می

او را در  "حدود اندیشگی"سوژه تولیدگر با توجه به اینکه بافت گفتمانی جامعه  این مفاهیم نشان خواهد داد که

شود و امکانات گفتن خود     است، چگونه با آن فرم سرشاخ می ای از پیش تعیین شده و محدود مشخص کرده  شیوه

در  ؛آورد  ها فراهم ای را از آن های تازه ها، فرصت خوانش ه چهارچوبدهد تا در عین توجه ب ای سامان می را به گونه

 . وگو با متن به تحلیل و تفسیر کنش فرهنگی مهران مدیری پرداخته است در فرآیندی داللتی در گفت نهایت مقاله

آوردن تمهیداتی  رسد که مهران مدیری با گردهممی  های برره به این ایدهدر نهایت تفسیر مقاله از سریال طنز شب

ای و بینامتنیتی که در زنجیره تکاملی آثارش مکان خیالی برره، تبعید عقل مدرن، ضدزبان برره -مثل خلق زمان

عنوان یک سریال طنز استثنایی و مورد پذیرش مخاطبانش معرفی را به "های بررهشب"وجود دارد، توانسته است 

 . کند

 های برره چندصدایی، بینامتنیت، کرونوتوپ، محدودیت بافت گفتمانی، مجموعه طنز شب :واژگان کلیدی 
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 لهأطرح مس مقدمه و

سینما و  بینیم که طنز در پردازیم، می وقتی به مراحل تکوینی و سوابق تاریخی وضعیت طنز در ایران می

دوره چه در تحوالت  ،اجتماعی جامعهحتی در ادبیاتمان همواره تحت تأثیر سطوح سیاسی و تلویزیون  در

 تا خواسته تثبیت شود، پس رانده شده و دربوده است؛ و  مشروطه و چه در دوره استبداد رضاخانی و بعد آن

چیزی به نام  شویم اصالً متوجه میشناسی  با ریشهبه همین خاطر  . متوقف گشته استیش ترین کارکردها نازل

ای که آن را در جهت  با رویکرد محتاطانه ولی ،تحمیلی طنز به تدریج احیا شدبعد از جنگ  . جریان طنز نداریم

بین حمایت و نفی  "وضعیتی پاندولی"در دهه هفتاد طنز در   .برد ساخت آثار شاد برای کودکان پیش می

و کنندگان  از طرفی دولت به تشویق تهیه زیرا ،داشت کننده و کمیک قرارهای سرگرم ها و مجموعه برنامه

نبودن مرز لودگی و طنز  سویی دیگر نگرانی درباره روشن پرداخت و از سیاست ایجاد فضای شاد در کشور می

به نقل از خادم،  1.، ص1413کوثری، )کنندگان بود  های صداوسیما و تولید های مدیران شبکه یکی از دغدغه

های زن و  آیتم درهای روزمره زندگی خانوادگی  طنزهایی ناظر بر روایت ، اواخر دهه هفتاد( 6 .، ص1411

، ببخشید شما، پالک 11، جنگ 16ساعت خوش، سال خوش و نوروز )وهری با دوره اول کار مهران مدیری ش

سریال مدیری که با  با دوره دوم کار . ی را بر طنز این دوره آشکار نکردبه تلویزیون آمد که افق جدید( 13

های  شد مقطع جدیدی در این راستا شکل گرفت و برای اولین بار موج طنز شروع 1413در سال  پاورچین

بر لودگی استوار نبود که از  زیرا فقط ،های پیشین بود که فراتر از طنزوجود آمد ه بانتقادی  ـ اجتماعی

شده را  بلکه این بار نوعی طنز حساب ،مخاطب بهره ببرد دنها برای خندان ترین ابزار و پیش پا افتاده ترین دست دم

های زندگی با  رسیدن به پول و مقام، دررفتن از بار مسئولیت دادن به هر ذلتی برای نمایش تن :داد ارائه می

پاورچین ازین جهت، . گرفتن هر گونه برخورد روشنفکرانه و عاشقانه به زندگی و غیره های مکرر، به سخره دروغ

چرا که پاورچین . های برره فراهم کرد رای ساخت شاهکار مدیری یعنی طنز سریال شبمهم است که زمینه را ب

 .کرد ها بود و ازهمین جا مخاطب را با نام برره آشنا می ای حکایت چند جوان از نسل جدید برره

که در سال  بود های طنز تلویزیونی ترین برنامه دهنیکی از پربین "های بررهشب"مجموعه سریال طنز 

به گزارش برخی از . داشت  همراه از رسانه ملی پخش شد و انتقاد مخالفان و حمایت موافقان بسیاری را به 1413

ندگان از بیناند و شصت و هفت درصد از  کرده درصد مخاطبان تلویزیون این سریال را دنبال می  ها نود خبرگزاری

الیل متعددی برای توجیه جذابیت یک سریال با توجه به د . (1413های برره،  نقد شب) اند آن راضی بوده

توان به ساخت  می های برره شبدر مورد سریال  . شمرد توان بر است می  ای که در آن تولید شده مختصات جامعه

کترها و فضایی امکانی با کارـ  ای ظریف توانسته زمان استعاری روایت داستان اشاره کرد که با تخیل و اندیشه

آمیز را خلق کند که اگر چه خصوصیات و زبان خاص خودش را دارد و جنسش در ظاهر از دوران گذشته طنز

، طنزی های برره شببعد از انقالب تا قبل از مجموعه طنز   .کند اش می مزهدرنگ مز است اما مخاطب بی

له أاند را موضوع و مس آن زیستهآن در ارتباط با فرهنگ مردمی که با های   ایم که مفهوم تاریخ و انگاره نداشته

است که برره با  یپیوند نزدیک ،حائز اهمیت است های بررهشبطنز  ر به عبارتی بهتر آنچه د  .خود قرار دهد

شان جدا کرده و  هایی از تاریخ را از زمینه اصلی  مدیری در این سریال انگار تکهمهران   .است  زمان ما ایجاد کرده
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است و با این دخل و تصرف به جان تفکر مخاطب   هم گذاشته در یک گستره دیگر کنار ،دیگر در یک کلّ

 .است ـ ها ای به بررهـ در واقع نوعی نگاه به دیگری  "های بررهشب"در واقع طنز  .افتد می

گوید این دیگری خود ما هستیم و در واقع این نگاه نوعی اتوبیوگرافی  مدیری در این سریال به مخاطب می

ای تولیدگر به میانجی همه ملزوماتی که به عنوان ابژه در  در این اتوبیوگرافی، مدیری به مثابه سوژه . سازد می

. های این سریال درچالشی دائمی با آن است نگرد و در تمام قسمت ها قرار دارد، به گذشته، به دیگری خود می آن

و مخاطب  دیپسند  د و مییفهم دلیل که عامه آن را میطیف متنوعی از مخاطبان را جذب کرد به این  ،این نکته

. درک پنداری عمیق با آن احساس می های تعبیه شده در سریال از نظر هویتی نوعی همذات خاص با دریافت کنایه

کشیدن فرهنگ و نقد روابط معیوب اجتماعی،  های اجتماعی روز، به چالش با دغدغه "های بررهشب"همسازی 

ای که  چرا که سوژه . شود کند، و همین منجر به تولید گفتمان می ها در تجربه متصل می ای بررهمخاطب را به 

ای مثل کیانوش مدرن به  دیگر نقطه شروع خود یعنی برره نیست بلکه با سوژه گسسته ،است روایت شود  قرار

طنز و تفنن و تفکر نویسندگان تالقی   .گیرد و گویی کل تاریخ او را در برمی . شود دوره مخاطب هم گشوده می

توانا و کارگردانی  انبازی زورکی بود و توازنی که بین متن سریال با بازیگر لفؤاین سریال که چیزی بیشتر از م

لذت  ،ها ممیزی و شرایط تولید و کم بلدی ها اعم از مناسب این سریال وجود داشت، توانست با همه محدودیت

های سریال و تعمدی که  سازی اینکه مخالفت برخی از منتقدین از برخی از تیپسوای  . مخاطب را فراهم آورد

 .در ساختن لهجه طراحی شده بود و مبتذل دانستن آن اعتراضاتی را نیز به دنبال داشت

به مثابه  ،ی این مطلب است که این مجموعه، به عنوان محصولی فرهنگی دهنده ها نشان توجه به این بحث    

چرا که این فرایند تفسیر، مستقل از خود  ،دهد های مختلف به مخاطب خود می چندالیه امکان قرائتمتنی باز و 

 . فرایند زایشی آن است متن نیست، بلکه جزئی ساختاری از

گونه تغییر موقعیت  هر . مانند آب زیر کاه همواره در حال حرکت و نفوذ است" طنز یک ویژگی است که

های  ها و باورهای جامعه در ذات خود این ظرفیت را دارد که ماهیت پدیده عادات، آییندر مکان، زمان، رسوم و 

های  ای به وجود آورد یا حتی جنبه های طنزآمیز تازه ها جنبه دهد یا در این پدیده  طنزآمیز جامعه را تغییر

ثر از شرایط موجود در طنز از طرفی متأ (. 19 .، ص1411ضیایی، ) "کند  ها کشف ای را در آن طنزآمیز تازه

ی ابزاری است برای بازنمایاندن روابط ناصحیح  به عبارتی، ضمن اینکه به مثابه. آن است ثر برؤجامعه و هم م

ها از تحوالت سیاسی و  حیطه ای از تفکر یا مناسبات، همچون سایر ای نو و نقد شیوه قدرت، ترویج اندیشه یا ایده

مطالعه سیر تحوالت طنز نشان  . طول زمانی حرکت سینوسی داشته استنصیب نبوده است و در  اجتماعی بی

در زمانی که  است و  یافته  دهد هرگاه آزادی بیان و اندیشه در جامعه فراهم شده، طنز بیانی روشن و صریح می

 هجو کشیده گیرد یا به دامن هزل و آمیز می استبداد بر جامعه مستولی گشته، صورتی غیرمستقیم و کنایه

دگرگونی در حوزه طنز و ارتباط آن با شرایط سیاسی  مطالعهبه این ترتیب، با  . (14 .، ص1413 صدر،) شود می 

 .آورد  دست روند این تغییرات را برحسب شرایط حاکم به  و  سیر  توان خط و اجتماعی جامعه می

با تعلیق مونولوگ و زبان واحد به  ودارد ایجاد آزادی  زدایی و طنز به زبانی باختینی سعی بر مرکزیت

بخش خود  دموکراتیک و رهایی با برخورداری از جنبه طنز  .پردازد مقاومت در برابر نظم و شئونات جدیت می
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های  تالشی برای فروپاشی رسمیت.  رود و قدرت را به استهزاء بگیرد خواهد از تمام مرزهای رسمی فراتر  می

بنابراین در ذات خود نوعی مکالمه و دیالوگ است، چرا که  . (111 .، ص1411زاده،  غالمحسین)است  گو تک

  . کند ی حاصل از آن در انزوا معنی پیدا نمی طنز و خنده

آن نیست و فضای دموکراتیکی را  کند که ترس و هراس در زیست را مهیا می  در واقع طنز، نوعی شیوه

.  (همان) است "ساز کننده و موازنه متعادل" کند که می  عملبدین معنی که همچون سوپاپ اطمینان  . آفریند می

طنز، هنجار موجود را . مردم است  حقیقت، صدای در دموکراتیک و سالحی مردمی و ،بخش مفری رهایی

نهد که در آن موجودیت انسانی، مشروعیت  ساحتی بینان می" کند و شکند و ایدئولوژی حاکم را تقبیح می می

ایجاد شرایط مطلوب و برقراری فضای سالم  (. 116. ، صهمان) "است  آزادی نهادینه شده  مکالمه و حقانیت

ای برخوردار  آزادی و حضور صدای متباین از ضرورت ویژه مکالمه، تعامل انسانی، آزاداندیشی و ایجاد خنده و

شیوه زیست فرهنگی، شناختی دارد و به عنوان  ای آن، اهمیتی هستی است و به خاطر همین ماهیت مکالمه

اجتماعی طنز  از طرفی پتانسیل و استعداد کشیده شدن هنر . (همان) شود های آن محسوب می ضرورت آزادی از

آن، بسیاری   توان با کمک بنابراین می  .زیاد است  ی مختلف اجتماعی، بسیار ها با طیف وسیعی که دارد در موضوع

اگر طنز بتواند در تمام سطوح جامعه حضوری پایدار پیدا  . ی تشریح کردعموم  اجتماعی را برای افکار  از معضالت

بر این اساس اگر   (.336 .، ص1411هومن، ) گذار باشد کند، خواهد توانست در نحوه تلقی مردم از قضایا نیز اثر

گمارند،  استواری و بالندگی آن همت را القا کنند و بر جدی، هنر طنز طور های گروهی جامعه به همه رسانه

پذیری در جامعه باال رفته و در نتیجه مدارا چه در سطح مردم و چه در سطح مسئولین بیشتر  آستانه آسیب

 .شود می

در آن  1میخاییل باختین تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان که مفاهیم کنیم میدر این پژوهش تالش 

اگرچه در پارادایم  .ارائه دهیم های برره شبکنند، خوانشی از مجموعه طنز  نقش نظام مفهومی را بازی می

توان تبیین مناسبی را ارائه داد، اما قرائت و نقد  نمی های برره شبباختینی برای همه چیز مجموعه طنز سریال 

. گذار است که تا یافتن بدیلی بهتر نباید آنرا رها کرد ثیرکاربردی و تأ متونی از این دست با نظریه باختین آنقدر

ها که از رخدادهای کنند و در مقابل مارکسیستدر مقابل صورتگرایان که به درون متن بسنده می باختین،

 .کند محقق را همزمان متوجه نقد درونی و بیرونی متن می کنند اجتماعی شروع می

، با کدام تمهیدات سبکی، نظم گفتمانی حاضر های برره شبسریال سؤال اصلی مقاله این است که متن  

خالف جهت خواب آن به زایش معناهای متفاوت  برره های شبخوانش بافت مجموعه طنز  کشد؟ را به چالش می

شود که به هردلیلی با  شده منجر می شده، سرکوب های محذوف، طرد یکدیگر، بیداری نشانه و متضاد با

های آواره در متن است  این نوع خوانش نشان از وجود همیشگی نشانه . اند شده  ولوژیک راندهئسازوکارهای اید

 . آورند برمی وگویی سر که تنها در فرایندی داللتی و گفت

تفسیری است، از این جهت که : الف :انتقادی جای بگیرد ـ تواند در ذیل تحقیقات تفسیری می مطالعهاین 

را معنا کنیم و به خواننده این امکان را بدهیم ( مدیریمهران )گر فرهنگ  یک تولید ما قصد داریم معنای کنش

رو، در این مسیر به خواننده امکاناتی نظری و  از این. که حداقل تفسیر ما را از این کنش فرهنگی بداند
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این تحقیق، ارائه  شده در کارگرفته هشناختی ب در اصل کل نظام مفهومی و روش . ایم شناختی معرفی کرده روش

و از این جهت انتقادی است که به نوعی با روابط : ب؛ کند گرفته را ممکن می منظومه معناداری از کنش صورت

یکی اینکه مدیری با روابط قدرت درافتاده است و هر  . این درگیری به دو جهت است . شویم قدرت درگیر می

و از طرفی چون محقق به بازنمایی روابط قدرت در  . او نیاز داردمفسری برای تفسیر کار او به تحلیل شیوه انتقاد 

پردازد، رویکردش انتقادی است؛ چرا که به طور ضمنی به بازتفسیر یک کنش فرهنگی  این کنش تفسیری می

مفاهیم و روش انتقادی بازخوانی کند،  ای از شود که خواننده متن را در زمینه انتقادی پرداخته است و موجب می

 .(1491 فاضلی،) است پذیر نبوده یابی به چنین تفسیری برایش امکان صورتی که قبل از این دست در

فزونی است، اما  شده و روبه  گفتمان انجام  تحلیل  کیفی زیادی در ایران با روش  در چندسال اخیر تحقیقات     

 برره  های شبگفتمان طنز و مشخصاً به تحلیل گفتمان طنز  است که به تحلیل  نگارنده کمتر تحقیقی را یافته

 .شود اند بسنده می پرداخته های برره شبهایی که به تحلیل طنز  در اینجا به پژوهش. پرداخته باشد

گفتمان کردارهای  های ممکن شناخت؛ تحلیل انسان و ابژه  سوژگی"در پژوهشی با عنوان ( 1411)  خادم

گفتاری در   با توجه به رهیافت فوکویی به منظور اکتشاف نظام "بیننده سیما های پر انداز در برنامه شکاف

های  ها و نهادهای اجتماعی در برنامه یابی سوژه های پربیننده تلویزیونی به شناسایی چگونگی هویت سریال

سازی متن  گانه به صورت جداگانه بر اساس دوهای نمونه خود را  نگارنده هرکدام از متن . است  تلویزیونی پرداخته

در ( 1411)  قرطاسی. است  های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این متون پرداخته و به داللت کرده  مشخص

 های مطالعه موردی سریال شب: های طنز تلویزیونی سریال بررسی نحوه بازنمایی اقوام در "با عنوان  پژوهشی

پژوهش مسأله  . است  های تلویزیونی پرداخته ابری در نمایش اقوام مختلف در سریالوجود نابر واکاویبه  "برره 

تلویزیونی خود   های طنز وی این است که شبکه سه سیمای جمهوری اسالمی ایران، اقوام را در قالب سریال

کیفی   محتوای  تحلیلهای تجربی و فرضیات با روش  کند؟ در این تحقیق داده چگونه و با چه ابزاری بازنمایی می

تهرانی و بازنمایی منفی سایر  و  های تجربی تحقیق، حاکی از بازنمایی مثبت قوم فارس یافته . اند شده مطالعه

 .استاقوام 

ای بسیار اشاره ،"برره  های بازنمایی جنسیت و قومیت در شب"ای با نام  ، درمقاله(1413) قائم منتظر

عطفی در   این مجموعه طنز را نقطه او . داشته است "های برره شب"و گذرا به هویت و جنسیت در  مختصر

 رفته  داند و معتقد است که این مجموعه به لحاظ ساختاری از طنز معمول ایران فراتر تاریخ تلویزیونی ایران می

و این هدف را  کرده مطالعهبرنامه مزبور را  ها بر فرهنگ جامعه، او از زاویه ارتباطات و نقش و تأثیر رسانه  .است 

تقابل کاراکترها را ابزار طنز  "های برره شب" معتقد استمنتظرقائم   .کند می با تکیه بر مفهوم بازنمایی پیگیری 

ها در جهت بازنمایی  های آشکار این سریال، هویت و جنسیت است و گفتار و شخصیت از تقابل . است  خود نموده

 . هاست همین هویت

 "برره  های زبان آمیخته و واسازی هویت در سریال شب"ای تحت عنوان  نیز در مقاله( 1413) کوثری

همه موفقیت به نظر وی  . کارگیری زبان ابداعی است ههای مهم این مجموعه ب است که یکی از جنبه  نوشته
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  حاکی از نوعی مقاومت در برابر نظمزبانی که در خود  ضد . زبان است در بکارگیری یک ضد "برره  های شب"

 .شود می  کشیده  گرفته رسمی به نقد زبان است که هویت شکل مسلط است و از طریق همین ضد اجتماعی 

تمامی مطالبی که . است  شده  داده  اختصاص "برره  های شب"به  ،1سنگ هفت ای از کلوزاپ سایت شماره

ای موفق  برره"امیر اسماعیلی در : است شده  ، به دو دسته مخالف و موافق تقسیم  در نقد این سریال نوشته شده

های برره، از آینه تا  شب "، رامین علیزاده در "جنگیم برای همیشه بار می یک"پور در  ، کاوه دهقان"نگاه در جلب

آزاده  -، الف"مدیری برره، اسکیپیسیم در آثار مهران   های شب سمبولیسم در "مهرآزاد در   ، هنگامه"مسابقه

، اشکان "ها ای برره ما"، کتایون کریمی در "ما  صفات زشت انسانی :برره"، نرگس رستمی در "کجاست؟  برره "در

، اسماعیل "یا هزلهای برره طنز دولتی  شب "صادقی در   و ابوالقاسم ؛در گروه موافقان "کمدی ملی" نیری در

طنز یعنی خندیدن به "و جالل سمیعی در  "آور اخالق و عواطف انسانی روستای برره و فقدان هراس "امینی در 

 .اند شده  در گروه مخالفان جای داده "همه چیز

این ی آغاز و شالوده کار  کند، این است که نقطه چیزی که این تحقیق را از تحقیقات پیشین جدا می

نیز به صورت اگرچه در این مقاله از نظریه فرکالف  ،باختین است  یلئز لحاظ نظری و روش، نظریه میخااپژوهش 

ی  که سه مؤلفه در نظر داریم نظری با این چارچوب  .باختین باشدنظریه شده است تا مکمل مختصر استفاده 

و او را )گذارد  گر می پردازی سوژه تولید گفتمانی و تأثیری که روی روایت های ، محدودیت ، چندصدایی  بینامتنیت

 .کنیم دنبالهای برره  شبرا در طنز ( دارد تا از کرونوتوپ خاص خود برای خلق جهان اثر خود استفاده کند می وا

 چارچوب نظری

های آن یک چیز نمادین است و تمرکزش روی  فرضیهی  است که مساله روش تحلیل گفتمان روشی

گیرنده پیام، متن به عبارتی در بر  .شود ارتباط را شامل می های تمام جنبه  .ای است های گفتاری و اندیشه نظام

شناختی، در  به لحاظ روش  .(131 .، ص1419، 4وردانک) شود خطابگر یا خطابگیر و بافت موقعیتی آن می

زبان مثل  شناختی و تحلیل های زبان بر تکنیک "گفتمان تحلیل روش"اجتماعی، اصطالح  دبیات علوما

های  تر از این، نحوشناسی و تکنیک شناسی، یا عام شناسی، تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی، سبک روایت

   .شود ق میهای ایدئولوژیک اطال شناسی در تحلیل متون و گفتمان تجزیه و ترکیب زبانی، واج

های پژوهش در  کند، یکی اینکه، روش ها متمایز می دو ویژگی مهم، روش تحلیل گفتمان را از سایر روش

اند، دیگری اینکه در  مبتنی بر منطق ریاضی و اعداد تعریف شده هایی هستند که معموالً اجتماعی روش علوم

تواند یک جمله یا یک پاراگراف یا  که می روش تحلیل گفتمان، واحد تحلیل، واحدهای متنی و گفتاری است

های نظری مورد استفاده قرار  هایی که در این روش پژوهش برای آزمون فرضیه و داده . حتی فراتر از آن باشد

، 1416 مهرآیین،) باشند... توانند مرکب از هرگونه ژانر گفتاری یا نوشتاری مثل شعر، نمایشنامه و  گیرند، می می

   .(441 .ص

منظور از  . شوند این است که امور در زبان چگونه بازنمایی میکشف دنبال ه روش تحلیل گفتمان ب

این است که نویسنده چگونه با استفاده از برخی شگردهای بالغی، اطالعاتی  ژانرهای گفتاری یا نوشتاری در باال

برخی از   .دهد ت جلوه میمیاه ت یا بییرا برای مخاطب خود با توجه به گروه خودی یا گروه رقیب، بااهم
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نمایی،  های ایدئولوژیک و اعتقادات اجتماعی رابطه نزدیکتری دارند، برخی برای کوچک شگردهای معنایی با مدل

در واقع دغدغه اصلی تحلیل گفتمان  (. 461. ، ص1493فتوحی،) ی مقتدرتری هستند عناد و طنز ابزارها

 .گفتمانی است کردار زبان و  انتقادی کندوکاو درباره پیوندهای میان

کشیدن نظم گفتمانی  اجتماعی برای بازتولید یا به چالش کردارای از  ی گونه رخداد ارتباطی به منزله  هر

اجتماعی  کردارارتباطی از طریق رابطه با نظم گفتمانی،   این بدین معناست که رخدادهای. کند می  عمل

ژانر طنز و   (.141 .، ص1419، 3فیلیپس یورگنسن و)پذیرند  ی آن شکل می داده و بوسیله تر را شکل گسترده

های  تناقض"شود و  آیرونیک به عنوان یک رخداد ارتباطی بیشتر از دیگرژانرها با نظم گفتمانی سرشاخ می

 (.461 .، ص1493فتوحی،) "کند ایدئولوژیک یک دوره را مشخص می

شده را به  های طنز که معیارهای نهادینه روش تحلیل گفتمان چارچوب ارزشمندی را برای تحلیل مجموعه

در اینجا ما از چارچوب نظری تنها به عنوانی راهنمایی برای نگریستن به این   .آورد د فراهم مینکش چالش می

پردازی متفاوت  فسیری برای قرائت شیوه روایتتا با استفاده از آن، چارچوبی ت  .یما کنش فرهنگی کمک گرفته

های چندصدایی،  بینامتنیت، رگهدر زیر تعریف مختصری از هرکدام از اصطالحات . ه دهیمئارا های بررهشب طنز

 :آمده است (کرونوتوپ)زمان مکانمند 

   بینامتنیت

ای از کاربرد زبان از  نمونه: رخداد ارتباطی" :دو بعد، از اهمیتی محوری برخوردارنددر تحلیل گفتمانی 

های گفتمانی به  بندی تمامی گونه ترکیب: گفتمانی نظم؛ و قبیل فیلم سینمایی، مصاحبه یا سخنرانی سیاسی

این نکته به این موضوع اشاره  (. 141 .، ص1419فیلیپس،  یورگنسن و) "شده در یک نهاد یا میدان کارگرفته

وجود  ها به و در تعامل با آن ها و ژانرهای متفاوت پیشین است مانگونه گفتمانی متشکل از گفت دارد که هر

 . آن بوده است درقبل از این درک یک ایده نو همواره در ارتباط با وضعیتی است که به عبارتی   .آید می

گفتگو و ارتباط با  ها به تعبیر باختین در اندیشه  .مملو از اختالف نظرات و تضاد سالیق استوضعیتی که 

 . شوند یکدیگر خلق می

گفتمانی اینجا یک نظام  نظم . گفتمانی قائل است نیز به وجود رابطه بین رخداد ارتباطی و نظم 6فرکالف

تواند با  کند و هم می چرا که رخداد ارتباطی هم آنرا بازتولید می . است اما نه به معنای ساختارگرایانه آن

  هایی است گفتمان گفتمانی متشکل از ژانرها و  گوید نظم فرکالف می . دهد زبان آنرا تغییر خالقانه از  ی استفاده

اند، هم نظم  های زبانی مشخص آنرا شکل داده یعنی هم نمونه . اند گرفته شده کار اجتماعی به یک قلمرو که در

را در دسترس ( ها ژانرها و گفتمان) بدین معنا که نظم گفتمانی این منابع . ها شکل بخشیده است گفتمانی به آن

توانند نظم گفتمانی را با  کاربران زبان می . کند گفتن را محدود می  چگونه  ی گفتن را و طرفی نحوه از ،سازد می

 .(96 .، ص1419فرکالف، ) دهند  ای خالقه تغییر های گفتمانی دیگر یا به شیوه ژانرهای متعلق به نظم

شوند، خطوط  بندی می یک رخداد ارتباطی با یکدیگر مفصل های مختلف در نگفتما هنگامی که ژانرها و

دهند و به شیوه تازه و جدیدی نشانه و نیز نیروی محرک تغییرات گفتمانی  گفتمانی را تغییر می مرزی یک نظم

بندی را  فرکالف این نوع مفصل. (114. ، صفیلیپس و یورگنسن) اند نتیجه اجتماعی ـ فرهنگی و در
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بدین معنا که (. همان) ای از بینامتنیت خواند گفتمانیت را شاید بتوان گونه میان. نامد گفتمانیت می میان

متنیت را به تأسی از کریستوا نفوذ تاریخ  فرکالف میان. داند رخدادهای ارتباطی را متکی به رخدادهای پیشین می

 کرده خود برداشت از آن متن از متون پیش که طی (11. ، ص1413 ،1آلن) داند بر یک متن و نفوذ متن برتاریخ می

  .کند می  ترتیب به تغییر و تحول تاریخی آن کمک  و به این

ها، نظرات و عقایدی  تر مجموعه سخنان، دیدگاه امتنیت مجموعه گفتمان یا به عبارت سادهننظور از بیم

اهمیت بینامتنیت در این است که خود   .دارد  جامعه، درخصوص یک موضوع اجتماعی وجود هستند که در

های موجود در  روایت از" آن  گفتن کند و هم در نحوه گفتمان هم در محتوای سخنی که تولید می تولیدگر یک

خواهد درباره  و جالب این است که چون وقتی می (111 .، ص1416، مهرآیین) "کند جامعه خود استفاده می

گوید که حول آن موضوع قبل از این  موضوعی سخن بگوید، بیشتر از آنکه درباره آن بگوید، درباره سخنانی می

  .(114 .، ص1411، باختین) کند متن تبدیل می این موضوع خود متن را به بینا. اند شکل گرفته

و پود  تار ای متنی درهم تنیده از های شبکه توری، بافت و جامعه انگاره، وابسته به تولیدشدهایده 

واژه  هر"نویسد  گونه که باختین می همان  (.11. ، ص1413آلن،) است "ها خوانده ازپیش"و  "ها  نوشته ازپیش"

ها هستند، هر  نیتاست؛ تمام کلمات آکنده از  هایی را دارد که در آنها زندگی اجتماعی خود را زیسته طعم بافت

 . (11 .، ص1411 ،1گاردینر) "واژه لزوماً رنگ و بوی یک بافت را دارد

نگرشی در برابر خوانش : کند ی معنا و خوانش مطرح می اصطالح بینامتنیت، رویکرد نوینی را درباره

ادبی، یا حتی صرفاً  وجه منحصراً مربوط به آثار این اصطالح به هیچ  .(11. ، ص 1413، آلن)مونولوگی و مقتدر 

های موجود به جامعه و ارتباطات انسانی را بازتاب  نگرش"بینامتنیت . مربوط به ارتباطات نوشتاری نیست

 ی درباره بخشی از جامعه یا حتی دوره تاریخی را مطرح کرده یائتواند آرا مفهومی چون بینامتنیت می .دهد می

 .(همان) "دوره را مطالعه کند  های آن بخش و حتی شاخصه

بافتی که در آن )گفتمانی   کند که ارتباط بین رخداد ارتباطی و نظم روابط بینامتنی این نکته را روشن می

تواند روی محتوا  راست، مستقیم و منفعالنه نیست چرا که این بافت تا حدی می ارتباط سر( ایده تولید شده است

تر از رابطه علی ساده  این رابطه پیچیده . ( 446 .، ص1416، مهرآیین) گفتمانی که ایجاد شده تأثیر بگذارد و فرم

کند که مخاطبش احساس نکند  است؛ چرا که آورنده یک تغییر جدید در واقع موضوع خود را طوری انتخاب می

خواهد که  نیست، پس هم هوای استقبال مخاطب خود را دارد و هم می  است و ملموس  که این موضوع انتزاعی

 . (همان) خود بگیرد هتر ب ای عام کند تا وجهه بنابراین فراتر از ساختار عمل می . دود به زمان خود نشودمح

شناختی برای کار خود  کند، از نظامی نشانه آن عمل تر از شود و عام  بنابراین برای اینکه از ساختار خود رها

ای که با آن روبرو  کردن مسأله موضوع و طریقه روایتکه تولیدکننده یک گفتمان  تر این روشن . کند استفاده می

اولیه با موضوعات اجتماعی روبرو  گاه به صورت کامالً گیرد به این معنا که هیچ شده است را از محیط می

عناوین "معموال . دارای عنوان است برره های شبی سریال  ها کدام از قسمت عنوان مثال هربه (. همان)شود  نمی

تواند بدون توجه به اهمیت و ضرورت  شک این عناوین نمی بدون  (.همان) "ی متن است  ه مسألهدهند نشان

کننده درباره  کند که تولید دهد که اقتضای اجتماعی تعیین می این نشان می  .باشد گرفته  اجتماعی آنها صورت
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عناصر  هم همواره جمالت و عبارات وثانیاً، در درون خود سریال  . کند اندیشد و آن را وارد متن خود می چه می

 .دهد بودن متن را به ساختار اجتماعی خود نشان می دیگری هست که به خوبی وابسته

 1(هتروگالسیا)چندصدایی 

ای در  ای مکالمه واژگانی به معنی تنوع صداهای اجتماعی است که به گونه های باختین چند در نوشته

صدا بر اساس تنوع عینی گفتار  معنا و چند تین معتقد است که متون چندباخ . گیرد ارتباط با دیگری قرار می

واژگانی یا کثرت گفتمان را پدید  های مختلف گفتار در متن، اثر چند گیرند و تداخل سیاق اجتماعی شکل می

گفتمان و نوایی صداها در یک  های جهانی و چند ها و ایدئولوژی گو مابین دیدگاهو گفتو آورد و باعث برخورد  می

نیاز منطقی و شرط  پیش ،چندصدایی (. 111 .، ص1993، 13هولکویست) شود انضمامی می ـ  زمینه اجتماعی پس

این مفهوم به تعبیری  . است در یک بافت است و بیانگر حضور چندین صدا و ایده الزم برای هرگونه مکالمه

، مهرآیین) شود سیستم فرهنگی واحد یا متن میمنجر به پیدایش و حضور دو یا چندین زبان ملی در داخل یک 

 .یابند هایی که در ارتباط با یکدیگر معنا می زبان . (446 .ص

گوید و  ی رقیب و متعارض از موضوع سخن می ها کننده از رهگذر گفتگو با گفتمان به قول باختین تولید

خاطر همین محقق باید ه ب . بخشد گفتمانی رقیب تحول می ایده خود را نسبت به نظم و اعمال آیینی و قلمرو

گفتمانی  -چه چندگونگی کالمی اگر بنا به گفته باختین  .کند مطالعهشده است را  نظامی که به چالش کشیده 

را نادیده  این همیشه چیزی نیست که قدرت آنناپذیر است اما  خیزد و وجود آن اجتناب از تنوع اجتماعی برمی

نیروهای اجتماعی مونولوگ همواره مقاصد مصرح سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر گفتمان یک دوره . بگیرد

 . کنند تحمیل می

کند، برای  را محدود می های ممکن برای ایجاد تغییر است که مناسبات قدرت حالت معتقد فرکالف نیز

های ممکن نامحدود خالقیت و  آن حالت "کند  های گوناگون محدود می مثال دسترسی کنشگران را به گفتمان

پایان ژانرها و  بیترکیب و بازترکیب  و ـ کند گفتمانیت القا می های گفتمانی که مفهوم میان کردارآفرینشگری در 

یورگنسن و ) "شوند های هژمونیک محدود و مقید می ی روابط هژمونیک و کشمکش وسیله درعمل به ـ ها گفتمان

توان  های گفتمانی را می نظم": اند روابط گفتمانی کانون کشمکش و تضاد اجتماعی  (.143 .، ص1419،فیلیپس

کنند ساختاربندی خاصی را  های غالب تالش می که گروه قلمرویی برای هژمونی فرهنگی بالقوه به شمارآورد

گر  شود که تولید های دوصدایی در متن از موقعی آغاز می نشانه  (.همان) "کنند شان ایجاد و حفظ میان و درون

 ،باختین) شود  چیز با عقاید موجود درباره آن موضوع درگیر قبل از هر ،گفتن از یک موضوع  به هنگام سخن

مواجهه با سخنان دیگر و ورود  از رهگذر این مکالمه و (. 413 .، ص1416 ،مهرآیین به نقل از 34 .، ص1411

 وقتی از بافت گفتمانی حرف . گیرد خود می همزمان آنها به متن است که متن حالتی دو یا چندصدایی به

هایی که  یابیم که بافت کنیم، درمی  کنیم و به متنی که از این بافت برخاسته توجه می مطالعهرا   آن زنیم و می 

هم  کنند، حتی اگر چندین صدا آوا تولید معنا و چند توانند متونی چند دارای نظام فرهنگی واحدی هستند، نمی

در واقع همه آنها متعلق به گفتمانی واحد هستند اما اگر بافت شامل دو یا چند  (. همان) برسد ها به گوش رآن د

 .تر است کننده گفتمان دستش باز شد، تولیدنظام فرهنگی مختلف با
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 پردازی سوژه تولیدگر های گفتمانی و نحوه روایت محدودیت

ی  دهد، انسدادهای گفتمانی سوژه گر خود اجازه آزادی بیان مطلق را نمی گفتمانی به تولید  بافت 

اش را دائماً حد  دهد و توانایی    ت میهایی ساخ کند و کار او را به وسیله ضوابط و پارامتر کننده را محدود می تولید

   فرهنگی  سرمایه کند با تکیه بر گر از این موانع آگاه است، بنابراین سعی می تولید  سوژه . (همان) زند و حدود می

که  تر گفتیم، هنگامی همانطور که پیش . این مانع بگذرد گیرد، از کار می شناختی که به نشانه  و فکری خود و نظام

های  شود با کمک نبوغ و سرمایه فکری خود و با استفاده از استعاره سوژه با موانعی برای آفرینش اثرش مواجه می

باختین این جهان . کند اش خلق می کند، جهانی را برای رسیدن به هدف نوشته واقعیتی که در آن زندگی می

11کرونوتوپ"زمانمند و مکانمند را 
ـ  دادن ماتریس مکانی صدد نشان باختین با استفاده از کرونوتوپ، در. نامد می "

نویسد و  توجه به روانشناسی و آگاهی مردمی که برای آنها می آن و با زمانی است که نویسنده با توسل به 

 .گزیند پردازی را برمی ها حاکم است، نوعی از روایت آن وضعیت ایدئولوژیکی که بر

در جریان  ، با الهام از ایده باختین درباره بینامتنیت، چندصدایی و کرونوتوپ و ، در این تحقیقکلی طوربه

 .، ص1419، یورگنسن و فیلیپس) "باژگونه نمایی"های استعاری متن، به دنبال برمالکردن یک  تفسیر نشانه

 . مهران مدیری هستیم برره های شبدر طنز نقاط گریز متن به تعبیری دیگر  و (131

 های بررهشبخالصه داستان 

او در  . است  ای در پایتخت بوده روایت کیانوش استقرارزاده است که روزگاری سردبیر روزنامه برره هایشب

این مقاله علیرغم اظهارات خود کیانوش مبنی بر  . نویسد ای در حوزه اقتصاد می های روزنامه، مقاله یکی از شماره

چارستون خیمه این یادداشت جنب  ی،کرد کردی، باال و پایین می اگر کلماتش را هم جا به جا می"اینکه 

سیاسی تلقی شد و همین مستوجب محکومیت کیانوش در دادگاه و سرانجام فرستادن او به  "!خورد نمی

 هوش از کیانوش . گزید را او ماری آمد، شدر کنار اتفاقاتی که در بین راه انتقالش پی . جغرافیایی نامعلوم گردید

 در کیانوش و آورد می برره به را او و یابد می رفته حال از ای گوشه در را او برره پایین خان پسر شیرفرهاد . رفت

 .ماند می برره در ادامه

البته از دید کیانوش که  است، تر و زبان و رسوم عجیب های عجیب و پرتضاد برره روستایی با آدم

اش که با حوزه تخصصی مطالعه  یک نمونه . ها هیچ چیز عجیب نیست ای چون در میان برره، است ای برره غیر

مرتبط هم هست این بود که هیچ چیز به اندازه باد در ساختار اقتصاد و ـ  که همان اقتصاد باشدـ  کیانوش

 به اندازه بررهدیگر  شاید بین باد و جهت آن و توسعه اقتصادی در هیج جای . نیروی کار برره نقش نداشت

در روستا بود که روبروی آن گدایی مکزیکی با کالهی ! ای نمونه دیگرش وجود کافه . همبستگی وجود نداشت

ردی که هر از چند گ یا آن دوره . نشست بدون آنکه کسی از او بپرسد کیست و از کجا آمده است حصیری می

 . پرسید از کجا پیدایش شده است داشت و کسی نمی آمد و با خود چیزهایی برای فروش میگاهی به برره 

در ادارات آنها گروهی از نیروهای  . بینیم اش را هم می رود بوروکراسی کم که پیش می داستان برره کم

. خندند به هم می کنند و فقط همدیگر را سوژه می . اند که تا مغز استخوان فاسد هستند نشناس نشسته وظیفه
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شان برای  که قبال با همکاران در حالی ،ها تمام شده است گوید پول کنندگان می به مراجعه بخش امور مالی دائم

 . اند آن نقشه کشیده

گیری، باج گیری، نداشتن سواد کافی، ناپسند دانستن فعالیت ها، عشق به پول و رشوه ابتذال شخصیت

چشمی و  مردساالری و خشونت،  چشم و همعاطفگی در روابط و تمسخر دیگران،  ف اراده، اعتیاد، بیعسیاسی، ض

ریزی برای زندگی و از این  حسادت در خرید لوازم لوکس، وجود تکنولوژی بدون دانش و فرهنگ آن و عدم برنامه

 . ها، چکیده مختصات برره و مردمانش است قبیل ویژگی

 ها تفسیر یافته

جایگاه متفاوتی قرار  در طنز دیگر های یار محتمل است آنچه مهران مدیری را نسبت به کارگردانبس 

آثاری چون  آورد که در  تمهیداتی را گردهم ای از دهد، این باشد که او موفق شده در آثار خود مجموعه می

هایی را یافت که به  توان ایده میهای برره  شببا تفسیر  .های برره توانسته است با استادی از آن بهره ببرد شب

 . آوردهای مهمی داشته باشد دستاند تا  مدیری کمک کرده

 تبعید عقل مدرن

بطن داستان با شخصیتی  در . ی تبعید کیانوش به برره است خلق ایده، های برره شبین ایده مهم در اول 

توسط دادگاه به اتهام نوشتن  ،حوزه اقتصاد ای انتقادی در روشنفکر سروکار داریم که به علت نوشتن مقاله

این شخصیت که  . گردد میروستای برره تبعید به و تلقی شده  خاطیعنصری ، ای سیاسی و نشر اکاذیب مقاله

است و بعد از   زیسته جاپای محکمی نداشته در آن میهم ای که قبل از این  کیانوش نام دارد، حتی در جامعه

 . افتد پایان می و آزاردهنده، گویی به تعویقی بیتبعید در میان مردمی با افکاری بسته 
فاضلی، ) "مدرن  وضعیت غرابت و تبعید عقل"رسد که  می نظر ی تبعید کیانوش به برره، به مدیری با ایده

 "خانمانی عقل مدرن بی"واقع مطرود بودن روشنفکر و  ، در او با این ایده  .دهد می  نشان را در جامعه (1491

صدایی و نبود فضای مکالمه و دموکراتیک و عدم آزادی  کشد و حاکم بودن تک جامعه به تصویر میرا در ( همان)

 .(است آمده به تفصیل های بررهاحضار تاریخ در شبشرح این ایده در مقاله )  دهد بیان را نشان می

 کرونوتوپ خیالی روستای برره 

که این  چون برره است فضا و مکان مبهمی کرونوتوپ خیالی و ساختن کل داستان بر تمهید دوم، متکی

واقع ابداع  در . نه یک آپارتمان و محیط بسته بلکه روستاست ـ چین نقطهو  11پاورچینهای  خالف سریالـ  بار

ها  پردازی خود برگزیند و به مرز برخی نااندیشیده ای را برای روایت این استعاره، مدیری را قادر ساخت تا شیوه

رود با  کار می هب های برره شبکرونوتوپی که در  . کند ی هدف خود جهان خاص خود را خلقنزدیک شود و برا

 .تر این استعاره را بکاود های عمیق دهد تا الیه گاهی می های دیگری که در سریال هست، به بیننده تکیه قرینه

گفتیم که کرونوتوپ، مکان و زمان گفتمان و به نوعی نظام فرهنگی ارزشی خاص یک جامعه را نشان 

صدایی را  آوایی یا تک ی تک افزاید و جنبه شدن متن می برره بر استعاریچون روستای کرونوتوپ بازی  . دهد می

همواره باعث نوعی  ،اهد داد و اینکند و به تبع به متن فرصت مکالمه و چندآوایی بودن بیشتر را خو محدود می

کند که در جریان  به این خاطر که متن را دچار نواحی بالتکلیفی می . شود بازبودگی و عدم قطعیت معنا می
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ها و  همیشه بین فهم استعاره . شود خوانش و دیالکتیک تماشاگر و تالقی افق دنیای اثر و دنیای بیننده کشف می

ها  ها و استعاره در واقع  نشانه . ها هستند ها کلید فهم متن فهم استعاره  .ر استفهم متن یک دیالکتیک برقرا

ها فرصتی  این نشانه . (119 .، ص1411، 14اکو) شوند متن هستند که باعث فهم متن در سطح کالن می خرده

آورند و تخیل را  میها تفکر را به وجود  چرا که همیشه استعاره . هستند مجالی برای تفسیر مخاطب و برای فهم

 .کنند کردن در سطح تئوریک و مفهومی تحریک می در جهت پیشبرد فکر

در  . ای دارد که همان ارجاع به امر انضمامی است ی مفقوده حلقه ،های برره شبمفسر در جریان تفسیر 

ی  هم شدگی هسته این در . (431.، ص1411احمدی، ) ها تالشی برای جستجوی معناست هم شدگی زمان

ایجاد شده و  های برره شبشدن زمان و مکان راهی تازه در معنای متن  هم با در . اصلی روایت مدیری است

تا حد زیادی موفقیت خود را  های برره شبی طنز  در واقع مجموعه . ای رسانده است روایت آن را به معنای تازه

 بودگی چه آگامبن آن را معاصر در آن ـ ه در آن قرار داشتاز طریق قابلیت خود در مکالمه با افق اجتماعی ک

 آورده  و در پاسخگویی به ضرورت اکنونی که در آن قرار دارد، به دست ـ داند می (61 .، ص1419، 13آگامبن)

 .ارزیابی کردرا   توان آن است و از همین لحاظ پاسخگویی به اقتضای اجتماعی خودش می 

از این جهت از طنز معمول ایران بعد ازانقالب فراتر رفته است که نسبت به فحوای طنز  های برره شبطنز 

ملی ارائه داده است، طنزی که سعی داشت در مکالمه با زمان   رسانهرا از  "تأمل نابهنگام"قبل از خود نوعی 

که این نظم گفتمانی آن را  زیرا بر آن بود تا آنچه را . خویش باشد و موضعی نسبت به زمان حال خود اتخاذ کند

اش را به عنوان نوعی بیماری، ناتوانی و نقصان درک  بالد، یعنی فرهنگ تاریخی دهد و به آن می به حق جلوه می

شود به  ی تب تاریخی که توسط گفتمان حاکم تحمیل می و تبیین کند و در حالی که همه اذهان به وسیله

خیالی و از خالل نوعی  "ناکنونی"ارگردان برره با ایجاد نوعی ک. کند رود، نوعی گسست ایجاد  تحلیل می

 .دهد پریشی، معاصر بودن زمان برره را نشان می ناپیوستگی و زمان

فاضلی، ) کند برره را به صورت تنگاتنگی به زمان حال ما متصل می "واقعیتضد "او با ایجاد نوعی 

و از هر لحاظ ـ  در همان متوقف شده باشدـ  شده باشدمنطبق ی خود  مخاطب این سریال اگر با دوره  .(1491

ی مخرب نظم گفتمانی درون سریال  کامالً به آن گره خورده باشد، از پس درک معاصربودگی متن و کنایه

شود، ارتباط با زمان گذشته برای ارجاع به  ی دیگری که در رابطه با زمان باعث جلب توجه می جنبه . آید برنمی

ی امر کنونی از بازگشت به خاستگاه  همیشه این چنین بوده است که برای مطالعه . کنونی است های زمان ریشه

 . و در زمان حال تداوم دارد شود ی تقویمی خالصه نمی ، خاستگاهی که صرفاً در یک گذشتهناگزیریم آن

 "پیشاتاریخی نهفته استی امر مدرن در امر به یاد نیاوردنی و بسیار کهن و امر  همواره کلید گشاینده"

ی ورود به زمان حال، ضرورتاً نوعی رنگ  توان گفت نقطه در این معناست که می . (61 .، ص1419،آگامبن)

ایم،  آن نبوده برای درک معنای زمان حال، ارجاع به زمانی که هرگز در . (همان) گیرد شناسی به خود می دیرینه

دار و  با موضعی زاویهمدیری برای درک چیستی اکنون و خواستی معطوف به آینده، زمان را   .ضروری است

 .شود گیری ماهیت حال می ذشته بستر شکلاین فرض که زمان گ با  .کند شناختی به گذشته تبدیل می نشانه

 های برره ضدزبان در شب
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 های برره شببه زبان  . گزیند زبانی است که برمی ،های برره شبیکی دیگر از تمهیدات مدیری در خلق 

، های برره شبترین داللت  از دیدگاه درونی مهم . شود متأثر از باختین، دو نگاه درونی و بیرونی داشت می

زبان به عنوان کردار  در واقع، ،11به تأسی از کریستوا . ی نیرو و معانی در درون آن است دادن دو مجموعه جا

های مختلفی با  ها را به شیوه اره دو گرایش مرکزگریز و مرکزگرا را از پیش در خود دارد، اگرچه آناجتماعی همو

گوی  های سخن زبان، سوژه  .های متضاد با انواع کردار داللتی را در خود ایجاد کند کند تا گفتمان هم ترکیب می

ها  این سوژه . شود گویی ساخته میو ی گفتها در واقع، سوژه در جریان مشارکت . سازد خود را در درون خود می

ی زبان و سوژه، دو سویه  رابطه  .شوند گویند تعریف می ی داللتی که در چهارچوب آن سخن می در محدوده

. ی آن که همان سوژه است نظر داریم زبان نیز به زمینه مطالعهسازد، برای  گونه که زبان سوژه را می همان. است

در  . باشد محدود یا گسترده؛ منطقی تواند با توجه به خود او منطقی یا غیر انی سوژه میبنابراین کردارهای زب

به عبارتی از روی  . شود برجسته می( زبان غیرمعیار)ها  ای و زبان برره( زبان معیار)جا تقابل بین زبان کیانوش  این

توان نوع  در کل متن می . شود شناخت کار گرفته می که بهرا توان زبانی  های مجموعه می شناسایی شخصیت

از دیدگاه بیرونی استعاری بودن   .ارزیابی کردها، یعنی زبان کیانوش،  ها را در مقایسه با دیگری آن ای زبان برره

 ذهنیتکند در گستره نوعی زبان پریشی،  در واقع کارگردان و نویسنده تالش می . شود زبان برره برجسته می

 به که آید می وجود به زبان ضد نوعی پریشی، زبان این میان در . کند بیان متفاوت ای گونه به را اش ونهدیگرگ

رسمی است؛بلکه در برابر آنچه که مرجع این زبان رسمی است  زبان برابر در نه است، اعتراض و مقاومت مثابه

های  شبکارناوالی کارگردان مجموعه طنز استفاده   .(سایت همسنگ ،1413کوثری، )آن یعنی مرجع فرهنگی
یعنی با گسست از   .شود نقیضه میزبان  از زبانی خاص در بافتی ناسازگار با زبان رسمی منجر به تولید نوعی برره

اند و جایگاه متزلزل و  مسخ شده یافته که با دروغ ی مشروعیتع به نوعی از باورهایزبان رسمی و معمول در واق

گیرد که متضمن  می پارادوکیسکالدر اینجا زبان طنز شکل   .گسلد مید نده های انسانی را نشان می پوچ واقعیت

و انکار آن  راه نفی ازرود البته نه  در این حالت کارگردان از شیوه تفکر و شیوه بیان مسلط فراتر می ،رهایی است

آمیز  شناختی با آن ناسازگار است و با این گسست بدعت از طریق بازتولید آن در بافتی که به لحاظ جامعه بلکه

 . دهد اساس جلوه می پایه و بی آن را به مثابه چیزی بی

 بینامتنیت و زنجیره تکاملی آثار طنز مدیری

شود  دیری محسوب میهای سبکی م شود و یکی از مؤلفه دیده می های برره شبنکته دیگری که در 

. ح خرد، میانه و کالنودر سط :شود دیده می های برره شبی بینامتنیت در سه سطح در  رابطه . بینامتنیت است

بازیگران که همان اشخاص  . یکی از عناصر اصلی متن بازیگران هستند، ی خرد که همان متن است در الیه

هایی  بازیگران شخصیت"به تعبیری  . واقعی هستند، قبالً وجودشان به نوعی در ذهن مخاطب رسوب کرده است

هایی را که در گذشته  ها همواره نقش آن  .از قبل موجود در ذهن مخاطبند و حضورشان معنایی بینامتنی دارد

این  . های پیشین با خود به همراه دارند از معنای خود را از متنکنند؛ قسمتی  اند با خود حمل می بازی کرده

ها در  هایی که در طرفداری یا نفرت از آن اند باشد و حتی متن هایی که از قبل بازی کرده توانند فیلم ها می متن

گذاری ها به نوعی از قبل رمز ها در جامعه وجود دارد؛ آن جایی نوشته شده و حتی شایعاتی که در مورد آن
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در کارهای قبلی مدیری تکرار  های برره شبهای  حتی گاهی همین تیپ  .(34 .، ص1411 ،قرطاسی) "اند شده

، بامشاد خیلی چاق است و زور دارد و چین نقطهمثال در  . اند و میزانی از حضور قبلی خود را به همراه دارند شده

نیز  باغ مظفرخوابد، در  گیرد و بدجوری می زند و پول می ن همه را میاکیو های برره شبخوابد، در  می بدجوری

 .قلمراد همین خصوصیات را دارد

ها  موقعی که شخصیت)هایش به آثار دیگران دارد  اشاراتی که او در دیالوگ ی آثار او با یکدیگر و اگر رابطه

مضحک بیاورند یا به هجو بکشند یا آن را کنند، یا به شکل تقلیدی  شان نقل قولی را تحریف می های در دیالوگ

و هر تفسیری که در این میان به ذهن بیننده ( ی نقل قول بینامتنی باختین سه شیوه)جا یا اشتباه نقل کنند  بی

که دو  توان این سطح را سطح میانه در نظرگرفت؛ یعنی این ای ظاهری از بینامتنیت بدانیم می رسد را نمونه می

های مدیری به یکدیگر ارجاع دارند به طوری  بر این مبنا، همواره سریال . گیرند میا یکدیگر قرار متن در مکالمه ب

شود که  گاهی تصور می. های سریال قبلی تکرار شود کالم و دیالوگ هیکه در یک سریال ممکن است تک

مثل  . ای جالب در آثار اوست کنند و این نکته ی تکاملی آثارش آشکار می  هایی را در زنجیره های او حلقه سریال

است ( تلخیص به تعبیر باختین/ استعاره) ای مبتنی بر شباهت که رابطه 16قهوه تلخو  های برره شبی بین  رابطه

ای دیگر از این عنصر سبکی  نمونه پاورچیندر سریال  قوم بررهیا خلق  . و دارای واحدهای روایی مشابهی هستند

مهران مدیری با  . ها و اشارات به یکدیگر هستند های او انباشته از انعکاس بدین ترتیب، سریال . مدیری است

ها را به عنوان الگویی برای  کند که این سریال های قبلی خود بیننده را ترغیب می ی مکرر به سریال ارجاع و اشاره

که سازد  مهران مدیری ما را قادر می ی آثار زنجیره مطالعه . قرائت و خوانش آثار خودش مد نظر قرار دهد

 (43. ، ص 1411، 11جونز) "حسب بسط تدریجی برداری از متن مادر، بلکه بر بهره"اثرپذیری را نه برحسب 

البته تمام زنجیره، بسط ثابت و مشخصی را نشان   .دهد ببینیم که تشابهاتی را با بسط کلی کار مدیری نشان می

  .توان در هر مورد منفردی مدنظر قرار داد دهد و این نکته را می نمی

های موجود به  نگرشبازتاب تر یعنی در سطح کالن آن و به مفهومی که  اگر بینامتینت را به معنای عام

در نظر  (11 .، ص1413،آلن)کند  مطرح می های یک دوره تاریخی را یا شاخصهو است جامعه و ارتباطات 

های خود را بر اساس زمان معاصر بیان  مدیری ایده . بگیریم، آثار مدیری سرشار از اشاراتی به جامعه است

شان همواره با نگاه او به  ها و روابط تصور او از آدم . م با فرهنگ معاصر خود استدائگویی  و کند و درگفت می

شکنانه به جامعه و فرهنگی که  شاید بتوان گفت که او با نگاهی ساختار . کند فرهنگی است که در آن زندگی می

 . به نوعی اتوبیوگرافی دست یافته استدر آن قرار دارد 

گونه که  بینامتنیت دانست و آن های توان از خصلت گویی را هم میو مفهوم چندصدایی و خصلت گفت

به هر حال اگر   .روند گوید در آثار باختین این دو عبارت به دفعات، به جای یکدیگر به کار می می 11دانف

گویی را معطوف به ساختار درونی متن سریال و و خصلت گفت بایدزی بین این دو قائل شویم تمایبخواهیم 

امیری، )های دیگر در نظر آوریم  مناسبات متن با متنها در آن و بینامتنیت را معطوف به  گوی ایدهو امکان گفت

صدایی برره را بازنمایی کند، در  است تک جا که قصد داشته از آن های برره شبکارگردان در   (.16 .، ص1411

صدای کیانوش و )ها، تنها دو صدای متباین  هایش البته فقط در حد نام و ظاهر آن ورای ناهمگونی شخصیت
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ی این دو صدا از هر  اما باید توجه داشت که مکالمه . را در متن سریال گنجانده است( ها ای صدای دیگر برره

ای  ی الزم جهت رشد ملموس و بنیادین تهی است؛ چرا که این مکالمه در کل متن در حد مشاجره گونه زمینه

 .فردی و شخصی تنزل داده شده است

 گیری نتیجه

ی بین ذهنیت  و به رابطه ساختارهای اجتماعی در فرهنگ خاص درک کردتوان در ارتباط با  ژانرها را می

ژانرهای متفاوت اعم از  دهد مینشان هم باختین همانطور که  . مؤلف و افق اجتماعی و بافت گفتمانی او پرداخت

 .دارندگیرند و مؤلف و مخاطب هر دو در پدیدآمدن آن نقش فعالی  اولیه و ثانویه در فرایندی ارتباطی شکل می

ریزد و در ارتباط با مخاطب  ژانر طنز یکی از ژانرهایی است که مؤلف و کارگردان، ذهنیت خود را در قالب آن می

تواند  گر او که می معطوف است به فهم فعال و واکنشاین ژانر  . گیرد و معطوف به پاسخ دیگری است شکل می

 انتقادی و  های های رسمی، پاسخ  تقادی در برابر قرائتهای متفاوتی به خود بگیرد؛ ایجاد امکان خوانش ان شکل

مخاطب ایجاد  هر چه که هست در ذهن بارهکند تردیدی را در پرداز در قالب این ژانر همواره سعی می طنز  .غیره

بافت اجتماعی . به بیان هر چیزی بپردازد تواند نمیمرتبه  اما باید به این نکته توجه کرد که مؤلف یک  .کند

ی  گر با آگاهی به این محدودیت شیوه ی تولید مؤلف یا سوژه . کند را مشخص می مؤلف "حدود اندیشگی"

در واقع هر گونه بیانی خود را در حدود مقتضیات از پیش تعیین شده برای آن  . گزیند پردازی خود را برمی روایت

گر راهی ندارد جز آنکه نوآوری را بر  تولید ی بنابراین سوژه . کند و از یک قواعد پیشینی تبعیت می کردهاعمال 

 . فرهنگی استای  شود که هر قالب گفتاری پدیده نتیجه این می . های از پیش موجود پیش ببرد بستر ظرفیت

دهد تا نیات خود را  ای قابل تشخیص را در اختیار نویسنده قرار می در واقع گاهی اقتضای اجتماعی، شیوه

نیاز رتوریک  . نامد می "نیاز رتوریک"نام این اقتضای اجتماعی را  19ارولین میلرک. درسطح عموم مطرح کند

ای را برای  های اجتماعات عینیت یافته ای از الگوها و انتظارات خاص اجتماعی که انگیزه مجموعه"عبارت است از 

به طور ضمنی از این   (.11 .، ص1913میلر، ) "گذارد رویارویی با خطر، جهل و تنهایی در اختیار نویسنده می

  .ای شخصی و منحصر به فرد ی اجتماعی است تا انگیزه ی نویسنده یک برساخته آید که انگیزه تعریف بر می

ی عمومی  اش به حوزه ی خصوصی بنابراین ژانری که مؤلف در قالب آن نوشته است را به ابزاری برای پیوند حوزه

 .کند تبدیل می

از امکانات گفتن خود  ای شده را ندارد مگر آنکه مجموعه عد از پیش تعیینمؤلف امکان شکستن حصار قوا

ها، آنها را  ای سامان دهد که در عین توجه به چهارچوب بیاورد و به گونه را فراهم کند و آنها را به شکلی در

مدیری از جمله مهران  . آورد  ها فراهم های تازه را از آن امکان خوانش ،اعتبار سازد یا به بیانی دیگر بی

ی در آثار لاو به طور ک. آورن این امکانات بیان در جایگاه متفاوتی قرار بگیرد کارگردانانی است که توانسته با فراهم

 های برره به فراهم آورد که در اثری مثل شب پردازی روایت ازای متفاوت  برای شیوه است تمهیداتی  خود توانسته

 .است  نشسته  بار 
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  ها نوشت پی

                                                           

 

1
 - Michael Bakhtin 

2 www.7sang.com/closeup/barare 
3
 - Peter Verdonk 

4
 - Jorgensen & Phillips 

5
 - Intertexaulity 

6
- Farirclough  

7
- Alen 

8
- Gardiner 

9
- Heteroglossia 

10
- Holoquist 

11
- Chronotope 

 
 مشغول ای اداره در تهران در است ای برره اصالتا که فرهادنامی که کند می روایت را داستانی مدیری پاورچین طنز سریال در -11

 که داوود. شود می ملحق خانواده این به تحصیل ادامه برای نیز فرهاد خواهر کند، می زندگی تهران در همسرش با همراه و است کار

 شقایق نام به تهرانی دختری با عاطفی ای رابطه درگیر تهران در اتفاقا و است آمده تهران به نیز است دیگر ای برره پایین یک

 و شود می آشنا فرهاد خانواده با ترتیب این به کنند پادرمیانی خیر امر این برای که خواهد می همسرش و فرهاد از و شود می

. شوند می ساکن عروسی از بعد همسرش و فرهاد خانه هایاتاق از یکی در که جایی تا رود می صمیمیت به رو تدریج به روابطشان

 .پردازد می مجزا داستانی به ها قسمت از هریک در سریال این

 
13

- Eco 
14

- Giorgio Agamben 
15

- Kristeva 
 داستان ابتدای در او . است مورخ بلکه نگارروزنامه نقش در نه اینجا که شود می شروع انصاری سیامک بازی با دوباره تلخ قهوه -11

 به و دهد می تشکیل را داستان بدنه سفر، این طول در تاریخی خاطرات مرور.   کند می سفر تاریخ به قهوه فنجان یک نوشیدن با

 .است تاریخ از ای دوره در قدرت ساختار و حکومتی نظام مناسبات روایت نوعی

 
17

- Jones 
18

- Danow 
19

- Miller 
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