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   چكیده

الگوی نقش کند:  و الگو بررسی و تحلیل میۀ طنزآمیز ایرانی را بر اساس دهای عامیان این مقاله قصه
ویژه معرف کارکرد و کارکرد موجد نقش که عمدتاً مأخوذ از رویکردها و الگوهای ساختارنگرانه به

هـای   قصـه  ۀ بحث این است کـه الگوهـای سـنتی در معالعـۀ    ند. هموش الگوی برمون محسوب می
تواند بـه تمـامی وجـوه،     تامپسون نمیـ   هبندی آرن ویژه شاخص تیپ و موتیف در طبقهعامیانه و به
دیگر سراغ گرفت که در  ای نگرانهها را نشان بدهد و الزم است از الگوهای عمدتاً ساختار این قصه

این میان الگوی نقش معرف کارکرد و کارکردِ معرف نقش پیشنهادی برمون بـه تأسـی از رویکـرد    
هـای عامیانـۀ طنزآمیـز     ی و سـاختاری قصـه  تواند وجوه مضمون (، کارآمدتر می9101/9169پراپ )

ایرانی را نشان بدهد. از این رو، این مقاله از رهگذر روش مفهومی ـ تجربی و با توسل بـه تحلیـل    
کند ضمن بازتعریف برخی مفـاهی  الـلی ماننـد لعیفـه،      های طنزآمیز، تالش می یک نمونه از قصه

ویـژه  و بـه هـای طنزآمیـز ایرانـی     لف، قصـه مـارز  ـ  تامپسون ـ  بندی آرنه جوک، قصه و مرور طبقه
را از منظر الگوی نقش معرف کارکرد طنزآمیز و کـارکرد طنزآمیـر موجـد نقـش     های احمقان  قصه

شود که  ۀ طنزآمیز واحد روایی خودبنیادی تعریف میعامیان طنزآمیز بررسی کند. بر این اساس، قصۀ
دهند، واجـد نقـش    ای که انجام می نه/ زیرکانههای احمقا کنش ای از افراد به واسعۀ یک فرد یا عده

هـا در داسـتان،   هـا و کـارکرد آن  در واقع، نقش احمقان معرف کـارکرد آن  .شوند احمق/ زیرک می
 هاست.معرف نقش آن

احمقـان،   طنزآمیـز، نقـش معـرف کـارکرد، کـارکرد معـرف نقـش، قصـۀ        قصـۀ  های کلیدی: واژه
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 مقدمه.1
انـد،   شناسـی ادبیـات عامیانـه سـفن گفتـه      بنـدی و سـنخ   باب طبقه اغلب افرادی که در

نمونه، اند. برای  های خود آورده بندی های معرف و موجد شوخی و طنز را در دسته گونه
هـایی   های شوخی را در یک طبقۀ جداگانـه قـرار داده و زیرگـروه    آرنه و تامپسون گونه
بندی آرنه ـ تامپسون   یراست آتر از طبقهبندی در و دستهاند. همین  برای آن در نظر گرفته

و  (9101) پـراپ  کـه وارد اسـت   ها چند ایـراد  بندی به این طبقه شود. لیکن نیز دیده می
اند؛ ازجمله اینکه، تعاریف  ها اشاره کردهبه برخی از آن دیگراناز میان  (9117) دوندس

پوشـانی    ه ها با ه و مرزبندی دو شاخص تیپ و موتیف مشفص نیست، برخی گونه
ها یا مواد و معالب اروپـایی اسـت    ها عمدتاً بر اساس قصه بندی ، یا اینکه این طبقهدارند
های غیراروپایی کمتر ارجاع داده شده است. عالوه بر این ایرادها، نکتۀ مهـ    بفش بهو 

هـا در نسـفۀ    ایـن گونـه    تعـاریف و مرزبنـدی  های طنز این است که  در ارتباط با گونه
کتاب آرنه و نسفۀ انگلیسی ترجمۀ تامپسون و ترجمۀ فارسی کتـاب مـارزولف،    آلمانی

های شـوخی   بندی قصه مسئلۀ اللی از خود طبقه. چون دارد و پرمسئله استجای چندو
هـا از الـعال     در نسفۀ آلمانی کتاب خود برای این گروه از قصـه ید. آرنه آ حالل می

، آتـر  هـا  و جـوک  3حکایـات از تاب آرنه در ترجمۀ ک (9101/9169) ، تامپسون0شوانک
عبـارت  از  (9379) و مترج  فارسـی کتـاب مـارزولف    ،ها و حکایات از جوک (2004)
آید این واژگان هریک بـار معنـایی    لیکن، به نظر میاند.  استفاده کرده« های شوخی قصه»

 کژفهمـی هـا بـا   ها به جای یکدیگر ممکن اسـت در ادراک آن خاص دارند و کاربرد آن
 همراه باشد. 

طنزآمیـز   های عامیانۀ ساختاری قصهـ   کند برخی وجوه مضمونی این مقاله تالش می
در معالعـات فولکلـور و ادبیـات     قیـ تحق ینظر چارچوب ایرانی بررسی و تحلیل کند.

ی مفهوم نیز از نوع یشناس روشاست. پژوهی عامیانه  عامیانه ریشه دارد که نوعی روایت
 کند بازتفسـیری از برخـی مفـاهی  الـلی     ی است چون تالش میمفهومی است؛ تجرب ـ

خـود را از میـان منتفـب    شـواهد ماـال    است چون یارائه کند و تجربچارچوب نظری 
 .گزیند برمی است شده آمده های چاپ طنزآمیز که در مجموعه های عامیانۀ قصه
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 بحث   ۀنیشیپ. 2
انی و چه غیرایرانی در حقیقت این است که افراد و پژوهشگران بسیاری چه ایر

اند. این افراد  های عامیانۀ ایرانی نقش بسزایی ایفا کرده گردآوری، تحقیق و تتبع در قصه
از هدایت گرفته تا کوهی کرمانی، امیرقلی امینی، لبحی مهتدی، انجوی شیرازی، 

کوب، اولریش مارزلف از میان محمدجعفر محجوب، الول ساتن، عبدالحسین زرین
هایی که در توان دارند فولکلور و اند به روش ار پژوهشگران، تالش کردهشم خیل بی

های تابناک آن را در اختیار  ادبیات عامیانۀ ایرانی را به معاینه درآورند و جلوه
مندان قرار بدهند. با این حال، کار گردآوری و ثبت و ضبط دقیق این تولیدات  عالقه

، یک بحث است و تتبع و تحقیق فرساست فرهنگی که کاری بس شاق و طاقت
آید پس از کارهای تحقیقی  روشمندانه، خود بحای دیگر است. به هرجهت، به نظر می

هدایت و انجوی شیرازی و الول ساتن، مارزلف جزو اولین پژوهشگرانی باشد که 
های جهانی برای  های عامیانۀ ایرانی را به تبعیت از دستورالعمل تالش کرده است قصه

گونه که در  شناسی کند. وی همان ها و از جمله آرنه ـ تامپسون، سنخ ندی قصهب طبقه
های ایرانیِ در دسترس،  مقدمۀ کتاب گفته تالش کرده است از میان پیکرة دادگانی قصه

بندی آرنه ـ تامپسون ارائه کند. با این حال،  ها را معابق با طبقه های قصه فهرستی از تیپ
تواند تمام  بندی بر اساس شاخص تیپ / یا موتیف نمی   طبقهگونه که نشان دادی همان

ها فقط  بندی تر، این طبقه و کمال باشد و معایب خاص خود را دارد و از همه مه 
های  باال را که بگیری ، ویژگی کنند و دست ها ارائه می تولیفی از وضعیت لوری قصه

های  متنی و رخشندگی های درون کنند و کاری به ویژگی ها را معرفی می متنی قصه برون
ها را از  توان این قصه ها ندارد. حال آنکه پیداست می مضمونی و ساختاری قصه

های عامیانۀ طنزآمیز ایرانی به  های مفتلف بررسی و تحلیل کرد. تاکنون قصه دیدگاه
 معاینه و بررسی نقادانه درنیامده است.

 . تبارشناسی واژگان کلیدی3
شـود. در   طنزآمیـز مربـوط مـی    های عامیانـۀ  وت واژگان مرتبط با قصهبحث اولیه به تفا

اسـتفاده شـده اسـت. بـا ایـن      « شوانک»های طنزآمیز از معادل  بندی آرنه برای قصه بقهط



 7931 خرداد و تیر  ،02، شمـارة 6 سال  ________________________ فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

02 

را در زبـان فارسـی، بـه    « انکـدوت »یعنـی  « شـوانک »معـادل انگلیسـی الـعال     حال، 
انـد.   برگردانـده  ،«قصـه »گـاه، بـه   و  ای عربی است( )که واژه« نادره»، «لعیفه»، «حکایت»

ها نیز در زبان فارسی، معناهای خاص خود را دارند و گاه با ه   حال، خود همین معادل
عنـوان  ها بـه  کنند. البته این تعاریف بر کوتاه یا بلند بودن این گونه پوشانی نیز پیدا میه 

و متغیـر در تعیـین نـوع    آید این د اند، حال آنکه به نظر می نما اشاره نکرده وجه خصیصه
نیـز  آید. لعیفـه   ژانر مؤثر باشند. از این نظر، جوک معموالً کوتاه و در یک یا دو خط می

هـای تـابو کـه واژة جـوک بـه بـار        که گاه در زبان فارسی ـ البته برای پرهیز از تـداعی  
ه گفتاری کوتاه در یک یا دو خط است کبرند،  آورد ـ آن را به جای جوک به کار می  می

آورد،  ای که بر لبـان مـی   ژرفای بیشتری دارد و خنده نسبت به جوک،معلب آن  البته لُب
و نـادره معمـوالً از   تر از جوک و حالل انبساط خاطر و اندیشـه اسـت. حکایـت     ملیح

بـه طنـز و شـوخی دربـارة اشـفاص،      ترند و معموالً داسـتانی را   جوک و لعیفه طوالنی
نند. این طنز و شوخی خالف جـوک و لعیفـه نـه در    ک ها یا حوادث خاص نقل می مکان

بـازی   بلکه در روایتگری داستان یا رفتار و اعمال اشـفاصِ  ،های زبانی و بالغی ویژگی
را بـه جـوک و   ر کنی ، لیکن این شـباهت آشـکا   یاد می« کارکرد»که از آن به  نهفته است

 و کننـد مـی ازنمـایی  های متعارف ب که موضوعات غیرمتعارف را در موقعیتدارند  هلعیف
ند این خنده در جوک و لعیفه ممکـن  چگشایند، هر لبان خواننده/ شنونده را به خنده می

های پر سر و لدا و حتـی ریسـه رفـتن و در حکایـت و      ه و شلیک خندههاست به قهق
 منجر شود.   هاای ملیح یا تبس  و جز این نادره به خنده

 2نمونـه، اررینـ   رای باند.  زبان انگلیسی گرفتهدر  taleگاه، نیز واژة شوانک را معادل 
در انگلیسـی   taleهـای   های شوانک در آلمانی با ویژگی معتقد است ویژگی (82 :1992)

« حکایـت بلنـد  »یـا  « قصـه »پوشانی دارد. در زبـان فارسـی ایـن واژه را معمـوالً بـه      ه 
اسـت کـه مجموعـه    روایتـی  تر دارد و آن  رواج عام« قصه»، لیکن العال  گردانند برمی

و اگـر ایـن نقـل و     کنـد  حوادث یا رخدادهایی واقعی یا خیالی را نقـل و تولـیف مـی   
دار و طنزآمیز اشفاص بازی را شـامل   ها و اعمال و رفتار خنده تولیف، رخدادها، کنش

را « شـوانک »از این رو، معادل پیشنهادی آرنه یعنـی   شود. شود، به قصۀ طنزآمیز بدل می
کـ    دسـت ایی که ه ویژگیتوان بسته به  و جوک در زبان انگلیسی، می «اندکدوت»برای 
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کند ازجمله طول و اندازه، به نـادره/ حکایـت طنزآمیـز و قصـۀ      در زبان فارسی پیدا می
 طنزآمیز برگرداند.

سـاخت  ، نسبتاً بلند، خوشکمیک ،دار شوانک را روایتی خنده (70 :1972) 5لیندا دگ
سـا در آن خبـری نیسـت؛ طنـز آن      آ خیالی یا معجزههای  موتیفداند که از  می گراو واقع

 .نهفتـه اسـت   ]یا رفتار و اعمال اشفاص[آشکار، ادراک آن طنز، آسان و در خود کنش 
هـایی غیرشـهری ر     هـا و مکـان   اند؛ امـا در روسـتا  شمول گرچه جهاناها  مضامین قصه

هـا را بنـا بـه     معموالً قصهگویان  بعدی دارند و قصه و تک هدهند؛ اشفاص بازی ساد می
(. نکتۀ جاکند )همان درخواست شنوندگان از گنجینۀ بزرگی که در خاطره دارند، نقل می

مه  دیگر این است که شوانک/ انکدوت/ قصۀ طنزآمیز در الل روایتی شـفاهی اسـت   
که دهان به دهان و سینه به سینه چرخیده، هرچند ممکن است بعدها لـورت مکتـوب   

رده باشد. در واقع، قصۀ طنزآمیز از این رو عامیانه است و این نکته البتـه مهـ    نیز پیدا ک
است که روایتی شفاهی است و سینه به سینه انتقال یافته است؛ در سنت یا گذشتۀ یـک  

. از آنجـا کـه ایـن    7اسـت تـا غیرگیتیانـه    6قوم یا ملت ریشه دارد؛ روایتی عمدتاً گیتیانـه 
اسـت و چـون    1است، عمدتاً نوعی روایـت اجراشـدنی   محورروایت هنر کالمی شفاهی

گـو آن روایـت را    گاه تکرار نفواهد شد و اگر قصهسان نمایش، هیچاجراشدنی است به
سبب عواملی ازجملـه تغییـر فضـا و زمـان و حتـی تنـوع مفاطبـان،        بهدوباره بازگوید، 

نـه روایتـی یکبـار    گاه بسان قصۀ اولیه از کار درنفواهد آمـد. در واقـع، قصـۀ عامیا    هیچ
گـو جـاری    اجراست که با اجراهای بعدی متفاوت خواهد بود و همین که بر زبان قصـه 

دیگر هیچ گاه آن قصه دوباره تکـرار نفواهـد   شود، حیاتش به ممات بدل خواهد شد و 
ایـن البتـه، سرنوشـت    و  شد، چنانکه یک ماهی دوباره در یک آب، شـنا نفواهـد کـرد    

که پس از یکبار نقل، نقل دوباره و مو به مو نفواهند  میانه استهای عا محتوم تمام قصه
   .شد

هـای لـوری و سـاختاری     با این اولاف، بحث اللی ایـن مقالـه بررسـی ویژگـی    
هـای شـوخی    های متداول قصـه  بندی ابتدا به طبقه طنزآمیز ایرانی است. های عامیانۀ قصه
هـای عامیانـۀ    قصـه شـوانک/  مپسـون از  تا ـ  بندی آرنه و در این میان، به طبقهطنزآمیز  یا

 کنی . طنزآمیز اشاره می
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   تامپسونـ  آرنه نظر از شوانک یبندطبقه. 5
بـه آلمـانی منتشـر     9192المللی را در سـال   بین ۀانیهای عام آنتی آرنه ابتدا فهرست قصه

 به انگلیسی 9101تامپسون با ترجمه و بسط این فهرست آن را ابتدا به سال  . سپس،کرد
کنـد.   منتشر مـی  9169سال  درها،  با الالحات و افزودهو ویراست دوم این فهرست را 

بنـدی آنتـی آرنـه اسـت.      های شوخی، یـک دسـته از طبقـه    در این میان، شوانک یا قصه
را پـس از بـازنگری بـه لـورت زیـر و از      هـای فرعـی آن    تامپسون این طبقه و گـروه 

 :کند فهرست و ارائه می 9111ـ 9022شمارگان

 
هـا اشـاره کـردی  و ازجملـه     تـر بـه آن  های عامیانـه کـه پـیش    بندی قصه عمدة طبقه

هـای عربـی، و    ( از قصـه 0222های فارسی، الشامی ) از قصه (9113) بندی مارزلف طبقه
هـا، جملگـی بـه تبعیـت از      بنـدی  های عبری از میان سایر طبقه از قصه (9165) جیسون
 رفته است.  گتامپسون انجام  ـ بندی آرنه طبقه

هـا متبـوع    بندی گونه که تکامل تدریجی طبقه همان. آیددر اینجا، چند مسئله پیش می
بندی بر اساس شـاخص تیـپ و شـاخص موتیـف، در وهلـۀ       طبقه دده و تابع نشان می

هـا دچـار    بنـدی  این دسته ،بسته به متغیرهای گوناگون زیرا ؛تواند دقیق باشد نفست نمی
بـا هـ    نیـز  ها  نکه، پژوهشگران بر سر عناوین اللی و فرعی قصهشوند. دوم ای تغییر می

هـای   و داسـتان  fools را  numskullعنـوان   (2004)نمونه، آتـر  اجماع نظر ندارند. برای 
. سـوم اینکـه، بسـیاری از ایـن     دهد تغییر می 92چاخاندوز و کلک/ را به داستان  1دروغ
پوشـانی  اند، با ه  ه  ندس نیز نشان دادهتر گفتی  و پراپ و دوها همانگونه که پیش تیپ

شود. اگر تیـپ،   ها ارائه نمی بندی دارند و دلیل یا دالیلی منعقی و مستدل برای این طبقه
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پوشانی پیـدا کننـد. اگـر    ها ممکن است با ه  ه  بندی باشد، بسیاری از تیپ مالک طبقه
های مشـترک داشـته    مایهنها و ب توانند موتیف ها می موتیف مالک باشد، بسیاری از تیپ

هـای ایرانـی    بنـدی قصـه   ل در طبقـه ئهمـین مسـا  پـای  ید آ باشند. از این رو، به نظر می
های شوخی مورد نظر این تحقیـق( نیـز    بندی قصه ک  در طبقه )دست پیشنهادی مارزلف

مارزلف نیز به گفتۀ خود تالش کرده است به تبعیت از آرنـه ـ تامپسـون    . در میان باشند
و در این راه، از همان نظ   بندی کند های شوخی را طبقه قصه ازجملهای ایرانی و ه قصه

کند و موارد متمایز از آرنه ـ تامپسون را بـا گذاشـتن     و ترتیب آرنه ـ تامپسون پیروی می 
های متمایز بـر دو نـوع    کند. تیپ یک ستاره پیش از شمارة مفصوص تیپ، مشفص می

هـای اساسـی یـا     هـای آرنـه ـ تامپسـون تفـاوت      تیـپ  هایی که با است: یک دسته، تیپ
ـ های منفـرد   مایهلرفاً در بنهایی که  ک ، چشمگیر دارند و دوم، تیپ دست ا مجموعـه  ب
هـا محسـوب    ی آرنه ـ تامپسون معابقت دارنـد یـا بسـط و توسـعۀ ایـن تیـپ       ها مایهبن
. در مجمـوع،  تیـپ از ایـن شـمارند    77. به بـاور مـارزلف،   (32: 9379 )مارزلف،شوند  می

در کتـاب خـود   . مـارزلف  (39)همان،  داند تیپ قصه را مفصوص ایران می 001مارزلف 
های لبحی، انجوی، لـوریمر و الـول    متن را از مراجع گوناگون ازجمله مجموعه 9322

تـرین   که تا زمان انتشار کتـاب، ازجملـه اولـین و کامـل    ساتن و سایرین گردآوری کرده 
هـا   هـا و موتیـف   شود. با این حال، بررسی تیـپ  سوب میحانی مهای ایر بندی قصه طبقه

یـا   نمونـه هـای آرنـه ـ تامپسـون،      برخی تیـپ ، برای بندی در این طبقهدهد که  نشان می
های ایرانـی اسـت    ها در داستانبه دلیل نبود آنیا هایی ارائه نشده است که احتماالً  نمونه

هـا   اند. نکتۀ چهارم مه  دیگر اینکه، برخی تیپ درنیامده فدقیق مارزل یا اینکه، به معاینۀ
های ایرانی، حال و هوایی دگرگونـه   دلیل آنکه بار فرهنگی دارند، در قصهها به و موتیف

هـای ایرانـی بـه واعظـان و      اند از آن جمله است قصه دربارة کشیشان کـه در قصـه   یافته
های خاص دارند که در  ویژگیهای ایرانی برخی  اند. همچنین، قصه مالیان تغییر نام داده

هـای شـوخی ایرانـی     نمونه، تعدادی از قصه. برای شوند های جهانی دیده نمی سایر قصه
 ـ اسـالمی ـ عربـی     ای در فرهنـ  ایرانـی   آشنا یا کلیشـه  های نام دربارة برخی شفصیت

شـود ضـمن اشـاره بـه      تـالش مـی   در ادامه،بهلول، جوحی و مالنصرالدین.  است مانند



 7931 خرداد و تیر  ،02، شمـارة 6 سال  ________________________ فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

05 

بررسی یک تیپ از  های عامیانه از رهگذر دی مارزلف، ویژگی کلی و جزئی قصهبن طبقه
 های آن، بررسی شود. ها و رونوشت قصه
 زیطنزآم ۀانیعام یها قصه از مارزلف یبندطبقه. 9-2

های زیر  را به تبعیت از آرنه ـ تامپسون به گروه 99های عامیانۀ طنزآمیز مارزلف قصه
های فرعی  های اللی و گروه گروه هب ،تامپسون ـ ف آرنهچند خال کند، هر میتقسی  
 ـ بندی آرنه ها با دستهو تعبیق آن ها کند. لیکن، بر اساس شمارة تیپ ای نمی اشاره

 ها، تمیزدادنی است: های زیر در این نوع قصه تامپسون رده
 .9321-9022قصۀ احمقان: تیپ 

 .9231-9352قصۀ زوجان احمق: تیپ 

 .9222-9312و شویش: تیپ . زن نادان 9-0
 .9201-9225. شوی نادان و زنش: تیپ 0-0
 .9231-9232. زوج نادان: تیپ 3-0

 .9502-9222های یک زن: تیپ  قصه

 .9272-9252. یافتن همسر: تیپ 9-3
 .9211-9275. شوخی با ندیمان: تیپ 0-3
 .9502-9522: تیپ ها با زنان . سایر شوخی3-3

 .9172-9505(قصۀ یک مرد: تیپ 2

 .9631-9505. مرد زیرک: تیپ 9-2
 .9672-9622. ترسوی شجاع: تیپ 0-2
 .9702-9675. مرد کودن: تیپ 3-2

 .9121-9705های واعظان و خعیبان: تیپ  قصه

 .9772-9705: تیپ خورد . واعظ فریب می9-5
 .9711-9775. واعظ و خادمان: تیپ 0-5
 .9121-9122: تیپها با واعظان . سایر شوخی3-5

 .9172-9152: تیپ ها دربارة اقشار مردم ر قصهسای

 .9111-9175های دوز و کلک: تیپ  قصه
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ـ  هفت گروه نیا ستین دایپ نکه،یا اول. است گفتنی نکته چند ،یبند طبقه نیا در
نمونه،  یبرا اند؟ شده یبند بر چه اساس طبقه ـ تامپسون و چه مارزلف ـ چه در آرنه

 ایآ است؟ شده جدا زوجان قصۀ دستۀ ازچه اساس  برقصۀ احمقان  دستۀ ستین دایپ
 عِداد در نکهیا ای مجردند، ای اندنکرده اریاخت أهلاست که ت یاز قصۀ احمقان، افراد مراد
 رند؟یگ یم قرار ها،آن یفرنگ انیهمتا و بهلول ن،ینصرالدمال ،یجُوح مانند یسنف افراد
و مجردند  اندازدواج نکرده یافراد سنف نیبدان معناست که ا نیا ایآ باشد، گونه نیا اگر

 یها پیت در دیآ یم نظر به اند؟ شده گذاشته رونیب نادان زوجان قصۀگروه ریزکه از 
دسته قصه  توان این دو ای مشهود نیست. از این رو، می ف این افراد، چنین خصیصهمعرّ

 ،مل شود. تازههای فرعی را ه  شا که سایر گروهکرد ای تازه ابداع  را ممزوج و دسته
( در دستۀ قصۀ یک مرد، چه 9702-9675)تیپ « مرد کودن»پیدا نیست که گروه فرعی 

های آن دارد؟ در عین اینکه، در  تفاوتی با قصۀ احمقان یا قصۀ زوج نادان و زیرگروه
ها را ندارد، ها نیز که ظاهراً عنوان احمق، مرد نادان، زن نادان و جز این یپتسایر 
اند، لیکن در شمار اری از مردان و زنان را یافت که مظهر بالهت و حماقتتوان بسی می

، چه وجه «ها با زنان سایر شوخی»فرعی  هیا اینکه، گرو اند؟ ها ذکر نشده این دسته
ها، متمایز شده است؟ آیا و جز این« شوخی با ندیمان»متمایزی دارند که از گروه 

، افراد مجرد؟ یا اینکه منظور «ندیمان»ظور از افراد متأهل است و من« زنان»منظور از 
« ندیمان»هایی دارند که  مشفصه« زنان»؟ آیا تیپ «کلفتان»اند در برابر «کدبانوان»

عظان و او»، چه وجه تمایزی از گروه «خورد واعظ فریب می»یا اینکه، گروه ندارند؟ 
ز گروه قصۀ کشیشان ـ دارد؟ در عین اینکه، ا« ها با واعظان یوسایر شف»، یا «خادمان

سبب بافت فرهنگی به واعظان و خعیبان یا مواردی از این دست، تغییر نام که احتماالً به
و یکی از دالیل این امر است ای نیامده  بندی مارزلف، هیچ تیپ قصه در طبقه اند ـداده
ارند. به دسته افراد در جامعه و فرهن  ایرانی د های تابویی باشد که این تواند جنبه می

های ایرانی حذف  بندی قصه از طبقه ـ آگاهانه یا ناآگاهانهها ـ  ید این تیپ قصهآ نظر می
ها در این  هیچ مالک و معیاری برای طنزآمیزی قصهتر اینکه،  همه مه  اند. از شده
و  numskullها، ارائه نشده است و پیدا نیست در وهلۀ نفست، تفاوت دو واژة  تیپ

fools های انگلیسی،  در فرهن بندی آتر( چیست؟  )در دستهfool  ازجمله واژگان طنز
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 ,buffoon trickster, clown, tram, jesterاست که با بسیاری از واژگان دیگر از جمله 

joker, vice  پوشانی دارد، در عین اینکه، این واژگان هر یک در تاریخ و موارد مشابه ه
را دارند. همچنین، معادل فارسی این واژگان  زمین پیشینۀ خاص خودو فرهن  مغرب

های کوتاه و بلند  نیز هر یک محل بحث و نظر جداگانه است. دوم، آیا همۀ قصه
ها، به  احمقان، برای نمونه، یک میزان طنزآوری و شوخی دارند، یا اینکه، این قصه

تاه و بلند، به اعتبار اینکه جوک روایی کوتاه باشند یا بلند، لعیفه باشند یا حکایت کو
، میزان طنز معلب داشته باشند یا نداشته باشند لب معلب وابسته باشند یا نباشند، شبه لب

ها که عمدتاً بر  بندی ، این طبقهدر وهلۀ سومگیرد؟  ها کاستی یا فزونی میو شوخی آن
ها  های ژنریک و/ یا ساختاری خود قصه ژگییبه واند،  اساس تیپ لورت گرفته

کنند. از این رو، ضرورت دارد ابتدا به ساختمان بیرونی و سپس، به  نمیای  اشاره
 اشاره کنی . ی طنزآمیزها ساختار درونی قصه

 های عامیانۀ طنزآمیز های کلی قصه . ویژگی2-5
های عامیانۀ طنزآمیز در وهلۀ نفست، شکل و شمایل سایر  حقیقت این است که قصه

ها نه ای دارند؛ زمان و مکان در آن رجام کلیشههای عامیانه را دارند: آغاز و ف قصه
در  مکانی است، یعنی زمانی و همه رن  داستان، بلکه همه کارکردگرایانه و در راستای پی

های شفاهیت خود را  ها جنبه ؛ این قصهتوانند ر  دهند ها می مکان ها و همۀ  زمان ۀهم
به دهان و سینه به سینه دهان  ،اند و بیش و پیش از آنکه مکتوب شوند حفظ کرده
سرایی، دو قصۀ  اند و از این رو، حتی یک راوی نیز در دو موقعیت قصه چرخیده

ها نه شفصیت در معنای فنی آن، بلکه تیپ  ؛ اشفاص قصهمفتلف نقل خواهد کرد
دهند. این اشفاص درست  ای از خصایل کلی و سنفی را نمایش می که رشته هستند

هایی را که به نمایش  شوند، لیکن خصلت تلف ظاهر میهای مف است که در موقعیت
اند بعدی و تک  گذارند، محدود است. ازجمله ویژگی این اشفاص این است که ساده می

آیند. از آن جمله  به چش  خواننده دیرآشنا می ،یابند و همین که در قصه حضور می
چل، کچل کفترباز، است تیپ احمق، مرد و زن نادان، مرد و زن دانا و زیرک، حسن ک

ها. وانگهی، این اشفاص از آنجا که تیپ جُوحی، مالنصرالدین، بهلول، دلقک و جز این
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ها مضمون و ماجرا از  ید در این قصهآ نظر میهستند، نام و نشان مشفصی ندارند. به
خعی دارند؛ روابط  ها، ساختاری ساده و تک خود اشفاص اهمیت بیشتری دارند. قصه

. در واقع، قصه عمدتاً لولی، بلکه بر حادثه، هیجان و تعلیق استوار استمع ـ نه علی
ها زبان  قصه«. ر  داد؟چرا »گردد تا اینکه  می« بعد چه اتفاقی ر  داد»حول محور 

گفتاری ساده دارند که عمدتاً متاثر از گویش و لهجۀ راوی است و اگر در نظر بگیری  
توان دریافت  و لهجۀ راوی وابسته است، میکه بفش عمدة طنز و خنده نیز به گویش 

. از همین روست که برخی گردآورندگان دارد یکه نوع گویش راوی اهمیت بسیار
ها را ابتدا روی  اند که این قصه اندازه کرده های عامیانه ازجمله الول ساتن تالش بی قصه

گویی شفاهی  فاهی و قصهشهای بیان  نوارهای مغناطیسی ضبط کنند تا بتوانند ویژگی
ها به همین دلیل  ها و ترانویسی گذاری راوی را حفظ و منتقل کنند و عمدة اِعراب

یکی »ای مانند  ها با عبارات کلیشه از نظر ساختمان لوری نیز بسیاری از قصه 12.است
شود و با عبارات  ، و موارد مشابه آغاز می«کس نبودبود، یکی نبود؛ غیر از خدا هیچ

-و جز این«   باال، دوغ بود، پایین اومدی ، ماست بود، قصۀ ما راست بودرفتی»ای  کلیشه

شوند و الل  ها بالفالله با معرفی اشفاص تیپیک آغاز می پذیرد. قصه ها پایان می
ها، عبارات و  شود. در بسیاری از قصه ماجرا در همان خعوط آغازین بازگو می

موقعیت مکانی ، درنتیجهخط سیر قصه و  اند و آید که معموالً کلیشه هایی می گفته پاره
 آن جمله است:کند. از  قصه تغییر می
 یجانیمعلب را تا ا نیرا آوردم/ حاال که ا ب/ القصه/ الغرض/ چون حرفِ یبار

 حال نیهم در/ جانیرا هم الف/ دیکن شیآسا یاندک د،یدانست الفداستان دربارة 
/ کالم چند طرفآن از و د،یکن فراموش /دیکن ول/ دیبگذار/ دیدارنگه/ دیباش داشته

-نیا از حاال و...  بسرِ/ سراغِ/ سروقتِ   ی/ بروب از دیبشنو کلمه دو/ خرده کی
آمد/  الفکه چه بر سر  دی/ بشنو ینیبب  ی/ برگرد یائی/ ب یریرا بگ الفردِ  طرف

 ب/ الف ةکه من دربار یزی... اما چ دیبه کجا رس الف سرگذشتِ/ سرانجامِ کارِ
 (.55: 9312 ،ی)لاف...  که نیا دیتگذش دهینگفته گذاشت  و شما ه  نشن

د. نشو ک  تیپ اللی بالفالله درگیر ماجرای اللی می ها یا دست اشفاص قصه
گذارد. کنش  نقعۀ ععف اول را پشت سر میکند. قصه  ایستای اولیه تغییر میموقعیت 

قصه دومین نقعۀ  .شود زدیک میبه نقعۀ اوج خود نشود. حوادث  خیزان قصه آغاز می
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ها،  شود. گره گذارد. حوادث وارد مرحلۀ کنش افتان می ععف را پشت سر می
شود. قصه به خوبی و خوشی پایان  ها و تضادها، گشوده و برطرف می کشمکش

های عامیانه یافت شوند،  قصه همۀها ممکن است در  با این حال، این ویژگی پذیرد. می
های عامیانۀ طنزآمیز  نمای قصه که وجه یا وجوه خصیصه لیکن پرسش اینجاست
دارند که از  ییات تمایزبفشلهای عامیانۀ طنزآمیز چه خصو چیست؟ درواقع، قصه

آید ویژگی طنزآوری و  اند؟ به نظر می دا شدههای عامیانه ج های قصه سایر گروه
میز است که های طنزآ نمای قصه ترین وجه خصیصه طبعی، ازجمله اولین و مه  شو 

با این ولف، مسئلۀ  ها به آن توجه شود. الزم است در بررسی لوری و ساختاری قصه
 ها چگونه است؟ قصهشناسی این  اللی این است که سنخ

 طنزآمیز ایرانی های شناسی قصه . سنخ0
توان به اعتبار سه مؤلفه بررسی کرد: تیپ/ موتیف،  های عامیانه را می طنزآمیزی قصه

بندی و  ید طبقهآ نظر میگونه که نشان دادی  به ارکرد/ خویشکاری. همانژانر، و ک
های عامیانۀ طنزآمیز به اعتبار تیپ و/ یا موتیف که آرنه ـ تامپسون ـ  شناسی قصه سنخ

تواند کارآمد و راهگشا  چندان نمی ،اند انجام داده های فارسی آتر و مارزلف برای قصه
 شود.  زیمت مناسب شمرده میباشد، هرچند در نوع خود نفعۀ ع

ها  ژانر این قصه به اعتبارتواند  میهای عامیانه  دیگر بررسی طنزآمیزی قصهمالک 
دار  ها و حکایات خنده یعنی لعیفههای بسیط  ها به یکی از فرم باشد. از آنجا که این قصه

واژگان و  ها و انواع ار گونهببه اعت طنزآمیز های عامیانۀ قصه شناسی سنختعلق دارند، 
تر است، از دو  بندی بر اساس تیپ یا موتیف، دقیق ژانرهای طنز، در عین اینکه از طبقه

و نه از سوی دیگر، اندازه  دارند آنقدر تنوع و گستردگیاز یک سو،  سو کامل نیست؛ نه
ها یا آنقدر کوتاه،  در زیرگروه ژانرهای طنز قرار بگیرند. این قصهکه بتوانند و حج  

های روایی مانند لعیفه و نادره/ حکایت طنزآمیز  اند که در شمار جوک و سادهحج   ک 
 ،و گاه 15بلند و نیمه 13ای بلند هستند که در شماره داستان کوتاه اندازه هگیرند یا ب قرار می

باشند، اساساً و  ی دو سه خعییهای روا گیرند. اگر در شمار جوک قرار می 10بلند
 نوادر و حکایات اند و اگر در شمار معلب وابسته لب  شبه یا/معلب و ضرورتاً به لب 



 ابوالفضل حری______________________ ة طنزآمیز ایرانیهای عامیان الگوی نقش معرف کارکرد در قصه

51 

ها باشند، عالوه های مالنصرالدین و جز این و لعیفه / جوحیحاووار مانند نوادر جُ لعیفه
گوی افراد دخیل در حکایات نیز بستگی  ، به شفصیت کمیک و بذلهمعلب بر شبه لب

نصرالدین و مال لول، هیی ماند جوحی، بگو د. به سفن بهتر، مجرد حضور افراد بذلهدارن
-کند تا شنونده با تصوری طنزآمیز که از این افراد دارد، حکایت آن ها کفایت میجز این

های متداول بلندتر یعنی در عامیانه از حکایت ها را بشنود و یا بفواند. اگر ه  قصۀ
ت در سرتاسر متن که ممکن اسـ معلب  عالوه بر لب بلند باشد،  کوتاه و نیمه قالب 

زند و  مجموعه کنش یا کارکردهای طنزآمیز که از قهرمان سر میبه ـ  پراکنده باشد
 زنند، های شکلی و ساختاری مستتر در خط سیر کلی قصه را رق  می مضمون و ویژگی

درلد از  35توان تمام  وابستگی تمام و کمال دارد. با این حال، مسئله اینجاست که نمی
ها های ژنریک آن عتبار ویژگیارا به  (21: 9379) مورد نظر مارزلف های شوخی قصه
هایی که  شوند قصه واقع، به ترتیبی که نشان خواهی  داد، یافت میشناسی کرد. در سنخ

لب   معلب و شبههای کوتاه را دارند، لیکن نه به لب  های قصه از حیث ظاهر ویژگی
ها، در آنطبعی  یگر؛ بلکه طنز و شو اند و نه به عامل یا عواملی د معلب وابسته

شود و پرداختن به آن  معنا یاد می بی طنزآمیز های ها به قصههاست که از آنمعنایی آن بی
ها نه هایی که عامل طنز در آن شوند قصه اینکه یافت میطلبد. یا  مجالی دیگر می

کمدی و انواع آن  از این رو، به ژانر ؛بلکه به اجرادرآمدنی و نمایشی است ،شدنی نقل
ها ساختاری دراماتیک و نمایشی دارند و مکالمه  شوند. درواقع، این قصه نزدیک می

ها و بذلگی اشفاص در برخی  آن جمله است حاضرجوابیهاست. از عنصر اللی آن
 ها. قصه

شناسی به اعتبار ژانر و گونه، راهگشاست، همچنان  از دیگر سو، در عین اینکه سنخ
تر اختیار کرد. در  شود و الزم است تا معیارهای دقیق دقیقی محسوب نمی معیار و مالک

ـ اگرچه « حوزة کنش»و « کارکرد/ خویشکاری»این میان، مالک پیشنهادی پراپ، یعنی 
ارائه شده ـ و یا رویکرد واکی/ واجی دوندس، الگوی  های پریان در الل برای قصه

پردازی، بافت، روایتگری، و  ی واژهبرمون و حتی چهار سعح پیشنهادی جیسون، یعن
ـ که متأثر از کارکردهای پراپ است ـ  A, B, C پردازی و سه رویکرد او یعنی  نمایش

سن  محکی کارآمد و راهگشا شمرده شود. در واقع، بر اساس مالک کارکرد تواند  می
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یانۀ های عام توان قصه یعنی میزان اعتباری که اشفاص در پیشبرد کنش قصه دارند، می
برتر این مالک این است که در عین اینکه کرد. مزیت  و تحلیل شناسی طنزآمیز را سنخ

ها را بر اساس کنش  به دو مالک دیگر یعنی تیپ/ موتیف و ژانر نظر دارد، قصه
مفهوم کند. البتۀ  ها تعیین می اشفاص در ایجاد یا پیشبرد رخدادهای طنزآمیز قصه

ز به تمامی خالی از نقص نیست و در جای مناسب به پیشنهادی پراپ یعنی کارکرد نی
آن نیز اشاره خواهی  کرد. حال، از آنجا که کارکرد با نقش اشفاص بازی ارتباط دارد، 

کنی . لیکن،  آغاز می ـ آتر تامپسون ـ های پیشنهادی آرنه کار بررسی را از همان تیپ
ها در  ن اشفاص یا نقشها به کنش یا عملی که ای برای تعیین میزان طنزآوری قصه

 .کنی  دهند، نیز توجه می ها انجام می قصه
بندی  سان طبقهههای ایرانی ب بندی مارزلف از قصه آید طبقه با این اولاف، به نظر می

تواند به تمامی  آرنه ـ تامپسون ـ آتر ـ که مبتنی بر شاخص تیپ/ موتیف است ـ نمی
ها را بر اساس  باشد و الزم است این قصه طنزآمیز ۀهای عامیان های قصه ی ویژگیاگوی

کنی  که در ادامه به آن بندی و تحلیل  نقش معرف کارکرد و کارکرد موجد نقش، طبقه
ویری صها، ت برای آنکه بتوانی  از سازوکارهای حاک  بر قصه، رو نیا از پردازی . می

پ و الوالً اساسی رویکرد پرا لفۀؤها را از منظر دو م تر ارائه کنی ، قصه روشن
این منظر، قصۀ از  .کنی  بررسی می کارکرد و نقشرویکردهای ساختارگرایانه، یعنی 

ک  یک نقش یعنی  واجد دست ؛کنی  احمقان را واحد روایی خودبنیادی تعریف می
 احمق معرف کنش/ کارکرد احمقانه یعنی بالهت و برعکس، کنش/ کارکرد احمقانۀ

و کارکرد الزم و ملزوم یکدیگرند، این دو مؤلفه را  از آنجا که نقش معرفِ نقش احمق.
از تیپ احمقان را از  شروع بررسی، ابتدا یک قصۀکنی . برای  در کنار ه  بررسی می

 گذرانی . نظر می

 . بررسی و تحلیل تیپ احمقان1-0
های در دسترس تا زمان  های احمقان که مارزلف از میان پیکرة قصه اولین نمونه از قصه

بع کردن بز را با  زن ابله بع»است که بر اساس آن،  9099کتاب آورده، تیپ  انتشار
اند از: مجموعۀ دو منابع این قصه عبارت(. 911: 9379)مارزلف، « کند خندیدن اشتباه می
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مشدی الول ساتن )(؛ 926-929،. ها نشین تات)(، آل احمد 9320) یصبح یها قصهجلدی 
در  1387Bهمچنین این تیپ با  (.221-223)ص ی ( و روشن رحمان01، ش. گلین خان 
 ( معابقت دارد. خاللۀ این تیپ بدین شر  است:9165جیسون )

دهد  وشو میعروس در الول ساتن و روشن رحمانی( خود را شستزن ابله )تازه 
و بزغاله  الول ساتنکه بز )گوساله در  شود در روشن رحمانی( )بادی از از او خارج می

گذارد به وَر و وَر کردن )نشفوارکردن در  بیند. بنا می انی( او را میروشن رحمدر 
خواهد این کار را به شوهر گزارش  وان مییکند که ح روشن رحمانی(. زن خیال می

در الول ساتن، زن ابتدا پیراهن، سپس چارقد، دهد ) کند. زن لباس خود را به حیوان می
در روشن رحمانی، زن  .ریزد گوساله میهای داخل لندوق را روی تمبان و همۀ لباس

گذارد(. مادرشوهر )در الول ساتن، جانجان،  به سر و کله دارد پیش بزغاله می را چه هر
کند. مادرشوهر باور  گو مگو میبشود و با زن  در روشن رحمانی، خشو( از در وارد می

دن بزغاله، زند )در روشن رحمانی، خسو با باور به حرف ز کند که حیوان حرف می می
نشیند(.  ریزد و خود لفت و لوچ کنار عروس می هایش را بر سر و روی او می لباس
شود )در روشن  تا اینکه شوهرِ زن وارد می زند شوهر زن را با چوب کتک میمادر

« تر عروس مِه }من{ز گل پاک»رحمانی خسو که لفت و عور شده با گفتن عبارت، 
هایش را  دهد و خسر نیز لباس دش یا خسر میگزارش خعای عروس را به شوهر خو

بیند )در روشن  خوردة خود را میشود و عروس کتک دهد(. پسر وارد می به بزغاله می
)در روشن رحمانی، اس  او بیند(. پسر  رحمانی، پدر و مادر و عروس لفت خود را می

این سه از گیرد که از دست کارهای احمقانۀ  احمد است و هوشیار و عاقل( تصمی  می
بدو ورود، زنی چراغ به رود. در  از روستای خود به روستایی دیگر میشهر برود. پسر 

اما از بس  ؛خواهد آن را روشن کند ای در دست دارد و می بیند که بوته دست را می
ها برگیرد. پس این کار را برای او  بوتهآتش چراغ از تواند  داند که می نادان است نمی

با برد. پسر  کند که پسر اهل معجزه است و او را به خانه می دختر باور می دهد. انجام می
تر از خانوادة خودش این مردمان هستند )در روشن رحمانی،  اندیشد که نادان خود می

کند. اهل خانه  رود و دو ماهی در منزل یک نفر کار می احمد به روستایی دیگر می
با خیال ازدواجِ با احمد خیالبافی بدهند. دختر گیرند دختر خودشان را به او  تصمی  می
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شود، به باغ  شوم، بچه بزرگ می دار می شوم، بچه کن ، حامله می با او عروسی میکند:  می
افتد. دختر که فاطمه نام دارد لبح به سر حوضچه  رود تا گل بچیند، به حوضچه می می
شوند و  ر و مادر بیدار میدر حوضچه افتاده است. پد اش زند بچه رود و فریاد می می

با کند. احمد  های خود را تعریف می بافی شوند و فاطمه خیال جویای حال ماجرا می
کند(. مرد  بادی را ترک میآتر هستند، آن  عل  به اینکه این مردمان از خانوادة او نادان

هالی از که ا یابد آنجا درمیرود. در  )در الول ساتن( از آن روستا به روستایی دیگر می
ها را در جایی بیرون روستا  ها و کماجدون و کاسه اندبار استفاده کردهظروف خود یک

ها به روزی و با شستن همان ظروف و فروختن آنریزند. او پس از دو ماه کار شبانه می
تر  اهالی روستا، با کلی بار و بنه و ظرف و با عل  به اینکه، اینان از دو گروه قبلی نادان

شوند،  کند و پس از اینکه علت را از او جویا می د به روستای خود مراجعه میهستن
اهل آبادی را اینقدر خر }نادان{ دیدم، دیگه برای خرهای خودم دل  تن  »گوید:  می
یابد، به روستایی  )در روشن رحمانی، احمد پس از اینکه این افراد را نادان می« شد

شوید. کله از  بیند که کلۀ گوسفندی را می را می رود. در بدو ورود پیرزالی دیگر می
چیند و گوسفند را لدا  ای علف می تر، دسته افتد و او با نادانی هرچه تمام دستش می

دهد.  دارد و به پیرزن می احمد کله را برمی«. چیکی  چیکی، چیکی  چیکی،» زند: می
برد که  نزد زن ارباب میه ، او را باست کند که او از دنیایی دیگر آمده پیرزن تصور می

طی ماجراهای مفتلف، از دست این افراد نادان  پسر خود را از دست داده است. احمد
 کند(. دارد و در پایان با دست پر، نزد خانواده مراجعه مینیز پای در گریز 

 . تحلیل و بررسی2-0
عف ضـ  از دیدگاه کالپ و یانیک کـه بنگـری  شفصـیت قصـه در مقـام احمـق دانـا از        

گیـرد کـه از دیـار     ضعف، تصمی  مـی اش خبر دارد؛ از این رو برای فرار از این  خانواده
گونه کـه از خاللـۀ رخـدادها پیداسـت،      خود مهاجرت کند. درواقع، در این قصه همان

زند که از منعق متعـارف بـه    ها و رفتارهایی که از یک یا چند نفر سر می مجموعه کنش
کند که ایـن   اللی داستان را در مقام قهرمان دانا وادار میدور است، قهرمان یا شفصیت 

نـوع   2از این حیث، این تغییر موقعیت با نوع سـاختاری دوم از  وضعیت را تغییر دهد. 
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واسعۀ جفـت کـارکرد    حرکتی به قصۀ تکساختاری پراپ متناظر است که بر اساس آن، 
ـ   کار دشوار و انجام دادن کار دشوار، بسط مـی  ای  لهئبـا مسـ   مـد ، اح ن قصـه یابـد. در ای

شود و برای حل این مسئله، دست  رو میهپاافتاده و طنزآمیز روب نشدنی و ظاهراً پیش حل
 طر  کلی آن عبارت است از: زند. به انجام دادن کارهای عجیب و غریب و طنزآمیز می

   ABC حرکت DEFG LMJNK بازگشت  
کن در مـوارد متعـدد بـه افـرادی     لـی  رود؛قهرمان برای حل این مسئله، به سـفر مـی  

ترنـد و از ایـن رو، بـا علـ  بـه اینکـه        اش نـادان  کند که از اعضای خـانواده  برخورد می
گردد. البته، گفتنی است که در این سـفر   اش از این نادانان بهترند، به خانه باز می خانواده

عمـالی  هـا و ا  های جدی، قهرمان قصه بـا مجموعـه کـنش    خالف سفر قهرمانان در قصه
درواقـع، از یـک منظـر راز    شود کـه غیرجـدی بلکـه کمیـک و طنزآمیزنـد.       رو میروبه

از ایـن  شود.  ها نیز مربوط میآن های طنزآمیز و غیرمترقبۀ ها به کنش طنزآمیزی این قصه
ها، امور ممکـن/ غیـرممکن و    منظر، کنش طنزآمیز ممکن است از تشابهات، ظاهرسازی

از این رو، در این قصـه، زن/ عـروس   ها حالل شود. جز این امور منتظره/ غیرمنتظره و
)یعنی امر ناممکنی  پندارد نادان که لدای بز/ بزغاله/ گوساله را با لدای انسان یکی می

یا مادرشـوهر   .دهد های خود را به آن حیوان می پندارد(، زر و زیور و لباس را ممکن می
ر غیـرممکن(، یـا او را بـه بـاد کتـک      های عروس را باور کـرده )بـاور امـ    نیز که حرف

یـا اینکـه،    دهـد.  های خود را به حیـوان مـی   گیرد، یا اینکه او نیز چون عروس، لباس می
هـا را روشـن کنـد، کنشـی      تواند با چراغ بوتـه  داند می دخترِچراغ به دست از اینکه نمی

تعـارف   شـوید، بـه آن علـف    زال که کلـۀ گوسـفند را مـی    دهد، یا پیر احمقانه انجام می
نزآوری و خنده )که البته حدت ها بفشی از ط درواقع، در این کنشها. کند و جز این می

سبب تقـابلی اسـت   ای به خوانندة دیگر فرق کند( بهو شدت آن ممکن است از خواننده
 که ممکن است بین دو امر ممکن/ ناممکن یا منتظره/غیرمنتظره ر  بدهد.  

های جدی ه  باشد. اینجا نیـز، قهرمـان بـه     قصه قیضۀتواند ن این رو، این قصه میاز 
واقـع، از دیـدگاه پـراپ کـه     درگردد   طرزی کنایی و طنزآمیز پیروزمندانه به خانه بازمی

بنگری ، انگیزة اللی قهرمان برای تـرک خانـه کـه بـا کـارکرد اول پـراپ برابـر اسـت،         
زند و قهرمان ایـن   سر میهایی است که از دیگران و در اینجا، اهالی خانه  مجموعه کنش
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بـه  کنـد )کـارکرد اول(،    گیرد. قهرمـان خانـه را تـرک مـی     ها را احمقانه در نظر می کنش
ـ      رود؛ ولی هر بار باانگیزه های مفتلف می مکان -هتر از قبـل، مکـان جدیـد را بـرای روب

کند. لیکن، قهرمان بدون آنکه توانسته باشد شـرایط را   روشدن با وضعیت بهتر، ترک می
یابـد   د، چـون درمـی  دگـر  ه نفع خود تغییر دهد، ناامیدتر از گذشته به نزد خانواده برمیب

دهند که از نظر او احمقانـه بـوده اسـت. در اینجـا      هایی را انجام می جملگی افراد، کنش
توان انتظار داشت کارکردهای ایـن نـوع قصـه بـا کارکردهـای       البته آشکار است که نمی

پراپ همفوانی پیدا بکنـد. از ایـن رو، از کارکردهـای سـی و     های پریان مورد نظر  قصه
تـوان بـا تسـامح برخـی      یک گانۀ پراپ یا مشابه آن خبری در میان نیست، هر چند مـی 

ـ کـه البتـه   رو شدن با مشکل، حل مشـکل و بازگشـت را    هکارکردها مانند عزیمت، روب
یـد پـیش از   آ ن، به نظـر مـی  ها ردیابی کرد. لیک در این نوع قصهماهیتی طنزآمیز دارند ـ  
از از ماهیت ایـن کارکردهـا و از ایـن رهگـذر،     ، الزم است ابتدا ردیابی تعداد کارکردها

هـای آن گونـه    ای تعلـق دارنـد و ویژگـی    ها ـ از اینکه به چه گونـه   سنخ این گونه قصه
 طلبد. چیست ـ تولیفی ارائه کنی . پرداختن به این موضوع مجالی دیگر می

 جهینت .5
هـای   ای از قصـه  در این مقاله الگوی نقش معرف کنش و کنش موجد نقـش در گزیـده  

شـده  های ساختارگرایانه مانند پراپ و برمـون بررسـی    عامیانۀ طنزآمیز از دیدگاه الگوی
تالش شـده  تامپسون ـ   رنهآبندی پیشنهادی  این رو، ضمن معرفی و مرور طبقه. از است

نزآمیز ایرانی را بر اساس این الگوها بررسـی وتحلیـل   های ط ای از داستان است تا گزیده
هـای فارسـی،    دادگـانی قصـه   ةاحمقان در پیکر بررسی کلی قصۀ شود. بر این اساس، با

های عجیب و غریب و نامتعارف  درست است که احمقان درمجموع کنشتوان گفت می
همـین جهـان   هـا را در جهـانی متفـاوت و دگرگونـه از      دهند؛ لیکن این کنش انجام می

، لیکن به احمقان جهانی واقعی است دهند. درواقع، جهان قصۀ فیزیکی واقعی انجام نمی
دهد، به جهانی ناممکن اما محتمل بدل  سبب بالهتی که از خود نشان میچش  احمق به

شود. درواقع، شاید بتوان گفت که یگانه تفاوت مه  دنیای واقعی و دنیای احمـق در   می
م دنیای احمقان واجد / یا فاقد کیفیتی است کـه ایـن واجـد/ فاقـد در     این است که اقال
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از این رو، جهان احمقان ه  به نوعی جهانی واقعی اسـت  شود.  جهان واقعی یافت نمی
 ها به طور مشفص اشاره کرد: توان به برخی یافته و ه  نیست. از این رو، می

دیـدگاه الگوهـای سـاختارگرایانه     های طنزآمیز ایرانی این قابلیت را دارند که از قصه (9
 بررسی شوند.

هـا   نوع قصهسفاهت و بالهت احمقان است. این  ةهای طنزآمیز دربار بفشی از قصه (0
 دارند.ها و متمایز از سایر آنهای عامیانه  های مشترک با قصه ویژگی

سـبب  های طنزآمیز احمقانی، جهانی غیرواقعی، لیکن محتمل است که بـه  جهان قصه (3
 .و سفاهت خاص احمقان حالل آمده استبالهت 

ها این ویژگی را دارند که از دیدگاه رویکردهای  درخصوص معالعات آتی، این قصه
تـوان   می ،های طنزآمیز جهانی مقایسه شوند. همچنین پژوهی تعبیقی با سایر قصه روایت

فضای ذهنی کاوانه بررسی کرد. افزون بر این، ها را از دیدگاه رویکردهای روان این قصه
ویژه الگوی فضاهای ذهنـی  پژوهی شناختی و به های روایت توان از دیدگاه احمقان را می

 ه  بررسی و تحلیل کرد.

 ها نوشت پی
 دست در کشور فناوران و پژوهشگران لندوق در که است یپژوهش یطرح از مستفرج مقاله نیا . 9

 .است اقدام

2. schwank 
3. anecdotes 
4. Oring 
5. Degh 
6. secular 
7. sacred 
8. performance 
9. tales of lying 
10. tall tale 

که به  است کرده استفاده «یشوخ یهاقصه» معادل از مارزلف، کتاب یفارس مترج  یجهاندار یآقا 99
 نه و دارند شهیر یشفاه سنت در نکهیا و هاقصهی انگیدر انتفاب معادل، به عام دیآ ینظر م

 .است شده وجهت کمتر مکتوب،
 .دارد اقدام دست در را یشفاه ۀانیعام یها قصه ینظر یمبان گرید یقیتحق در نگارنده. 90

13. short story 
14. novellett 
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15. novel 
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Abstract  
This paper examines the Iranian humorous folktales through two 
patterns: the role defining function, and the function generating role, 
taken mostly from some structural-based approaches and models to 
narrative, Bremond’s (1970) model, among others. The criticism 
raised against the traditional model such as AT (1928/1961) is that, 
being mostly based on the Type-Index and Motif-Index, they cannot 
reflect the different aspects of the humorous folktales in general, and 
Iranian folktales, in particular, and it is necessary to call for the other 
more structurally-based models such as those proposed by narrative 
grammarians like Bremond, who, following Propp’s (1928) 
Morphology of Russian Folktales, has placed more emphasis on such 
concepts as the role defining function as well as the function 
generating role. Having taken the conceptual-empirical framework as 
its methodology, this paper tries, through redefining such concepts as 
an anecdote, joke, and tale as well as reviewing AT classification, to 
apply the role defining function as well as the function generating role 
on the Iranian humorous folktales with a narrowed focus on the 
Iranian numskull folktales. In this sense, a humorous folktale will be 
defined as an independent narrative unit in which a person or a group 
of people takes the role of a numskull through the functions they 
perform. In fact, their role defines their function, and their function 
generates their role. 
 
Keywords: Humorous folktales; Role defining function; Function 
generating role; Numskull folktales; Typology. 
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