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Introduction 

Research background 
Numerous articles, dissertations, and books have reviewed the history 

and background of humour in Iran, and several books have been 

translated. Horri (2008; 2011; 2018) has studied some issues related to 

the field of humour. However, the level of generating humor in 

humorous texts, including fictional and non-fictional jokes, has been 

studied less. 

Goals, questions, and assumption 
First, laughter and its manifestations have usually been presented in 

three forms: situation-oriented, word-oriented, or a combination of 

both. Second, the narrative can be divided into two categories, serious 

and non-serious. Non-serious narratives are divided into humorous, 

nonsensical, and absurd narratives. However, generating humor in 

some humorous texts is not known. Also, the boundary between 

fictional and non-fictional texts is not clear. In other words, it is not 

possible to make a distinction between the non-fictional and fictional 

jokes. In fact, what are the criteria for recognizing a non-fictional joke 
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from a fictional joke? How can the amount of generating humor and 

jokes of fictional jokes be determined from non-fictional? Is the 

amount of narrative the same in different types of humorous fictional 

and non-fictional texts? Is the structure of non-fictional jokes the same 

as or different from the structure of fictional texts? 

Discussion 
In Persian, “Fokahiyat” is synonymous with the English word 

"humour" and it is a narrow saying that expands the mind, 

corresponding to the types of jokes, funny short stories, jokes, and 

verbal jokes. A joke has also been defined as a kind of linguistic 

expression that sometimes finds a narrative form and sometimes 

retains its expressive form and appears non-fictional. The former is 

referred to as a fictional or narrative joke and the latter as a non-

fictional joke. Of course, the boundary between the two types of jokes 

is not very clear, raising problems. Attardo (1994) uses the terms 

"artificial joke" and "conversational joke" to distinguish between these 

two types of jokes. A non-fictional joke is a joke that does not 

necessarily tell a story; rather, it expresses a state and typically 

consists of four stages: set-up; paradox; denouement, and release. 

Morin (1966) believes in the same structure or three narrative 

elements: normalization, interlocking, and dis-junction. Oring (1989) 

uses the word "story" instead of "narrative." In humourous texts, it 

seems that we are dealing with a more extended narrative, not with the 

punch-line, but with some jab-lines, which do not necessarily end at 

the end of the text and are scattered throughout the text. Hence, what 

distinguishes a short joke from a humorous narrative or a funny 

anecdote is the change from punch-line to jab-line. Examining 

different humourous samples, it can be concluded that it is the punch-

line than the jab-line that separates a narrative joke from a humorous 

narrative. Juhi’s anecdotes that have been rewritten in different books 
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in different ways, on the one hand, provide a clear picture of the 

difference between a narrative joke and a humorous anecdote, and on 

the other hand, are examples of the transition from the artificial jokes 

to the conversational jokes or vice versa. Having analyzed more than 

50 Juhi’s anecdotes, it was revealed that different versions and sources 

of similar anecdotes do not provide a solid reason for the transition 

from an artificial joke to a conversational joke, but as the narratives 

are delayed and sometimes replaced by the narrators, the level of 

generating humor in these anecdotes change from short anecdotes to 

humorous narratives or versified versions. 

Results and conclusion 
The results of the present research can be concluded as: 

1) An artificial joke is recognizable from a conversational joke. 

2) The narrative joke usually has a narrator, but the non-fictional joke 

has no narrator. 

3) A narrative joke is usually pre-fabricated, but an oral narrative is 

made here and now. 

4) The artificial joke is not context-oriented, but the oral narration is 

mainly context-oriented. 

5) The punch-line is one of the most important factors distinguishing a 

joke from a humourous narrative. 

6) A more extended humourous narrative does not have one punch-

line but several punch-lines or jab-lines. 

7) Non-fictional and fictional jokes usually follow the three-part 

pattern of set-up, paradox, and release. 

8) Sometimes, a short narrative joke becomes an extended one due to 

the scattering of the punch-line. 

9) Juhi’s anecdotes can be examined from various aspects, including 

distinction between fictional and non-fictional jokes. 
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 0ابوالفضل حری
 

 (09/01/0211پذیرش:  14/10/0211)دریافت: 

 چکیده

را در ای داستانی و غيرداستانی یـا منـن و و موـاور     هایگری طنزآميز لطيفهایتاین مقاله رو

كنـد   بررسـی مـی   ها،پرت  گذار از لطيفۀ غيرداستانی به لطيفۀ داستانی و با اشار  به برخی نم نه

ش د  سپس، روایت طنزآميز غيرداستانی در تقابل بـا  ابتدا، كلياتی دربارة روایت طنزآميز بيان می

السـاهه و  وابسـته، خلـ   ش د روایت غيرداستانی، بافتایت طنزآميز داستانی بوث و گفته میرو

هـ ،،  گيرد و به داستان و راوی نيـاز نـدارد  در  ای است كه در تبادل كالمی شکل میمواور 

ساخته و منن و است و به داستان و راوی نيـاز  پيشروایت طنزآميز به بافت وابستگی ندارد؛ از

رسد نظر میگشایی  بهلطيفۀ غيرداستانی ن هاً شامل سه مرحله است: سرآغاز، تناقض، گر دارد  

كـه لزومـاً در    دهـد الین رخ میمطلب كه چندین جبتر نه لُبدر مت ن طنزآميز روایی ط النی

ه آید و در سرتاسر متن پراكند  است  در این مقاله، گذار از لطيفۀ داستانی ك تا  بپایان متن نمی

شـ د   لطيفۀ داستانی بلند در پرت  منتخبی از حکایات ج حی در منـادر مختلـب بررسـی مـی    

نقـش چنـدانی در   ویژ  در حکایات منتخـب جـ حی،   بهمطلب، تغيير لُبدهند میها نشان یافته
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مطلـب  سبب پراكندگی لُب، اما لطيفۀ داستانی ك تا  بهغيرداستانی به داستانی ندارد لطيفۀتبدیل 

 ش د میتر بدل مداستانی حجي طيفۀلبه 

 حکایات ج حی ، : روایت، طنزآميزی، لطيفۀ روایی، لطيفۀ غيرداستانیهای کلیدیواژه

 . مقدمه1

ـ     ل، خند  و جل  اوّ موـ ر )بنـری(،   تها و نم دهـای آن مممـ الً در سـه قالـب م قميّ

هظـيم آاـار    مو ر )شفاهی و مکت ب( یا تركيب هر دو )سممی و بنری( در پيکرةكالم

شفاهی و مکت ب بشری مطرح ب د  است  گا ، ایـن خنـد  از روی تفـری  و سـرگرمی     

زبـانی دارد  خندانـد، ریشـۀ   هـا(؛ گـا  آن ـه مـی    هـا، و لطيفـه  است )فکاهيات، شـ خی 

های ها(؛ گا ، ریشۀ فرهنگی )لطيفهها، لغزها، ممماها و جز اینهای كالمی، جناس)بازی

 / های سنخی فـرد یـا افـرادی تـاریخی    و سياسی(؛ گا ، ویژگیق می، گروهی، مذهبی، 

آویز قرار داد  اسـت )حکایـات جـ حی، ننـرالدین و     ساختگی ليکن بشناخته را دست

بر حركات نمایشی است )كمـدی و انـ او آن(؛   بهل ل از ميان سایرین(؛ گا ، خند  مبتنی

تهزاء اسـت )ریشـخند،   گا ، تركيب گفتار و همل )هنرهای نمایشـی(؛ گـا ، از روی اسـ   

نيشخند، پ زخند در سط  دانی و هج  و هزل در سـط  هـالی(؛ گـا ، از روی طمنـه و     

جـای خنـد ،   تمریض است )طمنه( و گا ، از روی كنایه است )كنایۀ طنزآميز( و گا ، بـه 

خندانـد  ترسـاند و مـی  نشاند )زهرخند، تلخند، و كمدی سيا (؛ گا ، مـی زهر بر لبان می

خنداند )طنـز پرخاشـگر(؛ گـا ، لـ دگی     آش بد و میخروشد و میگا ، می)گروتسك(؛ 

آورد بازی، روح ضی، و فارس(؛ گا ، شکلك درمـی آورد )سيا اَط ار درمیوكند و اَدامی

سازی/ ب رلسك دانی و هالی، و مضوکه(؛ گا ، دشنام )نظير  كندو تقليد بازیگ شانه می

كنــد كنــد )كاریکــات ر(؛ گــا ، توميــ  مــیمــی گــ یی(؛ گــا ، اغــرا دهــد )دشــناممــی

نمـایی و  نمایانـد، گـا ، بـزرك )ك چـك    گا ، ك چك مینمایی(؛المارف و ك دن)تجاهل
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های شـفاهی و  ها  درواقع، این گ نهكند )نقيضه( و جز ایننمایی( و گا ، نقض میبزرك

يـد خنـد    اصـلی ت ل هـای  پروردة ذهن خال  بشرند، ازجمله خاستگا مکت ب كه دست

 ش د ش ند كه در این مقاله به گ نۀ روایت طنزآميز اشار  میموس ب می

هـای  و غيرجدی نيز تقسيم كـرد  روایـت   0ت ان به دو دستۀ جدیدوم، روایت را می

ش د  البته، منظ ر تقسيم می 2و ممناباخته 3ممنا، بی4های طنزآميزغيرجدی خ د به روایت

تـر از  از حيث ارزش و اهتبار، در مرحلۀ فروتر یا دانی از روایت غيرجدی این نيست كه

انـد و جنبـۀ   كننـد  هایی است كه صرفاً سـرگرم های جدی قرار دارد، بلکه روایتروایت

منزلـۀ متـ ن جـدی از كمـدی     ( ب د كه تراژدی را به0331بار ارسط  )تفننی دارند  اولين

ی قرن هشتم( نيز قائـل بـه همـين    منزلۀ مت ن غيرجدی بازشناخت  هبيد زاكانی )مت فبه

 مرزبندی است:

فضيلت نط  كه شرف انسان بدو من ط است، بر دو وجه است: یکی جد و دیگری 

كه جِد دایم م جب مالل ]از بيان[ است  چنانهزل  و رجوان جد بر هزل، مستغنی 

شـ د     هـزل در سـخن    ِسر هِر، مـی باشد، هزل دایم نيز باهث استخفاف و كمی

 ( 01، ص  0303ند نمك در طمام است )زاكانی، مان

هـا(  درمجم و، متـ ن جـدی )ماننـد تـراژدی، اسـط ر ، مواكـات هـالی و رمـانس        

اند كـه از حيـث اخالقـی و اندیشـگانی در مرتبـۀ فراتـر از افـراد        های اشخاصیروایت

شـ ند  گيرند كـه مجبـ ر مـی   هایی قرار میممم لی قرار دارند  این اشخاص در م قميت

هـا،  های هالی خ د را نمایش دهند  مت ن غيرجدی )مانند ان او كمـدی صفات و ویژگی

انـد كـه از حـد متمـارف فروترنـد؛      های مواكات دانی و كنایی( دربارة اشخاصیروایت

دار اسـت  پاافتاد ، غيرتراژیك و حتـی خنـد   گيرند، پيشهایی كه در آن قرار میم قميت

ها چندان دقيـ  نيسـت    بندید(  البته پيداست كه این دستهش نگ نه بازنمایی می)یا این

برای نم نه، تمام متـ ن غيرجـدی مشـابه نيسـتند؛ برخـی از متـ ن غيرجـدی، آشـکارا         
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هـای گروتسـك /   هـا )دانـی و هـالی(؛ داسـتان    دار و طنزآميزند: فارس / مضـوکه خند 

و كمـدی دسيسـه     ها؛ كمدی رفتار؛ كمدی اشـتباهات زهرخندها؛ طنز پرخاشگر؛ نقيضه

حال آنکه، ميزان و مقدار طنز برخی مت ن طنزآميـز مشـخن نيسـت  درواقـع، مميـاری      

ت طنزآميزی این مت ن در دست نيست و ناقدان بر سر ایـن آاـار   حدّوتدقي  برای شدّ

ِنظر ندارند  ازدیگرس ، مرز ميان مت ن غيرجدی داستانی / روایی و غيرداسـتانی /  اجماو

مشخن نيست  به دیگر سخن، پيدا نيست لطيفه / روایت غيرداسـتانی از  غيرروایی هم 

درواقع، مميارهای بازشناختن لطيفۀ  ش د؟لطيفه / روایت داستانی چگ نه بازشناختنی می

ت ان ميزان بـذلگی و شـ خی   غيرداستانی از لطيفۀ داستانی كدام است؟ به چه ترتيب می

در انـ او متـ ن    3ميين كـرد؟ آیـا ميـزان داسـتانيّت    ت های داستانی را از غيرداستانیلطيفه

هـای غيرداسـتانی بـا    طنزآميز داستانی و غيرداستانی یکسان اسـت؟ آیـا سـاختار لطيفـه    

كند؟ پيش از ادامۀ بوـث، ابتـدا   ساختار ان او مت ن غيرجدی، یکسان است یا تفاوت می

كلمه، بـه آن تملـ  پيـدا    ترین ممنای  ر گستردد لطيفهش د كه به تبار فکاهيات اشار  می

 كند می

 . پیشینة تحقیق2

شـماری دربـارة تاریخ ـه و پيشـينۀ طنـز و      های بـی ها و كتابنامهها، پایانتاكن ن مقاله

پردازی در ایران به رشتۀ توریـر درآمـد  و چنـد كتـاب هـم ترجمـه شـد  اسـت          طنز

شناسی مطایبـه  نشانه ؛ (0312)حلبی، ای بر طنز و ش خ طبمی در ایران مقدمههای كتاب

هجـ  در  (؛ 0310ایران  )بهـزادی انـدوهجردی،   طنز و طنزپردازی در  (؛ 0310)اخ ت، 

تـاری  طنـز در   (؛  0301)نبـ ی،   كاوشی در طنز ایران(؛ 0301)نيک بخت،  شمر فارسی

( 0303)اصـالنی،   فرهنگ اصطالحات و واژگان طنـز ( و 0302)ج ادی،  ادبيات فارسی

(، 0311)مرچنـت،   كمـدی هـای  های تأليفی و نيز كتـاب ترین كتابچند نم نه از جدی
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شـد  در  ( چند نم نه از آاار ترجمـه 0302)كری لی،  در باب طنز( و 0310)پالرد،  طنز

؛ 0391؛ 0301آیند  پيش از این نيـز حـری )  شمار میزمينۀ طنزپردازی در ساليان اخير به

بررسـی كـرد  اسـت  در ایـن ميـان،       ( برخی مسائل مرتبط با ح زة طنزپژوهی را0391

سنجه به تر كمهای داستانی و غيرداستانی ميزان طنزآميزی مت ن طنزآميز و ازجمله لطيفه

  درآمد  و بررسی شد  است

 . تبارشناسی فکاهیات0

، بـا  گيـرد آن ه در فارسی ذیل فکاهيات و ازجمله لطيفۀ داستانی و غيرداستانی قرار مـی 

 (quoted in Etymonline, 2018)« هيـ مر »ارز است  واژة هم 1«هي مرس»واژة انگليسی 

است  فرهنگ برخط آكسف رد  0«رط بت»آید كه به ممنای می 1«هي م رم»از واژة ی نانی 

، كنـد طبمـی / فکاهـه( ذكـر مـی    )شـ خ « humor»هفت ممنای اصلی برای واژة ( 2018)

در فرهنـگ وبسـتر   «  ش دویژگی رفتار و سخن كه سبب سرگرمی و مزاح می»ازجمله، 

بـه كلمـۀ   « humor»ذیـل یکـی از تمـاریب     گفته،بر اشار  به تمریب پيشهالو  (2018)

«incongruity» هـای  شـ د كـه یکـی از ویژگـی    تجانس / ناهمگ نی( هم اشار  می)هدم

( نيز ذیل این واژ  آمد  اسـت:  2018) كمبریجآميز است  در فرهنگ هيبمت ن مطا زبانی

( واژة 0312حلبی )«  افتندشدن؛ روشی كه افراد به خند  میآمدن و مسروروجدهت ان ب»

«humor» دهد؛ از آن جمله است:  را ممادل چندین واژ  قرار می 

كـردن  نم دن و شـ خی منشیآميز و دلپذیر راندن؛ تفکيه: خ شتفکه: سخن ش خی

خيـز؛  خنـد   طبمی و سخنان خ شبا كسی به سخن لطيب و شيرین؛ طيبت: خ ش

كـردن بـا   كـردن؛ مطایبـه: شـ خی   هـم شـ خی   كردن، باطبمیمزاح: ش خی، خ ش

 (  031ـ001، صن  0312طبمی )حلبی، كردن با كسی؛ خ شدیگری؛ مزاح؛ مزاح
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اند: طبمی آورد نيز در برابر ش خ (2018)و ممين  (2018)های فارسی دهخدا فرهنگ

ای در مقـام گ نـه  « هيـ مر »گـ یی  درمجمـ و،   هطبمی و بذلگ یی، خ شتيزطبمی، بذله

شـ د و بـه همـين دليـل بـا      ادبی، سخنی است نغز و باریك كه باهث انبساط خاطر مـی 

نظـر  رو، بـه ش خی كالمی متناظر است  ازاین و دارهای لطيفه، حکایت ك تا  خند گ نه

آیند؛ شمار میهب« هي مر»تری برای گ نۀ های مناسبطبمی، ممادلرسد فکاهه و ش خمی

فکاهـه، از مطایبـه و    اند  در هين حـال، كار برد هم به« مطایبه»و « طنز»هرچند برای آن 

امر كميك نيز بازشناختی است  هر آن ه ما را به خند  اندازد، امر كميـك اسـت كـه یـا     

گ یانه است كه مشخنۀ اصـلی  آل د  فکاهه، سخنی بذلهغر، ش د یاغر، ارائه میبی

بـاور   بـه غر، از كميك اسـت   ای بیرو، فکاهه، گ نهاست  ازاین 9كنندگیگرمآن، سر

 ظـاهری  شـ د یـا بـه   می اطال  كميك ۀگفتپار  یا بهطبمی / فکاهه ش خ، (0302) برامزاِ

  از رفتار: وجهیبه یا  كميك

مطایبه  ،ند گ ی( 0: كندمی فر  آميزۀ مطایبهگفتبا پار  جهت سهاز  فکاهی ۀگفتپار 

از نظر ما  كه از گفتارها اما بسياری ،بردكار میبه كميكو به قند  ممنا به را هميشه

وار لطيفه قالب فکاهی، ۀگفت( 4؛ است جدی كامالً از نظر گ یند  ،است فکاهی

 شد  در قالب( مرجع مطایبه صرفاً به سخنان اظهار3 ؛را ندارد آميزمطایبه ۀگفت

 گيردمی دربر را تریوسيع ۀدامن فکاهه، آنکه حال گردد؛گفتار یا ن شتار برمی

 ، با تغييرات( 390، ص  0302)اِبرامز، 

در اینجـا   برند كار میرا گا  در ممنای لطيفه یا لطيفۀ ك تا  نيز به« هي مر»ازدیگرس ، 

برنـد و گـا ، از آن تمـابير    كـار مـی  البته، بهتر است لطيفه را با آن ه در زبان مواور  بـه 

متنی نسبتاً ك تا  است كـه  »از نظر ری ی، لطيفه كنند، بازشناخت  پاافتاد  مستفاد میپيش

از دید یك گرو  فرهنگی خاص، این قابليت را دارد كه بت اند واكنش مفـرح و كميـك   

« دسـت شـ د  بـه هـا دسـت  ای از بافتدر شن ند  / خ انند  برانگيزد و در طيب گسترد 
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(Ritchie, 2003, p. 14  ) كـه  اند هم نين، لطيفه را ن هی بيانگری زبانی نيز تمریب كرد

كند با تمداد واژگان مودود و از طری  اختياركردن سازكارهای همـدتاً زبـانی،   تالش می

دار برطرف كند  ایـن نـ و   طرزی خند ، بهاست گر  از تضاد و تقابلی را كه مطرح كرد 

كنـد و  یكند و گا ، ص رت بيانگری خ د را حفظ مـ لب داستانی پيدا میبيانگری، گا  قا

گ نۀ اول به لطيفۀ داسـتانی یـا روایـی و از گ نـۀ دوم، بـه      ش د  از یغيرداستانی ظاهر م

البته، مرز ميان این دو گ نـه لطيفـه چنـدان مشـخن      كنند لطيفۀ غيرداستانی نيز یاد می

 ;Raskin, 1985)زنـد  برخـی پژوهشـگران    ینيست و همين امر، به مشکالتی دامـن مـ  

Attardo, 1994; 2001 )   غيرداسـتانی را از داســتانی   لطيفـۀ انـد كـه ابتـدا    تـالش كـرد

ـ   بـا انـد   نيز تالش كـرد  (Oring, 1989) بازشناسند و برخی مطلـب و شـبه  ببررسـی لُ

  را بررسی كنند داستانی ك تا  به بلند  لطيفۀمطلب گذار بلُ

 یفة داستانی از غیرداستانی. تمایز لط1ـ0

برای تمـایز ایـن دو نـ و لطيفـه از دو اصـطالح       (p. 295; 2001, p. 61 ,1994)آتاردو 

كند  از اق ال پژوهشـگران پيداسـت كـه    استفاد  می« ایلطيفۀ مواور »و « لطيفۀ منن و»

در  شـمارانه ب دن، به نقل مجم هه رخـدادهای گـا   ساختهپيشبر ازلطيفۀ منن و، هالو 

حـال آنکـه،    ؛ای برای نقل این داستان نيـاز دارد قالب داستان و هم نين راوی / گ یند 

كند و نه به راوی برای نقل ایـن داسـتان نيـاز    ای نه داستانی را تمریب میمواور  ۀلطيف

غيرروایـی از   ۀت ان از تمایز این دو لطيفه بـه تمـایز لطيفـ   درواقع، خيلی ساد ، میدارد  

و در تمامـل شـفاهی   در لوظـه   ؛وابسـته اسـت  د: لطيفۀ غيرروایی، بافـت كر رروایی تمبي

دهـد؛ بـه   ممنای خ د را خـار  از بافـت ازدسـت مـی     ؛گيردرودرو ميان افراد شکل می

ای كه زبانی وابسته است و نه داستان دارد و نه راوی / گ یند و درون زبانیه امل برون

سـاخته و  ازپـيش  ؛وابسـته نيسـت  يفۀ روایی بافـت آنکه، لطاین داستان را نقل كند  حال 



 0211 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

023 

 

و  زبانیدهد؛ ه امل درونت نمیسممنای خ د را خار  از بافت ازد است؛ پرداخته شد 

ای كـه ایـن   ترین تأاير را بر آن دارنـد و هـم داسـتان دارد و هـم گ ینـد      زبانی كمبرون

لطيفۀ روایی و غيرروایی را تمایز ميان  (pp. 61-62 ,2001)كند  آتاردو داستان را نقل می

 كند:به زبانی دیگر بيان می

هطب آتی های روایی ن هاً راوی دارند كه با سخنانش، ماهيت طنزآميز نقطۀ لطيفه

هطب را برای مخاطب رو  ۀایستد تا آن نقطلطيفه را ممرفی كرد  و از نقل بازنمی

كند، ساخته و پرداخته  های روایی را راوی نزد خ د و پيش از آنکه نقللطيفه كند 

های روایی هم ماً به بافت ت ليدی خ د متکی نيستند  است  هم نين، لطيفه

ش ند، الساهه ایجاد میهای غيرروایی، در مواورات روزمر  و خل دره ،، لطيفه

 ( Attardo, 2001, pp. 61-62)اند وابستهآغازگاهی ندارند و ق یاً بافت

سـاخته و  پـيش وگ  بازگ  ش د، ازر لوظه و بافت گفتلطيفۀ منن و پيش از آنکه د

منن و است و در ذهن گ یند  م ج د است؛ متن لطيفـه بـه ه امـل بـافتی و آن ـه در      

آن را بسـته بـه   اجـزای  تـ ان  و می گيرد، بستگی نداردلوظه در تمامل انسانی شکل می

درهـ ،، لطيفـۀ    ( Attardo, 1994, p. 296)جا كـرد و تغييـر داد   جابهبافت كاربردی، 

گيـرد و ق یـاً بـه اطالهـات بـافتی بـرای ایجـاد        گ  شکل میوگفت ۀای در لوظمواور 

  البته پيش از آتاردو، برخی پژوهشگران هم (جاهمانمطلب وابسته است )سرآغاز و لُب

ها اشار  كـرد   جا( به آناند كه آتاردو )هماندر باب تفات این دو ن و لطيفه سخن گفته

جـای لطيفـۀ   برخـی نيـز بـه   (  Raskin, 1985, p. 6; Attardo & Raskin, 1991)اسـت  

« السـاهه خلـ  »یـا   «مـ قميتی  ۀلطيفـ »ای، و برای لطيفۀ موـاور  « مطایبه»منن و از واژة 

  با این حال، خط تمایز ميان ایـن دو لطيفـه هم نـان    (Attardo, 1994) انداستفاد  كرد 

ای را در بيـرون از بافـت ت ليـدی    ای مواور ر لطيفهنامشخن است  برای نم نه، آیا اگ

ای منـن و بـدل   ای اسـت یـا بـه لطيفـه    مواور  ۀآن، دوبار  بازگ  كردیم، هم نان لطيف
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ی اكـار بـردیم، بـه لطيفـه    هـای مختلـب بـه   ای منن و را در بافت؟ یا اگر لطيفهش دمی

ت ان كند، میهم تنری  می گ نه كه آتاردو درهين اینکه، همان ش د؟ای بدل میمواور 

و هــا، نظریــۀ دوپي نــدی هــردو لطيفــه را از منظــر برخــی الگ هــا ماننــد تقابــل انگــار 

 جـا(  ایزوت پی پيشنهادی گرماس، بررسی كرد و به نتایج یکسان دست یافت )همـان ـدو

 ش د با این وصب، ابتدا به ساختار لطيفۀ غيرداستانی / روایی اشار  می

 لطیفة غیرداستانی / یا غیرروایی  . ساختار 2ـ0

بلکه حـالتی   ،كندای كه الزاماً داستانی را نقل یا روایت نمیلطيفۀ غيرداستانی یمنی لطيفه

؛ و 04گشـایی ؛ گـر  00؛ تنـاقض 01و ن هاً شامل چهار مرحله است: سـرآغاز  كندیرا بيان م

هبـارت اسـت از   « اقضتنـ »دهد  ، موت ای اوليۀ لطيفه را ارائه می«سرآغاز  »03رهاسازی

هـای  ای است كه چارچ بنقطه« گشاییگر »های اضافی  ایجاد چارچ ب یا چارچ ب

واسطۀ لذت مخاطب، ، به«رهاسازی»كنند و آغازین و سپسين در كنار هم ایجاد تنش می

ش د  در كل، لطيفۀ غيرداستانی، چه ك تا  چه بلنـد، سـه   در فرایند درک لطيفه ایجاد می

افتد  این ِانتظار شن ند  است و آن ه در لطيفه اتفا  میتضاد ميان آن ه م رد بخش دارد:

شـ د   واسطۀ شگردهای مختلب ازجملـه جنـاس، ابهـام، تضـاد و    ایجـاد مـی      تضاد به

مطلب خ د مایۀ شگفتی است؛ چ ن برخالف انتظار شن ند  است، ولی به هـر حـال   لُب

( 0303هبيد زاكانی ) رسالۀ دلگشایای از لطيفه كند  برای نم نه، درتضاد را برطرف می

 آمد  است:

 «؟ديـ زنیمـ ، چـراش  سـت ينچ ن همر »گفت:  یکیزدند  همران نامی را در قم می

 ( 10، ص  0303)زاكانی، « و الب و ن ن هثمان را هم دارد همر است»گفتند: 

ـ ااز اسامی خاص  ریسانامی خاص است مثل  «/ هُمَران همران»، فهيلط نیادر  رو، نی

 ۀشتم او ارائه شـ د  درواقـع، خ اننـد  در مقدمـ    وبرای ضرب یليدلاست كه  نیاانتظار 
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پروراند  رهگـذری  و در ذهن خ د انتظاراتی می ش دیمرو ههادی روب یتيم قمبا  فهيلط

ـ  فهيلط نیاكه در  / شـن ند ، همـران را فـردی     سـان خ اننـد   هنقش مشارک را دارد و ب

ـ اكنـد كـه   پرسش را مطرح مـی  نیا، رديگیمممم لی درنظر  فـرد، همـر )از خلفـای     نی

اسم  نیااو انتظار داشته كه اهالی قم )و اشار  به  یمنی؟ ديزنیمچراش  ؛ستين( نيمسلم

فـرد را   نیارا كتك بزنند نه  یخیتاردر ممنای شخن « همر»(، ستينهم خالی از لطب 

مخاطـب را درپـی    ایـ د شگفتی آن فـرد  مطلب كه خ بكه همران نام دارد  در قسمت لُ

 جـاد یا «انرمَهُ»و  «مرانهُ»در كلمات  ییآواجناس  ۀواسطكه به نيشيپ ۀدارد، تضاد جمل

  «همر است و الب و ن ن هثمان را هم دارد»ش د: شد ، برطرف می

بخشـی یـا   قائل به همين ساختار سه (quoted in Sala, 2000, P. 25 ,1966)م رین 

نامـد:  مـی « كاركرد»( 1928)تبميت از پراپ یی است كه او این هناصر را بهسه هننر روا

  01و كـاركرد بيـانی جداسـازی    03آميـزی ؛ كـاركرد بيـانی درهـم   02كاركرد هنجـارآفرینی 

و  كنـد افکنـی مـی  آميزی، گـر  دهد؛ درهمهنجارآفرینی اشخاص را در م قميت قرار می

  بوـث اینجاسـت كـه ایـن     كنـد یایی مـ گشـ دار از مشکل گر طرزی خند جداسازی به

بخشی یا سه كاركرد، خاص لطيفه نيست، بلکه در همۀ متـ ن روایـی یافـت    ساختار سه

بخشی خاص لطيفه نيسـت و در  رو، ساختار سهازاین(  Attardo, 1994, p. 85)ش د می

 ها، چه جدی و چه طنزآميز، با ایـن تمام مت ن روایی مشترک است  درواقع، همۀ روایت

خ انی دارند  اگر متن ك تا  باشد، این سه كاركرد، سه واحدكمينۀ روایـی  سه كاركرد هم

ش ند  اگر متن بلند باشد )مانند داسـتان ك تـا  و رمـان(، تمـداد ایـن سـه       موس ب می

طبمـی،  یابد  نکتۀ مهم دیگر اینکه، ممکن است تمـام اشـکال شـ خ   كاركرد، افزایش می

طبمی را چ نان روایت درشـمار آورد  سـایر   تمام اشکال ش خ ت انروایی نباشند، اما می
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ژانرهای طنزآميز نيز مانند طنز پرخاشگر، نقيضه، كنایۀ طنزآميز یا كمدی نيز ساختارهای 

 كم مشابه الگ ی روایی دارند وروایی بيش

   . گذار از لطیفة داستانی کوتاه به روایت طنزآمیز0.0

كنـد،  استفاد  مـی  01«قنه»از واژة « روایت»جای واژة ه بهكه البت (p. 350 ,1989) اُرینگ

: حجـم،  دهـد تمایز ميان لطيفۀ داستانی ك تا  و روایت طنزآميز را در چند رد  جای مـی 

 در كـه  دنيـایی   اسـت  بلنـدتر  رنگ  روایت طنزآميز از لطيفهم ض و، زمان، مضامين، پی

 مخلـ    كه دنيایی آنکه حال ست؛ا منطقی و واقمی، طبيمی، دنيایی ش دمی خل  روایت

است  زمان لطيفه به زمان حـال اسـت،    ربطبی و هجيب، غيرطبيمی دنيایی ،است ج ک

 وقـایع  آن بماتت و وقایع ،اهمال به  روایت است افتاد  اتفا  گذشته زمان در اما روایت

 ایـت   رودارد بسـتگی  زبـان  هـای ویژگـی  و بيان ةنو  به لطيفه كهدرحالی ،دارد بستگی

 ایصـونه  به لطيفه، آنکه حال؛ ش دمی ختم روایی حلِا ر ن هی به و است دیواپيزچند

 بـه  روایـت   رسـاند می را خ د نهایی مقن د ،مطلببلُ رهگذر از و ب د مودود  فردنم

روایـت   بـه نسـبت  گـ یی لطيفـه  طراوت و تازگی  ش دمی ختم ههقهق بهلطيفه  و لبخند

ـ   كندنمی روایت راوی یك ممم الً را روایت و لطيفه  است بيشتر بسيار طنزآميز  ۀگنجين

 گ لطيفه ۀگنجين ،آنکه حال؛ ماندمی باقی تغييربی نيز دودیح تا و اوست ذهنراوی در 

 كنـد مـی  تغييـر  دائمـاً ویـژ  واكـنش مخاطـب،    و به لطيفه جاری هایشي   به واكنش در

شـ ند   این تمایزات نيز هميشه رهایت نمی ،البته  سازی(جا، با تغييرات و خالصه)همان

 نقـل  حـال  زمـان  بـه  هـای طنزآميـز  روایت و ش ندمیبيان  گذشته انمز به هاگا ، لطيفه

هـای  ها بسيار طبيمی و واقمی است و دنيای برخی روایـت دنيای برخی لطيفه  دنش می

ناموتمل است  برخی  ممنا و ممناباخته(، بسيار غيرواقمی وهای بیطنزآميز )مانند روایت

هـایی  شـ ند لطيفـه  یافت می  ش ندمی نقل مدام و مانندمی مردم ذهن در هاسال هالطيفه
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و برخـی   اپيـزودی هـا نيـز چنـد   ند  برخـی لطيفـه  اهایی كه ك تا اند و روایتكه ط النی

نشـانند و  ها فقط لبخندی مو  بر لبان شن ند  میاند  برخی لطيفهاپيزودیها، تكروایت

گشـایند  حتـی برخـی    های طنزآميز لبان شن ند  / خ انند  را به قهقهه میبرخی روایت

جـا، بـا   هـا، بـالمکس )همـان   ت انند پندآميز و اخالقی باشند و برخی روایتها میلطيفه

هـا، مميارهـایی دقيـ  بـرای     ت ان دریافت كه این مشخنـه دقت، می یتغييرات(  با اندك

شـ ند  بـه دیگـر سـخن، ك تـاهی و      ه از روایت طنزآميز موس ب نمـی بازشناخت لطيف

هـای  كـه در مشخنـه  بلندی، هامل زمان، مضم ن و پيام لطيفه و روایت طنزآميز، چنـان 

پيداست، با اندكی مساموه و با ميـزان متغيـر، هـم در لطيفـه و هـم در انـ او       گفته پيش

اینکـه ایـن تمـایزات در نـ و خـ د       رو، در هينش د  ازاینهای طنزآميز دید  میروایت

كنند و الزم اسـت كـه   ند، مرز دقي  ميان لطيفه و روایت طنزآميز را مشخن نمیاجالب

 هایی دیگر سراغ بگيریم  از مميار یا سنجه

بـر ایـن باورنـد آن ـه      (1994)و آتـاردو   (1985)نظران مانند راسکين همدة صاحب

اسـت  البتـه،    00مطلـب كند، هامل لُـب   متمایز میلطيفه را از روایت طنزآميز همدتاً ك تا

های طنزآميـز ك تـا  و بلنـد    مطلب هاملی راهگشاست، اما آیا همين هامل در روایتلُب

هم مندا  دارد؟ برای نم نه، آیا در روایـت طنزآميـزی ماننـد داسـتان ك تـا ، شـن ند        

آیا اصالً این مت ن یك  رسد؟مطلب بماند؟ این انتظار كی سر میهم نان باید منتظر لُب

نـد؟ و جـز   ادهند و چگ نه به هم مرتبطمطلب دارند یا چندتا؟ در كجا رخ نشان میلُب

الین یا مطلب كه با جبتر نه با لُبرسد در مت ن طنزآميز روایی ط النینظر میها  بهاین

مـتن پراكنـد     آید و در سرتاسـر سَروكار داریم كه لزوماً در پایان متن نمی مطلبلُبشبه

 است   
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كنـد،  دار متمایز مـی رو، آن ه لطيفۀ ك تا  را از روایت طنزآميز یا حکایت خند ازاین

آید و لطيفه مطلب ممم الً در انتهای لطيفه میاست  لُب مطلبلُبمطلب به شبهتغيير لُب

مطلـب پایـانی، چنـدین    جای یك لُبكند، اما گا  لطيفه بهدار جل   میواسطۀ آن خند به

مطلب فرهی دارد كه در سرتاسر مـتن پراكنـد  اسـت  آتـاردو از ایـن      نکتۀ اصلی یا لُب

كنـد  البتـۀ تفـاوت لطيفـه و     یاد مـی « مطلبلُبالین / شبهجب»نکات اصلی زیر هن ان 

و پای مفاهيمی دیگـر  ش د مودود نمی مطلبلُبمطلب و شبهحکایت به تمایز ميان لُب

  بـرای آنکـه،   آوردميان مـی ها ذكر بهتفنيل از آنبه (1994)كه آتاردو  آیدميان مینيز به

تر ترسـيم شـ د، دو رون شـت ك تـا  و بلنـد از      ي مطلب دقلُبشبهمطلب و تفاوت لُب

شاهد مثال ذكـر   (1978)نقل از بران ند به( 1989)ش د كه اُرینگ یروایتی طنزآميز ذكر م

 كرد  است:

 ترک را كليسا ،ازدوا  مراسم از آن دو پس  كرد ازدوا  بداخال  یزن اب كشاورزی

 رفتند،ی كه میمسير در  افتادند را  به جدید ۀخان طرفبه درشکه بر س ار و كردند

 ،جاد  مسير در ترپایين كمی  «بار یه ینا» :گفت مرد  خ رد پيچناگا  به اسب پای

 س مين برای اسب پای وقتی « بار دو این» :گفت مرد و خ رد پيچ اسب پای دوبار 

 و درآورد را تيرشهفت رفت، اسب طرفبه شد، پياد  گاری از مرد خ رد، پيچ بار

 فریادوداد به كرد شروو بالفاصله همسرش  كرد شليك اسب پيشانی وسط درست

 حاال ب د، خ بی اسب ؟شدی دی انه مگر كردی؟ ب د كاری چه این» كه كشيدن

 «بار یه این»: گفت و كرد نگا  او به مرد  «برویم پياد  خانه تا را را  تمام باید

(Bronvond, 1978, p. 366, quoted in Oring, translated by author ) 

بخشی دارد  در كاركرد اول، كشاورز و م ض و این لطيفه طب  ممم ل، ساختاری سه

د دوم كه اندكی ط النی گيرد  در كاركرپردازی ص رت میو صونه د شممرفی می

است، برخ رد كشاورز با اسب ت صيب شد  و در ذهن شن ند  انتظاراتی ایجاد 
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رسد  در كاركرد س م، گفتۀ مرد ش د  این كاركرد با گفتۀ زن به او  خ د میمی

آورد؛ هرچند شن ند  هم نان ش د و لطيفه را به پایان میمطلب موس ب میلُب

 را داستان قهرمان نقش ،كشاورز اینکه باورز با زن خ اهد ماند  مبه ت رفتار كشاومات

، لطيفۀ روایی خ اهد روایت این شكبی شد ، نقل ساد ۀ گذشتزمان  به ماجرا و دارد

یابد نشاند، چراكه درمیجای خند ، تلخند بر لبان شن ند  میمطلب بهدر اینجا، لُب  ب د

كند، با زن بي ار  نافهم است، این رفتار را میكشاورز با اسب بي ار  كه صدالبته زبان

 ،اسببا  كشاورز رفتار كه رسيممی شناخت این به ناگهانچه خ اهد كرد  اینجاست كه 

حال، رون شتی دیگر از روایت باال   شد خ اهد همسرش هم حتی هاانسان حال شامل

 كه اندكی ط النی است:

 به را زندگی ،كند ازدوا  روزی او اگر گفتندمی همه و بداخال  بسيار ب د دختری

 و كرد خ استگاری او از كشاورزی روزی ،سرانجام  كرد خ اهد تل  همسرش كام

 برای داماد و گرفتسر  هروسی ،ك تاهی مدت از پس  كرد قب ل هم دختر

 پيچ اسب پای ،خانه را  در  بروند خانه به كليسا از آن با تا گرفت اسبی ،هروسش

 دوبار  ،ك تاهی مدت از پس وقتی  «بار یك این» :گفت اسب هب ش هر و خ رد

 پيچ اسب پای س م بار برای وقتی « بار دو این» :گفت ش هر ،خ رد پيچپای اسب 

 بالفاصله زن  برید گ شتاگ ش را اسب سر و درآورد چاق یی ش هر ،خ رد

 در ش هر « شتی؟ك را اسب چرا» كه ش هر سر بر كردن فریادوداد به كرد شروو

سمت خانه به و بردارد را اسب زین داد دست ر بمد و « بار یك این» :گفت پاس 

 را آن خانه تا را  تمام و برداشت را زین كه ب د ترسيد  آنقدر زن! بله  حركت كند

  كرد حمل

  نکرد پيدا ق وت ،ب د شد  هاآن ازدوا  ةدربار كه هاییبينیپيش و گذشت هاسال

  است ش هرش برای مطيع و خ ب یزن ،جهت هر از او گفتندمی همه ،برهکس
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 به مردها و اتا  یك به هازن ،شام از پس ؛رفتند ميهمانی به ش هر و زن بار یك

 را زن بهترین یككدام اینکه ةدربار دادنزپُ به كردن شروو مردها  رفتند دیگر اتاقی

 كه هركسی همسر و كنند داص اتا  آن از را همسرشان هركدام گذاشتند قرار  دارند

 صدا را هایشانزن كشاورزها  همسر انتخاب ش د بهتریناو  ،دهد پاس  زودتر

 جایش از سریع، ب د خ اهرش با صوبت مشغ ل كه ما داستان زن  كردند

درنگ  بيشتر كمی خ است او از و « نکن هجله قدراین» :گفت خ اهرش  برخاست

 حاال تا شد » :گفت خ اهرش به ،شدمی خار  اتا  از هجله با كه همين زن  كند

شد  در اُرینگ، ترجمه از )نقل« بکشی؟ دوش به كيل متر چند را اسب زین

 نگارند ( 

بخشی دارد، اما نکته ت ان دریافت كه این متن نيز ساختاری سهبا اندكی دقت، می

 كيل متر چند را اسب زین حاال تا شد »رسد، جملۀ اینجاست كه وقتی متن به انتها می

مطلب را كه همان رسد، كاركرد اصلی لُبنظر میمطلب به، گرچه لُب«بکشی؟ دوش به

 این زن چراداند می قبل ازخ انند   تجانس است، ندارد  درواقع،كردن هدمبرطرف

گ نه این  و چه سرن شتی در انتظار اوست دهدمی را رش ه پاس  سرهت با چنين

« الینجب»/ یا  «مطلببلُشبه» بلکه ،نيستند حقيقی هایطلبمبلُ ،واقع درجمالت 

گرفت كه آن ه لطيفۀ روایی را ت ان نتيجه روند  از بررسی این دو نم نه میشمار میبه

 الین است مطلب در مقابل جبكند، لُباز روایت یا حکایت طنزآميز جدا می

 نوع رواییمثابة لطیفة مصپژوهی حکایات جوحی به. نمونه3ـ0

انـد،  های مختلـب بازنگـاری شـد    حکایات ج حی از آنجا كه در كتب مختلب به گ نه

س ، تن یری گ یا از تفاوت لطيفۀ روایی و حکایت طنزآميز ارائه كنـد و  ت اند ازیكمی

موسـ ب شـ د     ای یـا بـالمکس  دیگر، منادی  گذار از لطيفۀ منن و به مواور ازس ی



 0211 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

003 

 

هـای منظـ م و منثـ ر و در    از حکایت ننـرالدین در قالـب   های گ ناگ نی كهرون شت

ت انـد  مـی كـه   زاكانی ای چ ن هبيدش د و ن یسند نس  متمدد بر زبان راویان جاری می

دادن كارهای ننرالدین به قزوینيان یا ص فيان، ن ادری نـاب خلـ    برای نم نه، با نسبت

 .p ,1994)د  با تمریب آتـاردو  كند، جملگی از منادی  لطيفۀ منن و ت اند در شمار آی

295; 2001, p. 61)حـال   ؛گيرند، بيشينۀ حکایات ج حی در زمرة لطيفۀ منن و قرار می

حکایات در منابع و منادر مختلب  /ا ههای مختلب این لطيفهدیگر، با رون شتازس ی

تيم، آیا رو هسروبه ویژ  در مواورات روزمرة افرادو به گذشته و حالدر منظ م و منث ر 

كنـد یـا   ای بـدل مـی  هـای موـاور   را به لطيفه ج حیها حکایات منن و این رون شت

حکایـات جـ حی در    های مختلب منظ م و منث ربه دیگر سخن، آیا رون شتكند؟ نمی

موسـ ب   ایمنابع و منادر مختلب، دليلی متقن برای گذار از لطيفۀ منن و به موـاور  

ا  حکایت ج حی كه در منادر مختلب آمـد  و مجاهـد   در بررسی اتفاقی پنجش د؟ می

ها و منادر مختلب حکایـاتی  ( گردآوری كرد  است، مشخن شد كه رون شت0303)

لـيکن   ،كننـد یای ارائه نم مواور ۀمنن و به لطيف ۀمشابه، دليلی متقن برای گذار از لطيف

ـ بـه شـبه  افتند و گا ، جای خـ د را  میها به تأخير بمطلبسبب آنکه لُبه هـا  بمطلـ بلُ

طنزآميزی حکایات در گذار از حکایات ك تـا  بـه روایـات طنزآميـز یـا      ميزان دهند، یم

ویـژ  اینکـه، برخـی حکایـات در برخـی      بـه شـ د   یهای منظ م، دچار تغيير مترون ش

انـد  برخـی منـادر،    بـرك بيشـتر ذكـر شـد     ومنادر، ك تا  و در منادر دیگر، با شاخ

اند و برخی دیگر، منادر فارسی و هربی حکایات به شمر برگرداند حکایات ج حی را 

و های ك تا  و بلند منثـ ر و منظـ م، بـا منـن و     اند  آیا این رون شترا به هم درآميخته

ادامه، چند نم نـه از حکایـات جـ حی را    در ؟ای ب دن حکایات در ارتباط استمواور 

 كنيم بررسی می
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خ اهد كه خدا یك گلۀ دلم می»رفتند  یکی گفت: یروزی دو نفر احم  به راهی م

خ اهد كه خدا دلم می»دیگری گفت: «  گ سفندی كه هزار هدد باشد به من بدهد

مرد «  یك گله گرك به من بدهد كه هزار هدد باشد كه گ سفندان ت  را بخ رند

 احم  اولی در خشم شد و او را فوش داد و با یکدیگر در نزاو ب دند كه ناگا 

ج حی به ایشان رسيد و از واقمه مطلّع گردید  سب ی هسلی با خ د همرا  داشت  

خ ن من مانند این هسل ریخته باد »هسل را سرازیر كرد به زمين ریخت و گفت: 

 ( 432، ص  0303)مجاهد، « ترین خالی  هستيدكه شما هر دو احم 

آنجاست كه ج حی مطلب بخشی دارد، لُبدر این حکایت كه هم نان ساختاری سه

زند و جالب خ د به هيچ دليلی و درواقع از روی حماقت، سب ی هسل را بر زمين می

دار مطلب كه البته ظاهراً چندان خند كند  این لُبترین خطاب میاینکه، آن دو را احم 

دار جل   دهد، خند تری كه ج حی انجام میسبب كار احمقانهنيست، اما درواقع، به

برد  وقتی به مندری سر نمیآید و شن ند  نيز در انتظار بهدر پایان متن می كند،می

ش د، ( مراجمه می201، ص  0321صفی كاشانی ) الط ائبلطائبدیگر یمنی كتاب 

جای كند و درواقع، بهبرك بيشتری پيدا میوكه این حکایت شاخ ش دممل م می

  وقتی ص رت منظ م كندیت بروز میالین در ط ل حکامطلب پایانی، چندین جبلُب

، ميزان طنزآميزی ش د( خ اند  می431-431، صن  0303این حکایت )مجاهد، 

 بازد  نم نۀ دوم:رنگ میافتد، یمطلب به تأخير مسبب آنکه لُبحکایت به

خ استند از آب روزی ج حی به كنار رود دجله آمد  جممی ك ران را دید كه می

خ اهيم می»گفتند كه: « اید؟ش د شما را كه اینجا جمع آمد یچه م»بگذرند  گفت: 

هر نفر، »گفتند: «  دهيد؟اگر من قائد شما ش م، مرا چه می»گفت: «  از آب بگذریم

همه دست در ميان یکدیگر زنيد تا من شما را از گذرگاهی »گفت: «  د  ج ز دهيم

درآمد  چ ن به تندی پس دست پيشِ روی ایشان گرفت و به آب «  نيک  بگذرانم
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«  ای قائد! یکی از یاران ما را آب برد»آب رسيد، ك ری را آب برد  فریاد كردند كه: 

در این سخن ب دند كه دیگری را نيز آب برد  فریاد «  دریغ از د  ج ز من»گفت: 

ناگا ، دیگری را نيز «  دریغ از بيست ج ز من»گفت: «  دیگری را هم برد»برآوردند كه: 

ك ران به یکبار  فریاد «  دریغ از سی ج ز من»جا كند  ك ران فریاد زدند  گفت:  آب از

ش د؟ زیان مرا افتاد  است شما را چه می»گفت: «  همۀ ما را به آب دادی»برآوردند كه: 

 « رودش د، د  ج ز از دستم میكه به هریك از شما كه كم می

در كتاب ممروف دیگری به این حکایت ج حی »ن یسد: می (1922)كریستن سن 

نيز آمد  است     حکایات تركی خ اجه ننرالدین،  (p. 25 ,1925) الظرائبلطایبنام 

ها، اند  هم نين، این حکایت، از هربتری از این حکایت را نقل كرد شکل ك تا 

صفی كاشانی نيز این حکایت را در «  ها نيز منق ل استها و كروواتی نانيان، صرب

( چند منبع 109، ص  0303( نقل كرد  است  مجاهد )342، ص  0321) الط ائبلطائب

ن ادر الخ جه ننرالدین كند؛ از آن جمله است: دیگر نيز برای این حکایت نقل می

؛ حکمت شریب 40، ص  مطایبات مالننرالدین؛ 00، ص  افندی جوا الرّومی

  برای نم نه، 0ار رمضانی، ص  ا مالننرالدین؛ 03، ص  ن ادر جوا الکبریالطَّرابلسی، 

 آمد  است: 22از ی سب سمد، ص   ن ادر جوادر 

روزی جوا در كنار نهری نشسته ب د  د  نفر ك ر آمدند كه از آب بگذرند  قرار 

ها را از آب بگذراند  جوا نه نفر را دادند كه نفری یك دینار به جوا بدهند كه آن

خرین را به دوش گرفته كه از آب هب ر به دوش گرفته از آب گذرانيد  پس مرد آ

دهد؛ در وسط نهر خستگی بر او غلبه كرد، ك ر را در آب رها كرد  ك ر فریاد زد 

چرا برادر ما را در آب »كه ای وای در آب غر  شدم  رفقایش بانگ برآوردند كه: 

رفتن آس د  كردم و شما نيز چنين تن ر او را از پياد »گفت: «  غر  نم دی؟

 « تر بدهيدد كه من او را از آب نگذرانيدم، یك دینار كمنمایي
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مطلب در پایان كم مشابه، لُبوبا اندكی دقت در این دو نسخه از حکایتی بيش

، هرچند ميزان طنزآميزی ممکن است یکسان نباشد  در هين اینکه، آیدیحکایت م

منادر دیگر، گذار  ت ان با اطمينان گفت كه این دو رون شت یا حتی سایر نس  درنمی

 دهند یای را بازتاب م مواور ۀمنن و به لطيف ۀاز لطيف

 ها. یافته3

 های این جستار به شرح زیر است:دستاوردها و یافته

 بازشناختنی است  ای لطيفۀ داستانی یا منن و از لطيفۀ غيرداستانی یا مواور  (0

چينی ا آغاز و مقدمهلطيفۀ داستانی ممم الً راوی دارد و هم اوست كه روایت ر (4

 ای، راوی ندارد  كند، اما لطيفۀ غيرداستانی/ شفاهی یا مکالمهمی

شدن، ساخته و پرداخته شد  است، اما روایت لطيفۀ داستانی پيش از نقل (3

 ش د  اینجا ساخته میاكن ن و همشفاهی در هم

فاهی لطيفۀ منن و یا داستانی ممم الً به زمينه وابسته نيست، اما روایت ش (2

 مند است و زمينه در ایجاد خند  نقش اساسی دارد همدتاً زمينه

ترین ه امل مطلب ازجمله مهمبر م ض و، حجم، زمان و مضامين، لُبهالو  (3

 تمایز لطيفه از روایت طنزآميز است 

مطلب فرهی مطلب بلکه با چندین لُبدر روایت داستانی حجيم نه با یك لُب (1

 م الین سَروكار دارییا جب

بخشی سرآغاز، تناقض، های غيرداستانی و داستانی ممم الً از الگ ی سهلطيفه (1

 كنند  یگشایی تبميت م مطلب و گرلُب

داستانی  ۀمطلب، به لطيفسبب پراكندگی لُبلطيفۀ داستانی ك تا  به گا ، (0

 ش د میتر بدل محجي
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ن لطيفۀ ت اند از وج   مختلب و ازجمله تمایز مياحکایات ننرالدین می (9

 داستانی و غيرداستانی بررسی ش ند 

های ت ان حجم انب هی از پيکر شد  در این جستار، میبراساس مميارهای ارائه (01

 بندی دوبار  كرد تطنزآميز فارسی را ص ر

 . نتیجه3

ها و شگردهای طنزپزدازی متـ ن ازجملـه مباحـث جـدی در حـ زة      بوث طنز و شي  

رسـد  نظر میناسی و توليل گفتمان موس ب ب د  است  بهویژ  كاربردشممناشناسی و به

طری  اولی، مت ن روایـی طنزآميـز نـام    مت ن غيرجدی و آن ه در كل مت ن طنزآميز و به

هـا و رویکردهـای   كننـد كـه الزم اسـت از منظـر نولـه     دارد از سازوكارهایی تبميت می

دهـد  به ما این اجاز  را می شناسی به مماینۀ جدی درآیند  درواقع، توليل این مت نزبان

ذهـانی  االكه بت انيم از رهگذر توليل شگردهای ص ری و ساختاری، راهی به توليل بين

طری  اولی، كاربران این مت ن در سط  جاممه و فرهنگ پيدا كنـيم   خالقان این آاار و به

ذهـانی ممکـن اسـت ایـن زمينـه را بـرای بررسـی تطبيقـی         االدرواقع، این توليـل بـين  

هـا و آداب  های گفتمانی یك فرهنگ با فرهنـگ دیگـر و از همـين رو، ویژگـی    تذهنيّ

های هامۀ ملل مختلب فـراهم كنـد  در ایـن مقالـه، فقـط      ویژ  مردمان فرهنگمشترک به

هـای غيرداسـتانی   های ك تا  داستانی را در برابر لطيفهفرصت دست داد كه بت انيم لطيفه

سی كنيم  نتایج این مقاله ممکن اسـت ایـن زمينـه را    در منتخبی از حکایات ج حی برر

فراهم كند كه حکایـات منتخـب جـ حی را بـا حکایـات افـراد طنـاز مشـابه در سـایر          

المجانين كـه بـا اسـامی و القـاب گ نـاگ ن در      ها نيز بررسی تطبيقی كنيم  هقالءفرهنگ

طبـع  ز و شـ خ ش ند، ازجمله ایـن افـراد طنـا   های هاميانۀ ملل مختلب یافت میفرهنگ

ای مغف ل ماند  است  این نگارنـد  در ادامـۀ   است كه جای كار و توليل دارد و تا انداز 
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المجانين را نيز بررسی كرد  است كـه اميـد اسـت    بررسی و توليل مت ن طنزآميز، هقالء

 زودی منتشر ش د به

 ها نوشتپی
1. serious/non-serious 

2. humorous 

3. nonsense 

4. absurd 

5. fictionality 

6. humorus 

7. humorem 

8. humid 

9. funniness 

10. set up 

11. paradox 

12. denouement 

13. release 

14. normalisation 

15. interlocking 

16. dis-junction 

17. tale 

18. punch line 

 . منابع 3
(  تهران: 0303جمۀ س  سبزیان)  ترفرهنگ ت صيفی اصطالحات ادبی(  0931اِبرامز، اِم  اِچ  )

 رهنما  

 فردا  تهران:  شناسی مطایبهنشانه(  0310) ا اخ ت، 

 ك ب  تهران: اميركبير   ترجمۀ و  زرینفن شمر(  0331ارسط  )

  كاروان  تهران:  فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز(  0303) م ر اصالنی، 

 صدو   تهران:  ر ایرانطنز و طنزپردازی د(  0310) ح بهزادی اندوهجردی، 

   تهران: س رة مهر طبمیدربارة طنز: رویکردهای ن ین به طنز و ش خ(  0301حری، ا  )

(، 1) 4، جستارهای زبانی  ی: جناس، ابهام، ایهامطبمش خ یزبان یسازكارها(  0391حری، ا  )

09-21  
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  دلگشا رسالۀ اقليمی طنزهای در بنياد ـانگار  ممنایی نظریۀ كاربست(  0391حری، اب الفضل )

  10-13 (،4) 9 ،زبانی جستارهای

 پيك  تهران:  طبمی در ایرانای بر طنز و ش خمقدمه(  0312)و ا  حلبی، 

 كاروان   تهران:  تاری  طنز در ادبيات فارسی(  0302) ح ج ادی، 

   تنوي ، ترجمه و ت ضي  و ا  حلبی  تهران: اساطير رسالۀ دلگشا(  0303و  ) زاكانی،

از  0391اردیبهشت  04نامۀ برخط دهخدا، دسترسی، طبمی )تمریب اول(  )اسم(  در لغتش خ

 آدرس

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%B4%D9%88%D8

%AE%20%D8%B7%D8%A8%D8%B9 

Humour (1st def.) (N.). In Dehkhoda Online Dictionary, Retrived May 2, 2018, from 

http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/%D8%B4%D9%88%D8%A

E%20%D8%B7%D8%A8%D8%B9 
  اقبالتهران:   گيالنی گل ين ا  اهتمام به  الط ایب لطایب ( 0321ف  ) ی،هلی صف

   ترجمۀ س  سمّی  تهران: ققن س ب طنزدر با(  0302كری لی، س  )

   تهران: انتشارات دانشگا  تهران ج حی(  0303مجاهد، ا  )

   ترجمۀ ف  مهاجر  تهران: نشر مركز كمدی(  0311مرچنت، م  )

 انتشارات دانشگا  تهران  تهران:   هج  در شمر فارسی(  0301) ن ک بخت، ين
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