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 چکیده
 

و شاعران ادب  سندگانينو یاست كه همواره از سو يیادب غنا یهااز گونه یکي بهيطنز و مطا
در پوشـ  ننـده و    ،یهنر رسم یگذارمورد توجه بوده است. همان طور كه طنز در ارزش یرسم

 اریبسـ  یآن در مسـال  اجتمـاع   یهـا و للمروهـا  و افـ   كنـد یرا دنبال م یجد یهامضحکه، هدف
لابـ  تممـ  اسـت. طنـز در      زیـ ن انـه یعام یهـا فرهنگ عامه و به نصـو  افسـانه   درده است، گستر
 یدر لالـ  شـون   یسخن جـد  یاو به گونه ینقد به مقوالت زندگ یمتون نوع ريها مانند ساافسانه

 نيـ منتقدانه نگاه كند. ا یو اجتماع یفرهنگ ،یالتصاد ،یاسیس یهابه تمام عرصه تواندیاست كه م
پردانـت طنـز و    یهـا وهیشـ   یـ تام به تحل یو استقرا یفیمحتوا از نوع ك  یکرد تحليبا رو پژوه 

و رضا نندان پردانته  انیشياشرف درو یاز عل «رانيمردم ا یهافرهنگ افسانه»در مجموعة  بهيمطا
و  یرانـ ياة انـ یعام یهـا در افسـانه  بـه يطنز و مطا یپژوه  نشان دادن شگردها نياست. از اهداف ا

  ،یتحق جيها بوده است. براساس نتامختلف طنز در افسانه یها در كنار كاركردهاآن سامدب یرسبر
 یو ناسـازگار  یناهمـاهنگ  ،یبالهـت، رنـد   انـه  یعام یهـا در افسانه یطنزپرداز یاز جمله شگردها
 مختلـف طنـز   یشگردها است. از كاركردها گريو د زیعنوان طنزآم ز،ینام طنزآم ،يیاجزا، آدم نما

 جيو تـرو  یگـر و روح اصالح یانتقاد تیناص ،یبه كاركرد سرگرم توانیم انهیعام یهاسانهدر اف
 انیبا ب انهیعام یهاذكر شده در افسانه یاز شگردها یاریاشاره كرد. بس یتیو ترب یانالل یهاارزش

                                                 
  22/71/1931تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                         71/72/1193تاريخ ارسال مقاله :   * 
   )نويسنده مسئول(. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی)غنایی( دانشگاه شیراز -1

Email: negarnoofeli@yahoo.com.    

 .دانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسیدانشیار  -2

 

               

 

                                                                               



 172 44شماره                                          نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 بـا سانسـور  ی فرهنـگ عامـه بـر نـالف فرهنـگ رسـم       رايـ ز شود یمطرح م یجنس  يتابوها و مسا
محسـوب   طنـز عامـه   یكاركردهـا  گـر يداز  زیـ ن یدرون یهاتن  یهمراه است و آزادساز یكمتر
 .شودمی

 

 .شگردها ،های عامیانهافسانه ،مطايبه، طنز  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

هـای اصـی  تفکـر و تخیـ  مـردم      تـرين نمونـه  های عامیانه يکی از كهـن ها و افسانهلصه

یفیت زندگی، مسال  ذهنی، شادی و اندوه اين لـوم بـه شـمار    دهندة كسرزمین ايران و نشان

شـباهت بـه رويـا نیسـت: بازتـابی از نیـال، درد، آرمـان، آرزو و        آيد. لصـة عامیانـه، بـی   می

گوست  باورهايی كه در حافظه لومی برجای مانده است تا بتوان با مـرور آن،  باورهای لصه

و دگرگـونی آن در طـی زمـان دسـت يافـت.      هـای الـوام   ها و انگـاره بینیبه مجموعه جهان

ها به سب  ارتباط با ذهنیت انسان از يک طرف و وابستگی به ولايع زندگی اجتماعی افسانه»

آينـد.  هـای فرهنگـی بـه شـمار مـی     از طرف ديگر، منبع مهمی برای مطالعة سانتارها و نظام

هـا، لهرمانـان و سـاير    های دينی، اجتمـاعی، باورهـا، آداب و رسـوم،هنجارها، ارزش   انديشه

)تمـی   « يابنـد هـا تجلـی مـی   عناصـر فرهنگـی متناسـ  بـا زمـان و اجتمـاع نـا  در افسـانه        

ــه را مــی(. از ايــن رو افســانه55: 1937داری، هــای يــهتــوان از ابعــاد و الهــا ولصــم عامیان

هـا را از ابعـاد   گوناگونی بررسی كرد  چنانکه انديشمندان و پژوهشگران ايـن عرصـه، لصـه   

هـای  انـد. يکـی از اليـه   شناسی، روانشناسی، سیاست و ... تحلیـ  كـرده  ردم شناسی، جامعهم

 های فولکلور، بررسی طنز، شگردها و كاركردهای آن است.   درنور پژوه  لصه

طنز در لغت به معنی افسوس كردن، مسخره كردن، طعنه زدن، سرزن  كردن و... آمده 

قد عیـوب و نـوالم، بـه هجـو نزديکتـر اسـت  ولـی از        است و در میان انواع ادبی به دلی  ن

(.  امـا  2: 1931كند)صدر،جهت زبانی، صراحت هجو را ندارد و با ظرافت بیشتری عم  می

شـود كـه   در اصطالح ادبی، طنز به نـوع ناصـی از آرـار منظـوم يـا منثـور ادبـی گفتـه مـی         »

سیاسی يـا حتـی تفکـرات     های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی واشتباهات يا جنبه

كشد. طنز گرچه طبیعـت  برننـده اسـتوار اسـت     دار به چال  میای نندهفلسفی را به شیوه
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انگارد برای نی  به هـدفی برتـر و آگـاه كـردن انسـان بـه عمـ         ای میاما ننده را تنها وسیله

 (.141-147: 1935)اصالنی، « هارذالت

انتقادی و سیاسـی كـه بـه منظـور بـر افکنـدن       اين شیوة نا  بیان مفاهی  تند اجتماعی، 

رود، در بین عامـة مـردم نیـز كـاربردی وسـیع و تـمریری       های فساد در جامعه به كار میريشه

طنز در فرهنگ عامه، سالح مبارزة اجتماعی است، در للمرو انـال   »چشمگیر داشته است. 

شک  و شماي  ويژه  ها و نیازهای روحی گوناگونو تربیت هشدار دهنده است، در احساس

ترين شگرد و شـیوة بیـان در   ( و مه 21: 1934)پناهی سمنانی،« كندو دمساز نود را پیدا می

هـای عامیانـه اعـ  از مکتـوب و شـفاهی      هـا و لصـه  های ادب عامه و به نصو  افسانهگونه

 است.

بیسـت  هـای امثـال و   بـه طنـز در داسـتان   « های امثالداستان»ذوالفقاری در مقدمه كتاب  

شگرد آن كـه عبارتنـد از كـودن نمـايی، تنـالن درونـی، بزرگنمـايی، رفتارهـای دوگانـه،          

كند  در نظـر ايشـان طنـز جـان مايـة تمـامی       سفسطه، انتقام و ... به صورت نالصه اشاره می

آوری و طنـز شـدت و ضـعف    هـايی ننـده  های عامیانه است  ممکن است در داستانداستان

رسد. يکی از دالي  مانـدگاری و توجـه مـردم بـه ادب     ه به صفر نمیداشته باشد  اما هیچ گا

های عامیانه، طنز تند، صريح و گويا در آن است. اين طنزهـا را اغلـ    عامه به نصو  لصه

انــد انــد كــه در نفقــان و يــا جوامــع بســته، لــدرت بیــان حقــاي  را نداشــته مردمــانی ســانته

تصـوير  »ده زايی بـه تعبیـر شـفیعی كـدكنی     (. مهمترين عنصر نن29-21: 1932)ذوالفقاری،

( اسـت  يعنـی تعـار  و تضـاد میـان دو      93: 1934)شفیعی كدكنی،« هنری اجتماع نقیضین

 های طنزآمیز است.عنصر كه تقريباً عنصر اصلی طنز در تمامی مث 

 لهئبیان مس -1-1

ه ويـژه  های ادب عامه بـ شوخ طبعی ويژگی اصلی زبان و ادبیات عامیانه است و در گونه

اين پژوه  با اسـتفاده از  های گوناگونی از طنز نهفته است  بنابراين های عامیانه جلوهافسانه

های عامیانة ايرانـی  عنصر طنز در افسانه ای به بررسیتوصیفی و منابع كتابخانه -شیوه تحلیلی

يشیان و از علی اشرف درو« های مردم ايرانفرهنگ افسانه»پردازد. بدين منظور مجموعة می

رضا نندان برگزيده شد. اين ارر دايره المعارف بیست جلديست و در نوع نود بسیار جامع 

هايی است كه مردم از سراسر نقـاط ايـران بـرای    ها شام  لصهو كام  است. بخشی از افسانه
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هـا نیـز از آرـار انجـوی شـیرازی،كوهی كرمـانی،       اند و بخشی از افسـانه نويسندگان فرستاده

در ايـن پـژوه  تعـداد     است.ايت، فض  اهلل صبحی مهتدی و ديگران آورده شدهصاد  هد

در فرهنـگ  افسـانه طنـز شناسـايی گرديـد.       252افسانه بررسی و مطالعه شد و تعداد   1313

های تکراری روبرو هستی  كه تنها عنوان آن در جلدهای ديگـر تغییـر   ها با انبوه افسانهافسانه

نويسندگان در اين پژوه  های لبلی هستند  بنابراين ا همان افسانهكرده است و از نظر محتو

هـای طنـز از منـاط  مختلـف ايـران،      مايـه افسانه غیـر تکـراری  بـا بـن     277با گزين  حدود 

هـای  اصـلی و مهـ     انـد. از پرسـ   ها و شگردهای طنز را مـورد بررسـی لـرار داده   تکنیک

شـود  های عامیانه مـی يجاد طنز در افسانهپژوه  حاضر اين است كه چه شگردهايی  سب  ا

هـای  و چه موضوعاتی در طنز عامه برجسـتگی بیشـتری دارد و كاركردهـای طنـز در افسـانه     

 عامیانه چیست؟

 پیشینه پژوهش -1-2

ای از متون دربارة طنز و سخن غیرجدی به زبان فارسی در حال حاضر مجموعه گسترده

عددی در اين زمینه نگاشـته شـده اسـت  امـا تمـام      های متوجود دارد  و تحقیقات و پژوه 

ها تنهـا رونـد تـاريخی طنـز در ادبیـات رسـمی بـه نصـو  آرـار نظـ  را پیگیـری            پژوه 

های معدودی به بررسی تحلیلی طنز در ادب عامه پردانته است. در ايـن  اند و پژوه كرده

در « ويـژه نامـه طنـز   »نـوان  توان تنها به دو فصلنامه فرهنگ عامه اشاره كرد كه بـا ع زمینه می

اند. در بین مقاالت گوناگون اين دو شماره بايد از مقالـه  منتشر شده 1932و  1934های سال

( نام بـرد. در  1932در سال )«  های عامهطنزهای رفتاری و گفتاری در لصه»ذوالفقاری با نام 

رد يـا رفتـاری. ايـن    های عامه يا عام  كالمـی و زبـانی دا  نظر ذوالفقاری طنزآمیز شدن لصه

كنـد و راه گشـايی بـرای    مقاله به صورت گـذرا زوايـای انـدكی از موضـوع را آشـکار مـی      

بررسـی متـون طنزآمیـز    »مطالعات بعد از نود در اين زمینه است. فاضـلی نیـز كتـابی بـا نـام      

 های هزل آمیـز ( منتشر كرد. اين كتاب به تجزيه و تحلی  جنبه1939در سال )« عامیانه ايرانی

هـا و مضـامین در   هـای بـه كـارگیری ايـن جنبـه     فرهنگ عامیانـه پردانتـه اسـت و بـر شـیوه     

های انجام شده، روشن شـد كـه مـا همننـان در     ای تمكید دارد. در بررسیسازی رسانهبرنامه

های عامه فالد يـک پـژوه  تحلیلـی هسـتی  و در ايـن      ها و افسانهزمینه بررسی طنز در لصه

 ار علمی دلیقی صورت نگرفته است.زمینه به طور نا ، ك
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 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

هـای   هـای رنگـارنگی دارد و پـژوه    هـای پرتنـوع فرهنـگ عامـه، جلـوه     طنز در گونه

طلبد  چرا كه اين شک ِ تاریرگـذار هنـری بـا ذات ادبیـات عامـه،چنان در هـ        بسیاری را می

هـای تـو در تـوی    نتن به آن در اليهآمیخته است كه جدا كردن اين دو مقوله از ه  و  نپردا

هـای عامیانـه، عنصـر    ها و افسـانه نمايد. يکی از عل  ماندگاری لصهفرهنگ عامه، نالم می

، در حالی كه تاكنون  ايـن جنبـه در   ها را زيباتر كردهطنز بوده كه به شک  پیدا و پنهان لصه

نشـان   ايـن پـژوه    ن رو هـدف اسـت  از ايـ  های عامیانة ايرانی بررسی نشدهها و افسانهلصه

هـای عامیانـه ايرانـی اسـت، همننـین ايـن       های طنزآفرين در افسـانه دادن شگردها و تکنیک

توانــد راهگشــايی بــرای بررســی ســانتارهای طنــز و شــگردهای آن در ديگــر  تحقیــ  مــی

 های ادب عامه باشد.گونه

 

 بحث-2

ر بافـت نـود نشـان دهـد.     نل  ارر طنزآمیز نیازمند شگردهايی است تا فضـای طنـز را د  

هـايی اسـت كـه در طنـز بـه كـار بـرده        ها يـا تکنیـک  شگردهای طنزپردازی عبارت از شیوه

توانند در محور عمودی يا افقی يا هردو ظاهر (. اين شگردها می11: 1934شود )جوادی،می

طنـز كیفیتـی اسـت كـه در مجموعـة      »گرا و معناگرا باشند. شوند و  زبانی و صوری يا درون

: 1937)فتـوحی، « عناصر صورت، درون مايـه، لصـد گوينـده و كـاركرد كـالم وجـود دارد      

شـود. تنـوع   باشـند، بـر جـذابیت ارـر افـزوده مـی      تـر  های طنز متنـوع چقدر تکنیک(. هر911

هـای زيـادی در مـورد انـواع     بنـدی ابزارهای ايجاد طنز بسیار زياد است و تعـاريف و تقسـی   

های مختلف  روانشناسی، فلسفه، زبان و ... صورت گرفتـه  زمینه ها و ابزارهای طنز درشگرد

های متن مـورد پـژوه ،   اند تا با توجه به ويژگیدر اين مقاله نويسندگان سعی نموده .است

هــای هــا را بــه كارگیرنــد. در ادامــه مهــ  تــرين شــیوهبنــدیهــا و تقســی تلفیقــی از ديــدگاه

شود. ضمن بیـان ايـن نکتـه كـه     نی، طرح و بررسی میهای عامیانة ايراطنزپردازی، در افسانه

« هـای مـردم ايـران   فرهنـگ افسـانه  »عالوه بر اين موارد، شگردهای ديگری نیز در مجموعة  

شود كه چندان پركاربرد نیستند، از اينرو بـا توجـه بـه محـدوديت مقالـه، كوشـ        يافت می

انی بررسـی و تحلیـ  شـود و    های طنزپردازی از نظـر محتـوايی و زبـ   شده تا مه  ترين شیوه
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ها دره  شکسـته شـود و مباحـد تـدان  پیـدا كنـد،       اينکه امکان دارد مرز اين تقسی  بندی

بنابراين سعی شده است تا وجه غال  طنز در نظر گرفتـه شـود و تقسـی  بنـدی بـر ايـن مبنـا        

 باشد.
 

 بالهت-2-1

شـخم يـا   گاهی طنز حاص  مولعیتی اسـت كـه براسـاس بالهـت و كهنـدذهنی فرضـی       

كند و بـا منطـ    شود. شخصی كه مرت  كارهای به اصطالح احمقانه میاشخا  سانته می

گیرد و همه كارهـاي  متفـاوت بـا اصـول رايـج جامعـه       وارونة نود همه چیز را عوضی می

شود تـا مخاطـ  نسـبت بـه آنـان  احسـاس       ها باعد میاست. بالهت و نادانی اين شخصیت

مخاطـ  از ننديـدن بـه بالهـت ديگـران،      »لوحانة آنان بخندد.  برتری كند و به اعمال ساده

ها را در اشـتباهات نـود، گناهکـار    شود و اتفالاً به دلی  اينکه آنسرشار از شور و شعف می

هايی از ايـن دسـت،   بیند، نسبت به شخصیتشان میلوحیداند و همة مشک  را در سادهنمی

 (.139: 1937)هلیتزر،« كنداحساس همدردی می

انـد.  های كلی از نصايم و صـفات بشـری  ها نمونههای عامیانه، آدمدر حکايت و لصه

توانـد در  لوحی است كه اگرچـه مـی  آدم احم  ه  از اين لاعده جدا نیست. او موجود ساده

تـوان آن  های مختلف ظاهر شود  اما نصايم نوعی او چندان گسترده نیست و مـی مولعیت

اشـخا   »گويد كه م  تیپ هست نه شخصیت. ای.ام.فورستر میرا طبقه بندی كرد.آدم اح

نواندنـد. اينـان را گـاه نمونـة نـوعی      سادة داستانی را در لرن هفده پرسناژهای )فکاهی( می

ها در اشکال ناب نـود برگـرد يـک فکـر يـا كیفیـت       گويند. اين)تیپ( وكاريکاتور نیز می

ة داستانی اين است كه هرگاه كه ظاهر شوند... يکی از مزايای اشخا  سادواحد سانته می

شوند...و مزيت ديگرشان اين است كه نواننده بعـدها ايشـان   شوند به سهولت بازشنانته می

(. در تیـپ شناسـی آرنـه تامپسـون ،     37-33: 1951)فورسـتر، « آوردرا به سهولت به يـاد مـی  

كه جنبة شـونی و لطیفـه   هايی های  ديو ابله و گروهی به داستانها  به داستانگروهی ازلصه

هـا بـه  داسـتانهای احمقـان اشـاره شـده       دارند، انتصا  يافته است  در زير مجموعة لطیفـه 

-1937های زن احم  از شـماره  و لصه 1127-1215های مرد احم  از شمارة است كه لصه

(. در 222-131: 1911اسـت )انـوت،    1493-1497های زن و شوهر احمـ  از  و لصه1474
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فرهنـگ  »ای از ايران وجود ندارد  اما  جال  اينجاست كه در ذ آرنه هیچ لصهفهرست مآن

انواع بالهت شام  بالهـت زن و شـوهر، زن يـا شـوهر، مـردان، زنـان، ديوهـا و ...        « هاافسانه

 های عامیانة مل  مختلف است.ها و افسانهاست و اين همان جهانی بودن لصه

است، زيرا آنان وضعیت اجتماع و طبیعـت را   شانها ساده لوحیاز مشخصة اصلی احم 

آورد. كنند و  حمالتشان ماجراهای طنزآمیـزی بـه وجـود مـی    با ذهن سادة نوي  تفسیر می

برونـد  بـا فـردی    نواهند به سفر زمانی كه می« آدی و بودی»برای مثال زن و شوهری به نام 

بابا دروي  ما به ديدن دنترمـان   ای»گويند:كنند و به او میبرنورد می« بابا دروي »به نام 

ای اي . تـوی تنـور هـ  كلـه پاچـه     روي ، كلید نانه را ه  دم در، زير يک سنگ گذاشتهمی

هـا دسـت   اي . مبـادا بـروی و بـه آن   پزد. كیسة پولمان را در گوشة اتا  مخفی كردهدارد می

)درويشـیان  « بکن . بزنی. بابا دروي  عصبانی  شد و گفت: مگه من بیکارم كه از اين كارها

دارد، كلـه  رود، كیسة پـول را برمـی  ها می( ولی بعد از آن به نانة آن21 /1 :1931و نندان،

رود و در آنر داستان كند و مینورد، ديگ را ه  پر از چیز بد )نرابی( میپاچه را ه  می

جلـد سـوم بـا    شود.  نمونة ديگر اين افسانه در ه  باز اين اتفا  به صورت ديگری تکرار می

 (.9/923 :1931است )درويشیان و نندان، « چرتان و پرتان»نام 

ای شاهد ايـن مـاجرا بـوده    شود و بزغالهيا  افسانة عروسی كه بادی از شکم  نارج می

كند تـا سـخنی   است، بنابراين عروس ساده لوح تمام زيورآالت نود را بر بزغاله آويزان می

كنـد،   از سنگینی جواهرات عاجز شده، شروع به بع بـع مـی  به شوهرش نگويد  اما بزغاله كه 

تـر هسـتند،   شود. پدرشوهر و مادرشوهر كـه از عـروس ابلـه   ترسد و پنهان میعروس ه  می

دهند تـا بـه پسرشـان چیـزی نگويـد،      ها ه  به بزغاله طال میفهمند آنزمانی كه ماجرا را می

تزيین شده كـه در حـال بـع بـع كـردن اسـت،       گردد و با بزغالة پسر زمانی كه به نانه باز می

كند تا ماجرا را بگويند  اما بعد از شنیدن ماجرا از حمالت ها را مجبور میشود آنروبرو می

كند ولـی در ادامـة داسـتان بـه هـر شـهری كـه        شود و شهرش را ترک میها عصبانی میآن

اش شـهر نـود و نـزد نـانواده     يابد و دوباره بهها را احم  تر از نانوادة نود میرسد آنمی

 .1(913، ج اول: 1931گردد )درويشیان و نندان، باز می

ها مولعیـت  از ديگر صناعات و شگردهای رايج كه همراه با حمالت و لودگی شخصیت

 آورد، موارد زير است:طنز به وجود می
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 دوگانگی مفهوم-2-1-1

مفهـومی را بـه   »ت اسـت از  دو گانگی مفهومی يا سوء تفاه  در مقصود گوينـده، عبـار   

(. در ايـن شـیوه، انـتالط روسـانت و ژرف     27: 1911)انـوت، « جای مفهوم ديگر گرفتن

ای باعد ننده شده و معرف بالهـت شخصـیتهای آن افسـانه اسـت.     سانت جمله در افسانه

هـا، تنهـا   اين تکنیک بارها در افسانة مردی كه زن احم  دارد، آمده است. در برنـی افسـانه  

ها  اغل  همه چیـز دولطبـی اسـت    ز  زن يا شوهر احم  هستند  زيرا در روايت احم يکی ا

كند همه عاللند. اگـر  اگر لهرمان حکايت احم  است حتماً اجتماعی كه در آن زندگی می»

زن مال عال  است، نود مال حتما احم  است و به عکس. اگر پینوكیو بی فکـر و سـاده دل   

، اردک عالـ  هسـت كـه چـون     «جینـا »د حتماً در كنار او شواست و مرت  مرتک  نطا می

وجدان بیدار پینوكیو عم  كند. در كنار روباه بدجنس و مکار ه  گربـه نـرة احمـ  و كلـه     

پوک است. از میان زوج هنری لورل و هاردی يکی )هاردی( چا  است و نسـبتاً عالـ ، در   

رضـا و زن  »(.  افسـانة  59: 1911)انـوت، « صورتی كه ديگری )لورل( الغر اسـت و احمـ   

در مورد مردی است كه زنی زيبـا امـا تنبـ  و نـ  دارد. زن در جاهـای مختلـف       « نه  رضا

كنـد. در لسـمتی از داسـتان    افسانه، با كارهای احمقانه نود فضاهای طنزآمیزی را ايجاد می

روزی در دار برای نوروز. گويد اين ديگنه را نگهدهد و به او میمرد به زن ديگنة طال می

دهـد و بـه او   زننـد و زن ديگنـة طـال را بـه آن شـخم مـی      كوچه يکنفر را نوروز صدا می

گـردد و از  گويد  شوهرم گفته بود اين ديگنه را به نوروز بده . زمانی كه شـوهر برمـی  می

انـدازد )درويشـیان و ننـدان،    شـود، بـا عصـبانیت، زن را از نانـه بیـرون مـی      ماجرا آگاه می

1934: 2/ 54)2. 

 آشنا نبودن به قوانین و کاربردها-2-1-2

شود كسی كـاری  از جمله عواملی است كه باعد می»آشنا نبودن به لوانین و كاربردها، 

را اشتباه انجام دهد و مردم او را احم  بدانند و استفاده از ايـن شـگرد در حکايـت احمقـان     

غا يـا همـان چغنـدرآلا    (  بـرای مثـال لصـه چنـدرآ    22-21: 1911)انوت،« بسیار رايج است

ای از اين مورد است. چغندرآلا ساده لوحی است كه همسـرش بـرای اينکـه مـدتی از     نمونه

فرسـتد، امـا چنـدرآغا    دست او راحت باشد، او را در پی گرفتن اندازة نمک برای ديگ می

هـای او بـه ايـن دلیـ  اسـت كـه بـه لـوانین و         شـود و بیشـتر اشـتباه   مرت  مرتک  اشتباه مـی 
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ربردها آشنا نیست. مثالً اگر در عروسی به او بگويند بايد شادی كنـی همیشـه و همـه جـا     كا

مث  مجلس عزا ه  شاد است و كاری به مولعیـت نـدارد و بـرای همـین هـ  مرتـ  كتـک        

 نورد.می

گفت: ندا زياد كند. ندا بركت بدهد. بـه راه افتـاد.   چندر آغا در حالیکه با نود می»...

كردند. عزادارها تا حرفهای چنـدر آغـا   ای را دفن میايی كه داشتند مردهرفت تا رسید به ج

را شنیدند او را گرفتند زير كتک. چندر آغا گفت: پس من چه بگـوي ؟ گفتنـد بگـو: نـدا     

روز بد ندهد، ندا رحمت  كند! چندرآغا راه افتاد و آننه را به او ياد داده بودند بلنـد بلنـد   

جـايی كـه عروسـی بـود. صـاحبان مجلـس عروسـی از حرفهـای         كرد. تا رسید به تکرار می

)درويشـان و  « چندرآغا ناراحت شدند و او را اندانتند زير كتک و حاال نـزن و كـی بـزن...   

 .9(919 /9: 1931نندان،

 تصادفی بودن امور-2-1-3

های تصادفی است كـه در نهايـت منجـر    هايی مملو از اتفا ها، داستاندر فرهنگ افسانه

هـا لهرمـان يـا شخصـیت اصـلی، اغلـ  فـردی        شود. در اين گونه داستانمولعیت می به طنز

پخمگی احمقی نتیجة معکوس داده و همه چیـز  »احم  و تنب  است و بارها اتفا  افتاده كه  

« عرضـگی او بـه حسـاب لهرمـانی و لـدرت  گذاشـته شـده اسـت        به نفع او تمام شده و بـی 

عرضـه اشـاره   ، پخمـة بـی  «پهلـوان پنبـه  »توان به لصـة  میعنوان نمونه (. به21: 1911)انوت،

هـای او بـه عـذاب آمـده،     كرد، در اين داستان مادر حسنی )پهلوان پنبه( كه از دسـت تنبلـی  

آيـد و زيـر درنتـی    كند. حسنی ه  از آبادی بیـرون مـی  باالنره حسنی را از نانه بیرون می

شـود  گذارند بخوابد، او عصبانی مـی آورند و نمیها به او هجوم مینوابد و چون مگسمی

كنـد و بـانود   كشـد، حسـنی بـا ايـن كـار احسـاس پهلـوانی مـی        ها را با يک مشت میو آن

گويد: عج  پهلوانی هست ، چه زور و بازويی دارم، با يک مشت اينهمه كشت ، در حال می

ا گذرنـد، صـداي  ر  هـا بـا نـود اسـت كـه لشـکريان پادشـاه از آنجـا مـی         گفتن اين حرف

آوری اسـت و او را  كننـد، پهلـوان نـام   شنوند و به ناطر هیک  غول مانند حسنی فکر میمی

دهـد، تصـادفی و از   برند. تا پايان داستان، حوادری كه بـرای حسـنی رخ مـی   پی  پادشاه می

شود تا حسـنی از تمـام ماجراهـای نطرنـاک، سـال  و      روی شانس و البال است و باعد می
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ــد   ــرون بیاي ــربلند بی ــیان و     س ــند )درويش ــدی بشناس ــوان زورمن ــوان پهل ــه عن ــه او را ب و هم

 (.239-213 /2 :1913نندان،

 

 تحامق -2-2

تحـام  يعنـی نـود را بـه نـادانی و ديـوانگی       » در كنار بالهت بايد از تحام  نیز نام برد. 

زدن. در گذشته به دلیـ  عوالـ  نطرنـاک انتقـاد صـريح، برنـی بـا تظـاهر بـه حمالـت و           

اشتهار به ديوانگی، حمالت رايج میان يک طبقـه را بـا اعمـال و گفتـار نـود بـه        نابخردی و

هـا در كـردار و گفتـار،    كردند. اشـتهار بـه ديـوانگی بـه آن    ظاهر تميید و در حقیقت نقد می

تـرين ويژگـی   بینی مه سنجی و باريکبخشید. نکتهمقايسه با مردم عادی آزادی ناصی می

هـا  اند. بـه همـین دلیـ  بـه آن    ديوانگی و حمالت معروف بوده افرادی است كه در تاريخ به

ای از افراد شـهره بـه ايـن    توان نمونهاند. در ادبیات همة كشورها مینیز گفته« عقالء مجانین»

: 1933كردچگینـی، «)صفت يافت. بهلول، جحی و مالنصرالدين نمونة اينگونه افـراد هسـتند  

23.) 

ماجرای بازرگانی است كه تمام اموال نـود را در نـزد   «بازرگان و لاضی و بهلول»افسانة 

سـپارد و بعـد از بازگشـت از سـفر بـا كیسـة نـالی از جـواهرات روبـرو          لاضی به امانت مـی 

اش پرسد با ادعای عجی  لاضی مبنی براينکه نانـه شود و زمانی كه علت را از لاضی میمی

شود. مرد با نـاراحتی بـه   وبرو می، رهای بزرگی دارد كه به جواهرات عالله مند هستندموش

نواهد.بهلول بعد از شنیدن ماجرا، حکمـی  رود و از او كمک مینزد بهلول برادر پادشاهمی

كند بـا توجـه   رود و ادعا میگیرد كه طب  آن پادشاه شهر موشهاست و به نانة لاضی میمی

دهـد تمـام   سـتور مـی  های زير نانه را تنبیه كند و دنواهد تمام موشبه حکمی كه دارد می

اش، بـه مـاجرا و دزدی اعتـراف    نانه را نراب كننـد، لاضـی از تـرس از دسـت دادن نانـه     

های لاضی را بزننـد و او را برهنـه سـوار بـر نـر      دهد تا ري كند و پادشاه ه  دستور میمی

كـه مشـاهده شـد، يکـی از     طـور . همـان 4(977 -233 /1 :1931كنند )درويشـیان و ننـدان،   

هـای  های عامیانه لاضیان هستند. لاضیان در بیشـتر افسـانه  ای مورد انتقاد در افسانههشخصیت

طنزآمیز از نی  انتقاد راويان مصون نمانده اند  زيـرا مـردم و راويـان آنـان را دشـمن عـدل       
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دانند، اگر چه در ظاهر، نام آنان حاك  و لاضی است، اما گروهی هستند كه برای شـکار  می

 اند.ز كردهضعیفان چنگال تی

دو برادر يکی عال  و ديگری ابلـه  هسـتند، امـا از بـرادر     « براشیت و برا عال »در افسانة 

زند. برادر عال  با زن  سعی دارنـد تـا از دسـت    ابله در اين داستان كارهای زيركانه سر می

داستان بـرادر   شود. در جايی ازبرادر ابله رهايی يابند  اما هر بار برادر ابله با ترفندی مانع می

ها به ابلهی و كودنی معروفنـد، بـا بـرادر ابلـه     شود، ديوها كه در افسانهابله با ديوان روبرو می

ترسـاند و فـراری   هـا را مـی  گذارند و برادر ابله با چیزهايی كـه همـراه داشـته، آن   مسابقه می

 .5(944 /1: 1931دهد)همان،می
 

 رندی-2-3

هـای طنزآمیـزی بـه    ه با زيركی و فراست نود، مولعیتدر مقاب  ابلهان، رندان هستند ك

رند فردی است كه »آورند.شخصیت رند در مقاب  شخصیت ساده لوح لرار دارد، وجود می

كند تا اموال و دارايی يا آبروی آنـان را بـا نیرنـگ    از نادانی افراد ساده لوح سوء استفاده می

را نابود كند. اگر ه  هـیچ كـدام از   به چنگ آورد و اگر موف  نشد دست ك  بخشی از آن 

: 1939فاضـلی و هاشـمی،  «)رسـد اين موارد نبود، با ريشخند كردن ساده لوح، بـه نیـت  مـی   

ای از های عامیانه مربوط به زيركان يا ابلهان يا آمیـزه ای از افسانه(. بنابراين دستة گسترده53

های عامیانه اغل  مـرد ابلـه   فسانههردو است. از جملة اين رندان و مکاران، زنان هستند. در ا

افتـد كـه در آن، بـازی    ای مـی نبر در معركهو ساده لوح و زن زيرک و مکار است. مرد بی

طنز آمیزی در ساية مکر زن جاريست و ناآگاهی مرد، پديد آورندة طنز مولعیت در افسـانه  

مجبور و وابسته بـه   زن، محدود،»نويسد: پور در بیان چرايی مکر زنان میاست. كتايون مزدا

افتد و برای رهیدن از بـن بسـت بايـد    مرد است و بی او از عرصة كار، نام و عزت به دور می

به چیزی چنگ زند كه مکر زنانه نام دارد و با تمسک به اين وجه در داستان، راه به روی او 

 (. 52: 1914مزداپور، «)شودگشوده می

 موارد زير است:« هافرهنگ افسانه»زنان در  از جمله عل  و انگیزة طنزآمیز شدن مکر
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 خیانت-2-3-1

نواهـد بـه هـدف ناصـواب      گاه مکر زنانه به دلی  بدكاری و نیانـت زن اسـت. او مـی   

بافد تا مرد سـاده  ه  می شود و آسمان و ريسمان بهبرسد  به همین دلی  به دروغ متوس  می

بـادی كـه از ورامـین نرمـة آردو رو     »افسـانة   لوح را مجاب كند يا از او امری را پنهان سازد.

تکـرار شـده اسـت.    « های مردم ايرانفرهنگ افسانه»های مختلف در بارها  با روايت« بردمی

دهـد و  هاي  را به فاسق  مـی كند، نرممردی كه زنی فاس  دارد و همیشه آرد كه الک می

آيـد و بـه او اعتـرا     ستوه میپزد. مرد از اين كار زن به از زبرهاي  برای شوهرش نان می

های آرد داند كه از ورامین نرمهكند  اما زن علت اين امر را باد شک  نواهرشوهرش میمی

كند. با عصبانیت  به نزد نواهرش در ورامین برد.  مرد ساده لوح حرف زن را باور میرا می

نـواهر زادة مـرد كـه بـاهوش      معمـوالً  هـا  گويد، در ايـن افسـانه  رود و ماجرا را به او میمی

اش را رو كنـد و  دايـی فاسـ   كنـد تـا دسـت زن   آيد و سـعی مـی  است، به كمک دايی  می

-253 /1 :1931آورد )درويشیان و نندان،های شاد و مفرحی به وجود میماجراها و صحنه

221)2. 

نیـز   ها در كنار موضوعات و  شگردهای طنز شاهد طرح تابوها و مسال  جنسیدر افسانه

گـردد. زيگمونـد فرويـد را    هستی . اين موضوع به ارتباط میـان روانشناسـی بـا لطیفـه بـازمی     

تــوان پرچمــدار در ايــن زمینــه دانســت. فرويــد پــژوه  جــامعی دربــارة ارتبــاط میــان  مــی

های روانشـنانتی  روانشناسی و لطیفه انجام داد، ارری كه امروز جزو آرار كالسیک پژوه 

تواند انرژی روانی ارر روانی لطیفه از اينرو اهمیت دارد كه می»از نظر او دربارة لطیفه است. 

سركوب شدة ذهن را دوباره آزاد كند  و ارضـای روانـی و ذهنـی بـه ارمغـان آورد. فرويـد       

( آننه را به صـورت محرمـات و تـابو در آن سـركوفته     egoهمننین معتقد است كه نود )

بـه شـک  لطیفـه يـا ديگـر اشـکال طنـز دوبـاره آزاد          شده است با مبتذل و عامیانه كردن آن

: 1911)انـوت، « بخشـد كند  و تن  درونی را به صورت مولت ه  كه شـده تشـفی مـی   می

نیانـت زن بـا ذكـر مسـاي  جنسـی، مولعیـت طنزآمیـزی را در        « زن بدكار»(. در داستان 23

بدهد، بنـابراين از  آورد، زنی در پی اين است تا به معشولة فاسق  غذا حکايت به وجود می

نوانـد، بـه   نواهد در صف جماعت هر كس كه بر دست  راسـت او نمـاز مـی   شوهرش می

رسـد و  نانه بیاورد تا به او آبگوشت دهند و رواب ببرنـد. در صـف نمـاز معشـوله ديـر مـی      
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تواند در كنار مرد نماز بخواند. شوهر مرد ديگری كه در كنارش است، با نود بـه نانـه   نمی

كنـد تـا   اش نق  بر آب شده است، در غیاب شوهر سـعی مـی  بیند نقشهزن كه می برد ومی

آورد و سـر  گويد شوهرم هر روز مردم را به اين بهانه به نانـه مـی  مرد را بترساند و به او می

ترسـد و شـروع بـه فـرار     كنـد. مـرد مـی   كنـد و در ک... آن شـخم مـی   هاون را چرب می

گويد كه او دزد بـود و  پرسد و زن مید از زن دربارة او میبینكند. شوهر كه مرد را نمیمی

ديگ آبگوشت را با نود برد. شوهر درحالیکه يک تکه نان در دست دارد، به دنبال مهمان 

گويد صبر كن كه همین سـرش را تـوي  بـزن  و مهمـان فکـر      دود و با التماس به او میمی

-931 /2 :1934دود )همـان، تری مـی گويد و از ترس با سـرعت بیشـ  كند سرهاون را میمی

933.) 

 تنبیه و تأدیب مرد-2-3-2

نواهـد  كند تا مرد را تنبیـه و مجـازات كنـد، زن مـی    هايی زن دسیسه چینی میدر افسانه

هـاي  روا داشـته، از او بگیـرد. مـردی بـه اسـ        هايی كـه مـرد در حـ  همجـنس    انتقام بدی

بريد،  روزی دنتر غ و گوش او را میگرفت و همان ش  دماآلمانجیر هر ش  يک زن می

وزير ماجرای آلمانجیر و زنهاي  را شنید، تصمی  گرفت مرد را تمديـ  كنـد، از همـین رو    

به چه  زن آلمانجیر گفت من را برای شوهرتان بگیريد تا بـه او نشـان دهـ  گـوش بريـدن      

شـد تـا   مـی  دار هـر شـ  مـانع   چیست. دنتر وزير زن آلمانجیر شد  و بـا گفـتن لصـة ادامـه    

ای كشید تا آلمانجیر را برای همیشه از شهر فراری آلمانجیر گوش  را ببرد و سرانجام نقشه

دهد، او بنة همساية تازه به دنیا آمده را الی پای آلمانجیر كه نواب بـود گذاشـت و همـه    

دار شـدن  هـا داد كـه مـژدة بنـه    جا پخ  كرد كه آلمانجیر بنه زايیده و تنبک دسـت بنـه  

جیر را بخوانند، آلمانجیر ه  با شنیدن اين شعر چادر بـه سـر كـرد و از راه بیابـان فـرار      آلمان

 .1(192-191 /1: 1931كرد )درويشیان و نندان،

 کمک کردن-2-3-3

مکر زن در جهت كمک كردن به شوهر برای رسیدن به مال و مولعیت باالتر يا كمـک  

مکـر زن رنـگ دادنـواهی دارد.    « 2لـ   زن عا»به فردی مظلوم و ست  ديده است. در افسانة 

سـپارد ولـی بعـد از يکسـال كدنـدا منکـر       اش را نزد كدندا میمردی پس انداز يک ساله

آيـد و بـا طـرح    بانتـه مـی  شود كه مرد به او امانتی داده است. زنی بـه كمـک مـرد مـال    می
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كدنـدا   گیـرد و نـزد  هـا لـر  مـی   گیرند. زنپـولی از همسـايه  ای پول را از كدندا مینقشه

نواهـد پـول را پـی  او بگـذارد تـا شوهرشازسـفر برگـردد و        كند كه میرود و ادعا میمی

شود و لاضـی بـرای   نودش ه  به دنبال شوهرش برود. مرد مال بانته در اين لحظه وارد می

شـود و  دهـد. در همـین لحظـه پسـر زن هـ  وارد مـی      جل  اعتماد، پول هايوی را پـس مـی  

دارد و بـا  هـا را بـر مـی   بده كه پدرم از سفر برگشته است و زن پـول  گويد مادر مژدگانیمی

ننـدد. زن بـه كدنـدا    كننـد. كدنـدا هـ  مـی    پسر و مرد مال بانته شروع به ننديـدن مـی  

نندد چـون پـدرش از سـفر    نندم چون شوهرم از سفر برگشته و پسرم میگويد: من میمی

به پول  رسیده است تو چـرا میخنـدی؟   نندد كه برگشته است و چوپان ه  به اين دلی  می

 .3(491 /2 :1934ايد )همان، نندم كه شما بر سرم گذاشتهكدندا گفت: من به كالهی می

 حسادت-2-3-4

های عامیانه ايرانی، سب  فضای طنزآمیـز  حسادت از صفاتی است كه در نزد زنان افسانه

ی و چاره گـری و كلـک   گركند، حیلهرنج و نفت و حسرت كه ايجاد حسد می»شود. می

شود تدبیر و نردمندی و بـا بـار   آورد كه با بار معنايی مثبت  و نوب میزدن را به دنبال می

هـای لـدي    (. از زمان11: 1932)مزداپور،« شود فريبندگی و حقه بازیمعنايی منفی و بد می

فسـانة  حسادت بین مادرشوهر و عروس در میان عامـة مـردم مشـهور و زبـانزد بـوده اسـت. ا      

بیانگر رابطة عروس و مادرشوهر است. هر بـار كـه مـادر بـرای پسـرش      « رمضون علی جون»

شود و پسر با ديدن اين ماجرا عروس گیرد، در دام مکر و نیرنگ عروس گرفتار میزنی می

تراشـی  گیـرد. عـروس اول بـا حیلـه    دهد و مادر دوباره برای پسر زنی ديگر مـی را طال  می

كشـد. عـروس دوم مادرشـوهر را    كند و از او كـار مـی  ر به پش  ريسی میمادرشوهر را وادا

كنـد و عـروس سـوم او را بـه رلاصـی وا      مجبور به نشستن روی تخ  مرغ و جوجه كشی می

كنـد  كند و به پسر وانمود میازد و به جای او بزی را دفن میاندبیرون می دارد و از نانهمی

به در كردن مادرشوهر، فضايی  ها برای از صحنهروسكه مادرش مرده است، مکر و حیلة ع

 .3(122-113 /2 :1934مضحک و مفرح ايجاد كرده است )درويشیان و نندان،
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 ناهماهنگی و ناسازگاری اجزا یا موقعیت -2-4

های تکنیکـی فراوانـی وجـود دارد از جملـه آنکـه اشـخا ،       در داستانهای عامه ضعف

باه  مطابقت ندارند، گاهی ناهماهنگی اجزا موج  طنـز آمیـز    هاها و مولعیتزمانها، مکان

يک سخن در بافت نا  و عـادی نـود بسـیار    »شود، برای مثال شدن فضا و بافت لصه می

طبیعی اسـت ولـی بـه محـن آن كـه عینـًا همـان سـخن بـه مولعیـت ديگـری منتقـ  شـود              

گردد  مـثالً در  ل میشود و سخن جدی به كالم طنزآمیز يا سخريه بدناسازگاری شروع می

« سخنرانی كند«  مد لباس»يک جلسة حزبی كه بحد داغ سیاسی است كسی بیايد و دربارة 

هـا بـا شـرايطی كـه در آن لـرار دارنـد،       (. بنابراين اگر رفتـار شخصـیت  931: 1937)فتوحی،

آمیز و ناجوری بسازد اين وضعیت و شـراي  نامناسـ  زمینـه را بـرای ايجـاد      تركی  تنالن

نیـز همـین امـر رخ    « پیـر برزنگـی و كـوزه شـیر    »كند. در داستان عیتی طنزآمیز فراه  میمول

دهـد. داسـتان   دهد و ناسازگاری بین مولعیت فرد با كالم و اعمالی اسـت كـه انجـام مـی    می

دارد و بـا آن  دار شدن، روزی كوزه شـیری را برمـی  دربارة پیرزنی است كه در آرزوی بنه

كشـد و چارلـدی   كند. او با مداد برای كوزه چش  و ابـرو مـی  یبرای نود دنتری درست م

گذارد. از لضا پسر پادشـاه از پشـت پنجـره كـوزه را     كند و آن را پشت پنجره میسرش می

رود و شـود، بـه لصـر مـی    كند دنتر است و يک دل نه صد دل عاش  مـی بیند و فکر میمی

زنـد و  صدا می« ننه»استان مادر نود را فرستد. پسر پادشاه در دمادرش را به نواستگاری می

كند و به نواستگاری دنتر پیرزن فقیـر كـه همـان    مادر كه همان ملکه است چادر به سر می

 /2 :1913آورد )همـان،  رود و تمام رسوم نـانواده عـروس را بـه جـای مـی     كوزه است، می

طنزآمیزتری به نـود  (. اين رفتارها با توجه به شراي  و مولعیت زن پادشاه فضايی 979-974

 گیرند.می

نـاهمخوانی  »دهد  از اين تکنیک با عنوان گاه اين ناسازگاری در زمان و مکان روی می

ها اگر وساي ، اشیا، آدم» گويد:توان نام برد  سلیمانی در اين باره مینیز می« زمانی و مکانی

د. عکس اين حالت، بـردن  شوو حتی زبان زمانی را به زمان ديگر منتق  كنی ، طنز ايجاد می

 «كنــدهــای نــا  امــروزی بــه لــدي  نیــز بــار طنــز ايجــاد مــی اشــیا و وســاي  و شخصــیت

شـود و  برای مثال در داستانی به زمان حضرت موسی اشاره می (.235-234: 1931)سلیمانی،

شـود، بـه فـرد تـاجری     در ادامة داستان زمانی كه پسـر دهـاتی از حضـرت موسـی جـدا مـی      
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ــی ــه ا م ــد، ب ــی رس ــک م ــی   و كم ــ  م ــر نوش ــاجر از پس ــد، ت ــودش   كن ــی  ن ــد و پ آي

دهاتیست، اما بنه زرنگه، گفـت: پسـر نونـه شـاگرد میشـی؟ گفـت: شـما كجـا         »گويد:می

میرين؟ گفت: من میرم طهران. پسر گفت: نـوب از اينجـا تـا طهـران چنـد فرسـخه؟ تـاجر        

ران، فضـای  (. فاصلة  هشـت فرسـخی كـوه طـور تـا تهـ      111)همان: « گفت؟ هشت فرسخ...

 افسانه را طنزآمیز كرده است.

مفهوم تشکی  شده انـد. ايـن امـور متنـالن جنبـه      ها نیز از امور متنالن  بیبرنی از مت 

طنز حاص  از معنازدايی از مفهوم واژگان لصـه را شـیرين و   »دهد. تفنن و طنز به داستان می

رسد امـا نتیجـه   به نظر میدلپذير كرده است. حوادث لصه پی در پی است و داستان پركن  

هیچ است و تک لهرمان لصه با كردار و ابزار و وساي  عجی  و متنالن بر اعجاب انگیزی 

 (.142: 1932)ذوالفقاری، « افزايدو جذابیت داستان می

های پی در پی متن را دچار تنالن معنـايی  نفی و نقم« 2مت  »ها مانند در اين گونه مت 

ای كـه طنـز   ترين آرايـه آمیز شود، همننین مه كرده و همین شگرد باعد شده لصه مطايبه

اسـت كـه در سراسـر آن    « پـارادوكس »يا « متنالن نما»سازد  زيبا و جذاب لصه را غنی می

 وجود دارد.

پادشاهی بود كه سه پسر داشت كه دوتـاي  مـرده بودنـد و يکـی  جـان نداشـت. آن       »

رفت تو طويله ای كه اس  نداشت. ديد سه تا اسـ  هسـت كـه كـه     پسری كه جان نداشت 

دوتاي  مرده بود و يکی  سه تا پا نداشت، بااسبی كـه سـه پـا نداشـت و نرجینـی كـه تـه        

نداشت و تفنگی كه لوله نداشت و كاردی كه تیغـه نداشـت رفـت يـک كـوهی كـه شـکار        

نداشت، با تفنگی كه لولـه   ها مرده بود و يکی  جاننداشت. ديد سه تا شکار كه دوتای آن

نداشت زد به شکاری كه جان نداشت و با كاردی كه تیغه نداشت چنان سـر شـکار را بريـد    

كه نون نداشت.شکاری كه جان نداشت اندانت تو نرجینی كه تـه نداشـت گذاشـت بـر     

راند كه ابداً سرعت نداشت. جـاده را داد  پشت اسبی كه سه تا پا نداشت. سوار شد چنان می

  رفت رسید به سه اتالی كه دوتاي  نراب بود و يکی  سقف نداشت. رفت تو اتالی دم

كه سقف نداشت ديد سه تا ديگ كه دو تا نراب بود و يکی  ته نداشـت. رفـت از پشـت    

اسبی كه سه پا نداشـت از تـو نرجینـی كـه تـه نداشـت شـکاری را كـه سـر نداشـت آورد           

ت و گذاشـت روی اجـالی كـه ديـوار     گذاشت در ديگی كـه تـه نداشـت، ديـگ را برداشـ     
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نداشت چنان پخت كه استخوان  نبر نداشت. شروع كرد بـه نـوردن. نـورد و نـورد تـا      

تشنه شد. بلند شد سوار شد بر اسبی كه سه پا نداشت رفت به سراغ آب. سـه رودنانـه ديـد    

ای كـه نـ    كه دو تاش نشک بود و يکی ن  نداشت پیـاده شـد پـوز گذاشـت بـه رودنانـه      

 (.132-135 /19 :1932)درويشیان و نندان، « ت چنان نورد كه كله برنداشتنداش

اسـت. شـفیعی   « اه  سبا و حمالت ايشـان »كهن ترين روايت اين مت  در مثنوی با عنوان 

كدكنی بر اين باور است كه مولوی اين حکايت را از دنیای كودكان و ادب فولکلـور انـذ   

پی در پـی مـتن را دچـار تنـالن معنـايی كـرده و       كرده است. در اين مت  نفی و نقن های 

 (.142-145: 1932آمیز شود )ذوالفقاری، همین شگرد باعد شده لصه مطايبه

 

 آدم نمایی-2-5

ها به تصـوير كشـیده شـود،    زمانی كه غیر جاندار يا حیوانی، با رفتار يا حالتی شبیه انسان

ان ممکن اسـت مـا را بخندانـد     يک حیو»كند. به گفتة برگسون:مولعیت كمیکی، ايجاد می

: 1913)برگسـون، « ايـ  ولی اين به آن سب  است كه در او اتفالاً رفتار يا حالتی انسانی ديـده 

كنـد   های نود را از میان حیوانات انتخـاب مـی  ها راوی شخصیت(. در اين گونه داستان22

مین فرصت مناسـبی  زنند و هها هستند كه از زبان حیوانات حرف میولی در اص  اين انسان

های حیوانات از شباهت موجـود  در داستان»دهد تا از اجتماع و افراد انتقاد كند. به راوی می

شود. بدين ترتی  اعمال انسان، جـاه  بین حیوانات و بعضی از نصوصیات بشری استفاده می

ورنـد.  آكنند و كارهای او را تا حد غريـزی و حیـوانی پـايین مـی    های او را مسخره میطلبی

پروری نوک و حمالت نرس صفاتی هستند كـه چـون برچسـبی بـر     مثالً مکاری روباه، تن

های عامیانه، حیوان در داستان تمثیلی از (. در افسانه27: 1934)جوادی،« شوندها زده میآدم

های اناللی نا  در اجتماع است  برای مثال  در افسانة  زير روباه تمثیلی فردی با ويژگی

 است كه سعی در فري  ديگران دارد:از مکر 

ماجرای پیرمردی است كه سـعی دارد تـا از دسـت    « مهره به تاس اندانتن پیرمرد»افسانة 

اند، رهايی يابد، در اين بین روباه نماد حیله هايی كه نرمن  را به زور تصاح  كردهنرس

از پیرمـرد  كنـد و در ازای آن  هـا كمـک مـی   و مکر، بـه پیرمـرد بـرای فـراری دادن نـرس     

ها با نـوردن كتـک مفصـ     ای نرسپذيرد و طی نقشهنواهد. پیرمرد میهاي  را میبیضه
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كنـد. در هنگـام كنـدن    هـای پیرمـرد را طلـ  مـی    دهند و روباه بیضهجانشان را از دست می

شود و روباه به گمان اينکـه سـگی در پاچـة پیرمـرد پنهـان      ها از پیرمرد بادی نارج میبیضه

 (.599 /14 :1932گذارد )درويشیان و نندان، پا به فرار میشده است، 

های زيـادی تکـرار شـده اسـت، مکـر از طريـ        نمونة ديگری از مکر روباه كه در افسانه

داری روباه مکـار بـا پوشـیدن عبـا، تظـاهر بـه ديـن       « سفر»تظاهر به دينداری است  در افسانة 

عبايی ديد، عبـا را برداشـت و بـه دوش     گذشت. بین راهروزی روباهی از راهی می»كند می

و به بهانة سفر حج و توبه كردن ديگر حیوانات را بـا   (127-153 /1 :1935)همان، «اندانت

افتـد و بـا   ادامه روباه  گرسنه به فکر كشتن حیوانات همراه نود میسازد. در نود همراه می

 .دانداين توجیه كه حج آنها لبول نیست نونشان را حالل می

(، مولعیـت  33 /1 :1931ر افسانه های ديگر شـاهد پـر تولـع بـودن گنجشـک )همـان،       د

(، بالهـت  1/439 :1935(، بالهت و نادانی نرس )همان، 993 /2 :1934نشناسی نر )همان، 

(، زيركــی بزغالــه 451(، زيركــی شــغال )همــان: 491 /3 :1935و حمالــت گــرم )همــان، 

(، سـاده لـوحی   241 /19: 1932کر گربه )همـان،  (، م225(، بالهت شیر )همان: 515)همان: 

 . ( و ...35 /14 :1932پلنگ )همان، 

 

 استدالل احمقانه-2-1

 دارنـد. ها و استدالالت نامعقول، مخاط  را به ننده وامیها با بیان علتگاهی شخصیت

اسـتدالل  » اين نـوع علـت يـابی هـا را تحـت عنـوان       « درباره طنز»ابوالفض  حری در كتاب 

ای كـه  تراشـی بـرای ولـايع از زاويـه    دلیـ  (. 57: 1931ذكر كرده اسـت ) حـری،   « انه احمق

در  رسد و كامالً بر نالف انتظار مخاط  است.نمونة استدالل احمقانـه را منطقی به نظر نمی

بینی . ماجرای دو همسايه است كـه در كنـار يکـديگر بـاغی داشـتند.      می« دو همسايه»افسانة 

دو نرش را در كنار باغ بسته بود. يکی از نرها رهـا شـد و بـه درون بـاغ     ها يکی از همسايه

رفت و ديگری همانجا ماند. آنکه درون باغ رفت همه را لگدمال كرد. همسايه بـه شـکايت   

رفت. صاح  نرها چمالی برداشت و نر بسته را زد و در جواب تعجـ  صـاح  بـاغ كـه     

چیز سـرت نمیشـود،آنر اگـر ايـن يکـی       تو هیچ»چرا نر آزاد و نراب كن را نزده گفت: 

  (.237 /5 :1932)درويشیان و نندان،« كردبسته نبود. ده بار بیشتر نرابی می
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 تمسخر عیوب-2-7

هـای كمیـک طنزشـونده اسـت بـه نحـوی كـه بـر         شگرد تمسخر عیوب يکی از ويژگی

 هـای يـک  دهد كه ويژگیگذارد. اين شگرد زمانی رخ میمخاط  تمریر مضحک برجا می

ای تمسخرآلود توصیف شوند. در افسـانة  های ظاهری يا اناللی، به شیوهفرد اع  از ويژگی

بیانگر دنترانی چی  گشاد است كه مادرشـان نگـران پـی    « ماجرای هُلو و بُدُم و چی  گشاد»

هـا سـفارش   رود بـه آن هاست و زمانی كه از نانـه بیـرون مـی   بردن نواستگاران به عی  آن

هـای  من، اگر نواستگاری سر رسـید بـرای غننـه كـردن لبانتـان از كلمـه      كند در غیاب می

هـا در مـورد   آيـد و از آن اسـتفاده كنیـد، بعـد از رفـتن مـادر نواسـتگار مـی       « بُـدُم »و « هلو»

گويند مادرمان رفته هلو و بُدُم بنیند اما نواستگار زيـرک بـا   ها میپرسد و آنمادرشان می

 /19: 1932كنـد )همـان،  ها را تـرک مـی  برد و نانة آنا میپرسیدن سوالی ديگر پی به ماجر

95.) 

های ظاهری است كـه توجـه راويـان را بـه     های عامیانه، كنلی از جمله ويژگیدر افسانه

پسـر داسـتان   « پسر دهـاتی كـه بـه مقـام پادشـاهی رسـید      »نود جل  كرده است، در داستان 

ی مختلف، مدام كنلی او را بیان كن  است و راوی برای برجسته كردن اين عی  در جاها

زن گفت: ديگه آدم لح  بود، برای نونه شاگردی اين كن  پاره پورة جلمبـری  »كند. می

 .17(119 /2 :1913)درويشیان و نندان، .....« رو آوردی؟ 

شگرد تمسخر زمانیکه در مورد شخم يا گروه نا  باشـد، زيرمجموعـة هجـو لـرار       

انتقاد غیرمستقی  و اجتماعی و آموزنده باشـد، زيـر مجموعـة     گیرد اما زمانیکه هدف آنمی

ای است منظـوم يـا منثـور    نوشته (Satire)طنز پرناشگر »شود، طنز پرناشگر محسوب می

( كنـد. طنـز در   Lampoonدهد تا افراد بشر را مسخره و هجو)كه معاي  را هدف لرار می

(، بذلـه، فکـاهی، بـدبینی،    Sarcasm(، طعنـه ) Ironyيک كالم، كاربرد مضحکه، كنايه )

هتاكی در كالم يا نوشتار است به منظور برمال كردن و سرزن  معاي  و رذايـ  انسـانی. در   

( در راستای اهداف اناللی است. Humorوالع طنز پرناشگر كاربرد نا  شوخ طبعی )

را  كنـد نـه فقـ  بـه ايـن نـاطر كـه معايـ  انسـانی         طنز پرناشگر از ابزار ننده استفاده مـی 

فرايادمان آورد بلکه بدين سب  كه در برابر رذاي ، بر فضاي  و منال  پسـنديده بشـری نیـز    

های عامیانه نیز تمسخر عیـوب همیشـه دربـارة    در افسانه .(24-29: 1931)حری، «تاكید كند
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ها تعلـی  و آمـوزش   رسد اهداف راويان اين افسانهشخم يا گروه نا  نیست و به نظر می

گیـری و ...  ن سعی داشتند تا با تمسخر عیوبی چون نساسـت و بخـ  يـا بهانـه    است زيرا آنا

هـا راوی  مردم را تشوي  كنند تا آن معايـ  را تـرک كننـد  بـرای مثـال در يکـی از افسـانه       

ای كـه  كند  فرد نسیسی برای يافتن كله پاچـه ای طنزآمیز بیان مینساست فردی را با شیوه

رود، ، به دنبال نازلترين لیمت بـه جاهـای مختلـف شـهر مـی     اش از او نواسته بودزن آبستن

دهـد و او را بـه   فهمد مرد بسیار نسیس است به او لول كله پاچـة مجـانی مـی   لصاب كه می

كند تا مرد نسیس را متنبه كند. بعد از اتفالـات طنزآمیـزی كـه    برد و سعی مینانه نود می

 شـود. برد و ودست و دلباز میمی نود پیافتد مرد نسیس به اشتباه در نانة مرد لصاب می

هــای تمســخر عیــوب: هــای ديگــر از افســانه(. از نمونــه27 /9 :1931)درويشــیان و ننــدان، 

« ترسـد محمدی كـه از روبـاه مـی   »(، ترسو بودن 31 /1 :1931)همان،« آلا تنگلو»گیری بهانه

 (.919 /19 :1932)همان، 

 

 تابو شکنی دینی -2-1

ای ديرينـه  به نصو  گستانی با نداونـد در ادبیـات رسـمی سـابقه     تابو شکنی دينی و

دارد. تعداد زيادی از شاعران و نويسندگان با اظهارات تند و تلخ به نداونـد تانتـه و آننـه    

.ايـن تابوشـکنی و گسـتانی در    انـد شود، مورد انتقـاد لـرار داده  را در نظام هستی حادث می

هـا شـده   راه يافته و سب  ايجاد فضايی طنزآمیـز در افسـانه   های عامیانه نیزادب عامه و افسانه

شـاهد گفتگـوی چوپـان    « پسر دهـاتی بـه مقـام پادشـاهی رسـید     »است. برای مثال در افسانة 

يا حضرت موسی میـری  »گويددهاتی با حضرت موسی هستی ، چوپان به حضرت موسی می

گذره. حضـرت موسـی   م نمیپی  ندا بگو يه فرجی در كار من بده، من با اين چوپونی امر

رفت و عر  اينو به ندا كرد. به موسی ندا رسید كه به  بگو: رز  تو همینه، للمـزن روز  

زرّاد همینو لل  زده، حضرت موسی آمد و اينو به چوپان گفت...چوپان گفت: يا موسـی بـه   

ر للمـزن  ندا عر  كن اگه انتیار تو دست للمزنه، من برم، پناه به للمزن بیـارم. اگـه انتیـا   

دست توله، به للمزن بگو سر للمو كج كنه. حضرت موسی ننديد، گفت: عج  پیغامی بـه  

كن . رفت به كوه طور، پیغـام چوپـون رو داد،   ندا میدی! گفت: نیلی نوب من عر  می

« ندا رسید: يـا موسـی بهـ  بگـو گفـت  بـه انـدازه نـوک مژگـان مورچـه للمـو برگـردونن            
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شـود و  (. از آن پس وضعیت پسر دهاتی عالی می112-111 /2 :1913)درويشیان و نندان، 

 رسد.به مقام پادشاهی می

كنـد و از او  ماجرای پیرمردی اسـت كـه بـا نـدا مکالمـه مـی      « پیرمرد و تاجر»در افسانة 

كند كه صد تومان بفرست اگر نـود  نواهد صدتومان براي  بفرستد و ندا را تهديد میمی

شـد، شـنید و   ن . از لضا تاجری كه از حوالی نانة پیرمرد رد میكو نه تومان باشد لبول نمی

در دستمالی نود و نه تومان و نه ريال گذاشت و از سوراخ بام به دان  نانه اندانت تا ببیند 

كند يا نه، پیرمرد از استجابت دعاي  نوشحال شد امـا زنـ  بـه او گفـت:     پیرمرد لبول می

دان ، اين نود و نه تومان و نه ريـال اسـت ولـی لبـول     اين صدتومان نیست، پیرمرد گفت: می

كن  زيرا نداوند يک ريال را بابـت دسـتمال حسـاب كـرده اسـت. تـاجر بـا ديـدن ايـن          می

صحنه، شاكی شد و از پیرمرد نواست تا پول  را برگرداند  اما پیرمرد لبول نکرد و گفـت  

رمـرد توانسـت عـالوه بـر صـد      ندا براي  فرستاده است و سرانجام به نـزد لاضـی رفتنـد و پی   

 (.935تومان، يک كف ، لباس و اس  ه  از تاجر بگیرد )همان: 

 
 نام طنز آمیز-2-9

دار و عجی ، سب  ايجاد فضای طنز و شادی معنا، نندههای بیهای عامیانه نامدر افسانه

نـه و  معنـا، شـگفت انگیـز، پـر طنط    هـای بـی  نويسـنده بـا ابـداع نـام    »ها شده است  در داستان

دار، ه  به تصوير كردن مولعیت غیر عادی داسـتان كمـک كـرده و هـ  باعـد تنـوع       ننده

: 1932)ذوالفقـاری،  « ها و ايجاد فضای شوخ طبعانه شـده اسـت  های مختلف شخصیتگونه

 نورد.  های طنزآمیز فراوانی به چش  میها نام(. در فرهنگ افسانه143-143

 لیلنام طنزآمیز همراه با ذکر د-2-9-1

ها با ذكر دلی  آمده و فضای طنز را در داستان دوچندان كرده اسـت   تعدادی از اين نام

 های زير:مانند نمونه

گاه دلی  اسـ  طنزآمیـز و عجیـ  از زبـان شخصـیت داسـتان بـازگو شـده اسـت  مثـ            

 كند:كه علت نامگذاری اسم  را چنین بیان می« آمال نتربو »شخصیت 

گذاشـت ،  « رطـ  »نیلـی كمـه، جـای مـن،     « من»ود اما بعد ديدم اس  اول  مال منصور ب»

« بـو  »مال اسـرافیله كـه فرشـتة نداسـت، صـور رو ورداشـت  جـاش        « صور»اونونت ديدم 
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آمـال  گذاشت  كه مال آدماس اس  من شد مال رط  بو ، اما مردم سواد ندارند به من مـیگن  

 (.473 /17 :1931، )درويشیان و نندان« نتربو 

روباه چون از بلنـدی روی جانمـاز )پوسـتین( آنونـدی     « 1روباه و لک لک »ن در داستا

گوينـد، لـک لـک هـ  كـه نـادم از       اندازد، از آن به بعد به او آشیخ روباه مـی نودش را می

رود تا توبه كند و از آن بـه بعـد بـه او    رفتاری است كه با روباه كرد، به زيارت نانة ندا می

 (.221 /2 :1934ان، گويند )هممی« حاجی لک لک»

زمان تولد به دلی  شک  ظاهری نا ، نامی طنز آمیـز مطـاب  بـا آن     برنی از شخصیتها

 گیرند:می

« چون زمانی كه به دنیا اومد نیلـی تپـ  و مپـ  بـود اسـم  رو آلتـین تـون گذاشـتند        »

 (.121 /1 :)همان

داسـتان اسـت،   دار، ترساندن شخصیت ديگـر  هايی دلی  نام  سانتگی و نندهدر داستان

در اين داستان نر )هوشمند اما فالد زور كافی( و شیر )بی نـرد  « نره نر شیر»مانند: داستان 

اما زورمند( است. شیر در عمرش نر نديده است به همین ناطر فري  نام رع  انگیـز نـر   

دهد، همین امر سب  طنز آمیز شـدن فضـای   نورد و به نگهبانی و زير دستی او تن میرا می

 گردد:ستان میدا

شـیر بـا شـنیدن ايـن نـام      «. من  نرّه نـر شـیر  »نر گفت: « تو كیستی؟»شیر به نر گفت: »

ناآشنا ترسید و با نود گفت: من شیر هست  و اين نرّه نر شیر. بنابراين يـک نـرّه نـر از مـن     

ا ده  فق  من را نخـور، بگـذار تـا اينجـ    تو را به ندا لس  می»باالتر است. شیر به نر گفت: 

« بده  و نگذارم حیوانی از محدوده لهر  بگـذرد و آسايشـت را بـه هـ  بزنـد     نگهبانی تو را 

، 1935)همان: « شیر و نَرمَشیر»توان به (. نمونه ديگر اين داستان می212 /15 :1939 ،)همان

 ( اشاره كرد.225 /3

 هاسوء تفاهم طنزآمیز نام -2-9-2

شود  بـرای مثـال در داسـتان    داستان میگاهی اس  عجی  شخصیتهاموج  سؤتفاه  در 

است و اين نام عجی  بـا معنـی داد و بیـدادی كـه     « ای بیداد»و « ای داد»ها زير نام شخصیت

زنی »شاه به عنوان حاك  در ذهن نود دارد، متفاوت است و همین امر سب  طنز شده است.

زند.شـاه  ت صـدا مـی  اسـ « ای بیـداد »و ديگـری  « ای داد»در بازار فرزندان نود را كه يکـی  
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« گويد اين زن چرا ای داد و بیداد راه اندانتـه اسـت  شده، میعباس كه از آن حوالی رد می

 (.11 /5: 1932)همان، 

 تناسب نام و عمل طنزآمیز-2-9-3

دهنـد، در  مـی ها در طول داستان انجام ها متناس  با كارهايی است كه شخصیتگاه اس 

دهند يکی است، اس  لهرمـان كنـ    با كارهايی كه انجام میداستانی اس  همراهان لهرمان  

گذارد تـا كنـ  از عهـدة آن    است و پادشاه برای نواستگاری او از دنترش، شرطهايی می

برنیايد اما كن  با كمک همراهان  كه هر كدام نامی متناس  با كارشان دارند، توانست به 

ن نور،سرما نـور، شـلنگ انـداز،    مقصود نود )وصال( دست يابد.اس  همراهان او لک لج

سنگ انداز و گوش گیر بود  لک لجن نور توانست چاهی را كه سالیان سـال پـاک نشـده    

را يک روزه پاک كند، سرمانور هـ  بـه حمـامی كـه پـنج شـبانه روز آب در آن در حـال        

ای بـه كشـور همسـايه فرسـتاد و در     جوش بود رفت و گفت سردش است. شلنگ انداز نامه

 (.21/ 2: 1913دلیقه جواب آن را آورد )همان،  عر  پنج

های عامیانه  آلا كوزه، آكنلک، ناله گـردن دراز،  های طنز آمیز در افسانهاز ديگر نام 

آگبوری، آلبر زنگی، ، پشمالو، ، هنگـر مـن، گورمیلـک، زرزان، نبـی لنـگ، ، چغنـدرآلا،       

 . ، توس وچه، میو میو نان ،...شبیدين، كنق  بنه، شیخ زنگوله پا، آجی بولو ، بی دل هوا

 های هم آوانام-2-9-4

:  آدی و بـودی  آهنـگ و هـ  وزن هسـتند  بـه عنـوان مثـال      های طنزآمیـزی كـه هـ    نام

(، چرتـان و پرتـان   451( بی بی له و چی چی لـه )همـان:   21 /1 :1931 )درويشیان و نندان،

 /5 :1932مـوذک )همـان،  ( زيرک و 919(، جیركه و جاركه )همان: 923 /9 :1931)همان، 

(، شـنگول  213 /1 :1935 ،( سندر و مندر)همان145 /2 :1934(، شنگ و منگ )همان، 235

 :1932(، لـک و پـک )همـان،    93(، شاكه و شوكه )همـان:  515 /3: 1935و منگول )همان، 

( نازک به نازک و تازک به تازک )همـان،  253 /19 :1932( تیپ و ريپ )همان، 221 /12

  . ( و ...171 /15 :1939
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 عنوان طنزآمیز-2-11

توانـد اطالعـاتی را   ای برنوردار است  زيرا عنوان میها عنوان از اهمیت ويژهدر داستان

هرچند مختصر دربارة داستان در انتیار مخاط  لرار دهد. گاهی عناوين مانند نود لطیفه و 

برد كه با داسـتانی طنزآمیـز   پی میداستان، طنزآمیزند و نواننده با نواندن آن از همان ابتدا 

های عامه يا نـام افـراد شـركت كننـده در لطیفـه اسـت       روبروست. عناوين طنزآمیز در افسانه

 1931(، ته لیشته نـانوم )همـان،   115(، آكن  )همان: 31 /1 :1931مانند: آلا تنگلو )همان،

(، فاطمـه  115 /2 :1934(، رمضون دراز )همـان،  223( جمعه، شنبه و يکشنبه )همان:131 /9:

 /12: 1932( گدول )همان، 451(، لنبر نوش شانس )همان:925 /17 :1931بدبخت )همان، 

(، گوردلـه )همـان:   551( گندل آلا و ده گز باال، بیست گـز بـاال، سـی گـز بـاال )همـان:       53

 /19 :1932(، مرد و نیمه  مـرد و نـامرد )همـان،    213(، لوطی بالر و لوطی اصغر )همان: 523

 . (...525(، میخر )همان: 939 /14 :1932(، ملک محمد و ديو يک لنگو )همان، 433

ای از ماجراهای لطیفه است:االغ آوازه نـوان و شـتر رلـا     و يا معنای اصلی و نالصه

(، ديــو پخمــه )همــان، 9/131 :1931(، تــیس تــیس مدســینا )همــان، 223 /1 :1931)همــان، 

زن گرفتن حاجی نون نخـور   ،(993 /2 :1934تر )همان، زاز نر و له  له  ش ،(111 /5 :1932

 /1 :1935 ،(، سـه بـرادر دسـت و پـا چلفتـی )همـان      999 /1همان: (، سه احم  )451)همان: 

 /17 :1931(، لصه تنب  للـی آلـا و شـرح زنـدگانی او)همـان،      411(، سه كن  )همان: 939

مـاجرای   ،(231 /12: 1932لیس به برم، لیس به تن ، نیسـت مجـال نـوردن  )همـان،      ،(229

( ماچت نبود، موچت نبود، اين گاز گرفتنـت  95 /19 :1932هلو و بُدُم و چی  گشاد )همان، 

 . ( و ...121 /14 :1932(، مالترسوک )همان، 93چه بود )همان: 

هـای منحصـر بـه    يکـی از ويژگـی  »ای دارد از آنجا كه در لطیفه تضاد نق  بسیار عمـده 

است كه معمواًل عنوان بـا نـود مـتن تضـاد دارد. ايـن تضـاد در مـورد         آمیز اينمتون مطايبه

نامگذاری افراد شركت كننده در لطیفه ه  صاد  است. مـثالً در لطیفـه معمـوالً كسـی كـه      

نیلی نسیس است اسم  دست و دلباز است و يا كسـی كـه كنـ  اسـت نـام  زلفعلـی       

ی اولات عنـاوينی وجـود دارد كـه    های عامیانه ه  گاه(. در افسانه29: 1911)انوت،« است

است در حالیکـه شـیر   « شیر احمد»با محتوای داستان در تضاد است برای نمونه عنوان داستان

« شـوهر بـاغیرت   »( يـا عنـوان داسـتان    534 /3 :1935احمد شخصیت ترسويی دارد )همـان،  
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)همـان:  آورد بیند اما به روی نودش نمـی است درصورتی كه مرد داستان نیانت زن را می

595.) 

 

 اشعار طنز آمیز -2-11

هـا  های عامیانه، اشعاری طنزآمیز و گاه ركیک از زبان راوی يا شخصیتدر نالل افسانه

هـا بـه دلیـ  سـادگی كلمـات، تصـاوير       متناس  با فضای داستان نق  شده اسـت. ايـن ترانـه   

اده انگارانـه،  پیرايه و بیان احساسات صريح و روشن و نیـز وجـود تفکـرات ابتـدايی و سـ     بی

 ناستگاه جمالت و عبارات نغز و شیرينی است كه در فحوای آن  طنزی لطیف نهفته است.

روايت لطیفه وار از مـردی رنـد اسـت، او زنـی را كـه از      « نظر به كشک يی منه»داستان  

دست گريه و زاری كودك  به جان آمده  با وعدة آسوده سانتن كـودک توسـ  دعـا يـا     

رود. زن مـدتی بعـد كاغـذ دعـا و ورد     گیرد و مـی كیسة  كشکی از او میفريبد و وردی می

فهمد سرش كاله رفته است. مرد دغلکـار در كاغـذ بـا بیـانی     نواند و میمرد دغلکار را می

 طنز آمیز نوشته است:

نظر به كشک يی منه/ بنه كارش گربیدنه/ ای ضیفة بی تمبون/ شیرش و بده و بجمبون 

 (.221 /15 :1939)همان،

ناله سوسکه )ناله چُسنه( به دنبال يافتن شوهری به اس  رمضون راهی سفر بـه همـدان     

هـايی بـین نالـه سوسـکه بـا نواسـتگاران بـه صـورت شـعر          شود، در راه  سوال و جوابمی

 شود:گیرد و فضای افسانه طنزآمیز میصورت می

له چسنه كمی لـر و  ناله لزی، چادر يزی، كالش لرمزی، اولور باشه، كوجا میری؟ نا»

غمزه آمد و گفت: میرم، میرم، میرم همدان، شوور بکـن  عمـو رمضـان، نـان گَـن  بخـورم،       

 (.131 /19 :1932)همان، « للیان بلور بکش ، منت هینکه نکش 

 

 کنایه -2-12

كنايه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح جمله يـا تركیبـی اسـت    

ای  ه  كه ما را از معنای ظـاهری  ی ظاهری آن نباشد، اما لرينة صارفهمراد گوينده معنا»كه 

تـوان  (. هـر چنـد كـه مـی    35: 1931)شمیسـا، « متوجه معنای باطنی كند، وجود نداشته باشـد 
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كننـده و هـدايت كننـده در پـس     معنای ظاهری را نیز از آن استنباط كرد. كنايه، عام  حمله

ت  زيرا ابـزار اصـلی در انتقـاد از دورويـی هاسـت       طنز است و در همه جای طنز آشکار اس

شود و ابزار نوبی در دسـت طنزپـرداز اسـت  زيـرا     بنابراين جزيی از اص  طنز محسوب می

دهد تا به وسیلة انتقـاد، كـامالً غیـر مسـتقی  موضـوع را بـه مخاطـ  بفهمانـد         به او امکان می

طنـزآور بـه وجـود آورده اسـت و     های عامیانـه كنايـه فضـايی    در افسانه(. 2: 1939)هريس، 

ها، مردم عادی و ك  سواد جامعه هسـتند از كنايـاتی اسـتفاده شـده كـه      چون مخاط  افسانه

 برند:ها را در گفتگوهای روزمره نود به كار میلاب  فه  برای مردم است و مردم آن

نـه   ننه جون از دنتر پرسید كه بگو ببین ، حاجی آلا رو سوارش شدی يا نـه؟ گفـت:  » -

)همـان،  « مگه نره كه سوارش بش . گفت: معلوم شد كه هنوز شوهر داری رو يـاد نگرفتـی  

1939: 15/ 252.) 

روزی از روزها روباهی، سر راه دراز كشـیده بـود و نـودش را بـه مـوش مردگـی زده       »

بردند روباه را ديدند و آن را برداشتند و گذاشـتند بـه   بود...از يک ده به ده ديگر عروس می

اســ  عــروس. هــركس ســرش گــرم كــار نــودش بــود، يکدفعــه عــروس تلــنگ    تــرک

 (.153 /12 :1932)همان، « دررفت...

 

 تشبیه مضحک-2-13

شود كه بین امور نامناس  صورت گیرد و هدف تشبیه به جـای  تشبیه زمانی طنزآمیز می

م معنــی نــرد را بــزر»ســتاي ، اســتهزا باشــد. درايــن روش طنزپــرداز بــا اســتفاده از تشــبیه

نمايـد و زشـت را در   گرداند و معنی بـزرم را نـرد، نیکـو را در نلعـت زشـت بـازمی      می

ها حاكی از زمینة نفسانی ذهن شـاعر و محـی  زنـدگی    صورت نیکو  اما در همه موارد مشبه

« شـود و تجارب اوست كه به لصد ريشخند كردن و دست اندانتن و استهزاء برگزيـده مـی  

های عامه استفاده از تشبیه مضـحک، فضـای   (. در داستان153: 1913)بهزادی اندوهجردی، 

 آورد:طنزآمیز زيبايی را به وجود می

« رفـت تـو چشـ  و چارشـان مـی     زد ومگس ه  چه عر  كن  مث  ابر تو هوا هو مـی »-

 (.131 /9 :1931، )همان
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زن حماله ديد زن رمال باشی يه شک  داره مث  نمرة رنگرزی و سر و گـردن  مثـ    »-

 (.31 /2 :1934)همان، « پاهاش مث  ستون سنگ سیاه، دهن گالة دوالبی ديو،

 

 ایبیان محاوره -2-14

ای در میـان  ها، استفاده از بیان محـاوره يکی از عوام  ايجاد مولعیتهای كمیک در افسانه

هـای  شخصیتهای مختلف داستان است. بیـان عامیانـه و تعـابیر عامیانـه جـزء الينفـک افسـانه       

بخشد. حتی در آراری كـه از نـوع گـوي  و    ست و به نثر داستان شیرينی ناصی میعامیانه ا

لهجة ناصی استفاده شده است، به دلی  كاربرد محدود و ناآشنايی برای مخاطـ  امـروزی   

نا ، شکسته به كار بردن كلمـات و   لهجة(« 1نخودو )»آمیز دارد. در افسانةای مطايبهجلوه

 آمیز كرده است:ای فضای افسانه را مطايبهاستفاده از اصطالحات محاوره

گفتن بیا برو سر نزونه غاز پدرته وردار و برو. اين  اومد و رف. تموم نزونـه پادشـاره   »

به فالن كشید و يه دينار گرف به چنگ  و گف: اينه، مَ غـاز پـدرم ورداشـت  و رفـت . رف     

درش. اومد رف بـه نونـه پـی     پی  پدرش گف: بیا غازته از پادشاه استوندم. پولو داد به پ

مادرش گف: ننه يه اوماچو )يکنوع آش( نوبی بپز، بده من بخورم اوونت منـه وَركـ  و   

)درويشیان « شاش كلیلو )چوب كوچک( بزن وَش  )بر من(، من وَشت )برای تو( اشرفی می

 (.132 /15 :1939و نندان، 

 

 گیرینتیجه-3

ها بـرای سـرگرم   ه  تعداد زيادی از حکاياتهای عامیانه، مشخم شد كبا بررسی افسانه

شـوند كـه بـا    كردن مخاطـ  هسـتند و بیشـتر بـه بیـان مسـال  جنسـی و تابوهـا مربـوط مـی          

اند، اين مسمله در درجه نخست بـه ايـن دلیـ  اسـت كـه راويـان       شگردهای طنز گره نورده

ها آزاد بودند تـا  اند، آنهای نا  ادب رسمی روبرو نبودهمشیها با سانسورها و ن افسانه

ها را روايت كنند و در درجة دوم اين موضوع  به ارتباط میـان  نواهند افسانههر طور كه می

( آننـه را بـه صـورت    egoگـردد  زيـرا در نظـر فرويـد، نـود)     روانشناسی بـا لطیفـه بـازمی   

محرمات و تابو در آن سركوفته شده است با مبتذل و عامیانه كـردن آن بـه شـک  لطیفـه يـا      

كند  و تن  درونی را به صورت مولت ه  كه شده تسـلی  يگر اشکال طنز دوباره آزاد مید
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های درونی نیـز هسـتند.   ها دارای كاركرد روانی و آزاد سازی تن بنابراين افسانه بخشد،می

طنز عامه در كنار ننده و استهزا ناصیت انتقادی و روح اصالح گری را در نود نیـز دارد،  

ها مشاهده شد، يکـی از شخصـیتهای مـورد انتقـاد، لاضـیان هسـتند.       افسانه همان طور كه در

های طنزآمیز از نی  انتقاد راويـان مصـون نمانـده انـد  زيـرا مـردم و       لاضیان در بیشتر افسانه

هـا حـاك  و لاضـی اسـت. در     دانند، اگر چه در ظاهر، نام آنراويان آنان را دشمن عدل می

نماد و تمثیلـی از مکـر، بـا تظـاهر بـه دينـداری سـعی در فريـ          روباه نمايی نیز تکنیک آدم

ديگران دارد، او در حالی كه لباس روحانیت به تن دارد و تسبیحی در دست گرفته است بـا  

نـورد  ها را میكند و در پايان داستان آنبهانة سفر حج، ديگر حیوانات را با نود همراه می

مکر و ريا برای نشان دادن شخصیت زاهـد نمايـان    شود. روباه نمادی ازاش عملی میو نقشه

آورده شده است  زيرا آنـان  بـا ريـا و تظـاهر بـه دينـداری، از اعتمـاد مـردم سـوء اسـتفاده           

همننـین از   زدنـد. دادند و با نام دين دست بـه نـونريزی مـی   كردند و مردم را فري  میمی

ها اسـت. در كنـار انتقـاد    یتی افسانههای عامیانه، كاركرد تربديگر كاركردهای طنز در افسانه

ها هدف شود. در افسانههای اناللی نیز ديده میاز اوضاع، انتقاد از برنی رفتارها و ويژگی

ــاطنی نیســت بلکــه  اصــالح اناللــی و تــرويج     راويــان صــرفاً تمســخر عیــوب ظــاهری و ب

 ، حسـادت،  های فرهنگی نیز از اهداف آنان است. راويان به مذمت عیوبی چون بخـ ارزش

ها شـخم پـی بـه ويژگـی بـد      پردازند و در پايان  اكثر افسانهنساست، بهانه گیری و ... می

فهمد تمـام عمـر راه را اشـتباه رفتـه اسـت.      كند و میبرد، آن را اصالح میاناللی  نود می

شگردهايی همنـون ناهمـاهنگی و ناسـازگاری مولعیـت يـا اجـزا را كـه در نتیجـة پیرنـگ          

آيــد و همننــین شــگردهای بیــان طقــی نبــودن ســانتار افســانه بــه وجــود مــی ضــعیف  و من

تـوان مخـتم ادب عامـه دانسـت. براسـاس نتـايج       را مـی  و اس  و عنوان طنزآمیزای محاوره

تحقی ، شگردهايی چون بالهت و كند ذهنی، دغ  كاری و رندی، آدم نمايی، نام و عنـوان  

هـای  ای عامیانه داشتند. نقیضـه و اسـتعاره در افسـانه   همطايبه آمیز بیشترين بسامد را در افسانه

شود و اين مسمله شايد به دلی  سـطح سـواد و مطالعـه كـ  راويـان      عامیانه به ندرت ديده می

توان به تحام ، آدم نمـايی،  های عامیانه میبوده است. از ديگر شگردهای طنزآمیز در افسانه

 شکنی دينی و ... اشاره كرد.  استدالل احمقانه، تشبیه مضحک، كنايه ، تابو
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)همـان،  « مـرد بـا زن احمـ    »(، 175)همـان:  « ديوانگـان »(، 923: 5، ج 1932)همـان،  « دنتر لاضی»
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، 1931)همـان،  « ناله گردن دراز( »115: 2، ج 1934)همان، « ن درازرمضو»های ديگر از نمونه -2

 (253: 17ج 
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 (233: 15ج 
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19...) 
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، ج 1932)همـان،  « ها بیرون آمدافسانة مردی كه از جمع الواط»(، 39: 2، ج 1934)همان، « 2باشی 

19 :511) 
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 (.495: 14: ج 1932)همان، « ممد تنوری»(  و 531: 12، ج 1932
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. 15. ج های مردم ایرران فرهنگ افسانه(. 1939) .درويشیان، علی اشرف و رضا نندان .13

 تهران: انتشارات كتاب و فرهنگ.

. 13. ج های مردم ایرران فرهنگ افسانه(. 1932) .درويشیان، علی اشرف و رضا نندان .27

 تهران: انتشارات كتاب و فرهنگ.

 . تهران: مازيار.های امثالداستان (.1932ذوالفقاری، حسن. ) .21

 . تهران: سمت.زبان و ادبیات عامه ایران(. 1934)ذوالفقاری، حسن.  .22

 .سورة مهر: تهران. اسرار و ابزار طنزنویسی .(1931)سلیمانی، محسن.  .29

 . تهران: نشر میترا.بیان(. 1931شمیسا، سیروس. ) .24

 س.. تهران: نشر هرمبیست سال با طنز(. 1931صدر، رويا. ) .25

 . تهران: نشر عل .ایرانی ۀبررسی متون طنزآمیز عامیان(. 1939فاضلی، نعمت اهلل. ) .22

 . تهران: سخن.هاها، رویکردها و روشسبک شناسی نظریه(. 1937فتوحی، محمود. ) .21

 . ترجمة ابراهی  يونسی، جیبی.های رمانجنبه(. 1951فورستر، ای.ام. ) .23

. ترجمه كیکـاووس جهانـداری.   های ایرانیبندی قصهطبقه(. 1911مارزلف، اولري . ) .23

 تهران: سروش.

. تهـران:  روایتی دیگر از داستان دلیل محتاله و مکر زنران (. 1937مزداپور،كتايون. ) .97

 انتشارات طرح نو.

 . تهران: اساطیر.گناه ویس(. 1932)مزداپور،كتايون.  .91

فريبـا  ترجمـه   داروی تلخ با طعم عسل)هدف و شیوة طنرز(. (. 1939هريس،رابرت. ) .92

 شادمهر. تهران: جام ج .

 های سیما.. تهران: اداره ك  پژوه نویسیاسرار شوخی(. 1937هلیتزر، ملوين. ) .99
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 هامقاله ب(

، سـال  فرهنـگ مـردم   ةفصـلنام «. هـای بـومی  طنز تبس  در ترانـه (. »1934. پناهی سمنانی، محمد. )1

 .25تا  21 صم .12چهارم، ش 

فرهنـگ   ةفصـلنام «. های عامیانـه طنزهای گفتاری و رفتاری در لصه(. »1932. ذوالفقاری، حسن. )2
 .152تا 147صم  .43و  41، شمردم

 .42-97، صم 13، شحافظ ةماهنام«. طنز حافظ(. »1934. شفیعی كدكنی، محمدرضا. )9

، تهـران:  5 در مجموعه مقـاالت كتـاب طنـز   «. شک  دگر ننديدن(. »1933. كردچگینی، فاطمه. )4

 سورة مهر.

 
 


