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   مقدمه
طور كه هر فرهنگي صاحب زبان و نوعي از خندند، همان ها مي ها در تمامي فرهنگ انسان

  . اعتقادات مذهبي است
 گونه نتيجة فرهنگ است، نتيجة تمدن نيز هست و اگر همان) humour(طبعي  خنده و شوخ«

گاه نآ گويند، خنده زاييدة كاركرد حيواني خشم و پرخاشگري باشد، كه كردارشناسان مي
 تغيير معناي اجتماعي اين كنش فيزيولوژيكي، خود گواهي است بر فاصلة فرهنگ بشر از

   .)40 :1384، كريچلي(» زندگي حيوان
كند و  سينا، انسان را با صفت ضاحك تعريف ميشايد به همين دليل است كه ابن     

  :گويد ارسطو مي
   .)10 :1380 ،موسوي گرمارودي(» از ميان جانوران تنها انسان قادر به خنديدن است« 

 اي كه به يكي خنده: توان در سه دستة كلي جاي داد هاي نيل به خنده را مي شيوه     
اي كه با ادا و اطوار و اجراي حركات نمايشي  آيد، دوم خنده واسطة كاربرد زبان حاصل مي

حاصل  .)33 :1387 ،حري(شود  اي كه از تركيب اين دو ايجاد مي همراه است و سوم خنده
  .  يابد شيوة اول، هنر روايتگري است و شيوة دوم در عرصة هنر نمايش مجال حضور مي

 ارسطو اولين كسي است كه تفاوت دو نوع ادب نمايشي تراژدي و كمدي را بيان كرده     
   :است  و گفته
كه تقليد ننه اي. ست از اخالق و اطوار زشتكمدي در مقابل تراژدي قرار دارد و تقليدي ا«

آور است كه موجب ريشخند و استهزا  بدترين صفات انسان باشد بلكه فقط تقليد اطوار شرم
   .)120 :1357 ،ارسطو( »شود مي

 كمدي تقليدي است از خطاهاي: گويد سيدني نيز در تعريفي مشابه با ارسطو مي    
 :1377، مرچنت( دان ها قابل سرزنش هايي كه كمتر از جنايت معمول زندگي ما، آن حماقت

آميز نيز صادق  هاي يادشده از كمدي، دربارة روايتگري متون مطايبه چند تعريفهر .)18
 است اما امروزه، واژة كمدي به صورت خاص، به آن دسته از آثار ادبيات نمايشي اطالق

زبان هاي آنها را با  هاي معمولي و گرفتاري به شكلي زمانمند، مسائل روزمرة انسان«شود كه  مي
  .)26- 28 :1387 ،انصاري(» دهد كننده نمايش مي آور و سرگرم اي خنده مردم عادي و به شيوه

را نيز ...  برخالف هنر نمايش كه عالوه بر زبان، عناصر گوناگوني مثل صحنه، هنرپيشه و    
هاي  رغم تنوع شكل بهگيرد، هنر روايي، تنها حاصل كاربرد زبان است و  به خدمت مي
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صدا، فرد يا  اين. اي دارد، فرد يا منبعي كه آن را روايت كند هر متن روايي نياز به واسطه«روايت، 
 )ماجرا(اي كه راوي براي بازنمايي يك داستان  شيوه .)88: الف1371اخوت، (» منبع، راوي است

ها و شگردهاي زباني خاص او در نقل داستان،  كند و نيز مؤلفه در قالب روايت انتخاب مي
  .آورد ع مختلف روايت را به وجود ميانوا

شده  اسكولز كلية آثار داستاني را بر اساس سه رابطة ممكن بين هر جهان روايت     
  :گويد كند و مي و جهان تجربه، به سه دسته تقسيم مي) داستاني(

، اسكولز(» آن جهان داستاني ممكن است بهتر از جهان تجربه باشد، يا بدتر از آن، يا برابر با«
1379 : 187(.   

گرايانه جاي  آميز و واقع توان آثار داستاني را در سه دستة رمانتيك، هزل به اين ترتيب، مي
 گرفتار موجودات عجيب و غريب فروانسانيِ«داند كه  اي مي شده اسكولز، هزل را جهان خوار. داد

   .)188: همان(» دهد در آشوب را ارائه مي
 هاي مطايبه، مثل هجو، طنز و دهد كه او تمام شيوه شان ميروشني نهتعريف اسكولز ب     
 استفاده) satire(نكتة ديگر اينكه اسكولز از واژة . كند بندي مي را تحت عنوان هزل طبقه... 

هاي فارسي، آن  است اما در غالب فرهنگ كرده كه در ترجمة فارسي به هزل برگردانده شده 
 معموالً در ايران، آثاري را كه در گونة كلي«از طرفي، اند و  هرا معادل با واژة طنز دانست

كنند و از  گذاري مي شوند، با عنوان طنز نام طبعي، نوشته، گفته، به نمايش درآمده و مصور مي شوخ
اين شكل كاربرد واژگان  .)9 :1385 ،گروه مؤلفان(» برند طبعي نام نمي والت ديگر شوخمق

و آنجا كه هدف، برقراري ارتباط با مخاطب عام است،  مختلف در يك معنا، در زبان روزمره
كند اما وقتي صحبت از متن ادبي و انواع مختلف آن در ميان است،  اشكالي ايجاد نمي

به اين جهت، در ادامة كار، ابتدا . رسد شدة هر واژه ضروري به نظر مي كاربرد دقيق و تعريف
ها و شگردهاي  دهيم و سپس، شيوه يارائه م  تعريف مختصري از اشكال و انواع مطايبه

  . كنيم بررسي مي شب هزارويكآميز  هاي مطايبه طبعي را در قصه آفرينش شوخ
  
  )humour(مطايبه  .1

شمول و شناختي و جهان خصيصة ثابت و اليتغير انسان) humour( طبعي مطايبه يا شوخ
كه به نوعي مطايبه اي كشف نشده  تا كنون هيچ جامعه. ها مشترك است در تمامي فرهنگ

   .باشد نداشته
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طبعي با كسي است كه با اين تعريف با فكاهه يكسان  مطايبه در لغت به معني شوخي و خوش«
شود ولي مطايبه لفظي  شود اما تفاوت در اين است كه فكاهه كردار و رفتار را هم شامل مي مي

اريك كه است نغز و بسخني « اي ادبي، و در مقام گونه )181- 182: 1372، رزمجو(» است
گوييم، منظورمان  وقتي از مطايبه سخن مي .)41 :1387، حري(» شود باعث انبساط خاطر مي

در . پذير است نوعي بينش است، نگاهي كه در آن جمع دو نقيض، واقعيت و ضد آن، امكان
طايبه، بنابراين، هنگام برخورد با م. توان به واقعيت رسيد اينجا در واقع با ضد واقعيت، مي

 ،اخوت( هجو ظاهر شود و به شكل طنز، هزل تواند مطايبه مي. بايد ديد شكل آن چيست
  .)13: ب1371

  
  )Facetiousness(هزل  1- 1

، هزل را در 1برخي از شاعران و نويسندگان فارسي زبان، مثل منوچهري و عبيد زاكاني
در  فكاراال بدايعب به عنوان مثال، صاح. دهند مفهومي كلي در برابر سخن جد قرار مي

گفتن باشد و در اصطالح، آن است كه شاعر در  در لغت بيهوده«: نويسد تعريف هزل مي
كالم خود لفظي چند ايراد كند كه محك عقل تمام عيار نبود و به ميزان صدق سنجيده 

   .)82 :1369، واعظ كاشفي( »جب تفريح و تنشيط بعضي طباع گرددنباشد و با وجود آن، مو
دانند كه به قصد  آوري مي ، هزل را سخنان زشت و شرم2برخي ديگر و از جمله مولوي     

صير خواجه ن. شود اي اخالقي يا اجتماعي بيان مي شوخي و در اصل، به منظور بيان نكته
رد استهزا واقع جز در مواردي كه صاحب هزل تصور كند كه مو«داند،  هزل را موجب غضب نمي

  :اما در عين حال معتقد است .)561 :1361، لدينخواجه نصيرا(» است شده
ن را وسيلت معيشت خويش چشمان و مسخرگان است كه آ شرمان، شوخ هزل، كار بي«

   .)179 :1364، خواجه نصيرالدين(» اند ساخته
سخني است كه در آن، هنجار گفتار به اموري نزديك شود «ناميم،  آنچه ما امروزه هزل مي     

زبان جامعه و محيط زندگي رسمي و در حوزة قراردادهاي اجتماعي، حالت الفاظ  كه ذكر آنها، در
شفيعي ( »باشد و در ادبيات ما، مركز آن بيشتر امور مربوط به سكس است حرام يا تابو داشته

 شب هزارويكآميز  هاي مطايبه با توجه به اين تعريف، برخي از داستان .)52 :1382، كدكني
عاشق "، "زبال و خاتون"، "بقبق"چهار حكايت . ة هزل جاي دهيمتوانيم، در رد را مي

ها در  ، به دليل صراحتي كه راويان اين حكايت"اش غالم و زن خواجه"و  "كشيده حشيش
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 عالوه بر اينها، تعداد ديگري از. هاي بارز هزل هستند ذكر الفاظ حرام دارند، از نمونه
هايي كه نوع مناسبات  حكايت. ردة هزل قرار داد توان در آميز را نيز، مي هاي مطايبه حكايت

گيرند، در تعارض با حوزة قراردادهاي اجتماعي و  ها و وضعيتي كه در آن قرار مي شخصيت
هايي كه حول محور خيانت زن به شوهر  مثل حكايت.(گيرد نين حاكم بر محيط قرار ميقوا

هاي جد  حتي برخي حكايت .)اند جويي زيركانة او براي فرار از مجازات شكل گرفته و چاره
  .آميز خالي نيستند هاي هزل ها و موقعيت نيز از صحنه

  
  )Lampoon(هجو  2- 1

  :نويسد حلبي در تعريف هجو مي
كردن و در اصطالح اديبان عبارت است از نوعي  كردن و ستم هجو در ادب به معني عيب«

 گويي يا ريشخند ه دشنامشعر غنايي كه بر پاية نقد گزنده و دردانگيز است و گاهي ب
   .)34 :1377، حلبي(» رسد آميز و دردآور نيز مي مسخره

اند، اين تعريف،  شده ها در ادب فارسي در غالب نظم سروده از آنجا كه بيشتر هجويه    
  : توان گفت ، مي)نظم يا نثر(رسد اما صرف نظر از قالب متن  خالي از اشكال به نظر مي

و محبوب كسي،  وصيف، ناسزا و مذمت و بدگويي از مطلوبهجو عبارت است از  ت« 
 ،نكوبخت(» و پنهان و نفي مكارم و تحقير كسيهاي پيدا  نمايي عيب برشمردن و بزرگ

1380: 30(.   
رود  فرويد، هجو را لطيفة تهاجمي ناميده است زيرا براي حمله، هجوم و دفاع به كار مي    

   .)13 :1366، كاسب( كند يدري م حياست و پرده حال بي و در اين
، موردي كه بتوان نام هجويه بر آن نهاد، شب هزارويكآميز هاي مطايبه در ميان حكايت     
اي براي هشام  ، كودكي، هجويه"هشام و كودك"شود اما در حكايتي به نام  نمي ديده
به كشتن او  برد كه فرمان خواند و با رفتار تحقيرآميز خود چنان هشام را از كوره درمي مي
خواند و او را  است، بالفاصله شعري در مدح هشام مي دهد اما كودك كه سخت ترسيده مي

به اين ترتيب، حكايت بر شدت تأثير هجو و ضد آن، مديحه، بر . آورد بر سر لطف مي
پروا را به تصوير  اي زيركانه، فرجام بد هجاگوي بي كند و نيز به شيوه مخاطب تأكيد مي

  . كشد مي
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  )Satire(طنز  1-3
زدن و در اصطالح، شعر يا نثري است كه در  كردن و طعنه طنز در لغت به معناي مسخره

اي تمسخرآميز  هاي اخالقي، فساد اجتماعي يا اشتباهات بشري با شيوه آن حماقت يا ضعف 
  .)180 :1373، ميرصادقي(شود  و اغلب غيرمستقيم بازگو مي

مربوط به دهة بيست است كه بعضي بزرگان ادب به خاطر «معنا  شدن لفظ طنز به اين  رايج    
» كردندطبوعات، اصطالح طنز را باب هاي ركيك و زشت در م تفكيك و تميز طنز از هجويه

 :1373 ،صالحي(» يافتة هجو است صورت تكامل« در اين معني، طنز .)39 :1381، زاد پزشك(
تزكيه است و نه  عي است كه هدف آن، اصالح واشاره و تنبيهي اجتما«و برخالف هجو،  )مقدمه

ها و  و طنزنويس نگهبان خودخواستة موازين، آرمان) 36 :1382، پور آرين(» آزاري ذم و مردم
هاي  ها و شرارت است، حماقت  هاي هنري است كه تعهد كرده حقيقت، اخالق و ارزش

  .)95 :1380 ، كادن( كند ح، نكوهش و تمسخر جامعه را تصحي
جهان طنز روي يك بيضي و به دور دو كانون، يعني افشاي بالهت و تنبيه «به اين ترتيب      

گنجد،  طنز اساساً سبكي اجتماعي است و مقوالت متعالي در آن نمي ...رذالت در نوسان است
همين  .)11- 13 :1378، پالرد( »است زادة غريزة اعتراض است، اعتراضي كه تبديل به هنر شده

طبعي  ترين وجه تمايز آن با ديگر انواع هنري شوخي و اعتراضي طنز، مهمجنبة اجتماع
  .است

هاي دم دست طنزنويس است، خاصه وقتي كه رياكاران به  تزوير و ريا، هميشه موضوع«
   .)19: همان(» ه معيارهاي رفتاري متفاوتي باشندواسطة حرفة خود، متعهد ب

گيرد،  اي كه دستماية طنز قرار مي صهرين خصيتنيز، مهم شب هزارويكهاي  استاندر د
رياكاري افرادي است كه به مناسبت موقعيت ممتاز اجتماعي خود، بايد متعهد به 

   .هاي اخالقي و قوانين عام جامعه باشند ارزش
والي قاهره دو مرد را كه در ميان مردم به عدل و پارسايي مشهورند، در   در حكايتي،     

اي قابل توجه رهايشان  يابد و پس از گرفتن رشوه و نوش ميخانة خمار و در حال عيش 
در حكايتي . گيرند اي پول خود را از او پس مي الصالح به حيله كند و بعد، دو مرد ظاهر مي

تنها دزدان را دستگير و مجازات  رود، نه والي بوالق، برخالف آنچه از او انتظار ميديگر، 
فهمد كه آنچه خريده،  بعد، مي خرد و اندك از آنها ميكند بلكه مال دزدي را به بهايي  نمي
زن بازرگان با والي و قاضي و وزير "قصة نسبتاً بلند . اند ارزش است و دزدها فريبش داده بي
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هاي طنزآميزي است كه در آنها طبقة حاكمه و بزرگان  نمونة ديگري از داستان "و ملك
هزارو نها دستماية طنز ظريف و شيرين راويان هاي آ ها و رياكاري ها، رذالت جامعه و رسوايي

  . گيرد قرار مي شب كي
خارپشتي با . روند نماها نيز از موضوعات محوري طنز به شمار مي صوفيان و مقدس     

در جاي ديگر، گرگ با تظاهر به . دهد لوح را فريب مي تظاهر به زهد و ورع دو قمري ساده
فقيهي بلندمرتبه، . دهد است، نجات مي  براي او كندهپارسايي خود را از گودالي كه روباه 

اش برساند، بارها و بارها دستورات و احكام  الرشيد را به كنيز مورد عالقه براي اينكه هارون
 شب هزارويكهاي طوالني و جدي  حتي در برخي از داستان. كند شرع را تفسيري دوباره مي

نماها اتفاق  شود كه بر اساس كنش مقدس يم ها و ماجراهايي طنزآميز ديده نيز، موقعيت
 درپي مسلمانان هاي پي ، كه شرح جنگ"ملك نعمان و فرزندان او"داستان طوالني . افتد مي

كرامت  روست كه به هيأت زاهدي صاحب هاي عجوزي زشت بازي و كفار است، عرصة حيله
ارها و بارها، اسباب دهد و به اين وسيله، ب آيد، فرماندهان سپاه اسالم را فريب مي درمي

  . آورد شكست مسلمانان را فراهم مي
 شب هزارويكهاي طنزآميز  افشاي حماقت و بالهت، موضوع بعضي ديگر از داستان     
 كند و خود را به كشتن يابد، از بندبازها تقليد مي جواليي كه بازار كار خود را كساد مي. است
نوايي چنان در  شود، مرد بي د و هالك ميآور دهد، گنجشك احمق، اداي باز را درمي مي

دهد و دالك ابلهي، با  شود كه سرماية ناچيز خود را نيز از دست مي اوهام خود غرق مي
هاي  در مواردي اما بالهت. برد نام را مي گويي خود، آبروي جواني صاحب و زياده  بالهت

داستان هاي  ر شخصيتشود و لبخند بر لب ديگ شيرين شخصيت داستان به نفع او تمام مي
و زيرك  باز هاي حقه هايي هستند كه ماجراي آدم اين موارد بسيار شبيه به حكايت. نشاند مي

هاي ناقال، طراران جوانمردي كه  لوح نيز، به مانند شخصيت افراد ساده. كنند را روايت مي
رجوابي كه هاي زيرك و حاض اندازند، شخصيت گناه خود را به خطر مي براي نجات افراد بي

و  دهند، همواره همدلي جانبدارانه با استفاده از ظرايف زباني، موقعيت را به نفع خود تغيير مي
انگيزند و از اين طريق، داستان را به نفع خود و با  را برمي هزار و يك شبظريف راويان 

   3.رسانند پاياني خوش به انجام مي
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هاي روايي لطيفه،  توان در قالب ايبه را ميهاي مضموني، انواع مط نظر از ويژگيصرف     
 هاي ساختاري رغم تفاوت هاي روايي، علي همة اين گونه. روايت كرد... حكايت، قصه، داستان و

طبعي و نيل به خنده استفاده  هاي همانندي براي خلق شوخ كه با هم دارند، از روش
   .كنند مي
  
  آميز هاي مطايبه ها و حكايت ها، قصه لطيفه .2

و امروزه به ... قصه، افسانه، حكايت و: در زبان فارسي چند كلمه مترادف داستان وجود دارد
توانيم، با توجه به ميراث ادبي گذشته، حد و رسمي دقيق براي هر يك از  هيچ روي نمي

مصداقي «حال غالباً واژة داستان را  با اين .)125 :1382،محجوب(ها تعيين كنيم  اين لغت
تر براي همة انواع ادبيات داستاني مثل قصه، داستان كوتاه، داستان بلند و  عتر و جام كلي
و به مفهوم خاص، از آن براي ناميدن آن دسته از  )29 :1367، ميرصادقي(اند  دانسته» رمان

 :1366، صادقي مير :كن( اند ردهاند، بهره ب شده  ادبيات داستاني كه به شيوة امروزي نوشته
 در آنها تأكيد بر رويدادهاي«شود كه  حاً به آثاري اطالق ميلفظ قصه اصطالدر حالي كه  .)19

   .)26 :1377، درويشيان و خندان(» ها و افراد ا تحول و تكوين شخصيتالعاده است ت خارق
 در اين مفهوم، قصه متني روايي و فاقد پيرنگ و رابطة علت و معلولي است كه     

زمان و مكان در . هستند) تيپ(هاي بشري  ات و خصلتهاي كلي صف هاي آن نمونه قهرمان
. هاي دور و جوامع گذشته است آنها فرضي است و محتوا و مضمون آنها مربوط به زمان

گيري از شگردهاي خلق مطايبه و استفاده از اشخاص  ها با بهره راويان بعضي از اين قصه
 هاي ها و قصه حكايت. كنند دار خلق مي مضحك و سادة داستاني، ماجراهايي خنده

هايي همانند براي نيل به خنده  هاي بسياري با هم دارند و از شيوه آميز شباهت مطايبه
ها، از لحاظ ساختاري،  آميز و لطيفه هاي مطايبه از سوي ديگر حكايت. كنند استفاده مي

  .بسيار شبيه به هم هستند
داند كه  اي مي گانه ز اشكال سادة نهدار را يكي ا هاي خنده ، لطيفه و حكايت"آندره ژول"     

چند كه اين به عقيدة ژول، هر .)49 :ب1371اخوت، ( ها وجود دارد ها و فرهنگ ام زباندر تم
مناسبت «هاي آن  دارد اما در تمامي جلوهشكل ساده به فراخور زمان و مكان شكلي خاص 

 »يابد اي مي گيختهفكري، منش خودانشود و تمامي فراشد  ميان منطق و زبان دگرگون مي
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گسلد و  ما را از جهان تجربي ميلطيفه رشتة توقعات  به اين ترتيب .)158 :1370 ،احمدي(
  .)76 :1379 ،اسكولز(» كند الية بالهت را بر ما عرضه مينماهاي خرَد، معاني دو به عوض متناقض«

. ب مطلبمعرفي و ل: است هر لطيفه، متني است كه حداقل از دو بخش تشكيل شده     
كند و فضا را براي واردكردن  بخش معرفي، گوينده عناصر اصلي لطيفه را معرفي مي در

، معموالً )لب مطلب(بخش دوم هر لطيفه . كند ضربه و گفتن جملة اصلي لطيفه آماده مي
كلي منطق روزمره را بر هم جملة كوتاهي است كه به نوعي با بخش اول تضاد دارد و به ش

: آميز نيز، ساختاري شبيه به لطيفه دارند هاي مطايبه حكايت .)22 :1384 ،اخوت( زند مي
اي دارند و از دو جزء نمونة روايي و حكمت اخالقي  ند، طرح بسيار سادهاهايي كوتاه متن

   :اند تشكيل شده
يعني (كنند  هاي عمومي حكايت پيروي مي آميز گرچه از ويژگي هاي مطايبه حكايت«

اما داراي اين ويژگي مخصوص به خودند ) و حكمت اخالقي هستندداراي نمونة روايي 
  .)50 :ب1371، اخوت(» رواقعي، نامنتظره و يا غريب استمطلب آنها غي بكه لُ

گيري اخالقي هم وجود دارد و اين  آميز، نتيجه هاي مطايبه در پايان بسياري از حكايت     
پس، . است) به مفهوم خاص آن(حكايت دهندة تبعيت و تأثيرگرفتن اين متن از  امر نشان

آميز همزمان  متأثر از منطق لطيفه و حكايت هستند و به اين جهت، در  حكايات مطايبه
ترند، نياز به  هايي طوالني متن: عين اينكه بسيار شبيه به لطيفه هستند، با آن تفاوت دارند

شود كه در ردة  اهر ميقهرماني در آنها ظ - چيني دارند و معموالً تيپ فضاسازي و مقدمه
اين تيپ احمق و كنش او در شماري از . گيرد هاي آدم احمق جاي مي يكي از گونه

ها و  ، نقشي اساسي در خلق موقعيتشب هزارويكآميز  هاي  مطايبه ها و قصه حكايت
  .دار دارد خنده مضامين

  
  4شب هزارويكآميز  هاي مطايبه روايت .3

 هاي ملل گوناگون عه داستاني است كه عناصر فرهنگمجمو ترين ، معروفهزار و يك شب
توان با اطمينان نسبي اظهار نظر كرد كه  مي«است اما   را در دل خود جاي دادهزمين  مشرق

هاي آن از  بوده كه بسياري حكايت هزار افسان، همان كتاب ايراني شب هزارويكنخستين پاية 
 ،محجوب( »از زبان پهلوي به عربي درآمدجري بود و در قرن سوم ه  منابع هندي گرفته شده

در اواخر سلطنت  "عبداللطيف طسوجي". شهره شد "يلو ل ةـالف ليل"و به  )369 :1382
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محمدشاه و آغاز سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، كتاب را از عربي به فارسي ترجمه كرد و 
خاب كرد و به هاي شعر فارسي را از ديوان شاعران بزرگ  انت ، نمونه"سروش اصفهاني"

توان، در  را مي  روايت 45است كه از اين ميان  5روايت 251اين ترجمه شامل . متن افزود
ها از لحاظ عنوان، انواع و  اين روايت. آميز جاي داد هاي مطايبه ها و حكايت ردة قصه

  .طبعي قابل بررسي هستند شگردهاي شوخ
  
  ها عنوان روايت 3-1

رو نيست،  هسازي روب ن علت كه با چيزي به نام شخصيت و شخصيتبه اي«آميز،  هاي مطايبه قصه
 .)223 :الف1371 اخوت،(» ستاني و انتخاب عنوان مواجه نيستبا مشكلي هم به نام نامگذاري دا

اي  ها عنواني ندارند و يا در نامگذاري آنها از عناوين بسيار ساده بسياري از اين نوع روايت
توان به سه دسته  را مي شب هزارويكآميز  هاي مطايبه تعناوين حكاي. شود استفاده مي
  :تقسيم كرد

 مثل: هاي قصه است هايي كه عنوان آنها اسم يك يا چند نفر از آدم قصه -الف    
خياط، احدب، يهودي، مباشر و "، "كشيده عاشق حشيش"، "دعبل خزاعي"هاي  حكايت
  ... و "بازرگان با شيخ و طراران"، "اش غالم با زن خواجه"، "روباه و گرگ"،  "نصراني

ثبات حماقت "مثل : اي از مضمون قصه است هايي كه عنوان آنها صرفاً خالصه قصه - ب    
  ...  و "تقسيم جايزه"، "تدبير زن"، "پاداش طبابت"، "سه واقعة عجيب"، "آموزگار

، "اند كه ردهحكايت ك"هايي كه عنواني ندارند و تنها با عبارات آغازيني مثل  قصه - ج     
 هايي هستند كه به عنوان ها، حكايت اين دسته از قصه. شوند مشخص مي...  و "اند كه آورده"

 ،شوند و اغلب شاهدي بر صحت مدعاي راوي هستند قصة درونة داستان ديگري روايت مي
اين . دهد كند و جان خود را از دست مي مثل حكايت جواليي كه از بندبازها تقليد مي

 هزار دهاي جِ شود كه يكي از حكايت روايت مي "بوزينه و دزد"ر ضمن قصة حكايت د
  .است شب ويك

  
  ها ها و صناعات رايج در حكايت انواع، ويژگي  3-2

اش وارونه و بخردانگي  هاي اجتماعي اش پاره، آيين زنجيرة علي«جهان مطايبه، جهاني است كه 
در اين جهان، انسان مقهور  .)10 :1384 ،كريچلي( »است  عرف و معمولش محو و نابود شده
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گيري فقير تصادفاً خليفه  شود، ماهي بديل حيوانات مي هاي بي جويي قدرت استدالل و چاره
وفايي شوهر ثروتمندش  آورد، زني كه از بي بيند و او را به خدمت خود درمي را مي

شود كه شاعري  ني ميآميزد، آموزگاري نادان دلباختة ز نوا مي است، با زبالي بي خشمگين
  ...  دهد و است و از عشق زن جان مي او را در شعرش ستوده

هاي غيرمنتظره و غيرمترقبه  طبعي، خلق يك موقعيت يا مجموعه موقعيت اساس شوخ    
غيرمترقبه و گاه نامتعارفي كه غالباً با   موقعيت؛ )45 :1387، حري(براي مخاطب است 

ماعي، عقل سليم و بخردانگي معمول ما منطبق نيست و منطق معمول زندگي و اخالق اجت
شود و شخص يا  آور در مواردي، تصادفاً ايجاد مي خنده  موقعيت. شود موجب خنده مي

 شوند و گاه شوند، در آن درگير مي اشخاصي كه با صفت نوعي حماقت شناخته نمي
 دي هم موقعيت غيرمتعارفدهند اما در موار هايي ابلهانه و دور از ذهن از خود نشان مي كنش

قهرماني است كه از همان آغاز قصه با صفت نوعي ابله معرفي  - نتيجة حضور و كنش تيپ
توان به دو  را مي شب  هزارويكآميز هاي مطايبه ها و قصه حكايتبر اين اساس، . شود مي

   .هاي آدم احمق  تقسيم كرد هاي ماجراي مضحك و حكايت دستة حكايت
  
  6اي ماجراي مضحكه حكايت 3-2-1

قهرمان داستان، معرف صفت نوعي احمق نيست اما درگير  - ها تيپ در اين نوع قصه
هاست كه  يكي از اين قصه "دهقان و خرش"حكايت . شود ماجرايي مضحك و احمقانه مي

ماجرا از اين . شود داند، معرفي مي قهرمان آن با صفت دهقاني كه زبان حيوانات را مي - تيپ
هاي آنها، با  هاي گاو و خرش و دريافت حيله ه دهقان، روزي، با شنيدن حرفقرار است ك

خواهد تا علت خنديدنش را  همسر محبوب دهقان، به اصرار از او مي. خندد صداي بلند مي
با اين . ماند داند كه بعد از گفتن حقيقت به همسرش، زنده نخواهد مرد مي. توضيح دهد

بر او آشكار كند اما بعد، با راهنمايي خروس، زن را به باد  دهد كه راز خود را حال، قول مي
  .شود گيرد تا ديگر از رازهاي او نپرسد و زن از كردة خود پشيمان مي كتك مي

دهقان، برخالف منطق معمول زندگي آدمي، . شود قصه با موقعيتي غيرمتعارف آغاز مي     
دار  يرمعمول است اما ماجرا وقتي خندهتنهايي غاين موقعيت، به. فهمد زبان حيوانات را مي

دهد كه  خر ابتدا به گاو ياد مي. شنود شود كه دهقان تصادفاً مكالمة گاو و خرش را مي مي



١٦٨   
  

  
 

  ...نجمه حسيني سروري و دكتر محمدرضا صرفي    
  
 1388 زمستان ، 10 شمارة       

چگونه با تظاهر به بيماري از زير كار دربرود و بعد، چون دهقان، خر را به جاي گاو به كار 
. كند تا گاو به سر كار خود برگردد ياي پيدا م چاره  بندد، خر راه آهن مي گيرد و به گاو مي

مكالمة گاو و خر و مناسبات بين آنها و نيز پايان غيرمنتظره و عمل دور از انتظار دو 
  . دار است حيوان، براي خوانندة روايت نيز، به مانند دهقان، خنده

يان العمل مشترك دهقان و خواننده به پا جا و با بيان عكس تواند، در همين حكايت مي     
در . زند دار ديگري را رقم مي برسد اما در ادامه، نوعي واژگونگي موقعيت، ماجراي خنده

راهنمايي خروس به . شود اينجا، جايگاه اولية دهقان و حيوانات خانگي او با هم عوض مي
دهد و به اين ترتيب، انسان از مقام برتري به جايگاه  ناچاري و درماندگي دهقان پايان مي

اين واژگونگي موقعيت از آنجا كه با وضعيت آغازين حكايت . نشيند يوان فروميفرودست ح
به اين . افزايد آور ماجرا مي شود و بر جنبة خنده تضاد دارد، عملي دور از انتظار تلقي مي

ترتيب، نيل به خنده در اين حكايت، حاصل به كارگيري شگردهاي مختلف خاص متون 
وقعيت غيرمتعارف، واژگونگي موقعيت و عمل دور از انتظار خلق م: آميز است؛ يعني مطايبه

  .و پايان غيرمنتظره
هايي است كه نيل به خنده  ، نمونة ديگري از حكايت"كشيده عاشق حشيش"حكايت      

داري است كه شخص، ناخواسته در آن  در آن، بيش از هر چيز وابسته به موقعيت خنده
و  كند اي بنگ پيدا مي نوايي است كه در حمام، پاره بيحكايت، ماجراي مرد . است گرفتار شده
مرد، كه سخت دوستدار زنان زيبارو است، در دنياي اوهام، خود را در بطن . خورد آن را مي

بيند كه مسخرة خاص و عام  آيد، مي كند و چون به خود مي ماجرايي عاشقانه تصور مي
  . است  شده
مردي كه همة ثروت خود را در راه : شود مي حكايت با شرح وضعيتي متعارف آغاز     

گردد و ميخي به  است، درمانده و پريشان در بازار مي عشق زنان خوبروي از دست داده
كند  اي بنگ پيدا مي برد، پاره اي پناه مي نوا از ناچاري به گرمابه مرد بي. رود دست او فرومي

ين حال كه موقعيتي عادي است، اين مقدمة آغازين، در ع. خورد و از شدت درد آن را مي
پرورد و خواننده با توجه به وضعيت مرد و استعمال بنگ  محتواي شوخي را نيز در خود مي

چيني،  پس از مقدمه. پرورد و نيز صفت اصلي او، دوستداري زنان، انتظاراتي را در سر مي
سرانجام، قصه را در  دهد و دقت شرح مي نوا و اوهام او را به راوي قصه، تأثير بنگ بر مرد بي
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كنند و چون تأثير اوهام او  برد كه مردم شهر، مرد مدهوش را پيدا مي وضعيتي به پايان مي
  .گيرند اش آشكارا هويداست، او را به باد تمسخر، كتك و ناسزا مي در وضعيت جسماني

به  آور قضيه در وضعيت نامتعارف و نابهنجاري است كه مرد در اين حكايت جنبة خنده    
اوهام بيمارگونة مرد و عمل دور از انتظار او . شود دليل استعمال حشيش در آن گرفتار مي

  .آفريني در اين حكايت است آيند، نيز از ديگر شگردهاي خنده و مردمي كه به حمام مي
پوشي مسائل جنسي كه بيان آنها  درايي و بيان آشكار و بدون پرده از سوي ديگر، هرزه    

مثالً (شود، عاملي است براي خنديدن به آنچه كه در تمام اشكال خود  م تلقي ميتابو و حرا
تنها در فضاي خصوصي و ميان افرادي كه روابطي بسيار دوستانه دارند، ) هاي جنسي لطيفه

به تعليق درآوردن ارادي «هايي را درك اين نكته كه  مخاطب چنين شوخي. شود نقل مي
، كريچلي(» اندازد است، به خنده مي معنا شده ق چيزي مطلقاً بيناباوري توسط او، منجر به خل

1384 :64(.  
نيز، از شگردهاي مشابهي  شب هزارويكآميز  هاي هزل و ديگر حكايت "بقبق"در حكايت    

  .است براي خلق مطايبه و نيل به خنده استفاده شده
  
  حكايت آدم احمق 3-2-2

، اخوت( هاي احمقان يكي از آنهاست كه قصه هاي گوناگوني دارد آميز شكل متون مطايبه
او موجود . اي كلي از خصايص و صفات بشري است آدم احمق، نمونه .)48: ب1371
هاي مختلف ظاهر شود اما پيوسته  لوحي است كه هرچند ممكن است در موقعيت ساده

ادة اي از اشخاص س آدم احمق نمونه. معرف خصايص كلي و تغييرناپذير ازلي و ابدي است
در اشكال ناب خود، «نوعي آنها چندان گسترده نيست و است كه خصايص ) تيپ(داستاني 

شوند و  شوند، هرگاه ظاهر شوند به آساني بازشناخته مي مي  بر گرد يك فكر يا كيفيت واحد ساخته
 :1357 ،فورستر( »آورد سهولت آنها را به ياد ميهمزيت ديگرشان اين است كه خواننده، بعدها ب

89 -88(.   
هايي كه اشخاص داستاني در آنها تيپ هستند و نه شخصيت، مضمون  در چنين قصه     

به . ها و اعمالشان در خدمت ارائة مضمون هستند است كه اهميت دارد و ماجراها و آدم
همين دليل، اشخاص سادة داستاني، معموالً نامي ندارند و با صفت خاص خود معرفي 
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نامي مستثني نيستند و هر  نيز از اين قاعدة بي شب هزارويكق در هاي احم آدم. شوند مي
  . شوند شناخته مي... شوند با صفاتي مثل ابله، طرار، آموزگار، زبال و جا كه ظاهر مي

هاي احمق اسم دارند، اسم، تنها تيپ خاصي را با صفات مخصوص  كه آدم حتي وقتي     
شود، اين  مي  الرشيد و ابونواس نام برده از هارون وقتي ،به عنوان مثال. كند به او معرفي مي

بن   معن"نام . اسامي ناظر بر دو صفت خليفه و شاعر و مناسبات خاص ميان آنهاست
شود، تنها معرف صفت  رو مي هدست اما حاضرجواب روب ، آنگاه كه با دهقاني تهي"زائده

ثروتمند است و وقتي از هند، دختر نعمان، و حو  "زني زيرك"رود، صفات  اج سخن ميج
اي به خاستگاه طبقاتي  كند و در عين حال، اشاره را در خاطر تداعي مي "مردي تندخو"

  .آميز ماجرا به آن وابسته است اين افراد دارد كه موقعيت مطايب
در اين نوع . منطق قصة احمقان اساساً ضد منطق معمول در زبان، اخالق و منطق است     

هاي ناشيانه و  نظير آشنايي نداشتن به قوانين و كاربردها، حسابگري متن از شگردهايي
لوحي  زبال ساده .) 51- 52 :ب1371 اخوت،( شود اي احمقانه بسيار استفاده ميه گيري نتيجه

شود و ديگر زائران خانة خدا  در آرزوي وصال دوبارة زني ثروتمند، دست به دامان كعبه مي
كنند، دو مرد ابله بر سر تصاحب  خالف اخالقش دعا مينيز براي رسيدن او به خواستة 

آميز و  هاي اغراق زدن شوند و با الف انباني كه متعلق به ديگري است، با هم درگير مي
دلي، تصادفاً پول  كنند، صياد فقير و ساده دار را خلق مي خالف منطق خود، موقعيتي خنده

لش را به زور از او بگيرد، تمام شب كه خليفه پوآورد و از ترس اين يزي به دست ميناچ
زند تا بتواند، در برابر شكنجة احتمالي عمال خليفه مقاومت  خوابد و به خود تازيانه مي  نمي

  ... كند و
اندازد و  دزدد، افسار خر را به گردن مي دزدي خر مرد ابلهي را مي ،"خر ابله"در حكايت     

 خودش، همان خر است كه بر اثر نفرين ويد كه گ افتد و به او مي دنبال مرد ابله راه مي
 ، به صورت اول خود درآمده مادرش، به خر تبديل شده و چون مادرش از گناه او گذشته

اما بعد از چند روز، خر خود را  ،كند كند و او را رها مي مرد ابله، حرف دزد را باور مي. است 
اي كه مادرت تو  باز چه كرده: گويد رود و در گوش خر مي بيند؛ پس، پيش مي در بازار مي

  .خرم است؟ به خدا كه من ديگر تو را نمي را نفرين كرده
ابله : شود مي  در مقدمة حكايت، موقعيت دزد و ابله در مقابل هم به سادگي شرح داده    



  آميزِ هزار و يك شبهاي مطايبهروايت   

 

١٧١  

  
 

 1388 زمستان ،  10شمارة         

زيركي دزد در مقابل حماقت . خواهد، خر را از چنگ او درآورد صاحب خر است و دزد مي
 آورد و از آنجا كه آدم احمق تيپ است و نه دار را به وجود مي ي خندهابله، موقعيت

  . رود كه وي، مقهور زيركي دزد شود شخصيت، پيشاپيش انتظار مي
حضور تيپ احمق در ماجرا، از همان آغاز، ذهن خواننده را براي پذيرش هر نوع     
آور حكايت در پايان  خندهبنابراين، جنبة . كند منطقي و كار سرزده و غريبي آماده مي بي

دار است چون تقابل زيركي دزد با حماقت مرد ابله،  ماجرا خنده. غيرمنتظرة آن نيست
  .گذارد آورد كه بر حماقت ابله صحه مي موقعيتي طنزآميز را به وجود مي

كند و مطابقت آن با منطق  تقابل دو شخصيت، راهي كه دزد براي ربودن خر انتخاب مي    
اما  ،دار است خود خنده به است، خود ايت كه بر بالهت صاحب خر مبتني مضموني رو

گيري ناشيانه و احمقانة خود، خر را  شود كه مرد ابله با نتيجه دارتر مي حكايت وقتي خنده
است  باز، باز هم بر اثر نفرين مادرش به خر تبديل شده كند كه مرد حقه بيند و گمان مي مي

  .كند نة خود، از بيم زيان دوباره، از خريدن آن خودداري ميو بر اساس حسابگري ناشيا
حسابگري ناشيانة زبال، شكل ديگري دارد و در دعاي  "زبال و خاتون"در حكايت     

حكايت  از اين قرار است . شود نابهنجار او براي تكرار يك موقعيت خالف شرع آشكار مي
كند، زني بر  بينند كه دعا مي را مينوايي  كه در مراسم حج، زائران خانة خدا، مرد بي

كنند و نزد امير  گزاران مرد را دستگير مي حج. شوهرش خشم گيرد تا بار ديگر با او بياميزد
و زيبا كند كه زني ثروتمند  مرد تعريف مي. دهد برند و امير، فرمان به كشتن او مي حاج مي
و پس از اينكه با شوهرش از  نواست، آميخته خيانت همسرش، با او كه زبالي بي به تالفي

است و اينك، دعاي او دليلي جز آرزوي تكرار وضعيت   در صلح درآمده، او را از خود رانده
خندد و از ديگران هم  امير حج، پس از شنيدن ماجراي زندگي زبال، مي. پيشين ندارد

  !شدن خواست او دعا كنند خواهد كه براي برآورده مي
حكايت، در وهلة اول ناشي از واژگونگي موقعيت در مناسبات  آور حال و هواي خنده    

واژگونگي موقعيت كه در ارتباط مرد زبال با خاتون اتفاق . ميان اشخاص داستان است
مرد . شود افتد، بار ديگر، در مناسبات او با امير حج و ديگر حاجيان به نوعي تكرار مي مي

كه مبادا، هيأت و بوي ناخوشايندش، خشم لرزد  زبال در خانة خاتون از ترس به خود مي
دهد اما وضعيت به شكلي  بانو را برانگيخته است؛ پس، در انتظار مجازات، تن به قضا مي
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  . كند واژگونه و دور از انتظار، به نفع او تغيير مي
پس از چند روز، آزردگي زن از همسرش برطرف : آورد اين وضعيت زياد دوام نمي     

دارد و  مرد زبال، اندوختة خود را برمي. گيرند شود و زن و شوهر روابط خود را از سر مي مي
شود تا از خدا بخواهد كه بار ديگر، اسباب وصال زن زيبارو را برايش  راهي سفر حج مي

اما دار است  خود خنده به له، حسرت، درماندگي و بالهت زبال، خوددر اين مرح. فراهم آورد
 شنود و كه امير حج، ماجراي زبال و خاتون را مي شود دارتر مي ماجرا وقتي خنده

دهد كه خالف انتظار و هنجار معمول چنين موقعيتي است  العملي از خود نشان مي عكس
  . دهد وا تغيير مين و وضعيت را به شكلي غيرمنتظره، به نفع مرد بي

هاي ناشيانة آدم احمق را روايت  نيز، شكل ديگري از حسابگري "نمازفروش"حكايت      
چنان در خياالت واهي  اي روغن است، اندازش كوزه نمازفروش فقيري كه تنها پس. كند مي

شود كه  تواند از راه فروش كوزة روغن به دست آورد، غرق مي خود دربارة ثروتي كه مي
 فروش پردازي مشابه مردي شيشه نيز خيال "گوش بي"حكايت . شكند واسته، كوزه را ميناخ

ها و از دست رفتن سرماية ناچيز مرد به  دهد كه در نهايت، با شكستن شيشه را شرح مي
 و هاي ابلهانه پردازي هاي ناشيانه و خيال در هردو حكايت حسابگري. رسد پايان مي

  .ترين عامل آفرينش خنده استهمآميز اشخاص داستان، م اغراق
مضمون اخالقي مشتركي دارند و به عنوان  "جوال"و  "گنجشك و عقاب"هاي   حكايت     

. شوند روايت مي - كه خود شخصيت داستان ديگري است - شاهدي بر صحت مدعاي راوي
به جا و كوركورانة اشخاص ابله قصه، گنجشك و جوال، آنها را  در هردو حكايت، تقليد نابه

گيري ناشيانه و عمل دور  عدم آشنايي شخص با قوانين و كاربردها، نتيجه. دهد كشتن مي
آميز قصه  شود كه بر جنبة مطايبه آمدن وضعيتي نامتعارف مي از انتظار او، عامل به وجود

  .كند تأكيد مي
ي چيني و توضيحات ، مقدمه"ثبوت حماقت آموزگار"و  "آموزگار نادان"هاي  در حكايت     

، با كنش پاياني شخص در تضاد دهد ربارة فضل و دانش آموزگار ميكه راوي در آغاز د
آميز عمل دور از انتظار شخص  است و اين تضاد بين دو قسمت متن، بر جنبة اغراق

دو معلم، از صرف و نحو و ديگر علوم زمان خود آگاهي كامل دارند اما مشكل هر. افزايد مي
است كه هر فردي، براي زندگي ) عقل معاش(و معمولي  هردو، نداشتن عقل متعارف
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هاي احمقانة هردو آموزگار كه نشاني از اين حماقت  گيري نتيجه. اجتماعي به آن نياز دارد
  .دهد است، عامل ديگري است كه جنبة مطايبه آميز به حكايت مي

يت ، دو قصة بلندي هستند كه شخص"خليفة صياد"و  "شيخ خاموش"هاي  حكايت     
در . شود اعمال دور از منطق مياصلي آنها آدم احمقي است كه مرتب مرتكب  اشتباه و 

آوردن موقعيت  عامل مهمي براي به وجود دو داستان شگردهاي اغراق و تصادف،هر
چيز دهد و همه بارها و بارها، اعمال احمقانة اشخاص نتيجة معكوس مي. آميز است مطايبه

يابند و با پاداش قابل  و سرانجام نيز، هردو به بارگاه خليفه راه ميشود  به نفع آنها تمام مي
  . دهند گيرند، زندگي خود را سروسامان مي توجهي كه مي

روايت  "خياط و احدب و يهودي و نصراني"ت كه در ضمن حكاي "شيخ خاموش"قصة      
گيري  يجهمورد و نت ك احمقي است كه با پرحرفي و كنجكاوي بيشود، ماجراي دالّ مي

دالك  ،پس از آن. شود برد و باعث آوارگي او مي احمقانة خود، آبروي بازرگان جواني را مي
دار زندگي خود  كردن ماجراي خنده آورد و با تعريف از سر تصادف، از بارگاه خليفه سر درمي

خلق در اين روايت، از شگردهاي مختلف ...  دهد و يفه را تحت تأثير قرار ميو برادرانش، خل
نمايي خصوصيات شخص، مثل پرحرفي  اغراق و بزرگ: است شوخي و مطايبه، استفاده شده

و سماجت و البته بالهت او، تصادف كه عامل مهمي در خلق يك موقعيت غيرمتعارف و 
 هاي گيري هاي ناشيانه و نتيجه غلبه بر زنجيرة علّي رويدادهاست، پايان غيرمنتظره و حسابگري

  .اند آن جملهاحمقانة دالك از 
 هايي مشابه حكايت دالك براي خلق مطايبه استفاده نيز، از شيوه "خليفة صياد" حكايت     
كند با اين تفاوت كه صياد، شخصيت ابلهي است كه تمام مردم شهر او را دوست دارند  مي

هاي  دل اما حاضرجواب كه بالهت شخصيتي ساده. كنند و در هنگام سختي به او كمك مي
محاباي او نه تنها خليفه، كه گويي حتي سرنوشت را نسبت  هاي ظريف و بي و پاسخ شيرين

هاي از اين دست، اين سرنوشت است  است و مانند بسياري از شخصيت به او مهربان ساخته
  .دهد چيز را به نفع او تغيير ميكه در پايان، همه

  
  بازان حكايت دروغگويان و حقه 3-2-2-1

چند كه هر«هاي آدم احمق است و  نواع حكايتبازان، يكي از ا قهحكايت دروغگويان و ح
 شوند يك طبقه محسوب مي به خاطر شباهتشان جزء ن دو معموالً دو نوع مجزايند ولياي
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زن دروغگويي سروكار داريم كه مرتب  در حكايت دروغگويان، با الف ).67 :ب1371 اخوت،(
  .)همان( اندازد مردم را به خنده مي هايش زند و با دروغ آميزي مي هاي اغراق حرف
انبان علي "هاي حكايت  ، شخصيتشب هزارويكآميز  هاي مطايبه از ميان حكايت     

راوي قصه، علي عجمي است و آن را  .گيرند ها قرار مي گونه شخصيت ر زمرة ايند، "عجمي
دي، انبان غالم حكايت از اين قرار است كه مر. كند الرشيد روايت مي براي رفع مالل هارون

روند و هريك  گيرد و هر دو نزد قاضي مي علي گريبان دزد را مي. دزدد را مي عجمي علي
آميز و  هاي اغراق كند كه انبان متعلق به اوست و در توضيح محتويات انبان، حرف ادعا مي

كند و در آن چيزي  شود و در انبان را باز مي قاضي خشمگين مي. زند عجيب و غريب مي
در اين . كند حكمه بيرون مييابد و هردو مدعي را از م نان خشك و كمي زيتون نميجز 

آور ماجرا، بيش از هرچيز، نتيجة مكالمة دو شخصيتي است كه در  ، موقعيت خندهحكايت
  .گيرند زن جاي مي هاي دروغگو و الف ردة شخصيت

 كنند غين خود توجه نميها و ادعاهاي درو زن، معموالً به منطق گفته هاي الف شخصيت      
به . زدن ندارند ها، هدفي جز نفس الف رسد كه اين تيپ شخصيت و گاه حتي، به نظر مي

آميزي شبيه به  همين دليل است كه دزد و علي عجمي، در مقابل قاضي، ادعاهاي اغراق
  :كنند جمالت زير را مطرح مي

ر و دريا و كوهسار و صحرا و در اين انبان است عيوق و انهار و كروم و اشجا: گفت دزد« 
در اين انبان است دام . دار و شيران آدم خوار و هزار هزار گروه مار مرغزار و سواران نيزه

: علي گفت ...شهر بصره و بغداد العماد و عاد و ارم ذات  صياد و كورة حداد و قصر شداد بن
چوگان و زره است در اين انبان من تيغ است و سنان و تير است و كمان و گوي است و 

و خفتان و مرد است و ميدان و صحن است و ايوان و سرو است و بستان و گل است و 
ريحان و در اين انبان است قلزم و عمان و ري و طبرستان و دامغان و سمنان و قم و 

 :1328طسوجي، (» ... ت آذربايجان و سامان خراسان وكاشان و لبنان و اصفهان و ساح
245-244(.  

 اي، محضر قاضي به عرصة جدال علي و دزد در زمينة در جريان چنين مكالمه     
گويا رقابت دو شخصيت بر سر تصاحب انبان . شود پردازي تبديل مي آوري و خيال زبان

هاي زباني و  كوشد تا برتري خود را بر ديگري در ساخت جناس نيست بلكه هريك مي
هاي دور از ذهني  ل بر سر هيچ و پوچ و اغراقهمين جدا. هاي دور از ذهن، ثابت كند اغراق
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شوند و تضاد آنها با منطق روزمرة زندگي، خليفه را  هاي مسجع بيان مي كه در قالب جمله
ترديد، واكنش خواننده نيز هست و به اين ترتيب،  واكنش هارون، بي. دارد به خنده وامي

  .كند آميز خود تأكيد مي حكايت بر جنبة مطايبه
هايي كه  ويژه فرهنگها وجود دارد، به باز تقريبًا در تمام فرهنگ تيپ حقه حكايت    

باز موجود  تيپ حقه. است هاي فرهنگ شفاهي و روستايي آنها هنوز از ميان نرفته ريشه
 ،اخوت(گيرد  هاي مختلف اشكال متفاوتي به خود مي خطي است كه در فرهنگ هفت
رغم اين تنوع، از آنجا كه فرد  شود اما علي ر ميو به شكل انسان و حيوان ظاه) 68 :ب1371
  .باز تيپ است و نه شخصيت، در تمام اشكال خود صفت ثابتي دارد حقه
ها مربوط به  ، بيشترين تعداد حكايتشب هزارويكآميز  هاي مطايبه در ميان داستان     

زنان هستند و ، دزدها وعياران، زنان و پيرشب هزارويكباز  اشخاص حقه. باز است تيپ حقه
هاي  بر خالف بسياري از قصه. شود تنها در دو حكايت، اين تيپ در هيأت روباه ظاهر مي

شود و يا حتي در بعضي از موارد كشته  باز در پايان حكايت گرفتار مي فرد حقه«بازان كه  حقه
شود،  باز در پايان موفق مي ، فرد حقهشب هزارويكهاي  در بيشتر قصه .)69: همان( »شود مي

  . رسد اش مي دهد و به خواسته راحتي فريب ميشخصيت مقابل خود را به
اغلب با توسل به حيله و فريب، خطر مجازات را از خود دور  شب هزارويكباز  زنان حقه    
، زني هنگام خريد، با مرد بقالي به عيش و نوش "مكر زنان"در حكايت هفتم . كنند مي
كيسة زن را از خاك پر  كه به شوهر زن هشدار دهد، شاگرد بقال براي آن. نشيند مي
گويد كه انگشترش را در بازار گم كرده و چون آن را پيدا  كند اما زن به شوهرش مي مي

خورد و زن به  شوهر فريب مي. است تا آن را غربال كند  نكرده، خاك كوچه را به خانه آورده
هاي مانند اين،  ر اين حكايت و حكايتد. دهد اين وسيله، خود را از خطر مجازات نجات مي

آميز داستان در پايان غيرمنتظرة ماجرا نيست چراكه صفات نوعي شخصيت  جنبة مطايبه
باز، ذهن خواننده را براي پذيرش پايان داستان و توفيق شخص در برآوردن مقصود  حقه

قابل و تضاد شود، اغلب ت ها موجب خنده مي گونه قصهاي كه در اين نكته. كند آماده مي
راهكاري كه فرد . خورد لوحي فردي است كه فريب او را مي باز با ساده زيركي شخص حقه

كند و عمل دور از انتظار او عامل ديگري است  باز براي رسيدن به مقصود انتخاب مي حقه
  . دهد آميز مي كه به قصه جنبة مطايبه
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يز، از همين شگردها براي نيل به هايي كه مضمون آنها مكر زنان است ن در ديگر قصه     
است اما در مواردي، حكايت با يك جملة پاياني بر تغيير شرايط و  خنده استفاده شده

به عنوان مثال در حكايت دوم مكر زنان، طوطي . كند مجازات زن پس از مدتي، تأكيد مي
متهم اما زن طوطي را به دروغگويي  ،كند هشياري، خيانت زني را نزد شوهرش فاش مي

كند و با ايجاد سر و صدا و روشن و  كند و همان شب، از غيبت شوهرش استفاده مي مي
صبح روز بعد، طوطي از طوفان خبر . كند كردن شمع، طوفان دروغيني ايجاد مي خاموش

به اين ترتيب، زن خطر را از . كشد پندارد و او را مي دهد و مرد طوطي را دروغگو مي مي
كند كه مرد، بعد از مدتي، حقيقت را  در پايان حكايت، راوي اعالم مي اما ،كند خود دور مي

اين جملة خبري پاياني، ارزش . فهميد، زن را مجازات كرد  و از كشتن طوطي پشيمان شد
هاي اخالقي و اجتماعي و نظم  نمايشي ندارد و تنها كاركردي اخالقي دارد و بر حفظ ارزش

  .      كند راد تأكيد ميموجود ناشي از آن در روابط بين اف
 ،بازي در دست عياران و دزدها، سالحي است براي رسيدن به مقصود و كسب مال حقه     

بازي، خود و يا فرد ديگري را از خطر  اما گاهي عياران نيز، مانند زنان، با توسل به حقه
باز به  يار حقهها در تمام موارد با توفيق ع دهند با اين تفاوت كه اين قصه مجازات نجات مي

باخته، كنيزش را به دزدي متهم  بيند جواهرفروش مال عياري كه مي. رسند پايان مي
است و چون  كند كه انبان زر او را در بازار پيدا كرده رود و ادعا مي كند، به خانة او مي مي

د كن رود، عيار با طالها فرار مي جواهرفروش براي نوشتن سند رسيد طالها  داخل خانه مي
باز يك  با توجه به اينكه شخص حقه. دهد و به اين ترتيب، كنيز را از اتهام دزدي نجات مي

 در همة اشكال خود از شگردهايي مشابه براي نيل به بازان هاي حقه داستاني است، قصه تيپ
هاي  باز تفاوت ماهوي با حكايت هاي عياران حقه كند و به اين جهت قصه خنده استفاده مي

 .ندارد مكر زنان

 شود نيز از شگردهاي باز در نقش پيرزن يا روباه ظاهر مي هايي كه شخص حقه در حكايت     
ها، معموالً در ازاي دريافت  خط قصه پيرزنان هفت. شود بازان استفاده مي هاي حقه عام قصه

روند كه در پي وصال معشوق است و هميشه در اين  مالي چشمگير، به كمك  عاشقي مي
گرفتن از گرگ است و چون قادر  اما هدف روباه انتقام ،شوند بازي متوسل مي حقهراه به 

در همة اين موارد نيز راهكار . كند رو شود، از نيرنگ و فريب استفاده مي هنيست كه با او روب
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  .رساند باز در پايان، او را به هدف مي فرد حقه
دليلة محتاله "و  "له و دخترشو حسن شومان با دليلة محتا "احمد دنف"هاي  روايت     

هاي پيرزني به  گري ها و حيله بازي آميزي هستند كه حقه دو قصة بلند مطايبه "با علي زيبق
هزارو گر  اين دو، بر خالف ديگر زنان حيله. دهند نام دليله و دخترش، زينب، را شرح مي

گري، تغيير وضعيت  ه، صفاتي شبيه به عياران دارند و انگيزة آنها از عياري و حيلشب  يك
به اين منظور، مادر و . معمول زندگيشان و رسيدن به مقامي بلند در دربار خليفه است

ريزند و سرهنگان خاص خليفه، حسن شومان  هاي خود شهر را به هم مي بازي دختر با حقه
پس از مدتي، . رسند كنند و سرانجام، به هدف خود مي در ميو احمد دنف، را از ميدان به

آيد و درگيري ميان او و دليله و دخترش ماجراهاي  به شهر مي "علي زيبق"عياري به نام 
 اما ،شود علي زيبق بارها مغلوب دليله و دخترش مي. زند دار ديگري را رقم مي خنده

آورد و به جمع  كند، زينب را به ازدواج خود در مي اي بر آنها غلبه مي سرانجام، به حيله
  . پيوندد ه ميسرهنگان خاص خليف

گر با  ها، از يك سو حاصل درگيري اشخاص حيله آميز اين قصه هاي مطايبه موقعيت     
است كه  بازي نمايي افراد حقه افراد عادي و از سوي ديگر نتيجة درگيري، تضاد و قدرت

حسن شومان و احمد دنف و علي زيبق در يك طرف اين . اند رودرروي هم قرار گرفته
همين تقابل نيروهايي كه صفات . دارند و دليله و دخترش در سوي ديگردرگيري قرار 

اما  ،كند بيني پايان داستان را مشكل و حتي غيرممكن مي يكسان و قدرت برابر دارند، پيش
آور حكايت نه در پايان آن بلكه در نفس ماجراهايي است كه قهرمانان داستان  جنبة خنده

و شگردهاي مختلف ) هزل و طنز(اها عرصة ظهور انواع اين ماجر. شوند در آنها درگير مي
آميز و دور از انتظار اشخاص، عدم تجانس ميان آغاز و پايان  اعمال اغراق. نيل به خنده است

هاي نادرست  گيري هاي ناشيانه و نتيجه رويداد، تصادف و واژگونگي موقعيت و حسابگري
خورند، در كنار تقابل و تضاد  ا ميباز داستان ر بعضي از افرادي كه فريب اشخاص حقه

بازي كه رودرروي هم قرار گرفته اند، ترفندهايي است كه راويان قصه براي  اشخاص حقه
  .اند آفرينش مطايبه از آنها سود برده

  
  حكايت دلقكان و حاضرجوابان 3-2-2-2

اي است كه رفتار مضحكي دارد و بسيار بددهن است  دلقك يا حاضرجواب، تيپ مسخره
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 هاي آدم .)70: ب1371 اخوت،( كردن از هركس را در هر جايي داردزدن و انتقاد جواز حرف و
شوند و  مي  جواب نيز، مثل ديگر اشخاص سادة داستاني، با صفات نوعي خود شناخته حاضر

. دهند در هر حكايتي كه ظاهر شوند، همواره صفت و كنش يكساني از خود نشان مي
  . سنجي و مطايبه است از نكته سخنان آنها همواره، سرشار

گويي و حاضرجوابي و نيز رندي و چابكي در  بياني، مناسب خوش ،زيركي، قدرت خالقه«
  .)42: 1387، انصاري(» آيد هاي اين اشخاص به شمار مي گيتغيير موضع از ويژ

، شخصيت شب هزارويكآميز  هاي مطايبه هاي حاضرجواب حكايت در ميان شخصيت     
گويي كه در دربار آمد و شد دارد و شغل و  فهوم خاص آن، يعني شخص بذلهدلقك به م

ها  اشخاص حاضرجواب اين حكايت. شود كند، ديده نمي نقش خاصي را در نزد شاه ايفا مي
 خندانند زباني و هجوگويي، شاه يا بزرگي را مي غالباً افراد عامي و فقيري هستند كه با شيرين

صياد فقيري كه . كنند ي خود، پاداشي درخور دريافت ميو هميشه در ازاي حاضرجواب
 شكن به برد، مردي كه پاسخي تند و دندان ماهي بزرگي براي خسرو، شاه ايران مي

رود و بر  از ميدان درنمي "معن بن زائده"دهد، دهقاني كه در مواجهه با  مي الرشيد هارون
  .هستندورزد، از اين دسته افراد  بددهني پيشين خود اصرار مي

شويم كه براي خسرو، پادشاه ايران،  ، با صياد فقيري آشنا مي"تدبير زن"در حكايت      
اما  ،دهد پسندد و پاداش زيادي به صياد مي خسرو ماهي را مي. برد ماهي بزرگي هديه مي

. دهد اي را به خسرو ياد مي گرفتن پول، حيله كند و براي بازپس شيرين، او را مالمت مي
دهد كه  پرسد كه ماهي نر است يا ماده؟ و صياد با زيركي جواب مي صياد مي خسرو از

است، چهار هزار درم ديگر  خسرو كه از حاضر جوابي صياد خوشش آمده. ماهي خنثي است
  .دهد به او مي

سرعت خم  افتد و او به يك درم از دستش مي گذارد اما ها را در انباني مي صياد، درم     
داند و  شيرين، اين كار صياد را نشان پستي و دنائت طبع او مي. دارد برمي شود و آن را مي

بار هم به زيركي پاسخ اما صياد اين ،كند گرفتن مال ترغيب مي بار ديگر، خسرو را به پس
دهد كه درم را به خاطر احترام به تصوير شاه، كه بر يك روي درم نقش شده ، از زمين  مي

كند و چهار هزار درم ديگر به  ار هم، زيركي صياد را تحسين ميخسرو اين ب. برداشته است
كس نبايد سخن  دهد تا مناديان در مملكت ندا دهند كه هيچ دهد و نيز دستور مي او مي
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  .زنان را بشنود و از ايشان پيروي كند
اين مقدمة روايي، در حقيقت، تمهيدي است براي ابالغ پيامي كه در پايان، مناديان به      

گيري ناشيانه و  اين پيام، حاصل نتيجه. دهند فرمان خسرو، آن را در مملكت ندا مي
بالهت خسرو كه ابتدا در پيروي مطلق . نادرست خسرو و عام كردن يك مورد خاص است

گيري ناشيانة او از  شود، در پايان حكايت و در نتيجه و كوركورانة او از شيرين، ظاهر مي
 تقابل بالهت خسرو و زيركي صياد، موقعيتي طنزآميز به. ودش واقعه، بيشتر آشكار مي

ل و جواب خسرو و صياد، ماجرا را اؤآورد كه همراه با مضحكة كالمي موجود در س وجود مي
  . كند آميز تبديل مي به حكايتي مطايبه

الرشيد و جعفر برمكي در راه مردي را كه در پي  ، هارون"پاداش طبابت"در حكايت      
جعفر دارويي را با اين مشخصات . كنند اندازند و مسخره مي چشم است، دست ميداروي 

  : كند براي درمان چشم مرد تجويز مي
صد مثقال روشنايي آفتاب و صد مثقال ماهتاب و صد مثقال پرتو چراغ را بگير و سه «

ن در باشد، بكوب و پس از آ  ن در هاوني كه ته نداشتهماه در پيش آفتاب بگذار، پس از آ
شيخ چون سخن جعفر شنيد، در پشت خر كج  ... استعمال كن و داني گذاشته،  سرمه

در اين ساعت اين را نزد خود بگير و وقتي كه من : اي بلند بزد و گفت بنشست، ضرطه
 ... رزاني داشت، تو را كنيزي بدهم كهاين دارو به كار بردم و خداي تعالي مرا عافيت ا

را به سوي آتش بفرستد، آن كنيزك از اندوهي كه بر تو تعالي روح تو  چون خداي
  .)298 :1328طسوجي، (» هر شبانه روز تيز بر روح تو بدمدخواهدداشت، 

افتد و بعد، سه هزار  خندد كه به پشت مي الرشيد از شنيدن پاسخ مرد، چنان مي هارون     
نده، اين خ. ت استالعمل هارون، همان واكنش خوانندة حكاي عكس. بخشد درم به او مي

آميز اشخاص دوسوي مكالمه است كه  تر از آن مكالمة اغراقحاصل پايان غيرمنتظره و مهم
رسد و باعث واژگونگي موقعيت و مناسبات ميان اشخاص  با برتري مرد عامي به انجام مي

  . شود مي
توان  ، دو نفر را ميشب هزارويكآميز  هاي مطايبه در ميان اشخاص حاضرجواب قصه     
ابونواس، شاعر دربار، و ابن غاربي، مردي كه : نمونة نوعي دلقكان درباري تلقي كرد پيش

خادم خاص خنداند و شبي، به تدبير  هاي خود مي طبعي در كوچه و بازار، مردم را با شوخ
  . شود خوابي خليفه، به دربار خوانده مي الرشيد و براي رفع مالل و بي هارون
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الرشيد و ابونواس از اين قرار است كه روزي، هارون بر ابونواس خشم  ماجراي هارون     
اش بگذارند، او را  هاي او را درآورند و پاالن خر بر شانه دهد كه لباس گيرد و دستور مي مي

رسد و علت واقعه  جعفر برمكي سرمي. در قصر بگردانند و سپس سرش را از تن جدا كنند
  : دهد ب ميپرسد و او جوا واس ميرا از ابون
كه شعرهاي نغز خود را به خليفه هديه كردم و خليفه نيز، ام مگر اين هيچ گناهي نكرده«

   .)292: 1328طسوجي، (» هاي فاخر خود را به من عطا فرمود جامه
بخشد و به او يك بدرة زر  افتد، او را مي هارون از حاضرجوابي ابونواس به خنده مي   
مطلب حكايت، پاسخ زيركانة ابونواس و پايان  بِّة روايي و لُتضاد بين اين مقدم .دهد مي

در «. كنند آور تبديل مي كايتي خندهغيرمنتظرة حكايت، عواملي هستند كه ماجرا را به ح
ه آميز هميشه بين مقدمه و لب مطلب چيزي نامنتظره و غيرمتجانس وجود دارد و ب حكايت مطايبه

در ماجراي هارون و ابونواس،  .)56 :ب1371وت، اخ(» شود همين دليل هم باعث خنده مي
واژگونگي موقعيت و تغيير جايگاه خليفه و شاعر دربار او، اين عدم تجانس را به وجود 

  . آورد مي
هاي اصلي حكايت و مناسبات ميان آنها را معرفي  در بخش مقدمه، راوي شخصيت     
راي وارد آوردن ضربه در بخش لب چيني و فضاسازي مناسب، زمينه را ب كند و با مقدمه مي

از طرف ديگر، . ابونواس، شاعر دربار هارون و مطيع امر و ارادة او است: كند مطلب آماده مي
هاي  الرشيد، حال خوشي ندارد و چند نفر هم از رذالت افتد كه هارون ماجرا زماني اتفاق مي

، فرمان مجازات ابونواس و چيني از يك طرف اين مقدمه. اند ابونواس به خليفه شكايت برده
كند و از سوي ديگر، پاياني غيرمنتظره را براي حكايت  آميز خليفه را توجيه مي حكم اغراق
اما در پايان  ،ابونواس حق ندارد، در شرايطي برابر با خليفه حرف بزند: بيند تدارك مي

برتر از او قرار  حكايت، او نه تنها خود را در شرايطي برابر با خليفه كه حتي در جايگاهي
  .دهد مي
در اين . مطلب حكايت است بجواب زيركانه و طنزآميز ابونواس به جعفر برمكي ، لُ     

اگر در مقدمة حكايت، . كند قسمت شاعر به زيركي، جايگاه خودش را با خليفه عوض مي
 يكند، در اين قسمت، ابونواس است كه بزرگ كنايه به خر تشبيه مي خليفه شاعر را به

دهد و  خود را در مقام سرايندة شعرهاي نغز، در مقابل ناداني و ناسپاسي هارون قرار مي
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قريحه است كه  در اين مقام، او شاعري خوش. پوشاند كنايه، جامة خر بر قامت خليفه مي به
است و خليفه، خري است كه قدر شاعر را  خود و هنرش را در خدمت خليفه قرار داده

  . كند كه سزاوار آن نيست به مجازات تحقيرآميزي محكوم ميداند و او را  نمي
     حاضرجوابي ابونواس و عكس العمل خليفه نسبت به آن، عدم تجانس بين مقدمه و لب 

حكايت، تحقير شاعر و خطر مرگي كه  در مقدمة. كند مطلب حكايت را بيشتر برجسته مي
 دار آورد كه اصالً خنده گيز به وجود ميان است، وضعيتي بحراني و حتي غم در كمين او نشسته

كند، وضعيت جدي و حتي  اما پاسخ ابونواس به جعفر، موقعيت را واژگونه مي ،نيست
شود و از آنجا كه اين وضعيت جديد در تضاد  انگيز مقدمه به وضعيتي طنزآلود ختم مي غم

 و را به خندهكند و ا با منطق آغازين حكايت است، انتظار خواننده را نقش بر آب مي
  . دارد وامي
آورد تا خليفه را  الرشيد، ابن غاربي را به قصر مي در حكايت تقسيم جايزه، خادم هارون     

سوم انعام خليفه گذارد كه تنها يك بخنداند و مالل را از او دور كند اما در راه با او قرار مي
ند هارون را بخنداند و به سه ضربة توا ابن غاربي نمي. دارد رسد و باقي را خود برمي به او مي

كند  زنند، اعتراض مي كه يك ضربة تازيانه را به او ميشود و پس از اين تازيانه محكوم مي
خندد و به او  هارون با شنيدن اين حرف مي. مانده را بايد به خادم بزنند كه دو ضربة باقي

  .دهد پاداش مي
غاربي در تغيير  ابي و نيز رندي و چابكي ابنگويي و حاضرجو در اين حكايت نيز مناسب     

جا هم واژگونگي موقعيت و تغيير در اين. اندازد خليفه به خنده ميموضع، خواننده را مثل 
 ،كند دار مي وضعيت از پاداش به مجازات و بالعكس، عامل ديگري است كه ماجرا را خنده

مي شخص حاضرجواب، جا مضحكة كالماجراي هارون و ابونواس، در اين اما بر خالف
خليفه در جايگاه برتر خود : كند موقعيت و مناسبات موجود ميان اشخاص را  تثبيت مي

اما  ،گو را به خاطر ناكامي در خنداندن مخاطب مجازات كند حق دارد كه مرد بذله كامالً
رسد، شيوة تقسيم جايزه با خادم خليفه است و مرد  آنچه كه غيرعادالنه به نظر مي

. دهد با يادآوري ظريف و زيركانة اين موضوع، وضعيت را به نفع خود تغيير مي وابحاضرج
در پي تغيير شرايط نيست بلكه صرفاً با «در حقيقت، شخص حاضرجواب در بسياري از موارد 

، كريچلي(» كند اي جذاب و عاري از خشونت بازي مي مراتب اجتماعي موجود، به شيوه سلسله
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آميز، فقط بر توافق عمومي و  يتي، مانند بسياري از متون مطايبهو چنين حكا) 21 :1384
  .گذارد شدة اجتماع صحه مي مناسبات حاصل از نظام تثبيت

  
  نتيجه

 251ايراني و شامل  پردازي در فرهنگ هندو نمونة عالي سبك خاص داستان شب هزارويك
. آميز قرار داد مطايبه هاي توان در ردة حكايت حكايت را مي 42از اين تعداد، . روايت است

... ايت، لطيفه وهاي گوناگوني مثل قصه، حك مطايبه در اشكال هجو و هزل و طنز و در قالب
آميز،  هاي مطايبه از نقل قصه شب هزارويكچند كه هدف نهايي راويان هر. شود ظاهر مي

ة توان در رد را مي شب هزارويكهاي  سرگرمي و خنداندن مخاطب است، برخي از حكايت
  .هزل و طنز قرار داد

سازي مورد توجه راوي نيست،  آميز شخصيت و شخصيت هاي مطايبه از آنجا كه در قصه    
ها فاقد عنوان  شود و به اين جهت، قصه به نامگذاري داستاني و انتخاب عنوان نيز توجه نمي

دو شكل به  شب هزارويكهاي  اين عناوين ساده در قصه. هستند و يا عناويني ساده دارند
 .عناوين مبتني بر نام شخص يا اشخاص داستاني و عناوين موضوعي: شود مي  ديده

ها به دو نوع  قهرمان قصه - از نظر صفات نوعي تيپ شب، هزارويكآميز  مطايبه هاي حكايت
  : اند تقسيم شده

قهرمان داستان، معرف صفت نوعي  - هايي كه تيپ قصه: هاي ماجراي مضحك قصه )الف    
  .شود نيست اما درگير ماجرايي مضحك و احمقانه مياحمق 

 ها با صفت نوعي ابله شناخته قهرمان اين دسته از حكايت - تيپ: هاي آدم احمق قصه )ب    
دلقكان و  بازان، دروغگويان و حقه: شخصيت احمق خود داراي دو زيرگروه است. شود مي

  .حاضرجوابان
 اين. است براي نيل به خنده استفاده شده ها از شگردهاي يكساني در همة اين قصه    

واژگونگي موقعيت، عدم تجانس، تضاد و اغراق و تصادف، : ند ازا ها و شگردها عبارت شيوه
هاي  گيري هاي ناشيانه و نتيجه پايان غيرمنتظره، اعمال غير عادي اشخاص، حسابگري

  .نادرست
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   نوشت پي
  و روز هزل و روز كلك و روز دن دروز جِ          گاه نظم و گاه نثر و گاه مدح و گاه هجو  .1

    دوتنـــزدا و له فروز و دلگشا و غم جان         فعل طبع و زهر نوشريز و  بار و مشكر  
  )80 :1370، منوچهري(                                                                    

يكي جد و ديگري هزل و : ست بر دو وجه استفضيلت نطق كه شرف انسان بدو منوط ا
  .)،ديباچه1383:عبيد زاكاني( ...رجحان جد بر هزل مستغني است و

  ش گروـو مشو بر ظاهر هزلـت    د شنو     ـيم است ان را جـهزل تعل .2
   عاقالنها جد است پيش  هر جدي هزل است پيش هازالن         هزل    

  )489 :1375 ،مولوي(                                         
توان در ردة طنز قرار داد اما ذكر  را مي شب هزارويكهاي  كه بعضي از حكايتبا وجود اين .3

 ها در وهلة اول، خنداندن و سرگرم اين نكته ضروري است كه  هدف راويان اين حكايت
  .مخاطب استكردن  

هاي حكايت  ي ساختاري مد نظر نيست، واژهها ها و تفاوت از آنجا كه در اين نوشته ويژگي .4
آميز و  هاي مطايبه ها و حكايت شباهت بسيار  قصه. اند و قصه در معنايي مترادف به كار رفته

هاي همانند آفرينش مطايبه، دالئل ديگري است كه اين ترادف معنايي را  نيز استفاده از روش
  .كند ممكن مي

اي است كه در فهرست كتاب نامي از آنها برده  رونههاي د اين تعداد با احتساب داستان .5
  . است  نشده

  . است گذاري چندان دقيق نيست و تنها جهت اختصار از آن استفاده شده اين نام .6
  :شب هزارويكآميز  هاي مطايبه نمودار كلي انواع روايت .7

شمارة صفحه عنوان حكايت
  در متن

 :نوع حكايت
  ماجراي مضحك

  احمقآدم  :نوع حكايت
احمق

  حاضرجواب
گو و  دروغ
  بازحقه

    *  2 دهقان و خرش
  *    40 عاشق و دالك

  *    44 شيخ خاموش و برادرانش
  *    61 صواب غالم اول

    * 144 عاشق حشيش كشيده
     154 روباه و گرگ

  *   157 موش و سموره
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     *  159گنجشك و عقاب
     *  161جوال

  *     231كرم معن بن زائده
     *  238زبال و خاتون

    *   244انبان علي عجمي
      * 245الرشيد و كنيزكهارون

    *   272عيار جوانمرد
    *   273والي قاهره
    *   273والي بوالق

    *   274عيار و اقرار او
    *   274عالءالدين و دزد

    * *  295خر ابله
     *  296تدبير زن

  *     297پاداش طبابت
    *   299دزد مغبون

  *     299تقسيم جايزه
     *  302عقلآموزگار كم

     *  302ثبوت حماقت آموزگار
    * *  302آموزگار نادان

،2،4،8،10،11،13هايحكايت
 مكر زنان14،15،18،20،21

422-402  *    

  *     470هند، دختر نعمان
حسن شومان بااحمد دنف و

دخترش و علي  دليله محتاله و
 ...زيبق و

:دو حكايت
 489و  481

  *    

     *  574خليفة صياد
     *   621 نمازفروش
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اكبر  علي: ، تهران)و ليلة الف ليلـ( شب هزارويك، )1328(، )مترجم(طسوجي تبريزي، عبدالطيف 

  .علمي
امي ـــركت سهــش :، ترجمة ابراهيم يونسي، تهرانهاي رمان جنبه، )1357(ام . فورستر، اي
  .هاي جيبي كتاب
  .شادگان :و نقد، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران فرهنگ توصيفي ادبيات، )1380(ام . كادن، جي

  .مؤلف :، تهرانانداز تاريخي هجو چشم، )1366(كاسب، عزيزاهللا 



١٨٦   
  

  
 

  ...نجمه حسيني سروري و دكتر محمدرضا صرفي    
  
 1388 زمستان ، 10 شمارة       

  .ققنوس :، ترجمة سهيل سمي، تهراندر باب طنز، )1384(كريچلي، سيمون 
، 3كتاب طنز، )1385( ،...) رفيع ضيايي، محمد انصاري، مرتضي فرهنگي و(گروه مؤلفان 

  .سورة مهر :تهران
، به كوشش حسن )مجموعه مقاالت( ادبيات عاميانه در ايران، )1383(محجوب، محمدجعفر 
   .چشمه :ذوالفقاري، تهران

  .نشر مركز :، ترجمة فيروزه مهاجر، تهرانكمدي، )1384(ن مرچنت، ملوي
  .زوار :، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانديوان، )1370(منوچهري دامغاني 

  .مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران :، تهراندگرخند، )1380(موسوي گرمارودي، علي 
  .طوس :كلسون، تهران، تصحيح رينولد نيمثنوي معنوي، )1375(الدين محمد  مولوي، جالل

  .آگاه :، تهرانقصه، داستان كوتاه، رمان، )1360(ميرصادقي، جمال 
  .شفا :تهران، ادبيات داستاني،  )1366(ــــــــــــ 
  .شفا :، تهرانعناصر داستان، )1367( ــــــــــــ

  .كتاب مهناز :، تهراننامة هنر شاعري واژه، )1373(ميرصادقي، ميمنت 
  .دانشگاه تهرانانتشارات  :، تهرانهجو در شهر فارسي، )1380(نكوبخت، ناصر 

 الدين كزازي، ، ويراستة ميرجاللاالشعار االفكار في صنايع بدايع، )1369(كاشفي، ميرزاحسين  واعظ
  .نشر مركز :تهران

  


