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استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
اندکتر یحیی طالبی

عالمه طباطباییاستاد دانشگاه 
چکیده
هاي شخصیتهایی کوتاه با قصهها فابل. است) فابل(هاي افسانه تمثیلی ترین نمونهله و دمنه از قدیمکلی

هـا یـا   دادن برتـري ها همچنین بـا نشـان  فابل. کنندزنند و رفتار میجانوري هستند که مانند انسان حرف می
هـایی کـه از میـان جـانوران انتخـاب      شخصـیت ها و مناسبات میان آنها، در قالب هاي اخالقی انسانضعف

دادن آن آمیز رفتار آدمـی و نسـبت  رهتقلید مسخ. کنندهایی انسانی را به مخاطب یادآوري میشوند، درسمی
ن تـوا له و دمنه را میکلیت متن کلّیاساسی آفرینش طنز است و به این اعتبار، هايبه حیوانات، یکی از شیوه

نمـایی  ویژه طنزهاي اخالقی و اجتماعی قرارداد که راویـان آن از شـگرد حیـوان   آمیز و بدر ردة آثار مطایبه
.برندحطاط اخالقی و اجتماعی نوع بشر و نیز مردمان زمانه خود بهره میکردن انانسان براي مطرح

له و دمنه از شگردهاي یکلنمایی است، راویان ت اثر که مبتنی بر حیوانکلّیعالوه بر شیوة طنزپردازي در 
و موقعیـت شگردهایی مثل پایان غیرمنتظره، واژگونگی . اندمضحک بهره بردهوضعیتدیگري نیز براي خلق 

هاي نادرسـت  گیريهاي ناشیانه و نتیجهمضحک، ابله یا زیرك، در ماجرا که با حسابگريشخصیتیا حضور 
ها بیـانگر  بررسی.کننددار را خلق میماجرایی خنده... هاي درست خود و بینیو یا ترفندهاي زیرکانه و پیش

ز حضورشخصیت ابله به مراتـب بـیش از   آن است که بسامد طنز بیشتر از هزل است و در آفرینش مطایبه، ا
.مضحک استفاده شده استموقعیتخلق 

وضـعیت ، شـگردهاي خلـق   )افسـانه تمثیلـی  (، فابل )هزل، هجو، طنز(له و دمنه، مطایبه کلی: واژگان کلیدي
.مضحک
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1-مهمقد
طور که هـر فرهنگـی صـاحب زبـان و     خندند، همانها میها در تمامی فرهنگانسان

نتیجـۀ فرهنـگ اسـت،    )humour(طبعی خنده و شوخ«. نوعی از اعتقادات مذهبی است
گویند، خنده زاییدة کارکردنتیجۀ تمدن نیز هست و اگر همان گونه که کردارشناسان می

تغییر معناي اجتماعی این کنش فیزیولـوژیکی،  گاه حیوانی خشم و پرخاشگري باشد، آن
.)40ص،1384کریچلـی، (» فاصلۀ فرهنگ بشر از زندگی حیـوان خود گواهی است بر

کنـد و  ریـف مـی  شاید به همین دلیل است که ابن سینا، انسان را بـا صـفت ضـاحک تع   
» یمنکنیم، ناگزیر از خندیـد حساس میما تنها موجوداتی هستیم که ا«گوید که ارسطو می

.)27،ص1389استات،(
ي الین کسی است که هنگام بحث دربارة کمـدي، از آن بـه عنـوان شـیوه    او،ارسطو

سیدنی نیز در تعریفی مشـابه بـا   .)120،ص1357ارسطو، (کندبراي نیل به خنده یاد می
هایی که کمدي تقلیدي است از خطاهاي معمول زندگی ما، آن حماقت: گویدارسطو می

هر چند امروزه، واژة کمدي .)18،ص1377مرچنت،(اند ها قابل سرزنشایتر از جنکمت
بـه شـکلی   «شـود کـه   ات نمایشی اطـالق مـی  به صورت خاص، به آن دسته از آثار ادبی

هاي آنها را با زبان مردم عـادي و  هاي معمولی و گرفتاريزمانمند، مسائل روزمرة انسان
، )26-28ص صـ ،1387انصـاري،  (» دهدیش میکننده، نماآور و سرگرماي خندهبه شیوه
بر خالف هنر اماآمیز نیز صادق است شده از کمدي، دربارة متون مطایبههاي یادتعریف

را نیـز بـه خـدمت    ... نمایش که عالوه بر زبان، عناصر گوناگونی مثل صحنه، هنرپیشه و
هـاي روایـت،   شـکل رغم تنوع تنها حاصل کاربرد زبان است و علیگیرد، هنر روایی، می

کنـد و  در قالب روایت انتخاب مـی ) ماجرا(اي که راوي براي بازنمایی یک داستان شیوه
ها و شگردهاي زبانی خاص او در نقل داسـتان، انـواع مختلـف روایـت را بـه      نیز مؤلفه
.آوردوجود می

شـده ۀ آثار داستانی را بر اساس سه رابطۀ ممکن بین هر جهـان روایـت  یاسکولز کلّ
جهـان داسـتانی   «گویـد کـه   کند و مـی و جهان تجربه، به سه دسته تقسیم می) داستانی(
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،1379اسـکولز، (» ، یا بدتر از آن، یـا برابـر بـا آن   ممکن است بهتر از جهان تجربه باشد
آمیـز و  توان آثار داسـتانی را در سـه دسـتۀ رمانتیـک، هـزل     به این ترتیب، می.)187ص
موجودات عجیـب  «داند که اي میشدها جهان خوارکولز، هزل راس. گرایانه جاي دادواقع

.)188صهمان،(» دهدگرفتار در آشوب را ارائه میو غریب فروانسانیِ
هاي مطایبه، مثل هجو، طنـز  دهد که او تمام شیوهتعریف اسکولز به روشنی نشان می

) satire(ز از واژة نکتۀ دیگر این کـه اسـکول  . کندبندي میرا تحت عنوان هزل طبقه... و

هـاي  در غالب فرهنگامااست کرده که در ترجمۀ فارسی به هزل برگردانده شدهاستفاده
معموالً در ایران، آثاري را که در «اند و از طرفی، اژة طنز دانستهفارسی، آن را معادل با و

ن طنـز  شوند، با عنـوا طبعی، نوشته، گفته، به نمایش درآمده و مصور میگونۀ کلی شوخ
،1385گـروه مؤلفـان،   (» برنـد طبعی نام نمـی والت دیگر شوخکنند و از مقگذاري مینام

این شکل کاربرد واژگان مختلف در یک معنا، در زبان روزمره و آنجا که هدف، .)9ص
وقتـی صـحبت از مـتن    امـا کند برقراري ارتباط با مخاطب عام است، اشکالی ایجاد نمی

شدة هر واژه ضـروري بـه   ادبی و انواع مختلف آن در میان است، کاربرد دقیق و تعریف
به این جهت، در ادامۀ کـار، پـس از اشـاره بـه پیشـینۀ پـژوهش، تعریـف        . رسدنظر می

ها و شگردهاي آفـرینش  دهیم و سپس، شیوهارائه میمختصري از اشکال و انواع مطایبه
. کنیمله و دمنه بررسی مییلکآمیز هاي مطایبهقصهدر طبعی راشوخ

پیشینۀ پژوهش-2
هـاي  هاي روایت و ساختار اپیزودیک آن مقالهله و دمنه و مضامین و شیوهیلکدربارة 

بـردن آنهـا   فراوانی در دست است که چون ارتباطی به موضوع این بررسی ندارد، از نـام 
طنـز  «توان به دو مقالـۀ  دربارة طنز و مطایبه، پیشینه و انواع آن میاماکنیم خودداري می

، »دب فارسیلی در معنا و مراد طنز و جایگاه آن در اتأم«و » چیست و طنزنویس کیست
فارسـی،  ادبیـات و نگاهی به روند طنز در پیشینۀ ) 1385و1373(نوشتۀ ابوالقاسم رادفر 

دي، بررسـی  هـاي متعـد  همچنـین مقالـه  . کرداشاره ) 1385(نوشتۀ مهوش واحددوست
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اند کـه از آن جملـه   قرار دادهتوجههاي خاص مورد راهکارهاي آفرینش طنز را در متن
طالبیـان و تسـلیم جهرمـی   : »هاي زبان طنـز و مطایبـه در کاریکلماتورهـا   ویژگی«: است

اسـلوب و  ، )1387(ناصـر ناصـري   : هاي عطارهاي طنز عرفانی در مثنوي، جلوه)1388(
، پژوهشی در تئـوري و کـارکرد طنـز    )1390(محمد حکیم آذر : االشرافساختار اخالق

: طنز در مثنـوي وگويهاي گفتزمینه،)1388(زمین و دهقانیانکرمی، ریاحی: مشروطه
هـاي طنـز و   بررسی تکنیـک ، پژوهش )1390(لو دارپور و خزانهسر، یوسفدي کلهمحم

و ) 1390(پـور، دهقانیـان و خـاوري    حسـام : دي کرمـانی مطایبه در آثـار هوشـنگ مـرا   
نیـا حسینی سـروري، صـرفی، مـدبري و محسـنی    : آمیز هزارو یکشبهاي مطایبهروایت

)1388  .(

و انواع آن) humour(مطایبه -3
شـناختی و جهانشـمول و در   طبعی، خصیصۀ ثابـت و الیتغیـر انسـان   مطایبه یا شوخ

اي کشف نشده که به نـوعی مطایبـه   تا کنون هیچ جامعه. ها مشترك استتمامی فرهنگ
رزمجـو، (» طبعی بـا کسـی اسـت   مطایبه در لغت به معنی شوخی و خوش« .باشدنداشته
اریک که باعـث  سخنی است نغز و ب«اي ادبی، و در مقام گونه) 181-182ص ص،1372

اي گونـه و به عنوان یـک هنـر کالمـی و   .)41ص،1387ي،حرّ(» شودانبساط خاطر می
آمیـز  هـاي مطایبـه  در میـان حکایـت  . شودهاي هزل، هجو و طنز دیده میادبی، به شکل

؛ بنابراین، در ادامه از 1شوداي که بتوان بر آن نام هجو نهاد، دیده نمیله و دمنه، نمونهیکل
هـا و  دهـیم و سـپس، شـیوه   میان انواع مطایبه، تعریف مختصري از هزل و طنز ارائه می

لـه و دمنـه بررسـی    یکلآمیـز  هـاي مطایبـه  طبعی را در حکایـت آفرینش شوخشگردهاي
. کنیممی

)Facetiousness(هزل -3-1
برخـی از  . شـود مـی کالسیک فارسی، تعبیرهـاي متفـاوتی از هـزل دیـده    ادبیاتدر 

ی، در برابـر  ، هزل را در مفهومی کل2ّنویسندگان و شاعران، مثل منوچهري و عبید زاکانی
دانـد کـه بـا    اي مـی آن را سخن بیهوده،3»االفکاربدایع«صاحب . دهندقرار میسخن جد



171آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه

، 4عقل سلیم و بخردانگی معمول ما همخوانی ندارد و برخی دیگـر و از جملـه مولـوي   
دانند که به قصد شوخی و در اصل، به منظور بیان آوري میهزل را سخنان زشت و شرم

دانـد،  صیر هزل را موجب غضب نمیخواجه ن. شوداي اخالقی یا اجتماعی بیان مینکته
خواجـه  (» اسـت کند که مورد استهزا واقع شـده جز در مواردي که صاحب هزل تصور «

هـزل، کـار   «در عـین حـال، معتقـد اسـت کـه      امـا .)561ص،1361نصیرالدین طوسی،
» انـد ن را وسیلت معیشت خویش ساختهچشمان و مسخرگان است که آشرمان، شوخبی
.)179، ص1364همان،(

سخنی است که در آن، هنجار گفتار به اموري نزدیک «نامیم، آنچه ما امروزه هزل می
شود که ذکر آنها، در زبـان جامعـه و محـیط زنـدگی رسـمی و در حـوزة قراردادهـاي        

ـ اجتماعی، حالت الفاظ حرام یا تابو داشته آن بیشـتر امـور   ات مـا، مرکـز  باشد و در ادبی
بـه ایـن تعریـف، تنهـا     توجهبا .)52ص،1382شفیعی کدکنی،(» کس استمربوط به س

در ایـن  . توانیم، در ردة هـزل جـاي دهـیم   را می5له و دمنهیکلآمیز مطایبهچهار حکایت
گیرند، در تعارض بـا  تی که در آن قرار میها و وضعیشخصیتها، نوع مناسبات حکایت

گیـرد و بـه عـالوه، گـاه     بر محیط قـرار مـی  حوزة قراردادهاي اجتماعی و قوانین حاکم
را به روشنی وضعیتو برند و صحنهها، با صراحت از الفاظ تابو نام میراویان حکایت

.کنندتوصیف می

)Satire(طنز 3-2
زدن و در اصطالح، شعر یا نثري اسـت  کردن و طعنهطنز در لغت، به معناي مسخره

اي هاي اخالقی، فساد اجتماعی یا اشتباهات بشري بـا شـیوه  آن حماقت یا ضعفکه در 
.)180ص،1373میرصادقی، (شودو اغلب غیر مستقیم بازگو میتمسخرآمیز

ات ادبی فرنگی طرح و اختیـار شـده و   در مواجهه با اصطالحبه این معنا، ،طنزةواژ
قـوام و رنجبـر،   (گـردد  گذشـته بـاز مـی   هۀآن به صورت جدي، نهایتاً به چهاردۀپیشین

هاي رکیـک  و بعضی بزرگان ادب، به خاطر تفکیک و تمیز طنز از هجویه) 9ص،1388
در ایـن  ). 39ص ، 1381پزشـکزاد، (» ح را باب کردندو زشت در مطبوعات، این اصطال
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و بـر  .)مقدمهصفحه دوم ، 1373صالحی، (» یافتۀ هجو استصورت تکامل«معنی، طنز
تزکیـه اسـت و نـه    اشاره و تنبیهی اجتماعی است که هدف آن، اصالح و«خالف هجو، 

و طنزنویس نگهبـان خودخواسـتۀ مـوازین،    ) 36ص،1356پور،آرین(» آزاريذم و مردم
هـا و  اسـت، حماقـت  ري است که تعهد کردههاي هنها و حقیقت، اخالق و ارزشآرمان

.)95ص،1380کادن،(کند ه را تصحیح، نکوهش و تمسخر هاي جامعشرارت
جهان طنز روي یک بیضی و به دور دو کانون، یعنی افشاي بالهت و تنبیـه  «بنابراین 

طنز اساساً سبکی اجتماعی است و زادة غریزة اعتـراض اسـت،   ...رذالت در نوسان است
جنبـۀ  و همـین  ) 11-13صصـ ،1378پـالرد، (» اسـت که تبدیل به هنر شـده اعتراضی 

. طبعی استترین وجه تمایز آن با دیگر انواع هنري شوخاجتماعی و اعتراضی طنز، مهم
هـاي اخالقـی و   افشاي بالهـت و حماقـت، نکـوهش تزویـر و ریـا، بازنمـایی ضـعف       

رود و وري طنز به شمار میآمیز، از موضوعات محهاي اجتماعی در قالبی مسخرهرذالت
.کندطنزپرداز از شگردهاي مختلفی براي پرداخت هنرمندانۀ موضوع استفاده می

ـ    بردن از همۀ شیوهنام ی غیـرممکن  هاي آفرینش طنز و مطایبـه، بسـیار مشـکل و حتّ
تـر  گیـرد و مهم اي را در بر مـی ستردهاست چون طنز و اساساً همۀ انواع مطایبه، حوزة گ

آیـد؛ یعنـی دریافـت    اي فرهنگی به شمار میز، سبکی اجتماعی است و مقولهاین که طن
آمیز یک متن یا یک گفتۀ طنزآمیز، به دریافت مشترك اجتماعی و فرهنگـی  جنبۀ مسخره

اي وجـود دارد کـه   شـده هـایی شـناخته  با اینهمه، روش. گوینده و مخاطب بستگی دارد
از جملـۀ ایـن   . شودطبعی استفاده میرینش شوخها از آنها براي آفتقریباً در تمام فرهنگ

نمـایی،  هـاي زبـانی، کوچـک یـا بـزرگ     بـازي : توان به این موارد اشاره کردشگردها می
....معنایی، تشبیه انسان به حیوان وپردازي، بینقیضه

هـاي طنزپـردازي اسـت کـه در تمـام      ترین روشتشبیه انسان به حیوان یکی از رایج
ترین شـکل اسـتفاده از ایـن شـیوه، در     شود و قدیمهایی از آن یافت میها نمونهفرهنگ
لـه و دمنـه، دیـده    یکلهـایی از نـوع   ، یعنی داسـتان )هافابل(هاي تمثیلی حیوانات داستان

. شودمی
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)Fable(فابل -3-2-1
هـاي جـانوري هسـتند کـه ماننـد انسـان حـرف        شخصیتهایی کوتاه با قصهها فابل

کوهش رفتارهـاي  دهند و به نهاي اخالقی میها درسقصهاین . کنندزنند و رفتار میمی
هـا بیشـتر جـانوران مثـل     قصـه در ایـن  .)237ص،1382نورتـون،  (پردازندانسانی می

. هاي انسانی دیگري نیـز هسـتند  کنند و داراي ویژگییزنند و رفتار مها حرف میانسان
هـا  شخصـیت ندارنـد، رفتارهـاي   شخصیتاند و بیشتر از دو یا سه ها معموالً کوتاهفابل

هـا همچنـین دربردارنـدة    فابـل «. دهـد خـود را نشـان مـی   ،ساده اسـت و در نقطـۀ اوج  
هاي اخالقی جانورانی ها وضعفدادن برتريهاي انسانی هستند که به وسیلۀ نشاندرس

آنچـه مـا را بـه خنـده     «شـوند و در ایـن حـال،    د، بیان مـی کننها رفتار میکه مثل انسان
کریچلـی، (» و ارتقاي حیوان تا سطح انسـان اسـت  اندازد تنزل انسان تا سطح حیوان می

.)42ص،1384
ي آمـوزش یـا   کننده و ابزارهایی بـرا هایی سرگرمتوان به عنوان داستانها میاز فابل«

توانند با مردمی داراي میزان متفاوت هوش و خرد، آنها همچنین می. موعظه استفاده کرد
تواننـد ریشـخندهایی   ارتباط برقرار کنند و بـه روشـنی پیـام خـود را بیـان کننـد و مـی       

تواننـد روي هـر یـک از    گوهـا مـی  قصـه برانگیـز باشـند و   هوشمندانه، آموزشی یا شک
هاي مـا سـخن   ها هم از محدودیتقصهاین . بخواهند پافشاري کنندکارکردهاي آنها که

توانند راهنماي ما باشند تا با خـود از مجـراي طنـز،    گویند و هم از امکانات ما و میمی
.)266-268صصهمان،(»ت سخن بگوییمخنده و لذّ

اي یونانی بـه نـام   در فرهنگ غرب، نخستین مجموعۀ داستانی از نوع فابل را به برده
قان تحقیقـات تـاریخی و   گروهی دیگر، از جمله برخی محقّامادهند نسبت می» ازوپ«

،1368پـراپ،  (داننـد برگرفته از منابع دیگـري مـی  هاي اروپایی را ها، فابلقصهتطبیقی 
دانند، بسیاري ها را خالق افسانه و فابل نمیضر دیگر هنديهر چند در حال حا.)مقدمه

اند، ظـاهراً  المللی از مرزهاي جهان گذشتههایی که نظیر پلی بینبیشتر فابل«معتقدند که 
هایی بسیاري از فابلسرچشمۀترین کتاب هند، تنترا، معروفاست و پنجهاز هند بوده
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.)653ص ،1367دورانت،(» استقرار گرفتهردم اروپا و آسیا است که مورد قبول م
شـوند و منشـأ آنهـا هـر کجـا باشـد، نمونـه        ها در چهار گوشۀ جهان یافت میفابل
ت شـفاهی یـا   هـا، بـه صـورت سـنّ    هایی هستند کـه درطـول سـال   اي از داستانبرجسته

کودکان و توجهها همواره مورد قصهاین . اندنوشتاري از نسلی به نسل دیگر منتقل شده
گمـان ایـن دو گـروه مخاطـب، رویکردهـاي شـناختی       بـی اما،اندبزرگساالن قرار گرفته

هـاي  بنـا بـر پـژوهش   «. دهنـد هـا از خـود نشـان مـی    متفاوتی نسبت به این نوع روایت
هاي ذهنی کودکان جاندارپنداري یـا  شناسان و بویژه پیاژه، یکی از مهمترین ویژگیروان
سالگی، گـرایش  تر از هفتاین مبنا کودکان، به ویژه در سنین پایینبر . انگاري استزنده

انگونه پنداشـــتن جانـــداران دارنـــدانگاشـــتن موجـــودات و نیـــز انســـبـــه جانـــدار
سـاالن،  هاي سنی باالتر و بـزرگ براي کودکان در گروهاما.)171ص، 1382خسرونژاد،(

د که بر شباهت انسان و حیـوان  هاي طنزآمیزي هستنتمثیل) هافابل(هاي حیوانات افسانه
ریخـتن مـداوم مـرز میـان     درهم«دهد، آنچه در این نوع از طنز رخ می. گذارنده میصح

امري که خود نشانگر عدم آرامش و جنجال در مرز میـان ایـن دو   . انسان و حیوان است
.)50ص،1384کریچلی،(» قلمروست
امـا انگیـز  حیوانات، وسیلۀ مناسبی اسـت بـراي نمایانـدن ایـن حقیقـت غـم      داستان

شـود؛  فایده ظـاهر مـی  مصرف و بیانسان در قالب طنز همچون حیوانی بی«دار که خنده
و همـین، فرصـت   ) 48صهمـان، (» ...کفایت و عجیب و غریـب و حیواناتی نومید، بی

. اهـد دربـاره افـراد و اجتمـاع بیـان کنـد      خومناسبی است براي طنزپرداز تا هرچـه مـی  
طنزپرداز با تشبیه افراد به حیوانات، آنها را از مقام رفیع و بلندي کـه بـراي خـود قائـل     «

مـثالً  «و در ایـن حـال،   . )64ص،1377حلبـی، (» دهـد ات تنزل میحیوانهستند، به حد
بی رچسـ صفاتی هستند که چـون ب ... پروري خرس و حماقت خرس ومکاري روباه، تن

دادن اوصافی کـه  از سوي دیگر، نسبت) 20ص،1384جوادي،(» شوندها زده میبر آدم
د، مثـل دوسـتی و صـداقت، تیزهوشـی و     شـون غالباً صفاتی به غایت انسانی تلقـی مـی  

متناقض بر این واقعیت کلّی، به حیوانات، به ش.....بخردانگی، جوانمردي و سخاوت و



175آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه

.شدن هم عاجز استی از حیوانحتّکند که گاه انسان،تأکید می

له و دمنه و شگردهاي طنزپردازيکلی-4
منبع این کتاب، دو اثر مهـم اسـت   «. له و دمنه از ثمرات فرهنگ هند باستان استکلی

،1367یوسـفی، (» اراتـا هتنتره و تا حـدودي مهاب ل پنجهدر درجۀ او: به زبان سانسکریت
ن از هنـدي بـه   رنسانس دوران خسـرو انوشـیروا  و به نحو یقین، باید در عهد ) 146ص

.)80ص،1375کوب،زرین(باشدپهلوي نقل شده
. آید، برزویۀ طبیـب اسـت  اب برمیکه از مقدمه کتمترجم کتاب به زبان پهلوي، چنان

امـا ها را از اصل هندي گرفـت ها و افسانهها، درونمایه داستانبرزویه در برگردان باب«
آنها را هماهنگ با پسند خود و همسان بـا باورهـاي زرتشـتی بـه شـکل کنـونی خـود        

و پس از ترجمۀ کتاب به امر خسرو انوشـیروان، از  ) 190ص،1374محمدي،(» درآورد
بـه آغـاز کتـاب    » برزویـه طبیـب  «وزیر نامدار او، بزرگمهر، خواست تا یک باب به نـام  

بر این باب، ایرانیان ظاهراً پنج بـاب دیگـر نیـز بـه     افزون امابیفزاید و او نیز چنین کرد 
در آغـاز کتـاب از   اند که ابن مقفع، مترجم کتاب از پهلوي به عربـی،  اصل کتاب افزوده

.)38ص،1356نصراهللا منشی، (بردآنها نام می
اعراب در عهد اموي و عباسـی، عـالوه بـر تـدوین آثـار خـود، بـه نقـل و ترجمـۀ          

لین مترجمـی اسـت کـه یـک روایـت      ابن مقفع او. اندنیز پرداختههاي دیگر ملل داستان
است و ه را به عربی ترجمه کردهله و دمنیکلاي هند و ایرانی، یعنی روایت پهلوي افسانه

هایی که بر آن افزوده، به ترجمه مطابق با اصل هم مقید نبوده بلکه احیانـاً  عالوه بر باب«
) 338ص،1361الفـاخوري، حنا(» استن تغییر دادهچیزي را در آچیزي به آن افزوده یا 

اسـت و بسـیاري از جوانـب اندیشـه و     و نیز زبان قهرمانان خـود را رنـگ اسـالمی زده   
اسـت  زندگی اجتماعی و مادي را که در کتابش آشکار است، با زمان خود منطبق کـرده 

نصـر بـن احمـد    لـین بـار بـه فرمـان     ترجمۀ ابن مقفع، او.)129ص،1381عبدالجلیل،(
ل قرن ششم، یک بار دیگر با نثر منشـیانه  نثر دري ترجمه شد و آنگاه در اواینی، به اامس
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د بن عبدالحمید منشـی  و بلیغ، ترجمۀ دیگري از آن به دست ابوالمعالی نصراهللا بن محم
له و دمنه اسـت  یلکاین ترجمه، مشهورترین نسخۀ .)948ص،1363صفا،(ترتیب یافت

.و دمنۀ بهرامشاهی شهرت داردلهکلیکه به 
توان برگردان تمام آن از آید، نمیبنابراین، کتاب را چنان که از پیشگفتار آن نیز برمی

هاي هندي و ایرانی که بخشـی از  اي است از آموزههندي دانست بلکه این کتاب آمیخته
فـزوده  آن، پیش از اسالم و بخش دیگر، پس از آمیختگـی بـا باورهـاي اسـالمی بـدان ا     

له و دمنه نیـز  یلکت اصلی اختالف پیشینیان دربارة خاستگاه نخستین شاید علّ. استشده
.6)541ص،1366ابن ندیم، : ك.ر(همین آمیختگی باشد

له و دمنه و همۀ تغییراتـی کـه در مـتن اصـلی آن     کلیهاي گوناگون رغم ترجمهعلی
شک هـر دو از دالیـل   کتاب که بیاست، ساختار نهایی و نوع ادبی خاصصورت گرفته

از دوران ساسـانیان تـا   «است و به همـین جهـت   اره حفظ شدهت آن است، همومحبوبی
سـال برقـرار   کـودك و بـزرگ  هایی نزدیک به ما، استوارترین پیوند را با مخاطبـان  دوره
ـ (» استکرده ـا .)181ص،1384دي و قـایینی، محمبـدون شـک کودکـان، مخاطبـان     ام

ـ ی نثر نسبتاً ساده و بینشیانۀ نصراهللا منشی و حتّترجمۀ م مقفـع نیسـتند؛ بـه    ف ابـن تکلّ
هـاي  هایی که دربـاره انگیـزة پیـدایش و نیـز ترجمـه     به روایتتوجهی بدون عالوه، حتّ

هد کتاب در دست است و تنها با متعدبرد که توان به این نکته پیبه متن کتاب، میتوج
نیز مترجمانی که هـر یـک بـه نوبـه خـود بـر مـتن اصـلی         روي سخن راویان کتاب، و

7.ساالن استاند، با بزرگافزوده

هاي ارزشمند موجود در له و دمنه از کتابیلکاست، مۀ ابن مقفع آمدهکه در مقدچنان
تحـت نـام   تنتـرا و ماننـد آن را   کتاب پنجههاهندي«. استخزاین ملوك هندوستان بوده

کنند و معموالً چنین بندي میدستوراتی در سیاست یا اخالق طبقه، یعنی »شاستره-نیتی«
ـ  شود که این حکایات را برهمن فرزانهگفته می ه شـاهزادگانی چنـد   اي به قصد تعلـیم ب

هـا، در نظـر   هدف از تألیف این نوع کتاب.)653ص ،1367دورانت،(» استابداع کرده
آمیـز و انـدرزي روشـن از    تاري احتیـاط تعلیم با سرگرمی و تلقین رف«: ها این بودهندي
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رسـد کـه   چنین به نظر مـی .)49ص،1370رنو،(» طریق حکایت و تمثیل به شاهزادگان
اسـت؛  این کتاب، عالوه بر شاهان ایران و هند، مورد نظر حکام و امراي عرب نیـز بـوده  

خزانـه  فـراوان داشـت و آن را در   توجـه براي مثال مأمون، خلیفه عباسی، به این کتـاب  
له و دمنه در هر زبـانی،  یکلبنا بر این روایات، مخاطبان اصلی مورد نظر راویان . بودنهاده

اي که خـود مـتن نیـز بـا معرفـی      اند؛ نکتهساالن و به خصوص امرا و شاهان بودهبزرگ
) بشـلیم اراي هند به نام د(متنی او و مخاطب درون) برهمنی به نام بیدپاي(راوي داستان 

گذارده میبر آن صح.
دهندة ناخرسندي این طبیـب روشـنفکر   له و دمنه، نشانیلکمۀ معروف برزویه بر مقد

کـوب، زریـن (شد از عصر انوشیروان است که از نظر او عصر انحطاط اخالقی تلقی می
مه را نسبت به عصر انوشیروان جدید بـدانیم و آن را بـه   و اگر این مقد) 499ص،1371

مراد ابن مقفـع از وضـع ایـن مقدمـه،     «دهیم، به ناچار باید پذیرفت که ابن مقفع نسبت 
بیـان اصـول معتقـدات خـویش     اشاراتی به اوضـاع دربـاري و کشـوري زمـان خـود و      

ریختن مداوم مـرز  در هر حال، راویان کتاب با درهم.)254ص،1356بهار،(» استبوده
انـد تـا   زپـردازي سـود بـرده   تـرین شـگردهاي طن  میان انسان و حیوان، از یکی از رایـج 

اي مـؤثر مطـرح کننـد و مردمـان     هاي اخالقی و اجتماعی دوران خود را به گونهضعف
.روزگارشان را به قضاوت دربارة خود و اجتماع وادارند

اساسـی آفـرینش   دادن آن به حیوانـات، شـیوة  آمیز رفتار آدمی و نسبتتقلید مسخره
بدون شک بازیافتن خود در . له و دمنه استیکلنوع از) فابل(هاي تمثیلی طنز در افسانه

مایـه،  گـر، چـاپلوس وبـی   سـاز، حسـود و دسیسـه   خو و نیرنـگ هیأت جانورانی دشمن
براي هیچ آدمی خوشـایند نیسـت و تـا زمـانی کـه یکـی از ایـن        ...لوح و احمق وساده

، ت حاصـل از طنـز  لـذّ «اما؛دار هم نیستاشخاص مرتکب عمل مضحکی نشود، خنده
انجامـد رسد و هرگز به قهقهـه نمـی  ت حاصل از کمدي یا لطیفه نمیهرگز به پاي شد «

اي نیست و گـاه  میان خنده و طنز مالزمه«و اگر بپذیریم که ) 128ص،1384کریچلی،(
، دریافـت جنبـۀ   )50ص،1380شـفیعی کـدکنی،  (»تواند شخص را بگریانـد یک طنز می
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انسان و حیوان و نبود آرامش در مرز میان این دو ریختگی مداوم مرز طنزآمیز این درهم
.تر خواهدبودقلمرو، آسان

پـالرد، (گیرد ي را دربرمیطنز حوزة وسیعی است که هم مقوالت شوخی و هم جد
آمیــزي دارد و همـین قصــد  و معمـوالً قصــد تعلیمـی روشــن و مبالغـه   .)11ص،1383

کنـد کـه   در حقیقت، طنز بر امـوري تمرکـز مـی   «. بخش اثر استتعلیمی، عامل وحدت
تواند براي بهتربودن و بهترزیستن آنها را اصالح کند؛ بنـابراین، در طنـز بـه    مخاطب می

ـ   آنچه درست و صحیح است، نیاز می ز کـه برمالکـردن معایـب    شود چرا کـه هـدف طن
درست به .)64ص،1387ي،حرّ(» شودئۀ محاسن پسندیده برآورده میاست، فقط با ارا

هـاي  ها و زشتیله و دمنه، صفات پسندیده در تقابل با رذالتکلیهمین دلیل است که در 
کرداري و در عـین حـال،   شود؛ از سویی پاکی و درستاخالقی و اجتماعی بازنموده می

گیـرد و  سازي دمنه قرار مـی وحی گاو در تقابل با حسادت و خودخواهی و نیرنگلساده
لـه در تقابـل بـا فریبکـاري و     کلیاندیشـی  از سوي دیگر، مرز میان خردمندي و عاقبـت 

خانه و بوزینـه و حماقـت   زیرکی مرد صاحب. شودت ترسیم میطلبی دمنه، به دقّافزون
جـایی بـر ارزش دوسـتی و    . شـود کشـیده مـی  پشت، در برابر هم به تصویر دزد و الك

شـود  شود و جاي دیگر دوستی به راحتی فداي مطامع شخصی افراد میمودت تأکید می
.... و

هاي آشکار و نهان، جـانوران  هاي اوصاف نیک و رذایل و خباثتدر این دنیاي تقابل
انـدیش  ارهسـاز و چـ  قـدر حیلـه  ها فرقی با هم ندارند؛ خرگوش و روباه، همـان و انسان

تقلیـد  . اسـت اي که دزد بر بام سـرایش ایسـتاده  خانههستند که مرد بازرگان و یا صاحب
لوح براي رسد که تالش مردي سادهقدر مضحک به نظر میناشیانۀ بوزینه یا کبک، همان

اند که شیر و شتر و قدر احمقآموختن زبان عربی و دزد و دیو و زاهد و درودگر، همان
ریختگی مدام مرز میان انسان و حیوان، گاه تا آنجا تر آنکه درهمجالب. شتپفیل و الك

:شوداز میان برداشته میکلّیرود که مرز میان زندگی انسان و حیوان به پیش می
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دعـاي زاهـدي بـه   موشـی بـه  گمـارد و راقبت فرزنـدش مـی  زاهدي، راسویی را به م
.کندشود و در خانۀ او زندگی میزیبا مبدل میدختری
ت اثر، طنزي اخالقی و اجتماعی است کـه راویـان آن از شـگرد    کلّیله و دمنه در یلک

کردن انحطاط اخالقی و اجتماعی نوع بشر و نیز مردمـان  نمایی انسان براي مطرححیوان
را در مقابـل  تمثیلـی طنزآمیـز اسـت کـه انسـان     . گیرنـد زمانۀ خود به زبان طنز بهره می

تـر از همـه اینکـه در    نشـاند و جالـب  خود بـه قضـاوت مـی   تصویر حیوانی و مضحک 
، همزیسـتی و برخـورد انسـان و حیـوان، بـا      )احبـاب الصـایغ و السـی   (حکایتی پایـانی  

داري و وفـاداري،  سـپاس . رسـد جایی کمیک جایگاه انسان و حیوان بـه پایـان مـی   جابه
 نسـبت  ) نـه مـار و ببـر و بوزی  (ت و دوسـتی خالصـانه بـه حیوانـات     جوانمردي و مـرو

گـویی در پایـان کـار، راویـان     . شود و بدعهدي و ناسپاسی و بدکرداري به انسانمیداده
له و دمنه مانند بسیاري از طنزپردازان، با تأکید بر برتري حیوان بر انسان به این بـاور  یکل

.شدن هم عاجز استی از حیوانرسند که انسان گاه حتّغریب و غمگنانه می
نمایی اسـت، در میـان   ت اثر که مبتنی بر حیوانکلّیطنزپردازي در نظر از شیوةصرف

شـوند کـه آشـکارا خواننـده را بـه خنـده       مـی هایی دیدهدمنه حکایتولهیکلهاي روایت
ـ این خنده عالوه بـر آنچـه از   . اندازندمی سـازد، حاصـل   ت اثـر متنـی طنزآمیـز مـی    کلّی
. هاي خاص استتموقعیگیري دیگر شگردهاي خلق مطایبه در کاربه

هاها و شگردهاي خلق مطایبه در حکایتویژگی-4-1
هـاي غیـر منتظـره و غیـر     تت یا مجموعه موقعیطبعی، خلق یک موقعیاساس شوخ

غیر مترقبه و گاه نامتعـارفی  موقعیت)45ص،1387ي،حرّ(مترقبه براي مخاطب است؛ 
که غالباً با منطق معمول زندگی و اخالق اجتماعی، عقل سلیم و بخردانگی معمـول مـا،   

ـ . شـود منطبق نیست و موجب خنده می آور در مـواردي، تصـادفاً ایجـاد    خنـده تموقعی
شـوند، در آن  شود و شخص یا اشخاصی که با صفت نـوعی حماقـت شـناخته نمـی    می
در امـا دهنـد  هایی ابلهانه و دور از ذهن از خـود نشـان مـی   شوند و گاه کنشگیر میدر
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ت غیر متعارف، نتیجۀ حضور و کنش یک قهرمان نوعی اسـت کـه از   مواردي هم موقعی
هـاي مطایبـه   حکایتبر این اساس، . شود، با صفت نوعی ابله معرفی میقصههمان آغاز 

هـاي  هاي ماجراي مضـحک و حکایـت  دو دستۀ حکایتتوان بهله و دمنه را مییکلآمیز 
:آدم احمق  تقسیم کرد

8هاي ماجراي مضحکحکایت-4-1-1

اما،ها، قهرمان نوعی داسـتان، معـرف صـفت نـوعی احمـق نیسـت      قصهدر این نوع 
لـه و  یکلحکایتی که در ضمن بـاب چهـارم   .شوددرگیر ماجرایی مضحک و احمقانه می

هاست که قهرمان نـوعی  شود یکی از این نوع حکایتدمنه، باب بوف و زاغ، روایت می
بـه غایـت   امـا بازارگانی بود بسـیارمال  «:شودگونه معرفی میدر ابتداي حکایت اینآن، 

وکاران و زلـف چـون نامـۀ    جان و زنی داشت روي چون حاصل نیکروي و گراندشمن
نداشـت و از او  زن به شوهرش عالقـه اما) 214ص،1356نصراهللا منشی، (» گناهکاران

تا اینکه شبی، دزدي به خانۀ مرد بازرگان زد و زن از تـرس دزد، شـوهر را   . گریزان بود
بـرد، آواز  ت کار زن پـی  بازرگان از خواب پرید و چون به علّ. محکم در آغوش گرفت

قدم تو، این زن بر من به یمنقدم، آنچه خواهی حالل ببر که اي شیرمرد مبارك«داد که 
.)جاهمان(» مهربان شد

. کنـد شود و ادامه پیدا میی ثابت، متعارف و معمول آغاز میوضعیتحکایت با شرح 
مـرد،  : دهـد هـا بـه خواننـده مـی    شخصـیت دربارةکلّیالعی ، اطّوضعیتتوصیف کوتاه 

خود، بازرگـانی  جان است و در همان ابتداي حکایت با صفت نوعی روي و گراندشمن
رویی مرد و زیبایی زن و رفتار زن در برابر مـرد، نکتـۀ   زشت. شودبسیارمال، معرفی می

العمـل زن در برابـر آن، حکایـت را    مرکزي حکایت است و ورود دزد به خانه و عکس
غیـر معمـول حکایـت در پایـان آن     نکتۀ. دهدایانی غیرمنتظره بسط میبراي رسیدن به پ

بخردانگی عرف و معمولش محو نطق معمول زندگی روزمره، وارونه و در اینجا م. است
. خنداندکشد و او را میشود و منطقی غیرمتعارف، خود را به رخ خواننده میو نابود می
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رسد و مهمتـر آنکـه آشـکارا بـا     کنش مرد بازرگان در برابر دزد، غیر متعارف به نظر می
ـ . اد داردتضّ) و بسیارمال بودنبودن بازرگان(تلقی عام از صفت نوعی او  اد و تقابـل  تضّ

کنـد،  صفت نوعی بازرگان که بر زیرکی مرد در زندگی شغلی و اجتماعی او داللت مـی 
ناپایـدار، بـر جنبـۀ کمیـک و     وضـعیت لوحانـۀ او در برابـر یـک    العمـل سـاده  با عکس
در اینجاسـت کـه همـین    توجـه نکتۀ جالب اما.افزایدبندي حکایت میآمیز پایانمسخره

ـ مخاطب را نیز برمیدلی نامنتظر بازرگان، در عین حال، همدلی ساده ی انگیزد؛ نوع خاص
.تأثیر نیستاز همدلی دلسوزانه که در آفرینش خنده بی

و سوءتفاهم مضحکی است میان مـرد  وضعیتنیز شرح 9حکایت بازرگان و مزدور
ت زیـادي دارد، کـارگر مـزدوري را بـه خانـه      بازرگان که جـواهرا . بازرگان و مزدور او

خواهـد کـه بـرایش چنـگ     در عوض، از او مـی اماآورد تا جواهرات او را سفته کند می
در پایان . کندشود که کار اصلی خود را فراموش میبنوازد و چنان شیفتۀ نواي چنگ می
کـار  . ر اسـت جواهر برقـرا «: گویدکند و بازرگان میروز، مزدور دستمزدش را طلب می

و تا آخر روز مزدور تو بودم «: گویدمزدور در جواب میاما.»، مفید نبودنیایدناکرده مزد 
شـود  سرانجام بازرگان تسلیم می.)51، ص1356نصراهللا منشی، (» آنچه بفرمودي بکردم

حکایت ماجرایی سـاده دارد و اشـخاص درگیـر در مـاجرا     . دهدو دستمزد کارگر را می
مولی هستند که با صفت معرف شغلشان، در همان ابتداي حکایـت، معرفـی   هایی معآدم
همین مناسبات مشـخص میـان دو   . دهدشوند؛ اوصافی که به مناسبات آنها شکل میمی

نمـا جلـوه   است که در پایان حکایت،  منطـق هـر دو طـرف درگیـر را واقـع     شخصیت
سـوءتفاهم بـا نـوعی از    ایـن  . نمایانـد دهد و سوءتفاهم میـان آنهـا را مضـحک مـی    می

رسـد کـه   در مناسبات میان دو شخص درگیر در ماجرا به پایان مـی موقعیتواژگونگی 
. خود یکی از شگردهاي رایج آفرینش مطایبه است

روایـت بـر اسـاس رویـداد     9نه، سـاخت  له و دمیلکآمیز هاي مطایبهاز میان حکایت
هـاي ابتـدایی  تـوان نمونـه  میرا10مضحک است و از این تعداد، چهار حکایتوضعیت

ترسناسازگارحسدومطایبه که همزمان، ازکلّییعنی شدانست؛» گروتسک«داستانهاي
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11.کندمیرا به مخاطب خویش القا ) طنز و مطایبه(و خنده ) دلهره یا انزجار(

ابلهشخصیتهاي حکایت-4-1-2
هـاي احمقـان یکـی از آنهاسـت     قصـه هاي گوناگونی دارد که آمیز شکلمتون مطایبه

. ی از خصایص و صفات بشري اسـت اي کلّآدم احمق، نمونه.)48ص ،1371اخوت،(
هاي مختلف ظاهر شـود  لوحی است که هر چند ممکن است در موقعیتاو موجود ساده

اي از فرد احمق نمونه. ی و تغییرناپذیر ازلی و ابدي استف خصایص کلّپیوسته معرّاما
است که خصایص نوعی آنها، چنـدان گسـترده نیسـت و    ) تیپ(دة داستانی اشخاص سا

»شـوند، هرگـاه ظـاهر    مـی ت واحد ساختهدر اشکال ناب خود، بر گرد یک فکر یا کیفی
بـه  ت دیگرشان این است که خواننـده، بعـدها   شوند و مزیشوند به آسانی بازشناخته می

.)88-89صص ،1357فورستر، (» آوردسهولت آنها را به یاد می
. له و دمنـه اسـت  یکلآمیز هاي مطایبهشخص احمق، بازیگر اصلی بسیاري از حکایت

ها، حضور آدم احمق به تنهایی و کنش او در مقابل محیط و افـراد  در بعضی از حکایت
هـاي  روبـاه و دهـل    حکایـت . پیرامونش، عامل ایجاد خنده و دلیلی بر حماقت اوسـت 

همان، (دمیدند تاب میشبکرمهاي نادانی که بر، بوزینه)70ص،1356نصراهللا منشی،(
هـا هسـتند کـه    از جملـۀ ایـن حکایـت   ) 110ص همان،(پشت و بطان و الك) 116ص

واکنش نابخردانـۀ شـخص احمـق در    : شگردهاي اساسی خلق مطایبه در آنها عبارتند از
ن و نیـز حسـابگري   برابر محیط و افراد جامعه، تعمیم یک تجربه به شـرایط نـاهمگن آ  

.ناشیانۀ شخص احمق
ایـن حکایـت،   . استهایی نمونۀ دیگري از چنین روایتحکایت بوزینه و درودگر، 

بود و آن بر چوبی نشسته«کند که با دیدن درودگري که میاي را روایتماجراي بوزینه
بـودي،  برید و دو میخ پیش او، هرگاه که یکی را بکوفتی، دیگري که پیشتر کوفتهرا می

پس در فرصـتی  . تواند کار او را انجام دهد، گمان کرد که می)62ص همان،(» برآوردي
آن میخ که در کار بود، پیش «امامناسب، در جاي درودگر نشست و کار او را تقلید کرد 
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چوب به هم پیوست و انثیـین او محکـم در   از آنکه دیگري بکوفتی برآورد، هر دو شقّ
بـه ایـن ترتیـب، آشـنایی     .)62ص،1356نصـراهللا منشـی،  (» ش بشـد از هومیان بماند، 

نداشتن بوزینه به قواعد کار درودگري و در نتیجـه، تقلیـد نابجـاي او از کـار درودگـر،      
شـود،  آمیزي است که هرچند بـراي بوزینـه دردسرسـاز مـی    مطایبهموقعیتاساس خلق 

در اینجا عالوه بر خنـدة حاصـل از آنچـه خـالف منطـق      . داردخواننده را به خنده وامی
شـود، بـر   وزینه ارائه مـی آمیزي که در پایان از بنماید، تصویر مضحک و هزلمعمول می

س منطق خالف عرف بوزینه در تقلیـد  این تصویر، برعک. افزایدماجرا میدار بودنخنده
اندازنـد، بسـیار شـبیه    از درودگر، به تصاویري که در زندگی روزمره، ما را به خنده مـی 

اهري عمـداً یـا   هـاي ظـ  وضعیتهنجار یا هاي نابهخوردناست؛ تصاویري شبیه به زمین
.شویمرو میهکه گاه با آنها روبآوريسهواً شرم

، از شگرد دیگري براي آفرینش مطایبـه  »ت تازي بگویدخواسمردي که می«حکایت 
خواهد که چند جمله عربی بـر لـوح   در این حکایت، مردي از دوستش می. بردبهره می

کـردن گـاه گـاه بـر لـوح بـه کمـال فصـاحت         او بنویسد و بعد به تصور این که با نگاه
در جواب خندة یکی کند و عربی را به اشتباه بیان میاست، در محفلی یک جملۀرسیده

تختۀ زرد در خانـه  ) در حالی که(بر زبان من خطا رود و «دهد که از حاضران، پاسخ می
لـوحی مـرد   سـاده . نمایددار میحکایت از ابتداي کار، خنده) 39ص،همان(» !من است؟

کنـد، ذهـن مخاطـب را بـراي     که از همان ابتدا در درخواست او از دوسـتش بـروز مـی   
به این ترتیـب،  . کندده میاآممل دور از ذهن و نامتعارف از جانب او پذیرش هرگونه ع

گیري ناشیانۀ مرد و اصرار داربودن حکایت نه در پایان غیرمنتظرة آن بلکه در نتیجهخنده
. شودو پافشاري او بر حماقتی است که در جملۀ پایانی متن بر آن تأکید می

مواجهۀ آدم احمق با جامعه و محیط شکل دیگري از » پارسا و کوزة روغن«حکایت 
پارسامردي بـود و در جـوار   «: شودگونه آغاز میآنحکایت . کندپیرامونش را روایت می

او بازرگانی بود که شهد و روغن فروختی و هر روز بامداد، قدري از بضـاعت خـویش   
کـردي و در  براي قوت او بفرستادي و چیزي از آن به کـار بـردي و بـاقی در سـبو مـی     



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش184

صـفت پارسـا در ایـن    .)263ص،1356،نصـراهللا منشـی  (» آویخـت طرفی از خانه مـی 
او و بیشتر یـادآور  اجتماعی خاص، بلکه بیانگر طبقۀحکایت، به مفهوم پرهیزکار نیست

آیـد، در اوهـام مـرد، معنـایی     کوزة روغنی که به مرور ایام فـراهم مـی  . صفت فقر است
دارد؛ مـرد سـرگرم   با دنیاي حقیقی پیرامونش بازمیمعادل ثروت دارد و او را از مواجهه 

شود که به گمان او، کوزة روغـن و بـه تبـع آن،    خیالپردازي دربارة دنیاي ناهمگونی می
شـود کـه ناخواسـته،    تواند برایش فراهم کند و چنان غرق در اوهام خـود مـی  ثروت می

اجتمـاعی کـه در آن   همین قطع رابطۀ مرد پارسا بـا دنیـاي واقعـی و   . شکندکوزه را می
هاي ناشـیانه او کـه در   آمیز و حسابگريهاي ابلهانه و اغراقکند و خیالپردازيزندگی می

ترین عامل خلق مطایبه در حکایت است گیرد، مهمسلیم و متعارف قرارمیتضاد با عقل
شکسـتن  . کندبندي حکایت، خواننده را با شکل دیگري از خندیدن نیز آشنا میپایاناما

ـ کوزه در پایان حکایت، برابر با بازگشت مرد به دنیاي واقعی اوسـت؛   روشـدن بـا   هروب
ـ  غمحس مـرد از سـعادت و   و انگـارة  ی کـه بـا خواسـت   انگیز و تراژیـک درك واقعیتّ

ن خنده و غـم،  اامت و این آمیختگی تواد میان رؤیا و واقعیاین تضّ. اد داردشادکامی تضّ
دار و در عـین  ، خواننده را در برابـر سرنوشـت خنـده   شدهحماقت و آرزوهاي سرکوب

دهد و در اینجا، او نه فقط به مـرد بینـواي   ها  قرارمیانگیز خودش و تمام انسانحال غم
. خنددپارسا که به خود و خود انسانیش می

دمنـه،  و لـه  یکلآمیـز  هـاي مطایبـه  هاي یادشده، در برخی حکایـت بر خالف حکایت
جـدال دو فـرد   : دار، حاصل برخورد و تعارض دو فرد با یکـدیگر اسـت  خندهوضعیت

در حکایـت دزد و دیـوي   . زیـرك شخصیتاحمق با یکدیگر یا رویارویی فرد احمق با 
) 215ص،1356نصـراهللا منشـی،  (کنند، که بر سر دزدیدن گاو مرد زاهد با هم جدال می

ابلـه مـاجرا، دزد و دیـو،    شخصـیت هاي ناشیانۀ دوشده و حسابگريشکمبارگی اغراق
در برخـی  اما،آور اسـت خنـده موقعیـت اساس درگیري و در نهایت ناکامی آنها و خلق 

آمیـز را  هاي مطایبهموقعیتبازي، اساس خلق ها، تقابل دو صفت حماقت و حقهحکایت
یـا  باز، براي رسـیدن بـه خواسـته   هحقّشخصیتها، یک در این حکایت. آوردفراهم می
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دهد و بـه ایـن وسـیله خواسـت خـود را محقـق       منفعت خود، شخص ابله را فریب می
.کندمی

ــاحب  ــرد ص ــت م ــا دزد  حکای ــه ب ــی، (خان ــراهللا منش ــی از )49ص،1356نص ، یک
هایی است که در آنها تضاد و بزرگنمایی دو صفت حماقت و زیرکـی و اغـراق   حکایت

در ابتداي حکایت، دزد با صفت غافـل  . ترین شگرد خلق مطایبه استدربارة آنها، اصلی
شود و به این ترتیب، حضور تیپ احمـق در مـاجرا، از همـان آغـاز،     و نادان معرفی می

. کنـد ده مـی اآمـ منطقی و کار سرزده و غریبـی  پذیرش هر نوع بیذهن خواننده را براي
دار اسـت  آور حکایت، در پایان غیر منتظرة آن نیست؛ مـاجرا خنـده  بنابراین، جنبۀ خنده

تی طنزآمیـز را بـه   لوحی و حماقـت دزد، مـوقعی  خانه با سادهچون تقابل زیرکی صاحب
ـ . گـذارد ه مـی آورد که بـر حماقـت دزد صـح   وجود می ا گرفتارشـدن دزد بـه دسـت    ب

، وضـعیت شـود و ایـن   آمیز ماجرا کامل مـی مطایبهوضعیتخانه و مجازات او، صاحب
پـس از ایـن صـحنه، راوي حکایـت، دزد و     اما،تواند به معناي پایـان روایـت باشـد   می

: دهدگویی کوتاه، در مقابل یکدیگر قرار میوخانه را بار دیگر و در جریان گفتصاحب
همه عمر بر و بـازو زدم  : هاش بکوفت و گفتند خانه چوبدستی برداشت و شانهخداو«

تو کافردل پشتواره بندي و ببـري؟ بـاري بگـو تـو کیسـتی؟ دزد      مو مال به دست آورد
ــت ــوس         : گف ــا ه ــاند ت ــاد نش ــر ب ــرا ب ــو م ــرم ت ــه دم گ ــادانم ک ــل ن ــن آن غاف م
، آتش در مـن افتـاد و   داشتافکندن پیش خاطر آوردم چون سوختۀ نمآببررويسجاده

شـوخی  .)جـا همان(» خاك پسِ من انداز تـا گرانـی ببـرم   اکنون مشتی. قفاي آن بخوردم
گوي پایانی، بار دیگر بر بالهت دزد، و این بار از زبان خود وکالمی آشکار در این گفت

شودگذارد و باز هم موجب خنده میه میاو، صح.
و دمنه، شخص از همان ابتدا بـا  له یکلهاي یادشده، در دیگر حکایتبه جز حکایت

بـاز، در  اشخاص داستانی احمق یا زیرك و حقـه . شودصفت نوعی حماقت معرفی نمی
مثـل  (شوند که بیانگر تعلق آنها بـه یـک تیـپ خـاص     دمنه با صفتی معرفی میو له یلک

است و تنها در جریان کنش داستانی است که در نهایت، فرد با ...) زاهد، بازرگان، دزد و
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هایی که در آغـاز بـا   شخصیتشود؛ به عنوان مثال، بازشناسی می» زیرك«یا » ابله«صفت 
هـایی کـه در   شوند، در پایان و به واسطۀ کنشرار معرفی میهاي زاهد یا دزد و طصفت

از ایـن  . شـوند هاي ابله و زیرك بازشناسی مـی زند، با صفتجریان روایت از آنها سرمی
آگـاهی  دمنه، از دادن هرگونه پـیش و لهیکلهاي توان گفت که راویان حکایتجهت، می

مـی رونـد و بـا ایـن همـه، چـون       هاي ابله یا زیرك، طفرهشخصیتبه مخاطب، دربارة 
شـوند،  عاي راوي، روایـت مـی  هـا بـه عنـوان شـاهدي بـر مـد      بسیاري از این حکایـت 

آگـاهی  آن آگاه است و با میزانـی از پـیش  پیشاپیش از پایان حکایت و نتیجۀگیرروایت
.شودرو میهدربارة اشخاص داستانی و نقش آنها، با متن روب

ازبهحکایت فرد حقّ-4-1-2-1
هر چند «هاي آدم احمق است و نواع حکایتباز، یکی از اهحکایت فرد زیرك و حقّ

تشان، جـزء یـک طبقـه محسـوب     به خاطر شباهن دو معموالً دو نوع مجزایند ولیکه ای
هـا وجـود   در تمام فرهنگباز تقریباًهحکایت تیپ حقّ.)67ص،1371اخوت،(» شوندمی

هاي فرهنگ شـفاهی و روسـتایی آنهـا هنـوز از میـان      ریشههایی که ویژه فرهنگدارد، ب
هـاي مختلـف،   خطی اسـت کـه در فرهنـگ   او موجود هفت) 68صهمان،. (استنرفته

رغـم  علـی امـا . شودگیرد و به شکل انسان و حیوان ظاهر میاشکال متفاوتی به خود می
، در تمـام  شخصیته باز نیز مثل فرد احمق، تیپ است و ناین تنوع، از آنجا که فرد حقه
.اشکال خود، صفت ثابتی دارد

بـاز در پایـان حکایـت گرفتـار     هفرد حقّ«بازان که ههاي حقّقصهبر خالف بسیاري از 
، تقریبـاً در تمـام   )69صهمـان، (» شـود ی در بعضی از موارد کشته مـی شود و یا حتّمی

مقابل خود را شخصیتشود، ق میباز در پایان موفّه، فرد حق12ّدمنهو له یکلهاي حکایت
هـاي اخالقـی در ایـن    گذاريرسد و ارزشاش میدهد و به خواستهبه راحتی فریب می

به عبارت دیگر، گربۀ عابـدنما و یـا زنـی کـه بـه همسـرش       . میان نقش چندانی ندارند
ـ  قدر در رسیدن بـه خواسـته  کند، همانخیانت می کـه قاضـی یـا    هسـتند قهایشـان موفّ
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شـوند؛ بـه   که براي مقابله با ظلم و به نفع مصالح عمومی، به حیله متوسل میخرگوشی
خـوبی یـا بـدي، در مواجهـۀ راوي یـا مخاطـب بـا        هاي عام دربـارة داوريعالوه، پیش
ار یا روباه ظـاهر  فرد ناقالیی که در هیأت طرّ. باز چندان تأثیرگذار نیستهحقّشخصیت

زاغ کـه مطـابق بـا معیارهـاي عـرف جامعـه رفتـار        شود، به همان اندازة بازرگان یـا می
.انگیزندطبعانه و جانبدارانۀ راوي و مخاطب را برهمدلی شوختوانند حسکنند، میمی

آفـرین  هایی که فرد زیـرك نقـش  احمق، در روایتشخصیتهاي بر خالف حکایت
و دیگـر نیـز در مـاجرا حضـور دارنـد      شخصـیت اصلی آنهاست، همواره یک یـا چنـد   

رویارویی آنها با فرد زیرك و سرانجام برتري فـرد زیـرك، مضـمون اصـلی تمـام ایـن       
در حکایـت  . باز معموالً تنها نیسـت و دسـتیاري دارد  ههاست؛ به عالوه، فرد حقّحکایت

ـ  )106ص،1356، نصراهللا منشی(شیر و شتر  ، گـرگ و زاغ و شـغال   قصـه ار ، افـراد مکّ
سـازند و  دهنـد و او را طعمـۀ شـیر مـی    ریـب مـی  هستند که با همدستی هم، شـتر را ف 

ـ . رسندماندة غذاي شیر به نوایی میخودشان هم از باقی بـاز، تنهـا   هاین سه همدست حقّ
شـدة آنهـا را   بلکه شیر نیـز بـه نـوعی، فریـب دسیسـۀ حسـاب      ،دهندشتر را فریب نمی

دمنه، و لهکلیهاي در حکایت. دهدخورد و به کشتن دوست دیرین خود رضایت میمی
هـا، ایـن   بازان است؛ همچنین در بسیاري از حکایتهشکمبارگی یکی از صفات عام حقّ

به این ترتیب، شـغال  . دهدخورده معنا میافراد فریباي است که به کنشصفت، انگیزه
دسیسـۀ  . دهنـد و گرگ و زاغ، در ارتباطی دوسویه با شیر و شتر، هـر دو را فریـب مـی   

ــاهــاي حقــهشخصــیت ــر اســاس صــفات برجســتۀ دو  ب شخصــیتز ایــن حکایــت، ب
گیـرد و در عـین حـال،    لـوحی شـتر، شـکل مـی    خورده، شکمبارگی شیر و سـاده فریب
. داردخورده، یعنی شیر، فریبکاران را به عمل وامـی اي مشابه با یکی از افراد فریبانگیزه

یکـی از شـگردهاي   هـا،  شخصـیت به این ترتیب، حکایت با اغراق در بازنمایی اوصاف 
روي آینۀ صـفاتی بنشـاند کـه    درگیرد تا مخاطب را روعام خلق مطایبه را به خدمت می

ـ  ت پـیش گمان پیشاپیش با آنها آشناست؛ به عالوه، صحبی شـگرد  بـاز و  هبینـی افرادحقّ
برند، از دیگـر عوامـل آفـرینش طنـز و     اي که براي فریب دیگران از آن بهره میزیرکانه
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. 13هایی استچنین حکایتمطایبه در
اران، تقابــل میــان زاهـدي اســت کــه گوســفندي را بــراي  در حکایـت زاهــد و طــرّ 

ارانـی کـه بـراي دزدیـدن گوسـفند بـه حیلـه متوسـل         بـرد و طرّ کردن با خود میقربانی
کننـد کـه   گیرنـد و وانمـود مـی   یک سر راه زاهد قرار میبه این ترتیب که یک. شوندمی

شـیخ  «: کننـد شبیه به اینها سـرزنش مـی  برد و او را با جمالتیود میزاهد سگی را با خ
ایـن مـرد در کسـوت اهـل     «یـا  » اسـت؟ دارد که سگ در دست گرفتهعزیمت شکار می

نصـراهللا منشـی،  (» ...نماید که زاهدان با سـگ بـازي نکننـد و   زاهد نمیاما،صالح است
بود که فروشـندة ایـن، جـادو    شاید«کند که سرانجام، زاهد گمان میتا) 211، ص1356
. اسـت و سگی را به جاي گوسفند به او فروخته) جاهمان(» بندي کردهاست و چشمبوده

تقابـل  . شـوند اران، آن را صـاحب مـی  رود و طـرّ کنـد و مـی  پس گوسـفند را رهـا مـی   
کنند و مطابقت آن با منطق ها، راهی که دزدها براي ربودن گوسفند انتخاب میشخصیت
امـا دار اسـت  است، خود بـه خـود خنـده   بازي دزدها مبتنی هروایت که بر حقّمضمونی

اران دربـارة نقطـه ضـعف    بینـی طـرّ  دار است که پـیش حکایت، بیشتر به این دلیل خنده
کامیابی . آیدپرستی او، سرانجام درست از آب درمیاساسی زاهد، پرهیز خشک و خرافه

هـاي نـوعی   که صـفت ،هاي آشناي حکایتتیپنهایی دزدان در پایان حکایت، نه فقط 
.گیردمرد زاهد و امثال او را به سخره می

حکایت با تقابـل میـان   . باز، پدر اوستهدر حکایت دو شریک، همدست شریک حقّ
دو شریک بودند، یکی دانا و دیگر نـادان و  «: شودلوح آغاز میدو شریک زرنگ و ساده

خواستند که قسمت کنند، آنکه دعـوي  ... اي زر یافتندهدر راه بدر. رفتندبه بازارگانی می
و چه قسمت کنیم؟ آنقدر که براي خرج بدان حاجت باشد برگیـریم : زیرکی کرد گفت

پـس بـدرة زر را زیـر درختـی چـال      .)117ص،همـان (» باقی را به احتیاط جایی بنهیم
ـ  پس از چنـد  اماکنند تا بعدها و به تدریج از آن استفاده کنند می بـاز،  هروز، شـریک حقّ

شـریک  . کنـد خورده به قاضی شهر شکایت میدارد و شریک فریبپنهانی کیسه را برمی
گنـاهی  خواهد که در تنۀ درخت پنهان شود و از زبان درخت بر بـی زرنگ از پدرش می
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کنـد و پـول را بـه شـریک     قاضی، حیلۀ دو همدسـت را خنثـی مـی   اما،او شهادت دهد
هـاي  هـاي آشـناي حکایـت آدم   این حکایت با همان ویژگـی . داندگرخورده برمیفریب

ـ : شودباز آغاز میهحقّ دهـد و  بـاز در تقابـل بـا فـرد دیگـري، او را فریـب مـی       هآدم حقّ
ـ امـا کنـد  همدستی دارد که به او کمک مـی  اد حکایـت بـا منطـق مضـمونی چنـین      تضّ

ت، باعـث واژگـونگی   بـاز اسـ  هاي فرد حقـه بینیت پیشهایی که مبتنی بر صححکایت
ترین شگردهاي خلـق  شود؛ این هر دو جزء رایجو پایان غیرمنتظرة حکایت میموقعیت

. آیندآمیز به شمار میهاي مطایبهمتن
، ساختی مشابه حکایـت دو شـریک دارد   »بازرگانی که صد من آهن داشت«حکایت 

ـ  آمیز آن، مطایبهموقعیتبا این تفاوت که  نمـایی دو آدم  اد و قـدرت نتیجۀ درگیـري، تضّ
) قاضـی در حکایـت قبلـی   (یـاریگر  شخصیتزرنگ است و به عالوه در این حکایت، 

اش حضور ندارد بلکه فرد مالباخته، خود آدم زرنگی است که با توسل به حیله، سـرمایه 
خود را نـزد  هاي ماجرا از این قرار است که بازرگانی پیش از سفر، آهن. گیردرا پس می
کند ها خودداري میدادن آهنگردد، امین از پسگذارد و وقتی برمینت میاامدوستی به 

ف شـدم،  بودم و در آن احتیاطی نکرده، تا من واقآهن در پیغولۀ خانه بنهاده«: گویدو می
دهد که بازرگان پاسخ می.)122ص،1356نصراهللا منشی،(» بودموش تمام آن را خورده

.)جـا همان(» وش آهن را نیک دوست دارد و دندان او بر خاییدن آن قـادر باشـد  آري م«
گوید که عقـابی او را بـا   برد و میرود و در میان راه، فرزند امین را با خود میسپس، می
در شـهري کـه   «دهد که کند، پاسخ میاعتراض میوقتی امین به گفتۀ او . استخود برده

و .)جـا همان(» هم برتواندداشترد، آخر باز کودکی راموش آن، صد من آهن بتواند خو
. گیردبه این حیله، آهن خود را پس می

شـود، کـامالً   اي که به آن متوسـل مـی  پایهدر این حکایت، کنش امین و نیز منطق بی
قدر مضحک گفتن این که موش آهن را خورده، همان. شبیه به حکایت دو شریک است

منطقی اسـت  هر دو گفته، حاکی از نوعی بی. طلبیدن درختکند که به شهادت جلوه می
کند که فرد مالباختـه، دلیلـی   توان برایش پاسخی یافت و بر این نکته تصریح میکه نمی
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دهـد و مـوش آهـن    یا باید بپذیرد که درخـت شـهادت مـی   : بر اثبات ادعاي خود ندارد
ـ   . نظر کندعاي خود صرفخورد یا باید از ادمی پایـه و در عـین حـال    یهمـین منطـق ب
کنـد، یکـی از   زرنـگ را بـراي فـرد اثبـات مـی     نوعیِبر این که صفتجواب، عالوهبی

. 14شگردهاي رایج خلق مطایبه است
نصـراهللا  (» بـوم و زاغ «و » فیـل و خرگـوش  «، 15»شـیر و خرگـوش  «هاي در حکایت

اماهاي زیرك ماجرا همدستی ندارند شخصیتنیز ) 191و86،202صص،1356منشی،
شوند کـه از لحـاظ قـواي جسـمانی و روابـط متقابـل جمعـی از        با افرادي رودررو می

هـاي  قصـه ها نیز از همان صناعات رایج در راویان این حکایت. تر هستندخودشان قوي
ااند بهره برده... ها وبینیت پیشآدم زیرك، مثل صحـه نکتـه قابـل   امایـن نـوع   درتوج

پایانی است که نه در ساخت متن کـه در مناسـبات   موقعیتها، نوعی واژگونگی روایت
دهد؛ به عبارت دیگر، حکایت که از ابتدا با برتري شیر یا فیل ها روي میشخصیتمیان 

.رسدبه پایان میبر قويپایان با برتري فرد ضعیفشود، در بر خرگوش آغاز می
بردن از شگردهایی شبیه به دیگر نیز بهره) 205صهمان،(دار روزهدر حکایت گربۀ 

شود؛ با این تفـاوت کـه گربـه، نمونـۀ مثـالی      باز، موجب خنده میههاي فرد حقّحکایت
نمایی است که براي رسیدن به اهدافی درازمدت، لباس تزویر و ریا بـر تـن   سافراد مقد

دادن کبـک یـا خرگـوش    رفندي براي فریـب گري گربه تنها در اندیشیدن تحیله. کنندمی
ر کرد که ماجراهایی شبیه به ماجراي ایـن حکایـت،   توان تصوشود بلکه میخالصه نمی

است و پس از این هم، تا زمانی که حقۀ گربه برمال نشـود،  فاق افتادهقبالً بارها و بارها اتّ
ـ  ادامه خواهدیافت؛ به عبارت دیگر، هرچند زیرکـی، صـفت ثابـت همـۀ ا     بـاز  هفـراد حقّ

باز، به شکل خاصی کـه  ههاي افراد حقّو دمنه است، ماجراي تردستیله یکلهاي حکایت
فـاق  شـود، شـاید تنهـا یـک بـار اتّ     دار بازنمـایی مـی  هاي مشابه گربـۀ روزه در حکایت

تواند موجب رخـداد  فریبی گربه در طول یک دورة پیوسته زمانی، میعواماما،باشدافتاده
تردید این ویژگی تـأثیري در جنبـۀ کمیـک مـاجرا نـدارد و      بی. ی همسان شودماجراهای

جهـت تأکیـد بـر مضـمون حکایـت،      از اما،اندازدخواننده را بیش از پیش به خنده نمی
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نماها از موضوعات محوري طنز بـه  سها و مقدصوفی«است و از آنجا که توجهشایستۀ
گمـان تأکیـد بـر ایـن مضـمون، بسـیاري از       ، بـی )19ص،1383،پالرد(» روندشمار می
ها، ماجراها و اشخاص داستانی و حقیقی مشابه این حکایت را به یاد مخاطـب  درونمایه

است، در مرحلۀ ی که در این حکایت بازنموده شدهخاصوضعیتآورد و خندیدن به می
هـاي  موقعیـت ۀ دهد که حاصل یـادآوري همـ  باالتر، جاي خود را به نیشخندي تلخ می

.نمایدبودن، غیر انسانی میممکن و آشناي ماست؛ خندیدن به همۀ آنچه از فرط انسانی

گیريیجهتن
هـایی  قصـه ها، فابل. است) فابل(هاي افسانه تمثیلی ترین نمونهله و دمنه از قدیمکلی

. کننـد زنند و رفتـار مـی  هاي جانوري هستند که مانند انسان حرف میشخصیتکوتاه با 
هـاي دادن آن به حیوانات، یکی از شـیوه آمیز رفتار آدمی و نسبتاین شیوة تقلید مسخره

توان در ردة آثار له و دمنه را مییکلت متن کلّیاساسی آفرینش طنز است و به این اعتبار، 
آمیـز و بــویژه طنزهـاي اخالقــی و اجتمـاعی قـرارداد کــه راویـان آن از شــگرد      مطایبـه 
کردن انحطاط اخالقی و اجتماعی نوع بشر و نیز مردمـان  نمایی انسان براي مطرححیوان

. کنندهمه را در قالب طنز یا هزل بیان میبرند و اینزمانۀ خود بهره می
شـود کـه در   مـی آمیـز دیـده  حکایت مطایبه34له و دمنه یکلت متن، در کلّیوه بر عال

11/0از این میـان، تنهـا چهـار مـورد، یعنـی در حـدود       . اندقالب طنز یا هزل بیان شده
گیرنـد  ها، در ردة طنز قرار مـی یتحکا89/0آمیزند و بقیه، یعنی حدود ها، هزلحکایت

.)هانوشتدر پایان پیهاروایتکلّینمودار : ك.ن(
نمـایی اسـت   ت اثـر کـه مبتنـی بـر حیـوان     کلّیـ عالوه بر شیوة عـام طنزپـردازي در   

توان به دو دستۀ زیر تقسیم آمیز اثر را میهاي مطایبهنظر از نوع مطایبه، حکایتوصرف
: کرد

ف صـفت  هایی که قهرمان نـوعی داسـتان، معـرّ   قصه: هاي ماجراي مضحکقصه: الف
حکایـت  34از میـان  . شوددرگیر ماجرایی مضحک و احمقانه میاما،احمق نیستنوعی 
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ها، در ایـن دسـته جـاي    حکایت26/0حکایت، یعنی حدود 9له و دمنه،کلیآمیز مطایبه
.گیرندمی

ابلـه  ها، بـا صـفت نـوعیِ   قهرمان نوعی این دسته از حکایت: حکایت آدم احمق-ب
هـاي آدم احمـق   باز نیز یکی از انواع حکایتهحکایت فرد زیرك و حقّ. شودشناخته می

به خاطر شباهتشـان جـزء یـک طبقـه     این دو معموالً دو نوع مجزایند، است و  هر چند 
حکایت، یعنـی  25آمیز متن مورد بررسی، حکایت مطایبه34از میان . شوندمحسوب می

.این نوع استها، از حکایت74/0حدود 
بسامد بروز موارد طنـز بسـیار   در کلیله و دمنهدهد کهبنابراین، این بررسی نشان می

ابلـه، بـه مراتـب بـیش از     شخصیتبیشتر از هزل است و در آفرینش مطایبه، از حضور 
است و در بیشـتر مـوارد، آفـرینش مطایبـه در گـرو      مضحک استفاده شدهموقعیتخلق 

کلّـی ك بـه نمـودار   .ن(بـاز، اسـت  هله و زیرگروه آن، فرد حقّنوعی ابشخصیتحضور 
.)هایادداشتها در پایان روایت

ها از شگردهاي یکسانی براي نیل به خنده اسـتفاده  حکایتبا وجوداین، در همۀ این 
واژگونگی موقعیت، عدم تجانس، تضـاد و  : ها و شگردها عبارتند ازاین شیوه. استشده

هـاي ناشـیانه و   پایان غیرمنتظره، اعمال غیر عادي اشخاص، حسابگرياغراق و تصادف، 
.هاي نادرستگیرينتیجه

هاشتیاددا
هاي زبانی و شگردهاي آفرینش آن، نگاه کنید به کاسب براي آشنایی با مفهوم هجو، ویژگی-1
نیـا  و حسینی سروري، صـرفی، مـدبري و محسـنی   ) 1377(، حلبی)1380(کوبختی، ن)1366(
)1388.(
2-

و روز هزل و روز کلـک و روز دن روز جدگاه نظم و گاه نثر و گاه مـدح و گـاه هجـو   
ــزدا و لهـــوتن در بار و مشکریز و نوش طبع و زهـر فعـل   ــا و غمـ جـــانفروز و دلگشـ

)80ص،1370منوچهري،(
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و دیگـري هـزل و   یکـی جـد  : فضیلت نطق که شرف انسان بدو منوط است بر دو وجه اسـت 
1ص،، دیباچه1383عبید زاکانی،... (بر هزل مستغنی است ورجحان جد(.

گفتن باشد و در اصطالح، آن است که شاعر در کالم خود لفظی چنـد  هزل در لغت بیهوده«-3
ب ایراد کند که محک عقل تمام عیار نبود و به میزان صدق سنجیده نباشد و با وجود آن، موجـ 

.)82، ص1369واعظ کاشفی سبزواري،(تفریح و تنشیط بعضی طباع گردد 
4-

ــرو شـــنوتعلـــیم اســـت آن را جـــد،هــزل  ــزلش گـ ــاهر هـ ــر ظـ ــو بـ ــو مشـ تـ

ــازالن    ــیش ه ــت پ ــزل اس ــدي ه ــر ج هـــا جـــد اســـت پـــیش هـــازالنهـــزله

)489ص،1375مولوي، (
زن بازرگان و نقـاش، درودگـر و زن   زن بدکاره، زن کفشگر،: این چهار حکایت عبارتند از-5

.)217و 137و 76و 75، صص 1356نصراهللا منشی،(او 
و دمنـه  لـه  یلککتـاب  دربـارة «: له و دمنه چنـین اسـت  کلیابن ندیم در باب قسمتی از گفتۀ-6

آن کتاب گفته شده و بـه قـولی، سـاختۀ    مۀهند است که در مقدبه قولی ساختۀ. اختالف است
اند و بـه قـولی، فارسـیان آن را درآورده و    پادشاهان اشکانی است و هندیان آن را به خود بسته

» ...اسـت و اي از آن را ساختهاند که بزرگمهر حکیم پارهاند و گروهی گفتههندیان به خود بسته
.)541ص،1366ندیم،ابن(
رسانیدند که در خزاین ملوك هند کتابی اسـت کـه از زبـان    ) انوشیروانخسرو (به سمع او -7

ـ    مرغان و بهایم و وحوش و طیور حشرات جمع کرده ت و انـد و پادشـاهان را در سیاسـت رعی
بسط عدل و رأفت و قمع خصمان و قهر دشمنان بدان حاجت باشد و آن را عمدة هر نیکـی و  

شناسند و چنـان کـه ملـوك را از آن    هر حکمت میو راهبر هر منفعت و مفتاح هرعلمسرمایۀ 
لـه و دمنـه   یکلفواید تواند بود اوساط مردمـان را هـم منـافع حاصـل تواندشـد و آن را کتـاب       

نیـز نگـاه کنیـد بـه     ) 29ص،1356مقدمه ابن مقفع بر کتاب، ابوالمعالی نصراهللا منشی، .(خوانند
.)17-18صصهمان،(مقدمۀ نصراهللا منشی بر کتاب 

.استن نامگذاري چندان دقیق نیست و تنها جهت اختصار از آن استفاده شدهای-8
. ها در این نوشته، مطابق با فهرست کتاب نیستبه جهت اختصار متن، نامگذاري حکایت-9
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و خـوك و  یادصـ «، »مردي که از پیش شتر مست گریخت«: این چهار حکایت عبارتند از-10
.)377و56،172،261همان، صص(» جفت کبوتریک«و » زاهد و راسو«، »گرگ

ك بـه تسـلیم جهرمـی و    .ر: براي اطالع بیشتر از مفهوم گروتسـک و کـاربرد آن در طنـز   -11
.)1388(و یگانه ) 1383(قدم ، ثابت)1390(طالبیان 

،1356نصـراهللا منشـی،  (» مرزبـان و زن او و بـازدار او  «، »زن بـدکاره «تنها در دو حکایت -12
هایی مثـل دو شـریک   رسد و در حکایتباز به خواست خود نمیهشخص حقّ) 153و75صص

. باز به معناي کامیابی فرد زیرك دیگري استهناکامی یک شخص حقّ) 117صهمان،(
.شبیه به این حکایت استکامالً ) 253صهمان،(حکایت شیر گرگرفته و روباه و خر -13
بـا  ) 238و153صـص همان،(» بوزینه و باخه«و » ر اومرزبان و زن او و بازدا«هاي حکایت-14

.اندك تفاوتی شبیه به این حکایت هستند
، ساختی کامالً شبیه به حکایت خرگوش )230صهمان،(» مارپیر و ملک غوکان«حکایت-15

باز ماجراسـت و در  هحقّشخصیتاست، تر که ناتوان شدهو شیر دارد با این تفاوت که فرد قوي
.دهدرسد و ملک غوکان هر روز غوکی را طعمه او قرار میخواست خود مینهایت به 
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له و دمنهیکلآمیز هاي مطایبهحکایتکلّینمودار - 16
ابلهشخصیتحکایت  حکایت ماجراي 

مضحک هزل طنز شماره صفحه 
در متن کتاب حکایت فرد نام حکایت

بازحقه
حکایت فرد 

ابله

* * 39 خواست تازي بگویدمردي که می

* * 49 خانه و دزدصاحب
* * 51 بازرگان و مزدور

* * 56
مردي که از پیش شتر مست 

گریخت
* * 62 بوزینه و درودگر
* * 70 روباه و دهل

* * 75 زن بدکاره
* * 76 زن کفشگر
* * 81 زاغ و مار
* * 82 خوار و خرچنگماهی
* * 86 شیر و خرگوش

* * 102 دیدبطی که در آب ستاره می

* * 106 شیر و شتر
* * 110 پشت و بطانالك
* * 116 تابها و کرم شببوزینه

* * 117 دو شریک
* * 118 غوك ومار

* * 122 بازرگانی که صد من آهن داشت

* * 137 اشزن بازرگان و نقّ
* * 153 مرزبان و زن او

* * 172 اد و خوك و گرگصی
* * 202 فیل و خرگوش
* * 204 دارگربۀ روزه
* * 211 ارانزاهد و طرّ

* * 214 رويبازرگان دشمن
* * 215 دزد و دیو و زاهد

* * 217 درودگر و زن او
* * 230 مار پیر و ملک غوکان
* * 253 شیر گرفته و روباه و خر

* * 261 زاهد و راسو
* * 263 پارسا و کوزة روغن

* * 288 زال و مهستی
* * 344 زاغ و کبک

* * 377 یک جفت کبوتر
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