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   شناسي و بررسي الگوهاي ساختاري تيپ ابلهان سنخ
  طنزآميز ايراني هاي عاميانة در قصه

  *ابوالفضل حرّي

  چكيده
هـاي عاميانـة طنزآميـز     ابلهان را در قصـه يا  اري تيپ احمقانالگوهاي ساخت مقالهاين 

هاي  تيپاز  هاي عاميانه، تيپ احمقان قصهازميان  كند. شناسي و بررسي مي ايراني سنخ
و از   انـد  ، و آتـر گـرد آورده  مارتسولفهاي شوخي است كه آرنه، تامپسون،  قصه مهمِ

هاي سـاختاري و   ها، ويژگي يپ قصهاند. اين ت بندي كرده دسته آن را م 1999تا  1200
 مارتسـولف ها، پيكرة دادگـاني از كتـاب    دارند. براي نيل به اين ويژگي يسنخي خاص

عرف كنش و كنش موجـد نقـش در   نقش مبراساس  ) انتخاب و تيپ هر قصه1377(
هـا   آن شناسي بررسي و تحليل و الگوهاي ساختاري سنخ و كاري قالب كاركرد خويش

ر اين اساس، تيپ ابلهـان واحـد خودبنيـادي تعريـف شـد كـه در آن       . بشداستخراج 
هـاي   معنا كه كـنش  بدين .آيد نقش و كنش حاصل مينشيني  هم كاركرد ويژة ابلهان از

اوست كه ابلهانة ها و متقابالً منبعث از نقش  تيپ احمق معرف نقش ابلهانة او در قصه
دو الگـوي سـاختاري احمـق     ،چنـين  هـم . آيد هاي ابلهانه حاصل مي از مجموعه كنش

ها شناسايي  درمقام كارگزار (با خود و ديگري) و كارپذير (با خود و ديگري) در قصه
شـمار   بـه هـاي ابلهـان واحـدهاي خودبنيـادي      كه قصه ها يكي اين يافته ترينِ مهم شد.
بنـدي   معرف طنز دسته عرف كنش و كنشِنقش مبراساس  راها  آن توان  ميكه  روند مي

  ليل كرد.و تح
  .هاي عاميانه، كاركرد شناسي، قصه سنخ الگوي ساختاري، تيپ احمقان، :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
از منظرهـاي   هـا،  سان بسياري ديگر از تيپ قصـه  هب ،توان را مي احمقانيا  ابلهاني اه قصه

 منـد  را استخراج و نظامها  آن حاكم بر كرد و الگوهاي ساختاريگوناگون بررسي و تحليل 
، )Aarne 1910( آرنـه ازجملـه   ،هـاي عاميانـه   قصهگوناگون هاي  بندي طبقهبر  عالوه كرد.
ــه ــون ( و آرن ــرAarne and Thompson 1961تامپس ــاس  ،)Uther 2004( )، و آت براس

منـد   اوليـة روش سـان الگوهـاي    هتوانند ب كه ميمايه  درون موتيف و پ وتي هاي شاخص
ساختارهاي  متني درونهيچ الگوي  )Propp 1928( ز پراپها عمل كنند، تا پيش ا قصهة مطالع

پـراپ درواقـع اولـين    . الگـوي  اسـت  تحليل و بررسي نكـرده هاي عاميانه را  حاكم بر قصه
هـا و   ضـعف كـه البتـه    ،رويكـرد ايـن  . استهاي عاميانه  قصهة در مطالعمند  روش رويكرد
 )،Dundes 1964, 1997( ماننـد دونـدس   ،گـران  دسـت پـژوهش   بـه دارد، بعـدها   ييها قوت

حـال،   ايـن  بـا . يافـت بسـط و توسـعه    ،)Bremond 1983( برمونو ، )Jason 1965( جيسون
كنـد و   هـا توجـه مـي    ترين ايراد روش پراپ اين است كه فقط به ساختار دروني قصه مهم

ازجملـه   هـا  كند كه به سـاير وجـوه قصـه    او اقتضا مي ختيشنا رويكرد ساختاري و ريخت
 ها توجـه  شناختي حاكم بر قصه ويژه روان بهري و مسائل فرهنگي، اجتماعي، گي بافت شكل

در  اند تـا  كوشيده ،)1973ويژه برمون ( ، بهپيروان پراپرسد كه  مينظر  نشان بدهد. بهتر  كم
 رو، ازايـن  هم اسـتفاده كننـد.   ،يعني كنش و نقشمهم، تعريف مفهوم كاركرد از دو مفهوم 

تـوان در تحليـل    وصف، مـي  كند. بااين كنش با نقش تعريف ميي نشين هم كاركرد را برمون
كـه   ،مايـه  درون هاي عاميانة طنزآميز و از آن ميان تيپ ابلهان بـه شـاخص موتيـف و    قصه
هـا، از الگوهـاي سـاختاري     نهاد آرنه و تامپسون است، اكتفا نكرد و در تحليـل قصـه   پيش

شناسـي   گـذر رويكـرد روايـت    هاز ر كوشش بر آن اسـت تـا  اين جستار در  كمك گرفت.
شناسي  هاي عاميانة طنزآميز ايراني سنخ ساختارگرا، الگوهاي ساختاري تيپ ابلهان در قصه

  .شود و بررسي و تحليل
  

  پژوهش نةپيشي. 2
انـد،   شناسـي ادبيـات عاميانـه سـخن گفتـه      بنـدي و سـنخ   كه درباب طبقـه اغلب كساني 

نمونه، اند. براي  هاي خود آورده بندي تههاي معرف و موجد شوخي و طنز را در دس گونه
هــاي شــوخي را در يــك طبقــة جداگانــه قــرار داده و  ) گونــه1961تامپســون ( و آرنــه

 )Uther 2004( بندي در ويراست آتـر  دستهاند. همين  هايي براي آن درنظر گرفته زيرگروه
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وارد  ا چنـد ايـراد  هـ  بنـدي  به اين طبقهاما  ،شود تامپسون نيز ديده ميـ  بندي آرنه از طبقه
ازجملـه   ؛انـد  اشـاره كـرده  هـا   آن به برخي از )1997( و دوندس )1928( پراپ كهاست 
كـه برخـي    كه تعاريف و مرزبندي دو شاخص تيپ و موتيف مشخص نيست، يا اين اين
ها يا مواد  قصهبراساس  تر بيش ها بندي كه اين طبقه ، يا اينپوشاني دارند ها با هم هم گونه

 بر عالوه .است ارجاع داده شدهتر  كم هاي غيراروپايي بخش بهاروپايي است و و مطالب 
هـا در   اين گونـه   تعاريف و مرزبنديكه  هاي طنز اين گونه مورداين ايرادها، نكتة مهم در

) و ترجمـة  1961) و نسخة انگليسي ترجمـة تامپسـون (  1910نسخة آلماني كتاب آرنه (
است كـه  رمسئله پجاي چندوچون دارد و  )Marzolph/ 1377( مارتسولففارسي كتاب 

 يـا  هـاي شـوخي   هاي متداول قصه بندي ، زيرچاپ) به برخي نكات و طبقه1397حري (
 )هـاي عاميانـة طنزآميـز    قصه( شوانكتامپسون از  ـ بندي آرنه به طبقهازجمله  وطنزآميز 

، 1397. حـري ( اي اين مباحث را پي گرفتـه اسـت   مقالهتر  كم اشاره كرده است. تاكنون
اي از  و نمونـه  كـرده  هـا را بررسـي   بنـدي  ابتدا، ايرادهاي وارد بر اين طبقهدرزير چاپ) 

كـردن بـز را بـا خنديـدن اشـتباه       بـع  بـع زن ابله : «1211هاي طنز آميز ايراني (تيپ  قصه
يعنـي   ،سـاختارگرايانه مؤلفـة  تفصيل ازمنظر دو  به) را 198 :1377مارتسولف ( )»كند مي

  بررسي كرده است. ،نشنقش و ك
تـازگي   بـه . تر پرداخته شـده اسـت   كم ميزآهاي عاميانة طنز قصه به تاكنونهرروي،  به
و در آن  انـد   را منتشـر كـرده   سي متون طنزآميز عاميانة ايرانيبرر مقدم و هاشمي فاضلي
رويكرد نظري ايـن كتـاب    اما، اند ازديدگاه رويكرد پراپ بررسي كرده تر بيشها را  قصه

اول به كليـات  چهار فصل و دو پيوست دارد. فصل اين كتاب  و بحث است.مل أتحل م
و فصـل   ،هـا  بندي و تحليل قصه پژوهش، فصل دوم به مباني نظري، فصل سوم به طبقه

اجمال  بهنويسندگان در فصل دوم اجتماعي متون طنزآميز پرداخته است. ة چهارم به زمين
كننـد. در   رويكرد پراپ را مرور ميه ژوي بهميانه و هاي عا رويكردهاي ساختارگرا به قصه

اول،  كلـي  دسـتة  :كننـد  كلي تقسـيم مـي   ةدستهاي طنزآميز را به دو  فصل سوم، داستان
شـود:   كه خود به سه دسـته تقسـيم مـي    است انلوح و ساده انهاي مربوط به رند داستان

يي كه رند در كـار فريـب   ها ب) داستان ؛فريبد ميرند  لوح را ساده هايي كه الف) داستان
 كلـي  دسـتة  ؛لوح كه رند در آن نقشـي نـدارد   ساده ةدربارهايي  ج) داستان ؛ماند ناكام مي

  ايـن  بـارة در ).52: 1390است (فاضلي و هاشمي مقدم  طبعانه هاي شوخ دوم، ساير قصه
نويسندگان بر چه اساس بـه ايـن    كه اول، پيدا نيست :ذكر استدرخور چند نكته كتاب
نويسندگان بر چـه اسـاس نـوع     كه دوم، پيدا نيستاند.  رسيدهبندي كلي  وع تقسيمدو ن
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شناسـي   بـه گونـه   ايـن كتـاب  نويسـندگان   انـد.  تر تقسيم كرده فرعية اول را به سه دست
كنند و شش نوع شخصيت را از هم متمـايز   اشاره مي آميزهاي طنز هاي داستان شخصيت

دانـاي هوشـيار    ؛هوشـيار  ؛لـوح  راه سـاده  هـم  ؛لوحان داناي ساده ؛رند ؛لوح كنند: ساده مي
نويسندگان چگونه و بر چـه  كه  اين ؛الينحل استمسئله  چنان يك هم). 60 -58 :(همان

اند و اصالً معيار و ضوابط تمايز ميان اين  اساس به اين شش تيپ شخصيت دست يافته
هـم از  كـه نويسـندگان هـيچ تعريـف مشخصـي       در عين اينو  در چيست ها شخصيت

حال نويسندگان  اين با ،دهند نمي دستو داناي هوشيار به  ،هوشيار، رند، حلو واژگان ساده
تحليـل   هـا را  آن هايي را شاهد مثال آورنـد و  ها داستان كه براي اين نوع تيپ كوشند مي

از  اي بنـدي  نويسـندگان هـيچ جمـع    درنهايـت، كنند كه درخورتوجه و ستودني اسـت.  
اجتمـاعي داسـتان طنزآميـز    ة ، بـه زمينـ  درنـگ  بـي دهنـد و   نمـي دسـت   بهمباحث خود 

بنـدي   كـه در يـك پيوسـت بـه دسـته      رسـد   مـي پايان  بهپردازند. كتاب با دو پيوست  مي
  اشاره شده است. »هاي شوخي قصه«از  مارتسولف

  
  وب و روش پژوهشارچهچ. 3
  :است بندي شده دسته دردست بدين قرار پژوهشِ ارچوبهچ

كـه در   را دربـر دارد  ي ا هـاي عاميانـه   گاني زبان فارسي: اين پيكره قصهدادالف) پيكرة 
) گرد آمده است. مطالعه 1377( مارتسولفو در كتاب  شده هاي ايراني ذكر مجموعه قصه

خواهـد  ) representative or typical case( از نـوع سـنخي   هاي منتخـب  و بررسي اين قصه
هاي طنزآميـز   اي از كل قصه تواند نمونه يز كه ميطنزآمة عاميانة يعني بررسي يك قص ؛بود
  شمار آيد. به

هـاي بلنـد    هاي كوتـاه تـا قصـه    از قصه  اين پيكرهاندازة هاي دادگاني:  پيكره ةاندازب) 
 عاميانه است.

بنـدي جهـاني    طبقه بر مبتنية ايراني هاي عاميان قصهازميان  گردآوري دادگان: دادگانج) 
)، 1374سـاتن   ـــ  (الول مشدي گلين خانم هاي قصهويژه  بهو  لفمارتسوتامپسون و  ـ آرنه
كه جملگي در  ،)1380 و موحد نادري(  شوقاتو  )1352(انجوي شيرازي  ايرانيهاي  قصه

شوند و در فرايند بررسي، بـه سـاير    انتخاب مي ،اند فهرست شده )1377( مارتسولفكتاب 
) نيـز  1956و جيسـون (  )El-Shamy 2004( يالشام و )Uther 2004آتر (ازجمله  ها بندي طبقه

 اشاره خواهد شد.
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 هـا  قصـه  تر بيشكه  سبب آن به): واحد بررسي دادگان unit of analysisواحد بررسي (د) 
كـه معـرف    اي گونـه  بـه  ؛خواهد بود خط سير اصلي قصه بلندند، عمدتاً معطوف به يا  مطول

 .كنش خنده در قصه باشد

ــ   بررسي شـاخص تيـپ  بر  عالوه ،): در تحليل دادگانdata analysisتحليل دادگان () ه
هـاي   اند، به ويژگـي  آتر ارائه كردهو ، تامپسون ،ها كه آرنه بندي جهاني قصه موتيف در طبقه

نهادي پراپ و نقش معرف كنش و كـنش موجـد    ويژه كاركردهاي پيش بهساختار روايي و 
 نهادي برمون هم اشاره خواهد شد. پيشنقش 

، كند شناسي مي هاي ابلهان را سنخ شاخص موتيف، قصهبراساس  ،آرنه است كه نخست
ازجملـه   ،متأخرهاي  بندي طبقهكند. تقريباً تمامي  بندي آرنه را كامل مي سپس تامپسون طبقه

تامپسـون، آتـر    و نظر دارند. پـس از آرنـه   )1961( تامپسون ـ بندي آرنه ، به طبقهمارتسولف
)Uther 2004دهـد  هاي آن را بسط و گسترش مي زيرگروه ها نبندي آ در دسته ري) با بازنگ .

 و نـدي آرنـه  ب دسـته  عاميانه در جهان عرب ةقصهاي  تيپ) نيز در El-Shamy 2004الشامي (
  د. كن تر ارائه مي كامل آتر راو  تامپسون

  
  ابلهانهاي  شناسي و تحليل قصه سنخ 1.3

هـاي   پيداست كه قصـه  و سايرين مارتسولفآن  تبع بهآتر و و  تامپسون و بندي آرنه از طبقه
كار و   اند كرده تقسيم ها آنة ماي درون ، وتيپ افراد سنخي، مضمونبراساس  اغلبشوخي را 

اولين اند.  ) آغاز كردهnumskullابلهان (و  هاي احمقان ا قصهيهاي شوخي  بررسي را از قصه
سخن، ايـن گـروه چـه     ديگر به شدند.انتخاب  كه چرا اين گروه از آدميانت اس اينپرسش 
هاي  اند و از چه رو از ديگر گروه هاي شوخي قرار گرفته هايي دارند كه درزمرة قصه ويژگي

دهند متخلق  انجام مي عقوله كارهايي ناموكه اين گر رف اينص بهاند؟ آيا  سنخي بازشناختني
 هواژاصالً احمق (اگـر ايـن   هايي دارند؟  يگاند؟ مگر گروه ابلهان چه ويژ به اين صفت شده

باشد) كيست و چـه خصوصـياتي    foolيا  numskullكارآمدي براي دو واژة انگليسي  معادلِ
دارد؟  يفرد به منحصرهاي اجتماعي و فرهنگي  دارد؟ آيا ازحيث فرهنگي فرد احمق ويژگي

ـ     ،يعني دانا و زيـرك  ،نماي احمق از گروه مقابل آن وجه خصيصه ل چيسـت؟ آيـا ايـن تقاب
هاي اشخاص به دو نوع سـنخ   گشا خواهد بود؟ آيا فروكاستن ويژگي نادان راهو  داناة دوگان
هـا پرسـش از ايـن     و دههاي اين آدميان نخواهد بود؟  به ساير ويژگي يتوجه بينادان و  دانا

  رسد. كه به ذهن مي دست
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  ابله و احمق تبار واژة 2.3
 در زبـان فارسـي، واژة   منـد.  نا مي numskull را  هاي انگليسي، فرد نادان و كودن نامه در لغت

» حمق«معناي ناداني و  به) homgh» (حمق«كه صفت تفضيلي درمقام اسم است، از  ،»احمق«
)hamegh (گـول،  « كنـد:  چندين معادل براي آن ذكـر مـي   دهخدا. آيد معناي فرد نادان مي به

: ذيـل  1377 نامـه  لغـت  بنگريد بـه  تر، بيشبراي آگاهي ( »ابله ،، نابخردعقل كاليوه، نادان، بي
). از اين حيث، احمق و ابلـه ويژگـي مشـترك    51: 1381 ديگرانصدري افشار و  ؛»احمق«

دهند و  مجموعه اعمال و رفتارهايي كه آدميان انجام مي كه رسد مينظر  بهدارند. درمجموع، 
 حال، اين باشود.  مي آورد، شامل معناي حماقت جاي منفعت مادي و معنوي ضرر درپي مي به
 ،ها و اعمـالي كـه ابلهـان    مجموعه كنشكه آيا  مهم است اين نويسندة اين مقالهبراي چه  آن

) براي تعريـف  narrative unitد، به يك واحد روايي (نده درمقام اشخاص سنخي، انجام مي
ـ  ، قصة ابلهان را مـي اگر ختم شوند .يا خير دنشو قصة ابلهان و شخص احمق ختم مي وان ت

)، شخص موجـد  actions generating stupidityو موجد حماقت (رف هاي مع مجموعه كنش
 هـا را قصـة ابلهـان    ي واجـد ايـن كـنش   ها و مجموعه قصه ،)stupid( ها را احمق اين كنش

)stupid tale( قصة ابلهانْوصف اين با. ناميد ، ) واحد روايي خودبنيانيSelf-Contained است (
 نافراد يا گروهي از مردما يا دهد يك فرد چند كنش و رخداد كه نشان ميبر يك يا  مشتمل

بر مجموعه رخدادهاسـت و   مبتني. اين تعريف، البته كنند را آينگي ميويژگي حمق و ناداني 
خو و سرشت  و خلقكه باشند تجسم خصوصيت حمق يا  اي اين رخدادها واجد هر ويژگي

الگوهاي ساختاري حاكم بر توان  تعريف را بپذيريم، مي حمق يا احمق خواهند بود. اگر اين
  شناسي و تحليل كرد. هاي ابلهان را سنخ مجموعه قصه

مرتبط بـا تيـپ    هاي مرسومِ بندي برخي طبقهبراساس  توان ها را مي سو، اين قصه ديگر از
يت كالپ به شش موقع نيز تبارشناسي كرد. ،)1998) و يانيك (1949كالپ (ازجمله  ،ابلهان
 ؛دانـا  دهـد: احمـقِ   گروه قرار مـي  چهاركند و يانيك نيز ابلهان را در  آفرين اشاره مي بالهت

 هـا،  احمـق  رسـد كـه   مـي نظر  بهاحمق معصوم. بر اين اساس،  ؛احمق شياد ؛لوح احمق ساده
گذارند. در برخـي   نمايش مي بهرگانه را ااي از اين انواع چه هاي عاميانه، آميزه قهرمانان قصه

 ،رو ازاين .ضعف ديگران و نه از نقطه ضعف و اميال خود خبر دارد نقطهاز نه ها، احمق  تيپ
 الـنفس در   يا ضـعيف  در يانيك (احمق معصوم شود سخر ميمخورد و ت فريب مي سادگي به

رهاي اك ،ضعفي كه دارد سبب بالهت يا نقطه بهكه در آن ، 1260Aكالپ). براي نمونه، تيپ 
نشـيند تـا شـراب     و سپس در آفتاب مـي  ،نوشد خورد، بعد آب مي گور ميكند: ان ابلهانه مي
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در تيپ  ،كه اين ريزد تا شيربرنج درست كند. يا راه با برنج در چاه مي ر را هميدرست كند؛ ش
1273A ،شـوهرش  ة هـاي مغـاز   كه سفيدبخت شود، كوچه را با صـابون  زني كودن براي آن

سـال   يـك خرد به ايـن اميـد كـه     مي اي دان خربزهنا ي، مرد1319در تيپ  يا و كند فرش مي
زاري  راه بازگشت به خانـه، خربـزه از دسـتش بـه بوتـه     در  و بز و خر بزايدبرايش ميان  در
كنـد كـه خرگـوش     جهد. ابله تصور مي زار به بيرون مي ناگاه، خرگوشي از بوته به ،افتد و مي
كه سيگاري  ،شبارباكه  اين ا تصوركار ب ، خدمت1320در تيپ  .خري نوزاد باشد بايد كره مي

با شمعي روشن  ،، دختري نادان1330در تيپ  .ريزد بر سرش آب مي و گيرانده، آتش گرفته
  قصد دارد از جايي دور آتش تهيه كند. ،دست در

ضـعف ديگـران را     امـا ضعف خـود خبـر نـدارد،     ها، احمق از نقطه قصه در برخي تيپِ
، 1338Bشياد در كالپ و يانيك. در تيپ احمق  د؛ مانندفريب ميرا ها  آن رو اين ازشناسد و  مي

ترين نكات زنـدگي   خورد كه ساده برمي كسانيپي شناخت نادانان دارد، به  مردي كه سر در
كـه در ايـن تيـپ     ،ضعف خود خبر ندارنـد. مـرد دانـا    يعني از نقطه ؛شناسند روزمره را نمي
بلكه دانايي زيرك است، چيزهايي را  و داردبندي كالپ و يانيك نقش شياد ن برخالف دسته
نادانـان حمـام را    ،انـد  نيهاي كثيف شسـت  دانند كه ظرف مردم نادان نمي ؛آموزد به نادانان مي

اما از دوز و كلك  ،شناسد گاه، اميال خود را مي دانند كرسي چيست. نادانان نمي ،شناسند نمي
 هاي عاميانه فراوان اسـت.  قصهدرميان  يپاين ت ةنمونلوح).  ديگران خبر ندارد (احمق ساده

تواند دسـت بـه    مي ،رو اين از .ديگران ضعف هم از ضعف خود خبر دارد گاه، احمق هم از 
لـوده در  )، كميـك  /لاهـز (در يانيـك، احمـق   احمق دانا  مانند ،سنجانه بزند هايي نكته كنش

بـه دزدي كـه    )ميـك ك /لاهز( طبع درمقام احمقي دانا ، مردي شوخ1341Cكالپ. در تيپ 
كنـد،   اش پيدا نمـي  گويد كه او خودش روز روشن چيزي در خانه او آمده مية شبانه به خان

  .در شب تاريك او چگونه براي دزدي آمده است
  
  ماهيت كاركردهاي طنزآميز 3.3

اهميتـي كـه در سـير    براساس  عمل يك شخصيت«يعني  ،به تعريف پراپ از كاركرد باتوجه
هايي را در قالب چند رخداد بروز  ، يك يا چند شخص كنش)Propp 1968: 21( »كنش دارد

معرف كنشي باشد تواند  مينقش  متقابالً اينباشد و ها  آن تواند معرف نقش دهند كه مي مي
 عـروس)  فاطمـه (زن و )، 1211بخش اول ايـن داسـتان (تيـپ    دهند. در  انجام ميها  آن كه

بزغاله كـه در اصـل گنـگ     يا بز( كه يك حيوان ، به تصور اينشخص بازيدرمقام نقش يا 



  1397ن سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستا ،ادب پارسي ةنام كهن   30

 ،. مثالًدهد هايي را انجام مي است) خطاي او را به شوهر گزارش خواهد كرد، مجموعه كنش
چنين،  هم .كنند او چنين مي تبعِ بهنيز  اندهد و ديگر لباس و زر و زيور خود را به حيوان مي

 در سوم داستاندر بخش دوم و  كن كثيف ظرفدست و مردمان  به چراغمادرشوهر، دختر در 
كتاب ر زال و ارباب، در خسو و خسر، پدر و مادر فاطمه، پس و )1374( ساتن ــ الول كتاب
بيند، براي گريز از اين  ها را غيرمنطقي مي كه اين كنش ،، قهرماناما .)1374( رحماني  روشن
هـا را انجـام    برخي كنش جا، يك فرد يا افرادي زند. در اين ها، دست به عزيمت مي حماقت

 هـاي ابلهانـه معـرف    ايـن كـنش   مقابـل، كند و در نظر قهرمان ابلهانه جلوه مي بهدهند كه  مي
هايي  و از نقش يا نقش »حماقت«معرف نقش به كنش  اين كنشِشود. از  ميها  آن شخصيت

پراپ،  در پرتو تعريف كنيم. حال، ياد مي »احمق«دهند به  كه اين كنش حماقت را انجام مي
كـاركرد حماقـت    ،سـخن  ديگـر  به .كنش و نقش را كاركرد حماقت بناميم كنشيِ توان هم مي

در اين داستان، آن فرد يا افـرادي  رو،  ازاين برابر است با تعامل كنش حماقت با نقش احمق.
شود اشخاص احمق  ميها  آن ها معرف نقش دهند و اين كنش هاي ابلهانه انجام مي كه كنش
عاقل نام  يا كند غيراحمق سپاري مقابله مي با عزيمت و ره و ها كه با اين كنش و آن نام دارند

هـاي   دادن كـنش  انجامها فرد يا افرادي دست به  هايي كه در آن وصف، تمام قصه اين بادارد. 
شناسـي را تـوالي    اگـر ريخـت  گيرنـد.   ابلهان قرار مـي   مره و سنخ قصةز زنند، در ابلهانه مي

ريف كنيم، قصة ابلهان عبارت است از كنش حمق كه نقـش احمـق آن را ايفـا    كاركردها تع
ها را تعيين كرد و ايـن   توان سنخ اشخاص و كنش شناسي، مي كند. درواقع، با اين ريخت مي

اين حيث، گرچه  از كاركرد و نه تيپ يا موتيف جاي داد. بر بتنيماي  ها را در طبقه نوع قصه
ممكن است بسـيار  كند،  به متغيرها ياد ميها  آن كه پراپ از ،انهاي ابله تعداد اشخاص قصه

هاي  و به نقش  باور پراپ ثابت بهكه برعهده دارند و  هايي كنش و باشد، كاركردها يعني نقش
  محدود و اندك است. اند قصه وابسته

  
  ابلهان ساختار روايي طنزآميز قصة 4.3

توان براي اين دسته كاركردهاي  ، ميه شدفتگكاركردهاي طنزآميز ة دربارچه  آن به باتوجه
 ةمثاب بهطنزآميز است كه  يكاركرد بنابراين،. مندي ترسيم كرد طنزآميز الگوي روايي نظام

رنـگ و خـط    برد پي ) در پيشPropp 1968: 78» (مولكول ساختار يك قصه«سنگ بنا يا 
يگانه «عاميانه ة اختار قصبنابه اين تعريف، س كند. طنزآميز نقش ايفا مية عاميانة قصسير 

كـه   ،ابلهـان ة قصـ ة اگر بـه پيكـر  رو،  ازاين .رود شمار مي به) ibid: 21» (عنصر ثابت قصه
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از نـوع سـاختاري دوم در    تر بيشهايي كه  آورده، دقت كنيم، يعني قصه گرد مارتسولف
هـا از يـك الگـوي مشـخص      يابيم كه سـاختار قصـه   كنند، درمي الگوي پراپ تبعيت مي

زنـد   به سفر مـي دست  ،روست هقصه با مشكل ناداني ديگران روب قهرمانِ ؛كند ميي پيرو
اين خط سير حول سه كاركرد كند.  تر از قبل به خانه مراجعه مي ناكامو ، اي بيابد تا چاره
  : چرخد مي اصلي
 ؛شود (كاركرد اول) رو مي هاي روب مسئله كه معموالً داناتر از بقيه است، با ،قهرمان. 1

 ؛زند (كاركرد دوم) دست به واكنش ميمسئله  قهرمان دربرابر اين. 2

 تر از گذشـته از سـفر   و او ناكام آورد بار نمي بهخواه  دل ةنتيجواكنش قهرمان معموالً . 3
 گردد (كاركرد سوم). بازمي

كه  كسي ؛شود اين خط سير يك بازيگر دارد كه در دو نقش قهرمان و بخشنده ظاهر مي
پـيش از  كـه   ،1211كند مشكل را حل كند. تيپ  روست و همو كه تالش مي هبا مشكل روب

. البته، محتمل اسـت كـه   استبررسي كرديم، تجسم تمام و كمال اين الگوي ساختاري  اين
ـ   قصـه چـه   آن راه باشـند.  اين كاركردهاي اصلي با برخي كاركردهاي فرعي هم ة هـاي عاميان

كند نه كاركردهاي اصلي، كه كاركردهاي فرعي و  ميداراي اين نوع ساختار را از هم متمايز 
مصـادر  ة در عمـد  .گفتـه پيداسـت   تيپ پيش گوناگونكه از مصادر و منابع  چنان است،تابع 
كنـد كاركردهـاي    ها را از هم متمايز مي قصهچه  آن ند وا انس ، كاركردهاي اصلي يكنداستا

 سـاتن  ـــ  الـول هاي  ر رونوشتد كه چنان ؛تابع و فرعي مترتب بر كاركردهاي اصلي است
ٍ)Elwell-Sutton(  ديديم. 1211از تيپ  رحماني  روشنو  

 اي مسـئله احمق يا گروهي از ابلهـان بـا   هاي عاميانه،  در الگوي ساختاري ديگر از قصه
سبب بالهتي كه دارند، قادر بـه   به ،ها آن كه د كه الينحل است يا اينان گريبان  به  دستبغرنج 
جـا، شخصـيتي ديگـر كـه      اين. در يابند نميخواه را  تند و درنتيجه، پاسخ دلنيسمسئله  حل
در  ،)donorدهنـده (  يـا  درمقام بخشنده ،وخ باشدهزال و شيا  زيركيا  تواند احمقي دانا مي

كمك او مشكل خود را حل  بهاحمقان يا  شود و احمق رويكرد پراپ، پايش به ماجرا باز مي
سـاختاري، كاركردهـاي ابلهـان     آورند. در اين نـوعِ  دست مي بهرا  مطلوبة كنند و نتيج مي

دهد حكم كاركردهاي فرعي را دارند. اين الگو را  وارد انجام مي اصلي و كاركردهايي كه تازه
  كرد: بررسيزير  صورت بهتوان  مي

 ؛شوند رو مي هاي روب مسئله درمقام قهرمان، با ،احمق يا گروه ابلهان. 1

 ؛را حل كندمسئله  تا كند ي ديگر تالش مييك احمق يا فرد. 2
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و مشكل تر از ابلهان دارد، پادرمياني  درمقام بخشنده كه رفتاري معقوالنه ،فردي ديگر. 3
  .اند دهد كه ابلهان در اشتباه و يا با رفتار خود نشان مي كند را حل مي

كـه بـا مشـكل     (قهرمـان)  احمـق  .بخشـنده  و قهرمان ؛نقش دارديا  اين الگو دو بازيگر
كه در  ،1294در تيپ اصلي كند.  روست و بخشنده كه با وساطت مشكل را برطرف مي هروب
 يـا  گوسـفندي يـا   شتريهاي مختلف  ، يا در رونوشتاي آتر آمده، گوساله ـ تامپسون ـ آرنه
 ،لـوح  سـاده  فردي درمقـام احمـقِ  آورد.  اي فروبرده و بيرون نمي سر در كوزه ،گاوي يا بزي

 ،سـپس  .سر گوسـاله را قطـع كننـد    كه كند و توصيه ميپادرمياني  ،كالپ و يانيك براساس
تر  احمق ديگرانجا، فرد ميانجي از  چسبانند. در اينكوزه را بشكنند و بعد قطعات را دوباره ب

زن كودك يـا  شتر جاي خود را به يك يا  بز يا گاويا  ، گوساله1294Bدر تيپ فرعي است. 
دهد كه سر را قطع كنند. در تيپ  نهاد مي ير كرده و احمق پيشگزه دهد كه سرش در كو مي

) آن را از 200 ،2: ج 1377( مارتسـولف ، كـه  1294Aيعنـي تيـپ    ،اين قصـه  فرعي ايرانيِ
آوردن  بيـرون روست كه دستش را بـراي   ه، دختري ابله با اين مشكل روبكند صبحي نقل مي

هـاي   تـالش نتيجـه،  آيد. در نير از كوزه بيرون نميراه با پ دست هم ، اماپنير در كوزه فروبرده
ك لـ قـدري دختـرك را قلق   بـه شـود و   زيرك وارد ماجرا ميماند. مردي  دختر ابله ناكام مي

آورد. در  كند و دست را از كوزه بيرون مي دهد كه دختر از خنده پنير را از دستش رها مي مي
كنـد و   يا ماجرا را ختم به خيـر مـي   :ندك ها، بخشنده به دو گونه پادرمياني مي اين تيپ قصه

  رساند.  نهاد خود به قهرمان ياري مي با پيشكه  اين رساند يا آسيبي به قهرمان نمي
نمونـه،  حيوانات نيز آمده است. براي ة همين مجموعه كاركردها در قصكه  اين طرفه
رون كـوزه  آتر، روباهي كه سـر خـود را د   ـ تامپسون ـ بندي آرنه در طبقه، 68Aدر تيپ 

هـاي ديگـر،    شود. در رونوشت مي اي زاده شكار آدمي و عاقبت، يابد برده راه گريزي نمي
رونوشت شكند. در  كه كوزه را مي كند يا اين خود را در آب غرق مي ،براي رهايي ،روباه

) در 214 -208: 1395دو روايــت انجــوي شــيرازي (براســاس  كــه ،ايرانــي ايــن قصــه
خـالي پيچيـده وحشـت     اي هآمده، روباه از صـدايي كـه در كـوز   ) 59 :1377( مارتسولف

م خـود  برد، براي جبـران مافـات، كـوزه را بـه د     كه به اشتباه خود پي مي هميناما  ،كند مي
بـراي نجـات خـود، مجبـور      ،شـود و روبـاه   رآب ميپكند. كوزه  بندد و در آب رها مي مي
  دم خود را قطع كند.   كه شود مي

هـا   بندي قرار بدهيم، برخي از داسـتان  اگر كاركرد را مالك طبقه ،استگونه كه پيد همان
توانـد ذيـل    حيوانـات آمـده، مـي   ة مثل همين قصه كـه در طبقـ   ،هاي ديگر آمده كه در تيپ
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چون قهرمانان آن نه انسان بلكه حيوانـات هسـتند، ايـن     اماهاي طنزآميز قرار بگيرد،  داستان
  .گيرد ت تمثيلي نيز جاي مييا حكايا )fable( فابل ةقصه درزمر

امـا  ، دهـد  رخ مـي گـون   افزهاي ابلهان، ادعاهـايي گـ   در سومين الگوي ساختاري قصه
طـرزي طنزآميـز اثبـات     بـه خـورد كـه ادعاهـاي او     اي رقم مـي  گونه بهها  شرايط و موقعيت

 ـ تامپسون ـ هاي رخدادهاي االبختكي در آرنه در ذيل قصهاغلب كه  ،شوند. اين ساختار مي
هاي متداول حماقت  ) آمده است، فردي كه ظاهراً واجد ويژگي1674 - 1640 آتر (شمارگان

در رونوشـت   خـورد.  شرايط به نفع او رقم مـي  اماكند،  نيست ادعاهايي گزاف را مطرح مي
دليل  به ،كند ) آمده، مردي ادعاي پهلواني مي236 :1377( مارتسولفكه در  ،فارسي اين تيپ

اصلي، خيـاطي بـا يـك فـوت هفـت مگـس را       ة ا كشته است (در نسخكه هزار مگس ر آن
 هنگـامي شود با دشمن بجنگد.  كند كه دو شير را كشته است. ناگزير مي كشد) يا ادعا مي مي

آورد و بـاد   جـا درمـي   بندد. اسـب درخـت را از   كند، خود را به درختي مي كه اسب رم مي 
امـا از   ،فرد بايد با شيري مقابلـه كنـد  ين گريزد. ا چرخاند و دشمن مي درخت را در هوا مي

افتـد و سـوار    اتفاق، از باالي درخت روي شير مي . ازبرد ترس شير به باالي درختي پناه مي
روست كه همان ادعاهاي  هاي روب مسئله شود. در اين ساختار نيز، فرد با بر شير وارد شهر مي

رود و  ايط اما بـه نفـع او پـيش مـي    است اين ادعاها را اثبات كند. شرناچار  و گزاف اوست
  خورد. هايي طنزآميز رقم مي ها و كنش موقعيت

در ايـن   كاركردهـاي طنزآميـز  براساس  ،ديگر نيز توان چندين الگوي ساختاري البته، مي
هـاي   قصهبندي  و طبقه شناسي سنخ و شناسي شناسايي كرد. حال، اگر مالك ريخت ،ها قصه

هاي واجد ايـن   ابلهانه درنظر بگيريم، قصه ها، بلكه كاركردهاي ها و موتيف ابلهان را نه تيپ
هـا را از   يا حتي برخي تيـپ  توان در اين گروه جاي داد هاي ديگر را نيز مي كاركرد از طبقه

آن را در اين گـروه جـاي    مارتسولفكه  ،1333نمونه، در تيپ اين گروه خارج كرد. براي 
هـا   يك چوپان درنهايت بره گوييِ هد، بلكه كنش دروغد اي رخ نمي داده، هيچ كاركرد ابلهانه

، نه كاركرد ابلهانه، بلكه كاركرد حرص است كه 1341سپارد. يا در تيپ  دست گرگ مي بهرا 
كـه   ،1374كـه، در تيـپ    ايـن كنـد. يـا    يابي به كيسة زر محروم مي دزد حريص را از دست

كه از  ،شود زن ابله ابلهانه سبب مي آن را در گروه قصة زوجان قرار داده، كاركرد مارتسولف
وصف، بخش  بااين ريزد.داخل ظرف غذا مشتي كثافت ب عاقبتگيرد،  همسايه آشپزي ياد مي

 )،1440 - 1380همان: ( »زن احمق و شوهرش« هاي در گروه مارتسولفهايي كه  عمدة تيپ
مرد «و  )1439 - 1430همان:» (زوج نادان«)، 1429 - 1406همان: ( »مرد احمق و همسرش«
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داده، نقـش معـرف كـنش و كـنش     ها قرار  ساير تيپميان  از )1724 - 1675همان: » (كودن
 دهد حماقـت نـام دارد.   جا، احمق نقش و كنشي كه انجام مي معرف نقش خواهد بود. در اين

 ،كنش بندي را نه تيپ يا موتيف، بلكه كنش معرف نقش يا نقش معرف اگر مالك طبقهرو،  ازاين
 ،صورت تامپسون و به همين ـ رنهآبندي  سازند، قرار دهيم، الزم است طبقه ردها را ميكه كارك
، ديگـر فرقـي   ترتيـب  بـدين . بنـدي دوبـاره كنـيم    كاري و گروه را دست مارتسولفبندي  طبقه
 )،1429 - 1406 هـاي  (تيـپ  اند)، مر1404 - 1380هاي  (تيپ كند كه نقش احمق را زنان نمي

تـوان   . مـي ) بازي كنند1724 - 1675هاي  ا حتي مرد كودن (تيپ)، ي1439 - 1430( زوجان
 و نقـش «اي جديد به اسم  كه واجد كاركرد حماقت باشند در طبقهرا ها يا هر تيپي  اين تيپ

فقـط از خـود    نههايي نيز  محتمل است كه تيپرو،  ازاين جاي داد.» حماقت و احمق ،كنش
بندي جديد قـرار گيرنـد.    ها نيز در اين گروه بلكه از ساير طبقة قصه ،هاي شوخي طبقة قصه

هـا قـرار    حيوانات و جز اين و هاي پريان اي كه در طبقة قصه ممكن است قصه،  نمونهبراي 
  احمق باشند. و اند واجد كنش معرف نقش حماقت گرفته
ديگـر متمـايز كنـد     ممكن است قصة ابلهان را از يـك چه  آن كه حال، نكتة مهم اين اينبا

شدن كنش ابلهانه است و ميزان طنزآوري ايـن   انجام، بلكه نوع و نحوة نيست شخص بازي
ديگرسخن، بحـث اصـلي    بهكند.  كنش ابلهانه تعيين مي اجراي ةها را همين نوع و نحو قصه

هـاي   لفـه ؤمازجملـه   اين است كه كاركردهاي واجد حماقت طنزآميزند و ايـن طنزآميـزي  
  .ستها آن زوكار حاكم بر طنزآوريها  يا سا معرف الگوهاي ساختاري قصه

درمجموع، در قصة ابلهان، ازحيث ساختار دروني قصه، كاركرد ابلهانـه از تعامـل ميـان    
    يـا  نـاممكن و امـر منتظـره    يـا  كنش معرف نقش و نقش معرف كنش و از تقابل امر ممكن

شود كه  ه سبب ميمقابل، اين كاركرد ابلهانآيد. در غيرمترقبه حاصل مي يا مترقبه وغيرمنتظره 
و از  بداندخود را از ابلهان برتر  ،قصد سرگرمي و نه تمسخر بهنيوش،  درمقام قصه مخاطب،

انبسـاط خـاطري    امالبان ننشيند،  . البته، اين خنده شايد هرگز بربخنددبالهت و ابلهي آنان 
سرگرمي و جز  هاي عاميانه مگر قصه ،آوريم يدن قصه فراچنگ ميشورد كه از نيوآ فراهم مي

  دارند؟ رد و درشت، هدف ديگري نيزراه با پندهاي خُ هم ،انبساط خاطر
هـاي   الگوهاي ساختاري معرف طنزآميزي قصـه  ةمثاب بهجا از كاركردهاي طنزآميز  تا اين

بـر   عـالوه  ،هـاي عاميانـه   طنزآميـزي قصـه   .عاميانه سخن گفتيم و به چند الگو اشاره كرديم
معرف كاركردها نيز بستگي دارند كه  هاي طنزآميزِ به نقش ،ميزوابستگي به كاركردهاي طنزآ

  كنيم. ادامه آن را بررسي مي در
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  هاي احمقان معرف كنش طنزآميز در قصه  نقش 5.3
درمقام عناصر  ،ابلهاندهد كه  آمده، نشان مي گرد مارتسولف كتاب كه در ،پيكرة قصة ابلهان

محدود  يهاي دهند، نقش متغيرها انجام مي ةمثاب بهكه  گوناگونيهاي  رغم كنش بهثابت قصه، 
 اين نقش خود فاعل ،گاه شوند. حال، دهند تعريف مي كنشي كه انجام مي گذر دارند كه از ره

) كنش. گاه، او خود كـنش  patient( كارپذيرِِ يا ) كنش است و گاه، مفعولagent( كارگزارِيا 
گيـرد و قربـاني    معرض كنش ابلهانه قـرار مـي  گاه، خود در .(حمق) دهد ابلهانه را انجام مي

بررسـي   تـر  پـيش  در اين مقاله كه ،1211(محموق). در تيپ  شود كنش خود يا ديگران مي
هـاي   كـنش شود يا درمعرض  ميهاي ابلهانة سايرين  قرباني كنش واقعكرديم، مرد جوان در

 ، امـا شود سپار سفر مي ره براي رهايي از اين حماقت،رو،  ازاين .گيرد ديگران قرار مي ابلهانة
هـا   كـه از ايـن حماقـت    آن درپايان، بيرو،  ازاين .شود قرباني حماقت ديگران مي هم سفردر 

رنگ ايـن   كه بتوان پي رسد مينظر  به ،جا در اينگردد.  منزل خود بازميرهايي يافته باشد، به 
ت، گرفتارآمـدن در  عزم سفر براي رهايي از حماق ؛بخشي قرار داد قصه را در ساختاري سه

ساير نادانان، بازگشت به وطن و پذيرش واقعيت كه حماقـت تمـامي   پي  در پيهاي  حماقت
گر رفتارهاي ابلهانـة خـود    مرد احمق كنش ،1273 و 1260ازجمله  ،ها ندارد. در برخي تيپ

زنـد، بلكـه رفتـار     براي رهايي از حماقت خود، دست به كنش نمي ،جا احمق است. در اين
تـوان   ، مـي ختيشـنا  ريختدر تحليلي رو،  ازاين .دهد ا درمعرض ديد ديگران قرار ميخود ر

دوم، گر است و ردة  احمق خود كنش ردة نخست، :پيكرة قصة ابلهان را در دو رده جاي داد
كـارگزار و  يا  گر احمق درمقام كنش گيرد: احمق درمعرض حماقت خود يا ديگران قرار مي

  كارپذير. يا پذير احمق درمقام كنش
برمون  كلودكند،  كه نوع و تعداد كاركردها را تعيين مي ،شناسي، پس از پراپ در روايت

 ازنظر پـراپ، كـاركرد  دهد.  ابتدا تعريف پراپ از كاركرد را گسترش ميدر ) است كه1973(
. ازنظـر  شـود   مـي واسطة ارتباط آن با ساير كاركردها تعيين  هاي قصه است كه به كنش نقش

حيث،  اين ازها اهميت بسيار دارد.  ها يا هرگونه نتيجة حاصل از آن كاركردها يا كنشبرمون، 
فقـط   نـه كـاركرد  «ازنظر برمون،  گفته شود كهتر  ها وظيفة چنداني برعهده ندارند. كامل نقش

واسطة هرگونـه رخـداد مـرتبط بـا يـك يـا چنـد         بلكه به ،واسطة كنش معرف شخصيت هب
دوم،  ).Bremond 1973: 50( »شود ا كارپذير را دارند، تعيين ميكه نقش كارگزار ي ،شخصيت

. كارگزار فاعل كنش و كارپذير مفعول آن اسـت.  شناسد برمون كارگزار را از كارپذير بازمي
كه نقش محوري در قصة ابلهان دارد، به كارگزار و كارپذير تقسيم كنيم،  ،حال، اگر احمق را

  .دنمودار زير دور از ذهن نخواهد بو
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 درسـاتن   ـــ  الـول ، و نمونة آن در پزد ميكودن كه شيربرنج  يعني زنِ ،1260Aدر تيپ 

 هـاي خودشـان را بـراي سـاربانِ     هفت خواهر قصـة حماقـت   ،آمده است 5 مارةشداستان 
 ،هـاي اضـافي را   كه شوهرش قصاب است، پشـه  ،اولكنند. خواهر  كرده تعريف مي شترگم

بيند كه روي  خواب رفته، چند كرم مي به. روزي كه شوهرش ريزد جاي پر، داخل متكا مي به
هـا را   خيال خـود كـرم   هبزند تا  صورت شوهر مي بهي يپا با دم و روند صورت شوهر راه مي

دهد  جا، مجموعه كارهايي كه زن انجام مي دهد. در اين عصباني او را طالق مي شوهرِ .بكشد
جـا، خـواهر    در اينهاي ابلهانة اوست.  نشمعرف نقش او و اين نقش نيز درمقابل معرف ك

كـه   جـاي آن  بـه خواهر دوم، زن نادان  ةقصهاي ابلهانة خودش است. در  اول كارگزار كنش
جـري را نيـز بـر    آخوراند و  ها مي سركه را داخل خمره عمل بياورد، انگورها را به همسايه

دهد. در  ن، او را طالق مي، از ناداني زشوند. شوهر شبيه خمره مي ها و آن گذارد سرشان مي
كاچي، چنـد گـوني آرد و چنـد خيـك شـيره را در چـاه        پختنبراي  ،قصة سوم، زن نادان

دست   بهجاي شوهر، موهاي خود را  بهريزد. در داستان چهارم، براي جلوگيري از ضرر،  مي
كه شوهرش در زمين گلي زمين نخورد، همـة   قصة پنجم، زن براي آنسپرد. در  سلماني مي

كنـد و   ششم سكنجبين را در حوض خانه درست مـي كند. زن  كوچه را با صابون فرش مي
كند و با چند نـان در   مالي مي ، تمام تن خود را شيرهنپخته يكه براي مهمانان غذاي ،زن هفتم

جاي غذا، نان را روي تن او بمالند و بخورند. درمجمـوع،   به ،خواهد كه دست از مهمان مي
درمقام احمق است و ايـن ابلهـان   ها  آن هاي ابلهانة زنان معرف نقش نشك از اين چند قصه

  .اند هاي خويش خود كارگزار كنش
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دهد كـه ايـن    ها، احمق نه با خود بلكه با ديگران كارهاي ابلهانه انجام مي در برخي تيپ
ان حيث، احمق در برخورد با سـاير ابلهـ   ازاينتوانند احمق يا غيراحمق باشند.  ديگران يا مي

برخورد با غيرابلهـان نيـز يـا كـارگزار اسـت يـا       تواند كارگزار هم كارپذير باشد. در  هم مي
هـايي   ناسه معلم احمـق داسـت   ؟)،تر است چه كسي از همه احمق( 1332كارپذير. در تيپ 

 تـا  اول از شاگردان درخواسـت كـرده  را نشان بدهد. معلم ها  آن گويند تا ميزان حماقت مي
رود،  آمـوز بـه چـاه مـي     كه معلم با طناب دانـش نند، دست بزنند. روزي ك هرگاه عطسه مي

كـه بـاور كـرده بيمـار      ،دوم، احمق ةقصشود. در  كند و طناب رها مي موز عطسه ميآ دانش
جاي غده از بـدنش خـارج    بهآن كوفته را  تا خواهد خورد و از طبيب مي اي مي است، كوفته
داخـل آب  گيـرد. بـه    جاي دزد مي به را آب قصة سوم، احمق عكس خودش درگرداند. در 

از آب بيرون آمـد، او را   ،اش او يا سايه، دش دستور داده كه هركه زودترراما به شاگ ،پرد مي
درمقـام   ،جا، سـه معلـم   اينكند. در  جان مي  نوشخود كتك مفصلي رو،  ازاين كتك بزند و

هـا، ابلهـان در    ديگـر از تيـپ  شـوند. در قسـمي    هاي ابلهانة خود مـي  قرباني كنش ،كارگزار
  . برخورد با غيرابلهان يا كارگزارند يا كارپذير

كه خودش را گم نكند، كـدويي را   احمق براي آن )،خود را بازنشناختن( 1284در تيپ 
او از  ،كنـد. صـبح روز بعـد    مرد ديگري كدو را شب از پاي او بـاز مـي   و بندد به پايش مي
، مـرد احمـق   1288Aدر تيـپ  كه  اين يا ا كسي ديگر.پرسد كه آيا خود اوست ي خودش مي

هـاي   جا، اين افـراد كـارگزار كـنش    اينتواند خري را كه بر آن سوار است پيدا كند. در  نمي
گيرد و  ، قاضي احمق درمعرض كنش ابلهانة خود قرار مي1225تيپ ند. در ا ابلهانة خودشان

، مرد ناداني كـه خـري را خريـده و    1291Dكه، در تيپ  برند. يا اين مردم سهواً سر او را مي
گيـرد كـه    گويد، درمعرض رفتارهاي ابلهانة خودش قرار مي سخن مي رخ كه كند تصور مي

  .رددگ ميكنند و با سختي و مرارت به خانه باز ديگران بر او اعمال مي
 ار و ابلهـان زكه زيركان كـارگ هايي  شوند قصه يافت مي ،ها قصه ةپيكردرميان  حال، بااين

كه دستش با  ،دادن دختر نادان قلقلك، مرد زيركي با 1294Aكارپذيرند. براي نمونه، در تيپ 
، مرد عاقل به نادانـان توصـيه   1295Aدر تيپ كند. يا  پنير در كوزه گير كرده، به او كمك مي

رود، الزم نيست كه در را ازجا  كه از در تو نمي ،كند كه براي عبوردادن عروس بلندقامت مي
تواند سر خود را اندكي خـم كنـد تـا از در     ورند يا سر عروس را قطع كنند. عروس ميدرآ

اي نـادان كـه تصـورات باطـل از      ، مرد زيركـي بـه عـده   1319كه، در تيپ  اينعبور كند. يا 
را ها  آن خواهد مي و پندارند كه برج شكاف برداشته نادانان مي ؛كند ها دارند، كمك مي پديده
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ـ ند؛ يا خرپندا از حكم اژدها را دارد؛ يا كپة خاك را غدة زمين ميببلعد؛ يا قيچي ب هـا را   زهرب
  كنند.  مي تصورهيوال 
هـاي ابلهـان    هاي طنزآميز را در قصه هاي معرف كنش توان نقش رو، درمجموع، مي اين از

ار و احمق كارپذير تقسيم كرد كه هم اسير حماقـت خـود   زذيل دو نقش اصلي احمق كارگ
ايـن   ،در نمـودار بـاال نشـان داديـم    چـه   آن طبـق  .كند هم ديگران را تحميق ميشوند و  مي

يـا   عاقـل  غيرطبيعـيِ يا  طبيعية هاي دوگان خود را در تقابل كارپذيري معموالًيا  كارگزاري
  .دهد ها نشان مي غيرمتعارف و جز اينيا  متعارف و احمق
  

  گيري نتيجه. 4
د روايي كوتـاه و بلنـدي درنظـر گرفـت كـه در      هاي ابلهان را واح توان قصه درمجموع، مي

پـي  آورد و در دهد، او را در سلك ابلهـان درمـي   هايي كه فرد انجام مي ها مجموعه كنش آن
. تعامـل نقـش و كـنش    اسـت زنند كه معرف سـنخ ابلهـان    ، ابلهان دست به كارهايي ميآن

كـه بـه    بـيش از آن  ،زحال، عامل طنزآميـ  . درعيندرپي داردكاري ابلهان را  خويشيا  كاركرد
و  غيـرممكن يـا   عوامل زباني و بالغي وابسته باشد، غيركالمي است و از تقابل امور ممكن

آيد و مـا نيـز    زند، حاصل مي كه از ابلهان سر مي ،غيرمترقبهيا  غيرمنتظره و مترقبهيا  منتظره
خود را برتـر از   سرگرمي و تفنن رويِ خنديم كه از به اين دليل به ابلهان و كارهاي آنان مي

درعمـل بسـياري از    كـه جاي آنان نيسـتيم، هرچند  بهايم كه  كردهخوش   دلدانيم و  آنان مي
تـوان بـه دو گـروه     ها را مـي  شناسي، اين قصه حيث ريختايم. از كارهاي آنان را انجام داده

 ابلهـان هاي  سو، ساختار برخي قصه ديگركلي ابلهان كارگزار و ابلهان كارپذير تقسيم كرد. از
كشـمكش بـا كارهـاي ابلهانـة ديگـران و      و  قصـد فـرار از حماقـت    بـه عزيمت توان  را مي

كه اگر  يد اينآ اي كه از اين تحليل حاصل مي ترين نكته بازگشت به وطن توصيف كرد. مهم
كنش معرف نقش و نقش معرف كـنش  براساس  ها را نه برحسب تيپ يا موتيف بلكه قصه
 مارتسولفبندي  ، دستهآن عتب به ،تامپسون و ـ بندي آرنه ت كه طبقهالزم اس ،مبندي كني دسته

تيـپ  براساس  اگر قصة ابلهان را نه ،حالشناسي دوباره كنيم.  سنخهاي ايراني را نيز  از قصه
هـا و   كنش موجد نقـش تعريـف كنـيم، برخـي از اشـخاص قصـه      براساس  يا موتيف بلكه

ن كـنش معـرف نقـش خـود اصـرار و مـداومت       داد انجامكه در  نآسبب  بهحكايات ابلهان 
 .شوند شهرة عام و خاص مي ،اشخاص سنخي و تيپيك درمقاماند،  ورزند يا حتي ورزيده مي

معمـوالً ابلهـان    زنند كه هايي مي در ظاهر امر دست به كنشاي از اين اشخاص تيپيك  گونه
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اي  دهند حامل نكتـه  جام ميهايي كه ان دراصل كنشاما دهند،  معمولي يا نادانان ابله انجام مي
ظـاهراً   توان از اين تيـپ افـراد   درمجموع، ميرو،  ازاين ،دار است و بس ظريف و البته خنده
كه گـاه، او را بـا   » جوحي« :اند جملهاز آن  ياد كرد.» جانينالم  الءقَع«احمق ذيل عنوان كلي 

 در ادبيات عربي» طلحك«و  »بهلول« يا پندارند سان مي مالنصرالدين يكيا  خوجهيا  خواجه
عربـي،  ــ   ها ادبيات ملل. البته، در نگـاهي بـه ادبيـات اسـالمي     دهازميان  فارسي و تركي،و 
هاي تيپيك ابلهان را  ينوعي همين ويژگ بهكه  يافتتوان شماري ديگر از افراد سنخي را  مي
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