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 چكيده 

طبعي و مطايبه است. بر اين اساس، در  يکي از وجوه مهم هر فرهنگ و اجتماعي عرصه شوخ

هاي قوميتي در ايران، انواع  طبعي پژوهش حاضر هدف اصلي محققان، مطالعه تاريخچه شوخ

هاي  طبعي اجتماعي شوخي-اريخيهاي ت شناختي از ريشه هاي آن و ارائه تبييني جامعه و گونه

و با بررسي اسناد و منابع « مطالعه اسنادي»قوميتي در ايران بوده است. لذا، با اتخاذ روش 

هاي  تحقيق پاسخ داده شود. يافته سؤاالتادبي و تاريخي موجود، تالش گرديد تا به 

هاي  افراد و گروهطبعي با  حاکي از آن بود که اوالً در گذشته فرهنگي ما شوخ آمده دست به

، گريد عبارت بههاي گوناگون همواره وجود داشته است.  اقليت، و نيز ساکنان شهرها و قوميت

هم از حيث قالب  –ي توجه قابلهاي قوميتي در جامعه ايران، از تنوع و گستردگي  طبعي شوخ

ها در  طبعي اند. ثانياً از حيث قالب بخشي از اين شوخ برخوردار بوده -و هم از حيث مضمون

ها،  ها، کارنامه شهرآشوب) يادبهاي  عرصه ادبيات فارسي و در قالب ژانرها و گونه

هاي  ها و آئين ها(، و بخش ديگر در عرصه نمايش هاي مختلط و بازي با لهجه طبعي شوخ

بازي و صندوق کابلي( وجود  شب بازي، خيمه هايي مانند سياه در قالب نمايش) يسنت

ها، اعراب، ترکان، روستاييان، و ساکنان  طبعي ، در اين گونه از شوخوهعال بهاند.  داشته

ها مورد هجو و نکوهش  طبعي گروه هدف و يا سوژه شوخ عنوان بهشهرهاي مختلف کشور 

هاي تحقيق از طريق  شناختي يافته جامعه نييتباند. درنهايت،  شعرا و نويسندگان واقع شده

 هاي احمقان صورت گرفته است. اي قوميتي و قصهه طبعي نظريه ديويس در زمينه شوخ

پز،  سرايي، زبان نيم ي قوميتي، شهرآشوب، کارنامهها يطبع شوخطبعي،  شوخ: واژگانكليدي
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مقدمه
شود که  ها و خصوصيات جامعه بشري محسوب مي ترين ويژگي خنده و شوخي يکي از مهم

يک  عنوان به-هاي دور تا به امروز، اين پديده  تهاي به قدمت نوع بشر دارد. از گذش سابقه

ها و جوامع وجود داشته است.  به صورت ثابت در همه فرهنگ -اجتماعي-عنصر فرهنگي

 -از جمله ارسطو-اي است که نخستين فالسفه يونان اهميت و قدمت اين رفتار انساني به گونه

اند  ايي خنديدن دانسته و تأکيد کردههاي حيوانات را همين توان وجه تمايز آدمي از ساير گونه

تواند بخندد. فالسفه بعدي به ويژه مشائيان،  که از ميان همه حيوانات، تنها آدمي است که مي

جاندار »( و از همين رو، آدمي را 1: 1381صدر، خندد ) دانستند که مي انسان را حيواني مي

در اغلب جوامع بشري بخش و با گذشت زمان،  جيتدر بهاند.  خوانده« ضاحک يا خندان

بخش  آفرين، فرح با محوريت موضوعات شادي« فرهنگ خنده»خاصي از فرهنگ تحت عنوان 

طبعانه شکل گرفته است. به تعبير باختين، فرهنگ خنده و شوخي در برابر فرهنگ  و شوخ

(. 12: 1380پوينده، ) رديگ رسمي و جزمي و جديت خشک و سرکوبگر گفتمان مسلط قرار مي

هاي فرهنگ  ترين حوزه ترين و غني را يکي از وسيع« فرهنگ خالق خنده عامه مردم»ختين با

توان واجد دو ويژگي  کلي، فرهنگ شوخي و خنده را مي طور به(. 55: 1394باختين، داند ) مي

ها و  دانست: نخست آنکه اين فرهنگ به عامه مردم تعلق داشته و با توجه به ويژگي

گاه اصلي  گيرد. از همين رو، تجلي اعي مردم هر جامعه شکل مياجتم–خصوصيات فرهنگي

ها،  هاي مردمي، ترانه ها و جشنواره طبعانه، جشن هاي شوخ فرهنگ خنده در نمايش

هاي عاميانه است. ديگر آنکه اين فرهنگ در بستر  ها و آئين ها، و همچنين بازي المثل ضرب

اجتماعي، -هاي فرهنگي با پويايي زمان همو اي به دوره ديگر متمايز بوده  تاريخ از دوره

 (.125-128: 1377تودوروف، ) رديگ ها و اشکال مختلفي به خود مي گونه

فرهنگ شوخي و خنده هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا بسيار گسترده و متنوع است. 

گون حضور هاي انساني به انواع و اشکال گونا طبعي تقريباً در همه حوزه شود که شوخ گفته مي

طبعي قوميتي است. در اين  هاي اين فرهنگ، شوخ (. يکي از زيرمجموعه68: 1390تجبر، دارد )

هاي اقليت، ساکنان شهرها، روستاييان و ساير  ها، گروه طبعي، عموماً قوميت گونه از شوخ

طبعي در نظر گرفته شده و دستمايه  گروه هدف شوخ عنوان بهاي اجتماع  هاي حاشيه گروه
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هايي در بسياري از کشورهاي جهان  طبعي گردند. چنين شوخ طبعي واقع مي آفريني و شوخ يشاد

مثال، در انگلستان، اکثريت  عنوان بهو در ادوار تاريخي گوناگون شايع و رايج بوده و هستند. 

دهند. در آمريکا،  ها را مورد تمسخر قرار مي ها و ايرلندي معموالً اسکاتلندي تبار يسيانگل

تبارها و در  ها، اسپانيولي سياهان، چيني ازجملههاي نژادي و قومي ديگر،  دپوستان، گروهسفي

سازي در  هاي اخير به ويژه اعراب و مسلمانان را به سوژه خود تبديل نموده و به جوک سال

ها  ها و لهستاني ي تاکنون، تضادي ميان آلمانوسط قرونپردازند. در قاره اروپا، از  مورد آنان مي

 اند. ها بوده طبعي و خنده آلمان ها سوژه شوخ وجود داشته و بر اين اساس، لهستاني

هاي قوميتي بسيار متداول  طبعي ي، شوختيچندقوميک جامعه  عنوان بهدر جامعه ايران نيز 

هستند. در دو دهه اخير، به دنبال وقوع انقالب اطالعات و همراه با ايجاد و گسترش 

هاي قوميتي به ويژه در قالب  طبعي زمينه مساعدي براي توليد و انتقال شوخي ارتباطي، ها يفنّاور

يک روز »، «يک روز يک ترکه...»هايي که با عبارت  هاي قوميتي فراهم آمده است. جوک جوک

هايي آشنا و  شوند، براي همه ايرانيان پديده و .... آغاز مي« يک روز يک رشتيه...»، «يک لره...

ها جوک قوميتي از طريق سرويس پيام کوتاه و اخيراً از طريق  . روزانه ميليونالبته جذاب هستند

شوند.  هاي اجتماعي تلفن همراه، به راحتي و در کمترين زمان به سراسر کشور منتقل مي شبکه

هاي اجتماعي بسياري با عناويني مانند  زبان و يا کانال ي اينترنتي فارسيها تيسا وبهمچنين 

هاي قوميتي را عرضه  پاياني از جوک وني و .... وجود دارند که شمار بيد کده، جوک جوک

. در همين رابطه، نتايج يک مطالعه مقدماتي که در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران کنند يم

 از مجموعه فارسي وبالگ 46 جوکي که در هزار از انجام شده است، نشان داد از مجموع بيش

 قوميت عنصر داراي ها جوک درصد 70 حدود قرار داشت، «بالگ پرشين» طنز هاي وبالگ

( 2014پور ) هاي نقدي ي يافتهبرمبناشناسان(. همچنين،  ي در وبالگ انساندسترس اند )قابل بوده

 1/82هاي قوميتي با  جوکهستند )هاي فارسي اغلب موضوعات قوميتي و سياسي  اهداف جوک

 (.درصد فراواني 7/8هاي سياسي با  و جوک

قدمت و گستره فرهنگ خنده و شوخي در جامعه ايراني، تاکنون تحقيقات و  رغم يعل

 طور بههاي قوميتي  طبعي کلي و شوخ طور بههاي اندکي درباره فرهنگ شوخي و خنده  پژوهش

طبعي مورد اغفال پژوهشگران  شناسي شوخ خاص در ايران انجام گرديده است. درواقع، جامعه

اعي کشور واقع شده است و شناخت و آگاهي اندکي نسبت به اين حوزه علوم انساني و اجتم
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هاي صورت گرفته در اين زمينه عموماً از عمق و توجه کافي برخوردار نبوده  وجود دارد. مطالعه

به ويژه در حوزه ادبيات فارسي( اکتفا ) ياجمالهايي پراکنده و  يي و بررسيگو يکلو در آنها به 

هاي علمي جهاني در رابطه با  توجه چنداني به نظريات و پژوهششده است، بدون آنکه 

 (.7-8: 1392موريل، باشد )طبعي شده  شوخ

يک حوزه ناشناخته  عنوان بهلذا مقاله حاضر تالش دارد ضمن ورود به حوزه فرهنگ شوخي، 

ي ها يعطب شوخهاي تاريخي و اجتماعي  و کمتر مطالعه شده از فرهنگ عامه ايراني، به بررسي ريشه

و از طريق بررسي اسناد و منابع ادبي « مطالعه اسنادي»قوميتي بپردازد. بدين منظور، با اتخاذ روش 

اي  تاريخچه سو کهاي شخصي و ...، از ي ها، تاريخچه نامه و تاريخي موجود، کتب، نشريات، زندگي

ايران ارائه شده؛ و از هاي متفاوت آن در  ها و سبک هاي قوميتي، اشکال، گونه طبعي از پيشينه شوخ

شناختي از  هاي قوميتي، تبييني جامعه طبعي و جوک هاي حوزه شوخ سوي ديگر، با استفاده از نظريه

 گردد. طبعي بيان مي اجتماعي اين گونه مهم از شوخ-هاي تاريخي ريشه

هايپژوهشپرسش

 راست:هاي محوري اين مطالعه از قرار زي با توجه به مطالب فوق، سؤاالت و پرسش

 است؟ چگونههاي قوميتي در فرهنگ ايراني  طبعي شوخ سابقه -1

هاي قوميتي در طول تاريخ و در ادوار گذشته ايران ديده  طبعي هايي از شوخ آيا نمونه -2

 شوند؟ مي

 گرفته است؟ ها در جامعه ايران چه انواعي را در بر مي فرهنگ خنده با قوميت -3

هاي قوميتي، پيدايش و گسترش  طبعي و جوک با توجه به نظريات حوزه شوخ -4

توان  کند؟ و اين مسئله را چگونه مي ي قوميتي در ايران از چه الگويي پيروي ميها يطبع شوخ

 تبيين نمود؟

مبانينظري

دانند که  دار مي ها و مطالب خنده طبعي قوميتي را آن دسته از شوخي ( شوخ2005)1شيفمان و کتز

ها را به صورت  دي توجه کرده و خصوصيات منتسب شده به اين گروههاي قومي و نژا به گروه

                                                           
1 Shifman & Katz 
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ها داراي  طبعي دهند. درواقع، اين نوع از شوخ اعتباري قرار مي آميزي مورد انتقاد و بي توهين

هاي قومي و نژادي معين بوده، و بر اساس  ها و تصورات قالبي در مورد گروه عناصري از کليشه

قومي و نژادي را مورد هدف قرار داده، به تحقير و تمسخر آنان هاي  ها، گروه همين کليشه

 (.844: 2005شيفمان و کتز، پردازند ) مي

 1طبعي ي قوميتي، مراجعه به نظريات حوزه شوخها يطبع شوخها و  جوک نييتبدر جهت 

ها در علوم انساني محسوب  ترين انواع نظريه طبعي از قديمي هاي شوخ ضروري است. نظريه

اي دارند که از يونان باستان و فلسفه يوناني  ند. اين نظريات تاريخچه و سابقه گستردهشو مي

شود. در يونان باستان، فالسفه به خنده و شوخي به ويژه در قالب نمايش کمدي و در  آغاز مي

ها توجه کرده و چنين عنوان کردند که کمدي و  هاي جدي يا همان تراژدي قياس آن با نمايش

مايه است. لذا انسان  تر آدمي تعلق دارد و نسبت به تراژدي حقير و بي به غرايز پست امور کميک

(. بعدها، در اواخر قرن هفدهم ميالدي و با 44: 1387استات، ) دينماعاقل بايد از آن اجتناب 

 عنوان بهامري ذهني و خنده  عنوان بهطبعي  طبعي به معناي امروزين، ميان شوخ رواج واژه شوخ

هاي علوم انساني  فيزيکي تمايزي پديد آمد. بدين ترتيب، انديشمندان و متفکران حوزهامري 

طبعي و شادمانيِ ناشي از آن نيز توجه نشان دادند  ي توجه صرف به موضوع خنده، به شوخجا به

و از منظري متفاوت به تبيين اين مسئله « طبعي هاي شوخ نظريه»و تالش نمودند در قالب 

طبعي در دو مجموعه نظريات  (. بدين ترتيب نظريات شوخ112-113: 1392يل، موربپردازند )

طبعي شامل سه  کالسيک و نظريات مدرن شکل گرفته و توسعه يافتند. نظريات کالسيک شوخ

 نظريه برتري يا تفوق، نظريه ناسازگاري و نظريه رهايي يا پااليش هستند.

طبعي و در تبيين  است که در حوزه شوخيکي از نخستين نظرياتي  2نظريه برتري يا تفوق

افالطون -ها مطرح گرديده است. اين نظريه نخستين بار توسط فالسفه يونان  چرايي خنده انسان

مورد اشاره قرار گرفت و در قرن هفدهم توسط توماس هابز، فيلسوف سياسي عصر  -و ارسطو

ها وقتي تحريک به خنده  انسان»مدرن، تأييد شد. اساس اين نظريه بر اين بينش قرار دارد که 

شوند که احساس کنند خودشان به لحاظ عقلي،  شوند که با شخص يا موقعيتي مواجه مي مي

به -(. در اين رويکرد، مفهوم قدرت221: 1387)استات، « آن هستند ازاخالقي، يا جسمي باالتر 

                                                           
1 humor 

2 Superiority Theory 
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اي که  رد؛ به گونهطبعي قرار دا در کانون تحليل خنده و شوخ -معناي رويارويي قوي و ضعيف

(. به 88: 1385وکيلي، است )تر، خنده  واکنش طبيعي فرد قدرتمندتر نسبت به فرد ضعيف

پايه  شود، بيانگر دون عبارت بهتر، مدافعان نظريه برتري معتقدند که وقتي چيزي عامل خنده مي

 (.40: 1392موريل، است )بودن آن در نزد فرد خندان 

نظريه »طبعي، رويکردي است که تحت عنوان  نده و شوخدومين رويکرد مهم در باب خ

شود. اين رويکرد در طي قرن هجدهم  شناخته مي« 1ناسازگاري، ناهمخواني يا عدم تجانس

ميالدي و درست در زماني که نظريه برتري غلبه خود را در سنت فلسفي غرب از دست داده 

اي  ( و فالسفه228: 1387استات، ) ديگردبود و انتقادات زيادي به آن وارد آمده بود، مطرح 

روند.  هاي اصلي اين نظريه به شمار مي از چهره رکگوري يکچون جيمز بيتي، کانت، شوپنهاور، و 

طبعي و خنده از درک نوعي ناهماهنگي توسط  در نظريه ناسازگاري تمرکز بر آن است که شوخ

هاي افراد با  ات، توقعات و دانستهشود. درواقع، يک ناهماهنگي آشکار ميان انتظار فرد حاصل مي

( که کشف آن 1384:12کريچلي، دارد )طبعي يا مزاح وجود  در جوک، شوخ داده رخاتفاقات 

نظريه ناسازگاري، خنده از  بر اساسگردد. بدين ترتيب،  سبب انبساط خاطر و خنده مخاطب مي

انکه بايد باشد يا چنانچه ادراک ناگهانيِ تناقض ميان وضع چيزها چنانکه هست با وضع آنها چن

 (.59-60: 1364حلبي، شود ) ما انتظار داريم که باشد، ناشي مي

شناختي و فيزيولوژيکي در  در قرن هجدهم و نوزدهم ميالدي و با گسترش مطالعات زيست

، «2نظريه تسکين»طبعي مطرح گرديد که با عناوين  باب بشر، رويکرد سومي در حوزه خنده و شوخ

هاي فيزيکي پديده  شود. تمرکز اين نظريه بر ويژگي شناخته مي« 4تحريک و ارضاء»ا ، ي«3رهايي»

هاي برتري و ناسازگاري  اي که در نظريه هاي عصبي در بروز آن بود، مسئله خنده و نقش سامانه

پردازان اين رويکرد، با توجه به شناختِ  (. نظريه51: 1392موريل، بود )مورد غفلت قرار گرفته 

نمودند که سامانه عصبي انسان  ني و البته محدودشان از سيستم عصبي انسان، تصور ميزما آن

هاي حسي و عضالت ارتباط برقرار کرده و موجب  هاست که ميان مغز، ارگان اي از لوله شبکه

شد اين ارواح حيواني  تصور ميشوند ) شوند که ارواح حيواني ناميده مي انتقال گازها و مايعاتي مي

                                                           
1 Incongruity Theory 

2 Relief Theory 

3 Release Theory 

4 arousal-relief 
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پنداشتند که ارواح حيواني نيازمند  ، آنان چنين ميحال نيدرعاز خون و هوا هستند(.  مخلوطي

زند و موجب انواع مشکالت  تخليه هستند، وگرنه ازدحام عميق آنها به سالمتي بشر ضربه مي

گردد، خنده است و  آنان، آنچه که منجر به تخليه اين بار اضافي مي زعم بهگردد.  رواني در فرد مي

کند  هاي بخار عمل مي دهد، دقيقاً مشابه سوپاپ اطمينان در ديگ رخ مي نجايدر اندي که فرآي

(. بدين ترتيب، از منظر اين رويکرد خنده با کاهش ميزان انرژي که براي 51-52: 1392موريل، )

رود، موجبات لذت و آسودگي رواني ما را فراهم  هاي رواني به کار مي مهار و سرکوب فعاليت

(. 11-12: 1384کريچلي، است )بخشي خنده در همين نکته نهفته  د و راز لذتآور مي

 اند. هاي اين رويکرد، هربرت اسپنسر و زيگموند فرويد بوده ترين چهره شاخص

طبعي پرداخته و  هاي متأخري که به بررسي شوخ ترين چهره ترين و شاخص اما از مهم

را نام برد. وي که  1توان کريستي ديويس مي است، دادهطبعي را توسعه  هاي معاصر شوخ نظريه

هاي  به ويژه جوک) يتيقومهاي  به مطالعه و پژوهش در زمينه جوک طي سه دهه گذشتهدر 

هاي قوميتي در جهان  اي در مورد تاريخچه جوک نظريه تيدرنهاحماقت( مشغول بوده است، 

اي امروزي حماقت جهاني ه مطرح نموده است. نخستين نکته مورد تأکيد او اين است که جوک

مثال، در کشور مصر از هزار سال  عنوان به(. 7: 1998ديويس، دارند )بوده و هزاران سال قدمت 

ترين حاشيه  مردمي روستايي که در جنوبي- 2ها هايي درباره سادگي و حماقت نوبي پيش جوک

در يونان باستان،  شود. همچنين شده و هنوز نيز گفته مي گفته مي -کردند تمدن مصر زندگي مي

روستاييان  عنوان بهها قرار داشتند و  هاي آتني هدف جوک 5و آبدرا 4، کوماي3اهالي مناطق بويوتيا

(. به باور ديويس، در 11: 1998ديويس، گرفتند ) ها قرار مي سواد و ساده مورد استهزاء آتني بي

حماقت را داشت... بنابراين هاي نژادي خود درباره  درست مانند امروز، هر کشور، جوک»گذشته 

                                                           
1 Christie Davies 

 در امتداد رود نيل() مصر و جنوب سودان گروهي قومي هستند که در شمال( Nubians)به انگليسي  ها نوبي   2
است. نوبيان  صحرايي هاي نيلي زبان در خانواده تبار شرقي هاي سوداني زبان کنند. زبان نوبي از شاخه زندگي مي
 .معروف است نوبه پوست هستند. منطقه سکونت قوم نوبي به قومي تيره

 است. بوده يونان باستان اي از نام منطقه (Boeotia انگليسي )به ايوتيبو  3 
باشد. اين  مي ايتاليا کامپانيا ، درناپل سکونتگاهي باستاني يوناني در شمال غربي( Cumae انگليسيبه ) يکوما  4 

 .است بوده ايتاليا در سرزمين اصليان يوناني محل سکونتسکونتگاه نخستين 
تراس )قسمت شهر اداري و بزرگي در يونان باستان در ساحل تراکيه يا ( Abdera انگليسي)به آبدرا    5

 ( بوده است.باستان يونان شمالي

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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در گذشته هر منطقه داراي يک شهر يا روستاي ساده بوده است که حماقت آن، مبناي بسياري از 

(. وي از اين شهرها و مناطق با عنوان 12: 1998)ديويس، « ها و حکايات را تشکيل داد شوخي

 برد. نام مي 1«شهرهاي احمق»

به حماقت در گذشته بيشتر اجتماعات محلي را  هاي مربوط نظر ديويس بر آن است که جوک

هاي مجاور عموماً رقيبِ يکديگر  دادند، چراکه در آن زمان، مردم روستاها يا شهرک هدف قرار مي

از نظر فرهنگي و اجتماعي مشابه هم بودند، اما معموالً  جوار همبودند. اگرچه اين مناطق همسايه و 

خود را از ديگري  -ي جغرافيايي يا اجتماعي و اقتصاديها برخي ويژگي بر اساس-يکي از آنها 

طبعي و خنده قرار  دانست، و لذا حماقت همسايگان خود را هدف شوخ برتر و ارزشمندتر مي

کند که اين خنده، نه خنده از روي خصومت و پرخاشگري، بلکه خنده به  داد. ديويس تأکيد مي مي

 (.12-13: 1998ديويس، است )وده ب ومعوج کجهاي  هاي خودمان در آينه انعکاس

اما، در دوران مدرن، با از بين رفتن احساس مردم درباره عضويت در اجتماعات محلي و 

هاي  مبناي هويت جمعي، و همچنين با توسعه شبکه عنوان بهگرايي قومي  جايگزيني آن با ملي

اند. بر اين  دههاي حماقت تبديل ش هاي قومي همسايه به آماج جوک هاي ملي، گروه رسانه

ديويس، اند ) هاي جوک محلي پديد آمده ي کتابجا بههاي جوک قوميتي  اساس، انواع کتاب

هاي جديدي که براي شهروندان خود  ملت-(. همچنين، به اعتقاد او ظهور دولت14: 1998

د کنند، نيز باعث افزايش شدي تابعيت ملي و قوميتي متمايزي، فراتر از تابعيت محلي، فراهم مي

هاي حماقت از يک شهر يا روستاي  هاي قوميتي گرديده است. بدين ترتيب، آماج جوک جوک

 (.7: 1998ديويس، است )همسايه، به يک گروه قوميتي يا ملت ديگر انتقال يافته 

شناسيروش

هاي  طبعي از آنجاکه در مطالعه حاضر هدف اصلي ارائه تصويري کلي از مجموعه متنوع شوخي

اي تاريخي است،  بيات و فرهنگ عامه جامعه ايران بوده و اين موضوع داراي صبغهقوميتي در اد

 روش پژوهش سود جستيم. عنوان به« مطالعه اسنادي»به ناگزير از روش 

و غيرواکنشي قرار  1هاي غيرمزاحم ها يا سنجه ي، مطالعات اسنادي در زمره روشکل طور به

هاي  ها، مطالعه رفتار و پديده ن گونه پژوهش(. اساس اي254: 1382ساروخاني، ) رنديگ مي

                                                           
1  Fooltowns 
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مصنوعات و ها ) انساني و اجتماعي از طريق بررسي و تحليل آثار فيزيکي به جاي مانده از انسان

(. در پژوهش حاضر، با استفاده 201: 1392محمدپور، است )اشياء( و يا اسناد و مدارک مکتوب 

طبعي و  در حوزه شوخ منتشرشدهمجالت از روش اسنادي و با مراجعه به کتب، نشريات و 

ها و  مطايبه، و نيز منابع و مقاالتي که در رابطه با فرهنگ عامه ايراني نوشته شده است، ريشه

 طبعي قوميتي، انواع و محتواهاي آن مورد بررسي قرار گرفتند. هاي شوخ خاستگاه

هايافته
و مطالعه دقيق کتب و نشريات ترين يافته تحقيق حاضر که از طريق بررسي  نخستين و مهم

يکي  عنوان بهطبعي قوميتي  ، آن است که شوخآمده  دست  بهطبعي  قديمي موجود در حوزه شوخ

هاي ابتدايي بعد از اسالم حضور  هاي مهم فرهنگ خنده در فرهنگ ايراني از سده از زيرمجموعه

ي گوناگون دستمايه ها هاي اقليت و ساکنان شهرها و قوميت داشته و از اين طريق، گروه

هاي قوميتي در جامعه ايران،  طبعي شوخ درواقعاند.  شده ي و خنده مردم جامعه واقع ميطبع شوخ

 برخوردار هستند. -هم از حيث قالب و هم از حيث مضمون –ي توجه قابلاز تنوع و گستردگي 

رها و ها در عرصه ادبيات فارسي و در قالب ژان طبعي از حيث قالب بخشي از اين شوخ

ها(، و  هاي مختلط يا بازي با لهجه طبعي ها، شوخ ها، کارنامه مانند شهرآشوب) يادبهاي  گونه

بازي،  هاي کميکي مانند سياه در قالب نمايش) يسنتهاي  ها و آئين بخش ديگر در عرصه نمايش

اند. اما از حيث مضمون يا گروه هدف، نيز  ي و صندوق کابلي( وجود داشتهباز شب مهيخ

هاي فوق در سه بخش ارائه  هاي قوميتي بسيار متنوع هستند که در ادامه مطلب، يافته طبعي وخش

 خواهند شد:

 2طبعيقوميتيدرعرصهادبياتفارسيشوخ

ها و  طبعي با قوميت در ادبيات فارسي، چندين قالب ادبي برجسته وجود دارند که برمبناي شوخ

 هاي ادبي عبارتند از: ن قالباند. اي ديني شکل گرفته-هاي قومي اقليت

                                                                                                                                           
1 unobtrusive measures 

جلوگيري از اطاله کالم و با توجه به اينکه مقاله حاضر مربوط به رشته  سازيم که به منظور خاطر نشان مي 2
هاي قوميتي به عمد  طبعي هاي شعري و متنيِ شوخ شناسي است و نه زبان و ادبيات فارسي، از ذکر نمونه جامعه

مندان جهت  عالقهاحتراز شده است و تنها به ذکر عنوان يا موضوع آثار و سراينده يا نويسنده آنها اکتفا شده است. 
 توانند به مراجع اشاره شده در ذيل هر اثر مراجعه نمايند. هاي ذکر شده، مي خوانش متن هريک از اشعار يا نوشته
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طبعي قوميتي در آن  هاي مهم شعر فارسي که ردپايي از شوخ يکي از گونه ها: شهرآشوب

از نظر لغوي، شهرآشوب صفت فاعلي مرکب مرخم و به معني »شود، شهرآشوب است.  ديده مي

زاً شود و مجا در شهر مي آشوبآشوبنده شهر است، يعني کسي يا چيزي که موجب فتنه و 

(. اين گونه شعري در 120: 1380نيکوبخت، «)معشوق و محبوب به اين نام خوانده شده است

و  انيرو خوبشد که در آنها شاعر به وصف حسن و زيبايي  آغاز به اشعاري گفته مي

 شهرآشوبپرداخت. درواقع، وجه تسميه  هر يک از اصناف و طبقات مردم مي جماالن صاحب

يرقابل وصف زيبارويي از يکي از طبقات مردم، در آن شهر، آشوب و آن است که در اثر حسن غ

هاي شهرآشوب، شاعر با بياني جدي و موقر و فارغ از هرگونه  فتنه برپا شود. در نخستين نمونه

ها و آداب و  ها و مشاغل شهري، و ويژگي آميز، به بيان صنايع، حرفه طبعي يا سخن هزل شوخ

 (.120: 1380نيکوبخت، خت )پردا رسوم هر صنف از مردم مي

به مرور زمان، اصطالح شهرآشوب معنايي فراتر پيدا نمود، چراکه شعرا مضامين هزلي و 

آميز را نيز به اين نوع شعر وارد کردند و عالوه بر مدح و ستايش، به مذمت و هجو  طيبت

لوا در شهر طبقات خاصي از مردم يا کل مردم يک شهر پرداختند. اين امر سبب وقوع آشوب و ب

شد که مردم شهر به شاعر حمله کرده و از وي  متعددي سبب مي در مواردو ميان مردم گرديده، 

 (.121: 1380نيکوبخت، ) رنديگانتقام 

به يک شعر عموماً زماني « شهرآشوب»بايد توجه داشته باشيم که اطالق عنوان  حال نيدرع

ذمت و هجو آن شهر بپردازد؛ وگرنه شاعران افتد که شاعري از غير اهل يک شهر، به م اتفاق مي

اند  بسياري را سراغ داريم که در مذمت و نکوهش شهر و ديار خويش، شعرهاي بسياري سروده

الدين عبدالرزاق،  جمال ازجملهاند،  و هرگز سرزنش يا تعرضي از سوي همشهريان خود نديده

بسياري دارد، يا حافظ که گاه  هاي شاعر اصفهاني قرن ششم، که در مذمت مردم اصفهان سروده

توان عنوان  ها نمي کند؛ اما به اين قبيل سروده گله مي« پرور فارس از آب و هواي سفله»

 (.125-126: 1380نيکوبخت، داد )شهرآشوب 

ها منسوب به  اند. نخستين شهرآشوب ها از ادوار قديم در زبان فارسي رواج داشته شهرآشوب

: 1377حلبي، است ) ،سرايان اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم از قصيدهمسعود سعد سلمان، 

در هجو  -از شاگردان خاقاني-« مجير بيلقاني»توان به شهرآشوب  هاي بعدي، مي (. در دوره138

در مذمت مردم بلخ « فتوحي مروزي»(، شهرآشوب 123-124: 1380نيکوبخت، اصفهان )مردم 
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(، 139: 1377حلبي، ) ديگردبلخ بر ضد انوري  که به انوري نسبت داد و موجب شورش مردم

(، و 113-114: 1388حسيني کازروني، ) يردر مذمت شهر « خاقاني شرواني»شهرآشوب 

( 895: 1378بهزادي اندوهجردي، ) النيگدر هجو شهر و مردم « حريفي اصفهاني»شهرآشوب 

 اشاره نمود.

ها  دوران رواج شهرآشوب توان مقارن با قرون نهم و دهم هجري( را مي) هيعصر صفو

حسيني ) ديگردهاي منثور نيز منجر  ( که به انتشار شهرآشوب138: 1377حلبي، دانست )

ها به حدي زياد شد که شهرآشوب  (. در آن زمان، استقبال از شهرآشوب113: 1388کازروني، 

گرفت قرار زبان  يک گونه ادبي به شعر ترکي نيز راه يافت و مورد تقليد ادباي ترک عنوان به

 (.115: 1388حسيني کازروني، )

« سرايي کارنامه»هاي قوميتي در ادبيات فارسي  طبعي گونه ديگري از شوخ سرايي: کارنامه

که در آن، شاعر ضمن توصيف « نويسي منظوم است نوعي سفرنامه درواقع»سرايي،  است. کارنامه

بازارها، مساجد، معابر و...( يک  مانند) يکالبدمانند آب و هوا( و وضعيت ) ييايجغرافوضعيت 

طبع، اوضاع  آميز و شوخ نيز توجه کرده و با زباني هزل موردنظرشهر، به مسائل اجتماعي شهر 

نيکوبخت، کند ) نابسامان اجتماعي و زوال اخالقي افراد و طبقات گوناگون اجتماع را افشا مي

1380 :126.) 

« نامه مطايبه»يا « کارنامه بلخ»توان به  سي، ميهاي موجود در شعر فار ترين کارنامه از قديمي

نيکوبخت، داشت )نوشته خاقاني شرواني اشاره « العراقين تحفة» يگريدسروده سنايي غزنوي، و 

الدين عبدالرزاق و سراج قمري،  سرايان ادب فارسي جمال (. از ديگر کارنامه296و  126: 1380

هاي آنان دربرگيرنده هجو و  د که کارنامهشاعر اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم، هستن

استهزاي طبقات مختلف مردم با کلماتي رکيک و زشت است. اين شاعران حتي به شيوه طنز و 

اند  ها را نثار آنان کرده ترين دشنام شوخي، دوستان و آشنايان خود را نيز هجو کرده و زشت

 (.128-130: 1380)نيکوبخت، 

ها اغلب بر پايه هجو  ها و شهرآشوب کارنامه که يدرحال رهم:طبعي مختلط يا درهم و ب شوخ

هاي  طبعي هاي ديگري از شوخ و نکوهش و تمسخر اهالي يک شهر يا يک قوم قرار داشتند، گونه

هاي کالمي و زباني است. يک  هستند که مبناي آنها بازي مشاهده قابلقوميتي در ادبيات فارسي 

شود.  شناخته مي« درهم برهم»يا « طبعي مختلط شوخ»با عنوان ها،  طبعي نمونه از اين گونه شوخ
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مانند عربي، ترکي، و ) گريدهاي  طبعي مختلط، کلمات و الفاظ فارسي با کلمات زبان در شوخ

، واژگان فارسي مانند عالوه بهآميزد.  هاي محلي در هم مي ها و لهجه فرنگي( يا واژگان گويش

، يا آنکه کلمات عربي مطابق با دستور زبان 1گيرند ميشوند و اعراب  کلمات عربي صرف مي

هجيم »مثال،  عنوان به(. 460-461: 1378شوند )بهزادي اندوهجردي،  فارسي صرف و ترکيب مي

آميزي دارد که در آن به شيوه  ، از شعراي اواخر قرن ششم، قصيده هزل«آملي طبرستاني

بهزادي است )ش طبري را در هم آميخته اي واژگان سه زبان عربي، فارسي و گوي طبعانه شوخ

 (.131: 1382اندوهجردي، 

روش و  عنوان بهطبعي زباني را  زبان که اين گونه شوخ يکي از معدود شعراي فارسي

اسلوب شعري خود انتخاب کرده است، طرزي افشار، شاعر دوره صفويه، است. شيوه طرزي 

سازد که به  هايي مي قياس، واژه خالفبراي  از هر صفت و اسم و کلمه»افشار چنين است که 

( و در اين مسير، 429: 1382)بهزادي اندوهجردي، « دهد سخن او جنبه طيبت و شوخي مي

آميزد و افعال و ترکيبات جديدي را  واژگان فارسي و عربي را به شيوه خاص خود در هم مي

 کند. صرف مي

از اعد نحو عربي براي واژگان فارسي، ايرج ميرزا نيز برمبناي همين شيوه يعني استفاده از قو

هاي تفصيلي از  ( به کلمات فارسي و ايجاد صفتآلاضافه کردن حرف تعريف عربي ) ليقب

اي ايجاد کرده و محتوايي جذاب و  طبعانه هاي جديد و شوخ کلمات غيرعربي، ترکيبات و واژه

 .(704-705: 1382بخشد )بهزادي اندوهجردي،  دار به شعر خود مي خنده

هم در « پز زبان نيم»هاي مختلط تحت عنوان  طبعي در دوران اخير، با قالب ديگري از شوخ

« پز زبان نيم»شويم. قالب  رو مي هاي کمدي عاميانه روبه نشريات طنزآميز فکاهي و هم در نمايش

هاي ديگر ايراني مانند عربي، ترکي، لري،  ها و لهجه ترکيب فارسي معيار با گويش درواقع

(، بدين معنا که شعر يا نثر از زبان يک 252-254: 1391سليماني، است )دي، گيلکي و ... مشه

: 1391زرويي نصرآباد، کند )کند به فارسي صحبت  شود که تالش مي فرد غير فارس بيان مي

                                                           
( 1380) کوبختين(. 3: 1378)بهزادي اندوهجردي، شود  نيز گفته مي« صنعت تعريب»در صنايع ادبي، به اين کار  1

صرف کلمات فارسي به شيوه »ر شعر دانسته که مبتني بر موارد زير است: د« عدول از هنجار گفتار»اين شيوه را 
هاي مکسر غيرمتداول از کلمات فارسي و غيرعربي و تصرفات غريب  ها، و جمع ها، اسم کلمات عربي، ساختن فعل

 (.112: 1380)نيکوبخت، « ديگر
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(. واضح است که در اين مسير، گوينده يا نويسنده به دليل عدم تسلط بر زبان فارسي، دچار 503

آور  شود که براي خوانندگان و شنوندگان جذاب و خنده لفظي و دستوري فراواني مياشتباهات 

ترکي »هاي  طبعي، ستون هاي عمده اين نوع شوخ (. نمونه252-254: 1391سليماني، بود )خواهد 

زرويي داشتند )است که در نشريات فکاهي پيش از انقالب رواج « پز عربي نيم»و « پز نيم

 (.503: 1391نصرآباد، 

طبعي  آميز و جذاب شوخ هاي غيرتوهين يکي ديگر از گونه هاي محلي: طبعي با لهجه شوخ

هايي است که در آنها، شاعر يا نويسنده از لهجه محلي موطن و زادگاه  قوميتي، اشعار يا نوشته

بهزادي کند ) ها استفاده مي خود و تعبيرات و الفاظ عاميانه آن براي انتقال معاني و پيام

ها از دو جهت مورد توجه عامه مردم قرار  (. اين گونه از اشعار و نوشته464: 1378هجردي، اندو

بودن، و دوم به دليل تمايز و تفاوت آنها از زبان  فهم قابلگيرند: نخست به دليل سادگي و  مي

 فاخر ادبيات مکتوب و جدي فارسي.

مانند اشعار باباطاهر  –با طبعي در درجه اول در آثار برخي شعرا و اد اين گونه از شوخ

شود؛ از سوي ديگر،  ديده مي -عريان به لهجه لري، و اشعار اکبر جمشيدي به لهجه اصفهاني

هاي فکاهي با رويکرد  نويسي و انتشار مجالت و روزنامه از اوايل دوران مشروطه که فکاهي

ي متعددي بوده و انتقادي در جامعه ايران متداول گرديد، شاهد چاپ و انتشار نشريات فکاه

فرجيان و شدند ) يمهستيم که در مناطق مختلف ايران و به زبان محلي همان منطقه منتشر 

 (.921: 1370زاده،  نجف

هايسنتيهاوآئينيقوميتيدرعرصهنمايشطبعشوخ
طبعي قوميتي در ايران تنها منحصر به ادبيات مکتوب و فاخر و محدود به شگردها و صنايع  شوخ

هاي قوميتي  طبعي ي از شوختوجه قابلشعرا و نويسندگان نيست، بلکه بخش  مورداستفاده ادبي

هايي که عناصري  ترين نمايش هاي سنتي کميک توليد و عرضه شده است. مهم در خالل نمايش

 اند، عبارتند از: طبعي قوميتي را در خود داشته از شوخ

طبعي  هاي شوخ ترين گونه ي( يکي از مهمحوض تخت) يروحوضبازي يا نمايش  سياه بازي: سياه

اي بوده است  چهره بازي، غالم سياه قوميتي در ايران است. شخصيت اصلي يا بازيگر محوري سياه
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اي  کرده و با لهجه ي بيان نميدرست بهکه به زبان فارسي مسلط نبوده، به همين دليل کلمات را 

 (.178: 1394صالني، ااست )زده  دار و به صورت تُک زباني حرف مي خنده

بازي ريشه در  بازي دو نظريه ارائه شده است: نظر اول آن است که سياه در باب ريشه سياه

ع(، را بازي ) يعلخواني سياه، نقش قنبر، غالم امام  يک نوع نمايش مذهبي دارد که در آن نسخه

کرده  ا هجو ميحبشي، دشمنان آن حضرت ر لهجه تهدار و  کرده و با حرکات و رفتار خنده مي

بازي به  (. نظر ديگر آن است که پيدايش سياه875-878: 1370زاده،  فرجيان و نجفاست )

هاي دوردست آفريقا مثل حبشه  پوستي از مناطق و سرزمين هاي سياه گردد که برده زماني باز مي

ايراني به کار  غالم در منازل بزرگان و ثروتمندان عنوان بهبه وسيله کشتي به ايران آورده شدند و 

مشغول شدند. دو ويژگي عمده اين غالمان براي ايرانيان جذاب و متمايز بود و آنان را به خنده 

داشت: يکي پوست تيره ايشان، و ديگري عدم تسلط به زبان فارسي و اشتباهات زباني که  وا مي

قصود خود را شد با لهجه تُک زباني و گاه با حرکات دست و بدن و سر تالش کنند م باعث مي

هاي  به مخاطب منتقل نمايند. به مرور زمان، کساني پيدا شدند که صورت خود را مانند برده

آوردند )فرجيان و  دار مردم را به نشاط مي کردند و با لهجه و حرکاتي خنده پوست، سياه مي سياه

زاده،  يان و نجففرجدارد )ماهيت غير ايراني « سياه»(. بنابراين کاراکتر 871: 1370زاده،  نجف

1370 :875.) 

يا « مبارک»بازي نيز شخصيتي نمايشي با نام  شب هاي خيمه مشابهي در برخي گونه طور به

هاي سياه را دارد و به همان نحو  پوست وجود دارد که همان ويژگي همان غالم و نوکر سياه

بازي و  . در سياه(870-871: 1370زاده،  فرجيان و نجفشود ) موجب شادي و خنده مخاطبان مي

بازي و  گويي واژگان و جمالت، خل ها مبتني بر تقليد لهجه، وارونه طبعي بازي، شوخ شب خيمه

اصالني، است )سرايي بوده  پراني و بديهه آور، مزه کاري و حرکات خنده انگاري، شيرين ساده

 (.871: 1370زاده، ؛ فرجيان و نجف178: 1394

صندوقكابليياچهارصندوق

صندوق »دوران حکومت صفويه نمايش کميک ديگري در کشور ما رواج يافت که به آن در 

شد. اساس اين نمايش بر آن بود که چهار فرد با نام  گفته مي« چهار صندوق»يا « کابلي

کردند.  اي باز منتقل مي چهار صندوق را به صورت موزون به محوطه« کش شال»يا « کش صندوق»
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ها پنهان شده بودند، بعد از  اي زرد، قرمز، آبي و بنفش قبالً در صندوقه چهار رقاص که با لباس

(. 195: 1394اصالني، آمدند ) بيرون مي ها صندوقاز  تک تکشروع نمايش و اجراي موسيقي شاد، 

يکي از اين چهار رقاص سياه بود و بقيه نيز خصوصيات ظاهري، نوع لباس و لهجه هر يک از 

: 1394اصالني، دادند ) دي، عربي، بلوچي و لري( را به خود اختصاص ميازجمله کر) يرانيااقوام 

کردند و کارشان  (. اين افراد ضمن رقص و آهنگ، لهجه و خصوصيات يکديگر را مسخره مي195

هايي  کشيد. اما در پايان نمايش، چهار رقاص، ضمن آشتي، با رقص و آواز به صندوق به نزاع مي

 (.878: 1370زاده،  فرجيان و نجفگشتند ) درآمده بودند، باز ميکه در آغاز نمايش از آنها 

هايقوميتيطبعيمحتواياگروههدفشوخ
توانيم اين گونه  ها قوميتي در ايران، مي طبعي تري از شوخ دستيابي به تاريخچه دقيق منظور به

 ها را برمبناي محتوا يا گروه هدف آنها به چند دسته تقسيم نماييم: طبعي شوخ

دانيم با حمله اعراب به ايران و سرنگوني  چنانکه مي نهضت شعوبيه و تحقير اعراب:

حکومت ساسانيان توسط آنان، ايران به بخشي از قلمرو خالفت اسالمي تبديل گرديد. اين 

پرداختند. نهضت شعوبيه در تقابل  هاي غيرعرب مي حاکمان جديد عموماً به تحقير اقوام و ملت

رهنگي اعراب پديد آمد و مبناي آن بر دفاع از تمام ملل غيرعرب در برابر تفاخر با اين رويکرد ف

جوئي اعراب بود، اما به مرور اين نهضت رنگ ناسيوناليسم ايراني به خود گرفت و به  و برتري

نشين از سوي  و تحقير و تمسخر اعراب بدوي و باديه سو کتمجيد از فرهنگ و زبان ايراني از ي

لوح و  فردي ساده عنوان به« اعرابي»يا « عرب»(. بدين ترتيب، 103: 1382جوادي، ) ديانجامديگر 

اي که در شاهنامه فردوسي،  نادان به سوژه بسياري از اشعار و حکايات ايراني تبديل شد، به گونه

در آثار عبيد زاکاني، در کتاب لطايف الطوايف، و حتي در آثار جامي و مولوي با حکايات 

 .1لوح است شويم که سوژه اصلي آنها عرب نادان و ساده مي رو هروببسياري 

هاي  مانند سلسلهماوراءالنهر )زبان  پس از حمله اعراب، نوبت به اقوام ترک تحقير ترکان:

رسد که به ايران حمله کرده و زمام حکومت در اين  غزنويان و سلجوقيان( و سپس مغوالن مي

                                                           
 239-240: 1378: بهزادي اندوهجردي، هاي تحقير و تمسخر اعراب ذکر شده است در منابع ذيل، برخي از نمونه 1

 .113: 1390؛ و تجبر، 105: 1382؛ جوادي، 375، و 347، 332-333: 1382؛ بهزادي اندوهجردي، 669و 
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تهاجمات و آزارهاي گسترده اين اقوام خارجي، آنان نيز به کشور را به دست گيرند. با توجه به 

 .1گردند هاي قوميتي در ايران تبديل مي طبعي هاي هدف شوخ ها و گروه يکي از سوژه

نوشته عبيد زاکاني با « رساله تعريفات»ها، فصل دوم  طبعي نمونه بسيار مهم اين قبيل شوخ

کان را به قوم يأيوج و مأجوج تشبيه نموده است که در آن تر« ترکان و اصحاب ايشان»عنوان 

واري وجود دارد  (. در کتاب لطايف الطوايف نيز حکايات لطيفه142-143: 1382جوادي، است )

(. 348: 1382بهزادي اندوهجردي، است )که شخصيت اصلي آنها سپاهي و جنگاور ترک 

آميزي در هجو ترکان  نيز قطعه هزل« کافرک غزنوي»الدين ناصر شمس ملقب به  همچنين جمال

 (.68: 1382بهزادي اندوهجردي، است )و خلق و خوي آنان سروده 

هاي  وار، قصه هاي لطيفه هاي دور، حکايت از گذشته هجو روستاييان و روستازادگان:

لوحي مردم  هاي بسياري در فرهنگ عامه ما در باب ناداني و ساده المثل دار و ضرب خنده

هاي  ها و حکايت مثال، داستان عنوان بهرواج داشته است.  -تياندها اصطالح بهيا -روستا 

بسياري در کتب مشهور ادب فارسي مانند مثنوي معنوي وجود دارد که شخصيت اصلي آنها 

(؛ و يا شيخ بهايي در اثر مشهور 331: 1378بهزادي اندوهجردي، است )لوح  يي سادهروستا

بهزادي کند ) اداني چوپان اصفهاني ذکر ميحکايتي در باب حماقت و ن« موش و گربه»خود 

 (.458-459: 1382اندوهجردي، 

در مورد  ها يداور شيپها و  (، ريشه اين گونه کليشه1392مقدم ) به باور فاضلي و هاشمي

گردد که ميان افراد و ساکنين مناطق و  هايي باز مي ها و درگيري روستاها و روستاييان، به نزاع

ها و ... وجود  سر مسائلي مانند حق آب، مالکيت زمين، استفاده از چشمهبر  جوار همروستاهاي 

ها سبب شده است که افراد هر منطقه يا ديار با ساختن يک قصه  داشته است. اين درگيري

، به آنان برچسب بالهت و ناداني بزنند و جوار همدار در مورد اهالي منطقه و روستاي  خنده

: 1392مقدم،  فاضلي و هاشميدهند )را نسبت به آنان تسکين  بدين ترتيب، کينه و نفرت خود

از « طامه»و « سرشک»توان به نزاع اهالي دو روستاي  ها، مي طبعي (. از نمونه اين گونه شوخ167

لوح و نادان  ها را ساده اي ها، طامه توابع شهرستان نطنز اشاره کرد که براساس آن، سرشکي

                                                           
غالم »هاي قوميتي نسبت به ساير انواع آن کمتر است؛ ضمن آنکه  طبعي البته ميزان و گستره اين دسته از شوخ  1

 شده است. و محبوب نيز محسوب مي در شعر فارسي به نوعي معشوق« ترک
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از روستاهاي « آبرو»و « ماهي حوض»که ميان مردم دو روستاي دانند، و يا درگيري مشابهي  مي

 (.168: 1392مقدم،  فاضلي و هاشميدارد )شهرستان مبارکه اصفهان وجود 

بوده است که  نيزم رانياترين نواحي  ترين و بزرگ خراسان يکي از مهم هجو مردم خراسان:

آيد که  عه متون ادبي چنين بر ميهاي قوميتي قرار گرفته است. از مطال طبعي از قديم هدف شوخ

ي قوميتي در ايران رواج داشته است که بر اساس داور شيپاز قرون اوليه اسالمي نوعي کليشه و 

عامه، دو  فرهنگدادند. در  هاي بالهت و سادگي مي آن، به مردمِ دو شهر نيشابور و طوس نسبت

ت و ناداني مردمان خراسان را اند و باله المثل متفاوت نيز بر همين اساس شکل گرفته ضرب

المثل عربي هم در مورد خراسانيان  (. يک ضرب333: 1378بهزادي اندوهجردي، اند ) نشانه رفته

بهزادي اندوهجردي، «)الخراسانية و االنسانية اليجتمعان»که:  صورت نيبدرواج داشته است 

1378 :334.) 

دار بسياري در مورد حماقت  هاي خنده وار و قصه هاي لطيفه بر همين اساس، حکايت

کلي و اهالي شهرهاي آن ناحيه، مانند طوس، نيشابور، سبزوار، مرو، غزنين، و  طور بهها  خراساني

 .1بلخ در کتب ادبي موجود است

توان به  هاي هجو مردم و اهالي شهرهاي ايران، مي از ديگر نمونه هجو مردم ساير شهرها:

بهزادي ) يزاکانهت و ناداني به مردم قزوين توسط عبيد موارد زير اشاره کرد: نسبت دادن بال

: 1382بهزادي اندوهجردي، ) يزيترش(؛ هجو اهالي يزد توسط شهاب 332: 1378اندوهجردي، 

( و شعري هجوآميز در 113: 1390تجبر، ) رازيش(؛ حکايت هجوآميز عبيد در مورد مردم 570

: 1378بهزادي اندوهجردي، ) يصفوميرزاي  باب مردم آن شهر در کتاب تحفه سامي، نوشته سام

( و ذکر بدعهدي 260: 1382(؛ مذمت دزدان سيستان توسط سعدي )بهزادي اندوهجردي، 34

بهزادي اندوهجردي، قرن ششم )ر شاع ،پوربهاي اسفزاريمردم آن سامان در قطعه شعري توسط 

: 1382وهجردي، بهزادي اند) يهمدان(؛ هجو همدان و اهالي آن توسط حميداي 85: 1378

وار در مورد  هاي لطيفه (؛ حکايت576: 1382بهزادي اندوهجردي، ) يهمدان( و رياض 464

( و نفرين مردم اصفهان توسط شاعر 375و  307: 1382بهزادي اندوهجردي، ها ) اصفهاني

                                                           
 ،204: 1378توان يافت: بهزادي اندوهجردي،  هايي از تحقير و هجو اهالي خراسان را در منابع زير مي نمونه 1

؛ و حسيني 55: 1382جوادي،  ؛340-341، 273-274: 1382؛ بهزادي اندوهجردي، 676، و 431، 339-333
 .209: 1388کازروني، 



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   186 
 

 

بهزادي ها ) (؛ هجو قم و قمي157: 1380نيکوبخت، ) لياسماعالدين  اصفهاني، کمال

بهزادي رشت )در مورد دختران « مخفي رشتي»آميز  (؛ شعر هزل786و  237: 1378اندوهجردي، 

بهزادي آن )( و درنهايت اشعار و قطعات متعدد در هجو ري و زنان 447: 1382اندوهجردي، 

آميز در مذمت  صفوي نيز سه بيت هزل تهماسب شاه(. 136و  337-338: 1378اندوهجردي، 

 (.418: 1382بهزادي اندوهجردي، است )هان سروده اهالي سه شهر تبريز، کاشان و اصف

طبعانه  هاي شوخ عالوه بر موارد فوق، در دوره معاصر، شهر تهران سوژه اشعار و نوشته

خراسان را از »مثال، ايرج ميرزا  عنوان بهبرخي از شعرا و نويسندگان کشور ما قرار گرفته است. 

شناسد که اشعار بد خود  تهران را کساني مي نهد و مردم لحاظ شعر و ادب بر تهران رجحان مي

(. شهريار تبريزي نيز که از 710: 1382)بهزادي اندوهجردي، « دهند را به ديگران نسبت مي

هاي جواني در تهران زندگي کرده بود، از خودپسندي و غرور اهالي تهران و تحقير مردم  سال

اي تند، آنان را به باد  و لذا در سرودهرنجيده بود  شدت بههاي کشور توسط آنان  ساير شهرستان

 (.75-76: 1382جوادي، بود )انتقاد گرفته 

گيريبحثونتيجه

هايي جذاب و  اي کهن و ماندگار، و آثار و جلوه فرهنگ و ادبيات ايراني، فرهنگي غني با پيشينه

عِ محتواهاي پربار است. در چنين فرهنگي، همواره امکان رشد و شکوفايي انواع گوناگون و متنو

هاي ادبي، زباني و نمايشي مختلف فراهم بوده است، و لذا  ها و گونه فرهنگي و ادبي در قالب

اي در ادبيات  هاي درخور و برجسته هاي تمدن بشري، نمونه اي از شاخه تقريباً در هر شاخه

 اند. فارسي به وجود آمده و ماندگار شده

طبعي و مطايبه است، که در فرهنگ و  ه شوخيکي از وجوه مهم هر فرهنگ و اجتماعي عرص

از آن گرفت )توان سراغ  اي از اين نوع را مي هاي بسيار شاخص و برجسته ادبيات ايراني نمونه

طبعانه عبيد  جمله، طنز واال و فاخر شعرايي مانند حافظ و سعدي و مولوي، آثار انتقادي و شوخ

توان نام برد(. بر همين اساس،  مه دهخدا را ميهاي عال زاکاني، و در سده اخير مقاالت و نوشته

مطالعه و بررسي منابع و کتب ادبي مختلف گوياي اين مسئله است که در فرهنگ ايراني انواع 

طبعي با  هاي سياسي، اجتماعي، انتقادي و يا حتي شوخ طبعي خواه شوخها ) طبعي گوناگون شوخ

 و دارد.هاي ديگر( وجود داشته  ها و اقليت اقوام، قوميت
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هاي مختلفي شکل  ها و گونه ، در ادبيات فارسي در طول ادوار گذشته قالبسو کاز ي

هاي قومي، مذهبي و اجتماعي  ها و اقليت طبعي با قوميت اند که اساس و مبناي آنها شوخ گرفته

طبعي مختلط يا درهم و  سرايي، شوخ ها عبارتند از: شهرآشوب، کارنامه بوده است. اين قالب

هاي محلي. همچنين در عرصه فرهنگ عامه، دو نمايش  طبعي با لهجه پز( و شوخ قالب نيم) برهم

طبعانه  اند که آنها نيز محتوايي شوخ چهار صندوق( وجود داشته) يکابلبازي و صندوق  سياه

 اند. هاي قوميتي متعددي وجود داشته دارند و در هر دو آنها شخصيت

ع مختلف ادبي و فرهنگي و منابع موجود حاکي از آن از منظر محتوايي، بررسي اين انوا

دهاتيان( يکي از مضامين و محتواهاي روستازادگان )است که هجو اعراب، ترکان، روستاييان و 

ي، حماقت و ناداني لوح سادههاي  رايج در ادبيات فارسي بوده، و عموماً اين افراد با برچسب

گرفتند. در عين حال، از ميان اقوام ايراني، مردم  ميهاي اکثريت قرار  مورد اشاره و تحقير گروه

ها و  المثل هايي بودند که به حماقت متهم شده و اشعار، ضرب خراسان از نخستين گروه

به ويژه شهر ) رانياهاي بسياري در مورد آنان رواج يافت. بعدها مردم ساير شهرهاي  حکايت

يي در امان نماندند و ها يطبع شوخشارات و قزوين، قم، سيستان و اصفهان( نيز از چنين نوع ا

هاي شعري، کتب ادبي و ... مردم شهرهاي مختلف مورد هجو و  شاهد آن بوديم که در ديوان

 نکوهش و خنده شعرا و نويسندگان واقع شدند.

توان چنين تحليل کرد که اوالً  در عين حال، با اخذ رويکرد نظري از ديويس، مي

اي برخوردار هستند، و بالتبع، جامعه  سراسر جهان از قدمت گسترده هاي قوميتي در طبعي شوخ

هاي به دست آمده از مطالعه  ايران نيز در اين زمينه وضعيت مشابهي دارد. با توجه به يافته

قرن سوم ) ياسالمهاي قوميتي در ايران حداقل به قرون اوليه  طبعي حاضر، تاريخچه شوخ

 .1گردد هجري( باز مي

هاي قوميتي در گذشته بيشتر به شکل  طبعي دارد، شوخ که ديويس بيان مي گونه نهماثانياً 

مثال، در جامعه ايران  عنوان بهاند.  هاي احمقان رواج داشته هاي شهري و قصه طبعي شوخ

ازجمله نيشابور، طوس، قزوين، اصفهان، مختلف )روستاييان و روستازادگان و مردم شهرهاي 

                                                           
ها در ايران پيش از اسالم در دست  طبعي ه کمبود منابع مکتوب، اطالعات چنداني از اين گونه شوخالبته با توجه ب 1

هايي در آن زمان نيست. شايد در آينده و با گسترش مطالعات  طبعي نيست، اما اين مسئله به معناي نبود چنين شوخ
 هايي در اين مورد به دست آيد. شناسي و تاريخي يافته باستان
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خاص، ويژگي حماقت يا  طور بهگرفتند و  ها قرار مي طبعي هدف شوخ کاشان، ري و...( عموماً

گرديد. در اغلب اين موارد، مردم شهرها يا روستاهاي مجاور که  لوحي به آنان منتسب مي ساده

از خود  تر نييپاعموماً رقيب يکديگر بودند، روستا يا شهري را که برمبناي يک يا چند ويژگي 

 دادند. ي مردم قرار ميطبع شوخجو و گرفتند، مورد ه در نظر مي

(، در دوران مدرن، از بين رفتن احساس مردم درباره عضويت در 1998) سيويد زعم به

مبناي  عنوان بهگرايي قومي  هاي جديد و تقويت ملي ملت-ظهور دولت اجتماعات محلي در کنار

گرديده است. از هاي حماقت  هاي قومي همسايه به آماج جوک هويت جمعي، سبب تبديل گروه

هاي جوکِ محلي پديد  هاي جوکِ قوميتي به جاي کتاب همين رو، از اين زمان انواع کتاب

اند. بدين ترتيب، در جامعه ايران نيز ما شاهد روند مشابهي هستيم، چناچه در يک قرن  آمده

بوط هاي مر ها و شوخي هاي قومي، به جاي جوک ها در مورد اقليت طبعي ها و شوخ اخير، جوک

 اند. رواج يافته شدت بهبه شهرها يا روستاهاي همسايه، 
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