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چكيده
هدف از تدوين اين مقاله، بررسى نكاتى در مورد «آورده اند كه...» 
ــى مقطع متوسطه،  ــت كه در كتاب هاى ادبيات فارس هايى اس
ــؤال مهم  معموالً در پايان برخى دروس يا فصول وجود دارد. س
تحقيق اين است كه آيا بررسى ظرايف و نكات «آورده اند كه...» 
ها، مى تواند مميزهاى معنايى و ساختارى آن ها را روشن سازد.

در اين پژوهش، كه با استفاده از روش كتاب خانه اى انجام شده، 
محدودة هر يك از «آورده اند كه...» ها در يكى از انواع قالب هاى 
نگارشى «حكايت، لطيفه يا فكاهه»،  بدون توجه به منبع تعليمى 
يا غنايى آن ها، مشخص شده است. محدوده اى كه مى تواند در 
حالت تعميم بخشى، مثًال نمونه هايى از كليله و دمنة (تعليمى) را 
با محدودة فكاهه يا لطيفه، در حوزة غنايى قرار دهد. هم چنين، 
ــمت نتايج، ميزان تأثير و تأثر درون مايه در تقسيم بندى  در قس
ــت كه مى تواند حائز  ــده اس ــخص ش جهانى محتواى آثار، مش

اهميت باشد.

كليد واژه ها:
حكايت، فكاهه، لطيفه، درون مايه.

مقدمه
به كار بردن عبارت هايى چون، «حكايت كنند»، «آورده اند 
ــتان ها،  ــروع اغلب حكايت ها، داس ــه...» و «گويند» در ش ك
ــتگان ادب فارسى در حوزه هاى  فكاهيات و لطايف آثار گذش
ــت ذهن  ــن، عرفانى و... ممكن اس ــف تمثيلى، نمادي مختل
خواننده را به اين پرسش ها معطوف كند: آيا اين نوع نوشته ها، 
قالب نگارشى مستقلى محسوب مى شوند؟ آيا ساختار زبانى و 
بيانى آن ها شبيه به هم است؟ اهداف و اغراض محتوايى آن ها 
ــت؟ محتواهاى آن ها چه تفاوت هاى كلى اى مى توانند  چيس

داشته باشد؟ و... .
ــر حكايت (لطيفه و فكاهه)  دغدغة تفكيك حكايت از غي

ــت كه  براى مخاطبان و حتى صاحب نظران نيز تا حدى اس
ــى آن ها، مثالً   ــه مميزهايى معنايى و محتواي بدون توجه ب
قصه هاى موجود در گلستان سعدى را حكايت مى دانند و آن 
مجموعه را جزء ادب تعليمى مى پندارند؛ در حالى كه، نبايد 
ناديده انگاشت كه در همين حكايات (گلستان)، نمونه هايى 
از لطيفه و فكاهه نيز وجود دارند كه در محدودة ادب غنايى 

مى گنجند.
ــكل  ــتان، قّصه، طنز و در ش ــى دربارة داس ــة منابع مطالع
تخّصصى تر (حكايت، لطيفه، فكاهه)، ما را متوّجه تفاوت هاى 
ساختارى و محتوايى آن ها مى كند،  در اين پژوهش مى خواهيم 
با تحليل جدولى اين نوشته ها، با عنايت به محتوا با موضوع 
و درون ماية آن ها، نتيجه يا نتايج پژوهش را در سطوح كّمى 

با كيفى ارائه دهيم.
ــر مفاهيم زير الزم به  ــش از آغاز مطلب، مرورى گذرا ب پي

نظر مى رسد:
طنز چيست؟ قالب هاى نگارشى با محتواى طنز كدام اند؟ 
ــتانى كدام اند؟ منظور از  ــت؟ قالب هاى داس ــتان چيس داس

حكايت چيست؟ درون مايه چيست؟
ــود:  ــخ داده مى ش ــش ها پاس ــش  نتايج به اين پرس در بخ
ــى  نمونه هاى موجوِد «آورده اند كه...»، در كتب ادبيات فارس
ــى را  ــطه با درون مايه هاى متفاوت، كدام قالب نگارش متوّس
ــازند؟ تفاوت حكايت با غير حكايت (لطيفه و فكاهه)  مى س
ــت؟ با توجه به تعريف درون مايه،  اين نوع نوشته ها در  چيس

كدام نوع ادبيات (تعليمى يا غنايى) مى گنجند؟

1. طنز
«طنز» در لغت به معناى مسخره كردن و طعنه زدن و در 
ــرى،  ــت كه جنبه هاى بد رفتارى بش اصطالح اثرى ادبى اس
ضعف هاى اخالقى و فساد اجتماعى،  يا اشتباهات انسان را با 
شيوه اى تمسخرآميز و اغلب غير مستقيم بازگو مى كند. شاعر 
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يا نويسندة طنزپرداز با هدف اصالح ناهنجارى هاى اخالقى و 
نابه سامانى هاى اجتماعى به تمسخر اشخاص با آداب و رسوم 
و مسائل موجود در جامعه مى پردازد. طنز گاه جنبة فلسفى 
ــرى يا حّتى دستگاه آفرينش را شامل  دارد و كّل جامعة بش
مى شود. بيش تر آثار طنزآميز، جنبة  سياسى و اجتماعى دارند 
ــبت به اوضاع و احوال  ــان دهندة اعتراض طنزپرداز نس و نش

حاكم بر جامعه اند (داد، 1380: 288).
ــوخى و خنده است اما اين خندة شوخى  مبناى طنز بر ش
ــت تلخ و جدى و دردناك و  ــادمانى نيست؛ خنده اى اس و ش
ــركوفت و كمابيش زننده و نيش دار  ــرزنش و س همراه با س

(همان، 1380؛ 422).
در فرهنگ ايرانى براى داستان ها، لطيفه ها، ضرب المثل ها و 
گفته ها و اشعار طنزآميزى كه در ميان مردم كشور رايج است 
ــه ادبيات عامه يا به اصطالح فولكلور (Folklore) معروف  و ب
ــت، به گونه هاى مجرد، تعاريفى از كنايه، لطيفه، طعنه،  اس
هزل و ... آمده است اما حقيقت اين است كه طنز اگر چه همة 
اين هاست ولى با هر يك از اين موارد تفاوت ها و تباين هايى 

دارد (همان،  1380: 422).
ــز عبارت اند از: طعنه  ــر كوتاه طنزآمي ــته هاى نث انواع نوش
 ،(Facetiae) متلك / هزل ،(Lampoon) هجو ،(Sarcasm)
فكاهه (Humour)، و لطيفه. در اين جا به ضرورت، توضيحاتى 

اجمالى درباره فكاهه و لطيفه ارائه مى شود.

(Humour) فكاهه
ــى و الغ، مزاح براى انبساط نفس  در لغت به معناى خوش
ــت كه موجب  ــخنى خنده آميز يا اثرى اس و در اصطالح،  س
ــاد  ــود و در آن، هدف فقط خندانيدن و ش ــدن مى ش خندي
كردن است نه مطلبى ديگر. به عبارتى، فكاهه در كلّيت خود 
ــت كه به نحوى در ساختار و مضمون  شامل همة آثارى اس
ــوس دارد. فكاهه  ــا،  خاصّيتى خنده آميز، حضورى ملم آن ه
بى دردسرترين شيوة مزاح و انبساط خاطر است كه نه زشتى 

و ركاكت «هزل» را دارد و نه بى پروايى و انتقاد جويى «هجو» 
ــت و پيام ارزش مند طنز را  ــدف آن فقط خندانيدن اس را. ه
ــه در فكاهيات، كوتاه و موجز بودن  هم ندارد. مهم ترين نكت

آن هاست. (همان: 294)

1.  لطيفه
ــو، گفتار نرم، كالم  ــف و در لغت، هر چيِز نيك ــث لطي تأني
ــن و خوبى، نيكو و نغز، سخن باريك  مختصر در رعايت حس
و خوش، چربك، خرد، نكته،  دقيق و بذله است. فارسيان به 

معنى سخن نيكو استعمال كنند.
لطيفه اى است در آن لب كه هيچ نتوان گفت

اگر دلم دهدى خلق را نمايم آن                           (فرخى)
لطيفه در اصطالح عبارت است از نكته اى كه آن را در نفوس 
ــراح صدر و انبساط  ــد؛ به نحوى كه موجب انش تأثيرى باش
قلب گردد و در كشف اللَغات آمده است. لطيفه نزد سالكان، 
اشارتى كه دقيق بَُود اما روشن شود از آن اشارت معنى اى در 
فهم، كه در عبارت نگنجد. (دهخدا، 1377) در ادبيات به دو 

معناى نزديك به هم است:
الف) شعرى كوتاه و نغز را گويند كه نكته اى لطيف در بردارد:

گفت من مستقسى ام آبم ِكشد
گرچه مى دانم كه اين آبم ُكشد                            (مولوى)

گر تو قرآن بدين نمط خوانى
ببرى رونق مسلمانى                                         (سعدى)

ب) عبارتى كوتاه و نغز كه به سبكى برجسته نوشته شده 
باشد و از انديشة دقيق حكايت كند.

2.  داستان
ــى به معناى قّصه، حكايت، افسانه  در لغت و در زبان فارس
ــت اما در ادبيات به عنوان يك  ــت به كار رفته اس و سرگذش
اصطالح عام به شمار مى آيد كه از يك سو شامل صور متنّوع 
قّصه  مى شود و از سوى ديگر انشعابات مختلف ادبيات داستانى 
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ــتان كوتاه، رمان، داستان بلند و ديگر اقسام اين  از قبيل داس
شاخه از ادبيات خّالق را در بر مى گيرد. (داد، 1380: 126)

ــتان، نقل واقعه اى است كه به نحوى  در معناى خاص،  داس
تابع توالى زمانى باشد. (داد: همان)

ــيم بندى ادبيات داستانى (داستان) و در زير شاخة  در تقس
ــطوره، حكايت اخالقى، افسانة  ــاخه هاى فرعى؛ اس قّصه، ش

تمثيلى، افسانة پهلوانان و افسانة پريان را مى بينيم.
 (ميرصادقى، 1376: 25)

حكايت 
ــخن  ــت: باز گفتن از چيزى، باز گفتن گفتارى را،  س در لغ
نقل كردن، قول كسى را گفتن، شباهت داشتن، نشان دادن 
ــخن، گفتار، تكلم و  ــب، قضيه، گزارش، س ــتان، مطل از داس

حديث.
سخن:

حكايت بر مزاج مستمع گوى
اگر خواهى كه دارد با تو ميلى                            (سعدى)

افسانه:
جان شيرين خوش است و چون بشود

از پس جان به جز حكايت نيست                         (معزى)
مطلب:

بدانم كه گفت اين حكايت به من
كه بوده ست فرماندهى در يمن                    (دهخدا، 1377)

ــاده و غالباً  ــتان س ــالح، از لحاظ ادبى نوعى داس در اصط
ــاختگى است كه در ميان مردم شهرت  مختصر، واقعى يا س
يافته است و نويسندگان و شاعران از آن براى ايضاح مطالب و 
مقاصد خود يا به منظور زيبايى و قّوت بخشيدن به كالمشان 

سود مى جويند. (رزمجو، 1370: 179)
ــر آن چه جمال  ــده   و بنا ب ــه توضيحات ياد ش ــا توجه ب ب
ــتانى»  ميرصادقى در صفحات 73 تا 61 كتاب «ادبيات داس
آورده است،  داستان با قّصه و حكايت، تفاوت هايى كلّى دارد 

كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:
1. ساختار داستان بر پى رنگ (رابطة علت و معلولى) استوار 
است اما حكايت و قّصه، اغلب بدون پى رنگ است با پى رنگى 

سست دارد.
ــازى، شخصيت پردازى  ــتان به جاى قهرمان س 2. در داس
ــان از  ــا به لحاظ خصوصيت فردى ش ــود؛ يعنى آدم ه مى ش
ــناخته مى شوند اما در قصه و حكايت، قهرمانان  يك ديگر ش

نمونه اى كلّى از خصلت هاى خوب يا بد را عرضه مى كنند.
3. آدم هاى داستان معموالً آدم هاى عادى و واقعى هستند 

اما در قّصه و حكايت معموالً اين گونه نيست.
4. زمان و مكان  داستان مشخص و معّين است اّما در قّصه 

و حكايت معموالً فرضى و تصوّرى است.

ــل  ــا از اص ــوادث و ماجراه ــه، ح ــت و قّص 5. در حكاي
اعجاب برانگيزى پيروى مى كنند.

6. معموالً، محتوا و مضمون  قصه ها مربوط به زمان هاى دور 
و جوامع از ياد رفته است. (داد: همان)

3.  درون مايه (مضمون)
در لغت تشكيل شده از «درون» به معناى داخل و ميان، به 
اضافة مايه، معناى اصل هر چيز، مصدر و اساس، و درمجموع 
ــت. مضمون  «درون مايه» به معناى اصل درونى هر چيز اس
نيز در لغت به معناى در ميان گرفته شده يا آن چه از كالم و 

عبارت مفهوم شود، است. (داد،1380: 131)
ــارت از «فكر اصلى و  ــات، درون مايه و مضمون عب در ادبي
ــت؛ خط يا رشته اى كه در خالل اثر  ــلّط در هر اثرى اس مس
كشيده مى شود و موقعيت هاى داستان را به هم مى پيوندد» 
به عبارتى ديگر، «درون ماية هر اثرى، جهت فكرى و ادراكى 

نويسنده است نسبت به موضوع داستان» (همان: 131)
درون مايه (مضمون) جوهر اصلى اثر ادبى است و فكر مركزى 

و حاكم بر داستان را در بر مى گيرد. (ميرصادقى، 1376: 300)
ــتان يا يك اثر ادبى را انتخاب  درون مايه،  همة عناصر داس
مى كند. اين عناصر عبارت اند از: موضوع، شخصيت ها، عمل، 
پى رنگ و هر چيز ديگرى كه نويسنده  براى عرضه داشت كل 
ــرد. درون مايه، هماهنگ  معناى مورد نظرش به كار مى گي
ــتان  ــخصيت، صحنه و عناصر ديگر داس كنندة موضوع با ش
ــت و جهت فكرى و ادراكى نويسنده را نشان مى دهد. از  اس
اين نظر، درون مايه را به معناى كلّى داستان تعبير كرده اند؛ 
ــى مورد نظر  يعنى، فكر يا مجموعة افكارى كه موضوع اساس
ــته يا داستان القا مى كند و داستان را به  نويسنده را در نوش

سمت وحدت هنرى سوق مى دهد. (همان: 300)
به عبارت ديگر، درون مايه يا مضمون، برايند معنوى داستان 
است و از اين رو در پرورش و پرداخت آن، همة عناصر داستانى 
به نحوى دخالت دارند. اين دخالت براساس هماهنگى، نظم 
ــتان صورت مى گيرد. در  ــجام درونى ميان عناصر داس و انس
ــته، ثمرة نظمى دقيق ميان عناصر  واقع، درون ماية هر نوش
داستانى است كه از اين نظم به وحدت هنرى تعبير مى شود. 
ــت، خود  بنابراين، درون مايه گرچه زاييدة وحدت هنرى اس
ــت و به قولى نسبت آن با وحدت هنرى  وحدت هنرى نيس
ــبت نور است با چراغ. گويى درون مايه چون پرتوى  مثل نس

است كه از چراغ وحدت هنرى ساطع مى شود.
 (مستور، 1386: 32)
ــاختارى  ــى س با توجه به اين تعاريف و توضيحات و بررس
ــاى «آورده اند كه...» از كتاب هاى ادبيات  و محتوايى نمونه ه

فارسى مقطع متوسطه، مصداق حكايت، فكاهه و لطيفه اند.
ـ حكايت ها داراى هدفى معموالً اخالقى هستند، ساختارى 
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نسبتاً مختصر دارند و معموالً نويسندگان از آن ها براى بيان و 
ايضاح مقاصد يا زيبا كردن كالم و قّوت بخشيدن به آن سود 

مى جويند؛ مانند: آورده اند كه...
ــطامى، يك شب در خلوت خانة  طاووس عارفان،  بايزيد بس
ــوق را بر كنگرة كبرياى او درانداخت و  ــفات، كمند ش مكاش
ــق را در نهاد خود برافروخت و زبان را از در عجز و  آ تش عش
درماندگى بگشاد و گفت: «بار خدايا، تا كى در آتش هجران 
تو سوزم؟ كى مرا شربت وصال دهى؟» به سّرش ندا آمد كه 
بايزيد، هنوز تويِى تو همراه توست،  اگر خواهى كه با ما رسى، 

خود را بر در گذار و در آى. (كليات سعدى، «مجالس پنج گانه»)1
ــة باال،  تأكيد بر «دورى از منّيت و خودخواهى» به  در نمون
ــهود  عنوان درون مايه و هدفى اخالقى و تعليمى، كامًال مش
ــد. پس اين نمونه  ــه طنزى در ميان باش ــت؛ بدون اين ك اس

مى تواند در حوزة حكايت قرار گيرد.
ـ فكاهيات صرفاً به قصد مزاح و انبساط نفس تأليف مى شوند 

و فاقد پيام ارزش مند حكايت اند؛ مانند: آورده اند كه...
به روزگار خسرو، زنى پيش بزرجمهر آمد و از وى مسئله اى 
ــيد و در آن حال بزرجمهر، سر آن سخن نداشت، گفت:  پرس
ــى، من ندانم.» اين زن گفت:  «اى زن، اين كه تو همى پرس
ــان ما به چه چيز  ــن ندانى، اين نعمت خداي ــس تو كه اي «پ
مى خورى؟» بزرجمهر گفت: «بدان چيز كه دانم، و بدانم كه 
ــم، ملك مرا چيزى نمى دهد. ور باور ندارى، بيا و از ملك  ندان

بپرس تا خود بدان چه ندانم مرا چيزى همى دهد يا نه؟» 
(قابوس نامه)2

ــرى كه آن را جزء  ــت ـ اث اين نمونه، كه از قابوس نامه اس
ــات تعليمى مى دانيمـ  درون مايه اى به جز «طنز» و آن  ادبي
هم به قصد مزاح و انبساط خاطر ندارد. پس فكاهه است و در 

حوزة ادب غنايى مى گنجد.
ـ ل مانند: آورده اند كه...

ــزى او را مالمت نمود. او  ــران جانى بى ادبى مى كرد. عزي گ
گفت: «چه كنم؟ آب و گل مرا چنين سرشته اند.» گفت: «آب 

و گل را نيكو سرشته اند اّما لگد كم خورده است!»
(لطايف الّطوايف)3

ــنده، «نبود تربيت  ــورد نظر نويس ــن نمونه، نكتة م در اي
ــت كه در سيطر ة درون مايه اى غالب و چيره به  اخالقى» اس

نام «طنز» مخفى مانده است.
نتايج بررسى نمونه هاى ديگر «آورده اند كه...» كتب ادبيات 
ــه حيطة  ــرح زير در س ــطه، نتايجى را به ش ــى متوّس فارس
ــاختارى و محتوايى حكايت با لطيفه و فكاهه،  تفاوت هاى س
ــت هاى كيفى ارائه مى دهد: (جداول  نمودهاى كّمى و برداش

در پيوست)

تفاوت هاى ساختارى و محتوايى حكايت يا لطيفه و فكاهه

ــنده دخالتى ندارد؛ در  1. در حكايت، مقتضيات درونى نويس
حالى كه در فكاهه و لطيفه، اصل بر ذهنيت نويسنده، غرض 

و هدف شخصى اوست.
ــنده،  توجيه هدفى اخالقى  2. در حكايت، قصد نهايى نويس
ــرگرم كردن،  ــت اما در فكاهه و لطيفه، معموالً هدف، س اس
خنداندن و جلب رضايت مخاطب است. (البته نكتة نهفته در 

لطيفه را نبايد ناديده انگاشت).
3. فكاهه و لطيفه داراى طنزى راكدند و محدوّديت زمانى و 
ــير زندگى و نيز در متن آن  زندگانى دارند اما حكايت در س

جريان مى يابد.
ــكل مستقيم به وسيلة نويسنده  4. در حكايت، نتيجه به ش
ــود يا ارائة حكايت به نحوى است كه خواننده از  اعالم مى ش
ــتان، نتيجه را درمى يابد اما اين خصيصه در مورد  متن داس
فكاهه و لطيفه صادق نيست و اگر هم وجود داشته باشد،  در 

سيطره   درون مايه اى غالب، به نام «طنز»، قرار مى گيرد.
5. فكاهه و لطيفه بيش تر مبتنى بر جمالت كوتاه اند و به همين 
دليل، برخى از آن ها جنبة مثل نيز مى يابند اما حكايت چون از 

متن زندگى گرفته شده، معموالً طوالنى تر است.
ــكلى منطقى و واقعى  6. در حكايت،  حلقه هاى حوادث به ش
جريان دارند اما در فكاهه و لطيفه،  بر خالف انتظار خواننده، ناگاه 

اين حلقه پاره مى شود و سير منطقى حوادث تغيير مى كند.

نتايج كيفى 
1. تماِم «آورده اند كه...»هاى ادبيات فارسى متوسطه، چنان چه 
درون ماية «طنز» داشته باشند يا درون ماية غالب آن ها «طنز» 
ــد، جزء فكاهه يا لطيفة ادبى محسوب مى شوند اما اگر  باش

درون مايه  اى اخالقى داشته باشند، جزء حكايت اند.
2. فكاهه و لطيفة ادبى را نظر به دخالت احساس، عاطفه  و 
ذهنيت نويسنده در شكل گيرى حلقة پايانى آن، مى توان در 
ــات را هم به دليل اهداف  ــت و حكاي حوزة ادب غنايى دانس

اخالقى و آموزشى شان، جزء ادب تعليمى.
ــود در محدودة فكاهه و لطيفه، چنان چه  3. نمونه هاى موج
صرفاً فكاهه باشند، زيرساختشان فقط جنبة سرگرم كردن، 
خنداندن و انبساط نفس است اّما اگر لطيفه باشند،  زيرساخت  
ــت كه در سير بيانى خود، حلقة  آن ها حكايت يا قصه اى اس
ــه خواننده را  ــت؛ به گونه اى ك ــده اس پايانى آن دگرگون ش
غافل گير مى كند و همين غافل گيرى است كه او را مى خنداند. 
پس خندة ناشى از لطيفه، خنده اى متفاوت با خندة برخاسته 
از فكاهه است. خندة فكاهه به  عمد و ساختگى است و صرفاً  
به قصد مزاح،  اما خندة لطيفه، معموالً  خنده اى است دردناك، 
ــه و از اين جهت هم،  مى توان  ــا بار اخالقى و تعليمى نهفت ب
ــت اما چون درون ماية  ــاخت لطيفه، حكايت اس گفت زير س

غالب، طنز است،  نمود اخالقى و تعليمى آن كم تر مى شود.
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نکته ها
� هم��ة نمونه ه��ای )آورده اند ک��ه...( در ادبی��ات پایة دوم 
دبیرس��تان، حکایت و در حوزة ادب تعلیمی اند. در پایة سوم 
انسانی،  نمونه هایی )آورده اند که...(، مشابه کتب ادبیات سایر 
پایه های متوس��طه وجود ندارد اما در یک درس )بیس��ت و 
س��وم( چند حکایت، فکاهه و لطیفة ادبی ب��ا عناوین مجّزا 
گنجانده ش��ده اند که کیفّیت و کّمی��ت آن ها نیز در جدول 

مربوطه، نشان داده شده است.
� هرگاه لطیفه از نظر س��اختاری و معنایی گس��ترش یابد 
و به حکایت یا داس��تانکی تبدیل گردد، آن را به عنوان قصه 
یا داس��تانک لطیفه وار می شناس��ند. در این صورت، نیز این 
قصه ها یا داس��تانک ها ی لطیفه وار، همان اغراض و اهدافی را 
دنبال می کنند که لطیفه ها دارند؛ یعنی، بیش تر در جس��ت 
و جوی جلب اذهان مخاطبان و س��رگرم کردن و انبس��اط 
خاطر آن ها هستند و به توالی منطقی حوادث توجهی ندارند. 
در واقع،  داس��تان لطیفه وار هم چ��ون لطیفه کم تر به نظم و 
وحدت هنرمندانه متکی اس��ت و بیش تر به حادثة استقالل 
یافت��ه، مف��رح و س��رگرم کننده توجه می کن��د و بر خالف 
ظاه��ر گول زننده اش،  عمق چندانی ندارد. حادثه ای اتفاقی و 
استثنایی در محور داستان قرار می گیرد و داستان به پایانی 
غافل گیرکننده ختم می شود و چون مثل لطیفه یکی دو بار 
به شنیدن و خواندنش می ارزد، اگر تکرار شود، از لطف معنا و 

قدرت تأثیرش می کاهد )میرصادقی، 1376: 76(. 
همانند درس بیس��ت وچهارم از کتاب ادبیات س��ال س��وم 
دبیرستان رشتة علوم انسانی، یا عنوان »تولدی دیگر« که نمونه ای 

کامل از یک داستانک لطیفه وار است.
البته نباید نادیده انگاشت که داستان های لطیفه وار دیگری 
نیز هستند که خصوصیتی نوعی دارند و در آن ها یک خصلت 
دیرپا و عمیق انس��انی به نمایش گذاشته شده است. از این 
داستان ها به عنوان داستان هایی لطیفه وار تیپیک نام می برند. 
از نمونه های بارز این گونه داس��تان های لطیفه وار می توان به 
داستان »کباب غاز« نوش��تة محمدعلی جمال  زاده از کتاب 

ادبیات سال دوم دبیرستان اشاره کرد )همان: 77(.
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