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 مقدمه

 ادبينات  و هننر  در آن تبنع بنه  و فرهنگني  مطالعات در مهم موضوعات ازتضادهاي جنسيتي 

 طننز  ادبينات  کنرد،  بررسني  آن در را زن بنه  نگناه  تنوان مني  کنه  هایيعرصه از یکي است.

 تنأثير  و بخشند مني  وسنو سمت را قوم یک آیندگان اندیشة کودک ادبيات است. کودک

 هناي زميننه پنيش  تحلينل  بنراي  انند گفتنه  که ستا رو این از دارد؛ انسان ذهن بر ماندگاري

 داشنت  توجنه  شنان کنودکي  در آننان  خوانندني  منواد  به باید جامعه در خا  نسلي فکري

 برقنرار  ارتبناط  طننز  بنا  سنرعت هبن با روحية شناد خنود    کودکان. (11 :1391 ،1وب و ر)تک

 کنرد.  اصنالح  را نادرسنت  هناي اندیشنه  از بسنياري  توانمي طنزبا  دليل همين به و کنندمي

 هناي جنبنه  از یکني  واکناوي  در را منا  زن، بنه  کودک طنز ادبيات نویسندگان نگاه بررسي

 مربوط مفاهيم بروز چگونگي از روشن تصویري تا دهديم یاري ایران در کودک ياتادب

 از گينري بهنره  بنا  مقالنه  اینن  در باشيم. داشته کودک ادبيات زیرین هايالیه در جنسيت به

 نویسنندۀ  چهنار  هناي داسنتان  در زنان جایگاه ،2گرمس انگرکنش الگوي و شناسيروایت

 هنا شخصيت يبنددسته در آن يسادگ رویکرد این انتخاب علتشود. تحليل مي طنزپرداز

گنر در  گران و نينز تعينين جایگناه هنر کننش     و نشان دادن ارتباط ميان کنش هاآن کنش و

 روایت است.

 است پيرامون هايسختي و نامالیمات به انسان هايواکنش از یکي طنزآفریني و خنده

 دد.گربرمي بشر تفکر اوليه دوران به و نيست جدیدي امر ،آن از گفتن سخن و

3ارسطو 
 را دارخننده  هناي پدیده به انسان خندۀ دليل که هستند افرادي اولين، 4افالطون و 

 هاقرن تا تعریف این (39 :1387، )حري انديدهکوش امر این تبيين در و دانسته جویيبرتري

                                                           

1- Thacker and Webb 

2- Algirdas Julien Greimas 

3- Aristotle 

4- Plato 
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 و شناسني روان رشند  بنا  و جدیند  قنرون  در شند. يمن  تلقني  جهان ادبي نقد در غالب نظریة

 شنمار بنه  طننز  پرطرفدار رویکردهاي از تجانس عدمة نظری نيز و رهایي نظریة ،يشناسزبان

 .(40-41 )همان: آیندمي

 50 دهنة  از تقریبناً  طنز واژۀ؟ شودمي اطال. کالمي نوع چه به و چيست طنز ماهيت اما

 تصنویر »بنا   آن در کنه  شند يمن  اسنتفاده هنایي  منتن  ناميدن براي (40 :1390 )تجبر، شمسي

 تلنز  حقایق و جامعه مفاسد و معایب زندگي، ناجور و منفي و زشت جهات از هجوآميزي

دهند و  ارائه مي« هست آنچه از تربدترکيب و ترزشت یعني آميزاغرا. صورتيبه اجتماعي

 پنور، )آرینن اسنت  « تضاد عميق وضع موجود بنا زنندگي منأمول   »هدف آن آشکار کردن 

 ادب در امنروزه،  امنا  ،اسنت  Satire ايواژه نچنني  معادل، التين هايزبان در. (36 :1372

 دارد Satire از تنري وسنيع  معناي که رودمي کاربه Humour برابر در بيشتر طنز فارسي

 پنيش  سنال  هزار 10 چند هايانسان بدوي هايشوخي از» گاه و است ناظر لحن به بيشتر و

 .مترجم( مقدمة؛ 14-13 :2139 ،1)موریل «گيردن و سينماي امروز را دربرميیونا فلسفة تا

 از آن سنازندۀ  عناصنر  تمنام  منتن،  یک بافت است. گفتماني ناسازگاري حاصل ،هخند

 را، سنخن  مکنان  و زمنان  هماننند  هنا آن ینتنر بنزر   تنا  آواها همانند سازه، ینترکوچک

 )فتوحي، افتدمي اتفا. خندهبا ناهماهنگي هر یک از این عناصر با کل متن،  گيرد.دربرمي

 داردنبالنه  بحثني  فرعني،  ینا  اسنت  ادبني  ننوع  یک خود ادبيات در طنز اینکه. (377 :1391

 ادبي نوع طنز»است. او معتقد است  شميسا نظر باره این درها دیدگاه بهترین از یکي است.

 طنرف  از .آن بيرونني  سناختار  بنه  ننه  گنردد برمني  منتن  دروني ساختار به زیرا ؛است فرعي

 .(240 :1383 )شميسا،« شودمي مشاهده جدي هايمتن يحت متني هر در طنز، دیگر

 طننز  هناي داسنتان  و دارد بسنيار  گسنترش  -کوتاه داستان ویژهبه- داستان قالب در طنز

 کنودک  ادبينات  نویسنندۀ  چهنار  از آثناري  ،اینن مقالنه   در اسنت.  پرطرفدارکودکان  ميان

                                                           

1- Morreall 
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بنا   «مجيند  هايقصه» تنخس است: مناسب باال به سال 12 سني گروه براي کهانتخاب شده 

 و آیديم شماربهمعاصر  تأثيرگذار هايداستان از که کرمانيمرادي هوشن  ازداستان  38

 فرهناد  کنودک،  ادبيات طنزپرداز نویسندۀ دیگر است. شده ترجمه نيز مختلف يهازبان به

هندواننه  » و «لبخندهاي کشمشي یک خانوادۀ خوشبخت» داستان مجموعه دو با زادهحسن

و « نيسننتم بابننا نننوکر مننن»بننا  اکبرپننور احمنند دیگننر طنزپننردازدو  .اسننت «ه شننرط عشننقبنن

 است. «دما  وام»ة مجموعسعيد هاشمي با  و «هاي خفنکشک» از هایيبخش

 از بنيش  زننان  طنزهنایي  چننين  در .مطلب مهم دیگر مضمون جهاني طنز جنسيتي است

 ناپنذیري، بينني پنيش  الهوسني، بو چنون:  هایيیژگيو و هستند گویندگان نقد هدف مردان

 بنا . (27-30 :1391 ،1)پنالرد  شنود مني  مطرح آنان مورد در ...نگري وسطحي ي،گرسلطه

 ادبينات  در آن ارائنة  در بایند  سنال بنزر   ادبينات  در جنسنيت  طننز  مضنمون  رواج وجود

 باعنث کنودک   انندک  هناي تجربنه  و ذهن سادگي زیرا داشت؛ بيشتري نظردقت کودک

 منالک  و باشند  داشنته  او ضنمير  و ذهن بر عميقي تأثير زنان دربارۀ او هايخوانده شودمي

 .باشد ساليبزر  در او عمل

 

 پژوهش پیشینۀ. 1

( 1393ترین پژوهش دربارۀ موضوع زن در ادبيات کودک، کتاب ادبيات مذکر )تهنران، تازه

ست. یکني از  نویسنده بررسي کرده ا 19را در آثار « زن»از معصومه انصاریان است که نقش 

هاي مجيند اسنت کنه در اینن مقالنه بنا منظنري متفناوت بنه آن          آثار منتخب این کتاب، قصه

 انند، ماننند:  پرداخته شده است. عالوه بنر آن، چنند مقالنه نينز اینن موضنوع را تحلينل کنرده        

( از سنوده مقصنودي کنه براسناس     1383)تهران،  «هاي کودکانبررسي نقش زن در داستان»

 هاي کودکان را واکاوي کرده است.  نقش زنان در داستان 2نظریة پارسونز
                                                           

1- Pollard 

2- Parsons 
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 هشنتاد،  دهنة  برگزیندۀ  نوجنوان  رمنان  ده جنسنيتي  هناي نقنش  بررسي و نقد» رسالة در

 اکبرپنور  آثنار  (،1392 )شيراز، «1استيونز جان دیدگاه از ادبي نقد و جنسيت نظریة براساس

 وجنه  اسنت.  رسناله  اینن  پيکنرۀ  در طنز داستان یک صرفاً البته که اندشده نقد زادهحسن و

 زمناني  دورۀ در کنه هنایي اسنت   تحليل طننز در داسنتان   یادشده رسالة با حاضرة مقال تمایز

 و پرداختنه رواینت   پيشنبرد  در زنان نقش بههمچنين این مقاله  اند.شده نگاشته تريطوالني

 پژوهشني  بنا  ننگارنندگا  تناکنون  روي، هنر  بنه  .است داشته مدنظر را فرامتني مسائل کمتر

 اند.نشده روهروب کودک طنز داستاني آثار در زن دربارۀ

 

 پژوهش هایپرسش. 2

، نوجنوان  طننز  داستاني ادبيات دریکي اینکه  این پژوهش در پي پاسز به دو پرسش است؛

از اینن   ؟کننند چه نقشي ایفا مني  طنز فضاي خلق دردوم آنکه  و ؟ایگاهي دارندج چهزنان 

 الگنوي  و شناسني رواینت  از استفاده با منتخب هايداستان ،هااین پرسش هب پاسز برايرو، 

 اند.شدهتحليل  گرمس انگرکنش

 

 شناسيروایت تاریخچه. 3

 ي،شناسن زبنان  از گيريبهره با کندمي تالش و ستا هاروایت مطالعة دانش شناسي،روایت

 داسنتان  ینک  ازگویيبن ، رواینت  قندیمي  تعرینف  کند. تبيين را روایت جهاني زبان دستور

  شننودمنني تأکينند راوي محننوري نقننش بننر آن درو  اسننت راوي چننند یننا یننک توسننط

 .(6-7 :1393 )عباسي،

 پنراپ  است. شده آغاز م(1928-1895) 2پراپ والدیمير هايپژوهش با شناسيروایت

 او .ارائنه کنرد   را هنا قصنه  این روایي ثابت ساختار پریان، هايقصه شناسيریخت کتاب در
                                                           

1- John Stevens 

2- Vladimir Propp 
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 دنهن دانست و آن را رخنداد ننام مني   يم دیگر حالت به حالتي تغيير در را روایت هر ساسا

پنراپ   است. روایت دهندۀانسجامیابد که پيرن  بروز مي دررخداد  .(57 :1393 )عباسي،

 کنه  رسنيد  نتيجنه  این به کارکرد 31 کردن مشخص با و ناميد« کارکرد» رارخدادهاي پایه 

 اینن  راتمام کارکردهنا   و دارند وجودي پریان هاداستان درگر کنش نوع هفت درمجموع

 :دانستموارد زیر مي را هاقصه این ثابت عامل چهاراو  دهند.مي انجامگر کنش هفت

 هستند. آن پایدار و ثابت عناصر قصه، اشخا  کارکردهاي-1»

 است. محدود پریان هايقصه در کارکردها تعداد -2

 است. یکسان هميشه کارکردها توالي -3

 .(54-56 :1392 پراپ،) «است نوع یک از پریان هايقصه همه ساختار -4

 

 پژوهش رویکرد .4

ارائنة   در وي از پنس  شناسانروایت تالشه: جمل از مهمي دستاوردهاي پراپ هايپژوهش

 الگننوي توانسننت کننه بننود کسنناني از گننرمس داشننت. روایننت ثابننت سنناختارهايدیگننر 

 سناختارگرا  شناسني روایت دربارۀ را خود آراي وي کند. ارائه را روایي نحو یا انگرکنش

ه است. پنس از  کرد بيان (1970) معنادربارۀ  و (1966) معناشناسي ساختاريهاي کتاب در

 1970 دهنة  در «رواینت  معناشناسني » پردازنظریه ینترمهم عنوان به اوانتشار این دو کتاب، 

  (161 :1396 )احمدي،یافت  شهرت ميالدي

 منؤثر  معننا  زاینش  در را اصنلي گنر  یا کننش  نقش شش پراپ،نظریة  بررسي با گرمس

 وینار  کننش  گيرننده،  ،شيء ارزشي ،گزارکنش اصلي، گرکنشکه عبارتند از:  دانستمي

 ینا  و دهند مني  انجنام  را کننش  کنه  است چيزي یا کسي» گرکنش منظر، این ازیار؛ کنشنا

گنر  . کننش (113 :1380 عباسني،  و )محمندي « ردگين مي صورت او به نسبت عملي کهاین

 اینن براسناس   ازدواج. و فقر چون انتزاعي مفاهيمي یا مفعول هم و باشد فاعل هم تواندمي
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 در فرسنتد. مي ارزشي( )شيء هدفي یا خواسته دنبال به راگر کنش فاعل ،گزارکنش الگو،

 او راه منانع  انینار شکنننا  و کنندمي کمک را اصليگر کنش ان،یارکنش وجوجست این

 رواینت  عمل ،با این الگو برد.مي سود اصلي کنش ازگر گيرنده کنش درنهایت شوند.مي

 :1393 عباسني، و  114 :1380 )همنان، شنود  مني  آشنکار  روایني  معنایي داللت از بخشي و

هناي مختلنف   ارتبناط شخصنيت   و یابند مني  بنروز  پيرنن   بستر بر انگرکنش الگوي. (69

 .دهدکدیگر را نشان ميداستاني با ی

 کننشِ  و رواینت  انتهنایي  و ابتدایي بخش بين تغييربراساس  را روایت گرمس، و پراپ

 .است 1پاریس مکتب شناسي روایت نظري مباني از این و اندکرده تعریف انگرکنش

 بنا  فناعلي گنر  کننش  اسنت:  دوتایي گروه سه بهگران کنش تقسيم ،از کارهاي گرمس

 :1379 )اسنکولز، ینار  کنشننا  بنا ینار  کننش  و گيرندهگر کنش باار گزکنش ارزشي، شيء

 :گران ارائه کردميان کنش را زیر روایي زنجيرۀ سه او. (152-151

 ها(مبارزه و ها)آزمون اجرایيۀ زنجير -1»

 ها(يمانپ شکستن و )بستن ميثاقي زنجيرۀ -2

 .(154 )همان: «ها(بازگشتن و ها)رفتن انفصالي زنجيرۀ -3

 آزمنون  و انتهنا  در پناداش  و آیند مني  ابتدا در هميشه ميثا. داستان، کلي چارچوب در

 ميان این دو باشد. باید

 

                                                           

اران او، مکتنب  کن است. گنرمس و هم  یسپار يمعناشناس -مورد توجه در نشانه ياراز موضوعات بس شناسيیتارو -1

از  ينري گشنکل دادنند. گنرمس بنا بهنره      1970فرانسنه از   يشناسن را در ادامة مباحنث نشنانه   یسپار يمعناشناس -نشانه

 يهنا و بررسن  نشنانه  يبنات مطالعنة ترک »کنند بنه    جنه ها توکه به مطلق نشانهاز آن يشب ي،دانمارک یلمسلف هايیدگاهد

همنان   ینا  يزبنان  ينت درک فعال يروش بنرا  ینن در ا یگر،( پرداخت. به عبارت د13: 1391 يري،)شع« هاآن ينارتباط ب

کنه معننا را در    انند یيمعننا  يهنا صنورت  ينچنون همن  » شوديم يدتأک يانيب يهاصورت يلتحلویهبر تجز يپردازگفته

 .(14)همان: « پرورنديدرون خود م
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 روایننتاسننت و  داوري و آزمننون پيمننان، روایننت پایننة کننارکرد سننهاز نظنر گننرمس،  

 ینک  بنه  داوري منورد  و شنونده آزمنون  پيمان، متعهد هاينقش که شودمي کامل هنگامي

 .(155-156 )همان:  است قصه قهرمان همان هک برسد واحد فاعل

 کرد. مشاهدهرا  گرمسگران الگوي کنش توانمي(، 1) نمودار در

 

 
 گران گرمس(: الگوی کنش1نمودار )

 

 بررسي و بحث .5

 زن فاعليگر کنش .5-1

 بي،بي مادربزرگش، با که است مجيد نام به نوجواني پسر ،هاي مجيدقصه اصلي شخصيت

 35 در دارد. حضنور  اصنلي  شخصنيت  کننار  در بيبي ها،داستان بيشتر در کند.مي زندگي

 و «دعنوا »هناي  داسنتان  در اسنت.  فناعلي گنر  کننش  نوجنوان  مجيندن  ،این مجموعنه  داستان

 کنه  هنایي داسنتان  بسنيار  فراوانني  .اندفاعليگر کنش یکدیگر با بيبي و مجيد ،«دوچرخه»

 در اسنت.  رواینت  موضنوع  و اثنر  مخاطبنان  بنا  متناسنب  اسنت،  آن فناعلي گر کنش مجيد،

 از مجيند  حنق  گرفتنپس هستند، فاعليگر کنش یکدیگر با بيبي و مجيد که يهایداستان

 و مجيند  ،«دعنوا » در دارنند؛  ناتمنامي  پيرن است و این دو داستان  ارزشي شيء، دیگران

 گنذرد مني آن  از خود مجيد اما، روندمي روستا بهگرفتن زمين ارثي مجيد براي پس بيبي



 161 فاطمه سعيدفر، ذوالفقار عالمي و علي عباسي / چهار طنزپرداز ادبيات... دةیبرگز یهاگران زن در داستانکنش 

 چننداني  کننش  بيمناري  دليل به بيبي داستان، این در. (670-671 :1387 کرماني،)مرادي

 از هنایي برهنه  در انینار کنشنا آمدنکوتاه عامل اش،يماريب و يزآماحترام جایگاه و ندارد

 است. روایت

 رینتن نزدینک  در هزیننه  کمتنرین  بنا خواهند  مي بيبي همراهي با مجيد ،«دوچرخه» در

 اینن  در .پنذیرد ، مجيند را نمني  حاضنر  مدرسنه  مدیر فقر، دليل به، اما کند نامثبت، مدرسه

کند که منجر به خلق بي در رسيدن به شيء ارزشي را برجسته ميراوي جدیت بي داستان،

شنود  مني  مدرسنه  نظنام  در منداري قنانون  و بني بني  سنادگي  تناقضطنز موقعيتي با نمایش 

 رفتارهننايبننا تمرکننز راوي بننر  «دعننوا» در آن، بننرخالف. (130 :1387 کرمنناني،)مننرادي

 در طبيعنت  هناي زیبنایي  جزئينات  توصيفسخنراني احساسي و  چون: مجيد، انگارانهسهل

شده  افزوده داستان طنزلذ  با  سهم کردن رها براي بيبي به اصرار جدي، هايبحث وسط

 .(655 :1387 کرماني،)مرادياست 

 و ننيش » در .زن اسنت  فناعلي گنر  کننش  داستان، یک در تنها اده،زحسن داستان 10 از

از خانه نشسنته اسنت    ايگوشه در مادر ،دارد قرار مادر و پدر دعواي ميانة در شعله ،«نوش

 را شعله و مادر آميز،کنایه هايحرف با پدر اما، کندمي تصحي  راشاگردانش  هايبرگهو 

نظنرش را   تواندنميپدر را بشنود، از طرفي،  ايهحرف ندارد دوست شعله کند.مي استهزا

 چناي  در ايپشنه  داسنتان  انتهناي  در. (25 الف:1391 ،زادهحسن) بگوید پدرش به مستقيم

. (31 )همنان: دهد هاي پدرش را ميبا استفاده از فرصت، جواب حرف شعلهو  افتدمي پدر

 دهد.در نتيجه، رسيدن به شيء ارزشي برحسب اتفا. روي مي

 هناي شخصنيت  اصنوالً . دارد مرداننه  جنسنيت  فناعلي گنر  کنش ،من نوکر بابا نيستم در

 نينز  داسنتان  روستایي و سنتي فضاي البته ندارند. اهميت داستان این در چندان زن، و دختر

 رواینت  ،خواهر قهرمنان  ساره، را بلند داستان اینترین بخش کوتاه است. دخيل امر این در

حنرف   بنه  شنروع  ،است که در داستان اللي دختر ساره. (85-88 :1382 )اکبرپور، کندمي
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 انتخناب  بنا  نویسننده  کنند. مني  کمنک ش پدر مشکل حل به او گفتن سخن و کندميزدن 

 است. داده نشان مخاطب به رااو  ساکت دنياي راوي عنوانبه ساره

، بندون مشنخص   آبناداني  نيني یک ،هاي خفنکشک مجموعة نهموبيست کشک در

 کشنک . (173-177 :1392 )اکبرپنور،  کنند مني  تعرینف  را خود خاطراتيتش، شدن جنس

 ادبينات  خنوان هفنت  هناي رواینت  بنر  اينقيضنه ، «چاچالنک  سنرزمين  از ايافسنانه » هشتم،

 بهنار گل دنبال بهرقيبش  و غضنفر ،و در آن است شرک سينمایي انيميشن و ایران حماسي

 از پنس  امنا ، کننند مي طي را خوان هفت هانآ دهند. نجات غول زندان از را او تا روندمي

. (59-60 )همنان:  هسنتند  هنم  عاشق غول و بهارگل که شوندمي متوجه بهارگل به رسيدن

 اینن  در اسنت.  منرتبط  زنانه جنسيت با ارزشي شيء و، جنسيت مردانه دارد اصليگر کنش

 امنا ، رسند مني  شني ارز شنيء  به فاعليگر کنش طنز، هايداستان از بسياري همانند داستان،

 شنيء  دربنارۀ  اوبا تصور اولية  متفاوتي ارزشيِ نظام یابديدرمو  شودنمي برآورده او انتظار

 شود.مي ناچيزبنابراین، اهميت حرکت روایي در انتها  دارد. وجود ارزشي

 حتني  و زن هناي شخصنيت  و دارنند  مرداننه  فاعليگر کنش بيشتر ،هاشمي هايداستان

 خنوک  اینن  از امنان » و «بالندار  جوان خانم» داستان دودر  دارند. ايهکليش هاينقش مرد،

 گر فاعلي را دارند.زنان و مردان مشترکاً جایگاه کنش «کثيف

 جزئينات  در تفناوت . برسند آرزوهایشان به خواهندمي پيري زوج ،«بالدار جوان خانم» در

 فرشنتة  شندن  بسنتري  و زخمني  بنه  و کنند مني  برجسته راة زن و مرد، تضاد ميانشان خواست

 مشنترک  آرزوي بنه  فناعلي گر کنش شخصيتن دو هر شود.مي منجر بيمارستان در آرزوها

 بنين  از ارزشني  شنيء  بنه  رسيدنشان فرصت آرزو، همين با اما، رسندمي فرشته شدن خوب

 .(13-14 :1391 )هاشمي، رودمي

ویننروس راوي رفتننار چننند شخصننيت در فننرار از   ،«کثيننف خننوک ایننن از امننان» در

 بنا  يسنادگ بنه  راوي مادر زن، هايشخصيتکند. در آنفلوانزاي پدربزر  را توصيف مي
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 انجنام  را اجتنابي رفتار يزترینآماغرا.نيز  یيدازن. (18 )همان: کندمي برخورد پدربزر 

 .(20 )همان: کند زنداني اتا. در را پدربزر  کندمي سعي و دهدمي

 زن هناي شخصيت به کمتر را فاعليگر کنش جایگاه ،طنزپرداز نویسندگاننتيجه آنکه 

 زننان  هناي تقابنل و  دارند اشتراک آن در مردان با زنانموارد  بيشتردر  و اندداده اختصا 

 اسنت.  طنزآفرین ارزشي شيء به یابيدست شيوۀ در و فاعليگر کنش جایگاه در مردان با

 بنه  رسنيدن  در را زننان  سنتة خوا شندت با نمایش شخصيتي مضحک از زنان،  نویسنده گاه

 .کندمي توصيف اغرا. با ارزشي شيء

 

 زنگزار کنش .5-2

 و )محمندي خواسته یا هدفي برسند   به تا کندمي درخواست فاعليگر کنش ازگزار کنش

 امنا ، داشنتند  منرد گنزار  پيکنرۀ اینن مقالنه، کننش     هناي داستان بيشتر. (114 :1380 عباسي،

 به پایبندي خرافه، به باور دليل به زن انگزارکنش بودند. زنگزار کنش داراي نيز تعدادي

 کند. کسب را ارزشي شيء خواهندمي کودک هايشخصيت از خود ناتواني یا رسوم

گنزار داسنتان اسنت.    ، کننش «هندوانه»و « گربه»هاي بي در داستانهاي مجيد، بيدر قصه

بني بنه حيواننات    بلبل را بخنورد. بني   خواهدکند که گربه ميبي القا ميمجيد به بي« گربه»در 

خواهند  تواند بچذیرد که حينواني اذینت شنود. بننابراین، از مجيند مني      عالقة بسيار دارد و نمي

بني را  (. مجيد به دو دليل خواستة بني 25: 1387کرماني، گربه را به بيرون از خانه ببرد )مرادي

هناي دیگنري   . هرچند در داسنتان بي مادربزر  مجيد استپذیرد: اول به این دليل که بيمي

هناي  کند، اما در کل به انجام خواسنته بي سرپيچي ميهاي بيمجيد از خواسته« شهرت»چون 

بي پایبند است. دومين دليل ترس مجيد از گفتن حقيقت ماجرا است؛ زیرا با آشکار شندن  بي

همين درو ، نسنبت  دهد. به دليل بي از دست مياش را نزد بيدرو  مجيد، او جایگاه ارزشي
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 خواهنند او را در جننایي آرام و راحننت رهننا کننند     بننه گربننه عننذاب وجنندان دارد و منني    

 ماند.خود ناتمام باقي مي اشتباهبه(. پيرن  این داستان، با اعتراف مجيد 23-24)همان: 

 بنه  هندواننه  خریند  بنراي  را مجيد مهمان، برابر در آبرو حفظ براي بيبي ،«هندوانه» در

 خواسنتة  بي،بي اصرار بااما  پسندد،نمي را خانم کبري و بيبي رفتار مجيد فرستد.مي مغازه

   دهد:مي انجام را او

 رو کلنک  بده شربت بهشون کن. ول رو هندونه بازار. دم برم تونمنمي کنه.مي درد پام -»

 بخرین. چيزي خوادنمي گفت: خودش]...[  بکن.

 رفنت  دامنادم  کنه  خوننه مني  لغنز  سنرمون  تپشن  فنردا پنس  نکنن.  گنوش  اینو هايحرف -

 «منادر  بنرو،  زود کنردن.  محليمنون بي بشه. تازه گلوش که نياوردن ميوه دونه یه شونخونه

 .(445-444 )همان:

گنزار اسنت. در   هناي دیگنر کننش   بني همنراه بنا شخصنيت    در دو داستان دیگر، بني 

بنه مراسنم پناتختي     خواهند سماور کنادویي را بي و همسایگان از مجيد مي، بي«سماور»

خواهنند تنا   بي و مجيد به مناسبت عيد نوروز از حسن خيناط مني  ، بي«خياط»برساند. در 

هناي خنود   بني از خواسنته  ها، انگيزۀ بيبراي مجيد لباسي نو بدوزد. در بيشتر این داستان

آمينز بنه آداب و   که مجيد بنا پایبنندي اغنرا.   حفظ آبرو در برابر دیگران است. درحالي

گنر  بي را برآورده کند. در حقيقنت بنا فهنم نادرسنت کننش     تواند خواستة بينمي رسوم

گر فاعلي، حرکت روایي ناتمنام  گزار و عمل افراطي کنشفاعلي از دليل خواستة کنش

آید؛ زینرا مجيند بنه دلينلِ     نيز به دست مي« گربه»ماند. همين نتيجه در تحليل داستان مي

کننند و ایننن همننان دليننل خواسننتة ي سننرپيچي مننيبننحمایننت از حيوانننات از دسننتور بنني

 گزار براي رسيدن به شيء ارزشي است.کنش

 افنراط  اما، کند آبروداري دیگران برابر در که کندمي سعي بيبي ،در سه داستان دیگر

گر فاعلي از شنيء  دار و دور شدن کنشهاي خندهباعث پدید آمدن صحنه ،آن اجراي در
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 «سماور» داستان در صغري خاله به حقيقت گفتن از مجيد التخج همانندن ؛شودارزشي مي

 در خنانم  کبنري  خنانوادۀ  برابنر  در آبنروداري  بنراي او  حند  از بنيش  تأکيند  یا (82 )همان:

 .(456 )همان: «هندوانه» داستان

گنزار  کننش  جایگناه  در نينز  دیگنر  زن شخصيت چند بيبي از غير ،هاي مجيدقصه در

 بریندۀ  نناف  خواهند مني  مجيند  ازکنه   «بچنه  نناف » داسنتان  در نوشنهربا  همانند دارند؛ قرار

 در مجينند شننود. بلننند فرزننندش اقبننال تننا بيننندازد خوشننبختي فننرد خانننة در را فرزننندش

 هناي چشنم  جلنوي  و کنردم  گير رودربایستي تو من» کند:مي قبول را کار این رودربایستي

 بنه  تنا  بنردم  و گنرفتم  تحویل ار ناف بچه، دارغصه و سرگردان هاينگاه و کرده يق و ریز

 يند مج داسنتان،  اینن  در. (254 )همنان:  «کننم  وپنا دسنت  بنراش  خنوبي  جناي  خنودم  سليقة

 در اصوالً کند.نمي تغيير زنگزار کنش هاياندیشه اما، یابددرمي راشيء ارزشي  نادرستي

گناه   لهأمسن  اینن  و دارنند  اعتقاد خرافات به مردان از بيش زنان کرماني،مرادي هايداستان

ة عاميانن  باورهناي  نادرسنتي  راوي ها،داستان این در است. گرفته قرار نویسنده طنز دستمایة

 باورهنناي تغييننر در کوششنني شننده روایننت جهننان درون در امننا، دهنندمنني نشننان رازنننان 

 گيرد.نمي صورت زن هايشخصيت

 نند؛ دار زناننه گنزار  کننش  داسنتان  دو ،لبخندهاي کشمشي یک خانوادۀ خوشبخت در

رادیننوي  خواهنندمنني منننوچهر، پسننرش، از مننادر کننه اسننت مجموعننه دوم داسننتان یکنني

 ذهنني  هناي کليشنه  ،رادینو  کنردن درسنت  در منادر  ناتواني کند. درستشدۀ پدر را خراب

ة نيمن  درکنند. پيرنن    کارهناي فنني تأیيند مني     در ضنعف  دربارۀ زن جنس از را مخاطب

مانندن   پنهنان  بنر  منادر  اصنرار  ،حنال  ینن ا با د.رسمي اتمام بهبا درست شدن رادیو  داستان

 رفنو  مناجراي  بنه  روایت ادامه بسوزاند. را مادرش قالي منوچهر که شودمي موجب ماجرا،

 افنزایش  را داستان طنز مختلف، هايموقعيت و هاتوصيف با و گذردمي قالي پنهاني کردن

 .(17-24 الف:1391 زاده،)حسن است داده
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 و پندر  هناي حنرف  تالفني  دنبال به دروني تمایل دليل به خود ،شعله «نوش و نيش» در

 دلنم  تنو  کنرده،  بارم چي هر حاال تا بگویم؟ بلند دارم جرئت مگر» ست:ا او از يريگانتقام

 دل تنوي  البتنه  ام،داده جنواب  یک هب یک را همه نگيرم. حنا. نکرده يخدا که نگذاشتم

 .(25 )همان:  «اممردهصاحب

 خواهند مني  خنانواده  پندر  دارد. مرداننه گزار کنش اکبرپور، ازبابام نيستم  من نوکرداستان 

 .(28 :1391 )اکبرپور، بياورد بيرون چاه از را هایشپول فرزندانش از یکي

 تنا  خواهند مني  پندربزر   از کنه  اسنت  زنني  تيننا،  ،«پندربزر   دمنا   براي وامي» در

 )هاشنمي،  کنند  يبردارکاله  پدربزر از خواهدمي حقيقت، در اما، کند عمل را دماغش

 هنا شخصيت دیگر همراه به زن هايشخصيت نيز هاشمي از دیگر داستان 4 در. (53 :1392

 و قناف  کنوه  مناجراي » ،«کثينف  خنوک  اینن  از امنان » ،«بالدار جوان خانم» :گزارندکنش

 ،«رنگني  هناي عشنق  و قناف  کنوه  مناجراي » در «.کنکوري آباد باغت» و «رنگي هايعشق

 حنال  کنردن  خنوب  تکناپوي  در پندر  و نيسنت  برجسنته  چنندان  زنگنزار  نشک شخصيت

 هناي شخصيت باگزار کنش زنانِتضاد  دیگر، داستان سه در. (30-33 )همان: استش پسر

 در منثالً  اسنت.  آورده وجنود  به را داريخنده هايموقعيت يارزش يءش به رسيدن در مرد

در، پندر و منادربزر  دربنارۀ رشنتة     برانگينز منا  وگوي بحثگفت ،«کنکوري آباد باغت»

 .(44-45 )همان،دانشگاهي پسر خانواده با اغرا. توصيف شده است 

 

 گر سودبرنده زن. کنش5-3

بي است؛ زینرا بنا خریند    گر سودبرنده، بيهاي مجيد، کنشاز قصه« هندوانه»در داستان 

هناي  داسنتان  شنود. در بي در برابر کبري خانم و دامنادش حفنظ مني   هندوانه، آبروي بي

ینابي  اند و با دستگر سودبرندهبي و مجيد کنش، بي«ناظم»و « انشانویس» مانندندیگري 

گران یابد. از دیگر کنشبي نزد همسایگان و فاميل افزایش ميبه شيء ارزشي، اعتبار بي
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است. رسيدن به « سماور»هاي مجيد، دختر طاهره خانم در داستان سودبرندۀ زن در قصه

بني و همسنایگان دیگنر    رزشي عالوه بر سود رساندن به او، مستقيماً بر آبروي بني شيء ا

 گذارد.تأثير مي

 کشمشني  لبخنند » اسنت:  سنودبرنده گر کنش مادر شخصيت ،زادهحسن داستان سه در

 کنش »در چهنار داسنتانِ   «. وز جهناني زلزلنه  ر» و «ننوش  و نيش» ،«خوشبخت خانوادۀ یک

هندواننه بنه   » و «سننجر  سنلطان  سفربخير» ،«بود رماخوردهس که یخچالي» ،«تنبان کش فقط

 شيء به رسيدن و دارند را سودبرندهگر کنش جایگاه خانواده اعضاي همة يزن «شرط عشق

 دهد.مي خانوادهکل  به بيشتري آرامش ارزشي

 برادرهناي  و خواهرهنا  و منادر  و پندر  ،هاي خفنن کشک از آباداني نيني خاطرات در

 را او حتني  و برنند مني  سنود  او کنردن  درسنت  چناي  از که هستند يرندهگگر کنش ني،ني

 .(177 :1392 )اکبرپور، کنندمي تشکر او از و تشویق

 طبيننب» در هسننتند. سننودبرندهگننر کنننش زن هننايشخصننيت ،در سننه داسننتان هاشننمي

 «بالندار  جنوان  خانم»هاي داستان در است. برنده سودگر کنش پادشاه بيمار دختر ،«فرنگي

 شيء به رسيدن واند گر سودبرندهه با مردان، کنشهمرا زنان «کثيف خوک این از امان» و

 رساند.مي سود خانواده اعضاي تمام به ارزشي

 

 زنیار کنش .5-4

 هفنت داسنتان از   در برسند.  ارزشني  شنيء  به تا کندمي کمک فاعليگر کنش بهیار کنش

 بنه  هنا شخصنيت  دیگنر با  داستان هفت در و استیار کنش یيتنهابه بيبي ،هاي مجيدقصه

 کند.مي کمک فاعليگر کنش

 فروشني آب لنوازم  و اسباب تا کنندمي کمک حسن به مجيد و بيبي ،«یابو» داستان در

 دارد او بننه ايمادرانننه حننس و بيننندمنني خننود پسننر چننون را حسننن بنني،بنني بخننرد. را
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ینار اسنت و بنه    گزار و هم کنشبي هم کنشبي ،«گربه» در. (334 :1387 ،کرمانيمرادي)

 دو بنا  بني بني  ،هناي مجيند  قصنه  در. (24 )همان:کند مجيد در بيرون بردن گربه کمک مي

 مجيند  از ینا  داردبرمني  را فقنر  بازدارندۀ عامل پول دادن با یا کند:مي کمک مجيد به شيوه

 یناري  بنه  انيزم در ویژهبه مجيد از بيبي حمایت کند.يم معنوي حمایت دیگران برابر در

 فقر دليل به یا و است روهروب مشکل با مدرسه ارزشيِ نظام برابر در مجيد که آیدمي مجيد

، آشننایان  و همسنایگان  و دوستان گروه برابر در بيبي کند. تهيه را ارزشي شيء تواندنمي

 بنشاند. کرسي به را خودتواند خواستة گري دارد و مياملهمع قدرت

 و «طلبکنار » ،«تشنویق » ،«یابو» ،«تسبي » ،«یادگاري عکس» ،«سفر» هايداستان در بيبي

 بني بني  مجيند،  پدريبي به توجه با مواقعي چنين در کند.مي مالي حمایت مجيد از «خياط»

 اضنافي  خنرج  مجيند  بنراي  توانند نمني بي به دليل فقنر،  بي دهد.مي انجام را ايمردانه نقش

 بنافتن  زحمنت  هنم  و کنند مي تقبل را کاموا خرید هم ،«پشمي ژاکت» داستان در اما، کند

 جيبننت، تننوي بگننذار را پولننت گفننت: بنني[بنني»] را: احمنندي آقنناي بننراي پشننمي ژاکننت

 .(39 :1387 ،کرمانيمرادي) «بيار را اشکهنه ژاکت فقط کني، ولخرجي خواهدنمي

مجيند بنا    بني از حمایت معننوي بني   «انشانویس»و  «ناظم» ،«نان» ،«نمره» هايداستان در

 کننش  کننندۀ تسنهيل  بني بني  کمنک  هنا، داستان این درهاي پنهان مالي همراه است. انگيزه

 مسنتقيم  هنا آن در بني بني  کنه  اسنت  هنایي روایت برخالف این و آن برقرارکنندۀ نه است؛

 را مجيند  کنه خواهند  مي ناظم و مدیر از بيبي ،«ناظم»داستان  در مثالً کند.مي مالي کمک

 به مالي استقالل و کند پيدا مناسبي شغلسالي در بزر  مجيد که اميد این به نکنند اخراج

 بتوننه  که بود این خدا درگاه به آرزوم» گوید:مي مجيد مدرسة مدیر به بيبي آورد. دست

 .(437 :1387 )همان، «بشه سربلند دشمن و دوست جلوي و دربياره نون ايتکه

 در دارنند.  حضنور رسنان زن  شخصنيت یناري   عالوه بر اینن، در دو داسنتان دیگنر، دو   

 را سنماور  بتواند تا دهدمي مجيد به را خود شوهر دوچرخة خانم کوکب ،«سماور» داستان
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گنر  کننش  کنه  شنود مي باعث دوچرخه دادن. (78 )همان: برساندپاتختي  مراسم به موقعبه

 صنحبت  خنود  شنوهر  بنا  خانم مهين« خياط» در .یابد دست ارزشي شيء به ترراحت فاعلي

 .(562 )همان: کندميبه دوختن لباس عيد مجيد  راضي را او و کندمي

 يصنورت  به است؛ تأملقابل زادهحسن داستان مجموعه دو دریار کنش جنسيت تفاوت

 مجموعنة  نسنبت  بنه  بيشنتري  حضور ،هندوانه به شرط عشق مجموعة در زن انیارکنش که

 منادري  هنيچ  گنرمس،  الگويبراساس  .دارند لبخندهاي کشمشي یک خانوادۀ خوشبخت

 لبخندهاي کشمشني ینک خنانوادۀ خوشنبخت     مجموعة در را رسانیاريگر کنش جایگاه

 تنا  کننند مني  کمنک  خنود  پندر  به دختر فرزندانِ ،«زلزله جهاني روز» داستان در اما، ندارد

 .(33-39 الف:1391 زاده،)حسن بگيرد تولد جشن مادر براي

 دو در خنانواده  مادرِو  دارند يپررنگ حضور زن انیارکنش ،هندوانه به شرط عشق در

هنایش  شنوهر و بچنه   بنا  مدام و است دارخانه مادر مجموعه، این در است.یار کنش داستان

 و فرهيختنه  زنني  بنه « دوسنتي  درخنت » در منادر  همنين  امنا ، (29 )همان:کند مي جروبحث

خننانواده  اعضنناي دیگننر زا فراتننر ،شننود کننه از نظننر دانننش ادبننيدیل مننيتبنن شعردوسننت

 و نيسنت  تحمنل  قابنل  خنانواده  پندر  براي مادر ویژگي این شود.مي ظاهر پدر، خصو به

 از بابنا  ابنروي » اسنت:  کرده توصيف طنزآميزي صورتبه را مادر و پدر ميان تقابل، راوي

 عنالي جنناب  تيمسار؟ شد طور چه بله  بله، گردد:مي گرد چشمش و شودمي هشت تعجب

 ؟ دونستيمنمي ما داشتين تشریف رهشاع هم

 زورش بابنا  جوونينه   دوران منال  ننداره.  قابنل  گوید:مي و کندمي مصنوعي ايسرفه مامان

 کنردم نمني  فکنر  دیگنه؟  نوشنتم مني  بنرات  هنام نامنه  تنو  کنه  هنایي همين گوید:مي گرفته،

 .(24-25 ب:1391 زاده،)حسن «کني  حفظ رو شعرهاش
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 کمنک  سنعيد  بنه  -مالقنه  یعنني - الزم ابنزار  دادن با مادر ،«سنجر سلطان بخير سفر» در

 سنلطان  برابنر  در همسرش از دیگر طرف از و بياورد بيرون را پول ترسریع بتواند تا کندمي

 .(39-42 همان: ) کندمي حمایت سنجر

گنر فناعلي   و اجراي دستورات به کننش  خبر ردوبدلسوسن با  ،«عشق هايمرغابي» در

 کنند. مني ایفنا   رواینت دهد و نقش مهمي در یاري مي ناخواندهان مهمان از گرفتن انتقام در

 :دانند تمایل سوسن به ماجراهاي معمنایي مني   او به کردن کمک از راسوسن  انگيزۀ سعيد

 بگو. من به بيا کنه،مي کار چي زنش ببين یواشکي تو سوسن، راستي گویم:مي»

 زننش  گویند: مي کارها این براي کنديم درد سرش انگاري شود.مي باز بناگوش تا نيشش

 .(61 )همان:« جوریه؟ چه

 ،«بالندار  جنوان  خنانم » در؛ ددار زناننه ینار  کننش  داسنتان  دو هاشنمي،  داستان مجموعه

 را پينرزن  و پيرمنرد  آرزوهناي  از یکني  تنا  کندمي ظهور جوان، زن یک قالب در ايفرشته

 خنانم  زن، همسنایگان  از یکني  راويينز  ن «گوننه...  هر داشتننگه» داستان در کند. برآورده

 شنيء  بنه را  فناعلي گر ناخواسته کنش که دهدمي نشان وقایع از خبريب شخصيتيرا  آرشام

 رساند.مي خروس، حذف ارزشي،

 

 زنیار کنشنا .5-5

 عکننس»هنناي داسننتان در .یارننندکنشنننا متعننددي هننايشخصننيت ،هنناي مجينندقصننه در

 عکنس » داسنتان  در اسنت. ینار  کنشنا یيتنهابه بيبي «سبيل» و «اردو» ،«ماهي» ،«یادگاري

 منرتبط  امتحنان  در شندن موفنق  و خوانندن درس بنا  را گنرفتن عکس بيبي ابتدا ،«یادگاري

 عکنس  مجيند  تنا  دهدمي رضایت بيبي مدرسه، ارزشي نظام وساطت از پس اما، داندنمي

. (104 :1387 ،کرمانياديمر) شودمي تبدیل اویار کنش به مجيدهمراهي  با حتي و بگيرد

 داسنتان،  اینن  در دهند. مي روي نيز «اردو» داستان در انگرکنش جایگاه در دگرگوني این
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تواند دوري مجيند را تحمنل   نمي او، کندمي تبدیلیار کنشنا به را بيبي مادرانه، احساس

 کنند مني  آمناده  اردو بنه  رفنتن  بنراي  را مجيند  اقدسني،  آقاي يهاصحبت از پس اماکند، 

 . (487 )همان:

 از تنر جندي  ،«اردو» و «یادگناري  عکس»هاي داستان در ارزشي شيء با بيبي مخالفت

 بنه  توانند نمني  هرگنز  مجيند  بني، بني  مخالفنت  بنا  زینرا  است؛ «سبيل» و «ماهي» هايداستان

 از پنهنان  تا کندمي تالش، مجيد، فاعليگر ، کنش«سبيل» و «ماهي»در  برسد. خود خواستة

 و «مناهي » داسنتان  دو در بني بني  مخالفنت  دليل یابد. دست ارزشي شيء بهیار کنشان نگاه

  .است نسل دو تفاوت از باشد مادرانه احساس و فقر از ناشي آنکه از بيش «سبيل»

 خنوردن  این، بر عالوه کند. تحمل را ماهي بد بوي تواندنمي بيبي ،«ماهي» داستان در

 بننيبننينيننز  «سننبيل» داسننتان در. (284 )همننان: انننددنمنني مننؤثر مجينند موفقيننت در را آن

 توجنه بيشنتر   درسنش  به باید او و نيست بزرگي نشانة سبيل داشتن که گویدميصراحت به

 دیگنر مفناهيم   ینا  هنا شخصنيت بنا   بني بني  نينز  دیگنر  داسنتان  شنش  در. (618 )همنان: کند 

 را بني بني  فقر ،«سوم سلماني» و «عيدي» ،«آرزوها» ،«طبل» هايداستان در است.یار کنشنا

   بازدارد. اشنوجواني با مرتبط هايخواسته از را مجيد تا کندمي مجبور

 منر   آمنادۀ  را خنود کنند و  ي شوخي مجيند را جندي تلقني مني    ببي ،«نماخواب» در

 واقعني  را آن و بمانند  بناقي  خنود  نادرسنت  تصنور  در بني بني  دهدمي اجازه مجيد بيند.مي

-323 )همنان:  بنرد نمني  لذت خود شوخي ازبي رفتار غيرمعمول بيبه دليلِ  مجيد بچندارد.

 را او عکنس  و شنعر  و دانند نمني  مهم را مجيد شعر شدن چاپ ،بي، بي«شهرت» در. (303

 کنند  کمک خانه کارهاي در بيشتر کارها این يجابه که خواهدمي او از و کندمي مسخره

 .(478 )همان:

 و هسنتند  رواینت ینار  کنشننا  دیگنر  زن خصيتش چند ،هاي مجيدقصه داستان سه در 

 اصنلي  کننش  بنا  آنان مخالفت اصلي عامل مرد هايشخصيت از ترس و سادگي، ناآگاهي
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 دور ارزشني  شنيء  از را فناعلي  گنر کنش صغري خاله سادگي ،«سماور» در است؛ روایت

ينل  بنه دل  و اسنت  روایتیار کنشنا مجيد خواهر ،«کتابخوان» در. (80-81 )همان: کندمي

 )همنان:  بيناورد  پنس  را شنوهرش  کتناب  کنه  خواهدمي مجيد از مرتبترس از شوهرش، 

یار کنشنا است، کرده بغل را آن مجيد که کودکي مادر ،«طفل معصوم»ن داستا در .(584

 خندا  خندا  منن » رود:مني  راه دیگنر  زننان  بنا  همنراه  مجيند  بنه  توجهبي بازار در زیرا است؛

 «بنودم  خواننده  کنور  امنا  کنند،  خنال   منرا  و بيفتند  ما به چشمش طفل مادر که کردممي

 .(221 )همان:

 پندر  بنا  خنانواده  منادر  داسنتان،  دو هنر  درو  دارد زنینار  کنشنا زاده،حسن داستان دو

 رساند.مي جدي آسيب خانواده بنيان بهاین تقابل  و کندمي پيدا تقابل

 تولند  جشنن  فکنر  بنه  وادهخنان  پدر که زماني در درست ،«زلزله جهاني روز» داستان در

دهند  را شنکل مني   تولند  جشنن  برگنزاري  منانع با قهر از پدر  مادر است، خود همسر براي

 .(39 الف:1391 ،زادهحسن)

 او دلينل  امنا ، اسنت  خنانواده  کنل  تفنری   براي مانعي مادر ،«هندوانه به شرط عشق» در

 رفتارهناي  از کنه  او د.ندار را پولتوانایي ذخيرۀ  خانواده پدر است. خانواده پدر ولخرجي

پنس   بيایند.  پارک به هاآن با تا کند خواهش او از که نيست حاضر، است شده خسته مادر

 تنا گنردد  برمني  خاننه  بنه  پندر ، اسنت  داده دسنت  از را خنود  همسراز مواجهه با مردي که 

 .(58 ب:1391 ،زادهحسن) بياورد پارک به نيز راهمسرش 

ینار هسنتند؛ البتنه    هاي اصلي نناکنش شخصيت هاي خفن مادردر چند بخش از کشک

هناي خفنن،   از مجموعنة کشنک  « کشنک هشنتم  »هایي دارد. در نوع مخالفت آنان تفاوت

ینار رواینت اسنت؛ زینرا بنا انگينزۀ بنه دسنت آوردن پنول بسنيار،           کچل ناکنشمادر حسن

(. همچننين در  52: 1392کند بنا غضننفر رقابنت کنند )اکبرپنور،      کچل را ترغيب ميحسن

ونهم با عننوانِ  ( درکشک بيست27-32یار است. )همان: مادر راوي ناکنش« کشک پنجم»
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ینار رواینت اسنت و شخصنيت     ، مادر در کننار پندر نناکنش   «ني آبادانيخاطرات یک ني»

تفناوت تنأثير    (.176دارد )همنان:  يبنازم هناي سنادۀ خنود    اصلي را از رسنيدن بنه خواسنته   

هناي خفنن در تکنرار مخالفنت     و هشنتم کشنک   هاي پننجم یار در کشکمخالفت ناکنش

شندت  « ونهنم بيسنت  کشک»که در حاليگر فاعلي است درمادر، عامل تغيير اندیشة کنش

 کند.یار زن حرکت روایي را نقض ميمخالفت ناکنش

 فناعلي گنر  کننش  رسيدن از مانع زنان شخصيتي هايویژگينيز  هاشمي هايداستان در

 )هاشنمي،  «بالندار  جنوان  خنانم » در شنوهر  و زن دعواي ونهمچ شوند؛مي ارزشي شيء به

 پسر بيماري عامل که «رنگي هايعشق و قاف کوه ماجراي» در دختر به عشق (،12 :1391

 خنود  طنال.  تصنميم  از پندر  منادر،  محبنت  با که «مامانة مهری» در نيز و (29 )همان: است

تينا و  ،«پدربزر  دما  براي وامي» در. (60 )همان: گرددبرمي خانه به و شودمي منصرف

 دزدیندن  بنا  نهاینت  در امنا ، دهنند مني  نشنان  پندربزر   دوسنت  ار خنود  ابتدا درش ادربر

 .(53-54 )همان: سازندمي دور ارزشي شيء به رسيدن از را او پدربزر ، هايپول

 

سننجيده   یکندیگر  بنا  زن انگنر کننش  تعداد نظر از نویسندگان هايداستان(، 2) جدول در

 ست.شده ا

 
 حاضر پژوهش پیکرة هایداستان در زن انگرکنش تعداد(: 2) جدول

 اکبرپور هاشمي زادهحسن کرمانيمرادي 

 6 10 10 38 شدههاي بررسيداستان

 0 2 1 2 گر فاعلي زنهایي با کنشداستان

 0 5 2 5 گزار زنهایي با کنشداستان

 1 3 3 4 گر سودبرنده زنهایي با کنشداستان

 0 2 4 16 یار زنهایي با کنشستاندا

 3 5 2 13 یار زنهایي با ناکنشداستان
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 . الگوی روایت کامل5-6

شنونده و  متعهند پيمنان، آزمنون    نقنش  سنه  که دانستمي کامل هنگامي را روایت گرمس

هاي طنز، روایت کناملي ندارنند و   مورد داوري به قهرمان قصه برسد، اما بسياري از داستان

اي از داستاِن طننز، مخاطنب انتظنار شکسنتگي رواینت و درنتيجنه شنگفتي و        حلهدر هر مر

اي غيرمنتظنره  خنده را دارد، حتي اگر منجر به دور شدن از شيء ارزشي شود و یا به شنيوه 

 هاي عاميانه، هر سه نقش در نهایت به یک قهرمان برسد.و به اقتباس از داستان

، شعله، قهرمنان دختنر   «نيش و نوش»تهاي داستان هاي منتخب این مقاله در اندر داستان

آورد. در شونده و منورد داوري را بنه دسنت مني    داستان، هر سه نقشِ متعهد پيمان، آزمون

کند. با افتادن پشه در چناي پندر، شنعله    زند، اما قهرمان سکوت ميزمان دعوا، پدر غر مي

اده، ابهت او را بشکند. آنچه طننز  اي سیابد تا پدر را به سکوت وادارد و به شيوهامکان مي

 دهند، شنيوۀ سنادۀ   گر فاعلي به شنيء ارزشني شنکل مني    داستان را در لحظة رسيدن کنش

تحقير اقتدار پدر است. در انتها، مادر با گذاشتن بهترین نمره در برگنه بنه صنورت ضنمني     

 کشم:ها بلند فریاد ميمثل هنرپيشة توي فيلم»دهد: رضایت خود را نشان مي

 بابا ...  -

 غرد:هاي زرد چاي. عين شير ميشود از لکهافتد. روزنامه پر ميپرد و به سرفه مياز جا مي

 زهرمار   چه مرگته دختر؟ -

 پشه افتاده بود.پ....توي چایيتون  -

 شود روي زمين.زند، روزنامه از دستش ولو ميخشکش مي

 پس ایني که جویدم ... تفاله نبود؟  -

 امان.نه به جون م -

 دود طرف دستشویي.خيلي بددل است. با سر مي
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گنذارد روي مينز، بنا خودکنارش     اش را مني کند. فنجنان نصنفه  مامان خونسرد نگاهش مي

 گوید:کشد و آهسته ميکماني روي ورقه مي

 آفرین  -

 (.31الف: 1391زاده، )حسن« کارد پاي ورقه. دلم آرام گرفتهو نمرۀ بيستي مي

 

 گران این داستان را مشاهده کرد.توان الگوي کنشمي(، 3در نمودار )

 

 
 «نیش و نوش»گران در داستان (: الگوی کنش3نمودار )

 

 زن انگرکنش مقابل ارزشي هاینظام .5-7

 کمتنر  و دارنند  را خنانواده  بنا  منرتبط  هناي نقنش  زننان  بيشنترِ ، کودک طنز هايداستان در

 همچننين  اسنت.  آننان  برعهندۀ  همسنایه  و معلنم  پرسنتار،  همچنون  آن از بينرون  هایينقش

 بنا  متناسنب ، نکتنه  اینن  شنود. مني  کشنيده  خاننه  از بينرون  بنه  کمتنر آننان   حضور محدودۀ

 از بنيش و فعال نبودنِ آننان در بينرونِ خاننه اسنت.      نوجوانان و کودکان مکاني محدودیت

 هناي سنتان دا در را جنسنيتي  اصنلي  هناي تقابل مادران برابر در پدران خانواده، اعضاي همه

 هناي مجيند  قصنه  در مجيند  سرپرست تنها، بيبي ميان، این در البته اند.آورده وجود به طنز
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 و مدرسنه  ارزشني  هاينظام با و دارد مؤثري حضور خانه از بيرون مختلف هايموقعيت در

 کند.مي پيدا تقابل همسایگان

 

 زنان با مرتبط مؤثر هایفعل .5-8

 خنود  کنه  اسنت  مؤثري فعل پن  «داشتن باور» و «توانستن» ،«ندانست» ،«خواستن» ،«بایستن»

زميننة تغيينر در    هنا فعنل  اینن  د.نسناز مي مهيا را کنش تحقق شرایط اما، ندارند کنشي نقش

 در. (147 :1381 )شنعيري، دهنند  مني  قنرار  تنأثير  تحت را هاآن یاهاي دیگرند وضع کنش

 افعنال  اینن  است. ضروري افعال این وجود ارزشي، شيء سمت به فاعليگر کنش حرکت

 مقندم  دیگنر  افعنال  بنر  هنا آن از بعضني  گناه  و یابند نمود مختلفي هايصورت به توانندمي

 شنيء  بنا  فناعلي گنر  شناسایي فاصلة کننش  روایت، در مؤثر هايفعل تحليل نتای  از شوند.

 زننان  کنه  دهند مني  نشان کودک هايداستان در زنان با مؤثر هايفعل تحليل است. ارزشي

 اند.یافته تأثيرگذاري نقش مؤثر هايفعل از یک کدام با بيشتر

 زن آگناه  هناي شخصنيت  کمتنر  زاده،حسنن  آثنار  از غينر  بنه حاضنر   پژوهش پيکرۀ در

 اسنت.  شنده  تحلينل  هناي داسنتان  در زننان  اصنلي  هناي ویژگني  از ناآگاهيمشاهده شد و 

 برطنرف  انگنر کننش  دیگنر  بخشنيدن  آگناهي  بنا  روایني  حرکت اهميت به زنان ناآگاهي

 نظنام  و اسنت  مخالف عکس گرفتن با بيبي «یادگاري عکس» در، مثال عنوان به .شودمي

کنند  مني  راضني او را  آموزشني  جدیند  شنيوۀ بنا   بني بني بنا آشننا کنردن     مدرسه آموزشي

همچون  هاي مجيدقصه دیگر هايداستان در وضعيتي ينچن .(103 :1387 ،کرمانيمرادي)

 و بني بني  ناآگناهي  توصيف با راوي ها،داستان این در شود.مي دیدهنيز  «هيما» و «تسبي »

 گوننه همنان عالوه بنر اینن،    است. افزوده داستان طنزآميز هايتقابل بر او سازيآگاه روند

 در توانسنتن  فعنل  بنروز  در هاي مجيند قصه بيِبي دادیم، توضي یار زن کنش بخش در که

 .ددار بسيار تأثير فاعليگر کنش



 177 فاطمه سعيدفر، ذوالفقار عالمي و علي عباسي / چهار طنزپرداز ادبيات... دةیبرگز یهاگران زن در داستانکنش 

 و «گربنه » در اند.شده مرتبط «داشتن باور» و «بایستن» فعل دو با هاي مجيدقصه در زنان

 داسنتان،  دو اینن  در شود.مي القا فاعليگر کنش به بيبي طرف از «بایستن» فعل ،«هندوانه»

 .(445 و 25 )همان:کند مي روایي حرکت به مجاب رامجيد  گووگفت با گزارکنش

شنود  مني  باعنث  زنگنزار  کننش  در «داشنتن  بناور » منؤثر  فعنل  ،«بچنه  ناف» داستان در

حرکت روایي را شروع « د به مکاننوزا خوشبختي وابستگي» کردن باور با فاعليگر کنش

 بني بني  در را «داشنتن  باور» فعل فاعليگر کنش ،«نماخواب» داستان در. (253 همان:) کند

یي از وضنعيت دشنوار رواینت بنا بناور      ؛ رهنا شنود مي آن گرفتار خود اما، کندمي تمسخر

 .(322-323 )همان:دهد مجيد به خواب خودش روي مي

روینندادها دارننند، امننا گنناه    از کننافي آگنناهيمننادران  زاده،حسننن هننايداسننتان در

 ینا  دهنند مني  نسنبت  هنا آن بنه  را ناآگناهي  عنصر همسرانشان( ویژه)بههاي دیگر شخصيت

 بنه شخصيت اصنلي   «زلزله جهاني روز»راي نمونه، در ب دانند.مي ارزشکم راآنان  آگاهي

 مادر، ماجرا این برابر در پدر و است باخبرپدر  کشيدن سيگار از مادر که گویدمي پدرش

 .(38 الف:1391 زاده،)حسن کندمي متهم خانه ترک و همدستي به را دختر و

گنران زن  ميان کننش هاي این نویسنده، بيش از نویسندگان دیگر فعل توانستن در داستان

تحقق یافته است که با مخالفت مرد عامنل وضنعيت دشنوار و مضنحک داسنتان را گسنترش       

گنر فناعلي را یناري    هرچنند منادر کننش   « درخنت دوسنتي  »داده است. بنه عننوان مثنال، در    

 (.25ب: 1391زاده، دهد )حسنرساند، اما پدر این توانستن را به خودش نسبت ميمي

رفتارهناي   از آگاهي با و دارد دهندهآگاهي نقش خانواده مادر، ستم من نوکر بابا ني در

 .(20 :1391 )اکبرپور، کندمي کمکفرزندش  بههمسرش 

 منتهم بنه نناتواني در درک درسنت     نابغنه  مادر ،هاي خفنکشک از« پنجم کشک» در

 :1392)اکبرپنور،  کند فکرشود که همانند مادرش مجبور مي نيز فاعليگر و کنش شودمي

 وضنعيت  بنه  رسنيدن  از راگنر  کننش  مادر، طرف از بایستن مؤثر فعل کشک، این در. (32
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 پنذیرش  سرعت درطنزآميز  نکتة دارد.يبازم است، ارزشي شيء براي ايمقدمه که دانایي

 گر فاعلي از تفکرات خود است.و دست کشيدن کنش مادر هاياندیشه

 و منال  از تعرینف  با کچل حسن مادر ،هاي خفنکشک مجموعة از «هشتم کشک» در

 را مأمورینت  کچل حسن کند.مي القا را خواستن فعل دوم فاعليگر کنش به کدخدا منال

 اسنت  نشنده  مجهنز  خواسنتن  فعل به او که دهدمي نشان مسير در رفتارهایش، اما پذیردمي

 و تأکيند راوي بنر آن  « خواسنتن » فعنل  ظناهري  بنروز  در نينز  داستان طنز. (52-58 )همان:

 بنرد. مني  سنؤال  یرز را« بایستن» مؤثر فعل بهار گلنيز  روایت انتهاي درشکل گرفته است. 

 فعنل حنذف   با و بردمي بين از را ارزشي شيء به رسيدن براي اجبار، دیو به بهار گل عشق

 طننز  در را رواینت  کلي ساختار و شودمي ارزشکم فاعليگر کنش بسيار تالش، «بایستن»

 .(57-58 :1392 کبرپور،)اکند مي درگير

هاي مؤثر مجهنز سنازند.   گر را به فعلاند کنشهاي هاشمي، زنان کمتر توانستهدر داستان

]...[« هنر گوننه جنانور     داشنتن نگنه »دورند. همانند خنانم آرشنام در   « دانستن»آنان معموالً از 

باغنت آبناد   »(. تنهنا در  61)همنان:  « مهرینة مامنان  »(؛ ینا همسنر رضنا در    40: 1392)هاشمي، 

 (.42به مادربزر  خود را دارد )همان: « دانستن»گر دختر سعي در القاي کنش« کنکوري

 ظهنور  بنه  اغنرا.  بنا  را« خواسنتن » فعنل  راوي دایني زن ،«کثيف خوک این از امان» در

 نتيجنه  بنه  و منرد گنر  کننش  مقاومتیز رفتار او با رفتار دیگران، تما .(15 )همان: رساندمي

 است. داستان این طنزآميز صراعناز  دایي زن ةخواست نرسيدن

 هناي فعل بروز از جلوگيري با اما، ندارند اصلي نقش روایي حرکت در زناندر نتيجه، 

 زننان  فرعني گر در خلق طنز مؤثر هستند؛ بنابراین، کننش  کنش به ناخواسته کمک یا مؤثر

 .دارد هاداستان کردن طنزآميز در کليدي نقش
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 گیرییجهنت

 وگنزار  کننش  جایگناه  بيشنتر وینژه منادران،   ، بنه زننان  ،گرمس انگرکنش الگويساس برا

 را ارزشني  شنيء  بنه  رسنيدن  درخواست خود فرزندان ازآنان  د.دارن اختيار در رایار کنش

ینار زن نقنش   در نبود پدر نيز کنش کنند.مي یاري ارزشي شيء به رسيدن در را او یا دارند

 ،هناي مجيند  قصنه  درکند. البتنه  گر اصلي برطرف ميا براي کنشکند و فقر راو را ایفا مي

 نيست. آن برآوردن به حاضرارزش دانستن شيء ارزشي، یا بي خساست دليل به بيبي گاه

هناي  یار با پندر خنانواده، موقعينت   تقابل زنان در جایگاه ناکنش زاده،حسن هايداستان در

 کند.طنزآميز بسياري ایجاد مي

هنناي زن گننر فنناعلي را کمتننر بننه شخصننيت نزپننرداز، جایگنناه کنننشنویسننندگان ط

اند و بيشتر زنان با مردان در آن اشتراک دارند. گناه نویسننده بنا نمنایش     اختصا  داده

شخصيتي مضحک از زنان، شدت خواستة آنان را در رسيدن به شيء ارزشني بنا اغنرا.    

گنر  ختنر داسنتان کننش   زاده، شخصنيت د هاي حسنکند. در یکي از داستانتوصيف مي

در شخصيت دختر این داستان، نوعي خودداري در رسنيدن بنه    فاعلي است. با این حال،

 شود.شيء ارزشي دیده مي

هناي زن و دختنر   تري از شخصنيت زاده به نسبت سه نویسندۀ دیگر، چهرۀ فعالحسن

دکان، زنان هاي کوهاي رای  دور هستند. اصوالً در داستاننشان داده است که از کليشه

تنر ظناهر   هاي دختنر فعنال  اند، اما شخصيتهاي سنتي زنانه پيوند یافتهو مادران با کليشه

شوند. به صورت کلي، در آثار اینن چهنار نویسنندۀ طنزپنرداز، جناي خنالي زننان و        مي

 گننر فنناعلي وجننود دارد؛ جایگنناهي کننه قرارگننرفتن در آن، دختننران در جایگنناه کنننش

هناي راین  دربنارۀ    توانند کليشنه  ميهاي طنز، یي است و در داستاننيازمندن قدرت و پویا

 زنان را بشکند. 
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 را زننان  ورسنوم، آداب و عامياننه  باورهناي  بنه  پایبنندي  ،کرمانيمرادي هايداستان در

 در زنننان زادهحسننن هننايداسننتان در، امننا کننندمنني ارزشنني شننيء درخواسننت بننه وادار

 گيرنند. مني  قنرار  مذکر جنس برابر در که کنندمي داپي راگزار کنش جایگاه هایيموقعيت

 جایگنناه مننرد هننايشخصننيت بننا همننراه زن هننايشخصننيتنيننز  هاشننمي هننايداسننتان در

حيلنه   بنا کنه   اسنت گنزار  کننش  زنینک   ،یک داستان از هاشنمي  در دارند. راگزار کنش

 کند.شخصيت مرد را اغوا مي

 فعنل  نينافتن  تحقنق  دلينل  بنه  نزننا  کنه  دهند مني  نشنان  کننش  در مؤثر هايفعل تحليل

 ادبينات  طننز  هناي داسنتان  دسنتمایة « خواسنتن » فعنل  آميزاغرا. تحقق همچنين و« دانستن»

 روایي حرکت در مهمي نقش زن هايشخصيت ،هاداستان بيشتر در اند.قرارگرفته کودک

 از ...و ناتواني، خواستن در اغرا. ناآگاهي، همچون صفاتي توصيف با نویسنده اما، ندارند

   است. برده بهرهداستان بسيار  کردن طنزآميز در آنان فرعي حضور
 

 منابع

 زوار. تهران: .2 ج .از صبا تا نیما (.1372. )یحيي پور، آرین

 مرکز. نشر تهران: .ساختار و تأویل متن. (1396. )بابک احمدي،

 هفرزانن  ترجمنة  .درآمدی بـر سـاختارگرایي در ادبیـات    (.1379. )رابرت اسکولز،

 آگاه. تهران: طاهري.

 افق. تهران: .من نوکر بابا نیستم (.1382. )احمد اکبرپور،

 فلک. چرخ کتاب تهران: .های خفنکشک (.11392نننننننننننننننننن . )

 و کوکنان  فکنري  پنرورش  کنانون  تهنران:  .ادبیات مـذکر  (.1393. )معصومه انصاریان،

 نوجوانان.
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 اي.بندره  فریندون  ترجمنه  .های پریـان قصه شناسيریخت (.1392. )یميروالد پراپ،

 توس. تهران:

 مرکز. نشر تهران: سعيدپور. سعيد ترجمة .طنز (.1391. )آرتور پالرد،

 ویستا. تهران: .نظریة طنز بر بنیاد متون برجسته طنز فارسي (.1390. )نيما تجبر،

درآمدی ) ،مدرنیسماز رمانتیسیسم تا پست. (1391. )وب جين و کوگان دبورا تکر،

 فکنري  پنرورش  کنانون  تهنران:  اندیشنه.  ممتند  خط مؤسسة ترجمة .بر ادبیات کودک(

 نوجوانان. و کودکان

 .لبخندهای کشمشـي یـک خـانواده خوشـبخت     الف(.1391. )فرهاد زاده،حسن

 .وفلکچرخ تهران:

 .وفلکچرخ حوض تهران: .هندوانه به شرط عشس ب(.1391نننننننننننننننننننن . )

ـ شـوخ درباره طنز: رویکردهای نوین به طنز و  (.1391. )لفضلابوا حري،  .يطبع

 مهر. سوره تهران:

 سمت. تهران: .مباني معناشناسي نوین (.1391. )محمدرضا شعيري،

 فردوس. تهران: .10 چ .انواع ادبي (.1383. )يروسس شميسا،

 بهشتي. شهيد دانشگاه تهران: .روایت شناسي کاربردی (.1393. )يعل عباسي،

 . تهران: سخن.(هاروشها، رویکردها و یهنظرشناسي )سبک(. 1391محمود. )فتوحي، 

 هشتاد دهة برگزیدۀ نوجوان رمان ده جنسيتي هاينقش بررسي و نقد (.1392. )زهره قلزم،

 ارشند.  کارشناسني ة نامن ینان پا. اسنتيونز  جنان  دیدگاه از ادبي نقد و جنسيت نظریةبراساس 

 شيراز. دانشگاه. انساني علوم و ادبيات دانشکده

 تهنران:  .صمد: ساختار یـک اسـطوره   (.1380. )عباسني علي  و محمدهادي محمدي،

 چيستا. نشر

 معين. تهران: .های مجیدقصه (.1386. )هوشن  ،کرمانيمرادي
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زن در توسـعه و   کودکنان.  هناي داستان در زن نقش بررسي (.1383. )سوده مقصودي،

 . 41-56 صص .10ش .سیاست

 . ترجمة محمود فرجامي و دانيال جعفري. تهران: نشر ني.فلسفة طنز(. 1392جان. )ل، موری

 وفلک.چرخ تهران: .وام دماغ (.1392. )يدسع سيد هاشمي،


