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Research background 

There is no specific research on the reflection of folk poems in Houshang 

Moradi Kermani 's works; however, there are some studies conducted the 

main themes of which are the culture and folk literature and folk pomes. 

These articles are mostly collections of papers such as "The role of 

Kerman folklore culture in enriching children and adolescent literature" 

(2017) by Heidari Abkenari and Asadian. However, the presence of local 

and indigenous poems of Kerman have been mentioned only in three 

stories with no analytical aspect in this article. 

Aims, questions, hypotheses   

Folk poems have been used by many children and adolescent 

storytellers. Houshang Moradi Kermani is one of the most famous 
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writers in this field whose various forms of folk poems can be seen in 

his different works in a way that satire and folk poems are known as 

the two main features of this author. Meanwhile, these poems have 

also been used in satire. Using Van Leeuwen's critical discourse 

analysis model, the present study has tried to answer the following 

question: how is the representation of folk poems in the satire written 

by Houshang Moradi Kermani from the sixties to the eighties? 

Main discussion 

According to Van Leeuwen's critical discourse analysis model, the 

representation of folk poems in six satirical fictions of the Water Urn, 

Oven, Mom's Guest, Pomegranate Smile, Like the Moon of the 

Fourteenth and Cushion by Houshang Moradi Kermani are: The 

activists of the folk poems in the story of Khumra can be classified 

into two groups: adults and children. 

With regards to gender, adults are often male; also, according to the 

determination of the nature, adults are mostly referred as 

individualization and children as collectivities. Folk poems of the 

epitaphs have been reflected in the story of "The first stone" of 

Tanoor. Adults are active in epitaphs; however, it is of the lullaby type 

in the story of    "stone on stone". In this story, agents are introduced 

as mothers, or mothers instead of nomination which shows the 

emphasis on classification and relational identification. The 

atmosphere of the stories Mom's Guest, Like the Moon of the 

Fourteenth, and Cushion, changes from the village to the city. In the 

story of Mom's Guest, the agent is anonymous and is represented by a 

relational identification, the agent of which is "Naneh Anari", but the 

passive agent has been omitted. However, there is no elimination in 

Cushion agent and the passive agents are clear. The active agent in the 

story Cushion is a woman who eats pomegranate, and Avishan has a 

passive role.  
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Conclusion 
The use of folk poems in stories with a rural atmosphere is more than 

an urban one. Also, according to Van Leeuwen's model, both forms of 

exclusion and inclusion are seen in the representation of activists in 

folklore. 

Considering the activists as the main creators of folklore poems, 

they have been omitted in most cases, and considering them as the 

narrators of folk poems, they are identified with different components. 

Activation and Passivation sometimes play an active role in the 

rural communities in addition to adults and children, but children and 

adolescents play a passive role in the urban communities, and adults 

are introduced as dynamic elements. In terms of gender activists, both 

men and women play active and sometimes passive roles. The active 

role of folklore poems in the urban communities is also played by the 

personalities of rural origin. 

Personalization and impersonalization. Among the components 

of impersonalization, there is more utterance autonomization, and 

among the personalization, determination is done by nomination and 

categorization. Folklore agents are sometimes introduced by a semi-

formal name or rarely by an official name, belonging to the traditional 

and rural classes. In some cases, categorization is used instead of 

nomination to identify active brokers, which gives a symbolic aspect 

to these activists. 

Determining the nature. In many Moradi Kermani's works, 

determining the nature of the agents of folklore poems is in the form 

of assimilation. Children are usually shown as collectivities. In 

conclusion, it seems that Houshang Moradi Kermani insists on rural 

communities as the main preservers of folklore poems, those who may 

live in the city for some reasons; but they have preserved the cultural 

memory of their community. However, urban people do not have this 
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memory. Communicating with this cultural memory, they can benefit 

from and enjoy it only through the villagers. 
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 چکیده

یکی از نویسندگان حوزة کودک و نوجوان ایران، هوشنگ مـراد  کرمـانی اسـت کـش بـ   از      
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هـا   ا  کش کاربرد اشعار عامش و طنز از ویژگیونشگادب ات عامش ازجملش اشعار عامش بهره گرفتش است؛ بش
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خاص است؛ با توجش بش این امر در پژوه  حاضر بازنمایی اشعار عامش در ش  اثـر داسـتانی طنزآم ـز    

ـ  نظریۀ تحل ل گفتمانی ون ل وون کانون توجش بوده و از روش توص فیهوشنگ مراد  کرمانی برمبنا  

شده است. دیدگاه ون ل وون برپایۀ بررسـی کنشـگران اجتمـاعی     تحل لی برا  بررسی و تحل ل استفاده

دهد. در این جستار بـا  ها  مختلفی را برا  بررسی این کنشگران ارائش میگرفتش است. و  مؤلفششکل 

ا  حذف و ذکر مشخص شد کنشگران اصلی اشعار عامش در آثار داسـتانی طنـز هوشـنگ    هتوجش مؤلفش

شوند و در ب شتر موارد روسـتای ان کنشـگر فعـال هسـتند و افـراد  بـا       مراد  کرمانی، معموالً ذکر می

اصالت شهر  ب شتر نق  پذیرنده و منفعل را دارند. همچن ن کودکان و نوجوانان ن ز معموالً در نقـ   

شوند. زنان در برخی موارد نق  منفعل و در برخی موارد نق  فعـال را بـر   نده و منفعل ظاهر میپذیر

بخشی و تع  ن ماه ت ن ز در بازنمایی کنشگران اشـعار  زدایی و تشخصکشند. مؤلفۀ تشخصدوش می

 دهد.شود کش تأک د نویسنده بر نق  روستای ان در حفظ اشعار عامش را نشان میعامش دیده می

 ها  طنزآم ز، کنشگران.هوشنگ مراد  کرمانی، تحل ل گفتمان، اشعار عامش، داستان های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

شده است کش با وجود داشتن عامش ارائش ها  مختلفی برا  فرهنگ بند تعاریف و دستش

 عامـش تفاوت، همش بر این نکتش اذعان دارند، ادب ات عامش یکـی از عناصـر مهـم فرهنـگ     

عامش بش دو دسـتۀ مـاد  و    ، فرهنگزبان و ادب ات عامۀ ایراندر کتاب  آید.حساب میبش

ترین معنو  تقس م شده است. ادب ات عامش ازجملش عناصر معنو  فرهنگ و درواقع غنی

ا  از آثار روایی و غ رروایی منظـوم و منوـور و   بخ  آن دانستش شده کش شامل مجموعش

(. جعفـر  )قنـواتی( ن ـز در    00ص.  ،0390)ذوالفقـار ،  اغلب بش شکل شفاهی اسـت  

کنـد کـش بـا همـۀ     دانـد و ب ـان مـی   ا ، ادب ات شفاهی را بخشـی از فولکلـور مـی   مقالش

ها رو  یک موضو  هایی کش در استنباطات و تعاریف وجود دارد، تقریباً همۀ آنتفاوت

صورت شـفاهی  شود کش بشنظر دارند: فولکلور بش آن بخ  از دان  و هنر گفتش میاتفاق
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، ص. 0330قنـواتی(،  ) شـود )جعفـر   و زبان بش زبان از نسلی بش نسل دیگر منتقل مـی 

040.) 

کرده اسـت، امـا   ا  را ایفا میدر گذشتش، ادب ات شفاهی در انتقال فرهنگ نق  عمده

ت ها، این کارکرد ادب ـا در دورة مدرن با شهر  شدن جامعۀ ایرانی و تغ  ر زندگی انسان

رنگ شده و کارکردها  جدید  پ دا کرده است. یکـی از کارکردهـا  آن در   شفاهی کم

عنوان مواد و مصالحی برا  خلق آثار ادبـی مـدرن یعنـی    تبدیل شدن آن بش»دورة مدرن 

 .(044، ص. 0393)فاضلی، « ها  امروز  استداستان، رمان و ترانش

نویسان معاصر در آثـار  کش داستان یکی از انوا  مهم ادب ات شفاهی، اشعار عامش است

نوعی سعی در مکتوب کـردن و حفـظ ایـن اشـعار از     اند و بشخوی  آن را بازتاب داده

نویسان کودک و نوجـوان از اشـعار عامـش    طریق داستان خوی  دارند. بس ار  از داستان

گ ترین نویسندگان ایـن حـوزه هوشـن   اند؛ یکی از معروفهایشان استفاده کردهدر کتاب

تـوان  ها  گوناگون اشعار عامش را مـی مراد  کرمانی است کش در آثار مختلف و  شکل

های  خود را ش فتۀ ادب ات عامـش و ازجملـش اشـعار عامـش     دید. و  در یکی از مصاحبش

هـا  روسـتایی و   هـا، دوب تـی  ام؛ افسـانش البتش من ش فتۀ ادب ات عام انش»کند: توص ف می

ا  کـش طنـز و   گونـش (، بـش 13ص.  ،0391)مراد  کرمانی، « یو رسوم مردم معمول آداب

شده اسـت و در برخـی   منزلۀ دو ویژگی اصلی سبک این نویسنده شناختش اشعار عامش بش

اند؛ بنـابراین پـژوه  حاضـر بـا     موارد، این اشعار در خدمت طنزآفرینی ن ز قرار گرفتش

ش دارد بش این پرس  پاسخ دهد، استفاده از الگو  تحل ل گفتمان انتقاد  ون ل وون تال

 0344ها  طنزآم ز  کش هوشنگ مراد  کرمـانی از دهـۀ   بازنمایی اشعار عامش در داستان

 نگاشتش است، چگونش است. 0334تا دهۀ 
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هـا   کانون توجش ون ل وون کنشگران اجتماعی است. و  بش جا  بررسی شاخصـش 

مـایی کنشـگران اجتمـاعی را بررسـی و     مدار، بازنها  گفتمانزبانی، با استفاده از مؤلفش

پذیرد ها  مذکور بدین جهت صورت میبررسی مؤلفش»کند و معتقد است کش تحل ل می

تـر  بـرا  پژوهشـگر دارا    ها  زیرین متون مختلـف، کـارایی مناسـب   کش در تب  ن الیش

 (.99ص.  ،0394)حاتمی و اروجی، « باشندمی

 . پیشینۀ پژوهش2

ندگان این مقالش، تاکنون پژوهشی با رویکرد ون ل ـوون دربـارة   وجو  نگاربرپایۀ جست

توان در نو  خود پژوهشی نشده است و این پژوه  را میفرهنگ و ادب ات عامش انجام 

ها  زیاد  برپایۀ الگـو  ون ل ـوون دربـارة    نامشها و پایانحساب آورد، اما مقالشبدیع بش

رسـد.  نظـر نمـی  ها در اینجا ضـرور  بـش  نشده است کش ذکر آها  دیگر انجام موضو 

شـمار  صـورت گرفتـش اسـت، امـا      ها  بـی دربارة هوشنگ مراد  کرمانی ن ز پژوه 

پژوه  اختصاصی دربارة بازتاب اشعار عامش، در آثار این نویسنده وجود ندارد. گـاهی  

سـت  ها فرهنگ و ادب ات عامش در آثار این نویسنده اهایی کش محور اصلی آندر پژوه 

شده است کش ب شتر جنبۀ گـردآور  دارنـد. ایـن    صورت مختصر بش اشعار عامش اشاره بش

 بند  کرد:ها تقس مها و مقالشنامشتوان بش دو بخ  پایانها را میتحق ق

 نامهالف( پایان

( نوشـتۀ  0339مـراد  کرمـانی )   عامش و طنـز در آثـار هوشـنگ   بازتاب فرهنگ -

ها  طنزپرداز  نویسنده، محور اصلی قرار گرفتش است. هرضا عندل ب الر  کش ش وعلی

نامش آم ختگی نظم و نور یکـی از مختصـات سـبکی هوشـنگ مـراد       نویسنده این پایان
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هـا  خلـق فیـا  طنزآم ـز در     منزلۀ یکی از شـ وه داند و کاربرد اشعار را بشکرمانی می

 شمارد.ها  این نویسنده برمیقصش

در آثار هوشنگ مراد  کرمـانی براسـاس نظریـۀ     ها  فولکوریکبررسی جنبش -

ها  فولکوریـک  نامش جنبش( نوشتۀ الهام کارگر کش در این پایان0391) ایدئولوژ  آلتوسر

شده اسـت؛ در بخشـی از ایـن     آثار مراد  کرمانی برپایۀ نظریۀ آلتوسر بررسی و تحل ل

ور  شـده و البتـش جنبـۀ    ها  نویسنده گردآپژوه ، اشعار عامش بازتاب یافتش در داستان

 تحل لی بس ار کمی دارد.

پـور  نوشـتۀ اصـغر ع سـی    (0391) گرایی در آثار هوشنگ مراد  کرمانیبومی -

هـا  مختلـف هوشـنگ مـراد      ها  بومی در داستاننامش مؤلفشکلهبونی کش در این پایان

صـورت گـذرا بـش اشـعار عامـش در آثـار       شده است. در این پژوه  بـش کرمانی بررسی 

 هوشنگ مراد  کرمانی پرداختش شده، اما تحل ل نشده است. داستانی

 ب( مقاالت

ا  عناصر اقل می و بومی در آثار هوشـنگ مـراد  کرمـانی و محمـد     بررسی مقایسش» -

پـور کلهبـونی اسـت. در    ( نوشتۀ آس ش فق ش پرشکوهی و اصغر ع سی0394« )ب گیبهمن

ا  بـش  و نویسنده با هم مقایسـش شـده و اشـاره   این مقالش بازتاب باورها  عامش در آثار د

 ادب ات عامش نشده است.

( نوشـتۀ  0394« )ساز  ادب ـات کـودک و نوجـوان   عامۀ کرمان در غنینق  فرهنگ » -

عامـۀ کرمـان در   فرهنـگ   غزالش ح در  آبکنار  و مریم اسدیان کش در این مقالش بش تأث ر

شده است. در این مقالش ن ز بـش  ه پرداختش ها  قال باف خانش و خمرسش داستان نخل، بچش
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حیور اشعار محلی و بومی کرمان در سش داستان فقط اشاره شده است و جنبۀ تحل لـی  

 ندارد.

 «هوشـنگ مـراد  کرمـانی    شما کش غریبـش ن سـت د  گرایی در رمان گرایی و اقل مبومی» -

در این مقالش بازتاب  اند.محمود بش ر  آن را نگاشتش ( کش سع ده منظر  توکلی و0391)

شده اسـت  بررسی  غریبش ن ست د شما کشازجملش اشعار عامش در رمان  عامشانوا  فرهنگ 

 ها  پ ش ن جنبۀ تحل لی ندارد.و مانند مقالش

 . روش پژوهش3

تنــور و ، خمـره  در ایـن پـژوه ، ابتـدا اشـعار عامـش در شــ  اثـر داسـتانی طنزآم ـز         

از هوشـنگ   نازبـال  و  مول ماه شب چهارده، لبخند انار ،مامان مهمان، ها  دیگرداستان

آور  شده و براساس الگو  تحل ل گفتمان انتقاد  ون ل ـوون، بـا   مراد  کرمانی، جمع

کنشگران آن در داستان بررسـی و تحل ـل شـده اسـت. ایـن پـژوه  از نـو         توجش بش 

 شده است.ام ا  انجپژوه  ک فی است و گردآور  اطالعات ن ز بش شکل کتابخانش

 . مبانی نظری4

هـا  فراوانـی دارد.   ا  اسـت کـش رویکردهـا و روش   ا  ب نارشـتش تحل ل گفتمان حوزه 

کننـد. یکـی   پژوهشگران بنابر اهداف خود از یک یا چند روش و رویکرد آن استفاده می

ون ل ـوون یکـی از   از رویکردها  مهم تحل ل گفتمان، تحل ل گفتمـان انتقـاد  اسـت.    

 پردازان تحل ل گفتمان انتقاد  است. از نظر و  نظریش

گفتمان، دانشی برساختش از ن روها  اجتماعی است و در بافت اجتمـاعی مشـخص   

ها  اجتماعی را ا  مشخص امکان نمود یافتش است و تول د و درک کن و بش ش وه
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جتمـاعی  هـا  ا ا  برا  بازنمایی کـن  عنوان موابشتواند بشسازد و میپذیر میامکان

 (.21، ص. 0391)قهرمانی،  در متن مورد استفاده قرار گ رد

شـده اسـت کـش بـا تحل ـل       شناختی معنـایی تشـک ل  ها  جامعشالگو  و  از مؤلفش

ها  زیرین متن دارد. ون ل ـوون  یابی بش الیشکنشگران اجتماعی سعی در دستبازنمایی 

پردازد. حذف معمـوالً  اجتماعی میکنشگران ها  حذف و ذکر بش بررسی براساس مؤلفش

 ساز  است.  رنگساز  و کمبش دو صورت پنهان

کـارگزار را   توانـد نمـی ساز ، خواننده )و گاهی حتـی خـود نویسـنده(    در پنهان

شده، ولی جـا    ساز  کارگزار اجتماعی حذفرنگبازیابی یا بازساز  کند. در کم

ارد کـش بشـود آن را بازیـابی کـرد     گـذ جـا  مـی  ا  دیگر بـش  پایی از خود در نقطش

 (.043، ص. 0393)یارمحمد ، 

شود، از ساز  کش در برخی موارد واگذار  نق  ن ز گفتش میساز  و منفعلفعال

مدار الگو  ون ل وون است و زیرمجموعۀ مؤلفۀ ذکر قرار دارد. ها  مهم گفتمانمؤلفش

ها منطبق ا نق  دستور  آنکنشگران بشناختی از نظر ون ل وون هم شش نق  جامعش

در تحل ل متون دارد. بش غ ر کنشگران نق  مهمی بودن ن ست؛ درنت جش فعال یا منفعل 

اند و پردازان دیگر  مانند ون دایک ن ز بش این امر توجش کردهاز ون ل وون نظریش

یا کنشگران نق  عامل یا پذیرنده برا  شناخت ایدئولوژ  در متن اینکش »معتقدند 

، 0390، ترجمۀ نوبخت، 1440)واندایک، « وران یک کن  باشند اهم ت داردبهره

 : کندکنشگران را این چن ن تعریف میساز  (. ون ل وون فعال و منفعل11ص.

شـوند و در  عنوان عاملی پویـا نشـان داده مـی   کنشگران اجتماعی بشساز ، در فعال

شوند و در برخـی مـوارد   ث رپذیر ظاهر میصورت عامل تأکنشگران بشساز ، منفعل

کنشگر در یک فعال ت خاص عامل باشد و گاهی ن ز پذیرنـدة  ن ز ممکن است یک 

 (.  31ص. ،1443) یک کن  محسوب شود
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یکی دیگر از  شود.کنشگر هم در نق  فعال و هم منفعل ظاهر میبش ب ان دیگر یک 

تع  ن نو  اشاره است.  زادیی یابخشی و تشخصعناصر مؤلفۀ ذکر، تشخص

بخشی خود در ابتدا بش دو تشخص کردن است. زدایی شامل انتزاعی و ع نیتشخص

کنشگر ساز  شود. در نامشخصساز  تقس م میساز  و نامشخصدستۀ مشخص

ساز  با طور معمول نامشخصاجتماعی )فرد  یا گروهی( ناشناختش و گمنام است. بش

ها و... در ابتدا  و ضمایر مبهم مانند هرکس، اندکی، بعیی، آنکارگ ر  ادات ابهام بش

ساز  زمانی (. مشخص010ص. ،0393شود )یارمحمد ، اسامی و تعب رات حاصل می

شده هستند و شامل پ وند نحو  مشخص و شناختشکنشگران اجتماعی بشدهد کش رخ می

ساز  دهی، مشخصد / نامبننکردن، مقولشکردن/ تفک ک زدن/ پ وندزدایی، تفک ک 

ها  خود را ها زیرمجموعشساز  چندمورد  است کش برخی از آنمورد / مشخصتک

ها  ذکر بش (. تع  ن ماه ت ن ز یکی دیگر از مؤلفش010ص. ،0393دارند )یارمحمد ، 

صورت عام، کلی و جمعی در قالب طبقش و کنشگران اجتماعی یا بشآید. حساب می

صورت خاص، جزئی و فرد  در قالب افراد با هویت شوند یا بشمی صنف تصویرساز 

شوند؛ ش وة اول عام ارجاعی و ش وة دوم خاص ارجاعی نام خاص خود بازنمایی می

 .(24، ص.0391دارد )اکبر ، 

در آثار  کاربرد اشعار در متون منوور از دیرباز تاکنون در ادب ات فارسی رایج است.

 شود؛ درنت جشز بازنمایی اشعار ازجملش اشعار عامش دیده میهوشنگ مراد  کرمانی ن 

بازتاب و بازنمایی اشعار عامش در  چگونگی این جستار با استفاده از الگو  ون ل وون

ها  طنزآم ز و  بررسی و تحل ل خواهد کرد و با توجش بش تمرکز ون ل وون بر داستان

ش شناخت بهتر از موضو  کمک شایانی رسد استفاده از این نظریش بکنشگران، بش نظر می

 کند.
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 . بحث و بررسی5

شـود کـش   ب ت اشعار عامش دیده می 03درمجمو  در ش  اثر کانون بررسی این جستار، 

ها  کانون توجـش ون ل ـوون، چگـونگی بازنمـایی ایـن      در این قسمت با توجش بش مؤلفش

هـا   است کش تمام مؤلفشاشعار با توجش بش کنشگران، تحل ل و بررسی خواهد شد. مسلم 

تواند در یک متن وجود داشتش باشد، بش هم ن سبب بررسـی و  موردتوجش ون ل وون نمی

 ها  موجود صورت خواهد گرفت.تحل ل براساس مؤلفش

 . خمره1ـ5 

است. این داسـتان در اواخـر   خمره یکی از آثار طنزآم ز هوشنگ مراد  کرمانی، داستان 

وم شخص نگارش یافتش است. مکان داستان روستایی است و از زاویۀ دید س 0344دهۀ 

شب ش س رچ، زادگاه نویسنده و یازده ب ت شعر عامش در این داستان گنجانده شـده اسـت.   

توان تقس م کرد: اشعار  کـش از  یافتش در این داستان را بش دو دستش میاشعار عامۀ بازتاب

ب تـی اسـت و دسـتۀ    وب تی و تکگنج نۀ فرهنگ مردم بومی استخراج شده و در قالب د

اند و قالب مشخصی ندارد و حتی قواعد شـعر   دوم، اشعار  کش در داستان متولد شده

ها بش درستی رعایت نشده است. در بازنمایی هـر دو نـو  ایـن اشـعار، مؤلفـۀ      ن ز در آن

صـورت  شود: در شـکل اول آفریننـدگان اصـلی اشـعار عامـش بـش      حذف و ذکر دیده می

اند. در شکل دوم، سرایندة اصلی این اشـعار، نویسـندة داسـتان،    شدهز  حذف ساپنهان

هـا   یعنی هوشنگ مراد  کرمانی است، اما در داسـتان در مـواقعی یکـی از شخصـ ت    

شـود؛ گـاهی ن ـز بـا     کشد و نام او آشکارا ذکر مـی داستان نق  سراینده را بر دوش می

فرد یا افـراد  از اهـالی آبـاد  بایـد     ها توجش بش فیا  داستان، مشخص است خالق آن

 شوند:ساز  کنشگران اصلی حذف میرنگباشند و با کم
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زدن رو  پ ـت،  هـا بـا چـوب   کوچش پر از بچش شد. راه افتادند دنبـال خمـره. بچـش   

زدن، زدن دو تا سنگ بش هم تق و توق، دامب و دومب و هرهر خنـده، کوچـش   کف

 خرگی کردند و خواندند:را گذاشتند رو  سرشان. دم گرفتند. مس

 آها  عباس آمـد بـا خمـره    

 

ــاس   ــا عبـ ــد بـ ــره آمـ  خمـ

 

ــد  ــرهاتان را در ب اریــ  ســ

 

 خمــــره مــــا را بب ن ــــد   

 

ــت    ــنگ اس ــا قش ــره م  خم

 

 نگــو ســاخت فرنــگ اســت  

 

 (032ص. ،0390)مراد  کرمانی، 

داسـتان   مندان آن در داستان، مدنظر باشد، درکنشگران اشعار عامش، راویان و بهرهاگر     

ا  تعریـف  شوند؛ در جایی از داسـتان، قصـۀ عام انـش   ها  مختلف ذکر میخمره با ش وه

هـا  قصـش یعنـی    ال  این قصش، اشعار عامش ن ز از زبان یکی از شخصـ ت شود و البشمی

 شده است، در نت جش شغال نق  فعال دارد: شغال نقل

رود سراغشـان. برشـان   شغال، تو  تاریکی با شن دن صدا  انج رها خوشحال مـی 

دود و کند و بش دنبال صدا  افتادن انج رهـا  بعـد  مـی   خورد. ذوق میدارد و می

 گوید:زیر لب می

 تلــ ، تلــ  جــون دلــم    

 

ــاد  ورت دارم     ــا افت  کج

 

 (29)همان، ص. 

یکـی  »ساز  با عنوان راو  اصلی قصش و درواقع اشعار عامش بش ش وة نامشخص

هـا  کـالس دوم   ود و نق  منفعل، آقا  صـمد  و بچـش  شتوص ف می« هااز بچش

هـا آورده  از بچـش شود؛ ولی اسمی نام برده میهستند؛ آقا  صمد  با عنوان رسمی 

ها ن ز شنوندة این قصش و اشعار عامـۀ آن  توان دریافت کش آنشود و با قرینش مینمی

یکـی از دالیـل   شـود و شـاید   هستند. این شعر با زبان کودکانش و ساده روایت مـی 

 هـا یکی از بچـش سرکالس دوم بود،  آقا  صمد »لبخند آقا  معلم ن ز هم ن باشد: 
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داد و گفت. آقا، همان طور کش گوش مـی ها را میداشت داستان انج ر خوردن شغال

 .(44)همان، ص.  «کش دزد از در کالس سرک میند میلبخ

کنشگران فعال اشعار صورت نند، بشکها ن ز وقتی اشعار عامش را با خود تکرار میبچش

دهنـد،  شوند و مردم آباد ، خاور و عباس کش این اشعار را گـوش مـی  عامش بازنمایی می

صورت مستق م، بـش نقـ  منفعـل    شوند. هرچند بشعاملی منفعل و پذیرنده محسوب می

را  شود بش این نت جـش رسـ د مردمـی کـش خمـره     شود، با قرینش میمردم آباد  اشاره نمی

شنوند، اشعار  کش سـادگی و تکـرار در آن بـش    ها را میکنند اشعار عام انۀ بچشتماشا می

 طنزآم ز بودن این قسمت کمک کرده است:  

 آها ، عباس آمد بـا خمـره   

 

ــاس   ــا عبـ ــد بـ ــره آمـ  خمـ

 

ــد  ــرهاتان را در ب اریــ  ســ

 

 خمــــره مــــا را بب ن ــــد   

 

ــت   ــنگ اس ــا قش ــره م  خم

 

 نگــو ســاخت فرنــگ اســت 

 

 (032، ص.0390کرمانی،  )مراد  

باد کناره پتو را زده بود کنار. خمرة نو و زیبا مول عروس چاق خم شـده بـود رو    »

 «.جنب دیواش میکرد و یواشمیاالغ. از ال  پتو با شاد  و خجالت جماعت را تماشا 

شـود و  صورت فـرد ارجـاعی آورده مـی   صحنش نام خاور و پسرش عباس بش یکدر 

کنشـگران را  اهم تـی نقـ  ایـن    صورت کلـی ارجـاعی. ایـن امـر بـی     بشها مردم و بچش

شدن نام خاور و پسرش نـش از جهـت بازنمـایی ادب ـات عامـش، بلکـش       رساند و آوردهمی

دهد. اینجا آنچـش بـرا  خـاور اهم ـت     دل ل اهم ت اتفاقی است کش در داستان رخ میبش

کنشـگر منفعـل و فعـال را بـا هـم      دارد خمره است نش اشعار عامش. همچن ن خاور نق  

کـرد و تـا سـاکت    مـی خواندند خاور ک ف میکردند و شعر ها  کش شلوغ میبچش»دارد: 

 )همان(. «کرد کش بخوان د بزن دمیشدند اشاره 
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شـوند، بـش صـورتی کلـی ارجـاعی      کنشگر فعال اشعار عام انـش مـی  ها زمانی کش بچش

ها مردم ن ز بش همـ ن صـورت کلـی ارجـاعی دیـده      شوند و در برابر آننمای  داده می

شوند موالً رمیان یکـی  صورت فرد ارجاعی ن ز نمای  داده میشوند. مردم گاهی بشمی

ا  از داستان، نق  عامل پویا را بر عهده دارد و فـرد ارجـاعی   از اهالی آباد ، در صحنش

کنشـگر  همـۀ   سـتند.  کنشـگر منفعـل ه  ها و معلم، پذیرنـده و  آید و بچشحساب میبش

از آقـامعلم  صورت مسـتق م اسـمی   مدار  است. بشزدایی و گفتشها با تشخصشخص ت

شـود معلـم ن ـز    شود؛ بلکش با توجش بش بافت داستان اسـت کـش مشـخص مـی    آورده نمی

رسد، خوان  رمیان، فیا  طنزآم ـز  در  شنوندة این اشعار است. همچن ن بش نظر می

 ه کش کنشگر منفعل را وادار بش خندیدن کرده است:  داستان بش وجود آورد

 ا  سـی روزه حـاال  سش روزه رفتـش  

 

 ا  نـوروزه حـاال  زمستون رفتش 

 

 آیــمتــو کــش گفتــی ســر هفتــش مــی

 

 شماره کن بب ن چند روزه حاال 

 

 گ رد.مان میخواند، خندهآقا اجازه! رمیان دارد تو  باغ  آواز می

بگـو پشـت دیـوار مدرسـش آواز نخوانـد.       قنبر ، قنبر ، برو بـش رمیـان  

 (.  000همان، ص. ) م بکنبگذارد کارمان را 

زمانی است کش خاور و پسرش  خمرهنمونۀ دیگر  از بازتاب اشعار عامش در داستان 

دهند کش در آن خاور، عباس و معلم کانون تهمت شعر طنز  را بش معلم روستا نشان می

گوید کش سرایندة این شعر شخصی ادامش پسر خاور میاند و درساز  قرار گرفتشو شایعش

کنشگر فعال است و معلم و خـاور و پسـرش نقشـی    نام موسی است؛ بنابراین موسی بش

 منفعل و پذیرنده دارند:

آقا کاغذ را گرفت، نگاه کرد. رو  کاغذ شعر چرند  بود از وضع و حال آباد ، 

 ستی تا رس ده بود بش اینجا کش:جا  کارد مرغ بشمدرسش و خمره و آوردن تخم

 پول بـده انج ـر بـده گـردو بـده       گفت خاور گر بخواهی خمره آید تو  ده
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ــی   ــنس ب ــول و ج ــد پ ــع ش ــاب جم  حس

 

 خورد عباس جوان نان بـا کبـاب   

 

 (009، ص. 0390)مراد  کرمانی،  

 تـوان بـش دو  را از نظـر سـنی، مـی    خمرهکنشگران اشعار عامش در داستان طورکلی بش

بند  کرد. در بازنمایی این دو ط ف سنی از اشعار عامـش،  سال و کودک دستشدستۀ بزرگ

ساالن از نظر جنسـ ت، ب شـتر مواقـع مـذکر     هایی وجود دارد. بزرگها و شباهتتفاوت

هستند؛ از منظر نام و عنوان، معلم روستا کش در اصل ساکن شهر است، با عنوان رسـمی  

شده کش عنوانی برا  نق  معلم است؛ این شخص ت شهر   ذکر« آقا»یا « آقا  صمد »

ماننـد  هـا  غ ررسـمی   کنشگران فعال و منفعل روستایی ن ز با نامدر نق  منفعل است. 

ساالن ب شـتر  شوند. طبق مؤلفۀ تع  ن ماه ت، بزرگرمیان، خاور و عباس شناسانده می

نظـر  رت کلـی ارجـاعی. بـش   صـو اند و کودکان بـش صورت فرد ارجاعی نشان داده شدهبش

، شخص ت قهرمـان کـودک   خمرهرسد یکی از دالیل این امر این باشد کش در داستان می

ایـم کـش نقـ  یکسـانی در     با تعداد زیاد  شخص ت کودک مواجـش »حیور ندارد، بلکش 

کنشگر همچن ن آن زمان کش کودکان  .(014، ص. 0392)ادهمی، « برد داستان دارندپ  

اند ساز  نشان داده شدهرندة اشعار عامش هستند، در ب شتر مواقع، با نامشخصپویا یا پذی

زدایـی اسـت ذکـر    هـا  تشـخص  مدار  کش از زیرمجموعـش و نام ندارند یا اینکش با گفتش

کاررفتش در این داستان، زبان کودکانش است و داستان از زاویۀ دید یـک  شوند. زبان بشمی

ها  ب شتر  نشان داده شـود، امـا   اید کودکان با مشخصششود، بالطبع بکودک روایت می

ها در ساز  نق  آندهی سعی در عدم برجستشساز  و عدم عنواننویسنده با نامشخص

هـا  ایـن موضـو  در ارتبـا  بـا بافـت       بازنمایی اشعار عامش دارد. شاید یکی از علـت 

طـور خالصـش   باشد. بـش روستایی داستان و توجش نداشتن بش کودکان در فیا  روستا ن ز 

تـر از  سـاالن برجسـتش  توان گفت در بازنمایی اشعار عامش در این داستان، نق  بـزرگ می

 .  کودکان است
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 های دیگر. تنور و داستان5ـ2

 هـا  دیگـر  کتاب تنور و داستان، اثر دیگر طنزآم ز هوشنگ مراد  کرمانی، خمرهبعد از 

سـنگ  ل شده است؛ در دو داستان طنزآم ز هایی کوتاه تشک است کش از مجموعش داستان

از این مجموعش داستان، اشعار عامش نمود دارد؛ در داستان کوتاه  سنگ رو  سنگو  اول

هـا قـرار   ، هفت ب ت شعر عامش حیور دارد و این شعرها در دستۀ گورنوشـتش سنگ اول

« شودحک می قبر مردگانشود کش بر سنگ هایی اطالق میبش نوشتش»ها دارند. گورنوشتش

سـنگ قبـر    (. موضو  داستان، رقابت مردم آباد  بـر سـر  110، ص. 0390)ذوالفقار ، 

است کش هرکدام از سنگ قبرها شعر  بر رو  خود دارند و نویسنده در کنار استفاده از 

ها  دیگر از این اشعار ن ز بـرا  طنزآم ـز کـردن داسـتان اسـتفاده کـرده اسـت و        ش وه

 را در داستان بش وجود آورده است: کینوعی فیا  آیرون بش

تراشی و گفتـش بـود کـش سـنگی بـرای       حاال پدر عباسی رفتش بود شهر و دم سنگ 

 درست کنند و روی  بنویسند:

ــداکار  » ــان و ف ــدر  مهرب ــاه پ  «آرامگ
 

 و زیرش هم قشنگ این شعر را بکنند: 

 

 باورم ن ست پدر رفتی و خاموش شـد  

 

 آغوش شـد  ترک ما کرد  و با خاک هم 

 

 خانش را نور  اگر بود ز رخسار تـو بـود  

 

 ا  چراغ دل ما از چش تو خاموش شد  

 

 (041، ص. 0394)مراد  کرمانی،  

دهـی نسـبتی شناسـانده    دهی و عنوانکنشگر فعال با مؤلفۀ نامدر بازنمایی اشعار باال 

هویــت شــود؛ از نظــر ون ل ــوون زمــانی کــش کــارگزاران اجتمــاعی بــا توجــش بــش  مــی

دهـی اسـتفاده شـده اسـت و یکـی از      فردشان بازنمـایی شـوند، از شـ وة نـام    منحصربش

، 0393دهی نسبتی است مانند: دایی جان مهد  )یارمحمـد ،  دهی، عنوانها  نامروش

کنـد کـش بـش    میرا انتخاب  میدر این داستان، نویسنده برا  شخص ت خود نا( 014ص. 

بــر آن گذاشــت. راو  ســوم شــخص اســت و بــا  ا تــوان عنــوان مدرســشمــینــوعی 
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آموزان مدرسش است. کنندة یکی از دان هایی مانند پدر م رحس نی و... تداعیدهیعنوان

مـردم  »ساز  بـا عنـوان   کنشگر منفعل ن ز با ماه ت گروه ارجاعی و بش روش نامشخص

برا  خودش چـش   مردم آباد  کش فهم دند پدر عباسی از شهر»شوند: نام برده می« آباد 

 (.043، ص. 0394)مراد  کرمانی، « آورده، زدند زیر خنده

ها در داسـتان، زمـانی کـش بـرا      کنشگران فعال گورنوشتشمنزلۀ یکی از پدر عباسی، بش  

شود و مادر کـش نقـ    شناسانده می« حسنعلی» خواند با نام غ ررسمیمیهمسرش شعر 

صورت فـرد ارجـاعی نشـان داده    بش« مادر»عنوان  ا  بابخشی مقولشمنفعل دارد با هویت

 شود:می

 حسنعلی فکر کرد و شعر یادش آمد» 

 رفت از سر ما سرور ما تاج سر ما 

 زحمتک  و مظلوم خدایا مادر ما

  «زدمادر لبخند 

 (.001، ص. 0394مراد  کرمانی، )

آن  وشوهر  دربارة سنگ قبر و شـعر رو  وگوها  زنا  از داستان گفتدر صحنش

هایشـان در  بش تصویر کش ده شده است؛ هویت این افراد مشخص ن ست و فقط با گفتـش 

مـدار  دیـده   زدایـی از نـو  گفتـش   نـوعی تشـخص  اند. در اینجا بشداستان مشخص شده

 کنشگران است:  اهم ت دهندة اهم ت کن  و عدمشود و این نشانمی

شود. اصالً این اش پ دا نمینگشباز  است کش لتو هم باور کرد . حسنعلی آدم حقش

 اند، مال مادر ن ست، مال پدر است.گوید دربارة مادر گفتشمیشعر  کش 

ــا   ــاج ســر م ــا ت ــا ســرور م ــت از ســر م  رف

 

 

 زحمتک  و مظلوم خـدایا پـدر مـا نـش مـادر مـا       
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دانم کـش حسـنعلی   میشود. فقط این را حاال هر چی گفتش. من این چ زها سرم نمی 

 (001همان، ص. )عقل  رس ده کش این چ زها بش زن  بگوید.

هاست کش سنگ قبر  را بـش  کنشگران فعال گورنوشتشآباد  یکی دیگر از پدر یوسف   

ها شعر  نوشتش شـده  عکسآورد کش باال  آن دو عکس ش ر کنده شده و زیر میروستا 

 است:

ــز دار    ــا را عزی ــدر م ــره پ ــاک ت   ا  خ

 

ــش    ــر گرفت ــش درب ــن جــان ماســت ک  ا ای

 

 (009همان، ص. )

انـد و محـذوف   صورت مستق م در داستان ذکـر نشـده  کنشگران منفعل اشعار باال بش

 شود، مردم آباد  این اشعار را بـر رو  ها  بعد است کش آشکار میهستند و با توص ف

(. در صـحنۀ بعـد، فـرد دیگـر  بـا نـام پـدر        009سنگ قبر خواهند دید )همـان، ص.  

آورد کش بـر رو  آن شـعر  نوشـتش    میم رحس نی ن ز سنگ قبر مشکی رنگی بش روستا 

کنشـگران منفعـل دیـده    کنشـگر یـا   شده است؛ با این تفاوت کش ایـن بـار توصـ فی از    

 ت مردم آباد  نق  منفعل را دارند:  شود دریافشود و با قرائن است کش مینمی

دهـد کـش بـا خـط     آباد  سنگ قبر  را سفارش میپدر م رحس نی ن ز بعد از بابا  یوسف»

 سف د روی  نوشتش شده: 

ــزارم    ــش مـــ ــد  بـــ ــوش آمـــ  خـــ

 

ــوده  ــادمنمـــــــــــ  «ا  شـــــــــــ

 

 (014، ص.0394)مراد  کرمانی،  

و مسـلم اسـت    هـا هسـتند  کنشـگران فعـال گورنوشـتش   سـاالن  در این داستان بزرگ

سـاالن هسـتند کـش بـش مـرگ و      صورت طب عی کودکان بش قبر توجهی ندارند و بـزرگ بش

کنشگران فعال این اشـعار مـردان   مسائل بعد از آن توجش دارند. همچن ن در ب شتر مواقع 

دیگـر، همچـون برخـی    ب ـان شـود. بـش  هستند و بـرا  زنـان نقـ  چنـدانی دیـده نمـی      

پذیر  و سـازش زنانـش   دهندة مفهوم مردساالر  و ظلمنشان»ها  دیگر داستان موقع ت
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هایی است کش مردانشان در زندگی زناشویی بش آنان تحم ـل  ها و بی مهر در مقابل ستم

 (.23. ص ،0399)اسکندر  شرفی، « کنندمی

اسـت کـش    تنـور هـا  طنزآم ـز کتـاب    ن ز ازجملش داسـتان  سنگ رو  سنگداستان 

هـا  ش در آن بازنمایی شده است و ب شتر این اشعار در دستش الالییچهارده ب ت اشعار عام

ها پلنـگ  شب مادرها» اند:کنشگران این اشعار بش طرق مختلف بازنمایی شدهقرار دارند و 

دادنـد و موقـع خـواب برایشـان الالیـی      مـی نشـان   هاشـان بچـش خواب ده و پ ر و گرسنش را بـش  

 خواندند.می

ــش   ال ال ال گــــــــــل اللــــــــ

 

ــوه   ــیپلنــــگ در کــ ــشمــ  نالــ

 

 پلنــــگ پ ــــر و بــــی دنــــدون

 

 «خــر  خــورده اســت بــا پــالون 

 

 (030، ص.0394)مراد  کرمانی، 

صـورت گـروه ارجـاعی ذکـر     کنشگران فعال و منفعل هـر دو بـش  در اشعار باال 

ا  بخشی مقولـش کنشگر فعال با عنوان مادران و با هویتاند و بدون نام هستند. شده

شـوند.  بخشی نسبتی بازشناسانده مـی ش نق  منفعل دارند با مؤلفۀ هویتها کو بچش

بخشـی  آیـد کـش در هویـت   شمار مـی ساز  بشبخشی از زیرمجموعۀ مشخصهویت

کنشگران اجتماعی براساس موارد  مانند نـژاد، جنسـ ت، حرفـش و طبقـۀ     ا  مقولش

کنشـگران براسـاس   بخشی نسبتی بازنمایی شوند و در هویتاجتماعی بازنمایی می

 (.043ص.  ،0394و اروجی، روابط خویشاوند ، دوستی و شغلی است )حاتمی 

کنشگران فعال اشـعار عامـش در ایـن داسـتان، در تمـام      ، سنگ اولبرخالف داستان  

شـوند. اظهـار ایـن    ها مؤنث هستند و مردان و پسران در نقـ  منفعـل ظـاهر مـی    نمونش

شود ا  ذکر میا  از داستان، اشعار عامشست. در صحنشها  مختلف اکنشگران بش شکل

شـود. بـا   کنشگر منفعل با عنوان پدر نشـان داده مـی  کنشگر فعال آن با عنوان مادر و کش 
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توجش بش زم نۀ داستان مشخص است پدر و مادر رح م، قهرمان اصـلی داسـتان، منظـور    

 بخشی نسبتی استفاده کرده اسـت تدهی از مؤلفش هویجا  ناماست؛ بنابراین نویسنده بش

در سش جا ن ز نق  فعال با نام مادر و نق  منفعل  (.012، ص.0394مراد  کرمـانی،  رک: )

 (.024ـ022همان، صص. ) آورده شده است« رح م»دهی با مؤلفۀ نام

هاست و معموالً مادران هستند کـش در فرهنـگ   اشعار عامۀ این داستان از نو  الالیی

آینـد؛ بـش همـ ن دل ـل اسـت در ایـن       مـی این گونۀ ادب ات عامش بش حساب عامش، حافظ 

شوند کش تأک ـد  دهی با عنوان مادر یا مادران معرفی میکنشگران فعال بش جا  نامداستان 

نق  مادران را در انتقال و القـا    ا  و نسبتی است و از طرف دیگربخشی مقولشبر هویت

 دهد. میایدئولوژ  بش کودکان ن ز نشان 

 . مهمان مامان5ـ3

است، بـا ایـن    مهمان مامانیکی از آثار داستانی طنزآم ز هوشنگ مراد  کرمانی، داستان 

کند. در میها  مراد  کرمانی از روستا بش شهر تغ  ر پ دا داستان است کش فیا  داستان

ؤلفۀ حذف این کتاب، تنها در یک مورد اشعار عامش بازتاب یافتش کش چهار ب ت است و م

بخشی نسـبتی در  کنشگر فعال بدون نام است و با هویتشود. همچن ن در آن دیده نمی

 آید:بند  بش حساب میداستان بازنمایی شده است کش از زیرمقولۀ مؤلفۀ طبقش

زدن. مادر رفت کش آمد و صدا  خنده و کفمیاتاق شلوغ بود، صدا  دف و آواز 

را از باال  کمد برداشتش بود، گرفتش بود سر دست  و بب ند چش خبر است. بابا دف  

 خواند:میزد ژرب ژرب ژرب. بوم م بوم م م و می

 لب بون اومد  رخ تازه کرد ، گل ب خار منی

 قدت را با قدم اندازه کرد ، گل ب خار منی  

 (29، ص.0394)مراد  کرمانی،  
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اند. اشعار عامش از  نشدهسال جداسکنشگران منفعل کودک و بزرگدر این داستان 

کنشگر فعال خواند. مین ز میمون عاشقانش دارند کش شخص ت بابا همراه با دف آن را 

ها  شهر  از طبقۀ متوسط و محروم، پذیرنده این اصالت روستایی دارد و شخص ت

شود. اشعار هستند و البتش طنزآم ز بودن اشعار باعث خندیدن کنشگران منفعل ن ز می

اند و ها  سنتی خود را حفظ کردهکنشگران ارزشند مح ط شهر  است، هرچ

رسد استفاده از عنوان بابا برا  مینظر ها رابطۀ نزدیکی با همدیگر دارند. بشهمسایش

کنشگر فعال، تأک د بر هویت نسبتی و ارتباطی است کش این افراد با هم دارند. این نکتش 

ها  دهۀ هفتاد کودک و نوجوان ها در داستانهمسایش رابطۀ»ن ز درخور ذکر است کش 

مانند خویشاوندان است کش روابطی صم مانش با هم دارند و هنگام ن از بش یار  یکدیگر 

 (.20، ص. 0394لی و اسد ، )حسن« شتابند.می

 . لبخند انار5ـ4

تـش اسـت کـش    در مجموعش داستانی با هم ن عنوان انتشـار یاف لبخند انار داستان طنزآم ز  

شود و این اشعار در جهت ایجـاد فیـا    بازتاب سش ب ت اشعار عامش در آن مشاهده می

 کار برده شده است:  طنزآم ز در داستان بش

 ا  شــــــنبۀ ناراضــــــی 

 

ــواب   ــنبۀ خ ــوا  ش  آل

 

ــالو چـــوب ــش آلبـ ــا همـ  هـ

 

ــون   ــش خ ــا هم ــوپاه  آل

 

 (.14.ص ،0390)مراد  کرمانی،  

ترب تی حاکم بر داستان هماهنگ اسـت و خشـونت در   محتوا  این اشعار با گفتمان 

آموزان هستند کش کنشگر اصلی این اشعار دان دهد. فیا  آموزشی گذشتش را نشان می

خوانند، اما در داستان یکی از حاضران در جلسـۀ بزرگداشـت آقـا     میسر صف آن را 

کنـد؛  مـی ا تکـرار  کنشگر فعال ظاهر شده و برا  حاضران در جلسـش آن ر دباغ در نق  
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بخشی نسـبتی معرفـی   کنشگر فعال با هویتتوان گفت میها  ون ل وون براساس مؤلفش

 شود:می

هستم. آقا  سپهر  لطف کردند و مرا آوردنـد. در مکتـب مرحـوم     مهمان شمامن 

انگ ـز اسـت کـش    اما جلسۀ شما آن قدر صم می، جذاب و شوق ام؛دباغ هرگز نبوده

و ح فم آمد این شعر را کش در شهر ما، هر صبح شـنبش، سرصـف    مرا سر ذوق آورد

 همان(.) شد، تقدیم شما عزیزان نکنممیخوانده 

شـود کـش هـ ش نشـانی از     اشعار عامۀ دیگر  ن ز در وصف آقا  دبـاغ خوانـده مـی   

شود و از رو  قرائن متن مشخص اسـت کـش   کنشگر فعال آن در داستان نشان داده نمی

زدایـی از  نوعی تشخصدر جلسۀ بزرگداشت آقا  دباغ باید باشد و بش یکی از حاضران

رسـد  میکنشگر با گفتۀ او انجام شده است. بش نظر مدار  رخ داده کش بازنمایی نو  گفتش

آمـوزان  ساز  تأث ر آقا  دباغ بر ذهن و روان دانـ  این نو  بازنمایی در جهت برجستش

چنـان  سال ان دراز از دوران تحص ل خـود، هـم   سالی و گذشتحتی در بزرگ»باشد کش 

 (.011.ص ،0392)صفایی و کارگر، « ب نندمیروح او را در م ان خود حاضر 

 تــــــو ا  دبــــــاغ، ا  انســــــان واال  

 

 کجـــایی تـــا بب نـــی وضـــع حـــاال     

 

ــو را در جمــع بــ م حــی و حاضــر      ت

 

 نرفتــــی از زبــــان و فکــــر و خــــاطر 

 

 (13، ص.0330)مراد  کرمانی، 

کنشـگران فعـال و منفعـل بـش نـوعی بـا روسـتا در        ها  قبلـی کـش   داستان برخالف

شـود.  ها  روستایی دیده نمیاند، در این داستان اثر  از ارتبا  با روستا و ارزشارتبا 

ساالن حاضر هستند و اشعار ن ـز در  آموزان سابق و بزرگکنشگران فعال و منفعل دان 

 ارتبا  با مدرسش است.
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 ماه شب چهارده. مثل 5ـ5

اسـت.   مول ماه شـب چهـارده  ها  طنزآم ز هوشنگ مراد  کرمانی یکی دیگر از داستان

شـود.  بار اشعار عامش دیـده مـی  مکان وقو  داستان شهر است. در این کتاب تنها در یک

انار  است، اما راو  داسـتان کـش سـوم شـخص     کنشگر فعال در بازنمایی این اشعار ننش

هـا و اسـتاد   کنـد، بچـش  مـی انار  با خود زمزمش است اشعار  کش ننش است، روشن نکرده

کنشـگر منفعـل محـذوف شـده     توان گفـت کـش   میاند یا خ ر؛ بنابراین کاریکاتور شن ده

 است:

آرام زیر لـب   ننش انار بو  مغز سوختۀ بادام تو  نمایشگاه کاریکاتور پ چ ده بود. 

 خواند:میدوب تی روستایی 

 ولـم جفتـی سـتاره     دو چشمون

 

 دکــون ســرمش را کــرده اجــاره 

 

 اگر یک شو بش خواب من ب ایـش 

 

 ده دوبارهمیخدا عمر  بش من  

 

 (14، ص. 0391)مراد  کرمانی، 

بخشـی ظـاهر  ن ـز در    سـاز ، مؤلفـۀ هویـت   سـاز  و منفعـل  غ ر از مؤلفۀ فعالبش

برا  نق  فعال خـود انتخـاب    انار  رابازنمایی این اشعار وجود دارد؛ راو ، عنوان ننش

کرده است؛ عنوانی کش براساس ویژگی ظاهر  این شخص ت داستانی شکل گرفتش است 

و بش ب ان دیگر هویت بخشی ظـاهر  صـورت گرفتـش اسـت. از دیـدگاه مؤلفـۀ تع ـ ن        

انـار  و  کنشگر فعال بش صورت فرد ارجاعی نشان داده شده است. عنوان ننشماه ت ن ز 

ایی نشان از ارتباطی است کش ب ن این اشعار و زنـدگی روسـتایی یـا طبقـۀ     دوب تی روست

 سنتی وجود دارد. 
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 . نازبالش  5ـ2

انتشار یافتش است. مکان داستان هـم روسـتا و هـم     0334داستان نازبال  در اواخر دهۀ 

ها  شهر  داسـتان همچنـان ارتبـا  خـود را بـا روسـتا حفـظ        شهر است و شخص ت

ن کتاب تنها در یک جا اشعار عام انـش بازتـاب داده شـده اسـت. از م ـان      اند. در ایکرده

کنشـگران فعـال و منفعـل آن    شود و ها  اصلی ون ل وون، حذف در آن دیده نمیمؤلفش

خـورد و  آشکار هستند. نق  فعال اشعار عامش در داستان نازبال  زنی است کش انار مـی 

 رد:آویشن نوجوان، نق  منفعل و پذیرنده را دا

و زیـر لـب آواز    خـورد زنی انار مـی دوید. میآویشن با ک سش پول تو کوچۀ روستا 

از سر دیوار نگاه کـرد و گـوش داد. چـش سـوز و حـالی داشـت        . آویشنخواندمی

 صدا  زن:

ــاره    ــش ب ــی ب ــد دیگ ــوهی بلن ــر ک  س

 

 خـوره، دل بـی قـراره   میبرنج جوش  

 

 خوره با ش ر م شـون میبرنج جوش 

 

 مــرا از قــوم و خویشــون  جــدا کــردن 

 

 (043 ص. ،0391)مراد  کرمانی، 

دهـی و  سـاز  و از زیرمجموعـۀ آن، نـام   بخشی، مشخصها  تشخصاز م ان مؤلفش

شـود. نقـ    کنشگران فعال و منفعل در داستان نازبال  دیده میبند  در بازنمایی طبقش

خصــۀ ظــاهر  آورده شــده و نقــ  فعــال بــا مش« آویشــن»منفعــل بــا نــام غ ررســمی 

بخشی بـش زن براسـاس ویژگـی ظـاهر     ذکر شده است. بش ب ان دیگر هویت« انارخوردن»

صدا  خـط خـوردن مشـق    پروین سالجقش در کتاب صورت گرفتش است. « انارخوردن»

برانگ ـز در آثـار مختلـف مـراد  کرمـانی      ها  پرتکـرار و تامـل  انار را یکی از میمون

(. انار در برخـی  031، ص.0391رده است )سالجقش، شمارد کش جنبۀ نمادین پ دا کبرمی

ها  ایرانی ن ز نق  پررنگـی ایفـا   آید و در افسانشحساب میاز ادیان ن ز م وة مقدس بش 

 کرده و معموالً در ارتبا  با جنس مؤنث است.  
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پریان از م وة یک درخت کش غالباً درخـت انـار اسـت    ها  پریان، دختر شاهدر قصش

« دختـر انـار  »کنـد.  ن ز این مطلب صدق می« دختر انار»در نمایشنامۀ آید. ب رون می

ا  است کش در آن شخص ت اصلی دختر  است کش طلسم شـده و در درون  افسانش

کند. این افسانش کش در ادب ات شـفاهی رشـتۀ کـوه زاگـرس ریشـش      انار  زندگی می

ن ز بـش پ ـدای     دارد، از پ کر اسطوره جدا شده است؛ چراکش در باورها  اساط ر 

  .(342ص.  ،0390زاده و پاشایی فخر ، )عادل شده است از گ اه، بارها اشارهمی آد

دهندة آرزو و بارور  دانستش شده ، تصویر انار شکستش نشانفرهنگ نمادهادر کتاب 

(. بـا توجـش مطالـب    124ص. ،0330، ترجمـۀ فیـایلی،   0930است )شوال ش و گربـران،  

دهد کش انـار جنبـۀ نمـادین    ر با زنان راو  در ادب ات عامش نشان میذکرشده همراهی انا

خصوص اینکش این راویان نام خاصی ن ز در داستان ندارنـد و بـا   دارد و معنادار است. بش

شـوند. بـرا    معرفی می« ننش انار »و در داستان ناز بال  « خوردزنی کش انار می»عنوان 

خدا کنـد  »انار  ن ز باید توجش کرد: ش و باورها  ننشگشایی از مفهوم انار بش خود قصگره

گفت انار م وة بهشتی است، بـرعکس انگـور   ه ش وقت دانش انار  را گم نکنم. یکی می

کنار هم قرار گرفتن سش عنصر  .(44، ص. 0391)مراد  کرمانی، « کش م وة بهشتی ن ست

نی ب انگر دو نکتش باشـد: اول  زن و انار و روستا و ادب ات عامش شاید از نگاه مراد  کرما

اینکش زنان نق  اساسی در حفظ اشعار عامش را دارند؛ دوم، در دورة مدرن ادب ات عامـش  

هـا  ال  اسطورهاند و باید در البششدهدیگر چندان جایگاهی نداشتش و بش فراموشی سپرده 

 وجو کرد.آن را جست

 نتیجه .4

نی طنزآم ز هوشنگ مراد  کرمانی مشخص پس از بررسی اشعار عامش در ش  اثر داستا

ها  با فیا  روستایی ب شتر از فیـا  شـهر  اسـت.    شد کاربرد اشعار عامش در داستان
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کنشـگران  همچن ن براساس الگو  ون ل وون، هر دو شکل حذف و اظهار در بازنمـایی  

بگ ـریم، در   کنشگران را آفرینندة اصلی اشعار عامش در نظرشود؛ اگر اشعار عامش دیده می

هـا  کنشگران راویان اشعار عامش در داستانب شتر مواقع حذف صورت گرفتش است و اگر 

 شوند:ها  مختلف اظهار شناسانده میدر نظر گرفتش شود با مؤلفش

ساز : مقایسش بازتاب اشعار عامش در دو مکان روستایی و شـهر   ساز / منفعلفعال

سـاالن، کودکـان ن ـز    جوامع روستایی در کنار بـزرگ سازد کش در این نکتش را آشکار می

دارند، امـا در جوامـع شـهر  کودکـان و نوجوانـان      کنشگر فعال را برعهده گاهی نق  

طـور  شـوند. بـش  منزلۀ عنصر  پویا معرفی مـی ساالن بشب شتر نق  منفعل دارند و بزرگ

انـد. بررسـی   شـده کلی می توان گفت کودکان و نوجوانان ب شتر در نق  منفعل ظـاهر  

پذیرفتش نشان داد، از نظر جنس ت کنشگران، زنان و مـردان هـردو گـاهی نقـ      صورت

دارند. نکتۀ دیگر اینکش نق  فعال اشـعار عامـش در   فعال و گاهی نق  منفعل را بر عهده 

 دارند کش اصالت روستایی دارند.هایی بر عهده جوامع شهر  ن ز شخص ت

هـا  طنزآم ـز   شـده در داسـتان  در بررسـی انجـام  زدایـی:  بخشی و تشخصتشخص

شود و از مدار  دیده میزدایی ب شتر گفتشهوشنگ مراد  کرمانی از م ان مؤلفۀ تشخص

کـردن  بنـد  دهـی و طبقـش  صـورت نـام   ساز  بـش بخشی، مشخصم ان عناصر تشخص

بـا نـام    نـدرت یا بـش رسمی کنشگران شعار عامش گاهی با نام ن مشصورت پذیرفتش است. 

ها متعلق بش طبقۀ سنتی و روستایی است. در برخی مـوارد  شوند کش ناممعرفی میرسمی 

شـود کـش جنبـۀ    بند  برا  شناساندن کارگزاران فعال استفاده میجا  نام از طبقش ن ز بش

 دهد.کنشگران مینمادین بش این 

بش چند دستش  تع  ن ماه ت: بخ  دیگر  از مؤلفۀ اظهار، تع  ن ماه ت است کش

شود. در بس ار  از مواقع در آثار مراد  کرمانی تع  ن ماه ت کنشگران اشعار تقس م می
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شود. صورت مجموعش ارجاعی دیده میصورت فرد ارجاعی است. گاهی ن ز بشعامش بش

 شوند. صورت عام ارجاعی نشان داده میکودکان معموالً بش

کرمـانی در بازنمـایی اشـعار عامـش در     رسـد هوشـنگ مـراد     درمجمو  بش نظر مـی 

ورزد کش حافظـان اصـلی ادب ـات عامـش، مردمـان      ها  خود بر این نکتش اصرار میداستان

جوامع روستایی هستند؛ کسانی کش ممکن است بنا بش دالیلی در شهر ن ز سـاکن شـوند،   

سـتند  اند و مردمان شهر فاقد این حافظـش ه اما حافظۀ فرهنگی جامعش خود را حفظ کرده

توانند با این حافظۀ فرهنگی در ارتبا  باشـند و  وس لۀ مردم روستاست کش می و فقط بش

 مند شوند و لذت ببرند.از آن بهره

 منابع

(. بررسی و تحل ل س ر تحول شخص ت در آثـار هوشـنگ مـراد  کرمـانی.     0392ادهمی، ح. )

 دانشگاه گ الن. . گ الن:یازدهم ن گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب ات فارسی

نامۀ کارشناسـی  . پایانبازنمایی کنشگران اجتماعی در بخارا  من، ایل من(. 0392) اکبر ، ح.ر.

 ارشد رشتۀ زبان و ادب ات انگل سی. کرمانشاه: دانشگاه راز .

ها  دیگـر  شناسی مجموعۀ داستان تنور و داستان(. نقد غنا  روان0399اسکندر  شرفی، ف. )

 .21ـ19، 02، رخسار زبانمانی با تک ش بر انگارة مت ول پمن. هوشنگ مراد  کر

 ،90 ،کتـاب مـاه کـودک و نوجـوان    . 0(. دربـارة ادب ـات شـفاهی    0330جعفر  )قنواتی(، م. )

 .042ـ041

 .تهران: ساکو .درآمد  بر تح لی گفتمان انتقاد (. 0394ی، م. )اروج حاتمی، پ.، و 

ها  کودک و ل مح ط شهر  و عناصر آن در داستان(. تحل 0394لی، ک.، و اسد ، ک. )حسن

 .44ـ33 ،0، مطالعات ادب ات کودکنوجوان. 



 0044مهر و آبان  ،04، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

222 

 

ساز  ادب ات کودک (. نق  فرهنگ عامش کرمان در غنی0394و اسد ، م. ) ح در  آبکنار، غ.،

 .032ـ019(، 40)0، نامۀ فرهنگستانو نوجوان. 

 هران: سمت.ت .زبان و ادب ات عامۀ ایران(. 0390ذوالفقار ، ح. )

 . تهران: مع ن.صدا  خط خوردن مشق(. 0391سالجقش، پ. )

(. تهـران: نشـر   0330) . ترجمـۀ س. فیـایلی  فرهنگ نمادهـا (. 0930شوال ش، ژ.، و گربران، آ. )

 ج حون.

بررسی گفتمان آموزشی داستان لبخند انار هوشنگ مراد   .(0392صفائی، علی.، و کارگر، ا. ) 

 .040ـ 0، 04، نورپژوهی ادب فارسیایدئولوژ  آلتوسر. کرمانی برمبنا  نظریۀ 

. بازتاب فرهنگ عامش و طنز در آثار هوشنگ مراد  کرمانی (.0339عندل ب الر ،  .ر. )

 کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادب ات فارسی. فارس: دانشگاه پ ام نور. نامۀپایان

نامۀ ارشد رشتۀ زبان و . پایانمراد  گرایی در آثار هوشنگبومی(. 0391پور کهلبونی، ا. )ع سی

 ادب ات فارسی. اردب ل: دانشگاه محقق اردب لی.

 . تهران: پژوهشگاه مطالعات و علوم انسانی.تاریخ فرهنگی ایران مدرن(. 0393فاضلی، ن. )

ا  عناصر بـومی و اقل مـی   (. بررسی مقایسش0394پور کلهبونی، ا. )و ع سی فق ش پرشکوهی، آ.،

 31، 3، ها  محلی ایـران ادب ات و زبانب گی. وشنگ مراد  کرمانی و محمد بهمندر آثار ه

 .003 ـ

(. بررسـی انـار در اسـاط ر و بازتـاب آن در ادب     0390ک. ) زاده، پ.، و پاشایی قمـر ، قمر 

 .310ـ340، 0 ،شناسی نظم و نور فارسیسبکفارسی. 

هوشنگ مراد  کرمانی براساس نظریـۀ  ها  فولکوریک در آثار بررسی جنبش(. 0391کارگر، ا. )

نامش کارشناسی ارشد. دانشـگاه گـ الن. دانشـکده ادب ـات و علـوم      پایان ایدئولوژ  آلتوسر.

 انسانی.

 . تهران: علم.شناسیترجمش و تحل ل گفتمان انتقاد : رویکرد نشانش(. 0393قهرمانی، م. )

 . تهران: مع ن.نازبال (. 0393مراد  کرمانی، ه. )
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 تهران: مع ن. خمره.(. 0390کرمانی، ه. ) مراد  

 تهران: نشر نی.کبوتر تو  کوزه. (. 0391مراد  کرمانی، ه. )

 تهران. مع ن.لبخند انار. (. 0390مراد  کرمانی، ه. )

 . تهران: مع ن.ها  دیگرتنور و داستان(. 0394مراد  کرمانی، ه. )

 : مع ن.تهران مول ماه شب چهارده.(. 0391مراد  کرمانی، ه. )

 . تهران: انتشارات نی.مهمان مامان(. 0393مراد  کرمانی، ه. )

گرایی در رمـان شـما کـش غریبـش     گرایی و اقل مبومی (.0391منظر  توکلی، س.، و بش ر ، م. )

 .041ـ009، 0 ، اورمزدن ست د هوشنگ مراد  کرمانی. 

 . تهران: هرمس.درآمد  بش گفتمان شناسی(. 0393یارمحمد ، ل. )

 . تهران: سروش.شناسی رایج و انتقاد گفتمان(. 0393ارمحمد ، ل. )ی

 (. تهران: س اهرود.0390ترجمۀ م. نوبخت ) ایدئولوژ  و گفتمان.(. 1440ون دایک، ت. )
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