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چكیده
با ظهور نظریه بینامتنیت که از مهمترین کشففف های قرن بیسفففتم بود ،این هاده در ةوزژ هشهه های ادبیات
کودک جای خود را باز کرد ه البته این هشهه ها تا به امرهز بیشففتر همسففو با ادبیات بار سففا بوده اسففت
بینامتنیت به رابطه بین متون با هم میهردازد ه تاکید کلی این نظریه بر این اندیشه استوار است که متون مستقل
از یکدیگر نی ستند با توجه به این نکته در مقاله ةا ضر ،تالش بر این ا ست که به برر سی سه سطح مختل
بینامتنیت در ادبیات کودک ه نوجوان بپردازیم ه این بررسفففی منأ فففرک با تکیه بر نظریه بینامتنیت درار دنت
انجام میهذیرد بر همین ا ساس از  8دا ستان در ادبیات کودک رهه سنی ال ه ب ه  5اثر در ادبیات نوجوان
رهه سففنی و ه د اسففت اده کردهایم در انتخاب داسففتانها نیا تالش نمودهایم آنچه از قلم نویسففنده اثر ات ا
افتاده را بر اینیم ه دا ستانها شامل ردآهری ،اقتباس ه بازنوی سی نبا شند چراکه ،در این ونه آثار متن ا صلی
اثر آماده ه مشففخا اسففت ه تنها تاییراتی در آن ایجاد شففده ،تا نشففان دهیم در همه آثار ت لی ی میتوان رابطه
بینامتنی را یافت از بررسففی آثار منتخن نیا مشففخا شففد که کاربرد بینامتنیت به یور کلی در ادبیات نوجوان
بی از ادبیات کودک اسففت همچنین ،کاربرد بینامتنیت ضففمنی در هر ده رهه بی از سففایر رهابن بینامتنی
دیگر بوده ا ست که ،معتقدیم دلیل این امر هجود هی متنهای فراهان ه ا ست اده نوی سند ان از عنا صری مانند
کنایه ،اشعار ه عناصر فرهنگ عامیانه میباشد
کلید واژهها :بینامتنیت ،ادبیات کودک ه نوجوان ،رهه سنی ال

ه ب ،رهه سنی و ه د

 .1مقدمه
هر آغازی برای نوشتن نیازمند ایالعاتی از قبل میباشد که با توجه به مطالن دروشده در متون هیشین میتوان متنی
جدید خلق کرد با این توصی میتوان ت که هر متنی نیازمند متون هی از خود میباشد؛ هس میتوان ت که
تمامی متنها در یو تاریخ تا به امرهز بهصورت زنجیرههار به هم مت ل شدهاند تا شاهد خلق آثار جدیدی باشیم
این هابستگی متون هسین به متون هیشین را با اصطالح بینامتنیت ( )Intertextualityعنوان میکنند که برای اهلین بار
شخ ی به نام یولیا کریستوا ( )Julia Kristevaآن را در سا  1966در مقالهای با عنوان «کلمه ،ته و ،رمان» مطرح
کرد که در قرن بیستم به اهو شکوفایی خود رسید؛ افرادی نیا ازجمله درار دنت ()Gerard Gentteکه چارچوب نظری
این هشهه نیا بر آن استوار است ،به شرح ه ت یل آنهمت ماردند
بینامتنیت در همه متون هجود دارد ه از این منظر قابل بررسی است بر همین اساس کتابهای ةوزه کودک نیا از این
ارتباط مستثنی نیستند در دایرژالمعارف فارسی تعری ی که از ادبیات کودک ه نوجوان آمده چنین است« :این عنوان
معموالً به مجموعه آثاری ایال میشود که برای ای ا ه نوجوانان نوشته شده ه به منظور سر رمی ه آموزش آنان
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کودکان ه نوجوانان باشد» (قا

فراهم شده ه به معنای هسیعتر آثاری که از لأاظ ل ظ ه تعبیر متناسن با سنین مختل
ایّاغ )44 :1386 ،تعری فو آشکارا به هجود ادبیات مستقل ه متناسن با هیش یهای دهره کودکی ه نوجوانی تاکید
میکند
«ظهور بینامتنیت در هادی ادبیات کودک ه نوجوان همچون ن وذ آن به ادبیات بار ساالن ،کتمان ناهذیر است در میان
آثاری که برای کودک ه نوجوان خلقشده است ،متون مکتوب ،م ور یا بر رفته از فرهنگ ش اهی دیده میشود که
در آن رد های «هی آثار» یا «هی اثر» چنان بر «اثر جدید» جا انداخته است که اه علیرغم سعی نویسنده در تنظیم
دهباره فکر جدید ه اجرای آن در متن ،نمیتوان مرجع را نادیده رفت» (جاللی.)145-144 :1394 ،
مطابق تعری بینامتنیّت در هر اثر ادبی ردهایی از آثار هیشین هجود دارد ه بر آثار بعد از خود نیا میتواند اثر ذار
باشد ،ه رابطه متون با یکدیگر را مانند شبکهای ارتبایی میهندارند بینامتنیّت «مبتنی بر این اندیشه است که متن
نظامی بست ه ،مستقل ه خود بسنده نیست بلکه؛ هیوندی دهسویه ه تنگاتنگ با سایر متون دارد» (مکاریک)72 :1385 ،
این نظریه ،نظریهای است که به خوان یک متن یا یک اثر هنری در راستای متون دیگر میهردازد ه با این رهش
ت ثیری را که متنهای جدید در خلق آثار جدید می ذارند ،موردتوجه قرار میدهد این اصطالح نخستین بار توسن
یولیا کریستوا از دهه  1960مطرح شد ه سپس کسانی چون رهالن بارت ه درار دنت ،به اصالح ه سترش این نظریه
هرداختند (آلن)129 :1380 ،
آن چه ،در هشهه ةاضر برای ما ةائا اهمیت است ،هجود رهابن بینامتنی در ادبیات کودک ه نوجوان است
نگارند ان در این اثر در هی کش عناصر بینامتنی از بین داستانهای منتخن ةوزه ادبیات کودک ه نوجوان در چهار
رهه سنی ه بر اساس چارچوب نظری دنت ( )1997میباشند ه تالش نمودهایم که سه سطح مختل بینامتنیت از
جمله بینامتنیت صریح ه اعالم شده ،بینامتنیت غیر صریح ه بینامتنیت ضمنی را بررسی کنیم
 .2بینامتنیت
نظریه تعامل متنها یکی از مهم ترین مباةثی است که همواره موردتوجه هشههشگران ساختار را ه هساساختار را مانند
کریستوا ،بارت ،دنت ،دریدا ه قرار رفته است نظریههردازان امرهزی معتقدند که هر متن فاقد معنای مستقل است،
متون از یکدیگر ت ثیر میهذیرند ه در همین ارتباط ،شکل می یرند این مت کران چگونگی ارتباط یک متن با متون
دیگر را بینامتنیت نامیدهاند که به اعتقاد راهام آلن این عبارت «از رایجترین اصطالةات مورداست اده ه سوءاست اده
در هاد ان نقادی معاصر است» (آلن)12 :1385 ،
 2-1بینامتنیت ژنتی
درار دنت از دیگر نظریههردازانی است که در مطالعات بینامتنی سهم بار ی دارد ه رهابن بین متنها را در ابعادی
هسیع تر از مطالعات کریستوایی بررسی کرده ه عنوان ترامتنیت را در مطالعه این مباةث بر ایده است دنت ترامتنیت
را به هنج مقوله مشخاتر تقسیم کرده ه نخستین نوع ترامتنیت را بینامتنیت نامیده که با بینامتنیت کریستوایی مت اهت
است ه ابعاد مأدهدتری دارد اه این بینامتنیت را به «ةضور همزمان ده متن یا چندین متن ه ةضور بال عل یک متن
در متنی دیگر تعبیر میکند » (دنت )1 :1997 ،بهعبارتدیگر از دید اه دنت ،بینامتنیت زمانی ات ا میافتد که بخشی از
یک متن در متن دیگر ةضور دارد
آنچه درار دنت در نظریههای خود مطرح میکند ،بهمراتن ستردهتر از بینامتنیت است اه ةوزه فعالیتهای خود را
فراتر از بینامتنیت سترش داد ه بر این باهر بود که در قالن ترامتنیت است که میتوان کلیه رهابن میان متن ه غیر
خودش را بررسی کرد هی در نظریه ترامتنیت ،مأور بینامتنیت را ةضور همزمان ده یا چند متن ه نیا ةضور بال عل
یک متن در متن دیگر میداند ه به رهابن ت ثیر ه ت ثر متنها میهردازد (اةمدی)320 :1386 ،
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 2-2گونه های بینامتنیت از منظر ژنت
 2-2-1بینامتنیت صریح ه اعالمشده :بیانگر ةضور آشکار یک متن در متن دیگر است به عبارت رهشنتر در این
نوع بینامتنیت مؤل متن دهم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اه را هنهان کند از این منظر نقلقو ،
ونهای بینامتنی مأسوب میشود
 2-2-2بینامتنیت غیرصریح ه هنهانشده :بیانگر ةضور هنهان یک متن در متن دیگر است بهعبارتدیگر این نوع
بینامتنیت میکوشد تا مرجع بینامتن خود را هنهان کند این هنهانکاری به دلیل ضرهرتهای ادبی نیست بلکه
دالیلی فرا ادبی دارد سرقت ادبی -هنری یکی از مهمترین انواع بینامتنیت غیرصریح تلقی میشود (نامور مطلق،
)88 :1386

 2-2-3بینامتنیت ضمنی :اهی نیا مؤل متن دهم ق د هنهانکاری بینامتن خود را ندارد ه به همین دلیل نشانههایی
را به کار میبرد که با این نشانهها میتوان بینامتن را تشخیا داد ه ةتی مرجع آن را نیا شناخت اما این
عمل هیچ اه بهصورت صریح انجام نمی یرد ه به دالیلی ه بیشتر به دالیل ادبی به اشارات ضمنی بسنده
میشود مهمترین اشکا این نوع بینامتن کنایات ،اشارات ،تلمیأات ه است (همان)89 :
 .3بررسی و تحلیل نمونه ها
در بخ ةاضر به تألیل دادههای مورد هشهه ه بررسی رهابن بینامتنی آنها بر اساس چارچوب نظری دنت خواهیم
هرداخت دادهها ه داستانهای مورد تأقیق نیا در چهار رهه سنی بررسی شدهاند سعی هشههند ان بر آن است تا
نشان دهند در همه آثار ت لی ی می توان رابطه بینامتنی را یافت ه بر همین اساس در انتخاب داستانها تالش کردهایم
آنچه ت لی ه نگارش نویسنده اثر است انتخاب شود
البته دلیل انتخاب  8عنوان در رهه سنی ال ه ب  ،در هر ده نمونه از انتشارات کانون هرهرش فکری کودکان ه
نوجوانان ه همچنین انتشارات بهنشر ،این بوده است که چون ق د داشتیم تنها از کتابهای ت لی ی است اده کنیم که نه
ترجمه باشد ،نه شامل مباةث آموزشی ،نه شعر ه نه دربر یرنده هر ده رهه سنی ال هب ،بهناچار به دلیل کمبود
منبع به همین تعداد عنوان بسنده کردیم
بعالهه در رهه سنی و ه د ،داستان های منتخن آثار ایرانی بوده ه از آثار ترجمه شده است اده نکردهایم ه بر آن
بودهایم تا کتابها از نظر ةجم تقریباً یکسان باشند تا در تألیل دادهها ه مقایسه آنها به آمار دقیقتر ه جامعتری
دست یابیم در مواردی نیا که تعداد ص أات کتابها با هم یکسان نبوده به تعداد کلمات موجود در هر ص أه رجوع
کردهایم تا ةجم کتاب ها از هر ده نویسنده زن ه مرد در هر رهه سنی تقریباً با هم برابر باشد (تعداد ص أات در
رهه سنی (و)  270ص أه ه در رهه سنی (د)  250ص أه میباشد)
در رهه سنی (و) از ده داستان «ماهی سیاه کوچولو ه کچل ک ترباز» اثر صمد بهرنگی ه داستان «دهغده ،خانم
سیال ه غو های مادربارگ» اثر فایمه سرمشقی است اده کردهایم
در رهه سنی (د) نیا از داستان «مربای شیرین» اثر هوشنگ مرادی کرمانی ه «جشن خاکستر» اثر مریم مأمد
خانی است اده کردهایم
در انتخاب دانر داستانها نیا سعی کردهایم که ،تمامی داستانها از قالن یکسان برخوردار باشند ه بر همین اساس
دانر داستانی را که آمیخته با اندکی تخیّل است را بر ایدهایم ه از قالنهای علمی ،ینا ه فکاهی یا شعر چشمهوشی
شده است
نکته قابل توجه در این هشهه این است که در انتخاب موارد بینامتنی از بین کلیهی آثار مورد بررسی تالش
نمودهایم تا موارد هاضح ه آشکار را ذکر کنیم ه از بیان دقیق جائیات هر داستان چشم هوشی کردهایم
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 بررسی و تحلیل نمونه های گروه سنی الف ،انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و
انتشارات به نشر

 ماجرای احمد و نینی کوچولو (انتشارات کانون)

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:
نمونه  : 1بعد از چند ماه ،بالخره یک رهز هدر ،مادر را به بیمارستان برد مادر ده رهز در بیمارستان ماند اةمد
خیلی دل برای مادرش تنگ شده بود هدر می ت« :ناراةت نباش ،فردا مامان ه نینی کوچولو را به خانه میآهرم »
(توکلی ،1396 ،ص )3

این داستان تقریبا نیمی از افراد جامعه را شامل میشود؛ هر خانوادهای که قرار باشد کودک جدیدی را به جمع خود
اضافه کند ،قاعدتا از این مقوله مستثنا نیست هرهد هر تازههاردی به جمع خانواده ،آدابی دارد که در اینجا هم هرهد
نینی کوچولو خواسته یا ناخواسته شرایطی را به هجود میآهرد که باید هر خانوادهای آنها را آموزش ببیند در اینجا
هم رهش برخورد با کودک بارگتر آموزش داده میشود
نمونه  :2رهزی که نی نی کوچولو را به خانه آهردند ،اةمد خیلی خوشأا شد هر چه اسباببازی داشت ،بال
کرد ه جلو دهید تا نینی کوچولو را ببیند ه سالم کند (توکلی ،1396 ،ص )4
دقیقا رفتار هر کودکی که در بده هرهد نینی کوچولو از خود نشان میدهد هلی بعد از چند دقیقه که می ذرد ه
ریه ه ناآرامی نینی کوچولو را میبیند کامال دلسرد میشود
 بینامتنیت ضمنی:
در این داستان هیچ ونه موردی که دلیل بر هجود بینامتنیت ضمنی باشد ،یافت نشد
 بینامتنیت غیرصریح و پنهانشده:
در این داستان هیچ ونه موردی که دلیل بر هجود بینامتنیت صریح ه هنهانشده باشد ،یافت نشد
(البته قابل ذکر است که در هیچ کدام از داستانهای انتخابی چه در رهه سنی ال ه چه در رهه سنی ب ،ه همچنین
در هیچ کدام از انتشارات این نوع بینامتنیت یاف ت نشد بنابراین از تکرار این مبأث در تمامی نمونه ها چشم هوشی
می کنیم)
 قصه ی دو تا الک پشت تنها (انتشارات کانون)

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:

نمونه  :1رهزی بود ،رهز اری بود (رةماندهست ،1395 ،ص )8

مانند عبارت "یکی بود ،یکی نبود" میتواند سرآغاز هر داستان ش اهی ه مکتوب باشد
نمونه  :2آقا الکهشت تکانی خورد ه ت« :هر چه بادا باد » (رةماندهست ،1395 ،ص )19
به معنی ،د به دریا زدن ه به خدا توکل کردن در انجام کاری.
 بینامتنیت ضمنی:
نمونه  :1یک رهز صبح که آقا الکهشت از خواب بیدار شد ،با خودش ت« :اینکه نشد زند ی!» ةوصلهاش از
تنهایی سر رفته بود (رةماندهست ،1395 ،ص )11
کنایه از اینکه زند ی بر هفق مراد نیست
نمونه  :2آقا الکهشت دل را به دریا زد ه آرام آرام سره دست ه هاهای را از توی الک بیرهن آهرد (رةماندهست،
 ،1395ص )21
کنایه از ترس ه تردید را کنار ذاشتن ،بدهن بیم از خطر به کاری هرداختن (کار اار)109 :1398 ،

 دنیا را دارد آب می برد (انتشارات به نشر)

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:
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نمونه  :1یک رهز یک خرس خواب

رفته بود میدانید که خرسها خوابشان چندین ماه یو میکشد (خسره

نشاد ،1389 ،ص )7

اشاره دارد به این موضوع که در زمستان خرسها ةدهد  5تا  6ماه به خواب زمستانی میرهند
نمونه  :2هایین مییام باال میرم نمیدهنی تا کجا میرم! (خسرهنشاد ،1389 ،ص )21-20
اشاره به شعر کودک" :یک توپ دارم قلقلیه" میتواند این بخ از داستان الهام رفته از این شعر باشد
 بینامتنیت ضمنی:
نمونه  :1آی مردم! دنیا را دارد آب میبرد (خسرهنشاد ،1389 ،ص )3
میتواند این بخ از متن داستان از شعر"آی آدمها ،نیما یوشیج" الهام رفته باشد
نمونه  :2های سرم را خوردی! (خسرهنشاد ،1389 ،ص )12
کنایه از هرةرفی زیاد
 خورشید توی دل آسمان و خورشید توی دل من (انتشارات به نشر)

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:
نمونه  : 1غااله آمد ه دست کمند را رفت ه باهم رفتند خرید (خسرهنشاد ،خورشید توی آسمان ه خورشید توی د من،

 ،1389ص )4

اشاره به خالهبازی
نمونه  :2مادر ت« :هر هقت اذان بگویند » (خسرهنشاد ،خورشید توی آسمان ه خورشید توی د من ،1389 ،ص )8
یعنی هر هقت ظهر شود ه اذان بگویند آنهقت ،موقع ناهار خوردن است
 بینامتنیت ضمنی:
نمونه  :1غااله دست هدر را رفت ه کشید« :میآیی داستان عمو نورهز را برایم بگویی؟» (خسرهنشاد ،خورشید توی
آسمان ه خورشید توی د من ،1389 ،ص )6

عمو نورهز ،همچنین شناختهشده بانام بابانورهز ،یکی از نمادهای نورهز در فولکلورِ ایرانیان است که در شنهای
جشنِ نورهز ،برای بچهها هدیه میآهرد ه به همراه ةاجی فیرهز س ر میکند.
از هیش یهای عمو نورهز ،میتوان اشاره کرد به زل ه ری س ید (در برخی باز تها ،ةنا بسته) ،کالهِ نمدی،
کمربندِ ابریشمیِ آبی ،شا ِ س ید ،شلوارِ کتان ه یوژ تختنازک اه از میانِ کوه راه میافتد ه ع ابهدست میآید به
سمتِ درهازژ شهر ()https://fa.wikipedia.org/wiki
 بررسی و تحلیل نمونه های گروه سنی ب ،انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و
انتشارات به نشر

 پی تی کو  ...پی تی کو (انتشارات کانون)

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:
ت« :بره بابا! تو هم دلت خوش است » (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو  ،1396 ،ص )10
نمونه  :1قاب توی دل
قاب عکس در اینجا آرزه میکند که کاش یک نقاشی بامرام به تورش میخورد یا ةداقل قاب تابلوی سرکار خانم
مونالیاا میشد در این ةین هقتی کرهاسن میبیند که اینها جا خیالی بی نیست ،خندهای سر میدهد ه باعث
ع بانیت بیشتر قاب عکس میشود
نمونه  :2کرهاسن هنوز از خودش می ت« :البته اهل قرار بود تکشاخ بشوم » (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو ،
 ،1396ص )10

تکشاخ یا یونیکورن نام موجودی اساییری ه افسانهای در فرهنگ ایران ،ارههای کهن ه قرهن هسطی است
بااینةا اسن تکشاخ در اساییر دیگر فرهنگها نیا دیدهشده است تکشاخ موجودی افسانهای به شکل اسن با
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یک شاخ رهی سر است بر هایه افسانهها ،تکشاخها را نمیتوان بهآسانی شکار کرد زیرا بسیار چابک هستند
()https://www.asemooni.com

نمونه  :3فقن یک ضربالمثل قدیمی تأویل

داد« :جواب ابلهان خاموشی است » (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو ،

 ،1396ص )12

سکوت بهترین جوابی است که در برابر جاهل ه نادان میتوان از آن است اده نمود (کار اار )83 :1398 ،منظور از این
جمله در این داستان این است که باید در برابر فرد نادان (کرهاسن) ،خاموش ماند ه از تن سخن بیهوده هرهیا کرد
نمونه  :4قاب ت« :یک مثل معرهف است که می وید :شتر در خواب بیند هنبهدانه ،هی لپلپ خورد ،ه
دانهدانه » (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو  ،1396 ،ص )12
این ضربالمثل در مواقعی به کار میرهد که ما میخواهیم به مخاین ب همانیم هر ا به آرزهی خود نخواهد رسید
مگر در خواب ،همانیور که شتر هنبه دانه را دهست دارد اما چون در عالم هاقع امکان خوردن را ندارد در خواب
باعالقه همیل آن را میخورد .آدمی که آرزههای دهرهدراز داشته باشد.
قاب عکس به کنایه در جواب کرهاسن می وید که «شتر در خواب بیند هنبهدانه» یعنی اینکه تو در این قاب
مأ ورشدهای ه نمیتوانی جایی برهی ،هس اینها همهاش خیاالت مأض است
 بینامتنیت ضمنی:
نمونه  :1اصال چی میشد ا ر قاب تابلوی سرکار خانم مونالیاا میشدم؟ (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو  ،1396 ،ص
)10

مونالیاا که به لبخند دهکوند نیا شهرت دارد ،نام یکی از معرهفترین تابلوهای نقاشی لئونارده داهینچی هنرمند
مشهور ایتالیایی است که با رنگ رهغن بر رهی ص أه چوب سپیدار نقاشی شده است این نقاشی دارای عناهینی
همچون شناختهشدهترین ،هُر بازدیدترین ه مقلدترین (مورد تقلید قرار رفته) اثر جهان میباشد که بیشترین مطالن
نوشتهشده مرتبن را نیا شامل می ردد ()https://fa.wikipedia.org
به همین دلیل قاب عکس تمایل داشت که بهجای ت ویر این کرهاسن چموش ،قاب سرکار خانم مونالیاا میشد
چون در این صورت میتوانست مشهور شود
نمونه  :2همه را بر می یرد ،ما را چراغموشی (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو  ،1396 ،ص )10
این ضرب المثل یادآهر این است که دیگران از بخت ه اقبا بهتری برخوردارند تا خود شخا (کنایه از بداقبالی
ه راست ه ریست نشدن کارهاست ).در اینجا هم قاب شاکی از این است که با چه کسی (کرهاسن) همراه شده ه
مجبور است اه را تأمل کند ه خود را بدشانس تلقی میکند کنایه از شانس ه اقبا دیگران هی تر از ماست
نمونه  :3مثل ماست (ةسنزاده ،هی تی کو هی تی کو  ،1396 ،ص )12
کنایه از سکون قاب که هیچ ةرکتی ندارد
نمونه  :4ا ر میتوانست با یکی از چوبهای کتک جانانهای به کرهاسن باند ،دل خنک میشد (ةسنزاده ،هی
تی کو هی تی کو  ،1396 ،ص )12

از ناراةتی دیگری خوشأا شدن (کار اار )110 :1398 ،کنایه از اینکه ا ر قاب میتوانست ةساب کرهاسن
چموش را برسد ه اه را کتک باند خوشأا میشد
 شیر پاک و عسل شیرین (کانون)
 بینامتنیت صریح و اعالمشده:
نمونه  :1یکی بود ه یکی نبود خدا بود ه کسی نبود (هریرخ زهره ،1396 ،ص )17
سرآغاز هر داستان ش اهی ه مکتوب است
 بینامتنیت ضمنی:
ببرد (هریرخ زهره  ،1396 ،ص )17
نمونه  :1یک رهز همسر دهقان کوزهای عسل به هسرک داد تا برای مادربار
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شاید بخشی از نوشته این داستان با داستان شنل قرمای همهوشانی داشته باشد دقیقا در داستان شنل قرمای هم
ببرد
مادرش به اه سبد غذایی میدهد که برای مادربار
شنل قرمای ق ه فولکلوریک ارههایی است درباره دختری کوچک ه ر ی که میخواهد هس از و زدن دخترک
را بخورد این ق ه اه بار توسن شار هره نویسنده فرانسوی در قرن ه دهم نوشته شد
زهدباهر ،اه ه مادربار
را میخورد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که با
در هایان ق ه به رهایت هره رگ شنل قرمای ه مادربار
سادهدلی ةرفهای رگ را باهر میکنند.
در قرن نوزدهم برادران ریم ق ه را بازنویسی کردند ه هایان ق ه را با هرهد هیامشکن به صأنه ه نجات دادن
از شکم رگ تاییر دادند این کتاب ،بهصورت داستان م ور ارائهشده است.
شنل قرمای ه مادربار
این کتاب را صاد هدایت نیا بهصورت م ور ه خالصه بنام لچک قرمای نگارش کرده است
()https://www.ketabha.org

نمونه  : 2شیر س ید ه هاک است عسل هم شیرین است چطور هسرم که شیر س ید ه هاک ه عسل شیرین خورده
است درهغ می وید (هریرخ زهره  ،1396 ،ص )23
این قسمت از نوشته این داستان ویا تلمیح دارد با ضربالمثلی ایرانی که می وید« :شیرهاکخورده» کنایه از فرد
درستکار ه مورد اعتماد (کار اار)134 :1398 ،
 روباه و چوپان آوازه خوان (انتشارات به نشر)

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:

نمونه  :1چوهان با خود زمامه کرد« :یک بار جستی ملخک ،ده بار جستی ملخک ،بار سوم توی دستی ملخک »
(ناصری ،رهباه ه چوهان آهازهخوان ،1392 ،ص )15

تذکر ه ن یأت به کسی که کار خطرناک ه اشتباهی را چندین بار تکرار نموده ه از آن رهیده باشد ه هشدار به
اینکه باالخره یر میافتد.
 بینامتنیت ضمنی:
نمونه  :1کار از کار ذشته بود (ناصری ،رهباه ه چوهان آهازهخوان ،1392 ،ص )6
کنایه از دیر شدن ،از دست رفتن فرصت (کار اار)150 :1398 ،
 اون شب که بارون اومد ،موشه لب بوم اومد!

 بینامتنیت صریح و اعالمشده:
نمونه  :1نه یکی ،نه ده تا نه سه تا! هس چند تا؟! (خسرهنشاد ،اهن شن که بارهن اهمد ،موشه لن بوم اهمد ،1394 ،ص )4
میتواند با بازی "یه مرغ دارم ،رهزی یه تخم میذاره" در ارتباط باشد
بازی یک مرغ دارم ،یک بازی زبانی است که به تمرکا ه دقت کودکان کمک میکند ()https://ketabak.org
 بینامتنیت ضمنی:
نمونه  :1یکشن باران آمد چه بارانی! جر جر! هم رهی هشتبام ما ،هم رهی هشتبام شما ه هم رهی هشتبام
هاجر (خسرهنشاد ،اهن شن که بارهن اهمد ،موشه لن بوم اهمد ،1394 ،ص )3
تداعیکننده شعر "بارهن میاد جرجر رهی هشت بوم هاجر"
نمونه  :2سوراخها بسته نشد اما آقاموشه خیس خیس شد شد موش آبکشیده (خسرهنشاد ،اهن شن که بارهن اهمد،
موشه لن بوم اهمد ،1394 ،ص  )7کسی که خیلی خیس شده ه یا از آب ه لهالی بیرهن آمده باشد
 بررسی و تحلیل نمونه های گروه سنی ج و د
 ماهی سیاه کوچولو

 بینامتنیّت صریح و اعالم شده
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شن چلّه ،ذکر این عنوان دارای بینامتنیّت صریح ه اعالم شده با فرهنگ ایرانی بوده که از جمله رسومات معرهف
ه مرسوم بین ایرانیان میباشد ه در متن داستان مستقیماً به آن اشاره شده است (دهخدا ،958 :1341 ،و)8 ،
شن چلّه بود ته دریا ماهی هیر دهازده هاار تا از بچهها ه نوههای را دهر خودش جمع کرده بود (بهرنگی:1385 ،
)9

یکی بود ،یکی نبود این عبارت دارای بینامتنیّت صریح ه اعالم شده با کلیه داستانهایی که با این عنوان آغاز
شدهاند یکی بود ،یکی نبود یک ماهی سیاه کوچولو بود (بهرنگی)9 :1385 ،
ماهی هیر ت« :آن هم بماند برای فردا شن ةاال هقت خواب است ،شن به خیر!» (بهرنگی)48 :1385 ،
 بینامتنیّت غیر صریح
از آنجاییکه ،بینامتنیّت غیر صریح نوعی سرقت ادبی -هنری مأسوب میشود ،در هیچ یک از آثار مورد بررسی
در رهه سنی و ه د سرقت ادبی را نیافتهایم به همین دلیل از بیان این مورد در ادامه مطالن چشمهوشی کردهایم
 بینامتنیّت ضمنی
در داستان فو به مجموع  41مورد رابطه بینامتنی ضمنی دست یافتیم که به شرح نمونههایی از آن خواهیم هرداخت
 تكامل و شناخت واقعی
هدف ماهی سیاه کوچولوی ،قهرمان داستان رسیدن به آ اهی ه شناخت از دنیا است نکتهای که بقیه موجودات
دریا از آن غافل هستند ه به یکنواختی ه رهزمر ی زند ی شان عادت کردهاند از این منظر بیشترین شباهت را ماهی
سیاه کوچولو به داستان جاناتان مرغ دریایی دارد که جاناتان قهرمان داستان درست مانند ماهی سیاه کوچولو دنبا
کش دنیای ماهرایی ه در هی رسیدن به شناخت ةقیقی میباشد
شخ یّت سانتیا و در داستان کیمیا ر برای کش ةقیقت ه دنیای تازه راهی س ر میشود تا به آنچه ،آ اهی ه
تکامل هاقعی است دست یابد
(ماهی سیاه کوچولو ت :نه مادر من دیگر از این ردش ها خسته شده ام ،میخواهم راه بی تم ه برهم ببینم
جاهای دیگر چه خبرهایی هست) ( بهرنگی)13 :1385 ،
(شبی که به دیدار خانوادهاش رفته بود شهامت خود را یکجا جمع کرد ه به هدرش ت :نمیخواهد کشی
شود میخواست س ر کند) (هائولو کوئیلو)13 :1376 ،
 کنایات
از آنجاییکه ،کنایه نیا نوعی بینامتنی ضمنی مأسوب میشود در زیر به ذکر برخی از کنایات به کار رفته در
داستان ماهی سیاه کوچولو خواهیم هرداخت ه در هر مورد تعری مخت ر ه کوتاهی را نیا در نظر رفتهایم
 این بچه یکی یک دانه بود (بهرنگی)9 :1385 ،
یکی یک دانه بودن ،اشاره به فرزند عایا دارد (ثرهت)204 :1375 ،
 ةسرت به دل مانده بود (بهرنگی)9 :1385 ،
این عبارت کنایه از آرزه به د شدن یا مأرهمیت از امید داشتن ،میباشد (شهری)31 :1381 ،
 به سرت زده بابا (بهرنگی)23 :1385 ،
این عبارت را میتوان مانند ،هارسنگ برداشتن عقل کسی دانست ،که به معنای دیوانه ون بودن فردی است (ثرهت،
)85 :1375


این عبارت کنایه از مخاین خود را اةمق هنداشتن است (نج ی ،133 :1378 ،و)1 ،
 میبخشی که ةرف ،ةرف میآهرد (بهرنگی)30 :1385 ،
این عبارت کنایه از دنبالهدار شدن بأث ه مشاجره است (خدی )195 :1386 ،
بچه یر آهردی ه ةرفهای نده میزنی (بهرنگی)24 :1385 ،
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این عبارت کنایه از به جان آمدن ه بی یاقت شدن است (جمالااده)168 :1382 ،
 داستان کچل کفتر باز
مرد ماهی یر را به تنگ آهردهاند (بهرنگی)30 :1385 ،

 بینامتنیّت صریح و اعالم شده
در این داستان مجموعا سه نوع رابطه بینامتنی صریح را یافته ایم که در زیر به دکر آنها میهردازیم
 عبارت در زمانهای قدیم ،دارای بینامتنیّت صریح ه اعالم شده با کلیهی داستانهایی میباشد که با
این عنوان آغاز شدهاند
در زمانهای قدیم کچلی با ننه هیرش زند ی میکرد (بهرنگی)15 :1385
 عبارت هاار ه یک فن دانستن ،اشاره بر توانا ه ماهر بودن فردی دارد
کنیا ت :خانم کچلها هاار ه یک فن بلدند شن منتظرش میشویم ،ةتماً میآید (بهرنگی)28 :1385 ،
فقن خودش میدانست که از قدیم تهاند :کچلها هاار ه یک فن بلدند (کوراهغلو ه کچل ةماه ،بهرنگی)29 :1384 ،
ةماه ت :هاشا خودت میدانی ،کچلها همه فن ةری میشوند (همان)31 :
 ق ّه ما به سررسید ،این عبارت دارای بینامتنیّت صریح ه اعالم شده با کلیهی داستانهایی میباشد
که با این عنوان خاتمه یافتهاند
همه ق ّه وها می ویند که «ق ه ما به سر رسید» ،اما من یقین دارم که ق ه ما هنوز به سر نرسیده است (بهرنگی،
)44 :1385

 بینامتنیّت ضمنی
در داستان فو به مجموع  29مورد رابطه بینامتنی ضمنی دست یافتیم که به شرح نمونههایی خواهیم هرداخت
ازدهاو کچل با دختر هادشاه
در داستان کچل ک ترباز آنچه بی از همه به چشم میخورد ازدهاو کچل با دختر هادشاه است
(اما راست کچل هم عاشق بی قرار دختر هادشاه بود ) (بهرنگی)16 :1385 ،
ةسن کچل ه دختر هادشاه عنوان داستانی کودکانه است که ازدهاو کچل در این ق ه بیشباهت به کچل ک ترباز
نیست در این داستان ةسن کچل ،جوانی است که به همه اهالی ده کمک میکند ه باعث سر رمی ه خنده آنها نیا
میشود رهزی ةسن کچل در کار اهی مشاو به کار بود که باعث به هجود آمدن صأنهی ینای میشود دختر
هادشاه نیا که سا هاست ،از غمی زیاد رنج میبرد با دیدن این صأنه بهبود هیدا میکند ه بار دیگر میخندد هادشاه
نیا با ازدهاو دخترش ه ةسن کچل موافقت میکند (اشترانی)1379 ،
خوششانسی کچلها
در داستان کچل ک تر باز زنده شدن دهباره کبوترها ،کاله سأرآمیا ه ازدهاو اه با دختر هادشاه نمونههایی از
خوششانسی کچل است
کچل خارکن ه تنگدستی بود که رهزی در بیابان بچّه ماری را نجات میدهد شاه ماران در عوض نجات بچّهاش
به اه یک س ره ه ترکه هدیّه میدهد که متعلق به ةضرت سلیمان بود ه کچل هر موقع اراده میکرد با باز کردن س ره
غذا برای مهیّا میشد ( انجوی شیرازی)356 :1359 ،
 رفتن ةق مظلومان ه تنبیه ثرهتمندان ه ظالمان
در داستان کچل ک ترباز کچل جوانی ساده ه مهربان است که ق د کمک به فقرا ه تهیدستان را دارد ه به همین
منظور اموا زهر ویان ه ثرهتمندان را بین فقرا تقسیم میکند
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(شن که همه خوابیده بودند ،اه صنده را باز کرد ه تا آنجا که ،میتوانست از هو های ةاجی برداشت ه
شن ذشته به یرف خانه راه افتاد کمی هو برای
بیرهن آمد به خانه چند هو دار دیگر هم دستبرد زد ه ن
خودشان برداشت ه باقی را سر راه به خانههای فقیر داد) (بهرنگی)23 :1385 ،
به ةتم ،انیمیشن معرهف رابینهود ه کمک قهرمان داستان به فقرا با داستان مورد هشهه بینامتنیتی ضمنی دارد
رابینهود سربازی است که از دادن مالیات سنگین سرهیچی میکند ه نماد ةق یلبی است هس از آنکه شاه ریچارد
رهسپار جنگ میشود ،برادرش ،جان تخت شاهی را غضن کرده ه مالیاتهای سنگینی را بر مردم مقرر میکند
رابینهود که تیراندازی ماهر است با دهستان به جنگلهای شرهرد هناه میبرند ه به همراه دهستان دارایی ثرهتمندان
را میدزد ه بین فقرا تقسیم میکند ه هس از باز شت شاه ریچارد در باز رفتن قدرت ه برکناری جان به اه کمک
میکند ( یلبرت :1386 ،انگلیس)
 کنایات
از آنجاییکه ،کنایه نیا نوعی بینامتنی ضمنی مأسوب میشود در زیر به ذکر برخی از کنایات به کار رفته در
داستان کچل ک ترباز خواهیم هرداخت ه در هر مورد تعری مخت ر ه کوتاهی را نیا در نظر رفتهایم
 اینجوری نان زندیگیشان را در میآهرند (بهرنگی)16 :1385 ،
اشاره به تامین مخارو زند ی ه کسن درآمد دارد درآمد آن چیای است که در ماه ،سا یا رهز عاید شخا
میشود (جمالااده)238 :1382 ،
 تمام بدن را آش ه الش کردند (بهرنگی)18 :1385 ،
این عبارت نیا کنایه از متالشی ه هیران کردن دارد (نج ی ،31 :1378 ،و)1 ،
 تکه بار ت وشت خواهد بود (بهرنگی)28 :1385 ،
این عبارت کنایه از تهدید س ت ه سخت میباشد (آذرلی)85 :1373 ،
 دلم شور میزند (بهرنگی)31 :1385 ،
این عنوان کنایه از نگران بودن ه مضطرب بودن ،است (جمالااده)252 :1382 ،
ورت را از اینجا م کن (بهرنگی)38 :1385 ،

این عنوان کنایه از برای همیشه شر خود را از سر مردم کم کردن است (آذرلی)326 :1373 ،
 عشق کشیده بود (بهرنگی)33 :1385 ،
عبارت فو کنایه از ،دل خواستن است (نج ی ،1021 :1378 ،و)2 ،
 کچل تو هچل افتاد (بهرنگی)36 :1385 ،
کنایه از ،سخت به مخم ه افتادن ،است (نج ی ،1273 :1378 ،و)2 ،
 ا ر هزیر بیاید های ما را هم به میان خواهد کشید (بهرنگی)36 :1385 ،
عبارت های کسی را به میان کشیدن کنایه از دخالت داشتن کسی در موضوعی است (خدی )143 :1386 ،
 داستان دوغدو ،خانم سیال و غولهای مادربزرگ
 بینامتنیّت صریح و اعالم شده

عنوانها

 باز فیلت یاد هندهستان کرد ،این ضربالمثل اشاره به یادآهری ایام خوش ذشته ه آرزهی باز شت به
آن است همچنین ،اشاره به ذشت سریع زمان ه زند ی کوتاه انسان را باز و میکند (آذرلی)27 :1373،
مادر ت « :بازفیلت یاد هنودستان کرد؟ توی این ق ه که اصالً سیمرغ نداریم» (سرمشقی)121 :1397 ،
 آخ جان عرهسی ،این عبارت تکه کالمی دا بر خشنودی بسیار یا تایید ه تأسین میباشد (نج ی:1378 ،
 ،21و)1 ،
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نره غو ه جن ةمام شرهع میکنند به دست زدن ه رق یدن نره غو می وید « :آخ جان ،عرهسی» (سرمشقی:1397 ،
)68

 بینامتنیّت ضمنی
در داستان مورد هشهه بیشترین موارد بینامتنی ضمنی را با داستانها ه قهرمانان شاهنامه یافتیم
کالغ که میهرد از شانه مرد ده مار در میآیدکه هر لأظه بارگتر میشوند (سرمشقی)78 :1397 ،
بففف فففرمفففود تفففا دیفففو چفففون جففف فففت اه

هفففمفففی بفففوسففففففه زد بفففر کفففتففف

چففو بففوسفففففیففد شفففففد در زمففیففن نففاهففدیففد

کففس انففدر جففهففان ایففن شففففگفف ففتففی نففدیففد

بففرسفففففت

غففمففی شففففت از هففر سففففوی چففاره جسففففت

ده مففار سفففففیففه از ده کففتفف فف

اه

(فردهسی)13 :1386 ،

نره غو دستی به سیبلیلهای

میکشد ه می وید این مارها رسنهاند ،غذایشان ماا مردان جوان است (سرمشقی،

)81 :1397

خفففورش سفففففاز ه آرامشفففففان ده بفففخفففور

نشفففففایفففد جفففا ایفففن نفففیفففا چفففاره کفففرد

بفففجفففا مفففافففا مفففردم مفففدهشفففففان خفففورش

مفففگفففر خفففود بفففمفففیفففرنفففد از ایفففن هفففرهرش

به خواب هادشاه سوم که میرسد ،اددها از خواب بیدار میشود (سرمشقی)140 :1397 ،

در خوان سوم رستم به جنگ با اددها میرهد
نففگفف ففتففم کففه امشفففففن بففمففن بففرشفففففتففاب

سفففففوم ره بفففخفففواب انفففدر آمفففد سفففففرش

هففمففی بففاش تففا مففن بففجففنففبففم ز خففواب

بففرش

ز بففبففر بففیففابففان داشفففففت هففوشففففف

(فردهسی)98 :1386 ،

 تمام موی تن
عبارت مو به تن کسی راست شدن ،کنایه از ترس شدید دارد (نج ی ،1369 :1378 ،و)2 ،
 از غ ه سرهته میشود (سرمشقی)11 :1397 ،
این عبارت کنایه از شدت غم ه غ ه فراهان دارد سر ه ته ،اشاره به مجموع یا کل چیای دارد (نج ی ،904 :1378 ،و،
سیخ میشود (سرمشقی)8 :1397 ،

)2

 شیطان به جلدش رفته (سرمشقی)36 :1397 ،

این عبارت کنایه از به شکل کسی یا چیای درآمدن است (ثرهت)70 :1375 ،

 داستان مربای شیرین

 بینامتنیّت صریح و اعالم شده
 عبارت قدمشان سر چشم ،اشاره به نوعی تعارف ه خوشآمد ویی به مهمان را دارد عبارتی
کنایی ه کمهبی تملقآمیا دا بر دیدار کسی میباشد (نج ی ،1081 :1378 ،و)2 ،
قدمشان سر چشم ،بمانند ،یک سا بمانند (مردای کرمانی)71 :1396 ،
 ببخشید که هشتم به شماست ،اشاره به نوعی تعارف ه اةترام است
بعد ره کرد به جال ه مادرش ه ت « :ببخشید که هشتم به شماست» (مردای کرمانی)87 :1396 ،
 بینامتنیّت ضمنی
فضای کلی داستان به نق افراد در اجنماع ه مسولیّت مشاغل در درست ای ا کردن هظی هشان در جامعه اشاره دارد
از یرفی به نوجوانان در دفاع از ةقو شهرهندی خود نیا آ اهی میدهد
شایعهپراکنی
در داستان شاهد آن هستیم که عدم ایالع صأیح افراد باعث به هجود آمدن شایعات بسیاری میشود به ةتم ،فضای
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آن در داستان است بیشباهت به ضربالمثل معرهف ایرانی یک کالغ ،چهل

آش تهای که نویسنده در صدد توصی
کالغ نیست
مواد سمی تو شیشهها بوده یک جور آلود ی کارخانهای میکرهب تو شیشهها بوده دارند جمعشان میکنند تا ةاال
چند ن ر سر خوردن مربا مردند (مردای کرمانی)34 :1396 ،
می تند :توی فلا در شیشههای یال قاتی شده ا ر،
دارند مرباها را جمع میکنند ،میخواهند رانشان کنند
آبشان کنیم میتوانیم ازشان یال در بیاهریم (مردای کرمانی)52 :1396 ،
 دستهای به رمی هسردی عادت داشت ،هوستشان کل ت شده بود (مرادی کرمانی)8 :1396 ،
هوستشان کل ت شده بود ،این عبارت کنایه از مقاهم در برابر سختیها ه نامالیمات است (نج ی ،266 :1378 ،و)1 ،
 باد انداخت تو غباب (مرادی کرمانی)12 :1396 ،
کنایه از به خود مارهر بودن است (آذرلی)58 :1373 ،
 بچه ها برای ک زدند (مرادی کرمانی)12 :1396 ،
این عبارت کنایه از تشویق کردن ،می باشد یا در لات به معنای ده ک دست خود را بر هم کوبیدن است (نج ی،
 ،1160 :1378و)2 ،

 لن ه لوچهاش را کشید تو هم (مرادی کرمانی)13 :1396 ،

کنایه از اخم کردن ،بوده ه لن ه لوچه به همان معنای لن ه دهان است (جمالااده)369 :1382 ،


عبارت به جان چیای افتادن،کنایه از ،به شدّت ه با تمام نیره به کاری هرداختن ،است (نج ی ،367 :1378 ،و)1 ،
 مادر چپ چپ نگاه کرد (مرادی کرمانی)84 :1396 ،
این عبارت کنایه از با تلخی ه خشم به کسی نگاه کردن ،میباشد (جمالااده)191 :1382 ،
 د به کار نمیدهند (مرادی کرمانی)86 :1396 ،
عبارت دست ه د کاری را نداشتن کنایه از بیةوصله بودن برای انجام کاری است (خدی )227 :1386 ،
 داستان جشن خاکستر
با دست افتاد به جان شیشه (مرادی کرمانی)13 :1396 ،

 بینامتنیّت صریح و اعالم شده
به به ،باد آمد ه بوی عنبر آهرد فقن این چه هقت آمدنه ،اکبری؟ (مأمد خانی)8 :1390 ،
بففففاد

آمففففد ه بففففوی

شففففففاخ

آهرد

بفففادام شففففففکفففوففففه بفففر سففففففر آهرد

عففففنففففبففففر

فففل از اظفففطفففراب بفففلفففبفففل

بففا آن هففمففه خففار سففففر بففر آهرد (سففففعففدی)

سالم دخترم ،خسته نباشی ماهنگار هاو ه هاو مانده بود (مأمد خانی)22: 1390 ،

 خسته نباشی ،عبارتی تعارفآمیا به فردی که مشاو کاری باشد برای تشویق اه به ادامه کارش ،است (نج ی،
 ، 550 :1378و)1 ،
ه ه نیمه داشت که بهتر از هیچی بود (مأمد خانی)113: 1390 ،

ةاال ماهنگار یک آدرس ن
« کاچی بعض هیچی» کم بودن بهتر از نبودن است (آذرلی)289 :1375 ،
 بینامتنیّت ضمنی
 غلبه بر ترس هجودی
نا هان صدایی از اتا بلند شد ،صدایی شبیه ریه نوزاد صدای ریه بلندتر شد ،اما دهدی که از زیر در بیرهن میزد،
کمتر شده بود ماهنگار همینجوری نشست هشت در ،نمیدانست چه کار کند اما اینجوری که نمیشد ،به هر ةا
باید میفهمید توی آن اتا چه خبر است (مأمد خانی)66 :1390 ،
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شیرین از جلوی اتا مخ وص رد شد ،بعد انگار که بر رفته باشدش یک قدم به عقن برداشت ه جلوی در
ایستاد آرام کلید را توی ق ل چرخاند د توی دل نبود فکر کرد نکند یکهو چیای از الی در بپرد رهی ؟ نکند
با چیا ترسناکی رهبهره شود؟ (کلهر)55 :1392 ،
اشاره به موجودی غیر انسان ه ظاهر انسانی
این همون ةقیقتی که می خواستی بدهنی تو ،هم مثل منی ،مثل من ه مادر ه مادربار م شاید ا ر اهن دخترها را
نمیدیدی راه خالصی بود ،امّا ماهنگار تو هم ه ت تا جون داری (مأمد خانی)151 :1390 ،
سرم دارد یج میرهد ه نمیتوانم باهر کنم که مادرم هری دریایی بوده است (کلهر)39 :1393 ،
دهران زند ی غیر عادی
هقتی ساکت بود شبیه بقیه نوزادها بود امّا ،هقتی شرهع به ةرف زدن میکرد ،ماهنگار میترسید انگار یک ن ر یک
جایی هنهان شده بود ه صدای را رهی لنهای یک نوزاد ذاشته بود (مأمد خانی)140 :1390 ،
« آن اه که تو را به رهح القدس ت یید کردم که در هواره ه در میانسالی با مردم سخن می تی » (قرآن کریم ،سوره
مائده ،آیه )110
«ه در هواره ه در میانسالی با مردم سخن می وید ه از شایستگان است» ( قرآن کریم ،سوره آ عمران)46 ،


این عنوان کنایه از زیر لن شکوه ه شکایت کردن ،است (جمالااده)395 :1382 ،
 اجازه ما هم دست شماست (مأمد خانی)9 :1390 ،
این عنوان کنایه از کسن اجازه از کسی بوده ه نوعی تعارف مأسوب میشود
 ماهنگار من جر شد (مأمد خانی)47 :1390 ،
این عنوان کنایه از ع بانی شدن ه برآش ته شدن ،میباشد ) ) https://dictionary.abadis.ir
 بعداً ةسابت را میرسم (مأمد خانی)61 :1390 ،
ذاشتن دانست که کنایه از تالفی کردن ،است (آذرلی:1377 ،
این عبارت را میتوان معاد ةق کسی را ک دست
دید در بسته است غرهلند کرد (مأمد خانی)7 :1390 ،

)121

 دلم شور می زنه (مأمد خانی)98 :1390 ،

این عنوان کنایه از نگران بودن ه مضطرب بودن ،است (جمالااده)252 :1382 ،

 هقتی دید هسن ابرههای ماهنگار چین خورده
این عبارت کنایه از ره یا چین به ابره انداختن دارد (خدی )249 :1381 ،
 الکی خودت را میاندازی تو دردسر که چی (مأمد خانی)154 :1390 ،
عبارت خود را به دردسر انداختن کنایه از ،زةمت ه دشواری است (نج ی ،622 :1378 ،و)1 ،
(مأمد خانی)149 :1390 ،

140
120
100
80
60
40
20
0
صریح ضمنی صریح ضمنی صریح ضمنی صریح ضمنی
الف

ب

ج

د

نمودار شماره  :1بسامد بینامتنیت صریح و ضمنی به تفكیک گروه سنی

 / 552دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی -دی 1399

 .4نتیجه گیری:
با استناد به نتایج به دست آمده از تألیل دادهها در هر چهار رهه سنی به بررسی ه مقایسه دادهها با یکدیگر میهردازیم
با توجه به بررسی های انجام شده بر اساس بینامتنیت دنتی بر رهی ده نمونه از انتشارات در ةوزه کودک در رهه
های سنی ال ه ب ،میتوان عنوان کرد که میاان بینامتنیت صریح ه اعالمشده به نسبت بینامتنیت ضمنی از تعدد
بیشتری در هر ده رهه سنی ه هر ده نمونه از انتشارات برخوردار میباشد بر اساس تعری بینامتنیت صریح -بیانگر
ةضور آشکار یک متن در متن دیگر -میتوان عنوان کرد که شاید ساده بودن مطالن کتابهای داستان در ده رهه
سنی ال ه ب ،خود دلیلی بر هجود بیشتر بینامتنیت صریح دارد
همان ونه که اشاره شد میاان کاربرد بینامتنیت ضمنی در رهه سنی ال ه ب کمتر از بینامتنیت صریح میباشد
شاید اینکه بدیهیات جا چیاهایی باشد که کودک بهراةتی میتواند آنها را دریابد ه درک کند با این اهصاف میتوان
ت که بینامتنیت ضمنی -اهی نیا مؤل متن دهم ق د هنهانکاری بینامتن خود را ندارد ه به همین دلیل نشانههایی
را به کار میبرد که با این نشانهها میتوان بینامتن را تشخیا داد ه ةتی مرجع آن را نیا شناخت -نیا به دلیل اشاره
نکردن مستقیم به موارد خاص ه به دلیل به کار بردن نشانههایی که بهصورت صریح در متن نیامدهاند ه است اده از
اشارات ،کنایات ه همچنین تلمیأات ه به دالیل ادبی ،از میاان کاربرد کمتری نسبت به بینامتنیت صریح در رهه
سنی ال ه ب برخوردار است
در هاکاهی رهابن بینامتنی در ده رهه سنی و ه د نیا به نتایج زیر دست یافتهایم:
در هشهه انجام شده ،در رهه سنی (و) از سه اثر در ةوزه ادبیات نوجوان بهره رفتیم که ،در مجموع 127
مورد را به عنوان رهابن بینامتنی ذکر کردیم اکثر این موارد دارای رابطهای از نوع ضمنی بوده ه بیشترین کاربرد موارد
بینامتنیّت ضمنی در ارتباط با کنایّات به کار رفته در هر داستان ه در مجموع رهه سنی (و) بوده است
در بررسی این رهابن در رهه سنی (د) نیا همانند رهه سنی (و) عمل کردهایم ه با بررسی ده اثر در این ةوزه
به مجموع  139مورد رهابن بینامتنی دست یافتیم در این رهه سنی نیا کاربرد رهابن بینامتنی ضمنی بی از سایر
رهابن بود همچنین ،هج ود کنایّات در رهابن بینامتنی ضمنی دلیلی بر باال بودن آمار این مورد نسبت به ده رابطهی
دیگر مأسوب میشود
نکته قابل توجه آنکه ،هر چه رهه سنی باالتر میرهد ،نسبت کاربرد بینامتنیت ضمنی به صریح بیشتر میشود
شاید دلیل این امر این است که با توجه به باالتر رفت ن سن کودک ،میاان درک اه از کنایات ،اشارات ه همچنین
تلمیأات بیشتر میشود به این عنوان که ابتدا نیاز است تا کودک درک صأیأی از دنیای خارو داشته باشد تا بتواند
با ارتباط دادن آنها با یکدیگر منظور ه هدف هرکدام از اشارات غیرصریح در متن را دریابد
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