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 چكیده 

های ادبیات های قرن بیسفففتم بود، این هاده در ةوزژ هشهه ترین کشففف با ظهور نظریه بینامتنیت که از مهم
ها تا به امرهز بیشففتر همسففو با ادبیات بار سففا  بوده اسففت  کودک جای خود را باز کرد ه البته این هشهه 

ین نظریه بر این اندیشه استوار است که متون مستقل هردازد ه تاکید کلی ابینامتنیت به رابطه بین متون با هم می
سطح مختل   سه  سی  ست که به برر ضر، تالش بر این ا ستند  با توجه به این نکته در مقاله ةا از یکدیگر نی
بینامتنیت در ادبیات کودک ه نوجوان بپردازیم ه این بررسفففی منأ فففرک با تکیه بر نظریه بینامتنیت درار دنت 

ساس از هذیرد  انجام می سنی ال  ه ب ه  8بر همین ا ستان در ادبیات کودک  رهه  اثر در ادبیات نوجوان  5دا
چه از قلم نویسففنده اثر ات ا  ایم آنها نیا تالش نمودهایم  در انتخاب داسففتان رهه سففنی و ه د اسففت اده کرده

ستان شند چافتاده را بر اینیم ه دا سی نبا شامل  ردآهری، اقتباس ه بازنوی صلی ها  راکه، در این  ونه آثار متن ا
توان رابطه اثر آماده ه مشففخا اسففت ه تنها تاییراتی در آن ایجاد شففده، تا نشففان دهیم در همه آثار ت لی ی می

بینامتنی را یافت  از بررسففی آثار منتخن نیا مشففخا شففد که کاربرد بینامتنیت به یور کلی در ادبیات نوجوان 
چنین، کاربرد بینامتنیت ضففمنی در هر ده  رهه بی  از سففایر رهابن بینامتنی بی  از ادبیات کودک اسففت  هم

ست که، معتقدیم دلیل این امر هجود هی  متن صری مانند دیگر بوده ا سند ان از عنا ست اده نوی های فراهان ه ا
 باشد کنایه، اشعار ه عناصر فرهنگ عامیانه می

  
 جوان،  رهه سنی ال  ه ب،  رهه سنی و ه دبینامتنیت، ادبیات کودک ه نو ها:کلید واژه

 

 مقدمه. 1

توان متنی در متون هیشین می شدهدروباشد که با توجه به مطالن هر آغازی برای نوشتن نیازمند ایالعاتی از قبل می
توان   ت که باشد؛ هس میتوان   ت که هر متنی نیازمند متون هی  از خود میجدید خلق کرد  با این توصی  می

اند تا شاهد خلق آثار جدیدی باشیم  هار به هم مت ل شدهیرهزنج صورتبهها در یو  تاریخ تا به امرهز تمامی متن
کنند که برای اهلین بار عنوان می (Intertextuality)به متون هیشین را با اصطالح بینامتنیت  این هابستگی متون هسین

مطرح «  و، رمانهکلمه،   ت»ای با عنوان در مقاله 1966آن را در سا   (Julia Kristeva)شخ ی به نام یولیا کریستوا 
که چارچوب نظری (Gerard Gentte)درار دنت  زجملهاکرد که در قرن بیستم  به اهو شکوفایی خود رسید؛ افرادی نیا 

 همت  ماردند این هشهه  نیا بر آن استوار است، به شرح ه ت  یل آن
بینامتنیت در همه متون هجود دارد ه از این منظر قابل بررسی است بر همین اساس کتابهای ةوزه کودک نیا از این 

 عنوان این» تعری ی که از ادبیات کودک ه نوجوان آمده چنین است:المعارف فارسی یرژدر داارتباط مستثنی نیستند  
 آنان آموزش ه سر رمی منظور به ه شده نوشته نوجوانان ه ای ا  برای که شودمی ایال  آثاری مجموعه به معموالً
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قا  )« نوجوانان باشدمتناسن با سنین مختل  کودکان ه تعبیر که از لأاظ ل ظ ه  آثاری ترهسیع معنای به ه شده فراهم

های دهره کودکی ه نوجوانی تاکید   تعری  فو  آشکارا به هجود ادبیات مستقل ه متناسن با هیش ی(44: 1386، اغایّ
 کند می
چون ن وذ آن به ادبیات بار ساالن، کتمان ناهذیر است  در میان هم ظهور بینامتنیت در هادی ادبیات کودک ه نوجوان»

شود که شده است، متون مکتوب، م ور یا بر رفته از فرهنگ ش اهی دیده میودک ه نوجوان خلقآثاری که برای ک
رغم سعی نویسنده در تنظیم جا انداخته است که  اه علی« اثر جدید»چنان بر « هی  اثر»یا « هی  آثار»در آن رد های 

  .(145-144: 1394)جاللی،  «توان مرجع را نادیده  رفتدهباره فکر جدید ه اجرای آن در متن، نمی
تواند اثر  ذار مطابق تعری  بینامتنیّت در هر اثر ادبی ردهایی از آثار هیشین هجود دارد ه بر آثار بعد از خود نیا می

مبتنی بر این اندیشه است که متن »هندارند  بینامتنیّت ای ارتبایی میدیگر را مانند شبکهباشد، ه رابطه متون با یک
  (72: 1385)مکاریک، « ه، مستقل ه خود بسنده نیست بلکه؛ هیوندی دهسویه ه تنگاتنگ با سایر متون داردنظامی بست

 رهش این با ه هردازدمی دیگر متون راستای در هنری اثر یک یا متن یک خوان  به که است اینظریه نظریه، این
 توسن بار نخستین اصطالح این  دهدمی قرار موردتوجه  ذارند،می جدید آثار خلق در جدید هایمتن که را ت ثیری
 نظریه این  سترش ه اصالح به دنت، درار ه بارت رهالن چون کسانی سپس ه شد مطرح 1960 دهه از کریستوا یولیا

 ( 129: 1380 آلن،) هرداختند
چه، در هشهه  ةاضر برای ما ةائا اهمیت است، هجود رهابن بینامتنی در ادبیات کودک ه نوجوان است  آن  

های منتخن ةوزه ادبیات کودک ه نوجوان در چهار نگارند ان در این اثر در هی کش  عناصر بینامتنی از بین داستان
ایم که سه سطح مختل  بینامتنیت از ش نمودهباشند ه تال( می1997 رهه سنی ه بر اساس چارچوب نظری دنت )

 جمله بینامتنیت صریح ه اعالم شده، بینامتنیت غیر صریح ه بینامتنیت ضمنی را بررسی کنیم 
 

 بینامتنیت . 2
ترین مباةثی است که همواره موردتوجه هشههشگران ساختار را ه هساساختار را مانند ها یکی از مهمنظریه تعامل متن

هردازان امرهزی معتقدند که هر متن فاقد معنای مستقل است، کریستوا، بارت، دنت، دریدا ه     قرار رفته است  نظریه
 یرند  این مت کران چگونگی ارتباط یک متن با متون رتباط، شکل میهذیرند ه در همین امتون از یکدیگر ت ثیر می
است اده ترین اصطالةات مورداست اده ه سوءاز رایج»اند که به اعتقاد  راهام آلن این عبارت دیگر را بینامتنیت نامیده

  (12: 1385)آلن، « در هاد ان نقادی معاصر است
  

 بینامتنیت ژنتی 2-1
ها را در ابعادی هردازانی است که در مطالعات بینامتنی سهم بار ی دارد ه رهابن بین متننظریهدرار دنت از دیگر 

تر از مطالعات کریستوایی بررسی کرده ه عنوان ترامتنیت را در مطالعه این مباةث بر ایده است  دنت ترامتنیت هسیع
ینامتنیت نامیده که با بینامتنیت کریستوایی مت اهت تر تقسیم کرده ه نخستین نوع ترامتنیت را برا به هنج مقوله مشخا

زمان ده متن یا چندین متن ه ةضور بال عل یک متن ةضور هم»است ه ابعاد مأدهدتری دارد  اه این بینامتنیت را به 
که بخشی از  افتددیگر از دید اه دنت، بینامتنیت زمانی ات ا  میعبارت  به(1: 1997)دنت، « کند در متنی دیگر تعبیر می

 یک متن در متن دیگر ةضور دارد 
های خود را تر از بینامتنیت است  اه ةوزه فعالیتمراتن  ستردهکند، بههای خود مطرح میآنچه درار دنت در نظریه

 توان کلیه رهابن میان متن ه غیرفراتر از بینامتنیت  سترش داد ه بر این باهر بود که در قالن ترامتنیت است که می
زمان ده یا چند متن ه نیا ةضور بال عل خودش را بررسی کرد  هی در نظریه ترامتنیت، مأور بینامتنیت را ةضور هم

  (320: 1386)اةمدی، هردازد ها میداند ه به رهابن ت ثیر ه ت ثر متنیک متن در متن دیگر می
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 گونه های بینامتنیت از منظر ژنت 2-2
تر در این به عبارت رهشن  بیانگر ةضور آشکار یک متن در متن دیگر است :شدهاعالم ه بینامتنیت صریح 1-2-2

 ،قو از این منظر نقل  اه  را هنهان کند تنمتن دهم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی م مؤل نوع بینامتنیت 
   شودای بینامتنی مأسوب می ونه

دیگر این نوع عبارتبه  در متن دیگر استبیانگر ةضور هنهان یک متن  :شدهبینامتنیت غیرصریح ه هنهان 2-2-2
های ادبی نیست بلکه کاری به دلیل ضرهرتاین هنهان  کوشد تا مرجع بینامتن خود را هنهان کندبینامتنیت می

)نامور مطلق،  شودترین انواع بینامتنیت غیرصریح تلقی میهنری یکی از مهم -  سرقت ادبیدارد فرا ادبی دالیلی

1386 :88)  
هایی کاری بینامتن خود را ندارد ه به همین دلیل نشانهمتن دهم ق د هنهان مؤل نیا  :  اهیبینامتنیت ضمنی 3-2-2

اما این   را تشخیا داد ه ةتی مرجع آن را نیا شناخت ینامتنتوان بها میبرد که با این نشانهرا به کار می
 بسندهیشتر به دالیل ادبی به اشارات ضمنی  یرد ه به دالیلی ه بانجام نمی حریصصورت  اه بهعمل هیچ

  (89)همان:  است    تلمیأات ه  ،اشارات کنایات،ترین اشکا  این نوع بینامتن مهم  شودمی
 

 بررسی و تحلیل نمونه ها. 3
ها بر اساس چارچوب نظری دنت خواهیم های مورد هشهه  ه بررسی رهابن بینامتنی آندر بخ  ةاضر به تألیل داده

اند  سعی هشههند ان بر آن است تا های مورد تأقیق نیا در چهار  رهه سنی بررسی شدهها ه داستاناخت  دادههرد
ایم ها تالش کردهتوان رابطه بینامتنی را یافت ه بر همین اساس در انتخاب داستاننشان دهند در همه آثار ت لی ی می

 چه ت لی  ه نگارش نویسنده اثر است انتخاب شود آن
عنوان در  رهه سنی ال  ه ب ، در هر ده نمونه از انتشارات کانون هرهرش فکری کودکان ه  8البته دلیل انتخاب      

های ت لی ی است اده کنیم که نه نشر، این بوده است که چون ق د داشتیم تنها از کتابچنین انتشارات بهنوجوانان ه هم
ناچار به دلیل کمبود بر یرنده هر ده  رهه سنی ال  هب، بهشعر ه نه درترجمه باشد، نه شامل مباةث آموزشی، نه 

 منبع به همین تعداد عنوان بسنده کردیم 
ایم ه بر آن های منتخن آثار ایرانی بوده ه از آثار ترجمه شده است اده نکردهبعالهه در  رهه سنی و ه د، داستان     
تری تر ه جامعها به آمار دقیقها ه مقایسه آنکسان باشند تا در تألیل دادهها از نظر ةجم تقریباً یایم تا کتاببوده

ها با هم یکسان نبوده به تعداد کلمات موجود در هر ص أه رجوع دست یابیم  در مواردی نیا که تعداد ص أات کتاب
رابر باشد  )تعداد ص أات در ها از هر ده نویسنده زن ه مرد در هر  رهه سنی تقریباً با هم بایم تا ةجم کتابکرده

 باشد( ص أه می 250ص أه ه در  رهه سنی )د(  270 رهه سنی )و( 
 خانم دهغده،»بهرنگی ه داستان  اثر صمد« ماهی سیاه کوچولو ه کچل ک ترباز»در  رهه سنی )و( از ده داستان      
 ایم  سرمشقی است اده کرده فایمه اثر «مادربارگ هایغو  ه سیال
 مأمد مریم اثر« جشن خاکستر»کرمانی ه  مرادی هوشنگ اثر« مربای شیرین»در  رهه سنی )د( نیا از داستان      
 ایم است اده کرده خانی
ها از قالن یکسان برخوردار باشند ه بر همین اساس ایم که، تمامی داستانها نیا سعی کردهدر انتخاب دانر داستان     

هوشی های علمی، ینا ه فکاهی یا شعر چشمایم ه از قالنبا اندکی تخیّل است را بر ایدهدانر داستانی را که آمیخته 
 شده است  

ی آثار مورد بررسی تالش نکته قابل توجه در این هشهه  این است که در انتخاب موارد بینامتنی از بین کلیه     
 ایم ائیات هر داستان چشم هوشی کردهایم تا موارد هاضح ه آشکار را ذکر کنیم ه از بیان دقیق جنموده
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  بررسی و تحلیل نمونه های گروه سنی الف، انتشارات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و
 انتشارات به نشر

 نی کوچولو )انتشارات کانون(ماجرای احمد و نی 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

مادر را به بیمارستان برد  مادر ده رهز در بیمارستان ماند  اةمد : بعد از چند ماه، بالخره یک رهز هدر، 1نمونه     
 «آهرم نی کوچولو را به خانه میناراةت نباش، فردا مامان ه نی»  ت: خیلی دل  برای مادرش تنگ شده بود  هدر می

  (3، ص  1396)توکلی، 
ای که قرار باشد کودک جدیدی را به جمع خود هشود؛ هر خانواداین داستان تقریبا نیمی از افراد جامعه را شامل می    

هاردی به جمع خانواده، آدابی دارد که در اینجا هم هرهد اضافه کند، قاعدتا از این مقوله مستثنا نیست  هرهد هر تازه
ر اینجا ها را آموزش ببیند  دای آنآهرد که باید هر خانوادهنی کوچولو خواسته یا ناخواسته شرایطی را به هجود مینی

 شود آموزش داده می تربارگهم رهش برخورد با کودک 
بازی داشت، بال نی کوچولو را به خانه آهردند، اةمد خیلی خوشأا  شد  هر چه اسباب: رهزی که نی2نمونه     

  (4، ص  1396)توکلی، نی کوچولو را ببیند ه سالم کند کرد ه جلو دهید تا نی
 ذرد ه دهد هلی بعد از چند دقیقه که مینی کوچولو از خود نشان میه در بده هرهد نیدقیقا رفتار هر کودکی ک    

 شود بیند کامال دلسرد مینی کوچولو را می ریه ه ناآرامی نی
 :بینامتنیت ضمنی 

  ونه موردی که دلیل بر هجود بینامتنیت ضمنی باشد، یافت نشد  در این داستان هیچ     
 شده:پنهان بینامتنیت غیرصریح و 

 شده باشد، یافت نشد   ونه موردی که دلیل بر هجود بینامتنیت صریح ه هنهاندر این داستان هیچ     
چنین )البته قابل ذکر است که در هیچ کدام از داستانهای انتخابی چه در  رهه سنی ال  ه چه در  رهه سنی ب، ه هم

ت نشد  بنابراین از تکرار این مبأث در تمامی نمونه ها چشم هوشی در هیچ کدام از انتشارات این نوع بینامتنیت یاف
 می کنیم( 
 )قصه ی دو تا الک پشت تنها )انتشارات کانون 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

  (8، ص  1395)رةماندهست،  : رهزی بود، رهز اری بود1نمونه     
 داستان ش اهی ه مکتوب باشد  تواند سرآغاز هرمی "یکی بود، یکی نبود"مانند عبارت     
  (19، ص  1395)رةماندهست، « هر چه بادا باد »هشت تکانی خورد ه   ت: : آقا الک2نمونه      
 .د  به دریا زدن ه به خدا توکل کردن در انجام کاریبه معنی،      

 بینامتنیت ضمنی:  

اش از ةوصله« که نشد زند ی!این»هشت از خواب بیدار شد، با خودش   ت: : یک رهز صبح که آقا الک1نمونه      
  (11، ص  1395)رةماندهست، تنهایی سر رفته بود 

 که زند ی بر هفق مراد نیست کنایه از این    
)رةماندهست، ای  را از توی الک بیرهن آهرد هشت دل  را به دریا زد ه آرام آرام سره دست ه هاه: آقا الک2نمونه      

  (21، ص  1395
  (109: 1398)کار اار، کنایه از ترس ه تردید را کنار  ذاشتن، بدهن بیم از خطر به کاری هرداختن      

 )دنیا را دارد آب می برد )انتشارات به نشر 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  
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)خسره کشدها خوابشان چندین ماه یو  میخرسدانید که رفته بود  می: یک رهز یک خرس خواب   1نمونه      

  (7، ص  1389نشاد، 
 رهند ماه به خواب زمستانی می 6تا  5ها ةدهد اشاره دارد به این موضوع که در زمستان خرس     
  (21-20، ص  1389نشاد، )خسرهرم! رم نمیدهنی تا کجا مییام باال می: هایین می2نمونه      
 تواند این بخ  از داستان الهام  رفته از این شعر باشد   می"یک توپ دارم قلقلیه"اشاره به شعر کودک:      

 بینامتنیت ضمنی : 

  (3، ص  1389نشاد، )خسرهبرد : آی مردم! دنیا را دارد آب می1نمونه      
 الهام  رفته باشد   "یوشیجآی آدمها، نیما "تواند این بخ  از متن داستان از شعرمی     
  (12، ص  1389نشاد، )خسره: های سرم را خوردی! 2نمونه      
 ی زیاد هرةرفکنایه از      

 )خورشید توی دل آسمان و خورشید توی دل من )انتشارات به نشر 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

)خسرهنشاد، خورشید توی آسمان ه خورشید توی د  من،  خرید: غااله آمد ه دست کمند را  رفت ه باهم رفتند 1نمونه      
 ( 4، ص  1389
 ی بازخالهاشاره به      
  (8، ص  1389)خسرهنشاد، خورشید توی آسمان ه خورشید توی د  من، « هر هقت اذان بگویند »: مادر   ت: 2نمونه      
 خوردن است ، موقع ناهار هقتآنیعنی هر هقت ظهر شود ه اذان بگویند      

 بینامتنیت ضمنی:  

)خسرهنشاد، خورشید توی « آیی داستان عمو نورهز را برایم بگویی؟می»: غااله دست هدر را  رفت ه کشید: 1نمونه 

 ( 6، ص  1389آسمان ه خورشید توی د  من، 

های است که در شن ایرانیان فولکلورِ در نورهز از نمادهای یکیبابانورهز،  شده بانامعمو نورهز، همچنین شناخته
 .کندس ر می ةاجی فیرهز آهرد ه به همراهها هدیه میجشنِ نورهز، برای بچه

ها، ةنا بسته(، کالهِ نمدی، س ید )در برخی باز  تتوان اشاره کرد به زل  ه ری های عمو نورهز، میهیش یاز 
آید به دست میافتد ه ع ابهنازک  اه از میانِ کوه راه میکمربندِ ابریشمیِ آبی، شا ِ س ید، شلوارِ کتان ه  یوژ تخت

 ( https://fa.wikipedia.org/wiki) سمتِ درهازژ شهر

  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 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

 ( 10، ص  1396زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسن« بره بابا! تو هم دلت خوش است »وی دل    ت: : قاب ت1نمونه 
خورد یا ةداقل قاب تابلوی سرکار خانم کند که کاش یک نقاشی بامرام به تورش میقاب عکس در اینجا آرزه می

دهد ه باعث ای سر میها جا خیالی بی  نیست، خندهبیند که ایناسن میشد  در این ةین هقتی کرهمونالیاا می
 شود  ع بانیت بیشتر قاب عکس می

زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسن« شاخ بشوم البته اهل  قرار بود تک»  ت: خودش می اسن هنوز از: کره2نمونه 
 ( 10، ص  1396
است   قرهن هسطی ایران، ارههای کهن ه فرهنگ در ایافسانه ه اساییری نام موجودی کورنیونی یا شاخکت
ای به شکل اسن با شاخ موجودی افسانهتک ت اس شدهها نیا دیدهشاخ در اساییر دیگر فرهنگةا  اسن تکبااین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
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 آسانی شکار کرد زیرا بسیار چابک هستندتوان بهها را نمیشاخها، تکسر است  بر هایه افسانه رهی شاخ یک
(https://www.asemooni.com ) 

زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسن« جواب ابلهان خاموشی است »المثل قدیمی تأویل  داد: : فقن یک ضرب3نمونه 
 ( 12، ص  1396

  منظور از این (83: 1398)کار اار، توان از آن است اده نمود ست که در برابر جاهل ه نادان میسکوت بهترین جوابی ا
 اسن(، خاموش ماند ه از   تن سخن بیهوده هرهیا کرد جمله در این داستان این است که باید در برابر فرد نادان )کره

خورد،  ه  لپلپ،  هی دانههنبهبیند   وید: شتر در خوابیک مثل معرهف است که می»: قاب   ت: 4نمونه 
 ( 12، ص  1396زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسن«  دانهدانه

خواهیم به مخاین ب همانیم هر ا به آرزهی خود نخواهد رسید یمرهد که ما المثل در مواقعی به کار میاین ضرب
خواب دانه را دهست دارد اما چون در عالم هاقع امکان خوردن  را ندارد در هنبه شتر یور کهمگر در خواب، همان
 .آدمی که آرزههای دهرهدراز داشته باشد .خوردیباعالقه همیل آن را م

که تو در این قاب یعنی این« دانهشتر در خواب بیند هنبه» وید که اسن میقاب عکس به کنایه در جواب کره
 اش خیاالت مأض است ها همهتوانی جایی برهی، هس اینینمی ه امأ ورشده
 بینامتنیت ضمنی : 

، ص  1396زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسنشدم؟ شد ا ر قاب تابلوی سرکار خانم مونالیاا می: اصال چی می1ونه نم
10 ) 

هنرمند  هینچیونارده دالئ نقاشی ترین تابلوهاینیا شهرت دارد، نام یکی از معرهف لبخند دهکوند که به مونالیاا
نقاشی شده است  این نقاشی دارای عناهینی  سپیدار بر رهی ص أه چوب رنگ رهغن است که با ایتالیایی مشهور

باشد که بیشترین مطالن رار رفته( اثر جهان میترین، هُر بازدیدترین ه مقلدترین )مورد تقلید قشدههمچون شناخته
  (https://fa.wikipedia.org)  رددشده مرتبن را نیا شامل مینوشته

شد اسن چموش، قاب سرکار خانم مونالیاا میجای ت ویر این کرهبه همین دلیل قاب عکس تمایل داشت که به
  توانست مشهور شود چون در این صورت می

  (10، ص  1396زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسنی موشچراغ یرد، ما را : همه را بر  می2نمونه 
کنایه از بداقبالی ) المثل یادآهر این است که دیگران از بخت ه اقبا  بهتری برخوردارند تا خود شخا این ضرب 

اسن( همراه شده ه ت که با چه کسی )کرهینجا هم قاب شاکی از این اسا( در .ه راست ه ریست نشدن کارهاست
   ماست از  ترشانس ه اقبا  دیگران هی کند  کنایه از مجبور است اه را تأمل کند ه خود را بدشانس تلقی می

 ( 12، ص  1396زاده، هی تی کو   هی تی کو   ، )ةسن: مثل ماست 3نمونه 
 کنایه از سکون قاب که هیچ ةرکتی ندارد 

زاده، هی )ةسنشد اسن باند، دل  خنک میای به کرههای  کتک جانانهتوانست با یکی از چوبمی: ا ر 4نمونه 
 ( 12، ص  1396تی کو   هی تی کو   ، 

اسن توانست ةساب کرهکه ا ر قاب می کنایه از این(110: 1398)کار اار، از ناراةتی دیگری خوشأا  شدن  
 شد می چموش را برسد ه اه را کتک باند خوشأا 

 )شیر پاک و عسل شیرین )کانون 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

 ( 17، ص  1396)هریرخ زهره،  : یکی بود ه یکی نبود  خدا بود ه کسی نبود1نمونه 
 سرآغاز هر داستان ش اهی ه مکتوب است 

 بینامتنیت ضمنی : 

 ( 17، ص  1396 ، زهره)هریرخ ای عسل به هسرک داد تا برای مادربار   ببرد : یک رهز همسر دهقان کوزه1نمونه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE
http://www.daneshchi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa/
http://www.daneshchi.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 همهوشانی داشته باشد  دقیقا در داستان شنل قرمای شاید بخشی از نوشته این داستان با داستان شنل قرمای هم
 دهد که برای مادربار   ببرد مادرش به اه سبد غذایی می

زدن دخترک خواهد هس از  و دختری کوچک ه  ر ی که می درباره است ارههایی ق ه فولکلوریک یشنل قرما
فرانسوی در قرن ه دهم نوشته شد  یسنده نو هره شار  زهدباهر، اه ه مادربار   را بخورد  این ق ه اه  بار توسن

خورد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که با میدر هایان ق ه به رهایت هره  رگ شنل قرمای ه مادربار   را 
 .کنند رگ را باهر می یهادلی ةرفساده

شکن به صأنه ه نجات دادن بازنویسی کردند ه هایان ق ه را با هرهد هیام را ق ه  ریم برادران در قرن نوزدهم
 .شده استارائه داستان م ور صورتشنل قرمای ه مادربار   از شکم  رگ تاییر دادند  این کتاب، به

 نگارش کرده است لچک قرمای صورت م ور ه خالصه بنامت نیا بهین کتاب را صاد  هدایا 
(https://www.ketabha.org ) 

: شیر س ید ه هاک است  عسل هم شیرین است  چطور هسرم که شیر س ید ه هاک ه عسل شیرین خورده 2نمونه 
 ( 23، ص  1396زهره ،  )هریرخ وید است درهغ می

کنایه از فرد «  خوردهیرهاکش» وید: المثلی ایرانی که میاین قسمت از نوشته این داستان  ویا تلمیح دارد با ضرب
  (134: 1398)کار اار، درستکار ه مورد اعتماد 

 )روباه و چوپان آوازه خوان )انتشارات به نشر 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

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

آن رهیده باشد ه هشدار به ز تذکر ه ن یأت به کسی که کار خطرناک ه اشتباهی را چندین بار تکرار نموده ه ا
 .افتدیاینکه باالخره  یر م

 بینامتنیت ضمنی : 

  (6، ص  1392خوان، )ناصری، رهباه ه چوهان آهازه: کار از کار  ذشته بود 1نمونه 
  (150: 1398)کار اار،  کنایه از دیر شدن، از دست رفتن فرصت

 !اون شب که بارون اومد، موشه لب بوم اومد 
 شدهاعالم و بینامتنیت صریح:  

 ( 4، ص  1394)خسرهنشاد، اهن شن که بارهن اهمد، موشه لن بوم اهمد،  سه تا!    هس چند تا؟! نه تا: نه یکی، نه ده 1نمونه 
 در ارتباط باشد   "یه مرغ دارم، رهزی یه تخم میذاره"تواند با بازی می

 ( https://ketabak.org) کندبازی یک مرغ دارم، یک بازی زبانی است که به تمرکا ه دقت کودکان کمک می
 بینامتنیت ضمنی : 

بام بام شما ه هم رهی هشتبام ما، هم رهی هشتشن باران آمد  چه بارانی! جر جر! هم رهی هشت: یک1نمونه 
 ( 3، ص  1394خسرهنشاد، اهن شن که بارهن اهمد، موشه لن بوم اهمد، )هاجر 
  "بارهن میاد جرجر رهی هشت بوم هاجر" کننده شعریتداع

)خسرهنشاد، اهن شن که بارهن اهمد،  یدهکشآبموش خیس خیس شد  شد  آقاموشهها بسته نشد اما : سوراخ2نمونه 

  باشد آمده بیرهن هالی ل ه آب از یا ه شده خیس خیلی که کسی ( 7، ص  1394موشه لن بوم اهمد، 
  سنی ج و دبررسی و تحلیل نمونه های گروه 

  ماهی سیاه کوچولو 
 بینامتنیّت صریح و اعالم شده  

http://www.ketabha.org/category/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1/
http://www.ketabha.org/category/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1/
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شن چلّه، ذکر این عنوان دارای بینامتنیّت صریح ه اعالم شده با فرهنگ ایرانی بوده که از جمله رسومات معرهف 
  (8، و، 958: 1341)دهخدا، باشد ه در متن داستان مستقیماً به آن اشاره شده است ه مرسوم بین ایرانیان می

: 1385 )بهرنگی، بود کرده جمع خودش دهر را های نوه ه هابچه از تا هاار دهازده هیر ماهی دریا ته  بود چلّه شن
9)          

هایی که با این عنوان آغاز یکی بود، یکی نبود  این عبارت دارای بینامتنیّت صریح ه اعالم شده با کلیه داستان
                (9: 1385 بهرنگی،)نبود  یک ماهی سیاه کوچولو بود  یکی بود، اند  یکیشده

        (48: 1385 بهرنگی،) «!خیر به شن است، خواب هقت ةاال  شن فردا برای بماند هم آن»:   ت هیر ماهی
 صریح غیر بینامتنیّت  

آثار مورد بررسی  هیچ یک ازشود، در می مأسوب هنری -ادبی سرقت نوعی صریح غیر بینامتنیّت که،جاییآن از
 ایم هوشی کردهبه همین دلیل از بیان این مورد در ادامه مطالن چشم  ایمنیافته را ادبی سرقت در  رهه سنی و ه د

 ضمنی بینامتنیّت  
 هایی از آن خواهیم هرداخت مورد رابطه بینامتنی ضمنی دست یافتیم که به شرح نمونه 41در داستان فو  به مجموع 

 امل و شناخت واقعی تك 

ای که بقیه موجودات قهرمان داستان رسیدن به آ اهی ه شناخت از دنیا است نکتهی، هدف ماهی سیاه کوچولو
ماهی  راز این منظر بیشترین شباهت ا  نداهه به یکنواختی ه رهزمر ی زند ی شان عادت کرد هستنددریا از آن غافل 

که جاناتان قهرمان داستان درست مانند ماهی سیاه کوچولو دنبا   دارد ریاییمرغ دجاناتان داستان به   سیاه کوچولو
  باشد می کش  دنیای ماهرایی ه در هی رسیدن به شناخت ةقیقی

چه، آ اهی ه   تا به آنشودبرای کش  ةقیقت ه دنیای تازه راهی س ر میشخ ّیت سانتیا و در داستان کیمیا ر 
 تکامل هاقعی است دست یابد  

ه برهم ببینم  مهم راه بی تخوامی ،دیگر از این  ردش ها خسته شده ام   ت: نه مادر من ماهی سیاه کوچولو)
  ( 13: 1385 ،بهرنگی)  (جاهای دیگر چه خبرهایی هست

 کشی  خواهدنمی   ت: هدرش به ه کرد جمع جاشهامت خود را یک بود رفته اشخانواده دیدار به )شبی که
 ( 13: 1376)هائولو کوئیلو،  کند( رخواست س می شود

 کنایات 
 در رفته کار به کنایات ذکر برخی از به زیر در شودمی مأسوب ضمنی بینامتنی نوعی نیا کنایه که،جاییآن از
 ایم  رفته نظر در نیا را کوتاهی ه مخت ر تعری  مورد هر در ه هرداخت خواهیم کوچولو سیاه ماهی داستان

  (9: 1385)بهرنگی، این بچه یکی یک دانه بود   

    ( 204: 1375)ثرهت، یکی یک دانه بودن، اشاره به فرزند عایا دارد 
  (9: 1385 بهرنگی،)ةسرت به دل  مانده بود   

  (31: 1381)شهری، باشد این عبارت کنایه از آرزه به د  شدن یا مأرهمیت از امید داشتن، می
 (23: 1385 رنگی،به) به سرت زده بابا   

 ثرهت،) ون بودن فردی است توان مانند، هارسنگ برداشتن عقل کسی دانست، که به معنای دیوانهاین عبارت را می

1375 :85)                  
 (24: 1385 )بهرنگی،زنی های  نده میبچه  یر آهردی ه ةرف   

  (1، و، 133 :1378 نج ی،)این عبارت کنایه از مخاین خود را اةمق هنداشتن است 
 (30: 1385 بهرنگی،)آهرد بخشی که ةرف، ةرف میمی     

  ( 195: 1386)خدی ، دار شدن بأث ه مشاجره است این عبارت کنایه از دنباله
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 (30: 1385 بهرنگی،)اند  یر را به تنگ آهردهمرد ماهی     

  ( 168: 1382)جمالااده، این عبارت کنایه از به جان آمدن ه بی یاقت شدن است 
 داستان کچل کفتر باز 
 بینامتنیّت صریح و اعالم شده  

 هردازیم ها میدر این داستان مجموعا سه نوع رابطه بینامتنی صریح را یافته ایم که در زیر به دکر آن
 با که باشدمی هاییداستان یکلیه با شده اعالم ه صریح بینامتنّیت دارای های قدیم،عبارت در زمان 
  اندآغاز شده عنوان این

  (15: 1385بهرنگی) کردمی زند ی هیرش ننه با کچلی قدیم هایزمان در
   عبارت هاار ه یک فن دانستن، اشاره بر توانا ه ماهر بودن فردی دارد 

  (28: 1385بهرنگی، ) آیدمی ةتماً شویم،می منتظرش شن  بلدند فن یک ه هاار هاکچل خانم:   ت کنیا
  (29: 1384 بهرنگی، ةماه، کچل ه کوراهغلو)ها هاار ه یک فن بلدند اند: کچلدانست که از قدیم   تهفقن خودش می

  (31 همان:) شوندمی ةری  فن همه هاکچل دانی،می خودت هاشا:   ت ةماه
 باشدمی هاییداستان یکلیه با شده اعالم ه صریح بینامتنیّت دارای عبارت این سررسید، به ما ق ّه 
   اندیافته خاتمه عنوان این با که

بهرنگی، ) ، اما من یقین دارم که ق ه ما هنوز به سر نرسیده است«ق ه ما به سر رسید» ویند که  وها میهمه ق ّه

1385 :44)  
 ضمنی بینامتنیّت  

 هایی خواهیم هرداخت شرح نمونهمورد رابطه بینامتنی ضمنی دست یافتیم که به  29در داستان فو  به مجموع 
  هادشاه دختر با کچل ازدهاو

  است  هادشاه دختر با کچل ازدهاو خوردمی چشم به همه از بی  چهآن ک ترباز کچل داستان در
  (16: 1385بهرنگی، )   ( بود هادشاه دختر قرار بی عاشق هم کچل راست  اما)

شباهت به کچل ک ترباز کودکانه است که ازدهاو کچل در این ق ه بیةسن کچل ه دختر هادشاه عنوان داستانی 
 نیا هاآن خنده ه سر رمی باعث کند همی کمک ده اهالی همه به که است جوانی کچل، ةسن داستان این نیست  در

شود  دختر ی ینای میبود که باعث به هجود آمدن صأنه کار به مشاو  کار اهی شود  رهزی ةسن کچل درمی
خندد  هادشاه کند ه بار دیگر میبرد با دیدن این صأنه بهبود هیدا میهاست، از غمی زیاد رنج میهادشاه نیا که سا 

  ( 1379)اشترانی،  کندنیا با ازدهاو دخترش ه ةسن کچل موافقت می
 هاکچل شانسیخوش

 از هایینمونه هادشاه دختر با اه ازدهاو ه سأرآمیا کاله کبوترها، دهباره شدن زنده باز ک تر کچل داستان در
  است کچل شانسیخوش

 اشبّچه نجات عوض در ماران شاه  دهدمی نجات را ماری بچّه بیابان در رهزی که بود دستیتنگ ه خارکن کچل
 س ره کردن باز با کردمی اراده موقع هر کچل ه بود سلیمان ةضرت به متعلق که دهدمی هدّیه ترکه ه س ره یک اه به
   (356: 1359 شیرازی، انجوی )  شدمی مهیّا برای  غذا

 ظالمان ه مندانثرهت تنبیه ه مظلومان ةق  رفتن  

 همین به ه دارد را دستانتهی ه فقرا به کمک ق د که است مهربان ه ساده جوانی کچل ک ترباز کچل داستان در
   کندمی تقسیم فقرا بین را ثرهتمندان ه زهر ویان اموا  منظور
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 ه برداشت ةاجی هایهو  از توانستمی که، جاآن تا ه کرد باز را صنده   اه بودند، خوابیده همه که شن) 
 برای هو  کمی  افتاد راه خانه یرف به  ذشته شن ن   ه زد دستبرد هم دیگر دارهو  چند خانه به  آمد بیرهن

   (23: 1385 بهرنگی،)( داد فقیر هایخانه به راه سر را باقی ه برداشت خودشان
  دارد ضمنی بینامتنیتی هشهه  مورد داستان با فقرا به داستان قهرمان کمک ه هودرابین معرهف انیمیشن ةتم، به
 ریچارد شاه کهآن از هس  است یلبی ةق نماد ه کندمی سرهیچی سنگین مالیات دادن از که است سربازی هودرابین

  کندمی مقرر مردم بر را سنگینی هایمالیات ه کرده غضن را شاهی تخت جان برادرش، شود،می جنگ رهسپار
 دارایی ثرهتمندان دهستان  همراه به ه برندمی هناه شرهرد هایجنگل به دهستان  با است ماهر تیراندازی که هودرابین

 کمک اه به جان برکناری ه قدرت  رفتن باز در ریچارد شاه باز شت از هس ه کندمی تقسیم فقرا بین ه دزدمی را
  انگلیس( : 1386  یلبرت،) کندمی

  کنایات 

 در رفته کار به برخی از کنایات ذکر به زیر در شودمی مأسوب ضمنی بینامتنی نوعی نیا کنایه که،جاییآن از
   ایم رفته نظر در نیا را کوتاهی ه مخت ر تعری  مورد هر در ه هرداخت خواهیم ک ترباز کچل داستان

 ( 16: 1385)بهرنگی، آهرند را در می شانزندیگی نان جوریاین  

چیای است که در ماه، سا  یا رهز عاید شخا اشاره به تامین مخارو زند ی ه کسن درآمد دارد  درآمد آن
  (  238: 1382)جمالااده، شود می

 (18: 1385 بهرنگی،)کردند  ه الش را آش بدن  تمام    

   (1 و، ،31: 1378 نج ی،)این عبارت نیا کنایه از متالشی ه هیران کردن دارد 
 (28: 1385 بهرنگی،)خواهد بود   وشت بار ت تکه     

  (85: 1373)آذرلی، باشد این عبارت کنایه از تهدید س ت ه سخت می
 (31: 1385 بهرنگی،)زند می شور دلم     

  (252: 1382)جمالااده، این عنوان کنایه از نگران بودن ه مضطرب بودن، است 
 (38: 1385 بهرنگی،)  م کن جااز این را  ورت     

  (326: 1373 آذرلی،)این عنوان کنایه از برای همیشه شر خود را از سر مردم کم کردن است 
  (33: 1385 بهرنگی،)بود  کشیده عشق      

  (2 و، ،1021: 1378 نج ی،)از، دل  خواستن است عبارت فو  کنایه 
 (36: 1385 )بهرنگی، افتاد هچل تو کچل      

  (2 و، ،1273: 1378 نج ی،) کنایه از، سخت به مخم ه افتادن، است
 (36: 1385 بهرنگی،) کشید خواهد میان به را هم ما ا ر هزیر بیاید های      

 ( 143: 1386)خدی ، عبارت های کسی را به میان کشیدن کنایه از دخالت داشتن کسی در موضوعی است  

 مادربزرگ هایغول و سیال خانم دوغدو، داستان 
 شده اعالم و صریح بینامتنیّت  

 هاعنوان

 به باز شتآرزهی   ه  ذشته ایام خوش دآهریالمثل اشاره به یاباز فیلت یاد هندهستان کرد، این ضرب 
 ( 27: 1373)آذرلی،کند باز و می را انسان کوتاه زند ی ه زمان سریع  ذشت چنین، اشاره بههم  است آن

  (121: 1397 سرمشقی،) «بازفیلت یاد هنودستان کرد؟ توی این ق ه که اصالً سیمرغ نداریم» مادر   ت: 

 1378)نج ی، باشد آخ جان عرهسی، این عبارت تکه کالمی دا  بر خشنودی بسیار یا تایید ه تأسین می :
 ( 1، و، 21
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: 1397 سرمشقی،)« آخ جان، عرهسی»  وید: کنند به دست زدن ه رق یدن نره غو  مینره غو  ه جن ةمام شرهع می
68)  

 ضمنی بینامتنیّت  
 ها ه قهرمانان شاهنامه یافتیم ارد بینامتنی ضمنی را با داستاندر داستان مورد هشهه  بیشترین مو

 (78: 1397)سرمشقی، شوند می تربارگ لأظه هر آیدکهدر می ده مار مرد شانه از هردمی که کالغ
 چفففون جففف فففت اه ویفففبففف فففرمفففود تفففا د

 

 هفففمفففی بفففوسففففففه زد بفففر کفففتففف  اه 

 

 دیففنففاهففد نیففشفففففد در زمفف دیففبففوسففففف چففو
 

 نففدیففدکففس انففدر جففهففان ایففن شففففگفف ففتففی  

 

 از ده کففتفف فف  بففرسفففففت هیففمففار سففففف ده

 

 غففمففی  شففففت از هففر سففففوی چففاره جسففففت 

 

 (13: 1386)فردهسی،                                                               
 سرمشقی،) است جوان مردان ماا شانغذای اند، رسنه مارها این  ویده می کشدمی های سیبلیل به دستی غو  نره

1397 :81)  
 خفففورش سفففففاز ه آرامشفففففان ده بفففخفففور

 

 چفففاره کفففرد ایفففنففف نیفففجفففا ا دیفففنشفففففا 

 

 شفففففان خفففورشبفففجفففا مفففافففا مفففردم مفففده

 

 هفففرهرش    نیفففاز ا رنفففدیفففخفففود بفففمففف مفففگفففر 

 

  (140: 1397)سرمشقی، شود رسد، اددها از خواب بیدار میبه خواب هادشاه سوم که می      

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

 

 سفففففوم ره بفففخفففواب انفففدر آمفففد سفففففرش 

 

 بففاش تففا مففن بففجففنففبففم ز خففواب یهففمفف

 

                                                                                  داشفففففت هففوشففففف  بففرش  ابففانیففبففبففر بفف ز 

 

 (98: 1386)فردهسی، 

 ( 8: 1397)سرمشقی، شود تمام موی تن  سیخ می 

  (2، و، 1369: 1378)نج ی، عبارت مو به تن کسی راست شدن، کنایه از ترس شدید دارد  

 ( 11: 1397)سرمشقی،  شودته میهاز غ ه سر 
، و، 904: 1378)نج ی، این عبارت کنایه از شدت غم ه غ ه فراهان دارد  سر ه ته، اشاره به مجموع یا کل چیای دارد  
2  ) 

  (36: 1397)سرمشقی، شیطان به جلدش رفته   

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

 داستان مربای شیرین 
  بینامتنیّت صریح و اعالم شده 

 ویی به مهمان را دارد  عبارتی آمدعبارت قدمشان سر چشم، اشاره به نوعی تعارف ه خوش 
  (2، و، 1081: 1378)نج ی، باشد آمیا دا  بر دیدار کسی میبی  تملقهکنایی ه کم

  (71: 1396)مردای کرمانی، قدمشان سر چشم، بمانند، یک سا  بمانند 

  نوعی تعارف ه اةترام است ببخشید که هشتم به شماست، اشاره به 

  (87: 1396)مردای کرمانی، « ببخشید که هشتم به شماست» بعد ره کرد به جال  ه مادرش ه   ت: 

  بینامتنیّت ضمنی 

شان در جامعه اشاره دارد  فضای کلی داستان به نق  افراد در اجنماع ه مسولیّت مشاغل در درست ای ا کردن هظی ه
 دهد دفاع از ةقو  شهرهندی خود نیا آ اهی میاز یرفی به نوجوانان در 

 پراکنیشایعه

 شود  به ةتم، فضایدر داستان شاهد آن هستیم که عدم ایالع صأیح افراد باعث به هجود آمدن شایعات بسیاری می
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المثل معرهف ایرانی یک کالغ، چهل شباهت به ضربای که نویسنده در صدد توصی  آن در داستان است بیآش ته
 الغ نیست  ک

کنند  تا ةاال شان میها بوده  دارند جمعای  میکرهب تو شیشهها بوده    یک جور آلود ی کارخانهمواد سمی تو شیشه
 ( 34: 1396)مردای کرمانی، چند ن ر سر خوردن مربا مردند 

های  یال قاتی شده ا ر، یشه  تند: توی فلا در ششان کنند        میخواهند  رانکنند، میدارند مرباها را جمع می
 ( 52: 1396)مردای کرمانی، توانیم ازشان یال در بیاهریم شان کنیم میآب

  (8: 1396)مرادی کرمانی، دستهای  به  رمی هسردی عادت داشت، هوستشان کل ت شده بود  

  (1، و، 266: 1378)نج ی، ها ه نامالیمات است هوستشان کل ت شده بود، این عبارت کنایه از مقاهم در برابر سختی

   (  12: 1396)مرادی کرمانی، باد انداخت تو غباب 

  (58: 1373)آذرلی، کنایه از به خود مارهر بودن است 

  (12: 1396)مرادی کرمانی، بچه ها برای  ک  زدند   

)نج ی، دن است باشد یا در لات به معنای ده ک  دست خود را بر هم کوبیاین عبارت کنایه از تشویق کردن، می 
 ( 2، و، 1160: 1378

 ( 13: 1396)مرادی کرمانی، اش را کشید تو هم لن ه لوچه  
 ( 369: 1382)جمالااده، کنایه از اخم کردن، بوده ه لن ه لوچه به همان معنای لن ه دهان است 

  (   13: 1396)مرادی کرمانی، با دست افتاد به جان شیشه 
  (1، و، 367: 1378)نج ی، عبارت به جان چیای افتادن،کنایه از، به شّدت ه با تمام نیره به کاری هرداختن، است  

  ( 84: 1396)مرادی کرمانی، مادر چپ چپ نگاه  کرد 

 ( 191: 1382)جمالااده، باشد این عبارت کنایه از با تلخی ه خشم به کسی نگاه کردن، می

 ( 86: 1396ادی کرمانی، )مردهند د  به کار نمی 

 ( 227: 1386)خدی ،  ةوصله بودن برای انجام کاری استعبارت دست ه د  کاری را نداشتن کنایه از بی
 داستان  جشن خاکستر 
  بینامتنیّت صریح و اعالم شده 

 (8: 1390)مأمد خانی، به، باد آمد ه بوی عنبر آهرد  فقن این چه هقت آمدنه، اکبری؟ به

 بففففوی عففففنففففبففففر آهردبففففاد آمففففد ه 

 

 بفففادام شففففففکفففوففففه بفففر سففففففر آهرد 

 

 شففففففاخ  فففل از اظفففطفففراب بفففلفففبفففل

 

 )سففففعففدی(بففا آن هففمففه خففار سففففر بففر آهرد  

 

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

 نج ی، آمیا به فردی که مشاو  کاری باشد برای تشویق اه به ادامه کارش، است خسته نباشی، عبارتی تعارف(
 ( 1، و،  550: 1378

 ( 113: 1390)مأمد خانی،  نگار یک آدرس ن  ه ه نیمه داشت که بهتر از هیچی بودةاال ماه

 «( 289: 1375)آذرلی، کم بودن بهتر از نبودن است «  کاچی بعض هیچی 
  بینامتنیّت ضمنی 
  غلبه بر ترس هجودی 

زد، نا هان صدایی از اتا  بلند شد، صدایی شبیه  ریه نوزاد    صدای  ریه بلندتر شد، اما دهدی که از زیر در بیرهن می
 شد، به هر ةا جوری که نمیدانست چه کار کند  اما اینجوری نشست هشت در، نمینگار همینکمتر شده بود    ماه

 ( 66: 1390)مأمد خانی، فهمید توی آن اتا  چه خبر است باید می
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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 
ند ایستاد    آرام کلید را توی ق ل چرخاند   د  توی دل  نبود  فکر کرد نکند یکهو چیای از الی در بپرد رهی ؟ نک

 (  55: 1392)کلهر، ره شود؟ با چیا ترسناکی رهبه
 اشاره به موجودی غیر انسان ه ظاهر انسانی

خواستی بدهنی  تو، هم مثل منی، مثل من ه مادر ه مادربار م    شاید ا ر اهن دخترها را این همون ةقیقتی که می
 ( 151: 1390)مأمد خانی، نگار تو هم ه ت تا جون داری    دیدی راه خالصی بود، امّا     ماهنمی

  (39: 1393)کلهر، بوده است توانم باهر کنم که مادرم هری دریایی رهد ه نمیسرم دارد  یج می
 دهران زند ی غیر عادی

ترسید  انگار یک ن ر یک نگار میکرد، ماههقتی ساکت بود شبیه بقیه نوزادها بود  اّما، هقتی شرهع به ةرف زدن می
  (140: 1390)مأمد خانی، های یک نوزاد  ذاشته بود جایی هنهان شده بود ه صدای  را رهی لن

 )قرآن کریم، سوره«   تی سالی با مردم سخن میا به رهح القدس ت یید کردم که در  هواره ه در میان اه که تو رآن» 
 ( 110مائده، آیه 

  (46عمران، قرآن کریم، سوره آ ) «  وید ه از شایستگان استسالی با مردم سخن میه در  هواره ه در میان»
  ( 7: 1390)مأمد خانی، دید در بسته است غرهلند کرد 

 ( 395: 1382)جمالااده، این عنوان کنایه از زیر لن شکوه ه شکایت کردن، است 
  ( 9: 1390)مأمد خانی، اجازه ما هم دست شماست 

 شود این عنوان کنایه از کسن اجازه از کسی بوده ه نوعی تعارف مأسوب می
 ( 47: 1390)مأمد خانی، نگار من جر شد ماه 

 (  ( https://dictionary.abadis.ir باشدآش ته شدن، میشدن ه  براین عنوان کنایه از ع بانی  

 ( 61: 1390)مأمد خانی، رسم بعداً ةسابت را می 

: 1377)آذرلی، توان معاد  ةق کسی را ک  دست   ذاشتن دانست که کنایه از تالفی کردن، است این عبارت را می
121  ) 

  ( 98: 1390)مأمد خانی، دلم شور می زنه 

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

 (149: 1390)مأمد خانی، نگار چین خورده هقتی دید هسن ابرههای ماه  

  (249: 1381)خدی ،  این عبارت کنایه از  ره یا چین به ابره انداختن دارد 
 (154: 1390)مأمد خانی، اندازی تو دردسر که چی الکی خودت را می  

 (   1، و، 622: 1378)نج ی،  عبارت خود را به دردسر انداختن کنایه از، زةمت ه دشواری است
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 نتیجه گیری:. 4
هردازیم  ها با یکدیگر میها در هر چهار  رهه سنی به بررسی ه مقایسه دادهبا استناد به نتایج به دست آمده از تألیل داده

  ههای انجام شده بر اساس بینامتنیت دنتی بر رهی ده نمونه از انتشارات در ةوزه کودک در  رهبا توجه به بررسی
شده به نسبت بینامتنیت ضمنی از تعدد توان عنوان کرد که میاان بینامتنیت صریح ه اعالمهای سنی ال  ه ب، می

بیانگر  -باشد  بر اساس تعری  بینامتنیت صریحبیشتری در هر ده  رهه سنی ه هر ده نمونه از انتشارات برخوردار می
های داستان در ده  رهه مطالن کتاب ساده بودنتوان عنوان کرد که شاید می  -ةضور آشکار یک متن در متن دیگر

 سنی ال  ه ب، خود دلیلی بر هجود بیشتر بینامتنیت صریح دارد 
باشد تر از بینامتنیت صریح می ونه که اشاره شد میاان کاربرد بینامتنیت ضمنی در  رهه سنی ال  ه ب کمهمان
توان ها را دریابد ه درک کند  با این اهصاف میتواند آنی میراةتبهکه بدیهیات جا چیاهایی باشد که کودک شاید این

هایی کاری بینامتن خود را ندارد ه به همین دلیل نشانهق د هنهان متن دهم مؤل نیا   اهی -  ت که بینامتنیت ضمنی
نیا به دلیل اشاره  -را تشخیا داد ه ةتی مرجع آن را نیا شناخت ینامتنتوان بها میبرد که با این نشانهرا به کار می

اند ه است اده از نیامدهصورت صریح در متن هایی که بهنکردن مستقیم به موارد خاص ه به دلیل به کار بردن نشانه
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 
 ایم:در هاکاهی رهابن بینامتنی در ده  رهه سنی و ه د نیا به نتایج زیر دست یافته

 127 رهه سنی )و( از سه اثر در ةوزه ادبیات نوجوان بهره  رفتیم که، در مجموع  در هشهه  انجام شده، در
ای از نوع ضمنی بوده ه بیشترین کاربرد موارد مورد را به عنوان رهابن بینامتنی ذکر کردیم  اکثر این موارد دارای رابطه
 جموع  رهه سنی )و( بوده است بینامتنیّت ضمنی در ارتباط با کنایّات به کار رفته در هر داستان ه در م

ایم ه با بررسی ده اثر در این ةوزه در بررسی این رهابن در  رهه سنی )د( نیا همانند  رهه سنی )و( عمل کرده
مورد رهابن بینامتنی دست یافتیم  در این  رهه سنی نیا کاربرد رهابن بینامتنی ضمنی بی  از سایر  139به مجموع 

ی ود کنایّات در رهابن بینامتنی ضمنی دلیلی بر باال بودن آمار این مورد نسبت به ده رابطهچنین، هجرهابن بود  هم
 شود دیگر مأسوب می

شود  رهد، نسبت کاربرد بینامتنیت ضمنی به صریح بیشتر میکه، هر چه  رهه سنی باالتر مینکته قابل توجه آن
ن سن کودک، میاان درک اه از کنایات، اشارات ه همچنین شاید دلیل این امر این است که با توجه به باالتر رفت

که ابتدا نیاز است تا کودک درک صأیأی از دنیای خارو داشته باشد تا بتواند شود  به این عنوان تلمیأات بیشتر می
  ها با یکدیگر منظور ه هدف هرکدام از اشارات غیرصریح در متن را دریابدبا ارتباط دادن آن

 
 منابع

  1381الاهرا، ای، چاپ ه تم، قم: انتشارات فایمهقرآن کریم الهه قمشه -
  1380مرکا، : تهران یادانجو، هیام ترجمة ؛بینامتنیت  آلن، راهام؛ -

  1385؛ هیام یادانجو، تهران: نشر مرکا، بینامتنیتآلن،  راهام؛   -
  1373رخ،  چاپ ارغوان، تهران: هنجم، ؛ چاپفارسی مشهور هایالمثلضرب غالمرضا؛ آذرلی، -
هیدای ،  نشر تهران: ؛سعدی گلستان شیرین هایقصه نوجوانان، برای کهن ادبیات از هاییتازه جع ر؛ ابراهیمی، -

1391  
  1375، تهران: مرکا،  ساختار و تاویل متناةمدی، بابک؛  -
   1379هشهه، م اهیم تهران: دهم، ؛ چاپپادشاه دختر و کچل حسنهوشنگ؛  اشترانی، -
           1359چاهخانه سپهر،  تهران: اه ، جلد ،کرد چه صنوبر به گل ایرانی، هایقصه ابولقاسم؛ شیرازی، انجوی -

  1384، مهران مهاجر ه مأمد نبوی، تهران: آ ه ترجمه ؛دانش نامه نظریه های ادبی معاصر؛ ایرنایما، مکاریک -
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  1348دران،  جامه تهران: ؛حمزه کچل و کوراوغلوصمد؛  بهرنگی، -

   1385دران،  جامه ؛ تهران:کوچولو سیاه ماهی  ------------- -

  1385دران،  جامه ؛ تهران:باز کفتر کچل  ------------ -
  1376سهند،  تهران: قهرمان، آراترجمه د  ؛کیمیاگر کوئیلو؛ هائولو، -

  1396ششم، تهران: کانون هرهرش فکری کودکان ه نوجوانان، ؛ چاپ شیر پاک و عسل شیرینهریرخ، زهره؛  -
  1396؛ چاپ دهم، تهران: کانون هرهرش فکری کودکان ه نوجوانان، نی کوچولوماجرای احمد و نیتوکلی، نیره؛  -

  1375مهارت،  چاهخانه سخن، تهران: دهم، ؛ چاپکنایات فرهنگمن ور؛  ثرهت، -
  1382؛ چاپ دهم، تهران: سخن، انهفرهنگ لغات عامی جمالااده، مأمدعلی؛ -
  1382تهران: آقاهور،  آقاهور، ترجمه صدی  ؛پاتر هری مجموعه پرنده، جارویکی، رهلینگ؛  جی -
  1394؛ جستارهای ادبی،«مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک ه نوجوان»جاللی، مریم؛  -

   1375اسالمی، فرهنگ نشر ؛ تهران: دفترنوجوانان و کودکان ادبیات درباره سخنی مأمود؛ ةکیمی، -
 1396چاپ چهارم، تهران: کانون هرهرش فکری کودکان ه نوجوانان،  پی تی کو.. پی تی کو...؛زاده، فرهاد؛ ةسن  

  1389نشر، ؛ چاپ دهم، مشهد: بهبرددنیا را دارد آب مینشاد، مرتضی؛ خسره  
  1389نشر، ؛ چاپ دهم، مشهد: بهی دل منخورشید توی آسمان و خورشید توخسرهنشاد، مرتضی؛  -

  1386نوید،  انتشارات شیراز: اه ، چاپ ؛شاعران و اصطالحات ها،کنایه ها،متلةسین؛  خدی ، -
  1394نشر، ؛ چاپ دهم، مشهد: بهاون شب که بارون اومد، موشه لب بوم اومدخسرهنشاد، مرتضی؛  -
 ،انتشارات ه موسسه رهزنه، تهران: انتشارات جدید، دهره از دهازدهم چاپ ؛دهخدا نامهلغتاکبر؛  علی دهخدا 

  1377 تهران، دانشگاه

  ؛ چاپ سوم، تهران: کانون هرهرش فکری کودکان ه نوجوانان، پشت تنهای دو تا الکقصهرةماندهست، م ط ی؛
1395  

  1397هوها،  تهران:  ؛مادربزرگ هایغول و سیال خانم دوغدو،فایمه؛  سرمشقی، -
  1381 معین، انتشارات تهران: چهارم، چاپ ؛محاوره زبان به تهرانی هایالمثلضرب نمک، و قندجع ر؛  شهری، -
  1386بهااد،  تهران: انتشارات دهم، چاپ ؛مول ژول تصحیح به فردوسی، شاهنامه کامل متنابوالقاسم؛  فردهسی، -
  1386سمت،  تهران: ؛خواندن ترویج و و نوجوانان کودکان ادبیاتثریا؛  ایاغ،قا  -

  1391 نوجوانان، ه کودکان فکری هرهرش کانون تهران: ؛ هرداد بازگشت فریبا؛ کلهر، -
  1390چکه،  تهران: ؛خاکستر جشن مریم؛ خانی، مأمد -

   1388 معین، تهران: ؛شیرین مربای مرادی کرمانی، هوشنگ؛ -
  1385؛ با ترجمه مهران مهاجر ه مأمد تقی نبوی، تهران: آ ه، معاصرهای ادبی نامه نظریهدانشمکاریک، ایرنا ریما؛  
  1394سخن،  تهران: ؛بینامتنیت بر درآمدی هنری، - ادبی های نقدنظریهبهمن؛  مطلق، نامور - 

  1386انسانی،  علوم هشههشکده تهران:؛ «هامتن دیگر با متن یک روابط مطالعه» ------------ -
  1391، تهران، 38، شماره، 9؛ سا  «ادبی هایهشهه  ؛ ف لنامهمتنی پیش شناسی گونه» ----------- -
  1375خوانی جهانگیر من ور، تهران: نگاه، ، تنظیم ه نمونهدیوان ناصر خسروناصر خسره؛  -
  1378 ؛ چاپ اه ، تهران: انتشارات نیلوفر،فرهنگ فارسی عامیانهابوالأسن؛ نج ی،  -

 1386؛ هشههشنامه علوم انسانی، «هاترامتنیت مطالعه رهابن یک متن با دیگر متن»؛ نامور مطلق، بهمن  
  1392نشر، ؛ چاپ سوم، مشهد: بهخوانروباه و چوپان آوازهناصری، مسلم؛  

  1382مرکا،  تهران: نشر ؛مردم هایقصه اةمدرضا؛ هکیلیان، -
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