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Abstract 
Plot is a set of sequences of events within the framework of a causal 
system. The present study argues that “narrative ornament” is a phonetic 
or semantic element in excess of the plot; it is also for the aesthetic 
enrichment of the narrative, and if removed, it does not distort either the 
plot’s causal system, or the central core of the story. The counterpart of a 
“narrative ornament” is a “plot-making figurative device,” which cannot be 
removed from the plot. The aim of the present study is to introduce these 
figurative devices which are not purely aesthetic elements, but, rather, 
form the structure of the plot in children’s stories. The paper aims to find 
out if the definition of figures of speech can be semiotically generalized to 
plot-making figurative devices. In this regard, the study first describes the 
three elements in Peirce’s semiotics, i.e., “the sign, object, and 
interpretant”. Then, using a descriptive-analytical method, and making 
reference to a brief list of figures of speech, the article expands the 
definition of figures of speech to the semiotic definition of the plot-making 
devices. The present study for the first time highlights the narratological 
and non-rhetorical function of literary embellishment. Since the traditional 
poetry-related categorizations of figures of speech cannot be applied in the 
analysis of the narrative text, a study of figures of speech in narratives 
seems to be of great significance in literary criticism. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The present paper draws on Peirce’s semiotic approach to extend the 
poetical functions of literary figures of speech to narratological 
functions in children’s stories. Since the traditional poetry-related 
categorizations of figures of speech cannot be applied to the analysis of 
the narrative text, a study of figures of speech in narratives seems to be 
of great significance. The present study seeks to answer two questions: 
how can we move from superficial applications of figures of speech to 
their narratological ones? And, based on Peirce’s categorization, how 
can the categorization of literary figures of speech be applied to plot-
making devices in children’s stories? 
 
2. Theoretical Framework 
The present study adopts Peirce’s semiotic approach to provide a 
semiotic illustration of literary figures of speech. It is argued here that 
these figures are not just aesthetic elements but help develop the plot 
in stories, including children’s stories. 
 
3. Methodology 
The article describes Peirce’s semiotic approach and defines the 
elements of plot. The descriptive-analytical approach is then adopted to 
apply the definition of literary figures of speech to a semiotic definition 
of the elements of plot. Here, the literary figures mainly used in poetry 
are identified and redefined with regards to children’s stories. 
 
4. Discussion and Analysis 
The present study offers twenty six plot-related figures of speech, 
claiming that numerous figures of speech from literary texts and poetry 
can be applied to children’s stories. It is shown here that Peirce’s iconic, 
symbolic and indexical signs – words, phrases and phonemes – are not 
just a specific form of symbolic signs. In other words, figures of speech 
are not limited to words, as a specific form of symbolic signs, but can be 
applied to iconic and indexical signs as well. 
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5. Conclusion 
The super-structural, concrete functions of literary figures of speech can 
be utilized in a different way and turned into infrastructural, axial 
elements to create the plot of a story. The plot-related figures of speech 
can be analyzed in the works by a writer or a group of writers so that 
the characteristic style is identified and the mental schemata of the 
writers are figured out. In Rumi’s stories, for instance, the figures of 
speech are mainly based on indexical signs. However, in children’s 
stories, these figures can be mostly based on iconic signs. 
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 شناسیهای کودک: با رویکرد نشانهدر داستان «سازهای پیرنگآرایه»
 

 * 1 امیرحسین زنجانبر

 

 00/82/8199تاریخ پذیرش:   81/20/8199تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده
 های از توالی حوادث داستان است  د  اتا اون نمتال ع. تیو د ،اپترن پیرنتگ متادپیرنگ مجموعه
 ،اتتگتری ، شتتتا یای زنتانیِ  هستات   ،اتت  ، مقتتال از شتیوای د  ژ فنیافتتهداستانیِ شکل
ن شتگردی « ،اتتی هآ اتت»اند:  ،اتی ، پیرنگیو یا د، شونهو از منمر اتن پژ،یشن آ اتهاس   ،سات 

شناتتیِ  ،ات  اس  ، اشر از  ،ات  حذف سازی زتباتیآ،اتی تا معناتین مازاد نر پیرنگن ، نرای غنی
تت  «  ،اتتی هآ اتت»شودو د،شانِ یتر مرکزی داستان مخد،ش نمی هل ع. یِ پیرنگ ، یقتشودن نما

شتناتتیِ ، معرفتی نتتانه شِحذف نیق و یدف پژ،یش پیاس  که از پیرنگ پانل« پیرنگی هآ ات»
یتاتی عنتوان ستازهشتناتتی ن.کته نتهعنوان شگردیاتی صترفا  زتبتاتییای اتیر اس  که نه نهآ اته
پتژ،یش اگتونگی  همقئ.پرا  دا ندو  -یای ادنید  تناظر نا آ اته- یای کودکد  داستان سازپیرنگ

یای  ،اتی کودک اس و د  یمتین یا ، منمومهسات  داستانیا د  ژ فشناتتیِ آ اتهنازتان نتانه
 ا  «نازنمونن تفقیرن موضوع»نر  شناسی پرس مبتنی،جهیِ نتانه استان اتن پژ،یش انتدا الگوی سه

شتناتتیِ یتای ادنتی  ا نته تعرتتف نتتانهتوصیفی تعرتف آ اتهنا  ،تکردی تح.ی.ی توصیفن سپس 
شتناتتی ،  نا  نه کا کرد  ،اتت دیدو پژ،یش حاضر نرای نخقتینسازش شقترش مید،شانِ پیرنگ

دشی الزل یان نقتنیای شعرمحو ِ سنتیِ آ اتهنندیدستهکندو ازآنجاکه میغیرنالغیِ ع.م ندتر توجه 
یای یا از ضر، تآ اته همحو  د  زمینیای  ،ات  ا نرای تح.یل متون  ،اتی ندا ندن ننانراتن پژ،یش

 وآتندشما  میناد ادنی نه
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 مقدمه -1

دانتد ، شتناتتی کتالل متیادنیات کالسی  ع.م ندتر  ا انزا ی نرای نر سی شگردیای زتباتی

اتتی دا نتدو شتنانگا د که د   ،سات  کاللن ناتی مازاد ، زتبتاتییاتی میموضوع آن  ا آ اته

شناستانی اتون لیکتاف ، پقاستاتتگراتانی یای نمری اتیرن یمچون نمرتات شنات شراتش

انتدو د  هارتش دتدشاه داشتتنه صو  نالغی  نقب  ن، ساتتگراتانی اون استر،س اون د تدا

 همثانتشتوندن ن.کته نتهصرفا  انزا ی نرای زتباتی ، انتاال کالل ت.ای نمی 1یانمرتات اتتان آ اته

یتای اندو یدف اتن پژ،یش نه االش کتتیدن مرزیتای آ اتتهیاتی نرای ساتتن ،اپعی سازه

یتای ن.که یدف اتن اس  کته ضتمن حفتر مرزننتدی نیق ؛ 2شناسیندتر از طرتق ع.م نتانه

نختشِ ستازن الهتالیاتی پیرنتگفرمول همثانای شقترش تانند کهن نهشونهیای ادنی نهسنتین آ اته

حوادثن ،فق نمال ع.تی است و عتال،ه  توالی 3داستان کودک ناشندو منمو  از  پیرنگنوتقندشان 

شیرنتدو پتژ،یش سازی نهتره متییا نرای پیرنگیای  ،اتی کودک نیز از آ اتهنر داستانن منمومه

یتای کتودکن عبتو  از کتا کرد الحتاپی ، د  پی پاسخ نه د، پرستش است : د  داستتان  ،شِپی

شتود  یا اگونته میقتر متیساتتیِ آ اتهشناتتی ، ژ فنه کا کردیای  ،ات  یان ،ساتتیِ آ اته

ننتدی یتای کتودک تاقتیمتوان د  داستانن اگونه می4شناسی پرسشانیِ نتانه،فقِ تاقیم سه

پتژ،یش انتتدا ،جتوه  نتت استان ا نید  یم تعمیم داد  5سازیای پیرنگیای ادنی  ا نه آ اتهآ اته

شتعرمحو ِ  یایهتآ ا ن،جهیسه یالگو نت، سپس نر اساس ا یپرس  ا معرف سیشنانتانه هشانسه

 و   کندیم فتکودکن نازتعر یایداستان ینرا نشناتتی ت ،ا ی ا نا کا کرد یادن

 

 تحقیق هپیشین -1-1

اس و د  صو تی محد،د انجال شدهصو  تیال نه  هشناتتی د  زمینانهیای نتد  اتران پژ،یش

استاس  ،تکردیتای نتوتن د  ناتد ادنتی ، متالعتات گرشی نتر ت.متیا ادنتی نرن»نخش از  د،

 شناستی نگرتقتتهشناستی ، زنتاناز منمتر نتتانه« ت.متیا»نته  (1331) جبتین « اینینا شته

یای کودک: از منمتر یای تخی.ی د  داستانشناتتی سوژهنندی نتانه ده» هاس و د  ماالشده

شناستیِ پترس نترای از  ،تکرد نتانه (1333د،ستتانن ر ، کرتمی)زنجانب« آمیختگی مفهومی هنمرت
                                                           
1. figures 

2. semiotics 

3. plot 

4. C.S. Peirce 

5. figures plot creator 
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یتای کتودک سازی داستانیای مفهومی ، فضایای فوکونیه د  شخصی ،اکا،ی ناش استعا ه

 هآ اتت ه انت (1335: ، یمان 1331ئیان ، شعیری: )نبیدتگر نیز  هنگا ندشان د، ماالاس و استفاده شده

و وانتدکترده ید، داستتان اونت  نر ست معنتاتیِتتی ،ا نتدتفرا یرشیت ا د  شکل« انگا یانقان»

نمتال شفتمتان  هیای کودک: نرپاتتشناسی دشردتقی جقمانه د  داستانسب » هنگا ندشان ماال

یای کتودک معناشناتتین دشردتقی  ا د  داستاننا  ،تکرد نتانه (1333)زنجانبر ، عباسین تنتی 

پیرنگتیِ  های از آ اتتکته دشردتقتی  ا زترمجموعته ، شِتالف پژ،یش پتیاندو نر سی کرده

عنتوان شتگردی عنتوان آ اتته ن.کته نتهاتیر دشردتقی نه نته هداندن د  ماالمی« تتخیص»

 اس و شناتتی نر سی شده ،ات 

 

 مبانی نظری -2

 شناسی پرسکلیاتی از نشانه -2-1

دیتد: رای نتانه ا ائته متی،جهی  ا نن پرس الگوتی سه1سوسو  هد،شان هتالف الگوی تودنقند

 دانتدو ا تعامل میتان اتتن سته ،جته متی 5«فراتند نتانگی»پرس  و4ن موضوع3ن تفقیر2نازنمون
سوسو ی  1«دال»شیردو الزاما  مادی نیق  ، معادل صو تی اس  که نتانه نه تود می نازنمون:

اد پترسن تفقتیر سوسو ی اس  اما نا کیفیتی متفا،تو نه اعتات 1«مدلول»اس و تفقیر: معادل 

ا،لیته نته ،جتود  هتر از نتتانتافتهای نرانر تا نقط ا نازنمون د  ذین تفقیرشر ، د  پالب نتانه

دیتدو موضوع )انژه(: مصداپی اس  که نتانه نه آن ا جاع متی و(Peirce, 1931: 8/22) آ، دمی

پترسن  (و31-30: 1313)ستجودین  است اتن ،جه د  تعرتف سوسو یِ نتانه مقتایما  لحاظ نتده

که نازنمونِ د تت  )امتال  ا نامدو تصوتری  ا نازنمون می« د ت » هصو تِ نوشتا ی تا آ،اتیِ ،اژ

 ا کته د  تتا ا از تواند ، مصتدا  د تت  می« تفقیر»کند تجاد میتا ت.فر د ت ( د  ذین ا

اطتان نا انتژهن نته لحاظ ا تب یا  ان ازسجودی: پرس نتانه هانژه تا موضوعو نه شفت ذین ،جود دا د

 ه انتت د  اتن نتوع نتتانهن :شمات.ی هنتان و2ن نماته1ن نماد1شمات.ی هکند: نتانسه دسته تاقیم می

                                                           
1. F. Saussure 

2. representamen 

3. interpretant 

4. object 

5. process of semiosis 

6. signifiant /signifier 

7. signifié/signified 
8. icon 
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نر متانه  اس و تعنین صو ت از نرتی جهات )مثال  از نمر شتکل ظتایرین نازنمون ، انژه مبتنی

د  اتتن  :نمتاد آ،ایتاونتال نناشدن مانند کا تکاتو  ت  شخصصدان نون احقاس( متانه نا مفهول می

نراساس متانه  نیق  ن.که پترا دادی ، تتادشرفتنی است ن ماننتد  یرنازنمون ، تفق ه انتحال  

 هانتژه  انتت نتااین نتازنمون نماتته هد  نتان : انندشیو نماتهتان.وی  اینماتی نالفبان عالئم نگا شی

پتان نتو(ن یای طبیعی )د،دن جاینتانهپرا دادی ندا د ن.که ،انقتگی ع. ی ، فیزتکی دا دن مانند 

)ستجودین  شیری )نادنمان ستاع (ن عکتسن فتی.منتانگان پزشکی )د دن تا ش(ن انزا یای اندازه

، تفقیر )دال ، مدلول( تتا  نازنمونمعرفتی نین  هعبا ت دتگرن نماته نر  انت و نه(33-34: 1313

تت  از شترفتن تت  نتتانه د  یر س  کته پترا ، موضوع متمرکز اس و الزل نه ذکر ا نازنمون

 تواند نقته نه ناف  تغییرتاندوفو  می هشاننندی سهماوالت تاقیم

 

 و پیرنگی 3های رواییتعریف آرایه -2-2

سازی ، زتباتی  ،ات   ا اتفتا ایِ مازاد نر پیرنگ اس  ، صرفا  ناش غنی ،اتی: نوعی نازیِ نتانه هآ ات

ی اس  د   ،سات  اثر که ند،ن اتجاد اتتتالل د  نمتال ع. تیِ شناتتکندو تعنی شگردی زتباتیمی

ای نتا تکتی ازی نتانهنوعی ن :پیرنگی هآ ات مرکزی داستان پانل حذف تا تغییر اس و هپیرنگ ، یقت

 ناپذتروسات ِ محتواتیِ داستان اس  ، حذفیای پیرنگ اس و ننانراتن جزئی از ژ فاز سازه

 

 بحث و تحلیل -3

 جناس  -3-1

یا دا ای نتازنمون تکقتان شود که آن نتانهد  پیرنگ داستانن از د، نتانه استفاده می :ناس تالج

کرشتدنی نتا ( ن1334)پرتتر،ن  «کرشدن ددنگ ددنتگت  »اندو د  داستان اما تفقیریاتی متفا،ت

توایتد از کتوه  د شتودن امتا شود ، مین جوشیر میاس  نازی که از دتوا  عبو  کردهدتدن شعبده

نا ن ددنگ ددنگ د،تد ، نا شتاتش کونیتد نته کتوهو کرشدن صدنا ن د،تق »تواندو د  پاتان: نمی

ناالتره کوه ترد ، تاکتیر شد ،  تخ و کرشدن پرتد آن طرف کوه ، فرتاد کتید: یتو ا یتو ا از 

نود آیی کتتید ، شفت : نتهن متن نتودل کته از تتودل  کوه شذشتمو کوه که ترد ، تاکتیر شده

د  پیرنگ ،جود دا د: تکی د  کالل کرشدن کته نته « شذشتن» هد، نتان (و21-25 : یمان)« شذشتم

                                                                                                                                              
1. symbol 
2. index 
3. narrative ornaments 
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ازآنجاکته «و اتثتا  کتردن»دالل  دا د ، دتگری د  کالل کوه که نته تفقتیر « عبو  کردن»تفقیرِ 

د  کالل کوهن تکقانیِ نمتادتن )امتالی « شذشتن»د  کالل کرشدن نا نازنمون « شذشتن»نازنمونِ 

جنتاس تتال  انتته ند ،لی تفاسیرشان تکقان نیق ن پس اتن د، نتانه نقب  نه یم تکقان( دا 

تتو د تاطر  تختن  ،غن کت  میای نهوطیطن (1331)فتاحین  «طوطی ، ناال»دا ندو د  نازنوتقی 

تتاطر کند که پ.ند  نیز نهنیند ، تیال می ،زی پ.ند ی  ا میشودو ، سرش د  اثر ضرنه کچل می

کچ.تی مع.تولِ  هاس و د  اتن پیرنتگ از تت  ستو عا ضتکت  تو ده ، کچل شده  تختن  ،غن

نرای  تختن  ،غتن است و « ایای نماتهنتانه» تختن  ،غن اس ن لذا ننا نر تعرتف پرسن کچ.ی 

از سوتی دتگر کچ.یِ پ.ند ان مبتنی اس  نر پرا دادی موسول نه سن  اها ضترن )ضترن ک.تهن 

نرای پ.ند  نتودن است و « ای نمادتننتانه»نه تعرتف پرسن کچ.ی  لذا نناانر،ن سبیل ،  تش(و 

ای است ن شتان نماتتهکچ.تی پ.نتد  )تکتی هکچ.یِ طوطی نا نتان هصرفنمر از تفا،تِ نوع نتان

ای نماتته هاراکه طوطی نتتان یای اتن د، نتانه اس وشان نمادتن(ن مهم تکقانیِ نازنمونتکی

یا )تکقتانی د  شتکل ک.ته( مااتقته تاطر تکقانیِ نازنمونفا  نهنمادتن پ.ند  صر هتود  ا نا نتان

دیتدو نمادتنِ پ.نتد  تعمتیم متی هایِ تود ) تختن  ،غن(  ا نه نتانکند ، سپس تفقیر نماتهمی

عنوان نازنمونی از پ.نتد  نتودنن نتا عنوان نازنمونی از  ،غن  تختنن ، کچ.ین نهننانراتن کچ.ین نه

یتای تکقتان )تکقتانی د  کچ.تی( ، تفاستیر راکه اتن د،ن دا ای نازنمونیم جناس تال دا ندن ا

نه اتن صتو ت است :  (11 -14: 1334کتا، زن )« اکیدای که نمیاکه»داستان اندو پیرنگِ متفا،ت

 هنعدی دپیاا  نا یمان متخصتاتِ اکت هافتدن سپس اکشود ، میت  اکه از سر شیر آ،تزان می

، ( 11)یمتان: « نبختتیدن شتما داداش مترا ندتدتتد »شوتتد: ود ، میشپب.ی نر سر شیر ظایر می

پب.ی که د  ستو ا، فاضتالن افتتاده(  هافتد از دتدن داداشش )تعنی از دتدن یمان اک،پتی می

یتای شتمات.یِ اند کته دا ای نتازنموند، نتانه همثانشودو د  پیرنگ فو  د، اکه نهتوشحال می

د  پیرنتگ  :جنتاس نتاپصو یقتندریای متفا،ت )د، داداش( یای تکقان( ، تفقیتکقان )شکل

 یای متانه )نته تکقتان(ن ، تفاستیر کتامال شود که دا ای نازنمونداستان از د، نتانه استفاده می

کنتد ، نتا زدن موشتی متینتاپر دنبتال متوشمَتش (الف1400)زنجانبرن  «،»اندو د  داستان متفا،ت

تتو د  ،د ، متید  می« ،ا،»موشی حرف الی پای موشموشی از کفش نه ،سط کمر موشلنگه

 هشتود نته ک.متتبتدتل متی« نتاپرمتتش»حرفتیِ شتش هناپرو نا نرتو د ،ا،ن ک.متالی پای مَش

نتاپر تانتدو متوشناپر دشردتقی متیناپر نه موش، نه یمین سادشی مش« ناپرموش»حرفیِ یف 

موشتی نیقت  دید کته اتتن متوشموشی تتخیص نمیموشیو زن موشموش ه ،د توی النمی
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کنتد کته ا، ناپر ادعتا متیمالک اس (و موش« موش»)اراکه نرای زن تکقانیِ نازنمون نوشتا یِ 

دیتدو ،ا،ش  ا نتتان متیاس و نرای اثبات ادعا ا،  ا مقخ کرده «،ا،»ت  موش نیق  ، نرتو د 

تتو نته اتتن »شوتتد: متی تنتدد ،کنتدو متیناپر نگاه متیشود ، نه میان پایای موشزن د،ال می

این تبن اون تو د،ال شتده»شوتد: ناپر میو موش(20)یمان:  «شوتی ،ا،  اتن که ،ترشول اس می

لحتاظ نته« ،ترشتول»، « ،ا،»نمادتنِ  هو د ،اپر نازنمونِ د، نتان(21)یمان:  «نینی ا سر،ته می آن

تعنتی ،ا، ، ،ترشتول کننتدو متی اند )نه تکقان( اما نر د، تفقیر متفتا،ت داللت نوشتا ی متانه

ن تر،سی اس  که صداتش داتا  (1313)جعفرین « آپا تر،سه»شخصی  اص.یِ اندو جناس ناپص

اندن آپاتر،سته از یا د  ترافی اس  ، ماشیناس و ازآنجاکه سوت آپاپ.یقه شم شدهتغییر آ،ا شده

کندو د  اتن داستتان حل میکند ، متکل ترافی   ا عنوان سوت آپاپ.یقه استفاده میصداتش نه

نمتادتنِ  هنتا نتازنمون نتتان« صتدای تتر،س»ایِ نماته هنتان ونِشبای  نازنم هشتاتی نر پاتشره

جتای نتازنمون که نازنمون صدای تتر،س نتهطو یاس ن نهصو ت شرفته« صدای سوت پ.یس»

 هشی(  ا از نتتانشیرد ، تفقیر جدتد )تفقیر نمادتنِ  اینمتاتی  اننتدصدای سوت پ.یس پرا  می

الوصتول نوتقتندشان کتودک است  شیردو جناس ناپص از شگردیای سهل،ال می« سوت پ.یس»

، « انتر»ایِ نماتته هشتودو متثال  د، نتتانیا دتده متیایِ داستانیای ک.یتهکه حتی د  نامگذا ی

( جنتاس داشتتنیستفید د،ست  هیاتتان )شبای ِ شکل انر نه نردلیل شبای  نازنمون نه« نر ه»

( 1313مهترن )مایمی ، صتدپی« انر ، نر ه»آتندن از اتن جناسِ شمات.ی د  نامگذا یِ شما  می ناپص نه

سته نتتانه د  پیرنتگ جناس مرکب:  اس واستفاده شده (1315) اکن « نر ه سفید ، انر کوا »، 

تگتر نیقت و نته د هیای د، نتانشوند که نازنمونِ تکی از آنها ایزی جز ترکیب نازنمونظایر می

ستنگ ، »تجزتته است و د  دتگر پانتل های اس  که نه د، نتانتر جناس مرکبن نتانهنیان ساده

شترددو الک دنبال سنگش )الکتش( متیند،ن هالخ.اپت ِ ناپصسنگ( 11: ن1334ن شمس) «شرد،

رنتگن کندو از منمتر اتتن پیعنوان الک  ،ی پتتش نصب میکند ، آنرا نهسنگی کوا   ا پیدا می

است و د  « پتت »، « ستنگ»یتای ای نمادتن اس  که حاصل ترکیب نتتانهنتانه« پت سنگ»

آتتدن پتس از نو  د،ارته صداتش نند متی( 1311)حبیبین  «نوپی که تر،س  شرفته نود»داستان 

« توپتف ممنتوع»نته تتان.وی  نزنتدمراجعه نه نیما ستانن ، شوتی که نگهبان نیما ستان نه ا، می

زدن نتو »زدن ممنتوعو تتان.وی شود نته تتان.وی نتو ، تان.وی توپف ممنوع تبدتل می اقبدمی

شتمات.یِ  ه، نتتان« توپتف ممنتوع»نمتادتنِ  های نمادتن اس  که از ت.فیق د، نتاننتانه« ممنوع

 اس و ( تتکیل شده1)تصوتر« تصوتر نو  د،ارته»
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زدن نو »(ن تان.وی 21: 1311)حبیبین « ه نودنوپی که تر،س  شرفت»تصوتری از کتان  (1شما ه ) تصوتر

 ودید، نو  د،ارته نماتش می« توپف ممنوع»عنوان ترکیبی از تان.وی  ا نه« ممنوع

 

جناس مرکبی اس  کته محصتول عتتق د، «  نگ ننفش» (ن1331)نیگتدلون « مداد ننفش»د  

د،  نتگ پرمتز ، آنتی د  عنوان ترکیتب شمات.یِ مداد پرمز ، مداد آنی اس و  نگ ننفش نه هنتان

 کندوشتاتیِ پیرنگ اتفای ناش میشره

تنهتاتی مصتدا  نیر،نتی کدال نهیاتی ناشند که یرناس مرکب نتانهممکن اس  د، نخشِ ج

 هستوژ ای تخی.تی ناشتدن متثال شانن صرفا  ستوژهشانن تعنی جناس مرکبناشند اما ترکیبداشته

 های شتمات.ی است  کته از ترکیتب د، نتتاننتتانه (1332)مزا عتین  «د،دکتیمامان ک.ه»تخی.ی 

 واس شمات.یِ مامان ، د،دکش پدتد آمده

 

 ایهام -3-2

« اتهتال» هشراه پاتاشودو ای ،احد یمزمان نرای د، تفقیر متفا،ت استفاده مید  پیرنگ از نتانه

اراکته د   یای دا ای جناس تال/ ناپص/ مرکب اس ن اما اتهال نا جناس تفتا،ت دا دویمان نتانه

شتودن نته از تکقان تا یمقان نرای د، تفقتتتیر متفا،ت استفاده می ۀکم از د، نتانجناس دس 

 پقترین سامقتا (1335)اون « مردی که حتره شد»مقخ کافکان  هت  نتانهو د  نازنوتقی کودکان

تان ننتانراتن نتالِ سامقتا د  داستاست و اس  که نا ت  دشردتقیِ ناشهانی نه سوس  تبدتل شده

ای دید نتر حتترهاتنکه د  تفقیرش نر ت  انقان ا جاع میای نمادتن اس  که د عینمذکو  نتانه

شتده یمتوا ه دشتردتس هطتو ک.ین یقتتیِ پدتدا شتناتتیِ ستوژاون سوس  نیز  اجر اس و نه

د،زک کفتش (25: 1334)جعفترین « سنگ ، سو ا،»پیرنگی اتهال تا استخدال اس و د   هنر آ اتمبتنی

دیتدو تعنتی تت  ای نا ینرِ د،زندشی کفش  ا ا ائه متیای نمادتن اس  که تفقیری از حترهنتانه

د،زک نتا شتگرد تواندو لذا کفشکفش نودن  ا فرامی هنتانه یمزمان د، تفقیرِ حتره نودن ، د،زند

کته یتاتی یتای کتودک انتژهد  نیتتر داستتان اس وآفرتنی کردهسازی ناشاتهال د  پیرنگ هآ ات
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( دا ندن نته د، صتو ت د  پیرنتگ غیره موش  ،د،زکن یزا پان پاتمنازنمون د،اسمی )مانند کفش

صو ت جناس مرکتب پیرنگتیو متثال  د   نه -2 نصو ت اتهال پیرنگی نه -1شوند: کا  شرفته مینه

یتم حتتره است  ، یتم اتنکته « آتونتدک»( ن1400)زنجتانبرن « پوشندارا حترات لباس نمی»

نرای اتجتاد اتهتال « آتوندک»دات اتدئولوژت  دتنی دا دو ننانراتن از ظرفی  د،اسمی نودنِ اعتاا

ستنگ ، »د  « پتت ستنگ» که از ظرفیت  د،استمی نتودنِاس ن د حالیپیرنگی استفاده شده

از نتوع  نیرنگتیپ یتایهتالتالزامتا ا ن نرای اتجاد جناس مرکب پیرنگیو(11: ن1334ن شمس)« شرد،

آجترش   تتنتود کته  ایتانه» هن نا جم.(1331)شمسن  «وانهتد هتان»مثال   قتندنین یتقا، هالتا

 آ، دید مت نتازیوانهتد« آجرش کم اس   ت» نکهات تاطر، نه شودیشر،ع م (5)یمان: « کم نود

و دیتدیسکون  م ه، نه یمه اجاز شودیم دایداستانن آجرش پ انتد  پاو دیدیکس  ا  اه نم چی، ی

 رنتگیآجتر کتم دا د؛ امتا پ  تت ،اپعا  ، اس آجرش کنده شده  تتانه  نکهتتان نا اداس نتد  ا

انگاشتته ، آغتاز ، « نتود کتم اشتخته  ت» هت ا معادل کنا« آجرش کم نود  ت»داستان عبا تِ 

 (ویتقا، هالتنر ا هاس ن )نننا نهاده «تیکنا هالتا» نتداستان  ا نر ا انتپا

 

 استخدام -3-3

ای کته تفقتیر شونتهشودن نتهت  نتانه یمزمان نرای د، تفقیر متفا،ت استفاده مید  پیرنگ از 

کنتد ، تفقتیر د،ل صترفا  د  پبتال ا،لی صرفا  د  پبال نختی از پیرنگ دالل  معناتی اتجتاد متی

نخش دتگری از آنو استخدال از فر،عتات اتهتال است  ، نته یمتین دلیتل نترتالف جنتاسن د  

 (1312)کاکا،نتدن « نختودیمتوش»شتودو د  ای د، تفقتیر استتفاده متیاستخدال از ت  نتانه نتر

اس و د  پیرنتگ عنوان تاا  ،ی سرش شذاشتهترس  ا پیدا کرده ، آنرا نه هنخودی انگتتانموش

 هشمات.ی حضو  دا د که نرای متوش ناتشِ تتاا  ا ، نترای تترس کتا کرد ح.ات هفو  ت  نتان

« یمین ، یمتان»د  فو  نرای موش ، ترس متفا،ت اس و  هانگتتر  ا دا دو ننانراتن تفقیر نتان

انتدو د میان از ،سط ، نه متوازات عترک کتتان نترش تتو دهن صفحات کتان تکی(1313)تداتین 

تو د؛ تصتا،تر تغییتر ماییت  صفحهن ،   می هتعنی نیمۀ صفحه پانل ،   زدن اس و ،پتی نیم

،   زدنن تبتدتل شودن نا ت  نتیمغر ان دتده می عنوان تال د  تصوترِ شیرِدیندن مثال آنچه نهمی

ثان  اس  کته د  پِبتال فترتمِ  هناالتین ت  نتان هصفحشودو ننانراتن نیمیای تا پت  مینه تیغ

شود ، د  پبتال فترتمِ د،ل )د  پقمتی از تال تفقیر می همثانا،ل )د  پبال نتانۀ شمات.یِ شیر( نه

 وپقمتی از تا  همثانهتیغی( نشمات.یِ جوجه هپبال نتان



 115   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... یاید  داستان «سازیای پیرنگآ اته»

 

 
 ا ن الف

   
موازات عرک د میان از ،سط )نهصو ت تکی( نه1313)تداتین « یمین ، یمان»صفحات کتان ( 2تصوتر شما ه )

تو د؛ اندو ،پتی نیمه صفحهن ،   میتو ده پانل تو  یای نرشصفحهاند ، ندتن ترتیب نیمکتان( نُرش تو ده
عنوان تال د  از تصوتر فو  متهود اس ن آنچه نه« الف»طو که د  نخش دیندن مثال یمانیتصا،تر تغییر مایی  م

 وشودیای تا پت ن دشردتس می،   زدنن نه تیغشودن نا ت  نیمتصوتر شیر غران دتده می
 

 حکیماسلوب -3-1

اصتتالحی حکیم از فر،عات اتهال )، از فر،عات استخدال( اس ن نا اتتن تفتا،ت کته اتهتال اس.ون

حکیم اصتالحی کا نردشناتتیو از منمر کا نردشنتاسین پیرنتگ شناتتی اس  ،لی اس.ونمعنی

پیتال(  هتتان )شیرنتدپیتال( ، تت  شفتته هپترداز )فرستتنداز ت  شفته -شفتمان همثاننه-داستان 

اس و د، نتانه )که نقب  نه یم جناس تال تا جناس مرکب دا ند( د  ت  موپعیت  تتکیل شده

دا ای نتازنمون تکقتان تتا متتانهن  هشیرندن تعنی د، نتانو د سوءتفایم طرفین شفتمان پرا  میم

یای کتتان داستان پیرنگ کنندوپرداز اتجاد میتان ، شفتهمتضادی  ا د  ذین شفته تفاسیر کامال 

نگتتی پیر هنتتر آ اتتت( 21-21: 1331دادین )دیرتتتزی ، اه لنگتتهنتهیتتای لنگتتهکفتتش یتتاتی نتتامهمتان

ای اس  کته پتد ش از مذکو ن داستان نچه هاز مجموع« نقتنی»داستانِ حکیم استوا  اس و اس.ون

و  ،د پتیش متاد ششتود ، متیتواید نر،د ت  نقتنی از ماد ش نگیردو نچه توشتحال متیا، می

شفتتیم یتا متید: ما د  جبهه نه اتن دکمهشوتدیدو پد ش میجای نقتنی دکمه نه ا، میماد ش نه

 عنتوان دکمتهعنتوان تتو اکین ، نقتتنین نتهین نتهنقتنیو پیرنگ داستان پائم نر اتهال اس و نقتن

انتدو یای نوشتا یِ تکقانن امتا تفاستیر متفتا،تاند که دا ای نازنموننمادتن هن د، نتانشدنی()نقته

 لبتاس (ن1334)امینتین « موش کا ت دعوت نرای موش»داستان  هموش ن شخصی  تودشیفتموش

 ،د که عر،س ، میهمانان از ،حت  نا دیتان نتاز ای میپوشد ، ناتوانده نه عر،سیزتباتش  ا می

 ا حمل نر شتگفتیِ عتر،س « نازماندن دیان»غیرکالمیِ  هموش  نتانکنند؛ اما موشنگایش می

« شتادی هک.کِل» ا حمل نر « جیغ زدن نه ع.  ترس»کند ، یای تود میتاطر زتباتی لباسنه
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کننتد: نتر د، تفقتیر داللت  متی« ناز ماندن دیان»ای مثل یای نماتهیای نتانهکندو نازنمونمی

صو ت سوءتفایم از ستوی  پیال )عر،س( اس  ، تفقیر دتگر نه هیا مد نمر فرستندتکی از تفقیر

ییجتان »ای نا د، تفقتیر متفتا،تِ نماته هشودو ننانراتن د، نتانموش ( د تاف  میشیرنده )موش

 شودوحکیم مینر اس.ون ناعث اتجاد شفتمان طنزی مبتنی« ییجان شادی»، « ترس

 

 جمع -3-5

پرداز  ا د  شفتمتان نر اتنکه ناش شفتهیا عال،هد، نتانه د  شفتمان حضو  دا ند که تکی از نتانه

ه یتر د،ن پندا دو تعنی مدعی اس  کتماوله میتان( یمدتگر )نا شفته هکندن تود  ا نا نتاناتفا می

« جمتر»شتعری )د  کتتب نتدتر( نتا  هعنوان آ اتتنه« جمر»یای یمقانی دا ندو تفا،ت نازنمون

یتای یمقتان نیقت  نر نازنمونجمر د  شعر مبتنی هپیرنگی د  اتن اس  که آ ات هعنوان آ اتنه

تتتان یانر یمقانیِ نتازنمونپیرنگین مبتنی هن.که مبتنی نر تفقیریای یمقان اس  ،لی د  آ ات

شیترد(و د  نیت  جناس ناپص شتکل متی هپیرنگی اغ.ب جمر نراساس  انت هاس  )تعنی د  آ ات

« آنکه د  توان نتد اتتم متن ، پتر،تن است م.ه نخفتند ، شب از نیمه شذش / ،مردمان ج»

یای نمادتن دا ای نتازنمون یمقتان )نته لحتاظ امتال عنوان نتانهنه« پر،تن»، « اتم»ک.مات 

 هصو ت اتماژ تصو  شود آنهتا نیتز د، نتتاننه« پر،تن»، « اتم»د )یراند اشر متجانس( نیقتن

 هند،ن توجته نته نایمقتانیِ امتالی ک.مت سعدی د  اتن نی شمات.ی متجانس توایند نود(ن اما 

نیتدا یِ متتترک( تاطر یمقانی ، شبای  د  تفقیرشان )شبپر،تنن اتن د،  ا نه هاتم ، ک.م

که جمرِ پیرنگتی نر یمقانی تفقیریاس و د حالیندتر مبتنی« جمرِ»اتن داندو ننانرماوله مییم

شتودن ننتا نته شمات.ی یمنتین مایی متی هعنوان نتانپرس  نه،پتی آفتان شونه نیق و مثال اتن

د، ی یتاشودن تعنتی نتازنمونشمات.یِ متجانس )نا جناس ناپص( تتکیل می ه(ن د، نتان3تصوتر)

یمقتان توایتد نتود ، تفاسیرشتان متفتا،تو د  ( رست پ، آفتتان یمتای لتنتانه )شکل ، شما

کنتد نتا پرستی که از تنهاتی غمگین اس  سعی متیآفتان( 1332)شر،ت ن « پرس  غمگینآفتان»

د،  همثانتمن د، تصتوتر نتهتیمرنگ شدن نا حیوانات ، اشیا نرای تود د،ستی پیدا کندو د  یر فِتر

پرستی اس  که تا سترحد م آفتانتاندو ت  طرف اتن فِرشبیه نازنمون ،جود دا د که نقیا  نه یم

 ، د  طترف دتگتر حیتوان تتا شتیءِ است سازی کردهممکن تود  ا نه لحاظ  نگ ، فیگو  شبیه

 پرست ازآنجاکه آفتتاناندو نقب  نه یم جناس ناپص یتا.ید پرس  ، شیءِننانراتن آفتانو یتا.ید
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تتا  ءاصترا  دا د تتا آن شتیفترک یمتین پتیشنر استاس  ندندایم ید،ست الزمه  ا نودن ماولهیم

 ماوله پ.مداد کندوحیوان  ا از نمر شماتل نا تود یمجنس ، یم

 
 (13-11: 1331  نشر،ت) اس یمقان نموده مایی نا  ا تود پرس ن آفتان«جمر» هت،فقِ آ ا (3) هشما  تصوتر

 

 عکس و طرد -3-6

ا،ل )متثال   هیا پانل تاقیم اس  کته زنجیترزنجیره از نتانهنتانه نه د، ت  کالن همثانمتن نه 

است و پن نن الف( تکترا  شتده هد،ل )زنجیر هالفن نن پ( نا ترتیبی معکوس د  زنجیر هزنجیر

د  جان سالم نته« شرگن پ.نگ ، شیر»ترتیب از دس  کد، نه د ،نن پیرزن «زنکد، پ.ا.ی»د  

 ا نتا « شیرن پ.نگ ، شترگ» هنرشت ن یمین سه مرح.  ،دو د دتتر تود می هنرد ، نه تانمی

 شرددو ترتیبی معکوس نرمی

 

 زداییآشنایی -3-1

توانتد د  یتر متی اضتداد یمنتتینی زداتی شوتنتدومتضاد د  پیرنگ  ا آشناتی هیمنتینی د، نتان 

نتوان متثال  عکتل داستتان(  ، دیتدو  هکوا  مانند ت  شر،ه دستو ین تا دامن های )از دامندامنه

ای کته نتتانه« مامتان»از یمنتتینی  (ن1400)زنجتانبرن « پوپتولیناناپدپدی ، مامتان»داستان 

اس   [+مذکر] های نا شاتصنماته هکه نتان« پوپولی»اس  نا  [مذکر-] هنمادتن ، دا ای شاتص

اس و موضوع داستان مذکو  عتتق شذا ی شخصی  اص.ی داستان )مرغ( استفاده شدهنرای نال

پوپولی ت  تر،س عاشق ، متعصب اس و یر صبا نه محت  نیتدا  یمقرِ ماماناس و  ، تعصب

زنتدو  ،زی نتا صتدا متی« پوپتولی پوپتو،،،،،،»پوپولی  ا نا عتقِ تمال اتنجو ی شدنن نال مامان

پوپتولی  ا یای مح.ه نیز استم مامتانشود که ساتر تر،سای جدتد متوجه میکتی نه مح.هاثاث

ننانراتن پا اد،کس ناشی از یمنتتینی د،  زنندوصدا می« پوپولی پوپو،،،،،،،،»صو ت نا عتق نه

ن د  پالب ت  شتر،ه دستتو ی )ترکیتب اضتافی(ن ناعتث ت.تق «پوپولی»، « مامان»متضادِ  هنتان
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تری متثال  د  نقتتر کتل متتن د  پالتب ،سیر هتواند اتن پا اد،کس د  دامناس و میپیرنگ شده

 نیفتدو اتفا  )نایضه( پا ،دی

 

 ازصفتانحراف -3-8

یتای از تفقتیریای تت  نتتانهن تکتی از شاتصتهزداتی است و ازصف  از فر،عات آشناتی انحراف

« پوپتولیمامان»مثال  د  ترکیب شود تا تع.یق ، شگفتی نیتتری اتجاد شودو نمونی حذف میپیش

شتود ، ماد  اطتال  متیاس  نه مرغِ « جنقی  مذکر»نمونیِ پیش هصف  پوپولی که دا ای شاتص

  تت»د   شتودوحذف شاتص جنقی  از صدای پوپولی ناعث شگفتین تع.یتق ، تعوتتق معنتا متی

 اس و« ددنگ ددنگ» هانحراف از صف ن پائم نر پواانن(  1334 ر،نت)پر« کرشدنِ ددنگ ددنگ

 
 تعلیلحسن -3-9

ن )مع.تول( ، تفقتیر )ع.ت ( ع.ی  نین نتازنمو های مبتنی نر  انتنماته هنا توجه نه اتنکه نتان

تع.یتل شوتندو نه نیان دتگر حقتنتع.یل میادعاتی  ا حقن ایتهنما هاس ن نرساتتنِ ت  نتان

( 1331)ستعیدین « د ازشردن»افکنی آ، دن ع.تی غیر،اپعی ، فانتزی نرای مع.ول اس و مثال  شره

د از تی.تی نا احت  و شتردند ازای نود نه نال شردن ،زی  ،زشا ی ز افه»نه اتن صو ت اس : 

دانید اترا  آتتر یمیتته دانید ارا  اون مجبو  نود یمیته غذایای فاسد نخو دو مینودو می

شتدو تو د اما تا از شردن د ازش  د شود ، نه شکمش نرسدن غذا فاسد متییای سالم مینرگ

که از نس شتردنش دانید ارا  نرای اتند از تی.ی فکر کرد اما ایزی نه عا.ش نرسیدو میشردن

ن افکنتیننانراتن نرای اتجاد طنز ، نرای شتره (11-1: یمان)«  سیدود از نودن تون نه مغزش نمی

یتای صو ت تودنقتنده نرستاتته است  کته د  آنهتا نتازنمونای  ا نه نماته هپیرنگ د، نتان

تعنتی  واست مرنوط شتده« د ازی شردن»ای ع. ی نه تفقیرِ طی  انته« فقاد غذا»، « تِنگی»

ای کته اکته»د  شیری از حقن تع.یتلِ پیرنگتی است و نر د، نا  نهره افکنی پیرنگ مبتنیشره

نرای اتجاد جناس تال پیرنگتین تعنتی نترای توجیته شتبیه نتودن  (11: 1334)کتا، زن  «اکیدنمی

 س وا)شبای  د، نراد ( استفاده شده« شبای  تانوادشی»یا(ن از حقن تع.یلِ یا )اکهنازنمون
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 تکرار -3-10

شیتری فراتنتد نتتانگی  سدن تعنی تکرا  ناعث شتکلنتانه نا تکرا  نه تکوتن می د  طول پیرنگن

یای جانتین تاتدترا  تکترا  شتودو د  موتیف عینا  تا نه شکل نتانه همثانتواند نهشودو نتانه میمی

مااتقته است (و د  نند پانتلترجیر شود )نا نی  ترجیر د  شعرتکرا ِ عینین نتانه دپیاا  تکرا  می

شود امتا عامتل تکترا ِ ستاتتا  است  )نتا نیت  ترکیتب د  تکرا ِ تادترین نتانه دپیاا  تکرا  نمی

یر نا  کته نچته از متاد ش  (1334ین )مکِ« حاال نه نچه»مااتقه اس (و د  داستان نند پانلترکیب

لحتاظ نته«و حتاال نتهن نچته»شتنود: کند پاسخ متیشدن میغیرمقتایم د تواس ِ توجه ، دتده

تتوجهی نتی»شتود کته تفقتیرِ ای متیمذکو  نا تکرا ش تبدتل نته نتتانه هکا نردشناتتین جم.

یمراه دا دن )د ،اپر تکرا  اتن جم.هن ناعتث فراتنتد نتتانگی آن  ا د  شفتمان مذکو  نه« اطرافیان

یتای داستتان( نتا 1یتا )اپیقتود  ،اتتشود(و یمین تکرا ن نقان نی  ترجیرن پل ا تباط تردهمی

تکرا شتونده تتا تکتی از اجتزای  هیا نیتزن از نتتانشودو معموال  نرای نامگذا ی داستانتکدتگر می

پرمتزی ،ستط کتتان توانتدن پتد ش کاکتل»شتودو د  داستان استفاده متی هتکرا شوند هجم.

د  « [ووو] ، شفت پرمتزی پرتتد ،ستط کواولوی کاکل هت  جوج» هجم. (1335)استاتنن  «پردمی

دیتدو  ،ات ن د  ا،ل  ، متیجای آترِ یر تردهشودو شایی تکرا  نه ،ات  تکرا  میپاتان یر ترده

شتودو یتر صتفحه د  آغاز یر صفحه تکترا  متی یثانت هنتان (1311)نیگدلون « نهم هکِرل صفح»د  

 هتالپی اس و ننانراتن یمتای اس  که دا ای تفقیرِ ت  نوع  ذت.  انتانه همثانکِرمی دا د که نه

اند اما نه عینا و اراکه یتر کدامتتان نتا کترل یای جانتین یقتند که تکرا  شدهیا نتانهاتن کرل

و است   ،ات  پب.ی د  نوع  ذت.  تفا،ت دا د امتا د  مت تتصف نتودن نته  ذت.ت ن متتترکترده

صو ت غیرمقتتایم  نه« منه هکرل صفح»یای جانتین نیز د  عنوان کتان ایمی  تکرا  د  نتانه

موستول -ن ش.تی (1333)دیرتزین  شل حقرتی داستانی 2شرااس و د   ،ات  پوچ متهود)تادتری( 

شوتتد: شذا د ، نه یمته متییقتی می هیر سال پیش از فرا سیدن نو ،زن پا نه عرص -نه حقرتی

 ،نوشتتی از ستال میتردو ستال نعتد ؛ اما د س  پبتل از نهتا  متی«نینمامقال حتما  نها   ا می»

شتودو داستتان اضافه می« حتما »ا، ت   هشودن نا اتن تفا،ت که یر سال نه جم.شذشته تکرا  می

، یتا «حتمتا »شتودو تکترا  تمال می( 30)یمان: « نینمامقال حتما  حتما  حتما  نها   ا می» هنا جم.

ناعتث اتجتاد تفقتیر  از طرتق فراتنتد نتتانگی نیپا سال ییا«حتما»نه « حتما»  تاضافه شدن 

                                                           
1. episode 
2. absurd 
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نت و ) تکرا یا تتی نیقتندن شایی تود تو یقتتندا یداستان ۀلز،ما د  یمشودو می« امید ،ایی»

داستانی نا ساتتا   ،نوش  متتداتل است و د   (1315)لونلن « آن داستان»و داستان (1331زنجانبرن 

ن نگوتتدو ،زغ نتا انجتال توایتد نتراتش داستتاشود ، از ،زغ میداستان مذکو ن پو ناغه نیما  می

 سدو پو ناغته تتون ذینش نمیتادش نیفتد اما ایزی نه کوشد داستانی نه کا یای شوناشون می

 هپو ناغه دپیاتا  یمتین پصت هشوتدو پصشودو پو ناغه نراتش پصه مینا  ،زغ نیما  میاتن ؛شودمی

ای نه تتاد اس  تا پصهدهیای نافرجامی اس  که ،زغ انجال داده نونیما ی تودش ، شرح کوشش

نیا، دو ننانراتن نختی از داستانِ دات.ی  ،نوش  داستان اصت.ی )داستتان نیر،نتی( است و تعنتی 

صتو ت اس و شایی نیز داستانن نته نتهنتانه عینا  د  تودش تکرا  شدهت  کالن همثانداستان نه

 (و1332)زنجتانبرن « پقر شتی » کند مانند داستانصو ت متوازی تودش  ا تکرا  میتود تون ن.که نه

شتود تتا نتتان دیتد: کتتانی کته د  دست  شایی عنوانِ داستانن داتل یمان داستان تکرا  متی

ناشتدن یای داتل داستان اس  تکقتان متیتواننده اس  نا کتانی که د  دس  تکی از شخصی 

 (و1334لین )کا« متق شبم  ا ننوشتم اون» ، (1332)لیونین « دنیا هنز شترتن تان»مانند 

 

 العجزردالصدرالی -3-11

تانتدو د  است  پاتتان متیای کته آغتاز شتدهاس و پیرنگ نتا یمتان نتتانه تکی از فر،عات تکرا 

شراتانته دا نتدن کته تفکریتای پتوچ(ن 1333)دیرتتزین  «شتل حقترتی»شران مانند یای پوچداستان

عنوان شگردی نرای نمتاتش حرکت  ا،ل )تکقانی پاتان نا آغاز داستان(  ا نه هنرشتتن نه سرتان

یتای کتودک اتتن ند ت د  داستاننه ،جود اتنن شیرندو ناکا  مین ، د جازدن نهعایمن امید ،ایی

ای از زمتان پیرنگتین نتتانه هاتن آ ات یای کودک معموال شراتانه دا دو د  داستانآ اته کا کرد پوچ

 «ای()داتتره زمتان کاتر،ستی»پتذترین نتامیراتی ، نته پتول نیکوالتتوا نیتانگر این نرشتت داتره

(Nikolajeva, 2002: 111-136)  ن پو ناغته د  (1335)ز، انن « اتتن متال منته»است و د  داستتان

نتردو د  تم.  تود نر تخم تمقاح نه کتا  متی هعنوان نتان ا نه« اتن مال منه» ها،ل جم. هصفح

 هعنتوان نتتان ا نته« اتن مال منه» هیمین جم.تمقاحی که سر از تخم نیر،ن آ، ده  رآت هصفح

نتا  د  نتا  د  انتتدا ، تت ت « اتن مال منه» هآ، دو تعنی جم.تم.  تود نر پو ناغه نه زنان می

اشا ه دا د ، نا  د،ل ضتمیرِ « تخم تمقاح»نه « اتن»شودو نا  ا،لن ضمیرِ انتهای داستان تکرا  می

 «وپو ناغه»نه « تنا»
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داستان هآترتن صفح ا،لین صفحه داستان  

 

 
د  ا،لین ، آترتن صفحۀ داستان از زنان د، شخصی  مخت.ف صاد  « اتن مال منه» ه( جم.4) هتصوتر شما 

« اتن مال منه»د  جم.ۀ اتن د، شخصی ن تکقان نیق و پیرنگ داستان « اتن»شود ،لی مرجر ضمیر می

جاتیِ نقب  م.کی  د  انتدا ، انتهای داستان ن ناعث جانه«العجز دالصد الی» هنا استفاده از آ ات (ن1335)ز، انن 

 اس وشده ، از اتن طرتق تضادی آتر،نی   ا نین انتدا ، انتهای داستان اتجاد کرده

 

 آراییواج -3-12

یتا تمرکتز نتازنمون نتتانه هنر زنجیتر آ اتی از فر،عات تکرا  اس ؛ اما تالف ساتر تکرا یان صرفا ،اا

پیرنگی اس  کتا نرد یا که پیرنگتان نر نییاو ننانراتن د  ییچانهتفقیریای نتانه هدا دن نه نر زنجیر

آ اتی نتیش از اتنکته ناتش آ اتی نر نازنمون استوا  اس  نه نر تفقیرو ننانراتن ،اانیتتری دا دو ،اا

تتا ؛ (1331)تنتدانن « پصتانپاستم»شتذا یِ د  نتال«  نآنس»یای ناشدن مانند ،ااساز داشتهپیرنگ

ناتتی متازاد دا دن  (1311زادهن )حقتن« سترنتهدتو دتتگ»شذا ی د  نال« دی»سازی یجای نرجقته

شونته کته از یمتان و زتترا(الف1400)زنجانبرن « ،»یاتی مثل داستان پقامد ن البته نجز معد،د داستان

د  آن « زنتان»تان مذکو  نر نازی نا حر،ف استتوا  است  ، نال اثر مذکو  متخص اس ن پیرنگ داس

ای نتاپر ضترنه،پتی مَشداستان جای اتنکه انزا  انتاال پیال ناشدن تودش موضوع اس و د  پاتان  نه

نته « پرنتونمَتش»شتود ، د نتیجته جتاتی حتر،فش متیزندن ناعث جانهمی« پرنونمَش»نه کتف 

آ اتتی نتر ،اامبتنتی ص ،پتتی د،شتانِ تکدتگرنتد معمتوال شودو اسامی اشخاندل می« فرغونمش»

 (و1334زادهن )حقن« نتو ، نتو» (ن1331)مالنقکین « یانقل ، شرتل»یقتند مانند 

 

 گراییحرف -3-13

ناشتدو د  ای شتمات.ی متیعنوان نازنمون نتانهیای نمادتنن نهنازنمون نتانه شراتی توجه نهحرف

نتا   شتود: تت اس  که یر نا  تبدتل نه ت  شیء متی« الل»ف سوژه حر« ل نازتگوش»داستان 
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یتا توانق  عصای پیرمردیا ، پیرزنت  ل نود که می»نا  دل شرنهو  اترن ت  هنا  دست عصان ت 

تعنتی  (و1-5: التف1334)شتمسن « یا نتتودآمد اتر نچهتوانق  ،پتی نرف ، نا ان مینتودو تا می

شراتتی  ا است و حترفمو د توجه پترا  شرفتته« ل»شتا ِ( حرف صرفا  نازنمون )صو ت ظایری نو

یای نمتادتنی کته ،جته شتمات.ی آنهتا متو د توان نه ساتر نتانهیای نوشتا ی مینر نتانه عال،ه

( 1311)حبیبتین « نتود نتوپی کته تر،ست  شرفتته»شیرد نیز تعمیم دادو مثال  د  استفاده پرا  می

 هدتن است  امتا صترفا  نتازنمونِ شتمات.ی آن تتان.و )آن نتتانای نمانتانه« توپف ممنوع»تان.وی 

 اس ونمادتن( نرای اتجاد پیرنگ م.حوظ شده

 

 سیمامعنایی -3-11

یتای یا ، نازی نا نازنمون آنها س ن نا یدف شمات.ی کتردن نتتانهتاتپوشرافیِ نتانه نسیمامعناتی

شراتین نازی نا نتازنمونِ صترفا  رفشراتی د  اتن اس  که د  حنمادتنو تفا،ت سیمامعناتی نا حرف

ای از شیترد امتا د  ستیمامعناتی نتازی نتا مجموعتهمنفرد )مثال  حرف الل( صو ت می هت  نتان

شتودو تت  کتل( انجتال متی همثانتیا )مثال  تاتپوشرافیِ مجموعه ک.مات ت  متن نهنازنمون نتانه

ی توستط متدتر ینتری  پتم ننتدیتای کتودک از طرتتق صتفحهسیمامعناتی معموال  د  داستان

شیتردو د  یتای پیرنگتی پترا  نمتیآ اته ه ، معموال  د  جرشتو دن نه توسط نوتقندهو ازیمینمی

نتا ان  هتصوترشر شخصی  اص.ی  ا داتل پتر (1334)ینرکا ن « تط سیاه تنها»ای از کتان صفحه

اینتی حتر،فشتکل پتتتتره ک.متات  ا نته هکتیده ، د  سوی دتگر صفحهن حر،فچین مجموع

اس  تا نا تصوتری کردن شکل نوشتا یِ ک.ماتن نتان دید که شخصی  نته پتتره تبتدتل کرده

است  پتس د  صتو ت نا ان صترتحا  نیتان شتده هاس و ازآنجاکه د  متنن دشردتقی نه پترشده

ماندن پتس د  اتتن متتنن ستیمامعناتی تدشه ناپی میحذف سیمامعناتی نیز یمچنان پیرنگ نی

 سات وای پیرنگی د  ستا ژ ف ،اتی اس  د  ستا  ،سات ن نه آ اته ایآ اته

 
: 1334نا ان )ینرکا ن  هسیمامعناتی نرای نماتش دشردتقیِ شخصی  اص.ی از تط سیاه نه پتر (5شما ه ) تصوتر

 (و24-25
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ناشدو تعنی نوتقنده نا یتدف معنتاافزاتیِ پیرنتگن ای پیرنگی میند ت سیمامعناتی آ اتهنه

نتتانه( ناعتث تت  کتالن همثانتشیرد ، از طرتق نازی نا نازنمونِ متن )متنن نتهکا  می ا نهآن 

صو ت حذف آنن ناعث تا.یل تفقتیر ، معنایتای ضتمنی شودو د  آنتغییر د  تفقیر متن می

تصتوتر د، نختش شتدهن ، ( 1331)شتی.منن « ت  داستان محتر»شودو د  یر صفحه از متن می

است  ، یتا د  نختش پتا، پی پترا  شرفتتهموش هاس و تصوتر النوتر آمدهمتن نین اتن د، تص

ژ،زف د  ناالی صفحهو د، زنجیره از تصا،تر نه صتو ت متوازی د   هتانواد هتصوتر منزلِ د،طبا

دینتد کته ناال ، پاتین متن )ند،ن اتنکه د  متن نوشتا ی داستان نه آن اشا ه شود( نتان متی

یتا د  زتتر موش هیمکف )تصا،تر ناالی صفحه( نه الن هطبا هتانیای اضافی از تیاطسرپیچی

شتان اطتالع یتای زتتر تانتهژ،زف از زندشی موش هحال تانواد تزد ، د عینیمکف می هطبا

 (و1333: د،ستانکرتمی زنجانبر ،ن و ) ندا ند

 
 یرنگیپ تیِمامعناسی نه منجر ، اس ژ،زف فاص.ه انداتته هتان ، یاموش هالن نین نینوشتا متن  (1شما ه ) تصوتر

 (و22: 1331)شی.منن   اسداستان شده رنگید  پ تیمعنا رِیتفق شتناعث افزا یعنتشده اس و 

 

مثتل نتز گ ، )فون  ک.مه نته آن تفقتیریای متازادی  هیا نا تغییر د  اندازد  نعضی داستان

 دیندومتناظرش(  ا نقب  می هکوا  نودن انژ

 
 تضمین -3-15

نعتل )نتد،ن تغییتر نتازنمون( ،ال نتهیتای پیرنتگ دتگتر  ا نعتلای از نتانهرنگن زنجیره،پتی پی
د، شتعر از ( 1332)تقتر،نژادن «جنتگ ، صت.ا هپصت»افتتدو اتفا  می« تضمین پیرنگی»شیردن می
اتنن نتراست و عتال،هعنوان نختی از داستانش عینتا  تضتمین کتردهد،س   ا نهنیا ،  حمانپاسم

توال نرل تا یمتدانن می»اس : سوسکه زده شدهتاله هنیا ت.میحی نه پصشعر پاسمداتل تضمینِ 
 و(31)یمان:  «متدی  مضان هتون
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 تلمیح -3-16

ای د  پیرنگ ،جود داشته ناشد که تفقیرش نه پیرنگ داستانی دتگتر اشتا ه داشتته شاه نتانهیر
دو فر  تضمین نتا ت.متیا د  اتتن کنشودو ت.میا اتجاد نینامتنی  میناشد نه آن ت.میا شفته می

شود امتا د  ت.متیا اس  که د  تضمین نتانه ند،ن ییچ تغییری عینا  از متنی دتگر ،ال شرفته می
شتود؛ ننتانراتن از ضمنی( انتاال داده میصو تپرضی نا تغییر نازنمون ،لی حفر تفقیر )نه هنتان

نتتانه )د  .میا یقتند که د  ستا کالنیا مصادتای از تیا ، نازآفرتنیمنمر اتن پژ،یش نایضه
)استتاتنن  «پردپرمزی ،سط کتان تواندن پد ش میکاکل»تانندو د  ستا کل داستان( تحاق می

ای  ا شتر،ع اش نگوتد اما یتر پصتهتواید پصه نرای جوجهپرمزی میکاکل هانای جوجن ن(1335
 شتامل یتای متذکو ی داستتانیاهشودو پصکا ه  یا میکند نا پرتدن جوجه ،سط پصهن نیمهمی
 اس و غیره پرمزی ،معر،ف مثل ینقل ، شرتلن شنل هیای عامیانپصه
 
 ونشرلفّ -3-11

ا،ل نتا تکتی از  هیای زنجیرت  از نتانهکه یرطو ییاس  نهشذا ی نین د، زنجیره از نتانهفاص.ه
ای مؤثر د  پیرنگ ناشتدن آ اتته اید،ل تفاسیری مکمل دا دو نیش از آنکه آ اته هیای زنجیرنتانه

 تزنتدن ، یتا  ا نته یتم متییای غیرتتین تتوالی زمتانی اپیقتودیا ، فصتل ،اتی اس و داستان
یتای کنندو اتن شیوه د  داستتانک.یدیاتی  ا نرای نازسازیِ اتن جو این نرای تواننده تعبیه می

ای پیرنگتی(ن ی  ،اتتی )نته آ اتتهاعنتوان آ اتتهیای سیال ذینن نهنوجوان ،  نز شقال ، داستان
تاطر عدل تکامل شنات  انتزاعتی یای کودک نهنتانه د  داستانمتعا ف اس  اما د  ستا کالن
، جم.ته  دستتو ی هیای ساداجرا نیق ن تنها د  ستا ترکیب، نمال پیاسی کودک اندان پانل

تی ستبز نتودو استب د،ل د  اسب تکتم د  دشت»اجرا اس و یا( پانلنتانهترده ه)تعنی د  محد،د
یتان اتن زنجیره از ،صف اسب (12: 1331)محمدین « اسب شتم د  نیانان نود [ووو] ای نز گ نودد ه

یاتی اس  که تکی از آنها کنا  د تاس ن تکی  ،ی تپهن تکتی د  ای از تصوتر اسبد  کنا  زنجیره
« نایته استب ا،لن استب د،لن ،»ادتنِ یای نمتا،ل متتکل از نتانه هو ننانراتن زنجیر، غیره نیانان

د،ل )تصتا،تر  هیتاو تفاستیر زنجیتریای شمات.یِ تصتا،تر استبد،ل متتکل از نتانه هاس ن زنجیر
 ه( نتا تفاستیر زنجیترغیره یا(ن نا توجه نه مکان حضو شان ) ،ی تپهن کنا  د تان توی دش  ،اسب

انتدو ازآنجاکته نمیر مکمتل یتمنمیرنه (نایه ،« اسب د،ل»ن «اسب ا،ل»یای نوشتا یِ ا،ل )نتانه
 اس و،نتر شکل شرفته ،اتیِ لف هاس ن ننانراتن نوعی آ اتمیان اتن د، زنجیره فاص.ه افتاده
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ای  ،شن د  یای  نگی )پهوهاند نا شش تصوتر از اسبشش اسبی که د  متن توصیف شده( 1شما ه ) تصوتر

 های تیره  ،ی تپهن سیاه د  جنگلن ز د د  نیانان(  انتد تان پهوهدش ن سفید د  د هن تاکقتری د  پاتق  ،ی 
 (و12: 1331،نتر متو ش دا ند )محمدین لف

 

ای نترای پرستتو معرفتی مقتاناهن (1333)نکتاتین « کتالمقتاناه دات»د  نخقتین فصل  مان 

 هجتاتزو »کنتدای اعتالل متیشود که یف  جاتزه نرای نرندشانِ ا،ل تا یفتتم  ا طتی اطالعیتهمی
نتا   114شتتم:  هجتاتز ستا هنغذاتی  اتگان د  یتل پن  هنا  لذت نردن از ت  ،عد 315یفتم: 

نتا  لتذت نتردن از تترا کتردن می.یتونپنجم: تت  هت  سفرن جاتز هثانی 11400لذت نردن از 
 و د  پاتان یتر فصتل ت.وتحتا  )نته تصترتحا ( متتخص(11 یمتان:) «[وووو]  تالیت  همی.یون سکت 
پرستتو  هت  از آن جواتز متناسب نا ،تژشی شخصیتیِ تکی از یفت  عضتو تتانوادشود که یرمی

جتون است و شیرد که یفتمین نرنده مامتانپس تواننده نتیجه می نجون شکمو اس اس و مامان
 و(1331رانن دتگزنجانبر ، ن و )د،س  اس  ، الخ پنجمین نرنده ناناجونِ پول

 
 نظیر(التناسب )مراعات -3-18

شترل شتاف  هد  داستان اصل نر  عات  تناستب است و متثال  آ، دن حیتوانی سردستیری د  منتات
منمو  ت.ق داستانی شگف ن فانتزین جاد،تین پقتامد نن شود مگر اتنکه نهنوتقندشی محقون می

شترط  ئالیقم جاد،تین تا سو  ئال تعداد محد،دی عنصر نامتناسب نا مکتان تتا زمتانن تعمتدا  ، نته
فاتط  (التف1334)پرتتر،ن « پیچپیچت  تمقاح »زمینهن ،ا د میدان شوندو مثال د  رایم نمودن پیشف

( غیتره یتا ،عناصر )مردلن آپا تمتان هشود اما نایعنوان عنصری فانتزین ،ا د شهر میت  تمقاحن نه
تیِ جتاد، میای نز شقال اتن شتیوه د  ستب   ئالیقت)د  داستان ومتناسب نا فضای شهری یقتند

غرتتق »تتا « پیتر هفرشتت»شود: فاط ت  عنصر جاد،تی مثال  ت  یای کوتاه ما کز دتده میداستان
 و((23: 1311)سناپو ن اند اشخاص ، اماکن عادی هحضو ی غیرعادی دا د ، نای« عجیب
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 مبالغه -3-19

( 1331 )ستعیدین« د ازشتردن»شیردو د  یای کودک نه انحای مخت.ف مبالغه صو ت مید  داستان

 اس ومبالغه د  د ازی شردنن نه حدی اس  که غذا تا نه معده نرسدن نین  اه فاسد شده

 

 توشیح -3-20

است و د ،اپتر داستتان نتا طترح تت  شناتتی تعبیته شتدهد  داستان توشیحین ت  پازل نتانه

ای است  کته متتتمل نتر نتتانهکتالن همثانتشتودو یتر نختش از داستتان نتهجو این آغاز می

ای از اتتن عنتوان پتعتهنتتانه نتهیتا تت  تتردهنتانهت  از اتن کالنیا اس و د  یرنتانههترد

کودک ناتتد آنترا کتتف کنتدو د  پاتتان داستتانن از کنتا  یتم  هجو این ،جود دا د که توانند

 شودویان نا  عات  ترتیبن جو این کامل مینتانهشذاشتن اتن ترده

شودن فصل ا،ل یجای نا طرِح حدِس ،اژه آغاز می (5: 1332)افتخا ن « نتینی نا عمونق شب»

 ا « نِس»کندو نخش نعد یجای مو د حدس  ا نرای  اینماتی نه تواننده عرضه می هاز ،اژ« تا»

شکل « تانقتان» هدید تا از اجتماع یجایا ،اژ ا نه تواننده ا ائه می« تان»، نخش آتر یجای 

شامل  (1333)نکاتین  «کالمقاناه دات»ان ،پوع داستانو متناسب اس  نا زم« تانقتان»نگیردو 

«و شما اه  نگی اس   هآتند»یا د  پاسخ نه اتن پرسش اس  که یف  شزا ش اس و شزا ش

یای ساتر اعضای تانواده )مامان/ نانان ماد نز گ/ اش  ا از  ،ی  نگکند  نگ آتندهپرستو سعی می

ی( حدس نزندو د  یر شزا شن  نگ تکی از اعضا  ا پد نز گ ماد ین ماد نز گ/ پد نز گ پد 

 سدو سفید ترکیب یان نه سفید میکندو د  پاتان از کنا  یم شذاشتن اتن  نگکتف می

 نگ پرمز  جون یق ن یم نگ ز د مامان توی سفیدن یم»یا س : آن  نگ هکماِن یم نگین

و د  اتنجا جو این (100: 1333)نکاتین  «تمشان یقکردند که من آتندهآنها فکر می [ووو] ناناجون ،

جو این « نتینی عمونق شب»که د   ،اتی )پرستو( طراحی شدهن د حالیتاِن د ،ننرای شفته

جای نه( 1331مردانین « )زال ، سیمرغ»د   اس و ،اتی )تواننده( تعبیه شدهتاِن نر،ننرای شفته

جای کاغذیای نا شَرل اس و د ،اپر نهتعبیه شده تصا،تر کتانن ت  جو این )پازل( د  یر فِرِتمن

تاطر  ، یر نرگ نهاس ن ازیمینیای فترده نرای یر نرگ از کتان استفاده شدهپاتینن از کا تن

 اس ودس  آ، دهشمات.ی(  ا نه هنتان همثانجو این )نه هضخامتی که پیدا کردهن پان.ی  تعبی
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یای شمات.ین ( نا استفاده از آ اته توشیِا مبتنی نر نتانه1331)مردانین « زال ، سیمرغ»د   ( 1تصوتر شما ه )

یای شمات.ین نازی ، حل اس ن تا کودک عمال نا نتانهیای داستان د  پالب جو این نه تصوتر کتیده شدهصحنه

 معما کندو
 

 التفات -3-21

اراکه د  میان شفتمتان ن تا معناشناسینر سی اس  از منمر کا نردشناتتی پانلنیتتر اتن آ اته 

تتان متنی )شخصتی  داستتان( نته شفتتهتانِ د ،نپردازن  ،ی سخن تود  ا از شفتهناشهان شفته

شترگ  (1334)اتبتدن « ماییشنده ، تپ.هشرگ»دیدو د  متنی )تواننده تا نوتقنده( تغییر مینر،ن

ه  ا تو دلو تپ.ته نته تواننتده شوتد: من تپ.مایی  ا نخو دن  ، نه تواننده میکه نتوانقته تپ.ه

التفتات  شتودوشتان متیودشان د  داستان نحتثالو نعد تشوتدو من زندهشوتد: نه ا، د ،غ میمی

 یا اس وپقامد نیق  هشناتتین مو د عالپتاطر مرززداتیِ د، ساح  یقتیپیرنگین نه

 

 الصفاتتنسیق -3-22

یتا د  تت  ترکیتب ،صتفی است و نتتانهالصفات پیرنگی تحدتتد نتتانه از طرتتق تتتانر تنقیق

متتهود است ن پیرنتگ ( 1334 جبین )« نافاسبیسازِ مو دُلِساند،تچ»شونه که از نال داستان یمان

افتتد تتا دستتگاه الصتفات استتوا  است و پقتری شرستنه  اه متیداستان صرفا  نتر تت  تنقتیق

تتتر آ ز، دا د دستتگایی داشتته شتودو دساز شیر نیا، دو نین  اه دتتری نا ا، یمراه میساند،تچ

نتاف استبیستازِ متودلت  دستگاه ساند،تچ هاسبی نبافدو یر د، دنبال تهیناشد که مویاتش  ا دل

دُل نته جمعتتان اضتافه صاحب ، ت  ما مولت  نتیترتیب ت  سگ نیافتندو د  مقیر نه اه می

 د نیا  پیدا کنندوتانِ دُلبنافِ صاحاسبیسازِ مودُلِ ،ند ت  دستگاه ساند،تچشود ، میمی
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 مدحبهذم شبیه -3-23

د   الحکاتتاتجوامترای از نازنوتقتی پصته شودویای طنز استفاده میمدح نرای پیرنگنهذل شبیه

ااتتان مهمتان ا نتان تقیقتش اس : حتتم نه اتن صو ت آمده«  شد نوجوان»نخش طنز 

شتذا دو متیااتتان ،ام غتاز  ا نته حتتم شتذا د ، تاقتیشودو ا نان غازی  ا سر سفره متیمی

یان پایا ، دل غتاز یای غاز  ا نرای تودن ک.هن نالیای  ندانه سینه ،  انااتان نا استداللحتم 

سر غتاز  ا کنتد ، نترای ا نتان شذاشت  ، »شذا د:  ا نرای ا نانن دتتریان پقریان ، زن ا نان می

 همذکو ن آ اتت هآ ات (و21: 1333)شمسن  « سهتو میای پس سر غاز نه شف : تو نز گ ، سر،  تونه

استتفاده از ءااتتان نتا سومقتا.ی نیق و از فر،عات جناسن اتهال ، استخدال اس و مثال  حتم 

کنتد(ن  ا نازنمتاتی متی« سر،  نتودن»، « غاز هک.»)که یر د، تفقیر « سر»یای شبای  نازنمون

غتاز( تکتی  ه)نتا تفقتیر ک.ت« ستر» نتان(  ا نتا یای نمادتن سر )نا تفقتیر ستر،  نتودن انتانه

 استخدال(و هاس  )شبیه آ اتشرفته
 

 انگاری(تشخیص )انسان -3-21

پذتردن تتا ای پیرنگی میساز داستان کودک اس  ، اغ.ب ناش آ اتهتتخیص از شگردیای فانتزی

ای است  کته نتتانه همثانتتاندن نهتتخیص استعال می های )حیوان تا شیئی( که نا آ ات ،اتیو انژه

معترکِ  د  هاس و شخصی  تتا نتتانیای انقانین استعال تافتهای از ،تژشیتفقیرشن نا اتخاذ پا ه

تتوان دا ای تفقتیری متد ا دانقت  کته نتر  ،ی پیوستتا ِ صتفر )تعنتی نتد،ن تتخیص  ا می

( دا دو ینمتاتعال )پان.یت  آدلانگا ی( تتا تت  )تعنتی دشردتقتی نته انقتان( پان.یت  استتانقان

شخصتی  د   همثانتتواند ننا نه نیازشن نرای یر حیوان تتا شتئی )کته نتهدتگر  ا،ی میعبا تنه

تواننتد متفتا،تی از کتنش ، تصتائل انقتانی  ا پائتل شتودو متی هاس ( د جتداستانش نرساتته

ا نند ، نیاندتتند امت،ا  حرف نز،دمنه انقانیای ک.ی.هیای حیوانیِ پصه مانند شخصی شخصی 

یِ نمتاتتتر )تت  د جته آدلتوانندن نا ت  د جته استتعالتافته،پا  اه نر،ندو میدس یمچنان اها 

قتان  ،ی د، پتا نیتز حرکت  کننتدو زدنن ماننتد اننیتتر(ن حیواناتی ناشند که عتال،ه نتر حترف

انقتانین ماننتد پینوکیتو کتامال  نته شتماتل انقتان دشردتقتی تاننتدو  هد جت هتوانند نا نیتینمی

جتای استتعالی تواند نه شک.ی ،ا ،نه نیز صو ت نگیردن تعنتی نتهخیص د  داستان کودک میتت

که نته مقتخ سیر پهاراتی سوژه نه انژه  ، دیدن تاحدیانژه )حیوان تا شی( نه سوژه )انقان(ن 
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ای ای ستنگی شتدن( نمونتهتبدتل نته مجقتمه نرسدو مقخ شدن نه دس  جاد،شران )مثال 

 ( اس ونماتی)،ا ،ن آدلانگا ی وانی، ح انگا ییش

 

 آمیزیحس -3-25

یتای لغتین ستازهکنندو د  کنا  معنای فرینگلغتی تود دالل  نمییا صرفا  نر معنای فرینگ،اژه

 همعناتی آنها ،جود دا دن مثال  د  دامنت هدتگری مانند نا  عاطفین مؤدنانه نودن ، غیره نیز د  دامن

یتان ن.کته معناتی ،اژه هتنها د  دامنآ،  ،جود دا دو نهت منفی ، ترسن احقاسا«ییوال» هتفقیرِ ،اژ

عوام.ی مانند احقاس ، عواطف ،جتود دا نتدو نترتالف  یای غیر،اژشانی نیزتفقیر نتانه هد  دامن

تواننتد یمزمتان دا ای نتا  حقتی مثبت  ، منفتی یا( که معموال نمییای منفرد )مثل ،اژهنتانه

 ا د  تفقتیر تتود توانند یمزمان اند احقاس متناپ  یا( مییا )مثل داستاننتانهناشندن کالن

یتای نیتتری نگیرد ، د  اثترِ ا تبتاط نتا نتتانه هاه نتانه از حال  انفرادی فاص.ناشندو یرداشته

نتانه شتدن میتل کنتدن تفقتیرش پان.یت ِ نیتتتری نترای دتگر )د  اثر فراتند نتانگی( نه کالن

حس متفا،ت  ا تواید داش و نته حضتو  یمزمتانِ د، حتس متنتاپ  )تتا د، حضو  د، تا اند 

اطتال  «  نگتیآمیتزیِ پتیحتس»نتتانه مثب  ، منفی( د  تفقیر تت  کتالن هییجان تا عاطف

،نترمش که مولی زترپتتوی شترلیای شبن ،پتینیمه»توانیم: می« ییوالیای مولی»شودو د  می

 هآمدند تا سر،صدا کنندو ز،دتتر از یمته تت  کوتولتم میکد از کتیده نودن ییوالیای اتاپش کم

دا ؛ حتاال سته تتا ییتوالی د از شتا،دا  ،حتتناک ، د، تا سوسما  نتز گ دنتدانپتمالوی شا،

متتتن نوشتتتا ین مبتتین حضتتو  ییوالیتتای  (و1-4: 1333)استت.یترن « ،حتتتتناک تتتو اتتتا  یقتتتند

داشتتنی دتتده دی د،ستانه ، حالتی د،س ،حتتناک اس ؛ اما د  تصا،تر کتانن ییوالیا نا لبخن

متنتتاپ ن یمزمتتان د، حتتس تتترس ،  هنتتتانشتتوندو تواننتتده از دتالکتیتت  اتتتن د، تتتردهمتتی

ن (Barthes, 1977: 25-26)کندو نه پول  ،الن نتا ت داشتن  ا نقب  نه ییوالیا تجرنه مید،س 

ییتوال(  ،ی تکتدتگر لنگتر  همتن نوشتا ی )ک.مت هنتانتصوتر )تصوتر ییوال( ، ترده هنتانترده

 هعتاطفی متنتاپ ن آ اتت-یاتی نتا نتا  حقتینتانهدتگرن دتالکتی  ترده عبا ت نهاندازندو می

اپیقتودی از آن(  د  داستتان تتاد  کتل نتانه )تفقیر کالن ه ا د  دامن« آمیزیِ پیرنگیحس»

 زندو پم می



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی امیرحسین زنجانبر  130

 

 
، موجدِ حس « ،حتتناک یموجود» رِیتفق یدا اکه ( نتنماد اینتانه مثانه)نه «والیی» هتالف ،اژ (3شما ه ) تصوتر

 (و1: 1333)اس.یترن ( موجد حس مثب  اس  ی.تشما هنتان مثانه)نه رتد  تصو والیای، لبخند ی یاس ن شاد یمنف

 

لحاظ  ،انکتا،ی نیتز اندن نهداشتنیکودک نا ییوالیاتی که د،س  های نرای مواجهاتجاد زمینه

کنتد کته کند ، نه ناتودآشاه کودک الاا متیتود  ا تقهیل می هیای نهفتا ترسکودک ن همواجه

یتا جتاتی کته ،حتتیکتتان آتدن اندان یم ترسناک نیق و مَکس د  نمر میآنچه ترسناک نه
شتود ، نتازی متیداشتنی یقتتندن یتمای که د،س نا موجودات ،حتی (1331)سنداکن  یقتند

یس ئتعنتوان  تواینتد کته نتهیا از ا، متییا نرشرددن ،حتیتواید از سرزمین ،حتی،پتی می

ناشتندو شتایی آمیتزیِ پیرنگتی متیمبتنی نر یمین حس 1یای شر،تق کنا شان نماندو داستان

 یای نوشتا ی ، تصوترین ن.که از دتالکتی  د ،نتیِ تتردهنتانهآمیزی نه از دتالکتی  تردهحس

مرگ مضتحکی از پتول  نکنقر، غول   داستان نوجوانشودن مثال  دیای نوشتا ی حاصل مینتانه

 ه ا،ن دنیتاو پتد ه  فتته نتوده تی.ی مقخره می»شود: توکا )شخصی  اص.ی داستان(  ،ات  می

پزشتکه ،ا طتو  کته دیتنش زتردست  دنتد،نپزش ؛ ،لی یموندند،نش  ، نکتهن پیش دند،ن

شتهو تته جتا مونتدشا  متیمتون ه نتیخ ح.اتش ، یپره توشو میمونده نودهن ته ایز کوفتی می

نتتانه  ا یمزمتان نتا د، تواننده اتن کالن (و20: 1335) جبین « یاسوس  نوده از ا،ن حمومینچه

 کندودا ن تجرنه میای از مرشی مقخره ، تندهحس اند،ه از مرشی اتفاپی ، حس شادی

 

 گیرینتیجه -1

یتای یتاتی )موستول نته آ اتتهن ستازهیای ادنتی کالستی اتن پژ،یش نتان داد متناظر نا آ اته

شتناتتیِ متنتاظری  ا اتفتا یای کودک ،جود دا ند که ا،ال  ناش نتانهپیرنگی( د  پیرنگ داستان
                                                           
1. Grotesque 
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یتای ادنتی پان.یت  حتذف ندا نتد ، جزئتی از یای متناظرن نرتالف آ اتهثانیا  اتن سازه نکنندمی

این شتناتتیِ پترس )نمتادتنن نماتتهه،جهتیِ نتتاناندو نا توجه نته تاقتیمات ستهپیرنگ داستان

فاط حالت  تاصتی از اندن ع.م ندتر هکه پات« ،اا»ن «عبا ت»ن «ک.مه»شمات.ی(ن ،احدیاتی مانند 

عنتوان تواند از ستا ک.مه )نهمی اتن پژ،یش نتان داد که مفهول آ اتهیای نمادتن اس و نتانه

یتای نمتادتن ، حتتی نته از نتتانه یای نمادتن( نه ستا انتواع دتگتریحال  تاصی از نتانه

ای شقترش تاندو از طرفتی نتتان داد یای شمات.ی ، نماتهیای غیرنمادتنن تعنی نه نتانهنتانه

توان از متون فخیم ادنی ، شتعری نته متتون  ،اتتیِ کتودک )کته که نقتر اتن شقترش  ا می

یتا پانتل دی ،  ،ساتتیِ آ اتهزنانی ساده دا ند( تقری دادو عال،ه نر اتنن کا کرد انضمامین مازا

 استعال نه کا کرد محو ین پیرنگی ، زترساتتی اس و

ناشدن داستانی د تتو  کتودک نخوایتد نداشته« پیرنگی هآ ات»ای که د ،اپر داستان کودکانه

 ناشدن احتماال  نممی نیش نخوایدنودوادنی نداشته هشونه که اشر شعری آ اتنودن یمان

تتوان ادنتی متی هد  آثا  ت  نوتقنده ، حتی ت  د، « پیرنگی هآ ات»نقامدِ  نا استفاده از نر سی

سب  نوتقندشان تا سب  غالب د، ه  ا متخص کرد ، از مجترای شتنات  ستب  نته شتنات  

یتای حکتیمیتا ، است.ونیای مولوی اتهتالیای ذینی آنها دس  تاف و مثال  د  داستانطرحوا ه

یتای طنزآفترتنِ ای استوا  اس ن اما ممکن اس  یمین آ اتتهاتهیای نمساز نر محو  نتانهپیرنگ

یتای شتمات.ی ،تژه نوتقندشان کودکن نر محو  نتانهحکیم د  سب  نوتقندشان دتگرن نهاس.ون

 استوا  ناشدو

 

 منابع

 تهران: آفرتنگانو تانیونجف ول هترجمن دپرتواندن پد ش میپرمزی ،سط کتانکاکل و 1335و ا واستاتنن د

 نژادو تهران: ناداسوتوسفی حو همو شانو ترجم لوتصوترشر ن ییوالیای مولیو 1333و تاس.یترن 

 ا، نگو تهران: دانش نگا و وتصوترشر نن نتینی نا عمونق شبو 1332و افتخا ین  

 فرینگیو،نیگدلوو تهران: ع.می وتصوترشر غن موش کا ت دعوت دا ی موشو 1334و امینین ن

 فرینگیو،شرشانیو تهران: ع.می وتصوترشر گن ماییشرگ شنده ، تپ.ه و1334و اتبدن ط

 کانون پر، ش فکری کودکان ، نوجوانانو :ن تهرانکالمقاناه داتو 1333و نکاتین ح

 فرینگیو،کیانیو تهران: ع.می وتصوترشر گن نهم هکرل صفحو 1311و نیگدلون غ

 فرینگیو،هران: ع.میکاظمیو ت وتصوترشر پن مداد ننفشو 1331و  نیگدلون غ

 شرشانیو تهران: اکهو تصوترشر گ نپیچپیچت  تمقاح و الف1334و پرتر،ن ز
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 شاکرتنو تهران: اکه وتصوترشر ل نت  کرشدن ددنگ ددنگو ن1334و پرتر،ن ز

 تهران: فاطمیون پاتق کاغذی و 1331و تیمو تانن آ

 فرینگیو،میطباطباتیو تهران: ع. وتصوترشر لن آپاتر،سهو 1313و جعفرین ل

و  ادیعیعو شتف رشرتن تصتو«ستنگ»اسم ، اند پصه   تداستان  و«سنگ  ، سو ا،و »1334لو  نیجعفر

 وتهران: اکه

 تهران: طوطیوتصوترشر یوتتتاترو  ضاتیو شیخ وح هترجمن مردی که حتره شدو 1335و ا واون چ

 فرینگیوتهران: ع.مین دنوپی که تر،س  شرفته نوو 1311و حبیبین ح

 ن تصوترشر عو تداتیو تهران: کانون پر، شی فکری کودکانوسرنهدتو دتگو 1311زادهن فو نحق

 مرکزیو تهران: اکهو وتصوترشر عن نتو ، نتوو 1334و فزادهن حقن

 اسدو تهران: کانون پر، ش فکری کودکانوننی وتصوترشر لن جنگ ، ص.ا هپصو 1332و تقر،نژادن ل

 و تهران: کانون پر، ش فکری کودکانویمین ، یمانو 1313تداتین عو 

 تتیومفتونو تهران: تط وتصوترشر ان پصانپاسمو 1331و تندانن س

 تهران: کانون پر، ش فکری ، کودکانو ن شل حقرتی داستانو 1333و دیرتزین ل

 تهران: سو ه مهرو نلنگهنهیای لنگهمهمانی نا کفشو 1331و ن ادادی، اه ودیرتزین ل

 تهران:  سال  پ.موتصوتر او کان.هو  انراییمیو وا هترجمن کوا نره سفید ، انر و 1315و  اکن ا

«و ایاساس  ،تکردیای نوتن د  ناد ادنی ، متالعات نینا شتتهنگرشی نر ت.میا ادنی نر»و 1331و  جبین ز

 و31-1 (:43)11ن مج.ه ناد ادنی

 وتهران: افق ننافاسبیمو دُلِ سازِچتساند،و 1334لو  نی جب

 تهران: افقون کنقر، غولو 1335و  جبین ل

 تهران: کتان آمهو نداستان مقترآن فرنگیمجموعه و«پقرشی »و 1332و زنجانبرن ا  

،نوجتوان: نتا  ،تکترد یتای کتودکد  داستتان« یمانی تراجهتانی»شگرد  ،اتی »و 1331و زنجانبرن ا   

 و325 -233(: 1) 3 نشناسی ،ات  و«شناتتییقتی

 تهران: پوو ،ن و 1333او زنجانبرن 

 الفو  ،ا،ن تهران: پوو1400زنجانبرن او 

 تهران: )د  دس  انتتا (ونی تاو و ن1400زنجانبرن او 

نتا « کتالمقتاناه دات» ،انکا،ی  مان نوجتوان تح.یل نتانهو »1331زنجانبرن او ، نقتانین فو ، زا عن حو   

 و12-53(: 1)10ن یای زنانیپژ،یش «و ،تکرد ،اسازی

نمتال  هیای کودک: نرپاتتد  داستان« جقمانه»شناسی دشردتقی سب »و 1333و ن ع، عباسی وزنجانبرن ا

 و14-43 (:4)11  نجقتا یای زنانیو «شفتمان تنتی
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یتای یتای تخی.تی د  داستتانشتناتتیِ ستوژهننتدی نتتانه ده»و 1333و ن غد،ستان، کرتمی وزنجانبرن ا

 و135 -111(: 31) 12 نپژ،ییزنانو «هومیآمیختگی مف هکودک: از منمر نمرت

  تاضیو تهران: یفتهو ول هرجمن تاتن مال منهو 1335و ز، انن میتل

 تهران: پصهو نشناسی کا نردینتانهو 1313و سجودین ف

 تتیومفتونو تهران: تط وتصوترشر ان د ازشردنو 1331و سعیدین س

 تهران: اتمهون جاد،یای داستانو 1311و سناپو ن ح

 تهران: مهاجروترجمه شو عباسیو ن یا یقتندجاتی که ،حتیو 1331و داکن لسن

 دالوندو تهران: افقو  وتصوترشر ن ل نازتگوشو الف1334و شمسن ل

و  ادیعیعو شف رشرتن تصو«سنگ»اسم ، اند پصه   ت داستان و«سنگ ، شرد،»نو 1334شمسن لو 

 وتهران: اکه

 و ،فرینگییو تهران: ع.میمیو  حا رشرتو تصووانهتد هو تان1331لو  شمسن

 و21(:  301) 33ن ماینامه  شد نوجوان«و غاز میتاقو »1333شمسن لو 

 اتوانو تهران: پدتانیو ون  تصوترشرن یای تصوتری از مثنوی: طوطی ، ناالپصهو 1331و فتاحین ح

 ان: افقتهرتصوترشر نو اادو ییرمندیو  و  هترجمن متق شبم  ا ننوشتم اونو 1334و کالین د

 تهران: شبا،تزون نخودیموشو 1312و کاکا،ندن ک

نو  رشرتن تصتو«اکته»استم ، انتد پصته؛   تتداستتان  و« داکیتیکه نم ایاکهو »1334کتا، زن نو 

 وکهمحز،نو تهران: ا

 ،فرینگیوتهران: ع.میتصوترشر او شرَ،ت و ترجمه شو شرتفیو و پرس  غمگینآفتانو 1332و  ن اتشرَ،

 پو و تهران: مبتکرانومهین و،کی.ی ، پ ون هترجمن رت  داستان محتو 1331و شی.منن ف

 تهران: اتمهون ترجمه فو منجزیو پو ناغه ، ،زغ د،س  یقتندو 1315و لونلن آ

  حماند،س و تهران: شهرو لو هترجمن ادنی هنز شترتن تانو 1332و لیونین ل

 تهران: مؤسقه تا تخ ادنیات کودکو وصفاتو وتصوترشر نن یف  اسب یف   نگو 1331و محمدین ل

 و نتانوآ ت: تهرانو نهادعو پاک رشرتتصو نمرغیزال ، سو 1331لو  نیمردان

 تهران: افقون د،دکتیمامان ک.هو 1332و ا نمزا عی

 و تهران: فرجال جال جموانر ، نرهو 1313و ن لمهر، صدپی ومایمین س

  و تهران: اکهوپوآدتنه وط هترجمن حاال نه نچهو 1334و ین دمکِ

 فرازیو تهران: پرتاالو وس هترجمن یانقل ، شرتلو 1331و مالنقکین س

 همعناشناتتی فراتند تتخیص د  شفتمتان ادنتی: متالعتتح.یل نتانه»و 1335و ن ح، شعیری وئیانن پنبی

 و11-51(: 1)1 نیای زنانیپژ،یشو «اون  هتیزک نوشتمو دی پااه
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معناشناستی تح.یتل  ،اتتی فراتنتد تتتخیص د  اتا اون نتتانه»و 1331. ئیتانن پو ، شتعیرین حنبی

 و51-25 (:25)3 نپژ،ییو زنان«مو دی دسته شل اثر اون  هشفتمانی: متالع
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