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 چکیده
هیچ هییچ  »تررسی شگردهای ارتثاط متن و تصویر در کتاب  رو، هدف از پصوهش پیشِ

آشیاای   شؼر از هفیت شیاػر نیا     ۵۵که شامل  است. تا این هدف، اثر یادشده« هیچانه
کییودا ایییرات اسییت، تررسییی شییده اسییت. روت اییین پییصوهش ت  یییل م تییوای  

همراه قاب تصویری آت است. ایین تررسیی   استقرایی و واحد ت  یل، هر شؼر ته قیاسی
( ۵انید    ( آیا شؼرها و تصویرهای ایین کتیاب هیچیانی   ۱دهد: ته دو پرسش پاسخ می

ایین پیصوهش ننیات     شگردهای ارتثاطی شؼرها و تصویرهای این کتاب چگونه است 
اند  و نه هیچانه-ی کودکانه ای سادهتر شؼرهای این کتاب، همات شؼره دهد که تیشمی

انید.  ای تصیویرپردازی شیده  شکل قریاهع تهو تصویرها نیس در ارتثاط تا متن در مجمو
های این پصوهش، میتن و تصیویر هیچیانی در ارتثیاط تیا هیم        ی یافته چاین تر پایه هم

شده در میات اثرهای ایین  کارکردهای تسیار و گوناگوت دارند. شگردهای ارتثاطی یافت
زمیانی   هیم  های آت، ناروشای، تکیرار زنجییروار،   مجموػه ػثارتاد از: وارونگی و گونه

ها افسود، تر  توات ته آتای که میچاین شگردهای تازه و ترجسته رویدادها در مکات. هم
دادت  ( تیا اهمییت ج یوه   ۴( جااض تصویری ۳( تمرکسزدایی ۵( آیرونی ۱اند:  این گونه

تیوات شیؼرها و تصیویرهای ایین     گیری از این شگردها می اهمیت. تا تهرهای تیپدیده
( شیؼر و  ۵( شؼر و تصویر، هر دو هیچانه اسیت.  ۱گروه جای داد:  کتاب را در چهار

( تصیویر  ۴( شؼر هیچانه است؛ ولی تصیویر یییر.    ۳تصویر، هیچ یک هیچانه نیست. 
تیر شیؼرها و تصیویرهای     هیچانه است؛ ولی شؼر ییر. الثته تاید توجه داشت که تیش

گیرنید؛ زییرا    قرار نمی نهی هیچاها، در زمرهکتاب تا وجود تریورداری از این ویصگی
 است. ها ننده کارگیری این شگردها در شؼر و تصویر موجة هیچانگی آتی تهشیوه

 .َیش َیش َیضاوٍاكتثاٙ مته ي تًٔیل، َیضاوٍ،  ک یدی: های واشه
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 . مقدمه۱
ؿویای کًؿک، ؿویایی ًلُاك ام ًُك، وِاٙ، پًیاایی، كوا ، نکىاـٌ ام کامو، مًًای ی،      

َاایی   َا َمان يیوگای وًام ي نمیؾتٍ تا اعٌاى ي تؾیل اًت. ایه گًٍَای  ٛىیه وغمٍ
 ًامؿ.تؾَ می اًت کٍ ؿویای کًؿک كا لقت

َاا ي  َا، ُایٜىت ی ؽًاًتکًؿک َمًاكٌ ؿك پی لقت ي تامی اًت. َلصٍ ؿكتاكٌ
نفالیه اًات. اؿتیاات کاًؿک ویان      ؿاُاتىی ي لاقت  َای اي تاُـ، تالایَ ؿيًات  تامی
َاای ممىاًک کاًؿک ي    ویاافتىی ي ؽًاًات  ن ایه نكميَاای ؿًات  گاَی تلای تیا رلًٌ
ي کاٍ احالی تاا کاًؿکی ت امال       ایه»َا اًت. تٍ تیان ؿیگل صىیه لقت تلؽاًتٍ ام نن َم

ومًؿٌ ي کًؿک تا ياکىَ عیىی ؽاًؿ وِاان ؿاؿٌ کاٍ ایاه احال مت لا  تاٍ         تلقلاكاكتثاٙ 
ؼ گفتٍ، لقتی تلای اي نفلیاـٌ،  اًت کٍ احل یاؿُـٌ تٍ ویامی ام اي پاً ننگل  ايًت، تیان

« اًات  ؽلا  کالؿٌ   ای كا تلای اي عي ؽًُایىـی كا ؿك اي تلاوگیؾتٍ ي ف٘ای پلرافتٍ
 .(44: 1382، )ؽٌليوواؿ

تؾَ کًؿکاوٍ كا ؿك ؽاًؿ گىزاواـٌ،   َای لقتَای اؿتی کٍ ایه يیوگییکی ام گًوٍ
ُاًؿ ي   ؿاوٌتٍ مای اوگین ام رىي اؿتیات کًؿک ًثکی ُگفت« َیضاوٍ»اًت. « َیضاوٍ»

کاٍ رُاان كا تاا مىٜا  ؿیگالی کِا        عـ ي ملمِ کًؿکاوی اًت مؾاٛة نن تؾیل تی
کىىـ. ایه ًثک تا ُکٌته ًاؽتاك متاویِ م مًل ي گلین ام م ىا، ؿك تافتی نَىگایه ي   می

ؿاك، کًؿک كا تٍ ايد لقتی َای واممکه ي ؽىـٌگیلؿ ي تا ایزاؿ مًق یتؽیالی ُکل می
 (.5: 1392، كًاوـ )تلاتیواُـوی می يٓ 

ُاًؿ  تاا ایاه يراًؿ     َا یافت میی ملتؿك وگاَی تاكیؾی، َیضاوٍ ؿك اؿتیات َمٍ
ٍ ؽاًاتگاٌ اؿتیااات َیضااوی تااا اؽااتم    ًات. الثتااٍ ؿك میااان  كي ا وظلَاای تٌاایاك كيتاا

 پلؿامیم.َا میَایی مِتلک وین يرًؿ ؿاكؿ کٍ تٍ تامؽًاوی ننَای متفايت، وکتٍ ؿیـگاٌ
ؿاوـ ي نن كا تٍ ای ام اؿتیات تفىىی می( اؿتیات َیضاوٍ كا میلمزمًع1997ٍ) 1ًومالک
اًت کٍ امکان ؿاكؿ ایه ؿي ُاؽٍ،  صىیه تیان کلؿٌ کىـ. اي َمی کلی ت ٌیم میؿي ُاؽٍ

 تاُىـ.ؽًؿ، ؽاًتگاَی مِتلک ؿاُتٍ
 -تال یي صٍ تٌا آل-تل ی وؾٌت ي کُهتىـی مالکًو، ُاؽٍتٍ ًٛك کلی ؿك ت ٌیم

  ٍ َاای قاًمی،   كیٍِ ؿك اؿتیات فًلکلًك ي ملؿمی ؿاكؿ کٍ ُامل نؿاب ي كًاًو ي افٌااو
گلایاای ی ؿیگاال، ؽاًااتگاََ ؿك پااًسَااای کًؿکااان اًاات. ُاااؽٍَااا ي تااامیتلاوااٍ

                                                            
1 Malcolm 



 ی متن و تصویر در آن و رابطه« هیچ هیچ هیچانه»تأملی بر هیچانگی 

 

92 

ی میان ُاعلان، وًیٌىـگان ي ًایل فلَیؾتگان اًت کٍ َزًَاای ًیاًای   كيُىفکلاوٍ
َاای اماليمی ام تلکیاة ایاه ؿي ُااؽٍ تاا       یضاوٍتًان گفت َگیلؿ. میكا وین ؿك تل می
 اوـ. ُـٌیکـیگل پـیـاك 

ًاال   ایه ًثک ؿك اؿتیات فاكًی وین، َم ؿك اؿتیات عاماٍ ي َام ؿك اؿتیاات تانك     
تلؿ ي نن اًت. ؿك اؿتیات قـیم، اؽًان ام ُ ل مُمل تا عىًان تنكی  واو می يرًؿ ؿاُتٍ
گاًیی كا  صىیه يی ٓى ت تنكی  ؿَـ. َممی َای مُمل ي ٛىن قلاكی و یٍ٘كا ؿك ؿًتٍ
: 1374، ؿاوـ )اؽاًان گً میتلیه تنكی ی ٓفًی ي مِل  آفُاوی كا مُممیلاث ؿيكٌ

اوـ. نُکاك  َا گلٌ ؽًكؿٌَا ي متلی تلاوٍَا تا گًوٍی ما وین َیضاوٍ(. ؿك اؿتیات عام66ٍ
صاٍ   ی تال ایاه تايكواـ کاٍ نن    ای يرًؿ ؿاكؿ. تلؽَا رـایی واوًُتٍاًت میان ایه گًوٍ

َا متلتلاوٍ َا يمتل -ي ُایـ َمان -اًت، تلگلفتٍ ام امليمٌ تا واو َیضاوٍ م لي  ُـٌ
 اوـ.َای عامی ؿاكوـ کٍ اکىًن فلامًٍ ُـٌَا كیٍِ ؿك تلاوٍاًت. نوان م ت ـوـ َیضاوٍ

ؿك تاا یکاـیگل    َاا َـ  ما ؿك ایه پويََ، تلكًای ماته ي تٔاًیل ي کااكکلؿ نن    
َای ؿیگل اؿتیات َیضااوی ي  اًت ي تلكًی ُاؽٍ« َیش َیش َیضاوٍ»َای کتاب  َیضاوٍ
َ     صىیه رـاًامیِ ایه ًثک تا گًوٍ َم َاای  َای اؿتای ونؿیاک تاٍ نن، ویاممىاـ پاويَ

 (1)ؿیگلی اًت.
 

 . اهمیت و ضرورت پصوهش۵
مٌ ي اعاال تا  اوگیان، ي ؿك عایه  ؿلیال ماَیات يیاوٌ ي ُاگفت    ُ ل ي تًٔیل َیضاوی تٍ

صىیه ایه ًثک ؿك اؿتیات کًؿکِ امليمِ ایلان،  ًُؿ. َماٍ، ًاؿٌ اوگاُتٍ میوِـٌ تزلتٍ
تاا تتاًان تاا کِا  صااكصًب ي       تال اًات   تل ي ؿقیا   َای تیَوًپا ي ویاممىـ تلكًی

َا َم قاـمی تاٍ نن ونؿیاک ُاًیم ي َام م یاكَاایی تالای ؿايكی        َای َیضاوٍ يیوگی
تًاوـ ؿك رایگاٌ وؾٌتیه قاـو ؿك  می َیش َیش َیضاوٍکتاب ؿًت نيكیم. ی نن تٍؿكتاكٌ

ٍ  ُىاؽت ي م لفی اؿتیات َیضاوی تاُـ. َم َاای  صىیه و ـ ي تلكًی ایه کتاب ام رىثا
وـاُاته الگاً ي    تًاوـ كاَگِای نفلیىَ احلَای ت ـی ؿك ایه ممیىٍ ًُؿ.گًواگًن، می

ه ي تٔاًیلگلی احلَاایی   ی اؿتی، مًرة ًليؿن، وًُات ی ایه گًوٍمثىای وظلی يیوٌ
َای عمًمی ي کلای  ًُؿ کٍ گاٌ َیضاوٍ ویٌتىـ ي تىُا تٍ ؿلیل تلؽًكؿاكی ام يیوگیمی

ًُوـ. پیامـ صىیه َای ُ ل کًؿک مِتلک اًت، َیضاوٍ وامیـٌ میَیضاوٍ کٍ تا يیوگی
كيواـ ي ؽاًؿ ویاممىاـ    ای يرًؿ و ـَایی ؿك ایه ممیىٍ اًت کٍ گاٌ تٍ تیلاٍَ مای  پـیـٌ
 كًی ٌَتىـ.تل
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نن ویان ؿیاـٌ    تًرُی وٍ تىُا ؿك ُا لَای َیضااوی، تلکاٍ ؿك تٔاًیلگلی    صىیه تی
کاي پًُایـٌ   َای کًؿک تل َیشيیوٌ ؿك کتاب اَمیت اكتثاٙ مته ي تًٔیل تٍ ًُؿ. می

َای َیضاوی وین تٍ صگاًوگی تٔاًیلگلی   كي تؾَ مُمی ام ؽًاوَ متهویٌت. امایه
ای تلای تًٔیلگلی ًثک َیضاواٍ يراًؿ   كصًب يیوٌنن ياتٌتٍ اًت. تىاتلایه اگل صا

َاای زمو كا وؾًاَاـ ؿاُات. تىااتلایه      وـاُتٍ تاُـ، تًٔیلگلی نن کیفیات ي يیوگای  
َای ایاه ت امال كا   َا ي كاٌویاممىـ نویم کٍ صگًوگی اكتثاٙ وًُتاك ي تًٔیل ؿك َیضاوٍ

 وین تلكًی کىیم.
 

 . مثانی نظری۳
َا  تلِ نن گلفتٍ کٍ تیََای تٌیاكی ًٓكتَیضاوٍ، تغج ی م ىا، مفًُو ي صیٌتیؿكتاكٌ

، َیضاوٍ كا َماوىـ لقتی ام یک 1اوـ. مگیلیيَا تًرٍ کلؿٌتٍ کاكکلؿَای م ىا ؿك َیضاوٍ
گاقاكؿ  ي  کٍ م ىا كا میل پاا مای  ؿاوـ: وؾٌت ننای ؿيگاوٍ میتامی نماؿاوٍ ي ؿاكای رىثٍ

 (.186: 1999کىـ )مگیلیي، یکٍ تاك م ىایی افنيوی كا مىت ل مؿيو نن
ؿاوااـ ي نن كا ام وااـیات وماایَااا تلاتلوُاااؿِ صلم ىااایی كا ؿك َیضاوااٍکیاااوًٍ، تاای

گلایای تاٍ م ىای    مُمال »پىاـاكؿ. اي م ت اـ اًات    َای آلی ًثک َیضاوٍ مای  يیوگی
تًؿن، يیوگی َیضاوٍ اًت ي تاٍ م ىای نن اًات کاٍ ؿك نن     گًیی ویٌت. مُملمنؽل 

وـاُته اًات  ی ىای    تًؿنِ نن تىُا ؿك عـ مًًٗک ًُؿ ي مُملال ومیمًًٗک م یىی ؿوث
 (.124: 1375)کیاوًٍ، « مًًٗعی کٍ تٍ تفکل ي اؿكاک ویام ؿاُتٍ تاُـ

ممان مًرة کِمکَ میاان ع٘اًك    ؿاوـ کٍ َمای اكتثاٙ می، َیضاوٍ كا گًو2ٍتیگن
م ىایی ؿك یان م ىا ي تی(. تٍ تیان ؿیگل صالَ م51: 1988ًُؿ )تیگن، م ىا ي وثًؿ نن می

واامیم.  م ىاایی مای  ًُؿ کٍ نن كا ؿیالکتیاک میاان م ىاا ي تای    وُایت مىزل تٍ ت اؿلی می
وین ماَیت َیضاوٍ كا رلًگیلی ام تیان م ىای ٓلیظ ي كيُه ي یک عي گلین  3َاكک

 ( 112: 1982ؿاوـ. )َاكک،  ؿك تلاتل م ىا می
تلاُىـ ي تال ایاه   ، م ىاَایی پىُاوی میی اؿتیوظلان تلای ایه گًوٍتلؽی ام ٓاعة

ٍ  4اًت. ًًیلم ىایی، مىظًكی ؽاّ وُفتٍ تايكوـ کٍ ؿك پيِ ایه تی پلؿاماوای  ام وظلیا

                                                            
1 McGillis 
2 Tigges  
3 Hark  
4 Sewell 
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صىایه   ؿاواـ. َام  َای پىُان م ىایی ي متاوی ومااؿیه مای  َا كا ؿاكای زیٍاًت کٍ َیضاوٍ
تاًؿن ي   ؿاكا[مىظًك وًیٌی ویٌت  تلکٍ م ىیًلایی، تیم ىیتی»م ت ـ اًت  1صٌتلتًن
 (.86: 1371)تٍ و ل ام اؽًت، « ام م ىاَای ؿیگل اًت ]تلؽًكؿاكی
َا اًت. اي تال ایاه   تلاُی ي تغمیل تفٌیلَای اٗافی تل َیضاوٍ مؾال  م ىا 2َیمه

تايك اًت کٍ م ىا ؿك فات َیضاوٍ يرًؿ ؿاكؿ  اما وثایـ تیَ ام اوـامٌ تٍ نن تًرٍ کالؿ.  
م ىاایی اًات.   َا تىُا كاَی تلای ُکٌته م ىا ي كًیـن تاٍ تای  ٍؿك ياقع م ىا ؿك َیضاو

 تىاتلایه ؿك الگًی َیمه، ُکٌت م ىا
: 1999ُاًؿ )َایمه،    م ىاایی مای  رایگنیه تی3

کاٍ ُاامل   -ُىاًیتا تکیٍ تل آًل متان ی َیضاوٍ فلٌفٍ( ؿك 1994) 4لًًًكکل (.187
اَیت ي صیٌتی( تاٍ تلكًای   ی متان )مي فلٌفٍ -ُىاًی ي ؿًتًك اًتنياُىاًی، ياد

ی ؽاًؿ  کىـ کٍ ایه ًاثک اؿتای ام مىٜا  ي قااوًن يیاوٌ     پلؿامؿ ي تیان میَا میَیضاوٍ
 تلؽًكؿاك اًت.
َا وگلؿ. يی ؿك َیضاوٍَا میام ؿیـگاٌ ارتماعی تٍ کاكکلؿ م ىایی َیضاوٍ 5اًتًاكت

ًاكت م ىاای كایاذ   ؿاوـ. ام وگااٌ اًات  م ىای كایذ ي م مًل كا ؿك تلاتل ٗـ ایه م ىا می
ٍ    ی مفًُوُامل َمٍ  َا ي َىزاكَایی اًت کٍ ما ؿك ارتماک ي ؿك اكتثاٙ تاا یکاـیگل تا
 (.8: 1979گیلیم )اًتًاكت، کاك میَا نُىاییم ي ؿك موـگی ؽًؿ تٍؽًتی تا نن

ٍ َیضاوٍ كا ؿك گليٌ مته ُىاًی مٜایثٍ،وِاوٍاؽًت وین ؿك  تىاـی  َای ٛىننمین ؿًات
تلیه ُکل، مته فاقـ م ىا ت لیا  کالؿ    ُایـ تتًان ایه وًک كا تٍ ًاؿٌ» گًیـکلؿٌ، می
َاا، فاقاـ   اواـ يلای مزماًک نن   َا گلصٍ ام لغااٝ ؿًاتًكی ٓاغیظ   تک ياهٌی ىی تک
َیضاواٍ، واًعی ماته ٛىننمیان ي     »تًان گفت (. تىاتلایه می86: 1371)اؽًت، « م ىاًت
گقاكی، تىـتىـی ي وظاو نيایای  فآلٍتًؿن ياهگان، ؿك م ىاًت کٍ تا يرًؿ ًاؽتگیتی

 (.223: 1385)آموی، « ياهگان ماوىـ مته م مًلی اًت
صىایه   َاای ماته ي َام   ی ماته ي تٔاًیل، ُاىاؽت يیوگای    ی ُىاؽت كاتٍٜزممٍ
کاٍ   -َای کلی ي عمًمی ُا لَای َیضااوی  َای تًٔیلی نن اًت. رن يیوگیيیوگی

علکات، ُااؿی ي ٛىننفلیىای، اقالا  ي      گًوگی، كیتم ي مًًی ی، تکالاك ي ُامل تامی
اًاتًاكت   -َاای عزیاة اًات    ومایی، واَماَىگی، نُفتگی ي يراًؿ ُؾٔایت   تنك 

                                                            
1 Chesterton 
2 Heyman  
3 Non-sense 
4 Lecercle 
5 Stewart 
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ىـ اوـ کٍ عثاكتَا تلُملؿٌَایی اؽتٔآی تلای َیضاوٍ(، يیوگی1988( ي تیگن )1979)
 ام:
ٍ َا ي كيیـاؿَایی ؽم  ياق یت کٍ مىزال تا  َا، ياهٌ کاكتلؿ آٜمط :1. ياكيوگی1

َ ام تیگان تاٍ ایاه يیوگای اُااكٌ      ًُؿ. اًتًاكت کاٍ پای  ؿاك می َایی ؽىـٌواًامگاكی
مایاٍ ایزااؿ   کىـ، تل ایه وظل اًت کٍ ایه ُگلؿ، َم ؿك ًاؽتاك متاوی ي َم ؿك ؿكين می
َا، مفًُو كایذ ؽًؿ كا  مایٍ مماوی اًت کٍ ياهگان ي عثاكتًُؿ. ياكيوگی ؿك ؿكينمی

ُاًؿ  َاایی وااممکه كػ ؿاؿٌ، ویٌات تاٍ ٌَات تثاـیل مای        ؿَىـ  پـیاـٌ ام ؿًت می
َا )ٓـاَا(ی متان ي َام ؿك  (. ياكيوگی متاوی وین َم ؿك ياد63-62: 1979)اًتًاكت، 
َای کممی، کااكتلؿ ياهگاان قلاة    ًُؿ. ایه يیوگی ُامل تامیَای نن ایزاؿ میعل 
ُاگلؿ، َلصاٍ کاٍ     ًٛك کلی ؿك ایاه وًیٌی اًت. تٍي مُمل 3َا ، ياهگًوی رمل2ٍکامل

ٍ  صىیه كؽـاؿَای تی وامتىاًة ي تی ًل ي تٍ اًت، َم َاای قیلياق ای،    مىٜا  ي وتیزا
َاای  کااكی َای كایذِ ياكيوگی، ؽلابًُوـ. یکی ام گًوٍپقیلفتىی ي عاؿی پىـاُتٍ می

ًُؿ. ُکىـ ي مًرة و ٖ نن می اًت  تٍ ایه ُکل کٍ مته، َـ  ؽًؿ كا می 4عمـی
  ی میل:ماوىـ ومًوٍ

Ladies & jelly spoons…  
I come before you… I stand behind you…to tell you something…  
I know nothing about 

(2)
  

 (72: 1979)اًتًاكت، 
ًُؿ، اتتـای ایه ُ ل ؿك رلة تًرٍ مؾاٛة تمٍ ؿاكؿ کاٍ  گًوٍ کٍ ؿیـٌ می َمان

 کىـ.ُتٍ مًًٗک اَمیت ؿَـ  اما ؿك پایان ایه اَمیت كا می
ی اؿتیات َیضاوی، رلًگیلی ام تیان ٓلیظ ي كيُه اًت. ماا  : رًَل5ٌ. واكيُىی2

تاًان  اوـ کٍ ومای تىیـٌ ای ؿكَم اوـامٌ كيییم. كيیـاؿَا تٍ تٍ ؿك َیضاوٍ تا ؿویایی پیضیـٌ كي

                                                            
1 Mirroring  = reversal / inversion  
2 Palindrome =    Anna 

3  
4 Sabotage  
5 imprecision 
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ؽاًكؿٌ، ؽًاوىاـٌ    يیاـاؿَا تالَم  َا ملمی ومایان کلؿ. علات ي م لاًل میاان ك   میان نن
( 1ُاًؿ:  كي اًت. ایاه پیضیاـگی تاٍ ؿي ُاکل ایزااؿ مای       تٍ ینی كيؿاوـ تا صٍ ص ومی

ٍ    ی كيیـاؿَا تٌیاك، اما اٗافی ي تیَای ما ؿكتاكٌَىگامی کٍ ؿاوٌتٍ تیاان   كتاٚ اًات  تا
کىـ ي یا تلعکي تاا کمثاًؿ اٛمعاات    ؿیگل اٛمعات ما کمکی تٍ پیِليی كيایت ومی

ٍ  َم تٍ َا ي ياهگاوی کٍ ؿك کىاك ( تلکیة2كيییم.  تٍ كي نیای وـاكواـ ي   اواـ، َام  کااك كفتا
َای اوزاو یک کاك كا تلای  . یا ملعلٍ(3)پِت مٌؾلٌومایىـ  ماوىـ ًًج زکمٌؾلٌ می
کاكتلؿن ؿًتًك پؾت ققا تالای  کاك تثلیم کٍ َیش ًىؾیتی تا نن وـاكؿ  ماوىـ تٍصینی تٍ
 َا. کلؿن عیًان كاو
موىاـ.  م لًل مًرًؿ ؿك مته كا تلَم مای  : کٍ علت ي1اوـامٌ ي موزیلياك. تکلاك تی3

ی میال  کىـ. ماوىـ ومًوٍتًرٍ ؽًاوىـٌ تٍ تًالی تکلاك، اي كا ام مفًُو آلی مته ؿيك می
ی یافته م ىاای آالی ي تملکان تال     اَمیت تٍ ؽًاوىـٌ ارامٌ َای کم کٍ تکلاك مًًٗک
 ؿَـ:كيی نن كا ومی

They sailed to the Western Sea, they did, 
To a land all covered with trees, 
And they bought an Owl, and a useful Cart, 
And a pound of Rice, and a Cranberry Tart,  
And a hive of silvery bees 
And they bought a Pig and some green Jack-daws, 
And a lovely monkey with lollipop paws, 
And forty bottles of Ring-Bo-Ree, 
And no end of Stilton Cheese 

(4) 
2مماوی . َم4

ٍ   تیگن، ایه يیوگی كا قًی ؿك کمو ي كيیـاؿَا:  ی تالیه اتاناك ؿك ممیىا
 گیلؿ:ؿاوـ کٍ ام وظل متاوی اتناكَایی ام ایه ؿًت كا ؿك تل میَا میُىاًی َیضاوٍوِاوٍ

: ًاؽت ياهگاوی کٍ ؿك تافت ؿًتًكی، م ىایی وـاكوـ  اما 3ال ( وًنيكی ؿك ياهگان
ٍ ی م ىیتلِ ایه ياهگان ام تلکیة ؿي یا صىـ ياهٌ اوـ. تیَ ؿاكای نَى  ي يمن  ؿاك ًااؽت

ٍ تًان ننپقیل وـاكوـ کٍ می اوـ  اما اُاكٌ تٍ مفًُمی ُىاًاییُـٌ  4ای اُات ا   َا كا گًوا
تاًان نن  اًت ي مای ُـًٌاؽتٍ bathتا   rhymeکٍ ام تلکیة   rathوامیـ. تلای ومًوٍ

 كا ُ ل نتکی م ىا کلؿ.
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 ًُؿ.ی یک ياهٌ پیِىُاؿ میيًیلٍممان تٍ : ؿي م ىی، َم1ىب( رىا
: کاكتلؿ ياهٌ ؿك ؽاكد ام تافت نيایی ؽاًؿ كا گًیىاـ  تاٍ    2َای گفتاكیج( اؽتمل
 نیـ.يرًؿ میَایی کٍ ؿك اؿای ياهگان تٍتیان ؿیگل اُتثاٌ

ٍ  اًتًاكت وین َم  کىاـ. يی ؿك تیاان ایاه   ی مغتاًایی تلكًای مای    مماوی كا ام رىثا
تلؿ کٍ ؿك تیَ ام یاک مکاان كيی   مماوی صىـ كيیـاؿ واو می يیوگی، ام نن تا عىًان َم

َاای متفاايت ُاکل    ؿَـ. تٍ تیان ؿیگل، كيیـاؿَا ؿك تافت مماوی یکٌان ي ؿك مکان می
ًُؿ کٍ ؽًاوىـٌ ؿك تلاتل مته، ( ایه يیوگی مًرة می146: 1979گیلوـ. )اًتًاكت، می
 ـو ؿكک نن ًُؿ.ممان قاؿك تٍ ؿكک ي ع َم

: ُاعل ؿك ًليؿن ُ لَای َیضااوی، ؽاًؿ كا م یاـ تاٍ     3. تلتلی ًٓكت تل مغتًا5
ًالایـ. تاٍ تیاان    َا ُا ل مای  کىـ ي ؿك صاكصًب قلاكؿاؿَای َیضاوٍؿاُته مغتًا ومی

ًاامی،  تًاوـ تلای قافیٍؿیگل، ًٓكت وٌثت تٍ مغتًا تلتلی ؿاكؿ. تلای ومًوٍ ُاعل می
تًرٍ تاٍ کااكکلؿ م ىای    نَى  تاُـ، تیيمن ي َمی ؿیگل َما تا ياهٌ ای کٍ تىُاَل ياهٌ
 کاك تثلؿ.َا ؿك مته، تا َم تٍنن

َیش َایش  َا تٍ تغلیل ُ لَای مًرًؿ ؿك کتاب وگاكوـگان تا نگاَی ام ایه يیوگی
اوـ کاٍ تاٍ ُاگلؿَایی ؿك     َا تا تًٔیلَای کتاب پلؿاؽتٍ، ؿك پی نني اكتثاٙ نن َیضاوٍ
 اكتثاٙ مته ي تًٔیل َیضاوی ؿًت یاتىـ. یممیىٍ
 

 ی پصوهش. پینیاه۴
ٍ تاکىًن ؿكتاكٌ ٍ  ی کاكکلؿَای اكتثاٛی مته ي تًٔیل ؿك َیضاوا ُاکل يیاوٌ ؿك   َاا ي تا

ٍ    پويَِی گٌتلؿٌ اوزاو وِاـٌ  َیش َیش َیضاوٍکتاب  ی کًتااٌ  اًات. تىُاا ؿك ؿي م الا
ٍ ( ؿ1390اًت. مًًًیان ) َایی تٍ نن ُـٌفاكًی اُاكٌ لیىگاا لیىگاا ؿد ؿد یای:    »ی ك م الا

ٍ    تا تلُملؿن يیوگی« َیش َیش َیضاوٍوگاَی تٍ کتاب  َاا  َاای کلای ي عماًمی َیضاوا
َایش َایش   م ىایی تٍ ُکل مؾتٔل تٍ و ـ ُا لَای کتااب   ی ىی متان، ٛىننفلیىی ي تی

ي َاا  پلؿامؿ ي تل ایه تايك اًت کٍ ُااعلان تاٍ يیوگای   َا میام ؿیـ ایه يیوگی َیضاوٍ
ی صیىَ ُ لَا، ؿاوـ، ُیًٌاوـ ي تىُا اوت اؿی کٍ ياكؿ می صاكصًب ایه گًوٍ پایثىـ تًؿٌ

ای تاا  ( وین ؿك م ال1390ٍصىیه نماؿی ) وًیٌی ي كعایت اؿب ي وناکت اًت. َمُکٌتٍ
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پي ام ت لی  « َیش َیش َیضاوٍؿك صالَ تا مته ي مؾاٛة: و ـی تل تًٔیلگلی »واو 
َایش  َا تٍ ُکل کًتااٌ، تٔاًیلَای کتااب    ی ي تًٔیلی َیضاوٍَای متىي تیان يیوگی
 کىـ.كا و ـ میَیش َیضاوٍ 

 

 های پصوهش. هدف و پرسش۵
َایش َایش   َـ  ام پويََ عاٗل، تلكًی ُگلؿَای اكتثاٙ مته ي تًٔیل ؿك کتااب  

ی ُ لَا ي تًٔیلَای مًرًؿ َمٍاًت . وگاكوـگان ؿك ایه پويََ تٍ تلكًی  َیضاوٍ
اوـ؟  . نیا ُ لَا ي تًٔیلَای ایه کتاب َیضاوی1ؿكیاتىـ پلؿاموـ تا ؿُـٌ میؿك کتاب یا

 . ُگلؿَای اكتثاٛی ُ لَا ي تًٔیلَای ایه کتاب صگًوٍ اًت؟  2
کٍ صاكصًب ي م یاكی تلای تًٔیلگلی ًثک َیضاوی يرًؿ وـاكؿ،  تا تًرٍ تٍ ایه

ي تًٔیل تاا یکاـیگل، تاٍ    َای َیضاوٍ ي کاكکلؿَای مته وگاكوـگان تا نگاَی ام يیوگی
 َایی تلای تًٔیلگلی ایه ًثکىـ.ؿوثال یافته يیوگی

 

 . روت پصوهش۶
ُ ل ام َفت ُاعل كا کٍ ؿك احال یاؿُاـٌ نماـٌ تلكًای کالؿٌ اًات.ام        52ایه پويََ
َای کیفای قالاك ؿاكؿ ي تاا كيٍ تغلیال مغتاًا      ُىاًی ؿك ُماك پويََؿیـگاٌ كيٍ
الگً كا تلای تغلیل مغتاًای کیفای ُاامل    گًوٍ ؿي  (،2000) 1اًت. میلیى  اوزاو ُـٌ
ؽًؿ تٍ  گل پويََ ،ایی لتکىـ. ؿك الگًی اً لایی ي الگًی قیاًی مٜلط میتالگًی اً
ٍ  تلؿ الگاًی قیاًای تال مثىاای    كکىـ. کاَا اقـاو میلفٍؤاًتؾلاد م َ  َاای ام م ًلا  پای
ـ وظلی اًتؾلاد ُاـٌ  ُکل ُـٌ کٍ تٍتىظیم ؿك ایاه تلكًای کاٍ    ُاًؿ.   اوزااو مای   ،اوا
َاای مًراًؿ ؿك ُا لَا ي تٔاًیلَای     ای ام َل ؿي الگاً اًات، اتتاـا يیوگای     نمیؾتٍ
َاای  َای َیضاوٍ ي يیوگیُـٌ اًتؾلاد ي ًپي تا م یاكَای تلگلفتٍ ام ت لی  تلكًی
 ُـٌ تلای ایه ًثک، تلكًی ُـٌ اًت.تیان

 

 . ت ث۷
پالؿامیم  ك اكتثاٙ تا یکـیگل میاکىًن تٍ تلكًی تلؽی ُ لَا ي تًٔیلَای ایه کتاب ؿ

 ؿَیم. یی ُ لَا ي تًٔیلَا كا ؿك رـيلی اكائٍ م ي ًپي عآل تلكًی َمٍ
  تًٔیلگل: گلثل  کیاوی( -)ُاعل: ر فل اتلاَیمینًٍ تلي، نًٍ تیا 
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ظاَلؽًاب ؿك یک ُاة مُتااتی اًات.    ای ام كيی ًگی تٍگل پلٍ گلتٍ تًٔیل، تیان
کٍ ؿك تًٔیل، ً  ؽًؿ كا تٍ ؽاًاب مؿٌ،   ؿاكؿ  ؿكعالی تًؿن ً  اُاكٌ ؽًاب  مته تٍ

ایه مًًٗک كا تا تًرٍ تٍ تامتًؿن یک صِم ًا    .پایـ تا صِمی ویمٍ تام، گلتٍ كا می
ٍ    ي َم کىایم کاٍ   ای ام ًَُایاكی اي اًات، ؿكک مای   صىیه تازتًؿن گًُاَ کاٍ وِااو
گال   نیليوی تیان نيكؿ.می كا تٍ فَه 1ای ام نیليویؽًاویِ میان مته ي تًٔیل ي گًوٍ واَم

نن اًت کٍ ؿك ؿكک یک مفًُو، م ىاَای وُفتٍ ؿك وظل اًت ي وٍ م ىای نُکاك نن  تاٍ  
( ایاه يیوگای ؿك   157: 1999، 2تاايك َا تیَ ام یک م ىی ؿاكوـ. )مای تیان ؿیگل عثاكت

ُاًؿ، ومایاان   صٍ کٍ ؿیـٌ مای  اًت تا نن صٍ ؿك مته گفتٍ ُـٌ تًٔیل تٍ ُکل تماین نن
( تًٔیل گًیاای ؿاًاتاوی اًات کاٍ     1ًٛك کلی ًٍ گًوٍ نیليوی يرًؿ ؿاكؿ: تٍ  ًت.ا

ی نن ؿك مته يرًؿ ؿاكؿ کٍ ًُؿ یا اٛمعات کمی ؿكتاكٌَلگن ؿك مته تٍ نن اُاكٌ ومی
ای  ( مته، تا اوـام2ًٌُؿ. نمین میان مته ي تًٔیل ایزاؿ می تىَ ایؿك ایه ًٓكت كاتٍٜ
اًت  اماا تٔاًیلَا ًلُااك ام ٛىان ي راقاتیت اًات کاٍ         کىىـٌ رـی، کًتاٌ ي ؽٌتٍ

گل یک ؿاًتان ي تًٔیل  ( مته كيایت3کىـ. َای مته كا پل می3ُکل وامٌت یم ُکا  تٍ
تال تاٍ ؿلیال ف٘اای      (. کاكکلؿ نیليوی تی174َ-161گل ؿاًتاوی ؿیگل اًت )َمان: تیان

ٍ  نًٍ تلي نًٍ تیاکىـ. ؿك ٛىن ي تلؿیـنمینی اًت کٍ ایزاؿ می ی وؾٌات نیليوای   گًوا
تیىاٍ / گلتاٍ ي مُتااب    ًا  ؽًاتیاـٌ، ؽاًاب مای    »صىیه ؿك عثاكت  َم ًُؿ.میؿیـٌ 
تًؿن ً  ومایان  كيییم. ؿك تًٔیل، تیـاك ای اتُاو كيتٍ تا تًرٍ تٍ تًٔیل تا گًوٍ« تیىٍ می

کىـ کٍ نیاا ًا ، گلتاٍ ي    اًت  اما مته كيایت ؿیگلی ؿاكؿ ي ایه پلًَ كا ایزاؿ می
تاامی  « ؿیاـن »تیىـ یا ؿك تیـاكی؟ تٍ تیان ؿیگال ُااعل تاا ف ال     اب كا ؿك ؽًاب میمُت
کىـ کٍ یکی صینی كا ؿك عالم ؽًاب ؿیـن ي اًت ي ؿي م ىی كا ام نن تلؿاُت می کلؿٌ

وای اًات کاٍ مًراة     ؿیگلی ؿیـن تا صِم ي ؿك تیـاكی اًت. ایه اتُااو َماان نیلي  
َای ًثک َیضاوی، ایه ُ ل تاٍ ؿلیال    ٍ يیوگیًُؿ. الثتٍ تا تًرٍ ت پیضیـگی ي تىَ می

ؿاُته مىٜ  راكی، َیضاوٍ ویٌت  میالا ام تلتیاة كيایای مىٜ ای ي علات ي م لاًلی       
صىایه تٔاًیل ویان تاا يراًؿ ؿاُاته اتُااو ي نیليوای تاا ماته،            تلؽًكؿاك اًات. َام  

تٔاًیل  تاُـ. تىاتلایه اكتثاٛی َیضاوی میان مته ي کاكکلؿی َیضاوی ؿاُتٍ اًت وتًاوٌتٍ
 (1ی  )تًٔیل ُماكٌ (5)اًت.تلقلاك وِـٌ

                                                            
1 Irony  
2 Meibauer  
3 Gap  



 ی متن و تصویر در آن و رابطه« هیچ هیچ هیچانه»تأملی بر هیچانگی 

 

99 

 
                                

         
                                   

 

 13-12ْٓ نًٍ تلي، نًٍ تیا:  1ی  تًٔیل ُماكٌ
 

   تًٔیلگل: ماَىی تقَیثی( -)ُاعل: ر فل اتلاَیمینی تِتی تِتی تِتی 

ای وـاكؿ  تا ایه يرًؿ ی تامی کممی اًت ي م ىای يیوٌا گًوٍ« تِتی»ی  تکلاك ياهٌ
نيكؿ ي َم كا تٍ فَه می« تِت»ای ي مىغىی، َم م ىی َای ؿایلٌف٘ای تًٔیل تا ُکل

َای پایاوی، نوزا کٍ گفتاٍ  افنایـ. ؿك مٔلاکی ُ ل میتٍ ف٘ای ُاؿ، كیتمیک ي کًؿکاوٍ
ف٘ای عاکم کٍ َماوا ف٘ای « ه...مِ ت ي رل ؿاؿو مه / تٍ یک تارل ؿاؿو م»ًُؿ: می

ُاًؿ  گاًیی رایگااٌ م لام ي     ؿكى، مِ  ي مـكًٍ اًت، تا عً٘ك تارل ُکٌتٍ مای 
ٍ  کًؿک كا میَای فَىی ياكٌاًت. ایه مًًٗک، ٛلط تارل عًٕ ُـٌ ای  ُاکىـ ي گًوا

 نيكؿ. يرًؿ می كا تٍ 1مؿاییتملکن
یی قلاك ؿاكؿ ي ایاه َال ؿي،   تملکنمؿایی ؿك تلاتل تملکنگلا»ی ؽٌليوواؿ تىا تل گفتٍ

ؿَىـ. فَه ما ام ًًیی گلایَ ؿاكؿ کاٍ تاا   َای مکمل فَه اوٌان كا تِکیل میتًاوایی
تملکن تل یک پـیـٌ نن كا تِىاًـ ي رقب کىـ ي ام ًًی ؿیگل ایه تًاوایی كا ؿاكؿ کاٍ  

اًات راـا ُاًؿ، فآالٍ      ای کٍ نن كا رقب کلؿٌ ي یا ؽًؿ مزقيب نن ُاـٌ ام پـیـٌ
ای ؿیگل یا ت ـ یا ًٜغی ؿیگل تليؿ.... پي تملکنگلایی عثاكت اًت ؿ ي تٍ پـیـٌتگیل

ُـن ؿك یک ت ـ، رىثٍ ي یا يیوگی ام ياق یت  ي ؿیـن ياق یات تىُاا   ام ؿكگیل ي رقب
ای تًاوایی فَىی اًت کٍ کىَ نن ؿكًات  کٍ تملکنمؿایی گًوٍ ام یک وظلگاٌ  ؿكعالی

کٍ ؿك ماته تاٍ    صىیه تا ایه ( َم19: 1390واؿ، )ؽٌليو« ؿك ؽم  رُت یاؿُـٌ اًت.
، ؿك تٔاًیل عکاي ایاه گفتاٍ ؿیاـٌ      اًات ُاـٌ  َا اُااكٌ ُـن مِ  اُتثاٌ ي تـ وًُتٍ

ؿلیل تـوًُته تٍ -ای وگلاوی ي واكاعتی كا  کٍ ف٘ای مته گًوٍ ی ؿیگل ایهًُؿ. وکتٍ می
ُااؿ اًات. ایاه     کٍ ف٘ای تٔاًیل تٌایاك   نيكؿ  ؿكعالیيرًؿ میتٍ -ُـن مِ ي پاكٌ

مًًٗک وین نیليوی كا میان مته ي تًٔیل تاٍ ؿوثاال ؿاكؿ. ُا ل تاا يراًؿ ؿاُاته ًایل        
تاًؿن   کىـ. تاا يراًؿ َیضااوی   ُکىـ ي َیضاوگی ایزاؿ میمىٜ ی، ؿك پایان، مىٜ  كا می

                                                            
1 Decentration 
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اًات تاٍ ف٘اای     ای َیضاوی وـاكوـ  میلا تًٔیل وتًاوٌتٍُ ل، ایه ُ ل ي تًٔیل كاتٍٜ
 ( 2ی  ی تلًاوـ. )تًٔیلُماكٌَیضاوی ُ ل یاك

 
 
 
 
 

 15-14ْٓ  نی تِتی تِتی تِتی:  2ی  تًٔیلُماكٌ
 

  (تًٔیلگل: عٌه مًًًی -)ُاعل: ر فل اتلاَیمیتیـیلی تیـان 

ف٘ای تًٔیل ي مته عکایت ام ؿویایی ؽیالی ؿاكؿ  ؿویایی وااممکه ي واام مًل کاٍ ؿك    
« تیاـیلی تیاـان  »تی ؽیالی تٍ واو ًُؿ. عً٘ك ُؾٔیوامیـٌ می« ياكيوگی»عالم َیضاوٍ، 

 ٍ ی ماالؿو نفكتایزااان ؿاكؿ ي وماااؿ اوٌااان تااٍ آااٜمط   کااٍ كیِااٍ ؿك فلَىاا  عاماا
ـ علی  اًت، تٍ ایه واممکىی می فه َمٍ ٍ   افنایـ. تیا ًاال   وظال تانك   یلی تیاـان کاٍ تا
َ   ی پًَُ )ُلًاك ؽال كًـ، ؿك تًٔیل تٍ ؿلیل گًوٍ می َاای تانكگَ،    ؽاالی( ي کفا

ًاال   ؽًكؿ ي تىُا اوثًٌ كیَ ي ًثیل، اي كا تاٍ ؿویاای تانك    صِم میٍ تٍتٌیاك کًؿکاو
اوـ کٍ  ایگًوٍَای مته تٍواو ؿاكؿ. كيیـاؿَا ي عثاكت 1ؿَـ کٍ رىاى تًٔیلیپیًوـ می
ؽاًؿٍ  »...صاًن:   َایی َمَا كا ؿك ؿویای واممکه، ممکه ؿاوٌت. رملٍ تًان ننتىُا می

ال یک گـا كفت/گـا کی تًؿ ؽًؿٍ تًؿ/ كفت ي كًیـ تٍ ؿوث»... یا « كا تا ؽًؿٍ تلؿ...
، پليام گلتٍ ي عً٘ك رغـ ؿك َىگااو كيم تال تاازی ؿكؽات وؾال، َمگای       «اي ميؿ...

ُاـن   ی گلتاٍ، پاليامٍ ي ًاًاك   ؿَىـ. اواـامٌ كيیـاؿَایی اًت کٍ ؿك واممکه كػ می
ٍ ؿلیال ؿاُاته   ی تًٔیل اًات. ماته تا   گًوٍَای اقلا اوٌان تل نن وین ام ؿیگل يیوگی

صىایه   ُاکىـ. َام  پی َـ  ؽًؿ كا می ؿك كتٚ، كيایت م ىایی وـاكؿ ي پیَای تیعثاكت
اًت  تىاتلایه مته ي تًٔیل ؿك كيایتی مته کمک کلؿٌَا ؿك تًٔیل تٍ تیيرًؿ واممکه

 (3ی  اوـ. )تًٔیل ُماكٌيرًؿ نيكؿٌکىاك َم ت املی َیضاوی تٍ
 

 

                                                            
1 Visual Pun 
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 21-20ْٓ تیـان تیـیلی: 3ی  تًٔیلُماكٌ
 

  ًتًٔیلگل: پًپک م ثلی( -)ُاعل: ر فل اتلاَیمی لث 

ي تانك  ي تلرٌاتٍ    ؽًؿ اؽتٔااّ ؿاؿٌ  اَمیت، عىًان كا تٍؿك ایه ُ ل، عىٔلی کم
ای ؿك ماته   کٍ عىًان ُ ل تا مغتًای نن ًامگاك ویٌت ي و َ يیاوٌ  ؿكعالی .1اًت ُـٌ

ای كا تایَ ام  کلؿ کٍ اكمٍ ي اَمیت پـیـٌگًوٍ تیان  تًان ایهوـاكؿ. ایه يیوگی كا می
ٍ   نن گالفته نن   ًاؾلٌ  صٍ اًت، رلًٌ ؿَیم. کاكکلؿ ایه يیوگی مًرة ٛىننمیانی ي تا

 ًُؿ. ایه مًًٗک ُکلی ام اقلا  اًت.پـیـٌ می
ُاًؿ  ؽًاویم، ف٘ایی کٍ ؿك فَه ایزاؿ مای تًرٍ تٍ تًٔیل میَىگامی کٍ مته كا تی

وگلیم، ایه ف٘ا ؿگلگًن کٍ تٍ تًٔیل می ًت  اما مماویَا ايگً میان اوٌان ف٘ای گفت
ٍ    ي ًُؿ. میلا ایه گفتمی ای ُاگفتی   گً ام متان اتلَا اًت ي وٍ اوٌان. ایاه ف٘اا گًوا

صىایه ؽًكُایـ کاٍ     ًامؿ. َام کىـ ي واًامگاكی مته ي تًٔیل كا تلرٌتٍ میایزاؿ می
ع٘اًك ایاه عىٔالَای    اًات.   ًُؿ، ًلؿ ُاـٌ ي یاؼ مؿٌ  مىثع وًك ي گلما ُىاؽتٍ می

َا اًت. گل ؿویای متىاقٖ َیضاوٍ کىـ کٍ وِانواَماَى ، يیوگی ياكيوگی كا نُکاك می
اوـ. ؿگلؿیٌی یا َمان ؿگلگاًوی ي  ، تٍ ؿؽتلکاوی تثـیل ُـ2ٌاتلَا ؿك فلنیىـ ؿگلؿیٌی

کاٍ ٌَاتىـ، ؿیاـٌ    َاا َمیِاٍ صىاان   گل نن اًات کاٍ پـیاـٌ    َا وِانتغییل ُکل پـیـٌ
ًنایی تلؽًكؿاك اًت  میلا مؾاٛة كا َا ام اَمیت تٍایه يیوگی ؿك َیضاوٍ ًُوـ. ومی

َاا  اوگین، ؿویایی کاٍ ؿك نن َماًاكٌ پـیاـٌ   کىـ کٍ تٍ ؿویایی عزیة ي ُگفتمت اعـ می
َاای اوٌااوی ؿك   صىیه ؽًكُیـ وین تاا يیوگای   اًت. َمؽًٍ تغییلوـ، ياكؿ ُـٌؿًت
اًت. تًٓی  ُـٌ -تًؿن ًی ؿاغ ي صلاغ ي ؽاومکلؿن اي تا نيكؿن لث صًن گلو َم -مته

 (4ی  اوـ. )تًٔیل ُماكٌایه مته ي تًٔیل وین ؿك کىاك َم ت املی َیضاوی تلقلاك کلؿٌ
 
 

                                                            
1 overstatement 
2 metamorphosis 
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 23-22ْٓ  لثً: 4ی  تًٔیل ُماكٌ
 

  ٍتًٔیلگل: كيیا تیووی( -)ر فل اتلاَیمی َاپًل 

کاٍ   ُاملؿ  ؿكعاالی  تلمای  َایی مىفی تلای ايپلؿامؿ ي يیوگیمته تٍ تًٓی  ًگی می
کاٍ ؿك  -ؿواـان، ؽىا   گل ًگی صاتک اًت. تلای ومًوٍ مته، ً  كا تی تًٔیل ومایان
ٍ ًٓكتی ي تٍ -اًت ی صپًل تیان ُـٌ مته تا ياهٌ نمیان، ؽیلای تااًٍَ تًٓای      کىایا

ٍ   كيییم. َم تٍ َا كيکىـ  اما ؿك تًٔیل تا عکيِ ایه يیوگی می کاٍ ؿك ماته،    صىایه کًصا
ی ؿیگل، يرًؿ ؿي ؿكؽت یکای  ًُؿ، ؿك تًٔیل تٌیاك ؽلًت اًت. وکتٍمی ُلًغ تیان

تٍ كو  واكوزی ي ؿیگلی تٍ كو  ًثن اًت کٍ پایین ي تاتٌتان ی ىی ؿي عىٔل متىاقٖ 
ٍ مماوی ؿي كيیـاؿ متفاايت كا تاٍ فَاه مای     صىیه َم ي َم ی ایاه عىٔالَا،   نيكؿ. َما
ؿَـ. تىاتلایه ن ؿیگل نیليوی كا وِان میؽًاوی ي واَماَىگی مته ي تًٔیل ي تٍ تیا واَم

 اًت. ت املی َیضاوی میان مته ي تًٔیل تلقلاك ُـٌ
 
 
 
   
 

 25-24ْٓ  َاپًلٍ: 5ی  تًٔیلُماكٌ
 

 ًتًٔیلگل: وـاعظیمی( -)ُاعل: ر فل اتلاَیمی   قًقًلی قًق 

ُاکىـ.  َای م ماًل كا ؿكَام مای   ؿَـ ي عاؿتایه ُ ل وین ؿك ف٘ایی واممکه كػ می
ؿك و اَ  « ؽال »کٍ اوٌان ي ؽل پلوـٌ ًُوـ ي تٍ ًَا تليوـ، واممکه اًت. اوتؾااب  یها

ًاً تاا ؿویاای کمیاک ي ٛىننمیان       ُؾٔیتی کٍ ؿك مته ي تًٔیل وماؿ واؿاوی اًت، َام 
ًُؿ  تٍ ایه ُکل کاٍ تاٍ   میَیضاوٍ اًت. ؿك عىٔلَای تًٔیل، يیوگی ياكيوگی ؿیـٌ

کماان تثاـیل   وین تٍ كوگیه« ؿو ؽل»اكان، اتل تِکیل ي کٍ ام اتل، تاكان تیایـ، ام ت رای نن
ُـٌ، صُااك كوا    کمان تٍ رای َفت كو ِ ُىاؽتٍَای كوگیهصىیه كو  اًت. َم ُـٌ
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ٌ، يیوگای تملکنمؿایای كا ایزااؿ    کماان تاًؿ  َای آلی كوگیهاًت کٍ متفايت تا كو 
یه ت امال ماته ي   کىـ. واممکىی ي ياكيوگی ؿك مته ؿك امتاـاؿ تٔاًیل اًات  تىااتلا     می

 (                                                              6ی  تًٔیل، ت املی َیضاوی اًت. )تًٔیل ُماكٌ

 27-26ْٓ  قًقًلی قًقً: 6ی  تًٔیل ُماكٌ
 

   تًٔیلگل: علیلٗا گلـيمیان( -)ُاعل: ر فل اتلاَیمی تاكين 

 ؿك تٔاًیل، ًاٍ پلًاتً وِاان ؿاؿٌ    کاٍ   ؿك مته، ًؾه ام یاک پلًاتً اًات  ؿكعاالی    
اواـ. تٔاًیلگل تالای     اًت. ؿك ياقع پلًتًَای تًٔیل َمان یگاواٍ پلًاتًی ماته    ُـٌ
ؿاؿن ُـت تاكان ي صگًوگی فلاك پلًتً ام یک ًً تٍ ًًیی ؿیگال، پلًاتً كا ؿك    وِان

تاًالی ي  »، (2006تىاا تال وظال ویکًزیاًا )     ؿَـ. ایاه يیوگای  قالة ًٍ پلًتً وِان می
ؿاؿن یاک ُؾٔایت ؿك   ًُؿ  ی ىای تالای وِاان   میوامیـٌ 6«ممان تًٔیلَا یىی َمراوِ
ی صىایه تغییال اواـامٌ    کىایم. َام  َای متفايت، نن كا تٍ صىـ ُؾٔیت تزنیٍ می ٓغىٍ

 تاكينوٌثت تٍ نن ؿاكؿ. ؿك  -ؿيكی ي ونؿیکی پلًتً تٍ ما–ؿیـ ما  پلًتً وِان ام مايیٍ
– ، وٍ ؿك ماته ي واٍ ؿك تٔاًیل، َیضااوگی ؿیاـٌ     َای ًثکی َیضاوٍتا تًرٍ تٍ يیوگی

 ( 7ی  ًٔیل ُماكًٌُؿ. )ت ومی
 

                      
            

   
                       

 29-28ْٓ  تاكين: 7ی  تًٔیل ُماكٌ
 

 تًٔیلگل: نكیه ؽاوی( -)ُاعل: مٜٔفی كعماوـيًت    پلماَی ُکم 

 ل ي ام اام کٍ ؽًاوىـٌ كا ؿكگیااكيیی تٍ پلًَ ي پاًؼ كيؿك ُ ل تا تکلاك موزیلياكی ام 
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کىاـ. ایاه ًایل    یای ایزااؿ مای   اًات. ایاه مًٗاًک، تملکنمؿا   تًرٍ تٍ م ىا، ؿيك کلؿٌ
ای ؿك تًٔیل وین تا علکت ماُیه تل كيی کًٌ کٍ ؿك وُایت تاٍ ًال ُاتل ؽاتم      موزیلٌ
اًات. ؿك   ؿاؿٌ ُاـٌ  وِاان -گل ایه اًت کٍ کًٌ َمان کًَان ُتل اًت ي تیان -ًُؿمی
گل تنكگی کاًٌ ي َام    ممان َم وِان اًت تا َم ومایی ُـٌ ی ُتل وین تٌیاك تنك اوـامٌ

مماان ؿك   اًت کٍ َام  1ی ایه تًٔیل، رىاى تًٔیلیکًَان ُتل تاُـ. ُگلؿ تلرٌتٍ
ًُؿ. میکىیم ي َم کًَان ُتل کٍ ؿك مته وین ؿیـٌتًٔیل َم م ىای کًٌ كا تلؿاُت می

تاًان  كا مای  مااَی ُاکم پال   ُاـ،  َای مته ي تًٔیل کٍ تٍ نن اُاكٌتٍ يیوگیتا تًرٍ 
 (8ی  َیضاوٍ وامیـ. )تًٔیلُماكٌ

 33-32ْٓ پلماَی ُکم: 8ی  تًٔیل ُماكٌ
ای مِااتٍ  ی متفاايت، صُالٌ  ـیاـٌ ُاًؿ کاٍ ؿي پ  مماوی ایزاؿ مای  رىاى تًٔیلی

ی متفايتی ؿاُت. ایه مًًٗک َاتًان تلؿاُتگیلوـ  تٍ تیان ؿیگل، ام یک مفًُو می می
َاای متفاايتی ام   کاٍ تلؿاُات   ًامؿ  ایه َای گًواگًن كا نُکاك میمیان پـیـٌ ُثاَت
: 1978کىاـ. )َامًواـ ي َیاًم،    تاُیم ما كا ؿصاك تلؿیـ ي عـو قٜ یت میَا ؿاُتٍپـیـٌ
ًن ص ؿَـ َماوتظاك کٍ ؿك تًٔیل كيی می َای قیلمىٜ ی ي ؽم ِ ( ایه ؿگلگًوی9-11

کىـ کاٍ  ایزاؿ می -تیىیمصٍ ؿك رىاى متىی می َماوىـ نن -گًوٍرىاى متىی، لقتی تامی
 ای ام رىاى تًٔیلی اًت.ی َیضاوٍ اًت. تًٔیل میل ومًوٍمىاًة تا ف٘ای صىـزیٍ
                       

 
 
 
 

 ای ام رىاى تًٔیلی: ومًوٍ 9ی  تًٔیل ُماكٌ
 

                                                            
1 visual Pun 
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 تًٔیلگل: عٌه مًًًی(  -اوـيًت )ُاعل: مٜٔفی كعم ؿيؿيك، ؿاؿاك 

ًُؿ  تٍ ایه ُاکل کاٍ ماته، تالى     میؿك میان مته ي تًٔیل، نیليوی ي ياكيوگی ؿیـٌ
کٍ تًٔیل گًیای كيایتای متفاايت تاا     کىـ  ؿكعالیكيتاٌ ام ً  ي فلاك اي كا كيایت می

مته اًت. كيتاٌ ؿك ملکان تٔاًیل قالاك گلفتاٍ، وٌاثت تاٍ ؿیگال عىٔالَای تٔاًیل          
ي ؿك مٌایلی ؽام  رُات كيتااٌ ي      مایی ؿاكؿ. ً  وین تٌیاك کًصاک اًات  و تنك 
ی کًصکَ، اي كا م ٔاًماوٍ ي  کىـ. كو  ًٓكتی ً  ي رخٍتًرٍ تٍ اي علکت می تی
كًاـ  اًت ي تٍ وظل می ؿَـ. كيتاٌ وین ؿك تًٔیل تا ؿكؽت اعاٍٛ ُـٌؽٜل وِان میتی

اٌ اًت کٍ ً  ؿك ؿیاـ اي قالاك ؿاكؿ.   تیىـ  تلکٍ ایه كيتَیش يرٍ ومیکٍ ً ، اي كا تٍ
تٍ تیان ؿیگل، ً  ؿك مته تُـیـی تلای كيتاٌ اًت  اما ؿك تًٔیل ایاه تُـیاـ يراًؿ    

کٍ ؽاليىِ تٔاًیل ؿك    کىـ  ؿكعالیصىیه مته ؽليى كا ؿك صاٌ تًٓی  می وـاكؿ. َم
َاا،   صىیه ت امال مىٜ ای میاان نن    ًَا ياهگًن اًت. كيایت مىٜ ی مته ي تًٔیل ي َم

 (10ی  کىـ. )تًٔیلُماكٌ َیضاوگی ایزاؿ ومی

 
 41-40ْٓ ؿيؿيك ؿاؿاك  : 10ی  تًٔیل ُماكٌ

 

 تًٔیلگل: عٌه مًًًی( -)ُاعل: مٜٔفی كعماوـيًت   کزایی کلک 

ایاه يكي تگالؿ/   »گلؿؿ: ؿك اتتـای مته ًؾه ام پـكی اًت کٍ تٍ ؿوثال فلموـ ؽًؿ می
اًات. ؿك   تیاان ُاـٌ  « گِاته »رً تا ف ال  ي ایه رٌت« وـیـو/ اين يكي تگلؿ/ وـیـو...

َاا ؿك عاال   کىایم کاٍ پاـك تال كيی نن    ماوىـ كا مِاَـٌ مای َایی صلػتًٔیل وین ؿایلٌ
کىـ  تٍ ایه ُاکل کاٍ   صلؽیـن اًت. ایه مًًٗک تٍ ایُامی ؿك مته ي تًٔیل اُاكٌ می

ٍ يراًکلؿن كا ؿك ؽاًؿ ؿاكؿ ي تاا تًراٍ تا      تا تًرٍ تٍ مته، م ىای رٌت« گِته»ف ل 
 نيكؿ.تًٔیل، م ىای صلؽیـن كا تٍ فَه می

ًُؿ. ایه واَمااَىگی ؿك ارانای   ی عىٔلَای تًٔیل، واَماَىگی ؿیـٌ میؿك اوـامٌ
صىیه  ي َم -َای کًصک ؿك تلاتل تـن تنك  ي ًثیل تٌیاك تلىـًل ي ؿًت –تـن پـك 
ـ ی ریة کٍ نو ـك تنك  اًت کٍ فیل ي ؽاوٍ ي تضٍ ؿك نن را ُاـٌ اوـامٌ –ؿیاـٌ  -اوا
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تاً  »ي « کزایی تاتا؟ / تاً ریثاتم  »صًن  َایی َمًُؿ. ایه اقلا  ؿك مته وین تا رملٍ می
کٍ تاٍ يیوگای ٛىان ماته ي تٔاًیل       اًت وِان ؿاؿٌ ُـٌ« ریة تاتاو ؿٌ تا مغامٌ تامٌ...

َای تانك  ؿیگال ؿك ریاة    صىیه ایه مًًٗک کٍ یک تضٍ َملاٌ تا پـیـٌ َم افنایـ. می
ریة اي ؿٌ تا مغامٌ تام تاُـ ي یا ام تاكٍ تاكان تال كيی ًال پاـك،    پـك را ًُوـ ي ؿك 

ؿك  ی عً٘ك عىٔلَای واممکه ؿك مته ي تٔاًیل اًات.  ؿَىـٌنواواى ًثن ًُؿ، وِان
مماان َام    ای رىاى تًٔیلی اُاكٌ کلؿ کٍ َماوا کمٌ پـك َام  تًان تٍ گًوٍتًٔیل می

 کمٌ اًت ي َم نواواى.
ممان صىـ عىٔل مکاوی متفايتیم. ایاه پـیاـٌ    تًؿن َم َم کىاكِ ؿك ریة پـك، ُاَـ ؿك

کاٍ تیگان ي اًاتًاكت تاٍ      مماوی صىـ مکان ؿك مکاوی ياعاـ اًات. ؿكعاالی    گل َم تیان
گل  اُاكٌ ؿاكوـ. کٍ ایه تًٔیل وِان -يوٍ صىـ مکان –مماوی كيیـاؿَا ؿك یک مکان  َم

عاَ تاُاـ، گمتای کاٍ وِاان ام      يای ام تاغتًاوـ وِاوٍای اًت. فیل کٍ میُگلؿ تامٌ
َایی متفايتىـ، َمگی ؿك یک ممان ي ؿك مکاوی ياعاـ  فليُی ؿاكؿ ي ؽاوٍ کٍ مکانمیًٌ

َای َیضااوی تلؽاًكؿاك اًات.    تٍ واو ریة پـك عً٘ك ؿاكوـ. تًٔیل ي مته ام يیوگی
 (12ی  )تًٔیلُماكٌ

 
 49-48ْٓ   کزایی کلک: 12ی  تًٔیل ُماكٌ

 

   ٌتًٔیلگل: لیـا ٛاَلی(  -وواؿ ٌاوٍ ُ ثان)ُاعل: افلًلً ًیا 

لًلً ًایاٌ، ًام ؿاكٌ/ ُااػ    »صًن  َایی َم کاكتلؿن رملٍي تٍ« لًلً ًیا»اوتؾاب عىًان 
کىـ. ایه ؿك عالی اًت کاٍ تٔاًیل، ایاه    نيك كا ایزاؿ می، ف٘ایی تلى«ؿاكٌ ي ؿو ؿاكٌ

كا ُؾٔایتی مُلتاان    ؿاؿن عليًی لًلً ي لثؾىـ اي، يی ف٘ا كا ؿكَم ُکٌتٍ ي تا وِان
رلًٌ ؿاؿٌ، ف٘ا كا تلای کًؿک ؿلىِیه ًاؽتٍ، تًٔك مىفی اي كا ام لًلًیی کٍ ًیاٌ َام  

ُاًؿ.  كینؿ. ایه نیليوی مته ي تًٔیل ؿك وُایت مىزل تٍ تملکنمؿایی میَم می اًت، تٍ
ٍ کىـ  تٍ ایه م ىی کا ای اًتفُاو اوکاكی ایزاؿ می گًوٍ« صٍ کاك تٍ ملؿو ؿاكٌ؟»ی رملٍ
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کٍ لًلً ُؾٔیتی ؽیالی ي وماؿ تلى اًت. پاي   لًلً کاكی تٍ کاك ملؿو وـاكؿ  ؿكعالی
َا اًت  اما ؿك تًٔیل، ُؾٔیت لًلً کاٍ  تا ملؿو کاك ؿاكؿ ي کاكٍ َماوا تلًاوـن تضٍ

ُاًؿ کاٍ ام   ؿاُتىی ؿیـٌ مای  اًت، مُلتان ي ؿيًت تا ؿگلؿیٌی تٍ اوٌان ُثاَت یافتٍ
ٍ  ليویِِ ؿیگل ایاه اًات کا   َای نیليوی اًت. نی يیوگی ای تلؿیاـ ایزااؿ    ٍ ؿك ماته گًوا
اما ما ؿك تًٔیل   «الىگًی مامان کً؟/ راكي ُـٌ تاراكي/ یا ايوً تلؿٌ لًلً؟»ًُؿ کٍ  می
ؿَـ. الثتٍ ایه نگاَی كا ُؾٔیت ؿمؿؿ ي تٍ عليًَ میتیىیم کٍ لًلً، الىگًَا كا میمی

صىایه   َای راكي اًات. َام  گِته متالٍ ماؿك وـاكؿ  میلا صِمان ؽًؿ كا تٌتٍ، ؿك عال
ُاًؿ  کاٍ ایاه يیوگای،     میی تًٔیل پاًؼ ؿاؿٌَای ایزاؿُـٌ ؿك مته تٍ يًیلٍپلًَ
ویان ؽاالی ام    لًلاً ًایاٌ  کىىـگی تًٔیل تالای ماته اًات.    ی کاكکلؿ کاملؿَىـٌوِان
  (14ی  َای َیضاوٍ اًت.  )تًٔیل ُماكٌيیوگی

 
 57-56ْٓ   لًلً ًیاٌ: 14ی  تًٔیل ُماكٌ

   

 ٌتًٔیلگل: لیـا ٛاَلی( -وواؿ )ُاعل: افٌاوٍ ُ ثان ًٍ پایٍ پا وـاك 

ًُؿ. ؿك مته میُکل نیليوی ؿیـٌؽًاوی میان كيایت مته ي تًٔیل تٍ ؿك ایه ُ ل، واَم
َ   ای اًت کٍ پا ي کفَ وـاكؿ  ؿكعالی پایٍ ًؾه ام ًٍ َاایی كا  ؿيمککٍ تٔاًیل، کفا
 اًات  ای کٍ تثـیل تاٍ اوٌاان ُاـٌ   پایٍيؿيم تلای ًٍ يؽتؿَـ کٍ گًیی تٍ ؿوِان می
ؿيمک:کٌی کٍ کفَ -ؿلیل تامی تا واو ایه راوًكؿيمک َم تٍاوـ. اوتؾاب کفَ مِغًل
اًت ي ؿاُته ًٍ پاا   پایٍ اوٌان ُـٌ صىیه ایه مًًٗک کٍ ًٍ اًت. َم -ؿيمؿکفَ می
ی کفاُای، تملکنمؿایای ي   ي يرًؿ کفَ ؿك مكگلی تٍ را -کٍ ؿي پا ؿاكؿ-تلای اوٌان 

ٍ ياكيوگی كا ایزاؿ می ٍ  »اًات:   ُاـٌ  کىـ. تا تًرٍ تٍ مته کٍ گفتا پایاٍ/  تِایه كيی ًا
کٍ مته  تًان صىـ تلؿاُت ام مته ؿاُت: یکی ایه، می«پایٍ پا وـاكٌ/ کفَ ٛم وـاكٌ ًٍ

ٍ  کىـ  تٍ ایه ُکل کٍ صگًوٍ میؽًؿٍ كا و ٖ می ٍ تًان تال كيی ًا ای کاٍ پایاٍ   پایا
کاٍ نیاا مىظاًك ام پاا ؿك      ل ایاه تاُاـ؟  ؿیگا  پایٍ، پایٍ وـاُتًٍُؿ ًٍاكؿ وٌِت ي میوـ
پایٍ ماوىـ اوٌان پا وـاكؿ کٍ تؾًاَـ کفاَ  ، پای اوٌان اًت؟ ی ىی ًٍ«پایٍ پا وـاكٌ ًٍ»



 (22)پياپی  2994، بهار و تابستان 2ي   ، شماره6ي مطالعات ادبيات كودك / سال  مجله

 

48 

کٍ مىظًك َمان پایٍ وـاُته عالتِ ايل اًت؟ تىاتلایه ایه مًًٗک کاٍ   تاُـ یا ایهؿاُتٍ
ؿكپای   گًییم یا اوٌان، تلؿیـتلاوگین اًت. تىاتلایه مته پای پایٍ ًؾه میی ًٍ ما ؿكتاكٌ

ُکىـ ي ایه و اٖ َاـ  ماته ؿك تٔاًیل ویان ؿیاـٌ ُاـٌ، َیضاواٍ         َـ  ؽًؿ كا می
 (16ی  نفلیىـ. )تًٔیل ُماكٌ می

                                                                                                     
 
 

                                                                  
                                    
 65-64ْٓ    پایٍ پا وـاكًٌٍ: 16ی  تًٔیل ُماكٌ

 
 تًٔیلگل: پًپک م ثلی(  -وواؿ )ُاعل: افٌاوٍ ُ ثان   گل  کلک 

كيییم. ؿك مته، ًؾه ام صلػ ي فلک اًات    تٍ َایی ؿيك ام فَه كي ك تًٔیل تا مفًُوؿ
صاًن   ُاان َام   َایکٍ ؿك تًٔیل، ؿؽتلاوی ؿك عال كقْ يرًؿ ؿاكوـ کٍ ؿامه عالی ؿك

عاـ ي مالم تؾیال ياكؿ    ؿویاای تای   َای صلػ ي فلک اًت. ایه مًًٗک ما كا تٍاتاقک
ٍ    ی لثاىصىیه تثـیل ؿامه ؿؽتلان تٍ ؽاوٍ ي ی ٍ کىـ. َم می َاا ویان    ننی ُاان کاٍ ًایى

نيكؿ. ماته، َیضااوی ویٌات ي تٔاًیل ویان      اًت، يیوگی رىاى تًٔیلی كا تٍ یاؿ می
 (18ی  َای َیضاوی اًت. )تًٔیل ُماكٌتؾیلی ي ؽالی ام يیوگی

 
 
 
 
 
 

 69-68ْٓ    گل  کلک: 18ی  تًٔیل ُماكٌ

 ٍتًٔیلگل: كاُیه ؽیلیٍ(  -)ُاعل: اًـاهلل ُ ثاوی  کمقٍ ي  ازق 

تًان تٍ نن اُاكٌ کلؿ، ؿاؿن ُؾٔایت اوٌااوی تاٍ کامغ ي ازغ ؿك     کٍ می ایايلیه وکتٍ
 -ی نقا ي ؿاُته کمٌ ي کفَ ؿك تًٔیل تٍ ُکل وامیـن تا ياهٌ -صىیه مته تًٔیل ي َم

اًات   ُـٌکٍ مته ؿك اتتـا كيایتی مىٜ ی ؿاكؿ  اما ؿك پایان مته گفتٍ  اًت. تا يرًؿ ایه
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تًاوـ واممکىی اًت  میلا کمغ ومی کٍ يیوگی« م کمقٍُازقٍ صاقٍ صاقٍ / کالٌکٍ»کٍ 
ی ازقی نن َم تٌیاك صا  تاُـ  َمیه مًًٗک ًیل مىٜ ی مته كا تل َام مؿٌ،  کالٌکٍ

نفلیىـ. تًٔیلگل يیوگی پلؽًكی ي پلعلفی کمغ كا تا کِیـن ُکل نن تاٍ  َیضاوٍ می
کىـ. ُؾٔیت آالی  میاًت کٍ ٛىن ي تمٌؾل ایزاؿ ًٓكت یک وًک تلىـ وِان ؿاؿٌ

وماایی ازغ ي کِایـن اي ؿك ملکان تٔاًیل،      ؿك مته، کمغ اًت  اما تًٔیلگل تا تانك  
نیاـ. تاا   ُماك میای نیليوی تٍ اًت کٍ گًوٍ تأکیـ مته كا ُکٌتٍ ي ازغ كا تلرٌتٍ کلؿٌ

ٍ ایه عال تًٔیل وتًاوٌتٍ تاُاـ. )تٔاًیل    اًت کاكکلؿی َیضاوی ؿك ت امل تا مته ؿاُات
 (19ی  كٌُما

         
 

                                                                                         
                                                                                      

 
 73-72ْٓ  کمقٍ ي ازقٍ: 19ی  تًٔیل ُماكٌ

 
  ٍتًٔیلگل: گلثل  کیاوی(  -اهلل ُ ثاوی )ُاعل: اًـ  مالًص 

گًیاـ نلًصاٍ، ؿك   کىـ  تٍ ایه ُکل کٍ اتتـا میَای ؽًؿ كا و ٖ میمته، پیًًتٍ َـ 
ُااؽٍ کاٍ   »ي « کً کًصٍ ي کً ُاؽٍ»کىـ کٍ کًصٍ ي كيی ُاؽٍ اًت  ًپي تیان می

ه تاٍ  تًاوـ حمل ؿَـ؟ َلنوضٍ کٍ ؿك مات تل  میصىیه صگًوٍ ؿكؽت تی َم«. تل  وـاكٌ
اًت، ؿك تًٔیل وین يرًؿ ؿاكؿ. افنين تل نن ؿك تًٔیل رىاى َم ومایان ُـٌنن اُاكٌ 
َای َیضاوٍ اًت. ُ ل، يیوگی ُـٌ گًوٍ کٍ گًٍ ازغ ماوىـ یک کمغ کِیـٌ اًت  ایه

 ی مته اًت، ت املی َیضاوی تاا ماته تلقالاك کالؿٌ    كا ؿاكؿ ي تًٔیل وین کٍ تامگًکىىـٌ
 (20ی  اًت. )تًٔیلُماكٌ

 
                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

 83-82ْٓ   مالًصٍ: 20ی  تًٔیل ُماكٌ
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  ُُلکی( تًٔیلگل: علی َاُمی -ویا )ُاعل: ُکًٌ قاًم   َوؾًؿصی کیِمی 

  اما تًٔیل، کًؿکی ًًاك تل ُایل كا  «وٍ عال ؿاكو وٍ اعًالی»اًت کٍ  ُـٌ ؿك مته گفتٍ
کىاـ.  ی قـكتمىـی اًت ي ایه نیليوی مته ي تًٔیل كا تیاان مای  ؿَـ کٍ وِاوٍوِان می
فالؿا  »اًت:  گًوٍ کٍ گفتٍ ُـٌ . ایهاًت صىیه تًالی ممان ؿك ایه ُ ل تل َم ؽًكؿٌ َم
ؿكًت ایه اًت کٍ امليم تٍ ت الی تاليؿ  «. ؽلوكو تٍ ت الی...ؽًكؿوی پیَ پیَ میمی

صًن  َای ؿیگلی َم ي ؽًكؿوی پیَ پیَ كا تلای فلؿا تؾلؿ کٍ ایه مًًٗک ي مًًٗک
ٍ  افنایـ  اما تیكتٜی مته میوؼ ي ًًمن ي... تل تی ؿك ایاه  اًات.  كتٜی َیضاواٍ وٌااؽت

ی َیضاوی ؿك اكتثاٙ تا یکـیگل پًَُ کمی ؿاكوـ. )تًٔیل  ُ ل، مته ي تًٔیل ام رىثٍ
  (24ی  ُماكٌ
 
 

                

 
 99-98ْٓ  وؾًؿصی کیِمیَ:  24ی  تًٔیل ُماكٌ

 

 ٌتًٔیلگل: كاُیه ؽیلیٍ(  -ویا )ُاعل: ُکًٌ قاًم وامٌ، گل پیام 

ای اًت کٍ ی تضٍاًت. ایه ُ ل ؿكتاكٌ« كيوگیيا»ی ایه ُ ل ي تًٔیل تل يیوگی  پایٍ
ی تاتاماٍ... تاتااو   کفِی کاٍ قاـ پاماٍ... اواـامٌ    »ؿَـ: ؽًؿ كا ؿك رایگاٌ پـكٍ قلاك می

ی ًالی اًت تٍ اواـامٌ  صگًوٍ ممکه اًت پـك کٍ وماؿ تنك « ًت...ؽًؿٍ یٍ مًكصٍ
كٍ كا تٍ مًكصٍ ُاثیٍ  کٍ پـ عالی صىیه ؿك اوـامٌ تا تضٍ تاُـ؟ َممًكصٍ ي کفَ اي َم

ایه مًًٗک رن ياكيوگی، تملکنمؿا َام اًات.   «. ًثیل تاتاو ؿكامٌ»کىـ: ؿاوـ تیان میمی
وظل َمان تضٍ اًت ًُؿ تٍؿك تًٔیل کٌی کٍ کفِی تنك  تٍ پا ؿاكؿ ي ًفیـ ؿیـٌ می

کٍ کفَ، تٌیاك تانك  ي تضاٍ َام تٌایاك      عالی اًت  ؿك کٍ پایَ كا ؿك کفَ پـك کلؿٌ
ًُؿ، کٍ گًیی َماان   كيی نن نؿمی تٍ كو  ًیاٌ ي کًصک ؿیـٌ می تٍ ًت ي كيتنك  ا

تٍ کًؿک ؿاؿٌ  -کفَ تنك ، قـ تلىـ ي کمٌ -ًالی پـك اًت. ؿك ياقع عىٔلَای تنك 
کٍ ایه رملٍ كا َمیٍِ  ؿكعالی« وامٌ گل پیامٌ»گًیـ: صىیه تضٍ تٍ پـك می اًت. َمُـٌ

 کىىـ.ؿویایی ياكيوٍ ي متىاقٖ كا ایزاؿ می َاگًیـ. ایه تًٓی پـك تٍ تضٍ می
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تلاوگیان اًات. ؿك   ًُؿ، ؿویاایی متىااقٖ ي اتُااو   میؿویایی کٍ ؿك ایه تًٔیل ؿیـٌ 
کفِای کاٍ قاـ    »اًات   تًٔیل، کًؿک تنك  اًت ي پـك کًصک  اما ؿك مته گفتٍ ُـٌ

ه اتُاو ایزااؿ    عال ای«ًتتاتاو ؽًؿٍ یٍ مًكصٍ»ؿَـ ي اؿامٍ می« ی تاتامٍپامٍ/ اوـامٌ
 ًُؿ کٍ کًؿک تنك  اًت یا کًصک؟ می

ُاثظ   -صٍ کٍ تاكیک اًات  ًیاٌ ُـٌ، نن -کٍ مىثع وًك اًت-ؿك تًٔیل، ؽًكُیـ 
 اًت. ؿكياقع تاكیکی، ًایٍ ؿاكؿ ي ًفیـی ًاایٍ واـاكؿ. تاٍ ایاه     ًایٍ ایزاؿ کلؿٌ -پـك

یکای ام تُتالیه    امٌواامٌ، گال پیا   اًت. صین عالتی ياكيوٍ ي تملکنمؿا یافتٍتلتیة َمٍ
 (25ی  َای ت امل مته ي تًٔیل َیضاوی اًت. )تًٔیل ُماكٌومًوٍ
 
 
 

                       
 

 101-100: وامٌ، گل پیامٌ  ْٓ 25ی  تًٔیل ُماكٌ
 

 گیری . نتیجه۸
َیش گًیی تٍ وؾٌتیه پلًَ ایه پويََ کٍ نیا ُ لَا ي تًٔیلَای کتاب تلای پاًؼ
ٍ  ، َیضاوٍَیش َیضاوٍ َاایی تلؽًكؿواـ کاٍ ام َیضااوگی      اوـ یا ؽیل، وگاكوـگان تٍ ومًوا

ٍ ُکلی کٍ ُ لَا َماان ُا لَای ًااؿٌ   تُلٌ تًؿوـ  تٍ تی ٍ  -ی کًؿکاوا ي  -ي واٍ َیضاوا
ٍ تًٔیلَا وین تٍ تًؿواـ. راـيل    ای ؿك اكتثااٙ تاا ماته تٔاًیلپلؿامی ُاـٌ     ُکل قلیىا

 ی ایه مًًٗک اًت.ؿَىـٌوِان 1ی  ُماكٌ
 

 هیچ هیچ هیچانهها و ارتثاط متن و تصویر در اثرهای کتاب ویصگی: ۱ی  جدول شماره
ارتثاط متن  ویصگی تصویر ویصگی متن نا 

 و تصویر
ای تىاـ تاٍ كوا     ممیىٍ مُمل-گًوگیتامی-كتٚكيایت تی می پمثٍ

 قلمن ي وامفًُو
---- 

َایی ُ ل کًؿکاوٍ تا تًٓی  ميك تامي
 كيُه

ُکلی ؿقیا  ماته كا    تٍ
 کىـ.یتامگً م

 ایقلیىٍ
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 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می َای كيُه ي تامی متاویتًٓی  ملش ي مًلًس

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می نمًمٍ تٍ کًؿک رین رین رین فًتیىا
 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می كيایتی كيُه ي ؿاًتاوی قًل تاغ
 ایقلیىٍ کىـ.می مته كا تامگً كيایتی كيُه ي ؿاًتاوی َپلٍ َپً

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می تامی متاوی ازکلى  ي قٍٔ
تًٓی  نتَ تٍ ُکل ُ ل  پًتی پًتی

 کًؿکاوٍ
------ ---- 

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه ریکیىا
 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می تامی متاوی ي كيایت کًؿکاوٍ نغ ي ؿاغ

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه صلً ي پلً
 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه ی ُغالؽًوٍ

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه اوًصٍ ي مىًصٍ

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می تامی کممی پلى 
کًؿکاوٍ ي نمًمُی ؿك  ُ ل عثاب نب ي

 ی نب تًٓی  قٜلٌ
 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می

 ---- اوتناعی تملکنیِ م ىایی تی قالی ًلیمًن
مته كا تا کمی ؽمقیت  ُ ل کًؿکاوٍ اتک متک، ملًًک

 کىـ.تامگً می
 ایقلیىٍ

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می تامی متاوی لیىگا لیىگا
 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه ًلًکتیلیک ي ت

 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه مكیؽليى کاکل
 ایقلیىٍ کىـ.مته كا تامگً می ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه صیک ي صیک ي صیک
 ایقلیىٍ کىـ.می مته كا تامگً ُ ل کًؿکاوٍ ي كيایت كيُه ًیل ي ًیل ي ًیل

َای َیضاوی تلؽًكؿاك تًؿوـ، تٍ مًٗاًعی  صىیه ؿك میان ُ لَایی کٍ ام يیوگی َم
را کٍ کاوًن آلی َیضاوٍ تال   تًؿ َیضاوٍ وثاُىـ. ام نن کلؿ کٍ مًرة ُـٌتًان اُاكٌمی

ؽالاٍ  م ىایی اًت، ؿك ُ لَایی َمضاًن  مغًك ؿیالکتیک یا َمان تىَ میان م ىا ي تی
ُاًؿ ي َیضااوگی ؽاًؿ كا ام    ایه تىَ ؿك وُایت عال مای   ازقٍ ي ممقٍ، ي نؽالٍ رً
 ؿَـ. ؿًت می

ی صگًوگی ُگلؿَای اكتثاٛی ُ لَا ي تٔاًیلَای  ؿك پاًؼ تٍ پلًَ ؿيو ؿكتاكٌ
ُـٌ ؿك میان احلَاای ایاه مزمًعاٍ    َیضاوی، ایه پويََ وِان ؿاؿ کٍ ُگلؿَای یافت
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ؿقتی ي واكيُىی/وآلاعتی، تکلاك موزیالياك،   ، تیَای نن اوـ ام: ياكيوگی ي گًوٍ عثاكت
ٍ   يرًؿ مکان تل ی ىیای تامٌ مماوی كيیـاؿَا ؿك مکان ياعـ ي گًوٍ َم  َاای متفاايت تا

َاا   تًان تاٍ نن ای كا میصىیه ُگلؿَای تامٌ ي تلرٌتٍ ممان ؿك یک مکان. َم ُکل َم
اَمیات   تاا  .4تٔاًیلی   . رىااى 3. تملکنمؿایای  2. نیليوای  1اواـ ام:   افنيؿ کٍ عثاكت

 اَمیت. ای تیؿاؿن پـیـٌ رلًٌ
یکی ام ایه ُگلؿَای مًرًؿ ؿك احلَای َیضاوی کتاب، نیليوی اًات. نیليوای ؿك   

صىیه مِاَـٌ ُـ َلکزاا   گیل اًت. َم تُثًؿ اكتثاٙ مته ي تًٔیل َیضاوی تٌیاك صِم
ُاًؿ. تاٍ تیاان    مای  ـٌَایی ام تملکنمؿایی وین ؿیا نیـ، وِاوًٍؾه ام نیليوی تٍ میان می
ٍ  ؿلیل کاكکلؿُان، ؿك َم تىیـٌ ُـٌؿیگل ایه ؿي يیوگی تٍ ای  اوـ. نیليوی تا ایزااؿ گًوا

ُکىـ. ایه مًًٗک کٍ گلفتٍ ؿك فَه كا میَای نُىا، م ىای ُکلؽًاوی میان پـیـٌ واَم
َای مُم مِتلک میان تملکنمؿایی ي نیليوی اًت، مًرة پیًواـ ایاه ؿي    یکی ام آل

   مىـوـ.َای َیضاوی وین ام ایه ؿي يیوگی تُلٌتلِ مته ًُؿ کٍ تیَیم
ٍ ُایـ ایه پلًَ مٜلط ًُؿ کٍ ایه مًًٗک، نُىایی ؿاُات  مؿایی اًت. تایـ تًرا

ًال اًت، كکاه آالی    تنك  آلی اؿتیات كکه ي يیوگی کٍ مؿایی كاتًان نُىاییومی
 ياقاع  ؿك راایگنیه  ایه کلؿ ي پیـا تلای نن رایگنیىی تایـ اؿتیات کًؿک وین ؿاوٌت ي

ـ  مؿایای ی نُاىایی ؿكتلگیلواـٌ  تًاوـمی َمان تملکنمؿایی اًت کٍ تملکنمؿایای   .تاُا
 مؿایی رنينُىایی ُگلؿَای یًُؿ ي َمٍمی مؿایی ؿاوٌتٍی نُىاییمیلًاؽت ي پایٍ

 (154ي  40-39: 1391گیلوـ. )ملاؿپًك، میُگلؿَای تملکنمؿایی قلاك
ٍ م يیوگییکی ؿیگل ا َاای ایاه   َای احلتؾَ ؿك ایه کتاب، ياكيوگی ي میلمزمًعا
مؿن مىٜا  ي   صًن و ٖ َـ ، كيیـاؿَای واممکه ي ؽم  عاؿت ي تالَم  يیوگی َم

یافتىـ َا ؿك وُایت تٍ يیوگی ؿیگلی اكتثاٙ میی ایه يیوگیعلت ي م لًل اًت ي َمٍ
تلیه يیوگی ُا لَای  ی ام تلرٌتٍتًان گفت یککٍ َماوا تملکنمؿایی تًؿ. تىاتلایه می

اًت. ایه يیوگی ؿك احلَای َیضاوی ام و َ مُمای تلؽاًكؿاك   « تملکنمؿایی»َیضاوی، 
تل ُ لَا ي تًٔیلَای کتاب تا يرًؿ تلؽًكؿاكی  الثتٍ تایـ تًرٍ ؿاُت کٍ تیَ اًت.

ُاگلؿَا  کاكگیلی ایاه  ی تٍقلاك وگلفتىـ  میلا ُیًٌ ی َیضاوٍَا، ؿك مملٌام ایه يیوگی
 تًؿ. َا وِـٌ ُـن نن ؿك ُ ل ي تًٔیل مًرة َیضاوٍ

ُاـٌ قاتلیات نفالیىَ ُا ل ي تٔاًیل       ایه پويََ وِان ؿاؿ کٍ ُاگلؿَای یافات  
ًاً تاا    تل احلَا یافت ُاـ، َام   َیضاوی كا ؿاكوـ. تلای ومًوٍ، ُگلؿ نیليوی کٍ ؿك تیَ



 (22)پياپی  2994، بهار و تابستان 2ي   ، شماره6ي مطالعات ادبيات كودك / سال  مجله

 

54 

َ   ُ ي ؿكَام  ؽًاوی کٍ يیوگی آلی َیضاوٍ واَم ـن نن اًات،  کِای  کٌاته ي تاٍ صاال
تًاواـ اتاناك مىاًاثی تالای ًالایَ ي تٔاًیلگلی َیضاواٍ تاُاـ. تاا ایاه يراًؿ             می

اًت تٔاًیلَای   َای میاؿی وتًاوٌتٍ تًؿن تٍ تىُایی کاكًام ویٌت ي ؿك ومًوٍ نیليویک
تًاوـ نیليویک تاُاـ ي ایاه يیوگای    َای ؿیگل َم میتٌا کٍ گًوٍ َیضاوی تیافلیىـ. صٍ

ٍ     ت.َا ویٌی َیضاوٍيیوٌ ای کاٍ  یا رىاى تًٔیلی، تٍ علات اتُااو ي تلؿاُات ؿيگاوا
اًت. ایه يیوگی یک يیوگای   ؿقتی ي واكيُىی/وآلاعتی تی نفلیىـ، ؿك ًٛل ُگلؿ می

ٍ  قالة ؿك ایه احلَا اًت  تا ایه يرًؿ، ؿیـٌ می َاای تٌایاكی، ایاه     ًُؿ کاٍ ؿك ومًوا
َاا ي  تالیه ماته  مًفا   کىـ. اًت کاكکلؿ ؽًؿ كا تٍ ؽًتی ایفا ُگلؿ اكمُمىـ وتًاوٌتٍ

ٍ نيكواـ کاٍ تاا ؿكين   تًٔیلَای َیضاوی، صاكصًتی كا فالاَم مای   َاا،  َاا، مًتیا   مایا
کىـ ي تؾیال ؽًاوىاـٌ، ؿكک اي ام م ىاای كایاذ     َا، پیلو  ي ًاؽتاك تامی میُؾٔیت
كي نفلیىـ. ام ایاه  َای فَىی ي ؿاوَ اي كا ؿك َم ُکٌتٍ، رقاتیت میفلٕمتان ي پیَ
ی ؽمقاواٍ ي ًَُامىـاوٍ ام اتناكَاای     ی اؿتی تاٍ صگاًوگی اًاتفاؿٌ    ایه گًوٍ مًف یت

تىااتلایه  تًاواـ ُا ل َیضااوی تٌاامؿ.      َیضاوی تٌتگی ؿاكؿ ي تىُا يرًؿ یک اتناك، ومی
ُـ، ؿك تلکیة تاا   ُـٌ ي ُگلؿَایی کٍ ام پیَ گفتٍ را ام ُگلؿَای اًت لای تٍ اًتفاؿٌ

 ی تلای نفلیىَ مته ي تًٔیل َیضاوی تٍ ؿًت ؿَـ.یکـیگل ُایـ تتًاوـ الگًی مىاًث
تًان صُاك ُیًٌ كا ؿك میان ُا لَا ي تٔاًیلَای   گیلی ام ایه ُگلؿَا، میتا تُلٌ  

( ُا ل ي  2( ُ ل ي تًٔیل، َال ؿي َیضاواٍ اًات.    1کتاب مِاَـٌ کلؿ کٍ عثاكتىـ ام: 
( تٔاًیل  4 ( ُ ل َیضاوٍ اًات  اماا تٔاًیل ؽیال.     3تًٔیل، َیش یک َیضاوٍ ویٌت. 

 گل ایه اكتثاٙ اًت. وِان 2ی  َیضاوٍ اًت  اما ُ ل ؽیل. رـيل ُماكٌ
 َیش َیش َیضاوٍی ت امل ُ ل ي تًٔیل ؿك کتاب : ُی2ًٌی  رـيل ُماكٌ

ُ ل َیضاوی ي  
 تًٔیل واَیضاوی

تًٔیل َیضاوی 
 ي ُ ل واَیضاوی

تًٔیل ي ُ ل 
 َیضاوی اًت.

تًٔیل ي ُ ل 
 َیضاوی ویٌت.

     تیا نًٍ تلي نًٍ

     تِتی تِتی  نی تِتی

     می پمثٍ

     ميك تامي

     تیـیلی تیـان

     لثً
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     َاپًلٍ

     قًقًلی قًقً

     تاكين

     ملش ي مًلًس

     پلماَی ُکم

     رین رین رین فًتیىا

     قًل تاغ

     َپلٍ َپً

     ؿي ؿيك ؿاؿاك

     رًنؽالٍ ؽالٍ 

     ازکلى  ي قٍٔ

     پًتی پًتی

     کزایی کلک

     ریکیىا

     نغ ي ؿاغ

     کمغ تاغ تاز

     لًلً ًیاٌ

     ازقٍ ي ممقٍ

     صلً ي پلً

     ی ُغالؽًوٍ

     ًٍ پایٍ پا وـاكٌ

     نلًصٍ ي مالًصٍ

     گل  کلک

     اوًصٍ ي مىًصٍ

     کمقٍ ي ازقٍ

     پلى 

     وؾًؿصی

     نب يعثاب

     قالی ًلیمًن

     مالًصٍ

     تی تیلٍ

     اتک متک ملًًک
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     ٍ يیاوٌ   ایه پويََ تاك ؿیگل تل لنيو ت امل ماته ي تٔاًیل ؿك احلَاای کاًؿک ي تا
گلان كا تٍ  کىـ. تلكًی ُ لَا ي تًٔیلَای ایه کتاب، پويََ اؿتیات َیضاوی تأکیـ می
ی کاكکلؿَای مته ي تًٔیل َیضاوی كًاوـ. ایه ُگلؿَا تا تًرٍ ُگلؿَایی تامٌ ؿكتاكٌ

ٍ  َاای َی َایی کٍ ماته َا ي تکىیکَا، ت لی تٍ وظلیٍ ٍ  ضااوی تا َاا ُاىاؽتٍ   ی ننيًایل
َایش َایش   مته ي تًٔیلَای کتاب  َای تلگلفتٍ ام اكتثاٙصىیه تًٓی  ًُوـ ي َم می

اًت. تٍ ایه تلتیة، ُایـ تتاًان ایاه ُاگلؿَا كا تاٍ َمالاٌ       ُـٌؿًت ؿاؿٌ ، تٍَیضاوٍ
ؿك رایگاٌ صاكصًب  -ُـ کٍ پیَ ام ایه ؿك مثاوی وظلی نيكؿٌ–اتناكَای مته َیضاوی 

َاا   ی نن صىیه م یاكی تالای ؿايكی ؿكتااكٌ   َای فاكًی ي َمَای تلكًی َیضاوٍ ي آل
ٛلثـ ي ویاممىـ و ـ تلی كا می ی تیََا تأمل ي مٜال ٍ عال ایه یافتٍُماك نيكؿ. تا ایهتٍ

 اًت. ي تلكًی ؿقی 
 

 هایادداشت
 

َای نن، ن.ک:  تىـی گًوٍمَای فاكًی، ُگلؿَا ي ت ٌیی َیضاوٍتلای نگاَی تیِتل ؿكتاكٌ( 1)
ٍ  (. 1392) تلاتی، ًتاكٌ. ٍ . پایاان َاا ؿك اؿتیاات کاًؿک ایالان    تلكًی ُاگلؿَای َیضاوا ی واما
 اكُـ ؿاوِگاٌ ُیلام.کاكُىاًی

     لیىگا لیىگا

     َارٌتم ي يارٌتم

     تیلیک ي تًلًک

     ؽليى کاکل مكی

     تًؿو تًؿی وثًؿی

     وؾًؿصی کیِمیَ

     پیامٌوامٌ گل 

     كفتم تٍ تاغ نلً

کی تًؿ صی تاًؿ کزاا   
 تًؿ؟

    

     ؿاؿاٍ پلى 

     صیک ي صیک ي ریک

     ًیل ي ًیل ي ًیل

     ؿيي ؿيي افه ؿي

     مًٍ ي ؽلگًٍ
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او تا پِت ًلتان تایٌاتم ي صیانی تگاًیم کاٍ     ای  پیَ ُما نمـٌَای هلٍَا ي قاُ ؽاوم (2)

 .ؿاوم ؿكتاكٌ نن َیش ومی

ُاًوـ. تالای   م ىاا مای   تک ياهگان م ىی ؿاكوـ  اما ؿك کىاك َام تای   ی کٍ تکًاؽت عثاكت( 3)
پِات  پِات م ىاا ؿاكؿ، زک  گًوٍ اًت  ی ىای ًاًج زک   پِت مٌؾلٌ ایه ومًوٍ، ًًج زک

كتاٚ ي   پِات مٌاؾلٌ، تای    صىایه ًاًج زک   مٌؾلٌ وین م ىا ؿاكؿ  اما ًاًج مٌاؾلٌ ي َام   
 واَماَى  اًت.

کلؿ، ؿكؽت تاًؿ/  ُـوـ/ تٍ ًًی ًلممیىی کٍ تا صِم کاك میتٍ ًًی ؿكیای قلب كياوٍ  (4)
ٍ  ی قلٌ ویک پًوـ تلوذ  ًًؿمىـ/ ي ی یک اكاتٍ َا یک رغـ ؽلیـوـ يي نن یاک   مانٌ/ ي تال
ؿاُتىی تاا  َا یک ؽًک ي صىـ ماقضٍ ؽلیـوـ/ ي یک میمًن ؿيًتای/ ي ننموثًك و لٌ ی زوٍ
                                     اوـامٌ پىیل                                                                                                                  صُل تٜلی وًُاتٍ/ ي تی ي ؽليًکی/ َایپىزٍ

تایـ تًرٍ ؿاُت کٍ ؿك ایه وًُتاك، وگاكوـگان تٍ ت امل َیضاوی ُ ل ي تًٔیل ؿك کىاك َم ( 5)
كوـ ي وٍ َیضاوگی ُ ل یا تًٔیل تٍ تىُایی. تىاتلایه م ًٔؿ ام ت امل َیضاوی ایه اًت تًرٍ ؿا

 کٍ تًٔیل تا صٍ اوـامٌ ؿك ال ای مفًُو َیضاوی تٍ ُ ل کمک کلؿٌ  اًت. 
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