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 ات منظوم کودک یها در ادبهای خوراکی بررسی  و تحلیل کاربرد صفت
 (انیا و بنفشه رسولین ، شکوه قاسمف، ناصر کشاورزینی شریمیآثار مصطفی رحماندوست، عباس  ةیبر پا)

 حمید رضاییدکتر 

 نوراستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام 

 معصومه قاسمی

 رشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیکا                                               

 دهیچک

ژه یتی به ویهای تربوهین شیکی از بهتریای است، و ات هر جامعهیکی از ارکان اصلی و مهم فرهنگ و ادبیات کودک و نوجوان، یادب

ق شعر است که کودک را برای یم خاص از طریوة القا و آموزش مفاهیم یعنی شیستقر میبرای کودکان و نوجوانان، آموزش غ

عت موجب وسعت یطب در ییتنوع مواد غذا. دهدهای الزم را به او میکند و آموزشل مختلف زندگی آماده میئبا مسا ییارویرو

عنوان مصرف  فقط به ها خوراکیا مصارف ی صّه به خواشتر اوقات مردم بدون توجّیب. گوناگون شده است کاربرد آنها در مصارف

قرار داده که اطالع از  یتیخاص ییغذا ةهر ماد یم برایخداوند کر اما کنندیه بدن از آنها استفاده میاجات اولیاحتع رف یکننده و برا

تر شدن  ینیفات متنوع در عنش با معرفی غذاهای مختلف با صیجهان آفر نشناسابایشاعران به عنوان ز. ارزش است از آنها با یبرخ

د بتوان یاند و شابرده یادیزش بهرة یم ناگفتۀ اشعار خویو مفاهیر شعریتصاو یان اجزایح روابط میر شاعرانه و کشف و توضیتصاو

لب انواع آن که در قاها و بر عهده دارد؛ در پژوهش حاضر کارکرد خوراکی یگرن نقش را در جلوهیشتریگفت صفت در ساختار زبان ب

 . شده است یبررس ات منظوم کودکیبه کار رفته در ادب صفت و موصوف

 . ات کودک، صفت، خوراکی، نوشیدنی، شعریادب: هاواژهدیکل

 :مقدمه

های گوناگون، و حتی شهرها و روستاهای یك سرزمین معین، کمابیش در طول تاریخ تا چندی پیش از زمان حاضر مردم سرزمین

بنابراین . ی هر گروهی با گروه دیگر متفاوت استاز این جهت ذائقه. ند و با هم ارتباط زیادی نداشتندکردجدا از هم زندگی می

ری از غذاها را به صورت بسیا که تهیه زندگی مردم ما  طوری است، نحوه. مواد خوراکی یکسان نیست میزان اطالع مردم درباره

آورده،از این جهت، آشپزی ایرانی با سایر هنرها مانند فرش و شعر و تذهیب و غیره مقدمات فراوان در گیر و نیازمند تهیههنری وقت

مانند  آشپزی ایرانی در عین حال که هنر ظریفی است، در حقیقت راهی است برای درآوردن مواد کمیاب و گران،. قابل مقایسه است

خانواده را پر و رنگین  بار و برنج یا نان بتواند سفرهتره گوشت و مرغ و ماهی، به صورتی که مقدار کمی از آنها به همراهی سبزی و

های مختلف آشکار است؛ ولی باید دانست که حس بینایی هم در دریافت کلی از نقش حواس بویایی و چشایی در خوراکی. کند

 . کیفیت غذا دخالت دارد

مواد  ای وجود دارد؛به مقدار کم یا زیاد در هر خانه کهعالوه بر مواد اصلی غذا،مانند نان و برنج و گوشت و مرغ و ماهی و غیره 

مانند ارد و  دهند؛غذا را تشکیل می آنهایی که جزئی از بدنه. شودگوناگون دیگری داریم که به مقدار زیاد در آشپزی مصرف می

رسد به نظر می. و زعفران و فلفل شوند، مانند زردچوبهروغن، و آنهایی که به منظور دادن رنگ، طعم یا عطر خاصی به غذا زده می

ما ایرانیان مسلماً برای . بینندها هر قومی به رنگ خاصی گرایش پیدا کرده،و آن رنگ را خوشایند و اشتهاآور میدر مورد خوراکی

 (مقدمه: 4923دریابندری،.)دهیمبیشتر غذاها رنگ زرد و نارنجی را ترجیح می

 نوشیدنی ها

 ها براین اساس نوشیدنی. شود دهد، کاهش آب موجب ایجاد اختالالتی در بدن می می دن را آب تشکیلدرصد وزن ب 61جا که از آن

ها از جمله آب لوله  آب سالم بهترین نوشیدنی است که پایه تمام نوشیدنی. توانند بخشی از نیاز روزانه بدن به آب را تامین کنند می

زاید، تنظیم دما و  آب برای انجام عملکرد صحیح بدن از جمله دفع مواد مصرف روزانه. های معدنی است و آب کشی تصفیه شده

ها  میوه آب. های سالم و مغذی هستند های طبیعی و تازه از جمله نوشیدنی میوه همچنین آب. پیشگیری از یبوست الزم است

 . کنند این مواد را تامین می نیاز بدن به های گیاهی هستند که بخشی از دانه ها، مواد معدنی و رنگ سرشار از ویتامین
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 آب

کاسه، چهره ی قصاب را دید  صاف در آب/  (1 :. . .نمکی و، رسولیان)، گوش می کنی به حرف من  لجن آهای آهای، آب

خدا می /  (44: کشاورز، کالغی و کالغی بود)آن چشمه  صافکه آمد تا وضو گیرد در آب /   (41: رحماندوست، من کجا زور کجا)

همان، )، جایی قشنگ و خوب بود کمشآن برکه با آب /  (41: همان، الالیی های نی نی کوچولو) آیینهو  صافها رو با آب  سازه دل

ش، چند تا ماهی بود  خنک توی آب/   (44: همان، چاقاله نگو یه دسته گل)  خنكهی می خوره آب /  (2: پرواز سخت الک پشت

 صافآن چاه، آبی /  (2: همان، خرگوش و جنگ شیرها)هم توی رود  روان روی زمین، آبسبزه علف، /  (1: همان، آسمان دریا شد)

 یخگاه گاهی، او سر ظهر، آب /  (43: همان)  پاکتا شیر خم شد عکس او افتاد روی آب /  (42: همان)مانند یك آیینه داشت  صاف

 (6: نی نی کوچولو گل پسره، کشاورز)حبّه قند کمی نبات  حل می کنه، یه گرمتو آب /  (41: همان، باغ رنگارنگ). می خواهد از من

رسولیان، عید اومد )شد از آب  پر  تنگ بلور زیبا، وقتی که/  (2: همان، مامان پری دوباره)یا غذای داغ نخور   سردتو رو خدا آب /  

رحماندوست، با )ه  فراوان جایی که آب/  (3 :. . .همان، نمکی و) آبی رنگو  زاللای برکه ی پاک و قشنگ، آبت /  (44: بهار اومد

 (2: کشاورز، نی نی کوچولو یه گاو داشت) قرمز آب رو کشیده/    (3: چی ببرم

 چای

کشاورز، آسمان )آورد   تازه مادر برای او زود یك چای/  (2: قاسم نیا، خاله ریزه وگنج بزرگ) دم کشیدهفنجون لب طالیی، چایی 

 (41: اسم نیا، خاله سوسکه و وروجكق)  رد سردسچایی می شه /  (6: دریا شد

 دوا 

 (2: همان، خاله ریزه وقاشق سحر آمیز)ش تو این قاشق شیرینه  شورو  تلخدوای 

 (2: قاسم نیا، خاله ریزه و قاشق سحرآمیز)ه    شیرین دوای تلخ و شورش، تو این قاشق

 رنگ قهوه

 (42: ارنگرحماندوست، رنگ و و)از رنگ قهوه نیست   قهوه ای تر

 شیر

 (44: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)که می ریزن تو بستنی    خوشمزهاز اون شیرهای 

 یخ

 (دهخدا، ذیل مدخل). آب منجمد از سردی. آب فسرده شده که بر اثر سرما جامد شده باشد

/   (همان)، حال مرا می دانی؟ نییخ یخاای یخ /  (9: رحماندوست، من کجا و زور کجا)ه  شکستنشست به روی یك یخ، تکه یخی 

 (1: همان)شد   پکریخ ناگهان /  (همان)بود  مایه ی رنج و دردبود   سرد یخ که حسابی

 نوشیدنی ها جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد موصوف و صفت نام ردیف

، لجن، کم، (2)، خنك (3)صاف  آب 4

 یخ، گرم، سرد  آیینه، پاک، روان،

پر، زالل، آبی رنگ، فراوان،  43

 قرمز

3 

 2 (2)سرد  2 دم کشیده، تازه چای 2

 4 شیرین 2 تلخ، شور دوا 9

 _ _ 4 قهوه ای تر رنگ قهوه 1

 _ _ 4 خوشمزه شیر 3

 9 سرد، مایه رنج و درد، پکر 2 شکسته، یخ یخانی یخ 6

 

 

 نوشیدنی ها جدول بسامد صفت مربوط به
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 تعداد صفت ردیف تعداد فتص ردیف

 4 آبی رنگ 41 3 صاف 4

 4 فراوان 43 1 سرد 2

 4 قرمز 46 2 خنك 9

 4 دم کشیده 41 4 لجن 1

 4 تازه 42 4 کم 3

 4 تلخ 43 4 آیینه 6

 4 شور 21 4 پاک 1

 4 شیرین 24 4 روان 2

 4 قهوه ای تر 22 4 یخ 3

 4 خوشمزه 29 4 گرم 41

 4 شکسته 21 4 پکر 44

 4 یخ یخانی 23 4 پر 42

مایه رنج و  26 4 زالل 49

 درد

4 

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به نوشیدنی ها

 
0 1 2 3 4 5 6 

 صاف

 خنک

 کم

 پاک

 یخ

 کر

 زالل

 فراوان

 دم کشیده

 تلخ

 شیرین

 خوشمزه

 یخ یخانی

 بسامد

ت
صف

 

 نوشیدنی ها
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 هامیوه

. گونه خود را نیز در دل دارند تخمها خود معموالً  میوه. گویند ، میوه میگلدار گیاهبه نهنج وتخمدان رسیده یك گیاهشناسی در 

شود که شیرین و گوشت  شود، این واژه معموالً فقط به میوه گیاهانی گفته می عنوان غذا می بحث از میوه به  آشپزیهنگامی که در 

، میوه گیاهان خود غالتمعمولی، مغزها و  سبزیجاتزیادی از  درحالی که گروه بسیار. . . و پرتقال، سیب، آلو: دار هستند، مانند

 . شوند می محسوب

 آلبالو 

 (3: یمینی شریف، آواز سوسك ها)  سیاهرنگ و  رسیده، قشنگای آلبالوهای 

 آلوچه

باز /   (همان)کوچه، چشم آلوچه آلوچه  ترش آلوچه/   (91: رحماندوست، هیچ هیچ هیچانه)، آلوچه دمش درازه  تازه ترش آلوچه

 (همان)(  آلوچه)ه بابا ترشمی خورم دو تا و سه تا 

 اران

 (29: همان)  دونه دونهانار /  (41: همان، ترانه های نوازش)ام یه گل زده جوونه  ، توی دهان بچهدونه دونهانار 

 (4:  ها جور واجورندقاسم نیا، میوه)، نشسته ان تو یك خونه هزار دونه، کوچیكو  سرخ/  (29: همان)  دونه دونهقشنگه مهربونه انار 

درخت بود    ، رو شاخهشیرینو  ترشانار /  (6: همان، خاله ریزه و صندوق جادویی)  شیرینو  سرخی پا شد بره بچینه، انار/  

آبان /  (92: کشاورز، الال، الال، گل شب بو)ی را دانه می کرد قرمزانار /  (همان)، مال خودت خاله جون شیرینو  ترشانار /   (همان)

 (29: رحماندوست، ترانه های نوازش)ه انار دونه دونه مهربونه قشنگ/  (1: د گلهایمینی شریف، سرو)آویزد از درختان  رنگینانار 

 انگور

این میوه به صورت یك خوشه ی مرکب از دانه هاست که . ی مو و یا تاک استی رز یا میوهانگور که به عربی عنب نامند، میوه

. تخم مرغی و به رنگ های مختلف و اندازه های گوناگونندی انگور گویند و آن ها به شکل کروی، بیضوی، هریك را حبه یا دانه

 (92 :4923رنگ چی، )

همان، )ی شیرینتو باغ زندگی کم کم می شه انگور /  (9: کشاورز، نی نی کوچولو زرنگه) یاقوتیخیلی عالقه مند شده به انگورای 

 (1: قاسم نیا، میوه ها جور واجورند)(انگور)ه سبز، خوشه به خوشه، پر آب، دونه به دونه/  (42: الالیی های نی نی کوچولو

 بادام

گل ها و برگ هایش شبیه گل . بادام که در پهلوی واتام گویند، درختی است از تیره ی گل سرخیان که سر دسته ی بادامی هاست

پنج کاسبرگ و گل ها شامل پنج گلبرگ و . گل بادام شیرین صورتی و گل بادام تلخ سفید است. ها و برگ های درخت هلوست

 (12 :4923رنگ چی، ). چندین پرچم است

  (6: قاسم نیا، حسنی می خواست بازی کنه)    پسته و سختبا دندوناش شکسته، بادوم 

 پرتقال

 (6: رحماندوست، رنگ و وارنگ)است   نارنجی، خوب خوبپرتقال اگر باشد 

 (44: همان)(   پرتقال)بود  کالو سبز و ریز ولی تمامشان حیف که 

 توت

 (همان)توت  شیرینی کرده ما را بانشاط مزّه( / 3 :. .کشاورز،یك دایناسور درسته)آبدارخورند از دست تو توتهای می

 (انسان)26چاقاله بادوم

 (1:  همان، چاقاله با یه عروسك) تنبلرفت چاقاله بادوم یواش یواش راه می

 (2: م تنبلهمان، چاقاله بادو)، رفته کالس اول تنبلچاقاله بادوم 

 خرما

                                                           
2 
 . در اين داستان نام دختر تنبلي است که فقط به خوردن عالقه دارد 
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 (44: رحماندوست، دویدم و دویدم)!   یخوبسه خرما داد به دستم، چه خرماهای 

 خوشه انگور

 (9: یمینی شریف، سرود گلها)   زیباشهریور آید انگور با خوشه های 

 خیار

 (1: رحماندوست، خانه ی خاله)باز خیار می خوام   . بود خوشمزهچه 

 (3: قاسم نیا، میوه ها جور واجورند)(  خیار)بوته  نشسته روی باریك و بلندو  سبز

 رنگ خیار

 (41: رحماندوست، رنگ و وارنگ) است سبز رنگ خیار،

 سنجد

درخت . خرماست اش مثل هستهعناب است و هسته درختی است که در ممالك سرد سیر می رسد و اندازه آن به اندازه سنجد میوه

ایش شبیه برگ بید و گل هایش یتونیان است؛ درختی است نسبتاً بزرگ و پر خار و برگ هز از تیره سنجدها نزدیك به تیرهسنجد 

 :4923رنگ چی، ). اش فندقه و دارای میان بر خوراکی و آردی نسبتاً شیرین استید یا زرد و بسیار خوشبوست، میوهای سفخوشه

223) 

 (2: موشه  قاسم نیا، خاله سوسکه وآقا)  تازه و نرمخریده آقا موشه، سنجد 

عتدل و اراضی رسی شنی به خوبی ها که در آب و هوای ممیوه درختی است از تیره گل سرخیان، جزء دسته سیبی سیب  سیب

های رسد، برگ هایش بیضوی با دندانهاع این درخت به پنج تا شش متر میارتف. روید؛ گلبرگ های سیب سفید صورتی استمی

 (291 :4923رنگ چی، ). فاصله دار است

 (94: رحماندوست،از آسمون تا اینجا)نوشته  سرخروی سیب /  (41: رسولیان، مادرانه ها) کالمبخواب ای نو رسیده سیب 

: ساله ها 1قاسم نیا، شعر و نقاشی)سیب و به و گالبی  آبیو  زرد و قرمز/  (9: همان، چاقو تو آشپزخونه)شده رو  ریز ریزسیب های 

برداشت با دندوناش  گنده یه سیب/  (21: کشاورز، سیب جان سالم)سالم   جانمام یك نفر نگفت سیب شود سیبشان تزود می/  (6

/  (1: همان، آب، بابا، ماما)از روی شاخه انداخت پایین شیرینآقا کالغه یك سیب /  (3: همان، چاقاله با یك عروسك)یه گاز زد  

کشاورز، آب )ست کرمویك دفعه دیدم آن سیب، /  (3: بازی ها. . . پنج تارحماندوست، )م نازنینمنو بخورید، سیبم و : سومی گفت

!  چه شکل و بویی داره/  (3: رحماندوست، از آسمون تا اینجا)(  سیب)تمام آن زیادم بود  چاقو  بزرگولی خیلی /  (1: بابا ماما

 (94: همان)(  سیب)ه زردو سبز  ه وسرخ

 غوره

 (42: کشاورز، الالیی های نی نی کوچولو)نی نی  اگه کاله اگه کوچیكبگو این غوره 

 (همان)ه اگه نی نی کالکوچیك  اگه  بگو این غوره

 گردو 

 (6: قاسم نیا، خاله سوسکه و وروجك)    ترصبح می رن و غروب می آن، با یك سبد گردوی 

 (همان)ه  فراوونبه، چه غذایی، عالیه، گردوی اون 

 گالبی

 (3: بازی ها. . . رحماندوست، پنج تا)م  شیرینم، منو بخورید گالبی: دومی گفت

 گوجه

 . بار با صفت، فرنگی به کار رفته است 4این اسم 

 (همان)است   قشنگو  سرخگوجه فرنگی، /  (2: همان، رنگ و وارنگ)سرخ و قشنگ است  فرنگیگوجه 

 لیمو

  (3: یمینی شریف، سرود گلها) خوشبوو  خوشرنگ دی پرتقال و لیمو آید

 (2: رحماندوست، رنگ و وارنگ)است لیمو   زردو چه رنگ است؟ لیم
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 میوه 

 (2:  قاسم نیا، شعر و نقاشی برای هفت ساله ها)ی  خوبچه میوه های /  (94: همان، از آسمون تا اینجا)!  یقشنگ چه میوه ی

ه کال ون  هنوز یك میوهوچولومنی نی ک: گنمی/  (41: کشاورز، چاقاله با یك عروسك)  رسیده و خوشمزهکشیده میوه هایی 

 (2: یمینی شریف، سرود گلها)   گواراخرداد آید پیاپی میوه های /   (42: همان، الالیی های نی نی کوچولو)

ه، اما حسنی یکی یك دونه است زیادمیوه، /  (2: ساله ها 1قاسم نیا، شعر و نقاشی برای )ه؟ گرونچه میوه های خوبی کی گفته که 

 (2: یکی یك دونه استهمان، حسنی )

 هلو

 (41: رحماندوست، خانه ی خاله)  زیباروی درخت میوه پنج تا هلوی 

 (43: همان) آبدارروی درخت میوه  سه تا هلوی /  (همان) شیرینروی درخت میوه چار تا هلوی 

 (9: قاسم نیا، میوه ها جورواجورند)( هلو)هنازو سفید  و سرخه درازه، نه گردنه 

 هندوانه

 (6: همان)( هندوانه)م آبدارم و شیرینو  مسرخ

 هویج

رحماندوست، )است  نارنجیهم هویج و خرمالو  هم غروب، /  (9: همان، غذاها جور واجورند) تازهو  زردهویج ! غذاش چیه؟ هویجه

 (6: رنگ و وارنگ

 میوه ها جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 _ _ 9 قشنگ، رسیده، سیاه رنگ آلبالو 4

 4 ترش 9 ، تازه(2)ترش  آلوچه 2

، (9)، شیرین (9)دونه دونه  انار 9

، کوچیك، (2)، ترش (2)سرخ 

 هزار دونه، قرمز، رنگین

 2 قشنگ، مهربون 41

دونه به دونه، پر آب، خوشه به  2 یاقوتی، شیرین انگور 1

 خوشه، سبز

1 

 _ _ 2 خت، بستهس بادام 3

 6 ،نارنجی، ریز، سبز، کال(2)خوب _ _ پرتغال 6

 _ _ 2 آبدار، شیرین توت 1

 _ _ 2 تنبل چاقاله بادوم 2

 _ _ 4 خوب خرما 3

 _ _ 4 زیبا خوشه ی انگور 41

 1 خوشمزه، سبز، بلند، باریك _ _ خیار 44

 4 سبز _ _ رنگ خیار 42

   2 نرم، تازه سنجد 49

ریز، کال، سرخ، قرمز،  ریز سیب 41

 زرد، آبی، جان، گنده، شیرین

نازنین، کرمو، سرخ، سبز، زرد،  3

 بزرگ، چاق

1 

 4 کال 4 کوچیك غوره 43
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 4 فراوون 4 تر گردو 46

 4 شیرین _ _ گالبی 41

 2 سرخ، قشنگ 4 فرنگی گوجه 42

 4 زرد 2 خوشرنگ، خوشبو لیمو 43

قشنگ، خوشمزه، رسیده،  میوه 21

 وارا، خوبکال، گ

 2 گرون، زیاد 6

 3 دراز، سرخ، سفید، ناز، گرد 9 زیبا، شیرین، آبدار هلو 24

 9 سرخ، شیرین، آبدار _ _ هندوانه 22

 _ _ 2 زرد، تازه هویج 29

هویج، خرمالو،  21

 غروب

 4 نارنجی _ _

 

 میوه ها جدول بسامد صفت مربوط به

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

 4 مهربون 26 3 شیرین 4

 4 خوشرنگ 21 1 سرخ 2

 4 گرد 22 3 ترش 9

 4 خوشبو 23 3 سبز 1

 4 گوارا 91 1 قشنگ 3

 4 گرون 94 1 خوب 6

 4 زیاد 92 1 زرد 1

 4 یاقوتی 99 1 دونه دونه 2

 4 سخت 91 1 کال 3

 4 بسته 93 9 تازه 41

 4 سیاه رنگ 96 9 آبدار 44

 4 نرم 91 2 رسیده 42

 4 ازن 92 2 کوچك 49

 4 آبی 92 2 قرمز 41

 4 گنده 11 2 نارنجی 43

 4 جان 14 2 ریز/ ریز ریز 46

 4 نازنین 12 2 تنبل 41

 4 کرمو 19 2 زیبا 42

 4 تر 11 2 خوشمزه 43

 4 فراوون 13 4 دراز 21

 4 فرنگی 16 4 هزار دونه 24

 4 پر آب 11 4 رنگین 22

 4 باریك 12 4خوشه به  29
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 خوشه

 4 چاق 13 4 بلند 21

 4 سفید 31 4 بزرگ 23

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به میوه ها

 
 غذاها 

ییریافته برای مصرف تغ نخورده، تغییریافته و یا نیمه  متفاوت به صورت خام و دست جوامعای است که در  خوراک یا غذا، خوردنی

و یا لذت بردن مصرف  تغذیهتواند منشاء حیوانی یا گیاهی و یا گاهی معدنی داشته باشد، و برای رفع نیاز  خوراک می. شود آماده می

 آشپزیهای مخصوصی برای  اکثر جوامع با توجه به سنن و رسومشان رسم. ناگون مختلف استهای گو عادات غذایی در فرهنگ. شود

 . شان دارند های غذایی و اولویت

 آش 

وجه داشته باشیم که این آش مطلق همه ی آن چیزهایی را که ما آش در فرهنگ ما به معنی مطلق غذا بوده است ولی البته باید ت

اما آش را گاهی شل . گرفته است، و این ها هم همیشه با نوعی خورشت همراه بوده اندامروز پلو و چلو و کته می نامیم در بر می

. به جا مانده است «شوربا»و  «آش شله قلمکار»چنانکه در ترکیب . می نامیده اند «با»درست می کرده اند و آن را شله یا 

 (641 :4923دریابندری، )

 (9: قاسم نیا، ماه وماهی)   خوشمزه و خوبمورچه داره آش می پزه، یك آش 

0 2 4 6 8 10 

 شیرین

 ترش

 قشنگ

 زرد

 کال

 آبدار

 کوچک

 نارنجی

 تنبل

 خوشمزه

 هزار دونه

 خوشه به خوشه

 بزرگ

 خوشرنگ

 خوشبو

 گرون

 یاقوتی

 بسته

 نرم

 آبی

 جان

 کرمو

 فراوون

 پر آب

 چاق

 بسامد

ت
صف

 

 میوه ها 

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C
http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

212 
 

 (41: همان)(    آش)ه شور ، نهبی نمكنه 

 برنج

از لحاظ . و عطر یکی صورت ظاهر، دیگری مزه: جنس برنج در ایران بسیار متنوع است، ولی مرغوبیت آن دو وجه اساسی دارد

صورت، دانه ی برنج مرغوب باریك و کشیده و یکدست و به رنگ سفید عاجی است؛ در پخت قد می کشد و پس از جذب روغن جال 

 (993 :4923دریابندری، ). مزه و عطر برنج مرغوب، از برنج خام هم معلوم می شود. می گیرد

 (9: نی می خواد بدونه رسولیان، نی)رو    دونه دونهبشوره و پاک بکنه برنج 

 بوف

 (44: همان)ه بهترخورم مزه ی اون خودم که بوف می/  (4: همان، بوف) عالی و خوبهای پزه بوفمامان من می

 پنیر

 (6: قاسم نیا، خاله ریزه و قاشق سحرآمیز)شده پنیرش  کهنه گوشتشو جا گذاشته،

 خوراکی

 (41: ، چاقاله بادوم تنبلکشاورز)  جورواجورپر می کنه کیفشو از خوراکیهای 

 سوپ

سوپ یا پتاژ که در قرن های گذشته غذای رایج روستاییان اروپا بوده، عبارت بوده است از مقدار کمی گوشت یا مرغ یا ماهی که 

نان زیادی هم همراه با یکی دو جور تره بار یا سبزی، یا احیاناً غله و بنشن، در مقدار نسبتاً زیادی آب پخته می شده است، و معموالً 

 . در آن ترید می کرده اند

کلمه ی سوپ را با وجدان راحت می توان در زبان فارسی به کار برد، چون تحقیقات نگارنده نشان می دهد که اصل این کلمه به 

 621 :4923 دریابندری،). احتمال قوی از زبان های ایرانی گرفته شده است و کاربرد آن در زبان فارسی هم سابقه ی دیرینه دارد

_629) 

 (42: رحماندوست، چاقو تو آشپزخونه)  خوشمزه خوب مامان می خواد سوپ بپزه، یك سوپ

 (42: همان، سوزن ورپریده)ه  داغدواش یه سوپ 

 شام

 (9: همان، چاقو تو آشپزخونه)بپز مامان جون خوشمزهیه شام 

 (6 :. . .ستهکشاورز، مرا یك دایناسور در) سادهخود من خواستم که شوم یك شام 

 غذا

 (1: همان، آرزوهای من)تو سفره ی ناهارش لذیذشم غذای می/  (1: رسولیان، اتل متل توتوله)شد  سادهو  خوبغذایی 

ی دارم  خوبمزه /  (4: بازی ها. . همان، پنج تا)! یخوبوای چه غذای /  (41: رحماندوست، ترانه های نوازش)! یخوبوای چه غذای 

/  (44: همان، دویدم و دویدم)ی خوردم خوبغذای /  (41: همان، ترانه های نوازش)می پزم   خوب خوبی غذاها/  (3: همان)

تو رو /   (41: همان) خوشمزهچاقاله بادوم سیر نمیشه از این غذای /  (2: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)می پزه  خوب غذاهای

به، چه غذایی، /  (همان)و، روی سر نی نی مون  داغنریز غذای /  (2: وبارههمان، مامان پری د)نخور   داغ خدا آب سرد یا غذای

 (1: کشاورز، خرگوش و جنگ شیرها) رو به راه باشد غذایت،  بی درد سرو بی زحمت /  (6: قاسم نیا، خاله سوسکه و وروجك)ه عالی

هر چی به او غذا بدی  باز هم می /  (2: یه دسته گلهمان، چاقاله نگو ).«هشورغذات ! مامان»: چاقاله بادوم هی می خوره  می گه/ 

رحماندوست، )(  غذا)بشه سردباد بزنیم، . فوتش کنیم: چهارمی گفت/  (2: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)  .«!هکمخیلی »: گه

( غذا!)جیغ کشید، وای وای بود و سوخت و داغ/  (همان)(  غذا)بشه سردداغه، باید صبر کنیم : سومی گفت/  (9: غذاها. . . پنج تا

 (همان)

 کدو

 (2: قاسم نیا، حسنی می خواست بازی کنه)  قلقله زنحسنی نگاه کرد و چی دید؟ یك کدوی 

 لقمه
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 (1: همان، خاله ریزه وگنج بزرگ)!     هیچ گربه ای ندیده به این بزرگیلقمه 

 نان

 (44: ازی های پنج انگشترحماندوست، ب)    خوشمزهو  خوباین شاطره نان می پزه، نان های 

 (21:همان، ترانه های نوازش)  خوشمزهو  خوبنون های 

 (41: همان، اون چیه که اون کیه که)    خوشمزه خوباون کیه که نون می پزه نونهای 

 (21: کشاورز، گنجشك و پروانه)   قندیکیك تولدم بود یك تکه نان 

 غذاها جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 2 بی نمك، شور 2 خوب، خوشمزه آش 4

 _ _ 4 دونه دونه برنج 2

 4 بهتر 2 خوب، عالی بوف 9

 4 کهنه _ _ پنیر 1

 _ _ 4 جورواجور خوراکی 3

 _ _ 9 خوب، خوشمزه، داغ سوپ 6

 4 ساده 4 خوشمزه شام 1

، ، خوشمزه(2)، داغ (2)خوب  غذا 2

 ساده، لذیذ

، داغ، عالی، بی زحمت، (2)سرد  49

 بی دردسر، روبه راه، شور، کم

3 

 _ _ 4 قلقله زن کدو 3

 _ _ 4 به این بزرگی لقمه 41

 _ _ 1 ، قندی(9)، خوشمزه (9)خوب  نان 44

 

 غذاها جدول بسامد صفت مربوط به

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

 4 لذیذ  44 41 خوب 4

 4 بی زحمت 42 1 هخوشمز 2

 4 بی دردسر 49 1 داغ 9

 4 رو به راه 41 2 عالی 1

 4 بی نمك 43 2 ساده 3

 4 کم 46 2 سرد 6

 4 قلقله زن 41 2 شور  1

 4 به این بزرگی 42 4 دونه دونه 2

 4 قندی 43 4 بهتر 3

 4 جور واجور 21 4 کهنه 41

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به غذاها
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 تنقالت

که پوست سخت دارند مانند  یهایمیوه( دهخدا ذیل مدخل). گاه خورند کم و گاه و هر چیزی که کم هاشیرینیو  هاآجیلها و  تنقل

 . شوندت در برنامه غذایی مردم مصرف میبیشتر به عنوان تنقال …فندق و ، گردو، بادام

 آب نبات

 (49: کشاورز، چاقاله بادوم تنبل)می شه تا ذره بینو برداره    کوچیكدید آب نبات، 

 آجیل

 (4 :رسولیان، اتل متل توتوله)   قاطی پاطیآورده بود سوغاتی آجیل 

 بستنی

 (1: دادکشاورز، گربه به من میو)ه گروناین بستنی، /  (3: قاسم نیا، به خاطر خروسه)!  تازههای خورم، بستنیتا همیشه می

ه زرد یا سفید یا سرخ  هسرد سردیخ نیست، /  (44: همان، چاقاله نگو یه دسته گل)د خطرناکنغصه نخور حالت خوبه  بستنی ها، 

کشاورز، چاقاله نگو یه (  )بستنی)س، غذا نیست  خوشمزهبا اینکه خیلی /  (23: ت، اون چیه که اون کیه کهرحماندوس( )بستنی)

 (همان)(  بستنی)ه و شکر نیست شیرین اون چیه که( / 23: دسته گل

 پوست پسته

 با پوست/  (همان)گردو  سخت با دندوناش نشکنه پوسته/  (9: رسولیان، نی نی ما زرنگه) پسته دشمن دندوناشه سختکه پوست 

رسولیان، نی )اشه  دشمن دندونکه پوست سخت پسته /  (2: قاسم نیا، خاله سوسکه وآقا موشه)سنجد، کفشای خوب می دوزه  نرم

 (9: نی ما زرنگه

 تخمه

 (6: بازی ها. . . رحماندوست، پنج تا)ی دارم  خوبتخمه 
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 قند

 (1: ورز، نی نی کوچولو بی دندونکشا)ه  شیریننی نی کوچولو می دونه  که قند چیزی 

 کیك

/   (همان)ی رو هیچ کی به عمرش ندیده بزرگ کیکی به این/  (1: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)  چند طبقهکیکی می خوام 

 (2: ونهمان، نی نی کوچولو بی دند)مامان زری پخته براش  خامه اییه دونه کیك /   (همان)تا وسط دریا می ره  قایقی سوار کیك

 (21: همان، گنجشك و پروانه)من خوردند و شاد بودند   کوچكاز کیك / 

 (1: همان، چاقاله نگو یه دسته گل)باشه  زیبا و خوشمزه، کیکی می خوام چند طبقه

 نبات

 (41: قاسم نیا، خاله ریزه و صندوق جادویی)هم دارم   تازهنبات 

 نقل  

 (42: ان، خاله ریزه و گنج بزرگهم)ه، روی عروس می ریزه   ریزبارون نقل  

 تنقالت جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 4 کوچیك _ _ آب نبات 4

 _ _ 4 قاطی پاطی آجیل 2

، سرخ، سفید، زرد، (2)سرد  4 تازه بستنی 9

 خوشمزه، شیرین، گرون، خطرناک، 

3 

پوست  1

 پسته

 4 دشمن 9 ، نرم(2)ت سخ

 _ _ 4 خوب تخمه 3

 4 شیرین _ _ قند 6

چند طبقه، بزرگ، قایقی، خامه  کیك 1

 ای، کوچك

 2 خوشمزه، زیبا 3

 _ _ 4 تازه نبات 2

 _ _ 4 ریزه نقل 3

 
 جدول بسامد صفت مربوط به تنقالت

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

/ کوچك  4

 کوچیك

قاطی  42 2

 پاطی

4 

 4 چند طبقه 49 2 زهتا 2

 4 بزرگ 41 2 سخت 9

 4 گرون 43 2 شیرین 1

 4 قایقی 46 2 خوشمزه 3

 4 خامه ای 41 2 سرد 6

 4 سرخ 42 4 خطرناک 1
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 4 زیبا 43 4 بزم 2

 4 ریزه 21 4 دشمن 3

 4 زرد 24 4 سفید 41

 4 خوب 44

 

 تنقالت نمودار بسامد صفت مربوط به

 
 

 سبزیجات

کارد و از را طی شرایط خاص میخود، آن ها  ستند که انسان به منظور استفادهز گیاهان خوراکی هسبزیجات، گروهی ا

ها در  از سبزی. سبزیجات، انواع مختلف دارند و هر کدام فایده و خاصیت منحصر به فردی را دارا می باشند. ها استفاده می کندآن

عالوه بر این، . شود استفاده می ترشیو هم چنین تهیه انواع  آشو انواع  کوکو، انواع کوفته، انواع قرمه سبزی: پخت برخی غذاها مثل

علت آمدن . شود شناخته می سبزی خوردنکنند که به  صورت خام و در قالب دسر همراه غذا میل میها را به  برخی از این سبزی

 سبزیجات در شعر کودک آشنایی کودک با آن ها و تشویقشان برای استفاده از سبزیجات است

 پیاز

ای و نوک تیز و تو خالی و هایش استوانهین که پایاست و برگهای جام و کاسه رنگتك لپهها، جزو پیاز گیاهی است از تیره سوسنی

داخل زمینی آن مدور شبیه تخم مرغ،  پیاز گیاهی است خوردنی که حصه. هایش سفید و مجتمع و  پوست بر پوست استگل

 (31 :4923رنگ چی، ). کوچکتر و یا بزرگتر از آن با شاخی سبز و باریك و طعمی تند است

 (41: رسولیان، نی نی ما زرنگه)ه کمپیاز و نعناش /   (6: قاسم نیا، به خاطر خروسه)ه   و تیز تندتو دستای مامانم، پیازی 
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 (6: قاسم نیا، به خاطر خروسه)(  پیاز) ریزه ریزهبا چاقو روش می زنه  تا بشه 

 تربچه

 (2: وییهمان، خاله ریزه و صندوق جاد)بود    سفت بس که تربچه،

 رنگ کاهو

ارد، و کاهوی کاهوی پیچ یا کاهوی ساالدی؛ که از اروپا آمده است و فقط در ساالد مصرف د: در ایران دو نوع کاهو تولید می شود

تلخ دارد و امتیاز آن از لحاظ  کاهوی ساالدی یك رگه. عالی آن تنها یا با سکنجبین هم خورده می شود رسمی، که به واسطه مزه

 (999 :4923دریابندری، ). کاهوی رسمی خوب اندکی شیرین است. پسندد در همین استه ذائقه شان این تلخی را میانی ککس

 (41: رحماندوست، رنگ و وارنگ)   است، رنگ کاهو سبز

 سبزی 

اصطالح عام غالباً آن هایی که به صورت خام یا پخته، تنها یا همراه با چیزهای دیگر، سر سفره خورده می شود، و در انواع روییدنی

، .«سبزیجات»بخش خوردنی بسیاری از  در این کلمه باید به معنای روییدنی باشد، زیرا که در .«سبزی». ها را سبزیجات می نامند

ای آخر این کلمه میانه .«تجا»م نمی خورد؛ ولی طایفه ادبا با مانند هویج و چغندر و پیاز و بادمجان، اثری از رنگ سبز به چش

 (921 :4923دریابندری، ). ارند و از آن پرهیز می کنندند

 (4: رسولیان، عید اومد بهار اومد)از دل خاک در می یاد  تازه و سبزسبزی 

 (3: کشاورز، چاقاله نگو یه دسته گل)ه رو گذاشت رو نون بربری  نشستسبزی های 

 فلفل

گیاهان . خاصی به نام تیره ی کبابه هاست بی برگ که جزو تیرههای ایاهی است از راسته دولپهپلپل که معرب آن فلفل است، گی

. بیدها ذکر می شود گیاهان هر دو تیره تحت نام تیرهبیدها دارند از این رو بیشتر در کتب گیاه شناسی  این تیره شباهت به تیره

. ختان مجاور خود اتصال پیدا می کنندها به درساقه خیز و کوتاه که به کمك آنهای اهی است باال رونده و دارای ریشهپلپل گی

 (23 :4923رنگ چی، )

 (41: رسولیان، نی نی ما زرنگه)می ریزه تو دیگ آش دوباره   سیاهفلفل 

 لبو

چغندر فرنگی، که مخروطی شکل است، با رنگ بسیار قوی و شیرینی کم؛ و چغندر رسمی، که پهن است، با : دو جور چغندر داریم

 (923 :4923دریابندری، ). تررنگ کمتر و شیرینی بیش

 (92: رحماندوست، هیچ هیچ هیچانه)  خوشمزهه، قرمزه وای چه لبوی داغلب لبو 

 (همان)ه وای چه لبوی خوشمزه  قرمزلب لبو داغه، 

 سبزیجات جدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

 تعداد مسند تعداد ترکیب وصفی نام ردیف

 2 م، ریزه ریزهک 2 تند، تیز پیاز 4

 4 سخت _ _ تربچه 2

 4 سبز _ _ رنگ کاهو 9

 _ _ 9 سبز، تازه، نشسته سبزی 1

 _ _ 4 سیاه فلفل 3

 4 قرمز 2 داغ، خوشمزه لبو 6

 جدول بسامد صفت مربوط به سبزیجات

 تعداد صفت ردیف تعداد صفت ردیف

 4 تازه 1 2 سبز 4
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 4 نشسته 2 4 تند 2

 4 سیاه 3 4 تیز 9

 4 خوشمزه 41 4 مک 1

 4 قرمز 44 4 سفت 3

 4 ریزه ریزه 6

 

 

 نمودار بسامد صفت مربوط به سبزیجات

 
 

 

 :نتیجه

ترجیح زیادی به انواع خوراکی مخصوصاً تنقالت دارند، و از خوردن آنها لذّت می برند و گاهی مواقع آنها را بر غذا  کودکان عالقه

 . دهندمی

نوشیدنی نام برده شده است، که  6در قسمت اول از . میوه، غذا، تنقالت و سبزیجات می شود بخش نوشیدنی، 3این قسمت شامل 

قسمت . است (بار 1)و سرد  (بار 3)صفت که بیشترین تکرار با صاف 26بار به همراه  1بار و چای  3بار، یخ  21بیشترین صفت با آب 

بار و  6بار، انگور  2بار، هلو  2بار، میوه  46بار، سیب  46تکرار با انار  میوه نام برده شده است، که بیشترین 21بعد میوه ها، که از 

قسمت بعد . است (بار 3)، ترش و سبز هر کدام(بار 1)، سرخ(بار 3)صفت که بیشترین تکرار با شیرین 31بار به همراه  6پرتغال 
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صفت که بیشترین تکرار با  21بار به همراه  1نان  بار و 22غذا نام برده شده است، که بیشترین تکرار با غذا  44غذاها، که از 

نمونه از تنقالت نام برده شده است، که بیشترین تکرار  3قسمت بعد تنقالت، که از . است(بار 1)و داغ (بار 1)، خوشمزه(بار 41)خوب

شیرین، خوشمزه و سرد کوچیك، تازه، سخت، / صفت که بیشترین تکرار با کوچك  24بار به همراه  1بار و کیك  41با بستنی 

است؛ البته شاید قرار دادن بستنی و کیك در این بخش درست نباشد، ولی چون در هیچ کدام از بخش ها قرار نمی  (بار 2)هرکدام

سبزی نام برده شده است، که بیشترین تکرار با پیاز  6قسمت بعد سبزیجات، که از . گرفتند، ناگزیر در این بخش جای داده شده اند

 . است (بار 2)صفت که بیشترین تکرار با سبز 44بار به همراه  9ر، سبزی و لبو هر کدام با 1

، بیشتر صفاتی که برای این با توجه به جدول ها در این بخش نیز صفاتی که برای انواع خوراکی آورده شده است، می توان گفت

نظر چه از لحاظ رنگ، مزه و شکل هستند، و کودک با مورد  ها، معرف میوهوصاً در بخش میوهها آورده شده است مخصموصوف

 .ها و خواص آنها آشنا می شوداین گونه شعرها با انواع خوراکی خواندن
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