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10  

  یفارسدر زبان  کودکان یداستان اتیادب يساختار يها یژگیو
  

   1زاده آقاگلفردوس 
  2زاده يرضو اکرم 

 
   دهیچک

نمونه  20نمونه گروه سنی الف،  17( "الف، ب، ج"ي سنی ها گروهنمونه کتاب داستانی در  57پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل 
ي  جمله 50ي داستانی در سه گروه مذبور، ها کتابي نمونه ها جملهتحلیل  منظور به. پردازد یم) نمونه گروه سنی ج 20گروه سنی ب و 

مورد بررسی و تحلیل  "ب، جالف، "ي سنی ها گروهجمله در  3000اول هر کتاب داستانی در هر گروه سنی انتخاب و در مجموع 
 30الی  20حتی به  ها کتابکم هستند و در برخی  "الف"ي گروه سنی ها کتابي موجود در ها جملهولی چون ؛ رندیگ یمقرار 

 انیماز . ردیگ یمجمله انتخاب و مورد تحلیل قرار  1000، "الف"نمونه کتاب در گروه سنی  17، در مجموع از رسند ینمجمله هم 
 بیترت. ی دارندسنگروه  3در هر  بسامد را نیکمترناتمام  يها جملهو بسامد  نیشتریبي ساده ها جملهی شده، بررسي ها کتابنمونه 
با باال رفتن سن مخاطب از تعداد  است که "ب و ج"ی سناز دو گروه  شتریب) درصد 9/31( "الف"ی سنی نامنظم در گروه سازگان
درصد و در گروه  3/3برابر  "ب"ی سنمقدار در گروه  نیا، شود یم کاستهی نامنظم هستند، سازگان بیترتي دارا کهیی ها جمله

و ) 8/2( "ب"ی سناز دو گروه  شتریباست که ) 9/9( "الف"ی سني در گروه امري ها جملهدرصد . درصد است 6/4 "ج"ی سن
ي ها جمله. ی دارندکینزدي درصدها باًیتقر "الف، ب، ج"ی سنگروه  3ی و ناتمام در هر پرسشي ها جمله. باشد یم) 5/4( "ج"

ی سني ناتمام در گروه ها جملهو ) 4/7( "ج"ی سنو در گروه ) 7/4( "ب"ی سن، گروه )4/0( "الف"ی سنی در گروه پرسش
و نتایج بدست آمده دیگر که همراه نمودار در متن  باشند یمدرصد  6/3 "ج"ی سنو در گروه  7/2 "ب"ی سن، گروه 6/4 "الف"
  . قاله عنوان شده استم

  
  

  
  .ي کودکانها داستان، نحويي و ساختاري ها یژگیوادبیات کودکان،  :ها واژهکلید 

    

                                                        
 Ferdowsg@yahoo.com :رایانامهمدرس،  تیتربدانشگاه  اریدانش -١
         razaviakram@yahoo.com   :رایانامهمدرس و مدرس زبان ، تیتربدانشگاه  آموخته دانش -٢
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 مقدمه - 1
 تا کند می کودکان کمک به ادبیات. دهد می روي ...)و نقد رمان، شعر، داستان، قصه،(ادبی  متن در زبان تجلّی زیباترین

رو حائز اهمیت فراوان است که بسیاري از  ادبیات کودکان از آن. برسند زبانی باألخص و شخصیتی ذهنی، تعادل و به رشد آنها
  .دانند یها م اندیشمندان و فالسفه، دوره کودکی را مرحله خطیري در زندگی ملت

 براساس هم ادبیات کودکان خود او، خاص ادبیات و )کودك( مخاطب بین ارتباط ایجاد و خوانش سهولت راستاي در     

 با مستقیم ارتباط شود، می نوشته یا خلق کودکان مختلف براي که هایی داستان نوع تا شود می تقسیم مختلفی هاي بخش سن به

 ایران نوجوان و کودك ادبیات حوزة در. باشد داشته آنان خاص و عالیق زبانی و آموزشی ذهنی، رشد با آن تبع به سن و

 گروه :شود می بندي تقسیم ذیل صورت به نوجوانی و کودکی سالهاي نوجوانان، و فکري کودکان پرورش کانون براساس نظر

 و چهارم يسالها: ج یسنّ گروه دبستان؛ سوم و دوم يسالها: ب یسن گروه دبستان؛ اول سال و دبستان از پیش سالهاي: الف سنّی
سنی  هاي گروه هاي داستان کتاب این پژوهش در. دبیرستان سالهاي :ه سنّی گروه و راهنمایی دورة :د سنّی گروه پنجم دبستان؛

نوشته  ابتدایی دورة یا دبستان سال پنج و دبستان از سالهاي پیش براي که هایی جمالت داستان تعبیر، دیگر به یا "ج ب، الف،"
  .شوند می توصیف و نقد بررسی، است، شده

  
 تحقیق روش - 2

 یل جمالتتحل(یلی تحل یتنها در و يا کتابخانه ي،اسناد کار روش و است یعمل و ينظر بخش دو شامل پژوهش حاضر
 پژوهش ینا يآمار جامعۀ. شوند یم یهارا يآمار صورت به یجنتا که است) "ج ب، الف،" یسن گروه سه در ها داستان نمونه

 گروه به ها کتاب ینا از نمونه 17 که دهد یم یلتشک یداستان کتاب نمونه 57 تعداد "ج ب، الف،" یسن يگروههادر  را

 از هر در مجموع،. دارند اختصاص "ج" یسن گروه به یداستان کتاب نمونه 20 ، و"ب" یسن نمونه گروه 20، "الف" یسن

یل تحل مورد یداستاني ها کتاب نمونه ي و نحويساختار یژگیهايو و انتخاب جمله 1000 یسن گروه در هر یداستان کتاب
 یزن کتابها ینا یشتربو  رسد ینم هم جمله 30 یال 20 به کتابها یبرخ يها جمله تعداد که "الف"ی سندر گروه . گیرد یم قرار

 يها کتابنمونه  .گیرد یممورد بررسی و تحلیل قرار  جمله 1000 یداستان کتاب 17 از درکل یر هستند،تصوو  شعر صورت به
ی مورد داستان يها کتاب که است یناهم  ها کتاب انتخاب در مهم مؤلفۀ و شده انتخاب 1388-1371ي سالها از یداستان

 يها کتاب مورد در انتخاب اساس. باشند یرانی انتخاب شدها یسندگاننو از و ي ترجمه شده نباشندها کتاب ازجمله بررسی
 عامل کرد اشاره یدبا که است نوجوانان و کودکان يفکرپرورش  کانون مورد نظر بندي یمتقسی مذکور سن يها گروه

  . هم لحاظ نشده است مخاطب و یسندهنو یتجنس
  

 نظري مفاهیم - 3
  کودکان ادبیات 3-1
یز ن و یدجد يها واژهو  کلمات آموختن ي،آموز زبان هاي ینهزم در یژهو به که است یاتادب اقسام از یکی کودکان یاتادب
و  ادبی ارزش که شود می اطالق هایی سروده و ها نوشته به نوجوانان و کودکان ادبیات .دارد مهمی نقش کودك به يساز جمله
 را پرورش کودکان عواطف و ذوق فکر، باشد داشته مستقیم آموزش قصد آنکه بدون که است مطالبی کلیۀ و شامل دارد هنري
یا  و شود یهارا کتاب قالب نثر، در چه و نظم چه یرداستان،غ چه و باشد داستان چه ها نوشته ینا .کند یم سرگرمشان و داده
و  ؛ دخت1352یمن، ا؛ 164: 1375انوشه، (شود  یم نوجوانان خوانده و کودکان یاتادب یداريشن - یداريد مواد و مجلّه صورت به

  ).15: 1355، همکار
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 داستانی ادبیات 2- 3

 نوع این خواه گیرد، یبرمدر  را منثور یتیروا یداستان آثار انواع همۀ و است یلیتخ یاتادب یا یاتادب از یبخش یداستان یاتادب

ی واقع یايدن با که يا خلّاقه منثوراثر روایتی  یعنی هر نباشد، خواه باشد، برخوردار تخیلی ادبیات شکوهمندي از خصوصیت
یفه، لط رمان، رمانس، ي،تراژد افسانه، اسطوره، قصه،شامل و  گیرد یم ی قرارداستان یاتادب حوزه در باشد، داشته يمعنادار ارتباط

  ). 21: 1380یرصادقی، م(آنهاست  به وابسته آثار و کوتاه داستان ،)یواناتح یتحکا(فابل  یل،تمث یت،حکا یت،روا
  داستان 3-3
کرده و  ایجاد را آن شخصیتها و بوده مربوط هم به زمانی و منطقی لحاظ از رخدادهاست که و یعوقا ي ازا مجموعه داستان«
  ).5: 1985بال، ( »کنند می تجربه
  

 کودك سنّی گروه و ادبیات رابطه - 4
 آنها خاص و عقاید رشد ذهنی سن، با مستقیم ارتباط کرد، بیان یا خلق مختلف کودکان براي توان می که هایی داستان نوع

 شود برخوردار جذابیت و گیرایی نوشته از تا برخوردار است اي ویژه اهمیت از مخاطب سنّی گروه به توجه نوشتن هنگام .دارد

 در) 5: 1382(نورتون  گفته به. یابد می افزایش هم ساختاري آنها و پیچیدگی روایتها طول کودك، سن افزایش با همزمان که

 و باید است قطعی ولی نیست، یکسان هرچند اجتماعی و شخصیتی زبانی، شناختی، مراحل از کودکان همه گذر رشد، روند

 سر پشت براي کودکان. همه آنها در نه اما دهد، می بروز معینی سنّی گروه در کودکان از در بسیاري رشد هاي ویژگی پذیرفت

 .کند یم ممکن يبعد مرحله به را آنها یشرويپ کهدارند  یازن دوره آن یژهو يها کتاب به رشد از یخاص مرحلۀهر  گذاشتن

 هاي عرصه را در خود ضرورت به باید است، گرفته درنظر را جوانی مخاطب اي نویسنده هرگاه«: نویسد می تاکر نیکالس

  :مولوي گفته به). 44: 1991هانت، (» کند محدود لغت و تجربه خاص
  گشاد باید کودکی زبان پس                                      فتاد کارت و سر کودك با چون             

  

  ي مختلف آنها فیتعرجمله و  - 5

جمله،  .رود یکار م در ذهن گوینده که براي بیان یک مفهوم یا یک واقعه به کامل دستوریست با مفهومی کاملیک ساخت جمله 
جمله را متشکل از یک یا ) 217و  10: 1366(خانلري . ، کلمه و واژك، ترتیب واحدهاي فارسی از بزرگتر به کوچکتر هستند2، گروه1بند

و هرجا که جمله تمام  رساند یمبر روي هم پیام کاملی را از گوینده به شنونده ي وجود دارد و ا رابطهمیان آنها که  داند یممجموع چند کلمه 
  .شود یمي گذاشته ا نقطهشود 

ی معني دارا آنکه؛ به شرط شود یمهم جمله ساخته  ها کلمه وستنیپ هم به، از شود یم لیتشک کلمهحروف،  وستنیپ هم بهاز  کههمانطور 
، جمله محسوب کلمه کصورت آن ی نیا، در کرد انیبي را مقصودهم بتوان  کلمه کاست با ی ممکني را برساند، مقصودو مفهوم باشد و 

                                                        
١. Clause   

Phrase/ Group  2. 
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حذف شده  نهیقربا  نکهیامگر (فعل داشته باشد  دیباي ا جملهی فعل است، هر اصل کلمهي بند جملهدر . رفتم، آمد، خواهد رفت: ، مانندشود یم
  ).77و  140: 1370ی، انزل(ی و نامفهوم خواهد بود معن یبي که فعل نداشته باشد ا جمله اهر نوشته ی) باشد

تعریف  نیچنجمله براساس ساخت آن . حسین امتحان داشت: جمله یک واحد زبانی و حامل یک پیام ذهنی است؛ مثال
/ خدا : ، مثال»باشد کیتفک قابلي مربوط به هم که مجموعاً به دو بخش نهاد و گزاره ها واژهجمله عبارتست از یک رشته «: شود یم

  ).4:1372نوبهار، (نگهدار 
  

  1اقسام جمله از حیث شیوه بیان  1- 1نمودار 
  شبه جمله ندایی            ها جملهجمله خبري                                                             شبه                                                     

  جمله عاطفی                                                                                                                         
  شبه جمله صوتی                                                                                                                                                               

  جمله تعجبی                                                                                                                                                                     
                                                                                                    

  ي انفعالی    ها جمله                                                                                                                     
  جمله امري                                                       جمله دعا                                جمله انشایی                                              

  جمله پرسشی ساده                                                                                                                           
                                                          

  جمله پرسشی                                                                                    
  ی تأکیديجمله پرسش                                                                                                                            

  
  2امیپاقسام جمله از حیث تعداد  2- 1نمودار 

  
  جمله مستقل                                                                                                               

  جمله ساده                                                                                    
  جمله ناقص                                                                                                                

  جمله معترضه                                                                                                                 
  با حروف ربط همپایگی منفرد                                                                                    اقسام جمله            

  ي                 ا خوشهجمله                              از حیث            
  با حروف ربط همپایگی مزدوج                                             تعداد پیام                                                         

  )یآوای(صوتی                                جمله مرکب                                                                 
  غیر صوتی                                                                                                                   

                                                        
  .راهنما: ، قم1، چدستور کاربردي زبان فارسی، 1372. نوبهار، مهرانگیز. 3
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 ها جمله. که از یک بند یا بیشتر ساخته شده باشد شود یمجمله به آن واحد زبان فارسی گفته ) 61-60: 1348(به نظر باطنی  
  .هستند میتقس قابلي ا خوشهو نیز  1ي ساده، مرکب، مختلطها جملهي که دارند به ا گزارهبرحسب تعداد و نوع نهاد و 

  
  )بسیط(جمله ساده  1- 5

ي ساده است که حامل یک پیام، خواه  جمله، ها جملهیکی از انواع . است مرکبي ساده و  گونهساختمان بر دو  ثیحجمله از 
چه در زبان گفتاري و چه نوشتاري نظرات مختلفی وجود دارد ) بسیط(در مورد جمله ساده . باشد یمپیام کامل و خواه پیام ناقص 

  .میپرداز یمکه به ذکر برخی از آنها 
 ایآ: رفته باشد؛ مانند کار بهفعل  کدر آن تنها ی که رندیگ یمي در نظر ا جمله، خانلري همگی جمله ساده را پور یلینانوري،      

؛ 309:1376ي، انور(است  تر دهیچیپي ساختاري داراباشد جمله  شتریبي است؟ به نظر آنها هرچه تعداد فعل در جمله ابدانسان 
ي بسامد باالتر داراو  تر یعیطب، ها جملهجمله بسیط را نسبت به دیگر ) 74: 1369(ثمره ). 134: 1366 خانلري، ؛45: 1371، پور یلین
  .داند یم

. نباشد و فقط داراي یک مسند یا یک فعل باشد واره جملهکه در آن  داند یمي ا جملهجمله بسیط را ) 119: 1382(فرشیدورد      
ي ها واره جملهو  فعل یبي ها جمله؛ زیرا با تغییراتی تبدیل به اند جمله آنهایی که فعل دارند، مهمترین انواع خصوص بهي بسیط ها جمله

  .اند دهینام 2جمله بسیط فعلی را جمله مادر شناسان زبان، به این دلیل برخی از شوند یمپایه، پیرو و همپایه 

  
  جمله مرکّب 2- 5

 يبرو کهی صورتدر . دیرسبه راه افتاده بود  کهي قاصد: رفته است کار بهفعل  کاز ی شیبدر آن  کهي است ا جمله، مرکّبجمله 
  ).137: 1366؛ خانلري،  309:1376ي، انور( مانم یم جا نیهمي من برگردو زود 

حرف ربط وابستگی  لهیوس بهي است که حداقل از یک جمله پایه و یک جمله پیرو درست شده باشد که ا جملهجمله مرکّب،      
  : مثال. و مکمل مفهوم یکدیگرند شوند یمبه یکدیگر مربوط 

  )15: 1372نوبهار،( .باران شروع شد، رسیدي هنگامی که تو از راه
  جمله پیرو                جمله پایه           

به نظر او . داند یمی نادرست کل بهرا » میده یمشمار جمله را از شمار فعلهاي آن تشخیص «عبارت ) 48: 1382(فرشیدورد 
ب دو یا چند فعل دارند، ولی یک جمله ها جملهبسیاري از  یا » او به مدرسه نرفت زیرا بیمار بود«: ، مانندروند یم شمار بهي مرکّ

ب،  آورد یم) 119: همان(وي در جایی دیگر از کتاب خود . »دیآ یماگر تو بیائی او هم « ي است که در ا جملهکه جمله مرکّ
اي ربطی و عناصر و ادوات باشد و بیش از یک مسند یا یک فعل داشته باشد و در آن حروف ربط و گروهه واره جملهداخل آن 

  ... . هم، اگر، که، چون و مگر...و، یا، هم: رفته باشد؛ حروف و عناصري از قبیل کار بهدستوري دیگري 

                                                        
5. Complex    

٦. Kernel sentence   
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  .هوشنگ رفت و فرهاد آمد: مثال
  

  يا خوشهجمله  3- 5
پیوندهاي همپایگی به یکدیگر  لهیوس بهي همپایه ها جمله. شود یمي، از توالی دو یا چند جمله همپایه حاصل ا خوشهجمله 

عموماً از  توانند یمي ا خوشهي همپایه در یک جمله ها جمله. به خانه رسیدم، غذا خوردم، نماز خواندم و برگشتم: مثال. شوند یمزنجیر 
 توانند یمیعنی در یک جمله مرکب ترکیبی، بخش پایه و پیرو، هر کدام . باشندي پیرو ها جملهي پایه و یا عموماً از نوع ها جملهنوع 

تا برایش لباسی بدوزم / به بازار رفتم، ساعتها گشتم و پارچه مورد عالقه او را پیدا کردم : مثال. باشند يا جملهشامل یک خوشه چند 
ب فوق بخش پایه را یک خوشه سه . و او را خوشحال کنم ي تشکیل ا جملهي و بخش پیرو را یک خوشه دو ا ملهجدر جمله مرکّ

. ي، معموالً وابستگی معنایی وجود دارد، ولی وابستگی نحوي بین آنها نیستا خوشهي ساده یک جمله ها جملهدر بین . داده است
  : مثال

  ).15 - 14: 1372نوبهار، (چون مه و خورشید جوانمرد باش / وز کین سرد باش       / گرم شو از مهر 

ي از یک ا هستهجمله . يا خوشهي و جمله ا هستهجمله : جمله فارسی بر دو گونه است) 61-60؛  72- 71: 1348(به نظر باطنی      
مستقل از وابسته  تواند یمهسته . هسته مرکزي تشکیل شده که وجود آن اجباري است و از تعدادي وابسته که وجود آنها اختیاري است

بجاي یک جمله بنشیند  تواند یم» تو حتماً برو«مثالً بند . مستقل از هسته وجود داشته باشند توانند ینم ها وابستهوجود داشته باشد، ولی 
و تلفن اگر ا«، »چون خیلی آدم حساسی است«ولی بندهایی مثل . بدون اینکه احتیاج به بندهاي دیگري در پیش یا پی خود داشته باشد

جمله . ي دارندا هستهمتمم خود احتیاج به  عنوان بهیی هستند که ها وابستهاینها : یی در جاي یک جمله بنشینندتنها به توانند ینم... و» کرد
ي هستد که معموالً ا هسته يها جملهي، ا خوشهعنصرهاي سازنده جمله . شود یمي تشکیل ا هسته يها جملهي، از اجتماع ا خوشه

هسته دارد و  سازد یمي که آن را ا هستهي ها جملهي به تعداد ا خوشههر جمله . اند شدهبه یکدیگر قالب » یا«و » و« لهیوس به
ي است که ا هستهي دو جمله ا خوشهحداقل ساختمان یک جمله . یی باشندها وابستهخود داراي  توانند یم ها هستههرکدام از این 

  : مثال. یکی از آنها باید الزاماً داراي وابسته باشد

  و اگر شما فایده این     اگرچه به نفع آنها باشد    معموالً آنها از چنین طرحی استقبال نخواهند کرد

                                                                          و                    ه                                                                              

   .آن را نخواهند پذیرفت    عینی ثابت نکنید طور بهطرح را 

  هو                                                     

  .اند شدهبه هم قالب » و« لهیوس بهاین دو جمله . ي تشکیل شده استا هستهي است که از اجتماع دو جمله ا خوشهاین مثال یک جمله 

مساوي هستند؛  بر این عقیده است که در تکرار همپایه همه عناصر از نظر ساختمانی داراي ارزش) 66- 64و  46: 1348(باطنی      
  : مانند. در این نوع تکرار هیچ عنصري از نظر ساختمانی تابع عنصر دیگر نیست. باشند یمیعنی، همه همپایه 

  .یا مستقیماً پیش او رفت       یا برایش نامه نوشت     باید به او تلفن کرد

  3ه                             2ه                         1ه          
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ي را ا جملههمپایه به هم متصل شده و  طور بهیی هسته یک جمله باشند، تنها به تندتوانس یمدر این جمله سه بند که هر کدام 
 تواند یمدر نوشتار ویرگول و در گفتار مکث نیز . شوند یمبه هم متصل » یا«و » و« لهیوس بهدر تکرار همپایه، عناصر . اند دادهتشکیل 

  .عهده بگیرد نقش رابط را به
  

 )ناقص( ناتمام و جمله کامل جمله 4- 5
 بقیه و بعدي شنیدن جمله منتظر و کند می اقناع مقصود فهم جهت از را شنونده که است آن مستقل جمله یا کامل جمله

 مسافرت از هنوز پرویز ،!بود سردي عجب هواي دیروز :مانند است، کامل پیام یک مفهوم حامل تنهایی به و گذارد نمی مطلب

: 1370انزلی، (نیست  مطلب بقیه شنیدن انتظار در و کرده درك مطلب شنونده جمالت این از هریک شنیدن از .است برنگشته
 ).13: 1372و نوبهار،  141

ي مستقل است، از نظر مفهوم، ها جملهي است که مفهوم کامل ندارد و هرچند که از نظر ساختاري مانند ا جملهجمله ناقص،      
و جمالتی که  شوند یمجمالت بدون فعل تام نیز بیان ). 13:1372نوبهار، (ه نرفته باشند به کتابخان ها بچهاگر : مثال. استقالل ندارد

   .)205: 1386البرزي، ( شوند یمبدون فعل تام هستند جمله ناتمام نامیده 
  

  جمله خبري 5- 5

). 11: 1366خانلري، ( روند یمجمشید و احمد با هم به باغ : مانند. شود یمخبري خوانده  ، جملهکند یمي که خبري را بیان ا جمله
که در آن امکان  میده یمی خبر رقطعیغ ای یقطع صورت بهی نف ای به اثبات یحالت رفتنیپذبودن و  ای کاردر جمله خبري از وقوع 

جمله ). 4:1372و نوبهار،  307:1376ي، انور(هوا گرم شده است . پروین برگشت: مانند. راست یا دروغ بودن پیام وجود دارد
هوا : مانند. و مضمونش قابل صدق و کذب است؛ یعنی حکم آن یا قابل تصدیق است یا نیست 1ري آن است که آهنگ آن افتانخب

  ). 113:1382فرشیدورد، (علی آمد، او رفت : فعل جمله خبري به وجه اخباري است مانند. ابري است
  

  جمله پرسشی 6- 5
ي که در آن پرسشی باشد، جمله ا جمله. ي پرسشی هستندها جملهاز حیث مفهوم و چگونگی بیان  ها جملهیکی دیگر از انواع 

هرگاه پاسخ نزد گوینده و . ؟ جمله پرسشی غالباً محتاج پاسخ استرود یمجمشید با که به باغ : مانند. شود یمپرسشی خوانده 
 ها جمله گونه نیا. مفهومی است که باید در جواب گفته شودشنونده آشکار باشد، غرض گوینده دریافت پاسخ نیست، بلکه تأکید 

جمله خبري را به  توان یم) آهنگ افراشته(با فرآیند آهنگ ). 110و 107، 11: 1366خانلري، ( شود یمخوانده » پرسش تأکیدي«
. ي؟ اما هر جمله سؤالی همیشه سؤال نیست، بلکه شاید یک خواهش غیرمستقیم باشدر یمتو سینما : مانند. جمله سؤالی تبدیل نمود

 بودن افتاننبودن کلمات پرسشی و ). 12-11:1372نوبهار، ؛ 82 – 81: 1386البرزي، (یه لیوان آب برام بیارید؟  دیتون یم: مانند
  ).88و  83: 1348باطنی، (آهنگ در بندهاي خبري مالك تشخیص آنها از بندهاي پرسشی است 

  
  جمله امري 7- 5

ي است که فعل آن به وجه امري است و بر نفرین، فرمان، دعا، تمنا، خواهش و مانند آنها یعنی بر طلب ا جملهجمله امري 
و  کنند یمي امري از دوم شخص استفاده ها جملهدر ). 115:1382فرشیدورد، (زود بیا، اي صبح طلوع مکن : داللت کند، مانند

                                                        
٧. Falling intonation  
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. همیشه محذوف است» نهاد«در جمله امري  ).35: 1378ماهوتیان، ( آورند یمي امري ها جملهدر  ندرت بهضمیر جانشین فاعل را 
، شود یمي است که در آن انجام کاري و یا پذیرش صفت و حالتی به اثبات یا نفی درخواست ا جملهجمله امري، . به باغ برو: مانند
  ). 308: 1376ي، انور؛ 12: 1372نوبهار، ( اوریبدفترت را لطفاً . بیا. دیر نکن: مثال

  
  ترتیب سازگانی - 6

ی اساسپارامتر . مینام یم) ترتیب سازگانی(در یک جمله را ترتیب کلمات  واره جملهترتیب پشت سر هم کلمات یا عناصر 
 شیآرااصطالحاً  که) V(، فعل )O(مفعول ، )S(ی فاعل عنی، یاصلبند  ي عمده سازهی سه نسب بیترتجمله را  شیآرای شناس رده
 شیآرا کی یولآزاد جمله است،  شیآراي دارایی است که ها زبانی ازجمله فارسزبان . دهد یم لیتشک، مینام یمجمله  نیادیبن
ی فارسدر . است گریدي ها شیآراو در نتیجه پربسامدتر از  تر یعیطبو لذا  نشانتر کم؛ چون شهاستیآرا گریداز  تر معمولو  تر يادیبن

  :مثال .تفاوت دارد مرکّببا جمله  طیبسي  جمله شیآرا

  ).SOV(را خوانده است  کتابهوشنگ 

  ).SVO(را خوانده است  کتابهوشنگ  که دانم یممن 

ي خبري در نقل قول ها جملهي که ترتیب کلمات طور به. ي خبري نیز ترتیب متعارف فاعل، مفعول، فعل استها جملهدر      
ي سؤالی نیز وجود دارد، ولی با آهنگ خیزان ها جملهو همین ترتیب در  شود یممستقیم و نقل قول غیرمستقیم هم رعایت 

  ).18: 1378ماهوتیان، (

  
  ترتیب سازگانی منظم 1- 6

+ زبان فارسی داراي آرایش فاعل . دیآ یم دست بهي خبري ها جملهآرایش بنیادین زبانها از نحوه آرایش عناصر نحوي در قالب 
یا همان همنشینی کلمات است و کلمات  بیمسأله ترت نیتر در نحو، عمده ).46: 1385گلفام، (حسن مریم را زد : فعل است، مانند+ مفعول 

   .است 1، صورت بانشانبیکدام ترکگفت  توان ینم به همین دلیل است که است برخوردار آزاد یبیترکاز  یفارس زبان
  

  )جمله گفتاري(ترتیب سازگانی نامنظم  2- 6
ي دارا تواند یمی هم فارسزبان . شود یمو به صورت نامنظمی ادا  خورد یمدر زبان گفتاري ترتیب سازگانی جمالت به هم 

ي گفتاردر زبان  کهتوجه داشت  دیبای ولدارد  کاربرد شکلهر دو  کهی نامنظم سازگان بیترتی منظم باشد و هم سازگان بیترت
  .ی منظمسازگان بیترتي از نوشتارو در زبان  شود یمی نامنظم استفاده سازگان بیترتاز  شتریب

  
  نتایج - 7

   "الف"سنی  گروه در آمده بدست نتایج 7-1

                                                        
٨. Marked form  
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: است نیچني آمار صورت به جینتا "الف"ي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته در گروه سنی  جمله 1000از مجموع 
، )4/0(ی پرسشي ها جمله، )9/9(ي امري ها جمله، )3/3(ي ا خوشهي ها جمله، )4/8( مرکبي ها جمله، )9/37(ي ساده ها جمله
سالگی، در  7ي و سوادآموزي کودك تا پیش از آموز زباناز آنجا که ). 9/31(ی نامنظم سازگان بیترتو ) 6/4(ي ناتمام ها جمله

نامنظم در  یسازگان بیترتي زبان گفتاري است و زبان گفتاري از ترتیب سازگانی نامنظمی برخوردار است؛ لذا  طهیح
مورد تحلیل و بررسی قرار  "ب، ج"سنی دیگر  در این گروه و دو گروه ها جمله گریداز  شتریبی سنگروه  نیاي ها جمله

تصاویر در ، ساده و روان هستند و کوتاهنمونه کتاب داستانی مورد تحلیل قرار گرفته  17در ) ها مصرع( ها جمله. گرفته است
ي انتخاب شده ها کتابنمونه در . شعر هستند صورت به "الف"در گروه سنی  ها کتاببیشتر . باشند یم کننده کمک ها جملهکنار 

ي آموزشی  جنبهبیشتر  ها کتاب. شعر هستند صورت به) درصد 11/94برابر (نمونه  16نمونه  17از  قیتحق نیای در تصادف صورت به
ي طوالنی حتی ها جملهاز کاربرد ... . و ها رنگمشاغل مختلف، آموزش رعایت نظافت، پوشیدن لباس، : مانند. براي کودکان دارند

ي موجود در گروه  دهیچیپو  مرکبي ها جمله .یکی را خوردم تلخ بود :مانند. ي پرهیز شده استا خوشهي مرکب و ها جملهدر بیان 
ي گفتاری به زبان سنگروه  نیاي ها جمله گریدهمچون  کههستند  کوتاهیی ها جمله، "ب، ج"ی سنگروه  2برخالف  "الف"ی سن
  .کنن یمو احترامش  کنن یمگلها سالمش / ی به ما نداده ول ادهیز هاشیخوشحال: مثال. هستند کینزد

  "الف"گروه سنی ات داستانی کودکان ادبی )دستوري(ساختاري  يها یژگیو 1-1نمودار 

  
  
  
 "ب"ی سنبدست آمده در گروه  جینتا 7-2

، )8/2(ي امر يها جمله، )2/23(ي ا خوشهي ها جمله، )4/20( مرکّبي ها جملهداراي بیشترین درصد، ) 6/41(ي ساده ها جمله
با ). 3/3(ی نامنظم سازگان بیترتسنی دارند و کمترین درصد را در این گروه ) 7/2(ي ناتمام ها جمله، )7/4(ی پرسشي ها جمله

. بسامد را دارند نیکمتري ناتمام ها جملهو درصد  نیشتریبساده  يها جملهتوجه به نتایج آماري بدست آمده در این گروه سنی 
ي ها یدگیچیپي ساده و فارغ از ساختار کودکاني ها داستانساختار  .اند شدهبیان  ها رسانهزبان معیار موجود در  صورت به ها جمله

 نیاي ها جمله گریدی هستند و همچون طوالنیی ها جمله "ب"ی سن ي در گروها خوشهو  مرکّبي ها جمله. استخاص بزرگساالن 
و همه حیوانات  کردند ینمدر آن روز گرگها و حیوانات وحشی شکاري ": مانند. کینزدی رسمي و نوشتاری به زبان سن گروه
 شد یمي به آنجا آورده ا قهوهحیوان را که توسط گوزن  نیتر مهربانبه بقیه محبت بیشتري بکنند تا بتوانند مدال  کردند یمسعی 
   ."بگیرند

  "ب"گروه سنی ات داستانی کودکان ادبی )دستوري(ساختاري  يها یژگیو 2-1نمودار 
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 "ج"ی سنبدست آمده در گروه  جینتا 7-3

و مانند گروه ) درصد 1/42(بسامد را دارند  نیشتریب "ب"و  "الف"ی سنی نسبت به دو گروه سنگروه  نیاي ساده در ها جمله
ب يها جمله). 6/3( اند دادهدرصد را به خود اختصاص  نیکمتري ناتمام ها جمله "ب"ی سن ي ا خوشهي ها جمله، )17/0( مرکّ
درصد ) 6/3(ي ناتمام ها جملهدرصد و ) 6/4(ی نامنظم سازگان بیترت، )4/7(ی پرسشي ها جمله، )5/4(ي امري ها جمله، )8/20(

و نسبت به  شوند یم دهیدو ساده  مرکّبي ها جمله کناري هم در ا خوشهي ها جمله کهاست  "ب"ی سنگروه و گروه  نیادر . هستند
ي اریبسی طوالني ها واژهو  ها جمله "ج"ی سندر گروه . بسامد را دارند نیشتریب "الف"ی سندر گروه  مرکّبي و ا خوشهي ها جمله

از  ها داستان نیاساختار  کهمشخص شد ) الف، ب، ج(ی سنگروه  3ي در هر ساختاري ها یژگیوی بررساز . رفته است کار به
 بیو ترت ، مرکب، پرسشی، خبريساده يها ناتمام، جمله يها چون جمله ییها مشخصهو از  ردیگ یمي نشأت گفتارساختار زبان 

  .برخوردار است نامنظمی سازگان
  "ج"گروه سنی ات داستانی کودکان ادبی )دستوري(ساختاري  يها یژگیو 3- 1نمودار 

  
 "الف، ب، ج"ی سني ها گروهي ها جمله 4- 1نمودار 
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  منابع - 8
  .یکنفرانس زبانشناس نیپنجم يها مجموعه مقاله: تهران ؛یزبانشناس دگاهیازد یمتون ادب يهایژگیو، 1382 .زاده، فردوس آقاگل

 . سرآمد کاوش: ، ناشر3؛ چآشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهاي نقد و بررسی کتاب، 1375. آقایاري، خسرو
 .امیرکبیر: ؛ تهرانی متنشناس زبانمبانی ، 1386. البرزي، پرویز

 . یانزل: هیاروم؛ 3، چیفارسدستور زبان ، 1370. ی، حسنانزل

  .یفاطم: تهران ،]دوم شیرایو[ی؛ فارسدستور زبان ، 1376. ي، حسن و همکارانور
 .کتاب کودك يشورا :تهران ؛کودکان اتیدر ادب يگذر، 1352. یلی، لمنیا

 .دانشنامه انتشاراتی موسسه فرهنگی و: ، تهران2ج ؛یفارس یادبدانشنامه . 1375 .حسن، انوشه

 .امیرکبیر: تهران. توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی، 1348. محمدرضاباطنی، 
 مرکز، انتشارات 1سال هفتم، ش ی،شناس زبان؛  مجله یفارسی زبان شناخت ردهي هایژگیو: ی زبانشناس ردهی بر لیتحل، 1369. داهللاثمره، ی

 . 13یاپیپی، دانشگاهنشر 

   .روشنگران و مطالعات زنان انتشارات :تهران ؛ها و جنبه ها یژگیادبیات کودکان و نوجوانان، و، 1381 .حجازي، بنفشه
  .دفتر نشر و فرهنگ اسالمی :تهران ؛ادبیات کودکان و نوجوانان هسخنی دربار، )تا یب( .حکیمی، محمود
 .توس: ، تهران3؛ چادبیات فارسیفرهنگ ، 1366. خانلري، زهرا

؛ مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه تطبیقی و توضیحی نامه واژهفرهنگ اصطالحات ادبی، ، 1378. داد، سیما
  .مروارید: تهران

 .قاتیتحق مرکز: تهران ؛يکودکان و نوجوانان در عصر پهلو اتیادب، 1355 .همکار و نینسر ،دخت

 .دردانه :تهران ؛)کودکان و نوجوانان مواد و خدمات(ی فرهنگ تیکودکان و نوجوانان با هو اتیادب، 1384 .، صادقیالقرائ سلطان
، سال پانزدهم، 30ی اپیپی، دانشگاهنشر  مرکزی، انتشارات شناس زبان؛ مجله مرکبفعل پردازش ، 1379. يمهد دیس ی،سمائ

  . 2ش
 .سوره مهر: ، تهران2و  1؛ ج ی به ادبیاتشناس زباناز ، 1383. صفوي، کورش

 . کتاب اءیاح: ؛ تهرانیفارسساخت زبان ، 1374. ، خسروزاده یغالمعل
 .1نشر نی، چ: تهران ؛ی و نقد ادبیشناس زبان، ترجمه مریم خوزان، حسین پاینده، 1369. فالر، راجر و دیگران

درباره آواشناسی و صرف و  يا تازهشامل پژوهشهاي : ی جدیدشناس زباندستور مفصل امروز بر پایه ، 1382. فرشیدورد، خسرو
 . سخن: ؛ تهران...نحو فارسی

 . انتشارات امیرکبیر: ، تهران1؛ جدرباره ادبیات و نقد ادبی، 1363. _____
  .  و نوجوان  کودك  اتیادب  پژوهشنامۀ :تهران؛  کودکان  يریتصو  يو کتابها مصور  يکتابها، 1377 .، زهره ینییقا

 .سمت: ؛ تهرانادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ، 1385 .، ثریااغیا قزل
 ).سمت(دانشگاهها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی: ؛ تهراناصول دستور زبان، 1385. گلفام، ارسالن

 .نشر مرکز: تهران. ؛ ترجمه مهدي سمائییشناس ردهدستور زبان فارسی از دیدگاه ، 1378. ماهوتیان، شهرزاد

، سال 3؛ مجله زبان شناسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره پیاپیدستور زبان ساختاري، 1364. ی، مهدينیالد مشکوة
 .1دوم، ش

 .چاپ بهمن: ، تهران4چ . عناصر داستان، 1380. میرصادقی، جمال
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  . نوجوانان و  کودکان  هفرهنگنام :تهران ؛ و نوجوانان  کودکان  اتیادب، 1373 . ، توران يرهادیم
 . راهنما: ، قم1، چدستور کاربردي زبان فارسی، 1372. نوبهار، مهرانگیز

و کاربردها از  ها گونه: کودکان شناخت ادبیات ،1382]. و دیگران... [منصوره راعی: نورتون، دونا و نورتون، ساندرا؛ ترجمه
 . مؤسسه فرهنگی، هنري خانه ترجمه کودکان و نوجوانان: ، تهران1؛ جروزن چشم کودك

 .19ی، سال نهم، ششناس زبان؛ مجله گفتار تیفیکی ابیارزی نیعي ها شاخص، 1371. ، رضاپور یلین

ات ها تیمحدود، گفتاري در ها بچهادبیات ما و ادبیات ،  1381. هدایی، محمد ؛ دانشگاه آزاد اسالمی اراكکودکاني ادبی. 
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