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در ( های سني الف، ب، جگروه)هاي واژگاني ادبّيات داستاني كودكان ويژگي
 شناسيزبان فارسي از ديدگاه زبان

 

1زادهفردوس آقاگل
 

 زادهاكرم رضوي

 
 دانشگاه تربیت مدرس

 

 چکيده

 مطالعۀ کتاب نقش مهمي در توسعۀ آگاهي و پیشرفت اجتماعي کودکان، افززایش دزدرت شزنا تي و انگیزشزي آنهزا

پژوهش حاضر . شوندها موجب شنا ت دنیای ناشنا ته میطور ا ص داستاندارد و ادبیات کودک و نوجوان و به

نمونزه گزروه سزنی  75)پزردازد مزی( الز،، ب،  )های سنی نمونه کتاب داستانی در گروه 75به بررسی و تحلیل 

هزای داسزتانی در سزه هزای کتزابل واژهمنظزور تحلیزبه(. نمونه گروه سنی   02نمونه گروه سنی ب و  02ال،، 

جمله در  0222های جملۀ اول هر کتاب داستانی در هر گروه سنی انت اب و در مجموع، واژه 72گروه مذبور، 

هزای هزای موجزود در کتزابولزی وزون جملزهگیرنزد  مورد بررسی و تحلیل درار مزی( ال،، ب،  )های سنی گروه

نمونه  75در مجموع از  رسند،جمله هم نمی 02الی  02ها حتی به ی کتابکم هستند و در بر  "ال،"گروه سنی 

در گزروه سزنی : گیرد که پس از تحلیزل نتزایذ ذیزل حاشزل شزدجمله انت اب و مورد تحلیل درار می 7222کتاب، 
اري هزاي گفتزواژه. هزاي مربزب از بسزامد بزابیي بر زوردار هسزتندهاي ساده و گفتاري نسبت بزه واژهواژه" ال،"

هززاي واژه (.درشزد 96/33)دارنزد ( الز،، ب،  )گزروه سزني  3بیشزترین مقزدار را در بززین " الز،"در گزروه سزني 
 6/33)هززا شززاعر در بیشززتر جملززه. درشززد 48/12گفتززاري  هززايو واژه 6/12هززاي مربززب ، واژه98/64سززاده 
 "ب"در گززروه سززني . ته اسزتگفتززاري بهزره جسزز هزايو واژه( اي نززامنظمترتیززب سزازه)از زبززان گفتزاری ( درشزد

هاي ، واژه9/0هاي گفتاري واژه. بر وردارندهاي ساده و مربب هاي گفتاري از بمترین بسامد نسبت به واژهواژه
بزار طوبني بسزیاري بزه هايها و واژهجمله " "در گروه سني و . درشد 58/38هاي مرّبب و واژه 13/85ساده 

و مرّبززب ( درشززد 85/89)هززاي سززاده بمتززرین درشززد را نسززبت بززه واژه( 11/9)هززاي گفتززاري واژه. رفتززه اسززت

  .اندبه  ود ا تشاص داده( 11/35)

ات کودکان، ویژگی :هاکليد واژه ات بودبان، ادبیّ  های کودکانداستانهای واژگاني ادبیّ

 

 

 مقّدمه. 1

. دهدروی می...( رمان، نقد ودّشه، داستان، شعر، )ترین و زیباترین تجلّی زبان همانا در متن ادبی ناب
بان ز .ذهنی، ش شیتی و باأل ص زبانی برسند به رشد و تعادل تا آنهاکند ادبّیات به کودکان کمک می

 ود را دارد به  شنا تي  اصّ هاي زبانویژگي ،اتيهر نوع ادبیّ بوده و ات ادبیّ  هترین وجه و مادبنیادي
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ا در نظرگرفتن وضعیت رشد، ذهن و زبان بودك باید به آن ات بودك هم از این امر جدا نیست و بادبیّ 
 هايداراي ویژگيباید  برای ایجاد رابطه با م اطب  ود ات بودبانتوان گفت ادبیّ مي ،دربل. پردا ت

 :باشد شنا تي ذیلزبان

 .و دیرفهم طوبنيپرهیز از باربرد واژگان دشوار، پیویده، . 2
برد و یا بزرگسابن با آن یبار مبودك یا  ود آنها را در زبان به به هاییها و جملههباربرد واژ. 1

  .کنندبا کودکان ارتباط بردرار میواژگاني  ۀمحدود
بار بریم به در ذهن ي بهاگونهرا به هالهیعني جم. نویسي و باربرد تشویرشنا تي زبانساده. 1

به درک معنی و مفهوم هاي بودبان در بتاب نقاشي همونین استفاده از. کند تشویر ایجاد بودك
 .کندنوشته کمک برده و آنان را به  واندن کتاب ترغیب می

در راستای سهولت  وانش و ایجاد ارتباط بین م اطب کودک و ادبّیات  اص او،  ود ادبّیات 
هایي به براي بودبان نوع داستانشود تا های م تلفی تقسیم میکودکان هم براساس سن به ب ش

و  ، آموزشی و زبانیرشد ذهني و به تبع آن با ، ارتباط مستقیم با سنشودمیل،  لق یا بیان م ت
و نوجواني   بودبي  سالهاي  ،ایران  و نوجوان  بودك  ادبّیات ۀدر حوز. شته باشددا ان اص آن عالیق

    گروه دبستان  اّول  و سال  از دبستان  پیش  سالهاي : ال،  سّني گروه: شودمی بنديذیل تقسیمشورت به
دورة  :د  سّني  گروه   دبستان  و پنجم  وهارم  سالهاي :    سّني    گروهدبستان  مو سوّ   مدوّ     سالهاي : ب  سّني

های سنی ال،، گروه)های در این پژوهش کتاب داستان. دبیرستان  سالهاي: ه  سّني  گروهو   راهنمایي
هایی که برای سالهای پیش از دبستان و پنذ سال دبستان یا دورۀ یا به دیگر تعبیر، داستان( ب،  

 . شوندابتدایی نوشته شده است، بررسی و نقد می

 پژوهشروش  .2

و در نهایت  ای، کتاب انهروش بار اسناديپژوهش حاضر شامل دو ب ش نظری و عملی است و 
-شورت آماري ارایه ميت که نتایذ بهاس( ها در سه گروه سنی ال،، ب،  تحلیل نمونه داستان)تحلیلی 
ها، تحقیقات و کتابهای نقد داستان در این زمینه شناسایی و سپس به مطالعۀ ابتدا منابع و کتاب. شوند

-های آنها وجود دارد، پردا ته میداستان شناسانۀهایی که در باِب ادبیّات کودکان و نقد زبانپژوهش
نمونه کتاب داستاني  85تعداد ( ال،، ب،  )های سنی گروه جامعۀ آماري این پژوهش را در. شود

 10و " ب"نمونه گروه سنی  10، "ال،"ها به گروه سنی نمونه از این کتاب 35دهد که تشبیل مي

گفتاری در  هاي ساده، مرّکب وا تشاص دارند و واژه"  "نمونه کتاب داستانی به گروه سنی 

های داستانی از سالهای نمونه کتاب .گیرندبررسی درار میهای سه گروه سنی مورد کتاب داستان
هاي بتاب ها هم این است که ازجملهمؤلفۀ مهم در انت اب کتاب و شوندانت اب می 3355 -3353

هاي این اساس انت اب در مورد بتاب. ای نباشند و از نویسندگان ایراني انت اب شده باشندترجمه
د نظر کانون پرورش کودکان و نوجوانان است که باید اشاره کرد بندی مورهای سني تقسیمگروه

 .یسنده و م اطب هم لحاظ نشده استعامل جنسیت نو

 ادّبيات کودکان .3

 بلماتآمو تن  ،آموزيهاي زبان ویـژه در زمیـنـههبـ ادبّیات کودکان یکی از ادسام ادبّیات است که
ه هایو واژه ازطریق ادبّیات است به بودبان  .اردمهّمی دش به بودك نق سازيجدید و نیز جمل
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کنند که شاید در زندگی وادعی  ود هیوگاه نتوانند با آنها ماجراها، هیجانات و افکاری را تجربه می
 .بر ورد کنند

 وکه ارزش ادبي و هنري دارد  شوداطالق میهایي ها و سرودههنوشتبه  ات بودبان و نوجوانانادبیّ 
را کودکان ذوق و عواط،  ،مطالبي است به بدون آنبه دشد آموزش مستقیم داشته باشد فبر ۀشامل بلی
ها وه داستان باشد و وه غیرداستان، وه نظم و وه نثر، این نوشته. بندو سرگرمشان مي دادهپرورش 

ّ به یاشود و  هیدر دالب بتاب ارا ات بودبان و نوجوانان شنیداري ادبیّ  -ه و مواد دیداري شورت مجل

 (.7077د ت و همکار،   7070  ایمن، 7057انوشه، ) شود مي  وانده

 نقش کلی ادبيات کودکان و نوجوانان .1.3

کوشد تا در یکند، مهای تازه آشنا میادبیات کودکان و نوجوانان گذشته از اینکه  واننده را با تجربه"
بنابراین، همراه با دادن آگاهیهای درست در . ای نو و پر از ارزش پدید بیاورداو احساس و اندیشه

شناساند و او را به اندیشیدن اجتماعی و ا الدی را نیز به  واننده میای ای  اص، گاهی نکتهزمینه
ودکان و نوجوانان به پرورش ادبیات ک .انگیزددر مورد نوشته و نیک و بد پیام نویسنده برمی

ش شیت فردی و اجتماعی  واننده کمک کرده و به او در شنا ت  ود، محیط و مسائل زندگی و 
: 3353و نوجوانان،  فرهنگنامه کودکان)رساند های دیگر یاری میفرهنگ جامعه  ود و جامعه

395.") 

 ادبّيات داستانی .2.3

ّیات ت ّیلی است و همۀ انواع آثار داستانی روایتی منثور را در ادبّیات داستانی ب شی از ادبّیات یا ادب
 واه این نوع از  شوشیّت شکوهمندی ادبیّات ت یّلی بر وردار باشد،  واه نباشد، یعنی  گیرد،برمی

ای که با دنیای وادعی ارتباط معناداری داشته باشد در حوزه ادبّیات هر اثر روایتی منثور  اّلده
، روایت، لطیفه، رمانس، رمان، تراژدی، افسانه، اسطورهو شامل دشّه، گیرد یداستانی درار م

 (.3350میرشاددی، )، داستان کوتاه و آثار وابسته به آنهاست (حکایت حیوانات) فابل، تمثیل، حکایت

ای از ودایع و ر دادهاست که از لحاظ منطقی و زمانی به هم مربوط بوده و توسط داستان مجموعه"
 (.8 :3658بال، ) "شوندایجاد شده و تجربه می (هاش شیت)بازیگران 

  شناسیادبّيات و زبان .3.3

هاي انساني نقش مهّمی دارند و  ود، مایۀ زبان و بلمات در تعیین محتواي ذهن و سا تار اندیشه
-زبان که عنشر اشلی زبان. رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند شناسیادبّیات و زبان .آورندافبار را فراهم مي

-هاست که درکل یک سا تار را که در گفتار و نوشتار تحقق می1ای از نظامشناسی است شبکه در هم تنیده
 . آوردوجود مییابد، به

                                                 
3 Systems   
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کنندۀ عواط، و نمایشی ،  اّلق و بیان1عالیزباِن ادبیّات را زبانی ( 303 ، 65، 63: 3656)ردیّه حسن  

 .شودتبدیل می" اتکارکردهای زبان در ادبیّ "دهیم به را بسط می" زبان در ادبیّات"داند که ودتی عبارت می
 .ای که در آن بوجود آمده است، نیستبه نظر او ادبّیات یک فعالیت  ودانگی ته و جدای از جامعه

، زبان مایۀ پدیدآمدن بزرگترین هنر نوع بشر  یعنی (503: 3393  13: 3351)به گفتۀ فرشیدورد  
زبان مجموعۀ الفاظ شاحب نظامی ". ادبّیات است و اگر ما زبان نداشتیم، شعر و ادبّیات هم نداشتیم

زبان ادبی : و بر دو دسم است "رودکار میاست که برای انتقال افکار و احساسات آدمی به دیگران به

عادی، کند و زبان غیرادبی که ونین نیست و بیشتر برای بیان امور که ایجاد انفعال و هیجان می
اما هر زبانی هر ادبّیاتی زبان هم هست، . ی نداردرود و معموبً جنبه انفعالکار میعلمی و فنی به
 .     ادبیّات نیست

 کودک و گروه سّنی .4

توان براي بودبان م تل،  لق یا بیان برد، ارتباط مستقیم با سن، رشد ذهني هایي به مينوع داستان
بر وردار است ای هنگام نوشتن توجه به گروه سّنی م اطب از اهمیّت ویژه. دارد هاآن و عقاید  اصّ 

ها و تا نوشته از گیرایی و جذابیّت بر وردار شود که همزمان با افزایش سن کودک، طول روایت
های سنی، های کودکان را با توجه به ویژگیامروزه کتاب. یابدپیویدگی سا تاری آنها هم افزایش می

در روند رشد، گذر ( 3351) به گفته نورتون. نویسندمندیها و ت ّیالت کودکان میاحتیاجات، عالده

همه کودکان از مراحل زبانی، شنا تی، ش شیتی و اجتماعی هروند یکسان نیست، ولی دطعی است 
دهد، اما نه در های رشد در بسیاری از کودکان در گروه سنّی معینی بروز میو باید پذیرفت ویژگی

های ویژه آن دوره نیاز به کتابکودکان برای پشت سر گذاشتن هر مرحلۀ  اّشی از رشد . همه آنها
 .کنددارند که پیشروی آنها را به مرحله بعدی ممکن می

ای م اطب جوانی را درنظر گرفته است، باید به ضرورت هرگاه نویسنده»: نویسدنیکالس تاکر می
 (.3663هانت، )« های  اص تجربه و لغت محدود کند ود را در عرشه

 :به گفته مولوی

 ا کودک سر و کارت فتاد                                     پس زبان کودکی باید گشادوون ب         

 .شودهای سنی ال،، ب،   پردا ته میدر ذیل به بر ی  شوشیات زبانی کودکان گروه

 (دبستانیدوره پيش) خصوصيات سنين قبل از دبستان .1. 4

آموزی پیدا کرده و به فتی سریع در زبانای است که در آن کودک پیشردبستانی دورهدوره پیش
ها ها را بازگو کند و  ود را بجای دهرمان داستانتواند داستانهمونین می. کندکلمات توجه می

بازیها، مردم، دربارۀ زندگی روزمره، اسباب هاییکودک در این سنین از داستان. دهددرار می
شود گویی دبل از  واب با ادبّیات آشنا میریق دشّهبرد و ازطلذّت می... حیوانات، وسایل نقلیه و

                                                 
 .را معادل عالی ترجمه کرده است sublimeنگارنده  . 1
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هروند در . یکی از مهمترین تأثیرات ادبّیات اثری است که بر رشد زبانی دارد(. 3353حجازی، )

نظر وندانی وجود ندارد، اما در پردازان اتفاقمورد وگونگی اکتساب زبان توسط کودک، بین نظریه
ترین مرحله در رشد تکلّم در کودک است و نیز در این یادیبن دبستانی،این مورد که سنین پیش

 .القول هستندپردازان متفقمورد که محیط غنی بر این رشد مؤثر است اکثر نظریه

های  ود  واسته کودکان دورۀ آمادگی، در یافتن پاسخ سؤالها و تحقق( 3355)براساس گفتۀ بازرگان 

 . گیرندهای متفاوت یاد میها و روشکپیگیر هستند و موضوعات گوناگون را به سب

برند و از زبان های آوایی و همراه با ضرباهنگ در زبان لذت میدر این دوره، کودکان از زبان
کنند ولی ممکن در کاربرد زمان گذشته مهارت پیدا می. کنندبرای کمک به شنا ت جهان استفاده می

ها، دیدها، س ن گفتن با کاربرد زیادتر شفت. رندکار نبهای گذشته و حال را درست بهاست نشانه
کودک، او با استفاده در این دوره از زندگی . کندضمیرها و حرو، اضافه پیویدگی بیشتری پیدا می

-به آن»، «سواز این»: های اضافه مانندکند و مفهوم حر،ها را درست ادا میاز دستور زبان، جمله
 8تا  5ویژه در این سنین به. کندرا درک می« عقب»و « لوج»، « ار »، «دا ل»، «زیر»، «سو

مربوط « وگونه»و « ورا»هایی که به ویژه از پرسشبرند، بهسالگی کودکان از زیاد پرسیدن لذت می
 (.3351نورتون، )شوند و نسبت به ظاهر زبان نوشتاری  ود کنجکاوند می

ه تجربه و دانش اندکی از لحاظ واژگانی دارد از توجه به نوشتار در این دورۀ حساس از زندگی کودک ک
در داستانی که برای کودکان پیش از دبستان و سالهای اول دبستان فراهم . اهمیت بسزایی بر وردار است

تر هایش را کوتاه کند و متن را هروه کوتاهشود نویسنده موظ، است دامن کلمات را برویند، جملهمی
-را به -پردازی و حتی لحن داستان پردازی، شحنهش شیت –پردازی داستانفراهم نماید و بقیه کارهای 

ها، نویسندۀ ادبّیات کودک این مجموعه محدودیت. تشویرگر بسپارد تا او ابعاد داستان را بپروراند دست
کند که این محدودسازی، ددرت  الدّیت و انتقال ذهنّیزت انسزانی را از را ناگزیر از محدودسازی می

هزدایی، )دهزد گیرد و ددرت ارتباطی را بسیار کاهش میمی( یعنی ادبّیات بزرگسابن)ات وادعی ادبیّ 
3353.) 

  (سالگی 8تا  6)خصوصيات سالهای نخستين دبستان  .4.2

 و با تلفظ و داند می شود، بیشتر دواعد دستوری زبان را به تجربه بودك، هنگامی به وارد دبستان می
 و آموزش ،آنوه مدرسه. برد بار میبه آنها را در زبان شفاهی  ود و ها آشناست معنی شماری از واژه

بیشتر گسترش واژگان آموزند، غیررسمی به بودك میو  تربیت رسمی
1
-بدینباربرد زبان است تا  و 

ا این بار باید ب. تر شود نوشتن براي بودك آسانو   واندن، گفتن ،فهماندن از راه شنیدن و فهمیدنگونه 
 .شودهر بودك انجام  ۀپای هایهمبنای واژ بر و روشنی درست و آگاهی

را  کنند تا هفت سالگی تاحدودی ددرت  واندن مستقلکودکان از شش سالگی که شروع به  واندن می
ها باید با در این مرحله است که کتاب. آورندهای  اص  ودشان روی مییابند و به مجاّلت و کتابمی

عدم تعادل در نوشته، تشبیهات عامیانه، اشطالحات نامفهوم و  ار  از دایرۀ . نوشته شوندددت فراوان 

                                                 
هاي آوایي، شرفي و نحوي هر واژه در آن در  شده است به به این ژگي وی س نگوي بومي زبان در ذهن  ود فرهنگ لغتي دارد به 3

 (.36: 3356سمائي، )فرهنگ لغت در اشطالح نظریۀ زایشي واژگان گویند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


گیری زباناولین همایش میان رشته ای آموزش و یاد   

   
 

103 

 

-کشش بزم برای ایجاد عالده کند وتجربه کودک، او را در ن ستین گامها از  واندن مستقل بیزار می
کار نرمندانه بهکلمات باید مناسب انت اب شوند، جمالت ساده و ه. بردمطالعه را در او از بین میمندی به 
نوشته در عین سادگی باید  .درحد ددرت درک و فهم کودک و توانایی  واندن او انت اب شوندرفته و 
 (.3353 حجازی،)کنندۀ گنجینه لغت و شنا ت کودک در زبان مادری نیز باشد غنی

-، کتاب میمند درک مفاهیم ازطریق تجربه هستندعالده سالگی 5و  9در سنین  که کودکاناز آنجایی

-کودکان در این سن از رشد، داستان. به آنها کمک کند تا ابعاد م تل، یک مفهوم را کش، کنند تواند
کنند و حیوانات س نگو را دوست را دوست دارند که در آنها موجودات بیجان ش شیت پیدا میهایی 
رود که شی  ود پیش میآموزند، مطالعه با سرعت ش در این دوره که  واندن و نوشتن را می. دارند

های مورد عالده کتاب زبان نگارش. آمیز باشداّولین تجربیاتشان در مطالعه باید لذتب ش و موفقیت
از آنجا که . داردکودک سالهای اول دبستان تشّور نادشی از زمان . کودک باید ساده و روان باشد

های  وبی از زندگی ایی که نمونهه اطر احتیا  دارد، کتابکودک در این دوره هنوز به امنیت
دست  واند، در بهدهد و بحثهای  شوشی با کودک دربارۀ مطالبی که می انوادگی را نشان می

 (.3353 حجازی،) بسیار مؤثر هستند  اطرآوردن این امنیت

-های جدید بسیاری به گنجینۀ واژگاني  ود میدر این دوره، رشد زبانی ادامه دارد و کودکان واژه
وجه وشفی . کننداستفاده می« اگروه»ساز درستی از حر، پیوند وابستهکودکان به 80. %افزایند

هشت و نیم ها در هر جمله به و میانگین واژهگیرد فاعلی و وجه وشفی کامل مورد استفاده درار می
 (.3351نورتون، )رسد می

کودکان در این دوران، بین دنیای ت یل و . های ت یّلی بسیار اهمیّت دارددر سالهای اول دبستان، داستان
مربیان وظیفه دارند که با شنا ت ددیق و استفاده . های عینی درار دارنددرک عمیق ارتباط با وادعیت

 (.3358آدایاری، )آنان را در حال توازن و تعادل نگاه دارند  شحیح از ادبیات کودکان و نوجوانان،

 خصوصيات سالهای ميانی دبستان .4.3

های ارتباط با همسابن و وابستگی. سالهای میانی دبستان دوران آغاز رشد روابط اجتماعی است
-ل میش شیت اجتماعی کودک در  الل این مّدت رشد یافته و شک. یابدگروهی و جمعی افزایش می

در این میان یکی از وظای، مهم ادبّیات کودکان و نوجوانان در این سنین این است که ضمن . گیرد
تثبیت روحیۀ  ودباوری در آنان به نوعی که به  ودپسندی و غرور نینجامد، با تلطی، این روحیه، 

ارگیری ادبیّات کمربیان کارآزموده با به. وجود آوردتوازن بزم را بین روحیۀ فردی و گروهی به
توانند مقّدمات انجام کارهای کودکان و نوجوانان و با استفاده شحیح از این روحیه و هدایت آن می

  (.3358آدایاری، )وجود آورند تحقیقاتی و روحیه جستجوگری را در کودکان و نوجوانان به

و « در این میان»موون از حرو، ربط ه. دهندآرام مفاهیم را تعمیم میدر این دوره، کودکان آرام
 5در (. 683351نورتون، )رسد ها در هر جمله به نه میو میانگین واژه کننداستفاده می« مگر اینکه»
-یابد و از مستقل عمل کردن در  واندن لّذت میسالگی، کودک مهارت بیشتری در  واندن می 6و 

رس کودکان درار دهیم  زیرا کودکان های فراوان و متنوعی دستدر این سنین است که باید کتاب. برد
های  وب و مؤثر در پی یافتن پاسخ برای اطالعات مورد نیازشان هستند، بنابراین معرفی کتاب

 (.3353حجازی، )برای آنها از اهمّیت  اشی بر وردار است 
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 (ده تا دوازده سالگی)خصوصيات سالهای پايانی دبستان  .4.4

« رغمعلی»و « با وجود این»های وابسته که جملهی مرکب با شبههادر این دوره کودکان از جمله
نیز « بهتر بودن»و « توانستن»، «احتمال داشتن»های کمکی فعل .کنندشوند، استفاده میشروع می

 (.3351نورتون، )شوند فراوان استفاده می

 و انواع آن( سازه) 1واژه .5

-های زبان  ود را میطور شمّی واژهوران یک زبان بهدهندۀ جمله هستند و گویشها عناشر تشبیلواژه
ها در سا ت واژه. کنندبیانی دیگر نحو زبان استفاده می ها یا بهجملهبرای تولید  شناسند و از آن

-در متن بهنشینی کلمات از نظام همای در هر گونهبیـان مفاهیـم  طور کلی، درداستانی و بههای هگزار
 .ندشوکار گرفته می

شود که از یک واژک یا بیشتر سا ته شده است و  ود در واژه به آن واحد زبان فارسی گفته می
تر از گروه و مراتب واحدها، کلمه پاییندر سلسله. رودکار میسا تمان واحد بابتر یعنی گروه به

از سه عنشر  توان مرکبدر دشر اول تجزیه، سا تمان کلمه را می. گیردبابتر از واژک درار می
پیشوند و پسوند عناشری ا تیاری هستند ولی پایه عنشری اجباری . پیشوند، پایه و پسوند: دانست

 .واژه ساده و واژه مرکب: شوددو شورت ظاهر می واژه به (.3355باطنی، )در سا تمان کلمه است 

 
 واژه ساده  .5.1

آن، به تنها از یك بلمه ساده و از یک هر اسمي وون دفتر،  انه، باغ، فلسفه، گل، هوش و امثال 
آن  توانگاه داراي یك جزء بوده و نميکه  شوددرست شده باشد، اسم ساده یا بسیط نامیده ميجزء 

اي را بسیط یا ساده گویند به فقط با توجه به آنوه آمد واژه. دار تقسیم بردرا به دو یا وند ب ش معني
 .از یك تبواژ تشبیل شده باشد

-هاي اسم و شفت مشتق از فعل ظاهر ميهاي گوناگون فعل و نیز واژهپایه فعل در شورتتبواژ 
 وانند، مي: « وان»و یا ... پرستیدم، پرستنده، پرستار، پرستیدن پرستم،مي: «پرست»: شود، مانند

 (. 3395الدیني، مشبوه... ) واندند،  واننده،  وانا

 

 واژه مرّکب .5.2

داند به معناي مجموع آنها غیر از مرّبب را متشکل از دو یا وند بلمه می بلمۀ( 3383)فرشیدورد 

: آیند، مانندحرو، اضافه مرّبب نیز جزء واژگان مرکّب به حساب می. تك اجزاء آن استمعني تك
 .هموون، بجز، براي و برِ 

                                                 
3 Word :کار رفته استدر این پژوهش هر دو لفظ واژه و کلمه به یک معنی به .  
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 واژه گفتاری و زبان گفتاري .5.3

هاي گفتاری هم وجود دارند که در زبانی واژه هاي مرّکب، در هرهاي ساده و واژهدر کنار واژه
 .کنندزبان گفتاری کاربرد بیشتری پیدا می

تواند به شهر برود و کارهایتان را راه گوید اگر ب واهید، میجعفر می: آوانویسی و سپس مقایسه دو مثال
( زبان گفتاری)بندازه  تونه بره شهر، کاراتوُن راگه اگر ب واید، میو جعفر می( زبان نوشتاری)بیندازد 
از جلو کلمه شهر و امکان " به"حذ، حر، اضافه )شود که جز دو ا تال، جزئی دستوری دیده می

رسد، مربوط به تلفظ آنها، و مورد می 19ا تال، عمده آن دو، که جمعاً به  "برود"و " شهر"تعویض محل 
 (.3395توبلي، )ی آنهاست آن نیز به نوبه  ود، ناشی از حذ، یا تبدیل آواها، یا هر دو

 تجه گيرین .6

 "ال،"نتایذ بدست آمده در گروه سني 

 رعایزت نظافزت، پوشزیدن : ماننزد. ها بیشتر جنبۀ آموزشزی بزرای کودکزان دارنزدکتاب
 ... . ها ولباس، مشاغل م تل،، آموزش رنگ

 اب هاي انت در نمونه بتاب. شورت شعر هستندبه" ال،"ها در گروه سنی بیشتر کتاب
 شورتبه( درشد 33/65برابر )نمونه  39نمونه  35شورت تشادفي در این تحقیق از شده به

 .شعر هستند

 هاي مربب از بسامد بابیي بر وردار هستندهاي ساده و گفتاري نسبت به واژهواژه .
 .درشد 48/12هاي گفتاري و واژه 6/12هاي مربب ، واژه98/64هاي ساده واژه

 و ( اي نزامنظمترتیزب سزازه)از زبان گفتاری ( درشد 6/33)ها ملهشاعر در بیشتر ج
 .گفتاري بهره جسته است هايواژه

 کننده هستندها کمکتشاویر در کنار جمله. 

 

 "ب"نتایذ بدست آمده در گروه سني  .1

 هزاي سزاده و مربزب بر وردارنزدهاي گفتاري از بمترین بسامد نسزبت بزه واژهواژه .
 . درشد 58/38هاي مرّبب و واژه 13/85هاي ساده واژه ،9/0هاي گفتاري واژه

 هاي  اص بزرگسابن هاي بودبان سا تاري ساده و فارغ از پیویدگيسا تار داستان
 .است

 " "نتایذ بدست آمده در گروه سني  .3

  بار رفته استهاي طوبني بسیاري بهها و واژهجمله"  "در گروه سني . 

 ( درشد 85/89)هاي ساده ین درشد را نسبت به واژهبمتر( 11/9)هاي گفتاري واژه
 . اندبه  ود ا تشاص داده( 11/35)و مرّبب 
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 .1نمودار 

 هاي سني ال،، ب،  هاي گروهواژه

 
های ساده، به بیان نتایذ مربوط به واژه( ال،، ب،  )اي بین سه گروه سنی شورت مقایسهبه 3نمودار 

 .پردازندمرکب و گفتاری مي

 
 ابع من

ايمجموعه مقاله: تهران .ویژگیهاي متون ادبي ازدیدگاه زبانشناسي (.2191) .زاده، فردوس آداگل  ـه
  .پنجمین کنفرانس زبانشناسي

. آشنایی بزا ادبّیزات کودکزان و نوجوانزان و معیارهزای نقزد و بررسزی کتزاب (.3358. )آدایاری،  سرو
 . سرآمد کاوش: ، ناشر3چ

 . نشر میترا: ، تهران2چ. سا تار زبان فارسی .(2131. )ابومحبوب، احمد
 .امیرکبیر: تهران. شناسی متنمبانی زبان (.2194. )البرزی، پرویز
 . انزلي: ، ارومیه1چ. دستور زبان فارسي (.2131. )انزلي، حسن
  .فاطمي: تهران ،[ویرایش دوم. ]دستور زبان فارسي .(3359. )و همکار .انوري، حسن

 .دانشنامه انتشاراتی موسسه فرهنگی و: ، تهران0   دانشنامه ادبي فارسي (.7057) .حسن، انوشه
 .شوراي بتاب بودك :تهران .ات بودبانگذري در ادبیّ  (.2111). ایمن، لیلي

 .دانشنامه سسه فرهنگی و انتشاراتیؤم: ، تهران0  .دانشنامه ادبي فارسي .(7057) .حسن، انوشه
 .مدرسه: تهران. ریزی وند بعدی  ماتریس زندگیای بر برنامهمقّدمه (.2196. )بازرگان، سیمین 

 .امیرکبیر: تهران. توشی، سا تمان دستوری زبان فارسی .(3355. )محمدرضاباطنی، 
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-، بنیاد شاهنشـاهی فرهنگسـتانواژگان نوشتاری، کودکان دبستانی ایران .(3381. )ای، فریدونبدره

 .نن ایرافرهنگستان زبا: تهران .های ایران
. کش، و توضیح مکانیزم ا تال، تلفظ زبان فارسی نوشتاری و گفتاری (.3395. )اشغرعلیتوکلی، 

 .30، پیاپی1، سال پنجم، شمارهشناسیمجله زبان

، 2حری، چ ترجمه ابوالفضل. شنا تی بر روایتزبان -درآمدی نقادانه  (.2191. )توبن، مایکل جی
 .گلشن: تهران
ان فارسـيویژگیهاي رده: شناسي زبانبر ردهتحلیلي  (.3396. )ثمره، یدهللا -مجلزه زبزان. شنا تي زـب

 . 33، انتشارات مربز نشر دانشگاهي، پیاپي3، سال هفتم، ششناسي

انتشارات  :تهران .هاها و جنبهات کودکان و نوجوانان، ویژگیادبیّ  (.2192) .حجازی، بنفشه
  .روشنگران و مطالعات زنان

دفتر نشر و فرهنگ  :تهران .ات کودکان و نوجوانانادبیّ  س نی درباره (.تابی) .حکیمی، محمود
  .اسالمی
 .توس: ، تهران1چ. فرهنگ ادبّیات فارسی (.2144. ) انلری، زهرا

سرای )سعدی : ، تهران1چ. دستور زبان فارسی، حرو، اضافه و ربط (.2143. ) طیب رهبر،  لیل
 (.ا وان

 .کتابفروشی تهران: ، تهران9چ. دستور زبان فارسی .(2131. )پور، عبدالرسول ّیام
فارسی و اروپایی نامه مفاهیم و اشطالحات ادبی فرهنگ اشطالحات ادبی، واژه (.2139. )داد، سیما

  .مروارید: تهران. به شیوه تطبیقی و توضیحی
 .تحقیقات ربزم: تهران .ات بودبان و نوجوانان در عشر پهلويادبیّ  .(3388) .همکار و .نسرین ،د ت

 .نامه ده دادانشگاه تهران، مؤسسه لغت: تهران. نامه ده دالغت (.2111. )اکبرده دا، علی
 [.جابی]  تهران .و نوجوانان  بودبان  ادبّیات (.2131) . ، مشطفي رحماندوست

 -ب -ال،)ن سنیهفتاد  محتوای ادبیّات داستانی کودک در دهه بررسی (.3359. )و همکار .زردانی، سیدمهدی

 ،اتت ششي زبان و ادبیّ  ۀفشلنام، ات و علوم انسانيادبیّ  ۀدانشبد ۀمجل: دانشگاه فردوسي مشهد (. 
 .286-396 شص

مواد و  دمات ) ات بودبان و نوجوانان با هویت فرهنگيادبیّ  (.2196) .القرائي، شادقسلطان
 .دردانه :تهران .(کودکان و نوجوانان

، انتشــارات مربــز نشــر شناسززيمجلززه زبززان. فعززل مرّبززبپززردازش  .(3356. )ســید مهــدي ســمائي،
 . 1، سال پانزدهم، ش30دانشگاهي، پیاپي 

 .مهر سوره: ، تهران1و  3  . شناسی به ادبّیاتاز زبان (.3353. )کورششفوی، 
شناسي، سال سال مجله زبان. اسم و شفت مرّبب در زبان فارسي (.3355. )الدینءعالطباطبایی، 
 .مربز نشر دانشگاهي: ، تهران3م، شبیست

 . احیاء بتاب: تهران. سا ت زبان فارسي (.2136. )زاده،  سروغالمعلي
: تهرانترجمه مریم  وزان، حسین پاینده،  .شناسی و نقد ادبیزبان (.2148. )و دیگران .فالر، راجر

 .2نشر نی، چ
ترجمه  .کاوی انتقادیاز دستور متن تا گفتمان: ندر تحلیل گفتما مطالعاتی .(2191) .آدریانوس تون دایک،فان

  .مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه :تهران همکار،و  ایزدیپیروز 
 . انتشارات امیرکبیر: ، تهران3 . درباره ادبّیات و نقد ادبی (.3383) . سرو فرشیدورد،

اره ای دربپژوهشهای تازه لشام: شناسی جدیددستور مفشل امروز بر پایه زبان (.2191. ) سرو فرشیدورد،
 . س ن: تهران. آواشناسی و شر، و نحو فارسی

. جهانگیر منشوربه اهتمام  [پنذ استاد]دستور زبان فارسی  (.2131. )و دیگران .بدالعظیمدریب، ع
 . ناهید: تهران
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 .سمت: تهران. ادبّیات کودکان و نوجوانان و ترویذ  واندن  (.2191. )ایاغ، ثریادزل
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران. اشول دستور زبان (.2191. )ارسالن گلفام،

 (.سمت)دانشگاهها 
سیدمهدی سمائی،  ، ترجمه1چ. شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده .(2139. )ماهوتیان، شهرزاد

 .نشر مرکز: تهران
شناسی، انتشارات مرکز نشر بانمجله ز. دستور زبان سا تاری (.3395). الدینی، مهدیمشکوة

 .3، سال دوم، ش3دانشگاهی، شماره پیاپی

دانشگاه فردوسی : مشهد. گشتاری دستور زبان فارسی بر پایه نظریه (.2138. )الدینی، مهدیمشکوة
 .مشهد

 .واپ بهمن: ، تهران5چ . عناشر داستان (.3350. )میرشاددی، جمال
طرح )آموزان ایراني در دوره ابتدایي  ژگان پایه فارسي دانششناسایی وا (.3350) .زاده، شهینمتنع

  .ریزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه: تهران(. پژوهشی
 . راهنما: ، دم2چ. دستور کاربردی زبان فارسی (.2131. )نوبهار، مهرانگیز

. وشم کودک ها و کاربردها از روزنگونه: شنا ت ادبّیات کودکان .(3351. )و همبار .نورتون، دونا
ترجمه کودکان و  مؤسسه فرهنگی، هنری  انه: ، تهران3ترجمه منشوره راعی و دیگران،  

 . نوجوانان
 .4 ، ش نوجوان و  بودك  ادبّیات  پژوهشنامة . بودك  ادبّیات  تعری، (.2131) .، پیتر هانت

هزای ادبّیزات کودکزان و تگفتاری درباره محزدودی)ها ادبّیات ما و ادبّیات بوه (.3353. )هدایی، محمد
 .مجموعه مقابت اّولین همایش ادبّیات کودکان و نوجوانان، دانشگاه بیرجند. (نوجوانان
 .انتشارات رهنما: ، تهران1ترجمه محمود نورمحمدی، چ. بررسی زبان .(2139. )یول، جور 
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 اطالعات پژوهشی

-کارشناس، کارشناس رشته زبان و ادبیات انگلیسي از دانشگاه عالمه طباطبایيزاده ردوس آقاگلف

زبانشناسي همگاني از دانشگاه تربیت : دکتري و زبانشناسي همگاني از دانشگاه تربیت مدرس: ارشد
 ت علميأیار عضو هیدانش .(تکمیل تحقیقات مقطع دکتري در دانشگاه لیورپول انگلستان)مدرس 

شناسي زبان: ت شص جنبي .تجزیه و تحلیل کالم و کاربردشناسي: ت شص .گروه زبانشناسي
 .شناسيکاربردي، ادبیات و زبانشناسي، گویش

و  تربیت دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند کارشناس زادهاكرم رضوي
مدرس زبان دانشگاه . 3355به سال شناسی همگانی از دانشگاه تربیت مدرس زبان ارشد کارشناسی

های زبان پردیس، فرادیس، و آموزشگاه( واحد زنوز)آزاد اسالمی واحد مرند و دانشگاه پیام نور 
سال است که به ترجمه  30حدود . پدیده نو و مشباح، کشکسرای و دبیرستان نمونه دولتی  ضرا

در حال حاضر، . درند همکاری داردر تهران و مو با مؤسسات م تلفی  استمتون انگلیسی مشغول 
 .دپردازهای تحقیقاتی میجام پروژهدر کنار کار تدریس و ترجمه به ان

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


گیری زباناولین همایش میان رشته ای آموزش و یاد   

   
 

131 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

