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تصادفي از مادة «رشجد نوآمجوز» منت رشجده در سجال تحصجيدي 1390-91

انتخاب شدهانده نتایج ن ان ميديند كه پدیدآ رندگان مادة رشد نوآموز

در توليد متجون داسجتاني ،صنااجر انسجاا را اجهخجواي رصایجت كجردهانجده

شعرياي مورد اررسي نيز اهميزان قاال توجهي از انساا ارخوردار اودنجد،

اما اهلحاظ ماييت ،صناار انساا متن در آنها كمتر از داستانيا اوده نتایج
این تحديق اراي نویسندگان ن ریات كود

نوجوان قاالاستفاده استه

واژههاي کليدي :انساا  ،صناار انساا  ،داستان ،شعر ،رشد نوآموز

 .1مقدمه

ادايات كود

نوجوان صمدتاً در سجه اخجش ادايجات داسجتاني ،ايرداسجتاني شجعر ارائجه

ميشود (حاجازي)105 :1385 ،ه در ایجران ماجتت ن جریات متعجددي اجراي كودكجان
نوجوان اه چاپ مجيرسجنده ن جریاتي چجون «سجر

 ،شجايد ،د چرخجه ،ههه» در قالجبيجاي

يفتهنامه ،ماهنامه فصلنامه اراي كودكان نوجوانان ایراني منت ر ميشوند؛ اما در این اجين
ماتت «رشد» اهلحجاظ ندجش آموزشجي مخاطبجان فراگيجر از جایگجاه یجژهاي ارخجوردار
پججر ر

يسججتنده ایججن ماججتت توسججط زارت آمججوز

در قالججب مججاهنامججه اججراي تمججامي

گر هياي دانشآموزي از مدطع ااتدایي تا دايرستان اا صنوانيجاي «رشجد كجود »« ،1رشجد

نوآموز»« ،2رشد دانشآموز»« ،3رشد نوجوان»

4

«رشد ججوان» 5منت جر مجيشجونده يجد

از

چاپ ماتت رشد تهية متون خواندني مناسب جهت ااال اردن انگيزه اراي مطالعه ارتداي
دانش صمومي گر هياي مختدف دانشآموزي استه صجت ه اجر ایجن ،ماجتت رشجد يجد
مهمتري را دنبال ميكنند كه افزایش سواد خواندن نوشتن دانشآموزان استه

1

یژ كودكان پيشداستاني دانشآموزان ا ل ااتدایي

2

یژ دانشآموزان د

4

یژ دانشآآموزان مدطع راينمایي

سو ااتدایي

3

یژ دانشآموزان چهار

5

یژ دانشآموزان دايرستاني

پنام ااتدایي
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انااراین متنياي 1توليد شده توسط نگارندگان این ماتت از جنبهياي مختدف ،اه یجژه
از منظر زاانشناختي قاالتأمل يستنده اهصنوان مثال ،كارارد اژگان سجاختارياي متناسجب
اا سن مدطع تحصيدي مخاطبان موضوصي است كه ينگا نگجار
شود تا خوانندگان اراي در مطدب دچار م

مجتن اایجد اجه آن توججه

ل ن جونده از آناجا كجه سجطه مهجارتيجاي

خواندن نوشتن دانجش آمجوزان مدجاطع مختدجف اجا ی جدیگر متفجا ت اسجت ،مادجة «رشجد
كود » ااید اهلحاظ كارارد صناار زاجاني اجا مادجة «رشجد نوآمجوز» متفجا ت ااشجده «رشجد
كود » ااید ساختارياي سادهتر

اژگجان محجد دتري داشجته ااشجد تجا مخاطبجان مطالجب

ارائهشده را اا دشواري كمتري در

كننده

انساا از یژگيياي دیگر یك متن است كه ار ميزان در
ميگذارده ير چه متن انساا اي تري داشته ااشد ،در

مطدجب خواننجدگان تجأثير

آن ،اه یژه اراي مخاطبان نوآموز،

آسانترخوايد اوده انااراین انتظار مير د نویسندگان متون آموزشي كودكان نسبت اه سایر
نویسندگان در اهكارگيري صناار انساا توجه اي تري داشته ااشنده ایجن تحديجق اجا يجد
ارتداي كيفيت متون آموزشي یژ كودكان ااال اردن آگايي نویسندگان در نوشتن متجون
مناسب اناا شجده اسجته اگرچجه در ایجن تحديجق ميجزان رصایجت صنااجر انسجاا در متجون
داستاني مادة «رشد نوآموز» اا شعرياي يمان ماده مدایسه شده ،اما نتایج آن ميتواند اجراي
تمامي نویسندگان كود

كارارد داشته ااشده

 .2پيشينة تحقيق

تحديدات قاالتوجهي از دیدگاه خواننده نویسنده ،صناارانساا آفرین مجتن را موردتوججه
قرار دادهانده تعدادي از مطالعات اه موضوع صنااجر انسجاا مجتن تجأثير شجناخت آنهجا اجر
در مطدب خوانندگان پرداخته مطالعات دیگر اه كارارد این صناار ينگا نگجار
توجه ميكنده
از تحديدات قدیميتر ميتوان اه تحديق اریج

2

مجتن

ینوگرید )1982( 1اشجاره كجرد كجه اجه

موضوع ر ااط انساامي تأثير آگايي از آنها اجر در مطدجب د گجر ه از دانجشآمجوزان
text
Bridge

1
2
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(ضعيف قوي) پرداخته استه در این تحديق از دانشآموزان خواسته شده متنجي را كجه در
آن ارخي از صناار انساامي حذ

گردیده ،اخوانند آنگاه اهطور شجفايي اجه سجئواالتي

دراار آن پاسخ دينده نتایج این تحديق ن ان داده است كه خواننجدگان از ر ااجط انسجاامي
داخل متن آگايي داشته معموالً از این ر ااط اراي پيداكردن صناار حذ شده در داخل
متن كمك ميگيرنده

یديامز )1983( 2نيز در تحديق دیگري ،تأثير شناخت گرهياي انساامي ار در مطدجب

خوانندگان از یك متن نوشتهشده اه زاان دیگر را از دیدگاه آموزشي اررسي كجرده اسجته
در این تحديق ،اا محوریت آموز

مهارت خواندن ،اه متنيت ر ااط انساامي داخل مجتن

توجه موارد دشوار اراي ت خيص گرهياي انساامي توسط خوانندگان تحديل شده استه

سججعد الاججر  )2001( 3نيججز آزمججوني اناججا داده كججه در آن ميججزان در مطدججب 59

دان اوي صرب زاان از یك متن انگديسي اررسجي شجده اسجته در ایجن تحديجق ،پاسجخيجاي
اشتباه تحديل گردیده نتایج ن جان داده اسجت كجه اجراي ایجن دان جاویان ،پجرداز

رااطجة

حجر

راجط

جایگزیني 4دشجوارتر از سجایر صنااجر انسجاامي اجوده؛ درحجاليكجه پجرداز

5

آسانتر از ادية موارد استه اائه )2001( 6از دیگر تحديدات اناا شجده اسجت كجه اجه رااطجة
انساا

پيوستگي اا نوشتن تأثير آن اجر محتجوا ،سجاختار انجداز مجتن مجيپجردازده زیجن

يانگ )2007( 7كارارد نظریة يديدي حسن را در ان انویسي دانشآمجوزان چينجي اررسجي

كرده استه فنگ )2010( 8نيز صناار انساا را در متون نوشتهشده اه زاان انگديسي توسجط
دانش آموزان چيني مطالعه كرده استه در این تحديق 38 ،مداله اررسي شجده نتجایج ن جان

داده است كه ن انگرياي گفتمان 9در آموز

مهارت نوشتن نادیده گرفته ميشوده

1

Winograd
Williams
3
Sado Al-Jarf
4
substitution
5
conjunction
6
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7
Xin- Hong
8
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9
discourse markers
2
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احمد )2010( 1اه م

تت ساختارياي توجه كرده كه یادگيرندگان زاان انگديسجي در

مصر ،ينگا نوشتن مداله اا آنها مواجه ميشجونده در ایجن تحديجق ،م ج تت ناشجي از صجد
شناخت صناار انساا

پيوستگي مدنظر اوده استه

محددان ایراني يم ،اه یژه در سالياي اخير ،توجه اسياري اه موضجوع ر ااجط انسجاامي
متن مبذ ل داشته انده از مطالعات قدیميتر ميتوان اه صديااني ( ،)1371مظفرزاده ر دسري
( ،)1376اهجو ( )1377موسوي ( )1376اشجاره كجرده اهنجا ( )1379نيجز ارمبنجاي الگجوي
انسججاا مججتن مججوردنظر يديججدي حسججن ی ججي از داسججتانيججاي يمينگججوي اججا نججا «ارد گججاه

اوميان»2را تازیه تحديل كرده استه

آستركي ( )1380اه مدایسة انساا پيوندي در متجون صدمجي كودكجان اجزر سجاالن
پرداختججه اسججته خمياججاني فرايججاني آلیاسججين ( )1387نيججز در تحديدججي اججه تججأثير آگججايي
مخاطبجان نسجبت اججه صنااجر انسجاا اججهطجور يجمزمججان اجا خوانجدن مججتن اجر ميجزان موفديججت
در مطدب خواننده از متنياي مختدف پرداختهانده
پر از سدماني ند شن ( )2007تأثير انساا متن ار در

مطدجب دان جاویان ایرانجي از

متون انگديسي را مورد توجه قجرار دادهانجده ااجزار ایجن تحديجق ،پرسجشنامجهاي اجا د نسجخه
متفا ت اوده استه جامعة آماري مت ج ل از 160دان جاوي ایرانجي اجوده كجه  80نفجر آنهجا
دان اویان زاان انگديسي  80نفر اديه ،دان اویان رشته مهندسي اودهانده يجر یجك از ایجن
دان اویان متن  750كدمهاي را دریافت كردنجد كجه ارخجي از كدمجات آن ،اصجم از صنااجر
انساا دستوري یا اژگاني حذ

شده اوده نتایج ن ان دادكه انساا متن اجر در مطدجب

تأثير مثبت داشته استه سجدماني ند شجن ( )2007يجم اجه اررسجي ندجش صوامجل انسجاا اجر
در مطدب پرداخته استه
از دیگر مطالعات اناا شده دراار صوامل انساا متن ،ميتوان اجه تحديجق اتمجي ثجاني
( )1388اشاره كرده در این تحديق ،ميزان رصایت صنااجر انسجاا دسجتوري مجتن از دیجدگاه
يديدي در ماموصه كتابياي زاان فارسي تأليفشده توسط دكتر احمد افارمدد اررسي

Ahmed
Indian Camp

1
2
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شده استه سدطاني ( )1388يم ار پایة نظریات يديجدي حسجن اجه اررسجي قجوع اسجامد
صناار انساا دستوري در «قصهياي مايد» پرداخته استه
از مطالعات اناا شده در سالياي اخيجر مجيتجوان نجور زي اتمحسجينزاده (،)1388
فرقاني ( ،)1389نظري ( ،)1389رضایي نور زي ( )1390ميرزاپور احمدي ( )2011را
نا ارده
سارلي ای اني ( )1390نيز ار اساس نظریة ت املیافته انساا يديجدي حسجن ()1985
مفهو يماينگي انساامي كه حسن آن را در سال  1984مطرح كرده ،اجه اررسجي صوامجل
انسججاا  ،يمججاينگي انسججاامي ،پيوسججتگي كاراسججت ایججن نظریججه در داسججتان «نرداججان»

1

پرداختهانده نتایج این تحديق حاكي از آن است كه نظریة انساا مذكور را در ير متن اداجي
ايراداي ميتوان اه كار گرفت اا استفاده از يماينگي انساامي ميتوان درجة انسجاا
پيوستگي متون را از نظر كمي مدایسه كرده
قيصيپجور ( ،)1391قنبجري ( ،)1391قاسجمي ( ،)1391محمجدي ( )1391رسجتميزاده
( )1391نيز در مطالعات خود اه موضوع انساا پرداختهانده
 .3مباني نظري

این تحديق ار مبناي نظریات يديدي حسن ( )1985 ،1976درااره متن انا شجده اسجته آنهجا

كدمة «متن» را اراي ير صبارت گفتاري یا نوشتاري كه كديت احجدي را ت ج يل اديجد ،اجه
كار ميارنده از دیدگاه این د زاانشناس ،متن یك احد دستوري مانند اند یا جمده نيسجت

انداز م خصي يم ندارد؛ اد ه یك احد معنایي استه آنهجا یژگجي «متنيجت» 2را اجراي

متن ضر ري ميدانند كه حاال ر ااط انساامي استه (يديدي حسن)1-2 :1976 ،
يديدي حسن داشتن یژگي متنيجت را یجك امجر مطدجق نمجيداننجد؛ اد جه آن را داراي
مراتب درجاتي در نظر ميگيرند ،اهطوريكه در ارخي نمونجهيجا ،اجه دليجل ججود تعجداد
زیادي از ر ااط انساامي ،متنيت قوي ایاادگردیده ااصج
1

مجيشجود معنجاي قسجمتيجاي

داستان از ریحانه مولوي؛ ارگرفته از نمای گاه داستانياي مينيمال؛ يمزمان اا د مجين ج جنوار داسجتانيجاي ایرانجي،

چهارديم پانزديم ديماه  ،1384نگارخانة مير .

texture

2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 67 /

مختدف متن اهميزان زیادي اا ی دیگر مرتبط شجود؛ درنتياجه سراسجر مجتن اجهاجورت یجك
احد ی پارچه منسام درميآیده اما مم ن است در نمونهياي دیگجر اجهدليجل كجم اجودن
ن انهياي انساا  ،متنيت كمتري جود داشته ااشده (يمان)296 :
يديدي حسن ر ااجط اجينجمدجهاي مجتن را انسجاا ناميجده آن را ایجن گونجه تعریجف
ميكنند« :انساا  ،یك مفهو معنایي است كه اه ر ااط معنایي موجود در مجتن اشجاره دارد
متن را از ايرمتن متمایز ميسازده انساا زمجاني اجه ججود مجيآیجد كجه تفسجير ارخجي از

صناار كت اه صناار دیگر ااسته ااشد ،ادان معنا كه ارخي ،پجيشانگاشجت 1اديجه ااشجند

نتوان از صناار اعدي رمزگ ایي كرد ،مگر اا مراجعجه اجه صنااجر پي جينه ينگجامي كجه ایجن
اتفاق ميافتد ،ر ااط انساامي ایااد ميگردد د صنصر اهطجور اجالدوه ت ج يل یجك مجتن
احد را ميدينده»ه (يمان)4 :
اه صديد يديدي حسن ،اخ ي از انساا ازطریق ر ااط دستوري اخش دیگر توسط
ر ااط اژگاني ایااد ميشوده آنها انساا را یك مفهو معنایي مجيدانندكجه ماننجد تمجامي

اجزاي نظا معنایي ازطریق نظا اژگاني-دستوري 2استنباط مجيشجوده ر ااجط انسجاامي در

قالبياي دستوري شامل ارجاع ،3جایگزیني
پيوندي شامل حر

4

حذ  ،5اژگاني شامل ت رار

راط( 8كه مرز این د است) ایااد ميشوده (يمان )5:

6

اايمآیي

7

يديدي حسن رااطة ارجاع را اين د صنصر زااني ارميشمرند كه داراي مرجع ی ساني

يسججتند آن را در زاججان انگديسججي اججه سججه نججوع شخصججي ،9اشججارهاي

10

سنا ججي 11تدسججيم

مي كننده ارجاع شخصي ،نوصي ارجاع است كه در آن ضمایر شخصي در متن قرار گرفته
مرجع آنها شخص استه ارجاع اشارهاي ،ارجاع اه كسي ،چيزي ،زمان یا م جاني اسجت كجه
1

presupposition
lexiogrammatical
3
reference
4
substitution
5
ellipsis
6
reiteration
7
collocation
8
conjunctives
9
personal
10
demonstrative
11
comparative
2
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از طریق درنظرگرفتن نزدی ي یا د ري اه مرجع ایااد مجيشجود ارججاع سنا جي ،شجامل
صنااري ميشود كه اراي مدایسه اين د یا چند جزء مورد استفاده قرار ميگيجرد؛ اجهصنجوان
مثال در جمده «جان اه یك خانه جدید رفته ،ا آن را سال گذشته ساخته اسجته» (يديجدي

حسن )5 :1976 ،يم ارجاع شخصي يم ارجاع اشارهاي جود دارد.

يديدي حسن جایگزیني را جان يني یك صنصر اه سيدة صنصر دیگجر حجذ

را نيجز

نوصي جایگزیني ميدانند كه اا ييچ صنصجري جان جين نمجيشجوده در مثجال «مجن یجك قهجوه
ميخوايمه پس اراي خودت ی ي اریزه» اا جایگزیني مواجه يستيم درحالي كه مثال «مامان
اراي من یك ماشين ميخري؟ من قرمزه را ميخوايم» نمونهاي از حذ

را ن ان مجيديجده

(يمان)101 99 :
يديدي حسن پيوند را از صوامل انساامي دیگر متمایز ميدانند معتدد يستند از آناجا
كه صناار پيوندي صوامل انيادین در دستيااي اه متن قبجل یجا اعجد نيسجتند ،نجه اجهطجور كامجل
دستورياند نه اژگاني ،اد ه در حجد فااجل ایجن د قجرار دارنجده انجااراین ،در جمدجة «ا
خو قيافه نيست ،اما اايو

است» رااطة اين د قسمت ازطریق اهكارگيري حر

ر اجط

ارقرار شده استه (يمان)252:
يديدي حسن انساا اژگاني را نيز رااطة اين د صنصر زااني ارميشمرند كه در یك
یژگي اا ی دیگر اشترا

دارنده اايمآیي ،دشوارترین اخش انساا اژگجاني اسجت اجه

معناي اايمآمدن 1د یا چند اژه ميااشده اهصنوان مثال در جمدجة «چجرا ایجن پسجراته تمجا

مدت ل ميخورد؟ دختريا ل نخورید» (يمجان )285 :اجين اژهيجاي «دختجر» «پسجر»
رااطة اژگاني اايمآیي جود دارده
 .4روش تحقيق

این تحديق اهشيو توايفي اناجا شجده جامعجة آمجاري مت ج ل از  10اثجر ( 5داسجتان 5
شعر) ميااشد كجه نویسجندگان شجاصران كجود
نگار

نوججوان در مادجة «رشجد نوآمجوز» اجه

درآ ردهانده داستانياي انتخابشده از ماينامة آموزشجي ،تحديدجي اطجتعرسجاني

رشد نوآموز صبارتند از:
co-occur

1
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جدول  :1صنوان داستانياي انتخابشده از مادة «رشد نوآموز»
صنوان داستان

نویسنده

شمار ماده )1390( /

ندلياي رنگي

اهاره ني خواه آزاد

شمار 238

آرز ي ال پ ت

مژگان كدهر

شمار 240

چ مهيا

افسانه موسوي گرمار دي

شمار 242

آقاي دیوار

سر ر كتبي

شمار 243

چالة ايكار

طايره ایبد

شمار 244

شعرياي انتخابشده از ماينامة آموزشي ،تحديدي اطتعرسجاني رشجد نوآمجوز يجم اجه
ترتيب صبارتند از:
جدول :2صنوان شعريا شمار چاپ ماتت «رشد نوآموز»
صنوان شعر

شاصر

شمار ماده )1390( /

خدا

ناار ك ا رز

شمار 238

پول نان

اسداهلل اسحاقي

شمار 239

مثل اال یك فرشته

مریم ياشمپور

شمار 240

مرغ حنایي

كبري اااایي

شمار 243

ااد خانهاي نداشت

افسانه شعباننژاد

شمار 244

 .5بحث و بررسي

قوع صناار انساا دستوري در متون داستاني اررسي نتایج در جد ل  3ن جان داده شجده

استه
جدول  :3اازارياي دستوري انساا در داستانياي ماده«رشد نوآموز»
صنصر انساا  /اسامد

متن 1

متن 2

متن 3

متن 4

متن 5

ماموع

ارجاع

14

36

46

59

98

253

جایگزیني

0

4

5

8

8

25

0

12

5

22

17

56

حذ
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در متون داستاني مادة «رشد نوآموز» از صناار انساا دستوري اهميزان متغيري (  14تجا
 98مورد ارجاع 0،تا  8مورد جان يني  0تجا  17مجورد حجذ ) اسجتفاده شجده اسجته اجراي
ر شن شدن مطدب ،قسمتي از داستان «چالهي ايكار» اهصنوان نمونه آ رده شده است:
چاله از ايكاري تنهایي حوادها

 :چالجه)

(ارجاع) سر رفته اوده (حجذ

رفت توي یك كوچه ایسجتاده اتجهيجا تجوي كوچجه تجوپاجازي مجيكردنجد
(ارجاع)ه تا (حذ  :اتهيا) توپ را شوت كردند (ارجاع) ،چاله پریجد جدجوه
(حذ  :چاله) توپ را قاپيد پاگذاشت اه فراره اتهيجا داد زدنجد (ارججاع):
«اگيریججد

(ارجججاع)ب اگيریججد

(ارجججاع)ب نگذاریججد (ارجججاع) فججرار كنججد

(ارجاع)ب»ه
جد ل  4ميزان قوع صناار انساا دستوري در شجعرياي مادجة رشجد نوآمجوز را ن جان
ميديد:
جدول  :4اازارياي دستوري انساا در شعرياي مادة «رشد نوآموز»
صنصر انساا  /اسامد

متن 1

متن 2

متن 3

متن 4

متن 5

ماموع

جایگزیني

1

0

1

0

ه

2

ارجاع

حذ

3
3

5
2

8
0

0
2

2
3

18
10

در شعرياي مادة «رشد نوآموز» يم صناار انساا دسجتوري اجهميجزان متغيجري ( 0تجا 5
مورد ارجاع 0،تا  1مورد جایگزیني  0تا  3مورد حذ ) اه كار رفته كه اهطور محسوسجي
در مدایسه اا داستانيا كمتر استه اراي ر شن شجدن مطدجب ،شجعر «مثجل اجال یجك فرشجته»
اهصنوان نمونه آ رده شده است:
پجرچم سجبز ق ججنگي /تجوي دسجت كوچججهي ماسجت (ارججاع) /در دل ایججن
(ارجاع) پرچم سبز /جمدهاي از د ر پيداست /ااد ميلرزاند آن (ججایگزیني)
را /مثل اال یك فرشته /پس چهجوري من اخوانم (ارجاع) /ر ي پرچم چي
نوشته؟ /آخر

(ارجاع) را دید (ارججاع) االن (ارججاع) /در پرانتجز حجر

صين است /آن (ارجاع) نوشته ر ي پرچم /مطمئنم (ارجاع) ”یا حسين (ع)“ است
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در ماموع  74دراد ارجاع 18 ،دراد حذ

 8دراجد ججایگزیني در متجون مجورد

اررسي م ايده شده است كه نمودار  1آنها را ن ان ميديد:

شكل  :1صناار انساا دستوري در متون مورد اررسي

متون داستاني اهلحاظ انساا اژگاني ،یعني ت رار اا يجمآیجي اژگجان نيجز اررسجي
نتایج در جد ل  5ن ان داده شده استه
جدول  :5انساا اژگاني در داستانياي ماده«رشد نوآموز»
صنصر انساا  /اسامد

متن 1

متن 2

متن 3

متن 4

متن 5

ماموع

ت رار

23

22

27

41

57

170

اا يمآیي

14

8

6

4

8

40

انساا اژگاني در متون داستاني مادة «رشجد نوآمجوز» اجهميجزان قااجلتجوجهي م جايده
ميشوده اژهياي «پا ،جوراب ،كفش /دست پجا /صجر س دامجاد» را مجيتجوان اجهصنجوان
نمونهيایي از اايمآیجي اژگجاني در داسجتان «ندجليجاي رنگجي» نجا اجرده آنتجه در داسجتان
«ندلياي رنگي» جالبتوجه است ،این است كه اهجاي جایگزیني ضمير ،ارخجي از اژهيجا
در سراسر متن ت رار شدهانده اراي ر شن شدن مطدب ،قسجمتي از داسجتان ندجليجاي رنگجي
اهصنوان نمونه آ رده شده است:
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پاياي (اايمآیي) ازر

كوچك مهمانيا اجا ججورابيجاي (اجايجمآیجي)

جوراجور ،كفشيای ان (اجايجمآیجي) را پوشجيدنده آقجاازر

گفجت« :شجا

ت ریف داشتيدب یك چيزي د ريم ميخوردیم»ه مهمانيجا (ت جرار) گفتنجد:
«شا ااشد اراي قتي كه خانمازر

از سفر آمدنجدب» اجداي اسجتهشجدن در

خانه كه آمد ،فدط اداي كفشياي (اايمآیي) سوتسوتي دختر كوچجك
مهمانيا (ت رار) ميآمد كه د ر د رتر ميشده
در داسججتان «آرز ي ال پ ججت» اژهيججاي «ميمججون ،نارگيججل/درخججت ،شججاخه/مورچججه،
النه/داد فریاد» در داستان «چ مهيجا» اجايجمآیجي اژهيجاي «چ مجه ،شجالگجردن ،چتجر،
دسججت ش ،چججوبلباسججي دكمججه» اججهصنججوان صنااججر انسججاا اژگججاني در ایاججاد متنيججت
ندشداشتهانده در داستانياي «آقاي دیوار» «چالة ايكار» نيز اهترتيب اايجمآیجي اژهيجاي
«پير ،كمردرد،خمشدن ،صصا» «خيااان ،ماشين/كوچه خيااجان/درخجت ،ااابجان/درخجت،
تنه ،شاخه ،ری ه» قاالتوجه استه
جد ل  6انساا اژگاني را در شعرياي مادة «رشد نوآموز» ن ان ميديد:
جدول  :6انساا اژگاني در شعرياي مادة «رشد نوآموز»
صنصر انساا  /اسامد

متن 1

متن 2

متن 3

متن 4

متن 5

ماموع

ت رار

5

3

4

5

7

24

اا يمآیي

3

1

0

1

3

8

يمانطوركه م ايده ميشود ،انسجاا اژگجاني در شجعرياي مجورد اررسجي نيجز صمجدتاً
اهاورت «ت رار» اژگان استه اهصنوان مثال اه ت رار اژه «خدا» در «شعر خدا» مجيتجوان
اشاره كرد:
من دیدها خدا را /در ير چه توي دنياست /حجس مجيكجنم كجه گجايي  /در
اارياي زیباست /دی ب اداي ا را/حتي شنيد از ااد /ااران رسيد اجویي/
اير از خدا نميداد /كي گفته كه خدا را  /يرگز نميشود دیجد /پجس اجاد از
چه ميگفت /ااران چگونه اارید
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يمتنين اايمآیي اژگان «اار ،ااران ،ااد» در این شعر قاالتوجه استه اايمآیي اژگجان
«درد ،زخم» در «پولنان»« ،مرغ ،پدو شا » در «مرغ حنایي» «شاخه ،النه كتغ» در شعر
«ااد خانهاي نداشت» مواردي از اايمآیي در شعريا است در شعر «مثجل اجال یجك فرشجته»
موردي از اايمآیي اژگاني م ايده ن د ،اما ت رار اژه پرچم قاالتوجه استه
در ماموع  80دراد ت رار  20دراد اايمآیي در متون مورد اررسي م ايده شدكه
نمودار  2این نسبت را ن ان ميديد:

شكل  :2صناار انساا اژگاني در متون مورد اررسي

متون داستاني اهلحاظ انساا پيوندي نيز اررسي نتجایج در ججد ل  7ن جان داده شجده
استه
جدول  :7انساا پيوندي در داستانياي مادة «رشد نوآموز»
صنصر انساا  /اسامد
راط

حر

متن 1
37

در داستانياي اررسيشده ،حر

متن 2
12

متن 3
11

متن 4
9

متن 5
15

ماموع
84

راط اهميزان متغيري ( 9تجا  37مجورد) اجه كجار رفتجه

استه اراي ر شن شدن مطدب ،كجارارد حجر

راجط در قسجمتيجایي از داسجتان «آرز ي

ال پ ت» آ رده شده است:
ال

پ ت مدتيا پاي درخت ن ست ييچ اتفاقي نيفتجاد؛ امجا تجا خواسجت

راه ايفتد ار د ،ميموني كه تازه پریده اجود ر ي شجاخهي درخجت ،پرسجيد:
«كاا اه این ز دي؟»
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جد ل  8انساا پيوندي در شعرياي مورد اررسي را ن ان ميديد:
جدول  :8انساا اژگاني در شعرياي مادة «رشد نوآموز»
صنصر انساا  /اسامد
راط

حر

متن 1
7

متن 2
5

متن 3
5

متن 4
1

متن 5
5

ماموع
24

در شعرياي مادة «رشد نوآموز» يم صنااجر انسجاا پيونجدي اجهميجزان متغيجري ( 1تجا 7
مورد) اه كار رفته استه اراي ر شن شدن مطدب ،كارارد حر

راط در شجعر «پجول نجان»

آ رده شده است:
من اا د چرخه اود  /یك اتفاق افتاد /خجورد زمجين گجم شجد /پجولي كجه
مادر داد /آن پول ،پول نان اجود /قجل خجورد رفجت در ججو /مجن مانجد
د چرخه /اا درد زخم زانو
نمودار  3قوع صناار انساا در داستانياي مادة رشد نوآموز را در مدایسه اا شعرياي
این ماده ن انميديد:

شكل  :3قوع صناار انساا در داستانيا شعرياي مادة «رشد نوآموز»

اهطوري كه در نمودار  3م ايده مجيشجود ،ميجزان قجوع صنااجر انسجاا در داسجتانيجا
اهميزان قاالتوجهي از قوع این صناار در شعريا اي تر اوده استه نمودار  4این نسبت را اه
دراد ن ان ميديد:
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شكل  :4دراد قوع صناار انساا در داستانياي رشد «نوآموز» نسبت اه شعرياي يمان ماده

 .6نتيجهگيري

نتایج تحديق حاضر ن ان ميديد كه نویسندگان مادة «رشد نوآمجوز» در نگجار

متجون اجه

ميزان قاالتوجهي از صناار انساا آفرین اهره اردهانده اه صبارت دیگر ،متون منت رشجده در
ایججن مادججه ،اصججم از داسججتان شججعر از متنيججت اججاالیي ارخججوردار يسججتنده از صنااججر انسججاا
دستوري ،ارجاع از صناار انساا اژگاني ،ت رار اي ترین سهم را داشته كارارد صنااجر
پيوندي نيز در ایااد انساا داستانيا شعريا قاالتوجه استه
ارطبق نتایج 96 ،دراد از صناار انساا دسجتوري اجه داسجتانيجا تعدجق داشجته تنهجا 4
دراد سهم شعريا اوده استه 87دراد از صناار اژگاني  78دراد از صنااجر پيونجدي
نيز متعدق اه داستانيا اوده استه صدت این موضوع را ميتوان اه این د دليل مرتبط دانسجت
كه ا الً داستانيا اهدليل یژگيياي متون منثور صموماً اجه نسجبت شجعريا از صنااجر انسجاا
اخش اي تري استفاده ميكنند ثانياً حام اافجت كدجي داسجتانيجا اجهلحجاظ تعجداد اژگجان
ت

يلدينده ،اه نسبت شعريا ادندتر اي جتر اسجته اجهدليجل يمگجن نبجودن تعجداد كدمجات

اهكاررفته در داسجتانيجا شجعريا (شجعريا  12سجطر داسجتانيجا اجهطجور متوسجط 30سجطر
اودهاند) ،نميتوان نتياهگرفت كه متجون داسجتاني از انسجاا اي جتري ارخوردارنجده اجا ایجن
جود ،متغير اودن صناار انساا در متون يمگن ن جاندينجده متنيجت اجاالتر در مجتن داراي
صناار انساا اي تر استه اهطوري كه جد ل  2ن ان ميديد ،نویسجند داسجتان  5از تعجداد
ارجاع ت رار اي تري در خدق اثر خود اهره ارده اسجته ایجن اجدان معنجا اسجت كجه داسجتان
«چالة ايكار» در مدایسه اا چهار داستان دیگر از متنيت ااالتري ارخوردار اوده استه ميجزان
رصایت كاراست صناار انساا اخش متن اگر چه ی ي از صناار سب ي آثار نویسجندگان
شاصران محسوب ميگردد اما در ن ریات كتابيجاي مراجوط اجه كودكجان نوجوانجان
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ايشك رصایت این صناار اه حد قاالقبول اه گونهاي كجه مخاطبجان كجود

نوججوان

این رسانهيا اا آثار منت رشده در آنها ارتباط مناسبي پيدا كنند ،یك ضجر رت اسجته نتجایج
این پجژ يش در مامجوع ن جاندينجد كاراسجت قااجلقبجول صنااجر انسجاا مجتن در ن جریة
اررسيشده استه
منابع
آسججتركي ،مججریم ()1380ه اررسججي مدایسججة انسججاا پيونججدي در متججون صدمججي كودكججان
ازر ساالنه پایاننامة كارشناسي ارشد ،دان گاه آزاد استمي احد تهران مركزيه
اهجو ،زيره ()1377ه «طجرح كدانجدي اازاريجاي انسجاا در زاجان فارسجي»ه فرينجگه شجمار
26 25ه اص 189-212ه

اهنا  ،ايو

()1379ه «ماييت تعامل زنايرهاي اژهيا در داستان كوتايي از يمينگجوي :ارائجة

یك رييافت تحديدي اراي اررسي صناار انساامي در متون نثر اداي»ه فصلنامجة صدمجي-

پژ ي ي صدو انساني دان گاه الزيرا (س)ه شمار 36ه اص 1-22ه

حاازي ،انف ه ()1385ه ادايات كودكان نوجوانان یژگييا جنبهياه چجاپ نهجمه تهجران:
ر شنگران مطالعات زنانه

رستميزاده ،مرضيه ()1391ه مدایسة صوامل انساا در داستانياي جتل آلاحمد يوشجنگ
مرادي كرمجاني در چجارچوب فجراندش متنجي ر ی جرد ندجشگجراي يديجديه پایجان نامجة
كارشناسي ارشد ،دان گاه شهيد ااينر كرمانه
سارلي ،ناارقدي طايره ای اني ()1390ه «نظریة انساا

يماينگي انساامي كاراست آن

در یك داستان كمينة فارسي (قصة نرداان)»ه د فصجلنامجة زاجانپژ يجي دان جگاه الزيجرا
(س)ه سال د ه شمار 4ه اص 51-77ه

سدطاني ،سعيد ()1388ه اررسي انساا دستوري در ادايات كودكان در زاان فارسيه پایاننامة
كارشناسيارشد ،دان گاه تهرانه
فرقاني ،مژگان ()1389ه اررسي انساا اوري متن اهمثااة یك م خصة سب ي در د ترجمجة
فارسي از «خ م ييايو» اثر یديا فاكنره پایان نامة كارشناسي ارشد ،دان گاه اافهانه
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قاسمي ،زيرا ()1391ه تحديل گفتمانياي پيامك يجاي تدفنجي فارسجيزاانجان اجر اسجاس معيجار
انساا متن يديديه پایاننامة كارشناسي ارشد ،دان گاه فرد سي م هده
قنبري ،فاطمه ()1391ه اررسي جنسيت نویسنده ار اهكارگيري اازاريجاي انسجاا اژگجاني در
پارهاي از داستان ياي كوتاه ارخي نویسندگان معاار زاان فارسي پر پایة نظریة يديدي
حسن ()1976ه پایان نامة كارشناسي ارشد ،دان گاه سيستان ادوچستانه
قيصيپور ،امير ()1391ه اازارياي انساا اژگاني در كتاب تنگسير نوشتة اادق چواجك اجر
پایة نظریجة يديجدي حسجن ()1976ه پایجان نامجة كارشناسجي ارشجد ،دان جگاه سيسجتان
ادوچستانه
صديااني ،فریبا ()1371ه صوامل راط اهصنوان اازاري اراي انساا مجتنه پایجان نامجة كارشناسجي
ارشد ،دان گاه تهرانه
اتمججيثججاني ،سججميه ()1388ه ايميججت ندججش صنااججر انسججاا در آمججوز

زاججان فارسججي اججه

ايرفارسيزاانانه پایاننامة كارشناسيارشد ،دان گاه تهرانه
محمدي ،حسين ()1391ه تحديل مدایسهاي صوامل انساا در گونهيجاي نثجر مرسجل فنجي در
متون كهن فارسي اجا ت يجه اجر پجارهيجایي از قجااوسنامجه ،سياسجتنامجه ،كديدجه دمنجه
مرزااننامهه رسالة دكتري ،دان گاه ترايت مدرسه
مظفرزاده ر دسري ،الدن ()1376ه حذ

جان يني اهصنوان اازارياي انساا متنه پایاننامجة

كارشناسيارشد ،دان گاه تهرانه
موسوي ،صباس ()1376ه «اررسي مداادهاي ادات راطي در انساا گفتمان شجفايي انگديسجي
فارسيه پایاننامة كارشناسي ارشد ،دان گاه شيرازه
نظري ،صديرضا ()1389ه كاركرد صوامجل انسجاا متنجي در خطبجهيجاي نهججالبتاجه (اراسجاس
الگوي ندشگراي يديدي)ه رسالة دكتري ،دان گاه ترايت مدرسه
نور زي ،حامد اتمحسين اتمحسينزاده ()1388ه «ندجش صوامجل راجط زمجاني در انسجاا

متنه فصلنامة كا

نامهه شمار 19ه اص 97-121ه
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