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Abstract 

Observance the appropriate state of the addressee is the main subject of semantics and in 

addition to the eloquence of speech and the connection between the components of the 

sentence, one of the conditions for the word to reach the status of rhetoric and accessibility. In 

the present study, this rhetorical principle has been studied in the "encyclopaedia of Children 

and Adolescents" as the first encyclopaedia written in Persian for children and adolescents. 

The main purpose of this article, is to show the effect of observing the appropriate situation of 

the child and adolescent audience in the language and writing of encyclopaedia. In order to 

achieve this goal, the introduction of 4 volumes (1, 6, 10, 12) of the dictionary at the levels of 

basic knowledge, interventions, calligraphy and in particular, language and expression, from 

this rhetorical perspective 

Findings indicate that simplification and simplicity of language and expression, which is 

expressed in the form of short sentences, avoidance of complex and incomprehensible words 

and the use of Persian words, is one of the characteristics of encyclopaedia prose, which is 

more It all comes down to the audience-centric nature of this work. The authors of 

encyclopaedia articles, considering their audiences, always consider the principle of 

simplicity of language and expression; as in the study of vocabulary level, the frequency of 3-

syllable words (41%) is remarkable and at the sentence level, it has been observed that 

sentences less than ten words (80%) and sentences containing a message (47.5%) have a 

higher frequency. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينگاريفصلنامه مطالعات دانشنامه
 1400ييز و زمستان ، پادومفصلنامه علمي )مقالة علمي( سال اول، دورة اول، شماره 

 

 
  نامهفرهنگ در مخاطب حال مقتضای رعایت مصادیق واکاوی

 نوجوانان و کودکان
 

نژادمریم علی 

 چكيده

 
 شووو   از يكو   و اسوت  معواي   عيو   اصوي   موضوو   مخاطب، حال مقتضاي رعايت
 رد بالغو ،  اصل اين حاضو، پژوهش در. است رساي  و بالغت جايگاه به كالم رسيدن

 فارسو   زبان به تأليف  المعارفةدايو يخستين عنوانبه «يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ»
 .است گوفته قوار مطالعه مورد يوجوايان، و كودكان بواي
 شوده،  ايجوام  ايكتابخايوه  و تحيييو   _توصويف    روش بوه  كوه  مقالوه  اين اصي  هدف
 وشتاري سبک و زبان در يوجوان و كودک مخاطب حال يمقتضا رعايت تأثيو دادنيشان

 ،6 ،1) ياموه نگفوه منتخب جيد 4 مداخل هدف، اين به ييل منظوربه. است يامهفوهنگ
 سوط   در طورخوا،، بوه  و الخطرس  مدخل، گزينش پايه، دايش سطوح در( 12 و 10
 .است گوفته قوار بورس  مورد جمالت و واژگان شامل بيان، و زبان
 قالوب  در كه نبيا و زبان سادگ  و يويس ساده كه است آن از حاك  پژوهش هايتهياف

 يموود  ارسو  ف كيموات  از استفاده و يامفهوم و پيچيده هايواژه از پوهيز كوتاه، جمالت
 ويژگو   موان ه بوه  چيوز  هوو  از بيش كه است، يامهفوهنگ يثو هايويژگ  از كوده، پيدا

 دريظوگووفتن  بوا  ياموه، فوهنوگ  مقواتت  يويسوندگان . گوددبوم  اثو محوربودنمخاطب
 بورسو   در كوه چنوان  داريود   مديظو را بيان و زبان سادگ  اصل همواره خود، مخاطبان
 ت،جموال  سوط   در و اسوت  توجوه قابل( %41) هجاي 3 واژگان فواواي  واژگان، سط 

 پيوام  يوک  حواوي  جموالت  و( %80) واژه ده از كمتوو  جموالت  كه است شده مشاهده
 .داريد بيشتوي بسامد ،(%5/47)
 

 واژگوان،  طوب، مخا حال مقتضاي بالغت، يوجوايان، و كودكان يامهفوهنگ ها:كليدواژه
 .جمالت
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 مقدمه -1

 كوه  سوت ا آن فصواحت  از منظوور  آيد،م  ميان به سخن بالغت، و فصاحت از كهزماي 

 نآ بالغوت  از مقصوود  و. باشد استوار و روشن كالم و موسوم، مطابق و درست كيمات

 اسوت  ديه بو . باشود  مقصود به واف  اصطالحبه و رسا و مؤثو و دلنشين كالم، كه است

 قتضايم به كه شد خواهد تيق  رسا او يظو از و بود مؤثو خواهد در مخاطب وقت  كالم

 (58: 1386 شميسا،. )شود ايواد او حال

 و فصاحت ركنا در و است معاي  عي  اصي  موضو  مخاطب، حال مقتضاي رعايت 

 و غوت بال جايگاه به كالم رسيدن شوو  از يك  جميه، اجزاي ميان پيويد و كالم رواي 

 :ايدهكود تعويف گويهاين را بالغت بالغيون، از بوخ  كهتاجاي  است  رساي 

 بوه  را آن موتكي   كوه  اسوت  سخن  رسا و بييغ كالم ،«جواهوالبالغه» صاحب يظو از 

 (33: 1414هاشم ،.)بنددم  صورت است مخاطبان حال با متناسب كه ايشيوه

 شوده  اشواره  چنوين  اساسو   اصول  اين به بييغ، كالم صفت در «الصناعتين» كتاب در 

  فهو  ميوزان  و آيهوا  بوين  بتوواي   و بشناسو   را معواي   ايودازه  كوه  است شايسته»: است

 وحوال، ه بوواي  و سخن  ايطبقه هو بواي و كن  بوقوار توازن حاتت، بين و شنويدگان

 عداداسوت  و مقاموات،  اقتضواي  بوا  را معواي   ايودازه  تاآيجاكوه  بگيووي،  دريظو جدا مقام 

 (135: 1419 عسكوي،. )بسنج  حاتت حسب بو را شنويدگان

 از: اسوت  عبوارت  كالم بالغت»: است آمده بالغت تعويف در «يقدالمعاي » كتاب در 

 (12: 1338 آهن ،) «.فصاحت رعايت با مخاطب حال مقتضاي با كالم مطابقت

 را آن گوينده كه است گفتاري» ايد:گفته رسا كالم و بييغ سخن شناخت در همچنين 

 بيوان  شونويده  يا خواينده احساس سط  با سازگار و پوداخته مخاطبان احوال با متناسب

 (1: 1370 تجييل،) «.است داشته
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 گواه  آ سوط   و تماع اج جايگاه و شنويده، و گوينده و خواينده، و يويسنده رابطه يو 

 .باشد داشته ايژهوي شكل اييوشته هو كه شودم  موجب آيان

 و زموان  مقتضويات  و مخاطوب  حال كند، بيان را مطيب  خواهدم  وقت  بييغ گوينده 

 بيوان  اختصوار به گاه و تفضيلبه را مطيب گاه  اساس بو اين و گيودم  يظو در را مكان

 از يكو   ديگوو، عبوارت بوه . مطوول  يوه  و مختصوو  يوه  يعن  سط متو طوربه گاه و كندم 

 مقتضواي  بوه  سخن بگويي  كه شودم  باعث و سازدم  را مؤثو كالم كه يكات  توينمه 

 ايون  بوه  توجوه  شوده،  ايوواد  بحث موضو  درخور و احوال و اوضا  با متناسب و حال

 موضووعات  بواب  در گويواگون،  احوال و اوضا  در مختيف، مخاطبان با كه است مسأله

 اكتفوا  اياشواره  بوه  كجا و دهي  بسط را مطيب كجا بگويي ، سخن ايدازه چه به مختيف

 .كني 

 دايوش  سوط   جموالت،  و واژگوان  هواي سواخت  بورسو   بوا  تا بوآيي  مقاله اين در 

 و كودكوان  ياموه فوهنوگ  در كاررفتوه بوه  بيان و زبان ويژهبه و الخطرس  تيفظ، شده،ارائه

 يارهواي مع از يكو   عنووان بوه  مخاطوب،  حوال  مقتضاي رعايت ميزان تعيين و يوجوايان،

 :دهي  پاسخ زيو هايپوسش به كالم، بالغت

  ارد؟د بيشتوي يمود يامهفوهنگ از سط  كدام در مخاطب حال مقتضاي رعايت 

  دارد؟ مطابقت يوجوان و كودک مُواجع سط  با جمالت و واژگان ساخت آيا 

  و  رسايندگ در مؤثوي يقش جمالت، رواي  و سادگ  با متوأ موجز ساختار آيا 
 است؟ كوده ايفا كالم بالغت

 

  پژوهش پيشينه -2

 بورسو   قابول  دسوته  دو در است، شده ايجام يامهفوهنگ درباره تاكنون كه هاي پژوهش

 از گوزارش  ارائوه  و ياموه فوهنگ يقد و معوف  به كه هاي پژوهش يخست، دسته: هستند
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 پودازيود م  آن تدوين ايدركاراندست با مصاحبه و آن، مجيدات ايتشار و تدوين جويان

 شووراي  توالش  سوال  13 دسوتوي  ) يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ»: ايدجميه آن از كه

 ياموه، در فوهنوگ  اول جيد ايتشار با زمانه  افتخاري، محمد كه( 1371« )(كودک كتاب

 ياموه فوهنوگ  بوه  يگواه  ». اسوت  پوداختوه  مهيافوهنگ از جيد اين مختصو معوف  به آن

 يويسونده،  كوه  ايوشوه  حسون  از است كوتاه  مقاله عنوان( 1372) «يوجوايان و كودكان

 هموت  ياموه فوهنوگ  يقود  و معوفو   به ايوان، در يگاريالمعارفةدايو سابقه موور از پس

 يامهگفوهن از گزارش ) ييست يزدن عالمت هميشه بزرگ سنگ: يو گام». است گماشته

 و كودكان يامهفوهنگ گيويشكل رويد از است گزارش  ،(1376« )(يوجوايان و كودكان

. اسوت  آموده  ييوز  ياموه فوهنوگ  ايودركاران دسوت  بوا  گفتگوو  آن، خالل در كه يوجوايان

 در ميزگوودي  از اسوت  گزارشو   عنووان  ،(1383) «عموق  از يگواه : فارس  هايدايشنامه»

 سويد . يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ ازجميه فارس  نامهدايش چند در پايه مباي  بورس 

 اختصوار، بوه  يخسوت  ،(1391) «يوجوايوان  و كودكوان  ياموه فوهنگ يقد»در فاطم  حسن

 اثوو  ايون  مقواتت  از بوخ  يقد به سپس يموده، ذكو را يامهفوهنگ هايويژگ  توينمه 

 .است پوداخته

 مقايسوه  و عيم  منظوي از يامه،نگفوه بورس  به كه هستند هاي پژوهش دوم دسته 

 پوژوهش  بوواي  موجعو   يوجوايوان،  و كودكان يامهفوهنگ»: ايدپوداخته مشابه آثار با آن

 هواي كتواب  معوف  از پس آن، در يژادويس  كه ايستمقاله عنوان( 1360) «آموزيدايش

 و نكودكوا  ياموه فوهنوگ  كواربود  بوه  آثوار،  از دسوته  ايون  هايويژگ  بوشمودن و موجع

. اسوت  پوداختوه  آمووزي دايش هايپژوهش پيشبود در آيها يقش و مدارس در يوجوايان،

 يگووارش در شناسوو زبووان يقووش» موضووو  بووا اييامووهپايووان در( 1374) قُوشوو  محموود

 و شناسو  زبوان  ميوان  رابطوه  بورسو   ضومن  ،«كودكوان  بوواي  ويوژه به ها،المعارفةدايو
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 تودوين  بوو  حواك   شناخت زبان و شناخت روان ولاص بو مووري و يگاريالمعارفةدايو

 هواي ياموه فوهنوگ  معوف  از پس جداگايه، فصي  در يوجوايان، و كودكان المعارفةدايو

 را يوجوايوان  و كودكوان  ياموه فوهنوگ  ارزيواب   معيارهواي  و ضووابط  يوجوان، و كودک

 و بورسو  ». اسوت  كووده  اشواره  ياموه اين فوهنگ تدوين مواحل به پايان، در و بوشموده

 عنووان ( 1389) «پاركو بوتاموريس يامهفوهنگ و يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ مقايسه

 بواسواس  را آيهوا  ياموه، فوهنوگ  دو اين معوف  ضمن آن در كه مقدم موي  از ايستمقاله

 هواي يكتوه  بيوان  از پوس  و داده قووار  ارزياب  مورد ها،المعارفةدايو ارزياب  معيار هفت

 آثوار  سوايو  به يسبت را يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ هايبوتوي منف  هويک، و مثبت

 مطالعوه » مقالوه  در( 1396) العابودين زيون  حاج  و فاطميه دايش. است بوشموده مشابه

 بووا يوجوايووان، و كودكووان يامووهفوهنووگ در اييامووهزيوودگ  هووايموودخل تطبيقوو 

 اثوو را  دو ايون  ايياموه زيدگ  هايمدخل ،«زبان ايگييس  مشابه چاپ  هايالمعارفةدايو

 موورد  ياموه، زيودگ   يوو   و روزآمودي  و اعتبار يگارش، ساختار، مدخل، تعداد بواساس

 .ايدداده قوار بورس  و مطالعه

 رعايوت » اصول  ويوژه بوه  و بالغو   ازمنظوو  كوه  پژوهشو   شده،ايجام هايبورس  در 

 داختوه پو يوجوايوان  و كودكوان  ياموه فوهنگ بورس  و مطالعه به «مخاطب حال مقتضاي

 .است يشده يافت باشد،

 

 نوجوانان و كودكان المعارفةداير تدوين تاريخچه -3

 وسوييه  عنووان بوه  ازكشوورها  بسوياري  و ايووان  در اموووزه  كوه  يوجوان و كودک ادبيات

 مجموو   بوواي  وسويع،  معنايبه  است، بوخوردار خاص  جايگاه از غيومستقي ، آموزش

 شده گوفته دريظو يوجوايان و كودكان بواي كه تصويوي هايكتاب و هادهسوو ها،يوشته
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 و كوودک  ادبيوات . رودمو   كوار بوه  اسوت،  شوده  تنظي  سن  گووه اين فه  با متناسب و

 در اموا  رسود، مو   يظو به ساده بسياري بواي اول يگاه در اگوچه كه ايستمقوله يوجوان

 يويسونده  چواكوه  رود م  شماربه آن يو  رتويندشوا ايگويهبه ادبيات، از يو  اين واقع

 و ييواز  سوييقه،  و ذوق مطوابق  اثووي  يوا  اييوشوته  بتوايود  اينكوه  بواي يوجوان و كودک

 هوو  از قبول  آورد، پديود  او پايه زبان و دايش بواساس و يوجوان، و كودک هايخواسته

 و تيازهوا  و اه آگو  سوط   بوا  متناسوب  بيان و زبان بتوايد تا بشناسد را كودک بايد چيز

 .بوگزيند او هايخواسته

 واجود  اسوت  ممكون  شوويد، مو   شوناخته  كوودک  ادبيوات  عنووان بوه  كه هاي يوشته 

 و داسوتان  و شوعو  ماينود  قوارگيويد  هنو مقوله چهارچوب در و باشند هنوي مشخصات

 هكو  باشوند  دهش يظوگوفته در هادايش و اطالعات ايتقال بواي فقط اينكه يا و يمايشنامه،

 شوده، ارائوه  بنودي تقسوي   در. گيويود مو   جواي  هوا المعوارف ةدايوو  زمووه  در اخيو دسته

 در كوه  شوويد مو   تقسي  بزرگساتن و كودكان دسته دو به سط ، ازيظو هاالمعارفةدايو

 متناسوب،  بيوان  و زبوان  گوزينش  در اثو، به كنندهمواجعه و خواينده سن بنديتقسي  اين

 .گيودم  قوار مورد توجه

 بوا  و كوودک  ييواز  بواسواس  كوه  است المعارفةدايو از يوع  كودكان، المعارفةدايو 

 كنود،  م زيدگ  آيها ميان در كه مودم  فوهنگ و او زيدگ  محيط و پايه دايش به توجه

 كيو   ايمعيارهو  و اصوول  بوو  عوالوه  آثواري  چنين تهيه در البته. شودم  تدوين و تهيه

 موردتوجوه  بايود  يزي آثار از گويهاين تأليف خا، ضوابط و اصول يويس ،المعارفةدايو

 .گيويد قوار

 يوا  يوک  در هوا آگاه  و اطالعات آوريجمع فقط آثار، از دسته اين تدوين از هدف 

 و هوا پوسوش  بوه  عيم  و دقيق منطق ، پاسخ دادن اصي ، هدف بيكه ييست، مجيد چند
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 و كوودک،  شوناخت   و ذهنو   درشو  به وسييهبدين تا است مورديظو سن  گووه ييازهاي

 .كند كمک منطق  و صحي  درک به دستياب  او

. ييسوت  ايتوازه  فكوو  يوجووان،  و كوودک  خوايندگان بواي المعارفةدايو تأليف فكو 

 المعوارف ةدايوو  اولين ظاهواً. دارد طوتي  ايسابقه جهان در ها،كتاب از دسته اين تأليف

  The Childrens Encyclopedia)  (عنوان تحت 1908 سال در كه است هماي  كودكان

 The) عنوان تحت بعد به 1912 سال از المعارفةدايو همين. بود شده منتشو ايگييس در

Book of Knowledge )المعوارف ةدايوو  عنووان  تحوت  و امويكوا،  در جيد 24 يا 20 در 

 مصور لمعارفاةدايو. يافت ايتشار فوايسه در( Encyclopedia de la Jeuness) يوجوايان

 منتشوو  جيود  15 در 1922 سال در كه( Comptons Pictured Encyclopedia) كامپتون

 در ييوز  را اطالعوات   بوود،  دبيوسوتاي   و دبستاي  موجع مجموعه يک آيكه بوافزون شد،

 قووار  آمووزان دايوش  اوليواي  اختيار در خايوادگ  زيدگ  و آموزش  مسائل و امور زمينه

 كوه  يافوت  رويوق  آيچنوان  غوب در يوجوايان و كودكان المعارفةدايو ايتشار كار. دادم 

 بوواي  1918-1917 هواي سوال  در كه زبان ايگييس  هايالمعارفةدايو اين از يك  حت 

 مخصوو،  بويول  تحويوو  يوا  طبع يک بود، شده فواه  دبيوستاي  خوايندگان و مخاطبان

 دايوو  1768 سوال  از كه ييز بويتاييكا مشهور المعارفةدايو. كود عوضه يابينا آموزاندايش

 از كوه  كوود  منتشوو  يوجوايوان  بواي المعارف ةدايو ،1934 سال از يافته،م  ايتشار و بوده

 ايتشوار  ابتداي  دوره خوايندگان بواي جيد 15 در آن شدهكامل و جديد طبع 1947 سال

 منتشوو ( Britanica Junior Encyclopedia)عنووان   تحوت  1963 سال از اثو اين. يافت

 بويتاييكوا  كودكان المعارفةدايو. شدم  تجديديظو و تكميل هوساله آن مطالب و شدم 

(Britanica Childrens Encyclopedia  (المعارفةدايو و جيد 12 در 1960 سال در ييز 
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 در 1954 توا  1947 هواي سال در( Oxford Junior Encyclopedia)آكسفورد  يوجوايان

 (61-50: 1360 موادي،. )شد منتشو جيد 12

 ايتشوار  فكوو . يودارد  چنوداي   سوابقه  كودكان، بواي يگاريالمعارفةدايو ايوان، در اما 

 اولوين  در 1342 سوال  در بوار  يخستين بواي ايواي  يوجوايان و كودكان بواي يامهفوهنگ

 رد گوام  يخستين( 44: 1384 كييات، ماه كتاب. )شد طوح كودک كتاب سواسوي سمينار

 سبوتاموري( The Golden Book Encyclopedia) طالي  يامهفوهنگ توجمه مسيو، اين

 هووان ت در 1346 سوال  در كوه  جيودي  18 يامهفوهنگ اين. بود اقص  رضا توسط پاركو،

 . دبو شده توجمه بقيه و تأليف ايوان، مسائل درباره آن جيد يک شد، منتشو و چاپ

 تواريخ ،  ادبو ،  عيمو ،  مختيوف  هواي مينهز در مقاله 1500 حدود يامه،فوهنگ اين 

 و اسوت  وانر و سواده  آن مقواتت  بيوان  و زبوان  اگوچه. گيودبوم  در را... و جغوافياي 

 بصووي  تجذابي و يويس المعارفةدايو اصول رعايت مطالب، صحت قبيل از معيارهاي 

 يوايو  ا تهوي و است امويكاي  اثو اين اصل اينكه دليل به اما است، شده رعايت آن در

 .باشد ايواي  يوجوان و كودک خواينده يياز پاسخگوي يتوايست يدارد،

 خودسووال المعوارف ةدايووو ايتشوار  و توودوين و توأليف  مسوويو، ايون  در ديگووو توالش  

. بوود  مهووين  مهووداد  توسوط  1350 سال در( عموم  اطالعات گنجينه يا المعارفةدايو)

 يخسوتين  كتواب،  ايون » : اسوت  كووده  فو  معو گويوه اين را آن كتاب، مقدمه در يويسنده

 يخسوتين  چوون  و اسوت  شوده  توأليف  خودساتن بواي ايوان، در كه است المعارف ةدايو

 مطالوب  اثوو،  ايون ( 7: 1350 مهووين، )« .باشد يقص و عيبب  يبايد است المعارفةدايو

 خووا،  جايوران، جهان هايشگفت  جهان، جغوافياي و شمس  منظومه چون خوايدي 

 از قطعات  چيستان، فولكيور، و كودكان هايداستان سبزيجات، و جاتميوه و هاينويتام

 و شوعوا  و ادبوا  اختواعوات،  جهوان،  عجايوب  ورزش، جهوان،  و ايوان ادب  شاهكارهاي
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 اطالعوات  گوودآوري  بيشوتو  هو   المعوارف ةدايوو  ايون  اما. گيوددربوم  را جهان مشاهيو

 و بوا رعايوت اصوول    و آن عيمو   و دقيق معنايبه المعارفةدايو يک يه و است عموم 

 .كودكان المعارفةدايو خا، معيارهاي ويژهبه يويس ،المعارفةدايو معيارهاي

 ياموه فوهنگ تأليف پيشنهاد شد، بوداشته راه اين در كه قدم  تويناساس  و توينمه  

 رايشوو . بوود  كوودک  كتواب  شووراي  در جهايشاه  ايوج سوي از يوجوايان و كودكان

 گوفوت  تصومي   كوود، مو   احسواس  زمينوه  ايون  در كوه  ييوازي  به توجه با كودک كتاب

 هواي   ويژگو  و هدف يياز، به توجه با 1358 سال از كار و باشد اثوي چنين پديدآوريده

 .شد آغاز بود، شده گوفته يظو در آن بواي كه
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 شوناخته  كنجكواوي  و گووي پوسوش  ويژگو   بوا  يوز چ هوو  از بيشتو يوجوايان و كودكان

 يوافتن  ديبال به آن تبعبه و پوسش كودنمطوح حال در همواره آيها پوياي ذهن. شويدم 

 بوواي  مطمونن  و دقيوق  پاسوخ   بتوايود  كوه  شخص  به دستوس  و هاستپوسش پاسخ

 توا  اسوت  زمت ابزاري و منبع بنابواين. ييست فواه  هميشه باشد، داشته آيها هايپوسش

 آن در را خوود  هواي پوسوش  مطمونن  و دقيوق  روشن، پاسخ بتوايند يوجوايان و كودكان

 .بيابند

 و توسوعه  كوه  يكتوه  ايون  دريظوگووفتن  بوا  كشوورها،  از بسياري در امووزه همچنين 

 متخصصوان  و مسونوتن  است، جامعه آن يوجوايان و كودكان به وابسته جامعه، پوورش

 و فوهنگو   عيمو ،  هواي ريوزي بويامه كوشندم  ويسندگاني و محققان و توبيت و تعيي 

 و تهيوه  جامعوه  افواد از گووه اين ييازهاي و هاخواسته بواساس را خود جامعه اقتصادي

 و هوا ياموه واژه از توا  داريود  ييواز  هو   موا  كشوور  يوجوايوان  و كودكوان  لذا». كنند تنظي 
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 شوده  توأليف  و تهيه آيها خا، كه( Reference) موجع هايكتاب ديگو و هايامهفوهنگ

 و هووايامووهواژه سووالگ  سووه دو از داريوود همچنووين آيهووا ييوواز  بگيويوود، بهوووه باشوود،

 سووايجام  و كوتواه  يوشوته  و تصوويو  واژه، تصويو سپس تصويوي، فقط هاييامهفوهنگ

« .باشوند  داشوته  اختيار در را خود فكوي رشد دوران خا، هاييامهفوهنگ و هايامهواژه

 .(2: 1360 شاه ،جهاي)

 و كودكوان  بوواي  كوه  عمووم   اسوت  اييامهفوهنگ يوجوايان، و كودكان يامهفوهنگ 

 يوان يوجوا و كودكوان  هواي پوسوش  از بسوياري  بوه  كتاب اين. است شده تهيه يوجوايان

 از بسوياري  درسوت   آن، از اسوتفاده  توايند بادهد و آيها م م  درست و كوتاه هايپاسخ

 كارهواي  از بعضو   در گذشوته از ايون  .كنند بورس  ايد،خوايده يا شنيده كه را هاي يكته

. كنند مواجعه يامهفوهنگ اين به توايندم  ييز گزارش تهيه و مقاله يوشتن مايند پژوهش 

 (27: 1371يامه،فوهنگ مقدمه)

 خود پيشنهادي يامهفوهنگ اهداف ويواستار، و يويسنده راهنماي در جهايشاه  ايوج 

 بوه  ايوايو   وجوايوان ي و كودكوان  بوواي  اييامهفوهنگ پديدآوردن»: شمودبوم  ينچن را

 ابو  مسوتند  و درسوت  هواي آگواه   بوه  دسوتياب   بوواي  موثوق  و معتبو منبع  كه صورت 

 خواينوده  بوايگيزاينوده  ايگيز،شوق منطقه، و تاريخ از گوفتهالهام مودم ، عيم ، ديدگاه 

 جهايشواه ، « ).باشود  آموزيوده  و سوودمند  و آسوان  آن از گيويبهوه و بيشتو، مطالعه به

1360 :2) 

 بخوايود،  پايوان  توا  آغواز  از را آن كس  كه است يشده تهيه منظور اين به يامهفوهنگ 

 عيمو ،  موضووع   دربواره  بخواهود  كسو   اگوو  كوه  اسوت  شده تهيه منظور اين به بيكه

 ايون  به آورد، دست به يقدق و درست ول  كوتاه، آگاه  آن مايند و جغوافياي  تاريخ ،

 (27: 1371يامه،فوهنگ مقدمه. )بيابد آساي به را خود پوسش پاسخ و كند مواجعه كتاب



 1400ييز و زمستان ، پادومفصلنامه علمي )مقالة علمي( سال اول، دورة اول، شماره 

 

 مقتضويات  دليول  بوه  و مدت  از پس اما شد، طواح  جيد 15 در يامهفوهنگ ابتدا در 

 از كمتوو  ياموه فوهنوگ  كه ايدرسيده يتيجه اين به امووزي، يوجوان و كودک يياز و عيم 

 10 كودكوان  يبووا  تأليف  المعارفةدايو تنها كه يامهفوهنگ اين در. شد يخواهد جيد 27

 و ختواري  از گوفتوه الهوام  و ميو   ديودگاه   بوا  مقاتت است، ايوان كشور در سال 16 تا

 .ايدشده تأليف ايواي  فوهنگ

 تفصويي   بخوش  و اول بنود : شودم  تشكيل اصي  بخش دو از يامهفوهنگ مقاله هو 

 واجوع مُ بوواي  گوياسوت  و كوتواه  فووري،  پاسخ  دربوگيويده بيشتو مقاله اول بند. الهمق

 بوه  مجهوول   سوخن  شونيدن  يوا  اييوشته خوايدن هنگام به است ممكن كه ايزدهشتاب

 تووين مهو   و اسوت  آن بخوش  توينمه  مقاله، اول بند بنابواين. كند مواجعه يامهفوهنگ

ييوز   مقالوه  تفصويي   بخوش . گذاردم  خواينده اختيار رد فشوده طوربه را مقاله اطالعات

 تفسويو  و توضوي   و گسوتوش  مقالوه،  تفصويي   بخوش  كه معن  اين به است  مقاله بقيه

 هوا، مثوال  ها،دگوگوي  و هاپديده دتيل ضووري، توضيحات. است مقاله اول بند مطيب

. آيود مو   بخوش  يون ا در هغيوو  و تصويوها ها،جدول عيم ، هايگيوييتيجه ها،آزمايش

 (8: 1367 هداي ،)

 اثوو  مخاطبوان  بوه  آن ايودركاران دسوت  خا، توجه يامه،فوهنگ اين هايمشخصه از 

: كنود مو   اذعان مخاطب، به توجه بو تأكيد ضمن اي،مصاحبه در ميوهادي چنايكه. است

 16-10 سونين  بين را كودكان عمالً ما يوجوايان، و كودكان يامهفوهنگ گذاريهدف در»

 بوه  هوا بچوه  سوال  ده از قبول  كوه  اسوت  ايون  بوواي  ايتخاب اين مبناي. اي گوفته يظو در

 هواي  آگواه   جوايوران،  گياهوان،  مورد در كه هاي كتاب مايند ديگوي موجع هايكتاب

 هوا كتواب  يو  اين بيشتو و كنندم  مواجعه «چوا؟ بگو من به» مجموعه ازجميه دهند،م 

 يووع   هابچه دبستان، چهارم سال حدود يعن  سالگ  ده در .گيودم  قوار استفاده مورد
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 جوواب  توا  داريود  ييواز  اطالعوات  سووي  يک به آن بواساس و كنندم  پيدا هنومند تفكو

 كوه  بوود  اين ما بواي مسأله توينمه  مخاطب، يظو از بنابواين. دريابند را هايشانپوسش

: فارس  هايداشنامه)« .باشد ادشدهي سنين كودكان يياز پاسخگوي بتوايد يامهفوهنگ اين

 از بعضو   بوواي  هوا مقالوه  از بعض  است ممكن همهبااين( 43-42: 1383 عمق، از يگاه

 از گويهاين. كند استفاده آن از مستقيماً يتوايد يوجوان و كودک و باشد دشوار خوايندگان

 كوه  باشند واياي يوج و كودكان هايپوسش پاسخگوي توايندم  اينكه از گذشته ها،مقاله

 بخواينود  را آيها موبيان، و معيمان كه ايدشده يوشته هدف اين با داريد، توگستوده دايش 

 يوا  كودكوان  هواي پوسوش  بوه  را تزم هواي پاسخ دايند،م  مناسب كه ايشيوه به خود و

 (23: 1371 يامه،فوهنگ مقدمه)« .بدهند يوجوايان
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. روسوت بوه رو فواوايو   هايدشواري با يويسد،م  يوجوان و كودک بواي كه اييويسنده

 بوواي  درسوت  شيوه ايتخاب كودک، پايه دايش و زبان بوپايه مناسب بيان و زبان ايتخاب

 است هاي دشواري ازجميه مناسب، الخطرس  ايتخاب ها،واژهوام و دشوار واژگان تيفظ

 ايون  در .باشد داشته توجه آن به بايد يوجوان و كودک المعارف ةدايو مدخل يگاريده كه

 ردموو  مخاطوب  حال مقتضاي رعايت منظو از را يادشده موارد از هويک مقاله، از بخش

 .دهي م  قوار تحييل و بورس 

 مشواهده  قابول  ياموه فوهنگ مختيف سطوح در مخاطب حال مقتضاي رعايت اگوچه 

 ايون  طورخوا، بوه  يادشوده،  سوطوح  هب مختصو اياشاره از پس مقاله اين در اما است،

 :كني م  بورس  و واكاوي اثو، اين بيان و زبان در را ويژگ 
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 مدخل گزينش1-5 

 خاطبوان م دريظوگوفتن با كه هاستالمعارفةدايو تدوين در يخست گام مداخل، گزينش

 هووايآگوواه  و اطالعووات يووو  آن، بواسوواس و شووودموو  ايجووام آيهووا خواينوودگان و

 .شودم  تعيين آيها سط  و رفالمعاةدايو

 و مُواجوع  يياز بواساس مداخل، عنوان گزينش ييز يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ در 

 كوه  بووده  اين آن، ايدركاراندست هدف چون و گيودم  صورت او فه  و درک تواياي 

 و اسوالم   فوهنگ ها،عنوان گزينش در باشد، داشته ايواي  و اسالم  هويت يامهفوهنگ

ايون در   (19: 1371 ياموه، فوهنوگ  مقدموه . )ايود گوفتوه  قوار موردتوجه طوراخصبه مي 

ايد و بسياري از مداخل هاي كودكان و يوجوايان توجمهالمعارفةحاليست كه بيشتو دايو

جوود  وو توضيحات آيان مطابق با يياز و فوهنگ جامعه ما ييست. همچنين با توجوه بوه   

يامه مودام  ايدركاران فوهنگكان و يوجوايان، گووه دستشوراي مشورت  متشكل از كود

تو   يامه را متناسب با ييازهواي آيهوا و تغييوا  با مخاطبان خود در ارتبا  هستند و فوهنگ

دهند تا بدين توتيب اين اثوو  آيد، تطبيق م كه در جامعه و جهان اطوافشان به وجود م 

 آيها طواح  شده است. بتوايد پاسخگوي ييازهاي يسي  باشد كه بواي

 را اثوو  ايون  گزينو  مدخل شيوه يامه،فوهنگ محوربودنمخاطب به توجه با ميوهادي، 

 ايون  و اسوت  شده توجه هابچه سؤال مورد چيزهاي به آن در كه دايدم  خا، ايشيوه

 سوع   يامه،فوهنگ در. است متفاوت توهابزرگ شدهبنديطبقه ذهن سؤاتت با ها،سؤال

 بوه  يواب  مدخل در. شويد تنظي  مختيف رشته 37 در مقاتت جامع، يگاه  با است شده

 بورسو   دوم جزئو ،  مباحث به آن تقسي  و كي  مباحث اول: است شده عمل شيوه سه

 مناسوب  و تزم هواي واژه سوپس . درسو   هواي كتاب بورس  سوم و موجود مواجع تمام
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 بوزرگ  سونگ : يوو  گوام  . )اسوت  شوده  الفبواي   بنديتقسي  و ايتخاب يامهفوهنگ بواي

 (93: 1376 ييست، يزدن عالمت هميشه

 ياموه فوهنگها و حج  اما در اين اثو، يبود تصويوي كي  از طوح، از جميه تعداد مدخل

هوا و حجو    و زمان ايجام طوح موجب شده است در طول تأليف اثو بوه تعوداد مودخل   

شودن  و ايون اموو موجوب طووتي     ت آن افزوده شود تبع آن به تعداد مجيدامقاتت و به

 يامه شده است.رويد يگارش فوهنگ

 

 پايه دانش 2-5

 هپايو  دايوش  بوه  توجوه  يوجووان،  و كوودک  خا، هاييوشته در مه  معيارهاي از يك 

 اجتمواع ،  شووايط  و كودكوان  ميوان  موجوود  فوودي  هواي تفواوت  بوه  توجه با. آيهاست

 كسواي  ي پايوه  دايوش  از كودكوان  نند،كم  زيدگ  آن در كه توبيت  و اقتصادي فوهنگ ،

 زمينوه  ايون  در شوناخت  روان و شوناخت  زبان هايپژوهش ه  هنوز و ييستند بوخوردار

 پايوه  دايوش  سوط   بوه  رسويدن  حول  راه ياموه فوهنگ يويسندگان. است يگوفته صورت

 ي راهنموا  دوره و دبسوتان  درسو   هواي كتواب  موضوع  فهوست از استفاده را كودكان

 .  ايددايسته
 

 الخطرسم 3-5

 در تغييوو . اسوت  مناسوب  الخوط رس  ايتخاب ها،المعارفةدايو يوشتن در ديگو مه  يكته

 ديگوو،  صوورت   بوه  صوورت   از شودن تبوديل  و زبوان  تغييوپوذيوي  پواي هو   الخط،رس 

 و هوا يوشوته  همواهنگ   و يكپوارچگ   و ايسوجام  حفظ منظوربه اما. است ياپذيواجتناب

 الخطو  رسو   ايتخواب  بوه  ميزم يگارالمعارفةدايو كيمات، ضبط در  ياهماهنگ از پوهيز
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 صوورت  پوكواربودتوين  اسوت  بهتو و گيود كاربه اشيوشته تمام در را آن تا است واحد

 .بوگزيند را واژه

 مخاطوب  حوال  مقتضواي  رعايوت  منظوربه ييز سط  اين در يامه،فوهنگ يويسندگان 

و  ودرگم سو  دچوار  آيها مخاطبان تا بيابند مناسب  راهكار ايدكوشيده يوجوان، و كودک

 هواي كتواب  و درس  هايكتاب در آيچه با خط، شيوه و هاواژه امالي». يشويد دوگايگ 

 فهو   و درک و خوايدن كه است صورت  به و دارد هماهنگ  است، آمده ديگو آموزش 

 (23: 1371 يامه،فوهنگ مقدمه)« .كندم  آسان را يوشته

 

 واژگان ظتلف 4-5

 ضوبط  يوان، يوجوا و كودكوان  خوا،  المعوارف ةدايوو  ويژهبه ها،المعارفةدايو تأليف در

. اسوت  رآن، از اهميوت خاصو  بوخووردا    مقواتت  در كاررفتوه بوه  واژگان تيفظ صحي 

 و چندآوا و يويسهيک يا و چنديويسه و آواه  واژگان يظيو واژگان بعض  تيفظ چنايچه

 در بوار يخسوتين  بوواي  كه مُواجع  يشود، مشخص طويق  به هاواژهوام همچنين و غيوه

 مايد.درم  واژگان اين درست تيفظ در شود، مواجه واژگان با اين دسته از مدخي  ذيل

 اسوت  ممكن كه يكته اين دريظوگوفتن با يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ يويسندگان 

 باشند، يداشته آشناي  آوايگاري  عالئ و تتين حووف با گوياگون، دتيل به مخاطبايشان

 واژگان با مواجهه در كه راهكاري ها،واژه مقابل در آوايگاري و تتين تيفظ ارائه جايبه

 بوو روي »: كوه  اسوت  آن ايد،كار بستهبه و داده پيشنهاد خود مخاطبان بواي ياآشنا و تازه

 ايواژه درست تيفظ گاه .بگذاري  اعواب بايد يوجوان يا كودک ياآشناي و تازه هايواژه

 آن معنواي به  كه كندم  كمک او به بيند،م  را آن باريخستين بواي يوجوان يا كودک كه

 را آن معنو   و بپوسود  ديگووي  از درسوت،  تيفوظ  با كه دهدم  فوصت او به يا ببود، پ 
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 كننود، مو   دشووار  را خوايودن  توكيوب،  در كه هاي واژه روي بو اعواب گذاشتن. دريابد

بوووه عنووووان يمويوووه، موووداخي  چوووون    (12: 1360 جهايشووواه ،. )دارد ضووووورت

( بووواي مخوواطب  كووه 70/12چُغازيبيوول )، (313/6،)( بُنوودَه ش243/10جُيبَكهووا)،

گذاري شوده اسوت. همچنوين    بگويه اعواشود، اينرو م بار با اين واژگان روبهيخستين

غيوايوايو ، افوزون بوو    در مواجهه بوا واژگوان و اصوطالحات عيمو  و اسوام  خوا،       

(، آبِول  1ج/77)، (argon)آرگوون   گذاري، ضبط تتين آيها ييز ثبت شده است.اعواب

 (10ج/65)، (Thorium)(، توريُ  1ج/34)، (Niels Hnrik Abel)يييس هنويک 

 

  بيان و زبان 5-5

 و  فنو  بحوث  كه تآيهاس يوشتار بيان و زبان ها،المعارفةدايو تدوين در يكته توينمه 

 دو ايون . شودم  تعيين( خواينده سن  گووه) يا( يوشته سط ) با متناسب و ايستپيچيده

 آن فهو   و کدر در فواوايو   اهميت كنند،م  تعيين را يوشته هو خواياي  سط  كه عامل

 تاسو  شوده  موجوب  مسأله اين اهميت. داريد آن خوايندگان و مخاطبان سوي از يوشتار

 و واژگواي   ساخت يظو از يويسندم  كه هاي مدخل كنند تالش يگارانالمعارفةدايو كه

 ژگو  وي ايون  و باشد درکقابل خاص  سن  گووه يا مخاطبايشان، بواي دستوري ساخت

 كنود، مو   تعيين را اثو يک سبک كه مخاطب و مُواجع سط  با يوشتار سط  تطبيق يعن 

 .است مخاطب حال مقتضاي رعايت يعن  بالغت اساس  اصل همان

 هواي واژه از پوهيوز  كوتواه،  جموالت  قالب در كه بيان و زبان سادگ  و يويس ساده 

 يثوو  هواي ويژگو   از كووده،  پيودا  يموود  فارسو   كيموات  از استفاده و يامفهوم و پيچيده

 اثوو  ايون  محوربوودن مخاطوب  ويژگو   هموان  بوه  چيوز  هو از بيش كه است يامهفوهنگ

بوين، جوام    يا جام جهوان »چنين آمده است:  ،«ج جام»گودد. چنايچه ذيل مدخل بازم 
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ايد. در اساطيو ايوايو  و در ادبيوات   است اسوارآميز كه به جمشيد و كيخسوو يسبت داده

شوده  ها و اسوار زمين و آسمان در اين جوام ديوده مو    فارس  آمده است كه تمام پديده

ه و مفهووم  كارگيوي جمالت كوتاه و واژگوان سواد  ( كه در آن، به10ج/175)،« است.

 بواي مخاطب كودک و يوجوان مشهود است.

 يامووه،فوهنووگ خواينوودگان و مخاطبووان دريظوگوووفتن بووا يامووهفوهنووگ يويسووندگان 

 ايود شويده كو سون ،  گوووه  ايون  دايش و آگاه  سط  و كودک شناخت روان هايويژگ 

 ويسو ، يسواده  هودف  بوه  دستياب  بواي آيها. باشند داشته مديظو همواره را زبان سادگ 

 از. كننود  يزديک تاريگف زبان به را هايشانيوشته زبان ايدكوده سع  اقدام ، هو از بيش

 دوربوه  و گيوا و روان و آسان پيوايه،ب  و ساده مهوآميز، اييوشته»: جهايشاه  ايوج يظو

 چنوين  وايودن، خ تشنه يوجوان و كودک. پسنددم  ايخواينده هو را دشواري هوگويه از

 باشد، اين اگو جز. آموزدم  هايكته و بودم  لذت آن از و خوايدم  پايان تا را اييوشته

: 1360 جهايشواه ، )« .بمايود  يشوده  فه  و درک يا و ياخوايده يوشته، كه ييست عجيب

10) 

 قابول  جمالت و واژگان سط  دو در يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ در بيان و زبان 

 :هستند بورس 
 

 انواژگ 1-5-5

 زبوان  در ديوبواز  از هوا يوشوته  شودن سواده  در مؤثو عوامل از يك  عنوانبه هاواژه يقش»

 (63: 1369دياي ،)« .است بوده موردتوجه فارس 

 در كوه  كيموات   يوا  دورازذهون  و يامأيوس كيمات كاربود كه است عقيده اين بو هماي ،

 ثقيل كيمات وي .كاهدم  سخن شيواي  از است، آهنگو ياخوش سنگين مستمع گوش
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 دايود مو   كيموات   جميه از را فارس  مهجور لغات يوادر و فويگ  يامأيوس الفاظ عوب ،

 (15-13: 1354هماي ،. )رسايدم  آسيب سخت شيواي  به كه

 متوداول  هواي واژه كواربود  بوو  تأكيود  بوا  يويسو ، سواده  از بحوث  در رزمجو حسين 

 3 توا  2 از هايشوان سويالب  تعوداد  معمووتً  آهنگخوش كيمات»: يويسدم  آهنگخوش

 (169-168: 1371 رزمجو،)« .ييست بيشتو

 موواردي  از موورد  چند به كودكان، هايكتاب هايواژه از بحث در ييز ابواهيم  يادر 

 آيها تيفظ كه هاي واژه كاربود عدم بو جميه از و كوده اشاره سازيد،م  دشوار را متن كه

 داد ارائوه  اآيهو  از صحيح  تيفظ يتوان ه  گذاريايهيش و اعواب طويق از و باشد مشكل

. كنود مو   تأكيود  باشوند،  داشوته  بيشوتو  يوا  چهوار بخوش   كوه  كيموات   كاربود عدم ييز و

 (23-21: 1356ابواهيم ،)

 از گيووي بهووه  ضمن ايدكوشيده اساس  اصل اين به توجه با يامهفوهنگ يويسندگان 

 آموده  آيهوا  درسو   هواي كتواب  در كوه  آيچوه  هويوژ به و يوجوايان و كودكان پايه واژگان

 يداشته هجا چهار از بيش معنا، رعايت بوافزون كه كنند استفاده واژگاي  از المقدورحت 

« جاذبه يوا گووايش  »يمويه اين ويژگ  زباي ، ذيل مدخل ( 11: 1360جهايشاه ،. )باشند

كننود. افتوادن   د م ييووي  ربايش  است كه جوم مواد بو يكديگو وار»قابل بورس  است: 

شوود، ريوزش بواران و سوقو      بوگ از درخت، بازگشت توپ  كه بوه هووا پوتواب مو     

( كه در جموالت يادشوده،   10ج/159« )سنگها بو اثو گوايش يا جاذبه زمين است.شهاب

 روي بوو  شوده ايجوام  هواي بورسو   توجه است. درفواواي  واژگان دو و سه هجاي  قابل

 هسوتند  دوهجواي   واژگان، اين بيشتو كه شد مشخص يامه،هنگفو در كاررفتهبه واژگان

 ،(%23) هجواي  سوه  واژگوان  توتيوب  بوه  آن از پوس  و گيويدم  دربو را واژگان %41 كه
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 چهارهجوا  از بيشوتو  واژگوان  و( %11) چهارهجواي   واژگوان  ،(%22) هجاي تک واژگان

 .داريد قوار( 3%)

 كاربود در تنو  يامه،فوهنگ در شدهگوفتهكاربه واژگان زمينه در ديگو توجهقابل يكته 

 كوودک  اطوب مخ آشناي و پايه واژگان گنجينه افزايش هدف راستاي در معنا،ه  واژگان

   مثال، عنوانبه. است يوجوان و

 .«كوديدم  زيدگ » جايبه «زيستندم » فعل از استفاده

 .«كود معوف » جايبه «شناسايد»

 .«كود فوار» جايبه «گويخت»

 (255، ،10ج جمشيد،). «داد آموزش» و «آموخت» فعل دو هو كارگوفتنبه و

 .«آمد دييا» به يا «شد متولد» جايبه «شد زاده»

 .«عاشق» جايبه «دلباخته»

 .«مدت » جايبه «چندي»

 .«سنگين» جايبه «گوان»

 (142، ،12ج حافظ،). «عميق» جايبه «ژرف»

 زوديواب   و سادگ  همواره واژگان، ساخت به جهتو بوافزون يامهفوهنگ يويسندگان 

 هنوو  جهايشاه  ايوج چنايچه. داريد يظو در مخاطبايشان به توجه با را آيها مفهوم و معنا

 بيشوتو  و چيست اشخواينده پايه واژگان بدايد يخست» كه دايدم  اين در را يويسساده

 واژگواي   از سوپس  بوود، ر مو  كوا بوه  خود يوشتن و گفتن در او كه كار ببودبه را آيهاي 

 واژگوان  شومار  در گوچوه  يابد،درم  را آيها مفهوم و معن  و خوايدن او كه كند استفاده

 در كوه  ايواژه هوو  كار بودنبه از كه ييست معنا بدان اين. ييست او يوشتاري و گفتاري

 آشوناي  واژگوان  شماره به كه است اين هدف و قصد چون كني ، پوهيز ييست گووه اين
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 آيهوا  يواري  بوه  بشناسوي ،  را پايوه  واژگوان  گوووه  دو اين اگو. بيفزايي  خودسال خواينده

 جميوه  در را آيهوا  مفهووم  و معن  و بوي  كاربه يوشته در ييز را ديگو هايواژه توايي م 

 خواينوده،  ياآشناي و تازه هايواژه كارگوفتنبه در ديگو يكته. كني  روشن خواينده بواي

« .درآيود  خواينوده  آشوناي  و پايوه  واژگوان  شومار  در توا  است متن سواسو رد آيها تكوار

 (13: 1360 جهايشاه ،)
 

 جمالت 2-5-5

 يوشوتن  موورديظو،  سون   گوووه  پايوه  واژگان بواساس واژگان ايتخاب از پس بعدي گام

 قابل خاص  سن  گووه بواي را يوشتار ه ، كنار در كه است پايه يحوي قوايين بواساس

 .سازيدم  افتدري و درک

 هوجميوه . هسوتند  كوتاه است، بوده ممكن تاآيجاكه و ساده هاجميه» يامه،فوهنگ در 

جميه مصواديق  از (23: 1371 يامه،فوهنگ مقدمه)« .يدارد دربو آگاه  دو يا يک از بيش

رش حساب  در تهوان زاده شد. پدر و مواد »است: « حساب ، محمود»اين ويژگ ، مدخل 

موأمور   محمود چهارساله بود كه همواه خايواده به بغداد رفت. پدرش اهل تفوش بوديد.

« دولووت بووود و پووس از دو سووال بووه دمشووق منتقوول شوود و سووپس بووه بيووووت رفووت. 

 (12ج/184)،

 و فه  و خوايدن باشد، توكوتاه جميه هوچه» كه است عقيده اين بو جهايشاه  ايوج 

 بيش هايجميه ويوجوان، كودک يبوا. است توآسان يوجوان و كودک بواي يوشته درک

 يوشوتن  از اسوت  بهتوو  ياموه فوهنوگ  خواينودگان  بوواي . يمايود مو   دشوار كيمه 5-4 از

 و هو   بوه  موبوو   رسا، و گيوا بايد هاجميه. كني  پوهيز كيمه 12-10 از بيش هايجميه

 فوت با و سواخت . كنود  ديبوال  و بخوايد عالقه با را آيها خواينده تا باشند ه  كنندهكامل
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 و معنوا  يوشوته  بينودازد،  يظوو  از را ايجميوه  خواينوده  اگوو  كوه  باشد طوري بايد يوشته

 (11: 1360 جهايشاه ،) «.بدهد دست از را گيواييش

 تعوداد  جموالت،  طوول  كوه  اسوت  يافته دست يتيجه اين به خود تحقيقات در دياي  

. رويود مو   شومار بوه  موتن  سادگ  در مهم  معيار جميه، هو در موجود مفاهي  و هاپيام

 بيشوتوي  هواي پيوام  حواوي  كوه  جمالتو   از توو راحت داريد، پيام دو يا يک كه جمالت 

 (64-63: 1369دياي ،. )شويدم  فهميده و خوايده هستند،

 قيود  چنود  يا صفت چهار يا سه آوردن) بوه  واژه چند سواركودن ييز ابواهيم  يادر 

 كوه  سوت ا داده يشوان  همچنوين  وي يقاتتحق. دايدم  معنا درک راه در سدي را( پياپ 

 بوواي  داريود،  خوود  روند در فوعو   هايجميه و هاجميهيي  كه هاي جميه مفهوم درک

 موجود هايپيام تعداد كه است گوفته يتيجه خود تحقيقات از وي. است مشكل كودكان

 (33-31: 1356ابواهيم ،. )داريد يقش متن كودنساده در ييز جميه هو در

 صوفت  چنود  كوودن رديف از ساده، زبان به هاييوشته در است معتقد بازيار هماتاج 

 ر،بازيوا . )گزيود  دوري بايود  ييوز  جميوه  يوک  در مفهوم چند گنجاييدن يا اس  يک بواي

1353 :435) 

 چيوز  هوو  از بويش  رويد،م  شماربه زبان كاركودهاي ازجميه كه يادشده هايويژگ  

 شوود م  طالقا سخن  به اصطالح در ايجاز. كنندم  تداع  را معاي  عي  در «ايجاز» فن

( 131: 1370 همواي ، . )باشوند  الفواظ  از بيشوتو  معواي   و معاي  از كمتو الفاظ آن در كه

 مخاطوب  الحو  مقتضواي  به مطيب ، بيان بواي يويسنده، يا گوينده گاه  ديگو، عبارتبه

 .كندم  بيان اختصاربه را خود سخن

 كوار بسوتن  بوه  بوا  كوه  است پيام ايتقال در تسويع موجز، ايساختاره اهداف از يك  

 فعول  و يهاد بين فاصيه كودنك  به توانم  جميه آن از. شودم  محقق خا، هايشيوه
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 ساختار توينكوتاه در سخن پيام، سويع ايتقال در اين شوايط، ضمن كه كود اشاره جميه

 پوودازش  و دريافوت  بوواي  ييوز  مخاطب و شودم  منتقل مخاطب به گستوده معناي با و

 عناصووي  بوا  هاواژه از بعض  جايگزين . يدارد زيادي ايوژي و وقت صوف به يياز پيام،

 راسوتاي  در كوه  اسوت  زبوان  يحووي  قواعود  كاركودهواي  از يك  ارجاع ، ضمايو مايند

 .شودم  كارگوفتهبه رساي پيام فوايند به بخش سوعت همچنين و جميه موجزسازي

 صوورت  بهتوين باشد، مورديظو رساي اطال  فقط هوگاه ،(Fishman) يشمنف يظو از 

 و زموان  وازيو  يابود   ايتقال كيمات كمتوين از استفاده با معن  بيشتوين كه است آن زباي 

 كمتووين  بوا  كوه  دايود مو   آرمواي   را زبواي   او همچنوين . شودم  استفاده كمتوي ايوژي

 صول ا ايون  بوواي  ييوز  را صوواحت  و روشن  وي البته. بوسايد را معن  بيشتوين كيمات،

 (7: 1381 رهبو، از يقل به. )دايدم  ضووري اقتصادي

 بوم  هايويژگ  از پيام اصي  مايه و كالم لب به توجه( Chastain)چستن عقيده به 

 ود شو  مشوغول  بيشتو ذهن كه شودم  باعث زائد عناصو به توجه چون است  زباي  هو

 وويييو  از بيشتوي سه  باشند، كمتو متن يک در موجود موارد چقدر هو كه معن  بدين

 (3: همان). شودم  تحييل و تجزيه بهتو و يابدم  اختصا، اصي  پيام به ذهن، محدود

 تعوداد  و جموالت  طوول  يظوو  از ياموه، فوهنوگ  مقاتت در شدهايجام هايبورس  در 

 واژه ده از كمتوو  كوه  هواي  يهجم كه شد، حاصل يتيجه اين آن، در شدهگنجايده هايپيام

 در كاررفتوه به هايجميه كل %20 بيشتو، و واژه ده داراي هايجميه و %80 حدود داريد،

 جموالت  گفوت  تووان مو   اوصواف،  ايون  بوا  كوه  دهندم  تشكيل را يامهفوهنگ مقاتت

 تعوداد  يظوو  از. گيويدم  جاي كوتاه جمالت گووه در يامه،فوهنگ مقاتت در كاررفتهبه

 بوا  پيوام،  يک حاوي جمالت كه است ذكوقابل يكته اين ييز هوجميه در موجود هايپيام

 سوه  از بويش  و( %20) پيام سه جمالت ،(%5/27) دوپيام  جمالت مقابل در ،(%5/47)
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 سواختار  موجوب  اموو  هموين  و ايود داده اختصا، خود به را بسامد بيشتوين ،(%5) پيام

 .است يموده  فواه را يامهفوهنگ مقاتت موجز

 

 گيرينتيجه -6

 درک در سزاي به يقش است، بالغت اساس  اصول از كه مخاطب حال مقتضاي رعايت

 ايودركاران دسوت . دارد اثوو  خواينودگان  سووي  از يويسونده  موورديظو  معنواي  دريافت و

 در آن ادنقووارد  موديظو  بوا  و اصول  ايون  بوه  عي  با ييز يوجوايان و كودكان يامهفوهنگ

 و دايوش  سوط   بوا  متناسب اثوي ايدكوشيده يامه،فوهنگ تدوين فوايند اگونگوي سطوح

 حاضوو،  پوژوهش  در. دهنود  ارائوه  آيهوا  بواي درکقابل زباي  به و خود مخاطبان آگاه 

 و بيوان  و انزب سط  در طورخا،به و مختيف سطوح در يامه،فوهنگ منتخب مجيدات

 و توداول م واژگوان  كواربود . ايدگوفته قوار بورس  مورد جمالت، و واژگان بخش دو در

 پايوه  واژگوان  ينهگنج افزايش راستاي در معنا،ه  واژگان كاربود در تنو  و آهنگخوش

 واژگوان  اربودكو  و گوزينش  منظو از اثو، بارز هايويژگ  از يامه،فوهنگ خا، مخاطبان

 توک  ،%23هجواي  3) ديگوو  واژگوان  از بيشوتو  ،%41 بوا  دوهجاي  واژگان فواواي . است

 و سوادگ   ييوز  معنواي   يظو از و است( %3 هجا4 از بيشتو و ،%11هجاي 4 ،%22هجاي 

 حوال درعوين  و سوادگ   و كوتواه   همچنوين . اسوت  بووده  موردتوجه مفاهي ، زودياب 

 و كواربود   سادگ موجب موجز، ساختارهاي از استفاده و جمالت بودنفه  و درکقابل

 موالت ج بسوامد  مودعا،  ايون  شاهد. است شده واث مخاطبان بواي يامهفوهنگ سودمندي

 دهندم  تشكيل را يامهفوهنگ مقاتت جمالت كل %80 حدود كه است واژه ده از كمتو

 (. 5/47%) هستند پيام يک حاوي كه است جمالت  فواواي  و
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 اثووي  را يوجوايوان  و كودكان يامهفوهنگ توانم  حاضو پژوهش هاييافته مبناي بو 

 مخاطوب  درسوت  شناخت با آن، ايدركاراندست و يويسندگان كه يستدا محورمخاطب

 شوده، ارائوه  مطالوب  اسوتواري  و فخاموت  حفوظ  عوين  در ايدكوشيده يوجوان، و كودک

 هواي واژه از پوهيوز  كوتواه،  جموالت  قالوب  در كه را بيان و زبان سادگ  و يويس ساده

. ننود ك رعايوت  كووده،  پيودا  يموود  مناسب فارس  كيمات از استفاده و يامفهوم و پيچيده

 كوه  اسوت  شوده  سوودمند  و كواربودي  اثووي  خيق به منجو يظو،دقت و تالش اين يتيجه

 . گيود وارق استفاده مورد مشابه آثار بواي مناسب الگوي  عنوانبه توايدم 
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