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 چکیده

 .رسهد  مهی بهه نرهر   ها متفاوت  هر یک از آن ۀدهند ای دارد و عناصر تشکیل زبان انواع ادبی خاص و ویژه
. بها نگهاهی   شهود  مییکدیگر موجب پیدایی ژانرهای ادبی و متفاوت از  ها آن بستکارو چگونگی  واژگان

 ۀواژگهانی و نیهح حهوز    ۀکهه حهوز   یابیم میها در واژگانی آن ۀبررسی حوزیک از انواع ادبی و  دقیق به هر
و ادب  زبهان  .گیهرد  میاتحاد مفهومی قرار  ،به نام انسجام واژگانی و در نتیجه ای شاکلهها در  مفهومی آن

نحهوی و   مفهومی، های حوزهکارکرد زبان در  نررع ادبی از کودکانه نیح از این امر مستثنی نیست. این نو
ه خاص خود را دارد و این خصایص است که نوع ادبی کودکان و نوجوانان را ب های ویژگی، ها بخشدیگر 
مهورد   هها  آنکارگیری  هدر بسیاری از انواع چندان جایی ندارد و ب جمله شبه صوت و کاربرد .آورد میوجود 
 داهمیهت خاصهی دار   ، در زبان و ادب کودکاندر نوع ادبی کودکان یا به عبارتی دیگرلیکن  ،نیست توجه
هها   نگاه به محیط پیرامونی و عینی و نیح جلهب توجهه بیشهتر آن    محسوس کردن مطالب وسبب به  که 

در چنهد ارهر داسهتانی کودکهان      جملهه  شبهموضوع صوت و دربارۀ تا  کوشد می. این مقاله گیرد میصورت 
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 مقدمه .1
با توجه بهه ایهن    .گیرد میپیوسته و مرتبطی به کمک عوامل واژگانی شکل  هم هر متن به
 .پهردازیم  مهی تعریفی از انسجام واژگهانی و بعیهی از انهواع آن     ةائبه بررسی و ار ،رویکرد

اجحای سهازنده، انسهجام    پیوند عوامل انسجام متن عبارتند از: واژگانی، دستوری، پیوندی.
 دستوری نیاز به پشهتیبانی انسهجام واژگهانی دارد.    انسجام ،آورد میرا به وجود  ها پیامبین 
 وهلیهدی  ر.ک؛ ) یازمند حمایت انسجام واژگهانی اسهت  ن دستوری انسجام کارآمد بودن، برای

 .(221ه222 :1939حسن، 

 ( (Lexical cohesion  انسجام واژگانی. 2

شناسهی   . در زبهان وجهود دارد که در یهک مهتن    دگرد  میروابط معنایی را شامل ، انسجام
 .ازنهد مهتن مهی پرد  به کمک آن به تفسیر  ،و در واقع دشو میاین عنصر توجه به گرا  نقش
 مورد توجه هلیدی قرار گرفت. کهتعبیر معنایی است  ۀدارند در برمفهوم،  این
 ۀبرای تحقق هر رابطه  ه دستوری نیستند؛ یعنی بط معنایی مستقل از الگوهای واژیروا
روشنی تبیین  آن را به ها مؤلفهاز  ای مجموعهکه بسیار قوی وجود دارد  های گرایش ،خاصی
ۀ و پیوسهتگی جمهالت، محصهول رابطه     انسجام .(184: 1939هلیدی،  ر.ک؛) کنند میو تعریف 

ری که تفسی شناختی در راستای زبان ۀاین نرری»اجحای دو جمله با یکدیگر است. بنابراین، 
 ۀالبته همبست در سه معنای متمایح و ،دهد میهای زبانی ارائه  از متن، نرام و عناصر ساخت

کهه   شهود  مهی بندی  . انسجام واژگانی به انواعی دسته(11: 1912 ،مهاجر و نبهوی ) «گراست نقش
هرگاه دو صورت  معنایی، تیاد معنایی، شمول معنایی. آیی، هم ، باهمتکرار عبارت است از:

 گیهرد  مهی پیوند انسجامی شکل  ،قرار گیرند ها رابطهی یکی از این واژگانی در چارچوب کلّ
آیهی تقسهیم    انی به دو دسهته بهازآیی و ههم   روابط واژگ .(131ه132: 1939حسن،  وهلیدی ر.ک؛ )
 .شود می
 (( Collocationهم آیی واژگانی. 1ه2

 مشترک و مکرری که در به ارتباط عنصری با عنصر دیگر از طریق نمودِ ،آیی در واقع هم
. گردد میپیوستگی در متن  هم آیی باعث انسجام و به هم .شود میاطالق  ،بافت تشابه دارند

خواننده بهتر به موضهوعات گسهترده و متنهوع     ،ابحار در متن بیشتر باشد چه کاربرد اینهر
 ،ههم دارنهد   از طریق ارتباطات گوناگونی که واژگان با ،فرایند در واقع این .برد میمتن پی 

بهردن   کهار  هبه  نیهح آیهی   ههم  .پهردازد  میبندی  و به شناسایی و دسته یابد میدر متن ظهور 
 ند.هست و در ارتباطا هم تناسب دارند واژگانی است که در یک موضوع ب
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 واژگان ( Conceptual field ) مفهومی ۀحوز. 2ه2

ها بهه ههم ارتبهاط دارد و     هستند که داللت آن ها کلمهاز  ای مجموعهمعنایی همان  ۀحوز
تحلیهل   ههد   .دههد  مهی ها را به هم پیونهد   که آنگیرند  جای میعامی  ۀواژ ذیلمعموالً 
مشخصی اختصهاص دارنهد و    ۀردآوری تمام واژگانی است که به حوزگ ،معنایی های حوزه

مختهار  ر.ک؛ ) باشهد  میآن با اصطالح عام و فراگیر  ۀیکی با دیگری و نیح رابط ۀکشف رابط

ن را برای فهم معنای یک کلمه باید معنی کلمات مرتبط بها آ  ،در این حوزه. (19: 1985عمر، 
کهه  ی از آن ارائه کنیم. طرفداران این دیدگاه معتقدند بندی درست نیح بدانیم تا بتوانیم دسته

ی موجهود در جههان حقیقهی پیرامهون     با توجه به امور مجهرد اشهیا  موجودات را  یمتوان می
... ست بر اساس کارکرد، حجم، شکل، رنه  و بندی ممکن ا . این تقسیمبندی کنیم تقسیم
 .(18 ر.ک؛ همان:)باشد 
 زبان کودکان. 9

 ههای  انساناز یک دیدگاه به  ،است ۀ سوم میالدی ایستادههحار ۀر آستانکودکی که امروز د
، بیشتر تخیل است او در شناخت ۀیعنی در نگرش به هستی، واسط ؛داردشباهت نخستین 
کودکان مانند زبان بشهری در ابتهدا سهاده اسهت و در      زبان .(1 :1932ر.ک؛ کیانوش، ) تا تعلیل

محهیط و آمهوزش دیگهران     تهثریر م کودکان تحهت  ک ، کمشود میتکرار چند هجا خالصه 
کودکان، دنیای سهیر در تخیهل    دنیای .گیرد میو زبان کودکی شکل  کنند میسازی  جمله
زبان ساده و ملموس خود دست به شناخت  و با گیرند میآنان از عالم حقیقت فاصله  .است

همهین   از .کننهد  مهی  دنیای زیبای خهود را زیبهاتر   ،پردازی و با خیال زنند میمحیط اطرا  
زندگی تعقلی و شناخت  ۀباید خود را از حیط شاعر شعرا مانند کودکانند. اند گفتهجاست که 

بهه   ؛کهودک شهود و زبهان شهعر بگشهاید      و تعلیلی بیرون بکشد تا به طبیعت نحدیک شود
 .(15: 1932 کیانوش،ر.ک؛ ) ماندگی است ، کودکعریشا ،عبارتی دیگر

 عینی و محسوس ئلمساه کودکان به توج. 4
و ملمهوس   حسی تشبیهات .کنند میخیال خود را به کمک تشبیه ترسیم  ۀکودکان محدود

آن اسهت کهه    تشهبیه  .دنشو میانگیح در زبان کودکان محسوب  پرکاربردترین عنصر خیال
و ابحار مناسبی بهرای درک  ( 221 :1929ر.ک؛ همهایی،  ) ی را به چیحی در صفتی مانند کنندچیح

 .بهتهر اسهت   ،باشهد  تهر  حسهی نشهبیه  هرچه  .آید مییباتر محیط اطرا  به حساب بهتر و ز
 ،و به کمهک سهاختار تشهبیه    کنند میبهتری برقرار  ۀملموس رابط های داستانکودکان با 

 کهودک،  ۀسهاخت موجود در واژگهان خود  های صوتبه کمک  .سازند میتخیل خود را بارور 
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: 1932 کیهانوش، ر.ک؛ ) گیرد میشکل  ...و« جیح»، «اوخ»، «آخ» ی مانندگوناگون های مفهوم
و کمی بعدتر بهه   دنشو میکه اصوات در بدو تولد در زندگی کودکان شنیده  بینیم می .(41

 کودکهان از اصهوات و   ،زمهانی  ۀایهن برهه   در .دنگیر میشکل کاربردی مورد استفاده قرار 
 .کنند میتفاده برای نمود و عینی کردن مطالب و جلب توجه بیشتر اس جمله شبه
 در دستور زبان فارسی (sounds) اصواتیا  (exclamation) جمله شبه. 5

اسهت.   ه شکل مدون به ایهن مقولهه پرداختهه   اصفهانی اولین کسی است که ب میرزا حبیب
اسهت کهه    ه مورد را مههم دانسهته  دَ ، در ترکیب جمله و کالم،دستور سخندر کتاب  مؤلف

افعهال،   صهفات  کالم، یفتثل ضوابط و ادوات، حرو  فعل، فروع ،یاتکنا ،اسماء عبارتند از:
 آه اسهت:  بنهدی نمهوده   چنهین دسهته  حاالت و تعداد ادوات را  یو مالء.، امرکبات قیودات،
: 1283، ر.ک؛ اصهفهانی ) ایجهاب و...  یآر تشهبیه،  یآسا تحسین، ینآفر استفهام، ییاآ تحسر،

ماننهد:   ای باشهد؛  ت که متیهمن معنهی جملهه   اسی ا کلمه جمله شبه ،پور از نرر خیام .(115
، پور ر.ک؛ خیام) ...و« کنم میتصدیق  :آری»، «کنم میتحسین  :زه»، «خورم میافسوس : دریغا»

سم کلمات اغلب عمل این قِ ،که متیمن معنی جمله است سبببه همین . (122ه121: 1983
و  گنجاند میحرو   ۀرا در مقول ندا پور خیام .(122ر.ک؛ همان: ) دهند میجمله و فعل را انجام 

، صفت، اسم اقسام کلمه بر شش نوع استوار است: ،. از نرر ایشانآورد نمی نامی از اصوات
 حر . و جمله شبه ،قید فعل،

را از مبحث حهر    جمله شبهتی نویسان سنّر اولین کسی است که در بین دستورپو خیام
 ،ند که برای بیان حاالت عاطفی گویندهاصوات کلماتی هست ،از نرر خانلری .سازد میجدا 

و قصهد   (یعنی آواز دادن و خواندن کسی)مانند: تحسین، شادی، تعجب، افسوس، درد، ندا 
 :1983پور،  ر.ک؛ خیام)زنهار  و هوَ ، خوشا،آه همچون: ؛رود میکار  ها به حذر داشتن و مانند اینبر

11). 
برای بیان حاالت عاطفی  غالباًکه  داند میگروهی از کلمات  را کلمه یا جمله شبهانوری 
برخی از  در ها. مانند حالت درد، تحسین، افسوس، تحذیر و مانند آن ؛رود میکار  گوینده به
نامگذاری از آن سهبب اسهت کهه     این .اند نامیده ت را اصوات و صو ها جمله شبهدستورها، 
 تهوان  مهی  بهه.  بهه  خهه،  خهه ، ههان  آه، :مانند ؛شبیه اسم صوت هستند ها جمله شبهبرخی از 
دسهتوری اطهالق کهرد و اصهطالح      ۀاین مقوله  های کلمه ۀرا به هم ها جمله شبهاصطالح 

 ،ادامهه  در کار برد که شبیه اسم صهوت هسهتند.   به هایی جمله شبهآن  بارۀصوت را فقط در
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امهر،   ،تحهذیر  ، تعجهب، تثسهف  ،سپاس ،تحسین را از نرر مفهوم به امید و آرزو، جمله شبه
 .(244ه242: خیام پورر.ک؛ ) کند میبندی  دسته سرزنش ، تکذیب وتصدیق یم،تعر
 ( semantics) صوت و دانش معانی. 2

ما بها دو نهوع زبهان    »: گوید می معنای معنادر کتاب  ،منتقد معرو  ادبی ،. ریچاردزآی. ای
ت کهه بها آن   یم: زبان عاطفی، زبان ارجاعی. زبهان عهاطفی زبهان ادبیهات اسه     هست مواجه

را  ها جمله شبهشمیسا نقش این  .(299: 1989شمیسا، ) «کنند میاحساسات و عواطف را منتقل 
دستوری با آنچه در  ۀجمل شبهگفتنی است  .داند میدر تغییر دادن نرر و احساسات مخاطب 

ایجهاد احساسهات    ،دسهتوری  ۀجمله  شبهمتفاوت است. نقش  ،خورد میعلم معانی به چشم 
در دسهتور و   ها جمله در مخاطب است. شباهت این شبه جمله شبهجه به معنای خاص با تو

در بافت مهتن در   خاص خود دستوری با کارکرد ۀجمل شبهعلم معانی صرفاً در لفظ است و 
 .(231: 1934 آقابابایی، ووفایی ر.ک؛ ) یابد میکنار معانی رانویه حیور 

 پژوهش ۀپیشین. 1
از ایهن   ههایی  جنبهه یک بهه   است که هر ن موضوع نگارش یافتهارتباط با ایدر  هایی تثلیف
 این آرار عبارتند از: ۀجمل از .پردازد میمقوله 
 ۀنامه  پایهان  ،در کتهب دسهتور زبهان فارسهی     ها جمله شبهبررسی  ،(1932) آسیه زاده، ه فرج

 کارشناسی ارشد.
 .سی و عربیدر دستور زبان فار جمله شبهتطبیقی  بررسی ،(1935) ه ولدخانی، صغری

 .در گویش الی زنگانی جمله شبهجمله و  ،(1935) رنجبر و حسن اکبر صیادکوه،ه 
موول  های عبارتو  جمله شبهنحوی انواع جمله،  بررسی ،(1932) نفیسه میرگلوی بیات،ه 
 ارشد. ۀنام پایان ،آیات قرآن کریمدر 
ن شهم  و تهدوین   در دیهوا  جملهه  شهبه زیباشهناختی   ههای  جنبه بررسی داوری، سهیال،ه 

 .فرهن  آن
 پژوهشروش . 8

ی و با ماهیهت کمّه   است و رویکرد تحلیل آن شدهدر این پژوهش از روش تحلیلی استفاده 
بررسی انسهجام واژگهانی و اتحهاد مفههومی      صورت که ابتدا به بدین ،شود یمکیفی بیان 

حقهایق اطهرا    دریافت  ۀپیوند زبان کودکان با امور حسی و ملموس شیو پرداخته شد و با
 سهپ   .دگرد یممختلف بررسی  های و اصوات از دیدگاه جمله شبهو  شود یمطبیعت بیان 
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 دریافهت  ۀنحهو  ۀدربهار  و می پهردازیم کودکانه  یها داستاناز آن در  ییها نمونه تحلیلبه 
 .یمکن یمبحث  مستقیم آن در کمترین زمان و حجم

 ن بهر های قصهو صوت در کتاب  جمله شبهکاربرد . 3
مها تهالش   .  ۀ صهمد بهرنگهی اسهت   کودکان های داستانقصه از  29 ۀاین کتاب دربردارند

آن بهر ذههن    تهثریر کتهاب و   و اصهوات در  جمله شبه جایگاه با بررسی جمالت، نمودیم تا
توجهه   هها  قرینهادای کلمات و  ۀنحوبه  جمله شبه. برای استخراج کنیم ارزیابی را  کودکان
این . قصه استخراج گردید 29اسم صوت از این  91و  جمله شبه 285 ،دیم. به طور کلیکر

اهمیت آن در زبان کودکان مورد توجهه   ه سبببسامد آماری نشان از آن دارد که اصوات ب
 .است بودهنویسنده 
 . اهمیت اصوات در زبان کودکان12

د اطالعهات. زبههان کودکهان در بهدو تولهه    ۀزبهان ابهحاری اسههت بهرای انتقهال پیههام و ارائه     
وران زبهان در د  این .باشد میشناسان کودک  خاص دارد و محور توجه روان های پیچیدگی

. در آنهان اسهت    ههای  خواستهگردد که بیانگر احساسات و  نوزادی به شکل اصواتی ادا می
رابتی  معموالًاصوات هجاهای  . می شود  نهفته زبانی آنان ، منرورشان پشت زبان بیواقع

عالئم صهوتی همهان    این معنی مشخصی دارد. خارج از جمله نیحکه  ...دارند؛ مانند جیح و
تا بدون استفاده از حرکت دست و اعیای بدن  کند میاصوات است که به کودکان کمک 

 نه  بها آن  به نوعی شبیه زبان آغازین کودکی است که اُ اصوات منرور خود را بیان کنند.
ایجهاد ریهتم و آهنه      دلیل، به ر آن میاعف ب .است شده سبب توجه خاص به این مقوله
بهرنگی  صمد .می گیردهمواره مورد توجه کودکان قرار  ،کنند میخاصی که در متن ایجاد 

خهود اسهتفاده    ههای  داستانتا به نحو احسن از آن در  با اشرا  بر این مقوله، تالش نمود
 نماید.
 بهرن  های قصهاصوات( در کتاب ) جمله شبهبررسی و تحلیل . 11
. گهاهی اوقهات   اسهت  کهار رفتهه   به ها داستانبه طرق مختلف در این  ()اصوات ها جمله شبه
 ، سهالم، کهاش، واه، میهااوو،   هها  ،آخ ماننهد:  ؛دارد ای سادهو ساخت  شود تنهایی دیده می به
 :که این شکل بیشترین کاربرد را دارد ش و... هاپ
 .(121: 1981 بهرنگی ،) «! لبوی داغ آوردمها بچهآی لبو آوردم »ه 
 .(112همان: ) «بر  زبان داشت! ۀکاش این دان»ه 
 .(182همان: ) «شان نحنزردنبو دست بِ ۀآهای جوج»ه 
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 .(439 :1981 ، بهرنگی)« ها! کنیم میبارانت  : آهای موش مردنی، تیکهپسرها گفتند»ه 
 .( 99همان: ) «خره آمدی؟گفت: اوه! باألتا اولدوز را دید »ه 

 . هللا و...اشاء اناهللا،  یا هللا،امانند: ماشاء ؛یابد میمات عربی نمود گاهی به شکل کل
 .(485همان: ) «السالم! ش داشت. سالم، علیکرَترس بَ»ه 

تههاپ،  واه، تهاپ  وای، واه  وای آفههرین،  ماننههد: آفهرین  ؛آیهد  مههیگهاهی بهه صههورت مرکهب    
 :جرین  و... ن جری
 .(488همان: ) «آفرین!  . آفرین!ای آوردهمثل اینکه حاال هم دوازده تای دیگر را »ه 
 .(42 همان:) «! بیچاره شدموای،  : وایزد میفریاد »ه 
 .(32همان: ) «خورد می ،رسد میدستش  مِواه! مثل الشخورها هرچه دَ پری گفت: واه»ه 

 :کنیم میارزیابی  چنیناصوات را  ءمنشا، بندی دیگر در دسته
شهکل بهاالترین    ایهن  . قهاه و...  پچ، قهاه  ؛ مانند: پچرندانسانی دا منشاءبعیی از اصوات ه 1

 این مقوله دارد: بسامد را در
 .(119همان: ) «خانه نخواهم رفتکار به: من دیگر گفت می اش گریههق  میان هق»ه 
 .(188همان: ) «زد میتاپ  دوشان تاپ دل هر»ه 
 .(288همان: ) «زد میتاپ  دلم تاپ»ه 
 .(282)همان: « ذاریم هِرهِر بخندند؟شر راه بیندازیم؟ یا بگ»ه 
 .(441همان: ) «خندیدند میقاه  قاه»ه 
 .(195همان: ) «در بسته بود هق کردند و هق»ه 
 .(44همان: )« زد میتاپ  دلشان تاپ»ه 
 .(154همان: ) «پچی کردند کفترها دایره شدند و پچ»ه 
 جیک. جیک ع وب قار، بعقار مانند: ؛حیوانی دارند منشاءبعیی از اصوات ه 2
 .(94همان: ) «جیغ کشید: قارقار ام ننه»ه 
 (481همان: ) «کنم می تان پاره پاره گیرمتان میشروع کرد به عوعو که االن »ه 
 جرین . جرین  مانند: ؛اشیاء دارندء بعیی از اصوات منشاه 9
 .(85همان: ) «!زنی میقل  که االنه داری روی آتش قل دانستم می»ه 
 .(283همان: ) «تیک ساعت خوابانیده بود کگوش به تی»ه 

 مانند: ؛گردد میاین اصوات گاهی به شکل مرکب و بدون میانوند ذکر 
 .(183همان: ) «قاه خندید ۀ سفید قاهگرب»ه 
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 مانند: ؛خورد میگاهی به شکل صداهای خام موجود در اطرا  به چشم 
 .(232 :1981 ، بهرنگی) «ش! پ گرفت: ها ام عطسه»ه 
 .(183همان: ) !«میاووسیاه عصبانی شد و یکهو فریاد زد:  ۀگرب»ه 

امها   ،رونهد  نمیکار  ر جایگاهی مانند نهاد و مفعول بهاصوات به عنوان اسم یا صفت و نیح د
 .(441 :1984ر.ک؛ سعادت، ) ۀ پیرو داشته باشندممکن است مانند افعال، متمم یا جمل

تنههایی   معمهوالً بهه   دلیهل، به همهین   .است کامل ۀیک جمل ۀیافت صورت تقلیل جمله شبه
یا و ادای آن  ۀگاهی با در نرر گرفتن موقعیت گوینده، نحو به معنای آن پی برد. توان نمی

 ۀمجموعه  بهرنه   ههای  قصهه  مشخصی را ارائه داد. معنای قطعی و توان میوجود قرینه 
ه تها از  عی نمهود اسهت و سه   ی کودکان نوشتهاست که نویسنده برای گروه سنّ هایی داستان
بدون پوششهی مهبهم بیهان     و عریان در این کتاب ساده، ها جمله شبه .گویی بپرهیحد مغلق
 و کودک برای درک آن دچار مشکل نیست. شود می

 :شود میبندی  موجود در کتاب به انواع زیر دسته های جمله شبه نیح از نرر معنایی
 تثسفدرد و ه 1
 .(23: 1984 سعادت،)« وقت وای! چه بد! آن .بابا بیدار شود ممکن است زن»ه 
 .(111همان: )« ردم!آخ مُ ری کمکم کن.پ خاله»ه 
 .(222همان: ) «کند میمویش را  : وای فرزند! وگفت مییکی »ه 
 .(423همان: )« چه بد! آه .توانم نمیاما  ،توانستم میای کاش »ه 
 تعجب و شگفتیه 2
 .(32مان: ه) «اگهان یاشار گفت: اوه! صبر کنیدن»ه 
 .(99همان: )« خره آمدی؟تا اولدوز را دید، گفت: اوه! باأل»ه 
 امید و آرزوه 9
 .(25همان: ) «کردند میکاش دوتایی سفر »ه 
 .(281همان: ) «با شترم حر  بحنم توانستم میکاشکی »ه 
 .(223ان: هم) «شدی مینیافتنی گرفتار  دست های برجبلند و  های قلعهکاش در »ه 
 دعاه 4
 .(238همان: ) «شوی میهللا برنده اء  شا ان» ه
 .(284همان: ) «را به هم زد و گفت: برکت بابا هایش دستبا شادی »ه 
 .(124همان: ) «تاب عروسک گفت: سالم کرم شب»ه 
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 .(932 :1984 سعادت،) «گفت: صبح بخیر»ه 
 نفرین ه5
 .(432ان: هم) «مار!ا به هم سایید و گفت: سالم و زهرر هایش دندانگرگ »ه 
 تحسینه 2
 .(29همان: ) «خوب، آفرین! های بچه: آفرین گفت می»ه 
 تحریک و برانگیختن ه1
 .(485همان: ) «یفت جلوهللا! پاشو بایا »ه 
 و تصدیق تثییده 8
 .(121همان: )« خانم انگشت شستم را کارد بریده! ، عروسکیاشار گفت: آره»ه 
 .(434همان: ) «رد، اما زود برگموش گفت: خیلی خوب. برو»ه 
 نفی و انکار:ه 3
 !...نه ...!نه دیگر خواب دیدم. ،آری را خواب دیدم؟ نه!... ها آن ۀپ  هم :به خودم گفتم»ه 
 .(434: همان)« نه!...

 در این مقوله باالترین بسامد را دارد. بیانی شکل این ندا:ه 12
 .(154همان: )« ی  قشون دوباره گفت: آهای کچل!رئ»ه 
 .(222همان: ) «پیر کورمکوری! بگو اینجا چه کار داری؟ آهای»ه 
 .(284همان: ) «خدا ترا ...آقا! یک قران بده»ه 
 .(232 همان:) «آهای لطیف کجایی؟»ه 
 .(944همان: ) «!شوم میآی خدا! دارم از زیادی خوشی دیوانه »ه 
 .(931همان: ) «باز! چه کلکی تو کارت است؟ آی حقه»ه 
 .(499همان: ) «فروش! کاظم دیحی سید اوهوی داش»ه 

 بهرن  های قصهدر کتاب  ()اصوات جمله شبهکاربرد . 12
 :(گیرد میحر  اضافه است و متمم  که با) آید میگاهی در جایگاه نهاد ه 1
 .(993 همان:) «بان هستم درد و بالت به جان من! من ایلخی حمحه گفت:»ه 
 .(991 )همان: «طلبان چنلی بل بر آشوبباد خودکار! مرگ زنده  :فریاد برکشیدند»ه 
. (پیهرو دارد  ۀو جمله  آیهد  مهی که همراه حر  ربهط  ) شود میپایه  ۀگاهی جانشین جمل ه2

 است. کار نبرده را اینگونه به جمله شبه ،ی در یک موردنویسنده حتّ
 :برد میکار  ۀ مستقل آن را بهدر حکم یک جمل گاهی بدون حر  اضافه و ربط وه 9
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 .(488 :1984 سعادت،) «آفرین! !. آفرینای آوردهینکه حاال هم دوازده تای دیگر را مثل ا»ه 

 و نقش قیدی دارد. آید میگاهی اوقات بدون همراهی حر  اضافه و ربط ه 4
 .(494همان: )« هللا!اشا بدستش افتاد: آخه زیر آوار بمونی ان زنش دو»ه 
 .(259همان: ) «بگو چقدر؟ !ای نشستهه خحان رِهللا سَاصاحبعلی گفت: خوب تو که ماشا»ه 
 :آید میربط در جایگاه مسند  همراهی حر  اضافه و ه گاهی بی5
همهان:  )« همچین یه کمی بگو بخن کنیم، خوب؟ خواهیم میکوره گفت: امشب ما  چشم»ه 

281). 

 :رود میکار  در معنای کنایی به جمله شبهگاهی هم ه 2
« حتماً انجهام دادن »کنایه از  «چشم روی» .(451همان: ) «آقا وی چشم نوروشر :من گفتم»ه 

 است.
کنایهه از   «للهه یا. »(485همهان:  ) «ر زد: پدرس ! یاللّه! پاشو بیفت جلهو بهرویم  شَه تَبرّ رِسَ»ه 
 «.عجله کن»

یعنی به لحاظ نحوی و آوایهی   ؛کند میهای جمالت معترضه مطابقت  ویژگی اصوات با
اگرچه  ،ددارنمحدود معنای غیرو  دنآی میمستقل به حساب  ۀبه این دلیل که از اجحای جمل

 ۀجمل، ی یمعنانرر اما از  ،ممکن است معنای آن با دیگر عناصر زبانی جمله در ارتباط باشد
یعنهی اول   ،دسهتور معترضهه   ۀاصلی حهوز  های نقشیکی از  ،مستقل است و عالوه بر آن
اینکهه   و سهرانجام  دنه کن مینونده را بیان ش ه   امل گویندهتع ،بعد ۀعقاید گوینده و در مرحل
 .(22: 1939 عموزاده،ر.ک؛ ) دارندساختار کوتاه و قالبی 

بهه دو   توان میرا از نرر ساختار ظاهری  جمله شبه بندی دیگری از این کتاب، دسته در
قسمتی از کالم حذ  که در آن است( و رانویه ) یه )که حذفی در آن اتفاق نیفتادهاول ۀدست
اولیهه   ههای  جملهه  شبهکتاب به  ۀکه نویسند یمشو یادآوری می بندی نمود. ( دستهستا شده
و بهرای   دههد  میبیشتری نشان  ۀعالق (،بدون آنکه حذفی در ظاهر آن اتفاق افتاده باشد)

 .کند میبیان حاالت عاطفی و احساسی حاکم بر داستان از آن استفاده 
 . ...و ها ، اوه،آهاولیه: وای آخ،  ۀجمل شبه ه1
 .(421: 1981بهرنگی، )« ها... چه حر  ...خیلی شهوانی گفت: واه»ه 
 .(259همان: ) «بگو صاحبعلی گفت: ها!»ه 
 ...به قربان و اش ننه ،آفرین ، زهر مار،سالم رانویه: ۀجمل شبه ه2
 .(412همان: ) «به قربان! اش ننهبودی گفت: »ه 
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ه نگهه داشهتن مهتن کمهک     و زنهد  بخشی روح کناب از این وجه کالمی برای ۀنویسند
در  ،عنهوان مثهال   بهه  ؛می باشد بخشی  فرد آن تنوع منحصربه های ویژگیاست و از  گرفته

وجه  و برای جلب توجه مخاطب کند میاستفاده  جمله شبهبیان حاالت عاطفی از یک نوع 
 ،در جریان نیح در بیان حالت گوینده نسبت به کالمِ . گاهیبرد میکار  را به جمله شبهدیگر 

 .جوید میمدد  جمله شبهاز نوع خاص 
 وع تعامل با مخاطببر اساس ن جمله شبهبندی  طبقه. 19

 الف( بیانی

؛ ماننهد:  اسهت  شناختی و مرتبط با عقاید نویسندهحاالت عاطفی،  بیانگرجمله  این نوع شبه
 . ...کاشکی، افسوس، حیف و

 (484 :1981 بهرنگی،)« !کردیم میکاشکی قلیانی چاق »ه 
 .(451همان: ) «مادر شد! آخ! صاحبعلی بی»ه 

 ب( هدفمند

مهرتبط بها عنصهر تعامهل      و رود می کار بهیا پاسخ شنونده  جلب توجه برای بیان ، این نوع
 . ...و آهای ، اوهوی،آخ هی ، پخ، :مانند شنونده است؛  ه گوینده
فرسهتاده دیهحی    فروش! نگهاه کهن. بهازم زنهش     اوهو، آمیحموسا کبال سیدحسنی دیحی»ه 

 .(499:  1981بهرنگی ، )« هاها ...ها.ها.. بخره...
 .(499 )همان:« ببینی؟ خواستی میفروش! خل  اوهوی، داش سید کاظم دیحی»ه 
بسیار  مانند: خوب! ؛دهی متن مرتبط با عنصر سازمان حالت گوینده نسبت به کالم در حال جریان ج(

 خوب! درست!
 .(452همان: ) «لوم نشد نارنج را کی برداشته؟خوب! مع :من دوباره گفتم»ه 
همهان:  ) «دوایش چیسهت؟  ،خوب! آن گرگی که همیشه سرش درد دارد خیلی مرد گفت:»ه 

481). 
 (اصوات) جمله شبهنقش دستوری . 14
و  روند نمی کار بههستند و در هیچ نقش دیگری  جمله شبههمیشه  ها جمله شبهبرخی از  ه1

کتهاب   را در جملهه  شهبه نویسنده ایهن نهوع    .آیند میحساب به  صۀ مختجمل شبه ،در واقع
 :مانند ؛برد می کار بهکید تث و تثییدجمالت خود برای  پایان در ، بسیاربهرن  های قصه
 .(453: 1981بهرنگی ، ) «ها؟ ،برایت نارنج بخرم بیاورم»ه 
 .(488همان: ) «آفرین! ،. آفرینای آوردهمثل اینکه حاال هم دوازده تای دیگر را »ه 
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اننهد اسهم، قیهد و صهفت، مشهترک      م یبا کلمات دیگهر  ها جمله شبهاما برخی دیگر از  ه2
 :مانند هستند؛
 مشترک با قید: های جمله شبه (1ه2
 .(421: 1981 ، بهرنگی)« شما هم حوصله دارین! ...؟!ها چه حر  ...خیلی شهوانی گفت: واه»ه 
 .(111ن: هما) «ردم!مُ ،پری کمکم کن. آخ خاله»ه 
 مشترک با اسم: ۀجمل شبه (2ه2
 .(124 همان:) «تابعروسک گفت: سالم کرم شب»ه 
 .(932همان: ) «سیاه کوچولو ماهی  ماه خوشگلم! ماه گفت: سالم سالم گفت:»ه 
 مشترک با صفت: ۀجمل شبه (9ه9
 :همهان )« بخند کنیم، خهوب؟ همچین یه کمی بگو خواهیم میکوره گفت: امشب ما  چشم»ه 

281). 

 از نوع مختص و مشترک بودن آن جمله شبهجدول فراوانی 
 مختص جملۀ شبه 221 231/2

 مشترک ۀجمل شبه 24 23/2

 است؛ مختص استفاده نموده های جمله شبهبیشتر از  بهرن  های قصهنویسنده در کتاب 
 . ...و اوه آخ، :؛ مثلندهست  جمله شبهکه فقط  هایی جمله شبه یعنی

 و صوت جمله شبهجدول 
 جمله شبه 285 288/2

 صوت 91 212/2

 آن کهه بیشهترین تعهداد    است نمودهبیش از صوت استفاده  جمله شبهکتاب از  ۀنویسند
ست که آن مربوط به ندامورد  155 جمله، شبه مورد 285از  ،واقع در .شود میمربوط به ندا 

، «اوههوی »الفاظی چون  موارد از ۀو در بقی است اسم مورد خطاب قرار گرفته ،مورد 191در 
این الفاظ گویای صدای حرکت دست و اعیهای بهدن    .است شدهاستفاده  «آی»و  «آهای»

 ، آهای، آفرین،آخ ، نه،آره» از: ندعبارت دیگر های جمله شبه. شود میاست که در متن شنیده 
 اسهم  و... .« ، صهبح بخیهر  اوههوی  ، خوب، سهالم، وای، هها، وا، واه،  ها ، کاش، عجب،اوه
 قاه، هاها، قاه پچ، پچ تاپ، تاپ عوعو، هرهر،»از:  عبارتند ها قصهرفته در این کار به های وتص
صداهایی که منشهاء انسهانی    ،و... از بین اصوات بع مع، بع مع جیرین ، تیک، جیرین  تیک
االت و عواطهف  دهنده توجه نویسنده بهه بیهان حه    که نشان خورد میبیشتر به چشم  ،دارد
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بیهانگر روح   و... کهه  «هها ها»، «تهاپ  تهاپ »، «هرهر»چون  صداهایی ان است،حاکم بر داست
 .می باشدس و ناامیدی شادمانی، اضطراب و یث

 رفته، به تفکک هر داستانکار به و اصوات ها جمله شبه

 داستان های کتابفهرست  جمله شبه اصوات

 ها کالغاولدوز و  41 19

 اولدوز و عروسک سخنگو 22 9

 تربازکچل کف 12 1

 فروشپسرک لبو 29 1

 برفی ۀسرگذشت دان 1 -

 اش طالییپیرزن و جوجۀ  5 -

 گربه روی دیوار دو 1 9

 سر ل دیوانهسرگذشت دومرو 42 1

 محبت افسانۀ 22 -

 هحار هلو یک هلو و 12 1

 ساعت در خواب و بیداری 24 19 1

 حمحه کوراوغلو و کچل 21 1

 ماهی سیاه کوچولو 22 9

 ...لخون وت 12 1

 نام بی 4 1

 عادت 1 -

 پوست نارنج 2 -

 آه قصۀ 2 -

 آدی و بودی 5 -

 به دنبال فلک 2 -

 سفید بح ریش 2 1

 گرگ و گوسفند 9 -

 موش گرسنه 5 -

 نتیجه. 15
و  دنرو می کار بهفعلی هستند که برای بیان حاالت عاطفی  ، جمالت بیدر واقع ها جمله شبه

 ایهن  .دههد  مینشان  را و... تحسین ، افسوس،تعجب د،ها احساس در نویسنده به کمک آن
ست که است. قصه، داستان زندگی ا یافته یفراواننمودِ کودکانه  های داستاندر  جحء کالمی

احساسات و  . کهربای آن نیحگیرد میدر ذهن نویسنده شکل  از رهگذر تجربه و ذوق ادبی
و  جملهه  شهبه اشکال مختلف  کاربرد است. تهیجانی است که در دل داستان نهفعواطف و ه
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در مهتن اسهت. گوینهده     متنهوع اررگهذار   ههای  جلوهمندی نویسنده از  بهره صوت نمایانگر
و در  سهازد  و اصوات نمایان می جمله شبهاحساسات و عواطف حاکم بر داستان را به شکل 

گهاه بهرای اقنهاع    که  صورت بدین ؛کند میپسند استفاده  ، از انواع شگردهای دلاین میان
ی بهرای جلهب توجهه بیشهتر بهه طهرق       زماننیح انتقال احساسات و عواطف و  گاه خواننده،

با زبان ساده و صمیمی ابحار  هایی داستان. این وجه از کالم در برد می کار بهمختلف آن را 
و اصهوات در   جملهه  شهبه نرر فراوانی، کاربرد  از .شود میریرگذاری قلمداد برای تثمناسبی 
 ها داستاندر محتوای  توان میاین امر را  علت صمد بهرنگی یکی نیست. های داستان ۀهم

و  کوراغلهو  ،سهر  یوانهه سرگذشت دومرول د، ها کالغاولدوز و  های در داستان .جستجو کرد
 .نهیم ک میرا مشاهده  جمله شبهبه ترتیب باالترین بسامد  سیاه کوچولو ماهی و حمحه کچل
 و چههار سهاعت در خهواب و بیهداری     تها بیسهت  و  هها  کالغاولدوز و  نیح در داستان اصوات

تالش نموده تا در حالت درد، افسهوس و دعها بیشهتر از     نویسنده .دباالترین فراوانی را دار
دیگر مهورد   صداهایبیش از  «عوعو»و  «قارقار»تفاده نماید و از میان اصوات، اس جمله شبه
بسیار توانمنهد عمهل    طبیعت و صداهای اطرا  خودرتباط با در ا کودکان .است بودهتوجه 
عامهل   ،دنه حیهوانی دار  منشهاء صداهایی کهه   ویژه به ،استفاده از اصواتبنابراین،  .کنند می
و بها تجسهم    شهنوند  مهی این صهداها را   ها آن. شود میدر جذب کودکان محسوب  یمؤرر

پیام داسهتان   ،نتیجه و در آسانی به درک حقایق اطرا  ، بهاند شنیدهاصواتی که از بدو تولد 
  و حسی استفاده کرده ، از چنین اصوات ملموس. نویسنده با وقو  بر این واقعیترسند می

 .است نمودهکودکان نحدیک  ۀرا به سلیق هایش داستان ،و از این منرر
 . گیهرد  مهی روابط احساسی، عاطفی و اجتماعی در داستان شهکل   ،جمله شبهبه کمک 

خهود را   های قصهگذاری تثریرو   خوبی از آن بهره گرفته از این فرایند بهیسنده با آگاهی نو
خهود نحدیهک    های قصهکودکان را به سلیقه  توانست است. او با این مهارت دوچندان کرده

و احساسهات و   به تصویر کشدرا زنده و پویا  ها آن ،جذابیت ببخشد هایش داستانبه  کند و
 عینی به کودکان منتقل نماید. به شکل ملموس و را هایش صداهای حاکم بر داستان
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