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 چکيده 
در ادبیات کودک اگر از کودک انتظار برود که عالوه بر یادگیری زبان معیار با گویش  

روبهمحاوره هم  شکسته  واژگان  و  شد. ای  خواهد  دوگانگی  نوعی  دچار  شود،    رو 

راه بر  تاکید  اول:  از:  عبارتند  دوگانگی  این  حل  برای  مقاله  محمود  پیشنهادهای  حل 

ها های شکسته«. دوم: انتخاب واژه ده از »نحو شکسته« به جای »واژه کیانوش یعنی استفا

ها از خواندن  ها نه فقط متناسب با فهم مخاطب بلکه متناسب با لذت آن از میان مترادف 

ی خاصی که متن در آن جریان دارد. داستان. سوم: توجه به جغرافیا و عرف زبانی منطقه

شدن، خود در موقعیت  ی سالم بدون نیاز به شکستههاچهارم: توجه به این نکته که واژه 

هایی که در عین سالم پنجم: گزینش واژه .شکنندو فضای داستانی در ذهن مخاطب می

کار می وبودن، در گفت  به  اغلب مردم  به واژه گوهای  که در  روند. ششم: توجه  هایی 

اند.  ردم جاری ادبیات رسمی و حتی کهن وجود دارند اما در عین حال در محاورات م

پاگیر مانند »است« که  وهایی دستگیری از ضمایر ملکی متصل و حذف واژه هفتم: بهره 

در کنند تا داستان به گویش مردم نزدیک شود. هشتم: توجه به این نکته که  کمک می 

اگر  نهم:  گو را لوث کند.  وها ممکن است فضای گفت های تاریخی شکستن واژهداستان

دهم:    روی نکنیم.میم به شکستن واژه گرفتیم، بهتر است در این کار زیادهبه هر علتی تص 

کند بهتر است واژه  نویسی تصنعی جلوه میتوجه به استثناهاست. در مواردی که سالم

 جو نقد ومدل »کاهش تعداد هجا«ی علی صلح   در پایان  به شکل شکسته آورده شود.
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تعیین چیستی و چندوچون س این مدل،  بر اسا.  پیشنهاد شدده است  مدل »نثر طبیعی«

داستانش«  منطق  نویسنده و  برای تعیین محاوره »خود  نیست.  میسر  با قاعده  محاوره 

کاوی قیاسی داده  یپژوهش کیفی با رویکرد تفسیری و شیوه  پارادایم  مالک اصلی هستند. 

 . استای و روش گردآوری منابع کتابخانهاستقرایی 

داستان کودک، شکسته  :کلیدی   های ه واژ زبان  محاوره  نویسی،ادبیات کودک،  ، گویش، 

 معیار 
 

 مقدمه . 1
نوعی از ادبیات به مفهوم  محورانه  با نگاهی مخاطباگر معتقد باشیم که ادبیات کودک،  

تعبیری  از جوهره  سالبرخورداری از مخاطبانی کم  عین    در  عام است که  به  ادبی یا  ی 

. حتی  کندپیدا میحاوره در آن اهمیت و موضوعیت برخوردار است، کاربرد م   نیز   1ادبیت

  ، های کودکانهمحاوره در داستان  یگونهکارگیری  توان گفت که به، میتریئ با نگاهی جز

برند.  علت این است که کودکان در سن سوادآموزی به سر می  ؛مخاطرات بیشتری دارد

ترین زبانی که باید فراگیرد، زبان معیار است.  کودک در حال یادگیری زبان است و اصلی

کنیم برای آموزش بهتر زبان معیار، بهتر است از قالب  درستی اصرار میز سوی دیگر بها

است زبانی غیرداستان  داستان  زبان  از جنس آفاده شود.  گاه  و  موزشی، عاطفی، صمیمی 

های محلی هم محاوره است. اگر زبان معیار از عوامل حفظ وحدت ملی است، گویش

اند و تنوع و رنگارنگی  که در کنار هم زندگی کرده  هستند  ضامن هویت اقوام گوناگونی

و   پردازیه شخصیتمحاوره این است که ب  نوعی امتیاز است. اهمیت دیگر  ،هامیان آن

ها در گفتن آدمها و لحن سخند. نوع انتخاب واژهکن های داستان کمک میتمایز میان آدم

 سازد. ها آشنا میمختلف، خوانندگان را با احوال درونی آن  هایموقعیت

ممکن    ،ی محاوره را نیز بیاموزداگر بنا باشد کودک در کنار یادگیری زبان معیار، گونه

زیرا بعضی    ؛انجامداست دچار نوعی دوگانگی شود. گاه این دوگانگی به چندگانگی می

خوانندگان  عالوه  کودک   از  و    برشهرستانی  معیار  فارسی  )که  گویشزبان    ذاتا    تهرانی 

ناخواه  خواههای صوتی و تصویری،  رواج رسانه  دلیل، اما بهها نیستتر از دیگر گویشغنی

 
1 Literariness  
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به بحث دوگانگی  (، گویش محلاست  شده  بیشتر رایج اگر  دارند.  چندگانگی    وی هم 

در توان تصور کرد که کودک  برگردیم، باید برای این مشکل در ادبیات فکری کنیم. می

شنود، هر سه را درک کند و به کار برد، اما وقتی قرار باشد این سه را در وسطح گفت

خواندن کند،  ،سطح  تجربه  و  خ  درک  دشوار  برطرفکار  برای  شد.  این  واهد  ساختن 

   ممکن است در نگاه نخست یکی از این دو راه منطقی به نظر برسند:تناقض، 

از قالب داستان و شعر چشم بپوشیم و به همان زبان آموزشی و معیار بسنده کنیم که  .  1

   ؛بردن از متن ادبی« را از کودکان خواهیم گرفتدر این صورت فرصت »لذت

های کودکان، از محاوره نیز استفاده کنیم. قالب داستان و شعر به خواندنی  کردنوارد با  .  2

دشواری نیز  راه  پیشاین  مهمهای  همه  از  که  دارد  را  »زبانگفته  در  اخالل  آموزی«  تر 

 . رم«روم« درست است یا »میدانند »میکودکانی است که نمی

توان به راه سومی رسید که  یا میآ  حال   شود.ست که اهمیت بحث آشکار میا  اینجا

چنین    ،این تناقض را برطرف سازد؟ پاسخ ما این است که با درنظرگرفتن شرایط الزم

تمهیداتی می و  تدابیر  چه  ببینیم  دارد. حال  به  راهی وجود  برای رسیدن    گویش توانیم 

 یم.  گفتاری به کار بریم که هم به اغتشاش زبانی دامن نزنیم و هم صمیمیت را حفظ کن

در ادبیات )و از   زباننمایاند این است که  را بازمی  بحثی دیگری که اهمیت  نکته

رایج بدر  تر  همه  و شعر(  دیگرخالف    رداستان  منظور    فقط،  متون  القای  برای  ابزاری 

تا مرد سخن نگفته  واقع به مصداق »  گیرد. دربه عهده می نقش معنا را   ،نیست، بلکه خود
هنرش   و  عیب  باشدباشد/  حس«نهفته  انتقال  در  شخصیتو،  و  داستان   1، پردازیحال 

نثر  که  این  نتیجه.  است  ثرؤبسیار م  2و لحن   هابودن نثر، انتخاب نوع واژهای یا کتابیمحاوره

 . دارند ویژهاهمیتی  طور اخص( ای )بهثر محاوره طور اعم( و نداستانی )به

گویی تفاوت دارد.  نویسی با شکسته این است که شکسته   در بخش مقدمه   آخرین نکته 

نه قرار  البته    ؛ شکنند ها را می ی خود بعضی از واژه وگوهای روزانه هرحال در گفت مردم به 

در مفهوم عام  نویسی  بحث بر سر شکسته   ؛ گویی تغییر پیدا کند ن است شکسته است و نه ممک 

 ت که موافقان و مخالفانی دارد. های کودکانه اس نویسی در داستان شکسته   و نیز 

 
1 Characterization   
2 Tone  
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 ی پژوهشپيشينه. 2

نویسی  ی مستقلی در موضوع محاوره یا شکستهدر حین نگارش این مقاله، کتاب یا مقاله

به جز سه کتاب که در حد چند صفحه به نثر کودکانه    ،های کودکانه یافت نشددر داستان

  با ترین و شاید تنها کتاب مستقل  لمفصرسد  . اولین کتاب که به نظر میاندبسنده کرده

شکسته باشد،  موضوع  شکستهنویسی  واژهاصول  شکستن  راهنمای  در  نویسی؛  ها 
تنها    ،ایصفحه  64در این کتاب    .است  (1391جو )از علی صلح  گوهای داستانوگفت

نباید از نظر دور   البته  است.  نویسی برای کودکان اختصاص یافتهیک صفحه به شکسته

ی ادبیات کودک هم تعمیم داد، توان به حوزهت که بسیاری از مباحث کتاب را میداش

، چه در موافقت و چه در مخالفت، بیش از هر کتابی ی حاضرمقاله  نگارنده درکه  اینکما  

جو در خصوص پرهیز از  با دیدگاه صلح  نگارندهاست.    دادهبه این اثر استناد و ارجاع  

جو که  ی اصلی و جان کالم کتاب صلحبه هسته ،حال عین رد ؛ق استنویسی مواف شکسته

  ن. طبق اطالعاتی که ایشان در اختیارمادست، نقد جدی دارا   ی کاهش هجا«پیشنهاد »قاعده

  ، گرددسال قبل بازمی  130ی آن به حدود  تاریخچهکه  الخط افراد  ی رسمدرباره  ،گذاردمی

اطالع    . تا جایی کهاندنویسی بسیار کم نوشتهی شکستهاما درباره  ،اندگفته  سخن  زیاد  نسبتا 

های  یکی از مجله  باای  های چهل در مصاحبهبار محمود کیانوش در اوایل سال   یندارم، اول

 . خواهم پرداخت آنبه  ادامهدر  که نظری بنیادی داددر خصوص این موضوع  ،آن زمان

یکیموضوع  این  با  مرتبط  دیگرذکر    درخور  کتابدو   برای  فارسیکتاب    ،  نویسی 
و اما بعد... چندوچونی در ادبیات    کتاب  دیگری  و  (1356)   نادر ابراهیمی  ی نوشته  کودکان

نوجوانان و  میا  (1368)  رضا رهگذر   ی نوشته  کودکان  اثر  ست.  دو  که هر  توان گفت 

دیگری شصت )یعنی ی پنجاه و  ویژه با توجه به زمان انتشارشان که یکی مربوط به دههبه

نهایت  درهمه،  اینبا   ؛ندهستتوجهی    شایان  کارهای  های کمبود منابع نظری( است،سال 

  طور مستقل بهک ی و هیچ شده نویسی اختصاص دادهشکسته  یا چهار صفحه به بحث سه

یکی  تنها    ،در میان مباحث گوناگون خود  ، بلکهاندنویسی تمرکز نکردهبر موضوع محاوره

عنوان ذیل  هاز  و  داده  اختصاص  کودکانه  نثر  به  را  فرعی  آنا  عنوان    را   بحثی  با 

این است که با    نویسنده اند. وجه مشترک هر دو  مختصر مطرح کرده طور به ،بودنایمحاوره

توان جای خالی تنوع زبانی  اند، اما به این موضوع که چگونه می نویسی مخالفت کرده محاوره 
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ی  دیگر منبع  اند.  یا کمتر پرداخته   نپرداخته   ، و صمیمیت گفتاری در داستان و شعر را پر کرد 

ی کاترین  شته نو   نان و گل سرخ   نقد و بررسی بر رمان نوجوانان   ، توان به آن اشاره کرد که می 

ی  یاد حسین ابراهیمی )الوند( است که نثر رمان از زاویه ی زنده با ترجمه (  1397)   ن و پاترس 

های  ها و دوگانگی ای از آشفتگی . در این نقد و بررسی، پاره ه است شد بودن بررسی  ای محاوره 

 (. 97– 94  : 1388یانده شده است )رک. حجوانی،  کارگیری محاوره نما رمان در به 

     

 كودك  شگردهایی برای كاربرد صحيح محاوره در ادبيات. 3

رسد اگر در مفهوم محاوره دقت کنیم، به نظر می ؟نویسی یعنی چهمحاورهنخست ببینیم 

نویسی  شود. شناخت مفهوم محاورهمینویسی برداشته  محاوره   راه  از سر   بسیاریمشکالت  

ضمن اشاره به این محمود کیانوش    شود.میسازی حاصل  سازی و جملهبا دقت در واژه

نویسنده یا مترجم هنگام نوشتن داستان و نمایشنامه باید »نحو شکسته« به کار  نکته که  

را من    سیر روز در شبی  گوید: »نمایشنامهای میدر مصاحبه  ،ی شکسته«رد و نه »واژهبب

بیژن مفید    1341در سال   و    (کارگردان)به درخواست  به روی  ترجمه کردم  تهران  در 

گفت آمد.  کلوصحنه  نظم  آورده شده،  درست  امالی  با  هرچند  در جملهگوها  ها  مات 

ورند،  آای بر زبان ها را با تلفظ محاورهکه اگر هنرپیشگان جملهطوری»گفتاری« است، به

کلمه  اصال  نیست  جا نیازی  یا  دهند  تغییر  را  کلمهای  دهندی  تغییر  جمله  در  را  «  ای 

معنای  منظور کیانوش این است که استفاده از محاوره در داستان به  .(23:  1375ش،  )کیانو

اساس  ها برچینش واژه ها و  بلکه شکستن ساختار جمله  ،ها نیستشکستن ساختار واژه

ای آن نزدیک کرد،  دیگر، واژه را نباید به تلفظ محاورهعبارت به  ؛گفتار و محاوره است

ها و در  ژهنشینی و ترکیب وارد. منظور این است که نوع همجمله چنین ک  ید بابلکه با

  «صرف»واقع،  به محاوره نزدیک شود. در  زبان  باشد کهای  گونهسازی بهیک کالم جمله

  ؛ کنیمجمله بررسی می  در صرف وضعیت خود کلمه را بدون درنظرگرفتن  .«نحو»داریم و  

  ی خاص، فعل، اسم، صفت، موصوف، قید، صفت فاعلیکنیم که فالن کلمهتعیین می  مثال 

مفعول    و قبییا    استاسم  این  نحو  ؛لاز  جمله  ،اما  در  واژه  می  نقش  نشان  .  دهدرا 

بیان دیگرعبارت به به  رسیدن  برای  است.  جمله  بررسی  نحو  و  واژه  بررسی  صرف،   ،
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و سالمت  صرف،  محور  در  است  بهتر  در   محاوره،  )مگر  کنیم  حفظ  را  واژه    اصالت 

ای  ونهگها را بهنحو، چینش و ترکیب واژهخاص که خواهیم گفت( و در محور    هایینمونه

  های داستان وگوی طبیعی آدمگفت  چه بیشتر احساس کند که باانجام دهیم تا خواننده هر

بیشتر تشریح  را  له  هر دو محور واژه و جمدر این مقاله  ست. پیش از آنکه  ا  رویا شعر روبه

.  با بخشی از دیدگاه محمود کیانوش موافق نیستکه نگارنده    شود ، الزم است اشاره  یمکن

کند، کار موجه و درستی است  را با رعایت نحو گفتار ترجمه می   که او نمایشنامه تا جایی  

انتظار دارد  که از بازیگران نمایش هم    نویسی(، اما آنجا )همان بحث لزوم پرهیز از شکسته 

های نوشتاری و کتابی به کار ببرند )هرچند نحو گفتاری را رعایت کنند(،  روی صحنه، واژه 

توان و  دیگر، می عبارت به   ؛ تصنعی جلوه خواهد کرد   ، رسد و هنگام اجرا به نظر درست نمی 

رفت.  گویی« بازیگر را گ توان جلوی »شکسته نوشت، اما نمی گفتاری  ها را با نحو  باید دیالوگ 

 : م ی ده ادامه می   واژه و جمله در دو محور  مقاله را  نویسی،  دادن شگردهای محاوره برای نشان 

 

 جای شکستن واژه، بهبا ساختار داستان  ی مناسبهانتخاب واژ .1. 3

همان را  بیان  واژه  مینگونه  بیان  روزمره  مکالمات  در  مردم  که  را   ؛کنندکنیم  آن  یعنی 

»من    ،»مثل« را »مث«  ،»ایرانی« را »ایرونی«  ، »داماد« را »دوماد«  ، »خونه«: »خانه« را  نشکنیم

برای    ندکنای تصور میعلت اینکه عده  . احتماال ننویسیم  رویم« را »میریم«»می  ،»منو«  رارا«  

ه به  های شکستغفلت از این نکته است که واژه  ،ها را شکستشدن باید واژهایمحاوره

گوییم: مان راحتی که مییعنی ما به ه  ؛ نه به چشمان ما  ،ستند گوش و زبان ما نزدیک ه

کنیم، چشممان به این  شنویم: »میریم« و معنی آن را درک میبا گوشمان میو  »میریم«  

غز دارای یک دستگاه گیرنده و  نویسد: »مواژه عادت و آشنایی ندارد. نادر ابراهیمی می

ی  وقتی ما پیامی را در دایره  ن الزم است...کردن، زماگرفتن و ضبطکننده است. برای  ضبط

کند و اگر از پی این عمل، پیامی  ی مغز قرار بدهیم، مغز آن را قبول میعملکرد گیرنده

مغایر با پیام نخستین به مغز بفرستیم و بخواهیم که یکی از دو پیام را بپذیرد و دیگری را  

د که ارسال یک پیام  سوزان ی را میدهد و زمانیعمل انجام م  رد کند... مغز ناگزیر، دو

دقیق و  اول در همان مرحله  ،صحیح  بیمی  ،ی  این سوخت  مانع  نتیجه شود... توانست 
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را یاد بگیرد و سپس شکل    «میشینه»المثل شکل نوشتنی  کنیم که فیمی]کودک[ را وادار  

یا برعکس. اگر کودک از همان ابتدا یک شکل ثابت و مشخص    ،را  «نشیندمی» نوشتنی  

واژه از  بیشتری  تعداد  بود  خواهد  قادر  عمل  در  بدهد،  جای  ذهن  در  را  ونوشتنی    ها 

 .(38- 37: 1356« )ابراهیمی، ترکیبات و اصطالحات را قبول کند

دیگری   تعبیر  با  سخن  عالوهشودمیمطرح  چنین  همین  »ما  حافظه:  صوتی،  ی  بر 

ها به ما  بازیابی واژه ی بصری )تصویری( دری بصری نیز از کلمات داریم. حافظهحافظه

کند و اگر این تصویر، به هر دلیل مخدوش شود، در مسیر ارتباط اختالل )نویز(  کمک می

می فارسیایجاد  احتمال قوی  به  کلمهزبشود...  با  دیداری  برخورد  در  ،  «اشتماع» ی  انان 

ی ما هیچ مشکلی در شنیدن این کلمه نداریم و  رتباطی دارند، هرچند همهحس اختالل ا

نبودن او پی  یا به بومی  کنیمتعجب می  ، تلفظ کند  «اجتماع»   برعکس اگر کسی آن را دقیقا 

 در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:. (2- 1: 1391جو، « )صلحبریممی

 

 شرط الزم است و نه كافی   ،فهميدن متن .2. 3

شرط الزم  ادبیات کودک، بحثی مطرح است با این مضمون که فهم کودک    یحوزه  در

حال ممکن است با  هراو هم شرط است. یعنی کودک به  بردناما کافی نیست. لذت  ،است

را  ی غریب »مث« که همان شکل شکستهواژه برود و معنایش  ی »مثل« است، کلنجار 

بردن او از  در روند لذت  های شکسته باشد،اگر متن کودکانه مملو از این واژهبفهمد، اما  

ی احساس و عقل در نوسان خواهد  م میان دو حوزهئزیرا او دا  ؛شودتن خلل ایجاد میم

بخش  باید لذتمتن ادبی  که  درحالی  ،بود. پس فهمیدن کودک فقط یک مرحله از کار است

ی کودک وجود دارد  و خواننده  سال بزرگ ی ار میان خواننده در اینجا تفاوتی معناد هم باشد. 

های  حوصله و تمرکز بیشتری دارد و با دشواری   سال بزرگ ی  . خواننده کرد توجه    بدان که باید  

اش در خواندن یا مثال  اعتمادی که به نویسنده دارد،  علت تجربه آید. او به متن بهتر کنار می 

بنابراین نثر    ، فرج بعد از شدت نوعی    ؛ به لذت متن برسد   داند باید صبوری پیشه کند تا می 

ای ندارند.  ها چنان حوصله و تمرکز و چنین صبوری و تجربه کند. اما بچه ناهموار را تحمل می 

 ها در ادبیات کودک و دنیای کودکی بیشتر است.  نتیجه اینکه حساسیت 
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 شدن تهرانیشدن با  ایتوجه به تفاوت محاوره. 3. 3

تهرانی    گاه بلکه    ،شودای نمیمحاوره   بیان لزوما   مهم است که توجه کنیم با شکستن واژه،

پایتخت  ؛شودمی گویش  یا  تهرانی  گویش  است.  ننشیزیرا  ایران  در  مسلط  گویش  ها 

و    ،حال هربه بدانیم  اصیل  تهرانی  را  شهر  این  مقیم  مردم  تهرانیچه  مهاجر،  چه  های 

نشین، این واقعیت  چه از تعبیر تهرانی استفاده کنیم و چه از تعبیر پایتخت  دیگرعبارت به

تماعی، سیاسی، فرهنگی )که جای  جای خود باقی است که گویش تهرانی به علل اجبه

سیما و  هایی مانند صداوپررنگش در رسانه  علت حضور شان اینجا نیست( و نیز بهثبح

  گویش ها با  است. در روزگار قدیم، شهرستانی  شده  ایران  رغالب در سراس   گویشسینما  

عی نیز مانند  تر بود و وسایل ارتباط جمتهرانی بیشتر غریبه بودند، زیرا سطح سواد پایین

نبود بودهمچنین سف  ،امروز گسترده  به آن شهر کمتر  این شهر  از  رادیو،   ،ر  امروزه  اما 

شبکه و  تلفن  روزنامه،  سینما،  اجتماعتلویزیون،  یافتههای  توسعه  چنان  که  ی  اند 

راحتهب  اهشهرستانی باسوادها  می  گویشتر  خصوص  را  آنتهرانی  خاصه  که  شناسند، 

البته    اصوال  است.  شده  بیشتر  شهرها  میان  اصیل،  تهرانی  گویشمراوده  و  قدیم  های 

با  تفاوت امروزیتهرانی  گویشهایی  که  دارد. در مجموع می  های  ،  «دوماد»توان گفت 

ها  که در آن تهرانی هستندگویش هایی از  نمونه  «ریممی»  « و خراسون»،  «تهرون»،  «ونایر»

است  «واو»به    «الف» شده  درحالیتبدیل  هدف،  مونولوگایمحاوره  ،که  ها  شدن 

 .  هاآن شدنتهرانیگوها(ی داستانی است و نه وها )گفتها( و دیالوگگویی)تک

توجه کنیم در بعضی از  ذهن جا میها هنگامی در  ضرورت نشکستن واژه افتد که 

همدانی،    یکودک  برای نمونه،  ؛دارند  متفاوتو گاه زبانی    گویش   تقریبا   مناطق ایران، مردم

ها در که همدانیبه زبان معیار نزدیک است، چنان  گویششزبانش فارسی است و حتی  

ا اگر سری به مناطق  ام  ؛کنندی »خانه« را همان »خانه« تلفظ میگویش محلی خود، واژه 

متفاوت  بزنیم، وضعیت  کردستان  و  فقط    .است  آذربایجان  کردی  و    هایی گویشترکی 

توان  بنابراین می  ،شوندهایی متفاوت محسوب میزبان  تقریبا کدام  متفاوت نیستند، بلکه هر

خود مشکالت خاص  بهدرک کرد که کودک ترک و کرد، هنگام یادگیری زبان فارسی خود

را د اگر ما در هنگام نوشتن  خود  و  داستانیوگفتارد  بشکنیم، واژه  ،گوهای  را هم  ها 

 م. کنی های او را بیشتر میدشواری



 35                                                       ک/ مهدی حجوانینویسی در ادبیات کودشکسته

    

 

 ها در ذهن مخاطب  خودی واژه بهشکستن خود .4. 3

این است که واژهنویسی واژه نگران نباشیم. نکتهسالم  از ی سالمی مانند  ی بسیار مهم 

ای قرار گیرد و در دل دیالوگی ساده و  ای محاورهروم« هنگامی که در بافت و زمینه»می

شود،   استفاده  برادر  و  خواهر  یک  میان  زندگی  جنس  مخاطباز  ذهن  ناخودآگاه   ،در 

می ذهن خشکسته  در  که  گیریم  تهرانیوانندهشود،  ذهن  »می  ی  در  و  ر(  فتح  )به  رَم« 

جنوبیخواننده خواننده»می  ی  ذهن  در  و  ر(  ضم  )به  خوانده  رُم«  »مُرُم«  خراسانی  ی 

  چند   ،شوندای میشکنند و محاورهطب میها در ذهن مخا چرا واژه  برای پرسششود.  می

 : کرد بیان توانرا میپاسخ 

و خودش    کرده  ، خواننده در تکوین داستان مشارکتهای داستانیکه در متناول این

ها متفاوت  کند که ممکن است با تصویر دیگر خوانندهمی  خلقهم دنیای خاص خود را  

گویشی از    ،کند، طبیعی است که گویش همباشد. در تصویر خاصی که خواننده خلق می

های داستان  تبودن شخصی فضای داستان و زنده و طبیعی  جنس زندگی او باشد. اصوال 

شدن  ایتوان گفت که بار محاورهپس می  ؛تر بشکنیمها را راحتواژه  که   د نکنکمک می

گفت دوش  به  فقط  داستان  و  ونثر  قوت  و  نیست  مکانتأثیرگوها  و  فضا    ، گذاری 

ی صوتی  ی حافظهچنین بحثی که درباره ،  هم  اینجاد. در  ن ها نیز در آن نقش دارشخصیت

ی بصری  یعنی خواننده واژه را با حافظه  ؛بصری مطرح کردیم کاربرد داردی  و حافظه

 خواند. ی صوتی خود میکند اما با حافظهخود دریافت می

ها  خوانی. در نوسوادی نوشتهکه »دو گونه خواندن داریم: بلندخوانی و خاموشایندوم  

بلند می با صدای  تابلوها را  به  ر سال د  خوانیم، اما بعدها معموال  و حتی  های دبیرستان 

ه در سکوت  بودن مطالعثرترؤکنیم. یک علت این موضوع میخوانی تمایل پیدا مخاموش

و   ی ما تأثیر منفی دارددر مطالعه  خود ما نیز  صدای  دیگری، بلکهاست. نه فقط صدای  

کنیم مخل و  شنیدن صدای خودمان نیز هنگامی که مطلبی عمیق و پیچیده را مطالعه می

خوانی  در خاموش]...[  گردد.  هنده است. علت دیگر به میزان سرعت خواندن برمیآزارد

تک به صدا  ها را تکشود، زیرا قرار نیست واژهسرعت رد میها بهچشم ما از روی واژه

ی ... ]ماست، راست، ساخت، بافت، سوخت و گفت[ این  ی مهم دربارهدرآوریم. ... نکته 
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آ تلفظ میها بسیاناست که صامت آخر  به    ،همین دلیل  شود. بهر ضعیف  هیچ لزومی 

اضافه    جوی صلحبه گفته  توانمی  .(6-8:  1391جو،  )صلح  «ها نیستنویسی آنشکسته

توان واژه را  م، بازهم نمیای باشی حتی اگر مجاز به شکستن واژه  هایینمونهکرد که در  

گو وها ممکن است فضای گفتهای تاریخی شکستن واژهدر داستان  برای نمونه،   ؛شکست

تنها شکستن واژه درست  گونه نثرها نهاننده را به خنده وادارد. در اینرا لوث کند و خو

واژه انتخاب  در  بلکه  امروزی    یها نیست،  چندان  که  کرد  توجه  باید  هم  نباشند.  سالم 

استتوصیه این  کاربردی  مطمئ  که  ی  از  روشن»یکی  که  ترین  نویسندگانی  برای  ها 

شان، بدون شکستن کلمات، نحو گفتاری به  گویی نوشتهوهای گفتخواهند در بخشمی

ببرند ابتدا گفت  ،کار  تلفظ میهمان  وگوها را شکسته، عینا آن است که  شوند،  گونه که 

   . (10:  1391جو،  )صلح  از شکسته به ناشکسته تبدیل کنند«  بنویسند و سپس کلمات آن را

 

 های رایج در گویش مردم انتخاب واژه .5. 3

های نثر داستانی، وجود صمیمیت و تعلقات انسانی در آن است.  ترین مشخصهیکی از مهم

ی علمی از  موضوع فیزیک( چنین حالتی وجود ندارد. مقاله باای  مثال  مقالهدر نثر علمی )

  بر حس و عاطفه و خیال طالب علم تأثیر جوشد تا  حس و عاطفه و خیال اهل علم نمی

  تا اینجا تأکید اند.  ی نثر داستانیعاطفه و تعلقات انسانی الزمه  ،خیال   ،بگذارد، اما حس

اما   شکست،  نباید  را  واژه  که  اضافه  کردیم  سالممیاینجا  که  واژهآوکنیم  برای    ردن 

آنچه تاکنون    ای شرط الزم است و نه شرط کافی.شدن به نثر صمیمی و محاورهنزدیک

ها  توان با وجود نشکستن واژهدهد میکند که نشان می آورده شد، دالیلی را بیان می

ازجمله زمانی اما شرایط دیگری هم وجود دارند؛    هم نثری صمیمی نگاشت.  باز

هم باید از بین دو  هانمونه. در این اندهر دو سالم روییم کهی مترادف روبهواژه  با دوکه 

توان به نمونه می برای  ؛دمردم کاربرد بیشتری دار های محاوره را برگزید که در  یآن ،واژه

واژه  مترادفدو  هم  که  کرد  اشاره  »هم«  و  »نیز«  هیچی  در  سالم.  هم  و  از    یکاند 

اگر روزی کسی    ،همهبااین  ؛اندل نشدهئاین دو واژه قاهای فارسی تفاوتی میان  نامهفرهنگ

شک از  آیی؟« شما بیی روزمره به شما بگوید: »تو نیز امشب به مهمانی میدر محاوره
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ی گوینده تعجب خواهید کرد و اگر او را نشناسید ممکن  ی »نیز« در جملهکاربرد واژه

و شاید مدتی دور از ایران   داوری کنید که او به زبان فارسی مسلط نیستطور  است این

ی »خوب« و  دو واژه  ،نامه آموخته است. مثال دیگریا زبان فارسی را از طریق واژه  بوده

ی  دو جمله یا »چه دختر نیکی!« تقریبا  اگر کسی بگوید: »چه دختر خوبی!«. است  »نیک«

اما  هم است،  برده  کار  به  قورمهمعنی  »چه  جای  به  »چه  اگر  بگوید:  خوبی!«  سبزی 

است )مگر اینکه قصدش شوخی بوده   رده!« فارسی را ناشیانه به کار بسبزی نیکیقورمه

های گاه متعدد  که نشکستن واژه کافی نیست، بلکه باید از میان مترادفنتیجه این  .باشد(

 ترین را انتخاب کرد. ایو سالم، محاوره

هایی مانند »سرانجام، عاقبت، باالخره، آخرش،  ت که از میان مترادفمثال دیگر این اس 

محاوره  دست  که  کنیم  انتخاب  را  آن  پیداایآخر«  است.  گفتا  تر  در  ما  که  گو وست 

پرسیم: »باالخره خونه خریدی؟« یا »آخرش  گوییم: »سرانجام خونه خریدی؟« بلکه مینمی

 خونه خریدی؟«

 

 ایها ميان ادبيات رسمی و محاورهتوافقاستفاده از . 6. 3

زبانان امروزی  فارسی  زبانبا    که اتفاقا   است  ه کار رفتههایی بگاه در ادبیات قدیم ایران واژه

تا از طرفی به  توان آن واژهمی  مواقع سازگاری بیشتری دارد. در این   ها را به کار بریم 

  برای   ؛رسی را رعایت کرده باشیمااصالت ف   دیگر  محاوره نزدیک شده باشیم و از طرف 

ادبی و رسمی  فارسی  کرده  «یای»گاه    ،مثال، در  مولوی در کلیات  تزیین را حذف  اند. 

 فرماید:  می 19554ی  شمس تبریزی قصیده

 وش بادا هر زمان ای عاشقان ــهاتان نعیش

 وز شما کان  ش کَر باد این جهان ای عاشقان 

 (709 :1387)موالنا،                                                            

وجود ها  این نمونه  نیزهایتان« است. در ادبیات معاصر  هاتان« همان »عیشی »عیشواژه

کجا  »دوستان من    سراید:که سهراب سپهری در شعر »ورق روشن وقت« می، چناندارد

ب پرتقالی  روزهاشان  )سپهری،  ادهستند؟  در  .(381  :1369«  »روزهاشان«  واقع    که 
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نکته   است.  محاورها  اینجا »روزهایشان«  که  حذف  ست  با  ما  امروزی  تزیین    «یای »ی 

داردهم بیشتری  توافق  و  می  ؛خوانی  محاوره  در  د  گوییمزیرا  هاشون، وستروزهاتون، 

 هایمون. هایش و کتابهایشون معلمو نه روزهایتون، دوست هامونهاش، کتابمعلم

به کار  مانند »روزهاتان« را  ای  ایم یعنی واژهبا یک تیر دو نشان زده   هانمونهدر این  

تناسب دارد و    ی حذف »ی«واسطهبه ایم که هم ادبی است و هم  برده از  با روزهاتون 

 . است  جنس زندگی امروزمان
 

 مایر ملکی متصل استفاده از ض. 7. 3

بنابراین استفاده از    ی ما نقش مهمی دارندهای روزمرهگووضمایر ملکی متصل در گفت

به  برای مثال  ؛ستا  ها راهگشاآن  «  را پس دادم  پول اوجای »هنگام محاوره بهتر است 

جای »جان ما را نجات داد« بنویسیم »جانمان را نجات  را پس دادم« و به  پولشبنویسیم: »

 ی تو« و مانند آن.جای »خانهات« بههمچنین »خانه ،«داد
 

 حذف »است«  .8. 3

رود، بهتر است آن را در  در جایی که »است« در حال کامل )یا ماضی نقلی( به کار می

  ؛ توانیم بنویسیم: »فرزاد آمده«می  «جای »فرزاد آمده است به  برای مثال،  ؛ محاوره حذف کرد

باید به   .کندن شکستن واژه( میوگو )بدوشدن گفتایاین حذف کمک خوبی به محاوره

دیگر    هاینمونهکنیم، اما در  »است« را حذف می  توانیممی  در محاوره  یاد داشته باشیم که

در سوم شخ »است«  که  در جایی  ازجمله  نیستیم،  واژه  این  به حذف  ص مصدر  مجاز 

ی »نوزاد، دختر است.« چنین حذفی جایز  نمونه، در جمله   برای  ؛رود»استیدن« به کار می

 کند و مناسبتی هم با محاوره ندارد. نیست، چون جمله را ناقص می
 

 استفاده از »توی« و »تو«  .9. 3

هایی  ای جای واژه ی »توی« یا »تو« در نثر فارسی محاوره رفته واژه های اخیر، رفته در سال 

این جایگزینی ممکن    های دیگر نمونه مانند »داخل« و »درون« و »در« را گرفته است. البته در 

 نیست.  
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 ها  پرهيز از افراط در شکستن واژه  .10. 3

؛  روی نکنیم یم، بهتر است در این کار زیادهاگر به هر علتی تصمیم به شکستن واژه گرفت

هایم« نمونه »من را« اگر به صورت »من رو« نوشته شود بهتر است تا »منو« یا »دوست  برای

»دوست شکل  به  خوشاگر  شود  نوشته  میهام«  ازتر  یا  »دوستام«  تا  آن    نشیند 

ی خود  روزانه  های محاورهکه مردم در    هایینمونههمچنین در  .  تر »دوسّام«یافتهشکلیر تغی

به کار می به کار رودی سالماست واژه  بهتر  ،گیرندهر دو شکل یک واژه را  برای  تر  ؛ 

برند و هم »مث این«. طبیعی است که در  هم »مثل این« را به کار می   در محاوره نمونه، مردم  

توان حکم کلی صادر کرد. ممکن  در ادبیات نمی   ، همه این با   تر است؛ آهنگ محاوره، اولی خوش 

تأکید کند و این را القا کند که او خیلی    فردی   خاص   گویش نویس بخواهد روی  است داستان 

 .  گوید سخن می هشیاری  بیداری و نیمه زند یا در حال نیمه ای حرف می محاوره 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ا                                                                                                                            استثناه . 11. 3

همه در شرایطی خاص اگر نگوییم  اینایم، باقرار دادهها  نویسی واژهگرچه اصل را بر سالم

وقتی در   مثال   ؛ستتوانیم بگوییم شکستن واژه موجه اکم میباید واژه را شکست، دست

یکی  تواند از زبان آید، نویسنده نمیمیداستانی امروزی و رئال، زنگ در  خانه به صدا در

ای از موتور یخچال  تواند با دیدن قطعهیا کودک داستان نمی  از اهل خانه بپرسد: »کیست؟«

کیه؟ چیه؟  » هایی مانند:  در دست پدرش از او بپرسد: »باباجان این چیست؟« بنابراین واژه

خب و  مگه  اگه،  دیگه،  می  «آخه،  فضای  را  تا  کنیم  ادا  شکسته  شکل  همین  به  توانیم 

 .مجسم شودای در ذهن مخاطب بهتر محاوره

تواند به  یگه روت سیاس« نم: »دیگ به دیگ میاصطالحات استاستثنای دیگر در 

به    هانمونهن  در ای  ؛گوید رویت سیاه است«»دیگ به دیگ می  این شکل آورده شود که

که اصطالح کار رفته، نمیدر شکل محاورهبسیار    ،این علت  به  توان شکل دیگری  ای 

قائل   می  شد.برایش  فکر  هم  ضرباگر  چنین  بچهکنیم  را  کمالمثلی  متوجه  های  سال 

یا بدون استفاده از پانویس، که حس خواننده را قطع  نمی به کار نبریم  یا آن را  شوند، 

البهضربکند،  می در  را  جملهالمثل  بهالی  داستان  دهیم. های  توضیح  غیرمستقیم   طور 
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از آوردن ضرباست نویبهتر    همه،بااین ی خاص  ق به یک منطقهمتعل المثلی که  سنده 

 .، خودداری کنددارده پیچید مفهومیاست و 

 

   كاهش تعداد هجا.  12. 3

کند که جای بحث  نویسی پیشنهادی مطرح میشکستهشدن  مندجو برای نظامعلی صلح

ی ادبیات  ه توان آن را در حوزچون ایشان قیدی برای مخاطب به کار نبرده است، می  دارد.

کرد بررسی  و  نقد  هم  نوجوان  و  می  .کودک  برای    نویسد ایشان  نگارنده  که  »مدلی 

میشکسته ارائه  نوشته  این  در  موض  ،کندنویسی  که  است  معتدلی  تفاوتمدل  های  وع 

شکنند که  کلماتی در نوشته می  صرفا   ،ای را نیز در نظر داشته است. در این مدل لهجه

هایی واژه  ،نوشتار، کمتر باشد. با این مالک  در مقایسه باها در گفتار  اد هجاهای آنتعد

شکل  ن در نوشتار به همین صورت، نه بهچون نان، جان، میدان، کدام، کرمان و همدا

که  شکسته است  این  نگارنده  مدل  نظری  مبنای  شد...  خواهند  نوشته  جون،  و  نون  ی 

ید کامل نوشت  ها را باها، در نوشتار و گفتار، یکسان باشد، آنچنانچه تعداد هجاهای واژه

ی  اما واژه  ،به همین صورت  نان ی  شکسته خواند. در این مدل واژه  ،گویش  حسب و بر

ی کلمات  شود. مزیت این مدل این است که تکلیف همهمینوشته    آمیم به صورت    آیم یم

تهرانی و   گویشی بین فاصله  ،نویسی در آن روشن است... از طرف دیگراز نظر شکسته

تواند در خواندن  در این مدل رعایت شده است. برای مثال، تهرانی می  هاگویشسایر  

جو،  نی آن را نان بخواند« )صلحرشتی یا قزویگوها نان را نون بخواند اما خراسانی،  وگفت

1391  :12 -13). 

این است که    ،گونه که خودش هم اشاره کردهجو همانپیشنهاد صلح  ی مثبتنکته

 است:   چند نکته الزم به یادآوری ،همهکند. بااینی کلمات را روشن میتکلیف همه

ها بعد از چندی به این شیوه  کند و آناین پیشنهاد، گرچه کار نویسندگان را آسان می  .1

داند  سازد. خواننده نمیعادت خواهند کرد، اما خوانندگان را با نوعی دوگانگی مواجه می

  . یعنی چه یکسانی میان تعداد هجا در کتابت و گفتار    نبودکه هجا چیست و یکسانی و یا  

انگیز رها و مستغرق  متن داستان قرار است لذت ببرد و در فضایی خیال هنگام خواندن  او  



 41                                                       ک/ مهدی حجوانینویسی در ادبیات کودشکسته

    

 

  کند نوعی دوگانگی در متن است که اگر توجیه عقالنی حس می  شود. بنابراین چیزی که

اید نوشت:  ب  اوپیشنهاد    براساس  نیست. مثال    پذیرتوجیه  هم داشته باشد، به لحاظ حسی 

ابی است و نه گفتاری. یا باید نوشته شود: »اگر  « این جمله نه کت ری میدان میام»اگر می

آم« )گفتاری(. البته بعضی از ری میدون میآیم« )کتابی( و یا »اگه میروی میدان میمی

  گویش )مگر  ران و تهران و کاشانشکنند، مانند ایتهرانی هم نمی گویش ها حتی در واژه

این  .(قلیت استرایج، در ا  قضا در مقایسه با تهرانی تهران قدیم که از که پیشنهاد  نتیجه 

 محور.محور است تا خوانندهایشان بیشتر نویسنده

رسد و جوابگوی تنوع ادبیات داستانی  این پیشنهاد کمی مکانیکی و دستوری به نظر می.  2

هم  گوناگونی شخصیتو  دیالوگچنین  لحنها،  و  نسبتا ها  استثناهای  نیست.  زیادی    ها 

استثناها  رسد  کند، اما به نظر میها اشاره میجو خود به آنیوه است که صلحمتوجه این ش

این از  باشند.  بیش  )کودک،تنوع شخصیت  مثال ها  است  بحث  یک  نوجوان، جوان،   ها 

زبان،  سال بزرگ تازه  خارجی   روستایی،  با شهری،  کشور،  خارج  ایرانی   اد،  سوآموخته، 

ه  اللهجادب، صریحادب و بی، مذهبی، با گرانتی، غربنث، سؤسواد، فقیر، غنی، مذکر، م بی

  ، ها در آن قرار دارند...( و شرایط خاصی که شخصیتدار، اهل طنز و جدی وو خویشتن

جور است و زمانی که  دهد، یکی یک معلم زمانی که درس میحاورهممثال   .دیگر یبحث

می حرف  خردسالش  فرزند  کسبا  دست  از  وقتی  دیگر.  جور  است،  زند،  عصبانی  ی 

هایی دیگر. تازه این برد و وقتی در حال شوخی است، واژههای خاصی به کار میواژه

معلم آن  با  شخصیتیتفاوت  ،معلم  دارد. اعتقاد  ،اخالقی  ،های  بسیار  فرهنگی  و  ی 

کارگر با معلم و تاجر فرق دارد،  مثال   ،گر، بحث فقط این نیست که شخصیتدیعبارت به

  که یک کارگر هم این  ،این است که کارگر با گارگر هم فرق دارد و از آن باالتربلکه بحث  

یعنی دارد.  فرق  خودش  با  گوناگون  گاهی  شرایط  و  در  اندوه  خشم،  ...(  )خوشحالی، 

در شرایطی بخواهد    سواد باشد و اتفاقا زند. بعد همین کارگر اگر کمجور حرف نمییک

به فابا  و  پرطمطراق  کلمات  داستانکاربردن  کند،  باسوادی  به  تظاهر  بضالنه،  اید  نویس 

به حرف داستان  را در  او  این  طوری  توهم نشود که  این  وادارد که خواننده دچار  زدن 

  اینجا کوشد به باسوادی تظاهر کند.  باسواد است، بلکه متوجه شود که او می  کارگر واقعا 

طی برای انتقال مفهوم نیست،  ای زبانی و ارتباها فقط وسیلهزدن آدمست که طرز حرفا
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داستانبلکه نقش شخصیت دارد.  به عهده  را هم  با شخصیتپردازی  )به  نویس  پردازی 

را نشان   هاشخصیتی از  یا یک   بودن اشخاص داستانخاص و متفاوت  ،سازی(خالف تیپ

چنین باید به  ها در این کار نقش مهمی دارد. همزدن آدمگویش و طرز حرف  دهد.می

های متفاوت در شرایط روحی و روانی متفاوت، عامل دیگری را هم افزود و  شخصیت

ی قاجار، ی هخامنشی، در دوره« است. اشخاص در دورههای تاریخی متفاوت»دوره آن  

زنند. شاید بتوان  یا در فضایی تخیلی در آینده با هم متفاوت حرف می  در روزگار امروز

شگفت تنوع  قااین  همان  بگوییم  که  برد  پیش  جایی  تا  را  »یکیعدهانگیز  ای  ثر  نبودن 

های  یکی از ویژگی  ها نیز مشهود است. اصوال  آن  هایرهها« در محاوانگشت در انسان

های انسانی را نشان  و موقعیت  هاهتمایز محاور  ناپذیری وکه پایانها این است  داستان

  پایان را حل کرد؟ و اصوال  توان با چنین فرمولی این تنوع بی دهند. حال باید پرسید آیا می می 

ست؟ آیا این فرمول دستوری به  ا   ها حتی اگر شدنی باشد، مطلوب ما سازی گویش یکسان 

آیا ک نوعی   ادبی منجر نخواهد شد؟  تعداد  سوسیالیسم خشک  افی است بگوییم هرجا که 

کنیم و هرجا تعداد هجاهای شکل  نش هجای شکل نوشتاری و گفتاری یکسان بود، واژه را  

 گفتاری کمتر از شکل نوشتاری بود، واژه را به همان شکل شکسته بنویسیم؟ 

جو  مدل صلح  براساس  ،مثال   برای جای بحث دارند.    هایینمونهدر    ،همین استثناها هم

گن« شکست، زیرا تعداد هجاها  صورت »میگویند« را در محاوره بهانند »میای م باید واژه

از »می  در »میگن« باکمتر  از    ،همهاینگویند« است.  ایشان اصرار دارند که حرف »دال« 

»میپ بهایان  واژه  و  نشود  حذف  »میگن«  خواننده  گصورت  زیرا  شود،  نوشته  ند« 

های  شند شکلرند و میگند و میرسد میکند. به نظر میال را تلفظ نمیخود دبهخود

   خوبی برای شکستن نیستند.

ل  ئتفاوت قا   سال بزرگجا هم باید میان ادبیات داستانی و شعر کودک و  این   منبه نظر  

در ادبیات داستانی، القای  ویژه  به،  سال بزرگی داستان و شعر  در حوزهی مهم  نکتهشد.  

ی است و نه  شدن و رعایت هنجارهای نوشتاری و گفتاربودن و راحت خواندهطبیعی

به    ،فقط هنجارهای نوشتاری زیرا امروزه هنجارهای گفتاری هم اعتبار دارند. درضمن 

)البته با رعایت    های شکسته داشته باشد ی امروز مشکلی با واژهرسد خوانندهنظر نمی

  ، های زبانیعلت حساسیتی ادبیات کودک بهرصهدر ع .ای که ذکر شد( گانهنکات یازده
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های شکسته بیشتر پرهیز  ز واژهقدر سن کودک کمتر باشد، باید اشرایط متفاوت است. هر

با احتیاط استفاده کرد. اما    شود   ، به سن نوجوانی  شدنبا نزدیکو از نحو گفتاری هم 

 . شونداستفاده   توانند به فراخور شرایطهنجارهای گفتاری و نوشتاری می

این مقاله،  م.نقش واژه نوشتی  بارهدر  ،اینجاتا   پایان  ارا دّم   مدل   در  را  ه  ئنظر خود 

نزدیک  مهخوا برای  اینک  جمله  کرد.  سراغ  محاوره،  به  ببین  روممیشدن  چگونه   متا 

 . ردکیب جمله را به محاوره نزدیک کترتوان می

 

 محاورهكردن تركيب جمله به نزدیک.  13. 3

نویسی  ها نیست، در هنگام جملهبه معنای شکستن واژه  نویسی لزوما محاوره  طور کههمان

ن فارسی و هنجارهای زبانی  نویسی به معنای تبعیت تام و تمام از دستور زباهم محاوره

ه حیاط رفتم و به اند که بنویسیم: »بنه، هنجارهای زبانی به ما آموختهنمو  براینیست.  

که بحث شکستن واژه مطرح باشد، وقتی به شکل  نایاین جمله بی  .«ه دادم درخت تکی

تواند به این شکل بیان  می  ،شودزبان یکی از اشخاص داستان ادا میای داستانی از  جمله

از جمله بیش  این جمله  پیداست که  به درخت.«  دادم  تکیه  تو حیاط و  ی  شود: »رفتم 

 . پیشین صمیمیت دارد و از جنس زندگی است

 

 نکات پایانی . 4

تفاوت داردشکسته.  1 لهجه  با گویش محلی و  با  آیا شکسته:  نویسی  نویسی منافاتی 

دادن  نویسی هیچ ربطی به نشان»شکستهنویسد:  جو میای خاص دارد؟ صلحالقای لهجه

مثال  خراسانی باشد و نویسنده  های داستان،  لهجه در نوشتار ندارد... اگر یکی از شخصیت

نشان لهجهدر  گفتدادن  در  او  باشدوی  داشته  اصرار  کلمهگوها  می...  باید  ی  را  دانم 

بنویسد به ربط  صورت مودونوم  نداردکه  به شکستن و نشکستن کلمات  جو،  « )صلحی 

1391  :30) . 
ی آبادانی را به  لهجه   هم گویش و هم   اش های رمان نوجوان که نویسنده مونه یکی از ن 

 ی فرهاد حسن زاده است: نوشته   هستی شکلی معتدل و فهمیدنی در آن به کار گرفته، کتاب  
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رین اون طرف شط، بعدش  اش ئی جوریه. با قایق میدایی جمشید گفت: »یه تیکه

 . رسونین ماهشهر«میهای فرعی و خاکی خودتونه از راه

 مامان انگاری گیج بود، گفت: »یعنی با قایق بریم ماهشهر؟«

رین ماهشهر... گُم با موتور میزنُم. مینمی یحرف نیندایی گفت: »نه فریبا، مو که چ

 . (87  :1389زاده، بعد او دست آب سوار موتور بشین و برین به امید خدا« )حسن

هایی هم استناد  توان به نمونهنویسی قرار دادیم، اما میگرچه اساس را بر پرهیز از شکسته

 ست. کرد که نویسنده این کار را با مهارت و تعادل انجام داده ا 

در این میان باید به  :  های اجتماعی هم داریم یی، لهجههای جغرافيادر كنار لهجه.  2

ی  جهای از لهی مودونوم نمونهواژههای اجتماعی هم توجه کرد. »های خاص گروهگویش

های اجتماعی هم وجود دارند.  های جغرافیایی، لهجهبر لهجهجغرافیایی است... اما عالوه

مثال  مکانیکحرف  برای  رانندهزدن  قصابها،  و  حرفها  با  دانشگاه، ها  استادان  زدن 

سازمان  مدیران  و  به  روحانیان  ربطی  نیز  موضوع  این  است.  متفاوت  فرهنگی  های 

ای  ن تو رگ و کرتیم، مقوله هایی چون چخلصیم، بز ها و عبارت نویسی ندارد. واژه شکسته 

عالوه  است...  شکستگی  از  تیپ غیر  اصطالحات  جنسیت بر  اصطالحات  نما  نما، 

شده و االهی جز جیگر بزنی، در مورد زنان و زکی و ایول و زرشک، در مورد  مرگ )جوون 

 . ( 31- 30:  1391جو،  « )صلح مردان( را نیز در گفتار زنان و مردان باید در نظر گرفت 
ی گویش بهره  ی لهجه از واژهجو مطرح کرده و البته بهتر بود به جای واژهچه صلحآن

حوزهگرفت،  می بهدر  و  کودک  ادبیات  نوجوانی  ی  و  کودکی  دنیای  کلی  قدری  طور 

و مسئله  پیچیده  متفاوت  است.  مکانیکا  اینجاتر  که  واژهست  اگر  استادان  و  و  ها  ها 

به آنان در   کردن واقعیت نیست و لزوما ن مخفیی خاص خود را دارند، قصدشاتعبیرها 

برتر  نوعی  دیگران  با  نمیمواجهه  نوجوانان  .بخشدی  امروز  دنیای  در  کمی    بحث  ،اما 

ی  اند، با انگیزهابداع شده  هایی که میان نوجوانان و جوانانبرخی از واژه  ؛متفاوت است

فرهنگ لغات زبان  کتاب  در    (1382)  اند. دکتر مهدی سماییآوردن به زبان مخفیروی
  . است  آوردههای نوجوانان امروز شهر تهران را گرد  کالمها و تکیهشماری از واژه  مخفی 

  ؛ برای رعایت برخی خط قرمزها، ناچار شده مالحظاتی را در نظر بگیرد  ،لبته این کتابا
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ن مخفی  همه، زبااین. بانیستی آماری گسترده  دار با جامعهپژوهشی دامنه  ضمن اینکه

 کند.  حدودی ترسیم میمیان نسل جدید شهری را تا

دانیم که خواننده هنگام خواندن داستان، قراردادهایی  می:  وحدت رویه اهميت دارد  .3

فضای داستان خیالی است و که  کند  قبول می  مثال پذیرد.  می  ،را که نویسنده وضع کرده

تواند  شود. خواننده میبدل می  یک طفلحکایت پسری است که یک روز صبح به    مثال 

پذیرد.  داستان را کنار بگذارد و نخواند، اما اگر آن را بخواند، قواعد بازی نویسنده را می

اننده با  الوقوع باشند یا نه، مهم این است که خومهم این نیست که وقایع داستان محتمل

روبه مکان  و  فضا  گونهوحدت  از  استفاده  در  باشد.  و رو  یکدستی  اگر  هم  محاوره  ی 

رویه و منطق خاصی  با  وحدت رویه حاکم باشد، خواننده در همان ابتدای داستان خود را  

ی غریبی را انتخاب  واقع اگر نویسنده شیوهکند. دربنا نهاده است، همراه میکه نویسنده  

گیرد. ی او خو میا در کل متن رعایت کند، خواننده در ابتدای کار به شیوهاما آن ر  ،کند

اندازهایی خواهد افتاد که لذت او  وحدت رویه در بین نباشد، خواننده در دست  اما اگر

آسانی  کودکان توان آن را ندارند که به  دهند. البته واضح است کهرا از خواندن کاهش می

تر  کوتاه  های کودکانه معموال  که متننویژه آهماهنگ کنند، بهی جدید  یک رویه  خود را با 

متن و  نهساال بزرگهای  از  آناند  خواننده  در  برای  نظم  ها  با  انطباق  برای  اندکی  مجال 

    درونی نوشته وجود دارد.
  به عهده بگیرند. معموال    یتوانند در این میان نقش ویراستاران هم می  : نقش ویراستار.  4

های گوناگون  اند و باید بر جنبهنویسان در هنگام نوشتن غرق در فضای داستانداستان

آنداستان از  اگر  باشند.  متمرکز  متوجه  شان  نوشتن  حین  در  که  شود  خواسته  ها 

باشندمحاوره دقیق  و  و خون  ،نویسی درست  از حالت حسی  کارشان  دار  ممکن است 

تواند با ویرایش  شدن میبعد از نوشته  ،بیش از حد عقلی و سرد شود. کارخارج شود و  

 کاری شود. نویسنده، چکش مقبول درست و البته  
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 گيری نتيجه .5

آید و آن اینکه اگر کامال  زبان معیار  گوهای داستانی تناقضی پیش میوهنگام نوشتن گفت

رعایت کنیم، وجه صمیمیت داستان گونه که در متون درسی آمده است  و کتابی را آن 

ایم. در ها را اصطالحا  بشکنیم، زیان معیار را نادیده گرفتهشود و اگر واژهمخدوش می

راه مقاله کوشیدیم  بروناین  برای  راههایی  این  کنیم.  پیشنهاد  مشکل  این  از  به  رفت  ها 

ن به معنای شکستن  اختصار عبارت بودند از: توجه به اینکه استفاده از محاوره در داستا

ها براساس گفتار و  ها و چینش واژهها نیست، بلکه شکستن ساختار جملهساختار واژه

به بر سالمعبارتمحاوره است.  بهتر است  واژهدیگر  بر نویسی  و  )در محور صرف(  ها 

واژهنویسی جملهشکسته کنیم.  تمرکز  نحو(  محور  )در  فهم ها  فقط  نه  با  مناسب  را  ها 

ب آنان برگزینیم. گاه نویسندگان به جای محاورهلکه همکودکان،  با لذت  کردن  ایخوان 

جغرافیا و عرف    که محاوره باید باکنند، درحالیها را تهرانی میگوهای داستان، آنوگفت

ها را  ی خاصی که داستان در آن جریان دارد تناسب داشته باشد. لزومی ندارد واژهمنطقه

گیرند، خود در ذهن  سالم هنگامی که در موقعیت محاوره قرار می  هایزیرا واژه  ،بشکنیم

ی سالم و نشکسته هم باید ی دیگر این است که از بین چند واژهشکنند. نکتهمخاطب می

ی چنین  روند و الزمهگوهای اغلب مردم به کار میوای را انتخاب کرد که در گفتواژه

داستان آشنایی  و  تسلط  کودکانتخابی  می  نویس  همچنین  است.  مردم  گویش  توان  با 

مردم   هایمحاورهحال در  عین ر ادبیات رسمی وجود دارند، اما در هایی را یافت که دواژه

نکتهاجاری بهرهند.  دیگر  ضمی  از  واژه  هاییرگیری  حذف  و  متصل  هایی  ملکی 

   نویسی است.پاگیر مانند »است« در محاورهودست
آن آمد، در مقابلبراساس  تعداد هجا«ی علی صلح  چه  »نثر  جومدل »کاهش  ، مدل 

پیشنهاد   است  شدطبیعی«  ممکن  طبیعیپرسیده شود.  این  : مالک  پاسخ  بودن چیست؟ 

نمی نیست.  میسر  قانون  و  قاعده  با  محاوره  چندوچون  و  چیستی  تعیین  که  توان  است 

مرز محاوره این است و آن نیست.  تنظیم و مشخص کرد که چیستی و حدو  سندی ملی

ها دارد و بخشی دیگر شاید  آور محاورهریشه در تنوع سرسام  نشدگی،تعیینبخشی از این  

معلول دخالت سلیقه و ذوق باشد. برای تعیین محاوره »خود نویسنده و منطق داستانش«  

هم به  اگر  هستند.  اصلی  اجزامالک  و خوانی  داستان  نثر  باشیم،  معتقد  داستان  ی 
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بنابراین منطق  هایش نمیویژگی بزند.  داستان  از دیگر عناصر  نباید سازی جدا  و  تواند 

ها را معین خواهد کرد. البته منظور این نیست که نثر  ها و دیالوگدرونی اثر، نوع توصیف

  تأثیر بر یکدیگر  ی عناصر  توان گفت همهابزاری در دست دیگر عناصر است، بلکه می

داستامی قاعده،  این  از هرنگذارند. طبق  پیش  بیش و  بهتر است  به طبیعت  نویس  چیز 

ه نوشتن داستان  محاوره، صمیمیت فضا، عرف نوشتن و البته منطق داستانی تکیه کند. گرچ

ی  ی اولیه ناخودآگاه و جوششی است، اما آن مقداری که بر اراده و نقشه  مواقع   بسیاری  در

است  نویس بهتر  است،  متکی  و جنساو  نده  فضا  داستان،  نوشتن  از  استراتژی    پیش  و 

یک از  و برای هر  شخصطور کلی م مخاطب داستانش را به  ،ن کندیعیت داستان خود را  

تهیه کند. این نقشه قرار  ی روحی، روانی و فکری  های داستان نوعی شناسنامهشخصیت

ی خود  مالکش تنها حس و حال آزادانه  خاصی طراحی شود، بلکه  اساس فرمول نیست بر

نویسنده و البته تا حدی تکیه بر منطق داستانی است. جایی که نویسنده، دانای کل است  

و خودش از حوادث داستان برکنار است و با خونسردی و بدون طرفداری داستان را نقل  

گوهای داستان  وتهای سالم و زبان معیار استفاده کند، اما گفکند، ممکن است از واژهمی

این  شکستهرا   زاویهاند. اما اکه اغلب چنین کردهبیان کند، کما  نویس،  ی دید داستانگر 

راوی« و یا به تعبیر دیگر »اول شخص« است، یعنی نویسنده از زبان یکی از اشخاص  »من

کند، بهتر است بسته به نوع  داستانش )شخص اصلی و یا فرعی( داستان را روایت می

گوها( ودر گفتای )چه در توصیف و چه  ر شخصیتی راوی، به بیان مناسب محاورهساختا

صورت نویسنده هرجا احساس کرد کاربرد سالم یک واژه، صمیمیت و    رو بیاورد. در هر

ها  ی چینش واژهتواند یا ساختار خود کلمه و یا شیوهکند، میطبیعت زبان را مخدوش می

ی  حوزه  در  کنم می  و تأکید  عنوان کالم آخر تکرار آورد. به درو( را به شکل محاوره  )یا هر د

آموزی و زبان معیار  چه سن کودک کمتر باشد، اهمیت زبانادبیات کودک و نوجوان هر

   شود.بیشتر می

نویسی، اما این مقاله را  ی اهمیت و شگردهای محاورهدربارهچه آمد مختصری بود  آن

 هایش را باید دیگران پر کنند.چیننقطهباید مطلبی گشوده دانست که 
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Introduction 

Children are in the process of learning language, and the main language 

that they must learn is the standard language. On the other hand, it is 

obvious that using the form of stories is an effective way for learning 

the standard language. The language used in a story is non-teaching, 

emotional, friendly and at times full of dialogues. The standard 

language is one of the factors for preserving national unity; meanwhile, 

local dialects guarantee the identity of various ethnic groups that have 

lived alongside one another and their diversity is considered a privilege. 

Dialogues are significant because they contribute to the characterization 

and help the distinction of different people in a story. The selection of 

words and tone of the people speaking in different situations 

familiarizes the readers with the inner states of the characters. But if a 

child is expected to learn dialogues and the informal language in 

addition to the standard language, he/she might face duality of some 

sort. Sometimes this duality can lead to multiplicity because some child 

readers who come from cities other than Tehran know a local dialect as 

well; therefore, in addition to the standard Persian language and the 

dialect of Tehran (which is not essentially richer than other dialects but 

has become more widespread as a result of the prevalence of audio and 
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visual media) these children are learning three types of language at the 

same time. We need to think about solving this issue in literature. It can 

be imagined that a child perceives all three on a communicative level 

and uses them, but once he/she is going to experience and understand 

these three on the reading level, he/she might face difficulties.  

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

The present research uses the paradigm of qualitative research, with an 

interpretative approach and by data analysis through the comparative 

inductive methodology. All the resources are gathered from libraries.  

Regarding the background of this discussion, the researcher 

did not find any independent book or article in Persian on the topic of 

dialogue or informal writing in children’s stories. The subject is very 

briefly discussed in three books.  

The researcher’s purpose is to offer a strategy for solving the 

inconsistency between informal writing and formal standard writing in 

story-writing for children. This is not an issue in academic and teaching 

texts because they use the standard language and do not enter the 

literary field which is closer to the variety of peoples’ lives; however, 

informal writing is indeed an issue in story writing. 

 

Discussion 

We are facing a major paradox: if we adhere to the standard language 

completely, we would distort intimacy and naturalness of the characters 

in the story; on the other hand, if we use broken syntax, we have ignored 

the standard language. The present article suggests the following for 

solving such paradox: firstly, emphasizing Mahmood Kianoosh’s 
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suggestion, which is “changing the order of words in the sentence” 

instead of using “informal words”, and focusing on proper writing of 

the words and breaking the order of words (on a syntactic level) with 

the aim of making the sentences similar to everyday discourse and 

dialogue; secondly, selecting words from the set of synonyms which are 

not only suitable for the audience’s level of understanding, but also 

consistent with the pleasure they experience by reading a story, in such 

a way that they feel and experience the diverse circumstances of the 

characters of the story; thirdly, paying attention to the geography and 

the linguistic conventions of the certain region in which the story is 

happening; fourthly, paying attention to the fact that formal words 

become informal in the audience’s mind in a fictional situation and 

atmosphere without the need to write them in an informal way because 

they have been placed in a fictional context and situation. Basically, 

readers of fictional texts participate in the formation of the story and 

create their own exclusive world which might be different from other 

readers’ imaginations. It is normal for the readers to create a particular 

image that belongs to their own lives. The atmosphere and the setting 

of the story, and the vitality and the spontaneity of the characters help 

us read the words as informal very easier. In addition, the readers 

receive a term through their visual memories, though they read it with 

their auditory memories. Fifthly, those formal words should be selected 

that are used by the majority of people in their everyday conversations. 

Sixthly, there are words that are present both in classic literature and in 

peoples’ conversations. By using such words, the audience gets 

acquainted with classic literature, while making the work closer to 

everyday conversation. Actually, the author utilizes the concordance 



4     Journal of Children's Literature Studies  

 

between the ancient literature and peoples’ daily dialogues. Seventhly, 

using attached possessive pronouns and excluding extra words can help 

the authors write sentences closer to the peoples’ conversation. 

Eighthly, the authors should pay attention to the fact that in historical 

stories, changing the words into informal ones could invalidate the 

authenticity of the dialogue atmosphere and even make the reader 

laugh. In these texts, it is inappropriate to make the words informal, and 

it should be kept in mind that the selected formal words are not modern, 

though the modern reader can understand them easily. Ninthly, even if 

the author decides to use informal words, he/she had better not 

exaggerate in doing so. Furthermore, in certain cases in which people 

use both formal and informal forms of a word in their daily 

conversations, it is more recommendable to use the formal term. And 

lastly, attention should be paid to exceptions. Wherever formal writing 

appears artificial, using the informal word is preferred. This is also true 

about popular proverbs which are common among people in an 

informal expression; where using the formal words might seem 

artificial and rather absurd.  

 

Conclusion 

Generally, it seems that there should be a clear distinction between the 

literature written for children and that which is written for adults. 

Modern adult readers do not have any problem with informal words. 

However, in the field of children’s literature, due to linguistic subtlety, 

the situation is different. For the younger children, informal words must 

be avoided and colloquial sentences should be used quite cautiously and 

carefully.  
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The researcher has evaluated and criticized the model of 

“reducing the syllables” suggested by Ali Solhjou and has offered 

“spontaneous prose” as an alternative. Based on this model, it is 

impossible to determine and delimit the essence and details of dialogue-

writing by a set of rules and principles. For determining how to write 

dialogues, the author and the logic of his/her story are the major criteria. 

If we believe in the unity of the elements of the story, then the prose 

and its features cannot and should not have any incoherence with the 

other elements. 
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