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ABSTRACT 
Stories play an important role in forming behaviors and developing talents of 
children. However, relatively few linguistic studies have been conducted on 
the stories related to the children age group. The present studyhas addressed 
the newly translated amazing stories of this age group based on cognitive 
pragmatics. The statistical population of this study included three translated 
books, which have been fully reviewed to achieve accurate and reliable 
results. Therefore, for the analysis of these books, sentences were not sampled 
and the statistical sample is the same as the statistical population. The results 
of qualitative analysis showed that in the communication process, it is not 
always possible to expect that the standard five-stage sequence including 
expression, understanding the speaker's meaning, effect, reaction and response 
generation is formed, but in most cases, communication is formed in a non-
standard format and the child in this non-standard process gets acquainted 
with different communication elements, especially in the abstract dimension. 
Cognitive elements such as anger, happiness, resort to force, fear, 
mischievousness,etc. are conveyed to the child in the form of non-standard 
communicationsnon-expressively. Therefore, translators, writers and readers 
of these stories should consider the elements that are conveyed to children 
non-expressively. The study results showed that many cognitive elements such 
as fear, anger and happiness are conveyed to children non-expressively. 
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 واژگان:کلید 
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 شناختی،ربردشناسیکا
 هترجم کودک، ادبیات
 ،نو انگیزشگفت هایداستان
 غیرکالمی ارتباط

 چکیده

کننید  بیا وجیود ایی ،     دهی به رفتار کودکان و رشد استعداد آنها ایفا میی ها نقش مهمی در شکلداستان
وه سنی نونهال انجام شده است  پژوهش حاضر های گرشناختی نسبتاً کمی دربارة داستانمطالعات زبان

انگیز نو ترجمیه شیده ایی  گیروه     های شگفتشناختی به مطالعه داستانبا تکیه بر دیدگاه کاربردشناسی
دستیابی به نتایجی دقیق کتاب ترجمه شده است که برای سهآماری ای  پژوهش جامعه پردازد  سنی می

هیا  انید  بنیابرای ، در تیلییل ایی  کتیاب     کامل بررسی شیده  صورتبهو قابل اعتماد مت  هر سه کتاب 
نتایج بر مبنیای تیلییل   گیری از جمالت صورت نگرفته و نمونه آماری همان جامعه آماری است نمونه

ای توان انتظار داشت کیه تیوالی پینج مرحلیه    کیفی حاکی از آن است که در فرایند ارتباطی همیشه نمی
نظور گوینده، تأثیرگذاری، واکنش و تولید پاسخ شکل گیرد، بلکه در بیشتر استاندارد شامل بیان، درک م

موارد ارتباطات در قالب غیراستاندارد شکل گرفتیه و کیودک در ایی  فراینید غیراسیتاندارد بیا عناصیر        
عناصر شناختی همچون عصبانیت، شادی، توسل  گردد ویژه در بعد انتزاعی آشنا میارتباطی متفاوتی به

ترس، شیطنت و مواردی از ای  دست در قالب ارتباط غیراستاندارد و بیه شییوه غیرکالمیی بیه      به زور،
ها، باید به عناصیری کیه   شوند  بنابرای ، مترجمان، نویسندگان و خوانندگان ای  داستانکودک منتقل می

ز انتقال بسییاری  یابند، توجه نشان دهند، نتایج ای  تیقیق حاکی ابه شیوه غیرکالمی به کودک انتقال می
 به شیوه غیرکالمی به کودکان است مانند ترس، خشم و شادی از عناصر شناختی 
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 مقدمه -1

ها ابزاری برای رشد استعداد، شکوفایی خالقیت داستان

های زبانی کودکان و توسعه مهارت (1383میرکرمانشاهی، )

کودک نه تنها از  ( 2004ایزبل و همکاران، آیند )به شمار می

امیری )برده لذت  هاجستجو و درک معنا در داستان

براز خود ( بلکه از آنها برای ا1397زاده، خراسانی و صدری

سویر کند )پیرامونش استفاده می و یادگیری در مورد جهان

(  هر داستان پر است از معنایی که نویسنده 2011و ویلیس، 

مخاطب خود دارد  بنابرای ، الزم است قصد انتقال آنها را به 

شیوه برقراری ارتباط با ای  گروه از مخاطبان را شناخت تا 

ای  معناها با تعابیری نادرست به وی منتقل نگردند  هدف 

متون ادبی کودک ایجاد ارتباط با کودک است؛ ای  که اثری 

کند و کودک با واکنش با کودک پیوند و ارتباط برقرار می

دهد که ای  اثر متعلق به اوست، یش نشان میعینی خو

تردید بیانگر آن است که به نیازی از نیازهای او پاسخ بی

داده است  به بیان خالصه، ادبیات کودک چیزی است که در 

تنیده است کودک حضور دارد و با هستی او درهم

 ( 1384خسرونژاد، )

های پژوهشی مربوط به فرایندی زهتری  حویکی از مهم

است که طی آن کودکان اطالعات زبانی پیچیده در یک 

کنند؛ ای  حوزه درصدد پاسخگویی به داستان را درک می

های شناسان، معلمان و والدی  در مورد آموزهسؤاالت روان

های داستانی به کودکان است  منتقل شده از کتاب

ها دهند که مطالعه داستانشناختی نشان میهای زبانبررسی

ها به دلیل داشت  اطالعات مربوط به قوانی  اخالقی، ارزش

رو، و آداب و رسوم اجتماعی، اهمیت دارند  ازای 

های کمی و کیفی مختلفی از میتوا و ساختار تیلیل

های مختلف انجام گرفته است؛ نتایج حاکی از تنوع داستان

ل شباهت بیشتر در ساختار و تفاوت بسیار در معنا و در مقاب

شناسی هر رویکردهای زبان(  1987استی ، ها است )داستان

بخش روشی جدید در نگرش به فرایندهای یک الهام

مت  ادبی اند  خوانش ساخت معنا و تفسیر متون ادبی بوده

 گفتار را چه؛ اینکه هر پارهآیدای پویا به شمار میتجربه

کسی و در چه سطیی از روایت داستانی )نویسنده، راوی، 

گفتار از دید گوید و از سوی دیگر هر پارهشخصیت( باز می

شود؛ به بیان دیگر گوینده و چه کسی مشاهده می

دهد که کننده هر پاره گفتار کیست  ای  نشان میدریافت

ور خواننده مت  ادبی با فرافکنی ذه  خود در مت  غوطه

های مت  ود و مسائل را از دیدگاه راوی یا شخصیتشمی

(  در ای  راستا و با 1392شیرازی عدل و ساسانی، بیند )می

تری  شناختی، یکی از مهمتوجه به اهمیت مطالعات زبان

پردازد، دیدگاه ها که به تعبیر معنا در مت  میدیدگاه

 شناختی است کاربردشناسی

ای دانست که با توان حوزهای  دیدگاه را در گام نخست می

شناختی سروکار ارتباط دوسویه میان کاربردشناسی و علوم

دارد  با توجه به اینکه کاربردشناسی به معنا در بافت 

های شناختی بر جنبهپردازد، بنایرای  کاربردشناسیمی

و درک  شناختی تعبیر معنا در بافت تمرکز دارد که به تولید

شود، و رابطه مستقیمی با یکی از سؤاالت زبان مربوط می

مهمی دارد که کاربردشناسی درصدد پاسخ بدان است: چه 

آنچه گفته »برای رسیدن به  های شناختیها و فرایندتوانایی

آنچه که »مورد نیاز است تا بتوان  «شود و باید گفتمی

برپایه  «استآنچه که مقصود »را رساند و به  «مقصود است

(  ای  2011اشمید، ؟ دست یافت )«شودآنچه که گفته می»

شناختی تا حد زیادی منطبق با برداشت از کاربردشناسی

مطالعه »است؛ به گفته او ای  رشته  (2011) ابارهای گفته

  وقوع «انداطحاالت ذهنی افرادی است که مشغول ارتب

شناختی در ذه  هر فرد، آنها را تا حد فرایندهای علوم

کند، در مقابل، فرایندهای فرد میچشمگیری منیصربه

کلی طورکاربردشناسی وابسته به مت  هستند و هدف آن به

کاربردی است که -شناسایی اصول و فرایندهای شناختی

ن را تعیی  زیربنای تعبیر معنا در بافت را تشکیل داده و آ

 (  2004هورن و وارد، کند )می

اند؛ های مختلف بررسی شدهمتون ادبی کودک از دیدگاه

ازجمله، ادبیات پایداری، تعلیمی، تربیتی و اخالقی، 
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ها و مفاهیم ادبیات کودک مثل خشونت و مدارا، بعد مایهب 

لیسی، مفاهیم حماسی، برنامه درسی زبان و ادبیات انگ

شناسی های روانفلسفی، عناصر فانتزی و به وفور از دیدگاه

های شناختی؛ که به وضوح خالء بررسیو جامعه

های ای  علم در بررسی متون ادبی شناختی و نظریهزبان

کودک مشهود است  ضرورت توجه به ای  متون از آن 

های فکری آدمی در سنی  پایی  حیث است که پایه

شود  بدی  ترتیب، مطالعات مرتبط با کودکان یزی میرپایه

های سنی متفاوت از اهمیت بسیاری برخوردار در گروه

ساز شناختی مرتبط، زمینهباشد و تیلیل فرایندهای زبانمی

ارائه آثاری درخورتر و مؤثرتر خواهد بود  با وجود ای  

ویژه گروه سنی های کودکان بهاهمیت، بررسی داستان

ل در پیشینه مرتبط با ای  گروه سنی مغفول مانده است  نونها

 شناختیزبانها و کمبود مطالعات با توجه به اهمیت داستان

 شناختیزباندر ای  حیطه، مطالعه حاضر در پی بررسی 

های ترجمه شده گروه سنی نونهال برمبنای دیدگاه داستان

( 1شناختی و پاسخ به ای  سؤاالت است که )کاربردشناسی

های گروه سنی ی، داستانشناختیکاربردشناسبرمبنای دیدگاه 

 شناختیزباننونهال عمدتاً مبتنی بر چه نوع فرایند ارتباطی 

های داستانچه نوع ارتباط غیراستانداردی در ( 2است؟ )

( چه عناصر 3خورد؟ )بیشتر به چشم میگروه سنی نونهال 

مبنای تعبیر معنا های گروه سنی نونهال بر شناختی در داستان

 یابد؟ در بافت به آنان انتقال می

 پیشینة پژوهش-2

 شناختیدیدگاه کاربردشناسی

ارتباط، نوعی فعالیت اجتماعی حاصل از تالش متقابل 

حداقل دو مخاطب است که در جهت معنا بخشیدن به 

دیدگاه کنند  تعامالت خود، با یکدیگر همکاری می

افراد را هنگام شناختی  هایحالت یشناختیکاربردشناس

-کند  در حقیقت عمده توجه بهبرقراری ارتباط بررسی می

 افراد است شناختیجای ساختار صوری پیام بر عملکرد 

(  متفاوت از 2009توماسلو، ؛ 2014کزاکوسکی، -مولک)

ها مبتنی بر دو ذه  قدرتمند انسان ارتباطها، سایر گونه

است که اگر یکی از ای  دو یا هر دو کارایی خود را از 

ماند  از ای  جهت ، مفهومی از ارتباط باقی نمیبدهنددست 

های رغم وجود شباهتها با یکدیگر علیارتباط انسان

(  2000، ککسکس) متمایز است هاگونهناچیز، از دیگر 

بررسی ارتباط با در نظر گرفت  عناصر شناختی، شرایط را 

 شناختیزبانکند  برای مثال از دیدگاه بسیار پیچیده می

ه طور مستقیم بتوان بههای غیرمستقیم را نمیقولمعنای نقل

اند که حتی دست آورد  ای  مراحل به حدی پیچیده

را نیز با مشکل  گفتگوهای معمولی پیش پا افتاده توانندمی

 یشناختیکاربردشناسدیدگاه رو سازند  نقطه عطف در بهرو

ای  است که نه تنها توان ارتباطی، بلکه عملکرد ارتباطی را 

پنج مرحله منطقی  که بدی  طریق، نیز باید در نظر گرفت

 : (1وجود دارد )شکل  درارتباط به هم وابسته

مخاطب الف نی که حالت ذه زمانی ؛بیانعمل مرحله اول: 

  گیردشکل میب به مخاطب آغاز واکنش مفهومی  از طریق

الف  نیت و منظورکه ب  ؛زمانیمرحله دوم: منظور گوینده

  کندمی دریافترا 

 :مورد زیر استکه شامل دو  تأثیرمرحله سوم: 

عقاید  ثالًم خودکه ب حالت ذهنی زمانی  ؛الف( نسبت دادن

 د دهرا به الف نسبت می شو اهداف

الف حالت ذهنی ب  گفتاردر نتیجه  ؛زمانی کهب( تطبیق

  یابدمیدرمورد موضوع مکالمه تغییر 

دهد با پاسخی که میکه ب  ؛ زمانیمرحله چهارم: واکنش

 در پی دستیابی به هدفی است 

که در آن ب پاسخی واضح و گویا  ؛مرحله پنجم: پاسخ

  (2011بارا، دهد )می
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 (1120بارا، ) یکنش ارتباط مراحل: 1شکل 

 ارتباط غیراستاندارد

مراحل ذکر شده در بخش قبل فرایند تولید پاسخ را در 

دهد که تیت عنوان ارتباط استاندارد شرایطی توضیح می

شناخته شده است  اما در موارد بسیاری شاهد عناصری 

اط استاندارد هستیم که ای  عناصر ذیل متفاوت از فرایند ارتب

 اند بندی شدهچهار عنوان طبقه

بدون بیان  مطلبیاستفاده از  ؛تعامل غیرکالمی .1

که شواهد بسیاری در مورد تأثیر  نداحالت ذهنی مربوط ب

عوامل شناختی عنوان پایه رشد زبانی و قابل توجه آن به

فاهی وجود مانند مهارت بیانی و نیز ارتباط آن با تعامل ش

فبریانتینی و همکاران، ؛ 1988ماندی و همکاران، دارد )

2021 ) 

از گفتاری با استفاده  ؛گوییبرداری/وارونبهره .2

تأثیرگذاری  برایمعنای ضمنی متفاوت از معنای ظاهریش 

عنوان شکلی کنایه به ، طعنه وطنزثالً مبر مخاطب  متفاوت

رایج و جذاب از ارتباطات انسانی که گاه صرفاً ابزاری 

شناختی به حساب آمده و از نظر ساختاری و عملکردی زبان

ارتباطات است  از دیدگاه ساختاری  شناسانروانمورد توجه 

افزایی رمزهای کالمی و غیرکالمی مختلف است مبتنی بر هم

دارماون و فیلیانج، ؛ 2000آنولی، سیسری و اینفانتینو، )

2015 ) 

تالش جهت انتقال یک حالت ذهنی که در  فریب؛ .3

عنوان عملی ارتباطی در تالش وجود ندارد  فریب بهحقیقت 

برای ایجاد باوری است که منبع آن نادرست در نظر گرفته 

جاد باوری اشتباه خواه با تغییر باور شود خواه با ایمی

موجود به حالتی اشتباه  در ای  حالت مخاطب مورد نظر با 

ها به شیوه کالمی و غیرکالمی کنترل اطالعات یا انتقال پیام

لویس و ؛ 1994بولر و همکاران، شود )فریب داده می

 ( 8200جورج، 

رسیدن تالش ناموفق برای  ؛یا شکست ناکامی .4

بهتأثیرگذاریمورد نظر در مخاطب که ممک  است با گفتار 

ناقص، کمتر یا بیشتر از آنچه که باید گفته شود یا 

سوءتفاهم، رخ دهد  کشف ای  عنصر ارتباطی غیراستاندارد 

های در مقایسه با سه عنصر قبل، بسیار دیرتر در نظریه

 ( 2014والدوتسکو، رت گرفت )ارتباطی صو

خود را در خاص هر یک از چهار مورد ذکر شده، جایگاه 

چهارچوب فرایند انتقال پیام دارند  تعامل غیرکالمی، 

گویی )گفتاری با معنای ضمنی متفاوت مانند طعنه و وارون

مرحله  دهند  در( و فریب در سه مرحله اول رخ میکنایه

تنها خط سیر غیراستانداردی که ممک   -درک گفتار–اول 

است گوینده از آن پیروی کند و شنونده باید آن را شناسایی 

نماید، تعامل غیرکالمی است  در مرحله دوم یعنی مرحله 

های غیراستاندارد درک معنای گفتار گوینده، تمام برداشت

که آن را اثر گویی هستند  مرحله سوم ای از واروننمونه

دهد  ای است که فریب رخ مینامیم، مرحلهارتباطی می

کند فریب در رابطه با ارتباط بی  پیامی که گوینده منتقل می

و حالت ذهنی وی است  در نهایت، ناکامی که ممک  است 

ای رخ دهد  برای روش  شدن ای  مطلب در در هر مرحله

 شود ادامه توضییی ارائه می

گوید که همسرش قصد زیر می «الف»به  «ب»فرض کنید 

خواسته با او ازدواج کند؛ و گرفت  زنی را داشته که می

همسرت قطعاً فردی است که دهد؛ چنی  پاسخ می «الف»

 گیرد مسائل را سخت نمی

سازد گویی با حالتی طنزگونه میآنچه که ای  گفته را وارون

دیدگاه  «الف»و  «ب»ای  واقعیت است که هر دو نفر، یعنی 

مشترکی دارند که در تضاد با آنچه است که در واقع بیان 

-بهشده است  ای  امر از کاربرد قانونی که در انتقال پیام 

کند  مثال ذکر فرض وجود دارد، جلوگیری میپیش صورت
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است  نکته آن  های استفاده از اشتراکشده یکی از شیوه

رد را در قوانینی گویی زنجیره استاندااست که قصد وارون

ای است دهد بلکه فقط شیوهشود، تغییر نمیکه استفاده می

کند  به بیان دیگر، قوانی  معموالً به که از قوانی  استفاده می

ای متضاد از معنای اصلی برای انتقال پیام استفاده شیوه

وجود  ای  به معنای (1989گرایس )شوند  به نقل از می

-nonو معنای به جز آن یا  pگویی است: گفتار اصل وارون

pگویی را بدی  طریق ؛ البته گرایس تیلیل سنتی از وارون

ای که براساس کنایه است، به بیان کند: استعارهمی توصیف

مورگان ساده، گفتاری که قصد آن متضاد ظاهر آن است  

دارد که هیچ کس توضیح نداده است که بیان می (1990)

باید همانند خود گفتار تفسیر شود و نه  pچرا معنی گفتار

مانند یک سخ  کذب  مورگان طنز را پنداری آشکار 

کند باور گوید که تظاهر میداند: گوینده چیزی را میمی

که آن را با استفاده از تعامل غیرکالمی و دارد، درحالی

گویی را ابهامی داند  وی وارونی میفرازبانی، غیرواقع

شناختی کند  دیدگاه کاربردشناسیکننده تعریف میگمراه

عمدتاً براساس دانش اشتراکی برای توضیح ای  مسئله است 

شوند که گفتار که چطور گویندگان و شنوندگان متوجه می

 ذکر شده واقعی نیست 

را  p گفتار «الف»گویی باید گفت که در رابطه با وارون

ذهنی اوست  وی باور دارد  کند که مغایر با حالتتولید می

را با شنونده به اشتراک گذاشته است  در نهایت،  rکه دانش 

است  گفتار  rزمینه دانش با پیش pقصد وی برخالف گفتار 

را دارند به اشتراک  rگوینده یا در بی  افرادی که دانش 

کنند گویی را درک میشود و بنابرای  قصد وارونگذاشته می

شود که چنی  دانشی را و یا با افرادی به اشتراک گذاشته می

ندارند، در ای  حالت قادر به درک منظور واقعی وی 

 دهد؛ ( ای  حالت را نشان می1نخواهند بود  رابطه )

(1) BELA p ≠ r 

BELA SHBA r  

EXPRESSA p 

CINTA SH BA p ≠ r 

مغایر  pمتقاعد شده است که  «لفا»( از آنجا که 1در رابطه )

مشترک  «ب»با  rکند که دانش یا باور است و تصور می rبا 

 rزمینه گویی برخالف پیشرا به حالت وارون pاست، وی 

ها، در دامنه گویی از جمله کنایهگوید  همه انواع وارونمی

گیرند  تمام چیزی که مورد نیاز کلی قرار می چهارچوبای  

که مفاهیم ساده و پیچیده فراخوانی شوند   است آن است

گویی ساده زمانی است که شنونده منظور گوینده را وارون

کند و مستقیماً از گفتار به هدف اصلی سریعاً درک می

گویی پیچیده زمانی است که شنونده برای وارون  رسدمی

های متفاوتی ها یا برداشتدرک منظور گوینده باید استنباط

 ( 1120بارا، نماید )

شناختی، فریب نقض آگاهانه در کاربردشناسی

داند می «الف»های فرایند ارتباطی است  گرچه فرضپیش

مشخص عمل نماید تا قوانی  را رعایت  که باید به شیوة

را به ای  باور  «ب»کند که کند، وی طبق کنشی عمل می

لت عادی با رعایت قوانی  در برساند که انتقال پیام به حا

توان حال انجام است  در حالت شناختی ای  وضعیت را می

گیرد: صورت می 1t( نشان داد  فریب در زمان 2با رابطه )

و نتایج  0tباورها و حالت ذهنی پیش از گفتار در زمان 

 اند نشان داده شده nt , …3t, 2tبعدی گفتار در زمان 

(2) t0    BELAnon-p 

       t1   CINTA SHBA p 

       t2   EXPRESSAp 

       t3   BELA SHBAp 

دارد گرچه خود آن را باور ندارد، را بیان میp گفتار  «الف»

آن را میانشان مشترک  «ب»قصد ارتباطی وی آن است که 

 «ب»کند که فرض می «الف»بداند  اگر فریب عمل کند 

سوی دیگر،  را مشترک فرض نموده است  از p گفتار 

را باور کند و متقاعد  p گفتار  «ب»امیدوار است که  «الف»

ا خود ر «الف»را باور دارد   p خود نیز گفتار  «الف»شود که 

سازگار با باور به  متعهد به بقیه تعامل به شیوة

پندارد آن را مشترک می «ب»)نماید گذاشته شده میاشتراک

(  از دیدگاه شناختی آن را باور ندارد «الف»در حالی که 

( و باور non-pمشکل فریب آن است که باور شخصی )

فعال است  ای   «الف»ای در فضای مالحظه pاشتراکی  ثالًم

نوع شرایط ارتباطی غیراستاندارد به ارتباط بی  حالت ذهنی 

کند و حاالت ذهنی که براساس آن پیام را منتقل می «الف»
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ها ساختاری با تمام فریبپردازد  واقعی که وی دارد، می

درنگ پیچیدگی یکسان ندارد  در فریب ساده شنونده بی

قادر به شناسایی چیزی است که گوینده قصد مخفی نمودن 

توان تیت عنوان دروغ یا آن را دارد  فریب ساده را می

 qسخ  کذب معرفی نمود  فریب پیچیده شامل تولید پیام 

ی  حالت شنونده به ( است؛ در اpاست که مستلزم باور )

سوی متفاوت از آنچه که وی باید بدان برسد، هدایت 

( non-p) «الف»شود، جهتی که اگر وی به باور شخصی می

رسید  پیچیدگی بیشتر فریب نیاز به دسترسی داشت می

ها گاهی اوقات تری  فریبریزی بیشتری دارد  پیچیدهبرنامه

د  برای موفق بودن، ای غیرواقعی دارننیاز به دروغ یا جمله

صورت، وی شنونده نباید به فریب پی ببرد، در غیرای 

واقعیت را بیان خواهد داشت یا برای مقابله با آن وانمود 

 (1120بارا، خواهد کرد که متوجه فریب نشده است )

توان شناختی، ناکامی در انتقال پیام را میدر کاربردشناسی

گذاری پیام بر شنونده دانست  از تأثیرنافرجام در تالشی 

دیدگاه گوینده، ای  ناکامی در هر یک از سه سطح اول 

ممک  است رخ دهد: در سطح عمل گفتار، در سطح 

گذاری پیام  گسست تأثیردریافت منظور گوینده و در سطح 

در هر مرحله از زنجیره انتقال پیام سبب بروز ناکامی در 

به هدفش خواهد شد  درهرحال، سه نوع  دستیابی گوینده

درک، سوءتفاهم یا برداشت ناکامی ارتباطی وجود دارد: عدم

درک، شنونده قادر نادرست و امتناع  در ناکامی از نوع عدم

به درک گفتار یا منظور گوینده نیست  گسست در زنجیره 

دهد  در چنی  برداشت در سطح مکالمه و انتقال پیام رخ می

ریان معمول توالی مراحل گسسته شده و در حالتی، ج

گردد  در مرحله پاسخ، گوینده تصمیم مرحله پاسخ فعال می

گیرد که جواب ناکامی را به وضوح دهد، برای مثال با می

پرسیدن یا کنترل شرایط  هر کدام از ای  دو حالت را که 

شنونده انتخاب نماید، وی به ناکامی پی برده و انتخاب او 

درک برای شنونده آگاهانه است  ناکامی از نوع عدمکامالً 

داند که منظور گوینده را درک نکرده آشکار بوده و وی می

گفتار یا است  در حالت سوءتفاهم، شنونده قادر به درک 

باشد  زنجیره مدنظر گوینده نمی منظور گوینده به شیوة

گیری مسیری متفاوت از آنچه که برداشت، استنباط و نتیجه

گیرد  در نوع سوم یعنی امتناع، دنظر گوینده بوده میم

گوید درک کرده اما از شنونده آنچه را که گوینده می

های ذهنی کند  در ای  مورد، حالتهمراهی با وی امتناع می

های ذهنی شنونده یا در فرایند اختیاری )با توجه به حالت

 های ذهنیگوینده( یا در فرایند تنظیمی )اصالح حالت

شنونده( درگیر شده و چیزی را در مسیری متفاوت از آنچه 

ای آشکار کند  امتناع نمونهمورد نظر گوینده بوده پیگیری می

از ناکامی برای شنونده است، به ای  معنا که به تصمیم 

 ( 2014دوتسکو، وال؛ 1120بارا، آگاهانه وی بستگی دارد )

اثر ارتباط را برحسب تالش  (1995اسپربر و ویلسون )

اند و با ارتباط انجام گرفته برای برقراری ارتباط سنجیده

اند  آنها با ارائه شواهد بر ای  ایده حاصل شده مقایسه نموده

های تأکید دارند که هر انتقال پیامی معانی مهم و داللت

توان هم از نماید و ناکامی را میحاصل از آن را منتقل می

آنچه که بدان تالش شده و هم آنچه که حاصل شده، 

دریافت  با ای  وجود، تئوری ارتباط هرگز فرضیاتی 

های ارتباط و انتقال پیام سیستماتیک را برای توضیح ناکامی

بندی از طبقه (2003و بارا ) ، کوالوسیارلیبدهد  ارائه نمی

اند که بر مبنای ارائه ذهنی و انواع متفاوت ناکامی ارائه داده

فرایندهای شناختی است: ناکامی در عمل گفتار، ناکامی در 

انتقال پیام  زمانی  تأثیردریافت منظور گوینده و ناکامی در 

درک ارزش  دهد، شنونده قادر بهکه ناکامی در گفتار رخ می

واقعی گفتار نیست، زمانی که در دریافت منظور گوینده 

گیرد، شنونده قادر به درک قصد گوینده از انتقال صورت می

پیام و برقراری ارتباط نیست و در نهایت زمانی که ناکامی 

گیرد، شنونده رسانی صورت میانتقال پیام و اطالع تأثیردر 

مورد نظر گوینده  شیوة خود به اصالح حاالت ذهنیقادر به 

نیست  براساس نوع ناکامی، گوینده شیوه متفاوتی را برای 

بندی ارائه شده، انتقال مجدد پیام انتخاب خواهد نمود  طبقه

را در مورد دشواری نسبی در شناخت و اصالح  یهایفرضیه

دهد  برمبنای مباحث توضیح نوع متفاوت ناکامی ارائه می
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یدگی ارائه ذهنی در درک پدیده داده شده، سه عامل پیچ

کنند  ای  عوامل اشاره به مغایرت کاربردشناسی را تعیی  می

گیری از اشتراک و ظرفیت برداشت و استنباط ارائه، بهره

 ( 2003بوسیارلی، کوال و بارا، دارند )

 شناسی پژوهشروش -3

 هارویکرد و تحلیل داده

لعه پژوهشی کیفی است که برمبنای دیدگاه ای  مطا

های به مطالعه داستان (2011بارا )شناختی کاربردشناسی

شناختی دیدگاه کاربردشناسیپردازد  سنی نونهال می گروه

وتیلیل عملکردهای ذهنی دخیل در ارتباطات انسانی تجزیه

حل چالش دیدگاه است که از تعبیر معنا در بافت در پی 

کاربردشناسی و دیدگاه شناختی در تعمیم نتایج برآمده 

ابتدا جمالت هر های مورد مطالعه، است  برای تیلیل کتاب

  در ادامه هر شدندبندی کتاب برای بررسی استخراج و دسته

از  (2011بارا )شناختی دیدگاه کاربردشناسی جمله براساس

ترتیب، طبق ستاندارد و غیراستاندارد بررسی شد  بدی  بعد ا

ارتباط غیراستاندارد نیز جمالت هر  دیدگاه مزبور عناصر

برداری، فریب دادن و کتاب از بعد تعامل غیرکالمی، بهره

تر توضیح داده شدند  مورد تیلیل و عیب و نقص که پیش

لیل ارزیابی قرار گرفتند  در ای  پژوهش، برای بررسی و تی

آنها از چک های معرفی شده و جمالت میتوای کتاب

با توجه به (  1لیست تیلیل میتوا استفاده شد )جدول 

تیقیق کیفی است، ماهیت پژوهش حاضر که از نوع 

تفسیری صورت گرفته و از جداول و  ها به شیوةتیلیل

نمودارهای توزیع فراوانی در هر گروه سنی و هر کتاب 

 ستفاده شده است برای نمایش نتایج ا

: نمایی از چک لیست مورد استفاده 1جدول   

بندی دسته  

 تعامل

توزیع 

 فراوانی

 نوع ارتباط

 کتاب 

 

جمله 

 اول

جمله  

 دوم

تعامل 

 غیرکالمی

 گوییوارون

 فریب  

 غیراستاندارد -

  

  

 ناکامی 

 های مورد مطالعهنمونه

های تابهای مورد مطالعه از میان انبوه کبرای انتخاب کتاب

داستان کودک، از مقیاسی سه سطیی استفاده شد؛ در سطح 

اول پیشینه ادبیات کودک بررسی شد  ادبیات کودک در 

ایران در چهار دوه تاریخی قابل بررسی است؛ ایران باستان 

یعنی قبل از اسالم تا قرن هفتم میالدی، ظهور اسالم و 

 قمری، عصر 1324قمری تا  30مشروطیت یعنی از سال 

شمسی و عصر  30نوی  ادبیات کودک از مشروطیت تا دهه 

انصاری ) شمسی به بعد 40درخشان ادبیات کودک از دهه 

  از آنجا که هدف آن است که نتایج تیقیق (1397و فرزاد، 

حاضر برای عصر معاصر قابل استفاده باشند ادبیات کودک 

ه قرار گرفت  در سطح دوم در عصر درخشان آن مورد توج

ادبیات کودک مورد بررسی قرار گرفت تا در بی  انواع 

مختلف بتوان نوعی را که متناسب با اهداف تیقیق حاضر 

های است، انتخاب نمود  ادبیات کودک به پنج گروه کتاب

های های فرهنگ عامه، داستانتصویری، شعر و نظم، قصه

شوند  به دلیل آنکه یم میگرایانه تقسانگیز نو و واقعشگفت

در پژوهش حاضر هدف بررسی انواع ارتباط و تعامل با 

های تصویری کنار تأکید بر تعامل کالمی است گروه کتاب

های گذاشته شدند  شعر و نظم هم به دلیل استفاده از آرایه

مختلف چندان مناسب تیقیق حاضر شناخته نشدند، 

های گسترده از زمینهفرهنگ عامه نیز به دلیل تأثیرپذیری 

های اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با دو نوع داستان

کمتری با اهداف  تگرایانه مناسبانگیز نو و واقعشگفت

در پایان، ای  دو گروه مبنای تیقیق حاضر داشت  لذا 

انتخاب برای گروه مشخصی از ادبیات کودک قرار گرفتند  

( 2در جدول ) کتابی است کهآماری ای  پژوهش سه جامعه 

ها بررسی اولیه صورت   برای انتخاب کتاباندذکرشده

انتخاب شوند که از دیدگاه  یهایگرفته تا کتاب

منظور بهباشند  شناختی قابل بررسی میکاربردشناسی

ها بررسی دستیابی به نتایجی دقیق و قابل اعتماد کل کتاب

نی کودک های داستااند  بنابرای ، در مطالعه مت  کتابشده

گیری صورت نگرفته و نمونه آماری همان جامعه نمونه

 آماری است 
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 های مورد مطالعه: کتاب2جدول 

 نویسنده/مترجم انتشارات نام کتاب

  صبح بخیر 1

خرگوش 

 کوچولو

  شیر 2

کوچولوی 

 عصبانی

  پلنگ 3

کوچولوی 

 شیطون

  انتشارات 1

موسسه پژوهشی 

تاریح ادبیات 

 کودکان

  انتشارات 2

وسسه پژوهشی م

تاریح ادبیات 

 کودکان

  انتشارات 3

موسسه پژوهشی 

تاریح ادبیات 

 کودکان

  سوزانه 1

 برنز/مریم اخگری

  ماریون 2

 باسیبیله/علی ع

 ماریون بیله/علی 3

 عباسی

 های تحقیقیافته -4

با توجه به اینکه فرایند ارتباط غیراستاندارد شامل چهار بعد 

رت مجزا برای هر یک توضیح صوهای تیقیق بهاست، یافته

 اند بندی شدهداده شده و در نهایت جمع

 تعامل غیرکالمی

بدون قصد بیان حالت  مطلبیاستفاده از  ،تعامل غیرکالمی

است؛ ای  بدان معناست که گوینده بدون  ذهنی مربوط به آن

صورت صریح، منظور خود را به شنونده ای بهادای جمله

شیر کوچولوی »  عنصر در داستان دهد  بررسی ایانتقال می

دهد که نویسنده از ای  عنصر چندی  بار نشان می «عصبانی

 ←که شیر ی(  جای2در داستان استفاده نموده است )شکل 

ها را خطاب قرار داده و بدون زرافه، اسب آبی و میمون

های مملو از زورگویی، اشاره به عصبانیتش با استفاده از واژه

کند  عناصر عصبانیت، وادار کردن به بازی میآنها را وادار 

بقیه حیوانات به انجام کار مورد نظر، توسل به زور عناصری 

هستند که از طریق تعامل غیرکالمی در ای  داستان مشاهده 

شوند  تمام جمالت زیر در مرحله اول فرایند انتقال پیام می

یعنی درک عمل بیان حاکی از خط سیر غیراستانداردی 

که گوینده آنها یعنی شیر کوچولو با استفاده از عنصر  است

تعامل غیرکالمی بدان مبادرت نموده و انتظار دارد که 

مخاطبان وی یعنی زرافه، اسب آبی و میمونا آن را شناسایی 

 نمایند 

 مرحله اول ←هی زرافه!  (1)

 اون درخت را ول کن (2)

 و بیا با من بازی کن (3)

 هی اسب آبی! (4)

 زودباش از برکه بیا بیرون (5)

 هی میمونا! (6)

 آینشما پایین نمی (7)

 خب... (8)

 آد؟هیچ کس نمی (9)

طور که در موارد زیر مشخص است، از سوی دیگر، همان

شنوندگان نیز با تکیه بر تعامل غیرکالمی، ترس خود را در 

های دهند  بدی  ترتیب، پاسخنشان می ،پاسخ به گوینده

طبان شیر کوچولو مرحله دهد که مخاتولید شده نشان می

دوم فرایند ارتباطی یعنی درک معنای گفتار گوینده )شیر 

های مطابق با اند و پاسخدرستی شناسایی کردهکوچولو( را به

دیگر، آنها معانی نهفته در گفتار شیر اند  به بیانآن تولید شده

صورت غیرکالمی به مخاطبانش منتقل شده کوچولو را که به

ند و فرایند برداشت، استنباط و پاسخ براساس ادرک نموده

دهد که گفتار شیر آن شکل گرفته است  ای  نشان می

ای صورت گرفته که شنوندگان خط سیر کوچولو به شیوه

اند  درستی شناسایی و از آن تبعیت کردهغیراستاندارد را به

تعامل غیرکالمی از سوی شنوندگان در داستان شیرکوچوی 

 ند از؛ عصبانی عبارت

پاسخ به سوال شیر که حاکی از  ←م یما اینجای (1)

ترس و فرمان بردن از اوست؛ شنوندگان با این پاسخ به 

 دهند.خواسته شیر پاسخ مثبت می

فرمان بردن از شیر که  ←چی بازی کنیم؟  (2)

دهد شنوندگان از هر حاکی از ترس است و نشان می

 ند کرد.آنچا شیر بخواهد تبعیت و به میل او رفتار خواه
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 : نمودار تعامل غیرکالمی در داستان شیرکوچولو2شکل 

، گفتارها «پلنگ کوچولوی شیطون»از داستان  یهایدر بخش

قوانی   شوند که الزاماً مبتنی برمشاهده می یهایو پاسخ

به   باشندیک ارتباط و انتقال پیام استاندارد نمی فرضپیش

ط غیراستاندارد را در توان شواهدی از ارتباهمی  روی، می

(  همانند داستان قبل، ای  داستان نیز 3آن یافت )شکل 

بیشتر متکی بر تعامل غیرکالمی است؛ احساس شناختی 

ای غیر یعنی شادی گوینده یعنی پلنگ کوچولو به شیوه

یابد  شنونده باید در کالمی در بیانش به شنونده انتقال می

کوچولو به نیت وی پی مرحله اول یعنی تولید گفتار پلنگ 

اش را از آمدن والدی  با حرکات و ببرد که شادی

دهد  که دارد یعنی باال و پایی  پریدن نشان می یهایژست

تعامل غیرکالمی برای انتقال احساس شناختی در ای  داستان 

 باشد به شرح زیر می

 آه این باباست! و اون مامانه! (1)

 پرند!های که خیلی باال میپلنگ (2)

 کنندعالمه قصه برام تعریف مییه  (3)

 آن دنبالممادر و پدر می (4)

های شنونده مشخص است که وی مرحله مطابق با پاسخ

درستی دریافت کرده و دوم یعنی درک منظور گوینده را به

حس شادی وی را دریافته است  با ای  حال، در موارد 

باشد؛ در پاسخی که واکنش شنونده به درستی مشخص نمی

تولید شده است یعنی عجب شانسی! به وضوح توسط وی 

باشد که منظور وی دقیقاً چه بوده است آیا به مشخص نمی

بیند حسادت کرده پلنگ کوچولو که پدر و مادرش را می

با تمسخر به  مدن آنها را تیسی  کرده و شایداست یا آ

پلنگ کوچولو چنی  پاسخی را تولید کرده است  در چنی  

توان ایند انتقال پیام و ارتباط را میحالتی گسستی در فر

مشاهده کرد که اگر گوینده منظور شنونده را دریافت کند 

زمان هم عنصر تعامل غیرکالمی قابل ردیابی است هم به هم

گویی که در قسمت مربوطه بدان خواهیم نوعی وارون

ترتیب، عناصر تعامل غیرکالمی از سوی پرداخت  بدی 

 باشد؛شنونده به شرح ذیل می

 عجب شانسی! (1)

 آه...! (2)
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 : نمودار تعامل غیرکالمی در داستان پلنگ کوچولوی شیطون3شکل 

، نیز گفتارها و «صبح بخیر خرگوش کوچولو»در داستان 

شود که در انطباق با ارتباط مشاهده می یهایپاسخ

غیراستاندارد و عناصر آن است که همانند دو داستان دیگر 

(  در 4می همخوانی دارد )شکل بیشتر با تعامل غیرکال

مواردی که حس وقت/زمان بیداری را مادر با گفتارهایش 

منتقل کرده و در مواردی که پنگوئ ، آقا خرسه و آقا سگه با 

هایشان احساسی شناختی حاکی از مزاحم نشدن یا رها پاسخ

اند  نویسنده ای  دو حس را شدن به حال خود را انتقال داده

رکالمی در درون جمالت و آواهایی گنجانده با تعامالت غی

است که هم در هر پنج مرحله فرایند ارتباطی قابل بررسی 

 هستند 

 کجایی خرگوش کوچولو (1)

صبح بخیر آقا سگه، م  دنبال خرگوش کوچولو  (2)

 دونی کجاست؟گردم  تو میمی

دونی خرگوش صبح بخیر آقا خرسه، تو می (3)

 کوچولوی م  کجاست؟

دهد که آنها ارهای شنوندگان نشان میدر مرحله پاسخ، گفت

اند و معنای گفتار گوینده و نیت ارتباطی وی را درک نموده

 اند؛آواها و حرکاتی را در واکنش بدان تولید کرده

و رویش را به سوی دیگر « هوم»گوید: پنگوئ  می (1)

 گرداند برمی

هایش و دوباره چشم« برووم»گوید: آقا خرسه می (2)

 بندد را می

هایش را پایی  و گوش« واق»گوید: سگ می (3)

 آورد می

 : نمودار تعامل غیرکالمی در داستان صبح بخیر خرگوش کوچولو4شکل 

 معموالً استفاده ویژه از یک قانون ارتباطی گویی یاوارون ، فریب و ناکامیگوییوارون

 ثالًمشود، استفاده میمتفاوت  و گویا تأثیریبرای کسب 
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شیر »های ر گفتار  در تیلیل میتوای داستاند طنز استفاده از

هیچ شواهدی از  «صبح بخیر خرگوش کوچولو»و  «کوچولو

شود  در ای  دو داستان استفاده از ای  قانون مشاهده نمی

های منتقل شده در بی  کدام از جمالت و پیامهیچ

های داستان در تضاد با معنای واقعی جمله نبوده شخصیت

زنجیره استاندارد های ای  داستان، تقال پیامی که در انطوربه

در مرحله دوم  ویژهبهتغییری نداشته است؛  هاانتقال پیام

یعنی مرحله درک معنای گفتار گوینده که احتمال بروز 

گویی بیشتر از سایر مراحل است، خط سیر ارتباط وارون

گویی را های ای  دو داستان وارونبرقرار شده بی  شخصیت

، پاره «پلنگ کوچولو»دهد  اما در داستان مینشان ن

معنایشان متفاوت از معنای شود که مشاهده می یگفتارهای

و براساس اشتراکات دو شخصیت بوده  ظاهری آنهاست

، گفتاری کنایی «عجب شانسی»است؛ به بیان دیگر گفتار 

است به معنای فراتر از معنای ظاهری داشته است و 

شتراکی بی  دو مخاطب است که رمزگشایی آن نیازمند ا

مخاطب خارجی به دلیل عدم اطالع از آن منظور گفتار را به 

درستی درک نخواهد کرد؛ آیا هدف تیسی ، تمسخر یا 

حسادت بوده است؟ منظوری که دریافت آن مستلزم اطالع 

از اشتراکات بی  گوینده و شنونده است  مطابق با پیشینه 

ته از نوع ساده بوده و به گویی به کار رفتیقیق، وارون

شنونده منظور گوینده را سریعاً درک کرده و احتمال زیاد، 

گویی وارون  رسدمستقیماً از گفتار به هدف اصلی می

پیچیده زمانی است که شنونده برای درک منظور گوینده باید 

 های متفاوتی نماید  ها یا برداشتاستنباط

نقض داده شد، طور که در پیشینه توضیح فریب همان

آگاهانه بازی رفتاری مشترک است  به بیان ساده، گرچه 

ای مشخص عمل نماید تا داند که باید به شیوهگوینده می

دهد که شنونده قوانی  را رعایت کند، وی عملی را انجام می

را به ای  باور برساند که انتقال پیام به حالت عادی با 

ینده گفتاری را بیان رعایت قوانی  در حال انجام است  گو

دارد گرچه خود آن را باور ندارد، قصد ارتباطی وی آن می

شان مشترک بداند  بررسی است که شنونده آن را میان

دهد گویندگان در میتوای سه داستان مورد مطالعه نشان می

اند  ها از ای  عنصر ارتباطی استفاده نمودهای  داستان

ی آن برای نشان دادن اصطالح ناکامی نیز در مفهوم کل

درستی صورت رود که انتقال پیام بهمواردی به کار می

شناختی، گوینده و شنونده هر دو گیرد  در کاربردشناسینمی

پذیرند  دهد مطلع بوده و وقوع آن را میاز آنچه رخ می

توان تالشی نافرجام در ناکامی در انتقال پیام را می

ست  مشابه با عنصر فریب، گذاری پیام بر شنونده دانتأثیر

های مورد مطالعه مشاهده یک از داستانناکامی نیز در هیچ

 شود نمی

های گروه سنی نونهال براساس آنچه که از بررسی داستان

توان دریافت آن است که شناختی میدیدگاه کاربردشناسی

به طریق غیرکالمی سعی در انتقال  عمدتاًنویسندگان 

کنند  مطابق با عناصر ودکان تجربه میاحساساتی دارند که ک

 22ارتباط غیراستاندارد غلبه با تعامل غیرکالمی است که با 

درصد از کل عناصر ارتباط غیراستاندارد  65/95بار تکرار 

گیرد  مشاهده شده در سه داستان مورد بررسی را دربرمی

ای  درحالی است که عناصر فریب و ناکامی در هیچ یک از 

گویی نیز شود و وارونمورد بررسی مشاهده نمی سه داستان

 ( 5( به کار رفته است )شکل %34/4بار ) 1فقط 
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 های مورد بررسی: فراوانی عناصر ارتباط غیراستاندارد در داستان5شکل 

 گیریبحث و نتیجه -5

گفتار بر  تأثیرنتایج همسو با نظریه کنش گفتاری است که بر 

دارد؛ مطالعه  تأکیددفمند غیره صورتبهشنونده حتی 

برمبنای ای  نظریه در بررسی  (1993همکاران ) و استارک

دهنده ارتباط در کودکان از زمان تولد تا نه ماهگی نشان

گذاری سیستماتیک نوع ارتباط بر کودکان است  تأثیر

 صورتبهترتیب که ارتباط در گروه نونهال بیشتر بدی 

کننده مقصود معنایی از طریق آواها، که بیان کالمی استغیر

باشد  رفتار ابتدایی کودکان نیازمند حرکات و اشارات می

یک قالب کاری اجتماعی در زبان است؛ با پی بردن به اینکه 

شود از ترکیب ارتباطات غیرکالمی و آوایی به چه می

که  گیرندچیزهایی دست یافت، کودکان به طبع بهتر یاد می

چگونه تعامالت کالمی و شفاهی را در سال دوم زندگی 

شناسی، علوم های ارتباطی از بعد زبانهدایت کنند  مهارت

اند، رشد آنها وابسته به شناختی و اجتماعی چند وجهی شده

تالش بر گسترش  جایبهها است و رشد همه ای  دامنه

ال توسعه قواعد در نتیجه رشد ارتباطات ابتدایی، باید به دنب

ها نیز بود و پرسید که ای  سه چگونه برای ای  دامنه

آیند؟ رشد دهی به ارتباطات کودک گرد هم میشکل

های ارتباطی نتیجه کنار هم قرار گرفت  ای  مهارت

 هاست دامنه

سنجش رفتارهای ها حاکی از آن است که تیلیل داستان

ساسات اح یا انتقالمثل اشاره، توجه  کالمیارتباطی غیر

  گاهی از نتایج رشد زبان استآاصولی جهت  ینیازمند روش

کالمی ارتباط غیر کمتر بههای مرسوم در زبان ارزیابی

اند و مباحث ای  حیطه چندان به رشد زبان توجه پرداخته

سنجش اصولی و منظم است که اند  ای  درحالینداشته

آغاز  در که نونهال برای کودکان مخصوصاً کالمیارتباط غیر

 ها نقشزیرا داستاننقش مهمی دارند  یادگیری زبان هستند،

در رشد ، دهندمیارائه  ظاهرابیشتری نسبت به آنچه در 

کنند های زبانی و ارتباطی کودکان ایفا میتمهار

 ( 2021 بلوم و همکاران،؛ 2015کورچسنهو همکاران، )

ای از طیف گسترده ارتباط شامل کالمیمعیارهای غیر

های اجتماعی و احساسی است که قابل تفکیک از آموزه

تعامالت و  رفتارهاها نیستند و کودک از آنها برای داستان

  ای  نتیجه همسو با استفاده خواهد کرد شخصی و اجتماعی

است که رشد اجتماعی و ارتباطی  (2007الندا )مطالعه 

ارزیابی  شناختیزبانتنیده با ارتباطات کودکان را درهم

ها به رشد برای ، گوش فرادادن به داستانکند  عالوهمی

( 1398زارعی و صفری، های ارتباطی و اجتماعی )مهارت

کمک  کودک خارج از تماس مستقیم با مییط غیراجتماعی

بندی رشد توانایی کودک در طبقه نموده که سبب

موضوعات و رویدادهای جهان فیزیکی شده و در نهایت به 

وجود، کند  باای استدالل و استنباط در مورد آنها کمک می

سیر تکاملی ای  رشد و عملیات شناختی به واسطه پیدایش 

های اجتماعی مختلف، نیاز به مطالعه بیشتری دارد مهارت

 ( 1966فلول، )

دهد که چه عناصر شناختی در نتایج مطالعه حاضر نشان می

یابند و مترجم با حضور های ترجمه شده انتقال میداستان

ساسانی و اینانلو، در الگوی ارتباطی از زبان مبدا به مقصد )



 

471 

 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 4، 

ان
ست

زم
  

14
01

 از ،
حه

صف
 

45
8

 تا  
47

2
 

با مخاطب  ناخت، ارتباط مؤثرتریتواند با ای  ش( می1401

ویژه مخاطبان خاص یعنی ه( ب1401میمدی، زبان مقصد )

که اشاره شده ارتباط در  طورهمانکودکان برقرار نماید  

رویکرد مورد بررسی به دو گونه استاندارد یا  چهارچوب

ارد با گیرد  فرایند ارتباطی استاندغیراستاندارد شکل می

های ارتباطی به پیش گیری واکنشای شکلمرحلهتوالی پنج

ها شکل گیرد  ها و واکنشرود که مطابق با بیانات پاسخمی

ها نیز نشان داد در فرایند که تیلیل داستان طورهماناما 

توان انتظار داشت که توالی پنج ارتباطی همیشه نمی

ارتباطات در  ای شکل گیرد بلکه در بیشتر موارد،مرحله

قالب غیراستاندارد شکل گرفته و کودکان در ای  فرایند 

ویژه در بعد غیراستاندارد با عناصر ارتباطی متفاوتی به

برای ، فرایند ارتباطی گردند  عالوهانتزاعی آشنا می

 تعامل غیرکالمیغیراستاندارد شامل چهار بعد اصلی است؛ 

حالت ذهنی مربوط بدون قصد بیان  مطلبیاستفاده از یعنی 

استفاده ویژه از یک قانون ارتباطی  یعنی برداریبهره، به آن

وابسته به  معموالًمتفاوت از آنچه  و گویا تأثیریبرای کسب 

تالش جهت ، فریب یعنی طنز ثالًطرحم، قانون استآن 

، حاصل نشده استانتقال یک حالت ذهنی که در حقیقت 

  یک اثر مطلوب گویاتالش ناموفق برای کسب  ناکامی یعنی

دهد که در قالب فرایند نتایج پژوهش حاضر نشان می

ارتباطی غیراستاندارد بسیاری از عناصر انتزاعی و احساسی 

یابند  تیلیل حاضر در بعد غیرکالمی به کودکان انتقال می

های مورد مطالعه عناصر شناختی دهد که در داستاننشان می

زور، ترس، شیطنت و  همچون عصبانیت، شادی، توسل به

    در قالب ارتباط غیراستاندارد و به شیوه غیرکالمی به 

ها با شوند  کودکان با مطالعه ای  داستانکودکان منتقل می

ها، رفتارهای ارتباطی متفاوتی آشنا شده و تیت تأثیر داستان

در دنیای واقعی از آنها تقلید خواهند نمود  بنابرای ، 

کودکان باید به  های داستانن کتابندگان و مترجمانویس

ها به کودکان عناصری که به شیوه غیرکالمی از طریق داستان

هایی که بدی  یابند توجه داشته باشند؛ زیرا آموزشانتقال می

یابند، سبب ها به کودکان انتقال میشیوه از طریق داستان

گیری رفتارهایی خواهند شد که در تعامالت اجتماعی شکل

 یای واقعی، کودکان از آنها استفاده خواهند کرد در دن

 فهرست منابع 

های (  ارائه شاخص1397انصاری، پریا و فرزاد، عبدالیسی  )

مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک 

پژوهشنامه ادب حماسی، و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی  
14 (2 ،)50- 13  

(  بررسی 1397ی، احمد و صدری زاده، نگی  )امیری خراسان

تیول مخاطب در ادبیات پایداری کودک و نوجوان براساس 

 10، نشریه ادبیات پایدارینظریه خواننده نهفته ایدن چمبرز  

(18 ،)52- 25  

(  تاملی بر همنشینی ادبیات کودک و 1386خسرونژاد، مرتضی )

های مه نواوریفصلنافلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان  

  109 -124(، 6) 20، آموزشی

(  تیلیل میتوا و فرم 1398زارعی، فخری و صفری، جهانگیر )

فصلنامه شناختی  داستان به کی سالم کنم با رویکرد جامعه

  23 -48(: 26) 8، پژوهشنامه ادبیات داستانی

(  شگرد افعال گذشته در 1401کامه، اینانلو )ساسانی، فرناز و مه

میرند اثر روند در پرو میردانی ترجمه رمان پرندگان میکدبرگ

 12، پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجیروم  گاری  

(1 ،)110-94  

(  دیدگاه از منظر 1392عدل، مهرناز و ساسانی، فرهاد )شیرازی

فصلنامه شناسی شناختی و کاربرد آن در تیلیل مت  داستانی  زبان

    65-87(، 13)1جستارهای زبانی، 

(  تیلیلی بر راهبردهای مترجم 1401میمدی، علی میمد )

های ترجمه، مطالعه زمان ایرانی براساس نظریه معادلشفاهی هم
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