
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 1یعلم

 46ی اپیپ شماره -1398 زمستان -چهارم شماره -دوازدهم سال

 ناصر كشاورزهای منظوم بررسی سبکی قصه

 (203-185)ص 

 )نویسنده مسئول( 3نجمه نظری، 2مصطفی رضایی دیل

 96تاریخ دریافت مقاله: زمستان 

 97تاریخ پذیرش قطعی مقاله: بهار 

 

 چکیده
قصه منظوم یکی از انواع شعر روایی كودک است كه ویژگیهای شعر و قصه را یکجا دارد و به دلیل 

شعر و داستان، میتواند جذابترین نوع ادبی كودكان باشد. ناصر   همین دارا بودن توأمان جذابیتهای
سه دهه  صه منظوم طی  ست كه با خلق بیش از چهل ق سته كودكان ا شاعران برج شاورز یکی از  ك
اخیر، جایگاهی ویژه در میان ســرایندگان این نوع ادبی دارد. پژوهش حاضــر میکوشــد با بررســی و 

صه سبکی ق شاتحلیل  شعری به این های منظوم این  ستانی و  سطح زبانی، دا سه  صر در  عر معا
های منظوم ناصـر كشـاورز از نظر زبانی، داسـتانی و شـعری دارای چه پرسـشـها پاسـخ دهد: قصـه

اند؟ از هایی هستند و آیا این آثار طی سه دهه شاعری او از نظر سبکی تغییر محسوسی كردهویژگی
شناسانه،  موفقیت آنها اثرگذارترند؟ در این بررسی سبکهای منظوم در  نظر سبکی كدام وجه قصه

سالهای چهل شاورز كه طی  صه منظوم ك شده 1395تا  1371ودو ق سی و تحلیل  سروده  اند، برر
ست كه كشاورز در قصه شده ستفاده از زبان اند و روشن شده ا شتر به ا های منظوم آغازین خود بی

گیری از  ای بعدی خود به استفاده از زبان گفتاری و بهرهنوشتاری گرایش داشته است؛ اما در كاره
لغات و تعبیرات عامیانه و كودكانه روی آورده است. در سطح شعری نیز كشاورز از تمایل به وزنهای 

ــمت بهره ــنگین و آرام، حركتی ملموس به س ــیقی  س ــرباهنگ تندتر و موس گیری از وزنهایی با ض
شاط س پرن سطح دا ست. در  شته ا صهتر دا صی را در ق ستی خا های منظوم او  تانی نمیتوان یکد

صه ضی و ناموفق بودن برخی دیگر از ق سائل اثرگذار بر موفقیت بع شاهده كرد. عمدتاً مهمترین م  م
ستانی تأثیر كمتری در  صر دا شعری آنها بوده و عنا صر  شاورز ویژگیهای زبانی و عنا های منظوم ك

 این مسئله داشته است.
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Abstract 

The versified story is one of the types of children’s narrative poetry 

which has the characteristics of poem and story simultaneously. Due to 
having the attractions of both poetry and story at the same time, it can be 

the most engaging literary type for children. Naser Keshavarz is a 

prominent poet in the field of children’s poetry; he has achieved a special 
place among the poets of this literary type by creating over 40 versifies 

stories during the last three decades. Doing a stylistic analysis on this 

poet's versified stories at the three levels of language, story and poetry, the 
present study makes attempts to answer this main question: what 

characteristics the versified stories of Nasser Keshavarz have in terms of 

language, story and poetry? To this end, 43 versified stories versified 

between 1992 and 2016 were analyzed. It was found that Keshavarz 
tended to use the written language in his primary versified stories, but in 

his later works, he turned to use spoken language, and slang and childish 

words and expressions. At the level of poetry, Keshavarz moved from the 
tendency to use heavy and slow meters towards faster meters and more 

cheerful music. Concerning the success or failure of Keshavarz’s versified 

stories, the linguistic and poetic elements were often involved, but the 
story elements had fewer effects in this regard. 
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 مقدمه -1

های منظوم یکی از جذابترین فرمهای شـعر كودک هسـتند كه از پیوند دو نوع ادبی قصـه

آیند. زبان نیز كه همواره محمل و وسیله آفرینش ادبی است، در شعر و داستان به وجود می

های منظوم در ادبی دارای اهمیتی ویژه اســت. شــاعران بســیاری به آفرینش قصــهاین نوع 

ترین و موفقترین آنان، ناصــر اند كه یکی از برجســتهادبیات كودک معاصــر همت گماشــته

های این عرصه نیز به شمار كشاورز است كه با بیش از چهل قصه منظوم از پركارترین چهره

سو و جایگاه ادبی های منظوم در ادبیات كودكان از یکقصهمیرود. نظر به اهمیت نوع ادبی 

ست كه به  سوی دیگر، این پژوهش بر آن ا شاعران كودک از  شاورز در میان  صر ك واالی نا

صه سبکی ق سی  شعری بپردازد. برر ستانی و  سطح زبانی، دا سه  شاعر در  های منظوم این 

 مهمترین پرسشهای این تحقیق از این قرارند:

ی منظوم ناصــر كشــاورز از نظر زبانی، داســتانی و شــعری دارای چه ویژگیهایی ها( قصــه1

 هستند؟

صه2 سی ( آیا ق سو سبکی تغییر مح شاعری او از نظر  سه دهه  شاورز طی  های منظوم ك

 اند؟كرده

ــه3 ــبکی كدام وجه قص ــر زبانی، ( از نظر س های منظوم در موفقیت آنها اثرگذارترند؟ عناص

 داستانی یا شعری؟

در بررســی پیشــینه این تحقیق با چند كتاب و مقاله مختصــر مواجه میشــویم كه به    

اند؛ از این میان شاید مهمترین مقاله، نوشتار كوتاهی های منظوم پرداختههایی از قصهجنبه

در نشریه كلمه منتشر « قصه منظوم، تاریخچه و ویژگیها»باشد كه اسداهلل شعبانی با عنوان 

اختصار در این نوشتار تعریفی كوتاه از قصه منظوم ارائه كرده و در آن به كرده است. شعبانی

های به تاریخچه این نوع ادبی تا زمان نگارش آن جســـتار و نیز مهمترین ویژگیهای قصـــه

 منظوم پرداخته است. 

طور مســتقیم به شــکل ادبی توجه كرده اســت، كتابی از میان كتابها نیز تنها اثری كه به   

ست با سنده در  ا سپید. نوی شته ندا ا صه منظوم و جایگاه آن در ادبیات كودكان نو عنوان ق

این كتاب پس از مطرح كردن كلیاتی درباره ادبیات كودک و انواع ادبی ذیل آن، به تعریف 

صلهای بعد برخی از جنبه صه منظوم پرداخته و در ف صیف ق صهو تو های های تعدادی از ق

ــاورز البته در این كتاب اوالً به قصــه منظوم را بررســی كرده اســت. های منظوم ناصــر كش

ست و ثانیاً جنبه شده ا صهتوجهی ن ستانی ق صلی دا ستانها های ا ها مانند طرح و پیرنگ دا

طور شناسانه بهطوركلی مغفول مانده است؛ بنابراین جای خالی تحلیلی كه با دیدی سبکبه

صه سه جنبه ق ست؛ بههای منظوم بپردازدجامع به هر  شهود ا سی و تحلیل ، م خصوص برر
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صه سابقهق صر كه در بیش از های منظوم یکی از با شاعران كودک معا ترین و اثرگذارترین 

 های منظوم متعدد و قابل توجهی را آفریده است.سه دهه قصه

 مسئله -2

اند شعر كودک دارای شکلهای مختلفی است كه محبوبترین آنها را شعرهای روایی دانسته

كه در نهایت  شعرهایی»(؛ یعنی 214)ر.ک: ادبیات كودكان و نوجوانان و ترویج خواندن، ص

«  گویی میپردازد و دارای عمل داستانی سریع استایجاز و رعایت ضوابط شعری به داستان

ستانی را »)همان(؛ به تعبیر دیگر،  شاعر در آن دا شی كه  ست غیرنمای شعری ا شعر روایی 

 نامه هنر شاعری، ذوالقدری: ذیل شعر روایی(.)واژه« بازگو میکند
های منظوم یکی از انواع مهم شــعرهای روایی در ادبیات كودكان هســتند كه در قصــه

قصه منظوم شکلی ادبی است كه در آن شعر و قصه در تلفیق با » تعریف آنها میتوان گفت:

صافی یک زبان هن سرگرمی از  شی، تربیتی و  رمندانه میگذرند. هم، همراه با هدفهای آموز

ست شعر را یکجا دارا صه و  شکل ویژگیهای ق صه منظوم، تاریخچه و ویژگیها« )»این  ، «ق

 (؛25شعبانی: ص
اند كه به وسیله یک راوی بیان میشود و مبتنی ای دانستهروایت را در تعریفی ساده قصه

شرقی، ص ست )از این باغ  صر روایت د422بر توالی حوادث ا صه(؛ البته هرچند عن های ر ق

شکیلدر این»كودكانه وجود دارد،  صر ت ستانی، عنا صوص دهنده اثر، بهگونه از ادبیات دا خ

سازی به اشاره است؛ چنان كدهایی كه برای شناساندن پردازی، فضاسازی، صحنهشخصیت

ای آورده میشود و میتوان گفت در قصه، ما با ابعاد كلی صحنه و فضا شخصیت آشنا پدیده

نمیپردازد و این عمل روی بقیه عناصر نیز تأثیر میشویم و هنرمند به تشریح و توصیف آنها 

 (. 15)ادبیات كهن، ادبیات نو، ص« میگذارد و آنها نیز اغلب به اشاره خواهند بود
صه ازآنجاكه صر دو قیتلف از ی منظومهاق س عن سا صه» هیپا و یا ستر   «نظم» و «ق در ب

سطح  متنهااین  دیبا ریناگز آنها یسبک لیتحل یبرا ،ابندییم شکل« زبان» سه  را در این 

 همه كه است یعیطب البته بررسی و تحلیل كرد؛ یعنی سه سطح زبانی، داستانی و شعری؛

  یعناصــر هلکب ؛رندینمیگ قرار توجه مورد لیتحل نیا در یداســتان و یرعشــ زبانی، عناصــر

س شو یبرر شترین  كه دنمی شکل ریتأثبی  یسند متن هر» چراكهگیری متن دارند؛ را در 

ستق سوب یابیارز و لیتحل یبرا لم شود مح ستناد با و می صول به ا ی اشهیكل نیقوان و ا

ـــروش) «كرد لیتحل را كودكان اتیادب نمیتوان ـــناس  ی:محمد، كودكان اتیادب نقد یش

 خود نقد یابزارها كه است سندی یادب متن هر كه دارد دیتأك یشناسروش» بلکه (؛13ص

 (. همان) «ندیآفریم را

 های منظوم ناصر كشاورزقصه -3

منتشر شده  1395تا پایان  1371از ناصر كشاورز بیش از چهل قصه منظوم طی سالهای 
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جلد از آنها بررســی میشــود. این آثار به ترتیب ســال انتشــار  42اســت كه در این پژوهش 

 اند از:عبارت
 (؛1371( مهمانهای زمستانی )1

 (؛1378كچل )جلدی حسن( مجموعه سه2-4

 (؛1381نی )هر جلد حاوی یک قصه منظوم مستقل، میجلدی می( مجموعه دوازده5-16

 (؛1383ودمنه )های جنگل از كلیلهجلدی قصه( مجموعه شش17-22

ـــت23-30 ـــتقل، ( مجموعه هش ـــه منظوم مس جلدی وورجولکها )هر جلد حاوی یک قص

1390.) 

)هر جلد حاوی یک قصه منظوم  های ناصر كشاورزترانهجلدی قصه( مجموعه دوازده31-42

 (.1395مستقل، 

 های منظوم در سه سطح زبانی، داستانی و شعری بررسی خواهد شد.سبک این قصه

 مهمانهای زمستانی -1-3
داستان مهمانهای زمستانی كه حاصل همکاری ناصر كشاورز با حسین احمدی است، در 

 ألیفی كشاورز به شمار میرود.های منظوم تمنتشر شده است. این اثر از قصه 1371سال 

 سطح زبانی -1-1-3
سالم هستند؛  شده و كلمات در آن  ستانی به زبان نوشتاری روایت  ستان مهمانهای زم دا

ست. از تعبیرات و كلمات  شده ا سیاق زبان گفتاری اجتناب  ستن كلمات به  شک یعنی از 

استفاده شده است؛ كلماتی بزرگساالنه و دور از دایره لغات آشنا برای كودكان در متن زیاد 

عالوه بر این موارد، گاه دیده میشود كه كلمات و تعبیرات «. انبوه، پنهان، بوییدند و...»مانند 

ـــیح و ادبی در متن به كار رفته اند كه برای كودكان نامأنوس امروزی نیز با تلفظهای فص

«  امید»است. كلمه  به كار رفته« عالیست»دو بار به شکل « عالی است»هستند؛ برای مثال 

رو به ســوی »نیز با تشــدید میم به ســیاق متون كهن در متن آمده اســت. تعبیراتی مانند 

نیز از فضای ذهنی كودكان دور و برای آنان غریب است. در « چشم مادر تر شد»و « صحرا

ــطح جمالت نیز جابه ــئله جایی اركان به س ــود و این مس ــعری زیاد دیده میش ــرورت ش ض

ــیاری از  ــوار كرده بس ــکل طبیعی زبان دور و فهم آنها را برای كودكان دش جمالت را از ش

او از آن روز/ دوست شد با آنها/ او نمیشد هرگز/ دور »است؛ برای مثال دو بیت ذكر میشود: 

شد  »؛ «از این مهمانها سفری  ستان/  سوی آن كوه شد باز/  صبح زود اول وقت/ در آغل 

معنایی برخی از ضعف تألیف است؛ مواردی چون حشو، بی متن دارای موارد مختلفی«. آغاز

ست. درمجموع  ضعفهای زبانی متن ا كلمات یا جمالت در بافت و تکرار زیاد یک تركیب از 

جاییهای زیاد نوشتاری، فصیح، بزرگساالنه، دارای جابه مهمانهای زمستانیزبان قصه منظوم 

ــت ــعف زبانی اس ــده اركان جمالت و نیز موارد گوناگون ض . این موارد در كنار هم، باعث ش
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 است متن برای كودكان بیشتر دافعه داشته باشد تا جاذبه.

 سطح داستانی -2-1-3

ــاده ــتانی ابتدایی و س ــه منظوم دارای طرح داس ــت كه گرهاین قص افکنی و تعلیق ای اس

ــیار معمولی و عاری از هیجان به  ــه نیز بس ــتانی قص ــتانی پررنگی ندارد. فراز داس نظر داس

صی كه بتواند مخاطب را  ستند و هیچ ویژگی خا سیار معمولی ه صیتها نیز ب شخ سد.  میر

ست كه البته  صیفاتی ا ستان در چندین مورد دارای تو جذب كند، از خود بروز نمیدهند. دا

باز با »و « جا بود از برف/ چون گل پنبه سفیدهمه»بزرگساالنه هستند؛ مانند این جمالت: 

شد زمی شمهن گلابر بهار/  ستانباران/ چ شد كوه سبز  شیدند/  این موارد در كنار «. ها جو

هم باعث شده است داستان كشش و گیرایی الزم را نداشته باشد و در كنار زبان نوشتاری، 

 ای كامالً ناگیرا و بسیار معمولی شکل بگیرد.بزرگساالنه و سنگین و البته پرضعف متن، قصه

 سطح شعری -3-1-3

صه منظوم م ستانی دارای قالب چهارپاره و وزن آن ق ست؛ « لنفاعالتن فع»همانهای زم ا

یعنی در بحر رمل ســروده شــده اســت. بحر رمل بحری ســنگین و آرام به شــمار میرود و 

صور  سد. از میان  سب به نظر نمیر شوند، منا چندان برای متونی كه برای كودكان خلق می

سبتاً باال در این م سامد ن شبیه با ب شبیهات چندان خیال ت شتر این ت شود؛ اما بی تن دیده می

ـــود:  ـــتند؛ برای مثال دو مورد ذكر میش همه جا بود از برف/ چون گل پنبه »كودكانه نیس

از میان انواع مختلف موسیقی شعر، «. بز كوهی قلبش/ مثل یک شیشه شکست»؛ «سفید

موســـیقی آمده از وزن و موســـیقی بیرونی یعنی  موســـیقی كناری یعنی موســـیقی پدید

طور كه ایجادشــده از ردیف و قافیه نقش پررنگی در آهنگین ســاختن كالم دارند؛ اما همان

آور نیست و نشاطی را كه الزمه یک متن كودک پیشتر اشاره شد، وزن شعر سریع و هیجان

ستانی در  صه منظوم مهمانهای زم ست. درمجموع میتوان گفت ق ست، به وجود نیاورده ا ا

شعری نیز نتو سته یک كار كودک سطح  شی را كه بای ش ست هیجان، جذابیت و ك سته ا ان

 است، ایجاد كند و كاری موفق و قابل توجه باشد.

 

 كچلحسن -2-3
سن كچل» سال « ح ست كه در  صه منظومی ا سه جلد به چاپ  1378عنوان كلی ق در 

دنبال رسیده است. عنوانهای سه جلد به ترتیب چنین است: جلد اول: حسن كچل تو كوچه 

ــوم: نه چک زدیم نه  ــن كچل زرنگه رفته با غول بجنگه؛ جلد س یک كلوچه؛ جلد دوم: حس

این قصــه منظوم در واقع بازآفرینی منظوم افســانه مشــهوری «. چونه، عروس اومد به خونه

سطح زبانی،  سه  شاورز در  صر ك ست. ذیالً این اثر از نا شده ا ست كه در ادبیات عامه نقل  ا

 ررسی میشود.داستانی و ادبی ب
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 سطح زبانی -1-2-3
زبان متن گفتاری است و به تبع آن، كلمات شکسته زیاد در متن دیده میشود. از كلمات 

ست؛ یعنی كلمات و تعبیراتی مانند  شده ا ستفاده  سرش »و تعبیرات عامیانه زیاد ا سر به 

« قدیم قدیما»متناسب با زمان و فضای داستان كه «. داد و هوار راه انداخت»و « میذاشتند

شود؛ مانند این « آبادی»و « ده»و  صطالحات كهن نیز در متن دیده می ست، گاه لغات و ا ا

ــر امیر ســالمت« »آبادی»تعبیرات:  ــامد پایین كلمات و عبارات «. داروغه»و « س گاه با بس

فصـــیح نامتناســـب با ســـبک گفتاری و عامیانه متن به كار رفته اســـت؛  تعبیراتی مانند 

سطح « وجه به هیچ»و  «ناچاربه» ستند. در  سن پایین مخاطبان ه كه فراتر از دایره لغات 

ساختار طبیعی زبان  شاره كرد كه گاه منظم و طبق  ستوری آنها ا ساختار د جمالت باید به 

ها جا شده كه این مسئله گاه جملههستند و گاه نیز به ضرورت وزن و قافیه اجزای آنها جابه

ست. گا شوار كرده ا ضی اجزای جمالت، متن را دچار نوعی ه نیز جابهرا د ست بع جایی نادر

 ضعف تألیف كرده است؛ البته بسامد این مسئله باال نیست.

 سطح داستانی -2-2-3
سنچنان ستان ح شد، دا شاره  شتر ا ستانی عامیانه كه پی سی منظوم دا كچل نوعی بازنوی

ای كهن یست. این داستان قصهاست؛ بنابراین طرح داستانی آن حاصل خالقیت خود شاعر ن

چندان قوی اســـت و حوادث های عامه كهن، دارای پیرنگی نهاســـت كه به ســـیاق قصـــه

العاده از نوع طلسم و جادو و نبرد با موجودات فراواقعی در آن دیده میشود. داستان از خارق

ــتانی  ــت؛ زیرا فراز و فرودهای داس ــش الزم اس ــتانی دارای قوت و كش و حیث حوادث داس

شود. شخصیتهای مختلف و متنوع  سه جلد آن دیده می صلی و فرعی متعددی در  حوادث ا

خاتون مجموع داستان از دیگر نقاط قوت آن به شمار میرود؛ برای مثال در جلد نخست رقیه

كچل، كدخدا و... بک، پسرش حسنكچل شخصیت اصلی است و شوهرش حسنمادر حسن

ست و شخصیتهای حسن شخصیتهای فرعی هستند. در جلد دوم صلی ا كچل شخصیت ا

سن صیتهای چون ح شخ سوم نیز  ستند. در جلد  صیتهای فرعی ه شخ بک، پرنده و غول 

صیتهای این  شخ شوند. نکته مهم درباره  ضافه می ستان ا فرعی دیگری چون حاكم نیز به دا

؛ گیر و بیکاره استداستان، پویایی شخصیت اصلی است كه در آغاز داستان كودكی گوشه

اما طی ماجراهای بعدی، به شخصیتی شجاع، جسور و فعال تبدیل میشود. البته این تحول 

صیت، بدون هیچ زمینه شکلی كامالً ناگهانی اتفاق چینی منطقی و توجیه عقالنی و بهشخ

افتد. در داسـتان توصـیفهای مختلفی به چشـم میخورند كه بیشـتر متناسـب با فضـای می

اند. زمان و گیری بهتر مخاطب با داســتان كمک كردهبه ارتباطكودكانه داســتان هســتند و 

صه سبک ق ستان نیز به  ستند: مکان دا اش خونه»، «تو اون قدیم قدیما...»های كهن كلی ه

صحراها بود ساختن مخاطب كودک «. تو یک آبادی/ اون ور  سرگرم  شتر در پی  ستان بی دا



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /192

اما میتوان تالش برای رسیدن به خواسته است و پیام آشکاری را نمیتوان در آن نشان داد؛ 

 و غلبه كردن بر مشکالت و موانع را پیامهای غیرمستقیم و پنهان این داستان دانست. 

 سطح شعری -3-2-3

سروده شده كه با « مفتعلن فاعلن»قصه منظوم حسن كچل در قالب چهارپاره و بر وزن 

تانی كودكانه وزنی مناسب و جذاب داشتن ضرباهنگی نسبتاً تند و پرنشاط، برای روایت داس

ست؛ البته  ستان بر عهده وزن و ردیف و قافیه ا سیقایی این دا شتر بار مو سد. بی به نظر میر

آرایی نیز به تقویت موســیقی بیرونی یاری بعضــی صــنایع لفظی مانند ســجع، جناس و واج

تن دیده میشوند. از النظیر نیز در ماند. به ندرت صنایع معنوی مانند تضاد و مراعاترسانده

ــوس كه با تواناییهای ذهنی كودكان  ــوس به محس ــبیه از نوع محس ــور خیال، تش میان ص

متناسب است، با بسامد نسبتاً باال در متن دیده میشود؛ عالوه بر این تشببهات، چند نمونه 

 محدود استعاره نیز در متن وجود دارد. 
ــن ــه منظوم حس ــه كچل گفتدر مجموع میتوان درباره قص ــتان از قص های كه این داس

منظوم موفق ناصر كشاورز است كه توانسته با زبانی نسبتاً سالم و عامیانه و نزدیک به زبان 

های عامیانه به خوبی و با ای كهن را از افسـانهطبیعی و نظمی سـالم و سـاده و روان، قصـه

لب كند و او را از جذابیت الزم روایت كند؛ به نحوی كه بتواند مخاطب كودک را به خود ج

ــر این  ــازد. نکته پایانی اینکه هرچند ناش ــوم با خود همراه س ــت تا پایان جلد س جلد نخس

است، به نظر میرسد به دلیل طول داستان را برای گروههای سنی الف و ب مناسب دانسته

 زیاد داستان و حوادث اصلی و فرعی زیاد آن، این قصه بیشتر برای گروه ب مناسب باشد.

 «نیمیمی»مجموعه دوازده جلدی  -3-3
ای اســت كه ناصــر كشــاورز آن را بر اســاس مجموعه« نیمیمی»جلدی مجموعه دوازده

زبان منتشر شده، سروده است؛ یعنی كتابهایی ای انگلیسیكتابهایی تصویری كه در جامعه

صاویر زیاد، همراه با متنی كمابیش اندک یا بدون متن، »كه  شته ت اطالعاتی را از راه یک ر

(؛ 186، ص1)شناخت ادبیات كودكان، نورتون: ج «.منتقل كرده یا داستانی را بازگو میکنند

میمونی است این مجموعه دارای دوازده داستان مجزاست كه شخصیت اصلی همه آنها بچه

ــتان بعد از رخ دادن یک ماجرا برای او،  كه در موقعیتهای مختلف قرار میگیرد و در هر داس

ــئلهغالباً ــد و آگاهی الزم  در مس ــت، به رش ــتباه در بینش یا رفتار بوده اس ای كه دچار اش

 میرسد. ذیالً این مجموعه در سه سطح زبانی، داستانی و شعری بررسی و تحلیل میشود.

 سطح زبانی -1-3-3
ـــتند و میهمه دوازده جلد مجموعه می ـــانی هس نی از نظر زبانی دارای ویژگیهای یکس

بین آنها دیده نمیشــود. این داســتانها همه به زبانی گفتاری، عامیانه، روان و تفاوت بارزی 

اند و هرچند اند، متنها دارای جمالتی كوتاهبسیار نزدیک به زبان طبیعی روزمره سروده شده
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ضرورت وزن و قافیه جابه ستوری به  سیاری از جمالت اركان د شدهدر ب سئله جا  اند، این م

ستانهای این مجموعه، برخی جمالت را دچار دشوار ی نکرده است. البته گاه در بعضی از دا

شود كه فهم آنها برای كودكان كمی دور از ذهن به نظر  ساالنه دیده می صطالحات بزرگ از ا

ستان  سد؛ برای مثال این جمله در دا سکه پیدا كردهمیمی»میر شت پرده، یه  دیده « نی پ

گاه «. بیفتی/ دیگه بهت نمیدم/ بنزین و آب مفتیباید زیاد كار كنی/ خسته بشی »میشود: 

اند كه نیز بر خالف سبک گفتاری متن، برخی كلمات به شکل سالم و نوشتاری به كار رفته

 این مسئله از روانی برخی مصرعها كاسته است.

 سطح داستانی -2-3-3

ــتانهای می ــتان دارای یک میداس ــتند. هر داس ــاده و خطی هس نی دارای طرحهایی س

گشــایی اســت؛ به تعبیر دیگر هر داســتان دارای یک فرار و فرود داســتانی افکنی و گرهگره

ــلی همه این  ــیت اص ــخص ــت. ش ــمکش و تعلیق نیز هس ــت كه در حد خود دارای كش اس

ستانهای بچه میمونی به شخصیت فرعی نیز مینام میدا ستان دارای چند  ست و هر دا نی ا

ستان نقش كمکی  شبرد دا ست كه در پی صیتهایی مانند مادر و خواهر ه شخ موثری دارند؛ 

نی، دوسـتان او، مربی مهد كودک و... . شـخصـیتهای فرعی همه ایسـتا هسـتند؛ اما میمی

سئله جدید را تجربه  ستان یک م ست و در پایان دا شه پویا ستان همی صلی دا صیت ا شخ

صیتی ر شخ شد  شتباه خود پی برده و نوعی ر ست یا به ا ا در او میتوان كرده و یاد گرفته ا

دید. مکان هر داســتان با دیگری متفاوت اســت؛ مکانهایی مانند خانه، مهد كودک، پارک و 

ست. این مجموعه دو  صه منظوم، پایان خوش آنها بازار. از ویژگیهای مهم همه این دوازده ق

 نقطه قوت بسیار مهم و قابل توجه دارد: یکی شیوه روایت آنهاست و دیگری پیامهای پیدا و

شوند، اما در ادامه، آنچه  ستانها با روایت دانای كل آغاز می شتر این دا پنهان متعدد آنها. بی

صلی  ست؛ به نحوی كه میتوان گفت بار ا ستان ا ستانها را به پیش میبرد، گفتگوهای دا دا

گوییهای شخصیت اصلی است. روایت بیشتر داستانهای مجموعه بر عهده گفتگوها و گاه تک

سو هر داستان دارای یک پیام  داستانها نیز این نکته قابل توجه است كه از یکدر باب پیام 

سوی دیگر، پیامهای متعدد  شود و از  صه به مخاطب منتقل می ست كه در قالب ق صلی ا ا

ــدر،  ــعه ص ــیوه تعامل و گفتگوی مؤدبانه، مثبت و همراه با س فرعی دیگری نیز از خالل ش

ن به مخاطبان انتقال مییابد. نکته قابل ذكر دیگر در آمیز شخصیتهای داستادرایت و محبت

ســطح داســتانی این اســت كه مؤلف در پایان هر داســتان چهار یا پنج ســؤال را خطاب به 

سخ  ستان به آنها پا ست كه او را وامیدارد با تأمل در دا كودک خواننده كتاب مطرح كرده ا

ـــتان ب پردازد. نام هر جلد از كتاب نیز بگوید و از این طریق بیش از پیش به تفکر در داس

متناسب با داستانی كه روایت میکند و به شکل موزون و گاه مقفا برگزیده شده است؛ برای 

«  نی پشت پرده یه سکه پیدا كردهمیمی»مثال عنوان دو جلد از این مجموعه چنین است: 
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 «.نی حاال تمیزترینیمیمی»و 

 سطح شعری -3-3-3

ستانهای می شده« مفتعلن فاعلن»نی در قالب چهارپاره و وزن میهمه دا اند كه سروده 

شبیه و گاه  سیار كم و به ندرت میتوان ت صور خیال ب ست.  شاط ا سریع و بان وزنی روان و 

صنایعی مانند  صنایع بدیعی،  ستانها دید. از میان  شخیص را در برخی دا شکل ت ستعاره به  ا

شواج سیقی  سامد پایین گاه عرها كمک كردهآرایی و گاه جناس و تکرار به مو اند. البته با ب

 النظیر هم در برخی متنها وجود دارد.تضاد یا مراعات
نی میتوان گفت، موسیقی ایجادشده از وزن، میدر مجموع درباره ویژگیهای مجموعه می

صنایع لفظی مانند واج ست قافیه، ردیف و برخی  شین پدید آورده ا آرایی، نظمی روان و دلن

ب تا كه  جاد كرده اســـت  بانی، محملی ای یدگی لفظی و ز نه تکلف و پیچ ه دور از هرگو

سائل و  شوند كه خود آنها با م ستی برای مخاطب خردسال روایت  سررا ساده و  ستانهای  دا

اند و آن ماجراها برایشان بسیار ملموس مینماید و این اتفاقاتی مشابه آنها بسیار روبرو شده

سئله به ارتباط شود و در نهایت به تاثیرگیری مثبت گیری بهم ستانها منجر می تر آنان با دا

 انجامد.ایشان از داستان و پندگیری غیرمستقیم از پیامهای نهفته در اثر می

 های جنگل از كلیله و دمنهقصه -4-3
صه شش جلدی ق ست كه از كلیله و دمنه انتخاب مجموعه  ستان ا شش دا های جنگل، 

 1383اند. چاپ اول این مجموعه در سال ی كودكان روایت شدهشده و به شکل منظوم برا

ستانها كه در قالب نظم بازنویسی شده اند، عبارت منتشر شده است. عنوانهای فرعی این دا

. 4. طوقی، كبوترها و دام؛ 3پشت؛ . پرواز سخت الک2. خرگوش و جنگ شیرها؛ 1است از: 

لک و خرچنگ. هر شش داستان . جنگ لک6پشت و دام آهو؛ . الک5كالغی و كالغی بود؛ 

شاره  شعری یکسان و یکدستی هستند كه ذیالً به آنها ا ستانی و  دارای ویژگیهای زبانی، دا

 میگردد.

 سطح زبانی -1-4-3
سروده  سمی و نزدیک به زبان ادبی كهن  صیح و ر شتاری ف ستانهای جنگل با زبان نو دا

ساالنه و گاه كهن در متن شده صیح، بزرگ صطالحات و تعبیرات ف سیاری از كلمات، ا اند. ب

ــور دارند؛ تعبیرات و كلماتی مانند این موارد:  ــاخت و...»حض گاه «. آموخت، ربود، فراهم س

اند. بسامد لغات، تعبیرات كهن به شکل مخفف در متن به كار رفتهبرخی از كلمات به سبک 

ای كه به نظر میرسد به طور كلی و اصطالحات غیركودكانه در متنها بسیار باالست؛ به گونه

با متنی روبرو هستیم كه برای مخاطب بزرگسال سروده شده است نه مخاطب كودک. نکته 

ــطح زبانی این مجموعه این  ــت كه علیمهم دیگر در س ــتاری اس رغم غالب بودن زبان نوش

شکلی  صطالحات امروزی به كار رفته كه به  سیاری از موارد تعبیرات یا ا كهن بر متن، در ب
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كالغی و كالغی »بارز متن را دچار نوعی اضطراب سبکی كرده است؛ برای مثال در داستان 

شویم: « بود صابت»با چنین عباراتی روبرو می شو به اع سلط  سرد باش ای  »و « م كمی خون

 «.مرد
صهمتن  ضعف هاق ستند؛ مواردی چون  فیتألی جنگل دارای موارد متعدد  آوردن واو »ه

زائد غیرضــروری در ابتدای مصــرعها و جمالت، به ضــرورت وزن بدون اینکه پیوند معنایی 

در برخی  "بله"اســـتفاده نادرســـت و حشـــوگونه از قید تاكید »، «واقعی بین آنها باشـــد

صل« ولی»جای قید كابرد نابه»، «جمالت ست  «به جای واو و سیاری از كابردهای نادر و ب

لغات یا تركیبات در جای جای متنها. وصــل در موضــع فصــل نیز از عیبهایی اســت كه در 

برخی از این داستانها به كرات مشاهده میشود. بسامد خطاهای زبانی و ضعف تالیف در این 

جموع درباره زبان این داســتانهای میتوان چنین گفت: زبان داســتانها بســیار باالســت. در م

نوشتاری كهن اما دارای اضطراب سبکی، مشحون از لغات  و تعبیرات بزرگساالنه، در قالب 

 زبانی ناپخته و مملو از خطاهای گوناگون زبانی.

 سطح داستانی -2-4-3
شاره شد، قصه صراهلل چنانکه پیشتر ا ستانهایی از كلیله و دمنه ن های جنگل بازنویسی دا

ها و شخصیتهای آنها بر اساس آن چیزی است كه منشی است؛ بنابراین طرح داستانی قصه

شاورز تغییراتی در  صر ك ستان، نا شش دا ست؛ البته در برخی از این  در این كتاب آمده ا

ــتانی ایجاد كرد ــتانی طرح داس ــازد. طرح داس ــبتر س ه تا آنها را برای مخاطب كودک مناس

ــوم و پنجم این مجموعه  همان اســت كه در اصــل  باًیتقروشــخصــیتهای جلدهای اول، س

ستان دیگر تغییراتی در  سه دا سی منظوم  ست؛ اما در بازنوی شده ا ستان در كلیله روایت  دا

 طرح داستانی و گاه شخصیتهای داستان به چشم میخورد. 
را بر خود دارد، دو تفاوت با اصل داستان « پشتپرواز سخت الک»در جلد دوم كه عنوان 

صیتهای این  شخ ستان.  ستان و دیگری در پایان دا صیتهای دا شخ شود: یکی در  دیده می

پشــت هســتند؛ اما در اثر كشــاورز به جای داســتان در كلیله و دمنه دو مرغابی و یک الک

پشت است كه در پردازی الکه است. نکته دیگر در شخصیتمرغابی از اردک نام برده شد

ادب ارائه شده است؛ در حالی اثر كشاورز روی او تمركز شده و از او شخصیتی پرحرف و بی

اثر كشاورز با اصل  مهمترباره نمییابیم. تفاوت كه در اثر نصراهلل منشی مطلب خاصی دراین

پشت از آسمان . در كلیله و دمنه سقوط الکبندی آن استداستان در طرح داستان و پایان

ستان ایجاد كرده، پایانی خوش  شاورز با تغییری كه در طرح دا مرگ او را در پی دارد؛ اما ك

صلی آن، الک صیت ا شخ صه و  شاورز، را برای ق ستان ك ست. در دا سیم كرده ا شت، تر پ

آید خرسی فرود می افتد و از آنجا نیز روی پشتی پهن میبرگهاپشت روی درختی با الک

كه زیر درخت خوابیده است و بدین ترتیب سالم میماند؛ اما این اتفاق تحولی در شخصیت 
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 حرف و نجیب تبدیل میکند.پشتی كماو ایجاد و او را به الک
ــه ــتانی جلد چهارم قص ــاورز كه طرح داس نام « كالغی و كالغی بود»های جنگل اثر كش

سبتاًدارد، یک تفاوت  صل اثر دارد. در روایت كشاورز، كوچک در  ن ستان با ا شخصیتهای دا

دو كالغ نر و ماده شـــخصـــیتهای محوری داســـتان هســـتند كه زندگی آنها و گفتگوها و 

كنشهایشان داستان را پیش میبرد؛ در حالی كه در كلیله و دمنه سخن از یک كالغ است؛ 

سی دیگری با هم  سا ستان اختالف ا ستان به جز این تفاوت، طرح دو دا ندارند؛ اما طرح دا

سی با « لک و خرچنگجنگ لک» سا ست، یک تفاوت بارز و ا شاورز ا شم اثر ك ش كه جلد 

شده در كلیله و دمنه دارد و آن اینکه چنانکه در اثر نصراهلل منشی روایت طرح داستان نقل

خوار باعث مرگ او میشود و بعد خود شده است، خرچنگ در آسمان با فشردن گلوی ماهی

ــردن گلوی هب ــاورز، فش تنهایی به بركه و نزد ماهیها باز میگردد؛ در حالی كه طبق نقل كش

شود و او با اظهار ندامت و لک شیمانی او از حقه و فریبش می سبب پ سط خرچنگ  لک تو

یاهخواری روی می به گ ها،  ماهی لک»آورد: عذرخواهی از  عذرتو  كار لک م خواهی/ ز 

 «.اهی/ به سبزیجات روی آوردنادرستش كرد/ به جای خوردن م
ستانهای  ست كه این تغییرات در پایان برخی از دا از كلیله و  شدهیسیبازنوناگفته پیدا

شاورز با دمنه، به شده ك سنی و روحی و روانی مخاطبان اثر بوده كه باعث  شرایط  ضای  اقت

جز تفاوتهایی كه تغییراتی در پایان بعضی از آنها، سرانجامی خوش برای آنها روایت كند. به 

ذكر شد، فرق اساسی دیگری بین روایت كشاورز با اصل داستانها دیده نمیشود و تنها برخی 

سازی و پرداختهای داستانی است كه به اقتضای بازنویسی داستان برای كودكان برای ساده

ــائل و ویژگیه ــده اســت؛ بنابراین بیش از این درباره مس ای البته جذابتر كردن آنها انجام ش

صه ستانی ق سئلهدا شود؛ چراكه كمتر م ضیحی ارائه نمی صر های جنگل تو ای در مورد عنا

ای هست، در داستانی این مجموعه وجود دارد كه حاصل خالقیت شاعر باشد؛ اگر هم نکته

 زبان داستان و ویژگیهای شعری متن است كه جداگانه بررسی و تحلیل میشوند.

 سطح شعری -3-4-3

ی جنگل چهارپاره اســـت؛ اما ســـه جلد نخســـت بر وزن هاقصـــه قالب هر شـــش جلد

ستفعلن» ستفعلن م شده« م سه جلد دوم بر وزن سروده  كه هر « مفاعیلن مفاعیلن»اند و 

دوی این وزنها، آهنگی آرام و سنگین دارند و كمتر میتوانند در جذب مخاطب كودک موفق 

شبیه و گاه كنایه  ستعاره، ت صور خیال از نوع ا شند.  شود كه در با ستانها دیده می در این دا

این بین بسامد تشبیه از نوع محسوس به محسوس بیشتر است. از میان صنایع بدیعی نیز 

آرایی در این متنها دیده میشــود؛ هرچند ی لفظی مانند ســجع، جناس و واجهاهیآرابیش 

ستانها از نظر  ست. در مجموع میتوان گفت این دا سامد آنها چندان باال نی شعر ب سیقی  مو

های چندان غنی و گیرا نیســتند؛ چنانکه از نظر صــور خیال نیز غنای چندانی ندارند. قصــه
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جنگل همان طور كه از نظر زبانی متنهای قوی و موفقی نیستند، از نظر عناصر و زیباییهای 

لب اند و نمیتوانند كودكان را به خود جشعری نیز آثار جالب توجه و جذابی از كار در نیامده

كنند. اگر هم كمتر كششی در این داستانها برای مخاطب وجود داشته باشد، مرهون طرح 

داستانی و روایت آنهاست كه البته آن هم نتیجه كار نصراهلل منشی است، نه حاصل خالقیت 

 شاعری كه آنها را به نظم كشیده است.

 مجموعه هشت جلدی وورجولکها -5-3
به چاپ رسانده است. 1390ظوم وورجولکها را در سالهای منناصر كشاورز مجموعه قصه

یی با تصویرگری شریل بون خلق شده است؛ یعنی شاعر تصاویر آن كتابهااین اثر بر اساس 

صه صلی كتابها را مبنای كار خود قرار داده و ق ست. اثر ا هایی منظوم برای آنها خلق كرده ا

جذابیت تصاویر، كودكان را با حیوانات  گیری ازای است كه میکوشد با بهرهدر واقع مجموعه

زبان منتشر ای انگلیسیگوناگون آشنا كند؛ به تعبیر دیگر كتابی آموزشی است كه در جامعه

ــت  ــت. مجوعه وورجولکها دارای هش ــده اس ــت كه به ترتیب دارای این عنوانها  جلدش اس

ـــتند:  ـــتی. الک3قلی؛ . ماهی زردُم2پرده؛ . زنبور زرده1هس ـــت پش . دلیفینای 4اال؛ بپش

سگ 7ابری؛ . ببری دندون6دوز قرمز؛ پینه. پین5فینگیلی؛  شم.  . گامبالو بامبالو. 8؛ تاتابهچ

ستانی چندانی ندارد و كتابی « تاتابهچشمسگ »البته در این بین جلد هفتم یعنی  طرح دا

را به  5تا 1آموزشـــی اســـت كه میکوشـــد به كمک تصـــاویری جذاب، شـــمردن اعداد از 

هفت جلد دیگر این مجموعه در سه سطح زبانی، داستانی و شعری  الًیذخردساالن بیاموزد. 

 بررسی میشود.

 سطح زبانی -1-5-3
یهای زبانی یکسان و شبیه هم هستند. همه داستانهای مجموعه وورجولک ها دارای ویژگ

ــده ــروده ش اند؛ بنابراین به تبع گفتاری این متنها به زبان گفتاری نزدیک به زبان روزمره س

بودن زبان، بسامد كلمات شکسته و لغات و تعبیرات عامیانه و گاه كودكانه در آنها باالست؛ 

حواسمو ، لم دادی، ش بده خرابهحال، اومده سرت به چی»لغات و تركیباتی مانند این موارد: 

هستند. بیشتر جمالت دارای نظم طبیعی در اركان  كوتاهجمالت در این متنها «. پرت نکن

اند؛ اما این مسئله جا شدههستند؛ اما در بعضی از آنها نیز اركان به ضروت وزن و قافیه جابه

و اشکاالت زبانی نیز در برخی از  فیتأل ضعفبه دشواری متنها نینجامیده است. مواردی از 

 ریتأثاین داسـتانها مشـاهده میشـود؛ اما بسـامد این اشـتباهات در كل متنها باال نیســت و 

شته سادگی چندانی در روانی لفظ و معنا نگذا اند. مهمترین ویژگی زبانی این متنها روانی و 

 آنها و صمیمیتی است كه به مخاطب منتقل میکنند.

 انیسطح داست -2-5-3
ساده، خطی و ابتدایی  سیار  ستانی ب همه جلدهای مجموعه وورجولکها دارای طرحهای دا
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شود و به ستانی در آنها دیده نمی شایی و تبع آن، گرههستند و فراز و فرود دا افکنی و گره گ

تعلیق چندانی هم در داســتانها دیده نمیشــود. هر داســتان دارای یک طرح مجزا به همراه 

ستق صیتهایی م ست. همانشخ سی ل ا صل این كتابها در زبان انگلی شد، ا شاره  طور كه ا

ساالن با حیوانات گوناگون طراحی و تولید متنها ساختن خرد شنا صد آ ستند كه به ق یی ه

سخه فارسی انها قابل توجه است؛ شده اند. همین هدف هم البته به شکل غیرمستقیم در ن

ــتانی و ــاده داس ــطه طرحهای س ــیتهای كودكانه آنها و البته  یعنی كودكان به واس ــخص ش

زیباییهای شعری این آثار، به كتابها جذب میشوند و از طریق آنها با دنیای حیوانات آشنایی 

ــاورز با اصــل نســبی و اولیه ــروده كش ــتراكات مجموعه س ای پیدا میکنند. یکی دیگر از اش

؛ به نحوی كه هر دو انگلیسی آنها وابستگی بسیار نزدیک برخی از داستانها به تصاویر است

ـــتانها نامهای  ـــت. یکی از نقاط قوت این داس ـــویری دانس مجموعه را میتوان كتابهایی تص

جذاب شـــخصـــیتها و خود كتابهاســـت كه توجه مخاطب را به خود جلب  غالباًآهنگین و 

ی جالب توجه مجموعه وروجولک ها شیوه حضور راوی در آنهاست. هاجنبهمیکند. از دیگر 

ـــورت میگیرد كه مخاطب راوی را در كنار خود حس روایت در ای ـــتانها به نحوی ص ن داس

شیوه راوی تئاتر در  شکلی  هاصحنهمیکند. راوی به  و در كنار شخصیتها حضور دارد و به 

ــتان زنبور زرده ــیار زنده با آنها ســخن میگوید؛ برای مثال در داس پرده چنین میخوانیم: بس

ـــالم تو» ـــمت س كرده/  اخمی چه ببین نمیدی؟/ جواب چرا پرده/  زرده زنبور چیه؟/  اس

 حاال اومده؟/ آهان سرت به چی ببینم/ بگو باش زود بده/ حالش شده درازش/ كج شاخکای

شده فهمیدم/ شون باز ویز ویزاش / گم   كنین كمکچیز میزاش... /  بر و دور میگرده/  دنبال

 «.ویزاشو ویز كرده گم/ پرده زرده زنبور پاشو/ نشستی چرا/ هابچه

 سطح شعری -3-5-3
یعنی بحر « مفتعلن فاعلن»همه هشت جلد مجموعه وورجولکها در قالب چهارپاره و وزن 

 اند )ر.ک:اند. بحر منسرح را از وزنهای مناسب برای شعر كودكان دانستهمنسرح سروده شده

به دلیل ضــرباهنگ تندی كه دارد،  «مفتلعن فاعالتن»وزن (. 75شــعر كودک در ایران، ص

سد و میتواند برای كودكان جذابیت ایجاد  سب به نظر میر شعار كودكانه منا سرودن ا برای 

ستانهای این مجموعه، واج شتر دا سیقی وزن و ردیف و قافیه، در بی آرایی و كند. در كنار مو

اه بعضــی صــنایع اند. گآفرینی كردهدر مواردی صــنایعی چون جناس و تکرار نیز موســیقی

ندرت صور خیال النظیر نیز با بسامد پایین در داستانها دیده میشود. بهمعنوی مانند مراعات

ـــتانهای این  ـــعری داس ـــود. مهمترین ویژگی ش در برخی از متون این مجموعه دیده میش

مجموعه، ضــرباهنگ تند و موســیقی كناری و بیرونی قوی آنهاســت كه میتواند مخاطب 

 ود جذب كند.كودک را به خ
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 «های چی بود چی شدقصه»مجموعه دوازده جلدی  -6-3
صه» صهترانهق شاورز )ق صر ك شد( نام مجموعههای نا جلدی ای دوازدههای چی بود چی 

سنده آمریکایی نورا گیدوس ساس كتابهایی از معلم و نوی ست كه بر ا صویرگری ب.ب  1ا و ت

سی  2سمز شعری برر ستانی و  سطح زبانی، دا سه  ست. ذیالً این كتابها در  شده ا سروده 

 میشوند.

 سطح زبانی -1-6-3

همه دوازده داســتان این مجموعه از نظر زبانی شــبیه به هم و دارای ویژگیهای یکســانی 

سته محاوره شک شکل  ست. یعنی از  ستند. زبان همه آنها گفتاری و عامیانه ا ای كلمات ه

شود؛ چند نمونه  صطالحات عامیانه نیز در آنها زیاد دیده می شود و تعبیرات و ا ستفاده می ا

ــود:  ــین »ذكر میش ــت به كار ش البته گاه با «. دیرچو لب، خیزون نفس زنون خیزون، دس

اند بسامد پایین، بر خالف سبک گفتاری متن، بعضی كلمات به شکل نوشتاری به كار رفته

ی و یکدســتی برخی قســمتها كاســته اســت. بیشــتر جمالت در این كه این مســئله از روان

اند و جمالت نســبتاً طوالنی بســامد بســیار پایینی دارند. در تقریباً نیمی از داســتانها كوتاه

ستوری قرار گرفته صحیح د شکل طبیعی و  شتر آنها اركان جمله به  اند و در جمالت یا بی

اند، دشواری و پیچیدگی خاصی جا شدهان جابهنیم دیگر هم كه به ضرورت وزن و قافیه ارك

شاعر تركیباتی خوش ست. گاه  شده ا آهنگ و غالباً فاقد معنای دقیق از نظر معنایی ایجاد ن

سیقی كالمیاز خود می سازند؛ شان متن را برای كودكان جذابتر میسازد كه به دلیل مو

در «. هر هر هار هار زر زر زار زار، پرک پرک، ریتیپ و ریتیشــ»مانند این لغات و تركیبات: 

ــه ــب با مخاطب كودک قص ــیاری از مواقع متناس ــطالحات و تعبیرات كودكانه بس ها، از اص

سبکی این  سبتاً باالیی كه دارد از ویژگیهای  سامد ن سئله با ب ست. این م شده ا ستفاده  ا

بعدش بره الال »داستانهاست كه به فضای كودكانه آنها دامن زده است؛ مانند این تعبیرات: 

ست تا شمرد کی از، كنه سه صد،  و بی سید؛ بعدش  سید؛ بعدش دو كم تر اولش یه كم تر

آواهای زیادی به كار در متن این داستانها نام«. كم ترسید، خواب دید یه نی نی بزغاله است

 تر كردن كالم یاریرفته كه حضور آنها هم به موسیقی بیرونی كالم افزوده و هم به كودكانه

صه ست. در مجموع درباره زبان ق سانده ا شاورز میتوان چنین گفت: این ترانهر صر ك های نا

متنها با زبانی گفتاری و كودكانه، همراه با تعبیرات عامیانه و جمالتی كوتاه، متنهای ســاده، 

اند كه به خوبی مخاطب كودک میتواند با آنها ارتباط فهم پدید آوردهاوا و سادهروان و خوش

 قرار كند و جذب آنها شود.بر

                                                             
1. Nora Gaydos.  
2. B B Sams. 
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 سطح داستانی -2-6-3
شد، مجموعه چیچنان شاره  ساس كتابهایی از نورا گیدوس تألیف كه ا شد بر ا بود چی 

اند و طرح داســتانی انها نیز بر اســاس تصــاویر آن كتابها شــکل گرفته اســت؛ هرچند شــده

كشاورز در پرداخت داستانها از خود خالقیت زیادی نشان داده است. طرحهای این داستانها 

ساده و ابتد شتر غالباً خطی،  ستند. پیرنگ بی ست و از پیچیدگی چندانی برخوردار نی ایی ا

گشــایی و تعلیق داســتانی بســیار ســریع و كوتاه صــورت افکنی و گرهآنها ابتدایی بوده، گره

میگیرد. طبق آنچه در ابتدای كتاب ذكر شده، مخاطب این كتابها گروههای سنی الف و ب 

ــتند؛ اما با توجه به نکاتی كه درباره طر ــد این هس ــد، به نظر میرس ــتانی آنها ذكر ش ح داس

ستانها فقط برای گروه سنی الف دارای جذابیت و كشش باشند و كودكان گروه سنی ب  دا

 از خواندن آنها لذت چندانی نبرند. 
در این داستانها توصیفهایی بسیار كلی و كوتاه دیده میشود. در داستان دارای شخصیت    

س تانهای دیگر است كه همه حیوانی هستند و به همین دلیل یا شخصیتهایی مستقل از دا

صیت شخ ستانها و طرح آنها،  سادگی دا سب با  پردازی برای كودكان جذابترند؛ هرچند متنا

ساده سیار  صیتهای كودكانه ب شخ شود و با  ای به معنای واقعی آن در این كتابها دیده نمی

شــان میدهد كه از نظر ســادگی یا روبرو هســتیم. نظری به طرح داســتانهای این مجموعه ن

صه ستانی، این ق ستند. برخی از پیچیدگی طرح و پیرنگ و فراز و فرودهای دا ها یکدست نی

اند و فقط توالی آنها در حد توصــیف یک موقعیت یا چند فعالیت و صــحنه كوتاه باقی مانده

ــود؛ مانند  ــتند بدون هیچ پیوند علی و معلولی كه پیرنگ خوانده ش ــتانهای وقایع هس داس

ـــتانی دارای «خلمار و چلمار و وولمار»و « كوتیپینینی» ـــی از آنها از نظر داس ؛ اما بعض

تر و به تبع آن جذابیت بیشتری هستند؛ مانند داستانهای طرحی كاملتر و پیرنگی پیشرفته

راوی همه داستانهای این مجموعه دانای كل و زمان «.  موشول و هاپول»و « جوجو و میو»

ا حال و خطی اســـت. مکان هر داســـتان نیز با دیگری متفاوت اســـت؛ مکانهایی مانند آنه

رودخانه، جنگل، دشـت و... . بیشـتر داسـتانهای مجموعه چی بود چی شـد با معرفی كوتاه 

ستان و  شخصیتهای قصه آغاز میشوند. در آخر همه آنها نیز چند پرسش درباره اتفاقات دا

ستان ا شود كه او وا میدارد هم درباره وقایع یک پرسش نیز خارج از دا سیده می ز كودک پر

داستان بیندیشد و هم برای یافتن پرسش خارج از داستان تالش ذهنی و پرسشگری كند. 

صه شتر ق ستند؛ بلکه گسترش بی سنتی آن نی شاورز دارای پیام به معنای  صر ك ترانه های نا

و نیز تالش برای پاســخگویی به  فکر و قوه تخیل كودک از طریق همراه شــدن با داســتانها

ستانها و موسیقی این منظومه ها رهاورد این پرسشهای پایان كتابها دركنار لذت بردن از دا

ستانها دارای پیام به معنای معمول آن نیز هستند؛ برای  ست. هرچند برخی از این دا كتابها
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ستان بی ستقیم بیانمثال دا شد كه برای حفظ كننده این بی و بوبو میتواند به طور م پیام با

 سالمتی باید بهداشت را رعایت كنیم.

 سطح شعری -3-6-3
داستانهای مجموعه چی بود چی شد از نظر شعر یا نثر بودن به دو گروه تقسیم میشوند: 

 دار.. داستانهای قافیه2های منظوم؛ . قصه1
سالم و البته  گروه اول داستانهایی هستند كه سراسر متنشان دارای وزن عروضی نسبتاً

صراعها و ثابت  شدن طول م ست. از نظر قالب، این متنها به دلیل كوتاه و بلند  وزن و قافیه ا

ها به قالب نیمایی نزدیک هستند؛ از همین روی میتوان آنها را و مشخص نبودن جای قافیه

ــه ــتانهای  نیماییشبب  های منظوم قص میول قاطی »و « آقای مونی خانم جونی»نامید؛ داس

ستان قافیه« پاتی شتن از این گروهند. گروه دوم كه دا صحیح ندا ستند، از جهت وزن  دار ه

ــه ــیاری از جمالت با قص ــتانبس ــیاری از های منظوم تفاوت دارند. متن این داس ها در بس

ستند كه ردیف و قافیه ستانی ه ست. بلکه نثر دا ضی نی های متعدد جمالت دارای وزن عرو

رونی بخشیده است. بیشتر داستانهای این مجموعه از این گروهند؛ به آنها نوعی موسیقی بی

 «.كانگوری گوری»و « قاالز و دوگوش»مانند 
این متنها غالباً عاری از صور خیال هستند و به ندرت صنایع بدیعی مانند تشبیه در آنها 

صنایع بدیع لفظی مانند تکرار، واج شود؛ اما  سامددیده می سجع و جناس با ب سبتًا  آرایی،  ن

باال موســیقی بیرونی این داســتانها را تقویت كرده اســت. در عنوان بیشــتر شــخصــیتهای 

ــنایعی چون ســجع و جناس دیده میشــود؛ مانند  ــتانها نیز ص ــنجول و منجول»داس و « س

های ناصر كشاورز میتوان در مجموع درباره ویژگیهای شعری قصه ترانه«. كانگوری گوری»

ــتر این متنها دا ــتند كه البته برخی جمالت آنها دارای گفت، بیش ــتانهایی قافیه دار هس س

های وزنهای عروضی نیز هستند؛ اما آنچه موسیقی كالم را در آنها تقویت كرده است، قافیه

گانه است كه به همراه صنایعی چون سجع، جناس و واج آرایی و تکرار نوعی مکرر دو یا سه

 ه موجب جذب كودک به داستانها گشته است.آهنگ دلنشین در متنها پدید آورده است ك

 

 گیرینتیجه -4
های منظوم ناصر كشاورز در سه سطح زبانی، داستانی و شعری نشان بررسی سبکی قصه

ها دارای ویژگیهای سبکی متفاوتی هستند. اگر ها یا مجموعهمیدهد كه هر یک از این قصه

گریم، میتوانیم بگوییم نخسـتین های منظوم بنبخواهیم طی یک سـیر تاریخی به این قصـه

اند، به سبک شعر كودک داستانهای كشاورز كه در نخستین سالهای دهه هفتاد سروده شده

ــامد لغات و  ــتند و بس ــمی و غیركودكانه هس ــیح و رس ــتاری فص آن زمان دارای زبان نوش

شکلی  ست. خطاهای تألیفی و جابه جایی اركان به  ساالنه در آنها باال صطالحات بزرگ كه ا
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های زبان را برای مخاطب كودک كمی نامانوس و دشوار میکند، از دیگر ویژگیهای این قصه

منظوم است. به طور مشخص، داستانهای مهمانهای زمستانی، عروسی دختر خاله عنکبوت 

از این دســـت هســـتند؛ البته داســـتان عروســـی دختر خاله عنکبوت هرچند دارای زبانی 

تر دارد و بسامد لغات و اصطالحات عامیانه در آن باالتر است. نوشتاری است، زبانی كودكانه

از نظر داستانی نیز هر دوی این كتابها دارای طرحهای ساده و نسبتاً ابتدایی هستند و تنها 

برای گروه ســنی الف مناســب به نظر میرســند. از نظر شــعری نیز مهمترین ویژگی این دو 

و ردیف و قافیه به طور مشخصتر و موسیقی ناشی داستان بهره مندی آنها از موسیقی وزن 

 از صنایع لفظی به شکل كمرنگتر است.
های منظوم است. سرایی ناصر كشاورز در قصهقصه منظوم حسن كچل سرآغاز گفتاری

استفاده از زبان شکسته گفتاری به همراه لغات و تعبیرات عامیانه در داستان، زبانی روان و 

ستان داد سه مجموعه گیرا به این دا ست. این ویژگی در  و « وورجولکها»، «نیهامیمی»ه ا

نیز دیده میشود. قصه منظوم حسن كچل كه نوعی بازنویسی « های ناصر كشاورزترانهقصه»

از داستانهای عامیانه محسوب میشود، دارای داستانی با طرح داستانی پرحادثه و پر از فراز 

مخاطبان گروه سنی ب مناسب  ساخته است؛ اما  و فرودهای داستانی است كه آن را برای

دارای داستانهای « های ناصر كشاورزترانهقصه»و « وورجولکها»، «نیهامیمی»های مجموعه

شده تنها برای  سئله باعث  ستانی هستند كه این م با طرحهای ابتدایی و بدون پیچیدگی دا

كر در زبان روان، عامیانه، گروه ســنی الف مناســب باشــند. نقطه قوت ســه منظومه اخیرالذ

كودكانه و جذاب آنهاسـت كه در همراهی با شـعرهایی روان، زنده و پرتحرک و غنی از نظر 

سنی الف به خوبی جذب  ست كه كودكان گروه  شیده ا سبکی بخ شعری به آنها  سیقی  مو

د و آنها میشوند و تأثر از جذابیتهای شعری و داستانی آنها، قوه تخیل آنها را گسترش میده

شش جلدی  شاند. اما مجموعه  شعرهای روایی را به آنها میچ تجربه التذاذ هنری و ادبی از 

ـــه ـــهقص ـــبکی بالکل متفاوت دارد. قص های منظوم این مجموعه كه با زبان های جنگل س

اند، مشحون از اضظراب های سبکی نوشتاری دارای ویژگیهای زبان ادبی كهن سروده شده

تند؛ عالوه بر این، خطاها و ضعفهای متعدد و گوناگون زبانی، بین سبک كهن و معاصر هس

زبانی ناپخته و سست ایجاد كرده است كه هیچ جذابیتی برای كودكان ندارد. طرح داستانی 

صه ستند و نمیتوانند به عنوان ق ستانهای كلیله ه صل دا های این مجموعه هم تحت تأثیر ا

س شوند. در  شاورز تحلیل  ستانهای تألیفی ك ستانهای این مجوعه دارای دا شعری نیز دا طح 

قوت و امتیاز خاصی نیستند؛ چرا كه از یک سو دارای وزنهای سنگین و كم تحرک هستند 

و از ســوی دیگر از دیگر قابلیتهای زبانی و شــعری برای تشــخص بخشــیدن به موســیقی و 

 سبک آنها بهره برده نشده است.
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 و مآخذ منابع
یات كودكان و -1 ندن، قزلادب نان و ترویج خوا یاغ، ثریا، )نوجوا (، چاپ نهم، تهران: 1392ا

 سمت.

، یوسفی، محمدرضا «نویسی، بازنویسی، بازنگری، بازآفرینیساده»ادبیات كهن، ادبیات نو: -2

 (، تهران: پیک بهار.1387)

اپ (، چ1387های نقد شعر كودک و نوجوان(، سالجقه، پروین، )از این باغ شرقی )نظریه-3

 دوم، تهران: كانون پروش فکری كودكان و نوجوانان.

 تهران: افق.جلد،  12(، 1381، كشاورز، ناصر )نی و مامانیمیمی هایترانه-4

 تهران: سروش.(، 1378محمدی، محمدهادی )، كودكان اتیادب نقد یشناسروش -5
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