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 چکيده 

  است   ییکارکردها  و   اهداف  ادبی اثر  یک  سبک  یر یگشکل   در  رگذاریتأث  مسائل  از  یکی
  اهداف   با  متناسب  واحد،   محتوای  یک  اساسبرهمین  درنظردارد؛  خود  اثر  برای  مؤلف   که
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  که   را  کودک  دو کتاب  اصل،  این  قراردادن  مبنا  با  است  کوشیده  حاضر  شود. پژوهش
  ی کرد ی رو  و  یفیک  روش  با  و   کند  بررسی  دارند،  یکسان  یرپردازی تصو  و  داستانی  طرح
 کامالً   سبک  دو  مختلف،  کارکردهای  و  اهداف  چگونه  دهد  نشان  یلیتحل-یفیتوص

 با   نورا گیدوس  اثر  Ape Dateداستان    جستار  این   ایجاد کرده است. در  را  متفاوت
 شده   مقایسه  شناسی منظر سبک   از  کشاورز  اثر ناصر»آقای مونی خانم جونی«    داستان

 یکسانی  محتوای  کتاب  دو  این  ، هرچنددهدیم  سبکی این دو اثر نشان  است. بررسی
  کتاب   است.  داده   شکل  را  متفاوتی  کامالً  یهاسبک  هاآن   مؤلفان   متفاوت  اهداف  دارند،

Ape Date  ادبی   و   هاصامت   بعضی   صحیح   تلفظ  کوشد ی م  که   است  آموزشی- اثری 
پدیدآورندگان  انگلیسی  زبان   نوآموزان  به  را  هامصوت  اثر   بیاموزد.    »کتاب   یک  این 
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بیان    با  همراه  منظوم   روایتی  با  کوشدی م  که   است   مصور«  داستانمونی خانم جونی« یک »
  خواندن   و  ندی شن  او را به  کند و  جذب  خود  به  را  ، کودکهاکنشها و  جزئیات صحنه
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 . مقدمه 1

ارتباط به  توجه  با  گسترده  امروزه  فرهنگهای  زبانمیان  با  مختلف  متفاوت، های  های 

های دیگر، بیش از همیشه رونق دارد. این مسئله ی متون ادبی از یک زبان به زبان ترجمه

زبان  هایی در یک جامعه غیرفارسیشود. گاه متنوفور دیده میدر ادبیات کودک نیز به

می تولید  آن  کودک  مخاطبان  آبرای  اهداف  با  متناسب  که  سبک    موزشیشوند  خود، 

هایی به زبان فارسی برای  ها مبنای تالیف کتابگونه متنای دارند. گاه ایننگارشی ویژه

های موجود  پردازد، با توجه به تفاوتگیرند؛ اما هنرمندی که به این امر میکودکان قرارمی

اثر، آن   بین زبان فارسی با زبان مبدأ و با درنظرگرفتن اهداف و کارکردهای دیگری برای

ی  ها، مجموعه کتابیکی از این    نویسد.را با سبکی کامالً متفاوت به زبان فارسی بازمی

داستانهاترانهقصهجلدی  دوازده  از  بعضی  براساس  که  است  کشاورز  ناصر  های  ی 

 Nora)از نورا گیدوس  (Now I`m reading)  خوانممن اکنون میی آموزشی  مجموعه

Gaydos) با تصویرگری بی. بی سمز (B. B Sams)  .تولید شده است 

ابتدا هدفاین پژوهش می ها و کارکردهای مدنظر دو مجموعه را برشمارد،  کوشد 

رویکردی با  آن  - توصیفی  سپس   نگارشی  سبک  داستان  تحلیلی،  یک  در خالل  را  ها 

ی به همراه  مشترک از دو مجموعه تحلیل کند و نشان دهد چگونه یک طرح واحد داستان 

می متفاوت  کارکردهایی  زبان مختلف  دو  در  این    یابدتصاویری مشترک،  با  متناسب  و 

 دهد. های نگارشی کامالً متفاوتی را شکل میکارکردها، سبک

 

 . پيشينه و ضرورت تحقيق 2

  ادبیات   یحوزه  دارد. در  گسترده  ایپیشینه   فارسی  زبان  ادبی در  متون  سبکی  هایبررسی

  ی صبغه   که   یافت   را  هاییتحلیل  و  ها بررسی  توانمی  ها مقاله  و  ها کتاب  برخی   در  نیز کودک  

  اثر   گل دسته  یه   نگو  ی »نقد کتاب حسنیتوان به مقاله مثال می  برای  دارند؛  شناسانه سبک

  مباحث   از  بخشی  که  ( اشاره کرد1390ی خسروی و رئیسی )نوشته  احترامی«  منوچهر

  هنری   -ادبی  جوانب  نیز  ها کتاب  برخی  دارد. در  شناسیسبک  یجنبهآن،    در  شدهمطرح
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  کودک   ادبیات   در   آن   جایگاه   و   منظوم   ی قصه   کتاب   مانند   است؛   شده   بررسی   کودک   شعر 

  از   بررسی و بسیاری   کودکانه   منظوم   های قصه   از   ( که در آن تعدادی 1388ی اسپید ) نوشته 

جهت    چند   از   حاضر   پژوهش   با وجود این   است؛ شده    برشمرده   را   ها آن   سبکی   های جنبه 

 روند: شمار می پژوهشی به   چنین   انجام   ضرورت   نوعی به   ها جنبه   همین   و   هایی دارد نوآوری 

دو  پژوهش  در  .1  و  داستانی  طرح  یعنی  یکسان،  محتوای  با  کودک  داستان  حاضر 

 اند؛ قرارگرفته شناسانهسبک  مقایسه مشابه، اساس  تصاویر

  یکی   اند، مشترک   محتوا   در   هرچند   شوند، می   مقایسه   هم   با   دو اثری که   پژوهش   این   . در 2

  فارسی و   زبان   دیگری به   و   است   شده   نگاشته   زبان انگلیسی   مخاطب   برای   و   انگلیسی   زبان   به 

 رود؛ می   شمار   تطبیقی به   تحلیل   نوعی به   بررسی   این   بنابراین   زبان؛ فارسی   مخاطبان   برای 

  ها آن  سبکی  های ویژگی  ارتباط  متن،  سبکی دو  تحلیل  برعالوه  حاضر   پژوهش  در  .3

 است. شده بررسی نیز مؤلف مدنظر  کارکردهای و هاهدف با

 

 . مسئله3

  گزینش   معنای  به  مفهوم سبک  شده،  مطرح  سبک  از  بحث  در  که  بنیادین  مفاهیم  از  یکی

(.  22  –  21  :1389وردناک،  ؛ 37- 26  :1386؛ شمیسا،39  -  3۵  :1391فتوحی،  )رک.  است 

  بیان   برای  که  گوناگونی  هایشیوه  که شخص از میان  معناست  بدین  سبک  از  تعریف  این

  عبارات   و  هاواژه  قالب  در  را  آن  و  زندمی  انتخاب  به  دست  دارد،  وجود  مفهوم  و  معنا

  برای   که  کندپیدا می  تحقق  زمانی  گزینش،  معنای  در  »سبک  بنابراین  کند؛می  بیان  خاصی

  میان  از  شخص  و  باشد  داشته  وجود  شیوه  یک  از  بیش  کار،  یک  انجام  یا  مفهوم  یک  گفتن

  موقعیت   با  متناسب  سخن را  (. سبک3۵:  1391)فتوحی، کند«  گزینش  را  یکی  ها،شیوه  آن

 و   عناصر   از  متشکل  خود  که  اند دانسته  ایارتباطی  فضای  را  موقعیت  و  اندخوانده  نیز

  »هدف   موقعیت،  یدهندهشکل  عناصر  این  از  یکی  (.۵9  -  ۵7)همان:  است  مختلفی  اجزای

  شود«می  تنظیم  اجتماعی  فردی یا  معیّن  هدف  به  دستیابی  برای  سخن  »هر  زیرا  است؛  کالم«

  هدفی   سبک،  گیریدر شکل  مؤثر  عناصر  از  یکی  که  معناست  بدین  سخن  این  (.۵9  )همان:
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وردناک در بحث از بافت و    دارد.  نوشتن  یا  گفتن  برای  آن،  ینویسنده  یا  گوینده  که  است

شمارد که یکی  هایی را برای متن برمیهای سبکی، سازهگیری ویژگیجایگاه آن در شکل

(؛ او همچنین  42:  1389)رک. وردناک،   ها »موضوع، هدف و کارکرد« متن استاز آن

ای »ایجاد تأثیری  ی متمایزی از کاربرد زبان »به منظوری خاص« و برسبک را به »شیوه

 (.20کند )همان:ویژه«« تعریف می

  در   که  است  اهمیتی  چنان  دارای  سبک  گیریشکل  در  اثر  یک  پدیدآورنده«  »هدف     

  شده است:   تأکید آن بر صراحتشده، به سبک ارائه برای  شناسیزبان منظر از  که تعریفی

  معیّن   بافت   یک   در  زبان  کاربرد   یشیوه   از   است  سبک عبارت  شناسی،زبان  اصطالح  »در

دو 64:  1391)فتوحی،  مشخص«  هدفی  برای   معیّن  شخص  ی وسیله  به اگر  بنابراین  (؛ 

هریک   کنند،  بیان  هدفمند  و  هنری  شکلی  به  را  مفهوم  و  معنا  یک  بخواهند،  نویسنده 

متناسب با هدف و کارکردی که برای اثر خود درنظردارند، اثری خلق خواهندکرد که از  

 .  بکی با اثر دیگر متفاوت خواهدبودنظر س

یکی  –کوشد دو کتاب کودک را  با نظر به همین مباحث است که پژوهش حاضر می

با هم مقایسه کند که طرح داستانی واحد و   -به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی

های یکسانی دارند و نشان دهد چگونه اهداف و کارکردهای دو مؤلف، منجر به  تصویر 

ی  های مدنظر یکی داستان کودکانه هایی کامالً متفاوت شده است. کتابگیری سبکشکل

آقای مونی، خانم  تألیف نورا گیدوس و دیگری، کتاب    (Ape date)  دوست آقای میمون

 اثر ناصر کشاورز است که براساس کتاب گیدوس سروده شده است.  جونی

 

 خوانمی من اكنون می. مجموعه4

میمن  ی  مجموعه کتاب  خوانماکنون  کلی  سطحعنوان  مجموعه های  یک  از  ی  دوم 

آموزشی است که خانم »نورا گیدوس« به همراه تصویرگر کتاب »بی بی سمز« آن  کمک

ای  مجموعهاند.  را در چهار سطح به زبان انگلیسی طراحی و تألیف و در امریکا منتشر کرده

ای است که با  ین مجموعه، یعنی دوره ی دوم اکه در این نوشتار مورد بحث است، دوره
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کلی   میعنوان  اکنون  است.  خوانممن  شده  داستان  منتشر  میان  این  از  گوناگون  های 

انتخاب شده و اساس نگارش مجموعه ی ناصر  ها ترانهقصهی  مجموعه، دوازده داستان 

 کشاورز قرارگرفته است.  

 

 و داستان»دوست آقای ميمون«   خوانم ی م من اكنون    ی اهداف و كاركردهای مجموعه .  1.4
نویسد: »اینجا در  ی هدف این مجموعه چنین می ها درباره ی این کتاب نورا گیدوس در مقدمه 

ها  ها، به آن شوند. در این کتاب های بلند آشنا می سطح دو، خوانندگان خردسال با مصوت 

این مسئله،  اطر بسپرند که  های کوتاه و بلند را به خ شود تا تفاوت بین مصوت فرصتی داده می 

باال خواهد برد«نفس آن درک و اعتمادبه  گیدوس  (  Gaydos,2001: 5)   ها را در خواندن 

داند که در  می  های آموزشی را رساندن کودکان به سطحی از مهارت هدف نهایی این کتاب 

کنند)همان(. در ابتدای  طور مستقل بخوانند و درک روانی و به آن سطح، بتوانند متن را به

داستان مورد بررسی این نوشتار یعنی »دوست آقای میمون« اهداف آموزشی مورد نظر،  

 است: در قالب آشنایی کودک با این موارد بیان شده

مختوم   . کلمات3.  2. حروف تعریف و اضافه a»1  .2. مصوت مورد نظر: مصوت بلند »1

 gr, pl, tr, fl».4های مرکب آغازینِ » صامت. s-»3.4« و »ingبه »

 خوانممن اكنون میی  های سبکی كلی مجموعهویژگی. 2.4

اند، نوشته  خوانممن اکنون میی  ای که بر سطح دوم از مجموعهخانم گیدوس در مقدمه

ها اشاره  ( که به آن2:هماناند)های سطح دوم برشمردهچند ویژگی مهم را برای داستان

 کنیم:می

 . هر داستان برای آموزش یک مصوت بلند خاص طراحی شده است؛ 1

این کتاب2 آموزش  داستان. روش  یعنی آموزش مصوتها  تلفظ  محور است؛  ها و 

های داستانی کامل شامل یک ابتدا،  افتد که طرحهایی اتفاق میواژگان در خالل داستان

های  های مفرح و  انتخاب شخصیتمتن  کهنحوی یک میانه و یک انتهای مشخص دارند؛ به

 ها را با زبان و بیان خود بازگو کنند؛ کند، داستانها را تشویق میی کودکان، آنمورد عالقه
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داستان3 متن  تعداد  .  داستان  هر  در  که  معنا  بدین  هستند؛  تکرارشونده  و  ساده  ها 

این مسئله زمینه را برای  شوند و  شده تکرار میها، با نظم و آهنگی کنترل معدودی از کلمه

اعتمادبه افزایش  درنتیجه  و  مهارت خواندن  تقویت  نوآموز،  کودکان  بیشتر  نفس  تمرین 

 کند؛ ها فراهم میآن 

شود  ها بدین شکل است که هر داستان با دو واژه آغاز می. الگوی واژگانی داستان4

رت و پس از آن  شود. سپس به یک عباو در هر صفحه یک یا دو کلمه بدان افزوده می

 شود؛ هایی بلندتر منتهی میهای کوتاه و درنهایت، در پایان داستان به جملهبه جمله

ها، تصویرهای رنگارنگ، جذاب و همراه با جزئیات دارند که به جذابیت  . کتاب۵

 کنند.متن و گیرایی آن کمک می

ک مطلب تقویت  هایی آمده است که مهارت کودکان را در دردر پایان هر داستان سؤال 

های  ها را در درک واژگان جدید متن و در مهارتکند و از سوی دیگر، توانایی آنمی

 دهد. شده در داستان افزایش میزبانی آموزش داده

 

 Ape Dateمختصات سبکی كتاب  . 3.4

ایم، نام برده  دوست آقای میمونکه در این پژوهش از آن با نام فارسی    Ape Dateکتاب  

دارد. صفحه متن  دوازده صفحه  و  مقدمه  بیان هدفچند صفحه  به  آن  آغازین  های  ی 

ی درک مطلب اختصاص دارد. هایی در حوزهی پایانی نیز به پرسشآموزشی و صفحه

های  ترین ویژگیتوانیم مهممیترتیب، اصل داستان در ده صفحه روایت شده است.  بدین

 ین برشماریم:سبکی این کتاب را چن

 . داستان تصویری 1.3.4
نشان می گیدوس  کتاب  دقیق  کلمهبررسی  تعداد  که  استدهد  کم  بسیار  آن    )در  های 

  2هایی متشکل از  ها یا جملهکلمه(. هرصفحه یک تصویر دارد به همراه کلمه  66مجموع  

تعداد کم کلمه و جمله  11تا   تصویرهای کتاب،  های بسیار ساده در کنار  کلمه. همین 

توان این اثر را یک کتاب تصویری دانست.  که مینحویکنند؛ بهداستانی ساده را روایت می
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رشته تصاویر زیاد، همراه با  ها از راه یکاند: »این کتابهای تصویری گفتهی کتابدرباره

 کنند«میمتنی کمابیش اندک یا بدون متن، اطالعاتی را منتقل کرده یا داستانی را بازگو  

(؛ همچنین چنانکه نورتون با تکیه بر نظر زتا ساترلند و تبسی هرن  186:  1382)نورتون،

می  کتاب بیان  در  اندازه کند،  به  تصاویر  اهمیت  تصویری،  آن  های  از  بیش  یا حتی  متن  ی 

کنند که  های تصویری میان متن و تصویر توازنی را برقرار می است)همان(. »بسیاری از کتاب 

ها و  اند« )همان(. در این کتاب نیز بار اصلی نقل داستان و صحنه دون دیگری ناقص هریک ب 

کشند و این مسئله کاماًل تعمدی و سنجیده اتفاق افتاده است؛  ها بر دوش می ها را تصویر اتفاق 

شده و انتظار  دادن زمان سپری ها برای نشان برای مثال استفاده از ساعت دیواری در تصویر 

 ای به آن نشده است. ن، شگردی خالقانه است که در کالم اشاره آقای میمو 

 متن بسيار ساده بدون پرداختن به جزئيات.  2.3.4

کند، در حد یک طرح ساده باقی مانده  آنچه متن روایت می  دوست آقای میموندر کتاب  

و  اند  های داستانی وارد نشدهها و کنشوجه به پرداخت جزئیات صحنههیچها بهو کلمه

اند  ها نقل کردهی آنچه کلمهی تصویرها گذاشته شده است. همهنقل داستان بیشتر بر عهده

 ۵چنین است: 

می درست  کیک  یک  خاکستری  میمون  خاکستری/  میمون  میمون  کند/  »میمون/ 

گذارد/ میمون خاکستری منتظر است کیک  خاکستری کیک را برای پختن روی سینی می

گذارد  ها بیرون آمد/ میمون خاکستری دارد کیک را در بشقاب میشعلهبپزد/ وای! کیک از  

میمون خاکستری منتظر دوستش است/ میمون خاکستری کیک را خورد/ دوستش خیلی    /

 دیر آمد«. 

توان  کنند، نمیتنهایی روایت میهای باال بهاگر تصاویر را کنار بگذاریم، آنچه جمله

تواند با پرداخت و طرح ساده داستانی است که مییک داستان نامید؛ بلکه در حد یک  

ها به یک داستان ساده کودک تبدیل شود؛ اما تأمل در  ها و صحنهتوصیف جزئیات کنش

ی  های کلی مجموعهها با آنچه در بخش ویژگیکاررفته در متن و تطبیق آنهای بهکلمه

ه کامالً آگاهانه اتفاق افتاده دهد که این مسئل بدان اشاره شد، نشان میخوانم  من اکنون می
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ی  است؛ چراکه روایتگری تصاویر به مؤلف این امکان را داده است که بدون داشتن دغدغه 

آموزشی مورد    ی تصویرها کند که در چارچوبهایی را ضمیمهروایت قصه، تنها کلمه

ذکرشده    شود، مگر اینکه ذیل یکی از مواردای در متن دیده نمینظرش بگنجند. هیچ کلمه

 ( قراردارد.6های مورد آموزش در این داستان )مهارت ی نخست کتابدر صفحه 

 آوا و تکرارشوندههای هم. واژه3.3.4

کلمه تشکیل شده است. از   66از  دوست آقای میمونچنانکه اشاره شد، کل متن داستان 

 The grayکیب »ها. تراز آن  %6۵اند؛ یعنی حدود  کلمه در متن تکرار شده  43این تعداد،  

ape  »7  بار هم ترکیب » 1بار تکرار شده وThe ape « آمده است. کلمه »cake  »۵ بار به

ی  کلمه68« آمده است. از  a cake«  تکرار شده و یک بار هم به شکل »the cakeشکل »

یعنی همان    7( دارند؛ /ai« )با تلفظ /aها مصوت بلند »کلمه  %۵4کلمه یعنی حدود  37متن،  

ها نیز  ی کلمهآوایی که در آغاز کتاب هدف آموزشی اصلی کتاب دانسته شده است.  بقیه

«  for« و »onای مانند »« یا حروف اضافهthe« و »aبیشتر یا حرف تعریف هستند، مانند »

های مدنظر ذکر شده  ها، از هدفی کتاب، آموزش تلفظ صحیح آنکه باز هم در مقدمه 

، به خوانممن اکنون میهای  اش بر این دوره از کتابدوس نیز در مقدمهاست. خود گی

مختصه  است این  کرده  بیان  اثر  اهداف  با  را  آن  تناسب  و  کرده  اشاره  سبکی    ی 

(Gaydos,2001: 7.) 

 خوان داستانی. كتاب آسان4.3.4

مقدمه در  کتاب  مؤلف  که  مجموعهالگویی  بر  اکنون  های  کتاباش  طرح    خوانممیمن 

اجرایی شده است؛ به این معنا که داستان    دوست آقای میمونطورکامل در داستان  کرده، به

شود و در هر صفحه یک یا دو کلمه به آن اضافه و بعد به یک عبارت  با دو واژه آغاز می

شود و در پایان داستان  هایی کوتاه تبدیل میهای بعد به جملهشود و در صفحهمنجر می

میجمله  به منتهی  بلندتر  پیشهایی  چنانکه  همچنین  کلمهگردد.  شد،  اشاره  های  تر 

شوند و از  های مختلف تکرار میسو بسیار محدود هستند و در صفحهکاررفته از یکبه

ها از یک نظم آوایی و آهنگ برخوردارند. بار اصلی روایت داستان  سوی دیگر بیشتر آن
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عهده بر  است.  نیز  تصویرها  تقسیمی  کتابدر  انواع  چنین  بندی  به  تصویری،  های 

های  (. »کتاب20۵:  1382نورتون، )رک. شودخوان« گفته میهای آسانهایی »کتابکتاب

های ابتدایی خواندن،  اند که کودکان با داشتن مهارتای طراحی شدهگونهخوان بهآسان

ن نوآموزان و دنیای کتاب هستند.  های پایه همچون پلی میابتوانند آن را بخوانند. این کتاب

های تصویری داستانی، تصویرهایی دارند که خط داستانی  ها نیز همچون کتاباین کتاب

شده است تا نوآموزان بتوانند  ها کنترلهای داستانی، واژهبرند. برخالف کتابرا پیش می

شتن طرح داستانی،  طور مستقل آن را بخوانند« )همان(؛ کتاب نورا گیدوس را به دلیل دابه

 خوان داستانی نامید. توان نوعی کتاب آسانمی

 ی داستان. پرسش درباره5.3.4

های  ی اتفاقهایی دربارهداستانی کودک، پرسشهای آموزشیدر پایان کتاب به سبک کتاب

شده در متن کتاب مطرح شده است. دو پرسش مربوط  آوای طرحهای همقصه و نیز کلمه

شده توسط متن و تصویرها دعوت  ی نقلی قصهدک را به اندیشیدن دربارهبه داستان، کو

شده در کتاب است و  دادههای آوایی آموزش کند و تمرکز چند پرسش بعدی بر نکتهمی

آوای موجود در متن را مرور  های همکوشد کودک را ترغیب کند با دقت بیشتری کلمهمی

 بسازد.های جدید ها جملهو تمرین کند و با آن

 

 . كتاب آقای مونی خانم جونی5

های چی  ی خود را با عنوان کلی »قصهها ترانهجلدی قصهی دوازدهناصر کشاورز مجموعه

اثر گیدوس و سمز    خوانممن اکنون میی  هایی از مجموعه بود چی شد« براساس کتاب

هایی را به زبان  ها، داستانها و طرح داستانی آن کتابسروده است؛ یعنی براساس تصویر

ها  ی آنهای گیدوس و مقایسه ی متن کتابفارسی در قالب نظم خلق کرده است. مطالعه

ی کتاب  دهد که کتاب فارسی، ترجمههای چی بود چی شد« اثر کشاورز نشان میبا »قصه

داستان  اصلی در سبک  بلکه  تفاوتنیست؛  روایت،  و  دارد؛  پردازی  آن  با  اساسی  هایی 

ها و آواها و تلفظ دو زبان فارسی و انگلیسی با هم متفاوت است  چراکه هم ساختار واژه



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  116

 

ها، اهداف و کارکردهایی که هر یک از این دو نویسنده برای  و هم متناسب با این تفاوت

 ، کامالً با دیگری فرق دارد.اندکتاب خود در نظر داشته

های چی بود ی »قصهها و کارکردهای مورد نظر مجموعهدر این بخش، ابتدا به هدف

پرداخته   کشاورز  اثر  شد«  میمیچی  تالش  سپس  سبک  شود،  تشریح  ضمن  شود 

از این مجموعه، ارتباط سبک آن   آقای مونی خانم جونیپردازی و سرایش داستان  قصه

 شود.رکردهای مورد نظر کتاب تبیین ها و کابا هدف

 

 . اهداف و كاركردها 1.5

پشت جلد هر دوازده داستانِ این مجموعه، یادداشتی کوتاه از مؤلف کتاب، ناصر کشاورز  

ها و کارکردهای مدنظر آفریننده اثر پی برد: توان به هدفوجود دارد که با تأمل در آن می

ی ترانه و ای که به شیوهشود؛ قصهخاص بیان میها با ضرباهنگی  ها، قصه»در این کتاب

ی بیشتری قصه را دنبال کند  شود کودک با عالقه شود. این روش باعث میشعر بازگو می

پایان قصه در  بیاموزد.  را  آن  از کودک خواسته میو  را فراگرفته  ها  آنچه  تا خود،  شود 

آموزی او  یت حافظه و زبانها به رشد ذهنی کودک، تقوبازگو کند. امیدواریم این قصه

  تر خود داشته باشد« )کشاورز، کننده با بزرگکمک کند و همچنین دقایقی شاد و سرگرم

 : پشت جلد(.139۵

های این مجموعه اشاره شده  سو به سبک کلی داستاندر این یادداشت کوتاه از یک

هاست و از  بودن آن شوند«، به معنای موزون ها با ضرباهنگ خاص میاست؛ اینکه »قصه

ها چنین  توان آنها و کارکردهایی برای این مجموعه ذکر شده که میسوی دیگر، هدف 

 بندی کرد:طبقه

. برانگیختن کودک به  2کردن داستان؛  . ترغیب کودک به دنبال 1الف. اهداف فرایندی:  

بازگویی داستان بعد از شنیدن و خواندن آ3آموختن داستان؛   به   .4ن؛  . ترغیب کودک 

 کننده برای کودک. دقایقی شاد و سرگرمساختن 



 117                     مصطفی رضایی دیل/گیری سبک: یک بررسی تطبیقینقش »کارکرد« در شکل

    

 

. کمک به تقویت  2. کمک به رشد ذهنی کودک؛  1ب. اهداف و كاركردهای نهایی:  

 آموزی کودک.. کمک به زبان3حافظه کودک؛  

 

                                              آقای مونی خانم جونی. ویژگی سبکی كلی كتاب 2.5

در این دداشت مؤلف در پشت جلد کتاب، به سبک کلی داستان اشاره دارد: »بخشی از یا

ی ترانه و شعر بازگو  ای که به شیوهشود؛ قصهها با ضرباهنگی خاص بیان میها قصهکتاب

دهد که مقصود ایشان از »ضرباهنگ« موسیقی ایجادشده  بررسی کتاب نشان می  شود«.می

بودن  ی ترانه و شعر« همان منظومن از »به شیوه توسط »وزن و قافیه« است و منظورشا

داستان   دیگر،  تعبیر  به  است؛  مونی خانم جونی،قصه  زیرا  قصه  آقای  است؛  منظوم  ای 

های  ی منظوم شکلی ادبی است که در آن شعر و قصه در تلفیق با هم، همراه با هدف»قصه

های  د. این شکل، ویژگیگذرنآموزشی، تربیتی و سرگرمی از صافی یک زبان هنرمندانه می

(؛ بنابراین روایتِ داستانیِ کودکانه  2۵:  1372جا داراست« )شعبانی،  قصه و شعر را یک

ای است که خود به دیگر مختصات سبکی آن جهت  در قالب نظم، ویژگی کلی سبکی

 گیرند. کند که دیگر عناصر درون آن شکل میدهد و چارچوبی کلی را بنا میمی

شود و با استناد  تن سندی مستقل برای تحلیل و ارزیابی محسوب میازآنجاکه »هر م

(  13:  1378توان ادبیات کودکان را تحلیل کرد« )محمدی،ای نمیبه اصول و قوانین کلیشه

»روش را  و  خود  نقد  ابزارهای  که  است  سندی  ادبی  متن  هر  که  دارد  تأکید  شناسی 

، بدون  آقای جونی، خانم جونیاستان  های سبکی دآفریند« )همان(، در واکاوی ویژگیمی

شده در برخی منابع، با تأمل دقیق در متن  های معمول تشریحمحدودکردن خود به قالب

ها و چارچوب مقاله،  و تحلیل آن، متناسب با هدف -در جایگاه یک متن زنده و خالق–

 کنیم.های متن را بررسی میبرخی نکته

 روایتی نسبتاً كامل . پرداخت طرح داستان و 1.2.5

شود و  ی یک راوی بیان میاند که به وسیله ای دانستهروایت را در یک تعریف ساده قصه

(؛ البته هرچند عنصر روایت در  422:  1387سالجقه، )رک. بر توالی حوادث استمبتنی
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،  ی اثردهندهگونه از ادبیات داستانی، عناصر تشکیلدر اینهای کودکانه وجود دارد، »قصه

سازی به اشاره است؛ چنان کدهایی که  پردازی، فضاسازی، صحنهخصوص شخصیتبه

گفت در قصه، ما با ابعاد کلی صحنه و توانشود و میای آورده میبرای شناساندن پدیده

پردازد و این عمل  ها نمیشویم و هنرمند به تشریح و توصیف آنفضا شخصیت آشنا می

 ها نیز اغلب به اشاره خواهند بود« )یوسفی، گذارد و آنمیی عناصر نیز تأثیر  روی بقیه

1387  :1۵  .) 

همان طرح کتاب گیدوس است. طرح داستان    آقای جونی، خانم جونیطرح داستان  

می کیکی درست  »میمون خاکستری  است:  پخته گیدوس چنین  از  بعد  و  آن، کند  شدن 

او از  خورد و بعد از آن، دوست  تنهایی میماند؛ بعد کیک را بهمدتی منتظر دوستش می

ستان نباید  رسد«. البته طبیعی است که متناسب با سن کم مخاطبان داستان، طرح دا میراه  

 (.11۵:  1378محمدی،  پیچیده باشد )رک.

ناصر کشاورز همین طرح را محور داستان خود قرارداده و به آن پایبند بوده است؛ اما  

خوبی  ها و دیگر عناصر داستان، بهها و صحنهها و اتفاقبا پرداختن به جزئیات شخصیت

گفت یکی از  تواننحوی که میای منظوم پدید آورده است؛ بهی اولیه، قصهاز طرح ساده

که آن را از سبک  آقای مونی، خانم جونی پردازی در کتاب  های اصلی سبک قصهویژگی

می متمایز  گیدوس  بهداستانی  است؛  به جزئیات  پرداختن  عین  نحویکند، همین  در  که 

کتاب، روایت کشاورز کامل پختهواحدبودن طرح هر دو  از روایت  تر و قصهتر،  وارتر 

 ی گیدوس است. اده و اولیهس

 . كتاب داستانی مصور 2.2.5

ی انگلیسی  ای را در نسخهی جزئیات داستان را بیان کرده؛ نکتهکشاورز در اثر خود همه

نمی کتاب  در  داستان  شاعر  اینکه  مگر  باشد،  داشته  وجود  تصویر  در  که سربسته  یابیم 

تفصیل بیان کرده است؛ بنابراین برخالف  روشنی و بهبازنویسی داستان به فارسی، آن را به

کتاب گیدوس، کتاب کشاورز کتاب تصویری نیست؛ بلکه کتاب داستانی مصور است؛  

کنندگی داستان را بر  ود کامل است و تصویرها در آن، نقش تکمیلیعنی داستانی که خ
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که نبود هر تصویر، باعث نقص در روایت داستان شکلی عهده دارند، نه نقش محوری؛ به

 (. 288:  1392ایاغ، قزل  )رک. شود

 گذاری. نام3.2.5

های  یتتواند بررسی شود، نام داستان و نام شخصیکی از مواردی که در تحلیل داستان می

»شخصیت داستان  یک  بررسی  در  دیگر  تعبیر  به  است؛  جنبهآن  از  نامها  نیز  ی  شناسی 

ها  های داستانی کهن، نامشوند. نام، بخشی از هویت شخصیت است. در گونهتحلیل می

گونه در  اما  هستند.  کلی  نامبیشتر  نو،  داستانی  خاصهای  میها  از  تر  جزئی  و  شوند 

ها همچنان کلی است«  نام  های مصور و تصویری،یند. در داستانآمیحسابها بهشخصیت

 (. 214: 1378)محمدی، 

نامیده است. این نام به همراه تصویر    آقای مونی، خانم جونیکشاورز داستان خود را  

شوند، از همان آغاز،  روی جلد کتاب که در آن دو شخصیت داستان در کنار هم دیده می

ی ذهنی و روانی مناسبی  سازد و زمینههای داستان آشنا میتاجمال مخاطب را با شخصیبه

 کند. در کودک برای ورود به کتاب ایجاد می

 Theهای کلی دارند. شخصیت اصلی داستان با نام  » ها نامدر کتاب گیدوس شخصیت

Ape« و  The gray Ape« و  »میمون خاکستری«  »میمون« و  یعنی  بود؛  « خوانده شده 

« که باز هم کلی است و بیانگر  his date« و »The Dateداستان نیز »شخصیت فرعی  

هایی ویژه گذاشته  هیچ خصوصیتی نیست؛ اما کشاورز برای این دو شخصیت داستان، نام

   نظر گذاری از چندجهت بسیار هنرمندانه بهاست: »آقای مونی« و »خانم جونی«. این نام

ل تناسب لفظی با »میمون«، نامی مناسب برای  ی »مونی« به دلی: نخست آنکه واژهرسدمی

به داستان  اصلی  از  شمارمیشخصیت  نوعی  دارای  شخصیت  دو  نام  آنکه  دیگر  رود؛ 

  (؛ ۵6:  1381،همایی )رک. اند که در بدیع سنتی جناس الحق خوانده شده استجناس

مختلف نخست  حرف  در  فقط  »جونی«  و  »مونی«  نام  دو  هماندچراکه  این  و  .  جنسی 

سو با  ترشدن ساختار داستان کمک کرده است؛ زیرا از یکآوایی به زیباتر و منسجمهم

ویژه اینکه وزن این  دار است، همخوانی دارد )بهای منظوم و قافیهقالب داستان که قصه
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 و   دو کلمه با وزن کلی داستان یکسان است( و از سوی دیگر، دو شخصیت داستان زن

انت شوهر خوانده شده برای آنان، برای    متجانسقافیه و  وزن و همخاب دو نام هماند و 

های الف و ب( هستند، خوشایند و پذیرفتنی  مخاطبان داستان که کودکان خردسال)گروه

ی دیگر اینکه این  شود. نکتهکند و موجب ارتباط بیشتر مخاطب با داستان میجلوه می

شدن از وزن، هرجا روایت  خارج  گذاری هوشمندانه، به شاعر اجازه داده است بدوننام

می نام شخصیتایجاب  آنکند،  قراردادن  با  حتی  و  بیاورد  را  مصراعها  پایان  در  ها  ها 

 سازی کند.  قافیه

 بودن شخصيت اصلی. كودكانه4.2.5

شکل غیرمستقیم و گذرا  یکی از وجوه پررنگ شخصیتی »آقای مونی« که در داستان به

های رفتاری و  معنا که برخی کنشگونگی اوست؛ بدین کودکی  مطرح شده است، جنبه

زند نه فردی بالغ و دارای  هایی است که در عالم واقع از کودک سرمیکالمی او، کنش

شود، آقای مونی با اینکه  همسر و خانواده؛ برای مثال بعد از اینکه کیک پخته و آماده می

تواند تا آمدن او صبر کند و آن را یدادن به همسرش پخته است، نمکیک را برای هدیه

کم لجش دراومد/ کیکه رو تنهایی خورد/  خورد: »آقای مونی صبرش دیگه سر اومد/ کممی

ی  ی دیگر از برخورد کودکانه (. نمونه10:  139۵روش یه قلپ چایی خورد« )کشاورز،  

راه    شود. هنگامی که همسرش ازی پایانی مشاهده میشخصیت اصلی داستان در صفحه

(. 11رسد و با دیدن ظرف خالی کیک، »لب ورچید و با غصه سر تکون داد« )همان:  می

دهد: »عزیز دلم گفتی انگارانه، چنین پاسخ میای کودکانه و کودکآقای مونی با سادگی

چنین   )همان(. محوریت  رفت«  گربه خورد  رو  کیکه  اومدی،  دیر  هفت/  میای ساعت 

شود و باعث  پنداری کودک با آن مین، موجب همذاتای در داستاگونهشخصیت کودک

 تر بیابد.  ها را به دنیای خود نزدیکشود وقایع داستان نزد او باورپذیرتر باشد و آنمی

 . موسيقی شعر 5.2.5

های  بودن، از ویژگیموسیقی همواره یکی از ارکان مهم مقوم شعر بوده و در کنار مخیل

ی یکی از انواع موسیقی شعر یعنی  رفته است. دربارهمارمیشی نظم از نثر بهمتمایزکننده
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بردن از آن، گویا امری غریزی است یا نزدیک به  اند: »لذتموسیقی برآمده از وزن گفته

دلیل هم هست که در شعر کودکان و شعر عوام، چشمگیرترین عامل،  همینغریزی و به

در    (.9۵:  1380کدکنی، شفیعی)عامل وزن است که آشکارترین موسیقی را همراه دارد«  

ی شعر کودک در مقایسه با شعر بزرگسال اهمیت وزن دوچندان است؛ چراکه به  حوزه

هرقدر غنای موسیقی شعر   ی ذاتی و بالفعل کودکان به ضرباهنگ و موسیقی،  دلیل عالقه

  آقای مونی خانم بررسی کتاب    بیشتر باشد، جذابیت آن نیز برای کودکان بیشتر خواهدشد.
گیری بسیار خوب و موفق  های سبکی مهم مؤلف، بهرهدهد که از ویژگینشان می  جونی

ی انواع لفظی آن است. مقصود از موسیقی لفظی، مجموع موسیقی  از موسیقی شعر در همه

های  ها و مصوتایجادشده از وزن، ردیف و قافیه و موسیقی برآمده از هماهنگی صامت

موسیقی بیرونی، موسیقی کناری و موسیقی داخلی خوانده  ترتیب،  کلمات شعر است که به

)همان:شده از  96-9۵اند  را  بهره  بیشترین  خود،  اثر  برای  ایجاد جذابیت  در  (. کشاورز 

گیری از این ترفند شاعرانه، بر جذابیت  خوبی توانسته است با بهرهموسیقی شعر برده و به

ودک را به داستان فراهم آورد. برای  ی جذب مخاطب کشنیداری اثر خود بیفزاید و زمینه

، آن را به تفکیک انواع  آقای مونی خانم جونیی منظوم  تر موسیقی شعر قصهبررسی دقیق

 کنیم:شده شعر تحلیل میموسیقی مطرح

بيرونی: وزن شعر است    موسيقی  از  ایجادشده  آهنگ  درواقع  که  موسیقی  نوع  این 

ی منظوم آقای مدیر خانم جونی جریان دارد؛ قصه(، در سراسر  ۵1:  1389کدکنی،)شفیعی

های  ها در بخشچراکه هرچند قالب شعری این داستان، شعر نیمایی است و طول مصراع

کم میمختلف  تمام جملهوزیاد  پارهشود،  هرچند  دارند.  وزن  آن  داستان  های  این  های 

قالب-منظوم   سنتیبرخالف  آن  -های  بیشتر  وزن  ندارند،  یکسانی  قالب  وزن  در  ها 

گنجد. اگر هم گاهی  ی بحر رجز، مانند »مفتعلن« و »مفاعلن« میهای زیرمجموعهزحاف

خروج از این وزن و بحر وجود دارد، آنچنان نیست که در روانی متن اختاللی ایجاد کند  

 حس باشد.ی عادی قابلو برای خواننده یا شنونده
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وسیقی قافیه و ردیف و چیزهایی  »موسیقی کناری همان م موسيقی كناری و درونی: 

مصراع پایان  در  بتواند  که  ازایناست  موسیقی  بهها،    کدکنی، )شفیعیوجودآورد«  دست 

هایی است که میان  ی تناسبمنظور از موسیقی داخلی یا درونی مجموعه ( و »9۵:  1380

باشد« )همان:ها و مصوتصامت (.  96های کلمات یک شعر ممکن است وجود داشته 

لفظیموسیق  صنایع  از  برآمده  زیرمجموعه ی  جناس،  مختلف  انواع  چون  همین  ای  ی 

ی شعر نیمایی  های این اثر به شیوهبندیالبته مصراع  (.97موسیقی درونی هستند)همان:

ها از الگوی خاصی  شوند؛ بنابراین جای قرارگرفتن قافیهنامنظم هستند و بلند و کوتاه می

های متعدد از هر سه نوع انتهایی،  وایت اقتضا کرده، قافیهکند و هرجا کالم و رپیروی نمی

ی معمول  شدهی شناختهی انتهایی، همان قافیهاند؛ مقصود از قافیهمیانی و آغازی قرارگرفته

ها پیش بیاید، بر موسیقی وزن  ها در داخل مصراعبر آن، اگر هماهنگی کلمهاست؛ عالوه

به یاری قافیه انجام گیرد، این قافیهافزاید؛ حال »اگر این نوع هماهنگمی ها را  ی میانی 

میقافیه  میانی  مصراعی  آغاز  در  چنانکه  و  قافیهخوانیم  بیایند،  خوانده  ها  آغازی  های 

)کیانوش، می قافیه(؛  عالوه62:  1379شوند«  برخی صنایعبر وجود  و  مکرر  لفظی   های 

یز، موسیقی کناری شعر را  ها حضور ردیف ن چون سجع و جناس، در بسیاری از مصراع

کنند و آن  آفرین، در یک راستا عمل میی این عوامل موسیقیهمه تقویت کرده است.

کالم لفظی  موسیقی  تقویت  و  برای   ایجاد  است.  وزن شعر  از  برآمده  موسیقی  کنار  در 

های  بدون تفکیک انواع قافیه  _آفرین  دادن بسامد باالی حضور این عوامل موسیقینشان

ها را در چند سطر  آن  -ی و بیرونی، ردیف و صنایعی مانند جناس و سجع و تکراردرون

 کنیم:از این کتاب، با کشیدن خط مشخص می

خانوم ؛ زنش کی بود،  آقای مونی؛ اسمش چی بود  خونه بودتنها توی    میمونه بودیک آقا  

«؛ »آقای مونی  تو فکرهای خودش بودآقای مونی  روز تولدش بود  »خانوم جونی  ؛  جونی«

؛ برش. نگاهی کرد دور و  همسرش؛ یه چیز خوب هدیه بده به  سرشفکری اومد توی  

مرغ  ، آرد و با تخمتیرپیو    تیرشی»آقای مونی  ؛  کاسه«رفت و آورد، قاشق و آرد و    خالصه

  به اون طرف  از این طرف،  هم زد، تو کاسه ریخت و  نگیرو    بگیر، با پودرهای  شیرو  

 (. 4-2: 139۵، )کشاورز قدم زد
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 . نحو جمالت 6.2.5

از ویژگی ارکان جملهیکی دیگر  داستان، رعایت نظم طبیعی  این  ها است؛  های سبکی 

جابهبدین که  رخ معنا  زیاد  وزنی،  ضرورت  به  شعر  در  معموال  که  جمله  ارکان  جایی 

مخاطب  شود. این ویژگی سبکی باعث شده است،  ندرت دیده میدهد، در این قصه بهمی

به اثر که کودکان خردسال گروه »الف« و »ب« هستند،   ارتباط  های سنی  با متن  آسانی 

»خمیر کیک    شود:برقرار کنند و معنا را دریابند؛ برای مثال چند جمله از داستان ذکر می

ی رفتن توی فر شد«؛ »آقای مونی تا بوی کیکه  حاضر شد/ یه چیز شر و ور شد/ آماده

ها نیز تقدم فعل را برای تأکید بر  (. البته در برخی جمله۵پرید« )همان:  رو شنید/ از جا  

انجام میعمل  بهتوان  شده  اما  جابهنظرنمیدید؛  این  که  معنای  رسد  در  مختصر  جایی 

شکلی بسیار طبیعی و نزدیک  جایی بهها دشواری ایجاد کرده باشد؛ چراکه این جابهجمله

ها: »آقای مونی کیک رو گذاشت با آب  جملهت؛ مانند این  به زبان گفتار اتفاق افتاده اس

و تاب تو بشقاب«؛ »از یک شمرد تا بیست و صد، ولی باز هم خانم جونی نیومد«؛ »شد  

 (. 10)همان: شیکمش یه دمبک؛ زد روش و گفت: تولدش مبارک« 

 . زبان ساده، عاميانه و كودكانه7.2.5

این است که زبان آن   ی مونی خانم جونیآقا ی منظوم  های دیگر سبکی قصهاز ویژگی

بسیار ساده و نزدیک به زبان گفتار است و شاعر در کالم خود به فراوانی از تعبیرها و  

شود و  های عامیانه بهره برده است. چند سطر از متن کتاب برای نمونه ذکر میاصطالح

گردند:  شان متمایز میها با خطی زیری موجود در آنواژگان و تعبیرهای گفتاری و عامیانه

بشقاب«؛ »آقای مونی چنگال به دست،  تو    با آب و تابگذاشت    رو»آقای مونی کیک  

گذشت،   دو کم،  نیومدگذشت خانم جونی    یکمبست، منتظر زنش نشست.    روها  چشم

«؛ »آقای مونی صبرش  نیومد، ولی باز هم خانم جونی  تا بیست و صد؛ از یک شمرد  نیومد

  چایی خورد«  روش یه قلپتنهایی خورد،    رو؛ کیکه  لجش دراومدکم  ، کمدیگه سراومد

 (. 10-8)همان: 
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های خاص  های معمول زبان گفتاری، شاعر از برخی تعبیرها و اصطالحبر کلمهعالوه

ترکردن  فرهنگ عامیانه و گاه کودکانه نیز استفاده کرده است که هم به گفتاری و عامیانه

این   به آن بخشیده است؛ مانند  زبان کمک کرده و هم طنزی کالمی و مالحتی خاص 

«؛  جونمی جون، آورد بیرون؛ چه کیکی شد،  با قر و فرتعبیرها: »کیکه رو زود از توی فر،  

«؛ »لب  شد شیکمش یه دمبک / زد روش و گفت: تولدش مبارک«؛ »لجش دراومدکم  »کم

 (. 11-10، 7)همان: ورچید« 

 . طنز كودكانه 8.2.5

ای است که  طنز ملیح کودکانه ،  آقای مونی خانوم جونیداستان   سازاز دیگر عناصر سبک

جای میدر  دیده  آن  کالمی شود.جای  گاه  طنزها  موقعیت(. این  رفتاری)طنز  گاه  و  اند 

ترکیب آوردن  کودکانه،  کالمی  طنز  از  ما  اصطالحمقصود  یا  دلیل ها  به  که  است  هایی 

آور و دلچسب هستند؛ مانند  شان، برای کودکان غالباً خندههای موسیقایی یا معناییویژگی

ترکیب و اصطالحاین  »آقای مونی  ها  و پیشیها:  تخمتیرتیر  با  و  آرد  با  ،  و شیر،  مرغ 

یه چیز شر و  ، تو کاسه ریخت و هم زد«؛ »خمیر کیک حاضر شد، پودرهای بگیر و نگیر

  «جونمی جون ، آورد بیرون؛ چه کیکی شد،  با قر و فرزود از توی فر،  «؛ »کیکه رو  ور شد

 (.  7و ۵-4)همان: 

 وجود   های داستان بههای شخصیتمقصود از طنز رفتاری نیز طنزی است که از کنش

ذکر میمی نمونه  دو  نمونهآید.  داستان،  شود:  اصلی  آنجایی است که شخصیت  اول  ی 

تواند میل خود  ی تولد همسرش پخته است، نمیبرای هدیهرغم آنکه از اول، کیک را  علی

خورد و فقط به یاد همسرش یک »تولدش  تنهایی میرا به خوردن آن کنترل کند و آن را به

اومد، کممبارک« می دیگه سر  مونی صبرش  »آقای  رو گوید:  کیکه  اومد؛  در  کم لجش 

دمبک؛ یه  یه قلپ چایی خورد. شد شیکمش  زد روش و گفت:    تنهایی خورد، روش 

 (. 10)همان: تولدش مبارک« 

شود و با  ی دیگر در پایان داستان است که همسر آقای مونی وارد داستان مینمونه

آقای   کند. در مقابل،های خالی از کیک نگاه میتعجب و ناراحتی، به آقای مونی و ظرف
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دهد:  توضیح می  گونه به اواین انگاری مخاطب،گونه و سادهمونی با یک سادگی کودک

)همان: »عزیز دلم، گفتی میای ساعت هفت؛ دیر اومدی، کیکه رو گربه خورد و رفت«  

این توجیه و جمله که »کیکه رو گربه خورد و رفت«، برای بیشتر کودکان آشناست   (.11

خوبی با دلیل به   همیناند؛ به  و مشابه آن را در گفتگوهایشان با اطرافیان و والدین شنیده

 کنند. کنند و نوعی حس رضایت و شادمانی از آن دریافت میارتباط برقرارمیآن 

 ی داستان. پرسش درباره9.2.5

ی اتفاقاهایی که در قصه افتاده، طرح شده و از مخاطب  هایی دربارهدر پایان داستان پرسش

  ها، کودک را به ها پاسخ دهد. مؤلف کوشیده است با طرح این پرسشخواسته شده به آن

وتحلیل او نیز در مواجهه  ی تفکر و تجزیهی قصه وادارد تا از این راه، قوه اندیشیدن درباره

ی داستان، درک او از  با داستان و شعر، بیش از پیش فعال شود و با تمرین تفکر درباره

 خواند بیشتر شود. شنود یا میهای که میمتن

 

 گيری . نتيجه6

کتاب   مونی خانم  هرچند  کتاب    جونیآقای  و طرح    Ape Dateبراساس  تألیف شده 

دهد که از نظر  ی این دو کتاب نشان میآنان مشترک است، مقایسه   هایداستانی و تصویر

داستان جنبهسبک  دیگر  و  بیانی  زبانی،  تفاوتپردازی،  ادبی،  بسیاری  های  اساسی  های 

تطبیق  ب گیدوس دانست.  توان اثر کشاورز را نوعی بازآفرینی کتا که مینحویدارند؛ به

های سبکی هریک از این دو کتاب، با اهدافی که مؤلفانشان برای اثر خود در نظر  ویژگی

های سبکی این دو اثر را باید در تفاوت  ی تفاوتی آن است که ریشهدهندهاند، نشانداشته

کتاب  هدف کرد.  جستجو  مؤلف  دو  کارکردهای  و  از    Ape Dateها  داستان  یک 

هایی ساده، مخاطبان خردسال  ای آموزشی است که قصد دارد به کمک داستانمجموعه

درنتیجه مؤلف اثر به یاری تصویرگر  های بلند زبان انگلیسی آشنا کند؛ خود را با مصوت

کتاب میخوان« پدیداستانی آسانآن، یک کتاب »تصویری این  از  دآورده است.  کوشد، 

کند، مخاطب را جذب کند و با استفاده از کلماتی  طریق تصویرها و داستانی که روایت می
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بسیار محدود و هدفمند، آواهای موردنظر را به او بیاموزد و ترغیبشن کند با تکرار متن  

و بازخوانیبسیار کوتاه و ساده بازگویی  و  آن، هدی کتاب  آموزشی  فهای مکرر  های 

پی را  دربارهبگیرد.  مدنظر  ساده  پرسش  چند  با طرح  نیز  کتاب  پایان  در  متن مؤلف  ی 

شده، کوشیده است هم مخاطب را بیشتر و بهتر  دادهآوای آموزشهای همداستان و کلمه

شده در متن را بیابد  آوای طرحهای همبا داستان درگیر کند و هم او را ترغیب کند کلمه

 ها مسلط شود. سازی بهتر بر آنلهو با جم

، کارکردهای نهایی اثر خود را  آقای مونی، خانم جونیناصر کشاورز، مؤلف کتاب  

آموزی« و ساختن دقایقی شاد  »کمک به رشد ذهنی کودک، تقویت حافظه و تقویت زبان

ای  ها، قصهایشان در تالش برای دستیابی به این هدف  کننده برای او دانسته است.و سرگرم

های سبکی را دارد: روایت داستانی نسبتاً کامل همراه منظوم سروده است که این ویژگی

آنان، کودکانهها و کنشبا پرداختن به جزئیاتی مانند نام شخصیت بودن شخصیت  های 

جایی  ها و نزدیکی ساختار آنان به زبان گفتاری و پرهیز از جابهاصلی، نحو سالم جمله 

، استفاده از زبان و تعبیرات ساده و عامیانه، وجود نوعی طنز لطیف کودکانه  اجزای جمله

گیری از انواع موسیقی لفظی شامل موسیقی بیرونی، کناری و درونی  در قصه به همراه بهره

 به بهترین شکل.                            

با هم، قصه تعامل  بهاند کی منظومی را شکل دادهاین مختصات سبکی در  خوبی ه 

ی او، وی را به ساختن شادمانهکند و با سرگرممخاطب خردسال را به خود جذب می

ی  انگیزد. این مسئله در کنار دایرهشنیدن و خواندن چندباره داستان و بازگویی آن برمی

سو منجر به تقویت  لغوی نسبتاً گسترده و متنوع، اما ساده و متناسب با درک کودک از یک

گردد او بدون انجام هیچ  شود و از سوی دیگر باعث می ای ذهنی و زبانی کودک می ه توانایی 

ی  گیری از حافظه تالش اجباری، ناآگاهانه این داستان آهنگین را به ذهن بسپارد و با بهره 

بر کمک به رشد ذهنی، به تقویت  خود، آن را بازخوانی و بازگویی کند که این مسئله نیز عالوه 

ی داستان است  هایی درباره انجامد. آخرین ویژگی سبکی کتاب، آوردن پرسش ی او می حافظه 
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دارد؛ این مسئله نیز  ای که خوانده یا شنیده، وامی ی قصه که کودک را به تالشی ذهنی درباره 

 هایی است که مؤلف کتاب برای آن ذکر کرده است. همسو با هدف 

 

 ها یادداشت

 
1. Vowel sound : long a.   

2. Sight words: The , a, to , on. is , for, off, his, too.   

3. Word ending: …s, …ing.   
4. Initial consonant blends : gr, pl, tr, fl.   

 . عین ترجمه متن کتاب نقل شده است. ۵

ها در صفحات قبل مقاله ذیل عنوان »اهداف و کارکردهای مجموعه...« ذکر شده  . این مهارت6

 است. 

7. ape/ gray/makes/ wait/ places/ bake/ tray/ cake/ ape/ came/ flames/ lay/wait/ 

date/ ate/ came/ late. 
 

 

ع مناب  

 ترفند.: تهران .کودک اتیادب در آن گاهیجا و منظوم یقصه (. 1388ندا.) اسپید،

  منوچهر   اثر  گلدسته  هی  نگو  یحسن  کتاب   نقد (. »1390)حسین؛ رئیسی، میترا.   خسروی،

 .   ۵2-31صص  ،4  یشماره  ،یشناسسبک و یادب  نقد یهاپژوهش .«یاحترام

تهران:  های نقد شعر کودک و نوجوان(.  از این باغ شرقی)نظریه(.  1387)  سالجقه، پروین.

 کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان. 

  دانشجو،   کلمه  یهینشر.  ها«یژگیو  و  خچهیتار  منظوم،  یقصه »(.  1372).اسداهلل  ،یشعبان

 .  31- 2۵، صص10 و 9 یشماره

.  سلطنت  سقوط  تا  تیمشروط  از  :ی فارس  شعر  ادوار(.  1380.)محمدرضا  ،یکدکنیعیشف

 . سخن: تهران

 . آگاه: تهران .شعر  یقی موس(. 1389.)ـــــــــــــــــــــــ

 . ترایم: تهران  .یشناسسبک اتیکل(. 1386.)روسیس سا،یشم
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 . سخن: تهران. هاروش و کردهایرو ها،هینظر :یشناس سبک(. 1391.)محمود ،یفتوح

 . سمت: تهران  .خواندن جیترو و نوجوانان و کودکان  اتیادب.( 1392.)ایثر اغ،یاقزل 

  ی هاقصه)  کشاورز  ناصر  یها ترانهقصه:  یجون  خانم  ،یمون  یآقا(.  139۵.)ناصر  کشاورز،
 .اینار:  تهران  سمز،  یبیب:  رگری تصو.  دوسیگ  نورا  از  یکتاب  براساس  ،(شد  یچ  بود  یچ

 .آگاه: تهران  .رانی ا در کودک  شعر(. 1379.)محمود انوش،یک

 . سروش: تهران. کودکان اتیادب نقد یشناسروش(.  1378.)یمحمدهاد  ،یمحمد 

  از   کاربردها  و  ها گونه:  کودکان  ات یادب  شناخت (.  1382.)ساندرا  نورتون،  دونا؛  نورتون،
  و   یرمندی ه  یرض  اغ،یاقزل   ا یثر  ،یراع  منصوره  یترجمه  ،1ج.  کودک  چشم  روزن

 .قلمرو: تهران همکاران،

 . ین: تهران ،یغفار  محمد  یترجمه. یشناسسبک  یمبان(. 1389.)تریپ وردناک،

 .هما: تهران. یادب صناعات و بالغت فنون(. 1381.)نیالدجالل  ،ییهما

  ،یبازنگر  ،یسیبازنو  ،یسی نو»ساده  :نو  اتیادب  کهن،  اتیادب(.  1387.)محمدرضا  ،یوسفی

 .بهار کیپ : تهران. «ینیبازآفر

Gaydos, Nora. (2001). Now I’m reading, level 2: Amazing Animals, vol 

1, Ape Date, illustraeted by B B Sams. Random House Children's 

Books.  
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Introduction 

The function that a writer imagines for his/her literary work is a very 

influential factor in fashioning the style of the work. As such, with a 

different function, a similar content may lead to the production of 

literary works that, from a stylistic point of view, are totally different. 

In the present study, the styles of two texts are analyzed and the 

relationship between their stylistic traits with their intended functions 

is also taken into account. The two books are Nora Gaydos’s Mr. 

Monkey’s Friend, which is a children’s story, and Nasser Keshavarz’s 

Mr. Moni and Mrs. Joni which is an Iranian adaptation of the former 

book. The book Ape Date, which is called in this research by the title of 

its Persian translation, Mr. Monkey’s Friend, has 12 pages, the first of 

which presents the educational objectives of the book and the last of 

which presents a few questions about the story. Keshavarz has written 

his “tale-songs”, a collection of 12 volumes, based on some of the books 

in the collection “Now I’m Reading” written by Gaydos and illustrated 

by B.B. Sams. 
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Methodology, Review of Literature and Purpose of the Study 

The study of the style of literary works has a long history in Persian 

language. In the field of children’s literature, too, there are some books 

and articles in which stylistic studies can be found. 

Although the two books selected for this study have similar 

contents, one of them is in English and written for the English audience 

and the other one is in Persian and intended for the Persian audience; 

therefore, this study can be regarded as a comparative study, too. The 

researcher tries to compare the two children’s books that have similar 

plots and illustrations in order to show how different objectives and 

functions in the minds of the two writers has led to the creation of totally 

different styles. 

 

Discussion 

A close look at Gaydos’s book reveals that it has very few words; each 

page contains an illustration accompanied by only 2 to 11 words; and 

with the help of the illustrations, these few words and sentences narrate 

a very simple story. Therefore, one can consider the book a picture 

book. In this book, what the text narrates remains at the level of a very 

simple plot, since the words do not focus on the details of the scenes 

and conflicts and the narrative is mainly presented by the illustrations. 

The limited number of words are repeated in different pages of the book 

and most of them have phonetic order and rhythm.  

Nora Gaydos’s book can be called an easy-to-read storybook 

because it has a plot. This is the plot of Gaydos’s book: the grey monkey 

bakes a cake and waits for his friend for some time; Then, he eats the 

cake alone. Afterwards, his friend arrives.” The plot of the book Mr. 
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Moni, Mrs. Joni is the same. Keshavarz remains faithful to the main 

plot of the story but creates a verse tale by adding details about 

characters, incidents, scenes and other elements of the story.  

What Keshavarz intends as the ultimate functions of his book 

are “helping the mental growth of children, and improving their 

memory and language learning” beside making a happy and enjoyable 

time for the children. To achieve these objectives, he has written a verse 

tale which has these stylistic traits: sentences with neat syntax and close 

to the spoken language without the dislocation of grammatical parts, the 

use of simple and colloquial language and expressions, the presence of 

a delicate humor along with various types of word rhythms including 

internal and external music. Interacting with each other, these stylistic 

traits have created a verse tale which attracts children greatly and invites 

them to read or listen to it several times while having a happy time. The 

vocabulary is also relatively extensive and varied but simple and is 

suitable for children’s level of understanding. These traits improve the 

mental and linguistic abilities of children and help them to memorize 

this rhythmic story without any obligation, and then reproduce it from 

their memory. This not only helps the mental growth of children, but 

also improves their memory and is in line with the objectives mentioned 

by the writer.  

 

Conclusion 

Although the main plots of the two books are the same, one of the main 

stylistic characteristics of Keshavarz’s Mr. Moni, Mrs. Joni, is the 

attention to details. This distinguishes it from Gaydos’s book and 

produces a more complete, mature and fluent story than the simple and 



4     Journal of Children's Literature Studies  

 

elementary book by Gaydos. Keshavarz’s book is not a picture book 

like Geydos’s; rather, it is an illustrated storybook. Ape Date is a story 

in an educational collection that is intended to make young kids familiar 

with long vowels in English language with the help of simple stories. 

By asking some simple questions about the story and the consonantal 

words, the writer tries to make the audience engaged with the story and 

persuade him/her to find the consonantal words in the text and make 

sentences with them in order to comprehend them completely. 

The two books are very different from each other in their story-

telling and linguistic styles and other literary aspects; so much so that 

Keshavarz’s work can be regarded as a recreation of Gaydos’s book. 

The comparison of the stylistic characteristics of the two books reveals 

that the differences in these characteristics need to be understood in the 

context of their writer’s objectives and their functions.  

 

Keywords: Objectives and functions, Gaydos, Keshavarz, stylistic 

characteristic 
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