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 چكیده

های افکار و خالقیت ةهای خاص خود را دارد و سبک و روش ارائويژگی ،شودهر اثر ادبی که خلق می

ای است که بايد زبان روايت داستان مقولهمتفاوت استا  شان،با توجه به تفاوت فکری و روانی ،نويسندگان

اين ويژگی در داستان کودک با حساسیت و ظرافت ملموسی همراه است متناسب با مخاطب و نوع داستان باشدا 

زبان داستان برای تا  کنندعباراتی استفاده واژگان و از و  باشند سنج و آگاهايد بسیار نکتهکه نويسندگان کودک ب

ا هدف نوشتار حاضر اين است که کندمفهوم داستان لمس کودک بتواند حوادث و  وکودک ساده و قابل فهم باشد 

ی های مذکور مورد بررسکیالنی را در نمونه داستانيسندگی کامل التوصیفی ـ تحلیلی، شگرد و سبک نو ةبا شیو

با  حاکی از آن است که کامل الکیالنی ،های مورد پژوهشداستاندر شده ها و مطالعات انجامبررسی قرار دهدا

با سط، درک و فهم کودکان متناسب نموده  هايش را، زبان داستانها و عباراتی کوتاه و سادهتکرار واژه استفاده از

حوادثش  و ماضی گرفته تا بتواند به داستان رنگ واقعی داده و همچنین بیشتر افعال اين عبارات را از زماناستا ا

را برای مخاطب خردسالش ملموس و عینی نمايدا
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 مقدمه

باشد و رشد میة ترين مرحلمرحله کودکی مهم

زيادی داردا  تأثیرچگونگی آن، بر زندگی انسان 

رو، عالم بشريت همیشه در فکر تربیت از اين

صحی، فرزندان خويش بوده و برای انجام اين 

های مختلفی را در پیش گرفته است عمل، شیوه

که ادبیات کودکان، به ويژه داستان کودک از 

آيد و برای اين کار به شمار می بزارهای آرمانیا

واقع  مؤثران بسیار ـد کودکـت و رشـدر تربی

شودا از اين جهت، اين فن ادبی زيبا در جهان می

کشورهای عربی از اهمیتی  در کنونی از جمله

قابل توجه و روزافزون برخوردار است، اما ناقدان 

)کالشی،  انداادبی به آن توجه درخوری نکرده

1215: 3) 

-ويژگی ،شودهر نوع اثر ادبی که خلق می

 ةهای خاص خود را دارد و سبک و روش ارائ

های نويسندگان با توجه به افکار و خالقیت

 تفاوت روانی و فکری متفاوت استا 

ناقدان ادبی، سبک در  ةبا توجه به نظري

دانشی است تلفیقی که » ،شاعری يا نويسندگی

-نقد ادبی، بالغت و زبان مانندی های مختلفدانش

گیرد و وحدتی است که در آثار شناسی را دربرمی

ای از مجموعه اخورديک اديب به چشم می

های مشترک و مکرر در آثار کسی که تنها ويژگی

( و آن اثر را 21: 1151آن اثر است )شريم،  ةويژ

 کندا از ديگر آثار آن فرد يا ديگران متمايز می

های سبک داستان يکی از شاخه زبان روايت

نويسی است که بايد متناسب با و اسلوب داستان

سط، درک و فهم مخاطبان )در سنین مختلف( 

باشدا اين مقوله در داستان کودک با حساسیت و 

ظرافت ملموسی همراه است که نويسندگان 

که سنج و آگاه باشندا چراکودک بايد بسیار نکته

فن ادبی جذاب و  داستان کودک به عنوان يک

زيبا بايد قابل درک و فهم برای مخاطبان خردسال 

و نوجوان خود باشد و اين میسر نیست جز اينکه 

نويسندگان اين فن ادبی به زبان داستان اهمیت 

بیشتری بدهند و از واژگان و عباراتی استفاده 

کنند تا کودکان مفهوم داستان را به سادگی درک 

 ةشتار بر آن است تا به مسئلاين نوبنابراين، کنندا 

ذيل پاسخی معقول بدهد: سبک زبان نويسندگی 

های مذکور کامل الکیالنی در نمونه داستان

چگونه است و واژگان و عبارات را به چه روشی 

 کار گرفته است؟ه ب

فرض بر آن است که نويسنده بیشتر به 

ها و همچنین عبارات ساده توجه تکرار واژه

های ده است تا مفاهیم داستانای نشان داويژه

و اساس  د بررسی برای کودک قابل فهم باشدمور

هايش را بیشتر بر فعل ماضی جمالت داستان

نهاده تا حوادث و اتفاقات داستان را واقعی جلوه 

 دهدا

روش تحقیق در اين مقاله توصیفی ـ 

ای( استا در اين روش تحلیلی )کتابخانه

های ها، سايتنهپژوهشگر با مراجعه به کتابخا

های ها و حتی سخنرانیاينترنتی، مجالت، روزنامه

مرتبط با موضوع، مطالبی که او را در راه رسیدن 

-پژوهش کمک میاين به پاسخ درست و معقول 

ده و با تجزيه و تحلیل علمی کرآوری کند، جمع

 يابداخود به نتايج مطلوب دست می

درباره ضرورت انجام اين پژوهش بايد 

سازان طور که کودکان اساس و آيندههمان :تگف
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های پژوهش در حیطه ، بنابراينهر جامعه هستند

مرتبط با کودکان، از جمله اين پژوهش که تا 

شناساند، الزم حدی ويژگی زبانی کودکان را می

 استا 

جوهای انجام شده، در وبا توجه به جست

 کشورهای عربی تحقیقات و مطالعات نسبتاً

به صورت کلی و  ،ادبیات کودکة زيادی در زمین

طور ه گاهی نیز تخصصی انجام شده است که ب

آثار اين نويسنده پژوهشی يافت  ةخاص دربار

هايی نشده استا اما پژوهشگران ايرانی پژوهش

اند: به شرح ذيل درباره کامل الکیالنی انجام داده

( 1251نامه کارشناسی ارشد اسحق رسولی )پايان

بررسی و »ر دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان د
مقايسه عناصر داستانی در آثار کامل الکیالنی و 

ارشد نامه کارشناسیپايان ،«تمصطفی رحماندوس

( در دانشگاه حکیم 1251معصومه يزدانی )

برخی ترجمه و تحلیل »سبزواری با عنوان 
نامه ، پايان«های کامل کیالنیمضامین داستان

( در 1215ارشد محمد کالشی )دی ماه کارشناسی

ويژگی ادبیات »سینا با عنوان دانشگاه بوعلی

کیالنی الداستانی عربی کودکان در آثار کامل 
های: اصدقاءالربیع، الفیل االبیض، شهرزاد )داستان

الشیاطین و حکايات االطفال  هبنت الوزير، فی غاب
ارشد سمانه نامه کارشناسی، پايان«بدرالبدور(

( در دانشگاه شیراز با عنوان 1213زازرانی )

های کامل ها و بازآفرينیبررسی بازنويسی»

-نامه کارشناسی، پايان«های کهنکیالنی از داستان

( در دانشگاه يزد با 1212ارشد يعقوب خاتمیان )

عناصر داستانی در ادبیات کودک  بررسی»عنوان 
ارشد نامه کارشناسی، پايان«و نوجوان کامل کیالنی

( در دانشگاه زابل با عنوان 1210نژاد )زهرا حمزه

های ادبیات کودک در لفهؤبررسی تطبیقی م»
 ،«آذريزدیمهدی  های کامل الکیالنی وداستان

و دورها فی قصص االطفال  یةالقیم التربو»مقاله 

توسط حسین « فی قصص کامل الکیالنی سةدرا

اق( و همکاران کار شده استا ـه1022کیانی )

در رابطه با موضوع اين نوشتار و  دقیقاًبنابراين، 

های مورد بحث، پژوهشی داستان حداقل نمونه

 يافت نشده استا

  

 or Language Fiction)داستان زبان سبك 

Language Method)  

ای است که نويسنده در نوشتن به کار  شیوه سبک

تفاوت سبک نويسندگان در نهايت بیانگر  ابندد می

های ذهنی و شخصیتی آنهاستا هر  تفاوت

دا کالم و گويش فردی خود را دار ةنويسنده شیو

 مختص هر فردبايد اذعان کرد که سبک، بنابراين، 

تواند با ای میو از اين حیث هر نويسنده است

 ديگری تفاوت داشته باشدا

زبان از کلمات و جمالت ترکیب يافته 

است، اما تنها کلمات و جمالت نیستند که بر 

بلکه سبک و سیاق  ،گذارند می تأثیرخواننده 

انتخاب آنهاست که خواننده را  ةکاربرد و نحو

اً از آنچه دهدا خواننده صرف قرار می تأثیرتحت 

 ،کند از داستان استقبال نمی ،گويد نويسنده می

گفتن او خوشايند و مطبوع استا   بلکه چگونگی

که است سبک حالتی »به اعتقاد میرصادقی 

کند و  نويسنده در آن احساسات خود را بیان می

قدرت احساس نويسنده  گی دارد:بست عاملبه دو 

طالعه و نويسنده بايد بر اثر م ةاوا ماي ةو ماي

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/522571
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/522571
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/522571
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/522571
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/852346
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/852346
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ای رسیده باشد که بتواند  مباحثه به آن پايه

احساسات خود را به ياری آن بیان کندا بدون 

کیفیتی که نويسنده آن را در هیچ « احساس»

ای  گنجینه« مايه»تواند بیاموزد و بدون  مکتبی نمی

های تاییرناپذير حافظه و ذوق  که نه از کیفیت

بیرونی های  خوب، بلکه بیشتر از طريق برداشت

 ا«آيد، نويسنده سبکی نخواهد داشت به دست می

 ( 051: 1250)میرصادقی، 

سادگی زبان در ادبیات داستانی کودک 

يک رکن اساسی به شمار  و بسیار با اهمیت بوده

سبک داستانی به عنوان عنصری  ،رواز اين اآيدمی

ة گفت شودا بهمهم در  داستان کودک محسوب می

انتخاب کلمات و عبارات ة یوش» ،برخی از اديبان

و چگونگی ساختن و پیوستن جمالت، نموداری 

از سبک نگارش نويسنده استا انتخاب سبک 

مناسب در رساندن فکر اصلی داستان و درست 

استا از  مؤثرهای آن بسیار جلوه دادن شخصیت

سبک نگارش يک  که توان گفتمی ،رواين

مل حالت خاص آن، عا ةداستان در خلق و ارائ

ها و اساسی استا تناسب سبک نگارش با توانايی

های سنی اطفال همان اندازه مهم است که رغبت

کودکان و نوجوانان از  با موضوع داستانا مثالً

برند و خواندن مطالب توصیفی چندان لذت نمی

دنبال کردن آن را ندارندا در صورتی که ة حوصل

تشبیهات  ،آهنگهای زيبا و خوشخواندن کلمه

انگیز مشوق ذوق آنها در مطالعه بديع و خیال

توانند به ارزش هنری استا آنها به خوبی می

ای که با فنون خاص نويسندگی در ايشان نوشته

پی ببرندا گذشته از  ،آوردوجود میه هیجان ب

های کودکان بايد روان و راحت اين، داستان

 ؛د خواندصدای بلن نگاشته شوند تا بتوان آنها را با

های سنی پايین زيرا بايد توجه داشت که در گروه

-حتی خود کودکان نیز هنگام مطالعه بلند می

خوانند و اگر نتوانند اين کار را به آسانی و توأم 

-با درک لذت انجام دهند، دست از مطالعه برمی

شود که در مالحظه می ،دارندا به اين ترتیب

انان تا چه نوشتن داستان برای کودکان و نوجو

اندازه دقت و ذوق بايد به کار گرفته شودا نوشتن 

جوان، کاری بس دقیق و نوبرای خوانندگان 

اغلب پنداشته که برعکس آنچه  اظريف است

تواند به علت وجه نمیشود، نويسنده به هیچمی

کم بودن سن خوانندگان، کار خود را سرسری 

يش بگیرد و از به کار بردن تمام نبوغ و ذوق خو

آهی )ايمن در خلق اثری برای آنان، فروگذار کند

يا اسلوب  بک(ا س11ـ  15: 1200و ديگران، 

-رويدادها و شخصیت ،زبانی است که میان افکار

کند و شرح آنها را های داستان ارتباط برقرار می

 نمايدا نقل می

های يک سبک نگارش خوب در ويژگی

سط،  الف(: ند ازاعبارتادبیات داستانی کودک 

 و بودهکودک  لاوی ةدر حد دايريک کلمه بايد 

گزينش کلمات  ب(الفا  جديد معدود باشدا 

های حسی بوده و دور از بايد دارای راهنمايی

 ج(ا استباشد که دارای معانی انتزاعی الفاظی 

استفاده از صفاتی که به کودکان فرصت تخیل 

و امتناع از کلمات  د(ن را بخوانندا آبدهد تا 

دوری از الفا  و کلمات عامیانه  هـ(الفا  بیگانها 

منتقدان  ا(3550)عیسوی،  های کودکاندر داستان

چه چنان که کید دارندأبر اين مورد تنیز ادبی 

نوشتن برای کودکان در »يکی از آنها گفته است: 
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يعنی با  ؛باشد محاورهسنین پايین بايد با زبان 

کويی است که زبانی که حاوی کلمات فصی، و نی

: 1150، نجیب)« شودعامیانه گرفته می ةاز لهج

استفاده از عبارات و جمالت  و((ا 11 ـ 55

طور همان اکوتاهی که کودک بتواند آن را بفهمد

شودا که در هیجان و سرعت حادثه منعکس می

امتناع از استعارات و کنايات و محسنات  ز(

کالم و استفاده از ايجاز  ةاز اطال پرهیز ح( بالغیا

هم نريزد و دچار تشتت  تا اينکه تمرکز کودک به

از  کارگیری اسلوب گفتمانی که پربه ط(نشودا 

ها لذت و بسیار نیکو و متناسب با شخصیت

توجه به آوای زبانی در کلماتی که  ی(باشدا 

گیرند، از حیث داللت آنها مورد استفاده قرار می

تواند در لذت زيرا می ؛وزن بر صداها و تشابه در

 ا(3550)عیسوی،  باشد مؤثررساندن به کودکان 

  ک(

 در حالت کلی، شکل زبان نوشتاری داستان

کودک بايد طوری باشد که کودک به راحتی 

بتواند درک کندا اما در زبان عربی به خاطر اينکه 

فتحه،  هایبا حرکت ،کلمات بسته به نقش خود

 مختلف تنوينکسره و ضمه و انواع 

شوند، میگذاری عالمتٌ (    ُ   ٍ    ِ     ً  َ  )

کلمات را با  کودک بايد کامالً داستان ةنويسند

دچار اشتباه  اعراب بنويسد تا کودکان احتماالً

عالوه بر  ا(00ـ  02: 1111)نجیب،  نشوند

های مذکور، موارد ذيل نیز بايد در سبک ويژگی

 توجه قرار گیرند:ان کودک مورد ـارش داستـنگ

آشکار بودن آن: يعنی فهم  وضوح وا 1

 ها و حتی موضوع داستان در حدّالفا  و ترکیب

شود که توان کودکان باشدا اين زمانی میسر می

خالی از  و بودهها و جمالت ساده ترکیب

 باشدا یآراستگی و آرايش کالم

قوت آن: يعنی در بیداری حواس  ا3

باشد و توجه آنها  ؤثرمبرانگیختن آن  کودکان و

تنها با مهارت امر را به داستان جلب نمايد و اين 

نويسی و تعبیر جمالت و نويسنده در عمل داستان

ـ  1031)جفری،  شودعبارات مناسب میسر می

 (ا20: 1035

ها و زيبايی و جمال آن: يعنی جمله ا2

 عبارات در لفظ، صوت و موسیقی هماهنگ باشد

دلنوازی ة ماو در گوش ن (115: 3552)قناوی، 

 ا(3555)مطلوب،  تار ةهمانند نام ،بیافريند

يک اسلوب »توان گفت که در پايان می

داستانی خوب، اسلوبی پرتحرک است که به 

شود، تا جايی که روح و بهترين نحو استعمال می

روان با شنیدن داستان با چنین سبکی احساس 

و برد و معانی آرامش کرده، از آن لذت می

)قرشی، « گذاردمی تأثیررويدادهای داستان بر او 

 (131: 1035ـ 1031
 

 کاما الكیالنی

، ی انقالبی و سیاسیکامل ابراهیم کیالنی در فضاي

 ،در روستای قلعه یالدیم 1511اکتبر سال  35در 

 ؛3551)بکری، ا از توابع شهر قاهره متولد شد

 (11ب: 1110و  11الف: 1110زلط،  

لیف و أزندگی ادبی خود را با تکامل کیالنی 

و کرد نويسندگی در ادبیات بزرگساالن شروع 

 ادبیات کودکان به فعالیت پرداختة سپس در زمین

ا وی دکرتا جايی که آثار زيادی در اين زمینه خلق 

و است کودکان در مصر  ةکتابخانسس ؤاولین م
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نامیده هانس کريستن اندرسن کشورهای عربی نیز 

 ام1131در سال او  ا(15: 3515 )موسی، شودمی

السندباد  با عنوان معروف خودکودک اولین داستان 

زلط،   ؛3551بکری، )لیف کرد أرا ت البحری

اولین کسی  و  (11ب: 1110و  11الف: 1110

است که به زبان عربی در عصر جديد برای 

کودکان داستان نوشتا وی هر هفته همايشی ادبی 

در آن بیشتر از دوستان  د وکردر منزلش برگزار می

ا کرددعوت می انو مردان بزرگ عرب و مسلمان

: 1110)دياب،  شدسال برگزار  25اين همايش تا 

کیالنی کامل »نظران: برخی صاحب ةبه گفت ا(122

با بزرگانی چون خلیل مطران، احمد زکی 

ا خلیل باشدعصر میهمابوشادی، احمد شوقی وااا 

کالمش سهل ممتنع  گويد:می او ةمطران دربار

است، پس در تبیین و تشري، آن عجله نکنید و به 

، هتالشی که وی در خلق آن صرف نمودة انداز

ست و در هايش حاصل ابتکار اومل کنیدا داستانأت

ا کندرعايت میرا اصول بالغت و فصاحت  آن

اين مرد در بهترين شکلش، زيرکی و هوش  ةساخت

-وی را نشان می های مختلفکننده و کفايتابداع

 (12ـ  10ب: 1110)زلط، «ا دهد

گويد: او می ابراهیم عبدالقادر مازنی درباره

لیفات وی با سادگی تعبیر، درستی الفا ، رقت أت»

و آسانی آمیخته و  روانیترکیب، دقت در اداء و 

اينها  ةاو با هما باشددور از هرگونه غرابت می

به  ،نظر دارد پیشرفت تدريجی کودک را نیز مدّ

کودک  ،شکلی که داستان خالی از اشتباهات بوده

اوی تصاويری ـدارد و حـون بـا مصـرا از خط

)کیالنی،  ا«رای خواننده باشدـذاب بـا و جـزيب

 ( 21: لفا3553

 های کاما الكیالنیداستانزبان  سبك. 1

او  در مورد سبک نويسندگی کیالنی بايد گفت که

راه نويسندگی را بدون هدف نپیمود و قلمش را 

از  اوا نگذاشتآزاد  جز به قصد هدايت و ارشاد

نوشتن برای کودکان بود،  ةدر انديشزمانی که 

 یهايهايش حاوی ويژگیکرد که داستانسعی می

باشدا کیالنی سخنش را بدون ابزاری  انهکودک

مشخص و دقیق برای ارتباط با ادبیات داستانی 

که داستان  اوآورد، ص کودک به زبان نمیمخصو

داند و معتقد برای تربیت می ويژه ایرا وسیله

 ،است که يک نويسنده قبل از اينکه اديب باشد

پیش بگیرد  را در ایپس بايد شیوه ،مربی است

بر شرح حقیقت زندگی کودکان باشدا  مبتنیکه 

اساس يک جامعه هستند و آنچه  وی،کودکان نزد 

اين است که آنها در بدو  باشد،میکه مشخص 

-همیشگی خیر و خوبی را می ةغلبزندگی خود 

هايی است که کامل کیالنی خواهندا اينها واقعیت

 به آن پايبند استا 

 ،هايشبعضی از داستانابتدای کیالنی در 

دهد را شرح مینکاتی  در آن  و آوردای میهمقدم

خود داستان و سلسله حوادث آن به ه متعلق ک

نظرات خود راجع به ة دربار و همچنین باشدمی

گويدا هنر نويسندگی برای کودکان سخن می

پردازد، ای که به آثار وی میهر پژوهندهبنابراين، 

هايش چشم مجموعه داستان ةتواند از مقدمنمی

ر او را دة ها ايده و انگیزبپوشدا زيرا اين مقدمه

کند و حاصل مهارت و تبحر نويسندگی بیان می

داستان را با روح و روان خود  نیالیا کاستوی 

ادبیات  ةنويسدا او بیشترين توانايی را در زمینمی

اگر بخواهد نکاتی از آن را  و کودکان داراست
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راحتی از ه کند، ب رسانیبرای ديگران اطالع

خالف ويژه اينکه وی بر ه آيدا ببرمی اشعهده

بسیاری از نويسندگان ادبیات داستانی کودک، به 

طوری که اگر هدهد، بساختار مقدمه اهمیت می

در ادبیات هايی از ادبیات داستانی کودکان نمونه

ه مالحظه شود، اين امر روشن ـی و بیگانـعرب

 دا شومی

بیشتر اديبان داستان کودک به خاطر اينکه 

ند بدون معتقدند اکثريت کودکان دوست دار

 برایمقدمه وارد متن اصلی داستان شوند، 

آورندا کامل ای نمیهای خود مقدمهداستان

های کیالنی مقدماتی را که در ابتدای داستانال

کند، خطاب به کودکان است و خود ذکر می

عزيز،  ةعباراتی چون ای کودک عزيز، ای پسربچ

 ةفرزندم مصطفی، فرزندم راشد و ای خوانند

ها نمايد و در تمام اين مقدمهتکرار میکوچک را 

ش مصطفی يا انخطاب مستقیم خود، به فرزند اب

 فرضی، توجه داردا  یرشاد يا به کودک

های مقدمه در داستان کودک يکی از ويژگی

شود تا وی اين است که با اسلوبی زنده آغاز می

کودکان را مجذوب خود نمايد و آنها را وادار 

کند قبل از خواندن اصل داستان، مقدمه را 

عواطف و حواس ادراکی داستان وی، بخوانندا 

و او را به خود جلب  دنککودک را تحريک می

-مواردی را در داستان کامل الکیالنی انمايدمی

 کند که به شرح ذيل است: هايش رعايت می

 ا3 ؛آسودگیوری و مش، بهرهآرا ا1

در کودکان به که  هاو عبارت هاواژهفصاحت 

گفتار و نوشتارشان کمک  پیشرفت تدريجی

تلفظ صحی، کلمات و عبارات  ا2 ؛کندزيادی می

ها و استفاده از الفا  کمی که در سطرها و صفحه

 ای واض، و سادهانتخاب شیوه ا0 ؛شودتکرار می

و شفاف که  معمولهای استفاده از واژه و

 جديد ،کلمات اگر و پسندندو کودک می هنويسند

، با باشدو فهم آن برای کودک سخت و پیچیده 

شرح  رادف آن کلمات،ـو متاده ـايی سـهواژه

 ؛پا افتادهامتناع از بیان عامیانه و پیش ا0 ؛دهدمی

دور  ا1 ؛افزايش تصويرهای جذاب در داستان ا2

اثبات  ا5؛ خطای معنايیکردن کودک از اشتباه و 

تمرکز بر آثار  ا1؛ ها و معانی پسنديدهفضیلت

 ا15 ؛کندها دور میروانی که کودک را از درگیری

داستان کودک که خواندن آن ساده آوردن معانی 

توجه به سن  ا11؛ آور نباشدبرای کودکان مالل

 کودک و عاليق و سط، ادراکاتشا

سه مورد به  های مذکوراو از میان ويژگی 

 ای دارد:ذيل توجه ويژه

از  رـبیشتالنی ـان: کیـادگی زبـس ا1

 زبان داستان داستان کودک، بهنويسندگان وم ـعم

بین ، توانست دلیلا به اين توجه داشته است

، ارتباط برقرار کندا ديگر عناصر داستانزبان و 

او زبان را خیلی ساده و قابل فهم برای کودکان 

ويژه هب ها،در برخی داستانگاهی  تنها وآورد می

ها ذکر ی برای شخصیتالقابهای علمی، داستان

را شرح  آنها ة، همدر پايان داستانکند که می

تا کودکان بتوانند به راحتی معانی آنها را  دهدمی

 ا بفهمند

و معنای  لفظتکرار لفظ و معنا: تکرار  ا3

های واض، و منطبق با تمام داستان کامالً کلمه،

طور عمدی و آگاهانه و با ه ا وی باستکیالنی 

ها برای کودکان قابل هدف اينکه بعضی از واژه
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به تفسیر آن در پانوشت يا در ضمن  ،فهم نیست

 ا  پردازدهمان صفحه می

: متناسب با سنین کودکی ساختار روانی ا2

زبانی  سبکترين اجزای اين ويژگی يکی از مهم

نی است که شامل ابعاد کیالالکامل های داستان

که با  باشدروانی، تربیتی، اجتماعی و فکری می

همديگر ارتباطی تنگاتنگ دارند و گسستن آنها از 

اين ا هماهنگی پذير استهم، به ندرت امکان

در رشد و پیشرفت کودکان بسیار ضروری  ابعاد،

ا ساختار روانی داستان به صورت تام و است

کاری که اسلوبی زنده و تنها با داستانی ابت ،کامل

های بايد مالک و پذيرد، شکل میپرتحرک دارد

 :برای آن رعايت شود ذيل

باشد که خطا داشته  هايیداستان ويژگی ا1

و اشتباه را برای کودکان آشکار کند و آنها را 

 اطوری تربیت کند که از خطاها دوری نمايند

ای باشد ها حاوی معانی پسنديدهداستان ا3

بیان گردد و  یمعینها و رويدادهای نمونهکه با 

هايی که در سنین ابتدايی ذهن کودک را از شائبه

به سوی را  اوشود، پاک کند و برای وی ايجاد می

 نداکپسند، هدايت اعمال نیکو و مردم

داستان بايد رويدادهايی را  از منظر وی، ا2

روانی  تأثیربر کودکان نظر داشته باشد که  مدّ

ها دور و از را از درگیری شته، آنهادامثبت 

که  معتقد استوی  رو،از اين اجهالت رها سازد

بايد آگاه به  ،کودک داستانة يک اديب و نويسند

و  وحیکودکی و دنیای او باشد و از نظر ر ةدور

 ااحساسات، کودک و نیازهايش را بشناسد

 اتوجه به سن کودکان و عاليق آنها ا0

داستان به روشی که برای کودکان  ةارائ ا0

 (22ـ  22: 1215کالشی، ) داشتنی باشدادوست
 

 هانداستانمونه  ةدرونمای

 )دوستان بهار( أصدقاء الربیع .1
اين داستان سرگذشت مارمولکی است به نام 

ابوبريص که با آمدن بهار از خواب زمستانی 

شود و برای استفاده از نورخورشید و بیدار می

آيدا اش بیرون میهای فصل بهار، از النهلذت

ای ، قورباغهةهبیرابوبريص بهار سال گذشته با ام

رودخانه( است،  جنبندهالنهر )بةکه لقبش  دا

دوست شده بودا او پس از بازآمدن بهار، 

-يابدا امجويد تا اينکه او را میدوستش را می

و پس  کندمی گذاریچند مدت بعد، تخم ةهبیر

ا آيندمیهايش از تخم بیرون روز بچه هشتاز 

ها ها اين بچهطبق روال رشد و تکامل قورباغه

نیز در ابتدای رشد دم داشته و همانند ماهی در 

های خود را به النهر بچهبةمانندا وقتی داآب می

ها و ، او با ديدن بچهدهدمیابوبريص نشان 

را مردد  ةهبیرتفاوتی که با قورباغه داشتند، ام

هايش نباشندا اما کند که شايد اينها بچهمی

به ، باالخره ديگرانقورباغه بعد از پرس و جو از 

 هاماجرای رشد قورباغه ، از عمويشواسطه 

ها قورباغه که بچه مدتیا بعد از شودآگاه می

 ه،، دمشان محو و سرشان بزرگ شدکنندرشد می

با  ةهبیرا امشوندمیه قورباغه شبیه ببه تدريج 
ديدن آنها بسیار خوشحال شده و دوستش 

که هر چیزی قانون خاص  فهمدمیابوبريص نیز 

 خودش را داردا 
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 )فیا سفید( الفیا االبیض .1

های بسیار دور حیواناتی بودند که حرف در زمان

بود که اندامی  یزدندا در اين میان فیل سفیدمی

قوی و درشت و اخالقی خوش و نیکو داشت که 

شدا او در جنگلی وسیع به ابوالحجاج نامیده می

 لشبل کردا اماهای زيادی زندگی میهمراه فیل

مادر نابینای ابوالحجاج، پیر و ناتوان بودا به 

طوری که او بايد برای مادرش غذاهای لذيذ و 

تا مادرش در  کردهای گوارا تهیه مینوشیدنی

بینايی ناها از آسايش کامل باشدا گروهی از فیل

استفاده کرده و در نبود ابوالحجاج  ءمادرش سو

ربودندا هنگامی که هايش را میغذاها و نوشیدنی

فیل سفید اين موضوع را فهمید، مجبور شد با 

مادرش به غاری در سرزمین دور دست پناه آوردا 

داشتند تا اينکه يک آنها در آن غار زندگی خوشی 

و پسر با هم درد و دل  روز غروب، وقتی مادر

که درخواست  شنیدندکردند، صدای انسانی را می

نمودا ابوالحجاج از سر دلسوزی و کمک می

در حالی که مادرش  شتافت،مروت به کمکش 

زيرا  ؛مخالف کمک کردنش به آن انسان بود

و برای گرندا اها حیلهانسانة اعتقاد داشت که هم

مادرش توجه نکرد و به آن مرد  ةاولین بار به گفت

کمک نمودا آن مرد اهل بنارس بودا شاه بنارس 

فیلی به نام ابوالکلثوم داشت که او را گم کرده 

بودا اين موضوع آن مرد را وسوسه کرد تا به 

جای ابوالکلثوم، ابوالحجاج را به او هديه دهد تا 

نکه شاه را از از سرزنشش راحت شودا پس از اي

با  وی، اين موضوع با خبر نمود، به دستور

چندين شکارچی ديگر فیل سفید را گرفت و 

ا شاه با ديدن چنین فیل زيبا و نمودشاه  تقديم

خود برگزيد  سواریخوش خلق، او را به عنوان 

و دستور داد ابوالحجاج را در اصطبل قصر اسکان 

فیل سفید  های لذيذ ببرندا اماداده برايش خوراکی

چند روز لب به غذا نزد تا اينکه يک روز شاه 

هوس کرد، سوار بر آن شهر را بگرددا خادمان 

شاه موضوع را به او گفتند و شاه نیز علت غذا 

نخوردن و بیماری را از ابوالحجاج پرسیدا 

هنگامی که فیل سفید داستان زندگی خود و 

مادرش را بیان کرد، شاه چون مردی دلسوز بود 

ابوالحجاج  و را آزاد کرد تا به مادرش برسداا

پیش مادرش برگشت و داستان را برايش تعريف 

نمود و نظر مادرش را از اينکه معتقد بود تمام 

 ةگرند، برگرداند و به او فهماند که همحیله آدمها

های خوب هم ها مثل هم نیستند و آدمانسان

 وجود دارندا

يگر مربوط داستانی داين داستان،  ةدر ادام

ا استدر کوهستان  هايیبه يک شکارچی و آهو

 ،روزی شاه ديماس با مردی که راهنمايش بود

های راه ،ا کوهروندمیکوهستان  رای گردش بهب

های پر پیچ و خم و تندی داشت و اطرافش دره

داستان  ،عمیقی بودا در حین سفر مرد راهنما

ف الجبل )پیر کوهستان( را برای ديماس تعريشیخ

 پیرمردی های گذشته،زمانکه  با اين بیانا کندمی

-در اين کوهستان زندگی می به نام شیخ الجبل

نیکوکار و منجی آهوها  خلق، کردا وی خوش

نفرت داشتا  شانو آزار ستم به جانوراناز  وبود 

روزی مردی شکارچی که فقیر و تهیدست بود و 

آورد، دست میه اش را ببه سختی قوت و روزی

الجبل آهويی را تعقیب کرد تا به کوهی که شیخ

کرد، رسیدا آهو ديگر راه فرار در آن زندگی می
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نداشت، زيرا بین شکارچی و پرتگاه گیر کرده 

مانع  و بودا ناگهان پیرمرد کوهستان از راه رسید

شکارچی را به باد مالمت و و  شکار آهو شد

هیچ  قول داد،ن صیاد آا پس از گرفتسرزنش 

سال،  سهگذشت از زاردا بعد احیوانی را نیگاه 

 که شدو وسوسه  ديدروزی شکارچی آهويی را 

تا کوهستان  شکارچی، آهو رارا شکار کندا  آن

و پس از مجروح کردن، آهو از  کردتعقیب 

خواست از  شکارچیا هنگامی که افتادپرتگاهی 

الجبل پرتگاه پايین برود و آهو را بگیرد، شیخ

بار صدا زدا  سهرا  اوريادی بلند با ف ،حاضر شده

فرياد او متحیر شده و ناگهان شکارچی با شنیدن 

 از پرتگاه سقوط کرد و به جزای عمل خود رسیدا

 

های زبانی در نمونه داستان اسلوبسبك یا 

 مورد بررسی

در ادبیات داستانی زبانی اسلوب  ،کلی به طور

باشدا  متناسب با سط، درک و فهم اوکودک بايد 

واژگان و عبارت داستان برای کودک زيرا اگر 

و  مبهمديگر عناصر نیز برايش قابل فهم نباشد، 

اما ا است آورکننده و ماللخسته اوداستان برای 

شده از های بررسیکامل الکیالنی در داستان

اسلوب زبانی ساده و متناسب با سط، درک و 

فهم کودکان استفاده کرده است که اين 

صیت در نوع خود بر جذابیت و زيبايی خصو

 افزايداها میداستان

 

 (repeatword) تكرار کلمه و عبارات. 1

به شمار ابتدای فراگیری زبان  یـن کودکـسنی

ودن سط، لاوی ـدود بـمح ،رونـ، از ايآيدمی

 ةنويسند همین خاطر، طبیعی استا به  کودک

 ایداستان کودک بايد به اين موضوع توجه ويژه

نشان دهد تا بتواند بسته به موضوع داستان، با 

کلمات و عبارات  و آوردن مترادف تکرار معنا

آسان نمايدا  کودکسخت، فهم داستان را برای 

ها رتو عبا هاواژهتکرار  ،بنابراين در اين پژوهش

شده در و همچنین انواع جمالت به کار گرفته

لی و های اصبه عنوان يکی از ويژگیها ـ داستان

که  استمورد توجه  ـ بارز داستان کودک کیالنی

های تکرار در هر داستان، برای تشري، بهتر نمونه

-ها نمايش داده میبه صورت جداگانه در جدول

 شودا

 

 اصدقاء الربیعداستان  .1ی 1

های علمی به شمار زمره داستان دراين داستان 

ا مناسب استآيد که برای سنین قبل از مدرسه می

بیانگر نکات  ی علمیهاتوجه به اينکه داستان با

طوری بايد ، هستندآموزنده برای کودکان علمی 

برای کودک قابل فهم باشند؛ يعنی نگاشته شوند که 

مبهم باشد و نتواند  اوای يا عبارتی برای اگر کلمه

مهم علمی را ة معنای آن را بفهمد، چه بسا يک نکت

لی داستان صف اهدهمان نکته، از دست بدهد که 

ويژه اين ه های علمی، بداستان رو،از اينباشدا 

کان سنین قبل از مدرسه دداستان که برای کو

د و اگر ننگاشته شد، بايد با زبانی آسان نوشته شو

به نظر آيد که درک معنای کلمه يا عبارتی برای 

کودکان مشکل است، مترادف آن آورده شود تا 

طور ا همانکمک بکندکودکان در فهم آن به شايد 

کلمه و  51معنای  ،که کیالنی در اين داستان

مترادف تکرار نموده و حتی  قالبعبارت را در 
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-متعدد تکرار شده که در صفحاتها واژهبرخی از 

ه دکر ها تکراردر همان صفحه، مترادفشان را نیز اند

 ،اگر کودک نتواست آن کلمه را بفهمد تا است

-در جست پیشینفحات ديگر نیاز نباشد در ص

 بعضاً چون کودک جوی مترادف آن باشداو

 ه،ای را که آن کلمه يا عبارت تکرار شدصفحه

و پیدا کردن آن برايش سخت  کندمیفراموش 

، 1ای ـهارهـارات شمـمانند کلمات و عب ااست

ار و ـدام دوبـر کـه هـدول کـدر ج 15و  21، 00

 اندا مختلف تکرار شدهة در دو صفح

اند کلمات و عباراتی که در داستان تکرار شده

 از اين قرارند:
 اصدقاء الربیعکلمات و عبارات تکرارشده در داستان . 1جدول 

 صفحه مترادف کلمه یا عبارت ردیف

1 

3 

2 

0 

0 

2 

1 

5 

1 

15 

11 

13 

12 

10 

10 

12 

11 

15 

11 

35 

31 

33 

32 

30 

 أثقِّفک

 نعةتلک الثمار الیا

 االبداع

 حفدتک

 يتنسَّمُ الهواء

 بَهَرَ عینیه شعاع الشمس

 عرتکم

 نَؤوم 

 سباتها 

 ثم استأنف کالمه  

 رفقته 

 أنشب مخالبه 

 مأربه 

 طنینها 

 تربَّص 

 أرهف سمعه 

 حجر نائی 

 فرارها 

 حامت  

 هبَّ 

 طِلبَتُه 

 يختلج 

 ینةبد 

 أُمّات 

 اعلِّمک

 التی طابت و حان قطافها

 االختراع

 أوالد أوالدک

 يشمُّه

غلب ضوء الشمس نورهما و کاد 

 يعمیها

 ألمَّت بکم، عرضت لکم

 کثیرة النوم

 نومها

 عاد الی حديثه

 أصحابه

 علَّق أظفاره

 رغبته

 صوتها

 انتظر، ترقَّب

 أصای، تسمَّع

 مرتفع خارج

 هربها

 دارت

 نهض، قفز

 حاجته

 يتحرَّک، يرتعش

 مسینة

2 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

 11و  1

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

11 

11 
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30 

32 

31 

35 

31 

25 

21 

23 

22 

20 

20 

22 

21 

25 

21 

05 

01 

03 

02 

00 

00 

02 

01 

05 

01 

05 

01 

03 

02 

00 

00 

 ةجمهر 
 قفز من الذُّعر 

 أحداث الزمن و خطوبه

 تکتنفه 

 أسراباً

 غصَّ بها

 اهازيجها

 روعه

 حتفها

 ينعم النظر

 يزدان

 أجشَّ

 بُحَّة

 رويتک أوَّل وهلة

 داناها

 إنبائی

 ضجرتُ به

 تهرَّأ الرداء الخلق

 ألما مبرِّحا

 الجلل

 الذُّعر

 يلقِّبونه

 جاثما

 يودی به

 يکاد يبرح

 أعوده

 السَّلوی

 العزا

 دمامة المنظر

 بُثور

 احملجبة
 الحرث 

کاألمهات أمهات، أمات الحیوان 

 لإلنسان

 جماعة

 نطَّ من الخوف

 نوائبه و مصائبه

 تحیط به

 جماعاتٍ

 ضاق

 اغانیها

 قلبه

 هالکها

 يدقِّقه

 يتجلَّی

 غلیظ

 غِلَظ، خشونة

 أوَّل شئ أراه

 اقترب منها

 إخباری

 ضاقت نفسی منه و کرهته

 تقطَّع الثوب البالی

 متعبا مؤذيا

 العظیم

 الخوف

 ينادونه

 قاعدا

 يهلکه

 يترکقلَّما 

 أزوره

 النِّسیان

 الصبر

 اهلیئةقب، 

 ، دمامیلةخُرَّاجات صایر

11 

13 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

11 

11 

15 

15 

11 

11 

 11و  13

35 

31 

31 

33 

33 

33 

33 

30 

30 

32 

32 
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02

01

05

01

25

21

23

22

20

20

22

21

25

21

15

11

13

12

10

10

12

11

15

11

55

51

53

52

50

50

52

51

ال يقدّرون هذا الصنیع

 المآثر

 جنَّ اللیل

 هطلت 

 انهمر المطر

 نفرٍ

 بدعالستُ فیه 

 لم يدُر بخلدی

 سیماها

 مرتاعة

 تسب، و يسبحون

 ةمخلد
 خلدک

 الخبر جلیة

 ابتدرت

 يُاوِّث

 روَّعهما

 أخطر نفسه

 عنَّت

 عراهنَّ

 ذراريَّها

 أسراب الذباب

 آثرَته

 کیف تَنِقُ

 کیف تنقنق

 أب،َّ

 الضَّفادی 

 ال تنی

 تألَّقَت

 جاثمات

 مصابی، السماء

 ةالمخبَّأ ةالمستور
 الزرع

 ال يشکرون له هذا الجمیل

 المفاخر

 أظلم

 تتابع مطرها

 سال غزيرا کثیرا

 عة  جما
 لستُ اوَّل من فعل هذا

 لم يمُرَّ بخاطری

 هیئتها

 ئفةخا

 تعوم و يعومون

 تکنة مستسلمةمر
 نفسک
 حقیقته
 أسرعت
 يستایث

 خوَّفهما، رِعَّبهما
 ادخلها فی الخطر، عرَّضها للهالک

 عرضت
 ألمَّ بِهنَّ
 اوالدها
 جماعاته

 اختارته، فضَّلته
 کیف تصی،

کیف تصوِّت صوتا يفصل بینه مدٌّ و 
 ترجیعٌ

 فیه بحَّة و خشونة و غلظ
 الضفادع

 ال تضعف همَّتها و ال تفتر عزمها
 أضاءَت و لمعت
 مقیمات نجومها

32

32

32

31

31

31

25

25

25

21

21و  23

20

20

21و  20

20

22

22

22

21

25

21

21

21

21

05

05

05

05

01

01

01
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 الفیا االبیضداستان . 1-1

استا تکرار کلمات و  ایاسطوره اين داستان، داستانی

اين  يکی از داليلا باشدبسیار اندک میدر آن عبارات 

مضمون و معنای کلی کم تکراری آن است که 

نظر است و بر خالف مدّ هاداستان گونهاين

علمی حتی اگر کلمه يا عبارتی برای  یهاداستان

مانع از فهم مضمون آن  ،مخاطب نامفهوم باشد

، سادگی عبارات و کلمات آن نیزدلیل ديگر  اشودنمی

و  هانويسنده سعی کرده از واژه طوری کهه استا ب

 ااشدنیاز به تکرار نب تااستفاده کند  یعبارات آسان

و عبارات تکرار شده در  هاجدول ذيل واژه

کند:داستان را بیان می

 الفیل االبیضها و عبارات تکرارشده در داستان واژه. 1جدول 

صفحه مترادف کلمه یا عبارت ردیف

1

3

2

0

0

کُفَّ بصرها

شماريخ الذُّری

الوديان السحیقة

حَینها

روعها

 عُمیَت

 رؤوس الجبال

المنخفضة بین کل الجبلینالطرق 

 موتها

 فزعها

0

35

35

25

21

 . چگونگی ساختار جمالت در داستان1

در سادگی تواند ساختار جمله با توجه به نوع آن، می

به اين خاطر انواع ا و شیوايی زبان داستان مؤثر باشد

به همراه تعداد تکرارشان ذکر  هاجمالت در داستان

همچنین تمام اين تکرار انواع جمالت و  اشده است

ای به ی، در نمودار دايرهـت و منفـداد جمالت مثبـتع

دهد صورت درصد نمايش داده شده و نشان می

بیشترين درصد عبارات از جمالت مثبت برخوردارند 

تا داستان برای کودکان بیشتر رنگ مثبت و آرامش 

بگیرد و از طرفی نويسنده بیشتر از فعل ماضی استفاده 

کودک  خواهد اتفاقات داستان را برایکرده که می

 (311 /1: 1250عرفان، واقعی جلوه دهدا )

 صدقاءالربیعانواع ساختار جمالت در داستان ا. 3جدول 

امر و نهی استفهام تعجب مصدر منادا فعلاسم  شرطیه اسمیه مضارع ماضی

2121151152100012122130

 522جمع: 

150جمله مثبت: 

 15جمله منفی: 
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 اصدقاء الربیعنمودارهای درصدی داستان 

 ماضی
52% 

 مضارع
23% 

 اسمیه
11% 

 شرطیه
1% 

 اسم فعل
0% 

 منادا
4%  مصدر

3% 

 تعجب
1% 

 استفهام
3% 

 امر و نهی
2% 

 جمله مثبت
87% 

 جمله منفی
13% 

 الفیل االبیضانواع ساختار جمالت در داستان  .4جدول 

استفهام تعجب مصدر منادا اسم فعل شرطیه اسمیه مضارع ماضی
امر و 

نهی

21112111112313203215

 101جمع: 

220جمله مثبت: 

 51جمله منفی: 
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 الفیا االبیضنمودارهای درصدی داستان 

های مورد ساختار جمالت در داستان

بررسی طوری طراحی شده که سهم جمالت 

 12درصد و سهم جمالت منفی تنها  51مثبت 

درصد استا بیشتر بودن جمالت مثبت اثبات 

انديشی و کند که نويسنده سعی دارد مثبتمی

 نشاط را به افکار کودکان تزريق کندا از طرف

های مورد بررسی اساس جمالت داستان ديگر،

درصد  15 بر افعال ماضی بنا شده است که تقريباً

شود که دال بر اين است کل جمالت را شامل می

که کامل الکیالنی توانسته است با آوردن افعال 

هايش ماضی به حوادث و رويدادهای داستان

رنگ واقعیت ببخشد و آن را برای کودکان 

ملموس و عینی جلوه دهدا همچنین نويسنده در 

های مورد بررسی بیشتر از عباراتی ساده و داستان

 ماضی
52% 

 مضارع
23% 

 اسمیه
11% 

 شرطیه
1% 

 اسم فعل
0% 

 منادا
4% 

 مصدر
3% 

 تعجب
1% 

 استفهام
3% 

 امر و نهی
2% 

 جمله مثبت
87% 

 جمله منفی
13% 
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کودکان در سنین  کوتاه استفاده کرده استا زيرا

پايین در ابتدای مسیر طوالنی فراگیری زبان 

هستند و اگر عبارات و جمالت پیچیده و طوالنی 

 ةباشد، درک و فهم آن برايشان مشکل استا هم

های مورد پژوهش هايی که در داستاناين ويژگی

ای رعايت شده است، نشان از به طرز هوشمندانه

ظريف کودکان  علم و آگاهی نويسنده به خلقیات

 داردا آنها  نويسی برایهای داستانو تکنیک

اما ويژگی خاصی که تنها منحصر به زبان 

ه های کامل الکیالنی، بعربی است و در داستان

های مورد بررسی وی، خصوص در داستان

 گذاری کلمات براساس نقشرعايت شده، حرکت

در جمله است که فهم معنای عبارات را برای  آنها

کندا کان آسان میکود

 گیریبحث و نتیجه

های مورد بررسی کامل زبان نمونه داستان

الکیالنی با سط، لاوی و ادراک زبانی کودکان 

 تناسب داردا بدين شرح که:

 از خالی وساده، واض،  هاترکیب و الفا ـ 

 در اين امر استا کالم آرايش و آراستگیهرگونه 

 بوده مؤثر آن برانگیختن و کودکان حواس بیداری

انمايدمی جلب داستان به را آنها توجه و

های بررسی کلمات و جمالت داستانـ 

بر اين اساس و  اندگذاری شدهحرکتشده 

تا کودکان در فهم معانی است نقششان معین 

دچار اشتباه نشوندا

ها نشان ها در نمونه داستانـ تکرار واژه

سنجی دهد که نويسنده با زيرکی و نکتهمی

عبارات داستان را برای مخاطبان کودک خود قابل 

فهم و آسان نموده استا 

کار بردن فعل ماضی در ه ـ نويسنده با ب

های مذکور به حوادث و رويدادهای داستان

داستان رنگ واقعی و ملموس بخشیده است و 

باشدامل در داستان کودک میأاين از نکات قابل ت

مورد بررسی های ـ بیشتر جمالت داستان

نگری و جمالتی مثبت هستند که روح مثبت

 دمدانشاط را بر پیکره افکار کودکان می

در پايان شايان ذکر است که کامل الکیالنی 

با شناخت کامل از خلقیات کودکانه و با آگاهی 

های نويسندگی برای کودکان از تمامی تکنیک

هايی متناسب با سط، درک توانسته است، داستان

م مخاطبان خردسالش بیافريندا و فه

منابع

؛ ورانت ،خمارلو)میرهادی(؛ یلیآهی، لايمن

گذری در  اهاش(1200) ، مهدختآبادیولتد
شورای کتاب کودک  :تهران اادبیات کودکان

چا  سوما ا)انتشارات کیهانک(

رائداً  کامل الکیالنی» ام(3551) ارقالبکری، ط

:«ألدب الطفل العربی
http://www.syrianstory.com/comme

nt29-16.htm

ـ  1035) ناء بنت هاشم بن عمرالجفری، ه

االسالم و فی بالقصة بیةالتر اهاق(1031

 بیةالعر مملکةال اتطبیقاتها فی رياض االطفال
ابیةالتر کلیة اام قری معةجا: یةالسعود

http://www.syrianstory.com/k.kylany.htm
http://www.syrianstory.com/comment29-16.htm
http://www.syrianstory.com/comment29-16.htm
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و  فةفی ثقا مةمقد ام(1110) فتاح محمددياب، م
 لطبعةا الیةادب األطفال، مصر، الدار الدو

 األولیا

ادب االطفال بین  ام الف(1110) حمدزلط، ا
دارالنشر   :قاهره اعثمان جاللاحمد شوقی و 

 األولیا لطبعةا اللجامعات المصريه

بین  لةادب الطفو ام ب(1110ـــــــــــــ )

 :ةقاهر اکامل کیالنی و محمد الهراوی
 دارالمعارفا

ترجمه و شرح جواهر  ا(1250عرفان، حسن )
 چا  ششما اانتشارات بالغت :قم االبالغه

القصه فی  ام(3550) باح عبدالکريمعیسوی، ص
منهج رياض االطفال بالمملکه السعوديه الواقع 

 کلیه اآلداب للبنات بالدماما  او المامول

ـ 1035) دی بنت عبدربه بن حمیدالقرشی، ه

التفکیر العلمی لطفل  تنمیةاسالیب  اهاق(1031

 بیةو تطبیقاتها فی ضوء التر ئیةالمرحلة االبتدا
 ریاامق معةجا :عربستان )حجاز( ا«میةاالسال

ادب االطفال  ام(3552هاق / 1030) ـاالقناوی، ه

 العملیةو حاجاته و خصائصه و وظائفه فی 

 األولیا لطبعةا االفالح مکتبة :کويت االتعلیمیة

ويژگی ادبیات داستانی  ا(1215کالشی، محمد )

-عربی کودکان در آثار کامل الکیالنی)داستان

های: أصدقاءالربیع، الفیل األبیض، شهرزاد 
 ابنت الوزير، فی غابه الشیاطین و بدرالبدور(

ارشد، دانشگاه بوعلی نامه کارشناسیپايان

 سینای همدانا 

 :ةقاهر ااصدقاء الربیع ام(3553) املکیالنی، کال
  .ةعشر یةالحاد لطبعةا ادارالمعارف
 :ةقاهر االفیل االبیض ام(3553ــــــــــــ )
 اةعشر نیةالثا لطبعةا ادارالمعارف

ة مجل ا«الطفل لغة» ام(3555)حمد مطلوب، ا
ـ  151، صص 001، العدد الموقف االدبی

 ا151

ادب  ام(3515هاق / 1021) حمدالموسی، ا

 :لبنان )بیروت(  ا"فن المستقبل"االطفال ااا 

 ابیةالعر لنهضةدارا
 :تهران اعناصر داستان ا(1250میرصادقی، جمال )

 چا  پنجما اانتشارات سخن

فن الکتابة لالطفال  ام(1150)حمد نجیب، ا

سلسلة دراسات فی ادب االطفال، قاهرة، 

 امسةالخا لطبعةدارالکتاب العربی، ا

ادب االطفال علم و  ام(1111ــــــــــــــ )

 دار الفکر العربیا  :قاهره افن



            6201Narrative Studies, No. 4, Vol. 2, Autumn & Winter               7 
 

 

 

 

 

The Language Style of Story Wiritng by Al-Kilani in the Child's 

Story (Case Study: The Stories by Asdqa al-Rabiee and Alfilol Beyz) 
 

Faramarz Mirzaei* / Zahra Afzali** / Mohammad Kalashi*** 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abstract 

Each literary work that is being created has its own characteristics, and the style and 

method of showing the authors' thoughts and thier creativity varies according to their 

intellectual and psychological differences. The storytelling language is a category that 

should fit the audience or readers and type of story. This feature in the child's story 

comes with sensitivity and tactfulness as the child's authors should be very aware of 

them and they must use words and phrases that are simple and understandable for the 

children is so that the children can touch the events and the in-depth events of the 

stories. The purpose of this article is to study Al-Kilani's writing style in a 

descriptive-analytical manner in the the above-mentioned stories. The studies carried 

out in these stories indicate that the full text of Al-Kilani, by using and repeating 

short and simple words or phrases, adapts the language of his stories to the level of 

children's understanding. He also has used the past tense verbs to give real aspects to 

his story and make tangible its events. 
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