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 چكيده
 الاخ الاصغر ="اين تحقيق با هدف نقد داستان كودكان بر اساس عناصر داستان و مراحل رشد كودك و مسائل روان شناختي آن صورت گرفته است. كتاب 

مصر است. اين كتاب در سلسله كتاب هايي تحت عنوان كتاب جديد كودك انتشار يافته  "دار المعارف"تأليف محمد عطية الابراشي از انتشارات  "برادر كوچكتر
 است.

ات كتاب به ز مي باشد. صفحكتاب شامل چهار داستان كوتاه براي كودكان است، شامل برادر كوچكتر، وفاي به عهد و پيمان، چهار هديه، دانش آموز دلسو
است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد  روش تحقيق به صورت توصيفيمي باشد و  ابخانه ايد. روش گردآوري اطلاعات به صورت كتچهل و هفت صفحه مي رس

ده است و ظاهر نشو خواسته هاي وي نوشته كه اين كتاب از نقاط قوت و ضعف برخوردار است اما مطابق اصول روان شناسي و مراحل رشد و نموكودك و نيازها 
  كتاب و صفحات آن مناسب كودك نيست هرچند از نظر واژگان و اصول نگارشي موفق است.

 
 كودك، داستان، نقد، عناصر داستان، افسانه. :كليدي واژه هاي

 
 

  مقدمه-1
طريق درست و مطابق با اصول  دارد. اگر داستان بهنقش به سزايي داستان و داستان سرايي در ساختار شخصيت افراد مخصوصا كودكان     

د روان شناختي و در نظر گرفتن سن كودك نوشته شود و خواسته هاي هر مرحله از رشد كودكان در نظر گرفته شود، در بسياري از اوقات مي توان
دان تعليم و تربيت قصه را از مهمترين راه هاي روان شناسان و دانشمن از خطاهايي كه ممكن است خانواده ها دچار آن شوند، جلوگيري نمايد.

 .)176(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، اعراف، قرآن نيز قصه را باعث تفكر و تدبر مي داند آموزش مي دانند.
 نقد داستان

كوچكتر از ستم دو مصر داستان سه برادري است كه برادر  "دار المعارف"از انتشارات  الابراشي كتاب برادر كوچكتر تأليف محمد عطية
برادرش در خانه رنج مي كشد. وي تصميم گرفت كه خانه و روستا را ترك كند و سرنوشت خود را در جايي ديگر جست و جو كند. اين نصيحت 

 پيرزني خيرخواه بود.
ت. اگر بتواني او را وي به او گفت كه در شهري بزرگ دختر پادشاهي زندگي مي كند و اين دختر تا كنون حتي يكبار نيز نخنديده اس

هركس بتواند دخترش را بخنداند او را به ازدواجش در ه كه زيرا پدرش اعلام كرد ؛بخنداني خوشبخت خواهي شد و زندگيت تغيير خواهد كرد
 خواهد آورد.

ز را با خودت بردار و پس آن غا وجود دارد كه هركس پر زيبايش را ببيند شيفته ي آن مي شود. و زيبايي پيرزن نصيحت كرد كه غاز بزرگ
هركس خواست به پرش دست بزند ممانعت نكن؛ زيرا آن شخص به غاز مي چسبد و نمي تواند از آن رهايي پيدا كند، مگر با اين عصاي سحر 

كار را كرد و مردي و  آميز كه به عنوان هديه به تو تقديم مي كنم. و اين راه را ادامه بده تا تعدادي از مردم به يكديگر بچسبند. برادر كوچك اين
كد خدا ده و دلقك به آن چسبيدند و يك صف شش نفره تشكيل شد و بسياري از مردم پشت سر صف حركت كردند وزني و كارگري و رفتگري 

كه نزديك ي خنديد به طورو هنگامي كه چشمش به آنها افتاد،  آمد،تا نتيجه را ببينند. و از سوي ديگر كالسكه اي كه دختر پادشاه در آن بود 
 پادشاه اعلام كرد كه مختار موفق به خنداندن دخترش شده است و او را به ازدواج دخترش در آورد. بود از خنده منفجر شود .

 سال و بالاتر نوشته شده است. 10اين داستان براي سنين بين 
 براي نقد يك داستان لازم است به برخي مطالب اشاره شود.  



آن جمله است. داستان هاي كوتاه، رمان، افسانه، داستان هاي ملي، حماسي و قهرماني، داستان هاي تخيلي تاريخي،  انواعي دارد ازداستان 
آن  داستان تخيلي علمي، داستان هاي ديني و داستان حيوانات؛ اما داستان سه برادر از نوع افسانه است به همين جهت در مورد افسانه و ويژگي

 .مطالبي را عنوان مي كنيم
مي زند تا  در آن به سلسله كارهاي خطرناكي دست ماني كه مبارزه مي كند واضح است وداستان هايي است كه در آن نقش قهر "افسانه"

در افسانه ها نيروهايي خارق العاده و نامرئي همچون عفريت ها و جن ها و موجودات سحرآميز وارد مي شوند (احمد  بتواند به هدفش برسد.
 .حسين، لبنان)

افسانه، داستان هايي است كه امكان وقوع آن بسيار بعيد و يا محال است و عوامل آن تخيلي است و هدف آن رشد نيروي خيال و قدرت 
خبر داد. و از نيروي سرعت  "قاليچه پرنده"از  نيروي تخيل ذهني كودكان است ماكسيم گوركي مي گويد: صدها سال قبل از اختراع هواپيما، 

 ).147،صفحه 1374يا قطار اختراع شود (حجازي ،  در فضا خبر داد قبل از اينكه موتور سيكلت، ماشين بخار وبسيار زياد 
 

 ويژگي هاي افسانه
با شر و هماهنگي با خوبي  مبارزه-1
غالبا پايان خوبي دارد.-2
فضاي آن غير واقعي است و به مكان و زمان ارتباط ندارد.-3
حي ندارد.حوادث آن سريع است و تفسير و توضي-4
.است درآن زيادتكرار مطالب -5
شخصيت هاي اصلي آن داراي ويژگي هاي ثابت و شبيه به هم هستند مثلا رفتار زنان زيبا هميشه خوب است. فقيران هميشه پاك نهاد -6

هستند و ثروتمندان سنگندل و ...
ظالم هيچگاه پيروز نمي شود.صفات و اخلاق نيكو، مانند تواضع و فداكاري و شجاعت و ... مورد ستايش است و -7
افسانه ها به موجودات ماوراء الطبيعة و سحري تكيه دارد.-8
، صفحه 2001(حسيني، استچيره شدن بر مشكلات افسانه ها، بيانگر مظلوميت ملت ها و دردهاي آن هاست و از مهمترين وظايف آن-9

82 ،83 .(
يرا قهرمانان داستان از اول شناخته مي شوند، سپس قهرمان داستان (برادر كوچكتر كه عاميانه است ز ن داستان از نوع داستان هاي افسانه ياي

ن مختار نام دارد) با مشكل مواجه مي شود (اسماعيل و سامي با برادر كوچكشان در بسياري از اوقات رفتار بد داشتند) و مشكل به دست قهرما
اي جوان خوش اخلاق و آرام ناراحت نشو از پدر و مادرت اجازه بگير و در "مي شود  محبوب يعني پيرزن درطي حوادثي پياپي و با سرعت، گشوده

(پادشاه به مختار گفت كه تو در امتحان موفق شدي و همسر . .  و داستان به سرانجامي خوش كشيده مي شود "سرزميني ديگر جوياي اقبالت باش
تان به موجودات ماوراء الطبيعة تكيه دارد و مشكل برادر كوچكتر طي اين حوادث شاهزاده مي شوي). و حوادث پياپي تكرار مي گردد و اين داس

 حل مي شود.
 عناصر داستان-1

"رخداد يا حادثه، نقل داستان، ساختار، شخصيت ها، زمان و مكان، انديشه و موضوع، راستي و ..."قصه داراي عناصري است كه عبارتند از 
دهيم تا بتوانيم داستان را به نقد بكشانيم: توضيح مختصري از هر كدام مي در اينجا

مجموعه حوادث پي در پي مرتبط با هم كه به صورت مؤثر و هنري بيان مي شود بطوري كه كودك بدون هيچ " رخداد يا حادثه:1-1
 ).59، ص 1407(الكيلاني .مانعي با آن ارتباط برقرار مي كند و به صورت منسجم و منظم به خرد كودك راه مي يابد 

نوشتن داستان يا رمان براي كودك با بهره گيري از فرهنگ و دايره ي لغوي كودك در طي حادثه يا "عبارت است از  : نقل داستان1-2
).60، ص 1407(الكيلاني،  "واقعه است

استان نيز د  د.هر ساختماني پايه و بنياني دارد كه بايد فراهم بشود تا ساختمان مطابق نقشه مهندس متخصص ساخته شو ساختار :1-3
، زيبا، پياپي، جذاب و مؤثر ا تشكيل مي دهد. حوادث بايد قابل فهم داستان، همان سلسله وقايع و حوادثي است كه آن ر چنين است. ساختار 

باشد تا به هدف مطلوب برسد.
م نيست حتما انسان در داستان مجموعه اي از شخصيت ها ظاهر مي شوند كه بايد با دقت انتخاب شوند. شخصيت لاز:  شخصيت ها1-4

باشد، ممكن است حيوان، پرنده، گياه، شكوفه، گل، رود، درخت و .. باشد. شخصيت ها به شخصيت اصلي و شخصيت فرعي تقسيم مي شود. 



شخصيت اصلي آن است كه حوادث داستان تمام يا بيشتر در حول محور او مي گردد، اما شخصيت هاي ثانوي يا فرعي، آن هايي هستند كه 
).76، صفحه 2001، وادث و وقايع به نحوي از انحناء دخالت دارند (حسينيحدر

مشخص كردن زمان و مكان از مسائل مهم داستان است و بدون آن نوعي پراكندگي در داستان ايجاد مي شود. در  زمان و مكان :1-5
ودك بعد از گذشت چندين سال آنرا درك مي كند. احتياج به ذكر مكان و زمان نيست زيرا ك، داستان هاي كودك مخصوصا براي سنين پايين 

ماه، سال و عصر ادامه مي يابد.  ردد و به ديروز و امروز و فردا واول مكان سپس زمان را مي فهمد و فهم زمان از شب و روز آغاز مي گ، كودك 
).78، 2001فهميدن عصر و دوره براي كودكان بسيار سخت است (حسيني، 

ن قضيه اي است كه كل داستان بر اساس آن ساخته مي شود و لازم است تحليلي عميق و همه جانبه باشد و هما انديشه و موضوع :1-6
.)122هـ، صفحه 1411(بوزونيه، مناسبي از مشكلات را مطرح ميكندحل حقيقي و 

معني صداقت وسيع است و شامل تمام اجزاي داستان مي شود. از تصوير و مضمون و الفاظ و جمله ها و عبارات ها  صدق و راستي :1-7
تسلسل منطقي قانع كننده  با معناوهماهنگي الفاظ، صداقت "را شامل مي شود. نجيب كيلاني مي گويد : تا (ي) گرفته تا ... بعبارت ديگر از (الف) 

و دكتر  .)73، 1407(كيلاني، " قل و روح و وجدان را داشته باشدكم بين شكل و محتوا است. بطوريكه قدرت تأثير بر عوقايع و ارتباط عضوي مح
بايد قبل از هرچيزي بر صداقتي واضح و مسلم تكيه داشته باشد. منظور از صداقت هرچيزي است كه ،قصه خوب ": علي الحديدي مي گويد 

 ).124، صفحه 2000(حديدي، "ا مي كند بينش و ادراك به انسان و روحش عط
"مسائل روانشناسي"نقد داستان 2
بيان شد اين داستان براي سنين ده سال و بالاتر است اين مرحله، مرحله چهارم از سن كودك  "برادر كوچكتر"همانگونه كه در كتاب 2-1

.)30، صفحه 1987. (ايلغ، "ي است كه كودك در مدرسه مي باشداست و زمان
) سال است كه مرحله ي قهرماني و ماجراجويي ناميده مي شود، مرحله 12تا  8مي گويد : كودكاني كه سنين شان بين ( "جيباحمد ن" 

و داستان هايي كه در اين "انتقال به واقعيت است، كودك به خواندن تمايل دارد تا به صدها سؤالي كه در ذهنش وجود دارد پاسخگو بگويد. 
نجيب، ( "ماجراجويي و سفرها و شجاعت و خطرها و داستان هاي پليسي و داستان هاي قهرمانان و مكتشفان است. مرحله مناسب است داستان

 ).33، صفحه 1968
بنابراين نويسنده بايد مطالبي براي كودكان بنويسد كه واقعي، راستين و شايسته باشد، زيرا ممكن است كه به بسياري از اين ويژگي ها و 

ماعي عادت كند و از آن الگو بگيرد.صفات و اخلاق اجت
و با واقعيت و آنچه كه در  ماجراجويي و سفر را به نگارش درآورده اما داستان حقيقي نيستهرچند كه داستان ، نده اين داستان اما نويس
و در مرحله انتقال به واقعيت  وجود دارد مطابق نيست و كودك در اين سن نيازمند نوشته هايي است كه در اطرافش اتفاق مي افتد اطراف كودك

  ني مهمي در زندگي كودك رخ مي دهد. است؛ زيرا در اين مرحله دگرگو
چگونه خورشيد تشكيل  "سالگي منبع و اساس مسائل را به علت هاي طبيعي مرتبط مي سازد، مثلا در جواب  12سالگي تا  10در ابتداي 

، 2001(حسيني، كودك ديد نه از ديدگاه نويسنده بنابراين بايد داستان را از ديدگاه "اصل آن هواي ملتهبي است."جواب مي دهد كه  "شد؟
.)45صفحه 
سالگي كلمات و واژگان افزايش مي يابد و سخن گفتن شكل مي گيرد و استحكام مي يابد. فرهنگ  12تا  9اما از جهت زبان و واژگان از 2-2

وت واژگاني كودك بر تكرار كلماتي استوار است كه در روزمره استفاده مي كنند، يا در لغوي كودك افزايش مي يابد. اما در كشورهاي عربي ثر
(حسيني، مه و كتاب هاي كودكان تكيه داردكتاب هاي مدرسه ايشان آمده است و به واژگان مستعمل در برنامه هاي تلويزيون و راديو و روزنا

.)50، صفحه 2001
ظر حجم واژگان و هماهنگي آن با اين سن و از نظر پاراگراف بندي و رعايت مسائل نگارشي مانند در اين زمينه بايد گفت كه، كتاب از ن

حركت گذاري، نقطه گذاري و ويرگول بسيار خوب كار شده است.
و صفحه آرايي : جلد كتاب نازك است و به سرعت پاره مي شود و كاغذ آن شفاف و مرغوب نيست و عكس ها ثابت و بي  از نظر جلد2-3

 ركتند.ح
"عناصر"نقد داستان 3
كتاب داستان كودك در اين سن بايد وارد جزئيات نشود و مسائل فرعي را ذكر نكند و مطالبي كه پايه ي علمي  از جهت حوادث :3-1

و غاز فرياد زد.  كارگر به پر غاز دست زد"ندارد را بيان نكند. اما حوادث اين داستان داراي اساس و پايه ي علمي نيست. در اينجا كه مي گويد : 
. "به آن بچسب و دست كارگر به پر غاز چسبيد و نتوانست از آن جدا شود ،خوبمختار گفت : اي غاز 



و داستان همين گونه ادامه مي يابد كه بعد از آن يك زن و ... تا اينكه يك صف شش نفره را كن است كه انساني به غاز بچسبد؟ چگونه مم
تشكيل مي دهد.

ست انسان ها به هم بچسبند و صفي تشكيل دهند تا شاهزاده خانم از آن به خنده در آيد اين مسأله با عقل و ذهن كودك در ممكن ا چگونه
 اين سن و سال مطابق نيست.

 ائل بلاغي ونويسنده اين داستان كلماتي را به كار مي برد كه كودك آن را درك مي كند. از استعاره ها و كنايات و مس بيان داستان :3-2
به طوريكه كودك تمام مطالب را كاملا درك مي كند. به جمله اي از جملات آن مي پردازيم. ايهام، اجتناب ميكند

در اينجا از واژگان كتاب كه به  "أمسكي بها جيداً ايتها الاوزه. فالتزقت بالمرأة ايضاً و قد الصق الآن بالاوزة اثنان : عاملٌ و امرة "فقال مختار : 
شده استفاده كرديم، تا وضوح مطالب براي همگان روشن شود.عربي نوشته 

مقدمه داستان مختصر و واضح است سپس حوادث و اشخاص وارد مي شوند. شخصيت هاي اين داستان در طي حوادث  شخصيت ها :3-3
تصر. بررسي شخصيت هاي بي تحركند فقط در اينجا برادر كوچكتر يعني مختار كه نقش اصلي را دارد تغيير مي كند و آن هم بسيار مخ

داستان سطحي و به عبارت ديگر هيچ شخصيتي مورد بررسي و تحليل قرار نمي گيرد و داستان به سرانجامي خوب ختم مي شود و همانگونه 
كه بيشتر داستان هاي كودكان چنين است.

ست اما، مكان داستان از خانه و روستا شروع در اين داستان زمان مطرح نمي شود و ضرورتي هم به ذكر زمان داستان ني زمان و مكان :3-4
صبحگاه منزل را ترك كرد و شروع به "مي شود و سپس به شهري بزرگ ختم مي شود. كودك در اين سن كاملا اين مطالب را درك مي كند. 
راهش ادامه داد تا به كوهي رسيد كه  حركت نمود و روستا را ترك نمود در حاليكه از دور به آن نگاه مي كرد ؛ زيرا آنجا زادگاهش بود ... و به

."چهار كيلومتر از روستايش دور بوده
كودك با توجه به اينكه به مدرسه مي رود و واحدها را در اين سن مي آموزد به نوعي تطبيق عملي با آموخته هاي مدرسه اش مي باشد.

ان است اما راه حل مناسب در اين داستان ترك منزل و داستان ستم دو برادر نسبت به برادر كوچكش مشكل اصلي انديشه و موضوع :3-5
رفتن به شهري ديگر براي ادامه زندگي است. اما در بين راه اتفاق هايي مي افتد و به غاز شش نفر مي چسبند و اين جملات در اين داستان 

ه اند، تشكيل مي شود و سرانجام دختر پادشاه و يك گروه شش نفره اي كه به يكديگر چسبيد. "خوب به آن بچسب،غاز "دائما تكرار مي شود. 
از اين صحنه به خنده در مي آيد و برادر كوچكتر يعني مختار با ازدواج با او خوشبخت مي شود. به عبارت ديگر، راه حل مناسبي براي 

وره به اينكه او در در د خوشبخت شدن مطرح نكرده يعني راه حل چيزي نيست كه بتواند به كودك در حل مسأله اش كمك كند. با توجه
نمي تواند ياريگر  ،حله ي انديشه كودك مطابقتي نداردو راه حل ، يك راه حل خيالي است كه با جهان واقع و با مرانتقال به واقعيت به سر برد 
 .ودر اين قسمت ضعف مشاهده مي شود او در حل مشكلاتش باشد

 نتيجه 
ر يا داستاني كه براي كودك نوشته مي شود بايد مطابق مجموعه اي از عوامل نوشته شود كه از مباحثي كه گذشت در مي يابيم كه ، هر شع

 پاسخگوي خواسته ها و نيازهاي واقعي كودك باشد.
اما متاسفانه ذهن كودكان بسياري از كشورهاي عربي با داستان اميران و جادوگران پر شده است و برخي از كتاب ها مراحل رشد و نيازهاي 

د است. دكتر شعبان عبدالعزيز متاسفانه بايد گفت كه كودك عرب محروم از داستان هاي ويژه خو .ره از مراحل رشد را در نظر نميگيرندهر دو
حقيقت اين است كه كتاب هاي كودكان كه توليد فكري ويژه كودك باشد در سطح ": ه رئيس بخش كتابخانه هاي دانشگاه قطر مي گويدخليف

از مجموع كتاب هاي منتشر شده در كشورهاي عربي مي رسد (مجله التربية،  %2در سال نيست و اين رقم به  %5بالغ بر جهان اندك است و 
و همچنين عناصر داستان كه شاكله اصلي هر داستان است بايد مد نظر قرار گيرد تا آنچه كه كودك با آن مواجه مي شود و مي  )64صفحه 

و از آن درس بگيرد و در آينده از آن استفاده نمايد، زيرا ادبيات كودك مسؤليتي برتر از همه مسؤليتهاست  خواند در اعماق جان وي رسوخ كند
 و هدف آن تجارت و سودطلبي نيست.

) سال 9تا  6سال و بيشتر اختصاص  يافته در حاليكه براي سنين بين ( 10همانگونه كه در ابتداي اين نقد بيان داشتيم اين كتاب به سن 
سب است، زيرا كودك در اين سالها به داستان هاي خيالي كه داراي انديشه و موضوع ساده و با زبان حيوانات و عفريت ها و جن ها گفته مي منا

 شود مشتاق است.
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Review the story of the child “Younger brother”
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Abstract. This study aimed to review children's story based on story elements and stages of child development and 
psychological issues that have taken place.
The Book little brother, was compiled by Mohamed Attia Alabrashy and published by the Egyptian publisher 
“Daralmaaf”.
This book series of children’s books has been titled and published as new book for children.
The book contains four short stories, including little brother, faithful to the covenant, four gifts and caring student. This 
book is 47 pages. Data collection method is by stored document and the research method is descriptive. Research 
findings show the strengths and weaknesses of this book, but not written based on the principles of psychology and 
developmental stages of children and their needs and demands, and the appearance of pages in the book is not suitable 
for children Although the words and principles of writing is successful.
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