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املقدمة

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني.

هــذا الجــزء الثــاين لكتــاب املؤمتــر الــدويل الــذي عقــده قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال حــول نشــأة وتطــور أدب 

األطفــال يف اللغــة العربيــة يف 27 - 29 ينايــر / كانــون الثــاين 2016م(

‘أدب األطفــال’ هــو نــوع مــن الفــن األديب يشــمل أســاليب مختلفــة مــن النــر والشــعر املؤلفــة بشــكل خــاص لألطفــال 

واألوالد دون عمر املراهقة. بدأ تطور هذا النوع األديب يف القرن السابع عرش يف أوروبا، وأخذ يزدهر يف منتصف 

القرن العرشين مع تحسني أنظمة التعليم يف جميع أنحاء العامل، مام زاد من طلب املؤلفات املخصصة لألطفال 

بلغات مختلفة، ومع ظهور أدباء يكرسون معظم وقتهم لكتابة مؤلفات لألطفال.

أدب األطفــال هــو نتــاج اجتامعــي وقــوة اجتامعيــة. وقــد أظهــرت الدراســات أنــه يف كثــري مــن الــدول الهيئــات الرقابيــة 

الحكوميــة تشــكل الشــكل واملضمــون يف األدب لتقدميهــا لألطفــال. يتألــف أدب األطفــال مــن القصــص املحكيــة، 

واألغاين، والقصائد، التي كانت تستخدم لتعليم وإرشاد، وتسلية األطفال. إال أنه يف القرن 18، مع تطور مفهوم 

“الطفولــة” أن النــوع منفصــل أدب األطفــال بــدأ يف الظهــور، مــع أقســامها الخاصــة، والتوقعــات، والكنــي.

تعتــر الكتابــة لألطفــال مــن أصعــب فنــون الكتابــة والتأليــف فقــد تجــد كاتبــا يتكلــف الصياغــة للطفــل ويتقعــر يف 

اختيــار األلفــاظ ويدقــق يف املعــاين ويحــاول أن يســر غــور األطفــال حتــى يعــر عــام يجيــش يف نفوســهم مــن خــالل 

قصــة أو حكايــة أو معلومــة أو حتــى طرفــة.  إن مــن الغرائــب أن بعــض أفضــل كتــاب أدب األطفــال هــم مــن املغموريــن 

بــل بعضهــم ال يتجــاوز أن يكــون قــد اكتشــف قدرتــه يف هــذا املجــال فجــأة دون ســابق قصــد أو معرفــة. إن أديــب 

الطفــل ينبغــي أن يكــون فنانــا يف الدرجــة األوىل ذا حــس مرهــف وقــدرة مبدعــة عــىل االبتــكار صبــورا يســتطيع أن يقيــم 

جســورا قويــة مــع األطفــال. 

يكاد يخلو الرتاث العريب من أدب األطفال املكتوب وهو كقرينه األدب الغريب معارص ومتوافق مع ظهور الطباعة 

وتوفــر أدوات القــراءة وانتشــار التعليــم ومــع ذلــك هنــاك بعــض املــواد التاريخيــة ســواء يف األدب العــريب مثــل عقلــة 

اإلصبــع حــي بــن يقظــان أو األدب الغــريب مثــل روبنــز كــروس وإليــس يف بــالد العجائــب. أمــا يف العــامل العــريب فلقــد 

كانت بدايات كتب األطفال عبارة عن ترجامت بإرشاف جهات غربية ومساهامت عربية محلية إلصدارات أجنبية 

يغلب عليها صفة التغريب واالنهزامية أمام مقدرات الغرب ثم ظهرت كتب عربية اعتمدت فقط عىل الحكايات 

الشــعبية واأليام واملعارك املحلية وصاغتها بصياغة معارصة مام أثر عىل مســتوى املضمون الذي تحمله. كانت 

هنــاك محــاوالت جــادة قليلــة جــدا اســتفادت مــن الــرتاث اإلســالمي والســرية لكنهــا مل تســتطع االســتمرار والثبــات 

وانعكســت مشــكلة الكتابــة العربيــة عمومــا عــىل كتــاب الطفــل الــذي يتميــز بخصوصيــة املحتــوى و مســتوى التنفيــذ.

و يف العــر الحديــث كان هنــاك اهتــامم كبــري يف كتابــة أدب األطفــال. وهــذا االتجــاه اصبــح أقــوى يف الســنوات 

األخــرية. اليــوم، الكتابــة لألطفــال يف العــامل العــريب قــد انتــرشت، وأصبحــت إنتــاج كتــب األطفــال والصناعــة مــع عــدد 

مــن دور النــرش املتخصصــة يف أدب األطفــال والعديــد مــن معــارض الكتــب التــي تــروج ملثــل هــذه الكتابــات. وفقــا 

لبحــث تــم نــرش 4582 كتابــا لألطفــال مــا بــني عامــي 1995 و 1999، يف حــني نــرشت 7741 كتــب بــني 1950 و 1995.
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وتشــري هــذه األرقــام إىل أن أدب األطفــال تلقــت قبــوال كبــريا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه األرقــام هــي أقــل بكثــري مــن عــدد 

الكتب املنشورة يف البلدان األوروبية. وبالتايل هذا املجال يف األدب تدعي أهمية كبرية ومل تتخذ أي مبادرات 

يف الوطــن مــن هــذا القبيــل. وبهــذا تقــوم جامعــة كــرياال بتنظــم نــدوة حــول هــذا املوضــوع.

مجاالت الرتكيز

أدب األطفال يف األدب العريب: تاريخ نشأته و تطوره. 1

اإلتجاهات الفنية الحديثة يف أدب األطفال يف اللغة العربية. 2

املقارنة بني أدب األطفال باللغة العربية واللغات الغربية. 3

دواعي أدب األطفال باللغة العربية واللغات األخرى. 4

األهمية االجتامعية ألدب األطفال. 5

الشخصيات البارزة يف مجال أدب األطفال و مساهامتهم . 6

الدراسات النقدية يف مجال أدب األطفال. 7

إسهامات علامء الهند يف أدب األطفال. 8

أثر أدب األطفال يف تثقيف األطفال. 9

املراهقة وأدب األطفال. 10

الهيئة العلمية للمؤمتر

أ. د. العيد جلويلأ. د. أرشف محمد ساعديأ. د. أحمد جعفري

أ. د. حليمة أحمد عاميرةأ. د. حبيب الله خانأ. د. أمني يوسف عودة

أ. د. سيد جهانغريأ. د. رضوان الرحمنأ. د. خديجة زبار عنيزان

أ. د. فاطمة زبارعنيزان أ. د. عبد السالم حامدأ. د. عبد الرزاق السعدي

أ. د. محمد خري حسن العمريأ. د. محمد ثناء الله الندويأ. د. محمد األمني خالدي

أ. د. ناجي تبابأ. د. مصطفى طويبأ. د. محمد محمد عثامن طاهر

د. تهاين بنت محمد الصفديد. أورنك زيب األعظميد. أشفاق أحمد

د. ذاكر حسنيد. جامل بلبكايد. مثامة فيصل

د. سعيد بن محمد سعد الشهرايند. زينب السلطاين د. رزاق عبد األمري مهدي الطيَّار

د. عبد الصمد عبد اللهد. عامر الزنايت الجابري عامرد. صفية بنت عبدالله بخيت

د. محمد بن عبد العزيز الجمعاند. لؤي عيل خليلد. عامد عبد اللطيف

السيد نوشاد د. تاج الدين املناين 
منسق املؤمتر رئيس قسم اللغة العربية 

جامعة كرياال - الهند جامعة كرياال - الهند 
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م�صاهمة كامل الكيلين يف تط�ير الأدب الق�ص�صي للأطفال
)درا�صة اأدبية ونقدية(

االستاذ الدكتور محمد سميع اخرت الفالحي
قسم اللغة العربية و آدابها، جامعة عيل كر االسالمية،عيل كر

ــد كامــل الكيــالين مــن أبــرز األدبــاء ومــن أوائــل الكتــاب  يع
املعارصيــن الذيــن اتخــذوا أدب األطفــال دربــا لهــم، بــل هــو 

يفــوق وميتــاز عــىل معارصيــه ألجــل خدماتــه األدبيــة الجليلــة 

وأثــاره القصصيــة الطفليــة القيمــة التــي أرســت دعائــم أدب 

األطفال، وأثرت مخزون األدب العريب، الذي كان خاليا من 

هذا الصنف األديب املهم، قبل أن يخلص الكيالين نفسه 

لرتقيــة هــذا الصنــف يف األدب العــريب الحديــث. وهــذا هــو 

الســبب اتفــق األدبــاء والكتــاب والنقــاد املعــارصون عــىل 

ريادته وسيادته يف هذا املجال ولقبوه حقا باألب الرشعي 

ألدب األطفال يف األدب العريب الحديث. وصار الكيالين 

اليوم ألجل قصصه األدبية الكثرية يف هذا الصنف الجديد 

قدوة للكتاب الناشئني املتأخرين يف أدب األطفال، الذين 

اقتــدوا خطواتــه وقلــدوا منهجــه يف كتبهــم األدبيــة لألطفــال. 

قــدكان أنفــق الكاتــب الكبــري أكــر مــن ثلــث أيــام حياتــه أي 

حوايل ثالثني سنة يكتب القصص لألطفال تحت األغراض 

الرتبويــة والتعليميــة مــع رعايــة نفســية األطفــال، وكان دامئــا 

الــذوق  الخلقــي وتنميــة ملكــة  الجانــب  إبــراز  يحــرص عــىل 

الصــايف يف األطفــال بواســطة قصصــه املتنوعــة.  األديب 

نلــم  أن  بنــا  نجــدر  املوضــوع  ندخــل يف صلــب  أن  قبــل 

إملامــا عــن نشــأة أدب األطفــال يف األدب العــريب الحديــث 

وتطوره، ليك نقدر منزلة الكيالين الرفيعة يف تطوير األدب 

القصــي لألطفــال.

عــد كثــري مــن علــامء النفــس والرتبيــة مرحلــة الطفولــة مــن 

أهم مراحل حياة اإلنسان و لها تأثري يف حياته املقبلة. ويف 

هذه املرحلة يتم تشكيل مالمح شخصية الطفل وتكتسب 

أمنــاط ســلوكه املســتقبلية، وفيهــا ينمــو الكثــري مــن مواهبــه 

الفطريــة وأوصافــه الدينيــة وعاداتــه االجتامعيــة. والطفــل هــو 

اللبنــة األوىل مــن اللبنــات األساســية يبنــي عليهــا املجتمــع 

االنســاين وإن تربيتــه بالطــرق الرتبويــة الســليمة تجعلــه قــادرا 

يف  والوطــن  واألمــة  األرسة  تجــاه  املســؤلية  تحمــل  عــىل 

املستقبل. لقد وصانا اإلسالم أيضا االهتامم برتبية األوالد 

يف الطفولــة وتثقيفهــم بالعــادات الحســنة. وتــد ل اآليــات 

القرآنيــة عــىل اهتــامم األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم برتبيــة 

أبنائهــم بشــكل إيجــايب. وقــد أكــد النبــي صــىل اللــه عليــه 

تربيــة أوالدهــم بأحســن  وســلم أيضــا األمــة اإلســالمية عــىل 

الحقيقيــة للمجتمــع  الــروة  طريــق وتأديبهــم. فالطفــل هــو 

اإلنســاين وآمــال األمــة وترقيتهــا تعتمــد عــىل تربيتــه الســليمة 

حيــث تكــون مرحلــة الطفولــة كالورقــة البيضــاء التــي يكتــب 

فيهــا أي شــيئ مــن خــري أو رش، والطفولــة لهــا تأثــري عميــق 

أن  بــدون  قــوم  واليزدهــر  املســتقبلية  شــخصيته  بنــاء  يف 

يهتــم برتبيــة أطفالــه واحتفاظهــم مــن املســاوي االجتامعيــة 

واالنهيــارات الخلقيــة. ويجــب عــىل جامعــة األدبــاء والكتــاب 

بصــورة  واحتفاظهــا  الغاليــة  الــروة  هــذه  برتبيــة  يهتمــوا  أن 

منظمــة، ونظــرا إىل أهميــة الطفولــة البالغــة توجهــت األمــم 

تثقيــف االطفــال وتربيتهــم حســب مصالحهــا  األوربيــة إىل 

الصناعيــة  ثورتهــا  بعــد  القوميــة  االجتامعيــة واالحتياجــات 

و  العلمــي  لتطورهــا  انطــالق  نقطــة  هــي  كانــت  والتــي 

واالقتصــادي والثقــايف.

فالطفــل كــام هــو مــن الــروة القيمــة للمجتمــع اإلنســاين، 

وهــو يعيــش يف عاملــه الخــاص ويعــرف بســلوكياته املمتــازة 

ونفســياته الخاصــة تختلــف عــام ميتلكهــا الكبــار. هــو يحتــاج 

إىل الجــو املناســب تتوفــر فيــه الوســائل الالزمــة واملعــدات 
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الشــاملة جســديا  تســاعده يف منــو شــخصيته  الرضوريــة 

والتعليميــة  الرتبويــة  فاألســاليب  وثقافيــا.  ودينيــا  وعقليــا 

الطفــل  أفــكار  تنشــئة  إســهامات هامــة يف  لهــا  املختلفــة 

املوهوبــة وتفجــري قدراتــه الخفيــة يف صــورة إيجابيــة. وبعــد 

ذلك نرجو من الطفل ألداء مســؤليته تجاه إصالح املجتمع 

وازدهار األمة وترقية البالد. وهذه األساليب الرتبوية التحر 

يف وسائل التعليم الرسمية وحدود الرتبية الدينية فحسب، 

بل متتد إىل الوسائل األخرى من الفنون واآلداب التي تؤثر 

عــىل تنميــة أفــكار الطفــل وســلوكياته وصياغــة فكــره للحيــاة، 

ومــن هــذه الوســائل املؤثــرة هــو أدب األطفــال الــذي يعــد 

اليوم الدعامة األساسية يف بناء شخصية الطفل الشاملة.

يعتــر أدب األطفــال اليــوم وســيلة هامــة لتنميــة قــدرات 

الطفــل االبتكاريــة وذريعــة مؤثــرة لرتبيتــه وتثقيفــه حتــى صــار 

يســاعد  وهــو  الراهــن.  عاملنــا  ودينيــة يف  قوميــة  رضورة 

يف تكويــن شــخصية األطفــال عــن طريــق منوهــم النفــي، 

والعاطفي، والديني، واللغوي و يف تطوير مداركهم العقلية 

عــىل  الطفــل  يتعــرف  وبــه  اإلبداعيــة.  خياالتهــم  وإرهــاف 

مقتضيــات الحيــاة وبــه يتعــرف عــىل أبعــاد الحيــاة املاضيــة 

قضايــا  يف  والتفكــر  التأمــل  عــىل  يقــدر  وبــه  والحــارضة، 

الحيــاة االجتامعيــة والدينيــة، باإلضافــة إىل إشــباع غرائزهــم 

العــادات الحســنة،  النفــس. وبــه يتعلــم  الرتفيهيــة وتســلية 

حــي  كائــن  الــذات إىل  مــن  ويتحــول  الفاضلــة،  واألخــالق 

اجتامعــي يتفكــر لآلخريــن. وأدب األطفــال اليختلــف متامــا 

يف جوهــره وأداتــه عــن أدب الكبــار بــل هــو يختلــف عنــه مــن 

حيــث املوضــوع واألســلوب، ولكــن الكتابــة لألطفــال تحتــاج 

الواســعة، ومعرفــة نفســية  الخاصــة، والثقافــة  الخــرة  إىل 

أدبــاء  يتوجــه  الطويلــة. ومل  العميقــة، واملامرســة  الطفــل 

الغــرب إىل هــذا الصنــف الجديــد إال يف القــرن الثامــن عــرش 

 HARLES( للميــالدي. واألديــب الفرنــي تشــارلز زيولــت

PERSAULT( كان أول مــن فتــح بابــا ألدب األطفــال يف 

لألطفــال  القصصيــة  مجموعتــه  بتأليــف  األوربيــة  اآلداب 

 mother goose(عام1698م سامها “حكايات أم االوزة

tales( التــي ترجمــت إىل اللغــات العديــدة مــن االنجليزيــة 

واألملانية والعربية. وهذه هي املجموعة القصصية األوىل 

يلتفتــوا إىل أدب األطفــال  أن  العــامل  أدبــاء  التــي دفعــت 

ثــم ظهــرت مخايــل هــذا األدب يف انجلــرتا وأمريــكا وأملانيــا 

باللغــة  لألطفــال  القصصيــة  الكتــب  مــن  مئــات  ونــرشت 

شــحاتة  حشــن  الدكتــور  ويعــرف  واالنجليزيــة)1(  الفرنســية 

أدب األطفــال يف هــذه الكلــامت “أن مجــال أدب األطفــال 

ومــرح  وكتــب  ومجــالت  وأشــعار  قصــص  مــن  يتضمنــه 

وموســيقي وأفــالم وبرامــج إذاعيــة مســموعة ومرئيــة مجــال 

مهــم لــه دوره يف التشــجيع عــىل اإلبــداع وتنميــة القــدرات 

باعتبــاره  لــدى أطفالنــا وأدب األطفــال  الخالقــة  االبتكاريــة 

وســيطا تربويــا يتيــح الفــرص أمــام األطفــال ملعرفــة اإلجابــات 

االستكشــاف  ومحــاوالت  واستفســاراتهم،  أســئلتهم  عــن 

واســتخدام الخيال وتقبل الخرات الجديدة ويتيح للفرصة 

لتحقيق الثقة بالنفس وروح املخاطرة يف مواصلة البحث 

أهــداف  األطفــال  االســتطالع”)2( وألدب  والكشــف وحــب 

ســامية حيــث يبــث اإلميــان باللــه والحــب للرســول العــريب 

صــىل اللــه عليــه وســلم يف قلــوب الصغــار، ويؤهلــم لتأديــة 

روح  فيهــم  وينمــي  والوطــن،  املجتمــع  تجــاه  مســؤلياتهم 

التعاون واإلخاء واملحبة ويعودهم التباع النظم يف الحياة، 

وهو يضبط مشاعرهم وانفعاالتهم وسلوكياتهم عىل طريقة 

إيجابيــة، كــام يــرشح الدكتــور الحديــدي غايــة أدب األطفــال؛ 

“وغايــة أدب األطفــال ليســت إذكاء الخيــال عنــد الصغــار 

فقــط ولكنهــا متعــددة إىل تزويدهــم باملعلومــات العلميــة 

والنظم السياســية والتقاليد االجتامعية والعواطف الدينية 

والوطنية وإىل توسيع قاموس اللغة عندهم ومدهم بعادة 

مــن  الحضــارة  الثقافــة  بركــب  ووصلهــم  املنظــم  التفكــري 

حولهــم ومهمتــه تقويــة إميــان الطفــل باللــه والوطــن والخــري 

والعدالــة واالنســانية “)3( فالحقيقــة أن أدب األطفــال يف 

املفهــوم الجديــد يكــون مفقــودا يف تراثنــا العــريب القديــم، 

ومل يتوجــه أدبــاء العــرب إليــه يف مســريتهم الثقافيــة الطويلــة 

تاريــخ األدب  الكبــار، واليوجــد يف  كــام توجهــوا إىل أدب 

“كليلــة  ســوى  للصغــار  ألــف  كتــاب  أي  القديــم  العــريب 

دمنــة”، “وألــف ليلــة وليلــة” و توجــد فيهــام بعــض القصــص 

الخياليــة، والشــعبية يحبهــا الصغــار، ولكنهــا كانــت ألفــت 

والسياســية.  واالجتامعيــة،  اإلصالحيــة  لألغــراض  أصــال 

تســجيل األدب لالطفــال  يفطنــوا إىل  القدمــاء مل  لكــن  و 

فأهملــوا عــن الكتابــة فيــه.)4( ومل تتضــح مالمــح هــذا الصنــف 
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الجديــد يف األدب العــريب الحديــث بجــالء قبــل ثالثينيــات 

مهــام  الرتجمــة دورا  ولعبــت  امليــالدي،  العرشيــن  للقــرن 

لظهــور أدب األطفــال يف األدب العــريب، عندمــا قــام بعــض 

األدبــاء العــرب برتجمــة املجموعــات القصصيــة مــن اللغــات 

القــرن  أواخــر  العربيــة يف  اللغــة  الفرنســية واالنجليزيــة إىل 

التاســع عــرش حيــث نــرش محمــد عثــامن جــالل )1828م-

1895( مجموعتــه القصصيــة بعنــوان “العيــون واليواقــظ يف 

األمثــال واملواعــظ” يف عــام 1894م وهــو ترجمــة الحكايــات 

الشــهري  الفرنــي  والكاتــب  للشــاعر  الخرافيــة  الشــعرية 

الفونتني و”روضة املدارس املرية” كانت هي أول مجلة 

لألطفــال التــي نــرشت يف اللغــة العربيــة يف عــام 1880م. 

كــام قــام رفاعــة الطهطــاوي برتجمــة القصــص مــن االنجليزيــة 

إىل اللغــة العربيــة ونــرش بعنــوان “حكايــات األطفــال” الــذي 

صار مقبوال بني الصغار وحظي بإعجاب وتقدير من جانب 

العــرب  إليــه يف إطــالع  األدبــاء والكتــاب)5( والفضــل يرجــع 

عــىل أدب األطفــال ويعــد هــذا الكتــاب البــذرة األوىل يف 

تربــة أدب األطفــال العــريب)6(، وكــذا نشــأ أدب األطفــال يف 

مر متأثرا باآلداب األوربية. وهذا األدب يختلف عن أدب 

الكبــار يف مقوماتــه الفنيــة وخصائصــه األدبيــة حيــث يراعــي 

فيــه الكاتــب خصائــص نفســية الصغــار ومداركهــم العقليــة 

واللغويــة عندمــا يكتــب لهــم. وأدب األطفــال عــىل الرغــم مــن 

تبســيطه يف الظاهــر، ولكــن الكتابــة فيــه صعبــة جــدا. فهــو 

يحتاج إىل تذوق طبائع األطفال النفسية، ومعرفة ميوالتهم 

الطبعيــة. إن فــروع أدب األطفــال متتــد إىل القصــة والشــعر 

واملرحيــة والرامــج التلفازيــة والقــروص االلكرتانيــة، ولكــن 

الكتــب القصصيــة تغلــب عــىل أدب األطفــال يف جميــع 

اللغــات واآلداب العامليــة عــىل رغــم االختــالف يف اللــون 

واللســان واملــكان.

القصــة هــي فــرع مــن فــروع األدب القدميــة عرفتــه األقــوام 

عامليــا كقدامــة الثقافــة االنســانية، وتناقلتــه األجيــال بصــورة 

شفهية لردح من الزمن. وكانت الرواة والقصاصون يردون 

عــىل النــاس يف أوقــات فراغهــم حكايــات األبطــال والســحرة 

والعفاريــت ومنهــا األســاطري واملالحــم. واليخلــو أي مجتمــع 

خــاص  مــكان  فيــه  وللقصــة  إال  البرشيــة  مــن املجتمعــات 

ولهــا أثــر عميــق يف نفــوس القــراء الناشــئني. والقصــة تتمتــع 

النفــس  واتفــق علــامء  بالركيــزة األوىل يف أدب األطفــال، 

والرتبيــة واألدبــاء والكتــاب بــأن القصــة أكــر مالمئــة لألطفــال 

لنموهم العقيل، والثقايف ويجذب إليها األطفال يف جميع 

مراحــل أعامرهــم بشــوق ورغبــة، وهــي تتفاعــل مــع نفســية 

األطفــال، وتنســجم مبداركهــم العقليــة، كــام تــزود خزينتهــم 

نطقهــم  يف  أبطالهــا  تقليــد  يحاولــون  واألطفــال  اللغويــة. 

وشــؤونهم االجتامعيــة. والقصــة تشــبع حبهــم لالســتطالع، 

لتنميــة  مؤثــرة  وســيلة  هــي  و  التعبرييــة،  قدراتهــم  وتنمــي 

أمنــاط ســلوكيات إيجابيــة يف حيــاة الطفــل كــام توفــر لهــم 

قســطا وافــرا مــن املتعــة والــرور، والدكتــور هــادي نعــامن 

الهيتــي يلقــي الضــوء عــىل أهميــة القصــة يف مجــال أدب 

األطفــال؛” يالحــظ أن األطفــال شــديدوا التعلــق بالقصــص 

ويحلقــون يف  بشــغف،  ويقرؤونهــا  إليهــا  يســتمعون  وهــم 

مــن  أبطالهــا ويتشــبهون مبــا فيهــا  مــع  أجوائهــا ويتجاوبــون 

وأنهــا  مــن خاللهــا أجوائهــم االعتياديــة  األخيلــة ويتخبطــون 

تقودهم بلطف ورقة وسحر إىل االتجاه الذي تحمله إضافة 

إىل أنهــا توفــر لهــم فرصــا للرتفيــه يف نشــاط ترويحــي، وتشــبع 

ميولهــم إىل اللعــب...”)7( والكاتــب الكبــري الدكتــور شــحاتة 

يعرتف أهمية القصة وتفوقها عىل األصناف األدبية األخرى 

يف ميــدان أدب األطفــال ويكتب؛”.....والقصــة تــأيت يف 

املقام األول من األدب املقدم لألطفال، فاألطفال يحنون 

إليهــا ويســتمتعون بهــا ويجذبهــم مــا فيهــا مــن أفــكار وأخيلــة 

وحــوادث، فــإذا أضيــف إىل هــذه كلــه رسد جميــل وحــوار 

الرفيــع محببــة لألطفــال،  مــن  القصــة قطعــة  كانــت  ممتــع 

والقصة فوق ذلك تستثري اهتاممات األطفال. فعن طريقها 

يعــرف الطفــل الخــري والــرش فينجــذب إىل الخــري ويتنــأى عــن 

الــرش وهــي تنمــي حصيلــه اللغويــة وتنمــي معرفتــه باملــايض 

والحارض وترشئب به إىل املستقبل فهو من أفضل الرسائل 

التــي نقــدم بهــا مانريــد أن نقدمــه لألطفــال”)8( وملــا كانــت 

القصة لها تأثري عميق يف نفوس الناس، استخدمها القرآن 

الكريــم كثــري لرتبيــة النــاس وتزكيتهــم، وموعظتهــم، ودعوتهــم 

إىل ديــن الحــق. ولكــن القصــص القرآنيــة مــن قصــص األنبيــاء 

والحكايــات  والتســليم،  والســالم  الصــالة  والرســل عليهــم 

لألمم السابقة كلها مبنية عىل الحقائق. وتحيزت القصص 

املســاحة الكبــرية يف القــرآن الكريــم حتــى بلغــت إىل ثلــث 
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القــرآن. قــال ابــن تيميــة رحمــة اللــه عليــه “القــرآن ثالثــة: ثلــث 

أمــر ونواهــي”)9( فاألطفــال  التوحيــد وثلــث قصــص وثلــث 

مولعــون بالقصــص يف جميــع العصــور مــن التاريــخ االنســاين 

عــىل املســتوى العاملــي، والتقــل أهميتهــا يف هــذا العــر 

العلميــة  باكتشــافاته  والــذي ميتــاز  والتكنالوجــي  العلمــي 

الباهــرة، ومخرتعاتهــا املدهشــة يف مجــال وســائل األعــالم 

وتقنيــة املعلومــات التــي حولــت العــامل إىل قريــة صغــرية. 

القصصيــة  الكتــب واملجموعــات  مــن  تطبــع آالف  واليــوم 

واملجــالت الطفليــة يف البلــدان األوربيــة والعربيــة شــهريا، 

وارتقــى نــرش املجموعــات القصصيــة لألطفــال يف أمريــكا 

بــأدب  تهتــم  النــرش  دور  عــدد  حتــى وصــل  باهــر،  بشــكل 

األطفــال إىل أربعــة مأئــة عــرش دارا يف عــام 1930م وبلــغ 

مجمــوع ماصــدر لألطفــال يف أمريــكا مايزيــد عــىل مئــة ألــف 

كتــاب ســنويا قبــل ســنوات وهــي قرابــة 30% مــام صــدر مــن 

لهــا أهميــة  كتــب األطفــال القصصيــة عامليــا.)10( فالقصــة 

بالغة يف تربية األطفال عند علامء النفس والكتاب وتساهم 

بشــكل كبــري يف تشــكيل شــخصيتهم.

وبعــد مــا شــعر رائــد أدب األطفــال أهميــة القصــة يف 

مجــال تربيــة الصغــار، وحرمــان الــرتاث األدب العــريب القديــم 

صمــم  لألطفــال  القصصيــة  املجموعــات  مــن  والجديــد 

أن  الكيــالين )1898م-1959م(  كامــل  الفاضــل  الكاتــب 

وتســلح  الحديــث.  العــريب  األدب  الفــراغ يف  هــذا  يســد 

مــن  معرفــة  اي  الرضوريــة،  املعــدات  جميــع  مــن  نفســه 

العلوم املتعددة واآلداب املختلفة، واإلجادة يف اللغات 

األجنبية. وهذا هو الكاتب ألدب األطفال الجليل املعارص 

ثلــث مــدة حياتــه يكتــب القصــص  أكــر مــن  الــذي قــى 

للطفــل العــريب، ويحــرص فيهــا دامئــا عــىل إبــراز الجوانــب 

الخلقيــة، والدينيــة، وألدبيــة، والعلميــة، واالنســانية. قــد ولــد 

هــذا الكاتــب الجليــل يف العرشيــن مــن شــهر اكتوبــر ســنة 

1898م يف حي القلعة، يقع يف رشق القاهرة. وأنه نشأ يف 

البيئــة الدينيــة العريقــة. وأتــم حفــظ القــرآن الكريــم يف صغــره 

قبــل ذهابــه إىل مدرســة أم عبــاس االبتدائيــة. وبعــد ذلــك 

الفــرتة توجــه  الثانويــة. ويف هــذه  التحــق مبدرســة القاهــرة 

إىل تــراث األدب العــريب القديــم وحفــظ أكــر مــن عرشيــن 

ألــف قصيــدة لصفــوة الشــعراء العــرب الــذي صيقــل ذوقــه 

األديب. ثــم التحــق بالجامعــة املريــة وعكــف عــىل دراســة 

اآلداب العربيــة واالنجليزيــة وحصــل عــىل شــهادة ليســانس 

يف اللغة االنجليزية. وخالل دراســته يف الجامعة املرية 

كان يحــرض يف دروس علــامء األزهــر. ومــن أشــهر شــيوخه 

الشــيخ ســيد محمــد عــىل املرصفــي،  األزهــر  يف جامعــة 

والشــيخ الســحريت وغريهــم، وتلقــي مــن محارضاتهــم الــدرك 

يف العلــوم اإلســالمية، واملهــارة يف علــوم اللغــة والبالغــة 

والبديع. وبعد إمتام دراسته الجامعية عمل كمدرس اللغة 

االنجليزيــة يف الكليــة الرســمية بالقاهــرة. ويف نفــس الوقــت 

اشتغل بالصحافة والكتابة وتحقيق الكتب األدبية والعربية، 

كــام تعلــم اللغــات الفرنســية والفارســية وقــام بنــرش دواويــن” 

ابــن زيــدون” و “وايب العــالء املعــري” كــام قــام بــرشح ديــوان 

“ابن الرومي”.)11( والكيالين كان مولعا بالقصص منذ عهد 

الطفولــة خاصــة القصــص اليونانيــة والهنديــة القدميــة مــن 

املالحــم والغرائــب. وكان يواظــب عــىل قــراءة املجموعــات 

االنجليزيــة  اللغــات  يف  املوجــودة  لألطفــال  القصصيــة 

والفرنســية أثنــاء تدريســه يف الكليــة الرســمية بالقاهــرة. كــام 

يسمع من خاله أنواعا من القصص األسطورية والخرافية يف 

صغره، و كانت لوالده مكتبة زاخرة تشمل كثريا من الكتب 

يف العلــوم االســالمية، ويف علــوم اللغــة، واآلداب والشــعر. 

والفارســية،  اليونانيــة،  القصــص  عــىل  مطلعــا  كان  وكــذا 

والهنديــة، واضطــرم شــوقه لكتابــة القصــة للطفــل العــريب، 

خاصــة عندمــا احتــاج إىل املجموعــات القصصيــة ألبنائــه 

الصغــار، ومل يجــد أي مجموعــة قصصيــة يف االدب العــريب 

التــي تالئــم لنفســية األطفــال وذوقهــم الفطــري ســوى “كليلــة 

يعــرف جيــدا  الكيــالين  ليلــة وليلــة”. وكان  ودمنــة” و”ألــف 

علوم النفس والرتبية ويتقن باللغات االنجليزية، فشعر بأن 

القصص لها أهمية بالغة يف تربية األطفال، وتنمية قدراتهم 

صــورة  اإلســالمية، ويف  بالحضــارة  وتثقيفهــم  االبتكاريــة، 

حرمــان اللغــة العربيــة مــن القصــص الطفليــة أراد اكيــالين 

الفرنســية ســالكا عــىل أصــول  الكتــب  أوال أن يوفــر ألوالده 

اتخــاذ أهــون الرشيــن، ثــم صمــم أن يســد هــذا الفــراغ بقلمــه. 

فهو يكتب مخاطبا البنه؛ “ورأيتني أمام رشين محققني إما 

أقــذف بــك بــني هــذه الكتــب التــي وضعهــا مؤلفوهــا عــىل 

غــري ترتيــب أو نظــام معقــول ومل يراعــوا فيهــا ميــول الطفــل 
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ونزعاته فيسوء ظنك بالكتاب، وتهرب منه بدال من أن تقبل 

عليــه وأســلك بــك طريقــا أخــرى ســهلة تحببــك يف الكتــاب 

وتجعلــه لــك صاحبــا وســمريا، وقــد فضلــت أهــون الرشيــن 

واخرتت لك الكتب الفرنسية محققة لهذا الغرض متأسيا 

لقــول الشــاعر: )الشــاعر( إذا مل يكــن إال االســنة مركبــا فــام 

حيلــة املضطــر إال ركوبــا)12( ولكــن مل يطمــن قلبــه إىل هــذه 

القيــم اإلســالمية واألقــدار  الفرنســية ألنهــا تخالــف  الكتــب 

الخلقيــة الفاضلــة وأفــرغ نفســه لهــذا العمــل األديب الجليــل 

ووضــع الخطــوات االساســية لكتابــة القصــة الطفليــة، حيــث 

مل يتطرق عليها أحد من الكتاب قبله، وتعتر قصة “السند 

بــاد البحــري” التــي ألفهــا الكيــالين ســنة 1928م أول قصــة 

كتبــت يف األدب العــريب لألطفــال وواصــل جهــده يف هــذا 

املجال حتى استطاع أن ينشئ مكتبة شاملة لألطفال. وهو 

يكتــب مخاطبــا لولــده مصطفــى: “ماكنــت أفكــر يف هــذه 

الحلقة من القصص قبل أن تولد كام كنت أفكر يف إنشاء 

كتب لألطفال تير لهم القراة، ولكني مع تقدير خطر هذا 

العمل كنت أسوف إىل إنجازه عاما حتى إذا ولدت ومنوت 

وأصبحــت يف حاجــة إىل الكتــاب”.)13( واســتطاع الكيــالين 

أن  اللغــات األجنبيــة  وإتقانــه يف  الواســعة  ثقافتــه  بفضــل 

يســتوىل عــىل العراقيــل واملعوقــات لهــذا الطريــق الجديــد 

مل يسلك عليها أحد من قبله حتى وصل إىل ذروة األدب 

القصــي لألطفــال. هــذا هــو األديــب الــذي أرىس دعائــم 

القصة الطفلية الفنية يف األدب العريب الحديث، وظهرت 

مخايل أدب األطفال يف األدب العريب الحديث يف أوائل 

بنــرش  جــالل  عثــامن  ماقــام محمــد  عنــد  العرشيــن  القــرن 

مجموعتــه القصصيــة املرتجمــة بعنــوان “العيــون واليواقــظ 

بــأن  يف األمثــال واملواعــظ”. ولكــن اتفــق األدبــاء والكتــاب 

الكيالين هو الرعيل األول يف هذا الصنف العريب الجديد 

ويســتحق أن يلقــب بــأيب الرشعــي ألدب األطفــال، ويكتــب 

زيك مبارك ؛”أما كامل الكيالين فيعتر بحق األب الرشعي 

ألدب أطفــال وزعيــم مدرســة الكاتبــني للناشــئة يف البــالد 

العربية كلها. فهو أول من أزال من طريق هذا الفن الجديد 

العــريب اوشــابه وصعوباتــه و أرســاه عــىل أرض  يف األدب 

صلبــة مــن املوهبــة والدراســة األدبيــة الفنيــة وفتــح بــه آفاقــا 

جديــدة مــن املتعــة والتســلية واملعرفــة للطفــل”)14( وشــاعر 

القطريــن خليــل املطــران يعــر عــن انطباعاتــه حــول ريادتــه 

يف إنشــاء مكتبــة األطفــال القصصيــة ؛” لــومل يكــن لالســتاذ 

الكيــالين إال أنــه املبتكــر يف وضــع مكتبــة األطفــال بلســان 

الناطقــني بالضــاد فكفــاه خــريا بهــا ماقدمــه لرفــع ذكــره ومــا 

الكبــري  الكاتــب  بــه إىل قومــه وعــره”)15( ويكتــب  أحســن 

عبــد التــواب عــن أعاملــه األدبيــة الجليلــة لألطفــال: “وأشــهد 

أنه رائد ورائع بكل املقاييس ...... وخالل رحلتي مع كتبه 

وأعاملــه لألطفــال والكبــار اكتشــفت إننــا أمــام عمــالق بحــق 

وصدق وأنه صاحب منهج فيام قدم ومل يعتمد عىل أدب 

الغــرب فحســب بــل أن أعاملــه األدبيــة تشــهد لــه بالوعــي، 

كام كان له فضل السبق يف تقديم أعامل أفريقية وهندية 

ألطفالنــا جنبــا إىل جنــب “جاليفــر” و “روبنســون كــروزو”.)16( 

األديــب الكبــري ســالمة مــوىس يشــيد بذكــر أعــامل الكيــالين 

القصصيــة للصغــار ويعتــره علــام مــن اعــالم أدب األطفــال 

“مادمنا يف صدد أدب األطفال فيجب أن الننىس مؤلفات 

كل  الكبري.....قبــل  األديــب  هــذا  فــان  الكيــالين،  كامــل 

شــيئ مؤلــف لألطفــال وأخــرج إىل اآلن أكــر مــن ثالثــني كتابــا 

لألطفال وإعجابنا بالكيالين كبري لجهوده يف خدمة األدب 
العريب ولكنا نعجب به أكر لجهوده يف خدمة أطفالنا”)17(

أعامله المااية

الفــراغ يف  وهكــذا اســتطاع كامــل الكيــالين أن يســد هــذا 

القصصيــة  مجموعاتــه  بإصــدار  الجديــد  العــريب  األدب 

هــي  و   . ومقتســبة  ومرتجمــة،  مؤلفــة،  ومنهــا  املتتاليــة، 

تناســب ملختلــف أعــامر األطفــال. ونحــن نســتطيع ان نرتــب 

أعامله األدبية بني القصص الدينية، والعلمية، والتاريخية، 

لــه  والشــعبية، واالســطورية، والخرافيــة. قــد كانــت أوتيــت 

يعــرف  املقــدرة اإلبداعيــة يف األســلوب والبيان،كــام كان 

العقليــة  النفســية، ومداركهــم  األطفــال  عــن طبائــع  جيــدا 

القصــي  رائــدا وموجــدا ألدب  والتــي جعلتــه  واللغويــة، 

لألطفــال. وهــو ميتــاز بــني نظرائــه يف العــامل العــريب حيــث 

اليــوم. وأن  الكتــاب ألدب األطفــال إىل  مــن  أحــد  اليوازيــه 

فقــط  األطفــال املريــني  لــدى  ليســت معروفــة  قصصــه 

العربية،واالســالمية،  الــدول  بــل كانــت مقبولــة يف جميــع 

واآلسوية. كام ترجم الكثري من قصصه إىل اللغات الصينية 
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واالنجليزيــة والفرنســية واالســبانية والعريــة وغريهــا. وطبــع 

املختلفــة،  العربيــة  البــالد  يف  كتبــه  مــن  نســخة  مالئــني 

قــد كتــب الكيــالين حــواىل مئتــى قصــة حســب رضورات 

تســاعد  التــي  والرتبويــة،و  والعلميــة،  النفســية،  األطفــال 

القيــم  والفكرية،وتغــرس فيهــم  األدبيــة  نشــأة قدراتهــم  يف 

األخالقيــة، واألقــدار االنســانية الرفيعــة. و خلــف الكيــالين 

لألطفــال،و  القصــي  األدب  لــرتاث  هائلــة  كميــة  ورائــه 

ينتفــع بــه األجيــال الناشــئة ويتبــع األدبــاء املتأخــرون خطواتــه 

املوضوعــة يف هــذا املجــال. ونحــن نقســم أعــامل الكيــالين 

األدبية املعروفة للصغار يف سبعة عرش سلسلة قصصية: 

1- سلســة ريــاض األطفــال، 2- سلســلة حكايــات األطفــال، 

 -5 وليلــة،  ليلــة  ألــف  سلســلة   -4 الفكاهــة،  3-سلســلة 

سلســلة   -7 حجــا،  سلســلة   -6 شــهرزاد،  قالــت  سلســة 

الهندية، 8- السلسلة العلمية، 9- السلسلة التمثيلية، 10- 

سلســلة شكســبري، 11- السلســلة العربيــة، 12- السلســلة 

املمتازة،13- سلسلة أساطري العامل، 14- سلسلة عجائب 

مــن حيــاة  قصــص، 15- سلســلة جغرافيــة، 16- سلســلة 

أو يف ســبع مجموعــات معروفــة:  الرســول، 17- حبيــب. 

1- قصــص فكاهيــة: عفاريــت اللصــوص، األرنــب الــذيك، 

الصبــاغ  بنــت  الطنبــور،  حــذاء  نعــامن،  الفرنــدس  عــامرة، 

وغريها. 2- قصص من ألف ليلة وليلة: عيل بابا، أبو صيد 

وأبوقــري، بابــا عبــد اللــه والدرويــش، بــدر البــدور، عبــد اللــه 

بــاد  الــري وعبــد اللــه البحــري، امللــك العجيــب، الســند 

البحــري، قالــت شــهرزاد، عــالء الديــن، تاجــر بغــداد، مدينــة 

النحــاس، خروشــاه.3- قصــص هنديــة: الشــيخ الهنــدي، 

شــبكة  الذكــرى،  خاتــم  القاســية،  األمــري  الســجني،  وزيــر 

املــوت، يف غابــة الشــياطني، صــداع األخويــن. 4- قصــص 

قيــر،  بوليــوس  البندقيــة،  تاجــر  العاصفــة،  شكســبري: 

امللــك لــري. 4- أســاطري العــامل: امللــك ميــداس، يف بــالد 

العجائب، القر الهندي، قصاص األثر، بطل أتينا، الفيل 

األبيــض وغريهــا. 5- قصــص علميــة، أصدقــاء الربيــع، زهــرة 

الرســيم، يف األصطبــل، حيــاة الغابــة، أرسة الســناجيب، 

أم ســند و أم هنــد، الصديقتــان، أم مــازن، النحلــة العاملــة، 

العنكب الحزين وغريها. 6- قصص أجنبية: جلفر يف بالد 

األقــزام، يف بــالد العاملقــة، يف الجزيــرة الطيــارة، يف جزيــرة 

الحيــاد الناطقــة، ربنســون كــروزو وغريهــا. 7- قصــص دينيــة 

عربيــة: مــن حيــاة الرســول، حــي بــن يقظــان، ابــن جبــري يف 

مروالحجــاز، ومــن مجموعاتــه القصصيةاالخــرى: أســاطري 

العامل، العجائب والغرائب، قصص من كليلة دمنة وغريه 

وبلــغ عددهــا حــوايل مئتــى قصــة.

الماة الخرافية وايسفورية

أجمــع علــامء النفــس والرتبيــة بــأن الحكايــات األســطورية هــي 

محببة لدى األطفال يف جميع العامل، رصفا عن اختالفهم 

يف الجنــس واملــكان والبيئــة واللغــة، وهــم يجذبــون إليهــا 

الدينيــة، واألخالقيــة، والعلميــة حيــث  القصــص  مــن  أكــر 

تعتمــد عــىل العجائــب، والغرائــب، والخــوارق، وفيهــا أبطال 

مــن الجــن، والعفاريــت، والســحرة، والكهنــة الذيــن يقــدرون 

إنجــاز األعــامل الخارقــة والتــي النتوقــع صدورهــا يف  عــىل 

عاملنــا الحقيقــي. ويجــري فيهــا عــىل العمــوم الــراع بــني 

الخرافيــة  الحكايــات  هــذه  معظــم  وتنتهــي  والــرش  الخــري 

اقتبــس كامــل  قــد  الــرش.  الخــري عــىل  انتصــار  دامئــا عــىل 

واألجنبيــة  الشــعبية  اآلداب  مــن  القصــص  هــذه  الكيــالين 

وقــدم للطفــل العــريب بعــد أن يجــري فيهــا بعــض التعديــل 

العقديــة  املبــادي  عــىل  موافقــة  لتكــون  الــالزم،  والتغيــري 

اإلســالمية، والقيــم األخالقيــة. إن عمــل التعديــل والتغيــري 

يف الحكايــات االســطورية هــو عمــل صعــب جــدا يتطلــب 

األدبيــة،  والدقــة  الفنيــة،  الواســعة، واملهــارة  الثقافــة  إىل 

واملعرفــة التامــة عــن نفســية الطفــل. ويتمتــع كامــل الكيــالين 

بجميــع هــذه الصفــات بأضعــاف مــن معارصيــه. فاســتطاع 

أن ينجــز هــذا العمــل الصعــب بســهولة ومهــارة، كــام نالحــظ 

يف قصصه األسطورية أمثال عيل بابا وأربعني لصا، وعالء 

الديــن واملصبــاح الســحري، ويف غابــة الشــياطني، والقــر 

وروبنســون  جاليفــر،  رحــالت  ذهــب،و  وعابــد  الهنــدي، 

كــروز، ويف قصــص ألــف ليلــة وليلــة وغريهــا، واألبطــال يف 

هــذه القصــص يخالفــون القوانــني الطبيعــة ويعتمــدون عــىل 

الخوارق النتصار الحق والغلبةعىل األرشار تقديم الدروس 

األخالقيــة واالنســانية، واســتفاد كامــل الكيــالين يف معظــم 

هــذه القصــص مــن الحكايــات الشــعبية الهنديــة والفارســية 

واالنجليزيــة والفرنســية ويهــدف بهــا األغــراض الرتبويــة.
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الماص العلمية

يحرص كامل الكيالين دامئا عىل نقل املعلومات العلمية 

إىل أذهــان الطفــل العــريب بواســطة قصصــه العلميــة التــي 

بطرافــة  الطبيعيــة  القوانــني  معرفــة  يف  األطفــال  تســاعد 

وغيــاب  الفجــر،  لطلــوع  علميــة  أســباب  أمثــال  وســهولة، 

الشــمس، وملــع الكواكــب، وهطــل املطــر، وجــري األنهــار، 

ونبــت األشــجار، وغريهــا. كــام كان يوضــح طبائــع الحيوانــات 

والطيور ومنفعتها للمجتع االنساين يف قصصه. وبها تظهر 

البالغــة أيضــا. وفيهــا  اللــه تعــاىل العظيمــة وحكمتــه  قــدرة 

دروس دينيــة وأخالقيــة لألطفــال أن يكونــوا مجديــن ومثابريــن 

يف أعاملهم للوصول إىل غايتهم. قد كتب عدة القصص 

العلميــة ومنهــا: “أصدقــاء الربيــع” التــي تلقــي الضــوء عــىل 

حيــاة الضفــادع وأمثالهــا مــن الحيوانــات والتفاصيــل العلميــة 

عن أطوار حياتها يف شكل الحوار واملحادثة. ومنها “النحلة 

العاملــة” تــدور حــول حيــاة النحلــة وكيفيــة اتخاذهــا للبيــوت 

ومراحــل تغيــري رحيــق األزهــار يف العســل الــذي فيــه شــفاء 

للنــاس. ومنهــا قصــة الصديقتــان )الكلــب والقــط وحقائــق 

علمية عن حياتهام(، منها “أم سند وأم هند” )املعلومات 

العلميــة عــن حيــاة الطيــور وتقنيــة بنــاء عشــها وطــرق حياتهــا( 

ومنــه “مخاطــرات أم مــازن” )تــدور حــول حيــاة النمــل( ومنهــا 

“األصطبــل” )حــول حيــاة الفــرس والحــامر والبغــال وأمثالهــا( 

و”العنكــب الحزيــن” )العنكبــوت وعاداتهــا(

الماص الدينية

النزعات الدينية هي سمة بارزة يف معظم قصص الكيالين 

والرســل عليهــم  األنبيــاء  عــىل دراســة ســرية  دامئــا  ويؤكــد 

الســالم وخاصــة دراســة ســرية النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم 

إىل  يرغبــون  األطفــال  بــأن  ويعتقــد  والناشــئني.  للصغــار 

قرائتهــا عندمــا قدمــت أمامهــم هــذه الســري يف األســلوب 

النبويــة  ســرية  مــن  الكيــالين سلســلة  فكتــب  القصــي. 

بعنــوان “مــن حيــاة الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم “. وهــي 

أول محاولــة أدبيــة قصصيــة لكتابــة الســرية النبويــة لألطفــال 

ولــو كان توفيــق الحكيــم ســبقه بكتابــة “محمــد الرســول” يف 

أســلوب قصــي ولكنــه ألفهــا للكبــار دون األطفــال. ونجــح 

الكيالين يف تقديم دروس السرية النبوية للصغار يف صورة 

الثالثــة. ويكتــب األديــب  بــني األصدقــاء  الجــاذب  الحــوار 

اإلســالمي د. نجيــب الكيــالين “قــد وصــل كامــل الكيــالين 

الرســول  مــن حيــاة  القصــة  قــدم يف صــورة  إىل قمــة فيــام 

بأســلوب ســلس  فيهــا  أفــاض  إذ  اللــه عليــه وســلم  صــىل 

للكبــار والصغــار  تعتــر املثــل األعــىل  الفهــم هــي  ميســور 

يف أي زمــن ومــكان”)18( والدكتــور محمــود الخليــل يقول”هــو 

مــن بــني مئــات الدراســات والبحــوث التــي تناولــت الســرية 

النبويــة أدبيــا ســواء كانــت للكبــار والصغــار ولكنــه يعــد بحــق 

اول معالجــة قصصيــة للســرية النبويــة لألطفــال يف األدب 

أيضــا”)19(  العاملــي  األدب  ورمبــا يف  واإلســالمي  العــريب 

وعــرض فيهــا الكيــالين حيــاة الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم 

مــن مولــده حتــى البعثــة والدعــوة والهجــرة ثــم الغــزوات حتــى 

وفاته وكلها يف أسلوب الحوار القصي الشيق. واستطاع 

بهــا أن يغــرس حــب النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم قــي قلــوب 

األطفــال. وقــدم فيهــا ســرية الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم 

كاالنســان الكامــل جعلــه اللــه تعــاىل مــن خــري البــرش وســيد 

الســرية  الكيــالين معظــم معــامل  أحــاط فيهــا  وقــد  األنبيــاء 

األطفــال  تربيــة  مجــال  أهميــة يف  ذا  كانــت  التــي  النبويــة 

وتنشــئتهم عــىل الخطــوط اإلســالمية. ومنهــا قصــة “حــي بــن 

يقظان”،وهــذه القصــص تغــرز يف نفــوس الصغــار حقيقــة 

وجــود اللــه تعــاىل يف طبيعــة االنســان حيــث وصــل حــي بــن 

يقظان إىل معرفة الله تعاىل بالتأمل والتفكر يف آيات الله 

واهتدى بفطرته وذكائه إىل الخالق الحقيقي الوحيد الذي 
خلــق األنفــس واآلفــاق.)20(

الماص الجغرافية

ذكــر  فيهــا  التــي  القصــص  دراســة  إىل  األطفــال  يجــذب 

توجــد يف  العجيبــة  البهائــم  والطيــور وخاصــة  الحيوانــات 

الغابــات األفريقيــة. ولذلــك القصــص الحيوانيــة أحــب إليهم 

األبطــال فيهــا  الدينيــة واالجتامعيــة. ويكــون  القصــص  مــن 

الحيوانــات العجيبــة ولكنــه يعلمنــا بهــا األصــول االجتامعيــة 

واملبــادي األخالقيــة. واســتخدم بعــض الكتــاب يف العصــور 

االجتامعيــة  األوضــاع  إلنتقــاد  كرمــوز  الحيوانــات  القدميــة 

فيهــا  واشــتهر  اإلنســاين،  املجتمــع  وإلصــالح  الفاســدة 
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مــن  العديــد  الكيــالين  كتــب كامــل  “ابــن املقفــع”. وكــذا 

القصــص الجغرافيــة تكــون فيهــا الشــخصيات واالبطــال مــن 

الحيوانــات العجيبــة توجــد يف غابــات افريقيــة. وبهــا يعــرف 

األطفــال املعلومــات الجغرافيــة املفيــدة أيضــا إىل جانــب 

التســلية واملتعــة. ومــن هــذه القصــص قصــة “الفنجســتون” 

املكتشــف االســكتلندي الــذي اكتشــف افريقيــا، وفيهــا ذكــر 

كلولومــب مكتشــف أمريــكا. وفيهــا يلقــن األطفــال األوصــاف 

االنسانية العالية من الجد، واالجتهاد، واملثابرة، والتعاون، 

االنســان يف مواجهــة  تســاعد  التــي  والشــجاعة  والجــرءة، 

نيــل غايتــه  التــي تعــوق االنســان عــن  املشــاكل والعراقيــل 

املنشــودة، كــام هــي تنمــي فيهــم القيــم االنســانية اإليجابيــة. 

وبعــض قصصــه الجغرافيــة املعروفــة هــي بــالد العجائــب، 

أفريقــة، يف جزيــرة  غابــات  الغابــة،  األبيــض، حيــاة  الفيــل 

األحيــاد الناطقــة، يف الجزيــرة الطيــارة، يف غابــة الشــيطان، 

مدينــة النحــاس وغريهــا.

مميزات كامد ال يالو ايكبية

أضحــى اليــوم أدب األطفــال مجــاال خصبــا لألدبــاء والكتــاب 

وتربيتهــم  األطفــال  بنــاء شــخصية  الفعــال يف  ألجــل دوره 

األخالقيــة واالجتامعيــة، والذيــن هــم مســتقبل األمــة وثــروة 

طابــع  لــه  األطفــال  أدب  ولكــن  والوطــن.  للمجتمــع  غاليــة 

أطــواره،  يف  الكبــار  عــن  يختلــف  الطفــل  باعتبــار  خــاص 

وســلوكياته، ودوافعــه، وميوالتــه. وهــذا األدب يحتــاج إىل 

املامرسة األدبية الخاصة تالئم مع نفسية األطفال، واليسع 

لــكل كاتــب مــن يكتــب للكبــار أن يكتبــوا للصغــار. وميتــاز 

أســلوب أدب األطفــال بالســهولة والوضاحــة يف األلفــاظ، 

والنــدرة  األفــكار،  الرتاكيــب، والطرافــة يف  والسالســة يف 

يف املوضوعات، واالبتكار يف األساليب. وكامل الكيالين 

األطفــال  أدب  مجــال  العــرب يف  األدبــاء  قالئــل  مــن  هــو 

بــل يفــوق بينهــم بأســلوبه املنفــرد الــذي يتوفــر فيــه جميــع 

الكاتــب يف  اليــه  يحتــاج  االزمــة  األدبيــة، والفنيــة  امليــزات 

مجــال األدب القصــي لألطفــال. كانــت قصصــه تنمــو يف 

األطفال القدرة البيانية، والرغبة إىل القراءة واملطالعة كام 

تزودهــم باملعلومــات الدينيــة والعلميــة وتجعلهــم قادريــن 

عــىل املحادثــة والكتابــة باللغــة العربيــة الفصيحــة. ومتتــاز 

معظــم قصصــه بأســلوبه األديب املمتــاز.

• التشــويق هــو العنــر البــارز يف أســلوبه القصــي 

إثــارة التفاعــل الفكــري واألديب يتكــون مــن  وبــه يقــدر عــىل 

الوضاحة، والسهولة يف األلفاظ، واالنسجام يف الرتاكيب، 

حســب مــدارك الطفــل العقــيل واللغــوي. وهــو يســتخدم 

الرتاكيــب البســيطة والجمــل القصــرية بعيــدة عــن التعقيــد 

والغموض، والكيالين الينىس إثارة الشوق حتي يف قصصه 

العلميــة والدينيــة،. واألطفــال مولعــون بقــراءة قصصــه ألجــل 

يقــدر  وبهــا  الفطريــة.  الرائعــة، ومواهبــه  اللفظيــة  صياغتــه 

األديــب أن يدخــل يف أعــامق قلــوب األطفــال بســهولة. كــام 

يــرد  التــي  نالحــظ يف هــذه الكلــامت البســيطة املطربــة 

فيهــا الكاتــب صــورة الريــف “قــد أعجبهــام مــن الريــف: ســحره 

املتجــدد، وهوائــه النقــي ومناظــره الفاتنــة، وكانــا يســتيقظان 

كل يــوم يف الصبــاح املبكــر. يتمتعــا برؤيــة الشــمس وتغريــد 

الطيــور، وليــس أروح للنفــس وأبهــج للعــني وأمتــع لــألذن مــن 

التفــرج بروائــع الريــف ومفاتنــه”)21( ويف مقــام آخــر هــو يثــري 

اإلعجــاب والشــوق يف قلــوب الصغــار عندمــا يصــور منظــر 

غروب الشمس بكلامته العذبة والرتاكيب املوزونة والجمل 

القصــرية” فــإذا مالــت الشــمس للغــروب عــادت األطيــار يف 

أوكارها، وأخفت رؤوسها تحت أجنحتها وضممت الزهرات 

أكاممهــا، وهــدأت أصــوات الكائنــات، فالتســمع يف ســكون 

الليل إال أغاريد البلبل العذبة. تضيئ النجوم فيخالها الرأي 

مصابيح صغرية، معلقة يف السامء ثم يسطع نور القمر .... 
ويرســل أشــعته عــىل الكــون فيملــؤه بهجــة وروعــة”.)22(

• قصصــه متتــاز باســتخدام الكلــامت الســهلة توافــق 

يــرشح  أنــه  اللغويــة حتــى  الطفــل، ومقدرتــه  مــدارك  عــىل 

الكلــامت الجديــدة أثنــاء القصــة التــي يعترهــا صعبــة الفهــم 

بالقصــة  يتمتعــوا  أن  عــىل  األطفــال  يقــدر  وبهــا  لألطفــال. 

ويحســوا فيها املتعة والتســلية. وكذا يزودهم يف مخزونهم 

اللغــوي كــام هــو يكتــب “أيهــا الصبــي العزيــز ..... أكــر ظنــي 

اللــه  ابــن جبــري ستكســبك إن شــاء  الرحلــة رحلــة  أن هــذه 

القــدرة عــىل البيــان متكنــا يف فــن اإلنشــاء وتــزداد ثقافتــك 

الفكريــة والجغرافيــة والدينيــة والتاريخيــة واللغويــة”)23( وكــام 

هــو يــرشح األلفــاظ الصعبــة يف قصصــه: “فمــألت الكــون 

عــن  الشــجر  براعيــم  وتفتحــت  )حســنها(  وبهائهــا  بنورهــا 
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كاممــات الزهــر والراعــم )هــي: زهــر النبــات قبــل أن يتفتــح( 

النامئــة يف مخائبهــا  الحــرشات  الشــمس  وأيقظــت حــرارة 

فخرجــت تســتقبل الحيــاة تــدب عــىل األدض )أي متــيش 

زاحفــة  الصغــري(  الطفــل  بطيئــة كمشــية  عليهــا يف مشــية 

)24( واألطفــال اليحتاجــون إىل مراجعــة  تســعى إىل رزقهــا” 

القامــوس لفهــم الكلــامت الصعبــة يف قصصــه. وبهــا يعــرف 

األطفــال مدلــوالت األلفــاظ الجديــدة بســهولة.

• ويستخدم الكيالين قصصه كوسيلة لرتبية األطفال، 

وترســيخ القيــم الدينيــة واالنســانية يف نفوســهم. وهــو أوال 

يســتمد موضوعاتهــم بالقصــص القرآنيــة واألحاديــث النبوية، 

ثــم يرجــع إىل القصــص العربيــة الشــعبية واألســطورية، ولكنــه 

والــدروس  الخلقــي.  و  الدينــي  الجانــب  عــىل  يركــز  دامئــا 

الرتبويــة هــي ميــزة غالبــة يف جميــع  األخالقيــة والجوانــب 

أعامله القصصية. وهو ينذر األطفال بعاقبة الحسد ومغبة 

ارتــكاب الذنــوب واملعــايص وتنتهــي  الخدعــة وينهــى مــن 

قصصــه إىل انتصــار الحــق وهزميــة األرشار. واالنســان يــذوق 

حــالوة الفــرح والــرور بعــد الكــد والجــد والصــر واملثابــرة 

يف العمل، وهو يلقن هذا األصول يف قصته “أم سند وأم 

هند” بهذه الكلامت “التسأل أيها القاري العزيز- عن مقدار 

الرور )أم ســند( وابتهاج زوجها حني أنجزا عملهام الشــاق 

وقــد أنســاهام الفــوز والنجــاح ماعانيــاه يف بنــاء العــش فظــال 

يطــريان حولــه هاتفــني اســتوىل عليهــام الفــرح فــرددوا أغاريــد 

الغبطــة والــروو.” )25( يحــاول الكيــالين أن يغــرس يف نفــوس 

األطفــال حــب الوطــن العزيــز، ويــرشح أمامهــم آالم الهجــرة، 

ومشــاعر الراحــة والســكون يف الوطــن الــذي النظــري لهــا يف 

العــامل، ويكتــب ؛”أتذكريــن يــا أم ســند كيــف كانــت حياتنــا 

موحشة كئيبة يف غربتنا عن الوطن املحبوب أو كيف اشتد 

حنينتنــا- يف تلــك الهجــرة البعيــدة- إىل رؤيــة هــذه الجبــال 

العاليــة. لقــد ولدنــا هاهنــا- يــاأم ســند- وتوازفنــا جميعــا يف 

جنبــات هــذا الرحــاب وامتــألت نفوســنا بذكريــات هــذا البلــد 

الحبيب إلينا. فإن حب الوطن ميأل قلبي حنينا إليه. وليس 

أروح لنفــي مــن هــذا البلــد الــذي نشــأت فيــه وليــس يعدلــه 

يف حســنه بلد آخر بالغا ما بلغ من الحســن والروعة والبهاء 
لــن تســتطيع بــالد الدنيــا قاطبــة أن تذهلنــي عنــه” )26(

• التصوير الفني هو طابع ممتاز يف أسلوب الكيالين 

القصــي وهــو يحــرص دامئــا عــىل إبــراز الحقائــق العلميــة 

وتقديم الدروس األخالقية مســتخدما لهذا األســلوب حتى 

الحقائــق واملعلومــات  هــذه  يشــاهد  بأنــه  القــاري  يشــعر 

متحركــة أمــام عينيــه. هــذا هــو األســلوب الــذي جعلــه مقبــوال 

بشــوق  يدرســون قصصــه  الذيــن  األطفــال  لــدى  ومحبوبــا 

ورغبة، والميلون بقرائتها ولوكانت طويلة وموضوعاته دينية 

أو علميــة. وهــذا األســلوب ينمــي فيهــم التــذوق األديب. وهــو 

يصــور فصــل الربيــع يف هــذه الكلــامت البســيطة بــل البليغــة 

واملطربــة: “فــإذا طلــع الفجــر اســتيقظت الزرازيــر وخرجــت 

مــن أوكارهــا تســتقبل نــور الصبــاح يف بهجــة وظلــت تزقــزق 

فرحانة مرحة كأمنا تهتف بالشمس وتحييها ثم تنبعث آالف 

مــن األغاريــد العذبــة مــن املــرج والحقــل، والســهل والجبــل، 

فــرتن تلــك األغاريــد متصاعــدة أنفاســها املطربــة يف الهــواء 

مؤذنــة لطلــوع الصبــاح مثــرية مبقــدم الشــمس الحبيــب إىل 
كل نفــس)27(

• هو يحاول دامئا أن يستخدم اللغة العربية الفصيحة 

ويبعــد نفســه عــن اســتخدام اللغــة العاميــة يف قصصــه كــام 

هــو يرغــب األطفــال إىل اتخــاذ اللغــة الفصيحــة يف نطقهــم 

ومحادثتهــم. كان يــرى ترويــج اللغــة العاميــة جرميــة يف حــق 

وحــدة األمــة العربيــة. ويكتــب فــوزي عيــىس املعلــوف عــن 

لغتــه “جنحــت لغــة كامــل الكيــالين يف األغلــب األعــم إىل 

إيثــار الســهولة والفصاحــة والوضــوح يف األلفــاظ واملعــاين 

نالحــظ يف  كــام   )28( البســيطة”  الرتاكيــب  وإيثــار  البليغــة 

أســلوبه التضمني واالقتباس من اآليات القرآنية واألحاديث 

النبويــة تــارة يف األلفــاظ وتــارة يف املعــاين ولهــا أمثــال كثــرية 

يف قصصــه. كــام هــو يكتــب قــي قصــة “ولتكــن جميعــا يــدا 

اللــه عــىل الجامعــة” وهــذا مقتبــس مــن قــول  واحــدا ويــد 
النبــي صــىل اللــه عليــه وســلم “يــد اللــه مــع الجامعــة”.)29(

• هــو ميتــاز بــني معارصيــه مبــا يكتــب املقدمــات يف 

بدايــة معظــم قصصــه التــي يــرشح فيهــا الجوانــب املهمــة 

والفكرة املركزية التي تعالج القصة، ويوجه فيها خطابة عىل 

األغلــب مبــارشا إىل إبنــه املصطفــى أو رشــاد. واملقدمــات 

حيــث  بقــراءة قصصــه،  القــاري  انجــذاب  إىل  تســتهدف 

اليهتــم الكتــاب اآلخــرون ألدب األطفــال بكتابــة املقدمــات 

يف بدايــة قصصهــم.
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مــن  قطعــات  عــىل  عامــة  ينهــي قصصــه  والكاتــب   •

أشــعاره تناســب ملوضــوع القصــة وتحمــل األفــكار النافعــة 

والتعليــامت األخالقيــة تســاعد الطفــل يف اتســاع مداركــه 

النحلــة  قصتــه  يختــم  هــو  كــام  األدبيــة،  وأذواقــه  الثقافيــة 

العاملــة عــىل هــذه األشــعارالحكيمة ؛ “وانطلقــت النحلــة 

والحنــون العذبــة  العامــالت بصوتهــا  نشــيد  تغنــي 

ــــــــد دأيب ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــب الجــ ــ ــ ــ ــ ــ وفعــــــــــــــــــــال الخــــــــــــــــــــري طبعــــــــــــــــــــيإن حــ

مثلــــــــــــــــــــام أعطيكــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــمعيفأنــــــــــــــــــــا أعطيكــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــهدي

نفســــــــــــــــــــكم أ يف كل يوم “ما صنعتم؟”وســــــــــــــــــــلوا 

ر ســــــــــــــــــــعدتم وســــــــــــــــــــلمتم)30(وأحبــــــــــــــــــــوا الخــــــــــــــــــــري والــــــــــــــــــــب

بتقديــم  بــدأ  الــذي  األطفــال  كاتــب ألدب  أول  هــو   •

قصصــه  يف  العلميــة  واملعلومــات  الكونيــة  ئــق  الحقا

املختلفــة. وهــذه القصــص العلميــة تؤكــد عــىل عظمــة اللــه 

وتحــث  والطيــور،  الحيوانــات  وراء خلــق  البالغــة  وحكمتــه 

الكــون. والتفكــر يف  التأمــل  عــىل  األطفــال 

• مل يتوجــه الكيــالين إىل كتابــة الكحايــات األســطورية 

لغرض املتعة والتســلية فقط بل يهدف بها دامئا اإلصالح 

وتربية األطفال وإثراء ثقافتهم اإلسالمية و االجتامعية وتزويد 

معلوماتهــم اللغوية،وإعدادهــم للحيــاة املســتقبلية النــرية. 

قــد كتــب هــذه القصــص لنمــو مداركهــم العقليــة وإشــفاء 

حبهــم االســتطالعي وفيهــا رســالة انســانية ودروس أخالقيــة.

كراسة فنية

وعندما نقوم بدراسة فنية ألعامل كامل الكيالين القصصية 

نجد بأنها تتوفر معظم املقومات الفنية للقصة األدبية ألنه 

قــد كان تســلح نفســه بالثقافــة الواســعة واملامرســة األدبيــة 

الطويلــة قبــل أن يبــدأ كتابــة القصــة لألطفــال. ونالحــظ فيهــا 

جميع العنارص الفنية، من الحادثة، والفكرة، والشخصيات، 

والحــوار، والعقــدة، والــذروة وغريهــا بصــورة ناضجــة. وكانــت 

فكرته ترتاوح بني الدينية،، واألخالقية، والعلمية،واالنسانية 

ودامئا ير عىل السلوكيات اإليجابية والوجهات السلمية. 

ويهتــم  العقليــة،  الطفــل  مســتويات  عــىل  توافــق  وأفــكاره 

الكيالين بالحوار اهتامما بالغا، ومل يتخذ الكيالين اسلوب 

التلقني والتذكري كالخطيب أو الواعظ بل كان يقدم أفكاره 

يف أسلوب الحوار واملحادثة حتى يصل القاري بنفسه إىل 

الحل والذروة. وتكون شخصياته محببة لدى األطفال حيث 

ينتخبها من اإلنس، والجن،، ومن العفاريت، والحيوانات، 

والطيور، والسحرة. وكام يضع األسامء اللطيفة لشخصياته 

مــن الطيــور والحيوانــات، ويوجــد يف قصصــه عــىل العمــوم 

الــراع بــني الحــق والباطــل أو الخــري والــرش، ولكــن االنتصــار 

تقديــم  عــىل  أقــدر  وال  والصالحــني.  للحــق  دامئــا  يكــون 

خصائصــه الفنيــة بالتفصيــل خوفــا مــن إطالــة البحــث.

كراسة نمدية

واألديــب هــو أيضــا مــن أصــالب االنســان والبــرش لــن يكــون 

كامــال يف فكــره و اســلوبه، ولذلــك عندمــا نــدرس قصــص 

كامــل الكيــالين بنظــر غائــر نجــد فيهــا بعــض النقــاط تخالــف 

هنــا  وأكتفــي  الفنيــة.  واملقومــات  اإلســالمية  التعليــامت 

باإلشــارة إىل بعضهــا فقط،حيــث يطــول البحــث يف صــورة 

اإلحاطــة:

الشــعبية  القصــص  مــن  الكثــري  الكيــالين  كتــب   •

االســطورية ويخالــف بعــض األحيــان فيهــا القوانــني الطبيعيــة 

لحدوث األفعال يف هذا الكون. والفارس فيها يقطع البحر 

والراكب يطري يف السامء والرجل املايش يصعد عىل قمة 

الجبــل يف ملــح البعــد بقوتــه الســحرية. أن معظــم األســاطري 

تخالــف  وليلــة”  ليلــة  “ألــف  وأســاطري  واإلغريقيــة  الهنديــة 

واملعجــزات  الخــوارق  عــىل  وتعتمــد  الطبيعيــة  القوانــني 

ولكــن  اإلســالمية  الدينيــة  عقائــد  تنــايف  األحيــان  وبعــض 

الكيالين يقصد بها التأكيد عىل القيم االنسانية واألخالقية 

وإثــارة عنــارص التشــويق والتســلية فيهــا دون تقديــم الحقائــق 

والعلميــة للكــون واالنســان.

• وكذا نجد يف بعض قصصه الجغرافية و األســطورية 

يقــوم  القتــل والنهــب والدمــار واملكــر  مــن  أحداثــا مخيفــة 

بهــا األرشار مــن الجــن والعفاريــت والســحرة. وهــذه املناظــر 

تؤثــر ســلبيا عــىل ســلوكيات األطفــال وتــذرع يف  املخيفــة 

نفوســهم عواطــف الخــوف والذعــر عندمــا يريــد بهــا الكاتــب 

األغــرض الرتبويــة بواســطة التســلية والرتفيــه.
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التــي  أيضــا  الســلبية  القيــم  قصصــه  بعــض  تحمــل   •

تخالــف التعليــامت اإلســالمية وأصــول العدالــة كامنالحــظ 

عــيل   “ و  الســحري”  الديــن ومصبــاح  “عــالء  يف قصصــه 

بابــا وأربعــون لصــا” حيــث يــرق عــىل بابــا أمــوال اللصــوص 

ويتمتع بها وجاريته تواقب اللصوص عقوبة املوت باملكر. 

واليجــوز لعــيل بابــا أن يــرق أمــوال اللصــوص واللجاريتــه أن 

تقتل اللصوص بالغش. وأن القتل الرق من كبائر الذنوب 

التــي تلــزم الحــدود.

• مل يلتــزم الكيــالين التسلســل الزمنــي يف كتابــه “مــن 

األطفــال  ويحتــاج  اللــه عليــه وســلم”  الرســول صــىل  حيــاة 

إىل االرتبــاط والرتتيــب بــني وقائــع الســرية النبويــة ليتابعوهــا 

بســهولة. تحــدث الكيــالين يف الجــزء األول عــن ميــالد النبــي 

صــىل اللــه عليــه وســلم ثــم يعيــد تفاصيــل ملولــده يف الجــزء 

الســابع مــن كتابــه.

• ومل يهتــم الكاتــب بتخريــج اآليــات القرآنيــة، وتحقيــق 

أثنــاء قصصــه املختلفــة،  التــي ذكرهــا  النبويــة  األحاديــث 

ولكن اعتقد بأن القصة التحتاج إىل هذا اإلسناد والتحقيق 

مثــل البحــوث العلميــة، و كــذا نالحــظ يف بعــض قصصــه 

االســتطراد املمــل خاصــة يف “ مــن حيــاة الرســول” حيــث 

يطيــل فيهــا ســرية الصحــايب الجليــل ســلامن فــاريس ريض 

اللــه عنــه يف أربعــة أجــزاء، ومل يتنــاول عــن حيــاة أصحــاب 

الرسول صىل الله عليه وسلم األجلة أمثال أيب بكر، وعمر، 

وعــيل، وعثــامن ريض اللــه عنهــم.

• وكــذا اليناســب للكيــالين أن يذكــر يف ســرية النبــي 

الــه عليــه وســلم باألســاطري اليمنيــة “دأبــة بحريــة” و  صــىل 

“عابــد ذهــب” و “امللــك ميــداس” ولــو نجــد فيهــا بعــض 

القيم االنسانية والدروس األخالقية، واملطلوب يف السرية 

هــو الرتكيــز عــىل تعليــامت الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم 
وتقديــم أســوته الحســنة الكاملــة.)31(

بعــد هــذه الدراســة األدبيــة والفنيــة املوجــزة لقصــص 

كامــل الكيــالين نســتطيع أن نقــول بأنــه كان موجــدا ورائــدا 

ألدب األطفــال يف األدب العــريب الحديــث، وأرىس دعائــم 

األدب القصــي لألطفــال، وســاهم بشــكل كبــري يف تطويــر 

هــذا الصنــف بواســطة قصصــه العديــدة واملتنوعــة التــي مــا 

تــزال تلعــب دورا هامــا يف تنميــة قــدارات األطفــال العقليــة 

واللغويــة، وتثقيفهــم بالحضــارة اإلســالمية والثفافــة العربيــة 

واألخالقيــة،  االنســانية  القيــم  ترســخ  قصصــه  كانــت  كــام 

وتنمــو الســلوكيات اإليجابيــة يف قلــوب األطفــال و تســاعد 

يف تكوين شــخصية الطفل العريب املســلم الشــاملة.ونظرا 

إىل كميــة هائلــة ملؤلفاتــه القصصيــة ومكتبــة شــاملة ألدب 

األطفال يســتحق كامل الكيالين كل االســتحقاق أن يســمى 

بأيب الرشعي ألدب األطفال يف األدب العريب الحديث بال 

منــازع. ويرجــع إليــه الفضــل والســبق لتعــارف أدب األطفــال 

يف األدب العــريب الحديــث . وقــد اعــرتف معظــم الكتــاب 

والباحثــني، وأعــالم الرتبيــة والتعليــم، واملاهــرون يف نفســية 

األطفــال بســيادته يف هــذا املجــال. كان دامئــا يحــرص عــىل 

إبــراز الجوانــب الدينيــة، والخلقيــة، و العلميــة يف قصصــه. 

النظــر،  وســيع  العــريب  الطفــل  يــرى  أن  دامئــا  يحلــم  وكان 

وخادمــا  واملعــارف،  بالعلــوم  ومثقفــا  العقيــدة،  وراســخ 

لالنســانية. وقد نجح فيها بواســطة أعامله القصصية الفذة 

التــي تســاعد األطفــال عــىل تشــكيل حياتهــم املســتقبلية 

النــرية، وتنمــو فيهــم القــدرة عــىل التفريــق بــني الخــري والــرش، 

هــي  وأن قصصــه  والطيــب.  والخبيــث  والباطــل،  والحــق 

تيــارات  ملواجهــة  املســلم  الطفــل  لــدى  أســلحة  أمــى 

الحديثــة  اإلعــالم  وســائل  وســلبيات  الغربيــة،  الحضــارة 

العــر  لألمــة واملجتمــع يف  تحديــا خطــريا  التــي صــارت 

الراهــن، وتحمــل قصصــه يف طياتهــا الرتيــاق لهــذه املفاســد 

كــام ميتــاز هــذا  الحديثــة.  االخالقية،واملخاطــر األعالميــة 

الكاتــب الكبــري مبنهجــه املنفــرد وأســلوبه املتميــز يف مجــال 

دورا هامــا  تلعــب  القصــي لألطفــال. وقصصــه  األدب 

يف تكويــن الطفــل املســلم دينيــا، وعقليــا، وأخالقيــا، وكــام 

تســاعد االطفــال عــىل ضبــط انفعاالتهــم، وتوجيــه مشــاعرهم 

الطيبــة  العــادات  نفوســهم  وتغــرس يف  إيجابيــة،  بصــورة 

.والحــق كان الكيــالين رائــدا األدب القصــي لألطفــال.
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ق�ص�ص الأطفال امل�ص�رة؛ الن�صاأة، ال�اقع، واملاأم�ل
درا�صة مقارنة بني التجربتني العربية والفرن�صية

ك. محمد موفق الح ن
قسم اللغة العربية للرتجمة، جامعة أوكان-إسطنبول

امللخص

عانت القصص املصورة املوجهة لألطفال يف العامل العريب وما زالت تعاين من اإلهامل، وعدم االهتامم الكايف 

بها وبتطويرها، وهي مبجملها إما أنها تعتمد األساليب والتقنيات التقليدية القدمية التي مل تعد تتمتع بالجاذبية 

الكافيــة للطفــل، أو أنهــا تعتمــد عــىل ترجمــة القصــص األجنبيــة، مــا عــدا بعــض الومضــات التــي ميكــن حرهــا بعــدد 

مــن مجــالت األطفــال، دون أن تكــون هنــاك رؤيــة واضحــة واســرتاتيجية موحــدة ملنشــورات خاصــة بقصــص األطفــال 

تراعــي الثقافــة والتقاليــد العربيــة، وتدّعــم مــن ثــمَّ ثقافــة الطفــل ولغتــه.

يحاول هذا البحث إلقاء الضوء عىل نشأة القصص املصورة لألطفال يف العامل بشكل عام، ويف العامل العريب 

بشــكل خــاص. ثــم يركــز عــىل النــوع غــري التقليــدي مــن القصــص املصــورة، أي الرشيــط املرســوم؛ فيحلــل أهميتــه 

مــن حيــث كونــه يجمــع بــني فنــون عــدة، ويبــنّي أهــم األســس التــي يقــوم عليهــا. ثــم يحــاول البحــث، مــن خــالل دراســة 

مقارنة بني التجربة العربية والتجربة الفرنسية، كشف أسباب ضعف اإلقبال عىل قصص األطفال املصورة عموماً، 

وأسباب الغياب شبه التام للرشيط املرسوم يف العامل العريب، مقابل انتشار هذا الفن يف فرنسا خصوصاً ويف 

العــامل عمومــاً، محــاوالً تلمــس أســباب القصــور ومراكــز الخلــل. وينتهــي البحــث بجملــة مــن التوصيــات واملقرتحــات 

لتطويــر قصــص األطفــال، وخصوصــاً األنــواع الجديــدة منهــا يف العــامل العــريب، واالســتفادة مــن الطاقــات الكامنــة 

والنقــاط اإليجابيــة التــي متتلكهــا إلعــادة االعتبــار للقــراءة عنــد األطفــال، وتدعيــم مكانــة الكتــاب عندهــم، وإن كان 

قصــة مصــورة، والتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية النــراف األطفــال عــن الكتــاب إىل املشــاهدة غــري املحــدودة وغــري 

املنضبطــة لرامــج التلفــاز.

ممدمة

إن التعبــري بالصــورة ضــارب يف القــدم ويعــود إىل بدايــات 

عــىل  البدائيــة  الرســوم  ذلــك  عــىل  تشــهد  البرشيــة،  عمــر 

جــدران الكهــوف القدميــة. ثــم خطــا التعبــري بالصــورة خطــوة 

الرافديــن  وبــالد  القدميــة  مــر  مــع جداريــات  األمــام  إىل 

وغريهــا. وظلــت الصــورة متثــل أســاس الكتابــة األوىل التــي 

طورهــا اإلنســان قبــل أن يبتكــر األبجديــة، ويعــرف هــذا النــوع 

 Ideographic Writing التصويريــة بالكتابــة  الكتابــة  مــن 

حــني كانــت الصــورة متثــل رمــزًا يحيــل إىل كلمــة أو فكــرة كــام 

يف الكتابة الهريوغليفية والكتابة الصينية، وما يزال التعبري 

بالصورة منطًا معتَمًدا وال غنى عنه حتى يف عرنا الحارض 

رغــم تطــور الكتابــة ونضجهــا؛ فالصــورة تعــد أســاس التعبــري 

يف أنظمــة الســري والالفتــات اإلرشــادية مثــال.
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يلعــب الرســم والتصويــر دوًرا هاًمــا يف كتــب األطفــال، 

وتنبــع أهميتهــام مــام يضفيانــه مــن عنــارص التشــويق عــىل 

الشــخصيات والحــوادث التــي تعــرض لهــا القصة،فتســاعد 

خيــال اإليهــام عنــد األطفــال عــىل تصــور مــا تريــده القصــة 

وكأنــه يشء واقعــي حــدث يف دنيــا الحقيقــة،. وقــد أثبتــت 

الدراســات الحديثــة أن للقصــة املصــورة دوراً أساســياً يف 

تعلم مهارات القراءة، إىل جانب دورها املعروف واملتفق 

عليه يف تنمية التنور اللغوي يف السنوات األوىل من حياة 

ميــول األطفــال  أن  الدراســات عــىل  أكــدت  الطفــل، وقــد 

القرائيــة نحــو هــذا النــوع مــن أدب األطفــال ال يتوقــف عنــد 

ســن معينــة)1(. و تشــري إحــدى الدراســات الحديثــة إىل أن 

رغبات واهتاممات األطفال من قراء صحف األطفال جاءت 

عــىل النحــو اآليت)2(:

قصص األطفال    %26.5( 1

املعلومات العامة وأخبار األطفال  %21.8( 2

املسابقات  %16.3( 3

الهوايات  %10.2( 4

الفكاهات  %9.7( 5

الصور والرسوم  %4.1( 6

تعريف األطفال بعضهم ببعض مع نرش صورهم %2.3

إن أكــر الرســوم شــيوعاً يف األدب املوّجــه إىل األطفــال 

هي الرســوم الكارتونية Cartoons، والرســوم الكاريكاتريية 

التــي  تلــك  الكارتونيــة  بالرســوم  ويقصــد   .Caricature

تعــر عــن أفــكار وحــوادث ومواقــف، بينــام يصــور الكاريكاتــري 

الشــخصيات، وتشــيع إىل جانــب هــذا النــوع مــن الرســوم 

أنــواع أخــرى منهــا الرســوم الواقعيــة التــي تناســب املضامــني 

التاريخيــة والعلميــة والثقافيــة)3(.

أنواع لاص ايهفام املاورر

نوعيــني  املصــورة يف  األطفــال  قصــص  نجمــل  أن  ميكــن 

مــن  بــني مرحلتــني  فيهــا  التمييــز  لنقــل ميكــن  أو  رئيســيني 

. التطــور 

األطفــال  التقليديــة،أو قصــص  األطفــال  أوالً: قصــص 

املعززة بالصور: وهذا النوع هو األصل يف قصص األطفال 

واألقــدم والــذي يتبــادر إىل الذهــن أوالً عنــام نذكــر مصطلــح 

قصــص األطفــال املصــورة .

النوع الثاين: هو النوع األكر حداثة واألكر شــيوعاً يف 

العــامل اليــوم عــدا العــامل العــريب)4(، حيــث طغــى عىل النوع 

األول، وأصبــح هــو الــذي يتبــادر إىل الذهــن عنــد اســتعامل 

 Bande الـــ فــن  مصطلــح قصــص األطفــال املصــورة وهــو 

كــام   Comics الـــ أو  بالفرنســية،  كــام يســمى   dessinée

يســمى يف اإلنكليزيــة، أو الـــ Manga يف اليابانيــة، والــذي 

تتعــدد ترجامتــه يف اللغــة العربيــة: كالرشيــط املصــور، أو 

أو الرشيــط املرســوم وهــي  القصــة املسلســلة املصــورة، 

حرفيــًة  ترجمــًة  العــريب  املغــرب  دول  يف  تشــيع  تســمية 

التســمية  الفرنســية Bande dessinée، وهــذه  للتســمية 

هــي التــي ســنعتمدها يف هــذا البحــث. كــام أن هــذا النــوع 

الثاين أي الرشيط املرســوم هو الذي ســيكون موضع تركيز 

دراســتنا يف هــذا البحــث.

الفرق بني الرشيط املرسوم والماص املعززر بالاور

أقــدم إشــارة إىل خصائــص الرشيــط املرســوم نجدهــا  إن 

عنــد رودلــف توبفــري Rodolphe Töpffer الــذي ميكــن أن 

يُعــّد األب الحقيقــي للرشيــط املرســوم، ففــي مقــال نظــري 

الذي نرشه عام 1837 يصف هذا الفن بأنه أدب ذو طبيعة 

مختلطــة)5(؛ فالرشيــط املرســوم هــو شــكل مــن األدب أداة 

التعبــري فيــه هــي الرســم، إال أنــه يختلــف عــن الرســم يف أن 

الرســوم فيــه هــي يف خدمــة الــرد)6(.

التقليديــة  القصــص  عــن  الرشيــط املرســوم  ويختلــف 

املعززة بالصور يف أن النص والصورة يف الرشيط املرسوم 

مــا هــو موجــود يف  النــص  يتكامــال ال أن يصــف  يجــب أن 

الصورة فحسب)7(، أو أن تلخص الصورة ما ورد يف النص أو 

املقطع فقط كام هو الحال يف قصص األطفال التقليدية 

املعــززة بالصــور.

تتم كتابة الرد يف القصص التقليدية عىل شكل نص 

متتابــع، وتتخلــل هــذا النــص الصــور املعــززة التــي تتموضــع 

فوق النص أو إىل جانبه، وتعرض كل صورة مشهداً أو موقفاً 

تــم التعبــري عنــه ســلفاً يف النــص الــردي الــذي  أو حدثــاً 

يتوىل وحده دفع الحكاية قدماً، وتقديم الحبكة القصصية، 
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ووصف انفعاالت الشخصيات وتعابريها، بينام يقتر دور 

الصــورة عــىل تجليــة ذلــك عــىل شــكل رســم تخيــيل.

القصــة  تحويــل  عــىل  الرشيــط املرســوم  يعتمــد  بينــام 

الردية إىل رشيط متسلسل مرسوم وفق سيناريو محدد، 

مربعــات  يف  املرســوم  الرشيــط  عــر  األحــداث  وتتــواىل 

أو مربعــات  الحــوار فيكــون مكتوبــاً يف دوائــر  أمــا  جانبيــة، 

الشــخص املتحــدث،  باتجــاه صــورة  بــروز  أو  امتــداد  ذات 

الرشيــط  الحواريــة يف  الدوائــر واملربعــات  تلــك  وتســمى 

املرســوم بالبالونــات أو الفقاعــات، وهــي متامــاً كالبالونــات 

املعروفة يف فن الكاريكاتري، حيث تعد الفقاعة أو البالون 

مــن الســامت املميــزة للرشيــط املرســوم، ولكــن ال ميكــن 

أو تعريفــه وتحديــده  بالفقاعــة  اختصــار الرشيــط املرســوم 

بهــا، كــام يفهــم ذلــك بعــض مــن يتعاطــون هــذا الفــن، إذ 

إن مــا مييــز ويحــدد الرشيــط املرســوم هــو تسلســل الصــور؛ 

مــن  فيــه سلســلة  هــو أدب مسلســل  فالرشيــط املرســوم 

الفراغــات  وهــذه  بــني كل صورتــني،  فراغــات  مــع  الصــور 

عبــارة عــن فضــاءات حــرة تتيــح للقــارئ تخيــل مــا جــرى بــني 

الصورتــني)8( هــذا التسلســل املرســوم للــرد أو الــرد عــن 

طريــق الرســوم املتتابعــة جعــل كثــرياً مــن النقــاد يشــبه هــذا 

الفــن بفــن الســينام، ويطلــق عليــه بعضهــم الســينام الثابتــة؛ 

يوقــع  قــد  بــري  هــو رسد  الرشيــط املرســوم  كــون  أن  إال 

الفــن يف عــدة أخطــاء يجــب تالفيهــا:  مــن يتعاطــون هــذا 

فالرشيــط املرســوم يجــب أن ال يكــون مقتــراً عــىل تزيــني 

وإلصــاق الصــور عــىل نــص مــا، ويجــب أال يكــون أيضــاً مجــرد 

وتقدميهــا  الــرد  مجــرى  مــن  املقتطعــة  للخانــات  مــلء 

لرســام ليقــوم مبلئهــا بالرســوم؛ فالــرد البــري الجيــد يف 

األرشطــة املرســومة هــو ذلــك الــرد الناشــئ مــن االحتــكاك 

الخــالق بــني وســيلتي التعبــري: الــرد والرســم)9(. فيجــب أال 

تتــم املبالغــة يف إخضــاع الرشيــط للــرد املكتــوب بحيــث 

تقتر الصور فقط عىل دور توضيحي محض، كام ال يجب 

أن تتــم املبالغــة يف االعتــامد عــىل الصــور بحيــث يتــم إدراج 

صور ال عالقة لها بالنص يف محاولة إلبعادها عن أن تكون 

مجــرد تصويــر ملــا هــو يف النــص)10(.

ومــن هنــا فــإن الرشيــط املرســوم الجيــد الــذي ينطبــق 

عليــه مصطلــح “ رسد بــري” هــو ذلــك القــادر عــىل تطويــر 

الصــورة  يف  الــرد  إمكانــات  ومســتثمراً  معتمــداً  الــرد 

نفسها، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون الصور مبنية بطريقة 

متكنها –عىل الرغم من كونها ثابتة- من توليد قراءة رسدية 

ســواًء أكانــت تعــر عــن لحظــة حاســمة يف الحكايــة أم ال)11(.

ن؛ ر لاص ايهفام املاورر ويفورصا

1 - يف الغرب:

ليس هناك اتفاق عىل بداية محددة لقصص األطفال 

األطفــال املصــورة خصوًصــا؛ فيذهــب  عموًمــا ولقصــص 

مــا كتــب خصيًصــا لألطفــال  أول  أن  الباحثــني إىل  بعــض 

الــوزة  أمــي  )حكايــات  هــي  األطفــال  قصــص  ميــدان  يف 

Contes de ma mère l‘oye( التي جمعها وكتبها شــارل 

بــريّو Charles Perrault وطبعــت أول مــرة يف فرنســا عــام 

1697، ثــم ترجمــت إىل اإلنكليزيــة وطبعــت عــام 1729)12( 

ومنــذ ذلــك الحــني تطــورت قصــص األطفــال املصــورة تطــوًرا 

كبــريًا، وظهــر الرشيــط املرســوم الــذي طغــى عــىل القصــص 

التقليديــة املعــززة بالصــور.

الرشيــط  أن  يعتــرون  طويلــة  لفــرتة  املختصــون  ظــل 

املرسوم ولد يف الواليات املتحدة يف 1896 مع شخصية 

الولــد األصفــر yello kid وهــي سلســلة مصــورة مــن تأليــف 

)Outcault( وفيها كان يتم تضمني النص عىل الشخصية 

نفســها. غــري أن الرشيــط املرســوم يبــدو أكــر قدمــا بكثــري مــن 

ذلك ويبدو أنه قد ولد يف سويرا؛ إذ يُْعتَقد أن )رودولف 

توبفــري Rodolphe Töpffer( ابتــدع الرشيــط املرســوم يف 

عــام 1833 مــع حكايــة )الســيد جابــوت Jabot(، وهــي قصــة 

يجد املرء فيها بالفعل تسلسالً للصور مع تغري يف الرتكيز.

ولكن عىل الرغم من والدته يف سويرا فإن هذا الفن 

عــرف االنتشــار وشــهد عــره الذهبــي األول يف الواليــات 

تطــورت  عــرش  التاســع  القــرن  تســعينات  ففــي  املتحــدة؛ 

الواليــات املتحــدة وشــهدت الســاحة اإلعالميــة فيهــا رصاعــاً 

بــني كبــار مــالك الصحافــة وتنافســاً عــىل اجتــذاب القــراء، 

الصحــف،  عــىل صفحــات  فظهــرت املغامــرات املصــورة 

وبــدأت الصحــف توظــف رســامني لرســم الرشيــط املرســوم 

ثــم تطــورت هــذه األرشطــة رسيعــا لتظهــر  عــىل صفحاتهــا، 

ملونــة .
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النــوع يف  القــرن العرشيــن ازدهــر هــذا  ومنــذ بدايــات 

أمريــكا، وتنــوع بــني قصــص موجــه لــألوالد، وأخــرى للفتيــات، 

العرشيــن  القــرن  مــن  الثالثينيــات  ويف  للكبــار.  وأخــرى 

األنــواع املتخصصــة عــىل صفحــات  نجــاح هــذه  وبســبب 

الصحف؛ متت طباعتها ألول مرة يف كتب صغرية مستقلة 

متخصصة،وظهرت كتب ال Comics، وهي الفرتة نفسها 

التــي شــهدت والدة أول أبطــال األرشطــة املرســومة )ســوبر 

مــان(.

أصبحــت القصــص املصــورّة جــزًءا أساســياً مــن نســيج 

الثقافــة األمريكيــة خــالل القــرن العرشيــن؛ فقــد فــاق جمهــور 

قــراّء القصــص املصــورّة القــراّء اآلخريــن حتــى أن متابعــي كل 

منهــا تعــدوا الســتني مليونــاً، إضافــة إىل أن معظــم بلــدان 

العــامل راحــت تبتكــر أبطالهــا الخاصــني بهــا وتُْصــِدر مجالتهــا 

املحلية ٬ وقد حظيت بعض القصص املصورّة برواج هائل 

دفــع إىل ترجمتهــا ونرشهــا بلغــات أخــرى بــدءاً مــن ســتينيات 

القــرن املــايض ٬ ومنهــا عــىل ســبيل املثــال ٬ )ســوبرمان(، 

و)بــات مــان( و)الرجــل العنكبــوت( وغريهــا. واليــوم ٬ ال يــزال 

جمهــور القصــص املصــورة ينمــو ويكــر حتــى بعدمــا احتــل 

التلفزيــون والكومبيوتــر حيــزّا مهــام مــن اهتــامم الصغــار،.

أمــا يف أوربــا؛ فقــد شــهدت الفــرتة بــني 1930و1950 

منواً كبرياً لهذا الفن الجديد خصوصاً يف فرنسا وبلجيكا، 

حيــث كانــت األرشطــة املرســومة تطبــع يف فرنســا وبلجيــكا 

البلديــن رغــم  وتــوزع يف  بلجيــكا (  مــن  الفرنــي  )القســم 

أن بلجيــكا كان لهــا الــدور األكــر يف هــذه الثنائيــة، حيــث 

إن معظــم الشــخصيات املشــهورة يف هــذا الســياق مثــل 

)لــويك لــوك Lucky Luke( و)ســبريو Spirou( ابتدعــت 

مــن قبــل رســامني بلجيكيــني، وحتــى أن الشــخصية األشــهر 

تــان  )تــان  الفرنســية  باللغــة  عــامل األرشطــة املرســومة  يف 

Tintin( هــي شــخصية مــن إبــداع بلجيــيك أصــالً، حيــث 

ظهــرت هــذه الشــخصية عــىل صفحــات جريــدة بلجيكيــة، 

ثــم أصبحــت لهــا مجلتهــا الخاصــة، ثــم ظهــرت مجلــة أخــرى 

لشــخصية أخرى هي شــخصية )ســبريو( وانترشت يف أوربا 

ثــم أمريــكا. بعدهــا قــام أحــد رســامي هــذه املجلــة بانتــكار 

شــخصية )لــويك لــوك( يف العــام 1948، لتصبــح بعدهــا 

العــام  ويف  املسلســلة)13(.  األطفــال  قصــص  أشــهر  مــن 

 )René Goscinny 1959 أســس الفنــان )رينيــه جوســيني

يف فرنســا مجلــة )بيلــوت Pilote( للقصــص املصــورة التــي 

أشــهر األرشطــة  مــن رحمهــا  كبــرية، وخرجــت  نالــت شــهرة 

املرسومة الفرنسية وصوالً إىل الشخصية الفرنسية األشهر 

)أســترييكس Astérix( التــي ظهــرت يف العــام 1961)14(، 

وباتــت رمــزاً مــن رمــوز الثقافــة والحيــاة الفرنســية.

يف فرنســا وبلجيــكا، وخالفــاً ملــا كان عليــه الحــال يف 

الواليــات املتحــدة، توجــه هــذا الفــن أكــر نحــو األطفــال ألنــه 

كان مــن الصعــب تخيــل أن هــذه الرســوم ميكــن أن تتوجــه 

إىل الكبــار، وقــد كانــت الكتــب املصــورة التقليديــة املعــززة 

الدينيــة  األوســاط  األطفــال يف  إىل  توجــه  أصــالً  بالصــور 

تربويــة، ومــن هنــا كانــت  لغايــات  بلجيــكا  الكاثوليكيــة يف 

هــذه األوســاط هــي ميــدان التجــارب األول لفنــاين األرشطــة 

متخصصــة  مجــالت  ذلــك  عقــب  ظهــرت  ثــم  املرســومة، 

وهــي  تــان(  )تــان  و  )ســبريو(  مثــل  املرســومة  باألرشطــة 

ليست ذات مضمون ديني إال أن مؤلفيها كانوا كاثوليكيني 

املرســومة  األرشطــة  أن  عــىل  وكانــوا حريصــني  متدينــني، 

يجــب أن تنــرش القيــم الجيــدة. ومــن هنــا مل يكــن مقبــوالً أن 

تتضمــن هــذه األرشطــة مثــال األبطــال املفتــويل العضــالت 

أو الذيــن لهــم خليــالت، وال يوجــد فيهــا اختــالط كــام هــو 

الحال يف األرشطة املرسومة األمريكية، وميكن مالحظة أن 

أرشطــة الثالثينــات كانــت تحمــل القيــم الكاثوليكية للشــباب 

البلجيــيك يف الثالثينــات)15(، بــل حتــى النظــرة االســتعامرية 

والنزعات العنرية التي كانت سائدة يف أوربا آنئٍذ. وظل 

هــذا التقليــد متبعــاً ومحرتمــاً إىل أن بــات يوجــه لــه النقــد مــع 

يف الســتينات، حيــث حدثــت قطيعــة إيديولوجيــة وجامليــة 

مــع هــذا العهــد لفــم يعــد يُلتــزَم بالقوانــني الســابقة، كــام أن 

هــذا اللــون بــات يتوجــه إىل الكبــار حيــث بــات يُــَرى أبطــال 

كبــار يف الســن،وأحياناً كانــت هــذه األرشطــة تحمــل فكــرة 

سياسية أو اجتامعية. ومازالت األرشطة املرسومة الفرنسية 

البلجيكيــة التــي حققــت نجاحــاَ يف الثالثينــات تشــهد هــذا 

النجــاح حتــى اليــوم)16(.

تســتثمر  النــرش  دور  بعــض  بــدأت   2000 عــام  ومنــذ 

قصصهــا وشــخصياتها املشــهورة يف تحويلهــا إىل طبعــات 

ســمعية بريــة مســتفيدة مــن التكنلولوجيــا الحديثــة وظهــور 
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الحواســيب اللوحيــة وغريهــا، أو تحويلهــا إىل مسلســالت 

الحــال مــع شــخصية  تلفزيونيــة وأفــالم ســينامئية كــام هــي 

ثــم  تحولــت إىل مسلســل رســوم متحركــة،  التــي  تــان  تــان 

أخــرياً إىل فيلــم ســيناميئ مــن نــوع )األنيميشــن()17(. بــل إن 

كثــرياً مــن دور النــرش باتــت تســتثمر الجاذبيــة الكبــرية التــي 

يتمتــع بهــا هــذا الفــن بــني القــراء وتســخره يف ميــدان العلــم 

التاريــخ والثقافــة عــىل شــكل  مــن كتــب  بإصــدار طبعــات 

أرشطة مرسومة، كام هو الحال مثالً بالنسبة إىل دار النرش 

.Fayard الفرنســية

2 - يف العامل العريب:

العــامل  يف  املصــورة  األطفــال  قصــص  أوىل  تعــود 

العــام 1877 حيــث صــدرت مجلــة )الســمري  العــريب إىل 

وأخــرى  عــريب  بتوقيــع  عربيــة  ( وتضمنــت رســوماً  الصغــري 

مأخــوذة مــن مجــالت أجنبيــة .ثــم أصــدرت دار املعــارف عــام 

1912 الكتــب العربيــة األوىل املصــورة لألطفــال املطبوعــة 

بلونني)18(، ثم توالت قصص األطفال منذئٍذ بالصدور تباعاً 

وإن شــابها كثــري مــن القصــور و جملــة مــن املشــاكل التــي 

ســنتحدث عنهــا الحقــاً، إال أن مســريتها مل تخــل أيضــاً مــن 

ومضــات مرشقــة. وإجــامالً فــإن قصــص األطفــال التقليديــة 

املعــززة بالصــور هــي التــي بقيــت طاغيــة يف العــامل العريب، 

اســتخدام مصطلــح  عنــد  الذهــن  تتبــادر إىل  التــي  وهــي 

عــىل  تطبــع  التــي  أيضــاً  قصــص األطفــال املصــورة، وهــي 

شــكل كتــب مســتقلة.

أما الرشيط املرسوم فقد ظل لصيقاً مبجالت األطفال 

بوصفــه فنــاً يهــدف إىل التســلية والرتفيــه ورمبــا اإلضحــاك، 

ويكــون عــادة مــن األبــواب الثابتــة يف مجــالت األطفــال. وقــد 

اختلفــت بدايــات ظهــوره وتنوعــت مــن بلــد عــريب إىل آخــر:

العــام 1923 مجلــة مصــورة  ففــي مــر: صــدرت يف 

لألطفــال باســم )األوالد( وقــد نالــت شــهرة واســعة بفضــل 

الــواردة بشــكل أرشطــة مرســومة، وكان  الصغــرية  قصصهــا 

بعضهــا مقتبســاً ومرتجــامً عــن أعــامل أوربيــة وأمريكيــة)19(. ثــم 

شــكل ظهــور الرســام بيــكار )1923-2002( مفرتقــاً مهــامً يف 

تاريخ القصص املصورة العربية؛ ففي العام 1946 أصدرت 

التــي  لألطفــال  املصــورة  بيــكار  كتــب  أول  املعــارف  دار 

حملت عناوين: )عيل بابا( و)أبو صري وأبو قري( وهي عربية 

بالكامــل وليســت مرتجمــة. ويف العــام 1952 أصــدرت دار 

املعــارف أيضــاً مجلــة ســندباد املصــورة التــي أرشف عليهــا 

الرســام بيــكار، وقــد شــكلت هــذه املجلــة نقلــة نوعيــة يف 

تاريخ مجالت األطفال العربية)20(. ويف العام 1993 ظهرت 

يف األســواق املريــة مجلــة عــالء الديــن التــي صــدرت عــن 

مؤسســة األهــرام وراحــت تنــرش القصــص املصــورة بأقــالم 

عــام  الكتابــة والرســم لألطفــال)21(. ويف  كبــار رواد  ورســوم 

1995 صــدرت عــن الهيئــة املريــة العامــة لقصــور الثقافــة 

مجلــة )قطــر النــدى( وقدمــت قصصــاً لألطفــال بأســلوب 

شــيق ورســوم متقنــة)22(.

أما فيام يخص األرشطة املرســومة الصادرة عىل شــكل 

كتــب مســتقلة عــن مجــالت األطفال؛.فإنهــا حديثــة العهــد 

يف العــامل العــريب، حيــث بــدأت دار املعــارف مبــر يف 

سبعينيات القرن املايض بنرش نسخ مرتجمة عن سالسل 

مثــل )ســوبرمان(  األجنبيــة املشــهورة  األرشطــة املرســومة 

و)طــرزان( و)تــان تــان( وغريهــا)23(.

ويف الكويــت: تصــدر مجلــة العــريب الصغــري عــن وزارة 

اإلعــالم الكويتيــة مخاطبــة الفئــة العمريــة مــن الخامســة إىل 

تقــدم قصصــاً مصــورة  العمــر، وهــي  مــن  الخامســة عــرشة 

مسلســلة تقــوم عــىل ثبــات الشــخصيات وتنــوع الحلقــات 

مثــل مسلســلة )هــامم(، و)توتــة وكيكــو وزيكــو(، كــام تحــوي 

املسلســل التاريخــي )األبيــض واألســود( حيــث تقــدم فيــه 

مــن  معــارصة  أو  قدميــة  تاريخيــة  أحــداث  أو  شــخصيات 

التاريــخ العــريب اإلســالمي، إضافــة إىل شــخصيات عامليــة، 

مــواد تراثيــة قصصيــة مأخــوذة مــن الســري  كــام تقــدم أيضــاً 

الشــعبية)24(.

ويف اإلمــارات العربيــة املتحــدة تصــدر مجلــة )ماجــد( 

كبــرياً  عــدداً  العــام 1979، حيــث اجتذبــت املجلــة  منــذ 

تحــرص عــىل  الكتــاب والرســامني املشــهورين، وهــي  مــن 

تقديــم قصــص مصــورة ورســوم معــرة تتوافــر فيهــا عنــارص 

قصــة الطفــل. وتعــد مجلــة ماجــد األكــر انتشــاراً يف الوطــن 

العــريب إذ تطبــع منهــا مــا بــني 150 ألــف نســخة و175 ألــف 

نســخة يف األســبوع)25(.

ويف السعودية تصدر مجلة )باسم( التي تعد من أهم 

مجــالت األطفــال عــىل الســاحة العربيــة، وهــي تتوجــه إىل 



25  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

األطفــال بــني ســن الثامنــة والخامســة عــرشة، وتلقــى رواجــاً 

كبرياً، وهي تعرض أرشطة فكاهية قصرية، وقصصاً صغرية، 

وتطبع نحو 35 ألف نسخة أسبوعياً تباع يف اململكة العربية 

السعودية ويف دول الخليج ويف رشق إفريقيا وشاملها ويف 

أوربا، وقصصها مستمدة من الرتاث العريب اإلسالمي)26(.

إضافة إىل عدد من مجالت األطفال التي كانت تصدر 

يف بعــض الــدول العربيــة مثــل مجلــة )أســامة( يف ســورية، 

و)مجلتــي( و )املزمــار( يف العــراق، و)بشــار( و)مصطفــى( 

يف البحريــن، و)مشــاعل( يف قطــر، و)أروى( يف األردن)27( 

لهــذه  كثــرية  إيجابيــة  نقاطــاً  نســجل  أن  وميكــن  وغريهــا. 

املجالت، إال أن عدداً منها ال يخلو من سلبيات قاتلة مثل 

اســتخدام اللهجــات العاميــة بــدالً مــن الفصحــى، وباألخــص 

بعــض املجــالت املريــة.

أمــا عــىل مســتوى الرشيــط املرســوم العــريب الخالــص 

أي غــري املرتجــم أو املستنســخ مــن القصــص األجنبيــة فقــد 

بــدأ االهتــامم بــه متأخــراً يف العــامل العــريب، وكان االهتــامم 

بــه مرتكــزاً يف البدايــة يف املغــرب العــريب حيــث بــات مــادة 

لــه  تنظــم  باتــت  كــام  الجامعــات،  فــروع  بعــض  تــدرس يف 

املعارض واملهرجانات بهدف التعريف به ونرشه وتشجيعه 

وإيجــاد قاعــدة أساســية لــه بوصفــه فنــاً تاســعاً بــني الفنــون، 

مثــل املهرجــان الجامعــي للرشيــط املرســوم الــذي تنظمــه 

ابــن طفيــل يف اململكــة املغربيــة)28(، واملهرجــان  جامعــة 

الــدويل للرشيــط املرســوم الــذي يقــام كل عــام يف الجزائــر 

وقــد وصــل إىل نســخته الثامنــة التــي أقيمــت يف 2015)29(. 

ويف الجزائــر أيضــاً أنشــئت دار )زاد لينــك( وهــي أول دار 

نــرش جزائريــة متخصصــة يف الرشيــط املرســوم)30(.

أحــد  يعــد  املرســوم  الرشيــط  فــإن  تونــس  يف  أمــا 

الســبعينات  انتــرشت خــالل  التــي  التعبرييــة  األلــوان  أهــم 

والثامنينــات مــن القــرن املــايض عــر عــدد مــن املجــالت 

والنرشيــات الدوريــة املوجهــة أساســاً لألطفــال، ثــم شــهدت 

فــرتة الثامنينــات مــن القــرن املــايض قفــزة نوعيــة مــع تنظيــم 

تونــس، غــري أن هــذه  أول مهرجــان للرشيــط املرســوم يف 

املحطــات  ومــن  األوىل.  دورتهــا  عنــد  توقفــت  التظاهــرة 

املهمــة يف تاريــخ الفــن التاســع يف تونــس مبــادرة جمعيــة 

مهرجان تازرك للكتاب التي سعت إىل إحياء فكرة تأسيس 

مهرجــان وطنــي للرشيــط املرســوم؛ فانعقــدت أوىل دوراتــه 

يف العــام 1997، وتواصلــت بــال انقطــاع حتــى نهايــة العقــد 

االول من القرن الحايل. ويشري مدير املهرجان أبو السعود 

املســعي إىل أن عــام 2002 شــهد نقلــة نوعيــة مهمــة يف 

مســرية املهرجــان بعــد أن قــام الفنــان التونــي املقيــم يف 

بلجيــكا صــري القصبــي بابتــكار شــخصية ســعيد املســكني 

أربــع قصــص مصــورة حظيــت بإعجــاب  التــي طبعــت يف 

وتقديــر رواد املهرجــان،.

ويف مــر حــدث منــو يف القصــص املصــورة منــذ عــام 

القصــص  تكــون  مــا  إذ كثــرياً  بطيئــاً  لكنــه كان منــواً   ،2010

أضعــف مــن مســتوى الرســوم. كــام أن كثــرياً مــن الجمهــور 

ليــس عــىل درايــة بوجــود هــذا النــوع مــن األرشطــة املرســومة 

مــن  خــارج مجــالت األطفــال)31(. ويف ســابقة هــى األوىل 

النــارشان يوســف ناصــف وهــاين  نوعهــا يف مــر، أطلــق 

محمــد دار نــرش جديــدة باســم )كوميكــس للنــرش( لتكــون 

نــرش روايــات  نــرش مريــة وعربيــة متخصصــة يف  أول دار 

وقصــص مصــورة)32( أمــا يف املــرشق العــريب فتبــدو تجربــة 

مهرجــان أبــو ظبــي الــدويل للرشيــط املصــور تجربــة رائدة يف 

هــذه املنطقــة، وقــد أقيمــت أوىل دوراتــه يف عــام 2007،، 

ويهــدف بحســب منظميــه إىل إيجــاد قاعــدة أساســية للفــن 

التاســع بــني فئــات األطفــال والشــباب)33(.

وال بــد مــن التوقــف يف هــذا اإلطــار عنــد تجربــة الرشيــط 

يف  شــارك  الــذي   Freelistine فريليســطني  املرســوم 

يحتــوي  وهــو  التاســع،  الفــن  هــواة  مــن  إعــداده جزائريــون 

الفلســطيني)34(. الشــعب  تدعــم قضيــة  قصصــاً 

املمارنة بني التجربة العربية والتجربة الفرن ية

التجربة العربية

فقــرة  يف  أوردناهــا  التــي  اإلحصائيــات  مــن  نالحــظ 

ســابقة املكانــة التــي تحظــى بهــا قصــص األطفــال عــىل ســلم 

تفضيالتهــم املتعلقــة باملــواد املقــروءة، وعــىل الرغــم مــن 

ذلــك نجــد شــحاًّ ونــدرة يف وجــود قصــص األطفــال عــىل 

الســاحة الثقافيــة العربيــة ال تعكــس هــذه الرغبــة يف قراءتهــا 

مــن جملــة  تعــاين  لــدى األطفــال، وهــي إن وجــدت فإنهــا 

مــن املشــكالت تــرتاوح بــني ســوء التأليــف، وســوء اإلخــراج، 
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وسوء التوزيع، وطغيان القصص املرتجمة؛ فقد متيز هذا 

األدب املوجه للطفل يف معظمه خالل النصف الثاين من 

القــرن العرشيــن بــرداءة اإلخــراج الفنــي مــن حيــث قلــة جــودة 

الطباعــة، وعــدم توفــر الرســومات امللونــة الجميلــة، واألغلفة 

الســميكة، واســتخدام الــورق الرقيــق غــري املقــوى، كــام إنــه 

بقي أسري الوعظ والتعليم، وعدم مراعاة الفروقات الفردية 

بــني األطفــال مــن فئــات عمريــة متباينــة.

ويف إطــار توصيــف واقــع قصــص األطفــال يف العــامل 

الباحثــة بســمة  تنقــل  الواقعيــة،  الخــرة  العــريب مــن خــالل 

الخطيــب عــن رنــا إدريــس مديــرة دار اآلداب التــي تفرعــت 

عنهــا دار اآلداب للصغــار قولهــا: إن هنــاك ســببان دفعــا 

دار اآلداب الستحداث دار اآلداب للصغار: أوالً مالحظتها 

أن نســبة القــراءة تتــدّن بشــكل كبــري، وذلــك لعــدة أســباب 

منها قلة القراءة بوصفها ظاهرة عاملية مرتبطة بالتكنولوجيا 

وعــر املــريئ املســموع، وهنــاك ســبب آخــر هــو أن اإلنتــاج 

وإخراجــه  مبعظمــه،  يسء  واملراهقــني  للصغــار  املوجــه 

رديء، وقصصه مبارشة وتعليمية جافّة، والورق املستخدم 

فيــه خفيــف لتوفــري الكلفــة)35(. كــام تنقــل الباحثــة الخطيــب 

عــن شــريين كرديــة املســؤولة عــن دار أصالــة املتفرعــة عــن 

دار النهضــة، واملتخصصــة بالنــرش لألطفــال قولهــا: إن مثــة 

فراغــاً يف الكتــب العربيــة املوجهــة لألطفــال؛ فتــم تأســيس 

عــام 1999، وخــالل خمــس ســنوات وجــدت  دار أصالــة 

الــدار صعوبــة يف تســويق وتريــف كتــب األطفــال العربيــة؛ 

فهــم  أجنبيــة،  كتــب  لــرشاء  املــال  دفــع  يفضلــون  فاألهــل 

وجــود  عــدم  هــذا  عــىل  يشــجعهم  أفضــل،  أنهــا  يشــعرون 

أعــداد كبــرية ومتنوعــة مــن الكتــب العربيــة)36(. ويف اإلطــار 

نفســه تنقــل الباحثــة الخطيــب شــهادة نبيهــة مجــديل مديــرة 

دار الحدائق التي تَُعد األنشط بني دور النرش املتخصصة 

تقــول  حيــث  إنتاجــاً،  وأكرهــا  لبنــان  األطفــال يف  بكتــب 

الهــم  مــن  عــادة  تعــاين  النــرش  إن دور  الســيدة محيــديل: 

االقتصــادي، حيــث تشــكل املــدارس ســوق كتــاب الطفــل 

املــدارس،  إرضــاء  مطــب  البعــض يف  فيقــع  األســايس؛ 

مــام  فقــط  تعليميــة  الكتابــة ألهــداف  افتعــال  إىل  فيلجــأ 

يعطــي نصوصــاً جامــدة ال متعــة فيهــا؛ فاالفتعــال ال يخــدم 

الطفــل بــل ينفــره. إضافــة إىل منافســة اإلصــدارات الرخيصــة 

التــي  التلفزيونيــة  الكرتــون  شــخصيات  عــن  املستنســخة 

تعتمــد الصخــب والضجيــج. وتضيــف محيــديل مشــرية إىل 

نقطة غاية يف األهمية: إن االلتزام مبعايري الجودة يقلل من 

فــرص الوصــول إىل عــدد أكــر مــن النــاس، وهــذا يعــود إىل 

كلفــة الكتــاب الجيــد التــي يتعــذر عــىل الطبقــات الشــعبية 

دفعها)37(. فثمن الكتاب يتوقف عىل أمور منها: نوع الورق 

املســتعمل يف طبــع الكتــاب، ونــوع الــورق املســتعمل يف 

طبــع الغــالف، وعــدد األلــوان املســتعملة يف الداخــل ويف 

الغــالف، ومســتوى الفنانــني العاملــني يف إعــداد الرســوم، 

وعــدد الصــور املســتعملة يف الكتــاب)38(.

أما الرشيط املرسوم العريب فال يبدو أحسن حاالً؛ فهو 

يعــاين مــن اإلهــامل وقلــة االهتــامم بــه، بــل الجهــل بوجــوده 

أكــر  التــي جعلــت منــه  الكبــرية  لــه خصائصــه  فنــاً  بوصفــه 

فنــون أدب األطفــال قــراءة يف العــامل. فعــن تجربــة دار )زاد 

لينــك( الجزائريــة املتخصصــة يف الرشيــط املرســوم، يقــول 

مديرهــا ســليم إبراهيمــي: إن قــراء الرشيــط املرســوم هــم يف 

غالبيتهــم مــن الناطقــني أو املتعلمــني بالفرنســية، مضيفــاً 

مقارنــة  بالعربيــة  القــراء  عــدد  كبــرياً يف  هنــاك ضعفــاً  أن 

بالفرنســية، وضاربــاً املثــل بالرشيــط املرســوم الــذي يحمــل 

عنــوان “ نــور املولــد” الصــادر باللغتــني العربيــة والفرنســية، 

حيــث بيعــت كل نســخه بالفرنســية، بينــام مل يتــم رشاء أي 

مــن نســخه بالعربيــة. ويضيــف إبراهيمــي: إن دار زاد لينــك 

أصــدرت حــوايل عــرشة عناويــن بالعربيــة عبــارة عــن ترجمــة 

لعــدد مــن إصداراتهــا بالفرنســية، ولكنهــا مل تلــق رواجــاً لــدى 

القراء، ويقول متحراً: إن بعض املكتبات مازالت ال تتقبل 

فكــرة بيــع األرشطــة املرســومة، ويختــم بــأن الرشيــط املرســوم 

يف الجزائر ما زال ينتظر االنتعاش من جديد بعد توقفه يف 

التســعينات وهــو الــذي عــرف يف الســبعينات والثامنينــات 

مــن القــرن املــايض عــره الذهبــي)39(.

واالنطباع نفسه عن ضعف االهتامم بالرشيط املرسوم 

الناطق بالعربية يعر عنه القامئون عىل املؤسسة الوطنية 

للفنــون املطبعيــة التــي كانــت قــد خصصــت ســبعة عناويــن 

فقط باللغة العربية يف املهرجان الدويل للرشيط املرسوم 

الفرنســية  العناويــن  أن  حــني  يف  السادســة  نســخته  يف 

شــكلت حــوايل 90 % مــن مجمــوع األرشطــة التــي عرضــت.
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حيــث  الشــباب  الرســامون  يتشــاطره  نفســه  والــرأي 

يفضلــون إنجــاز أرشطتهــم بالفرنســية بــالً مــن العربيــة لضعــف 

العربيــة)40(. باللغــة  اإلقبــال عــىل األرشطــة املكتوبــة 

املرســومة  األرشطــة  مؤلفــي  أحــد  ياســني ســاحل  أمــا 

أحســن وســيلة  هــو  الرســم  أن  فــريى  الشــباب  الجزائريــني 

إليصال األفكار إىل الطفل، وأن الرشيط املرسوم هو أنجع 

بتاريخــه. الطفــل  وســيلة لتعريــف 

بينام يرى خري الدين خردوش أنه بحكم نسب املطالعة 

الضعيفة يف الجزائر فإن الرشيط املرسوم يعد أهم وسيلة 

إغــراء لتحبيــب الطفــل بالقــراءة، وأن ثقافــة هــذا الفــن غــري 

منترشة يف العامل العريب، ويضيف: إن الرسامني ميتلكون 

الكثري من األفكار، ولكن ال يوجد الفضاء الذي ميكنهم من 

تجسيدها عىل أرض الواقع)41(.

2 - التجربة الفرنسية

تــأيت فرنســا مــع بلجيــكا يف املرتبــة الثانيــة بعــد الواليــات 

املتحــدة مــن حيــث إنتــاج األرشطــة املرســومة، وتدعــم وزارة 

الخارجيــة فيهــا ماديــاً إبــداع القصــص املصــورة منــذ خمســة 

وعرشين عاماً، سواًء عن طريق الدعم املبارش لدور النرش 

أو عــن طريــق ترجمــة األعــامل إىل اللغــات األخــرى، أو تنظيــم 

منح لرســامي األرشطة املرســومة)42(.

وحتــى النصــف الثــاين مــن تســعينات القــرن املــايض 

كان إنتاج األرشطة املرسومة يف فرنسا بحدود 500 كتاب 

جديــد ســنوياً مرتكــزاً يف قرابــة عرشيــن مــن دور النــرش. ومنــذ 

عــام 1995 منــا هــذ القطــاع منــواً كبــرياً وبــدأ يتحــول مــن تركــزه 

املعهــود يف الصحــف واملجــالت إىل الكتــب، ومــن بــني 

بيولــت مســاعد  فابريــس  يقــول  كــام  النمــو  هــذا  أســباب 

رئيس تحرير مجلة Livre-Hébdo هو تحول كتب سالسل 

بهــا ثقافيــاً  األرشطــة املرســومة إىل االحرتافيــة، واالعــرتاف 

بوصفهــا نوعــاً أدبيــاً)43(.

تقســيم ســوق األرشطــة املرســومة يف فرنســا  وميكــن 

واملانجــا  الفرانكو-بلجيكيــة،  األرشطــة  أنــواع:  أربعــة  إىل 

عــىل الطريقــة اليابانيــة، والكوميكــس األمريكيــة، والروايــات 

املصــورة. ومبجمــوع األنــواع األربعــة فــإن عــدد املنشــورات 

قــد تضاعــف أربــع مــرات قافــزاً مــن 1137 إصــدار جديــد عــام 

2000 إىل 3946 عــام 2014. أمــا عــدد النســخ املطبوعــة 

فقــد طبــع يف فرنســا عــام 2007 35.3 مليــون نســخة، بينــام 

بينــام  عــام 2012 إىل 32 مليــون نســخة،  قليــالً  انخفــض 

كان الرقــم عــام 2014 35 مليــون نســخة مباعــة)44(. أمــا عــدد 

عــام 2015،  بلــغ 1411  مؤلفــي األرشطــة املرســومة فقــد 

وعــدد دور النــرش 349 داراً منهــا 121 داراً جديــدة. وعــدد 

األرشطــة بلــغ أكــر مــن 98 رشيطــاً طبــع مــن كل منهــا 50000 

نســخة)45(. وقــد بيــع مــن ألبومــات أشــهر سالســل األرشطــة 

املرســومة الفرنســية Astérix أكــر مــن 350 مليــون نســخة 

منــذ عــام 1961، وترجمــت إىل معظــم لغــات العــامل)46(.

إىل جانــب ذلــك ظهــرت منصــات إلكرتونيــة لألرشطــة 

املرسومة الرقمية التي ما زالت تجد صعوبة يف االنتشار، 

 300000 باعــت  التــي   Izneo املنصــات  هــذه  وأشــهر 

رشيطــاً)47(.

واقــع قصــص  بــني  الهائلــة  الفجــوة  مــام ســبق  نالحــظ 

األطفــال املصــورة يف العــامل العــريب ومثيالتهــا يف الغــرب 

عمومــاً ويف فرنســا خصوصــاً؛ فاإلحصائيــات واألرقــام تشــري 

إىل وجــود مــا يشــبه مجاعــة ثقافيــة يعيشــها الطفــل العــريب؛ 

إذ يصدر يف أمريكا سنوياً قرابة خمسة آالف كتاب سنويَاً، 

بينــام ال يصــدر الوطــن العــريب، مــع أن لديــه عــدد الســكان 

نفسه، أكر من 5% من هذا القدر. واملجالت املخصصة 

الغــرب  أن  العــرشات يف حــني  تتجــاوز  العــريب ال  للطفــل 

ميتلك آالف املجالت العريقة التي تطبع باملاليني؛ فعدد 

املجالت التي تصدر لألطفال يف الواليات املتحدة 400 

مجلــة، ويف إنجلــرتا نحــو مئــة مجلــة، ويف أملانيــا تصــدر دار 

فــروزو وحدهــا 17 مجلــة لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون 17 

مليونــاً، بينــام ال تزيــد مجــالت األطفــال العربيــة عــن العــرش 

مجــالت لعــدد مــن األطفــال يتجــاوز األربعــني مليونــاً)48(.

وكتب األطفال يف عاملنا العريب تعاين نقصاً شــديداً 

مفاهيميــه  طــرح  الغــرب يف  تفــوق  فقــد  كبــريًاً؛  وتنافســاً 

إن ضحالــة  املثــرية، حيــث  الحديثــة  بالتقنيــات  املغلفــة 

إخــراج الكتــب العربيــة ال تســتطيع أن تواجــه ضخامــة وتطــور 

أهــم األســباب  الغــريب املوجــه لألطفــال)49(. ومــن  اإلنتــاج 

التي تدفع األطفال العرب إىل ترك الكتب العربية والتوجه 

العربيــة  الكتــب  أن  املرتجمــة  الغربيــة  الكتــب  تلــك  نحــو 
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يف معظمهــا وعظيــة مملــة وضحلــة ال جديــد فيهــا ال عــىل 

املعــارصة  مســتوى  عــىل  وال  واالبتــكار  الخيــال  مســتوى 

والتخصص)50(، ومن ثم يقع الطفل العريب ضحية ملا تزخر 

بــه القصــص املرتجمــة مــن ســلبيات.

سلبيات الماص املرتجمة

إعرتاضهــم  العــرب يف  الرتبويــني  مــع  االختــالف  ال ميكــن 

عــىل ترجمــة هــذه املجــالت وقصصهــا املصــورة وتقدميهــا 

للناشئة العربية، وترتكز اعرتاضات الرتبويني عىل املحتوى 

الفكــري والرتبــوي الــذي يــراد تعميمــه يف هــذه األعــامل)51(؛ 

الثقافيــة  التبعيــة  لنــرش  واســع  مجــال  الطفــل  أدب  إن  إذ 

والرتويج للنمط الثقايف املراد تعميمه)52(. حيث تزخر هذه 

القصــص بنمــط الحيــاة الغربيــة ومــا فيهــا مــن القيــم الســائدة 

هنــاك كالصديقــة والعشــيقة والقبــالت املحمومــة واإلجــرام 

الفاضحــة والعالقــات املحرمــة، وميكــن  والعنــف والصــور 

أن نــرضب مثــاالً عــىل ذلــك سلســلة ســوبرمان. إضافــة إىل 

ذلــك نجــد فيهــا تكريســاً لشــخصية الغــريب القــوي واملتفــوق 

دامئــاً)53(، وكــام نجــد فيهــا نزعــات عنريــة فاضحــة كــام يف 

تــان( وهوبطــل سلســلة كرتونيــة  )تــان  السلســلة املصــورة 

مصــورة نــرشت تحــت اســم “مغانــرات تــان تــان”، ويعــد اآلن 

واحــداً مــن أشــهر الشــخصيات الكرتونيــة والقصــص املصــورة 

التــي أنتجــت يف القــرن العرشيــن، ومبتكــر هــذه الشــخصية 

 Georges( البلجيــيك )جريجيــوس رميــي  الكارتــون  رســام 

Remi 1907-1983، الــذي عــرف اختصــاراً بـِــاسم )هريجيــه 

Hergé(، وباتــت قصصــه تعّدرمــزًاً بلجيكيًــاً فرنســياً. ظهــرت 

عــام 1929 يف مجلــة  بالفرنســية  للمــرة األوىل  السلســلة 

)العرشينــي الصغــري Le Petit Vingtième( التــي كانــت 

النســخة املوجهــة لألطفــال مــن الصحيفــة البلجيكيــة )القــرن 

العرشيــن )Le Vingtième Siècle، وقــد دفــع نجــاح هــذه 

السلســلة مؤلفهــا إىل إصدارهــا يف قصــص منفصلــة حيــث 

نــرشت أول قصــة يف كتــاب مســتقل تحــت عنــوان )تــان تــان 

بــالد الســوفييت( عــام 1929)54(. ويف مئويــة هريجيــه  يف 

عــام 2007 كانــت هــذه السلســلة قــد تُرجمــت إىل مــا يزيــد 

عــىل 70 لغــة، وبيعــت منهــا أكــر مــن 200 مليــون نســخة 

حول العامل)55(. ويف مزاد علني أقيم يف فرنســا عام 2010 

السلســلة  مــن هــذه  بيعــت قطــع تذكاريــة ورســوم أصليــة 

مببالــغ خياليــة)56(.

يخــوض  شــاب  بلجيــيك  صحفــي  هــو  تــان(  و)تــان 

مــن  مجموعــة  إىل  إضافــة  )ميلــو(،  كلبــه  مــع  مغامــرات 

الكابــن  الشــخصيات األساســية والثانويــة، مثــل شــخصية 

تورنســول، إضافــة إىل شــخصيات  هــادوك، والروفســور 

أخرى يتكرر حضورها تأيت من دول متفرقة حول العامل)57(. 

تعتمــد قصــص تــان تــان عــىل مزيــج مــن الغرائبيــة والغمــوض 

واأللغــاز والجرائــم والخيــال العلمــي والسياســة والســخرية.

لكــن )تــان تــان( ليــس بريئــاً دامئــاً إذ تســود قصصــه نزعــة 

اســترشاقية واســتعامرية، حيــث كثــرياً مــا وجــه االنتقــاد إىل 

هــذه القصــص بســبب النزعــات العنريــة املوجــودة فيهــا 

وبســبب تقدميهــا صــوراً منطيــة متخلفــة لغــري األوربيــني)58(.

التــي  الكونغــو  يف  تــان  تــان  قصــة  إىل  وجهــت  وقــد 

الســكان  وتصويــر  العنريــة  تهمــة   1930 عــام  صــدرت 

البدائيــني)59(. حيــث تصــور القصــة  أو  املحليــني كالعبيــد 

مــن  رجــل  وقــد طالــب  غبــي،  أنــه  عــىل  إفريقــي  شــخصية 

بالعنريــة)60(.  إياهــا  الكونغــو بحظرهــا يف بلجيــكا متهــامً 

هــذه  فيهــا  تنتقــد  التــي  املــرة األوىل  هــذه هــي  تكــن  ومل 

القصــة بســبب مضمونهــا العنــري؛ فقــد طالبــت اللجنــة 

الريطانيــة للمســاواة العرقيــة يف عــام 2009 مبنــع توزيعهــا. 

ويجــري بيــع املطبوعــة يف بريطانيــا اآلن يف القســم الخــاص 

مبطبوعات اليافعني مع تحذير من أن مضمونها ميء)61(. 

كــام رفضــت مكتبــات يف بعــض املــدن الســويدية بيــع هــذه 

القصة، حتى إن إحدى هذه املكتبات مل تتوان عن القول 

إنهــا تعتــر هــذه القصــة عنريــة)62(.

اللغــة  وقــد كانــت هــذه السلســة تصــدر مرتجمــة إىل 

العربيــة عــن دار املعــارف املريــة، وليــس فيهــا القصــص 

باســتثناء قصــة  العربيــة  تــدور أحداثهــا يف املنطقــة  التــي 
الذهبيــة(66 )املخالــب 

خامتة ويوصيات

العــامل  القصــص املصــورة املوجهــة لألطفــال يف  عانــت 

االهتــامم  اإلهــامل، وعــدم  مــن  تعــاين  زالــت  ومــا  العــريب 

تعتمــد  أنهــا  إمــا  وهــي مبجملهــا  وبتطويرهــا،  بهــا  الــكايف 
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تعــد  التــي مل  القدميــة  التقليديــة  والتقنيــات  األســاليب 

تتمتــع بالجاذبيــة الكافيــة للطفــل، أو أنهــا تعتمــد عــىل ترجمة 

القصص األجنبية عىل ما فيها من سلبيات، ما عدا بعض 

الومضــات التــي ميكــن حرهــا بعــدد مــن مجــالت األطفــال، 

واســرتاتيجية موحــدة  رؤيــة واضحــة  تكــون هنــاك  أن  دون 

ملنشورات خاصة بقصص األطفال تراعي الثقافة والتقاليد 

العربيــة، وتدّعــم مــن ثــمَّ ثقافــة الطفــل ولغتــه.

مــن  مجموعــة  البحــث  يقــدم  اآلتيــة  الســطور  ويف 

املصــورة  بالقصــص  للنهــوض  والتوصيــات  االقرتاحــات 

املرســوم: الرشيــط  وخصوصــاً  أنواعهــا،  بشــتى  العربيــة 

إجــراء مســح اســتبياين آلراء األطفــال حــول تفضيالتهــم، ( 1

ملعرفة رغباتهم وما ينتظرونه من األدب املوجه إليهم، 

تقــوم بــه املراكــز البحثيــة يف الجامعــات بالتعــاون مــع 

الــوزارات املختصــة ودور النــرش الجــادة.

مضاعفــة الجهــد يف خضــم تيــار الكتنولوجيــا الجــارف ( 2

الســتاملة الطفــل مــن إدمــان املشــاهدة والتســلية إىل 

القراءة، وذلك بتقديم القراءة يف وعاء ال يقل جاذبية 

عــام يقدمــه التلفــاز وألعــاب الحاســوب، وهنــا يــرز دور 

الرشيــط املرســوم بوصفــه فنــاً يتصــف قبــل كل يشء 

بالجاذبية ملا له من إمكانات هائلة قادرة عىل جذب 

الطفــل، كــون الرشيــط املرســوم يجمــع بــني خصائــص 

الرسوم املتحركة وخصائص الكتاب؛ فال يحرم الطفل 

ويحببــه يف  الرســوم املتحركــة،  متعــة مشــاهدة  مــن 

القــراءة يف الوقــت نفســه.

لشــخصيات، ( 3 ا عــىل  لقصــص  ا ء  بنــا يف  الرتكيــز 

وليــس عــىل بنــاء األحــداث؛ فالطفــل شــديد التعلــق 

بالشــخصيات وخصوصــاً تلــك التــي يســاهم يف بنائهــا 

مــن صفاتــه ويتامهــى يف  إذ يضفــي عليهــا  بخيالــه، 

الوقــت نفســه مــع صفاتهــا، ومــن هنــا تــرز أهميــة ابتكار 

ثقافــة املجتمــع  تعكــس  شــخصيات قصصيــة عربيــة 

القصــص  شــخصيات  عــن  بديــالً  وتكــون  العــريب 

مــن ســلبيات. فيهــا  ومــا  املرتجمــة 

اســتثامر مــا تقدمــه مــن إمكانــات التكنولوجيــا الحديثــة ( 4

اللوحيــة،  والحواســيب  الذكيــة  الهواتــف  وخصوصــاً 

لبنــاء  بهــا وجعلهــا وســيلة  واســتغالل تعلــق األطفــال 

عالقة ودية بني الطفل وقراءة القصص، وذلك بإنشاء 

منصــات رقميــة عربيــة توفــر قصصــاً مصــورة وخصوصــاً 

مــن نــوع األرشطــة املرســومة، ميكــن للطفــل الوصــول 

إليهــا دون عنــاء ومجانــاً إن أمكــن.

الشــابة ( 5 املبــادرات  دعــم  الحكومــات يف  دور  تعزيــز 

واالســتثامر يف قصــص األطفــال وذلــك يف اتجاهــني 

األول مــن خــالل دعــم املواهــب املبدعــة، والثــاين مــن 

خــالل دعــم إيصــال القصــة املنتََجــة لــكل طفــل ســواء 

عــن طريــق دعــم األســعار أو عــن طريــق حمــالت الدعايــة 

والتعريــف بهــذه القصــص، أو مــن خــالل اإلعــارة عــن 

التــي  طريــق املكتبــات العامــة، واملكتبــات املتنقلــة 

تســتطيع أن تصــل إىل الطفــل أيــن كان.

العمــل عــىل إيجــاد رؤيــة واضحــة واســرتاتيجية موحــدة ( 6

الثقافــة  تراعــي  ملنشــورات خاصــة بقصــص األطفــال 

والتقاليــد العربيــة، وتدّعــم مــن ثــمَّ ثقافــة الطفــل ولغتــه. 

ويفضــل أن يتــم ذلــك عــر املنظــامت اإلقليميــة مثــل 

مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة 

االتحــاد اإلســالمي.

ســنُّ قوانــني صارمــة متنــع دور النــرش مــن نــرش وتوزيــع ( 7

بغــري  مــن أشــكال األدب املوجــه لألطفــال  أي شــكل 

الفصحــى. اللغــة 

املااكر واملراجع
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الهيئــة العامــة املريــة للكتاب-القاهــرة، دار الشــؤون الثقافيــة 

العامة-بغــداد، 1977.

العــريب، ( 2 الفكــر  دار  نجيــب،  أحمــد  وفــن،  علــم  األطفــال  أدب 

.1991 القاهــرة 

أدب األطفــال أهدافــه وســامته، محمــد حســن بريغــش، مؤسســة ( 3

الرســالة، بــريوت 1996

الــدار ( 4 العــريب دراســات وبحــوث، حســن شــحاتة،  الطفــل  أدب 
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واقع اأدب الأطفال من خلل املناهج التعليمة يف العامل العربي
درا�صة احلالة اجلزائرية

عبدالحق الزين
???

ممدمة

تعد تنشئة الطفل اجتامعيا وثقافيا من أهم ما يسعى إليه 

املجتمــع مبختلــف مؤسســاته. ذلــك أن التنشــئة تعــر عــن 

عمليــة تعلــم الفــرد مــن خــالل التفاعــل االجتامعــي بحيــث 

يتــم تشــكيل الســلوك اإلنســاين لذلــك الطفــل2. ولهــذا تعــد 

آليــات  مــن  واليــة  بــني املؤسســات  مــن  واحــدة  املدرســة 

التكويــن، يصبــح الطفــل فيهــا خاضعــا يف كثــري مــن األوقــات 

لهــا، هــذا ألن املدرســة تفــرض مجــاال تربويــا وتعليميــا وفــق 

مناهج تسطرها الدولة. فهذه املناهج بدون شك لها األثر 

البالــغ يف بنــاء شــخصية املتعلــم وملــا كان التعليــم إجبــاري 

يف مجمــل الــدول العربيــة وذات الــيشء بالنســبة للجزائــر 

زيــادة عــىل ذلــك مجانيتــه فإنــه ينبغــي الوقــوف عــىل هــذه 

الجزائــري.  للطفــل  ومــدى فاعليتهــا و مالمئتهــا  املناهــج 

وبالتايل فالحديث عن أدب األطفال يف هذه املرحلة من 

التكوين يكتي أهمية بالغة إلرتباط موضوع األدب عموما 

بقضايــا جوهريــة كاملعتقــد، اللغــة، الهويــة، الثقافــة االنتــامء 

وغريها من املحددات التي تبنى عليها الرامج الرتبوية يف 

الغالــب، ومــن هنــا حاولنــا مــن خــالل هــذه الدراســة كشــف 

مــدى مالمئــة أدب األطفــال مــن خــالل املناهــج التعليميــة 

للطفل الجزائري ومحيطه الثقايف معتمدين يف ذلك عىل 

املقارنــة بــني مضمونــني مختلفــني مــن الحوامــل اللغويــة أي 

اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية.

أوال: ضبط املفاصيم:

1 - الففد:

الــيشء  بلــد ألخــر ونفــس  يختلــف تعريــف الطفــل مــن 

بالنسبة للوطن العريب وذلك حسب الترشيعات القانونية 

لــكل دولــة، ففــي الجزائــر الطفــل هــو مــن دون 19 ســنة وذلــك 

حسب ما ينص عليه القانون املدين املادة 10.3 لكن من 

الناحية السوسيولوجية الطفل الجزائري ينتمي إىل ثقافات 

متعددة بحكم املوقع الجغرايف للجزائر، فالطفل الجزائري 

ألخــرى  منطقــة  مــن  تختلــف  داخليــة  محليــة  ببيئــة  مرتبــط 

)صحــراوي، أمازيغــي، عــريب، ميزايب...الــخ( باإلضافــة إىل 

االمتداد الخارجي )املغاريب، اإلفريقي، العريب، اإلسالمي، 

املتوســطي و الفرونكفــوين(. كل هــذه االنتــامءات تتداخــل 

يف تشــكيل الطفــل الجزائــري داخليــا وخارجيــا.

2 - أكل ايهفام:

تعــددت تعاريــف أدب األطفــال فهنــاك مــن يعرفــه عــىل 

أنه » شكل من أشكال التعبري األديب، له قواعده و مناهجه، 

سواء منها ما يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل ومع 

الحصيلــة األســلوبية للســن التــي يؤلــف لهــا، أم مــا يتصــل 

مبضمونــه ومناســبته لــكل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة، أم 

يتصــل بقضايــا الــذوق والتكنيــك يف صــوغ القصــة، أو يف 

فــن الحكايــة للقصــة املســموعة »4، فحــني هنــاك مــن يــرى 

تنتقــل إىل األطفــال عــن طريــق  التــي  الفنيــة  بأنــه األعــامل 

وســائل االتصال املختلفة، وتشــمل أفكار وأخيلة، تعر عن 

أحاســيس ومشــاعر تتفــق مــع مســتويات منوهــم املختلفــة.5 

ناهيــك عــن التعاريــف األخــرى إال أن مفهــوم أدب األطفــال 

يعــر عــن نوعــني لــدى كتــاب هــذا النــوع، فهنــاك مــن يتوجــه 

الطفــل موضــوع  يجعــل  مــن  وهنــاك  الطفــل  إىل  بكتابتــه 

كتابته. إال أن النوع األول والذي يتوجه إىل األطفال بكتابته 

ميكــن اعتبــاره موضــوع دراســتنا بحيــث يكــون هنــاك متلقــي 
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)الطفل(عىل أهبة االستعداد الستيعاب األفكار والتفاعل 

مــع املحتــوى مــا يتلقــاه مــن قصــص وشــعر وقصائــد وغريهــا 

مــن أنــواع الفنــون واآلداب.

3 - املناصل التعليمية:

تأخذ املناهج التعليمية عدة تعاريف، فقد يقصد بها 

الرتاكــم املعــريف املوجــود يف املوضــوع الــدرايس فيحــن 

يــرى البعــض األخــر أنهــا أســلوب للتفكــري وتعتــر تــارة أخــرى 

مجموع خرات الجنس البرشي، وهناك من قدم تعريفات 

توجيــه  بأنــه  التعليمــي  املنهــج  فيهــا  يعتــر  تحديــدا  أكــر 

الخــرات املنتقــاة املقدمــة للتالميــذ، االهتــامم بالتخطيــط 

لتعلــم هــؤالء التالميــذ وأســاليب تحصيــل النواتــج الرتبويــة.6 

وغــري  املبــارشة  الخــرات  بأنهــا مجمــوع  رأى  مــن  وهنــاك 

املبــارشة التــي يعدهــا املجتمــع لرتبيــة األفــراد وإعدادهــم 

يف ضــوء الظــروف البيئــة االجتامعيــة، فكلمــة منهــج هــي مــن 

اصــل الفعــل نهــج نهجــا الطريــق: ســلكه والطريــق النهــج أي 

البــني الواضــح. ويقابــل كلمــة منهــج يف اللغــة االنجليزيــة و 

الفرنســية كلمــة curriculum التــي ترجــع األصــل الالتينــي 

يــرون أن املنهــج  الرتبويــني  الســباق«7، ألن  وتعنــي »حلبــة 

يشــبه األرض املعــدة للســباق التالميــذ حتــى يحصلــوا عــىل 

الشهادة املدرسية. ويقسم املنهج عند رجال الرتبية إىل:

 subjects( .املنهج عىل أساس أنه املواد الدراسية  -1

)or subjects-matter curriculum as

 curriculum as( .املنهج عىل أساس أنه الخرات  -2

)Experiences

 as( .املنهــج عــىل أنــه األهــداف أو الغايــات النهائيــة  -3

)goals or ends curriculum
8)as a plan curriculum(.املنهج عىل أنه خطة  -4

التقليــدي  املفهــوم  تقــارب  هــذه  فدراســتنا  وعليــه 

الدراســية أي  أنــه املــواد  التعليمــي عــىل أســاس  للمنهــج 

املــواد املنفصلــة التــي يدرســها املعلمــون ويعمــل التالميــذ 

عىل اكتسابها، وبهذا املعنى يكون املنهج مرادف للمقرر 

أو الرنامــج التعليمــي.

4 - اللغة العربية:

اللغــة العربيــة هــي إحــدى أكــر لغــات العــامل اســتعامال 

واللغــة الرســمية يف مثانيــة عــرش دولــة عربيــة وهــي إحــدى 

اللغات السامية وقد نشأت هذه اللغة يف شاميل الجزيرة 

العربيــة وســط لهجــات كثــرية، لكــن بعــد نــزول القــران الكريــم 

بالعربيــة الفصحــى أعطــى أهــم حــدث يف مراحــل تطــور هذه 

د لهجاتها املختلفة يف لغة فصيحة واحدة  اللغة ؛ فقد وحَّ

قامئة يف األساس عىل لهجة قريش، وأضاف إىل معجمها 

ألفاظًــا كثــرية، وأعطــى أللفــاٍظ أخــرى دالالت جديــدة. كــام 

ارتقــى ببالغــة الرتاكيــب العربيــة وكان ســببًا يف نشــأة علــوم 

اللغــة  وفقــه  واألصــوات  والــرف  كالنحــو  العربيــة  اللغــة 

ــق للعربيــة  والبالغــة، فضــالً عــن العلــوم الرشعيــة، ثــمَّ إنــه حقَّ

ســعة االنتشــار والعامليــة.

يــم،  لكر ا لقــرآن  ا لفصيحــة  ا بيــة  لعر َحَملَت,ا لقــد 

َزْحَفهــا  تبــدأ  أن  اإلســالم  انتشــار  خــالل  مــن  واســتطاعت 

َعــَرَت  ثــمَّ  القدميــة،  الجنوبيــة  العربيــة  لتحــلَّ محــلَّ  جنوبًــا 

البحــر األحمــر إىل رشقــي إفريقيــا، واتَّجهــت شــامالً فَقَضــْت 

زََحَفــْت  ثــم  عــىل اآلراميــة يف فلســطني وســوريا والعــراق، 

غربـًـا فحلَّــت محــلَّ القبطيــة يف مــر. وانتــرشت يف شــامل 

إفريقيا فََخلََفْت لهجات الَرْبَر، وانفتح لها الطريق إىل غرب 

إفريقيا والسودان، ومن شامل إفريقيا انتقلت إىل أسبانيا 
وُجــُزر البحــر املتوســط.9

5 - اللغة الفرن ية:

اللغــة الفرنســية هــي اللغــة الرســمية لفرنســا وعــدد مــن 

الدول كبلجيكا ســويرا ولكســمبورغ وكندا وبعض البلدان 

التــي احتلتهــا فرنســا وبلجيــكا ســابقا كســينغال، الغابــون، 

مايل و بوركينافسو وتستعمل كلغة ثانية يف بعض البلدان 

األخرى واللغة الفرنسية هي إحدى اللغة الرومانية من فرع 

اللغــات الهنــدو أروبيــة10 تعتمــد يف كثــري مــن مفردتهــا عــىل 

اللغــة الالتينيــة فقــد تطــورت هــذه اللغــة شــكال ومضمونــا 

عــر حقــب تاريخيــة مختلفــة فمــن الفرنســية الرومانيــة، مــرورا 

ثــم عــر  بالفرنســية القدميــة، ففرنســية العــر الوســيط، 

ثــم الكالســيكية، فوصــوال إىل الفرنســية الحديثــة،  األنــوار، 

مــن  الكلــامت  مــن  عــدد  وأخــذت  الفرنســية  تأثــرت  فقــد 

واالنجليزيــة  العربيــة  مــن  اســتقت  فقــد  األخــرى  اللغــات 

واألملانيــة وااليطاليــة وغريهــم مــن اللغــات لكنهــا حافظــت 

عــىل عمقهــا الالتينــي. ففــي الجزائــر كانــت الفرنســية ســائدة 



35  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

غــداة االســتقالل لكــن مــع ظهــور التعريــب مل تحافــظ عــىل 

تلك املكانة، ومع ذلك فهي ال تزال مستعملة يف التعليم 

بشــكل واســع وبعــض اإلدارات واملؤسســات ال تتعامــل إال 

باللغــة الفرنســية.

6 - فرضيات الدراسة:

ترتكــز عــىل  تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة رئيســية 

مــدى اســتجابة أدب األطفــال مــن خــالل املناهــج التعليميــة 

ومنهــا ميكــن  وثقافتــه.  الجزائــري  للطفــل  لغاتــه  مبختلــف 

صياغــة فرضيتــني ثانويتــني حــول عالقــة أدب األطفــال مــن 

خــالل املناهــج بالطفــل الجزائــري عــىل النحــو التــايل:

التعليميــة ( 1 املناهــج  خــالل  مــن  األطفــال  أدب 

الطفــل  للثقافــة  يســتجيب  واملعدلــة  املحدثــة 

ومحيطــه. الجزائــري 

أدب األطفــال يف كتــاب اللغــة العربيــة يعــر عــن ( 2

ثقافــة الطفــل الجزائــري ومحيطــه.

أدب األطفــال يف كتــاب اللغــة الفرنســية يعــر عــن ( 3

ثقافــة الطفــل الجزائــري ومحيطــه.

7 - منهل الدراسة وأكوايها:

لقد تم استخدام منهج دراسة الحالة يف هذه الدراسة 

ذلــك العتبــاره دراســة معمقــة لنمــوذج لعينــة، يقصــد منهــا 

عــن طريــق دراســة  أوســع  هــو  مــا  تعميــامت  الوصــول إىل 

منوذج مختار. وقد تم االعتامد عىل أداة تحليل املضمون 

بشقيها الكمي والكيفي وذلك بهدف سر محتوى املناهج 

التعليميــة يف الجزائــر الــذي يتعلــق بــأدب األطفــال ومــدى 

مالمئتــه للطفــل الجزائــري، وذلــك بإقامــة عمليــة مقارنــة بــني 

النصــوص وبالضبــط التحليــل بالتقابــل بحكــم فرضيتنــا.

8 - عينة الدراسة:

مــن  األوىل  املرحلــة  دراســتنا  بحــث  مجتمــع  يشــمل 

التعليــم االبتــدايئ والــذي يكــون مــن الســنة األوىل وحتــى 

الســنة الخامســة، فالطفــل الجزائــري يتعلــم اللغــة العربيــة 

ابتــداء مــن الســنة األوىل وابتــداء مــن الســنة الثالثــة يتعلــم 

اللغــة الفرنســية، ومنــه تــم اختيــار العينــة قصديــا ملــا ميثلــه 

إلدراكــه  ذلــك  للباحــث  بالنســبة  العينــة  مــن  النــوع  هــذا 

ولعنــارصه  البحــث  للمجتمــع  الجيــدة  ومعرفتــه  املســبق 

الهامــة وعليــه تــم اختيــار كتابــني للســنة الخامســة ابتــدايئ، 

يتعلــق األول ب »كتــايب يف اللغــة العربيــة للســنة الخامســة 

 Mon livre de français « ابتدايئ » ويتعلق الثاين ب

5eme AP«وقــدم تــم اختيــار هذيــن الكتابــني بنــاءا عــىل 

ســن التالميــذ وقدرتهــم يف هــذه املرحلــة مــن اســتيعاب 

والتعبــري باللغتــني معــا.

9 - نتائل الدراسة:

باللغــة  األول  مؤلفــني  الدراســة  عينــة  شــملت  لقــد 

العربية11 يحتوي عىل عرشة محاور وكل محور يضم مرشوعا 

أو هدفا وهي كاأليت: القيم اإلنسانية )أرتب أجزاء القصة(، 

القصــة(،  العالقــات االجتامعيــة )أصــف شــخصية داخــل 

التــوازن  األحاســيس(،  عــن  )أعــر  االجتامعيــة  الخدمــات 

الهويــة الوطنيــة )أصــف  الطبيعــي والبيئــة )ألخــص نصــا(، 

مكانــا يف القصــة(، الصحــة والرياضــة )اكتــب نصــا أقــدم فيــه 

رشحــا(، غــزو الفضــاء واالكتشــافات العلميــة )أنجــز بطاقــة 

كتــاب(، الحيــاة الثقافيــة والفنيــة )أنجــز ملصقــة إشــهارية(، 

الصناعــات التقليديــة والحــرف )أكتــب كيفيــة صنــع يشء( 

والرحــالت واألســفار )أحــيك رحلــة باســتعامل الضمــري أنــا(. 

وكل محــور مــن هــذه املحــاور يضــم مــن نصــني إىل ثــالث 

نصــوص نريــة ومقطــع شــعري واحــد عــىل األقــل لــكل محــور.

أمــا الكتــاب الثــاين فهــو باللغــة الفرنســية 12 فهــو مقســم 

أربــع محــاور أساســية وكل محــور يضــم أهــداف وهــي  إىل 

كاأليت: املحــور األول: معرفــة املهــن )التقديــم اإلعــالم أو 

اإلخبــار إبــداء الــرأي(، املحــور الثــاين قــراءة وكتابــة القصــة 

الخياليــة )تقديــم معلومــات حــول أحــداث وشــخصيات(، 

)تقديــم  الوثائقــي  النــص  وكتابــة  قــراءة  الثالــث  املحــور 

نــص  وكتابــة  قــراءة  الرابــع  مــع الرشح(واملحــور  معلومــات 

الــذي يتضمــن األمــر )الــرشح، تقديــم النصائــح واألوامــر(. 

وكل محــور مــن هــذه املحــاور يضــم ســتة نصــوص نريــة عــىل 

األقــل ومقطــع شــعري لــكل محــور.

ولد أفضت العينة اإلجاملية إىل التايل:

41 نصــا للغــة العربيــة موزعــة عــىل 31 نــص نريــا و 10 

نصــوص شــعرية أمــا اللغــة الفرنســية فقــد احتــوت عــىل 35 

نصــا موزعــة عــىل 26 نصــا نريــا و 9 نصــوص شــعرية. فــام 
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نالحظه من فارق يف عدد النصوص واملحاور بني اللغتني 

إال أنهــام متوازنــني مــن حيــث نســبة توزيــع النصــوص النريــة 

مقابــل النصــوص الشــعرية أي حــوايل 75 باملائــة للنصــوص 

النريــة و25 باملائــة للمقاطــع الشــعرية، وحتــى نتمكــن مــن 

اإلجابــة عــىل إشــكاليتنا ينبغــي فهــم الخصائــص التــي يقــوم 

عليهــا كتــاب الطفــل مــن جهــة، ومــا هــي محــددات املناهــج 

الواجــب وضعهــا يف هــذه الكتــب.

نجــد  ولهــذا  الطفــل  كتــاب  تحديــد خصائــص  ينبغــي 

عــىل ترتكــز  فهــي  لذلــك  مــن وضــع محــددات  هنــاك 

تحــوي املعــارف ومعلومــات مكثفــة •  أي  مركــزة  ثقافــة 

الطفولــة. مــن مراحــل  فئــة عمريــة  تناســب كل 

لتقــدم •  تتكامــل حلقاتهــا املعرفيــة  تراكميــة، أي  ثقافــة 

لألطفــال بشــكل متــدرج، بيــدا مــن الســهل إىل األصعــب

ثقافــة انتقائيــة، أي تحــدد وفــق أولويــات تناســب البنــاء • 

املعريف والعلمي والتاريخي والديني والقيمي السائد 

يف كل بلــد.

ثقافة تفاعلية تقوم عىل التفاعل بني املعلم واملتعلم.• 

ثقافة منهجية: ألنها تتضمن يف إطارها آلية تستند إىل • 

طرح املفاهيم وعرض ما يناســبها من الصور واألشــكال 

التوضيحية.

ثقافــة اشــباعية: أي تشــبع حاجــات الطفــل وتحقــق لــه • 

الرضا عىل الصعيد الحي وكذا تستجيب ملتطلباته 
العقليــة والذهنيــة 13

األقــل يف  توافرهــا عــىل  ينبغــي  الخصائــص  كل هــذه 

كتــاب الطفــل، ناهيــك عــن الجامليــات الواجــب اتخاذهــا 

بعــني االعتبــار مــن رســومات وأشــكال ولعــل أهــم يشء تركــز 

عليه هذه الدراسة هو مالمئة هذا املنتوج مبختلف لغاته 

للطفــل الجزائــري، ولهــذا كان مــن األهميــة مبــا كان معرفــة 

مصــدر النصــوص املوضوعــة يف املنهــاج الجديــد.

فقد أبانت عينة الدراسة أن كتاب اللغة العربية يحتوى 

عــىل 56 باملائــة مــن النصــوص مجهولــة املصــدر حتــى وان 

ذكــر صاحــب النــص وحــوايل 43 باملائــة مــن تلــك النصوص 

معلومــة املصــدر عــىل خــالف كتــاب اللغــة الفرنســية فــان 

حــوايل 71 باملائــة مــن نصوصــه معلومــة املصــدر وحــوايل 

29 باملائة مجهولة املصدر، وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل 

حــول جديــة هــذه النصــوص لــدى القائــم بالشــأن الرتبــوي 

خاصــة فيــام يتعلــق بــأدب األطفــال يف اللغــة العربيــة ففــي 

القانون التوجيهي للرتبية ففصله الثالث املتعلق بالبحث 

الرتبوي والوسائل التعليمية تنص املادة 91:”يفتح املجال 

تأليــف الكتــب املدرســية للكفــاءات الوطنيــة “ وقــد أشــارت 

املــادة 90 بشــكل أو بأخــر إىل مــن تشــملهم هــذه الكفــاءات 

“ وحتــى يســتجيب البحــث الرتبــوي لحاجيــات املعلمــني 

مــن إرشاكهــم  بــد  فــال  الرتبــوي،  النظــام  مــردود  وتحســني 

مــن  بالرجــوع إىل  التبايــن قمنــا  فيــه.”14 وحتــى نفهــم هــذا 

مقــام  أن  نجــد  العربيــة  اللغــة  كتــاب  ففــي  بالتأليــف  قــام 

بتأليفــه هــو أســتاذ مكلــف بالــدروس ومعلمــة تحــت إرشاف 

أســتاذ التعليم العايل )برفيســور( أما بالنســبة لكتاب اللغة 

الفرنســية فنجــد أربــع أســاتذة للتعليــم األســايس باإلضافــة 

إىل مفتــش الرتبيــة الوطنيــة ناهيــك أنــه تــم إعــادة النظــر فيــه 

وصحــح مــن قبــل مفتشــني للتعليــم االبتــدايئ، هــذا الفــرق 

بــني  االختــالف  لنــا طبيعــة  يوضــح  العــدد واملســتوى  يف 

املناهج يف كال املؤلفني فالبنسبة ملؤلفوا اللغة الفرنسية 

ركــزوا عــىل اقتبــاس نصــوص شــعرية ونريــة قصــرية ال تتعدى 

صفحــة واحــدة وهــي يف األســاس مرتبطــة بــأدب األطفــال 

الفرني أو العاملي من أمثال jean de la fontaine و 

jean de Brunhoff et Laurent de Brunhoff هذا 

مــا يفــر وفــرة املنتــوج باللغــة الفرنســية باملقارنــة مــع اللغــة 

العربيــة، أيــن غابــت مصــادر النصــوص يف هــذه املناهــج. 

إذ نجــد االسرتســال يف بعــض القصــص الن بعضهــا عبــارة 

عــن مقــاالت وتــم تحويلهــا إىل قصــة وهــذا مــا يفــر العجــز 

كتــاب  وجــود  مــن  وبالرغــم  العربيــة.  اللغــة  املســجل يف 

متخصصني يف أدب األطفال يف العامل العريب إال أن يف 

الجزائــر ال نجــد ســوى بعــض املحــاوالت هنــا وهنــاك.

وبالرجــوع إىل أصــل النصــوص فنجــد أن كتــاب اللغــة 

العربيــة يتضمــن قرابــة 15 باملائــة مــن النصــوص مرتجمــة عــن 

األدب العاملــي لألطفــال، بينــام يف كتــاب اللغــة الفرنســية 

تضمــن نــص واحــد مرتجــام أي حــوايل 2 باملائــة مــن إجــاميل 

النصــوص املدرجــة يف املنهــاج وبالتــايل نســتخلص مــن 

جديــد أن هنــاك قصــور يف إنتــاج أدب األطفــال يف اللغــة 
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العربية عىل عكس اللغة الفرنسية، أين نجد اهتامم خاص 

الغربيــة  الدولــة  هــي  أي فرنســا  اللغــة  اصــل  بــالد  باعتبــار 

األوىل التــي اعتنــت بهــذا النــوع مــن أدب األطفــال خاصــة 

يف العــر الحديــث.

مضامني أكل ايهفام من خالم املناصل التعليمية ت 
اللغتني العربية والفرن ية

بــه  تقــوم  الهــام واملكمــل ملــا  الــدور  تشــكل املدرســة 

األرسة خصوصــا يف تنشــئة الطفــل، ولهــذا كانــت الرتبيــة 

أداة مــن أدوات التنميــة، يقــول فيكتــور ايغــو »فتــح مدرســة 

تربويــة هــو إغــالق ســجن ». كان أمــل الفالســفة واملربــون 

مــن أفالطــون إىل كانــط أن تــؤدي الرتبيــة دورا فعــال يحقــق 

اإلنســان فيــه إنســانيته مــن خــالل مجتمــع خــال مــن اآلفــات 

االجتامعيــة 15، فاملحيــط الرتبــوي واألرسي كفيــالن بتعزيــز 

العالقة بني األطفال وما ينتج لهم من كتب ومجاالت فمن 

التــايل ســنعرض مضامــني أدب األطفــال  الجــدول  خــالل 

وسياق توجاتها يف كل من املناهج التعليمية سواء باللغة 

العربيــة والفرنســية، وقــد اعددنــا تصنيــف وفــق مــا نصــت 

باإلضافــة إىل  االبتــدايئ،  التعليــم  عليــه قوانــني وأهــداف 

أهداف املؤلفني املعلن عنها يف مقدمة كل كتاب. ففي 

الفصل األول من القانون التوجيهي للرتبية الوطنية الخاص 

باألحــكام املشــرتكة تنــص مــواده 33 و34 و 35 عــىل تعليــم 

اللغات، اللغة العربية يف جميع مستويات الرتبية، وإدراج 

تعلــم اللغــة االمازيغيــة يف املنظومــة الرتبويــة، ويتــم التكفــل 

بتعليــم اللغــات األجنبيــة وفــق رشوط 16. أمــا املــادة 45 مــن 

الفصــل الثالــث املتعلقــة بالتعليــم األســايس فقــط نصــت 

بعض بنوده عىل تعزيز الهوية مبا يتامىش والقيم والتقاليد 

االجتامعية والروحية واألخالقية النابعة من الرتاث الثقايف 

املشــرتك، التفتــح عــىل الحضــارات والثقافــات األجنبيــة، 

وتقبــل االختــالف والتعايــش الســلمي مــع الشــعوب األخــرى 

17. وبالتــايل ميكــن وضــع هــذه املحــددات وفــق ســياقات 

الفرنســية،  الثقافــة  الجزائريــة،  الثقافــة  التاليــة:  الثقافيــة 

الثقافة العربية اإلسالمية، الثقافة اإلفريقية، الثقافة العامة 

واألدب العاملــي.

جدول رقم 03 يوضح اتجاهات مضامني أدب األطفال 

يف الرامج التعليمية الجزائرية

اللغة الفرنسيةاللغة العربية

النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

1434,1438,57الثقافة الجزائرية

00001542,8الثقافة الفرنسية

العربيــة  الثقافــة 

واإلســالمية
1536,580000

12,430000الثقافة اإلفريقية

512,191542,8الثقافة العامة

614,6325,71أدب العاملي

4110035100املجموع

الواضــح يف  الفــرق  الجــدول  هــذا  خــالل  مــن  يتضــح 

العربيــة وكــام  اللغــة  اللغتــني واتجاهــات كل طــرف. ففــي 

املحــيل  العمــق  عــىل  كبــري  بشــكل  الرتكيــز  يتــم  نالحــظ 

والعريب واإلسالمي أي حوايل 60 باملائة من مضمون تلك 

النصــوص تــدور حــول الهويــة الوطنيــة والعربيــة واإلســالمية، 

معنــون ب  الجزائريــة  الثقافــة  حــول  نصوصــا  نجــد  فمثــال 

“عاصمة بالدي الجزائر “ تم من خالله وصف مدينة الجزائر 

من شوارعها وأحيائها القدمية والجديدة وأسواقها وأزقتها، 

ونــص أخــر يتحــدث عــن التقاليــد مثــل احتفــال تنمراســت 

بعيدهــا الســنوي “تافســيت” مبعنــى عيــد الربيــع، وصــف 

احتفاالت التوارق ونفس اليشء بالنسبة ل منطقة الساورة 

باحتفالهــا كل أســبوع أخــري مــن شــهر أكتوبــر مــن كل عــام، 

بــواد ميــزاب بغراديــة وعيــد الفروســية مبدينــة  عيــد الزربيــة 

باإلضافــة إىل وصــف  االوراس.  بباتنــة عاصمــة  امــدوكال 

الســياحية.  ومناطقهــا  وبعــض مدنهــا  الجزائريــة  الصحــراء 

الثقــايف والهويــة  الــرتاث  لتعزيــز  النصــوص جــاءت  وهــذه 

الوطنيــة، أمــا بالنســبة للثقافــة العربيــة واإلســالمية فــكان لهــا 

ابــن  النصيــب األوفــر حيــث نجــد نصــوص متنوعــة كرحلــة 

بطوطــة إىل الحــج حيــث وصفــت القصــة رحلتــه مــع الرتكيــز 

بشــكل كبــري عــىل إبــراز املــدن العربيــة، فمــن طنجــة املغربيــة 

ليبيــا اإلســكندرية وســيناء  تونــس،  مــرورا بجايــة )الجزائــر(، 

)فلســطني(  األقــى،  املســجد  القــدس،  غــزة،  )مــر( 

بريوت،)لبنان( دمشق )سوريا( وصف الحجيج وأجناسهم 
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هناك من العراق واسيا الصغرى وخراسان وصوال إىل بيت 

اللــه الحــرام مبكــة املكرمــة. كــام نجــد مجموعــة مــن مقاطــع 

األدب  وزنهــم يف  لهــم  عــرب  لكتــاب  الشــعرية  النصــوص 

العريب من أمثال عباس محمود العقاد تحت عنوان القمر 

وإيليــا أبــو مبــايض تحــت عنــوان الغديــر الطمــوح.

النصــوص جــاءت متنوعــة فــإذا مــا تفحصنــا النصــوص 

األدب العاملي فمعظمها جاءت مرتجمة إىل العربية فنجد 

قصــة “مغامــرة يف البحــر “للكاتــب ارنســت هيميننغــواي، 

أو قصــة رســالة ســالم ل خفيــاري فيفيــاين ترجمــة طلعــت 

شــاهني أو قصــة فوكــس والحاميــة املدنيــة قصــة مرتجمــة 

مــن األدب العاملــي.

بالنســبة للنصــوص التــي حملــت صبغــة الثقافــة العامــة 

فجاءت تتحدث عن البيئة والفضاء واالكتشافات العلمية 

كقصة الحيتان الثالثة، كوكب األرض أو إسحاق نيوتن ومع 

ذلــك ســجلنا نــص ينتمــي إىل القصــص اإلفريقيــة للكاتــب 

تــوين وولــف املعنــون ب “بــني التمســاح والطيــور”.

لكن بالرغم من وجود الثقافة الفرنســية بشــكل ال ميكن 

تجاهلــه يف املجتمــع الجزائــري إال أننــا مل نســجل أي نــص 

نريــا أو شــعريا يتعلــق بهــا يف محتــوى كتــاب اللغــة العربيــة، 

عىل خالف هذا كله جاءت نصوص كتاب اللغة الفرنسية 

أكــر اختصــارا مــن اللغــة العربيــة باســتثناء نــص واحــد جــاء 

بنــص  يف شــكل قصــة مطولــة مجزئــة عــىل مراحــل يتعلــق 

 M Rebillard « لكاتبهــا « le cross impossible “

مــن  مــا ميكــن مالحظتــه  نفســها،  القصــة  مــن  واملقتبســة 

كبــري  بشــكل  ركــزت  الفرنســية  اللغــة  نصــوص  أن  الجــدول 

عــىل الثقافــة العامــة وعــىل الثقافــة الفرنســية وذلــك بنســبة 

أكــر مــن 40 باملائــة لــكال ليهــام، فاملقاطــع الشــعرية كانــت 

 la cigle « كلهــا تــدور حــول الثقافــة الفرنســية مثــل قصيــدة

 jean de » ل«  والرصــور  النملــة   «  et la fourmi

la fontaine »، أو قصيــدة » j aime l âne » أحــب 

الحــامر » ل Guillme Apollinaire أو حتــى مقطــع مــن 

قصيــدة les Hiboux ل R desnos. فــإذا مــا تفحصنــا 

مــع  تتعــارض  إنهــا  القــول  النريــة ف ميكــن  هــذه املقاطــع 

وجــه  عــىل  الجزائــري  للطفــل  والفكــري  الثقــايف  املخيــال 

الحــامر يف  عــام فحيــوان  بشــكل  العــريب  والطفــل  خــاص 

هــذا املخيــال فهــو دامئــا مرتبــط بالغبــاء والشــقاء والبالهــة 

وتعارضــه مــع النصــوص العربيــة يف وصايــا لقــامن »إن أنكــر 

األصــوات لصــوت الحمــري » األمــر ذاتــه مــع حيــوان البــوم ففي 

العــريب ميثــل هــذا الحيــوان نذيــر شــؤم  املخيــال والــرتاث 

بالرغم من أن هذه املقاطع تحبب هذه الحيوانات للطفل 

وهنا يقع التناقض، ناهيك عن النصوص النرية مثل قصة 

 ph قلم الرصاص السحري ل « le crayon magique«

 le petit coq« أو قصة Hachette عن منشورات jean

 la chèvre de« الديــك األســود الصغــري و قصــة »noir

monsieur Seguin.« معزاة سيد سانقوان، بالرغم من 

أن هــذه القصــص تحمــل الطابــع الخيــايل إال أنهــا تســتخدم 

العلــم الفرنســية مــن قبيــل »مانيــل، جوليــان ســيد  أســامء 

ســانغوا....الخ هــذه األســامء وحســب أســاتذة التعليــم يف 

كثــري مــن األحيــان غــري مستســاغة مــن قبــل الطفــل الجزائــري، 

فكثــري مــن األحيــان ورغــم ادركــه بأنهــا قصــة خياليــة إال انــه ال 

يتقبل مضمونها باعتبارها غريبة عنه شكال ومضمونا. 18 وال 

تحمــل أي هــدف طبعــا وهــذا مــرده يف نظرنــا إىل مــا يحملــه 

الطفــل الجزائــري مــن تراكــامت ثقافيــة واجتامعيــة متعلقــة 

مبحيطــه خصوصــا يف مرحلــة الطفولــة، وهنــا تســتحرضين 

إننــا نعيــش يف عــر  يقــول:«  اللــه رشيــط إذ  مقولــة عبــد 

مل يعــد فيــه هــذا النــشء »الصعــب« يقتنــع بــكل مــا نقولــه 

بســهولة »19.

كــام نجــد تركيــز عــىل نصــوص الثقافــة العامــة مــن قبيــل 

املهــن والحــرف )الخبــاز، النحــال، األعــامل اليدويــة( وأمــور 

أخــرى كالحدائــق والخــرضوات والفواكــه.

مل تشكل الهوية الوطنية أي اهتامم خاص، فقد وردت 

ثالث نصوص نرية فقط للكتاب جزائريني يتعلق األمر بنص 

للكاتبــة وروائيــة الجزائريــة آســيا جبــار بنــص معنــون ب«ابــن 

 «LE FILS DE SI ABDERRAHMANE« )يس عبــد الرحمــن

الذي يتحدث عن شخص اسمه بشري هو ابن عبد الرحمن 

الــذي يعمــل خبــازا والــذي قــرر بــان يكــون ابنــه يف املســتقبل 

 Les enfants »طبيبــا عــن« قصــة أطفــال العــامل الجديــد

du nouveau monde والقصة األخرى للكاتبة الجزائرية 

 le chêne طــاوس عمــريوش فجــاءت يف جزأيــن بعنــوان

de l‘ogre بلــوط الغــول وهــي قصــة خياليــة تتحــدث عــن 
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الطفلــة عائشــة التــي تذهــب إىل جدهــا يف الكــوخ والــذي 

يقتــل مــن طــرف الغــول فيقــرر والــدا عائشــة حرقــه يف ذات 

املــكان، لتنبــث بعــد ســنة شــجرة البلــوط يف ذلــك املــكان 

 contes de kabyle – الذي ســمي ب بلوط الغول عن

الســحرية قصــص خياليــة  le grain magique(البــذرة 

قبائليــة(.

عــن  قصتــني  الفرنســية  اللغــة  كتــاب  تضمــن  لقــد 

 Alena بنيصوفــا إلينــا  بقصــة ل  يتعلــق  العاملــي  األدب 

 jean et قصــص جميلــة للحيوانــات ترجمــة Benesova

بــني  René Karel جــون و رونيــه كارل، عبــارة عــن حــوار 

الكلــب والتمســاح واملغــزى منهــا الصداقــة وكيــف يعيــش 

كل منهام يف بيئته، أما القصة الثانية فهي هانسل وغريتل 

عــن اإلخــوة غريــم.

ومل نجــد مــن خــالل ســرنا ملحتــوى النصــوص أي نــص 

يتعلــق بالهويــة العربيــة أو اإلســالمية، وال حتــى اإلفريقيــة، ال 

لخصوصيــة املــادة أو عــدم وجــود هــذه املواضيــع موجهــة 

لألطفــال بهــذه اللغــة ولكــن األمــر يعــد يف نظرنــا مقصــودا، 

ألن هــذا التفــاوت بــني اللغتــني مــرده إىل الــراع الثقــايف 

يف الجزائــر بــني مؤيــدي اللغــة العربيــة )أو كــام يطلــق عليهــم 

العروبيــني( وبــني االتجــاه الفرنكوفــوين مــن جهــة، و ظهــور 

رصاع جديد حول االمازيغية وقضية الهوية من جهة أخرى. 

كل هذا بدون شك انعكس بشكل أو بأخر عىل املنظومة 

الرتبويــة والتعليميــة، لهــذا نجــد الباحثــة الجزائريــة تومــي أم 

الخــري تقول:«املنظومــة الرتبويــة بالجزائــر كونهــا نســق مــن 

األنساق الفكرية مازالت متوج إىل اليوم براع أسايس بني 

فرقني: األول يرحب باستعامل الفرنسية يف كافة مجاالت 

الفكــر والثقافــة، أمــا الثــاين يدعــو إىل نــرة العربيــة ورضورة 

أن  القــول  هنــا ميكــن  ومــن   .20 الفرنســية  عــىل  تســييدها 

الــراع الفكــري والثقــايف يف الجزائــر انعكــس عــىل منظومــة 

الرتبيــة الوطنيــة مــن خــالل اإلصالحــات وتعديــل املناهــج 

التعليميــة. ومــن هنــا نتســاءل عــن مصلحــة الطفــل الجزائــري 

من هذه كله. فمن خالل القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 

املتعلق مبهام املدرسة يضمن تكوين ثقايف يف مجاالت 

الفنون واآلداب والرتاث الثقايف والتحكم يف اللغة العربية 

باعتبارها لغة وطنية، واللغات األجنبية للتفتح عىل العامل 

وعــىل الثقافــات والحضــارات األجنبيــة، باإلضافــة إىل منحــه 

تربيــة تنســجم مــع حقوقــه وحقــوق اإلنســان.

وقد خلصت هذه الدراسة إىل ماييل:

املناهــج •  يف  العربيــة  باللغــة  األطفــال  أدب  يركــز 

التعليمية عىل الهوية الوطنية الجزائرية والعمق العريب 

واإلسالمي، بينام يركز أدب األطفال يف اللغة الفرنسية 

البعــد العاملــي والثقافــة الفرنســية. عــىل 

مل نجــد تنــوع يف أدب األطفــال يف كال الكتابــني فقــد • 

اقتــر األدب فقــط عــىل نصــوص نريــة واملحفوظــات 

)قطع شعرية(، فحني كان ينبغي تنويع هذه النصوص 

بقطع مرحية، أساطري مالحم أو حتى الرتاث الشعبي 

مــن خــالل تدويــن الحكايــات الشــفهية يف قالــب فنــي 

يتــالءم وخصوصيــة الطفــل الجزائــري.

وثقافــة •  الفرنســية  اللغــة  القصــص يف  بعــض  تعــارض 

إعــادة صياغتهــا مبــا  مــام يســتدعي  الجزائــري  الطفــل 

االجتامعــي. مــع مخيلتــه ومحيطــه  يتوافــق 

استجابة اللغة يف كال املؤلفني إىل املستوى اإلدرايك • 

النصــوص  واســتيعاب  الفهــم  ميكنــه  بحيــث  للطفــل 

الــواردة يف الكتابــني.

الفرنســية •  اللغــة  النصــوص يف  مــن  تشــكل مجموعــة 

مشــكل نقــص إذ ال تســتجيب إىل إشــباع ثقافــة الطفــل 

فبعــض القصــص دون مغــزى وال هــدف 21*

وفرة املنتوج األديب لألطفال باللغة الفرنسية باملقارنة • 

مــع اللغة العربية.

العربيــة إىل •  اللغــة  مــن  عــدم وجــود نصــوص مرتجمــة 

اللغة الفرنسية، باستثناء بعض الكتابات للكتاب عرب 

باللغــة الفرنســية.

خامتة

ويف األخــري وحتــى نضمــن تنشــئة صحيحــة وســليمة للطفــل 

بيئــة تعليميــة متوازنــة تراعــي رشوط وأهــداف  يجــب خلــق 

التنميــة يف املجتمــع، الــذي ينتمــي إليــه الطفــل. فينبغــي 

بعــني  يأخــذ  أن  الجزائــري  الرتبــوي  بالشــأن  القائــم  عــىل 

االعتبــار خصوصيــة هــذا الطفــل ومحيطــه وأن ال يقــع ضحيــة 

للراعات فكرية هو يف غنى عنها. وبالتايل إن ما خلصت 



40  والع أكل ايهفام من خالم املناصل التعليمة ت العاد العرو

الثانويــة املتعلقــة  الفرضيــة  نفــي  هــو  الدراســة  هــذه  إليــه 

مبالمئــة أدب األطفــال باللغــة الفرنســية مــن خــالل املناهــج 

التعليميــة للطفــل الجزائــري واثبــات العكــس بالنســبة للغــة 

العربية، لكن تبقى مسالة هوية وأصل نصوص مهمة بحيث 

تســمح بتعزيــز ومكانــة املنتــوج األديب العــريب، كــام ال ننــىس 

دور الرتجمــة مــن العربيــة إىل اللغــات األخــرى.
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ممدمة

اللــه، ســيدنا  للــه، والصــالة والســالم عــىل رســول  الحمــد 

محمــد، وعــىل آلــه وأصحابــه أجمعــني. وبعــُد، فــإنَّ األطفــاَل 

ومجُدهــا  الحيــاة،  فــرُح  هــم  والخالئــق.  الكــوِن  زينــُة  هــم 

ُصنَّــاع املســتقبل..  بــل هــم  الحقيقــّي.. هــم املســتقبل، 

هــم الشــباُب الــذي ســيمأل الســاحَة غــًدا، أو بعــد غــٍد.. هــم 

لــألرِض والوطــِن والتاريــخ، وبدونهــم تجــفُّ دمــاُء  االمتــداُد 

التاريــُخ. ولذلــك كان  ـُل  األرض، وتُســلُب األوطــاُن، ويُعطَـّ

لزاًمــا علينــا أن نجعــل لألطفــال أدبًــا، كــام أنَّ للكبــار أدبًــا، 

نبــثُّ إليهــم مــن خاللــه آمالَنــا وطموحاتنــا وتجاربنــا القوميــة 

الحيــاة  وليســريوا يف طريــق  الرايــة،  ليحملــوا  واإلنســانية؛ 

واملجــد نحــو اإلبــداع والعطــاء.

وهــذا البحــث يشــري إىل جانــٍب مــن األثــر الكبــري الــذي 

الطفــل،  تثقيــف  ونــره- يف  أدُب األطفــال -شــعره  يحدثــه 

بســلوكه.  واالرتقــاء  مداركــه،  واتســاع  شــخصيته،  وتنميــة 

وأنــه - كذلــك - يســهم بقــدر كبــري يف تنميــة ثروتــه اللغويــة، 

والرتاكيــب  املفــردات،  وتســاعده  املعرفيــة،  وحصيلتــه 

والجمــل املكتســبة مــن خــالل هــذا األدب عــىل التعبــري عــن 

رغباتــه وحاجاتــه.

األطفــال خصوًصــا،  وشــعر  عموًمــا،  العــريب  والشــعر 

أقــدر عــىل التأثــري يف الطفــل، وتحريــك مشــاعره، واســتثارته 

مــن خــالل النغــم املوســيقي العــذب، والحــركات اإليقاعيــة 

التــي متــأل حياتــه ســعادة ورسوًرا. وقــد  الراقصــة  القصــرية 

خــاض بعــض شــعرائنا الكبــار املحدثــني تجربــة كتابــة الشــعر 

ومحمــد  شــوقي،  أحمــد  الشــعراء  أمــري  مثــل:  لألطفــال، 

الهــراوي، وغريهــام. ولكــّن الشــاعر الكبــري ســليامن العيــىس 

هو الذي “امتطى صهوة األناشيد، وراح يصول ويجول يف 

حدائق الشعر بكل حرية، ينتخب من هنا زهرة، وينتقي من 

هنــاك وردة، يصطــاد مــن هنــا فراشــة، ويقتنــص مــن هنــاك 

عصفــورة. ثــم يضــع زهــوره، ووروده، وفراشــاته، وعصافــريه، 

واختياراتــه، ومالحظاتــه يف قالــب شــعري رقيــق وعميــق، 

ســهل الفهــم، حلــو اإليقــاع؛ حتــى ييــر عــىل الطفــل فهمــه 

هــذا املجــال  أســهم يف  وقــد  بــه”1.  والتمتــع  واســتيعابه، 

أعــامل، منهــا: ديــوان األطفــال، وأغــاين الحكايــات،  بعــدة 

وشــعراؤنا  لألطفــال،  وفــرح  املعربــة،  األطفــال  وقصــص 

لألطفــال،  تغنــي  وأراجيــح  لألطفــال،  أنفســهم  يقدمــون 

وغريهــا. وقــد تنوعــت يف شــعره مقاصــده، “فــكان يهــدف 

البطولــة والفروســية والشــجاعة  يف بعضــه إىل إذكاء روح 

يف نفــوس األطفــال، ووصلهــم بنــامذج لشــخصيات مضيئــة 

النفســية  النظــرة  العــريب...”2. باإلضافــة إىل  تاريخهــم  يف 

يريــد  تقــف خلــف جميــع أعاملــه، فقــد كان  التــي  الرتبويــة 

لألطفال العرب أن يكونوا فاعلني يف بيئاتهم، نشطني يف 

مجتمعاتهــم، وأن يبتعــدوا عــن الالمبــاالة التــي تعطــل قــوى 

الكثــري مــن الناشــئني يف املجتمعــات الحديثــة.

عــىل  -متكئًــا  البحــث  هــذا  يســعى  هــذا،  أجــل  ومــن 

املنهجــني: الوصفــي، والتحليــيّل- إىل إظهــار قــدرة شــعر 

األطفــال يف تثقيفهــم لغويًّــا وعروضيًّــا مــن خــالل املباحــث 

اآلتيــة:

املبحث ايوم
لي ية اللغوية لدى الففد العرو ينمية املمي

عــن معنــى  باحثــني  اللغويــة3  نطالــع املعاجــم  عندمــا 

ـا فإننــا ســنجد أن هــذا املعنــى يــدور حــول:  لَكــة( لغويًـّ )املمَ
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التملــك، واالحتــواء، والقــدرة، والتمكــن مــام تضــاف إليــه، 

أو  اللغويــة، وامللكــة الفقهيــة، وامللكــة العدديــة  كامللكــة 

الحســابية، وغري ذلك. وأما اصطالًحا، فهي “صفة راســخة 

يف النفس، وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل 

من األفعال، ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانية، وتسمى: 

تكــررت ومارســتها  فــإذا  الــزوال،  مــا دامــت رسيعــة  حالــة، 

النفــس حتــى رســخت تلــك الكيفيــة فيهــا وصــارت بطيئــة 

الفعــل: عــادًة  َملََكــة، وبالقيــاس إىل ذلــك  الــزوال فتصــري 

ابــن خلــدون-: “صفــة راســخة  يقــرر  وخلًقــا”. أو هــي -كــام 

تحصــل عــن اســتعامل ذلــك الفعــل وتكــّرره مــرّة بعــد أخــرى 

حتّى ترســخ صورته. وعىل نســبة األصل تكون امللكة. ونقل 

املعاينــة أوعــب وأتــّم مــن نقــل الخــر والعلــم”4.

ومرحلة الطفولة تعتر أهم مراحل تربية امللكة اللغوية، 

وكان ســليامن العيــىس حريًصــا عــىل تقديــم اللغــة العربيــة 

الفصحى لألطفال من منطلق أنَّ “الكلمة العربية الفصيحة 

هي التي تبني -يف رأينا- شخصية الطفل القومية، وتشارك 

يف تكويــن فكــره الســليم. لنحــرص عــىل الكلمــة الفصيحــة 

الجميلــة، ولنزرعهــا يف نفــوس الصغــار وعقولهــم. فلــم يبــَق 

لنا غري لغتنا العربية الجميلة من هواء نقي ميأل صدورنا”5. 

وأوافقه متاًما عىل ما ذهب إليه من تقديم اللغة الفصحى 

لألطفــال الصغــار، وتقدميهــا مغنــاة مســموعة، ومعــروف أن 

الســامع أبــو امللــكات اللغويــة كــام يقــرر ذلــك ابــن خلــدون. 

والســامع الجيــد كــام يــراه أبــو زيــد البلخــّي6 فضيلــة ال تكتمــل 

إال بثالثــة أشــياء: الصــوت الحســن، وجــودة اللحــن، وجــامل 

املعــاين، واملعــاين التــي يقصدهــا هــي التــي تحــرك قــوة 

الحريــة، وقــوة الشــجاعة. وللســامع لــذات روحيــة تجمــع بــني 

الحكمــة واللهــو، ال كلــذات املطاعــم واملشــارب الجســمية، 

ويقصد الغناء واأللحان، وهام من مصالح البدن والنفس. 

وأظن أن ما ذهب إليه البلخي -برغم تخصص كتابه علميًّا- 

هــو نفســه الــذي يقصــده ســليامن العيــىس ويهــدف إليــه.

لََكــة  وقــد ســعى ســليامن العيــىس إىل تنميــة هــذه املمَ

ــا مــن  اللغويــة لــدى الطفــل العــريب، وتثقيفــه لغويًّــا وعروضيًّ

عنــارص  أربعــة  مــن  تتكــون  خــالل معادلــة شــعرية جميلــة، 

ضمنها أناشيده التي كتبها لألطفال الصغار )أو العصافري 

عــىل حــد تعبــريه(، وهــذه العنــارص هــي7:

البعيــدة  الظــل،  الخفيفــة  الرشــيقة املوحيــة،  اللفظــة    -1

الهــدف، التــي تلقــي وراءهــا ظــالال وألوانًــا، وتــرتك أثــرًا 

عميًقا يف النفس، ويف الوقت نفسه يتجنب األلفاظ 

املتعجرفــة.

الصــورة الشــعرية الجميلــة التــي تبقــى مــع الطفــل طـَـَوال    -2

حياته، وســليامن العيىس يلتقط صوره من واقع حياة 

األطفــال، أو يســتمدها مــن أحالمهــم وأمانيهــم البعيــدة.

التــي يحملهــا الصغــري زاًدا يف  َة  الَخــريِّ النبيلــة  الفكــرة    -3

يــيء جنبــات حياتــه. وكَنــزًا صغــريًا  طريقــه، 

يتجــاوز  الــذي ال  الرشــيق  الخفيــف  الــوزن املوســيقي    -4

ثــالث كلــامت أو أربًعــا يف كل بيــت مــن أبيــات النشــيد.

واملالحــظ أن هــذه العنــارص األربعــة التــي أشــار إليهــا 

يف  اآلمــدّي  قــرره  مــا  مــع  مــا  حــد  إىل  تتوافــق  العيــىس 

الشــعر وغريهــا  أن صناعــة  زعمــوا   “ قــال:  إذ  )املوازنــة(، 

مــن ســائر الصناعــات ال تجــود وتســتحكم إال بأربعــة أشــياء، 

املقصــود، وصحــة  الغــرض  وإصابــة  اآللــة،  جــودة  وهــي: 

التأليــف، واالنتهــاء إىل نهايــة الصنعــة مــن غــري نقــص منهــا 

وال زيــادة عليهــا”8. وقــال: “ وليــس الشــعر عنــد أهــل العلــم 

بــه إال حســن التــأيت، وقــرب املأخــذ، واختيــار الــكالم، ووضــع 

األلفــاظ يف مواضعهــا، وأن يــورد املعنــى باللفــظ املعتــاد 

فيه املستعمل يف مثله، وأن تكون االستعارات والتمثيالت 

الئقــة مبــا اســتعريت لــه وغــري منافــرة ملعنــاه”9.

وهذه األناشيد تهدف إىل الغناء الذي يشبه بسامت 

املالئكــة عــىل شــفاه األطفــال، والغنــاء يهــدف إىل الحفــظ، 

اســَمه  يحفظــون  كــام  ِشــْعَرُه  األطفــاُل  يحفــظ  أن  ُه  ويَــُرُّ

أفضــل  هــو  الحفــظ  أن  يــدرك  فهــو  العيــىس(؛  )ســليامن 

أن “هــذه  كثــريًا  ويــردد  اللغويــة؛  تربيــة امللكــة  الطــرق إىل 

بالطبــع،  ليقرؤوهــا  ال  األطفــال  ليغنيهــا  كُِتبَــْت  األناشــيد 

يركــز عــىل  وعندمــا يغنونهــا ســيحفظونها”10. ولذلــك فهــو 

الصغــار.  عــىل  الحفــظ  ليســهل  التكــرار يف شــعره  عنــر 

ومبــدأ التكــرار عامــل أســاس يف تحقيــق التعلــم والتثقــف. 

ويكون التكرار عىل مستوى األلفاظ والرتاكيب، ومن ذلك: 

أرنــب11،  يــا  تهــرب منــي  قفــز األرنــب.. خــاف األرنــب.. ال 

وكذلــك تكــرار كلمــة )الَعلـَـم( يف قصيــدة )نفديــك يــا علــم( 
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ســبع مــرات مــن مجمــوع كلــامت القصيــدة، وعددهــا ثــالٌث 

وثالثون مرة، وتكرار: )داري داري أرض العرب( يف قصيدة 

)قطاري(12؛ للتأكيد عىل الهوية الوطنية، وكأن الَعلََم عنده 

هــو الوطــن: )أرى َعلَِمــي أرى وطنــي(13. وقــد يكــرر البيــت 

أكــر مــن مــرة يف القصيــدة الواحــدة، ومــن ذلــك:

ري دا يفلســــــــــــــــــــطني  ر نتصــــــــــــــــــــا ا رُب  د و

)يكرره يف نهاية القصيدة(

يضحك يف يده املنشارعمــــــــــي منصــــــــــور نجــــــــــار

)يكرره يف نهاية القصيدة(

للجميــــــــــــــــــــْع للجميــــــــــــــــــــْع.النــــــــــــــــــــور  والُحــــــــــــــــــــبُّ 

)يكرره يف وسط القصيدة(

لُعصفــــــــــــــــــــور طــــــــــــــــــــالل َجــــــــــــــــــــاَم ل  شــــــــــــــــــــال

)يكرره يف وسط القصيدة(

ومتتد فكرة التكرار عند سليامن العيىس إىل تكرار املقطع 

باألقفــال  يذكّرنــا  وكأنــه  نهايتهــا،  القصيــدة يف  مــن  األول 

أو يذكرنــا  واملطلــع والخرجــة يف املوشــحات األندلســية، 

الجاهــيل مثــال،  الشــعر  بقضيــة )القالــب الصياغــي( يف 

كتكــرار: قفــا نبــِك، وغريهــا14. وهــا هــو يقــول يف قصيدتــه 

الفــالح(15: )لجبهــة 

الُقبلة األوىل من الصباح

لجبهة الفالْح

ملعول الفالْح

لساعد الفالْح

ولزيادة الحصيلة اللغوية والروة اللفظية لدى الطفل يسعى 

الكلــامت  ببعــض  العيــىس إىل تطعيــم قصائــده  ســليامن 

التــي تحتــاج إىل تفســري لينشــغل بهــا الطفــل، ورمبــا يســأل 

عن معناها، فيعرفها، ويتســع قاموســه اللغوّي، ومن ذلك:

شالل َجاَمل ُعصفور طالل 

)والشالل: ما غزير يسقط من مكان عاٍل إىل األرض، فيكون منظره رائًعا(

تفهم همستي شقراء لعبتي 

)والهمسة: هي الكالم الخفي(

مثل النور أنا ُحرٌّ مثل األمواج.. 

كالُعصفور أتقلب يف البحر الساجي 

)والساجي: الهادئ الساكن(

أهال شهرزاْد! يف الغصن املَيَّادْ 

)واملَيَّاد: املتاميل(

باأللفــاظ  األمــر  العيــىس يف حقيقــة  ينشــغل ســليامن  مل 

املفردة -برغم أهمية الكلمة؛ فهي مستودع األرسار والِحَكم 

كــام يــرى ابــن عــريب يف فتوحاتــه-، وإمنــا كان تركيــزه عــىل 

الرتاكيــب اللغويــة إدراكًا منــه أن جــودة امللكــة اللغويــة ال 

تكــون باأللفــاظ، وإمنــا تكــون بالرتاكيــب واألمنــاط والنظــوم، 

وهــذا مــا قــرره اإلمــام عبــد القاهــر الجرجــاين )ت 471هـــ( 

الــذي يــرى “أن األلفــاظ املفــردة التــي هــو أوضــاع اللغــة، مل 

توضــح لِتُْعــرَف معانيهــا يف أنفســها، ولكــن ألن يَُضــمَّ بعضهــا 

إىل بعــض، فيعــرف فيــام بينهــا فوائــُد”16.

املبحث الياو

يربية الذوق ال؛عري والعرويض )املوسيمي( عند الففد 
العرو

أدرك كثــري مــن املفكريــن وعلــامء النفــس ورجــال الرتبيــة 

تلقائية الطفل لتقبُّل املوسيقى والشعر، واعتروها عنًرا 

كــام أدرك  الوجدانيــة والثقافيــة مًعــا.  الرتبيــة  مــن عنــارص 

الشــعراء -وخاصــة الشــعراء الذيــن يكتبــون لألطفــال- تأثــري 

الشــعر ووقعــه العجيــب عــىل األطفــال؛ فهــو يرتجــم حركاتهــم 

وســلوكهم ومشــاعرهم، كــام يرتجــم لغتهــم أيًضــا17. ومــن هنــا 

تــأيت أهميــة الشــعر باعتبــاره فنًّــا لــه نظامــه وتركيبــه اللغــوي 

الخــاص بــه، وتعتــر موســيقاه )عروضــه( الجانــب األهــم فيه، 

وتكســبه مــع املحــاكاة الســمة الغريزيــة التــي توجــب رعايتــه 

وتنميته واالهتامم به ثقافيًّا وتربويًّا؛ ويصّح القول: “إنَّ فَْهَم 

الشــعر عنــواٌن عــىل فَْهــِم العربيــة، وليــس فهــم العربيــة عنوانـًـا 

عىل فهم الشــعر”18. وعىل هذا، فإن االهتامم بالشــعر هو 

اهتــامم بالعربيــة، والبــد مــن درســه وتدريســه، وغرســه بأوزانــه 

للعربيــة  والناشــئة؛ خدمــة  األطفــال  نفــوس  وخياالتــه يف 

نفســها، ورعايــة لحقهــا وتنميتهــا.

وقد أْولَت اللغة العربية اإليقاع املوسيقي عناية كرى 

نــر  مــن  املتنوعــة  ونصوصهــا  املختلفــة،  مســتوياتها  يف 
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وشــعر. والشــعر هــو مــا ارتبــط بالــوزن الــذي يحــدث إيقاًعــا 

موســيقيًّا تطــرب لــه األُذن، وتســرتيح لــه النفــس، ويشــعر بــه 

الِحس؛ ولذلك فقد أحسن أبو العالء املعري )ت 449هـ( 

عندمــا عــرَّف الشــعر بأنــه: “كالم مــوزون تقبلــه الغريــزة عــىل 

”19، يف الوقــت الــذي  رشائــط، إن زاد أو نقــص أبانــه الحــسُّ

كان ابــن ســالم الُجَمِحــّي )ت 232هـــ( قــد قــرر أنَّ “الشــعر 

يحتــاج إىل البنــاء والَعــروض والقــوايف”20؛ إلحــداث التناغــم 

املوســيقي الذي تتحول األفكار واملعاين فيه إىل نبضات 

يقــول  -كــام  بالحيــاة، واملوســيقا  الشــعر  قلــب متــد هــذا 

ســليامن العيــىس- رئــة الشــعر العــريب التــي يتنفــس بهــا21؛ 

الشــعر  وبقائــه وخلــوده وعبقريتــه. ويف  وهــي رس جاملــه 

موســيقا تنبعــث مــن الــوزن والقافيــة، وفيــه -أيًضــا- “خفايــا ال 

تقــاس إال بالحــس الرهيــف، والــذوق الشــفيف”22.

ع العيــىس يف ألوانــه )فنونــه( الشــعرية؛ إذ أىت  وقــد نــوَّ

الــذايتَ، والقومــّي، واإلنســايّن، وكتــب  الغنــايئ:  بالشــعر 

أوزانــه،  ونــّوع كذلــك يف  والقصــي،  التمثيــيّل،  الشــعر 

الهــدف  التناغــم املوســيقي، وهــو  هــذا  ليحقــق  وقوافيــه 

األطفــال خصوًصــا.  الشــعر عموًمــا، وشــعر  املنشــود يف 

وقــد كان حريًصــا يف كل هــذا عــىل أن تتصــل موضوعــات 

مــن فصــول، وشــمس،  تحويــه  مبــا  الطبيعــة  بعــامل  شــعره 

وقمــر، ونجــوم، ونبــات، ومــاء، وحيــوان. وأن تتصــل بالعــامل 

وعــامل  واللعــب،  املدرســة  وعــامل  للطفــل،  الشــخي 

لغتــه  تلويــن  عــىل  حريًصــا  كان  كــام  واألرسة.  املجتمــع 

وتقدميهــا لألطفــال يف أجمــل صــورة؛ لريغبهــم يف عشــق 

العربيــة واإلقبــال عــىل دراســتها.

وأراد ســليامن العيــىس أن يلفــت أنظــار األطفــال إىل 

قصيــدة  لهــم  فأبــدع  العــريب  للشــعر  العروضيــة  البحــور 

)الطفلــة الشــاعرة(23، وأراد أن يحفزهــم مبقدمــة أشــار فيهــا 

إىل أن طفلة من حمص اسمها )نضال( تعرف بحور الشعر 

العــريب كلهــا، وتتقــن أنغامهــا، فكتــب لهــم:

هذه النغمة من بـحر الرمــْل

فاعالتن فاعالتن فاعالْت

حني ترويها نضال يف خجْل

كالعصافري تغني الكلامْت

ويقول:

هذه األبيات من بحر الهزْج

لغة العصفور يف ضوء الصباْح

للقـوايف البيض لحـٌن وأرْج

كلـــام متــتم ثغــــــر كاألقــــاْح

إىل أن يقول: اِقريئ الشعَر، وغني، والعبي

أنِت يا حلوة موسيــــــقا السمــــاْء

وإذا ناداِك وْحي فاكتبــــــــي

نحن معنى األرض.. نحن الشعراْء

ومن وسائد يربية الذوق املوسيمي لدى الففد العرّو ت 
شعر سليامن العيىس الذي يمدمه لمهفام:

أن  ومعــروف  القصــرية،  الجمــل  بنــاء  عــىل  الرتكيــُز   -1

عبقريــة الشــعر العــريب تكمــن يف بنــاء جملــه، وبنــاء الجملــة 

يعتــر أعظــم عنــر يف صياغــة القصيــدة. وهــذه الجمــل 

القصــرية تريــح عقــل الطفــل، وتطــرب ســمعه ملــا تحدثــه هذه 

أو  القافيــة  أو  الــوزن  ينجــم عــن  ثــراء موســيقي  مــن  الجمــل 

الِحس أو التريع أو حسن التقسيم أو التوازن أو التجانس 

متابعــة  عــىل  القــدرة  لديــه  ليســت  والطفــل  االزدواج.  أو 

بنمــو ملكتــه  تتعلــق  الطويلــة واملعقــدة؛ ألســباب  الجمــل 

العقليــة واللغويــة. وخــري الجمــل مــا كان مؤلًفــا مــن الفعــل 

أن ســليامن  وقــد الحظــت  والخــر.  أو املبتــدأ  والفاعــل، 

العيىس يكر من الجمل االسمية، وقد يأيت بالفعلية ذات 

املفعول به عند رسد الحدث، ولكنها مفهومة غري غامضة. 

ومنــاذج هــذه الجمــل القصــرية، والرتاكيــب البســيطة أكــر 

مــن أن تحــى أو تعــد، ولكــن ميكننــا االســتامع إىل قصيــدة 

)الحقــل األخــرض(24 التــي يقــول فيهــا:

ــــَحاُن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرَضُ أَلْـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــْقُل األْخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الَحـــ

ــــَساُن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــِه نَيْــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــىَّ فيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَتََمــ

ــــَجرَْة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــرْيِ الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُن بالطَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَتََزيَّ

ــَررَْة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرياُت الِه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوُء صغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومتــ

ــــــــْة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــِري هْفهافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــَمُة تْســــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والنَّْســ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطُّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزُِّع أْصدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه.... ـــــ والشَّ



وْضَيا رر عي ْويَا وي اْم لرغي ّْ ايهَفي ْوِ ْت ييَيْمي ري َعْر الَعي ْريِةر ال؛  َبمي 46  عي

2- اتــكاؤه عــىل املوســيقا التصويريــة الهادئــة، والصــور 

الرشــيق، وخاصــة يف شــعره  والنغــم  الشــعرية املناســبة، 

تَُغنَّــى  التــي  الرديّــة  26، وحكاياتــه  والحــريكّ القصــي25، 

لألطفــال27، كحكايــة الغــراب والثعلــب، والثعلــب والعنب، 

والنملــة،  والقائــد  والشــمس،  والريــح  والذئــب،  والراعــي 

والثعلب واللقلق، واملدعي، واإلوزة التي وضعت بيضات 

ذهبية، والبوم والبالبل، وغريها. ففي هذه القصائد متتد 

موجــة الصــوت أو تُقتضــب، ويطــول النََّفــس إىل عــدة أبيــات 

أو يقــر،…

3- إبــراُز القيــم الصوتيــة وأجــراس الحــروف يف الكلــامت 

ونهاياتهــا، ويالحــظ يف كلامتــه عموًمــا الســهولة والعذوبــة 

تنتــِه  مل  وأنهــا  والطبيعــة،  البيئــة  مــن  وقربهــا  والفصاحــة 

بحــروف: )الثــاء، والــذال، والظــاء، والضــاد، والقــاف(؛ ألن 

هــذه الحــروف تعقــد املوســيقا. ومــن ذلــك قصيدتــه )مــن 

قصــة لقصــة(28 التــي يقــول فيهــا:

ــٍة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٍة.. لـقـصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــْن ِقــصَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِمــ

ــِق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديٍث شائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن حــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وِمــــــــ

ــِق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديٍث رائــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى حـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلــ

ــــــاْر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــة الصغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــع األحبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــي مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ منــ

ر َغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لصِّ ا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِر هــــــــا ز أ

ــــــــــــــاْر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غــ ــــــــــــــــلة الصِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــا الجميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أحالِمنــ

ــــــَعُب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــًعا.. ال نتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منضـ

تنـــُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ال  ُرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْسـمــا أ

ــــُب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون األرنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يــكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــيـــنـً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل لــبَـــطَ ا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــــلُب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـْعــ ــــون الثَـّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يــكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــيـــنـً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل لـــــِحــــيَ ا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  أ

ــٍة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــٍة.. لـقـصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــْن ِقــصَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِمــ

ــــِب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديٍث طيِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن حــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وِمــــــــ

ــــِب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديٍث أطـــيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى حـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلــ

ــــــاْر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــة الصغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــع األحبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــي مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ منــ

ــــْة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُق الخميلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم زنَــاِبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكـــ ألنَـّ

ــــــْة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَنا الجميلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم أْحــالُمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكــ ألنَـّ

َغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْر! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة الصِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األَِحبَّـــ َهــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيُـّ

4- اعتامُده األوزان الشعرية القصرية، والبحور املجزوءة 

البســيطة اإليقــاع، الريعــة  النغــم،  الواضحــة  واملشــطورة 

التأثري، والتي تناسب الطفل، وتتفق مع حاجته إىل املرح 

املركبــة:  الطويلــة  البحــور  عــن  واالبتعــاد  والحركــة،  واللهــو 

واملنــرح،  والخفيــف،  والريــع،  والبســيط،  كالطويــل، 

وغريهــا، مــع التنويــع يف هــذه األوزان، وكذلــك القــوايف، 

واســتخدام القــوايف املزدوجــة، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه يف 

قصيــدة )رفيقــي األرنــب(29:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَف األرْنَ قََفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَز األرْنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أَلَْع ــــــــــ كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت قــريبً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْر ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل النُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض مثْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض أبْيــ أبْيــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن، يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوْر يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو يف البستـــــــــ

ـــــــــرْضِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــاٍت ُخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــــن َورَقَــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــُث عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يبحــ

ــــــــِري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــرِق ويْجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــَها كالبــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَْخطَُفـــ

ـــــــــاعْم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــْرٍو نــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــن فَــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــا ِمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــــا َمــْوًجــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِْم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَق الُعْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب األْخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَضِ عـــ فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.. يــــ ال تَْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُْب منــ

ــــــــــــَعْب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــــا نَلْــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــقي.. هيَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــَت رفيــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أنــ

القصائــد  أكــر  مــن  والذئــب(30  )الراعــي  وتعتــر قصيــدة 

تنوًعــا يف األوزان؛ إذ نجــده قــد بــدأ بالكامــل، وثنــى بجــزء 

مــن البســيط، ثــم يعــود إىل الكامــل بالبيــت االفتتاحــي، ثــم 

ينــوع يف القــوايف مــع مجــزوء الكامــل، ثــم يلجــأ إىل الرمــل 

التام، ثم يكرر البيت االفتتاحي، وبعده أبيات من الكامل، 

ثــم ينتقــل مــن الرمــل إىل جــزء مــن بحــر املديــد، ثــم مبجــزوء 

الرمــل، وهــذه القصيــدة يقــول فيهــا:

ــُر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراء تنتظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة الخضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الربــ

ــــــرُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدرب تنتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــه يف الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وخرافــ

ــــعى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى يســــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان الفتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـــ

ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعى ا إىل  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطًا 

غنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة بأ يلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــفِة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوى عـــــــلـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نشــ

ا ْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر لــــــــــزَّ ا يجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع  و  أ
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ا ِشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ليصو

ــــُر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراء تنتظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة الخضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الربــ

وخرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف الُعْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب تنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ.....

املبحث اليالث

بْهل يعليم ايهفام بال؛عر يعليم مر

إيقــاع منظــم، واســتجابة األطفــال لهــذا اإليقــاع  الشــعر 

إنــه يســاعدهم يف اكتشــاف  املــوزون رسيعــة وفطريــة؛ إذ 

عاملهــم الحلــو الرشــيق الجميــل، واألطفــال “يســتمدون مــن 

لرغباتهــم..  وإشــباًعا  متعــة ورًض  وقراءتــه  الشــعر  ســامع 

الجــرس  الكلــامت ذات  وترديــد  اإليقــاع  وهــم ميالــون إىل 

الطفــل  يــدرك  ال  ورمبــا  العذبــة”31،  واألنغــام  املوســيقي 

نغمتهــا  يســتوعب  ولكنــه  لكلــامت،  ا بعــض  معــاين 

املوســيقية، وتدخــل قاموســه اللغــوي واإلدرايك، ويفهمهــا 

فيام بعد عندما يدرك إيقاعها وموسيقاها ويفهم أفكارها 

ومعانيهــا ودالالتهــا. فالهــدف األول عنــد الطفــل هــو الغنــاء 

واملوســيقى، وبعــد ذلــك يــأيت كلُّ يشء. ولذلــك وجدنــا 

كثــريًا مــن األطفــال يحفظــون- مثــال - )تحفــة األطفــال( يف 

التجويــد القــرآين، و)ألفيــة ابــن مالــك( يف النحــو والــرف، 

وغريهــام مــن املتــون، مــع أنهــام مــن املنظومــات التــي تخلــو 

مــن الخيــال، والعاطفــة والوجــدان، ولكــن نغمتهــام الشــعرية 

ســهلة ومحببــة لألطفــال، وحــني يحفــظ الطفــل هــذه املتــون 

فإنه يظل يدندن بها ويرددها -فرًحا بها- بني الحني واآلخر، 

وتلتصــق بذهنــه إىل أن يكــر، فريددهــا، ويــدرك معانيهــا، 

وتجعلــه مميــزًا عــىل كثــري مــن نظرائــه الذيــن يدرســون الثقافــة 

العربيــة واإلســالمية.

إن مبعث البهجة يف الشعر املوجه لألطفال يكمن يف 

اللغــة الســهلة الشــاعرية، والكلــامت الحلــوة، واملوســيقى 

الرائعة التي تحمل معاين الصفاء والحب والقيم، والحركة 

والحيوية املنبعثة من الخيال والوجدان، وقد نجح سليامن 

العيىس يف ذلك نجاًحا باهرًا؛ إذ إنه -باإلضافة إىل ذلك- 

قــد حافــظ عــىل الشــاعر الطفــل الــذي يحيــا بداخلــه، ومــزَج 

يقــدم  أن  فاســتطاع  األطفــال،  الشــعرية مبعايشــة  تجربتــه 

الثقافــة العامــة لهــم بأســلوب شــائق يناســبهم، وأن يعلمهــم 

كل يشء له قيمة يف الحياة، كالحقائق اللغوية والعلمية، 

والقيم الدينية والوطنية واالجتامعية وقيم التسامح واملحبة 

واإلخــاء والصــدق، فبادلهــم الغنــاء والتغريــد، وظــل يكتــب 

لهــم، ويغنــي معهــم، مــردًِّدا:

دعوا الطفل يَُغنِّي..
بل َغنُّوا معه.. أيُّها الكبار!32

وأشار أيًضا إىل أنَّ أمثن هدية نقدمها لألطفال هي الكلمة 

الحلــوة الجميلــة التــي نضعهــا عــىل شــفاههم، وأن نعلمهــم 

األناشــيد الحلوَة:

ليك يحب األطفال لغتهم،

ليك يحبُّوا وطنهم،

بيَع، والحياَة33. ليك يحبوا الناَس، والزَّْهَر، والرَّ

وللقصة والخيال القصي يف حياة األطفال شأن خاص، 

وزاويــة محببــة يركنــون إليهــا، ويســتطيع القــاص أو الحــايك 

يســلب  وأن  إليــه،  الطفــل  يجــذب  أن  الناجــح  املمثــل  أو 

ليتخــذ  إليــه؛  لبّــه وأحاسيســه ومشــاعره، ويرتكــه مشــدوًها 

مكانًــا يف نفســه فيبثــه مــا شــاء مــن قيــٍم وعــاداٍت وتقاليــَد 

ومعــارَف: دينيــة، أو وطنيــة، أو علميــة، أو غــري ذلــك، وهــذا 

ما فعله سليامن العيىس يف تقدميه القصيدة القصصية 

لألطفال بأحسَن ما يكون التقديم؛ إذ جعلها صوًرا متحركة 

“كرتونيــة”، ومــن ذلــك قصيدتــه )الكاتــب الصغــري(34، التــي 

تحيك قصة الذئب والَحَمل املعروفة، فيتجمع األوالد حول 

ــام( يســألونه، ويجيبهــم: رفيقهــم الصغــري )بسَّ

ماذا تكتب يا بساْم؟ ايوالك: 

ْة. ْة. أُبِْدُع ِقصَّ أَكتُُب ِقصَّ بّ ام: 

ماذا تحيك؟ ماذا تروي تلك القصْة؟ ايوالك: 

یعرفها األوالْد بّ ام: 

من كتب األجداْد

لكّنی غرّيت القصْة

صارت بنت العر القصْة

يف “لهفة ورجاء”: قُلَْها قُلَْها یا بســـاْم ايوالك: 

نحن رِفَاقَُك یا بساْم

نقرأ كلَّ جـــدیْد

نهَوی كلَّ جدیْد
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“یبدأ الحكایة يف هدوء ونرة جدیة”. بّ ام: 

أبَر الذئُب علی ساقيٍة

َحَماًل ُحلوا ودیعا یرشُب

يف هدوء وسالم یرشُب

قال: القيت طعامی

إنــــه اآلن أمــامی

إنــــه اآلن أمــامی

“ جميعا یهمهمون”: یا لمَلُْمْجرِْم ! تابْع تابْع ايوالك: 

“یتابع القصة”. بّ ام: 

رصخ الذئب: توقف یا صغرْي!

فلقد عكَّـــرْت لــی مائی الّنمرْي

قال الَحَمُل الحلُو الوادْع

أَْعـــرُِف انّك ذئب جائْع

ما عـــــكرُت عليك املاْء

هو من عندك نحوی جاْء

قََدَحْت َعنْيُ الذئِب األْغَرْ

غضبا أحمْر

ًرا أحمْر رَشَ

“یزدادون شوقا إىل متابعة القصة” ايوالك: 

ثم ماذا كـــــان یا بساْم؟

أَكِْمِل املوضوع يا بساْم

“بصوت فخم یقلّد به صوت الرجال” بّ ام: 

وفجأة.. تسلّح الَحَمْل

ِبَخْنَجَریِْن اثننْي

َس الَحَمْل يف رأسه تلمَّ

قرنني ُمرَْهـَفنْي

“یهتفون مرورین مبتهجني”. ايوالك: 

قد وجد املُْستَْضَعُف السالْح

قد وجد املُْستَْضَعُف السالْح

نعم نعم.. وقـــــــّرر الكفاْح بّ ام: 

وماذا الذي بعدئذ حصْل؟ ايوالك: 

مثريٌة حكـــــــایة الحمْل

رائعٌة حكــــــایة الحمْل

“یتابع قصته باهتامم أشد” بّ ام: 

ورصخ الصغري بالُحمالْن

إىلَّ یا رفاقی الشــــــجعاْن

إىلَّ یا أحبايب الشـــــجعاْن

يف ملحة.. تجّمع الرفاْق

وكلّهم خنـــــاجٌر رقــــاْق

فتّاكـــــة الرؤوس

تلمع يف الرؤوس

وانقّض الحمالن جميعا

انقض الشجعان

طعنوا طعنوا الذئب األغر

مزقـه الفرسان

وقفوا حــــــّده

سلخوا جـــلده

هتفوا.. صنعوا منه ربابة

صاروا أغنية وربابة

“ يف صوت واحد” ايوالك: 

عاش الحمالن األحراْر

عاش الحمــالن الثـواْر

“یختم القصة يف هدوء” بّ ام: 

أقَسَم كّل خــروف وادْع

أن لن یخشی الذئب الجائْع

تسقط كّل ذئاب األرْض ايوالك: 

تسقط كّل ذئاب األرْض

عاش الحمالن األحراْر

عاش الحمالن األحراْر.

)ديــوان  بهــا  حفــل  أخــرى  قصصيــة  قصائــد  وهنــاك 

النحلــة  والعصافــري35، وقصــة  منــى  األطفــال(، كقصيــدة: 

األم38،  وعــودة  الحمــداين37،  فــراس  وأيب  الصديقــة36، 

والثعلــب،  الغــراب  تَُغنَّــى لألطفــال39، كحكايــة  وحكايــات 

والثعلــب والعنــب، والراعــي والذئــب، والريــح والشــمس، 

واللقلــق، واملدعــي، واإلوزة  والثعلــب  والنملــة،  والقائــد 

التــي وضعــت بيضــات ذهبيــة، والبــوم والبالبــل، وغريهــا. 

وكل حكاية من هذه الحكايات كان يذيلها بحكمة تلخصها، 

وتقــدم مضمونهــا الرتبــوي للطفــل، باإلضافــة عــىل توضيــح 

معاين بعض املفردات التي قد تكون غامضة عىل الطفل 

مــن أجــل إثــراء معجمــه اللغــوّي.



49  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

أروع  يقــدم لألطفــال  أن  العيــىس  ينــَس ســليامن  ومل 

األطبــاق مــن الــرتاث العــريب والهويــة العربيــة عــىل مائدتهــم 

الــرتاث  فاســتلهم  لديهــم،  املفضلــة  والغنائيــة  الشــعرية 

وأضفــى عليــه صفــة املعــارصة مــع اإلجــالل والتقديــر، ورمبــا 

التقديــس. فالــرتاث عنــده هــو محــط الرجــاء واألمــل، وهــو 

الوجــه املــرشق لألمــة العربيــة واإلســالمية، وهــو يفعــل ذلــك 

الحــارض واملســتقبل. و”لقــد  لينقــل األصالــة إىل أطفــال 

أىت ســليامن العيــىس عــىل معظــم ألــوان الــرتاث: األديب، 

والدينــي، واألســطوري، والخــرايف، والبطــويل، والتاريخــي، 

وجّســد  الرتبيــة،  فنــه ملتطلّبــات  طــّوع  وقــد  ]والشــعبي[ 

ــا مــن فنــون الشــعر املعــارص،  يف الــرتاث وســواه مظهــرًا فنيًّ

مــن قصيــدٍة ونشــيٍد، وحكايــٍة  التنــّوع والغــزارة:  تجــىّل يف 

لســان  وعــىل  وحواريــٍة متثيليــٍة، ومرحيــٍة”40.  شــعريٍة، 

)الحصــان العــريب( الــذي ميثــل األصالــة العربيــة والشــموخ 

والعز واإلباء، ويرمز إىل الشجاعة والفروسية والوفاء، يقول 

العيــىس41: ســليامن 

َملِــــــــــــــــــــُك الُحْســــــــــــــــــــِن أنــــــــــــــــــــاال تســــــــــــــــــــلني: َمــــــــــــــــــــْن أنــــــــــــــــــــا؟

لعــــــــــــــــــــريباألصيــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــن األصيــــــــــــــــــــل ا ن  لحصــــــــــــــــــــا ا

إىل أن يقــول: كنــت يف الصحــراء أغــىل كائــن يف البيــت، 

أغــىل صهــويت العــز إذا مــا فــاريس فوقــي اســتقاما

ملك الدنيا، شــعْر أنه فوق البــرش

وتحدى املستحيل بالحصان العريب.

ويتجــىل مبــدأ الــوالء واالنتــامء للعروبــة يف شــعر ســليامن 

أحــبُّ  يقــول(42:  العيــىس يف قصيــدة: )العــريب الصغــري 

وأيب أمــي 

أحبُّ بيتي العريب

بيتي عريق كالزمن

بيتي تحدى كل ألوان املحْن

وعاش يعطي األرض والسامْء

يعطيها الصفاء والضياء........

ــر األطفــال بأمجــاد أيب فــراس الحمــداين يف قصيــدة:  ويَُذكِّ

)أيب فراس الحمداين يقدم سيفه لألبطال(43، والتي يقول 

فيهــا عــىل لســان أيب فــراس:

فــــــــــــــــــــــــراْس أبــــــــــــــــــــو  أنــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــراْسأنــــــــــــــــــــا 

منــــــــــــــــــــا كرو ىل  إ ٍت  أجــــــــــــــــــــدد الغــــــــــــــــــــراْس.آ

ويذكرهم كذلك بأمجاد أمري البحار )أحمد بن ماجد(44.

الطفــل  و”  أصيلــة،  عربيــة  رمــوز  الشــخصيات  وهــذه 

الخيّل البال، بخياله الوثّاب، ونفسيته التي تتقبّل املعرفة 

وتســتقبل كل جديــد، يجــد يف الرمــز الشــّفاف مــالًذا يرتــاح 

بـــه تكــون أقــرب مــا تكــون  إىل ظاللــه وأبعــاده؛ ألن عالقتـــه 

إىل لهــوه وتســلياته الطبيعيــة، التــي ترتبــط بحياتــه الواقعيــة 

أوالً، وبخياالته وأحالمـه املنطلقـة إىل آفـاق بعيدة ال تعرف 

الحدود ثانياً، ومن ثم لرتيض نزعات داخليًة يف أعامقه”45.

وعــدم  الكســل  نبــذ  عــىل  األطفــال  حــث  إطــار  ويف 

لتقــول  تــأيت قصيــدة: )األرسة تعمــل(  مصاحبــة الكســاىل 

: “مْجَد الحياِة هو العمل”46. وقصيدة: )ترنيمة  لألطفال إنَّ

كنــدة(47 التــي يحــث فيهــا الصغــار عــىل التفــوق الــدرايس، 

دراســتها.  يف  الشــاعر  حفيــدة  )كنــدة(  تفوقــت  كــام 

وقصيــدة: )مكتبتــي الصغــرية(48 التــي يحــث فيهــا األطفــال 

عىل االهتامم بالكتب والقراءة ومطالعة األدب. وقصيدة: 

)التعاون(49 التي تلفت نظر الصغار إىل قيمة التعاون يف 

إنجــاز األعــامل.

وحني يريد سليامن العيىس تقديم املعلومة الجغرافية 

تأتيهم قصيدة:)أغنية الفصول األربعة(50:

لألمطار ولألزهـار فالربيع: 

وللظُّلَِل الخرضاء  

للرحالت وللغالِت والايّ: 

وللحقــل املعطاء  

لألوراق املنترْة والخريّ: 

للغيامت املنهمرْة  

للـــــريح الهوجاْء  

يا ناَر الســـهراْت وال؛تاء: 

اْت يا قََصَص الَجدَّ  

يجمُد فيـــَك املاْء.  
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الخامتة والتوصيات

لقــد جّســم هــذا البحــث – عــىل صغــره – املالمــح العامــة 

تَثِْقيــِف  يِف  الَْعــَريِبَّ  ــْعِر  الشِّ ـُة  )َعبَْقِريَـّ وهــو:  ملوضوعــه، 

َوَعُروِضيًّــا(، وأشــار إىل أن مرحلــة الطفولــة  ـا  لَُغِويًـّ األطَْفــاِل 

التــي ميكــن  اإلنســان  حيــاة  املراحــل يف  أهــم  مــن  تعتــر 

لألطفــال،  والعروضيــة  اللغويــة  امللكــة  تربيــة  مــن خاللهــا 

وأن الشــاعر املوهــوب هــو الــذي يذيــب اللغــة يف عقــول 

األطفــال أدبًــا محبوبًــا يقبلــون عليــه ويستســيغونه، ويصبــح 

جــزًءا مــن حياتهــم. وقــد نجــح ســليامن العيــىس يف ذلــك 

نجاًحــا باهــرًا حــني كــرس كل حياتــه للكتابــة لألطفــال، وأصبح 

شــعره رشابًــا ســائًغا لهــم، وطعاًمــا شــهيًّا يقبلــون عليــه بفــرح 

ورسور، كــام يقبلــون عــىل الحــب والحنــان والحريــة واللعــب 

اللغــة إىل  يقــرب  البحــث  رأينــاه يف هــذا  والنشــاط. وقــد 

القصــرية،  والجملــة  الســهلة،  الرشــيقة  باللفظــة  األطفــال 

والصــورة الشــعرية الجميلــة، واملوســيقا الخفيفــة الهادئــة، 

ة املفعمة بحب الكون والحياة والناس  والفكرة النبيلة الخريِّ

والوطــن والعروبــة.

ــْعِر  الشِّ ـُة  )َعبَْقِريَـّ بحــث:  إليــه  بنــا  أفــى  مــا  وحاصــل 

الَْعَريِبَّ يِف تَثِْقيِف األطَْفاِل لَُغِويًّا َوَعُروِضيًّا( عدة مالحظات 

أو نتائــج، منهــا:

الحاجــة إىل شــعر األطفــال، واإلكثــار منــه، وتشــجيعه،   )1

واالهتامم به ما زالت قامئة مستمرة؛ فاملجتمع الذي 

يخاصــم أطفالــه ال ميكــن لــه أن يصالــح املســتقبل!

)اللفظة السهلة، والصورة الشعرية الجميلة، والخيال   )2

النبيلــة(  العــذب، والــوزن الشــعري الرشــيق، والفكــرة 

تثقيــف  يف  تســهم  أن  ميكــن  مهمــة  لغويــة  معادلــة 

ـا، وعروضيًّــا. لغويًـّ األطفــال 

الحفــظ والتكــرار والغنــاء مــن أفضــل الطــرق إىل تربيــة   )3

امللكة اللغوية، والَعروضية لألطفال، ويجعل التعليم 

لديهــم مبهًجــا ومفرًحــا.

ميكننا توجيه نظر األطفال إىل االعتزاز بالرتاث والتاريخ   )4

والهويــة مــن خــالل اآلداب املقدمــة إليهــم: شــعرًا، ونــرًا.

أوليــاء األمــور  بــرضورة اهتــامم  الدراســة  وتــويص هــذه 

مؤسســات  وكذلــك  الجانــب،  هــذا  بأبنائهــم يف  واألرَُس 

التعليم الخاصة باألطفال، والعودة بهم مرة أخرى إىل ِحضن 

العربية الفصحى الدافئ، وإىل رياض الشعر العريب الحلوة 

اليانعــة. وميكــن اســتثامر وســائل التقنيــة الحديثــة: كالهاتــف 

النقــال، والحاســوب، والتلفــاز، والفضائيــات، واإلنرتنــت، 

ولــن  عنهــا،  إبعادهــم متاًمــا  مــن  بــدال  ذلــك،  وغريهــا يف 

نســتطيع!. وعــىل الشــعراء والُكتَّــاب الذيــن يكتبــون لألطفــال 

مراعــاة تلــك التقنيــات العريــة يف شــعرهم وأدبهــم.

وأخــريًا؛ فــإين شــاكٌر َمــن يطلعنــي عــىل عيــب أو ينبهنــي 

إلصــالح، فــام يــزال اإلنســان بحاجــة إىل مــن ينبهــه ويصلــح 

عملــه. واللــه املســتعان ومنــه األجــر واملثوبــة. واللــه أســأل 

اإلخــالص  ويرزقنــا  مفيديــن مســتفيدين،  أبــدا  يجعلنــا  أن 

والســداد يف القــول والعمــل، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه 

العاملــني. رب 

الهوامش واملااكر واملراجع
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دور الق�صة يف بناء �صخ�صية الطفل

ايستاذر فتيحة شفريي
جامعة امحّمد بوقرة، بومرداس )الجزائر(

نص املداخلة كاملة

مدخل:

يف  مالحــظ  بشــكل  الطفــل  بــأدب  االهتــامم  ازداد 

الســنوات األخــرية، والســبب إدراك املبدعــني ألهميــة هــذا 

األدب يف تشــكيل شــخصية الطفــل وبنائهــا، فراحــوا يكتبــون 

أجناســا أدبيــة مختلفــة منهــا القصــة، التــي احتلــت االهتــامم 

الكبــري عنــد هــذا املتلقــي الصغــري، فهــو مييــل ميــال كبــريا 

إىل الرد الذي يُشّكل أساس هذا النوع األديب، واملبدع 

الناجــح هــو مــن يســتطيع بنــاء محكــم لهــذا األســاس وإخراجــه 

ــة تســتهوي الطفــل وتؤثــر فيــه. يف حلّ

والتوضيــح،  التبســيط  الُحلّــة  هــذه  أهــم ســامت  ومــن 

واملبــدأ األخالقــي الــذي يستشــّفه هــذا املتلقــي مــن النــص 

بــني قصــة  فــرق  التســلية والرتفيه»فــال  املــرود، وتحقيــق 

للكبار وقصة للصغار إال يف التبسيط والتوضيح والتحليل، 

واالبتعــاد عــن الغمــوض املفــرط أو التعقيــد املمــوج، والبــّد 

باإلضافــة إىل ذلــك أن تشــتمل القصــة عــىل مغــزى أخالقــي 

يدفع الطفل إىل التفكري والرتكيز«1، ولتبيني هذه السامت 

الجزائــري  للكاتــب  قصة”بائعةالخبــز”  اخرتنــا  وتوضيحهــا 

أحمدمنــور وقصــة” فاطمــة” للكاتبــة التونســية حيّاةالريــس، 

مركزيــن عــىل شــخصيات املدّونــة املختــارة ومنظومــة القيــم 

التــي تســتند إليهــا.

1-شخايات الماة

االجتامعــي  الواقــع  مــن  عملــه  القــاص شــخصيات  يختــار 

الصغــري يســعى  الطفــل، فهــذا املتلقــي  فيــه  يحيــا  الــذي 

االلتحــام  نصــوص قصصيــة إىل  مــن  يقــرأه  مــا  خــالل  مــن 

بواقعــه وااللتفــات حولــه، ولــن يتحقــق هــذا إال بارتبــاط هــذا 

أن  النصوص»والبــّد  تلــك  بشــخصيات  املتلقــي وجدانيــا 

دورهــا  ويتفهــم  بدقــة  الشــخصيات  عــىل  الطفــل  يتعــرّف 

ويُحــدد مواقفهــا حتــى يتعاطــف معهــا وجدانيــا«2، وتبــدأ 

أســامء  مــن  ابتــداء  بالتأســيس  الوجدانيــة  العالقــة  هــذه 

منــور  أحمــد  “عائشــة”عند  فهــي  املختــارة  الشــخصيات 

و”فاطمــة” عنــد حيــاة الريّــس، فهــام اســامن متــداوالن يف 

البيئــة املغاربيــة خاصــة. العربيــة عامــة ويف  البيئــة 

مــع هذيــن االســمني  تقاطعــه  مــن خــالل  الطفــل  يبــدأ 

املعروفني يف التساؤل عن طبيعة الشخصيتني املختارتني 

ويف ســامتهام هــل هــي مرتبطــة بالواقــع الــذي يحيــا فيــه أم 

يــدرك الطفــل أن  ال؟ وتبــدأ اإلجابــة يف التأســيس عندمــا 

الشــخصيتني مســتلهمتان مــن واقعــه وغــري بعيدتــني عنــه، 

فأّول ما يُّنفر هذا املتلقي من القصص أن تكون شخصياتها 

متجــاوزة لواقعــه أو أنهــا مثاليــة مســتحيلة الوجود»يجــب أال 

تظهــر الشــخصيات وخاصــة يف قصــص األطفــال مبســتوى 

يفــوق املســتوى الواقعــي لألطفــال أو يظهــرون مثاليــني ال 

نقــص فيهــم«3، واملالحــظ أن املبدَعــني مل يختــارا الســن 

نفســه للشــخصية الرئيســة، فعائشــة يف “بائعــة الخبــز” فتــاة 

يف الثامنــة عــرش مــن عمرهــا، أمــا بطلة”فاطمــة” فهــي بنــت 

صغــرية قــد ال تتجــاوز العــارشة حســب ســياق األحــداث.

أّن  ذلــك  رأينــا،  لــه غايتــه حســب  الســن  والتبايــن يف 

أحمــد منــور وحســب حوارنــا معــه تعّمــد اختيــار هــذا الســن، 

ليعلّم الطفل الذي يف عمر عائشة الصر والثبات وتحّمل 

املســؤولية، فالبطلــة فتــاة عانــت ظروفــا قاهــرة منعتهــا مــن 

مواصلــة دراســتها، فقــدت والدهــا يف مرحلــة جــد حرجــة 

عرفتها الجزائر هي فرتة العرشية السوداء، فهو ضحية عمل 

إرهــايب شــنيع يف إحــدى بــؤر اإلرهاب”األخرضيــة”، وبعــد 

مدة تفقد والدتها بعد مرض عضال، لتجد عائشــة نفســها 
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يف مواجهــة وضــع جديــد متثــل يف تحّملهــا مســؤولية إخــوة 

صغــار وعــٌم جشــع يريــد طردهــا وإخوتهــا مــن البيــت الــذي 

يأويهــم.، لــذا قــررت مواصلــة مهمــة والدتهــا وهــو صنــع الخبــز 

لتغطيــة مصاريــف عائلتهــا الصغرية»الحــزن عــىل وفــاة أمهــا 

يُوفــر لهــم حاجتهــم الرضوريــة،  لــن يُطعمهــا وإخوتهــا، ولــن 

ولذلــك ســتفعل مــا فعلتــه أمهــا حــني اهتــدت إىل إعــداد 

الخبز وبيعه لتأمني عيشهم، بعد مقتل والدهم يف حادثة 
الهجــوم عــىل الســد«4

واختــارت حيــاة الرايّــس هــي األخــرى فتــاة تعــاين ظروفــا 

قاهرة، إنها تلميذة مبدرســة ابتدائية تبعد عدة كيلومرتات 

عن منزلها، كام تعرف ظروفا اجتامعية صعبة، فأرستها جد 

فقــرية ال متلــك قــوت يومهــا، ورغــم كل ذلــك فقــد راحــت 

الفتــاة تتحــدى تلــك الظــروف لتحلــم بــأن تكــون معلمــة تنــري 

أيضــا  تحــّب عائلتهــا  عقــول فتيــات قريتها»كانــت فاطمــة 

القريــة املنقطعــات  بــأن تصبــح معلّمــة لصغــريات  وتحلــم 

عــن التعليــم والقابعــات يف بيوتهــّن، ألّن أغلبيــة البنــات ال 

يســتطعن الذهــاب إىل املدرســة بســبب بعــد املســافة«5.

ويتوجــه املبدعــان مــن خــالل الشــخصية الرئيســية إىل 

التأثــري يف قــارئ خــاص هــو الطفــل الــذي يــرتاوح ســنه مــن 

العــارشة إىل الخامســة عــرش تحديــدا، ليؤثــرا فيــه أدبــا وتربيــة 

ولتحقيــق قيــم إيجابيــة أهمهــا التالحــم مــع أفــراد أرستــه أوال 

هــو  هــذا  اإليجــايب  والتأثــري  ثانيــا،  أفــراد مجتمعــه  مــع  ثــم 

هــدف القصــة األســايس»القصة عــرض لفكــرة مــرت بخاطــر 

الكاتــب أو تســجيل لعاطفــة اختلجــت يف صــدره، فــأراد أن 

يُعــر عنهــا بالــكالم ليصــل إىل أذهــان القــراء محــاوال أن يكــون 

تحقــق  وقــد  نفســه«6،  أثرهــا يف  مثــل  نفوســهم  أثرهــا يف 

هــذا التأثــري اإليجــايب للمدونــة املختــارة مــن خــالل عرضنــا 

العــارشة  مــن  -أعامرهــم  األطفــال  مــن  عــىل مجموعــة  لهــا 

إىل الخامســة عــرش- الذيــن أكــدوا لنــا مــن خــالل إجابتهــم 

إعجابهــم بالشــخصية الرئيســية أخالقــا وأفعــاال، ومــا ســاعد 

عــىل تحقيــق هــذا التأثــري أّن البطلــة أو الشــخصية الرئيســية 

يف مثــل ســنهم، والســن عــادة مــا يكــون عامــال أساســيا يف 

نجــاح القصــة املوجهــة للطفل»والبطــل هــو الشــخصية التي 

يعجــب بهــا ويحلــم بهــا األطفــال وكثــريا مــا يكــون يف مثــل 

ســنهم فهــو وســيلة النــص وغايتــه يف آن واحــد«7،

يسعى كاتب القصة املوجّهة للطفل إىل تقديم دقيق 

لشــخصيات عملــه، الــذي ســيمنح لوجودهــا تقبــال واســعا 

عنــد هــذا املتلقي»والتشــخيص الســليم عالمــة أخــرى مــن 

عالمــات القصــة الجيــدة، ورســم الشــخصيات بدقــة ميــزة 

مــن ميــزات الكاتــب املوهــوب«8، وقــد كان تقديــم أحمــد 

منــور لعائشــة صادقــا مرتبطــا بواقــع الطفــل اليتيــم، ففقــدان 

الوالديــن يف فــرتة وجيــزة جعــل الشــخصية الرئيســية تُعــاين 

األمّرين بسبب: 1- صعوبة التكّفل بأفراد عائلتها، 2- جشع 

عمها املتزايد للبيت الذي يأويها وإخوتها الصغار، وما زاد 

صــدق هــذه الشــخصية امتالكهــا الرغبــة يف مواجهــة تلــك 

الشــخصية  الطفــل صــورة هــذه  يقــرأ  التحديــات، وعندمــا 

الرئيســة ســيزداد التحامــه بهــا فيتعاطــف معهــا ومــع كل يتيــم 

يف مجتمعــه فقــد أعــز مــا لديه»والقصــة الجيــدة ينبغــي أن 

تبعــث يف نفســه الرغبــة يك يشــاركها مواقفهــا وأن يفعــل 

قــراءة  الطفــل  يُواصــل  أن  مبــارشة«9، وقبــل  بطريقــة  ذلــك 

القصــة يتســاءل يــا تــرى كيــف ســتواجه عائشــة وضــع أرستهــا 

الجديــد؟ وهــل ســرتضخ لطمــع عمهــا وتتنــازل لــه عــن بيــت 

األســئلة  هــذه  مثــل  ووجــود  والَديهــا؟  مــع  ذكرياتهــا  يضــم 

منــور يف  أحمــد  لنــص  الكبــري  التأثــري  عــىل  دليــل  وغريهــا 

املتلقــي الصغــري مــن جهــة، وبأنــه اســتوعب مــن جهــة أخــرى 

مــا يعانيــه اليتيــم يف املجتمــع.

فقــد قدمــت  نفســه يف قصــة” فاطمــة”،  األمــر  وكان 

حيــاة الرايــس شــخصيتها الرئيســية يف صــورة الفتــاة املثابــرة 

التــي ال تنــي إرادتهــا أمــام مــا يعرتضهــا مــن مشــاق متنوعــة، 

تتضمــن قضيتــني  التــي  للطفــل  الكاتبــة  تكمــن رســالة  هنــا 

أساسيتني، األوىل أن يتعرّف املتلقي الصغري عىل أطفال 

يف عمــره يعانــون ويــالت العيــش وقســوته، والقضيةالثانيــة 

اتخــاذ فاطمــة منوذجــا لــه يف الحيــاة ليتحــدى مــا يُواجهــه من 

صعوبات، وليتعلم كذلك مفهوم املسؤولية وأهميتها يف 

بناء شخصية قوية، وإثارة الرايس للقضيتني مل يكن مبارشا، 

ألن هدفهــا هــو أن يصــل القــارئ الصغــري مبفــرده لرســالتها 

األخالقيــة املّســطرة»والطفل ال يحتــاج إىل أن يؤكــد لــه أّن 

الشــخصية شــجاعة مــا دامــت شــجاعتها تظهــر مــن خــالل 

تنبــىء عــن شــجاعتها  يــرتك األحــداث  املواقــف وأوىل أن 

وتــدل عليهــا«10.
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واختيار املبدَعني لشخصية اجتامعية يدفعنا ألن ندرج 

عملهــام الفنــي ضمــن القصــة االجتامعيــة، الرتباطــه بقضايــا 

واقعية يراها الطفل ويعيشها، والتي تدفعه دامئا للتساؤل: 

مل َ ال تــزول مثــل هــذه الحــاالت االجتامعيــة ؟وملَ ال يكــون كل 

األطفــال ســعداء يف معيشــتهم؟ مل َ ال يســعى الكبــار ملحــو 

هــذه املظاهــر الســلبية؟ مثــل هــذه األســئلة التــي يطرحهــا 

الطفــل تعكــس رغبتــه يف تأســيس مجتمــع مثــايل، ومثــل 

هذه الرغبة تعكســها القصة االجتامعية»القصة االجتامعية 

العليــا وتصويــر املجتمعــات  تتجــه دومــا إىل رســم املثــل 

الفاضلة«11، وبكتابة منور والرايس عن الشخصيات اليتيمة 

الشــخصيات يف  إدراكهــام ملعانــاة هــذه  يَتبــني  والفقــرية 

املجتمــع، وتأثريهــا الكبــري يف الطفــل، وقــد جعلنــا هــذا نقــر 

أّن جهــود منــور والرايــس محمــودة جــدا عنــد التفاتهــام حــول 

القصة االجتامعية ووعيهام بدورها اإليجايب الفّعال، ليقفا 

التــي مســت شــخصيةالطفل  التغــريات  مــن خاللهــا عــىل 

العــريب يف عــر العوملــة والتكنولوجيــا املتطــورة.

ويكون تأثري القصة كبريا إذا كانت الشــخصية الرئيســية 

عــن  بذلــك  كاشــفة  األحــداث  مــع  تتطــور  ناميــة  شــخصية 

جوانــب جديــدة فيها»وهنــاك الشــخصية التــي تنمــو وتتطور 

مــع مواقــف القصــة وتكشــف ترفاتهــا يف هــذه املواقــف 

مــع عائشــة  هــذا متطابقــا  لهــا«12، وكان  جوانــب جديــدة 

وفاطمــة، فقــد عرفــت الشــخصية األوىل ظروفــا اجتامعيــة 

مختلفة فهي الفتاةالطيّعة التي قررت التوقف عن الدراسة 

ملســاعدة أمهــا يف نفقــات البيــت بعــد مــرع الوالد»وهــو 

إىل  أكرهــّن  وهــي  عــرش  الثامنــة  ابنــة  عائشــة  اضطــر  مــا 

االنقطــاع عــن دراســتها بإحــدى املــدارس املهنيــة، خاصــة 

أن املســافة بعيــدة، وهــذا مــا جعــل األم تلجــأ إىل إعــداد 

الخبــز يف البيــت تســاعدها عائشــة يف ذلــك«13، لتأخــذ 

دورا جديدا بعد وفاة والدتها املتمثل يف األم الثانية تراعي 

كــام كانــت تقــوم أمهــا شــؤون أفــراد عائلتهــا الصغــرية، ومــن 

خــالل هــذا الــدور الجديــد لعائشــة يــدرك الطفــل املتلقــي 

تأثري االنتقال الِسني يف شخصيته، فهو سيكون أكر نضجا 

إذا مــا بلــغ ســن الثامنــة عرش»لقــد أحســت عائشــة وهــي 

توشــك أن تبلــغ ســن الثامنــة عــرش إحساســا مختلفــا متامــا 

عن إحساسها يف السنوات السابقة، إّن هذه السن مهمة 

جدا يف حياة اإلنسان ألنه يودع فيها سن املراهقة ليدخل 

عــامل الراشــدين«14، أمــا التغــري اآلخــر فهــو ذلــك الحــزم الــذي 

عرفتــه يف مواجهتهــا لطمــع عمهــا وابنه»أنــا ال أعــرف يل عــام 

وال ابــن عــم/ قلــت لــك ال أعــرف عــام وال ابــن عــم وال أٍيــد أن 

أعــرف«15. وأكــدت عائشــة نضجهــا الكبــري وتطــور شــخصيتها 

الفعــيل عندمــا قــررت الحــرص عــىل مصــدر رزق أرستهــا، 

إنــه اإلرصار عــىل الحصــول عــىل محــل للصناعــة التقليديــة.

وضعــت حيــاة الرايــس الطفــل أمــام حلــم فاطمــة، الــذي 

راح يتتبــع مراحــل حيــاة هذاالحلــم لياُلحــظ أّن الشــخصية 

الرئيســية مل تظهــر عجــزا أو ضعفــا، وهــذا التحــدي جعلهــا 

تظهــر بصــورة حقيقيــة دفعــت الطفــل املتلقــي ألن يتخذهــا 

أن  منه»ذلــك  وقريبــة  واقعــه  مــن  نابعــة  ألنهــا  لــه  مرجعــا 

الشخصية املتطورة النامية تبدو حقيقية تعيش الحياة«16، 

وعالقة فاطمة بحلمها كانت عالقة متطورة دفعت الطفل 

عــىل  الشــخصية  هــذه  تتحصــل  أن  يتمنــى  ألن  املتلقــي 

مرادهــا يف ظــل الجــو املكهــرب التــي تحيــاه»يف هــذا الجــو 

وبطالــة  الوالــد  وبــؤس  األم  بعصبيــة  الفوضــوي املكهــرب 

األخ األكــر و...تحــاول فاطمــة أن تكمــل واجباتهــا املدرســية 

برعــة«17، وبفضــل تشــجيعات ســامل املتواصلــة متــيش 

فاطمــة بخطــوات وئيــدة نحــو حلمهــا، فهــو مــن يحــرض لهــا 

التعليمي»كانــت  لتحســني مســتواها  اإلضافيــة  التامريــن 

فاطمــة تفــرح بهــذا التشــجيع الــذي يأتيهــا مــن أخيهــا وتتأثــر 

لــه خاصــة أن املعلمــة كانــت قــد وعــدت التالميــذ بخمــس 

نقــاط تشــجيعية لــكل مــن يقــوم منهــم بتامريــن إضافيــة«18، 

ومع تعرض فاطمة لهجوم كلب مسعور يف الطريق الطيني 

الوعــر تكــون قــد بيّنــت التطــور املنطقــي الــذي وصلــت إليــه 

وليــرز مــن خــالل ذلــك التعاطــف الكبــري الذي أظهره الطفل 

املتلقــي تجاههــا، وتحقيــق التعاطــف يعنــي أن للشــخصية 

الرئيسية تأثري إيجايب واضح وهذا هو املطلوب يف القصة 

كــام أنــه املطلــوب يف مفهــوم الشــخصية القصصيــة الناميــة 

أو املتطــورة.

2 – منظومة الميم ت املدّونة املختارر

يُشــّكل الطفــل عــامد املجتمــع وأساســه، فهــو محــور اهتــامم 

علامء النفس والرتبية وعلامء االجتامع واملبدعني كذلك، 
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لهــذا حــرص كل هــؤالء عــىل االلتفــات حولــه وتحيــني القيــم 

اإليجابيــة التــي يجــب أن يتحــىل بهــا يف عــر التكنولوجيــا 

القيــم  هــذه  عــىل  القضــاء  إىل  تســعى  التــي  والعوملــة 

الظــروف واملتغــريات  ظــل  بقيــم دخيلــة»ويف  وتعويضهــا 

التكنولوجيــة مــا أحدثــه التطــور العلمــي الريــع مــن ضيــاع 

الكثــري مــن القيــم وســط زحــام هــذا العــر، كان مــن نتيجتهــا 

إدخــال مفاهيــم جديــدة ال تتناســب مــع واقعنــا ومجتمعنــا 

الثقــايف  تراثنــا  مــن  مــن قيمنــا املســتمدة  الكثــري  واختفــاء 

وتالشــيها نســبيا«19.

وقد وعى أحمد منور وحياة الرايس بدورهام اإلبداعي 

االجتامعيــة  بالقيــم  اليــوم  ربــط طفــل  خــالل  مــن  الرتبــوي 

اإليجابيــة املتوارثــة، فكانــت القصــة ملجأهــام لتمريــر هــذه 

مــن خاللهــا شــخصيته  الطفــل  ليســتعيد  القيــم املتنوعــة 

ووجوده»وتُعتــر القصــص والحكايــات التــي تُحــى وتُقــرأ مــن 

الفنــون األساســية التــي يتعــرض لهــا الطفــل ويســتوعب مــن 

خاللهــا كثــريا مــن القيــم التــي يُصبــح لهــا فيــام بعــد تأثــريا يف 

ســلوكياته«20، ووفقا ملا ســبق ذكره ســنهتم بتســليط الضوء 

عــىل تلــك القيــم االيجابيــة املوجــودة يف املدّونــة املختــارة.

1ف2 - الميم االجتامعية:

قيــم اجتامعيــة  تبنــي  عــىل  ارتكــزت املدّونــة املختــارة 

متنوعــة للتأثــري يف الطفــل وإرجاعــه إىل الســكة الصحيحــة، 

فــكان منهــا الحــق يف الحيــاة الكرميــة، فالطفــل يف املدّونــة 

املختــارة فاقــد لهــذه الحيــاة، إنــه يف “بائعــة الخبــز” مجــر 

عىل العمل وهو يف سن صغرية، فكانت خديجة من تبيع 

الخبز الذي تصنعه أختها الكرى عائشة عىل حافة الطريق 

الريــع، هــذا العمــل كانــت تقــوم بــه خديجــة قبــل وفــاة أمهــا 

لتواصلــه بعــد رحيلهــا، فخديجــة وفقــا لهــذه الصــورة ليســت 

كباقي األطفال يف سنها تتمتع بحياة عادية طبيعية»فعمل 

الطفل عىل ســبيل املثال يُهدر الرأســامل البرشي الوطني 

الفقــر املدقع)الهــدف األّول  وتتعــارض مــع القضــاء عــىل 

للتنمية األلفية(«21، وقيام الشخصية الرئيسة يف “فاطمة” 

بالعمــل املضنــي طــوال اليــوم وعــدم مامرســتها لطفولتهــا 

الريئــة مــع أترابهــا دليــل عــىل هشاشــة وجــود الطفــل العــريب 

منــذ  الوســخة املرتاكمــة  األواين  له»إنهــا  وانتهــاك صــارخ 

عشــاء البارحــة وال أحــد يُنظفهــا غــريي، ال أحــد يُســاعدين 

يــا ريب... مــا هــذا العــذاب«22، ومــع تأســيس هــذه الصــورة 

سيتعاطف املتلقي الصغري مع طفل املدّونة املختارة ألنه 

يشــعر بعــوزه ويلمــس قهــره، وإذ يتحقــق هــذا فمعنــاه نجــاح 

القصــة يف التأثــري اإليجــايب لطفــل اليــوم.

التكافــل االجتامعــي:  كــام اهتــم منــور والرايــس بقيمــة 

حيــث ركــزا عــىل قيمتــه وتأثرياتــه االيجابيــة يف توطيــد عالقــة 

أفــراد املجتمــع ببعضهــم البعــض، ومــن صــور هــذا التكافــل 

مــن خــالل  بأرستهــام ورعايتهــا  الوالديــن لالهتــامم  ســعي 

املنــح العاطفــي واملــادي، فــاألب ورغــم ظــروف اإلرهــاب 

التــي عرفتهــا منطقــة األخرضيــة راح يعمــل بكــد لتوفــري لقمــة 

العيش لصغاره، واألم رغم فجيعتها يف زوجها املغدور إال 

أنهــا مل تستســلم ومل تهمــل رعايتهــا لصغارهــا، بــل واصلــت 

نضال زوجها وخري دليل عىل صدق مهمتها حصول عائشة 

وإخوتهــا عــىل محــل لكســب الــرزق منحتــه إياهــم البلديــة.

أمهــا  دور  الخبــز”  “بائعــة  يف  عائشــة  واصلــت  وقــد 

فأضحــت  رعايتهــا،  تحــت  هــم  مــن  حاميــة  يف  املتمثــل 

هــي املربيــة والناصحــة واملوجهــة، مــا إن تــرى ســلوكا غــري 

ســوي إال ونبّهــت إخوتهــا إليــه، مــن ذلــك مــا قــام بــه أخوهــا 

البطــن، وقهقهتــه  األصغــر عنــد أكلــه الحلــوى وهــو خــاوي 

وتُســقطها وحينهــا  األســنان  تســّوس  الشــارع»الحلوى  يف 

تبقــى كالعجــوز املفرمشــة، ضحــك يوســف ضحكــة عاليــة 

ثــّم ســألها: مــا معنــى مفرمشــة؟، وضحــك مــرة أخــرى ضحــكا 

عاليا لتنهره هذه املرة بيشء من الحزم:- ال تضحك هكذا 

أنّــك غــري مهــذب«23،  النــاس عنــك  يف الشــارع، ســيقول 

ويظهــر مــن خــالل هــذا التوجيــه الســلويك-قهقهة الطفــل- 

تأثــر أحمــد منــور باإلرشــاد اإلســالمي الســلويك الــذي يدعــو 

املســلم إىل عــدم رفــع الصــوت عاليــا مثلــام تؤكــده ســورة 

لقــامن اآليــة 19»واقصــد يف مشــيك واغضــض مــن صوتــك 

إّن أنكــر األصــوات لصــوُت الحمــري«.

كــام متظهــر هــذا التكافــل يف اهتــامم الخــال عبــد القــادر 

القــادر عــىل مجابهــة  الوحيــد  أختــه املتوفــاة، فهــو  بــأرسة 

طمع عم عائشــة وجشــعه، الذي يريد االســتحواذ عىل منزل 

الصغــار مســتعمال كل الطــرق غــري املرشوعــة، وقــد تفطنــت 

عائشــة لهــذه الطــرق وســعت بــكل مــا متلكــه مــن إرادة وتحــد 
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الهــدوء  العــّم  وتصّنــع  العــم»  هــذا  طمــع  وذكاء ملجابهــة 

واالبتسام ورّد عليها: حاشا لله أن أطردكم من البيت، فأنتم 

أبناء أخي، ولكني سآخذكم إىل عني بسام لتعيشوا معززين 

مّكرمني. وهبّت واقفة قائلة: شكرا لك عىل كرمك، ولتعلم 

أّن هــذا البيــت هــو بيتنــا ولــن نخــرج منــه أبــدا، وإذا كان لــك 

أي كالم آخــر، فعليــك بخــايل عبــد القــادر«24.

وكشف قرب فاطمة وأخيها سامل من بعضهام البعض 

يف “فاطمة” عن العالقة األخّوية الوثيقة بني الشخصيتني، 

اآلخــر ملجابهــة  مــن  يســتمد قوتــه  فــكل واحــد منهــام كان 

أخاهــا  يعرفانها»لكــن  التــي  الصعبــة  االجتامعيــة  الظــروف 

ساملا كان يقول لها: سنبني مدرسة يف قلب الدوار قريبة 

مــن كل األطفــال«25، كــام تعــززت العالقــة األخويــة يف هــذه 

األرسة الفقــرية بذلــك التواصــل الروحــي الــذي تأســس بــني 

األخوين )فاطمة وسامل( وأخوهام األكر أحمد، الذي يُشبه 

شخصية عائشة يف قصة منور، فهو املضحي بأحالمه يف 

ســبيل أحــالم غــريه أهمهــا التعليــم لفاطمــة وســامل وتوفــري 

أيضــا كان يحلــم مثلهــام  العائلة»هــو  أفــراد  لباقــي  القــوت 

بكثــري مــن األشــياء لــه ولعائلتــه ذات األفــواه الثامنيــة مــع أّن 

حلمــه كان أبســط مــن أحالمهــام«26.

وجــود مثــل هــذه التواصــل الروحــي الــذي ملســناه عنــد 

عائشــة وأحمــد ســيدفع الطفــل أكيــد إىل التقــرب مــن أفــراد 

يراهــا  بــأي طريقــة  إســعادهم  كيفيــة  والتفكــري يف  عائلتــه 

تجنــب إغضابهــم واالختــالف  بــل سيســعى إىل  مناســبة، 

معهــم مهــام كانــت األســباب، فتوفــري منــور والرايــس ملثــل 

بالتفاعــل  يُســمى  مــا  لتحقيــق  مقصــود  الشــخصية  هــذه 

اآلبــاء  يُوفــر  بــأن  الرتبيــة  علــامء  ينصــح  االجتامعــي، وعليــه 

يف  لهــم  منوذجــا  شــخصياتها  يتخــذون  قصصــا  ألبنائهــم 

انتهاج ســلوكات إيجابية»غالبا ما يتعلم األطفال من خالل 

النمذجــة، لــذا احــرص عــىل توفــري منــاذج تفاعــل اجتامعــي 

إيجابية من خالل القصص والتحدث عن خصائص اآلخرين 

اإليجابيــة«27، بــل الحظنــا أّن النــامذج املختــارة مــن األطفــال 

قــد تعاطفــت مــع عائشــة وأحمــد كــام تعاطفــت مــع فاطمــة 

وســامل إىل نهايــة القصــة.

ومــن القيــم االجتامعيــة األخــرى يف املدّونــة املختــارة 

الــذات  تقديرالذات»تُعــرّف املعاجــم بصــورة عامــة تقديــر 

الــذي  الــرأي  يتّولــد مــن حســن  عــىل كونــه شــعورا مناســبا 

فقــد  يخــص جدارتــه وقيمتــه«28،  فيــام  الفــرد  عنــد  يتكــّون 

لــكل  الثقــة  للعائلــة  الثانيــة  األم  باعتبارهــا  منحــت عائشــة 

واحــد منهــم، فكانــت كذلــك مــع مريــم التــي فشــلت يف 

الحصول عىل شهادة الباكالوريا»لست أول واحدة تسقط 

يف البكالوريــا ولــن تكــوين األخــرية... ثــّم إنــك مــا قــرت يف 

الدراســة، ولكــن الظــروف كانــت قاســية علينــا وهــي التــي 

أثــرت عليــك«29، والتشــجيع ذاتــه تلقتــه األخــت الصغــرى 

بــالء حســنا يف حفــل  تبــل  أنهــا مل  التــي شــعرت  خديجــة 

نهاية الســنة الدراســية»عرفت كيف تُبدد هواجســها وكيف 

تقنعهــا أنهــا كانــت نجمــة الحفــل التــي اســتقطبت اهتــامم 

التشــجيعي  عائشــة  ودور  إعجابهــم«30،  ونالــت  الجميــع 

القائم عىل الحب واالطمئنان دفع الطرف املشَجع)مريم، 

خديجــة( إىل مواصلــة دربــه والوثــوق أكــر بقدراتــه وإثبــات 

حضوره، لتكون العالقة بني الطرفني عالقة نوعية»كل طفل 

يشعر بتقديره إذا كانت له عالقة نوعية مع الناس خصوصا 

الذين يتمتعون بأهمية بالنسبة إليه، وبالفعل يُقدر الطفل 

بهــذا النــوع مــن العالقــات شــامئله ومميزاتــه الشــخصية«31،

واملالحــظ أن الطــرف املقــدر للــذات يف “فاطمــة” قــد 

تعــدد فهــو ســامل بالدرجــة األوىل ثــم أحمــد أخوهــا األكــر 

وصــوال إىل والدهــا، فــاألّول كان رصيحــا بذلــك التشــجيع 

بينــام مل يكــن كذلــك عنــد الطــرف الثــاين، وقــد منحهــا هــذا 

التشــجيع الوثــوق أكــر يف نفســها لتتجــاوز حواجــز عديــدة 

تــام  إلغــاء  الســاعي إىل  أمهــا املســتطري  اســتبداد  أهمهــا 

لحلمهــا األســايس املتمثــل كــام ذكرنــا ســابقا يف تنويرعقــول 

فتيــات منطقتهــا الجبليــة بالعلم»كانــت فاطمــة تــرع يف 

شــغلها والغصــص تخنقهــا بســبب كالم أمهــا، ويف الوقــت 

نفســه تحــاول أن تخفــي حجلهــا وخوفهــا مــن معلمتهــا التــي 

تحبها وتشجعها، وهي ال تريد أن تخيب آمالها اآلن، السيام 

وقــد وعدتهــا معلمتهــا بشــهادة استحســان ان هــي واصلــت 

عــىل النســق نفســه مــن االجتهــاد والتفــوق«32.

كــام نذكــر القيمــة االســتبدادية املعالجــة يف املدّونــة 

املختــارة، التــي متظهــرت يف “بائعــة الخبــز” يف تلــك الرؤيــة 

املتوارثة يف املجتمعات املغاربية، فاملرأة تصلح للبيت 

ولإلنجــاب ال للتعليــم والعمــل، وألنهــا كذلــك فقــد رفضتهــا 
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معــه كل  لتتغــري  تغــري  أن املجتمــع  لخالهــا  لتبــنّي  عائشــة 

املفاهيــم االجتامعيــة الخاطئــة»ومل تشــأ عائشــة أن تدخــل 

يف نقــاش مــع خالهــا ألنهــا ال تســتطيع تغيــري رأيــه عــن دور 

املــرأة يف املجتمــع فمســتقبلها يف بيتهــا كــام قــال لهــا يف 

املــرة مــا قبــل األخــرية ووظيفتهــا ال تتجــاوز يف نظــره إنجــاب 

األطفــال«33 ومــن خــالل طــرح منــور لهــذه القضيــة اإلشــكالية 

يتبــني لنــا رغبتــه يف غــرس الوعــي بقضايــا املجتمــع الشــائكة 

لــدى الطفــل املتلقــي ووعيــه بهــا يعنــي أكيــد أنــه سيســعى 

لطــرح حلــول ناجعــة لهــا.

كام كانت هذه القيمة واضحة يف قصة “فاطمة”، فأم 

الشــخصية الرئيســية هــي املســتبدة األوىل والوحيــدة يف 

منــزل الصغــرية فاطمــة، وميكــن تفســري ســلوكها ذاك بتأثــري 

البيئة االجتامعية التي تربت فيها، فقد تلقت مبدأ متوارثا 

مفــاده أن املــرأة مكانهــا يف البيــت تخــدم أهلــه دون نقــاش 

وأن الرجــل هــو الســيد املطلــق الحــر يف ترفاتــه، ويؤكــد 

وجود هذا املبدأ املتوارث مخاطبة األم البنها سامل»أنت 

مكانــك املدرســة، هيــا اخــرج برعــة إىل مدرســتك واتركهــا 

هــي للبيــت، ال تهتــم بأمرهــا. إّن البنــات قــد ُخلقــن للبيــت 

ولشــؤون البيــت«34.

لقد أرادت هذه األم أن تتبنى ابنتها فاطمة هذا املبدأ 

املــرأة  قالــب  مثلهــا يف  لتنصهــر  املتــوارث،  االجتامعــي 

العربيــة النمطيــة التــي ال رأي لهــا، يعنــي هــذا املزيــد مــن 

القــدرات املعطلــة واإلمكانيــات املهــدورة لطرف-املــرأة- 

القيــم  الهــام يف تطويــر املجتمــع وتقدمه»وهــذه  لــه دوره 

االستبدادية تؤثر عىل ثقة الطفل بنفسه وعىل استقالليته، 

يناقــش وتتعطــل  مــا يســمع، وال  يــردد  ببغــاء  وتحويلــه إىل 

طاقاته اإلبداعية ويستخدم قوالب فكرية جاهزة«35، ولكن 

فاطمــة ومــن خــالل إرصارهــا عــىل تكملــة دراســتها تتحــدى 

الوقــت  لتتحــدى يف  وبشــكل واضــح اســتبداد هــذه األم 

نفســه القوالــب الجاهــزة املتوارثــة يف مجتمعهــا.

2ف2 - الميم اليمافية:

املجتمــع  ثقافــة  طبيعــة  املختــارة  املدونــة  قدمــت 

البيئــة البســيطة  الــذي تعيــش فيــه عائشــة وفاطمــة، فهــي 

املتنوعــة،  االجتامعيــة  واملظاهــر  والتقاليــد،  والعــادات 

وهــدف املبدَعــني مــن ذكــر كل مظاهــر الثقافــة هــذه تقريبهــا 

الحياتيــة  التغــريات  ظــل  معهــا يف  ليتواصــل  الطفــل  مــن 

الريعة التي مست املجتمع، فقد سعى أحمد منور يف “ 

بائعة الخبز” إىل تصوير حياة الريف وروحها البسيطة، وهي 

دعوة مضمرة منه لريتبط الطفل بها فيزورها أو يسكن فيها.

كــام قــد تكــون لهــذه الصــورة قــراءة أخــرى هــي أّن الحيــاة 

القيمــة  وهــذه  الريــف ال يف املدينــة،  تأخــذ معناهــا يف 

للريــف تأخــذ إيجابيــة أكــر عندمــا يرتبــط الفــرد بأرضــه، فابــن 

خالة عائشة األكر غادر الريف ليستقر يف املهجر)فرنسا( 

رافضا العمل يف أرض والده الغّناء»ابني األكر فّضل غسل 

الصحون يف بالد فرنسا عىل خدمة الفالحة يف أرضه«36، 

وهــذا مــا أثارتــه قصة”فاطمــة” فوالدهــا رغــب يف ربــط ابنــه 

فــال قيمــة  ليســت ملكــه،  أنهــا  رغــم  بــاألرض  أحمــد  األكــر 

لإلنســان إال بااللتحــام الروحــي مــع جذوره)األرض(»وتفاديــا 

لنظرات األب املؤنّبة املؤملة له أكر من القول، كان أحمد 

لينضــم تحــت ســقف  البيــت،  ليلــة إىل  يعــود متأخــرا كّل 

القصديــر يف الغرفــة الوحيــدة ويف جــو متوتــر مكهــرب«37.

مــن املظاهــر  الكثــري  منــور  أحمــد  وقــد قدمــت قصــة 

تلــك  الجزائــري فهــي  ريــف املجتمــع  التــي تطبــع  الثقافيــة 

األواين الفخاريــة التــي قدمهــا الــراوي بصــورة تفصيليــة تدفــع 

مــن  ليتأكــد  عــن وجودهــا يف واقعــه  البحــث  الطفــل إىل 

تاليش االهتامم بها تدريجيا»وهكذا تعددت ألوان األواين 

وتنوعــت زخارفهــا وأشــكالها، وكانــت الخالــة حفصــة هــي 

املعلمــة واملوجهــة طــوال الوقــت«38، وهــي كذلــك أطبــاق 

األكل املتنوعة وأشهرها” طبق الكسكىس” املعروف ليس 

يف الريــف فقــط بــل حتــى يف املناطــق الحرضيــة الجزائريــة، 

ثقافتــه  مــن  مــازال جــزءا  فالطفــل عــىل وعــي بوجــوده ألنــه 

الحاليــة»كان العشــاء كسكســيا كــام هــي عــادة الفالحــني 

يف كل البالد املغاربية، يطهى باللحم ودونه مع الكثري من 

الخــرض، وقــد يُســقى عوضــا عــن املــرق باللــن أو الحليــب 

الرائب ويدهن بالقشــدة أو يضاف إليهم الزبيب أو الســكر 

أو العســل«39، وهــي كذلــك طبيعــة املنــزل الريفــي الــذي 

تظلــل شــجرة الكــرم ســاحته»نصبت املائــدة يف ظــل شــجرة 

الكــرم التــي كانــت تغطــي جــزءا هامــا مــن فنــاء الــدار، وتطــل 

عىل الجالســني بعناقيد صفراء مثقلة بالحب الشــهي«40، 

وهــذه الصــورة للبيــت الريفــي موجــودة يف البيــت الحــرضي 
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ولكــن بنســبة قليلــة وهــو مــا يســتنتجه طفــل اليــوم.

وقدمــت لنــا حيــاة الرايــس يف “فاطمــة” القيمةالثقافيــة 

للمناطــق الجبليــة النائيــة أو الوجــه اآلخــر للبيئــة املغاربيــة 

الفقرية املتمثلة يف: 1-بيت فاطمة القصديري، 2- افتقار 

الــكالب  تعــرض  و3-  الطبيعــي،  للغــاز  الجبليــة  املنطقــة 

هــذه  خــالل  ومــن  الرئيســية،،  الشــخصية  لطريــق  الضالــة 

الصــور الثــالث يــدرك الطفــل املتلقــي مــا هــو مؤســس يف 

مجتمعه وقائم فيه وال ميكن تجاوزه، ليدرك من جهة أخرى 

أّن هــذا الطفــل الــذي يقــرأ عنــه املوجــود يف واقعــه محــروم 

من حقه يف مستوى معييش مالئم الذي أقرته املادة 27 

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفل»تعــرتف الــدول األطــراف بحق كل 

طفــل يف مســتوى معيــيش مالئــم لنمــوه البــدين والعقــيل 
والروحــي واملعنــوي واالجتامعــي«41

قصــة  يف  نجدهــا  التــي  االجتامعيــة  املظاهــر  ومــن 

“فاطمــة” العمــل يف الحقــول، فوالــدا الشــخصية الرئيســية 

يقضيان اليوم بطوله يف هذا الفضاء الزراعي لجلب القوت 

لــألرسة الفقــرية، وألنهــام يعمــالن باألجــرة عنــد أحــد مــالك 

هــذه الحقــول، فهــذا يعنــي رضوخهــام لالســتغالل الالأدمــي 

لهــذا املالك»أحمــد الــذي تعلــم ليُصبــح أســتاذا يف مــادة 

االقتصاد ال يريد أن يعمل أجريا مثل أبيه عند مالك الحقل 

الــذي يعــرف أنــه يســتغل أبــاه وال يفيــه حقــه«42 وهــذا املظهــر 

املناطــق  الحيــاة يف  أساســيات  عــىل  عرّفنــا  االجتامعــي 

املعزولة القامئة عىل الزراعة، فهي النشاط الرئيي فيها، 

وقــد مّكنــت حيــاة الرايــس الطفــل بذلــك مــن معرفــة ميــزات 

املناطــق الجبليــة، وليــدرك مــن جهــة أخــرى طبيعــة الحيــاة 

املختلفــة متامــا عــن تلــك التــي تعرفهــا املدينــة، وهــذا يف 

رأينا سيعمل عىل ارتباط الطفل عاطفيا ووجدانيا بغريه من 

األطفــال الذيــن يعانــون شــظف العيــش وصعوبتــه.

بحيــاة  املرتبطــة  االجتامعيــة  وينــدرج ضمــن املظاهــر 

بلــده ومــن  العــريب عــدم حصولــه عــىل حقوقــه يف  الفــرد 

هــذه الحقــوق العمــل، فقصــة “فاطمــة” صــورة ملــا يعانيــه 

هــذا الفــرد العــريب مــن اضطهــاد إنســاين، فأحمــد صاحــب 

الشــهادة الجامعيــة ال يتمكــن مــن إيجــاد عمــل لــه، والســبب 

عــدم امتالكــه للخــرة املطلوبة»كانــت أمــه تــزداد عصبيتهــا 

كل يــوم ألنهــا ال تفهــم كيــف ينــال اإلنســان شــهادة جامعيــة 

وينجــح يف كل امتحاناتــه بتفــوق، ولكنــه عندمــا يــدق بــاب 

الشغل يُطلب منه أن يجتاز امنحانا آخر عالوة عىل سنوات 

النقطــة فالطفــل  الخــرة«43، ولكــن لدينــا تحفــظ يف هــذه 

يف العــارشة مــن عمــره ال يتمكــن فعــال مــن فهــم هــذا املظهــر 

االجتامعــي، ألنــه ال يدخــل يف اهتامماتــه أوال وال يعــي ثانيــا 

وهو يف هذا السن كل تلك التعقيدات التي شّكلت هذا 

املظهــر االجتامعــي. ونعتقــد أّن الرايــس قــد عالجــت قضيــة 

العــريب، فهــو إن وصــل إىل مرحلــة  تتجــاوز إدراك الطفــل 

النضج فهذا ال يعني إدراكه لكل االنشغاالت الحياتية التي 

يعرفها مجتمعه، لذا عىل املبدع أال يّحمل الطفل أكر من 

قدراتــه العقليــة واإلدراكيــة ليضمــن نجــاح عملــه.

كــام نشــري إىل القيمــة الثقافيــة التــي تعكســها رســومات 

املرســومة  الشــخصيات  فمالمــح  املختــارة،  املدونّــة 

فهــي  الجزائريــة،  للبيئــة  الخبــز” ال متــت بصلــة  يف”بائعــة 

راجــع  الجانــب  لهــذا  وإثارتنــا  يابانيــة،  أغلبهــا مالمــح  يف 

للــدور الــذي تلعبــه الصــورة عنــد الطفــل املتلقــي وتأثريهــا 

الثقــايف فيه»فالصــورة عنــد بياجــي تحــرض وتؤثــر ابتــداء مــن 

ســن الســابعة «44، بــل إضافــة إىل ذلــك ملحنــا صــورة تظهــر 

فيهــا إحــدى شــخصيات العمــل وهــي تشــبك يديهــا بطريقــة 

تشبه تشبيك اليد يف الصالة املسيحية)ص 186(، وهنا 

لــن يتشــكل بشــكل ســليم اإلدراك املعــريف للصــورة عنــد 

الطفــل املتلقــي ألنــه ســيكون مضطــرب ذهنيــا أمــام ثقافتــني 

متباينتــني اإلســالمية واملســيحية.

القليلــة  الصــور  تلــك  العربيــة يف  ذاتــه  الطفــل  ويجــد 

فــاإلدراك  يف”فاطمــة”،  القصــي  للمــن  املصاحبــة 

مالمــح  مــع  تطابقــا  لــه  ســيجد  املتلقــي  لهــذا  املعــريف 

الشــخصية وهيئتهــا، فالفقــر جــيل واضــح يف مالبــس هــذه 

وواضحــة  جليــة  الحيــاة  بدائيــة  عــىل  واالعتــامد  العائلــة، 

الصــورة يف قصــة  إّن  للقــول  يدفعنــا  هــذا  األخــرى،  هــي 

فاطمــة صــورة منتجــة لثقافــة موجــودة يعيهــا الطفــل ويُدركهــا 

يُســتحرض  التــي  يف واقعه»فالصــورة املنتجــة هــي الصــور 
وأحــداث معروفــة ســالفا«45 أشــياء  بواســطتها 

3ف2 - الميم الدينية:

أثــارت املدّونــة املختــارة قيــام دينيــة متنوعــة مــن بينهــا 

الصــر، ومتظهــرت هــذه القيمــة يف”بائعــة الخبــز” مــن خــالل 
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مجابهة عائشــة املســتمرة الســتفزازات عمها وابنه، فهام مل 

يتوانــا يف إزعــاج الشــخصية الرئيســية بترفاتهــام الرعنــاء، 

أمــام إخوتهــا،  والدليــل عــىل صرهــا تكتــم مــا يحــدث لهــا 

وهنــا نقــول إنهــا فعــال تقمصــت دور األم الصبــورة املدافعــة 

عــن ســعادة فلــذات كبدهــا، فقــد كتمــت عائشــة غضبهــا 

لــيك  رأفــة مبشــاعر صغارها»وبذلــت عائشــة جهــدا كبــريا 

لــه مــن عمهــا  تخفــي انفعاالتهــا عــن أختيهــا مــام تعرضــت 

وابنــه، وتبــدو طبيعيــة أمامهــام، وأبقــت كل مــا جــرى لهــا طــي 

النســيان«46، وهنــا دعــوة مــن أحمــد منــور للطفــل أن يُجابــه 

بأنــاة وجلَــد صعوبــات الحيــاة، وإذا مــا شــّب الطفــل عــىل 

ذلــك فهــذا يعنــي حصــول املجتمــع عــىل فــرد صالــح يســعى 

حتــام لتطويــر ذاتــه واالرتقــاء مبجتمعــه دامئا»يجــب أن ينشــأ 

القيــم  أبناؤنــا عــىل قيــم دينيــة وروحيــة وخلقيــة، كل هــذه 

يجــب أن نعّمقهــا يف نفــوس أبنائنــا وأطفالنــا وأن ننشــئهم 

عــىل احرتامهــا ومامرســتها منــذ الصغــر، حتــى إذا مــا كــروا 

كانــت هــذه القيــم كلهــا جــزء منهــم«47.

وصــر فاطمــة عنــد حيــاة الرايــس كان مــن خــالل قبولهــا 

للعائلــة  الوحيــدة  البنــت  فباعتبارهــا  األرسي،  بوضعهــا 

وســط عــدد مــن الذكــور، فهــي تقــوم بأعــامل تتجــاوز طاقتهــا 

الجســدية وســنوات عمرهــا الغضــة، ورغــم ذلــك فلــم تكــن 

تشــتيك تعبهــا أو تنقــل تذمرهــا ألحد»كانــت فاطمــة تغســل 

األواين والثيــاب وتســاعد أمهــا يف املطبــخ كل ليلــة، ويف 

النهــار تهتــم بإخوتهــا وبــكل شــؤون البيــت يف غيــاب أمهــا 
العاملــة يف الحقــول«48

ومن القيم الدينية التي وجدناها يف املدّونة املختارة 

إخوتهــا  تعلّــم  عائشــة  فراحــت  والقــدر،  بالقضــاء  اإلميــان 

هــذه  مفهــوم  الصغــرية،  لعائلتهــا  الثانيــة  األم  باعتبارهــا 

ملجابهــة  الشــجاعة  منحهــم  يف  ودورهــا  الدينيــة  القيمــة 

صعــاب الحيــاة، وكان املعنــي بهــذا التوجيــه خاصــة األخــت 

التــي فشــلت يف الحصــول عــىل شــهادة  الوســطى مريــم 

هــل  والقــدر؟  بالقضــاء  اإلميــان  نســيت  الباكالوريا»هــل 

فقــدت إميانــك باللــه وثقتــك فيــه؟ «49، واألكيــد أّن الطفــل 

إذا ما قرأ هذه التوجيهات اإلميانية سريتبط هو اآلخر بدينه 

ويسعى إىل تطبيق مفاهيمه السمحاء مناضال من خاللها 

وامتحانــات  مــن صعوبــات  الحيــاة  هــذه  يعرتضــه يف  مــا 

ربانيــة، وكان هــذا هــو هــدف أحمــد منــور يف “بائعــة الخبــز”، 

ألنــه متشــبع بالقيــم الدينيــة حســب معرفتنــا بــه، وكان لهــذا 

لنــا مــن جهــة أخــرى  أثــره يف قصتــه هــذه، ليتبــني  التشــبع 

إدراكه الكبري بقيمة الرتبية الدينية لقيادة النشء»واألطفال 

هــم قــادة الغــد وصانعــو املســتقبل، فــإذا أحســن تثقيفهــم 

يف صغرهــم فإنهــم يّشــبون وقــد امتلكــوا معايــري صحيحــة 

للحكــم عــىل األشــياء«50.

مل تكن هذه القيمة الدينية واضحة يف قصة”فاطمة”، 

بل جاءت خطابا مضمرا يستشفه املتلقي الصغري من أول 

العمــل الفنــي إىل نهايتــه، فلــوال اإلميــان بالقضــاء والقــدر 

الحياتيــة  الظــروف  أمــام  الصمــود  اســتطاعت فاطمــة  ملــا 

املزريــة التــي تعيشــها، ولكــن مــا ميّزهــا أّن إميانهــا بالقضــاء 

والقدر لن يثنها عن السعي إىل التغيري وخلق وضع جديد 

إنســاين يالمئهــا وياُلئــم غريهــا مــن فتيــات منطقتهــا الجبليــة 

املعزولة. وبإمكان املتلقي الصغري تخيل هذا التغيري بناء 

عــىل النهايــة املفتوحــة للقصــة التــي طرحتهــا حيــاة الرايــس، 

من خالل توظيفها لكلمة”الظامل” يف تساؤلها املدّون يف 

آخرعملها»لكن هل ستستسلم فاطمة لهذا القرار الظامل؟ 

حاول أن تتخيل نهاية ممكنة لهذه القصة«51، فحياة الرايس 

واعيــة بقيمــة النضــج التــي وصــل إليهــا طفــل العــارشة، ألنــه 

قادر حسبها عىل رفض وضعية عائشة لو استسلمتلتسلط 

أمها»أراد األب أن يقول شيئا فقاطعته األم جازمة: - فاطمة 

لــن تذهــب بعــد اليــوم إىل املدرســة«52.

وهــذا الوعــي الــذي بينتــه الرايــس هــو مــا يجــب أن يتوفــر 

عنــد املبــدع، فهــو ذلــك املــريب الــذي يأخــذ بيــد األجيــال 

الصاعــدة لتكويــن لبنــات شــخصيتهم، فاملجتمــع العــريب 

حســب املبدعــة يجــب أن يتقــدم بالعلــم، والوحيــدة التــي 

ميكنهــا فعــل ذلــك هــي الفتــاة املتعلمــة التــي ستســعى مــن 

خالل تعليمها إىل إجالء ظالم الجهل عن مجتمعها، والحق 

يف التعليــم أقــره الديــن أوال لنجــده مدعــاّم يف مــواد هيئــة 

الــدول األطــراف بحــق  األمــم املتحدة»املــادة 28: تعــرتف 

الطفــل يف التعليــم وعــىل أســاس تكافــؤ الفــرص تقــوم بوجــه 

خــاص مبــا يــيل: -جعــل التعليــم االبتــدايئ إلزاميــا ومتاحــا 

مجانــا للجميــع، - جعــل املعلومــات واملبــادئ اإلرشــادية 
الرتبويــة واملهنيــة متوفــرة لجميــع األطفــال ويف متناولهــم«53
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خامتة:

مييــل مبدعونــا اليــوم إىل الكتابــة يف جنــس القصــة، لقــدرة 

هــذا الجنــس عــىل اســتيعاب منظومــة متنوعــة مــن القيــم 

قصــد غرســها يف الطفــل، وهــذا مــا أراده أحمــد منــور يف 

لقــد رغــب  الرايــس يف “ فاطمــة”.  الخبــز” وحيــاة  “بائعــة 

مثــل  بأطفــال يف  الصغــري  املتلقــي  ربــط  املبدعــان يف 

ســنه ليتعــرف عــىل حياتهــم وعــىل معاناتهــم، وليأخــذ العــر 

الــذات والتكافــل االجتامعــي، وكــم  منهــم كالصــر وتقديــر 

اليــوم بحاجــة إىل هــذه القيــم وغريهــا ملجابهــة  هــو طفــل 

شــخصيته  تشــويه  إىل  تســعى  التــي  الريعــة  التغــريات 

وتحطيــم مجتمعــه. إّن املدّونــة املختــارة إذن دعــوة رصيحــة 

مــن املبدَعــني لحاميــة طفــل اليــوم والنهــوض بــه.
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ممدمة

اللغــة هــي أرقــى مــا لــدى اإلنســان مــن مصــادر القــوة، فهــي 

األفــكار واملشــاعر  تبــادل  مــن خاللهــا  يتــم  التــي  الوســيلة 

واألحاسيس، وبها يتطور املجتمع ويتواصل ماضيه بحارضه 

ومســتقبله )آمــال إدريــس، 2003: 1(، واللغــة هــي الفكــر 

ووســيلة اإلنســان للتفاعــل مــع بيئتــه، وبواســطتها يعــر عــن 

أفــكاره ورغباتــه وميولــه. )ســمري، 2003: 3(

واللغــة عمومــاً هــي وســيلة اإلنســان للتواصــل مــع اآلخــر، 

وهــي تتخــذ أشــكال ثالثــة: لغــة األدب، ولغــة العلــم، ولغــة 

الحيــاة اليوميــة، ولــكل منهــا خصائصهــا ومميزاتهــا التي تفرق 

بينهــا وبــني بعــض، وإن كان مــن الصعــب بدايــة أن منيــز بــني 

لغــة األدب ولغــة الحيــاة اليوميــة، ألن لغــة الحيــاة اليوميــة 

العاميــة،  اللغــة  منهــا  االختــالف،  تنوعــات شــديدة  تضــم 

والفصحــى، واللغــة التجاريــة، واملاليــة، ولغــة الديــن، ولغــة 

تســتخدم  كلغــة  مــا مييزهــا  هــو  التنــوع  وهــذا  املثقفــني، 

وإن  الحياتيــة،  املواقــف  املــادي يف  التواصــل  لتحقيــق 

كانــت تشــارك لغــة األدب يف قدراتهــا عــىل التعبــري الــذي 

قــد يكــون قريبــاً جــداً مــن التعبــري األديب، وإن كان أقــل منــه 

كفــاءة يف بعــض األحيــان.

وعالقــة الطفــل باللغــة عالقــة إنتاجيــة اســتمرارية، واللغة 

يف عالقتها بعامل األطفال لها أكر من مصدر، وهي واحدة 

التــي يتعامــل معهــا الطفــل )صغــرياً  مــن وحــدات التعبــري 

وكبــرياً(، كــام أنهــا البوتقــة التــي تنصهــر فيهــا خــرات الطفــل 

وتجاربــه. فــأدب األطفــال هــو أدب واســع املجــال، متعــدد 

الجوانــب، ومتغــري األبعــاد طبقــاً العتبــارات كثــرية، مثــل: نــوع 

األدب نفســه، والســن املوجه إليها هذا األدب، وغري ذلك 

مــن االعتبــارات. فــأدب األطفــال ال يعنــي مجــرد القصــة أو 

الحكاية النرية أو الشعرية، وإمنا يشمل املعارف اإلنسانية 

كلهــا. )إســامعيل عبــد الفتــاح، 2000: 18(.

وإدراك  عقليــة  ليخاطــب  الطفولــة  أدب  نشــأ  ولقــد 

رشيحة عمرية لها حجمها العددي يف صفوف أى مجتمع، 

فهــو أدب مرحلــة مــن حيــاة الكائــن البــرشي لهــا خصوصيتهــا 

مفهــوم  ثقافتهــا يف ضــوء  وأســاليب  وادراكهــا  وعقليتهــا 

الرتبية الوجدانية، ويف ضوء ذلك نجد أن املقصود بأدب 

الطفــل هــو النتــاج الفكــري املوجــه لألطفــال والناشــئة يف 

مراحــل اعامرهــم املختلفة.)محمــد ملــص، 2005، 11(.

بالطفولــة  الحاصــل عــىل صعيــد االهتــامم  التطــور  إن 

يقتــي اهتاممــاً وتطــورا ينصــب عــىل أدبهــم املوجــه إليهــم 

ليتمــى مــع تطــور مفاهيمهــم وتفاعلهــم، وتعــدد عنــارص 

الواقعــة عليهــم واملؤثــرة يف مســلكياتهم وقيمهــم  التأثــري 

ورؤاهــم وخيالهــم، حتــى بــات الخيــال املزيــف القــادم مــن 

أوروبا وأمريكا يهدد خيالهم وتفكريهم وعقيدتهم ووطنيتهم 

وهويتهــم )الحديــدي، 1982: 105(.

عليــه مل يعــد عــامل الطفولــة أشــبه بالصنــدوق األســود 

وتحليــل  وشــفراته  رمــوزه  وحــل  دواخلــه  معرفــة  يصعــب 

مــن  للكثــري  محــال  الطفولــة  عــامل  أصبــح  بــل  معلوماتــه، 

بلغــت  النفــي حتــى  الدراســات واالختبــارات والتحليــل 

األجنــة ورســم ورصــد  عــامل  اقتحــام  الدراســات  محــاوالت 

تحركاتــه وتحوالتــه يف ضــوء مــا تخضــع لــه األم مــن مــؤرشات، 

ومــع ذلــك فــام يــزال املجهــول يف هــذا الفضــاء أكــر مــن 

املعلــوم لذلــك فــإن استســهال الدخــول إىل عــامل الطفولــة 

ملن يحسن ومن ال يحسن قد يؤدي بنا إىل تدمري عاملهم 
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بأيدينــا ونحــن نظــن أننــا نحســن صنعــا.

داخــل  يف  موقوتــة  ألغامــا  يشــكل  البســيط  فالغلــط 

الطفــل ال نــدري مــت ينفجــر بصاحبــه وأهلــه. الن الكثــري مــن 

الترفــات التــي قــد نراهــا مــن األطفــال ونحكــم عليهــا بأنهــا 

شاذة وغري سليمة، بسبب جهلنا عامل الطفولة ومتطلباتها 

تؤكد عند اهل العلم والخرة أن الشذوذ يف غيابها وتغيبها 

وليــس يف حضورهــا ؛ ألن الطفــل بهــا يعــر عــن نفســه وذاتــه 

بحــق ألمكننــا  ابعادهــا  أدركنــا  لــو  التــي  العمريــة  ومرحلتــه 

اكتشــاف مواهــب الطفــل وميوله.)طلعــت، 2006: 18(.

تشــمل  الفوائــد  مــن  األطفــال مجموعــة  أدب  ويحقــق 

النواحــي الرتبويــة والنفســية واللغويــة واالجتامعيــة والعلميــة 

واملعرفيــة والوطنيــة والسياســية والتعليميــة، وهــو وســيلة 

إمكانيــة  لــه  يوفــر  ألنــه  الطفــل  تكويــن شــخصية  فعالــة يف 

النمو يف مختلف املجاالت: الجاملية والعقلية والرتويحية 

الرحيــم،  )عبــد  والحركيــة  والجســمية  والروحيــة  والخلقيــة 

.)88 :1992

للتعليــم، لذلــك وجــب أن  إن كتــب األطفــال أدوات 

تحقــق االنقرائيــة مــن حيــث اللغــة واملضمــون واإلخــراج لــيك 

لتكــّون  عــىل املتابعــة  القــراءة وتحثــه  الطفــل إىل  تجــذب 

قارئــه  إىل  إيصالهــا  الكاتــب  يريــد  التــي  وقيمــه  اتجاهاتــه 

الطفل، ويقصد باالنقرائية “ قابلية مادة ما للقراءة، أو هي 

الصعوبــة النســبية ملــادة القــراءة التــي ميكــن أن يقــرأ الطفــل 

مــادة قرائيــة بهــا بدرجــة كبــرية، حيــث تحقــق للطفــل القــارئ 

النجــاح يف القــراءة، فيقــرأ برعــة وفهــم ومتعــة. “ )شــحاتة، 

.)2005:14

والكتــاب املخصــص للطفــل، قصــة كان أم قصيــدة أو 

مرحية أو كتاب معلومات... الخ فيجب أن يحقق رشوط 

االنقرائيــة املتعلقــة باملضمــون والشــكل ليجــذب الطفــل 

ويخاطــب وجدانــه وخيالــه وحواســه وفكــره، وينمــي ثقافتــه 

ويعدل سلوكه ويوجد لديه القدوة الصالحة: علميا وثقافيا 

يصــوغ  “فقــد  بهــا،  ليقتــدي  ووطنيــا...  وسياســيا  ودينيــا 

النــاس حياتهــم حســب منــاذج ألبطــال وبطــالت مــن صنــع 

التــي  الخيال.”)شــحاته: 2005: 54( والكتــب املدرســية 

تــدرس األدب والتاريــخ والديــن وهــي تــزود األطفــال بأمثلــة 

للنجــاح يف الحيــاة إمنــا تصــف منــاذج معينــة وتؤكــد قيــام 

معينــة وتتغــاض عــن قيــم أخــرى ال بــد منهــا لثقافــة الطفــل 

)عبــد الحميــد، 1982: 448( يف حــني ان املطلــوب أن 

تشــمل الكتــب التــي تقــوم مبهمــة تثقيــف الطفــل وإمتاعــه 

القيــم  عــن  تعــر  أن  وبيئتــه  نفســه  فهــم  عــىل  ومســاعدته 

العظمــى للحيــاة )ويلــك 1985: 285(.

“اآلثــار  بأنــه يف مجموعــه هــو:  ويعــرف أدب األطفــال 

الفنيــة التــي تصــور أفــكاراً وأحاســيس وأخيلــة تتفــق ومــدارك 

واملقالــة  واملرحيــة  القصــة  أشــكال  وتتخــذ  األطفــال 

واألغنيــة” )الهيتــي، 1979( يف )أبــو فنــة، 2001(. وأظــنُّ 

بــأدب األطفــال، أو  أننــا يف مرحلــة تجاَوزنــا فيهــا التعريــف 

تنشــئة األطفــال؛ وألوانــه  الحديــث عــن أهميَّتــه ودوره يف 

لــت البحــث عــن مــا آل اليــه األدب والبحــث عــامَّ  لهــذا فضَّ

تبيانــا ملعرفــة املأمــول. لَــم يكتــب يف أدب األطفــال. 

عليه يطرح البحث السؤال الرئيس التايل:

ما والع أكل ايهفام العرو وما امل موم منه؟

وقد تفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما واقع أدب االطفال يف الوطن العريب؟( 1

وما املأمول من أدب األطفال يف الوطن العريب؟( 2

أصداف البحث:

توضيح واقع أدب الطفل العريب.( 1

بيان املأمول من أدب الطفل العريب.( 2

أصمية البحث:

نبعت أهمية البحث من أنه:

يتنــاول مجــاال مهــام يتمثــل يف دراســة أدب الطفــل 

العــريب.

نتائــج البحــث قــد تســاعد الباحثــني إلجــراء املزيــد 

الطفــل  الدراســات والبحــوث عــن واقــع أدب  مــن 

العــريب واملأمــول منــه.

البحــث  باقرتاحــات وتوصيــات  ميكــن االسرتشــاد 

الطفــل. الكتابــة ألدب  عنــد 

والع أكل ايهفام ت العاد العرو

اللغة هي الوسيط األساس الذي يَْعُر فيه األدب شعرًا 

أو نرًا إىل عقول وقلوب أطفالنا، وهي أحد أرسار انجذاب 

األطفــال للعمــل األديب أو انرافهــم عنــه، ومــن العجيــب 
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أن يُهملهــا كثــري ممــن يكتبــون لألطفــال، وال يبذلــون جهــًدا 

اللفظــي  الجــرس  يُذكَــر يف مراجعتهــا وتنقيحهــا، ويغيــب 

الطفليَّــة، خاصــة  النصــوص  لغــة  واإليقــاع املوســيقي يف 

التالعــب  يَجذبهــا  ُعمريــة صغــرية،  لفئــات  هــة  تلــك املوجَّ

ـا كان مصــدره، وكاتــب األطفــال  باللغــة، ويُطربهــا اإليقــاع أيًـّ

ــة إىل تدريــب لغتــه وتطويعهــا؛ لتتناســب مــع  بحاجــة ماسَّ

ذْوق األطفــال، ومــام يدعــو للعجــب أنــه يف الوقــت الــذي 

نُهمــل فيــه هــذا الجانــب - ونحــن مَنلِــك لغــة غنيَّــة بألفاظهــا 

وثريَّة مبرتادفاتها - نجد يف اآلداب األخرى قَصًصا وأناشيَد 

ه لألطفال، بل إن األطفال  يُعنى فيها باإليقاع اللغوي املوجَّ

بــون عليــه يف مدارســهم، يف ريــاض األطفــال واملراحــل  يتدرَّ

الدراســية األوىل.)الحديــدي، 65: 1982(.

غيــاب دور املكتبــات العامــة يف بالدنــا العربيــة، وهــذه 

مأساة. عرشات الكتب تُكتب، لكن هل هذه الكتب تلبي 

مــا نطمــح إليــه أن نكــون كأمــة، هنــاك نقــص يف متثيــل كل 

هــذه الرشائــح مــن األطفــال. كتــب كثــرية عــن طفــل املدينــة، 

وال تجــد أي كتــاب عــن طفــل القريــة.. واألمــر مربــوط بقــرار 

ســيايس.. أن نضــع يف أعيننــا أننــا نريــد أن ننتــج كتبــا متثــل 

جميــع فئــات املجتمــع.

أو  مرتجــم  لألطفــال  النــرش  دور  تنــرشه  مــا  معظــم  إن 

مؤلــف بغــري خــرة كافيــة؛ فــاألدب الخــاص قليــل وميــر بأزمــة 

النارشيــن يف غيبــة  لبعــض  أتاحــت  األزمــة  وجــود، وهــذه 

الرقابــة والنقــد: البحــث عــن مجــالت وكتــب األطفــال الرائجــة 

الكمبيوتــر( قدمــت لألطفــال  ولعــب  )واألفــالم املتحركــة 

مرتجمــة بالصــور نفســها بغــري متحيــص، مــع أنهــا تحــوي قيــامً 

تربوية غري مالمئة لعقيدتنا وقيمنا الروحية، أو مرفوضة حتى 

يف البــالد التــي تصــدر عنهــا. بــل بُلينــا مبــن يكتــب قصصــاً 

بــدل أن تهــدي إىل  لألطفــال تهــدي إىل الخــوف والجــن 

الشــجاعة والجهــاد، وتدعــو إىل الركــون إىل الحــظ كقصــص 

الســحرة والشــياطني والعفاريت.)حميــد، 2004: 32(.

النــرش  تنــاول قضيــة  الوقفــة  الــرضوري يف هــذه  ومــن 

فهــي ذات أبعــاد مؤثــرة يف مجــال أدب األطفــال إذ تعتمــد 

الســعر  تبعــا لســهولة  التنــاول  كبــريا عــىل ســهولة  اعتــامدا 

وبساطة التكلفة، وهذه السهولة تأيت ضمن عجلة الترع، 

فالنــارش يف عجلــة مــن أمــره، يطــرح يف الســوق بضاعــة حتــى 

يجنــي أكــر قــدر مــن األربــاح، وغالبــا مــا يتعامــل مــع كتــاب 

يستطيعون أن يلبوا رغباته دون النظر إىل أية تخصصات أو 

قدرات فكرية وأدبية وفنية، فتأيت األعامل ضعيفة ومبتورة، 

ناهيــك عــن كونهــا تحمــل مــن األخطــاء التأريخيــة والفكريــة 

الــيشء الكثري.)الهاشــمي، 1983: 18(.

كــام يركــز كثــري مــن كتــاب األطفــال عــىل النزعــة الفرديــة 

التــي تســري الحــدث دون ذكــر للمجتمــع املحيــط بالبطــل؛ 

مــام يجعــل الطفــل معتــزاً بذاتــه ميــاالً لالنفــراد برأيــه مهمــالً 

آراء اآلخريــن. وكــام أن الكتابــة موهبــة فهــي أوضــح يف الكتابــة 

للصغــار؛ ألنــك تتعامــل مــع مصــدق ملــا يــراه أو يســمعه أو 

يقــرؤه، ولقــد بُــيل املســلمون بحفنــة مــن الجشــعني الذيــن 

ال يحتســبون للــه شــيئاً مــام يعملــون، فلــم يشــجعوا أصحــاب 

املواهب يف الكتابة لألطفال، ومل يسمحوا لهم بالنزول إىل 

امليــدان؛ مــام جعــل الكتــاب املتخصصــني نــادري الوجــود.

ولكننــا نلحــظ منــذ عقــد مــن الزمــن أن جيــل الشــباب 

املسلم بدأ بنرش ما كتبه املتخصصون قبل ردح من الزمن 

وبنــرش الجديــد مــام كان لــه أطيــب األثــر؛ حيــث يجــد األب 

املســلم مــا يطلــب يف كثــري مــن األحيــان ألطفالــه، وال بــد أن 

نعــي أننــا نصــارع عــدواً رشســاً لــه بــاع طويــل يف التعامــل مــع 

أدب الطفــل إن مل نشــمر ســاعد الجــد مل نلحــق بــه. وبينــام 

تتقاذف عملية الكتابة لألطفال وقضايا أدب األطفال تيارات 

فكريــة وثقافيــة يف املجتمــع العــريب، ويتأرجــح إنتــاج كتــب 

األطفــال بــني االعتــامد عــىل النقــل أو الرتجمــة، واملصالــح 

التجاريــة، وســيطرة عــامل الكبــار عــىل الصغــار، تتســع الفجــوة 

بيننــا وبــني العــامل املتقــدم يف مجــال أدب الطفــل.

وجــه  عــىل  العربيــة  الثقافــة  تواجــه  تحديــات  مثــة  إن 

العمــوم، والرتبيــة العربيــة منهــا عــىل وجــه الخصــوص، إزاء 

تطوير أدب األطفال، وانتشاره إىل ماليني األطفال الذين هم 

أحوج ما يكونون إليه يف ظروف التحول االجتامعي الخطرية 

التي تشهدها املنطقة العربية، ولعل من أوىل الصعوبات 

إذ  الحديثــة،  االتصــال  وســائط  الهائــل يف  التغــري  ذلــك 

تبدلــت كثــرياً وســائط الثقافــة، وتنوعــت تقنيــات مخاطبــة 

األطفال وازدادت تشابكاً وتعقيداً، وتراجع أو كاد أن ميحو، 

لــألرسة والســيام الجــدة واألم واملدرســة  التقليــدي  الــدور 

والعفويــة،  الشــفهية  الشــعبية  واللقــاءات  والتجمعــات 
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وحلت محلها وسائل االتصال الحديثة والتقنيات املتطورة 

الهائلة يف نقل األدب إىل األطفال. )الجابري، 65:1991(.

فقــد أجمــع أدبــاء األطفــال يف العــامل عــىل خطــورة وضع 

األطفــال يف عاملنــا الراهــن واملخاطــر التــي تقــف يف وجــه 

أدب األطفال الجيد، وأبدوا قلقهم املتزايد حيال املصائر 

الرتبويــة والتنمويــة ألدب األطفــال، وتتــواىل اعرتافــات هــؤالء 

األدباء ورجل الرتبية يف أكر من مكان من املعمورة، داعية 

إىل الدفــاع عــن األطفــال ضــد األدب الــرديء، وعــىل وجــه 

الخصــوص مــا ينــرش منــه عــر وســائل االتصــال الجامهرييــة، 

القيــم  وانتشــاره:  إبداعــه  عــن حريــة  القيــود  برفــع  وطالبــوا 

ليكونــوا  اليوميــة  الحيــاة  تربيــة األطفــال يف  أوالً،  اإلنســانية 

قادريــن عــىل النمــو الســليم ومواجهــة األخطــار يف أوطانهــم 

)شــحاتة: 34: 1991(.

الطفــل  أدب  عــىل  تؤثــر  التــي  األخــرى  العوامــل  ومــن 

املســتقبل.  أو  املــايض  عــىل  الرتكيــز  إشــكالية  العــريب 

لألطفــال يف  املقدمــة  األدبيــة  األعــامل  نــدرة  يالحــظ  إذ 

املجتمــع العــريب والتــي تتعامــل مــع واقــع الطفــل وتحــاور 

حياتــه اليوميــة. كــام ويغلــب عــىل معظــم الكتابــات الطابــع 

التلقيني والذي يلغي دور الطفل يف التحليل واالستنتاج، 

وبالتــايل يقلــص إمكانيــة غــرس التفكــري املوضوعــي لــدى 

األطفــال، بالرغــم مــن أن العمــل عــىل تنميــة هــذه القــدرات 

قــد ظهــر كتوصيــة أساســية انتهــت إليهــا معظــم الدراســات 

العــريب. باملقابــل  تناولــت ثقافــة الطفــل  التــي  والنــدوات 

يالحــظ شــيوع الكتابــات التــي تتنــاول املــايض أو املســتقبل 

تــرتدد  املــايض  العــريب. ففكــرة متجيــد  الطفــل  يف أدب 

بشكل واسع، ويطرح املستقبل إما ليكون استكامال للدور 

يكــون  أن  أو  الســابقة يف املــايض،  بدأتــه األجيــال  الــذي 

اقتحام للفضاء يف سفن فضائية مشابهة ملا تقدمه أفالم 

الكرتــون اليابانيــة. بــني املــايض واملســتقبل كثــريا مــا تنحــر 

املســاحة املتاحــة لحــارض الطفــل.

غيــاب وجــود هيئــة رســمية تــرشف عــىل ثقافــة الطفــل 

وتتمتــع بصالحيــات تخطيطيــة وتنفيذيــة. تــرز أهميــة هــذه 

الهيئة إلمكانية كونها مظلة للتنسيق بني الجهات املختلفة 

املســؤولة عــن الطفــل، وكذلــك عــن توفــري الدعــم املــادي 

هــذا  العاملــني يف  وتدريــب  وتوجيــه  واملعنــوي وحاميــة 

القطــاع. وعــىل ســبيل املثــال نجــد أن كتــاب الطفــل يعانــون 

مــن عــدم وجــود رابطــة تجمــع بينهــم وتتخــذ إجــراءات قانونيــة 

اإلنتــاج  مســتوى  وعــىل  عــىل حقوقهــم  للحفــاظ  ورقابيــة 

األديب والرتويــج لــه، وترتبــط هــذه املعانــاة بتناقــض مصلحــة 

الكاتــب يف إنتــاج كتــاب مبواصفــات جيــدة عــىل األقــل مــن 

الناحيــة الشــكلية وبــني املصلحــة املاديــة لــدور النــرش. إن 

التقييــم االجتامعــي ألدب الطفــل والــذي يضعــه يف مكانــة 

أقــل مــن أصنــاف األدب األخــرى يؤثــر عــىل حركــة التأليــف 

والنــرش والتوزيــع، فمــن يكتــب لألطفــال ال يــوازي يف مكانتــه 

فــإن اإلنفــاٌق والدعــم املــادي  الكتــاب اآلخريــن، وبالتــايل 

للمؤلفــني محــدود.

ويعتــر غيــاب املؤسســات واملنظــامت املؤهلــة أدبيــا 

والقــادرة ماديــا عــىل تبنــي اإلرشاف عــىل التأليــف والنــرش 

والتوزيع عائقا أساسيا يحول دون قيام مشاريع أدبية طويلة 

املدى، ولذلك تظل حركة التأليف يف مجال أدب األطفال 

تعتمــد عــىل مبــادرات فرديــة وقلــام تعتمــد كحركــة أدبيــة. 

كــام أن عــدم وجــود رقابــة تحفــظ حقــوق املؤلفــني وكاتبــي 

أدب األطفــال أســهم يف تعامــل كثــري مــن مؤسســات النــرش 

والطباعــة مــع كتــب األطفــال مــن منطلــق تجــاري وقــد أدى 

ذلك إىل تدين مستوى املطبوعات وبخس حق املؤلفني. 

وملــا كانــت تكاليــف طباعــة كتــب األطفــال مرتفعــة نســبيا، 

إذا مــا روعــي فيهــا رشوط الكتــاب الجيــد مــن حيــث الــورق 

لهــذه  األفــراد  فــإن تحمــل  التصميــم،  والطباعــة واأللــوان و 

التكاليــف، مبــا فيهــم املؤلفــني، يطــرح مــرشوع كتابــة قصــرية 

األمــد )جريــدة الريــاض 1995،: العــدد 12، 15(.

عــىل  األديب  اإلنتــاج  يصبــح  الظــروف  هــذه  ظــل  ويف 

حســاب القــارئ، وال ينجــح الكتــاب مبواصفاتــه املتواضعــة 

القــراءة. يف جــذب األطفــال إىل 

تدين دور اإلعالم يف رفع مستوى الوعي العام بقضايا 

الطفولــة، ومــن ذلــك القضايــا املرتبطــة بــأدب الطفــل وبرامج 

التشجيع عىل القراءة واملرح والتمثيل وغريها، وضعف 

ذلــك  مــع  يتزامــن  للطفــل.  العاملــي  عــىل األدب  االطــالع 

سطوة اإلعالم االستهاليك واسترياد النسبة األكر من برامج 

األطفــال الســيام أفــالم الكرتــون وضعــف الرامــج املقدمــة 

األطفــال  تقديــم  واســتمرارية  محليــا  املنتجــة  لألطفــال 
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واجتامعيــا. وإراديــا  عقليــا  ناقصــني  ســلبيني  كمتلقيــني 

)الجابــري، 76: 1991(.

نقــل  يف  عامليــا  اإلعــالم  فعاليــة  تزايــد  مــن  وبالرغــم 

إن  إال  الثالثــة،  األلفيــة  مــع  الثقافــات  ونــرش  املعلومــات 

اإلعالم العريب بشكل عام متهم بأنه يكرس تفريغ مجتمعاتنا 

مــن ثوابتهــا وميســح الذاكــرة الجامعيــة ويغــزو عقــول األطفــال 

الحقيقــة،  عــن  أعينهــم  ليغمضــوا  يقظــة  بأحــالم  والشــباب 

وبذلــك تتعمــق الفجــوة بــني األجيــال وبــني الــدول املتقدمــة 

والــدول العربيــة. كذلــك غيــاب املــرح واملتاحــف الســيام 

العلمية. وبينام تنترش لوحات اإلعالن التي تروج للوجبات 

والســلع االســتهالكية التــي تســتهدف الطفــل نــادرا مــا يعلــن 

عــن نشــاط ثقــايف أو مرحــي أو عــن كتــاب.

الثقافيــة  تــدين حجــم ونوعيــة الخدمــات والنشــاطات 

مــام  محــدودة  أحيــاء  يف  ومتركزهــا  لألطفــال،  املقدمــة 

يعيــق اســتفادة قطــاع عريــض مــن أفــراد املجتمــع مــن هــذه 

الخدمــات، ومــن مظاهــر ذلــك محدوديــة مكتبــات األطفــال، 

إذ يتــم التوزيــع بشــكل أســايس يف املــدن الرئيســية حيــث 

تتواجــد املكتبــات التجاريــة واملراكــز الثقافيــة. هــذا الوضــع 

األريــاف  أطفــال  بــني  الكتــب  تــداول  إمكانيــة  مــن  يحــد 

واملناطــق النائيــة، وملــا كان التعامــل مــع الكتــاب يســيطر 

عليــه الحــس التجــاري فــإن فكــرة املكتبــات املتنقلــة ال تلقى 

اهتاممــا كبــريا. وتعتــر إصــدارات املؤسســات الخاصــة هــي 

للفئــة  األقــل توزيعــا ولذلــك تظــل االســتفادة منهــا متاحــة 

التي تتعامل مع هذه املؤسســات بشــكل مبارش. ويشــمل 

هــذا الوضــع الدراســات واألبحــاث التــي تقــدم يف النــدوات 

واملهرجانــات الثقافيــة )العبــد، 1992: 32 ).

الثقافيــة  التبعيــة  لنــرش  واســع  مجــال  الطفــل  وأدب 

الثقــايف  لغــزوه  االســتعامر  يســتخدمه  إذ  واإلعالميــة؛ 

والفنيــة  األدبيــة  املنتوجــات  الطفــل  ويتلقــى  واإلعالمــي، 

عــىل  التأثــري  بقصــد  والوســائط  الفنــون  الغزيــرة يف شــتى 

تكوين الناشئة، والرتويج للنمط الثقايف التابع. لذلك أفرز 

لدينــا مفاهيــم خاطئــة أنتجــت انفصــاالً بــني الطفل وعقيدته 

ومجتمعه؛ ألنه يرى ما يصادم ما يقال له ويف النهاية يكون 

عقــل الطفــل مجــاالً للــراع.

ويالحــظ أن مــن العوامــل األخــرى املؤثــرة ســلبيا عــىل 

العامــة  املكتبــات  بــني  التواصــل  إشــكالية  الطفــل  أدب 

والجمهور. فاملكتبات العامة يف العامل العريب بشكل عام 

تــؤدي دورا متواضعــا يف الحركــة الثقافيــة وتبقــى فعاليتهــا 

محدودة لتخدم فئات قليلة من أفراد املجتمع. أما الوضع 

بالنســبة ملكتبــات األطفــال فهــو أكــر قتامــة، فمــن حيــث 

العــدد هــي محــدودة جــدا، وإن وجــدت فــإن الــدور الــذي 

تقــوم بــه غالبــا ال يــرح عــن كونــه امتــداد لألســلوب املــدريس 

التلقينــي والــذي يهمــش الفكــر واإلبــداع. ويبقــى هــذا الــدور 

خــارج إطــار الحيــاة اليوميــة للفــرد العــريب ومقحــام عليهــا إال 

فيــام نــدر )الســامل: 33: 1997(.

األطفــال يف  مــع  العاملــني  بتدريــب  االهتــامم  عــدم 

واملــرح  األدب  ذلــك  يف  مبــا  املختلفــة،  القطاعــات 

والتلفزيــون والصحافــة وغريهــا مــن مجــاالت. ويعكــس هــذا 

الوضــع هامشــية مكانــة األطفــال يف املجتمــع واالعتقــاد 

الخاطــئ بــأن أي شــخص بالــغ ميكــن لــه أن يكتــب لألطفــال 

أو يعمــل يف أي مــن مجــاالت ثقافــة الطفــل. ويالحــظ أن 

أهــم معوقــات  مــن  أداء املؤسســات االجتامعيــة  ضعــف 

تطويــر القــراءة عنــد األطفــال، فعــىل ســبيل املثــال التعامــل 

مع الكتاب والقراءة داخل األرسة ويف املدرسة له دور يف 

عــزوف األطفــال عــن القــراءة. فبينــام يجــد التلفزيــون جمهــورا 

عريضــا، وميكــن لــألرسة العربيــة أن تجتمــع أمــام شاشــته فإنــه 

نــادرا مــا يتشــارك أفــراد األرسة يف انتقــاء كتــب أو قراءتهــا أو 

حتى مناقشتها. وتبقى أرفف الكتب، إن وجدت، هامشيه 

يف معظــم البيــوت )أبــو النــر22: 1985(.

الســنوات األخــرية يف  التطــور الريــع يف  ولقــد أدى 

اإلقبــال  تزايــد  اىل  الفضائيــة  والقنــوات  االتصــال  وســائل 

مــن أجهــزة  التلفزيــون والفيديــو وغريهــا  عــىل رشاء أجهــزة 

أكــر  مــن  العــريب  الخليــج  دول  تعتــر  اذ  اتصــال حديثــة، 

الدول استريادا لألجهزة اإللكرتونية يف العامل، فتبلغ قيمة 

مبيعات أجهزة الحاسب اآليل بليون دوالر سنويا، وخمسة 

بليــون لألجهــزة األخــرى والتــي تشــكل أجهــزة األطفــال نســبة 

كبرية منها )املشيقح11: 1997(. ولقد أسهم هذا الوضع 

يف تهميش دور القراءة يف األرسة، كام أنه أبرز خطورة الدور 

الذي تلعبه وسائل االتصال يف تعريض أفراد املجتمع اىل 

قيــم تتنــاىف مــع مبــادئ املجتمــع العــريب اإلســالمي.
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أمــا يف املدرســة فــإن الكتــاب غالبــا هــو وســيلة للتلقــني 

ال للتفكــري، والقــراءة طريــق لإلتبــاع ال لإلبــداع. يف دراســة 

أجريت الستطالع آراء مجموعة من طالبات الصفوف العليا 

يف املرحلــة االبتدائيــة يف مدينــة الريــاض، وجــد أن %90 

مــن العينــة ال يزاولــون القــراءة كنشــاط حــر، و5% فقــط مــن 

العينــة يقــرءون كتــب عربيــة وهــم أطفــال أرس متــارس القــراءة 

ورسد الحكايات الشعبية فيها كنشاط أرسي. وكانت الفئة 

األخرية والتي أيضا شكلت نسبة 5% تقرا باللغة اإلنجليزية، 

ويرجــع ذلــك إىل أن بعضــا مــن هــؤالء األطفــال عاشــوا فــرتة 

من طفولتهم يف دول أجنبية والزالوا يستخدموا هذه اللغة 

يف حياتهم اليومية، كام أنهم أكدوا عىل أن جاذبية الكتب 

األجنبيــة مــن حيــث املواضيــع والطباعــة هــو عامــل آخــر يؤثــر 

 .)1994 :hunt( عــىل ميولهــم للقــراءة باللغــة اإلنجليزيــة

وتلعب حصص القراءة وارتياد مكتبة املدرسة دورا هامشيا 

وتــذوق  القــراءة  نحــو  األطفــال وقدراتهــم  ميــول  تنميــة  يف 

األدب بشــكل عــام. إذ يقتــر اســتخدام املكتبــة يف كثــري 

مــن املــدارس عــىل حصــص الفــراغ ويف حالــة تغيــب معلمــة 

مــادة أساســية، كــام ظهــر يف نتائــج الدراســة املذكــورة أعــاله 

و دراســات أخــرى )ابــو النــر11: 1985(.

إن الكثــري مــن النصــوص املقدمــة لألطفــال ال تناســب 

مســتواهم العمــري، فضــال عــن أن العبــارات املســتخدمة 

أن مثــة  كــام  اإلدراكيــة،  كثــرية قدراتهــم  أحيــان  تتجــاوز يف 

تنتمــي إىل عــامل األطفــال.  تــكاد  يتــم تصويرهــا ال  مواقــف 

فالكتابة لألطفال مخاطرة ومسؤولية، ألن ما يناسب الراشد 

ال يناســب الطفل بالرضورة، وهي ليســت فنا ســهال، فكام 

أن الكتابــة للكبــار تتطلــب جهــدا عاليــا وحساســية ذهنيــة 

األمــر يف  كذلــك  وتصــورا خالقــا  الحــدة  فائقــة  وعاطفيــة 

الكتابــة لألطفــال.

الكتــب  مــن  بطوفــان  يحفــل  الكتابــة لألطفــال  وســوق 

واملــواد التثقيفيــة، لكننــا ال نســتطيع أن نســلم بهــا جميعــا 

بأنها صالحة لطفل اليوم. فكاتب األطفال، اليوم ينظر إىل 

هــذا اللــون مــن الكتابــة عــىل أنــه أســهل مــن الكتابــة للكبــار، 

وهــذه نظــرة قــارصة.. فالكتابــة موهبــة قبــل كل يشء.. وإذا 

كانــت املوهبــة تنضــج وتنمــو بالعلــم والخــرة فإنهــا رضورة 

بالنســبة لكاتــب األطفــال الــذي ال بــد أن يتمثــل يف تكوينــه 

الثقــايف والنفــي عوامــل كثــرية مــن أهمهــا فهــم ســلوك 

ونفســية هــذا الطفــل الصغــري الــذي يكتــب لــه.

كام تكاد تغيب الفكاهة يف أدب األطفال اليوم؛ فقليل 

مــن الُكتَّــاب َمــن يوظِّفهــا فيــام يَكتــب، واملقصــود بالفكاهــة 

مــا يدعــو إىل الضحــك، فيضحــك الطفــل ويســتمتع، وهــو 

ــة  ــى أفــكاًرا وِقيَــاًم، وأطفالنــا بحاجــة ماسَّ أنــه يتلقَّ ال يشــعر 

إىل أن يضحكوا ويستمتعوا وهم يَقرؤون األدب، وميكن أن 

تدخل الفكاهة يف قَصص الحياة اليوميَّة، أو يف القصص 

ة من الرتاث القديم أو الشعبي، واملُبدع ال تُعِجزه  املستمدَّ

الِحيلــة يف ابتــكار شــخصيَّات أو أحــداث فكاهيــة، فهــل مــن 

ُمستجيب؟.

الكتــاب  الطفــل يف  عــىل قصــة  الهامــة  ومــن املآخــذ 

عــىل  القــادر  الجيــد،  اإلخــراج  فيهــا  يــراَع  أنــه مل  الرســمي، 

املنافســة، فاملوضــوع الجيــد يحتــاج إىل شــكل فنــي جيــد، 

بدءاً من الورق وحجم الخطوط، وأنواعها، وانتهاء بالغالف، 

فضــالً عــن أن الرســوم التعبرييــة واأللــوان يف قصــة الطفــل، 

التــي تعمــل عــىل إثــارة الخيــال وجــذب االهتــامم، ومســاعدة 

الطفــل عــىل تكويــن صــورة عقليــة ألحــداث القصــة، كــام أن 

للرسوم دوراً يف تعزيز اإلدراك وشحذ الحس، وإغناء النص 

وإثرائــه، واملســاعدة عــىل فهمــه، وبصــورة خاصــة للطفــل 

الــذي يعــاين مــن صعوبــة يف القــراءة، ومــن ثــم فــإن الصــور 

والرســوم تعنــي بعــداً جامليــاً للقصــة، بوصفهــا فنــاً قصصيــاً 

أيضــاً، ألنهــا تحــيك قصــًة، ولكــن بالخطــوط واأللــوان بــدالً مــن 

الكلــامت والجمــل. مــام يكســب الطفــل متعــة زائــدة عــام 

يقّدمــه النــص اللغــوي. 

بالصــورة  مفّعــل  غــري  مجتمعنــا  يف  الطفــل  أدب  إن 

تقصــري  منهــا  كثــرية،  وذلــك ألســباب  الالئقــة،  الحضاريــة 

النــرش  لــدور  التجاريــة  والنزعــة  الرســمية،  املؤسســات 

الخاصــة، وانــراف املربــني )آبــاء وأمهــات ومعلمــني( عــن 

تقديــم األدب لألطفــال إىل الصــور املتحركــة الطاغيــة يف 

املنازل، ومن ثم تقاعس األدباء واملبدعني عامة )شــعراء، 

رســامني...( عــن الخــوض يف تجربــة الكتابــة لألطفــال، إمــا 

جهالً بأهميتها، أو تقليالً من شأنها. أو إن الكتابة لألطفال 

أن  مبــكان  الخطــورة  فمــن  ولهــذا  الســهل،  باألمــر  ليســت 

يتصدى لها من ال يعرف رشوطها ومعايريها، أو من تنقصه 
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الخــرة العلميــة والرتبويــة ويفتقــد الحــس األديب والتــذوق 

الجــاميل. والبــد ملــن يكتــب لألطفــال مــن أن يكــون عــىل 

بهــم، لذلــك فقــد ســقط كثــريون، واســتمرت  صلــة وثيقــة 

القلة، ولهذا كانت املسؤولية كبرية وترتتب عىل الجميع!. 

ويستطيع الطفل بكل مراحل منوه، أن يكتسب قدرات 

التــذوق حســب كل مرحلــة، وخصائصهــا، وقيمهــا، وطبيعــة 

العمــل األديب املناســب لهــا بذلــك ميكــن تنشــئة الطفــل 

تنشئة تذوقية حسب استعداده، وقدراته، وطبيعة مرحلته 

لــدى  األديب  التــذوق  تنمــي  التــي  العوامــل  بلــورة  وميكــن 

األطفال وذلك بأثر من تعاملهم مع األدب استامعاً أو قراءة 

أو مشــاهدة، وذلــك عــر التعبــري باللغــة والرســم عــن افــكاره 

وإحساساته لتنمية قدراته عىل االستفادة من الوان الثقافة 

وفنــون املعرفــة واعــداده للمواقــف الحيويــة التــي تتطلــب 

القيادة واالنتامء والتمسك بالجدية واالستفادة يف الوقت 

نفســه مــن مباهــج الحيــاة فالتــذوق اللغــوي واألديب يحقــق 

لألطفــال مجــاالت وأفاقــا اوســع يف تعاملهــم واحتكاكهــم 

 ،34 ســلبياتهم.)خليفة،  ويعالــج  واإلنســاين  االجتامعــي 

.)2004
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إن غيــاب املنهــج الصحيــح عــن أدب االطفــال يعنــي تحــول 

املنهــج  يتضمــن  حــني  يف  عشــواء،  خبــط  اىل  الكتابــة 

املطلوب رؤية ذات بصرية تدرك أهمية القيم يف التغيري، 

االنســان  التــي ميثلهــا  والســنة  الكتــاب  قيــم  هــي  والقيــم 

املسلم عر التأريخ، فاإلنسان عىل وجه العموم يجسدها 

ويفعلها ويدرك األوالد أن االنتصار للحق يتطلب عزمات، 

وال يكــون أمــاين يحققهــا املصبــاح الســحري وبســاط الريــح 

يف حلــم اليقظة.)محمــد بســام، 2005، 42(.

فديننــا اإلســالمي ال يَنفصــل عــن حياتنــا، ومــن ثَــمَّ فإنــه 

ه لألطفال. والالفت لَِمن يتابع  ميتزج يف أدبنا خاصة املوجَّ

تــدينِّ املســتوى  األدب الدينــي املوجــه ألطفالنــا، يَلمــس 

للعمــل:  الخارجــي  الشــكل  أو  للنصــوص،  ســواء  الفنــي؛ 

“كتــاب، أو رشيــط، أو مجلــة، وغريهــا”، وقليلــة هــي األعــامل 

التي أبَدع مؤلِّفوها يف إدخال الِقيَم اإلسالميَّة أو الَقصص 

الدينــي، وإبرازهــا يف صــورة جميلــة، وعــىل الرغــم مــن غنــى 

املوضوعــات الدينيــة وثرائهــا، فإنهــا مــا زالــت تنتظــر عقــالً 

مهــا ألطفالنــا،  دة؛ لتقدِّ ــا، وموهبــة متجــدِّ ًا، وخيــاالً ِخصبً نــريِّ

فهــل يطــول االنتظــار؟

إن أدب األطفال، ينبغي أن يكون وفيا أوال وأخريا للحياة 

باســتمرار  يبتكــر  أن  وعليــه  واالنطــالق،  وللحريــة  وللجــامل 

موضوعاتــه وتوجهاتــه واضعــا الحيــاة الحــارة الغنيــة املمتلئــة 

يحــدث فجــوات  أن  األديــب  عــىل  ينبغــي  كــام  الجامحــة، 

واســعة يف جدران البيوت واملدارس يك تنكشــف اآلفاق، 

التي تبهر املربني واملعلمني التقليديني يف الوقت الذي 

تجعــل فيــه األطفــال يطــريون فرحــا.

تاريخنــا القديــم والجديــد َمــيلء بالشــخصيَّات املُلهمــة 

التــي مُيكــن أن تكــون موضوًعــا ألدب األطفــال؛ إذ يســتطيع 

األدباء أن يَبعثوا تلك الشخصيَّات من جديد بالكتابة عنها، 

والتاريــخ العــريب الجاهــيل، والتاريــخ اإلســالمي عــىل امتــداد 

أربعــة عــرش قرنـًـا، والتاريــخ الوطنــي القريــب - مــادة ثريَّــة لَِمــن 

أراد أن يكتب، كام أنَّ الصحابة والتابعني والعلامء واألمراء 

الذيــن كتَــب عنهــم  العاديــني  النــاس  بــل حتــى  واألبطــال، 

التاريــخ، كلُّ هــؤالء أطفالنــا بحاجــة إىل أن يقــرؤوا قصًصــا أو 

ــدهم، ومــن  شــعرًا يــروي حكاياتهــم، ويشــاهدوا مرًحــا يُجسِّ

املؤســف أنَّ كثــريًا مــن كُتَّابنــا توقَّفــوا عنــد الصحابــة فقــط، 

وكتَبوا عنهم أيًضا بلغة وأسلوب ال يراعي حاجات األطفال، 

فأخذوهــا مــن مصدرهــا وأعــادوا كتابتهــا مــع تبســيط للغــة، 

وظنُّــوا أنهــم بذلــك كتَبــوا قصــة للطفــل!

األطفــال  فعالــة ملســاعدة  كأداة  يســتخدم  أن  ميكــن 

العاطفيــة واالجتامعية. مــن  مــع املشــاكل  التعامــل  عــىل 

األدب،  تتجســد يف  اإلشــكالية  القضايــا  مناقشــة  خــالل 

للمســائل  تصــدي  األطفــال  للمدرســني مســاعدة  وميكــن 

األطفــال  ملســاعدة  األدب  اســتخدام  املعروضة. عنــد 

عــىل مواجهــة املشــاكل، ينبغــي للمعلمــني النظــر الغــرض 

مــن مهمــة التعلــم، وتقــرر الذيــن سيشــاركون، وتخطــط لربــط 

 ،hunt( مشــكلة شــخصية القصــة لتجــارب األطفــال عمــرا

.)23  :1994

الفنيــة عــىل إصــدارات أدب  للرقابــة  تخصيــص لجــان 

بــأدب األطفــال  الطفــل وتنشــيط حركــة النقــد املتخصــص 

املدرســية  الحيــاة  مــن  األدب  لتقريــب  إجــراءات  واتخــاذ 
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مــع  التعامــل  يف  املتعــة  مــن  جانــب  إلضافــة  لألطفــال 

الكتــب  يف  الــواردة  األناشــيد  تلحــني  مثــل  النصــوص 

وتوعيــة  املــدريس  املــرح  جانــب  وتفعيــل  املدرســية 

كتـّـاب أدب الطفــل بأهميــة الثقافــة املتنوعــة التــي يحتاجهــا 

الكاتــب مثــل املعرفــة بعلــم نفــس الطفولــة وعلــم االجتــامع 

وعلــم النفــس الرتبــوي والرمجــة اللغويــة العصبيــة وغريهــا.

والقوانــني  العلــم  توظِـّـف  العلمــي  الخيــال  قَصــص 

خيــايل  عالَــم  َخلْــق  ســبيل  يف  العلميــة  واالفرتاضــات 

بيئتهــا يف  الخــري والــرش، وتتَّخــذ  مســتقبيل، يتصــارع فيــه 

البحــار، وتكُمــن  ـة، كالكواكــب وأعــامق  أماكــن غــري تقليديَـّ

أهميَّتهــا يف جْمعهــا بــني العلــم والخيــال، فالطفــل يســتمتع 

بقــراءة قصــة، ويف الوقــت نفســه يَنفتــح عقلــه عــىل العلــم 

ونظريَّاتــه، ويَســبح خيالــه يف عوالـِـم جديــدة متخيَّلــة، تدفعــه 

النــوع األديب عــىل أهميَّتــه قليــٌل  ــل، وهــذا  للتفكــري والتأمُّ

فيــام يُقــدم ألطفالنــا، بــل إنَّ املوجــود منــه ليــس باملســتوى 

املطلوب، فيا ليت الُكتَّاب يتواصلون مع العلم والعلامء؛ 

ليُبدعــوا لنــا خيــاالً علميًّــا جديــًدا.

تــرشف عليهــا  التــي  توفــري عــدد مــن مجــالت األطفــال 

األطفــال  أدب  إن   0 املجــال  بهــذا  مــن املختصــني  نخبــة 

بحاجــة إىل متابعــة واهتــامم ودعــم مــن كل الجهــات األدبيــة 

والنقديــة واملؤسســاتية ألنــه الركيــزة الهامــة لتأســيس أجيــال 

أننــا  كافــة. وخاصــة  عــىل األصعــدة  ذات صفــات متميــزة 

أمــام مرحلــة خطــرية جــداً ملــا يقــدم للطفــل مــن برامــج تشــوه 

ذوقــه، وفكــره وبالتــايل تحرفــه نحــو اتجاهــات غــري ســليمة 

النتائج)الســامل، 54، 1997(

واســع  نطــاق  عــىل  والشــفهي  عــىل املكتــوب  الرتكيــز 

بــني نشــاطهم يف هــذا  يف مجــال أدب األطفــال والجمــع 

املجال والحوافز الرتبوية، فأوجدوا ما يعرف باســم »ســاعة 

القصة« أو »درس القصة«، بتحريض من الكاتبة القصصية 

املعروفــة ســاراكون بريانــتSara Cone Bryant. وقــد 

أصبحــت »ســاعة القصــة« هــذه جــزءاً مــن العلــم الرســمي 

يف املدارس واملكتبات الخاصة باألطفال، يتحلق الصغار 

فيهــا حــول املعلمــة ليســتمعوا منهــا إىل حكايــة ويناقشــوها 

فيهــا. وقــد تبــنّي مــن ذلــك أن متعــة االســتامع ال تقــل عــن 

متعة القراءة. وظهرت عندهم فكرة »املكتبة امللونة« التي 

تضــم تخصصــات عــدة يف رســوم كتــب األطفــال وخــراء يف 

اإلخــراج والتنفيــذ وصناعــة األغلفــة.

إن االهتــامم بالنقــد العلمــي الجــاد، وبنــاء نخبــة قــادرة 

عــىل العطــاء الفعــيل الصحيــح يف أدب األطفــال وثقافتهــم 

تهتــم  نــرش  أو مؤسســات  بإيجــاد مؤسســة  يتصــل  أن  البــد 

امتاما فعليا باألدب امللتزم البناء، فال يبقي الكتاب اســري 

رغبــات النارشيــن تكبلــه قيــود الســوق، التــي تعتــر الكتــاب 

مجــرد ســلعة قابلــة للعــرض والطلــب.

االطفــال  ادب  العمريــة يف  بكافــة املراحــل  االهتــامم 

واجــب، فطفــل السادســة هــو رجــل املســتقبل، ومــن حقــه 

تناســبه  أطــر مالمئــة  الطيــب يف  الــزاد  لــه  نقــدم  أن  علينــا 

وبلغــة يفهمهــا وال ننتظــر حتــى يصــل اىل ســن العــارشة ليقــرا 

يف هــذه املجــاالت. وهــذا االمــر مــن االمــور التــي مــا تــزال 

مهمشــة إن مل تكــن مهملــة واالقــالم مــا تــزال تجهلهــا وتعــرض 

مــن حيــث  إليهــا  الوصــول  عــىل  لعــدم قدرتهــا  عنهــا رمبــا 

الشــكل واملضمــون معــا.

أمــا الحديــث عــن طبيعــة وخصائــص املواقــع املختلفــة 

التــي تتعامــل مــع الطفــل.. فهــي إمــا مواقــع ذات اهتــامم 

ثقايف عام، وميكن نرش ما يخص “الطفل” عليها، باعتباره 

ثقافــة عامــة.. مثــل موقــع “ميــدل ايســت أون اليــن”، ومواقــع 

ثقافية-أدبيــة بالدرجــة األوىل، ترعــى األدب والكلمــة وتضــع 

يخص الطفل إبداعــا  مــا  نــرش  اهتاممهــا،  جوانــب  مــن 

ومقــاالت أدبيــة.. مثــل موقــع “القصــة الســورية”. كــام توجــد 

األوىل،  بالدرجــة  تخاطبــه  وال  للطفــل  مخصصــة  مواقــع 

إبــداع-  أخبــار-  بالطفــل:  يتعلــق  مــا  لنــرش كل  تســعى  بــل 

دراسات- وغريه.. مثل موقع “أدب األطفال”. وأخريا هناك 

املواقع التي تعيد نرش منتج ورقّي سبق نرشه، مثل مواقع 

بالطفــل.. وهــى عديــدة،  الخاصــة  والدوريــات  املجــالت 

مثــل مجــالت: “عــالء الديــن- العــريب الصغــري- ماجــد- براعــم 

اإلميان...وغريهــا”.

والحكايــات  القصــص  مــن  واملزيــد  املزيــد  طباعــة 

املوجهــة لألطفــال، بإنتــاج املزيــد واملزيــد مــن املرحيــات 

املُخصصــة للطفــل يف كل البــالد العربيــة، بالقيــام باملزيــد 

مــن الدراســات والبحــوث، يف مجــال أدب الطفــل، بإقامــة 

الورش الفاعلة يف مجال الكتابة للطفل يف جميع ميادينه، 
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بــرضورة تعويــد الطفــل يف البيــوت واملــدارس عــىل تقنيــة 

القــراءة واالســتامع، وأيًضــا تقديــم التســهيالت لــه مــن أجــل 

النظــر إىل  قراءتهــا، دون  يرغــب يف  التــي  الكتــب  اقتنــاء 

أنــه ال يتجــاوز  نوعيّــة ذلــك الكتــاب، أو حتــى مثنــه، طاملــا 

موازنــة األرسة، وال يتخطــى األســس الرتبويـّـة لكتــب األطفــال.

كام االشعار و القصة و األرشطة املرسومة تعد مصادر 

قــادر  باألطفــال  خــاص  أساســها ألدب  عــىل  البنــاء  ميكــن 

عــىل التطــور وأخــذ مكانــه بــني اآلداب املختلفــة التــي رصنــا 

نســمع بهــا والتــي صــارت ترتبــط إمــا بجنــس الكاتــب ذكــرا أو 

أنثــى أو باملرحلــة التاريخيــة أو باأليديولوجيــة. كــام أن ألدب 

الطفــل روافــده التــي ميكــن أن تســتمد مــن األدب الشــعبي 

لــكل مجتمــع ومــن هــذه الروافــد حَكايــات الجــدات، أغــاين 

املــدريس،  الكتــاب  والحــي.،  الشــارع  أغــاين  املواســم.، 

املنشورات من كتب ومجالت متخصصة، الرامج اإلذاعية 

والتلفزيونيــة واألرشطــة واألقــراص املضغوطــة واالنرتنيــت ان 

تــم اســتعاملها عــىل وجههــا الصحيــح.

رعاية الكبار للصغار تستوجب االهتامم بأدب األطفال 

وثقافتهم، فالجانب الفكري له األهمية القصوى يف عملية 

النشــأة والرتبيــة، وهــذا يتطلــب مــن الكبــار ان يكونــوا عــىل 

وعي كاف مبا يدور يف هذا األدب حتى تحقق قراءة االوالد 

غايتهــا املنشــودة، فــال يرتكــوا ضحايــا لآلخريــن. ففــي البيــت 

واملدرســة ومكتبة األطفال وعر وســائل االعالم يكون البناء 

والتحصــني، ويكــون الكبــار عــىل اســتعداد لحضانــة فكرهــم 

ورعايتــه وتغذيتــه بــكل قيــم الخــري التــي يدعــو لهــا اإلســالم.

)محمد بسام، 2005، 43(

خامتة:

إن األدب مبفهومــه الشــامل يســهم يف تحصــني األمــة، وإن 

كان التحصــني قويــا فاعــال كان البنيــان مرصوصــا يتصــدى 

اللــه عــز وجــل مــا زال  بــاق، ووعــد  ألى عــدوان، والعــدوان 

قامئا:)إنا لننر رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم 

يقوم األشهاد( )غافر: 51(، إنه وعد حق قاطع ماثل للعيان 

يف كل لحظة من لحظات التأريخ، والله ال يخلف امليعاد.

أصم النتائل التي يوصد إليها البحث:

الطفــل حيــث  أثــرت ســلبا عــىل أدب  التكنولوجيــا  إن 

تراجــع اإلقبــال عليــه إنتاجــا وقــراءة بســبب كــرة الفضائيــات 

التجــاري،  الطابــع  أغلبهــا  والتــي مييــز  باألطفــال  الخاصــة 

إضافــة إىل العــامل االفــرتايض الــذي أفــرزه اإلعــالم الرقمــي 

والذي خدر عقول األطفال وشل تفكريهم السليم العتامده 

عــىل الالمنطقــي وال هويــة والالأخالقــي. وانعــدام الرشاكــة 

ينهــض  لــيك  والخــاص  العــام  القطاعــني  بــني  الحقيقيــة 

أدب الطفــل. تقاعــس األدبــاء واملبدعــني عامــة )شــعراء، 

رســامني...( عــن الخــوض يف تجربــة الكتابــة لألطفــال، إمــا 

جهــالً بأهميتهــا، أو تقليــالً مــن شــأنها.

التوصيات:

الحاجــة إىل قــرار ســيايس لدعــم أدب الطفــل. أي أال ( 1

يبقــى أدب الطفــل يف ذيــل االســرتاتيجيات الوطنيــة، 

يف ذيــل الخطــط الوطنيــة.

املجــال ( 2 هــذا  والدراســة يف  العلمــي  البحــث  دعــم 

الوطــن  يف  الطفولــة  ومشــكالت  قضايــا  ومناقشــة 

العــريب..

إعــادة صياغــة فلســفة اإلعــالم يف املجتمــع، الســيام ( 3

اإلعــالم  ليصبــح  للطفــل،  املوجــه  املــريئ  اإلعــالم 

وبــث  الهويــة  للتعبــري واإلبــداع وتأكيــد  وســيلة فعالــة 

الثوابت. إن اقرتان الثقافة باإلعالم دليل عىل خطورة 

بعينهــا،  ثقافــة  نــرش  اإلعــالم يف  يؤديــه  الــذي  الــدور 

واإلعــالم بحاجــة إىل توظيــف وســائله املتعــددة يف 

إعــادة تشــكيل مفاهيــم الطفولــة وموقــع األطفــال يف 

املجتمــع، و تعزيــز صــورة األطفــال كمواطنــني وطــرح 

فكــرة املواطنــة كوجهــني لعملــة واحــدة: املســؤولية 

الحقــوق. يف مقابــل 

نــرش الوعــي بقضايــا الطفولــة ومشــكالتها وتعزيــز أهميــة ( 4

دور الفــرد واملؤسســات يف حــل مشــكالت الطفولــة، 

وإعــادة صياغــة الخطــاب املوجــه لألطفــال ليتناســب 

مــع ظــروف العــر ومــع قدراتهــم العقليــة التــي طاملــا 

مــن  التقليــدي. كذلــك البــد  الخطــاب  بهــا  اســتخف 

العمل عىل تعزيز الفكر املوضوعي والبحث العلمي 
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عنــد األطفــال مــن خــالل الرامــج واألنشــطة اإلعالميــة 

التــي تعتمــد عــىل الخيــال العلمــي والعمــل عــىل تعزيــز 

وتفعيل دور املناهج الدراسية واملتاحف يف تأسيس 

الفكــر العلمــي عنــد األطفــال.

إنشــاء مراكــز ثقافيــة يف األحيــاء تقــدم خدمــات ثقافيــة ( 5

وتربويــة وترفيهيــة. وتشــكل هــذه املراكــز أماكــن تجمــع 

ثقافــة وعــادات املجتمــع  مــع  تتوافــق  الحــي  لســكان 

وتعيــد شــيئا مــن دور املجتمــع املحيل/الحــي والــذي 

كان مهــام يف املجتمــع التقليــدي. ومــن أهــم عنــارص 

املراكــز الثقافيــة مكتبــات األحيــاء، والتــي مــن شــأنها 

النشــاطات  وإقامــة  القــراءة  تشــجيع  يف  تســهم  أن 

الطفــل  بقضايــا  الوعــي  وبــث  التدريبيــة  والــدورات 

واألرسة.

األنشــطة ( 6 الحــي يف  الســبل ملشــاركة ســكان  تيســري 

والقــراءة لألطفــال  للجميــع  القــراءة  الثقافيــة كرامــج 

وإقامــة  والنشــاط املرحــي  املوهوبــني  واكتشــاف 

النــدوات والــدورات التدريبيــة. وتصبــح هــذه املراكــز 

الدراســية  اإلجــازات والعطــل  رضورة أساســية خــالل 

والعمــل عــىل توزيــع الخدمــات والفعاليــات الثقافيــة 

بشــكل عــادل بــني مناطــق وفئــات املجتمــع املختلفــة. 

الثقافــة لتشــمل املــرح  نــرش  كذلــك تنويــع وســائل 

مبا يف ذلك املرح املفتوح واملتاحف واملكتبات 

العامــة واملتنقلــة والتــي ميكــن أن تصــل إىل املناطــق 

النائيــة وللفئــات املحرومــة واملراكــز الثقافيــة والفنيــة 

وغــري ذلــك.

عــىل ( 7 الطالعهــم  للمعلمــني  اســتكامل  دورات  عقــد 

أســاليب تعليــم أدب األطفــال، وكيفيــة تســخري القصــة 

يف عــالج بعــض املشــكالت التعليميــة أو املســلكية “ 

العــالج بــاألدب”.

تبني برنامج إرشادي شامل لألهل يوجههم إىل كيفية ( 8

االستفادة من أدب األطفال يف حل املشكالت ويف 

تنمية التفكري وخلق عادة القراءة.

قطريــة ( 9 مســابقات  وتنظيــم  تشــجيعية،  جوائــز  رصــد 

الكتّــاب. ولألطفــال  األطفــال  للقــراء  ومحليــة 

هيئــة ( 10 وتأســيس  الثقافيــة،  املجــالت  رضورة صــدور 

للمجالت املخصصة لألطفال يشــارك فيها عدد من 

علامء النفس واالجتامع واملثقفني والكتاب، لالرتقاء 

بواقــع املجــالت الثقافيــة.

املقرتحات:

أدب  لكتــب  الفنــي  بالشــكل  تتعلــق  دراســات  إجــراء 

وجذبــه  لهــم  مالءمتــه  ومــدى  ومرحياتهــم  األطفــال 
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 القراءات الأدبية لدى الأطفال اأ�ص�صها 
واأ�صاليب تنميتها

بالر محمد جعفر ال ربايس
كلية الرتبية االساسية /جامعة الكوفة/العراق

املمدمة:

الواســع  التلقــي املعــريف  الواعيــة يف  القــراءة األداة  تعــد 

مــن مديــات  الــذي يوســع  الثقــايف  للــراء  الــذات  , وأداة 

والتأمــل  املالحظــة  يف  املتواصــل  ونشــاطها  املعرفــة 

والتســاؤل واالســتنتاج , وبنــاًء عــىل ذلــك فــإن القــراءة يشء 

مــادة لغريــزة  للفــرد , خاصــة عندمــا تصبــح  مــالزم  أســاس 

مــن غرائــزه املتعــددة , تقــوم بإشــباع حاجتــه املعرفيــة عــىل 

الدوام , من خالل توطني القراءة والقارئ واملقروء ال تنفك 

الواحــدة عــن األخــرى يف جدليــة التلقــي وآلياتــه املعرفيــة , 

فالقراءة يف تأثريها الوظيفي عىل الفرد تعمل عىل اختزان 

الــراء الثقــايف الــذي يتــم اســتخالصه مــن املــد املعــريف 

للمخيلــة  الفرصــة  إتاحــة  إىل  إضافــة  الــذات  محيــط  يف 

والفكر الختيار الوعي ومحيطه املعلومايت وإطاره الثقايف 

بأدوات القراءة الواعية ونتائج املقروء الجديد الذي يعمل 

عــىل تفكيــك بُنــى وتراكيــب أخــرى يف الوعــي , فاملدرســة 

االبتدائيــة  املرحلــة  ثــم  األطفــال  ريــاض  )مــن  بــدءاً  تؤلــف 

صعــوداً إىل املراحــل األخــرى( املســاحة الواســعة لعــوامل 

الطفــل واملنهــل الــذي ال ينضــب لتغذيتــه بأساســيات بنــاء 

شــخصيته وتكامــل قدراتــه وإمكاناتــه وتنظيــم ســلوكه لذلــك 

فاملدرسة حياة كاملة للطفل ومن خالل املدرسة )منهجاً 

ونظاماً وتعليامً وسلوكاً( يتم اتساع الرتاكم املعريف للطفل 

بــكل  مرحلــة  فشــيئاً  وتنميــة فكــره ومخيلتــه ومّدهــام شــيئاً 

مــا هــو داعــم ومغــٍذ لثقافتــه لــذا فــإّن التنشــئة االجتامعيــة 

يف املدرســة هــي التــي ســتحدد شــخصية الطفــل وتوضــح 

املعــامل والثقافيــة والرتبويــة يف هــذه الشــخصية.

االجتامعيــة  املتعــددة وخاصــه  بأوجههــا  التنشــئة  إنَّ 

عــىل  تشــمل  ومتعــددة  واســعة  أبعــاداً  تأخــذ  والثقافيــة 

مختلف االتجاهات واملؤسسات بوصفها اإلدارة املنهجية 

واملؤسســة املتحكمــة بصيــغ الســلوك والقــدرات وأمنــاط 

الرتبية وطرائق التقويم العلمي التجاهات الطفل , فالقراءة 

فاعلياتــه  مــع  ومتواصلــة  بالفــرد  اتصــاالً  أكــر  تكــون  لــيك 

املختلفــة البــد أن تــالزم الفــرد و يلتزمهــا منــذ الصغــر , أي 

منــذ الطفولــة لــيك تكشــف يف هــذه املرحلــة عــن مكامــن 

الطاقــات وتهذيبهــا وتصوغهــا صياغــة علميــة تتنامــى إيجابيــاً 

يف املســتقبل وتكــون مــن عوامــل تطــوره ونهوضــه العلمــي 

والثقــايف هــذا إذا عنينــا بالقــراءة يف محيــط الطفــل بشــكل 

خــاص , وجعلنــا القــراءة حاجــة أســاس مــن حاجــات الطفــل 

, عنــد ذلــك ميكننــا ان نلخــص إىل بنــاء صــورة )املثقــف( 

يف كيان )الطفل( أو بناء )شخصية الطفل املثقف( الذي 

يختلــف اختالفــاً ملحوظــاً عــن شــخصية الطفــل العــادي.

املبحث ايوم: ما ايسس ت المراءات ايكبية:

ال ميكــن القــول بــأّن اللقــاء األول بــني الطفــل واملطبــوع ينشــأ 

يف املدرســة , اذ تســبق ذلــك لقــاءات كثــرية ومتنوعــة , 

للتجــارب الفكريــة  قــد تكــون حميمــة وقــد ال تكــون , وفقــاً 

التــي يكونهــا األطفــال عــن املطبوعــات , والقــراءة مبعناهــا 

االعتيادي , تبدأ مع دخول الطفل إىل املدرسة , اذ يجمع 

خراتــه الطويلــة التــي حصــل عليهــا أثنــاء منــوه قبــل التحاقــه 

باملدرسة استعداداً للرشوع يف القراءة التي تأخذ بالتقدم 

حتى تصبح قراءة واعية يستطيع من خاللها أن يفهم ما يقرأ 

, ومرحلــة مــا قبــل القــراءة متــر بخطــوات متتابعــة , نســتطيع 

ان نجملهــا بالخطــوات اآلتيــة:
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الخطوة األوىل: ال يبدي الطفل )عمره يف هذه الخطوة 

إليــه نظراتــه إىل  بالكتــاب وينظــر  عــام واحــد( اهتاممــاً 

األشــياء االعتياديــة األخــرى يف محيطــه , وحــني يقــع بــني 

يديــه كتــاب , فهــو يلهــو بــه وميــزق صفحاتــه أو يقضمــه 

بأســنانه الناعمــة1.

الخطــوة الثانيــة: يبــدي الطفــل )عمــره يف هــذه الخطــوة 

بعينيــه  فيحيــل   , بالصــور  االهتــامم  بعــض  15شــهراً( 

نحوهــا , وميــد بيديــه إليهــا , ويتحســس الصــور البــارزة 

قابلــة  غــري  كتــب  الخطــوة  وتُعــدُّ لألطفــال يف هــذه   ,

لإلتــالف بســهولة , وتتضمــن صــور لألشــياء االعتياديــة 

يف محيطــه.

18شــهراً(إىل  الطفــل )وعمــره  يشــري  الثالثــة:  الخطــوة 

بعــض  أســامء  عــن  بهــا  يعــر  كلــامت  ويصــدر  الصــور 

أصواتهــا,  عــن  أو  الحيوانــات  بعــض  وأســامء  األشــياء 

الــكالب وهــذا التعبــري هــو قــراءة  كأصــوات القطــط أو 

للكتــاب2. الطفــل 

الخطــوة الرابعــة , وهــي مرحلــة حــب القصــص القصــرية 

اّن  الطفــل )وعمــره فيهــا ســنتان(  يــدرك  اذ  البســيطة 

للصور معاٍن أعمق من مجرد األشياء التي تدل عليها , 

ويجب أن يستمع إىل من يحدثه عن الصور املسلسلة 

, أو أن يقّص عليه هذه القصص البسيطة منها, ويبدأ 

عــىل  املطبوعــة  الكبــرية  الحــروف  مبالحظــة  الطفــل 

الصفحــات.

الخطــوة الخامســة , وهــي خطــوة البحــث عــن املعــاين 

, يبــدأ الطفــل )ويكــون عمــره قــد تجــاوز عامــني ونصــف 

ومشــاركته  الصــور  نحــو  وانفعاالتــه  حركتــه  العــام( 

الوجدانيــة لهــا, كأن يــرضب الصــورة أو يقبلهــا أو يحــاول 

التقــاط يشء منهــا أو يكملهــا , ويبــدي الطفــل اهتاممــاً 

مبــا يقــال لــه عــن هــذه الصــور , ويحــاول ترديــد بعــض مــا 

يقــال لــه ويســتمتع بالقصــص املرســومة وباملعلومــات 

التــي لهــا عالقــة باألشــياء الكبــرية املتحركــة كالطيــارات 

والســيارات والســفن وغريهــا3.

القصــص  رسد  مرحلــة  وهــي   , السادســة  الخطــوة 

ومالحظــة الحــروف اذ يبــدأ الطفــل )وعمــره هنــا ثــالث 

سنوات(مع إخوانه يف متثيل القصص وتصوير وقائعها 

مثلام يقصها عليهم الكبار, ويستطيع الطفل أن يتعلم 

جمــالً تصحــب الصــور مبــا يزيــد عــن جملتــني , وينصــت 

إىل الجمــل التــي تقــال لــه, وتــزداد قدرتــه عــىل تفســري 

الصــور والقصــص ورسد قصــة بســيطة ذات حادثتــني أو 

ثالثــة حــوادث مرتابطــة وينتبــه بشــكل أكــر إىل الحــروف 

الواضحــة يف الكتــاب4.

الخطــوة الســابعة يأخــذ الطفــل )عمــره أربــع ســنوات(يف 

مشاركة األطفال اآلخرين يف اللعب خارج بيته, ويهتم 

مبــا يثــري الضحــك يف الكتــب , وخاصــة الصــور الهزليــة 

القــدرة عــىل حفــظ قصصهــا ورسدهــا ,  لــه  , وتصبــح 

وتــره القصــص الخياليــة , ويريــد لكتبــه ان تكــون ذات 

صــور واضحــة ودقيقــة ويأخــذ بالتســاؤل عــام يجهــل لــه 

ســبباً أو جوابــاً.

وبــني ســن الخامســة والنصــف والسادســة ميــر الطفــل 

يف مرحلــة االنتقــال مــن مرحلــة مــا قبــل القــراءة إىل مرحلــة 

مامرســة ألــوان النشــاطات املتعلقــة بالقــراءة نفســها , وهــي 

مرحلــة دقيقــة وحاســمة يحــس الطفــل فيهــا بالحاجــة إىل 

كــّون معظــم مهاراتــه األساســية  قــد  يكــون  أن  بعــد  القــراءة 

الالزمــة لهــا5. وحاجــة الطفــل إىل تعلــم القــراءة تتوقــف عــىل 

طبيعــة تجاربــه الســابقة فيها,كــام تتوقــف عــىل مــا اذا كان 

قد تعلم كيف يستمتع بها , وكيف ينمو منواً طبيعياً وكيف 

يســتقبل تطــورات هــذا النمــو.

أثر المراءر ت ايهفام

يقــول سومرســت مــوم: أن الشــهية للقــراءة تنفتــح عــىل مــا 

مــن تفتحهــا عــىل أي يشء آخر,وكلــام  أكــر   , بــه  تتغــذى 

ازدادت قــراءات النــاس واتســعت أذواقهــم , أدركــوا مقــدار 

املتعــة التــي ميكــن تلمســها يف ثنايــا قراءاتهــم.

نــوع  مــن  للكتــاب بوجــود عالقــة  وتصفــح األم والطفــل 

جديــد بــني األم والطفــل شــبيهة بإدخــال اللعبــة يف حيــاة 

الطفــل , والفــارق بــني اللعبــة والكتــاب يف هــذه املرحلــة 

الباكــرة مــن الطفولــة ,انــه ميكــن تــرك الطفــل ليلعــب بلعبتــه 
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مبفــرده , بــل كثــرياً مــا تســتخدم األم اللعبــة لتشــغل الطفــل 

بهــا يف حــال انشــغالها , أمــا الكتــاب فيحتــاج إىل وجــود األم 

,ففــي أثنــاء التصفــح تســأل األم طفلهــا عــام يــراه , وتســاعده 

يف التعرف عىل ما ال يستطيع تبينه , بل اّن عملية تقليب 

الصفحــات هــي عمليــة فنيــة ألصــول التعامــل مــع الكتــاب6.

وتــيل عمليــة التصفــح ,عمليــة القــراءة للطفــل بصــوت 

يــرتك  العمليــة  هــذه  ففــي   , الطفــل  انتبــاه  يجــذب  معــر 

الجانــب األكــر للطفــل ليالحــظ ويعــر ويســأل ,ويف عمليــة 

 , الصــويت  التعبــري  منهــا  أخــرى  عوامــل  تدخــل  القــراءة 

الــذي يضــع األســاس لنشــاطني مهمــني هــام االســتامع إىل 

املوســيقى والتمثيــل أو التــذوق املرحــي , وقــراءة الكتــاب 

تصاحبــه عــادة مشــاهدة الصــور وتأمــل الحــروف , مــام يدعــو 

الطفــل إىل أن ميســك بالقلــم ويحــاول رســم مــا يــرى أو يقلــد 

أشــكال الحــروف , وهــذا يغــرس يف نفــس الطفــل مبــادئ 

بالفنــون التشــكيلية7. االهتــامم 

وتشــري اإلحصــاءات حــول قــراءات األطفــال , اّن الذيــن 

يقــرأون منهــم قــراءات حــرة خاصــة بهــم يف مقدمــة التالميــذ 

,وثبــت أّن العجــز يف القــراءة يعيــق عمليــة التحصيــل , وأّن 

الطفــل ال يســتطيع أن يتقــدم يف عملــه املــدريس وحياتــه 

العامة ما مل يكن قارئاً جيداً لكتبه املدرسية وللمطبوعات 

األخــرى املخصصــة لألطفــال , وهــذا ينفــي نفيــاً قاطعــاً مــا 

يقــال مــن اّن قــراءات األطفــال الحــرة تؤثــر تأثــرياً ســالباً عــىل 

تحصيلــه الــدرايس , إىل جانــب مــا للقــراءة مــن أهميــة يف 

توســيع ميــول األطفــال وترقيتهــا و إخصــاب خراتهــم وإمنائهــا 

ورفــع مســتواهم يف جميــع نواحــي النمــو8. ومتهــد القــراءة 

للطفــل طريــق االســتقالل عــن أبويــه وعــن الكبــار بوجــه عــام. 

ألنهــا وســيلة تخرجــه شــيئاً فشــيئاً مــن اعتــامده عــىل أبوابــه 

واحتامئه بدفء حضنيهام, وتبعد عن اتكاله عن حنانيهام 

الباحثــون يف  قــراءة حيــاة جديــدة , ويقــول  مــع  النــه يحيــا 

شؤون الرتبية , ان القراءة تخرج الطفل لسويعات من طوق 

عاطفــة األمومــة واألبــوة املفرطــة التــي تعــود الطفــل يف كثــري 

مــن األحيــان عــىل األنانيــة , وحــب الــذات , وهــذه بالتــايل 

تحــول بينــه وبــني الجــرأة والشــجاعة والتضحيــة واإلخــالص , 

ألن عاطفــة األم واألب املفرطــة يف إزاء الطفــل تلتقــي يف 

النهايــة مــع األنانيــة9.

ويف عرنــا الحديــث توســع االهتــامم بالطفــل وتطــورت 

إليــه بشــكل علمــي وتعــددت املناهــج والنظريــات  النظــرة 

بهــذا املجــال متثــل باهتــامم  التــي اختصــت  والدراســات 

العديــد مــن الفالســفة واملفكريــن والرتبويــني وتخصصهــم 

البيولوجيــة  خصائصــه  يف  والبحــث  الطفــل  بدراســة 

التــي  والفســيولوجية والســايكولوجية وغريهــا مــن القضايــا 

فإضافــة  الغامــض  الكائــن  هــذا  بعــوامل وحاجــات  تتصــل 

مــن املفاهيــم واآلراء واألفــكار املهمــة  إىل مــا كان ســائداً 

واإلســالمية ويف  العربيــة  الثقافــة  الطفــل يف  مجــال  يف 

ثقافــات املجتمعــات اإلنســانية األخــرى بــدأ االتجــاه العلمــي 

والثقافيــة  العلميــة  التحــوالت  أهميــة  بــإدراك  الحديــث 

يــدرس  فــراح  الجديــد  والرتبويــة يف طورهــا  واالجتامعيــة 

الطفــل أو مــا يســمى )بالبيدالوجيــا( )علــم الطفــل( القائــم 

عــىل املالحظــة والتجربــة بشــكل أعمــق وأدق باالنطــالق يف 

الخصائــص  الصغــرية إىل  الخصائــص  مــن  الدراســة  هــذه 

الدراســات يف  وانطلقــت هــذه  الطفــل  فهــم  الكبــرية يف 

تأسيســها الحديث عىل العديد من اآلراء واألفكار الســابقة 

بينام راحت الدراسات األخرى تؤسس نظرياتها ومفاهيمها 

يف ضــوء فهمهــا للطفــل يف واقعــه الحديــث10. فانطلقــت 

هــذه الدراســات العلميــة مــن هــذا اإلطــار لتجــد لهــا صــدًى 

واســعاً يف الثقافــات اإلنســانية املختلفــة عــىل يــد العديــد 

مــن الفالســفة واملفكريــن والرتبويــني مبختلــف توجهاتهــم 

واتجاهاتهم الفكرية والعلمية ولعل أبرزهم وأكرهم اهتامماً 

واملفكــر  الفيلســوف  الشــائك  املجــال  هــذا  يف  وجــدالً 

روســو()1712- جــاك  )جــان  الشــهري  الفرنــي  واملــريب 

1778م( , فقد اهتمت الثقافات اإلنسانية املختلفة بآراء 

وأفكار روسو بعد أن أحدث ثورة كرى يف الفكر الرتبوي إذا 

انه أول من نادى بحق اإلنسان يف الرتبية ونادى بأن الرتبية 

يجب أن تؤسس عىل دراسة الطفل ومعرفة طباعه وميولِه , 

ولذا يسمى كتابه )أميل()كتاب الحرية يف تعليم الطفل(.

وقد عرض يف هذا الكتاب لوناً من الرتبية غري مؤسسة 

التقاليــد املدرســية ولكنهــا  عــىل منــط املجتمــع وال عــىل 

مؤسســة عــىل معرفــة حقيقــة االنســان وطبيعــة الطفــل وقــد 

خصــص الجــزء األول مــن كتابــه )إميــل( لرتبيــة الطفــل مــن 

امليالد إىل الســنة الخامســة , وقد نادى روســو بأن املعلم 
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األول هو رجاله ويداه وعيناه , ويرجع اليه الفضل يف فكرة 

أن الرتبية هي الحياة وأن الطفل يجب أن يكون مركزها وان 

هدفها يجب أن يكون تحقيق اكتامل الفرد يف كل طور من 

أطــوار حياتــه11 , وهنــا يجــب اإلشــارة اىل ان الفكــر الرتبــوي 

العــريب واإلســالمي قبــل روســو بقــروٍن عديــدة كانــت لــه هــذه 

الدعــوة اذ أن مفهومهــا واضــح يف الــرتاث العلمــي للثقافــة 

العربيــة اإلســالمية مــن خــالل مــا كتبــه العديــد مــن الفالســفة 

واملفكريــن والعلــامء العــرب واملعلمــني قدميــاً.

الوعي الجمعي واش اليته ت ينمية ايجيام

الزاويــة يف  مــن املجتمــع حجــر  الفــرد بصفتــه واحــداً  يعــد 

الجامعــة  نشــاط  األول يف  املحــرك  هــو  فالفــرد   , البنــاء 

والجامعــة أســاس نشــاط املجتمع,وهــذه الــذوات الفرديــة 

أو الضامئــر الظاهــرة بدالالتهــا الفرديــة هــي التــي تقودنــا إىل 

ذوات املجمــوع وظواهرهــا الجمعيــة يف النشــاط الواســع 

االجتامعــي  املحيــط  األخــرى يف  الضامئــر  يجمــع  الــذي 

الفــردي  الفاعــل  لــوال فعــل  مــا كان يحــدث  الــذي  الكبــري, 

يف تحريــك الفعــل الجامعــي , مــن هنــا تــرز مســؤولية الفــرد 

يف احــداث الفعــل االيجــايب يف مســاحته الذاتيــة أوالً ويف 

مســاحة الجامعــة ثانيــاً وبالتــايل يف مســاحة املجتمــع كلــه , 

وعر هذه املسؤولية الفردية يتم تنبيه املؤسسات األخرى 

وتنشــيطها يف وعــي الجامعة,للقيــام بواجباتهــا تجــاه البنــاء 

االجتامعي العام للمجتمع والذي يبدأ أساساً بالطفل12.

باملســؤولية  الفــرد  شــعور  فــأن  األســاس  هــذا  وعــىل 

اســتطاعته  قــدر  عــىل  بــه  االهتــامم  يعنــي  الطفــل ال  تجــاه 

وباملستوى الذي يتمكن منه مادياً ومعنوياً , ويوليه الحنان 

والحــب فحســب , إمنــا املســؤولية الفاعلــة هنــا تلقــى عليــه 

الواجبات الرضورية األخرى ضمن إطار مسؤوليته القصوى 

, وهي الوعي الالزم مبستلزمات الطفل وحاجاته األساسية 

الطفــل وواقــع منــوه وتكامــل  النظــر إىل مســتوى  مــع دقــة 

قدراتــه وأنشــطته الحركيــة والعقليــة والنفســية واالجتامعيــة , 

وإدراك سعة خياله وتحفيزه دامئا عىل تنشيط هذه النوازع 

الوســائل املمكنــة واملســتلزمات  بتوفــري كل  والقابليــات 

املتاحــة لتعزيــز النمــو الســليم للطفــل , وكذلــك االهتــامم 

جانــب  إىل  الطفــل  لشــخصية  الثقــايف  بالبنــاء  الشــديد 

االهتــامم برتبيتــه تربيــة أخالقيــة ودينيــة واجتامعيــة ســليمة 

متوافقــة مــع ســّنه ومداركــه , ان مــن أبــرز األخطــاء الشــائعة 

يف التنشــئة االجتامعيــة لــدى كثــري مــن األفــراد واألرس لدينــا 

, اهتاممهــم برتبيــة الطفــل وإهاملهــم لثقافتــه , ويذهبــون 

يف ذلــك إىل ان الرتبيــة هــي األســاس للتنشــئة الســليمة 

باعتقادهــم ويذهبــون أيضــاً إىل اّن الرتبيــة هــي البديــل عــن 

أيــة عمليــة مــن العمليــات األخــرى ليتلقــى الطفــل وتعليمــه 

أن  متجاهلــني  أو  متناســني   , شــخصيته  وتعزيــز  وتثقيفــه 

الرتبيــة  عــن طريــق  تــأيت  ال  الســليمة  االجتامعيــة  التنشــئة 

وحدها , فالرتبية عىل ســعتها و تشــعباتها جزء من الثقافة 

, ومن هنا تبدأ اإلشكالية الكبرية يف تنشئة الطفل وتنميته 

وإعداده13. وهذه اإلشكالية هي إحدى العوامل األساسية 

التي أدت إىل ضعف مسؤولية الفرد تجاه )ثقافة األطفال(

عىل الصعيد الشــخي وعىل الصعيد الجامعي , فبات 

هــذا الفــرد بنظــر إىل ثقافــة األطفــال نظــرة ســلبية تقلــل مــن 

أهميتهــا ورضورياتهــا والحاجــة إليهــا , ويؤكــد الباحثــون عــىل 

أن الحاجــات الثقافيــة الخاصــة بالطفــل ال تقــل أهميــة عــن 

حاجاتــه األخــرى مــن غــذاء ودواء وملبــس ومســكن ورعايــة , 

وهــذه حقيقــة البــد أن يدركهــا الجميــع , فــكل واحــدة مــن 

هــذه الحاجــات الرضوريــة تكمــل الحاجــات واملســتلزمات 

الثقافية األخرى يف حياة الطفل من لعب وكتب ومجالت 

ووســائل أخــرى تســهم بتطويــر الطفــل ثقافيــاً , وتعمــل عــىل 

زيــادة اتصالــه بعنــارص ثقافتــه وإدراك محصالتهــا الرضوريــة 

مــن خــالل مراحــل حياتــه, فواجــب الفــرد ومســؤوليته تجــاه 

األطفــال أن يكــون دليــالً علميــاً وأمينــاً للطفــل يف الوصــول 

إىل ثقافتــه والتمييــز بــني عنــارص ثقافتــه الخاصــة وعنــارص 

ثقافــة املجتمــع14.

ومــن مســؤولية الفــرد تجــاه ثقافــة األطفــال توســيع دائــرة 

اهتاممــه بالطفــل بشــكل عــام, ومــن خــالل ذلــك تظهــر جليّــة 

أحــدى أهــم الواجبــات التــي تفرضهــا مســؤولية الفــرد تجــاه 

الطفــل يف املجتمــع املحــيل , وذلــك بإشــاعة ونــرش قيــم 

الطفــل  تقويــم ســلوك  عــر  األطفــال يف املجتمــع  ثقافــة 

الســلوك  إىل  االيجــايب  الســلوك  تجــاوز  مــا  اذا  وتنبيهــه 

أفــراد  الســلبي ســواء كان هــذا الطفــل وحــده أم مــع أحــد 

بعــض األطفــال حــني  أقرانــه, فهنــاك  بعــض  مــع  أو  أرستــه 
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يكونــون خــارج حــدود البيــت ومبنــأى مــن مراقبــة األهــل يحلــو 

لهــم فعــل أي يشء والتــرف كيفــام شــاءوا , أمــا إذا شــعر 

هــؤالء األطفــال بوجــود مــن يراقــب ســلوكهم وحركتهــم يف 

الشــارع مبســتوى مراقبــة األهــل وحرصهــم عليهــم, فــأن ذلــك 

مــن شــأنه أن يكــون رادعــاً قويــاً داخــل كل طفــل مينعــه مــن 

التــرف الســيئ , ويشــعره دامئــاً بأهميتــه يف املجتمــع15.

إن إشــاعة مفهــوم وقيــم ثقافــة األطفــال يف املجتمــع 

بالدرجــة األســاس تبــدأ مــن فهــم الفــرد ملســؤوليته اإلنســانية 

لألطفال بشكل عام وحرصه الشديد عىل تعميق املؤثرات 

الثقافيــة يف حياتهــم , ليــس عــىل املســتوى النظــري إمنــا 

عىل املستوى التطبيقي الذي يأخذ دوره ومدياته الصحية 

يف شــخصيات األطفــال , ليصبــح مســؤولية كــرى لعمــوم 

تأســيس  بعــد  ومؤمتراتهــا  الثقافــة  تجــاه  املجتمــع  أفــراد 

القاعــدة الصحيــة النطالقتهــا يف املجتمــع...

وبعــد فهــم الفــرد لحــدود مســؤوليته اإلنســانية والثقافيــة 

يــأيت دور املجتمــع ومســؤوليته يف  األطفــال  ثقافــة  تجــاه 

هــذا االتجــاه , وهــذه املســؤولية تفرضهــا البيئــة االجتامعيــة 

ويف   , أحضانهــا  يف  ويرتعــرع  الطفــل  فيهــا  ينشــأ  التــي 

مــا  خــالل  مــن   , املؤثــرة  قيمهــا ويف وســائلها وعنارصهــا 

تبعــا  أوليــة ,  البيئــة للطفــل مــن وســائل وخدمــات  تقدمــه 

لبقائــه عــىل  الوجــود  النمــو واملحافظــة عــىل  لحاجتــه يف 

قيــد الحيــاة ودفعــه لالندمــاج الطبيعــي مــع مكونــات البيئــة 

وتشــكالتها يف املحيــط االجتامعــي , عــر عمليــة التطبيــع 

االجتامعــي , وعــىل هــذا األســاس يفــرتض باملجتمــع وهــو 

يقــوم بعمليــة التطبيــع االجتامعــي للطفــل, أن يســعى إىل 

وعنارصهــا  ووســائلها  الجديــدة  الثقافيــة  الصيــغ  إيجــاد 

املتوافقــة مــع الطفــل, عــىل وفــق ســّنه ومدركاتــه بعــد إعــادة 

صياغتهــا باالســلوب واملعايــري الخاصــة , و إنعــاش روحــه 

وقدراتــه وحاجاتــه بالثقافــة املطلوبــة يف هــذه العمليــة إىل 

جانــب الرتبيــة والتعليــم واإلعــداد االجتامعــي الــذي تقــوم بــه 

مؤسســات املجتمــع األخــرى كاألرسة واملدرســة وغريهــام 

يف التنشئة االجتامعية الصحيحة للطفل , وعملية التطبيع 

هنا تقوم عىل: التطبيع الثقايف والتطبيع الرتبوي والتطبيع 

األخالقــي وكل هــذه العمليــات تجتمــع يف العمليــة العامــة 

للتطبيــع االجتامعــي16.

تجــاه  امللحــة  مبســؤولياته  املجتمــع  يقــوم  ولــيك 

ثقافــة األطفــال باملســتوى املطلــوب ويطورهــا يف الحيــاة 

مــن قيــام الدولــة  العامــة يف املجتمــع , البــد  االجتامعيــة 

بدورها الفاعل للنهوض بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ثقافة 

األطفــال , وذلــك مــن خــالل ترســيخ القاعــدة العلميــة لهــذه 

الثقافة وتعزيز عنارصها وأهميتها , عر تقديم الدعم الكبري 

النشــاط  بالثقافــة وأوجــه  والتشــجيع املتواصــل للمجتمــع 

ثقافــة  عــام وأوجــه  الثقــايف واالجتامعــي والرتبــوي بشــكل 

األطفــال بشــكل خــاص , وتوفــري كل مــا يحتاجــه املجتمــع 

مــن وســائل وإمكانــات وقــدرات لدعــم العمليــة التنمويــة يف 

هــذه االتجــاه , مــع ســن القوانــني واألنظمــة الخاصــة برعايــة 

الطفولة وتصعيد وتأثر تنميتها الثقافية بشكل ملحوظ يف 

مختلــف نشــاطات املجتمــع وفعالياتــه اليوميــة

املبحث الياو: أساليب ينميتها

يــؤدي املعلــم دوراً كبــرياً يف تحديــد التنشــئة االجتامعيــة 

والرتبويــة والثقافيــة للطفــل وهــو أول األشــخاص الراشــدين 

مــن خــارج نطــاق األرسة يكــون دوره رئيســاً يف حيــاة الطفــل 

الصغــري إضافــة إىل انــه يف حــاالت كثــرية يــؤدي دور البديــل 

عــن الوالديــن ومنهــم مــن يســاعد يف التغلــب عــىل أوجــه 

اإلعاقة والقصور عىل أن ينموا مواهبهم وميولهم إىل أقى 

حــد , وللمعلمــني بعــض التأثــري يف شــخصيات تالميذهــم 

ويف سلوكهم االجتامعي عىل أن تأثريهم كثريا ما يكون من 

النوع غري املقصود , ولكنهم يستطيعون مع ذلك أن يكونوا 

عوامــل قويــة يف برنامــج لتعديــل الســلوك وكذلــك يســتطيع 

املعلم عن طريق األســوة الحســنة والقدوة أن يكون له تأثري 

مهم وقوي عىل إيقاع الطفل أي ميله إىل أن يكون مندفعاً 

أرعــن أو إىل أن يكــون مرتيثــاً متبــراً ذلــك أن التالميــذ أو 

الطــالب يعملــون ويتحركــون بإيقاعــات ومعــدالت متفاوتــة 

بعضهــم تجــده مترعــاً مندفعــاً وبعضهــم اآلخــر تجــده أكــر 

تدبــراً وأبطــأ يف االســتجابة.

التبايــن يف املســتويات ويف االســتجابات  ويف هــذا 

معــه  ويتكيــف  املســتوى  يكيــف  الــذي  املعلــم  دور  يــرز 

مــن أجــل إنجــاح عمليــة اإلعــداد الجيــد والتطبيــع االيجــايب 

يف التنشــئة والتهيئــة لالندفــاع نحــو برامــج الرتبيــة والتعليــم 
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بشــكل  الحصــول عليهــا  يتــم  التــي  الثقافيــة  واملحصــالت 

واضــح مــن املؤثــرات الرتبويــة يف املدرســة لذلــك فــإن كل 

العمليات الرتبوية والتعليمية واالجتامعية ســواء عن طريق 

آلياتهــا  الثقافيــة هــي يف  التنشــئة  التنشــئة االجتامعيــة أم 

وفاعليتهــا متثــل اســاليب واضحــة لتكويــن الثقافــة ونقلها17.

االجتامعيــة  املتعــددة وخاصــة  بأوجههــا  التنشــئة  إن 

والثقافيــة تأخــذ أبعــاداً واســعة ومتعــددة تشــتمل مختلــف 

أن املدرســة  غــري  والجامعــات  االتجاهــات واملؤسســات 

تؤلف مركز االستقطاب الرئيس لهذه التنشئة بوصفها األداة 

املنهجية واملؤسســة املتحكمة بصيغ الســلوك والقدرات 

وأمناط الرتبية وطرائق التقويم العلمي التجاهات الطفل , 

واملدرســة تكيــف الطفــل مــع األقــران عــىل عكــس األقــران يف 

البيئــة اذ أن األقــران )يقومــون بوظيفــة التطبيــع االجتامعــي 

الوالديــن  قيــم  ويؤيــدون  يدعمــون  فتجدهــم  والثقــايف 

أحيانــاً(18.

وأحيانــاً يعارضــون هــذه القيــم ولكنهــم يف أكــر األحيــان 

أنــواع الســلوك ,  مــن  يتعاملــون مــع طائفــة مختلفــة متامــاً 

واألقران بوصفهم عوامل للتنشئة االجتامعية يعلم أحدهم 

اآلخر كيف يترف يف املواقف االجتامعية املختلفة وقد 

يتأثــر الطفــل مبــا يســود بــني أقرانــه مــن قيــم واتجاهــات , إذ 

تأثــرياً شــديداً  تؤثــر  قــد  التعليــم  أن اتجاهــات األقــران نحــو 

يف مشــاعر الطفــل نحــو املدرســة ويف اهتامماتــه وأهدافــه 

وطموحاتــه االكادمييــة التعليميــة , فلــو أن جامعــة األقــران 

يقــرأ أو يســتطيع الحصــول عــىل  الــذي ال  النــوع  كانــوا مــن 

درجات مرتفعة يف األعامل املدرسية جاز أن ينشأ الطفل 

وهو ال يجد يف نفسه دافعاً قوياً يدعوه إىل الحصول عىل 

درجــات عاليــة يف األعــامل املدرســية19.

والتالميــذ  األطفــال  تهيئــة  املعلــم يف  دور  يــرز  هنــا 

لإلعــداد الجيــد وضبــط الســلوك ومعرفــة دواخــل األقــران 

آليــات  عــن  والكشــف  الــدرايس  التحصيــل  وميولهــم يف 

الدوافــع نحــو التعليــم عــن عدمــه لــدى بعــض مــن األقــران 

الذيــن يؤثــرون يف بعضهــم اآلخــر أثنــاء التنشــئة التــي تحصــل 

أو  خــالل عمليــة االختــالط الطبيعــي داخــل جــو املدرســة 

خارجهــا , ونفهــم مــن هــذا االســتنتاج أنَّ هنــاك نوعــني مــن 

الراشــدون  الكبــار  هــم  األول:  املعلمــني داخــل املدرســة 

الذيــن يعرفــون )تقليديــاً( بــــ )املعلمــني( الذيــن تقــع عليهــم 

مســؤولية تعليــم وتربيــة األطفــال داخــل املدرســة, أمــا النــوع 

الثــاين: فهــم األطفــال الذيــن نســميهم بـــ )األقــران( فهــم أيضــاً 

معلمــون مــن نــوع آخــر وأحيانــاً تغلــب أســاليبهم التعليميــة 

 , املدرســة  داخــل  التقليديــة  املعلمــني  أســاليب  عــىل 

وأحيانــاً أخــرى يحــدث التوافــق بــني االســلوبني وهــذا يتحــدد 

باســلوب التنشــئة الــذي تطبـّـع بــه األطفــال داخــل األرسة أوالً 

وداخــل البيئــة ثانيــاً ثــم داخــل املدرســة20.

واألقران معلمون بدرجة عالية مع أن اسلوبهم التعليمي 

غري واضح يف املعامل املنهجية كام هو الحال مع إسلوب 

املعلمــني التقليديــني , إالّ أنَّ تعليــم )املعلمــني األقــران( 

يكــون أحيانــاً أشــد تأثــرياً عــىل الطفــل ويكــون أقــوى مــن تأثــري 

املعلــم الراشــد ألن الطفــل يتطبــع مــع األقــران وينصــاع لهــم 

يــرى صورتــه يف صورهــم وذاتــه يف ذواتهــم  كونــه  طبيعيــاً 

تكــون  عليــه  انعكاســاتهم  فــإن  لــذا  وســلوكه يف ســلوكهم 

واضحــة ومؤثــرة بدرجــة كبــرية ومــا يفعلــه هــذا الطفــل ومــا 

يقــوم بــه األقــران مــن افعــال يقلدهــا هــذا الطفــل , وهــذا مــا 

يحــدث يف نســبة كبــرية مــن االطفــال ومــا أكدتــه العديــد مــن 

الدراســات, لذلــك ُعــّد األقــران معلمــني بارعــني مخطئــني 

أو مصيبــني فهــم معلمــون يف كل الحــاالت21. واذا كانــت 

املدرسة تعمل – يف وظيفتها األوىل – عىل تعليم الطفل 

آليــات القــراءة والكتابــة ثــم تتابــع يف وظائفهــا األخــرى فانهــا 

يف الوقــت نفســه تســاعده عــىل ادراك األشــياء واملعــارف 

مــن األلغــاز  فــك كثــري  عــىل  أيضــاً  التــي تحيطــه وتســاعده 

والرمــوز التــي كان يقــف حيالهــا حائــراً فيصــل عــر تدرجــه إىل 

فهــم كثــري مــن املبهــامت وبهــذا الفهــم إىل العمــق املعــريف 

للقيــم واملعــارف املختلفــة وهــذا الوصــول يجعلــه أكــر وعيــاً 

واحاطة بنفسه ومكونات شخصيته وباآلخرين , وعند ذلك 

يعمل وفق القيم واملعارف والسلوك املنضبط الذي تعود 

أن يــدرك صفاتــه ونظامــه يف املدرســة مرحلــة مرحلــة , وهــو 

بذلــك يــزداد ســعة يف املعــارف وتطلعــاً إىل نظــام األخــالق 

نظــام  الرتبويــة يف  القيــم  بهــا  أتــت  التــي  العامــة  واآلداب 

املدرســة ومــن ثــم فــإن هــذه القيــم الرتبويــة هــي التــي تقــوم 

بضبــط املحفــزات الثقافيــة مشــكلة القيــم الثقافيــة املهذبــة 

داخــل ذاتــه وهــي تبــدأ شــيئا فشــيئاً بتأســيس ذاتــه الثقافيــة 
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وتوضيــح مالمــح هويتــه الثقافيــة ومبــادئ ثقافتــه الخاصــة22.

وهنــا يؤكــد الباحثــون أّن املدرســة هــي الجــو الصحــي 

للطفــل والحاضــن العلمــي لثقافتــه واملنهــل الــذي يشــبع 

رغباتــه وميولــه الثقافيــة ومينحــه فرصــة االنطــالق الصحيــح 

والخياليــة  والتعليميــة  والنفســية  العقليــة  قدراتــه  وتألــق 

والجامليــة والشــعورية وصــوالً إىل ادراك املســتوى الجيــد 

الثقــايف23. ومــن خــالل املدرســة –  مــن الوعــي واالدراك 

خاصــة املدرســة املتكاملــة مــن كل النواحــي – ينشــأ لــدى 

الطفــل امليــل الكبــري نحــو القــراءة وحــب اإلطــالع والتطلــع 

الــذي يدفعــه – إىل جانــب املطالعــات املنهجيــة لكتــب 

املدرســة – إىل منــو الرغبــة الشــديدة يف مطالعــة الكتــب 

األخرى املخصصة له يف مختلف اآلداب واملعارف والتي 

تدخــل كعنــر مهــم مــن عنــارص ثقافتــه الواســعة , لــذا مــن 

املفيد جداً أن تكون يف كل مدرسة مكتبة متكاملة تحتوي 

بــإرشاف مبــارش مــن معلــم  مختلــف كتــب األطفــال وتــدار 

متخصــص يضــع أمــام األطفــال )التالميذ(نظــام مطالعــات 

وقــت  خــارج  واملطالعــة  الكتــاب  حــب  عــىل  يشــجعهم 

الدراسة وكل حسب سّنه ومستواه مخصصاً بعض الوقت 

من الحصة الدراسية أو يخصص يوماً يف االسبوع يف أقل 

تقديــر يكــون فيــه االهتــامم بقــراءات األطفــال )التالميــذ( مــن 

كتــب املدرســة عــىل أن يتــم بعدهــا – اثنــاء الــدرس أو يف 

وقــت آخــر – إختبــار االطفــال عــر توجيــه اســئلة مختلفــة لهــم 

بشــأن قراءاتهــم وماتؤلفــه لهــم مــن فائــدة وانعكاســها عــىل 

مســتوياتهم الدراســية ليكشــف بذلــك مســتويات األطفــال 

الثقافيــة والعقليــة وتوجهاتهــم وميولهــم24.

ويــرى أحــد الباحثــني يف ثقافــة الطفــل أن جولــة االطفــال 

يف عــامل الكتــب األدبيــة تؤلــف إضافــة نوعيــة لوعيهــم وتؤلــف 

أيضــاً دعــامً لقدراتهــم وملناهجهــم املدرســية ال إعاقــة لهــم 

وملناهجهــم الدراســية كــام يعتقــد بعــض اآلبــاء والرتبويــني 

التقليديني الذين ال يعون أهمية النشاطات الالصفية ومنها 

القــراءات واملطالعــات يف الكتــب الخارجيــة ودورهــا يف 

تنشــيط مخيلــة الطفــل وتنميــة وعيــه الــدرايس وتقويــة قدراتــه 

املختلفــة يف ســبيل اكتســاب املعرفــة مــن أوســع أبوابهــا25.

بــدأ خــراء الرتبيــة وأدب األطفــال بوضــع الكتــب األدبيــة 

ومنهــا قصــص أدب األطفــال يف املناهــج الدراســية بعــد 

أن اكتشــفوا أّن قراءتهــا ليســت لهــا آثــار ســلبية عــىل أطفــال 

أنهــا تؤثــر بشــكل  بــل  املــدارس خاصــة القصــص املصــورة 

إيجــايب عــىل عــادات القــراءة لــدى األطفــال , وتــري مخيلــة 

الطفــل وتقــوي مهارتــه يف مجــاالت متعــددة ومنهــا مجــال 

وتدعــم  ومتابعــة دروســه املنهجيــة يف املدرســة  القــراءة 

ثقافتــه بدرجــة عاليــة.

إنَّ للمســتوى التعليمــي واالقتصــادي لــألرسة دوراً كبــرياً 

يف تنميــة اتجاهــات األفــراد نحــو القــراءة , فتشــجيع األرسة 

كبــرياً يف  دوراً  يؤديــان  املناســبة  القــراءة  مــواد  وتوفريهــا 

عادات األبناء واتجاهاتهم نحو القراءة , ويف املقابل وجد 

أّن األطفــال الذيــن يعيشــون يف أرٍس ال تهتــم بالقــراءة يكــون 

, وأّن االتجــاه  للقــراءة دون املســتوى املطلــوب  توجههــم 

نحــو القــراءة يكــون إيجابيــاً كلــام تقــدم األفــراد يف املراحــل 

مــن  الباحثــني ســتة ســلوكيات  أحــد  التعليميــة , ويلخــص 

شــأنها تنميــة مهــارات القــراءة لــدى الطفــل كــام يــأيت:

قراءة الوالدين أمام أطفالهم لتحفيزهم عىل القراءة.( 1

رفع سقف توقعات الوالدين مبا يرغبون يف أن يحققه ( 2

أبناؤهم مبا يتعلق بالقراءة والكتابة.

تقديم خرات قرائية تعليمية يف املنزل تشتمل عىل ( 3

أدوات القراءة والكتابة الخاصة باألطفال.

قراءة الوالدين مبصاحبة أطفالهم يف املنزل.( 4

تفاعــل الوالديــن مــع أبنائهــم بالقــراءة بطــرق عــدة يف ( 5

البيئــة املنزليــة.

منــح األطفــال فرصــة كســب خــرات القــراءة مــن خــالل ( 6
مراقبــة الراشــدين وهــم يقــرأون...26

خامتة البحث

حظــي أدب األطفــال يف الســنوات العرشيــن األخــرية عنايــة 

الدراســات  لتقــدم  تبعــاً   , واملؤلفــني  والكتــاب  األدبــاء 

اإلنســانية واالجتامعيــة وتطورهــا الريــع , شــأن كل تطــور 

يف جوانــب الحيــاة املختلفــة وانســجاما مــع توجههــا إىل 

التخصص الجزيئ الدقيق ,ومراعاة لعوامل استجدت يف 

حيــاة الطفــل , وقربــه إىل األجهــزة املســموعة واملرئيــة التــي 

انتــرشت انتشــاراً واســعاً , فصــارت جــزءاً مــن حياتــه اليوميــة 

وأثــرت تأثــرياً جذريــاً يف بيئتــه االجتامعيــة والثقافيــة , ويف 
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تكوينه النفي والعقيل والفكري.

ويف مثــل هــذه الظــروف كيــف يتســنى للطفــل أن يقــرأ 

القضيــة  وهــذه   , لــه  كُتبــت  التــي  األدبيــة  بالكتــب  ويهتــم 

األســس  عــن  يتحــدث  بحــٍث  كتابــة  يف  أفكــر  جعلتنــي 

البحــث يف  , وبعــد  تنميتهــا  لقراءاتهــم األدبيــة وأســاليب 

املراجــع العربيــة الحديثــة واملرتجمــة وجــدت أنَّ األطفــال 

اذا ُوجهــوا توجيهــاً صحيحــاً وســليامً نحــو القــراءة نســتطيع 

أن نحصــل عــىل أطفــاٍل لهــم خزينهــم اللغــوي وجرأتهــم غــري 

العاديــة مــام يجعلهــم أدبــاء وكتــاب يف املســتقبل , أي أننــا 

نبنــي هــذا الطفــل بنــاًء ســليامً ونجعلــه قريبــاً مــن الكتــاب , 

ألن مســألة البنــاء يف غايــة األهميــة لطفــل اليــوم فهــو رجــل 

الغــد ولــيك يكــون غدنــا أفضــل مــن يومنــا ويكــون مرشقاً عىل 

الــدوام البــد مــن البنــاء الرتبــوي الســليم.

الهوامش
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اأدب الأطفال وت�صكيل اله�ّية اجلن�صّية لدى الطفل

حمدي عبيد
كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة، بالقريوان- تونس

متهيد

بني األُْدبة - برفع الهمزة- واألدب صالت نسب وقرابة، فإذا 

كانــت األوىل تؤثـّـر يف بنيــان الجســد الـّـذي يقتــات بالطعــام 

املصنــوع لدعــوة أو عــرس، فــإّن الثــاين يؤثّــر يف نظرتنــا إىل 

أنفسنا وإىل الجسد اآلخر. وقد يختلف مدى عمل األدب 

مــن  الطفــل  تأثــريا يف  أشــّد  باختــالف املتقبّلــني. فيكــون 

الشــاّب والّناقــد الحصيــف أو القــارئ النموذجــّي. أّمــا وجــه 

هــذا التأثــري أو العمــل فــراه منعقــدا الوكــد عــىل اضطــالع 

القصص املوّجهة إىل األطفال بوظيفة تشكيل نظرة الطفل 

ذكــرا أو أنثــى إىل نفســه وإىل اآلخــر. ويجــيء مــا بــات يعــرف 

أو   genderبالجنــدر النفســيّة  التحليليّــة  الدراســات  يف 

النــوع االجتامعــّي يف صــدارة دراســة  أو  الجنســيّة  الهويّــة 

هــذه الوظيفــة التأثرييّــة.

أّمــا الـّـذي يــّرر هــذه الصــدارة يف العمــل والتأثــري فهو أّن 

االنتامء الجنّي – نقصد الذكورة واألنوثة - يعّد واحدا من 

أكر املحّددات بداهة للجنس البرشّي السيّام أّن اإلنسان 

يعــرّف وفــق العلــوم الّنفســيّة بكونــه كائنــا جنســانيّا وفانيــا. إالّ 

أّن تعرّف الطفل هويّته الجنسيّة ال يتحّقق مبجرّد اكتشاف 

عضــوه التناســيّل عــىل أســاس مبــدإ الغرييّــة وإمّنــا يتحّقــق 

هــذا التعــرّف عــر وســاطة أنظمــة اإلبــالغ املعنيّــة بنقــل مأثــور 

الجامعة وكّل ما قى سدنة االعتقاد بتحويله إىل مرياث. 

ولعلـّـه مــن املفيــد ههنــا أن منيّــز مفهومــْي الّذكــر واألنثــى مــن 

مفهومــْي الّذكــورّي واألنثــوّي، إذ أّن القســم األّول مــن هــذه 

الّشبكة االصطالحيّة ميثّل تحديدا بيولوجيّا طبيعيّا للكائن 

البرشي. أّما القسم الثاين منها فيدّل عىل التشّكل الرمزّي 

الثقــايّف التاريخــّي للجنــس الطبيعــّي. وتأسيســا عــىل هــذا 

االعتبــار يرتســم وجــه االختــالف والبينونــة بــني الّذكــر واألنثــى 

الجنســني الطبيعيــني والّذكــورّي واألنثــوّي الثقافيني.

مــن آليــات هــذا التّشــكيل نذكــر املواضعــات الثقافيّــة 

والتخييــالت  االجتامعيّــة  والتمثّــالت  الرمزيّــة  واألنشــطة 

الثقافيّــة. أّمــا صيــغ هــذا التّشــكيل فتــرتاوح بــني الخطابــات 

ــة أو الخطابــات اللّســانيّة وغــري اللّســانيّة.  ــة وغــري األدبيّ األدبيّ

فالّصورة سواء الثابتة أو املتحرّكة والرامج التلفزيّة املوّجهة 

إىل األطفال تشرتك يف تقديم أنشطة جندريّة بتمييز ألعاب 

الذكور من ألعاب اإلناث وبرامجهن. وملّا كان مدار موضوع 

املؤمتــر “ نشــأة أدب األطفــال وتطــّوره يف اللّغــة العربيّــة” 

قرنــا مجــال بحثنــا عــىل القصــص املوّجهــة إىل األطفــال 

باعتبارهــا طريقــة يف تشــكيل الهويّــة الجنســيّة للطفــل.

بناء الفرح

إّن الّــذي حفزنــا إىل اتّخــاذ القصــص املوّجهــة إىل األطفــال 

مــن حيــث هــو  الجنــدر،  مــن خاللهــا  نتدبّــر  بحــث  مدّونــة 

منظومــة ســيميائيّة تصوغهــا عنــارص الحكايــة والخطــاب، هــو 

أّن البحث يف الذكورّي واألنثوّي، أو باألحرى الجندر يرتكز 

عــىل تحليــل العالقــة بينــه وبــني الجنــس. وهــو مــا نطالعه يف 

بعض أعامل نوال السعداوّي، وبحوث هشام رشايب الّتي 

عنيــت بالنظــام األبــوّي ومــا لــه مــن دور يف تجذيــر الســلطة 

الذكوريّــة فضــال عــن أعــامل محّمــد عابــد الجابــري يف نقــد 

العقل السيايّس، وكامل عبيد اللّطيف يف ترشيحه ألصول 

االســتبداد. إالّ أّن تفكيــك الجنــدر وفضــح طرائــق اشــتغاله 

ال يقفــان عنــد خطابــات تاريــخ األفــكار، وإمّنــا يطــاالن أيضــا 

تلــك  الخطابــات األدبيّــة، والســياّم اإلبداعيّــة منهــا، ســواء 

ومحــاور  والتاريخيّــة  السياســيّة  الوقائــع  مــن  تتّخــذ  الّتــي 

تخييالتهــا  إيقاعــه  عــىل  تنحــت  تخييليّــا  قناعــا  االســتبداد 
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الرديّــة، أو تلــك األعــامل القصصيّــة الّتــي تبــدو لنــا بعيــدة 

القــّص املوّجــه إىل  الســيايّس، شــأن  العقــل  عــن قضايــا 

األطفــال. وليــس بالغريــب أن نصــل هــذا األدب باالســتبداد 

يف صيغتــه الذكوريّــة، مادامــت الســلطة ال تعمــل عملهــا 

وال تنفــق ســوقها إالّ إذا كانــت متّســمة بالتقّنــع والتخّفــي. 

التقّنــع، مادامــت  أحــد أشــكال هــذا  وميثّــل حقــل األدب 

بعــض فروعــه تنحــت صــّورا تؤثـّـر يف تصــّور كّل جنــس لذاتــه 

ولعالقتــه مــع الجنــس اآلخــر.

أّما االعتبار الثاين الّذي أسلمنا إىل اختيارنا هذا، فهو 

انطالقنــا مــن مصــادرة كــرى محّصلهــا أّن األدب مؤّسســة. 

بنــاء  يف  يســاهم  رمــزّي  نشــاط  أنّــه  القــول  بهــذا  ونعنــي 

اللغويّــة  تنتخبهــا املجموعــة  الّتــي  والتمثّــالت  التخييــالت 

الواحــدة، لرتســيخ مــا تصطفيــه مــن قيــم واعتقــادات توّجــه 

شــعور الفــرد بانتامئــه الجنــّي، وتحــّول وجهتــه مــن املجــال 

نبــارش  التصــّور  بهــذا  الثقــايّف.  املجــال  إىل  البيولوجــي 

نتاجــاً   “ مــن جهــة كونهــا  القصــص املوّجهــة إىل األطفــال 

اجتامعيّــاً أو قــّوة اجتامعيّــة” تنحــت التمثّــالت االجتامعيّــة 

الواحــدة،  اللّغويّــة  املجموعــة  تنتخبهــا  الّتــي  والسياســيّة 

بــني الذكــور واإلنــاث  لرتويــض الهويّــات وبنــاء االختالفــات 

وجعــل الرّجــال أرفــع درجــة مــن الّنســاء. ومــن هنــا تنكشــف 

مالمح الرّهان يف مقالتنا هذه. فأدب األطفال من الخطورة 

مبنزلة، إذ أّن القّص الّذي يستقبله األطفال يأخذ عىل نحو 

مخاتــل ماكــر، األنثــوّي والذكــورّي بالــردّي واللّهــوّي. عــىل 

آليــات  هــذا األســاس تنخــرط مقالتنــا يف مــرشوع تفكيــك 

االستبداد، فتتّخذ موضوعا لها الصّوَر الطرازيّة الّتي تنحتها 

املالمــح املتواتــرة لشــخصيّات القــّص يف أدب األطفــال.

املماربة

الطفــل،  الطرازيّــة يف أدب  الصــورة  ولتعــرّف مالمــح هــذه 

اخرتنا مقاربة نقديّة ثقافيّة تتوافق مع خصوصيّة إشكاليتنا، 

وتنــأى عــن ذلــك التصــّور الرومنطيقــّي االختــزايّل الـّـذي يعــّد 

األديب كائنا متفرّدا معزوال عن محيطه االجتامعّي، والحال 

أّن عالقته بالّناس والتمثاّلت الرمزيّة تفوق عالقته باإلنشاء 

والفّن. وملّا كان األدب عندنا “نتاجا اجتامعيّا وقّوة ثقافيّة” 

الفئــات  وتخييــالت  االجتامعــّي  التقســيم  متثّــالت  تنتــج 

الّتــي نحــن منهــا بســبيل بحثــا  العمريّــة، وكانــت اإلشــكاليّة 

يف التشــّكل الرمــزّي لهويـّـة الطفــل عــر األدب املوّجــه إليــه، 

توخينــا مقاربــة تنــزّل أدب األطفــال يف كــون الّنقــل واإلبــالغ 

القــول باملقــول والنــّص  التواصــيّل، حيــث يعلــق  والفعــل 

بالوظيفة، فيتمّكن األديب، أو باألحرى رجل املؤسّسة من 

ترســيخ االعتقــادات الّتــي تتواضــع عليهــا املجموعــة اللغويـّـة 

الواحدة، لرتويض الطفل عىل أن ينظر إىل نفسه وإىل اآلخر 

وإىل العــامل انطالقــا مــن منظــور رســمّي يســاهم يف دولنــة 

النظــر إىل نفســه يف ضــوء اختياريــن،  الفــرد وحملــه عــىل 

إّمــا التفرقــة الجنوســيّة أو التــوازي الجنــويّس. ومادمنــا قــد 

اســتحرضنا عمــل املؤّسســة بوصفهــا قــّوة اجتامعيّــة فإنّنــا 

ال نقتــر يف هــذه املقالــة عــىل فهــم الحكايــات املوّجهــة 

إىل األطفــال، وإمّنــا نتخطــى املعنــى والفهــم نحــو الهيئــات 

الّتــي تنتجهــام. ومــن ثــّم نعقــد العــزم عــىل تدبّــر مقصديــن 

مرتابطــني، وهــام إعــادة التأويــل ومجاوزتــه نحــو هتــك قواعــد 

إنتاج املعنى وفضح املؤّسسة الّتي تتقّنع بقصص األطفال 

ومــا فيــه مــن عجيــب وتخييــل، حتّــى تجعــل مــن الهويّــات 

الثقافيّــة املتغــرّية هويّــات طبيعيّــة ثابتــة. ويف ضــوء هــذا 

التصــّور يبطــل أدب األطفــال أن يكــون عندنــا مجــرّد حكايــات 

 La القــّوة  إرادة  مــن صميــم  هــو  وإمّنــا  ممتعــة،  مشــّوقة 

volonté de puissance الّتــي تحمــل األطفــال الّصغــار 

النحــو  هــذا  وعــىل  اعتقــاد جنــويّس مســقط.  تبّنــي  عــىل 

يتحّدد جوهر إشكاليتنا، نقصد دور القصص املوّجهة إىل 

األطفال يف صناعة التخييالت األدبيّة والهويّات االجتامعيّة 

الّتــي ترفــع الّذكــر فــوق األنثــى درجــة.

اإلش الّية

إذن فيم تتمثّل الّصور والصيغ القصصيّة ومقّومات البطولة 

جنســيّة  هويّــة  لتشــكيل  األطفــال،  قصــص  يطّوعهــا  الّتــي 

مــا  بــني هويّتــني جنســيتني؟  التفرقــة والتمييــز  قامئــة عــىل 

الـّـذي يجعلــه مؤثـّـرا يف نظــرة الطفــل إىل نفســه؟ وهــل ميكــن 

للمحــاكاة ولعالقــة متاهــي الطفــل- القــارئ مــع شــخصيات 

الحكايــات التخييليّــة أن تفصحــا عــن طريقــة القــّص الطفويّل 

يف نحــت الهويّــة الجنســيّة للطفــل؟ ومــا حقيقــة املؤّسســة 

الّتــي تقبــع خلــف هــذا الــرضب مــن القــّص حتــى يشــارك يف 
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تشــكيل الهويّــة الجنســيّة للطفــل؟ أال ميكــن أن نجعــل مــن 

توافــر بعــض املجموعــات القصصيّــة عــىل تــواز بــني صــورة 

األطفال الذكور وصورة األطفال اإلناث معيارا يساعدنا يف 

دراســة حركــة تطــور أدب األطفــال؟ ومــن ثــّم ضبــط مــرد لــه 

عىل أساس الّصورة الّتي تَُقدُّ من تصاريفها الهويُّة الجنسيّة 

للطفــل؟ وإذا صــّح هــذا األمــر هــل باإلمــكان أن نجعــل مــن 

الهيــأة الّتــي تــرد عليهــا الهويّــة الجنســيّة يف أدب األطفــال 

مقّومــا حضاريّــا نقيــس بــه حداثــة املجتمعــات؟

:Gender 1- الجندر

ظهرت يف النصف الثاين من القرن العرشين بالواليات 

الّنــوع  تبحــث يف  دراســات جديــدة  األمريكيّــة  املتّحــدة 

 gender الجندريّــة  بالّدراســات  وعرفــت  االجتامعــي، 

studies. وهي رضب من البحوث النظريّة الّتي انطلقت 

الّنــوع االجتامعــّي  بــني  التمييــز مــن جهــة أوىل  مــن قاعــدة 

سياســيّة  ثقافيــة  مقولــة  باعتبارهــام  الجنســيّة  الهويّــة  أو 

اجتامعيّــة، والجنــس sex بوصفــه معطــى بيولوجيّــا مــن جهة 

ثانية. وميكن أن نوّضح هذا االختالف بتمييز آخر يكون هذه 

املــرّة بــني الذكــر واألنثــى والذكــورّي واألنثــوّي. وعــىل أســاس 

هذا التمييز مُيَْنُح الذكر أحواال وأعامال ال متنح إيّاها األنثى. 

أنثويّتهــا.  األنثــى  الغرييّــة ذكوريّتــه ومتتلــك  بهــذه  ويكتــب 

الجنســني.  بــني  الطبيعيّــة  غــري  تنشــأ االختالفــات  وبذلــك 

االعتقــاد  فهــي مؤّسســات صناعــات  املانحــة  الجهــة  أّمــا 

 Politique identitaire تتوّخــى سياســة هوويّــة الّتــي 

بهــا  يفــّر  الّتــي  التخييــالت  إنتــاج  عــر  اإلدراك  لرتويــض 

األفــراد عاملهــم، ويحــّددون موقعهــم مــن االنتــامء الجنــّي. 

هكــذا يكــون الجنــدر تخييــال اجتامعيّــا ثقافيّــا تاريخيّــا تصنعه 

األنشــطة الرمزيّــة مبختلــف أشــكالها اللّغويّــة وغــري اللّغويّــة، 

البيولوجــّي  التصــّور  يناقــض  هــذا  العاملــة.  وغــري  العاملــة 

باعتبــار  الجنســيّة،  بالوراثــة  والذكــورة  األنوثــة  يفــّر  الّــذي 

الجنــس قــّوة طبيعيّــة مســبقة.

ولعلّــه مــن املفيــد اإلشــارة إىل أّن هــذا املفهــوم كان 

الّنفــس  علــامء  بــني  الخمســيتيّات  بدايــة  منــذ  مســتعمال 

األمريكينّي، لفهم االنفصال بني الجسد والهويّة لدى بعض 

املــرض، ولعلّــه منــذ ذلــك الوقــت بــدأ التّفكــري يف عــدم 

وجــود توافــق حقيقــّي بــني الّنــوع )مذكّر/مؤنّــث( والجنــس 

النفــي ســيغموند  التحليــل  عــامل  ويُعــّد  )رجل/امــرأة(. 

فرويد Sigmund Freud من الرّواد األوائل الّذين درسوا 

هــذه االختالفــات. فقــد فــّك االرتبــاط بــني مــا هــو بيولودجــي 

ومــا هــو نفــي، فاســتدّل يف دروســه يف التحليــل النفــي 

الوراثــة والبيولوجيــا.  الجنســيّة عــن  عــىل اســتقالل حياتنــا 

ثــّم أكّــد ارتباطهــا بالحيــاة النفســيّة والتاريــخ النفــي  ومــن 

للفــرد. ويتوّضــح هــذا الفــرق أكــر يف قولــة أطلقتهــا ســيمون 

دي بفــوار Beauvoir Simone de معلنــة ســنة 1949 

وإمّنــا  إناثــا،  نولــد  األخــري، » ال  الفحولــة ومأمتهــا  فضيحــة 

 On ne naît pas femme, on le « نصبــح كذلــك

devient » )1( ومــن املعــاين املضمــرة يف هــذه القولــة 

أّن الفــوارق بــني الجنســني ال تنهــض عــىل أســاس الطّبيعــة 

ثقــايف  أســاس  عــىل  تشــيّد  وإمّنــا  فحســب،  البيولوجيّــة 

اجتامعــّي ترعــاه مؤّسســات صناعــة االعتقــاد وبنــاء الهويـّـات 

الفضــل يف  يعــود  الثقافيّة. كــام  االجتامعيّــة والتخييــالت 

روبــار ســتولر  األمريــيّك  الّنفــس  عــامل  نهايــة املطــاف إىل 

Robert Stoller يف تحويــل الجنــدر إىل منــوال تحليــيّل 

نقــدّي يزعــزع املاهويــات الجنســيّة الثابتــة بفضــل مــا ينطوي 

عليــه مــن طاقــة نقديّــة هائلــة )2(.

2- اينيوّي والذكورّي صوريان هرازيّتان رسكيّتان

أســلمنا تصّفــع عيّنــات دالــة مــن القصــص املوّجهــة إىل 

للذكــر  توافرهــا عــىل صــورة طرازيّــة  األطفــال إىل مالحظــة 

األقاصيــص،  مــن  العديــد  لنــا شــائعة يف  بــدت  واألنثــى، 

القصصيّــة  للشــخصيّات  تســتعري  الّتــي  القصــص  خاّصــة 

األقنعــة الرتاثيّــة. وتكمــن أهميّــة املكــّون الطــرازّي يف طابعــه 

املنّمــط )3( إذ أّن تعرّفنــا إىل الهويّــة يتحّقــق مبجــرّد حضــور 

الّتــي  الســيميائيّة  العالمــة  عنــر طــرازّي يضطلــع بوظيفــة 

تجــاوز ذاتهــا لإلحالــة عــىل هويّــة تتمثّلهــا األذهــان.

الّتــي  األطفــال  قصــص  مــن  األوىل  الطائفــة  تنهــض 

واألنثــى،  الّذكــر  مــن  لــكّل  عــىل صــورة طرازيّــة  فيهــا  نظرنــا 

تجعــل  الّتــي  الّشــائعة  القوالــب االجتامعيّــة  عــن  تخــرج  ال 

وتجعــل  العقــل  ورجاحــة  والحنكــة  بالقــّوة  متميّــزا  الّذكــر 

ــزة بالّضعــف واالفتقــار إىل ذكــر تفتنــه بجاملهــا.  األنثــى متميّ

وميكــن أن نــّرح منــذ البــدء بأنّهــا صــورة تنشــئ توازيــا بــني 

األنثــى  بــني  آخــر  تــواز  يقابلــه   ،)activité(والفعــل الّذكــر 



84  أكل ايهفام وي؛ يد الهويّة الجن ّية لدى الففد

واالنفعــال)passivité(. وعــن هــذه الثّنائيّــة األصليّــة تتولـّـد 

ســائر الثّنائيّــات األخــرى. وميكــن أن نعــرض بعــض األمثلــة 

لهــذه الثّنائيـّـة، مــن ذلــك أّن جــّل أبطــال القصــص التّخييليّــة، 

مــن الّذكــور. وتزيــد هــذه الّنســبة إذا كان البطــل متفّوقــا يف 

«، إن يف  ــة أو مواجهــا لـ«قــوى الــرّشّ إحــدى األنشــطة الحركيّ

عــامل اإلنــس أو عــامل الجــّن والّســحرة. وإذا كانــت البطلــة 

الفاعلــة يف الــّراع أنثــى، فهــي يف كثــري مــن األحيــان إّمــا 

باألعــامل  قامئــة  أو  وهيئتهــا  ثيابهــا  بالّذكــور يف  متشــبّهة 

الخرقــاء. وقــد تكــون مــن البطــالت الخارقــات اللــوايت يتميّــزن 

الطّرازيّــة  الّســاحرة  مــن صــورة  تقّربهــا  العــادة  فــوق  بقــوى 

الّشائعة يف القرون الوسطى منها إىل البطلة الفاعلة. عىل 

أّن تواتر البطوالت الّذكوريّة يف القصص التّخييليّة ال ينفي 

الحضــور األنثــوّي. وهــو حضــور متثّلــه غالبــا إحــدى الفتيــات 

الّتي تربطها بالبطل عالقة دمويّة أو عاطفيّة، ويقتر دورها 

عىل تشجيعه أو مساندته. ولعّل الثابت يف نصوص هذا 

األدب هو أّن الشخصيّات األنثويّة تفتقر يف أغلب األحيان 

إىل حاميــة الّذكــر املاّديــة واملعنويّــة.

2- 1 األنثوّي أو صورة األنثى الطرازيّة

تبنــى القّصــة املوّجهــة إىل األطفــال بنــاء جدوليّــا تناظــر 

فيــه الذكــورة األنوثــة مناظــرة غــري متوازنــة. فالكــذب والكيــد 

والســلبيّة واللـّـني والعاطفــة والجــامل األّخــاذ صفــات مالزمــة 

للشــخصيات األنثويّــة يف قصــص الطفولــة. وعــىل تعّددهــا 

ميكــن أن نرّدهــا إىل مكــّون داليّل واحــد هــو مكــّون الضعــف 

واالفتقــار أو الّنقــص. فالجــامل أو اإلفــراط يف الزينــة رضب 

مــن الزيــادة الّتــي تخفــي نقصــا. فياممــة بطلــة قّصــة » ميامــة 

واألمــري« تحافــظ عــىل جاملهــا رغــم أّن أخاهــا قــد بــرت أطرافهــا 

األربعــة، اعتقــادا منــه أنّهــا حرمتــه مــن أبنائــه، إذ أّن كّل مولــود 

تلــده زوجتــه املخادعــة يختفــي، فتوجــه أصابــع االتّهــام يف 

كّل مــرّة إليهــا. يقــول الــراوي واصفــا اللّقــاء بــني ميامــة واألمــري 

»رجع األمري من نزهته دخل القر وأمر بفتح التّابوت فانبهر 

بجامل الفتاة وفغر فاه دهشة من أطرافها املبتورة«)4(. وال 

يفــارق الجــامل األنثــى حتّــى يف عــامل الجــامد فالدميــة يف 

قّصة »اللّعبة املتكّرة« ترتدي ثوبا أبيض مطّرزا وتضع عىل 

رأســها قبّعة ذات رشيط أزرق، ترفض صداقة صبّي فقري ال 

ميلك سيّارة، متعلّلة مبحافظتها عىل قبّعتها وجدائلها)5(.

وإذا كان الجامل يف هذا املوقف يغطي الّنقص الّذي 

أيضــا ســائر  يــواري  فإنّــه  أطرافــه،  الجســد املبتــورة  يعــرتي 

أشــكال النقــص يف األنثــى مــن ســلبيّة ولــني ورقّــة ورهافــة 

يف الحــّس. فهــي األخــرى تنويــع عــىل االفتقــار. فياممــة رغــم 

علمهــا بخديعــة زوجــة أخيهــا وظلــم أخيهــا إيّاهــا، تكتفــي مــن 

الــراع والدفــاع عــن نفســها مبوقــف ســلبّي أال وهــو اتّخــاذ 

مســافة مــن الــراع وااللتــزام مبوقــف واحــد، ســواء عندمــا 

ظلمهــا أخوهــا أو زوجهــا األمــري. ولقــد متثّــل هــذا املوقــف 

بالقــول » ال أدري »)6(. وميكــن أن  مــرّة  يف االكتفــاء كّل 

مــن  واألخــت  األخ  مــن  كّل  امللمــح مبوقــف  هــذا  ندعــم 

مشــهد تصويــب الصيّــاد بندقيّتــه باتّجــاه أحــد الفيلــة، يف 

قّصة » البحث عن العاج«. ولن اكتفى األخ بإبداء موقف 

الحرة عىل هالك الفيل فإّن« ندى غطّت عينيها بيديها 

الّصغريتني حتّى ال ترى مرع الفيل وهي تقول ‘ من ينقذ 

هــذه الحيوانــات املســكينة مــن جشــع الصيّاديــن’«)7(.

الطبيعــة  عــامل  األنوثــة يف  أّن  الطريــف،  األمــر  ولعــّل 

والجــامد ال تــرح ملمــح الضعــف هــذا. فاألشــجار ال تصمــد 

أمــام الّريــاح العاتيــة خالفــا لســاكنيها مــن العصافــري. فأحمــر 

يقــول  والــرد والعواصــف.  األنــواء  أمــام  الجناحــني يصمــد 

الراوي »رأى أحمر الجناحني شــجرة الســنديان قد اقتلعتها 

الّريــح فغــدت طريحــة األرض وقــد كانــت تفخــر بشــموخها 

وعظمتهــا«)8( أّمــا شــجرة الصنوبــر الّتــي جعــل منهــا مــأوى 

فقــد بقيــت صامــدة. ويعنــي هــذا أّن األنثــوّي ال يكتســب 

القــّوة إالّ يف كنــف الذكــر، أو إذا كان موصــوال بــه. فالزهــرة 

الزرقاء مثال تعرضت إىل أذى نبتة أخرى حرمتها من الضوء 

واملــاء، ومل تكتــب لهــا الحيــاة إالّ بفضــل نصيحــة العصفــور 

الزهــرة  الّــذي زار الحقــل وقطــف  وكاتــب قصــص األطفــال 

ليضعهــا يف كأس مــن املــاء حتّــى ينظــر إليهــا وهــو يكتــب. 

وحينــذاك » همســت الزّهــرة الزرقــاء: إيّن أســعد الكائنــات 

عــىل األرض« )9(.

الــردّي لهــذا الضعــف نذكــر  ومــن تجليّــات التشــّكل 

العالقة بني الشخصيّات فالذكر يبدو يف أغلب املقامات 

متغلّبــا عــىل األنثــى ســواء أكان أبــا أو أخــا أو زوجــا. وهــذا 

اختلفــت  مهــام  األبويّــة  للســلطة  تخضــع  األنثــى  أّن  يعنــي 

رموزهــا. ومــن ذلــك أّن البطلــة يف قّصــة »جميلــة والوحــش« 
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ثــالث شــخصيّات،  مــن  يرتكّــب  كــون ذكــورّي  تتحــرّك يف 

األب والوحــش والــزوج. ولعــّل األمــر الطريــف يف كّل ذلــك 

رمزيّــة الوحــش فهــو يف الحكايــة ذكــر متحــّول بفعــل الســحر 

إىل وحــش. ويختفــي الذكــر البيولوجــي املتغلّــب بوظيفتــه 

املســيطر  املتوّحــش  الذكــر  ليظهــر  االعتباريّــة،  العائليّــة 

الــزوج – الفحــل  ليــرز  بقــّوة االفــرتاس. ويتــوارى هــو اآلخــر 

وتبــدو جميلــة يف خضــم  نســبه.  املتغلّــب مبالــه ورشف 

أنّهــا ترســل فديــة إىل  إذ  كّل ذلــك غــري مالكــة لجســدها، 

الوحــش- الــزوج بســبب خطئيــة كان قــد ارتكبهــا والدهــا يف 

حــّق هــذا الوحــش. يقــول الــراوي ناقــال موقــف جميلــة مــن 

أن تضحــي  الصغــرى يف  البنــت  تــرتّدد  أبيهــا » مل  طلــب 

بنفســها وتطلــب مــن أبيهــا أن يرســلها لتعيــش مــع الوحــش 

ألنّهــا ال تريــد لــه أن ميــوت«)10(. وإذا مــا اســتحرضنا العــامل 

القصّي الّذي يصدر عنه الراوي فإنّنا واجدون أّن الراوي 

يسّد جميع املنافذ عىل األب، وال يرتك أمامه من حّل يف 

هــذه املحنــة إالّ جســد ابنتــه الرهينــة. ويرجــع هــذا االختيــار 

إىل بنيــة العقــل الذكــورّي الّــذي يضــع الجســد األنثــوّي يف 

قلــب األزمــة كلـّـام عاشــت املجموعــة الذكوريـّـة أزمــة خانقــة. 

وتُْقــرَتَُح الحلــول بفــرض األطــواق عــىل الجســد األنثــوّي بــدل 

البحــث عــن الحلــول الناجعــة.

تلــك هــي مالمــح األنوثــة يف القصــص الّتــي تكــون فيهــا 

البطولــة ذكوريّــة. أّمــا إذا كانــت البطولــة أنثويّــة، فإنّنــا نجــد 

البطلــة مفتقــرة يف أغلــب األحيــان إىل حاميــة الّذكــر املاّديــة 

واملعنويّة. فهو الّذي يصّد عنها أذى املعتدين. ومصداق 

ذلك أّن ذات القبّعة الحمراء بطلة القّصة تنجو من الهالك 

املحّقــق بفضــل طلقــة ناريـّـة تّصــوب مــن بندقيّــة صيّــاد ذكــر 

باتجاه الذئب ملّا فغر فاه وهّم بافرتاسها. فقد كان »يتتبّع 

خطواتهــا ويرتّصــد مــا كان يخفيــه لهــا الذئــب مــن رّش«)11(. 

وقــد مَيْثُــُل هــذا الذكــر يف أفــق انتظارهــا يك يخرجهــا مــن 

حالــة البــؤس والفقــر الـّـذي تقاســيه. فســندريال فتــاة جميلــة 

قســت عليهــا األقــدار بفقدانهــا أبويهــا وبتحّولهــا إىل خادمــة 

تذيقهــا امــرأة أبيهــا ألوانــا مــن العــذاب، رغبــت شــأن أختيهــا 

َرْجــَع  الرغبــة  هــذه  وتــرّدد  األمــري.  الذهــاب إىل حفلــة  يف 

مثــول ذكــر متغلّــب يف أفــق األنثــى الجميلــة حتّــى ينقذهــا 

مــن الفقــر والظلــم. أّمــا ســالحها فجــامل ورقــة يوقعــان البطــل 

يف هواهــا. ويتعــرّف البطــل إىل هويّتهــا الحقيقيّــة فتنقلــب 

حياتها رأسا عىل عقب. وبفضل التعرف واالنقالب يحدث 

التحــّول الدرامــي، وتنتقــل البطلــة مــن املطبــخ إىل القــر، 

ومن الفقر إىل الغنى ومن التهميش إىل السيادة وامللك. 

بــرشف نســبه وســطوة  الذكــر املتغلّــب  كّل ذلــك بفضــل 

مالــه وملكــه. وقــد يحــرض هــذا الذكــر أيضــا لريدعهــا إذا أتــت 

أعامال خرقاء، شأنها يف ذلك شأن حامة الجميلة النامئة، 

إذ كادت لحفيَديْهــا بســبب الغــرية منهــام ومــن أّمهــام. إال 

أّن رئيــس الخــدم يبطــل بالحيلــة أعــامل امللكــة الخرقــاء)12(.

تتكــّرر املالمــح الّتــي تشــّكل الصــورة الطرازيـّـة لألنثــى مــن 

قّصــة إىل أخــرى. ولعلّــه مــن املفيــد أن نشــري إىل أّن هــذا 

التكــرار يطالعنــا يف نصــوص قصصيّــة قدميــة. وحســبنا أن 

نستشهد يف هذا املقام بقّصة خلق آدم وحّواء وخروجهام 

مــن الجّنــة. فأّمنــا حــّواء خلقــت مــن ضلــع أبينــا آدم. وهــي 

الّتــي حملتــه عــىل تصديــق الشــيطان رغــم ارتيابــه يف صــدق 

حــّواء  بــني  ومــا  النشــأة،  أســبقيّة  وبفضــل   .)13( نصيحتــه 

والشــيطان مــن تواطــؤ يتفــّوق آدم الذكــر عــىل حــّواء األنثــى 

تفّوقا عقليّا وأنطولوجيا. ونطالع ذات املوقف يف رسالة ابن 

أيب ضيــاف يف املــرأة حيــث جعــل آدامــا أصــال وحــّواء الّتــي 

خلقت من ضلعه فرعا واألصل عنده أرشف من الفرع)14(.

إّن تكــرار هــذه املالمــح، إن يف القــّص القديــم أو القــّص 

املوّجــه إىل األطفــال، يجعــل منهــا وســام ينهــض بوظيفــة 

متييزيّة تفريديّة بني الجنســني. وال يختلف الوســم باألحوال 

الثابتــة مــن وجهــة نظــر ســيميولجيّة عــن الوســم بالحجــاب أو 

الّنقــاب أو الخــامر. فهــي جميعــا عالمــات تفــرّق بــني الذكــر 

واألنثــى عــىل أســاس اعتباطــّي ثقــايّف. وإذا نظرنــا يف عالقــة 

يولــد رضورة  ال  الــذي  الطبيعــّي  بالجســد  املالمــح  هــذه 

مــع  أخــرى متكاملــة  بوظيفــة  ألفيناهــا مضطلعــة  ضعيفــا، 

 Castration الخصــاء التمييزيّــة وهــي وظيفــة  الوظيفــة 

األنثــى يف صــورة  يخــرج جســد  الثابــت  الوســم  نقصــد أن 

الجســد الناقــص حتّــى يكــون الذكــر ســيّده األبــدّي.

2- 2الذكورّي أو صورة الذكر الطرازيّة

املوّجهــة  القصــص  مــن  طائفــة  قــراءة  أســلمتنا  لقــد 

أدب  الجنســيّة يف  الهويّــة  بــأّن  اإلقــرار  إىل  األطفــال  إىل 

الّذكــر متميّــزا  تجعــل  عــىل صــورة طرازيّــة  تنهــض  األطفــال 
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بالقــّوة والحنكــة ورجاحــة العقــل، فــإذا هــو قســيم الفعــل. 

النوائــب  عــن قومــه ملّــا تعرتيهــم  فــارس مدافــع  مــرّة  وهــو 

البحــار  يجــوب األرضــني وميخــر عبــاب  أخــرى رحالّــة  ومــرّة 

لجلــب النفائــس. ومتثّــل شــخصيّة الســندباد صــورة طرازيّــة 

للبطــل الذكــر الفاعــل بالرحيــل. فهــو ال يركــن إىل الثبــات بــل 

تشــتاق نفســه إىل الّســفر يف كّل مــرّة يطــول بــه املقــام يف 

بلــد بعينــه. يقــول الــراوي عــىل لســانه “تذكــرت حيــاة العمــل 

بالكفــاح واشــتاقت نفــي للّســفر والرّتحــال والتّجــارة يف 

املــدن وبــالد اللــه الواســعة”)15(. واألمــر الطريــف أّن الرحالــة 

الّصعــاب  إنّــه يتغلّــب عــىل  بــل  مــن رحلتــه  ال يرجــع خائبــا 

وتآتيــه األقــدار ويعــود ســاملا ظافــرا محّمــال مركبــه بالجواهــر 

النفيســة. والبضائــع 

البطــل الذكــر مــن جهــة عالقتــه  وإذا نظرنــا إىل مالمــح 

بالشخصيّات األخرى، السياّم األنثويّة منها، ألفينا املالمح 

املسندة إليه منعقدة حول غرض متواتر يف القّص املوّجه 

إىل األطفــال، وهــو غــرض القوامــة الحيويـّـة واألخالقيّــة.

أّما القوامة الحيويّة فتتّخذ عّدة أشكال. وتعرض لنا إن 

يف القّص الحيوايّن أو القّص اإلنسايّن أو القّص املشرتك. 

وبيان ذلك نجاح الطفل رامي رغم صغر سّنه يف التصّدي 

للثّعلــب املاكــر الّــذي أراد التهــام دجاجاتــه. يقــول الــرواي 

يف وصــف عالقــة هــذا البطــل الصغــري بدجاجاتــه “ويحــّب 

رامــي دجاجاتــه وفراخهــا حبّــا شــديدا ويقــي معهــا أوقاتــا 

طويلة ممتعة وكان رامي يخاف كثريا عىل دجاجاته وفراخها 

مــن الثعلــب املاكــر”)16(. وحّقــق رامــي هــذا النجــاح بفضــل 

للذكــورة  العقــل والحكمــة والحنكــة وهــي صفــات مالزمــة 

الثعلــب والديــك”   “ بطــل قّصــة  حيثــام كانــت. فالديــك 

ينتــر بالحكمــة والعقــل، رغــم مــا اعــرتى جســده مــن وهــن. 

وتختــم القّصــة بقــول الــراوي “ابتهــج الديــك الهــرم املحّنــك 

أن  ‘إنّهــا ملتعــة مضاعفــة  وقــال  الثّعلــب  عــىل  بانتصــاره 

نجــدع مــن يحــاول خداعنــا’”)17(. والـّـذي يــّرر اقرتان الحكمة 

بالذكــورة، هــو مقاييــس الجــامل يف املأثــور، ويختزلهــا قــول 

ابــن ســرين “ مــا رأيــت عــىل امــرأة أجمــل مــن شــحم وال رأيــت 

عــىل رجــل أجمــل مــن فصاحــة”)18(.

أّما القوامة األخالقيّة، فتظهر يف تصّدي الذكر لألعامل 

الخرقــاء الّتــي تأتيهــا األنثــى كالتكــّر واحتقــار النــاس. وهــو مــا 

تبديــه أعــامل شــخصيّة ابنــة امللــك يف أقصوصــة “ امللــك 

العــادل” فقــد رفضــت خطبــة العديــد مــن األمــراء وامللــوك 

فـــ” هزئــت بهــم لغطرســتها وتكّرهــا وأعطــت كّل واحــد منهــم 

الصفــات املخزيّــة )19(”  مــن  أو صفــة  األلقــاب  مــن  لقبــا 

لذلك لجأ امللك العادل إىل الحيلة ليتزوج األنثى الخرقاء 

ويعيدهــا إىل صوابهــا. فاّدعــى أنّــه شــّحاذ، ملــا تناهــى إىل 

مســامعه أّن أباهــا لــن يزّوجهــا عقابــا لهــا إالّ مــن أّول متســّول 

يطرق بابه. وكان له الزواج منها. وحملها عىل أن تتقلّب بني 

أعــامل مختلفــة إىل أن صلــح حالهــا فكشــف لهــا رسّه بقولــه 

“وقــد رتّبــت هــذا كلّــه ألعطيــك درســا يف التّواضــع. فمــن 

تواضــع للــه رفعــه ولتــرتيك الفخــر والتكــّر واالســتهزاء بالّنــاس 

وإهانتهــم وقلـّـة الــّذوق وســوء األدب” )20(.

وتقتــي هــذه الّقوامــة يف بعدهــا الحيــوّي واألخالقــّي 

الّشــجاعة  إىل جانــب الحكمــة والبــدار إىل الفعــل، صفــة 

األقاصيــص.  مــن  العديــد  يف  جليّــة  بصفــة  تحــرض  الّتــي 

بوســعنا أن نتمثّــل بأقصوصــة “ مــن يتشــّجع؟” إذ عرضــت 

علينــا مشــهد قــدوم طبيــب املدرســة لتلقيــح الصبيــة مــن 

األمــراض املعديــة. ورغــم أن الّصــور املصاحبــة تظهــر فصــال 

دراســيا مختلطــا، فــإّن املتشــّجع األوحــد كان ذكــرا. واألمــر 

الطريــف يف كّل ذلــك هــو تحــّول الفصــل مرحــا تعلــن فيــه 

الفحولــة انتصارهــا عــىل األنوثــة، بشــهادة رجــل املؤسّســة، 

نقصــد املعلّــم، ومــا يضطلــع بــه هــذا العــون يف التقســيم 

االجتامعي للعمل من وظائف رمزيّة. فقد أثنى عىل البطل 

الشــجاع قائال “أحســنت يا فارس، أنت حّقا فارس’. تقّدم 

الطّبيــب ففحصــه وســمع دقّــات قلبــه وتفّقــد  مــن  فــارس 

شــعره... ثــّم تقــّدم مــن املمــرّض بثبــات وشــّمر عــن ســاعده 

دون خــوف... ومــا هــي إالّ لحظــات حتّــى كان فــارس راجعــا 

إىل مكانــه وهــو يبتســم “)21(.

وبنجــاح امللــك العــادل يف ردع األمــرية الجميلــة والظفــر 

بحبّها من دون املتقّدمني لخطبتها، تتشــّكل صورة الفحل 

املتغلـّـب عــىل غــريه مــن الذكــور. وتنــدرج هــذه الصــورة يف 

إطــار بنيــة فحوليّــة سياســيّة تقتــي أن يكــون الســائس ذكــرا 

واحــدا متغلّبــا محــّوال خصومــه إىل تابعــني. ويجلوهــا قــول 

يجمــع  واحــد  رئيــس  إالّ  الّنــاس ال يصلحهــم  “إّن  الجاحــظ 

شــملهم ويكفيهــم ويحميهــم مــن عدّوهــم ومينــع قّوهــم مــن 
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ضعيفهــم وقليــل لــه نظــام أقــوى مــن كثــري نّشــز ال نظــام لهــم 

وال رئيــس عليهــم. إذ قــد علــم اللــه أّن صــالح عاّمــة البهائــم 

يف أن يجعل لكّل جنس منها فحال يوردها املاء ويصدرها 

وتتبعــه إىل الــكأل كالعــري يف العانــة والفحــل مــن اإلبــل يف 

الهجمة وكذلك النحل العّسالة والكرايك وما يحمي الفرس 

الحصــان الحجــور يف املــروج فجعــل منهــا رؤوســا متبوعــة 

بالتكــّر  األنثــى معتّصمــة  كانــت  تابعــة”)22(. وملّــا  وأذنابــا 

والغطرسة وشّدة جاملها، وكانت محتميّة كالدرّة املكنونة 

بقــر أبيهــا، تحّولــت إىل جائــزة للتنافــس ال يظفــر بهــا إالّ 

الذكــر األوحــد املتغلـّـب عــىل بقيّــة الذكــور، ويظــّل مصريهــا 

معلّقــا باملتغلـّـب، وال اختيــار لهــا وإن أبــدت بعــض التمّنــع. 

وهومــا تصنعــه يف حقيقــة األمــر إنــاث الدجــاج فهــي تنتظــر 

ختــام املعركــة بــني الديكــة ليظهــر الفحــل املتغلّــب فيفــوز 

بهــا مــن دون ســائر الفحــول. وهــذا تصــّور طبيعــّي ماهــوّي 

بــل هــي كائــن غرائــزّي  يجعــل مــن األنثــى ذاتــا غــري فاعلــة، 

يلبّــي نــداء الطبيعــة خــارج منطــق اإلكــراه واإلجبــار. وهــي ال 

تريــد وال تختــار، وتقــف خــارج املعركــة، ألنّهــا موضــوع الرهــان 

يتنافــس  بــل  منافســا  فاعــال  ليســت طرفــا  فهــي  والــراع 

تلــك هــي صــورة  الغلبــة.  وينالهــا صاحــب  الرجــال  عليهــا 

الفحــل األوحــد املتغلّــب. وبهــذه الشــبكة مــن العالقــات 

القامئة عىل تغلّب الذكر األوحد تتّخذ الفحولة زيّادة عىل 

بنائهــا النفــّي والفكــرّي بنــاء رسديّــا أساســه بطولــة الفحــل 

املتغلّــب أو املركزيّــة الذكوريّــة.

لعلّه من املفيد أن نتساءل عن كيفيّة اشتغال القصص 

املوجهــة إىل األطفــال وإنتــاج األثــر، لتشــكيل هويّــة جنســيّة 

عىل أساس متييز نوعّي اجتامعّي بني الذكور واإلناث. وإذا 

كانــت األثــار الجندريّــة للصــّور الطرازيّــة لألنثــوّي والذكــورّي 

تتحّقــق يف وجــدان الطفــل القــارئ بشــكل تزامنــّي بــني األثــر 

النفــي واألثــر الفنــي، فإنّــه بإمكاننــا، طلبــا للتبســيط، أن 

الّتــي  نفــّي قصــّي منتــج للتخييــالت  أثــر  نتحــّدث عــن 

تسمح بالتمييز بني الجنسني عىل أساس ثقايفّ ال طبيعّي.

تنهــض الصفــات املســندة إىل كّل مــن الشــخصيّات 

وتبنــى  الغرييّــة.  مبــدإ  أســاس  عــىل  والذكوريّــة  األنثويّــة 

الجــداول وفــق منطــق اإلثبــات والنفــي. فالصفــة الّتــي تســند 

األنثــى  مــن خانــة صفــات  نجــد محلّهــا  الذكــر  البطــل  إىل 

شــاغرا. وهــو مــا تثبتــه الدراســات التحليليّــة النفســيّة، إذ أّن 

إحســاس الّذكــر بذكورتــه ال يكــون إالّ عنــد اكتشــافه جنــس 

األّم، وأن إحســاس الطفلــة بأنوثتهــا ال يتحّقــق إالّ باكتشــاف 

غيــاب الذكــورة عنــد األّم)23(.

أّما الجانب التخيييّل الفنّي فيتحّقق بحمل القارئ إىل 

العــامل املمكــن الـّـذي تشــيّده القّصــة باملقــوالت املنطقيّــة، 

ومبنطــق العمــل وبالعنــارص املرجعيّــة الّتــي تحــرض القــارئ 

الطفــل عنــد قــراءة الحكايــة، فتمّكنــه مــن النفــاذ إىل عــامل 

ممكن جندرّي توزّع فيه األدوار والهويّات عىل نحو تفارقّي. 

ويتدّعم هذا االعتبار أكر بوظيفة املحاكاة Mimésis يف 

القّص حيث يتامهى الطفل القارئ مع شخصيّات الحكاية 

التخييليّة حتّى أنّه يختار لنفسه اسم أحد أبطالها أو بطالتها. 

وقــد يبلــغ بــه أثــر االندمــاج مبلغــا كبــريا فيتقّمــص شــخصيّة 

بطلــه فيعيــد إنتاجــه هيــأة وعمــال. ومــؤّدى هــذا املــدى مــن 

االنفعــال والعمــل أّن الطفــل يبحــث وهــو يقــرأ القــّص عــن 

منــوذج تخييــيّل يتوافــق مــع مــا يــوّد أن يكــون عليــه)24(.

3-2 عطالة الجندر

لــن كانــت الطائفــة األوىل مــن القصــص املوجهــة إىل 

األطفــال، ســواء منهــا الّتــي تســند فيهــا البطولــة إىل الذكــر، 

أو تلــك الّتــي تضطلــع فيهــا األنثــى بــدور الفاعــل الرئيــّي، 

فــإّن بنــاء الشــخصيّة يف كليهــام مل يفــارق الصــورة الطرازيّــة 

الّتي ترسم عىل أساس تفاضيل يعيد إنتاج مرياث الهيمنة 

املاهيــة  تأخــذ  ماكــرة  مخاتلــة  رسديّــة  بقوالــب  الذكوريّــة 

الثقافيّــة باملاهيــة الطبيعيّــة وتخلــط بــني األشــباه والنظائــر. 

ويعنــي هــذا أّن قــّص األطفــال خطــاب، أي قــّوة اجتامعيّــة 

ومامرســة ُمْنِتَجــًة للتخييــالت االجتامعيّــة والصــور الطرازيّــة 

الّتي تسمح لألفراد بتحديد موقعهم من االنتامء الجنّي. 

وال يتــأىّت هــذا العمــل املنتــج إالّ بفضــل مؤّسســة تقبــع يف 

الخطــاب وخارجــه، لرتاقبــه وتحملــه عــىل إنتــاج التخييــالت 

الّتي ترتضيها املجموعة اللغويّة الواحدة لنفسها. أّما هذه 

املؤّسســة فهــي مؤّسســة الفحولــة أو الذكــورة.

أمــر عمــل مؤسّســة الذكــورة وانخــراط  مــن  يكــن  ومهــام 

فــإّن  بنيــان الفحولــة،  القصــص املوّجهــة إىل األطفــال يف 

ليــس  أنّــه  األحــكام، الســياّم  نطلــق  أالّ  يقتضينــا  اإلنصــاف 

للقــّص املوّجــه إىل األطفــال مــرد تصنيــف يراعــي رضوب 
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التخييالت الهوويّة. وإذا جاوزنا القّص »املَُجْنِدَر« أي ذلك 

الجنــدرة وبنــاء  تقنيــات  القــّص املنخــرط يف  مــن  الــرضب 

القــّص  مــن  آخــر  الهويّــات الجنســيّة، فإنّنــا واجــدون رضبــا 

نســّمه تجــّوزا بـــ » قــّص تعطّــل الجنــدر«.

نعر يف املدّونة الّتي اشتغلنا عليها عىل قّص يغيب 

فيه توزيع األعامل واألحوال عىل أساس تفارقّي بني الذكور 

واإلناث. وذلك بإقامة رضب من التوازي بني الذكر واألنثى، 

تجلــوه لنــا التســمية ونظــام الفواعــل. فأثــري وأثــرية ال يختلفــان 

بــذات  التأنيــث ويضطلعــان  بتــاء  إالّ  التســمية  مــن حيــث 

الوظيفــة، أال وهــي وظيفــة الــذات الفاعلــة. أّمــا املوضــوع أو 

الطلبــة فهــي “زهــرة الحياة”عنــوان القّصــة ذاتهــا ودواء أّمهــام 

املريضــة. ويرضبــان يف عــامل مــيلء باألهــوال ويتقلّبــان بــني 

مغامــرات متنّوعــة للظفــر بــدواء األّم)25(. وال يقتــر تعطّــل 

الجنــدر يف قــّص التــوازي وإمّنــا يطالعنــا أيضــا يف رضوب 

أخــرى نذكــر منهــا نوعــني مــن القــّص. أّمــا الــرضب األّول فهــو 

الـّـذي تتمحــور الحكايــة فيــه حــول اكتســاب املعرفــة. وميكــن 

أن نتمثّــل بأقصوصــة الكتــاب الطائــر)26( وأقصوصــة “ماهــر 

يســاعد صديقــه يف دراســته”)27(. أّمــا القــّص الثــاين فهــو 

البيولوجيّــة  املعطيــات  ترتاجــع  حيــث  التعليمــّي  القــّص 

والثقافيّة لصالح الرتميز املثيّل. وحســبنا أن نتمثّل بحكاية 

الّسمكات الثالث أو حكاية الغراب والثّعبان وغري ذلك من 

الحكايــات املقتطعــة مــن أمثــال كليلــة ودمنــة والّنازعــة إىل 

تعليــم األطفــال املحامــد كالتّعــاون والحــزم وتوقّــي الــرّشور 

قبــل وقوعهــا، وقــد يبــدو هــذا املنــزع التعليمــي جليّــا يف 

العتبــة األوىل مــن النــّص، فيصــاغ العنــوان بأســلوب إنشــايّئ 

طلبــّي مثــل “ اتركوهــا إنّهــا نافعــة” )28(.

ومل يكــن مــن الصدفــة أن خالــط “قــّص تعطّــل الجنــدر” 

العربيّــة  الــدول  القصــص املوّجهــة إىل األطفــال. فأغلــب 

بــني  التّعليــم حّقــا مشــرتكا  مــن  الّتــي تجعــل  الرؤيــة  تبّنــت 

بعــد أن صادقــت عــىل اإلعــالن  اإلنــاث والذكــور. وذلــك 

العاملي لحقوق اإلنسان لسنة 1948 إذ “يولد جميع الّناس 

قــد وهبــوا  الكرامــة والحقــوق، وهــم  أحــرارا ومتســاوين يف 

العقــل والوجــدان، وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم بعضــا بــروح 

اإلخــاء”. وترتـّـب عــىل هــذه املرجعيّــة بــروز منظــور اجتامعــّي 

بّز مؤّسسة الذكورة يف هيمنتها، فارتخت قبضتها وضعف 

عملهــا أمــام املســاواة يف الحقــوق والواجبــات بــني الّنــاس 

ويتدّعــم  ثقــايّف.  أو  تاريخــّي  أو  نوعــّي  جميعــا دون متييــز 

قــّص األطفــال  للجنــدر يف  املنظــور االجتامعــي املعطّــل 

مبنظور آخر هو املنظور النفّي. ومؤّداه أّن تفاعل الطفل 

مع هويّته الجنسيّة يصبح بفضل التعلّم واملامرسة اللّغويّة 

يف مجال التسميّة والتعيني والنعوت)أثري وأثرية( والضامئر 

جاريا يف مستوى الالوعي )29(. ويتميّز بأنّه متييز وصفّي، 

أي إنـّـه يحــّدد الّســامت الّنفســيّة الالّواعيــة لــكّل جنــس دون 

أن يفّضــل أحــد الجنســني عــىل اآلخــر.

مــا ينبغــي أن ننبّــه عليــه دفعــا للجاهــز مــن األحــكام أّن 

تعطّل الجندر يف قّص التوازّي بني الذكورة واألنوثة ال يشبه 

تعطّــل القضيــب بالخصــاء، وإمّنــا األمــر ال يعــدو االرتخــاء. 

ومصــداق هــذا األمــر أقصوصــة “ أثــري وأثــرية”. ولقــد بــدا لنــا 

بــأّن  الّتــي توهــم  التســميّة  مــن  الجنــدر فيهــا معطّــال بدايــة 

اللّغويّــة  يعــدو املامرســة  الذكــر واألنثــى ال  بــني  االختــالف 

والّصــورة الطبيعيّــة. و رغــم اشــرتاك الذكــر واألنثــى نقصــد 

‘أثــري’ و’أثــرية’ يف وحــدة املوضــوع والطريــق والوظيفــة، فــإّن 

الطفل أثريا بدا متّصفا بسامت أخالقيّة افتقرت إليها أخته. 

ولــن كانــت هــذه األخــت شــجاعة فهــو أشــجع منهــا وأقــوى. 

وليــس أدّل عــىل ذلــك مــن تصديــه مبفــرده إىل املخاطــر 

الّتي اعرتضتهام. فهو الّذي سلمتّه األّم الخنجر الّذي ورثته 

العائلــة كابــر عــن كابــر. وهــو أيضــا مــن يفتــك بالوحــوش الّتــي 

قطعــت عليهــام الطريــق. يقــول الــراوي “ آنــذاك قفــز أثــري 

بخّفــة تعّجبــت لهــا أثــرية وهــوى عــىل رأس األســود بالهــراوة 

فهّشــمه”. وإىل ذلــك فــإّن أثــرية مل تفــارق الصفــة املالزمــة 

لألنثــى، نقصــد الضعــف والعاطفــة الجياشــة. يقــول الــراوي 

واصفــا حــال أثــرية آن الرحلــة “ تســارعت الدمــوع إىل عينــي 

بالبــكاء  أثــرية وأحّســت بغّصــة يف حلقهــا وكادت تجهــش 

ولكّنهــا قاومــت ضعفهــا”)30(. أّمــا أثــري فــال يتعــدى ضعفــه 

عتبــة اإلمــكان والشــعور باالنقبــاض.

4- لاص الففولة خفال ذكورّي

تســلمنا املقابلــة بــني املالمــح الّتــي تســند يف القــّص 

األطفــال خطــاب  قــّص  إن  القــول  واألنثــى إىل  الذكــر  إىل 

الّنصــوص.  مــن  العديــد  تتواتــر يف  ينحــت صــورة طرازيّــة 

أّمــا أساســها فهــو االمتــالء والفــراغ أو اإليجــاب والســلب أو 
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البنيــة  تكرارهــا وطرازيتهــا إىل  يرجــع  والجــامل. وال  العقــل 

الرديّــة املحايثــة، وإمّنــا ميليهــا مقــام تلّفظــي يقبــع خــارج 

النــّص يف شــكل بنيــة ذهنيّــة ثقافيّــة تحــرض عــىل نحــو غــري 

مفّكــر فيــه آن بنــاء الفــرد لتصّوراتــه حــول العــامل ومــا فيــه مــن 

أشــياء وهويّــات وانتــامءات جنســيّة وعرقيّــة ونســبيّة. وملّــا 

كان الصــوت الغالــب يف مســتوى التلّفــظ صوتــا معياريّــا 

ــة الذكــر عــىل األنثــى بانــت لنــا هويّتــه، فــإذا هــو  يقــّر بأفضليّ

االعتبــار ملركزيّــة  تعطــى  الّتــي  الفقهيّــة  صــوت املؤّسســة 

الســلطة الذكوريّــة. وهــي مؤسّســة عريقــة متثلهــا خطابــات 

اإلفتــاء  عــن شــيوخ  الصــادرة  التفســري األصــويّل والفتــاوى 

وكتابــات مصلحــي الّنهضــة. وحــرّي بنــا هاهنــا اإلشــارة إىل 

األدبيّــة  خطاباتهــا  ســائر  يف  تســتند  املؤسّســة  هــذه  أّن 

وغــري األدبيّــة إىل حكــم القوامــة الّــذي تعرضــه بعــض اآليــات 

َعــىَل  اُمــوَن  قَوَّ الرَِّجــاُل  تعــاىل”  قولــه  ذلــك  ومــن  القرآنيّــة. 

ــَل اللـّـُه بَْعَضُهــْم َعــىَل بَْعــٍض َومِبَــا أَنَفُقــواْ ِمــْن  النَِّســاء مِبَــا فَضَّ

ــا َحِفــَظ  ِّلَْغيْــِب مِبَ الَِحــاُت قَانِتَــاٌت َحاِفظَــاٌت لم أَْمَوالِِهــْم فَالصَّ

َواْهُجُروُهــنَّ يِف  نُُشــوزَُهنَّ فَِعظُوُهــنَّ  تََخافُــوَن  َوالــالَّيِت  اللّــُه 

بُوُهــنَّ فـَـِإْن أَطَْعَنُكــْم فـَـالَ تَبُْغــواْ َعلَيِْهنَّ َســِبيالً  الَْمَضاِجــعِ َوارْضِ

إِنَّ اللّــَه كَاَن َعلِيًّــا كَِبــريًا }النســاء/34{. وتــرتّدد أصــداء هــذا 

التفضيــل يف خطابــات التفســري. فابــن أيب ضيــاف يجعــل 

أســبقية  أنطولوجيّــة بســبب  مــن هــذه األفضليّــة، أفضليّــة 

خلــق آدم عــىل حــّواء. ويقــول “ إّن الذكــر أفضــل مــن األنثــى 

وأبــو البــرش أّول مخلــوق ومنــه ولــدت حــّواء أّم البــرش واألصــل 

للنبــّوة والخالفــة يف  اللــه  أّهلــه  الفــرع فالّذكــر  مــن  أفضــل 

األرض والقضــاء واإلمامــة يف الصــالة ومبــارشة الدفــاع عــن 

الّديــن والعــرض والوطــن” )31(.

وإذا أدخلنــا خطــاب الفحولــة يف حيّــز اشــتغال األفــكار 

وتاريــخ الفكــر ألفينــاه أقــدم مــن الــرتاث الفقهــي اإلســالمّي، 

والرجــل  بالســلبيّة  توســم  اليونانيّــة  الفلســفة  فاملــرأة يف 

باإليجابيّــة. ومــؤدى هــذا التصــّور املعيــارّي متثّــل القدامــى 

للعمليّــة الجنســيّة وتفضيلهــم للّصــورة عــىل املــادة. ولقــد 

اعتــر أرســطو أّن مانــح الّصــورة، أي الجنــس، هــو الذكــر أّمــا 

املــرأة فتكتفــي بتوفــري املــادة مــن خــالل دم حيضهــا، بهــذا 

أّمــا املــرأة  النشــيط  بالــدور اإليجــايّب  الذكــر  يقــوم  الشــكل 

الذكــر ذكــرا بفضــل قدراتــه  يكــون  ثــّم  فوعــاء ســلبّي، ومــن 

الخاّصــة، واألنثــى أنثــى بفضــل عجزهــا الخــاّص)32(. وتبعــا 

لهــذه العراقــة يكــون القــّص املوجــه إىل األطفــال قــد حافــظ 

عىل مقوالت التفكري الفحويل، وأعاد إنتاج الهيمنة الذكريّة 

يف صــور شــخصيّات قصصيّــة طرازيّــة.

تســاق  مجــرّد حكايــات  ليســت  األطفــال  إذن قصــص 

لتســلية الصبيــة وإمتاعهــم وتعليمهــم اللّغــة العربيّــة، وإمّنــا 

هــي خطــاب مبــا يعنيــه الخطــاب مــن مامرســة تتخطــى القــول 

عــىل  الصــارخ  إلحاحهــا  بفضــل  وذلــك  الواقــع.  لتؤثّــر يف 

األعــامل واألحــوال.  توزيــع  الذكــر واألنثــى يف  بــني  التمييــز 

وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الخطــاب القصــّي يف األدب 

املوّجــه إىل األطفــال منتجــا للحــدود واملوانــع الّتــي ال متكــن 

الفــرد مــن يــدرك انتــامءه الجنــّي عــىل نحــو أصيــل. فهــي 

تحّول الثقايّف إىل مســلاّمت طبيعيّة بعد أن تضفي عليها 

طابــع البداهــة باالنتقــال بهــا مــن مجــال الوعــي إىل مجــال 

الالوعــي. ولعــل الـّـذي ييــّر هــذا العمــل الخطــايّب أكــر هــو 

الوظيفــة التخييليّــة يف القــّص، إذ أنّــه يحمــل األطفــال عــىل 

متثّل التخييالت االجتامعيّة والّصور الطرازيّة بطريقة عفويّة 

هادئة ال مرئيّة بعيدة عن كّل ترير. ومن ثّم تنشأ املقوالت 

االجتامعيّة واملبادئ التصنيفيّة الّتي تجعل أفضلية الذكر 

أشــياء املنطــق ال صميــم منطــق  مــن صميــم  األنثــى  عــىل 

بورديــو Pierre Bourdieu مؤكّــدا  بيــار  يقــول  األشــياء. 

هــذه البداهــة » إّن قــّوة النظــام الذكــورّي تكمــن يف كونــه 

مــا يف  لنــا  التصــّور ينكشــف  بهــذا  التريــر«)33(.  ال يحتــاج 

القصــص املوجــه إىل األطفــال مــن عنــف رمــزّي مأمســس 

هــذا  تتحّكــم يف  الّتــي  أّمــا املؤّسســة  الذكوريّــة.  للهيمنــة 

الّتــي  الفحولــة  مؤسســة  فهــي  تالوينــه،  وتديــر  الخطــاب 

يجــاوز عملهــا الفقــه واألصــول إىل األدب والقــّص. ولعلّنــا 

ال نجانــب الصــواب إذا قلنــا إن قصــص األطفــال تنتــج عــر 

أبطالها وشخصيّاتها تخييالت اجتامعيّة، يحّدد بها األطفال 

انتامءهم الجنّي عىل الّنحو الّذي تريد مؤّسسة الذكورة 

القــّص  هــذا  تتــأىّت خطــورة  هنــا  ومــن  عليهــم.  ترّوضــه  أن 

مــن  تجعــل  إيديولوجيّــة جندريّــة  مظــاّن  عــىل  يتوافــر  فهــو 

الشــخصيّات القصصيّــة أقنعــة ماهويّــة لبنــى ذكوريّــة تراثيّــة 

مستمدة من الرتاث الفقهّي األصويّل. وميكن أن نسرتسل 

يف استقصاء أثر هذا األدب باعتباره قّوًة اجتامعيّة منتجة، 
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فننظــر يف الذكــورّي واألنثــوّي عــىل أنّهــام أبنيــة ثقافيّــة تســّوغ 

لالستبداد السيايّس مادام استبداد الذكور باإلناث يناظر 

ومادامــت  بالرعيّــة،  املطلــق  الحاكــم  اســتبداد  سياســيّا 

الســلطة متــارس يف ظــّل شــبكة مــن العالقــات االســرتاتجيّة 

القــّص املوّجــه إىل األطفــال  غــري املتوازيــة)34(. وبانخــرط 

ترويــض األجســاد عــىل  مــن خــالل  يف هــذه االســرتاتيجيا 

االنتــامء إىل هويّــات مصطنعــة تجعــل الذكــر فــوق األنثــى، 

ميتنــع علينــا أن نبنــي مرشوعــا حداثيــا يعطــي االعتبار للحريّة 

والعدالــة واملســاواة.

الخامتة

خالصة القول إّن القّص املوّجه إىل الطفل يرف األطفال 

بصوره الطرازيّة الرديّة إىل انتامء جنّي رمزّي يحول بينهم 

وبني إدراك هويّتهم عىل نحو طبيعّي أصيل. ومؤدى ذلك 

كلّــه، أّن االختــالف الّــذي تعرضــه الّنصــوص بــني الجنســني 

عــىل  ينهــض  مــا  بقــدر  بيولوجيّــة،  عــىل حتميّــة  ينهــض  ال 

اختيارات ثقافيّة إيديولوجيّة تسهر عليها مؤسّسة الذكورة. 

وإذا كان قــّص األطفــال بهــذه املنزلــة مــن الخطــورة وجــب أن 

نتثبّــت يف نــوع القصــص الّتــي نقّدمهــا إىل أطفالنــا، إن يف 

املطالعــات الحــرّة أو املســرّية مبّقــررات التّعليــم وبرامجــه. 

ويزداد حرصنا متّكنا بسبب ما يف القّص من آثار تخييليّة، 

وما يف الطفولة من عفويّة وغرارة. وميكن أن نحّد من خطر 

هــذا القــّص ببنــاء مــرد عــام لقصــص األطفــال عــىل أســاس 

الّصــورة الطرازيّــة الّتــي تَُقــدُّ مــن تصاريفهــا الهويّــُة الجنســيّة 

مــن  ننشــئ رضبــا  أن  بإمكاننــا  أنّــه  ذلــك  عــىل  للطفــل. زد 

التّبعيــد distanciation بــني أطفالنــا ومــا يطالعونــه عــىل 

طريقة املرح امللحمّي الّذي يلجأ إىل إنشاء مسافة بني 

الجمهــور والعمــل املرحــي حتـّـى يعطـّـل انفعــال املشــاهد 

بالعرض. وبذلك يتشّكل لدى الناشئة حّس نقدّي ميّكنهم 

مــن تخطّــي أثــر مؤسّســة الفحولــة وتعطيــل تــّرب مقوالتهــا 

التصنيفيّــة إىل أبنيتهــم الذهنيّــة، علّهــم يعلنــون الحقــا زمــن 

ثــّم يدركــون  الفــورة والّســورة موتهــا ويقيمــون مأمتهــا، ومــن 

انتامءهــم الجنــّي يف ظــّل عالقــة ســالم االختــالف بعيــدا 

عن عالقة رصاع األضداد. ومتى أدرك أطفالنا هذا االنتامء 

نتخطّــى الصــورة الالوعيّــة للجســد إىل الصــورة الّتــي تعيــه 

مــن جهــة أبعــاده املوضوعيّــة والطبيعيّــة بعيــدا عــن الــرؤى 

املعياريـّـة امللتبســة بحــّس االســتبداد الذكــورّي.
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الق�صـــ�ص القراآنيـــة فـــي الفـــلم الكرت�نيـــة
جتلـــي اله�يـــة الثقافيـــة بيـــن التخلـــي العلمـــي والتحلـــي الجتماعـــي

)درا�صة و�صفية حتليلية(

ناكية لايم
جامعة الحاج لخرض، باتنة - الجزائر

امللخص

من اهم مراحل النمو وأكرها أثرا عىل حياة اإلنسان مرحلة الطفولة، واالهتامم بهذه الرشيحة هو ضامن الستمرارية 

املجتمــع وتطــوره، كــام أن إعــداد الطفــل للمســتقبل إعــدادا ســليام ســيعبد الطريــق ألجيــال الغــد للمســاهمة الفعالــة 

يف تنمية وتقدم املجتمع.

ولقــد فرضــت طبيعــة العــر تدخــل العديــد مــن املؤسســات يف تنشــئة الطفــل، وهــذا دون إهــامل دور األرسة 

واملدرســة؛ إذ أصبحــت شــخصية طفــل اليــوم إىل حــد مــا مــن صنــع وســائل اإلعــالم، ولهــذا نجــد اإلعــالم املوجــه 

لألطفــال يهيــئ لــه كل الظــروف واإلمكانيــات والكفــاءات املتعــددة للمســـاهمة يف الرتبيــة، التثقيــف والتســلية... 

وتعــد الفضائيــات مــن بــني أهــم وســائل اإلعــالم القــادرة عــىل جــذب هــذه الفئــة حــول شاشــاتها الصغــرية الجامعــة مــا 

بــني الصــوت والصــورة والحركــة وبأســاليب جديــدة وأكــر تطــورا مــن أجــل اســتاملة الطفــل والتأثــري عليــه.

من هنا تأيت أهمية أفالم ومسلسالت الكرتون يف إشباع حاجات الطفل، لرعة تفاعل األطفال مع مادتها، وشدة 

حرصهــم عــىل متابعتهــا وتقليــد أبطالهــا، وتلقينهــا للطفــل أكــر عــدد ممكــن مــن املعلومــات... فمــام ال شــك فيــه 

أن أفــالم الكرتــون أصبحــت جــزءا مــن حيــاة أغلــب االطفــال، ايــن صــارت وســيلة هامــة مــن وســائل الرتبيــة والســلوك. 

وال يشــك أي إنســان يف أثــر هــذه األفــالم ومــا لهــا مــن دورا كبــريا يف التنشــئة االجتامعيــة والتوجيــه الثقــايف للطفــل.

والن االفــالم الكرتونيــة ليســت بريئــة مــن األبعــاد الثقافيــة املحملــة يف رســائلها ومــا بــني لقطاتهــا خاصــة يف ضــوء 

تحدیــات العــر املتمثلــة يف الغــزو الثقــايف وفقــدان النــامذج القــدوة يف إعــالم الطفــل املســلم... جــاءت هاتــه 

الورقة البحثية للتسلط الضوء عىل مدى دور القصص القرآنية يف االفالم الكرتونية للمحافظة عىل الهوية الثقافية 

عنــد الطفــل املســلم.

الكلامت املفتاحية: القصص القرآنية، االفالم الكرتونية، الهوية الثقافية.

ممدمـــة

تضطلع الشاشة الصغرية مبجموعة من الوظائف الرئيسة، 

إذ  الثقافيــة؛  الهويــة  التثقيــف وتعزيــز  رأســها وظيفــة  عــىل 

يســتهدف التلفزيــون تنميــة الرصيــد الثقــايف لالفــراد ســواء 

كانــوا كبــارا او صغــارا والنهــوض باإلنتــاج الفكــري للمجتمــع، 

عــر مــا ينــرشه مــن معــارف ثقافيــة ومعلومــات علميــة ومــن 

خالل إلقاء الضوء عىل املنتج البرشي فكريا وفنيا والعمل 

تنميــة  بالطــرق واألســاليب املبــارشة وغــري املبــارشة عــىل 
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الثقافــة وتعزيــز الهويــة الثقافيــة يف املجتمــع، وكــذا تدعيــم 

القيم االيجابية التي تقوم عليها الحضارات مبا يحفظ لألمة 

أصالتهــا وللمجتمــع ثوابــت هويتــه الثقافيــة.

للوســائل  مــا  حقيقــة  عــىل  اليــوم  اثنــان  يختلــف  وال 

اإلعالميــة عامــة يف عاملنــا املعــارص والتلفزيــون خاصــة مــن 

تأثــري قــوي ومتنــوع ومتعــدد الجوانــب عــىل األطفــال، فهــذا 

العقائــد،  املــزاج،  الســلوكات،  العــادات،  يشــمل  التأثــري 

القيم، املبادئ، اللغة، األفكار واملفاهيم... وإعالم الطفل 

الكرتــون  الرســوم املتحركــة وأفــالم  مــن  عــام  بوجــه  يتشــكل 

واملحتويــات  األخــرى ذات املضامــني  الفنيــة  واألشــكال 

املقصــود توجيههــا اىل فئــة االطفــال.

هــذا وتعــد افــالم الكرتــون ذات التأثــري البالــغ يف وجدان 

الطفــل إىل الحــد الــذي يحقــق معهــا حالــة متاثــل قصــوى 

رافــدا أساســيا مــن روافــد تربيتــه وتنشــئته؛ فهــي ومــن خــالل 

اعطائه فرصة االستمتاع بطفولته تعمل عىل تطوير ملكاته، 

تهذيب ذوقه، تنمية مهاراته الذهنية، تفتيح وتفجري مواهبه 

اىل جانب نسج عالقاته بالعامل من حوله... ومن وراء اداء 

دورهــا يف عمليــة التنشــئة االجتامعيــة تكــون بهــذا مشــكلة 

الهــم معــامل هويتــه الثقافيــة.

الحــي  الوعــي  مــع  تتجــاوب  الكرتونيــة  االفــالم  ان 

والحــريك لــدى الطفــل بفضــل رســومها املتحركــة املصحوبة 

بالصــوت خاصــة يف مراحــل الطفولــة املبكــرة، كــام تحــث 

اســتجابات معينــة يف إدراكــه، وهــي تســاهم فيــام بعــد يف 

تشكيل وعيه وتصوره لألشياء من حوله؛ ألنه يختزنها وتصبح 

رصيده الثقايف والوجداين والشعوري وحتى الالشعوري.

ومام يزيد من عدم استقاللية االفالم الكرتونية املوجهة 

الثقافيــة،  الهويــة  وعــن  الحضاريــة  األبعــاد  عــن  لالطفــال 

التــي تعــد ركيــزة قويــة مــن ركائــز  حملهــا للقصــص القرآنيــة 

الدعــوة اإلســالمية القامئــة عــىل اإلقنــاع العقــيل واالطمئنــان 

باللــه ومالئكتــه وكتبــه  مــن اإلميــان  إليــه  القلبــي مبــا تدعــو 

ورســله واليــوم اآلخــر، ومبــا تحمــل مــن مثــل عليــا يف مجــال 

الجهــاد والتضحيــة والصــر يف ســبيل الدعــوة إىل الحــق، 

والتوجيه إىل الخري والتنكر للباطل والصمود يف وجه الظلم 

أنهــا ميــدان خصــب للتوجيهــات الهادفــة  والطغيــان، كــام 

واإلرشــادات النافعــة إلقامــة مجتمــع إنســاين متحــرر مــن قيــد 

التقليد واالنحالل، وذلك مبا تشتمل عليه من بيان أسباب 

قــوة، ضعــف، متاســك، انحــالل، رفعــة وانحطــاط األمــم.

بنيــت  التــي  القرآنيــة وهــي  اقــرتان القصــص  ان عمليــة 

بنــاء محكــام مــن لبنــات الحقيقــة املطلقــة التــي ال يطــوف 

لتكــون  منــه،  مــن خيــال وال يطرقهــا طــارق  بحامهــا طائــف 

توجهاتهــا،  اهتامماتهــا،  األمــة،  أحــوال  منــه  تقــرأ  قامــوس 

يف  هــي  والتــي  الكرتونيــة  باالفــالم  وحياتهــا...  عقائدهــا 

نهايــة األمــر وســيلة تبليــغ وأداة توصيــل وجــر بــني الطفــل 

والرسالة املحمولة إليه دفعت شغفنا العلمي اىل معالجة 

التاليــة: اإلشــكالية 

مـــا كور الماـــص المرلنيـــة املج ـــدر باالفـــالم 
ال اريونيـــة فـــي املحافظـــة علـــى الهويـــة 

اليمافيـــة للففـــد امل لـــم؟

التســاؤالت  مــن  االشــكالية مجموعــة  تحــت هــذه  وتنــدرج 

اآليت: وتتمثــل يف 

ما األهداف املتضمنة يف القصص القرآنية يف األفالم • 

الكرتونية؟

مــا األســاليب اإلقناعيــة املســتخدمة يف هــذه األفــالم • 

الكرتونيــة؟

األفــالم •  هــذه  يف  املســتخدمة  التعبرييــة  اللغــة  مــا 

لكرتونيــة؟ ا

ما القوالب املعتمدة يف هذه األفالم الكرتونية؟• 

ما نوع املؤثرات الصوتية املستخدمة فيها؟• 

أصميـــة الدراســـة

عــىل  تقــوم  أنهــا  ذلــك  أهميــة خاصــة،  الدراســة  تكتــي 

بــني موضوعــات اكتســبت وتكتســب  تربــط  التــي  العالقــة 

أهميــة بالغــة، الســيام بعــد التغــريات الحثيثــة التــي عرفهــا 

ويعرفهــا العــامل جــراء محاولــة كوكبتــه ثقافيــا. وميكــن حــر 

يــيل: اهــم هــذه املوضوعــات فيــام 

الهويــة اليمافيــة العربية واالســالمية: اســتفزت وال تــزال • 

أقــالم الكثرييــن مــن أصحــاب الفكــر والثقافــة واإلعــالم 

العــريب والغــريب تبعــا ملــا تفرضــه العوملــة الثقافيــة مــن 

تحديــات.

مــن كونهــا يف •  تســتقي أهميتهــا  ال ريونيــة:  االفــالم 

املقــام األول أحــد اهــم األشــكال اإلعالميــة التــي أفرزتهــا 
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التطــورات التكنولوجيــة يف مجــال اعــالم الطفــل، ويف 

أوســع  إحــدى  الكرتونيــة  االفــالم  تعتــر  الثــاين  املقــام 

بــاداب  واملهتمــون  املربــون  يســتطيع  التــي  األبــواب 

الطفــل مــن خاللهــا الولــوج إىل عقــول االطفــال واحــد 

اقر الطرق للوصول اىل وجدانهم بقصد طبع الهوية 

الثقافيــة ملجتمعهــم االم يف عقلهــم وقلبهــم مســجلني 

بذلــك حضــور جيــل معــزز الروابــط مــع حضارتــه محمــي 

الهويــة بثقافتــه.

ــة: عنــي القــرآن الكريــم بذكــر القصــص •  الماــص المرلني

ألغــراض  وذلــك  خاصــا  اهتاممــا  وأواله  فائقــة  عنايــة 

وأهداف سامية؛ فالقصة كانت وال تزال مدخال طبيعيا 

والهــداة  والدعــوات  الرســاالت  أصحــاب  منــه  يدخــل 

والقــادة إىل عقــول وقلــوب النــاس كبريهــم وصغريهــم 

للقصــة  مــا  عــىل  خــري شــاهد  هــو  هــذا  ولعــل عرنــا 

مــن ســلطان ومــن أثــر يف تغيــري أوضــاع الحيــاة وتلويــن 

فهــي  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  السياســية  وجوههــا 

ذات تأثــري فعــال يف قيــادة الجامعــات البرشيــة يف كل 

وقــت وحــني. كــام تكمــن اهميــة القصــص القرآنيــة يف 

ان القصــة القرآنيــة والتــي كانــت احــدى األســاليب التــي 

اهتــم بصوغهــا القــرآن الكريــم، قــد حــاول أعــداء اإلســالم 

مــدى صدقهــا وأنهــا  و املســترشقون أن يشــككوا يف 

مخالفــة للتاريــخ وأوردوا شــبهات واعرتاضــات ال أســاس 

لهــا وال دليــل عليهــا.

أصـــداف الدراســـة

نحر أهمية الدراسة فيام ييل:

املســاهمة يف لفــت نظــر املعنيــني بــادب الطفــل اىل • 

الطفــل مبختلــف  ادب  نــرش  االعــالم يف  دور وســائل 

قوالبــه خاصــة قالــب القصــة.

تنميــة الوعــي بالهويــة الثقافيــة وأهميــة غرســها يف فئــة • 

االطفــال منــذ املراحــل املبكــرة.

إبــراز دور القصــص القرآنيــة املجســدة باالفــالم الكرتونيــة • 

يف تدعيــم الهويــة الثقافيــة والحفــاظ عليهــا ملواجهــة 

تداعيــات التحــوالت العامليــة.

توجيه أنظار املهتميني بتعميق االنتامء للثقافة العربية • 

واالســالمية ألهميــة القصــص القرآنيــة يف تنميــة الهويــة 

الثقافيــة عنــد الطفــل.

مفاصيـــم الدراســـة

إن تحديــد املفاهيــم خطــوة مهمــة ألي دراســة يك تتضــح 

أبعادها وإطارها العلمي، وقد قادنا موضوع الورقة البحثية 

إىل اســتعراضها كاآليت:

الماـص المرلنيـة• 

الن القصــة يف أصــل اللغــة العربيــة حقيقــة واقعة ومــن 

معانيها املتابعة وهو املعنى الذي اكده القرآن الكريم والن 

هــذه املتابعــة ال تكــون إال عــن طريــق البيــان ورسد األحــداث 

القرآنيــة هــي  فــان القصــص  بصــدق وروايتهــا عــىل وجههــا 

إخبار الله عام حدث لألمم السابقة مع رسلهم، وما حدث 

بينهم وبني بعضهم، أو بينهم وبني غريهم أفراداً وجامعات، 

مــن كائنــات برشيــة أو غــري برشيــة، بحــق وصــدق، للهدايــة 

والعظــة والعــرة. )عبــد الباســط بلبــول، د.ت، ص 36(

تجــدر االشــارة اىل ان القصــة يف اســتعامالت العــرب 

باملعنــي  القصــة  عــن  الكريــم تختلــف  القــرآن  ويف مفهــوم 

األديب الحديث، فإذا كان األدباء اليوم ينتزعون من الخيال 

أقــواال ويقولــون أنهــا قصــة فذلــك أمــر ال يعرفــه العــرب، وال 

يجــري عــىل ألســنتهم، وصــح لنــا أن نطلــق عليهــا أســاطري 

مــا دامــت مل تقــع عــىل عكــس القصــة التــي تقــع. )املرجــع 

الســابق، ص 36(

و القصص القرآنية حسب هاته الورقة البحثية هي:

مجــاالت  يف  االوىل  والقــرون  الســابقة  األمــم  أخبــار 

الرســاالت الســاموية ومــا كان يقــع يف محيطهــا مــن رصاع 

بــني الخــري والــرش والحــق والباطــل، وتحديــدا قصــص األنبيــاء 

التــي أيدهــم  املتضمنــة دعوتهــم إىل قومهــم، املعجــزات 

اللــه بهــا، موقــف املعانديــن منهــم، مراحــل الدعــوة وتطورهــا 

وعاقبــة املؤمنــني وكــذا املكذبــني... كقصــص آدم، نــوح، 

إبراهيــم، مــوىس، عيــىس، داود، ســليامن، واســامعيل... 

وغريهــم مــن األنبيــاء واملرســلني عليهــم الســالم.

ايفـالم ال ريونيـة• 

تعتــر مجموعــة مــن الصــور أو الرســوم املعــدة مســبقاً، 

بحيــث متثــل كل صــورة طــوراً مــن أطــوار الحركــة تختلــف كل 
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منهــا عــن الصــورة الســابقة اختالفــات طفيفــة، ويتــم عرضهــا 

بواقــع 1440  اي  الواحــدة  الثانيــة  مبعــدل 24 صــورة يف 

صــورة يف الدقيقــة الواحــدة. وهــذا يعمــل عــىل أن تبقــى 

الصــورة عــىل شــبكية املشــاهد قبــل عــرض الصــورة الثانيــة؛ 

مــا يجعــل الصورتــان لحالــة مســتمرة للجســم فيبــدؤ وكأنــه 

الــذي متثلــه  الثــاين  يتحــول مــن الوضــع األول إىل الوضــع 

الصــورة الثانيــة لــه وهكــذا. هــذه الرســوم قامئــة عــىل »ظاهــرة 

 ،Peter Mack Roget بقاء أثر الصورة” التي تعرف إليها

وهــي تســتند إىل احتفــاظ شــبكية العــني بتأثــري الصــورة التــي 

تتكــون عليهــا لزمــن مقــداره ُعــرش الثانيــة قبــل أن متيــز األثــر 

التايل. )مأمون املومني واخرون، 2011م، ص 656 و657(

الرســوم والصــور، وذلــك  الحيــاة يف  بــث  بانهــا  تعــرف 

بفضــل تعاقــب عــدد مــن الصــور املتتاليــة لبعــض االشــكال 

او عن طريق عدد من الرسوم التي متثل املراحل املتعاقبة 

للحركة معتمدة عىل مبدأ التسجيل صورة بصورة. )احمد 

زيك بــدوي، 1986م، ص 96(

واالفالم الكرتونية يف إطار هذه الورقة البحثية هي:

مجموعة الصور والرسوم املتحركة ذات االلوان الجذابة 

واملعروضة عر بعض الفضائيات العربية لجمهور االطفال 

والتــي جعلــت مــن القصــص القــرآين خاصــة املتعلــق منهــا 

بقصص االنبياء محتوى رســالتها االعالمية.

الهويـة اليمافيـة• 

ان الهويــة الثقافيــة مفهــوم مركــب مــن الكلمتــني هويــة 

وثقافــة، واللتــني يعــود اقرتانهــام يف

تشــكيله إىل العالقــة الوطيــدة بينهــام؛ إذ مــا مــن هويــة 

إال وتختــزل ثقافــة، فــال هويــة بــال منظــور

ثقافــة هــي يف عمقهــا وجوهرهــا  كــام أن كل  ثقــايف، 

هوية قامئة الذات. ويشري هذا املفهوم اىل العدد الثابت 

والجوهري املشرتك من السامت والقسامت العامة التي 

متيــز حضــارة امــة ماعــن غريهــا مــن حضــارات االمــم، والتــي 

تجعــل للشــخصية الوطنيــة أو القوميــة طابعــا تتميــز بــه عــن 

الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة األخــرى. )ســعاد ولــد جــاب 

اللــه، 2006/2005م، ص 144 و145(

مــن املعايــري واملكونــات  نســق  الثقافيــة  الهويــة  تعــد 

التــي تعــرف بالفــرد أو الجامعــة، كــام انهــا تشــمل املكونــات 

املشــرتكة بــني الفــرد وجامعتــه. كـــ: اللغــة، الديــن، الثقافــة، 

الجغرافيا، التاريخ، املصري املشرتك، املوروث الشعبي... 

)املرجــع الســابق، ص 13(

ويف هاته الورقة البحثية نقصد بالهوية الثقافية:

املكونــات الرئيســية املشــكلة للهويــة الثقافيــة العربيــة 

العربيــة؛  اللغــة  واالســالمية وخصوصيتهــا واملتمثلــة يف: 

اي اللغة املشرتكة بني العرب، الدين اإلسالمي؛ وهو اخر 

الرشائــع الســاموية التــي نظمــت وتنظــم اغلــب املجتمعــات 

العــريب واالســالمي؛ مبعنــى  الــرتاث  العربيــة واالســالمية، 

املعايــري  القيــم،  املشــرتك،  واالســالمي  العــريب  التاريــخ 

واالعــراف...

نـــوع الدراســـة ومنهجـــها وأكايـــها

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي:

“تهــدف إىل اكتشــاف الوقائــع ووصــف الظواهــر وصفــا 

دقيقــا وتحديــد خصائصهــا تحديــدا كيفيــا أو كميــا... حتــى 

يتيــر إدراكهــا وفهمهــا فهــام دقيقــا بتبيــني العنــارص التــي 

منهــا يف  كل  ودور  ببعــض  بعضهــا  وارتبــاط  منهــا  تتكــون 

يفيــد يف وضــع  أداء وظيفتهــا واســتخالص دالالتهــا، مــام 

تعميــامت عــن الظاهــرة أو الظواهــر محــل الدراســة”. )مــروان 

عبــد املجيــد ابراهيــم، 2000م، ص 40(

وإذا كنــا -كــام يقــول رونيــه ديــكارت- ال نســتطيع أن نفكــر 

منهــج، وألن  نبحثهــا دون  كنــا  إذا  مــا  بحــث حقيقــة،  يف 

الدراســات واألبحــاث دون منهــج متنــع العقــل مــن الوصــول 

الوصفــي  املســح  منهــج  اختيــار  تــم  فقــد  الحقيقــة،  إىل 

باعتبــاره:

التعــرف  مــن  الباحــث  التــي متكــن  العلميــة  “الطريقــة 

عــىل الظاهــرة املدروســة مــن حيــث العوامــل املكونــة لهــا، 

والعالقــات الســائدة داخلهــا كــام هــي يف الحيــز الواقعــي، 

وضمــن ظروفهــا الطبيعيــة غــري املصطنعــة مــن خــالل جمــع 

البيانــات املحققــة لذلــك”. )احمــد بــن مرســيل، 2005م، 

ص 286 و287(

هذا ومتت االستعانة بأسلوب تحليل املحتوى كونه:

“أسلوب أو طريقة للبحث تهدف إىل الوصف املنظم 

مــن حيــث كونــه -أي  الظاهــر لالتصــال  للمحتــوى  الكمــي 
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االتصــال- كل املعــاين التــي يعــر عنهــا بالكلمــة أو الصــوت 

أو الصــورة أو الرســم بهــدف اإلجابــة عــن تســاؤالت محــددة 

قــال؟”.  قــال؟ وكيــف  قــال؟ وملــن  قــال؟ ومــاذا  مثــل: مــن 

)جبــارة عطيــة جبــارة، 2001م، ص 206(

مجتمـــع الدراســـة وعينتـــها

الكرتــون املوجهــة  افــالم  الدراســة يف  يتمثــل مجتمــع 

لفئــة االطفــال والتــي تتنــاول قصــص األنبيــاء املذكــورة يف 

الكريــم. القــرآن 

أمــا عينــة البحــث فكانــت عشــوائية، واخرتنــا منهــا ســبعة 

أعــداد وهي:

قصة سليامن، قصة داود، قصة هارون، قصة يعقوب، 

عليهــم  مــوىس  وقصــة  اســامعيل  قصــة  اســحاق،  قصــة 

الســالم.

جدولـــة ويحليـــد البـــيانات

ايصـداف• 

جدول رقم )01(: يبني توزيع األهداف يف عينة الدراسة.

االفالم ال ريونية

%ك

ف
ايصـدا

0606.25ابراز القيم االجتامعية االسالمية

0202.08تنمية الرتبية الجسمية

1919.79ترسيخ املبادئ األخالقية

1717.70تنمية القيم العقلية والفكرية

1414.58إبراز الرتاث اإلسالمي

3839.58ترسيخ العقيدة اإلسالمية

96100املجموع

أظهــرت الدراســة حســب الجــدول )01( أّن أهــداف الرتبيــة 

اإلسالمية يف هذه األفالم مل تظهر أو تتحقق بشكل متساٍو 

وأّن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــني أهــداف الرتبيــة 

اإلســالمية يف تكــرارات ظهورهــا؛ حيــث اتضــح أّن األهــداف 

ومســتويات تحققهــا هـــي مرتبــة عــىل النحــو التــايل:

ترســيخ العقيــدة اإلســالمية 39.58%، ترســيخ املبــادئ 

والفكريــة  العقليــة  القيــم  تنميــة   ،%19.79 األخالقيــة 

إبــراز القيــم  الــرتاث اإلســالمي %14.59،  إبــراز   ،%17.70

الرتبيــة  تنميــة  وأخــريا   %06.25 اإلســالمية  االجتامعيــة 

..%02.08 الجســمية 

العقيــدة  برتســيخ  االهتــامم  ســبب  رأينــا  يف  ويعــود 

اإلسالمية إىل أهميتها يف بناء الفرد املسلم الصالح، ولقد 

نبــه الكثــري مــن العلــامء إىل اهتــامم القــرآن الكريــم مبوضــوع 

العقيدة أكر من املوضوعات األخرى؛ اذ قال اإلمام الرازي 

رحمــه اللــه صاحــب التفســري املوســوم بـــ: مفاتيــح الغيــب: 

وأمــا  مــن ســتامئة،  أقــل  األحــكام  الــواردة يف  اآليــات  “إن 

البواقــي فهــي بيــان التوحيــد والنبــوة والــرد عــىل عبــدة األوثان 

وأصنــاف املرشكني”.)ابراهيــم التهامــي، 2012م، ص 16(

تــأيت يف  أن  يجــب  اإلســالمية  العقيــدة  ان  يعنــي  مــا 

مقدمة األســس التي يقوم عليها النشــاط اإلعالمي املوجه 

بنــاًء  بنــاء الشــخصية املتكاملــة للطفــل  بهــدف  لألطفــال، 

روحياً وجســمياً وحاميتها مام يشــوه جوهرها مع ترقية هذه 

الكــون مــام  التقــرب مــن خالــق هــذا  الشــخصية لتســتطيع 

قــوة دافعــة للحيــاة لتحمــل املشــقات، ومواجهــة  يعطيهــا 

الصعوبات بشجاعة وصر، وتتسلح بالوقاية ضد األمراض 

النفســية، والقلــق واالضطــراب.

ايساليـب اإللناعيـة• 

جــدول رقــم )02(: يبــني توزيــع األســاليب اإلقناعيــة يف عينــة 

الدراسة.

االفالم ال ريونية

%ك

ب االلناعية
االسالي

0633.33تقديم أدلة وبراهني

0738.88االستناد إىل مصادر لها سلطة

0527.77الرتغيب والرتهيب

18100املجموع

توضــح البيانــات الــواردة يف الجــدول )02( تركيــز االفــالم 

بنســبة  ســلطة  لهــا  مصــادر  إىل  االســتناد  عــىل  الكرتونيــة 

بنســبة  وبراهــني  أدلــة  تقديــم  نحــو  ثــم ســعيها   ،%38.88

33.33% وبعدهــا العمــل عــىل الرتغيــب والرتهيــب بنســبة 
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قدرهــا %27.77.

هــذه النســب تكشــف عــن نتيجــة هامــة مفادهــا مفهــوم 

القــدوة القامئــة عــىل غريــزة التقليــد واملحــاكاة، وهــي مــن 

النفــي  وتكوينــه  الطفــل  بطبيعــة  الغرائــز املرتبطــة  أقــوى 

والعقــيل، وتكمــن أهميــة القــدوة يف أنهــا تغنــي عــن فصاحــة 

اللســان، وقــوة البيــان، وفــن القــول، ألنهــا ترســخ املضمــون 

الســلوك املطلــوب يف عقــول  أو  الفكــرة املســتهدفة  أو 

اإلعالميــة  الرســالة  مــن خــالل صياغــة  األطفــال ونفوســهم 

املوجهة إليهم صياغة عملية، مدعومة باألفعال، وال تعتمد 

عــىل األقــوال وحدهــا.

اللغـة التعبرييـة• 

التعبرييــة يف عينــة  اللغــة  توزيــع  يبــني  رقــم )03(:  جــدول 

الدراســة.

االفالم ال ريونية

%ك

اللغة التعبريية

3770.08لغة عربية فصحى

0000.00لهجة عامية

1122.91امياءات وإشارات

48100املجموع

نتائــج  حســب  الكرتونيــة  االفــالم  هــذه  اســتخدمت 

الجــدول )03( اللغــة العربيــة الفصحــى بنســبة %70.08، 

كام استخدمت التعبري الصامت واملتمثل يف اإلمياءات 

واإلشــارات بنســبة 22.91%، أمــا اللهجــة العاميــة فلــم يكــن 

لهــا نصيــب.

البســيطة  بألفاظهــا  العربيــة  اللغــة  اســتخدام  ويعتــر 

-البساطة يف املضمون والوضوح يف اللفظ واملعنى- من 

وســائل التعبــري الناجحــة واملفيــدة للطفــل؛ ألن تعــوده عــىل 

استعاملها ونطقها بسالسة ودون أخطاء، وتعلمه مفردات 

جديــدة مل يســتعملها مــن قبــل، فاســتعاملها هــو وســيلة 

اســتعامل  عــىل عكــس  للطفــل  تعليميــة وتثقيفيــة مفيــدة 

اللهجــة العاميــة التــي يظــن البعــض أنهــا أقــرب إىل الفهم من 

اللغــة العربيــة الفصحــى، فهــذا حكــم مســبق ال يعتمــد عــىل 

أسس علمية، باإلضافة إىل أن اللغة الصامتة من إمياءات 

وإشــارات تعتــر وســيلة اتصاليــة وبيداغوجيــة مهمــة للطفــل 

ألنهــا تقــوي ذكاءه وإدراكــه وفهمــه لألشــياء.

الموالـب املعتمـدر• 

جــدول رقــم )04(: يبــني توزيــع القوالــب املعتمــدة يف عينــة 

الدراسة.

االفالم ال ريونية

%ك

ب املعتمدر
الموال

0342.85قالب متثييل

0457.14رسد قصي

0000.00حديث مبارش

07100املجموع

بينــت نتائــج الجــدول )04( بــأن فئــة الــرد القصــي 

حــازت عــىل املرتبــة األوىل مــن االهتــامم بنســبة %57.14، 

ثــم القالــب التمثيــيل بنســبة 42.85%، أمــا فئــة الحديــث 

املبــارش فلــم تحصــل عــىل أيــة نســبة.

استخدام القالب القصي يوضح األفكار واملعلومات 

عــىل شــكل حكايــة دراميــة مشــوقة تشــجع األطفــال عــىل 

متابعتهــا بشــغف، واســتخدام القصــة والحــوار يف عــرض 

ســري األنبيــاء والرســل واملصلحــني نظــراً ملــا تحتويــه مــن قيــم 

واتجاهــات ايجابيــة ميكــن مــن تنميتهــا لديهــم.

التمثيــيل  القالــب  عــىل  الرســوم  هــذه  اعتمــدت  كــام 

الــذي يجلــب الطفــل ويجعلــه يتابــع الرســوم باهتــامم ألنــه 

ذاتــه. الوقــت  سيســتفيد ويتســىل يف 

املؤثـرات الاوييـة• 

جــدول رقــم )05(: يبــني توزيــع املؤثــرات الصوتيــة يف عينــة 

الدراســة.

االفالم ال ريونية

%ك

اويية
ت ال

املؤثرا

1032.25موسيقى

0516.12كالم مع خلفية موسيقية

1651.61أصوات أخرى

31100املجموع

وفــق نتائــج الجــدول )05( اعتمــدت االفــالم الكارتونيــة 

عىل األصوات األخرى بالدرجة األوىل حيث بلغت نسبتها 
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51.61%، متفوقة بذلك عىل فئة املوسيقى التي بلغت 

نســبتها 32.25% وجــاءت نســبة كالم مــع خلفيــة موســيقية 

بـ %16.12.

ومتــوازن  موفــق  اســتخدام  إىل  الطفــل  إعــالم  يحتــاج 

لعنارص التشويق دون االثارة الستثارة اهتامم الطفل، لذلك 

نصــوص  تصبــح  لــيك  تســتخدم  الصوتيــة  “املؤثــرات  فــإن 

ملســاعدة  وتســتعمل  واقعيــة،  أكــر  التلفزيونيــة  الرامــج 

مــا  مــع  عاطفيــا  لريتبطــوا  التلفزيونيــة  الرامــج  مشــاهدي 

يعــرض عــىل الشاشــة، كــام تقــدم تلميحــا إىل املشــاهدين 

ملســاعدتهم عــىل فهــم مــا يشــاهدونه وتوقــع مــا قــد يجــيء، 

فهــي تؤســس مزاجــا عاطفيــا يريــد منتجــو الرامــج إنشــاءه”. 

)آرثــر آســا بريغــر، 2012، ص 52(

كــام اعتمــدت هــذه االفــالم عــىل املوســيقى، حيــث 

تعتــر هــذه األخــرية عنــرا مهــام يف برنامــج موجــه لألطفــال 

ألنها تشجع الطفل عىل متابعته وتريب الحس الفني لديه.

نتائـــل الدراســـة

يف ضوء ما سبق، توصلنا بشكل خاص اىل ان:

ترسيخ العقيدة اإلسالمية املبنية عىل التوحيد بشقيه • 

توحيــد الربوبيــة وتوحيــد االلوهيــة كان الهــدف الرئيــس 

بنســبة بلغــت 39.58% مقارنــة بأهــداف تنميــة القيــم 

العقليــة والفكريــة، إبــراز الــرتاث اإلســالمي وإبــراز القيــم 

مــع شــبه  تقاربــت نســبها  التــي  االجتامعيــة اإلســالمية 

انعــدام لهــدف تنميــة الرتبيــة الجســمية ضمــن القصــص 

القرآنيــة يف األفــالم الكرتونيــة.

تفــوق اســلوب االســتناد إىل مصــادر لهــا ســلطة ومكانــة • 

عــىل كل مــن اســلوب تقديــم أدلــة وبراهــني واســلوب 

اإلقناعيــة  األســاليب  ضمــن  والرتهيــب  الرتغيــب 

املســتخدمة يف هــذه األفــالم الكرتونيــة بنســبة %38.88.

العربيــة الفصحــى املركــز االول •  اللغــة  اللغــة  تصــدرت 

بنسبة 70.08% يف قامئة اللغة التعبريية املستخدمة 

يف هــذه األفــالم الكرتونيــة، ويف الوقــت الــذي نــال فيــه 

التعبري الصامت نصيبه من االستخدام ُسجل االنعدام 

التــام الســتعامل اللهجــة العاميــة.

اســتأثر قالــب الــرد القصــي بحصــة االعتــامد االكــر • 

األفــالم  هــذه  يف  املعتمــدة  القوالــب  ضمــن  عليــه 

الكرتونيــة بنســبة 57.14%، كــام تــم االعتــامد ايضــا عــىل 

القالب التمثييل يف حني مل يسجل للحديث املبارش 

كقالــب اي حضــور عــىل قامئــة القوالــب املعتمــدة.

نالت األصوات األخرى نصيب االسد من تركيز األفالم • 

الكرتونية عىل اســتخدامها كنوع من املؤثرات الصوتية 

يف  تفــاوت  تســجيل  مــع   ،%51.61 بلغــت  بنســبة 

نسب استخدام املوسيقى وكالم مع خلفية موسيقية 

كمؤثــرات صوتيــة اىل جانبهــا.

كام توصلنا من خالل هذه الدراسة بكل عام اىل ان:

الناحيــة •  مــن  ينمــو  حتــى  الغــذاء  اىل  الطفــل  حاجــة 

الجســمية ال تقــل عنهــا اهميــة حاجتــه اىل غــذاء ثقــايف 

حتى ينمو منوا نفسيا وعقليا واخالقيا، فليك ينمو منو 

ســليام البــد لــه مــن وســائل متعــددة مــن بينهــا الرســوم 

الكرتونيــة.

نقــص كبــري يف مضامــني هــذا االنتــاج الــذي يتناســب • 

وهوية الطفل املســلم، فرغم االنتشــار الكاســح لالفالم 

الكرتونية إال أن البحث ال يزال قائم عام يعكس شخصية 

الطفل املســلم.

والرتبويــة •  والنفســية  البيداغوجيــة  الدراســات  نــدرة 

منهــا  االســتفادة  الكرتونيــة وكيفيــة  واإلعالميــة لالفــالم 

واالســالمية. العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  غــرس  يف 

بُعــد بعــض مــا جــاء يف االفــالم الكرتونيــة عــن اإلدراك • 

بكثــري  ســنه  يفــوق  كان  مــا  فمنهــا  للطفــل،  العقــيل 

وقــدم دون دراســة الفئــة العمريــة املوجهــة إليهــا فــكان 

كونهــا  متذبذبــة  وكأنهــا  للطفــل  تبــدؤ  بقيــم  مصحوبــا 

وردت بأســاليب متنوعــة تتحمــل وجوهــا للتأويــل ويكــون 

عقــل اإلنســان البالــغ عاجــزا عــن تأويلهــا فــام بالنــا بعقــل 

الطفــل الصغــري... وبهــذا حتــى وإن كانــت النيــة ســليمة 

مــن طــرف معــدي ومنتجــي هــذه االفــالم غــري أنــه نتيجــة 

قلــة الدراســة العلميــة الشــاملة جعــل مســارها ينحــرف 

يف بعــض األحيــان عــام ســطرت لــه.

مـــاذا نريـــد مـــن ايفـــالم ال ريونيـــة العربيـــة 
واالسالميـــة؟ )التوصيات(

رضورة تشكيل لجنة علمية تتكون من إعالميني وتربويني • 

ونفسانيني لدراسة األفالم الكرتونية املوجهة لألطفال، 
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وال يتحقــق ذلــك إال إذا أويل هــذا النشــاط االهتــامم 

الالزم من طرف املسؤولني من خالل تخصيص ميزانية 

الجــودة  تحــرتم مقاييــس  أفــالم كرتونيــة  مقبولــة إلنتــاج 

املشــاهد  وتحــرتم خصوصيــة  االنتــاج،  العامليــة يف 

ال  التــي  وثقافتــه  بحضارتــه  انتــامءه  وتطبــع  الصغــري 

ميكــن االنســالخ عنهــا أو تجاهلهــا، ولــيك ينشــأ الطفــل 

مشبعا بثقافته ودينه ولغته ومحصنا من كل الثقافات 

الخارجيــة الدخيلــة علينــا.

عــىل •  الطفــل  إعــالم  اإلســالمية يف  اســتناد املدرســة 

الطفــل  بــني مطالــب  الوســطية واالعتــدال واالنســجام 

واحتياجاتــه، وعــدم تجــاوز الثوابــت التــي تفــرض عــىل 

القــول  اللــه يف  أنزلــه  االلتــزام مبــا  أطفــال املســلمني 

والعمــل.

التــزام العمــل اإلعالمــي يف العــامل العــريب واإلســالمي • 

بجديــة الســعي إىل انتــاج افــالم كرتونيــة تســاعد الطفــل 

حــق  بتأديــة  ربــه،  وبــني  بينــه  إقامــة عالقــة طيبــة  عــىل 

اللــه، وااللتــزام بأوامــره ســبحانه وتعــاىل ونواهيــه، وأداء 

العبــادات املفروضــة. كـــام عليــه تقديــم مــا يســاهم يف 

إقامــة عالقــات طيبــة بــني الطفــل وبــني اآلخريــن، وبينــه 

وبــني نفســه، يك يشــعر بلــون مــن الرضــا عــن ذاتــه، يف 

التــي ال  عــر التمزقــات النفســية والتوتــرات والعقــد، 

حــل لهــا إال باإلميــان بااللــه، ومامرســة الشــعائر، وبذلــك 

يتحقــق لــه الخــري الــذي ننشــده لــه.

انتهــاج التــدرج فيــام ينتــج لالطفــال فهــو واحــد مــن أبــرز • 

املناهج املستخدمة يف حقل الدعوة واإلعالم، ويأيت 

ذلك يف مقدمة األساليب الفعالة إلقناع الطفل، ألنه 

يتناسب مع طاقاته االستيعابية وقدراته العقلية، فعن 

طريــق التــدرج يســتقبل الطفــل الرســالة عــىل جرعــات 

متفاوتــة تتوافــق مــع إمكاناتــه، ملكاتــه، مواهبــه، مهارتــه 

وقدراتــه.

رضورة تعاون أجهزة الثقافة والتعليم واإلعالم عن طريق • 

ترســيخ هويــة املســـلمني  برامــج لدراســة كيفيــة  اقامــة 

الدينيــة والثقافيــة يف الطفــل، وإبرازهــا إىل حيــز الوجــود 

مــن  والبــد  االطفــال.  لفئــة  موجــه  اعالمــي  انتــاج  يف 

البنــاء  التعــاون  وكــذا  واإليجابيــة  الفاعلــة  املشــاركة 

ــتمر حتــى نتخلــص مــن أشــكال الســيطرة الثقافيــة  املسـ

الغربيــة عــىل اجيــال املســتقبل والتــي نزحــت مــن خــالل 

افالمهــم الكرتونيــة التــي يتــم دبلجــة لغتهــا وتعريبهــا وال 

يتــم تعريــب واســالمة األخــالق أو األفــكار الــواردة فيهــا.

اإلســالمية •  املواضيــع  مــن  للعديــد  التطــرق  وجــوب 

تتجــه  أن  مــن  والبــد  الحيــاة؛  شــئون  لجميــع  الشــاملة 

االفــالم الكرتونيــة إىل اســلمة معارفهــا ومعانيهــا لتحويــل 

اإلميــان إىل عمــل والســيام أن اإلعــالم اإلســالمي يهتــم 

بتكوين الفرد ومكوناته وتكوين األرسة ومقوماتها وتكوين 

مقومات الحياة فليس هناك فصل بني الدينا والدين 

يف اإلســالم.

وبعد..

للنهــوض  متكاملــة  صناعــة  إىل  ماســة  بحاجــة  نحــن 

مبســتوى االنتــاج املوجــه للطفــل مــن حيــث املــادة، ومــن 

توفــري  الكتــاب املؤهلــني، ومــن حيــث  اســتقطاب  حيــث 

نــرى أفالمــا كرتونيــة تشــبع حاجــات  تقنيــات االنتــاج، فهــل 

أطفالنا بشــكل مدروس ومحســوب؟ أم تســتمر حالة غياب 

الهوية يف أفالمنا كحالة مرضية مزمنة، يستعي عالجها؟

الخامتـــة

شبه احدهم الشاشة الصغرية يف إحدى األساطري مبارد له 

قوة خرافية وطاقات فوق مستوى التصور البرشي، نزل إىل 

قريــة فعمــل فيهــا هدمــا وتحطيــام وتخريبــا. فاجتمــع حكــامء 

القريــة ليتشــاوروا يف أمــر هــذا املــارد الجبــار، وانتهــى بهــم 

الرأي إىل اليشء الوحيد الذي ينقذهم من رشوره وهو أن 

يقوموا برتكيب عقل يف رأسه... وانتهزوا بالفعل فرصة نوم 

املــارد، ونجحــوا يف أن يركبــوا عقــال يف رأســه، فلــام أصبــح 

الصبــاح كان املــارد بقدراتــه الهائلــة قــد اخــذ عــىل عاتقــه 

مســاعدة كل أهــل القريــة يف أعاملهــم.

انتباهنــا إىل رضورة  تلفــت  والتــي  إن هــذه األســطورة 

التخطيــط بالنســبة للنشــاط التلفزيــوين تعــر عــن القــدرات 

الهائلــة للصــورة املتحركــة يف التأثــري عــىل الفــرد واملجتمــع. 

ومام يدعم أهمية الشاشــة الصغرية كوســيلة اتصال ثقافية 

وإعالميــة فضــال عــام صورتــه األســطورة، ويؤكــد دور مــا تبثــه 

مــن افــالم كرتونيــة يف التنشــئة االجتامعيــة للطفــل هــو أن 
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معدالت مشاهدة الطفل للتلفزيون ترتاوح ما بني ساعتني 

وثــالث ســاعات يوميــا واكــر مــن هــذا الوقــت احيانــا، مــع 

العلــم ان 86% مــن ثقافــة الطفــل تتــرب اليــه مــن خــالل 

االفــالم الكرتونيــة.

ويف ظــل الســباق العاملــي املحمــوم بقصــد بنــاء “هويــة 

عامليــة” يــراد اقامتهــا عــىل جثــث “خصوصيــات الهويــات 

الثقافية”! تبث الساموات املفتوحة أفالم الكرتون الغريبة 

بغربيــة ســلوكاتها وترفاتهــا عــن رشقيــة قيمنــا واخالقنــا. 

عــىل  األفــالم  هــذه  أثــار  تكــون  أن  الطبيعــي  ومن الــيشء 

العــريب واالســالمي كبــرية وعــىل كافــة  العــامل  أطفالنــا يف 

االصعــدة، كـــ: العقائــد، األخــالق، الرتبيــة، التعليــم، الفطــرة، 

الهويــة العربيــة اإلســالمية فتمســخها وتدمرهــا... واإلســالم 

لغري املسلم حضارة، ثقافة وسالم وللمسلم دينا وحضارة 

وثقافــة وهويــة.

ان اجيــال املســتقبل وقعــت وتقــع بــني مطرقــة ضعــف 

االنتاج العريب االسالمي وسندان منتجات اآلخر مبا تحمله 

مــن ترفــات وســلوكات ال متــت للمجتمعــات املســلمة 

بصلة، وقد جاء ترضر الطفل العريب املسلم نتاج منظومة 

متكاملة ومعقدة من القيم واملعايري البعيدة كل البعد عن 

واقــع طفولتــه، فهــذه مرحيــة مــن اليابــان وذاك مسلســل 

كرتــوين مــن أمريــكا...

ومــام يثــري الدهشــة لجــوء بعــض القنــوات العربيــة إىل 

بعــض مسلســالت  عــىل  للحــوار  العربيــة  الرتجمــة  تركيــب 

انتــاج أفــالم  الرســوم املتحركــة األجنبيــة، وكان األحــرى بهــا 

كرتونيــة جوهرهــا فكــر وفــن عــريب واســالمي أصيــل.

وحتى يكون لهذا االنتاج هويته العربية االسالمية علينا 

أن نحدد ما يجب أن يعكسه هذا العمل من مضامني تعر 

عــن هــذه الهويــة وتعــوض الطفــل عــام فاتــه مــن تراثــه وموروثــه 

الحضــاري العظيــم، وتعمــق إميانــه باللــه وتغــرس فيــه حــب 

انبيــاه وخاتــم رســله، وتنمــي ثقافتــه األدبيــة والعلميــة، وتعــزز 

فيــه االنتــامء لالمــة والحــب للوطــن ومتكنــه مــن االطــالع عــىل 

تــراث آبائــه وأجــداده بشــكل مبســط ومفهــوم بالنســبة لــه.

وجودهــا  لهــا  كان مصدرهــا  مهــام  الكرتــون  أفــالم  إن 

العاملي، ورسالتها العاملية، وهذا يستدعي إنشاء وتطوير 

صناعــة أفــالم الكرتــون التــي تناســب بيئتنــا، وتلبــي حاجــات 

أطفالنــا، وتحفــظ لهــم هويتهــم وثقافتهــم. وملــا ال نطمــح اىل 

اكــر مــن هــذا؟ ليكــون لهــذه األفــالم تواجدهــا العاملــي يف 

املحطــات والقنــوات الفضائيــة العامليــة األخــرى؛ فيســتورد 

التــي نصنعهــا، ونبــث قيمنــا  الكرتــون  أفــالم  برامــج  العــامل 

وأخالقنــا ورســالتنا الفطريــة لــكل العــامل.

ويف املــوروث الثقــايف العــريب واإلســالمي الكثــري مــن 

إزاحــة الغبــار عنهــا، كــام أن  التــي هــي بحاجــة إىل  الروائــع 

العــرة ال تكمــن يف الوصــول إىل املعلومــة إمنــا تكمــن يف 

كيفيــة التعامــل معهــا وإخراجهــا لتعــر عــن نفســها بحيــث 

تصــل إىل الطفــل بــكل وضــوح وتشــده إليهــا دون تكلــف، وال 

بــأس أن نخفــق مــرة واثنتــني وثــالث مــرات... ولكــن ال نريــد 

أن نتوقــف.
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امللخص

تعتــر الكتابــة لألطفــال مــن أصعــب فنــون الكتابــة والتأليــف فقــد تجــد كاتبــا يتكلــف الصياغــة للطفــل، ويتقعــر يف 

اختيار األلفاظ، ويدقق يف املعاين، ويحاول أن يســر غور األطفال، حتى يعر عام يجيش يف نفوســهم من خالل 

قصــة أو حكايــة أو معلومــة أو حتــى طرفــة. 

وليس كل من كتب للكبار يستطيع أن يكتب للصغار فلقد فشل بعض كبار الكتاب يف رسد قصة واحدة لألطفال؛ 

ولعل الصعوبة يف ذلك تنبع من عدم قدرة األديب عىل فهم عامل الطفل وميوله ونفسيته. 

والكاتــب يجــب أن يضــع نصــب عينيــه حاجــات الطفــل فيقدمهــا لــه يف قالــب راق مقنــع لــه مــن جانــب، ومحقــق 

لألهــداف املقصــودة مــن جانــب آخــر.  وقــد اســتطاع الشــيخ أبــو الحســن النــدوي أن يتغلــب عــىل هــذه املعضلــة 

فكتــب يف هــذا املجــال، ونبــغ فيــه - رحمــه اللــه - إلدراكــه أّن هــذا النــوع مــن الفــن جــزء مــن فطــرة الطفــل، فبــذل 

جهــوداً ملحوظــة يف ترويــج األدب العــريب لألطفــال ؛ بهــدف تهذيبهــم الخلقــي، وتربيتهــم تربيــة صالحــة، فقــام بإعــداد 

منهج درايس لألطفال يف أربعة أجزاء، كام ألف كتاب ســرية خاتم النبيني عليه الصالة والتســليم , وكان قد أكمل 

سلســلة القــراءة الراشــدة يف ثالثــة أجــزاء.

وهــذه الدراســة تحــاول إبــراز الــدور الــذي قــام بــه هــذا العــامل الجليــل ودوره يف تأســيس هــذا الفــن يف اللغــة العربيــة 

ومســاهمته فيــه. واللــه املوفــق.

املحور ايوم

أكل الففد أس ه وموضوعايه لدي الندوي

أوال: أس ه:

نالــت املجموعــة القصصيــة التــي ألفهــا الشــيخ قبــوال 

حسنا لدي املربني املعنيني بأدب األطفال و يف مقدمتهم 

األديــب األملعــي الكبــري ســيد قطــب الشــهيد رحمــه اللــه، 

فيقــول يف تقدميــه لهــذه املجموعــة: )لقــد قــرأت الكثــري مــن 

كتب األطفال مبا يف ذلك قصص األنبياء عليهم الصلوات 

والســالم، وشــاركت يف تأليــف مجموعــة القصــص الدينــي 

لألطفــال يف مــر مأخــوذا لذلــك مــن القــران الكريــم، ولكنــي 

أشهد يف غري مجاملة أن عمل السيد أيب الحسن يف هذه 

القصــص الــذي بــني يــدي جــاء أكمــل مــن هــذا كلــه(.

و تقدمــت معاهــد ومــدارس يف البلــدان العربيــة وغــري 

العربيــة فأدخلــت هــذه املجموعــة القصصيــة يف مقرراتهــا 

الدراســية، وكان الجــزء األخــري خاتــم النبيــني عليــه الســالم 
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يــدرس يف شــعبة تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــني بهــا 

يف الجامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.

لقد تقدم شيخنا الجليل مبجموعة أخري من حكايات 

شــيق  وأســلوب  ســهلة  بلغــة  عنهــم  اللــه  ريض  الصحابــة 

بعنوان: قصص من التاريخ اإلسالمي لألطفال، مراعيا فيها 

عقلية األطفال ومستواهم ليك تير لهم االستمتاع بذلك 

مــن غــري ســامة وملــل واملجموعــة كلهــا باإلجــامل تتمثــل يف 

تهيئة أجواء مالمئة للتذوق والتشويق، والتقريب، والتعود 

عــيل القــراءة والتعلــم بجنــب رفــع املعنويــة والخلــق النبيــل، 

والعقيــدة القوميــة.

هذا وقد ألف شيخنا كتابا يف ثالثة أجزاء و هو القراءة 

الراشــدة جمــع فيهــا مثانيــة أجنــاس مــن األدب للنــشء وهــي 

الرحــالت،  وأدب  واملقالــة،  والحــوار،  والســرية،  القصــة، 

الســبب  والخواطــر، والوصايــا واملواعــظ، والشــعر. وذكــر 

لهــذا التنــوع أنــه يقصــد إيل تنشــيط الطالــب، واإلضافــة إيل 

معلوماتــه كذلــك.

القصــة  اختيــار  حــني  النــدوي  اإلمــام  راعــى  فقــد  لــذا 

اآلتيــة: االعتبــارات  للطفــل  املناســبة 

اختــار القصــص التــي تجلــب انتبــاه األطفــال الحقيقــي، ( 1

وتــدور أحداثهــا حــول أمــور يألفهــا ومــن بيئتــه، وتجنــب 

الخــوف والرعــب التــي تربكــه، أوتدخلــه يف حالــة مــن 

الشك والغموض. لذا تقوم القصة عنده عىل الواقع 

والحقيقــة يف أحداثهــا وأماكنهــا , بعيــدة عــن الوهــم أو 

الخيــال الجامــح. وركــز عــىل شــخصيات القصــة , كيــف 

يســلكون , كيــف يشــعرون ويفكــرون.

امتنــع النــدوي عــن اختيــار القصــص التــي تتحــدث عــن ( 2

الخلل الذي يدور يف املجتمع، أمثال القصص التي 

تــدور أحداثهــا عــن اآلبــاء الذيــن انفصلــوا عــن زوجاتهــم 

قبــل  إذا كان األطفــال  الطــالق مثــال، وخاصــة  بحكــم 

الخامســة مــن العمــر. أو قصــص عــن اآلبــاء الذيــن نبــذوا 

أطفالهــم ومل يقومــوا برعايتهــم كــام يقتــي الواجــب 

منهم أو الذين يعاملون أطفالهم معاملة قاســية تخلو 

مــن الــود والحنــان. فالطفــل يحــب دومــا أن يــرى وان 

يســمع ويحــس كل مــا مــن شــأنه أن يشــعره انــه موضــع 

االهتــامم وانــه شــخص محبــوب مــن أبويــه ومــن يحيــط 

بــه مــن الكبــار. فهــو بحاجــة إىل قصــة يســمعها , يكــون 

عنــر الخــري فيهــا هــو املنتــر عــىل عنــر الــرش. ألنــه 

يف هــذا الوقــت مبرحلــة تتشــكل عنــده القيــم واملثــل 

بنــاء أســاس متــني  األخالقيــة ويكــون فيــه بحاجــة إىل 

عنــده عــن الحقيقــة والواقــع قبــل االنتقــال إىل عــامل 

الخيــال.

الطفــل ( 3 عنــد  تثــري  التــي  بالقصــص  النــدوي  أهتــم 

االهتــامم وتحفــزه عــىل االســتقالل وطــرح األســئلة. إذ 

يبــدأ اهتــامم الطفــل بالقصــص يف وقــت مبكــر بحكــم 

لالســتطالع. حبــه 

تؤثــر عــىل مشــاعر ( 4 التــي  النــدوي عــىل القصــص  ركــز 

الطفــل وأحاسيســه والتــي تبعــث يف نفســه الشــجاعة 

نفســه  تبعــث يف  التــي  وليــس  والــرور  والحامســة 

والحــزن. الخــوف 

النــدوي أن تكــون القصــة ســهلة  ويف كل ذلــك راعــى 

وقصــرية تعــر عــن مفاهيــم وأحــداث مختلفــة.

ثانيا موضوعايه)1(:

بــذل الشــيخ جهــوداً ملحوظــة يف ترويــج األدب العــريب 

لألطفــال بهــدف تهذيبهــم الخلقــي وتربيتهــم تربيــة صالحــة 

وقام بإعداد منهج درايس لألطفال يف أربعة أجزاء، وسرية 

أكمــل  قــد  وكان   , والتســليم  الصــالة  عليــه  النبيــني  خاتــم 

سلســلة القــراءة الراشــدة يف ثالثــة أجــزاء. وقــال عــن هــذه 

املجموعــة يف ســريته الذاتيــة يف مســرية الحيــاة إنــه التــزم 

بأربعــة أمــور:

أن يكون الكتاب أو القصة متامشــية مع لغة القران، و ( 1

توضع اآليات الكرمية يف مجالها كالفص يف الخاتم.

األساســية ( 2 العقائــد  تعليــم  عــيل  القصــة  تشــتمل  أن 

للطالــب  وتلقنهــا  واملعــاد(،  الرســالة  و  )التوحيــد 

عفويــة. بطريقــة 

أن تبسط القصص وتزود األطفال مبا يكره إليهم الكفر ( 3

والرشك واملعايص، ويحبب إليهم اإلميان والعقيدة 

ويرسخ فيهم االعتقاد بعظمة األنبياء، وجاللة مكانتهم 

وكل ذلــك بطريــق ال يشــعر الطالــب بثقلــه، وأنــه يلقــي 

عليــه، بــل يتلقــاه ضمنــا وعفــوا وينســجم معه.
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إنَّ مضمون أدب األطفال يرتبط بشــكل رئيس بأهدافنا 

التــي نريــد أن نوصلهــا للطفــل، فعندمــا نريــد أن يكتســب 

األخالق الحميدة والسلوك القويم نعلمه الشجاعة، والثقة 

بالنفس، والصدق، واألمانة، ونوفر له املادة املناسبة التي 

تعالــج هــذه القضايــا فتوصــل لــه الرســالة بأســلس أســلوب 

وأبهــى حلــة وأجمــل شــكل، ســواء صيغــت عــىل شــكل قصــة 

مصــورة، أو عــىل شــكل حكايــة رسديــة، أو مســابقة وال شــك 

أنَّ ذلك أمانة ومســؤولية عىل عاتق الكاتب، فالطفل يتأثر 

كثــريا مبــا يقــرأ وتنطــيل عليــه املضامــني الســيئة إذا ســيقت 

يف قالــب فنــي جميــل. 

والكاتــب يجــب أن يضــع نصــب عينيــه حاجــات الطفــل 

فيقدمهــا لــه يف قالــب راق مقنــع لــه مــن جانــب، ومحقــق 

لألهــداف املقصــودة مــن جانــب آخــر. 

الهــدف األســمى للديــن  أنَّ  النــدوي  وقــد رأى الشــيخ 

القتــل والتشــفي، وقــد  النــاس وليــس  نفــع  اإلســالمي هــو 

ظهــر هــذا عندمــا روى قصــة فــداء املرشكــني الذيــن أرسوا 

يف موقعــة بــدر، إذ تــم إطــالق رساح كل مــن علــم غلــامن 

املسلمني، يقول: “ وعفا رسول الله صىل الله عليه وسلم 

عــن األرسى وقبــل منهــم الفــداء، وكان مــن ال يشء لــه مــّن 

عليــه رســول اللــه عليــه وســلم فأطلقــه، وبعثــت قريــش يف 

فــداء األرسى، فأطلــق رساحهــم.

وكان مــن األرسى مــن مل يــك لهــم فــداء، فجعــل رســول 

الله صىل الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار 

الكتابة، فيعلم كل واحد عرشة من املسلمني الكتابة، وكان 

زيد بن ثابت ممن تعلم بهذا الطريق.”. ومن أهم الوظائف 

التــي أعتنــي بها الندوي:

أوال: الوظيفة اإلصالحية: وتتمثل يف: تشكيل الوجدان 

باملنهــج اإلســالمي)3(، وطبــع  فكــره  املســلم )2(، وصبــغ 

ســلوك الطفــل بالطابــع اإلســالمي، وحــب العلــم باعتبــاره 

ـ  ـ أميــا احتفــاء  فريضــة: وأدب األطفــال، يجــب أن يحتفــي 

الفــذة يف  تجــىل بصورتــه  الــذي  الواســع،  بالعلــم مبعنــاه 

لهــا يف  التــي ال مثيــل  التجربــة اإلســالمية الحضاريــة  إطــار 

تاريــخ البرشيــة.

ثانيــا: الوظيفــة التعليميــة والرتبويــةف ويتميــد ت: فهــم 

الحيــاة: وهــو أن يفهــم الطفــل الحيــاة مــن حولــه فهــامً سلســاً 

مبسطاً عىل أسس من الصدق والعلم.. يف إطار الحقيقة 

دون زيــف.. وأن يكــون مثلــه األعــىل يف املقارنــة، ومقياســه 

يحلــم  يظــل  وأن  اإلســالم..  هــو  األشــياء  عــىل  الحكــم  يف 

باملجتمــع اإلســالمي الرشــيد، ويجاهــد يف ســبيل إقامتــه 

عــىل األســس الصحيحــة.. وأيضــا توضيــح مفهــوم الحــب )4( 

فالحــب عاطفــة هامــة رضوريــة للطفــل، ســواء مــن الناحيــة 

النفسية أو البدنية، وأي إحساس للطفل بحرمانه منه، يورثه 

الكثــري مــن االضطرابــات والعلــل النفســية والبدنيــة.

بتوضيــح  الشــيخ  اهتــم  التعليميــة  الوظيفــة  إطــار  ويف 

املــرأة املســلمة )5( مكانــة 

الحصيلــة  وإثــراء  اإلســالمية،  الوحــدة  وبعــث مشــاعر 

يحــب  فاللــه جميــل  بالجــامل  اإلحســاس  وتنميــة  اللغويــة 

الجــامل.

ثاليــا: الوظيفــة النف ــيةف ومــن ذلــك إيجــاك التــوازن 

النفيسف فأدب األطفال القائم عىل أسس إسالمية وعلمية 

ســليمة يلعــب دوراً كبــرياً يف خلــق التــوازن النفــي لــدى 

الطفل، ويحميه من العلل النفسية الكثرية التي تتمثل يف: 

مشــاعر الخوف ـ ســامت القلق ـ الســلوك املرتدد ـ االنطواء 

ـ اللعثمــة والتأتــاة.. الســلس  ـ الكوابيــس املزعجــة  والعزلــة 

البويلـ  العدوانيةـ  االنحراف السلويك بشتى ألوانه. ويعمل 

عــىل الحفــاظ عــىل حالــة التوتــر الصحيــة وتوجيههــا. ألــخ.

وإذا اســتطاع أدب األطفــال أن يوحــي للطفــل بالعقيــدة 

الدينيــة الصحيحــة، ويدلــه عــىل طريــق الخــري والــرش، ويعرفــه 

مواطن الصواب والخطأ، ومنازل السعادة والشقاوة ويوعز 

إليه ما يجب فعله، استطاع الطفل أن يستشعر االطمئنان 

والثقــة، وأن يحظــى بالتــوازن النفــي املطلــوب، وينجــو مــن 

العلــل النفســية التــي يفــوق رضرهــا العلــل الجســدية.

رابعــا: الوظيفة العمليةف وتتمثــل يف تنمية ملكــة الخيال 

عند الطفل، فالخيال رضورة، وأن الطفل يقبل عليه بشغف 

يف السنوات األوىل من عمره، وأن للخيال املؤثر أسلوب يف 

األداء، وضوابط يف التفاصيل، ووظيفة أساسية يف الرتبية 

واكتســاب الخــرات، والنمــو النفــي والوجــداين والعقــيل 
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لــدى الطفــل، وهــذا يجعــل مهمــة الذيــن يكتبــون لألطفــال 

مهمة صعبة، تقتي منهم اإلملام الكايف بنفسية الطفل، 

وتطوره العقيل، واحتياجاته الروحية والبدنية والســلوكية.

خام ا: الوظيفة العمدية:

فالكلمة واملعتقد والسلوك، هي التي تشكل الرؤوس 

الثالثة ملثلث الحياة اإلنسانية الناجحة... فإن حجر األساس 

يف التــوازن النفــي للطفــل، يتمثــل يف العقيــدة الراســخة 

املســتقرة، وهي اإلميان بالله ورســله وكتبه ورشيعته، واألمر 

ليــس بالــغ الصعوبــة كــام يتوهــم بعــض الدارســني واملربــني، 

فطبيعة الحياة أن يكون لكل صنعة صانع، ولكل تجمع قائد، 

ولــكل أمــة حاكــم أو ســلطان أو ملــك، وأن حركــة الكائنــات ال 

تتــم إال بفعــل فاعــل، فليــس صعبــاً إذن أن يعــي الطفــل، ولــو 

بصــورة غامضــة يف البدايــة، أن هنــاك مــن أوجــده وأخرجــه 

إىل هــذا الوجــود، وأن ذلــك الخالــق رحيــم كريــم، وأوجــد لنــا 

الحيوانــات والــزرع واملــاء والطعــام والصحــة واملــال، وكل مــا 

يف الحيــاة مــن نعــم ال تعــد وال تحــى.. وأنــه يحبنــا ويجلــب 

لنــا الخــريات، ويحفظنــا مــن األخطــار، وأنــه بعــث إلينــا مبــن 

يعلمنــا ويرشــدنا ويهدينــا إىل طريــق الخــري والســعادة.. ومــن 

الواجــب علينــا أن نحبــه ونشــكره..

ومــام ال شــك فيــه أن الطفــل يكــر مــن التســاؤالت حــول 

هــذه النقطــة بالــذات، وأنــه ينتظــر إجابــات شــافية مقنعــة، 

ومشــكلة الطفــل الصغــري يف ســنيه األوىل أنــه يريــد بعــض 

املعنويات مجسدة، وقد استطاع الرتبويون وعلامء النفس 

أن يعالجــوا هــذه النقطــة بنــوع مــن الحنكــة والدرايــة، طبقــاً 

ملراحل العمر املتتالية عند الطفل، ومن الرضوري لكاتب 

كيــام يحمــي  الدراســات،  بهــذه  يســتنري  أن  أدب األطفــال 

 التصــور العقيــدي لــدى الطفــل مــن الخلــط أو الغمــوض..

الحــق  لقيــم  التمكــني  بالــرضورة،  يتبعــه  العقيــدة  وترســيخ 

نــرى أن ديننــا  والخــري والجــامل والفضيلــة والحريــة، ولهــذا 

اإلسالمي الحنيف مثالً أوىص بتعليم ابن السابعة الصالة، 

إلــزام رضوري مبكــر  العــارشة، وهــو  تركهــا عنــد  إذا  ورضبــه 

لشــعائر العبادات، ينعكس عىل ســلوك الطفل وانضباطه 

وليــس غريبــاً  أظفــاره،  نعومــة  منــذ  للمســؤوليات  وإدراكــه 

عــدة  يســتظهر. مشــاهدة  وهــو  الطفــل املســلم  ينشــأ  أن 

قصار السور: منذ الثالثة من العمر، ويحفظ  صفحات

أو  الســرية،  حــوادث  وبعــض  واألدعيــة،  املأثــورات  بعــض 

الرابعــة،  أو  الخامســة  قبــل  ذلــك  كل  الدينيــة،  األناشــيد 

وبديهي أن يردد الشهادتني ويستمع لقصة أصحاب الفيل 

وفرعون موىس وغري ذلك من القصص الديني الذي يقدم 

مبســطاً ســهالً مفهومــاً.

ولــو مل  وحتــى  املســاجد،  األطفــال إىل  واصطحــاب 

الــدروس  أو  الخطبــة  يف  يقــال  مــام  القليــل  إال  يفهمــوا 

الوعظيــة، لــه الكثــري مــن الفائــدة، إذ يدركــون بحواســهم مــا 

يف املســجد من هدوء ونظام وآداب وتآلف ومحبة، ينطبع 

مــا  فــإذا  يف أذهانهــم، ويــرتك بصامتــه عــىل مســتقبلهم، 

كــروا أمكنهــم أن يســتوعبوا الكثــري مــن القصــص الوعظــي 

الــذي يقــال، واآلداب التــي تقــدم لحــد ملــا، وقــد يتســاءلون 

الــرشح، فتنمــو  حــول مــا يســمعون أو يتطــوع األب ببعــض 

 ثقافتهــم وخراتهــم، ويــزداد ترســيخ العقيــدة يف عقولهــم..

إن أدب األطفــال يجــب أن يُعنــى بالدرجــة األوىل بالجانــب 

العقائدي، وأن يقدم للطفل ذلك يف مناذج برشية تتحرك 

يف الحياة، أو أحداث ملفتة تجري عىل أرض الواقع أو يف 

عامل الخيال، وعىل ألسنة الطيور والحيوانات والجامد )وإن 

مــن يشء إال يســبح بحمــده، ولكــن ال تفقهــوا تســبيحه(، وأن 

يوعــز إىل الطفــل بــأن قــوة العقيــدة وســالمتها، هــي مصــدر 

الخــري والســعادة يف الدنيــا واآلخــرة، وهــي ســبب النجــاح 

والتوفيــق والســالمة، وأنهــا الغايــة مــن الوجــود، وإرضــاء اللــه، 

واكتســاب جنتــه، ملــا تحركــه فينــا تلــك العقيــدة مــن مشــاعر 

وعواطــف، وتبينــه مــن أفــكار، وتعكــس مــن ســلوك نظيــف 

رشيــف، يــأيت بأفضــل الثــامر بالنســبة للفــرد واملجتمــع.

املحور اليالث

املؤثرات الدينية والف رية للت ليّ ت أكل ايهفام عند 
الندوي

التــي  الفكريــة والدينيــة  الدوافــع  عــن  نتســاءل،  أن  لنــا 

دفعتــه إىل للتأليــف يف أدب األطفــال، ولعــل هــذا الســؤال 

يكتســب مرشوعيتــه مــن كــون النــدوي هنــدي الهويــة، ومــع 

ذلــك فهــو أول داعيــة ألدب األطفــال، وذلــك يف مقــاالت 

العربيــة يف  اللغــة  مقالتــه ملجلــة مجمــع  ومنهــا  متنوعــة، 

دمشــق حــني اختــري عضــوا فيــه )6(.
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املؤثر ايوم: الن؛ ر الدينية النمية:

كانت نشأة الندوي األرسية املتميزة بالصالح والتقوى 

مــن أعظــم الدوافــع واملؤثــرات يف صقــل موهبتــه األدبيــة 

مــا  الكتــب واملراجــع )7(  مــن  والفكريــة، ويجــيء يف كثــري 

يكفــي للداللــة عــىل عمــق هــذه النشــأة، فقــد كان والــده، 

تركــوا  الذيــن  األدبــاء،  العلــامء  مــن  وأختــه،  وأخــوه،  وأمــه، 

بصــامت واضحــة عــىل مجتمعاتهــم يف التأليــف واإلصــالح 

كــام يظهــر يف عــدد مــن املواضــع )8(، ونــراه يقــول عــن أثــر 

البيئــة األرسيــة التــي عاشــها: “ ومل تــزل أرستنــا أرسة العلــامء 

واملؤلفــني، فقــد كان الوالــد مــن كبــار املؤلفــني يف عــره، 

وللبيئة والوراثة تأثري كبري ال ينكر، وال يزال ينتقل هذا التأثري 

من جيل إىل جيل، ويطبع الصغار والكبار، والبنني والبنات 

أنــه نشــأ  عــن نفســه  كثــري )9( ويذكــر  أو  بطابعــه يف قليــل 

عــىل حــب الجمــع بــني العلــوم، واآلداب، والثقافــات، مــع 

علــو الهمــة، والحــرص عــىل تســخريها لغايــة مثــىل، وخدمــة 

العلــم والديــن )10(.

ولــن كان أثــر األرسة واضحــا يف اتجاهــه العلمــي العــام 

كــام نجــد ذلــك يف الكتــب التــي تناولــت ســريته )11(، فــإن 

أثــر النشــأة العلميــة التــي نشــأها يف بيئتــه األوىل قــد قــاده 

إىل اتخاذ النهج اإلسالمي السليم يف األدب، وهو ما نعنى 

بــه اآلن بوصفــه دافعــا مــن الدوافــع الفكريــة التــي كانــت وراء 

اتجاهــه لتأصيــل منهــج األدب اإلســالمي.

املؤثر الياو: التميز واالستمالم الف ري:

ومــن الدوافــع الداعيــة الهتــامم النــدوي بتوجيــه األدب 

كونهــم  مــن  الهنــد  يف  املســلمون  بــه  يشــعر  مــا  دينيــا، 

أقليــة تجــاه األغلبيــة الســاحقة مــن شــتى الديانــات، حــني 

انتــرشت العصبيــات واإلثنيــات الدينيــة التــي مل تقــف عنــد 

الحــوار ومحاولــة التشــكيك، وإمنــا حاربــت اإلســالم يف كل 

االتجاهــات، ومنهــا األدب، وذلــك عــن طريــق بــث الســموم 

الهنــدي املســلم امللحــة  الشــعب  فيــه، فكانــت رغبــات 

حقيقــة  يعكــس  الــذي  اإلســالمي  األدب  وجــود  تقتــي 

إميانهــم وخصائصهــم الجوهريــة والذاتيــة الصحيحــة )12(، 

ويذكــر النــدوي أن اإلســالم هــو الــذي أىب عــىل املســلمني 

أن يندمجوا يف الكرة املحيطة بهم، وأن يخلدوا إىل الحياة 

التــي ال يرضاهــا اإلســالم، وهــو التاريــخ الــذي مل يــزل مصــدر 

القــوة والحيــاة والثــورة عــىل الباطــل )13(” و نســتطيع القــول: 

إن كــون املســلمني يف الهنــد أقليــة، يف مقابــل األغلبيــة 

املعادية، وبحثهم عن التميز واالستقالل الفكري، هو أحد 

دوافع )الندوي( يف تأصيله ملنهج األدب اإلسالمي بعامة 

وأدب األطفــال بخاصــة،

وقــد جــاءت مقالتــه التــي بعنــوان )ملحــة عــن املدرســة 

األدبيــة اإلســالمية الهنديــة، كيــف نشــأت وتكونــت، ومبــاذا 

متيــزت )14(، مجــاال رحبــا أصــل فيــه النــدوي مــا مــى مــن 

أفكار، وصور فيها املواجهة الدامئة بينهم كهنود مسلمني 

ومواطنيهــم مــن الديانــات األخــرى فضــال عــن اإلنجليــز وهــو 

يذكر باستمرار الوالء لإلسالم الذي يتمتع به مسلمو الهند، 

أقليــة،  الجــارف، وكونهــم  الجغــرايف، والحنــني  البعــد  وأن 

اإلبــداع والتميــز يف األدب، ولذلــك  أســباب دفعــت إىل 

فــال نســتغرب أن نجــده يفتخــر بحالهــم يف أحــد املواطــن، 

عــىل  يحافظــوا  أن  اســتطاعوا  الهنــد  املســلمني يف  وأن 

شــخصيتهم اإلســالمية، وخصائصهــم املليــة )15(.

املؤثر اليالث: النظرر املميزر ملناصل العلوم:

النــدوي ملنهــج  لتأصيــل  املهمــة  الدوافــع  مــن  وكان 

األدب اإلســالمي: نظرتــه ملناهــج العلــوم عامــة، وقــد كان 

لنــدوة العلــامء التــي ينتمــي إليهــا، الــدور الكبــري يف صقلهــا، 

إن  مــن مقدمــة نظريــة مفادهــا: “  ينطلــق  النــدوي  إذ كان 

روح نظــام التعليــم وضمــريه إمنــا هــو ظــل لعقائــد واضعيــه 

الكــون، ووجهــة  العلــم ودراســة  مــن  ونفســيتهم، وغايتهــم 

النظــر إىل الحيــاة، ومظهــر ألخالقهــم، وذلــك مــا مينــح نظــام 

إن  بذاتهــا،  وضمــريا  وروحــا  مســتقلة،  شــخصية  التعليــم 

هــذه الــروح هــي التــي تــري يف هيكلــه متامــا، يف جميــع 

العلوم، يف األدب والفلسفة، يف التاريخ والفنون والعلوم 

العمرانيــة )16( “ ومــادام أن االلتصــاق قائــم وقــوي بــني األمــة 

ومناهجهــا، فــإن ذلــك مل يكــن إال ألن التعليــم ينطلــق مــن 

وظيفة محورية هي إزالة الفجوة الواقعة بني األمة وما متلكه 

النــشء  مــن تصــورات ومعتقــدات وتــراث حضــاري، وربــط 

بالــرتاث اإلســالمي العظيــم وتعميقــه يف القلــوب واألذهــان 

)17(، وينتقــل النــدوي بعــد هــذه املقدمــات النظريــة إىل 

الغايــة منهــا وهــي التــي تتمثــل يف رفــض املناهــج التعليميــة 
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)18(، ومــن هنــا يطــرح حــل املعضلــة، التــي تــرضب بجرانهــا 

يف األقطــار اإلســالمية وحدهــا، حيــث تعيــش يف تناقــض 

مؤســف بــني مــا تؤمــن بــه ومــا يقــدم لهــا مــن نظــام تعليمــي 

الرتبيــة  نظــام  الحــل يف رضورة “قلــب  )19(، ويكمــن هــذا 

والتعليــم املســتورد مــن الغــرب املنتــرش الســائد يف العــامل 

اإلسالمي رأسا عىل عقب، وصوغه صوغا إسالميا جديدا 

يتفــق مــع شــخصية هــذه الشــعوب املســلمة، وعقيدتهــا، 

ورسالتها، وقامتها، وقيمتها )20(”، وألن الصلة بني الندوي 

واألدب وثيقــة، فقــد جــاء حرصــه عــىل تصحيــح منهــج األدب 

التعليمــي يف قامئــة األولويــات )21(.

املؤثر الرابع: إميانه ب صمية ال لمة:

كان إدراكــه ألهميــة الكلمــة أحــد الدوافــع املهمــة وراء 

سعيه للتأليف يف أدب األطفال، وينطلق الندوي يف نظره 

ألهمية الكلمة من منظور إسالمي، فيستشهد بقوله تعاىل: 

)رضب اللــه مثــال كلمــة طيبــة كشــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت 

وفرعهــا يف الســامء تــؤيت أكلهــا كل حــني بــإذن ربهــا( )22( « 

ويقول: » الشــعر، أو الخطبة، أو الرســالة، أو أي صنف أديب 

آخر، فإنه يشتمل عىل الكلمة، ولكن ليست كل كلمة، وكان 

ميكن أن يأيت القرآن الكريم بتشبيهات كثرية لوصف الكلمة 

الطيبــة، ولكــن اختــار القــرآن لتشــبيه الكلمــة الطيبــة، كلمــة 

الشــجرة، وذلــك لإلشــارة إىل مثارهــا، وانتشــار نفعهــا، فقــد 

أنجبت الكلمة الطيبة كبار العلامء الربانيني، وأصحاب الفكر 

النبيــل، والقــول الســديد، وتــم القضــاء بهــا عــىل املســاوئ، 

والتقاليد الجاهلية، والعادات السيئة )23(«، وهو عن طريق 

هــذه الفكــرة يطــرح رؤيتــه حــول أهميــة الكلمــة وأثرهــا والوظيفــة 

املناطــة بهــا، ولــذا فنحــن نــراه يف تطبيقــه وكتاباتــه التاريخيــة 

يتوقــف عنــد مــا مل يتوقــف غــريه عنــده، فيعقــد قصــة بعنــوان 

)كلمــة قتيــل كانــت ســببا إلســالم القاتــل )24((، ليبــني فيهــا 

أن الكلمــة الصادقــة تؤثــر يف القلــب القــايس وإن كان كافــرا، 

وقــد كانــت هــذه الرؤيــة مبنيــة عــىل أســاس يلتــزم بــه النــدوي 

وهــو كــون » العــامل اليــوم تحكمــه الكلمــة ويحكمــه القلــم )25( 

«، ومــن هنــا فقــد حــاول النــدوي أن يصنــع املعيــار الســليم 

لهــذه الكلمــة حتــى تقــوم بدورهــا املطلــوب، وحتــى تحافــظ 

عىل مستواها الذي كانت عليه زمن رسول الله ـ صىل الله 

عليه وسلم ــ وصحبه الكرام، وقد كان واقع الكلمة املؤسف 

يــأىس عليهــا، فيقــول: »رسح طرفــك يف  النــدوي  جاعــال 

تاريخ اإلسالم وتجول يف فصوله وأوراقه، يظهر لك أن كلمة 

اإلسالم التي كان الصحابة وكان املسلمون يف القرون األوىل 

يتلفظون بها، كانت ذات حقيقة ثابتة، وكانت كشجرة طيبة، 

أصلهــا ثابــت وفرعهــا ثابــت يف الســامء تــؤيت أكلهــا كل حــني 

بــإذن ربهــا، وكلمتنــا نحــن ألفــاظ مجــردة، ونطــق فــارغ، وألجــل 

ذلــك تــرى عــدم تأثريهــا يف حيــاة األمــة )26( «، وذلــك يف 

مقالــه املهــم، بــني الصــورة والحقيقــة، حيــث حــاول فيــه وضع 

الحــد الفاصــل بــني الحقيقــة بوصفهــا األصــل والصــورة التــي 

متثــل ظــال خادعــا للحقيقــة.

املؤثر الخامس: إميانه بخفورر ايكل ت الحيار:

كان إدراك النــدوي لخطــورة األدب وأثــره عــىل مســتوى 

األفــراد واملجتمعــات واألمــم، ودوره الحضــاري يف تكويــن 

الشــخصية الذاتيــة اإلســالمية )27( دافعــا مهــام، حيــث يلجــأ 

يف إيضاح رؤيته لخطورة األدب إىل الرتاث اإلسالمي، فيذكر 

أن » القــرآن أشــاد بقيمــة اللســان الفصيــح وقوتــه، فوصــف 

نفســه بأنــه قــرآن عــريب مبــني. إن القــرآن مل يكــن يحتــاج إىل 

يشء خارجــي أبــدا، إنــه ســبحانه وتعــاىل غنــي عــن العاملــني، 

قــرآن عــريب مبــني، فيقــول: )َوَمــا  بأنــه  القــرآن  ولكنــه يصــف 

أرســلنا مــن رســول إال بلســان قومــه، ليبــني لهــم( )28(، ليــس 

معنــى ذلــك أنــه أرســل الرســل بلســان قومهــم الــذي يفهمونــه 

فحســب، بــل معنــى ذلــك أنــه أرســلهم بأبلــغ بيــان، هــذا هــو 

اللسان املعني يف القرآن، أما اللسان الذي يعر به الطفل 

واإلنســان الــذي ال يــكاد يبــني، فليــس هــو املقصــود... إن 

الرسولـ ـ صىل الله عليه وسلمـ ـ يعطي لألدب قيمته ويقول: 

﴿إن مــن البيــان لســحرا...﴾ )29()30( «، فالنــدوي هنــا يبــني 

لنــا أن االهتــامم بــاألدب ليــس بدعــة ابتدعهــا، وإمنــا هــو أمــر 

رشعــي يســتمد رشعيتــه مــن نصــوص الوحيــني الكرميــني، فال 

مجــال للتوقــف يف مــدى الجــدوى املتحققــة جــراء ذلــك.

إذن، فقــد كان مــن تداعيــات نظــرة النــدوي إىل األدب 

بــه، يف  نــراه مــن توجيــه إىل االهتــامم  مــا  بوصفــه وســيلة، 

آثارهــا  واســتعراض  عــره،  يف  الســائدة  ونزعاتــه  ميولــه 

االيجابيــة والســلبية منهــا، والتفــرس بأخطــار تحــرر األدب مــن 

ربقــة الديــن، بالرغــم مــن كــرة مشــاغله، ورحالتــه، وقضايــاه 
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األخــرى، كــام يقــول )31(، ولــذا نجــده يطــرح األدب طريقــا 

مــن طــرق الخــالص مــن آثــار نكبــة عــام 1967 م )32(، وذلــك 

يف إجابتــه عــن ســؤال وجــه لــه يف أحــد اللقــاءات، وذلــك 

ألن األدب ســالح ذو حديــن » فــام زال األدب وال يــزال أقــوى 

عامــل للهــدم والبنــاء وغــرس الفكــرة واقتالعهــا مــن النفــوس 

نــراه  )33( «، ويف مجــال توجيــه الشــباب توجيهــا إســالميا 

يربط ذلك بإدراكنا ألهمية األدب واألسلوب، إذ إن هذا هو 

الطريــق األمثــل للوصــول إىل غايتنــا تلــك )34(، وهــو يجعــل 

األدب مبثابة املقدمة النظرية التي تسبق التطبيق، حيث 

تكمــن فيهــا األفــكار إىل أن تتجســد عــىل أرض الواقــع، و مــن 

هنــا يكــون األدب جــزءا مــن عمليــة التغيــري املطلوبــة لألمــة، 

فيقــول: أي صحــوة، ال ميكــن لهــا أن تنشــأ، و ال أن يكــون 

فــاألدب يف غالــب األحيــان  بــاألدب.  إال  قــوي  لهــا وجــود 

يســبق الصحــوة، و كل ثــورة حدثــت يف العــامل، حتــى الثــورة 

الفرنسية و الثورة البلشفية، إمنا سبقها األدب وتقدم عليها 

)35(، ولــذا فالرؤيــة التــي كان النــدوي ميتلكهــا عــن أهميــة 

األدب، و هــي تســتمد يف جذورهــا مــن نصــوص الرشيعــة

كانت أحد أهم الدوافع التي كانت وراء إلحاح الندوي 

عىل تأصيله.

املؤثر ال اكس: انحراف ايكل املعارص:

مؤثــرا  و  أخــريا  دافعــا  املعــارص  األدب  انحــراف  يــأيت 

لســعي النــدوي يف التأليــف يف أدب األطفــال، و قــد كان 

موقفه شــديدا من هذه اآلداب الفاســدة، ألنه يعتمد عىل 

نظــرة أخالقيــة إســالمية و بــني األدب الــذي ينقــل األخــالق، و 

بــني الديــن الــذي يؤطــر هــذه األخــالق، ولــذا نــراه يقــف موقفا 

حاسام من األدب العريب و الغريب الفاسد و يرى أنه أدب 

مــادي، ال يقيــم للديــن و الخلــق وزنــا )36(.

إن النــدوي عندمــا يســوق هــذه التحليــالت فإنــه يدلــل 

مــن خاللهــا عــىل ســمو رســالة األدب اإلســالمي و رضورتهــا، 

بــل إن  الفكريــة و الســلوكية،  حيــث ال مجــال لالنحرافــات 

األدب  بــني  الفاصــل  هــي  املحمديــة  والرســالة  اإلســالم 

األدب  وبــني  والشــبهات  بالشــهوات  املــيلء  املنحــرف 

هــذا  فــكان  الفاضلــة،  املثــل  و  للقيــم  الداعــي  املــرشق 

االنحــراف التنظــريي والتطبيقــي يف األدب مســوغا لالتجــاه 

إىل تأصيــل املنهــج اإلســالمي فيــه، ومنــه مــا يذكــره عــن أمئــة 

الــذي حــارب يف دعوتــه كل  اإلســالم مثــل )الرهنــدي( 

األفــكار املخالفــة لإلســالم.

ويؤصــل النــدوي عــن طريــق ذلــك كلــه ألمــر أســايس، و 

هــو أن فســاد األدب حصــل لتخــيل املســلمني عــن قيــادة 

العــامل، و هــي التــي كانــت مهمتهــم األســاس، وقــد حــاول 

تأكيــد هــذا األمــر يف عــدد مــن املواضــع، و هــو يف ذلــك 

يدعــو املســلمني لــيك يعيــدوا أنفســهم إىل مــكان الصــدارة 

مــن العــامل يف جميــع االتجاهــات.

الخامتة

وأخــريا فإننــا نســتطيع أن نقــول أن الشــيخ أبــا الحســن مــأل 

الدنيا وشغل الناس يف النصف األخري من القرن العرشين 

الدعويــة،  ورحالتــه  الثقافيــة  األدبيــة ومحارضاتــه  بكتاباتــه 

اإلســالم  صالــح  يف  الحكيمــة  وقيادتــه  الرتبويــة  وجهــوده 

وقــام  األدبيــة  اإلســالمية  املكتبــة  أثــري  إنــه  واملســلمني. 

األدب  رابطــة  فأســس  اإلســالمي  األدب  جــذور  برتســيخ 

اإلســالمي العاملــي، كــام أســس هيئــة الحفــاظ عــيل قوانــني 

الدينــي والرتبيــة  التعليــم  الشــخصية اإلســالمية، ومجلــس 

اإلســالمية وحركــة رســالة اإلنســانية والقيــم الخلقيــة النبيلــة.

مــن  الســليم والتعريــب  التعبــري األديب  نبوغــه يف  بــرز 

وبالعكــس. واإلنكليزيــة  والفارســية  األرديــة  اللغــات 

ركــز الشــيخ عــيل تربيــة األطفــال و تثقيــف النــشء وتوعيــة 

الجيــل الجديــد توعيــة إســالمية صالحــة، وذلــك عــن طريــق 

إعــداد املناهــج الدراســية وقصــص لألطفــال وكذلــك فإنــه 

أثبــت نفســه محبــا للعــرب واملســلمني و متفانيــا يف حبهــم 

ملصالحهم الخاصة بالدنيا واآلخرة وخاطبهم مخاطبة ودية 

مؤثــرة ومثــرية لالنتبــاه

أمــا بالنســبة لرحالتــه الثقافيــة و األدبيــة والدعويــة فإنهــا 

كانت وسيلة فعالة لنرش األدب اإلسالمي والثقافة العربية 

مــع  ينســجم  فإنــه ســهل وميســور  أســلوبه  أمــا  اإلســالمية. 

طبيعــة األطفــال مــع مراعــاة نفســيتهم وميولهــم وإملامتهــم، 

يهتــم بالجمــل القصــرية غــري املعقــدة مــن غــري إهــامل النمــو 

العقــيل واللغــوي والثقــايف لألطفــال وللنــشء، حيــث التــزم 

املؤلــف يف اســتخدام الكلــامت والرتاكيــب اللغويــة مببــدأ 

التدريج والتدرج من السهولة إيل الصعوبة. وإذا تأملنا يف 
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عمله لوجدنا أنه استخدم أمورا فنية أهمها مقدمة مشوقة 

آخــر،  وباألســلوب املمتــع حينــا  باالســتفهام حينــا  تبتــدئ 

فمثــال هــل ســمعت ســفينة تســري عــيل الــر ؟ وهــل تصــدق 

إذا أخرك أحد ؟ أو مثال: ترون أمامكم صورة مسجد، هذا 

مســجد رســول الله صيل الله عليه وســلم، هل تعرفون من 

خــر هــذا املســجد شــيئا ؟ أو الــدرس الــذي عنوانــه املنــارة 

تتحــدث، يريدهــا منــارة قطــب تتحــدث عــن تاريــخ أمجــاد 

املســلمني يف دلهــي.

أمــا بالنســبة للتكــرار واإلعــادة ورضب األمثلــة فإنهــا أكــر 

نفعــا يف مثــل هــذه الســن املبكــرة مــن الواجبــات املنزليــة 

املرهقــة وتصــري كاملســك إذا كّررتــه يتضــوع.

والله هو املوفق الذي بنعمته تتم الصالحات و صىل 

اللــه عــىل ســيدنا محمــد و آلــه وصحبــه أجمعــني ومــن تبعهــم 

بإحســان إىل يوم الدين.
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البيهقي، السنن الكرى.• 

البخاري، صحيح البخاري.• 

اإلمام مســلم، صحيح مســلم مع رشحه املســمى إكامل املعلم، • 

كتــاب  هاشــم،  ســامل  محمــد  ضبطــه   ،)869( الحديــث  رقــم 

العلميــة. بريوت،)1415هـــ(. الكتــب  الجمعــة، ط1، دار 

اإلمام مالك. املوطأ.• 

ابن ماجة، سنن أبن ماجة.• 

ابن حجر. فتح الباري.• 

مجلة املشكاة، )حوار مع سامحة الشيخ أيب الحسن الندوي(، • 

ع 14.

األقطــار •  يف  والتعليــم  الرتبيــة  نظــام  )أهميــة  األزهــر،  مجلــة 

هـــ.  1396 شــعبان،  اإلســالمية(، 

الغربيــة، •  والفكــرة  اإلســالمية  الفكــرة  بــني  الــراع  األزهــر،  مجلــة 

الكويــت، )1397هـــ(. القلــم.  دار   3 النــدوي ط 

مجلة األدب اإلسالمي، )لقاء العدد(، م 1. ع 2، 1414 هـ،.• 
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الندوي، الطريق إىل الســعادة والقيادة، ط1، مؤسســة الرســالة. • 

بــريوت )1402 هـ(.

الجاحــظ، الحيــوان: 101/1، تحقيــق عبــد الســالم هــارون، ط 2، • 

مكتبــة مصطفــى البــايب الحلبــي. مــر، )د. ت(.

الهوامش

ابو الحسن عيل الحسني الندوي: عميد األدب اإلسالمي. أ. د.   1

شــفيق أحمــد خــان النــدوي. نائــب رئيــس رابطــة األدب اإلســالمي 

العامليــة نيــو دلهــي. أعــامل مؤمتــر األدب العــريب وآداب الشــعوب 

اإلسالمية: آفاق التعاون الفني واملوضوعي، يف املدة 13 – 14 

جــامدى اآلخــرة 1434هـــ، املوافــق: 23 – 24 / 4 – 2013. ص:6.

الندوي، أبو الحسن عيل الحسني. سرية خاتم النبيني لألطفال،   2

دار الكلمــة للنــرش والتوزيــع، 2013م، القاهــرة- مــر. ص: 6

أدب السرية النبوية لألطفال، ص: 6.  3

السرية النبوية لألطفال، ص: 74- 77.  4

السرية النبوية لألطفال، ص: 79- 80.  5

انظــر: نحــو مذهــب إســالمي يف األدب والنقــد: 112، واألدب   6

.145 والتنظــري:  الواقــع  بــني  اإلســالمي 

القلــم.  دار  69.53.27، ط1،   / 1 الحيــاة:  انظــر: يف مســرية   7

.) 1410هـــ ( دمشــق، 

انظر يف مسرية الحياة: 1 / 44، 55، 63،  8

انظر يف مسرية الحياة: املرجع السابق: 1 / 56  9

شخصيات وكتب: 236، بترف  10

انظر: يف مسرية الحياة: 28/2  11

الجاحــظ. الحيــوان: 101/1، تحقيــق عبــد الســالم هــارون، ط 2،   12

البــايب الحلبــي. مــر، )د. ت(. مكتبــة مصطفــى 

انظر: يف مسرية الحياة: 132/1.  13

مجلة األدب اإلسالمي، )لقاء العدد(، م 1. ع 2، 1414 هـ، ص   14

.29 .28

نظرات يف األدب: 77.  15

يف مسرية الحياة: 10/2، بترف.  16

بــريوت،  الرتبيــة اإلســالمية الحــرة: 22، ط2، مؤسســة الرســالة -   17

ينظــر املســلمون إىل الحجــاز وجزيــرة  )1397هـــ(، وانظــر: كيــف 

العــرب: 104، النــدوي، ط2، دار االعتصــام القاهــرة، )1399هـــ(، 

مجلــة املســلمون، )توجيــه املعــارف يف البــالد اإلســالمية(، ع1، 

3، شــفيق  امليــر:  الفقــه  كتــاب  87، مقدمــة  هـــ، ص   1372

النــدوي، ط1، زمــزم بلبــرشز. كراتــيش، )1419 هـــ(. الرحمــن 

املجمــع  ط1  النــدوي،   ،8 اإلســالمية:  الجامعــات  دور  انظــر   18

بتــرف.  ،) هـــ  1407 ( لكهنــؤ،  العلمــي.  اإلســالمي 

الفكــرة  بــني  الــراع  الحــرة: 57، وانظــر:  انظــر: الرتبيــة اإلســالمية   19

القلــم.  دار   3 ط  النــدوي   ،176 الغربيــة:  والفكــرة  اإلســالمية 

الكويت، )1397هـ(، مجلة األزهر، )أهمية نظام الرتبية والتعليم 

يف األقطــار اإلســالمية(، شــعبان، 1396 هـــ، ص 751.

انظر: الراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية: 177.  20

دار   ،1 النــدوي، ط   ،74 الغربيــة:  الحضــارة  تجــاه  املســلمون   21

هـــ(.  1407( والخــر،  جــدة  املجتمــع. 

سورة إبراهيم، من آية رقم: 25.24.  22

االفتتــاح  حفــل  ألقيــت يف  التــي  )الكلــامت  املشــكاة،  مجلــة   23

18 ص   ،13 ع  للمؤمتــر(، 

يف مسرية الحياة: 134/3.  24

قصــص مــن التاريــخ اإلســالمي: 54، ط1، دار ابــن كثــري دمشــق   25

هـــ( وبــريوت، )1420 

مجلة األدب اإلسالمي، )الشيخ أبو الحسن الندوي كام عرفته(،   26

د. عبــد القــدوس أبــو صالــح، م 7، ع 27.26 ص 12.

انظــر: حديثــه عــن دور إقبــال يف الدعــوة إىل الجهــاد يف مجلــة   27

اإلســالمية(، ع8، ص9. )اليقظــة  املشــكاة، 

سورة إبراهيم: من آية رقم: 4  28

صحيــح مســلم مــع رشحــه املســمى إكــامل املعلــم، رقــم الحديــث   29

)869(، ضبطــه محمــد ســامل هاشــم، كتــاب الجمعــة، ط1، دار 

الكتــب العلميــة. بريوت،)1415هـــ(.

نظرات يف األدب: 111.  30

يف مسرية الحياة: 159/2، بترف.  31

انظر: يف مسرية الحياة: 329/1.  32

الرتبية اإلسالمية الحرة: 94.  33

نظــام الرتبيــة والتعليــم: 47، شــعبة التعمــري والرتقــي، لكهنــؤ، )د.   34

بتــرف. ت( 

مجلة املشكاة، )حوار مع سامحة الشيخ أيب الحسن الندوي(،   35

ع 14، ص 124، بتــرف.

مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني: 261، بتــرف، وانظــر:   36

الفكــرة  بــني  الــراع  إىل اإلســالم مــن جديــد: 153. 154، ويف 

نجــده يســمي األدب املثــري  الغربيــة: 125،  والفكــرة  اإلســالمية 

الرخيــص. بــاألدب  للغرائــز 
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فـي جماليات الكتابة الق�ص�صية للطفل

محمد ح ن عبد الحافظ
مدرس األدب الشعبي، أكادميية الفنون، القاهرة

1- ت أسئلة الجنس ايكو

تنهــض الكتابــة القصصيــة عــىل أساســني متضافريــن. األول: 

ينفــرد  خصيصتــان  وهــام  جــاميل.  والثــاين:  اجتامعــي، 

كان  ولــن  األدب.  أجنــاس  معظــم  بــني  مــن  القــص  بهــام 

مــن املســتحيل متييــز االجتامعــي مــن الجــاميل، فكذلــك 

ينفــرد أيٌّ مــن االجتامعــي أو الجــاميل  مــن املســتحيل أن 

املــزج  عــىل  اعتمــد  قــد  القــص  وإذا كان وجــود  بالقــص. 

ينــل  فــإن تطــوره مل  بــني االجتامعــي والجــاميل،  املاهــوي 

– يف أيٍّ مــن مراحلــه – مــن هــذا املــزج، تتعــدد التقنيــات 

وتتنــوع األشــكال، والقــص ال يــكاد يتحــول عــن ثنائيــة املــزج 

تلــك، ويعــود ذلــك إىل أن القــص – دون معظــم األجنــاس 

األدبيــة – ميتلــك تاريًخــا اجتامعيًّــا طويــالً موغــالً يف القــدم 

ســابًقا عــىل أدبيتــه، كــام ميتلــك – مــن جهــة أخــرى – ســياقًا 

محايثًا لوجوده. وبالتايل، فهو جنس أديب مفتوح عىل كل 

مــن التاريــخ واملجتمــع عــىل نحــٍو يؤمــن نصوصــه مــن تجــاوز 

حــدوده اإلجناســية، مهــام تنــاص مــع أجنــاس أخــرى، أو مــع 

بعض خصائصها2. لعل ذلك يفر جانبًا من ثراء الحضور 

الذي يتمتع به القص لدى املتلقني عىل تنوعهم، وخاصة 

األطفال، حيث ميثل تلقيهم الشــغوف للقص – الشــفهي 

ر القــص يف  واملكتــوب عــىل الســواء – صــورة بــارزة لتََجــذُّ

تاريــخ الوعــي الجمعــي اإلنســاين.

مــادة  بوصفهــا  اللغــة  عــىل  القــص  جامليــة  وتنهــض 

القــص بوصفــه  اللغــة عــىل  تنهــض جامليــة  كــام  تشــكيله، 

جنًســا أدبيًّــا، حيــث ال تســتمد اللغــة جاملياتهــا مــن تكوينهــا 

الــذايت فحســب؛ أي بوصفهــا أصواتًــا وتراكيــب ومجــازات 

ذات طاقة تأثريية مبارشة؛ ولكن أيًضا من عالقتها بالجنس 

األديب الذي تذعن له يف صوغ أبنيتها، حيث تصبح اللغة 

- مبوجب هذه العالقة - متجسدة يف أفق جاميل جديد. 

الجنــس  التأثــري تكمــن يف  اللغــة يف  فــإن طاقــة  ثــم،  ومــن 

الجــاميل.  للتوصيــل  فنيًّــا  فضــاًء  بوصفــه  نفســه،  األديب 

اللغــة  كانــت خصيصــة كامنــة يف  اللغــة – وإن  فجامليــة 

ذاتها، بوصفها طاقة من اإلمكانات املحتملة التي يضطلع 

عــر وســيط جــاميل  إال  تتحقــق  باســتبطانها – ال  املبــدع 

“الجنــس  هــو  الوســيط  هــذا  وتقاليــده،  أعرافــه  اســتقرت 

بتشــكالتها ووظائفهــا  اللغــة  لــه  تســتجيب  الــذي  األديب” 

تقاليــده  مــن  نابعــة  للجنــس األديب جامليــة  إن  الجامليــة. 

الخاصــة يف التعبــري، وهــذه التقاليــد هــي مكوناتــه الفنيــة 

الثابتــة التــي تفــرض نفســها عــىل املبــدع بــكل مــا يتمتــع بــه 

مــن قــدرات يف الخلــق الفنــي، كــام أنهــا تفــرض نفســها عــىل 

النقديــة والتأويليــة، وبذلــك يصبــح  القــارئ يف مامرســته 

“الجنــس األديب” معيــاًرا يوجــه اإلبــداع والنقــد يف آن مًعــا3.

2 – ت أسئلة لاة الففد: جامليات البث والتلمي

مــا الــدالالت التــي يحملهــا عنــوان هــذه الورقــة )الكتابــة 

القصصيــة: قصــة الطفــل منوذًجــا(؟ مــا املقصــود بـ”قصــة 

الطفــل”؟

التــي  القصــة  األول:  دالليــة.  احتــامالت  ثالثــة  لدينــا 

يكتبهــا الراشــد، ويوجههــا إىل الطفــل. الثــاين: القصــة التــي 

يكتبهــا الطفــل، ويوجههــا إىل الطفــل. الثالــث: القصــة التــي 

يحكيهــا الطفــل، ويســتلهمها الراشــد كتابــًة. الرابــع: القصــة 

التــي يكتبهــا الطفــل ويوجههــا إىل الراشــد. وكلهــا احتــامالت 

لكنــي ســأركز يف ورقتــي عــىل  للتطبيــق،  مرشوعــة وقابلــة 

االحتاملــني األول والثــاين.
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أ. ت االحتامم ايوم

 - ــد  بالرُشَّ أحدنــا – املوســومني  يكتــب  أن  أعــر  مــا 

للطفــل، فهــذه الكتابــة تتطلــب ُدربــة ودرايــة، مثلــام تتطلــب 

ربة تُكتسب باملران، فإن  وعيًا ورقابة ذاتية. وإذا كانت الدُّ

بهــا  التــي  الدرايــة ســابقة عــىل املامرســة؛ أي إن للكيفيــة 

يُكتــب للطفــل مواصفــات تقتضيهــا أدبــه. وإذا كان الوعــي 

مــام يشــرتط يف الكاتــب قبــل اإلقــدام عــىل الكتابــة، فــإن 

الرقابــة الذاتيــة ترافــق كاتــب قصــة الطفــل عــىل الــدوام وهــو 

يقبل عىل الكتابة القصصية، فمسؤوليته إزاء النشء الذي 

يتحكــم يف اختيــار النهــج الــذي يتغيــا تكوينــه عليــه، أكــر مــام 

ــد، ممــن  لــو كان متوجًهــا بخطابــه إىل رشيحــة مــن القــراء الرُّشَّ

التنبــه والتحــوط والحــذر والرفــض  مــن  يتمتعــون مبســتوى 

واملواجهة الضدية والتفاعل املتكافئ. إن هشاشة الطفل 

تحمــل القــاص مســؤولية مضاعفــة؛ فهــو، وإن كان حــرًّا يف 

اختيــار موضــوع قصصــه، مدفــوع إىل أن يكيــف هــذه الحريــة 

طبًقــا لحاجــات الطفــل، ميــوالً كانــت أو آمــاالً أو إكراهــات. 

ة من حريته،  وهو، إن لبَّى هذه الحاجات، وتخىل عن ُحصَّ

مجــٌر عــىل أن يفــَي بالحقــوق الجامليــة لــألدب، ليفــي – مــن 

ثم – بحق املتلقي/الطفل عليه إمتاًعا وتساميًا، وإال صار 

األدب الــذي يســهم يف إنتاجــه باهتًــا فاتــرا. ولعــل املفلــح 

ـاب قصــة الطفــل هــو ذاك الــذي يحقــق املعادلــة  مــن كُتَـّ

املتمثلــة يف اكتنــاز قصتــه بجامليــات النــص القصــي مــن 

جانــب، واكتنــاز روحــه باحــرتام املتلقــي/ الطفــل مــن جانــب 

مــواٍز. ومتــى اختــل أحــد العنريــن، فقــدت قصــة الطفــل 

ألقهــا الجــاميل، وبــاء قارئَه/الطفــل بخيبــة أمــل ال ُجنــاح عليــه 

يف عــدم الوعــي بهــا.

لكن، ما معنى أن يلبي القاص “احتياجات الطفل”؟

ال تكفــي املعرفــة النظريــة بأصــول الرتبيــة، وبعلــم نفــس 

الطفل، ومبراحل وعيه الجاميل، وبإشكاالت نوعية لفئات 

مــن األطفــال، ناهيــك عــن معرفــة فضــاء أدب الطفــل نفســه، 

إىل غــري ذلــك، إذا مل يرتافــق مــع هــذه املعــارف خــرات 

ملــا  وفًقــا  الطفــل،  مــع  املبــارش  “امليــداين”  التعاطــي 

أضاءتــه العلــوم اإلنســانية التــي صــار الطفــل واحــًدا مــن أبــرز 

موضوعاتها، والتي تكشف عن األهمية الحاسمة للسنوات 

بهــا  يتمتــع  التــي  الكامنــة  القــدرة  الحيــاة، وعــن  مــن  األوىل 

الالشــعور، والرغائــب، والتواتــرات النفســية، واالنفعــاالت، 

امليدانيــة  الخــرات  هــذه  مثــل  نجــد  الخــالق.  والخيــال 

امللهمة لدى املبدعني الكبار الذين قدموا إسهاًما جامليًّا 

فائًقــا يف مضــامر أدب الطفــل، مثــل عبدالتــواب يوســف 

ويعقــوب الشــاروين*.

لكــن كثــريًا مــن الراشــدين يحملــون أوهاًمــا عــن الطفــل 

وعــن عاملــه، كأنهــم يهربــون مــن ذواتهــم، وينســون طفولتهــم 

القدميــة، أو يتحاشــون طفولتهــم التــي ال تــزال تســكن فيهــم. 

ال ينفكــون مــن تصــورات يقــوم معظمهــا عــىل “نوايــا حســنة”، 

لكنهــا يف الحقيقــة مشوشــة، قلقــة، خائفــة، حيــال الطفــل، 

بوصفه كائًنا ناقًصا، فيامرسون مختلف أنواع السلطة التي 

ينجــم عنهــا ضمــور فرصــه يف االختيــار، ويف االكتشــاف، 

ويف القفــز. يف امتطــاء الخيــال وتأمــل الغامــض، والبعيــد، 

والخبــيء.

بعــض هــؤالء الراشــدين يشــتغلون يف ميــدان األعــامل 

بالــدرس  الطفــل  أدب  نصــوص  تتنــاول  التــي  النقديــة 

والفحــص، ويستنســخون التوجيهــات اإلرشــادية والوصايــا 

و”الوضــوح”  و”الســهولة”  لتبســيط”  “ا إىل  زعــة  لنا ا

الفئــة  و”تحديــد  و”املالءمــة”  و”املنطقيــة”  و”االنتقــاء” 

مــن  و”الحــذر  والخيــايل”،  اللغــوي  و”الرتشــيد  العمريــة” 

التحديث والتجريب” وغري ذلك مام ميثل – يف تصورهم 

- االحتياجــات التــي ينبغــي عــىل كاتــب األطفــال أن يقدمهــا 

للطفــل يف قصصــه. وهــي – لألســف – توجيهــات إرشــادية 

تتمثلهــا  حيــث  القصصيــة”،  “الكتابــة  ميــدان  يف  مؤثــرة 

موجهــة  روايــات،  أو  قصصيــة،  مجموعــات  أو  قصــص، 

رشاًء،  اآلبــاء  ويســتهلكها  زًخــا،  املطابــع  تزخهــا  للطفــل، 

العــريب. العــامل  األطفــال يف  ويطالعهــا ماليــني 

إذا ولَّينــا ذائقتنــا الجامليــة شــطر مبدعــني كبــار، ممــن 

قدموا منجزًا إبداعيًّا قيَّاًم يف تاريخ األدب العريب املعارص، 

للطفــل،  اإلبداعيــة  الكتابــة  انتــكاس  كأس  مــن  وتجرعــوا 

وانتكاس املقاربة النقدية - يف القسم األعظم من التداول 

الجامهريي لنامذجه - فإننا نجد بعًضا منهم يتدخل لريفد 

الجانــب املــرشق مــن اإلبــداع املوجــه للطفــل. فعندما أقدم 

الشــاعر الكبــري محمــد عفيفــي مطــر عــىل صــوغ بعــض “مــن 

حكايــات الشــعر والشــاعر”5، بوصفــه مســامرة لــألوالد يك ال 
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يناموا، مل يتخَل عن النظام الجاميل للتعبري الشعري الذي 

شــكَّله واحتــذاه وطــوَّره عــر محطــات مــن مســريته الشــعرية 

خــالل زهــاء نصــف قــرن، ومل ينــُح عــن توظيــف تقنيــات لغويــة 

شــعرية وثقافيــة يف الــرد املوجــه للطفــل. ومل يــرح موقــف 

الشــاعر املتأمــل، مجســًدا صــورة األب الــذي يســامر أوالده 

بالحــيك الشــعري، متخــًذا مــن الحكايــة مــادة أوليــة للرؤيــة، 

واستبطان الحكمة، حيث تنطلق من رؤية شعرية تستخدم 

املجــاز، وتنحــو إىل تكويــن جــاميل مكتنــز بالبالغــة للجمــل 

والصــور6. لكنهــا يف الوقــت نفســه تتســق مــع تجربــة الشــاعر 

ورضورتهــا الفنيــة، معتصــاًم بجامليــات الحــيك الــذي اختــاره 

الشاعر لصوغ عامل جاميل يسامر األوالد، انطالقًا من رهان 

عقــده مــع قارئيــه يف ديوانــه “صيــد اليــامم”7:

“إىل الطالئــع مــن األبنــاء واألحفــاد: أطلــق أمامكــم بعــض 

اليــامم الــذي عشــش يف قلبــي، وأغريكــم باصطيــاده.. حيــاة 

بشــباك  تــدوروه  أن  وأمــيل  أفــق طريانــه،  هــي  كلهــا  األمــة 

الفهــم الــكادح، وســهام الــذكاء اليقــظ املتوقــد.. هــذا هــو 

مــن صعوبــة  بيننــا.. فأينــا ســيخذل اآلخــر، ويهــرب  الرهــان 

الرهــان؟! أطلقــت رهــاين وكيل ثقــة بأنكــم أذكيــاء جــادون ال 

يصعب عليكم صيد. أم سيكون الخذالن منكم باستسالم 

الصيادين للتســلية والســهولة. والتســلية والســهولة صيد ال 

يكلــف جهــًدا وال مشــقة؟! لعلكــم ســتقولون: مــا لنــا وهــذا 

الصيــد يف اآلفــاق العاليــة، ومــا لهــذا الشــاعر ال يضــع مــا 

يريدنــا أن نصيــد عــىل أطــراف أصابعنــا ويف أكــف أيدينــا؟! 

هــو رهــان بيننــا إذن.. فهيــا اخرجــوا معــي إىل بــراح الســهر 

الكادحــة  القــراءة  ليــامم  الوســيع  األفــق  وبيننــا  الصعــب، 

والــذكاء النبيــل”.

يحاول القاص والروايئ فؤاد قنديل سد النقص الحاد 

الروائيــة للفتيــات والفتيــان،  الكتابــة القصصيــة  يف مجــال 

بروايته املعنونة بـ”الساحرة وامللك”8، وتنسحب املحاولة 

مــن جامليــات  الروائيــة  الكتابــة  بــه  تتمتــع  مــا  إتاحــة  عــىل 

مخصوصــة، متنــح الطفــل زادًّا إبداعيًّــا مختلًفــا عــام تتمتــع به 

أجنــاس القــص األخــرى كالقصــة القصــرية والقصــة القصــرية 

عــىل  األســاس-  - ىف  الروايــة  إيقــاع  ينهــض  جــًدا، حيــث 

التشــكالت الجديــدة، املتقطعــة - أى املتكــررة - للزمــن، 

الروايــة  عنــارص  واملركبــة مبجمــل  العضويــة  ىف عالقاتهــا 

وتقنياتها، التى تقوم بإنشاء معامرها، وتنظيم موضوعاتها، 

وإلقــاء الضــوء عــىل قيمهــا االجتامعيــة والجامليــة، لتفــي- 

ىف  نفيــد،  شــكلها.  محتــوى  تحديــد  إىل  النهايــة-  ىف 

هــذا اإلطــار، مــن أفــكار “باختــني” الــذى اســتعار مصطلــح 

مــن موســيقى االحتفاليــات   ”polyphony البوليفونيــة“

الشعبية )الكرنفالية(، ليتخذها أداة ملعالجة ظاهرة “تعدد 

إمكانيــة  اســتعارته  مــن  ونســتلهم  الروايــة.  األصــوات” ىف 

االعتــامد عــىل الصيغــة “املونوفونيــة” )املونولوجيــة(، التــى 

تتســم بهــا إيقاعــات عــامل الجنــوب وشــعوب العــامل الثالــث 

إليهــا بامتيــاز. وكذلــك مقولتــه النظريــة حــول  التــى ننتمــى 

مفهــوم “الزمكانيــة” )الكرونتــوب(، الــذى اســتعاره باختــني 

مــن مجــال علــم الرياضيــات، ليمثــل مقولــة أدبيــة للشــكل 

ـا ميكــن - مــن خــالل تطبيقــه  واملضمــون، وموضوًعــا محوريًـّ

الخــاص  اإليقــاع  اكتشــاف  نعتمــده ىف  أن   - حــرًّا  تطبيًقــا 

بــكل روايــة، والتنويعــات الهارمونيــة )التناغــم(، أو امليلوديــة 

)النغمــة األحاديــة(، أو النشــازية )التنافــر(، التــى ينتظمهــا 

للبحــث ىف  قصــوى  أهميــة  هنــاك  وتظــل  اإليقــاع،  هــذا 

عالقــة التــالزم املجدولــة بإحــكام بــني الزمــن واإليقــاع، حيــث 

الطــول  حيــث  مــن  اإليقــاع  لتحليــل  مقياًســا  الزمــن  ميثــل 

والقــر، ومــن حيــث تكــرار انتظامهــام، أو انتظــام تكرارهــام. 

كذلك األمر ىف تعميق بحث العالقة العضوية بني الزمن- 

مبســتوياته املختلفــة - والروايــة؛ حيــث يضطلــع التشــكيل 

الزمنــى ىف الروايــة بتحقيــق التنويعــات اإليقاعيــة، مبشــاركة 

أيًضــا، أساًســا ىف  الزمــن،  التــى يدخــل  الروائيــة  العنــارص 

ــا بــدون تزمــني؛ أى إننــا  تحققهــا الجــاميل؛ إذ ال نتصــور قصًّ

ال نتصور مكانًا بال زمان، أو حدثًا بال زمن، أو شخصية دون 

أطــر زمنيــة، أو رسًدا دون عــامل ومحيــط زمنيــني9.

فئــات  تحديــد  الســني يف  املعيــار  عــن  النظــر  بقطــع 

املتلقــني مــن األطفــال، تظــل جامليــات الروايــة قامئــة عــىل 

الــرؤى  البوليفــوين، وعــىل الحواريــة، وعــىل تعــدد  اإليقــاع 

وأصــوات الشــخصيات، وتعــدد تشــكيالت الزمــان واملــكان، 

النــامذج  مــن  راج  مــا  أمــا  واألحــداث.  الوقائــع  وتراكــب 

القصصية الطويلة نسبيًّا – يف مضامر األدب املوجه إىل 

الطفل - فإنه يرتكز عىل ما يسمى بروايات األلغاز والروايات 

البوليســية، وصــارت صنعــة قصصيــة تقليديــة فــرض ســوق 
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الكتــاب رواجهــا عــىل نطــاق واســع بــني أجيــال مــن اليافعــني 

هــذا  القصــي – يف  اإلبــداع  يغتنــي  أن  دون  العــرب، 

املجــال - بأعــامل روائيــة أخــرى ترتكــز عــىل فضــاءات رسديــة 

تعيد تشكيل الواقع االجتامعي، أو التاريخي، أو تعيد إنتاج 

املتــون الرديــة والحكائيــة يف الــرتاث الشــعبي العــريب*.

ل. ت االحتامم الياو

متثل الكتابة القصصية التي يبدعها األطفال واحًدا من 

أهــم العالمــات عــىل تطــور قصــة الطفــل يف العــامل العــريب، 

وعــىل النجــاح يف اكتشــاف املوهوبــني منهــم. وبالرغــم مــن 

محدوديــة النــامذج الجيــدة التــي نــرشت يف بلــدان عربيــة 

عدة، فإين أتصور أن التجربة قابلة للتمدد واالتساع تباًعا**.

أتيــح يل االطــالع عــىل بعــض النــامذج املبــرشة لقصــص 

األطفــال، معظمهــا – وأجودهــا – مــن إبــداع الفتيــات، لعــل 

ذلــك يذكرنــا بــأن املــرأة - منــذ طفولتهــا - هــي ينبــوع الحــيك، 

وأن القــص الشــفهي هــو مــن خلــق النســاء، وال يــزال منــوذج 

“ألــف ليلــة وليلــة” حــارًضا يف الوعــي الجمعــي اإلنســاين12. 

كام ميثل انخراط الطفل/ األنثى يف عامل الكتابة اإلبداعية 

عالمــة عــىل تطــور املجتمعــات العربيــة نفســها، بــل ميثــل 

ذلــك ثــورة جامليــة حقيقيــة عــىل الهيمنــة الذكوريــة للغــة، 

باملفهــوم الــذي صاغــه عبدالحميــد الكاتــب، بقولــه: “خــري 

بذلــك  بكــرًا”، وكأنــه  لفظــه فحــالً، ومعنــاه  مــا كان  الــكالم 

يعلــن – حســب عبداللــه الغذامــي – عــن قســمة ثقافيــة 

يأخذ فيها الرجل أخطر ما يف اللغة؛ وهو “اللفظ”، وللمرأة 

أخــرى،  القســمة قســمة  هــذه  مــن  وتناســلت  “املعنــى”. 

أخــذ فيهــا الرجــل “الكتابــة واحتكرهــا لنفســه، وتــرك للمــرأة 

“الحــيك”، مــام أدى إىل إحــكام الرجــل الســيطرة عــىل الفكــر 

اللغــوي والثقــايف، وعــىل كتابــة التاريــخ مــن منظــوره الــذي 

يــرى فيــه نفســه صانًعــا ومحــركًا للتاريــخ. وهنــا، تــأيت املــرأة 

إىل اللغة بعد أن سيطر الرجل عىل كل اإلمكانات اللغوية، 

وقرر ما هو حقيقي وما هو مجازي يف الخطاب التعبريي، 

ومل تكن املرأة يف هذا التكوين سوى مجاز رمزي أو مخيال 

البيانيــة  دواعيــه  حســب  وينســجه  الرجــل،  يكتبــه  ذهنــي 

والحياتيــة. وإذا مــا جــاءت املــرأة أخــريًا إىل الوجــود اللغــوي 

مــن حيــث مامرســتها للكتابــة، فإنهــا تقــف أمــام أســئلة حــادة 

عن الدور الذي ميكنها أن تستنبته لنفسها يف لغة ليست 

إنتاجهــا، وليســت املــرأة فيهــا  مــن صنعهــا، وليســت مــن 

سوى مادة لغوية قرر الرجل أبعادها ومراميها وموحياتها13.

ســلمى  الطفلــة  تســتهل  هكــذا  ســلمى”،  “اســمي 

عبدالغني* قصة “معاناة رئيســة”؛ أوىل قصص مجموعتها 

املعنونة بـ “يف مكان ما”15، معلنة حضور الذات/ الطفلة 

يف كل قصــص املجموعــة )مثــاين قصــص قصــرية(؛ “يف 

القريــة” و “يف الســاحة” – حســب عنونــة آخــر قصتــني – 

البيــت، ويف الحلــم. كذلــك تفتتــح  ويف املدرســة، ويف 

الســاردة قصــة “البوابــة الغامضــة” بقولهــا” “أنــا مــروى، وأنــا 

اســتخدام ضمــري  مــن عمــري”، ممعنــة يف  العرشيــن  يف 

املتكلــم )ة( أســلوبًا يف رسد القصــص، عــىل نحــو يكشــف 

– ســيميائيًّا – عــن جــرأة الســاردة يف اإلفصــاح عــن نفســها، 

وعن هواجسها، وعن أحالمها، وعن رؤيتها الخاصة للعامل. 

وتقــوم بتوظيــف مختلــف تقنيــات الكتابــة القصصيــة التــي 

كتوظيــف  املرموقــة،  القصصيــة  الكتابــات  يف  عهدناهــا 

الرمــوز، واســتخدام تقنيــة املونتــاج الســيناميئ )املونتــاج 

التــوازي  أســاس  عــىل  واملونتــاج  الرتابــط  أســاس  عــىل 

واملونتاج عىل أساس التقطيع(، ومزج التناقضات، والبوح 

الــذات، والتجســيم، والتضخيــم، واملفارقــة  والتعبــري عــن 

والتشــكيل  الجملــة،  وقــر  اللغــة،  وشــعرية  التصويريــة، 

الجــاميل الزمــان واملــكان والتجريــب، وأســلوب تيــار الوعي، 

والعنايــة برســم الشــخصية، والعنايــة بالحــوار الــذي يكشــف 

عــن تفاعــالت النفــس، وتغــري طريقــة الــرد.

إن هــذه املجموعــة – بجانــب أعــامل أخــرى مــن الكتابــة 

القصصية التي يبدعها الطفل - تحطم االفرتاض القائل بأن 

القصــص التــي نقرأهــا ملبدعــني مرموقــني هــي وحدهــا التــي 

تكون مركبة وذات مغزى وجديرة بالتحليل النقدي الدقيق، 

عــن  االفــرتايض  امليــل  هــذا  ينــرف أصحــاب  مــا  وغالبًــا 

قصــص األطفــال، معتقديــن أنهــا بســيطة الــذكاء، ومحــدودة 

املعنــى والرتكيــب. والحقيقــة أن قصــص األطفــال معقــدة 

األســلوب والبنــاء واملضمــون، ومــا تعنيــه قصــة طفــل قــد 

يطرح ســؤالها باألهمية نفســها وباإلمتاع نفســه الذي تحظى 

بــه “آنــا كارنينــا”، أو قصــص زكريــا تامــر. وإذا أصغينــا بانتبــاه، 

للنظــر لألطفــال  الطفــل طريقــة جديــدة  فســتمنحنا قصــة 
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وفهمهم. ومن املمكن أن متثل هذه القصص مجاالً حيويًّا 

لنا، باعتبارنا آباء ومدرسني وباحثني؛ ألنها تبرنا بكيفيات 

اكتشــاف األطفــال العــامل يف أعامرهــم املختلفــة، وكيــف 

يفكــر ويشــعر طفــل معــني، ومــع ازديــاد عــدد الباحثــني الذين 

يــزداد  األطفــال،  والقاصــني  الطفليــة  القصــص  يكتشــفون 

النفــع لنــا ولألطفــال أنفســهم ولتنميتهــم.

نلتقــط  أن  الحيويــة،  التجــارب  بوســعنا يف مثــل هــذه 

شــيئًا يف الخيــال افتقدنــاه عندمــا فارقنــا طفولتنــا. شــيئًا ذا 

خيــال طليــق وجــامل أخــاذ وتعبــري مدهــش، كتعبــري طفــل 

يف الخامســة مــن عمــره، قــال ملعلمتــه: “الريــح هــي فــرُس 

الســامء”16.
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* يعــر كاتــب األطفــال املــري يعقــوب الشــاروين، بأســلوب شــائق، 

عــن مــا تعلمــه مــن األطفــال، وعــن تأثريهــم البــارز يف رحلــة إبداعــه لهــم، 

فيقــول: “حرصــت لســنوات طويلــة عــيل أن اســتمع إىل األطفــال، خــالل 

ما يدور بيني وبينهم من نقاش، يف مختلف بيئات مر ومحافظاتها، 

وأنــا أحــيك لهــم الحكايــات، أو وأنــا جالــس يف وســطهم داخــل قاعــات 

مكتبات أو نوادي األطفال، ولقد استفدت الكثري والثمني خالل تلك 

الســاعات املمتعــة، عــن اهتاممــات األطفــال، وخيالهــم، وكيفيــة رؤيتهــم 

للعامل، وتعبرياتهم وألفاظهم. تعلمت من األطفال أنهم يحبون الدخول 

يف موضوع القصة من السطر األول، وليس من الصفحة األوىل! وأنهم 

يحبــون الخامتــة العادلــة، التــي يكافــأ فيهــا األخيــار العادلــون، ويعاقــب 

األرشار الظاملــون. وأنهــم ال يحبــون االنتصــار الســهل، بــل يشــوقهم أن 

يتابعــوا كفــاح البطــل ضــد العقبــات، إيل أن يتغلــب عليهــا. وأنهــم رغــم 

هذا، يحبون أن يشيع جو املرح يف ما يُقدم إليهم، أو، عيل األقل، أال 

يشيع فيه جو االكتئاب أو الحزن أو اإلحباط. تعلمت منهم أنهم يحبّون 

الحكايــة املحبوكــة الواضحــة املتتابعــة األحــداث، ذات البدايــة والــذروة 

والنهاية، بحيث يستطيعون إعادة روايتها بسهولة وهم يسألون أنفسهم 

بعــد كل فقــرة يســمعونها أو يقرءونهــا: “ومــاذا بعــد؟”. لكــن كل هــذا ال 

يتعــارض مــع رضورة أن تــدور أعــامل الكاتــب حــول مــا يريــد أن ينميــه يف 

األطفــال مــن اتجاهــات وقيــم وأفــكار وســلوك وبــرشط أن يجــيء كل هــذا 

كجــزء مــن نســيج العمــل الفنــي وليــس مقحــاًم أو دخيــالً عليــه، فالعمــل 

املقــدم لألطفــال ال يتحمــل كلمــة حشــو زائــدة ســواء كانــت نصيحــة أو 

فكاهة أو موقًفا مثريًا، وإال ضاع العمل بني الخطابة والضحك واإلثارة! 

تعلمت من األطفال أنهم عيل استعداد ألن يتقبلوا أي موضوع نقدمه 

إليهــم إذا عرفنــا كيــف نقدمــه مبــا يتناســب مــع خراتهــم وقدراتهــم عــيل 

االســتيعاب، حتــى موضوعــات املــوت واإلحبــاط وفقــد األحبــاء وتخــيل 

الرفقاء، بل يجب أن منهدهم نفسيَّا من خالل األعامل األدبية والفنية 

ليواجهوا مثل هذه املواقف بحس عقالين، مسلحني بالفهم والصالبة 

البطــل  محــاوالت  حــول  يــدور  الشــعبي  القصــص  إن معظــم  واألمــل. 

اقــوي منــه، لكــن بالعزميــة الصادقــة  تبــدو دامئــا  للتغلــب عــيل قــوي 

وبالصالبــة والــذكاء وحســن الخلــق يتغلــب عليهــا جميعــا يف النهايــة. 

تعلمــت أن اتأمــل بحــب وتقديــر “رســوم األطفــال”، فمنهــا اســتطعت 

أن استشــف بوضــوح كيــف يــري األطفــال العــامل. إنهــم يضخمــون مــا يثــري 

انتباههــم ومــا يكــون هامــا أو فعــاال، لكنهــم يحذفــون أو يقللــون مــن شــأن 

غــري الهــام ومــا ال يقــوم بــدور أســايس. إنهــم ال يهتمــون بالتفاصيــل. إنهــم 

يستخدمون األلوان التي يحبونها وال يهمهم أن تتطابق مع ألوان األشياء 

يف الطبيعة. إنهم يرسمون ما يعرفون، وليس ما يشاهدون، فريسمون 

داخــل األشــياء وخارجهــا، كأنــه ال توجــد حواجــز متنــع الرؤيــة، ويجمعــون 

يف مــكان واحــد أشــياء وأحــداث تقــع يف أماكــن وأزمنــة متعــددة، كــام 

يجمعــون يف رســومهم بــني الواقــع والخيــال املنطلــق. ولــو فعــل الكبــار 

هذا ألدخلنا عملهم يف نطاق الالمعقول أو املذاهب الفنية الحديثة، 

لكنهــا بالنســبة للطفــل هــي عاملــه املنطقــي واملعقــول، فعاملــه يبــدأ 

تقــع عليهــا حواســه.  التــي  الخــرات  بالخيــال، حيــث تتفاعــل  وينتهــي 

كذلــك عرفــت خــالل عمــيل الطويــل لألطفــال ومــع األطفــال، أن للكلمــة 

املكتوبــة ســحر قــوي وتأثــري دائــم، ال يســتطيع الطفــل الفــكاك منهــام، 

فأدركت مسئولية كاتب األطفال الخطرية أمام جمهوره. لذلك أحرص 

الرتكيــز عــيل  أو  بعــض املوضوعــات،  تجنــب  لهــم عــيل  يف كتابــايت 

موضوعــات أخــري. إننــي قــد أتحــدث عــن فشــل البطــل مــرة، لكــن البــد 

أن يكون هناك دامئا األمل يف أن ينجح يف مرة تالية. إنني أحرص يف 

كل مــا أكتــب عــيل تشــجيع وقــوف الصغــار موقــف النقــد مــن ترفــات 

البالغــني التــي تتعــارض مــع رضورة تنميــة قــدرات األطفــال عــيل اإلبــداع 

واالبتــكار، وعــيل االســتقالل واتخــاذ القــرار، وعــيل الحــق يف إبــداء الــرأي 

واملناقشة. وأحرص يف كتابايت عيل إعطاء الفتي والفتاة أدواًرا متوازنة 

البنــت  قــدرات  بــني  التفــاوت  تأكيــد عــدم  يف العمــل األديب، وعــيل 
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والولد، فالصورة التي نقدم عليها الفتاة يف أدب األطفال، كثريًا ما تؤثر 

بعمــق يف الصــورة التــي ترســمها الفتــاة لنفســها يف الحيــاة االجتامعيــة 

واليوميــة. كــام أحــرص أن ميتــد بــر األطفــال إىل املســتقبل، وأن يكــون 

بحثهم املســتمر ليس فقط عام حدث يف املايض، بل أن يســترشفوا 

احتــامالت املســتقبل... أتجنــب متجيــد فكــرة الطاعــة املطلقــة التــي 

تتعــارض مــع حريــة القــول ورضورة الحــوار واحــرتام الــرأي اآلخــر، ورضورة 

االقتنــاع مبــا يجــب أن نفعــل ومــا يجــب أن منتنــع عــن فعلــه... أتجنــب 

الرتكيــز عــيل مواقــف العنــف. وإذا اســتلزمت القصــة شــيئًا مــن هــذا، 

فالبــد أن يكــون كنــوع مــن “العقوبــة”، وليــس مجــرد انتقــام أو رغبــة يف 

انتصار عيل خصم. كذلك أتجنب أي حل ملشكالت بطل القصة عن 

طريــق االعتــامد عــيل القــوة،... كذلــك أتجنــب الســخرية مــن اآلخريــن، 

أو ازدراء اإلنســان بســبب لونــه”. انظــر: يعقــوب الشــاروين، تجربتــي يف 

الكتابــة لألطفــال، مؤمتــر: أدب الطفــل- ســؤال الهويــة واإلبــداع، الهيئــة 

العامــة لقصــور الثقافــة، الفيــوم، 25 مــارس 2005.

محمد عفيفي مطر، من حكايات الشعر والشاعر، لوحات: راشد   5

الكباريتــي، دائــرة الثقافــة واإلعــالم، الشــارقة، 2003.

قــراءة نقديــة للمجموعــة، يف: هيثــم الحــاج عــيل، محمــد  انظــر   6

عفيفي مطر: عندما يحيك الشاعر، الثقافة الجديدة )القاهرة(، 

نوفمــر 2007.

محمــد عفيفــي مطــر، صيــد اليــامم، لوحــات: راشــد الكباريتــي،   7

.5  ،4 2002، ص  الشــارقة،  واإلعــالم،  الثقافــة  دائــرة 

فــؤاد قنديــل، الســاحرة وامللــك، رســوم: محمــود الهنــدي، املركــز   8

القاهــرة، 2008. الطفــل،  لثقافــة  القومــي 

الروايــة  الشــكل يف  انظــر: محمــد حســن عبدالحافــظ، محتــوى   9

املريــة: عــالء الديــب منوذًجــا، فصــول )القاهــرة(، العــدد 59، 

2002، ص277. ربيــع 

* أفــادت الحكايــة الشــعبية مــن انتشــار الكتابــة لألطفــال يف أوروبــا. 

فبعد اإلســهام البارز الذي قدمه شــارل بريو بكتابه “حكايات وخرافات 

مــن الزمــن املــايض، عــام 1696، وكان لألخــوان جريــم وألندرســون دور 

مهــم يف رواجهــا يف أملانيــا وانجلــرتا. وخــالل عقــود القــرن العرشيــن، 

إقبــااًل متناميًــا عــىل الكتابــة لألطفــال باالعتــامد  العــريب  العــامل  شــهد 

عــىل الــرتاث واملأثــور الحــكايئ الشــعبي، كحكايــات ألــف ليلــة وليلــة، 

وكليلــة ودمنــة، والحكايــات والحواديــت الشــفهية التــي تخــص كل بلــد 

للثقافــة  إبداًعــا مجــاوزًا  الشــعبية  عــريب عــىل حــدى. ومتثــل الحكايــة 

املهيمنــة، مبــا فيهــا مــن محظــورات وممنوعــات اجتامعيــة ودينيــة، وهــي 

تنطلــق مــن مخيلــة حيــة وتلقائيــة يف تصوراتهــا للطبيعــة والواقــع، فبطــل 

الحكايــات الشــعبية غالبًــا مــا يواجــه قــدره مبفــرده بعيــًدا عــن األطر الثابتة 

وعن األوامر والنواهي، وله أن يخرق املسلامت املتوارثة التي عادة ما 

تكبل طاقة الطفل، فكثريًا ما ينقض البطل الســلوك القويم الذي يراد 

للطفل أن يلتزم به، كالطاعة العمياء للوالدين والتزام الصدق املطلق. 

ومــع ذلــك، ال تخــرج الحكايــة الشــعبية عــن البنــى املؤسســة للذهنيــة 

الجامعيــة، وعــن انســجامها مــع الوعــي االجتامعــي. وتقــدم املقاربــات 

بــأدوات التحليــل النفــي تحليــالً أكــر عمًقــا  التــي تســتعني  النقديــة 

للقيــم الرمزيــة القــارة يف القــص الشــعبي، وتأويــالً مناقًضــا للتصــورات 

الشائعة تجاه ما يبدو – لدى بعض الرتبويني وكتاب أدب الطفل - أنه 

عنف ورعب وانحراف عن السلوك القويم الذي يُراد للطفل أن ينهجه. 

راجــع: رفيقــة بحــوري، الحكايــة الشــعبية والكتابــة للطفــل، ضمــن أعــامل 

املؤمتــر الــدويل الســابع لقســم اللغــة الفرنســية، كليــة اآلداب جامعــة 

القاهرة، حول: الحيك الشعبي بني الرتاث املنطوق واألدب املكتوب، 

دار عــني للنــرش، القاهــرة، 2009، ص ص 197: 210.

** يوجــد عــدد مــن املحــاوالت املثمــرة التــي اهتمــت بكتابــة األطفــال 

)منشــورات  موقــع  هنــاك  العاملــي،  املســتوى  فعــىل  القصصيــة. 

الطفــل( com.kidpub.www، وهــو يُــرز منــذ عــام 1995 كتابــات 

األطفــال القصصيــة مــن مختلــف أنحــاء العــامل باللغــة اإلنجليزيــة، وال 

يتدخــل املوقــع يف تحريــر القصــص، بــل ينرشهــا كــام كتبهــا املؤلفــون 

تونــس  مبكــرة يف  مبــادرات  العــريب، مثــة  الصغــار. وعــىل املســتوى 

)مــرشوع  قابــس  الهاشــمي يف  البشــري  أطلقهــا  كالتــي   ،1993 منــذ 

أو )الطفــل يكتــب للطفــل(. واضطلعــت إدارة  القصــص املدرســية( 

املطالعــة بــوزارة الثقافــة واملحافظــة عــىل الــرتاث التونســية بتطويــر مثــل 

هــذه املبــادرات، وتوســيع نطــاق اشــتغالها وتأثريهــا، لتشــمل املناطــق 

املحرومــة، مــن خــالل برامــج املطالعــة يف الوســط الريفــي عــىل ســبيل 

املثــال. وأتيــح يل االطــالع عــىل جهــود مثمــرة لجمعيــة أهليــة تونســية، 

خــالل معرضهــا  مــن  الطفــل،  لكتــاب  هــي جمعيــة معــرض صفاقــس 

الســنوي لكتــاب الطفــل الــذي تقيمــه بانتظــام منــذ عــام 1994، والــذي 

يقــام عــىل هامشــه حلقــة بحثيــة تناقــش قضايــا جوهريــة يف مجــال أدب 

الطفل. ويف اإلمارات، أسهم التعاون بني إدارة مراكز األطفال والفتيات 

ودائــرة الثقافــة واإلعــالم يف طباعــة أعــامل أدبيــة جيــدة بإبــداع األطفــال 

مــن الفتيــات والفتيــان. ويف اليمــن، بــادرت مؤسســة غــري حكوميــة هــي 

مؤسســة إبحــار للطفولــة واإلبــداع، بتوثيــق منــاذج مــن كتابــات األطفــال 

والنــشء. ويف مــر، تبنــى املركــز القومــي لثقافــة الطفــل تطويــر تجربــة 

الكتابات اإلبداعية لألطفال. فأطلقت سلسلة “من طفل لطفل”، عام 

2008. ويف نطــاق التجــارب الثقافيــة األهليــة، تبنــت ســاقية الصــاوي، 

رانيــا رفعــت  عــام 2007، تجربــة ملهمــة يف حــيك األطفــال خاضتهــا 

شــاهني، بعنــوان “بســاط الحواديــت، حواديــت للكبــار والصغــار”.

انظــر: محمــد حســن عبدالحافــظ، هــل الهالليــة ســرية نســوية؟،   12

الــدويل الســابع لقســم اللغــة الفرنســية،  ضمــن أعــامل املؤمتــر 

كليــة اآلداب جامعــة القاهــرة، حــول: الحــيك الشــعبي بــني الــرتاث 

املنطــوق واألدب املكتــوب، دار عــني للنــرش، القاهــرة، 2009، 

ص ص 385: 397.
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راجــع: عبداللــه محمــد الغذامــي، املــرأة واللغــة، املركــز الثقــايف   13

الثالثــة، 2006، ص 7. الطبعــة  البيضــاء،  الــدار  العــريب، 

* سلمى عبدالغني ناجي، من مواليد صنعاء عام 1995، تدرس   

يف املدرسة اليمنية الحديثة. يف الصف السادس، بدأت بكتابة 

القصة القصرية، ونرشت لها أول قصة يف 2003، متارس الرسم 

والعــزف عــىل البيانــو، وتهــوى قــراءة القصــص.

ســلمى عبدالغني، يف مكاٍن ما، رســومات: هيثم محمد حســني   15

و هنــد محمــد حســني، سلســلة إبداعــات جــدد، مؤسســة إبحــار 

للطفولــة واإلبــداع، صنعــاء، 2006.

16  انظــر: ســوزان إنجيــل، القصــص التــي يحكيهــا األطفــال؛ محاولــة 

لفهــم الــرد عنــد الطفــل، ترجمــة: إزابيــل كــامل، تقديــم: أحمــد 

للثقافــة،  األعــىل  القومــي للرتجمــة، املجلــس  زرزور، املــرشوع 

القاهــرة، 2002، ص 7.
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اأدب الطفال
بني تاريخ الأدب و فّنيات الكتابة للأطفال

ك. أحمد الحنيش
قسم اللغة العربية و آدابها، كلية اآلداب و العلوم االجتامعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن

أّي يعريّ يكل الففد؟

يثــري مصطلــح أدب الطفــل كثــريا مــن التســاؤالت و بخاصــة 

بالنســبة للباحثــني يف هــذا املجــال”1، هكــذا يبــدأ ســمري 

عبد الوهاب أحمد قوله وهو يتناول مفهوم “أدب الطفل”، 

ثــم ميــي يف اســتعراض جملــة مــن التعريفــات، مبتدئــا 

بتحليــل مفهــوم “أدب” يف اللغــة و االصطــالح، فيــورد عــىل 

التــوايل اثنــي عــرش تعريفــا، أحــد عــرش منهــا لباحثــني عــرب و 

واحد فقط لباحثة أجنبية. و يتوصل يف النهاية و بعد قراءة 

تحليليــة لهــا، إىل تحديــد نقطتــني تتقاطــع فيهــام، حســب 

التــي أوردهــا فيبنــي عــىل أساســهام  التعريفــات  رأيــه، كل 

التعريــف الــذي يرتضيــه فيقــول: “أدب األطفــال هــو كل مــا 

يُقــّدم للطفــل مــن مــاّدة أدبيّــة أو علميــة، بصــورة مكتوبــة أو 

منطوقــة أو مرئيــة، تتوفــر فيهــا معايــري األدب الجيــد، و تراعــي 

خصائــص منــو األطفــال و حاجاتهــم، و تتفــق مــع ميولهــم و 

اســتعداداتهم، و تُْســهم يف بنــاء األطــر املعرفيــة الثقافيــة، 

و العاطفيــة و القيميــة، و الســلوكية و املهاريــة، وصــوال إىل 

بنــاء شــخصية ســوية و متزنــة، تتأثــر باملجتمــع الــذي تعيــش 

فيــه، و تؤثــر فيــه تأثــريا إيجابيــا.”2

د  ثــم يُرِجــع الباحــث، هــذا االضطــراب املتمثــل يف تعــدُّ

التعريفــات و تفّرعهــا و بالتــايل عــدم االســتقرار عــىل تعريــف 

علمي موّحد و شامل، إىل جّدة هذا املفهوم، فيقول: إن 

مصطلح أدب الطفل “ذو داللة مستحدثة، حيث مل يتبلور 

يف أدبنا العريب الحديث إال يف العقود األربعة األخرية من 

القرن العرشين”.3

صد مي ن أن نؤّرخ يكل الففد بناء عىل صذا املفهوم؟

فإننــا  املفّصــل  و  الشــامل  التعريــف  بهــذا  قبلنــا  إذا 

ضبطنــا مالمــح هــذا األدب الــذي نريــد أن نــؤّرخ لــه، وهــي بــال 

شــك خطــوة رضوريــة، ال بــّد منهــا لــيك نحــّدد اإلطــار الــذي 

نتحرّك داخله، أي ِفيَم نحن نبحث؟ ماّم يُجّنبنا الوقوع يف 

مطبّات تؤدي بنا إىل السقوط يف سوء الفهم. نعم، ميكن 

لنا أن نؤرخ لهذا األدب حتّى يف عاملنا العريب، و لكّن هذا 

التاريــخ لــن يكــون ضاربــا يف الِقــدم؛ فإنّــه مل يُكتشــف هــذا 

املفهــوم إال حديثــا، كــام أرشنــا منــذ قليــل. و هــذه الحقيقــة 

بــل هــي تعنــي أوروبــا  ال تنطبــق علينــا نحــن العــرب فقــط، 

ــبْق العلمــي، ثــم  و الغــرب أيضــا، رغــم مــا لــه علينــا مــن السَّ

الفضــل يف إثــارة وعينــا بهــذه املفاهيــم الجديــدة، مــع بدايــة 

مــا يُعــرف عندنــا بعــر النهضــة.

أّن  اليــوم،  الباحثــني  لــدى  بــه،  الثابــت و املُســلَّم  مــن 

القــرن  يُســتحدث إالّ يف بدايــات  أدب الطفــل مفهــوم مل 

املايض، عندما انفصل علم نفس الطفل عن علم النفس 

العــام.4 و قــد عــرَف علــُم نفــس الطفــل أْوَجــه يف الغــرب مــع 

بدايــات القــرن املــايض، فتعــّددت االهتاممــات الســاعية 

العلــوم  أو  البيداغوجيــا،  و  النفــس  علــم  بــني  الربــط  إىل 

 Alfred الرتبوية، مع الكثري من العلامء أمثال ألفريد بيني

كالبريــد  إدوارد  و  فرنســا،  يف   )1911-1857(  Binet

Edouard Claparede )1873-1940( يف ســويرا، 

 Maria Montessori))1952-1870 و ماريا مونتسوري

 Stanlay ))1924-1844 إيطاليــا، و ســتانالي هــال يف 

Hall يف الواليــات املتّحــدة األمريكيــة.

فقــد كان يُنظــر إىل الطفــل قبــل هــذا التحــّول، عــىل أنــه 

“كهل صغري”، ليس له كيانه املســتقل، و لكن مع بدايات 

علــم نفــس الطفــل، صــار هنــاك اقتنــاع بــأن تخصيــص هــذا 
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“الكهــل الصغــري” بالدراســة مُيّكننــا مــن فهــم الفكــر البــرشي. 

العــامل  قالــه  مــا  فهــم  الســياق، ميكــن  هــذا  لعلّــه، يف  و 

أّن “الطفــل  مــن   Jean Piaget بياجــي الســويري جــان 

قــد يســاعد عــىل فهــم الكهــل أكــر مــام يســاعد الكهــل عــىل 

 William اإلنجليــزي قالــه املفكــر  مــا  أو  الطفــل”،  فهــم 

Wordsworth )1770-1850( قبــل ذلــك بكثــري مــن أّن 

“الطفــل أبــو اإلنســان”؛ فهــذه القولــة الشــهرية، مبنيّــة عــىل 

القائــل: كيــف  يقــول  قــد  بــني “طفــل” و “اب”؛ إذ  مقابلــة 

ميكــن أن يكــون الطفــل أبــا؟ إذ ال يبــدو األمــر واقعيــا و قابــال 

للتصديق. هذا الجمع بني العبارتني هو يف ظاهره تناقض 

و تنافــر و يف جوهــره فهــم عميــق لحقيقــة هــذا املخلــوق 

الصغــري، و ملكانتــه التــي أصبــح عليهــا يف املجتمــع اليــوم، 

وإن اختلفت املقاربات و درجات الوعي بحاجاته و بالدور 

الــذي قــد يلعبــه اليــوم و غــدا.

قــد أدرك البعــض اآلخــر هــذا األمــر منــذ القــرن 18. يقول 

ديكارت:”كلنــا، كنــا أطفــاال قبــل ان نصبــح رجــاال”، و لكــن 

هــذا الطفــل ال يغادرنــا و نحــن كبــار، مبعنــى أن كل إنســان 

فينــا ينســج ســريته الخاصــة بــه، و كلُّ تجربــة يعيشــها، وهــو 

طفــل، متثّــل عــامدا لهــذا النســيج، و للصــورة أو الشــخصية 

التــي ســيبدو عليهــا وهــو رجــل.

إذن، مل يتســّن الكتابــة لألطفــال باملفهــوم الحديــث إالّ 

عندمــا صــار هنــاك معرفــة و فْهــٌم أدّق لحاجــات الطفــل و 

رغباتــه و مراحــل مُنــّوه اللغــوي و االجتامعــي و الوجــداين، 

أمــا قبــل ذلــك فقــد كان األطفــال يقتاتــون عــىل موائــد الكبــار 

كــام يقــال. فأمثــال كليلــة و دمنــة5 التــي يُقبــل عليهــا أطفالنــا 

اليــوم، و اعتُِمــدت منتخبــاٌت مــن نصوصهــا لتعليــم الناشــئة 

يف املدارس، مل توضع لهم، مثلام هو الحال بالنسبة إىل 

حكايــات شــارل بــرو يف فرنســا6 و األخويــن قريــم يف أملانيــا7.

الباحــث ســمر روحــي  يقــول  مــا عــدا ذلــك فإنــه، كــام 

أدبــا لألطفــال”8 و  القديــم  تراثنــا  الفيصــل، “ال منلــك يف 

هــذا ال يعنــي أنــه مل تكــن هنــاك عنايــة باألطفــال؛ إذ يجــب 

و مصطلــح  مفهــوم  وهــي  الطفولــة،  إهــامل  بــني  التفريــق 

علمي، و إهامل األطفال، ألنه ميكننا أن نعتني باألطفال مع 

تجاهل للطفولة، و ليس يف األمر تناقض. فلطاملا َوَجدت 

األّمهــات أو الجــّدات يف قصــص الَحْمقــى و الكاذبــني،9 أو 

يف نــوادر ُجحــا،10 مخزونــا غنيّــا إلمتــاع األطفــال و تغذيتهــم 

بتلبيــة حاجاتهــم النفســيّة و الوجدانيّــة.

و مهــام يكــن، فإنــه رغــم مــا قيــل يف هــذا التاريــخ بــني 

تراثنــا،  تاريخنــا و  تنفــي وجــود أدب لألطفــال يف  مواقــف 

لهــذا  مــن املفهــوم األورويب الحديــث  منطلقــة يف ذلــك 

األدب، أو تلــك التــي ال تأخــذ يف حســبانها هــذه املحاذيــر 

النظريــة فتســقط يف األحــكام العامــة، او تلــك التــي تقــف 

موقفــا وســطا و تعلــن أن بدايــة تاريــخ أدب الطفــل عندنــا 

كانــت مــع عــر النهضــة بفضــل رجــال أمثــال رفاعــة رافــع 

الطهطــاوي،11 و أحمــد شــوقي،12 فإنـّـه ال منــاَص يف البدايــة 

مــن اســتقراء موروثنــا كلّــه، و هــو رشط و خطــوة ال بــّد منهــا 

للوصــول إىل بنــاء “موقــف علمــي يف مضمونــه و منهجــي 
يف طرائــق بحثــه” عــىل حــد تعبــري ســمر روحــي الفيصــل.13

لراءر ت “عش العاافري”

1 - ال؛ د و املؤثرات الخارجية

إن مــرشوع كتابــة تاريــخ شــامل ألدب الطفــل يف مجــال 

العربية، ميّر حتام، و كام أكّدنا، باملعرفة الجيّدة مبا يُكتب 

و يُنرش من نصوص و إبداعات يف كامل األقطار و األقاليم 

العربية، وإال تحّول هذا التاريخ إىل تاريخ محيّل. من ناحية 

أخــرى، إّن كتابــة تاريــخ جــاّد ال مُيكــن أاّل تنطلــق مــن دراســة 

أوليــة لخصائــص هــذه النصــوص األدبيــة و الفنيــة. و يوجــد 

يف ُعامن كاتبات و كُتّاب يُقّدمون نصوصا ذات قيمة فنية 

و أدبيــة ال يُســتهان بهــا، و جديــرة باالهتــامم، مثــل النصــوص 
التــي تقدمهــا الكاتبــة جوخــة الحــاريث.14

الكاتبــة  لهــذه  العديــدة املنشــورة  النصــوص  بــني  مــن 

 28 يف  وارد  وهــو  العصافــري”،15  “ُعــّش  بعنــوان  كُتيّــب 

صفحة، مقاس الصفحات 16×16، يستهدف يف تقديرنا 

رشيحة األطفال املوجودين يف مرحلة “الطفولة املبّكرة”،16 

أي من كان ِسنُّهم يرتاوح بني الثالثة و الخمسة أعوام، وهي 

تعــرف بـ”مرحلــة الخيــال الحــاد”17. تكــّون هــذا النــص مــن 13 

لوحة محتوية عىل رسوم، يصاحب كلَّ لوحة نصٌّ مكتوب، 

م عليهــا.  متقــدِّ الجملتــني،  أو  الجملــة  يتعــّدى  ال  قصــري، 

فاحتّل النص الجانب األمين بينام جاء الرسم يف الجانب 

األيــر، مــاّم يُيــّر للبــر عمليــة التنّقــل بينهــام و يجعلهــا 
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دون عنــاء. الــكل عــىل صفحــات خلفيتهــا بيضــاء خاليــة مــن 

الحشــو و الزوائــد التــي ميكــن أن تــرف عــن القــارئ الصغــري 

االنتبــاه و الرتكيــز عــىل مــا هــو أســايس.

إىل جانب النصوص التي كتبت باللون األسود، بخط 

أقــرب إىل خــّط “تاميــس رومــان، و بحجــم كبــري يف حــدود 

20 بنــط”، ازدانــت الرســوم بألــوان زاهيــة تكــّرر فيهــا األخــرض 

باختالف درجاته، و األصفر, و األزرق القاين و البُّني الفاتح 

كــام عــىل غــالف الكتــاب.

العنــوان  مــن  انطالقــا  العنــارص،  هــذه  لعبــت  قــد  و 

عــىل الغــالف الخارجــي و وصــوال إىل الرســوم و النصــوص 

املصاحبــة لهــا، دْوًرا ُمهــاّم؛ فهــي، كمؤثــرات خارجيــة، تعمل 

عــىل شــّد القــارئ إىل الكتــاب، و ال شــك أن دراســتها عــن 

كثب قد تُقّربنا أكر إىل فهم جانب ُمهّم من فنيات الكتابة 

لألطفال. فالعتبات مثل العناوين و املرسوم عىل الغالف 

الخارجــي للكتــاب، هــي أّول مــا يتلّقــاه الطفــل و ينطبــع أثَرُهــا 

ُمثــريات دورهــا هــاّم يف  يف نســفه قبــل أن يفتحــه، فهــي 

غالــب األحيــان عندمــا تتوّجــه العنايــة إىل زرع رغبــة القــراءة 

عنــد الطفــل الناشــئ.

2 - املضمون أو املرؤثّرات الداخلية.

• البناء الردي

“عّش العصافري” قّصة طريفة و مشوِّقة. تدور أحداثها 

حول طفل اسمه عبيد، وهو بطل القصة. يقي وقته كلَّه 

يف اللعــب و يرفــض أن يغتســل أو يحلــق َشــْعره الــذي صــار 

طويــال و غــري مناســب لــه، فتــأيت العصافــري و تجــد أن شــعر 

عبيــد مناســب لبنــاء عشــها، فيفــرح الطفــل لذلــك، و لكــن 

األمر سيصبح مضايقا له مع طول املدة. و تُـلّخص الرسوم 

املتتاليــة وحدهــا مراحــَل هــذه القصــة، بتمثيلهــا ملختلــف 

املواقــف و الحــاالت التــي ميــّر بهــا عبيــد مــن:

انغامِسه يف اللعب )اللوحات 1، 2،3 و 5(

يُلــّح عليــه والــداه ألخــذه عنــد الحــالق  اختبائِــه عندمــا 

)اللوحــة 4(

تَحوُِّل شعره إىل عش للعصافري )اللوحات: 6، 7، 8(

تضايُِقــه مــن ذلــك عندمــا صــارت العصافــري عائقــا أمــام 

مامرســة هوايتــه يف اللعــب )اللوحــة 9 و 10(.

اقتناِعه بقّص شعره و فراقه للعصافري )اللوحة 11(

عودتِه إىل اللعب بكل حرية و بأكر سعادة )اللوحتان 

12 و 13(

هــذه الفكــرة التــي يتحــول طبقهــا َشــعر الطفــل الطويــل 

إىل عــّش للعصافــري، غايــة يف الطرافــة، تجعــل مــن هــذه 

القصــة قصــة مشــّوقة بحــّق. هــي فكــرة غريبــة و غــري معتــادة 

تثــري فضــول الطفــل و تتناغــم مــع عاملــه الخيــايل، فتغــّذي 

تُلبّــي بذلــك حاجــات  التخيّــل. فهــي  الطبيعيــة يف  رغبتــه 

وجدانيّــة لديــه، و الطفــل يَْجنــح يف مراحــل الطفولــة املبكِّــرة 

إىل الخيــال باختــالق الخــوارق، التــي قــد نعترهــا يف بعــض 

أســاليبنا الرتبويــة املهرتئــة كذبــا و نعاقــب بســببها أطفالنــا.

ميكن أن نقول إن أّول ما مُييّز هذه القصة هو “الواقعيّة 

العجيبة” realisme merveilleux، وهي أسلوب يحيط 

ما يقوم به الطفل من أشــياء عادية يف الواقع، مثل اللعب 

الــذي هــو مبثابــة حرفــة يتعاطاهــا يوميــا، بــيشء مــن العجــب 

ــخ هــذا اإلحســاس، و  و الغرابــة. و قــد جــاءت الرســوم لرُتسِّ

تُضفــي هــذا الطابــع عــىل النــص؛ وهــي رســوم أْشــبُه مــا تكــون 

الــراءة، و ال  برســوم األطفــال أنفســهم، يفــوح منهــا شــذى 

تراعى فيها معايري التناسب بني أحجام األشياء و مقاساتها، 

كأن تُرســَم فراشــة يَُفوق حجمها حجم ذراع الصبي، و رأســه.

ــمة  فهــذه الرســوم البســيطة املزدانــة باأللــوان و املُجسِّ

قريبــة  جــاءت  الســعيد،  الطفــل  عــامل  ملكّونــات  بثامتهــا 

مــام يعــرف بـ”الفــن الســاذج” art naif )دون أن يكــون يف 

استعامل الصفة “ساذج” أي أحكام سلبية أو رؤية دونية(، 

ماّم يعطيها جاذبية و يجعلها من املؤثرات األكر وقًعا يف 

نفوس األطفال. إضافة إىل ذلك، و كام ذكرنا، فإن التوازن 

بني النص و الصورة: ِقر النصوص أو طولُها املعقول، من 

ناحيــة، و بســاطة الصــورة و اختزالهــا عندمــا تصــف مواقــف 

القــارئ  يُحــّد مــن خطــورة إزاغــة  معينــة، مــن ناحيــة أخــرى، 

الصغــري، أو تشــتيت ذهنــه و َجْعلــه يتلّهــى عــن النــص، أو 

ــا عــن الِكتــاب. ينــرف كليًّ

• اللغة و التعابري

الكتــب  مــن هــذه  األهــم  الجــزء  التعابــري هــي  و  اللغــة 

املصــورة، إذ يبقــى مــن بــني األهــداف الثابتــة التــي يقــوم مــن 

أجلهــا أدب الطفــل و األدب عاّمــة: تعليــم مهــارات القــراءة 
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و الكتابــة، برتغيــب األطفــال منــذ الصغــر يف املطالعــة، و 

زرع حــب الكتــاب يف نفوســهم باســتعامل مؤثــرات عديــدة. 

كان  مبكــرة  بالكتــاب  الطفــل  بدايــة عالقــة  كانــت  كلّــام  و 

األمــر أفضــل لتحقيــق هــذه الوظيفــة، التــي ال تُعــرف لهــا يف 

الواقع، نقطة نهاية؛ فتطوير مهارايت القراءة و الكتابة عملية 

بعــد  بهــا حتــى  االعتنــاء  عــن  اإلنســان  ينفــك  ديناميكيــة ال 

املدرســة. و لكــّن تطويرهــا عمليّــة دقيقــة و خطــرية خاّصــة 
يف البدايــة، عندمــا يُبــدأ يف وضــع أُسســها و ترســيخها.18

و النــص الــذي بــني أيدينــا يف “عــّش العصافــري” مثــال 

تكــون  هــذه املهّمــة و عرهــا، خاصــة عندمــا  ـة  دقَـّ عــىل 

الرشيحــة العمريــة التــي يســتهدفها الِكتــاب هــي تلــك التــي 

صّنفها العلامء بالطفولة املبكرة، فقد تحاشت فيه الكاتبة 

التعقيــد باجتنــاب الُجَمــل املركّبــة و آليــات الربــط املعقدة، 

وحــدات  بــني خمــس  الكلــامت  و  األلفــاظ  عــدد  فــرتاوح 

معجميــة للجملــة الواحــدة كــام يف األمثلــة النموذجيــة:

“ كان عبيد يحّب اللعب كثريا”. )ص 4، اللوحة 1(

و يكره أن يشغله أي يشء عن اللعب

خاّصة االســتحامم و خاّصة خاّصة غســل شــعره”. )ص 

6 و 8، اللوحة 2 و 3(

و قــد تصــل يف أقــى الحــاالت إىل ثــالث عــرشة وحــدة 

أو  اللفظــي  الربــط  بــني وحــدات معجميــة و أدوات  لغويــة 

الجمــل بطريقــة مخصوصــة،  توزّعــت هــذه  ثــم  املنطقــي، 

ــطة، أو  يف كل ســطر جملــة مقتــرة عــىل فكــرة واحــدة ُمبسَّ

جملتــني يربــط بنيهــام حــرف العطــف )الــواو( أو )حتــى، لــــِ( 

املفيدتــني للغايــة و التعليــل، تنتهــي يف الغالــب بنقطــة 

]وهي عالمة الرتقيم األكر استعامال يف النص إذا استثنينا 

مواقــع نــادرة اســتعملت فيهــا النقطتــان الرأســيتان عنــد نقــل 

كالم بنّصه، أو مرة واحدة استعملت فيها نقطة التعجُّب، 

هــذا  أجمــل  “مــا  بالعــش:  اإلعجــاب  عــن مشــاعر  للتعبــري 

العش!”[ و ميكن أن نلمس ذلك يف املختارات املوالية:

“كانت أّمه تقول:

اغسل شعرك يا عبيد

و كان أبوه يطلب منه:

اذهب معي للحالق لتقص شعرك يا عبيد

و ال  يختبــئ حتــى ال يغســل شــعره  لكــن عبيــد كان  و 

للحــالق”. يذهــب 

ضمــن  البســاطة  مــن  غايــة  يف  ورد  املعجــم  أن  كــام 

القامــوس املتــاح للطفــل فهمــه و إدراكــه، و لعــّل أّولهــا تلــك 

التــي ترتجــم  و  التضــاد،  عــىل عالقــات  العبــارات املبنيّــة 

د عن طريقها موقَعه مام يحيط  أحاسيسه و وجدانه، و يحدِّ

بــه، و تنبنــي عليهــا شــخصيته تدريجيــا، فنقــرأ:

يُحّب عبيد اللعب كثريا.

يَكره أن يشغله أي يشء عن اللعب.

يكــره عبيــد خاصــة االســتحامم و خاّصــة خاّصــة غســل 

شــعره.

اقتنع عبيد أخريا بقص شعره و غسله

أو:

و هكذا منا شعر عبيد.

و ظل ينمو و ينمو

حتى أصبح َشعره كثيفا و متشابكا

أصبح َشعر عبيد قصريا و نظيفا

أو:

مل يعد عبيد يتمكن من النوم

بسبب ثقل شعره و سكانه الجدد.

مل يعد يستطيع الرتكيز يف لعبه

بسبب غناء العصافري املتواصل.

و عاد عبيد للعب و النوم بسهولة.

• الرتبية الكْونيّة و القيَم

و  القــراءة  تعليــم  الطفــل يف  أدب  وظيفــة  تنحــر  ال 

اإلنســانية  األنشــطة  هــي متتــد إىل  إمّنــا  و  فقــط،  الكتابــة 

األخرى. فاألدب مصدر “يزّود الطفل باملفاهيم و الحقائق 

و  الجغرفيــا  و  بالتاريــخ  تتّصــل  التــي  يف شــتّى املجــاالت 

الحيــاة االجتامعيــة و الدينيــة و االقتصاديــة و غــري ذلــك مــاّم 

يؤثـّـر تأثــريا كبــريا يف توســيع مداركــه و تعميــق خراتــه و فهمــه 

البيئــات املختلفــة”.19 والطفــل  البرشيــة و أرسار  للطبائــع 

قــادر عــىل فهــم األخبــار و القضايــا و القيــم املجــرّدة، عندمــا 

تُقــّدم لــه بأســلوب حــكايئ مشــوِّق، يســاعده عــىل تحديــد 

بــني  مــن  تشــمل  أدب  كلمــة  و  إزاءهــا.  الســليم  املوقــف 

معانيها “تعوُّد اإلنسان األحوال التي يصري بها نافعا لنفسه 
و ألهــل األرض”.20



123  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

إّن القيــم التــي تتضّمنهــا النصــوص األدبيــة عامــل مؤثّــر 

د حاسم ملالمح شخصيتهم  جدا يف تربية األطفال، و محدِّ

الناميــة؛ لــذا هــي تعتــر ركنــا مــن األركان التــي تنبنــي عليهــا 

القصــة هــي  تثريهــا  التــي  القيــم  و  فنيــات أدب األطفــال. 

ثــالث قيــم أساســية. القيمــة األوىل قيمــة ترويحيــة تتمثـّـل يف 

اللعب.21 فالطفل عموما ميتهن اللعب، و عبيد يف قصتنا 

يعبــد اللعــب، ال ينقطــع عــن مامرســته، يواجــه كّل مــن يقــف 

عَقبــة ًأمــام تلبيــة هــذه الرغبــة عنــده، أو يحــول دون تحقيــق 

هذه الحاجة لديه. فقد رفَض كّل أوامر والديْه بقّص شعره و 

غسله؛ ألن ذلك يحرمه من اللعب أو يُفّوت عليه فرصة من 

الفــرص التــي يبحــث عنهــا إلشــباع حاجتــه، وحتــى أصدقــاؤه 

الطيــور، الذيــن يتعلــق بهــم، قــد انفصــل عنهــم عندمــا صــار 

حضورهم معطِّال لشغله اليومي. و نحن نعرف إىل أي مدى 

َيْقــوى عــزم الطفــل، إذا ُوجــد مــا يُعّكــر صفــو عاملــه املــيلء 

باأللعــاب، أو يهــّدد هــذه الحيــاة التــي يريــد أن يحياهــا.

القيمة الثانية قيمة جسامنية،22 احتلت املكانة األوىل 

هــت  يف هــذا النــص؛ إذ هــي التــي، يف منطــق الــرد، ُوجِّ

مــن أجلهــا األحــداث لتحقيقهــا، و تَعلّــق بهــا حــّل العقــدة 

النظافــة، فبطــل  القيمــة يف  القصــة. و متثّـــلت هــذه  يف 

القّصــة يرفــض االســتجابة إىل األوامــر لالعتنــاء بقــص شــعره 

و املحافظــة عــىل نظافتــه، فيتعطــل تحقيــق هــذه القيمــة 

بســبب مــا كانــت تحتلّــه يف ســلّم أْولويّاتــه.

من القيم التي احتلّت أيضا مكانة يف القصة التي بني 

أيدينــا، قيمــة ميكــن تصنيفهــا ضمــن القيــم االجتامعيــة،23 أال 

وهي العناية بالحيوان، فليس هناك فحْسب العصافري التي 

ســتجد عنــد بطلنــا مســاعدة، عندمــا ســمح لهــا ببنــاء عّشــها 

يف شــعره لتُفــرّخ فيــه، بــل نجــد أيضــا، يف عديــد اللوحــات 

رســوما لعبيــد و هــو يلهــو مــع الفراشــة أو مــع الــكالب. وميكــن 

أن نلمس يف قّصتنا، من حيث القيم املراد ترسيخها، نزعة 

نحو تثبيت قيم، أبعد من مجرد الرفق بالحيوان، إىل تعليم 

الطفل كيف ميكن أن يكون صديقا للحيوان، أو كيف يجعل 

مــن الحيــوان صديقــا لــه )اللوحــات 1، 5، 12(.

• املُتْعة

البحــث  اســتعرض  التــي  املكّونــات  و  العنــارص  هــذه 

بعضهــا ضمــن فّنيــات الكتابــة لألطفــال، ال تعنــي شــيئا يف 

ذاتهــا، فــام يصنــف عنــد النّقــاد ضمــن املؤثــرات الخارجيــة، 

كالغالف و العنوان و األلوان..، أو ضمن املؤثرات الداخلية 

كاملضمــون و الحبكــة..، ال تــؤدي وظيفتهــا إال مجتمعــًة، أي 

بفعل كيمياء خاصة تَُولّف بينها لتعطي النص مذاقا خاّصا 

تتوفــر معــه تلــك املتعــة التــي تعتــر ِســمة األدب الشــيّق، 

عنــد الكهــول و عنــد الصغــار عــىل الســواء. فهــذه املتعــة 

هي الباب إىل قلب القارئ و عن طريقها تتحقق األهداف 

األخــرى، و كثــري مــن آثارنــا الكالســيكية نّصــت عــىل التالقــي 

الناجــع بــني “الحكمــة و اللهــو”24 تــارة، و “الِجــّد و الهــزْل”25 

تــارة أخــرى، مؤكّــدة بذلــك عــىل أهــم ميــزة مالزمــة لــألدب، و 

النصــوص األدبيــة الراقيــة بالخصــوص.

و قصــة جوخــة الحــاريث، ال تخلــو مــن املتعــة، املتعــة 

األســلوب  تتحــاىش  أن  أّوال  اســتطاعت  فقــد  الذهنيــة؛ 

املبــارش وتنــأى بذلــك عــن الوعــظ و اإلرشــاد، فلــم تُــرد أن 

يكون النص أخالقيا، أو يقّدم دروسا أخالقية ُمْسقطة، دون 

أن ينبــع ذلــك مــن الداخــل أو يولــد مــن رَِحــم القصــة. فالبطــل 

مــه الحكايــة واقعــي، فهــو عنيــد يتــرّف وفق ميوله،  كــام تُقدِّ

فكان له ما أراد من إدمان عىل اللعب. و لكن سيصل األمر 

به إىل مأزق عندما “مل يعد يتََمّكن من النوم” بسبب “ثِقل 

شعره و ُسّكانه الُجدد”، ثم خاصة عندما “مل يعد يستطيع 

الرتكيز يف لعبه بسبب غناء العصافري املتواصل”. و ترتك 

القصــة لألحــداث مهّمــَة البحــث عــن الحــّل، الــذي ســيأيت 

بشكل تدريجي عندما سينقاد عبيد، و دون أن يَعلَم، إىل 

التضحيــة بأصدقائــه الطيــور و االقتنــاع بــرضورة قــص شــعره و 

غســله. فالطفــل تعلّــم أن ال مجــال إىل التوفيــق بــني مــا قــد 

يتعــارض مــع بعضــه البعــض، فالنظافــة، الِقيمــُة اإلنســانية 

التــي تحتــّل مكانــًة رفيعــة يف ثقافتنــا و تقاليدنــا اإلســالمية، 

أن  بعــد  الطفــل  القصــة ضمــن مشــاغل  نهايــة  صــارت يف 

او يضيّــع عنــه فرصــا ملامرســة هوايتــه  أمــرا يشــغله  كانــت 

املُفّضلــة، و كأنّهــا تريــد بذلــك، أن تقــول إّن خــرَي مــا يكتســبه 

الطفــل مــن تقاليــد و ِقيـَـم أخالقيــة إمّنــا يكتســبه و يرتّســخ يف 

طباعه عر تجربته الخاصة و مغامراته التي يعيشها و يكون 

فيهــا فاعــال أو صانعــا لهــا.

قــراءة  مــا عرضنــاه إىل حــّد اآلن، مــن خــالل  إن بعــض 

الحــاريث،  جوخــة  األكادمييــة  و  للكاتبــة  لنمــوذج  رسيعــة 
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ليــس إالّ محاولــة إللقــاء بعــض األضــواء عــىل فّنيــات الكتابــة 

لألطفــال مثــل اللغــة أو املعجــم، القيــم، الخيــال و املتعــة. 

فهذه الخصائص عندما تُوظّف توظيفا مناسبًا و ُمستجيبا 

يُبــَدع  ترقــى مبــا  الوجدانيــة،  و  النفســية  الطفــل  لحاجــات 

مــن نصــوص يف أدب األطفــال، و تُْضِفــي عليهــا قيمــة فنيّــة 

تجعــل منهــا إضافــة نوعيّــة إىل مكتبــة الصغــار. هــذا الصنــف 

مــن األدب، مهــام كان جنســه، هــو وحــده الــذي يــؤدي إىل 

توســيع آفــاق معرفــة الطفــل لنفســه و للحيــاة بشــكل عــام، 

 ”self esteem“ ثــم إىل منــو الوعــي لديــه باحــرتام الــذات

و بنــاء شــخصية متوازنــة.

ما من شــّك يف أّن أدب الطفل اليوم، يحظى باهتامم 

ــاب الذيــن مل يعــودوا يكتبــون لألطفــال عرَضــا  كبــري مــن الكتّ

و إمنــا صــاروا يتخّصصــون يف ذلــك و يدركــون عــن وعــي 

البلــد  يف  نُعــّد  أن  فيمكــن  ُعرهــا،  و  رســالتهم  خطــورة 

الواحــد العــرشات منهــم، أمثــال زكريــا تامــر، بيــان توفيــق عيل 

الصفــدي و مهنــد ثابــت العاقــوص يف ســوريا، و يعقــوب 

إســحاق الشــاروين، امــل فــرح عــوض بــريس، فاطمــة محمــد 

عبداللــه،  محمــد  خليــل  حســن  و  مــر،  يف  املعــدول 

أنطــوان  اللــه،  نــر  أمــيل راشــد  نبيهــة حســن املحيــديل، 

و  األردن،  النجــار يف  عــارف  وتغريــد  و  لبنــان،  رعــد، يف 

محمــد الهــادي الغــزي، يوســف رزوقــة و نافلــة ذهــب يف 

القــادر الحامــدي يف اإلمــارات. ومــا  تونــس، و عــيل عبــد 

مــن شــك يف أن عوامــل موضوعيــة كانــت دافعــا مبــارشا 

وراء ذلــك. مــن بينهــا الجانــب الدميغــرايف؛ إذ تفــوق نســبة 

األطفــال مّمــن هــم دون الســن الخامســة عــرشة اليــوم، 45 

و 50% مــن مجمــوع ســكان الوطــن العــريب.26 هــذا العامــل 

الدميغــرايف و املوضوعــي رافقــه يف األوســاط الرســمية و 

الثقافية وعي عاّم بأهمية الطفولة. ماّم كان له الفضل يف 

ازديــاد حجــم حاجــات الطفــل و اهتامماتــه مــع مــا يســتدعيه 

ذلك من رضورة تنشيط ثقايف و أديب بغرض تحديد هذه 

الحاجــات و توفــري الكتــب و تلبيــة هــذه الرغبــات لــدى هــذه 

الرشيحة الواسعة داخل املجتمع العريب. فبعض البلدان 

مثــل تونــس و ســوريا و األردن باإلضافــة إىل لبنــان و مــر 

و العــراق –قبــل الحــرب-، وّجهــت عنايــة أكــر بنــرش كتــب 

األطفــال و إصــدار بعــض املجــالت، كــام تــم بعــث دور نــرش 

متخصصــة يف طباعــة هــذه الكتــب، و ميثّــل هــذا يف ذاتــه 

ظاهــرة جديــدة يف العــامل العــريب، و مــن بــني هــذه الــدور 

“دار أوربيــس” و “دار الفتــى العــريب” و دار “دنيــا األطفــال” 

و “دار الُرّواد” و “دار النورس”27، أو “االكتشافات األوىل” 

Premieres Decouvertes، وهو فرع تابع لدار قاليامر 

نــرش  الشــهرية، و متخّصــص يف  الفرنســية   Gallimard

نصــوص أدب الطفــل، و قــد متّكنــت بعــض دور الطباعــة و 

النــرش يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن رشاء حقوقهــا. 

و صــدرت لبعــض هــذه املؤسســات منشــورات ذات قيمــة 

أدبيــة و فنيــة كبــرية مثــل “الســرية النبويــة” التــي أُخرجــت يف 

عرشيــن جــزءا، و صــدرت هــذه السلســلة عــن دار الــرشوق و 

حــازت جائــزة مهرجــان كتــاب الطفــل الــذي يقــام ســنويا يف 

مدينــة بولــوين Bologne اإلطاليــة ســنة 1999، 28 كــام 

أنشئت بعض املواقع يف االنرتنات للتعريف بإنتاج بعض 

الُكتـّـاب.29 ميكــن أن نضيــف يف الختــام، مــن بــني العوامــل 

األخــرى انتشــار التعليــم يف مختلــف أقطــار البــالد العربيــة، 

ثم وجود جوائز سنوية معترة ألفضل إنتاج يف أدب الطفل 

يف مختلــف العواصــم العربيــة، آخرهــا كان جائــزة الســلطان 

قابــوس يف مســقط، نوفمــر 2015.

إذا كان هناك اليوم، شواهد واضحة عىل وجود نهضة 

للعنايــة بهــذا الجنــس األديب، و مبــا ينجــّر عــن هــذا الواقــع 

الجديــد مــن تراكــم يف املــادة األدبيــة، فإنــه مــن املــرشوع 

علميّا التفكري يف بداية كتابة تاريخ هذا األدب الذي ظّل، 

لعهــود طويلــة، خــارج دائــرة الحضائــر الرســمية، يلهــث وراء 

بــوادر االعــرتاف. لكــن مــن األنســب أن يتــّم ذلــك دون إغفــال 

ــة التــي مــن شــأنها أن تُؤّمــن الوصــول إىل  الجوانــب املنهجيّ

و  لحــر خصائــص هــذا األدب  نتائــج صحيحــة و مفيــدة 

لتبيــان مراحــل تحوُّالتــه و تطوُّراتــه. فاســتقراء هــذا املنتــوج، 

و تولّيــه بالنقــد و التحليــل هــو وحــده الــذي ينــأى بنــا عــن 

األحــكام  الوقــوع يف  بذلــك  يجّنبنــا  و  التقليديــة  املناهــج 

العاّمــة و املتّرعــة.
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عش للعاافري

قصة: جوخة الحاريث

رسوم: عامد أبو صالح

كان عبيد يحب اللعب كثرياً.  1

ويكره أن يشغله أي يشء عن اللعب.  2

خاصة االستحامم  3

وخاصة خاصة غسل شعره.  

كانت أمه تقول:  4

إغسل شعرك يا عبيد.  

كان أبوه يأمره:  

إذهب معي للحالق لتقص شعرك يا عبيد.  

ولكن عبيد كان يختبيء حتى ال يغسل شعره وال يذهب للحالق.  

وهكذا منا شعر عبيد.  5

وظل ينمو وينمو.  

حتى أصبح كثيفاً ومتشابكاً.  

رأى عصفوران صغريان شعر عبيد فقاال:  6

ما أجمل هذا العش!  

لقد أفسدت األمطار عشنا القديم  

وسننتقل لهذا العش الجميل.  

عاش العصفوران يف شعر عبيد باعتباره عشاً لهام.  7

فرح عبيد وأعجبه أن يكون شعره بيتاً لعصفورين جميلني.  

حضن العصفوران بيضهام يف عشهام الجديد.  8

ملا فقس البيض  9

خرجت منه عصافري صغرية  

وأصبح شعر عبيد مزدحامً جداً بالعصافري.  

مل يعد يتمكن من النوم  10

بسبب ثقل شعره وسكانه الجدد.  

ومل يعد يستطيع الرتكيز يف لعبه  

بسبب غناء العصافري املتواصل.  

إقتنع عبيد أخرياً بقص شعره وغسله  11

فطارت العصافري لتبحث عن بيت آخر.  

أصبح شعرعبيد قصرياً ونظيفاً.  12

فرحت األم وفرح األب  

وعاد عبيد للعب والنوم بسهولة.  

لكنه ظل يفتقد أصدقاءه العصافري كثرياً.  13

2009  

الهوامش

ســمري عبــد الوهــاب أحمــد، أدب األطفــال، دار املســرية للنــرش و   1

األردن، 2006، ص. 46. الطباعــة،  و  التوزيــع 

املصدر السابق، ص. 49  2

زهــراء الحســيني، الطفــل و األدب العــريب الحديــث، دار الهــادي،   3

بــريوت، 2001، ص. 46.

يحــدد بعــض الباحثــني بدايــات انفصــال علــم نفــس األطفــال عــن   4
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علــم النفــس العــام بأواخــر القــرن التاســع عــرش مــع ظهــور كتابــات 

برييــار: األملــاين وليــام 

William T. Preyer, The Mind of the Child (1882).

انظر:

Gaetane Chapelle, Psychologie de l’enfant: 150 ans d’his-
toire, pulie le 01/02/2001

www.scienceshumaines.com/psychologie-de-l-enfant-150-
ans-d- histoire_fr_173...2015/11/25.

نصوص كليلة و دمنة البن املقفع من أكر النصوص توظيفا يف   5

املقــررات املدرســية يف درس اللغــة العربيــة، كــام وجــدت لهــذا 

النــص صيــغ يف لغــة عربيــة

هو:  6

Perrault, Charles, Histoires ou contes du temps passé avec 
moralite, 1697.

“قصص أو حكايات أخالقية من املايض” سنة 1697

و هام:  7

قريــم  ويلهــامل  و   ،)1863-1785( Jacob Grimm قريــم  يعقــوب 

 ،Contes de Grimm ،)1859 -1786(Wilhelm Grimm

حكايــات قريــم.

و  الثقافــة  وزارة  العــريب،  الطفــل  ثقافــة  الفيصــل،  روحــي  ســمر   8

الشــباب و تنميــة املجتمــع، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 2012، 

.107 ص 

املرجع نفسه، ص 109.  9

انظر بحثنا، “تفاعل املنطوق و املريئ يف دروس اللغة العربية،   10

القصــة املصــورة و تعليميــة اللغــة، نــوادر جحــا أمنوذجــا”، نــدوة 

اللغــة العربيــة، كليــة الرتبيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، مســقط، 

ُعــامن، 2014/3/3-2.

يُذكر أن رفاعة رافع الطهطاوي )1801-1873( هو أول من نادى   11

بنقــل أدب األطفــال إىل اللغــة العربيــة، مبناســبة إنشــاء “مدرســة 

األلســن” التــي كانــت مدرســة عليــا لتعليــم اللغــات األجنبيــة، و 

إعــداد طبقــة مــن املرتجمــني تهتــّم بنقــل كتــب الغــرب إىل اللغــة 

العربيــة مــام تســتفيد بــه الدولــة و املؤسســات الرتبويــة. ثــم قــام 

هــو نفســه برتجمــة قصــص عــن اللغــة االنكليزيــة بعنــوان “حكايــات 

األطفــال”، كــام حــاول أن يقــّدم أدبــا تربويــا للطفــل. ميكــن العــودة 

إىل كتابــه “املرشــد األمــني يف تربيــة البنــات و البنــني”.

ترجــم أحمــد شــوقي حكايــات الفونتــني يف الجــزء الرابــع مــن ديوانــه   12

“الشــوقيات”، كــام دعــا يف مقدمــة ديوانــه إىل قيــام أدب الطفــل 

مقرونــا بالحكايــات و القصــص الشــعرية لألطفــال.

سمر روحي الفيصل، مرجع سابق، ص 109.  13

جوخة الحاريث كاتبة و أكادميية من عامن. صدرت لها يف مجال   14

أدب الطفل نصوص عديدة منها السحابة تتمنى، مسعى للنرش 

و التوزيع )النحلة الصغرية( مملكة البحرين 2015، ملاذا طردت 

الليل البهيم، و مجموعات قصصية منها “مقاطع من سرية لبنى 

إذ آن الرحيل”، “صبي عىل السطح”، “يف مديح الحّب”، روايات 

للكهول أهّمها “منامات”، “سيّدات القمر”.

الثقــايف،  النــادي  ُعــّش العصافــري، منشــورات  جوخــة الحــاريث،   15

.2010  ،1 مســقط، ط 

انظــر: إليــاس ديــب، عــامل الولــد، دار الفكــر اللبنــاين، 1986، ص   16

.11

سمر روحي الفيصل، أدب األطفال ثقافتهم، إصدار دائرة الثقافة   17

و اإلعــالم، الشــارقة، 2007، ص 94.

ثقافــة  الفيصــل، فصــال كامــال يف كتابــه:  خّصــص ســمر روحــي   18

الطفــل العــريب، للحديــث عــن معجــم الطفــل و تأثــري لغــة التلفــاز 

التلفــاز ولغــة الطفــل، ص 89 – 102. انظــر فصــل:  عــىل لغتــه، 

سمري عبدالوهاب أحمد، 2006، ص 52.  19

حســني املرصفــي، الوســيلة األدبيــة إىل العلــوم العربيــة، تحقيــق   20

عبــد العزيــز الدســوقي، القاهــرة، الهيئــة العربيــة العامــة للكتــاب، 

.1982

ــد،  انظــر، ســمر روحــي الفيصــل، 2007، فصــل: نحــو أدب ُموحَّ  21

مــن ص 14. بدايــة  القيــم،  و  األطفــال  أدب 

نفسه، ص 16.  22

نفسه، ص 30.  23

يقــول ابــن املقفــع يف مقدمــة عــرض كتــاب كليلــة و دمنــة: »أمــا   24

الكتــاب فجمــع حكمــة و لهــوا، فاختــاره الحكــامء لحكمتــه و األغــرار 

للَهــوه.” دار صــادر، بــريوت، 2004، ص 32.

يســم الجاحــظ أســلوبه يف كتــاب البخــالء، باملراوحــة بــني الجــّد   25

و الهــزل حيــث يقــول “و لــك يف الكتــاب ثالثــة أشــياء: تبــنيُّ حجــة 

طريفــة، أو تعــرُّف حيلــة لطيفــة، أو اســتفادُة نــادرة عجيبــة. و أنــت 

يف ضحك منه، إذا شئت و يف لْهو، إذا مللت الجّد، دار مكتبة 

الهــالل، بــريوت، 1998، ص 21.

انظر:  26

مفتــاح محمــد ديــاب، مقدمــة يف ثقافــة و أدب الطفــل، الــدار الدوليــة 

للتوزيــع و النــرش، مــر 1995، ص 25، و ســمري عبــد الوهــاب 

أحمــد، 2006، ص 48.

مفتاح محمد دياب، 1995، ص. 23.  27

28 - A la decouverte de la litterature de jeunesse dans les 
pays arabes, www.cndp.fr

29 www.ديوان العرب.htm



127  جملة كريال  يناير ٢٠١6 



128  أكل ايهفام فـي العاد العرو

اأدب الأطفال فـي العامل العربي
)املفه�م، والن�صاأة، والأن�اع(

أ. م. ك. محّمد ضياء الّدين خليد إبراصيم
كليّة اإلمام األعظم الجامعة، قسم اللّغـة العربيّـة، بغداد - العراق

املمدمة

الحمد لله ربِّ العاملني، وأرشف الصالة وأتم التسليم عىل 

ســيد األولــني واآلخريــن، ســيدنا وموالنــا محمــد املصطفــى 

األمــني وعــىل آلــه وصحبــه أجمعــني.

ا بعد: أمَّ

فمرحلــة الطفولــة تعــد مــن أهــم مراحــل النمــو وأكرها أثراً 

عىل حياة اإلنسان، وإنَّ االهتامم بهذه الرشيحة هو ضامن 

الســتمرارية املجتمــع وتطــوره، فإعــداد الطفــل للمســتقبل 

الغــد للمســاهمة  الطريــق ألجيــال  إعــداداً ســليامً ســيعبد 

الفعالــة يف تنميــة وتقــدم املجتمــع.

واالهتامم بالطفولة يأخذ جوانب متعددة، لكنها تسري 

عــىل خــط واحــد، وقــد تلتقــي جميعهــا يف هــدف واحــد؛ 

هــذه الجوانــب هــي: األمــور الثقافيــة واالجتامعيــة والصحيــة 

والرتبويــة والرتفيهيــة، والخــط املشــرتك الــذي تســري عليــه، 

هو خط بناء اإلنسان املتوازن يف هذه الجوانب جميعها، 

واالهتامم فيها عىل حد ســواء، من دون ترك أحدها يأخذ 

ــا الهــدف الواحــد الــذي تلتقــي عليــه هــذه  حــق اآلخــر. وأمَّ

الجوانب الهامة فهو هدف التوصل إىل شخصية متكاملة 

يف منوهــا، تكــون قــادرة عــىل القيــام بدورهــا خــري قيــام يف 

الحيــاة اإلنســانية التــي يعيشــها.

فــإنَّ األدب املقــدم لألطفــال مــن أهــم عنــارص  ولــذا، 

الخــرات يف تكويــن مرحلــة الطفولــة، وأدب الطفــل وســيلة 

أشــكال معينــة،  عــىل  تعتمــد  التــي  الرتبويــة  الوســائل  مــن 

أســاليباً  الطفــل  أدب  تتخــذ  التــي  وقوانينــه  أســاليبه  فلــه 

وقنــوات وأشــكاالً مختلفــة؛ كالقصــة التــي متثــل أهــم شــكل 

مــن أشــكاله، ذلــك النســجامها مــع الطبيعــة التــي يحملهــا 

الطفــل. ثــم يــأيت الشــعر، والتمثيليــة، واملقالــة، والروايــة، وال 

بُــدَّ أن متتــاز هــذه األنــواع األدبيــة بالحســية، أي: يشــاهدها 

ويســمعها الطفــل الصــورة – اللــون- الصــوت.

تكويــن  يف  رئيســة  دعامــة  األطفــال  أدب  ويشــكل 

شخصيات األطفال عن طريق إسهامه يف منوهم العقيل، 

وتطويــر  واللغــوي،  العاطفــي  واالجتامعــي  والنفــي، 

ثقافــة  نســميها  التــي  بالثقافــة  وإغنــاء حياتهــم  مداركهــم، 

الطفــل، وتوســيع نظرتهــم إىل الحيــاة، وإرهــاف إحساســهم 

وإطــالق خياالتهــم املنشــأة، وهــو ليــس أداة بحــّد ذاتــه بقــدر 

بــه وباملجتمــع كلــه. مــا هــو أداة للنصــوص 

وألدب الطفــل هــدف أســاس، هــو تقديــم الخــرات لــه، 

وتنميــة مقدرتــه عــىل التفكــري والتعبــري، وزرع املهــارات يف 

نفســه، وغــرس القيــم الرتبويــة والســلوكية اإليجابيــة، وتنميــة 

النفســية  وإشــباع حاجاتــه  وتهذيــب مكوناتهــا،  شــخصيته 

والوجدانية واالجتامعية؛ ليكون يف النهاية فرداً صالحاً يف 

مجتمعه، وعنراً بناًء يف محيطه، والهدف ليس محصوراً 

عــىل التســلية وإمتــاع الطفــل فقــط.

الســابع عــرش  القــرن  النــوع األديب يف  تطــور هــذا  بــدأ 

يف أوروبــا، وأخــذ يزدهــر يف منتصــف القــرن العرشيــن مــع 

تحســني أنظمــة التعليــم يف جميــع أنحــاء العــامل، مــا زاد مــن 

طلب املؤلفات املخصصة لألطفال بلغات مختلفة، ومع 

ظهور أدباء يكرسون معظم وقتهم لكتابة مؤلفات لألطفال.

بــني  واضحــاً  منــواً  العــريب  األطفــال  أدب  منــا  وقــد 

الســبعينيات والتســعينيات، وأصبــح الباحــث قــادراً عــىل 
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أن يعر يف كل دولة عربية عىل رصيد مقبول من النصوص 

األدبيــة ذات املســتوى الفنــي الجيــد. وهــذا األمــر يدعــو إىل 

التفــاؤل مبســتقبل أدب األطفــال يف الوطــن العــريب. ويعــزز 

هــذا التفــاؤل يشء آخــر هــو حــرص النصــوص األدبيــة عــىل 

القيــم اإليجابيــة، حتــى إنَّــه ليصعــب العثــور عــىل نــص عــريب 

لألطفــال ليــس فيــه قيمــة وطنيــة أو قوميــة أو اجتامعيــة أو 

أخالقيــة إيجابيــة.

فلــذا أردنــا يف هــذا البحــث أن نقــف عنــد فكــرة وتاريــخ 

ظهــور أدب األطفــال يف العــامل العــريب ثــم تطــوره وأنواعــه، 

وألجــل الوصــول إىل هــذا الهــدف قســم البحــث عــىل ثالثــة 

مباحــث رئيســة، هــي:

املبحث األول: وقد جاء بعنوان: “مفهوم أدب األطفال 

وغاياتــه وأهدافــه”, وقــد تناولنــا يف هــذا املبحــث مفهــوم 

أدب األطفــال, وأهميتــه، وخصائصــه.

أدب  “نشــأة  بعنــوان:  جــاء  وقــد  الثــاين:  واملبحــث 

األطفــال يف األدب العــريب وتطــوره”، وقــد تناولنــا يف هــذا 

املبحــث نشــأة أدب األطفــال يف األدب العــريب، وكذلــك 

نشــأته يف األدب العاملــي، وتطــوره فيهــام مــع الرتكيــز عــىل 

العــريب. األدب 

أدب  “أنــواع  بعنــوان:  جــاء  وقــد  الثالــث:  واملبحــث 

األطفال يف األدب العريب”، وقد تناولنا يف هذا املبحث 

أنــواع أدب األطفــال، مــن: القصــة، واملرحيــة، واألناشــيد، 

واملحفوظــات.

أعطــت  قــد  الدراســة  هــذه  تكــون  أن  نرجــو  وختامــاً: 

املوضوع حقه، وأن يفيد منه الباحثون، مثلام أفاد البحث 

مــن غــريه.

املبحث ايوم

مفهوم أكل ايهفام وغايايه وأصدافه

أوالً: مفهوم أكل ايهفام:

يجمــع معظــم الدارســني عــىل أن أدب األطفــال القائــم 

اليوم وفق األطر الفنية والشكلية ومراعاة الحالة االجتامعية 

والنفســية وغريهــا هــو أدب مســتحدث “وفــرع جديــد مــن 

أدب  عــن  متيــزه  الرفيعــة ميتلــك خصائــص  األدب  فــروع 

الكبــار رغــم أن كال منهــام ميثــل أثــارا فنيــة يتحــد فيهــا الشــكل 

و املضمــون، وإذا أريــد بــأدب األطفــال كل مــا يقــال إليهــم 

ـه قديــم قــدم التاريــخ البــرشي, حيــث  بقصــد توجيههــم فإنَـّ

اللــون  بــه ذلــك  إذا كان املقصــود  ــا  أمَّ الطفولــة،  وجــدت 

واجتامعيــة  نفســية  يلتــزم بضوابــط  الــذي  الجديــد  الفنــي 

وتربويــة، ويســتعني بوســائل الثقافــة الحديثــة يف الوصــول 

ـه- يف هــذه الحالــة- مــا يــزال مــن أحــدث  إىل األطفــال، فإنَـّ

الفنــون األدبيــة”)1(.

ووفــق هــذه النظــرة “فــإنَّ أدب األطفــال يف مجموعــه، 

وإحساســات وأخيلــة  أفــكاراً  التــي تصــور  الفنيــة  اآلثــار  هــو 

تتفــق ومــدارك األطفــال وتتخــذ أشــكال: القصــة، والشــعر 

واملرحيــة، واملقالــة، واألغنيــة”)2(.

وغــري بعيــد عــن هذيــن التعريفــني يحــدد الدكتــور أحمــد 

: “أدب الطفولة نوع  زلط مفهوماً ألدب األطفال إذ يقول بأنَّ

أديب متجــدد يف أدب أي لغــة، ويف أدب لغتنــا هــو ذلــك 

النوع األديب املستحدث من جنس أدب الكبار ‘شعره ونره 

وإرثه الشفاهي والكتايب’، فهو نوع أخص من جنس يتوجه 

ملرحلة الطفولة، بحيث يراعي املبدع املستويات اللغوية 

أو إعــادة باملعالجــة مــن  واإلدراكيــة للطفــل, تأليفــاً طازجــاً 

إرث ســائر األنــواع األدبيــة املقدمــة لــه ومــن ثــم يرقــى بلغتهــم 

وخياالتهم ومعارفهم واندماجهم مع الحياة, بهدف التعلق 

باألدب وفنونه لتحقيق الوظائف الرتبوية واألخالقية والفنية 

والجاملية”)3(.

“ذلــك  ـه:  بأنَـّ الفتــاح  عبــد  إســامعيل  الدكتــور  ويعرفــه 

عقليــة  ليخاطــب  نشــأ  الــذي  املتجــدد،  األديب  الجنــس 

العــددي  لهــا حجمهــا  عمريــة  وإلدراك رشيحــة  الصغــار، 

الهائل يف صفوف أي مجتمع... فهو أدب مرحلة متدرجة 

مــن حيــاة الكائــن البــرشي، لهــا خصوصيتهــا، وعقالنيتهــا، 

الرتبيــة  تثقيفهــا أي يف ضــوء مفهــوم  وإدراكهــا وأســاليب 

املتكاملــة التــي تســتعني مبجــايل الشــعر والنــر، مبــا يحقــق 

لألطفــال،  املوجــه  األديب  اللــون  لهــذا  والفائــدة  املتعــة 

ولذلــك فمصطلــح أدب األطفــال يشــري إىل ذلــك األدب 

ـه أدب  الحــارض، وأدب املســتقبل، ألنَـّ املــوروث، وأدب 

موجــه إىل مرحلــة عمريــة طويلــة مــن عمــر اإلنســان”)4(.

األداة  “هــو  بقولــه:  الجاجــي  أديــب  محمــد  ويعرفــه 
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التعبرييــة التــي تراعــي خصائــص الطفولــة وتلبــي احتياجاتهــا 

ملتزمــة  املســتقبل،  فاعــل يف صنــع  دور  ألداء  وتؤهلهــا 

مببــادئ التصــور اإلســالمي وفــق أشــكال مــن التعبــري األديب 

تناســب العــر وتحقــق املتعــة الفنيــة... ومــن أهــم معايــري 

هذا األدب أنَّه يصدر يف كل ما يتعلق بالطفولة من حيث 

كونها هدف العمل األديب وكل ما يتعلق بالكلمة التي هي 

يــراد  التــي  مــا يتعلــق باألهــداف  لهــا، وكل  النتــاج املقــدم 

الوصــول بالطفولــة إليهــا، يصــدر األدب يف كل مــا يتعلــق 

بذلــك وغــريه عــن االلتــزام مببــادئ التصــور اإلســالمي التــي 

تحدد منطلق وفلسفة هذا األدب وتصوره عن- الله والكون 

واإلنســان والحيــاة- ومــن خــالل مصــادره الرشعية-النقليــة 

والعقليــة–”)5(.

وقســم رافــع يحيــى أدب األطفــال إىل قســمني رئيســني، 

هام:

ايوم: أدب األطفــال مبعنــاه العــام: وهــو يعنــي اإلنتــاج 

العقيل املدون يف كتب موجهة لهوالء األطفال يف شتى 

العلميــة املبســطة،  كتــب األطفــال  مثــل:  فــروع املعرفــة، 

الوجهــة  املعــارف  ودوائــر  اإلعالميــة  وكتبهــم  واملصــورة، 

لألطفــال.

اليــاو: أدب األطفــال مبعناه الخاص: وهو يعني الكالم 

الجيــد الــذي يحــدث يف نفــوس هــوالء األطفــال متعــة فنيــة 

بالــكالم،  شــفوياً  أكان  وســواء  نــراً،  أم  شــعراً  أكان  ســواء 

األطفــال ومرحياتهــم  مثــل قصــص  بالكتابــة،  تحريريــاً  أم 

وأناشــيدهم وأغانيهــم ومــا إىل ذلــك)6(.

يظهــر لنــا ِمــامَّ تقــد ذكــره أنَّ أدب األطفــال هــو اإلبــداع 

الجميــل املوجــه لألطفــال ضمــن األشــكال األدبيــة املتعــارف 

عليها يف أدب الكبار، التي يجب أن يراعى فيها املستوى 

العريضــة  لهــذه الرشيحــة  اإلدرايك واالنفعــايل والعاطفــي 

يف كل مجتمــع، واملتامشــية مــع مراحــل منوهــم واحــرتام 

خصوصيــة كل مرحلــة، والبـُـدَّ أيضــاً أن تأخــذ القيــم واملبــادئ 

للمجتمع اإلسالمي العريب حظ األسد يف التكوين الفكري 

والعقيدي والفني والجاميل املرتبة وفق إطار أديب جميل، 

يقــوم عــىل الرتبيــة و التوجيــه املوجــه لألطفــال)7(.

ثانياً: أصمية أكل ايهفام:

اليخفــى عــىل أحــد أنَّ الــدور الرئيــس ألدب األطفــال هــو 

الرتبية والتوجيه والتثقيف، ما مُيَكُِّن الطفل من مناعة تصد 

كل غريب وتطرد كل وافد ال يتامىش ومقومات األمة التي 

التي يعيش يف كنفها، وهو أيضاً “دعامة رئيسة يف تكوين 

شــخصيات األطفــال عــن طريــق إســهامه يف منوهــم العقــيل 

والنفي واالجتامعي والعاطفي واللغوي وتطوير مداركهم 

وإغناء حياتهم بالثقافة التي نسميها ثقافة الطفل، وتوسيع 

نظرتهــم إىل الحيــاة وإرهــاف إحساســاتهم وإطــالق خياالتهــم 

املنشــئة، وهــو ليــس أداة-بحــد ذاتــه– لفائــدة الطفــل بقــدر 

ـه وســيلة مــن  إنَـّ بــه وباملجتمــع كلــه،  مــا هــو أداة للنهــوض 

وســائل حيــاة الطفــل التــي هــي أســاس حيــاة املجتمــع كلــه، 

وعليه يقوم البناء النفي واالجتامعي والعاطفي والعقيل 

لإلنســان الجديد”)8(.

لكنهــا  يأخــذ جوانــب متعــددة،  بالطفولــة  “واالهتــامم 

تلتقــي جميعهــا يف هــدف  تســري عــىل خــط واحــد، وقــد 

واحــد؛ هــذه الجوانــب هــي: األمــور الثقافيــة واالجتامعيــة 

والصحية والرتبوية والرتفيهية، والخط املشرتك الذي تسري 

عليــه، هــو خــط بنــاء اإلنســان املتــوازن يف هــذه الجوانــب 

جميعها، واالهتامم فيها عىل حد ســواء، دون ترك أحدها 

يأخــذ حــق اآلخــر.

ــا الهــدف الواحــد الــذي تلتقــي عليــه هــذه الجوانــب  وأمَّ

متكاملــة يف  شــخصية  إىل  التوصــل  هــدف  فهــو  الهامــة 

منوها، تكون قادرة عىل القيام بدورها خري قيام يف الحياة 

اإلنســانية التــي يعيشــها”)9(.

وال شكَّ يف أنَّ أدب األطفال يقوم بدور كبري يف هذه 

املرحلة؛ لكونه يسهم بشكٍل فاعل يف توجيه الطفل تربوياً 

ونفســياً وفنيــاً، وميــده مبــدد قــوي مــن الخــرات املصقولــة 

مــن معينــه املتدفــق األمــن  الفريــدة، ويرتشــف  والتجــارب 

الفكــري والثقــايف والعقــدي.

وغــري  مبــارشة  بطريقــة  األطفال-يؤثــر  أدب  أي  ـه-  “وألنَـّ

مبــارشة يف عقــل الطفــل ووجدانــه، ومثــل هــذا التأثــري الــذي 

يســتجيب لــه الطفــل بســهولة يحقــق أهدافــه املبتغــاة منــه، 

والســيَّام أنَّ عقل الطفل يف هذه املرحلة خامة لينة ميكن 

نريــد، وألنَّ نفســية الطفل-أيضــاً- التــي  بالصــورة  تشــكيلها 
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مــا نشــاء”)10(،  البيضــاء ميكــن أن نخــط عليهــا  كالصفحــة 

وكــام أنَّ األطفــال جــزء منــا نحــن الكبــار وفــرع عنَّــا؛ فكذلــك 

أدب األطفــال جــزء مــن أدب الكبــار وفــرع عنــه، ومــع هــذا 

“فأدب الطفل عمل إبداعي، وطريقة إيصاله للطفل عمل 

ـه يتطلــب تفهــامً كامــالً لنفســية الطفــل  تربــوي إبداعــي ألنَـّ

وإمكانياتــه”)11(، ولــدوره الخطــري فقــدأدرك املهتمــون أنَّ 

“أدب األطفــال أصبــح أداة تثقيفيــة هامــة، والشــكَّ يف أنَّ 

الثقافــة هــي أحــد مكونــات شــخصية الطفــل... وإذا مــا أريــد 

ألدب األطفــال أن يحقــق مــا يصبــو إليــه يف مجــال الرتبيــة، 

فإنَّه يجب أن يتوافر له التوافق مع حاجات النمو من حيث 

املضمون والشــكل واألســلوب”)12(، فتســخريه كأداٍة طيعٍة 

فيــام يخــدم أهدافــه هــو مــن األهميــة مبــكان ليــؤدي أدب 

األطفال وظيفتني: تعليمية، وذوقية كام يرى ذلك الدكتور: 

عبــد الــرؤوف أبــو الســعد)13(.

ثالياً: خاائص أكل ايهفام:

عــن  يتبايــن األدب املوجــه لألطفــال  أن  البديهــي  مــن 

األدبــني،  لــكال  للكبــار العتبــارات املتلقــني  ذلــك املوجــه 

فليــس كل مــا يوجــه للكبــار يفيــد الصغــار أو يــوازي معارفهــم 

وتجاربهــم. وأدب الطفــل ينبغــي لــه أن يحمــل رســالة ســامية 

مقاربــة ملســتوى متلقيــه وهــم فئــة األطفــال، لــذا يحســن بــه 

أن يتســم بخصائــص، منهــا)14(:

عــن  بعيــداً  اإلســالمي،  للمنهــج  موافقــا  يكــون  أن    .1

املتلقــي  فكــر  تشــوش  التــي  العقديــة  االنحرافــات 

الصغــري وتدخلــه يف متاهــات ورصاعــات داخــل نفســه 

ووجدانــه.

أن يكــون التعليــم مــن أهدافــه “فالتعليــم هــو الوســيلة    .2

الطفــل  تزويــد  خاللهــا  مــن  يتــم  لتــي  ا األساســية 

اإلحاطــة مبعــارف  عــىل  تســاعده  التــي  باملعلومــات 

.)15 العــر”)

فالبيئــات  لهــا،  املقــدم  الطفوليــة  البيئــة  يراعــي  أن    .3

تختلــف عــن بعضهــا مــن حيــث الثقافــات الســائدة بهــا 

الثقافيــة املطروحــة. للمتغــريات  اســتجابتها  حيــث  ومــن 

أن يسهم يف تنمية الطفل نفسياً واجتامعياً، ويتلمس    .4

اإليجابيــة  رقعتــه  وتتســع  ويشــبعها  الرتبويــة  حاجاتــه 

املتلقــي  لشــخصية  املتكاملــة  نــب  الجوا لتغطــي 

الصغــري.

أن يتوشــح أدب الطفــل بوشــاح الجاذبيــة والتشــويق؛    .5

تكليــف. أو  لــه دون عنــاء  الطفــل وينجــذب  ليقبــل عليــه 

أن يكون متوامئاً مع املراحل العمرية املقدم لها هذا    .6

األدب حتى يتسلل إىل دواخلهم بسالسة ومرونة، وال 

يجــدوا دونــه حاجــزاً.

أن يســهم يف اكتســاب الطفــل لكريــم الســجايا ورفيــع    .7

يبقــى،  الــذي  هــو  الخــري  أنَّ  بثقافــة  ويقنعــه  األخــالق 

وأنَّــه ينتــر عــىل الــرش، وأنَّ النفــس التــي تحمــل تلــك 

تُقــّدم يف املجتمــع وتُســّود. بــأن  املعــاين الخــرّية أحــرى 

أن يري قاموس الطفل اللغوي، وميده باملصطلحات    .8

لنفــي  ا لتوافقــه  تــؤدي  لتــي  ا الجيــدة  اللغويــة 

واالجتامعــي مــع محيطــه، ومتنحــه الثقــة بنفســه ومبــن 

حولــه.

أن تكــون اللغــة التــي يقــدم بهــا أدب الطفــل لغــة ســهلة    .9

قريبة منه مرتابطة األفكار تبتعد عن التعقيد والفلسفة 

الثقافية واستعراض املهارات اللغوية املتعالية عىل 

عــامل الطفل.

اململــة،  اإلطالــة  للطفــل  املوجــه  األدب  يتجنــب  أن   .10

فالطفــل رسيــع امللــل ومييــل بطبعــه للمختــر املفيــد 

رشط عــدم اإلخــالل بالشــكل واملضمــون معــاً.

االهتــامم  أنواعــه إىل  بكافــة  الطفــل  أدب  يســعى  أن   .11

بالشــكل واملضمــون عــىل حــد ســواء، وأالَّ يطغــى أحــد 

يشــده  مــا  الطفــل  فيــه  ويجــد  اآلخــر،  عــىل  الجانبــني 

لإلقبــال عليــه بدافعيــة ذاتيــة.

النريــة خاصــة– أن تحمــل األجنــاس األدبية-والقصــة   .12

عناويــن جاذبــة، تحــث عــىل التفكــري والربــط والتحليــل، 

بطبيعتــه،  الطفــل  ينشــدها  التــي  والتســلية  واملتعــة 

مراعيــة املراحــل املقدمــة لهــا.

أن يقــرتب مــن الواقــع ويبعــد عــن اإلغــراق يف الخيــال   .13

بعــض مراحلــه  الطفــل يف  الــذي يحتاجــه  بالقــدر  إالَّ 

الطفولــة  فمرحلــة  إرساف؛  وبــال  مناســبة  كجرعــات 

املبكــرة أو مرحلــة الخيــال اإليهامــي: متتــد مــن الثالثــة 

وحتــى الخامســة تقريبــا يكــون فيهــا خيــال الطفــل حــاداً 
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لــه، ويف  الخيــايل املقــدم  القصــص  فيُعــرَف مقــدار 

مرحلــة الطفولــة املتوســطة أو)مرحلــة الخيــال الحــر(: 

متتــد مــن ســن السادســة وحتــى الثامنــة تقريبــا يكــون 

الطفــل قــد بــدأ يعــرف أنَّ هــذا القصــص الخيــايل ليــس 

والتــي متتــد  املتأخــرة  الطفولــة  ــا مرحلــة  وأمَّ واقعيــاً، 

مابني التاسعة والثانية عرشة سنة تقريباً وما بعد ذلك 

فــإنَّ األطفــال قــد أخــذوا ينتقلــون مــن مرحلــة القصــص 

الخياليــة والحكايــات الخرافيــة، إىل مرحلــة القصــص 

التــي هــي أقــرب إىل الواقــع... وهــذا يتفــق مــع تقدمهــم 

يف الســن، وزيــادة إدراكهــم لألمــور الواقعيــة)16(.

أن يبتعد أدب األطفال عن التخويف والرتهيب حاميًة   .14

للطفل من الكدمات العاطفية والصدمات االنفعالية 

املؤثــرة عــىل الســلوك والوجــدان للصغــري والــذي مل 

تنضــج بعــد تجاربــه الحياتيــة.

أن يتواكب والتطور الهائل الذي وصلت إليه املطابع   .15

من حيث الصور املرفقة بالقصص والثوب القشــيب 

بــه، واأللــوان الجذابــة للطفــل، وبعــض  الــذي تتحــىل 

الطرق الحديثة يف تحريك األوراق ولفها؛ والسيَّام يف 

الكتــب التعليميــة واملقدمــة ألرَْسِ لـُـبِّ الطفــل وتحبيبه 

وإلصاقــه بالكتــاب.

املبحث الياو

ن؛ ر أكل ايهفام ت ايكل العرو ويفور 

يوهئة:

أدب األطفــال فــن أديب، يشــمل أســاليب مختلفــة مــن 

النــر والشــعر، املؤلَّفــة بشــكل خــاص لألطفــال واألوالد مــن 

دون عمــر املراهقــة.

الســابع عــرش  القــرن  النــوع األديب يف  تطــور هــذا  بــدأ 

يف أوروبــا، وأخــذ يزدهــر يف منتصــف القــرن العرشيــن. مــع 

تحســني أنظمــة التعليــم يف أنحــاء العــامل جميعــاً، مــا زاد مــن 

طلب املؤلفات املخصصة لألطفال بلغات مختلفة، ومع 

ظهور أدباء يكرسون معظم وقتهم لكتابة مؤلفات لألطفال.

عــىل  ليــس حكــراً  األدب  بــأنَّ  الشــعور  أن ســاد  ومنــذ 

الراشــدين وحدهــم، راح املعنيــون يقلبــون صفحــات كتــب 

األدب لينتقــوا منهــا بعــض الحكايــات والقصــص والقصائــد 

التــي ميكــن أن يقبــل عليهــا األطفــال ويفهموهــا ويتذوقوهــا. 

بــل إنَّ األطفــال أنفســهم أقبلــوا عــىل كثــري مــن اإلنتاجيــات 

األدبيــة التــي مل تكــن لهــم يف األســاس.

وأكر اإلنتاجيات التي تعد اليوم من كالسيكيات أدب 

األطفال، كان كُتَّابها قد أبدعوها كإنتاج أديب للراشدين من 

دون أن يخطــر األطفــال يف أذهانهــم، ولكــن األطفــال وجــدوا 

فيها ما يشبع خياالتهم وما يلبي بعض حاجاتهم االتصالية. 

ومل يكــن لألطفــال أدب خــاص بهــم باملعنــى الصحيــح قبــل 

القرن العرشين، ولكن إرهاصات واضحة كانت قد سبقت 

ذلــك، ومهــدت ألدب األطفــال أن يكــون ظاهــرة فنيــة كبــرية. 

وقــد درج مؤرخــو أدب األطفــال عــىل عــدم اســتبعاد أســامء 

املبدعــني األوائــل مــن قامئــة أدبــاء األطفــال عــىل الرغــم مــن 

أنَّهم مل يكونوا كُتَّاب أطفال باألساس بقدر ما كانوا معدي 

أو  نفــوس األطفــال  أو جامعــي حكايــات القــت هــوى يف 

اعتمدهــا كُتَّــاب األطفــال فيــام بعــد إلنشــاء قصــص أطفــال 

بعــد إجــراء تحويــرات فيهــا. وبلــغ األنصــاف ببعــض املؤرخــني 

أن وضعــوا بــني املؤسيســني األوائــل ألدب األطفــال أولئــك 

الذين تأثرت كتاباتهم بحكايات شعبية كانت تروى لألطفال 

يــروى  كان  أدبــاً  بــأنَّ  الحكــم  إذ ميكــن  للراشــدين،  وأخــرى 

لألطفــال منــذ أقــدم األزمنــة، وكان األطفــال يقــرؤون بآذانهــم، 

وحــني ظهــرت الكتابــة وجــدوا لهــم مــا هــو مكتــوب يــراد بــه 

تعليمهم كيف يفكون الحرف، وحني ظهرت الطباعة ظهرت 

لهــم بعــض الكتــب ذات األهــداف الدينيــة واألخالقيــة.

وبوجــه عــام مل يكــن األطفال-قبــل نشــأة أدب األطفــال-

بعيدين كل البعد عن األدب، فقد كانوا يستمعون-أحيانا-

إىل الحكايــات واألمثــال والروايــات والحكــم والرحــالت التــي 

كان يتناقلها الناس أو يروونها يف املجالس بقصد التسلية 

والتوجيــه ومــن األدب ماهــو مــن الــرتاث الدينــي، ومنــه ماهــو 

مــن الــرتاث الشــعبي الــذي يحمــل القيــم واألفــكار، ومــن بــني 

الــرتاث الدينــي مــا هــو أدب حكمــة أو أدب تهذيــب)17(.

أوالً: ن؛ ر أكل ايهفام ت اآلكال العاملية:

فرنســا  الحديــث يف  العــر  األطفــال يف  أدب  بــدأ 

يف القــرن الســابع عــرش امليــالدي، وكان الكاتــب ال يكتــب 
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اســمه خشــية الحــط مــن قدرتــه بــني الجمهــور، إىل أن جــاء 

بــريو(، وكتــب قصصــاً لألطفــال  الشــاعر الفرني)تشــارلز 

لــه اســامً مســتعاراً،  أمــي األوزة(، وكتــب  بعنوان)حكايــات 

لكنــه الحــظ اإلقبــال الكثــري عــىل قصصــه، فألَـّـف مجموعــة 

اســمه  أخرى(وكتــب  بعنوان)أقاصيــص وحكايــات  أخــرى 

عــىل أغلفــة القصــة. واضحــاً 

وبعــد تشــارلز بــريو جــاءت محــاوالت كتابيــة لألطفــال مــن 

قبــل ســيدة فرنســية اســمها)لرتس(، ومــن قصهها)مخــزن 

األطفــال(، وتطــورت كتابــة أدب األطفــال بعــد ذلــك بشــكل 

بظهــور الكاتب)جــان جــاك  جــدي وكبــري يف فرنســا أيضــاً 

روســو(، وكتابه)أميل(الــذي اهتــم بدراســة الطفــل كإنســان 

قائــم بذاتــه و شــخصيته املســتقلة.

وبعد ذلك ترجمت قصص)ألف ليلة وليلة(إىل اللغة 

الفرنسية، وبعدها صدرت أول صحيفة لألطفال يف العامل 

باســم)صديق األطفــال()18(، وكانــت تهــدف إىل التســلية 

والرتفيه وتنمية خيال األطفال.

بعــد  األطفــال  بــأدب  اشــتهرت  التــي  البلــدان  ومــن 

الفرنســية قصصــاً  اللغــة  فرنســا)إنكلرتا(التي ترجمــت عــن 

كثــرية، ومــن أشــهر املرتجمــني اإلنكليز)روبــرت ســامري(الذي 

ترجم حكايات وقصصاً لــــ)تشارلز بريو(، ثم جاء بعد)روبرت 

ســامري()جون نيوبــري(وكان صاحــب أول مكتبــة أطفــال يف 

العامل، وطلب من الُكتَّاب واملؤلفني أن يؤلفوا لألطفال أو 

يبســطوا كتبــاً مــن كتــب الكبــار مبــا يناســب األطفــال حســب 

مراحــل منوهــم العقــيل، ومــن هــذه القصــص قصة)ربنســون 

كروزو(، و)رحالت جليفر(حتى سمي األب الحقيقي ألدب 

األطفــال يف إنكلرتا)جــون نيوبــري(، ويعــد القــرن العرشيــن 

كتابــات  نجــد  وكذلــك  األطفــال،  الذهبــي ألدب  العــر 

األطفــال يف أملانيــا والدامنــارك، وغريهــام)19(.

ثانياً: ظهور أكل ايهفام ت العاد العرو ويفور :

قدميــاً  األطفــال  أدب  عليــه  يرتكــز  الــذي  الجــو  كان 

كانــت  التــي  القصــص  عليهــا  بنيــت  التــي  األســاطري  هــو 

تــروى شــفاهاً، وبعــد ذلــك تقدمــت القصــص لتصبــح لهــا 

التأثــري عــىل الجامعــة مثــل الــوالء للقبيلــة، والحفــاظ عــىل 

القبــيل يف  الســلوك  غــرس  هــو  الهــدف  التقاليــد، وكان 

األطفــال)20(. نفــوس 

ــا أول القصــص املكتوبــة التــي عرفتهــا البرشيــة فهــي  أمَّ

القصــص املكتوبــة عــىل الــورق الــردي، وبقيــت القصــص 

عبارة عن حكايات وأساطري إىل أن جاء اإلسالم، إذ ظهرت 

القصــص الدينيــة املتمثلــة بأخبــار الرســول صــىل اللــه عليــه 

وسلم وأعامله وأخبار املسلمني، والغزوات، واالنتصارات، 

وقصــص األنبيــاء، وقصــص األمــم والشــعوب، التــي وردت 

اإلســالمية إىل  الفتوحــات  أدت  كــام  الكريــم،  القــرآن  يف 

دخــول قصــص كثــرية مــن الشــعوب واألمــم غــري العربيــة مثــل 

واألســبانية،  والهنديــة،  واليونانيــة،  والرومانيــة،  الفارســية، 

ثــم  وكان معظمهــا أســاطري وخرافــات وقصــص حيوانــات، 

بــدأت الرتجمــة فرتجــم كتاب)كليلــة ودمنــة(، وكتاب)ألــف 

ليلــة وليلة(مــع إضافــات جديــدة مــن الخيــال العــريب، مثــل 

يــزن(،  ذي  بــن  ســيف  و)قصــة  يقظــان(،  بــن  قصة)حــي 

وقصة)عنــرتة بــن شــداد(.

يكتبــون قصصهــم وأخبارهــم يف  العــرب  بــدأ  وعندمــا 

أواخــر العــر األمــوي وأوائــل العــر العبــايس، دونــوا وكتبــوا 

األطفــال  أدب  أغنــى مصــادر  مــن  ِمــامَّ جعلهــم  كل يشء 

العــريب)21(.

أدب  أثــر ظهــور  وعــىل  عــرش  الســابع  القــرن  ــا يف  وأمَّ

يظهــر  أخــذ  فقــد  عــام،  بشــكل  وأوربــا  األطفــال يف فرنســا 

أدب األطفــال يف البــالد العربيــة، والســيَّام يف مــر عــىل 

يد)محمــد عــيل باشــا(وايل مــر عــن طريــق الرتجمــة نتيجــة 

م كتابــاً مرتجــامً عــن  اختالطهــم بالغــرب، وكان أول مــن قــدَّ

اللغــة اإلنكليزيــة يف مر)رفاعــة الطهطــاوي(وكان مســؤوالً 

عــن التعليــم، ثــم أخــذ برتجمــة قصــص وحكايــات كثــرية مــن 

الفرنسية واإلنكليزية، فرتجم قصصاً ترعى حكايات األطفال 

ثــم أدخــل قــراءات القصــص يف املناهــج املدرســية)22(.

الــذي  جــالل  عثــامن  محمــد  الشــاعر  هنــاك  وكان 

فرنســية موجهــة لألطفــال كتبهــا )الفونتــني( ترجــم قصصــاً 

مســتفيداً مــن حكايــات إيســوب القدميــة. وأصدر)محمــد 

نظمــه  ديــوان  يف  مرتجمــة  القصــص  جالل(هــذه  عثــامن 

وعــىل  واملواعــظ(.  األمثــال  اليواقــظ يف  أســامه)العيون 

نهجــه ســار بعــد ذلــك كل مــن )إبراهيــم العرب(ومــن جــاء 

بعــده، وقــد متيــز أدب الطفــل خــالل تلــك الحقبــة باقتصــاره 
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عــىل الشــعر مــن جهــة، واعتــامده عــىل الرتجمــة مــن جهــة 

أخــرى)23(.

ثــم جــاء بعــده أمــري الشــعراء)أحمد شــوقي(، وألــف أول 

ألســنة  عــىل  القصــص  وكتــب  األطفــال،  أدب  كتــاب يف 

األناشــيد  شــوقي  أحمــد  ألــف  كــام  والطيــور،  الحيوانــات 

واألغنيــات فكتــب أكــر مــن ثالثــني قصــة عــىل شــكل شــعر، 

مــن األغــاين واألناشــيد)24(. وعــرش مقطوعــات 

ويف عام)1903(ظهر)عــيل فكري(الــذي كتــب كتابــاً 

بعنوان)مســامرات البنــات(، ثــم كتب)النصــح املبــني يف 

يأخــذ أدب األطفــال  البنــني(، ومــع هــذا فلــم  محفوظــات 

دوره الحقيقــي يف العــامل العــريب إالَّ يف عــام)1922م(، إذ 

جــاء محمــد الهــراري فأســس مكتبــة ســمري لألطفــال وكتــب 

لهــم القصــص واألغــاين.

م مرشوعــاً أدبيــاً  وبعــده جــاء كامــل الكيــالين الــذي قــدَّ

مضمــون  ذات  لألطفــال  عربيــة  قصــص  إنتــاج  يف  متثــل 

أن  ترجمــة. وكان هدفــه  مــن  بــه  قــام  عــامَّ  هــادف، فضــالً 

يحبب األطفال بالقراءة، ومن قصصه)السندباد البحري(، 

وتركــزت قصصــه عــىل الــرتاث العــريب والثقافــات األجنبيــة، 

كــام كتــب يف الديــن والتاريــخ، وكتــب مجموعــة قصــص مــن 

حيــاة الرســول)صىل اللــه عليــه وســلم(، والصحابــة )رضــوان 

أدبــاء آخــرون عــارصوه وجــاءوا  اللــه عليهــم(. وحــذا حــذوه 

مــن بعــده، لعــلَّ مــن أبرزهــم املرحوم)عبــد الحميــد جــودة 

الســحار(الذي ســدَّ فراغــاً تربويــاً كبــرياً حــني قــدم مرشوعــاً 

م فيهــا  خاصــاً بــه هــو إصــدار سلســلة قصصيــة لألطفــال قــدَّ

الســرية النبويــة بأســلوب رشــيق)25(.

وبعــد كامــل الكيــالين جــاء يف مر)حامــد القصبــي(، 

وكانت كتاباته أكرها مرتجمة عن اإلنكليزية، واهتمت وزارة 

الرتبيــة والتعليــم بــرشاء كتبــه، ويف عام)1930م(صــدر كثــري 

مــن القصــص واملجــالت واملرحيات.

ا يف الدول العربية األخرى فقد حي أدب األطفال  وأمَّ

كــرت  إذ  الســنوات األخــرية،  كبــري، والســيَّام يف  باهتــامم 

املســابقات والجوائــز للكتــاب، وظهــرت مؤسســات تعنــى 

بــأدب األطفــال، عقــدت كثــرياً مــن النــدوات واملؤمتــرات، 

مثــل دار الهــالل مبــر التــي أصــدرت مجلتــي ســمري وميــيك 

مــاوس )26(.

كتــب  وتتابعــت  الخمســينيات  حقبــة  جــاءت  حتــى 

األطفــال ومجــالت األطفــال، وكانــت هــذه الحقبــة هــي نقطــة 

وأخــذت  العــريب،  الوطــن  األطفــال يف  أدب  البدايــة يف 

هــذه األدبيــات الخاصــة باألطفــال تظهــر يف ســوريا، ولبنــان، 

واألردن، والعــراق، والجزائــر، وتونــس، وبعــض دول الخليــج 

العريب، واليمن، والكويت، حتى قدر عدد الكتب الخاصة 

باألطفال بنحو خمسة آالف كتاب حتى عام 1967م)27(.

وإْن  العــريب حدیــث،  العــامل  فــأدب األطفــال يف  إذاً 

كانــت جــذوره متتــد اىل مــر القدیمــة، وجــذوره الحدیثــة 

أیضــاً متتــد إىل مــر الحدیثــة، إذ حملــت مــر مشــاعل 

أیــة حــال  الفــن يف األدب الحدیــث. وعــىل  لهــذا  الریــادة 

األطفــال  ألدب  األوىل  اإلرهاصــات  إنَّ  القــول  نســتطیع 

م  قــدَّ العرشیــن، عندمــا  القــرن  مــع مطلــع  بــدأت  العــريب 

عــدد مــن الشــعراء، والكتّــاب بعــض املنظومــات الشــعریة، 

وبعــض القصــص لألطفــال. ویمكــن القــول كذلــك: إنَّ مــن 

خطــا الخطــوات األوىل يف مجــال أدب األطفــال هــو محمــد 

عثــامن جــالل ثــم إبراهیــم العــريب، وأحمــد شــوقي وثالثتهــم 

شــعراء، وتبــع شــوقي محمــد الهــراوي الــذي نظــم األناشــید 

واألغــاين لألطفــال.

ويف مجال الكتابة النریة ألف عيل فكري عام)1903(

كتابه مسامرات البنات، كام وضع )1916(كتاباً آخر للبنین 

أسامه النصح املبین يف محفوظات البنین.

وتــال جیــل الــرواد جیــل بــرز يف الثلــث الثــاين مــن القــرن 

العرشیــن أمثــال: عمــر فــروج، وحبوبــة حــداد، وروز غریــب 

يف لبنان، وعبدالكریم الحیدري، ونر سعید يف سوریا، 

وبعضهــم تجــاوزت شــهرته حــدود بــالده مثــل كامــل الكیــالين 

ومحمــد ســعید العریــان، وعطیــة األبــرش، وإبراهیــم عــزوز، 

وأحمــد نجیــب.

وقد متیزت كتابات هذه املرحلة باالقتباس والنقل من 

اللغات األجنبیة أو التبسیط لكتب العرب القدامى، ویعد 

كامــل الكیــالين مــن أبــرز كتّــاب هــذه املرحلــة لألطفــال، إذ 

كتــب أكــر مــن مائتــي قصــة ومرحیــة لألطفــال، وكانــت أول 

قصــة هــي الســندباد البحــري، ومــع انقضــاء الثلــث الثــاين 

مــن القــرن العرشیــن، تلتــه مرحلــة بــدأ أدب األطفــال خاللهــا 

بانتــزاع اعــرتاف الهیئــات العلمیــة واألدبیــة بــه، وســلك طریقــه 
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وكان  الجامعــات،  التدریــس يف  مــواد  مــن  مــادة  لیصبــح 

لحــرب حزیــران عام)1967(أثــر كبیــر عــىل االهتــامم باألطفــال 

وأدبهم من خالل رؤیة تهدف اىل بناء مجتمع ســلیم قوي، 

والذي یشكل األطفال اللبنة األساسیة فیه، فصارت تعقد 

الندوات واملؤمترات، وتقام املراكز من أجل النمو بالطفل 

وأدبه)28(.

والیــوم إذا مــا أردنــا أن نرتقــي بــأدب األطفــال يف عاملنــا 

القصــص  عــن  االبتعــاد  عــىل رضورة  نركــز  أن  البُــدَّ  العــريب 

والحكایــات التــي تغــرس قیــامً ســلبیة يف نفــوس األطفــال، 

مهــامً يف  الــرتاث وجعلــه مصــدراً  مــن  اإلفــادة  مــن  والبُــدَّ 

ـه البُــدَّ مــن الرتكیــز عــىل  اســتلهام الكثیــر مــن القیــم، كــام أنَـّ

قصــص الخیــال العلمــي مــن أجــل ترســیخ جــذور هــذا الخیال 

العــريب”29. يف أدب األطفــال 

املبحث اليالث

“أنواع أكل ايهفام ت ايكل العرو ومااكر ”

أ: أنواع أكل ايهفام ت ايكل العرو:

أوالً: الماــة: وهــي إحــدى أنــواع األدب الراقــي، ولــون 

الطفولــة،  منــذ  ســامعه  إىل  الطالــب  مييــل  ممتــع  أديب 

إليــه بشــغف، وهــو أدب يصــور الحيــاة لألطفــال  وينصــت 

ورغبــات، وهــي  انفعــاالت  مــن  نفوســهم  مــا يف  ويعكــس 

وســيلة لتحســني الســلوك واآلداب فضــالً عــن كونهــا تنمــي 

وتهذبــه. الطفــل  شــخصية 

وتعــد القصــة مــن أقــوى عوامــل االســتثارة يف الطفولــة، 

ا أن تكون نوعاً من األدب املسموع يجد فيه الطفل  وهي إمَّ

مقــروءاً  أدبــاً  تكــون  ــا أن  الكتابــة، وإمَّ اســتمتاعه قبــل تعلــم 

ومســموعاً عنــد تعلمــه الكتابــة والقــراءة)30(.

وتلعــب لغــة القصــة دوراً كبــرياً يف تأجيــج العاطفــة عنــد 

الطفــل واالنســجام واأللفــة بــني أفــراد القصــة، فاللغــة هــي 

التي تنقل املعاين والصور الجديدة من الحياة والحوادث 

التــي ال يجدهــا املــرء يف بيئتــه أو بيتــه فتكــون مصــدراً مــن 

مصــادر املعرفــة)31(.

وقد وضع الدارسون جملة من األهداف للقصة ميكن 

أن نذكرها عىل النحو اآليت)32(:

القصة تزود الطفل باملعلومات والقيم واملبادئ. 1ــ  

تعرض املشكالت االجتامعية وتجد لها حالً. 2ــ  

تعمل عىل تنمية التفكري لجعله خالقاً ومبدعاً. 3ــ  

تساعد عىل بناء شخصية الطفل والسيَّام يف املراحل  4ـ  

األولية.

تساعد عىل حل عقدة اللسان. 5ــ  

تساعد الطفل عىل التمكن من فن اإللقاء والتعبري. 6ــ  

تثري الخيال يف نفس الطفل. 7ــ  

تساعد عىل زيادة خرته يف الحياة. 8ــ  

تبعث فيه الشوق إىل التعلم. 9ــ  

تعوده حسن االستامع والفهم. 10ــ  

أنواع القصص: وهناك أنواع كثرية للقصص، نكر منها:

التــي  البيئــة  عــن  تعــر  التــي  وهــي  الواقعيــة:  القصــة  1ــ  

املبكــرة. ِســنَّه  يف  الطفــل  يعيشــها 

القصة الخيالية: وهي التي تالءم سن الطفولة املبكرة  2ــ  

ومتكــن التطلــع إىل مــا وراء الطبيعــة.

قصــص البطولــة واملغامــرة: وهــي تناســب منــو الطفــل  3ــ  

فيــه غريــزة املغامــرة،  لتقــوي  العقــيل  أثنــاء منــوه  يف 

ولكــن يجــب التأكــد عــىل مــا فيــه فائــدة للطالــب يف 

هــذا العمــر.

هــذه  مثــل  يف  الرتكيــز  ويجــب  الغراميــة:  القصــص  4ــ  

العفــة،  قيــم  عــىل  املراهقــة  مرحلــة  يف  القصــص 

األخطــاء. يف  االنــزالق  مبخاطــر  الطالــب  وتعريــف 

وميكــن توظيــف املثــل العليــا واملشــكالت االجتامعيــة 

الحــق  كانتصــار  العليــا  القضايــا  تثــري  التــي  القصــص  يف 

الــرش. والفضليــة عــىل 

ثانيــاً: املرسحيــة: املرحيــة لــون مــن ألــوان األدب، فيها 

خصائص الرواية إالَّ أنَّها أعدت إعداداً خاصاً لألطفال فهي 

متتاز بالحركة مبا يقوم به املمثلون من حركات فوق خشبة 

املــرح، وغالبــاً مــا مييــل األطفــال إىل هــذه اللــون األديب؛ 

ألنَّ فيــه تعبــرياً باإلشــارات والحــركات واألداء واإليحــاء فضــالً 

عــن التعبــري اللغوي)33(.

واملرحــة فــن أديب إنســاين تتخــذ مــن الشــعر أوالنــر 

أســلوباً لهــا، وتســتند إىل الحــوار بــني الشــخصيات، وهــي 
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محــددة الزمــان واملــكان، تــدور يف حــدث معــني، وتهــدف 

إىل بنــاء شــخصية الطفــل.

واملرحيــات بطبيعتهــا مصــدر متعــة لألطفــال ســواء 

أكانــت شــعراً أم نــراً أم مزيجــاً منهــام؛ ألنَّهــا تقتــي الحركــة 

والنشــاط ومتثيــل شــخصيات مختلفــة كأداء دور القــايض، 

أو الطبيــب، أو الرشطــي، أو غريهــم)34(.

املضمــون  حيــث  مــن  املرحيــات  تقســيم  وميكــن 

اآلتيــة)35(: األقســام  إىل  والهــدف 

املرحيــة التثقيفيــة: وتــدور حــول موضوعــات الثقافــة  1ــ  

العامــة التــي تــزود األطفــال باملعلومــات العامــة ســواء 

أكانت معلومات تاريخية، أم جغرافية، أم حول بعض 

املخرتعــات والعلــامء واألدبــاء وغريهــم.

املرحيــة االجتامعيــة: وتــدور موضوعهــا حــول واحــدة  2ــ  

مــن املشــكالت االجتامعيــة فترزهــا وتعــرض ألســبابها 

وتبــر املناســب بخطورتهــا، وتضــع أســس لحــل تلــك 

املشــكالت.

بعــض  معالجــة  حــول  وتــدور  التعليميــة:  املرحيــة  3ــ  

املعرفــة  فــروع  مــن  فــرع  يف  التعليميــة  الــدروس 

املختلفــة، مثــل: اللغــة، والتاريــخ، والعلــوم، وغريهــا، 

الدراســية  واملناهــج  املعلومــات  اكتســاب  لتســهل 

مرحــة  يف  حديثــة  اتجاهــات  وهنــاك  لألطفــال، 

املناهــج بصفتهــا وســيلة مــن وســائل التعليــم والتعلــم 

ــال. الفعَّ

القيــم  حــول  تــدور  التــي  التهذيبيــة: وهــي  املرحيــة  4ــ 

الصــدق،  مثــل:  الحســنة،  والعــادات  والفضائــل 

فيهــا،  وتحبيبهــم  إليهــا  األطفــال  وتوجيــه  والشــجاعة، 

مثــل:  الســيئة،  والعــادات  الرذائــل  مــن  وتنفريهــم 

وغريهــا. والرقــة،  والنفــاق،  الكــذب، 

ثاليــاً: ايناشــيد: األناشــيد قطعــة نريــة يتضمنهــا املنهج 

إثــارة  القصــد فيهــا  للتلحــني،  للغنــاء، أي:  مختــارة وقابلــة 

الحــامس يف نفــوس الطلبــة، وتســاعد الطالــب يف تعميــق 

انتامئه لوطنه وأمته، وعادة ما تنشد يف املناسبات العامة 

الدينيــة والوطنيــة واالجتامعيــة)36(.

هــي شــعر  األناشــيد:  أنَّ  أحمــد ســمري  األســتاذ  وذكــر 

خفيــف األوزان رسيــع اإليقــاع ســهل األلفــاظ والرتاكيــب حلــو 

العبــارة قصريالبنــاء، يســتهدف إثــارة املشــاعر نحــو الخيــال 

والجــامل واملثــل العليــا)37(.

وهناك مجموعة من العوامل الختيار األناشيد وتلقينها 

لألطفال، ميكن أن نذكرها عىل النحو اآليت)38(:

مــدارك  مــن  تكــون فكرتهــا جميلــة وخيالهــا قريــب  أن  1ــ  

األطفــال.

أن تكون موسيقاها عذبة. 2ــ  

أن تكون ألفاظها سهلة. 3ــ  

أن تخلو من الكلامت الغريبة أو الحوشية. 4ـــ  

أن تثري عاطفة الطفل. 5ــ  

أن تكون ذات هدف يتعلق بالتنمية الروحية أو الوطنية  6ــ  

أو القوميــة.

أن تالئم ميل الطالب ورغباته. 7ــ  

رابعــاً: املحفوظات: املحفوظات هي قطع أدبية موجزة 

تكــون عــىل شــكل شــعر أو نــر أو نــص مــن القــرآن الكريــم، 

التلميــذ  يُكلَـّـف  الرشيــف،  النبــوي  الحديــث  مــن  نــص  أو 

بحفظها أو حفظ جزء منها بعد دراستها وفهمها، وتتضمن 

املحفوظــات عــادة أفــكاراً قيمــة تصــاغ بأســلوب جميــل ذي 

إيقــاع موســيقي يعــر عــن وجــدان قائلــه.

وتختلــف املحفوظــات عــن األناشــيد فليــس مــن املهــم 

فيهــا أن تكــون فيهــا موســيقى أو لحــن فالغــرض الرئيــس منهــا 

هــو زيــادة الــروة اللغويــة، وتوســيع أفــق التفكــري عنــد الطلبــة، 

ليفهــم األســاليب األدبيــة وأن يكــون لــه ذوق أديب)39(.

ل: مااكر أكل ايهفام العرو)40(:

التأليــف  عــىل:  معتمــداً  العــريب  األطفــال  أدب  نشــأ 

والرتجمــة والتلخيــص والتبســيط واالقتبــاس واإلعــداد عــن 

العــريب. ونعــرض  الــرتاث  عــن  الــرتاث األجنبــي، واإلعــداد 

جوانــب مــن هــذه املصــادر مكتفــني بالتمثيــل دون الحــر:

1- التأليف:

مل ينشــأ أدب األطفــال العــريب عــىل أهميتــه نتيجــة وعــي 

تربوي أو اجتامعي، لذا كانت املبادرات الفردية هي التي 

وضعت البدايات األوىل له عن طريق الصدفة أو عن طريق 

محاولة التقليد، واستعراض كيفية توجه كامل كيالين ومن 
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أعقبه من كتاب األطفال يفصح عن ذلك بوضوح.

وال تزال حركة تأليف أدب األطفال متي بصورة وئيدة 

كــام أنَّ كتــاب األطفــال مل يتحــرروا مــن األســلوب الــدريس، 

ومنهم من يكتفي بإيراد املعلومات فقط من دون توضيح.

ـون  يتولُـّ ـاب كُتَّابــاً  بــني الُكتَـّ وفضــالً عــن ذلــك فــإنَّ مــن 

إعــداد أو اقتبــاس أو ترجمــة آثــار أدبيــة، ويلصقــون أســامءهم 

كمؤلفــني مــن دون اإلشــارة إىل املصــدر األســاس، ووصــل 

األمــر إىل حــد ظهــرت فيــه كتــب تحمــل أســامء عربيــة عــىل 

مؤلفــات لشكســبري، وشــارل بــريو، وأندرســون، وغريهــم.

فــإنَّ أدب األطفــال املؤلــف اليــزال صغــري  وبوجــه عــام 

الحيــز ضمــن مــا يقــدم لألطفــال، وإنَّ حركــة التأليــف فيــه ال 

تــزال غــري نشــيطة يف الوقــت الــذي نجــد فيــه- يف بلــدان 

كثــرية- حركــة تأليــف واســعة.

2- الرتجمة واالقتباس:

كانــت الرتجمــة مصــدراً مهــام ألدب األطفــال يف الوطــن 

العــريب منــذ أن بــدأ هــذا األدب بالتبلــور، وقــد كان محمــد 

وجــران  واملخلــي،  العــرب،  وإبراهيــم  جــالل،  عثــامن 

كامــل  أنَّ  كــام  أمثــوالت الفونتــني،  ترجمــوا  قــد  النحــاس، 

م ترجــامت كثــرية، لكــن ترجامتــه كانــت قريبــة  كيــالين قــد قــدَّ

إىل االقتبــاس.

منها:)كــوخ  األدبيــة  الروائــع  مــن  كثــرياً  آخــرون  وترجــم 

و)أوليفــر  توم(لهريييــت ســتاور، وقصة)مدينتــني(،  العــم 

السوداء(أللكســندر  و)الزنبقــة  ديكنــز،  تويست(لتشــارلز 

رسفانــش،  دي  كيشــوت(مليخائيل  و)دون  دومــاس، 

الجنة(ألوســكار  و)عصفــور  تويــن،  ســوير(ملارك  و)تــوم 

وايلــد، و)ألغاز(إلدجــار أالن بــو، و)املزيف(لروبــرت أونيــل، 

و)املخطوف(لروبرت لويس ستيفنسون، و)مغامرات روبن 

هــود(، و)أليــس يف بــالد العجائــب(، و)روبنســون كــروزو(، 

و)سندريلال(، و)رحالت جليفر(، وكثري غري هذه القصص، 

وقد رجع املرتجمون إىل الصيغ املبسطة لهذه القصص.

والحكايــات  القصــص  مــن  هــوالء  مــن  كثــري  واقتبــس 

واألســاطري مــن بلــدان مختلفــة، منهــا: القصــص الفرعونيــة 

ســيتي،  وكنــوز  تحمــس،  يغلــب، وعصــا  ال  مثــل: شــعب 

ومغامــرات األمــري كامــوزا، وانتقــام تحــوت، وحــورس األبيض، 

وحــورس األســود، وخوفــو والســحرة، وتاتــا وأونيــس.

وترجمــت قصــص مــن رومانيــا منهــا: الطائــر املســحور، 

وغبــاوة التنــني، والرجــل املتحجــر، وبطلــة األبطــال، والفتــاة 

بولنــدا: قــر ويفــل،  املشــؤومة، والراعــي الجميــل. ومــن 

وبــرج النــريان، والحكــم والشــيطان. ومــن القصــص اإلغريقيــة: 

مغامرات أوليس، وسقوط طروادة، وحصان طروادة، وبطولة 

تيزيه، وعودة أوليس، واملغامرة، وملحمة اإلسكندر، ونساء 

بواســل، والطاغية املحتال. ومن القصص الهندية: باهارتا 

وسودانا وشندرا، واألمرية القاسية، وشبكة املوت، والشيخ 

الشــياطني، والوزيــر  الهنــدي، ورصاع األخويــن، ويف غابــة 

الــرز، واليواقيــت  نــاال، وحبــات  الســجني، وفيشــنو واألمــري 

وآلهــة  األربعــة  والراهمــة  األعــامم،  أبنــاء  وحــرب  األربــع، 

اليونانيــة القدميــة:  الهنــد، وإكــرام األمــراء. ومــن القصــص 

رحــالت أوديســيوس عــن األوديســه، ومغامــرات بريســيوس، 

ومــن القصــص اليابــاين: األشــجار واألقــزام، والتاجــر ريهــي، 

الشــمس،  ربــة  العــامل، وغضبــة  وخلــق  وأمــه،  واملحــارب 

الحنــون، وســيدان وخــادم واألتبــاع األوفيــاء،  والصفصافــة 

والقــط املتوحــش واملــرآة، ومــن القصــص الصينــي: تعــاون 

والقفــاز  الســكري،  والصنــم  الحريــة،  أجــل  ومــن  اإلخــوان، 

الســحري، وكنــز الفضــة، والنهــر األحمــر، والحبــوب املقويــة، 

الكــرز،  اللؤلــؤي، وشــجرة  الكنــوز الســبعة، والبطيــخ  وجبــل 

والحامقــات  رادع، واألصدقــاء  الطــني، وحكــم  مــن  ورأس 

الســوداء،  الســيدة  اإلســباين:  القصــص  ومــن  الثــالث. 

وأســطورة الســيد، وشــارعان يف أســبانيا، والببغــاء والــوردة 

امللكــة، والحــذاء الحديــدي.

ومن بني هذه االقتباسات والرتجامت، ما كانت وليدة 

جهــود فرديــة، ولكــن هنــاك دوراً أجنبيــة للنــرش قامــت بــدور 

واضــح يف تقديــم� ترجــامت لكثــري مــن القصــص مــن بينهــا: 

مؤسســة فرانكلــني األمريكيــة للطباعــة والنــرش، ودار التقــدم 

الســوفييتية، فقــد قامــت الــدار األوىل بنــرش ترجــامت كثــرية 

اليــد الفضيــة، والبيــت  منهــا: األرنــب معلــم الوقــت، وذو 

املسحور، والدب األكروالدب الصغري، والديك والثعلب، 

وذيل األرنب والرجل العجيب ورشكاه، وغريها من القصص 

ــا دار التقــدم فقــد نــرشت قصصــا كثــرية، منهــا:  األمريكيــة. أمَّ

الصبيان)ألنطون تشيخوف(والدببة الثالثة)لليو تولستوي(
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والعصفور الصغري )الكسيم غوريك(وغريها.

وإىل جانــب هاتــني الداريــن قامــت مؤسســة ليديــرد 

ننــرش كثــري مــن القصــص منهــا: ســندريلال وليــىل الحمــراء 

والذنب واألمرية النامئة والعنزات الثالث. كام نرشت عدة 

كتــب ضمــن سلســلة روبــن هــود.

3- اإلعداد عن الرتاث العريب:

انتفــع األوائــل الذيــن يعــدون بــني الذيــن وضعــوا اللبنات 

األوىل ألدب األطفــال يف الغــرب مــن الحكايــات الرشقيــة 

عمومــاً والعربيــة خصوصــاً فقــد انتفــع الفونتــني مــن كليلــة 

اللغــات  وليلــة إىل  ليلــة  ألــف  ترجمــة  ودمنة-مثال-وكانــت 

كانــت  التــي  الحكايــة  نشــأة  كبــري يف  تأثــري  األوروبيــة ذات 

املنســوبة  الخرافــات  وحتــى  اليــوم.  األطفــال  ألدب  أمــاً 

إىل ايســوب فهنــاك مــن يفــرتض أنَّهــا ذات أصــول رشقيــة 

العــريب  األطفــال  أدب  نشــأة  اســتعراض  ولكــن  باألســاس 

يشــري إىل أنَّ الذيــن عنــوا بــأدب األطفــال العــرب كانــوا قــد 

أوالً. بالغربيــني  تأثــروا 

األطفــال يف  أدب  إىل  االلتفــات  ســنوات  وشــهدت 

الوطــن العــريب اهتاممــاً محــدوداً بالــرتاث الشــعبي، وهــذا 

االهتــامم اقتــر عــىل الــرتاث الشــعبي الــذي ســبق أن أخــذ 

طريقه إىل النرش مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والسري 

ــا الحكايــات الشــعبية الكثــرية يف أقطــار الوطــن  الشــعبية. أمَّ

العريب فلم يعتمد عليها إالَّ يف حدود بالغة الضيق حيث 

إنَّ جمــع الحكايــات مل يتحقــق إالَّ يف نطــاق محــدود إذ ال 

تزال هناك حكايات كثرية مل تجمع بعد وإذا مل تنر جهات 

مختصــة إىل جمعهــا فإنَّهــا ســتؤول إىل الضيــاع ألنَّ األلســن 

مل تعــد تتناقلهــا كــام كان األمــر قبــل ســنني.

ومن بني الحكايات التي وضعت لألطفال استنادا إىل 

الــرتاث حكايــات مــن ألــف ليلــة وليلــة وكليلــة ودمنــة وقصــص 

طريفــة عــن جحــا وأشــعب إضافــة إىل عــدد مــن الحكايــات 

مــن الــرتاث الشــعبي الشــفاهي.

نتائل البحث

وقــد توصــل البحــث إىل نتائــج ميكــن أن نذكرهــا عــىل النحــو 

اآليت:

إنَّ اإلرهاصات األوىل ألدب األطفال العريب بدأت مع  1ـــ  

م عــدد مــن الشــعراء  مطلــع القــرن العرشيــن، عندمــا قــدَّ

والكتاب بعض املنظومات الشعرية وبعض القصص 

لألطفال.

يجمــع معظــم الدارســني عــىل أن أدب األطفــال القائــم  2ـــ  

الحالــة  ومراعــاة  والشــكلية  الفنيــة  األطــر  وفــق  اليــوم 

االجتامعية والنفسية وغريها هو أدب مستحدث وفرع 

جديد من فروع األدب الرفيعة ميتلك خصائص متيزه 

عــن أدب الكبارعــىل الرغــم مــن أنَّ كال منهــام ميثــل أثــارا 

فنيــة يتحــد فيهــا الشــكل واملضمــون.

إنَّ أدب األطفــال أداة تثقيفيــة هامــة، والشــكَّ يف أنَّ  3ـــ  

الثقافــة هــي أحــد مكونــات شــخصية الطفــل. وإذا مــا 

أريــد ألدب األطفــال أن يحقــق مــا يصبــو إليــه يف مجــال 

ـه يجــب أن يتوافــر لــه التوافــق مــع حاجــات  الرتبيــة، فإنَـّ

النمــو مــن حيــث املضمــون والشــكل واألســلوب.

أدب األطفــال يف العــامل العــريب حدیــث، وان كانــت  4ــ  

جذوره متتد اىل مر القدیمة، وجذوره الحدیثة أیضاً 

متتد إىل مر الحدیثة، حیث حملت مر مشاعل 

الریــادة لهــذا الفــن يف األدب الحدیــث.

م لألطفــال يف العــامل  تنوعــت فنــون األدب الــذي قُــدِّ 5ــ  

الحيــاة  وقائــع  تحــيك  التــي  القصــص  بــني  العــريب، 

ألشخاص أو حوداث عامة، واألناشيد، واملرحيات، 

واملحفوظــات.

اعتمد أدب األطفال يف العريب يف نشأته وتطوره عىل  6ــ  

مجموعــة مصــادر اقتبــس وأخــذ منهــا وبنــى عليهــا أدبــه، 

وهــي: التأليــف والرتجمــة واالقتبــاس والــرتاث العــريب.
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الق�ص�ص امل�ص�رة واأثرها يف الثقافة
اللغ�ية للأطفال

أ.ك. خديجة زبار الحمداو & أ.ك. فاهمة زبار الحمداو
جامعة بغداد ـ كلية الرتبية للبنات جامعة بغداد، قسم اللغة العربية مركز إحياء الرتاث العريب

املمدمة

الحمــَد للــه ربِّ العاملــني، وأرشف الصــالة والتســليم عــىل 

سيدنا وموالنا محمد املصطفى األمني، وعىل آله وصحبه 

أجمعــني. أمــا بعــد: فــإن الســنوات األوىل يف حيــاة الطفــل 

تتســم بالحيوية والنشــاط والنمو الريع يف معظم جوانب 

النمــو الجســمي والحــريك والنمــو اللغــوي، فلذلــك عــدت 

الطفــل حاســمة يف  مــن حيــاة  الخمــس األوىل  الســنوات 

جوانب منوه, والسيَّام اللغوي, نرات صوته وثروته اللغوية 

الســليمة وتناســق عاداتــه وجملــه ليكــون بنيــة لغويــة ســليمة 

مناســبة. ألنَّ اللغــة يف حيــاة األنســان مــن األمــور األساســية, 

ومــن الســامت البــارزة يف تكويــن شــخصيته الثقافيــة, ألنَّ 

اللغــة ظاهــرة ســلوكية مهمــة, ومــن هنــا كانــت األهتاممــات 

الخمــس  الســنوات  والســيَّام يف  للطفــل  اللغــوي  بالنمــو 

األوىل مــن عمــره, إذ إنَّ خاليــا الدمــاغ املتخصصــة للرمجــة 

اللغوية يف الركن األير نشطة وفعالة من األيام األوىل من 

حيــاة الطفــل, وهــذا مــا اثبتتــه الدراســات اللغويــة التوليدية, 

اذ أكدت عىل رضورة استغالل مرحلة الطفولة املبكرة يف 

بنــاء التكويــن اللغــوي الســليم للطفــل.

هــذا  بحثنــا  يف  نبــني  أن  نحــاول  املنطلــق  هــذا  مــن 

“القصــص املصــورة وأثرهــا يف الثقافــة اللغويــة لألطفــال” 

أهميــة القصــص املصــورة يف النمــو اللغــوي لألطفــال مــن 

عمر”4”ســنوات, ماقبــل دخــول للمدرســة, إذ يجــب عــىل 

األمهــات ومربيــات الحضانــات ومعلــامت ريــاض األطفــال, 

أن تويل اهتاممها بتنمية لغة الطفل, والتالطف والتحدث 

أمامه بلغة بســيطة وســليمة من األخطاء اللغوية والصوتية, 

بغيــة إثــراء ثروتــه اللغويــة, وتوســيع مفرادتــه وتنســيق تركيــب 

اتخــذت  لذلــك  فصيحــة,  بصــورة  جملــه  وتنظيــم  تعابــريه 

برامــج الحضانــات وريــاض األطفــال لــرد القصــص املصورة 

اللغــوي  النمــو  تعزيــز  يف  أساســاً  املشــوقة  والحكايــات 

للطفــل, مســتغلة حاجتــه وحبــه وميلــه للقصــص املصــورة 

والعيــش مــع شــخوصها والتمثيــل بحوادثهــا, وترديــد عباراتها 

مــع حركاتهــا  واالنســجام  مواقفهــا  وإعــادة رسد  املشــوقة 

القصــة  فــإنَّ  وكذلــك  فيــه,  يعيــش  الــذي  املجتمــع  يف 

املصــورة املشــوقة تثــري عــدداً مــن املشــاعر لــدى األطفــال 

من فئة”4-5”, إذ يبدؤون يف التعليق عليها وطرح األسئلة 

التعليقــات  إنَّ هــذه  تقليــد شــخوصها,  أو  حــول أحداثهــا 

وينبغــي  اللغــوي,  إلثــراء منوهــم  تعــد مصــدراً  واألشــارات 

أن الينظــر إليهــا عــىل أنَّهــا تثــري الغمــوض بينهــم, بــل كذلــك 

أو  القصــة  تعــر عــن حيويتهــم واهتاممهــم مبوضــوع  فإنَّهــا 

االستفســار عــن بعــض معــاين كلامتهــا, وهــذا يعــد اختبــاراً 

لقدراتهــم عــىل التعبــري واالســتزادة يف االكتســاب اللغــوي 

والطالقة يف التعبري. وعليه فإننا يف هذا البحث نحاول أن 

نبــني أنَّ القصــة املصــورة الجيــدة, إذا اســتعملت اســتعامالً 

مشــوقاً, فإنَّها ميكن أن تكون ســبباً من أســباب جودة تعبري 

األطفال ومصدراً مهامً لثقافاتهم وتعليمهم مفاهيم حياتية 

متنوعة, كام أنَّها تكون سبباً أيضاً لرتغب األطفال يف قراءة 

القصــص واألســتعداد لقــراءة الكتــب واالســتمتاع باملكتــوب 

واملهارة يف الكتابة بصورة مبكرة. أستناداً إىل هذا سيكون 

تقسيم البحث عىل املباحث اآلتية: املبحث األول: النمو 

اللغــوي للطفــل يف الســنوات األوىل. واملبحــث الثــاين: 
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مميــزات القصــة املصــورة املــراد رسدهــا عــىل األطفــال يف 

مرحلــة الحضانــة. واملبحــث الثالــث: طريقــة رسد القصــة 

املصــورة وأثرهــا يف تنميــة الــروة اللغويــة لطفــل الحضانــة.

املبحث ايوم

النمو اللغوي للففد ت ال نوات ايوىل

يعــد النمــو اللغــوي مظهــراً أساســياً مــن مظاهــر منــو الطفــل, 

ومؤرشاً مهامً وقوياً لنموه العقيل والوجداين واالجتامعي, 

وهــذا يفــرض عــىل املعنيــني برتبيــة الطفــل العنايــة بتنميــة 

لغتــه يف الســنوات األوىل مــن حياتــه بصــورة صحيحــة)1(.

واللغــة مــن املهــامت التــي يتعلمهــا الطفــل, التــي يكــون 

تطورها ابطاء من املهارات الحركية لتضمنها عدة نشاطات 

توصــف بالتعقيــد كالقــدرة عــىل انتــاج األصــوات التي يتكون 

من مجموع عدد منها كلمة معينة وهذا هو الوجه الحريك 

للــكالم, وكالقــدرة عــىل ربــط املعــاين بالكلــامت وهــذا هــو 

الوجــه العقيل للكالم)2(.

ومــن أهــم مــا يعتمــد عليــه منــو لغــة الطفــل مــدى نضــج 

وتدريــب أجهزتــه الصوتيــة ومســتوى توافقــه العقــيل الحــريك 

الــذي تقــوم عليــه املهــارة اللغويــة. وتؤكــد عــدد مــن األبحــاث 

عــىل أنَّ الذخــرية اللغويــة للطفــل تتزايــد بشــكل رسيــع يف 

الخمــس  الســنوات  يف  أي:  املدرســة،  قبــل  مــا  مرحلــة 

الالحقــة  نســبياً يف املرحلــة  تبطــئ  ثــم  مــن حياتــه  األوىل 

الزيــادة عــن طريــق تعلــم الكلــامت الجديــدة  تتــم هــذه  وال 

فحسب, بل بتعلم معاٍن جديدة للكلامت القدمية أيضاً, 

مــع اســتعامل رمــوز متعلمــة أخــرى غــري لفظيــة كالتعبــريات 

الوجهيــة واإلشــارات)3(.

وتــدل عــدد مــن التجــارب التــي قــام بهــا الباحثــون عــىل 

أنَّ مراحــل تطــور اللغــة متشــابهة عنــد جميــع األطفــال بغــض 

النظــر عــن لغــة قومهــم وهــذه املراحــل ليســت منفصلــة عــن 

بعضهــا متامــاً وأهمهــا يف نظــر علــامء النفــس:

أوالً: مرحلة ايستجابات املنع  ة:

صيحــة امليــالك: تبــدأ حيــاة الوليــد مبنعكــس استشــارة ( 1

دخــول الهــواء إىل رئتيــه فيتنفــس، وهــذه أول ظاهــرة 

للغتــه )4(.

ل - مرحلــة ايصــوات الوجدانيــة: يطــرأ تطــور عــىل 

وحاجاتــه  الطفــل  انفعــاالت  عــن  تعــر  إذ  امليــالد  صيحــة 

أملــه  إىل  تشــري  الحــادة  فالصيحــة  والجســمية  النفســية 

والصيحــة الطويلــة تــدل عــىل غضبــه واملتقطعــة تــدل عــىل 

هــذه  معــدل  يصبــح  قــد  األول  الشــهر  نهايــة  ضيقــه ويف 

وهــذه  صيحــة.   ”40“ الواحــدة  الدقيقــة  يف  الصيحــات 

الصيحات تلقائية وعىل الرغم من أنَّها ليست كالماً إالَّ أنَّها 

مهمــة يف أمريــن: جهــاز الــكالم عنــد الطفــل ويف متكينــه مــن 

الربــط بينهــا وبــني اشــباع حاجاتــه مــن قبــل املحيطــني بــه)5(.

ثانيا: مرحلة املناغار

يصدر الطفل بعض األصوات بني األسبوع الثالث والثامن, 

مــن عمــره عندمــا  األول  العــام  نهايــة  عنــده حتــى  وتســتمر 

يتلفظ بكلامته األوىل, وهذه األصوات أو املناغاة التحمل 

مطمئنــاً  يكــون  عندمــا  الطفــل  ويصدرهــا  حقيقيــاً  معنــى 

التــي  األساســية  للمهــارات  تعلمــه  تجعــل  وهــي  ومــروراً 

تتطلبهــا الســيطرة عــىل اآلليــات اللفظيــة ملهــارات الــكالم 

املعقــدة)6(.

بهــا  ومناغــاة الطفــل ميكــن أن تكــون عشــوائية يتســىل 

الطفــل كلعــب عشــوايئ يقــوم بــه لنفســه وليــس لالتصــال 

جهــازه  فيهــا  يحــرك  تجريبيــة  تكــون  أن  وميكــن  باآلخريــن, 

الصــويت ويصغــي لنتائــج ذلــك مــن األصــوات ويختــار بعضها 

ويكررهــا فتصبــح مقاطــع متشــابهة)7(.

ثاليا: مرحلة التمليد وايستجابة اللغوية

يحــايك الطفــل ماينطــق بــه مــن حولــه مســتعمالً يف ذلــك 

األصــوات التــي ســبق أن اســتعملها مــن قبــل نتيجــة لنضــج 

جهــازه الصــويت نســبياً بــني الشــهر الثامــن والعــارش ورسوره 

بالنجــاح فيهــا يشــجعه عــىل محــاكاة حــركات مــن يتكلــم معــه 

وإىل االصغاء واالنتباه إىل ما يصدر عنه من أصوات, تبدأ 

عنده القدرة بالرجوع إىل ما اقرتنها من الكلامت واألصوات 

والرتاكيب, وبقدر ما توسط األصوات التي ميكنه اخراجها 

يف نهايــة هــذه املرحلــة 200 نــوع للمرونــة الكبــرية يف جهــاز 

نطقــه ويختــار مــن هــذه األصــوات تلــك التــي يســمعها يف 

لغــة قومــه)8(.
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رابعاً: مرحلة ال الم ومنو املحاوم اللغوي

يشــري جيــزل وتوميســون إىل انَّ 69% مــن األطفــال يتلفظــون 

أول كلمــة يف حــوايل الشــهر الحــادي عــرش مــن عمرهــم)9(

وهنــاك فــروق فرديــة بــني األطفــال يف ذلــك نتيجــة الكثــري 

مــن العوامــل كالــذكاء والعمــر والجنــس, وعــىل الرغــم مــن 

ذلــك فــإنَّ الطفــل العــادي ينطــق أول كلمــة يف نهايــة عامــه 

األول)10(وتأخــذ كلامتــه بعــد ذلــك باالرتبــاط مبولــد ألنَّهــا 

بصورة غري واضحة متاماً يدركها من يعيش معه يف البيت 

أول األمر وبالتدريج تصبح أكر انتظاماً وأوضح ومفهومة من 

قبــل الجميــع. وِمــامَّ يشــجع منــوه اللغــوي عنايــة ذويــه للغــة 

ويف نهايــة الســنة الثانيــة تــزداد كلامتــه زيــادة رسيعــة. وأول 

املفــردات التــي يتعلمهــا األســامء ثــم الضامئــر ثــم األفعــال 

والصفــات والظــروف وحــرف الجــر.

جملــة  ينطــق  والنصــف  الثانيــة  الســنة  يبلــغ  وعندمــا 

متكونــة مــن كلمتــني واســتعامله للجملــة األســمية أكــر مــن 

الفعليــة. وبعــد هــذه الســنة وحتــى الخامســة تنمــو مهاراتــه 

وزيــادة فرصــة  وبيئتــه  التســاع خراتــه  اللغويــة منــواً رسيعــاً 

التعــرف عــىل األشــياء ويأخــذ يف محادثــة مــن حولــه محادثــة 

فعلية. ويف سن املدرسة تزداد مفرداته برعة, ويف نهاية 

املرحلــة األبتدائيــة تبطــئ هــذه الرعــة قليــالً إىل أن يصــل 

ســن الرشــد, وليــس مــن الســهل عــىل الباحثــني قيــاس زيــادة 

املفــردات والنمــو اللغــوي عنــد الطفــل ألنَّ مــا يفهمــه منهــا 

أكــر ِمــامَّ يســتخدمه يف التعبــري)11(.

وهــذه املراحــل يف حاجــة مســتمرة اىل تعزيــز وتدعيــم 

وتشــجيع الطفــل املتواصــل مــن قبــل الوالديــن واملربيــات 

يف أوقــات ظهورهــا.

العوامد التي يؤثر ت النمو اللغوي للففد:

إنَّ فهــم العالقــة بــني النمــو اللغــوي والعوامــل التــي تؤثــر فيــه 

يســاعد عــىل توجيهــه وعــىل تقوميــه لتطويــره, ومــن أبــرز تلــك 

العوامــل التــي اكــدت عليهــا أدبيــات النمــو اللغــوي للطفــل 

مــا يــأيت:

النضــل والعمــر الزمنــي: يكــون الطفــل قــادراً عــىل ( 1

ومراكــزه  عنــده  الــكالم  جهــاز  ينضــج  عندمــا  الــكالم 

العصبية فتزداد كلامته بازدياد عمره, ويكون محصوله 

اللغــوي بــني الســنة األوىل والثانيــة مــن عمــره قليــالً ثــم 

يــزداد وتصبــح جملــه أطــول كلــام تقــدم يف العمــر)12(.

الـــاـــحـــــة: يؤثر العجز يف جهاز الكالم ويف جهاز ( 2

الســمع يف منــو لغــة الطفــل وكذلــك أمــراض اللوزتــني 

وزوائــد األنــف، والطفــل الصحيــح الجســم يفهــم معــاين 

الــكالم ويتكلــم أفضــل وأرسع مــن الطفــل الــذي يعــاين 

مــن كــرة األمــراض خــالل الســنتني األوىل مــن العمــر.

يرييــب ميــالك الففــد بــني أخويــه وعــدك ايهفــام ت ( 3

ايرسر: تنمــو لغــة الطفــل األول أرسع مــن الطفــل الــذي 

يعيــش بــني عــدد مــن األخــوة, وكذلــك الحــال بالنســبة 

للطفــل الوحيــد إذ ل يشــاطرهام أحــد اصغــاء األم.

األم ( 4 بــني  الطبيعيــة  العالقــة  إنَّ  والبيــت:  ايرسر 

والطفــل وتشــجيعها لــه عــىل أحــداث األصــوات ونطــق 

الكلــامت وتفاعلهــا اليومــي معــه يف أمــور مــن شــأنها 

هــذا  يعــوق  ـه  فأنَـّ عنــده,  ــا غيابهــا  أمَّ لغتــه,  تنمــي  أن 

النمــو. كــام وتــؤدي العالقــات األرسيــة غــري الصحيحــة 

الطفــل  اضطرابــات يف كالم  إىل  األرسة  أفــراد  بــني 

تأثــري األرسة واألم يف  كالتأتــأة والفأفــأة)13(، ويتضــح 

مقارنــة  عنــد  ماقبــل املدرســة  الطفــل يف ســن  لغــة 

أطفــال األرسة عنــد ضبــط املتغــريات األخــرى. وعندمــا 

يرجــع أطفــال امللجــأ إىل ذويهــم أيــام األعيــاد يتقدمــون 

يفعلــون يف  ِمــامَّ  أكــر  أســبوعني  خــالل  لغتهــم  يف 

املالجــئ يف ثالثــة أشــهر)14(وهذا يــدل عــىل أهميــة 

البيــت للغــة الطفــل قبــل أن يذهــب إىل املدرســة, 

وهنــاك مــن الصغــار مــن يرتبــون يف بيــوت توافــر لهــم 

الكتب,الصور,القصص,وتتيــح لهــم فــرص التعبــري عــن 

أنفسهم ِمامَّ يرع منوهم اللغوي ويجعله أفضل من 

النمــو اللغــوي لألطفــال الذيــن يف بيــوت التوافــر لهــم 

النفــس. والتعبريعــن  املطبوعــات 

ثمافــة ايبـــويـــــــن: إنَّ الثقافــة تســاعد األبويــن عىل ( 5

االجابــة عــن أســئلة األطفــال بصــورة صحيحــة

ومتكنهم من تجاذب أطراف الحديث معهم ِمامَّ يزيد ( 6

مــن مفــردات األطفــال ومــن طــول جملهــم ويكســبهم 

القــدرة عــىل التعبــري اللغــوي الســليمة.

ثــنـــائــيــــة الــلـغــــة: إنَّ أرس األطفال التي تتكلم ( 7
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لغتني يكون مفردات األطفال فيها أقل من املتوســط 

بالنســبة ألعامرهــم الزمنيــة.

الت؛ــجيع عىل الــ الم واالختالط بغــري : إنَّ األســاليب ( 8

الصحيحــة يف التعامــل مــع الطفــل والتــي تعتمــد عــىل 

التفاهم والتشجيع والحوار تنمي مفردات الطفل, كام 

أنَّ توافــر اللعــب والنزهــات للطفــل ومشــاهدته التلفــاز 

إليــه تســبب  القصــص املحببــة  وقــراءة  مناســباً  وقتــاً 

اختالطــه  ذلــك  يزيــد يف  وِمــامَّ  الــكالم,  تقدمــه يف 

يقلــد كالمهــم ويأخــذ منهــم منــاذج لغويــة  بالكبــار إذ 

ويفيــده منهــم الذيــن يحاولــون أن يجعلــوا كالمهــم معــه 

واضحــاً ومفهومــاً.

الحالــة االلتااكيــة: إنَّ نتائــج الكثــري مــن الدراســات ( 9

االقتصاديــة  االجتامعيــة  البيئــة  أطفــال  أنَّ  تشــري إىل 

تبكــرياً  أكــر  كالمهــم  يكــون  العــايل  املســتوى  ذات 

واالقتصاديــة  االجتامعيــة  البيئــة  أطفــال  مــن  وأفضــل 

ــن مل  ذات املســتوى املنخفــض باملدرســة أفضــل ِممَّ

بالحضانــة. يلتحــق 

ــس: أظهــرت نتائــج بعــض الدراســات وجــود ( 10 الــجــنـــ

البنــات  بــني  اللغــوي  النمــو  يف  الفــروق  يف  داللــة 

والبنني إذ هو عند البنات أرسع من البنني يف مرحلة 

الطفولــة املبكــرة. وأظهــرت نتائــج دراســات أخــرى عــدم 

وجــود داللــة يف الفــروق املذكــورة, وهــذا يــؤرش عــدم 

االتفــاق يف النتائــج حــول أثــر متغــري الجنــس عــىل النمــو 

اللغــوي للطفــل.

الــــذكــــــاء: تثبــت جميــع البحــوث النفســية وجــود ( 11

العالقــة بــني اللغــة والــذكاء, فالطفــل املتفــوق الــذكاء 

يبــدأ الــكالم مثــل الطفــل االعتيــادي يف الــذكاء, وإنَّ 

مفــردات  عــدد  بــني  وايجابيــة  هنــاك عالقــة واضحــة 

املفــردات  هــذه  إنَّ  حتــى  العقــيل,  وعمــره  الطفــل 

تســتخدم كمقيــاس مــن مقاييــس الــذكاء ويــؤدي تأخــر 

الــذكاء إىل تأخــر الــكالم. ولكــن تأخــر الــكالم ميكــن أن 

يعــزى ألســباب جســمية او انفعاليــة أو عصبيــة أو بيئيــة 

إىل غــري ذلــك مــن األســباب.

الــــتــدريــــب: إنَّ البيئة التي تزهر باملثريات تنمي ( 12

لغة الطفل وبرامج دور الحضانة التي تخطط لتدريب 

الطفل عىل املحادثة أو املناقشة أو اإلنشاد أو سامع 

القصص وقصها ومتثيلها, تنمي لغته.

والســفرات إىل ( 13 النزهــات  تــؤدي  الــنـــزصــــــــات: 

اكتساب الطفل خرات كثرية ينتج عنها زيادة مفرداته, 

ولغــة الطفــل تنمــو بوضــوح عندمــا يختلــط باآلخريــن يف 

نزهــة أو ســفرة أو معســكر.

ــب: إنَّ عــدد الكتــب والقصــص التــي تقــع ( 14 ــراءر ال ت ل

يف تنــاول يــدي الطفــل وعــدد الســاعات التــي يقضيهــا 

يف اللعب ويف االستامع إىل القصص وعدد األطفال 

والكبــار الذيــن يختلــط بهــم كل يــوم عوامــل مهمــة تنمــي 

الريــف ألنَّ املنبهــات يف الحــرض أوســع  لغــة أطفــال 

واعــزز مــن املنبهــات املوجــودة يف الريــف)15(.

الـــمــبــحــث الــــيــــانــــي

 مميزات الماة املاورر املراك رسكصا 
عىل ايهفام ت مرحلة الحضانة

يــعـريــّ الــمــاــة الــمـاـيــرر ومــضــمـونــهــا:

هي األحداث أو عدة حوادث حصلت لشخص عادي يف 

ظــروف عاديــة أو لشــخص غــري عــادي يف ظــروف اعتياديــة, 

بحيث تحرك مشــاعر الســامع أو القارئ وتثري انفعاالته من 

البدايــة اىل النهايــة, ليشــعر براحــة فكريــة وتســلية نفســية, 

ويظل يتأثر بها مدة من الزمن, فال ينساها بعد سامعها أو 

قراءتهــا, لـِـاَم فيهــا مــن حبكــة جيــدة يف أصولهــا الفنيــة وذوق 

اخراجها وألوانها يف صورها وجودة اختيارها. ولعلَّ أنسب 

توصلــت  الــذي  التعريــف  هــو  األطفــال  لقصــص  تعريــف 

إليــه الدكتــورة كافيــة رمضــان، إذ قالــت: “القصــة هــي رسد 

مشــوق ذو غايــة لحادثــة واحــدة أو مجموعــة مــن الحــوادث 

ذات العالقــات بشــخصيات متعــددة وتتلخــص عنارصهــا 

يف وجــود بيئــة زمانيــة ومكانيــة للقصــة وشــخصيات وحبكــة 

وذروة تهتــم بهــا”)16(.

ــا مفهــوم القصــة يف ضــوء دراســتنا الحاليــة فيلخــص  أمَّ

تــرد بصــورة  يــأيت: قصــة األطفــال هــي قصــة مصــورة  مبــا 

مشــوقة, وتتكــون مــن حادثــة مشــوقة أو عــدة حــوادث فيهــا 

نباتيــة – ماديــة(  شــخوص متنوعة)إنســانية – حيوانيــة – 
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تتحــرك, ضمــن عنارصهــا األســاس يف بيئــة زمانيــة ومكانيــة 

مألوفــة, وتــؤدي إىل تنميــة بعــض جوانــب شــخصية الطفــل 

يف مرحلــة الحضانــة.

وهكــذا فقــد أصبحــت القصــة املصــورة مــن أحــب ألوان 

الســنة  الصغــار والســيَّام يف  األطفــال  نفــوس  األدب إىل 

القــراءة,  وعــدم قدرتهــم يف  فهــم  الحضانــة,  مــن  األخــرية 

ومتابعة املقروء منها إالَّ أنَّهم يصغون إىل القصص باهتامم 

بالغ, ويجدون يف تسلسل أحداثها املتعة واملرة, وهي 

تجــذب انتباهــم لِــاَم فيهــا مــن حركــة مســتمرة وألــوان زاهيــة 

مــن الشــخصيات, وينجــم عــن ذلــك كلــه رصاع الســامع إىل 

إدراك النتيجــة. واســتخالصاً مــن هــذه التعاريــف وتوضيحــاً 

ملستلزمات القصة الجيدة, البُدَّ لنا من ذكر عنارص القصة 

ومواصفاتهــا التــي تجعلهــا مشــوقة ومثــرية لألطفــال الصغــار 

أربــع ســنوات، وهــذه  والســيَّام يف مرحلــة الحضانــة بعمــر 

العنــارص هــي:

1 - الحب ة المااية: 

املقصود بالحبكة يف القصة وجود مجموعة من األحداث 

التــي تسلســل بصــورة مرتبطــة ومنظمــة عــىل وجــه  الجزئيــة 

خاص, وهذه األحداث الجزئية قد تقع ألفراد من املجتمع 

اإلنساين أو البيئة الحيوانية, أو جامدات مألوفة, أو مناذج 

خرافيــة. وإنَّ وقــوع األحــداث البـُـدَّ أن يكــون يف زمــان ومــكان 

معني ومحدود ومألوف لدى الطفل... فالحبكة هي مبثابة 

ِمــامَّ يجعــل  الــذي ميســك بنســيج القصــة وبنائهــا  الخيــط 

قــارئ القصــة أو ســامعها قــادراً عــىل متابعــة القصــة قــراءة 

أو أصغــاء, وحتــى تكــون الحبكــة جيــدة, البُــدَّ مــن اخــذ هــذه 

املالحظــات بنظــر االعتبــار وهــي:

أن يكون الرتابط قوياً يف احداث القصة وشخصياتها.( 1

احــداث ( 2 تكــون قصــص األطفــال اســتطرادية ذات  أن 

متعــددة فيهــا الشــواهد القليلــة الدالــة عــىل الســبب 

والغايــة.

أن تكون األحداث مناسبة ملوضوع القصة.( 3

ــا ( 4 إمَّ العقــدة,  تتطــور فيهــا  التــي  الجيــدة هــي  الحبكــة 

التكــرار. أو  التناقــض  أو  بالــراع 

تكــون عقــدة القصــة واحــدة؛ ألنَّ الطفــل الميلــك ( 5 أن 

اإلدراك الــكايف يف متابعــة أكــر مــن عقــدة يف القصــة 

الواحــدة)17(.

فالطفــل يف مرحلــة الحضانــة والســيَّام يف عمــر ثــالث 

البيــت,  يف  بالوالديــن  وملتصقــاً  مرتبطــاً  يكــون  ســنوات 

وباملربيــة يف الحضانــة, واليعــرف مــن محيطــه ســوى البيئــة 

الضيقة بالبيت والشارع وما يحيطه من شخصيات إنسانية 

وحيوانــات أليفــة مــن كالب وخرفــان وأرانــب وقطــط ونباتــات 

وأشــجار, بحيــث ال يتجــاوز يف هــذه املرحلــة مــن قصصــه 

لــه, مــع اســباغ  بالبيئــة املحيطــة  املفضلــة ســوى الشــعور 

يشء من الخيال الذي يعر عن هذا الواقع ولذلك تفضل 

أن تكــون أشــكال ومالبــس شــخصيات قصصيــة فيهــا يشء 

الغرابــة متثــل خياالتــه ولذلــك ميكــن أن تســمى هــذه  مــن 

الواقعيــة والخيــال املحــدود  بـ)الحضانة(مبرحلــة  املرحلــة 

واملتصل ببيئة الطفل وكام انَّ هذه املرحلة تعرف مبرحلة 

مــا قبــل القــراءة والكتابــة مليــل الطفــل إىل الكتابــة والقــراءة 

مــن خــالل قصــص الحيوانــات والطيــور والقصــص الخرافيــة 

تقــدم عــىل شــكل صــور ورســومات مشــوقة وتعابــري  التــي 

صوتية حركية بالكالم أي طريقة اللغة التي يفهمها بسهولة 

ويرددهــا بشــوق.

2 - ال؛ـخوص:

وترســم  تختــار  أن  يجــب  األطفــال  شــخصيات قصــص  إنَّ 

بصــورة دقيقــة بحيــث تكــون مقبولــة لــدى األطفــال, وتقنعهم 

القصــص  أنســب  فــإنَّ  الحقيقــة  أو متاثــل  بأنَّهــا حقيقيــة, 

مــن  مألوفــة  بشــخصيات  شــامل  هــو  مــا  الحضانــة  لطفــل 

بيئــة مثــل أمــه أو والــده أو أطفــال صغــار بعمــره أو حيوانــات 

أليفــة فيهــا صفــات ســهلة االدراك مــن قبــل الطفــل مثــل 

)الكتكــوت الصغــري أو الديــك األحمــر أو الدجاجــة الصفــراء 

الكبــري  الشــيخ  أو  الشــعر األصفــر  الصغــرية ذات  البــت  أو 

أنَّ هــذه الشــخصيات حيوانيــة  البيضــاء, وكــام  اللحيــة  ذو 

ناطقــة, وذات أصــوات وحــركات  تكــون  كانــت أو جامديــة 

الحركــة  انســانية, ألنَّ  ومالبــس جميلــة, وأعــامل وواجبــات 

واألصــوات والــكالم واأللــوان الزاهيــة لــدى أشــخاص القصــة 

تشــبع رغبــة الطفــل يف التســلية واكتســاب املعرفــة, وتثــري 

يتــامىش  والتخيــل, وهــذا  والتفكــري  االســتطالع  فيــه حــب 

مــع ميــل الطفــل إىل االيهــام والخيــال والتطــورات الحاملــة, 
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ويلبــس  يتكلــم  والحيــوان  الجــامد  بــأنَّ  الوهمــي  واالعتــامد 

ويعمــل مثلــه)18(.

3 - الـــمــوضــــــــوع:

البنــاء الفنــي والتنظيــم الداخــيل يتمثــل باملوضــوع الــذي 

يعــد أساســاً قويــاً لــه فالقصــة القصــرية الصــورة الجيــدة هــي 

التــي تحتــوي عــىل صــدق واضــح, وأثــارة قويــة وفهــم واع يف 

املوضوع املناســب لحاجات الطفل األساســية والجوانب 

الســلوكية واملفاهيم والخرات الحياتية, مثل الكشــف عن 

املفاهيــم العلمــي, والقيــم الخلقيــة والســلوكية التــي ترســخ 

ثقــة الطفــل يف هـــذه املفاهيــم والـقــيــــــم واملواقــف, وإنَّ 

أفضــل القصــص يف مرحلــة الحضانــة هــي تلــك القصــص 

التــي تكــون موضوعاتهــا تشــتمل عــىل حقائــق وســلوكيات 

الســامية,  والعواطــف  الخــري  نحــو  الطفــل  توجــه  وعــادات 

وتعلمه املشاركة يف التعبري عن العواطف واالحاسيس ثم 

بأحــرتام الحيــاة اإلنســانية وتقديــره وحــب الحيــوان واالعتــزاز 

بالبيئــة النباتيــة.

وموضوع القصة يف مرحلة الحضانة ميكن أن يعر عنه 

بالصــور الجميلــة وبــدون كلــامت عــىل شــكل كتابــه املفضــل 

الكلــامت  إنَّ مثــل هــذه  بــال كلــامت”.  املعــروف “بكتــاب 

والقصــص الزاهيــة التــي تقــص مــن خــالل الصــور والرســوم 

والحضانــة  األرسة  يف  الطفــل  متطلبــات  مــن  الوضيحيــة 

فمثالً)قصــة القطــة نونو(تعــرض بالصــور الجميلــة بالشــكل 

اآليت:

وتلعــب,  النــوم..  مــن  تنهــض  نونــو..  الصغــرية  القطــة 

وتلعــب بــرور وتذهــب اىل الغرفــة وتــأكل الفطــور... بينــام 

ســلمى البنت الجميلة صديقة القطة نونو تفتش عنها يف 

كل مكان يف البيت والحديقة.. ثم رأت كيساً ورقياً يتحرك 

ويتحــرك. وتتحــرك معــه القطــة نونــو حتــى متســك الكيــس 

الورقــي, وتــرع ســلمى ومتســك بالكيــس الورقــي... وتفــرح 

القطــة باملســاعدة والحصــول عــىل الورقــة... وتفــرح كثــريراً 

باملســاعدة...)19(.

ويف الحقيقة إنَّ القصة املصورة التي ترد قصة ذات 

موضــوع وهــدف, وعــىل شــكل لوحــات جميلــة جذابــة ليــس 

بأمــر ســهل لصعوبــة ذكــر جميــع التفاصيــل وحركــة الحــوادث 

والشــخصيات إالَّ أنَّهــا مفضلــة لــدى الطفــل... وهــو عندمــا 

يتصفحهــا أو ينظــر إىل لوحاتهــا بصــورة متسلســلة تقــرأ معهــا 

األفــكار وتحــرك الشــخوص وتتبــاع الحــوادث ولســان حالــه 

يقول: أستطيع أن اقرأ.. وأقرأ وحدي.. وما أسهل القراءة.. 

كل ذلك يؤدي إىل تكوين االستعداد للقراءة وحب الكتابة 

والتعلــق بــه.

4 - الــلـــغــة وايســـــلـــول:

مناســبة  األطفــال  وأســلوب قصــص  لغــة  تكــون  أن  يجــب 

لســن الطفــل وقدرتــه عــىل التقاطهــا واأللفــة يف ســامعها 

بالوضــوح  متميــزاً  القصــة  أســلوب  يكــون  أن  يجــب  وكــام 

قــادراً  الطفــل  يكــون  بحيــث  والجــامل والسالســة,  والقــوة 

عىل استيعاب األلفاظ والرتاكيب واعادتها وتكرارها وفهم 

األلفــاظ  عــن  االبتعــاد  يجــب  والفكــرة, ولذلــك  املوضــوع 

ويجــب  الطويلــة  والجمــل  املجازيــة,  واألســاليب  الغريبــة 

أن تكــون لفــظ القصــة مــن األلفــاظ املألوفــة لــدى الطفــل, 

الحسيــــة كاملبــرات واملســموعات  عــن املعــاين  وتعــر 

وامللموســات واملتحــركات... الــخ. بــدون مبالغــة أو زخرفــة 

مــع توخــي ســالمة اللغــة وتكــرار الكلــامت والعبــارات وحكايــة 

القــاء  عنــد  وبخاصــة  القصــرية  الجمــل  واختيــار  األصــوات 

القــص عــىل أســامع األطفــال)20(.

وقــد ال نطالــب املربيــة يف الحضانــة التحــري الدقيــق 

يف السالمة اللغوية عند القيام برد القصة عىل مسامع 

التــدرج يف  ــا  وإمنَّ الطفولــة املبكــرة,  االطفــال يف مرحلــة 

العاميــة املهذبــة مــع االرتفــاع قليــالً عــىل مســتوى العاميــة 

الفصحــى املقتبســة  الكلــامت  ثــم اختيــار  بينهــم,  الداريــة 

مــن العاميــة الشــائعة بعــد يشء مــن التهذيــب. ويف كل 

قصــة تــرد عــىل الطفــل يجــب التأكيــد والتكــرار عــىل بعــض 

مــرات  وتكرارهــا  الســليمة  العبــارة  أو  الفصيحــة  الكلــامت 

ومرات, وتشجيع الطفل عىل ذكرها يف مناسبات متعددة 

ألنَّ التكــرار ملثــل هــذه الكلــامت أو العبــارات يف قصــص 

لهــم فهــم ملوضــوع  التأثــري وميهــد  قــوة  مــن  يزيــد  األطفــال 

القصة, ومن األلفاظ املحببة إىل نفوس األطفال والصغرية 

تحــيك  التــي  تلــك  باالقبــال عــىل االصغــاء وترديدهــا  لهــم 

االصــوات مثــل: دن.. دن لــرضب الحديــد.. طــق.. طــق.. 
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تــدق البــاب.. دوم.. دوم.. رضب الطبــل... الــخ.

وفــوق ذلــك عــىل مؤلفــي قصــص األطفــال الصغــار أن 

يكونوا عىل وعي تام لقاموس اللغة لألطفال الذين يؤلفون 

لهــم, وأن يرتفعــوا عــىل هــذا القامــوس قليــالً مبــا يــزودون بــه 

قصصهــم مــن ألفــاظ وعبــارات جديــدة تنمــي عقــول األطفــال 

وتزيــد مــن قدراتهــم اللغويــة.

5 - البيئة الزمانية وامل انية:

وهذاعنر فعال يف قصص األطفال ويتصل اتصاالً وثيقاً 

برتكيــب القصــة وبنيتهــا, فزمــان القصــة يكــون يف املــايض 

أو الحــارض أو املســتقبل وكــام أنَّ بيئتهــا املكانيــة قــد تكــون 

واقعيــة مألوفــة أو خياليــة أو قريبــة أو بعيــدة مجهولــة. ومبــا 

أنَّ املكان من أهم تكوينات واقع الطفل ويحمل يف طياته 

الزمــان الــذي يقــع فيه,ولذلــك يجــب أن يطبــع الشــخصيات 

التــي متــارس فيــه دوراً مابطابعــه الحــي املبــارش املألــوف 

يف عامل الطفل فتحديد املكان والزمان للقصة يسهم يف 

ضبط أصول وفن القصة)21(وكذلك يؤدي إىل التوفيق بني 

عــامل اإلنســان وعــامل الحيــوان, ومــن هنــا فقــد يلتجــئ كاتــب 

التجربــة أســاليب غنيــة عديــدة,  قصــص األطفــال بطريقــة 

بيــت  يلبــس الحيــوان مالبــس اإلنســـــــان ويعيــش يف  فقــد 

وهمياً ببيت اإلنســان ويجعله يتكلم كالم اإلنســان وميارس 

عادات مثالية اإلنسان,فيزداد الطفل شوقاً يف التعلم منه 

وتقليــده. وهــذه العنــارص األســاس التــي مــرت ذكرهــا تكــون 

لنــا معايــري غنيــة يف تأليــف واختيــار قصــص األطفــال إالَّ إنَّ 

هــذه املعايــري ليســت بكافيــة فالبــد لنــا مــن تضمــني قصــص 

األطفال بفكر البلد, والفلسفة االجتامعية لألمة, وأهدافها 

الرتبويــة يف تربيــة األطفــال)22(.

ثالياً: ايسس العـــلمية لــــماص ايهفــــام

لقد أظهرت معظم الدراسات املعارصة يف تقويم قصص 

االطفــال, أســس علميــة تكــون مــؤرشات نافعــة يف بنــاء أو 

اختيار قصص األطفال يف أعامر مختلفة وخاصة السنوات 

األوىل مــن حياتهــم وميتلــك تلخيــص, أهــم هــذه األســس 

مبــا يــأيت:

كانــت مســموعة ( 1 بالقصــة ســواء  والــرور  االســتمتاع 

)يف مرحلــة الحضانــة وريــاض االطفــال(أو مقــروءة يف 

املرحلــة االبتدائيــة.

تنميــة الــروة اللغويــة للطفــل, وتدريبــه عــىل الطالقــة ( 2

التعبــري والــكالم. يف 

لســلوك ( 3 ا وتفســري  فهــم  عــىل  لطفــل  ا مســاعدة 

املقبــول(. غــري  الســلوك  أو  الجيــد  اإلنساين)الســلوك 

الطفــل مبفاهيــم وأفــكار ومعلومــات وخــرات ( 4 تزويــد 

مبســطة. حياتيــة 

وقيمــه ( 5 الدينــي  وعيــه  غــرس  عــىل  الطفــل  مســاعدة 

الســامية. الخلقيــة  واملعــاين  الروحيــة 

اثــراء خيــال الطفــل وقدرتــه عــىل االبــداع واالبتــكار يف ( 6

مجــاالت عملــه ولعبــه.

ومواجهــة ( 7 التفكــري  يف  الدقــة  عــىل  الطفــل  تعويــد 

الحياتيــة. املواقــف 

مســاعدة الطفــل عــىل تكويــن ضمــريه, وتعلــم معايــري ( 8

االخــالق والســلوك الطيــب.

مســاعدة الطفــل عــىل تكوينــى اتجاهــات ســليمة نحــو ( 9

ذاتــه وبنــاء شــخصيته.

اجتامعيــة ( 10 عالقــات  تكويــن  عــىل  الطفــل  مســاعدة 

اآلخريــن. مــع  ناجحــة  وإنســانية 

الفنــي ( 11 تذوقــه وحســه  تنميــة  عــىل  الطفــل  مســاعدة 

واألديب.

مســاعدة الطفــل عــىل تكويــن اتجاهــات ســلبية ضــد ( 12

بأنواعــه واشــكاله. الجرميــة والعــدوان والتعصــب 

تنمية قدرته عىل النقد والتقويم واالستحسان.( 13

للقــراءة ( 14 االســتعداد  تكويــن  عــىل  الطفــل  مســاعدة 

واالعــادة. والكتابــة 

الوطــن ( 15 حــب  معــاين  غــرس  عــىل  الطفــل  مســاعدة 

عندهــام. املقــدس  والدفــاع  والشــعب 

رابعاً: شـروط الـمـاـة الـجـيـدر )لـاص ايهـفـام(

يف ضوء األســس واألهداف الســابقة تحدد رشوط قصص 

األطفــال الجيــدة، وهــذه الــرشوط هــي مــا يــأيت:

يجــب أن تكــون بدايــة القصــة مشــوقة بحيــث تجــذب ( 1

أو مشــاهدة  الطفــل إىل ســامعها ومتابعــة حوادثهــا 

صورهــا, والتحــدث حولهــا.
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مــع ( 2 حــركات رسيعــة  عــىل  القصــة  تحتــوي  أن  يجــب 

بتطورهــا. خــاص  اهتــامم 

يجــب أن تكــون القصــة منطقيــة, بحيــث توصــل إىل ( 3

نهايــة طبيعيــة مقنعــة للطفــل وينتــر فيهــا الخــري عــىل 

الــرش, وتعالــج املوقــف بصــدق وأمانــة.

يجب أن تحدد بوضوح مكان األحداث وزمانها بحدود ( 4

مفهوم الطفل وخراته.

وســهولة ( 5 الكلــامت  بقــر  القصــة  تتميــز  أن  يجــب 

حروفهــا, وأن تكــون كثــرية االســتعامل ومناســبة للطفــل 

بإثــراء لغتــه يف حــدود معقولــة. مــع االهتــامم 

يجب أن يكون حوار القصة طبيعياً بني شخصياتها.( 6

يجــب أن تكــون ترفــات شــخصيات القصــة مقنعــة ( 7

ومناســبة لعمــر الطفــل وخلقيتــه االجتامعيــة والثقافيــة 

واألرسيــة.

القصــة بوضــوح املغــزى والهــدف ( 8 تتصــف  أن  يجــب 

الفكــرة. وحداثــة 

فهــم ( 9 عــىل  الطفــل  قــدرة  القصــة  تراعــي  أن  يجــب 

فيهــا. الجاريــة  االنفعــاالت 

يجــب أن تكــون القصــة مناســبة لقيــم املجتمــع الدينيــة ( 10

والعقائديــة والخلقيــة والرتبويــة.

واأللــوان ( 11 الجذابــة  بالصــور  القصــة  تتميــز  أن  يجــب 

الزاهية كعنر موضح لألحداث ومبسط لها ومشوق 

او لقراءتهــا. لســامعها 

الناحيــة ( 12 مــن  مناســبة  القصــة  فكــرة  تكــون  ان  يجــب 

النفســية والرتبويــة واالجتامعيــة وتحــرك عاطفــة الطفــل 

رساء مصغيــاً لهــا أو قارئــاً بهــا.

يجــب أن تســتخدم الخيــال بالقــدر املناســب, وعــدم ( 13

اإلغــراق يف الرمزيــة.

وعــدم ( 14 وآخــر  حــني  بــني  الطفــل  مبخاطبــة  االهتــامم 

عنــه. بالحديــث  االكتفــاء 

يجــب أن تكــون صالحيــة مضمــون القصــة لــكل زمــان ( 15

ومــكان.

يجــب ان يغلــب طابــع املــرح عــىل جــو القصــة والدعوة ( 16

اىل السعادة.

يجــب أن تؤكــد عــىل حــب الوطــن والفــداء يف ســبيله ( 17

والدفــاع عنــه بقــوة )23(.

خام اً: معايري اختيار الماة الجيدر يهفام الحضانة

يف ضوء األهداف واألسس ورشوط القصة الجيدة البد من 

االتفــاق عــىل معايــري تنــاول مضمــون وعنــارص القصــة يحســن 

االلتــزام بهــا عنــد اختيــار القصــة الجيــدة ألطفــال الحضانــة, 

وهــذه املواصفــات واملعايــري هــي مــا يــأيت:

أن تتضمــن القصــة القصــرية بحبكــة جيــدة وبســيطة, ( 1

أو تركــز عــىل تتابــع الحــوادث الرئيســة بصــورة مشــوقة, 

يتوقعهــا الطفــل بدرجــة معينــة, ومتكنــه مــن الحصــول 

مــن  قليــالً  وإنَّ  الحــوادث,  هــذه  مــن  مايريــده  عــىل 

املفاجــآت األوليــة يجعــل الطفــل مندهشــاً ويريــد أن 

يعرف ماذا ســيحدث بعد ذلك, وهذا يســاعده عىل 

اضافــة مايطيــل القصــة حســب رغبتــه.

أن تتضمــن محتــوى القصــة مقــداراً كافيــاً مــن املحادثــة ( 2

هــذه  املشــاركة يف  الطفــل  يســتطيع  اذ  املبــارشة, 

بــرور واســتمتاع. املحادثــة 

تكــون القصــة القصــرية الصــورة جيــدة ومفضلــة لــدى ( 3

بعــض  واالعــادة يف  التكــرار  اســتعملت  إذا  الطفــل, 

كلامتهــا أو جملهــا, أو اقرتحــت عــىل حــركات حركيــة 

وتذكرهــا  ترديدهــا  الطفــل  يســتطيع  بحيــث  صوتيــة 

بصــورة ســهلة ورسيعــة.

يجــب أن تختــار القصــة لهــا عنوانــاً جذابــاً ولغــة مبســطة ( 4

وملونــة ومناســبة للقامــوس اللغــوي للطفــل, يجــب أن 

تســاعده عــىل تطويــر وتجديــد منــوه اللغــوي.

يجــب أن تكــون مواقــف وعقــد القصــة مألوفــة ســواًء ( 5

أكانت جيدة او غري طبيعية وميكن للطفل تشخيصها 

بوضــوح.

بســيطة, ومقنعــة ( 6 القصــة ذروة  تتوافــر يف  أن  يجــب 

ســلباً. أو  ايجابــاً  يتقبلهــا  بحيــث  للطفــل 

أن تؤكد القصة القصرية عىل شخصية رئيسية واحدة ( 7

بحيــث يســتطيع الطفــل التعــرف عليهــا بســهولة, ألنَّ 

يكــون  قــد  الواحــدة  القصــة  يف  الشــخصيات  تنــوع 

مرفوضــاً مــن قبــل الطفــل.

يجــب أن تقــدم القصــة قيــامً وســلوكاً ومعايــري بصورتهــا ( 8
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الحقيقية من دون التطرف يف عرضها, حتى ال يحدث 

التضارب لدى الطفل يف فهم قيم وخلق الناس)24(.

يجب أن تتميز قصص األطفال بحوادث وشــخصيات ( 9

وقيم.

مــع هــذه املواصفــات واملعايــري عــىل املربيــة طــرح هــذه 

مرحلــة  يف  األطفــال  قصــص  ورسد  ختيــار  عنــد  األســئلة 

يــأيت: مــا  األســئلة هــي  الحضانــة, وهــذه 

هــل حبكــة القصــة وحوادثهــا تثــري وتزيــد مــن ولــع الطفــل ( 1

يف االنصــات إليها؟.

قــد اضــاف متعــة وترويحــاً يف ( 2 القصــة  هــل مضمــون 

الحيــاة جيــدة وحلــوة؟ أنَّ  الشــعورية عــىل  الطفــل  حيــاة 

رشيفــة ( 3 القصــة  يف  الــواردة  الشــخصيات  إنَّ  هــل 

الطفــل؟ قبــل  مــن  للنســيان  قابــل  وغــري  فيهــا,  ومرغــوب 

القصــة دعابــة وطرافــة ولغــة جميلــة مالمئــة ( 4 هــل يف 

معــاً؟ والقصــة  للطفــل 

هــل معلومــات القصــة دقيقــة, تســاعد الطفــل عــىل ( 5

توســيع خراتــه الســابقة؟

هــل يف القصــة تــوازن يف مراحلهــا املقدمــة, وعــرض ( 6

العقــدة ثــم الحــل؟

مامدى مساعدة القصة القصرية للطفل عىل االفادة ( 7

مــن حــوادث القصــة يف حياتــه الشــخصية أو يف حيــاة 

اآلخرين؟

ما مدى استجابة القصة مليول الطفل املتنوعة؟( 8

إنَّ معرفــة هــذه األســس واملعايــري تعيننــا عــىل تقويــم ( 9

قصــص األطفــال املتوفــرة بــني أيدينــا او بنــاء قصــص 

الصغــار, ورسدهــا بصــورة مشــوقة  مناســبة لألطفــال 

يف  ذلــك  ومالحظــة  املنشــودة,  اهدافهــا  لتحقيــق 

اليوميــة. الحضانــة  ســلوك األطفــال يف نشــاطات 

الـمـبـحــث اليــالــث

معاييـر وهـريمـة رسك الـماـة الـماـورر وأثـرصـا 
ت ينميـة الـرثور اللغـويـة لـففـد الحضـانـة

يك تتــم الفائــدة مــن القصــة املصــورة يف اثــراء لغــة الطفــل 

يجــب مراعــاة األمــور اآلتيــة:

1 - اختيـــار الــمـاــــة:

تتمكــن بعــض املربيــات مــن رسد نــوع خــاص مــن القصــص 

بشــكل أفضــل مــن رسد األنــواع األخــرى, فهنــاك مــن تجيــد 

رسد القصــص الفكاهيــة وغريهــا القصــص األرسيــة, وأخــرى 

القصــص الخرافيــة, وهــذا اليعنــي تنفيــذ املربيــة بــرد نــوع 

القصص التي تجيدها أو ألنَّها موجودة يف كتاب قصي 

متوفــر يف الحضانــة يحتــوي عــىل قصــص منوعــة. إنَّ تنــوع 

مــا تختــاره مــن قصــص لألطفــال ويف الوقــت نفســه تســعى 

إىل التــدرب عــىل نقــل قدرتهــا يف رسد نــوع مــن القصــص 

إىل األنــواع األخــرى منهــا.

إنَّ الحالة النفسية للمربية تؤثر يف رسدها للقصة, لذا 

فاختيــار املربيــة للقصــة املناســبة ملــا تشــعر بــه وخصوصــاً 

إن كان فرحاً ورسوراً أمر رضوري. وِمامَّ يرجع اختيار املربية 

لقصــة مــن دون غريهــا الظــروف املكانيــة والزمانيــة لألطفــال, 

فيفضل مثالً أن تكون أول قصة تردها عليهم يف الحضانة 

ذات عالقــة بالشــخصيات التــي يعرفونهــا يف منازلهــم, وأن 

الذيــن  الكســاىل  باألطفــال  ثــاين قصــة ذات عالقــة  تكــون 

يتأخــرون يف االســتيقاظ صباحــاً مــن نومهــم للذهــاب اىل 

الحضانــة, ويف أثنــاء الفصــل األول مــن الســنة تختــار قصصــاً 

أو خارجهــا,  الحضانــة  تــدور يف  التــي  الحــوادث  تناســب 

ولذلــك عــىل املربيــة أن تقــرأ مقدمــاً جميــع القصــص يف 

بينهــا وبــني واقــع حيــاة االطفــال وبــني  تربــط  الحضانــة يك 

مــع  إياهــا,  اكســابهم  تهــدف إىل  التــي  الرتبويــة  الخــرات 

مالحظــة رضورة التنويــع بــني القصــص املفرحــة واملضحكــة 

والجديــة يك ال ميلهــا األطفــال)25(.

إعــداد الــقصـــة قــبــل دخــــول الــقــاعـــة

القصة نشاط يحتاج اىل تحضري وقيام املربية بالتغيري 

القاعــة يســهل رسدهــا  يف القصــة واعدادهــا قبــل دخــول 

ويســاعدها عــىل عــرض حوادثهــا أمــام األطفــال بوضــوح.

جـلـســـة األطـــفـــال يف أثــنــاء الــــســــرد:

ان مــا تســعى اليــه املربيــة اثنــاء رسدهــا القصــة هــو ان 

يصغــي اليهــا االطفــال جيــداً, وات تســتويل عــىل عقولهــم 

وقلوبهــم بردهــا فيتابعــون احداثهــا وال يتطلــب هــذا مــن 

االطفــال جلســة معينــة, فاملهــم هــو اقبالهــم بصــورة تلقائيــة 
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التــي  الجلســة  جلــوس  حريــة  لهــم  وتــرتك  االصغــاء  عــىل 

تريحهــم وميكــن مل يرغــب منهــم يف الوقــت اثنــاء اصغــاءه 

يجعــل املربيــة واالطفــال يف وضعيــة  مــام  يقــف,  ان  لهــا 

طبيعيــة, علــامً بــأن مــن الــرضوري ان يكــون االطفــال قريبــني 

مــن مكانهــا الن التقــارب املــكاين يخلــق فيهــم ايضــاً الشــعور 

بالتقــارب الروحــي, فضــالً عــن انــه ميكنهــم مــن ســامع صوتهــا 

ومالحظــة حركاتهــا بوضــوح كــام انــه يوفــر مجهودهــا الصــويت 

وميكنهــا مــن األرشاف عــىل اطفالهــا مجتمعــني عــىل مرمــى 

قريــب مــن مكانهــا.

أن خري جلسة لألطفال اثناء الرد هي التفافهم حولها 

بشــكل نصــف دائــرة عــىل ان تراهــم جميعــاً بنظــرة واحــدة مــع 

التزامهم بالنظام يف جلوسهم ويف اختيار مكان الجلوس. 

أمــا املربيــة فلهــا ان تجلــس عــىل مقعدهــا او مقعــد اخــر 

قبــل  منخفــض مســتقبلة االطفــال وان تنظــر اليهــم جميعــاً 

البــدء بالــرد نظــرة شــاملة لجــذب انتباههــم, وميكنهــا اال 

تجلس يف البداية بل تبدأ الرد وهي واقفة لتهيء نفسها 

بصــورة تدريجيــة للجلــوس اثنــاء رسد بدايــة القصــة.

زمـــــن ســــرد الـــقــصـــــــة

إنَّ قــدرة الطفــل الصغــري عــىل االنتبــاه ملوضــوع معــني 

ملدة طويلة محدودة، فهو لن يستطيع االستمرار يف ذلك 

أكر من مثانية دقائق, ومع ذلك فإنَّ هذا التحديد الزمني 

غري ملزم إذ إنَّ لطبيعة القصة ومدى تعلق األطفال بالقصة 

تأثــري يف تقديــر مــدة الرد.

2 - فهم الماـة وايســتـعـداك لــ ــركصـــا

مــن الــرضوري إعــداد املربيــة للقصــة قبــل دخولهــا إىل قاعــة 

األطفــال, وأن تتبــع يف ذلــك مــا يــــأتـــــي:

الجلــوس يف مــكان هــادئ لقــراءة القصــة قــراءة دقيقــة ( 1

متكنهــا مــن معرفــة حوادثهــا وتفاصيلهــا, وترتيب وتتابع 

كحلقــة  بينهــا  العالقــات  وادراك  الحــوادث,  هــذه 

متصلــة مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا, ومعرفــة عقــدة القصة 

وكيفيــة حلهــا.

مــا ذكــر يف ( 2 قــراءة القصــة بتمعــن لتثبيــت كل  إعــادة 

يــأيت: مــا  القصــة الســابقة يف الذهــن فضــالً عــن 

وعــىل ( 1 لقصــة  ا شــخصيات  عــدد  عــىل  لتعــرف  ا

منهــا. كل  بهــا  يتميــز  لتــي  ا الصفــات  ئــص  الخصا

التعــرف عــىل أنــواع األحاســيس املوجــودة يف القصــة ( 2

كالرور واألمل والغضب والدهشة والشك والسخرية 

واىل غــري ذلــك.

دراســة صفــات كل شــخصية يف القصــة, كالشــخصية ( 3

املحتالــة, كيــف يكــون املحتــال وكيــف يتــرف وكيــف 

وكيــف  تبــدو  كيــف  املســتبدة,  كالشــخصية  يشــعر, 

مــن حولهــا,  مــع  تتعامــل  وكيــف  تحــس  وكيــف  تفكــر 

العاقلــة, مالمحهــا, مظهرهــا,  وكالشــخصية املجــدة 

مشــاعرها... إىل غــري ذلــك مــن الشــخصيات)26(.

إنَّ هذه الدراســة متكن املربية من تقليد كل شــخصية 

يف القصــة لتظهرهــا بشــكلها الحقيقــي أثنــاء رسدهــا عــىل 

األطفال, وميكن للمربية أن تتمرن عىل استعامل األصوات 

التــي يحتمــل أن تصــدر مــن شــخصيات القصــة أثنــاء الــرد, 

بتقليــد  قامــت  عصفــوراً  البطلــة  الشــخصية  كانــت  فــإن 

صوتــه, وإن كان خروفــاً قلــدت صوتــه أيضــاً, وهكــذا بالنســبة 

أم  نباتــاً  أم  إنســاناً  أم  كان  حيوانــاً  األخــرى  للشــخصيات 

لألحــداث,  أثنــاء رسدهــا  األطفــال  يســمعها  جــامداً, يك 

وميكنها أن تتمرن عىل أن تكســب صوتها النغمة املناســبة 

ألحــداث القصــة فمثــالً يف حالــه شــعور الشــخصية البطلــة 

بالضعف واألمل تقول)آه(بنغمة متأملة منخفضة يف درجة 

أن تنســجم حــركات جســمها  علوهــا. ومــن الــرضوري جــداً 

ويديهــا وأصابعهــا مــع وقائــع القصــة, والميكــن أيضــاً اغفــال 

اهميــة تعبــريات تقاطيــع وجههــا عــن األحاســيس املوجــودة 

القصــة, فالــكالم وحــده اليؤثــر إن كان غــري مصحــوب  يف 

بالتعبــريات املختلفــة عــن طريــق الوجــه، العيــون، األنــف, 

ومــا يرتســم عليــه مــن عبــوس وفــرح وحــب وتحــدي وتعجــب 

وخيــاالً, وكذلــك بالتعبــريات عــن طريــق الصــوت ونغمتــه, 

وعن طريق الحركات واالمياءات املختلفة بالرأس واألطراف 

والجســم عمومــاً.

وميكــن للمربيــة أن تتــدرب يف أثنــاء قــراءة القصــة عــىل 

الكتابــة بقلــم الرصــاص يف ورقــة صغــرية أنــواع األحاســيس 

املناســبة أقــل حــدث يف القصــة.

قراءة القصة للمرة الثالثة بصوت عال إذ تتخيل املربية   .3
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نفســها بأنَّهــا بــني األطفــال محاولــة اظهــار الشــخصيات 

بــه صفــات وتغــري  املهمــة بصورتهــا الفعليــة وماتتميــز 

نغمــة صوتهــا وحركاتهــا وتعبــريات وجههــا مبــا يناســبها.

إنَّ هذه القراءة تدريب عميل للمربية عىل رسد القصة 

حيــث تقــوم خاللــه بــكل مــا تقــوم أثنــاء الــرد بــني األطفــال, 

فإذا وجدت نفسها موفقة يف رسدها اكتفت بذلك, وإالَّ 

اعادتها عدة مرات حتى توفق يف رسدها, وقد تجد حاجة 

لتكــرار جــزء مــن القصــة نســيت يف قراءتهــا الثالثــة للقصــة 

فتكــرره بصــوت مرتفــع حتــى تطمــن إىل اجادتــه, وعندمــا 

الــرد واإلعــداد قبــل لقائهــا مــع  قــد أجــادت  بأنَّهــا  تشــعر 

األطفــال فــإنَّ لهــا أن تتوقــع النجــاح يف مهمتهــا.

أن تســعى إىل اســتغالل القصــة بعــد الــرد بطريقتهــا   .4

وبالطريقــة التــي يختارهــا األطفــال للتعبــري عنهــا, فقــد 

تفكــر يف طــرح األســئلة عليهــم حــول حــوادث القصــة 

الــرضوري أن تعــد األســئلة بطريقــة تغطيهــا  وهنــا مــن 

كافــة, وقــد تفكــر مبطالبــة األطفــال أن يقصــوا القصــة 

أن  أحدهــم  مــن  أرادت  ورمبــا  األخــرى,  بعــد  واحــدة 

ميثــل جــزء مــن القصــة أو كلهــا وهنــا مــن الــرضوري أن 

يتوافر لديها لعرض الوسائل االيضاحية البسيطة جداً 

القدميــة والقبعــات واملناديــل والدمــى)27(. كاملالبــس 

3. أســالـيـب ســرك الـماـة من لبـد الـمـربـيـة

القــراءة املعــرة مــن القصــة املصــورة أو بعــرض لوحــات ( 1

صور القصة عىل السبورة الوبرية ثم التحدث عنها أو 

عرضهــا عــن طريــق فيديــو أو عــن طريــق التمثيــل أو عــن 

طريــق ســاليدات ملونة.

عــىل األطفــال بصــورة ( 2 القصــة املصــورة شــفوياً  قــص 

معــرة.

عن طريق مرح الدمى املتحركة.( 3

شـروط اختيار مكان القصة وجلسة االطفال اثنـاء الرسد

ميكن للمربية ان ترد القصة يف أي مكان تراه صالحاً 

لجلوســهم طاملــا أنَّهــا لــن تســتعني بأجهــزة ثابتــة يف قاعــات 

معينة يف الحضانة, فساحة الحضانة أو حديقتها ميكن أن 

تكون مناسبة لذلك عندما يكون الجو حسناً فالهواء الطلق 

يفيــد األطفــال وقبــل أن تبــدأ املربيــة يف رسد القصــة ينبغــي 

أن يجلــس األطفــال جلســة القصــة التــي ســبق وأن ذكرناهــا, 

ثــم تجلــس هــي يف املــكان املناســب وتبــدأ يف الــرد وقــد 

تكــون واقفــة ثــم تتجــه نحــو كرســيها لتجلــس عليــه, ولهــا أن 

تغــري موقعهــا وتتحــرك حســب متطلبــات أحــداث القصــة.

لـغـة الـمربية وصـوتهـا اثناء سـرد القصـة

لغــة عربيــة ســليمة  تســتعمل  أن  املربيــة  عــىل  ينبغــي 

الطفــل معهــم,  يتعامــل  الذيــن  النــاس  بــني  ســهلة شــائعة 

ولها أن تأخذ من القصة املصورة بعض الكلامت إن كانت 

مكتوبــة فيهــا وتســتعملها يف أثنــاء الــرد عــىل أن يتمكــن 

األطفــال مــن فهمهــا.

ومن الرضوري أن تسعى املربية إىل استعامل كلامت 

الــويف,  الصديــق  مثــل  األطفــال  عــىل  وعبــارات جديــدة 

األرنــب الجبــان, الرجــل الشــجاع والقــط املحتــال, ومــع أنَّ 

األطفال اليعرفون معنى الويف والجبان والشجاع واملحتال 

إالَّ أنَّ املربيــة تســتطيع ذكرهــا مقرونــة بعبــارات فتقــول:-

الصديــق الــويف الــذي ال ينــىس صديقــه ويحبــه ويتمنــى 

لــو يــأكل ويــرشب ويلعــب معــه.

الــذي  مــن عــدوه  الــذي يركــض خائفــاً  األرنــب الجبــان 

يركــض خلفــه.

الــذي يطلــب مــن القطــة الصغــرية أن  القــط املحتــال 

تناوله قدحاً من املاء يك تخرج ويرشب ما يف صحنها 

مــن حليــب.

إنَّ الذخــرية اللغويــة عنــد األطفــال تنمــو بصــورة تدريجيــة 

الحضانــة,  التــي ميارســونها يف  النشــاطات  خــالل  ومــن 

ولكــن املهــم هــو حــرص املربيــة عــىل اختيــار كلــامت جديــدة 

ومعرفة الطريقة التي ترشحها لهم يف أثناء الرد ومن دون 

أن تقطــع ســري أحــداث القصــة. وملــا كانــت للقصــة بدايــة 

وأحــداث وعقــدة واحــدة أو أكــر تتضــح يف األحــداث وحــالً 

لهــا, فعــىل املربيــة أن تبــدأ القصــة بتقدميهــا بصــوت هــادئ 

مســموع يعلــو تدريجيــاً ويتغــري يف درجــة ارتفاعــه وانخفاضــه 

ونغمتــه حســب أحــداث القصــة وعنــد وصولهــا إىل عقدتهــا 

انتبــاه األطفــال وتشــوقهم إىل معرفــة  ترزهــا بصــورة تشــد 

اشــتد صوتهــا  كلــام  تعقيــداً  العقــدة  حلهــا, فكلــام زادت 

وهذا معناه أن يكون صوتها مؤثراً تجعل األطفال متشوقني 
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إىل لحظــة حــل العقــدة وعنــد حصــول ذلــك عليهــا أن تكيــف 

صوتها بنغمة تدل عىل أنَّ القصة توشك عىل االنتهاء)28(.

شخصيات القصــــة وتقيص أدوارها وتقليد 

أصواتها وحركاتها بصورة تعبريية مؤثرة

لــيك تظهــر شــخصيات القصــة حيــة أمــام األطفــال ينتظــر 

من املربية أن تجعل رسدها لها مصحوباً بالتوضيح العميل 

ارتبــاك أو تحــرج, فتمســك املنضــدة إن كان  تــردد أو  بــال 

البطل يخى السقوط عىل األرض مثالً؛ ألنَّ هذا التطبيق 

يضيــف إىل املعنــى الــذي يتصــوره الطفــل مــن ســامع الكالم 

فيــه  األفــكار املتضمنــة  يقــوي  ِمــامَّ  آخــر محســوس  معنــى 

أن  أيضــاً  الــرد  أثنــاء  أكــر وضوحــاً, وعليهــا يف  ويجعلهــا 

لــه فالتظهــر  الواقعيــة املميــزة  تعطــي كل شــخص الصــورة 

املمرضــة الســاهرة مبظهــر املهملــة وغــري املباليــة, وال تظهــر 

املديــرة مبظهــر الطالبــة وال النمــر الــرشس مبظهــر الخــروف 

املســامل يك ال تضعــف مــن قــوة القصــة ومــن تأثريهــا يف 

نفــوس األطفــال.

املتعلقــة  الوجدانيــة  املواقــف  اظهــار  املربيــة  وعــىل 

وتضحــك  وتغضــب  القصــة  رسد  أثنــاء  يف  باألحاســيس 

وتتثــاءب وتســتخدم يف ذلــك صوتهــا وحركاتهــا وتقاطيــع 

وجههــا وتتحــاىش مناقضــة نفســها كأن تقهقــه عــن ســامع 

عبــارة تتعلــق مثــالً بســقوط األعــرج يف البــر, فمثــل هــذه 

الجملــة إذا رسدتهــا املربيــة بوجــدان مــن األمل مل يكــن عنــد 

األطفــال مجــال للضحــك أو الســخرية وإن الحظــت وجــود 

طفــل يضحــك فــإنَّ عليهــا ان تنظــر عاتبــة لتشــعره بــأنَّ الحــال 

ابــداء األســف مثلهــا. يتطلــب 

إنَّ لبعــض املربيــات قــدرة فائقــة عــىل تقليــد األصــوات 

والقطــة  والطائــرة  والســيارة  والقطــار  كالرعــد  املختلفــة 

والبلبــل, ولكــن مــن بينهــن مــن تخجــل مــن التقليــد وتــراه عيبــاً 

وهــي بحكــم مهنتهــا مطالبــة مبحاولــة تقليــد تلــك األصــوات 

بــأي  االَّ تشــعر  الصحيــح  عــن اصدراهــا ولكــن  وقــد متتنــع 

حــرج يف هــذا التقليــد ألنَّ رسد القصــة بشــكل مؤثــر جــزء 

مــن مهنتهــا, ويحــدث أحيانــاً أن تالحــظ العربيــة وجــود بعــض 

األطفــال الذيــن يشــعرون بامللــل أو الضيــق أو بالرغبــة يف 

العبــث ألنَّهــا تــرد القصــة بنفــس النغمــة والتظهــر جوانبهــا 

الوجدانيــة بشــكل مؤثــراً أو ألنَّهــا أطالــت فيهــا ودخلــت يف 

تفاصيــل الرضورة لهــا, فعليهــا هنــا أن تفكــر يف إزالــة تلــك 

األســباب وأن تنفــذ ذلــك, كأن تذهــب مثــالً وهــي مســتمرة 

يف رسد القصة إىل الطفل الذي يعبث وتأخذ بيده بهدوء 

وتحــرضه ليجلــس عــىل مقربــة منهــا.

إكـامل رسد القصـة

عندمــا تكمــل املربيــة رسد القصــة مراعيــة مــا ســبق ذكــره 

مــن توجيهــات ميكنهــا أن تطلــب مــن األطفــال التعبــري عنهــا 

بواحــدة أو اكــر مــن طــرق التعبــري عــن القصــة:

1 - الــتــعــبري الــشــفـهــــي:

أن يجيــب األطفــال عــن االســئلة التــي توجههــا لهــم حــول 

حــوادث وشــخصيات القصــة مــن هــي أحــب الشــخصيات 

إىل نفوسهم من هي الشخصيات التي مل يحبونها وملاذا. 

فــال  األطفــال  مــن  تكريــراً  األســئلة  تتطلــب  أن  املهــم  ومــن 

نعــم أو ال,  تكــون مغلقــة يجــاب عنهــا بكلمــة واحــدة مثــالً 

ــا تســتدعي لفهــم التعــاون اليجــاد األجوبــة الكثــرية ومــن  وإمنَّ

ومتسلســلة حســب  منظمــة  األســئلة  تكــون  أن  الــرضوري 

حــوادث القصــة، إنَّ أهــم مــا ينبغــي أن تراعيــه املربيــة هنــا 

يك ال تبعــث الفتــور يف نفــوس األطفــال بســبب اســئلتها 

لهــم مبــارشة عنــد انتهائهــا مــن القصــة: هــو وضــع اســئلتها 

بطريقــة منشــطة وطرحهــا برعــة. إنَّ روح النشــاط والرعــة 

رس اســتفادة األطفــال مــن اســئلتها, ميكنهــا أن تؤجــل طــرح 

األســئلة مــن القصــة إىل اليــوم التــايل.

تقســيم األطفــال اىل مجموعتــني، مجموعــة تضــع  إنَّ 

اسئلة حول القصة واخرى تجيب عنها ويقرتح االَّ يرغم 

االطفــال عــىل االنضــامم إىل املجموعتــني أو عــىل أداء 

أدوارهــم فيهــا بــل تــرتك لهــم الحريــة يف ذلــك, وميكــن 

عنــد  املجيبــة  الســائلة  لــألدوار  املجموعتــني  تبــادل 

االنتهــاء مــن تجربــة ذلــك ألول مــرة.

رسد القصــة بواســطة طفــل متطــوع, كلهــا أو جــزء منهــا 

عنــد انتهــاء املربيــة مــن رسدهــا أو يف يــوم آخــر, ويفضــل 

تشــجيع الطفــل عــىل الوقــوف أمــام األطفــال يف أثنــاء 

الــرضوري عــدم  الــرد لتنميــة شــجاعته األدبيــة, ومــن 

السامح لألطفال بالتنافس إلصالح ما يبدر عن الطفل 
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مــن اخطــاء اثنــاء رسده, وان يعــودوا عــىل االنتظــار لحــني 

بأجــراء  لهــم  يســمح  الوقــت  ذلــك  منهــا ويف  انتهائــه 

التصوبيات وابداء األراء ومن املهم أن تشجع املربيـــــــــــــة 

الطفــل الخجــول, وأن تختــار مــن القصــة مــا يســهل عليــه 

رسده لــيك تتــدرج معــه يف اكتســاب الشــجاعة وطالقــة 

اللســان.

2 - الـــــتــميـــيــــــــد:

يقصد به التعبري عن األفكار والكالم والحركة واألحساس 

تعطــي  ذلــك  يف  واملربيــة  الطفــل،  نفــس  يف  يؤثــر  ِمــامَّ 

بــه فيــام يعمــل ويقــول، بعنايتهــا  يقتــدي  الطفــل أمنوذجــاً 

القصــة,  أفــكار  توافــق  القصــة, بصوتهــا ونغمتــه يك  للغــة 

بعــرض الشــخصيات بصــورة صحيحــة مســتعينة بالوســائل 

األحاســيس  بتصويــر  الحضانــة,  يف  املتوافــرة  البســيطة 

املعــرة متامــاً مــن الحالــة الوجدانيــة لشــخصياتها, بتقليــد 

الكائنــات فيهــا, بدراســتها الدقيقــة للقصــة قبــل  أصــوات 

الــرد)29(. الوســائل املســاعدة عــىل  الــرد وبإعــداد 

الوسائل املستخدمــــة يف أثنــــاء ســـــرد القصـــــة:

إنَّ األطفــال عــادة يحبــون التعبــري عــن القصــة بالتمثيــل, 

التعــرف عــىل  لهــم بذلــك يســاعدها يف  وســامح املربيــة 

قدراتهــم واســتعداداتهم ومواهبهــم الفنيــة, كــام أنَّ تهيئتهــا 

القــدرات  للوســائل املســاعدة عــىل متثيلهــم ينمــي هــذه 

هــذه  رشاء  املربيــة  مــن  يطلــب  وال  عندهــم  واملواهــب 

ــا املطلــوب منهــا  الوســائل أو جلبهــا مــن مصــادر صعبــة وإمنَّ

بــني األشــياء املتوافــرة يف الحضانــة مثــل  أن تجمعهــا مــن 

واملناديــل  واملســاطر  والســجادات  واملعالــق  الصحــون 

واألســورة والقالئــد إىل غــري ذلــك مــن األشــياء التــي تتفــق 

وســياق القصــة وتســاعدها عــىل متثيلهــا, وعــىل املربيــة أن 

تتبــع األجــراءات التاليــة عندمــا تطلــب مــن األطفــال متثيــل 

القصــة:

تــوزع الشــخصيات عــىل األطفــال باختيارهــا طفــل مــن  1ــ  

بطــل معــني. بــني املتطوعــني ألداء دور 

أمــام  بالوقــوف  أن تطلــب منهــم أن ميثلــوه, فتطالبــه  2ـ  

االطفــال ألداء الــدور فــإذا تأكــدت مــن صالحيتــه ابقتــه, 

وسألت طفل آخر ميثل شخصية أخرى... وهكذا توزع 

أدوار الشــخصيات عىل األطفال املناســبني ومن دون 

أن تجرح شعور طفل معني وإذا الحظت فشل الطفل 

بكلــامت مشــجعة  ترجعــه إىل مكانــه  الــدور  اداء  يف 

كأن تقــول لــه إنَّ حجمــك أكــر مــن العصفــور أو صوتــك 

أجمــل مــن صــوت األســد, ويتطلــب متثيــل الشــخصية 

توافر الـــــــــزي املناسب لها الذي مييزها رمزياً عن باقي 

الشــخصيات كاللحيــة للشــيخ, والعصــا للراعــي والتــاج 

اللــامع لألمــري وهنــا يفســح للمربيــة املجــال لــيك تبتكــر 

الرمــوز املناســبة للشــخصيات )30(.

وتحتــاج املربيــة إىل مــكان مناســب للتمثيــل أو ميكــن 

إحــداث بعــض التغيــريات يف قاعــة الصــف بإزاحــة بعــض 

املقاعــد أو املناضــد مــن ركــن منــه لــيك يصبــح كافيــاً لحركــة 

األطفــال, كــام وميكنهــا اختيــار مــكان خــارج القاعــة لذلــك, 

وعليهــا أن تحقــق مــن أنَّ األطفــال الذيــن ال ميثلــون قادريــن 

مــن  تطلــب املربيــة  ذلــك  وبعــد  التمثيــل  عــىل مشــاهدة 

األطفــال البــدء بالتمثيــل وميكنهــا التدخــل إلصــالح بعــض 

األخطاء عند الرضورة القصوى, وقد تشرتك املربية بتمثيل 

شــخصية صعبة يف القصة لتشــجيع األطفال عىل التمثيل 

وإلصــالح أداء الضعــاف مــن األطفــال بصــورة غــري مبــارشة مــع 

مراعاة عدم تبديل الشخصيات الضعيفة يف أثناء التمثيل 

إذ إنَّ املربية املاهرة تختار منذ البداية األطفال املناسبني 

فتعطي الخجولني أدواراً سهلة ليس فيها حركات وعبارات 

كثرية لتشجيعهم عىل االشرتاك يف التمثيل وتعطي الذين 

اليرغبــون يف االشــرتاك يف التمثيــل أدواراً نكــرة كالنــاس يف 

الســوق لــيك تتــاح الفرصــة لجميــع أطفــال الصــف للتمثيــل, 

وليــس مــن الــرضوري ان يكــون التمثيــل عقــب رسد املربيــة 

ا يف يوم آخر, وال ينتظر ان متثل كل اجزاء القصة  للقصة إمنَّ

وأن يقوم األطفال بالتمثيل لكل قصة, ولكن ينتظر أن ميثل 

األطفــال القصــة مرتــني يف الشــهر, وإذا وجــدت املربيــة انَّ 

متثيــل األطفــال لقصــة معينــة جيــدة جــداً فيمكنهــا تدريبهــم 

عليهــا إلعــداد الوســائل املالمئــة لــألدوار فيهــا لــيك تقــدم 

يف مناســبة معينــة خــالل الســنة وأمــام أوليــاء أمورهــم, إالَّ 

أنَّ عليهــا أن التتوقــع أن يكــون أدائهــم بالجــودة نفســها التــي 

يظهرونهــا يف قاعــة الصــف, إذ إنَّ بعــض األطفــال يتهيبــون 

مــن التمثيــل أمــام الجمهــور وعــىل املــرح، واملطلــوب مــن 
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األطفــال ان يكــون تعبريهــم التمثيــيل يف اللغــة واألصــوات 

والحركات واألحاسيس مامثالً للفكرة املضمنة يف القصة.

خـــــالصـــــة الـــبــحــــــث والتوصيــــــات

القصــص املصــورة  أنَّ عمليــة رسد  البحــث  مــن  لنــا  تبــني 

بصــورة منظمــة وبلغــة فصيحــة, تفســح املجــال امــام االطفال 

التألــف مــع الكلــامت الفصيحــة, والجمــل العربيــة الســليمة, 

ِمامَّ يساعد عىل زيادة ثروتهم اللغوية الفصيحة, واالنطالق 

القصــص  حــول  الدائــرة  محاوراتهــم  يف  اســتعاملها  يف 

وتســاعدهم القصــص املختــارة ايضــاً عــىل تنميــة مفاهيــم 

االطفــال حــول كثــري مــن الظواهــر الحيــة يف حياتهــم والتعبــري 

عنها بكلامت عربية فصيحة وربطها بالصور التي شاهدها 

مــن خــالل القصــة املصــورة.

وتســاعد كذلــك عمليــة رسد القصــة أيضــاً عــىل زيــادة 

مفردات االطفال اللغوية السليمة, مام يؤدي اىل تشجيعهم 

عــىل التحــدث والطالقــة بالتعبــري وذكــر حوادثهــا, وحــركات 

شــخوصها ومناقشــتها واالجابــة عــن األســئلة املوجهــة لهــم, 

وتســاعدالقصص املصــورة االطفــال عــىل حســن االصغــاء 

بــكل  معهــا  والتآلــف  القصــة  لحــوادث  املنظــم  واالدخــال 

والنظــر  الفصيحــة  مــع كلامتهــا وجملهــا  والتآلــف  حوادثهــا 

عــىل صورهــا وكتابتهــا وســطورها مــام قــد يــؤدي اىل تكويــن 

االســتعداد للقــراءة والكتابــة يف مســتقبل حياتهــم, وهــذا 

االمر يتطلب من املربيات التعرف عىل املفردات املالمئة 

لالطفال الحضانة والتأكيد عليها يف احاديثهم مع االطفال, 

وهــذا االمــر يرتبــط مــن املربيــات اختيــار القصــص املناســبة 

لألطفــال ابتــداءاً مــن العنــوان والصــور وااللــوان واملضمــون, 

واالشــخاص, والحبكــة, وحــل العقــدة.
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جه�د اأدباء اململكة العربية ال�صع�دية يف اأدب الأطفال

ك. سعد بن مايش العنزي
أستاذ األدب والنقد املساعد، كلية العلوم واآلداب بالقريات، جامعة الجوف، اململكة العربية السعودية

ملخص

ال شــك أن بوابــة إنطــالق أدب األطفــال يف اململكــة العربيــة 

الســعودية هــو مــع بدايــة االنتــاج األديب الــذي اهتــم بالطفــل 

أغــوار  ســر  البحــث  يحــاول  املنطلــق  هــذا  ومــن  وأدبــه، 

الجهــود التــي بُذلــت يف أدب األطفــال يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، والرتكيــز عــىل أهــم األدبــاء الذيــن أهتمــوا بهــذا 

املجــال ومســاهامتهم األدبيــة فيــام يخــص أدب األطفــال، 

والســعودي  تأثــرية عــىل الطفــل العــريب عمومــاً  ومــا مــدى 

خصوصــاً.

وكذلــك إميانــاً منهــم بــأن أدب األطفــال يشــكل الدعامــة 

الرئيســية يف تكويــن شــخصيات األطفــال عــن طريــق إســهامه 

العقيل،والنفي،واألجتامعي،والعاطفــي،  منوهــم  يف 

الحيــاة،  نظرتهــم إىل  وتوســيع  وتطويــر مداركهــم  واللغــوي 

وعــن مــدى اهتــامم األدبــاء الســعوديني بالطفــل وأدبــه، ومــن 

املعلــوم إن األديــب الســعودي لديــه القــدرة عــىل الكتابــة 

للطفل بوصفه حالة إنسانية خاصة، انطالقاً من خرة حياتية 

رصفــة، قــادراً عــىل تدويــن الكثــري مــن القصــص والحكايــات 

بــأدب الطفــل، وصــاغ مــن خــالل  التــي اعتنــت  واملعــارف 

خرتــه الحياتيــة وتراكــامت عطائــه األديب الكثــري مــن القصــص 

الشــيقة والرســائل اإلنســانية الجديــرة باملتابعــة واألهتــامم.

يُعــد أدب األطفــال مــن اآلداب املغمــورة يف الدراســات 

األدبية والنقدية برغم أهميته، وخصوصاً يف العامل العريب، 

وجل الدراسات العربية التي تناولت أدب األطفال دراسات 

متــيش عــىل اســتحياء يف بداياتهــا وأقــول يف بداياتهــا لــيك 

ال يكون الحكم معمامً؛ ألنه ويف اآلونة األخري نرى أن هناك 

اهتامم ملحوظ وملموس يف الوسط الثقايف العريب عامة، 

ويف اململكة العربية السعودية خاصة.

ومــن هنــا مللــم البحــث خيوطــه وجمــع شــتاته؛ ليســلط 

الضوء عىل الجهود البارزة التي بُذلت يف اململكة العربية 

الســعودية ومــن خــالل مثقفيهــا وكُتابهــا عــن أدب األطفــال 

وأبــرز خصائــص هــذا األدب وأهميتــه لــدى الطفــل.

حيــث  مــن  النشــأة  أديب حديــث  فــن  الطفــل  وأدب 

النــر  التاريخــي، يشــمل أســاليب مختلفــة مــن  األصطــالح 

عمــر  دون  لألطفــال  خــاص  بشــكل  املؤلفــة  والشــعر، 

املراهقــة، بــدأ تطــور هــذا النــوع يف القــرن الســابع عــرش يف 

أوروبا، وأخذ يزدهر يف منتصف القرن العرشين مع تحسني 

أنظمــة التعليــم يف جميــع أنحــاء العــامل، مــا زاد مــن طلــب 

املؤلفات املخصصة لألطفال بلغات مختلفة، ومع ظهور 

أدبــاء يكرســون معظــم وقتهــم لكتابــة مؤلفــات لألطفــال وثــراء 

هــذا الجنــس األديب.

عــدة  لــه  األطفــال  أدب  بــإن  القــول  هنــا ميكننــا  ومــن 

تعريفات كلّها تصبُّ يف أناٍء واحد إذ يعرّف أدب األطفال: 

بأنــة النتــاج الفكــري الــذي يتالئــم مــع فئــة مــن املجتمــع وهــم 

األطفــال الــذي يوصفــون بعــدم القــدرة عــىل تــذوق األدب 

مقــاالت  وعــرض  توفــري  إىل  ويهــدف  للكبــار،  املخصــص 

وأســاطري،  حكايــات  مــن  األطفــال  بــأدب  تختــص  علميــة 

وقصــص، وشــعر، ومــرح، وروايــات، وآخــر املســتجدات 
)1( واألخبــار يف عــامل أدب األطفــال 

وينتمــي أدب األطفــال إىل فئــة الفــن واألدب بقــدر مــا 

الرتبيــة والتعليــم، املرتبطــة باملســاطر  ينتمــي إىل خنــدق 

وأدب  األجــراس)2(  وقــرع  والحركــة املحسوســة  واملقاعــد 

األطفــال هــو شــكل مــن أشــكال التعبــري الفنــي بالكلمــة لــه 

قواعــده ومناهجــة، ســواء منهــا مــا يتصــل بلغتــه وتوافقهــا مــع 

قاموس الطفل، ومع الحصيلة األسلوبية للسن التي يؤلّف 
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لها، أو ما يتصل مبضمونها ومناسبته لكل مرحله من مراحل 

الطفولــه، أو مــا يتصــل بقضايــا الــذوق وطرائــق التكتيــك يف 
صــوغ القصــة، أو يف الحكايــة للقصــة املســموعة )3(

خاائص وعوامد أكل ايهفام

مــن البديهــي أن يتبايــن األدب املوجــه لألطفــال عــن ذلــك 

املوجه للكبار؛ العتبارات املتلقني لكال األدبني، فليس كل 

مــا يّوجــه للكبــار يفيــد الصغــار أو يــوازي معارفهــم وتجاربهــم، 

يحمــل رســالة ســامية مقاربــة  أن  لــه  ينبغــي  الطفــل  وأدب 

ملستوى متلقيه وهم فئة األطفال، لذا يحسن به أن يراعي 

عوامــل عــّدة مــن أهمهــا:

عــن  وبعيــداً  األســالمي،  للمنهــج  موافقــاً  يكــون  أن   : أوالً

االنحرافــات العقديــة التــي تشــوش فكــر املتلقــي الصغــري، 

وتدخلــه يف متاهــات ورصاعــات داخــل نفســه ووجدانــه.

ثانيــاً: أن يكــون التعليــم مــن أهدافــه “ فالتعليــم هــو الوســيلة 

األساســية التــي يتــم مــن خاللهــا تزويــد الطفــل باملعلومــات 
التــي تســاعده عــىل االحاطــة مبعــارف العــر” )4(

لهــا، فالبيئــات  البيئــة الطفوليــة املّقــدم  يراعــي  أن  ثاليــاً: 

تختلف عن بعضها من حيث الثقافات الســائدة بها، ومن 

حيــث اســتجابتها للمتغــريات الثقافيــة املطروحــة.

واجتامعيــاً،  نفســياً  الطفــل  تنميــة  يســهم يف  أن  رابعــاً: 

ويتلمــس حاجاتــه الرتبويــة ويشــبعها وتتســع رقعتــه اإليجابيــة 

لتغطــي الجوانــب املتكاملــة لشــخصية املتلقــي الصغــري.

خام اً: أن يتوشح أدب الطفل بوشاح الجاذبية والتشويق؛ 

ليقبل عليه الطفل وينجذب له دون عناء أو تكليف.

ساكســاً: أن يكــون متالمئــاً مــع املراحــل العمريــة املقــّدم لهــا 

هذا األدب حتى يتسلل إىل دواخلهم بسالسة ومرونة، وال 

يجــدوا دونــه حاجــزا.

ســابعاً: أن يســهم يف اكتســاب الطفل لكريم الســجايا ورفيع 

األخالق ويقنعه بثقافة أن الخري هو الذي يبقى وأنه ينتر 

عــىل الــرش، وأن النفــس التــي تحمــل تلــك املعــاين الخــرّية 

أحــرى بــأن تُقــدم يف املجتمــع وتُســود.

وميّــده  للغــوي،  ا الطفــل  قامــوس  يــري  أن   : منــاً ثا

باملصطلحات اللغوية الجيّدة التي تؤدي لتوافقة النفي 

واالجتامعــي مــع محيطــه، ومتنحــه الثقــة بنفســه ومبــن حولــه.

ياســعاً: أن تكــون اللغــة التــي يقــدم بهــا أدب الطفــل لغــة 

ســهلة قريبــة مرتابطــة األفــكار تبتعــد عــن التعقيــد والفلســفة 

اللغويــة املتعاليــة عــىل  الثقافيــة، واســتعراض املهــارات 

عــامل الطفــل.

ــارشاً: أن يتجنــب األدب املوجــه للطفــل اإلطالــة املمــل،  ع

فالطفل رسيع امللل ومييل بطبعه للمختر املفيد رشط 

عــدم اإلخــالل بالشــكل واملضمــون معــاً.

الحــاكي عــرش: أن يســعى أدب الطفــل بكافــة أنواعــة إىل 

االهتــامم بالشــكل واملضمــون عــىل حــد ســواء، وأال يطغــى 

يشــّده  مــا  الطفــل  فيــه  اآلخــر، ويجــد  عــىل  الجانبــني  أحــد 

لإلقبــال عليــه بدافعيــة ذاتيــة.

اليــاو عــرش: أن تحمــل األجنــاس األدبيــة – والقصــة النريــة 

والربــط  التفكــري  عــىل  تحــث  جاذبــة  عناويــن   – خاصــة 

والتحليل، واملتعة والتسلية التي ينشدها الطفل بطبيعته، 

مراعيــة للمراحــل املقدمــة لهــا.

اليالــث عــرش: أن يقــرتب مــن الواقــع ويبعــد عــن اإلغــراق 

بعــض  الطفــل يف  يحتاجــه  الــذي  بالقــدر  إال  الخيــال  يف 

مراحلــه كجرعــات مناســبة وبــال إرساف، فمرحلــة الطفولــة 

الثالثــة  مــن  متتــد  اإليهامــي:  الخيــال  مرحلــة  أو  املبكــرة 

حــاداً  الطفــل  فيهــا خيــال  ويكــون  تقريبــاً  الخامســة  وحتــى 

فُيعــرف مقــدار القصــص الخيــايل املقــدم لــه، ويف مرحلــة 

مــن  الحــر(: متتــد  الخيــال  أو )مرحلــة  الطفولــة املتوســطة 

ســن السادســة وحتــى الثامنــة تقريبــاً يكــون الطفــل قــد بــدا 

يعــرف أن هــذا القصــص الخيــايل وليــس واقعيــاً، وأمــا مرحلة 

الطفولة املتأخرة والتي متتد ما بني التاســعة والثانية عرش 

تقريبــاً ومــا بعــد ذلــك فــإن األطفــال قــد أخــذوا يتنقلــون مــن 

مرحلــة القصــص الخيالــة والحكايــات الخرافيــة إىل مرحلــة 

مــع  يتفــق  الواقــع.. وهــذا  أقــرب إىل  التــي هــي  القصــص 
تقدمهــم يف الســن، وزيــادة إدراكهــم لألمــور الواقعيــة.)5(
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أصداف أكل ايهفام وغايايه

لــه،  الخــرات  تقديــم  هــو  أســاس،  األطفــال هــدف  ألدب 

وتنميــة مقدرتــه عــىل التفكــري والتعبــري، وزرع املهــارات يف 

نفســه، وغــرس القيــم الرتبويــة والســلوكية اإليجابيــة، وتنميــة 

النفســية  وإشــباع حاجاتــه  وتهذيــب مكوناتهــا،  شــخصيته 

والوجدانية واالجتامعية؛ ليكون يف النهاية فرداً صالحاً يف 

مجتمعة، وعنراً بناًء يف محيطه. والهدف ليس محصوراً 
عــىل التســلية وإمتــاع الطفــل فقــط.)6(

ونســتطيع أن نحــدد أهــداف وغايــات أدب األطفــال يف 

ثالثــة إطــارات، وهــي:

اإلطــار املعــريف: زيــادة املعلومــات، وتصحيــح القديــم ( 1

منهــا، ومنــو مفاهيــم جديــدة.

الحســية ( 2 الطفــل  مهــارات  تنميــة  املهــاري:  اإلطــار 

والعقليــة. والحركيــة 

اإلطار الوجداين: يهتم مبراعاة حاجات النمو، ومطالبة  ج. 
تكويــن اتجاهــات إيجابيــة لــه.)7(

أدب  يســعى  التــي  األهــداف  أهــم  تخليــص  وميكــن 

اآلتيــة: النقــاط  يف  تحقيقهــا  إىل  األطفــال 

الرتبية الدينية( 1

يُبنــى الطفــل بنــاًء ســليامً عــن طريــق تنميــة شــخصيات ( 2

األطفــال جســمياً وعقليــاً ونفســياً واجتامعيــاً ولغويــاً، 

ويعــّده لتحمــل املســؤلية بعزميــة ووعٍ وكفايــة وإخــالص.

يصقل سلوك الطفل وفق قوانني وقيم، ويعمل عىل ( 3

تربيته تربية أخالقية.

هــذا ( 4 ألن  واألمــن؛  باالســتقرار  األطفــال  يحــّس  أن 

النفســية  الحيــاة  بنــاء  يف  األســاس  هــو  األحســاس 

. لــة للطفو

يقوي روح التضامن والتعاون بني األطفال.( 5

يكسب الطفل املهارات املختلفة التي تساعد عىل ( 6

تزدهــر قدراتــه  ثانيــاً، وأن  الثقــة  أوالً، وكســب  اإلنتــاج 

ومواهبــه.

تنمية الشجاعة والجرأة، غذاء للنفس ومورد للعقل.( 7

وبيــان أرضار ( 8 الطيبــة،  العــادات  عــىل  الطفــل  تعويــد 

الســيئة. العــادات 

تنمية الحس الغني الجاميل بالقراءة املتواصلة التي ( 9

تهــذب الــذوق وتعلّمــه تقديــر الكتــاب الجيّــد، والصــورة 

الجميلــة، ومتييــز الكتــب األقــل جــودًة وجامالً.

تنمية القدرة عىل التعبري الخالّق، فحينام يقرأ الطفل ( 10

كتابــاً مــا، يحــس أحيانــاً بالحاجــة إىل الكتابــة والتعبــري 
عــن املشــاعر الخاصــة.)8(

)الروضــة(إىل  بظهــور مجلــة  وتقــرتن  ايوىل:  املرحلــة 

بهــا. احتجا

املرحلــة اليانية: وتبدأمن عــام 1383هـــ وتنتهــي يف عام 

1397هـــ، وتقــرتن ببدايــة ظهــور مالحــق لألطفــال )صفحــة أو 

صفحــات( ضمــن األعــداد الصــادرة مــن الدوريــات اليوميــة 

الجيــل الجديــد(، جريــدة  اآلتيــة: جريــدة املدينــة )ملحــق 

البالد )أطفالنا(، جريدة الرياض )الراعم(، جريدة الجزيرة 

)صفحــة الطفــل(، جريــدة عــكاض )حســن()9(.

التــي  الياليــة: وتبــدأ بظهــور مجلــة )حســن(  املرحلــة 

يرأس تحريرها )يعقوب إسحاق( يف 1397/5/2هـ وتنتهي 

178 يف  العــدد  عنــد  توقفــت  حيــث  1401هـــ  عــام  يف 

1401/1/4هـــ.

ــة: فتبــدأ مــن عــام 1398هـــ إىل الوقــت  ــة الرابع املرحل

نتــاج املؤسســات  ببدايــة  أساســها  وتقــرتن يف  الحــارض، 

مــع املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة. التجاريــة،  األهليــة 

أوالً: هاصر زمخرشي:

شاعٌر من شعراء الجيل األول الكبار، اهتم بالصغار كذلك، 

ولــد يف مكــة املكرمــة عــام 1332هـــ، نــرش نتاجــه الشــعري 

امللحوظ يف العديد من الدواوين، حصل عىل األوســمة، 

آخرهــا “جائــزة الدولــة التقديريــة يف األدب”.

يٌعــّد طاهــر زمخــرشي “بابــا طاهــر” مــن أوائــل املهتمــني 

الســعودية، حيــث  العربيــة  بالطفــل وثقافتــه يف اململكــة 

يعــد  أصــدر أول مجلــة للطفــل هــي مجلــة “الروضــة” كــام 

“بابــا طاهــر” أول معــدٍّ ومقــدمٍّ لرامــج األطفــال يف اإلذاعــة 

“ركــن  األوقــات  مــن  وقــت  يف  ســمي  الــذي  الســعودية 

األطفــال” والــذي شــاركه يف إعــداده عبــاس فائــق غــزاوي 

“بابــا عبــاس” فقــد تــويف يف 1407/10/2هـــ، بعــد أن أثــرى 

العربيــة مبؤلفــات قيمــة. املكتبــة 
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ثانياً: يعمول محمد إسحاق:

كاتــب ســعودي رائــد، ولــد يف مكــة املكرمــة عــام 1361هـــ، 

يتقاســم مــع طاهــر زمخــرشي ريــادة أدب الطفــل الســعودي 

وفنيــاً، فقــد أســهام يف املبــادرة األوىل  الحديــث، زمنيــاً 

ثــم  واإلذاعــة  الصحافــة  الطفولــة، يف  بأدبيــات  لالهتــامم 

التلفــزة، والصحافــة املتخصصــة، وكتبــا أغــزر نتــاج للطفــل 

تحريــر مجلــة  إســحق”  “يعقــوب محمــد  رأس  الســعودي، 

“حســن” التــي أصدرتهــا مؤسســة عــكاظ للطباعــة والنــرش، 

مثلــام رأس “طاهــر زمخــرشي” تحريــر مجلــة الروضــة، أقــدم 

مجلــة ســعودية للطفــل.

ويعدُّ محمد إسحاق من الكتاب البارزين ألدب الطفل 

مــا كتبــه  بلــغ مجمــوع  يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ إذ 

)156( عنواناً، له العديد من السالسل الخاصة باألطفال، 

منها:

سلسلة “نحو مجتمع أفضل”.  •

سلسلة “لكل حيوان قصة” التي أصدرتها تهامة.  •

سلسلة “كتاب الفتى السعودي” التي أصدرتها رشكة   •

مكتبــات عــكاظ.

سلســلة “كتــاب الســعودية لألطفــال” التــي أصدرتهــا   •

الســعودية. الخطــوط  مؤسســة 

سلسلة “وطني الحبيب” التي أصدرتها تهامة.  •

التــي أصدرتهــا  وليلــة”  ليلــة  ألــف  سلســلة “حكايــات   •

وغريهــا. تهامــة 

ثالياً: عبدالرحمن بن سليامن الروي؛د:

بالنــشء  اهتــم  1347هـــ،  عــام  بالريــاض  الرويشــد  ولــد 

الســعودي فأســس )مؤسســة الطفولــة( للتســويق بالريــاض 

عــام 1402هـــ، كــام نــرش كتــب وقصــص األطفــال. ويف عــام 

تاريــخ  مجلــة يف  ثالــث  )الشــبل(  مجلــة  أصــدر  1403هـــ 

وقــد  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  األطفــال يف  صحافــة 

شارك يف تحرير معظم مواد املجلة، كام قام بتأليف قصة 

لألطفــال بعنــوان “غاليــة فتــاة مــن الجزيــرة العربيــة” ونرشتهــا 
املؤسســة عــام 1403هـــ.)10(

رابعاً: عبدال ريم الجهيامن:

عــام  ولــد  األول،  الجيــل  كتــاب  مــن  ســعودي،  كاتــب 

لــه عــّدة مؤلفــات،  1333هـــ بشــقراء، اشــتغل بالصحافــة، 

العربيــة  التأليــف للطفــل يف اململكــة  ولــه مشــاركات يف 

عــام 1399هـــ مجموعــة قصصيــة  نــرش  الســعودية، حيــث 

وقــد  العــرب(،  أشــبال  مكتبــة  بعنــوان )سلســلة  لألطفــال 

صــدر مــن هــذه السلســلة)11( أعــداد، وقــد أعيــد نــرش هــذه 

السلسلة عام 1404هـ، كام نرش يف عام 1405هـ سلسلة 

قصصية أخرى لألطفال بعنوان سلسلة )مكتبة الطفل يف 

الجزيــرة العربيــة(، وقــد صــدر مــن هــذه السلســلة )12( أعــداد 

أيضاً منها: “الرفيق الخائن” و”القطة الساحرة” و”الحطاب 

والكنــز” و”بنــت الغــول”. وقــد نُــرشت هــذه السلســلة دار 

أشــبال العــرب بالريــاض، وهــي دار نــرش متخصصــة يف نــرش 

مؤلفــات عبدالكريــم الجهيــامن.

خام اً: علوي هه الاات:

الفيصــل،  مجلــة  تحريــر  تــرأس  بــارز،  ســعودي  كاتــب 

كــام أســهم بنتــاج ملحــوظ يف األدب القصــي للناشــئني 

والنــرش(،  للثقافــة  الصــايف  )دار  منشــورات  خــالل  مــن 

اإلســالمية  القصــص  اســتهلت إصداراتهــا بسلســلة  التــي 

اآلتيــة: الكــرام يف اإلســالم، وكــرم عثــامن بــن عفــان، والحســن 

والحســني وعبداللــه بــن جعفــر، والخليفــة والــراج، وإيــاس 

الدولــة والعطــار،  الخائــن، وعضــد  القــايض وأمــني املــال 

بــن  وأبــو حنيفــة والدهــري، وعمــر  ونبــل،  وموقــف شــهامة 

الخطــاب والعجــوز، والخليفــة والعامــل، وعمــر بــن الخطــاب 

الفقــراء. وملــك الغساســنة، وخليفــة 

وأصدر عدداً من السالسل مثل: لكل مثل قصة، ومن 

العــرب، ومــن القصــص اإلنســاين، ومــن حكايــات  قصــص 
الحيــوان والطيــور، وغريهــا. )13(

وبعــد اســتعراض جيــل الكبــار الجيــل الــذي يُعــّد الجيــل 

املؤسس ألدب األطفال يف اململكة ظهر لدينا بعد ذلك 

جيــل جديــد أهتــم بــأدب األطفــال وأعطــاه األهميــة يف نتاجــه 

األديب، إذ نــرى تحريــك للعقــول واألقــالم والتصــدي لهــذا 

األدب تأليفــاً وكتابــة، ونشــري يف هــذه الدراســة إىل بعــض 

الكتــاب الذيــن بــرزت أســامئهم وكتاباتهــم يف ســامء االبــداع 

امللتصــق بــأدب األطفــال ومنهــم:
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أوالً- عزيز ضياء:

ولــد يف املدينــة املنــورة،  زاهــد  الديــن  وهــو عزيــز ضيــاء 

وتــويف يف مدينــة جــدة عــاش يف الســعودية ولبنــان ومــر 

والهندولــه الكثــري مــن املؤلفــات القصصيــة )14( منهــا )حمــزة 

شــحاته قمه عرفت ومل تكتشــف(، )جســور إىل القمة( وله 

العديد من القصص القصرية منها: )االبن العاق(، )صوت 

الحجــاز(، )أبــو هــالل(، )البــالد(، ولــه كذلــك العديــد مــن 

قصص األطفال عىل سبيل املثال: عهد الصبا يف البادية 

للكاتــب الفلســطيني األصــل إســحاق الدقــس وقصــص مــن 
سومرســت مــوم والنجــم الفريــد )15(

ثانياً- يوسّ املحيميد:

اشــتهر يوســف املحيميــد بكتابــة أدب الطفــل منــذ إرشافــه 

ثقافــة  يف  املتخصصــة  الجديــد(  )الجيــل  مجلــة  عــىل 

وصحافــة وإبــداع الطفــل خــالل 1992- 1997م، واصــداره 

سلســلة مغامــرات األشــجار يف 1998م، وهــو يشــتغل عــن 

بتفاصيــل اإلبــداع للطفولــة والفتيــان، وكأنــه آمــن باملســتقبل 

أشــجار  مــن األحتطــاب يف  بــدالً  الطفولــة  برعايــة شــتالت 
)16( الراشــدين 

ــاس كمنهــوري: ولــد مبكــة املكرمــة وتنقــل  ــد عب ــاً- خال ثالي

يف مدارســها، حصــل عــىل الدرجــة الجامعيــة، كتــب يف 

عّدة صحف محلية، له العديد من املقاالت والتحقيقات 

الصحفيــة وقــد قــام بتأليــف قصــص األطفــال يف مجموعات 

)ثامــر  املعــروف(،  )صالــح  املثــايل(،  )الطفــل  منهــا: 
والثعبان(،)ثامــر والغــزال(،)رد الجميــل()17(

رابعــاً- فــرج الظفــريي: كاتــب ســعودي ولــد يف الكويــت، 

أحــد  الظفــريي  ويعتــر  األطفــال،  أدب  يف  وتخصــص 

املنظريــن يف أدب األطفــال، حصــل يف العــام 2006 عــىل 

درجة املاجستري يف األعالم من الجامعة األمريكية بلندن، 

وهــو أغــزر كتّــاب الطفــل إنتاجــاً يف منطقــة الخليــج، خاصــة 

يف مجــاالت األطفــال.

كتب للعديد من مجالت األطفال أبرزها:

مجلــة مــيك، مجلــة ماجــد، مجلــة فــراس، مجلــة العــريب 

الصغــري، مجلــة باســم، مجلــة براعــم اإلميــان، مجلــة ســعد، 
ملحــق ســليم.)18(

خام ــاً: عبدالحفيــظ ال؛ــمري: وهــو مــن اآلدبــاء الذيــن 

كتبــوا للطفــل، يقــول: عنــد الحديــث عــن األدب الســعودي 

هــو األدب املوجــه للطفــل عــىل وجــه التحديــد، مــن حكايــة 

أو قصــة أوقصيــدة.

ومن أعامله يف مجال ثقافة الطفل: قصص لألطفال- 

الحيــوان(،  )نشــاط  األشــجار(،  )همــوم   – أجــزاء  ثالثــة 

)1420هـــ(:  بحائــل  األديب  النــادي  الطيــور(،  )أحاديــث 

مرحيــة العاطــل: ثــالث مرحيــات لألطفــال: 1. صداقــة 

الطبــع:  تحــت  الطــري املهاجــر:  الحطــاب،  فــأس  الجمــل، 

)حلــول  العابــث(،  أجزاء)شــقاء  ثالثــة  لألطفــال  قصــص 
الكائنــات()19( )بــوح  مثمــرة(، 

ساكســاً: جبــري املليحــان: انطلــق املليحــان يف قصصــه مــن 

عــامل الطفــل الحقيقــي.. عــامل الجــد الــذي يحــيك، واألب 

الــذي يصطحــب ابنــاءه اىل االماكــن املفيــدة، واألم التــي 

تفــرح بنجــاح ابنائهــا، والبنــت املحبــة لأللــوان وعــوامل أخــرى 

تجــذب الطفــل مثــل: عــامل النباتــات والحيوانــات والطيــور..

الــخ، وعــر هــذه العــوامل التــي تشــكل الوعــي االوىل للطفــل 

يرتكز املليحان الذي يحرك خيال الطفل - القارىء ويقّدم 

لــه املعلومــات املفيــدة ويؤكــد خــالل قصصــه عــىل القيــم 

واملثــل واملبــادىء االســالمية ويرفــض أشــياء كثــرية ال يجــب 

وجودهــا يف أطفالنــا.

ان قصــة )الســيارة العطشــانة( تصطحــب الطفــل إىل 

)الثعلــب  بالظهــران، وقصــة  الســعودية(  )ارامكــو  معــرض 

القــوى  معاونــة  عــىل  وتؤكــد  القيــم  تــزرع  التــي  والذئــب( 

للضعيــف، وتفيــد قصــة )الهديــة( أن النجــاح مهــم بــرف 

النظر عن الهدية وتحفز قصة )مالك الحزين( عىل التفكري 

لــه نتاجــات ابداعيــة جيــدة وكتابتــه  جبــري املليحــان قــاص 

لألطفــال تكشــف عــن قــاٍص حقيقــي يســتطيع أن يضيــف 
الكثــري يف هــذا املجــال الشــاغر مــن الكتــاب الحقيقيــني.)20(

ســابعاً: وفــاء إبراصيم محمد ال ــبّيد: توجهــت إىل الطفل 

وأدبــه، مــروراً بعملهــا رئيســًة لتحريــر هــذه املجلــة، ثــم رصفهــا 

جهدهــا يف التأليــف للطفــل وبحــث أدبــه، انتهــاء بحصدهــا 

العديــد مــن الجوائــز يف هــذا املجــال، ولــدت وفــاء الســبيّل 

يف مدينــة عنيــزة عــام 1964م، وهــي متزوجــة وأّم لخمســة 

بكالوريــوس آداب ولغــات رشقيــة  أطفــال، حصلــت عــىل 
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ثــم  األمريكيــة،  املتحــدة  بالواليــات  تكســاس  جامعــة  مــن 

دبلــوم دراســات عليــا مــن قســم األدب بكليــة اللغــة العربيــة 

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، حصلــت عــىل 

املاجســتري يف أدب الطفــل مــن جامعــة األمــام محمــد بــن 

األطفــال يف  البحــث “قصــص  عنــوان  األســالمية،  ســعود 

موضوعيــة  دراســة  )1410-1420هـــ(  الســعودي  األدب 

وفنيــة، عملــت محــررة ثــم رئيســة تحريــر )ســابقة( يف مجلــة 

العــريب/  املســلم  الشــباب  رابطــة  لألطفــال/  “ســنابل” 

األمريكيــة. بالواليــات املتحــدة 

لألطفــال/  “الشــبل”  مجلــة  يف  محــررة  عملــت  كــام 

الريــاض، ثــم معلمــة أطفــال بروضــة طويــق، نــرشت الســبيّل 

أدب  حــول  والدراســات  اإلبداعيــة  األعــامل  مــن  العديــد 

فنيــة لألطفــال،  أعــامل  بيــدي”  منهــا: “صنعــت  الطفــل، 

لتقــدم  الكويتيــة  الجمعيــة  العرائــس”  “مــرح  1414هـــ، 

الطفولــة العربيــة، 1410هـــ، “أدب األطفــال” بحــث محكــم 

حميــد  بــن  راشــد  لجائــزة  الثــاين  باملركــز  فائــز  ومنشــور، 

وقصــة  1414هـــ،  املتحــدة،  اإلمــارات  والعلــوم،  للثقافــة 

والتوزيــع،  للنــرش  أســفار  دار  لــو؟” لألطفــال،  مــاذا  أمــي: 

لألطفــال،  أمونــة” مجموعــة قصصيــة  1419هـــ “حكايــات 

“املرأة املسلمة وأدب الطفل” بحث مقدم للملتقى األول 

لألدبيات املسلامت/ رابطة األدب اإلسالمي. فازت بجائزة 

إبداعات املرأة العربية األدبية يف الشارقة يف مجال أدب 
عــام 2000م.)21( األطفــال 

ــدورسي: أديــب وكاتــب ســعودي  ــه ال ــاً: ســعد عبدالل ثامن

كتــب للطفــل وأدبــه منــذ ثالثــة عقــود، ويعتــر مــن الكتــاب 

املشــهورين يف تأليفهــم للطفــل، لــه مجموعتــان قصصيتــان 

الســيدة األخــرية(،  )بــالط  العــايص( و  الولــد  )انطفــاءات 

وثالثــة عــرش كتابــاً لألطفــال و مرحيتــان لألطفــال. )22(.

واألبحــاث  العلميــة  الدراســات  مــن  العديــد  وهنــاك 

تهتــم يف  باحثــني ســعوديني  مــن  التــي قُدمــت  املنشــورة 

أدب األطفــال وكذلــك رســائل جامعيــة قُدمــت لنيــل درجــة 

املاجســتري أو الدكتوراه يف أدب األطفال، نذكر منها عىل 

ســبيل املثــال:

أطروحة الدكتور معال املطريي لنيل درجتي املاجستري 

والدكتوراه يف أدب األطفال، وكذلك دراسة أخرى للباحثة 

نورة الغامدي بعنوان قصص األطفال لدى يعقوب إسحاق 

)عــرض وتقديــم( نالــت بهــا درجــة املاجســتري مــن جامعــة 

أم القرى.

الخامته

اليســعني يف ختــام هــذا البحــث إال أن أشــكر املــوىل عــز 

وجــل الــذي أمــّدين بفضلــه وآالالئــه عــىل إنجــاز هــذا البحــث 

املتواضع فبنعمته تتم الصالحات وتبلغ الغايات، وحسبي 

أننــي بذلــت فيــه مقــدار طاقتــي أو قاربتــه، فــام كان فيــه مــن 

صــواب فهــو مــن فضــل اللــه، ومــا كان فيــه مــن خطــأ فمنــي 

ومــن الشــيطان.

وقد تبني يل يف هذه الدراسة أن أدباء اململكة العربية 

الســعودية لهــم بــاع طويــل ومجتــذر يف الكتابــة للطفــل وأدبــه 

الذيــن وضعــوا  الكبــار  الــرواد” جيــل  مــن “جيــل  ســواء كان 

بــذرة هــذا األدب ورعايتــه حتــى أينــع وقطفــت مثــاره أو مــن 

الجيــل الجديــد الــذي ســار عــىل نهــج الــرواد وأضــاف إىل 

هــذا األدب كل جديــد مواكبــاً تطــورات العــر والتحــوالت 

عــر  إعالمــي  أنفتــاح  مــن  أســتجد  مــا  بســبب  األجتامعيــة 

العنكبوتيــة مراعــني بذلــك  الشــبكة  أو  الفضائيــة  القنــوات 

اهتاممــات طفــل اليــوم أخذيــن بعــني األعتبــار أن طفــل اليــوم 

ليس هو طفل األمس، إذ إن طفل اليوم أصبح عنده العامل 

عبــارة عــن قريــة صغــرية أو أصغــر مــن ذلــك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني

وصىّل الله عىل نبينا محمد أرشف األنبياء واملرسلني وعىل آله 

وصحبه أجمعني
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ال�ظيفة  الجتماعية فـي اخلطاب ال�صردي  الطفلي

عائ؛ة يحيى عيامن الح مي
جامعة تبوك اململكة العربية السعودية

امللخص

يتفق املهتمون بالشأن الفكري والثقايف يف الثقافة العاملية عامة والثقافة العربية عىل أن لألدب مهمة حضارية 

يف حيــاة األفــراد واملجتمعــات عــىل مختلــف األزمنــة واألمكنــة. ولألديــب تأثــريه العميــق يف بــث الوعــي يف جميــع 

فئات مجتمعه بقضاياهم وحقوقهم وواجباتهم الذاتية واملجتمعية واالنسانية والفكرية، خصوصا إذا عرض مهمته 

يف صياغة جميلة مشــوقة ممتعة. وهذا يظهر واضحا يف يقع بني أيدينا ونقرأه من نتاج أديب ينطلق من مســؤولية 

اجتامعيــة يحــاول األديــب العريــف بهــا والتقــارب بــني املجتمعــات املختلفــة، وبــني أفــراد املجتمــع الواحــد، ويعمــل 

عــىل طــرح ومعالجــة االشــكاليات االجتامعيــة.

عــىل  وقفــة  مــن  بــد  ال  املوضــوع  نخــوض يف  أن  لبــد 
والوظيفــة  القصــة،  األطفــال،  أدب  التاليــة:  املصطلــح 

والخطــاب. االجتامعيــة، 

أكل ايهفام...املفهوم والهدف

الحــال أدب األطفــال ال يختلــف يف كمصطلــح  مــن واقــع 

يف مفهومــه عــن أدب الكبــار.. أبــرز فــارق بينهــام هــو األدب 

املوجة للطفل ؛ ألن عملية الكتابة تراعي خصائص الطفولة 

يف مراحلهــا الثالثــة.

أول ما عرف عىل أيدي الفالسفة واملفكرين “ يف كل 

زمــان ومــكان، ويف عرنــا الحــارض أصبحــت الطفولــة هــي 

لهــا مــن  الشــغل الشــاغل لآلبــاء واملربــني واملفكريــن ملــا 
أهميــة كمرحلــة أساســية يف بنــاء االنســان..... “ )1(

ال يوجد باحث يف أدب الطفل يف الوقت الحارض من 

مل يعــرج عــىل املصطلــح، ومــازال مطروحــا أمــام متطلبــات 

النهائيــة  الصــورة  قامئــا يف  االختــالف  ومــازال  التجديــد، 

للمصطلــح... ومــن مفاهيمــه املطروحــة:

أدب األطفــال هــو العمــل االبداعــي املناســب لألطفــال 

والذي يسري عىل قواعد الكتابة األدبية ويشتمل عىل رؤية 

ابداعيــة ويحتــوي عــىل قــدر كبــري مــن الجــامل والقــدرة عــىل 

التأثري يف اللفظ واملعنى فيرتك يف النفس متعة ويعمل 
عــىل عــىل احــداث تغيــري يف الواقــع )2(

أدب األطفــال مبعنــاه الخاص:”هــو الــكالم الجيــد الــذي 

يحــدث يف نفــوس هــؤالء األطفــال متعــة فنيــة، ســواء أكان 

تحريريــا  أو  بالــكالم،  شــفويا  أكان  وســواء  نــراً،  أو  شــعراً، 

بالكتابــة، ولذلــك فالكتــب املدرســية تدخــل ضمــن أدب 

األطفــال مبعنــاه العــام، ألنهــا انتــاج عقــيل مــدون يف كتــب 

موجهــة لألطفــال “ )3(وعرفــه إســامعيل عبــد الفتــاح بأنــه: “ 

ابداع مؤسس عىل خلق فني، ويعتمد بنيانه اللغوي عىل 

اللغــوي  والقامــوس  تتفــق  ألفــاظ ســهلة ميــرة فصيحــة، 

للطفــل، باإلضافــة إىل خيــال شــفاف غــري مركــب، ومضمــون 

هادف متنوع، وتوظيف كل تلك العنارص، لتقف أساليب 

مخاطبتهــا وتوجهاتهــا لخدمــة عقليــة الطفــل وإدراكــه، يك 

يكتشــف  ثــم  ومــن  ويتذوقــه،  ويحبــه  األديب،  النــص  يفهــم 
مبخيلتــه آفاقــه ونتائجــه.” )4(

كذلــك يــرى أزهــري األمــني أن أدب الطفــل “ يخاطــب 
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فئة معينة… تتميز مبستوى فكري معني، وقدرات نفسية 

ووجدانيــة تختلــف عــن الكبــار. ولذلــك فــإن ادب األطفــال. 
هو التعبري الجميل املؤثر الصادق يف ايحاءاته ودالالته.”)5(

وتقــول الباحثــة الســعودية وفــاء الســبيل أن ادب الطفــل 

إىل  جامليــة  خــرة  تضيــف  التــي  االبداعيــة  “الكتابــة  هــو 

متلقيها، ويشمل جميع ما يحدث يف نفوس األطفال متعة 

فنيــة ســواء كان شــعرا أم نــرا وســواء كان شــفويا بالــكالم أو 

تحريريــا بالكتابــة، وهــو ال يحــدث يف نفــوس األطفــال املتعــة 

الفنية إال ألنه مناسب يف شكله ومضمونه للمرحلة العمرية 
التــي يعيشــها األطفــال...”)6(

إن مصطلح أدب األطفال، يطلق عىل “األدب املكتوب 

لألطفــال بصــورة خاصــة، ويتميــز مبالءمتــه ملراحــل الطفولــة 
املتعددة واملختلفة” )7(

وحــني يتحــدث الباحــث أو يكتــب عــن أدب الراشــدين 

ال يصفــه بــأدب الكبــار بــل يكتفــي بلفظــة أدب، وهنــا تظهــر 

خصوصيــة أدب األطفــال الــذي يتصــل باســم متلقيــه

وهذا من شأنه التمييز يف املصطلح، بني األدب، وروح 

األدب، والتــي يصعــب تســاويهام عنــد طفــل وكهــل. متامــاً 

كــام هــي روح اإلنســان؛ الــروح واحــدة، وإن كانــت يف جســد 

طفل، أو يف شــخص إنســان كبري. 

إن أهم ما مييز أدب األطفال من أدب الكبار، هي فكرة 

التناسلية؛ أي مراعاة املرحلة العمرية التي مير بها الطفل. 

كام أن الطفولة نفسها ليست مرحلة واحدة، فام يُضحك 

طفَل العارشة قد يثري رعباً أو خوفاً لطفل الخامسة، ولهذا 

يراعــي األديــب ذلــك يف مضموناتــه، ويف لغتــه، ويف كل 

تفاصيل الجنس األديب الذي يقدمه للطفل. 

وحني يحظى أدب الطفل مبكانة تليق به سيكون مفتاح 

الشــخصية الســليمة لهــذه املرحلــة املهمــة مــن حيــاة الفــرد 

الهــواء  التــي يدخــل منهــا  الثقافيــة  النوافــذ  إحــدى  فهــو “ 

الصحــي لعقــل الطفــل، كان اهتاممنــا بــه وســيلة هامــة لــيك 

الدينيــة، واالجتامعيــة،  القيــم  تغــرس يف نفســه مجموعــة 

الحيــاة  وقيــم  والثقافــة،  واملعرفــة  والوطنيــة،  واألخالقيــة 

العمليــة، وتكامــل الشــخصية التــي إذا أحســنا بناءهــا فقــد 
ضمنــا طفــال اليشــكل عبئــا علينــا.... “ )8(

مجاالت أكل الففد.

ويتخذ أدب األطفال صوًرا متعددة تشمل القصة واملرح 

والشعر واألناشيد والطرائف واألمثال والحكم، واأللغاز...

كــام أن مجــاالت الكتابــه لألطفــال تتبايــن وتتفــرع وتتخــذ 

الـــــقـــــــــصـــــــــــــــص: الفكاهــة – الخياليــة  أشــكاالً عديــدة منهــا: 

– األســاطري –التاريخيــة – الجغرافيــة – العلميــة -الدينيــة. 

املرحيــات: تعليميــة – أخالقيــة – تثقيفيــة – قوميــة – 

فكاهة – ترفيهية. الشعــــر: النشيد – األوبريت – املرحية 

 - الصحفية:مقــاالت  املــواد  الصــــــــحــــــافـــــــــــــــــــــــة:  الشــعرية. 

املــواد الصحفيــة الشــعرية

أكل ايهفام نظرر ياريخية

يكــن  عرفــت البرشيــة منــذ وجودهــا أدب الطفــل، وإن مل 

مكتوبـًـا فهــو يف أدب تراثهــا الشــفوي، الَّــذي ظــل ينتقــل مــن 

جيــل إىل اآلخــر عــن طريــق حكايــات الجــدات، وهدهــدات 

يوجــد  آدميــة،  أمومــة وطفولــة  تُوجــد  “فحيثــام  األمهــات، 

بالــرضورة أدب األطفــال بقصصــه وحكاياتــه وترانيمــه وأغانيــه 

وأســاطريه وفكاهاتــه. ال يخــرج عــىل هــذا القانــون الطبيعــي 

لغــة، واليشــذ عنــه جنــس.”)9( لكــن أدب الطفــل وكنتيجــة 

واضــح  يكــن  والتســجيل مل  التدويــن  حيــث  مــن  إلهاملــه 

املعــامل كــام هــو الحالــه اآلن. وإهــامل تدويــن أدب الطفــل 

تعــود إىل تلــك النظــرة التــي نظــر بهــا القدمــاء إىل مرحلــة 

الطفولــة وهــي أنهــا مرحلــة انتقاليــه ليــس لهــا يف ذاتهــا وجود 

مستقل، أو ألن غالب أدب الطفل كان الهدف األول منه أن 

يكون أدبا موجهاً إىل الكبار، أو ألن جزءاً كبرياً منه انتقل من 

األدب الشــعبي، وغالبــه إمنــا تــم تناقلــه شــفوياً مــن الجــدات 

إىل األمهات. وإهامل تدوين هذا النوع من األدب وارد ألن 

التدويــن إمنــا كان قــارصاً عــىل األعــامل ذات الطابــع الدينــي 

والقصــص امللحميــة، والنصــوص ذات الطابــع الترشيعــي، 

“...إن الكتابات التي عانت من اإلهامل التاريخي هي يف 

الغالــب كاتبــات حــول األرسة، وأحيانــاً كاتبــات وموســوعات 

ألعــامل خياليــة وتربويــة حــول األطفــال.، وحــني بــِدئ بفهــم 

وتقديــر  اعتبــار  جــرى  العمــل،  مــن  نوعــاً  بصفتهــا  األمومــة 

األعامل مثل رواية القصص،... و إمتاع األطفال وتعليمهم، 
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ونُظــر إليهــا عــىل أنهــا نــوع مــن التأليــف.”)10( “... هنــاك 

معنى يحصل عليه املرء خالل قراءة الكم الهائل من تواريخ 

أدب األطفــال ونقــده، وهــو أن هنــاك حقيقــة مثينــة ضاعــت 

منــا إىل األبــد.” )11(

ــــــــ  وبالرغــم مــن اإلهــامل الــذي تعــرض لــه أدب الطفــل 

فإننــا  التدويــن  مــن حيــث  ــــ  القدميــة  العربيــة  الثقافــة  يف 

نجــد إضــاءات قليلــة مميــزة ألدب الطفــل مدونــة ومحفوظــة 

تــدل عــىل قــدم هــذا النــوع مــن األدب، ولنبــدأ بالبدايــات، 

والحــرص عــىل فهــم البدايــات لــه مــا يعللــه “... ألن الرجــوع 

باألدب املوجه لألطفال إىل فرتة تاريخية مبكرة، يجعل )ما 
قبــل املعــارصة( أساســا لفهــم أدب األطفــال املعــارص.”)12(

النهضــة يف  بدايــات عصــور  الطفــل يف  أدب   عــرف 

اوروبا خاصة القرن السابع عرش علىي يد الكاتب الفرني 

وهــو  األوزة(  )أمــي  حكايــات  أصــدر  عندمــا  بــريو  تشــارلز 

حكايــات شــعبية مــن املــوروث الفرنــي ومل يســجل اســمه 

عــىل االصــدار كــون املجتمــع ينظــر هــذا النــوع مــن األدب 

نظــرة دونيــة....

وعىل الرغم من مرور هذا األدب بالعديد من املراحل 

التاريخيــة، إالّ أن االحتفــاء بــه اطــرد يف القــرن العرشيــن ؛.. 

الشــفاهية،  أدب  ســابقاً  فيهــا  يســيطر  كان  مرحلــًة  ناقــالً 

عــىل شــكل حكايــات وأســاطري تناقلتهــا األلســن جيــالً بعــد 

جيــل.. ويف وطننــا العــريب تشــري املراجــع التاريخيــة إىل أن 

أدب الطفــل قــد تأخــر كثــرياً جــداً مقارنــًة مــع انتشــاره وتطــوره 

يف أوربــا. 

يف عام 1930 بدأ الحديُث عن “أدبيات الطفل” يرتدد 

عىل ألسنة املربني العرب والكتّاب يف الدوريات العربية، 

وظهــرت إىل الوجــود مالمــح تأصيــل جنــس أديب للطفــل، 

وقبــل هــذا التاريــخ، كانــت كتــب األطفــال تقتــر اقتصــاراً 

ــاً ـ عــىل األغــراض التعليميــة “مــادًة للقــراءة  ـ يــكاد يكــون تامَّ

القيــم  اللغــوي، وتدعــو إىل  تهتــّم باملحصــول  املدرســية” 

واآلداب الحميــدة، والتمســك بالديــن، ثــم ُوجــدت أصــوات 

عــن  تدعــو إىل رضورة االهتــامم بالتأليــف لألطفــال بعيــداً 

التعليم، وبدأت تستحوذ عىل اهتامم املختصني يف مر 

الــرشوُط الواجــب توافرهــا يف الكتــب املوجهــة للصغــار، 

ســواء مــن حيــث الشــكل، أو مــن حيــث املضمــون، محاولــًة 

منهــم لحــّث كُتَّــاب الطفــل عــىل تقديــم األفضــل، وقــد أشــاد 

“د. زيك مبارك” برائدين، فقال: “أشهر املؤلفني يف هذا 

الكيــالين، وهــام  الهــراوي، وكامــل  البــاب رجــالن: محّمــد 
بعيــدان عــن التدريــس”. )13(

االنفتاح عىل عاد الففد

بــدأ االنفتــاح عــىل تأصيــل أدب الطفــل يف الثقافــة العربيــة 

القصــي  الفــن  بإقــرار  وذلــك  املــدارس  تأســيس  بدايــة 

الدينــي يف املرحلــة االبتدائيــة بعــد أن بــدأ االتصــال بأوروبــا 

عــن طريــق ترحــال التجــار وأمــراء لبنــان فكانــت أقــرب الــدول 

األوروبيــة محطاتهــم هــي ايطاليــا فقــد جــرى اتفــاق بــني احــد 

مــدارس دينيــة  تأســيس  ايطاليــا عــىل  لبنــان وزعــامء  أمــراء 

توظف القصة يف مناهجها وكان أول اتصال للجيل الناشئ 

بالقصــة الحديثــة يف األدب األورويب، ثــم تــواىل االهتــامم 

باألدب القصي يف القرن 19م وبرز ذلك يف جهود رفاعة 

الطهطاوي يف إدخال القصة يف املقررات، ثم تأيت جهود 

أحمــد شــوقي وأدخــل الشــعر القصــي وبالتــايل ازدادت 

وتــرية االتصــال بهــذا األدب...

ويف القــرن العرشيــن ظهــرت مجــالت مخصصــة لثقافــة 

أســامة،  مجلــة  انطالقــة  بعــد  العــريب  األدب  الطفــل يف 

الوحــدة  مؤسســة  عــن  األســبوعية  رافــع  مجلــة  فصــدرت 

للطباعــة والنــرش، يف عــام 1970وقــد متيّــزت بحرصهــا عــىل 

التوازن بني الكلامت واأللوان، وجعلتهام عمالً مشرتكاً بني 

الكاتــب والرســام، لكنهــا مل تســتمر ســوى عــام واحــد تقريبــاً، 

ثــم أصــدر “نــزار نجــار” يف حــامة مجلــة غــري دوريــة بعنــوان 

“تعــال نقــرأ” لكنهــا مل تعمــر طويــالً العتامدهــا عــىل جهــود 

عــام 1972 عــن  الســورية  الثقافــة  أعلنــت وزارة  ثــم  فرديــة، 

مســابقة متميــزة لكتابــة قصــة األطفــال، وحرصــت عــىل أن 

والتقــّدم االجتامعــي، يف  القومــي،  التوحيــد  تهــدف إىل 

محاولة جادة لتشجيع الكتاب عىل الكتابة للطفل، وإيجاد 

مــادة قصصيــة تضــع الطفــل العــريب يف جــو عــريب

أكل الففد ت اململ ة العربية ال عوكية

بــدأ أدب الطفــل يف الســعودية والخليــج متأخــرا عــن أدب 

الطفــل عنــد األدب العــريب الرائــد يف مــر وســوريا ولكنــه 
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تطــور تطــوًرا ملحوظًــا يف فــرتة وجيــزة.

ميكــن تقســيم تطــوره يف األدب الســعودي إىل ثــالث 

مراحــل:

وتقــرتن بظهــور مجلــة )الروضــة( إىل  ايوىل:  املرحلــة 

العــدد األول منهــا  احتجابهــا. ففــي 3/4/ 1379هـــ صــدر 

وكانت موجهة لألطفال، بإرشاف الشاعر السعودي الكبري 

طاهــر زمخــرشي، ويعتــر الكاتــب يعقــوب محمــد إســحاق 

أشــهر مؤلــف ســعودي كــرس نفســه للكتابــة لألطفــال. ومــن 

األطفــال يف  كتّــاب  )أشــهر  بأنــه  النقــاد  هنــا  فقــد صنفــه 

العربيــة الســعودية(. اململكــة 

املرحلــة اليانيــة: وتبــدأ مــن عــام 1383ه وتنتهــي يف 

عام 1397هـ، وتقرتن ببداية ظهور مالحق لألطفال صفحة 

أوصفحــات ضمــن األعــداد الصــادرة مــن الدوريــات اليوميــة.

مجلــة )حســن( يف  بظهــور  وتبــدأ  الياليــة:  املرحلــة 

1397/5/2هـــ وتنتهــي يف عــام 1401هـــ؛ إذ توقفــت عنــد 

1401/1/4هـــ. 178 يف  العــدد 

1398هـــ  عــام  مــن  “فتبــدأ  الرابعــة:  املرحلــة  أمــا 

نتــاج  ببدايــة  أساســها  وتقــرتن يف  الحــارض،  الوقــت  إىل 

املؤسســات األهليــة والتجاريــة، مــع املؤسســات الحكوميــة 

والوطنيــة.

بــدأ  القــرن العرشيــن  مــن  الثــاين  الثلــث  انقضــاء  ومــع 

العلميــة  الهيئــات  اعــرتاف  بانتــزاع  األطفــال خاللهــا  أدب 

واألدبيــة بــه، وســلك طريقــه ليصبــح مــادة مــن مــواد التدريــس 

يف الجامعــات )1( “ويتميــز الثلــث األخــري مــن هــذا القــرن 

بالتنافــس بــني دور النــرش إلصــدار مجموعــات ملونــة جميلــة 

ذات طباعــة جذابــة لألطفــال، وقــد تجــاوز التنافــس حــدود 

الخاصــة  الكمبيوتــر  برامــج  إىل  ليصــل  والكتــاب  الكلمــة 

بقصــص األطفــال وقصائدهــم، كــام أنــه يتــم اســتغالل الكثــري 

مــن الرامــج الرتفيهيــة والتعليميــة لألطفــال. ونالحــظ منــذ 

السبعينات حتى اآلن غزارة يف الكتابة لألطفال”)14( خاصة 

الكتابــة الرديــة

1

أصمية لاة الففد

هــذا البحــث معنــي بالنــص الــردي القصــي أي النــص 

الوطنيــة  الشــخصية  بنــاء  يســهم يف  الــذي  الفنــي  األديب 

والقومية يف الطفل العريب، فانطلقت الباحثة يف معالجة 

املوضــوع مــن النــص الــردي الفنــي للرتكيــز عــىل الجانــب 

الفنــي يف أدب الطفــل وهــو جانــب مهــم لقناعــة الباحثــة 

بأهميــة توافــر املســار الفنــي قبــل أي تنــاول ملحتــوى أدب 

بــل إن طــرح الشــخصية القوميــة للطفــل العــريب  الطفــل.. 

تعــد ناقصــة إذا مل تســتعني بنصــوص أدبيــة لهــا ســلطة تأثــري 

قويــة عــىل الطفــل واقناعــه وامتاعــه، ذلــك ألننــا نــدرك وجود 

مؤثــرات أخــرى تتنافــس عــىل تشــكيل ذاكــرة الطفــل كالرتبيــة 

ووســائل االعــالم والنــوادي واملراكــز الثقافيــة وعــامل الشــبكة 

املعلوماتية وعىل الرغم من ذلك البد أن يلتفت املعنيون 

بــأدب الطفــل اىل أهميــة منظومــة القيــم يف بنــاء شــخصية 

الطفــل العــريب

تحتــل القصــة مكانــة خاصــة يف األدب املوجــه للطفــل، 

فهــي النمــط األديب األكــر شــيوًعا وتــداو ال

تكــون:  فالقصــة تظهــر منفــردة يف شــكل كتــاب، وقــد 

يف  األساســية  الدعامــة  وهــي  جاذبيتهــا.  فتزيــد  مصــورة 

مجــالت األطفــال، كــام ال تــكاد تخلــو صفحــة مــن صفحــات 

األطفــال بالصحــف منهــا. والطفــل شــغوف بســامع القصــص 

وقراءتهــا فهــي وســيلة مــن وســائل الرتفيــه وجلــب املتعــة لــه.

خصيصــاً  الكبــار  يعــده  وكتــايب،  قــويل  فــن  الماــة: 

للصغــار واألطفــال. والكاتــب واملؤلــف املبــدع يكتــب قصــة 

األطفــال بعــد أن ينقــل عــن الواقــع ومنــه، بعــد إجــراء عمليــة 

املصــور  الواقــع  مــن  واإلضافــة  بالحــذف  وموازنــة  تســوية 

والهــدف املتوقــع مــن القصــة، وهــو ينتقــل مــن خالل القصة 

مــام وقــع بالفعــل يف املجتمــع إىل مــا يحتمــل أن يقــع، مــع 

االحتفــاظ بالقيــم الجامليــة والفنيــة التــي تتضمــن التشــويق 

والقبــول مــن األطفــال، الطــرف املتلقــي لهــذه القصــص، ألن 

القصــص التــي تعجــز عــن إثــارة قرائهــا واملتلقــني لهــا وجــذب 

اهتاممهــم تفشــل وتقــرَّ عــن أداء مهمتهــا ووظيفتهــا، التــي 

أوجدهــا اإلنســان مــن أجلهــا. وتبقــى حاجــة اإلنســان املبــدع 

واملتلقــي عــىل الســواء للقصــة والحكايــة كبــرية، ملــا تقــوم 
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مــن وظائــف وادوار متنوعــة اجتامعيــة ونفســية  القصــة  بــه 

وأخالقية ودينية يف تعليم الفرد اإلنساين وتربيته، إلعداده 

لــدوره مواطنــاً وإنســاناً صالحــاً، وصانعــاً للخــري ملجتمعــه. 

ولهذا تصبح الحاجة لقصة األطفال خاصة، وأدب األطفال 
عامــة، حاجــة ملحــة وأساســية )15(

تقوم القصص مبهامتها ووظائفها، حصيلة مناسبة من 

معــارف مجتمعــه وقيمــة ومفاهيمــه، وأمناطــه االجتامعيــة، 

وأســاليب ســلوكه، وأشــكال الصــالت االجتامعيــة القامئــة 

واملرغوبة، يف قصصه بأسلوب وطريقة تجذب املتلقني، 

وتجعل العمل القصي صالحاً من الناحية الفنية للقصة، 

وقــادراً مــن ناحيــة أخــرى، عــىل القيــام باملهــامت والوظائــف 

يتوقعهــا  التــي  والقيميــة  واللغويــة  والنفســية  االجتامعيــة 

املجتمــع مــن األدب القصــي.

والقصة مثلها مثل فروع األدب األخرى تنمي خيال الطفل وتشبع 

حبه للتخيل، مام يوسع مداركه ويجعله

قــادًرا عــىل إدراك مــا ال ميكــن إدراكــه بالحــواس. فالقصــة الناجحــة 

ســواًء الواقعيــة أو الخياليــة تأخــذ الطفــل إىل عــوامل مختلفــة

وتجعلــه يتفاعــل مــع بطــل القصــة ويخــوض معاركــه ويدخــل إىل 

وجدانــه، فيفــرح لفرحــه وقــد يبــيك لحزنــه ويواجــه املصاعــب

معــه ويشــعر بلــذة االنتصــار يف ايــة القصــة. ومــن خــالل األســلوب 

الفنــي الجميــل للكلمــة والصــورة يكتســب خــرات

وقــد ركــز كثــري مــن النقــاد واملختصــني يف علــم النفــس والرتبيــة 

عــىل دور القصــة يف تحقيــق النمــو املتكامــل

للطفــل. فعــىل ســبيل املثــال، تخصــص دونــا نورتــون فصــوال كاملة 

يف كتــاب القيــم عــن أدب الطفــل لتوضيــح دور القصــة يف بنــاء 

أن ســامع  الكاتبــة  النواحــي. فتؤكــد  كافــة  مــن  الطفــل  شــخصية 

الطفــل للقصــص وقراءتــه لهــا يكســبه مفــردات وتراكيــب

جديــدة تــري لغتــه وتجعلــه قــادًرا عــىل أن يعــر لغويـًـا عــن حاجاتــه 

وأفــكاره ومشــاعره. كــام تشــحذ القصــة العمليــات

العقليــة عنــده وتنمــي لديــه التذكــر، املالحظــة، التصور، املقارنة، 

التصنيف وغريها. وللقصة دور جوهري، كام تثبت

بــآراء املختصــني، يف اكتشــاف  الكاتبــة عــن طريــق االستشــهاد 

التعــرف عــىل أحاسيســه والتغلــب عــىل الطفــل لذاتــه ويف 

مخاوفه. بل تســتخدم من قبل املعالجني النفســانيني يف عالج 

بعض املشــكالت النفســية التي يتعرض لها األطفال.

تســاعد  القصــص  فــإن  الجانــب االجتامعــي،  مــن  أمــا 

الطفل عىل االندماج يف املجتمع عن طريق عرض مناذج 

لعالقــات

بــاألدوار  وتعريفــه  اآلخريــن،  مــع  ناجحــة  اجتامعيــة 
)16 ( املختلفــة. االجتامعيــة 

وقــد الحــظ املربــون أهميــة الفــن القصــي يف تحقيــق 

املقــررات  يف  لهــا  خططــوا  التــي  املتوقعــة  األهــداف 

املدرســية فجعلــوه يتعمــق يف كتــب املرحلــة االبتدائيــة، 

وقــد بــدأ الرتكيــز عــىل مســألة االســتمتاع والرتفيــه والتســلية 

املطعمــة مبنظومــات مــن القيــم الخلقيــة والتوجيــه الرتبــوي، 

وهــذا النــوع مــن القصــص املــدريس يختلــف عــن القصــص 

الكتــاب يف  ينرشهــا  التــي  الفنيــة  لالشــرتاطات  املراعيــة 

مجموعــات مســتفيدين مــن خــرات األدب العاملــي يف مــا 

انتجــه هــذا الفــن الصعــب الجديــد.. وقــد كان كتــاب )فــن 

الكتابة لألطفال( للباحث املري )أحمد نجيب( عن دار 

الكتــاب العــريب، القاهــرة )1960(مرجعــا لكثــري مــن كتــاب 

أدب الطفــال ونقــاده.

وكانــت بدايــات القصــة ذات ســامت عفويــة ال تحتفــي 

إىل  أدى  وهــذا  بالقــدر ملطلــوب،  الفنيــة  باالشــرتاطات 

تراثيــة  مرجعيــة  اىل  اســتنادها  بســبب  املبــارشة  ســيطرة 

ومراعــاة الرؤيــة الرتبويــة، فــكل كتابهــا كانــوا معلمــني وليســوا 

كتــاب قصــة متمرســني فاعتمــدوا عــىل اصطيــاد حكايــات 

العــرب. الــرتاث وقصــص  منثــورة يف كتــب 

“ ولكــن عــىل الرغــم مــن بســاطة البدايــات وعفويتهــا، 

فإنهــا  الطفليــة،  للقصــة  الفنيــة  الســامت  وعــدم مراعاتهــا 

تاريخيــة عــىل الصعيــد األديب، ســاعدت  شــكلت جــذوراً 

الكتــاب عــىل تطويرهــا شــيئاً فشــيئاً. حتــى بــدأت تقــف عــىل 

رجليهــا، وتحديــداً إثــر نكســة حزيــران عــام 1967 التــي كانــت 

أشــبه ببــوق الخطــر الــذي نبــه عقــول املثقفــني إىل مــا يحــّل 

باألمــة، وأدخــل يف روعهــم أنــه مل يبــق لهــا أمــل إالَّ يف جيلهــا 

الناشــئ.  “

ومــن أســباب تأخــر الفــن القصــي الطفــيل يف الثقافــة 

العربيــة ’ أن الشــعر املوجــه للطفولــة جــزء ال يتجــزأ مــن ديــوان 

الشــعر العريب إذ ال ثقافة إال ثقافة الشــعر

“بينــام دخلــت القصــة يف املنهــاج املــدريس مــن دون 
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ليــس  منهــا،  تاريخيــة واضحــة، ومــا جــاء مســتحدثاً  جــذور 

ســوى لوحــات قصصيــة، وأنهــا مل تولــد والدة حقيقيــة يف 

بهــا ثالثــُة  التفــَت لالشــتغال  بعــد أن  إالَّ  املكتبــة الســورية 

القصصيــة  الكتابــة  يف  الطويــل  باعهــم  لهــم  كان  كتــاب، 

والروائية، هم “زكريا تامر وعادل أبو شنب وعبد الله عبد “ـ 

وقــد احتفــى النقــاد بالقصــة الطفليــة أكــر مــن عنايتهــم 

بالشــعر فقــد حظيــت بدراســة كثــري منهــم مثــل )ســمر روحــي 

فيصــل و عبــد اللــه ابــو هيــف(

حيــث بــدا النقــاد يف الكتابــة القصصيــة دون أن تكــون 

يف أذهانهــم تصــورات واضحــة ملقاييــس هــذا الفــن الــذي 

يتصــل بصــورة مــا مــع قصــص الكبــار ، فلــم يكــن بــني أيــدي 

الكتـّـاب آنئــذ تعريــف واضــح، ومل يصــدر مثــل هــذا التعريــف 

عــىل الصعيــد املحــيل إالَّ بعــد أكــر مــن عــرش ســنوات عــىل 

البدايــات الجــادة، فنقــرأ عــىل ســبيل املثــال لـــ “ســمر روحــي 

الفيصــل” قولَــه: القصــة “جنــس أديب نــري قصــي موّجــه 

إىل الطفــل، مالئــم لعاملــه، يضــم حكايــة شــائقة ليــس لهــا 

موضوع محّدد أو طول معني، شخصياتها واضحة األفعال، 

ولغتهــا مســتمدة مــن معجــم الطفــل، تطــرح قيمــة ضمنيــة، 

وتعــّر عــن مغــزًى ذي أســاس تربــوي مســتمد مــن علــم نفــس 

الطفــل”. )17( 

أن  تــرى  فنيــة  رؤيــة  والكتّــاب  النقــاد  بــني  يعــرف  مــام 

قصــص األطفــال عبــارة عــن فكــرة لهــا هــدف، متثــل صــورة 

اإلبداع الفني التعبريي، تصاغ بأسلوب لغوي محبّب، ألن 

األطفــال بطبيعتهــم مييلــون إىل ســامع القصــة، وينامــون يف 

هــدوء عنــد ســامعهم لحكايــات أمهاتهــم وجداتهــم. وأن أكــر 

أنــواع القصــص الطفليــة فائــدًة للصغــرية مــا كان مســتوحًى 

الطفــل املنزليــة  بيئــة  بذلــك  القريبــة، ونقصــد  البيئــة  مــن 

تنشــئة  تشــارك يف  والتــي  يتفاعــل معهــا،  التــي  الصغــرية 

عنــارص شــخصيته وتكوينهــا مــن خــالل النــامذج املختلفــة، 

فتكســبه العديــد مــن املهــارات التــي تشــارك يف بنــاء هــذه 

الشــخصية الغضــة. 

وقــد تعــّددت موضوعــات القصــة يف أدب األطفــال، 

بعنايــة،  واملدروســة  منهــا  العفويــة  وتنوعــت شــخصياتها 

يف املطبوعــات التــي صــدرت عــن املؤسســات الحكوميــة، 

فُوجدت القصص االجتامعية، وقصص الحيوان، وقصص 

البطولة واملغامرة، وقصص الخوارق واألساطري والحكايات 

الشعبية، والقصص التاريخية، وقصص الفكاهة، وقصص 

الخيال العلمي. وقد راعت معظمها العنارَص املطلوبة يف 

األســلوب املعتمــد عــىل الوضــوح يف كتــاب القصــة، ودقــة 

التعبــري، والبســاطة يف تنــاول املوضــوع، وجــامل العبــارة. 

ولكــن مــا يالحــظ هنــا أن معظــم هــذه القصــص مل تحــّدد 

الرشيحــة الطفليــة، أو املرحلــة العمريــة التــي تتوّجــه إليهــا، 

تبعــاً ملراحــل النمــو اللغــوي عنــد الطفــل. 

العقــود  ــــــــــ يف  القصــة  ــــــــــــ خاصــة  الطفــل  كتــاب  تطــور 

األخــرية ودخلــت يف إخراجــه تقنيــات عديــدة جعلــت منــه 

ســبيال للتثقيــف والتســلية يف مادتــه وشــكله الخارجــي. إذ 

تأخــذ  القصــة  لتجعــل  اللعــب  النــرش عنــر  وظفــت دور 

الشــخصية شــكل 

قطــة  بشــكل  كتبًــا  فأخرجــت  املوضــوع،  أو  الرئيســية 

بعــض  يف  نجــد  كــام  ابريــق  أو  ســيارة.،  أو  صنــدوق  أو 

تلويــن  عــن طريقهــا يف  الطفــل  يســاهم  أنشــطة  القصــص 

بعــض الصــور، أو قصهــا، أو اختيــار امللصــق املناســب مــن 

صفحــة امللصقــات لوضعــه يف املــكان الــذي يتــالءم مــع 

حدود امللصق. وهناك من القصص ما يخرج عن الشكل 

للكتــاب ويأخــذ شــكل التقليــدي 

رشيط طويل ينثني بعد كل صورة.

يف الســنوات األخــرية أصبحــت قصــص األطفــال ترتبــط 

مبــا يســمى “صناعــة الرتفيــه” التــي تســعى إىل إمتــاع الطفــل 

تأخــذ طريقهــا  القصــة  تــكاد  فــال  املــادي.  الربــح  وتحقيــق 

الشــخصيات املحوريــة فيهــا  الطفــل إال وقــد ظهــرت  ليــد 

عــىل شــكل دمــى ودخلــت األلعــاب اإللكرتونيــة واألقــراص 

املدمجــة واألدوات املدرســية واملالبــس وأخرجــت القصــة 

عىل شكل فيلم سيناميئ. مام يزيد القصة رواًجا ويساعد 

األطفــال عــىل االندمــاج مــع القصــة بأشــكال مختلفــة

وتســتغل بعــض القصــص مــا يســمى بالهندســة الورقيــة بحيــث 

تتشــكل أجــزاء معينــة يف الصــورة وتصبــح مجســمة

فًتتحــرك  رشيطــا  يســحب  أو  الصفحــة  الطفــل  يفتــح  عندمــا 

فيــه تقــع  الــذي  القــر  يتشــكل  أو  العربــة  تســري  أو  الشــخصية 

تزيــد متعــة القصــة و  أمــام عينيــه. وذه الطريقــة  أحــداث القصــة 

التــي تحتويهــا. وعــىل يتفاعــل معهــا، مــام يدعــم املفاهيــم 



169  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

الرغــم مــن كــون هــذا النــوع مــن القصــص رسيــع العطــب، إال أنــه 
تجربــة جديــدة وممتعــة للطفــل )18(

ويعــول األدبــاء كثــريا عــىل دور القصــة يف بنــاء شــخصية 

العقــل  تغــذي  القصــة  أن  عــىل  الباحثــون  الطفــل ويجمــع 

والخيــال والــذوق عنــد األطفــال، وهــي متكنهــم مــن التحليــق 

عــىل أجنحــة الخيــال يف عــوامل مختلــف العــوامل، ويلتقــون 

بشــخصيات مثلهــم و وقــد يســعدون بالتشــبه بهــا، ويتجــاوز 

األطفــال يف قصصهــم مســاحات الزمــان واملــكان الواقعــي، 

ويتعرّفــون عــىل قيــم وأفــكار وحقائــق جديــدة. وهــم شــديدو 

التعلّــق بالقصــص، يحبــون أن يســتمعوا إليهــا، أو يقرؤوهــا 

مــن  بشــغف، يحلقــون يف أجوائهــا، ويتشــبّعون مبــا فيهــا 

االعتياديــة،  أجواءهــم  خاللهــا  مــن  فيتجــاوزون  أخيلــه، 

أفكارهــا، خصوصــاً  مــع  يتعايشــون  بأحداثهــا،  ويندمجــون 

الجــاميل  االتجــاه  بلطــف ورقــة وســحر إىل  تقودهــم  وأنهــا 

للرتفيــه  فرصــاً  لهــم  توفــر  أنهــا  إىل  إضافــة  تحملــه،  الــذي 

وتزجيــة أوقــات الفــراغ يف نشــاط ترويحــي، وتشــبع ميولهــم 

إىل اللعب، وهي بذلك تريض مختلف املشاعر واألمزجة 

واملدارك واألخيلة، بوصفها عمليَة مرحٍة للحياة واألفكار 

والقيــم. 

معــان  مــن  فيهــا  ومــا  مرحتهــا  بفضــل  والقصــص 

أصبحــت وعــاَء تجســيٍد للثقافــة، مــا دامــت الثقافــة أســلوباً 

للحيــاة إذ إنهــا تجعــل للحيــاة أبعــاداً جديــدة، فتبــدو معقــدة 

أو مشــوقة أو غريبــة أو قريبــة إىل حيــاة الطفــل )4( ومــن ثــم 

الطفــل فهــي  الثقــايف للقصــة يف  الــدور  إغفــال  ال ميكــن 

أفــكار  مــن  تتضمنــه  مــا  مــن خــالل  ثقافيــاً  تحمــل مضمونــاً 

ومعلومات علمية وتاريخية وجغرافية وفنية وأدبية ونفســية 
)19( واجتامعيــة. 

الوظيفة االجتامعية

خاصــة  القصــي  الفــن  وظائــف  إىل  أرشنــا  أن  ســبق 

وأدب األطفــال عامــة... هــي وظائــف متعــددة تبعــاً لجهــة 

تأثريه، ولعــّل مــن أهــمِّ هــذه الوظائــف )النفســية والحضاريــة 

والثقافية واالقتصادية واالجتامعية، ونحن يف هذه األوراق 

قصــص  يســاعد  ومــام  االجتامعيــة..  بالوظيفــة  معنيــني 

)االجتامعيــة(  القيــام مبهمتهــا  عــىل  األطفــال وحكاياتهــم 

الرتبويــة والتعليميــة والثقافيــة الجليلــة، شــغف األطفــال يف 

مراحــل طفولتهــم املختلفــة كلهــا، باالســتامع إىل القصــص 

ثقافــة  مــن  الجنــس األديب  بهــذا  والحكايــات، واالســتمتاع 

الشــفهية. املجتمــع 

كيّ نحمق صذا الهدف ؟

إن الوظيفــة االجتامعيــة وغريهــا مــن وظائــف أدب الطفــل ال 

تعطــي مفعولهــا إال إذا راعــت النمــو العقــيل وقدرتــه عــىل 

االســتيعاب واســتعداده للتخيــل ولــن تحقــق هــذه الوظيفــة 

األهــداف إال إذا قدمــت يف قالــب فنــي يتناســب مــع الفئــة 

الشــكل واملضمــون واللغــة  مــن حيــث  العمريــة للطفــل و 

ينضوي الطفل تحتَها، ومع ميله الشخي واهتامماته حتى 

تبلغ أبعَد مرًمى لها ويكون لها الدور الفعال واإليجايب عدا 

عن دور األرسة والسيام األب واألم يف تقريب الفكرِة ولفت 

نظر الطفل إىل الدرب الصحيح الذي ميكنه من استيعاب 

هــذا النــوع األديّب، ومــن ثــم االســتمتاع بــه ســواٌء أكان شــعراً 

أم نــراً. وألن أدب األطفــال ينقــل للطفــل صــوراً مــن بيئتــه أو 

من بيئات أخرى تتقاطع مع واقعه فإنه بذلك يحقق شــكالً 

التفاعــل االجتامعــي مؤديــاً وظيفــة اجتامعيــة  مــن أشــكال 

تتجســد مــن خــالل تنميــة الحــس االجتامعــي  مهمــة أيضــاً 

لــدى الطفــل، فتبعــده عــن الفرديــة واألنانيــة وحــب الــذات 

األرسة  الســليمة يف  العالقــات  عنــده  وترســخ  واالنطــواء، 

واملدرسة واملجتمع، كام أن ملثل هذه النامذج من األدب 

القــدرة عــىل تعويــد الطفــل عــىل النظــام واالنضبــاط والصــر 

والعقالنية والحلم، وتهذب حريته الشخصية وتضبطها يف 
إطــار انتامئــه إىل األرسة واملجتمــع.)20(

وال شك ان الوظيفة االجتامعية من أهم وظائف األدب 

الطفيل الحديث، التكيف والتنشئة مع محيطه االجتامعي 

التنشــئة  بأســلوب مشــوق جــذاب محبــب للطفــل، هــذه 

العمريــة،  الصغــري يف مســريته  وتتعهــد  مــن األرسة،  تبــدأ 

تتــوىل تثقيفــه وتدريبــه أســاليب الحيــاة و التعايــش ومتكنــه 

مــن التجــارب وطرائــق التواصــل مــع اآلخريــن. ويف الوقــت 

ألدب  الوظيفــة  بهــذه  الحديــث  التعليــم  اهتــم  الحــارض 

األطفــال فاتجهــت املناهــج املقدمــة للناشــئة إىل التــوازن 

بني االتجاه االجتامعي والرتبوي مع مراعاة الضوابط الفنية 
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لألنــواع األدبيــة للمراحــل العمريــة

االحتفــاء  نالحــظ  األدبيــة  األعــامل  يف  ندقــق  وحــني 

والعــادات يف  والثقافــات  والقيــم  بالجوانــب االجتامعيــة 

املجتمــع القــروي واملــدين، نجــد “ أن طفــل القريــة يدخــل 

يعــود إىل مجتمــع  الكبــري، وطفــل املدينــة  عــامل املدينــة 

القريــة الصغــري، وذلــك يعتــر شــكالً مــن أشــكال التثاقــف 

االجتامعــي املبكــر، لكــون األدب ال ينفصــل عــن الواقــع أو 

عن التعبري عنه بصورة أو بأخرى، وألن أديب األطفال كثرياً 

مــا يســتمد مادتــه مــن الواقــع االجتامعــي “

وال تكتفــي هــذه الوظيفــة بربــط الطفــل ببيئتــه املصغــرة 

الوعــي  بــث  يف  االســهام  اىل  تتجــاوز  بــل  املجــاورة،  أو 

لــدى  التفاعــيل  الــذايت  الســلوك  وتأســيس  املجتمعــي، 

الطفــل فيتعــرف عــىل واجباتــه وحقوقــه، ففــي محتــوى قصــة 

تطــرح العالقــات االجتامعيــة يف املنــزل او املدرســة، ففــي 

املدرســة ســنالحظ اســتفادة الطفــل مــن املعطيــات أمامــه 

ويعمل عىل تجسيدها يف حياته األرسية وممكن يعر عنها 

الحقــا بالكتابــة االبداعيــة أو الرســم

باإلضافــة اىل ذلــك يتعلــم الطفــل مــن األدب مجموعــة 

والتــأدب يف  والتحيــة  كالتعــاون  االجتامعيــة،  القيــم  مــن 

مخاطبة األبوين، احرتام األرسة، الرتاحم وصلة الرحم، صون 

حقــوق الطفــل، العفــو واملــروءة، نبــذ األنانيــة، تجســد هــذه 

الســلوكيات يف القصــص التــي تعتمــد عــىل البنــاء الفنــي. 

ويتجانــس االتجاهــان االجتامعــي والرتبــوي والســلويك مــن 

خــالل تجســيد شــخوص النــص لهــذه الوظائــف.

م للنــشء التوعيــة بكيفيــة  ونــرى أيضــاً أن هــذا األدب يقــدِّ

معالجة ومواجهة مختلف املشكالت االجتامعية قبل وبعد 

وقوعهــا. بــل يتعــدى تنــاُول أدب األطفــال ألنــواع املشــكالت 

البســيطة إىل التوعيــة مبشــكالت أخطــر، كحــاالت اإليــذاء 

والحرائــق والحــوادث. وال شــك يف أن تنــاول األديــب لهــذه 

املشــكالت يســتدعي وجــود رصيــٍد كاٍف لديــه مــن الطــرق 

الناجحــة لحلهــا والتعبــري األديب عنهــا.

يعطــي  األدب  هــذا  أن  نجــد  اآلخــر  الجانــب  وعــىل 

الرغبــات  عــىل  مــن خاللهــا  يتعرفــون  اآلبــاء مفاتيــَح مهمــة 

أبنائهــم، وكذلــك طــرق  مــع  التعامــل  واالحتياجــات وطــرق 

تأهيلهــم ودمجهــم يف املجتمــع دمجــاً ســليامً، عــن طريــق 

الدراســة االجتامعيــة للنــامذج األدبيــة، واســتخالص املفيــد 

األبنــاء. لتنشــئة  منهــا 

مفهــوم  إىل  ســبق  مــا  خــالل  مــن  أصــل  أن  وميكــن 

مبســط للوظيفــة االجتامعيــة يف األدب الطفــيل الحديــث، 

لتنميــة وتأهيــل األطفــال ومعالجــة  وهــو: “توظيــف األدب 

احتياجاتهــم وتوعيتهــم وزيــادة خراتهــم يف جميــع القضايــا 
)21(  .“ والجوانــب االجتامعيــة 

بتنميــة  أديــب األطفــال والجهــات املهتمــة  وإذا عــرف 

وأهميــة  وتشــعبها  االجتامعيــة  الجوانــب  تنــوَع  الطفولــة 

منهــم  ذلــك ســيتطلب  فــإن   ، الطفولــة  تناولهــا يف حيــاة 

السعي لتطوير األدوات العملية واألدبية والفكرية، ليواكبوا 

املستجدات اليومية بهدف التعبري الهادف الجميل عنها، 

لتقدميــه إىل األطفــال  إنتاجهــم اإلبداعــي صالحــاً  وليكــون 

الذيــن يصــل تعدادهــم إىل ثلــث ســكان العــامل!

مفاصيم الخفال ت الرسك الماك

مــن املتعــارف عليــه بــني الباحثــني أن الخطــاب يف الــرد 

القصــي: هــو الطريقــة التــي تتعــرض مــادة الحكايــة فقــد 

تكــون الحكايــة وحــدة لكــن الــذي يحــدث فيــه التغيــري هــو 

الخطــاب يف محاولــة املؤلــف كتابتهــا ونظمهــا

إن تحليــل الخطــاب هــو ذلــك العمــل اإلجــرايئ الــذي 

يتنــاول بالــدرس والتحليــل الوحــدات اللغويــة لخطــاب مــا 

مــن مســتوى  أعــىل  أو منطوقــا، يف مســتوى  مكتوبــا كان 

الجملة أو امللفوظ املفرد قصد تحديد العالئق املوجودة 
بينهــا تحديــدا شــكليا. )22(

القصــص كعينــة  امــن  عــددا محــدد  الباحثــة  اختــارت 

الوصفــي  نظــرًا لكرتهــا، وباســتخدام األســلوب  للدراســة، 

الدراســة وفقــا لســامت  القصــة يف  يتــم عــرض  التحليــيل 

العــرب  النقــاد املعارصيــن  آراء  الجيــدة يف ضــوء  القصــة 

والغربيــني.

الدراســة  العينــات موضــع  تأخــذ  أن  الباحثــة  حرصــت 

مــن األدب الســعودي لبعــض الكاتبــات املهتــامت بالكتابــة 

للطفــل.

الســعودي  األدب  يف  األطفــال  الكتــب  زالــت  مــا 

األدب  ســواء  جــداً،  قليلــة  عليهــا  القامئــة  والدراســات 
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تــراث  لتوثيــق  يعــد وســيلة جيــدة  أو املصــور..  املكتــوب 

وثقافــة بالدنــا، ووســيلة فعالــة جــداً يف تثبيــت الهويــة ورفــع 

املحيطــة.. بالقضايــا  املحــيل  الوعــي 

قــراءات الجيــل الجديــد اختلفــت مــع اختــالف مصــادر 

التــام باهتاممــات أطفالنــا  املعرفــة ، وأنــا ال أدعــي علمــي 

أدب  مقــرر  أن درســت  باحثــة ســبق  أكــون  أن  قبــل  لكنــي 

األطفــال يف الجامعــة ألكــر مــن مثــان ســنوات ، باإلضافــة 

لدوري كأم ، وأرى بوضوح اختالف جيلهم عن جيلنا، لكن 

بالكثــري مــن الفهــم والقليــل مــن التوجيــه ســيكون مســتقبلهم 

أفضــل منــا. وأكــرر املقولــة الشــهرية »اذا وجدتــم عزوفــاً عــن 

القــراءة عنــد األطفــال فــال تلوموهــم، ولكــن لومــوا الكتــاّب 
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للطفــال املناســبة  واأللــوان  الرســومات 

وتقــدم  بطفلهــا  األم  عالقــة  تعميــق  يف  تســهم  قصــة 

للمتلقــي الجــو املريــح الــذي ينمــي الحــوار الهــادي والحميــم 

بينهام، كذلك تخاطب مشاعر الطفل وتعمق من احساسه 

باالمتنــان والحــب تجــاه أمــه تلــك التــي تحــاول متســح دموعــه 

عندمــا يحــزن أو يشــعر باإلحبــاط، والتــي هــي مصــدر الحنــان 

الــذي ال ينضــب تكــون بجــواره عندمــا يحتــاج اليهــا، وال شــك 

أن تلك املعاين تعمق محبة األم وتعظم شــأنها وبرها األمر 

الــذي يعــد مــن صميــم ديننــا

قصة تلفت نظر الطفل اىل األشياء الجميلة يف حياته 

و من حوله و فيتأملها ويتعلم كيف يحبها.

2 - لاة )فلفد يمفز يمفز(

قصــة تعلــم طفــل “فــرط الحركــة” التعامــل مــع مشــكلته 

ومعاناتــه مــع نفســه وأقرانــه

يتعــرض الطفــل لكثــري مــن املصاعــب الصحيــة خاصــة 

النفســية ومــرض فــرط الحركــة أصبــح ملحوظــا يف الوقــت 

الحــارض أكــر مــن ذي قبــل، لذلــك ســعى املهتمــون بــأدب 

الطفــل بطــرح هــذا املوضــوع يف عــدد مــن األعــامل األدبيــة 

منها قصة)فلفل(وهي عبارة عن حكاية لألطفال املصابني 

بفــرط الحركــة، تحــيك لهــم بأســلوب مبســط وطريــف قصــة 

الــذي ضــاق مبعاناتــه  )فلفــل( طالــب املدرســة الصغــري 

مــع املــرض وكيــف تــرف مــع نفســه والبيئــة املحيطــة يف 

املدرســة واملنــزل.

املدينــة  صحيفــة  بــه  احتفــت  الكتــاب  صــدور  حــني 

وقدمــت تعريفــا باملــرض مــن خــالل القصــة فمــام ورد يف 

الصحيفة ان القصة تقدم لألطفال الذين يعانون من “ فرط 

الحركــة وتشــتت االنتبــاه “

نجــد يف القصــة منوذجــاً مســلياً يعطيهــم الشــعور بــأن 

حالتهــم طبيعيــة وال تدعــو للقلــق، وأن هنــاك الكثــري أمثالهــم 

وأنهــم قــادرون عــىل النجــاح واالســتمرار يف الحيــاة بصــورة 

الســليم لألطفــال املحيطــني  العــالج  تلقيهــم  عنــد  جيــدة 

وتشــتت  الحركــة  »فــرط  مــن  يعانــون  مبــن  واملختلطــني 

االنتبــاه«، حيــث إن إدراكهــم لهــذا املــرض يف حيــاة أحبائهــم 

وأصحابهــم وإخوانهــم، ســوف ميكنهــم مــن التعامــل معهــم 

وتقبلهــم بصــورة طبيعيــة وعــدم جــرح مشــاعرهم، وهــو مــا من 

شــأنه أن يقلــل مــن اآلثــار الســلبية عــىل األطفــال املصابــني 

ويســاعد يف العــالج. وتقــول مــروة: كــم مــن األمهــات يجهلــن 

الكثــري عــن هــذه املشــكلة، ويتعاملــن مــع أطفالهــن عــىل أن 

مثل هذه الحاالت ما هي إال »شقاوة زائدة« أو يستخدمن 

أســاليب خاطئــة إلرغامهــم عــىل االنتبــاه والرتكيــز، مــام قــد 

يؤثر سلبياً عىل الحالة النفسية والصحية لألطفال. ولذلك 

فــإن هــذا النــوع مــن العمــل املتكامــل )الفكــرة، الكلــامت، 

الرســومات( يعد من أجمل وأبرع ما صدر للتعبري عن أحد 
املشاكل الصحية التي تزداد يف مجتمعاتنا هذه األيام. )23(
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3 ــ لاة ملاذا ال أملك جناحني:

فكــرة القصــة تتنــاص مــع قصيــدة للشــاعر الهنــدي طاغــور، 

1861 ـــــ 1941

)ملا انطفأ الصباح ؟(

تقاطع عنوان قصتنا مع بيت الشاعر

انا أنىس، أنىس دوما أنني ال أملك جناحا ألطري،

وأنني مقيد دوما بهذا املكان.

كنــز ال  )القناعــة  القصــة فكــرة املثــل املعــروف  تطــرح 

يفنــى( تعنــي أن يــرض االنســان مبــا قســمه اللــه وأعطــاه مــن 

النعــم.. وأن يــرى انــه افضــل مــن جميــع خلــق اللــه، ومــن مثــار 

القناعة االيجابية سالمة القلب من الحسد وحب الذات، 

ومــن راقــب النــاس مــات هــام.

عرضت القصة من خالل السارد بضمري الغائب تحيك 

قصــة طفلــة / رنــا نظــرت اىل الســامء فــرأت رسبــا مــن الطيــور 

مثلهــم ذات جناحــني  تكــن  بــأن  نفســها  وتســاءلت متنــي 

تحلق يف الفضاء وتتجول حول العامل وقد وظفت الكاتبة 

خيال الطفلة يف هذا االتجاه فأجرت التساؤل عىل ألسنة 

بعــض املخلوقــات إليصــال قيمــة النعمــة التــي تتمتــع بهــا 

مثــل االنســان ميتلــك يديــن وأصابــع والطائــر ال ميلكهــام..

لتجســد للمتلقــي / الطفــل أهميــة القناعــة لإلنســان وعليــه 

أن يتعلمهــا منــذ باكــورة حياتــه.

4 ــ عيد ت إبريق

تحــيك قصــة )طفلــة / ســام(تعيش يف دار األيتــام وتذهــب 

مــع  الكبــري، وألنهــا  العيــد  الجــدة ســعدية يف  لزيــارة أرسة 

عــن هــذا  كثــرية  تســاؤالت  أصدقائهــا يف امليتــم عندهــم 

العيــد، تفكــر ســام أن تحــرض العيــد لألصدقــاء يف إبريقهــا 

األخــرض الجميــل، لكــن هــل ســيحب العيــد اإلبريــق؟

هــي قصــة حدثــت يف أجــواء عيــد االضحــى.. عــن طفلــة 

يتيمة تعيش يف دار أيتام ظروفها محدودة وال تعرف العيد 

بشــكله املعتــاد متنــت أن تجمــع العيــد الكبــري يف إبريــق. 

مناســبة لعمــر مــن 5 إىل 8 ســنوات.

القصــص موضــع الدراســة تتــالءم وتتناغــم مــع مســتوى 

وخرات األطفال يف املرحلة املتوسطة، كام أن األحداث 

أكــر متعــة وتشــويقا.. يســتطيع  واملواقــف والشــخصيات 

الطفــل التمييــز بــني الواقــع الخيــال، وبنــاء عــىل ذلــك فإنــه 

مــن املهــم البحــث عــن قصــص واقعيــة حقيقيــة و فالطفــل 

حتى عمر الخامســة حتى الثامنة مســتعد للخيال العميق، 

والكتــب التــي تحتــوي عــىل حيوانــات وكائنــات أو أشــجار أو 

زهــور تتــرف كــام لــو كانــت إنســانا يحتــاج االعتنــاء بهــا

شعرية العنوان

العنــوان أهــم عتبــة يدلــف مــن خاللهــا املتلقــي إىل  يعــد 

بــني  عاليــة  اســرتاتيجية  بأهميــة  يحظــى  لذلــك  ؛  النــص 

النقــاد والباحثــني الســيام يف الدراســات الحديثــة “ فقــد 

أصبحــت العناويــن موضوعــا صناعيــا لــه وقعــه البالــغ يف 

تلقــي القــارئ والجمهــور والنقــد واملكتبيــني. ويعــد العنــوان 

لتفســريه  ومتهيــدا  الــردي،  النــص  ارسار  عــامل  شــيفرة 

وكشــف خبايــاه، فهــو مــن هوامــش النــص ميــارس شــكال مــن 

الوظائــف املصاحبــة، كــام أن العنــوان وظيفــة تأطــري تضيــئ 

مســاحات النــص وفــك رمــوزه )24( 1

إن النــص والعنــوان يشــكالن عالقــة تكامليــة، كل منهــام 

مكلف مبهمة مختصة به أحدهام يعلن والدة النص واآلخر 

تختــر  دالــة  ثنايــاه عالمــات  يخبــئ يف  يفــر، فالعنــوان 

محتوى التجربة واملسارات الرمزية ذات العالقة. كام يعني 

العنــوان بالوظيفــة االيحائيــة للنــص. )25( 2

ويذهــب جــاك فونتــاين )Jaques fontanille( إىل 

أن العنــوان مــع عالمــات أخــرى هــو مــن األقســام النــادرة يف 

النــص التــي تظهــر عــىل الغــالف، وهــو نــص مــوازي لــه”( 26(

)LEO HOEK( بقولــه: “هــو مجموعــة  ويعرفــه ليوهــوك 

العالمــات اللســانية، مــن كلــامت وجمــل، وحتــى نصــوص، 

قــد تظهــر عــىل رأس النــص لتــدل عليــه وتعينــه، تشــري إىل 

 ،5 املســتهدف)27(  جمهــوره  ولتجــذب  الــكيل،  محتــواه 

بتلــك  تعــرف  لغويــة  رســالة  أنّــه”  البســتاين  بــرشى  “وتــرى 

الهويــة وتحــدد مضمونهــا، وتجــذب القــارئ إليهــا، وتغريــه)28( 

يــدلُّ  )29( 7الــذي  بالّنــص  ارتباطًــا عضويــا  والعنــوان مرتبــط 

عــىل باطــن الّنــص ومحتــواه يعنونــه، فيكملــه وال يختلــف معه 

ويعكســه بأمانة ودقة، وقد يكون العنوان مراوًغا، فســاعتها 

ال حيلــة للقــارئ إالّ أن يتكــئ عــىل الّنــص لتفســري العنــوان.

وهكــذا فقــد حــدد العنــوان يف هــذه التعاريــف انطالقــاً 

مــن وظيفتــه، فهــو تــارة يعــني الكتــاب وطــورا يحــدد مضمونــه، 
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وقبــل ذلــك كلّــه يجــذب القــارئ إليــه، فنكــون أمــام وظائــف 

عــدة للعنــوان يف مقدمتهــا التعيــني واإلغــراء.

العنــوان  أهميــة  بيــان  عــىل  الورقــة  هــذه  وســركز يف 

داللتــه  ومــدى   ، الدراســة  القصــص موضــع  وموقعــه يف 

عــن  فضــالً  تتضمنهــا،  التــي  وظواهرهــا  موضوعهــا  عــىل 

ذكــر املصــادر واملنابــع التــي يســتقي منهــا الكتــاب عناويــن 

. قصصهــم

إذا  مــن أهميتــه  يزيــد  الــردي  النــص  العنــوان يف  إن 

كان موجهــا اىل الطفــل ؛ ألنــه أول مــا يســتقطبه ويســتدعيه 

ويشــده إىل القصــة وقراءتهــا، وهــو أول مــا ينفــره منهــا، وهــذا 

بحســب قــدرة العنــوان اإلعالميــة والتوصيليــة يف اإلحالــة 

عــىل مضمــون القصــة أو موضوعهــا.

أمــام  نجــد نظرتنــا  أن  نظــرة أليــة قصــة ميكــن  أول  ومــن 

العناويــن: مــن  صنفــني 

الانّ ايوم: عنوان يحيل الطفل مبارشة اىل موضوع 

القصة حيث ال يتنافر املن مع العنوان.

الانــّ الياو: العنوان امللتبس الــذي ال يحيل الطفل 

إىل املوضــوع إذ العنــوان يش واملوضــوع يش آخــر إذ جــاء 

مضلــال. كلهــا تعــر عــن املــن القصــي.

لاة )فلفد يمفز يمفز(

العنــوان يحيــل اىل موضــوع بعينــه مبــارش يحمــل اســم كائــن 

حــي دال عــىل اســم أحــد بهــارات األطعمــة معــروف لــدى 

الصغــار ممكــن يســتخدم عنــد بعــض اآلبــاء لتخويــف الطفــل 

مــن يش مــا، أو يســتخدم يف حلمــة ثــدي األم عنــد تعــذر 

الفطــم، وهــذا يعنــي توظيــف مفــردة ذات مصــدر واقعــي 

من بيئة الطفل، اذا فلفل اســم عىل مســمى يعطي الطفل 

فكرة عن مضمون النص. أما كذلك العنوان )بالونايت التي 

طــارت( اســم عــىل مســمى مألــوف لــدى الطفــل يشــري إىل 

محتــوى القصــة وقــد يعــزز وعــي املتلقــي بالــدال اســتخدام 

لفظــة )طارت(مؤكــدة عــىل املعرفــة يف ذاكرتــه وبالتــايل ال 

يحتــاج إىل البحــث والتحــري عــن هويــة بالــون وهــذا يعنــي 

واقعيــة املفــردة وشــيوعها.

قصــة )ملــاذا ال أملــك جناحــني ؟( العنــوان هنــا يحمــل 

الطائــر  وهــو  حــي  كائــن  مــن  جــزء  )جناحــني(  دالــة  لفظــة 

والطفــل عــادة لديــه شــغف بالكائنــات الحيــة خاصــة الطائــر 

مــن عمــره يعيــش حــاالت خيــال  ويف املرحلــة املتوســطة 

نفســه  فهــو مينــي  األمنيــة،  التســاؤل  ذلــك  يدعــم  واســعة 

دامئــا بالطــريان والتحليــق عاليــا مثــل الكائنــات الطائــرة، ويف 

بعــض الحــاالت يطلــب الطفــل مــن أهلــه أجنحــة لــيك يطــري 

بهــا ولذلــك نــرى نجــاح الكاتبــة يف وضــع املفتــاح املناســب 

يف العنــوان لفــك محتــوى القصــة وكشــف خباياهــا.

مضلــال  العنــوان  جــاء  إبريــق(  يف  )عيــد  قصــة  ويف 

الحقيقــة  لكنــه يف  كأنــه يحيــل اىل حكايــة خرافيــة خياليــة 

ليــس كذلــك إذ تحمــل قصــة )عيــد( معلومــات عــن عيــد 

األضحى ال يعرف عنه أبطال القصة شيئا وال يعون املظاهر 

املصاحبــة الدينيــة واالجتامعيــة الســيام معظــم حياتهــم يف 

مؤسســة رعايــة اجتامعيــة، ورد )عيــد( نكــرة مــام يشــري إىل 

احتامل تعدد املدلول، اما اسم شخص أو مسمى مناسبة 

الفــرح العيــد رمبــا يرجــع الهــدف مــن التضليــل وااللتبــاس 

يف لعنــوان إىل الجــذب والتشــويق اىل القصــة التــي تخفــي 

التعــرف عــىل هويــة  موضوعــا ايجابيــا ميكــن املتلقــي مــن 

)عيــد( ويف الجانــب الثــاين مــن العنــوان

وهو اإلبريق يسمع الطفل املفردة ويرى املدلول بعينه 

ولكن بلفظة شائعة عامية )براد( والصورة املرافقة للعنوان 

العنــوان  مــن  األول  النصــف  التضليــل يف  بعــض  أزالــت 

فيتصــدر الغــالف رســمة كبــرية لإلبريــق أخــرض اللــون يظهــر 

من غطائه فتاة مندهشــة تضع يديها عىل خديها، ومن فم 

اإلبريــق يتســلل غصــن شــجرة ورد مزهــرة ثــم يتوســط العنــوان 

االبريــق بخــط عريــض برتقــايل.. عيــد تحمــل توجيهــا دينيــا 

واجتامعيــا ودعــوة للفــرح توحــي للقــارئ/ الطفــل مبجموعــة 

مــن القيــم والوظائــف تتكشــف تدريجيــا.

القصــة  يف  العنــوان  ألهميــة  العــرض  هــذا  وبعــد 

املكتوبــة للطفــل فــإىل جانــب الوظيفــة الجامليــة واإلبالغيــة 

التــي تشــري إىل منابــع  واالشــهارية، وكــذا وظيفــة التســمية 

دينيــة وغريهــا اجتامعيــة  معينــة  ثقافيــة 

استهالالت الماص موضع الدراسة

البدايــة يف القصــة القصــرية، ال تتعــدى الجملــة، أو بضعــة 

أســطر.. تكــون مركّــزة بحيــث تــؤدي مهمتهــا برعــة خاطفــة 
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تنعكــس عــىل رسعــة اســتجابة القــارئ ملعطياتهــا، فالبدايــة 

أنهــا بدايــة  مــن حيــث  لهــا طبيعــة حاكمــة  يف األقصوصــة 

واحــدة مســيطرة لهــا عالقتهــا العضويــة بالنــص الــردي.

مــن عــامل  الــرد ومفصــل االنتقــال  البدايــة أول حركــة 

تكــون نقلــة  مــا يدعوهــا إىل أن  الواقــع إىل عــامل الخيــال، 

مميــزة تتكفــل بالقبــض عــىل انتبــاه القــارئ وجذبــه ملتابعتهــا 

وما يليها أن للبداية )دورا توجيهيا يقود الداللة من الكثافة 

والغمــوض اىل حقــول توســع املعنــى.

وتختلــف البدايــات مــن مؤلــف اىل آخــر ومــن قصــة اىل 

الحــدث  ترتهــن إىل الشــخصية وأخــرى إىل  أخــرى، بعــض 

القصــص  الزمــان ويف  أو  املــكان  بوصــف  تحتفــي  وثالثــة 

موضــع الدراســة تنوعــت االســتهالالت.. ومــام ميكــن تناولــه 

هنا ايجاد حالة من االنسجام بني البداية والنهاية والعنوان 

فوجدنــا مثــة انســجاما بــني عناويــن القصــص و االســتهالالت 

املطروحــة وبــني نهاياتهــا، فقصــة “ بالونــايت “ تبــدأ الســارد 

ة باســتعادة قصتهــا مــع البالونــات منــذ كانــت صغــرية ص6 

ثم تصف ألوان قوس فزح الذي أسمته الكاتبة عمدا قوس 

املطــر املطــر ُختمــت الحــدث بـــ “... كان ملونــا مثــل ألــوان 

بالونــايت التــي طــارت((

كذلك استهالل ونهاية قصة )ملاذا ال أملك جناحني( 

انســجمت كثــرياً مــع العنــوان ؛ فالــدودة يف النهايــة متنــت 

مثــل الطفلــة / البطلــة حــني رأت الطائــر األحمــر ألن يكــون 

تكــون  أن  كــم متنيــت   “ الــدودة:  تقــول  مثــل جناحيــه  لهــا 

لدي)أجنحتــك( حتــى أهــرب منــك “ ص27.

وقصة )فلفل( بدأت من حيث انتهت وهي ما تسمى 

يف تقنيــات الــرد نهايــة دائريــة فكاهــي يخاطــب جمهــور 

ينتظــره بعــد خروجــه مــن أزمتــه وكأنــه شــخص كبــري “ مرحبــا أنــا 

فلفــل.. أحــرزت اليــوم الفــوز لفريقــي... “ ثــم انتهــت نهايــة 

تختلــف عــن خــط العنــوان

قصــة )عيــد يف ابريــق( انتهــت بصيغــة تتفــق مــع خــط 

العنــوان ).. بعيــد كبــري... كبــري مختبــئ يف إبريــق صغــري.. 

صغــري(

الدراســة  القصــص موضــع  االســتهالالت يف  تنوعــت 

مــا بــني الفــالش بــاك إىل التعريــف بالشــخصية، إىل الــرد 

العادي إىل التساؤل ففي قصة )بالونايت..( تقول الساردة 

“ عندما كنت صغرية، كنت أحب البالونات امللونة “ ويف 

قصة )فلفل( مخاطبة املتلقي كام لوكان يف حفل خطايب 

أو دلــف عليــه يف مــكان مــا ثــم تقديــم الشــخصية الرئيســة 

اســمها “ مرحبــا انــا فلفــل “ قصــة )ملــاذا ال املــك جناحــني( 

رسد تقليــدي )رفعــت رنــا راســها إىل الســامء... ويف قصــة 

)عيد..(التساؤل الحكايئ املبهم الجذاب عقبه اجابة أكرا 

ابهاما ثم االمساك بطرف الحكاية “.... فام هي الحكاية “ 

حيث يأخذ الراوي املتلقي إىل الفضاء املحيط بالحدث 

و إىل البنــت الصغــرية وانشــغالها بالعيــد

للطفــل/  هــذه املقاطــع قدمــن  مــن خــالل  الكاتبــات 

إيل  ســرتافقه  التــي  الشــخصية  عــن  متهيــداً  املتلقــي 

تكــون  مــا  غالبــاً  املقدمــات  وهــذه   ، األحــداث  نهايــة 

عليهــا قصــص األطفــال ، فنــادرا أن تبــدأ قصــص األطفــال 

بحــوارات بــني األشــخاص ، ولعــل ذلــك يعــود إىل أن عقليــة 

عــىل حقائقهــا  األمــور  تســتوعب  تــزال غضــة ال  ال  الطفــل 

الشــخصية  لســان  عــىل  بحــوار  مثــال  القصــة  بــدأت  فلــو   ،

الرئيســة وهــي محــرك األحــداث ، ومل يوضــح القــاص أهــم 

ملحــًة  وتعطيــه  الطفــل  تعــرف  أن  ميكــن  التــي  الجوانــب 

القصــة  هــذه  ســتنجح  تــرى  يــا  فهــل   ، عنهــا  بســيطة  ولــو 

الطفــويل  وعقلــه  الطفــل  جــذب  يف  املقدمــات  وبهــذه 

؟! الفكــرة  لتقبــل  املحــدود  وخيالــه  البســيطة   وأفــكاره 

أفــال يشــعر بغمــوض األحــداث ومالمــح الشــخصيات وأن 

هناك خيطا مفقودا ؟ خصوصا إذا كان من صفات العقل 

الذي نحيك له يريد أن يلم بالقصة من السطر األول وليس 

مــن الصفحــة األوىل.

إذن فاملقدمة يف القصص التي عرضنا سابقا ملخصها 

و مقاطــع منهــا جــاءت موجــزة وموضحــة ملــا ســيأيت بعدهــا ، 

حيــث تتابعــت الوقائــع بطريقــة منطقيــة ، وخطــوط األحداث 

تــكاد تنفــك بســهولة عــن بعضهــا ومبنتهــى الــذكاء يســفر عــن 

قــدرة الكاتبــة وخرتهــا يف هــذا املجــال ، فــإذا كانــت هــذه 

إيجابيات أسلوب الرد املبارش يف قصص األطفال ، فإن 

كاتبات القصص حرصن عىل إعطاء الحوار حقه يف تثبيت 

األفــكار وتوضيحهــا ، بــل إنــه يقــوم بــدور املنقــذ ، فالطفــل 

مييــل كثــريا إىل الحــوار ال ســيام يف املرحلــة املتوســطة و 

يتعب من االسرتسال يف قراءة القصص ذات الرد الطويل 



175  جملة كريال  يناير ٢٠١6 

يكــون الحــوار املنقــذ  القــراءة وبالتــايل  تنفــره مــن  ، ممكــن 

القــارئ  هــذا  ليتنفــس  الطفــل  لطبيعــة  املالئــم  والســبيل 

الصغــري ويتابــع األحــداث مــع هــذه االســرتاحات اللطيفــة ، 

فعملية التوازن والرتاوح ما بني الرد والحوار مهم جداً يف 

قصص األطفال خاصة مع املرحلة العمرية التي تناسب و 

أطفــال هــذه القصــص ، فهــذه العمليــة تتبايــن مــع كل مرحلــة 

عمريــة يعيشــها الطفــل ، فتحقــق التــوازن هنــا يصبــغ القصــة 

بصبغــة جميلــة محببــة يتعايــش معهــا الطفــل

الحوار

ومــن ســامت القصــة القصــرية قــر الحــوار وقلــة مســاحته 

يف النــص نظــرا ملراعــاة التكثيــف واالختــزال والرتكيــز الــذي 

تتطلبــه تقنيــات القصــة، إذ ال بــد مــن احــداث التــوازن بــني 

بقيــة العنــارص.

يظهر الحوار يف قصة )البلونات( حني سألت رنا أمها: 

“ ماذا تفعل الغيوم ببالونايت امللونة ؟؟ “ ص9 ثم مسحت 

األم دموع ابنتها وأجابتها مبتســمة: “ بىل حبيبتي.. عندما 

بالــوان  تريــن دموعهــا مبللــة  قــد  مــا..  يومــا  الســامء  تبــيك 

بالوناتــك !! “ ص11

األم تقبلــت ســؤال ابنتهــا وأجابــت عــىل الســؤال بحــب 

وتفهــم وصــر بفعــل دالالت القــرب والحميميــة بينهــام وهــذا 

يعنــي أن الحــوار هنــا بــني الشــخصيتني بصفتــه أحــد تقنيــات 

الخطــاب يف النــص قــدم وظيفــة إىل جمهــور األطفــال بــأن 

يطرحــون اســئلتهم عــىل أمهاتهــم يف كل امــر يشــكل عليهــم 

وعىل األمهات االحتفاء بتساؤالت أطفالهم بصر واهتامم

الحوار يف قصة )ملاذا ال املك...( يف صورة تساؤالت 

مفتوحــة تحمــل اندهاشــا مــن اجــل املعرفــة والحريــة والتأمــل 

فيــام يحيــط بالطفلــة والســعي إىل محاكاتــه: “... ملــاذا ال 

أملك جناحني أطري وأتجول بهام حول العامل ؟؟ “ ص4 ثم 

انطلقــت املخلوقــات األخــرى تطلــق تســاؤالتها عــىل الســنة 

الطائــر األحمــر حــني متنــى أن ميلــك يديــن وأصابــع والضفدع 

األخــرض ووهــج الشــمس وأمــواج البحــر وســفح الجبــل والليــل 

والنهار واألرض والسامء كلها سألت متمنية أشياء تنقصها 

ثــم ضحكــت  الحــوارات  الــدودة تســمع وشــاهد  و وكانــت 

وقالــت:” حقــا القناعــة كنــز ال يفنــى “ تعبــريا عــن األمنيــات 

املســتحيلة الخطــاب املبنــي عــىل املثــل الشــهري يحــاول 

اقنــاع املتلقــي/ الطفــل بــرضورة رضــا االنســان مبــا يتمتــع بــه 

مــن النعــم التــي خلقــه اللــه عليهــا

ويف قصــة )فلفــل( يظهــر حــوار بــني الشــخصية الرئيســة 

/ فلفــل وأمــه إذا طــرح عليهــا اســئلة عديــدة بشــأن حكايتــه 

مــع كــرة القفــز: “ ملــاذا ال أســتطيع التوقــف عــن القفــز ؟.... 

!غــدا ســنذهب إىل  يافلفــل  تقلــق  ال  أمــي:  فقالــت يل 

الطبيــب.... “ ص24

ويف قصــة )عيــد يف ابريــق( تــزداد وتــرية األســئلة، مــن 

مثل “ ماذا لوكان العيد يطري.. “، وتســاءلت )ســام( ملاذا 

أحرضنــا الخــروف للبيــت يــا جــدة ؟! “

الحدث / ال؛خايات

القصــي  الفــن  أركان  مــن  الثــاين  الركــن  الشــخصية هــي 

بعــد الحكايــة، مزايــا شــخصيات القصــص رشيحــة العينــة من 

األطفــال أعامرهــم مــا قبــل املدرســة ومــا بعدهــا يف مرحلــة 

الطفولة املتوسطة، كذلك نلتقي مبا يسمى أنسنة األشياء 

لتشــارك شــخصيات الحكايــة ادارة الحــدث، تنمــو معــه وال 

تتغــري مبــا يفاجــئ املتلقــي اال اىل املثــل األعــىل

ين ــنة: وال أعــرف أحــداً مــن كتــاب الــرد إال اســتعمل 

م  األنســنة ، وهــي تجــذب األطفــال إىل القصــة، ألنهــا تقــدِّ

لهــم الجوامــد واألحيــاَء كلهــا ناطقــًة، شــاعرًة، مفكِّــرة، كــام 

أو  الحقيقيــة  الشــخصيات  ترتكــز  ويحبونهــا،  يتصورونهــا 

املؤنســنة حــول األحــداث الرئيســة والفرعيــة يف القصــص.

حيــًة  حركــة  وقائــع  عــر  القصــص  شــخوص  وتتحــرك 

فتنقســم   ، العمــل  مــن  والغايــة  املــراد  تحقــق  هادفــًة 

الشــخصيات   “ تشــمل  و  قســمني  إىل  الشــخوص  هــذه 

كتبــت  الــذي  الهــدف  تخــدم  التــي  وهــي   ،  “ الرئيســة 

ورنــا  ســام  البالونــات،  )وبطلــة  ومتثلهــا  القصــة  ألجلــه 

املعرفــة إىل  تســعى  التــي  الشــخصيات  هــذه   ،  وفلفــل 

الكتــاب الشــخصيات بصــورة ناميــة ، بحيــث  ، وقــد رســم 

الذيــن  ، مثــل )البنــت / ســام(وأصحابها  تتطــور تدريجيــاً 

)31(يف  الطبيعيــة  االجتامعيــة  األرسيــة  الحيــاة  مــن  حرمــوا 

الواقــع بســبب حياتهــم يف دار األيتــام يف حكايــة )عيــد يف 

ابريــق( يســعون اىل االكتشــاف واملعرفــة وهــذا دفعهــم إىل 
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أن يســألون عــن العيــد “ هــل هــو ذاتــه الــذي بعــد رمضــان 

)ســام(  تتســاءل  فأخــذت  ؟  وكــم حجمــه  ؟  أخــوه  أهــو  ؟ 

الشــخصية  تســري  ، هكــذا  الكبــري  العيــد  عــن  ا  وأصحابهــا 

مــع هــذه الوقائــع املنطقيــة إىل أن تلتقــي بالجــدة ســعدية 

يــدرك مــدى أهميــة هــذه  فتقــوم بوظيفــة املعلــم ، وكلنــا 

الشــخصية / الجــدة عنــد الطفــل ، والشــخصية املحوريــة 

سام فالطفل يتعايش مع شخصية )سام( ويرى نفسه من 

خــالل خيالهــا ، وحلمهــا ورغبتهــا و أملهــا ، وهكــذا يعيــش 

 الطفــل ويشــعر بــل ويتحــدث مثلهــا متامــاً يف أثنــاء القصــة.

حــول  تتمحــور  بالونــايت  قصــة  يف  الرئيســة  والشــخصية 

األحــداث بطريقــٍة محببــة تــريض الطفــل وتســهم يف تعايشــه 

معهــا ملراعــاة الجوانــب النفســية والرتبويــة ، ولقــد بــرز ذلــك 

يف عــدة مواقــف فقولهــا: “ بقيــت أنتظــر الســامء أن تبــيك 

“12 وقولهــا أيضــا: “ كان.. المعــا.. ومقوســا بحنــان.. كان 

الــرد  فهــذا  قــوس املطــر “ 22  إنــه  فاتنــا.. ومبتســام... 

الشــفاف يكشــف عــن القيــم النفســية الرتبويــة الكائنــة يف 

ثنايا هذه الشخصية ، أما بشأن الشخصيات الثانوية وهي 

التي تساعد يف رسم الهدف ، فكانت محدودة يف القصة 

واملتمثلــة يف البالونــات واألم وكلهــا ُســريت بحيــث تخــدم 

وتســاند الشــخصية الرئيســة.

وكل هــذه الشــخصيات تناســب البيئــة االجتامعيــة يف 

العر الحديث التي تدور حولها األحداث ، فالشخصيات 

بهــا متثــل  يحــاط  مــا  بأحداثهــا وخــط ســريها ومنوهــا وكل 

واملجتمــع  بعامــة  الخليــج  منطقــة  االجتامعيــة.يف  البيئــة 

الســعودي أوالً مــن ناحيــة رســم الشــخصيات ، فشــخصية 

“الجــدة والجــد.......” يف قصــة )عيــد...( ميكــن أن نقــول 

بــأن هــذه الشــخصية التقليديــة ووجودهــا منطقــي ورضوري 

أســامء  إن  ً..بــل   “  ، االجتامعيــة....  بيئــة  فرضتــه طبيعــة 

الشــخصيات منتقــى مــن البيئــة املحليــة الحديثــة أيضــاً نحــو 

“ ســام ورنــا وعيــد

القصتــني  الكاتبــة يف  بــأن  نقــول  هــذا املنطلــق  ومــن 

)بالونايت التي طارت( و)عيد يف اإلبريق وفقن يف إحاطة 

القصة بإطار بيئي تقليدي ، فاإلطار يحيط باليشء من كل 

جوانبــه وكــذا الكاتبــات عملــن عــىل رســم البيئــة رســامً جيــدا 

مبالمحه و مبظاهره وشخصياته ، فكل ما يحيط بالشخصية 

مبالمحها املحلية و ألبستها الرتاثية وعقليتها وطبعها كلها 

مســتمدة مــن البيئــة القدميــة ، فأحــدث اتصــاالً وثيقــاً رائعــاً 

بالبيئــة املكانيــة والزمانيــة والتــي كانــت واضحــة كالشــمس 

يف نهــاره ومتأللئــة كالقمــر يف ليلــه..

يف قصــة )فلفــل( عندمــا كان الســارد/ البطــل صغــريا 

يحــب القفــز بــال حــدود “ وكنــت أقفــز طــول الوقــت “ ص6 

يقفز فوق األريكة وطاولة الطعام والرير “ كنت يف الروضة 

كنــت أقفــز كثــريا وال أجلــس. كــام كنــت أعــاين صعوبــة يف 

االمساك بالقلم أو القص باملقص... “ ومل يجد فلفل من 

معلــام احتــواء وتفهــام لحالتــه “وكان معلمــي يوبخنــي كثــريا “ 

ص20، ص14وتبلغ أزمة )فلفل( ذروتها حني فقد اصحابه 

وتســبب يف خســارة فريــق املدرســة ص22

العقــدة  النمــو حتــى تصــل إىل  تســتمر األحــداث يف 

بحبكتهــا الفنيــة ، ولقــد بــرزت يف القصــة بشــكل واضــح ، 

الحالــة املرضيــة  اجتــاز  أن  بعــد  اإليجابيــة  بالحالــة  وبدئهــا 

)فــرط الحركــة( “ أحــرزت اليــوم الفــوز لفريقــي... “ ص5 ، و 

كان ذلــك يف تسلســل األحــداث ثــم العقــدة بتفكــريه يف 

حالتــه وحزنــه عــىل املصــري الــذي آل إليــه

والطفــل الصغــري يهمــه أن يعــرف نهايــة كل حادثــة مثــل 

ليعــرف  الفضــول  الطفــل  يأخــذ  التــي طــارت(  )البالونــات 

مصريهــا ويتعاطــف مــع صاحبتهــا البطلــة ومتــى تعــود إليهــا، 

الكاتبــة  نجحــت  والقهــر  بالغــن  الطفــل  يشــعر  ال  ولــيك 

يف تعويــض فقــد البلونــات باألجمــل وهــو )قــوس املطــر( 

وبالتــايل إبعــاد الطفــل عــن املشــاعر الســلبية وهــو اتجــاه 

يحقــق أحــد وظائــف الــرد يف القصــة ، فهــو يتعايــش مــع 

القصــة منــذ لحظــة االنطــالق والبــدء والتــي تتخللهــا أحــداث 

بنهايــة  القصــة  فــكان ختــام   ، النهايــة  إىل أن وصلــت إىل 

ســعيدة تبهــج الطفــل / املتلقــي “ لقــد كان قــوس املطــر.. 

مــن أجمــل مــا رأيــت يف حيــايت.. كان ملونــا مثــل بالونــايت 

التي طارت... “، وفقت الكاتبة يف اسعاد الطفل واقناعه 

بــأن مــا فقــده لــن يضيــع هبــاء تلميحــا إىل تحــول بالونــات 

الطفلــة إىل األجمــل وهــذا الحــل إيجــايب منطقــي يتوافــق 

وأحــداث القصــة وخــط ســريها..
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وت لاة )عيد..(

وبعد هذه النهاية الســعيدة املبهجة تبقى التســاؤالت 

تســتقر  أن  ميكــن  التــي  والســلوكية  الرتبويــة  القيــم  حــول 

اســتفهام  عالمــة  نضــع  أننــا  كــام   ، الطفــل  نفــس  يف 

الكتــاب يغرســها  تــم  التــي  الوظائــف  هــذه  نوعيــة   حــول 

وهــذه   ، األحــداث  يف  املنطقــي  التسلســل  هــذا  إن 

ثــوب  القصــص  ألبــس   ، املوضــوع  تصويــر  املنطقيــة يف 

الواقــع ، ولقــد نجــح الكتــاب يف نقــل هــذه الواقعيــة بصــورٍة 

التــي ميــر  الئقــٍة مناســبة ملســتوى عقــل الطفــل واملرحلــة 

تلقائيــة ميــرة وكأن  بهــا ، فخــط ســري األحــداث كان يف 

تســكب  فلــم   ، الصغــري  هــذا  عقليــة  اســتوعبت  الكاتبــة 

وتزيــد  جرعــات  شــكل  عــىل  بــل  واحــدًة  دفعــًة  األفــكار 

مناســبة.. لحظــات  موزونــة يف  بكميــات  الجرعــات   هــذه 

وبهــذه الواقعيــة تجــري األحــداث وتكمــن أهميــة نقــل الواقــع 

بصــورة فنيــة يف كونهــا “ تؤســس وتبــني شــخصية الطفــل مــن 

خــالل تعريفــه بالحيــاة مــن حولــه

بدايتهــا  مــن  تدريجيــاً  ســرياً  تســري  القصــص  إن  قلنــا 

لنهايتهــا ، و اعتــامد الكاتبــات عــىل أســلوب الــرد املبــارش 

، وهــو األليــق يف قصــص األطفــال و أنجــح الوســائل لرســم 

فهــو   ، للطفــل  نقلهــا  نريــد  التــي  بالصــورة  الشــخصيات 

يعطــي القلــم الحريــة يف الحركــة ، واالنســيابية يف التعبــري 

وهــذا مــا وصــل إليــه الكتــاب ، فــكان ذلــك جليــاً مــن خــالل 

عــرض املقدمــة التقليديــة ، فهــي تــرد األحــداث فتصــف 

لنــا األجــواء واألحــوال الســائدة ، ومــن خاللهــا تّعــرف الطفــل 

منــذ نقطــة االنطــالق ولحظــة البدايــة حقائــق األمــور ، فتعطيه 

فكرة بســيطة عن الشــخصيات املحورية يف القصة ودورها 

يف نضــوج األحــداث.

املفركات اللغوية

كتب األطفال الجيدة تحرص عىل توظيف املفردات التي 

ميكــن أن يفهمهــا غالبيــة الطفــال يف عمــر معــني و وميكــن 

تقديــم عــدد محــدود مــن املفــردات الجديــدة للمــرة األوىل 

يف القصــة.

املفــردات الجديــدة يف القصــص املعروضــة محــدودة 

املؤلفــة  لكــن  قــزح  عليــه  املتعــارف  )قــوس املطــر(  مثــل 

اســتبدلتها باملطــر للوصــول بالطفــل اىل تغيــري املغلــوط 

مــن املفــردات إذ تــرد بشــأن لفظــة قــزح تســاؤالت

مثــل القــوس الــذي يظهــر يف الســامء عنــد نــزول املطــر 

وتظهــر فيــه ألــوان الطيــف ، ســمعت أنــه يكــره تســميته بقــوس 

قــزح ، ألن قــزح هــو الشــيطان ، فهــل هــذا صحيــح؟

كــره بعــض العلــامء أن يســمى قــوس قــزح وهــو مبعنــى 

االرتفــاع، وقــد اطلقــت عليــه عــدة تســمبات منهــا الشــيطان 

ومل يــرد دليــل أكيــد يحتــج بــه لذلــك فضــل بعــض العلــامء 

عــدم التســمية قــزح ومــن هنــا وظفــت الكاتبــة هــذه املفــردة 

توظيفــا جديــدا...

والفعــل  بالحــرف  تتعلــق  أنواعــا  يكــون  التكــرار  أيضــا 

مــن  يزيــد  الكلــامت ســوف  والوصــف والشــخصية وبعــض 

متعــة األطفــال فــإذا كان التكــرار “ زائــدا عــن البنــاء األســاس 

تحــول إىل حشــو، أي إىل تراكــم يهــوش عــىل مخيلــة القــارئ 

الطفل مفوتا عليه جزءا من لذة االستمتاع. أما إذا كان تكرارا 

نابعا من بناء النص ذاته، كام يف بعض الحكايات العجيبة 

فإنه يصبح يف مستوى النسق املطلوب “ )32(. واستخدام 

االيقــاع املتناغــم لصــوت الكلمــة وهــو أحــد اســباب اســتمتاع 

األطفــال جيــدا ورد أمثلــة عديــدة يف القصــص، نحــو كان 

وكنــت، الغيــوم، كذلــك تكــرار التســاؤل )ملــاذا ال أملــك...( 

مــن العنــوان إىل آخــر القصــة شــكل ايقاعــا يدهــش املتلقــي 

نهايــة  يف  الــدودة  فعلــت  كــام  يحاكيــه  وممكــن  الصغــري 

تبــيك  تكــرار جملــة )عندمــا  أملــك....( كذلــك  )ملــاذا ال 

عــىل  للضغــط  وتبلــل  دمــوع  مفــردة  واســتخدام  الســامء( 

تفاعــل احســاس املتلقــي الصغــري وابقائــه يف جــو الحــدث 

وتشــويقه للمتابعــة فالتشــويق يلعــب دورا مهــام يف قــراءة 

الطفل للقصة وهو هنا من داخل النص واذا كان التشويق 

مهــام للكبــار فهــو للصغــار أكــر اهميــة.

جيــدة،  ولغتهــا  زاهيــة جميلــة،  القصــص  األلــوان يف 

 “ مــن كلمــة )أجنحتــك(  إال  مــن األخطــاء  القصــص  وخلــو 

لــدي أجنحتــك... “ حــني خاطبــت  تكــون  كــم متنيــت أن 

الــدودة الطائــر األحمــر إذ ال ميتلــك إال جناحــني القصــص 

العمريــة  واملرحلــة  جــداً  ومناســب  متوســط  حجــم  ذات 

األغلفــة  أن  إىل  باإلضافــة  هــذا   ، ألجلهــا  كتبــت  التــي 

 ، بســهولة  للتمزيــق  قابلــة  غــري  وجيــدة  ســميكة  جــاءت 
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مفهومــة  بصــورة  املكتوبــة  العناويــن  تتضمــن  أنــه  كــام 

 وبحــروف كبــرية وواضحــة بحيــث يقرأهــا الطفــل بســهولة..

و أضافــت األلــوان الجذابــة مــع الصــور الالفتــة يف القصــص 

خيــاالً جامليــاً يف غايــة اإلبــداع ، فكانــت الصــور معــرة تُغنــي 

مــن خــالل هــذه  الطفــل  يفهــم  ، بحيــث  املوضــوع وتريــه 

الرســوم الجميلــة حقيقــة كل موقــف وطبيعــة كل شــخصية 

مرســومة ، والــذي زاد مــن جامليــة هــذه اللوحــات املبهــرة 

الطبيعــة حجــم الخطــوط ووضــوح األحــرف  بألــوان  امللونــة 

والكلــامت وقلــة عددهــا يف بعــض الجمــل والعبــارات مــع 

تناسب املسافة بني األسطر بحيث يتابع الطفل قراءته بكل 

متعة ومرح..وتشكيل الكلامت بالحركات وهو األفضل حتى 

يقرأهــا الطفــل و يتفهــم مواضــع اللغويــة للكلــامت.

نحن أمام قصص موجهة لألطفال، وهذه القصص ذات 

وظائــف ثقافيــة منوعــة اجتامعيــة تربويــة تعليميــة إنســانية، 

استطاعت الكاتبات توظيف تقنيات الرد مبا يتالءم وبيئة 

الطفــل وطبيعــة شــخصيته ، فــإذا كانــت البالونــات واأللــوان 

هي أبطال القصة املؤنسنة املستقاه من الطبيعة الصامتة 

، فإنهــا يف نفــس الوقــت تبــني لنــا جــامل الطبيعــة مــن خــالل 

تدهــش  بجامليــات  أبدعــه  الكــون  ألوانهــا، فخالــق  تعــدد 

اإلنســان الــذي يعيــش يف هــذا الكــون، وأي خلــل يف هــذا 

الكون يؤدي اىل فقدان عنر من عنارصه، سيكون له تأثري 

ســلبي عــىل اآلخريــن، والكاتبــة تســعى إىل إيصــال األطفــال 

البالونــات  إبداعيــة، دون مبــارشة، فقرنــت جــامل  بطريقــة 

بجامل قوس املطر بحيث تعلق يف ذاكرة الطفل ويتعلمها 

رسيعا كام أن الصورة معرة وتســاعد عىل الفهم وتسلســل 

االحداث، وللعتبات األخرى مثل العنوان والغالف والرسم 

والصــور والخــط مناســبة وتخــدم القصــة.

ولكن، بنظري البداية غري موفقة “ عندما كنت صغرية 

كنــت أحــب البالونــات... “ كل الصغــار يحبــون البالونــات 

إذ ممكــن تكــون أ كــر تشــويقا وجــامال لــو ابتدأهــا بالعبــارات 

املعهــودة “كان يــا مــكان” “يف أحــد االيــام” “قيــل ان” كــام 

أن القصــص مرقمــة الصفحــات مــا عــدا قصــة )عيــد..( دون 

ترقيــم مــام يشــكل لــدى املتلقــي والناقــد.

بعــض  صعبــة  املصطلحــات  بعــض  ان  أرى  وأخــريا، 

الــيشء عــىل األطفــال مثــل “حضــن غيمــة” “طــرف الســامء”.

خامتة

أدب األطفال وثقافتهم بصورة خاصة باتت كالبحر الهادر، 

ومل تعــد محصــورة يف إطــار النشــيد واألغنيــة والقصيــدة، 

مقصــوراً  األمــر  يعــد  ومل  واملرحيــة،  والقصــة  والحكايــة 

عــىل صحافتهــم وكتبهــم، واملوســوعات واملعاجــم، ودوائــر 

املعــارف )الورقيــة( املوجهــة إليهــم، فهنــاك برامــج اإلذاعــة 

والتلفزيون املختلفة، وأفالم الصور املتحركة، ثم الوســائل 

اإللكرتونيــة والتكنولوجيــة الجديــدة الكمبيوتــر واالنرتنيــت. 

عــر  األلســن يف  عــىل  تــدور  أســئلة جديــدة  بــرزت  وقــد 

اإلنســان،  حــول مســتقبل  وانفجــار املعرفــة،  املعلومــات 

واآلفاق القادمة التي ميكن أن يصل إليها. وهذا يســتدعى 

التوّجه إىل الكتابة الجيدة للطفل وايجاد وسائل أكر جذبا 

للطفــل نحــو عــامل القــراءة.

نالحظ يف مرحلة البدايات “كرة النصوص التي تُنسب 

إىل أدب األطفــال بالحــق وبالباطــل، وقليــل منهــا هــو الــذي 

يحّقــق الغايــات املرجــوة؛ ألنَّ النــص األديب الطفــيل ليــس 

ــا هــو عمــل فنــي بالدرجــة األوىل،  عمــالً تربويــاً فحســب، وإمنَّ

وهيهــات أن تتحقــق هــذه الفنيــة بســهولة أمــام مــا يعــرتض 

مة هذه  طريق هذا األدب من صعوبات جّمة، لعّل يف مقدَّ

الصعوبات أنَّ الكبار هم الذين يكتبون لهؤالء األطفال، وهم 

قــد تجــاوزوا هــذه املرحلــة، مــاّم يتطلّــب منهــم ـ ليــس فقــط ـ 

اسرتجاع طفولتهم مبالبساتها والعوامل الفاعلة فيها، ولكن 

عليهــم أن يعايشــوا طفولــة اليــوم، ومــا أكــر متغرياتهــا!”.

ومــن االيجابيــات الهامــة عــىل قصــة الطفــل الحديثــة ، 

مراعــاة اإلخــراج الجيــد، القــادر عــىل املنافســة، فاملوضــوع 

الجيــد يحتــاج إىل شــكل فنــي جيــد، بــدءاً مــن الــورق وحجــم 

الخطوط، وأنواعها، وانتهاء بالغالف، فضالً عن أن الرسوم 

التعبرييــة واأللــوان يف قصــة الطفــل، التــي تعمــل عــىل إثــارة 

الخيــال وجــذب االهتــامم، ومســاعدة الطفــل عــىل تكويــن 

صورة عقلية ألحداث القصة، كام أن للرسوم دوراً يف تعزيز 

اإلدراك وشــحذ الحــس، وإغنــاء النــص وإثرائــه، واملســاعدة 

عىل فهمه، وبصورة خاصة للطفل الذي يعاين من صعوبة 

يف القراءة، ومن ثم فإن الصور والرسوم تعني بعداً جاملياً 

أيضــاً، ألنهــا تحــيك قصــًة،  للقصــة، بوصفهــا فنــاً قصصيــاً 
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ولكــن بالخطــوط واأللــوان بــدالً مــن الكلــامت والجمــل. مــام 

يكســب الطفــل متعــة زائــدة عــام يقّدمــه النــص اللغــوي. 

إن األدب الطفــيل يف املجتمــع الســعودي غــري مفّعــل 

الالئقــة، وذلــك ألســباب كثــرية، منهــا  بالصــورة الحضاريــة 

تقصــري املؤسســات الرســمية، والنزعــة التجاريــة لــدور النــرش 

الخاصــة، وانــراف املربــني )آبــاء وأمهــات ومعلمــني( عــن 

تقديــم األدب لألطفــال إىل الصــور املتحركــة الطاغيــة يف 

املنازل، ومن ثم تقاعس األدباء واملبدعني عامة )شــعراء، 

رســامني...( عــن الخــوض يف تجربــة الكتابــة لألطفــال، إمــا 

جهالً بأهميتها، أو تقليالً من شأنها. أو إن الكتابة لألطفال 

أن  مبــكان  الخطــورة  فمــن  ولهــذا  الســهل،  باألمــر  ليســت 

يتصدى لها من ال يعرف رشوطها ومعايريها، أو من تنقصه 

الخــرة العلميــة والرتبويــة ويفتقــد الحــس األديب والتــذوق 

الجــاميل. والبــد ملــن يكتــب لألطفــال مــن أن يكــون عــىل 
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