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ملخص:
ينهض أدب األطفال بدور متميز يف تكوين شخصية الطفل ،إذ يغرس فيو رلموعة من القيم الذاتية
واإلنسانية ،ويُسهم يف تطوير احلس اجلمايل والفٍت لديو ومرافقة ،ورعاية مواىبو الكامنة ،وإن ادلتممل يف دلالات
وأبعاد مصطلح أدب األطفال يُلفي تعريفات كثَتة عربية ،وغربية يف ادلصادر النقدية العربية واألجنبية ؛ فقد وجدان
صاحب موسوعة(كاسل)يُنبو إىل أن الكتاابت األدبية ادلوجهة إىل األطفال سواء كانت قصصية أو شعرية ،زبتلف
اختالفاً كبَتاً عن الكتاابت اليت تُوجو إىل الكبار على أساس بعض الاعتبارات األساسية من بينها :ادلدى اللغوي
وادلفهومي ادلتاح للكاتب ،والذي ػلدد اإلدراك والتذوق غَت الناضجُت جلمهور قرائو من األطفال .وتناقش ىذه
ادلوجهة إىل
الدراسة رلموعة من األفكار ،والرؤى العلميّة اليت تتصل أبسئلة ،وإشكالات الكتابة القصصية ّ
األطفال؛ فالكتابة لألطفال تقتضي وجود وعي بشىت األبعاد احلضارية ،والثقافية ،والقدرات اجلمالية ،والنفسية
لدى ادلتلقي ؛ إذ أن السرد القصصي لو إمكانيات كبَتة على التمثَت من خالل احلبكة القصصية ادلمتازة ،اليت ذلا
صبلة من األىداف الكثَتة منها :الًتبوية والتعليمية والًتفيهية ،ومن شمهنا أن ربقق النجاح من حيث األسلوب.
الكلمات املفتاحية :أسئلة ؛ إشكالات ؛ األطفال ؛ ميزان ؛ البحث.
Abstract:
children's literature plays a distinct role in the formation of the child's personality, as it instills
in it a group of self and human values, and contributes to the development of his aesthetic and
artistic sense, accompaniment, and nurturing his latent talents, and that whoever contemplates
the connotations and dimensions of the term children's literature covers many Arab and
Western definitions in sources Arab and foreign cash; We have found the author of the
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Encyclopedia (Castle) warns that literary writings directed at children, whether fictional or
poetic, differ greatly from writings directed at adults on the basis of some basic
considerations, including: the linguistic and conceptual range available to the writer, which
determines immature perception and taste For an audience of children reading.
This study discusses a set of ideas and scientific visions that relate to the questions
and problems of story writing directed at children. Writing for children requires awareness of
the different cultural and cultural dimensions, and the aesthetic and psychological capabilities
of the recipient. As the storytelling has great potential to influence through the excellent story
plot, which has a set of many goals, including: educational, educational and entertainment,
and that will achieve success in terms of style.
Keywords: questions; Problems; Children; Balance; search

مهاد :القصة القصرية
ُؽلثل فن القص شكالً سردايً ينتمي إىل حقل دلايل لو صلة ابلسرد ،واخلرب ،والرواية ،واحلكاية ،ولو قالب
منطقي يستعملو اإلنسان للتعبَت عن مفهومو للحياة ،ورؤيتو للوجود ،كما يُربز تصوراتو يف عالقتو ابلكون ،لذا
فهو ؽلثل الوسيلة ادلثلى إلدراك ربولات الشرط الوجودي للجماعات البشرية.ومن ىنا فقد أضحى لزاماً على علم
بفن القص يف أي رلتمع من اجملتمعات ابعتباره حامالً جملموعة من
الاجتماع ،وعلم النفس أن يُوليا عناية خاصة ّ
القيم ،والتصورات اليت يسعى الدارس إلدراكها من خالل ظهورىا يف النص القصصي ( .)1وقد لاحظنا لدى
مراجعتنا دلختلف ادلعاجم العربية التليدة أن ادلفهوم الاصطالحي للعمل القصصي يفتقد إىل ربديد شامل يضبط
وػلدد أصولو ،وحدوده ،وأبعاده ،وقد حاول بعض النقاد من رواد النهضة العربية احلديثة وما بعدىا ربديد
ماىيتوُ ،
بعض العناصر ،وتقدًن بعض الرؤى ادلتنوعة اليت ترمي إىل إبراز خصوصيات اللون القصصي ،كما ألفينا لدى
متابعتنا ألىم ادلعطيات الدلالية ادلقدمة من قبل النقاد العرب أهنا ُذبمع على أن القص ىو «فعل إنساين تعبَتي
ؽلسح حداثً واقعياً ،أو متخيالً ،وػلسم من خاللو ،وبوساطة القول(ادللفوظ أو ادلكتوب)عينة لواقعة من وقائع
احلياة ...وىي فن العرض وتقدًن احلادثة ابلكيفية اليت تالئم موضوعها ،والسياق ادلقدمة فيو ،والغاية اليت تنشدىا،
واحمليط الذي يتلقاىا ،إهنا صبيعاً عوامل متحكمة يف البنية القصصية» (.)2
إن العمل القصصي يُصور جزءاً من احلياة ،كما ىو معروف ،وليس احلياة كلها ،وىو ؼلتار عيّنة معينة
منها ،تتجلى من خالل شخص معُت ،منفرد ،أو متميز ،أو قد يتجسد العمل القصصي يف موقف زلدود رلتزأ
يقف عنده ،وىو بذلك يعرض للحياة يف أجزائها ،أو يف وقائعها الصغَتة ،أو يف نقاطها العابرة ،واحلق أن قيمة
العمل القصصي لا تتبدى إلا يف النهاية ،حيث أتيت نقطة التنوير اليت تضيء كل ما سبق من حدث أو موقف أو
شخصية ،وسبنحو قيمتو ،وعندئذ يتم فهم ذلك العمل وتربز قيمتو ،ولذلك لا نتعجب عندما صلد أن القصة
القصَتة ربظى ابىتمام كثَت من القراء ،وتُنشر يف الصحف بكثرة ،ولا أتخذ كثَتاً من الوقت أو اجلهد ،وىي سهلة
ومفيدة ،كما تضم بُت طياهتا قيماً فكرية وفنية ،قد ؽلر هبا القارئ مروراً سريعاً ،بيد أنو كثَتاً ما
ومسلية ُ
القراءة ُ
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يسمل عما وراء القصة من معان وقيم وأفكار ( ،)3وىي دبفهومها البسيط قالب من قوالب التعبَت ،يركز فيها
الكاتب على سرد أحداث معينة ،ذبري بُت شخصية وأخرى ،أو شخصيات متعددة ،يستند يف قصها وسردىا
على عنصر التشويق حىت يصل ابلقارئ أو السامع إىل درجة معينة ،أو نقطة زلددة ،وقد تتمزم فيها األحداث
وتُسمى(العقدة) ،ويصبو من خالذلا القارئ أو ادلتلقي إىل الوصول إىل احلل ،ويتطلع إىل فكها حىت يصل إىل هناية
األحداث ،ويشًتط بعض نقاد القصة التمثَت يف النفوس ،والشعور ابألشياء ادلسرودة شعوراً كامالً قوايً ،وخلق
نظام متسق من فوضى احلياة ،ويف ىذا الصدد يذكر بعض النقاد أن كاتب القصة غلب أن يًتك يف نفوسنا بقصتو
أثراً ُضلس معو بواقعية احلياة ،وواجب القصة أن تُقدم لنا األشياء على صورة ُضلس هبا إحساساً قوايً وكامالً،
وواجب القاص أن ؼللق من فوضى احلياة نظاماً متسقاً يف قصتو( .)4واحلق أن فن القصة غليء يف مقدمة الفنون
األدبية رواجاً وتكامالً يف العصر احلديث ،ولعل رواجو وتكاملو-كما يذكر بعض النقاد -يرجعان إىل أنو من بُت
الفنون األدبية صبيعاً ،يعد األقرب إىل احلياة اإلنسانية ،نظراً دلا ينقلو من أحداث ويصور من أشخاصها ويرسم من
بيئاهتا ويُربز من عاداهتا وأخالقها ،كما ُػللل شىت األوضاع ،ويسرب من نفوس الشخصيات ،ويُعلل من تصرفاهتم،
ويعرض من رلالات الصراع بُت األفراد واجلماعات ،ويبدو أن انتشار فن القصة يعود إىل اإلمكاانت اليت توفرىا لو
معطيات احلضارة اإلنسانية ،سواء من جهة التمليف أم من جانب النشر والتعميم والرواج ،حيث إن األديب
وسلتلف ادلستوايت ،ويعرف ذبارب الناس
القصاص ػلتك احتكاكاً ُمباشراً ابحلياة العامة يف شىت األقطارُ ،
ادلتنوعة ،وظروفهم ادلتباينة ،فيُربز من خالل إبداعو ما يُصيبهم من خَت وشر ،أو سعادة وشقاء ،ويعود من ىذه
ادلعاانة(التجربة)العميقة دلشاكل الناس ادلتعددة ،دبالمح الواقع ،غلمعها ويرتبها ويكون منها قطاعاً حياتياً ،واسعاً أو
وػلاول يف عرضو أن يُشوق ويؤثر ،حىت يصل بقرائو إىل غاية يريدىا ،وىدف يقصد إليو ،أتييداً لعقيدة
ضيقاًُ ،
يؤمن هبا ،أو إصالحاً اجتماعياً يريده ،أو قيماً أخالقية يسعى إلبرازىا ،أو يف أضعف احلالات ،غاية التسلية
يبعثها يف نفوس أولئك القراء ،والقصة ىي سرد ِّّ
مشوق ذو غاية ،ألحداث وأعمال ،يقوم هبا أشخاص معينون يف
بيئة معينة(.)5وقد يتم توظيف القصة حىت تعمل على إدماج القارئ يف احلياة ،وُسبكنو من ربليل النماذج البشرية،
وتبسيط قضااي احلياة اإلنسانية يف سلتلف رلالاهتا ،وتزويد الفرد دبناح ثقافية متنوعة ،ومتعددة(.)6
ويؤكد بعض النقاد على أن القصة بوصفها فناً لا ُؽلكن أن تقوم ،إلا إذا كان ىناك فنان ػلسن الكتابة
والتعبَت ،وغليد السرد واإلخبار أبسلوب شائق ومؤثر ،والسرد ادلشوق يُقصد بو األسلوبية اخلاصة اليت تتميز
ابلتشويق والًتغيب من أجل الوصول إىل امتالك القارئ ،واجتذابو للتمثَت فيو ،وقد أشار صبلة من الدارسُت والنقاد
إىل أنو لابد للقصة من «لغة سليمة مطواع مرنة تنقل ،جبمال وبساطة ،وقائع القصة ،ولابد من سياق يضبط
األحداث ،ويُولدىا فتميت زلبوكة ،لا تناقض فيها أو شرود ،تبدأ دبقدمة جذابة تُفصح عن جو األحداث
واألبطالُ ،زلاولة نقل القارئ إىل ىذا اجلو ،مث يبدأ تعقد األحداث وتشابكها ،حىت يصل إىل الذروة حيث ُؽلسك
القارئ أنفاسو ،وتنشط سليلتو يف استباق النتائج وزبيل النهاايت» (.)7وتتجلى روعة فن القصة وبراعتها يف رواية
األحداث ادلملوفة الواقعية ،إذ سبيل بعض النصوص إىل إيضاح اجلوانب التارؼلية للعمل القصصي ،ذلك أن القص
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نشاط فٍت متجذر يف الثقافة اإلنسانية منذ فجر التاريخ ،ولو رلموعة من اخلصائص من أبرزىا الًتكيز على مسو
اللغة ادلكتوبة ،كوهنا ادلعربة عن األحاسيس وادلشاعر ووصف احلياة ،ويقًتح الباحث اخلوري طانيوس منعم رلموعة
ُ
من الشروط إلصلاح القصة ،من بينها (:)8
يسوقها ،أو األشخاص الذين يُصورىم ،بل
 لاب ّد أن يكون لألديب غاية يهدف إليها من وراء احلوادث اليت ُلعل الغاية ىي اليت زبًتع احلوادث أو تنتقيها ،كما زبلق األشخاص أو زبتارىم ،إذ لاب ّد من فكرة معيّنة
تعتمل يف عقل األديب ونفسو ،فينظر يف قطاعات احلياة ادلختلفة ،ليصطاد منها ما يُربز فكرتو ويدعمها،
ُ
فتستهويو حادثة دون أخرى ،ويتص ّدى لو إنسان دون إنسان ،وتظهر بيئة دون غَتىا.
 -ىذه الغاية نراىا يف صبيع القصص دون استثناء ،حىت يف أتفهها ،كقصص اللهو وادلغامرات.

 تُعترب احلادثة أو احلوادث ،ادلحتوى األساسي للعمل القصصي ،رأينا األديب ؼلًتعها ،أو ؼلتارىا ،وىي يفُ
احلالتُت غلب أن تكون واقعية شلا ػلدث يف احلياة أو شلا ُؽلكن أن ػلدث .كما غلب أن تكون مرّكزة يف وحدة
عمل ووحدة موضوع ،فال تنفصل أو تتنافر ،بل تتطور ابلتوالد الطبيعي ،الذي غلعل منها مرقاة منفرجة ضلو
العقدة ،ومنزلقا ضيفا ضلو احلل.
 لابد للحوادث من شخص أو أشخاص يقومون هبا ،منهم الرئيسيون ومنهم الثناويون. فبطل القصة أو أبطاذلم ىم الذين يسلّط عليهم األديب أضواءهُ ،ػلّركهم حسب أدوارىم يف ربقيق األحداث،وتنفيذ األعمال وغلعلهم ينطقون بلسانو على أن يكونوا من صميم الواقع ،فال يتصرفون دبا لا ينسجم مع
شخصياهتم ،ولا يتكلمون إلا دبا يتناسب مع طبيعتهم.
إن أعلية األشخاص أو احلوادث زبتلف بُت قصة وأخرى .فهناك قصة احلادثة اليت يهتم فيها األديب
ابلسرد واإلخبار ،غايتو إبراز احلوادث وتكثيفها ربقيقا للفكرة اليت تتضح من خالل ىذه احلوادث.وىناك قصة
الشخصية اليت يعتٍت فيها األديب ابألشخاص وطبائعهم وأخالقهم وتصرفاهتم ،فاحلوادث ليست إلا وسيلة
إلبرازىم وكشف نفسياهتم .وشلا لا يشوبو أدىن شك أن أىم األدوار اليت تؤديها القصص األدبية ادلوجهة إىل
ُ
األطفال ترمي إىل تنمية الثروة اللغوية ،وصيغ الًتاكيب اللغوية الصحيحة ،وبذلك فهي ُذبنبو الوقوع يف األخطاء،
وُسبكنو من معرفة اللغة اليت يتعلم هبا ،ويتخاطب هبا مع أقرانو العرب ،ولاسيما يف ظل وجود ما يُعرف ابلازدواجية
اللغوية ،واللُّغات الشعبية ادلتعددة يف إطار البلد الواحد ،والشعب الواحد على مستوى الوطن العريب ،فالقصص
ُ
تُعلم اللغة العربية الفصحى الوسطى ،وترتبط عملية التنمية اللغوية للطفل دبساعدتو على التخاطب السليم بلغتو،
ذلك أهنا تُعلمو النطق الدقيق ،من حيث سالمة سلارج األلفاظ ،وجودة اإللقاء ،وتنمية قدرتو على التعاطي
مستقبالً مع األعمال األدبية الراقية ،كما أهنا تُنمي روح الانتماء إىل الوطن ،وىذا األمر يتبدى يف القصص اليت
تُربز الوطن لا كصورة شاعرية رلردة ،وإظلا بصفتو يشكل منبتاً للخَت ،والنماء ،والعطاء ،وتعمل قصص األطفال
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على تنمية ادليول القرائية يف شخصية الطفل ،إذ ُربببهم يف ادلطالعة ،والقراءة ،والتممل يف الكتب ،واجملالت،
والصحف اليت ربتوي على أقسام خاصة ابألطفال ،وىذا ينعكس إغلاابً على تنمية ادلقدرة اللغوية ،ورفع حصيلة
فحب الطفل لوسائل ادلعرفة ؼللق يف نفسيتو حالة من الشعور ،والاندفاع ،والانسجام تتمثل يف تفاعلو،
ادلعجمُ ،
واندماجو مع ادلادة القرائية ،وعشقو ذلا ،بغرض إشباع حاجاتو ،وإاثرة عواطفو ،وانفعالاتو ،وىو تنظيم وجداين
يتسم ابلثبات ،ويُعطي الفرد انتباىاً ،واىتماماً دلوضوع زلدد ،كما يشًتك يف أنشطة إدراكية ،أو عملية( )9ترتبط بو،
ويشعر بقدر من الراحة يف شلارستو ذلذه األنشطة .
أسئلة وإشكاالت الكتابة القصصية املوجهة إىل األطفال يف ميزان البحث
ينهض أدب األطفال بدور متميز يف تكوين شخصية الطفل ،إذ يغرس فيو رلموعة من القيم الذاتية
واإلنسانية ،ويسهم يف تطوير احلس اجلمايل( )10والفٍت( )11لديو ومرافقة ورعاية مواىبو الكامنة ،وإن ادلتممل يف
دلالات وأبعاد مصطلح أدب األطفال يُلفي تعريفات كثَتة عربية وغربية يف ادلصادر النقدية العربية واألجنبية ،فقد
وجدان صاحب موسوعة(كاسل)يُنبو إىل أن الكتاابت األدبية ادلوجهة إىل األطفال سواء كانت قصصية أو شعرية،
زبتلف اختالفاً كبَتاً عن الكتاابت اليت تُوجو إىل الكبار على أساس بعض الاعتبارات األساسية من بينها :ادلدى
اللغوي وادلفهومي ادلتاح للكاتب ،والذي ػلد اإلدراك والتذوق غَت الناضجُت جلمهور قرائو من األطفال ،يف حُت
أن الاعتبار الثاين يتعلق بعملية الكتابة والتسويق ،حيث إن ىذه العملية تقوم هبا رلموعة من األطراف ليست ىي
ادلستهلك احلقيقي ألدب األطفال ،ومن الواضح أن أايً من ىذه العوامل لا يؤثر يف ظلط األدب ادلوجو إىل
ُ
األطفال ،غَت أن وجودىا يؤدي إىل ظهور أدب لألطفال تشوبو عاطفة متوقدة إىل درجة ادلبالغة فيها أحياانً ،أو
تكون مفعمة ابلعناصر التعليمية يف أحيان أخرى( ،)12ومن ادلفيد أن ننبو إىل تباين واختالف ادلعايَت وادلقومات
اخلاصة ابلكتاابت األدبية ادلوجهة إىل األطفال من إنسان إىل آخر ،بيد أنو غلب احلرص على عرض الكتاابت
األدبية اجليدة وادلتميزة ،ولعل أبرز عنصر غلب أن يطفو ابلنسبة إىل القصص اليت تُعرض ىو عنصر التشويق
الذي ينطلق مع بداية الكتاب ،ومقطعو األول مهم جداً ،ألنو بناء عليو ُػلدد الطفل إذا كان يرغب يف استكمال
قراءة الكتاب ،أم لا ،لذلك فالبداايت تكتسي أعلية ابلغة ،ومن األحسن أن تنطلق من نقطة مثَتة تشذ انتباه
الطفل ،حىت تكون موفقة ،والكتاب اجليد ىو الذي يُنمي السلوك الاجتماعي ،ويضع اخلطط ابلنسبة إىل احلياة
يف ادلستقبل ،ويزيد من معارف الطفل ،ويضعو يف أدوار الكبار ،وذلك من خالل توظيف اللعب ،والتخيل ،حىت
يستطيع زبيل حياتو يف ادلستقبل ،كما يُنمي ملكة اخليال لديو ،فعنصر اخليال يف كتب األطفال مهم جداً ،كونو
يتصل ابإلبداع ،ومن األفضل أن يكون كتاب الطفل ُمساعلا يف اإلحساس ابلكلمة ،ومعناىا ،ويُنمي ادلدارك
اللغوية ،فنحن نُفكر عن طريق اللغة ،ونؤثر هبا على طرائق تفكَت الطفل(.)13
ومن بُت األفكار اليت قدمها الباحث الدكتور جالل فاروق الشريف عن أدب األطفال إشارتو إىل رلموعة
من العناصر ادلشكلة لدلالات وأبعاد أدب الطفولة ،فهو يُعده وجهاً من وجوه اإلبداع األديب ،وليس فعالية جانبية
ُ
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أو ىامشية أقل شمان من غَتىا ،حيث إنو من خالل ىذا العنصر يدعو إىل عدم التقليل من شمن اإلبداع األديب
ادلوجو إىل األطفال ،ويرى أنو يتطلب موىبة أدبية حقيقية شمن أي إبداع أديب أصيل ،وىو يُشكل جزءاً من
العملية الًتبوية اليت يتالحم معها ،ويقتضي توفر ادلعرفة العلمية ابلطفولة ،وبعادلها السيكولوجي ،الذي يُعد عنصراً
أساساً وىو يتكامل مع العملية الًتبوية ،كما يستوجب(أدب األطفال) وجود إحاطة ابلشروط الثقافية والاجتماعية
العامة السائدة يف اجملتمع ،إذ غلب أن يتوجو أدب األطفال إىل إظلاء احملاكمة العقلية وادلعرفة العلمية ،ومن األفضل
أن ُػلقق أدب األطفال توازانً دقيقاً بُت تنمية احلياة الانفعالية للطفل ،وبُت حياتو الفاعلة ،فال يستمر اجلانب
الانفعايل على حساب احلياة الفاعلة والعقلية ،ويضاف إىل ىذا األمر أن احلياة الواقعية غلب أن تُشكل مصدراً
أساسياً ألدب األطفال دبختلف شروطها وقيمها وتطلعاهتا دبا فيها عامل الطبيعة واحليوان ،أي النتاج التارؼلي للعامل
الواقعي ،كما أن التعبَت ابلصورة اخليالية يف أدب األطفال غلب ألا يتعارض مع مهمتو الًتبوية ولا مع احلياة
الواقعية ومعطياهتا ،واستخدام اللغة غلب أن يتسم ابلشفافية ،حبيث لا يُشكل أي عائق يف نقل الصور
واألفكار( .)14وإن ألدب األطفال آاثره اإلغلابية يف تكوينهم ،وبناء شخصياهتم ،وإعدادىم ليكونوا رجال
ادلستقبل ،ورواد احلياة ،ذلك أن الطفل ىو اإلنسان يف أدق مراحلو وأخطر أطواره ،ومن مثَّ فإن تركيز الاىتمام
على اجلانب الوجداين من حياة الطفل يفرض أن لا يعلوه أي اىتمام آخر ،فهو (أدب الطفل) يقوم بوظائف
الًتبية اجلمالية واألخالقية والنمو اللغوي ،وىو خربة لسانية تتم صياغتها بعناية يف أشكال فنية ،شلا غلعل األطفال
يتفاعلون معو ،فيمنحهم ادلتعة والتسلية ،ويدخل على أنفسهم البهجة وادلرح ،كما يُنمي يف شخصية الطفل
اإلحساس ابجلمال ،وُؽلكن من تذوقو ،ويدفعهم إىل عمل اخلَت وتقديره وزلبتو ،ويُطلق العنان خلياذلم وطاقاهتم
اإلبداعية ،وىو يعد شكالً من أشكال التعبَت األديب ،فلو قواعده ومناىجو وطرائقو ،سواء منها ما يتعلق ابللغة
ومدى انسجامها مع قاموس الطفل ،ومع احلصيلة األسلوبية للسن اليت يؤلف ذلا ،وىو رلموعة اآلاثر الفنية اليت
تصور األفكار واألحاسيس واألخيلة اليت تتفق ومدارك األطفال ،وتتخذ أشكالاً متنوعة ،وتتسم أبسلوب سهل
وسلس وواضح ؼللو من التعقيد ،ومن أبرز فوائد أدب األطفال دعم الًتبية الصحيحة ،وتعزيز العملية التعليمية،
من أجل بناء شخصية الفرد السوي ،واإلنسان الذي يتميز بصفات الفكر والابتكار واإلبداع ،كما يعدىم للحياة
يف عامل الغد ،دبتغَتاتو وعوادلو التقنية والتكنولوجية ادلتقدمة ،ويُثري بياهنم الذي ىو وثيق الصلة ابلتفكَت ،ويقوم
ُ
العمل القصصي الناجح بدعم القيم والصفات الالزمة لعمليات التفكَت الابتكاري واإلبداعي ،مثل :دقة
ادلالحظة ،والصرب وادلثابرة ،والتفكَت اجلاد ادلستمر ،وتنمية التفكَت الناقد واخليال ،كما يؤدي إىل التعرف على
العلماء وادلخًتعُت وأىل اإلبداع ،من أجل الاقتداء هبم ،كما يعلم التصرف السليم يف شىت ادلواقف ،من خالل
تصرفات األبطال الذين يعجب هبم الطفل ويق ّدرىم ،ويتبٌت أساليبهم( .)15وغلب التمكيد على أن من أبرز
الوظائف اليت تؤديها قصص األطفال ىي الوظيفة الًتبوية ،فالغاية اليت غلب توخيها يف قصص األطفال تشمل
ثالثة أىداف أساسية ىي:عملية تعليمية ،ومادة لغوية ،ومادة ثقافية ،فقصص األطفال بصفتها عملية من
عمليات التعليم ربدث تغيَتات يف نفسية الطفل ،وتؤثر بشكل كبَت على القوة اإلدراكية لو ،نظراً دلا تزوده بو من
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صور وألوان جديدة من اخلربة وادلعارف ،وتؤدي إىل توسيع آفاقو اإلدراكية ،نظراً دلا تزخر بو ىذه النصوص
القصصية من معلومات ثقافية ،وزاد معريف ،وتنوع يُوسع آفاق الطفل ،ويزيد صلتو ابحلياة ،وفنوهنا ،ودبا يضطرب
فيها من أنواع السلوك والنشاط ،كما أن القصص ادلوجهة لألطفال ذلا أتثَت كبَت على شعور الطفل وإحساسو ،إذ
أهنا تثَت وجدانو ،وتؤثر على عاطفتو ،وذبعلو ينفعل دبا يقرأ من عواطف احملبة والكراىية ،والتمييد وادلعارضة ،والرقة
والقسوة ،واذلدوء والغضب ،ونظراً لانتماء القصة إىل اجملال األديب فإهنا لازبلو من عاطفة؛يتمثر هبا الطفل ،ومن
ذلك عاطفة حب الوطن والتعلق بو ،ومشاركة احملزون وادلفجوع ،واخلائف وادلسرور والبطل ،إىل غَت ذلك من
الانفعالات اإلنسانية والعواطف اجلياشة ،ولقصص األطفال قوة عملية ربدثها يف الطفل بشكل لُت رقيق تقف
نتيجتها عند اإلعجاب أو الرضا عما ورد يف تلك القصص ،وقد يشتد أتثَتىا فتتحول إىل قوة زلركة تدفع إىل نوع
من السلوك العملي والتصرف اإلغلايب ،ويضاف إىل ىذا األمر أن قصص األطفال تتشكل من مادة لغوية من
حيث بناؤىا وتركيبها وأسلوهبا؛ وذلا أىداف متعددة من بينها:
تدريب الطفل على دقة فهم النصوص ،وحسن استخالص ادلعاين والدلالات ادلختلفة يف شىت احلقول.تنمية ثروة الطفل اللغوية بوساطة القصص احملتوية على طائفة من األلفاظ اجلديدة اليت مل يكن الطفليعرفها من قبل ،وفضالً عن ادلعاين والًتاكيب ادلختلفة ،فمن األفضل ألا يعتمد كاتب النصوص القصصية على
األلفاظ الصعبة وادلثقلة ابدلفردات الغريبة ،كما أن ُحسن صياغة النصوص السهلة اليت لا يعسر على الطفل
فهمها؛ يُبُت مقدرة القاص ،ويوضح مدى فهمو لعوامل الطفل ونفسيتو ومستواه.
 تعويد الطفل على التذوق األديب ،وذلك من خالل حسن اختيار وصياغة النصوص القصصية ادلشوقةللطفل ،حىت يتمكن من ىضمها وحسن استيعاهبا.
ويضاف إىل ىذه األىداف أن األعمال القصصية ادلوجهة لألطفال سبثل مادة ثقافية إنسانية دبعانيها ،إىل
جانب كوهنا تضم بُت طياهتا ادلفردات واأللفاظ والًتاكيب واجلمل ،فهي تصبو إىل ربقيق غاايت من بينها :فهم
الطبيعة اإلنسانية اليت نُلفيها رلسدة ومصورة يف اإلنتاج القصصي كالكرم والبخل واألمانة والغدر ،واإليثار واحلقد،
وىي تصور البيئة كذلك ونواحي احلياة األخرى اليت لا ُؽلكن أن يكتشفها الطفل بدقة ووضوح ،إلا بوساطة
القصص ادلتميزة بدقة يف احلس وإجادة يف التصوير ،وسالمة يف الذوق ،كما أهنا تسهم يف تنمية خربات الطفل من
اجلوانب الاجتماعية واألخالقية والاقتصادية والسياسية فيتعرف على احمليط والبيئة واألوضاع الاجتماعية اليت يعيش
فيها ،نظرا ألن ىذه القصص تصف احلياة على مشوذلا وتنوعها جبميع نواحيها اإلغلابية والسلبية(.)16
وابلنسبة إىل البناء الفين للقصة املوجهة لألطفال فيكاد يقع اإلمجاع على أن الفوارق كبرية بني القصة

اليت ُكتبت ليقرأىا الكبار ،والقصة املوجهة إىل األطفال ،حيث يذىب الناقد الدكتور دمحم مراتض إىل القول
يف ىذا الشأن« :فال فرق بني قصة الكبار وقصة الصغار إال يف التبسط والتوضيح والتحليل واالبتعاد عن
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الغموض املُفرط أو التعقيد املموج ،وال بد ابإلضافة إىل ذلك أن تشتمل القصة على مغزى أخالقي يدفع

الطفل إىل التفكري والرتكيز» (.)71بيد أنو الينبغي اإلسراف يف اخليال إىل درجة ال تتفق مع مستوى الطفل،
فالقصة تقتضي وجود مساحة معتدلة من اخليال تنسجم مع مرحلة منوه اللغوي والعقلي.

لقد استطاع أدب األطفال من خالل بعض اإلبداعات القصصية ادلتنوعة ،واإلرث األديب والًتبوي الطفويل
ُ
أن يُسهم يف الارتقاء بذوق الطفل ،ويُضفي دلسات شفافة وصبيلة تدفع سليلتو ضلو آفاق اإلبداع ،وتُشجعو على
الابتكار والتفوق والتطلع إىل اجلديد ،وُؽلكن اعتبار أن ىذا النتاج األديب الذىيب قد ترك أثراً إغلابياً ،من خالل
ُسلاطبة الطفل دبا ينسجم مع مرحلتو العمرية ،وقد قدمت ادلكتبة الطفلية الكثَت من ادلواعظ وادلعارف والقيّم
األخالقية للطفل ،وسبكنت من توجيهو بطرائق أدبية غَت مباشرة إىل ُسبُل اإلصالح والتفوق ،واألخالق ،والعمل،
وادلساواة ،واحملبة ،ولذلك فإن طفالً يقرأ ذلو متقدم على طفل لا يقرأ ،وبناءً عليو فإن توجيو الطفل وتنمية مواىبو
وذكائو ،يتم من خالل صناعة أدب الطفل كجنس أديب مستقل ُموجو إىل عامل الطفل ،ويعد ُمعيناً وداعماً جلهود
األبوين ،وجهود األساتذة يف سبيل احلفاظ على الطفل الذي تُعلق عليو اآلمال واألحالم ،واألمنيات يف العامل
اإلنساين كلو ،فكاتب أدب الطفل يع ّد قارئو الطفل كي يكون حامالً دلنارة ادلستقبل ،وىو يسعى جبهده كي يعزز
يف نفسو صبلة من السلوكات ادلتصلة بقيم وتقاليد القراءة ،كما أن أدب الطفل يُظهر لو منزلتها وأولويتها ابلنسبة
لشخص يرغب يف أن يكون لو شمن ،ولا يكون على ىامش احلياة ،فمدب األطفال ىدفو أن يع ّد طبيب
ادلستقبل ،ويعد عامل ادلستقبل ،وادلهندس ،والقاضي ،واألديب ،والفنان ،وويل أمر الناس يف ادلستقبل ،إنو يعد اذلبة
اليت وىبها هللا-ليس للوالدين فقط -بل للناس كافة ،ولذلك فقد اكتسب أدب األطفال أعلية ابلنسبة دلختلف
شرائح الناس ،واكتسب كاتب أدب الطفل خصوصية ذبعل اآلخرين ينظرون إليو نظرة أبوية استثنائية ،فالطفل
يظل زلتاجاً إىل عناية تربوية ُمركزة من عائلتو ،وكذلك من قبل رايض األطفال ،ومن ادلدارس ،ويبقى الطفل متمثراً
دبختلف العوامل الًتبوية والبيئية اليت نشم وترعرع فيها ،فقد جاء أدب األطفال حىت يكون ُمعيناً للمريب يف تربية
األبناء ،وقد قدم ىذا األدب من خالل ال ُكتّاب الذين صلحوا يف ىذا ادليدان الكثَت إىل شخصية الطفل يف شىت
وسلاطبتو من خالل ىذا العامل ،حىت يتعرف بشكل
مراحل تربيتو ،فهو زلاولة للدخول إىل سيكولوجية الطفل ُ
تدرغلي على عامل الكبار ،فهو يُشبو اخلُطوات البطيئة اليت تشبو عملية ظلو الطفل حىت يقف وؽلشي على قدميو،
ويتعرف على األلفاظ ،ويبدأ وعيو ابلتشكل ،واحلق أن أديب الطفل ىو مربيو ومعلمو الذي يرتقي بو وفق مراحل
عمره حىت تتفتح مدركاتو على وقائع احلياة ،والكبَت عندما يُنتج أدابً ُموجهاً للصغَت يُدرك جيداً أن عادلو سلتلف
عن عامل الكبَت ،ويف اللحظة اليت يثق فيها أبنو يستطيع أن يُقنع الكبَت بوجهة نظره صلده يًتدد كثَتاً يف ىذه الثقة
ابلنسبة إىل الصغَت ،فالصغَت يعقد آمالاً واسعة جداً على الكبَت فهو يُلقي على عاتقو آمالو وأحالمو وأمنياتو،
والطفل ىو ذاك الكائن البشري األليف والوديع وادلفعم ابحلساسية ُذباه كل ما يرى ويسمع ،وىو حباجة إىل رقة
ُ
وزليطو ،إن صفحة الطفولة ىي صفحة الرباءة والتلقائية
وعذوبة واستيعاب لكينونتو من خالل عائلتو ُ
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()18
ومقوماتو وبتخصص أدابئو ،وقد اىتم
اإلنسانية .ولقد ربول أدب األطفال إىل جنس ُمستقل يتمتع خبصائصو ُ
العامل برمتو أبدب الطفل ،والقصة ىي أقرب أساليب الًتبية إىل ُسليلة الطفل وأكثرىا قرابً من الطفل ؛ ذلك أن
الطفل يًتعرع على مساع احلكاايت يف البيت من أمو ،أو من جدتو ،ونُلفيو يصحو ويغفو يف بعض العائالت وىو
يستمع إىل القصص واحلكاايت حىت يًتسخ ذلك يف نفسو ،وعلى الرغم من تنوع وسائل ثقافة الطفل ونواقلها
بُت ادلؤسسة األُسرية ،وسلتلف الوكالات وادلراكز ادلتنوعة سواء أكانت رمسية أو شعبية ،إلا أننا صلد أن القصة
تعد ُعنصراً ُمهماً جداً ومهيمناً وسائداً ،ففي عالقات الوالدين واإلخوة أتيت حكاايت األجداد واآلابء والكبار،
وحكاايت اخلربة اليومية ادلتجددة ،وعلى ادلستوى ادلطبوع من كتب األطفال ،واجملالت والصحف واجلرائد
والنشرات والدورايت والسالسل ،صلد إحصائياً أن للقصة منزلة الصدارة ،ومثل ذلك ما صلده يف الوسائط احلديثة،
وادلستحدثة ،وعلى ادلستوى ادلسموع وادلرئي من اإلذاعة ،والتلفزيون ،والسينما ،وادلسرح ،ووسائل الاتصال
ُ
اجلماعي ،يف ذلك كلو صلد القصة حاضرة يف رلالات الثقافة :العامة ،والدينية ،والتارؼلية ،والعلمية( ،)19وشلا لا
يشوبو ريب أن الصحافة ادلوجهة إىل الطفل ،ويف طليعتها اجملالت اليت تُركز على نشر القصص األدبية ادلتميزة،
ُ
تؤدي ابلطفل إىل زلبة القراءة ،وكلما قرأ اكتشف لغة جديدة .وسيُلفي نفسو بعد القراءة ،والاطالع يف كل مرة
يكتسب تعبَتات جديدة ،وأساليب إنشائية بليغة ،ومفردات فريدة ،ومعارف لغوية مبسطة ،ولكي ُربقق رلالت
األطفال ىدفها يف إيصال اللغة ،وتنميتها عند األطفال ،غلب إدراج ادلفردات اللغوية يف برامج التسلية حىت تصل
ُ
الرسالة بطريقة ُزلببة إىل الطفل ،وىو ُؽلتع نفسو ،ولابد من ضبط الكلمات ابلشكل الصحيح لتمكُت األطفال
من قراءهتا قراءة جيِّّدة ،ولاسيما أواخر الكلمات يف أقسام الزوااي اللغوية ،ولا بد من توضيح الكلمات ،أو
العبارات فهناك بعض احلروف متشاهبة ،وقد زبتلط على الطفل ادلبتدئ مثل :الدال ،والراء ،والذال ،والزاي ،كما
غلب التنبيو إىل التفريق بُت احلرف ادلضعف ،وغَت ادلضعف ،فهذا األمر لو اعتباره يف جداول الكلمات ادلفقودة،
والكلمات ادلتقاطعة ،وكذلك التفريق بُت األلف ادلقصورة ،والياء(. )20واحلق أن الًتكيز على السرد القصصي،
واألانشيد اليت ىي قصائد مسرودة بطرائق تربوية ،وفقاً دلنهجية سليمة تُنمي ذاكرة الطفل ،وتُوسعها ،وتُؤثر يف
قدرتو على التذكر ،فالًتابط الفكري يُساعد عملية زبزين ادلعلومات ،وأدب األطفال غلب أن ػلرص على التنظيم
ادلنهجي ،وينتبو ُكتّابو إىل ضرورة متابعة مستجدات علم النفس ،والًتبية ،وعليو أن يستثمر الدراسات احلديثة اليت
ُسبكنو من التفاعل مع عقل الطفل ،ووجدانو ،وسلوكو ،وعليو استخدام الصور الفنية اجلذابة اليت تُبعد ادللل ،كما
ومبسطة ،وغلب الًتكيز على اجلوانب اجلمالية ،والوظيفية يف اللغة ،فهناك بعض
عليو أن يستخدم لُغة صبيلةُ ،
وحسن
الفوارق بُت الكتابة الوظيفية ،والكتابة اإلبداعية الفنية ،حيث إذا اشتملت اللغة على صبال أداء الفكرةُ ،
صياغة األسلوب أضحت تلك الكتابة كتابة فنية إبداعية ،وإن أدت ىذه الكتابة أفكارىا ومقاصدىا بلغة
سليمة ،وواضحة ،وليست فيها رمزية ،ومل تعتمد على أسلوب بياين صبيل أصبحت كتابة وظيفية ،ولذلك فادلسملة
تتصل ابلوظيفة اليت تؤديها اللغة ،إذ أن وظيفة اللغة يف األدب ترتبط ابجلمال ،وصبالية التشكيل ،وتظل وظيفتها
صبالية يف ادلقام األول ،أي أن غايتها التصوير إىل جانب وظيفتها التوصيلية ،إذ أن ىناك اجلانب النفعي ،واجلانب
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اجلمايل (.)21ويرتبط التذوق جبملة من اجلوانب اجلمالية ،فتذوق الشيء ،يُقصد بو كما يرمي إىل ذلك جاكبسون
يف معرض حديثو عن التذوق إدراك قيمتو إدراكاً غلعلنا نشعر بو شعوراً شخصياً ُمباشراً ،ويف اآلن نفسو نشعر
حيالو برابطة وجدانية ،تدفعنا لتقديره وحبو ،والاندماج فيو حبرارة ،وضباسة نظراً للجمال الذي أضفاه على أنفسنا،
وللتذوق على ىذه الصورة أعليتو اخلاصة يف رلال الًتبية ،كما يشَت إىل ىذا األمر الباحث أضبد صليب ،وذلك
جلملة من األسباب منها :إنو ػلوي بُت طياتو إدراكنا لقيمة الشيء ،وتعلقنا الوجداين بو ،ومن الطبيعي أن يكون
أعظم رسوخاً يف النفس ،وأطول بقاء ،وأكرب أتثَتاً من سواه من األمور اليت يتعلمها الفرد ،كما أن اللغة ،وما
تضمو من تراث أديب ،ىي وسيلة من الوسائل اليت ُسبكننا من معرفة عادلنا احلاضر ،وماضيو ،ومن خالذلا يصل إلينا
الًتاث اإلنساين ،وما مل نصل إىل درجة مناسبة من فهم اللغة اجلمالية ،وتذوقها ،فلن نتمكن من فهم ىذا الًتاث،
وتذوقو حق التذوق ،وعلى اإلنسان أن يُعٌت ابنتقاء ألفاظ لغوية ذلا صبالية ،وتُفهم دقائقها ،ويتم استعماذلا
بوضوح ،وربديد ،وىو أمر لا يتم بصورة مرضية ما مل نصل إىل مرحلة التذوق اجلمايل للغة ،وللتذوق صلة وثيقة
ابلتذوق السليم ،وتكرار التذوق ُؽلكن الفرد من معايَت ذوقية ،وصبالية سلبية قد تنعكس على تصرفاتو األخرى،
فنراه ُػلسن التمييز ،فيُقدر كل ما ىو جيد ،وصبيل ،ويهدف يف عملو إىل اإلجادة ،واإلتقان ،ولا ريب يف أن
التذوق اللغوي يزيد من استمتاع الفرد بلغتو اجلميلة ،حينما يستعملها يف احلديث ،أو الكتابة ،أو القراءة ،وقد
يفتح لو آفاقاً رحبة فسيحة يف رايض الفكر ،وحدائق األدب الغناء ،وآفاق العلم ،وادلعرفة ( ،)22ويرتقي التذوق
اجلمايل ابجلمهور من خالل وسائل اإلعالم ،ولو أخذان القصة ظلوذجاً ،ففي األدب القصصي ادلوجو إىل الطفل
ُ
«ما يُنمي ىذا ويُثريو ،إذ ينعكس ذلك على وجدان اجلمهور ،وروحو ،ووعيو ،ويكسبو دقة ادلالحظة ،وإدراك
ادلعٌت ،وادلفهوم ،واإلػلاء ،واخليال ،وغَت ذلك من مهارات تُطور عمل احلواس ،لاسيما إذا أحسنا اختيار النص
القصصي ،ووجهنا الطفل إىل إدراك مواطن اجلمال يف النص ،وظلينا لديو عادة القراءة الذاتية ،...والذوق شيء
مهم يف حياة اإلنسان يف كل زمان ،ومكان ،وعلو أكثر دواماً ،واستمراراً من اإلنسان ذاتو ،ألنو ينعكس على ما
يًتكو اإلنسان يف حياتو ،وبعد شلاتو ،فيصبح بذلك أكثر من اإلنسان خلوداً ،والدليل على ذلك ما نراه يف آاثر
احلضارات ادلتعاقبة على مر السنُت ،...والذوق العام دبقدور األمم ،واألفراد أن يعملوا على ترقيتو ،والنهوض بو ،إذ
ُؽلكن أن نغرس يف نفوس الناس عشق اجلمال ،واإلحساس بو ،واستجالء زلاسن الطبيعة ،ومظاىر عظمة اخلالق
فيها ،ويف ذلك تتدخل عوامل الشعور العام يف البيئة الذي يؤثر بدوره يف تنشئة الذوق ،وبثو ،وتنميتو يف نفوس
أبناء ىذه البيئة» (.)23وقد أضحى الفرق بُت اللغة اجلمالية ،والكالم العادي بيّناً وواضحاً«فاللغة اجلمالية ،أو
األدبية تتوخى غايتُت:غاية أدبية ،وأخرى توصيلية ،وىذا يعٍت ازدواجية الوظيفة لألداء اللغوي األديب ،وأحادية
الوظيفة لألداء اللغوي الوظيفي ،ولذلك فهناك فروق بُت التعبَت الوظيفي ،والتعبَت اإلبداعي اجلمايل ،إذ إن التعبَت
الوظيفي تعبَت موضوعي ،الكاتب فيو غَت مشغول إلا ابدلسملة اليت يريد توصيلها ،فال تظهر عواطفو ،أو مشاعره،
أو مواقفو ،وتظهر الكتابة الوظيفية على شكل قوالب ،مثل:التقرير ،واخلرب ،والتحقيق ،أما التعبَت األديب ،أو
اإلبداعي فتعبَت ذايت ينطوي على خصائص ذاتية من إبداع صاحبو ،والنص الوظيفي لا خيال فيو ،يف حُت يعتمد
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النص اإلبداعي اعتماداً كبَتاً على اخليال ،وليس ادلقصود ابخليال الوىم ،بل ىو القدرة على تكوين العالقات بُت
أمور لا يكتشف عالقاهتا إلا ادلبدع.)24( »....
لقد أثبتت دراسات كثَتة أجريت يف ميدان تعليمية اللغات ،وعلم اللغة التعلّمي أن للقصة األدبية
ادلوجهة لألطفال أثراً كبَتاً يف تعلم التعبَت والكتابة ،وىي تؤثر بصورة جيدة على إثراء احملصول اللفظي ،وتنبع
أعليتها من أن ذلا صلة يف إحكام النسج اللغوي عند ادلتعلمُت ،ومن أبرز الفوائد اليت ُؽلكن جنيها من قراءة
األطفال للقصص تعلّم التسلسل يف التفكَت ،من جراء ترتيب أحداثها وتسلسلها ،وتتابع رلرايت أمورىا ووقائعها،
ولذلك صلد الصغار يتابعون القصص ابىتمام وشغف كبَتين ،وىم يريدون أن يقفوا على األحداث الالحقة ،بعد
أن شد انتباىم توايل األحداث ادلاضية ،ودلا كان الشمن على ذلك من تعلق األطفال ابلقصص ،فإنو من الضروري
أن يتم استغالل ىذا ادليل منذ الطفولة ،واستثمار ذلك التعلق؛ لتعليمهم التعبَت عن طريق القصة؛ ألن ذلك يف
النهاية يُساعدىم على إحداث التسلسل يف تعبَتاهتم بشكل لائق ومقبول ،كما يُعلمهم الوحدة يف التفكَت والتعبَت
وتناول األشياء ؛ وذلك بسبب أن القصة وحدة واحدة ،ونسيج واحد ،ومداومة النظر يف القصص ،واإلدمان على
قراءهتا ،ومساعها ،من شمنو أن يؤدي إىل تعلّم الوحدة العضوية ،شلا يُسهم يف أتثر الطفل القارئ وتنفيذ ىذا األمر
يف التعبَت شفوايً كان أم ربريرايً ،كما أنو يُعلمو التكامل يف النظر إىل األشياء؛ وذلك بسبب أهنا وحدة متكاملة،
يرفد بعض أجزائها بعضاً ،وىناك إمكانية لاستغالل القصة من أجل تعليم اللغة العربية بشىت فروعها ،وىذا ىو
ادلنحى التكاملي يف دراسة اللغة ،ودلا كانت القصة دبختلف أنواعها شلثلة جلوانب احلياة ،ودلا كانت اللغة أداة
للتعبَت عن ىذه احلياة ،فقد كان تعلم التعبَت ابلنسبة إىل األطفال عن طريق القصة أقرب إىل ادلسلك الطبيعي،
وأبعد عن التكلف ،وأيسر تعلماً ،وأرسخ نتيجة ومضموانً ،ودلا كانت القصة تركز على اإلاثرة والتشويق
وادلفاجآت ،فقد كان تعلم التعبَت عن طريقها حافزاً للمتعلمُت على استعمال ىذه األدوات التعبَتية؛ فطفقوا
يستخدمون اإلاثرة والتشويق يف كتاابهتم ادلوجهة إىل األطفال ،ومن ادلعلوم أن القصة هتتم برسم الشخصيات
ووضعها موضع التحليل ،بشكل غَت مباشر؛ وذلك من خالل الكشف عن طبيعة سلوكها ،وأظلاط تفكَتىا،
يعود ادلتعلمُت
وطرائق تعاملها مع اآلخرين ،وألجل كل ذلك ،فإن تعلم التعبَت عن طريق القصة من شمنو أن ّ
استخدام التعبَت غَت ادلباشر عن األشياء ،وىو مسلك تعبَتي ُغلدي األخذ بو يف كثَت من أنواع التعبَت(.)25
ولقد أكد عدة خرباء يف رلال علم الًتبية وعلم النفس أن برانمج سرد القصص على األطفال يف رايض
األطفال وا دلدارس الابتدائية يؤدي إىل تنمية ميول األطفال يف الاستمتاع دبضمون وأحداث القصص وما تتضمنو
من قيم واذباىات إغلابية ،كما يهدف إىل توجيههم يف ىذه ادلرحلة من العمر ضلو الصور وادلطبوعات وإيضاح
أعليتها وتلبية رغبات األطفال يف التعرف على كل جديد ابلنسبة ذلم ،وكل ذلك يتحقق عن طريق سرد أو رواية
القصص بطرائق صائبة ،ومن أىم العناصر واألسس اليت غلب توافرىا يف القصة األدبية ادلوجهة إىل األطفال أن
تكون سهلة األسلوب يف كلماهتا وعباراهتا حىت يتمكن الطفل من فهمها وتتبع أحداثها ،ومن األفضل أن تكون
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القصة قصَتة ،حبيث لا ؽلل الطفل من الاستماع إليها حىت النهاية ،وأن تتضمن القصة موقفاً وفكرة ُمعينة ذبذب
انتباه الطفل ،وغلب ألا تتضمن القصة ادلواقف ادلزعجة وادلخيفة وادلثَتة لالنفعالات احلادة مثل :التعذيب ادلؤمل أو
ُ
الظلم القاسي ؛ألن مثل ىذه ادلواقف تؤثر يف شخصية الطفل وتكوينو العقلي والعاطفي أتثَتاً سيئاً؛ لذا من
األفضل اختيار القصص اليت تتميز ابنفعالات ادلرح واحلب والعطف والابتهاج ،فمن حيث ادلضمون يفضل أن
تكون أحداث القصة بسيطة ومصورة ،وأن تكون الصور كبَتة ،كوهنا ىي لغة الطفل ،كما غلب أن تتسم الصور
ابحلركة والنشاط والبهجة واأللوان ادلؤثرة والزاىية ،ويُفضل أن تكون القصة خالية من صور العنف ،وتركز على
السلوكات والقيم اإلغلابية ادلرغوب يف ذبسيدىا من قبل الكاتب يف سلوك الطفل ،ومن األحسن أن تكون قريبة
الصلة من عامل الطفل ،فتتضمن إجاابت عن أسئلة الطفل ،وعما ػلدث أو يدور حولو يف احلياة ،وأن تتميز بتنمية
اخليال يف الطفل ،وتثَت الرغبة والتفكَت من أجل استكشاف احلقائق وادلعلومات ،ومن ادلفيد جداً للطفل أن
يشكل ادلوضوع والصور والرسوم وحدة متجانسة ومتكاملة داخل القصة ،أما الكلمات فتكون مساعدة لألطفال
على فهم واستيعاب ادلضمون ،ويُستحسن أن تكون الصور والرسوم كبَتة ،وأن يكون للصور دور يف ربقيق ادلرح
والسعادة ،ويف تنمية التخيل وتنشيط التفكَت ،وتقريب حب الكتاب والقراءة للطفل ،من أجل تكوين اذباىات
إغلابية وتقدًن ادلعلومات احلسية والعالقات ادلكانية ،ومن حيث الشكل يُفضل أن يكون غالف القصة مسيكاً
وملوانً أبلوان متميزة ذبذب انتباه الطفل ،وذبعلو ُػلس ابجلمال ،وأن يكون نوع الورق جيداً ومسيكاً ،وأن تكون
حروف الطباعة مكتوبة خبط كبَت ،وأن يكون عنوان القصة ُمناسباً إلدراك الطفل وموجزاً ومثَتاً لانتباىو ،حيث
يدفع إىل التشوق للقراءة(.)26
إن قصص األطفال ذات األثر التعليمي تتعدد أنواعها ،وقد قسمها بعض نقاد أدب األطفال إىل ثالثة
أنواع ىي :القصص على ألسنة احليواانت ،وىذه القصص ذلا فوائد تربوية صبة؛ كوهنا تشكل مصدراً جيداً لربط
الطفل بقيّم الوفاء واإلخالص والنبل ،وترسيخ القيم اإلغلابية يف شخصيتو ،كما أهنا تعمل على توسيع خيال
األطفال ،وأخذ العربة من احليواانت وىي«أقدم أنواع احلكاايت ،وغالباً ما يكون أبطاذلا صبيعاً من احليواانت،
وغالباً ما تكون ذات مغزى أخالقي توجيهي للسامع ،وتعرف أبهنا عبارة عن شكل قصصي يقوم احليوان فيو
ابلدور الرئيس وىو امتداد لألسطورة بصفة عامة،
وألسطورة احليوان بصفة خاصة ويستوعب فيما يستوعب اخلرافة وملحمة الوحوش ،وتعد حكاايت احليوان أول
أشكال القصص اليت عرفها اإلنسان عند احتكاكو بظواىر الطبيعة ادلختلفة ،فحاول أن غلد تفسَتات تالئم عقلو
البكر»(.)27
إن القصص اليت ذبيء على ألسنة احليواانت ىي واحدة من أكثر القصص اليت تش ّد األطفال وذبذهبم،
نظرا لتلك العالقة الوشيجة بُت عوامل الطفل ،وعوامل احليواانت ،فمما لا جدال فيو أن للحيوان منزلة خاصة لدى
الطفل ،الذي يبدأ منذ مراحلو األوىل يف مالعبة احليواانت األليفة ،وىذا ما أدى إىل توظيف احليواانت يف قصص
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األطفال بطرائق شىت منها انطاق احليواانت لتدخل يف حوارات أثناء السرد مع األطفال ،والربط بينها وبُت الطفل،
ومن بُت أنواع القصص األخرى اليت صلد األطفال يُقبلون عليها القصص اخليالية اليت من األفضل أن تكون يف
هنايتها ُمرتبطة ابلواقع ،ومن أى م القصص ادلوجهة إىل األطفال القصة الواقعية اليت قد تكون قصة اترؼلية مستمدة
من التاريخ العريب واإلسالمي؛ حبيث تظهر قيم أخالقية متعددة تتصل ابلبطولة والشهامة والتضحية والفداء ،وقد
تكون قصة من الواقع الوطٍت احمللي أو العريب ،بيد أن توظيف التاريخ يف قصص األطفال يكتسي أعلية استثنائية،
ولذلك سنتطرق إليو بشيء من التفصيل واإلسهاب ،فاستلهام التاريخ ،واستدعاء الًتات ُؽلكن أن يتم تناولو من
عدة جوانب متنوعة ،وسلتلفة ،وذلك ابلنظر إىل مضامينو الثرية ،وزلتوايتو الزاخرة ابألحداث ،والتحولات ،ويف ىذا
الصدد نشَت إىل جانبُت ُؽلكن من خالذلما تناول الًتاث ،واستلهام التاريخ:
-1ىناك ربقيق ىذا الًتاث بطرائق علمية ،ومنهجية ،وتقدؽلو يف طبعات تُسهم يف ترغيب القارئ يف قراءتو،
وليس مستبعداً أن نُلفي يف ىذا الًتاث احملقق ما ُؽلكن اإلفادة منو ،سواء أكان ذلك يف اجلوانب التطبيقية ،أو
العلوم اإلنسانية ،وىذا اجلانب يتصل بشكل أساس ابلباحثُت يف ميدان ربقيق النصوص ،وربليلها ،ونقدىا،
وإيضاح العناصر اإلغلابية فيها بغرض استغالذلا ،واستثمارىا ،وتبيُت اجلوانب السلبية قصد ذبنبها.
-2وىناك جانب من التاريخ ،والًتاث يقع ذبسيده ،وسبثلو من اجلانب الفكري ،أو احلضاري ،وإعادة إخراجو يف
ثوب جديد ،وصياغتو يف ُحلة حديثة ،على شكل نص أديب يف قصة ،أو رواية ،أو مسرحية ،أو قصيدة شعرية
مطولة ،وىذا اجلانب يتصل ابدلبدعُت الذي غلدون يف الًتاث ميداانً فسيحاً ،يُساىم يف تنشيط خياذلم ،فيُحلقون
يف أجواء اخللق الفٍت ،انطالقاً من األحداث التارؼلية الكربى ،أو الشخصيات ادلثَتة اليت تكون دبثابة وعاء يصبون
فيو ما مل يستطيعوا قولو صراحة ،وعلناً.
ويصبح التاريخ ،والًتاث يف بعض احلالات كالتنوًن ادلغناطيسي تنساب عن طريقو ادلكبواتت ،وزبرج من
خاللو كوامن الالشعور ،وما ترسب فيو من عقد ،وكبت ،فالعودة إىل التاريخ ،والًتاث قد تكون يف حالات معينة
ضرابً من التقية ،فتُصبح الكلمة رمزاً ،والعبارة تغدو إشارة (.)28
وتعد القصة ،واخلرب التارؼلي ،واحلكاية الشعبية أشكالاً تعبَتية إنسانية كونية مهمة جداً ،وتكتسي أعلية
قصوى يف الكتابة األدبية ادلوجهة إىل األطفال ،وىي تندرج ربت لواء السردايت الكربى ،فهناك صبلة من القواسم
ادلشًتكة بُت القصة ،والتاريخ ،فقد ُولدت ىذه األشكال التعبَتية مع اإلنسان ،وعربت عن ىواجسو ،وأفراحو،
وأتراحو ،وجسدت حالات نفسية واجتماعية سلتلفة ،والقصة التارؼلية غلب أن ننظر إليها كبنية ،ومنظومة منتجة
لدلالات وأفكار قابلة للقراءة والتمويل ،ابلبحث يف الامتدادات الثقافية اليت تندمج فيها ،وتتفاعل معها ،من
خالل تعالقها مع رلموعة من ادلرجعيات اليت تتصل ابلبنية الفنية الداخلية ،والعناصر اخلارجية اليت ػليل عليها
النص السردي ،والتواصل ،والتناصات ،والسياقات التارؼلية ( .)29فللقصة دلالة اترؼلية ،تظهر عن طريق استدعاء
ادلاضي التليد ،وتناولو من خالل منظار متميز ،إذ أهنا تتناص يف إعادة بعث الواقع ،وربافظ كذلك على قيمتها
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الفنية ،ربقيقاً لرؤية جورج لوكاتش« :ليس إعادة سرد األحداث التارؼلية الكربى ،بل اإليقاظ الشعري للناس
الذين برزوا يف تلك األحداث » (.)30
ومن ادلفيد أن نؤكد على أن توظيف الًتاث الشعيب يف قصص األطفال لو مؤثرات عظيمة على
اإلبداع الفٍت ،وعلى شخصية الطفل ،كونو يتميز بتعدد أنواعو ،وثراء أحداثو ،وليس ؼلفى أن للقصة ُصبلة من
ادلؤثرات النفسية واألخالقية والاجتماعية لدى ادلتلقي صغَتاً كان أم كبَتاً ،وذلا سلاطر تربز عندما ندرك دورىا يف
غرس ادلفاىيم والقيم؛ إذ إن أىم الفلسفات والنظرايت الرائجة ،واليت أسهم بعضها يف التمثَت على مسار األفكار
وتطورىا كانت مؤطرة إبطار قصصي ،فالقصة تظل شكالً من أشكال األدب الشائق ،فيو صبال ومتعة ،ولو
عشاقو الذين يتجولون يف رحابو الشاسعة الفسيحة على جناح اخليال ،فالقصة فكرة ومغزى وأسلوب ولغة ،وكل
ىذا لو أثر يف تكوين شخصية الطفل وصقلها ،وتنمية مداركو ،وإاثرة خيالو ،وغرس القيم النبيلة ،فضالً عن
جوانب اإلمتاع وادلؤانسة والتسلية ،وىي تلعب دوراً مهماً يف الًتبية ومواجهة نزعات األطفال السيئة وحلها
وتفكيكها ،وىي(قصة الطفل) تعد ذخَتة لغوية ذلا شكل فٍت ،من خاللو يتمكن األديب من صياغة قضااي احلياة
لألطفال بشكل ماتع وسار وشائق ،ويسعى إىل تنمية اإلحساس ابجلمال وابلقيم اإلنسانية من خَت وسعادة ،كما
يُطلق العنان خلياذلم وطاقاهتم اإلبداعية ،وغرضو إغناء قاموسهم اللغوي ،ورفد خزاهنم ادلعلومايت ،وصبيع ىذه
العناصر نلفيها ُرلسدة يف ادلوروث احلكائي الشعيب ،الذي يعد أحد أىم مصادر أدب األطفال على ضلو عام،
والقصص بشكل أساس ،ولاسيما حينما ُػلسن األديب توظيفو ،ويعرف الانتقاء ،فموىبة الكاتب أو األديب
الذي يوظف الًتاث الشعيب ُمهمة جداً ،فالقاص ادلثقف ُػلسن مراعاة مراحل ظلو الطفل ،وىذا العامل الرئيس يف
صلاح ذلك العمل القصصي ،ألن فكرة أية قصة لا بد وأن تتالءم مع مرحلة زلددة من مراحل ظلو األطفال نفسياً
وعاطفياً واجتماعياً وعقلياً ،فضالً عن ادلعايَت ادلعاصرة ألدب األطفال ،على الرغم من أنو مل ينظر لو من خالل
عدة مصادر تراثية على أساس أنو أدب موجو لألطفال ،ولكن مت تداولو من لدن الكبار هبدف الًتويح عن
أنفسهم أو تقوًن ذواهتم والاسًتشاد هبا ،وذلك يؤشر إىل حداثة أدب األطفال ،واحلق أن التحدي األبرز الذي
يُواجو كاتب أدب األطفال الذي يسعى إىل توظيف الًتاث الشعيب ىو مدى مصادرة مرحلة الطفولة وخصوصياهتا
وىذا ما نالحظو يف عدة ممثورات من الًتاث الشعيب ،فليس ىناك يف الوعي الشعيب وشلارساتو السلوكية واىتماماتو
من خصوصية دلرحلة الطفولة ،ومتطلباهتا النفسية والًتبوية ،فضالً عن األدب ادلناسب ذلم( ،)45وىذا يفرض على
األديب ُحسن الاختيار والتبسيط ،فتوظيف الًتاث الشعيب لا ُؽلكن إغفالو أبداً يف رلال أدب األطفال يف الوطن
العريب ،ذلك أن الثقافة الشعبية ،واألدب الشعيب العريب زاخر ابلقصص النفيسة ،واحلكاايت الثمينة ،وىناك صبلة
من الاسباب ادلوضوعية اليت تفرض دراستو ،وتوظيفو ،ومن بينها:
-1إن األدب الشعيب صورة للشخصية الوطنية ،ومهما كانت ابىتة فهي أكثر وضوحاً من الصورة اليت يعيشها
األدب ادلدرسي ادلثقف.
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-2إن دراستو تعزيز إلقليمية األدب ،وتقرير دلذىبو الذي يعد منهاجاً للكشف عن أدب األقاليم العربية ادلختلفة،
وسبيل األمة العربية إىل مل شتات أدهبا ادلبعثر اجملهول.
 -3إن األدب الشعيب مكمل لألدب ادلدرسي ،وأن من شمن دراستو أن تُساعد على الربط بُت األدبُت ،واجتياز
اذلوة الكبَتة اليت تفصل بينهما(. )31
ويُرجع الباحث دمحم التوصلي مصادر األدب الشعيب إىل فروع شىت عديدة ومتنوعة ،وأعلها:
-1احلياة اجلاىلية وأايم العرب ،وسلتلف احلروب اليت خاضوا غمارىا ،وما جرى هبا من مساجالت ،ومغامرات،
وأحداث متداخلة.
-2احلياة يف عصري صدر اإلسالم ،والعصر األموي ،وما راج فيها ،وعم من ُحروب ،وفتوحات ،أو رلون،
وانغماس ابدللذات ،إذ ظهرت أقاصيص احلُب كقصص اجملون ،بل قصص اجملانُت الذين وقعوا يف اذلوى.
-3احلياة إابن العصر العباسي ،وما انتشر فيها من حضارة وترصبات فارسية ،ووضع ،وأتليف.
وعندما توقفت الفتوح ،وانتشر بُت اخللفاء ،واألمراء حياة الدعة ،واخلالعة ،عكف األدابء على
تسجيل تلك احلكاايت الشعبية لروايتها ،وتسلية الناس هبا ،ولعل أبرز ،وأشهر القصص الشعبية ادلمثورة ،اليت ألفها
العرب( :قصة عنًتة) ،و(ذات اذلمة) ،و(سيف بن ذي يزن) ،و(ضبزة البهلوان).وابلنسبة إىل القصص ادلًتصبة،
واليت أضافوا إليها ،فمشهرىا على اإلطالق(قصة ألف ليلة وليلة).إىل جانب قصص قصَتة رويت كما ىي ،أو
أُقحمت داخل ألف ليلة ،وليلة ،ومن بُت ادلًتصبات اليت لقيت أصداء واسعة جداً ،قصص(كليلة ودمنة) (.)32
كما يُالحظ أن األدب الشعيب سبيز أبسلوب يغلب عليو السجع غَت ادلًتابط ،كما اتسم بتفكك األفكار اليت كثَتاً
ما ينقصها حسن الانسجام ،أو حسن ربط ادلقدمات ابخلاسبات ،والبداايت ابلنهاايت ،إىل جانب اخليال اجملنح
الذي ُػللق ابدلستمعُت ضلو آفاق بعيدة جداً ،وػلرص على جذهبم ،بيد أنو يظل غَت متماسك ،وتبدو عليو
عالمات ادلبالغة الواضحة ،واإلفاضة ،والتوسع ،والاستطراد ،غَت أن ىذا األدب غدا ،فيما بعد ،نواة يستلهم منها
األدابء أدهبم ،فمعادوا صياغتو ،وتشكيلو ،وحرصوا على تطويره ،وقد ألفينا(زلمود تيمور) يف كتابو ادلوسوم ب:
،
ربول يف مدلولاتو ادلعاصرة ،واحلديثة إىل
(دراسات يف القصة وادلسرح) يذىب إىل أن مصطلح(األدب الشعيب)قد َّ
ما يُدعى أبدب التفاىة ،والابتذال ،أو األدب الرخيص ،إلا أن مثل ىذا اإلطالق لا غلوز-كما يرى الباحث دمحم
التوصلي-فالشعب لا أييب األدب الرفيع ،واألدب الرخيص ُؽلثِّّل ُمستوى كتابو ،لا مستوى الشعب ،وما روائع
األدب العادلي إلا أساطَت الشعوب ،وأقاصيصها ،وسر صلاح األدابء العباقرة يف استجابتهم للشعب ،والشعب
يستهويو أن يرى صورتو يف األدب الفٍت ،واإلنسانية يف ادلوضوع األديب ذبعلو شعبياً ،وأخَتاً الشعب موضوع
األدب ،واألدب مرآة الشعب (.)33
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إن األدب الشعيب فيو صبلة من ادلشاعر الصادقة ،والقيم النبيلة ،شلا غلعلو ُمنسجماً ومتوائماً مع
القصص ادلوجهة لألطفال ،كما أنو ُػلافظ على رصيد غٍت من األلفاظ ،والتعبَتات اليت مل تعد مستخدمة،
ومستعملة يف األدب الفصيح ،فهو يؤدي رسالة مهمة ابلنسبة إىل القضااي الدقيقة ،وادلسائل التارؼلية،
والاجتماعية ،والدينية ،وكذلك الشمن ابلنسبة إىل الًتبية الروحية ،حبيث يغدو النص الشعيب(وثيقة)يُعتمد عليها،
وتُدرس نظراً دلا فيها من أمساء ،وتواريخ ،ومناسبات ،ومشاعر شعبية ،وعاطفية ترتبط بكاتبها ،أو راويها ،ففي
ىذه احلالة تصبح الوثيقة ذلا وظيفة تكتسي أعلية ابلغة ،فهي تؤدي شهادة قوية جداً فيما يتعلق ابألحداث اليت
عاصرهتا ،وواكبتها ،ولاسيما عند انعدام ،أو قلة الواثئق الرمسية ادلكتوبة ،وادلدجبة يف ذلك الزمن الذي يُشكل
موضوعاً للدراسة ،وتزداد أعلية النص الشعيب بصفتو وثيقة يرتكز عليها الدارس ،أو احمللل ،أو الباحث عند
تضارب اآلراء والرواايت ،وكثَتاً ما يُعرب الشعراء عن ادلعاانة ،أو عن الافتخار ابجلهاد ،وببطولات أبناء وطنهم،
وابجلهاد ،والاستشهاد ،ووصف ادلعارك ،واإلعجاب دبختلف القادة يف ادليدان العسكري.
أما يف ادلشرق العريب فقد تركت احلروب الصليبية ثروة من األدب ،والتاريخ الشعيب ،كما خلفت ضبلة انبليون
على مصر ترااثً زاخراً ،وذخَتة موسوعية ما يزال ادلصريون يستمدون منها شهادات عديدة ،مثل :كتاابت عبد
الرضبن اجلربيت ،وقوة تعبَت األدب الشعيب ،شفوايً وكتابياً ،ترتكز على نبض اجملتمع ،ولاسيما وقت األزمات،
والثورات ،ومنها ردبا أن األدب الفصيح يتسم بكونو أدابً طلبوايً يف نظر البعض ،أو يتميز ابلطبقية ،حيث إنو يًتفع
عن النزول من السماء إىل األرض ،وقد لا يهتم حبراك الشارع ،وقد يكون عاجزاً عن التعبَت عن نزعات النفس
اجلماعية ،ومن بُت أسباب رواج األدب الشعيب أن أغلبية الناس(العامة) تفهمو يف منطقتو ،ويتذوقونو ،وينفعلون
بو ،ويتفاعلون معو ،وىذا ما نبو إليو ثلة من أنصار األدب الشعيب ،وأكدوا عليو ،حيث إهنم يشَتون إىل أن بعض
ادلؤسسات الدينية كالزوااي ،وبعض اذليئات كاألحزاب ،واجلمعيات ،تستعمل األدب الشعيب من أجل ترويج
تعاليمها(أيديولوجيتها)بُت أكرب قدر شلكن من الناس ،ولعل من أبرز مسات ،وخصائص األدب الشعيب ،وخاصة
الشعر منو ،أنو أداة توظف الرمز ،أو وسيلة للتعمية ،وذر الرماد يف العيون ،حينما ينتشر اخلوف ،ويضمر توىج
احلرية ،فاألجانب على سبيل ادلثال قلما ػلسون دبعانيو ،ويعرفون أىدافو ،ويتذوقون أبعاده ،ويفسرون خباايه،
ويكشفون النقاب عن دلالاتو ،ومن شبة تفوت عليهم فرصة إدانة أصحابو ،ومبدعيو على موقف معُت ،يف حُت
أن الناس الذين يوجو إليهم اخلطاب يفهمون رموزه ،ويدركون معانيو ،وأىدافو ،ويستجيبون لندائو ،رغم ما يكتنفو
من غموض ،وألغاز -ما زالت موضع دراسة إىل يومنا ىذا ،-ألهنم يدركون ابحلس ،والذوق أكثر ما يدركونو
ابألذن ،والعُت(.)34
إن احلكاية الشعبية تعد شكالً خاصاً من أشكال القصة ،اليت تتجاوز حقل األدب إىل حد بعيد ،فهي
إحدى ادلقومات الرئيسة اليت ُسبكننا من إدراك احلقيقة ،انطالقاً من بداية فهمنا للكالم ،فالقصة ترتبط بطفولتنا،
وربيطنا من كل جانب دون انقطاع ،يف األسرة أولاً ،مث يف ادلدرسة ،مث من خالل اللقاءات ،وادلطالعات ،وىي
ُ
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وبُت ،ولذلك
تقًتب من العمل التارؼلي الذي يشدان ضلو احلقيقة ،إذ تعتمد دائماً على مصدر خارجي واضح ِّّ
فالقصة ىي أمسى حقل للحوادث احلسية ،وأمسى بيئة تُبحث فيها الطريقة اليت تظهر لنا فيها احلقيقة ،والعمل على
الشكل يف القصة يكتسب أعلية كبَتة ،وتطبيق القصة على احلقيقة ىو أمر يف منتهى التعقيد) .(35ونُالحظ أن
النثر الشعيب موظف بكثرة يف الكتاابت القصصية ادلوجهة لألطفال ،وىو قسم من األدب الشعيب ،يُعرب بو الشعب
عن ىواجسو ،وخلجاتو النفسية ،ومداركو الوجدانية العقلية ،وذلك أبسلوب غَت خاضع لقانون اإليقاع ادلتسم
ابلتناسق ،إلا ما جاء عفو اخلاطر ،ولا ريب يف أنو بفضل مرونتو ،وسهولتو ،يُتيح التفاىم ،والتعبَت بدقة عن
حقيقة األشياء ،ومن أىم شليزات احلكاية الشعبية السرد ادلتحرر من الواقع ابعتماد العجائب ،واخلوارق ،وإغلاز
خصائص الشخصيات ،واإلكثار من األحداث ،وادلغامرات ،والاعتماد على التبسيط ،واجلنوح إىل ادلعٌت الرمزي،
والابتعاد عن اخلوض يف التفاصيل ،لتبقى احلكاية بعيدة عن الواقع ،وإبراز شخصية البطل ،وىي سبثل سلتلف
معاين ادلهارة ،وتضمُت احلبكة صبلة من األبعاد الفلسفية ،واخللقية اليت من شمهنا أن تؤثر يف نفوس القراء ) ،(36
وصبيع ىذه العناصر وجدانىا متوفرة يف كتاابت أدبية وقصصية موجهة إىل األطفال ،حيث لاحظنا توظيف سلتلف
أنواع ،وأشكال النثر الشعيب ،مثل :األسطورة ،واخلرافة ،واحلكاية ،وادلثل الشعيب ،ومن أكثر األمثال الشعبية
ادلوظفة ،تلك األمثال ادلتصلة دبجالات احلياة مثل :القضاء والقدر ،والعناية اإلذلية ،وتصاريف الدىر ،والفعالية،
وحسن ادلعاملة،
واإلخالص يف العمل ،والاعًتاف ابجلميل ،وعزة النفس ،والكرم واجلود ،واحلكمة والاستقامةُ ،
ورجاحة العقل.
إن ثنائية القصة والتاريخ ،أو القصة والًتاث يف النصوص ادلوجهة لألطفال ،ىي واحدة من القضااي
اليت طرحها بعض النقاد ضمن صبلة من اإلشكاليات اليت تتصل ابلسرد والتاريخ ،والسرد التارؼلي ،وقد بدأت
القصة العربية اجلديدة تعتمد بصورة كبَتة على ادلادة التارؼلية ،وقد جاءت بعض التنظَتات لتقدم مفهوم التخيل
التارؼلي بصفتو نوعاً بديالً عن الرواية التارؼلية ،من لدن الذين يرفضون مفهوم«القصة التارؼلية» ،اليت ساعلت يف
تطوير العالقة بُت السرد القصصي والتاريخ ،من خالل تقدؽلو من زوااي جديدة ،وبرؤى متنوعة ،والعالقة بُت
السرد ،والتاريخ ضاربة جذورىا يف القدم ،فاألساطَت ،واألخبار تؤكد ىذه العالقة ذات البعد ادلرجعي ،فما نعتربه
ضلن اليوم أساطَت ،وخرافات ،كان القدماء يعتربونو حقيقة ،وواقعاً ،وتظهر قوة العالقة بُت السرد والتاريخ يف ذلك
الاتصال الوثيق ابخلرب ،إذ أن السرد ،وبصرف النظر عن نوعو ،يرتبط حبكي قصة واقعية ،أو متخيلة ،والتاريخ ىو
سرد وقائع ،وأحداث يفًتض أهنا حقيقية ،كوهنا حدثت ابلفعل يف زمن ما ،غَت أن حقيقية ىذا السرد تظل تثَت
رلموعة من التساؤلات ادلعرفية ،واألسئلة الشائكة اليت تتصل دبدى مطابقتها دلا جرى ،أو وقع فعالً يف مرحلة من
ادلراحل ،فقد يكون احلدث واحداً ،بيد أن طريقة تناولو تتعدد ،وطريقة تقدؽلو ،وأتويلو زبتلف ابختالف ادلؤرخُت،
وأىوائهم ،وىنا أييت دور عامل التاريخ يف التممل ،والتدقيق حبثاً عن احلقيقة التارؼلية( .)37أما عامل السرد ،أو
السردايت بصفتها علماً يدرس قضااي السرد ،فهو كذلك يُسائل العمل السردي أايً كان نوعو ،وىو بصدد البحث
عن اإلجابة على السؤال العام ،والضمٍت ،واجلوىري :دلاذا نكتب قصة؟ أو نكتب رواية؟ أو دلاذا نقرأ رواية وضلن
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على يقُت أبهنا خيالية؟ كما يتم إدراج العمل الذي يضطلع بو اإلخباري ،وادلؤرخ ضمن« :اخلطاب التارؼلي»
كونو يهتم برصد أحداث وقعت يف ادلاضي ،ويُصنف العمل السردي ادلنجز من طرف الروائي ،وقد بناه على ادلادة
التارؼلية يف إطار« :الرواية التارؼلية» سواء وعى الروائي ذلك ،أم أنو ليس على علم ،والعالقة بُت السرد يف
التاريخ ،والقصة تُشجع الباحث على ضرورة التمييز بُت السرد التارؼلي ،والسرد القصصي ،فلكل منهما مسات
وسياقات زلددة أسهمت يف تشكيلو ،وتطوره (.)38
خامتة:
إن القصة تعد من أكثر األشكال الفنية احملببة إىل نفسية الطفل ،وىي اجلنس األديب والشكل الفٍت األكثر
انسجاماً مع دلالات وأبعاد وماىية أدب األطفال ،وذلك من حيث مالءمتها خلصائص الطفل ،ومراعاهتا
حلاجاتو ومستوى ظلوه ،ومن حيث قدرهتا على احتواء سلتلف ادلعاين واألفكار وادلشاعر ،فالكتابة لألطفال تقتضي
وجود وعي بشىت األبعاد احلضارية والثقافية ،والقدرات اجلمالية والنفسية لدى ادلتلقي ،ومن حيث استطاعتها
ذبسيد سلتلف الاعتبارات الًتبوية والسيكولوجية ،والاعتبارات الفنية والتكتيكية احملببة لدى الطفل القارئ ،فالسرد
القصصي لو إمكانيات كبَتة على التمثَت من خالل احلبكة القصصية ادلمتازة ،اليت زبلق ادلتعة والتشويق لدى
الطفل ،كما أهنا تتسم ابلسهولة والوضوح ،وللقصة ادلوجهة للطفل صبلة من األىداف الكثَتة منها :الًتبوية
والتعليمية والًتفيهية ،ومن شمهنا أن ربقق النجاح من حيث األسلوب( )39واللغة وادلضمون فتؤدي إىل إاثرة
تفكَته ،وتشجيعو على البحث والاكتشاف ،فالقصة لا ينحصر أتثَتىا يف نفوس األطفال «من خالل سردىا أو
قراءهتا ،بل إهنم كثَتاً ما يُقلدون أقوال ما غلري يف القصة وما فيها من أحداث وسلوك وأخالق ،والقصة ُربرر
السامع من واقعو وحدوده إىل عوامل أخرى فسيحة يرى ويسمع ويُشاىد بيئات وظلاذج كثَتة من الناس الذي يرى
فيهم الطفل ادلثل والقدوة ،فمثالً ؽلكنو بواسطة القصة الناجحة أن يعيش رلالس النبوة ،وػلضر أحداث
السَتة»( . )40كما ترسم القصة ظالل الفًتة التارؼلية اليت ذبري فيها األحداث ،وتتميز بثراء عناصرىا الفنية ،كما
أهنا غنية جداً ابلعنصر اإلنساين ،وحافلة ابلانفعال واحلركة ،وىي شكل من أشكال األدب ادلحبب جداً لدى
ُ
الطفل ،ويتوافق مع عوادلو النفسية بسبب توفره على عناصر اإلمتاع ،واجلمال ،ومن أبرز العناصر اليت غلب
مراعاهتا عند إبداع العمل القصصي وتوجيهو إىل األطفال أن تكون ىناك أشكال متعددة وسلتلفة من الشخصيات
اليت توظف من أجل إثراء البناء الفٍت للقصة ،فهناك صالت وثيقة بُت اخليال والشخصيات ادلوظفة ،وغلب التمييز
بُت وجود شخصيات مرجعية اليت تُعد من العناصر البارزة اليت تكون السرد القصصي ،وتشكل زلوراً رئيساً من
زلاور الصراع الذي يدور يف النص السردي ،ولعل الشخصيات ادلرجعية ىي األكثر توظيفاً يف السرد القصصي
ادلوجو لألطفال ،حيث إن الشخصية ادلرجعية تقًتب يف بعض أبعاد دلالاهتا من الشخصية الواقعية اليت ذلا حضور
يف التاريخ ،وذلا سَتة معروفة ومتداولة يف األمة أو الوطن الذي تنتمي إليو مثل شخصية األمَت عبد القادر
اجلزائري ،فهي شخصية ؽلكن وصفها ابلشخصية اخلالدة يف اتريخ البالد العربية واإلسالمية ،وقد كان ذلا حضور
- 128 -

أسئلة وإشكاالت الكتابة القصصية ال ُموجهة إلى األطفال في ميزان البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.111ص)133

سابق يف الواقع يف زمن ما ،وقد اجتهد رلموعة من ُكتّاب أدب األطفال يف اإلفادة من التاريخ فاستندوا على
بعض مكوانتو وعناصره وقاموا ببلورهتا يف كتابة أدبية سلضلة ابلفن واجلمال واألانقة ،كما لا ُؽلكن إغفال
الشخصية يف األعمال القصصية ادلوجهة لألطفال ،فهي اليت تكون واسطة العقد ،وىي اليت تصطنع اللغة،
وتلطف وتستقبل احلوار إضافة إىل اصطناعها للمناجاة ،أو احلوار الداخلي ،وىي اليت تضطلع بوصف سلتلف
ادلناظر اليت تستهويها ،فضالً عن أهنا تُنجز احلدث ،كما تنهض بدور تنشيط الصراع يف القصة من خالل سلوكها
وأىوائها وعواطفها ،كما تنصب عليها سلتلف العقد وتشغل مساحة وحيزاً معيناً ،وتُعمر األمكنة ،وىي اليت سبلك
الوجود صياحاً وضجيجاً ،كما تتفاعل مع الزمن يف أبرز أطرافو الرئيسة :ادلاضي واحلاضر وادلستقبل ،ولا أحد من
ُ
ادلكوانت السردية األخرى يف القصة ُؽلكن أن يقتدر على ما تقتدر عليو الشخصية ،فاللغة وحدىا تستحيل إىل
مسات خرساء لا تكاد تضم وربتوي شيئاً من احلياة واجلمال ،يف ظل غياب وجود الشخصية ،وكذلك الشمن
ابلنسبة إىل احلدث الذي يقتضي تركيزاً كبَتاً من لدن ادلؤلف ويستحيل أن يُوجد يف معزل عن الشخصية ،ألهنا
ىي اليت تنهض بو هنوضاً عجيباً ،كما أن الفضاء ؼلمد وؼلرس إذا مل تسكنو الشخصيات ،فلو ذىبت الشخصية
عن أي قصة قصَتة لصنفت ردبا يف جنس ادلقالة اليت تتناول فكرة مصغرة ،وتصطنع شيئاً كثَتاً من اخليال(.)41
إن من أىم العناصر األساسية اليت غلب أن يتوفر عليها العمل القصصي الفٍت :ادلوضوع والبناء واحلبكة
والشخصيات واألسلوب ،وىذه العناصر يفًتض أن يُوليها األدابء الذين يكتبون لألطفال عناية خاصة ،فادلوضوع
يتصل ابلفكرة الرئيسة اليت تبٌت عليها القصة ،وىي سبثل أساسها وعمودىا الفقري ،بل يرى بعض النقاد أهنا تشبو
اجلنُت اليت تضمو النبتة الكاملة ،واألديب الناجح ىو الذي يعرف كيف ينتقي موضوعو ،ويكشف النقاب عن
الفكرة ادلناسبة اليت ربتويها قصتو ،فمدب األطفال يرتبط أبىداف وغاايت ومن ىنا فتحديد الفكرة ُمهم جداً ،كما
أن اختيارىا ُؽليط اللثام عن ىدف ادلؤلف وغايتو ،والفكرة اجليدة ىي اليت تركز على األمور األساسية اليت يصبو
وػلب أن يراىا ُرلسدة يف شخصية الطفل ،فمن ادلهم جداً أن تتسم الفكرة
إليها ادلريب ،وادلعلم ،ورب األسرةُ ،
ُ
ُ
ابلصدق الذي يًتك أثره يف الطفل خالل قراءتو أو مساعو ذلا ،أما البناء واحلُبكة يف القصة ادلوجهة لألطفال فالبد
أن يُتقن األديب الذي يكتب للطفل صناعة سلسلة من احلوادث اليت تشكل بنية القصة ،وىذه احلوادث من
األحسن أن تكون متالضبة ومتداخلة وليست بعيدة حىت لا ػلس القارئ ابلتفكك ،وينصرف عنها الطفل،
فالًتابط والتسلسل يؤدي إىل الوصول للنتائج من خالل األسباب اليت رمستها احلوادث ،واحلبكة ىي إحكام بناء
ومقنعة ،فتكون احلوادث والشخصيات مرتبطة ارتباطاً منطقياً ،شلا غلعل من رلموعها وحدة
القصة بطرائق منطقية ُ
فحبكة القصة ادلتميزة ىي اليت تنهض على التخطيط اجليد للحوادث ،والذي يبدأ منذ البداية،
متماسكة األجزاءُ ،
ويتطور ويتنامى ،إىل غاية الوصول إىل مرحلة أتجج الصراع حىت القمة( ،)42ويكون ىذا النمو عن طريق خلق
حالة صراع ،أو من خالل التكرار والتناقض والتضاد ،ومن حيث ادلضمون يُفضل إثراء األعمال القصصية ادلوجهة
لألطفال أبحداث اترؼلية وتراثية تكشف عن البطولات العربية واإلسالمية ،شلا يؤدي ابلطفل إىل الاعتزاز
بشخصيتو العربية اإلسالمية ،حيث إن ىناك عالقة جدليّة ،وحوارية بُت الفن القصصي والتّاريخ ،والكتابة
- 129 -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الباحث  – EISSN: 2602-635Xالمجلد(13العدد 2021 /)01ــــــــــــــــــ

مادة من مواد الكتابة التارؼلية ،والتّاريخ بدوره يشًتك مع الفن يف دعائمو الثّالث :اإلنسان،
األدبية ،فالفن ّ
والزمان ،وادلكان ،وػلضر دائماً يف ىذه ادلعادلة اجلانب اجلمايل والذوقي ،ويرتبط التذوق جبملة من اجلوانب
اجلمالية ،فتذوق الشيء ،يُقصد بو كما يرمي إىل ذلك جاكبسون يف معرض حديثو عن التذوق ،ىو إدراك قيمتو
وحبو،
إدراكاً غلعلنا نشعر بو شعوراً شخصياً ُمباشراً ،ويف اآلن نفسو نشعر حيالو برابطة وجدانية ،تدفعنا لتقديرهُ ،
والاندماج فيو حبرارة ،وضباسة بسبب اجلمال الذي أضفاه على أنفسنا ،وللتذوق على ىذه الصورة أعليتو اخلاصة
يف رلال الًتبية ،وذلك جلملة من األسباب منها:
-1إنو ػلوي بُت طياتو إدراكنا لقيمة الشيء ،وتعلقنا الوجداين بو ،ومن الطبيعي أن يكون أعظم رسوخاً يف
النفس ،وأطول بقاءً ،وأكرب أتثَتاً من سواه من األمور اليت يتعلمها الفرد...
-2إن اللغة ،وما تضمو من تراث أديب ،ىي وسيلة من الوسائل اليت ُسبكننا من معرفة عادلنا احلاضر ،وماضيو ،ومن
خالذلا يصل إلينا الًتاث اإلنساين ،وما مل نصل إىل درجة مناسبة من فهم اللغة اجلمالية ،وتذوقها ،فلن نتمكن من
فهم ىذا الًتاث ،وتذوقو حق التذوق.

 -3على اإلنسان أن يعٌت ابنتقاء ألفاظ لغوية ذلا صبالية ،وفهم دقائقها ،واستعماذلا بوضوح ،وربديد ،وىو أمر لا
يتم بصورة مرضية ما مل نصل إىل مرحلة التذوق اجلمايل للغة.
-4للتذوق صلتو الوثيقة ابلتذوق السليم ،وتكرار التذوق ُؽلكن الفرد من معايَت ذوقية ،وصبالية سلبية قد تنعكس
على تصرفاتو األخرى ،فنراه ُػلسن التمييز ،فيقدر كل ما ىو جيد ،وصبيل ،ويهدف يف عملو إىل اإلجادة،
واإلتقان.
 -5ولا ريب يف أن التذوق اللُّغوي يزيد من استمتاع الفرد بلغتو اجلميلة ،حينما يستعملها يف احلديث ،أو
الكتابة ،أو القراءة ،وقد يفتح لو آفاقاً رحبة فسيحة يف رايض الفكر ،وحدائق األدب الغناء( ،)43وآفاق العلم،
وادلعرفة .
إن أدب األطفال دبفهومو البسيط يُعد شكالً من أشكال التعبَت األديب لو قواعده وطرائقو ومناىجو،
وذلك على شىت ادلستوايت ،ولاسيما ما يتصل ابللغة اليت يقتضي أن تتوافق مع قاموس الطفل ،ومع احلصيلة
اللفظية ،ومع العمر الذي تتوجو الكتابة األدبية لو ،وىناك رلموعة من الشروط ادلتعارف عليها اليت تتصل
ابدلضامُت اليت يتوجب بثها يف النصوص األدبية ،ودبدى انسجامو مع كل مرحلة من مراحل العمر الطفويل،
ولصياغة قصة أدبية لألطفال ينبغي مراعاة رلموعة من العناصر ادلتعلقة ابألداء وصباليات األسلوب ،والذوق،
وطرائق البناء احلكائي يف صياغة القصة ،وقد وجدان الباحث دمحم السيد حالوة يُ ِّ
عرف الكتابة األدبية ادلوجهة
ّ
ُ
لألطفال أبهنا« :خربة لغوية ذلا شكل فٍت ،شلتعة وسارة يُسر هبا الطفل ويتفاعل معها ،فتُساعد على تنمية حسو
الفٍت والسمو بذوقو األديب وظلوه ادلتكامل ،فتُسهم بذلك يف بناء شخصيتو وربديد ُىويتو وتُعلمو فن
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احلياة»(.)44وتظل الغاية ادلن شودة من اإلبداع األديب ادلوجو لألطفال ىي ربقيق اإلمتاع الفٍت واألداء اجلمايل ،وقد
ألفينا من ُػلدد ادلعٌت العام ألدب األطفال( )45أبنو يؤشر إىل اإلنتاج العقلي ادلدون يف كتاابت أدبية ُمنمقة
ُ
موجهة إىل األطفال عن طريق ُمقررات تربوية ومدرسية ،أو من خالل القراءة احلُرة ،بيد أن ادلعٌت اخلاص ألدب
()46
وػلدث ُمتعة فنية ،كما يؤدي إىل إثراء
األطفال ػلوي يف طياتو الكالم اجليِّّد اجلميل الذي يؤثر يف األنفس ُ
الفكر ،سواء أكان أدابً شفهياً ابلكالم ،أو ربريرايً من خالل الكتابة ،ومن أبرز أنواعو :األانشيد واألغاين
والقصص وادلسرحيات ،واحلق أن شغف الطفل بقراءة القصص يُسهم يف تطوير مهارات القراءة لديو ،ويُساعد على
امتالكو قدرات متميزة ،ومن األفضل أن يتميز األسلوب ابخليال والتشويق.
اإلحاالت واملراجع:

.

() 1د.عبد احلميد بورايو:البعد الاجتماعي والنفسي يف األدب الشعيب اجلزائري ،منشورات بونة للبحوث والدراسات ،اجلزائر،
 1429ىـ2008-م ،ص.5:
()2د.سليمان عشرايت:اخلطاب القرآين-مقاربة توضيحية جلمالية السرد اإلعجازي ،منشورات ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
1998م ،ص.12:
()3د.أضبد زايد زلبك:القصة :دراسة وربليل ،منشورات دار العزة والكرامة للكتاب ،وىران ،اجلزائر ،ط،01:
1439ىـ2018/م ،ص 5:وما بعدىا.
()4د.عزيزة مريدن:القصة والرواية ،منشورات مؤسسة دار الفكر ،دمشق ،سوراي1400 ،ىـ1980-م ،ص.12:
() 5د.دمحم زغلول سالم:دراسات يف القصة العربية احلديثة أصوذلا واذباىاهتا وأعالمها ،منشورات منشمة ادلعارف ،الاسكندرية،
مصر1987 ،م ،ص.12:
()6كامل درويش واخلوري طانيوس منعم:فن القصة أكمل فنون األدب ،سلسلة فنون وأعالم ،منشورات ادلكتبة العصرية ،صيدا -
بَتوت ،لبنان1982 ،م ،ص.27:
()7د.دمحم زغلول سالم:دراسات يف القصة العربية احلديثة أصوذلا واذباىاهتا وأعالمها ،ص.6:
()8كامل درويش واخلوري طانيوس منعم:فن القصة أكمل فنون األدب ،سلسلة فنون وأعالم ،ص 28:وما بعدىا.
( )9د.عبد الرضبن عبد اخلالق :دور قصص األطفال يف تنمية الطفل ،منشورات دائرة الثقافة واإلعالم ابلشارقة ،اإلمارات العربية
ادلتحدة ،ضمن سلسلة كتاب الرافد ،العدد ،116:أبريل2016م ،ص 163:وما بعدىا.
( )10اجلمال دبفهومو العام والسطحي عبارة عن عملية أتثرية انذبة عن رؤية وتبصر يف األشياء اجلميلة ،ومنذ العصور التليدة اىتم
فكر اإلنسان بقضية اجلمال ،وما يزال مشغوفاً هبا إىل أايمنا ىذه ،ويبدو أنو سيظل كذلك إىل النهاية ،وللجمال صبلة من األبعاد
ادلعرفية اخلاصة ،اليت تقتضيها طبيعة الثقافات الاجتماعية ،وىو ينعكس على سلتلف رلالات احلياة اإلنسانية ،وخاصة يف أنواع
الفنون لديها ،ولكل حضارة مفهوم للجمال ينسجم مع نظرية ادلعرفة فيها ،ويعكس ثقافتها.
( )11إن الفن ابدلعٌت العام ىو رلموعة من القواعد ادلتبعة من أجل ربقيق غاية معينة ،صبالاً كانت ،أو خَتاً ،أو منفعة ،وإذا كانت
تلك الغاية يف ربقيق اجلمال مسي ابلفن اجلميل ،وإذا كانت ربقيق اخلَت مسي الفن بفن األخالق.
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( )12د.خلدون الشمعة:اجلذور ادلعرفية واإلبداعية ألدب األطفال ،دراسة منشورة يف رللة ادلوقف األديب ،رللة أدبية شهرية
يصدرىا ارباد الكتاب العرب بدمشق ،سوراي ،العدد ،95:آذار-مارس1979م ،ص.10:
( )13د.خالد صالح حنفي:مقومات الكتاب اجليد للطفل ،رللة العريب ،رللة ثقافية شهرية تصدر عن وزارة اإلعالم بدولة
الكويت ،العدد ،712:مارس2018م ،ص.170:
( )14د.جالل فاروق الشريف:تطوير أدب األطفال :ربد مطروح على الكتّاب يف سوراي ،رللة ادلوقف األديب ،العدد ،95:آذار-
مارس1979م ،ص.10:
( )15د.عبد هللا دمحم الدرويش:األطفال الطريق إىل ادلستقبل ،منشورات مؤسسة دار البدر للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط:
1437 ،01ىـ2016/م ،ص 39:وما بعدىا.
( )16شريف عبد اجمليد:آراء وأفكار يف كتابة قصص األطفال ،رللة آمال ،رللة أدبية ثقافية تصدر عن وزارة الاتصال والثقافة
ابجلزائر ،العدد ،66:عدد خاص أبدب األطفال1999 ،م ،ص.74:
( )17د.دمحم مراتض:من قضااي أدب األطفال ،منشورات ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائرية ،اجلزائر ،ط 1994 ،01:م،
ص.142:
()18عبد الباقي يوسف:دور أدب األطفال يف تنمية مواىب األطفال ،رللة البحرين الثقافية ،رللة دورية تصدر عن قطاع الثقافة
والًتاث الوطٍت بوزارة الثقافة ،ادلنامة ،شللكة البحرين ،اجمللد ،19:العدد ،70:أكتوبر2012م ،ص 37:وما بعدىا.
( )19د.يوسف نوفل :القصة وثقافة الطفل ،منشورات مؤسسة دار العامل العريب ،القاىرة ،مصر1435 ،ىـ2014/م ،ص.16:
( )20أضبد حسن اخلميسي:تربية األطفال يف وسائل اإلعالم ،منشورات دار النهار للنشر والتوزيع ابلاشًتاك مع دار القلم العريب،
حلب ،سوراي ،ط2014 ،01 :م ،ص 132:وما بعدىا.
( )21د .موفق رايض مقدادي :البٌت احلكائية يف أدب األطفال العريب احلديث ،منشورات سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت ،الطبعة
األوىل ،شوال1433ىـ /سبتمرب2012م ،ص 47:وما بعدىا.
()22أضبد صليب :فن الكتابة لألطفال ،منشورات مؤسسة دار اقرأ ،ط1406 ،03:ىـ1986/م ،ص.110:
( )23د.يوسف نوفل :القصة وثقافة الطفل ،ص 47:وما بعدىا.
( )24د .موفق رايض مقدادي :البٌت احلكائية يف أدب األطفال العريب احلديث ،ص 48:وما بعدىا.
( )25د.مسَت شريف استيتية :علم اللغة التعلّمي ،منشورات دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع اربد ،األردن ،ط2002 ،01:م،

ص 151:وما بعدىا.
( )26د.فهيم مصطفى دمحم :الطفل ومهارات التفكَت يف رايض األطفال وادلدرسة الابتدائية-رؤية مستقبلية للتعليم يف الوطن
العريب ،-ص 67:وما بعدىا.
()27د.زىرة إبراىيم اخلالدي:ادلوروث الشعيب احلكائي يف قصص األطفال ،منشورات دار سبوز للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،
سوراي ،ط2013 ،01:م ،ص.65:
( )28صبعة شيخة:األندلس من خالل رواية( :مدينة بال يوم) حملمد سعد برغل ،رللة دراسات أندلسية ،رللة علميّة ُزل ّكمة يف

ال ّدراسات ادلتعلقة إبسبانيا اإلسالميّة ،تونس ،العدد ادلزدوج ،48-47:زلرم1434ىـ/ديسمرب2012م ،ص.15:
( )29دمحم يوب :القصة القصَتة جداً اخلروج عن اإلطار ،منشورات دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،اإلمارات العربية ادلتحدة،
 2015م ،ص. 23:
( )30جورج لوكاش:الرواية التارؼلية ،ترصبة:د.صاحل جواد الكاظم ،وزارة اإلعالم ،بغداد1978 ،م ،ص.46 :
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()31د.زىرة إبراىيم اخلالدي:ادلوروث الشعيب احلكائي يف قصص األطفال ،ص 23:وما بعدىا.
()32مصطفى يعلى :ضلو أتصيل الدراسة األدبية الشعبية يف ادلغرب ،ظلوذج(من وحي الًتاث) ،دراسة منشورة ضمن كتاب:
األدب ادلغريب:إشكالات وذبليات(دراسات مهداة لألستاذ عباس اجلراري) ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط،
جامعة دمحم اخلامس ،ادلملكة ادلغربية1427 ،ىـ2006/م ،ص.157:
( )33د.دمحم التوصلي:ادلعجم ادلفصل يف األدب ،دار الكتب العلمية ،ج ،01:ط1993 ،01:م ،بَتوت ،لبنان ،ص.57:
( )34ادلرجع نفسو ،ص.58:
( )35د.أبو القاسم سعد هللا :حاطب أوراق ،منشورات دار عامل ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،01:اجلزائر ،
1431ىـ2010/م ،ص 106:وما بعدىا.
( )36ميشال بوتور:حبوث يف الرواية اجلديدة ،ترصبة:فريد أنطونيوس ،منشورات عويدات ،بَتوت ،لبنان ،ط1982 ،02:م ،
ص.5
( )37رابح العويب:أنواع النثر الشعيب ،ص.40:
( )38سعيد يقطُت :السرد التارؼلي ،مقال منشور يف جريدة القدس العريب ،لندن ،بريطانيا ،بتاريخ21:جوان2017م ،ومقال
آخر بعنوان:السرد والتاريخ:منشور يف جريدة القدس العريب بتاريخ29:أوت2018م.
( )39سعيد يقطُت :السرد والتاريخ:منشور يف جريدة القدس العريب ،لندن ،بريطانيا ،بتاريخ29:أوت2018م.
()40مصطلح(األسلوب) ،لو مفاىيم متعددة ،وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد إىل قول عبد القاىر اجلرجاين يف تعريف األسلوب:
«إن األسلوب ىو ادلذىب من النظم والطريقة فيو» ،ومثل ىذا ما ذىب إليو أضبد الشايب من بعد ،فقال« :ىو طريقة الكتابة أو
طريقة اإلنشاء ،أو طريقة اختيار األلفاظ ،وأتليفها للتعبَت عن ادلعاين قصد اإليضاح ،والتمثَت أو ىو الضرب من النظم ،والطريقة
فعرفو بقولو« :ليس ادلقصود ابألسلوب طرق األداء اللغوية فحسب ،بل ادلقصود منحى الكاتب ،وطريقتو يف
فيو».أما دمحم منذور ّ

التمليف ،والتعبَت ،والتفكَت ،واإلحساس على السواء ،حبيث إننا إذا قلنا :إن لكل كاتب أسلوبو يكون معٌت األسلوب كل ىذه
،
فعرفو بقولو :األسلوب – اصطالحا -ىو ادلذىب يف التعبَت ،ربدده رلموعة مطردة من
العناصر اليت ذكرانىا» أما توفيق بكار ّ
العالقات ادلميزة ،تتوزع عل كافة مستوايت الكالم ،وتعكس نوعية التعامل بُت الكاتب واللغة.
()41د.دمحم حسن بريغش :أدب األطفال :تربية ومسؤولية ،منشورات دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ادلنصورة ،مصر ،ط:
1412 ،01ىـ1992/م ،ص.149:
()42د.دمحم حسن بريغش :أدب األطفال :تربية ومسؤولية ،ص 152:وما بعدىا.
()43أضبد صليب :فن الكتابة لألطفال ،ص.110:
()44أضبد صليب :فن الكتابة لألطفال ،ص.122:
( )45دمحم السيد حالوة :أدب األطفال :مدخل نفسي اجتماعي ،منشورات مؤسسة حورس الدولية ،القاىرة ،مصر ،ط، 01 :
2002م ،ص.60:
عمان ،األردن،
( )46سعد أبو الرضا :النص األديب لألطفال:أىدافو ومصادره ومساتو-رؤية إسالمية ،-منشورات دار البشَتّ ،
ط1993 ،01:م ،ص.28:
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