
  اــرئيس  جامعة  سيدي بلعباس         التعليم العالي    أستاذ    فرعون بخالد  د.أ-

مشرفا ومقرراً   سيدي بلعباس جامعة             أستاذ التعليم العالي    قرقوى إدريس  د.أ-

عضواً مناقشا   سيدي بلعباسجامعة            التعليم العالي  أستاذ     سعيد عكاشة  د.أ-

عضواً مناقشاوشنتالمركز الجامعي عين تم          التعليم العالي  أستاذ    حطري سمية  د.أ-

عضواً مناقشا1 وهرانأحمد بن بلة جامعة           التعليم العالي  أستاذ   عيسى راس الما  د.أ-

عضواً مناقشا 1 وهرانأحمد بن بلة جامعة                 أستاذ محاضر أ   بن براهيم إيميمون. د-

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  -سيدي بلعباس -ليابس جامعة الجياللي ا

  كلية اآلداب و اللغات و الفنون  

قسم اللغة العربية وآدابها 

السنة الجامعیة
2018/م2017-ھـ 1439/ھـ1438

  ب الطفل في الجزائرالخطاب الدرامي ألد

-السياق والنسقدراسـة في -

يـاألدب العرباللغة و فيدكتوراه علومادة ـل شهـلنيةدمـمقأطروحة

:إشــــراف 

  ادريس  قرقوى: د/أ

ـداد  الطالبإعـــ

   خرواع تــــوفيق

ةأعضاء لجنة المناقش



بسم هللا الرحمن 
الرحیم



 

 

.إلـى روح أّمي الطّاهرة-

  ".اللة مرية" وأمنا   "سيدي أمحد"إلـى روح شيخي  -

  .عمره يف إلـى والدي أطال اهللا -

  . ورفيقة دريب يف احلياةإلـى زوجيت  -

  ".حممد إسالم"و ،"كرياءز " و ،"أمحد" :أوالديإلـى زينة احلياة الّدنيا -

.إلـى إخويت وزوجة أيب ، وكّل عائلة زوجيت -

  .زمالئي األساتذة بقسم الفنون جامعة سيدي بلعباسإلـى  -

أحي فيهم  إلـى كّل من أشرف على تعليمي منذ أّول سنة إىل آخر سنة ،-

�ǶēƢȈƸǔƫ.

المتواضعإلیكم جمیعاً أھدي ھذا العمل
خرواع توفیـــــــــق 



معرتفاً ..أمحد اهللا تعاىل على أن وفّقين إلمتام هذه الرسالة بعد كدٍّ وجهد

والشيقة معاً، بكتاب جبميل كل من أعانين يف رحليت العلمية الطويلة الشاقة

  .أو كلمة طيبة أو دعاءأو مقال، أو خاطرة أو كتابة أو فسحة من وقت

   .آثروا أن ينفعوا الناس هؤالء الذين أذكرهم اليوم ألشكرهم، هم كثري،

أردت أن أخّص واحدا منهم كان نعم املشرف واألستاذ واملعلم والصديق

الذي تتبع معي أطوار هذا البحث من أوله إىل آخره توجيها ونصحًا وإرشاداً 

.، إىل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور ادريس قرقوى

.اهللا عين خرياً إىل من ذكرت ونسيت أقول جزاكم                     



 مقدمــــة

ـ أ  ـ

أدب األطفــــــــــــــال حلقــــــــــــــة مــــــــــــــن حلقــــــــــــــات الدراســــــــــــــات األدبيــــــــــــــة والنقديــــــــــــــة  يعتــــــــــــــرب

¾ƢººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�śưƷƢºººººººººƦǳ¦Â�śººººººººǇ°¦ƾǳ¦�ƪ ǴǤºººººººººǋ�Ŗººººººººǳ¦�¦ǀºººººººººǿ�ƢºººººººººȀǰǴƬŻ�Ŗººººººººǳ¦�ƨºººººººººȈŷȋ¦�Ƕºººººººººǣ°Â��

اجلـــــــــــــنس األديب إال أنـــــــــــــه مل حيـــــــــــــض باهتمـــــــــــــام كبـــــــــــــري مـــــــــــــن طـــــــــــــرف األدبـــــــــــــاء والــــــــــــــروائيني 

 الكتابـــــــــــة عكـــــــــــس مـــــــــــا جنـــــــــــده يف األلـــــــــــوان األدبيـــــــــــة األخـــــــــــرى، فنجـــــــــــدهم قـــــــــــد أجـــــــــــادوا يف

  .للكبار وأبدعوا يف جمال األدب والنقد

ـــــــــــاء يف عـــــــــــزوفهم عـــــــــــن الكتابـــــــــــة لألطفـــــــــــال  إن أهـــــــــــم حـــــــــــاجز واجـــــــــــه هـــــــــــؤالء األدب
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ـــــــــة يف جمـــــــــال القـــــــــراءة والـــــــــتعلم، وصـــــــــعبة يف جمـــــــــال الفهـــــــــم وإيصـــــــــال املعـــــــــىن لـــــــــذا جنـــــــــد . فتي

األدبــــــــــاء األوائـــــــــــل قــــــــــد فضـــــــــــلوا إســــــــــالة حـــــــــــربهم ملــــــــــن هـــــــــــم أهــــــــــل للقـــــــــــراءة  العديــــــــــد مـــــــــــن
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  .وغمرت كتبهم رفوف اخلزانات واملكتبات العمومية ،الكبار

بعـــــــــــــد ظهـــــــــــــور النهضـــــــــــــة األوربيـــــــــــــة يف أقطـــــــــــــار أوربـــــــــــــا وخباصـــــــــــــة فرنســـــــــــــا وإيطاليـــــــــــــا 

ألدب األطفــــــــــال امســــــــــا مرموقـــــــــــا  وار عــــــــــدد مــــــــــن األدبـــــــــــاء واملفكــــــــــرين جعلــــــــــواجنلــــــــــرتا، ظهــــــــــ

، أمثـــــــــــــــال بـــــــــــــــريو، وراســـــــــــــــني، وروســـــــــــــــو يف أجنـــــــــــــــدة كتـــــــــــــــب اآلداب األوروبيـــــــــــــــة والعامليـــــــــــــــة

لألطفـــــــــال والتفـــــــــنن هلـــــــــم بـــــــــني مســـــــــرحية، أو قصـــــــــة،  ةواخـــــــــتص بعضـــــــــهم اآلخـــــــــر بالكتابـــــــــ

  .أو قصيدة

علـــــــــــت منـــــــــــه إن االنطالقــــــــــة الـــــــــــيت حققهــــــــــا أدب األطفـــــــــــال يف أوربــــــــــا هـــــــــــي الــــــــــيت ج

اآلن أدبـــــــــــا حيــــــــــــا قائمــــــــــــا بذاتــــــــــــه ينــــــــــــافس يف شــــــــــــكله ومضــــــــــــمونه أرقــــــــــــى اآلداب والفنــــــــــــون 

ومـــــــــــع مـــــــــــرور األيــــــــــام وانتقـــــــــــال بــــــــــوادر هـــــــــــذا الفكـــــــــــر إىل . اإلنســــــــــانية يف الوقـــــــــــت احلاضــــــــــر

العـــــــــــــامل العـــــــــــــريب وخباصـــــــــــــة إىل دول املشـــــــــــــرق العـــــــــــــريب الـــــــــــــيت اســـــــــــــتوردت اآلداب والعلـــــــــــــوم 

لعــــــــــــريب بـــــــــــــاع كبــــــــــــري وصـــــــــــــدى واســـــــــــــع يف  الغربيــــــــــــة، أصـــــــــــــبح ألدب األطفــــــــــــال يف العـــــــــــــامل ا
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...أمثــــــــــال كامــــــــــل الكــــــــــيالين، وأمحــــــــــد شــــــــــوقي، وحممــــــــــد اهلــــــــــراوي،  كتابــــــــــة أدبــــــــــاء العــــــــــرب

  .وغريهم

انتقــــــــــــــل هــــــــــــــذا األدب إىل بــــــــــــــاقي األقطــــــــــــــار العربيــــــــــــــة وخباصــــــــــــــة إىل اجلزائــــــــــــــر أيــــــــــــــن 

ƾºººººººººººǟ�ƢºººººººººººǼǳ�¦ȂºººººººººººǨǴƻÂ�ĺ®ȋ¦�ÀȂºººººººººººǴǳ¦�¦ǀºººººººººººđ�ǺȇǂºººººººººººǌǠǳ¦�ÀǂºººººººººººǬǳ¦�ǞºººººººººººǴǘǷ�ǞºººººººººººǷ�Ƣºººººººººººǿ®¦��ؤ اهـــــــــــتم أدبا

األدبيـــــــــــــــة املوجهـــــــــــــــة لألطفـــــــــــــــال مـــــــــــــــن مســـــــــــــــرحيات وقصـــــــــــــــص  كبـــــــــــــــريا مـــــــــــــــن الكتابـــــــــــــــات

وقــــــــــد اعتمــــــــــد هــــــــــؤالء علــــــــــى بعــــــــــث الوطنيــــــــــة وختليــــــــــد األجمــــــــــاد والبطــــــــــوالت يف . وأشــــــــــعار

ويــــــــــــالت االســــــــــــتعمار  حينهــــــــــــاذهــــــــــــن األطفــــــــــــال،  خاصــــــــــــة وأن اجلزائــــــــــــر كانــــــــــــت تعــــــــــــيش 

م يوسياســــــــــته الغامشــــــــــة يف حماولــــــــــة فاشــــــــــلة منــــــــــه حملــــــــــو الشخصــــــــــية اجلزائريــــــــــة املشــــــــــبعة بتعــــــــــال

.وباألصول العربية العريقة، واستبداهلا بالفكر األورويب املسيحي،اإلسالم

إن اشـــــــــــــــــــتغالنا علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا اللـــــــــــــــــــون األديب الرفيـــــــــــــــــــع املخصـــــــــــــــــــص لألطفـــــــــــــــــــال 

سينصـــــــــــــب بدرجـــــــــــــة كبـــــــــــــرية علـــــــــــــى نصـــــــــــــه األديب املفعـــــــــــــم بـــــــــــــاأللوان واألســـــــــــــاليب الفنيـــــــــــــة 

. ملـــــــــــيء باملغـــــــــــامرات والبطـــــــــــوالت واملفاجـــــــــــآتة الـــــــــــيت تقـــــــــــود الطفـــــــــــل إىل عـــــــــــامل واألدبيـــــــــــ

ذلـــــــــــــك  واســـــــــــــتنباطال نلمـــــــــــــس ذلـــــــــــــك فيـــــــــــــه إال إذا حولنـــــــــــــا زعزعـــــــــــــة ألفاظـــــــــــــه وحروفـــــــــــــه و 

  .االنسجام والنسق الدرامي الذي تفرضه طبيعة بناء الشخصيات واألحداث

 رامـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــنتطرق يف هـــــــــــــــذه األطروحـــــــــــــــة إىل دراســـــــــــــــة واســـــــــــــــتظه

  .دراسة يف السياق والنسق-اخلطاب الدرامي ألدب الطفل يف اجلزائر

�ƢººººººººººǼƦƷ�Ȃººººººººººǿ�Ʈلعــــــــــل أهــــــــــم األســــــــــبا ººººººººººƸƦǳ¦�¦ǀººººººººººđ�¿ƢººººººººººȈǬǴǳ�ƢººººººººººǼƬǠǧ®�Ŗººººººººººǳ¦�§الفطــــــــــري 

ــــــــــيت بقــــــــــي فكرهــــــــــا مقيــــــــــد بفكــــــــــر الكبــــــــــار، وظلــــــــــت عاطفتهــــــــــا  الفئــــــــــة األطفــــــــــال، الفئــــــــــة ال

ººººººººººººđ®¢�Ŀ�Ƥاملتقلبــــــــــــةمكبلــــــــــــة بشــــــــــــعورهم وأحاسيســــــــــــهم  ººººººººººººȈǬǼƬǳ¦Â�Ʈ ººººººººººººƸƦǳ¦�À¢�ƢǻƾººººººººººººƳȂǧم�� 

��Ǧ ȇǂºººººººººººººººǌǳ¦�ǶĔƢºººººººººººººººȈǰƥ�» ¦ŗºººººººººººººººǟȏ¦Â��ƨºººººººººººººººǴȈƦǼǳ¦�Ƕºººººººººººººººē¦̄�ƨºººººººººººººººǷƾŬ�ƾºººººººººººººººȈƷȂǳ¦�ǲȈƦºººººººººººººººǈǳ¦�Ȃºººººººººººººººǿ

  .الفطرية الربيئةوأحاسيسهم 
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يف مقابــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك ، وجــــــــــــــــــدنا كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــائال مــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــص واألشــــــــــــــــــعار 

املشــــــــــرق العــــــــــريب لألطفــــــــــال، خاصــــــــــة يف بــــــــــالد مصــــــــــر  اءيات الــــــــــيت كتبهــــــــــا أدبــــــــــحواملســــــــــر 

�ǆوالعــــــــــــراق، ناهيــــــــــــك عــــــــــــن الدراســــــــــــات املعمقــــــــــــة ººººººººººººǇƘƥ�ƢđƢƸººººººººººººǏ¢�¾ÂƢººººººººººººƷ�Ǻººººººººººººȇ¢�ǶººººººººººººŮ

ائز علميـــــــــــــة بنـــــــــــــاءة الكشـــــــــــــف عـــــــــــــن هـــــــــــــذا اللـــــــــــــون األديب اجلديـــــــــــــد ، وإقامـــــــــــــة لـــــــــــــه الركـــــــــــــ

  .واألسس املتينة حىت يرقى إىل االستقامة والتطور

لــــــــــــذا، كــــــــــــان مهنـــــــــــــا األول البحــــــــــــث عــــــــــــن معـــــــــــــىن هــــــــــــذا األدب، والتنقيــــــــــــب عـــــــــــــن 

ـــــــــــة القدميـــــــــــة ـــــــــــر، مركـــــــــــزين . أصـــــــــــوله التارخيي ـــــــــــك إىل دراســـــــــــته يف اجلزائ مث االنتقـــــــــــال بعـــــــــــد ذل

مـــــــــن  نيمنـــــــــوذجعلـــــــــى ذكـــــــــر أهـــــــــم رواده خـــــــــالل الفـــــــــرتة االســـــــــتعمارية وبعـــــــــدها، مث حتليـــــــــل 

علــــــــــى أهــــــــــم األبعــــــــــاد واألهــــــــــداف الــــــــــيت يضــــــــــمها هــــــــــذا النــــــــــوع  ااحتوتــــــــــ حية وقصــــــــــةمســــــــــر 

  .من الكتابات املوجهة لألطفال

إن ذكـــــــــــر كلمـــــــــــة استفســـــــــــار أو ســـــــــــؤال هـــــــــــو خـــــــــــري تعبـــــــــــري عـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان 

يراودنـــــــــا مـــــــــن أســـــــــئلة يف هـــــــــذا املوضـــــــــوع طيلـــــــــة هـــــــــذه الرحلـــــــــة املمتعـــــــــة والشـــــــــاقة يف نفـــــــــس 

��ƨººººººººººǸǴǜǳƢƥ�ƢººººººººººȀƬǠǼǻ�À¢�ǺººººººººººǰŻ�Ń¦Ȃººººººººººǟ�ȂººººººººººŴ�ƪ ººººººººººǫȂǳ¦�ƾººººººººººȇƾǠǳ¦�ȄººººººººººǴǟ�ÄȂººººººººººƬŢ�ƢººººººººººĔȋ�Ǯ ººººººººººǳ̄

ــــــــــــيت مازالــــــــــــ هــــــــــــا حلــــــــــــد اآلن مل يــــــــــــتم الفصــــــــــــل يف تعريف تمــــــــــــن املصــــــــــــطلحات الشــــــــــــائكة ال

.وتبيان حقيقتها، منها مثال كلمة النص، والدراما، وأدب األطفال

جـــــــــــاءت إشـــــــــــكاليتنا يف شـــــــــــكل ســـــــــــؤال جـــــــــــامع لكامـــــــــــل جزئيـــــــــــات هـــــــــــذا العمـــــــــــل 

  :متثل فيما يلي

مـــــــــــــا هـــــــــــــي األبعـــــــــــــاد الفنيـــــــــــــة والدالليـــــــــــــة الـــــــــــــيت ميكـــــــــــــن للكاتـــــــــــــب واألديـــــــــــــب أن  -

يوظفهـــــــــــا يف كتاباتـــــــــــه لألطفـــــــــــال؟ وهـــــــــــل ترقـــــــــــى كـــــــــــل هـــــــــــذه األعمـــــــــــال إىل ملســـــــــــة دراميـــــــــــة 

  .أدبية فقطبات ابناءة ؟ أم هي جمرد كت

األســــــــــئلة هــــــــــي  وحملاولــــــــــة الغــــــــــوص يف أعمــــــــــاق هــــــــــذا العمــــــــــل راودتنــــــــــا العديــــــــــد مــــــــــن 

  :كما يلي 
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حماولـــــــــة معرفـــــــــة الســـــــــياق احلـــــــــريف للكتابـــــــــة؟ أم أنـــــــــه  هـــــــــل مصـــــــــطلح الـــــــــنص هـــــــــو -

  ؟ دراسة معمقة ملعىن الكلمة وداللتها الفلسفية، مث األدبية، مث الفنية

هنـــــــــــــــاك هـــــــــــــــل اخلطـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدرامي هـــــــــــــــو نفســـــــــــــــه اخلطـــــــــــــــاب املســـــــــــــــرحي ؟ أم  -

  خطابان منفصالن عن بعضهما البعض؟

ة مــــــــــىت بــــــــــدأ أدب األطفــــــــــال يف اجلزائــــــــــر ؟ مــــــــــا هــــــــــي أهــــــــــم مواضــــــــــيعه قبــــــــــل فــــــــــرت  -

االستقالل، وبعد فرتة االستقالل ؟

ـــــــــــــا لألطفـــــــــــــال قائمـــــــــــــا  - ـــــــــــــا أدب ـــــــــــــر أن يؤسســـــــــــــوا لن ـــــــــــــاء اجلزائ وهـــــــــــــل اســـــــــــــتطاع أدب

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƾȀƳ�ǺǷ�ÀÂǂƻȉ¦�Ǿǳǀƥ�Ƣŭ�ȄǸǟ¢�² ƢƦƬǫ¦�ǖǬǧ�Ȃǿ�¿¢���Ǿƫ¦ǀƥ

لإلجابـــــــــة علـــــــــى كـــــــــل هـــــــــذه التســـــــــاؤالت قســـــــــمنا هـــــــــذا العمـــــــــل إىل أربعـــــــــة فصـــــــــول 

  .رعيةمباحث وعناصر فاحتوت على رئيسية 

ذكـــــــــــر أهـــــــــــم  العمـــــــــــل مبقدمـــــــــــة عامـــــــــــة ملوضـــــــــــوع البحـــــــــــث تطرقنـــــــــــا فيهـــــــــــا إىل بـــــــــــدأنا

   . العناصر املنهجية ملوضوع البحث

صـــــــــــــطلحات البحـــــــــــــث، مـــــــــــــن كلمـــــــــــــة مليف الفصـــــــــــــل األول بدراســـــــــــــة نظريـــــــــــــة قمنـــــــــــــا 

.خطاب،  دراما ، مسرح، إىل اخلطاب الدرامي مث اخلطاب املسرحي

طفـــــــــــــــل مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل تعريفـــــــــــــــه يف الفصـــــــــــــــل الثـــــــــــــــاين إىل دراســـــــــــــــة أدب الانتقلنـــــــــــــــا 

  .الغرب مث العرب عند أدباءونشأته مث تطوره 

علـــــــــــى نفـــــــــــس املنـــــــــــوال، متطـــــــــــرقني فيـــــــــــه إىل أشـــــــــــكال واصـــــــــــلنا يف الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث 

الشــــــــــــــــــعر ، و الكتابـــــــــــــــــة يف أدب األطفـــــــــــــــــال، وحنـــــــــــــــــن نقصــــــــــــــــــد هنـــــــــــــــــا كتابـــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــة، 

�ǺººººººººººǷ�ƨººººººººººȈƥ®ȋ¦�¾Ƣǰººººººººººǋȋ¦�ǽǀººººººººººđ�ƨººººººººººǫȐǟ�Ǿººººººººººǳ�ƢººººººººººǷ�ǲººººººººººǯ�ń¤�¼ǂººººººººººǘƬǳ¦�śǳÂƢººººººººººŰ. املســــــــــرحيةو 

.ف، وأنواع ، وأقسام، وطريقة كتابة وبناءتعري



 مقدمــــة

ـ ه  ـ

فقـــــــــــــد خصصـــــــــــــناه للجانـــــــــــــب  الرابـــــــــــــعأمـــــــــــــا يف الفصـــــــــــــل األخـــــــــــــري وهـــــــــــــو الفصـــــــــــــل 

وذلــــــــــــك باعتمادنــــــــــــا علــــــــــــى دراســــــــــــة منــــــــــــوذج مــــــــــــن أدب التطبيقــــــــــــي مــــــــــــن هــــــــــــذا البحــــــــــــث، 

  . الطفل يف اجلزائر يف شقيه الشكلي واملضموين

مــــــــــن أجـــــــــــل خــــــــــوض غمـــــــــــار هـــــــــــذا البحــــــــــث ، ووصـــــــــــوال منــــــــــا إىل أهـــــــــــم املعـــــــــــارف 

:¦�Ƣŷ�śǼƯ¦�śƴȀǼǷ�ȄǴǟ�Ƣǻ®ƢǸƬǟ¦�ÀƢǯ��̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭو 

املــــــــــنهج التــــــــــارخيي الــــــــــذي اعتمــــــــــدت فيـــــــــــه علــــــــــى حتديــــــــــد أهــــــــــم الفــــــــــرتات الـــــــــــيت  -

، ســــــــــــواء يف العــــــــــــامل الغــــــــــــريب، أو يف العــــــــــــامل لانطلقــــــــــــت منهــــــــــــا الكتابــــــــــــة األدبيــــــــــــة لألطفــــــــــــا

.العريب، مع التطرق ألهم الكّتاب يف كل مرحلة

ـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــالل الكشـــــــــــف عـــــــــــن أهـــــــــــم احلقـــــــــــائق واملعلومـــــــــــات املـــــــــــنهج  - التحليل

مث . الــــــــــــيت تتعلــــــــــــق بــــــــــــأدب األطفــــــــــــال ووظيفتــــــــــــه الرتبويــــــــــــة والتعليميــــــــــــة علــــــــــــى حــــــــــــد ســــــــــــواء

ــــــــــــــل النمــــــــــــــوذج ــــــــــــــار  نياالســــــــــــــتعانة بــــــــــــــه يف حتلي مــــــــــــــن جمــــــــــــــال الكتابــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال  يناملخت

  .باجلزائر

علـــــــــــــى أغلـــــــــــــب الدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة ذات  االعتمـــــــــــــادلقـــــــــــــد حاولنـــــــــــــا جاهـــــــــــــدين 

مبوضــــــــــــوعنا هــــــــــــذا، فاســــــــــــتعنا بالعديــــــــــــد مــــــــــــن األطروحــــــــــــات والرســــــــــــائل اجلامعيــــــــــــة، الصــــــــــــلة 

ƢºººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�ŚºººººººººƦǯ�ǶƻǄºººººººººƥ�ƢǼƫƾºººººººººǷ¢�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººǨǴƬƼŭ¦�ƨºººººººººȈǸǴǠǳ¦�ª¾��و وكـــــــــذا الكتـــــــــب  ȂºººººººººƸƦǳ¦

ن منــــــــــــه مــــــــــــادة واســـــــــــتطعنا بفضــــــــــــل اهللا وعونــــــــــــه أن جنمــــــــــــع شــــــــــــتات هــــــــــــذا العمــــــــــــل ونكــــــــــــوّ 

  .علمية حول موضوع أدب األطفال يف اجلزائر بشقيه األديب والفين

ضــــــــــالتنا هــــــــــو كتــــــــــاب  االــــــــــيت وجــــــــــدنا فيهــــــــــ اجلــــــــــادة مــــــــــن أهــــــــــم هــــــــــذه الدراســــــــــات

أسســـــــــــــه، وتطـــــــــــــوره، وأمهيتـــــــــــــه، وأهدافـــــــــــــه، ومساتـــــــــــــه، (أدب األطفـــــــــــــال يف العـــــــــــــامل العـــــــــــــريب 

¢�ƾºººººººººººººȈĐ¦�ƾºººººººººººººƦǟ�ƾºººººººººººººŧاألســـــــــــــتاذ الـــــــــــــدكتور  لصـــــــــــــاحبه )وفنونـــــــــــــه، ووســـــــــــــائطه، ومشـــــــــــــكالته

ــــــــــب يف أربــــــــــع مائــــــــــة صــــــــــفحة أن. خليفــــــــــة الدنــــــــــدراوي يــــــــــذكر   فقــــــــــد اســــــــــتطاع هــــــــــذا الكات

  .كل صغرية وكبرية يف جمال الكتابة لألطفال بالعامل العريب



 مقدمــــة

ـ و  ـ

كـــــــــــذلك اعتمـــــــــــدنا علـــــــــــى أطروحـــــــــــة دكتـــــــــــوراه بعنـــــــــــوان مســـــــــــرح الطفـــــــــــل يف اجلزائـــــــــــر 

دراســـــــــة يف األشـــــــــكال واملضـــــــــامني لألســـــــــتاذ نقـــــــــاش غـــــــــامل، أيـــــــــن اســـــــــتطاع هـــــــــذا الكاتـــــــــب 

أيــــــــــــن جيعــــــــــــل مــــــــــــن حبثــــــــــــه مرجعــــــــــــا أساســــــــــــيا يف موضــــــــــــوع الكتابــــــــــــة املســــــــــــرحية لألطفــــــــــــال 

  .لفرنسي إىل يومنا هذاااجلزائر منذ فرتة االستعمار ب

يف األخـــــــــــري، ال ميكنـــــــــــين أن أقـــــــــــول بـــــــــــأنين قـــــــــــد وفقـــــــــــت بشـــــــــــيء مـــــــــــن الكمـــــــــــال يف 

اإلملـــــــــام بكـــــــــل جوانـــــــــب هـــــــــذا البحـــــــــث،  ولكـــــــــن ميكنـــــــــين أن أقـــــــــول بـــــــــأنين قـــــــــد وفقـــــــــت يف 

ــــــــــــيت ال ميكنهــــــــــــا أن تــــــــــــتم  ــــــــــــة حــــــــــــول موضــــــــــــوع أدب األطفــــــــــــال يف اجلزائــــــــــــر، وال وضــــــــــــع لبن

ـــــــــة والبـــــــــاحثني حـــــــــول هـــــــــذا املوضـــــــــوع، وتســـــــــتقيم إال  ـــــــــتم لـــــــــه إذا تضـــــــــافرت جهـــــــــود الطلب لي

  .تعاىل اخلالص والنجاح يف األخري بإذن اهللا

  الطالب خــرواع توفيـق      

2018أكتوبر  28سيدي بلعباس بتاريخ 
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.الخطاب والمسرح والدراماماهية : المبحث األول 

:في معنى الخطاب -1

:الخطاب لغة

، جـــــــــــــاء تعريـــــــــــــف كلمـــــــــــــة خطـــــــــــــاب يف العديـــــــــــــد مـــــــــــــن معـــــــــــــاجم وقـــــــــــــواميس اللغـــــــــــــة

ــــــــــــة، ــــــــــــة القدميــــــــــــة واحلديث ــــــــــــة والغربي ورغــــــــــــم صــــــــــــعوبة هــــــــــــذا املصــــــــــــطلح وتشــــــــــــعبه، إال  .العربي

 ¦ƾºººººººººƬƥ¦��§ǂºººººººººǠǳ¦�ƨºººººººººǤǳ�ǲºººººººººǏ¢�ǺºººººººººǷ�ǽƢºººººººººǼǠǷ� ƢºººººººººǐǬƬǇ¦�¦ȂǳÂƢºººººººººƷ�ǶºººººººººĔ¢  ممـــــــــا جـــــــــاء ذكـــــــــره يف

القــــــــــرآن الكــــــــــرمي والســــــــــنة النبويــــــــــة، وســــــــــنورد هنــــــــــا بعــــــــــض أهــــــــــم معــــــــــاجم وقــــــــــواميس اللغــــــــــة 

  :اليت تطرقت إىل هذا املعىن  العربية

اخلطــــــــــــاب يف معجــــــــــــم لســــــــــــان العــــــــــــرب البــــــــــــن منظــــــــــــور علــــــــــــى أنــــــــــــه  ورد ذكــــــــــــر -

الشـــــــــــأن أو األمـــــــــــر صـــــــــــغر أو عظـــــــــــم، وقيـــــــــــل :مـــــــــــأخوذ مـــــــــــن كلمـــــــــــة َخطَـــــــــــَب ، اَخلطْـــــــــــُب 

ي أمـــــــــا خطبـــــــــك ؟ أي مـــــــــا أمـــــــــرك ، وهـــــــــذا خطـــــــــٌب جليـــــــــل :يُقـــــــــال هـــــــــو ســـــــــبب األمـــــــــر،

    :تعـــــــــــاىل اهللا قـــــــــــال. واخلطـــــــــــب هـــــــــــو األمـــــــــــر الـــــــــــذي تقـــــــــــع فيـــــــــــه املخاطبـــــــــــة. أمـــــــــــر جليـــــــــــل

1.﴾قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها الُمْرَسُلوَن ﴿

واخلطـــــــــــاب هـــــــــــو حصـــــــــــول احلـــــــــــدث بـــــــــــني أكثـــــــــــر مـــــــــــن طـــــــــــرف بقصـــــــــــد اإلفهـــــــــــام، 

وقــــــــــد ورد ذلـــــــــك يف قولــــــــــه . ومهــــــــــا يتخاطبـــــــــانوقـــــــــد خاطبــــــــــه بـــــــــالكالم خماطبــــــــــة وخطابـــــــــا ، 

ــــــــي ﴿: تعــــــــاىل َقــــــــاَل َأْكِفْلِنيَهــــــــا َوَعزَّنِــــــــي ِف َهــــــــَذا َأِخــــــــي لَــــــــُه ِتْســــــــٌع َوِتْســــــــُعوَن نـَْعَجــــــــًة فـَ

*3. أي مبعىن الكالم  2﴾الِخطَاِب 

.31الذاریات ، اآلیة سورة-1
.23سورة ص ، اآلیة -2
، دار المعارف ، القاھرة ، د 14، المجلد الثاني ، الحاء ،الخاء ، الدال ، الجزء 1ابن منظور ، لسان العرب ، ط:نظر ی-3

.1195ت ، ص 
ولقد .»اللفظ مطلقا الشامل للمفرد «أو ھو ،»ما یتكلم بھ قلیال كان أو كثیرا «ُیعرف الكالم في معناه اللغوي بأنھ -*

حاول النحاة واألصولیون والبالغیون ضبط تعریف شامل لھ ، غیر أنھم اختلفوا في الوقوف عند حدوده وشروطھ ، فمنھم 
من ، ومنھم»بأن الكالم إذا أطلق ینصرف عرفا للمفید ، فیكون مقابلھ ما لیس كذلك «من عّرف الكالم بحسب إفادتھ فقال

بسمة بلحاج وآخرون ، مقاالت في تحلیل الخطاب ، تقدیم حمادي صمود ، دون -:ینظر .عّرفھ بحسب وظیفتھ ال غیر
.15، ص طبعة ، دون تاریخ 
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اَخلْطـــــــــــــُب هـــــــــــــو ســـــــــــــبب األمـــــــــــــر، واِخلطَـــــــــــــاُب « يف كتـــــــــــــاب العـــــــــــــني للفراهيـــــــــــــدي  -

ـــــــــــــة مصـــــــــــــدر اخل ـــــــــــــب، وكـــــــــــــان الرجـــــــــــــل يف اجلاهليـــــــــــــة إذا أراد مراجعـــــــــــــة الكـــــــــــــالم، واخلُْطَب طي

:اِخلْطَبة قام يف النادي، فقال

، ومجـــــــــــــــــع ومجــــــــــــــــع اخلطيـــــــــــــــــب ُخطَبــــــــــــــــاء.ِنْكــــــــــــــــحٌ :ِخطْــــــــــــــــٌب، ومــــــــــــــــن أراده قـــــــــــــــــال

1.»اخلاطب ُخطَّاب 

َخطَـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس وفـــــــــــــــيهم وعلـــــــــــــــيهم « أمـــــــــــــــا يف املعجـــــــــــــــم الوســـــــــــــــيط فنجـــــــــــــــد  -

: نـــــــــــــة إىل أهلهـــــــــــــافـــــــــــــالن فال بَ طَـــــــــــــأي ألقـــــــــــــى علـــــــــــــيهم ُخطبـــــــــــــة ، وخَ :َخطابَـــــــــــــة وُخْطبَـــــــــــــة

2.»هو الكالم  ابُ طَ واخلِ . مبعىن طلبها منهم للزواج

ــــــــــــبُ «يف القــــــــــــاموس احملــــــــــــيط  - هــــــــــــو الشــــــــــــأن أو األمــــــــــــر صــــــــــــغر أو عظــــــــــــم ، اَخلْط

ــــــــــــبَ .ُخطُــــــــــــوب ةوجمموعــــــــــــ ــــــــــــطْ املــــــــــــرأة خَ وَخَط ــــــــــــب يــــــــــــدهاًب وَخطَــــــــــــب اخلاطــــــــــــب . ا أي طل

طيــــــــــب أي ورجــــــــــل خَ . وذلــــــــــك الكــــــــــالم: علــــــــــى املنــــــــــرب َخطَابــــــــــة بــــــــــالفتح، وُخْطَبــــــــــة بالضــــــــــمّ 

3.»حسن اخلُطبة

ـــــــــــــــــالكالم« ويف أســـــــــــــــــاس البالغـــــــــــــــــة جنـــــــــــــــــد أن اخلطـــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــو  - . املواجهـــــــــــــــــة ب

وِخْطـــــــــــــٌب .وخطـــــــــــــب اخلاِطـــــــــــــب ِخطبـــــــــــــة مجيلـــــــــــــة. وخطـــــــــــــب اخلطيـــــــــــــب خطبـــــــــــــة حســـــــــــــنة

4.»مبعىن نكح حسب ما جاء ذكره يف اجلاهلية 

املعـــــــــــــاجم القدميـــــــــــــة أمجعـــــــــــــت علـــــــــــــى أن اخلطـــــــــــــاب يف لغـــــــــــــة  بالتـــــــــــــايل فـــــــــــــإن جـــــــــــــلّ 

وجــــــــــه للغـــــــــــري ، شــــــــــريطة أن حيــــــــــدث اإلفهــــــــــام بــــــــــني الطـــــــــــرفني أي العــــــــــرب هــــــــــو الكــــــــــالم امل

  .املتكلم واملخاطب

، 1عبد الحمید ھنداوي ، ج :الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، كتاب العین ، مرتبا على حروف المعجم، ترتیب وتحقیق -1
، 418م ، ص ص 2003/ھـ1424، باب الخاء ،  الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، خ-أ:المحتوى 

419.
دون كاتب ، المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق الدولیة ، جمھوریة مصر العربیة ، -2

.243، 242م ،  ص ص 2004/ھـ1425
محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط ، نسخة منقحة وعلیھا تعلیقات الشیخ أبو الوفا نصر محمد الدین-3

أنس محمد الشامي ، زكریا جابر أحمد ، دار الحدیث ، القاھرة ، :الھوریني المصري الشافعي ، راجعھ واعتنى بھ 
.478م ، ص 2008/ھـ1429

زمخشري ، أساس البالغة ، الجزء األول ، دار الكتب المصریة بالقاھرة ، جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر ال-4
.239م ، ص1922/ھـ1341
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أمـــــــــــا يف املعجـــــــــــم املســـــــــــرحي ملـــــــــــاري إليـــــــــــاس وحنـــــــــــان قصـــــــــــاب، فـــــــــــإن اخلطـــــــــــاب -

وهــــــــــو مــــــــــا يكلــــــــــم بــــــــــه « حســــــــــبهما مقــــــــــرتن بــــــــــالكالم ال غــــــــــري يف جمــــــــــال اللغــــــــــة العربيــــــــــة ، 

اً  ، الرجـــــــــــل صـــــــــــاحبه ونقيضـــــــــــه اجلـــــــــــواب، وأصـــــــــــله مـــــــــــن فعـــــــــــل َخطَـــــــــــَب َخاطَـــــــــــَب ِخطَابـــــــــــ

وهـــــــــــو املعـــــــــــىن العـــــــــــام والشـــــــــــائع  Discours، ويقابلـــــــــــه باللغـــــــــــات األجنبيـــــــــــةـمَ الَـــــــــــمبعــــــــــىن كَ 

�Â¢�ƢºººººººººǷ�̈ǂºººººººººǰǧ�µ ǂºººººººººǟ�» ƾºººººººººđ�ƢºººººººººȈƥƢƬǯ�Â¢�ƢȈȀǨºººººººººǋ�ǺȇǂºººººººººƻȊǳ�¾ƢºººººººººǬȇ�Äǀºººººººººǳ¦�ǎ Ǽºººººººººǳ¦�ƨºººººººººǸǴǰǳ

Ƣºººººººººººđ�̧ƢºººººººººººǼǫȍ¦�Â¢�ƢȀƷǂºººººººººººǋ«1. وممـــــــــــا ال ميكـــــــــــن إنكـــــــــــاره هـــــــــــو أن لفـــــــــــظ اخلطـــــــــــاب ، قـــــــــــد

ن اخلطــــــــــاب هــــــــــو األرضــــــــــية الــــــــــيت انطالقــــــــــا مــــــــــن أ« ورد أكثــــــــــر مــــــــــا ورد عنــــــــــد األصــــــــــوليني 

فقـــــــــــد تـــــــــــردد كثـــــــــــري مـــــــــــن . اســـــــــــتقامت أعمـــــــــــاهلم عليهـــــــــــا، بـــــــــــل كـــــــــــان هـــــــــــو حمـــــــــــور حبـــــــــــثهم

يف مواضــــــــــع متعــــــــــددة عنــــــــــدهم ، ومــــــــــن بــــــــــني األدلــــــــــة علــــــــــى )َخطَــــــــــبَ (اشــــــــــتقاقات مــــــــــاّدة 

ا مبوصــــــــــــفه) ُخمَاطَــــــــــــبْ (والســــــــــــم املفعــــــــــــول ) ُخمَاِطــــــــــــبْ (ذلــــــــــــك إيــــــــــــرادهم الســــــــــــم الفاعــــــــــــل 

2.»طريف اخلطاب 

خــــــــــر للخطــــــــــاب وهـــــــــذا مــــــــــن ناحيــــــــــة صــــــــــيغة لفظــــــــــه، حبيــــــــــث آكمـــــــــا جنــــــــــد تعريفــــــــــا 

«اطــــــــــب ُخياطــــــــــب ِخطابــــــــــا وُخماطبــــــــــة، وهــــــــــو يــــــــــدل علــــــــــى أنــــــــــه أحــــــــــد مصــــــــــدري فعــــــــــل خَ 

�ǺǷǄººººººººǳ¦�ǺººººººººǷ�®ǂººººººººĐ¦�ª ƾººººººººū¦�ȄººººººººǴǟ�ƨººººººººǳȏƾǳ¦�ǺººººººººǷ�ǲººººººººǬǻ���ǶººººººººȀǨȇ�Ǻººººººººŭ�¿Ȑººººººººǰǳ¦�ǾººººººººȈƳȂƫ�� إىل

ِطــــــــــب بــــــــــه و الداللــــــــــة علــــــــــى االمسيــــــــــة، فأصــــــــــبح يف عــــــــــرف األصــــــــــوليني يــــــــــدل علــــــــــى مــــــــــا خُ 

.3» وهو الكالم 

ـــــــــــــــــــا تتبـــــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــــم الدراســـــــــــــــــــات اللغويـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــكلية والدراســـــــــــــــــــات ذا وإ حاولن

التواصــــــــــــلية ملفهــــــــــــوم اخلطــــــــــــاب، جنــــــــــــد أن هنــــــــــــاك تنوعــــــــــــا واختالفــــــــــــا وتضــــــــــــاربا يف ضــــــــــــبط 

ǶºººººººººººĔ¢�Śºººººººººººǣ��ƨºººººººººººǸǴǰǳ¦�ǽǀºººººººººººŮ�ƾºººººººººººƷ¦Â�ŘºººººººººººǠǷ أمجعـــــــــــوا علـــــــــــى ضـــــــــــبط مفهـــــــــــومني ، وذلـــــــــــك

-إنجلیزي-عربي(ماري إلیاس ، حنان قصاب حسن ، المعجم المسرحي ، مفاھیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض -1
.186، ص 1997ـ مكتبة لبنان ناشرون ، 1، ط)فرنسي

ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویة تداولیة ، الطبعة األولى ، دار الكتاب الجدید عبد الھادي بن -2
.36، ص 2004المتحدة ، بیروت ، لبنان ، 

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا-3
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حســـــــــــب مـــــــــــا ورد قـــــــــــدميا عنـــــــــــد العـــــــــــرب، أو حســـــــــــب مـــــــــــا جـــــــــــاء يف الدراســـــــــــات اللغويـــــــــــة 

  .احلديثة

املفهـــــــــوم األول الـــــــــذي يتفـــــــــق مـــــــــع مـــــــــا جـــــــــاء قـــــــــدميا عنـــــــــد العـــــــــرب فهـــــــــو يـــــــــري  إن

.بأن اخلطاب هو ملفوظ موجه إىل السامع ، هدفه إفهام معىن مقصود

املفهـــــــــــوم الثـــــــــــاين الـــــــــــذي هـــــــــــو مقـــــــــــرتن بالدراســـــــــــات اللغويـــــــــــة احلديثـــــــــــة، فـــــــــــإن أمـــــــــــا 

  .يرى بأن اخلطاب هو عبارة عن بناء لغوي ال غري

عبــــــــــد احلميــــــــــد  "الــــــــــذي ذكــــــــــره  "قيــــــــــوم"تعريــــــــــف مــــــــــن أنصــــــــــار املفهــــــــــوم األول جنــــــــــد 

ـــــــــــث"كمـــــــــــون ـــــــــــذ «  ، حبي ـــــــــــيت أصـــــــــــبحت معهـــــــــــودة من فردينانـــــــــــد (انطلـــــــــــق مـــــــــــن الثنائيـــــــــــة ال

Ferdinand-دي سوســـــــري de Saussure(*  أي اللغـــــــة والكـــــــالم الـــــــيت

ــــــــــــــوم"اللســــــــــــــان، ويفضــــــــــــــل  نتكــــــــــــــوّ  عــــــــــــــوض كلمــــــــــــــة Discoureاســــــــــــــتعمال كلمــــــــــــــة  "قي

Paroleلغــــــــــــوي مــــــــــــن أوجــــــــــــه رمبــــــــــــا ال ، ذلــــــــــــك ليؤكــــــــــــد علــــــــــــى مــــــــــــا يكتســــــــــــبه االجنــــــــــــاز ال

ـــــــــــــل  ـــــــــــــايب : حيويهـــــــــــــا لفـــــــــــــظ كـــــــــــــالم مباشـــــــــــــرة، مث  –احلركـــــــــــــات اجلســـــــــــــدية  –الوجـــــــــــــه الكت

1.» السياق

مـــــــــــــن خـــــــــــــالل هـــــــــــــذا التعريـــــــــــــف تصـــــــــــــنيفني ، األول بـــــــــــــني  "قيـــــــــــــوم"لقـــــــــــــد وضـــــــــــــع 

مــــــــــــدلول مســــــــــــتوى اللغــــــــــــة يكــــــــــــون بواســــــــــــطة العالمــــــــــــة اللســــــــــــانية داالّ ذا مــــــــــــدلول واحــــــــــــد، 

ى اخلطــــــــــاب فهــــــــــو حيمــــــــــل أكثــــــــــر مــــــــــن أمــــــــــا املــــــــــدلول الثــــــــــاين فهــــــــــو بــــــــــني مــــــــــدلول مســــــــــتو 

  .مدلول واحد ألنه يف ميدان استعماله

وإذا حاولنـــــــــا البحـــــــــث عـــــــــن أهـــــــــم املعـــــــــاين الـــــــــيت اســـــــــتخرجت مـــــــــن كلمـــــــــة َخطَـــــــــَب 

ــــــــة، فســــــــنجد أن أهــــــــم مــــــــا جــــــــاء فيهــــــــا قــــــــد اختصــــــــر فيمــــــــا  ــــــــب اللغــــــــة العربي يف أمهــــــــات كت

  :يلي

:ن أشھر ما ترك عالم لغوي ولساني سویسري ، یعّد من رواد المدرسة البنیویة في علم اللسانیات ، م)1857-1913(-*
.بحث في األلسنیة العامة 

عبد الحمید كمون ، المدرسة النفسیة النظامیة ، ضمن كتاب أھم المدارس اللسانیة ، المعھد القومي لعلوم التربیة ، تونس -1
.56–55، ص ص 1986، مارس ، 
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ـــــــــــــُب علـــــــــــــى املنـــــــــــــرب، فكلمـــــــــــــة خطـــــــــــــب اســـــــــــــم جـــــــــــــنس : نقـــــــــــــول * َخطَـــــــــــــَب اخلَاِط

ـــــــــق علـــــــــ ـــــــــوع خمصـــــــــوص مـــــــــن الكـــــــــالم لـــــــــه أصـــــــــوله وقواعـــــــــده، ورجـــــــــل خطيـــــــــب أي أطل ى ن

طُـــــــــــــب بالضـــــــــــــم َخطابَـــــــــــــة، وبـــــــــــــالفتح حســـــــــــــن اخلطبـــــــــــــة، ومجـــــــــــــع اَخلطيـــــــــــــب اخلُطبـــــــــــــاء، وخَ 

1.صار خطيبا

*،اإلفهــــــــــــاماِخلطــــــــــــاُب ومعنــــــــــــاه يف اللغــــــــــــة توجيــــــــــــه الكــــــــــــالم للغــــــــــــري مــــــــــــن أجــــــــــــل *

  :ثالثة حاالت هي ىوميكن أن يكون عل

خاطَـــــــــب مـــــــــن  اســـــــــم مصـــــــــدر مشـــــــــتق مـــــــــن خا طـــــــــابُ اخلِ )1
ُ
طَـــــــــب، وهـــــــــو مـــــــــا ينجـــــــــز امل

.ويوجهه إىل الغري ،كالم

اخلطـــــــــاب اســـــــــم جـــــــــنس يطلـــــــــق علـــــــــى اللفـــــــــظ املتواضـــــــــع عليـــــــــه املقصـــــــــود بـــــــــه إفهـــــــــام )2

.من هو متهيئ لفهمه

ــــــــــــة أو الرســــــــــــالة أو )3 ميكــــــــــــن أن نعــــــــــــوض كلمــــــــــــة خطــــــــــــاب بكلمــــــــــــات أخــــــــــــرى كاخلطب

2.القصيدة، فيعّرب به هنا مبا يقع به التخاطب

، متقـــــــــــع فيـــــــــــه املخاطبـــــــــــة ســـــــــــواء صـــــــــــغر األمـــــــــــر أو عضـــــــــــالشـــــــــــأن أو األمـــــــــــر الـــــــــــذي )4

مـــــــــــا خطبـــــــــــك؟ أي : هـــــــــــو ســـــــــــبب األمـــــــــــر، يقـــــــــــال:َخْطـــــــــــٌب، وُخطُـــــــــــوٌب، وقيـــــــــــل: فيقـــــــــــال

ــــــــــل، وخطــــــــــب يســــــــــري:مــــــــــا أمــــــــــرك، ونقــــــــــول وبالتــــــــــايل، فــــــــــإن هــــــــــذا 3.هــــــــــذا خطــــــــــب جلي

التنــــــــوع الكبــــــــري يف شــــــــرح كلمــــــــة خطــــــــاب مــــــــن خــــــــالل املــــــــدلول اللغــــــــوي فقــــــــط، مــــــــا هــــــــو 

.361ابن منظور ، لسان العرب ، ص :ینظر -1
:اعتمدوا على ھذا التعریف  نجد من أولئك أیضا الذین -*
اللفظ المتواضع علیھ المقصود بھ «اآلمدي الذي اعتبر بأن تعریف الخطاب ھو المنطلق لمعرفة األحكام الشرعیة، وأنھ -

علي بن محمد اآلمدي ، اإلحكام في أصول األحكام ، تحقیق سید الجمیلي ، دار الكتاب -»إفھام من ھو متھيء لفھمھ 
.136م ، الجزء األول ، ص 1986/ھـ1406بیروت ، الطبعة الثانیة ، العربي ،

كذلك نجد اإلمام الجویني یقرن مفھوم الخطاب بخصوصیة اللغة من جھة ، وبخصوصیة التوضیح واإلفھام من جھة أخرى -
-»بھ الحي متكلما الكالم والخطاب ، والتكلم والتخاطب والنطق، واحد في حقیقة اللغة ، وھو ما یصیر«، فیقول بأن 

.577المرجع نفسھ ، ص 
-:ینظر للمزید .كما یتفق معھما فخر الدین الرازي في اعتبار أن الفائدة في الخطاب ھي إفھام المخاطب أو المرسل إلیھ-

ص م ،1999/ھـ 1420، 1فخر الدین الرازي ، المحصول في علم األصول ، المجلد األول ، دار الكتب العلمیة ، ط 
403.

.26، ص المرجع السابقبسمة بلحاج وآخرون ، مقاالت في تحلیل الخطاب ، :ینظر -2
).خطب(، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، دار الفكر ، بیروت ، ماّدة ینظر -3



 إشكالية المصطلح والمدلول –ي الخطاب الدرامـــــــــــ  األول الفصل

ـ 15 ـ

طلح يف معجميتــــــــــه العربيــــــــــة، فقــــــــــد وصــــــــــف علــــــــــى إال دليــــــــــل علــــــــــى شســــــــــاعة هــــــــــذا املصــــــــــ

أنــــــــه كــــــــالم خمصــــــــوص يــــــــراد منــــــــه اإلفهــــــــام ال غــــــــري، ويكــــــــون إمــــــــا اســــــــم مصــــــــدر، أو اســــــــم 

اهلـــــــــــدف مـــــــــــنهم كلهـــــــــــم توجيـــــــــــه الكـــــــــــالم . جـــــــــــنس، أو علـــــــــــى شـــــــــــكل مفـــــــــــردات أخـــــــــــرى

  .للغري من أجل اإلفهام ال غري

  :ذكر كلمة خطاب في القرآن الكريم

ـــــــــــــــاتورد  ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن اآلي القرآنيـــــــــــــــة وبصـــــــــــــــيغ ومعـــــــــــــــان  لفـــــــــــــــظ اخلطـــــــــــــــاب يف العدي

َل َفَمـــــــــــــــا قَـــــــــــــــا﴿ : يف قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل )اَخلْطـــــــــــــــبِ (خمتلفـــــــــــــــة، فنجـــــــــــــــدها ذكـــــــــــــــرت بصـــــــــــــــيغة 

2.طلبكممبعىن فما شأنكم وما ، 1﴾َسُلونَ أَيـَُّها الْـُمرْ َخْطُبُكمْ 

قَـــــــــــاَل َمـــــــــــا َخْطُبُكَمـــــــــــا قَالََتـــــــــــا الَ َنْســـــــــــِقي َحتَّـــــــــــى ﴿ : أيضـــــــــــاتعـــــــــــاىل ويف قولـــــــــــه 

ـــــــــاُء َوأَبُو  ـــــــــُدَر الرَِّع ـــــــــرٌ َيْص ـــــــــْيٌخ َكِبي ـــــــــا َش ، مـــــــــا خطبكمـــــــــا أي مـــــــــا شـــــــــأنكما ، أو مـــــــــا 3﴾َن

4.خمطوبكما

ــــــــــه ــــــــــن ﴿  :أيضــــــــــا عزوجــــــــــل وقول ــــــــــَف َع ــــــــــنَّ يُوُس ــــــــــُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُت ــــــــــا َخْط ــــــــــاَل َم َق

6.منه ميال إليكنّ هل وجدتنّ أي ما شأنكنّ 5،﴾ نـَّْفِسهِ 

يف ثالثـــــــــــــة آيـــــــــــــات قرآنيـــــــــــــة  )َخاطَـــــــــــــبَ ( بصـــــــــــــيغة الفعـــــــــــــلكمـــــــــــــا جنـــــــــــــدها ذكـــــــــــــرت 

  :هي

ـــــــــــــــــَالماً ﴿ : ل اهللا تعـــــــــــــــــاىلقـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاُلوْا َس ــــــــــــــــــَاِهُلوَن َق ـــــــــــــــــاطَبَـُهْم الْج ، وورد 7﴾َوِإَذا َخ

 .اخلطاب يف هذه اآلية بصيغة املاضي

.31سورة الذاریات ، اآلیة -1
عادل أحمد :، الكشاف عن حقائق األقاویل في وجوه التأویل ، تحقیق جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري-2

.617، ص 1998، مكتبة العبیكات ، دون بلد ، 1، الطبعة 5عبد الحمود وآخرون ، الجزء 
.23سورة القصص ، اآلیة -3
.201، ص 4المصدر نفسھ ، الجزء ،جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري-4
.51سورة یوسف ، اآلیة -5
.295، ص 3المصدر نفسھ ، الجزء ، جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري -6
.63سورة الفرقان ، اآلیة -7



 إشكالية المصطلح والمدلول –ي الخطاب الدرامـــــــــــ  األول الفصل

ـ 16 ـ

ـــــــــواْ ﴿ : عزوجـــــــــلوقـــــــــال  ـــــــــِذيَن ظََلُم ـــــــــي ال ـــــــــاِطْبِني ِف ـــــــــونَ َوالَ ُتَخ ـــــــــم مُّْغَرُق ـــــــــا 1﴾ِإنـَُّه ، وهن

.ورد اخلطاب بصيغة الفعل املضارع

ــــــــــــــاب( صــــــــــــــيغة املصــــــــــــــدركلمــــــــــــــة خطــــــــــــــاب بجــــــــــــــاءت  كــــــــــــــذلك و  ــــــــــــــة ) ِخَط يف ثالث

  :آيات هي 

.2﴾طَاِب فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي الْخ◌ِ ﴿: قال عّزوجّل 

نَـُهَمـــــــــــــا الرَّْحَمــــــــــــــاُن الَ ﴿ : أيضـــــــــــــا تعـــــــــــــاىل وقـــــــــــــال ــــــــــــــَماَواِت َواَالْرِض َوَمـــــــــــــا بـَيـْ َربُّ السَّ

3.﴾ َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخطَاباً 

ــــــــــــــَددْ ﴿ : كــــــــــــــذلك   عّزوجــــــــــــــلّ  وقــــــــــــــال ــــــــــــــَة َوَفْصــــــــــــــَل َوَش ــــــــــــــاُه اْلِحْكَم َن ــــــــــــــُه َوآتـَيـْ نَا ُمْلَك

5.أي القصد الذي ليس فيه اختصار خمّل وال اتساع مملّ .4﴾الْخِ◌طَاِب 

5

فصــــــــــــل (لقــــــــــــد اعتــــــــــــرب فخــــــــــــر الــــــــــــدين الــــــــــــرازي يف كتابــــــــــــه التفســــــــــــري الكبــــــــــــري بــــــــــــأن 

ـــــــــــيت أعطاهـــــــــــا اهللا تعـــــــــــاىل لســـــــــــيدنا داوود ) اخلطـــــــــــاب ـــــــــــه الصـــــــــــالة  –مـــــــــــن الصـــــــــــفات ال علي

لــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل قدرتــــــــــه علــــــــــى اإلدراك والشــــــــــعور، وهــــــــــي ميــــــــــزة وهبهــــــــــا ، وذ -والســــــــــالم

�ƶǘºººººººººººººǇ�ȄºººººººººººººǴǟ�̈®ȂºººººººººººººƳȂŭ¦�©ƢºººººººººººººǫȂǴƼŭ¦�ȆǫƢºººººººººººººƥ�Ǻºººººººººººººǟ�Ƣºººººººººººººđ�ǽǄºººººººººººººËȈǷÂ�ÀƢºººººººººººººǈǻȎǳ�ńƢºººººººººººººǠƫ�ƅ¦

األرض مــــــــــــــن مجــــــــــــــادات ونباتــــــــــــــات وحيوانــــــــــــــات، غــــــــــــــري أن هــــــــــــــذه امليــــــــــــــزة هــــــــــــــي نســــــــــــــبية

فمــــــــــنهم مــــــــــن يتعــــــــــذر عليــــــــــه الرتتيــــــــــب مــــــــــن بعــــــــــض الوجــــــــــوه، «ومتفاوتــــــــــة لــــــــــدى النــــــــــاس، 

ــــــــــهومــــــــــنهم مــــــــــن يكــــــــــو  ــــــــــري عن ــــــــــى ضــــــــــبط املعــــــــــىن والتعب إىل أقصــــــــــى الغايــــــــــات،  ن قــــــــــادرا عل

وكــــــــل مــــــــا كانــــــــت هــــــــذه القــــــــدرة يف حقــــــــه أكمــــــــل، كانــــــــت  اآلثــــــــار الصــــــــادرة عــــــــن الــــــــنفس 

ــــــــه أقــــــــل، كانــــــــت تلــــــــك  النطقيــــــــة يف حقــــــــه أعظــــــــم، وكــــــــل مــــــــا كانــــــــت تلــــــــك القــــــــدرة يف حّق

.37سورة ھود ، اآلیة -1
.23سورة ص ، اآلیة -2
.37سورة النبأ ، اآلیة -3
.20سورة ص ، اآلیة -4
، منشورات 1ھاجر مدقن ، الخطاب الحجاجي أنواعھ وخصائصھ ، قراءة في كتاب المساكین للرافعي ، ط :ینظر -5

.24م ، ص2013/ھـ 1434االختالف ، الجزائر ، 



 إشكالية المصطلح والمدلول –ي الخطاب الدرامـــــــــــ  األول الفصل

ـ 17 ـ

ــــــــى التعبــــــــري عــــــــن كــــــــل  ــــــــارة عــــــــن كونــــــــه قــــــــادرا عل اآلثــــــــار أضــــــــعف، ألن فصــــــــل اخلطــــــــاب عب

طـــــــــر بالبـــــــــال وحيضـــــــــر يف اخليـــــــــال، حبيـــــــــث ال خيـــــــــتلط شـــــــــيء بشـــــــــيء، ينفصـــــــــل كـــــــــل مـــــــــا خي

ـــــــــــني مـــــــــــدى وجـــــــــــود الفـــــــــــوارق 1» مقـــــــــــام عـــــــــــن مقـــــــــــام ـــــــــــايل فـــــــــــإن هـــــــــــذا التفســـــــــــري يب ، وبالت

.الفردية بني بين البشر، أو باألحرى بني املرسل واملرسل إليه

:الخطاب اصطالحا

لمـــــــــــة يف الدراســـــــــــات اللغويـــــــــــة احلديثـــــــــــة، أصـــــــــــبحت ك مـــــــــــع تطـــــــــــور علـــــــــــم األلســـــــــــنة

ــــــــــــيت تشــــــــــــكل   خطــــــــــــاب يف معناهــــــــــــا االصــــــــــــطالحي واألوســــــــــــع تعــــــــــــين جمموعــــــــــــة اجلمــــــــــــل ال

والـــــــــــــذي بـــــــــــــدوره يصـــــــــــــبح خطابـــــــــــــا Enoncéكـــــــــــــالّ منظمـــــــــــــا ومتجانســـــــــــــا هـــــــــــــو القـــــــــــــول 

ـــــــــــل بنفنيســـــــــــت(حســـــــــــب العـــــــــــامل الفرنســـــــــــي  Emile-إمي Benveniste(*  حـــــــــــني

2:كما مّيز بني نوعني من اخلطاب مها. كفعل له فاعل هو صاحب اخلطاب  يتحدد

طـــــــــــــاب الـــــــــــــذايت الـــــــــــــذي يكـــــــــــــون بصـــــــــــــيغة احلاضـــــــــــــر ، ويأخـــــــــــــذ شـــــــــــــكل حـــــــــــــوار يـــــــــــــأيت اخل -

خاطب هو أنت
ُ
.على لسان ُخماطب يتكلم بصيغة األنا، وُخماطب يتكلم بصيغة امل

اخلطــــــــــــــاب املوضــــــــــــــوعي الــــــــــــــذي يكــــــــــــــون يف صــــــــــــــيغة الغائــــــــــــــب علــــــــــــــى أنــــــــــــــه شــــــــــــــيء مــــــــــــــن  -

  .املاضي كالروايات التارخيية وغريها

رج بــــــــــه عــــــــــن املســــــــــتويات النحويــــــــــة، وهنــــــــــاك مــــــــــن أضــــــــــاف نوعــــــــــا آخــــــــــر مــــــــــن اخلطــــــــــاب وخــــــــــ

فــــــــــــامللفوظ منظــــــــــــور إليــــــــــــه مــــــــــــن وجهــــــــــــة « وربطــــــــــــه بالســــــــــــياق االجتمــــــــــــاعي يف جمــــــــــــال ممارســــــــــــته، 

آليـــــــــــات وعمليـــــــــــات اشـــــــــــتغاله يف التواصـــــــــــل، واملقصـــــــــــود بـــــــــــذلك الفعـــــــــــل احليـــــــــــوي إلنتـــــــــــاج 

ملفـــــــــــوظ مـــــــــــا بواســـــــــــطته مـــــــــــتكلم معـــــــــــّني يف مقـــــــــــام معـــــــــــني، وهـــــــــــذا الفعـــــــــــل هـــــــــــو عمليـــــــــــة 

د باخلطـــــــــــاب مجلـــــــــــة التلفظـــــــــــات الـــــــــــيت حتتـــــــــــوي علـــــــــــى ، ومبعـــــــــــىن آخـــــــــــر يقصـــــــــــ3»الـــــــــــتلفظ 

، 26م ، ج 1983/ھـ1403، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1، ط )مفاتیح الغیب(فخر الدین الرازي ، التفسیر الكبیر -1
.188، 187ص ص 

مشكلة اللسانیات العامة سنة :عالم لساني فرنسي متخصص في اللسانیات العامة ، من أھم ما ألّف )1902-1976(-*
1966.

.186ماري إلیاس ، حنان قصاب حسن ، المرجع السابق ، ص :ینظر -2
.19م ، ص 1997، 3، طسعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي ، الدار البیضاء -3
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شـــــــــطرين مهــــــــــا املـــــــــتكلم واملســــــــــتمع، وميلــــــــــك األول إمكانيـــــــــة التــــــــــأثري علـــــــــى الثــــــــــاين بطريقــــــــــة 

  .معينة

Dominique -دومينيــــــــــــــك مــــــــــــــانغونو(ويف ســــــــــــــياق آخــــــــــــــر حيــــــــــــــاول 

Mainguenea(*  يف كتابـــــــــــــــه املصـــــــــــــــطلحات املفـــــــــــــــاتيح لتحليـــــــــــــــل اخلطـــــــــــــــاب أن يضـــــــــــــــع

مصــــــــــــطلح « ور لغــــــــــــوي حمــــــــــــظ ، فيقــــــــــــول بــــــــــــأن تعريفــــــــــــا ملصــــــــــــطلح اخلطــــــــــــاب مــــــــــــن منظــــــــــــ

ـــــــــل علـــــــــى نـــــــــوع  ـــــــــل اخلطابـــــــــات، حيي ـــــــــث معنـــــــــاه العـــــــــام املتـــــــــداول يف حتلي اخلطـــــــــاب مـــــــــن حي

ــــــــي حمــــــــدد، فاللغــــــــة يف اخلطــــــــاب ال  ــــــــل علــــــــى حقــــــــل حبث مــــــــن التنــــــــاول للغــــــــة، أكثــــــــر ممــــــــا حيي

تعـــــــــــّد بنيـــــــــــة اعتباطيـــــــــــة بـــــــــــل نشـــــــــــاطا ألفـــــــــــراد منـــــــــــدرجني يف ســـــــــــياقات معينـــــــــــة، واخلطـــــــــــاب 

ººººººººººǸƬŹ�ȏ�ŘººººººººººǠŭ¦�¦ǀººººººººººđإخل، ومبــــــــــا ...ل صــــــــــيغة اجلمــــــــــع، يقــــــــــال اِخلطــــــــــاب وجمــــــــــال اخلطــــــــــاب

أنـــــــــــه يفـــــــــــرتض متفصـــــــــــل اللغـــــــــــة مـــــــــــع معـــــــــــايري غـــــــــــري لغويـــــــــــة، فـــــــــــإن اخلطـــــــــــاب ال ميكـــــــــــن أن 

كمــــــــــــا أن مصــــــــــــطلح اخلطــــــــــــاب حســــــــــــب . 1»يكــــــــــــون موضــــــــــــوع تنــــــــــــاول لســــــــــــاين صــــــــــــرف 

قـــــــــــابالت الـــــــــــيت تكتســـــــــــي قيمـــــــــــا دومينيـــــــــــك مـــــــــــانغونو يـــــــــــدخل اليـــــــــــوم يف سلســـــــــــلة مـــــــــــن الت

  :هي داللية، 

ألنــــــــــه يتكــــــــــون مــــــــــن وحــــــــــدة لغويــــــــــة قوامهــــــــــا سلســــــــــلة مــــــــــن : هــــــــــو مجلــــــــــة اخلطــــــــــاب-

.اجلمل

ـــــــــه يشـــــــــكل وحـــــــــدة اتصـــــــــال مرتبطـــــــــة بظـــــــــروف إنتـــــــــاج : اخلطـــــــــاب هـــــــــو ملفـــــــــوظ- ألن

.معينة

ــــــــــث هــــــــــي نظــــــــــام مــــــــــن : اخلطــــــــــاب هــــــــــو لغــــــــــة- ــــــــــت اللغــــــــــة مــــــــــن حي خاصــــــــــة إذا كان

ســـــــــــياق بعينـــــــــــه، الـــــــــــذي القـــــــــــيم املقـــــــــــدرة خمالفـــــــــــة للخطـــــــــــاب واســـــــــــتعمال اللغـــــــــــة يف 

.، قيمه، أو يستشري قيما جديدةحيدد يف الوقت نفسه

:، لھ أبحاث عدیدة في تحلیل الخطاب أھمھا)بباریس1950ولد سنة (باحث فرنسي وأستاذ متخصص في اللسانیات-*
Dictionnaireمعجم تحلیل الخطاب  d'analyse du discours  2002سنة.

، منشورات االختالف ، الجزائر 1حیاتن ، ط دومینیك مانغونو ، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد ی-1
.38م ، ص 2008/ھـ1428، 
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:الخطاب في الفكر الغربي-2

لقــــــــــــد تعــــــــــــددت واختلفــــــــــــت املــــــــــــدلوالت يف الفكــــــــــــر الغــــــــــــريب مــــــــــــن أجــــــــــــل حتديــــــــــــد 

وذلــــــــــــــك راجــــــــــــــع ال حمالــــــــــــــة إىل التخصصــــــــــــــات املوجــــــــــــــودة يف حقــــــــــــــل  ،معــــــــــــــىن اخلطــــــــــــــاب

الدراســــــــــــــــات اللغويــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة يف الفــــــــــــــــرتة احلديثــــــــــــــــة واملعاصــــــــــــــــرة، إضــــــــــــــــافة إىل وجــــــــــــــــود 

ǾȈǴǟ�ǪǨƬŭ¦�À¢�Śǣ��ǞǇ¦Ȃǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀمدارس عدة يف ه

جــــــــــــــــــــذور مصـــــــــــــــــــــطلح اخلطــــــــــــــــــــاب تعـــــــــــــــــــــود إىل عنصــــــــــــــــــــري اللغـــــــــــــــــــــة « هــــــــــــــــــــو أن 

.1»*والكالم

لـــــــــــــذلك ســـــــــــــنحاول يف هـــــــــــــذا العنصـــــــــــــر مـــــــــــــن البحـــــــــــــث أن نـــــــــــــذكر بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن 

االختصـــــــــــار أهـــــــــــم مـــــــــــا ذكـــــــــــره الغربيـــــــــــون حـــــــــــول موضـــــــــــوع اخلطـــــــــــاب مـــــــــــن خـــــــــــالل إبـــــــــــراز 

ـــــــــــك ـــــــــــه، والفـــــــــــوارق املوجـــــــــــودة يف ذل ـــــــــــا ،  متأمعنـــــــــــاه، ومدلول كـــــــــــدين يف نفـــــــــــس الوقـــــــــــت أنن

املصــــــــــــــطلح : لــــــــــــــى املســــــــــــــتويني لـــــــــــــن جنــــــــــــــزم يف إجيــــــــــــــاد تعريــــــــــــــف واحــــــــــــــد وشــــــــــــــامل لــــــــــــــه ع

Michel-ميشــــــــــــال فوكــــــــــــو(، فقــــــــــــد أشــــــــــــار إىل ذلــــــــــــك واملفهــــــــــــوم Foucault(*

بــــــــــدل أن أقلـــــــــص تــــــــــدرجييا مــــــــــن معـــــــــىن كلمــــــــــة خطــــــــــاب ومـــــــــا هلــــــــــا مــــــــــن « : عنـــــــــدما قــــــــــال

أخـــــــــــــرى  أعتقـــــــــــــد أنـــــــــــــين يف حقيقـــــــــــــة األمـــــــــــــر أضـــــــــــــفت هلـــــــــــــا معـــــــــــــان ،اضـــــــــــــطراب وتقلـــــــــــــب

یستعملھا الغرب من أجل التعبیر عن )لفظیة تنطق ، أو حركیة تكتب(تم تعریف اللغة على أنھا مجموعة من الرموز -*
دراسة لسانیة تداولیة –عماریة حاكم ، الخطاب اإلقناعي في ضوء التواصل اللغوي -:ینظر للمزید .أغراضھ ورغباتھ

.21م ، ص 2015/ھـ1436، دار العصماء ، الجزائر ، 1في الخطابة العربیة أیام الحجاج بن یوسف الثقفي ، الطبعة 
أما الكالم فھو حسب رابح بوحوش نتاج فردي كامل یصدر عن وعي وإرادة، ویتصف باالختیار الحّر، وحریة الفرد الناطق 

اقا للتعبیر عن فكره الشخصي، یستعین في إبراز ذلك بآلیات نفسیة وفیزیائیة، لھذا فالكالم یولد خارج تتجلّى في استخدامھ أنس
.النظام ، وضّد المؤسسة، ألنھ السلوك اللفظي الیومي الذي لھ طابع الفوضى والتحرر، ومنھ ینشأ المولود اللغوي الجدید

ب ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، دون تاریخ رابح بوحوش ، األسلوبیات وتحلیل الخطا:ینظر للمزید 
.71، ص 

.27، ص 1985فردیناند دي سوسیر ، دروس في األلسنة العامة ، الدار العربیة للكتاب ، لیبیا ، تونس ، -1
ن العشرین، كانت مفكر وفیلسوف فرنسي ، یعد من أھم المفكرین الغربیین في النصف الثاني من القر)1926-1984(-*

، 1963، میالد العیادة 1961تاریخ الجنون :أھم أبحاثة حول موضوع فلسفة اللغة والتاریخ ، ألف العدید من الكتب أھمھا
.1975، المراقبة والعقاب 1969حفریات المعرفة 
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ـــــــــارات، وأحيانـــــــــا كمجموعـــــــــة مـــــــــن العبـــــــــارات  مبعاجلتهـــــــــا أحيانـــــــــا كمجـــــــــال عـــــــــام لكـــــــــل العب

اخلاصـــــــــــة، وأحيانـــــــــــا أخـــــــــــرى كممارســـــــــــة منظمـــــــــــة تفســـــــــــر وتـــــــــــربر العديـــــــــــد مـــــــــــن العبـــــــــــارات 

، فاخلطـــــــــــــاب ال يقـــــــــــــف عنـــــــــــــد تعريـــــــــــــف واحـــــــــــــد، فهـــــــــــــو يف ســـــــــــــياق تعريفـــــــــــــه يشـــــــــــــمل 1»

ــــــــــة وغريهــــــــــا مــــــــــن األلفــــــــــ ــــــــــيت تقــــــــــع تعــــــــــاريف عــــــــــّدة كــــــــــالنص واللغــــــــــة وامللفــــــــــوظ واجلمل اظ ال

  .خارج نقاط اخلطاب وداخله

لقـــــــــــــد مت البحـــــــــــــث عـــــــــــــن أصـــــــــــــل كلمـــــــــــــة خطـــــــــــــاب يف كتـــــــــــــاب حتليـــــــــــــل اخلطـــــــــــــاب 

الـــــــــــــــذي يؤكـــــــــــــــد أن ظهـــــــــــــــور هـــــــــــــــذا املصـــــــــــــــطلح يف جمـــــــــــــــال  ،األديب إلبـــــــــــــــراهيم صـــــــــــــــحراوي

أيـــــــــــــــن منـــــــــــــــا وتطـــــــــــــــور يف ظـــــــــــــــل « حقـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــات اللغويـــــــــــــــة يرجـــــــــــــــع إىل الغـــــــــــــــرب ، 

عــــــــــد ظهــــــــــور كتــــــــــاب فردينانــــــــــد التفــــــــــاعالت الــــــــــيت عرفتهــــــــــا هــــــــــذه الدراســــــــــات، وال ســــــــــيما ب

الــــــــــــذي تضــــــــــــمن املبــــــــــــادئ األساســــــــــــية ) حماضــــــــــــرات يف اللســــــــــــانيات العامــــــــــــة(دي سوســــــــــــري 

Ƣººººººººđ� ƢººººººººƳ�Ŗººººººººǳ¦تفريقــــــــه بــــــــني الــــــــداّل واملــــــــدلول، واللغــــــــة كظـــــــــاهرة :هــــــــذا األخــــــــري، وأمههـــــــــا

الــــــــــــذي " نظــــــــــــام"أو " نســــــــــــق"اجتماعيــــــــــــة، والكــــــــــــالم كظــــــــــــاهرة فرديــــــــــــة، وبلورتــــــــــــه ملفهــــــــــــوم 

كمــــــــا ميــــــــز كــــــــذلك بــــــــني اللغــــــــة والكــــــــالم، ووضــــــــع لكــــــــل .2» تطــــــــور فيمــــــــا بعــــــــد إىل بنيــــــــة

وميـــــــــــــز كـــــــــــــذلك بـــــــــــــني ثالثـــــــــــــة مـــــــــــــدلوالت . واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا مفهومـــــــــــــه وطريقـــــــــــــة تشـــــــــــــكله

الكــــــــالم واخلطـــــــــاب واللســــــــان، وربــــــــط بينــــــــه وبـــــــــني بعــــــــد اجتمــــــــاعي ذهـــــــــين : يهــــــــأساســــــــية 

ǶēƢºººººººººƦǣ°�ǢºººººººººȈǴƦƬǳ�² ƢºººººººººǼǳ¦�śºººººººººƥ�ǲǸǠƬºººººººººǈƫ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººƦǯǂŭ¦�ƨȈƫȂºººººººººǐǳ¦�©ƢºººººººººǷȐǠǳ¦�¾Ȑºººººººººƻ�ǺºººººººººǷ.

ــــــــــ ــــــــــه وب ــــــــــط بين ــــــــــأن اخلطــــــــــاب كمــــــــــا رب ــــــــــرى ب ــــــــــذي ي هــــــــــو كــــــــــالم « ني االجتــــــــــاه العلمــــــــــي ال

حقيقـــــــــــي يف حــــــــــــّد ذاتــــــــــــه، جمّســــــــــــما ماديــــــــــــا وصـــــــــــادرا، فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بــــــــــــه، مــــــــــــن وضــــــــــــعه 

ثالث في تحلیل الخطاب ، جامعة قراءة في قراءة ، أشغال الملتقى ال-نعیمة سعدیة ، تحلیل الخطاب واإلجراء العربي -1
76قاصدي مرباح ورقلة ، دون تاریخ ، ص

.25، ص سابقھاجر مدقن ، مرجع -2
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ـــــــــــــق منـــــــــــــه، والكـــــــــــــالم يف مســـــــــــــتوى اخلطـــــــــــــاب، جتّســـــــــــــم وأصـــــــــــــبح  ـــــــــــــذي ينطل النفســـــــــــــاين ال

.1»واقعا، فقد وجد فيزيائيا

طــــــــــــاب جيــــــــــــب النظـــــــــــر إىل اخل« : قـــــــــــال "ميــــــــــــل بانفنيســـــــــــتإل"ويف تعريـــــــــــف آخـــــــــــر 

ـــــــــذي يفـــــــــرتض  مـــــــــن حيـــــــــث بعـــــــــده الواســـــــــع، أي مـــــــــن حيـــــــــث هـــــــــو الكـــــــــالم أو الـــــــــتلفظ، ال

وجـــــــــــــود مــــــــــــــتكلم وخماطــــــــــــــب، وأن لـــــــــــــألول فيــــــــــــــه التــــــــــــــأثري علـــــــــــــى الثــــــــــــــاين بشــــــــــــــكل مــــــــــــــن 

ـــــــــــتج مـــــــــــن تلفـــــــــــظ بواســـــــــــطة . 2»األشـــــــــــكال  ـــــــــــايل فـــــــــــإن اخلطـــــــــــاب هـــــــــــو كـــــــــــل مـــــــــــا ين وبالت

الكـــــــــــالم ، أي جممـــــــــــوع األقــــــــــــوال املنجـــــــــــزة لغويــــــــــــا والدالـــــــــــة علـــــــــــى داللــــــــــــة معينـــــــــــة، وهــــــــــــذا

  :حسب ما يبينه املخطط اآليت

ومـــــــــــــن التعـــــــــــــاريف الـــــــــــــيت أعطـــــــــــــت بعـــــــــــــدا لســـــــــــــانيا وأســـــــــــــلوبيا للخطـــــــــــــاب، جنـــــــــــــد 

فهــــــــــــو ) ســــــــــــانيات العامــــــــــــةلمشــــــــــــكلة ال(يف كتابــــــــــــه  "إلميــــــــــــل بانفنيســــــــــــت"تعريفــــــــــــا آخــــــــــــر 

فهــــــــــــي أصــــــــــــغر وحــــــــــــدة يف « يــــــــــــرى بــــــــــــأن اجلملــــــــــــة ختضــــــــــــع إىل جمموعــــــــــــة مــــــــــــن احلــــــــــــدود 

لـــــــــــــى ع -ل اللســـــــــــــانيات كنظـــــــــــــام للعالمـــــــــــــاترتك جمـــــــــــــانـــــــــــــ –اخلطـــــــــــــاب ، ومـــــــــــــع اجلملـــــــــــــة 

دخل إىل جمــــــــــــال تــــــــــــاعتبــــــــــــار أن اجلملــــــــــــة تتضــــــــــــمن عالمــــــــــــات ولــــــــــــيس عالمــــــــــــة واحــــــــــــدة، و 

دومینیك مانغنو ، معجم تحلیل الخطاب ، ترجمة عبد القادر المھیري ، خّمادي صمود ، منشورات دار -باتریك شارودو-1
.181ص ، 2008سیناترا ، المركز الوطني للترجمة ، تونس ، 

.26، ص سابقمرجع ھاجر مدقن ، -2

خطاب=مقام تخاطبي                  +ملفوظ                            
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فاللســــــــــــان . 1» للتواصــــــــــــل نعــــــــــــرب عنــــــــــــه بواســــــــــــطة اخلطــــــــــــاب آخــــــــــــر حيــــــــــــث اللســــــــــــان آداة

ــــــــــــــك العالمــــــــــــــات املستخلصــــــــــــــة بواســــــــــــــطة إجــــــــــــــراءات  بوصــــــــــــــفه اآلداة التواصــــــــــــــلية هــــــــــــــو تل

  .واصل أو عملية حتقيق اخلطابيف حدود ما تسمح به عملية الت صارمة

االجتاهـــــــــــــــــات ( يف كتابـــــــــــــــــه  "دومينيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــانغينو"ويف ســـــــــــــــــياق آخـــــــــــــــــر يشـــــــــــــــــري 

ـــــــــــــــل اخلطـــــــــــــــاب ـــــــــــــــدة يف حتلي إىل أن تعـــــــــــــــدد دالالت اخلطـــــــــــــــاب راجـــــــــــــــع إىل تعـــــــــــــــدد  )اجلدي

مـــــــــدارس واجتاهـــــــــات الدراســـــــــات اللســـــــــانية احلديثـــــــــة، وقـــــــــد وضـــــــــع لـــــــــذلك تعريفـــــــــا حـــــــــاول 

   :ما يليأن جيمع فيه كل هذه الدالالت ، وقد جاء ك

مــــــــــــا هــــــــــــو إال جــــــــــــنس مــــــــــــن أجنــــــــــــاس الكــــــــــــالم،  "دي سوســــــــــــري"اخلطــــــــــــاب حســــــــــــب  -1

  .وهو ما أدىل به أصحاب اللسانيات البنيوية

ــــــــــــة فيهــــــــــــا وتصــــــــــــبح مرســــــــــــلة كليــــــــــــة أو  وحــــــــــــدةالهــــــــــــو  -2 ــــــــــــيت تتعــــــــــــدد اجلمل اللســــــــــــانية ال

  .ملفوظا

اخلطــــــــــــاب هــــــــــــو ملفــــــــــــوظ طويــــــــــــل أو هــــــــــــو متتاليــــــــــــة مــــــــــــن اجلمــــــــــــل تكــــــــــــّون جمموعــــــــــــة -3

ــــــــــة سلســــــــــلة مــــــــــن العناصــــــــــر بواســــــــــطة املنهجيــــــــــة منغلقــــــــــة ميكــــــــــن مــــــــــن خال ــــــــــة بني هلــــــــــا معاين

2.التوزيعية وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

Pierre-لبيـــــــــري جـــــــــريو(جنـــــــــد تعريفـــــــــا آخـــــــــر  Guéroult ( الـــــــــذي خـــــــــرج فيـــــــــه عـــــــــن

يفـــــــــــــرز « ، حيـــــــــــــث يـــــــــــــرى بـــــــــــــأن اخلطـــــــــــــاب  "لـــــــــــــدومينيك مـــــــــــــانغينو" القالـــــــــــــب اللســـــــــــــاين

ـــــــــــة والدالل ـــــــــــة وســـــــــــننه العالمي ـــــــــــداخلي هـــــــــــو املرجـــــــــــع أمناطـــــــــــه الذاتي ـــــــــــة، فيكـــــــــــون ســـــــــــياقه ال ي

 -هـــــــــاريس(ولقـــــــــد أيّـــــــــد .3»ن اخلطـــــــــاب هـــــــــو معجـــــــــم ذاتـــــــــه أكـــــــــلليقـــــــــيم دالالتـــــــــه حـــــــــىت 

Haris ( هـــــــــــــذا التعريـــــــــــــف وأكـــــــــــــد علـــــــــــــى أن اخلطـــــــــــــاب مـــــــــــــا هـــــــــــــو إال متتاليـــــــــــــة كالميـــــــــــــة

�ǽǂºººººººººǯ̄ �ƢºººººººººǷ�ƢºººººººººǷÂ��ƨºººººººººȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈǻƢºººººººººǈǴǳ¦�¶Âǂºººººººººǌǳ¦�ǺºººººººººǷ�ƨºººººººººǟȂǸĐ�Ǟºººººººººǔţ"منـــــــــذر العياشـــــــــي" 

، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ، دون طبعة ، الجزائر ، 2جنور الدین السد ، األسلوبیة وتحلیل الخطالب ، -1
.28، ص 1997

.27المرجع نفسھ ، ص :ینظر -2
.17المرجع نفسھ ، ص -3
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حــــــــني أقــــــــر بــــــــأن هــــــــاريس هــــــــو  )داللــــــــة مــــــــن منظــــــــور عــــــــريبعلــــــــم ال(يف مقــــــــال لــــــــه بعنــــــــوان 

أول مــــــــــــــن اســــــــــــــتعمل مفهــــــــــــــوم اخلطــــــــــــــاب يف الدراســــــــــــــات اللســــــــــــــانية احلديثــــــــــــــة، إذ وســــــــــــــع 

ــــــــك قــــــــال  التحليــــــــل اللســــــــاين إىل مــــــــا هــــــــو أكــــــــرب مــــــــن مجلــــــــة، ويف معــــــــرض حديثــــــــه عــــــــن ذل

ولعلنــــــــــا نســــــــــتطيع أن نــــــــــزعم أن مــــــــــن أوائــــــــــل مــــــــــن مــــــــــارس هــــــــــذا التحــــــــــول يف العصــــــــــر « : 

ون، هــــــــــو هـــــــــاريس، وذلــــــــــك يف كتابـــــــــه حتليــــــــــل اخلطـــــــــاب، حيــــــــــث ، وتابعــــــــــه آخـــــــــر ثاحلـــــــــدي

ويف هــــــــــــذا الصــــــــــــدد حيــــــــــــاول هــــــــــــاريس أن . 1»رّكــــــــــــز علــــــــــــى اخلطــــــــــــاب ودور الكــــــــــــالم فيــــــــــــه 

  .تصوره التوزيعي للخطاب يف إطار املتتالية االعتباطيةيطبق 

Roland-روالن بــــــــــارث(أمــــــــــا  Barthes(* فقــــــــــد عــــــــــّرف اخلطــــــــــاب مــــــــــن منظــــــــــور

ـــــــــــه نســـــــــــيج مـــــــــــن « ظاهرتيـــــــــــة لإلبـــــــــــداع األديب، غـــــــــــري، ووصـــــــــــفه بأنـــــــــــه مســـــــــــاحة  أديب ال إن

 واحـــــــــداقـــــــــارا و واملرتبـــــــــة فيـــــــــه علـــــــــى حنـــــــــو يقتضـــــــــي معـــــــــىن  األلفـــــــــاظ املصـــــــــبوبة يف اإلبـــــــــداع،

، وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن الصــــــــــفة اجلزئيــــــــــة واملتواضــــــــــعة ملفهــــــــــوم اخلطــــــــــاب، مــــــــــا أمكــــــــــن ذلــــــــــك

�ǆ Ȉººººººººǳ�ǎ Ǽººººººººǳ¦�ÀƘººººººººƥ�Ǯ ººººººººǳ̄��ǾººººººººǷƾź�Äǀººººººººǳ¦�̧¦ƾººººººººƥȎǳ�ȆººººººººƷÂǂǳ¦�ƾººººººººĐ¦� ƢººººººººǼƥ�Ŀ�ǶȀººººººººǈȇ�ǾººººººººǻƜǧ

.2» سوسة هي الكتابة يف حركتها وحجمها ونظمها ونظامهاإال مادة حم

Julia-جوليـــــــــا كريســـــــــتيفا(كــــــــذلك جنـــــــــد  Kristeva(*  الـــــــــيت مجعـــــــــت بـــــــــني الـــــــــنص

خيـــــــــــــرتق « واخلطـــــــــــــاب يف كتـــــــــــــاب علـــــــــــــم الـــــــــــــنص، فهـــــــــــــي تعتـــــــــــــرب الـــــــــــــنص األديب خطابـــــــــــــا 

حاليـــــــــــا وجــــــــــــه العلــــــــــــم واإليــــــــــــديولوجيا والسياســـــــــــة وينقطــــــــــــع ملواجهتهــــــــــــا وفتحهــــــــــــا وإعــــــــــــادة 

ومتعــــــــــــدد األصـــــــــــوات غالبــــــــــــا  ،اللســــــــــــان أحيانـــــــــــامتعـــــــــــدد خطــــــــــــاب  أنـــــــــــه كمــــــــــــا. صـــــــــــهرها

.34، ص 1993، نوفمبر ، 271نظور عربي ، محلة الموقف األدبي ، العدد منذر العیاشي ، علم الداللة من م-1
ناقد أدبي وفیلسوف فرنسي ، من رواد التیار الفكري المعروف بما بعد الحداثة، اشتغل في حقول )1915-1980(-*

المیثولوجیا ، :ن أشھر كتبھم. معرفیة متعددة كالبنیویة، والماركسیة، والوجودیة، وساھم بشكل كبیر في تطور علم الداللة
.حالوة النص ، نقد وحقیقة 

.30نور الدین السد ، مرجع سبق ذكره ، ص -2
أدیبة وفیلسوفة ونفسانیة فرنسیة من أصول بلغاریة، اشتغلت على ما بعد البنیویة، وقد أثرت أبحاثھا )1941ولدت سنة (-*

:لھا العدید من األبحاث والكتب في مجال.1969وم بالسیمیوطیقا سنة على التحلیل النقدي الدولي من خالل كتابھا الموس
.التناص ، والسیمیائیة ، والبنیویة ، ونظریة األدب والنقد
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حقـــــــــــــل يلـــــــــــــم كـــــــــــــل املمارســـــــــــــات االجتماعيـــــــــــــة والثقافيـــــــــــــة ، واقـــــــــــــع األمـــــــــــــرفهـــــــــــــو يف  .1»

والسياســـــــــية املختلفــــــــــة ، حــــــــــىت أنــــــــــه أصــــــــــبح ال ميثـــــــــل جمــــــــــرد نقــــــــــل بســــــــــيط لعمليــــــــــة كتابيــــــــــة 

.علمية حبثة، أكثر مما هو نوع من البنيات التفاعلية املعاصرة

:ربيعطاب في الفكر الالخ -3

مــــــــــــن أهــــــــــــم التعــــــــــــاريف الشــــــــــــاملة للخطــــــــــــاب يف الفكــــــــــــر العــــــــــــريب املعاصــــــــــــر، جنــــــــــــد 

، الـــــــــذي مجـــــــــع فيـــــــــه بـــــــــني الـــــــــنص والســـــــــياق "ســـــــــعد مصـــــــــلوح"التعريـــــــــف الـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــه 

رســــــــــــالة موجهـــــــــــــة مــــــــــــن املنشـــــــــــــئ إىل املتلقـــــــــــــي، اخلطـــــــــــــاب «  خاصــــــــــــة وأنـــــــــــــه كمــــــــــــا قـــــــــــــال

ذلــــــــــــــك أن يكــــــــــــــون   قتضــــــــــــــييتســــــــــــــتخدم فيهــــــــــــــا الشــــــــــــــفرة اللغويــــــــــــــة املشــــــــــــــرتكة بينهمــــــــــــــا، و 

كالمهـــــــــــــا علـــــــــــــى علـــــــــــــم مبجمـــــــــــــوع األمنـــــــــــــاط والعالقـــــــــــــات الصـــــــــــــوتية والصـــــــــــــرفية والنحويـــــــــــــة 

والدالليــــــــــــة الــــــــــــيت تكـــــــــــــّون نظــــــــــــام اللغـــــــــــــة، أي الشــــــــــــفرة املشــــــــــــرتكة، وهـــــــــــــذا النظــــــــــــام يلـــــــــــــيب 

متطلبـــــــــــات عمليـــــــــــة االتصـــــــــــال بـــــــــــني أفـــــــــــراد اجلماعـــــــــــة اللغويـــــــــــة، وتتشـــــــــــكل عالقاتـــــــــــه مـــــــــــن 

.�ǶēƢººººººººººººººȈƷ�Ŀ�ȆǟƢººººººººººººººǸƬƳȏ¦«2خــــــــــــــالل ممارســــــــــــــتهم كافــــــــــــــة ألــــــــــــــوان النشــــــــــــــاط الفــــــــــــــردي و 

وبالتــــــــــايل ينتقـــــــــــل اخلطـــــــــــاب يف هــــــــــذا التعريـــــــــــف مـــــــــــن جمــــــــــرد وجـــــــــــود قطـــــــــــيب اخلطـــــــــــاب، إىل 

  .ضرورة توفر اآلليات وامليكانيزمات املشرتكة بينهما لتحقيق معىن اخلطاب

يشـــــــــــرتط شـــــــــــروطا حمـــــــــــددة مـــــــــــن أجـــــــــــل  "دنـــــــــــور الـــــــــــدين الّســـــــــــ"أن  دحـــــــــــني جنـــــــــــ يف

  :حتقق اخلطاب وهي

*.حيز مكاين وزماين حمددين أن يتم إجناز اخلطاب يف-

، 2جولیا كریستیفا ، علم النص ، ترجمة فرید الزاھي ، مراجعة عبد الجلیل ناظم ، دار توفال للنشر ، المغرب ، ط -1
.14، 13، ص 1997

.74، ص سابقالدین السد ، مرجع نور -2
من الذین اشترطوا كذلك اإلطار المكاني والزماني في الخطاب ، نجد محمد مفتاح في كتابھ تحلیل الخطاب الشعري الذي -*

:ینظر .، وھو یشبھ بذلك الفعل في األحداث التاریخیة»مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة «یرى بأن الخطاب ھو 
.120، ص 1، ط 1985ح ، تحلیل الخطاب الشعري ، دار التنویر ، بیروت ، محمد مفتا
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َخاطَــــــــــب، وكــــــــــذا اخلطــــــــــاب الــــــــــذي هــــــــــو يف معنــــــــــاه اللغــــــــــوي-
ُ
َخاِطــــــــــب وامل

ُ
وجــــــــــود امل

.ملفوظ أكرب من اجلملة مرادف للملفوظ

يــــــــــتم حتديــــــــــد اخلطــــــــــاب بواســــــــــطة مكونــــــــــات تعلــــــــــن عــــــــــن حدوثــــــــــه، مــــــــــن أصــــــــــوات -

وكلمـــــــــــــات وتراكيـــــــــــــب ودالالت، وإذا وجـــــــــــــدت هـــــــــــــذه الشـــــــــــــروط فـــــــــــــإن اخلطـــــــــــــاب 

�ƢºººººººººººĔȂǯ�Ƥلـــــــــــه وجـــــــــــود ف« يصـــــــــــبح  ºººººººººººǻƢƳ�ń¤�ƨºººººººººººȈƟƢȇǄȈǧ�̈ǂǿƢºººººººººººǛ�ƨºººººººººººǤǴǳ¦�Àȋ�ȆƟƢºººººººººººȇǄȈ

ظــــــــــاهرة اجتماعيــــــــــة وتعبرييــــــــــة وتوصــــــــــيلية، وهــــــــــي بنيــــــــــة حتكمهــــــــــا عالقــــــــــات تعلــــــــــن 

عـــــــــــــن انتمائهـــــــــــــا إىل كيـــــــــــــان لغـــــــــــــوي متماســـــــــــــك عـــــــــــــرب نســـــــــــــيج مـــــــــــــن الكلمـــــــــــــات 

§�1�ǺºººººººººººǷ�¿Ƣºººººººººººǜǻ�ŘºººººººººººǠŭ¦�¦ǀºººººººººººđ»املرتابطـــــــــــة فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا  ƢºººººººººººǘŬ¦�ÀƜºººººººººººǧ�ŅƢºººººººººººƬǳƢƥÂ��

.وباطناا العالمات الدالة ظاهر 

طــــــــــه عبــــــــــد "هــــــــــذه الشــــــــــروط يف اخلطــــــــــاب، جنــــــــــد كــــــــــذلك ومــــــــــن الــــــــــذين اشــــــــــرتطوا  

موجـــــــــه إىل الغـــــــــري  ،حـــــــــد اخلطـــــــــاب أنـــــــــه كـــــــــل منطـــــــــوق بـــــــــه« الـــــــــذي يـــــــــرى بـــــــــأن  "الـــــــــرمحن

2.» بغرض اإلفهام

الـــــــــــذي اشـــــــــــرتط هـــــــــــو اآلخـــــــــــر ثالثـــــــــــة شـــــــــــروط  "ظـــــــــــافر الشـــــــــــهري"كـــــــــــذلك جنـــــــــــد 

  :أساسية يف حتقق اخلطاب السياقي املتمثلة أساسا يف

.ميثل ملقي وصاحب اخلطاباملرسل الذي -

ــــــــــــــذي ميثــــــــــــــل مســــــــــــــتقبل اخلطــــــــــــــاب، وميكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون واحــــــــــــــدا أو - املتلقــــــــــــــي وال

.متعددا

جمموعــــــــــة العناصـــــــــــر املشــــــــــرتكة واملتمثلـــــــــــة يف صــــــــــلة الوصـــــــــــل بــــــــــني الطـــــــــــرفني، وكـــــــــــذا -

وإذا فقـــــــــــد أحـــــــــــد هـــــــــــذه الشـــــــــــروط فيـــــــــــتم إلغـــــــــــاء . الظـــــــــــروف االجتماعيـــــــــــة احمليطـــــــــــة

، ص 1998طھ عبد الرحمن ، اللسان والمیزان ، الطبعة األولى ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، -1
215.

، دون طبعة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، -مقاربة لغویة تداولیة–عبد الھادي ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب -2
.39دون بلد ، دون تاریخ ، ص 
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لشـــــــــــكلية والكتابيـــــــــــة، الـــــــــــيت ال ده يف النصـــــــــــوص االعمليـــــــــــة اخلطابيـــــــــــة، كالـــــــــــذي جنـــــــــــ

§ ƢǘŬ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ƢĔƘƥ�ǾƦǈƷ�ƢȀǨǐǻ.

فهـــــــــــــــو ال يشـــــــــــــــرتط يف اخلطـــــــــــــــاب تتـــــــــــــــابع الكلمـــــــــــــــات يف " عمـــــــــــــــر بلخـــــــــــــــري"أمـــــــــــــــا 

ـــــــــه  ـــــــــل يـــــــــرى بأن �ǺºººººººººǷ�ƨºººººººººǟȂǸĐ�ƢºººººººººƳƢƬǻ�ǆ«اجلمـــــــــل، ب Ȉºººººººººǳ�ȂºººººººººȀǧ��ƨºººººººººǴǸƴǴǳ�±ÂƢºººººººººů�ǶȈºººººººººǜǼƫ

) ممنــــــــوع التــــــــدخني(الكلمــــــــات بــــــــل هنــــــــاك بــــــــىن خيضــــــــع هلــــــــا تتجــــــــاوز بــــــــىن اجلملــــــــة، فعبــــــــارة 

حصــــــــــل بــــــــــه  م، فهــــــــــي كــــــــــال1»خطابــــــــــا رغــــــــــم عــــــــــدم اســــــــــتيفائها لشــــــــــروط اجلملــــــــــة  تعتــــــــــرب

أخــــــــرى، إذا فهــــــــو خطــــــــاب حــــــــدث بــــــــني املرســــــــل ، والفهــــــــم مــــــــن جهــــــــةاملعــــــــىن مــــــــن جهــــــــة

  .واملتلقي

ـــــــــــه " عبـــــــــــد القـــــــــــادر شرشـــــــــــار"يؤكـــــــــــد  يف معـــــــــــرض حديثـــــــــــه عـــــــــــن اخلطـــــــــــاب بـــــــــــأن ل

نــــــــــــــه إعالقـــــــــــــة كبـــــــــــــرية بالنقــــــــــــــد األديب املعاصـــــــــــــر، وكـــــــــــــذلك بالعمليــــــــــــــة اإلبداعيـــــــــــــة، بـــــــــــــل و 

لســــــــــــند األول الــــــــــــذي تتغــــــــــــذى منــــــــــــه املعرفــــــــــــة النقديــــــــــــة والبعــــــــــــد اإلبــــــــــــداعي يف النصــــــــــــوص ا

يســـــــــتمد قيمـــــــــه النظريـــــــــة وفعاليتـــــــــه اإلجرائيـــــــــة مـــــــــن كونـــــــــه يقـــــــــف « الرتاثيـــــــــة القدميـــــــــة، فهـــــــــو 

نقطــــــــــــــة تقــــــــــــــاطع بــــــــــــــني حتليــــــــــــــل النصــــــــــــــوص نــــــــــــــا يف جمــــــــــــــال النقــــــــــــــد األديب احلــــــــــــــديث، و راه

ــــــــــــــــيت تتطلبهــــــــــــــــا عمليــــــــــــــــات التحليــــــــــــــــل و  األعمــــــــــــــــال األدبيــــــــــــــــة واإلجــــــــــــــــراءات التطبيقيــــــــــــــــة ال

، 2»اإلبداعيـــــــــــــة بصـــــــــــــفة عامـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا نظامـــــــــــــا مغلقـــــــــــــا ال حييـــــــــــــل إال علـــــــــــــى نفســـــــــــــه 

ــــــــــى  ــــــــــوي عل ــــــــــه حيت ــــــــــه النقــــــــــدي ال خيــــــــــرج مــــــــــن أن ــــــــــايل فــــــــــإن مفهــــــــــوم اخلطــــــــــاب يف جمال وبالت

  : عنصرين أساسيني مها

اللغــــــــة وهـــــــــي تلـــــــــك الرمـــــــــوز واآلليـــــــــات الـــــــــيت يســـــــــتعملها الفـــــــــرد للتعبـــــــــري عـــــــــن آرائـــــــــه -

.وأفكاره

، أطروحة 2000و 1989عمر بلخیر ، معالم لدراسة تداولیة وحجاجیة للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب ما بین -1
.120، ص 2006–2005دكتوراه غیر مطبوعة ، جامعة جزائر ، 

2006لیل الخطاب األدبي وقضایا النص، دون طبعة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، عبد القادر شرشار ، تح-2
.11، ص 
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ذي هـــــــــو القنـــــــــاة اخلطابيـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــتعمل اللغـــــــــة للـــــــــربط بـــــــــني املرســـــــــل الكـــــــــالم الـــــــــ-

  .واملتلقي

لغــــــــــة مــــــــــن لغــــــــــة، مبعــــــــــىن أن  أمــــــــــا اخلطــــــــــاب األديب فــــــــــيمكن تعريفــــــــــه بأنــــــــــه صــــــــــناعة

صـــــــــانع اللغـــــــــة ينطلـــــــــق ابتـــــــــداء ممـــــــــا هـــــــــو موجـــــــــود ليصـــــــــل يف النهايـــــــــة إىل شـــــــــيء جديـــــــــد مل 

Roman -رومــــــــــان جاكبســــــــــون(ســــــــــلفا، وجنــــــــــد  ايكــــــــــن موجــــــــــود Jakobson(*

ـــــــــــيس هـــــــــــو « : يســـــــــــري علـــــــــــى هـــــــــــذا الســـــــــــياق حـــــــــــني يقـــــــــــول  ـــــــــــم األديب ل إن موضـــــــــــوع العل

ويف نفــــــــــس  1،»األدب ، وإمنــــــــــا األدبيــــــــــة، أي مــــــــــا جيعــــــــــل مــــــــــن عمــــــــــل مــــــــــا عمــــــــــال أدبيــــــــــا 

فيـــــــــــه الوظيفـــــــــــة الشـــــــــــعرية  تنـــــــــــّص تغلبـــــــــــ« الســـــــــــياق يقـــــــــــول عـــــــــــن اخلطـــــــــــاب األديب بأنـــــــــــه 

فــــــــــــة للكــــــــــــالم، وهــــــــــــو مــــــــــــا يفضــــــــــــي حتمــــــــــــا إىل حتديــــــــــــد ماهيــــــــــــة األســــــــــــلوب بكونــــــــــــه الوظي

ــــــــــنص ــــــــــذلك كــــــــــان ال خطابــــــــــا تركــــــــــب يف ذاتــــــــــه  حســــــــــب جاكبســــــــــون املركزيــــــــــة املنظمــــــــــة، ول

2.» لذاتهو 

وممـــــــــــا تفرضـــــــــــه طبيعـــــــــــة اخلطـــــــــــاب علـــــــــــى الـــــــــــدارس هـــــــــــو االســـــــــــتعداد التـــــــــــام  مـــــــــــن 

أجــــــــــــل حصــــــــــــول عمليــــــــــــة االســــــــــــتعاب والتفاعــــــــــــل، وذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــالل امــــــــــــتالك أدوات 

س الـــــــــــــدخول أمههـــــــــــــا الـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن العديـــــــــــــد مـــــــــــــن املعـــــــــــــارف الـــــــــــــيت يســـــــــــــتعملها الـــــــــــــدار 

فاخلطــــــــــــاب هــــــــــــو تــــــــــــداخل جمموعــــــــــــة مــــــــــــن . لتحليــــــــــــل اخلطــــــــــــاب، وحتديــــــــــــد دالالتــــــــــــه ورؤاه

اخلطابـــــــــــــات األخـــــــــــــرى يف قالـــــــــــــب لفظـــــــــــــي، حمفـــــــــــــوف جبملـــــــــــــة مـــــــــــــن اخلصـــــــــــــائص اللغويـــــــــــــة 

  .والنفسية والثقافية واحلضارية وغريها

ـــــــــــك وظـــــــــــائف خمتلفـــــــــــة وممـــــــــــا ميكـــــــــــن اإلشـــــــــــارة إليـــــــــــه هـــــــــــو أن اخلطـــــــــــاب األديب  ميتل

وهـــــــــــــذا « االجتماعيـــــــــــــة واالقتصـــــــــــــادية والتارخييـــــــــــــة، تعـــــــــــــدد الســـــــــــــياقات األدبيـــــــــــــة و ب تتعـــــــــــــدد

خل مبـــــــــدئيا تفريقـــــــــا بـــــــــني الـــــــــذي حيلـــــــــل الظـــــــــاهرة األدبيـــــــــة، وبـــــــــني جتربتـــــــــه مـــــــــا جيعلـــــــــه يُـــــــــد

.، من رواد المدرسة الشكلیة الروسیة المؤیدة للشعر واألدب)1982-1896(عالم لغوي وناقد أدبي روسي -*
2، ج)تحلیل الخطاب الشعري والسردي(الحدیثدراسة في النقد العربي–نور الدین السد ، األسلوبیة وتحلیل الخطاب -1

.11، دون طبعة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، دوت تاریخ ، ص 
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا-2
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الشخصــــــــــية باعتبــــــــــاره قارئــــــــــا، وهــــــــــذا التفريــــــــــق املتمثــــــــــل يف فصــــــــــل التحليــــــــــل عــــــــــن التقــــــــــومي، 

ــــــــــــيت تســــــــــــمح مــــــــــــوعلــــــــــــم األدب  ن النقــــــــــــد األديب، قــــــــــــد صــــــــــــار واحــــــــــــدا مــــــــــــن الوســــــــــــائل ال

1.»أطروحات النظرية األدبية، ويكّون قاعدة العلم األديب املعاصرمبراقبة 

ــــــــــان (كمــــــــــا يعــــــــــرف  Tzvetan -تــــــــــودوروفتزفيت Todorov(*  اخلطــــــــــاب

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه، فاحلـــــــــــــدث اللســـــــــــــاين العـــــــــــــادي خطـــــــــــــاب انقطعـــــــــــــت الشـــــــــــــفافية «    األديب بأن عن

هـــــــــو خطـــــــــاب شـــــــــفاف نـــــــــرى مـــــــــن خاللـــــــــه معنـــــــــاه، وال نكـــــــــاد نـــــــــراه هـــــــــو يف ذاتـــــــــه، فهـــــــــو 

نـــــــــــه اخلطـــــــــــاب عر، بينمـــــــــــا يتميـــــــــــز صـــــــــــيقـــــــــــوم حـــــــــــاجزا أمـــــــــــام أشـــــــــــعة البمنفـــــــــــذ بلـــــــــــوري ال 

يســــــــــــتوقفك هــــــــــــو نفســـــــــــه قبــــــــــــل أن ميكنــــــــــــك مــــــــــــن  ،األديب بكونـــــــــــه ثخنــــــــــــا غــــــــــــري شـــــــــــفاف

ـــــــــي صـــــــــورا ونقوشـــــــــا وألوانـــــــــا  ـــــــــوره، أو اخرتاقـــــــــه، فهـــــــــو حـــــــــاجز بلـــــــــوري طل صـــــــــد أشـــــــــعة فعب

ويبقـــــــــــــــــى اخلطـــــــــــــــــاب األديب يف األخـــــــــــــــــري صـــــــــــــــــادقا يف لفظـــــــــــــــــه  2.»ر أن تتجـــــــــــــــــاوز صـــــــــــــــــالب

اخلطابـــــــــــات األخـــــــــــرى، وال ميكـــــــــــن ألحـــــــــــد اســـــــــــتعماله إالّ إذا امتلـــــــــــك  ومعنـــــــــــاه عـــــــــــن بقيـــــــــــة

  .أدواته اللغوية واألسلوبية املتعارف عليها

:في معنى المسرح -4

ـــــــــــز ديـــــــــــين يعـــــــــــيش  ـــــــــــربط نفســـــــــــه حبي حـــــــــــاول اإلنســـــــــــان منـــــــــــذ أقـــــــــــدم العصـــــــــــور أن ي

ـــــــــثالث ظـــــــــواهر أساســـــــــية هـــــــــي  ـــــــــة تفســـــــــريه ل ـــــــــك املســـــــــعى حماول :فيـــــــــه، وقـــــــــد ســـــــــاقه إىل ذل

رض، مث البيئــــــــــــة الــــــــــــيت يعــــــــــــيش فيهــــــــــــا، ويف األخــــــــــــري املصــــــــــــري الــــــــــــذي وجــــــــــــوده يف هــــــــــــذه األ

�ǖºººººººººººǇÂ�Ŀ�Ƣºººººººººººđ�ÃƾºººººººººººƬǿ¦�Ŗºººººººººººǳ¦�śǻ¦ȂºººººººººººǬǳ¦Â�ƾºººººººººººȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦ƾºººººººººººǬƬǠŭ¦�Ǯ. ســـــــــــيلقاه ºººººººººººǴƫ�ǲºººººººººººǠǳÂ

اجلماعــــــــــــة قــــــــــــد ســــــــــــاعدته هــــــــــــي األخــــــــــــرى علــــــــــــى البحــــــــــــث الــــــــــــدائم وراء احلقيقــــــــــــة التامــــــــــــة 

.اخلالصة، واملبينة للطريق الصحيح

،)تحلیل الخطاب الشعري والسردي(دراسة في النقد العربي الحدیث–نور الدین السد ، األسلوبیة وتحلیل الخطاب -1
.14المرجع السابق ، ص 

، ارتكزت أبحاثھ على النظریة األدبیة  ، تاریخ )1939ولد بصوفیا سنة (فیلسوف وناقد أدبي فرنسي ذو أصول بلغاریة -*
.الفكر ، نظریة الثقافة

.17المرجع نفسھ ، ص -2
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ه ومـــــــــــأواه، بـــــــــــدأ يبحـــــــــــث ملـــــــــــا خلـــــــــــص اإلنســـــــــــان مـــــــــــن ضـــــــــــمان مطعمـــــــــــه وملبســـــــــــ

مـــــــــــــــن جديـــــــــــــــد، وبـــــــــــــــنفس الرغبـــــــــــــــة الســـــــــــــــابقة، يف الظـــــــــــــــواهر األقـــــــــــــــل حاجـــــــــــــــة لـــــــــــــــه، ويف 

مقــــــــدمتها كانــــــــت الفنــــــــون اجلميلــــــــة هــــــــي دائمــــــــا حمــــــــل رغبــــــــة وتقــــــــرب منــــــــه، فــــــــراح يتســــــــاءل 

دائمـــــــــا حـــــــــول معـــــــــىن الفـــــــــن والفائـــــــــدة منـــــــــه وأنواعـــــــــه، إىل غـــــــــري ذلـــــــــك مـــــــــن األســـــــــئلة الـــــــــيت 

   .ما زال يطرحها اإلنسان إىل هذه اللحظة

ـــــــــــــذين حـــــــــــــاولوا البحـــــــــــــث يف هـــــــــــــذا املوضـــــــــــــوع ، جنـــــــــــــد  ـــــــــــــل املفكـــــــــــــرين ال مـــــــــــــن أوائ

ـــــــــــه فـــــــــــن الشـــــــــــعر، حـــــــــــني وضـــــــــــع  ـــــــــــذي كتـــــــــــب عـــــــــــن املســـــــــــرح يف كتاب أرســـــــــــطو طـــــــــــاليس ال

ـــــــــل عنـــــــــه، وفـــــــــتح الكثـــــــــري مـــــــــن أجـــــــــل  ـــــــــني القلي دراســـــــــة شـــــــــاملة حـــــــــول هـــــــــذا املوضـــــــــوع، فب

  .البحث والدراسة

:تعريف المسرح

جمــــــــــــــاال هامــــــــــــــا  أحصـــــــــــــت العديــــــــــــــد مــــــــــــــن الدراســــــــــــــات املعاصـــــــــــــرة كــــــــــــــون املســــــــــــــرح

للمجتمعــــــــــات مــــــــــن أجــــــــــل تطورهــــــــــا والنهــــــــــوض بثقافتهــــــــــا، خاصــــــــــة أنــــــــــه يهــــــــــتم بالدرجــــــــــة 

توظيـــــــــــــف األشـــــــــــــكال التعبرييـــــــــــــة، عـــــــــــــن طريـــــــــــــق اســـــــــــــتخدام لغـــــــــــــات فنيـــــــــــــة عـــــــــــــدة،  باألوىل 

، كمــــــــــا أن للفــــــــــن مادتــــــــــه اخلصـــــــــــبة، ...كاإليقــــــــــاع واحلركــــــــــة واألضــــــــــواء واملالبــــــــــس وغريهــــــــــا

ـــــــــــذي يســـــــــــتعمل أ ـــــــــــان ال ـــــــــــى الفن ـــــــــــة مالئمـــــــــــة مـــــــــــن أي هـــــــــــي الواقـــــــــــع املســـــــــــلط عل دوات فني

أجـــــــــل حماكـــــــــاة مـــــــــا يـــــــــراه مجـــــــــيال وقبيحـــــــــا، ولـــــــــه غايـــــــــة أثنـــــــــاء ذلـــــــــك، وهـــــــــي وصـــــــــف هـــــــــذا 

الواقــــــــــــع الناشــــــــــــئ يف الــــــــــــنفس الباطنيــــــــــــة املتســــــــــــرب إليهــــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــق العــــــــــــامل اخلــــــــــــارجي 

1.املوجل يف النفس اإلبداعية

قبـــــــــــــــل أن نتطـــــــــــــــرق إىل الشـــــــــــــــرح املفصـــــــــــــــل ملعـــــــــــــــىن املســـــــــــــــرح ككيـــــــــــــــان اجتمـــــــــــــــاعي 

بـــــــــد لنــــــــــا قبـــــــــل ذلـــــــــك أن نشـــــــــري بشــــــــــيء خمتصـــــــــر ملعنـــــــــاه يف جمــــــــــال وحضـــــــــاري حمـــــــــض، ال 

  .الدراسات االصطالحية واللغوية

،  ص 1983ات الجامعیة ، الجزائر ، من أین وإلى أین ، دیوان المطبوع-عبد المالك مرتاض ، النص األدبي :ینظر -1
15.
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اللغويــــــــــة مــــــــــن أجــــــــــل اســــــــــتنباط بعــــــــــد تصــــــــــفحنا لعــــــــــدد مــــــــــن املعــــــــــاجم والقــــــــــواميس 

املعــــــــــىن اللغــــــــــوي لكلمــــــــــة مســــــــــرح، جنــــــــــد أن الكــــــــــل اتفــــــــــق علــــــــــى أن الكلمــــــــــة تــــــــــدّل إمــــــــــا 

ــــــــــدار، أو علــــــــــى مكــــــــــان  . الرؤيــــــــــة واملشــــــــــاهدةعلــــــــــى الســــــــــرح أو الرعــــــــــي، أو علــــــــــى فنــــــــــاء ال

  :وفيما يلي شرح هلذه املعاين 

مبعــــــــــىن َرَعــــــــــى، )َســــــــــرَحَ (مســــــــــرح مــــــــــن الفعــــــــــل يعــــــــــود االشــــــــــتقاق اللغــــــــــوي لكلمــــــــــة -

1.ومنه اسم املكان املرعى الذي ترعى فيه املاشية ألكل العشب

«: مـــــــــــــا يلـــــــــــــي ) ح.ر.س(ذكـــــــــــــر الزخمشـــــــــــــري يف أســـــــــــــاس البالغـــــــــــــة عـــــــــــــن مـــــــــــــادة  -

ـــــــــــدواب، وســـــــــــرح  رســـــــــــوال، وســـــــــــرح الســـــــــــيل أي جـــــــــــرى ليـــــــــــه عســـــــــــرح الصـــــــــــبيان وال

ǶđƢƬǤȇ�Ä¢�² ƢǼǳ¦�µ ¦ǂǟ¢�Ŀ�¬ǂǈȇ�ÀȐǧÂ��ȐȀǇ�ƢȇǂƳ«.2

فـــــــــــإن كلمـــــــــــة مســـــــــــرح تقابلهـــــــــــا كلمـــــــــــة )Larousse(أمـــــــــــا يف القـــــــــــاموس الفرنســـــــــــي -

Théâtre ،» وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــــن الكلمــــــــــــــــة اليونانيــــــــــــــــةTheatron الــــــــــــــــيت

ــــــــــا علــــــــــى مكــــــــــان الرؤيــــــــــة واملشــــــــــاهدة ــــــــــدّل حرفي وقــــــــــد ارتبطــــــــــت فيمــــــــــا بعــــــــــد  3.»ت

 ؤيـــــــــة ومشـــــــــاهدة النصـــــــــوص الدراميــــــــــة الـــــــــيت يـــــــــتم حتضــــــــــريها لتصـــــــــبح فيمـــــــــا بعــــــــــدبر 

4.عبارة عن عروض مسرحية

يــــــــــــرى  هيف معجــــــــــــم املصــــــــــــطلحات الدراميــــــــــــة واملســــــــــــرحية إلبــــــــــــراهيم محــــــــــــادة جنــــــــــــد-

الــــــــــيت تعــــــــــين  Theatronبــــــــــأن كلمــــــــــة مســــــــــرح مــــــــــأخوذة مــــــــــن الكلمــــــــــة اليونانيــــــــــة 

تم فيــــــــــــه املشــــــــــــاهدة والرؤيــــــــــــة، وتطلــــــــــــق هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة علــــــــــــى املبــــــــــــىن الــــــــــــذي يــــــــــــ

5.العرض، ويضم خشبة املمثلني، ومكان جلوس املشاهدين

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا :ینظر -1
أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ، أساس البالغة ، تحقیق عبد الرحیم محمود ، دار المعرفة ، بیروت ، -2

.لبنان ، د ت ، د ط ، مادة سرح
.423جع السابق ، ص ماري إلیاس ، حنان قصاب حسن ، المر-3

4 - Larousse , Dictionnaire de français , Imprimerie Maury , Malesherbes , France , 2010 , 2010 ,
p 421.

، د ط  ، 1985ابراھیم حمادة ، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، :ینظر -5
.211ص 
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وإذا مــــــــــا حاولنــــــــــا تتبــــــــــع كلمــــــــــة مســــــــــرح يف عمليــــــــــة تطورهــــــــــا عــــــــــرب العصــــــــــور، فــــــــــإن 

ىل مقوماتــــــــــه، جــــــــــاءت إمعناهــــــــــا ارتــــــــــبط وبدرجــــــــــة أكــــــــــرب بتنــــــــــوع النظــــــــــرة إىل هــــــــــذا الفــــــــــن و 

1:على أربعة دالالت 

وم أساســــــــــا علــــــــــى نســــــــــبت كلمــــــــــة مســــــــــرح إىل كــــــــــل أنــــــــــواع الكتابــــــــــة الــــــــــيت تقــــــــــ -1

ومـــــــــــن أنصـــــــــــار هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة جنـــــــــــد . خميلـــــــــــة الكاتـــــــــــب وحماكاتـــــــــــه لـــــــــــه كالروايـــــــــــة والقصـــــــــــة

هـــــــــي ) امللحمـــــــــة، الرتاجيـــــــــديا(أرســـــــــطو الـــــــــذي أكـــــــــد يف كتابـــــــــه فـــــــــن الشـــــــــعر بـــــــــان املســـــــــرح 

.، عن طريق نصوص أدبية ال غريرعبارة عن حماكاة ألفعال البش

ميـــــــــــــــاء ارتـــــــــــــــبط اســـــــــــــــم مســـــــــــــــرح بكـــــــــــــــل العـــــــــــــــروض الفرجويـــــــــــــــة كالســـــــــــــــريك واإل -2

  ).املتفرج(، واملتلقي )املمثل(والباليه اليت ميثل طرفاها املؤدي 

باملكــــــــــان الــــــــــذي يــــــــــتم فيــــــــــه العــــــــــرض، وهــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن  ارتبطــــــــــت الكلمــــــــــة -3

وإن كـــــــــان اليونـــــــــانيون هـــــــــم األوائـــــــــل . عمـــــــــارة خمصصـــــــــة فقـــــــــط هلـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن العـــــــــروض

قــــــــــــــد اســــــــــــــتعملوا هــــــــــــــذا  نياألوربيــــــــــــــالــــــــــــــذي اســــــــــــــتعملوا هــــــــــــــذا املعــــــــــــــىن، فنجــــــــــــــد كــــــــــــــذلك 

املصـــــــــــطلح ولفـــــــــــرتة طويلـــــــــــة، مـــــــــــن أجـــــــــــل التعبـــــــــــري عـــــــــــن مكـــــــــــان إقامـــــــــــة العـــــــــــرض وأطلقـــــــــــوا 

، علــــــــــى أنــــــــــه يقصــــــــــد بــــــــــه املــــــــــدرج الــــــــــذي حيــــــــــيط بســــــــــاحة هــــــــــي Theratreعليــــــــــه اســــــــــم 

مبقـــــــــام منصـــــــــة عـــــــــرض تأخـــــــــذ الشـــــــــكل الـــــــــدائري الـــــــــذي يـــــــــدل علـــــــــى رمـــــــــوز عديـــــــــدة تعـــــــــرب 

 فالـــــــــدائرة هـــــــــي حلقـــــــــة تتجلـــــــــى فيهـــــــــا الـــــــــروح«عـــــــــن مجلـــــــــة معتقـــــــــدات روحيـــــــــة وأســـــــــطورية، 

القدســــــــــــية، واحلضــــــــــــرة اإلالهيــــــــــــة، واآلداء الطقســــــــــــي، واملشــــــــــــهدية الدراميــــــــــــة الــــــــــــيت متــــــــــــارس 

ومــــــــــــن خصائصــــــــــــه أيضــــــــــــا، أنــــــــــــه يلــــــــــــّم النــــــــــــاس يف وحــــــــــــدة شــــــــــــعور عــــــــــــال يف . يف املعبــــــــــــد

ــــــــــه ميثــــــــــل أحــــــــــد أهــــــــــم طقــــــــــوس اخلصــــــــــوبة  ــــــــــة واملعرفيــــــــــة، فضــــــــــال علــــــــــى أن الذوقيــــــــــة واجلمالي

2.»عندهم 

.423، 422لیاس ، حنان قصاب حسن ، المرجع السابق ، ص ص ماري إ:ینظر -1
التجسید الجمالي في مظان المقدس ومنظومة التقالید األناسیة، ألنایا للدراسات –منیر حافظ ، مظاھر الدراما الشعائریة -2

.14، 13، ص ص 1، ط 2009والنشر والتوزیع ، دمشق ، سوریا ، 
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ذلك ، هــــــــــو األعمــــــــــال مــــــــــن املعــــــــــاين الــــــــــيت دلــــــــــت عليهــــــــــا كلمــــــــــة مســــــــــرح كــــــــــ -4

والكتابــــــــــــات البــــــــــــارزة للمســـــــــــــرحيني الكبــــــــــــار، كمســــــــــــرح شكســـــــــــــبري وراســــــــــــني وغريهـــــــــــــا، أو 

املســــــــــرح اليونــــــــــاين ، :إىل فــــــــــرتة معينــــــــــة أو مدرســــــــــة حمــــــــــددة أو توجــــــــــه مــــــــــا، فنقــــــــــول مــــــــــثال

.أو املسرح الروماين، أو املسرح الكالسيكي، أو مسرح األطفال

لــــــــــة مــــــــــن املفــــــــــاهيم، أوهلــــــــــا للتعبــــــــــري عــــــــــن مج«وبالتــــــــــايل، فــــــــــإن املســــــــــرح اســــــــــتخدم 

يعــــــــــرب عــــــــــن شــــــــــكل مــــــــــن أشــــــــــكال الكتابــــــــــة يقــــــــــوم علــــــــــى عــــــــــرض املتخيــــــــــل عــــــــــرب الــــــــــنص، 

وثانيهـــــــا يعـــــــرب عـــــــن شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال الفرجـــــــة أو فـــــــن مـــــــن فنـــــــون العـــــــرض يقـــــــوم علـــــــى 

ــــــــذي  ــــــــث يعــــــــين املكــــــــان ال املمثــــــــل مــــــــن جهــــــــة واملتلقــــــــني مــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى، واملفهــــــــوم الثال

ه يعــــــــــرب عـــــــــن جمموعـــــــــة أعمـــــــــال كاتــــــــــب يقـــــــــدم فيـــــــــه العـــــــــرض املســــــــــرحي، أمـــــــــا الرابـــــــــع فإنـــــــــ

1.»  مجلــــــــــة األعمــــــــــال الــــــــــيت تنتمــــــــــي إىل عصــــــــــر معــــــــــني أو مدرســــــــــة حمــــــــــددة مســــــــــرحي أو

ــــــــــــداليل قــــــــــــد اختــــــــــــذ منحــــــــــــ آخــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــالل اخــــــــــــتالف  ىوإن كــــــــــــان هــــــــــــذا املعــــــــــــىن ال

ــــــــدالالت الــــــــيت تعــــــــرب عــــــــن فــــــــن املســــــــرح عــــــــرب العصــــــــور، وهــــــــو مــــــــا ســــــــنتطرق إليــــــــه عنــــــــد  ال

  .الكالم عن مرحلة النشأة والتطور

ك جنــــــــــد شــــــــــكري عبــــــــــد الوهــــــــــاب هــــــــــو اآلخــــــــــر تكلــــــــــم عــــــــــن دالالت عــــــــــدة كــــــــــذل

:، فقد ربطها بأربعة مصادر هي )النص املسرحي(لكلمة مسرح يف كتابه 

ـــــــــــــــف دليـــــــــــــــل أكســـــــــــــــفورد -1 ـــــــــــــــذي ربطـــــــــــــــه إمـــــــــــــــا بالكتابـــــــــــــــات  تعري للمســـــــــــــــرح ال

ـــــــــــدراما اإلجنليزيـــــــــــة أو الـــــــــــدراما الفرنســـــــــــية، أو  املســـــــــــرحية الـــــــــــيت تكتـــــــــــب يف بلـــــــــــد معـــــــــــني كال

-الرتاجيــــــــــــديا(نطــــــــــــوي علــــــــــــى صــــــــــــراع كمــــــــــــا يف املســــــــــــرح اإلغريقــــــــــــي مبوقــــــــــــف مســــــــــــرحي ي

  ).الكوميديا

سعد هللا ونوس أنموذجا ، أطروحة مقدمة لنیل –في الخطاب المسرحي السیاسي السوري رابح ذیاب ، رؤیة العالم-1
شھادة دكتوراه العلوم في األدب العربي الحدیث ، قسم اللغة واألدب العربي ، كلیة اللغة واألدب العربي والفنون ، جامعة 

.07، ص 2016-2015، 1باتنة 
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تعريــــــــــــف ابــــــــــــراهيم محــــــــــــادة الــــــــــــذي يــــــــــــرى بــــــــــــأن املســــــــــــرح هــــــــــــو مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن  -2

ــــــــــــت يف أصــــــــــــلها األول علــــــــــــى العمــــــــــــل والفعــــــــــــل، Dramaالكلمــــــــــــة اليونانيــــــــــــة  ــــــــــــيت دل وال

  :مث انتقلت إىل أحد املعنيني مها

ملســـــــــــرح بواســـــــــــطة الـــــــــــنص املكتـــــــــــوب خصيصـــــــــــا ألن يـــــــــــتم عرضـــــــــــه فـــــــــــوق خشـــــــــــبة ا-

.املمثلني

-��Â¢�ƨºººººººººȇƾȈƳ¦ǂƫ�ƢºººººººººǷ¤�ÀȂºººººººººǰƫ�ƢºººººººººȀƬȇƢĔÂ��ƨºººººººººǠȈǧ°�ƢȀǠȈºººººººººǓ¦ȂǷ�ÀȂºººººººººǰƫ�Ŗºººººººººǳ¦�©ƢȈƷǂºººººººººǈŭ¦

.كوميدية

تعريـــــــــف حســــــــــني رمــــــــــزا الــــــــــذي جعــــــــــل مــــــــــن املســــــــــرح قصــــــــــة أدبيــــــــــة حتتــــــــــدم إىل  -3

النزعـــــــــــــة الدراميـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل توظيـــــــــــــف حـــــــــــــوار الشخصـــــــــــــيات، واحلبكـــــــــــــة الدراميـــــــــــــة، 

  .ملسرحواحللقة الصراعية اليت تدور حول خشبة ا

فهـــــــــو مقتنـــــــــع بـــــــــأن املســـــــــرح هـــــــــو أبـــــــــو الفنـــــــــون،  أمـــــــــا إدوارد جـــــــــوردن كريـــــــــدج -4

ألنـــــــــه يضـــــــــم شـــــــــيئا مـــــــــن األدب ، وشـــــــــيئا مـــــــــن التمثيـــــــــل، وشـــــــــيئا مـــــــــن املوســـــــــيقى، وشـــــــــيئا 

إنــــــــــــه عبــــــــــــارة عــــــــــــن فعــــــــــــل وحركــــــــــــات، .مــــــــــــن اخليــــــــــــال، وشــــــــــــيئا مــــــــــــن العناصــــــــــــر األخــــــــــــرى

  .اوكلمات، وألوان، وأصوات، وإيقاعات، يشكل الكل لنا عرضا مسرحي

شــــــــــرتك تعلــــــــــى املســــــــــرح بأنــــــــــه فــــــــــن  حســــــــــب هــــــــــذه التعــــــــــاريف ميكــــــــــن أن نصــــــــــطلح

أمـــــــــــا األدبيـــــــــــة فهـــــــــــي . فيـــــــــــه عـــــــــــدة عناصـــــــــــر خمتلفـــــــــــة، أدبيـــــــــــة وفنيـــــــــــة ونفســـــــــــية واجتماعيـــــــــــة

ذلــــــــــك الــــــــــنص الــــــــــذي يلقيــــــــــه الكاتــــــــــب مــــــــــن صــــــــــميم خميلتــــــــــه، حــــــــــامال بــــــــــه مهــــــــــوم واقــــــــــع، 

وآالم أمـــــــــم وشـــــــــعوب، عـــــــــن طريـــــــــق ســـــــــرد قصـــــــــة حواريـــــــــة بـــــــــني عـــــــــدد مـــــــــن الشخصـــــــــيات 

ــــــــــــةالدرام ــــــــــــواح الــــــــــــيت يضــــــــــــيفها املخــــــــــــرج . ي وفنيــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل تلــــــــــــك الرســــــــــــومات واألل

ترقـــــــــى بـــــــــالنص األديب وجتعـــــــــل لـــــــــه جســـــــــدا يتحـــــــــرك بـــــــــه،  واملمثـــــــــل علـــــــــى خشـــــــــبة املســـــــــرح

µ °ȋ¦Â� ƢǸºººººººººººǈǳ¦�Ƣºººººººººººđ�ȆƳƢºººººººººººǼȇ�ƢºººººººººººƷÂ°Â . أمـــــــــــا إذا تكلمنـــــــــــا عـــــــــــن املتلقـــــــــــي وهـــــــــــو املتفـــــــــــرج

مرحلــــــــــــــة فإنـــــــــــــه يرقـــــــــــــى بواســـــــــــــطة هـــــــــــــذه الكتابــــــــــــــات األدبيـــــــــــــة، واألفعـــــــــــــال الدراميـــــــــــــة، إىل 
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كمــــــــــا . األحاســــــــــيسو البلــــــــــوغ النفســــــــــي، ذلــــــــــك عنــــــــــدما تتــــــــــداخل األفكــــــــــار مــــــــــع املشــــــــــاعر 

ــــــــــــة، وجعــــــــــــل خشــــــــــــبة  ــــــــــــاء أو هــــــــــــدم القضــــــــــــايا االجتماعي أن للمســــــــــــرح جمــــــــــــاال خصــــــــــــبا لبن

1.املسرح سوقا حرة لبناء الشخصيات واألفكار واألمم على حد سواء

ـــــــــــــيت  ـــــــــــــك احللقـــــــــــــة ال يف هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق يشـــــــــــــري حممـــــــــــــد زكـــــــــــــي العشـــــــــــــماوي إىل تل

فهــــــــــي حلقــــــــــة دراميــــــــــة تتضــــــــــمن هــــــــــزة «ور بــــــــــني اجلمهــــــــــور والعــــــــــرض املســــــــــرحي، تــــــــــد

ــــــــــا مــــــــــن األحاســــــــــيس أقــــــــــوى ممــــــــــا  ــــــــــق الصــــــــــدفة ألوان ــــــــــري عــــــــــن طري خاصــــــــــة يف املشــــــــــاعر، تث

�µ.2»يثـــــــــريه حــــــــــدث عــــــــــادي ÂǂººººººººººǠǳ¦�ȆǫƢººººººººººƥ�Ǻººººººººººǟ�ƨȈƷǂºººººººººǈŭ¦�Ƣººººººººººđ�±ƢººººººººººƬŤ�ƨȈººººººººººǏƢŬ¦�ǽǀºººººººººǿÂ

الفنيـــــــــــة األخـــــــــــرى، فأغلـــــــــــب العـــــــــــروض املســـــــــــرحية جنـــــــــــدها مليئـــــــــــة بالصـــــــــــدمات العاطفيـــــــــــة

  .والذهنية اليت جتعل من اجلمهور حالة انفعالية حادة

كمــــــــــا تعــــــــــددت دالالت كلمــــــــــة مســــــــــرح عــــــــــرب العصــــــــــور، فــــــــــإن هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن 

الفنــــــــــون أصــــــــــبح يعــــــــــرب عنــــــــــه بــــــــــأكثر مــــــــــن مصــــــــــطلح واحــــــــــد، وكــــــــــذلك حبســــــــــب احلضــــــــــارة 

:اليت وجد فيها، والزمان الذي ينتمي إليه، وإليكم ذكرها باختصار

 املســـــــــــرح جنســــــــــــا مـــــــــــن األدب وبالضـــــــــــبط مــــــــــــن ففـــــــــــي احلضـــــــــــارة اليونانيــــــــــــة اعتـــــــــــرب-

ـــــــــــه ينتمـــــــــــي إىل الفنـــــــــــون  ـــــــــــرب أرســـــــــــطو أول مـــــــــــن وصـــــــــــف املســـــــــــرح بأن ـــــــــــون الشـــــــــــعر، ويعت فن

�ƢºººººººººǸĔ¢�ȄºººººººººǴǟ�ƢȇƾºººººººººȈǷȂǰǳ¦Â�ƢȇƾºººººººººȈƳ¦ŗǳ¦�Ǻºººººººººǟ�ǂǠºººººººººǌǳ¦�Ǻºººººººººǧ�ǾºººººººººƥƢƬǯ�Ŀ�ǶºººººººººǴǰƫÂ�ǲºººººººººƥ��ƨºººººººººȈƥ®ȋ¦

. من األنواع األدبية الراقية والساخرة

قصـــــــــــص خرافيـــــــــــة  أمـــــــــــا يف احلضـــــــــــارة الرومانيـــــــــــة جنـــــــــــد بـــــــــــأن املســـــــــــرح عبـــــــــــارة عـــــــــــن-

«تـــــــروي حكايـــــــات األبطـــــــال وأســـــــاطري احلـــــــروب الرومانيـــــــة، واقـــــــرتن املســـــــرح يف معنـــــــاه

ـــــــــالنص املكتـــــــــوب الـــــــــذي جيمـــــــــع بـــــــــني الفقـــــــــرات املختلفـــــــــة الـــــــــيت يؤديهـــــــــا املمثلـــــــــون، مـــــــــع  ب

Fabulaإضــــــــافة صــــــــفة حتــــــــدد نــــــــوع املســــــــرحية، فأطلقــــــــت تســــــــمية  palliata علــــــــى

ـــــــــديا اليونانيـــــــــة، Fabulaو املســـــــــرحية املـــــــــأخوذة عـــــــــن الكومي togata علـــــــــى

.09، ص 2، ط2001مسرحي ، دار فلور للنشر ، شكري عبد الوھاب ، النص ال:ینظر -1
.56محمد زكي العشماوي ، في النقد المسرحي واألدب المقارن ، دار الشروق للطباعة والنشر ، د ت ، ص -2
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ÀƢºººººººǷÂǂǳ¦�śǼǗ¦Ȃºººººººŭ¦�ǺºººººººǷ�ƢēƢȈºººººººǐƼǋ�ÀȂºººººººǰƫ�Ŗºººººººǳ¦�ƨȈƷǂºººººººǈŭ¦«1 علـــــــى أن تكـــــــون كـــــــل ،

مواضـــــــــــــيعها يف قالــــــــــــــب كوميــــــــــــــدي حمــــــــــــــض، خمالفـــــــــــــة بــــــــــــــذلك املســــــــــــــرح اليونــــــــــــــاين الــــــــــــــذي 

.يعتمد على الرتاجيديا الراقية

ارتـــــــــــــــبط املســــــــــــــــرح يف العصــــــــــــــــور الوســـــــــــــــطى األوروبيــــــــــــــــة باجلانــــــــــــــــب الكــــــــــــــــاثوليكي، -

ــــــــــــديين ، خاصــــــــــــة  ضــــــــــــاء الكنيســــــــــــةفويف  ــــــــــــة   يفال ــــــــــــة والوثني ــــــــــــة والفلكلوري املناســــــــــــبات الديني

(Dimanche des rameaux) أيـــــــن أصـــــــبح املســـــــرح يعـــــــرض القصـــــــص

ـــــــــيت متثـــــــــل الصـــــــــراع بـــــــــني اخلـــــــــري والشـــــــــر، وكثـــــــــريا مـــــــــا كانـــــــــت العـــــــــروض تســـــــــتعني  الدينيـــــــــة ال

ـــــــــــــــب  مبمثلـــــــــــــــني يـــــــــــــــؤدون حركـــــــــــــــات دراميـــــــــــــــة راقيـــــــــــــــة لشخصـــــــــــــــية مـــــــــــــــرمي واملســـــــــــــــيح يف قال

إن أهـــــــــــم مـــــــــــا يتميـــــــــــز بـــــــــــه مســـــــــــرح العصـــــــــــور الوســـــــــــطى . اء والشـــــــــــياطنيحماربتهمـــــــــــا لألهـــــــــــو 

هـــــــــــــو انكماشـــــــــــــه حــــــــــــــول القضـــــــــــــايا الدينيـــــــــــــة الطقوســــــــــــــية الـــــــــــــيت ال يـــــــــــــتم عرضــــــــــــــها إال يف 

الكنــــــــــــــائس والكاتــــــــــــــدرائيات احملفوفــــــــــــــة بصــــــــــــــور اجلنــــــــــــــة والنــــــــــــــار واملالئكــــــــــــــة والشــــــــــــــياطني، 

.وخطاب املعجزات واملقدسات الدينية

ـــــــــديين أمـــــــــا يف عصـــــــــر النهضـــــــــة فقـــــــــد خـــــــــرج املســـــــــرح بصـــــــــ- فة عامـــــــــة مـــــــــن طابعـــــــــه ال

املقـــــــــــــدس، إىل طــــــــــــــابع دنيـــــــــــــوي مــــــــــــــدنس، وظهـــــــــــــرت يف إيطاليــــــــــــــا واجنلـــــــــــــرتا الكالســــــــــــــيكية 

، )أي اليونانيـــــــــــة والرومانيـــــــــــة(األنـــــــــــواع املســـــــــــرحية القدميـــــــــــة  اءحيـــــــــــبإاجلديـــــــــــدة الـــــــــــيت قامـــــــــــت 

ــــــــــــد يتماشــــــــــــى وطبيعــــــــــــة الفكــــــــــــر األورويب يف عصــــــــــــر النهضــــــــــــة، دون  ــــــــــــوع جدي وكتابتهــــــــــــا بن

للبنــــــــــــــاء الـــــــــــــدرامي واجلمــــــــــــــايل للمســــــــــــــرحية، مــــــــــــــن احــــــــــــــرتام  إغفـــــــــــــال املبــــــــــــــادئ األساســــــــــــــية

، واالعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى حماكـــــــــــــاة الواقـــــــــــــع )املكـــــــــــــان-الـــــــــــــزمن-احلـــــــــــــدث(للوحـــــــــــــدات الـــــــــــــثالث

 ةدون مراعــــــــــــاة للخيــــــــــــال الزائــــــــــــف، بــــــــــــل اخليــــــــــــال الــــــــــــذي يراعــــــــــــي مســــــــــــو األخــــــــــــالق ورفعــــــــــــ

.النفس اإلنسانية

:في معنى الدراما -5

.423ماري إلیاس ، حنان قصاب ، المرجع السابق ، ص -1
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يونانيـــــــــــــــة أيـــــــــــــــن جـــــــــــــــاء تعـــــــــــــــود كلمـــــــــــــــة درامـــــــــــــــا يف أصـــــــــــــــلها األول إىل احلضـــــــــــــــارة ال

الـــــــــيت تـــــــــدل علـــــــــى فعـــــــــل أو عمـــــــــل شـــــــــيء، وقـــــــــد ارتبطـــــــــت mDraاقتباســـــــــها مـــــــــن كلمـــــــــة 

مث تطــــــــــــور معناهــــــــــــا وأصــــــــــــبح نطــــــــــــاق اســــــــــــتخدامها  منــــــــــــذ بــــــــــــدايتها بــــــــــــاألدب املســــــــــــرحي،

Dramatiqueواســــــــعا، فنجــــــــدها باالجنليزيــــــــة تــــــــدل علــــــــى الشخصــــــــيات املســــــــرحية

personnage كمــــــــــا تــــــــــدل علــــــــــى كاتــــــــــب الــــــــــنص املســــــــــرحي ،tDramatis ،

  .الدراماتورجيا وهي فن التمثيل والتأليف املسرحيDramaturgyوكذلك 

ـــــــــــه فـــــــــــن الشـــــــــــعر للداللـــــــــــة علـــــــــــى  كـــــــــــذلك  جنـــــــــــد  أن أرســـــــــــطو اســـــــــــتخدمها يف كتاب

). الفعــــــــــــــل-املكــــــــــــــان-الزمــــــــــــــان(العمـــــــــــــل املســــــــــــــرحي الــــــــــــــدال علــــــــــــــى الوحــــــــــــــدات الــــــــــــــثالث 

فوحــــــــــــدة الزمــــــــــــان تشـــــــــــــرتط وقــــــــــــوع أحـــــــــــــداث املســــــــــــرحية خـــــــــــــالل دورة مشســــــــــــية واحـــــــــــــدة، 

املكــــــــــــان ال بــــــــــــد أن تقــــــــــــع يف مكــــــــــــان واحــــــــــــد، أمــــــــــــا وحــــــــــــدة الفعــــــــــــل فتعــــــــــــين أن ووحــــــــــــدة 

«املأســـــــــــــاة ال بـــــــــــــد وأن تعـــــــــــــاجل حـــــــــــــدثا واحـــــــــــــدا، فاحلبكـــــــــــــة حســـــــــــــب أرســـــــــــــطو هـــــــــــــي

ƨºººººººººȇƢĔ�«°ƾºººººººººƬƫ�Ʈو احلـــــــــدث الـــــــــدرامي الـــــــــذي يشـــــــــرتط أن تكـــــــــون لـــــــــه بدايـــــــــة ووســـــــــط  ºººººººººȈƷ��

األحـــــــــــــــداث وتســـــــــــــــري يف خـــــــــــــــط منطقـــــــــــــــي إىل أن نصـــــــــــــــل إىل العقـــــــــــــــدة، وهـــــــــــــــي جـــــــــــــــوهر 

�Ǯالقصـــــــــــة أو احل ºººººººººººǳ̄Â��ǲºººººººººººǘƦǳ¦�̈ƢºººººººººººȈƷ�Ŀ�ȆǷ¦°ƾºººººººººººǳ¦�¾ȂºººººººººººƸƬǳ¦�Ƣºººººººººººđ�¢ƾºººººººººººƦȇ�Ŗºººººººººººǳ¦Â��ƨºººººººººººȇƢǰ

يـــــــــؤدي بنـــــــــا إىل احلـــــــــل والنهايـــــــــة، فاحلـــــــــل يبـــــــــدأ مـــــــــن بدايـــــــــة التحـــــــــول الـــــــــدرامي والتغيـــــــــري يف 

ƨȈƷǂǈŭ¦�ƨȇƢĔ�Ä¢��ƨȇƢȀǼǳ¦�ń¤�ǲǘƦǳ¦�̈ƢȈƷ«.1

كمـــــــــا أن الـــــــــدراما يف كتـــــــــاب فـــــــــن الشـــــــــعر هـــــــــي نـــــــــوع مـــــــــن احملاكـــــــــاة ال غـــــــــري الـــــــــيت 

�²تشـــــــــــمل املأســـــــــــاة وا ƢºººººººººººǼǳ¦�̈ƢºººººººººººȈƷ�ǺºººººººººººǷ�ƢēƢǟȂºººººººººººǓȂǷ�ǲºººººººººººƳ�ǆ ƦºººººººººººƬǬƬǧ��ƨºººººººººººǸƸǴŭ¦Â�̈ƢºººººººººººȀǴŭ

�ǎ ººººººººººººǐǫ�ǺººººººººººººǷ�ƢēƢǟȂººººººººººººǓȂǷ�ƾǸƬººººººººººººǈƫ�̈ƢºººººººººººǇƘŭ¦�ÀƘººººººººººººƥ�ȐưººººººººººººǷ�ƾººººººººººººƴǼǧ��ƨººººººººººººȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ǶŮƢºººººººººººǸǟ¢Â

اآلهلـــــــــــة وأنصـــــــــــاف اآلهلـــــــــــة وامللـــــــــــوك واألمـــــــــــراء والقـــــــــــادة بلغـــــــــــة الشـــــــــــعر الراقيـــــــــــة الـــــــــــيت متثـــــــــــل 

هــــــــــــذه الطبقـــــــــــــة، بينمــــــــــــا جنـــــــــــــد أن امللهـــــــــــــاة هــــــــــــي مـــــــــــــرآة عاكســــــــــــة للمجتمـــــــــــــع البســـــــــــــيط، 

دراسة نظریة ونماذج تطبیقیة ، دار الفكر –لیة اإلذاعیة فن كتابة وإخراج التمثی-عبد المجید شكري ، الدراما اإلذاعیة-1
.21، ص 2م ، ط2003-ھـ 1424العربي ، القاھرة ، مصر ، 
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شخصـــــــــــــــيات العاديـــــــــــــــة، وللموضـــــــــــــــوعات االجتماعيـــــــــــــــة املتداولـــــــــــــــة يف احليـــــــــــــــاة اليوميـــــــــــــــة ولل

  . العادية

مــــــــــــن أهــــــــــــم التعــــــــــــاريف الــــــــــــيت ارتبطــــــــــــت بكلمــــــــــــة درامــــــــــــا هــــــــــــي تعريــــــــــــف  كــــــــــــذلك

��ŘºººººººººǠŭ¦�¦ǀºººººººººǿ�¬ǂºººººººººǋ�ƨºººººººººǳÂƢŰ�ĿÂ��ÀƢºººººººººǈǻ¤�ǲºººººººººǠǨǳ�̈ƢºººººººººǯƢŰ�ƢºººººººººĔƘƥ�ƢȀǨºººººººººǏÂ�Äǀºººººººººǳ¦�ȂǘºººººººººǇ°¢

املعــــــــىن، مــــــــا ذهـــــــب النقــــــــاد يف أنــــــــواع متشـــــــعبة، ولعــــــــل مــــــــا ميكـــــــن قولــــــــه حــــــــول شـــــــرح هــــــــذا

  :مت ذكره بأن الدراما تشتمل على مخسة عناصر أساسية هي 

  .حكاية -1

  .تصاغ يف شكل حدث سردي -2

  .هلا كالم يتميز خبصائص معينة -3

  .يتم تأديتها من طرف ممثلني -4

  .يكون عرضها حبضور مجهور -5

  :وحسب إبراهيم محادة فإن الدراما تعين يف جمملها أحد املعنيني مها

الـــــــــــنص املســـــــــــتهدف عرضـــــــــــه فـــــــــــوق خشـــــــــــبة املســـــــــــرح أيـــــــــــا كـــــــــــان جنســـــــــــه أو  -1«

مدرســـــــــــته أو نوعيـــــــــــة لغتـــــــــــه، ويتقلـــــــــــد أدوار شخصـــــــــــياته ممثلـــــــــــون يقومـــــــــــون بتأديـــــــــــة الفعـــــــــــل، 

  .ونطق الكالم

، والـــــــــــــــيت تعـــــــــــــــاجل املؤســـــــــــــــفةاملســـــــــــــــرحية اجلـــــــــــــــادة ذات النهايـــــــــــــــة الســـــــــــــــعيدة أو  -2

اس مشــــــــــــكلة هامــــــــــــة عالجــــــــــــا مفعمــــــــــــا بــــــــــــالعواطف، علــــــــــــى أال يــــــــــــؤدي إىل خلــــــــــــق إحســــــــــــ

1.» فجيعي مأساوي

نضـــــــــــــــع فارقـــــــــــــــا صـــــــــــــــغريا بـــــــــــــــني الـــــــــــــــدراما  انطالقـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا مت ذكـــــــــــــــره، ميكننـــــــــــــــا أن

، خاصـــــــــــة وأن هـــــــــــذا الطـــــــــــرح هـــــــــــو حمـــــــــــل جـــــــــــدل كبـــــــــــري بـــــــــــني دارســـــــــــي األدب 2واملســـــــــــرح

.113إبراھیم حمادة ، المرجع السابق ، ص -1
الفعل الدرامي المؤدى لیس بالضروري «التي تؤید ھذا الطرح، نجد تعریف منیر حافظ الذي یرى بأن التعاریفمن -2
یؤدى على منصة عرض، وإنما نجده في بعض الحاالت عبارة عن نصوص دینیة وأدبیة وتاریخیة الة تمثیلیة تخص فعالح
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فاملســـــــــــــرح وكـــــــــــــل مـــــــــــــا ورثتـــــــــــــه البشـــــــــــــرية مـــــــــــــن تقاليـــــــــــــد موجـــــــــــــودة يف حياتنـــــــــــــا «واملســـــــــــــرح، 

ƾººººººººººººǬƫ�ǢººººººººººººǴƥ�ƢººººººººººººǸȀǷ�ƨȇǂººººººººººººǌƥ�̈ƢººººººººººººȈƷ�Ä¢�°Ȃººººººººººººǐƫ�Ƥ ǠººººººººººººǐȇÂ�ǲººººººººººººƥ��ƨººººººººººººȈǷȂȈǳ¦�ÀÂ®�ǞººººººººººººǸƬĐ¦�¿

عناصــــــــــــــر املســــــــــــــرحية التقليديــــــــــــــة، وخباصــــــــــــــة الطقــــــــــــــوس والــــــــــــــتقمص والعلنيــــــــــــــة والتجســــــــــــــيد 

°Ƣºººººººººººººđȍ¦Â«1 كـــــــــــــل هـــــــــــــذا جيعـــــــــــــل مـــــــــــــن الكاتـــــــــــــب املســـــــــــــرحي يعـــــــــــــرض احليـــــــــــــاة اليوميـــــــــــــة ،

�ƢĔÂƾºººººººººººººǈŸ�śºººººººººººººǴưŲ�ƨǘºººººººººººººǇ¦Ȃƥ�ƢēƢȈºººººººººººººǐƼǋÂ�ƢȀƯ¦ƾºººººººººººººƷ¢Â�ƢºººººººººººººēƢǷȂǴǠǷÂ�ƢºººººººººººººȀƟ¦°¡Â�Ƣºººººººººººººǿ°ƢǰǧƘƥ

Ƣđ�ǂƯƘƬȇ�°ȂȀŦ�¿ƢǷ¢�¬ǂǈŭ¦�ƨƦǌƻ�ȄǴǟ.

لــــــــــــدراما فهــــــــــــي مــــــــــــن الفنــــــــــــون الــــــــــــيت احنــــــــــــازت بدرجــــــــــــة أكثــــــــــــر إىل اإلبــــــــــــداع أمــــــــــــا ا

األديب، مث تطــــــــــــــورت بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك حــــــــــــــىت مشلــــــــــــــت جمــــــــــــــاالت أعــــــــــــــم، مــــــــــــــع االحتفــــــــــــــاظ 

ل الصـــــــــــــــــــراع والتطـــــــــــــــــــور واحلبكـــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــروز مثـــــــــــــــــــباملقومـــــــــــــــــــات األساســـــــــــــــــــية املعروفـــــــــــــــــــة 

  .الشخصيات

ورغـــــــــــم كـــــــــــل مـــــــــــا جنـــــــــــده مـــــــــــن دراســـــــــــات أدبيـــــــــــة ومســـــــــــرحية حتـــــــــــاول شـــــــــــرح كـــــــــــل 

أن ذلـــــــــك ال مينعنـــــــــا مـــــــــن إجيـــــــــاد أوجـــــــــه التشـــــــــابه بـــــــــني كلمـــــــــة  ا، إالدمصـــــــــطلح علـــــــــى حـــــــــ

ــــــــيس فقــــــــط علــــــــى مســــــــتوى املعــــــــىن، بــــــــل وحــــــــىت علــــــــى مســــــــتوى  مســــــــرح وكلمــــــــة درامــــــــا، ول

ĺ®ȋ¦�řºººººººººººǨǳ¦� ƢºººººººººººǔǨǳ¦�ǄºººººººººººȈƷ�Ŀ�ƢĔȐǤºººººººººººǌȇ�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººǨȈǛȂǳ¦ . فـــــــــــإذا قلنـــــــــــا بـــــــــــأن مصـــــــــــطلح

مســــــــــرح ينصـــــــــــرف خصيصــــــــــا ملعـــــــــــىن مكــــــــــان العـــــــــــرض واملشــــــــــاهدة، فإنـــــــــــه كــــــــــذلك يلتقـــــــــــي 

فيمكننـــــــــــا أن نقـــــــــــول مـــــــــــثال كتابـــــــــــة دراميـــــــــــة،   .مفهـــــــــــوم الكتابـــــــــــة النصـــــــــــية مـــــــــــع الـــــــــــدراما يف

إذا . كمــــــــــا ميكننـــــــــــا أن نقـــــــــــول كتابــــــــــة مســـــــــــرحية، أو مســـــــــــرحية شــــــــــعرية، أو درامـــــــــــا شـــــــــــعرية

ألن املعــــــــــىن «فــــــــــال ميكننــــــــــا أن نــــــــــربط اســــــــــتخدام كلمــــــــــة مســــــــــرح مبكــــــــــان العــــــــــرض فقــــــــــط، 

و هنــــــــــا دائمــــــــــا مــــــــــن منطلــــــــــق الســــــــــياق الــــــــــذي نضــــــــــعه فيــــــــــه، إذ يفهــــــــــم علــــــــــى أنــــــــــه نــــــــــص أ

كمـــــــــــــــا ال ميكننـــــــــــــــا أن حنصــــــــــــــره فقـــــــــــــــط يف دالالتـــــــــــــــه . 2» شــــــــــــــكل مـــــــــــــــن أشــــــــــــــكال األدب

وھذه ال یمكن وصفھا بظاھرة مسرحیة، وإنما )نص المنصة(وطقسیة وتقالید اجتماعیة ترتقي إلى مستوى الصنعة المسرحیة
.14المرجع السابق ، ص منیر حافظ ،–.»بمظھر درامي ھو أقرب إلى الشعیرة 

.34، ص 1989محمد عناني ، من قضایا األدب الحدیث ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، -1
.18عبد المجید شكري ، المرجع السابق ، -2
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األدبيـــــــــــــــة، دون ربطـــــــــــــــه جبانبـــــــــــــــه املســـــــــــــــرحي مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل ذكـــــــــــــــر اإلخـــــــــــــــراج والعـــــــــــــــرض 

واإلضــــــــــــاءة والــــــــــــديكور واإلكسســــــــــــوار والتمثيــــــــــــل، وكــــــــــــل مــــــــــــا يــــــــــــوحي لنــــــــــــا عــــــــــــن قيمـــــــــــــه 

  .ومعانيه ورموزه الدرامية واجلمالية

��ƢǷ¦°ƾººººººººǳ¦�Ƣººººººººđ�®ǂººººººººǨǼƫ�Ŗººººººººǳ¦�ƨȈººººººººǏƢŬ¦�À¤ هــــــــي مــــــــا جتعلهــــــــا تنتقــــــــل مــــــــن شــــــــكل فــــــــين

ختتلــــــــــــف عــــــــــــن فــــــــــــن املســــــــــــرح، فــــــــــــاألول مييــــــــــــل إىل  كــــــــــــذلك  آلخــــــــــــر، وهــــــــــــي مــــــــــــا جتعلهــــــــــــا

ـــــــــــل إىل  ـــــــــــوان الفنيـــــــــــة، والثـــــــــــاين ميي ـــــــــــه علـــــــــــى األشـــــــــــكال واألل اجلانـــــــــــب النصـــــــــــي مـــــــــــع احتوائ

كمـــــــــا . اجلانـــــــــب اآلدائـــــــــي والتمثيلـــــــــي مـــــــــع امتالكـــــــــه ألســـــــــس ومقومـــــــــات الكتابـــــــــة النصـــــــــية

§�¦��ƨºººººººººººǨǴƬƼŭ¦�ƢºººººººººººȀǟ¦Ȃǻ¢�ǲºººººººººººǰƥ�¬ǂºººººººººººǈŭكننـــــــــــا أن نقـــــــــــول كـــــــــــذلك عـــــــــــن الـــــــــــدمي ®¢�ƢºººººººººººĔƘƥ�ƢǷ¦°

امللهـــــــــــــــــــــــاة (، والرتاجيكوميـــــــــــــــــــــــديا )الكوميـــــــــــــــــــــــديا(، امللهـــــــــــــــــــــــاة)الرتاجيـــــــــــــــــــــــديا(كاملأســـــــــــــــــــــــاة 

  .إخل... ، )املأساوية
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.   الدراميمفهوم الخطاب :  الثانيالمبحث 

:المسرحيالدرامي و  تعريف الخطاب -1

ــــــــــــــــوع طبيعــــــــــــــــة اخلطــــــــــــــــاب املســــــــــــــــرحي شــــــــــــــــكال و مضــــــــــــــــمونا ، ول كــــــــــــــــن مثــــــــــــــــة تتن

ــــــــات أساســــــــية مــــــــر عليهــــــــا كــــــــل فنــــــــان مســــــــرحي مــــــــن أجــــــــل أن  ــــــــه فرجــــــــة تحيثي تحقــــــــق لدي

عــــــــــن كيفيــــــــــة االنتقــــــــــال مــــــــــن الكتابــــــــــة النصــــــــــية إىل  -مــــــــــثال –فنيــــــــــة ، فيتســــــــــاءل املخــــــــــرج 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــف يصـــــــــــــل إىل املتلقـــــــــــــي ؟ ، الكتابـــــــــــــة الركحي ـــــــــــــة ؟ وكي و مـــــــــــــا هـــــــــــــي الشـــــــــــــروط التقني

  فيؤثر يف فكره ووجدانه ؟

البــــــــــــــد مــــــــــــــن خطــــــــــــــاب مســــــــــــــرحي يوجهــــــــــــــه أو ، فإن املتلقــــــــــــــي هــــــــــــــو الغايــــــــــــــة إذن   

ولكــــــــــــن كيــــــــــــف ميكـــــــــــــن أن ، )املؤلــــــــــــف ، املخـــــــــــــرج ، املمثــــــــــــل (يعيشــــــــــــه الفنــــــــــــان املبــــــــــــدع 

؟ كيـــــــــف حنـــــــــدد طبيعتـــــــــه بـــــــــني الـــــــــنص  الـــــــــدرامي أو اخلطـــــــــاب املســـــــــرحينعـــــــــرف اخلطـــــــــاب 

  و العرض و املتلقي ؟

يعـــــــــــــــد اخلطـــــــــــــــاب املســـــــــــــــرحي خالصـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل املنجـــــــــــــــز عنـــــــــــــــدما حيـــــــــــــــاول أن " 

ة ، و مـــــــــــــن خــــــــــــالل اعتمــــــــــــاده علـــــــــــــى وســــــــــــائل فنيــــــــــــة خمتلفـــــــــــــة يقــــــــــــدم أفكــــــــــــارا موضــــــــــــوعي

ǾºººººººººǟƢǼǫ¤�Â�ȆºººººººººǬǴƬŭ¦�ȄºººººººººǴǟ�ŚƯƘºººººººººƬǳ¦�ń¤�» ƾºººººººººē"1 و بالتـــــــــايل فـــــــــإن املخـــــــــرج يســـــــــتغل مجيـــــــــع،

مـــــــــة علـــــــــى التنســــــــيق بـــــــــني فضـــــــــاء اللعـــــــــب، عناصــــــــر العـــــــــرض مـــــــــن أجـــــــــل إنتــــــــاج معـــــــــاين قائ

  .وكل ما ميكن أن تدركه حواس املتلقي ،والسينوغرافيا ،والنص ،حركة املمثلو 

ن اخلطـــــــــــــــــاب املســـــــــــــــــرحي هـــــــــــــــــو أفضـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــيلة تعبرييـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن أفكـــــــــــــــــار إ" 

�Ƣđ�ƶȇǂǐƬǳ¦�ń¤�Ǧ ǳƚŭ¦�ƢȀȈǧ�«ƢƬŹ�ȏ�©ƢȈƳȂǳȂȇƾȇ¤Â"2.

الـــــــــــــنص  تالحـــــــــــــم ال ميكـــــــــــــن للخطـــــــــــــاب املســـــــــــــرحي أن يتحقـــــــــــــق إال مـــــــــــــن خـــــــــــــالل  

ألنـــــــــه خيتلـــــــــف عـــــــــن اخلطـــــــــاب اخلـــــــــاص بالروايـــــــــة أو القصـــــــــة أو القصــــــــــيدة ، والعـــــــــرض معـــــــــا

ســـــــــــــاءل عـــــــــــــن املكونـــــــــــــات والعناصـــــــــــــر الـــــــــــــيت تســـــــــــــمح نت ال بـــــــــــــد أن وبالتـــــــــــــايل الشـــــــــــــعرية ،

  .بتأطري خطاب معني داخل اخلطاب املسرحي

1-�ϥΩέϷ�ˬ�ϥΎѧѧѧѧѧѧϣϋ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧόΑρϟ�ˬ�ϊ ѧѧѧѧѧѧϳί ϭΗϟϭ�έѧѧѧѧѧѧηϧϠϟ�ΩѧѧѧѧѧѧΟϣ�έΩ�ˬ�ϲΣέѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ΏΎѧѧѧѧѧѧρΧϟ�ˬ�ΓΩΎόѧѧѧѧѧѧγ�έѧѧѧѧѧѧϣϋ
.43، ص2014، 
2-�ˬ�έѧѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ˬ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭϷ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧόΑρϟ�ˬ�ϑ ϼΗѧѧѧѧѧѧѧѧΧϻ�Εέϭѧѧѧѧѧѧѧηϧϣ�ˬ�ϲΣέѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧρΧϟ�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠΣΗ�ˬ�έѧѧѧѧѧѧѧѧϳΧϠΑ�έѧѧѧѧѧѧѧϣϋ

.17، ص2003
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ـــــــــــــنص  ،يتشـــــــــــــكل اخلطـــــــــــــاب املســـــــــــــرحي مـــــــــــــن عـــــــــــــدة نصـــــــــــــوص خمتلفـــــــــــــة   وهـــــــــــــي ال

�Ŗººººººººººººººǳ¦�ƨººººººººººººººǫ°ƢǨŭ¦�ƨƦººººººººººººººǈǻ�ƢººººººººººººººĔ¤���µ،الــــــــــــــدرامي ǂººººººººººººººǠǳ¦�ǎ ººººººººººººººǻÂ���Ŀ¦ǂǣȂǼȈººººººººººººººǈǳ¦�ǎ Ǽººººººººººººººǳ¦�Â

ƫ�Ʈ ºººººººººººȈƷ�ƾǴȈǨºººººººººººǇǂƥÂ¢�À¡�Ƣēǂºººººººººººǈǧمنهـــــــــــا مـــــــــــا هـــــــــــو  ،و مســـــــــــتويات ،داخل عـــــــــــدة أبعـــــــــــادتـــــــــــ

ــــــــــــــوجي ،واجتمــــــــــــــاعي ،و مــــــــــــــا هــــــــــــــو نفســــــــــــــي ،غــــــــــــــويل ــــــــــــــك مــــــــــــــن  ،وأنثروبول إىل غــــــــــــــري ذل

  .والثقافية ،والفكرية ،واملستويات اإلدراكية ،األبعاد

النــــــــــــــص  :هــــــــــــيحيــــــــــــتفظ اخلطــــــــــــاب املســــــــــــرحي مبكونــــــــــــات أساســــــــــــية ثالثــــــــــــة و       

ملـــــــــــــــاذا نســـــــــــــــبيا ؟ ألن بعـــــــــــــــض املســـــــــــــــرحيني ومنظـــــــــــــــري  .و العـــــــــــــــرض و التلقـــــــــــــــي نســـــــــــــــبيا 

تــــــــــو يف ر أ الــــــــــنص لفصــــــــــله عــــــــــن األدب متامــــــــــا أمثــــــــــال أنتــــــــــونني جتــــــــــاوز إىلســــــــــعووا املســــــــــرح 

يـــــــــــــا و كــــــــــــريج  الـــــــــــــذين حـــــــــــــاولوا أن إبو أدولـــــــــــــف  ،مبســـــــــــــرح القســــــــــــوة فاملعـــــــــــــرو  مســــــــــــرحه

  .الدرامي يربهنوا على إمكانية حتقيق عرض مسرحي باالستغناء عن النص

إن تواجــــــــــــد الـــــــــــنص الـــــــــــدرامي قـــــــــــد جعـــــــــــل اخلطـــــــــــاب املســـــــــــرحي يواجـــــــــــه إشـــــــــــكالية   

ائـــــــــــه اجلنســـــــــــي ، مبعـــــــــــىن إذا كـــــــــــان الـــــــــــنص املســـــــــــرحي عبـــــــــــارة عـــــــــــن تتعلـــــــــــق بوضـــــــــــعه و انتم

نشــــــــــاط إبــــــــــداعي يتجســــــــــد بشــــــــــكل مــــــــــادي يف كتــــــــــاب مطبــــــــــوع فــــــــــإن القــــــــــارئ يســــــــــتطيع 

  .أن يتعامل معه كما يتعامل مع األجناس األدبية األخرى كالقصة أو الروايـة 

�Äǀººººººººǳ¦�µ ǂººººººººǠǳ¦�Ȃººººººººǿ�ǂººººººººƻ¡�¦ǂººººººººǐǼǟ�ǲººººººººǨǤƫ�ƢººººººººĔȋ�̈ǂººººººººǏƢǫ�Ƣººººººººȇ£ǂǳ¦�ǽǀººººººººǿ�ŐººººººººƬǠƫ�ƾººººººººǫ

و جيعــــــــــــل الــــــــــــدراما تتحقــــــــــــق بفصــــــــــــله ، يبقــــــــــــى العنصــــــــــــر ،اخلشــــــــــــبة حيــــــــــــرك الــــــــــــنص علــــــــــــى

الوحيــــــــــد مــــــــــن احلــــــــــدث الــــــــــدرامي الــــــــــذي يــــــــــرتك أثــــــــــرا دائمــــــــــا لألجيــــــــــال القادمــــــــــة هــــــــــو يف 

بــــــــــدون نــــــــــص  و ألن معظــــــــــم الــــــــــدراما بــــــــــدون كلمــــــــــات ، أو،العــــــــــادة الســــــــــجل املكتــــــــــوب

مكتـــــــــوب ، مل ختلـــــــــف األغلبيـــــــــة الســـــــــاحقة مـــــــــن ســـــــــائر العـــــــــروض الدراميـــــــــة الـــــــــيت أقيمـــــــــت 

هلـــــــــذا الســـــــــبب كـــــــــان الـــــــــنص مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر النقـــــــــاد والدارســـــــــني يعـــــــــد العنصـــــــــر  أبـــــــــدا ،

.1األساسي للدراما

و مــــــــــــا هــــــــــــي قيمتــــــــــــه بالنســــــــــــبة  ،م الــــــــــــنص املســــــــــــرحيكيــــــــــــف نقــــــــــــوّ   ذلــــــــــــك يعــــــــــــين  

و نشـــــــــــــري مـــــــــــــثال إىل  يللخطــــــــــــاب املســـــــــــــرحي ؟ حيـــــــــــــث نتحـــــــــــــدث عــــــــــــن املســـــــــــــرح العـــــــــــــامل

1-�έѧѧѧѧѧѧυϧϳ:�ΎϣέΩѧѧѧѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧѧѧѧΟϣ�ˬ�ϥϠѧѧѧѧѧѧγ�ϥΗέΎѧѧѧѧѧѧϣ–�Ρέѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϰѧѧѧѧѧѧϧόϣϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϣέΩϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧϣϼόϟ�ϕѧѧѧѧѧѧϠΧΗ�ϑ ѧѧѧѧѧѧϳϛ
�έѧѧѧѧѧѧѧѧΗ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧηΎηϟϭ:Λϟ�Γέί ϭ�ˬ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠΟϣ�ϡϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϧ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧόΟέϣ�ˬ�ΥϭѧѧѧѧѧѧѧѧγΧγ�ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣΣ�ϡϳΩѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ�ˬ�Ωϳѧѧѧѧѧѧѧѧγϟ�ϲϋΎΑѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘ

.105، صمھرجان القاھرة الدولي للمسرح التجریبي ، د ت
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فإننـــــــــــــــا نتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن نصـــــــــــــــوص مكتوبـــــــــــــــة  ابســـــــــــــــن،أو  ،أو شكســـــــــــــــبري ،ســـــــــــــــوفوكليس

ــــــــــــ ــــــــــــلخال ــــــــــــبو مســــــــــــرحية أ :دة مث ــــــــــــدكتور فاوســــــــــــت ،أو أنتقــــــــــــون ،دي ،أو هاملـــــــــــــــت ،أو ال

ــــــــــــة ،وانستشــــــــــــو اإلنســــــــــــان الطيــــــــــــب يف  و غريهــــــــــــا  ،ة الصــــــــــــلعاءبــــــــــــو املطر  ،و بيــــــــــــت الدمي

مــــــــــــن املســــــــــــرحيات الــــــــــــيت كتــــــــــــب هلــــــــــــا البقــــــــــــاء و االســــــــــــتمرار وال زالــــــــــــت تعــــــــــــرض برؤيــــــــــــا 

  .إخراجية خمتلفة 

قــــــــــرتب إىل حــــــــــد ي الــــــــــذي قــــــــــد يبصــــــــــدد البحــــــــــث عــــــــــن مكانــــــــــة الــــــــــنص املســــــــــرح

فـــــــــإن العـــــــــرض يعتـــــــــرب جـــــــــزءا ال يتجـــــــــزأ مـــــــــن فنـــــــــون الفرجـــــــــة  ،نـــــــــاس األدبيـــــــــةمـــــــــا مـــــــــن األج

حيــــــــــــــــث األداء و التمثيــــــــــــــــل و الــــــــــــــــدراما ،و كــــــــــــــــأن الــــــــــــــــنص الــــــــــــــــدرامي ال يكتمـــــــــــــــــل و ال 

ل وحدتـــــــــــه العضـــــــــــوية إال مـــــــــــن خـــــــــــالل عناصـــــــــــر اإلخـــــــــــراج حيـــــــــــث السينوغرافيــــــــــــا و يشـــــــــــكّ 

ل االخــــــــــــــتالف عـــــــــــــــن الــــــــــــــنص املســـــــــــــــرحي خيتلــــــــــــــف كـــــــــــــــ أنفــــــــــــــن األداء  ، هــــــــــــــذا يعـــــــــــــــين 

  .و األمناط النصية األخرى ذات االستعمال اللغوي ،األشكال

ويــــــــــــة الــــــــــــنص بشــــــــــــرعية علــــــــــــى أول" ون يــــــــــــرى مــــــــــــارتن أســــــــــــلن أن البــــــــــــاحثني يصــــــــــــرّ 

فإنـــــــه يعـــــــد  ،إىل احلـــــــد الـــــــذي ميكـــــــن عنـــــــده قـــــــراءة نـــــــص املســـــــرحيةجزئيـــــــة علـــــــى األقـــــــل، فـــــــ

ــــــــو كــــــــان شــــــــعرا أو نثــــــــرا أو شــــــــك اأدبــــــــ ــــــــه و تفســــــــريه كمــــــــا ل ال مــــــــن أشــــــــكال و ميكــــــــن حتليل

الروايـــــــــــة ،و مـــــــــــع ذلـــــــــــك ففـــــــــــي النصـــــــــــوص املكتوبـــــــــــة أصـــــــــــال للعـــــــــــرض يبقـــــــــــى جـــــــــــزء مـــــــــــن 

العنصـــــــــــر اللفظـــــــــــي غامضـــــــــــا مـــــــــــا مل حيـــــــــــدث إعـــــــــــادة بنـــــــــــاء ختيليـــــــــــة لـــــــــــألداء الـــــــــــذي كـــــــــــان 

.1"النص يقصد إثارته 

ـــــــــيت تتمثـــــــــل    ـــــــــنص املســـــــــرحي يتســـــــــم بنـــــــــوع مـــــــــن اخلصوصـــــــــية ال وهـــــــــذا مـــــــــا جيعـــــــــل ال

ـــــــــــــيت ال تكت مـــــــــــــل إال بواســـــــــــــطة عمليـــــــــــــة أخـــــــــــــرى هـــــــــــــي أساســـــــــــــا يف طبيعتـــــــــــــه اإلنتاجيـــــــــــــة ال

  .متعددةشتمل على أنسقة تواصلية خمتلفة و العرض املسرحي الذي ي

�ƢººººººººººđƢƬǯ�Ŀ�ƾǴȈǨººººººººººǇ�ǂººººººººººƥÂ¢�À¡�Ãǂººººººººººƫ "أنــــــــــه ال مــــــــــانع مــــــــــن قــــــــــراءة" ءة املســــــــــرح قــــــــــرا 

ــــــــــــك أن احلــــــــــــوارات املســــــــــــرحية ال ختتلــــــــــــف عــــــــــــن  ،املســــــــــــرحية مثــــــــــــل مــــــــــــا تقــــــــــــرأ الروايــــــــــــة ذل

ــــــــــة ــــــــــة كمــــــــــا ميكــــــــــن أيضــــــــــا اع  ،احلــــــــــوارات الروائي تبــــــــــار اإلرشــــــــــادات املســــــــــرحية أوصــــــــــافا للبيئ

  .وللشخوص وللوضعيات 

.106-105المرجع نفسھ ، ص-1
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�ƨȈººººººººººººººǓǂǧ�ƢººººººººººººººĔ¤" الــــــــــــــيت كــــــــــــــان يناقشــــــــــــــها النقــــــــــــــاد ورجــــــــــــــاالت " ســــــــــــــردية املســــــــــــــرح

غــــــــــــــري أن أوبــــــــــــــر .املســــــــــــــرح انطالقــــــــــــــا مــــــــــــــن املوقــــــــــــــف و احلكايــــــــــــــة و احلبكــــــــــــــة و العقــــــــــــــدة 

ســـــــــــــــفليد ســـــــــــــــرعان مـــــــــــــــا تغـــــــــــــــري موقفهـــــــــــــــا و تـــــــــــــــرفض اعتبـــــــــــــــار املســـــــــــــــرح نوعـــــــــــــــا أدبيـــــــــــــــا  

  :أوبر سفيلد  تقول.كالرواية

املســـــــــــرحي ميكنـــــــــــه أن خيضـــــــــــع لعمليـــــــــــة التحليـــــــــــل والدراســـــــــــة مــــــــــــن  إن الـــــــــــنص "   

.1"خالل إجراءات خاصة تسلط الضوء على النواة املسرحية داخل النص

مـــــــــــن هنـــــــــــا أكـــــــــــدت أوبـــــــــــر ســـــــــــفيلد علـــــــــــى ضـــــــــــرورة اإلقـــــــــــرار بـــــــــــأن الكيـــــــــــان األديب   

ادي املتخيـــــــــــل للفـــــــــــن املســـــــــــرحي هـــــــــــو أمـــــــــــر خيتلـــــــــــف كـــــــــــل االخـــــــــــتالف عـــــــــــن حتققـــــــــــه املـــــــــــ

ــــــــــــداخل عناصــــــــــــر مهنيــــــــــــة  ــــــــــــركح حبكــــــــــــم ت ــــــــــــذي يفرضــــــــــــه ال ـــــــــــــل الزمــــــــــــان و املكـــــــــــــان ال داخـ

  .أخرى إىل جانب اللغة كاملمثل والديكور واإلضاءة واملوسيقـى وغريهـا 

ـــــــــــــف يف طريقـــــــــــــة    جتـــــــــــــدر اإلشـــــــــــــارة يف هـــــــــــــذا املقـــــــــــــام أن النصـــــــــــــوص الدراميـــــــــــــة ختتل

ي إىل الطــــــــــابع و ينتمــــــــــ ،فمنهــــــــــا مــــــــــا يبــــــــــىن علــــــــــى أســــــــــاس املواقــــــــــف اللغويــــــــــة"  ،باجتهــــــــــايد

و قـــــــــــد اتســـــــــــعت أفقيـــــــــــا مـــــــــــع  .الســـــــــــردي حيـــــــــــث تبـــــــــــدو الشخصـــــــــــيات فيهـــــــــــا مســـــــــــطحة

وصــــــــــــيغة أخــــــــــــرى تنتمــــــــــــي  امتــــــــــــداد احلبكــــــــــــة القصصــــــــــــية الفارقــــــــــــة يف منوذجيــــــــــــة عاطفيــــــــــــة ،

إلــــــــــــى فضــــــــــاء اخلشــــــــــبة وحواريــــــــــة مكثفــــــــــة لكنهــــــــــا ختتــــــــــزن باإلثــــــــــارات واإلحيــــــــــاءات والرمــــــــــوز 

2.املكملة من خارج النص

مــــــــــــن خــــــــــــالل مقارنــــــــــــة النصــــــــــــوص املســــــــــــرحية ،  يظهــــــــــــر هــــــــــــذا االخــــــــــــتالف جليــــــــــــا  

و يوربيـــــــــــــديس ختتلـــــــــــــف عـــــــــــــن نصـــــــــــــوص شكسبــــــــــــــري و  ســـــــــــــوفوكليسذلـــــــــــــك أن نصـــــــــــــوص 

 وأبســــــــــــــن و نيو ختتلـــــــــــــف أيضـــــــــــــا عـــــــــــــن نصـــــــــــــوص ميتارلينـــــــــــــك و مـــــــــــــوليري وراســـــــــــــ ،لور مـــــــــــــا

ــــــــــــــة (تبرناردشــــــــــــــو و برخيــــــــــــــ يف نصوصــــــــــــــه ( جــــــــــــــني يونيســــــــــــــكو ، وأو )يف نصوصــــــــــــــه امللحمي

 وخلفيـــــــــــة فلســـــــــــفية هـــــــــــو افكريـــــــــــ ا، أضـــــــــــف إىل ذلـــــــــــك أن لكـــــــــــل نـــــــــــص اجتاهـــــــــــ) العبثيـــــــــــة

مــــــــــــادة أوليــــــــــــة تعــــــــــــد وحتضــــــــــــر لتمــــــــــــزج مــــــــــــع أدوات اإلخــــــــــــراج مــــــــــــن أجــــــــــــل إنتــــــــــــاج  عــــــــــــادة

  .جمهور املتلقيلقدم لتخطاب درامي على شكل مشهدية فنية 

1 -Anne ubersfild , lire le théâtre , ed belin , 1996 , paris , p17
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لقـــــــــــد أمجعـــــــــــت جـــــــــــل الدراســـــــــــات النقديـــــــــــة الدراميـــــــــــة احلديثـــــــــــة علـــــــــــى أن خاصـــــــــــية   

ــــــــــــــه النصــــــــــــــي  ولكــــــــــــــن إىل املفارقــــــــــــــة يف اخلطــــــــــــــاب املســــــــــــــرحي ال ترجــــــــــــــع فقــــــــــــــط إىل تداخل

ــــــــــــيت تفــــــــــــرض وجودهــــــــــــا باعتبارهــــــــــــا  ــــــــــــزه هــــــــــــي خاصــــــــــــية التمســــــــــــرح ال خاصــــــــــــية أخــــــــــــرى متي

ـــــــــــدرامي و بـــــــــــاألداء املشـــــــــــهدي و بأشـــــــــــكال تلقـــــــــــي العـــــــــــرض  خاصـــــــــــية لصـــــــــــيقة بـــــــــــالنص ال

  .املسرحي من قبل اجلمهور

ميكــــــــــن تعريــــــــــف خاصــــــــــية التمســــــــــرح علــــــــــى شــــــــــكل رمــــــــــوز مكثفــــــــــة يعتمــــــــــد عليهــــــــــا   

خطــــــــــــــــاب يظهـــــــــــــــر التمســــــــــــــــرح يف ملــــــــــــــــه الــــــــــــــــدرامي ، فاملبـــــــــــــــدع املســــــــــــــــرحي يف ممارســـــــــــــــة ع

املســـــــــــرحية كحـــــــــــدث إجنـــــــــــازي للمـــــــــــؤدي وللمتلقـــــــــــي ، و يظهـــــــــــر أيضـــــــــــا كعمليـــــــــــة مرجعيـــــــــــة 

  .ينتهي باملتلقيمية ، يبدأ من التأليف املسرحي و واستفها

ــــــــــــــيت " العــــــــــــــرض  -الــــــــــــــنص " يتشــــــــــــــكل اخلطــــــــــــــاب املســــــــــــــرحي مــــــــــــــن ثنائيــــــــــــــة    ال ال

كيـــــــــز علـــــــــى الـــــــــنص ميكـــــــــن الفصـــــــــل بينهمـــــــــا إال لغايـــــــــة التحليـــــــــل و الدراســـــــــة ، فـــــــــإذا مت الرت 

فإنـــــــــــــه يعتـــــــــــــرب املـــــــــــــؤثر األول و األساســـــــــــــي الـــــــــــــذي يعـــــــــــــني نوعيـــــــــــــة العـــــــــــــرض املســـــــــــــرحي و 

مســـــــــــرحية عبثيـــــــــــة ونصـــــــــــها نـــــــــــص عبثـــــــــــي ، "  جـــــــــــاك أو االمتثـــــــــــال" شـــــــــــكله ، فمســـــــــــرحية 

وإذا أراد خمـــــــــــرج مـــــــــــا أن حيركهـــــــــــا علـــــــــــى اخلشـــــــــــبة وحيوهلـــــــــــا إىل عـــــــــــرض فهـــــــــــو يـــــــــــدرك أنـــــــــــه 

  .   يتعامل مع مسرح العبث

، ص املســـــــــــرحي هـــــــــــو عبـــــــــــارة عـــــــــــن حـــــــــــوارات أو كـــــــــــالمأضـــــــــــف إىل ذلـــــــــــك أن الـــــــــــن  

فبينمـــــــــا تقـــــــــوم  ،فـــــــــإن الكـــــــــالم عمومـــــــــا يف الـــــــــدراما ينـــــــــتج املعـــــــــىن علـــــــــى عـــــــــدة مســـــــــتويات" 

�ń¤�ƨǧƢººººººººººǓȍƢƥ�ƢººººººººººĔƜǧ���Ãǂººººººººººƻ¢�ń¤�ƨȈººººººººººǐƼǋ�ǺººººººººººǷ�śººººººººººǠǷ�ŘººººººººººǠǷ�ǲȈººººººººººǏȂƬƥ�ƨººººººººººǼȈǠǷ�ƨººººººººººǴŦ

علـــــــــــى املســـــــــــتوى  –ذلـــــــــــك تنقـــــــــــل للجمهـــــــــــور معـــــــــــىن آخـــــــــــر رمبـــــــــــا يكـــــــــــون أكثـــــــــــر أمهيـــــــــــة 

¢�ƢºººººººººººººĔ) عطيـــــــــــــل(مـــــــــــــثال للشخصـــــــــــــية ) يـــــــــــــاجو(ول الشخصـــــــــــــية فقـــــــــــــد تقـــــــــــــ،  –الـــــــــــــدرامي 

§��ÀƘºººººººººƥÂمحترتمهـــــــــا ،و لكـــــــــن اجلمهـــــــــور وقـــــــــد مســـــــــع حـــــــــديثه ǀºººººººººǰƫ�ƢºººººººººĔ¢�ǶºººººººººǴǠȇ�ǪƥƢºººººººººǈǳ¦�Ƣ

.1"شؤومة قد بدأت املسلسلة من األحداث 

وبالتــــــــــــــايل ، ميكـــــــــــــــن التوصــــــــــــــل إىل أن الـــــــــــــــنص الـــــــــــــــدرامي يشــــــــــــــمل بـــــــــــــــني طياتـــــــــــــــه 

 ، حيـــــــــــث تــــــــــربز أدلـــــــــــة نــــــــــوعني مــــــــــن األدلـــــــــــة أو كــــــــــل مــــــــــا حييـــــــــــل إىل املقاصــــــــــد و املعــــــــــاين

.108مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-1
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وأدلــــــــــــــة خارجــــــــــــــة عــــــــــــــن  لغويــــــــــــــة تتمثــــــــــــــل بكــــــــــــــل بســــــــــــــاطة يف حــــــــــــــوارات الشخصــــــــــــــيات ،

النطــــــــــاق الكالمـــــــــــي تـــــــــــؤثر عليهـــــــــــا تلـــــــــــك الطبيعــــــــــة النصـــــــــــية الـــــــــــيت يضـــــــــــعها املؤلـــــــــــف بـــــــــــني 

ـــــــــــــــــل  ،قوســــــــــــــــني أي مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف باإلرشــــــــــــــــادات اإلخراجيــــــــــــــــة املتعلقــــــــــــــــة بإميــــــــــــــــاءات املمثــ

  .وحركاته 

ن األدلــــــــــــــة حيتــــــــــــــوي علــــــــــــــى ذين النــــــــــــــوعني مــــــــــــــاإن الــــــــــــــنص املســــــــــــــرحي عــــــــــــــرب هــــــــــــــ  

ـــــــــات افرتاضـــــــــية للخطـــــــــاب املســـــــــرحي كمـــــــــادة أوليـــــــــة يعتمـــــــــد عليهـــــــــا املخـــــــــرج لينتقـــــــــل  معطي

  .بالنص إىل مستوى األداء الركحي

ـــــــــــيت    ـــــــــــدرامي معتـــــــــــربا إيـــــــــــاه القاعـــــــــــدة ال بينمـــــــــــا يقـــــــــــدس ستانيسالفســـــــــــكي الـــــــــــنص ال

حيـــــــــــاول منظـــــــــــرون مســـــــــــرحيون آخـــــــــــرون بينمـــــــــــا يســـــــــــتند عليهـــــــــــا كـــــــــــل اإلجنـــــــــــاز الـــــــــــدرامي ، 

ــــــــــذي ينــــــــــادي و ز أن يتجــــــــــاو  ــــــــــنص أمثــــــــــال روالن بــــــــــارت ال علــــــــــى حتــــــــــرر العــــــــــرض  وحيــــــــــثا ال

�ÀȂǸººººººººººǔŭ¦�ǺººººººººººǷ�ƢººººººººººǫȐǘǻ¦���ǎ"مــــــــــن الــــــــــنص ، يقــــــــــول بــــــــــارت  ººººººººººǻ�ÀÂƾººººººººººƥ�¬ǂººººººººººǈŭ¦�ƢººººººººººĔ¤

،و هــــــــــي عمليــــــــــة التلقــــــــــي اجلمــــــــــاعي للحظــــــــــات الشــــــــــعورية احملــــــــــدد للخطــــــــــاب الــــــــــدرامي ،

و  ،املســــــــــــــــــــتخدمة املعــــــــــــــــــــداتو  ،و املســــــــــــــــــــافات ،و طبقــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــوت ،و احلركــــــــــــــــــــات

.1"للنص  راء احملتوى الظاهريثو كل ما يكشف عن  ،اإلضاءة

ختـــــــــــالف نســـــــــــبيا رأي روالن بـــــــــــارت حيـــــــــــث تـــــــــــرى  ƢºººººººººººĔƜǧآن أوبـــــــــــر ســـــــــــفيلد أمـــــــــــا   

ـــــــــنص مـــــــــن أجـــــــــل أن يتحقـــــــــق العــــــــــرض و  ـــــــــة ومـــــــــن ال ـــــــــد مـــــــــن األدب ومـــــــــن احلكاي ـــــــــه الب أن

  :أوبر سفيلدتقول  .املشهدية الفنية ككل

ـــــــــــذهاب ب" ـــــــــــث ميكننـــــــــــا ال ـــــــــــا متناقضـــــــــــا، حبي ـــــــــــرب املســـــــــــرح فن ـــــــــــة فـــــــــــن يعت عيـــــــــــدا لرؤي

إن املســــــــــــــرح فــــــــــــــن ذو ثقافــــــــــــــة . التنــــــــــــــاقض، واإلنتــــــــــــــاج األديب، والتمثيــــــــــــــل احلقيقــــــــــــــي معــــــــــــــا

2".نصية رفيعة، خاصة منها ذلك الشعر اجلّد مركب

ومـــــــــــن مثـــــــــــة فـــــــــــإن العـــــــــــرض املســـــــــــرحي ال ميكـــــــــــن أن يتحقـــــــــــق وخيـــــــــــرج إىل الوجـــــــــــود   

رد يف غيـــــــــــاب نـــــــــــص فعلـــــــــــي ، ســـــــــــواء كــــــــــــان هـــــــــــذا الـــــــــــنص ظـــــــــــاهرا أو مضـــــــــــمرا ، أي جمــــــــــــ

ــــــــدرامي نصــــــــه هــــــــذا يعــــــــين أن  ،قــــــــد حتقــــــــق عرضــــــــا كــــــــامال  فكــــــــرة ــــــــف ال فحــــــــني ينهــــــــي املؤل

ـــــــــدع آخـــــــــر  ـــــــــه اإلخراجيـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل ) املخـــــــــرج(مثـــــــــة مب ـــــــــدأ يف تشـــــــــكيل رؤيت ينطلـــــــــق و يب

.48، المرجع السابق ، صعمر سعادة-1
2 -Anne ubersfild, lire le théâtre, p11
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ــــــــــــل ،بنــــــــــــاء العــــــــــــرض ــــــــــــديكور ،و مــــــــــــا يقتضــــــــــــيه مــــــــــــن مقومــــــــــــات أساســــــــــــية كالتمثي و  ،و ال

  .و غريها ،و اإلكسسوار ،املوسيقى

،ن أكثـــــــــــــر العناصـــــــــــــر ثباتـــــــــــــا واســـــــــــــتمراراتعتـــــــــــــرب عمليـــــــــــــة التـــــــــــــأليف املســـــــــــــرحي مـــــــــــــ  

،االنفتــــــــــــاح اخليــــــــــــايل للقــــــــــــارئو الــــــــــــنص عــــــــــــامل فيــــــــــــه كثــــــــــــري مــــــــــــن االفــــــــــــرتاض   " ذلــــــــــــك أن

�ǂºººººººººººººǠǳ¦�Ŀ�¦®ƾºººººººººººººŰ�¾ƢºººººººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººººººǿ�ÀȂºººººººººººººǰȇ�ƢºººººººººººººǸǼȈƥ و مبـــــــــــــا أن املخـــــــــــــرج ، 1" ةض املســـــــــــــرحيو

فـــــــــإن  –رغـــــــــم أن قراءتـــــــــه ختتلـــــــــف عـــــــــن القـــــــــراءة العاديـــــــــة  -املســـــــــرحي هـــــــــو أيضـــــــــا قـــــــــارئ 

و مـــــــــــــن تصـــــــــــــور إخراجـــــــــــــي إىل  ،مـــــــــــــن عصـــــــــــــر إىل آخـــــــــــــرالعـــــــــــــروض املســـــــــــــرحية ختتلـــــــــــــف 

ـــــــــــر ، ــــــــــك مســــــــــرحية هاملــــــــــت  آخــ  ال احلصــــــــــر علــــــــــى ســــــــــبيل املثــــــــــال –و الــــــــــدليل علــــــــــى ذل

برؤيـــــــــــــة إخراجيـــــــــــــة  ،و مـــــــــــــن زمـــــــــــــان إىل آخـــــــــــــر ،مت إخراجهـــــــــــــا مـــــــــــــن مكـــــــــــــان إىل آخـــــــــــــر –

  .بسينوغرافيا خمتلفة ، و خمتلفـــــة

إال أن  ،اميإن الــــــــــــــنص يــــــــــــــأيت يف املقــــــــــــــام األول باعتبــــــــــــــاره قاعــــــــــــــدة العمــــــــــــــل الــــــــــــــدر   

ــــــــــات ــــــــــث التفاصــــــــــيل واحليثي ــــــــــذي تضــــــــــبطه مــــــــــن حي ــــــــــة هــــــــــو ال ــــــــــة اإلخراجي ،العــــــــــرض بالرؤي

-pré(أن الـــــــــــنص ممهـــــــــــد ونـــــــــــص قبلـــــــــــي أي العـــــــــــرض متحـــــــــــرر مـــــــــــن الـــــــــــنص ، " ذلـــــــــــك أن 

texte(، 2 "و قيمتــــــــــــه تســــــــــــتمد مــــــــــــن قدرتــــــــــــه علــــــــــــى أن يصــــــــــــبح واقعــــــــــــا مجاليــــــــــــا بذاتــــــــــــه ،

وإجنـــــــــــازه  ،قــــــــــــههـــــــــــذا يعـــــــــــين أن الـــــــــــنص املكتـــــــــــوب خيضـــــــــــع بشـــــــــــكل جـــــــــــذري لعمليـــــــــــة حتقي

  .فوق الركح

يفهـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــول أن وحـــــــــــدات الـــــــــــنص املســـــــــــرحي ال ينبغـــــــــــي أن ينظـــــــــــر   

ƨººººººººººººººȈƷǂǈǷ�ƨººººººººººººǇ°ƢŲ�ń¤�ƢººººººººººººȀƬŦǂƫ�ǺººººººººººººǰŻ�ƨººººººººººººȇȂǤǳ�©¦ƾººººººººººººƷÂ�ƢººººººººººººĔ¢�² ƢººººººººººººǇ¢�ȄººººººººººººǴǟ�ƢººººººººººººȀȈǳ¤�

ÄȂºººººººººººǤǳ�ŔºººººººººººǷ�ƢºººººººººººĔ¢�² ƢºººººººººººǇ¢�ȄºººººººººººǴǟ�ǺºººººººººººǰǳÂ  إلمكانيـــــــــــة التمســـــــــــرح الـــــــــــيت تشـــــــــــكل خاضـــــــــــع

ــــــــــــــدرامي املكتــــــــــــــو  ــــــــــــــدافع احملفــــــــــــــز للــــــــــــــنص ال ب ليتحــــــــــــــول إىل عــــــــــــــرض القــــــــــــــوة احملرضــــــــــــــة وال

  .مسرحي

أضـــــــــــــف إىل ذلـــــــــــــك نقطـــــــــــــة مهمـــــــــــــة أال و هـــــــــــــي اعتبـــــــــــــار الـــــــــــــدراما سلســـــــــــــلة مـــــــــــــن 

بلــــــــــور فارقــــــــــا جوهريــــــــــا آخــــــــــر بــــــــــني الــــــــــنص الــــــــــدرامي والـــــــــــنص هــــــــــذا يو ، املواقــــــــــف املركــــــــــزة 

كشــــــــــــــف يف الزمـــــــــــــــــان و ، و هــــــــــــــو يتففـــــــــــــي العــــــــــــــرض يوجــــــــــــــد الــــــــــــــنص الـــــــــــــدرامي"  ،األديب

.47عمر سعادة ، المرجع السابق ، ص-1
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خـــــــــارج إطـــــــــار زمـــــــــاين صـــــــــارم ، املكـــــــــان علـــــــــى الســـــــــواء ، يف حـــــــــني يظـــــــــل الـــــــــنص املقـــــــــروء

ــــــــــدرامي  ــــــــــنص ال ــــــــــص أديب أو وضــــــــــعه جانبــــــــــا ، يتســــــــــم ال فبينمــــــــــا ميكــــــــــن مقاطعــــــــــة قــــــــــراءة ن

املعـــــــــــروض مبيـــــــــــزة أساســـــــــــية هـــــــــــي تطـــــــــــوره الصـــــــــــارم مـــــــــــن موقـــــــــــف إىل موقـــــــــــف يف اجتـــــــــــاه ال 

1)".املشاهد ، األفعال(ميكن عكسه يف كل عناصره البنيوية األساسية 

ت عالقـــــــــــــة أوليـــــــــــــة سطحــــــــــــــــية هـــــــــــــذا يعـــــــــــــين أن عالقـــــــــــــة الـــــــــــــنص بـــــــــــــالعرض ليســـــــــــــ

ـــــــــــــة ، فـــــــــــــالعرض املســـــــــــــرحي ال ي ـــــــــــــة مـــــــــــــن الضـــــــــــــوابط املتداخل ـــــــــــــعولكنهـــــــــــــا عالقـــــــــــــة مركب  ربت

ولـــــــــيس تفســـــــــريا لـــــــــه ، قـــــــــدر مـــــــــا يعتـــــــــرب حتققـــــــــا فعليـــــــــا للـــــــــدراما، ترمجـــــــــة بصـــــــــرية للـــــــــنص ،

ــــــــــــف وراء أصــــــــــــوات وحركــــــــــــات ــــــــــــه صــــــــــــوت املؤل ــــــــــــنيو  خيتفــــــــــــي في ممزوجــــــــــــا  ،إميــــــــــــاءات املمثل

م النـــــــــــص و تــــــــــايل فــــــــــإن العــــــــــرض هــــــــــو الــــــــــذي يقــــــــــوّ و بال.بالــــــــــديكور واألزيــــــــــاء واإلضــــــــــاءة 

  .إخراجية متنوعة ى ورؤ  مينحه إمكانية القيام بتشكيالت دراماتورجية

  :مميزات الخطاب الدرامـــي -2

جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن اخلطابـــــــــــــات أو النصـــــــــــــوص أمههـــــــــــــا  هـــــــــــــوإن اخلطـــــــــــــاب الـــــــــــــدرامي   

نــــــــــص املؤلــــــــــف ،وهــــــــــو نــــــــــص لســــــــــاين لغــــــــــوي يكتبــــــــــه الكاتــــــــــب املســــــــــرحي ليقــــــــــرأه املخــــــــــرج 

جتـــــــــــــــــدر اإلشـــــــــــــــــارة إىل أن نـــــــــــــــــص املؤلـــــــــــــــــف هـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــص حافـــــــــــــــــل و  .مث املتلقـــــــــــــــــي  ،أوال

  .باخلطابات األدبية اليت تعتمد على اللغة كأداة للتواصل 

يـــــــــــأيت بعـــــــــــد ذلـــــــــــك نـــــــــــص املخـــــــــــرج الـــــــــــذي يعتمـــــــــــد علـــــــــــى الكتابـــــــــــة السينوغرافيــــــــــــة   

ـــــــــــص املؤلـــــــــــف إىل مشـــــــــــهدية فنيـــــــــــة يتضـــــــــــمن كـــــــــــل مقومـــــــــــات اإلخـــــــــــراج  ـــــــــــى حتويـــــــــــل ن وعل

وغريهــــــــــــــا  ،وســــــــــــــيقىاملو  ،ديكورالــــــــــــــو  ،كسســــــــــــــواراتاإل و  ،الــــــــــــــدرامي مــــــــــــــن أداء املمثلــــــــــــــني

.

ـــــــــــة و   ومــــــــــن النصيـــــــــــن معــــــــــا يتولــــــــــد نــــــــــص املتلقــــــــــي وهــــــــــو نــــــــــص يف غايــــــــــة احلساسيــ

  .األمهية 

"    مــــــــــــن مثــــــــــــة ميكــــــــــــن التوصــــــــــــل إىل أن اخلطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي ذو ميــــــــــــزة مزدوجــــــــــــة 

و احلـــــــــوار الـــــــــذي يعتمـــــــــد عليـــــــــه نـــــــــص املؤلـــــــــف خيتلـــــــــف متامـــــــــا عـــــــــن  ،" العـــــــــرض -الـــــــــنص 

إذ ال جمـــــــــــال للثرثـــــــــــرة و االعتباطيـــــــــــة ، إمنـــــــــــا مـــــــــــن خصوصـــــــــــية ،يف احليـــــــــــاة العاديـــــــــــةاحلـــــــــــوار 

.113مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-1
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يف تبيــــــــــــــان املوقــــــــــــــف ، حركــــــــــــــة املمثــــــــــــــل ، الكــــــــــــــــالم أو (اخلطــــــــــــــاب املســــــــــــــرحي االقتصــــــــــــــاد 

ــــــــدرامي حتمــــــــل علــــــــى األقــــــــل ) احلــــــــوار ،و مــــــــن مث فــــــــإن كــــــــل كلمــــــــة مــــــــن كلمــــــــات احلــــــــوار ال

لومــــــــــات الــــــــــيت يقــــــــــدمها شــــــــــحنة مزدوجــــــــــة ، املعــــــــــىن الــــــــــواقعي للكلمــــــــــات مــــــــــن ناحيــــــــــة واملع

  . عن شخصية املتحدث من ناحية أخرى

احــــــــــــــتفظ " تقــــــــــــــول نــــــــــــــورا بالفعــــــــــــــل ) بيــــــــــــــت الدميــــــــــــــة(فــــــــــــــي مســــــــــــــرحية إبســــــــــــــن ف

لكـــــــــــــن هـــــــــــــذه العبـــــــــــــارة ليســــــــــــت أساســـــــــــــية يف العـــــــــــــرض ، إذ ميكـــــــــــــن لنـــــــــــــورا أن " بالبــــــــــــاقي 

.1"تكشف عن نيتها مبجرد إمياءة بسيطـة 

إىل نظريــــــــــــــة اســــــــــــــتندت  إضــــــــــــــافة إىل ذلــــــــــــــك فــــــــــــــإن الدراســــــــــــــات احلديثــــــــــــــة حــــــــــــــني  

نـــــــــت خصوصـــــــــية اخلطـــــــــاب الـــــــــدرامي يف كونـــــــــه قـــــــــوال مزدوجـــــــــا خيلـــــــــق عمليـــــــــيت التواصـــــــــل بيّ 

  .تواصل متتزجان لتشكال بنية واحدة ذات داللة ومعىن 

يـــــــــــــتم الرتكيـــــــــــــز إذن علـــــــــــــى احلـــــــــــــوار مـــــــــــــن أجـــــــــــــل دراســـــــــــــة اخلطـــــــــــــاب الـــــــــــــدرامي ، 

بـــــــــــاحلوار يف األدب و املســـــــــــرح مقارنـــــــــــة مـــــــــــع احليـــــــــــاة العاديـــــــــــة " خاصـــــــــــة منـــــــــــه مـــــــــــا تعلـــــــــــق 

ن خصوصــــــــــية اخلطــــــــــاب يف املســــــــــرح تكمــــــــــن إمــــــــــن خــــــــــالل طــــــــــرح االخــــــــــتالف بينهمــــــــــا ، 

.2"يف كونه مقتصدا دالليا ألنه ال جمال للثرثرة و االعتباطية يف املسـرح 

§�¦ȆǷ¦°ƾºººººººººººǳوعليـــــــــــه حتـــــــــــتفظ الكلمـــــــــــة بأمهيتهـــــــــــا وو    Ƣºººººººººººǘƻ�ǽƢºººººººººººš ¦�ƢºººººººººººȀƬǸȈǫ�Â�ƢºººººººººººĔ±

ي تصــــــــــــــطدم بالــــــــــــــدراما أ ، هـــــــــــــذا يعــــــــــــــين أن الكلمــــــــــــــة تتشــــــــــــــكل و تصــــــــــــــري تامــــــــــــــة حــــــــــــــني

كلمــــــــــــات احلــــــــــــوار الــــــــــــدرامي تعمــــــــــــل   " ن ، ذلــــــــــــك أنابالفعــــــــــــل واألداء يف الزمــــــــــــان و املكــــــــــــ

¤���ƢºººººººººººĔاإلنســـــــــــاين  وفـــــــــــق كـــــــــــل مـــــــــــا نعـــــــــــرف عـــــــــــن اســـــــــــتخدام اللغـــــــــــة كوســـــــــــيط لالتصـــــــــــال

speech"أفعـــــــــال الكـــــــــالم  acts" أوســـــــــتني  باعتبارهـــــــــا .ل.الـــــــــيت وصـــــــــفها و حللهـــــــــا ج

.3"ناقالت تقوم بإرسال احلقائق و املعلومات العاطفية 

يتميــــــــــــــز اخلطــــــــــــــاب املســــــــــــــرحي بالبحــــــــــــــث و الرتكيــــــــــــــز علــــــــــــــى احلــــــــــــــوار والكلمــــــــــــــة ، 

أي ذو طبيعـــــــــــــــــة مزدوجـــــــــــــــــة ، يتجلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن "complexe"بأنـــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــاب مركـــــــــــــــــب و 

ـــــــــــذي يبـــــــــــدع  ،خالهلـــــــــــا صـــــــــــاحب اخلطـــــــــــاب املركـــــــــــزي ـــــــــــدرامي ال و يقصـــــــــــد بـــــــــــه املؤلـــــــــــف ال

.108مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-1
.186السابق ، صماري إلیاس ، حنان قصاب حسن ، المرجع-2
.107مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-3
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و يفســـــــــــر بعـــــــــــض املواقـــــــــــف باإلرشـــــــــــادات اإلخراجيـــــــــــة  ،حـــــــــــوارا بـــــــــــني شخصـــــــــــيات معينـــــــــــة

.

�ǾººººººººººººǴǠšفاخلاصــــــــــــية ا   �ƢººººººººººººĔȋ���ȆǷ¦°ƾººººººººººººǳ¦�°¦ȂººººººººººººƸǴǳ�̈ǄººººººººººººȈǸŭ¦�ƨǸººººººººººººǈǳ¦�Ȇººººººººººººǿ�ƨººººººººººººƳÂ®Ǆŭ

يف الوضــــــــــــــعية التلفظيــــــــــــــة األوىل يتوجــــــــــــــه : ميتلــــــــــــــك وضــــــــــــــعيتني تلفظيتــــــــــــــني يف اآلن نفســــــــــــــه 

املؤلــــــــــــف إىل اجلمهــــــــــــور مــــــــــــن خــــــــــــالل العــــــــــــرض باعتبــــــــــــاره فعــــــــــــال تلفظيــــــــــــا ، ويف الوضــــــــــــعية 

ال يف الثانيـــــــــــة أي الوضـــــــــــعية املعروضـــــــــــة حيـــــــــــث تتبـــــــــــادل الشخصـــــــــــيات فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا أقـــــــــــوا

.1"إطار تلفظي يتميز باستقاللية العرض 

ــــــــــني إبــــــــــداع املؤلــــــــــف حيــــــــــث الــــــــــنص،  هــــــــــذا يعــــــــــين أن اخلطــــــــــاب املســــــــــرحي هــــــــــو ب

مث يــــــــــــأيت بعــــــــــــد ذلــــــــــــك خطــــــــــــاب آخــــــــــــر يتألــــــــــــــق  .احلــــــــــــوار ،و اإلرشــــــــــــادات اإلخراجيــــــــــــة و 

وصــــــــــاحب اخلطــــــــــاب هــــــــــا هنــــــــــا  ،ويــــــــــربز يف العــــــــــرض حيــــــــــث العناصــــــــــر املرئيــــــــــة واملســــــــــموعة

).السينوغراف ، املمثلون ، التقنيون(العمل ككل هو طابع املخرج و فريق 

�śºººººººººƥ�Ƣºººººººººē¦̄�ƾºººººººººƷ�Ŀ�ƨºººººººººǸƟƢǫ�ƨȈǴºººººººººǏ¦Ȃƫ�ƨºººººººººȈǴǸǟ�Ȃºººººººººǿ�°¦Ȃºººººººººū¦�À¢�ǪƦºººººººººǇ�ƢºººººººººŲ�ƶºººººººººǔƬȇ

لكنهــــــــــــا أيضــــــــــــا ضــــــــــــمن عمليــــــــــــة تواصــــــــــــل أمشــــــــــــل بــــــــــــني مرســــــــــــل  ،شخصــــــــــــيات املســــــــــــرحية

وهـــــــــــــــو الــــــــــــــــــهدف أو ( و متلقـــــــــــــــي  ،يف العـــــــــــــــرض) املخـــــــــــــــرج(و  ،يف الـــــــــــــــنص) الكاتـــــــــــــــب(

  ).الغاية

§��ƢºººººººººººººĔ¢�ȏ¤�ƨºººººººººººººǸǴǰƬŭ¦�ƨȈºººººººººººººǐƼǌǳ¦�Ȃºººººººººººººǿ�°¦Ȃºººººººººººººū¦�Ŀومـــــــــــــع أن صـــــــــــــاحب اخل   Ƣºººººººººººººǘ

تظــــــــــل وســــــــــيطا لصــــــــــاحب اخلطــــــــــاب الفعلــــــــــي و هــــــــــو املؤلــــــــــف ، إضــــــــــافة إىل اإلرشــــــــــادات 

ــــــــره  ــــــــي مكتــــــــوب خيتفــــــــي أث ــــــــص مرئ ــــــــى شــــــــكل ن ــــــــرب خطابــــــــا تظهــــــــر عل ــــــــيت تعت اإلخراجيــــــــة ال

والنتيجــــــــــــة  ،و يتحــــــــــــول إىل عناصــــــــــــر ذات طبيعــــــــــــة أخــــــــــــرى ،كــــــــــــنص كالمــــــــــــي يف العــــــــــــرض

و ". هــــــــــا املتلقــــــــــي عــــــــــن طريــــــــــق حاســــــــــيت الســــــــــمع و البصـــــــــــــر  هــــــــــي مشــــــــــهدية فنيــــــــــة يتلقا

 –أخــــــــــريا يــــــــــأيت نــــــــــص العــــــــــرض حيــــــــــث تنتقــــــــــل العالمــــــــــات اللغويــــــــــة إىل عالمــــــــــات مسعيــــــــــة 

و  ،ة فتــــــــــــــدخل علــــــــــــــى الــــــــــــــنص متغــــــــــــــريات جديــــــــــــــدة مــــــــــــــع مســــــــــــــامهة املمثلــــــــــــــني،بصــــــــــــــري

1-�ˬ�˯Ύѧѧѧѧѧѧѧο ϳΑϟ�έΩѧѧѧѧѧѧѧϟ�ˬ�ΓΩѧѧѧѧѧѧѧϳΩΟϟ�ΡΎѧѧѧѧѧѧѧΟϧϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧόΑρϣ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϘϠΗϟ�ΔϳϟΎϛѧѧѧѧѧѧѧη·�ϭ�ϲΣέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧρΧϟ�ˬ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧϓ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϣΣϣ
.96، ص2006، 1المملكة المغربیة ، ط
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ــــــــــــــــديكور ،جر الــــــــــــــــدراماتو  فتتشــــــــــــــــكل  ،و اللحــــــــــــــــن ،و مصــــــــــــــــمم اإلضــــــــــــــــاءة ،و مصــــــــــــــــمم ال

.1"خاصة بعناصر العرض ومدلوالت  ،عالمات جديدة

هــــــــــذا يعــــــــــين أن الــــــــــنص حيــــــــــافظ علــــــــــى طبيعتــــــــــه اللغويــــــــــة لكنــــــــــه يتحــــــــــول إىل كــــــــــالم   

و احلــــــــــــدث اجلــــــــــــانيب  ،و املونولــــــــــــوج ،منطــــــــــــوق يتخــــــــــــذ أشــــــــــــكاال متعــــــــــــددة أمههــــــــــــا احلــــــــــــوار

وذلــــــــــــك أن  ن الكــــــــــــالم ،عــــــــــــإضــــــــــــافة إىل الصــــــــــــمت و االمتنــــــــــــاع  ،بالتوجــــــــــــه إىل اجلمهــــــــــــور

و يف املقـــــــــــــــام األول  ،اللفظـــــــــــــــي أيضـــــــــــــــافالبـــــــــــــــد أن يعمـــــــــــــــل العنصـــــــــــــــر  "الـــــــــــــــدراما فعـــــــــــــــل 

 عنـــــــــه حمتواهـــــــــا ربباعتبـــــــــاره فعـــــــــال، فالكلمـــــــــات املنطوقـــــــــة قلمـــــــــا تكتســـــــــب معناهـــــــــا ممـــــــــا يعـــــــــ

الــــــــــداليل باملقارنــــــــــة مبــــــــــا تفعلــــــــــه هــــــــــذه الكلمــــــــــات بالشخصــــــــــيات املوجــــــــــه إليهــــــــــا الكــــــــــالم ، 

ولنفكــــــــــــــر يف  .لــــــــــــــه بالشخصــــــــــــــيات الــــــــــــــيت تقــــــــــــــوم بإلقائهــــــــــــــا يف املونولوجــــــــــــــات عأو مــــــــــــــا تف

وهـــــــــي مناجـــــــــاة يوضـــــــــح فيهـــــــــا رأيـــــــــه ) مـــــــــن عبـــــــــد حقـــــــــري تافـــــــــهيـــــــــا يل ( كلمـــــــــات هاملـــــــــت 

.2"الـخاص و يضع خطة جديدة للحدث 

ميكــــــــــــن للخطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي أن يكــــــــــــون حركيــــــــــــا حبتــــــــــــا حيــــــــــــث يــــــــــــتم االســــــــــــتغناء   

و الصــــــــــمت كــــــــــذلك هــــــــــو ، ) أو البــــــــــانتوميم (عــــــــــن الكــــــــــالم كمــــــــــا هــــــــــو معهــــــــــود يف املــــــــــيم 

حيثمــــــــــا يكــــــــــون و "  ، هأحــــــــــد أشــــــــــكال اخلطــــــــــاب املهــــــــــم ألنــــــــــه فعــــــــــل لــــــــــه مدلولــــــــــه و معنــــــــــا

تكـــــــــون الكلمـــــــــات زائـــــــــدة علـــــــــى  ،الفعـــــــــل الصـــــــــامت البســـــــــيط كافيـــــــــا لتصـــــــــوير مـــــــــا حيـــــــــدث

.3"احلاجة 

مـــــــــــــــن خصوصـــــــــــــــيات اخلطـــــــــــــــاب املســـــــــــــــرحي أيضـــــــــــــــا أن الكـــــــــــــــالم الـــــــــــــــذي تقولـــــــــــــــه   

الشخصــــــــــيات هــــــــــو كــــــــــالم ال حيمــــــــــل أي معــــــــــىن إذا مل يقــــــــــرأ ضــــــــــمن العالقــــــــــة الــــــــــيت تــــــــــربط 

يــــــــــــــة و املنــــــــــــــاخ اإلخراجــــــــــــــي بــــــــــــــني الشخصــــــــــــــيات املتحــــــــــــــاورة و ضــــــــــــــمن الظــــــــــــــروف الدرام

و بالتـــــــــــايل فـــــــــــإن طريقـــــــــــة تعامـــــــــــل املخـــــــــــرج مـــــــــــع مكونـــــــــــات العـــــــــــرض قـــــــــــد حتـــــــــــدد .العـــــــــــام 

ال ميكــــــــــــن علـــــــــــى اإلطــــــــــــالق حتليـــــــــــل التعبــــــــــــريات " خطابـــــــــــا يف حــــــــــــد ذاتـــــــــــه ، ذلــــــــــــك أنـــــــــــه 

اللفظيـــــــــة الـــــــــيت تصـــــــــدر عـــــــــن الشخصـــــــــيات مبعـــــــــزل عـــــــــن الســـــــــياق الـــــــــدرامي الـــــــــذي تقـــــــــال 

ـــــــــــه ـــــــــــذي متثل ـــــــــــب درامـــــــــــي أن يقـــــــــــرر   يقـــــــــــا ألو ال ميكـــــــــــن مطل. يف إطـــــــــــاره و الفعـــــــــــل ال كات

.46عمر بلخیر ، المرجع السابق ، ص-1
.109مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-2
.110مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص -3
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ـــــــــــــى لســـــــــــــانه هـــــــــــــو ـــــــــــــه ضـــــــــــــمن احلـــــــــــــوار  ،شـــــــــــــيئا عل أو  ،أو املونولوجـــــــــــــــــات(أو ينطـــــــــــــق برأي

.1"األحاديث اجلانبية اليت تلقيها الشخصيات 

و الواقــــــــــــع أن اعتبــــــــــــار الكــــــــــــالم مبثابــــــــــــة الفعــــــــــــل هــــــــــــو مــــــــــــن أساســــــــــــيات اخلطــــــــــــاب   

ج يف صـــــــــــــالة و املتفـــــــــــــر  ،تفعـــــــــــــل أنعـــــــــــــين تأن تقـــــــــــــول مجلـــــــــــــة ألن يف املســـــــــــــرح  ،املســـــــــــــرحي

  .العرض يفسر احلوار حسب استقباله للخطاب

ـــــــــــدرامي    ـــــــــــيت يف  قـــــــــــواننيبتوافقـــــــــــه مـــــــــــع اليتصـــــــــــف اخلطـــــــــــاب ال ـــــــــــث ال اخلطـــــــــــاب حي

وكـــــــــــــذا صـــــــــــــدق املتخـــــــــــــاطبني  ،و فصـــــــــــــاحة مســـــــــــــتواه اللفظـــــــــــــي ،ضـــــــــــــبط توزيـــــــــــــع الكـــــــــــــالم

هـــــــــــذا يعـــــــــــين أن اخلطـــــــــــاب الـــــــــــدرامي يكـــــــــــون جليـــــــــــا  .يف مســـــــــــعاهم التبليغـــــــــــي ) املمثلـــــــــــني(

ؤول علــــــــــى علميــــــــــة بليغيــــــــــة لــــــــــدى املمثــــــــــل املســــــــــرحي حبكــــــــــم أنــــــــــه مســــــــــضــــــــــح املعــــــــــامل التاوو 

إمنـــــــــــــا يوظـــــــــــــف ى، و فـــــــــــــاألمر ال يتعلـــــــــــــق باإللقـــــــــــــاء الصـــــــــــــويت وكفـــــــــــــ .اإليصـــــــــــــال و التبليـــــــــــــغ

فحـــــــــــني  .رات مـــــــــــن نظـــــــــــم العالمـــــــــــات األخـــــــــــرى حيـــــــــــث احلركـــــــــــة و اإلميـــــــــــاءةثاملمثـــــــــــل املـــــــــــؤ 

و أمســـــــــــــكت الكلــــــــــــب املختــــــــــــون مـــــــــــــن العنــــــــــــق و ضــــــــــــربته هكـــــــــــــذا  ، "  :يقــــــــــــول عطيــــــــــــل

�Äǀºººººººǳ¦� ƢºººººººŻȍ¦�Ƣºººººººđ�ǎهـــــــذه العبـــــــار  Ǽºººººººǳ¦�Ƥ ºººººººǴǘƬȇ�Ŗºººººººǳ¦�ƨºººººººȈǨȈǰǳ¦�ȄºººººººǴǟ�ƶºººººººǓ¦Â�¾ƢºººººººưǷ�Ȇºººººººǿ�̈

ــــــــــى الكلمــــــــــات ، إن كلمــــــــــة  ــــــــــاه الكامــــــــــل عل ــــــــــدوره معن ــــــــــل " هكــــــــــذا" يضــــــــــفي ب جتــــــــــرب املمث

�ǽǀºººººººººººººđ�¿ƢºººººººººººººȈǬǳ¦�ǶƬºººººººººººººȇ�ƢǷƾºººººººººººººǼǟ�ǖºººººººººººººǬǧ�ǪºººººººººººººǬƸƬȇ�ǲºººººººººººººǷƢǰǳ¦�ƢºººººººººººººǿƢǼǠǷ�Âعلـــــــــــــى أن يـــــــــــــومئ ،

.2"اإلمياءة 

ـــــــــــدرامي أو يكيّ  فـــــــــــه إن جســـــــــــد املمثـــــــــــل علـــــــــــى خشـــــــــــبة املســـــــــــرح يصـــــــــــوغ الـــــــــــنص ال

ــــــــه كيفمــــــــا يشــــــــاءأو حيوّ  ــــــــارة عــــــــن عالمــــــــات لغويــــــــة  ،ل ــــــــنص هــــــــا هنــــــــا هــــــــو عب  ورمــــــــوزألن ال

هــــــــــــا ، فاخلطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي إذن مشــــــــــــفرة خيــــــــــــتص املخــــــــــــرج مبســــــــــــاعدة املمثــــــــــــل علــــــــــــى فكّ 

و لـــــــــــذلك  ،هـــــــــــو جمموعـــــــــــة مـــــــــــن العالمـــــــــــات اللســـــــــــانية الـــــــــــيت ينتجهـــــــــــا الـــــــــــنص املســـــــــــرحي

شخصــــــــــــــية و ميكــــــــــــــن اعتبــــــــــــــار اخلطــــــــــــــاب الــــــــــــــدرامي أحــــــــــــــد آليــــــــــــــات بنــــــــــــــاء احلكايــــــــــــــة و ال

  .احلبكة

يتصــــــــــــــــــف اخلطــــــــــــــــــاب املســــــــــــــــــرحي كــــــــــــــــــذلك بــــــــــــــــــاإلثراء الــــــــــــــــــداليل ، ألن الــــــــــــــــــنص 

ولكنــــــــه لــــــــيس ثابتــــــــا حــــــــني يعتــــــــرب جــــــــزء مــــــــن البنيــــــــة التكوينيــــــــة للفضــــــــاء الــــــــدرامي  ،واحــــــــد

.110المرجع نفسھ ، ص-1
.86مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-2
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ــــــــــــــويت أو "  باعتبـــــــــــــار أن املكتـــــــــــــوب هـــــــــــــو رمـــــــــــــوز بصـــــــــــــرية تظـــــــــــــل حباجـــــــــــــة إىل جتســـــــــــــيد صــ

العالمــــــــــــات املســــــــــــرحية  حركــــــــــــي عــــــــــــرب تفعيــــــــــــل العالمــــــــــــات املختزنــــــــــــة بــــــــــــداخلها ،و تتميــــــــــــز

ـــــــــــــــة ألخـــــــــــــــرى  �ǂºººººººººººººººƻȉ�ǂºººººººººººººººȀǜǷ�ǺºººººººººººººººǷ�¾ƢºººººººººººººººǬƬǻȏ¦�Â�¾ȂºººººººººººººººƸƬǴǳ�Ƣēابقـــــــــــــــدر   .و مـــــــــــــــن حال

فالعبــــــــــــارات والكلمــــــــــــات و احلــــــــــــروف املدونــــــــــــة تأخــــــــــــذ معــــــــــــاين خمتلفــــــــــــة حــــــــــــني توضــــــــــــع يف 

معاجلــــــــــات إخراجيــــــــــة متنوعــــــــــة ، األمــــــــــر الــــــــــذي مــــــــــن شــــــــــأنه أن يغــــــــــري مــــــــــن وظيفتهــــــــــا بــــــــــل 

ذي يطــــــــــــــــرأ يف كيفيــــــــــــــــة يعــــــــــــــــدل أو يبــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن داللتهــــــــــــــــا األوىل نتيجــــــــــــــــة التغــــــــــــــــري الــــــــــــــــ

اســــــــــتخدامها لفظــــــــــا وحركــــــــــة و عالقــــــــــات مبــــــــــا ينســــــــــجم مــــــــــع فلســــــــــفة وأســــــــــلوبية اخلطــــــــــاب 

.1"اجلديد 

ـــــــــــــــــتم التوصـــــــــــــــــل إىل أن اخلطـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدرامي يتصـــــــــــــــــف بنصوصـــــــــــــــــه الثريــــــــــــــــــــة و    ي

).نص املؤلف ، نص املخرج ، نص السينوغراف(املتنوعة 

.)العرض/ النص (إن اخلطاب الدرامي ذو مزية مزدوجة -

الــــــــــــنص علــــــــــــى طبيعتــــــــــــه اللغويــــــــــــة لكنــــــــــــه يتحــــــــــــول إىل أشــــــــــــكال متعــــــــــــددة حيــــــــــــافظ -

).حوار ، مونولوج ، حديث جانيب(

.إمكانية تغييب الكلمة يف ثنايا اخلطاب الدرامي-

 نأمهيــــــــــة طريقــــــــــة تعامــــــــــل املخــــــــــرج مــــــــــع مكونــــــــــات العــــــــــرض مــــــــــن أجــــــــــل حتديــــــــــد وز -

.اخلطاب الدرامي و معانيه 

اخلطــــــــــاب الدرامــــــــــــي و تـــــــــــؤثر ه إميــــــــــاءات املمثــــــــــل وحركتــــــــــه و طريقــــــــــة إلقائـــــــــــه توّجــــــــــ-

.عليه 

ـــــــــــــداليل - ـــــــــــــاإلثراء ال ـــــــــــــدرامي ب إخـــــــــــــراج وإال ملـــــــــــــا مت إعـــــــــــــادة ( يتصـــــــــــــف اخلطـــــــــــــاب ال

ة بـــــــــــــــــالنصــــــــــــــــوص الدراميـــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل هاملــــــــــــــــت ، عطيـــــــــــــــــل، أنتيقــــــــــــــــون ، املطر 

).غريها ، و ، يف انتظار غودوالصلعاء

.29عمر سعادة ، المرجع السابق ، ص-1
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  :تلقي الخطاب الدرامي  -3

العــــــــــــروض املســــــــــــرحية أســــــــــــلوبا  منهــــــــــــا  ســــــــــــيما يعتــــــــــــرب تلقــــــــــــي األعمــــــــــــال الفنيــــــــــــة ال

ملــــــــــــاذا الــــــــــــدراما بالــــــــــــذات ؟ ألن تــــــــــــذوق  .مــــــــــــن أســــــــــــاليب العــــــــــــالج و التطهــــــــــــري النفســــــــــــي 

الدرامـــــــــــــــا و مواجهتهــــــــــــــا خيتلــــــــــــــف عــــــــــــــن قــــــــــــــراءة روايــــــــــــــة أو قصــــــــــــــة أو اإلنصــــــــــــــات إليهــــــــــــــا 

فالصـــــــــــور العقليــــــــــــة ونــــــــــــواتج "  ،اخاصــــــــــــ اانفعاليــــــــــــ افحســـــــــــب ، حيــــــــــــث أن للــــــــــــدراما تـــــــــــأثري 

و مــــــــــن مث فــــــــــإن تأثريهــــــــــا االنفعــــــــــايل و  ،يويــــــــــةالتفكــــــــــري البصــــــــــري هــــــــــي صــــــــــور مفعمــــــــــة باحل

.1"احلسي يكونان أكرب مقارنة  بالصور اللفظية األكثر جتريدا ورمبا غموضا

ب و اخلـــــــــــــــوف ، عـــــــــــــــخيلـــــــــــــــق هـــــــــــــــذا التـــــــــــــــأثري االنفعـــــــــــــــايل الوجـــــــــــــــداين ختـــــــــــــــيالت الر   

ممــــــــــا دفــــــــــع الفالسفـــــــــــة  ،ختـــــــــيالت البهجــــــــــة و املتعــــــــــة خاصــــــــــة متعــــــــــة املعرفــــــــــة و االكتشــــــــــاف

املتلقـــــــــــــي ، فامتزجـــــــــــــت الفلســـــــــــــفة و هتمـــــــــــــام و البحـــــــــــــث عـــــــــــــن التلقـــــــــــــي ن إىل االيو املفكـــــــــــــر 

وبالتـــــــــــايل اعتـــــــــــربت نظريـــــــــــة  بـــــــــــالفن لرتســـــــــــو و تســـــــــــتقر عنـــــــــــد نفســـــــــــية املتلقـــــــــــي و فكـــــــــــره ،

التطهــــــــري مهــــــــدا و قاعــــــــدة لعلــــــــم التلقــــــــي ،و قــــــــد أكــــــــد ذلــــــــك هــــــــوراس الــــــــذي ســــــــار علــــــــى 

ـــــــــــدة و ) و يقصــــــــــد بــــــــــه املســــــــــرح(درب أرســــــــــطو مــــــــــربزا أن الغايــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــعر  هــــــــــي الفائ

و أن مـــــــــــــا يعيشـــــــــــــه املتلقـــــــــــــي جبوارحـــــــــــــه و حواســـــــــــــه يـــــــــــــنعكس  ،إلمتـــــــــــــاع و إثـــــــــــــارة اللـــــــــــــذةا

  .   ه و نفسيتهبشكل خطري و حساس على فكر 

ـــــــــــه   فلســـــــــــنا حنـــــــــــن مـــــــــــن "  :يشـــــــــــرح هـــــــــــانس جيـــــــــــورج غـــــــــــادامري هـــــــــــذا التصـــــــــــور بقول

�ƢºººººººººǿŚȀǘƫ�ǶƬºººººººººȇ�Ŗºººººººººǳ¦�Ƣºººººººººē¦̄�©ȏƢºººººººººǠǨǻȏ¦�ǲºººººººººƥ�ƢºººººººººȀǼǷ�ǂºººººººººȀǘƬȇ"2. هـــــــــذا يعـــــــــين أن غـــــــــادامري

شـــــــــــاركا ضـــــــــــروريا و أصـــــــــــيال ، يعـــــــــــيش جتربـــــــــــة خاصـــــــــــة ، و مـــــــــــا اعتـــــــــــرب متلقـــــــــــي الـــــــــــدراما م

ــــــــــذات و " حيـــــــــدث النفعاالتـــــــــه أثنـــــــــاء العـــــــــرض و بعـــــــــده هـــــــــو  نـــــــــوع مـــــــــن املواجهـــــــــة بـــــــــني ال

Śºººººººººǐŭ¦�ƢȇƾºººººººººȈƳ¦ǂƫ�ȂºººººººººŴ���́ ƢºººººººººŬ¦�ǾºººººººººǠǫ¦Â�ȂºººººººººŴ�¦®ƢºººººººººǬǼǷ�ǾºººººººººǈǨǻ�«ǂºººººººººǨƬŭ¦�ƾºººººººººƴȈǧ���Ƣºººººººººē¦̄�

.3"و تراجيديا الوجود 

1�ϥϭѧѧѧѧѧѧϧϔϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϓΎϘΛϠϟ�ϲϧρϭѧѧѧѧѧѧϟ�α ѧѧѧѧѧѧϠΟϣϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧο έΗϓϻ�ϊ ѧѧѧѧѧѧϗϭϟ�ϰѧѧѧѧѧѧϟ·�ϑ ѧѧѧѧѧѧϬϛϟ�ϥѧѧѧѧѧѧϣ�ϝΎѧѧѧѧѧѧϳΧϟ�ˬ�ΩѧѧѧѧѧѧϳϣΣϟ�ΩѧѧѧѧѧѧΑϋ�έϛΎѧѧѧѧѧѧη
.288، ص2009واآلداب ، الكویت ، 

2-�ˬ�έѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ˬ�ϑ ϼΗѧѧѧѧѧѧѧΧϻ�Εέϭѧѧѧѧѧѧѧηϧϣ�ˬ�έϳϣΩΎѧѧѧѧѧѧѧϏ�ΝέϭѧѧѧѧѧѧѧϳΟ�α ϧΎѧѧѧѧѧѧѧϫ�Ωѧѧѧѧѧѧѧϧϋ�ϥѧѧѧѧѧѧѧϔϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϠϳϭ́Ηϟ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϓΎόϣ�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧηϫ
.177، ص1، ط2010

.177، صالمرجع نفسھ -3
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بــــــــــل  ،هب بــــــــــالوعيفالــــــــــدراما عنــــــــــد غــــــــــادامري ليســــــــــت غايتهــــــــــا إثــــــــــارة نشــــــــــوة تــــــــــذ  

و  ،وشخصيتـــــــــــه ،جيــــــــــب علــــــــــى املتلقــــــــــي أن يســــــــــتفيق منهــــــــــا كــــــــــي يعــــــــــي وجــــــــــوده احلقيقــــــــــي

  .دوره

معـــــــــــزل ، بـــــــــــل هـــــــــــو مشـــــــــــارك أساســـــــــــي ، ليســـــــــــت يف فمتلقـــــــــــي الـــــــــــدراما ال يبقـــــــــــى   

مشـــــــــــاركة اختياريـــــــــــة إمنـــــــــــا هـــــــــــو تـــــــــــأثر حتمـــــــــــي متبـــــــــــادل بـــــــــــني الفنـــــــــــان املبـــــــــــدع واملتلقـــــــــــي ، 

ـــــــــــــدع أو املتلقـــــــــــــي :" يقـــــــــــــول غـــــــــــــادامري  ـــــــــــــان املب ـــــــــــــه يف عـــــــــــــامل ســـــــــــــحري فالفن ال يفقـــــــــــــد ذات

منفصــــــــل عــــــــن عاملــــــــه ، بــــــــل هــــــــو بــــــــاألحرى موجــــــــود يف عاملــــــــه ،و بقــــــــدر مــــــــا يــــــــزداد تعرفــــــــا 

علـــــــــــى ذاتـــــــــــه فيـــــــــــه ، كلمـــــــــــا اســـــــــــتمر بـــــــــــال انقطـــــــــــاع يف الولـــــــــــوج إىل عاملـــــــــــه بكيفيـــــــــــة جـــــــــــد 

.1"أصيلة 

�Â�ǺºººººººººººººººººººȇǂǜǼŭ¦�ǺºººººººººººººººǷ�ƢºººººººººººººººǸđ°®�ȄºººººººººººººººǴǟ�°ƢºººººººººººººººǇ�ǺºººººººººººººººǷ�Â�² ¦°ȂºººººººººººººººǿÂ�ȂǘºººººººººººººººǇ°¢�Ãǂºººººººººººººººȇ

«�¤�Â�ƨºººººººººººººººȈƥŗǳ¦�ń¤���ŅƢººººººººººººººǠǨǻȏ¦�ŚººººººººººººººȀǘƬǳ¦�ńأن األعمــــــــــــــال الدرام ،الفالســــــــــــــفة ƾººººººººººººººē�ƨººººººººººººººȈ

 اإلنســــــــــــان بإنسانيتـــــــــــــه ،و قــــــــــــد ريتوجيــــــــــــه الســــــــــــلوك ، إىل االرتقــــــــــــاء باملشــــــــــــاعر ، إىل تــــــــــــذك

التحـــــــــرر مـــــــــن " ســـــــــره علـــــــــى أســـــــــاس فبســـــــــط جلـــــــــني ويلســـــــــون مصـــــــــطلح التطهـــــــــري  حـــــــــني 

ـــــــــــان بقـــــــــــوة لالنفعـــــــــــاالت  ـــــــــــه نتيجـــــــــــة إطـــــــــــالق العن التـــــــــــوتر ، و هـــــــــــو حتـــــــــــرر يفـــــــــــرتض حدوث

.2"أو املكظومة بداخلنا احلبيسة 

يوضــــــــــــــح جلــــــــــــــني ويلســــــــــــــون أن تلقــــــــــــــي اخلطــــــــــــــاب الــــــــــــــدرامي يتفاعــــــــــــــل ويتأثــــــــــــــــر و   

يشــــــــــــارك مــــــــــــن زاويتــــــــــــني اثنتــــــــــــني أو مــــــــــــؤثرين اثنــــــــــــني أال و مهــــــــــــا مــــــــــــؤثر فكــــــــــــري و آخــــــــــــر 

�ǲǸǠƬºººººººººººººǈȇ�§ȂǴºººººººººººººǇ¢�ƢºººººººººººººĔ¢�ȄºººººººººººººǴǟ�ŚºººººººººººººȀǘƬǳ¦�ƨºººººººººººººȇǂǜǻ�ƾºººººººººººººȇÂǂǧ�ǂºººººººººººººǈǨȇ�ƢºººººººººººººǸǼȈƥ���ň¦ƾºººººººººººººƳÂ

التخفيــــــــــــــــف مــــــــــــــــن وطــــــــــــــــأة "  أيللعــــــــــــــــالج كــــــــــــــــالتنومي املغناطيســــــــــــــــي و التــــــــــــــــداعي احلــــــــــــــــر 

ومــــــــــــــن مث  ،و مــــــــــــــن خــــــــــــــالل التحــــــــــــــرر ،اب مــــــــــــــن خــــــــــــــالل التفريــــــــــــــغ االنفعــــــــــــــايلعصــــــــــــــاأل

االســـــــــــــتبعاد لالنفعـــــــــــــال املعـــــــــــــوق و املـــــــــــــرتبط خبـــــــــــــربات غـــــــــــــري ســـــــــــــارة تنتمـــــــــــــي إىل مرحلـــــــــــــة 

�Ä°ȂǠǋȐǳ¦�ǲǬǠǳ¦�Ŀ�ƪ،الطفولــة ǠǸǫ�ƢĔ¢�¾ƢǬȇ�©¦Őƻ�Ȇǿ�Â"3.

.179المرجع نفسھ ، ص-1
2-�έѧѧѧѧѧѧѧΗ�ˬ�˯ΩϷ�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧϧϓ�ΔϳΟϭϟϭϛϳѧѧѧѧѧѧѧγ�ˬ�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧγϠϳϭ�ϥϳѧѧѧѧѧѧѧϠΟ:�Δ˰ѧѧѧѧѧѧѧ˰ϓΎϘΛϠϟ�ϲϧρϭѧѧѧѧѧѧѧϟ�α ѧѧѧѧѧѧѧϠΟϣϟ�ˬ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϳϣΣϟ�ΩѧѧѧѧѧѧѧΑϋ�έϛΎѧѧѧѧѧѧѧη

.21، ص2010ء ، الكویت ، والفنون و األدا
.21المرجع نفسھ ، ص-3
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و خاصـــــــــــــــة ا حيـــــــــــــــدث ملتلقـــــــــــــــي الـــــــــــــــدراما وممـــــــــــــــهـــــــــــــــذا فيمـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــالتطهري 

  .الرتاجيديا 

يتضـــــــــــــــــمن إذن العـــــــــــــــــرض املســـــــــــــــــرحي خطابـــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــدف إىل حتقيـــــــــــــــــق التواصـــــــــــــــــل   

باعتبـــــــــــاره خطابـــــــــــا موجهـــــــــــا إىل مجهـــــــــــور معــــــــــــني بالضـــــــــــرورة ، هـــــــــــو لـــــــــــيس أي خطــــــــــــاب ، 

إمنــــــــــا هــــــــــو خطــــــــــاب مركــــــــــب ذو طبيعــــــــــة تواصــــــــــلية يكتبهــــــــــا مــــــــــن معطيــــــــــات فنــــــــــون وعلــــــــــوم 

  .تجسد بشكل متداخل و متناغم يف ثنايا العرض املسرحي تشىت 

ال ميكــــــــــــــن أن يتحقــــــــــــــق عــــــــــــــرض مســــــــــــــرحي دون أن ميــــــــــــــس الفكــــــــــــــر أو السياســــــــــــــة   

هـــــــــــذه األخـــــــــــرية علـــــــــــى ســـــــــــبيل املثـــــــــــال الـــــــــــيت تنظـــــــــــر  .أو الســـــــــــيكولوجيا أو السوســـــــــــيولوجيا 

إىل اإلبــــــــداع الفــــــــين علــــــــى أســــــــاس أنــــــــه معيــــــــار تقــــــــاس بــــــــه كــــــــل آفــــــــة أو كــــــــل ظــــــــاهرة وكــــــــل 

ƢƷÂ�ƨººººººººººººȈǴƻ¦ƾǳ¦�©¦°Ȃººººººººººººưǳ¦�ǂƯƚººººººººººººƫ�À¢�ȆººººººººººººǬǘǼŭ¦�ǺººººººººººººǸǧ���ǞǸƬĐƢººººººººººººƥ�ǪººººººººººººǴǠƬȇ�ƢººººººººººººǷ لــــــــــــة عــــــــــــدم

االســـــــــــتقرار علـــــــــــى اإلبـــــــــــداع و املبـــــــــــدعني ،و يظهـــــــــــر أثـــــــــــر ذلـــــــــــك إمـــــــــــا ســـــــــــرا أو جهـــــــــــرا يف 

�ȆǷ¦°ƾººººººººººººǳ¦�§ ƢººººººººººººǘŬ¦Â�ƢººººººººººººǷȂǸǟ�řººººººººººººǨǳ¦�§ ƢººººººººººººǘŬƢǧ���ǶēƢººººººººººººȇ¦Â°Â�ǶȀººººººººººººǐǐǫ�Â�ǶēƢȈƷǂººººººººººººǈǷ

علــــــــــــــى وجــــــــــــــه اخلصــــــــــــــوص هــــــــــــــو الســــــــــــــيد ، و ال تنــــــــــــــاط معانيــــــــــــــه ودالالتــــــــــــــه ، يســــــــــــــتعني 

االجتماعيــــــــــــــة  باملالبســــــــــــــات واملعــــــــــــــارف –أو غــــــــــــــري ذلــــــــــــــك  اســــــــــــــواء متعمــــــــــــــد –املتلقــــــــــــــي 

  .والثقافية والشخصية 

و يعــــــــــــين هــــــــــــذا أن اخلطــــــــــــاب املســــــــــــرحي يعتــــــــــــرب فعــــــــــــال تواصــــــــــــليا و ممارســــــــــــة ذات   

ـــــــــاج بشـــــــــبكة معقـــــــــدة مـــــــــن الرمـــــــــوز  ـــــــــدع يف عالقـــــــــة إنت ـــــــــه يصـــــــــنع ممارســـــــــه أي املب ـــــــــة ألن دالل

ــــــــــــدالئل و العالمــــــــــــات و األيقونــــــــــــات اإلطــــــــــــار املعمــــــــــــاري لعــــــــــــرض مـــــــــــــا  " ذلــــــــــــك أن ،و ال

ــــــــــــة ، و املمثلــــــــــــني و أفعــــــــــــاهلم  و املنــــــــــــاظر و املالبــــــــــــس هــــــــــــي مجيعــــــــــــا نظــــــــــــم عالمــــــــــــات مرئي

ــــــــــدراما كلهــــــــــا  ن عمليــــــــــة التلقــــــــــي أن ترصــــــــــدها و تقــــــــــوم ممــــــــــا ميّكــــــــــ.1" مــــــــــن أساســــــــــيات ال

ــــــــــــف كــــــــــــل االخــــــــــــتالف عــــــــــــن تلقــــــــــــي  بتحليلهــــــــــــا و مــــــــــــن مث فــــــــــــإن التلقــــــــــــي الــــــــــــدرامي خيتل

  .شكل فين أو أديب آخر

.101مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص1
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أضـــــــــــــــف إىل ذلــــــــــــــــك أن لكــــــــــــــــل عــــــــــــــــرض مســـــــــــــــرحي مجهــــــــــــــــوره اخلــــــــــــــــاص الــــــــــــــــذي   

،ده مـــــــــــن شـــــــــــرائح اجتماعيـــــــــــة خمتلفـــــــــــة و ينتمـــــــــــون إىل مســـــــــــتويات متعــــــــــــددةيتكـــــــــــون أفـــــــــــرا

  .ومتنوعة  ،وخمتلفة ،و جيعلها متعددة ،و ذلك كله يؤثر على عملية التلقي

ن علـــــــــــــى أن العـــــــــــــرض املســـــــــــــرحي ال يتحقـــــــــــــق إال بوجـــــــــــــود يمجيـــــــــــــع املنظـــــــــــــر اتفـــــــــــــق   

و قــــــــــد أوجـــــــــــز غــــــــــادامري تصــــــــــوره حلقيقـــــــــــة وجــــــــــود الفــــــــــن الـــــــــــدرامي يف  ،مهــــــــــور املتلقــــــــــياجل

  :ثالث نقاط 

.ال وجود للعمل املسرحي إال يف عرضه-1

املشــــــــــــــــــــــــاهد يف لعبــــــــــــــــــــــــه ، و يف  إن هــــــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــــــرض يشــــــــــــــــــــــــرك-2

.و يف التعرف على ذاته من خالل العرض ،احتفاله

3-�̈ƢȈū¦�Â�ŃƢǠǳ¦�Ǻǟ�ƢȈƟƢĔ�ǞǘǬȇ�Ń�µ ǂǠǳ¦�¦ǀǿ�À¢.1

تؤكـــــــــد آن أوبـــــــــر ســـــــــفيلد علـــــــــى ضـــــــــرورة حضـــــــــور املتلقـــــــــي مـــــــــن أجـــــــــل أن تتحقـــــــــق 

:الفرجة ،و يتحقق اخلطاب الدرامي بقوهلا 

ســــــــــــرح بــــــــــــدون أدىن فكــــــــــــرة عــــــــــــن نــــــــــــص مكتـــــــــــــوب، املال نســــــــــــتطيع أن نتصــــــــــــور " 

إن . وممثـــــــــــــــــل ملمـــــــــــــــــوس، ومجهـــــــــــــــــور تتفاعـــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــاعره وأحاسيســـــــــــــــــه بـــــــــــــــــني ذاك وذاك

.2"مجهور ون وجود احلقيقة الظاهرة هي ال ميكن القيام مبسرح بد

فإنـــــــــه إذا مل يتواجـــــــــد هـــــــــذا املتلقـــــــــي فـــــــــال وجـــــــــود لشـــــــــيء امســـــــــه العـــــــــرض  ، مـــــــــن مث  

ــــــــــــف أو خمــــــــــــرج أو سينوغـــــــــــــرايف أو أاملســــــــــــرحي ، كمــــــــــــا  نــــــــــــه ال ميكــــــــــــن تصــــــــــــور وجــــــــــــود مؤل

ـــــــــــة عـــــــــــن  ـــــــــــه تصـــــــــــور أو فكـــــــــــرة معين مهـــــــــــور املتلقـــــــــــي ، خاصـــــــــــة اجلدرامـــــــــــاتورج إال ويف خميلت

يــــــــــدرك جيــــــــــدا ملــــــــــن يكتــــــــــب ، فــــــــــاملتلقي وهــــــــــو  ،املؤلــــــــــف الــــــــــدرامي وهــــــــــو يبــــــــــدع ويكتــــــــــب

  .هو الغاية واملرمى 

�ȆººººººººººººǬǴƬŭ¦�ƨººººººººººººƠȈē�² ƢººººººººººººǇ¢�ȄººººººººººººǴǟ�ȆƷǂººººººººººººǈŭ¦�§ ƢººººººººººººǘŬ¦�®¦ƾººººººººººººǟ¤�ǶƬººººººººººººȇ�Ǧ ººººººººººººȈǯ���À̄¤

  الستقبال العرض بكل عناصره ؟

.101المرجع نفسھ ، ص:ینظر للمزید 1
2 -Anne aubersfild , lire le théâtre , p226.
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يـــــــــــــرى غـــــــــــــادامري ويؤكـــــــــــــد علـــــــــــــى أن وجـــــــــــــود أي معـــــــــــــىن مجـــــــــــــايل يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى   

ــــــــــذي  املتلقــــــــــي ، حضــــــــــور اجلمهــــــــــور ــــــــــك أن الشــــــــــكل الفــــــــــين ينصــــــــــهر مــــــــــع املضــــــــــمون ال ذل

ــــــــــيت جيــــــــــدها املتفــــــــــرج يف العــــــــــرض هــــــــــو متعــــــــــة التعــــــــــرف ، "يصــــــــــوره اإلبــــــــــداع ،  و املتعــــــــــة ال

ـــــــــــيت يعرضـــــــــــها العمـــــــــــل ، و كـــــــــــل فشـــــــــــل أو تشـــــــــــوه يف عـــــــــــرض عمـــــــــــل مـــــــــــا  أي احلقيقـــــــــــة ال

يرجــــــــــــــع إىل عجــــــــــــــز الفنــــــــــــــان عــــــــــــــن اســــــــــــــتيعاب داللتــــــــــــــه الكليــــــــــــــة و إخفاقــــــــــــــه يف عــــــــــــــرض 

.1"وحدته الداخلية 

ـــــــــى التطهـــــــــري و مـــــــــن بعـــــــــده هـــــــــوراس و    هـــــــــو بعـــــــــد ســـــــــيكولوجي حيـــــــــث أرســـــــــطو عل

ـــــــــــد مـــــــــــن خـــــــــــالل نظريـــــــــــ ـــــــــــت  ةحبـــــــــــت يدعمـــــــــــه فروي ـــــــــــه لشخصـــــــــــية هامل الالشـــــــــــعور و حتليل

للكاتـــــــــــــب (، و حتليلـــــــــــــه الســـــــــــــيكولوجي أيضـــــــــــــا لروايـــــــــــــة غراديفـــــــــــــا ) مســـــــــــــرحية شكســـــــــــــبري(

وقــــــــــد توصـــــــــــل  .)كليسو فو للشــــــــــاعر اإلغريقــــــــــي ســــــــــ(ديــــــــــب و ،و أ) األملــــــــــاين فلهلــــــــــم ينســــــــــن

ـــــــــــــــــــري انفعـــــــــــــــــــاالت املتلقـــــــــــــــــــي كا ليـــــــــــــــــــأس و الضـــــــــــــــــــجر و إىل أن اخلطـــــــــــــــــــاب املســـــــــــــــــــرحي يث

ـــــــــــــك إىل  ،اإلحبـــــــــــــاط و غريهـــــــــــــا مث يصـــــــــــــرفها فيتحقـــــــــــــق لديـــــــــــــه التطهـــــــــــــري وقـــــــــــــد يـــــــــــــؤدي ذل

.حتقيق املتعة و البهجة االنفعالية اإلجيابية ،و إشباع غرائز االنتقام والعدوان 

،ت إىل نســـــــــــــــف الشـــــــــــــــعور يف مســـــــــــــــرحه امللحمـــــــــــــــييف املقابـــــــــــــــل ، يســـــــــــــــعى برخيـــــــــــــــ

و  ،فــــــــــــــرق بــــــــــــــني األحـــــــــــــــالمو اإليهــــــــــــــام و ال فهــــــــــــــو يــــــــــــــدحض الوجــــــــــــــدان و األحاســـــــــــــــيس

"  .املتلقـــــــــــــي                   يهيـــــــــــــئ خطابـــــــــــــه امللحمـــــــــــــي علـــــــــــــى أســـــــــــــاس إيقـــــــــــــاظ فكـــــــــــــر

أمـــــــــــا املســـــــــــرح امللحمـــــــــــي  ،فاملســـــــــــرح الـــــــــــدرامي يســـــــــــمح للمتفـــــــــــرج باإلحســـــــــــاس و الشـــــــــــعور

.2"فيتطلب منه قــرارات 

والبعـــــــــد الفكـــــــــري  ،أمـــــــــا جلـــــــــني ويلســـــــــون فإنـــــــــه جيمـــــــــع بـــــــــني البعـــــــــد الســـــــــيكولوجي  

دى املتلقــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــالل اخلطــــــــــــاب املســــــــــــرحي ، يــــــــــــرى جلــــــــــــني ن يتحققــــــــــــان لــــــــــــياللــــــــــــذ

إدراكـــــــــــي : نقســـــــــــم إىل نـــــــــــوعني يو  ،الفـــــــــــن يعمـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــالل مـــــــــــؤثرات أن" ويلســـــــــــون 

ووجـــــــــــــــــداين ، األول خـــــــــــــــــاص بعمليـــــــــــــــــة اإلدراك احلســـــــــــــــــي للعمـــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــين ، فـــــــــــــــــالفن يف 

.190ھشام معافة ، المرجع السابق ، ص-1
.157، صرشاد رشدي ، نظریة الدراما ، حال للنشر و التوزیع-2
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أمــــــــــــــا الثــــــــــــــاين  .األصــــــــــــــل خماطبــــــــــــــة للحــــــــــــــواس ، أي مــــــــــــــرتبط بــــــــــــــاملواد املشــــــــــــــكلة حســــــــــــــيا 

1."داين الذي حياول الفنان أن ينقله لنا عرب مـــواده فخاص باملعىن الوج

ــــــــــــــدرامي   أن املرســــــــــــــالت املســــــــــــــرحية ليســــــــــــــت  أي وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا مييــــــــــــــز اخلطــــــــــــــاب ال

�ƾºººººººººººººǳȂȇ�Äǀºººººººººººººǳ¦�Śºººººººººººººưŭ¦�°Âƾººººººººººººƥ�¿ȂºººººººººººººǬƫ�ƢºººººººººººººĔȋ���¾Â¦ƾººººººººººººƬŭ¦�Â�Ä®ƢºººººººººººººǠǳ¦�ŘǠŭƢºººººººººººººƥ�©ȐººººººººººººǇǂǷ

اســـــــــــــــتجابات وردود فعـــــــــــــــل متنوعـــــــــــــــة ال تقـــــــــــــــف عنـــــــــــــــد عمليـــــــــــــــة اســـــــــــــــتقبال املعلومــــــــــــــــــة و 

  .و لكنها تتجاوز إىل ردود فعل مادية ووجدانية  ،فهمهاحتليلها و 

  :وبالتايل ميكن تقسيم اخلطاب الدرامي إىل قسمني مها   

خلــــــــــــــــق البعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــين أي حتقيــــــــــــــــق ممارســــــــــــــــة حيــــــــــــــــة و ماديــــــــــــــــة "-1

.للعناصر املسرحية 

ـــــــــــــــــــالوعي و التفكـــــــــــــــــــري -2 ـــــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــــة العقليـــــــــــــــــــة و تتمث ـــــــــــــــــــق العملي خل

كـــــــــــري تتحقـــــــــــق مـــــــــــرة مـــــــــــن اجلمـــــــــــاليني ، فاملتعـــــــــــة الـــــــــــيت هـــــــــــي أعلـــــــــــى درجـــــــــــات التف

2."و ثانية عن طريق فعل التفكري اجلمايل  ،خالل البعد الفين

مبــــــــــا أن عمليــــــــــة البــــــــــث و اإلرســــــــــال يف اخلطــــــــــاب الــــــــــدرامي هــــــــــي عمليــــــــــة بـــــــــــث و 

فـــــــــــــاملتلقي املســـــــــــــرحي ال يكتفـــــــــــــي بفـــــــــــــك الشـــــــــــــفرات املسرحيــــــــــــــة و  ،تلقـــــــــــــي يف اآلن ذاتـــــــــــــه

  .وجدانية لكنه جيد معلومات و مضامني فكرية و آثار فيزيولوجية و 

تواصــــــــــليا و ممارســــــــــة فنيـــــــــــة ذات  هــــــــــذا يعــــــــــين أن اخلطـــــــــــاب الــــــــــدرامي يعتــــــــــرب فعـــــــــــال

  .دالالت و معاين مركبة ومعقدة تتداخل مكوناته التواصلية 

م يإن العالمـــــــــــــــــات مبعناهـــــــــــــــــا املعتـــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــي أدوات تســـــــــــــــــتخدم إراديـــــــــــــــــا لتقيـــــــــــــــــ" 

تواصـــــــــــــــال ، أدوات يقصـــــــــــــــد مـــــــــــــــن خالهلـــــــــــــــا شـــــــــــــــخص أو عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن األشـــــــــــــــخاص إىل 

.3"أو رسالة إىل شخص آخرتوصيل معىن 

العالمـــــــــــة و األيقونـــــــــــة ؟ مـــــــــــا عالقـــــــــــة كـــــــــــل منهـــــــــــا و كيـــــــــــف ميكـــــــــــن تفســـــــــــري الرمـــــــــــز   

  باخلطاب الدرامي ؟

.166بدر الدین مصطفى ، المرجع السابق ، ص-1
.44عمر سعادة ، المرجع السابق ، ص-2
.61مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-3
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إن مــــــــــــا يدحضـــــــــــــه الفنـــــــــــــانون املســـــــــــــرحيون هــــــــــــو ذلـــــــــــــك العـــــــــــــرض الـــــــــــــذي يكـــــــــــــون   

أو دروس يف األخــــــــــــــــــالق و  ،اخلطــــــــــــــــاب فيــــــــــــــــه مباشــــــــــــــــرا ، حيــــــــــــــــث الــــــــــــــــوعظ و اإلرشــــــــــــــــاد

  :يقول يوجني يونيسكو  .أو اخلطاب السياسي املباشر ،الرتبية

لقــــــــــــــــــــد كتبــــــــــــــــــــت أن لــــــــــــــــــــيس للمســــــــــــــــــــرح أن ميجــــــــــــــــــــد أي إيديولوجيــــــــــــــــــــة ، و أن "

.1"األجدى من ذلك أن يقرأ املرء مقالة فلسفية أو جريدته اليومية 

حســــــــــــب يــــــــــــوجني يونيســــــــــــكو ال ميكــــــــــــن أن جنــــــــــــد حقيقــــــــــــة األشــــــــــــياء يف ســــــــــــطوح   

راميون إىل لــــــــــــذا يلجــــــــــــأ الفنــــــــــــانون الــــــــــــد ،والواجهــــــــــــة مموهــــــــــــة ،األشــــــــــــياء ، فالســــــــــــطح زائــــــــــــد

إبــــــــــداع عوامــــــــــل خالقــــــــــة و ألغــــــــــاز و صــــــــــور رمزيــــــــــة مــــــــــن حيــــــــــث التــــــــــأليف و مــــــــــن حيــــــــــث 

العـــــــــــرض الــــــــــدرامي بأكملـــــــــــه هــــــــــو أيقـــــــــــوين أساســــــــــا ، فكـــــــــــل " و عليـــــــــــه فــــــــــإن . اإلخــــــــــراج 

حلظـــــــــة مـــــــــن حلظـــــــــات احلـــــــــدث الـــــــــدرامي هـــــــــي عالمـــــــــة بصـــــــــرية و مسعيـــــــــة مباشـــــــــرة للواقـــــــــع 

ـــــــــايل أو بـــــــــاألحرى املعـــــــــاد إنتاجـــــــــه ، خـــــــــرى مـــــــــن العالمـــــــــات الـــــــــيت و تلـــــــــك األنـــــــــواع األ اخلي

.2"توجد يف عرض درامي تعمل يف إطار هذه احملاكاة األيقونيات األساسية 

ــــــــــــــني الصــــــــــــــورة و الرمــــــــــــــز و العالمــــــــــــــة و الرمــــــــــــــز ،  أمــــــــــــــا غــــــــــــــادامري فقــــــــــــــد قــــــــــــــارن ب

فالعالمــــــــــة تــــــــــؤدي وظيفــــــــــة ألن املتلقــــــــــي يركــــــــــز علــــــــــى املوضــــــــــوع الــــــــــذي تشــــــــــري إليــــــــــه هــــــــــذه 

تشــــــــــري إىل مــــــــــا ) املســــــــــرحيون باللوحــــــــــة  هنــــــــــع يعــــــــــربمــــــــــا (يف حــــــــــني أن الصــــــــــورة  ،العالمــــــــــة

  .عليها  إنتباههفتجعل املتلقي يتأملها بل يركز  ،متثله

وإن كـــــــــــان يشـــــــــــرتك مـــــــــــع الصـــــــــــورة يف أنـــــــــــه ال "  –عنـــــــــــد غـــــــــــادامري  –أمـــــــــــا الرمـــــــــــز   

يشــــــــــري إىل شــــــــــيء مــــــــــا غائــــــــــب ، بــــــــــل جيعلــــــــــه حاضــــــــــرا حضــــــــــورا حقيقيــــــــــا ، إال أنــــــــــه ميثلــــــــــه 

.3"حالل لألصل و النيابة عنــهبأن يأخذ مكانه ، حبيث يؤدي الرمز وظيفة إ

تشـــــــــــــــري آن أوبـــــــــــــــر ســـــــــــــــفليد يف هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــياق التواصـــــــــــــــلي أن مـــــــــــــــن الســـــــــــــــمات   
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  .ترى أن الفضاء اإلخراجي هو فضاء حافل بالرموز و األيقونات 
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الفضـــــــــــــــــاء التصـــــــــــــــــويري  (يرية اإلشـــــــــــــــــارة التصـــــــــــــــــو " أوبرســـــــــــــــــفيلد بـــــــــــــــــأن  تقـــــــــــــــــول آن

، هـــــــــــي ذات طبيعــــــــــــة غـــــــــــري عشــــــــــــوائية، ولكــــــــــــن )كمجموعـــــــــــة مــــــــــــن اإلشـــــــــــارات املختصــــــــــــة

1."، مبعىن تدعم بتقرير شبهي مبا هو مسؤول عن التمثيل أيقونية

يتضــــــــــــح ممــــــــــــا ســــــــــــلف أن اخلطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي يعتــــــــــــرب فعــــــــــــال تواصــــــــــــليا و ممارســــــــــــة   

ألن  ،ضــــــــــــــــــمونإبداعيـــــــــــــــــة ذات معــــــــــــــــــاين و دالالت ، ميتــــــــــــــــــزج فيهـــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــع امل

و املخــــــــــــرج أيضــــــــــــا يريــــــــــــد أن يبعــــــــــــث  ،املؤلــــــــــــف يريــــــــــــد أن يقــــــــــــول شــــــــــــيئا أو يــــــــــــربز معــــــــــــىن

رســـــــــــــالة غالبـــــــــــــا مـــــــــــــا تكـــــــــــــون مشـــــــــــــفرة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل اجلماليـــــــــــــات و األدوات اإلخراجيـــــــــــــة 

.بشىت أنواعها

أمـــــــــــــا فيمـــــــــــــا خيـــــــــــــص الـــــــــــــنص الـــــــــــــدرامي ، هـــــــــــــو نـــــــــــــص أيقـــــــــــــوين حافـــــــــــــل بـــــــــــــالرموز 

ن نظــــــــــم العالمــــــــــات والعالمــــــــــات و قــــــــــد وضــــــــــع مــــــــــارتن أســــــــــلن ثالثــــــــــة عشــــــــــر نظامــــــــــا مــــــــــ

مث تعبــــــــــــري  ،و إلقــــــــــــاء الــــــــــــنص ،الــــــــــــيت تشــــــــــــارك يف العــــــــــــرض الــــــــــــدرامي ابتــــــــــــدأها بالكلمــــــــــــات

  .و غريها ،و اإلمياء ،الوجه

،فــــــــــــالنص إذن ،و الكلمــــــــــــات هــــــــــــي عالمــــــــــــة مــــــــــــن عالمــــــــــــات اخلطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي

بالنســــــــــــبة للــــــــــــدراما املســــــــــــرحية ، حيضــــــــــــر إصــــــــــــرار البــــــــــــاحثني املدرســــــــــــني علــــــــــــى أولويــــــــــــة ف" 

ة علـــــــــى األقـــــــــل ، فـــــــــإىل احلـــــــــد الـــــــــذي ميكـــــــــن عنـــــــــده قـــــــــراءة نـــــــــص الـــــــــنص ، بشـــــــــرعية جزئيـــــــــ

و ميكـــــــــن حتليلـــــــــه و تفســـــــــريه كمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان شـــــــــعرا أو نثـــــــــرا  ااملســـــــــرحية ، فإنـــــــــه يعـــــــــد أدبـــــــــ

أو شــــــــــــكال مــــــــــــن أشــــــــــــكال الروايــــــــــــة ، و مــــــــــــع ذلــــــــــــك ففــــــــــــي النصــــــــــــوص املكتوبــــــــــــة أصــــــــــــال 

للعـــــــــــرض ، يبقـــــــــــى جـــــــــــزء مـــــــــــن العنصـــــــــــر اللفظـــــــــــي غامضـــــــــــا مـــــــــــا مل حيـــــــــــدث إعـــــــــــادة بنـــــــــــاء 

.2"الذي كان النص يقصد إثارته  ختيليه لألداء

أمــــــــا جيــــــــل دولــــــــوز فإنــــــــه يــــــــرى أن الفــــــــن يســــــــعى خللــــــــق لغــــــــة أخــــــــرى داخــــــــل اللغــــــــة   

يســـــــــــــعى إىل خلـــــــــــــق وســـــــــــــائل جديـــــــــــــدة  هاألســـــــــــــلوب اللغـــــــــــــوي الفـــــــــــــين عنـــــــــــــدو الســـــــــــــائدة ، 

ــــــــــــني الكلمــــــــــــات ــــــــــــق عالقــــــــــــات جديــــــــــــدة ب و يف هــــــــــــذا املقــــــــــــال يقــــــــــــول  .للتعبــــــــــــري ، أي خل

داخـــــــــل لغـــــــــة ، و أســـــــــلوب اإلبـــــــــداع هـــــــــو  أســـــــــلوب اإلبـــــــــداع هـــــــــو إنتـــــــــاج لغـــــــــة أن"  دولـــــــــوز

ن اللغــــــــــة مــــــــــن إنتــــــــــاج التنــــــــــوع ّكــــــــــاالضــــــــــطالع بالنظــــــــــام و بالفوضــــــــــى معــــــــــا ، فهــــــــــو مــــــــــا مي

1 -Anne aubersfild, lire le théâtre (1) , p120
.106مارتن أسلن ، المرجع السابق ، ص-2
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و هــــــــو مـــــــــا  ،و بــــــــالنظر إليهــــــــا مــــــــن جهــــــــة متاعبهــــــــا ووهنهــــــــا ،بشــــــــقها إىل نقــــــــاط خارجيــــــــة

مــــــــــل ليجعــــــــــل القــــــــــارئ يشــــــــــعر بوجــــــــــود ومــــــــــيض و تنــــــــــاغم يســــــــــمح بإقامــــــــــة تــــــــــوتر بــــــــــني اجلُ 

1".لكلمات تتبادل اإلشارات و العالمات بينها فكأن ا ،بني كلمة و أخرى

وإذن ، ميكـــــــــــــن التوصـــــــــــــل إىل مـــــــــــــا يســـــــــــــمى بســـــــــــــيمائية الـــــــــــــنص الـــــــــــــدرامي حيـــــــــــــث 

هــــــــــــذا األخــــــــــــري ينقســــــــــــم إىل فصــــــــــــول ومشــــــــــــاهد ووحــــــــــــدات ، اعتــــــــــــربت كالســــــــــــيكية أو  أن

أرســــــــــــطية جتاوزهــــــــــــا كثــــــــــــري مــــــــــــن املــــــــــــؤلفني الــــــــــــدراميني احلــــــــــــداثيني و مــــــــــــا بعــــــــــــد احلــــــــــــداثيني 

  .و يونيسكو و غريهم  تو برخي سنأمثال اب

إن التحليــــــــــــــــل الســــــــــــــــيميائي للحبكــــــــــــــــة الدراميــــــــــــــــة حباجــــــــــــــــة إىل فهــــــــــــــــم الســــــــــــــــبب  "

ــــــــــــذي دفــــــــــــع الكاتــــــــــــب إىل اختيــــــــــــار بنيتــــــــــــه املســــــــــــرحية وفــــــــــــق تقاليــــــــــــد معينــــــــــــة ،و ملــــــــــــاذا  ال

اســــــــــتعمل الســــــــــمات الشــــــــــكلية الــــــــــيت تنتشــــــــــر يف مســــــــــرحيته ، كمــــــــــا يبحــــــــــث أيضــــــــــا عــــــــــن 

مـــــــــن حتليــــــــــل الشــــــــــفرات إىل  أســـــــــباب حــــــــــدوث الفعـــــــــل الــــــــــدرامي ،و هــــــــــذا يعـــــــــين االنتقــــــــــال

2."عملية حل الشفرة املتضمنة يف القراءة 

ــــــــــروب"يهــــــــــتم املــــــــــنهج الســــــــــيميولوجي الــــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــه    " غرميــــــــــاس"و خاصــــــــــة " ب

ـــــــــــــدرامي  "آن أوبـــــــــــــر ســـــــــــــفيلد"و طابقتـــــــــــــه  ـــــــــــــنص ال ــــــــــــــة و احلـــــــــــــوار مث  –علـــــــــــــى ال بالشخصيـ

  .اللغة 

ين هــــــــو بنــــــــاء إن أهــــــــم مــــــــا يركــــــــز عليــــــــه املؤلــــــــف الــــــــدرامي أثنــــــــاء عمليــــــــة اخللــــــــق الفــــــــ  

�ƢȀºººººººººººººǐƟƢǐƻÂ�ƢºººººººººººººȀƦȈǯǂƫ�Â�ƢȀƴȈºººººººººººººǈǻ�Ʈ ºººººººººººººȈƷ�ǺºººººººººººººǷ�Ǟºººººººººººººǔţ�ƢºººººººººººººĔ¢�Ǯ ºººººººººººººǳ̄���ƨȈºººººººººººººǐƼǌǳ¦

للتيــــــــــــارات الفكريــــــــــــة واملســــــــــــارات الفنيــــــــــــة والنفســــــــــــية والفلســــــــــــفية ، فالشخصــــــــــــية الدراميــــــــــــة 

يف املســـــــــــــــــــــرحية الكالســـــــــــــــــــــيكية ليســـــــــــــــــــــت كشـــــــــــــــــــــقيقتها يف املســـــــــــــــــــــرحية الرومانســـــــــــــــــــــية أو 

  .و غريهاأالواقعية أو العبثية 

ــــــــــــــــت  يثال أففــــــــــــــــي املســــــــــــــــرح اإلغريقــــــــــــــــي مــــــــــــــــ   ــــــــــــــــدراما ، قــــــــــــــــد برهن مــــــــــــــــع والدة ال

ـــــــــــواء وكــــــــــل مــــــــــا  الدراســــــــــات املســــــــــرحية أن ســــــــــوفوكليس قــــــــــد تفاعــــــــــل مــــــــــع العواطــــــــــف واألهـ

ويقــــــــــال أن ســــــــــوفوكليس قــــــــــد حــــــــــاول أن  ،يتعــــــــــرض لــــــــــه البشــــــــــر مــــــــــن حــــــــــوادث و كــــــــــوارث

.306، ص2014خمیس بوعلي ، جیل دولوز ، صور الفیلسوف ، دار األمان ، الرباط ، -1
2-ѧѧѧѧѧѧѧϓ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧρΧϟ�ΔϳΟϳΗέΗѧѧѧѧѧѧѧγ·�ˬ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϣΣ�ϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧϧϫ�ϥѧѧѧѧѧѧѧϳΩ�ˬ�ϝϼϘΗѧѧѧѧѧѧѧγϻ�ϝѧѧѧѧѧѧѧΑϗ��ϱέѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ��ϲϛϳѧѧѧѧѧѧѧγϼϛϟ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϲ

�ΔѧѧѧѧѧѧϐϠϟ�ϡѧѧѧѧѧѧγϗ�ˬ�ϥϭѧѧѧѧѧѧϧϔϟϭ�ΕΎѧѧѧѧѧѧϐϠϟϭ�ΏΩϵ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϠϛ�ˬ�α ΎѧѧѧѧѧѧΑόϠΑ�ϱΩϳѧѧѧѧѧѧγ�α ΑΎѧѧѧѧѧѧϳϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϟϼϳΟ�ΔѧѧѧѧѧѧόϣΎΟ�ˬ�ϩέϭѧѧѧѧѧѧΗϛΩ�ΔϟΎѧѧѧѧѧѧγέ
97، ص2013-2012العربیة وآدابھا ، 
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فأبطــــــــــــــال " .و قــــــــــــــد جنـــــــــــــح يف ذلـــــــــــــك ،يصـــــــــــــور أكثـــــــــــــر اجلوانــــــــــــــب تـــــــــــــأثريا يف الشخصـــــــــــــية

�ȄººººººººººººǴǟ�ǶēƢȈǳÂƚººººººººººººǈǷ�ÀȂººººººººººººǴǸŹ –وفوكليساحلــــــــــــديث عــــــــــــن شخصــــــــــــيات ســــــــــــ -مســــــــــــرحياته 

�ǶººººººººººººººĔ¤���°ƾººººººººººººººǬǳ¦�¶ȂǤººººººººººººººǓ�ǲººººººººººººººƦǬƫ�ȄººººººººººººººǴǟ�ÀȂººººººººººººººǸǣǂǷ�ǾººººººººººººººǈǨǻ�ƪ،ظهــــــــــــــورهم ººººººººººººººǫȂǳ¦�Ŀ�Â

ــــــــــــــيس يف  ،ميتلكــــــــــــــون قــــــــــــــدرة عظيمــــــــــــــة علــــــــــــــى مواجهــــــــــــــة مصــــــــــــــريهم بشــــــــــــــجاعة ولكــــــــــــــن ل

�ƢȀǼǷ�§ÂǂŮ¦�Ƕē°ƾǬǷ."1

فطريقـــــــــــة تركيـــــــــــب الشخصـــــــــــية املســـــــــــرحية هـــــــــــو حمـــــــــــور اخلطـــــــــــاب الـــــــــــدرامي الـــــــــــذي   

ــــــــــــــيت حــــــــــــــددها غرميــــــــــــــاس حيــــــــــــــث الفاعــــــــــــــــلو خاصــــــــــــــة الوظــــــــــــــائ ،جيــــــــــــــده املتلقــــــــــــــي ،ف ال

العناصــــــــــــــر الــــــــــــــيت حتــــــــــــــيط بــــــــــــــه ، ولتوضــــــــــــــيح و اإلملــــــــــــــام بالفعــــــــــــــل والفاعـــــــــــــــل و املفعــــــــــــــول و 

مســـــــــــــرحية : حســـــــــــــب منـــــــــــــوذج غرميـــــــــــــاس و أوبـــــــــــــر ســـــــــــــفيلد وجـــــــــــــب ضـــــــــــــرب املثـــــــــــــل اآليت 

ونـــــــــورا الشخصـــــــــية  طبعـــــــــابســـــــــن ا جنـــــــــده عنـــــــــدبيـــــــــت الدميـــــــــة و اخلطـــــــــاب الـــــــــدرامي الـــــــــذي 

  .البطلة 

بــــــــــل إنــــــــــه مــــــــــن  ،دون تلخــــــــــيص قصــــــــــة املســــــــــرحية العمــــــــــل ال ميكــــــــــن طبعــــــــــا حتليــــــــــل  

فـــــــــإذا كنـــــــــا نســـــــــتطيع أن " ،الضـــــــــروري إقامـــــــــة عالقـــــــــة جدليـــــــــة بـــــــــني الشخصـــــــــية و احلـــــــــدث

ــــــــــك يــــــــــتم  نلخــــــــــص مســــــــــرحية مــــــــــا أو أحــــــــــد مواقفهــــــــــا الرئيســــــــــية يف معــــــــــىن معــــــــــني فــــــــــإن ذل

،2"مـــــــــــن خـــــــــــالل حتديـــــــــــد صـــــــــــاحب الفعــــــــــــل و فعلـــــــــــه و الغـــــــــــرض مـــــــــــن القيـــــــــــام بالفعــــــــــــل 

والـــــــــذي ميكـــــــــن أن يكـــــــــون هـــــــــو ) صـــــــــاحب القضـــــــــية(ل يتضـــــــــح كـــــــــل مـــــــــن الفاعـــــــــ مـــــــــن مثّ و 

  .إضافة إىل املرسل واملرسل إليـه و يتجلى أيضا املساعد و املعارض ،املوضوع

مســـــــــــــرحية بيـــــــــــــت الدميـــــــــــــة إحـــــــــــــدى مســـــــــــــرحيات إبســـــــــــــن االجتماعيـــــــــــــة أخرجـــــــــــــت   

، كانـــــــــــت هلـــــــــــا صـــــــــــيحة جعلـــــــــــت النقـــــــــــاد حينـــــــــــذاك تـــــــــــتملكهم احلـــــــــــرية ألن 1879ســـــــــــنة 

ـــــــــــف جتـــــــــــاوز املســـــــــــرح األرســـــــــــطي ا ـــــــــــاطق حمظـــــــــــورة املؤل " ملعـــــــــــروف و جتـــــــــــرأ و توغـــــــــــل إىل من

ـــــــــــــى التقاليــــــــــــــــد  فيهـــــــــــــا احملـــــــــــــافظون ىرأالـــــــــــــيت و خـــــــــــــتم مســـــــــــــرحيته  حينـــــــــــــذاك خروجـــــــــــــا عل

3".األخالق و 

1-ρ�ˬ�ΕϭέѧѧѧѧѧѧѧϳΑ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧόϳϠρϟ�έΩ�ˬ�ϲϣϟΎѧѧѧѧѧѧѧόϟ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϱΩѧѧѧѧѧѧѧϳΟέΗϟ�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧρΑϟ�ˬ�Εϣѧѧѧѧѧѧѧλ ϋ�ν Ύѧѧѧѧѧѧѧϳέ1 ،1980
.18، ص

.55رضا غالب ، المرجع السابق ، ص-2
.184عبد القادر القط ، المرجع السابق ، ص-3
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رفضـــــــــــــت قوانيــــــــــــــن و و خرجـــــــــــــت و غـــــــــــــادرت بيـــــــــــــت الزوجيـــــــــــــة ،  "نـــــــــــــوار"متـــــــــــــردت   

�ƢººººººººººººººººȀǫȂǬƷÂ�̈¢ǂººººººººººººººººŭ¦�ƨȈººººººººººººººººǔǫ�Ǻººººººººººººººººǟ�ƪ ººººººººººººººººǠǧ¦®Â�ĺÂ°Âȋ¦�ǞººººººººººººººººǸƬĐ¦�» ¦ǂººººººººººººººººǟ¢�Â  ــــــــــــــــايل وبالت

ـــــــــــدعو إىل طـــــــــــرحكّ نســـــــــــجها إبســـــــــــن و ر  ـــــــــــا ي سلســـــــــــلة مـــــــــــن التســـــــــــاؤالت حـــــــــــول  بهـــــــــــا تركيب

  .سلوكها و بنيتها وأبعادها وسيكولوجيتهامنطها و 

و توضــــــــــــــــــيحه   "لنــــــــــــــــــوار"ميكــــــــــــــــــن التوصــــــــــــــــــل إىل النمــــــــــــــــــوذج الفــــــــــــــــــاعلي  ومـــــــــــــــــن مثَّ 

  :كالتايل 

 الصــــــــــــــراع يف "بيــــــــــــــت الدميــــــــــــــة"وهكــــــــــــــذا تنــــــــــــــتظم منظومــــــــــــــة القــــــــــــــيم يف مســــــــــــــرحية 

و بــــــــــني حــــــــــق اإلنســــــــــان يف اإلنســــــــــانية ، تــــــــــرى نــــــــــورا أن املــــــــــرأة ،رف و املــــــــــألوفبــــــــــني العــــــــــ

إنســــــــان حــــــــر ، قــــــــد مت التجـــــــــاوز علــــــــى حريتهــــــــا ، بينمــــــــا يـــــــــرى الرجــــــــل أنــــــــه هــــــــو الســـــــــلطة 

Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Â�ȂȀǴȇ�ƨȈǷ®�Ȇǿ�ǾȈǳ¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�̈¢ǂŭƢǧ���ƨǼǸȈȀŭ¦.

المرسل

اإلنسانية رةــاألس 

  المعارض 

قوانين وأعراف  ،الزوج

المجتمع

  المساعد

ة ـــالصديق ،الدكتور 

الفاعل

  وراــن 

الموضوع

االعتراف بالمرأة   

وكإنسان،ة ـــكزوج

المرسل إليــه 

اإلنسانية األسرة 
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و مـــــــــــــن ) بـــــــــــــروب(تطـــــــــــــابق منـــــــــــــاذج األفعـــــــــــــال الـــــــــــــيت اقرتحهـــــــــــــا " و بالتـــــــــــــايل فـــــــــــــإن 

علـــــــــــــــى النصـــــــــــــــوص الدراميــــــــــــــة يعطينـــــــــــــــا منهجـــــــــــــــا مفيـــــــــــــــدا لتعريـــــــــــــــف " غرميـــــــــــــــاس " بعــــــــــــــده

.1"الشخصية الدرامية ووظيفتها داخل بنية مسرحية تتنوع فيها الوظائف 

يــــــــــــتم التوصــــــــــــل إىل " بيــــــــــــت الدميــــــــــــة " وبتطـــــــــــابق هــــــــــــذا املــــــــــــنهج علــــــــــــى مســـــــــــرحية 

ـــــــــــــني و  "لنــــــــــــورا"أن اخلــــــــــــروج املــــــــــــادي  يقابلــــــــــــه خروجــــــــــــا معنويــــــــــــا يــــــــــــنم عــــــــــــن رفــــــــــــض القوانــ

توصــــــــــــف  أنقــــــــــــة التفكــــــــــــري ،و بالتــــــــــــايل تعتمــــــــــــد املســــــــــــرحية علــــــــــــى شخصــــــــــــية ميكــــــــــــن طري

باملأســـــــــــوية ، ميكـــــــــــن إدراجهـــــــــــا حتـــــــــــت النصـــــــــــوص االنفعاليـــــــــــة حيـــــــــــث متـــــــــــارس مجلـــــــــــة مـــــــــــن 

  .االنفعاالت اإلنسانية كالغضب والقلق والعنف والفزع واليأس واحلرية والتوتر

مشـــــــــــــفرة  رمـــــــــــــوزبـــــــــــــارة عـــــــــــــن عالمـــــــــــــات لغويـــــــــــــة و عإن الـــــــــــــنص املســـــــــــــرحي هـــــــــــــو 

املخـــــــــــرج مبســـــــــــاعدة املمثـــــــــــل علـــــــــــى فكهـــــــــــا ،و بالتـــــــــــايل فـــــــــــإن اخلطـــــــــــاب الـــــــــــدرامي  خيـــــــــــتص

و لـــــــــــذلك ميكـــــــــــن  ،هـــــــــــو جممـــــــــــوع العالمـــــــــــات اللســـــــــــانية الـــــــــــيت ينتجهـــــــــــا الـــــــــــنص املســـــــــــرحي

.اعتبار اخلطاب الدرامي أحد آليات بناء احلكاية و الشخصية و النص 

  :عالقــة الخطاب الدرامي بالواقــع -4

لـــــــــــــف خللـــــــــــــق عـــــــــــــامل تؤخـــــــــــــذ مرجعيتـــــــــــــه مـــــــــــــن إن املســـــــــــــرح هـــــــــــــو حماولـــــــــــــة مـــــــــــــن املؤ   

 إنــــــــــهو يتضــــــــــح ذلــــــــــك مــــــــــن خطــــــــــاب الشخصــــــــــيات و احلــــــــــوار املتبــــــــــادل بينهــــــــــا ، ،الواقــــــــــع

أمنــــــــــوذج مــــــــــن اخلطــــــــــاب احلقيقــــــــــي الــــــــــذي مرجعــــــــــه هــــــــــو العــــــــــامل اخلــــــــــارجي ، أي البحــــــــــث 

  .عن احلقيقة يف الواقع احملسوس 

لقــــــــــــد وصــــــــــــلنا : قــــــــــــال ) تيــــــــــــز راكــــــــــــان (كتــــــــــــب إميــــــــــــل زوال مقدمــــــــــــة ملســــــــــــرحيته "

وهــــــــــــــو القـــــــــــــوة الوحيــــــــــــــدة يف القـــــــــــــرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر ،،الد مــــــــــــــا هـــــــــــــو واقعــــــــــــــيإىل مـــــــــــــي

إن احلـــــــــــــــــــدث يف . وستســـــــــــــــــــقط حـــــــــــــــــــوائط الـــــــــــــــــــدراما القدميـــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــدها دون جمهـــــــــــــــــــود 

يف قصـــــــــــــــــة ابتكـــــــــــــــــرت هلـــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــرض ، بـــــــــــــــــل يف أن تكـــــــــــــــــون مســـــــــــــــــرحيتهم ال ميكـــــــــــــــــن 
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2".العاطفة واإلحساس 

.99دین ھناني أحمد ، المرجع السابق ،  ص-1
.116رشاد رشدي ، المرجع السابق ، ص-2
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 يذا يعـــــــــــــين أن اخلطـــــــــــــاب املســـــــــــــرحي يقـــــــــــــوم علـــــــــــــى حماكـــــــــــــاة الواقـــــــــــــع ، ينتقـــــــــــــهـــــــــــــ  

و الغايـــــــــة هـــــــــي أن هـــــــــذا  ،بعضـــــــــا مـــــــــن عناصـــــــــره و يقـــــــــدمها علـــــــــى اخلشـــــــــبة بشـــــــــكل فـــــــــين

ـــــــــــــــة و  ،اخلطــــــــــــــاب يريــــــــــــــد أن يقــــــــــــــول شــــــــــــــيئا ، أن ينــــــــــــــتج أفكــــــــــــــارا اجتماعيــــــــــــــة ، إيديولوجيـ

  .و غريها ،أخالقية

ــــــــــــى خشــــــــــــبة املســــــــــــرح و جعلهــــــــــــا أمســــــــــــقــــــــــــدّ لقــــــــــــد  ى مــــــــــــن س أرســــــــــــطو احليــــــــــــاة عل

الواقـــــــــــــــع ، و يـــــــــــــــرى أفالطـــــــــــــــون أن للشـــــــــــــــعر آهلـــــــــــــــة بينمـــــــــــــــا يتـــــــــــــــيح الفـــــــــــــــن الروحانيـــــــــــــــة أو 

، إنـــــــــه النشـــــــــاط امليتـــــــــافيزيقي للحيـــــــــاة ، علـــــــــى حنـــــــــو مـــــــــا ذكـــــــــر  الالماديـــــــــة الكاملـــــــــة للحيـــــــــاة

.1 يف ميالد الرتاجيديا نيتشه

و  ،تقـــــــــــدمي و عـــــــــــرض الواقـــــــــــع يف قالـــــــــــب فنــــــــــــي يـــــــــــرفضأمـــــــــــا جيـــــــــــل دولـــــــــــوز فإنـــــــــــه   

و مـــــــــا هـــــــــو جمهـــــــــول مـــــــــن أجـــــــــل أن نـــــــــتج مـــــــــا هـــــــــو غـــــــــري واقعـــــــــي، يإمنـــــــــا علـــــــــى الفنـــــــــان أن 

ـــــــــــك أن الفنـــــــــــان  ،جيعـــــــــــل احليـــــــــــاة ممكنـــــــــــة ــــــــــــم ويعمـــــــــــل "  -عنـــــــــــد دولـــــــــــوز-ذل يوقـــــــــــف العالــ

2."على الفرار منه حىت يفهم احلياة يف حالتها البحتة 

ــــــــــــد فرويــــــــــــد ، ألن الفــــــــــــن رفكمــــــــــــا أن دولــــــــــــوز يــــــــــــ   ض أيضــــــــــــا مفهــــــــــــوم الــــــــــــذاكرة عن

خلصــــــــــوص لــــــــــيس نتيجــــــــــة أو مثــــــــــرة لــــــــــذكريات عمومــــــــــا و اخلطــــــــــاب الــــــــــدرامي علــــــــــى وجــــــــــه ا

  .أفراد أو أمم

أمــــــــــــا غــــــــــــادامري يف حتليلــــــــــــه للرتاجيــــــــــــديا فإنــــــــــــه يؤيــــــــــــد احملاكــــــــــــاة األرســــــــــــطية للفعــــــــــــل   

يف العمـــــــــــل  اأساســـــــــــي او مشـــــــــــارك ايف احليـــــــــــاة اليوميـــــــــــة و الواقعيـــــــــــة ، فـــــــــــاملتلقي كونـــــــــــه العبـــــــــــ

ـــــــــدرامي  ـــــــــه غـــــــــادامري   –ال مـــــــــن مـــــــــا حيـــــــــل باإلنســـــــــان " مـــــــــا يهمـــــــــه هـــــــــو  –كمـــــــــا أشـــــــــار إلي

حتميــــــــــة القــــــــــدر أو القيــــــــــود الــــــــــيت تفرضــــــــــها العقيــــــــــدة و  ،جــــــــــراء صــــــــــراعه الــــــــــدائم مــــــــــع غــــــــــريه

"3.

متلقــــــــــي اخلطــــــــــاب الــــــــــدرامي يعمــــــــــل جاهــــــــــدا علــــــــــى تأويــــــــــل  أنإىل  التوصــــــــــليــــــــــتم   

ولــــــــن يتســـــــــىن لـــــــــه ذلـــــــــك إال  ،عليـــــــــه أن يفـــــــــك هــــــــذه األلغـــــــــاز املوجهـــــــــة إليـــــــــهو العالمــــــــات ، 

عــــــــــن شخصــــــــــية عــــــــــن نفســــــــــها و إذا قــــــــــام بإرجاعهــــــــــا إىل عاملهــــــــــا احلقيقــــــــــي ، فمــــــــــا تقولــــــــــه ال

1-�Ωѧѧѧѧѧѧѧϳί ϣϠϟ�έѧѧѧѧѧѧѧυϧϳ:ΔѧѧѧѧѧѧѧΛΩΣϟ�ΩѧѧѧѧѧѧѧόΑ�Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ�ΔϔѧѧѧѧѧѧѧγϠϓ�ˬ�ϰϔρѧѧѧѧѧѧѧλ ϣ�ϥϳΩѧѧѧѧѧѧѧϟ�έΩѧѧѧѧѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧϳί ϭΗϟϭ�έѧѧѧѧѧѧѧηϧϠϟ�Γέϳѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�έΩ�ˬ
.175، ص 2011، 1اعة ، عمان ، طوالطب

.176بدر الدین مصطفى ، المرجع السابق ، ص-2
.194ھشام معافة ، المرجع السابق ، ص-3
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والعالمـــــــــــات الســـــــــــينوغرافية الـــــــــــيت تســـــــــــبح يف فلكهـــــــــــا كلهـــــــــــا عالمـــــــــــات يســـــــــــندها  ،اآلخـــــــــــر

  .املتلقي إىل عامل ثقايف و إيديولوجي و سيكولوجي 

فاملبـــــــــــدع مهمـــــــــــا كـــــــــــان يريـــــــــــد أن يقـــــــــــول شـــــــــــيئا خاصـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل اخلطـــــــــــاب   

يســــــــــــــعى املؤلــــــــــــــف يف خطابــــــــــــــه إىل جــــــــــــــذب انتبــــــــــــــاه القــــــــــــــارئ إىل  "الــــــــــــــدرامي ، حيــــــــــــــث 

.1"ضاع اجتماعية و ثقافية و سياسية أو 

ـــــــــــــــة أو معضـــــــــــــــلة مـــــــــــــــن معضـــــــــــــــالت    ـــــــــــــــواقعي حمن ـــــــــــــــف يف املـــــــــــــــذهب ال ـــــــــــــــار املؤل خيت

عصـــــــــره جيعلهـــــــــا مادتـــــــــه األوليـــــــــة و يقـــــــــوم مبعاجلتهـــــــــا فنيـــــــــا ، كمـــــــــا أنـــــــــه ينتقـــــــــي شخصـــــــــياته 

�ƢȀƦǿ¦ȂǷ�Â�ƢȀǷȐƷ¢�Â�ƢēƢǧ¡�ń¤�¦ǀǧƢǻ�ȄǘǇȂǳ¦�ƨǬƦǘǳ¦�ǺǷ.

�Ȃºººººººººººǐȇ�¦ȂǻƢºººººººººººǯ�Ǻȇǀºººººººººººǳ¦�śȈǠǫ¦Ȃºººººººººººǳ¦�̈ŚºººººººººººǇ�ƢºººººººººººĔ¤طـــــــــــاهلم بأســـــــــــلوب موضـــــــــــوعي برون أ

متجــــــــــاوزين كــــــــــل ذاتيــــــــــة و مبتعــــــــــدين عــــــــــن اخليالــــــــــة و املثاليــــــــــة ، أي كمــــــــــا هــــــــــم يف الواقــــــــــع 

ـــــــــــواقعي تـــــــــــنم عـــــــــــن اإلنســـــــــــان .  و بالتـــــــــــايل أصـــــــــــبحت الشخصـــــــــــية الدراميـــــــــــة يف املســـــــــــرح ال

و ال مــــــــــانع مــــــــــن إعطــــــــــاء البطولــــــــــة  ،العــــــــــادي القريــــــــــب مــــــــــن املتلقــــــــــي الــــــــــذي يعــــــــــيش معــــــــــه

.�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȄǴللشخصية ذات الرتبة السف

يتضــــــــــــح ممــــــــــــا ســــــــــــلف أن اخلطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي ذو عالقــــــــــــة وطيــــــــــــدة مــــــــــــع املتلقــــــــــــي   

و يعـــــــــــين هـــــــــــذا أن "  ،و مـــــــــــع الواقــــــــــع بكـــــــــــل تفاصـــــــــــيله مـــــــــــن جهــــــــــة أخـــــــــــرى ،مــــــــــن جهـــــــــــة

العالقــــــــــــة التواصــــــــــــلية بــــــــــــني اخلطــــــــــــاب و املتلقــــــــــــي يف املســــــــــــرح ينبغــــــــــــي أن تكــــــــــــون عالقــــــــــــة 

اء علــــــــــــى مفرتضـــــــــــة بشـــــــــــكل مســـــــــــبق ، كمـــــــــــا ينبغـــــــــــي أن تكـــــــــــون مقصـــــــــــورة ضـــــــــــمنيا ســـــــــــو 

ــــــــــــــــري و  ،البعـــــــــــــــد احلســـــــــــــــي و اجلمـــــــــــــــايل و الوجـــــــــــــــداين أو علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى البعـــــــــــــــد الفكـــ

.2"اإليديولوجي و ما يشمل عليه من طرح فلسفي وتارخيــــــي و حضــاري 

تتجلــــــــــــــى الواقعيــــــــــــــة كحركــــــــــــــة فنيــــــــــــــة و كتيــــــــــــــار فكــــــــــــــري يف اخلطــــــــــــــاب الدرامـــــــــــــــي و   

،ة يف املســــــــــــرحالــــــــــــذي اعتــــــــــــرب رائــــــــــــد املدرســــــــــــة الواقعيــــــــــــ "هنريــــــــــــك إبســــــــــــن"تتــــــــــــألق عنــــــــــــد 

شخصــــــــــية مــــــــــن وهــــــــــي ،  "بيــــــــــت الدميــــــــــة"يف مســــــــــرحيته " ا ر نــــــــــو "شخصــــــــــية  مــــــــــع خاصــــــــــة

�ƪ،مــــــــــــن عامــــــــــــة النــــــــــــاسو الواقــــــــــــع ،  ǧǂººººººººººººǐƫ�ƢººººººººººººǿǂǰǨƥ�̈ǂƟƢººººººººººººƯ�̈¢ǂººººººººººººǷ¦�ƨȈººººººººººººǐƼǋ�ƢººººººººººººĔ¢�ȏ¤

  .تصرفات تدعو إىل احلرية و التوقف و التساؤل

.131عمر بلخیر ، المرجع السابق ، ص-1
.45محمد فراح ، المرجع السابق ، ص-2
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ـــــــــــــواقعي أيضـــــــــــــا يف اجتـــــــــــــاه مســـــــــــــرحي آخـــــــــــــر عـــــــــــــرف    ـــــــــــــدرامي ال بـــــــــــــرز اخلطـــــــــــــاب ال

املســـــــــرح األرســـــــــطي الـــــــــذي خيـــــــــدر املتلقـــــــــي  عـــــــــنذي خيتلـــــــــف متامـــــــــا باملســـــــــرح امللحمـــــــــي الـــــــــ

  .و يهيم به يف عامل األحالم و اخليال 

إىل مســــــــــــــرح آخــــــــــــــر وهــــــــــــــو  رفــــــــــــــض برخيــــــــــــــت املســــــــــــــرح األرســـــــــــــطي و نظــــــــــــــرلقـــــــــــــد 

  .لحمي الذي يقوم على خلفية فلسفية وسياسية واجتماعية املسرح امل

ـــــــــة حالـــــــــة مـــــــــن حـــــــــااليت ا" يقـــــــــول برخيـــــــــت    ،لنفســـــــــيةأنـــــــــا ال أضـــــــــع يف مســـــــــرحي أي

ـــــــــة العـــــــــامل  بعبـــــــــارة أخـــــــــرى ، أنـــــــــا أضـــــــــع  .و إمنـــــــــا أضـــــــــع فيهـــــــــا مـــــــــا ميكـــــــــن أن نســـــــــميه حال

فيهـــــــــا شـــــــــيئا يقـــــــــوم علـــــــــى املالحظـــــــــة املوضـــــــــوعية ، هـــــــــو علـــــــــى عكـــــــــس مـــــــــا يفهـــــــــم عـــــــــادة 

1."حبالة نفسية 

يقـــــــــــــــــــوم املســـــــــــــــــــرح امللحمـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى الغربـــــــــــــــــــة و التغريـــــــــــــــــــب والتناقضـــــــــــــــــــــــات و   

م للقــــــــــدر و األمــــــــــل يف التغيــــــــــري ، أمــــــــــا العالقــــــــــات اجلدليــــــــــة مــــــــــع رفــــــــــض احلتميــــــــــة والتســــــــــلي

ــــــــــد ،وفـــــــــروم ،نظـــــــــر هلـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن مـــــــــاركس(االغـــــــــرتاب فهـــــــــي فلســـــــــفة  ، ) ودولـــــــــوز ،وفرويــ

ـــــــــــدراما علـــــــــــى شـــــــــــكل مفارقـــــــــــة ينتظـــــــــــر مـــــــــــن املتلقـــــــــــي أن حوّ  رهـــــــــــا برخيـــــــــــت إىل الفـــــــــــن و ال

ــــــــــة توصــــــــــيل طبيعــــــــــة التناقضــــــــــات علــــــــــى خشــــــــــبة " يهضــــــــــمها و يفهمهــــــــــا أال وهــــــــــي  إمكاني

هـــــــــار إمكانيـــــــــة التغيـــــــــري ممـــــــــا هـــــــــو عليـــــــــه إىل مـــــــــا ميكـــــــــن أن يكـــــــــون املســـــــــرح إىل املتفـــــــــرج وإظ

.2"عليه 

وظـــــــــــــــــف برخيـــــــــــــــــت تقنيـــــــــــــــــة التغريـــــــــــــــــب يف الكتابـــــــــــــــــة الدراميـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل 

ـــــــــــيت ألفهـــــــــــا و مـــــــــــن خـــــــــــالل توظيـــــــــــف العناصـــــــــــر اإلخراجيـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل  ،املســـــــــــرحيات ال

ضـــــــــــربت . و بـــــــــــني الشخصـــــــــــية و املتفـــــــــــرج  ،توليـــــــــــد جدليـــــــــــة بـــــــــــني املمثـــــــــــل و الشخصـــــــــــية

أن يــــــــــرى " تس مــــــــــثال و هــــــــــي تشــــــــــرح هــــــــــذه العالقــــــــــة اجلدليــــــــــة بقوهلــــــــــا فيــــــــــ أجنــــــــــيال هــــــــــور

و يعـــــــــين هـــــــــذا أنـــــــــا أعـــــــــرف شـــــــــيئا  ،اجلمهـــــــــور شـــــــــيئا خمتلفـــــــــا متامـــــــــا عمـــــــــا يعـــــــــرض أو يقـــــــــال

1-ϳϬϟ�ˬ�Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧο έΎόϣϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϓϼγϳϧΎΗγ�Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϣΎϣΣϟ�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΛϋ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ�Δϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϣϟ�Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧ
.314، ص1994للكتاب ، القاھرة ، 

2-�ˬ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧΗϛϠϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ�Δϳέѧѧѧѧѧѧѧλ ϣϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϬϟ�ˬ�έѧѧѧѧѧѧѧλ Ύόϣϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΑϭέϭϷ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϫΎΟΗ�ˬ�ΥϭѧѧѧѧѧѧѧγΧγ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϣΣ
.107، ص2005مصر ، 
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لكــــــــــــي يفهــــــــــــم املتفــــــــــــرج أنــــــــــــه قــــــــــــادر علــــــــــــى تغيــــــــــــريه ، أي يوجــــــــــــد ...أعرضــــــــــــه هكــــــــــــذا ...

.1"و لكن اجلمهور يدركه ،جانب غري ظاهر وغري ما يعرض

و الــــــــــــــذي يقصــــــــــــــد بــــــــــــــه تناقضــــــــــــــا  ،ســــــــــــــية عنــــــــــــــد برخيــــــــــــــتفالتنــــــــــــــاقض مــــــــــــــادة أسا  

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــيس تناقضــــــــــــــــ �¦ǾƫƢººººººººººººººººǔǫƢǼƬƥ�ǞººººººººººººººººǸƬĐ موضــــــــــــــــوعيا بعــــــــــــــــرض حال ــــــــــــــــ او ل ــــــــــــــــني  اذاتي ب

  .الشخصيات 

ـــــــــــــرويض وعـــــــــــــي    ـــــــــــــوده امللحميـــــــــــــة إىل ت كـــــــــــــان يهـــــــــــــدف برخيـــــــــــــت مـــــــــــــن خـــــــــــــالل بن

 -ر و إىل التغيــــــــــــري متخــــــــــــذا مــــــــــــن القضــــــــــــايا االجتماعيــــــــــــة ر يدفعــــــــــــه إىل التحــــــــــــ واملتلقــــــــــــي ، 

  . لذلك وسيلة وذريعة –اليت كان يعاجلها فنيا 

ºººººººººººËǴǠȇ�ƢºººººººººººđƢǘƻ�ǲºººººººººººǠŸ�Â�©ƢȈºººººººººººǐƼǌǳ¦�Ʈكمـــــــــــا   ȇƾºººººººººººƷ�°Ȃºººººººººººǐȇ�ÀƢºººººººººººǯ م السياســـــــــــة

يفـــــــــــــــتح احلـــــــــــــــوارات بـــــــــــــــني املمثليــــــــــــــــن واملتلقـــــــــــــــني ، و و التـــــــــــــــاريخ و الـــــــــــــــدين و الفلســـــــــــــــفة ، 

ــــــــــــــة و قاعـــــــــــــة تال فـــــــــــــقواعـــــــــــــد اللعبـــــــــــــة اإليطاليـــــــــــــة ،  متجـــــــــــــاوزا وجـــــــــــــد حـــــــــــــدود بـــــــــــــني اخلشبـ

يـــــــــــــل التقنيـــــــــــــات املســـــــــــــرحية إىل حتو " و بالتـــــــــــــايل كـــــــــــــان برخيـــــــــــــت يعمـــــــــــــل علـــــــــــــى . العـــــــــــــرض

معطيـــــــــــات لنقـــــــــــل املعرفـــــــــــة و اخلـــــــــــربة إىل املتلقـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــالل بنـــــــــــاء عالقـــــــــــات جديـــــــــــدة 

.2"زاح عن كل األشكال السلبية لالندماج املسرحي ـبني الركح و القاعة تن

ــــــــــــدين برخيــــــــــــت   ــــــــــــذي ينتهــــــــــــي  إىل ي بــــــــــــالتطهري  همشــــــــــــاهديف املســــــــــــرح التقليــــــــــــدي ال

أن يــــــــــــرتك أثــــــــــــرا يف العقــــــــــــل أو الــــــــــــنفس ،  ، أي التطهــــــــــــر مــــــــــــن كثــــــــــــري مــــــــــــن مشــــــــــــاعره دون

نـــــــــه يـــــــــدحض املســــــــــرح الرومانســـــــــي الـــــــــذي يصـــــــــارع فيــــــــــه اإلنســـــــــان كـــــــــل القــــــــــوى ، أكمـــــــــا 

ــــــــــون مــــــــــن املســــــــــرح بالنســــــــــبة لربخيــــــــــت هــــــــــو اســــــــــتغالل لألحاســــــــــيس و العواطــــــــــف  هــــــــــذا الل

  . وهو أيضا خال من اإليديولوجية 

رســـــــــــــــــالة سياسيـــــــــــــــــــــة و يصـــــــــــــــــبو إىل ضـــــــــــــــــرورة محـــــــــــــــــل قضـــــــــــــــــية و برخيـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــان   

يـــــــــــة و معرفيــــــــــــة ، إال أنــــــــــــه وجــــــــــــد مــــــــــــن عــــــــــــارض بــــــــــــل مــــــــــــن ثــــــــــــار علــــــــــــى منهجــــــــــــه اجتماع

مســــــــــــــرحه  يف أرتــــــــــــــو و مــــــــــــــنهم أنتــــــــــــــونني ،الــــــــــــــدرامي ، مــــــــــــــدافعني عــــــــــــــن الفــــــــــــــن اخلــــــــــــــالص

لقــــــــــــد كانــــــــــــت ثــــــــــــورة أرســــــــــــطو علــــــــــــى اخلشــــــــــــبة اإليطاليــــــــــــة "  .املعــــــــــــروف مبســــــــــــرح القســــــــــــوة

تســـــــــــتهدف الســـــــــــيطرة علـــــــــــى روح و عقـــــــــــل املتفـــــــــــرج بـــــــــــدل االقتصـــــــــــار علـــــــــــى خماطبتـــــــــــه ،و 

.107أحمد سخسوخ ، المرجع السابق ، ص-1
.78محمد فراح ، المرجع السابق ، ص-2
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لــــــــــه يفضــــــــــل العــــــــــوامل امليتافيزيقيــــــــــة غــــــــــري املرئيــــــــــة علــــــــــى العــــــــــوامل املرئيــــــــــة بغيــــــــــة هــــــــــذا مــــــــــا جع

.1"خلق فضاءات جديدة للحياة 

مهمـــــــــا كـــــــــان االجتـــــــــاه الفكـــــــــري الـــــــــذي خيضـــــــــعه الفنـــــــــان املبـــــــــدع ملمارســـــــــة فنـــــــــه ،و 

مهمــــــــــــا كانــــــــــــت تقنيــــــــــــات الكتابــــــــــــة الدراميــــــــــــة وعناصــــــــــــر اإلخــــــــــــراج ، إال أن النهايــــــــــــة هــــــــــــي 

ميـــــــــــــــا موجهـــــــــــــــا إىل متلقـــــــــــــــي ، أو مشاهـــــــــــــــــد أو مشـــــــــــــــهدية فنيـــــــــــــــة تتضـــــــــــــــمن خطابـــــــــــــــا درا

.مشارك ، يتفاعل و يتأثر و يفكر و يتمتع

مث إنـــــــــــــه البـــــــــــــد مـــــــــــــن متثيـــــــــــــل واقـــــــــــــع هـــــــــــــذا األخـــــــــــــري ، أي قضـــــــــــــاياه و انشـــــــــــــغاالته  

اهتماماتــــــــــــه ، ففــــــــــــي مســــــــــــرح العبــــــــــــث مــــــــــــثال يبــــــــــــدو العــــــــــــرض غريبــــــــــــا و يغــــــــــــدو اخلطــــــــــــاب 

يف أي حـــــــــــال  الـــــــــــدرامي مبهمـــــــــــا و غـــــــــــري مفهـــــــــــوم مجلـــــــــــة و تفصـــــــــــيال ، و لكـــــــــــن ال ميكـــــــــــن

كيــــــــــت و غريمهــــــــــا مــــــــــن رواد بييل ال أن يعبــــــــــث أوجــــــــــني يونيســــــــــكو أو صــــــــــمو مــــــــــن األحــــــــــو 

�ǺǨǳ¦�¦ǀđ�¾ȂǬǠǷȐǳ¦�¬ǂǈǷ.

إذن ، هــــــــــــــــل مــــــــــــــــن املمكــــــــــــــــن أن يصــــــــــــــــور اخلطــــــــــــــــاب الــــــــــــــــدرامي العبثــــــــــــــــي واقــــــــــــــــع 

  املتلقي ؟ و هل ميكن أن يعاجل قضاياه ؟ 

يـــــــــــــة تقتضـــــــــــــي اإلجابـــــــــــــة عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الســـــــــــــؤال حتليـــــــــــــل املســـــــــــــرحيات العبثيـــــــــــــة العامل  

انتظــــــــــــــار " و " جــــــــــــــاك أو االمتثــــــــــــــال " و " الكراســــــــــــــي" و " ة الصــــــــــــــلعاء بــــــــــــــاملطر " مثــــــــــــــل 

�ƨºººººººººƦǠǴǳ¦�ƨºººººººººȇƢĔ"،�Ƣºººººººººđ�ǪǳƘºººººººººƫ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººȈŭƢǠǳ¦�ƨºººººººººȈưƦǠǳ¦�©ƢȈƷǂºººººººººǈŭ¦�ǺºººººººººǷ�ƢºººººººººǿŚǣ�Â" و " غـــــــــود

  .يكيت خاصة بيونيسكو و 

أســـــــــــــتطيع أن أصــــــــــــــرح " يقـــــــــــــول جـــــــــــــاك ملوشـــــــــــــان يف آثـــــــــــــار يونيســـــــــــــكو الكاملـــــــــــــة   

ين أحــــــــب اآلثــــــــار الــــــــيت كتبهــــــــا يونيســــــــكو ذلــــــــك و تــــــــدعمبــــــــلء فمــــــــي عــــــــن األســــــــباب الــــــــيت 

و ألنــــــــــــــه يرســــــــــــــم رمسنــــــــــــــا اجلــــــــــــــانيب  ،ألن أشخاصــــــــــــــه يشــــــــــــــبهوننا مــــــــــــــن الناحيــــــــــــــة اجلانبيــــــــــــــة

و  ،و الـــــــــيت ال ميكـــــــــن توقعهـــــــــا ظاهـــــــــــرا ،اخلـــــــــاص بنـــــــــا عـــــــــرب تلـــــــــك املغـــــــــامرات غـــــــــري املتوقعـــــــــة

�ǂººººººººººưǯ¢�ƨººººººººººȈǬȈǬƷ�ƢººººººººººĔ¢�̈Ƙººººººººººƴǧ�» ŗººººººººººǠǻ�Ŗººººººººººǳ¦ مــــــــــن أي حقيقــــــــــة قــــــــــد تكــــــــــون قــــــــــد جــــــــــرت

.2"لنـا

.60-59ق ، صمحمد فراح ، المرجع الساب-1
.160إیلیا الحاوي ، المرجع السابق ، ص-2
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 أناجهـــــــــــــــــة اخلطـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدرامي غـــــــــــــــــامض و مـــــــــــــــــبهم و أســـــــــــــــــود ، ذلـــــــــــــــــك إن و   

ـــــــــــف و ممـــــــــــوه ــــــــــــب و  ،يونيســـــــــــكو يـــــــــــرى أن ســـــــــــطح احلقيقـــــــــــة زائ و احلقيقـــــــــــة تكمـــــــــــن يف الل

ـــــــــــــــك أن  "العمـــــــــــــــق ، فـــــــــــــــال بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن جتـــــــــــــــاوز الســـــــــــــــطح للوصـــــــــــــــول إىل احلقيقـــــــــــــــة ، ذل

و ســـــــــــــخر مـــــــــــــن الشخصـــــــــــــية  يونيســـــــــــــكو يســـــــــــــتهزئ بـــــــــــــالواقع الســـــــــــــطحي الـــــــــــــذي يـــــــــــــراه ،

ـــــــــب ـــــــــنكمش  االجتماعيـــــــــة ، وهـــــــــو القال ـــــــــدخل فيـــــــــه كـــــــــل فـــــــــرد وي ـــــــــذي ي كمـــــــــا   .اجلـــــــــاهز ال

ذين يفصــــــــــــحان عــــــــــــن وجودمهــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــالل لــــــــــــال لتنيدان التفكــــــــــــري و الســــــــــــلوك املقــــــــــــوّ أ

1".لقد رفض قوانني املنطق العقلي .الكليشهات اللغوية و التصرفات اآللية 

كــــــــــــــان يونيســــــــــــــكو يهــــــــــــــاجم الواقعيــــــــــــــة ، فاملســــــــــــــرح بالنســــــــــــــبة إليــــــــــــــه لــــــــــــــيس لغــــــــــــــة 

و يـــــــــــــربز شـــــــــــــعارات الثـــــــــــــورة و التمـــــــــــــرد ، هـــــــــــــو ،يات منتصـــــــــــــرةأفكـــــــــــــار خيـــــــــــــدم إيـــــــــــــديولوج

ـــــــــــذي حيمـــــــــــل رســـــــــــالة  ـــــــــــدين املســـــــــــرح ال ـــــــــــه بقولـــــــــــه  .ي يف " يوضـــــــــــح يونيســـــــــــكو وجهـــــــــــة رأي

املســــــــــــرح ، ليســــــــــــت األفكــــــــــــار هــــــــــــي الــــــــــــيت تبقــــــــــــى إذ أن اإليــــــــــــديولوجيات كلهــــــــــــا تســــــــــــقط 

ـــــــــــــتم جتاوزهـــــــــــــا ، مـــــــــــــا يبقـــــــــــــى هـــــــــــــي العواطـــــــــــــف و الشخصـــــــــــــيات و رمبـــــــــــــا  ـــــــــــــة و ي يف النهاي

نهــــــــــــا أفكــــــــــــار حيــــــــــــة مــــــــــــن حلــــــــــــم و دم ، ال يعنينــــــــــــا اآلن األفكــــــــــــار بعــــــــــــض األفكــــــــــــار ، لك

�Â¢�ƪ ººººººººººººǴǷƢǿ�©ȏƢººººººººººººǠǨǻ¦�Ȃººººººººººººǿ�ƢººººººººººººǼȈǼǠȇ�ƢººººººººººººǷ�À¤���ŚƦººººººººººººǈǰǋ�Ƣººººººººººººđ�Ȅººººººººººººƫ¢�Ŗººººººººººººǳ¦�ƨȈǨººººººººººººǈǴǨǳ¦

.2"ماكبث أو امللك لري

ســـــــــــبق أنـــــــــــه مت الرتكيـــــــــــز علـــــــــــى اجتاهـــــــــــات مســـــــــــرحية معينـــــــــــة خاصـــــــــــة  يتضـــــــــــح ممـــــــــــا  

د تـــــــــــأثر والســـــــــــبب أن الوســـــــــــط العـــــــــــريب قـــــــــــ اخلطـــــــــــاب امللحمـــــــــــي ، و اخلطـــــــــــاب العبثـــــــــــي ،
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ر مــــــــــدة مــــــــــن الــــــــــزمن ، مث انتشــــــــــر املســــــــــرح العبثــــــــــي امللحمــــــــــي يف فــــــــــرتة االســــــــــتقالل و عّمــــــــــ

  .و ما زال إىل أيامنا هذه

خيتلــــــــــــــف اخلطــــــــــــــاب الــــــــــــــدرامي و يتنــــــــــــــوع مــــــــــــــن اجتــــــــــــــاه مســــــــــــــرحي إىل آخــــــــــــــــر ،و 

ـــــــــذي يقـــــــــوم ببنـــــــــاء معـــــــــاين العـــــــــرضلكـــــــــن الثابـــــــــت هاهنـــــــــا هـــــــــو املتل ويشـــــــــارك يف  ،قـــــــــي ، ال

ــــــــــــــــــة و حيمـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــتال ،اللعبـــــــــــــــــة الدراميـــــــــــــــــة و  ،مـــــــــــــــــن االنفعـــــــــــــــــاالت الذهنيـــــــــــــــــة واإلدراكيــ

هــــــــــذا اخلطـــــــــاب الـــــــــدرامي الــــــــــذي ينبغـــــــــي أن تتــــــــــوفر  األحاســـــــــيس تتحـــــــــرك و تتفاعــــــــــل مـــــــــع
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شـــــــــــروط ضـــــــــــرورية حـــــــــــىت يـــــــــــتمكن مـــــــــــن ترمجـــــــــــة اخلطابـــــــــــات و تفكيـــــــــــك العالمـــــــــــات الـــــــــــيت 

  .يبعثها املرسل 

إذن ، علــــــــــــــــــى املتلقــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى وعــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــام و درايــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــاملة 

  .باخللفيات التارخيية و الثقافية و الفلسفية للخطاب الدرامي 

ي،ـأشـــــــــــارت آن أوبـــــــــــر ســـــــــــفيلد إىل مـــــــــــا أمستـــــــــــه بعمليـــــــــــة النفـــــــــــي املتعلقـــــــــــة باملتلقـــــــــــ  

و بـــــــــالواقع  ،و هـــــــــي تتحـــــــــدث و تفســـــــــر عالقـــــــــة املتلقـــــــــي باخلطـــــــــاب الـــــــــدرامي مـــــــــن جهـــــــــة

ــــــــــــفـــــــــــاملتلقي يف املســـــــــــرح يقـــــــــــوم بالفصـــــــــــل بـــــــــــني الـــــــــــوهم املسرح . مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى ي و ـ

ــــــــــــذي يعيشــــــــــــه خــــــــــــارج قاعــــــــــــة  الواقــــــــــــع ، أي بــــــــــــني العــــــــــــامل املعــــــــــــروض أمامــــــــــــه و العــــــــــــامل ال

ه و عناصـــــــــره ميتلـــــــــك ـالعـــــــــروض ، فعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أن العـــــــــامل املعـــــــــروض بكـــــــــل مكوناتـــــــــ

وجــــــــــودا فعليــــــــــا ، فــــــــــإن هــــــــــذا الوجــــــــــود خيتلــــــــــف كــــــــــل االخــــــــــتالف عــــــــــن الوجــــــــــود احلقيقــــــــــي

.1"املعيشي 

عمليــــــــــــة النفــــــــــــي علــــــــــــى أســــــــــــاس ، أي تفســــــــــــر آن أوبــــــــــــر ســــــــــــفيلد هــــــــــــذه العمليــــــــــــة   

أن العـــــــــرض املســـــــــرحي يعتـــــــــرب واقعـــــــــا مســـــــــتقال يشـــــــــبه حلمـــــــــا حقيقيـــــــــا قـــــــــد فـــــــــرض نفســـــــــه 

ينتهــــــــــي إىل نتيجـــــــــــة هامــــــــــة مفادهــــــــــا أن العـــــــــــرض " نــــــــــه إعلــــــــــى املتلقــــــــــي ، أمــــــــــا غـــــــــــادامري ف

¦ȂūƢººººººººººººººǧ���̈ƢººººººººººººººȈū¦�Â�ŃƢººººººººººººººǠǳ¦�Ǻººººººººººººººǟ�ƢººººººººººººººȈƟƢĔ�ǞººººººººººººººǘǬȇ�Ń�ȆƷǂººººººººººººººǈŭ¦ دث الرتاجيديــــــــــــــة الــــــــــــــيت

ينتقــــــــــل إىل املشــــــــــاهد بطريقــــــــــة ســــــــــحرية ،  االبــــــــــا غريبــــــــــقتعــــــــــرض علــــــــــى اخلشــــــــــبة ال تشــــــــــمل 

بــــــــــل هــــــــــو بــــــــــاألحرى موجــــــــــود يف عاملــــــــــه ،و بقــــــــــدر مــــــــــا يتعــــــــــرف علــــــــــى ذاتــــــــــه يف العمــــــــــل 

.2"يزداد استمراره مع الوجود عمقا 

ـــــــــــدرامي لـــــــــــيس منضـــــــــــمرا أو تائهـــــــــــا يف عـــــــــــامل    هـــــــــــذا يعـــــــــــين أن متلقـــــــــــي اخلطـــــــــــاب ال

ب ، يف فضــــــــــــــــاء لــــــــــــــــيس كفضــــــــــــــــائه و بــــــــــــــــني خملوقــــــــــــــــات مل يســــــــــــــــبق أن ســــــــــــــــحري غريــــــــــــــــ

شــــــــــاهدها ،و لكــــــــــن مهمــــــــــا كــــــــــان إنشــــــــــاء هــــــــــذا اخلطــــــــــاب إىل اجتــــــــــاه معــــــــــني و إىل دنــــــــــوه 

ـــــــ مثـــــــة مـــــــا يـــــــربط املتلقـــــــي حبياتـــــــه وواقعـــــــه حيـــــــث يغـــــــدو  همـــــــن الواقـــــــع أو ابتعـــــــاده عنـــــــه إال أن

  .جزءا من هذا العامل و من هذه احلياة اليت حيياها

.89محمد فراح ، المرجع السابق ، ص-1
.196ھشام معافة ، المرجع السابق ، ص-2
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لـــــــــــــدرامي أثنـــــــــــــاء العـــــــــــــرض إىل تـــــــــــــأويالت مل يقصـــــــــــــدها قـــــــــــــد يتعـــــــــــــرض اخلطـــــــــــــاب ا  

املؤلـــــــــــــــف و ال املخـــــــــــــــرج و ال حـــــــــــــــىت املمثـــــــــــــــل ، ألن املتلقـــــــــــــــي يتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع اخلطـــــــــــــــاب 

  .الدرامي بشفرته اخلاصة من أجل التوصل إىل عمق اخلطاب الدرامي 

باحلـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن االجتاهـــــــــــــــــات املســـــــــــــــــرحية الغربيـــــــــــــــــة و مـــــــــــــــــا تتضـــــــــــــــــمنه مـــــــــــــــــن    

عــــــــــــن حمــــــــــــل اخلطــــــــــــاب الــــــــــــدرامي بــــــــــــني املســــــــــــرح اخلطابــــــــــــات الدراميــــــــــــة يتبــــــــــــادر التســــــــــــاؤل 

و مــــــــــــــدى تـــــــــــــــأثري  ،العــــــــــــــريب عمومــــــــــــــا و املســــــــــــــرح يف اجلزائــــــــــــــر علــــــــــــــى وجــــــــــــــه اخلصــــــــــــــوص

و االقتصــــــــــــــــــادية علــــــــــــــــــى تشــــــــــــــــــكل اخلطــــــــــــــــــاب  ،و االجتماعيــــــــــــــــــة ،الظــــــــــــــــــروف التارخييــــــــــــــــــة

و كيفيـــــــــة تعامـــــــــل املتلقـــــــــي اجلزائـــــــــري مـــــــــع هـــــــــذا اخلطـــــــــاب  ،الـــــــــدرامي يف املســـــــــرح اجلزائـــــــــري

.
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.   الخطاب الدرامي في المسرح الجزائري:  لثالثاالمبحث 

:المسارات العامة للمسرح الجزائري -1

ــــــــــــــــداع بأساليــــــــــــــــااألدب و الفــــــــــــــــن و  ممارســــــــــــــــة اجلزائــــــــــــــــري القطــــــــــــــــرشــــــــــــــــهد  ب و ـإلب

، فأبـــــــــــــــدع  وبعـــــــــــــــدهاالحـــــــــــــــتالل الفرنســـــــــــــــي فـــــــــــــــرتة  أشـــــــــــــــكال تعبرييـــــــــــــــة متنوعـــــــــــــــة  أثنـــــــــــــــاء 

لـــــــــــ عبـــــــــــد " ريــــــــــح اجلنـــــــــــوب" اجلزائريــــــــــون يف جمـــــــــــاالت الشــــــــــعر و القصـــــــــــة و الروايــــــــــة منهـــــــــــا 

"و ، و روايــــــــــــة ــــــــــــــلـــــــــــــ رضــــــــــــا حوح" غــــــــــــادة أم القــــــــــــرى " احلميــــــــــــد بــــــــــــن هدوقــــــــــــة و روايــــــــــــة 

ـــــــــز  ـــــــــيت ظهـــــــــرت أثنـــــــــاء " اخلب ـــــــــات و القصـــــــــص ال ــــــــــ رشـــــــــيد بوجـــــــــدرة ،و غريهـــــــــا مـــــــــن الرواي ل

  .االحتالل أو بعده و منها ما اختفت 

أمــــــــــا فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالــــــــــدراما أو املســــــــــرح ، فقــــــــــد امجــــــــــع النقــــــــــاد علــــــــــى أن املســــــــــرح 

ــــــــد يف ظــــــــروف االســــــــتعمار ، ــــــــري ول ــــــــا مــــــــنو صــــــــار  اجلزائ ــــــــدأ مــــــــع  تقريب ــــــــه ب ــــــــه أن املســــــــلم ب

إال أن أول مســــــــــــرحية جزائريــــــــــــة هلــــــــــــل "  1926ســــــــــــنة " لـــــــــــــ عاللــــــــــــو" جحــــــــــــا" مســــــــــــرحية 

ــــــــــة ،  ــــــــــري مــــــــــن املــــــــــدن اجلزائري هلــــــــــا اجلمهــــــــــور اجلزائــــــــــري و عرضــــــــــت عشــــــــــرات املــــــــــرات يف كث

.1) "عاللو(اليت ألفها ساللو علي املدعو " جحا"مسرحية 

هـــــــــــــل كـــــــــــــانوا يقلـــــــــــــدون أو  كيـــــــــــــف التفـــــــــــــت املبـــــــــــــدعون اجلزائريـــــــــــــون إىل الـــــــــــــدراما ؟

يقتبســــــــــــون ؟ و هــــــــــــل أثــــــــــــرت فــــــــــــيهم الثقافــــــــــــة الغربيــــــــــــة و دفعــــــــــــتهم إىل ممارســــــــــــة اإلبــــــــــــداع 

  الدرامي ؟ 

 -الثقافــــــــــــــة الفرنســــــــــــــية خاصــــــــــــــةاملتــــــــــــــأثرون ب –لقــــــــــــــد تــــــــــــــأثر املثقفــــــــــــــون اجلزائريــــــــــــــون 

ــــــــــــــيت كانــــــــــــــت تعــــــــــــــرض يف امل ــــــــــــــالعروض املســــــــــــــرحية الفرنســــــــــــــية ال ــــــــــــــيت شــــــــــــــيدها ب ســــــــــــــارح ال

،و قــــــــــــد تفاعلــــــــــــت نفســــــــــــية هــــــــــــؤالء املثقفــــــــــــنياالســــــــــــتعمار يف املــــــــــــدن اجلزائريــــــــــــة الكــــــــــــربى 

ـــــــــــذين منحـــــــــــت هلـــــــــــم الفرصـــــــــــة مـــــــــــن مشـــــــــــاهدة عـــــــــــروض مـــــــــــوليري و راس ــــــــــــال ـــــــــــه و ـ ني وكورني

داع و اخللـــــــــــق ، وعكفـــــــــــوا ــــــــــــــفـــــــــــأقبلوا علـــــــــــى اإلب. موابســـــــــــن و غـــــــــــريه شكســـــــــــبري و مـــــــــــارلو

  .على التأليف و االقتباس و اإلخراج

1-�Ρέѧѧѧѧѧγϣϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�Ι έѧѧѧѧѧΗϟ�ˬ�Γέѧѧѧѧѧϗέϗ�α ѧѧѧѧѧϳέΩ·�ΩΎѧѧѧѧѧηέϟ�ΔѧѧѧѧѧΑΗϛϣ�ˬ�ϥϳϣΎѧѧѧѧѧο ϣϟ�ϭ�ϝΎϛѧѧѧѧѧηϷ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�ˬ�ϱέѧѧѧѧѧί Οϟ
.61-60، ص ص 2009، 1للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ط
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و حســـــــــــني  ،كاتـــــــــــب ياســـــــــــني ، ألبـــــــــــري كـــــــــــامي  املبـــــــــــدعني جنـــــــــــد ن بـــــــــــني هـــــــــــؤالءمـــــــــــ

ǂººººººººººººƥ�ƾºººººººººººǫ�Ǿºººººººººººǻ¢�ȏ¤���ƨȈºººººººººººǈǻǂǨǳ¦�ƨºººººººººººǤǴǳƢƥ�ǶēƢȈƷǂºººººººººººǈǷ�¦ȂºººººººººººǨǳ¢�ǺºººººººººººŲ�ǶǿŚºººººººººººǣ�Â±©�ة،بـــــــــــوزهر 

مســـــــــــرحيات باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة الفصـــــــــــحى مقتديـــــــــــة رمبـــــــــــا بـــــــــــالفرق العربيـــــــــــة املســـــــــــرحية الـــــــــــيت 

ـــــــــــوطن يف (تعتـــــــــــرب مســـــــــــرحية :" زارت اجلزائـــــــــــر مـــــــــــع مطلـــــــــــع القـــــــــــرن العشـــــــــــرين إذ  ســـــــــــبيل ال

هــــــــــــذه املســــــــــــرحية الـــــــــــيت أوجــــــــــــدت جــــــــــــداال ...أول عـــــــــــرض باللغــــــــــــة العربيــــــــــــة يف اجلزائـــــــــــر ) 

�Â�ƢǷ¦°ƾºººººººººººººǳ¦�ƺȇ°Ƣºººººººººººººƫ�Ŀ�ǲƻƾºººººººººººººƫ�ƢºººººººººººººĔ¢�ƾºººººººººººººǯƚŭ¦�Ǻºººººººººººººǰǳ،يف أصـــــــــــــوهلا املصـــــــــــــرية أو الرتكيـــــــــــــة

�ƨºººººººººººǤǴǳƢƥ�ǪǗƢºººººººººººǻ�ÄǂºººººººººººƟ¦ǄƳ�¬ǂºººººººººººǈǷ�µ ǂºººººººººººǟ�ƨºººººººººººƥ¦Ȃƥ�ƢºººººººººººĔ¢�ƢºººººººººººǼǸȀȇ�ƢºººººººººººǷ�Â���Ȇºººººººººººǯŗǳ¦�¬ǂºººººººººººǈŭ¦

.1"العربية 

لـــــــــــــة مـــــــــــــن االختنـــــــــــــاق واحلصـــــــــــــار علـــــــــــــى حاالفرنســـــــــــــي فـــــــــــــرض االســـــــــــــتعمار لقـــــــــــــد 

ا إىل تشـــــــــــتيت اهلويـــــــــــة اجلزائريـــــــــــة و إتـــــــــــالف قافـــــــــــة اجلزائريـــــــــــة ألنـــــــــــه كـــــــــــان يصـــــــــــبو طامعـــــــــــالث

ـــــــــــة ، و يف وقـــــــــــت  ـــــــــــدع و ممارســـــــــــته الدرامي ـــــــــــة ، فكـــــــــــان حيـــــــــــول بـــــــــــني املب الشخصـــــــــــية الوطني

 فكبلـــــــــــــتهمالحـــــــــــــق غـــــــــــــريت اإلدارة االســـــــــــــتعمارية سياســـــــــــــتها اجتـــــــــــــاه تعلـــــــــــــيم اجلزائـــــــــــــريني ، 

:"بشــــــــــروط جهنميــــــــــة ، يقــــــــــول  "مصــــــــــطفى كاتــــــــــب" عنهــــــــــا عــــــــــّرب جبملــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــروط 

ـــــــــــة و بشـــــــــــرية و سياســـــــــــية للنشـــــــــــاط  ـــــــــــة و مالي ـــــــــــب مادي ـــــــــــة متـــــــــــس جوان وهـــــــــــي شـــــــــــروط كلي

.2"االستعمارية  الفرتةاملسرحي يف اجلزائر إبان 

ومـــــــــــــن مث فكـــــــــــــر املـــــــــــــواطن اجلزائـــــــــــــري ، الســـــــــــــيما املثقـــــــــــــف و الفنـــــــــــــان يف املقاومـــــــــــــة 

كــــــــــــة ، إمنــــــــــــا تتجاوزهــــــــــــا إىل العمــــــــــــل علــــــــــــى الســــــــــــالح و املعر  علــــــــــــىتقتصــــــــــــر ، مقاومــــــــــــة ال 

�©ƢºººººººººººººƫȂƦǰǷ�Â�©ƢºººººººººººººǷ±¢�Ƣºººººººººººººēǂƴǧ�ǂºººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈƷǂºººººººººººººǈǷ�ƾºººººººººººººȈǳƢǬƫ� ƢºººººººººººººǇ°¤عـــــــــــــريب البـــــــــــــدع امل

التـــــــــــــاريخ  أنو الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك  ،ل بالنجـــــــــــــاحقـــــــــــــاوم ، فتحقـــــــــــــق األمـــــــــــــر و كلّـــــــــــــامل

" ن اجلزائـــــــــــر كانـــــــــــت حبلـــــــــــى بـــــــــــالفكر و الثقافـــــــــــة و الفـــــــــــن واإلبـــــــــــداع حيـــــــــــث بـــــــــــأيشـــــــــــهد 

ـــــــــــى الك ـــــــــــرت هـــــــــــذه الظـــــــــــروف عل ـــــــــــى السياســـــــــــيني و أث ـــــــــــل تأثريهـــــــــــا عل ـــــــــــري مث ـــــــــــب اجلزائ ات

.3"والضياع         اإلحساس باإلحباط  ماملواطنني إذ خييم عليه

1-�Δϧѧѧѧѧѧѧѧγ�ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·�ϱέѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ϲΣέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�έΎѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ˬ�ϥϭέѧѧѧѧѧѧѧϣϋ�ϥϳΩѧѧѧѧѧѧѧϟ�έϭѧѧѧѧѧѧѧϧ2000�ˬ�έѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ˬ�ϙѧѧѧѧѧѧѧϳϧΗΎΑ�Δϛέѧѧѧѧѧѧѧη�ˬ
.89، ص2006، 1ط
2-ѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·�ϱέѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϥѧѧѧѧѧѧѧϣ�ˬ�ΏѧѧѧѧѧѧѧΗΎϛ�ϰϔρѧѧѧѧѧѧѧλ ϣ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϣΟέΗ�ϭ�ΩΩѧѧѧѧѧѧѧϋ·�ˬ�ϱέѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ϲϧρϭѧѧѧѧѧѧѧϟ�Ρέ

.3، ص2013، 2مخلوف بوكروح و الشریف األدرع ، مقامات للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط 
.81إدریس قرقرة ، المرجع السابق ، ص -3
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الطــــــــــــــابع ) ارزي ، قســــــــــــــنطيين طعاللــــــــــــــو، بشــــــــــــــ(انتقــــــــــــــى رواد املســــــــــــــرح اجلزائــــــــــــــري 

تطهـــــــــــــري و التخفيـــــــــــــف مـــــــــــــن معانـــــــــــــاة العـــــــــــــالج و الاهلـــــــــــــزيل انتقـــــــــــــاء مقصـــــــــــــودا يرمـــــــــــــي إىل 

االســــــــــــتعمار يف حــــــــــــق اجلزائــــــــــــريني ، يعــــــــــــرب مصــــــــــــطفى   رســــــــــــهااممارســــــــــــات العنــــــــــــف الــــــــــــيت م

نــــــــــه إ"       :كاتــــــــــب عــــــــــن هــــــــــذه البدايــــــــــة املعروفــــــــــة بشــــــــــكلها اهلــــــــــزيل التهكمــــــــــي بقولــــــــــه 

ويـــــــــل الفكـــــــــرة والتعبـــــــــري الفـــــــــين و مســـــــــرح مـــــــــرتبط بالغنـــــــــاء و بلغـــــــــة خفيفـــــــــة قـــــــــادرة علـــــــــى حت

.1"إرضاء ذوق املتفرج 

، كمــــــــــــا  متكــــــــــــن إذن هــــــــــــؤالء الــــــــــــرواد مــــــــــــن صــــــــــــناعة الشــــــــــــكل وواجهــــــــــــة العــــــــــــروض
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يقـــــــــول عـــــــــن رشـــــــــيد  "ءحممـــــــــد طـــــــــاهر فضـــــــــال"و هـــــــــذا  باألفكـــــــــار و القـــــــــيم و األخـــــــــالق ،

إنـــــــــــه فنـــــــــــان أصـــــــــــيل يف موهبتـــــــــــه و لـــــــــــه قـــــــــــدرة خلـــــــــــق اجلـــــــــــو املســـــــــــرحي يف :" ي ـقسنطينـــــــــــ

.2"فتأيت كأحسن ما تعد  امسيةالعرض ، يرجتل مجلة 

تلــــــــــــــف مســــــــــــــرح الــــــــــــــرواد األوائــــــــــــــل عــــــــــــــن املســــــــــــــرح العــــــــــــــاملي ، فــــــــــــــال أن ملســــــــــــــرح خي

أو شكســـــــــــــــــبري ، ال جمـــــــــــــــــال لألحـــــــــــــــــالم و الكـــــــــــــــــوابيس و القتـــــــــــــــــل  ابســـــــــــــــــن يونســـــــــــــــــكو أو

و ال وجــــــــــــود للغمــــــــــــوض أيضــــــــــــا ، ذلــــــــــــك ،لمشــــــــــــاهد املعــــــــــــربة عــــــــــــن اجلــــــــــــنس و العنــــــــــــفلو 

أن املســــــــــرح يف اجلزائــــــــــر حينــــــــــذاك كــــــــــان يف مهــــــــــده و يف بدايــــــــــة منــــــــــوه ، كــــــــــان اإلبــــــــــداع يف 

  .ملسرح اجلزائر يهتز و يربو من حيث التأليف و اإلخراج و التمثيل ا

ــــــــــرواد كانــــــــــت حتكمــــــــــه  عــــــــــن هــــــــــذا النمــــــــــو يف املمارســــــــــة املســــــــــرحية عنــــــــــد هــــــــــؤالء ال

مســـــــــرح  "    ، إنمعـــــــــايري اجتماعيـــــــــة و ثقافيـــــــــة و فكريـــــــــة ، كـــــــــان فنـــــــــا يعـــــــــرب عـــــــــن الواقـــــــــع

و أغانيـــــــــــه قســـــــــــنطيين وطـــــــــــين وتعبـــــــــــري مبســـــــــــتواه ، فهـــــــــــو ال يســـــــــــتقي مواضـــــــــــيع مســـــــــــرحياته 

لقــــــــد كــــــــان قســــــــنطيين رشــــــــيد ميلــــــــك حســــــــا فنيــــــــا و . مــــــــن احللــــــــم بــــــــل مــــــــن احليــــــــاة اليوميــــــــة 
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.3"االحنرافات اليت تنخر جسده 

1-�ϥϭѧѧѧѧѧѧѧϧϔϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘΛϠϟ�ϲϧρϭѧѧѧѧѧѧѧϟ�α ѧѧѧѧѧѧѧϠΟϣϟ�ˬ�Δѧѧѧѧѧѧѧϓέόϣϟ�ϡϟΎѧѧѧѧѧѧѧϋ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΑέόϟ�ϲϧρϭѧѧѧѧѧѧѧϟ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϋέϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϠϋ
.544، ص1988الكویت ، ، 1واآلداب ، ط

2-�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�Δϔѧѧѧѧѧѧѧηέ�Εέϭѧѧѧѧѧѧѧηϧϣ�ˬ�ϲϧϳρϧѧѧѧѧѧѧѧγϗ�Ωϳѧѧѧѧѧѧѧηέ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ΎϳΩѧѧѧѧѧѧѧϳϣϭϛϟ�ϥѧѧѧѧѧѧѧϓ�ˬ�ϱέϭѧѧѧѧѧѧѧϧ�ε ϳѧѧѧѧѧѧѧϧΣ�ϥѧѧѧѧѧѧѧΑ
.51، ص2005الجزائري ، جامعة وھران ، 

.52بن حنیش نواري ، المرجع السابق ، ص-3
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أمـــــــــا عاللــــــــــو فقـــــــــد اســــــــــتلهم تأليفــــــــــه الـــــــــدرامي مــــــــــن التـــــــــاريخ و مــــــــــن الشخصــــــــــيات 

معتمــــــــــــدا علــــــــــــى " أبــــــــــــو حســــــــــــن املغفــــــــــــل"و شخصــــــــــــية " اجحــــــــــــ"التارخييــــــــــــة ، كشخصــــــــــــية 

مصـــــــــــــــورا املكبوتـــــــــــــــات و العقـــــــــــــــد و حـــــــــــــــب التملـــــــــــــــك و ، و الطــــــــــــــابع الشـــــــــــــــعيب الفكـــــــــــــــاهي

  .السيطرة و انعدام التواصل 

" و،" فــــــــــــاقو"رزي ليتـــــــــــألق بالــــــــــــدراما االجتماعيـــــــــــة مــــــــــــع مســـــــــــرحية طامث يـــــــــــأيت بشــــــــــــ

" وليلــــــــــة ألــــــــــف ليلــــــــــة "اقتبســـــــــها مــــــــــن الــــــــــيت " النســــــــــاء" و ،" بــــــــــين ويــــــــــوي"و ،" اخلـــــــــداعني 

  .و من الرتاث الشعيب

�Ŀ�ƨººººººººººººººȈǼǧ�Â�ƨȈƷǂººººººººººººººǈǷ�ƨººººººººººººººǯǂƷ�Â�ƨººººººººººººººȈǧƢǬƯ�ƨººººººººººººººǔĔ�ǆطحــــــــــــــاول بشــــــــــــــ ȈººººººººººººººǇƘƫ�Ä±°Ƣ

ــــــــــــــة ، معلنــــــــــــــا حتديــــــــــــــه للســــــــــــــلطات  مــــــــــــــوطن يعــــــــــــــاين أهلــــــــــــــه البــــــــــــــؤس و احلرمــــــــــــــان و اجلهال

كانــــــــــــت الســــــــــــلطات الفرنســــــــــــية تراقــــــــــــب بشــــــــــــدة األنشــــــــــــطة لقــــــــــــد   " . والرقابــــــــــــة الفرنســــــــــــية

ـــــــــدعو للتمـــــــــرد و  ـــــــــت ت ـــــــــيت كان ـــــــــك ال ـــــــــزالقاملســـــــــرحية خاصـــــــــة تل عـــــــــن خـــــــــط املعمـــــــــرين  االن

، و بالفعــــــــــــــل تــــــــــــــدخلت الســــــــــــــلطات الفرنســـــــــــــــية يف توقيــــــــــــــف عــــــــــــــدة مســــــــــــــرحيات ســـــــــــــــنة 

ــــــــــم 1937 ــــــــــوي" و " فــــــــــاقو" ل ث احلظــــــــــر " لوبــــــــــو" و اســــــــــتخدم احلــــــــــاكم العــــــــــام " بــــــــــين وي

.1"على بشتارزي بعدم مزاولة املسرح ملدة سنتني 

ب مـــــــــــــن ممارســـــــــــــة النشـــــــــــــاط وجـــــــــــــود االســـــــــــــتعمار صـــــــــــــعّ  أنيتضـــــــــــــح ممـــــــــــــا ســـــــــــــلف 

ـــــــــــــــر املســـــــــــــــرحي الفـــــــــــــــين و ـــــــــــــــرواد قـــــــــــــــاوموا و حتـــــــــــــــدوا ذلـــــــــــــــك يف اجلزائ ، ، إال أن هـــــــــــــــؤالء ال

الفنــــــــــان ســــــــــيد نفســــــــــه ، ميشــــــــــي تبعــــــــــا ملواقفــــــــــه و  يكــــــــــون فيــــــــــه "وأسســــــــــوا مســــــــــرحا ثوريــــــــــا 

و يف هــــــــــــذا  و ال يقبــــــــــــل أن يشــــــــــــرتى و يبــــــــــــاع ،،مبادئــــــــــــه الســــــــــــامية ، ال يقبــــــــــــل املســــــــــــاومة

مــــــــــــراض واملشــــــــــــاكل عناصــــــــــــر األ هلــــــــــــم يشــــــــــــرح، فاإلطــــــــــــار يتوجــــــــــــه الفنــــــــــــان إىل اجلمــــــــــــاهري 

ولكنهــــــــــا حتمــــــــــل يف عمقهــــــــــا غضــــــــــبا ضــــــــــامرا ينقــــــــــد الواقــــــــــع مــــــــــن موقــــــــــع  ة ،ـبلغــــــــــة هادئــــــــــ

.2"الفاعل ال الصارخ فقط 

ألفــــــــــــــــوا  الــــــــــــــــذينســــــــــــــــرحيون عــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن امليف ظــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الظــــــــــــــــروف تــــــــــــــــألق 

ƨȈººººººººººººǈǻǂǨǳ¦�ƨººººººººººººǤǴǳƢƥ�ǶēƢȈƷǂººººººººººººǈǷ� املبــــــــــــدع اجلزائــــــــــــري  و قــــــــــــد اعتــــــــــــربت نقطــــــــــــة إجيابيــــــــــــة ألن

.97نور الدین عمرون ، المرجع السابق ، ص-1
2-ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�Δѧѧѧѧѧѧѧϳέί Οϟ�ΓέϭѧѧѧѧѧѧѧΛϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϠόΑ�ϱϭΎѧѧѧѧѧѧѧϧϔΣ�ΡέѧѧѧѧѧѧѧγϣϠϟ�ϲϧρϭѧѧѧѧѧѧѧϟ�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧΟέϬϣϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧυϓΎΣϣ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΑέόϟ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ

.35، ص2008المحترف ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، 
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كتابـــــــــــة الشـــــــــــعر أو الروايـــــــــــة أو املســـــــــــرحية باللغـــــــــــة العـــــــــــريب قـــــــــــد بـــــــــــرهن أنـــــــــــه يـــــــــــتمكن مـــــــــــن  

ــــــــــري مــــــــــن األجانــــــــــب ممــــــــــن ميتلكــــــــــون هــــــــــذه اللغــــــــــة علــــــــــى  ــــــــــة ، يف حــــــــــني يعجــــــــــز كث األجنبي

  .ذلك 

 ألنــــــــــهجــــــــــاهال ،  الاإلنســــــــــان العــــــــــريب اجلزائــــــــــري لــــــــــيس متخلفــــــــــا و  مثّ فــــــــــإنومــــــــــن 

قـــــــــد بــــــــــرز جزائريـــــــــون و مبــــــــــدعون كتبـــــــــوا باللغــــــــــة العربيـــــــــة الفصــــــــــحى و باللغـــــــــة األجنبيــــــــــة و 

مقبـــــــــــل بفنـــــــــــه علـــــــــــى احليـــــــــــاة  ،ة الدارجـــــــــــة ، فهـــــــــــو إنســـــــــــان يـــــــــــدافع عـــــــــــن إنســـــــــــانيتهباللغـــــــــــ

اوز و احتقــــــــــار ــــــــــــكــــــــــل أنــــــــــواع االعتــــــــــداء والتجلر بــــــــــل مقــــــــــاوم و مــــــــــدبّ ،اإلنســــــــــانية الســــــــــوية

  .اآلخر 

، هــــــــــــذا " كاتــــــــــــب ياســــــــــــني " مــــــــــــن املســــــــــــرحيني الــــــــــــذين كتبــــــــــــوا باللغــــــــــــة األجنبيــــــــــــة 

ـــــــــــــاألدب الفرنســـــــــــــي ، ـــــــــــــك ب ـــــــــــــذي ســـــــــــــافر إىل فرنســـــــــــــا و احت ـــــــــــــى  مث األخـــــــــــــري ال ـــــــــــــل عل أقب

إن جنمـــــــــة هـــــــــي " الـــــــــيت يقـــــــــول فيهـــــــــا " جنمـــــــــة " و أشـــــــــهر مـــــــــا كتبـــــــــه  الشـــــــــعر و الروايـــــــــة ،

.1"ة بشىت املؤثرات الداخلية مو املهدو  ، روح اجلزائر املمزقة من البداية

أفـــــــــــرزت احلركـــــــــــة اإلصـــــــــــالحية الـــــــــــيت كـــــــــــان يتزعمهـــــــــــا الشـــــــــــيخ عبـــــــــــد احلميـــــــــــد بـــــــــــن 

ذات الســــــــــــــــــــمات  كتبــــــــــــــــــــت املســــــــــــــــــــرحيات" بــــــــــــــــــــاديس اجتاهــــــــــــــــــــا كالســــــــــــــــــــيكيا حيــــــــــــــــــــث 

�ń¤�ƨǧƢººººººººººǓȍƢƥ�Â��ǲººººººººººǬǠǳ¦�Ƥ ººººººººººǗƢţ�ƨººººººººººȈǫ¦°�ƨººººººººººǤǳ�ƢººººººººººĔȂǰǳ�ȄƸººººººººººǐǨǳ¦�ƨººººººººººǤǴǳƢƥ�ƨȈǰȈººººººººººǇȐǰǳ¦

كتـــــــــــب مســـــــــــرحيات باللغـــــــــــة   الـــــــــــذيم جنـــــــــــد الكاتـــــــــــب عبـــــــــــد الـــــــــــرمحن اجلـــــــــــياليل مـــــــــــا تقـــــــــــدّ 

، كمـــــــــــــا كتـــــــــــــب حممـــــــــــــد العيـــــــــــــد آل " اهلجـــــــــــــرة النبويـــــــــــــة " و " املولـــــــــــــد" الفصـــــــــــــحى مثـــــــــــــل 

ر اجلزائــــــــــــــريني و تــــــــــــــذكّ  فدينيــــــــــــــة تعــــــــــــــرّ  ةو هــــــــــــــي مســــــــــــــرحي" بــــــــــــــالل" خليفــــــــــــــة مســــــــــــــرحية 

.2"بدينهم احلنيف الذي ال جيب االنسالخ عنه 

متســــــــــك أصــــــــــحاب هــــــــــذا االجتــــــــــاه باللغــــــــــة الفصــــــــــحى باعتبارهــــــــــا لغــــــــــة فكــــــــــر وفــــــــــن 

ــــــــــــــــريا لــــــــــــــــدى  ،و حضــــــــــــــــارة إال أن هــــــــــــــــذه العــــــــــــــــروض الكالســــــــــــــــيكية مل جتــــــــــــــــد إقبــــــــــــــــاال كب

ـــــــــت حتـــــــــول بينـــــــــ ـــــــــة الـــــــــيت كان ـــــــــذي مل يكـــــــــن يف مســـــــــتوى هـــــــــذه اللغـــــــــة الراقي ه و ـاجلمهـــــــــور ال

  . متعة الفهم و متعة املعرفةبني

.83إدریس قرقرة ، المرجع السابق ، ص-1
2-�ˬ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧϳί ϭΗϟ�ϭ�έѧѧѧѧѧѧѧηϧϠϟ�Δѧѧѧѧѧѧѧϳϧρϭϟ�Δϛέѧѧѧѧѧѧѧηϟ�ˬ�Ι ϳΩѧѧѧѧѧѧѧΣϟ�ϱέѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΑΩϷ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϘϧϟ�ϝϭѧѧѧѧѧѧѧλ ϓ�ˬ�ϑ ϳΎѧѧѧѧѧѧѧλ ϣ�ΩѧѧѧѧѧѧѧϣΣϣ

.68، ص1981، 2الجزائر ، ط
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قــــــــــــد وصــــــــــــفت مســــــــــــرحيات و عــــــــــــروض الــــــــــــرواد األوائــــــــــــل بالنجــــــــــــاح ، فيف املقابــــــــــــل

�ǽǀºººººººººººººǿ�ǞƥƢºººººººººººººƫ�ȆƷǂºººººººººººººǈǷ�°ȂºººººººººººººȀŦ�§ ƢǘǬƬºººººººººººººǇ¦Â�ǺȇȂºººººººººººººǰƫ�ǺºººººººººººººǷ�¦ȂºººººººººººººǼǰŤ�ǶºººººººººººººĔȋ��¦̄Ƣºººººººººººººŭ��

ارزي طو و بشــــــــــــــــــــــــو بالتــــــــــايل قــــــــــد وفــــــــــق كــــــــــل مــــــــــن عالل املســــــــــرحيات و تفاعــــــــــل معهــــــــــا ،

  .ونا و قسنطيين يف تشكيل هذا اخلطاب شكال ومضم

يتضــــــــــح ممــــــــــا ســــــــــلف أن الظــــــــــروف املتأزمــــــــــة لفــــــــــرتة الثــــــــــورة التحريريــــــــــة علــــــــــى وجــــــــــه 

اخلصــــــــــوص قـــــــــــد أثـــــــــــرت علــــــــــى نشـــــــــــاط اإلبـــــــــــداع و املبــــــــــدع املســـــــــــرحي ، تـــــــــــأثريا إجيابيـــــــــــا و 

و بالتــــــــــايل مــــــــــارس الفنــــــــــان هــــــــــا هنــــــــــا إبداعــــــــــه حســــــــــب مــــــــــا متليــــــــــه عليــــــــــه . آخــــــــــر ســــــــــلبيا 

ـــــــــــه و نفســـــــــــيته و أفكـــــــــــاره ـــــــــــ ،ذاتيت ـــــــــــةوخاضـــــــــــعا لكـــــــــــل العوامـــــــــــل الوجداني ذلـــــــــــك  ،ة والفكري

ـــــــــــاملســــــــــرح بصــــــــــفة عامــــــــــة هــــــــــو عامــــــــــل أساســــــــــي مــــــــــن العوامــــــــــل الفعال" أن  ــــــــــة  ة ،ــ و الفاعل

هــــــــــــو انســــــــــــجام الفنــــــــــــان و  ...يف حركــــــــــــة التطــــــــــــور االجتمــــــــــــاعي علــــــــــــى كــــــــــــل املســــــــــــتويات 

انســــــــــجاما محيميــــــــــا بــــــــــأفراد جمتمعــــــــــه واحتكاكــــــــــه املســــــــــتمر واليــــــــــومي بكــــــــــل صــــــــــغرية وكبــــــــــرية 

تحقــــــــــــق إال مـــــــــــن خــــــــــــالل املوقـــــــــــف أو العقيــــــــــــدة ال يو و بـــــــــــني اجلماعــــــــــــة واحليـــــــــــاة ، فيـــــــــــه ،

1."املشرتكة 

أمـــــــــــا يف الفـــــــــــرتة الـــــــــــيت حتقـــــــــــق فيهـــــــــــا االســـــــــــتقالل ، صـــــــــــارت ظـــــــــــروف ومعطيـــــــــــات 

�² °ƢºººººººººǸŭ¦�ÀƢºººººººººǼǨǳ¦�ǺºººººººººǷ�ǲºººººººººǯ�Ƣºººººººººđ�ǞºººººººººƬǸƬȇ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººȇǂū¦�ƢºººººººººĔ¤���̈ǂȇƢºººººººººǤǷ�ƨȈƷǂºººººººººǈŭ¦�ƨºººººººººǇ°ƢǸŭ¦

" املســــــــــــرح الــــــــــــوطين اجلزائــــــــــــري " و املتلقــــــــــــي ، فانبثقــــــــــــت فرقــــــــــــة مســــــــــــرحية عرفــــــــــــت بفرقــــــــــــة 

ــــــــــ ــــــــــه هــــــــــي خدمــــــــــة الشــــــــــعب ، كان ت تصــــــــــبو إىل تأســــــــــيس قاعــــــــــدة ملســــــــــرح نضــــــــــايل أولويت

  .فن البيئة العربية  مع فاعتنق املسرح امللحمي مبحاكاته أو تعديله وتكييفه

:نوعية الخطاب الدرامي في المسرح الجزائري -2

مـــــــــــا الغايـــــــــــة مـــــــــــن املمارســـــــــــة الدراميـــــــــــة املســـــــــــرحية ؟ و هـــــــــــل مـــــــــــن الضـــــــــــروري أن تتضـــــــــــمن  

  عرض خطابا معينا ؟ كل مسرحية وكل

ه أو ـإن االجتــــــــــــاه الفكــــــــــــري الــــــــــــذي حتكمــــــــــــه ذاتيــــــــــــة املبــــــــــــدع و املمــــــــــــارس و عالقتــــــــــــ  

ـــــــــــــيت يتعـــــــــــــاطى معهـــــــــــــا تـــــــــــــؤثر فيـــــــــــــه و تدفعـــــــــــــه إىل تشـــــــــــــكيل  مـــــــــــــدى تـــــــــــــأثره بـــــــــــــالظروف ال

1945اي ـمـــــــــــ 08خطابـــــــــــه الضـــــــــــمين ، فكاتـــــــــــب ياســـــــــــني مـــــــــــثال قـــــــــــد شـــــــــــهد أحـــــــــــداث 
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وجــــــــــــــد و ســــــــــــــراحه و شــــــــــــــارك يف املظــــــــــــــاهرات مث دخــــــــــــــل الســــــــــــــجن ، مث بعــــــــــــــدما أطلــــــــــــــق ، 

  .مراض العقلية أمه يف مستشفى األ

ـــــــــــديا  ـــــــــــة املطوقـــــــــــة ، و هـــــــــــي تراجي ـــــــــــب اجلث ـــــــــــك دفـــــــــــع ياســـــــــــني إىل أن يكت كـــــــــــل ذل

تصــــــــــور جثــــــــــة البطــــــــــل الــــــــــذي يرمــــــــــز إىل جيــــــــــل كامــــــــــل مــــــــــن الشــــــــــباب مقيــــــــــد مبجموعــــــــــة " 

ـــــــــــة يف صـــــــــــورة صـــــــــــراع مـــــــــــع األجي ـــــــــــد االجتماعي ــــــــــــعوامـــــــــــل منهـــــــــــا التقالي ال و صـــــــــــراع مـــــــــــع ـ

.1"االستعمار 

ــــــــــيت  أمــــــــــا فيمــــــــــا   ــــــــــة العــــــــــم " خيــــــــــص جنمــــــــــة و ال ــــــــــيت أحبهــــــــــا " زوليخــــــــــة" هــــــــــي ابن ال

�ƨǼººººººººǇ�ǂººººººººǌǟ�ƨƬººººººººǇ�ǽŐººººººººǰƫ�ƪ ººººººººǻƢǯ�ƢººººººººĔ¢�ǺººººººººǷ�ǶǣǂǳƢººººººººƥ�ƢººººººººȈǻȂǼƳ�ƢººººººººƦƷ�śººººººººǇƢȇ"2 و مــــــــن مث ،

ــــــــــــه ، يقــــــــــــول  ــــــــــــف تعكــــــــــــس أيضــــــــــــا ذاتيتــــــــــــه وعاطفتــــــــــــه و حب الناقــــــــــــد جنــــــــــــد أن روايــــــــــــة املؤل

ابنــــــــــة عــــــــــم ياســــــــــني زوليخــــــــــة هــــــــــي حــــــــــب مرحلــــــــــة الشــــــــــباب الــــــــــذي :"  عيســــــــــى رأس املــــــــــا

الشخصـــــــــية  ¤ƢºººººººººĔصـــــــــول إليـــــــــه ، و هـــــــــذا التعـــــــــذر هـــــــــو مـــــــــا أوحـــــــــى إليـــــــــه جنمـــــــــة ،تعـــــــــذر الو 

.3"الرمز يف كل أعماله الفنية 

ــــــــــــــــاحليـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل الق ريـــــــــــــــربالتـــــــــــــــايل ، يغـــــــــــــــدو الفـــــــــــــــن و يســـــــــــــــعى إىل حت وى ـ

والضـــــــــــغوطات كمـــــــــــا يـــــــــــرى ذلـــــــــــك نيتشـــــــــــه ، فمـــــــــــن الفنـــــــــــانني مـــــــــــن يصـــــــــــور فنـــــــــــه و يـــــــــــربزه 

وبرخيــــــــــت ، ومــــــــــنهم مــــــــــن *كاتوركمــــــــــا يفعــــــــــل بســــــــــ  اقعبواجهتــــــــــه الصــــــــــرحية امللتصــــــــــقة بــــــــــالو 

و و ـو جيــــــــــرده و جيعلــــــــــه يتعــــــــــاىل و يســــــــــمو مثــــــــــل مــــــــــا يفعــــــــــل يونسكــــــــــ اقــــــــــعيعزلــــــــــه عــــــــــن الو 

  .بيكيت

ري قـــــــــــــد اخلطـــــــــــــاب املســـــــــــــرحي اجلزائـــــــــــــ أنمـــــــــــــن هـــــــــــــذا املنطلـــــــــــــق ميكـــــــــــــن اســـــــــــــتنتاج   

ىل آخـــــــــر ، حيـــــــــث حـــــــــل الفســـــــــاد و إنـــــــــوع مـــــــــن زمـــــــــن تشـــــــــكل نتيجـــــــــة ظـــــــــروف قـــــــــاهرة و ت

يـــــــــــــربز يف املقابـــــــــــــل مـــــــــــــا يســـــــــــــمى ، و ســـــــــــــانية الظلـــــــــــــم و التجـــــــــــــاوز و االمتـــــــــــــداد علـــــــــــــى اإلن

 يف طابعـــــــــــــه عـــــــــــــنل صـــــــــــــباملســـــــــــــرح اإلصـــــــــــــالحي أو الثـــــــــــــوري أو السياســـــــــــــي الـــــــــــــذي ال ينف

  .اخلطاب االجتماعي و كذا اخلطاب الديين 

.28، صالمرجع السابقمخلوف بوكروح ، -1
2-�ˬ�ϱέѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�Ρέѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϲΟϭϟϭϳΩѧѧѧѧѧѧѧϳϹ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧρΧϟ�ˬ�ϰѧѧѧѧѧѧѧγϳϋ�Ύѧѧѧѧѧѧѧϣϟ�α έ�ΔѧѧѧѧѧѧѧόϣΎΟ�ˬ�ϩέϭѧѧѧѧѧѧѧΗϛΩ�ΔѧѧѧѧѧѧѧΣϭέρ

.267، ص2008-2007وھران ، كلیة اآلداب والفنون ، قسم الفنون الدرامیة ، 
.270ولوجي في المسرح الجزائري ، م س ، صرأس الما عیسى ، الخطاب اإلیدی-3
.أروین بسكاتر أحد مؤسسي المسرح السیاسي في العالم ومؤیدي األفكار الثوریة داخل خشبة المسرح-*
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الخطاب الدرامي السياسي:

نبــــــــــــــذ كثــــــــــــــري مــــــــــــــن املســــــــــــــرحيني و مــــــــــــــن املنظــــــــــــــرين اســــــــــــــتعمال خشــــــــــــــبة املســــــــــــــرح 

قــــــــــول كلــــــــــود إبتــــــــــادو خماطبــــــــــا ألغــــــــــراض سياســــــــــية ، علــــــــــى رأســــــــــهم يونســــــــــكو ، حيــــــــــث ي

ــــــــــــــيس علــــــــــــــى املســــــــــــــرح أن ميجــــــــــــــد أيــــــــــــــة إيديولوجيــــــــــــــة ،و أن " إيــــــــــــــاه  لقــــــــــــــد كتبــــــــــــــت أن ل

 هأجابـــــــــــ،ف1"ى مـــــــــــن ذلــــــــــك أن يقـــــــــــرأ املـــــــــــرء مقالــــــــــة فلســـــــــــفية أو جريدتــــــــــه اليوميـــــــــــة و اجلــــــــــد

ـــــــــه  ـــــــــى املســـــــــرح أن يبقـــــــــى بعـــــــــد وفـــــــــاة مؤلفـــــــــه لـــــــــن :" يونســـــــــكو بقول ـــــــــه إذا كـــــــــان عل أرى أن

مــــــــــــن جهــــــــــــة أخــــــــــــرى قــــــــــــد تــــــــــــزعم .  2"هــــــــــــا يكــــــــــــون ذلــــــــــــك بســــــــــــبب الرســــــــــــالة الــــــــــــيت ينقل

مســــــــــــرحيون آخــــــــــــرون مــــــــــــا أمســــــــــــوه باملســــــــــــرح الثــــــــــــوري أو النضــــــــــــايل أو السياســــــــــــي أمثــــــــــــال 

وبرخيــــــــــــــت ، ولكــــــــــــــل خلفيتــــــــــــــه الفلســـــــــــــفية و اجتاهــــــــــــــه الفكــــــــــــــري و غايتــــــــــــــه يف  بيســـــــــــــكاتور

  .اإلصالح و التغيري كما سلف الذكر

يف  مــــــــــن أجــــــــــل ذلــــــــــك ، تنــــــــــاول كثــــــــــري مــــــــــن املســــــــــرحيني اجلزائــــــــــريني قضــــــــــية الثــــــــــورة

" و            "القصـــــــــــــبة  أوالد " العديـــــــــــــد مـــــــــــــن األعمـــــــــــــال املســـــــــــــرحية منهـــــــــــــا مســـــــــــــرحية 

" لرويشــــــــــد و " حســــــــــان طــــــــــريو"   ولـــــــــــ عبــــــــــد احللــــــــــيم رايــــــــــس ، " العهــــــــــد" و " اخلالــــــــــدون

لكاتــــــــــــب ياســــــــــــني ، و  "اجلثــــــــــــة املطوقــــــــــــة"آلســــــــــــيا جبــــــــــــار ، إضــــــــــــافة إىل " امحــــــــــــرار الفجــــــــــــر

ǳƢƥ�Â���ƨȈºººººººººººººǇƢȈǇ�ƢȇƾºººººººººººººȈƳ¦ǂƫ�ƢºººººººººººººĔ¢�² ƢºººººººººººººǇ¢�ȄºººººººººººººǴǟ�ƪ ǨǼºººººººººººººǏ�Ŗºººººººººººººǳ¦ميكـــــــــــــن "        تـــــــــــــايل

تصـــــــــــنيف كاتـــــــــــب ياســـــــــــني يف صـــــــــــف املبـــــــــــدعني الـــــــــــذين اهتمـــــــــــوا مبوضـــــــــــوعات اجتماعيـــــــــــة 

ـــــــــــه كـــــــــــان ميلـــــــــــك ناصـــــــــــية القـــــــــــول و الفلســـــــــــفة و كـــــــــــان  ـــــــــــة منتقـــــــــــاة ألن و سياســـــــــــية و ثقافي

.3"جييد بناء الدراما يف نصوصه املسرحية 

مـــــــــــن املســـــــــــرحيات أيضـــــــــــا الـــــــــــيت كانـــــــــــت تتضـــــــــــمن اخلطـــــــــــاب السياســـــــــــي مســـــــــــرحية 

" إميانويــــــــــــل روبــــــــــــس" لصــــــــــــاحبها فــــــــــــراح حممــــــــــــد و الــــــــــــيت اقتبســــــــــــها عــــــــــــن " مونصــــــــــــريات" 

ذات البعـــــــــــد السياســـــــــــي الـــــــــــذي يفضـــــــــــح الظلـــــــــــم و القهـــــــــــر لكـــــــــــل ألـــــــــــوان التجـــــــــــاوزات يف 

  .حق بين اإلنسان

.218، صالمرجع السابقكلود أبتادو ، یوجین یونسكو ، -1
.م ن ، ص ن-2
.260، ص المرجع السابقرأس الماء عیسى ، -3



 إشكالية المصطلح والمدلول –ي الخطاب الدرامـــــــــــ  األول الفصل

ـ 81 ـ

إن اخلطــــــــــــــــاب السياســــــــــــــــي يف املســــــــــــــــرح اجلزائــــــــــــــــري عــــــــــــــــرف تصــــــــــــــــاعدا مواكبــــــــــــــــا " 

�ǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬººººººººººººººǇȏ¦�śººººººººººººººƥ�̈ǂƫȂººººººººººººººƬŭ¦�ƨººººººººººººººǫȐǠǳ¦�Ƣººººººººººººººē±ǂǧ¢�Ŗººººººººººººººǳ¦�ƨȈººººººººººººººǇƢȈǈǳ¦�ª ¦ƾººººººººººººººƷȌǳ نســــــــــــــي

، حيــــــــــث كــــــــــان يعتمــــــــــد علــــــــــى التلمــــــــــيح يف بدايتــــــــــه مث حتــــــــــول إىل 1"والشــــــــــعب اجلزائــــــــــري 

  .خطاب نضايل أو ثوري يربز البعد أو املوقف السياسي بدارا وجهارا

أمـــــــــــا اخلطـــــــــــاب الثـــــــــــوري يف املســـــــــــرح ال ميكـــــــــــن فصـــــــــــله عـــــــــــن اخلطـــــــــــاب السياســـــــــــي 

ــــــــــــتخلص مــــــــــــن االســــــــــــتعمار وبنــــــــــــاء دو  ــــــــــــة ال ــــــــــــة ، ألن النضــــــــــــال هــــــــــــو الثــــــــــــورة وهــــــــــــو حماول ل

ــــــــــــت " و بالتــــــــــــايل  ،بقاعــــــــــــدة و أركــــــــــــان جديــــــــــــدة ــــــــــــيت تناول فقــــــــــــد عاجلــــــــــــت املســــــــــــرحيات ال

الثـــــــــــورة التحريريـــــــــــة موضـــــــــــوعات مـــــــــــن وجهـــــــــــات نظـــــــــــر خمتلفـــــــــــة ومتباينـــــــــــة، الـــــــــــبعض منهـــــــــــا 

لعبــــــــــــــد " أوالد القصــــــــــــــبة " ركـــــــــــــز علــــــــــــــى العمــــــــــــــل الفــــــــــــــدائي يف املـــــــــــــدن مثــــــــــــــل مســــــــــــــرحييت 

ملصـــــــــــــطفى " احلـــــــــــــاجز األخـــــــــــــري " و ، لرويشـــــــــــــد " حســـــــــــــان طـــــــــــــريو" و ، احللـــــــــــــيم رايـــــــــــــس 

ـــــــــــــة الـــــــــــــيت  كمـــــــــــــا. األشـــــــــــــرف  اهتمـــــــــــــت بعـــــــــــــض املســـــــــــــرحيات مبوضـــــــــــــوع املقاومـــــــــــــة الوطني

ـــــــــداخلي و اخلـــــــــارجي ، مثـــــــــل  ـــــــــى الصـــــــــعيد ال ـــــــــة ووجـــــــــدت صـــــــــدى عل ـــــــــورة حتريري توجـــــــــت بث

لكاتــــــــــــــب " اجلثــــــــــــــة املطوقــــــــــــــة " و ،    ملصــــــــــــــطفى كاتــــــــــــــب " حنــــــــــــــو النــــــــــــــور" مســــــــــــــرحيات 

.2"آلسيا جبار " امحرار الفجر " و ، ياسني 

االجتماعي  الخطاب الدرامي:

�ǺºººººººººººǷ�Â�Ǟºººººººººººǫ¦Ȃǳ¦�ǺºººººººººººǷ�ƢȀǠȈºººººººººººǓ¦ȂǷ�ȆºººººººººººǬƬǼƫ�ȆºººººººººººǸǰē�ŅǄºººººººººººǿ�ǞƥƢºººººººººººǗ�©¦̄�©ƢȈƷǂºººººººººººǈǷ�Ȇºººººººººººǿ

رجـــــــــــة ، الغـــــــــــة الدالاحليـــــــــــاة اليوميـــــــــــة و اللغـــــــــــة املســـــــــــتعملة يف احلـــــــــــوار و املونولوجـــــــــــات هـــــــــــي 

ظهـــــــــــــــور خنبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن املمثلـــــــــــــــني " و بالتـــــــــــــــايل تألقـــــــــــــــت الكوميـــــــــــــــديا و ذلـــــــــــــــك بســـــــــــــــبب 

ـــــــــــذين شـــــــــــدوا انتبـــــــــــاه اجلمهـــــــــــور منـــــــــــذ البـــــــــــدا يات األوىل للمســـــــــــرح اجلزائـــــــــــري املســـــــــــرحيني ال

و ،م ـو أســــــــــــــــــلوب هــــــــــــــــــزيل ملــــــــــــــــــيء بالتهكــــــــــــــــــ،و أدوار حــــــــــــــــــادة ،مبســــــــــــــــــرحيات جيــــــــــــــــــدة 

ــــــــــــو ، و  ،              الســــــــــــخرية اتبعــــــــــــه الكثــــــــــــري أمثــــــــــــال  رشــــــــــــيد قســــــــــــنطيين وحمــــــــــــي عالل

3."الدين بشتارزي

.270، صالمرجع السابقلھناني أحمد ، دین ا-1
.100-99، صالمرجع السابقحفناوي بعلي ، -2
.31، صالمرجع السابقبن حنیش نواري ، -3
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وصــــــــف هــــــــذا اللــــــــون مــــــــن املســــــــرح و هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن اخلطــــــــاب بأنــــــــه قــــــــد ارتــــــــبط   

و "  ،نــــــــــاء و ترضــــــــــي املتفــــــــــرج و توصــــــــــل الفكــــــــــرة بكــــــــــل يســــــــــربلغــــــــــة خفيفــــــــــة تــــــــــرتبط بالغ

قـــــــــد جنـــــــــح رويشـــــــــد يف االعتمـــــــــاد علـــــــــى اللغـــــــــة الشـــــــــعبية اجلماهرييـــــــــة و الـــــــــيت محلهـــــــــا رمـــــــــوزه 

و إحياءاتــــــــــه للكشــــــــــف عــــــــــن أعمــــــــــال شخصــــــــــياته الــــــــــيت اخرتاهــــــــــا مــــــــــن األوســــــــــاط الشــــــــــعبية 

ــــــــــــزيني ـو اعتمــــــــــــد اعتمــــــــــــادا كليــــــــــــا علــــــــــــى اللغــــــــــــة الدارجــــــــــــة الشــــــــــــعبية دون أي تصنــــــــــــ ع أو ت

"1.

ــــــــــــــدرامي يف هــــــــــــــذه املســــــــــــــرحيات االجتماعيــــــــــــــة يف معاجلتــــــــــــــه    يتجلــــــــــــــى اخلطــــــــــــــاب ال

لقضـــــــــايا األســـــــــرة و الطـــــــــالق و تعـــــــــدد الزوجـــــــــات و آفـــــــــة اخلمـــــــــر و أثرهـــــــــا علـــــــــى الفـــــــــرد و 

�̈ƾººººººººººººǟ�Ŀ�ƢººººººººººººȈǼǧ�ƢººººººººººººǿȂǨǳƚǷ�ƢººººººººººººȀŪƢǟ�Ŗººººººººººººǳ¦�©Ƣººººººººººººǧȉ¦�ǽǀººººººººººººǿ�ǂººººººººººººȀǜƫ���ƨººººººººººººȈǷȋ¦�Â�ǞººººººººººººǸƬĐ¦

ـــــــــــــــرتة احل" مســـــــــــــــرحيات مثـــــــــــــــل  ـــــــــــــــو " ايشـــــــــــــــي شعن " بوبرمـــــــــــــــة زواج " و مســـــــــــــــرحية ، لعالل

  .ارزي طلبش" بعد السكر " و مسرحية ، لرشيد قسنطيين 

ـــــــــــــذات خطــــــــــــاب اجتمــــــــــــاعي يف جــــــــــــو مــــــــــــن الفكاههــــــــــــي ســــــــــــرحيات امل هــــــــــــذه   ة و ــ

¯Â���ȆºººººººººººººǇƢȈǈǳ¦�ƶȈºººººººººººººǸǴƬǳ¦�ǺºººººººººººººǷ�ȂºººººººººººººǴţ�ȏ�ƢºººººººººººººĔ¢�ȏ¤�ǶǰȀƬºººººººººººººǳ¦          ـــــــــــــك  أنبعـــــــــــــد "  ل

اســـــــــــتقطب املســـــــــــرح اجلزائـــــــــــري الكثـــــــــــري مـــــــــــن اجلمهـــــــــــور ، و أضـــــــــــحت مواضـــــــــــيعه تتعـــــــــــدى 

�Ƕººººººººººººē�Ŗººººººººººººǳ¦�ƢȇƢººººººººººººǔǬǳ¦�¬ǂººººººººººººǗ�Ŀ�ȆººººººººººººǇƢȈǈǳ¦�ƶȈººººººººººººǸǴƬǳ¦�ń¤�ȆººººººººººººǫȐƻȋ¦�ǚǟȂººººººººººººǳ¦�Â�Ǿـالرتفيــــــــــــ

لرشــــــــــــــيد " آش قــــــــــــــالوا" و " العهــــــــــــــد الــــــــــــــوايف " مصــــــــــــــري الشــــــــــــــعب اجلزائــــــــــــــري كمســــــــــــــرحية 

ــــــــــــين ويــــــــــــوي" و مســــــــــــرحيات أخــــــــــــرى مثــــــــــــل  ، القســــــــــــنطيين ــــــــــــدين " فــــــــــــاقوا" و " ب حملــــــــــــي ال

والــــــــــــيت كانــــــــــــت ال ختلــــــــــــو مــــــــــــن تلميحــــــــــــات سياســــــــــــية مباشــــــــــــرة ، عندئــــــــــــذ ، ارزيطبشــــــــــــ

.2"راحت احلكومة االستعمارية تضيق اخلناق على املسرح اجلزائري 

هـــــــــــــــذا يعـــــــــــــــين أنـــــــــــــــه ميكـــــــــــــــن أن تتضـــــــــــــــمن التجربـــــــــــــــة الواحـــــــــــــــدة جمموعـــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

ن اخلطـــــــــــــــاب املســـــــــــــــرحي تلتقـــــــــــــــي داخلـــــــــــــــه أ" اخلطابـــــــــــــــات يف أشـــــــــــــــكاهلا املتعـــــــــــــــددة ، أي 

بة مـــــــــن ســـــــــباعتبـــــــــار أن املتلقـــــــــي شـــــــــخص يتميـــــــــز بن 3"جمموعـــــــــة مـــــــــن األنـــــــــواع   اخلطابيـــــــــة 

نــــــــــــه يــــــــــــرفض بطابعــــــــــــه الــــــــــــدروس و أاء و باســــــــــــتطاعته أن يفســــــــــــر و يــــــــــــؤول ، كمــــــــــــا الــــــــــــذك

.47-46، ص المرجع نفسھ -1
.41، صالمرجع السابقبن حنیش نواري ، -2
.40، صالمرجع السابقمحمد فراح ، -3
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اإلرشــــــــــادات املباشــــــــــرة ، مــــــــــن أجــــــــــل ذلــــــــــك يلتجــــــــــئ املؤلــــــــــف الــــــــــدرامي إىل تقنيــــــــــة التنويــــــــــع 

  .ق لديه املتعة اليت ينتظرهااملتلقي وحيقّ والتلميح كي يشدّ 

:تنوع أشكال الخطاب الدرامي في الجزائر -3

ل طـــــــــاب الـــــــــدرامي للمســـــــــرح اجلزائـــــــــري قـــــــــد تشـــــــــكّ لقـــــــــد اتضـــــــــح ممـــــــــا ســـــــــبق أن اخل  

علــــــــــى أســــــــــاس ارتباطــــــــــه بالتقاليــــــــــد واألعــــــــــراف و مبيــــــــــوالت اجلمهــــــــــور املتلقــــــــــي مــــــــــن جهــــــــــة 

  .و بنوعه الكوميدي الذي يعاجل فنيا ودراميا مشاكل املواطن اجلزائري ،

املســـــــــــرح الـــــــــــوطين " ومـــــــــــع االســـــــــــتقالل ، مت إنشـــــــــــاء فرقـــــــــــة مســـــــــــرحية حتـــــــــــت اســـــــــــم 

ººººººººººē�ƪ" اجلزائــــــــــري ººººººººººǻƢǯ�Ŗººººººººººǳ¦ دف إىل إنشــــــــــاء مســــــــــرح نضــــــــــايل خيــــــــــدم الشــــــــــعب يف فلــــــــــك

ـــــــــــــــرى  ."ثقـــــــــــــــايف يســـــــــــــــريه النظـــــــــــــــام الفـــــــــــــــيت ذو اخليـــــــــــــــارات االشـــــــــــــــرتاكية  و ال غرابـــــــــــــــة أن ن

ـــــــــــــــــوطين اجلزائـــــــــــــــــري ،و بـــــــــــــــــدافع رفضـــــــــــــــــهم القـــــــــــــــــوي  للمســـــــــــــــــرح " منشـــــــــــــــــطي املســـــــــــــــــرح ال

ينـــــــــــــــدفعون إىل تقـــــــــــــــدمي أعمـــــــــــــــال برخيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي يعدونـــــــــــــــه منوذجـــــــــــــــا يف " البورجـــــــــــــــوازي 

، و لـــــــــــيس صـــــــــــدفة أن خيتـــــــــــار املســـــــــــرح الـــــــــــوطين قبـــــــــــل البحـــــــــــث عـــــــــــن مســـــــــــرح ملحمـــــــــــي 

ـــــــــه شـــــــــأن مـــــــــع  ـــــــــذي ســـــــــيكون ل اإلعـــــــــالن الرمســـــــــي عـــــــــن إنشـــــــــائه تقـــــــــدمي أعمـــــــــال كـــــــــاكي ال

.1"برخيت 

ــــــــــــــايل   ــــــــــــــدرامي امللحمــــــــــــــي عشــــــــــــــوائيا ،و بالت إذن ، مل يــــــــــــــأت اختيــــــــــــــار اخلطــــــــــــــاب ال

ـــــــــ اب عـــــــــامليني مث يكيفهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل اســـــــــتبدال كـــــــــان كـــــــــاكي يســـــــــتلهم الفكـــــــــرة مـــــــــن كّت

و بإقحــــــــــــام الــــــــــــرتاث العــــــــــــريب احمللــــــــــــي يرمــــــــــــي إىل إبــــــــــــراز  ،و مفتــــــــــــوحفضــــــــــــاء شــــــــــــعيب عــــــــــــام 

فاألســـــــــــــطورة عنـــــــــــــد كـــــــــــــاكي ســـــــــــــواء يف "  ، و القضـــــــــــــايا الوطنيـــــــــــــة ،اآلفـــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــة

و يف كـــــــــــل واحـــــــــــد و حكمـــــــــــه حـــــــــــني اســـــــــــتعان بأســـــــــــطورة شـــــــــــعبية أالقـــــــــــراب و الصـــــــــــاحلني 

عـــــــــــن فتـــــــــــاة ترغمهـــــــــــا العائلـــــــــــة بـــــــــــالزواج مـــــــــــن شـــــــــــيخ كبـــــــــــري ودور جـــــــــــن البحـــــــــــر يف إنقـــــــــــاذ 

ــــــــــــت لديــــــــــــه ختالفتــــــــــــ ــــــــــــذلك الصــــــــــــراع ياة مــــــــــــن املــــــــــــوت ، إذن هــــــــــــذه األســــــــــــطورة كان لهــــــــــــا ل

Ɵ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�©¦ƾȈǬǠƫ�ǾǼȈǷƢǔǷ�Ŀ�ÄȂƬŹ�Äǀǳ¦�Ƥ Ȉǿǂǳ¦2"ري ــ.

.31، صبقالمرجع الساالشریف األدرع ، -1
.389، صالمرجع السابق إدریس قرقرة ، -2
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ومــــــــــن مث وجــــــــــد هــــــــــذا الفــــــــــن الــــــــــدرامي يتحــــــــــرك بــــــــــالتوازي وفــــــــــق التيــــــــــار الــــــــــواقعي ، 

ع أي مل يكـــــــــــن لديـــــــــــه خيـــــــــــار ، عليـــــــــــه أن يقـــــــــــوم بتصـــــــــــوير الواقـــــــــــع االجتمـــــــــــاعي، أي واقـــــــــــ

  .املواطن البسيط الذي بدأ يتعاطى مع احلرية و مع بناء و تشييد الوطن

ـــــــــــذي تبـــــــــــىن  ـــــــــــة ال ـــــــــــد القـــــــــــادر علول ـــــــــــألق عب ـــــــــــرمحن كـــــــــــاكي ، ت ـــــــــــد ال إضـــــــــــافة إىل عب

عـــــــــــارض منهجـــــــــــه الفكـــــــــــري علـــــــــــى خشـــــــــــبة املســـــــــــرح ، و االشـــــــــــرتاكية كموقـــــــــــف إيـــــــــــديولوجي

الغشــــــــــــام يوصــــــــــــي " و ،"قــــــــــــدور الســــــــــــواق " الــــــــــــدرامي مــــــــــــن خــــــــــــالل ، فيتضــــــــــــح خطابــــــــــــه 

" و         ،" جلـــــــــــــــــول الفهـــــــــــــــــاميي " و ،" العكلـــــــــــــــــي و املنـــــــــــــــــور " و  ،"نـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــعود اب

،ةـــــــــــ،و تشـــــــــجيع قطـــــــــاع الثـــــــــورة الزراعي*تاريـــــــــاعلـــــــــى أســـــــــاس الـــــــــدفاع عـــــــــن الربولي،" اللثـــــــــام 

  .و احلث على التغيري االجتماعي 

ــــــــــــــــوع التجــــــــــــــــارب    ــــــــــــــــوع بتن ــــــــــــــــدرامي قــــــــــــــــد تن يــــــــــــــــتم التوصــــــــــــــــل إىل أن اخلطــــــــــــــــاب ال

ـــــــــــث ـــــــــــة و مقاومـــــــــــة االحـــــــــــتالل  املســـــــــــرحية بـــــــــــدءا بـــــــــــالرواد حي معاجلـــــــــــة اآلفـــــــــــات االجتماعي

ضـــــــــــمنيا ، مث اخلطـــــــــــاب الـــــــــــدرامي امللحمـــــــــــي مـــــــــــع كـــــــــــاكي و علولـــــــــــة و مـــــــــــن ســـــــــــار علـــــــــــى 

�ƢǸđ°®.

أو  ،واةــــــــــــــــمث تعــــــــــــــدد الفــــــــــــــرق املســــــــــــــرحية مــــــــــــــع اجلمعيــــــــــــــات و الفــــــــــــــرق احملرتفــــــــــــــة واهل  

ـــــــــــنمط الثقـــــــــــايف مـــــــــــع العوملـــــــــــة ـــــــــــوجي ،تغـــــــــــري ال و انتشـــــــــــار خاصـــــــــــة  ،     و التطـــــــــــور التكنول

  .اهرة التجريب املسرحي ظ

كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك أدى إىل ممارســـــــــــــات فنيـــــــــــــة خمتلفـــــــــــــة حيـــــــــــــث التجريـــــــــــــب يف الكتابـــــــــــــة   

ــــــــــــــنص و الكلمــــــــــــــة علــــــــــــــى حســــــــــــــاب الص ـــــــــــــــالدراميــــــــــــــة مــــــــــــــع حمــــــــــــــاوالت لنســــــــــــــف ال ورة و ـــ

املســــــــــــــرحية راف ،و انتشـــــــــــــار ظــــــــــــــاهرة العبـــــــــــــث أو الالمعقـــــــــــــول علــــــــــــــى الســـــــــــــاحة غالكـــــــــــــوري

  . بصفة خاصة و اجلزائرية عامة العربية

وتعیش من بیع مجھودھا العضلي أو الفكري ، من رواد ھذا الفكر كارل ماركس إنتاجھي الطبقة التي ال تملك أي وسائل -*
.وفریدیریك أنجلز في كتاب بیان الحزب الشیوعي 



  األطفال أدب : الفصل الثاني 

  -والتطور ،النشأة ،المفهوم –

.الطفلاألسس النظرية ألدب : املبحث األول 

  .مفهوم أدب الطفل -1

.عند املسلمني أهداف أدب الطفل -2

  .خصائص أدب الطفل -3

.املراحل العمرية لنمو األطفال: املبحث الثاين 

  .مراحل النمو النفسي واإلدراكي عند األطفال -1

  .مراحل النمو اللغوي عند األطفال -2

.فلطتطور أدب النشأة و  : الثالثاملبحث 

  .نشأة أدب الطفل -1

  .أدب الطفل يف العامل الغريبتطور  -2

  .يف العامل العريبالطفل أدب تطور  -3
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.األسس النظرية ألدب الطفـل: ول  المبحث األ

:مفهوم أدب الطفـل -1

قبــــــــــــل أن نبــــــــــــدأ يف احلــــــــــــديث عــــــــــــن معــــــــــــىن أدب الطفــــــــــــل، ال بــــــــــــد لنــــــــــــا أن نشــــــــــــري 

، فقــــــــــــد طــــــــــــرأ علــــــــــــى معناهــــــــــــا العديــــــــــــد مــــــــــــن التغــــــــــــريات مــــــــــــن )أدب(إىل مفهــــــــــــوم كلمــــــــــــة 

�©°Ȃºººººººººǘƫ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººȈƥǂǠǳ¦�©ƢºººººººººǸǴǰǳ¦�ǺºººººººººǷ�ƾºººººººººȇƾǠǳ¦�ÀƘºººººººººǋ�Ǯ ºººººººººǳ̄�Ŀ�ƢĔƘºººººººººǋ��Ãǂºººººººººƻȋ�ƨºººººººººƦǬƷ

.ور معامل احلضارة العربية، خاصة عند انتقاهلا من البداوة إىل احلضارةبتط

اســــــــــــــتعمل العــــــــــــــرب قــــــــــــــدميا دالالت عــــــــــــــدة لوصــــــــــــــف كلمــــــــــــــة أدب، فنجــــــــــــــدها يف 

ــــــــــة  اجلاهليــــــــــة تــــــــــدل علــــــــــى املأدبــــــــــة أي الــــــــــدعاء حلضــــــــــرة الطعــــــــــام، فهــــــــــا هــــــــــو الشــــــــــاعر طَْرَف

  :بن عبد يقول 

ْشتاةِ 
َ
1ِدَب فينا يـَْنَتِقرْ ى    ال َترى اآللَ َندعو اَجلفَ حنُن يف امل

�Ƣºººººººººººđ�±ƢºººººººººººƬǷ¦�Ŗºººººººººººǳ¦�̈ƾºººººººººººȈǸū¦�¾ƢºººººººººººǐŬ¦Â�ƨºººººººººººŻǂǰǳ¦�©¦®ƢºººººººººººǠǳ¦�ǺºººººººººººǷ�À¢�Ǯ ºººººººººººǳ̄�ŘºººººººººººǠǷ

العــــــــــــــــرب يف اجلاهليــــــــــــــــة هــــــــــــــــي دعــــــــــــــــوة النــــــــــــــــاس للطعــــــــــــــــام دون ختصــــــــــــــــيص أو تفضــــــــــــــــيل، 

ــــــــــد الطعــــــــــام  ــــــــــى موائ ــــــــــدخول ومشــــــــــاركة الغــــــــــداء، فبمجــــــــــرد املــــــــــرور عل ــــــــــتم دعــــــــــاؤهم إىل ال ي

، واشــــــــــــتقوا مــــــــــــن هــــــــــــذا املعــــــــــــىن أَُدَب ة إىل تنــــــــــــاول الطعــــــــــــامو إذا األدب هنــــــــــــا مبعــــــــــــىن الــــــــــــدع

.يَْأُدُب مبعىن صنع مأُدبة أو دعا إليها

دلّــــــــــــت كلمــــــــــــة أدب يف معناهــــــــــــا اللغــــــــــــوي علــــــــــــى األخــــــــــــالق احلميــــــــــــدة، واألفعــــــــــــال 

:اجلميلة، وإليكم ذكر معناها يف بعض معاجم اللغة العربية باختصار

ــــــــــأن األدب هــــــــــو - ــــــــــن منظــــــــــور ب ــــــــــب مــــــــــن  « يصــــــــــف اب ــــــــــأدب بــــــــــه األدي ــــــــــذي يت ال

ـــــــــاس، ـــــــــاس إىل احملامـــــــــد، وينهـــــــــاهم عـــــــــن املقـــــــــابحالن ـــــــــْأِدُب الن ـــــــــه ي ـــــــــا ألن ، وأصـــــــــل ُمســـــــــي أدب

ه، وأھمیتھ، وأھدافھ، أسسھ، وتطور–أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي ، أدب األطفال في العالم العربي :ینظر -1
.18، ص 1م ، ط2013-ھـ 1434وسماتھ، وفنونھ، ووسائطھ، ومشكالتھ، دار الھدایة ، 
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، 1»َمــــــــــــــْدعاٌة ومْأُدبــــــــــــــةٌ :األدب الــــــــــــــدعاء، ومنــــــــــــــه قيــــــــــــــل للصــــــــــــــنيع يــــــــــــــدعى إليــــــــــــــه النــــــــــــــاس

.ونقول فالن قد استأدب مبعىن تأدب، وصار خلقه حسنا

«يف أســـــاس البالغــــــة جنــــــد بــــــأن كلمــــــة أدب تــــــدل علــــــى آداب النــــــاس، -

§���Ƕºººººººººººđ®¢Â:الن وأُرب، وتقـــــــــــولوقـــــــــــد أُدب فـــــــــــ É°ÌƘºººººººººººǷ�ƢºººººººººººȀȈǧ�ƾºººººººººººƷȋ�ƢºººººººººººǷ��ƨºººººººººººƥ®ƘǷ�É§ ®ȋ¦

§ǂƸƦǳ¦�É: على األمر È®¢�³ ƢƳÂ��ǶÉđ
Ê®ÌƘȇ�ǾȈǴǟ�ǶȀǠŦ:2»إذا كثُر ماؤه.

أي : يف القــــــــــــــــــاموس احملــــــــــــــــــيط األدب هــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــن التنــــــــــــــــــاول، وأدب فــــــــــــــــــالنٌ -

حســـــــــن فـــــــــالن فهـــــــــو أديـــــــــب ومجعـــــــــه أدبـــــــــاء، واملأدبـــــــــة هـــــــــي كـــــــــل طعـــــــــام صـــــــــنع لـــــــــدعوة أو 

3.آَدَب البالد إيدابا أي مألها عدال، واألدُب بالفتح هو العجبعرس، و 

إذا، تــــــــــــــدل كلمــــــــــــــة أدب يف معناهــــــــــــــا العــــــــــــــام علــــــــــــــى املأدبــــــــــــــة للطعــــــــــــــام، أو علــــــــــــــى 

املهـــــــــــّذب حســـــــــــن اخللـــــــــــق ومجـــــــــــال الفعـــــــــــل، ومـــــــــــن ذلـــــــــــك فـــــــــــإن اإلنســـــــــــان األديـــــــــــب هـــــــــــو

ــــــــــيت تتعلــــــــــق  ــــــــــذي تتجمــــــــــع فيــــــــــه كــــــــــل املعــــــــــاين احلســــــــــنة، ســــــــــواء تلــــــــــك ال ُخُلقيــــــــــا، وهــــــــــو ال

ت احلميـــــــــــــدة، أو الـــــــــــــيت تتعلـــــــــــــق باملعرفـــــــــــــة والعلـــــــــــــم واخلـــــــــــــربة الدائمـــــــــــــة والثقافـــــــــــــة بالصـــــــــــــفا

املعـــــــــــىن الرقيـــــــــــق  « ووصـــــــــــل كـــــــــــذلك املعـــــــــــىن الـــــــــــداليل لكلمـــــــــــة أدب ليـــــــــــدل علـــــــــــى. العامـــــــــــة

ــــــــــــري عمــــــــــــا جيــــــــــــيش يف صــــــــــــدره مــــــــــــن  ــــــــــــب عــــــــــــادة للتعب ــــــــــــق، يتخــــــــــــذه األدي يف اللفــــــــــــظ األني

نتجــــــــــه أحاســــــــــيس ومشــــــــــاعر وعواطــــــــــف، أو هــــــــــو مــــــــــا أأفكــــــــــار، ويف قلبــــــــــه ووجدانــــــــــه مــــــــــن

الكتــــــــاب والشـــــــــعراء مـــــــــن مجيـــــــــل النثـــــــــر والشــــــــعر، ممـــــــــا يصـــــــــور عاطفـــــــــة، أو يصـــــــــف منظـــــــــرا، 

، فهـــــــــو كـــــــــذلك تعبـــــــــري عـــــــــن األفكـــــــــار 4»أو يعـــــــــرض صـــــــــورة مـــــــــن صـــــــــور احليـــــــــاة والطبيعـــــــــة 

.وما يف اخلاطر من عواطف ومشاعر مكبوتة تعّرب عن كل ما هو مجيل

ــــــــــــري الشــــــــــــامل ــــــــــــذي ســــــــــــاقته الســــــــــــرية الن إن هــــــــــــذا التعب بويــــــــــــة لكلمــــــــــــة أدب هــــــــــــو ال

�ǾºººººººººȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴºººººººººǏ�¾ȂºººººººººǇǂǳ¦�Ƣºººººººººđ�ƢǻƢºººººººººǏÂ¢�Ŗºººººººººǳ¦�ƨƸȈƸºººººººººǐǳ¦�ƨºººººººººǬȇǂǘǳ¦�ǂºººººººººǯ̄ �ǺºººººººººǷ��ƨǨȇǂºººººººººǌǳ¦

.43ابن منظور ، المصدر السابق ، -1
.07أبي القاسم الزمخشري ، المصدر السابق ، ص :ینظر -2
.42، ص المصدر السابقمحمد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، -3
، ص 1م ، ط2014ھـ ـ 1435ربحي مصطفى علیان ، أدب األطفال ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ، -4
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وســــــــــــلم يف الرتبيــــــــــــة الصــــــــــــحيحة والتحلــــــــــــي بــــــــــــاخللق احلســــــــــــن، فقــــــــــــد ورد عنــــــــــــه صــــــــــــلى اهللا 

ــــــــــه قــــــــــال ــــــــــأدييب«: عليــــــــــه وســــــــــلم أن ــــــــــين ريب فأحســــــــــن ت ، مبعــــــــــىن هــــــــــداه وجعلــــــــــه كــــــــــالّ »أدب

ــــــــــة ــــــــــة واخلارجي ــــــــــع الصــــــــــفات احلســــــــــنة الداخلي ــــــــــة متكــــــــــامال مــــــــــن مجي ــــــــــى تربي ــــــــــه عل ، ويف حث

منـــــــــــــــذ ، أي علمـــــــــــــــوهم »¢Ƕºººººººººººººººđ®¢�¦ȂǼºººººººººººººººǈƷ¢Â�Ƕºººººººººººººººǯ®ȏÂ¢�¦ȂºººººººººººººººǷǂǯ« :قـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــا األوالد

1.الصبا حماسن األخالق ونظافة املشاعر واألحاسيس

اللغـــــــــــــــــوي ال  اومــــــــــــــــن املفارقــــــــــــــــات العجيبـــــــــــــــــة يف كلمــــــــــــــــة أدب، هـــــــــــــــــي أن معناهــــــــــــــــ

يقتصــــــــــــر علــــــــــــى اإلنســــــــــــان فقــــــــــــط ككــــــــــــائن عاقــــــــــــل ومميــــــــــــز يســــــــــــتطيع أن يفــــــــــــرق بواســــــــــــطة 

ـــــــ ـــــــني مـــــــا يضـــــــره ويضـــــــر غـــــــريه، بـــــــل يشـــــــمل كـــــــذلك  عقلـــــــه ب ني مـــــــا ينفعـــــــه وينفـــــــع غـــــــريه، وب

«كـــــــــــــل الكائنـــــــــــــات احليـــــــــــــة الـــــــــــــيت متلــــــــــــــك اإلرادة الفطريـــــــــــــة لفعـــــــــــــل األعمـــــــــــــال احلســــــــــــــنة،

فــــــــــاألدب لــــــــــيس كمــــــــــا تومهــــــــــه الشــــــــــهرة هــــــــــو األشــــــــــعار والنــــــــــوادر واحلكايــــــــــات ومــــــــــا أشــــــــــبه 

ـــــــــــــك ـــــــــــــل مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــيه تعريفـــــــــــــه العـــــــــــــام لكـــــــــــــل. ذل وال أن األدب خـــــــــــــاص باإلنســـــــــــــان، ب

حـــــــــــي، فلكـــــــــــل حـــــــــــي أدب يليـــــــــــق ب، فـــــــــــأدب اإلنســـــــــــان تعـــــــــــوده األحـــــــــــوال الـــــــــــيت يصـــــــــــري 

�ǾºººººººººººººƬǨƟƢǗ�Ŀ�Ƣºººººººººººººđ�¿ƢºººººººººººººȈǬǳ¦�ǾºººººººººººººǼǰŻ�Ŗºººººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººººǠǨǼŭ¦Â��µ °ȋ¦�ǲºººººººººººººǿȋÂ�ǾºººººººººººººǈǨǼǳ�ƢºººººººººººººǠǧƢǻ�Ƣººººººººººººđ

، حيـــــــــــث خلـــــــــــق اهللا كـــــــــــل نـــــــــــوع وخصـــــــــــه اإلهليـــــــــــةاملشـــــــــــاركة يف ذلـــــــــــك حســـــــــــب األوضـــــــــــاع 

ــــــــــــــربوك ƢººººººººººººººǬƯȋƢƥ�ǾººººººººººººººǓȂĔÂ��ǾººººººººººººººǼǷ�®¦ǂººººººººººººººȇ�Ʈ¾�بأعمــــــــــــــال، وأدب اجلمــــــــــــــل تعــــــــــــــوده ال ººººººººººººººȈƷ

هـــــــــــل أن كـــــــــــل : ، ولعـــــــــــل الســـــــــــائل يقـــــــــــول2»احملمولـــــــــــة عليـــــــــــه، وانقيـــــــــــاده بتلـــــــــــك السالســـــــــــل

لكلمــــــــــــة أدب مــــــــــــا زالــــــــــــت باقيــــــــــــة إىل اليــــــــــــوم ؟ أم أن مدلولــــــــــــه ومعنــــــــــــاه  الــــــــــــدالالتهــــــــــــذه 

  .تغري وتطور بتطور العلوم وثقافة اإلنسان

�¼ȂººººººººººººººǨƫ�ƪ ƸƦººººººººººººººǏƘǧ�ƨººººººººººººººȇȂǤǴǳ¦�Ƣººººººººººººººēȏȏ®�©±ÂƢººººººººººººººšÂ�§ ®¢�ƨººººººººººººººǸǴǯ�©°Ȃººººººººººººººǘƫ�ƾºººººººººººººǬǳ

إىل معـــــــــــــىن آخـــــــــــــر قريـــــــــــــب منـــــــــــــه وهـــــــــــــو املعـــــــــــــىن التعليمـــــــــــــي، املعـــــــــــــىن التهـــــــــــــذييب اخللقـــــــــــــي، 

ـــــــــــذي يقـــــــــــوم برتبيـــــــــــة األطفـــــــــــال وتعلـــــــــــيمهم، فنجـــــــــــد أن  وأصـــــــــــبح األديـــــــــــب هـــــــــــو املعلـــــــــــم ال

.03ھـ ، ص 1311، القاھرة ، 1ابن األثیر ، النھایة في غریب الحدیث واألثر ، ج:ینظر -1
.39ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص -2
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أبنـــــــــــــاء اخللفـــــــــــــاء يف العصـــــــــــــر األمـــــــــــــوي كـــــــــــــانوا يدرســـــــــــــون عنـــــــــــــد طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن املـــــــــــــؤدبني، 

يلقنــــــــــــــوهم أصــــــــــــــول الثقافــــــــــــــة العربيــــــــــــــة كالشــــــــــــــعر واخلطابــــــــــــــة واألنســــــــــــــاب، وغــــــــــــــريهم مــــــــــــــن 

ومـــــــــــــع جمـــــــــــــيء اخلالفـــــــــــــة . الـــــــــــــيت شـــــــــــــهدها العـــــــــــــرب منـــــــــــــذ اجلاهليـــــــــــــة العلـــــــــــــوم والثقافـــــــــــــات

والعلميـــــــــــــة، حـــــــــــــىت أن العباســـــــــــــية أصـــــــــــــبح األدب يشـــــــــــــمل مجيـــــــــــــع الـــــــــــــدالالت التهذيبيـــــــــــــة 

هـــــــــذا األخـــــــــري أصـــــــــبح يأخـــــــــذ قســـــــــطا وافـــــــــرا منـــــــــه يف كتـــــــــب ومصـــــــــنفات األدبـــــــــاء والعلمـــــــــاء 

علـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء، فنجـــــــــد مـــــــــثال ابـــــــــن املقفـــــــــع قـــــــــد صـــــــــاغ هـــــــــذا املـــــــــدلول مـــــــــن خــــــــــالل 

ــــــــــــة باســــــــــــم رســــــــــــالتني يف ذ  ــــــــــــة والنصــــــــــــائح السياســــــــــــية للحكــــــــــــم والرعي كــــــــــــر احملاســــــــــــن اخللقي

الــــــــــــــيت  *، كمــــــــــــــا أن هنــــــــــــــاك العديــــــــــــــد مــــــــــــــن املؤلفــــــــــــــات)األدب الصــــــــــــــغري واألدب الكبــــــــــــــري(
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  .والدين واالجتماع وغريها

ـــــــــــــــــــري  ارتـــــــــــــــــــبط األدب يف فـــــــــــــــــــرتات متالحقـــــــــــــــــــة بالنتـــــــــــــــــــاج األديب والشـــــــــــــــــــعري والنث

حــــــــىت أنــــــــه أصــــــــبح ميثــــــــل قــــــــرتة معينــــــــة أو عصــــــــرا مــــــــن العصــــــــور، واخلطــــــــايب بصــــــــفة عامــــــــة،

ـــــــــــه  ـــــــــــاة والفكـــــــــــر والوجـــــــــــدان مـــــــــــن خـــــــــــالل «وأصـــــــــــبح ل ـــــــــــي للحي تشـــــــــــكيل أو تصـــــــــــوير ختيل

أبنيـــــــــــة لغويـــــــــــة، وهـــــــــــو فـــــــــــرع مـــــــــــن فـــــــــــروع املعرفـــــــــــة اإلنســـــــــــانية العامـــــــــــة، ونعـــــــــــين بالتصـــــــــــوير 

ــــــــــــا ووجــــــــــــدانيا عــــــــــــن العــــــــــــادات واآل ــــــــــــري فني راء والقــــــــــــيم واآلمــــــــــــال واملشــــــــــــاعر وغريهــــــــــــا والتعب

، وهـــــــــو بالتـــــــــايل يعطينـــــــــا منطـــــــــا خياليـــــــــا عـــــــــن حيـــــــــاة اإلنســـــــــان، مث 1» مـــــــــن عناصـــــــــر الثقافـــــــــة

ــــــــة ومــــــــا حيــــــــوم حوهلــــــــ ــــــــذ أقــــــــدم  انظــــــــرة شــــــــاملة عــــــــن البيئ ــــــــد ومعرفــــــــة من مــــــــن عــــــــادات وتقالي

  .العصور إىل يومنا هذا

الذي جمع في بابھ الثالث بابا لألدب ضم )م846ھـ ، 232(ألبي تمام )دیوان الحماسة(ؤلفات كذلك نجد من بین ھذه الم-*
كما نجد كذلك كتابا آخر لإلمام البخاري یسمى بكتاب األدب في مصنفھ .فیھ مختارات من طرائف الشعر منذ فترة الجاھلیة

ھذا السیاق یجمع ألوانا من األخبار واألشعار والخطب ، وكتاب آخر نجده في)الجامع الصحیح(المشھور في الحدیث 
).البیان والتبیین للجاحظ(والنوادر، وھو كتاب 

.21، 20أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص ص :ینظر -
.38، 37ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص ص -1
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 تقســــــــــيم ولعــــــــــل احلــــــــــديث عــــــــــن هــــــــــذا املعــــــــــىن يســــــــــوقنا إىل الفــــــــــرتة احلديثــــــــــة أيــــــــــن مت

  :األدب من خالل جانبه التارخيي والداليل إىل نوعني مها 

ــــــــــــــــث تقابلــــــــــــــــه يف املعــــــــــــــــىن كلمــــــــــــــــة األول ــــــــــــــــألدب حي ــــــــــــــــف العــــــــــــــــام ل  وهــــــــــــــــو التعري

)Littérature(  باللغــــــــــــة الفرنســــــــــــية، وتــــــــــــدّل علــــــــــــى كــــــــــــل مــــــــــــا يكتــــــــــــب يف اللغــــــــــــة مهمــــــــــــا
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ــــــــــــزا التطبيقيــــــــــــة و  العلميــــــــــــة واإلنســــــــــــانية، ومــــــــــــا إىل ذلــــــــــــك ممــــــــــــا يكــــــــــــون العقــــــــــــل واإلدراك حّي

  .يف إطار عملية املعرفة العلمية وإبداعهلنشاطه 

ــــــــــألدب حيــــــــــث يقصــــــــــد بــــــــــه معــــــــــىن واحــــــــــدا ال  الثــــــــــاني وهــــــــــو التعريــــــــــف اخلــــــــــاص ل

أكثــــــــر، بـــــــــأن يكـــــــــون كالمــــــــا جيـــــــــدا حيـــــــــدث يف متلقيــــــــه متعـــــــــة وتـــــــــذوقا فنيــــــــا راقيـــــــــا، وهـــــــــذا 

النثـــــــــر والشــــــــعر أيـــــــــن تكـــــــــون صـــــــــناعة العواطـــــــــف واألحاســـــــــيس  مــــــــا جنـــــــــده بكثـــــــــرة يف فنـــــــــون

  األدبيـــــــــــــة األجنـــــــــــــاس، مثـــــــــــــال ذلـــــــــــــك القـــــــــــــراء واملســـــــــــــتمعنيونفـــــــــــــوس  أبـــــــــــــداناجلميلـــــــــــــة يف 

  .كاخلطابة واألمثال والقصص واملسرحيات واملقامات

فهمـــــــــــي خفـــــــــــاجي الـــــــــــذي مـــــــــــن أنصـــــــــــار هـــــــــــذا التقســـــــــــيم كـــــــــــذلك جنـــــــــــد طلعـــــــــــت 

قــــــــــــايف بــــــــــــأن األدب ال ميكنــــــــــــه أن أكـــــــــــد يف كتابــــــــــــه أدب األطفــــــــــــال يف مواجهــــــــــــة الغــــــــــــزو الث

  :يعرف إال من خالل معناه العام واخلاص

يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى اإلنتـــــــــــــــاج العقلـــــــــــــــي عامـــــــــــــــة مـــــــــــــــدونا يف  الـــــــــــــــذياملعـــــــــــــــىن العـــــــــــــــام  -

  .الكتب

ـــــــــذي حيـــــــــدث ملتلقيـــــــــه  - أمـــــــــا املعـــــــــىن اخلـــــــــاص فهـــــــــو يـــــــــدل علـــــــــى الكـــــــــالم اجليـــــــــد ال

.لّذة فنية، إىل جانب املعىن اخللقي

اقتصـــــــــــر علـــــــــــى الشـــــــــــعر فقـــــــــــط، فكانـــــــــــت  كمـــــــــــا يـــــــــــذكر بـــــــــــأن األدب يف اجلاهليـــــــــــة

موضــــــــــوعاته مصــــــــــنفة إىل فخــــــــــر وغــــــــــزل ومــــــــــدح وهجــــــــــاء ورثــــــــــاء وغريهــــــــــا، مث مــــــــــع جمــــــــــيء 

العصــــــــــر األمــــــــــوي والعباســــــــــي أصــــــــــبح يضــــــــــم ألوانــــــــــا أخــــــــــرى تســــــــــمى بالكتابــــــــــة الفنيــــــــــة، مث 



-النشأة، والتطورالمفهوم، –األطفال أدب ــ ــالثاني ـــــــــ الفصل

ـ 93 ـ

تعــــــــــددت بعــــــــــد ذلــــــــــك تقســــــــــيماته تبعــــــــــا لــــــــــدخول تغــــــــــريات كبــــــــــرية، أمههــــــــــا اتصــــــــــال األدب 

1.ملفاهيم العربية أساسا للتصنيفالعريب باألدب الغريب، واختاذ ا

نســــــــــــــتنتج مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أن األدب هــــــــــــــو تعبــــــــــــــري مجيــــــــــــــل عــــــــــــــن كــــــــــــــل التجــــــــــــــارب 

اإلنســــــــــــانية الــــــــــــيت يعيشــــــــــــها األديــــــــــــب ويوظفهــــــــــــا لنــــــــــــا يف أعمالــــــــــــه وكتبــــــــــــه، إمــــــــــــا بواســــــــــــطة 

الشـــــــــــــعر أو النثـــــــــــــر، تشـــــــــــــمل الواقـــــــــــــع بكـــــــــــــل أشـــــــــــــكاله وأحاسيســـــــــــــه ونفســـــــــــــياته، وتـــــــــــــؤثر  

دهشـــــــــــــــــة، أو إعجابـــــــــــــــــا، أو كـــــــــــــــــذلك يف العقـــــــــــــــــول والعواطـــــــــــــــــف واألحاســـــــــــــــــيس، فتثـــــــــــــــــري

.انفعاال، فتجعلنا نغري نظرتنا للحياة من املتعة إىل اإلعجاب الفين

ــــــــــــدين حســــــــــــني بــــــــــــأن األدب هــــــــــــو وســــــــــــيلة  « يف هــــــــــــذا الســــــــــــياق يؤكــــــــــــد كمــــــــــــال ال

مــــــــــن وســــــــــائل التعبــــــــــري عــــــــــن انفعــــــــــاالت اإلنســــــــــان وعواطفــــــــــه وخرباتــــــــــه، يصــــــــــيغها صــــــــــياغة 

ــــــــــــــى فنيــــــــــــــة يف تلــــــــــــــك األشــــــــــــــكال أو اإلبــــــــــــــداعات األدبيــــــــــــــة املختل ــــــــــــــيت تعتمــــــــــــــد عل فــــــــــــــة ال

الكلمـــــــــــة الـــــــــــيت تتحـــــــــــول علـــــــــــى يـــــــــــد الفنـــــــــــان إىل وســـــــــــيلة غـــــــــــري الـــــــــــيت تســـــــــــتخدم فيهـــــــــــا يف 

، وبالتــــــــــايل يصــــــــــبح 2»احليــــــــــاة العاديــــــــــة، أي وســــــــــيلة للتعبــــــــــري عــــــــــن الشــــــــــعور ولــــــــــيس اخلــــــــــرب

 األدب هنــــــــــا عبــــــــــارة عــــــــــن النتــــــــــاج العــــــــــاطفي الــــــــــذي جيســــــــــده األديــــــــــب يف الواقــــــــــع وجيعلــــــــــه

  .قوال اليت يندهش منها القارئ والسامعشعورا عاطفيا بواسطة األلفاظ واأل

�¿ȂººººººººººººººǴǠǳ¦�ȆǫƢººººººººººººººƥ�Ǻººººººººººººººǟ�§ ®ȋ¦�Ƣººººººººººººººđ�±ƢººººººººººººººƬŻ�Ŗººººººººººººººǳ¦�Ǯ ǳǀººººººººººººººǯ�©ƢȈººººººººººººººǏȂǐŬ¦�ǺººººººººººººººǷ

األخــــــــرى، هــــــــو قدرتــــــــه الفائقــــــــة علــــــــى إثـــــــــارة املتعــــــــة احلســــــــية والذهنيــــــــة يف حماولــــــــة حماكاتـــــــــه 

للتجربــــــــــــــة اإلنســــــــــــــانية، إن ذلـــــــــــــــك يــــــــــــــؤدي إىل انفجــــــــــــــار يف وجـــــــــــــــدان األديــــــــــــــب وذهنـــــــــــــــه 

ت واألحاســـــــــــــيس واألفكـــــــــــــار الـــــــــــــيت تتولـــــــــــــد يف شـــــــــــــكل وإحداثـــــــــــــه لكـــــــــــــّم مـــــــــــــن االنفعـــــــــــــاال

ـــــــــيت حتـــــــــدد  ـــــــــه خصائصـــــــــه ال أديب فـــــــــين وســـــــــيلته فيـــــــــه الكلمـــــــــة املصـــــــــاغة مبـــــــــنهج وأســـــــــلوب ل

  .فنية املنهج األديب

األطفال في مواجھة الغزو الثقافي ، تقدیم أحمد العربي ، دار ومكتبة اإلسراء للطبع طلعت فھمي خفاجي ، أدب :ینظر -1
.67، ص 1، ط2006والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

.11، د ط ، ص 2002كمال الدین حسین ، مقدمة في أدب الطفل ، كلیة ریاض األطفال ، جامعة القاھرة ، -2
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  :تعريف أدب الطفل

يشــــــــــــــكل أدب الطفـــــــــــــــل يف األدب املعاصـــــــــــــــر حلقــــــــــــــة واســـــــــــــــعة مـــــــــــــــن التســـــــــــــــاؤالت 

ــــــــه  ــــــــه أيــــــــة ، خاصــــــــة وأنــــــــه عــــــــرف حــــــــديثا، فلــــــــم االصــــــــطالحيالكثــــــــرية حــــــــول مدلول جنــــــــد ل

صـــــــــــــلة تربطـــــــــــــه بـــــــــــــاألدب العـــــــــــــريب احلـــــــــــــديث إال مـــــــــــــا ّمت إحصـــــــــــــاؤه مـــــــــــــؤخرا يف الســـــــــــــنوات 

األخــــــــــــــرية مــــــــــــــن شــــــــــــــعر أمحــــــــــــــد شــــــــــــــوقي، وقصــــــــــــــص كامــــــــــــــل الكــــــــــــــيالين، وغريهــــــــــــــا مــــــــــــــن 

الدراســــــــــات البســــــــــيطة واحملتشــــــــــمة حــــــــــول هــــــــــذا املوضــــــــــوع، والــــــــــيت اقتصــــــــــر ظهورهــــــــــا علــــــــــى 

©Ƣȇ°Âƾǳ¦Â�©ȐĐ¦ املتخصص لألطفال فقط.  

أدب الطفـــــــــــــل كتخصـــــــــــــص وكفـــــــــــــن أديب هـــــــــــــو حـــــــــــــديث  بالتـــــــــــــايل فـــــــــــــإن مصـــــــــــــطلح
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ــــــــــيت  خــــــــــالل صــــــــــدور إعــــــــــالن حقــــــــــوق الطفــــــــــل عــــــــــن اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة لألمــــــــــم املتحــــــــــدة ال

حينهـــــــــا . ة الطفـــــــــل ضـــــــــد كـــــــــل أشـــــــــكال التعســـــــــف والقهـــــــــر والظلـــــــــمحرصـــــــــت علـــــــــى محايـــــــــ

أصـــــــــبح هنـــــــــاك جـــــــــنس أديب جديـــــــــد يتعلـــــــــق بفئـــــــــة حمـــــــــددة وهـــــــــي فئـــــــــة األطفـــــــــال مبختلـــــــــف 
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  .واحلسي

إذا كانـــــــــــت الدراســـــــــــات االجتماعيـــــــــــة احلديثـــــــــــة جتعـــــــــــل مـــــــــــن الطفـــــــــــل هـــــــــــو أســـــــــــاس 

ضــــــــــارة اإلنســــــــــانية، مــــــــــن خــــــــــالل االهتمــــــــــام بــــــــــه وتــــــــــوفري لــــــــــه كافــــــــــة اإلمكانيــــــــــات بنــــــــــاء احل

مـــــــــن أجـــــــــل الرقـــــــــي بفكـــــــــره وأخالقـــــــــه، فـــــــــإن هنـــــــــاك بعضـــــــــا آخـــــــــر ينفـــــــــي إمكانيـــــــــة وجـــــــــود 

 فالكتابـــــــــــــــة حســـــــــــــــب قـــــــــــــــوهلم تعـــــــــــــــين«مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــات املتعلقـــــــــــــــة باألطفـــــــــــــــال، 

ــــــــــــة، االضــــــــــــطرار إىل  ــــــــــــزول إىل مســــــــــــتوى عــــــــــــدم النضــــــــــــج البشــــــــــــري بصــــــــــــورة غــــــــــــري طبيعي الن

 مراعــــــــــــاة أصــــــــــــول الرتبيــــــــــــة احلديثــــــــــــة ممــــــــــــا قــــــــــــد يــــــــــــؤثر علــــــــــــى اإلبــــــــــــداع األديب الــــــــــــذي وإىل

يتطلــــــــــــب حريــــــــــــة أكثــــــــــــر يف الشــــــــــــكل واملضــــــــــــمون، وعــــــــــــالوة علــــــــــــى ذلــــــــــــك فــــــــــــإن الصــــــــــــبية 
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ليســــــــــــوا يف درجــــــــــــة تــــــــــــؤهلهم لفهــــــــــــم وتــــــــــــذوق عمــــــــــــل فــــــــــــين، ومــــــــــــن مثّ فمــــــــــــن العســــــــــــري أن 

ـــــــــــه اجلمهـــــــــــور القـــــــــــادر علـــــــــــى اإلفـــــــــــادة مـــــــــــن  يوجـــــــــــد أدب الطفـــــــــــل يف وقـــــــــــت ال يوجـــــــــــد في

غــــــــــــــري أن الكتابــــــــــــــات املوجهـــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال ميكنهـــــــــــــــا أن . 1» ا النــــــــــــــوع مـــــــــــــــن األدبهــــــــــــــذ

تصـــــــــــــــــل إىل مســـــــــــــــــتوى النضـــــــــــــــــج األديب، إذا اســـــــــــــــــتطاع األديـــــــــــــــــب أن يوظـــــــــــــــــف أســـــــــــــــــلوبا 

رصــــــــينا يرقــــــــى بــــــــه إىل املســــــــتوى التعليمــــــــي والتثقيفــــــــي علــــــــى حــــــــد ســــــــواء، ميــــــــزج فيــــــــه بــــــــني 

ــــــــــــة(طــــــــــــابع اجلــــــــــــّد وطــــــــــــابع الفكاهــــــــــــة واهلــــــــــــزل وبالتــــــــــــايل ). املناســــــــــــب هلــــــــــــذه الفئــــــــــــة العمري

يصـــــــــــبح أدب الطفـــــــــــل هنـــــــــــا أداة تربويـــــــــــة تثقيفيـــــــــــة متـــــــــــس اجلانـــــــــــب األخالقـــــــــــي والفكـــــــــــري 

  .واالجتماعي والنفسي للطفل

بعــــــــــــد هــــــــــــذه التوطئــــــــــــة املختصــــــــــــرة ألدب األطفــــــــــــال، ال بــــــــــــد لنــــــــــــا اآلن أن نتطــــــــــــرق 
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ول علـــــــــى عـــــــــدد ال بـــــــــأس بـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذه التعـــــــــاريف، العمريـــــــــة، وقـــــــــد متكنـــــــــا مـــــــــن احلصـــــــــ

  :نوردها فيما يلي

فـــــــــــــرع جديـــــــــــــد مـــــــــــــن فـــــــــــــروع األدب  « يعرفـــــــــــــه رحبـــــــــــــي مصـــــــــــــطفى عليـــــــــــــان بأنـــــــــــــه -

خصـــــــــائص متيــــــــــزه عـــــــــن أدب الكبـــــــــار رغـــــــــم أن كــــــــــال منهمـــــــــا ميثـــــــــل آثــــــــــارا الرفيعـــــــــة ميتلـــــــــك 

فنيــــــــة يتحـــــــــدى فيهــــــــا الشـــــــــكل واملضــــــــمون، وهـــــــــو يف جمموعــــــــه اآلثـــــــــار الفنيــــــــة الـــــــــيت تصـــــــــور 

تتفــــــــــــق مــــــــــــع مــــــــــــدارك األطفــــــــــــال، وتتخــــــــــــذ أشــــــــــــكال  تإحساســــــــــــات ومتخــــــــــــيالأفكــــــــــــارا و 

2.»، الشعر، املقالة واألغنيةالقصة

ــــــــــــــه اللغــــــــــــــوي،لأمــــــــــــــا احلديــــــــــــــدي فيعــــــــــــــرف أدب األطفــــــــــــــال مــــــــــــــن مد - مث مــــــــــــــن  ول

إنـــــــــــــه شـــــــــــــكل مـــــــــــــن أشـــــــــــــكال التعبـــــــــــــري األديب، لـــــــــــــه «:مدلولـــــــــــــه الفـــــــــــــين، حبيـــــــــــــث يقـــــــــــــول 

ــــــــــه وتوافقهــــــــــا  مــــــــــع قــــــــــاموس الطفــــــــــل، قواعــــــــــده ومناهجــــــــــه، ســــــــــواء منهــــــــــا مــــــــــا يتصــــــــــل بلغت

ائیة في أدب األطفال العربي الحدیث، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس موفق ریاض مقدادي ، البنى الحك-1
.19، ص 2012، الكویت ، سبتمبر 392الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، مجلة عالم المعرفة ، العدد 

.42ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص -2
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ومـــــــــــــع احلصــــــــــــــيلة األســــــــــــــلوبية للســــــــــــــن  الــــــــــــــيت يؤلـــــــــــــف هلــــــــــــــا، أو مــــــــــــــا يتصــــــــــــــل مبضــــــــــــــمونه 

ومناســـــــــــــبته لكـــــــــــــل مرحلـــــــــــــة مـــــــــــــن مراحـــــــــــــل الطفولـــــــــــــة، أو مـــــــــــــا يتصـــــــــــــل بقضـــــــــــــايا الـــــــــــــذوق 

ـــــــــــــــة للقصـــــــــــــــة املســـــــــــــــموعة ـــــــــــــــك يف صـــــــــــــــوغ القصـــــــــــــــة، أو فـــــــــــــــن احلكاي ـــــــــــــــق التكني .1»وطرائ

ي خيـــــــــــــتص وبالتـــــــــــــايل فهـــــــــــــو يؤســـــــــــــس ملعـــــــــــــىن جديـــــــــــــد يف األدبيـــــــــــــات، وهـــــــــــــو األدب الـــــــــــــذ

أســــــــــلوبه ومعنــــــــــاه ومضــــــــــمونه بفئــــــــــة معينــــــــــة مــــــــــن البشــــــــــر، وهــــــــــي الــــــــــيت تتحــــــــــدد بواســـــــــــطة 

  .السن

ــــــــــــــه يقــــــــــــــول  أدب األطفــــــــــــــال خــــــــــــــربة لغويــــــــــــــة يف شــــــــــــــكل «: ويف تعريــــــــــــــف آخــــــــــــــر ل

فــــــــــين، يبدعــــــــــه الفنــــــــــان خاصــــــــــة لألطفــــــــــال فيمــــــــــا بــــــــــني الثانيــــــــــة والثانيــــــــــة عشــــــــــر أو أكثــــــــــر 

�ǶđȂººººººººººǴǫ�ȄººººººººººǴǟ�ǲƻƾººººººººººȇقلــــــــــيال، يعيشــــــــــون ويتفــــــــــاعلون معــــــــــه، فيمــــــــــنحهم املتعــــــــــة والتســــــــــلية،

البهجـــــــــــــة واملـــــــــــــرح، وينمـــــــــــــي فـــــــــــــيهم اإلحســـــــــــــاس باجلمـــــــــــــال وتذوقـــــــــــــه، ويقـــــــــــــوي تقـــــــــــــديرهم 

ēƢºººººººººººººººǫƢǗÂ�ǶēȏƢºººººººººººººººȈŬ�ÀƢºººººººººººººººǼǠǳ¦�ǪºººººººººººººººǴǘȇÂ��ǾºººººººººººººººƬƦŰÂ�ŚºººººººººººººººƼǴǳ م اإلبداعيـــــــــــــــة ويبـــــــــــــــين فـــــــــــــــيهم

2.»اإلنسان

إن هـــــــــــــــذا التعريـــــــــــــــف هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــرب أدب األطفـــــــــــــــال بشـــــــــــــــكل كبـــــــــــــــري إىل 

ة اخلاضـــــــــــــــــعة للشـــــــــــــــــكل اجلانـــــــــــــــــب األديب، وجيعلـــــــــــــــــه جنســـــــــــــــــا مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص األدبيـــــــــــــــــ

:صي، غري أنه يتقيد جبملة من القواعد واملناهج أمهها نواملضمون ال

تتوافـــــــــق لغتـــــــــه إىل حـــــــــّد كبـــــــــري مـــــــــع مـــــــــا تقتضـــــــــيه احلصـــــــــيلة األســـــــــلوبية للطفـــــــــل، -

.ومع ما يتصل مبضمونه ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولة

ـــــــــــــه إىل اجلانـــــــــــــب الفـــــــــــــين- ـــــــــــــب يف أعمال ـــــــــــــل الكات ـــــــــــــه إىل اجلا ميي ـــــــــــــر من نـــــــــــــب أكث

ـــــــــــــــات اإلبـــــــــــــــداع الفـــــــــــــــين يف صـــــــــــــــياغة  ـــــــــــــــى الـــــــــــــــذوق، وتقني األديب، فيعتمـــــــــــــــد عل

.القصة، أو احلكاية، أو املسرحية

.110، ص 1976نجلو المصریة ، القاھرة ، علي الحدیدي ، في أدب األطفال ، مكتبة األ-1
.103، 102، ص ص المرجع نفسھ-2
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ويؤكــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــس الكاتــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــأن أدب الطفــــــــــــــــــل يف الــــــــــــــــــوطن العــــــــــــــــــريب هــــــــــــــــــو 

مســــــــــــتحدث يف أدب الكبــــــــــــار، فهــــــــــــو نــــــــــــوع أخــــــــــــص مــــــــــــن جــــــــــــنس أعــــــــــــم، يتوجــــــــــــه فيــــــــــــه 

ǶȀǧ°ƢººººººººººººǠǷÂ�ǶēȏƢºººººººººººȈƻ�ƢººººººººººººȀȈǧ�Ȇºººººººººººǟ¦ǂȇ�Ŗººººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººǳȂǨǘǳ¦�ƨººººººººººººǴƷǂǷ�ń¤�Ƥ ºººººººººººƫƢǰǳ¦  وانــــــــــــدماجهم

.مع احلياة، مع حتقيق األهداف الرتبوية واألخالقية والفنية على حد سواء

�ń¤�ȆººººººººººººººººǸƬǼƫ�ƢººººººººººººººººĔȂǯ�ȄººººººººººººººººǴǟ�ǾººººººººººººººººȈǧ�ƨººººººººººººººººƥƢƬǰǳ¦�¼ƢººººººººººººººººǈǼƫ�ȏ�¦̄¤�¾ƢººººººººººººººººǨǗȋ¦�§ ®¢�À¤

  :الطرفني أحد

طـــــــــــــرف الشـــــــــــــعر وكـــــــــــــل مـــــــــــــا تتضـــــــــــــمنه مـــــــــــــن قصـــــــــــــائد للصـــــــــــــغار، وأغـــــــــــــاين :أوال

  .شعرية املبسطةالرتقيص، واللعب، واأللغاز، واألناشيد، والدراما ال

طــــــــــرف النثـــــــــــر وتضــــــــــم احلكايــــــــــات، والقصـــــــــــص املتنوعــــــــــة، خاصــــــــــة تلـــــــــــك :ثانيــــــــــا

الــــــــــيت يســــــــــتعمل فيهــــــــــا الكاتــــــــــب ألســــــــــنة احليوانــــــــــات ، والطيــــــــــور، والشخصــــــــــيات اخلرافيــــــــــة 

  .اليت جتلب خيال الطفل

مييــــــــــــزه عــــــــــــن  آخــــــــــــر عــــــــــــن تعريــــــــــــف ألدب الطفــــــــــــلإذا حبثنــــــــــــا «أنــــــــــــه كمــــــــــــا يؤكــــــــــــد 

فــــــــــال خـــــــــــربة لغويـــــــــــة، يف شــــــــــكل فـــــــــــين يبدعـــــــــــه أدب األط: أدب الكبــــــــــار ميكـــــــــــن أن نقـــــــــــول

ـــــــــــــر قلـــــــــــــيال،  ـــــــــــــة عشـــــــــــــر، أو أكث ـــــــــــــني الثانيـــــــــــــة والثالث ـــــــــــــان خاصـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال فيمـــــــــــــا ب الفن

�ǶđȂºººººººººººººǴǫ�ȄºººººººººººººǴǟ�ǲƻƾºººººººººººººȇÂ��ƨȈǴºººººººººººººǈƬǳ¦Â�ƨºººººººººººººǠƬŭ¦�ǶȀƸǼºººººººººººººǸȈǧ��ǾºººººººººººººǠǷ�ÀȂǴǟƢºººººººººººººǨƬȇÂ�ǾǻȂºººººººººººººǌȈǠȇ

جلمـــــــــــــال وتذوقـــــــــــــه، ويقـــــــــــــوي تقـــــــــــــديرهم االبهجـــــــــــــة واملـــــــــــــرح، وينمـــــــــــــي فـــــــــــــيهم اإلحســـــــــــــاس ب

Ŭ�ÀƢººººººººººººººǼǠǳ¦�ǪººººººººººººººǴǘȇÂ��ǾººººººººººººººƬƦŰÂ�ŚººººººººººººººƼǴǳ�ǶȀȈººººººººººººººǧ�řººººººººººººººƦȇÂ��ƨººººººººººººººȈǟ¦ƾƥȍ¦�ǶēƢººººººººººººººǫƢǗÂ�ǶēȏƢººººººººººººººȈ

عــــــــــن جــــــــــنس أدب الكبــــــــــار ألنــــــــــه نــــــــــوع  اغــــــــــري أنــــــــــه يبقــــــــــى دائمــــــــــا متفرعــــــــــ 1.» اإلنســــــــــان

لفئــــــــــة األطفــــــــــال، فنجــــــــــد أن الكاتــــــــــب فيــــــــــه يراعــــــــــي  أخــــــــــص مــــــــــن جــــــــــنس أعــــــــــم خمصــــــــــص
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.111علي الحدیدي ، في أدب األطفال ، المرجع السابق ، ص -1
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  .الوظائف الرتبوية واألخالقية والفنية واجلمالية

يف هــــــــــــذا الســــــــــــياق يــــــــــــرى هــــــــــــادي نعمــــــــــــان اهليــــــــــــيت بــــــــــــأن ألدب األطفــــــــــــال نفــــــــــــس 

املقومـــــــــــــات اخلاصـــــــــــــة بـــــــــــــاألدب، غـــــــــــــري أن اختيـــــــــــــار املوضـــــــــــــوع، وتكـــــــــــــوين الشخصـــــــــــــيات، 

لغويــــــــــــــــة يف أدب وخلــــــــــــــــق األجــــــــــــــــواء، واســــــــــــــــتخدام األســــــــــــــــلوب والرتاكيــــــــــــــــب واأللفــــــــــــــــاظ ال

الطفــــــــــــل، قــــــــــــد ختضــــــــــــع جلملـــــــــــــة مــــــــــــن الضــــــــــــوابط املختلفـــــــــــــة، تــــــــــــتحكم فيهــــــــــــا حاجـــــــــــــات 

1.الطفل وقدراته، ومستوى منوه بصورة أساسية

إبــــــــداع مؤســـــــــس علـــــــــى خلـــــــــق فـــــــــين، يعتمـــــــــد «يعرفــــــــه كـــــــــذلك أمحـــــــــد زلـــــــــط بأنـــــــــه  -

بنيانــــــــــــه اللغــــــــــــوي علــــــــــــى ألفــــــــــــاظ ســــــــــــهلة ميســــــــــــرة فصــــــــــــيحة، تتفــــــــــــق والقــــــــــــاموس اللغــــــــــــوي 

ــــــــــــوع، للطفــــــــــــل، باإلضــــــــــــافة إىل خ يــــــــــــال شــــــــــــفاف غــــــــــــري مركــــــــــــب، ومضــــــــــــمون هــــــــــــادف متن
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األهـــــــــــــداف  اســـــــــــــتيعابوبالتـــــــــــــايل يـــــــــــــتمكن الطفـــــــــــــل مـــــــــــــن .2» عقليـــــــــــــة الطفـــــــــــــل وإدراكـــــــــــــه

التعليميــــــــــــة والفنيــــــــــــة الــــــــــــيت احتواهــــــــــــا الــــــــــــنص األديب، ومــــــــــــن مث يســــــــــــتطيع بواســــــــــــطة خميلتــــــــــــه 

.تائجه وآفاقهالواسعة أن يكتشف ن

مييــــــــــــــل حســــــــــــــن شــــــــــــــحاتة يف تعريفــــــــــــــه ألدب األطفــــــــــــــال إىل اجلانــــــــــــــب الــــــــــــــوظيفي  -

ـــــــــه  ـــــــــه إىل اجلانـــــــــب اللغـــــــــوي، فهـــــــــو يصـــــــــفه بأن ـــــــــيح الفرصـــــــــة «أكثـــــــــر من وســـــــــيط تربـــــــــوي، يت
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يتــــــــــــيح الفرصــــــــــــة  إنــــــــــــه. االستكشــــــــــــاف واســــــــــــتخدام اخليــــــــــــال، وتقبــــــــــــل اخلــــــــــــربات اجلديــــــــــــدة

هلـــــــــــــــم لتحقيـــــــــــــــق الثقـــــــــــــــة بـــــــــــــــالنفس وروح املخـــــــــــــــاطرة يف مواصـــــــــــــــلة البحـــــــــــــــث والكشـــــــــــــــف، 

وحــــــــــــب االســــــــــــتطالع، وإجيــــــــــــاد الــــــــــــدافع لإلجنــــــــــــاز الــــــــــــذي يــــــــــــدفع إىل املخــــــــــــاطرة العلميــــــــــــة 

عبد اإلاله عبد الوھاب العرداوي ، ھاشمیة حمید جعفر الحمداني ، أدب األطفال بین المنھجیة والتطبیق ، دار :ینظر -1
.14، ص 1م ، ط2014ھـ ـ 1435نشر والتوزیع ، عمان ، الرضوان لل

.25، ص 1997أحمد زلط ، الخطاب األدبي والطفولة ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ، مكتبة الشھاب ، القاھرة ، -2
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ــــــــــــــادة للتفكــــــــــــــري  احملســــــــــــــوبة، مــــــــــــــن أجــــــــــــــل االكتشــــــــــــــاف والتحــــــــــــــرر مــــــــــــــن األســــــــــــــاليب املعت

إنــــــــــــه باختصــــــــــــار  ،1»واالستكشــــــــــــاف مــــــــــــن أجــــــــــــل مزيــــــــــــد مــــــــــــن املعرفــــــــــــة لنفســــــــــــه وبيئتــــــــــــه 

ــــــــــة  هشــــــــــكل أديب ينســــــــــج بطريقــــــــــة خاصــــــــــة، تراعــــــــــى فيــــــــــ طبيعــــــــــة األطفــــــــــال العقليــــــــــة واللغوي

ــــــــــــة مــــــــــــن  ــــــــــــب خيــــــــــــايل حمــــــــــــض مــــــــــــع مــــــــــــا يتطلبــــــــــــه عــــــــــــامل الطفول والنفســــــــــــية، وتــــــــــــتم يف قال

ــــــــــــه،  مســــــــــــتلزمات فنيــــــــــــة وخياليــــــــــــة، حــــــــــــىت يــــــــــــتم إثــــــــــــراء عقــــــــــــل الطفــــــــــــل وحتقيــــــــــــق املتعــــــــــــة ل

ـــــــــــــراء حســـــــــــــه الفـــــــــــــين، واالرتقـــــــــــــاء بذوقـــــــــــــه اللغـــــــــــــو  ـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن إث ي، فتتكـــــــــــــون لـــــــــــــدينا في

ــــــــــــب، ويســــــــــــتطيع يف األخــــــــــــري أن حيســــــــــــن  ــــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــل اجلوان شخصــــــــــــية ســــــــــــليمة متكامل

.االتصال مع اآلخرين

كــــــــــــــذلك مــــــــــــــن التعــــــــــــــاريف الشــــــــــــــاملة ألدب األطفــــــــــــــال، جنــــــــــــــد تعريــــــــــــــف مســــــــــــــري -

ـــــــــــة -أدب األطفـــــــــــال(عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب أمحـــــــــــد يف كتابـــــــــــه  ) قـــــــــــراءات نظريـــــــــــة ومنـــــــــــاذج تطبيقي

مــــــــا يقــــــــدم للطفــــــــل مــــــــن مــــــــادة أدبيــــــــة أدب األطفــــــــال هــــــــو كــــــــل «حبيــــــــث يصــــــــف لنــــــــا بــــــــأن 

أو علميـــــــــــــــة بصـــــــــــــــورة مكتوبـــــــــــــــة أو منطوقـــــــــــــــة أو مرئيـــــــــــــــة، تتـــــــــــــــوفر فيهـــــــــــــــا معــــــــــــــــايري األدب 

�ǶŮȂººººººººººººººººȈǷ�ǞººººººººººººººººǷ�ǪººººººººººººººººǨƬƫÂ��ǶēƢººººººººººººººººƳƢƷÂ�¾ƢººººººººººººººººǨǗȋ¦�ȂººººººººººººººººŶ�ǎ ƟƢººººººººººººººººǐƻ�Ȇººººººººººººººººǟ¦ǂƫÂ��ƾººººººººººººººººȈŪ¦

��ƨººººººººººººººȈǸȈǬǳ¦Â�ƨººººººººººººººȈǨǗƢǠǳ¦Â��ƨººººººººººººººȈǧƢǬưǳ¦�ƨººººººººººººººȈǧǂǠŭ¦�ǂººººººººººººººǗȋ¦� ƢººººººººººººººǼƥ�Ŀ�ǶȀººººººººººººººǈƫÂ��Ƕē¦®¦ƾǠƬººººººººººººººǇ¦Â

�ń¤�ȏȂºººººººººººººǏÂ��ƨºººººººººººººȇ°ƢȀŭ¦Â�ƨȈǯȂǴºººººººººººººǈǳ¦Â�ǞǸƬĐƢºººººººººººººƥ�ǂƯƘºººººººººººººƬƫ��ƨºººººººººººººǻǄƬǷÂ�ƨȇȂºººººººººººººǇ�ƨȈºººººººººººººǐƼǋ� ƢºººººººººººººǼƥ

2.»الذي تعيش فيه، وتؤثر فيه تأثريا إجيابيا 

حــــــــــــــىت نــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن ذكــــــــــــــر تعريــــــــــــــف شــــــــــــــامل جيمــــــــــــــع بــــــــــــــني اجلانــــــــــــــب األديب -

واألخالقــــــــــــــي والرتبــــــــــــــوي ملفهــــــــــــــوم أدب الطفــــــــــــــل، ال بــــــــــــــد لنــــــــــــــا أن نقــــــــــــــف عنــــــــــــــد أمــــــــــــــرين 

:أساسيني مها

.05، ص 1، ط1991حسن شحاتة ، أدب األطفال العربي دراسات وبحوث ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة ، -1
، 2006قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة ، دار المیسرة للنشر والتوزیع ، عمان ، -عبد الوھاب أحمد ، أدب األطفالسمیر -2
.49، ص 1ط
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اســــــــــــــعة، تشــــــــــــــمل كــــــــــــــل ميكــــــــــــــن ألدب الطفــــــــــــــل أن نتعــــــــــــــربه مــــــــــــــادة ثقافيــــــــــــــة و : أوال

ــــــــــــــــــق باإلنســــــــــــــــــان، ســــــــــــــــــواء يف جمــــــــــــــــــال اآلداب أو  ــــــــــــــــــيت تتعل املواضــــــــــــــــــيع واألطروحــــــــــــــــــات ال

األخــــــــــالق أو الرتبيــــــــــة أو غريهــــــــــا، وميكــــــــــن أن يشــــــــــتمل كــــــــــذلك علــــــــــى مــــــــــا يعــــــــــاجل قضــــــــــايا 

ƨººººººººººººººººȈƥ®¢�́ Ȃººººººººººººººººǐǻ�ǺººººººººººººººººǷ�ǶēȏƢǤººººººººººººººººǌǻ¦Â�°ƢººººººººººººººººƦǰǳ¦  مقــــــــــــــــروءة أو نصــــــــــــــــوص مســــــــــــــــموعة أو

عمــــــــــال يف حيـــــــــــز ويشــــــــــرتط يف هــــــــــذا البــــــــــاب أن يــــــــــتم ســــــــــياقة هــــــــــذه األ. نصــــــــــوص مرئيــــــــــة

فـــــــــــين يتماشـــــــــــى مـــــــــــع الكـــــــــــل، وبالتـــــــــــايل يســـــــــــتطيع أن حيقـــــــــــق لنـــــــــــا تكـــــــــــامال نصـــــــــــيا خيـــــــــــدم 

  .ذاكرة الطفل وخميلته

ــــــــــــــــأديبهم، : ثانيــــــــــــــــا ــــــــــــــــنشء وت ــــــــــــــــريا يف تربيــــــــــــــــة ال يكتســــــــــــــــي أدب األطفــــــــــــــــال دورا كب

مــــــــــــن القضــــــــــــايا االجتماعيــــــــــــة ومــــــــــــن خاللــــــــــــه ميكننــــــــــــا أن جنــــــــــــد خمرجــــــــــــا فســــــــــــيحا للكثــــــــــــري 

ـــــــــــة الـــــــــــيت حيتاجهـــــــــــا الطفـــــــــــل يف لـــــــــــذلك ال ميكـــــــــــن لناقـــــــــــد هـــــــــــذا . ســـــــــــنه املبكـــــــــــر واألخالقي

ــــــــــــــنص األديب، دون الوقــــــــــــــوف  النــــــــــــــوع مــــــــــــــن األعمــــــــــــــال األدبيــــــــــــــة أن يكتفــــــــــــــي بدراســــــــــــــة ال

علـــــــــــى مضـــــــــــمونه الرتبـــــــــــوي والتهـــــــــــذييب والتعليمـــــــــــي، وعلـــــــــــى أســـــــــــلوب التنفيـــــــــــذ والتقـــــــــــدمي، 

والنظــــــــــرة إليــــــــــه نظــــــــــرة واســــــــــعة تشــــــــــمل مجيــــــــــع اآلليــــــــــات واألســــــــــاليب املســــــــــتخدمة يف هــــــــــذا 

  .ألدبيةالنوع من النصوص ا

مـــــــــــــن خـــــــــــــالل هـــــــــــــذه التعـــــــــــــاريف الـــــــــــــيت مت ذكرهـــــــــــــا ســـــــــــــابقا، يتبـــــــــــــني لنـــــــــــــا مبجـــــــــــــرد 

ºººººººººººººƯȐƯ�¾Ȑºººººººººººººƻ�ǺºººººººººººººǷ�¾ƢºººººººººººººǨǗȋ¦�§ ®¢�Ǧ ºººººººººººººȇǂǠƫ�¦ȂǳÂƢºººººººººººººƷ�ƢđƢƸºººººººººººººǏ¢�À¢��ƢºººººººººººººȀȈǧ�ǺǠǸƬºººººººººººººǳ¦ة 

1:توجهات هي 

  .أدب األطفال هو امتداد ألدب الكبار: االجتاه األول

  .أدب األطفال هو جنس خمتلف عن أدب الكبار: االجتاه الثاين

  .أدب األطفال هو مزج بني االثنني معا: الثالثاالجتاه 

.51، 50ربحي مصطفى علیان، المرجع السابق ، ص ص :ینظر -1



-النشأة، والتطورالمفهوم، –األطفال أدب ــ ــالثاني ـــــــــ الفصل

ـ 101 ـ

ــــــــــــة مــــــــــــن اخلطــــــــــــوط  ــــــــــــا أن نضــــــــــــع مجل ــــــــــــتمكن مــــــــــــن الفهــــــــــــم أكثــــــــــــر، ميكنن حــــــــــــىت ن

  :العريضة خول االجتاهات الثالث وهي كاآليت

يــــــــــــرى أنصــــــــــــار هــــــــــــذا االجتــــــــــــاه بــــــــــــأن أدب األطفــــــــــــال ال ميكنــــــــــــه  :االتجــــــــــــاه األول

يف أســــــــــــلوبه، وال شــــــــــــبه أدب الكبــــــــــــار، ال يف لغتــــــــــــه، واليبأيــــــــــــة حــــــــــــال مــــــــــــن األحــــــــــــوال أن 

هنــــــــــــاك فــــــــــــروق ) حســــــــــــب رأيهــــــــــــم(يف موضــــــــــــوعاته، وال يف طريقــــــــــــة تذوقــــــــــــه الفــــــــــــين، ألن  

  :عديدة ميكن أن نوجزها فيما يلي

االخــــــــــــــــتالف املتبــــــــــــــــاين يف مجهــــــــــــــــور أدب األطفــــــــــــــــال وأدب الكبــــــــــــــــار، خاصــــــــــــــــة -

وأن هـــــــــــذا األخـــــــــــري يتولـــــــــــد مـــــــــــن رحـــــــــــم املأســـــــــــاة واهلمـــــــــــوم يف أغلـــــــــــب األحيـــــــــــان، يف ظـــــــــــل 

ــــــــــــــة ال  ــــــــــــــةعمليــــــــــــــة إبداعي أمــــــــــــــا أدب األطفــــــــــــــال فــــــــــــــإن ينســــــــــــــاق . ختضــــــــــــــع لشــــــــــــــروط معين

بشــــــــــــروط معينــــــــــــة، وينطــــــــــــوي علــــــــــــى التوجيــــــــــــه واإلرشــــــــــــاد، بصــــــــــــورة خياليــــــــــــة ختــــــــــــرج عــــــــــــن 

كمـــــــــــا أن املبـــــــــــدع ال يعـــــــــــيش جتربـــــــــــة بشـــــــــــرية، بقـــــــــــدر مـــــــــــا ينســـــــــــاق حنـــــــــــو . الواقـــــــــــع املعتـــــــــــاد

  .األهداف الرتبوية

أدب الكبــــــــــــار يف معظمـــــــــــــه عبــــــــــــارة عـــــــــــــن كتابــــــــــــات ورقيـــــــــــــة مقــــــــــــروءة، أي تقـــــــــــــرأ  -

أمـــــــــــــا أدب األطفـــــــــــــال فهــــــــــــــو يف . ريا وال تســـــــــــــمع أو تـــــــــــــرى إال يف غالــــــــــــــب األحيـــــــــــــانكثـــــــــــــ

ــــــــــــه مشــــــــــــاهدة بصــــــــــــرية، تتلقاهــــــــــــا أذن صــــــــــــاغية، أو أعــــــــــــني نــــــــــــاظرة، فهــــــــــــو يف مجيــــــــــــع  غالب

  .األحوال تكون عالقته باملتلقي أكثر

خاصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة اســـــــــــــــتعمال  اجلـــــــــــــــانبني، الفـــــــــــــــروق الواضـــــــــــــــحة يف كـــــــــــــــال -

، أو مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة املوضـــــــــــــــوعات املختـــــــــــــــارة، أو الوســـــــــــــــائل اجلماليـــــــــــــــة واألدوات التعبرييـــــــــــــــة

مــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــة طبيعــــــــــــــــة النــــــــــــــــوع األديب، بــــــــــــــــني أدب خيــــــــــــــــايل ينمــــــــــــــــو بداخلــــــــــــــــه حنــــــــــــــــني 

ذات اإلنســـــــــــــان يف إثبـــــــــــــات وجـــــــــــــوده عـــــــــــــن التوجهـــــــــــــات اإلجيابيـــــــــــــة، وأدب واقعـــــــــــــي يعـــــــــــــرب 

  .ومصريه
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يـــــــــــرى أصـــــــــــحاب هـــــــــــذا االجتـــــــــــاه بـــــــــــأن أدب األطفـــــــــــال هـــــــــــو : االتجـــــــــــاه الثـــــــــــاني

فريتكــــــــــزون أساســــــــــا علــــــــــى وظيفــــــــــة هــــــــــذا األدب «اإلبــــــــــداع،  حيــــــــــث جــــــــــنس خمتلــــــــــف مــــــــــن

والغايـــــــــــة املتوخـــــــــــاة منـــــــــــه، وعلـــــــــــى أســـــــــــاليب عرضـــــــــــه، فهـــــــــــو عنـــــــــــدهم بصـــــــــــورة عامـــــــــــة، أداة 

فتصـــــــــبح يف هـــــــــذه احلالـــــــــة . للتنشـــــــــئة والتوجيـــــــــه وإعـــــــــالء البنيـــــــــة الثقافيـــــــــة يف نفـــــــــس الطفـــــــــل

خمتلــــــــــــــف القضــــــــــــــايا ذات الصــــــــــــــلة بــــــــــــــأدب األطفــــــــــــــال واملوضــــــــــــــوعات املرتبطــــــــــــــة بالنتيجــــــــــــــة 

ـــــــــيت يســـــــــفر عنهـــــــــا فيخـــــــــرج عـــــــــن منحنـــــــــاه املعهـــــــــود  1،» العمـــــــــل األديب يف نفـــــــــس الطفـــــــــل ال

  .ويصبح فنا إبداعيا حتت غطاء تربوي تثقيفي

ــــــــــــث ــــــــــــني :االتجــــــــــــاه الثال أمــــــــــــا أصــــــــــــحابه، فيحــــــــــــاولون إجيــــــــــــاد صــــــــــــلة الوصــــــــــــل ب

ـــــــــــة ككـــــــــــل موحـــــــــــد  ـــــــــــه بطبيعتـــــــــــه األدبي مهمـــــــــــا كـــــــــــان ) مـــــــــــادة مكتوبـــــــــــة(اجلنســـــــــــني، فريبطون

ية يف فــــــــــن الكتابــــــــــة بصــــــــــفة عامــــــــــة متثــــــــــل األساســــــــــموضــــــــــوعها، املهــــــــــم أن تكــــــــــون القواعــــــــــد 

أســــــــــاس الكتابــــــــــة لألطفــــــــــال والكبــــــــــار، فالكاتــــــــــب هنــــــــــا ال تغنيــــــــــه املوهبــــــــــة عــــــــــن الدراســــــــــة، 

وال حتـــــــــل معرفتـــــــــه بأصـــــــــول الرتبيـــــــــة وعلـــــــــم الـــــــــنفس حمـــــــــل علمـــــــــه باألصـــــــــول الفنيـــــــــة لكتابـــــــــة 

النصـــــــــــــــــوص األدبيــــــــــــــــــة، فالكـــــــــــــــــل حيتــــــــــــــــــاج إىل فكـــــــــــــــــرة، وإىل رســــــــــــــــــم شخصــــــــــــــــــيات، وإىل 

ســـــــــــليم، إضـــــــــــافة إىل الفكـــــــــــرة الـــــــــــيت يعاجلهـــــــــــا، ومســـــــــــتوى تشـــــــــــويق وحبكـــــــــــة وبنـــــــــــاء فـــــــــــين 

  .األسلوب

ميكننــــــــــــــا يف األخــــــــــــــري أن نســــــــــــــتخلص مــــــــــــــن هــــــــــــــذه التعريفــــــــــــــات نقاطــــــــــــــا مشــــــــــــــرتكة 

  :هي 

خيــــــــــــتص أدب األطفــــــــــــال بفئــــــــــــة عمريــــــــــــة معينــــــــــــة وهــــــــــــي فئــــــــــــة األطفــــــــــــال، فيــــــــــــتم -

.توجيه العمل هلم، إما بطريقة مكتوبة، أو منطوقة، أو مسموعة، أو مرئية

§�¦��ƨººººººººººººǨǴƬƼŭ¦�ƨººººººººººººȇǂǸǠǳ¦�ǶēƢººººººººººººƠǧ�ǲººººººººººººǯ�̈Ƣººººººººººººǟ¦ǂǷ�¾ƢººººººººººººǨǗȋ يــــــــــــتم عنــــــــــــد كتابــــــــــــة - ®¢

  .وتشرتك يف ذلك اخلصائص اللغوية والعقلية والسيكولوجية

.51، 50ربحي مصطفى علیان، المرجع السابق ، ص ص -1
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أدب األطفــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــو أدب املتعــــــــــــــــــة واخليــــــــــــــــــال، يف قالــــــــــــــــــب مجــــــــــــــــــايل وفــــــــــــــــــين -

  .وإبداعي

منهــــــــــــــا  شــــــــــــــكلهنــــــــــــــاك أشــــــــــــــكال عــــــــــــــدة مــــــــــــــن أدب األطفــــــــــــــال، ميتــــــــــــــاز كــــــــــــــل -

ـــــــــــة، كالقصـــــــــــة والشـــــــــــعر ـــــــــــة والفني ـــــــــــيت خبصوصـــــــــــيته اللغوي واملســـــــــــرحية واألســـــــــــطورة، وهـــــــــــي ال

  .سيتم التفصيل فيها الحقا
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النصــــــــــــــوص األدبيــــــــــــــة يف عمومهــــــــــــــا إىل مجلــــــــــــــة مــــــــــــــن األهــــــــــــــداف حيــــــــــــــددها  ترقــــــــــــــى

الكاتــــــــب عنــــــــد شــــــــروعه يف إعـــــــــداد الــــــــنص، وحبســــــــب مــــــــا تتضـــــــــمنه هــــــــذه النصــــــــوص مـــــــــن 

لـــــــــة يف النمـــــــــو العقلـــــــــي نصـــــــــائح وإرشـــــــــادات وتنبيهـــــــــات، حبســـــــــب مـــــــــا تشـــــــــارك بصـــــــــفة فعا

ـــــــــــوي للطفـــــــــــل ـــــــــــدة يف نـــــــــــص موجـــــــــــه لألطفـــــــــــال خـــــــــــال مـــــــــــن . واألخالقـــــــــــي والرتب إذا، ال فائ

.هذه اجلوانب، أو من بعضها على األقل

ـــــــــــذي يـــــــــــدعو إىل  يف هـــــــــــذا الســـــــــــياق ميكـــــــــــن أن نقـــــــــــول بـــــــــــأن أدب الطفـــــــــــل هـــــــــــم ال

ـــــــــــاهللا، والـــــــــــوطن، واإلنســـــــــــانية يف « ـــــــــــت اإلميـــــــــــان ب قلـــــــــــوب الغضـــــــــــة الرقيقـــــــــــة، وليـــــــــــدفع التثبي

ألطفـــــــــــــال إىل خدمـــــــــــــة اآلخـــــــــــــرين، ولينمـــــــــــــي فـــــــــــــيهم الـــــــــــــوعي اجلمـــــــــــــاعي وروح التعـــــــــــــاونبا

ـــــــــل إنـــــــــه كـــــــــذلك يبعـــــــــ1» البحـــــــــث إىل املعرفـــــــــة العلميـــــــــة البنـــــــــاءة، فيـــــــــؤدي  حفـــــــــيهم رو  ث، ب

ذلــــــــــــــــــــك إىل تزويــــــــــــــــــــدهم باملعلومــــــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــــــة، والــــــــــــــــــــنظم السياســــــــــــــــــــية، والتقاليــــــــــــــــــــد 

لغـــــــــــــة عنـــــــــــــدهم، ، والعواطـــــــــــــف الدينيـــــــــــــة والوطنيـــــــــــــة، وإىل توســـــــــــــيع قـــــــــــــاموس الاالجتماعيـــــــــــــة

مبـــــــــادئ اللغـــــــــة والكـــــــــالم، وكـــــــــذا التعبـــــــــري واإلبـــــــــداء عـــــــــن الـــــــــرأي، وهـــــــــو  مـــــــــن خـــــــــالل إدراك

  .ما يؤسس لبناء ثقافة وحضارة فكرية تواكب العصر

إن ذلـــــــــــــك التفـــــــــــــتح اإلدراكـــــــــــــي الـــــــــــــذي يعرفــــــــــــــه الطفـــــــــــــل منـــــــــــــذ نعومـــــــــــــة أظــــــــــــــافره، 

خاصـــــــــة وأنـــــــــه يســـــــــتقطب كـــــــــل مـــــــــا يوجـــــــــه إليـــــــــه مـــــــــن أفكـــــــــار ومعلومـــــــــات خمتلفـــــــــة، جعـــــــــل 
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ـــــــــــــنص يركـــــــــــــز علـــــــــــــى اجلانـــــــــــــب العقائـــــــــــــدي بالدرجـــــــــــــة األوىل، مث يواصـــــــــــــل  مـــــــــــــن كاتـــــــــــــب ال

الرتكيــــــــــــــز علــــــــــــــى األهــــــــــــــداف األخــــــــــــــرى يف كتابــــــــــــــة نصــــــــــــــه األديب كاألهــــــــــــــداف التعليميــــــــــــــة، 

كـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن األهـــــــــــــــداف . واألهــــــــــــــداف الرتبويـــــــــــــــة، واألهـــــــــــــــداف الرتفيهيـــــــــــــــة واجلماليــــــــــــــة

ل اهلامـــــــــة الـــــــــيت يســـــــــعى كاتـــــــــب الـــــــــنص إىل حتقيقهـــــــــا، جنـــــــــد األهـــــــــداف اللغويـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــه

للطفـــــــــــــل طريقـــــــــــــة التعبـــــــــــــري عـــــــــــــن املعـــــــــــــارف املكتســـــــــــــبة، مـــــــــــــن خـــــــــــــالل معرفـــــــــــــة ألفاظهـــــــــــــا 
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  .والتعليمي

لعقلـــــــــــي كمــــــــــا أن األهــــــــــداف العلميــــــــــة هــــــــــي األخـــــــــــرى تصــــــــــب يف ناحيــــــــــة النمــــــــــو ا

ــــــــــــاة،  ــــــــــــه اجليــــــــــــدة باحلي وتنطلــــــــــــق هــــــــــــذه األهــــــــــــداف يف اجتــــــــــــاهني يكمــــــــــــل «للطفــــــــــــل ومعرفت

االجتــــــــــاه األول الــــــــــذي يرمــــــــــي إىل حتقيــــــــــق النمــــــــــو الفكــــــــــري  أحــــــــــدمها اآلخــــــــــر ويعــــــــــني عليــــــــــه

للطفـــــــــــــــــل، بإذكـــــــــــــــــاء الفاعليـــــــــــــــــات العقليـــــــــــــــــة وتقويتهـــــــــــــــــا، كتنميـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذاكرة واإلبـــــــــــــــــداع 

ــــــــــــة أمــــــــــــده، وربــــــــــــط األســــــــــــباب والتخيــــــــــــل، واختــــــــــــزان املعلومــــــــــــات، وتركيــــــــــــز االنتبــــــــــــاه وإ طال

بالنتــــــــــــــــائج، وحســــــــــــــــن التعليــــــــــــــــل، والقــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــى االســــــــــــــــتقراء واالســــــــــــــــتنتاج والتحليــــــــــــــــل 

ــــــــــة 1»والرتكيــــــــــب، واحلكــــــــــم علــــــــــى األشــــــــــياء ، وهــــــــــو مــــــــــا جيعــــــــــل مــــــــــن الطفــــــــــل يشــــــــــهد حال

¦�ǾºººººººººººƫƢȈƷ�Ŀ�ǾºººººººººººȈǴǟ�ǂºººººººººººŤ�Ŗºººººººººººǳ¦�©ƢºººººººººººƦǬǠǳ¦�ǲºººººººººººǯ�ƨºººººººººººđƢůÂ��ÄȂºººººººººººǈǳ¦�ȆºººººººººººǴǬǠǳ¦�ŚºººººººººººǰǨƬǳمـــــــــــن 

ا االجتــــــــاه الثــــــــاين فهــــــــو ميــــــــد ثقافــــــــة الطفــــــــل أمــــــــ «اليوميــــــــة بــــــــآراء ســــــــديدة وفكــــــــر حصــــــــني،

مبختلــــــــــــف ضــــــــــــروب املعرفــــــــــــة، وتشــــــــــــمل هــــــــــــذه املعــــــــــــارف املعلومــــــــــــات واحلقــــــــــــائق املتصــــــــــــلة 

��ƨºººººººººººȈǸǴǠǳ¦�ǪƟƢºººººººººººǬū¦Â�©ƢºººººººººººǷȂǴǠŭ¦�ƢºººººººººººȀǼǷ� ¦ȂºººººººººººǇ��ƨȇǂºººººººººººǌƦǳ¦�©ƢºººººººººººǠǸƬĐƢƥÂ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�ǞºººººººººººǸƬƴŠ

وقــــــــــد يكـــــــــــون هــــــــــذا االجتــــــــــاه حمـــــــــــل . 2» النظريــــــــــات واألعــــــــــراف والعـــــــــــادات االجتماعيــــــــــة, أ

.65ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص -1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -2



-النشأة، والتطورالمفهوم، –األطفال أدب ــ ــالثاني ـــــــــ الفصل

ـ 105 ـ

مــــــــــــــن األطفــــــــــــــال، خاصــــــــــــــة أوالئــــــــــــــك الــــــــــــــذين يعيشــــــــــــــون يف جمتمعــــــــــــــات  جنــــــــــــــاح العديــــــــــــــد

.متحضرة، يصل فيها مستوى التعليم واإلنتاج الفكري إىل مستوى الريادة

أمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن األهـــــــــــــــداف البـــــــــــــــارزة الـــــــــــــــيت يســـــــــــــــطرها أدب الطفـــــــــــــــل يف أجبـــــــــــــــديات 

:الكتب، والنصوص، والقصص، واألشعار، والروايات، فهي كاآليت

.األهداف العقائدية-

.لرتبويةاألهداف ا-

.األهداف التعليمية-

.األهداف الرتفيهية واجلمالية-

  :األهداف العقائدية 2-1

أن غالبيـــــــــــة املـــــــــــدارس واملـــــــــــذاهب األدبيـــــــــــة والفنيـــــــــــة ترتكـــــــــــز يف  ممـــــــــــا ال شـــــــــــك فيـــــــــــه

�ȄººººººººººººǴǟ�ƢȀƬǨººººººººººººǈǴǧÂ�ƢĔȂǸººººººººººººǔǷÂ�ƢēƘººººººººººººǌǻــــــــــــة، فنجــــــــــــد يف الغــــــــــــرب  ىحــــــــــــدإ العقائــــــــــــد الديني

ـــــــــدأ، ويصـــــــــرحون ـــــــــى هـــــــــذا املب ��ƨºººººººººȈǼȇƾǳ¦�Ƕē¦ƾºººººººººǬƬǠŠ�ƨºººººººººȈǻȐǟمـــــــــثال كثـــــــــريا مـــــــــا يرتكـــــــــزون عل

ـــــــــم بـــــــــني كافـــــــــة  ـــــــــداء للـــــــــرأي، وجـــــــــدل علمـــــــــي وفكـــــــــري دائ ـــــــــدين عنـــــــــدهم هـــــــــو حمـــــــــل إب فال

ǞǸƬĐ¦�©ƢǬƦǗ.

نجــــــــــد هــــــــــذه احلريــــــــــة الزائــــــــــدة مقيــــــــــدة يف كثــــــــــري مـــــــــــن ف اإلســــــــــالمي املأمــــــــــا يف العــــــــــ

�² °¦ƾºººººººººººŭ¦�ǽǀºººººººººººđ� ¦ƾºººººººººººƬǫȍ¦�ń¤�ǂºººººººººººǷȋ¦�Ƕºººººººººººđ�Ã®¢�ƾºººººººººººǬǧ��ƨȈǟǂºººººººººººǌǳ¦�́ ȂºººººººººººǐǼǳƢƥ�ÀƢºººººººººººȈƷȋ¦

��ƨºººººººººººȈǼǨǳ¦Â�ƨºººººººººººȈƥ®ȋ¦�©ȏƢºººººººººººĐ¦�Ŀ�µ ȂºººººººººººŬ¦�ÀÂ®�ǖºººººººººººǬǧ�ĺȂǴºººººººººººǇȋ¦Â�ÄȂºººººººººººǤǴǳ¦�ƢºººººººººººȀƦǻƢƳ�ǺºººººººººººǷ

Ƣđ�Ä®ƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƷÂǂǳ¦Â�ƨȇƾƟƢǬǠǳ¦.

وجيهلــــــــــون «كمــــــــــا نــــــــــرى العديــــــــــد مــــــــــن النــــــــــاس ال يعرفــــــــــون ديــــــــــنهم حــــــــــق املعرفــــــــــة، 

أنــــــــــه مـــــــــــنهج حيـــــــــــاة، ويظنـــــــــــون أنــــــــــه صـــــــــــورة مـــــــــــن صـــــــــــور األديــــــــــان الـــــــــــيت عرفهـــــــــــا الغـــــــــــرب 

ـــــــــيت متثلـــــــــت بالكنيســـــــــة أو اونبـــــــــذها وثـــــــــار عليهـــــــــا  ـــــــــيت حتكـــــــــم العـــــــــامل وال ليهوديـــــــــة احملرفـــــــــة ال

لـــــــــــــــذلك جنـــــــــــــــدهم دائمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرددون مقـــــــــــــــوالت الغـــــــــــــــربيني عامـــــــــــــــة، . مـــــــــــــــن وراء ســـــــــــــــتار
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ـــــــــني العبـــــــــد وربـــــــــه ال  ـــــــــه عالقـــــــــة ب ـــــــــدين، ويـــــــــرون أن والفالســـــــــفة واملفكـــــــــرين خاصـــــــــة، عـــــــــن ال

غـــــــــــري، فهـــــــــــو عالقـــــــــــة خاصـــــــــــة حيكـــــــــــم أمـــــــــــورا روحيـــــــــــة ال عالقـــــــــــة هلـــــــــــا باحليـــــــــــاة والنشـــــــــــاط 

.1» البشري

م حــــــــــاول أن يــــــــــنظم قضــــــــــية اإلبــــــــــداع، بــــــــــل دعــــــــــا يف كثــــــــــري عنـــــــــدما جــــــــــاء اإلســــــــــال 

. مــــــــــن األحيــــــــــان إىل اســــــــــتعماله ألعــــــــــراض خدمــــــــــة الــــــــــدين اإلســــــــــالمي وعقيدتــــــــــه الطــــــــــاهرة

أديــــــــــب ملتــــــــــزم، : إىل قســــــــــمني) أي األدبــــــــــاء(ويف ذلــــــــــك جنــــــــــد أنــــــــــه قّســــــــــم أهــــــــــل اإلبــــــــــداع 

فـــــــــــامللتزم هـــــــــــو الـــــــــــذي يســـــــــــخر علمـــــــــــه وأدبـــــــــــه وإبداعـــــــــــه خلدمـــــــــــة . وأديـــــــــــب غـــــــــــري ملتـــــــــــزم

أمـــــــــــا . ملســـــــــــلمني، ومــــــــــا يعـــــــــــود علـــــــــــى اجلميــــــــــع بالفائـــــــــــدة الدنيويــــــــــة واألخرويـــــــــــةاإلســــــــــالم وا

الــــــــــذين نبــــــــــذهم القــــــــــرآن الكــــــــــرمي والســــــــــنة النبويــــــــــة الشــــــــــريفة، مــــــــــن  مالغــــــــــري ملتــــــــــزمني فهــــــــــ

Śºººººººººǣ�ȏ�Ǿºººººººººǧ¦ƾǿ¢�ǪºººººººººȈǬŢ�ǾºººººººººƟ¦°Â�ǺºººººººººǷ�ÀȂºººººººººǤƬƦȇ�¦ȂǻƢºººººººººǯ�Äǀºººººººººǳ¦�¿ȂǸºººººººººǈŭ¦�Ƕºººººººººđ®¢� ¦ǂºººººººººƳ . فقـــــــــد

ــــــــــــبَـُعُهم ا ﴿: قــــــــــــال اهللا تعــــــــــــاىل فــــــــــــيهم  ــــــــــــَعرَاُء يـَْت ــــــــــــاوُ لْ َوالشُّ ــــــــــــْم َغ ــــــــــــَر أَنـَُّه ِيف ُكــــــــــــلِّ َواٍد وَن َأملَْ تـَ

ـــــــــــوَن  م أنـــــــــــه ى اهللا عليـــــــــــه وســـــــــــلّ وعنـــــــــــه صـــــــــــلّ .2﴾َيِهيُمـــــــــــوَن وأَنـَُّهـــــــــــْم يـَُقولُـــــــــــوَن َمـــــــــــا الَ يـَْفَعُل

، »ألن ميتلـــــــــئ جـــــــــوف أحـــــــــدكم قيحـــــــــا ودمـــــــــا، خـــــــــري لـــــــــه مـــــــــن أن ميتلـــــــــئ شـــــــــعرا« : قـــــــــال 

لم، والــــــــــذي بــــــــــه النــــــــــيب صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــ ايقصــــــــــد هنــــــــــا الشــــــــــعر الــــــــــذي هجــــــــــوهــــــــــو 

  .يشغل صاحبه عن القرآن الكرمي وعن ذكر اهللا تعاىل

كثــــــــــــريا مـــــــــــــا نبـــــــــــــذوا   -رضـــــــــــــوان اهللا علــــــــــــيهم أمجعـــــــــــــني-الصــــــــــــحابةكمــــــــــــا جنـــــــــــــد أن 

–الشـــــــــعراء الـــــــــذين خيـــــــــالفون أصـــــــــول الـــــــــدين اإلســـــــــالمي، فهـــــــــا هـــــــــو عمـــــــــر بـــــــــن اخلطـــــــــاب 

عاقــــــــــــب الشــــــــــــاعر احلطيئــــــــــــة بالســــــــــــجن عنــــــــــــدما هجــــــــــــا الزبرقــــــــــــان بــــــــــــن  -رضــــــــــــي اهللا عنــــــــــــه

ل مـــــــــن وجـــــــــد يف هجائـــــــــه مـــــــــا خيـــــــــالف الّشـــــــــرع، كـــــــــذكر اخلمـــــــــر وغـــــــــزل بـــــــــدر، وضـــــــــرب كـــــــــ

  .النساء وغريها

محمد حسن بریغش ، أدب األطفال أھدافھ وسماتھ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، -1
.34ص م ، 1996ھـ ـ 1416

.225، 224، 223الشعراء ، اآلیات ، سورة -2
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واحلقيقــــــــــــة أن تعلــــــــــــم أصــــــــــــول الشــــــــــــعر واألدب والبيــــــــــــان لــــــــــــه أثــــــــــــر كبــــــــــــري يف فهــــــــــــم 

القــــــــــرآن الكــــــــــرمي والســــــــــنة النبويــــــــــة املباركــــــــــة، واإلســــــــــالم ال حيــــــــــارب الشــــــــــعر والفــــــــــن لذاتــــــــــه، 

ــــــــرفض املــــــــنهج الــــــــذي يســــــــري عليــــــــه �ÀȂººººººººĐ¦�ǂǠººººººººǋ�ǂǠººººººººǌǳفــــــــإذا أخرجنــــــــا مــــــــن ا. إمنــــــــا هــــــــو ي

ـــــــــري لعواطـــــــــف ونـــــــــزوات الشـــــــــباب، فمـــــــــا عـــــــــداه فهـــــــــو مبـــــــــاح  والغـــــــــزل اهلـــــــــابط، والشـــــــــعر املث

  .ال حرج فيه

�Ƕººººººººººđ®¢�ÀȂººººººººººǰȇ�À¢�ȄººººººººººǴǟ�ÀȂººººººººººǏǂŹ�¿ȐººººººººººǇȍ¦�°ƾººººººººººǏ�ǀººººººººººǼǷ� Ƣººººººººººƥ®ȋ¦�ƶƦººººººººººǏ¢�ƾººººººººººǬǳ

خاليــــــــــــــا مــــــــــــــن خملفــــــــــــــات شــــــــــــــعر اجلاهليــــــــــــــة املــــــــــــــاجن، موافقــــــــــــــا للعقيــــــــــــــدة نقيــــــــــــــا طــــــــــــــاهرا، 

¦�Ǿºººººººººººǧƾǿ��ƾºººººººººººȇƾŪ¦�ȆǷȐºººººººººººǇȍ¦�ǞºººººººººººǸƬĐاإلســـــــــــالمية، ولألخـــــــــــالق الســـــــــــامية، علـــــــــــى مـــــــــــنهج

حتبيــــــــــــب اإلميــــــــــــان، وتصــــــــــــحيح املعتقــــــــــــد، وجعلــــــــــــه أصــــــــــــال مــــــــــــن أصــــــــــــول تربيــــــــــــة النشــــــــــــئ، 

ƨºººººººººȇȂǫ�ƨȈǷȐºººººººººǇ¤�ƨºººººººººǳÂ®� ƢºººººººººǼƥ�ń¤�Ƕºººººººººđ�Śºººººººººǈǳ¦Â . ويف هـــــــــذا الســـــــــياق يقـــــــــول اإلمـــــــــام الغـــــــــزايل

اعلـــــــــــم أن مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه يف ترمجـــــــــــة العقيـــــــــــدة ينبغـــــــــــي أن يقـــــــــــدم «: حـــــــــــول تربيـــــــــــة األطفـــــــــــال

شـــــــــــوءه، ليحفظـــــــــــه حفظـــــــــــا ال يـــــــــــزال ينكشـــــــــــف لـــــــــــه معنـــــــــــاه يف كـــــــــــربه إىل الصـــــــــــيب يف أول ن

فابتـــــــــــــــداؤه احلفـــــــــــــــظ، مث الفهـــــــــــــــم، مث االعتقـــــــــــــــاد واإليقـــــــــــــــان والتصـــــــــــــــديق، . شـــــــــــــــيئا فشـــــــــــــــيئا

حيصــــــــــل يف الصــــــــــيب بغــــــــــري برهــــــــــان، فمــــــــــن فضــــــــــل اهللا ســــــــــبحانه علــــــــــى قلــــــــــب ولـــــــــذلك ممــــــــــا 

ه لإلميـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــري حاجـــــــــــــــــة إىل حجـــــــــــــــــة أو ئاإلنســـــــــــــــــان أن شـــــــــــــــــرح يف أول نشـــــــــــــــــو 

ـــــــــــيس الطريـــــــــــق يف تقويتـــــــــــه وإثباتـــــــــــه أن يع«: ضـــــــــــع آخـــــــــــر يقـــــــــــول ويف مو  .1»برهـــــــــــان ـــــــــــم ول ّل

صـــــــــــنعة اجلـــــــــــدل والكـــــــــــالم، بـــــــــــل يشـــــــــــتغل بـــــــــــتالوة القـــــــــــرآن وتفســـــــــــريه، وقـــــــــــراءة احلـــــــــــديث 

ومعانيـــــــــه، ويشـــــــــتغل بوظـــــــــائف العبـــــــــادات، فـــــــــال يـــــــــزال اعتقـــــــــاده يـــــــــزداد رســـــــــوخا مبـــــــــا يقـــــــــرع 

مسعـــــــــــــه مـــــــــــــن أدلّـــــــــــــة القـــــــــــــرآن وحججـــــــــــــه، ومبـــــــــــــا يـــــــــــــرّد عليـــــــــــــه مـــــــــــــن شـــــــــــــواهد األحاديـــــــــــــث 

.2»ائدها، ومبا يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها وفو 

.94، ص 1أبو حامد الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، ج -1
.المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا -2
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إن أول مـــــــــــــا حيـــــــــــــرص عليـــــــــــــه األديـــــــــــــب عنـــــــــــــد الكتابـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال، هـــــــــــــو جعـــــــــــــل 

ـــــــــة واحلســـــــــية، وربـــــــــط عالقـــــــــة  ـــــــــدة أساســـــــــا يف تنشـــــــــئتهم، وأصـــــــــال مـــــــــن أصـــــــــوهلم العقلي العقي

بيــــــــنهم وبــــــــني معرفــــــــة خــــــــالقهم، مســــــــري أحــــــــواهلم، ورازقهــــــــم، ومــــــــن مثّ يقــــــــع احلــــــــب بيـــــــــنهم 

ـــــــــــني اهللا نـــــــــــا مـــــــــــا جنـــــــــــده يف األحاديـــــــــــث النبويـــــــــــة الشـــــــــــريفة ولعلّ .  تعـــــــــــاىل منـــــــــــذ صـــــــــــغرهموب

خلــــــــري دليــــــــل علــــــــى ذلــــــــك، فقــــــــد بــــــــني عليــــــــه الصــــــــالة والســــــــالم كيفيــــــــة تعلــــــــق الطفــــــــل بربــــــــه 

.منذ الصغر حىت املمات، مث العالقة اليت تربطه بربه تعاىل يف احلياة

ــــــــــاس   عــــــــــن النــــــــــيب صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــلم -رضــــــــــي اهللا عنهمــــــــــا–فعــــــــــن ابــــــــــن عب

افتحــــــــــــوا علــــــــــــى صــــــــــــبيانكم أول كلمــــــــــــة بــــــــــــال إاله إال اهللا، ولقنــــــــــــوهم عنــــــــــــد «: أنــــــــــــه قــــــــــــال 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن كــــــــــــــان أول كالمــــــــــــــه ال إاله إال اهللا، وآخــــــــــــــر كالمــــــــــــــه  املــــــــــــــوت ال إاله إال اهللا، فإن

ـــــــــــف ســـــــــــنة مـــــــــــا ســـــــــــئل عـــــــــــن ذنـــــــــــب واحـــــــــــد ويف حـــــــــــديث . 1»ال إاله إال اهللا، مث عـــــــــــاش أل

خلـــــــــــف رســـــــــــول اهللا كنـــــــــــت «: أنـــــــــــه قـــــــــــال  -رضـــــــــــي اهللا عنهمـــــــــــا– آخـــــــــــر البـــــــــــن عبـــــــــــاس

احفــــــــــظ اهللا : يــــــــــا غــــــــــالم، إين أعلمــــــــــك كلمــــــــــات: صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــلم يومــــــــــا فقــــــــــال

حيفظـــــــــــــــــك، احفـــــــــــــــــظ اهللا جتـــــــــــــــــده جتاهـــــــــــــــــك، إذا ســـــــــــــــــالت فاســـــــــــــــــأل اهللا، وإذا اســـــــــــــــــتعنت 

فاســـــــــتعن بـــــــــاهللا، واعلـــــــــم أن األمـــــــــة لـــــــــو اجتمعـــــــــت علـــــــــى أن ينفعـــــــــوك بشـــــــــيء مل ينفعـــــــــوك 

ــــــــــو اجتمعــــــــــوا علــــــــــى أن ي ــــــــــك، ول ضــــــــــروك بشــــــــــيء مل يضــــــــــروك إال بشــــــــــيء قــــــــــد كتبــــــــــه اهللا ل

.2»عت األقالم وجّفت الصحفرفإال بشيء قد كتبه اهللا عليك، 

إن بنـــــــــــــاء هـــــــــــــذا اجليـــــــــــــل مـــــــــــــن األطفـــــــــــــال املشـــــــــــــبع باألصـــــــــــــول الدينيـــــــــــــة احلنيفـــــــــــــة، 
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نعـــــــــــــم اهللا  أجـــــــــــــل خدمـــــــــــــة هـــــــــــــذه املبـــــــــــــادئ الســـــــــــــامية، وجيعلـــــــــــــون الطفـــــــــــــل ينبهـــــــــــــر أمـــــــــــــام

فاألديــــــــــــب . رب العــــــــــــاملنيعّزوجــــــــــــل وآالئــــــــــــه الكثــــــــــــرية، ويــــــــــــرى اخلــــــــــــري كلــــــــــــه مــــــــــــن عنــــــــــــد 

يســـــــــــــتطيع بواســـــــــــــطة أدبـــــــــــــه وأشـــــــــــــعاره وقصصـــــــــــــه اجلميلـــــــــــــة أن يســـــــــــــوق الطفـــــــــــــل مبخيلتـــــــــــــه 

.8649رقم /397ص/6ج(أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان من طریق الحاكم -1 (
.وقال حسن صحیح )2516رقم /667ص/4ج(أخرجھ الترمیذي في سننھ -2
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الواســــــــــــعة إىل ترســــــــــــيخ حمبــــــــــــة اهللا وغرســــــــــــها يف أعماقــــــــــــه، كمــــــــــــا يســــــــــــتطيع مــــــــــــن اآليــــــــــــات 

ــــــــــــاء وال ــــــــــــد مــــــــــــن قصــــــــــــص األنبي ــــــــــــوي علــــــــــــى العدي ــــــــــــيت حتت صــــــــــــاحلني أن ينشــــــــــــر القرآنيــــــــــــة ال

  .األخالق الصاحلة واحلميدة يف أوساطه

ــــــــــــيت ميكــــــــــــن تلقينهــــــــــــا للطفــــــــــــل هــــــــــــو تعلقــــــــــــه  ــــــــــــة كــــــــــــذلك ال مــــــــــــن األخــــــــــــالق الديني

ـــــــــتعلم بـــــــــه  ـــــــــه، في ـــــــــه يف حيات ـــــــــه ســـــــــراجا ل ـــــــــه وســـــــــلم، وجعل ـــــــــيب صـــــــــّلى اهللا علي بشخصـــــــــية الن

أصـــــــــول دينـــــــــه ودنيـــــــــاه، فضـــــــــال عـــــــــن حمبتـــــــــه واإلقتـــــــــداء بـــــــــه يف كـــــــــل شـــــــــؤون احليـــــــــاة، ألنـــــــــه 

  .على الذي اختاره اهللا تعايل للبشرية مجعاءاملنار األ

قــــــــــال رســــــــــول اهللا صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه  :أنــــــــــه قــــــــــال  -رضــــــــــي اهللا عنــــــــــه–فعــــــــــن أنــــــــــس 

أن يكـــــــــون اهللا ورســـــــــوله أحـــــــــّب :ثـــــــــالث مـــــــــن ُكـــــــــّن فيـــــــــه وجـــــــــد حـــــــــالوة اإلميـــــــــان«: وســـــــــلم

ال حيّبــــــــــــه إال هللا، وأن يكــــــــــــره أن يعــــــــــــود يف الكفــــــــــــر   املــــــــــــرءإليــــــــــــه ممــــــــــــا ســــــــــــوامها، وأن حيــــــــــــّب 

.1»أن يُقذف يف الناركما يكرهُ 

إن هـــــــــــذا احلــــــــــــّب الكبــــــــــــري الــــــــــــذي يتلقــــــــــــاه الطفــــــــــــل منــــــــــــذ صــــــــــــغره جيعلــــــــــــه حصــــــــــــنا

هــــــــــــي الــــــــــــيت جتعلــــــــــــه ميتثــــــــــــل  حبتــــــــــــه هللا ولرســــــــــــولهحصــــــــــــينا أمــــــــــــام األوامــــــــــــر والنــــــــــــواهي، فم

   .ألوامر اهللا تعاىل ويبتعد عن نواهيه بكل فرح وسرور
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الطفـــــــــــــل تكـــــــــــــون ابتـــــــــــــداء مـــــــــــــن حبـــــــــــــه هللا تعـــــــــــــاىل، ولرســـــــــــــوله صـــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم، 

ولســـــــــــائر األنبيـــــــــــاء والرســـــــــــل، وكـــــــــــذا حـــــــــــب الصـــــــــــاحلني مـــــــــــن عبـــــــــــاده، بعـــــــــــرض قصصـــــــــــهم 

ويعلـــــــــــم «املســـــــــــتمدة مـــــــــــن القـــــــــــرآن الكـــــــــــرمي والســـــــــــنة النبويـــــــــــة، فيـــــــــــزداد ارتباطـــــــــــه بـــــــــــالقرآن، 

أتيــــــــه الباطــــــــل مــــــــن بــــــــني علــــــــم اليقــــــــني أنــــــــه املصــــــــدر احلقيقــــــــي لتلــــــــك القصــــــــص، وألنــــــــه ال ي

يديــــــــــه وال مــــــــــن خلفــــــــــه، فيكــــــــــون ذلــــــــــك درعــــــــــا للــــــــــدفاع عنــــــــــدما يصــــــــــل إليــــــــــه املشــــــــــككون

.21رقم /72ص/1ج(أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب اإلیمان -1 (
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ــــــــــــــك إىل الشــــــــــــــرك وفقــــــــــــــد الثقــــــــــــــة يف خالقــــــــــــــه ورازقــــــــــــــه وهاديــــــــــــــه إىل 1» ، فيــــــــــــــؤدي بــــــــــــــه ذل

  .الصراط املستقيم

كــــــــــــــذلك مــــــــــــــن األهــــــــــــــداف األساســــــــــــــية ألدب الطفــــــــــــــل، جعــــــــــــــل اإلســــــــــــــالم هــــــــــــــو 

¦�ǶºººººººǷȋ¦�Ƣºººººººđ�ǞºººººººǨƫǂƫ�Ŗºººººººǳ¦�ÃŐºººººººǰǳ¦�ƨºººººººǸǠǼǳقائمـــــــة األمـــــــور كّلهـــــــا يف نظـــــــر الـــــــنشء، بـــــــل هـــــــو 

¦�ǺºººººººººººǷ�Śºººººººººººưǰǳ¦��ƾºººººººººººȈĐوترقـــــــــــى إىل العلـــــــــــو، ولطاملـــــــــــا جيـــــــــــد الطفـــــــــــل يف تارخيـــــــــــه اإلســـــــــــالمي

��ƨȇǂººººººººººººººǌƦǳ¦�ǶēƾººººººººººººººËǴƻ�Ǻȇǀººººººººººººººǳ¦�°ƢººººººººººººººƦǰǳ¦�¾Ƣººººººººººººººǘƥȋ¦�ǺººººººººººººººǷ�ƾººººººººººººººȇƾǠǳ¦Â��ƨººººººººººººººǠƟ¦ǂǳ¦�ª ¦ƾººººººººººººººƷȋ¦

  .وذكرهم التاريخ عندما جعلوا من اإلسالم شرعة ومنهاجا

بشــــــــــــــكل أديب فــــــــــــــين يرقــــــــــــــى إىل  إذا، ميكــــــــــــــن لألديــــــــــــــب أن يوظــــــــــــــف كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك

ســـــــــــن الطفـــــــــــل وإىل ذكائـــــــــــه الكبـــــــــــري، ســـــــــــواء عـــــــــــن طريـــــــــــق املقـــــــــــروء كالكتـــــــــــب والقصـــــــــــص 

ــــــــــــــي كاملســــــــــــــرحيات واألفــــــــــــــالم  ــــــــــــــق املســــــــــــــموع واملرئ واألناشــــــــــــــيد واألشــــــــــــــعار، أو عــــــــــــــن طري

  .واألغاين الدينية

خالصـــــــــــــة القـــــــــــــول ميكننـــــــــــــا أن حنـــــــــــــدد األهـــــــــــــداف العقائديـــــــــــــة الـــــــــــــيت ميكـــــــــــــن ألدب 

:2الطفل أن يقدمها، وهي

ــــــــــــدة اإلســــــــــــالمية والقــــــــــــيم الدينيــــــــــــة الســــــــــــمحة، وتكــــــــــــوين الضــــــــــــمري - غــــــــــــرس العقي

  .للطفل وتعرفه على أجبديات اإلسالم وحتبيبه إليه

الرتكيـــــــــــــــز علـــــــــــــــى االجتاهـــــــــــــــات الســـــــــــــــلوكية احلســـــــــــــــنة، وتنميـــــــــــــــة الطفـــــــــــــــل دينيـــــــــــــــا -

  .وخياليا وثقافيا

اعتـــــــــــزاز الطفـــــــــــل بوطنــــــــــــه وأمتـــــــــــه اإلســـــــــــالمية، وتنميــــــــــــة العالقـــــــــــات االجتماعيــــــــــــة -

  .اء مبادئ الدين اإلسالميحتت غط

.41أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص -1
، 1م ، ط 2004ھـ ـ 1425، دار الفكر العربي ، القاھرة ، أدب األطفالمحمود حسن إسماعیل ، المرجع في :ینظر -2

.63ص 
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ــــــــــــــــــب الطفــــــــــــــــــل يف الشخصــــــــــــــــــيات اإلســــــــــــــــــالمية البطلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل  - حتبي

ــــــــــيت  ــــــــــيت قاهلــــــــــا األبطــــــــــال، واملواقــــــــــف ال التجــــــــــانس بينــــــــــه وبينهــــــــــا، وبــــــــــني اللغــــــــــة الشــــــــــعرية ال

أثـــــــــــــريت عــــــــــــــنهم، ومــــــــــــــّده بـــــــــــــزاد طيــــــــــــــب مــــــــــــــن أمثلـــــــــــــة الشــــــــــــــجاعة وحســــــــــــــن التصــــــــــــــرف، 

  .وتشجيعه على أن يكون مثل هؤالء الفرسان

أنــــــــــــه عــــــــــــريب، وأن وطنــــــــــــه جــــــــــــزء مــــــــــــن األمــــــــــــة العربيــــــــــــة اإلســــــــــــالمية، أن يعــــــــــــرف  -

  .فيزداد إحساسه الوطين والقومي والديين والتارخيي

  :األهداف التربوية  2-2

يـــــــــــرتبط هـــــــــــذا اهلــــــــــــدف ارتباطـــــــــــا وثيقــــــــــــا باجلانـــــــــــب العقائــــــــــــدي، فبعـــــــــــد أن يرســــــــــــخ 

اإلميــــــــــان يف فــــــــــؤاد الطفــــــــــل، يظهــــــــــر ذلــــــــــك جليــــــــــا عليــــــــــه مــــــــــن خــــــــــالل تصــــــــــرفاته وخصــــــــــاله 

ولعــــــــــــــّل مســــــــــــــؤولية هــــــــــــــذا اجلانــــــــــــــب تكــــــــــــــون بالدرجــــــــــــــة األوىل علــــــــــــــى عــــــــــــــاتق  .احلميــــــــــــــدة

�ƢºººººººººĔƜǧ��ǖºººººººººǬǧ�Ǻȇƾºººººººººǳ¦Ȃǳ¦�Ŀ�̈°ȂºººººººººǐŰ�ƢŻƾºººººººººǫ�ƨȈǳÂƚºººººººººǈŭ¦�ƪ .الوالـــــــــدين مث املـــــــــربني ºººººººººǻƢǯ�¦̄Ɯºººººººººǧ

ن يف املؤسســــــــــات الرتبويــــــــــة هلــــــــــم بو فــــــــــاملر . اليــــــــــوم أصــــــــــبحت مقســــــــــمة علــــــــــى أطــــــــــراف عــــــــــدة

األثــــــــــر الكبــــــــــري املســــــــــؤولية كــــــــــذلك حــــــــــول تربيــــــــــة األطفــــــــــال، وكــــــــــذا وســــــــــائل اإلعــــــــــالم هلــــــــــا 

يف توجيــــــــــــه خصــــــــــــال األطفــــــــــــال وتــــــــــــربيتهم، فضــــــــــــال عــــــــــــن الصــــــــــــحافة املكتوبــــــــــــة كاجلرائــــــــــــد 

ȏ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ǾȇȂƬŢ�ƢŲ�¾ƢǨǗȋƢƥ�ǖȈŹ�ƢǷÂ��Ƥ Ƭǰǳ¦Â�©ȐĐ¦Âجتماعية.  

وحســـــــــــب مـــــــــــا ذكـــــــــــره حممـــــــــــد حســـــــــــن بـــــــــــريغش فـــــــــــإن تربيـــــــــــة األطفـــــــــــال ال تصـــــــــــلح 

  :إال بتحقق هدفني رئيسيني مها 

.البناء اهلادف-

.محاية النفس-

أمـــــــــا البنـــــــــاء اهلـــــــــادف فهـــــــــو توجيـــــــــه الطفـــــــــل منـــــــــذ صـــــــــغره علـــــــــى أســـــــــس إســـــــــالمية 

صــــــــــحيحة تــــــــــتالءم مــــــــــع ركــــــــــائز هــــــــــذه الــــــــــنفس، فيصــــــــــبح الطفــــــــــل بفضــــــــــل هــــــــــذه الرتبيــــــــــة 
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، فيصـــــــــــري حــــــــــامال لألمانـــــــــــة عبــــــــــدا صــــــــــاحلا ال يعبـــــــــــد إال اهللا، ويرقــــــــــى عملـــــــــــه إىل الصــــــــــالح

.واملسؤولية، يقوم بواجبه على أكمل وجه

الشــــــــــرحية مـــــــــن االحنــــــــــراف، والزيـــــــــغ، والســــــــــقوط  اهلـــــــــدف الثــــــــــاين هـــــــــو محايــــــــــة هـــــــــذه

يف مغريـــــــــــــات احليـــــــــــــاة، مبـــــــــــــا يف ذلـــــــــــــك املفاســـــــــــــد، والشـــــــــــــهوات، والنـــــــــــــزوات، واالحنرافـــــــــــــات 

وال ميكننــــــــــــــا أن حنصــــــــــــــن الطفــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذه اآلفــــــــــــــات إال إذا . الفكريــــــــــــــة، والســــــــــــــلوكية

1:حققنا األمور التالية

  .تكوين العقيدة وتثبيتها يف نفس الطفل شيئا فشيئا-1

ص علــــــــــــــــى غــــــــــــــــرس شــــــــــــــــعور احملبــــــــــــــــة لآلخــــــــــــــــرين والتعــــــــــــــــاون معهــــــــــــــــم، احلــــــــــــــــر -2

  .واخلضوع للحق يف كل عالقاته وتصرفاته

3-�ƨºººººººººººººººđƢĐ¦Â��¾¦ƾºººººººººººººººƬǟȏ¦Â�À±¦ȂƬǳƢºººººººººººººººƥ�ƨǨºººººººººººººººǐƬŭ¦�ƨºººººººººººººººȈǟ¦Ȃǳ¦�ƨȈºººººººººººººººǐƼǌǳ¦�ǺȇȂºººººººººººººººǰƫ

.للغلو والتعصب، واالنفعاالت العاطفية الشديدة

ـــــــــــة اجلانـــــــــــب العلمـــــــــــي، وغـــــــــــرس حـــــــــــب العمـــــــــــل واإلنتـــــــــــاج، مـــــــــــع احلـــــــــــرص -4 تربي

  .العمل وإتقانم والرتتيب على النظا

نشـــــــــــر فكـــــــــــرة حـــــــــــب الـــــــــــتعلم واالســـــــــــتطالع يف ذهنـــــــــــه، وتوجيـــــــــــه ذلـــــــــــك حنـــــــــــو -5

.حتقيق اآلمال املفيدة، ودفعه للطموح واجلد واالكتشاف

ــــــــــــــة منــــــــــــــذ -6 نشــــــــــــــر فكــــــــــــــرة األخــــــــــــــوة وجعلهــــــــــــــا أساســــــــــــــا للعالقــــــــــــــات االجتماعي

ـــــــــــك إىل الصـــــــــــغر، مـــــــــــع  ذّم األنانيـــــــــــة واحلســـــــــــد وحـــــــــــب الـــــــــــنفس علـــــــــــى الغـــــــــــري، فيـــــــــــؤدي ذل

.قيق التعاون، وتقوية الروابط األسرية، فتكثر املودة واحملبة بني مجيع الناسحت

ـــــــــــة الـــــــــــيت  كمـــــــــــا ميكـــــــــــن ألدب األطفـــــــــــال أن ـــــــــــة مـــــــــــن األهـــــــــــداف الرتبوي حيقـــــــــــق مجل

:حني يقوم بإعداد النص، وهي كاآليت  يضعها الكاتب نصب عينيه

.133-131سن بریغش ، المرجع السابق ، ص محمد ح:ینظر -1
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مــــــــــــن خــــــــــــالل تقــــــــــــدمي املعلومــــــــــــات املفيــــــــــــدة لألطفــــــــــــال : ثقافيــــــــــــة األهــــــــــــداف ال-1

ƢººººººººººººƠȈƦǳ¦Â�©ƢººººººººººººǠǸƬĐ¦Â�²©�عــــــــــــ ƢººººººººººººǼǳƢƥ�ƨººººººººººººǬǴǠƬǷ�ǪƟƢººººººººººººǬƷ�ǺººººººººººººǷ�Ƕººººººººººººđ�ǖȈººººººººººººŹ�ƢººººººººººººǷ�ǲººººººººººººǯ�Ǻ

املختلفــــــــــة، ومــــــــــا حتدثــــــــــه يف العــــــــــامل مــــــــــن تطــــــــــورات واكتشــــــــــافات جديــــــــــدة، فيــــــــــؤدي ذلــــــــــك 

  .إىل منو فكرهم حنو التقدم وحب االستطالع

مـــــــــن خـــــــــالل تبصــــــــــري الطفـــــــــل بضـــــــــرورة التـــــــــوازن بـــــــــني مــــــــــا : النـــــــــواحي الروحيـــــــــة-2

رص علــــــــــى العمــــــــــل واملثــــــــــابرة ملســــــــــايرة الــــــــــدول هــــــــــو مــــــــــادي ومــــــــــا هــــــــــو معنــــــــــوي، أي احلــــــــــ

املتقدمــــــــــة، مـــــــــــع احملافظـــــــــــة علـــــــــــى القـــــــــــيم الدينيـــــــــــة والروحيـــــــــــة، الـــــــــــيت ال يســـــــــــتطيع اإلنســـــــــــان 

Ƣđ�Ȑǣ�ƨȈƷÂǂǳ¦�̈®ƢǠǈǳ¦�ǪǬŹ�À¢.

بــــــــــــــــأن يكــــــــــــــــون الطفــــــــــــــــل جــــــــــــــــزءا ال يتجــــــــــــــــزأ مــــــــــــــــن : االجتماعيــــــــــــــــةالنــــــــــــــــوحي -3

ـــــــــــه ومؤسســـــــــــاته وأهدافـــــــــــه، ســـــــــــاعيا جللـــــــــــب املنفعـــــــــــ ـــــــــــا مبقومات ـــــــــــه، ودفـــــــــــع جمتمعـــــــــــه، داري ة ل

  .الضرر عنه

ـــــــــــــة -4 ـــــــــــــواحي القومي ـــــــــــــف اإلحســـــــــــــاس : الن ـــــــــــــأن يعـــــــــــــيش الطفـــــــــــــل يف كن ـــــــــــــك ب ذل

بقوميتـــــــــــه ووطنيتـــــــــــه علـــــــــــى أمت الشـــــــــــعور، فيفـــــــــــين هلمـــــــــــا العمـــــــــــر مـــــــــــن أجـــــــــــل الـــــــــــدفاع عنـــــــــــه 

والـــــــــذود عـــــــــن مقوماتــــــــــه، كـــــــــذلك ينبغـــــــــي عليــــــــــه التبـــــــــاهي حبضـــــــــارته العربيــــــــــة الرائـــــــــدة الــــــــــيت  

. ورويب منــــــــــذ فــــــــــرتة النهضــــــــــة األوربيــــــــــةكانــــــــــت املــــــــــدد الكبــــــــــري ملــــــــــا وصــــــــــل إليــــــــــه الغــــــــــرب األ

وبالتـــــــــايل لزامـــــــــا علـــــــــى كـــــــــل عـــــــــريب التطلـــــــــع إىل اســـــــــرتداد هـــــــــذه املكانـــــــــة املرموقـــــــــة يف أقـــــــــرب 

  .اآلجال

وذلـــــــــــــــك بـــــــــــــــأن يكـــــــــــــــون الطفـــــــــــــــل جمـــــــــــــــاال لإلبـــــــــــــــداعات : النـــــــــــــــواحي الفكريـــــــــــــــة-5

العقليــــــــــــة والفكريــــــــــــة واخلياليــــــــــــة، فيصــــــــــــري داركــــــــــــا لألشــــــــــــياء، متفطنــــــــــــا للحــــــــــــوادث، مفســــــــــــرا 

للحيثيـــــــــــــــات، حمّكمــــــــــــــا ملبــــــــــــــدأ املنطـــــــــــــــق والعقــــــــــــــل، رافضــــــــــــــا للهـــــــــــــــوى للظــــــــــــــواهر، معلــــــــــــــال

1.والشعور
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مـــــــــــن األهـــــــــــداف الرتبويـــــــــــة كـــــــــــذلك الـــــــــــيت ال بـــــــــــد هلـــــــــــذا األدب أن حيققهـــــــــــا، هـــــــــــو 

االعتـــــــــــزاز بتـــــــــــاريخ وأجمـــــــــــاد األمـــــــــــة اإلســـــــــــالمية احلافـــــــــــل باألحـــــــــــداث والبطـــــــــــوالت واألجمـــــــــــاد 

فس واملـــــــــال Ǽºººººººººǳ¦�¾ǀºººººººººƥÂ��®ƢºººººººººȀŪ¦�¬Â°�Ƕºººººººººđ®¢�ǪºººººººººȇǂǗ�Ǻºººººººººǟ�ǶȀȈºººººººººǧ�ȆºººººººººǸǼǻ�ÀƘºººººººººƥÂ«اخلالـــــــــدة، 

ــــــــــــن اإلســــــــــــالم ــــــــــــة وحــــــــــــّب . يف ســــــــــــبيل دي ــــــــــــان األناني ــــــــــــدرك ب كمــــــــــــا ينبغــــــــــــي للطفــــــــــــل أن ي

الــــــــــذات هــــــــــي وحــــــــــدها الــــــــــيت جعلــــــــــت األمــــــــــة اإلســــــــــالمية كغثــــــــــاء الســــــــــيل الــــــــــذي اخربنــــــــــا 

والقيــــــــــــام  بــــــــــــه رســــــــــــول اهللا صــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــه وســــــــــــلم، كمــــــــــــا ننمــــــــــــي فــــــــــــيهم روح املبــــــــــــادرة

، وهـــــــــــذا نفســــــــــــه 1» الغــــــــــــريباألعمـــــــــــال املفيـــــــــــدة، ال انتظــــــــــــار املعجـــــــــــزات واالتكــــــــــــال علـــــــــــى 

مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه القــــــــــرآن الكـــــــــرمي والســـــــــنة والنبويـــــــــة الشــــــــــريفة الـــــــــيت حرصـــــــــت علـــــــــى حتقيــــــــــق 
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أن نـــــــــــريب الطفـــــــــــل  تــــــــــأيت هـــــــــــذه األهـــــــــــداف كتكملـــــــــــة لألهـــــــــــداف الســـــــــــابقة، فبعـــــــــــد

ـــــــــة علـــــــــى اإلميـــــــــان ـــــــــدة صـــــــــحيحة، مبني ـــــــــى عقي ـــــــــاهللا وحـــــــــده ال شـــــــــريك لـــــــــه بكـــــــــل مـــــــــا  عل ب

وقـــــــــــــع يف القلـــــــــــــب وصـــــــــــــدقته اجلـــــــــــــوارح، مث االقتـــــــــــــداء بســـــــــــــنة الرســـــــــــــول صـــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــه 

يتكلـــــــــل ذلـــــــــك بتعلـــــــــيم األطفـــــــــال قـــــــــراءة القـــــــــرآن قـــــــــراءة . وســـــــــلم وخبصـــــــــاله وأفعالـــــــــه وســـــــــننه

جيــــــــــــدة، مــــــــــــع فهــــــــــــم مبســــــــــــط للمفــــــــــــردات واملعــــــــــــاين، فيحــــــــــــدث الفهــــــــــــم والتــــــــــــذوق يف آن 

آن الكـــــــــرمي مــــــــــن رصـــــــــيد ضـــــــــخم للمعــــــــــاين بأنواعهـــــــــا، هــــــــــو ومـــــــــا جنــــــــــده يف القـــــــــر «. واحـــــــــد

.مــــــــــــا يؤهــــــــــــل عقــــــــــــل الطفــــــــــــل حنــــــــــــو االنفتــــــــــــاح والتــــــــــــألق، والتمســــــــــــك بكتــــــــــــاب اهللا تعــــــــــــاىل

ففـــــــــــــي بعـــــــــــــض ســـــــــــــور القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــرمي كســـــــــــــورة الفيـــــــــــــل واملســـــــــــــد والشـــــــــــــمس، قصـــــــــــــص 

ــــــــــــتعلم الطفــــــــــــل مــــــــــــن األدب الصــــــــــــغري  2.» مبســــــــــــطة وقصــــــــــــرية تناســــــــــــب األطفــــــــــــال ومــــــــــــا ي

لوبه الفصــــــــــيح، فينســــــــــاق الطفــــــــــل حنــــــــــو ســــــــــحر املعــــــــــاين هــــــــــو تقويــــــــــة للغتــــــــــه العربيــــــــــة، وأســــــــــ
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إن هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن األدب الــــــــــــــذي ينســــــــــــــاق علــــــــــــــى هــــــــــــــذه الفئــــــــــــــة العمريــــــــــــــة 

�Ƥ ȇ°ƾººººººººººººººººƫ�ǪººººººººººººººººȇǂǗ�Ǻººººººººººººººººǟ�ǶēƢººººººººººººººººƥƢƬǯÂ�ǶȀƬǼººººººººººººººººǈǳ¢�ƨººººººººººººººººȇȂǬƫ�ń¤�ńÂȋ¦�ƨººººººººººººººººƳ°ƾǳƢƥ�» ƾººººººººººººººººȀȇ

املعـــــــــــــّرب عـــــــــــــن  األداءســـــــــــــالئقهم علـــــــــــــى الضـــــــــــــبط اللغـــــــــــــوي، وســـــــــــــالمة النطـــــــــــــق، وحســـــــــــــن 

املعـــــــــــني علـــــــــــى إيصـــــــــــال املعـــــــــــىن للســـــــــــامع بالشـــــــــــكل الفّعـــــــــــال،  املعـــــــــــىن املوافـــــــــــق للفكـــــــــــرة، و 

الســــــــــتعارة واخليــــــــــال ا�Â�±ƢººººººººººĐ¦�¾ƢǸǠƬººººººººººǇ¦�¾ƢººººººººººǨǗȋ¦�ƾººººººººººȇȂǠƫ�ȄººººººººººǴǟ كمــــــــــا يهــــــــــدف كــــــــــذلك

أمـــــــــــا يف اجلانـــــــــــب االجتمـــــــــــاعي فهـــــــــــو يـــــــــــزودهم كـــــــــــذلك بـــــــــــألوان متعـــــــــــددة مـــــــــــن . املعنـــــــــــوي

�ǶȈºººººººººººººǬǳ¦Â�̈ƾºººººººººººººȈǬǠǳƢǯ��ǞºººººººººººººǸƬĐ¦�®¦ǂºººººººººººººǧ¢�śºººººººººººººƥ�ƨǯŗºººººººººººººǌŭ¦�ǲºººººººººººººǷ¦ȂǠǳ¦�ǲºººººººººººººưŤ�Ŗºººººººººººººǳ¦�©ƢºººººººººººººǧƢǬưǳ¦

ـــــــــــيت تؤهـــــــــــل الطفـــــــــــل لالنـــــــــــدماج منـــــــــــذ صـــــــــــغره يف بنـــــــــــاء احلضـــــــــــارة والعـــــــــــاد ات والتقاليـــــــــــد ال

1.اإلنسانية

كــــــــــذلك مــــــــــن األهــــــــــداف التعليميــــــــــة الــــــــــيت ينبغــــــــــي علــــــــــى الكاتــــــــــب أخــــــــــذها بعــــــــــني 

االعتبـــــــــــار، هـــــــــــو حتفيـــــــــــز الطفـــــــــــل علـــــــــــى حـــــــــــب اكتشـــــــــــاف األشـــــــــــياء اجلديـــــــــــدة، ومعرفـــــــــــة 

نــــــــــــات خباياهــــــــــــا، خاصــــــــــــة تلــــــــــــك املتعلقــــــــــــة جبســــــــــــم اإلنســــــــــــان ، ومــــــــــــا حولــــــــــــه مــــــــــــن الكائ

واألجســـــــــــــــام األخـــــــــــــــرى، كاحليوانـــــــــــــــات، والنباتـــــــــــــــات، واألفـــــــــــــــالك، والكواكـــــــــــــــب، واألرض، 

كمـــــــــــا يعلمـــــــــــه األدب علـــــــــــوم . إبـــــــــــداع اخلـــــــــــالق وعظمتـــــــــــه « وذلـــــــــــك حـــــــــــىت يتعـــــــــــرف علـــــــــــى

الصــــــــــــــــــناعية  واألقمـــــــــــــــــاراإلنســـــــــــــــــان كالتـــــــــــــــــاريخ واجلغرافيـــــــــــــــــا والفيزيـــــــــــــــــاء واحلاســـــــــــــــــب اآليل 

لتصــــــــــبح مهــــــــــارات ليشــــــــــبع يف نفســــــــــه حــــــــــب املعرفــــــــــة ولتنميــــــــــة مــــــــــا لديــــــــــه مــــــــــن هوايــــــــــات 

Ƣºººººººººđ�ǄºººººººººȈǸƬȇ . ـــــــــى ـــــــــه مـــــــــع غـــــــــريه، وميكـــــــــن تشـــــــــجيعه عل ـــــــــك املعـــــــــارف يف حديث اســـــــــتعمال تل

وخـــــــــــــري مـــــــــــــا جنـــــــــــــده كمثـــــــــــــال علـــــــــــــى هـــــــــــــذه . 2» ويف إلقائـــــــــــــه وخماطبتـــــــــــــه جلمهـــــــــــــور معـــــــــــــني

األهــــــــــداف مــــــــــا أنتجتــــــــــه بعــــــــــض األفــــــــــالم الكرتونيــــــــــة واملتحركــــــــــة مــــــــــن فائــــــــــدة ونفــــــــــع علــــــــــى 

يح للغــــــــــــــة الفصــــــــــــــحى، أطفالنـــــــــــــا يف الوقــــــــــــــت احلاضـــــــــــــر، فقــــــــــــــد لقنـــــــــــــتهم النطــــــــــــــق الصـــــــــــــح

.143، 142محمد حسن بریغش ، المرجع السابق ، ص ص :ینظر -1
.20، 19لھ عبد الوھاب العرداوي ، ھاشمیة حمید جعفر الحمداني ، المرجع السابق ، ص ص عبد اإل-2
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وجعلتهــــــــــا حمببــــــــــة بيــــــــــنهم، بــــــــــل إن معظمهــــــــــم تعلــــــــــم فهــــــــــم معــــــــــاين املصــــــــــطلحات الصــــــــــعبة 

  .اليت عجزت الربامج التعليمية عن إيصاهلا إىل ذهن األطفال

يبقــــــــــــــى يف األخـــــــــــــــري أن نؤكــــــــــــــد علـــــــــــــــى أن أدب الطفــــــــــــــل لـــــــــــــــه أهــــــــــــــداف ســـــــــــــــامية 

صــــــــــــــال بالشــــــــــــــقني الرتبــــــــــــــوي والتعليمــــــــــــــي، يواكــــــــــــــب املنــــــــــــــاهج الدراســــــــــــــية، ويســــــــــــــعى إىل إي

ـــــــــــــال  ـــــــــــــه الوجـــــــــــــدان احلقيقـــــــــــــي، واخلي ـــــــــــــة، فهـــــــــــــو خياطـــــــــــــب في الطفـــــــــــــل إىل مســـــــــــــتويات عالي

الواســــــــــــع، فيفــــــــــــتح لكليهمــــــــــــا اآلفــــــــــــاق مــــــــــــن اســــــــــــتقبال املعلومــــــــــــات واملهــــــــــــارات واخلــــــــــــربات 

كمــــــــــــا يفــــــــــــتح للطفــــــــــــل ســــــــــــبل الكشــــــــــــف عــــــــــــن املواهــــــــــــب، وتنميــــــــــــة . الكثــــــــــــرية واملتنوعــــــــــــة

ǽǀººººººººººººººđ�řººººººººººººººƬǠȇ�Äǀººººººººººººººǳ¦�Ƥ.القــــــــــــــدرات، وتفجــــــــــــــري الطاقــــــــــــــات ººººººººººººººƫƢǰǳ¦�ƨȈǳÂƚººººººººººººººǈǸǧ  الفئــــــــــــــة

�Ŗººººººººǳ¦�ƨººººººººǻƢǰŭ¦�ŐººººººººǯÂ���ƢººººººººĔȂǰǴƬŻهلــــــــمالعمريــــــــة كبــــــــرية جــــــــدا، كــــــــرب األطفــــــــال الــــــــذين يكتــــــــب 

ǞºººººººººǸƬĐ¦�ǲºººººººººƻ¦®.وفهـــــــــم البيئـــــــــة الـــــــــيت لـــــــــذا جيـــــــــب فهـــــــــم الطفـــــــــل، وفهـــــــــم طريقـــــــــة تفكـــــــــريه ،

ــــــــا  ــــــــب للطفــــــــل مــــــــا حيقــــــــق لن يعــــــــيش فيهــــــــا، وفهــــــــم املعــــــــاين الفنيــــــــة، ومــــــــن مث ميكــــــــن أن نكت

  .الكثري من األهداف السابقة

  :داف الترفيهية والجماليةاأله 2-4

مــــــــــن املميــــــــــزات اهلامــــــــــة الــــــــــيت تضــــــــــفي علــــــــــى أدب األطفــــــــــال هــــــــــو اهتمامــــــــــه بفئــــــــــة 

�ǲººººººººººººƳǂǳ¦�̈ ¦ǂººººººººººººǫ�ƨººººººººººººǬȇǂǗ�Àȋ��ƨººººººººººººǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢȇȂƬººººººººººººǈǷ�ǲººººººººººººǯ�ń¤�ǂººººººººººººǜǼǳ¦Â��ƨººººººººººººǏƢƻ�ƨººººººººººººȇǂǸǟ

ـــــــــــا القـــــــــــراءة  ـــــــــــري هـــــــــــي مغـــــــــــايرة متامـــــــــــا لطريقـــــــــــة قـــــــــــراءة الطفـــــــــــل الصـــــــــــغري، ونقصـــــــــــد هن الكب

.السمعية والبصرية على حّد سواء

ال بــــــــــــــد ملــــــــــــــن يكتــــــــــــــب لألطفــــــــــــــال أن يضــــــــــــــيف إىل األهــــــــــــــداف العقائديــــــــــــــة  لــــــــــــــذا

أخـــــــــــــرى ترفيهيـــــــــــــة وفنيـــــــــــــة، حـــــــــــــىت تنغـــــــــــــرس األفكـــــــــــــار يف  اوالرتبويـــــــــــــة والتعليميـــــــــــــة، أهـــــــــــــداف

ويف هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق يـــــــــــــذكر خليفـــــــــــــة . ذهـــــــــــــن الطفـــــــــــــل وتبقـــــــــــــى راســـــــــــــخة مـــــــــــــدى احليـــــــــــــاة

الفـــــــــــيلم املصـــــــــــور املســـــــــــجل بالصـــــــــــوت واملصـــــــــــاحب للحركـــــــــــة يســـــــــــاعد  « الدنـــــــــــدراوي بـــــــــــأن

ل علـــــــــــــــى إيصـــــــــــــــال املـــــــــــــــادة التعليميـــــــــــــــة إىل مجيـــــــــــــــع فئـــــــــــــــات األطفـــــــــــــــال، فهـــــــــــــــذه األطفـــــــــــــــا
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الصــــــــــــوت، والصــــــــــــورة، واحلركــــــــــــة، تقــــــــــــوي ســــــــــــرعة البديهــــــــــــة والــــــــــــذاكرة، وتغــــــــــــرز : العناصــــــــــــر

الدينيـــــــــــــة ، مـــــــــــــع احملافظـــــــــــــة دائمـــــــــــــا علـــــــــــــى املبـــــــــــــادئ 1» القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى الفهـــــــــــــم واحلفـــــــــــــظ

كثــــــــــريا   واألخالقيــــــــــة، والــــــــــيت تبقــــــــــى دائمــــــــــا مصــــــــــاحبة هلــــــــــذه األعمــــــــــال ومالزمــــــــــة هلــــــــــان ألن

  .من الكتابات حققت أهدافا كربى يف جمال التسلية والرتفيه

لكنهـــــــــــا يف الوقـــــــــــت نفســـــــــــه تعارضـــــــــــت مـــــــــــع مبـــــــــــادئ الـــــــــــدين واألخـــــــــــالق، كتلـــــــــــك 

��ƢººººººººººººººĔ¦Ȃǳ¢�¿ƢººººººººººººººǷ¢Â��ƢººººººººººººººȀǷƢǷ¢�¾ƢººººººººººººººǨǗȋ¦�ǂººººººººººººººȀƦǼȇ�Ŗººººººººººººººǳ¦�ƨººººººººººººººȈƥǂǤǳ¦�©ƢººººººººººººººǻȂƫǂǰǳ¦Â�ǎ ººººººººººººººǐǬǳ¦

ƨººººººººººººººººȈǳȂǨǘǳ¦Â�ƨººººººººººººººººȈǳǄŮ¦�ƢēƢȈººººººººººººººººǐƼǋÂ��Ƣē¦ȂººººººººººººººººǏ¢Â . لكنهــــــــــــــــا مصــــــــــــــــدر لــــــــــــــــرتويح األفكــــــــــــــــار

فـــــــــــــــاجلميع يعـــــــــــــــرتف «.ية واإلحلاديـــــــــــــــة، وهـــــــــــــــدم األخـــــــــــــــالق الســـــــــــــــامية لألطفـــــــــــــــالالشـــــــــــــــرك

بالطــــــــــابع الرتبــــــــــوي ألدب األطفــــــــــال، وضــــــــــرورته وأمهيتــــــــــه، كــــــــــل وفــــــــــق عقيدتــــــــــه ومنهجــــــــــه، 

ويعـــــــــــّد أدب . ألنـــــــــــه دخـــــــــــل يف ميـــــــــــادين الصـــــــــــراع الفكـــــــــــري منـــــــــــذ وقـــــــــــت لـــــــــــيس بقصـــــــــــري

االســـــــــــتعمار األطفــــــــــال اليـــــــــــوم أخطــــــــــر جمـــــــــــال للتبعيــــــــــة الثقافيـــــــــــة واإلعالميــــــــــة، إذ يســـــــــــتعمله 

لغــــــــــــــزوه الثقــــــــــــــايف واإلعالمــــــــــــــي، ويتلقــــــــــــــى الطفــــــــــــــل العــــــــــــــريب املنتجــــــــــــــات األدبيــــــــــــــة والفنيــــــــــــــة 

ــــــــــرتويج  الغزيــــــــــرة ويف شــــــــــىت الفنــــــــــون والوســــــــــائط بقصــــــــــد التــــــــــأثري علــــــــــى تكــــــــــوين الناشــــــــــئة وال

2.» للنمط الثقايف التابع

لـــــــــــــــذا ينبغـــــــــــــــي علـــــــــــــــى كاتـــــــــــــــب أدب الطفـــــــــــــــل أن حيـــــــــــــــرتس مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه  

ºººººººººººººººǋȋ¦�ǲºººººººººººººººǰƥ�Ƣºººººººººººººººđ°ƢŹ�À¢Â��©ƢºººººººººººººººƥƢƬǰǳ¦ويف مقابلهـــــــــــــــا ال بـــــــــــــــد لـــــــــــــــه أن . كال املمكنـــــــــــــــة

�ń¤�» ƾºººººººººººººē��ƨȈƷǂºººººººººººººǈǷ�́ ȂººººººººººººǐǻÂ��©Ƣºººººººººººººȇ¦Â°Â��ǎ ºººººººººººººǐǫ�ǺººººººººººººǷ��ƢºººººººººººººȀǼǟ�ǲȇƾºººººººººººººƦǳ¦�¿ƾººººººººººººǬȇ

بنــــــــــــاء جيــــــــــــل مــــــــــــن األطفــــــــــــال مشــــــــــــبع مببــــــــــــادئ الــــــــــــدين اإلســــــــــــالمي احلنيــــــــــــف، ومتخلــــــــــــق 

.بأمسى املبادئ اخللقية، ومواكبا العصر يف تطوره وتقدمه العلمي واملعريف

�ƨǼººººººººººǈǳ¦Â��ŉǂººººººººººǰǳ¦�À¡ǂººººººººººǬǳ¦�Ƣººººººººººđ� ƢººººººººººƳ�Ŗººººººººººǳ¦�ƨººººººººººȈǸȈǴوإذا حاولنــــــــــا تتبــــــــــع املنــــــــــاهج التع

مــــــــــــن العقيــــــــــــدة اإلســــــــــــالمية الصــــــــــــحيحة، إىل احملافظــــــــــــة علــــــــــــى  ابتــــــــــــداءالنبويــــــــــــة الشــــــــــــريفة، 

.46المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب-1
.152محمد حسن بریغش ، المرجع السابق ، ص -2
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 اإلهلــــــــــــيفــــــــــــإن الكــــــــــــل جــــــــــــاء مصــــــــــــاحبا لفكــــــــــــرة اجلمــــــــــــال . معــــــــــــىن التمــــــــــــدن يف اإلســــــــــــالم

والرتبيــــــــــة اجلماليـــــــــــة للطفـــــــــــل املســـــــــــلم «.والتوافــــــــــق وحـــــــــــّب الغـــــــــــري االنســـــــــــجاماملبــــــــــين علـــــــــــى 

نفصـــــــــلة عـــــــــن الرتبيـــــــــة اإلســـــــــالمية الشـــــــــاملة، بـــــــــل هـــــــــي جـــــــــزء منهـــــــــا، ومســـــــــة مـــــــــن ليســـــــــت م

�ƢºººººººººººŶ¤Â��ǾºººººººººººǈǨǼƥ�¿ȂºººººººººººǬȇ�ȏ�ǲºººººººººººǏȋ¦�Ŀ�¾ƢºººººººººººǸŪ¦�Àȋ��ƢȀºººººººººººǐƟƢǐƻ�ǺºººººººººººǷ�ƨºººººººººººǏƢƻÂ��ƢºººººººººººēƢũ

ــــــــــة هــــــــــذه . يقــــــــــوم بغــــــــــريه ــــــــــة، وغاي ــــــــــة مجالي ــــــــــة إســــــــــالمية هــــــــــي تربي ــــــــــى هــــــــــذا فكــــــــــل تربي وعل

ن العمـــــــــــل، فاجلمـــــــــــال مـــــــــــثال يكـــــــــــون يف إتقـــــــــــا. 1»اإلســـــــــــالمي     الرتبيـــــــــــة حتقيـــــــــــق املـــــــــــنهج 

ىل كـــــــــل شـــــــــيء، واإلنســــــــــان بفطرتـــــــــه مولـــــــــع باجلمــــــــــال احلقيقـــــــــي مـــــــــن جســــــــــم إواإلحســـــــــان 

  .ولباس وهيئة وكالم وفكر وأخالق

:خصائص أدب الطفـل  -3

ــــــــــــى أن ألدب األطفــــــــــــال خصــــــــــــائص  ــــــــــــاء عل ــــــــــــد مــــــــــــن الكتــــــــــــاب واألدب اتفــــــــــــق العدي

عـــــــــدة، منهـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو متعلـــــــــق باملضـــــــــمون، ومنهـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو متعلـــــــــق باألســـــــــلوب، ومنهـــــــــا 

اخلصــــــــائص الــــــــيت مت  ألهــــــــموفيمــــــــا يلــــــــي ذكــــــــر مفصــــــــل . تلــــــــق باجلانــــــــب اللغــــــــويمــــــــا هــــــــو م

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢȀȈǳ¤�¼ǂǘƬǳ¦.

أدب األطفـــــــــــــال يتســــــــــــم مبجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن  يــــــــــــرى رحبـــــــــــــي مصــــــــــــطفى عليـــــــــــــان بــــــــــــأن

  :اخلصائص الفنية ميكن إمجاهلا فيما يلي

الســـــــــــــــــهولة والوضـــــــــــــــــوح والبســـــــــــــــــاطة يف األفكـــــــــــــــــار واملعـــــــــــــــــاين واألســـــــــــــــــاليب دون  -

  .تعقيد يف ذلك

ـــــــــــــيت  - ـــــــــــــه الفكريـــــــــــــة والبيئيـــــــــــــة ال ـــــــــــــار لســـــــــــــن الطفـــــــــــــل وقدرات األخـــــــــــــذ بعـــــــــــــني االعتب

  .يعيش فيها

ـــــــــرية مـــــــــع  مراعـــــــــاة - ـــــــــة لنمـــــــــو األطفـــــــــال، ومـــــــــا هلـــــــــا مـــــــــن عالقـــــــــة كب املراحـــــــــل العمري

  .تدرجهم الفكري

.47المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب-1
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اســـــــــــــتعمال األفكـــــــــــــار املنســـــــــــــجمة واألســـــــــــــاليب اجلذابـــــــــــــة الـــــــــــــيت تعطـــــــــــــي الـــــــــــــنص  -

  .ثر مما هي لغويةكصبغة فنية أ

ــــــــــــة اللغويــــــــــــة، أو مراعــــــــــــاة درجــــــــــــة ال - نمــــــــــــو العلمــــــــــــي للطفــــــــــــل ســــــــــــواء مــــــــــــن الناحي

  .حصيلتهم من املعارف واملعلومات املختلفة

ـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــوح األفكـــــــــــــــــار  - ـــــــــــــــــال العلمـــــــــــــــــي القائمـــــــــــــــــة عل اســـــــــــــــــتعمال لغـــــــــــــــــة اخلي

  .واألسلوب واأللفاظ

أمـــــــــــــا مـــــــــــــن ناحيـــــــــــــة األســـــــــــــلوب فتتمثـــــــــــــل خصـــــــــــــائص أدب الطفـــــــــــــل يف النقـــــــــــــاط   

  :اخلمسة التالية

  .غوية واألفكاروضوح الكلمات الرتاكيب الل -

االعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى منبهـــــــــــــات القـــــــــــــوة إليقـــــــــــــاظ أحاســـــــــــــيس الطفـــــــــــــل ومشـــــــــــــاعره، -

  .وجعله يعيش أحداث القصة مبخيلته الواسعة

ـــــــــــــة، - ـــــــــــــذي حيتويـــــــــــــه هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص األدبي ـــــــــــــب اجلمـــــــــــــايل ال القال

خاصـــــــــــة عنـــــــــــد توافـــــــــــق األفكـــــــــــار واألســـــــــــلوب وارتبـــــــــــاط املعـــــــــــاين واأللفـــــــــــاظ يف حيـــــــــــز فـــــــــــين 

  .مجايل

بســـــــــــــــــــاطة يف كتابـــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــرة، واســـــــــــــــــــتعمال اجلمـــــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــــرية اخلفـــــــــــــــــــة وال -

ƨǟǂǈƥ�ƢđƢǟȂƬǇ¦�ǲǨǘǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨƸǓ¦Ȃǳ¦.1

مـــــــــــــن الـــــــــــــذين حـــــــــــــاولوا كـــــــــــــذلك ذكـــــــــــــر خصـــــــــــــائص أدب الطفـــــــــــــل، جنـــــــــــــد فهمـــــــــــــي 

املضـــــــــــــمون، األســـــــــــــلوب، : خفـــــــــــــاجي الـــــــــــــذي ربطهـــــــــــــا بثالثـــــــــــــة عناصـــــــــــــر أساســـــــــــــية هـــــــــــــي 

  .اإلخراج

مـــــــــن قـــــــــيم ومعـــــــــارف كـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــدم للطفـــــــــل   « أمـــــــــا املضـــــــــمون فهـــــــــو يعرفـــــــــه بأنـــــــــه

، ومـــــــــــــا يقـــــــــــــدم كـــــــــــــذلك مـــــــــــــن خـــــــــــــربات )إميانيـــــــــــــة، فكريـــــــــــــة، علميـــــــــــــة، تربويـــــــــــــة، مجاليـــــــــــــة(

.79، 78ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص ص :ظر ین-1
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، حبيــــــــــــث يشــــــــــــمل كــــــــــــل مــــــــــــا )ذهنيــــــــــــة، لغويــــــــــــة، ســــــــــــلوكية، مهنيــــــــــــة، بدنيــــــــــــة(ومهــــــــــــارات  

ميكــــــــــن تقدميــــــــــه لــــــــــه ممــــــــــا حصــــــــــلت بــــــــــه خــــــــــربة املاضــــــــــي وإمكاناتــــــــــه، احلاضــــــــــر وإبداعاتــــــــــه، 

Ƿ��ƨººººººººººººǳȂǨǘǳ¦�ǎ ƟƢºººººººººººººǐƻ�ƨººººººººººººȈǟ¦ǂǷ��ǲºººººººººººººǔǧȋ¦�ȂººººººººººººŴ�ǽ°Ȃºººººººººººººǘƫ�¼Ƣººººººººººººǧ¡Â��ƢºººººººººººººēƢƳƢȈƬƷȏ�ƨºººººººººººººȈƦǴ

ــــــــــــدور فاعــــــــــــل يف مســــــــــــتقبل األمــــــــــــة ــــــــــــايل فــــــــــــإن خصــــــــــــائص هــــــــــــذا . 1» مؤهلــــــــــــة هلــــــــــــا ل وبالت

  :املضمون تكمن يف األمور التالية

-�©ƢººººººººººººººƠȈƦǳ¦Â�ǞººººººººººººººǸƬĐ¦Â�² ƢººººººººººººººǼǳ¦�ǪƟƢººººººººººººººǬƷ�Ǻººººººººººººººǟ�ȐǷƢººººººººººººººǯ�ƢǨººººººººººººººǏÂ�ƢººººººººººººººǼǳ�Ǧ ººººººººººººººǐȇ

املختلفــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــالل عــــــــــــــرض املعلومــــــــــــــات العامــــــــــــــة، واملــــــــــــــادة املعرفيــــــــــــــة يف خمتلـــــــــــــــف 

فــــــــــل مــــــــــن اإلحاطــــــــــة بكــــــــــل مــــــــــا حيــــــــــدث يف عصــــــــــر مــــــــــن فيــــــــــتمكن الط. جمــــــــــاالت العلــــــــــم

ـــــــــــــه مـــــــــــــن اإلبـــــــــــــداع  تطـــــــــــــورات علميـــــــــــــة وتكنولوجيـــــــــــــة، واكتســـــــــــــاب فصـــــــــــــاحة لغويـــــــــــــة متكن

  .والتألق

ــــــــــــى مكــــــــــــارم - ــــــــــــب، والنمــــــــــــو عل ــــــــــــق احلســــــــــــن والطي ــــــــــــى اخلل ــــــــــــد األطفــــــــــــال عل تعوي

.األخالق، واالبتعاد عن الصفات املذمومة واالحنراف اخللقي

ة الســـــــــــــائدة يف العصـــــــــــــر احلـــــــــــــديث، االجتاهـــــــــــــات املاديـــــــــــــحتقيـــــــــــــق التـــــــــــــوازن بـــــــــــــني  -

  .وبني القيم الدينية والروحية

-Ȉē ـــــــــــــة الصـــــــــــــديق، العـــــــــــــدو، (¦�ǞºººººººººººººǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂºººººººººººººǋ�ǲºººººººººººººǯ�śºººººººººººººƥ�ǄºººººººººººººȈȈǸƬǴǳ�ǲºººººººººººººǨǘǳئ

�ǺǷƢºººººººººººǔƬǳ¦�¬Â°�ǂºººººººººººǌǻÂ��ǞººººººººººǸƬĐ¦� ƢºººººººººººǼƥ�Ŀ�ǶǰƸƬºººººººººººǳ¦�ǞȈǘƬººººººººººǈȇ�ŕºººººººººººƷ)الطيــــــــــب، اخلبيـــــــــــث

  .والتعاون يف أوساطه

طلـــــــــــــــق بعـــــــــــــــث روح االنتمـــــــــــــــاء يف كيـــــــــــــــان الطفـــــــــــــــل منـــــــــــــــذ صـــــــــــــــغره، وإميانـــــــــــــــه امل-

  .بوحدة الدين واللغة والتاريخ واملصري بني كافة الشعوب العربية

  :كذلك يف تفصيله خلصائص األسلوب فهو يوجزها فيما يلي 

  .الوضوح وبساطة اللغة من حيث املفردات والرتاكيب -

أحمد العربي ، دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر :طلعت فھمي خفاجي ، أدب األطفال في مواجھة الغزو الثقافي ، تقدیم-1
.76–72، ص 1، ط 2006والتوزیع ، مصر ، 
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االعتمــــــــــــــــــاد يف كتابــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــص لألطفــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــى األفعــــــــــــــــــال البســــــــــــــــــيطة  -

  .صرية اليت حيبذها الطفلوالواضحة واملعرة، واستعمال اجلمل الق

عــــــــــــــدم اإلفــــــــــــــراط يف طريقــــــــــــــة النصــــــــــــــح واإلرشــــــــــــــاد، حــــــــــــــىت ال يصــــــــــــــبح الــــــــــــــنص -

  .توعويا أكثر منه فنيا ومجاليا

بــــــــــــأن الكتــــــــــــاب املوجــــــــــــه أمــــــــــــا عــــــــــــن خصــــــــــــائص إخــــــــــــراج الكتــــــــــــاب، فهــــــــــــو يــــــــــــرى 

  :للطفل ال بد له من أن يكون شكله كاآليت 

ورق ، مـــــــــــع حســـــــــــن اســـــــــــتعمال احلـــــــــــروف واللـــــــــــون والـــــــــــايكـــــــــــون مظهـــــــــــره جـــــــــــّذاب-

  .وطريقة الكتابة

إدراج الرســـــــــــــــوم والصـــــــــــــــور الفنيـــــــــــــــة اجلميلـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت حيبهـــــــــــــــا األطفـــــــــــــــال، فهـــــــــــــــي -

�ǶºººººººººººººȀǨǴǳ�¾ƢºººººººººººººĐ¦�ǶºººººººººººººŮ�ƶºººººººººººººǈǨƫÂ��̈ ¦ǂºººººººººººººǬǳ¦�Ǻºººººººººººººǟ�ÀƢºººººººººººººȈƷȋ¦�ǺºººººººººººººǷ�Śºººººººººººººưǰǳ¦�Ŀ�ǶȀºººººººººººººǓȂǠƫ

  .والتدبر

جعلــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــه  « إن هــــــــــــــــــذا االهتمــــــــــــــــــام الكبــــــــــــــــــري خبصــــــــــــــــــائص أدب األطفــــــــــــــــــال

د أخـــــــــذ علـــــــــى عاتقـــــــــه موضـــــــــوعا شـــــــــغل العديـــــــــد مـــــــــن الكتـــــــــاب واألدبـــــــــاء يف العـــــــــامل، وقـــــــــ

مســـــــــــايرة الركــــــــــــب احلضــــــــــــاري والتطــــــــــــور األديب بأشـــــــــــكاله وألوانــــــــــــه املختلفــــــــــــة، فقــــــــــــد آمــــــــــــن 

عــــــــــــدد كبــــــــــــري مــــــــــــن الكتــــــــــــاب واألدبــــــــــــاء واملفكــــــــــــرين بــــــــــــأدب األطفــــــــــــال وضــــــــــــرورة الرتكيــــــــــــز 

، فهــــــــــو يـــــــــــأيت دائمــــــــــا مــــــــــن أجــــــــــل خدمــــــــــة اجليـــــــــــل 1»عليــــــــــه، وإظهــــــــــاره بشــــــــــكله ومميزاتــــــــــه

  .رالصاعد، حىت يرقى ويكرب ويفهم أدب الكبا

�ƾººººººººººººººų�¾ƢººººººººººººººǨǗȋ¦�§ ®¢�ǎ ƟƢººººººººººººººǐŬ�ǶēƢººººººººººººººƥƢƬǯ�Ŀ�Ǯ ǳǀººººººººººººººǯ�¦Ȃººººººººººººººǫǂǘƫ�Ǻȇǀººººººººººººººǳ¦�ǺººººººººººººººǷ

أمحـــــــــد عبـــــــــده عـــــــــوض الـــــــــذي يـــــــــرى بأنـــــــــه أداة هامـــــــــة يف بنـــــــــاء شخصـــــــــية الطفـــــــــل وإعـــــــــداده 

.25، 24د جعفر الحمداني ، المرجع السابق ، ص ص عبد اإللھ عبد الوھاب العرداوي ، ھاشمیة حمی-1
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للمســــــــــــتقبل، وقــــــــــــد تطــــــــــــرق يف كتابــــــــــــه أدب الطفــــــــــــل العــــــــــــريب إىل مجلــــــــــــة مــــــــــــن اخلصــــــــــــائص 

1:األخالقية والفنية والنفسية والفكرية واللغوية، وهي 

ى األفكـــــــــــــــار الســـــــــــــــهلة الـــــــــــــــيت ال ترهـــــــــــــــق ذهـــــــــــــــن الطفـــــــــــــــل، وال االعتمـــــــــــــــاد علـــــــــــــــ -

تكلفـــــــــــه جهـــــــــــودا كبـــــــــــرية، كتلـــــــــــك الـــــــــــيت تبـــــــــــىن علـــــــــــى كلمـــــــــــات وتعـــــــــــابري واضـــــــــــحة وعـــــــــــربة 

.وهادفة، فهي تدفع الطفل دائما إىل التفكري والتأمل

وضـــــــــــوح الرمـــــــــــوز املســـــــــــتعملة وســـــــــــهولة فهمهـــــــــــا لـــــــــــدى الطفـــــــــــل، خاصـــــــــــة تلـــــــــــك -

ل، كـــــــــاملوجودة يف قصـــــــــص كليلـــــــــة الـــــــــيت تـــــــــأيت علـــــــــى ألســـــــــنة شخصـــــــــيات حيبـــــــــذها األطفـــــــــا

  .ودمنة البن املقفع

اجلمــــــــــــع بــــــــــــني اإلمتــــــــــــاع والتــــــــــــأثري يف الوقــــــــــــت نفســــــــــــه، فالطفــــــــــــل ال بــــــــــــد لــــــــــــه أن -

جيــــــــــد يف أدب األطفــــــــــال فســــــــــحة وتســــــــــلية تناســــــــــب ســــــــــنه ورشــــــــــاقته، كمــــــــــا ال بــــــــــد لــــــــــه أن 

جيــــــــــــــد فيــــــــــــــه كــــــــــــــذلك غايــــــــــــــة تعليميــــــــــــــة وتثقيفيــــــــــــــة تفيــــــــــــــده يف بنــــــــــــــاء شخصــــــــــــــية ســــــــــــــليمة 

  .ومعتدلة

اخلـــــــــــــربات االنفعاليـــــــــــــة لـــــــــــــدى األطفـــــــــــــال، خاصـــــــــــــة وأن الكتابـــــــــــــة  التعبـــــــــــــري عـــــــــــــن -

للطفـــــــــــــل هـــــــــــــي مـــــــــــــزيج بـــــــــــــني اإلنتـــــــــــــاج األديب وبـــــــــــــني مـــــــــــــزاجهم كوســـــــــــــيلة مـــــــــــــن وســـــــــــــائل 

التنفـــــــــيس عـــــــــنهم، فنجـــــــــد بـــــــــأن الطفـــــــــل مييـــــــــل بكثـــــــــرة إىل القصـــــــــص واألشـــــــــعار الـــــــــيت تـــــــــأيت 

ـــــــــــل، وكـــــــــــل مـــــــــــعلـــــــــــى ألســـــــــــنة احليوانـــــــــــات واجلمـــــــــــادات، و  يلهم كـــــــــــذلك إىل احملـــــــــــاورة والتمثي

اجلســــــــــم واخليــــــــــال، فضــــــــــال عــــــــــن مــــــــــيلهم إىل الــــــــــرتاث الشــــــــــعيب مــــــــــن م بتنشــــــــــيط مــــــــــا يقــــــــــو 

أجـــــــــل التعــــــــــرف علــــــــــى أســــــــــراره وخفايــــــــــاه، مبــــــــــا ميكــــــــــن أن يغرســــــــــه يف نفوســــــــــهم مــــــــــن قــــــــــيم 

  .وتوجيهات

ـــــــــــــــــــــارة يف - ـــــــــــــــــــــدى األطفـــــــــــــــــــــال، واإلث مراعـــــــــــــــــــــاة خصـــــــــــــــــــــائص اإلدراك والنمـــــــــــــــــــــو ل

ل داخلهــــــــــــم روح التســــــــــــاؤالت والتفكــــــــــــري واحلــــــــــــوار، فكثــــــــــــريا مــــــــــــا جنــــــــــــد كتابــــــــــــات األطفــــــــــــا

ھـ 1421رؤى جدیدة وصیغ بدیلة ، الشامي للنشر والتوزیع ، د ب ، –أحمد عبده عوض ، أدب الطفل العربي :ینظر -1
.84–78م ، د ط ، ص 2000ـ 
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حتتـــــــــــــوي علـــــــــــــى العديـــــــــــــد مـــــــــــــن األلغـــــــــــــاز والتســـــــــــــاؤالت الـــــــــــــيت تبقـــــــــــــى يف ذهـــــــــــــن الطفـــــــــــــل، 

  .وتدفعه إىل التحليل والبحث من أجل الوصول إىل احلقيقة يف األخري

تعميـــــــــــق انتمـــــــــــاء الطفـــــــــــل إىل اجلماعـــــــــــة، فهـــــــــــي حتـــــــــــول بينـــــــــــه وبـــــــــــني االنغــــــــــــالق -

  .على الذات من خالل لغة تتناسب والعصر الذي يعيش فيه

مســـــــــــــايرة اخليـــــــــــــال العلمـــــــــــــي البنـــــــــــــاء والبعيـــــــــــــد عـــــــــــــن التجريـــــــــــــد، االنفتـــــــــــــاح حنـــــــــــــو  -

فـــــــــالنص املوجـــــــــه للطفـــــــــل جيـــــــــب أن يتســـــــــم بالشـــــــــفافية والوضـــــــــوح الـــــــــذي يتجلـــــــــى للطفـــــــــل 

  .إثر انتهائه من قراءة النص

وضــــــــــــوح الرتاكيـــــــــــــب اللغويــــــــــــة وترابطهـــــــــــــا ووضــــــــــــوح األفكـــــــــــــار، حبيــــــــــــث أن كـــــــــــــل -

ــــــــــــة، وقــــــــــــد ي ــــــــــــؤدي إىل تشــــــــــــويه املــــــــــــادة األدبي ــــــــــــب ي فســــــــــــدها يف غمــــــــــــوض يف هــــــــــــذه اجلوان

  .غالبية األحيان

إذا، الكــــــــــــــــــل يؤكــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى أن خصــــــــــــــــــائص أدب الطفــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــمل جانــــــــــــــــــب 

.املضــــــــــــمون واألســــــــــــلوب بالدرجــــــــــــة األوىل، مث جانــــــــــــب صــــــــــــناعة الكتــــــــــــاب بدرجــــــــــــة أقــــــــــــل

فــــــــــال بــــــــــد للمضــــــــــمون أن يكــــــــــون هادفــــــــــا خلدمــــــــــة األخــــــــــالق واآلداب واملعــــــــــارف العلميــــــــــة 

ل يف األشـــــــــياء، مـــــــــن أجـــــــــل النافعـــــــــة الـــــــــيت تقـــــــــود الطفـــــــــل منـــــــــذ نشـــــــــأته إىل البحـــــــــث والتأمـــــــــ

الوصــــــــــول يف األخــــــــــري إىل خالقهــــــــــا ومســــــــــريها، وبالتــــــــــايل حتقيــــــــــق اهلــــــــــدف األمســــــــــى الــــــــــذي 

أمــــــــــا األســـــــــــلوب فهـــــــــــو الــــــــــذي يضـــــــــــع الفـــــــــــارق بــــــــــني مـــــــــــا كتـــــــــــب . تكلمنــــــــــا عنـــــــــــه ســـــــــــابقا

ولــــــــــو حاولنــــــــــا معرفــــــــــة طبيعــــــــــة النصــــــــــوص األدبيــــــــــة، .للصــــــــــغار، وبــــــــــني مــــــــــا كتــــــــــب للكبــــــــــار

�ƲȀƬººººººººººººǼŭ¦�ƢđȂǴººººººººººººǇ¢�ń¤�̈®ȂººººººººººººǠǳ¦�ƢººººººººººººǼǳ�ƾººººººººººººƥ�ȏ  ــــــــــــذي هــــــــــــو شــــــــــــيق وســــــــــــهل فســــــــــــنجد أن ال

.الفهم وغين اللغة، هو الذي ذلك املوجه لألطفال
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.   المراحل العمرية لنمو األطفـال: الثاني  المبحث  

قبـــــــــــــــل أن نتطـــــــــــــــرق يف هـــــــــــــــذا العنصــــــــــــــــر إىل احلـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن املراحـــــــــــــــل العمريــــــــــــــــة 

ـــــــــــة  ـــــــــــك أن نشـــــــــــري إىل معـــــــــــىن هـــــــــــذه الفئ ـــــــــــد لنـــــــــــا قبـــــــــــل ذل اخلاصـــــــــــة بفئـــــــــــة األطفـــــــــــال، ال ب

�ƢººººººººººººȀȈǫ°Â�ǶººººººººººººǷȋ¦�̈°ƢººººººººººººǔƷ� ƢººººººººººººǼƥ�Ŀ�²التفصــــــــــــيل، خاصــــــــــــة بشــــــــــــيء مــــــــــــن ƢººººººººººººǇȋ¦�ƢººººººººººººĔ¢Â

وثـــــــــــروة احلاضـــــــــــر واملســـــــــــتقبل يف أي جمتمـــــــــــع يســـــــــــعى لبنـــــــــــاء اإلنســـــــــــان الـــــــــــذي  وازدهارهـــــــــــا،

.يعمر به أرضه، ويدعم بفاعليته وجوده اإلنساين، ويؤكد تواصله احلضاري

�Ŗºººººººººººǳ¦�©¦ȂǼººººººººººǈǳ¦�Ƕººººººººººǔƫ�Ŗººººººººººǳ¦�ƨȇǂººººººººººǌƦǳ¦�©ƢººººººººººƠǨǳ¦�ƢººººººººººĔ¢�ȄººººººººººǴǟ�ƨººººººººººǳȂǨǘǳ¦�Ǧ ººººººººººȇǂǠƫ�Ļ

ا بــــــــــني املرحلــــــــــة اجلنينيــــــــــة ومرحلــــــــــة الرشــــــــــد والبلــــــــــوغ، فهــــــــــي مرحلــــــــــة العجــــــــــز واالعتمــــــــــاد مــــــــــ

علـــــــــــــى اآلخـــــــــــــرين بـــــــــــــدءا بأوليـــــــــــــاء األمـــــــــــــور والقـــــــــــــائمني، مث إىل مرحلـــــــــــــة االعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى 

أي (الـــــــــــــــنفس تبعـــــــــــــــا لقدراتـــــــــــــــه واســـــــــــــــتعداداته وتنشـــــــــــــــئته االجتماعيـــــــــــــــة، وبالتـــــــــــــــايل فهـــــــــــــــي 

قافــــــــــة لألخــــــــــرى، خمتلفــــــــــة مــــــــــن جيــــــــــل آلخــــــــــر، ومــــــــــن شــــــــــعب آلخــــــــــر، ومــــــــــن ث) الطفولــــــــــة

1.حسب ما تتطلبه البيئية واحلضارة اليت تعيش فيها

يف ســـــــــــــــياق آخـــــــــــــــر لتعريــــــــــــــــف الطفولـــــــــــــــة يؤكـــــــــــــــد فليــــــــــــــــب أريـــــــــــــــس بـــــــــــــــأن املعــــــــــــــــىن 

خاصـــــــــــة وأن األطفـــــــــــال يف «االصـــــــــــطالحي هلـــــــــــذه الفئـــــــــــة هـــــــــــو حـــــــــــديث النشـــــــــــأة نســـــــــــبيا، 

القــــــــــدمي كــــــــــانوا يعيشــــــــــون بــــــــــني الكبــــــــــار، يرتــــــــــدون نفــــــــــس املالبــــــــــس، ويتصــــــــــرفون مـــــــــــثلهم، 

 كـــــــــــــــــن معروفــــــــــــــــــا حينهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأن للطفولــــــــــــــــــة مراحلهــــــــــــــــــا وخصائصــــــــــــــــــها وأغراضــــــــــــــــــهاومل ي

�¾ƢººººººººººººȈŬ¦Â�Ƥ ººººººººººººǠǴǳƢǯ�ƢēȏƢǤººººººººººººǌǻ¦Â«2 إال بعــــــــــــد أن ظهــــــــــــرت املــــــــــــدارس النفســــــــــــية والرتبويــــــــــــة ،

ـــــــــــــــة لإلنســـــــــــــــان حبســـــــــــــــب مراحـــــــــــــــل إدراكـــــــــــــــه  ـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت حـــــــــــــــددت املراحـــــــــــــــل العمري احلديث

ƢȀƳ°ƢƻÂ�̈ǂǇȋ¦�ǲƻ¦®�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǾƫƢǗƢǌǻÂ.

، ط 2001والتوزیع ، عمان ، األردن ، محمد برھوم ، نایفة قطامي ، طرق دراسة الطفل ، دار الشروق للنشر:ینظر -1
.17، ص 1
.45، ص 1، ط 1998دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن ، مد عودة الریماوي ، في علم نفس الطفل ، مح - 2
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فالطفولــــــــــة مرحلــــــــــة حياتيــــــــــة فريــــــــــدة، تتميــــــــــز بــــــــــالكثري مــــــــــن األحــــــــــداث اهلامــــــــــة إذا،

واملميـــــــــــــزة، كتلـــــــــــــك الـــــــــــــيت تتعلـــــــــــــق باللعـــــــــــــب واملغـــــــــــــامرات الطفوليـــــــــــــة، فيهـــــــــــــا يـــــــــــــتم وضـــــــــــــع 

ــــــــــة، مــــــــــدى احليــــــــــاة اإلنســــــــــانالقواعــــــــــد األساســــــــــية لبنــــــــــاء شخصــــــــــية  ، هلــــــــــا مطالبهــــــــــا احلياتي

ت خــــــــــاص للنمــــــــــاء ¤ººººººººººǫÂ�ƢººººººººººĔ. الطفــــــــــل    أن يكتســــــــــبها يواملهــــــــــارات اخلاصــــــــــة الــــــــــيت ينبغــــــــــ

«�ƢºººººººººººĔ¢�ƢºººººººººººǸǯ.والتطـــــــــــور والتغـــــــــــري، حيتـــــــــــاج فيهـــــــــــا الطفـــــــــــل إىل احلمايـــــــــــة والرعايـــــــــــة والرتبيـــــــــــة

ــــــــــــة يف حيــــــــــــاة اإلنســــــــــــان البــــــــــــالغ الراشــــــــــــد، ففيهــــــــــــا يتكــــــــــــون الضــــــــــــمري أو  ــــــــــــدعائم اجلوهري ال

الـــــــــوازع اخللقـــــــــي مـــــــــن عالقـــــــــة الطفـــــــــل بأبيـــــــــه أو مبـــــــــن يقـــــــــوم مقـــــــــام األب، وفيهـــــــــا تتكـــــــــون 

ǀººººººººººººººǳ¦�Â¢�Ƣººººººººººººººǻȋ¦�ȄººººººººººººººǴǟ�Ǯ¦©� أغلــــــــــــــب االجتاهــــــــــــــات النفســــــــــــــية الــــــــــــــيت ººººººººººººººǳ̄�ƾººººººººººººººǠƥ�ǺǸȈººººººººººººººē

ــــــــــؤثر يف  الشــــــــــعورية، وفيهــــــــــا يتكيــــــــــف الفــــــــــرد مــــــــــع بيئتــــــــــه تكيفــــــــــا عميقــــــــــا قويــــــــــا يســــــــــتمر وي

1.»مقومات حياته طوال صباه ورشده وشيخوخته

ـــــــــــى االهتمـــــــــــام  ـــــــــــة الطفولـــــــــــة هلـــــــــــو خـــــــــــري دليـــــــــــل عل ـــــــــــرة الدراســـــــــــات حـــــــــــول فئ إن كث

Ů¦�ƨººººººººººȇǂǸǠǳ¦�ƨººººººººººƠǨǳ¦�ǽǀºººººººººººđ� ƢººººººººººƦǗȋ¦Â�śưƷƢººººººººººƦǳ¦�» ǂºººººººººººǗ�ǺººººººººººǷ�ǢǳƢººººººººººƦǳ¦�ƢºººººººººººĔ¢Â�ƨººººººººººǏƢƻ��ƨºººººººººººǷƢ

ـــــــــــداخل العديـــــــــــد مـــــــــــن العلـــــــــــوم اإلنســـــــــــانية والطبيعيـــــــــــة، وكـــــــــــذا حقـــــــــــل  ـــــــــــدان خصـــــــــــب لت مي

خصــــــــــب لألحبــــــــــاث املعرفيــــــــــة حــــــــــول أهــــــــــم مرحلــــــــــة يف حيــــــــــاة اإلنســــــــــان، وبالتــــــــــايل تعــــــــــدى 

املراهقــــــــــــــة والبلــــــــــــــوغ والرشــــــــــــــد الكهولــــــــــــــة البحــــــــــــــث فيهــــــــــــــا إىل مراحــــــــــــــل خمتلفــــــــــــــة كمرحلــــــــــــــة 

  .والشيخوخة

ور علــــــــــــــم قــــــــــــــائم بذاتــــــــــــــه وهــــــــــــــو شـــــــــــــكلت دراســــــــــــــة هــــــــــــــذه الفئــــــــــــــة العمريــــــــــــــة ظهــــــــــــــ

أي حماولــــــــــــــة البحــــــــــــــث يف خبايــــــــــــــا الــــــــــــــنفس البشــــــــــــــرية يف مرحلــــــــــــــة ) ســــــــــــــيكولوجية النمــــــــــــــو(

ــــــــــاهج عــــــــــدة أمههــــــــــا املــــــــــنهج التجــــــــــرييب الــــــــــذي  ــــــــــة عــــــــــن طريــــــــــق االعتمــــــــــاد علــــــــــى من الطفول

يقــــــــــــوم أساســــــــــــا علــــــــــــى اختيــــــــــــار العينــــــــــــة، مث القيــــــــــــام بالتجربــــــــــــة، مث املالحظــــــــــــة، مث اخلــــــــــــروج 

  :امليادين اليت يعاجلها هذا العلم هي  بالنتائج واالستنتاجات، من أهم

ھرة ، الشیخوخة، دار المعرفة الجامعیة ، القا-المراھقة-عباس محمود عوض ، المدخل إلى علم نفس النمو ، الطفولة-1
.10م ، ص 1999مصر ، 
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.سيكولوجية الطفولة-

.سيكولوجية املراهقة-

.سيكولوجية الرشد والشيخوخة-

�¾ƢººººººººººººººĐ¦�ƢºººººººººººººǼǳ�ƶƬºººººººººººººǨȇ�ÀƢºººººººººººººǈǻȍ¦�°ȂººººººººººººººǘƫÂ�ȂºººººººººººººŶ�ǲºººººººººººººƷ¦ǂǷ�Ŀ�Ʈ ºººººººººººººƸƦǳ¦�ƨºººººººººººººǳÂƢŰ�À¤

الواســــــــع مــــــــن أجــــــــل معرفــــــــة املقــــــــاييس واملعــــــــايري املناســــــــبة لكــــــــل مظهــــــــر مــــــــن مظــــــــاهر هــــــــذا 

ـــــــــــأن امل ـــــــــــزمين، النمـــــــــــو، فنجـــــــــــد مـــــــــــثال ب ـــــــــــات املتعلقـــــــــــة بطـــــــــــول الطفـــــــــــل مـــــــــــع عمـــــــــــره ال عطي

ـــــــــه وعمـــــــــره، وعالقـــــــــة لغتـــــــــه مبراحـــــــــل منـــــــــوه، جيعلنـــــــــا نصـــــــــل إىل النتـــــــــائج  وعالقـــــــــة وزنـــــــــه بطول

الصــــــــــــــــــــــــــــحيحة حــــــــــــــــــــــــــــول حيــــــــــــــــــــــــــــاة اإلنســــــــــــــــــــــــــــان الفيزيولوجيــــــــــــــــــــــــــــة، والســــــــــــــــــــــــــــيكولوجية، 

اكتشـــــــــــاف أنـــــــــــواع  مـــــــــــن، وهـــــــــــو مـــــــــــا ميكـــــــــــن يف الكثـــــــــــري مـــــــــــن األحيـــــــــــان والسوســـــــــــيولوجية

حلــــــــــــة النمــــــــــــو، ومعرفــــــــــــة أدق التفاصــــــــــــيل حــــــــــــول عمليــــــــــــة الشــــــــــــذوذ الــــــــــــيت تطــــــــــــرأ علــــــــــــى مر 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــي لعملي ـــــــــــــاء الشخصـــــــــــــية البشـــــــــــــرية، والتطـــــــــــــور العقل ـــــــــــــزمين يف إطـــــــــــــار بن تسلســـــــــــــلها ال

Ãǂƻȋ�ƨǼǇ�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦��ǲȈƼƬǳ¦Â�ǂǯǀƬǳ¦Â�ŚǰǨƬǳ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦.

كمـــــــــــــــا أن جمـــــــــــــــاالت دراســـــــــــــــة النمـــــــــــــــو النفســـــــــــــــي لإلنســـــــــــــــان تنقســـــــــــــــم إىل ثالثـــــــــــــــة 

1:موضوعات هي

لوك الفــــــــــــرد ومنــــــــــــوه الطبيعــــــــــــي الــــــــــــذي يبــــــــــــدو مســــــــــــتقال اســــــــــــتقالال دراســــــــــــة ســــــــــــ -

نســـــــــبيا عـــــــــن الظـــــــــروف اخلارجيـــــــــة احمليطـــــــــة بـــــــــه، أي دراســـــــــة النمـــــــــو مـــــــــن خـــــــــالل تســــــــــليط 

  .الضوء على العوامل الوراثية والعضوية اليت تؤثر فيها

ـــــــــــــــا ميكـــــــــــــــن - ـــــــــــــــة املختلفـــــــــــــــة يف ســـــــــــــــلوك ومنـــــــــــــــو الفـــــــــــــــرد، وهن دور العوامـــــــــــــــل البيئي

ـــــــــــة دراســـــــــــة مراحـــــــــــل تطـــــــــــور النمـــــــــــو مـــــــــــن خـــــــــــ الل النظـــــــــــر إىل مجلـــــــــــة مـــــــــــن املـــــــــــؤثرات البيئي

   .خاصة منها االجتماعية والتارخيية واجلغرافية

.11، ص المرجع السابقعباس محمود عوض ، :ینظر -1
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الثقافـــــــــــــة الـــــــــــــيت يعيشـــــــــــــون يف إطارهـــــــــــــا، مبعـــــــــــــىن دراســـــــــــــة البيئـــــــــــــة نفســـــــــــــها يف إطـــــــــــــار منـــــــــــــو 

   .لوكه الحقااإلنسان ومدى تأثريها يف عملية تطوره وبناء س

:مراحل نمو األطفـال

ــــــــــــة إىل  ا مــــــــــــ، حتكمــــــــــــت فيه قســــــــــــمني رئيســــــــــــينيلقــــــــــــد مت تقســــــــــــيم مراحــــــــــــل الطفول

فمــــــــــنهم مــــــــــن قســــــــــمها علــــــــــى أســــــــــاس نفســــــــــي للطفــــــــــل . العديــــــــــد مــــــــــن العوامــــــــــل املختلفــــــــــة

الســـــــــــيكولوجية، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن قســـــــــــمها علـــــــــــى أســـــــــــاس  تهوأهـــــــــــم مراحـــــــــــل بنـــــــــــاء شخصـــــــــــي

وإلــــــــــــــيكم . ر شخصــــــــــــــية الطفــــــــــــــلللغــــــــــــــة كمعيــــــــــــــار أساســــــــــــــي يف بنــــــــــــــاء مث تطــــــــــــــو الرتبيــــــــــــــة وا

  .هذا التقسيمبالتفصيل ذكر 

  .مراحل النمو النفسي واإلدراكي عند األطفـال -1

حـــــــــل منـــــــــو وتطـــــــــور مـــــــــن أهـــــــــم الـــــــــذين تطرقـــــــــوا إىل هـــــــــذا التقســـــــــيم يف دراســـــــــتهم ملرا

الــــــــــذي حــــــــــاول )  أدب األطفــــــــــال علــــــــــم وفــــــــــن(األطفــــــــــال، جنــــــــــد أمحــــــــــد جنيــــــــــب يف مؤلفــــــــــه 

يف مراحـــــــــــل النمـــــــــــو املختلفـــــــــــة، خاصـــــــــــة إلقـــــــــــاء الضـــــــــــوء علـــــــــــى أهـــــــــــم خصـــــــــــائص الطفولـــــــــــة 

تلـــــــــــك الـــــــــــيت هلـــــــــــا عالقـــــــــــة جبـــــــــــانبهم النفســـــــــــي واالنطبـــــــــــاعي، ويف أســـــــــــس بنـــــــــــاء شخصـــــــــــية 

*:وهي مخسة مراحل أساسية . 1إنسانية ناضجة

).اخليال اإليهامي(مرحلة الطفولة املبكرة -

38، ص 3م ، ط 2000ھـ ـ 1420أحمد نجیب ، أدب األطفال علم وفن ، دار الفكر العربي، القاھرة ، مصر ، :ینظر -1
–51.
ال ، أدب األطفال دراسة وتطبیق ، دار الشروق ، د ب ، عبد الفتاح أبو مع-:تطرقوا كذلك لھذا التقسیم نجد من الذین-*

ھادي نعمان :وذلك .69-66، ص السابقمحمود حسن إسماعیل ، المرجع -:وكذلك.26-22، ص 2، ط 1988
87–62وسائطھ ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، مصر ، د س ، ص –فنونھ –الھیتي ، أدب األطفال فلسفتھ 

-:وكذلك .104-94عبد اإللھ عبد الوھاب العرداوي ، ھاشمیة حمید جعفر الحمداني ، المرجع السابق ، ص -:وكذلك .
.62–45، ص المرجع السابقطلعت فھمي خفاجي ، -:وكذلك .136–110، ص المرجع السابقعلي الحدیدي ، 

.262–243فاضل الكعبي ، المرجع السابق ، ص-:وكذلك 
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).اخليال احلر(مرحلة الطفولة املتوسطة -

).املغامرة والبطولة(مرحلة الطفولة املتأخرة -

.مرحلة اليقظة اجلنسية-

.مرحلة املثل العليا-

ـــــــــــــــــة المبكـــــــــــــــــرة -أ ـــــــــــــــــة الطفول ـــــــــــــــــامي(مرحل ـــــــــــــــــال اإليه أو الخيـــــــــــــــــال  الخي

ســـــــــنة اخلامســـــــــة مـــــــــن عمـــــــــر التبتـــــــــدئ هـــــــــذه املرحلـــــــــة مـــــــــن ســـــــــن الثالثـــــــــة إىل  ):المحـــــــــدود

فبعـــــــــــــــد أن عـــــــــــــــرف جســـــــــــــــم اإلنســـــــــــــــان تطـــــــــــــــورا ســـــــــــــــريعا يف منـــــــــــــــوه . )05-03( الطفـــــــــــــــل

أقــــــــــــل بقليــــــــــــل مــــــــــــن الســــــــــــابق، وذلــــــــــــك حــــــــــــىت الفيزيزولــــــــــــوجي، أصــــــــــــبح يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة 

�Ŀ�ǲººººººººǨǘǳ¦�ƶƦººººººººǐȇ�Äǀººººººººǳ¦�ȆººººººººǴǬǠǳ¦�ȂººººººººǸǼǳ¦�ȂººººººººǿÂ��ȂººººººººǸǼǳ¦�ǺººººººººǷ�ǂººººººººƻ¡�̧ȂººººººººǼǳ�¾ƢººººººººĐ¦�ƶººººººººǈǨȇ

أمــــــــــس احلاجــــــــــة إليــــــــــه، خاصــــــــــة مــــــــــع اكتشــــــــــاف احلــــــــــواس وحماولــــــــــة توظيفهــــــــــا الكتشــــــــــاف 

ǞºººººººººǸƬĐ¦Â��Ȇººººººººū¦Â��̈ǂºººººººººǇȋ¦�®¦ǂǧƘºººººººººǯ�ǾºººººººººǳȂƷ�ǺºººººººººǷ�ƨººººººººƠȈƦǳ¦.  مـــــــــن أهـــــــــم االنطباعـــــــــات النفســـــــــية

Ŀ�ǲǨǘǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦  هذه املرحلة هي:  

قـــــــــــوة اخليـــــــــــال وانفتاحهـــــــــــا حنــــــــــــو كـــــــــــل مـــــــــــا هــــــــــــو موجـــــــــــود يف البيئـــــــــــة، فيصــــــــــــبح -

�ƢººººººººººººĔƘƥ�ǲºººººººººººȈƼƬȇÂ�©¦®ȂºººººººººººƳȂŭ¦�ƢºººººººººººȀȈǧ�ǶǿȂºººººººººººƬȇ�ƨººººººººººººȈǳƢȈƻ�ƨǴȈºººººººººººǇÂ�ƨºººººººººººǴƷǂŭ¦�ǽǀºººººººººººǿ�Ŀ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦

أشـــــــــياء غريبــــــــــة مــــــــــن حولــــــــــه، فكثــــــــــريا مـــــــــا جنــــــــــده حيــــــــــاكي اجلمــــــــــادات أو احليوانــــــــــات علــــــــــى 

Ǿºººººººººǳ�ƨºººººººººǬǧ¦ǂǷ�©ƢȈºººººººººǐƼǋ�ƢºººººººººĔ¢ .ـــــــــذلك ميكـــــــــن للطفـــــــــل يف هـــــــــ ـــــــــل كـــــــــل ل ـــــــــة أن يتقب ذه املرحل

مـــــــــــا يـــــــــــراه مـــــــــــن قصـــــــــــص ومتثيليـــــــــــات خرافيـــــــــــة وخياليـــــــــــة الـــــــــــيت تـــــــــــتكلم فيهـــــــــــا احليوانـــــــــــات 

  .واألشياء اجلذابة له

انطــــــــــــواء فكــــــــــــر الطفــــــــــــل علــــــــــــى اجلانــــــــــــب احلســــــــــــي وعلــــــــــــى املــــــــــــؤثرات الســــــــــــمعية  -

فيســـــــــــــتوعب الطفـــــــــــــل يف  .��ǂºººººººººººººĐ¦�ÄȂºººººººººººººǼǠŭ¦�ŚºººººººººººººǰǨƬǳ¦�ȄºººººººººººººǴǟ�®ƢºººººººººººººǸƬǟȏ¦�ÀÂ®Â®والبصـــــــــــــرية

ياء احملسوســـــــــــة دون معرفــــــــــة فوائـــــــــــدها وأهــــــــــدافها، فقـــــــــــط حبـــــــــــه هــــــــــذه املرحلـــــــــــة كــــــــــل األشـــــــــــ

ـــــــــــذي لفـــــــــــت انتباهـــــــــــه إليهـــــــــــا ـــــــــــذا ال يصـــــــــــح كتابـــــــــــة القصـــــــــــص . وتشـــــــــــويقه فيهـــــــــــا هـــــــــــو ال ل
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بطريقــــــــــة وحشــــــــــية ومفزعــــــــــة تثــــــــــري يف األطفــــــــــال نوعــــــــــا  -الفئــــــــــة العمريــــــــــةذه هلــــــــــ-والروايــــــــــات 

ــــــــــــف واإل ــــــــــــف، وهــــــــــــو مــــــــــــن العن ــــــــــــري مــــــــــــن ) لألســــــــــــف(حســــــــــــاس املخي مــــــــــــا جنــــــــــــده يف الكث

ـــــــــن جنـــــــــدها األفـــــــــالم والرســـــــــ ـــــــــون، أي ـــــــــى شاشـــــــــة التليفزي ـــــــــا عل ـــــــــث حالي ـــــــــة الـــــــــيت تب وم الكرتوني

حتتـــــــــوي علــــــــــى الكثـــــــــري مــــــــــن املنــــــــــاظر املفزعـــــــــة، والشخصــــــــــيات املخيفـــــــــة والعنيفــــــــــة واخليــــــــــال 

والنفســــــــــية الـــــــــيت نغفــــــــــل دائمــــــــــا عــــــــــن  ةواإليهـــــــــام الزائــــــــــد، وال ختــــــــــدم بتاتـــــــــا األبعــــــــــاد الرتبويــــــــــ

  .حتقيقها لدى أطفالنا الصغار

مــــــــــــــن أهــــــــــــــم اخلصــــــــــــــائص الــــــــــــــيت ميكــــــــــــــن أن  وحســــــــــــــب حســــــــــــــن إمساعيــــــــــــــل فــــــــــــــإن

ـــــــــة العمريـــــــــة مـــــــــن األطفـــــــــال، هـــــــــو اهتمامـــــــــه الكبـــــــــري بشـــــــــكل  يقـــــــــدمها الكاتـــــــــب هلـــــــــذه الفئ

1:ومضمون النص، وذلك عن طريق 

أنســــــــــــب القصــــــــــــص املوجهــــــــــــة للطفــــــــــــل يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة ، هــــــــــــي تلــــــــــــك الــــــــــــيت -

��ǶȀȇƾºººººººººººǳ�ƨºººººººººººǧȂǳƘǷ�ƢēƢȈºººººººººººǐƼǋ�ÀȂºººººººººººǰƫ�Ŗºººººººººººǳ¦�Ǯ ºººººººººººǴƫÂ��°ȂºººººººººººȈǘǳ¦Â�©Ƣºººººººººººǻ¦ȂȈū¦�ȄºººººººººººǴǟ�ÄȂºººººººººººƬŢ

األم مــــــــــــثال، علــــــــــــى أن تكــــــــــــون بشــــــــــــكل مسعــــــــــــي بصــــــــــــري جــــــــــــذاب، يســــــــــــتطيع كــــــــــــاألب و 

  .جلب حواس الطفل للمشاهدة والتمتع

، لكـــــــــــن ميكنهـــــــــــا املطلـــــــــــقالبعـــــــــــد عـــــــــــن القصـــــــــــص الـــــــــــيت تعتمـــــــــــد علـــــــــــى اخليـــــــــــال  -

.أن تكون مزجا بني ما هو يف الواقع، وبني ما يدور يف خيال الطفل

أن مــــــــــــداه أن تكــــــــــــون القصــــــــــــة قصــــــــــــرية وســــــــــــريعة، فانتبــــــــــــاه الطفــــــــــــل يتميــــــــــــز بــــــــــــ-

  .قصري

إضــــــــــــفاء بعــــــــــــض الصــــــــــــفات احلســــــــــــية علــــــــــــى شخصــــــــــــيات القصــــــــــــة، حيــــــــــــث إن -

تفكــــــــــــــــري الطفــــــــــــــــل يتعلــــــــــــــــق بأشــــــــــــــــياء حمسوســــــــــــــــة وملموســــــــــــــــة، فنــــــــــــــــربط دائمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــفة 

  .وهكذا... باملوصوف، كأن نقول قطة بيضاء، شجرة خضراء، تفاحة محراء

.67، 66ص ، صالسابقمحمود حسن إسماعیل ، المرجع :ینظر -1
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اســــــــــــــــــــتخدام األســــــــــــــــــــلوب الوصــــــــــــــــــــفي، والعبــــــــــــــــــــارات املســــــــــــــــــــجوعة، واجلمــــــــــــــــــــل -

  .يقاع السريعاملنغومة ذات اإل

ـــــــــــــــــة -ب ـــــــــــــــــال ( المتوســـــــــــــــــطةمرحلـــــــــــــــــة الطفول ـــــــــــــــــال الخي الحـــــــــــــــــر أو الخي

الثامنـــــــــة مـــــــــن عمــــــــــر إىل ســـــــــنة السادســـــــــة تبتـــــــــدئ هـــــــــذه املرحلـــــــــة مـــــــــن ســـــــــن  ):المنطلـــــــــق

حبيـــــــــــث يصـــــــــــبح أكثـــــــــــر خـــــــــــربة لكـــــــــــل مـــــــــــا هـــــــــــو موجـــــــــــود يف بيئتـــــــــــه، .)08-06(الطفـــــــــــل

وأشـــــــــــد تطلعـــــــــــا ملـــــــــــا هـــــــــــو خـــــــــــارج عنهـــــــــــا يف عـــــــــــوامل أخـــــــــــرى ميكنهـــــــــــا أن جتلـــــــــــه يعـــــــــــيش يف 

خياليـــــــــــة ممتعـــــــــــة، مليئـــــــــــة بالشخصـــــــــــيات العجيبـــــــــــة واخلارقـــــــــــة كالعمالقـــــــــــة واجلنيـــــــــــات  حيـــــــــــاة

1.واألقزام

ــــــــــة، جيعلــــــــــه  ــــــــــال الــــــــــذي يعيشــــــــــه الطفــــــــــل يف هــــــــــذه املرحل ــــــــــوع مــــــــــن اخلي إن هــــــــــذا الن

خيـــــــــــرج مـــــــــــن مرحلـــــــــــة التـــــــــــوهم إىل مرحلـــــــــــة التحقـــــــــــق، فبـــــــــــدل أن يتخيـــــــــــل الوســـــــــــادة عبـــــــــــارة 
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  .شيء مجيل وممتع يستطيع ركوبه

2: هولطفل يف هذه املرحلة ما ميكن أن يتميز به ا من أهم

اتســــــــــاع فضــــــــــول الطفــــــــــل وحبــــــــــه الســــــــــتطالع عــــــــــوامل أرحــــــــــب مــــــــــن تلــــــــــك الــــــــــيت   -

ـــــــــــك إال عـــــــــــن طريـــــــــــق التســـــــــــاؤل  ـــــــــــة الســـــــــــابقة ، وال يتـــــــــــأتى ذل كـــــــــــان فيهـــــــــــا خـــــــــــالل املرحل

  .الدائم يف املوضوعات املختلفة

العالقــــــــــــة احلنينيــــــــــــة الــــــــــــيت تــــــــــــربط الطفــــــــــــل بوالديــــــــــــه يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة، فرتبطــــــــــــه -

بأمـــــــــــه عالقـــــــــــة حـــــــــــب وعطـــــــــــف، يناقشـــــــــــها ويعاتبهـــــــــــا ويتحـــــــــــدث معهـــــــــــا، وتربطـــــــــــه بأبيـــــــــــه 

  .عالقة مبنية على االحرتام واإلعجاب واخلوف يف الوقت نفسه

.41، 40ص أحمد نجیب ، المرجع السابق ، ص :ینظر -1
.38–32، ص المرجع السابقھادي نعمان الھیتي ، :ینظر -2
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ــــــــــــب األحيــــــــــــان، وهــــــــــــو مــــــــــــن - ــــــــــــات يف أغل اللعــــــــــــب اجلمــــــــــــاعي بــــــــــــني األوالد والبن

يســــــــــــطرها أدب األطفــــــــــــال مــــــــــــن خــــــــــــالل تنميــــــــــــة الســــــــــــلوك االجتمــــــــــــاعي  الــــــــــــيت األهــــــــــــداف

½ŗǌŭ¦�ǲǸǠǳ¦Â�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǶȈǜǼƫ�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷÂ�¾ƢǨǗȋ¦�Ãƾǳ.

املبــــــــــــادئ الســــــــــــامية الـــــــــــــيت تنبعــــــــــــث يف الطفـــــــــــــل خــــــــــــالل هـــــــــــــذه املرحلــــــــــــة، مـــــــــــــن -

ذلــــــــــــــك القــــــــــــــيم األخالقيــــــــــــــة واملبــــــــــــــادئ االجتماعيــــــــــــــة يف تعاملــــــــــــــه مــــــــــــــع اآلخــــــــــــــرين، كمــــــــــــــا 

�ƾºººººººººººȇǂȇ�Ŗºººººººººººǳ¦�Ǯتتضـــــــــــح الصـــــــــــيغ األدبيـــــــــــة الـــــــــــيت  ºººººººººººǴƫÂ��ǽŚºººººººººººǣ�ǞºººººººººººǷ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�Ƣºººººººººººđ�ǲºººººººººººǷƢǠƬȇ

Ƣđ�ǽȂǴǷƢǠȇ�À¢�ǺȇǂƻȊǳ.

طــــــــــول الرتكيــــــــــز واالنتبــــــــــاه ممــــــــــا كــــــــــان عليــــــــــه يف املرحلــــــــــة الســــــــــابقة، حبيــــــــــث أنــــــــــه -

ــــــــــــديهيات األفعــــــــــــال  ــــــــــــة يف ب ــــــــــــزه بصــــــــــــفة مطّول يســــــــــــتطيع يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة أن يشــــــــــــد تركي

.واألشياء، حىت يتمكن من معرفة النافع والضار منها

لعـــــــــــدل واملســـــــــــاواة، وحماولـــــــــــة حماكـــــــــــاة أفعـــــــــــال الكبـــــــــــار والتعـــــــــــرف علـــــــــــى حمبـــــــــــة ا -

ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦Â�ǶēȏƢǤǌǻ¦.

باألشــــــــــــــياء احملسوســــــــــــــة فقــــــــــــــط، فتصــــــــــــــوره العقلــــــــــــــي  ري الطفــــــــــــــلكــــــــــــــارتبــــــــــــــاط تف -

يكــــــــــون منحصــــــــــرا يف املســــــــــميات ال يف األمســــــــــاء، كمــــــــــا ال تكــــــــــون لديــــــــــه مــــــــــدركات كليــــــــــة  

وبالتـــــــــايل ميكنـــــــــه ذلـــــــــك مـــــــــن إجيـــــــــاد كثـــــــــرية تعينـــــــــه علـــــــــى االســـــــــتدالل املنطقـــــــــي الصـــــــــحيح، 

العالقــــــــــــة الزمنيـــــــــــــة أو املكانيـــــــــــــة املوجـــــــــــــودة بـــــــــــــني األشـــــــــــــياء، دون التعـــــــــــــرض إىل العالقـــــــــــــات 

  .السببية فيما بينها

ـــــــــــــــاة احلســـــــــــــــية  - ـــــــــــــــة لألطفـــــــــــــــال وانفتاحهـــــــــــــــا حنـــــــــــــــو احلي اتســـــــــــــــاع الـــــــــــــــدخرية اللغوي

  .       والعملية

الــــــــــــــيت  النمــــــــــــــو الســــــــــــــريع يف اخليــــــــــــــال والتطلــــــــــــــع إىل اآلفــــــــــــــاق البعيــــــــــــــدة، كتلــــــــــــــك-

ــــــــــيت ختــــــــــرج يف مضــــــــــامينها عــــــــــن حميطــــــــــه وعاملــــــــــه ،  الطفــــــــــل  حيبهــــــــــا يف القصــــــــــص اخلياليــــــــــة ال

  .كقصص اجلان والعفاريت وبالد العجائب مثال
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إن هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن اخليــــــــــــال الــــــــــــذي يعيشــــــــــــه الطفــــــــــــل يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة هــــــــــــو 

.خيــــــــــال هــــــــــدام، جيعلــــــــــه ينســــــــــاق إىل األوهــــــــــام أكثــــــــــر مــــــــــن انســــــــــياقه إىل احليــــــــــاة الواقعيــــــــــة

للمؤلــــــــــــــــف يف أدب الطفــــــــــــــــل أن يوظــــــــــــــــف يف كتاباتــــــــــــــــه تنميــــــــــــــــة اخليــــــــــــــــال  لــــــــــــــــذا ال بــــــــــــــــد

ــــــــــــيت لاإلبــــــــــــداعي  ألطفــــــــــــال، وجيعلهــــــــــــم يتشــــــــــــوقون إىل الصــــــــــــور الذهنيــــــــــــة غــــــــــــري املعقــــــــــــدة ال

  .القصة والقصيدة واملسرحيةالنصوص األدبية ك ترمسها يف خميلتهم

متتـــــــــد هـــــــــذه املرحلـــــــــة  ):المغـــــــــامرة والبطولـــــــــة( المتـــــــــأخرةمرحلـــــــــة الطفولـــــــــة -ج

وهــــــــــــي . )12-09(عة إىل ســــــــــــنة الثانيــــــــــــة عشــــــــــــر مــــــــــــن عمــــــــــــر الطفــــــــــــلمــــــــــــن ســــــــــــن التاســــــــــــ

ـــــــــــة التقـــــــــــدم يف الســـــــــــن والزيـــــــــــادة يف  الطفـــــــــــل ، حبيـــــــــــث خيـــــــــــرج األمـــــــــــور الواقعيـــــــــــة إدراكمرحل

ـــــــــــــــة التقـــــــــــــــدم يف اإلدراك واالهتمـــــــــــــــام باحلقـــــــــــــــائق  فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مرحلـــــــــــــــة اخليـــــــــــــــال إىل مرحل

ويف هــــــــــذا الســــــــــياق يــــــــــذكر نعمــــــــــان اهليــــــــــيت  .العالقــــــــــات الســــــــــببيةوحماولــــــــــة الكشــــــــــف عــــــــــن 

الطفــــــــــل ينتقــــــــــل هنــــــــــا مــــــــــن مرحلــــــــــة الواقعيــــــــــة واخليــــــــــال املنطلــــــــــق إىل مرحلــــــــــة هـــــــــــي «بــــــــــأن 

إنــــــــــــــه يبتعـــــــــــــد عــــــــــــــن األمــــــــــــــور اخلياليـــــــــــــة بعــــــــــــــض االبتعــــــــــــــاد، ويهــــــــــــــتم  .أقـــــــــــــرب إىل الواقــــــــــــــع

ويشـــــــــــــــتد ميلـــــــــــــــه إىل املقاتلـــــــــــــــة والســـــــــــــــيطرة واأللعـــــــــــــــاب املختلفـــــــــــــــة، وخاصـــــــــــــــة  .باحلقـــــــــــــــائق

وقـــــــــد  .مكـــــــــان إىل آخــــــــر ويســــــــره التنقـــــــــل مــــــــن. األلعــــــــاب الــــــــيت تتطلـــــــــب املهــــــــارة واملنافســـــــــة

يــــــــــرتك املدرســــــــــة أو املنــــــــــزل مغــــــــــامرا مــــــــــع بعـــــــــــض زمالئــــــــــه يف عمــــــــــل مــــــــــن األعمــــــــــال الـــــــــــيت 

باألبطـــــــــــال  اإلعجـــــــــــابولـــــــــــذلك جنـــــــــــده يعجـــــــــــب كـــــــــــل  .تتطلـــــــــــب الشـــــــــــجاعة أو املخـــــــــــاطرة

�¾ÂƢººººººººººººººŹÂ��Ƕē¦ǂǷƢººººººººººººººǤǷÂ�ǶēȏȂººººººººººººººǘƥ�°Ȃººººººººººººººǐȇ�ƢººººººººººººººǷ�ƾǿƢººººººººººººººǌȇÂ�ǶȀǼººººººººººººººǟ�¢ǂººººººººººººººǬȇ��ǺȇǂǷƢººººººººººººººǤŭ¦Â

ȇÂ��Ƣººººººººººººººđ�¿ȂººººººººººººººǬȇ�Ŗººººººººººººººǳ¦�©¦ǂǷƢººººººººººººººǤŭ¦�ǒ ººººººººººººººǠƥ�Ŀ�ǶǿƾººººººººººººººȈǴǬƫ بلــــــــــــــغ�ƨººººººººººººººƳ°®�Ƕººººººººººººººđ�ǾººººººººººººººƥƢƴǟ¤

ــــــــــذا يســــــــــمى هــــــــــذا الطــــــــــور  ــــــــــة، أو املغــــــــــامرة، ل :التقــــــــــديس، مهمــــــــــا يكــــــــــن موضــــــــــوع البطول

1.»طور البطولة واملغامرة 
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الطفـــــــــــل مييـــــــــــل يف هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة إىل التقليـــــــــــد  -كمـــــــــــا ذكرنـــــــــــا ســـــــــــابقا-إذا كـــــــــــان 

علــــــــى مــــــــا يــــــــتم كتابتــــــــه هلــــــــم مــــــــن قصــــــــص  ،األعمــــــــى واملغــــــــامرة، فــــــــإن احلــــــــذر كــــــــل احلــــــــذر

فـــــــــــــال بـــــــــــــد للكاتـــــــــــــب أن خيتـــــــــــــار القصـــــــــــــص ذات املعـــــــــــــىن الســـــــــــــليم . مراتوبطولــــــــــــة ومغـــــــــــــا

وحتقـــــــــــق األهـــــــــــداف الدينيـــــــــــة الـــــــــــيت تواكـــــــــــب ســـــــــــن الطفـــــــــــل وتطلعاتـــــــــــه البيئيـــــــــــة الواقعيـــــــــــة، 

  . واألخالقية والرتبوية اليت مت التطرق إليها سابقا

ولنــــــــــــا يف التــــــــــــاريخ اإلســــــــــــالمي العديــــــــــــد مــــــــــــن القصــــــــــــص والشخصــــــــــــيات اخلالــــــــــــدة، 

ـــــــــــت منوذجـــــــــــا راســـــــــــخ ـــــــــــيت مـــــــــــا زال ا يف األخـــــــــــالق واآلداب العامليـــــــــــة إىل يومنـــــــــــا هـــــــــــذا، يف ال

مقــــــــــدمتها شخصـــــــــــية الرســـــــــــول صــــــــــلى اهللا عليـــــــــــه وســـــــــــلم الــــــــــذي اجتمعـــــــــــت فيـــــــــــه مكـــــــــــارم 

األخـــــــــــــــالق، مث الصـــــــــــــــحابة رضـــــــــــــــوان اهللا علـــــــــــــــيهم أمجعـــــــــــــــني، والســـــــــــــــلف الصـــــــــــــــاحل مـــــــــــــــن 

  . األئمة والصاحلني وغريهم من خرية خلق اهللا

يــــــــــــــة والشــــــــــــــجاعة كمــــــــــــــا للكاتــــــــــــــب كــــــــــــــذلك العديــــــــــــــد مــــــــــــــن الشخصــــــــــــــيات البطول

ـــــــــــيت ميكنـــــــــــه أن يقصـــــــــــها علـــــــــــى األطفـــــــــــال، وأن جيعـــــــــــل منهـــــــــــا قـــــــــــدوة حســـــــــــنة لإلقتـــــــــــداء  ال

حـــــــــات عقبـــــــــة بـــــــــن نـــــــــافع وخالـــــــــد بـــــــــن و بالبســـــــــالة والتفـــــــــاين يف حـــــــــب الـــــــــدين والـــــــــوطن، كفت

 والظــــــــــــاهر بيــــــــــــربس ، وانتصــــــــــــارات صــــــــــــالح الــــــــــــدين األيــــــــــــويبوطــــــــــــارق بــــــــــــن زيــــــــــــاد الوليــــــــــــد

إحصــــــــــــائها يف  نــــــــــــايت ال ميكنمــــــــــــن البطــــــــــــوالت اإلســــــــــــالمية الــــــــــــ اوحممــــــــــــد الفــــــــــــاتح، وغريهــــــــــــ

  .هذا املقام

1:من أهم ما ميكن أن يتميز به الطفل يف هذه املرحلة هو 

ميـــــــــــــل الطفـــــــــــــل إىل مجـــــــــــــع األشـــــــــــــياء وادخارهـــــــــــــا وحـــــــــــــب متلكهـــــــــــــا دون النظـــــــــــــر  -

�ƨºººººººººººǬȇǂǘƥ�̧ƢƦºººººººººººǋȍ¦�¦ǀºººººººººººǿ�ǾºººººººººººȈƳȂƬƥ�¿ȂºººººººººººǬȇ�À¢�ĺǂºººººººººººǸǴǳ�ƾºººººººººººƥ�ȏ�¦ǀºººººººººººǳ��ƢēƾºººººººººººƟƢǧÂ�ƢºººººººººººȀƬǸȈǫ�ń¤

الطفــــــــــــل كالســــــــــــرقة أو البخـــــــــــــل أو حســــــــــــنة حــــــــــــىت ال تصــــــــــــبح عــــــــــــادة ســـــــــــــيئة يف خصــــــــــــال 

  .التعدي على أمالك الغري
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باملغــــــــــــــــــامرات والــــــــــــــــــرحالت  املليئــــــــــــــــــةحــــــــــــــــــب الطفــــــــــــــــــل للقصــــــــــــــــــص البطوليــــــــــــــــــة  -

والشــــــــــــــــجاعة واملخــــــــــــــــاطرة، فهــــــــــــــــي تــــــــــــــــدفع بالطفــــــــــــــــل إىل حماولــــــــــــــــة تقليــــــــــــــــدها واالقتــــــــــــــــداء 

�Ƥ Ʀºººººººººººººǈƥ�ǶȀǯȂǴºººººººººººººǇ�Ŀ�ÀȂºººººººººººººǧǂƸǼȇ�¾ƢºººººººººººººǨǗȋ¦�ƾºººººººººººººų�ƢºººººººººººººǷ�¦Śºººººººººººººưǰǧ��ƨºººººººººººººȈŷȂǳ¦�ƢēƢȈºººººººººººººǐƼǌƥ

�ƨººººººººººººººǋƢǋ�ȄººººººººººººººǴǟ�ƨººººººººººººººȈǻȂƫǂǰǳ¦�ǎتقليــــــــــــــدهم لشخصــــــــــــــيات ومهيــــــــــــــة صــــــــــــــ ººººººººººººººǐǬǳ¦�ǶººººººººººººººŮ�Ƣē°Ȃ

وبالتــــــــــــايل جيـــــــــــب علــــــــــــى الكاتـــــــــــب أن خيتــــــــــــار لقصصـــــــــــه شخصــــــــــــيات داعيــــــــــــة . التيلفزيـــــــــــون

  .الفاضلةاحلق واملثل حاملة ملفتاح للخري 

اســـــــــــــتهواء الطفـــــــــــــل إىل التمثيـــــــــــــل والتقليـــــــــــــد وحـــــــــــــب الظهـــــــــــــور، ويكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك -

ــــــــــــــد األحــــــــــــــداث أو الشخصــــــــــــــيات  ــــــــــــــق االشــــــــــــــرتاك مــــــــــــــع األصــــــــــــــدقاء يف تقلي أو عــــــــــــــن طري

  .الوقائع اليت مت ذكرها يف القصص واحلكايات

-�ƢđƢƦººººººººººººººǇƘƥ�°ȂººººººººººººººǷȋ¦�ǖººººººººººººººƥ°Â� ƢȈººººººººººººººǋȋ¦�śººººººººººººººƥ�©ƢººººººººººººººǫȐǠǳ¦�ŚººººººººººººººǈǨƫ . فنجــــــــــــــد أن

ـــــــــيت  الطفـــــــــل يف هـــــــــذه املرحلـــــــــة شـــــــــديد احلـــــــــرص علـــــــــى األســـــــــئلة املختلفـــــــــة خاصـــــــــة تلـــــــــك ال

تبتـــــــــــدئ بكلمـــــــــــة ملـــــــــــاذا؟ كمـــــــــــا يســـــــــــتطيع أن يعلـــــــــــم الفـــــــــــروق بـــــــــــني األشـــــــــــياء، وأن يعـــــــــــرف 

ـــــــــــات  الســـــــــــبب يف حـــــــــــدوث بعـــــــــــض ـــــــــــة، كمـــــــــــا يســـــــــــتطيع أن يقـــــــــــوم بعملي الظـــــــــــواهر الطبيعي

1.التقسيم أو التصنيف ألنواع األشجار أو الطيور أو السيارات

بدايـــــــــة ظهـــــــــور التبـــــــــاين واالخـــــــــتالف بـــــــــني فئـــــــــة البنـــــــــني والبنـــــــــات، فنجـــــــــد بـــــــــأن -

ـــــــاز بوجـــــــود فـــــــوارق فكريـــــــة بـــــــني فئـــــــة البنـــــــني  مرحلـــــــة هـــــــذه املرحلـــــــة الـــــــيت تســـــــبق املراهقـــــــة متت

فنجـــــــــد  .نص املواضـــــــــيع الـــــــــيت مييـــــــــل إليهـــــــــا الطرفـــــــــاخاصـــــــــة فيمـــــــــا خيـــــــــ بنـــــــــات،وبـــــــــني فئـــــــــة ال

بـــــــــــــــأن الـــــــــــــــذكور مييلـــــــــــــــون إىل قصـــــــــــــــص املغـــــــــــــــامرات والبطـــــــــــــــوالت وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يـــــــــــــــربطهم 

ــــــــــــات فحــــــــــــبهم القصــــــــــــص الرومانســــــــــــي  ةباألحــــــــــــداث املوجــــــــــــودة خــــــــــــارج البيــــــــــــت، أمــــــــــــا البن

    .بالبيت والعائلة واأللوان والزهور اليت تربطهم
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متتـــــــــــــد هـــــــــــــذه  ):الجنســـــــــــــية اليقظـــــــــــــةليـــــــــــــة أو المثا( المراهقـــــــــــــةمرحلـــــــــــــة -د

تســــــــــمى هــــــــــذه ، و )18-12(عشــــــــــر  الثامنــــــــــةإىل ســــــــــن  الثانيــــــــــة عشــــــــــراملرحلــــــــــة مــــــــــن ســــــــــن 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــة كــــــــــــــذلك ب ــــــــــــــل : املرحل ــــــــــــــة قبي ــــــــــــــة، أو مرحل ــــــــــــــة االنطــــــــــــــالق يف القــــــــــــــراءة والكتاب مرحل

ــــــــــة االســــــــــتقرار العــــــــــاطفي إىل  وهــــــــــي. 1املراهقــــــــــة  ــــــــــة ينتقــــــــــل فيهــــــــــا الطفــــــــــل مــــــــــن مرحل مرحل

ـــــــــــــالغريزة اجلنســـــــــــــية، ،مرحلـــــــــــــة االخـــــــــــــتالل اجلنســـــــــــــي ـــــــــــــث يـــــــــــــزداد إحســـــــــــــاس الطفـــــــــــــل ب حبي

  .اجلسمية واضحة بني فئيت الذكور واإلناث توتبدو الفروقا

يف هـــــــــــذا الســــــــــــياق يـــــــــــذكر أمحــــــــــــد جنيـــــــــــب بــــــــــــأن ظهـــــــــــور الغريــــــــــــزة اجلنســـــــــــية هلــــــــــــذه 

مصــــــــــــــحوبة باضــــــــــــــطرابات وانفعــــــــــــــاالت وأزمــــــــــــــات « الفئـــــــــــــة العمريــــــــــــــة كثــــــــــــــريا مــــــــــــــا تكــــــــــــــون

اجلنســــــــــية ال جتــــــــــد اإلشــــــــــباع املشــــــــــروع عــــــــــن  نفســــــــــية تعــــــــــرتي املراهــــــــــق، نظــــــــــرا ألن الغريــــــــــزة

.طريــــــــــق الــــــــــزواج، لتــــــــــأخر ســــــــــن االســــــــــتقالل االقتصــــــــــادي عــــــــــن ســــــــــن النضــــــــــوج اجلنســــــــــي

ـــــــــــاجلنس منـــــــــــذ الصـــــــــــغر مـــــــــــن الغمـــــــــــوض واخلـــــــــــوف   والشـــــــــــعورباإلضـــــــــــافة إىل مـــــــــــا حيـــــــــــيط ب

، أو مــــــــا حيــــــــيط بــــــــه مــــــــن احلجــــــــب الــــــــيت جتعلــــــــه بعيــــــــدا عــــــــن أي باخلطيئــــــــة والقــــــــذارة واجلــــــــرم

يــــــــــــدخل فــــــــــــرتة املراهقــــــــــــة مبعلومــــــــــــات ناقصــــــــــــة أو مشوشــــــــــــة ، حبيــــــــــــث أن الطفــــــــــــل *مناقشــــــــــــة

فكثــــــــــــــريا مــــــــــــــا جنــــــــــــــد أن . 2»أو خاطئــــــــــــــة، باإلضــــــــــــــافة إىل عمليــــــــــــــات الكبــــــــــــــت الســــــــــــــابقة 

الطفـــــــــــــل يف هـــــــــــــذه املرحلـــــــــــــة ينحـــــــــــــاز حنـــــــــــــو الـــــــــــــوازع الـــــــــــــديين مـــــــــــــن أجـــــــــــــل كبـــــــــــــت هـــــــــــــذه 

ـــــــــــــــيت تســـــــــــــــوقه إىل إشـــــــــــــــباع رغباتـــــــــــــــه اجلنســـــــــــــــية   االنفعـــــــــــــــاالت، أو إىل أحـــــــــــــــالم اليقظـــــــــــــــة ال

أو إىل زوال الســــــــــــلطة  ،يــــــــــــة الكاملــــــــــــة، واملســــــــــــتقبل املــــــــــــادي اهلــــــــــــينءكتخيــــــــــــل الزوجــــــــــــة املثال

  .وحماولة التخلص منها يف أقرب اآلجال) سلطة األبوة(احلاكمة عليه 

.257، المرجع السابق ، ص فاضل الكعبي:ینظر -1
یرى الھیتي بأن ذھنیة حجب األطفال عن الحقائق الجنسیة ترجع منذ القدم خاصة في مناطق الشرق، حیث كانت الثقافات -*

ترى اإلنسان كروح ال بد لھ أن یتحرر من الحس، وبالتالي فإن كل قضیة جنسیة محصورة فقط في النطاق التناسلي، في 
مصارحة األطفال ببعض )حسب الھیتي(لذا ال بد .فیھ واحدة من العواطف اإلنسانیةالوقت الذي تشكل القضیة الجنسیة

لحرمان، والنظرة المشوھة التي صاحبت العدید من فئة الكبار، وھذا كلھ المشكالت الجنسیة كي نبعد عنھم الخوف والقلق وا
-:ینظر .تحت غطاء تربیة عاطفیة، بما فیھا التربیة الجنسیة، خاصة وأن األدب یتسلل إلى الذھن والعاطفة بشكل مؤدب

.49، 48ص ، ص المرجع السابقھادي نعمان الھیتي ، 
.44ص السابق ، أحمد نجیب ، المرجع:ینظر -2
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مييـــــــــــــل الطفـــــــــــــل يف هـــــــــــــذه املرحلـــــــــــــة إىل نفـــــــــــــس ميلـــــــــــــه الســـــــــــــابق، أي حنـــــــــــــو حـــــــــــــب 

��̈ǂºººººººººººŭ¦�ǽǀºººººººººººǿ�ǲǸºººººººººººǌƫ�ƢºººººººººººĔ¢�Śºººººººººººǣ���ƨǟƢƴºººººººººººǌǳ¦�ƨºººººººººººȈǳȂǘƦǳ¦�¾ƢºººººººººººǸǟȋ¦�ń¤�ǞºººººººººººǴǘƬǳ¦Â�̈ǂǷƢºººººººººººǤŭ¦

ƢºººººººººººƦǣ°�ǺºººººººººººǷ�Ǻºººººººººººǈǳ¦�¦ǀºººººººººººǿ�Ŀ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�Ƣºººººººººººđ�ǂºººººººººººŻ�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ª©�كـــــــــــل األحـــــــــــد ¦

فنجــــــــــــده كثــــــــــــريا مــــــــــــا ينبهــــــــــــر مبثــــــــــــل هــــــــــــذه األحــــــــــــداث مــــــــــــن . جنســــــــــــية وأحــــــــــــالم اليقظــــــــــــة

القصــــــــــــص البوليســــــــــــية احلاملــــــــــــة للكثــــــــــــري مــــــــــــن املواقــــــــــــف الدراميــــــــــــة املفاجئــــــــــــة، إضــــــــــــافة إىل 

قصـــــــــص احلـــــــــب والغـــــــــرام الـــــــــيت جيـــــــــد فيهـــــــــا الطفـــــــــل متنفســـــــــا للحيـــــــــاة اجلنســـــــــية الـــــــــيت هـــــــــو 

كمـــــــــــــا جنـــــــــــــده كـــــــــــــذلك يتـــــــــــــأثر بالقصـــــــــــــص الـــــــــــــيت تتحقـــــــــــــق فيهـــــــــــــا . طـــــــــــــور اكتشـــــــــــــافها يف

الرغبـــــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــــة كالنجـــــــــــــــاح يف املشـــــــــــــــاريع االقتصـــــــــــــــادية، والوصـــــــــــــــول إىل درجـــــــــــــــة 

  .القيادة والزعامة

ــــــــة  -هـــــــــ ــــــــامرحل ــــــــة مــــــــن ســــــــن الثامنــــــــة عشــــــــر  :المثــــــــل العلي تبتــــــــدئ هــــــــذه املرحل

ــــــــة ا) ســــــــنة18( لصــــــــغر ودخــــــــل فمــــــــا فــــــــوق ، أيــــــــن يصــــــــبح اإلنســــــــان قــــــــد خــــــــرج مــــــــن مرحل

إىل مرحلــــــــــــة الشــــــــــــباب، حــــــــــــامال يف طياتــــــــــــه جمموعــــــــــــة مــــــــــــن املبــــــــــــادئ العقليــــــــــــة والنفســــــــــــية 

وبالتـــــــــايل ميكـــــــــن لـــــــــه اآلن أن جيابـــــــــه احليـــــــــاة بكـــــــــل . واالجتماعيـــــــــة الـــــــــيت تلقاهـــــــــا يف صـــــــــباه

  .  ه ومثله العليا اليت تبقى خالدة فيه إىل األبدئأهوا

ه إىل غايــــــــــة بلوغــــــــــه إن هـــــــــذه املبــــــــــادئ والقـــــــــيم الــــــــــيت يتلقاهــــــــــا الطفـــــــــل منــــــــــذ والدتـــــــــ

ــــــــة، مثقلــــــــة  ــــــــاء شخصــــــــيته الذهني ــــــــالغ يف بن ــــــــر الب ــــــــيت ســــــــيكون هلــــــــا األث ســــــــن الرشــــــــد هــــــــي ال

� ¦Ȃººººººººººººººǿ¢�ǺººººººººººººººǷ�ǲººººººººººººººǨǘǳ¦�ƨȈººººººººººººººǈǨǻ�Ŀ�Ǿººººººººººººººưƥ�Ļ�ƢººººººººººººººŠ�ƨǠƦººººººººººººººǌǷ��ÀƢººººººººººººººȈƷȋ¦�Ƥ ººººººººººººººǳƢǣ�Ŀ�Ƣººººººººººººººđ

ـــــــــــــل مـــــــــــــن . وانطباعـــــــــــــات وميـــــــــــــوالت متعـــــــــــــددة ـــــــــــــأن بنـــــــــــــاء جي ـــــــــــــا أن نقـــــــــــــول ب هنـــــــــــــا ميكنن

الـــــــــــزرع والعمـــــــــــل، ومـــــــــــا الشــــــــــباب يكـــــــــــون ابتـــــــــــداء مــــــــــن مرحلـــــــــــة الطفولـــــــــــة، فهـــــــــــي مرحلــــــــــة

  .املراحل الالحقة إال جين للغلة والثمار

ــــــــــــــــة بــــــــــــــــأدق تفاصــــــــــــــــيلها إخالصــــــــــــــــة القــــــــــــــــول،  ن معرفــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه املرحــــــــــــــــل العمري

االجتماعيـــــــــــة والرتبويـــــــــــة والنفســـــــــــية متكـــــــــــن كاتـــــــــــب أدب الطفـــــــــــل مـــــــــــن حتديـــــــــــد األهـــــــــــداف 
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جيـــــــــل مشـــــــــبع بـــــــــأرقى األخـــــــــالق واملبـــــــــادئ قبـــــــــل بدايـــــــــة العمـــــــــل، وجعلهـــــــــا وســـــــــيلة لبنـــــــــاء 

كمـــــــــــا متكنـــــــــــه مـــــــــــن بنـــــــــــاء شخصـــــــــــية متكاملـــــــــــة مـــــــــــن كافـــــــــــة اجلوانـــــــــــب الدينيـــــــــــة   الســـــــــــامية،

  .والعقلية والنفسية واالجتماعية

  .مراحل النمو اللغوي عند األطفـال -2

مبـــــــــــا أن اللغـــــــــــة هـــــــــــي العنصـــــــــــر األساســـــــــــي يف كتابـــــــــــة القصـــــــــــة والروايـــــــــــة واملســـــــــــرحية 

لألطفــــــــــال، فنجــــــــــدها الوعــــــــــاء الــــــــــذي ينشــــــــــر فيــــــــــه الكاتــــــــــب أفكــــــــــاره، وجيســــــــــد رؤيتــــــــــه يف 

�ǽŚǤººººººººººǏ�ǺºººººººººǷ��ǽǂºººººººººǇƘƥ�ǞººººººººººǸƬƴǸǴǳ�ÄƾºººººººººƸƬǳ¦�°ƢǠºººººººººǋ�Ƣºººººººººđ�Ǟººººººººººǧǂȇ��ƨºººººººººǇȂǈŰ�ƨºººººººººȇ®ƢǷ�̈°Ȃصـــــــــ

فبواســــــــــــطتها تــــــــــــربز الشخصــــــــــــيات وتنقــــــــــــل لنــــــــــــا  .إىل كبــــــــــــريه، ومــــــــــــن صــــــــــــاحله إىل طاحلــــــــــــه

أفكارهـــــــــــا وخباياهـــــــــــا، وتنكشـــــــــــف األســـــــــــرار وتــــــــــــوحي لنـــــــــــا بأســـــــــــرارها، ويتعـــــــــــرف القــــــــــــارئ 

  .الصغري على كل ما جيري حوله من صغرية وكبرية

أن يراعيـــــــــــه الكاتـــــــــــب يف هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة هـــــــــــو أن تكـــــــــــون  لعـــــــــــل أهـــــــــــم مـــــــــــا ميكـــــــــــن  

لغتــــــــــه متفقــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا يناســــــــــب النمــــــــــو اللغــــــــــوي للطفــــــــــل، كاســــــــــتعمال اجلمــــــــــل القصــــــــــرية 

ـــــــــيت هـــــــــي أشـــــــــد قربـــــــــا مـــــــــنهم، فهـــــــــو يريـــــــــد منهـــــــــا نتيجـــــــــة ســـــــــريعة، خاصـــــــــة وأنـــــــــه قليـــــــــل  ال

ـــــــــد مـــــــــن تراكيبهـــــــــا أن تكـــــــــون واضـــــــــحة، ألنـــــــــه ال حيمـــــــــل . الصـــــــــرب ال يتحمـــــــــل الرتيـــــــــث ويري

شـــــــــــقة االســـــــــــتنتاج، ويفضـــــــــــل أن يتســـــــــــلم النتـــــــــــائج جـــــــــــاهزة يف كثـــــــــــري مـــــــــــن نفســـــــــــه كثـــــــــــريا م

  .األحيان

قبـــــــــل ذلـــــــــك كلـــــــــه، ال بـــــــــد للكاتـــــــــب أن يـــــــــدرك مراحـــــــــل النمـــــــــو اللغـــــــــوي الـــــــــيت ميـــــــــر 

�Ȇºººººººººǿ�¿Ƣººººººººǈǫ¢�ƨºººººººººǈŨ�ń¤�ƢȀǸȈººººººººǈǬƫ�Ļ�Ŗººººººººǳ¦�ȆºººººººººǿÂ��ǽŐººººººººǯ�ń¤�Ǿººººººººƫ®ȏÂ�ǀºººººººººǼǷ�ǲººººººººǨǘǳ¦�Ƣººººººººđ:

*

.ما قبل الكتابةمرحلة -

.الكتابة املبكرة مرحلة-

موفق ریاض مقدادي ، :، وكذلك49-45أحمد نجیب ، المرجع السابق ، ص :من الذین اعتمدوا ھذا التقسیم نجد -*
.25-23عبد الفتاح أبو معال ، المرجع السابق ، ص :وكذلك .57، 56المرجع السابق ، ص ص 
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.)أو الوسطية(ة الوسيطة الكتاب مرحلة-

.الكتابة املتقدمةمرحلة -

.الكتابة الناضجةمرحلة -

ـــــــــة-أ ـــــــــل الكتابـــــــــة  مرحل ـــــــــا قب تبتـــــــــدئ هـــــــــذه املرحلـــــــــة مـــــــــن ســـــــــن الثالثـــــــــة إىل  :م

وهـــــــــي املرحلـــــــــة الــــــــيت تكـــــــــون قبـــــــــل تعلـــــــــم ). 06-03(مـــــــــن عمــــــــر الطفـــــــــل  السادســـــــــةســــــــنة 

للحيوانــــــــــــات  الطفــــــــــــل للكتابــــــــــــة، ويظهــــــــــــر فيهــــــــــــا اجنذابــــــــــــه الكبــــــــــــري إىل القصــــــــــــص اخلرافيــــــــــــة

�ƨȈǠǸºººººººººººǈǳ¦�°ȂºººººººººººǐǴǳ�Ȇºººººººººººǯǂū¦Â�ȆºººººººººººǷȐǰǳ¦�ǶºººººººººººȀǨǳ¦�ǪºººººººººººȇǂǗ�Ǻºººººººººººǟ�Ƣºººººººººººē ¦ǂǬƥ�¿ȂºººººººººººǬȈǧ��°ȂºººººººººººȈǘǳ¦Â

ــــــــــــيت  ــــــــــــة ال ــــــــــــة باللغــــــــــــة املســــــــــــموعة واملرئي ــــــــــــذلك يســــــــــــتبدل اللغــــــــــــة املكتوب البصــــــــــــرية، وهــــــــــــو ب

  .يفهمها

لطفـــــــــــل يف هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة بالتـــــــــــايل يكـــــــــــون هنـــــــــــاك اجنـــــــــــذاب كبـــــــــــري مـــــــــــن طـــــــــــرف ا

ــــــــــه،مــــــــــن خــــــــــالل قصــــــــــص اإليهــــــــــام وا مــــــــــا هــــــــــو مســــــــــموعكــــــــــل إىل   خليــــــــــال الــــــــــيت تــــــــــروى ل

أو القصـــــــــــــص اإلذاعيـــــــــــــة، وكـــــــــــــذلك القصـــــــــــــص الكرتونيـــــــــــــة املصـــــــــــــورة كـــــــــــــالكالم الشـــــــــــــفوي 

الـــــــــيت تبـــــــــث علـــــــــى شاشـــــــــة التليفزيـــــــــون، الـــــــــيت تصـــــــــبح وســـــــــيلة مـــــــــن وســـــــــائل التواصـــــــــل مـــــــــع 

. الطفل معوضة األدب املكتوب الذي حيتاجه الطفل يف هذه املرحلة املبكرة

ملرحلـــــــــة مـــــــــن ســـــــــن السادســـــــــة تبتـــــــــدئ هـــــــــذه ا :الكتابـــــــــة المبكـــــــــرة  مرحلـــــــــة-ب

يلجـــــــــأ فيهـــــــــا إىل حماولـــــــــة فـــــــــك الرمـــــــــوز  ،)08-06(إىل ســـــــــنة الثامنـــــــــة مـــــــــن عمـــــــــر الطفـــــــــل 

الســـــــــنوات األوىل مـــــــــن مرحلـــــــــة التعلـــــــــيم تعلـــــــــم القـــــــــراءة والكتابـــــــــة، وهـــــــــي تعـــــــــادل و اللغويـــــــــة 

  .االبتدائية

ـــــــــاز الطفـــــــــل يف هـــــــــذه املرحلـــــــــة باملقـــــــــدرة احملـــــــــدودة علـــــــــى فهـــــــــم اللغـــــــــة املكتوبـــــــــة،  ميت

افة العبــــــــــــارات املكتوبــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــني آلخــــــــــــر علــــــــــــى الوســــــــــــائل الــــــــــــيت لــــــــــــذا ميكــــــــــــن إضــــــــــــ

نســــــــــــــتعملها لــــــــــــــه يف املرحلــــــــــــــة الســــــــــــــابقة، كــــــــــــــأن جنــــــــــــــد بعــــــــــــــض الرســــــــــــــومات للحيوانــــــــــــــات 

وعليهــــــــــــا كتابــــــــــــة أمســــــــــــائهم، كمــــــــــــا ميكــــــــــــن أن نعلمــــــــــــه يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة تلــــــــــــوين ورســــــــــــم  
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الكلمـــــــــــات والعبـــــــــــارات البســـــــــــيطة يف حـــــــــــدود مـــــــــــا ميكـــــــــــن أن يضـــــــــــمه قـــــــــــاموس الطفـــــــــــل يف 

1.ن ألفاظ وتراكيبهذه السن م

الثامنـــــــــــة تبتـــــــــــدئ هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــن  : الوســـــــــــيطةالكتابـــــــــــة  مرحلـــــــــــة-ج

فبعـــــــــــــــد أن اكتســـــــــــــــب الطفـــــــــــــــل ، )10-08(مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر الطفـــــــــــــــل  العاشـــــــــــــــرة إىل ســـــــــــــــن

األساســـــــــــــــيات األوىل لـــــــــــــــتعلم القـــــــــــــــراءة والكتابـــــــــــــــة، تـــــــــــــــأيت هـــــــــــــــذه املرحلـــــــــــــــة يف الســـــــــــــــنوات 

قـــــــــــراءة اجلمــــــــــــل األخـــــــــــرية مـــــــــــن التعلـــــــــــيم االبتــــــــــــدائي أيـــــــــــن يصـــــــــــبح الطفـــــــــــل قــــــــــــادرا علـــــــــــى 

Ƣēȏȏ®Â�ƢȀǛƢǨǳ¢�ňƢǠǷ�ǶȀǧÂ�©¦°ƢƦǠǳ¦Â.

أن يقــــــــــــدم لألطفــــــــــــال يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة كتبــــــــــــا قيمــــــــــــة حتتــــــــــــوي  الكاتــــــــــــبفعلــــــــــــى 

علـــــــــــــــى روايـــــــــــــــات وقصـــــــــــــــص هادفـــــــــــــــة، مشـــــــــــــــبعة باألفكـــــــــــــــار القيمـــــــــــــــة واجلمـــــــــــــــل املفيـــــــــــــــدة 

  .والبسيطة واملكتوبة خبط واضح ومجيل

ــــــــــة-د ــــــــــة  مرحل ــــــــــة المتقدم ــــــــــة مــــــــــن ســــــــــن :الكتاب ــــــــــدئ هــــــــــذه املرحل العاشــــــــــرة  تبت

، وفيهــــــــــا يصــــــــــبح الطفــــــــــل قــــــــــادرا )12-10(إىل ســــــــــن الثانيــــــــــة عشــــــــــر مــــــــــن عمــــــــــر الطفــــــــــل 

ـــــــــــيت يســـــــــــتعملها   ـــــــــــبعض األلفـــــــــــاظ الصـــــــــــعبة ال علـــــــــــى القـــــــــــراءة بشـــــــــــكل جيـــــــــــد واإلحاطـــــــــــة ب

كتــــــــــاب أدب الطفــــــــــل غالبــــــــــا، وهــــــــــو مــــــــــا يؤهلــــــــــه الكتســــــــــاب معــــــــــارف جديــــــــــدة، وتطــــــــــوير 

  .قاموسه اللغوي

حلــــــــــة مــــــــــن ســــــــــن الثانيــــــــــة تبتــــــــــدئ هـــــــــذه املر  :الكتابــــــــــة الناضــــــــــجة  مرحلــــــــــة-هـــــــــــ

ـــــــــــأيت بعـــــــــــد مـــــــــــرور ، )15-12(عشـــــــــــر إىل ســـــــــــن اخلامســـــــــــة عشـــــــــــر مـــــــــــن عمـــــــــــر الطفـــــــــــل  ت

قــــــــــادرا علــــــــــى فهــــــــــم اللغــــــــــة  خالهلــــــــــايصـــــــــبح الطفـــــــــل إىل طــــــــــور التعلــــــــــيم املتوســــــــــط، حبيــــــــــث 

ــــــــــار ــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف الكب ــــــــــات أو  املكتوب ــــــــــى شــــــــــكل قصــــــــــص أو أشــــــــــعار أو رواي ســــــــــواء عل

  .خلهامسرحيات، مع استقطاب الرموز والدالالت املوجودة بدا
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قـــــــــد تتـــــــــداخل هـــــــــذه املراحـــــــــل فيمـــــــــا بينهـــــــــا مـــــــــن ناحيـــــــــة ســـــــــن األطفـــــــــال، وذلـــــــــك 

�ǽǀºººººººǿ�ȄºººººººǴǟ�ǾºººººººȈǫ°Â�ǞºººººººǸƬĐ¦�¿ƾºººººººǬƫ�ƨºººººººƳ°®�ǂƯƚºººººººƫ�ƾºººººººǬǧ��ƢºººººººȀȈǳ¤�ÀȂºººººººǸƬǼȇ�Ŗºººººººǳ¦�ƨºººººººƠȈƦǳ¦�Ƥ ºººººººǈƷ

املراحــــــــــــل بالشــــــــــــكل املوجــــــــــــب والســــــــــــالب، فنجــــــــــــد مــــــــــــثال أطفــــــــــــال دول العــــــــــــامل الثالــــــــــــث 

ن تكـــــــــــون أقـــــــــــل اســـــــــــتجابة مـــــــــــع هـــــــــــذه املراحـــــــــــل، عكـــــــــــس أطفـــــــــــال الـــــــــــدول املتقدمـــــــــــة أيـــــــــــ

نســـــــــبة منـــــــــو الطفـــــــــل وتطـــــــــوره اللغـــــــــوي بدرجـــــــــة أكـــــــــرب، وتصـــــــــبح اللغـــــــــة وســـــــــيلة ناجحـــــــــة يف 

    . يد املتعلم



-النشأة، والتطورالمفهوم، –األطفال أدب ــ ــالثاني ـــــــــ الفصل

ـ 141 ـ

.   نشأة وتطور أدب الطفـل:  الثالثالمبحث  

يعتــــــــــــــرب أدب األطفــــــــــــــال مــــــــــــــن العلــــــــــــــوم حديثــــــــــــــة النشــــــــــــــأة املنبثقــــــــــــــة عــــــــــــــن ميــــــــــــــدان 

 مـــــــــــن املظـــــــــــاهر الفنيـــــــــــة األدب الواســـــــــــع،ورغم أنـــــــــــه يتحـــــــــــد مـــــــــــع هـــــــــــذا األخـــــــــــري يف الكثـــــــــــري

ـــــــــــــه اخـــــــــــــتص منـــــــــــــذ نشـــــــــــــأته مبجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن  ـــــــــــــيت متـــــــــــــس الشـــــــــــــكل واملضـــــــــــــمون، إال أن ال

ــــــــــــيت متيــــــــــــزه عــــــــــــن األدب بصــــــــــــفة عامــــــــــــة، وأدب الكبــــــــــــار بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة،  اخلصــــــــــــائص ال

وهــــــــــــــي تصــــــــــــــب مجلــــــــــــــة وتفصــــــــــــــيال يف عــــــــــــــرض احليــــــــــــــاة مــــــــــــــن خــــــــــــــالل تصــــــــــــــوير وتعبــــــــــــــري 

  .متميزين

إذا ربطنـــــــــــــــاه و وإذا حاولنـــــــــــــــا معرفـــــــــــــــة تـــــــــــــــاريخ ظهـــــــــــــــور أدب األطفـــــــــــــــال بالضـــــــــــــــبط، 

فســـــــــــنقول أنـــــــــــه قـــــــــــدمي قـــــــــــدم التـــــــــــاريخ البشـــــــــــري، وإذا ربطنـــــــــــاه *واألمومـــــــــــة بعـــــــــــامل الطفولـــــــــــة

ــــــــــة والنفســــــــــية واالجتماعيــــــــــة والرتبويــــــــــة الــــــــــيت  ــــــــــاحليز الفــــــــــين الــــــــــذي يلتــــــــــزم بالضــــــــــوابط الفني ب

نـــــــــه حـــــــــديث النشـــــــــأة، مثلـــــــــه مثـــــــــل إتربيـــــــــة وتعلـــــــــيم الطفـــــــــل، فســـــــــنقول حينهـــــــــا  يفتســـــــــاهم 

  .الفنون األدبية األخرى

ــــــــــــــــــــون أديب ملــــــــــــــــــــيء باملصــــــــــــــــــــطلحات إن اشــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــى أدب األطفــــــــــــــــــــال كل غالنا عل

ــــــــــزوات جتســــــــــد  ــــــــــة الــــــــــيت تصــــــــــور لنــــــــــا أفكــــــــــارا وإحساســــــــــات ون ــــــــــدالالت اللفظيــــــــــة والفني وال

دعامـــــــــة رئيســـــــــية يف تكـــــــــوين «لنـــــــــا مـــــــــدارك األطفـــــــــال املختلفـــــــــة، كمـــــــــا أنـــــــــه أصـــــــــبح ميثـــــــــل 

طفــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق إســــــــــــــــــهامه يف منــــــــــــــــــوهم العقلــــــــــــــــــي والنفســـــــــــــــــــي شخصــــــــــــــــــيات األ

�ƨººººººººººººººǧƢǬưǳƢƥ�ǶēƢººººººººººººººȈƷ ءطفي واللغــــــــــــــوي، وتطــــــــــــــوير مــــــــــــــداركهم واغتنــــــــــــــاواالجتمــــــــــــــاعي والعــــــــــــــا

�ǶēƢººººººººººººǇƢǈƷ¤�» Ƣººººººººººººǿ°¤Â�̈ƢººººººººººººȈū¦�ń¤�Ƕēǂººººººººººººǜǻ�ǞȈººººººººººººǇȂƫÂ��ǲººººººººººººǨǘǳ¦�ƨººººººººººººǧƢǬƯ�ƢȀȈǸººººººººººººǈǻ�Ŗººººººººººººǳ¦

�̈¦®¢�Ȃºººººººººººǿ�ƢºººººººººººǷ�°ƾºººººººººººǬƥ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�̈ƾºººººººººººƟƢǨǳ�̈¦®¢�ǆ Ȉºººººººººººǳ�ȂºººººººººººǿÂ��ƨƠºººººººººººǌǼŭ¦�ǶēȏƢºººººººººººȈƻ�¼ȐºººººººººººǗ¤Â

من الذین أیدوا ھذا الرأي نجد محمد حسن الذي یرى بأنھ حیثما توجد أمومة وطفولة آدمیة یوجد بالضرورة أدب األطفال -*
والطفولة بقصصھ وحكایاتھ وترانیمھ وأغنیاتھ وأساطیره وفكاھاتھ، ال یخرج على ھذا القانون الطبیعي لغة، وال یشذ عنھ 

، المنصورة ، 1تربیة ومسؤولیة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، ط-فالبریغش محمد حسن ، أدب األط–.جنس
.92، ص 1992مصر ، 
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ǾºººººººººǴǯ�ǞǸƬĐƢºººººººººƥÂ�Ǿºººººººººƥ�µ ȂºººººººººȀǼǴǳ«1  يف إطـــــــــار إنســـــــــان عصـــــــــري جديـــــــــد يقـــــــــوم علـــــــــى أمســـــــــى

  .البناء النفسي واالجتماعي والعاطفي والعقلي درجات

بـــــــــــــأن أدب األطفـــــــــــــال اســـــــــــــتطاع  2 يف هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق يؤكـــــــــــــد مصـــــــــــــطفى عليـــــــــــــان

أن يضــــــــــــــــع اخليــــــــــــــــايل مبقابــــــــــــــــل التعليمــــــــــــــــي، أي أن جيّمــــــــــــــــل حيــــــــــــــــاة الصــــــــــــــــغار وجيعلهــــــــــــــــا 

.، وجيعله وسيلة مهمة يف هذا العصر لرتبية النشء وتثقيفهمسعيدة

:نشأة أدب الطفـل -1

ـــــــــــــــأخرة بعـــــــــــــــض ظهـــــــــــــــرت الكتا ـــــــــــــــة األدبيـــــــــــــــة املوجهـــــــــــــــة لألطفـــــــــــــــال يف العـــــــــــــــامل مت ب

الشـــــــــــيء عـــــــــــن الكتابـــــــــــة يف أدب الكبـــــــــــار، حبيـــــــــــث يؤكـــــــــــد أغلـــــــــــب البـــــــــــاحثني واملشـــــــــــتغلني 

�Ŀ��ǂººººººººººǌǟ�ǞƥƢººººººººººǈǳ¦�ÀǂººººººººººǬǳ¦�ƨººººººººººȇ¦ƾƥ�ǞººººººººººǷ�ƪ ººººººººººǻƢǯ�ńÂȋ¦�°®¦ȂººººººººººƦǳ¦�À¢�ȄººººººººººǴǟ�¾ƢººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººǿ�Ŀ

شـــــــــكل ومضـــــــــات أدبيـــــــــة مـــــــــن حـــــــــني آلخـــــــــر، خاصـــــــــة تلـــــــــك الـــــــــيت كانـــــــــت تـــــــــروى علـــــــــى 

يف شـــــــــــــكل احلكايـــــــــــــات الشـــــــــــــعبية والقصـــــــــــــص العجيبـــــــــــــة واخلرافـــــــــــــات لســـــــــــــان األشـــــــــــــخاص 

  .الطفولية

أهــــــــم مــــــــا جنــــــــده مــــــــن كتــــــــب خــــــــالل فــــــــرتة القــــــــرن الســــــــابع عشــــــــر ، مــــــــا كتبــــــــه  نمــــــــ 

بــــــــــني ســــــــــنيت  يف األدب الفرنســــــــــي مــــــــــن قصــــــــــص وخرافــــــــــات لألطفــــــــــال "جــــــــــان الفــــــــــونتني"

الــــــــــــذي ضــــــــــــم العديــــــــــــد ) حكايــــــــــــات خرافيــــــــــــة(مــــــــــــن خــــــــــــالل كتــــــــــــاب  )1668-1694(

ــــــــــــة ــــــــــــات  مــــــــــــن القصــــــــــــص اخليالي ــــــــــــى ألســــــــــــنة احليوان ــــــــــــين  320يف عل خرافــــــــــــة موزعــــــــــــة يف اث

، وقـــــــــد تــــــــرجم هـــــــــذا الكتـــــــــاب إىل العديــــــــد مـــــــــن لغـــــــــات العــــــــامل واعتـــــــــرب بعـــــــــد عشــــــــر جـــــــــزء 

  .ذلك جزء من األدب العاملي املوجه لألطفال

" شـــــــــــــــارل بـــــــــــــــريو"الفرنســـــــــــــــي  الشـــــــــــــــاعرجنـــــــــــــــد كـــــــــــــــذلك " الفـــــــــــــــونتني"إىل جانـــــــــــــــب 

وقــــــــد ضــــــــمت العديــــــــد مــــــــن  الــــــــذي كانــــــــت أغلــــــــب كتاباتــــــــه هــــــــو اآلخــــــــر موجهــــــــة للطفــــــــل،

ســــــــــــندريال ، :  القصــــــــــــص اخلرافيــــــــــــة الــــــــــــيت اجنــــــــــــذب حوهلــــــــــــا أطفــــــــــــال العــــــــــــامل منهــــــــــــا مــــــــــــثال

.72ھادي نعمان الھیتي ، المرجع السابق ، ص -1
.84ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص :ینظر -2
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ـــــــــــــلوذات القبـــــــــــــة احلمـــــــــــــراء، واجلميلـــــــــــــة النائمـــــــــــــة يف الغابـــــــــــــة .، والقـــــــــــــط ذي احلـــــــــــــذاء الطوي

مـــــــــــن أشــــــــــــهر مـــــــــــا كتــــــــــــب يف " حكايــــــــــــات أمـــــــــــي اإلوزة" يف القصـــــــــــةكمـــــــــــا اعتـــــــــــرب كتابــــــــــــه 

أصــــــــــــــدر جمموعــــــــــــــة قصصــــــــــــــية  1697 ســــــــــــــنة ويف .أدب األطفــــــــــــــال علــــــــــــــى مــــــــــــــر التــــــــــــــاريخ

   ).قصص وخرافات من األزمنة القدمية(لألطفال هي  أخرى

" بــــــــــــريو"و" الفــــــــــــونتني"لقــــــــــــد اشــــــــــــتغل الكتــــــــــــاب األوائــــــــــــل يف أدب الطفــــــــــــل أمثــــــــــــال 

علـــــــــــــى خميلــــــــــــــة الطفــــــــــــــل بالدرجــــــــــــــة األوىل، متبعــــــــــــــني بــــــــــــــذلك منهجــــــــــــــا جديــــــــــــــدا يف األدب 

وجــــــــــداين حليــــــــــاة العــــــــــاملي الــــــــــذي أصــــــــــبح ميــــــــــس اجلانــــــــــب النفســــــــــي أكثــــــــــر مــــــــــن اجلانــــــــــب ال

الــــــــــــــذي  غزيــــــــــــــرالرتاث الــــــــــــــاعتمــــــــــــــدوا كــــــــــــــذلك يف قصصــــــــــــــهم علــــــــــــــى  «اإلنســـــــــــــان ، كمــــــــــــــا

القصــــــــــــــص اخلرافيــــــــــــــة واخلياليــــــــــــــة الــــــــــــــيت امتــــــــــــــدت جــــــــــــــذورها إىل الشــــــــــــــرق، ال  وجــــــــــــــدوه يف

وكانــــــــت حتمــــــــل حكمــــــــا وعــــــــربا أخالقيــــــــة، كانــــــــت يف غالبهــــــــا علــــــــى لســـــــــان ،ســــــــيما اهلنــــــــد

1.»احليوانات

كتــــــــــــاب يف أدب الطفــــــــــــل   وحســــــــــــب مصــــــــــــطفى عليــــــــــــان فــــــــــــإن تــــــــــــاريخ ظهــــــــــــور أول

ـــــــــــــب  1484يعـــــــــــــود إىل ســـــــــــــنة  ـــــــــــــى كتابـــــــــــــة " وليـــــــــــــام كاكســـــــــــــتون"حـــــــــــــني أقـــــــــــــدم الكات عل

ياليـــــــــــة الـــــــــــيت تضـــــــــــم األغـــــــــــاين واأللعـــــــــــاب واخلرافـــــــــــات الدينيـــــــــــة جمموعــــــــــة مـــــــــــن القصـــــــــــص اخل

  .من الفرتة اليونانية القدمية *اليت مجعها يف كتاب خرافات إيسوب القدمية

داء مــــــــــــن القــــــــــــرن األول كمــــــــــــا أن هنــــــــــــاك مــــــــــــن يــــــــــــرجح ظهــــــــــــور أدب الطفــــــــــــل ابتــــــــــــ

املــــــــــيالدي يف منطقــــــــــة شــــــــــرق آســــــــــيا، وبالضــــــــــبط يف بــــــــــالد اهلنــــــــــد ، فقــــــــــد وصــــــــــلتنا عــــــــــنهم 

الـــــــــــيت ألفهـــــــــــا احلكـــــــــــيم ) الباجنـــــــــــاتنرتا(يف هـــــــــــذه الفـــــــــــرتة احلكايـــــــــــات اهلنديـــــــــــة املســـــــــــمات بــــــــــــ 

وحكايـــــــــــــات  ا، وهـــــــــــــي تضـــــــــــــم قصصـــــــــــــ)أســـــــــــــفار(يف مخســـــــــــــة أقســـــــــــــام " برهـــــــــــــى"اهلنـــــــــــــدي 

  .تعليمية على لسان احليوانات

، 1، شؤون ثقافیة ، ط31لعربیة ، أوراق عربیة نجالء نصیر بشور ، أدب األطفال العرب ، مركز دراسات الوحدة ا-1
.10، لبنان ، ص 2012أوت 

والعربي  يیعتبر إیسوب أحد رواد القصص الخیالیة في فترة الحضارة الیونانیة، وقد غزت ھذه القصص األدبي األوروب-*
.في فترة العصور الوسطى وفترة عصر النھضة
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كليلـــــــــــــة (ت هـــــــــــــذه القصـــــــــــــص إىل عـــــــــــــدة لغـــــــــــــات منهـــــــــــــا حكايـــــــــــــات لقـــــــــــــد ترمجـــــــــــــ

لعبـــــــــــد اهللا ابـــــــــــن املقفـــــــــــع خـــــــــــالل العصـــــــــــر العباســـــــــــي، فقـــــــــــد ترمجهـــــــــــا مـــــــــــن اللغـــــــــــة ) ودمنـــــــــــة

ــــــــــة إىل العربيــــــــــة وجعــــــــــل مــــــــــن قصصــــــــــها مــــــــــا يتناســــــــــب مــــــــــع البيئــــــــــة االجتماعيــــــــــة يف  البهلوي

ســــــــــــــتخدمها للتعبــــــــــــــري عــــــــــــــن آرائــــــــــــــه وحكمــــــــــــــه السياســــــــــــــية املوجهــــــــــــــة إىل ابغــــــــــــــداد، كمــــــــــــــا 

1.مراءاخللفاء واأل

البـــــــــــدايات األوىل ألدب الطفـــــــــــل كـــــــــــان  يف حـــــــــــني آخـــــــــــر، هنـــــــــــاك مـــــــــــن يـــــــــــرى بـــــــــــأن

عنــــــــــــد قــــــــــــدماء املصــــــــــــريني، خاصــــــــــــة مــــــــــــع ظهــــــــــــور األســــــــــــطورة واخلرافــــــــــــة الــــــــــــيت اســــــــــــتعملها 

ولعلـــــــــــه كـــــــــــان يفســـــــــــر مـــــــــــن خالهلـــــــــــا  .اإلنســـــــــــان آنـــــــــــذاك عنـــــــــــد كتابـــــــــــة القصـــــــــــة واحلكايـــــــــــة

الفـــــــــــــراغ أســـــــــــــرار احليـــــــــــــاة وغرائبهـــــــــــــا، وغـــــــــــــوامض عـــــــــــــامل الغيبيـــــــــــــات، وهـــــــــــــو ميـــــــــــــأل بـــــــــــــذلك 

  .العقلي الذي خلفه نقص املعرفة املنطقية واألسس العلمية

لعبــــــــــــــت األســــــــــــــطورة حينهـــــــــــــــا دورا كبــــــــــــــريا يف ترمجــــــــــــــة حيـــــــــــــــاة اإلنســــــــــــــان وإشـــــــــــــــباع 

ـــــــــــة، وجعـــــــــــل منهـــــــــــا معلمـــــــــــا ومنهاجـــــــــــا للعـــــــــــيش يف  ـــــــــــة واالجتماعي ـــــــــــة والديني رغباتـــــــــــه الفكري

ســــــــــالمة وأمــــــــــان، حــــــــــىت أنــــــــــه أصــــــــــبح يــــــــــرى الظــــــــــواهر الــــــــــيت تنبــــــــــين علــــــــــى األســــــــــطورة مــــــــــن 

Ƣđ�² Ƣǈŭ¦�ȆǤƦǼȇ�ȏ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǈŭ¦.

لعـــــــــــــّل اشـــــــــــــتغال املصـــــــــــــريني القـــــــــــــدماء علـــــــــــــى األســـــــــــــطورة كجانـــــــــــــب مـــــــــــــن اخليـــــــــــــال 

، وذلــــــــــك مــــــــــن أجــــــــــل إثــــــــــارة والــــــــــوهم، هــــــــــو مــــــــــا دفعهــــــــــم إىل توظيفهــــــــــا يف عــــــــــامل الطفولــــــــــة

.خياهلم من جهة، وتسليتهم باملغامرات البطولية املثرية من جهة أخرى

مــــــــــن كتابــــــــــات قــــــــــدماء املصــــــــــريني الــــــــــيت لقــــــــــد اكتشــــــــــف العلــــــــــم احلــــــــــديث العديــــــــــد 

تنــــــــــــــاولوا فيهــــــــــــــا أدب األطفــــــــــــــال، وقــــــــــــــد جــــــــــــــاءت يف غالــــــــــــــب األحيــــــــــــــان علــــــــــــــى شــــــــــــــكل 

ــــــــــــربدي أ ــــــــــــى ورق ال ــــــــــــة عل ــــــــــــات مكتوب ــــــــــــق عليهــــــــــــا اســــــــــــم طحكاي ــــــــــــات الســــــــــــحرة(ل ) حكاي

  .واليت يعود تاريخ كتابتها إىل حوايل ثالث آالف سنة قبل امليالد

.11السابق ، ص نجالء نصیر بشور ، المرجع:ینظر -1
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ى النضـــــــــــــج ضـــــــــــــمت هـــــــــــــذه القصـــــــــــــص واحلكايـــــــــــــات دالالت ومعـــــــــــــان كبـــــــــــــرية علـــــــــــــ

ــــــــــذي ارتقــــــــــى إليــــــــــه اإلنســــــــــان القــــــــــدمي يف بــــــــــالد مصــــــــــر كمــــــــــا عــــــــــربت . العقلــــــــــي والفــــــــــين ال

ــــــــــدل  ــــــــــى شــــــــــيء فإمنــــــــــا ي ــــــــــأليف، وهــــــــــو مــــــــــا إن دّل عل عــــــــــن قــــــــــدرة فائقــــــــــة يف الســــــــــبك والت

علــــــــــى مــــــــــا قدمــــــــــه العــــــــــامل القــــــــــدمي مــــــــــن عطــــــــــاء كبــــــــــري يف جمــــــــــال األدب اإلنســــــــــاين عامــــــــــة، 

  .واألدب الطفويل خاصة

ـــــــــور   اياق، قـــــــــدم لنـــــــــا خليفـــــــــة الدنـــــــــدراوي عـــــــــددعلـــــــــى هـــــــــذا الســـــــــ كبـــــــــريا ممـــــــــا مت العث

1:نوجزها فيما يلي  ،لقصص املصرية القدميةعليه من ا

1852ســــــــــــنة " إليزابيــــــــــــث دوريــــــــــــين"الربديــــــــــــات الــــــــــــيت عثــــــــــــرت عليهــــــــــــا الســــــــــــيدة  -

ƨǴȈǳÂ�ƨǴȈǳ�Ǧ ǳ¢�ǎ ǐǬƥ�ƨȀȈƦǌǳ¦�ƨŻƾǬǳ¦�ƨȇǂǐŭ¦�ǎ ǐǬǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ƢđÂ.

بصــــــــــــعيد مصــــــــــــر، وهــــــــــــي " ديــــــــــــر املدينــــــــــــة"يف أرض  الربديــــــــــــات الــــــــــــيت اكتشــــــــــــفت -

الـــــــــذي اشـــــــــتغل يف عصـــــــــره " ضـــــــــع مـــــــــواس بـــــــــن رمســـــــــيس الثـــــــــاين"قصـــــــــص طفوليـــــــــة بطلهـــــــــا 

  .والسحر الشعوذةعلى 

القــــــــــــــــــدر "حــــــــــــــــــول قصــــــــــــــــــة  1874ســــــــــــــــــنة " جــــــــــــــــــودوين"برديــــــــــــــــــة اكتشــــــــــــــــــفها  -

  .من قصص احلب القدمية" فتح يافا"، وقصة "احملتوم

ـــــــــــــرلني - ـــــــــــــيت كشـــــــــــــف عنهـــــــــــــا متحـــــــــــــف ب ضـــــــــــــمت قصصـــــــــــــا ، وقـــــــــــــد الربديـــــــــــــات ال

البحـــــــــــــار الغريـــــــــــــق، خوفـــــــــــــو والســـــــــــــحرة، الفـــــــــــــالح الفصـــــــــــــيح، : أمههـــــــــــــا  طفوليـــــــــــــة عديـــــــــــــدة

.سانوهي، أمري خبتين

ثــــــــــاين ملــــــــــوك األســـــــــــرة الرابعــــــــــة القدميـــــــــــة " امللــــــــــك خوفـــــــــــو"برديــــــــــة حتمــــــــــل قصـــــــــــة  -

يف مصــــــــر، وهــــــــو الــــــــذي شــــــــيد اهلــــــــرم األكــــــــرب الــــــــذي حيمــــــــل امســــــــه، وقــــــــد اشــــــــتهر بقصــــــــص 

  .أبنائه الثالث

.57-54، المرجع السابق ، ص أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي:ینظر -1
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مــــــــــــا مت إجيــــــــــــاده مــــــــــــن نقــــــــــــوش مصــــــــــــرية قدميــــــــــــة علــــــــــــى  إضــــــــــــافة إىل كــــــــــــل هــــــــــــذا،-

�©ƢºººººººººȇƢǰƷ�¾ȂºººººººººƷ�©ƢǷȂºººººººººǇǂǳ¦Â�°Ȃºººººººººǐǳ¦�ǺºººººººººǷ�ŚºººººººººƦǯ�®ƾºººººººººǟ�Ƣºººººººººđ�ƨºººººººººȈǻȂǟǂǨǳ¦�°ȂºººººººººƦǬǳ¦Â�ƾºººººººººƥƢǠŭ¦

وقصـــــــــــــص األطفـــــــــــــال يف تلـــــــــــــك الفـــــــــــــرتة، خاصـــــــــــــة صـــــــــــــور احليوانـــــــــــــات املختلفـــــــــــــة كـــــــــــــالقط 

  .إخل... واألرنب والفئران واألسود والغزالن 

:أدب الطفـل في العالم الغربي تطور -2

  :فرنسا

أدبيـــــــــا كبـــــــــري ابتـــــــــداء مـــــــــن القـــــــــرن الثـــــــــاين عشـــــــــر مـــــــــيالدي،  تطـــــــــوراشـــــــــهدت أوروبـــــــــا 

فقــــــــــــد ســــــــــــاهم اإلنعــــــــــــاش . وهــــــــــــو مــــــــــــا ميثــــــــــــل بــــــــــــوادر ظهــــــــــــور عصــــــــــــر النهضــــــــــــة األوروبيــــــــــــة

الفكـــــــــــري الـــــــــــذي شـــــــــــهدته املنطقـــــــــــة يف إعـــــــــــادة إحيـــــــــــاء جمـــــــــــدها الفكـــــــــــري القـــــــــــدمي، علـــــــــــى 

.أنقاض الفلسفات الشرقية القدمية، وأجماد احلضارة اإلسالمية الزائلة

يف هــــــــــــــذه الفــــــــــــــرتة شــــــــــــــهدت أوروبــــــــــــــا بدايــــــــــــــة حقيقيــــــــــــــة لظهــــــــــــــور أدب األطفــــــــــــــال، 

ــــــــذين أزاحــــــــوا فكــــــــرة  فقــــــــد كانــــــــت االنطالقــــــــة مــــــــن فرنســــــــا علــــــــى يــــــــد خنبــــــــة مــــــــن األدبــــــــاء ال

ǞººººººººǸƬĐ¦�ǺººººººººǷ�Ǿƫ°ȂººººººººǏ�ǲººººººººȇǄƫÂ�Ƥ ººººººººȇ®ȋ¦�ƨººººººººǻƢǰǷ�ǺººººººººǷ�ǲººººººººǴǬƫ�Ŗººººººººǳ¦�Ȇººººººººǿ�¾ƢººººººººǨǗȌǳ�ƨººººººººƥƢƬǰǳ¦.

Charles -تشـــــــــارل بـــــــــريو"علـــــــــى رأس هـــــــــؤالء جنـــــــــد الشـــــــــاعر  Perrault  "لـــــــــذي كتـــــــــب ا

العديـــــــــــــد مـــــــــــــن القصـــــــــــــص الطفوليـــــــــــــة، اســـــــــــــتعمل فيهـــــــــــــا األســـــــــــــلوب الســـــــــــــهل واأللفـــــــــــــاظ 

:البسيطة واملفهومة لدى كل األطفال، وقد قسمها إىل قسمني

، وقــــــــــــــد ضــــــــــــــمت "أمــــــــــــــي اإلوزة"القســــــــــــــم األول الــــــــــــــذي كتبــــــــــــــه هــــــــــــــو حكايــــــــــــــة  -

ـــــــــــــــة كســـــــــــــــندريال، وا ـــــــــــــــة عـــــــــــــــددا كبـــــــــــــــريا مـــــــــــــــن القصـــــــــــــــص اجلميل ـــــــــــــــة النائمـــــــــــــــة، واجلني جلميل

  .غريهاو ... والقطة،

ـــــــــــه هـــــــــــو  - ـــــــــــاين الـــــــــــذي كتب ـــــــــــزمن املاضـــــــــــي، "القســـــــــــم الث أقاصـــــــــــيص وحكايـــــــــــات ال

  .وهي كذلك ضمت العديد من القصص اجلميلة لألطفال
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إقبـــــــــــاال كبـــــــــــريا وشـــــــــــهرة واســـــــــــعة لـــــــــــدى األطفـــــــــــال " بـــــــــــريو"لقـــــــــــد لقيـــــــــــت قصـــــــــــص 

�ƨºººººººººººȈǳƢȈŬ¦�©ȏȂºººººººººººǘƦǳ¦Â�©¦ǂǷƢºººººººººººǤŭƢƥ�̧ƢƬǸƬºººººººººººǇȏ¦Â�Ƣºººººººººººē ¦ǂǫ�ȄºººººººººººǴǟ�¦ȂºººººººººººǴƦǫ¢�Ʈ ºººººººººººȈŞ��°ƢǤºººººººººººǐǳ¦

صــــــــــبحت متثــــــــــل حلقــــــــــة جديــــــــــدة مــــــــــن ظهــــــــــور أدب األطفــــــــــال يف أوروبــــــــــا الــــــــــيت ترويهــــــــــا، وأ

�ǺººººººººǷ�ŚººººººººƦǯ�®ƾººººººººǟ�Ƥ. والعــــــــامل ººººººººǰǻ¦�Ʈ ººººººººȈŞ��Ãǂººººººººƻ¢�©ƢººººººººƥƢƬǯ�¿ƢººººººººǷ¢�¾ƢººººººººĐ¦�ƪ ººººººººƸƬǧ�ƢººººººººǸǯ

  .األدباء يف فرنسا على هذا اللون األديب اجلديد

ـــــــــــد  « يف هـــــــــــذا الســـــــــــياق يؤكـــــــــــد فاضـــــــــــل الكعـــــــــــيب بـــــــــــأن األدب الفرنســـــــــــي كـــــــــــان رائ

نــــــــــــت فرنســــــــــــا أســــــــــــبق األمــــــــــــم إىل إخــــــــــــراج كتــــــــــــب اآلداب العامليــــــــــــة إىل أدب الطفــــــــــــل، وكا

�¾ƢǨǗȋ¦�ǂººººººººººººººȀǛ�ƨƸººººººººººººººǓ¦Â�ƨººººººººººººººȈƥ®¢�ƨººººººººººººººǔĔ�ǂººººººººººººººǌǟ�ǞƥƢººººººººººººººǈǳ¦�ÀǂººººººººººººººǬǳ¦�Ŀ�©ƾȀººººººººººººººǋ�ƾººººººººººººººǬǧ

خالهلـــــــــا عـــــــــدد كبـــــــــري مـــــــــن الكتـــــــــاب والشـــــــــعراء الـــــــــرواد يف جمـــــــــال املســـــــــرح، ويف هـــــــــذا القـــــــــرن 

�ǶȀǼººººººººººǷ�ǎ ººººººººººŵÂ�¾ƢººººººººººǨǗȌǳ�Ǧ ȈǳƘººººººººººƬǳƢƥ�§ ƢººººººººººƬǰǳ¦�ǺººººººººººǷ�ƾººººººººººƷ¦Â�Śººººººººººǣ�ǒ ººººººººººĔ�ǾººººººººººǈǨǻ)بــــــــــريو (

يـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية فقـــــــــــــد اخـــــــــــــرج بعـــــــــــــض القصـــــــــــــص الشـــــــــــــاعر املعـــــــــــــروف والعضـــــــــــــو باألكادمي

بأســـــــــلوب ســـــــــهل وعبـــــــــارة جذابـــــــــة، بيـــــــــد أنـــــــــه اســـــــــتنكف أن ينســـــــــبها إىل نفســـــــــه فنحلهـــــــــا 

بامســـــــــه هـــــــــو ال باســـــــــم ) أقاصـــــــــيص وحكايـــــــــات الـــــــــزمن املاضـــــــــي(ابنـــــــــه مث أخـــــــــرج جمموعـــــــــة 

زمــــــــن طويــــــــل مل يعــــــــن فيــــــــه أحــــــــد ) بــــــــريو(ابنــــــــه كمــــــــا فعــــــــل مــــــــن قبــــــــل، ومضــــــــى بعــــــــد وفــــــــاة

بـــــــــرنس (حـــــــــىت جـــــــــاء القـــــــــرن الثـــــــــامن عشـــــــــر فظهـــــــــرتبـــــــــاخراج شـــــــــيء عـــــــــن أدب األطفـــــــــال 

ـــــــــــت عـــــــــــددا  ) دي بومـــــــــــون ـــــــــــيم األطفـــــــــــال يف فرنســـــــــــا وكتب ـــــــــــزاول تعل ـــــــــــت ت ـــــــــــرياوكان مـــــــــــن  كب

ولكنهــــــــا مل تـــــــــروق خيــــــــاال واســـــــــعا ) خمـــــــــزن األطفــــــــال(القصــــــــص، ولعــــــــل مـــــــــن أمههــــــــا قصــــــــة 

1.»ومل يبق منها شيء يذكر ƢēƢȇƢǰƷ وال أسلوبا قويا فال عجب أن اندثرت

عشــــــــــــــر مــــــــــــــيالدي أعيــــــــــــــد إحيــــــــــــــاء كتابــــــــــــــات أدب  مــــــــــــــع جمــــــــــــــيء القــــــــــــــرن الثــــــــــــــامن

الــــــــذي " جــــــــان جــــــــاك روســــــــو" األطفــــــــال يف فرنســــــــا علــــــــى يــــــــد أحــــــــد كبــــــــار األدبــــــــاء وهــــــــو 

ـــــــــــــة األطفـــــــــــــال ـــــــــــــة عقليـــــــــــــة  اهـــــــــــــتم بفئ ـــــــــــــربيتهم تربي ـــــــــــــى ت ـــــــــــــه األدبيـــــــــــــة، فعمـــــــــــــد عل يف أعمال
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الــــــــــــــذي ذاعــــــــــــــت شــــــــــــــهرته داخــــــــــــــل ) Emil-إميــــــــــــــل(ف كتابــــــــــــــه ألــــــــــــــ 1762ويف ســــــــــــــنة 

بأســـــــــلوبه اجلديـــــــــد، وأفكـــــــــاره البنـــــــــاءة، ) روســـــــــو(فرنســـــــــا وخارجهـــــــــا، ونـــــــــادى مـــــــــن خاللـــــــــه 

انتقــــــــد فيــــــــه بشــــــــدة أســــــــاليب الرتبيــــــــة احلديثــــــــة ملــــــــا أوجــــــــده مــــــــن أثــــــــر كبــــــــري  «خاصــــــــة وأنــــــــه 

يف توجيـــــــــــه نظريـــــــــــات الرتبيـــــــــــة وأســـــــــــاليبها، لـــــــــــذا فقـــــــــــد اســـــــــــتحق أن يطلـــــــــــق علـــــــــــى العصـــــــــــر 

إذ دعــــــــــا إىل وجــــــــــوب فهــــــــــم الطفولــــــــــة ودراســــــــــتها، ) عصــــــــــر الطفولــــــــــة(هــــــــــر فيــــــــــه الــــــــــذي ظ

1.»ومعرفة ميول الطفل القرائية 

لقــــــــــد ســــــــــامهت فلســــــــــفة روســــــــــو بشــــــــــكل كبــــــــــري يف إعــــــــــادة توجيــــــــــه أدب األطفــــــــــال 

مــــــــــــن الرتبيــــــــــــة اخلياليــــــــــــة إىل الرتبيــــــــــــة األخالقيــــــــــــة، وإىل رفــــــــــــع القيــــــــــــود الومهيــــــــــــة الــــــــــــيت كــــــــــــان 

ــــــــــه إ يعــــــــــيش فيهــــــــــا الطفــــــــــل األورويب ــــــــــه شخصــــــــــية مســــــــــتقلةوجعل . نســــــــــانا قائمــــــــــا بذاتــــــــــه ول

ـــــــــــــات  ـــــــــــــة قصـــــــــــــص وحكاي ـــــــــــــاء بعـــــــــــــد روســـــــــــــو يف كتاب ـــــــــــــوال ســـــــــــــار األدب وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا املن

ــــــــــــين  ــــــــــــاة واملعيشــــــــــــة، وتب ــــــــــــم شــــــــــــؤون احلي ــــــــــــدعوا إىل اكتســــــــــــاب املعــــــــــــارف وتعل األطفــــــــــــال، ت

   .السلوك احلسن

ومـــــــــــع ترمجـــــــــــة قصـــــــــــص ألـــــــــــف ليلـــــــــــة وليلـــــــــــة إىل العربيـــــــــــة انـــــــــــتعش األدب الطفــــــــــــويل 

Ǭǳ¦�ǽǀºººººººººººđ�Ƣººººººººººǈǻǂǧ�Ŀ�śºººººººººººƥÂ��ǲºººººººººººǬǠǳ¦Â�ǺºººººººººººǨǳ¦�Ƥ ººººººººººǻƢƳ�śºººººººººººƥ�ǖƥǂºººººººººººƫ�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨººººººººººǴȈǸŪ¦�ǎ ºººººººººººǐ

  .الواقع واخليال

صـــــــــــــــــــــــدرت أول صـــــــــــــــــــــــحيفة فرنســـــــــــــــــــــــية مهتمـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــأدب  1747يف ســـــــــــــــــــــــنة 

األطفــــــــــال، ســــــــــامهت بشــــــــــكل كبــــــــــري يف تســــــــــلية وترفيــــــــــه األطفــــــــــال وتنميــــــــــة خيــــــــــاهلم، وقــــــــــد 

«ضـــــــــــــمت عـــــــــــــددا مـــــــــــــن القصـــــــــــــص الطريفـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال يف بلـــــــــــــدان العـــــــــــــامل املختلفـــــــــــــة، 

Đ¦�ǽǀºººººººººººǿ�ƪ ǟƢǘƬºººººººººººǇ¦Â�À¢Â��°ƢǤºººººººººººǐǳ¦�¾ȂºººººººººººȈŭ�ƨƥƢƴƬºººººººººººǇȏ¦�Ŀ�¦ŚºººººººººººƦǯ�Ƣºººººººººººǣ¦ǂǧ�ƾºººººººººººǈƫ�À¢�ƨºººººººººººǴ
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ـــــــــــــدا عـــــــــــــن النصـــــــــــــائح واإلرشـــــــــــــادات  تشـــــــــــــبع رغبـــــــــــــتهم يف القـــــــــــــراءة املســـــــــــــلية املمتعـــــــــــــة، بعي

1.»األخالقية والتعليمية 

  :إنجلترا

اعتــــــــــربت بريطانيــــــــــا كــــــــــذلك مــــــــــن الــــــــــدول الرائــــــــــدة يف جمــــــــــال كتابــــــــــة أدب الطفــــــــــل، 

فنجـــــــــــــد مــــــــــــــثال . عشــــــــــــــر مـــــــــــــيالدي خاصـــــــــــــة خـــــــــــــالل فـــــــــــــرتة القــــــــــــــرنني الســـــــــــــابع والثـــــــــــــامن

ــــــــــــرحالت  ــــــــــــيت كتبهــــــــــــا الشــــــــــــاعر الربيطــــــــــــاين ) جــــــــــــاليفر(القصــــــــــــص اجلميلــــــــــــة ل ــــــــــــان "ال جاناث

، وقـــــــــــــــد أعيـــــــــــــــدت ترمجتهـــــــــــــــا إىل عـــــــــــــــدة لغـــــــــــــــات يف العـــــــــــــــامل، 1688ســـــــــــــــنة " ســـــــــــــــويفت

  .كرتونية وسينمائية  موحتولت إىل أفال

كانـــــــــــــت موضـــــــــــــوعات هـــــــــــــذه القصـــــــــــــص حـــــــــــــول رحـــــــــــــالت الشخصـــــــــــــية املغــــــــــــــامرة 

لعــــــــــا خلــــــــــوض الصــــــــــعاب مــــــــــن أجــــــــــل البحــــــــــث عــــــــــن املتعــــــــــة الــــــــــذي كــــــــــان متط) جــــــــــاليفر(

لـــــــــــذا . والتســـــــــــلية يف بـــــــــــالد العجائـــــــــــب املليئـــــــــــة بـــــــــــاألقزام واملخلوقـــــــــــات الغريبـــــــــــة والعمالقـــــــــــة

جنــــــــــد االجنــــــــــذاب الكبــــــــــري لألطفــــــــــال لقــــــــــراءة هــــــــــذه القصــــــــــص الــــــــــيت محلــــــــــت خميلــــــــــتهم إىل 

  .عامل املغامرات اجلميلة

  :ني مهارحلتني هامتمللقد مر أدب الطفل االجنليزي عند نشأته 

املرحلـــــــــــــة األوىل وقــــــــــــــد انشـــــــــــــغل فيهــــــــــــــا الكتـــــــــــــاب مبوضــــــــــــــوع الـــــــــــــوعظ واإلرشــــــــــــــاد -

حــــــــــــــث األطفــــــــــــــال علــــــــــــــى التحلــــــــــــــي بــــــــــــــاألخالق احلميــــــــــــــدة، دون النظــــــــــــــر إىل  عقليــــــــــــــتهم 

ـــــــــــــاب . ونفســـــــــــــيتهم الطفوليـــــــــــــة ـــــــــــــن"فنجـــــــــــــد مـــــــــــــثال كت فرنســـــــــــــيس "للكاتـــــــــــــب " وصـــــــــــــية الب

Francis -بـــــــــــــورنأوز  Osborne  " التحـــــــــــــدث "، وكتـــــــــــــاب آخـــــــــــــر هـــــــــــــو 1656ســـــــــــــنة

البنـــــــــــــــــــني (، وكتـــــــــــــــــــاب 1720ســـــــــــــــــــنة " جـــــــــــــــــــيمس جينــــــــــــــــــواي" للكاتـــــــــــــــــــب " للألطفــــــــــــــــــا

كمـــــــــــا جنـــــــــــد العديـــــــــــد مـــــــــــن املؤلفـــــــــــات الـــــــــــيت كانـــــــــــت « ." جـــــــــــون بنيـــــــــــان"لــــــــــــ ) والبنـــــــــــات
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1.»والعفة، واخللق الطيب ،والذنوب، وترغبه يف الفضيلة،اخلطايا

يــــــــــة وقــــــــــد ابتــــــــــدأت مــــــــــع جمــــــــــيء جيــــــــــل آخــــــــــر مــــــــــن األدبــــــــــاء الــــــــــذين املرحلــــــــــة الثان-

رفضــــــــــوا فكــــــــــرة االشــــــــــتغال فقــــــــــط علــــــــــى الــــــــــوعظ واإلرشــــــــــاد، دون االهتمــــــــــام جبانــــــــــب مــــــــــن 

ـــــــــــني اهلـــــــــــدفني مقتـــــــــــدين  ،شخصـــــــــــية الطفـــــــــــل العقليـــــــــــة والســـــــــــيكولوجية، فحـــــــــــاولوا الـــــــــــربط ب

.يف أغلب األحيان مبا كتبه األدباء الفرنسيني أمثال بريو، وروسو، والفونتني

" جـــــــــون لـــــــــوك"األوائـــــــــل الـــــــــذين رفعـــــــــوا هـــــــــذه الرايـــــــــة جنـــــــــد الكاتـــــــــب الفرنســـــــــي  مـــــــــن

هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن الكتابــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال، ) آراء يف املدينــــــــــــــة(الــــــــــــــذي رفــــــــــــــض يف كتابــــــــــــــه 

  .وطالب بضرورة اشتماهلا على املتعة والتسلية

Robert -روبـــــــــــرت ســـــــــــامرب"كـــــــــــذلك جنـــــــــــد  Samber " الـــــــــــذي تـــــــــــرجم العديـــــــــــد

هـــــــــــــــا يف أدبـــــــــــــــه مفتاحـــــــــــــــا للتســـــــــــــــلية وقـــــــــــــــد جعل 1718ســـــــــــــــنة " بـــــــــــــــريو"مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــص 

  .عيدا عن مبادئ الوعظ واإلرشاد الكالسيكيةبواالستمتاع والرتفيه، و 

يف لنـــــــــــــــــدن مكتبـــــــــــــــــة " جـــــــــــــــــون نيـــــــــــــــــوبري" أســـــــــــــــــس الكاتـــــــــــــــــب  1741يف ســـــــــــــــــنة 

لألطفــــــــــال أخــــــــــذت امســــــــــه، وضـــــــــــمت عــــــــــددا كبــــــــــريا مـــــــــــن قصــــــــــص وحكايــــــــــات األطفـــــــــــال 

§�. اجلميلــــــــــــة ƢººººººººººººƬǯ�ƨººººººººººººǏƢƻ��¾ƢººººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººººǿ�Ŀ�ǾººººººººººººƦƬǯ�©ǂȀƬººººººººººººǋ¦�ƢººººººººººººǸǯ)ري جيــــــــــــب صــــــــــــغ

وهـــــــــــو يضـــــــــــم بـــــــــــني ثنايـــــــــــاه حكايـــــــــــات بصـــــــــــياغة «، 1744الـــــــــــذي كتبـــــــــــه ســـــــــــنة ) مجيـــــــــــل

شـــــــــــــعرية تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى األحـــــــــــــرف األجبديـــــــــــــة، وتتضـــــــــــــمن حكمـــــــــــــا وأحكامـــــــــــــا، تكـــــــــــــافئ 

2.»اجليدة، وتعاقب األفعال السيئة فيها األفعال 

ألـــــــــــــيس (كتابـــــــــــــا بعنـــــــــــــوان   "لـــــــــــــويس كــــــــــــارول"أصـــــــــــــدر الكاتـــــــــــــب  1865يف ســــــــــــنة 

أمجـــــــــــل مـــــــــــا كتـــــــــــب لألطفـــــــــــال يف كالســـــــــــيكيات  وهـــــــــــو يعتـــــــــــرب مـــــــــــن) يف بـــــــــــالد العجائـــــــــــب

ـــــــــــب علـــــــــــى شخصـــــــــــية  ـــــــــــيس(األدب اإلجنليـــــــــــزي، فقـــــــــــد اشـــــــــــتغل فيهـــــــــــا الكات ـــــــــــة  )أل الطفولي

.128، المرجع السابق ، ص أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي-1
.12، 11ص ، المرجع السابق ، ص نجالء نصیر بشور-2
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الـــــــــــيت تبحـــــــــــث دائمـــــــــــا عـــــــــــن املغـــــــــــامرات وخـــــــــــوض الصـــــــــــعاب يف بـــــــــــالد مليئـــــــــــة باألخطـــــــــــار 

واملصـــــــــــــــــاعب، وهـــــــــــــــــو يهـــــــــــــــــدف مـــــــــــــــــن وراء ذلـــــــــــــــــك إىل تســـــــــــــــــلية األطفـــــــــــــــــال واالرتقـــــــــــــــــاء 

نتبـــــــــــــاههم يف نفـــــــــــــس الوقـــــــــــــت إىل األعمـــــــــــــال مبخيلـــــــــــــتهم إىل العـــــــــــــامل العجيـــــــــــــب، ولفـــــــــــــت ا

�Ƣºººººººººººººđ�¿ȂºººººººººººººǬƫ�Ŗºººººººººººººǳ¦�ƨǼºººººººººººººǈū¦�¾ƢºººººººººººººǐŬ¦Â�ƨººººººººººººȇŚŬ¦)ألـــــــــــــيس (�Ƣºººººººººººººđ� ¦ƾºººººººººººººƬǫȏ¦�ń¤�ǶēȂºººººººººººººǟ®Â

  .دائما

واملوهبــــــــــــة الكبـــــــــــــرية يف منــــــــــــذ صــــــــــــغره بالـــــــــــــذكاء اخلــــــــــــارق " كـــــــــــــارول"لقــــــــــــد عــــــــــــرف 

�ǄººººººººººȈŤ�ƢºººººººººǸǯ��ǾƟƢǫƾºººººººººǏ¢Â�ǾºººººººººƫȂƻ¤�Ǻººººººººººǟ�Ƣºººººººººđ�Ǿºººººººººǧǂȇ�ÀƢºººººººººǯ�Ŗººººººººººǳ¦�̈ƾºººººººººȇƾŪ¦�§ ƢºººººººººǠǳȋ¦�°ƢºººººººººǰƬƥ¦

نضـــــــــج مبكـــــــــر وعقليـــــــــة متفتحـــــــــة لطلـــــــــب العلـــــــــم واملعرفـــــــــة والبحــــــــــث خبصـــــــــوبة يف اخليـــــــــال و 

. عنهمــــــــــــا يف ســــــــــــرعة بديهيــــــــــــة وفطنــــــــــــة متوقــــــــــــدة إىل ألــــــــــــوان املفارقــــــــــــة وجوانــــــــــــب الفكاهــــــــــــة

جمــــــــــاال واســــــــــعا        للحكمــــــــــة واملــــــــــرح  «لــــــــــذا، لــــــــــيس مــــــــــن الغريــــــــــب أن تكــــــــــون قصصــــــــــه 

وميكــــــــــن أن . واهلــــــــــزل والفكاهــــــــــة، ومل تفــــــــــنت األطفــــــــــال فقــــــــــط، بــــــــــل فتنــــــــــت الكبــــــــــار أيضــــــــــا

كـــــــــــون الســـــــــــر يف هـــــــــــذا اإلعجـــــــــــاب واالفتتـــــــــــان مـــــــــــن طـــــــــــرف األطفـــــــــــال والكبـــــــــــار علـــــــــــى ي

ـــــــــــــويس(الســـــــــــــواء، هـــــــــــــو أن  ـــــــــــــيت ال ) ل ـــــــــــــة اخلالـــــــــــــدة ال كـــــــــــــان خياطـــــــــــــب يف قصصـــــــــــــه الطفول

�² ƢºººººººººººººǈƷȍƢƥ� ȆºººººººººººººǴǷ�ÀƢºººººººººººººǈǻ¤�ǲºººººººººººººǯ�¼¦ǂºººººººººººººǟ¢�Ŀ�ƢȀƬºººººººººººººǔǣÂ�Ƣē°ƢºººººººººººººǔǼƥ�ÀȂǼºººººººººººººǈǳ¦�Ƥ ǿǀºººººººººººººƫ

1.»مهما تقدم به العمر 

ــــــــــــرتا ب شــــــــــــكل كبــــــــــــري مــــــــــــع حلــــــــــــول القــــــــــــرن العشــــــــــــرين تطــــــــــــور أدب الطفــــــــــــل يف إجنل

الســـــــــــمعي  وأصـــــــــــبح متـــــــــــداوال علـــــــــــى أفـــــــــــواه الصـــــــــــغار والكبـــــــــــار، ودخلـــــــــــت قصصـــــــــــه عـــــــــــامل

مــــــــــن أشــــــــــهر الكتــــــــــاب . البصــــــــــري، وأصــــــــــبحت متثــــــــــل يف األفــــــــــالم الكرتونيــــــــــة والســــــــــينمائية

كمـــــــــا نالـــــــــت .ميـــــــــرت ديكســــــــون، تشـــــــــارلز ديكنــــــــز، جـــــــــورج إليــــــــوت: يف هــــــــذه الفـــــــــرتة جنــــــــد 

¦�Ƣºººººººººººººđ�¾Ƣºººººººººººººǻ�Ŗºººººººººººººǳ )الصـــــــــــــقر األورق(العديـــــــــــــد مـــــــــــــن القصـــــــــــــص جـــــــــــــوائز عامليـــــــــــــة كقصـــــــــــــة 

.1977جائزة اليونيسكو ألدب الطفل سنة " ديكسون"

.25، المرجع السابق ، ص محمود حسن إسماعیل-1
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  :الدانمارك

ـــــــــــــــدامنارك جنـــــــــــــــد الكاتـــــــــــــــب والشـــــــــــــــاعر  " مـــــــــــــــن رواد أدب الطفـــــــــــــــل احلـــــــــــــــديث يف ال

Hans -هــــــــــانز أندرســــــــــون Christian Andresen  " ــــــــــار رواد ــــــــــرب أحــــــــــد كب ــــــــــذي يعت ال

ـــــــــــــة األطفـــــــــــــال يف العصـــــــــــــ ـــــــــــــب لفئ ـــــــــــــا، وأحـــــــــــــد أشـــــــــــــهر مـــــــــــــن كت ر أدب األطفـــــــــــــال يف أوروب

  .احلديث

ـــــــــــــــــا، " أندرســـــــــــــــــون"اعتمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــل العلي ـــــــــــــــــى إرســـــــــــــــــاء القـــــــــــــــــيم واملث يف كتاباتـــــــــــــــــه عل

كمــــــــــــا قــــــــــــام مبـــــــــــــزج . واســــــــــــتخدامه ألســــــــــــلوب جديـــــــــــــد ومميــــــــــــز يف القصــــــــــــص واحلكايـــــــــــــات

الرتاكيـــــــــــــــب اللغويـــــــــــــــة والعبـــــــــــــــارات االصـــــــــــــــطالحية يف اللغـــــــــــــــة، األمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي مل يكـــــــــــــــن 

ـــــــــــك الوقـــــــــــت ـــــــــــة األدبيـــــــــــة يف ذل ا الفـــــــــــن إضـــــــــــافة إىل أنـــــــــــه مجـــــــــــع يف هـــــــــــذ. موجـــــــــــودا بالكتاب

بــــــــــني عناصــــــــــر مــــــــــن احلكايـــــــــــات الشــــــــــعبية القدميــــــــــة، وبـــــــــــني جتاربــــــــــه وخرباتــــــــــه الشخصـــــــــــية، 

ممــــــــــــا زاد أســــــــــــلوبه وضــــــــــــوحا ، وســــــــــــالمة، ومجــــــــــــاال، لــــــــــــيس لألطفــــــــــــال فقــــــــــــط، بــــــــــــل حــــــــــــىت 

  .للكبار يف مجيع أحناء العامل

حـــــــــــــوايل مئـــــــــــــة ومخســـــــــــــني حكايـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال علـــــــــــــى " أندرســـــــــــــون"أصـــــــــــــدر لقـــــــــــــد 

:مدى حياته، أمهها

.1835سنة " لألطفال حكايات حتكى"كتاب -

ـــــــــــــــاب - ـــــــــــــــة"كت حكايـــــــــــــــة موجهـــــــــــــــة  180الـــــــــــــــيت ضـــــــــــــــمت " احلكايـــــــــــــــات اخلرافي

.للصغار والكبار

إضــــــــــافة إىل العديــــــــــد مــــــــــن العديــــــــــد مــــــــــن احلكايــــــــــات الــــــــــيت تعتــــــــــرب األجــــــــــدر يف -

األمـــــــــــــــــرية وحبـــــــــــــــــة الفاصـــــــــــــــــولياء، عقلـــــــــــــــــة : األدب الطفــــــــــــــــويل العـــــــــــــــــاملي منهـــــــــــــــــا

.لبطة البشعةاإلصبع، احلورية الصغرية، ثياب اإلمرباطور اجلديدة، ا

يف الكتابـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال هـــــــــــــو " أندرســـــــــــــون"إن مـــــــــــــن أهـــــــــــــم مـــــــــــــا مييـــــــــــــز أســـــــــــــلوب 

صـــــــــياغته حلكايـــــــــات جديـــــــــدة مشـــــــــبعة بـــــــــاملرح والســـــــــرور، ليعـــــــــرب مـــــــــن خالهلـــــــــا عـــــــــن القـــــــــيم 
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كمـــــــــا أنـــــــــه كثـــــــــريا مـــــــــا كـــــــــان يـــــــــروي جتاربـــــــــه . األخالقيـــــــــة، يف شخصـــــــــيات إنســـــــــانية خالـــــــــدة

�ƨººººººººººǴƷǂŭ¦�ƢººººººººººĔ¢�ƢººººººººººȀالــــــــــيت يقــــــــــول عن طفولتــــــــــهالشخصــــــــــية يف قصصــــــــــه، خاصــــــــــة يف مرحلــــــــــة 

  .اليت أثرت يف مساره األديب احلافل

  :إيطاليا

ظهــــــــــــــــــرت يف إيطاليــــــــــــــــــا اجتاهــــــــــــــــــات جديــــــــــــــــــدة واهتمامــــــــــــــــــات واســــــــــــــــــعة يف جمــــــــــــــــــال 

طري، وقـــــــــــد متيـــــــــــز أدب األطفـــــــــــال الكتابـــــــــــة الرتاثيـــــــــــة، خاصـــــــــــة القصـــــــــــص الشـــــــــــعبية واألســـــــــــا

ارتباطـــــــــه القـــــــــوي بـــــــــالواقع، وابتعـــــــــاده عـــــــــن اخليـــــــــال والـــــــــوهم، واقتباســـــــــه لعـــــــــدد كبـــــــــريفيهـــــــــا 

  .من القصص املوجودة يف األدب الطفويل األورويب

مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الشخصـــــــــــــيات اإليطاليـــــــــــــة الرائـــــــــــــدة يف جمـــــــــــــال أدب األطفـــــــــــــال، جنـــــــــــــد 

الــــــــــــــذي اعتمــــــــــــــد يف كتابتــــــــــــــه علــــــــــــــى القصــــــــــــــص الشــــــــــــــعبية " إيتــــــــــــــاليو كــــــــــــــالفينو"الكاتــــــــــــــب 

األملانيــــــــــة الــــــــــيت مزجهــــــــــا بالطـــــــــــابع اإليطــــــــــايل احمللــــــــــي، فكثــــــــــريا مـــــــــــا كــــــــــان جيــــــــــول األقطـــــــــــار 

ـــــــــــــة وجيمـــــــــــــ ـــــــــــــات الواقعيـــــــــــــة مـــــــــــــن خمتلـــــــــــــف اللهجـــــــــــــات ويصـــــــــــــوغها بلغـــــــــــــة اإليطالي ع احلكاي

    .إيطالية حديثة صاحلة للقراءة

الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يقـــــــــــــرأ كثـــــــــــــريا قصـــــــــــــص " جـــــــــــــني رواداري"كـــــــــــــذلك جنـــــــــــــد الكاتـــــــــــــب 

ألــــــــــــــــيس يف بــــــــــــــــالد (واقتــــــــــــــــبس عنــــــــــــــــه قصــــــــــــــــة ) لو لــــــــــــــــويس كــــــــــــــــار (ألديــــــــــــــــب اإلجنليــــــــــــــــزي ا

جـــــــــــــــــني يف جهـــــــــــــــــاز (، وأخرجهـــــــــــــــــا يف حلـــــــــــــــــة إيطاليـــــــــــــــــة جديـــــــــــــــــدة مساهـــــــــــــــــا )العجائـــــــــــــــــب

.، اعتمد فيها بشكل كبري على األسلوب الفكاهي املسلي)لفزيونالتي

الــــــــــيت اشــــــــــتغلت يف " جــــــــــيال مــــــــــاري"مــــــــــن كتــــــــــاب هــــــــــذه الفــــــــــرتة كــــــــــذلك الكاتبــــــــــة 

أعماهلـــــــــــا علـــــــــــى القصـــــــــــص املصـــــــــــورة لألطفـــــــــــال، خاصـــــــــــة الـــــــــــيت ترســـــــــــم األبعـــــــــــاد التارخييـــــــــــة 

وحســــــــــب روايـــــــــة فاضــــــــــل الكعـــــــــيب فـــــــــإن الرســــــــــام اإليطـــــــــايل الشــــــــــهري . للمجتمـــــــــع اإليطـــــــــايل

ــــــــــــاردو دافنشــــــــــــيلي" حكايــــــــــــات قصــــــــــــرية ذات «هــــــــــــو اآلخــــــــــــر كتــــــــــــب يف أدب الطفــــــــــــل " ون

ــــــــــات واجلمــــــــــاد، ويبــــــــــدو أن  معــــــــــان عميقــــــــــة جــــــــــاء بعضــــــــــها علــــــــــى ألســــــــــنة احليوانــــــــــات والنب
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أكثــــــــــر حكايــــــــــات دافنشــــــــــي قــــــــــد فقــــــــــدت، وكــــــــــان كثــــــــــريا مــــــــــن احلكايــــــــــات الــــــــــيت وضــــــــــعها 

دافنشـــــــــي هـــــــــي مـــــــــن إبداعـــــــــه، ولكنـــــــــه أضـــــــــفى علـــــــــى بعـــــــــض احلكايـــــــــات القدميـــــــــة ملســـــــــات 

ة، وظـــــــــــل النـــــــــــاس يف عصـــــــــــره يتســـــــــــاءلون عـــــــــــن املصـــــــــــدر الـــــــــــذي كـــــــــــان دافنشـــــــــــي جديـــــــــــد

ــــــــــــك مل جيــــــــــــدوا إال أن  يســــــــــــتقي منــــــــــــه حكاياتــــــــــــه، وحــــــــــــني عجــــــــــــزوا عــــــــــــن الوصــــــــــــول إىل ذل

ـــــــــل كـــــــــان قاصـــــــــا مبـــــــــدعا  ـــــــــا وعاملـــــــــا فحســـــــــب، ب ـــــــــأن دافنشـــــــــي مل يكـــــــــن فنان 1.»يعرتفـــــــــوا ب

أننـــــــــــا مل جنـــــــــــد هلـــــــــــذه القامـــــــــــة الفنيـــــــــــة أي ذكـــــــــــر يف أدب الطفـــــــــــل اإليطـــــــــــايل، ذلـــــــــــكغـــــــــــري 
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  .على الفئات الصغرى االعتمادفقط دون 

  :ألمانيا

ــــــــــرب أملانيــــــــــا يف الفــــــــــرتة املعاصــــــــــرة مــــــــــن أكثــــــــــر دول العــــــــــامل كتابــــــــــة ألدب الطفــــــــــل  تعت
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ــــــــــــب األطفــــــــــــال املشــــــــــــوقة،  ايل عشــــــــــــرين دار وحــــــــــــوا للنشــــــــــــر خمتصــــــــــــة فقــــــــــــط يف إصــــــــــــدار كت

  .واملفعمة بالقصص والصور واأللوان اجلذابة

مــــــــــــن أشــــــــــــهر مــــــــــــن كتــــــــــــب يف األدب الطفــــــــــــويل األملــــــــــــاين خــــــــــــالل الفــــــــــــرتة احلديثــــــــــــة 

الـــــــــــذي دّون العديـــــــــــد مـــــــــــن القصـــــــــــص اخلياليـــــــــــة " إمـــــــــــا دوس هوفمـــــــــــان"الروائـــــــــــي األملـــــــــــاين 

الشـــــــــــعبية القدميـــــــــــة املتداولـــــــــــة بـــــــــــني الشـــــــــــعب األملـــــــــــاين  الـــــــــــيت اســـــــــــتنبطها مـــــــــــن احلكايـــــــــــات

ـــــــــذاك الـــــــــيت أصـــــــــدرها ) كســـــــــارة البنـــــــــدق(¢�ƨȈºººººººººǐǐǬǳ¦�ƨºººººººººǟȂǸĐ¦��¾ƢºººººººººǸǟȋ¦�ǽǀºººººººººǿ�Ƕºººººººººǿ. آن

.1816عام 
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ـــــــــا عـــــــــددا هـــــــــائال مـــــــــن " فـــــــــيلهم كـــــــــرمي"و" جـــــــــاكوب كـــــــــرمي: "ومهـــــــــا  ،هوفمـــــــــان ـــــــــذان كتب الل

الطفوليــــــــــة يف أملانيـــــــــــا، فقــــــــــد جابـــــــــــا القــــــــــرى األملانيــــــــــة املختلفـــــــــــة، ليجمعــــــــــا مـــــــــــن  القصــــــــــص

.113، المرجع السابق ، ص فاضل الكعبي-1
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أطفاهلـــــــــا مـــــــــا كـــــــــان يرويـــــــــه هلـــــــــم الكبـــــــــار مـــــــــن حكايـــــــــات وقصـــــــــص عـــــــــن الـــــــــرتاث والتـــــــــاريخ 

ــــــــــــــــوان األملــــــــــــــــاين، مث صــــــــــــــــاغاها بلغــــــــــــــــة جرمانيــــــــــــــــة موحــــــــــــــــدة، ووضــــــــــــــــعاها يف كتــــــــــــــــابني بعن

ثـــــــــــــــاين ، وال1812صـــــــــــــــدر األول منهمــــــــــــــا ســــــــــــــنة «، )حكايــــــــــــــات األطفــــــــــــــال والبيــــــــــــــوت(

ــــــــــــــت 1814يف ســــــــــــــنة  ، وأبــــــــــــــرز احلكايــــــــــــــات الــــــــــــــيت تضــــــــــــــمنها الكتابــــــــــــــان الــــــــــــــيت مــــــــــــــا زال

ســـــــــــــــــــــــندريال، ذات القبعـــــــــــــــــــــــة احلمـــــــــــــــــــــــراء، ريبـــــــــــــــــــــــونزل، بيـــــــــــــــــــــــاض الـــــــــــــــــــــــثلج، : متداولـــــــــــــــــــــــة

 كمـــــــــــــا  1.»رامبلستيلتســــــــــــكني، هانســـــــــــــل وغريتيـــــــــــــل، موســـــــــــــيقيو بــــــــــــرمين، عقلـــــــــــــة اإلصـــــــــــــبع 

ترمجـــــــــــت هـــــــــــذه القصـــــــــــص إىل أكثـــــــــــر مـــــــــــن ســـــــــــبعني لغـــــــــــة، وأصـــــــــــبحت مصـــــــــــدرا أساســـــــــــيا 

.تابة يف األدب الطفويل املعاصرللك
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واخلمســــــــــني عامـــــــــــا املاضـــــــــــية إال تــــــــــأثريا وتطـــــــــــورا وإثـــــــــــارة ممــــــــــا تشـــــــــــهده املوســـــــــــيقى والشـــــــــــعر 

" هوفمــــــــــــان"فــــــــــــإن كتابـــــــــــات األخــــــــــــوين  وحســـــــــــب حســــــــــــن إمساعيـــــــــــل. والفـــــــــــن التشــــــــــــكيلي

:تنـــــــــــدرج ضـــــــــــمن أدب اخلرافـــــــــــة واحلكايـــــــــــات اخلرافيـــــــــــة، وذلـــــــــــك راجـــــــــــع لألســـــــــــباب اآلتيـــــــــــة
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  .اآلهلة واألبطال

) اهلنـــــــــــــــدوجرماين(أغلـــــــــــــــب هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــص اخلرافيـــــــــــــــة ترجـــــــــــــــع إىل العصـــــــــــــــر ن إ -

الـــــــــيت كانـــــــــت تعـــــــــيش فيـــــــــه الشـــــــــعوب اهلندوجرمانيـــــــــة، وبالتـــــــــايل هـــــــــي مـــــــــن منطقـــــــــة أملانيـــــــــا 

  القدمية؟  أم هي مستوردة من بلدان بعيدة مت إخراجا حبلة أملانية جديدة؟

.12، المرجع السابق ، ص نجالء نصیر بشور-1
.29، 28ص ، المرجع السابق ، ص محمود حسن إسماعیل:ینظر -2
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جنــــــــــــــــد يف بعــــــــــــــــض احلــــــــــــــــاالت الكثــــــــــــــــري مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــص واحلكايــــــــــــــــات  -

ǖǬǧ�ƨȈƟƢǼưƬǇ¦�©ȏƢƷ�ƢĔ¢�Śǣ��ǂƻȉ�Ƥاخلرافية قد  Ǡǋ�ǺǷ�ǪŞ�©ǂƳƢǿ.

إذا كـــــــــــــــان مــــــــــــــــن املمكـــــــــــــــن أن تظهــــــــــــــــر أطــــــــــــــــوار احليـــــــــــــــاة البســــــــــــــــيطة يف مجيــــــــــــــــع  -

ــــــــــة ولــــــــــدى كــــــــــل الشــــــــــعوب، كــــــــــذلك ميكــــــــــن أن تتطــــــــــور احلكايــــــــــة اخلرافيــــــــــة بطريقــــــــــة  األزمن

  .مماثلة لدى كل الشعوب

  :روسيا

�ƨºººººººººººǧƢǬưƥ�ŚºººººººººººƦǯ�ǲǰºººººººººººǌƥ�ƨºººººººººººȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢºººººººººººǠǸƬĐ¦�ƪ ºººººººººººǼƬǟ¦�ƾºººººººººººǬǳوالكتابـــــــــــة  طفـــــــــــالاأل

§���ǾºººººººººººǠǫ¦ÂÂ�Ȇǯ¦ŗºººººººººººǋȏ¦�ǞºººººººººººǸƬĐ¦�¬Â°�Ǻºººººººººººǟ�ǶēƢºººººººººººȇ¦°Â�ǶȀºººººººººººǐǐǫ�Ŀهلـــــــــــم ƢºººººººººººËƬǰǳ¦�ËŐºººººººººººǟÂ��

وبعــــــــــث املبــــــــــادئ الســــــــــامية الــــــــــيت يتبناهــــــــــا مــــــــــن حمبــــــــــة وألفــــــــــة وتعــــــــــاون بــــــــــني مجيــــــــــع أفــــــــــراد 

ǞºººººººººººººǸƬĐ¦ .ذيف حـــــــــــــني كانـــــــــــــت تنقـــــــــــــ �ƨºººººººººººººȈǳƢũ¢ǂǳ¦�°Ƣºººººººººººººǰǧȋ¦�ǺºººººººººººººǷ�Ƣºººººººººººººǿ®Ȑƥ�Ŀ�©ƢºººººººººººººǠǸƬĐ¦

.��ǞǸƬĐ¦�ǲƦǫ�®ǂǨǳ¦�¢ƾƦǷ�ƨǏƢƻاإلقطاعية ومبادئها اليت تقوم عليها

مــــــــــن الـــــــــــذين ســـــــــــامهوا يف بعـــــــــــث هـــــــــــذه األفكـــــــــــار االشـــــــــــرتاكية داخـــــــــــل كتـــــــــــب أدب 

ـــــــــــب الر  ـــــــــــذي كـــــــــــان ين" مكســـــــــــيم غـــــــــــوركي"وســـــــــــي الطفـــــــــــل، جنـــــــــــد الكات ر لألطفـــــــــــال  ظـــــــــــال

 كمــــــــا يــــــــرى بــــــــأن. كقــــــــوة عظمــــــــى جيــــــــب اســــــــتغالهلا مــــــــن أجــــــــل القضــــــــاء علــــــــى الرأمساليــــــــة

»ǯ¢�ƾºººººººººººǌȇ�̧¦ǂºººººººººººǏ�ǾºººººººººººȈǧ�¿ȂºººººººººººǬȇ�ňƢºººººººººººǈǻȍ¦�ǞºººººººººººǸƬĐ¦�ƨºººººººººººǫƢǘǳ¦�ǂºººººººººººȇǂŢ�Ǿºººººººººººǧƾǿ��ǂưǯƘºººººººººººǧ�ǂºººººººººººư

ـــــــــــــــتحكم يف قـــــــــــــــوى الطبيعـــــــــــــــة ، وحتســـــــــــــــني الصـــــــــــــــحة،  العضـــــــــــــــلية إىل طاقـــــــــــــــة فكريـــــــــــــــة، وال

ǶēƾººººººººººººººƷÂ�ǪººººººººººººººȈǬŢÂ��µ °ȋ¦�ȄººººººººººººººǴǟ�śǴǷƢººººººººººººººǠǳ¦�ǲººººººººººººººǯ�̈ƢººººººººººººººȈƷ�ƨººººººººººººººǳƢǗ¤Â  علــــــــــــــى املســــــــــــــتوى

�Ƕē¦®¦ƾǠƬºººººººººººººººººººººǇȏ�®ÂƾºººººººººººººººººººººŰȐǳ¦Â�̧ȂºººººººººººººººººººººǼƬŭ¦Â�ǂºººººººººººººººººººººū¦�°Ƣºººººººººººººººººººººǿ®±ȏ¦�ǲȈƦºººººººººººººººººººººǇ�ĿÂ��ȆŭƢºººººººººººººººººººººǠǳ¦

1.»ومواهبهم

.109، 108ص ، المرجع السابق ، ص ھادي نعمان الھیتي-1
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ــــــــــذا جيــــــــــب حســــــــــب رأيــــــــــه أن تكــــــــــون هــــــــــ ــــــــــل اب أدب ذه املبــــــــــادئ أســــــــــاس كــــــــــل كّت

ــــــــ ــــــــل الدراســــــــة، مبعــــــــىن أن تكــــــــون مدرجــــــــة حــــــــىت يف  ابالطفــــــــل مبــــــــن فــــــــيهم كّت ســــــــن مــــــــا قب

  .الصور والتعابري واحلكايات الشفهية

 ســــــــــهلة كمــــــــــا يــــــــــذكر يف حــــــــــديث آخــــــــــر طريقــــــــــة الروايــــــــــة لألطفــــــــــال بــــــــــأن تكــــــــــون

ــــــــــالفكهــــــــــة مســــــــــلية، ومعــــــــــربة يف الوقــــــــــت نفســــــــــه عــــــــــن جــــــــــرائم الرأمســــــــــالي ) كــــــــــروب( ني أمث

إثـــــــــــارة عاطفـــــــــــة  -حســـــــــــب رأيـــــــــــه-وال ينبغـــــــــــي  .ىت تشـــــــــــمئز نفـــــــــــوس األطفـــــــــــال مـــــــــــنهمحـــــــــــ

.الرهبة والفزع منهم، بل ينبغي إثارة عاطفة التحدي واملواجهة الدائمة

متاشــــــــــيا مــــــــــع هــــــــــذا الســــــــــياق، جــــــــــاءت كتابــــــــــات أدب الطفــــــــــل يف روســــــــــيا حاملــــــــــة 

لقــــــــــــــــيم ومفــــــــــــــــاهيم النظــــــــــــــــام االشــــــــــــــــرتاكي، وغــــــــــــــــرس روح الثــــــــــــــــورة الدائمــــــــــــــــة يف نفــــــــــــــــوس 

كمـــــــــــا مشلـــــــــــت مواضـــــــــــيعها بعضـــــــــــا مـــــــــــن القصـــــــــــص الشـــــــــــعبية املســـــــــــتوحاة مـــــــــــن . لاألطفـــــــــــا

القصـــــــــــص واحلكايـــــــــــات الـــــــــــيت يـــــــــــدور أحـــــــــــداثها يف ظـــــــــــل نظـــــــــــام إقطـــــــــــاعي أو برجـــــــــــوازي، 

معــــــــــــــربة يف الوقــــــــــــــت نفســـــــــــــــه عــــــــــــــن روح الكفــــــــــــــاح لـــــــــــــــدى الشــــــــــــــعب الروســــــــــــــي يف ظـــــــــــــــل 

1.الظروف االجتماعية الراهنة

ـــــــــــامن عشـــــــــــ ـــــــــــدعوا يف روســـــــــــيا خـــــــــــالل فـــــــــــرتة القـــــــــــرن الث ـــــــــــذين أب ر مـــــــــــيالدي مـــــــــــن ال

حكايــــــــــات الصـــــــــــياد (الــــــــــذي كتــــــــــب قصــــــــــيدته املشــــــــــهورة " بوشــــــــــكني"الشــــــــــاعر واألديــــــــــب 

الــــــــــــذي " يتلســــــــــــتو "إضــــــــــــافة إىل الروائــــــــــــي ). حكايــــــــــــات خرافيــــــــــــة(وكتــــــــــــاب ،) والســــــــــــمكة

1872الـــــــــــــذي كتبـــــــــــــه ســـــــــــــنة  )حكايـــــــــــــة23(كتـــــــــــــاب عـــــــــــــرف برواياتـــــــــــــه الثـــــــــــــائرة، منهـــــــــــــا  

ـــــــــرتاث الروســـــــــي مـــــــــن أشـــــــــهرها قصـــــــــة و  كمـــــــــا .)إيفـــــــــان الغـــــــــيب(قـــــــــّص فيـــــــــه قصصـــــــــا عـــــــــن ال

�ȆººººººººººǇÂǂǳ¦�Ƥ ººººººººººȇ®ȋ¦�ȂººººººººººǿÂ�¾ƢººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººǿ�Ŀ�ǂººººººººººƻ¡�ƢººººººººººƦƫƢǯ�ƾººººººººººų"الــــــــــذي " مكســــــــــيم غــــــــــوركي

أصـــــــدر عــــــــددا كبـــــــريا مــــــــن القصــــــــص الطفوليـــــــة الــــــــيت مجـــــــع فيهــــــــا بــــــــني اجلـــــــد واهلــــــــزل، وبــــــــني 

.األدب والسياسة،وكذا باقي أنواع الفنون األدبية األخرى
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  :أمريكا

اليـــــــــــــــات ديثـــــــــــــــة النشـــــــــــــــأة يف الو رب اآلداب بصـــــــــــــــفة عامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــوم حتعتـــــــــــــــ

ــــــــــــدول الرائــــــــــــدة يف هــــــــــــذا  املتحــــــــــــدة األمريكيــــــــــــة، فقــــــــــــد اســــــــــــتمدت تارخيهــــــــــــا األديب مــــــــــــن ال

فنجــــــــــــد مــــــــــــثال بــــــــــــأن الكاتــــــــــــب . املضــــــــــــمار، خاصــــــــــــة مــــــــــــن األدب اإلجنليــــــــــــزي والفرنســــــــــــي

ــــــــــول بنيــــــــــان"األمريكــــــــــي  ــــــــــات الشــــــــــعبية " ب ــــــــــري مــــــــــن قصصــــــــــه علــــــــــى احلكاي اعتمــــــــــد يف الكث

األمريكـــــــــــــــي (عروفـــــــــــــــة اإلجنليزيـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت تتنـــــــــــــــاول صـــــــــــــــفة البطولـــــــــــــــة والقـــــــــــــــوة، كقصـــــــــــــــته امل

ـــــــــــــد مـــــــــــــن القصـــــــــــــص " صـــــــــــــمويل جـــــــــــــوديتش"وجنـــــــــــــد كـــــــــــــذلك ). اخلشـــــــــــــاب كتـــــــــــــب العدي

�ƨȈºººººººººººººǐǐǬǳ¦�ƨºººººººººººººǟȂǸĐ¦�ƢºººººººººººººȀǼǷ�ȆºººººººººººººǰȇǂǷȋ¦�ƺȇ°ƢºººººººººººººƬǳ¦�¾ȂºººººººººººººƷ)ـــــــــــــيت ) حكايـــــــــــــات برتبيلـــــــــــــي ال

1827.1صدرت سنة 

وحســــــــــــــب مصـــــــــــــــطفى عليـــــــــــــــان فـــــــــــــــإن أدب الطفــــــــــــــل يف أمريكـــــــــــــــا دخـــــــــــــــل عهـــــــــــــــدا 

تطـــــــــــــــوير و وال رؤوس األمـــــــــــــــ « جديـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن التطـــــــــــــــور والتـــــــــــــــألق بعـــــــــــــــد أن مت اســـــــــــــــتغالل

ـــــــــــنفس  الوســـــــــــائل الســـــــــــمعية البصـــــــــــرية، واالســـــــــــتعانة بأحـــــــــــدث منجـــــــــــزات ـــــــــــم ال الرتبيـــــــــــة وعل

والفــــــــــن الصــــــــــناعي، لــــــــــذا جيــــــــــد املــــــــــرء فيهــــــــــا تقــــــــــدما جليــــــــــا يف إنتــــــــــاج األشــــــــــرطة املســــــــــموعة 

واملرئيـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت تبـــــــــــــــث داخـــــــــــــــل الـــــــــــــــبالد نفســـــــــــــــها، ويف خارجهـــــــــــــــا، وإخراجـــــــــــــــا متقنـــــــــــــــا 

رئيـــــــــــــــــة، واهتمامـــــــــــــــــا كبـــــــــــــــــريا وللمسلســـــــــــــــــالت امل) األلبومـــــــــــــــــات(للمجموعـــــــــــــــــات املصـــــــــــــــــورة 

إىل درجــــــــــــــة جعلــــــــــــــت الصــــــــــــــورة واحلركــــــــــــــة ) علــــــــــــــى حســــــــــــــاب الــــــــــــــنص أحيانــــــــــــــا(بالصــــــــــــــورة 

تســــــــــموان علــــــــــى الــــــــــنص وتســــــــــيطران عليــــــــــه، ممــــــــــا يثــــــــــري الفــــــــــرح والدهشــــــــــة عنــــــــــد الصــــــــــغار، 

2.»ويربز لذة الكشف، ويروي اخليال

كمـــــــــــــا مت توظيـــــــــــــف أدب الطفـــــــــــــل يف الـــــــــــــربامج التعليميـــــــــــــة األمريكيـــــــــــــة باملدرســــــــــــــة،  

وهــــــــــــي حصــــــــــــة قصصــــــــــــية " ســــــــــــارا كــــــــــــون بريانــــــــــــت"للكاتبــــــــــــة ) عة قصــــــــــــةســــــــــــا(كربنــــــــــــامج 

إضــــــــــافة إىل الكتــــــــــب امللونـــــــــــة الــــــــــيت أصــــــــــبحت متثـــــــــــل . تقــــــــــدم لألطفــــــــــال داخــــــــــل املدرســـــــــــة
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جانبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن التســـــــــــــــــلية واللعـــــــــــــــــب يف جمـــــــــــــــــال أدب األطفـــــــــــــــــال داخـــــــــــــــــل املؤسســـــــــــــــــات 

  .التعليمية

علــــــــــــــى  انبــــــــــــــىننــــــــــــــه أدب إإذا ميكــــــــــــــن القــــــــــــــول عــــــــــــــن أدب األطفــــــــــــــال يف أمريكــــــــــــــا 

ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد أن أصـــــــــــــــبح مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدول األخـــــــــــــــرى، مت تطـــــــــــــــور هـــــــــــــــذا األدب  اآلداب احململ

ـــــــــــدى األطفـــــــــــال املتمدرســـــــــــني، واســـــــــــتمرت االســـــــــــتفادة حـــــــــــىت  وســـــــــــيلة ماديـــــــــــة تســـــــــــتخدم ل
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  .حينها له ذاتية خاصة به

:أدب الطفـل في العالم العربيتطور   -3

رغـــــــــم قدمـــــــــه وزخـــــــــم إنتاجـــــــــه وعطائـــــــــه، إال ن الـــــــــرتاث العـــــــــريب ممـــــــــا ال شـــــــــك فيـــــــــه أ

ـــــــ ـــــــا يف هـــــــذا  هأن ـــــــأدب الطفـــــــل، فـــــــال جتـــــــدنا نلمـــــــس شـــــــيئا مكتوب ـــــــو ممـــــــا نســـــــميه ب يكـــــــاد خيل

�©ƢººººººººººȇƢǰū¦Â�ǎ ººººººººººǐǬǳ¦�¾ȂººººººººººƷ�¾ƢººººººººººǨǗȋ¦�Ǻººººººººººǈǳ¢�śººººººººººƥ�ȏÂ¦ƾººººººººººƬǷ�ÀƢººººººººººǯ�ƢººººººººººǷ�ÃȂººººººººººǇ�¾ƢººººººººººĐ¦

ـــــــــيت كـــــــــان يرويهـــــــــا  ـــــــــة  هلـــــــــمالشـــــــــعبية ال ـــــــــة، وكليلـــــــــة ودمن ـــــــــف ليلـــــــــة وليل الكبـــــــــار كقصـــــــــص أل

  ..رتاث العريب القدميمن ال

غالبيــــــــــة هــــــــــذه القصــــــــــص حتمــــــــــل طــــــــــابع اخليــــــــــال واخلرافــــــــــة، خاصــــــــــة  تلقــــــــــد كانــــــــــ

 بــــــــــذكروأن طــــــــــابع اإلنســــــــــان قــــــــــدميا كــــــــــان جيــــــــــد متعــــــــــة يف القصــــــــــص واحلكايــــــــــات املليئــــــــــة 

والعفاريـــــــــت، وأخبـــــــــار املغـــــــــامرات والبحـــــــــار والقصـــــــــور، وكـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان جيـــــــــوب بـــــــــه  اجلـــــــــن

كمـــــــــــــا جنـــــــــــــد يف . متاعـــــــــــــب العـــــــــــــيشإىل عـــــــــــــامل خيـــــــــــــايل مجيـــــــــــــل ينســـــــــــــيه مـــــــــــــرارة الواقـــــــــــــع و 

األســــــــــــاطري والبطــــــــــــوالت القدميـــــــــــــة العديــــــــــــد مـــــــــــــن احلكايــــــــــــات والقصـــــــــــــص املشــــــــــــوقة الـــــــــــــيت  

بطـــــــــــوالت عنـــــــــــرتة : كـــــــــــان حيكيهـــــــــــا احلكـــــــــــوايت والقصـــــــــــاص يف املقـــــــــــاهي الشـــــــــــعبية أمثـــــــــــال 

.بن شداد، وأبو زيد اهلاليل ، وحي بن يقضان

ـــــــــــد العـــــــــــرب، واشـــــــــــتغل مـــــــــــع جمـــــــــــيء اإلســـــــــــالم تغـــــــــــريت مواضـــــــــــيع أدب الطفـــــــــــل عن

�ƢĔȂǸºººººººººººǔǷÂ�ƢºººººººººººȀǷȂȀǨǷ�«ǂºººººººººººƻÂ��¾ƢºººººººººººȈŬ¦�µ Ȃºººººººººººǟ�Ǟºººººººººººǫ¦Ȃǳ¦�ȄºººººººººººǴǟ�ǾºººººººººººȈǧ�ƨºººººººººººƥƢƬǰǳ¦�§ ƢƸºººººººººººǏ¢
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ــــــــــــة وأســــــــــــاطريها وقصصــــــــــــها، وب �ƨǗƢººººººººººººǈƦǳƢƥ�ǄººººººººººººȈǸƬȇ�ƢđȂǴººººººººººººǇ¢�Ȇقــــــــــــعــــــــــــن خرافــــــــــــات اجلاهلي

  .والسهولة املشوقة

تضــــــــــــمنت موضــــــــــــوعات أدب الطفــــــــــــل يف هــــــــــــذه الفــــــــــــرتة القصــــــــــــص القرآنيــــــــــــة الــــــــــــيت 

افة إىل أخبــــــــــــار عاجلــــــــــــت مبــــــــــــادئ الــــــــــــدين، ومكــــــــــــارم األخــــــــــــالق، وحســــــــــــن الرتبيــــــــــــة، إضــــــــــــ

الرســـــــــــــــــول صـــــــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم، وأعمالـــــــــــــــــه، وأخبـــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــحابة، وقصــــــــــــــــــص 

البطــــــــــــوالت اإلســــــــــــالمية يف اجلهــــــــــــاد ونشــــــــــــر اإلســــــــــــالم، وحكايــــــــــــات العلمــــــــــــاء والصــــــــــــاحلني 

  .والرحالة

كمـــــــــــــا اقتـــــــــــــدى الكتـــــــــــــاب يف هـــــــــــــذه الفـــــــــــــرتة خبصـــــــــــــاله صـــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم 

م علــــــــى األخــــــــالق احلميــــــــدة فقــــــــد كــــــــان معلمــــــــا ومربيــــــــا هلــــــــاحلميــــــــدة جتــــــــاه فئــــــــة األطفــــــــال، 

.والسلوك الطيب، وكان يسمع هلم ويداعبهم

كـــــــــــــان رســـــــــــــول اهللا صـــــــــــــلى اهللا : قـــــــــــــال  -رضـــــــــــــي اهللا عنـــــــــــــه-فعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس

ــــــــــال لــــــــــه أبــــــــــو ُعمــــــــــري  . -وهــــــــــو فطــــــــــيم–عليــــــــــه وســــــــــلم أحســــــــــن ُخلقــــــــــا وكــــــــــان يل أخ ، يُق

يــــــــــا أبــــــــــا ُعمــــــــــري مــــــــــا فعــــــــــل النُّغــــــــــري؟ : قــــــــــال) صــــــــــلى اهللا عليــــــــــه وســــــــــلم(كــــــــــان إذا جاءنــــــــــا 

1) .نُّغري طائر كان يلعب بهال(

ــــــــــــه–ويف حــــــــــــديث آخــــــــــــر جلــــــــــــابر  كنــــــــــــا مــــــــــــع رســــــــــــول اهللا : قــــــــــــال -رضــــــــــــي اهللا عن

صـــــــــــلى اهللا عليـــــــــــه وســـــــــــلم فـــــــــــدعينا إىل الطعـــــــــــام، فـــــــــــإذا احلســـــــــــني يلعـــــــــــب يف الطريـــــــــــق مـــــــــــع 

–صـــــــــبيان، فأســـــــــرع النـــــــــيب صـــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم أمـــــــــام القـــــــــوم مث بســـــــــط يـــــــــده فجعـــــــــل 

ــــــــــاك، فيضــــــــــاحكه رســــــــــول -الغــــــــــالم ــــــــــا وهن ــــــــــه وســــــــــلم حــــــــــىت  يفــــــــــر هاهن اهللا صــــــــــلى اهللا علي

أخــــــــــــذه فجعــــــــــــل إحــــــــــــدى يديــــــــــــه يف ذقنــــــــــــه، واألخــــــــــــرى بــــــــــــني رأســــــــــــه وأذنيــــــــــــه، مث اعتنقــــــــــــه 

ومسلم .3947، رقم )1/598(أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب األدب ، باب الكنیة للصبي وقبل أن یولد للرجل ، -1
.2150، رقم )3/1292(في صحیحھ ، كتاب اآلداب ، با استحباب تحنیك المولود عند والدتھ وحملھ إلى صالح 
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ـــــــــه، مث قـــــــــال ـــــــــه، احلســـــــــن واحلســـــــــني «:وقبل ـــــــــا منـــــــــه، أحـــــــــب اهللا مـــــــــن أحب حســـــــــني مـــــــــين وأن

1.»سبطان من األسباط

ــــــــــــــة  ــــــــــــــنهج واصــــــــــــــل الصــــــــــــــحابة الكــــــــــــــرام اهتمــــــــــــــامهم وحــــــــــــــبهم لفئ علــــــــــــــى هــــــــــــــذا ال

ك بـــــــــــاملعلم األول صــــــــــلى اهللا عليـــــــــــه وســـــــــــلم، فجعلـــــــــــوا مـــــــــــنهماألطفــــــــــال، مقتـــــــــــدين يف ذلـــــــــــ

�ń¤�Ǿººººººººººººƥ�µ) األطفــــــــــــال( ȂººººººººººººȀǼǳ¦Â��ŖººººººººººººǨǳ¦�ȆǷȐººººººººººººǇȍ¦�ǞººººººººººººǸƬĐ¦� ƢººººººººººººǼƦǳ�ÃŐººººººººººººǰǳ¦�ǶȀƬȇƢººººººººººººǣ

وممـــــــــــا ذكـــــــــــره اجلـــــــــــاحظ يف أخبـــــــــــار اخللفـــــــــــاء الراشـــــــــــدين عـــــــــــن  .ركـــــــــــب التقـــــــــــدم واالزدهـــــــــــار

تشــــــــــجيعهم للكتابــــــــــة للطفــــــــــل وتــــــــــربيتهم علــــــــــى اخللــــــــــق احلســــــــــن، أن عمــــــــــر بــــــــــن اخلطــــــــــاب 

علمـــــــــــوا أوالدكـــــــــــم الســـــــــــباحة والفروســـــــــــية، وأروهـــــــــــم مـــــــــــا : قـــــــــــال  –عنـــــــــــه عنـــــــــــه رضـــــــــــي  –

2.سار من املثل، وحسن من الشعر

ــــــــــــة  كمــــــــــــا جنــــــــــــد يف فــــــــــــرتة صــــــــــــدر اإلســــــــــــالم االهتمــــــــــــام الكبــــــــــــري باألطفــــــــــــال والعناي

ƢºººººººººººǬǴƻÂ�ƨºººººººººººȈƥǂƫÂ�ƨƸºººººººººººǏ�Ƕºººººººººººđ . فكثـــــــــــرت األشـــــــــــعار واألناشـــــــــــيد الـــــــــــيت تـــــــــــدعو إىل توعيـــــــــــة

ليلــــــــــــى "ففــــــــــــي األثــــــــــــر أن الشــــــــــــاعرة . األطفــــــــــــال وتســــــــــــليتهم ومعــــــــــــاملتهم معاملــــــــــــة حســــــــــــنة

�ƢǿƾºººººººººǳÂ�Ǻºººººººººǟ�«ƢºººººººººƴƸǴǳ�ƪ "األخيليـــــــــة ºººººººººǳƢǫ�ƢºººººººººĔ¢ : ـــــــــه إنـــــــــين واهللا مـــــــــا محلتـــــــــه ســـــــــهوا وال أمنت

كــــــــــذلك جنــــــــــد يف األشــــــــــعار الكثــــــــــرية تعلــــــــــق شــــــــــديد باألطفــــــــــال واحلــــــــــرص علــــــــــى  *.مئقــــــــــا

مـــــــــن ذلـــــــــك أن امـــــــــرأة كانـــــــــت تغـــــــــين ولـــــــــدها . تـــــــــربيتهم وتـــــــــوجيههم إىل مكـــــــــارم األخـــــــــالق

  :وتصفة باخلصال احلميدة

إن ابين سيـد العشيــرة     جزُل النوال كفَّه مطيــرة

.عفٌّ صليٌب حسن السريرة      يعطي على امليسوِر والعسرية

وحسنھ األلباني في الصحیح الجامع ، كتاب منتھى السول .حاكم رواه البخاري في األدب ، والترمیذي وابن ماجھ وال-1
.3146، رقم )441-2/440(على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ، 

،مدنيمطبعة،٢ج، ھارونالسالمعبد:تحقیق،والتبیینالبیانالجاحظ ، بحر بنعمروعثمانعمرأبو:ینظر -2

.180، د ب ،  ص ١٩٩٨
.ما أنمتھ في وقت باكر أبدا :يأ-*
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 -رضــــــــــــــي اهللا عنهــــــــــــــا–ة أم الفضــــــــــــــل بنــــــــــــــت احلــــــــــــــارث يوهــــــــــــــا هــــــــــــــي الصــــــــــــــحاب  

  :غنت هي األخرى ولدها وقالت له 

  رـغري فهو إن مل يسد فهراً َثَكْلُت نفسي وثكلُت بكري  

1رـحلسِب العدِّ وبذِل الوْفـر       حىت يواري يف ضريِح القببا

عصـــــــــــــــر ال نبــــــــــــــالغ يف احلــــــــــــــديث إذا قلنــــــــــــــا بــــــــــــــأن تطــــــــــــــور الكتابــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال يف 

ــــــــه جــــــــاء  ــــــــار، خاصــــــــة وأن ــــــــرية تطــــــــور الكتابــــــــة للكب ــــــــى نفــــــــس وت صــــــــدر اإلســــــــالم جــــــــرى عل

�ƢēƘºººººººººººººººǌǻ�ƨºººººººººººººººȇ¦ƾƥ�Ŀ اإلســـــــــــــــالميةهـــــــــــــــدف حضـــــــــــــــاري يليـــــــــــــــق ببنـــــــــــــــاء األمـــــــــــــــة  لتحقيـــــــــــــــق

ا أنــــــــــه جــــــــــاء أيضــــــــــا إلضــــــــــافة لــــــــــون جديــــــــــد مــــــــــن ألــــــــــوان األدب الكثــــــــــرية، ، كمــــــــــوتطورهــــــــــا

  . وهو الكتابة لألطفال وتسليتهم وتربيتهم وتنمية خياهلم وتوجيه أخالقهم

وأصـــــــــــبح اخلليفـــــــــــة  2كمـــــــــــا دخـــــــــــل أدب الطفـــــــــــل يف هـــــــــــذه الفـــــــــــرتة جمـــــــــــال السياســـــــــــة

بنفســـــــــــه هـــــــــــو مـــــــــــن يشـــــــــــرف ويراقـــــــــــب الكتابـــــــــــة لألطفـــــــــــال، فنجـــــــــــد مـــــــــــثال بـــــــــــأن اخلليفـــــــــــة 

اويــــــــة بـــــــــن أيب ســــــــفيان جعــــــــل مكافـــــــــأة ملــــــــن كــــــــان يـــــــــروي القصــــــــص واألشـــــــــعار األمــــــــوي مع

ــــــــــى األطفــــــــــال يف املســــــــــاجد ــــــــــد امللــــــــــك . عل ــــــــــن عب وهــــــــــا هــــــــــو اخلليفــــــــــة العباســــــــــي هشــــــــــام ب

وأول مــــــــــا أوصــــــــــيك بــــــــــه أن تأخــــــــــذه بكتــــــــــاب اهللا، «: يوصــــــــــي معلــــــــــم أبنائــــــــــه ويقــــــــــول لــــــــــه 

ه مــــــــــــن الشـــــــــــــعر أحســــــــــــنه، مث ختلـــــــــــــل بـــــــــــــه يف أحيــــــــــــاء العـــــــــــــرب، فُخــــــــــــذ مـــــــــــــن صـــــــــــــاحل مث أر 

3.»واملغازي  ه بطرف من احلالل واحلرام واخلطبهم، وبصر شعر 

ـــــــــك " لقـــــــــد ذكـــــــــر اخلليفـــــــــة  ـــــــــد املل ـــــــــن عب ـــــــــد " هشـــــــــام ب ـــــــــه هـــــــــذا مـــــــــنهج جدي يف قول

ة الــــــــــــنشء وتــــــــــــوجيههم، مجــــــــــــع فيـــــــــــه بــــــــــــني الــــــــــــدين ، واألخــــــــــــالق ، والشــــــــــــجاعة ، يـــــــــــيف ترب

وهـــــــــــــو بـــــــــــــذلك يســـــــــــــري . واألدب ، والتفقـــــــــــــه يف أمـــــــــــــور الـــــــــــــدنيا وأخبـــــــــــــار الرعيـــــــــــــة والنـــــــــــــاس

.69، 68أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص ص :ینظر -1
.310ربحي مصطفى علیان ، المرجع السابق ، ص :ینظر -2
.71المرجع نفسھ ، ص -3
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رب الـــــــــــــذي خطـــــــــــــه رســـــــــــــول اهللا صـــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم، وحـــــــــــــّث عليـــــــــــــه علـــــــــــــى الـــــــــــــد

  .الصحابة والتابعني من بعده

مـــــــــع جمــــــــــيء اخلالفــــــــــة العباســـــــــية دخلــــــــــت الدولــــــــــة اإلســـــــــالمية عصــــــــــرا جديــــــــــدا مــــــــــن 

تهاطلــــــــــت ف ،التطــــــــــور واالزدهــــــــــار والرقــــــــــي، وزادت رقعتهــــــــــا شــــــــــرقا وغربــــــــــا، مشــــــــــاال وجنوبــــــــــا

اعـــــــــــات، وأصـــــــــــبحت الثقافـــــــــــة مج وأاألمـــــــــــم والشـــــــــــعوب علـــــــــــى الـــــــــــدين اإلســـــــــــالمي أفـــــــــــراد 

مــــــــــــن ثقافــــــــــــات الشــــــــــــعوب املختلفــــــــــــة كالفارســــــــــــية والرومانيــــــــــــة  اخمتلطــــــــــــ ااإلســــــــــــالمية مزجيــــــــــــ

  .وغريها... واليونانية 

لقــــــــــد أثـــــــــــر كـــــــــــل هـــــــــــذا البنـــــــــــاء احلضـــــــــــاري علـــــــــــى فئـــــــــــة األطفـــــــــــال بالدرجـــــــــــة األوىل، 

ــــــــــــة يف تلــــــــــــك الفــــــــــــرتة، أف صــــــــــــبح أدب األطفــــــــــــال جــــــــــــزء ال يتجــــــــــــزأ مــــــــــــن الكتابــــــــــــات األدبي

حلكايـــــــــــــــــات املوجهـــــــــــــــــة هلـــــــــــــــــم، ومحلـــــــــــــــــت اجلـــــــــــــــــواري والقينـــــــــــــــــات فكثـــــــــــــــــرت القصـــــــــــــــــص وا

ـــــــــــة إىل مســـــــــــامع األطفـــــــــــال ـــــــــــريا مـــــــــــن احلكايـــــــــــات  األعجمي يف القصـــــــــــور والـــــــــــدور عـــــــــــددا كب

��ƢºººººººººººđǂǣÂ�®ȐƦºººººººººººǳ¦�¼ǂºººººººººººǋ�Ŀ�©¦ǂǷƢºººººººººººǤŭ¦Â�©ȏȂºººººººººººǘƦǳ¦�ÄÂǂºººººººººººƫ�ƨǬȈºººººººººººǌǳ¦Â�̈Śºººººººººººưŭ¦�ǎ ºººººººººººǐǬǳ¦Â

°Âǂºººººººººǈǳ¦Â�¬ǂºººººººººǨǳ¦Â�ƨºººººººººƴȀƦǳ¦�ǶǿƢºººººººººȈŰ�ȄºººººººººǴǟ�ƪ ºººººººººǴƻ®¢Â�Ƣºººººººººđ�¾ƢºººººººººǨǗȋ¦�ǂȀƦǻƢºººººººººǧ . ـــــــــة مـــــــــن أمثل

ألــــــــــف ليلــــــــــة "و ،" كليلــــــــــة ودمنــــــــــة: "قصــــــــــص مــــــــــا جنــــــــــد يف الكتــــــــــب املرتمجــــــــــة كـــــــــــ هــــــــــذه ال

ن عنــــــــــــرتة بــــــــــــ"، و"ســــــــــــيف بــــــــــــن ذي يــــــــــــزن"و ،" قصــــــــــــة حــــــــــــي بــــــــــــن يقضــــــــــــان"و ،" وليلــــــــــــة

1 .وغريهم...  ،"شداد

أمـــــــــــا يف الفـــــــــــرتة احلديثـــــــــــة ، فقـــــــــــد شـــــــــــهد أدب األطفـــــــــــال يف العـــــــــــامل العـــــــــــريب حلـــــــــــة 

مجـــــــــــــة القصـــــــــــــص جديـــــــــــــدة مـــــــــــــن التطـــــــــــــور واالزدهـــــــــــــار ســـــــــــــاهم فيهـــــــــــــا انتشـــــــــــــار حركـــــــــــــة تر 

واحلكايــــــــــــات الغربيــــــــــــة، إضــــــــــــافة إىل اقتبــــــــــــاس عــــــــــــدد كبــــــــــــري منهــــــــــــا، وإخراجهــــــــــــا يف طــــــــــــابع 

خــــــــــــــالل هــــــــــــــذا وحســــــــــــــب خليفــــــــــــــة الدنــــــــــــــدراوي فــــــــــــــإن أدب األطفــــــــــــــال . عــــــــــــــريب جديــــــــــــــد

2:العهد اجلديد مّر بثالثة مراحل أساسية هي 
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ـــــــــــــب : املرحلـــــــــــــة األوىل ـــــــــــــيت شـــــــــــــهدت حركـــــــــــــة واســـــــــــــعة مـــــــــــــن ترمجـــــــــــــة الكت وهـــــــــــــي ال

الفرنســـــــــــــــــــية واالجنليزيـــــــــــــــــــة، علـــــــــــــــــــى رأس هـــــــــــــــــــؤالء رفاعـــــــــــــــــــة األجنبيـــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــة اآلداب 

  .الطهطاوي  وعثمان يوسف جالل

اعتمــــــــــــــد األدبــــــــــــــاء يف هــــــــــــــذه املرحلــــــــــــــة علــــــــــــــى االقتبــــــــــــــاس مــــــــــــــن : املرحلــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة

  .اآلداب الغربية يف حماكاة القصص واألشعار وإصباغها بالروح العربية

وهـــــــــــي مرحلـــــــــــة التـــــــــــأليف واإلبـــــــــــداع، حيـــــــــــث بـــــــــــدأ عـــــــــــدد مـــــــــــن: املرحلـــــــــــة الثالثـــــــــــة

األدبــــــــــــــــاء يف هــــــــــــــــذه املرحلــــــــــــــــة بالتأســــــــــــــــيس ألدب الطفــــــــــــــــل العــــــــــــــــريب احلــــــــــــــــديث املشــــــــــــــــبع 

بالقصــــــــــــــص الشــــــــــــــعبية العربيــــــــــــــة، وباألحــــــــــــــداث والبطــــــــــــــوالت اإلســــــــــــــالمية املقتبســــــــــــــة مــــــــــــــن 

هـــــــــــؤالء رائـــــــــــد أدب الطفـــــــــــل العـــــــــــريب يف  يف مقدمـــــــــــةتـــــــــــراث التـــــــــــاريخ اإلســـــــــــالمي احلافـــــــــــل، 

  .األديب كامل الكيالين الفرتة احلديثة

  :بعض الدول العربيةفي  الطفلتطور أدب 

:مصر

محلــــــــــــت مصــــــــــــر شــــــــــــرف نشــــــــــــأة أدب الطفــــــــــــل يف الــــــــــــبالد العربيــــــــــــة خــــــــــــالل لقــــــــــــد 

كــــــــــــأدب مســــــــــــتقل عــــــــــــن بــــــــــــاقي الفنــــــــــــون واآلداب الــــــــــــيت نعرفهــــــــــــا، وقــــــــــــد   ةاحلديثــــــــــــ الفــــــــــــرتة

ــــــــــــي إىل  ــــــــــــيت كــــــــــــان يرســــــــــــلها احلــــــــــــاكم حممــــــــــــد عل ــــــــــــة ال ــــــــــــك البعثــــــــــــات العلمي ســــــــــــاهم يف ذل

ـــــــــــــى األو  املعاهـــــــــــــد و أوروبـــــــــــــا مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الدراســـــــــــــة يف املـــــــــــــدارس روبيـــــــــــــة، واإلطـــــــــــــالع عل

¿ȂǴǠǳ¦Â�§ ¦®ȉ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǶēƢƥƢƬǯÂ�ǶȀƯƢŞ¢.
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أوروبـــــــــا إىل اللغـــــــــة العربيـــــــــة بصـــــــــفته مســـــــــؤوال عـــــــــن  مـــــــــنبنقـــــــــل أدب األطفـــــــــال  الـــــــــذي أمـــــــــر

ــــــــــــة (قصــــــــــــة بنفســــــــــــه مــــــــــــن اإلجنليزيــــــــــــة إىل العربيــــــــــــة التعلــــــــــــيم يف مصــــــــــــر، كمــــــــــــا تــــــــــــرجم  عقل

وأشــــــــــــــرف علــــــــــــــى إصــــــــــــــدار  ).ومغــــــــــــــامرات تليمــــــــــــــاك) حكايــــــــــــــات األطفــــــــــــــال(و )اإلصــــــــــــــبع

عـــــــــــــن ديـــــــــــــوان  1870ســـــــــــــنة  )روضـــــــــــــة املـــــــــــــدارس(أول جملـــــــــــــة عربيـــــــــــــة للطفـــــــــــــل بعنـــــــــــــوان 
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املـــــــــــــدارس ، وهـــــــــــــي جملـــــــــــــة تثقيفيـــــــــــــة خمصـــــــــــــص للتالميـــــــــــــذ يف املـــــــــــــدارس، اشـــــــــــــتغل روادهـــــــــــــا 

ـــــــــى رفـــــــــع حركـــــــــة التنـــــــــوير والبعـــــــــث احلضـــــــــاري يف مصـــــــــر خـــــــــالل القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر  عل

الشـــــــــــــيخ حســـــــــــــن حممـــــــــــــود املرصـــــــــــــفي ، وعبـــــــــــــد اهللا أبـــــــــــــو الســـــــــــــعود، :مـــــــــــــيالدي، أمثـــــــــــــال

املرشــــــــــــد األمــــــــــــني يف تربيــــــــــــة البنــــــــــــات (كمــــــــــــا أصــــــــــــدر كتــــــــــــاب   .وحممــــــــــــد عثمــــــــــــان جــــــــــــالل

1875.1سنة ) والبنني

بعثاتـــــــــــه املتعـــــــــــددة إىل أوروبـــــــــــا مـــــــــــدى أمهيـــــــــــة  مـــــــــــنلقـــــــــــد أدرك رفاعـــــــــــة الطهطـــــــــــاوي 

ربيـــــــــــــة وتوجيـــــــــــــه أطفـــــــــــــاهلم، الطفـــــــــــــل عنـــــــــــــد أدبـــــــــــــاء الغـــــــــــــرب، وتركيـــــــــــــزهم الكبـــــــــــــري علـــــــــــــى ت

مــــــــــــــن مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك رأى أنــــــــــــــه . وتســــــــــــــليتهم وإمتــــــــــــــاعهم بالقصــــــــــــــص الشــــــــــــــيقة واملســــــــــــــلية

لفئــــــــــــــة يف بــــــــــــــالده الضــــــــــــــروري إعطــــــــــــــاء حصــــــــــــــة األســــــــــــــد مــــــــــــــن اإلنتــــــــــــــاج والــــــــــــــزخم األديب 

األطفــــــــــال، فأدخـــــــــــل ضـــــــــــمن املنــــــــــاهج الدراســـــــــــية يف مصـــــــــــر قــــــــــراءة القصـــــــــــص واحلكايـــــــــــات 

مــــــــــــن جهــــــــــــة، ويعمــــــــــــل  للطفــــــــــــل ب القــــــــــــراءةيف األطــــــــــــوار االبتدائيــــــــــــة األوىل، حــــــــــــىت يرّغــــــــــــ

.على توسيع مداركهم، وتنمية عقوهلم، وصقل مواهبهم

جنـــــــــــــد األديـــــــــــــب  جمـــــــــــــال أدب الطفـــــــــــــل مبصـــــــــــــرمـــــــــــــن الـــــــــــــذين ســـــــــــــامهوا كـــــــــــــذلك يف 

ــــــــــذي تــــــــــرجم العديــــــــــد مــــــــــن احلكايــــــــــات والقصــــــــــص الطفوليــــــــــة " حممــــــــــد عثمــــــــــان جــــــــــالل" ال

ـــــــــــــة كرتمجـــــــــــــة  ـــــــــــــات إيســـــــــــــوب(عـــــــــــــن اآلداب الغربي ـــــــــــــب الفرنســـــــــــــي ) حكاي دي "عـــــــــــــن األدي

) العيـــــــــــون اليــــــــــــواقظ يف احلكـــــــــــم واألمثــــــــــــال واملــــــــــــواعظ(، وأطلــــــــــــق عليهـــــــــــا اســــــــــــم "نيالفـــــــــــونت

وهـــــــــــــي تضـــــــــــــم مـــــــــــــائيت حكايـــــــــــــة منظومـــــــــــــة علـــــــــــــى ألســـــــــــــنة احليوانـــــــــــــات موجهـــــــــــــة للكبـــــــــــــار 

وقـــــــــد اســـــــــتهل يف بدايـــــــــة كتابـــــــــه بـــــــــذكر األهـــــــــداف العامـــــــــة  . والصـــــــــغار علـــــــــى حـــــــــّد ســـــــــواء

:من وراء هذا العمل، وهي 

  انــنطق والبيودوحة امل     ي ـوانظر فتلك روضة املعان

  ةـȇƢĔ�Ŀ�ǺǈūƢƥ�ƢȀǴǯÂ   ة    ـنظمت فيها مائيت حكاي

أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع -:وكذلك .15نجالء نصیر بشور ، المرجع السابق ، ص :ینظر للمزید -1
.79، 78السابق ، ص ص 



-النشأة، والتطورالمفهوم، –األطفال أدب ــ ــالثاني ـــــــــ الفصل

ـ 166 ـ

  ظــنافعة لكل واع حاف  ظ   ــإىل مواع إشاراتفيها 

  ما      ورمبا استعرت قول احلكماــحلكاضمنتها أمثاهلا و 

مــــــــــــــن القصــــــــــــــص اجلميلــــــــــــــة الشــــــــــــــيقة الــــــــــــــيت كتبهــــــــــــــا جــــــــــــــالل عثمــــــــــــــان يف كتــــــــــــــاب 

ــــــــــواقظ( ــــــــــب ال) العيــــــــــون الي ــــــــــا ناضــــــــــجا مــــــــــدىل بأحــــــــــد حكايــــــــــة الثعل ــــــــــذي رأى عنب فطــــــــــن ال

البســــــــــــاتني املعروشــــــــــــة، فحــــــــــــاول أن يصــــــــــــل عــــــــــــدة مــــــــــــرات ولكــــــــــــن مــــــــــــن دون جــــــــــــدوى ، 

ــــــــــيت  فقــــــــــال بأنــــــــــه عنــــــــــب حصــــــــــرم مــــــــــر وال أرغــــــــــب فيــــــــــه بــــــــــاملرة، وهــــــــــذا ذكــــــــــر األبيــــــــــات ال

  :قصت احلكاية

  قد مر حتت العنـب     حكاية عن ثعلـب      

  لون كلون الذهـب        وشاهد العنقـود يف  

  بـأسود مثل الرط        وغريه من جنبــه   

  ربــبعد أذان املغ        واجلوع قد أودى به  

  بــمنه ولو بالتع         ة  ــفهم يبغي أكل

  بـيطلع فوق اخلش        ه ـــعاجل ما أمكن

  بــوجوفه يف هل       ى  ــفراح مثل ما أت

1 بــرأيته يف حل          رم ـوقال هذا حص

ـــــــــــــة للطفـــــــــــــل كـــــــــــــ الشـــــــــــــاعر أمحـــــــــــــد شـــــــــــــوقي ذلك مـــــــــــــن الـــــــــــــذي ســـــــــــــامهوا يف الكتاب

" دي الفنتـــــــــــــني"الـــــــــــــذي بـــــــــــــرع يف نظـــــــــــــم القصـــــــــــــائد الشـــــــــــــعرية ، حماكيـــــــــــــا فيهـــــــــــــا أســـــــــــــلوب 

فــــــــــــإن «وحســــــــــــب حســــــــــــن إمساعيــــــــــــل . القصصــــــــــــي ، أو مســــــــــــتوحاة مــــــــــــن الــــــــــــرتاث العــــــــــــريب

ـــــــــــف أدبـــــــــــا لألطفـــــــــــال باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة،  أمـــــــــــري الشـــــــــــعراء أمحـــــــــــد شـــــــــــوقي هـــــــــــو أول مـــــــــــن أل

أغنياتــــــــــــــه وقصصــــــــــــــه الشــــــــــــــعرية الــــــــــــــيت كتبهــــــــــــــا لألطفــــــــــــــال رائــــــــــــــدا ألدب فكــــــــــــــان شــــــــــــــوقي ب

ــــــــــه  ــــــــــب لألطفــــــــــال العــــــــــرب أدبــــــــــا يســــــــــتمتعون ب األطفــــــــــال يف اللغــــــــــة العربيــــــــــة، وأول مــــــــــن كت
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وقــــــــــــــد اســــــــــــــتحدث شــــــــــــــوقي يف اللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة نــــــــــــــوعني مــــــــــــــن فنــــــــــــــون أدب . ويتذوقونــــــــــــــه

ـــــــــة، وقـــــــــد كتـــــــــب لألطفـــــــــال مـــــــــن الفـــــــــن  ـــــــــة ومهـــــــــا القصـــــــــة الشـــــــــعرية واألدبي األطفـــــــــال املكتوب

ثالثـــــــــني قصـــــــــة شـــــــــعرية، ونظـــــــــم هلـــــــــم عشـــــــــر مقطوعـــــــــات مـــــــــا بـــــــــني صصـــــــــي أكثـــــــــر مـــــــــن الق

1.»أنشودة وأغنية 

  :رحلتني مهامبيف كتاباته لألطفال  "شوقيأمحد " مرّ لقد 

ــــــــــــــة األوىل وهــــــــــــــي الــــــــــــــيت يقــــــــــــــوم فيهــــــــــــــا بقــــــــــــــراءة احلكايــــــــــــــات والقصــــــــــــــص - املرحل

وال يكثـــــــــر مـــــــــن قـــــــــراءة كـــــــــل القصـــــــــص،  ."الفـــــــــونتني"الغربيـــــــــة خاصـــــــــة تلـــــــــك الـــــــــيت كاتبهـــــــــا 

ــــــــــك حــــــــــىت ال ختــــــــــتلط عليــــــــــه األحــــــــــداث بــــــــــ ل يعتمــــــــــد علــــــــــى اثنــــــــــني أو ثالثــــــــــة فقــــــــــط، وذل

.والشخصيات

ـــــــــــرتاث - املرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة يقـــــــــــوم فيهـــــــــــا جبمـــــــــــع املوضـــــــــــوعات واألحـــــــــــداث مـــــــــــن ال

املصــــــــــــري القــــــــــــدمي واحلــــــــــــديث ، مث يكتــــــــــــب قصــــــــــــته بأســــــــــــلوب ســــــــــــهل وبســــــــــــيط، وبلغــــــــــــة 

ºººººººººººǌƬǳ¦Â�̧ƢºººººººººººƬǷȍ¦�ª ƾºººººººººººŹÂ���¥°ƢºººººººººººǬǳ¦�Ƣºººººººººººđ�ǆ ǻƘƬºººººººººººǈȈǧ��² ƢºººººººººººǼǳ¦�ǲºººººººººººǯ�Ãƾºººººººººººǳ�ƨºººººººººººǷȂȀǨǷ ويق

.لألطفال

ــــــــــــــداها  ــــــــــــــيت أب ــــــــــــــرية ال ــــــــــــــه لــــــــــــــألدب " أمحــــــــــــــد شــــــــــــــوقي"إن الغــــــــــــــرية الكب ــــــــــــــد قراءت عن

دفعتـــــــــه لإلبـــــــــداع يف جمـــــــــال أدب الطفـــــــــل العـــــــــريب، فقـــــــــد نـــــــــوه  االفرنســـــــــي هـــــــــي وحـــــــــدها مـــــــــ

ومــــــــــــدى دائمــــــــــــا يف كتاباتــــــــــــه إىل هــــــــــــذا الفــــــــــــن اجلديــــــــــــد الــــــــــــذي ظهــــــــــــر يف أدب الغــــــــــــرب، 

–لـــــــــذا ينبغـــــــــي . يةاخلدمـــــــــة الـــــــــيت يقـــــــــدمها لألطفـــــــــال عنـــــــــدهم مـــــــــن وعـــــــــظ وإرشـــــــــاد وتســـــــــل

أن يهـــــــــــتم األدبـــــــــــاء والشـــــــــــعراء يف الـــــــــــبالد العربيـــــــــــة بالكتابـــــــــــة لألطفـــــــــــال،  -حســـــــــــب رأيـــــــــــه

. وأن يأخذوا احلكمة واألدب من خالهلا على قدر عقوهلم

ــــــــــــدراوي بــــــــــــأن  يف هــــــــــــذا الصــــــــــــدد، ــــــــــــذكر خليفــــــــــــة الدن ــــــــــــف عــــــــــــددا  "  شــــــــــــوقي"ي أل

شــــــــــعرا، األغــــــــــاين واألناشــــــــــيد الطفوليــــــــــة، فكتــــــــــب أكثــــــــــر مــــــــــن ثالثــــــــــني قصــــــــــةكبــــــــــريا مــــــــــن 
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وحنـــــــــــو عشـــــــــــر مقطوعـــــــــــات مـــــــــــن األغـــــــــــاين واألناشـــــــــــيد، وكانـــــــــــت معظـــــــــــم قصصـــــــــــه ختـــــــــــدم 

�ƨººººººººººººººººȇȂƥŗǳ¦�» ¦ƾººººººººººººººººǿȋ¦�Ǯ ººººººººººººººººǴƬǯ��ǲººººººººººººººººǨǘǳ¦�§ ®¢�Ƣººººººººººººººººđ� ƢººººººººººººººººƳ�Ŗººººººººººººººººǳ¦�ƨȈǷƢººººººººººººººººǈǳ¦�¥®ƢººººººººººººººººƦŭ¦

واألخالقيـــــــــة الـــــــــيت تســـــــــعى وراء بنـــــــــاء جيـــــــــل مـــــــــن األطفـــــــــال مشـــــــــبعني بـــــــــاألخالق الدينيــــــــــة 

اتــــــــــه إىل تســــــــــلية والرتبويــــــــــة العاليــــــــــة، وال ننســــــــــى كــــــــــذلك أنــــــــــه ســــــــــعى يف العديــــــــــد مــــــــــن كتاب

األطفــــــــــال وإدخـــــــــــال البهجــــــــــة علـــــــــــى وجـــــــــــوههم ، خاصــــــــــة عنـــــــــــد كتابتــــــــــه للقصـــــــــــص الـــــــــــيت 

ƨƥƢǤǳ¦�Ŀ�©Ƣǻ¦ȂȈū¦�Ǻǟ�ƢēƢǟȂǓȂǷ�°Âƾƫ.

بســــــــــــــــهولة األســــــــــــــــلوب وتنــــــــــــــــوع عناصــــــــــــــــر " شــــــــــــــــوقي"لقــــــــــــــــد امتــــــــــــــــازت كتابــــــــــــــــات 

وقـــــــــــد ذكـــــــــــر هـــــــــــو . التشـــــــــــويق، وتسلســـــــــــل األحـــــــــــداث، ومجـــــــــــال اللغـــــــــــة، ودقـــــــــــة التصـــــــــــوير

فضـــــــــــــل وســـــــــــــيلة للتســـــــــــــلية والتعلـــــــــــــيم، وأن الطفـــــــــــــل بنفســـــــــــــه بـــــــــــــأن أدب األطفـــــــــــــال هـــــــــــــو أ

يكتســـــــــــب مـــــــــــن خالهلـــــــــــا القـــــــــــيم واألخـــــــــــالق الفاضـــــــــــلة، ويتعـــــــــــرف علـــــــــــى اخلـــــــــــري والشــــــــــــر 

1 .والظلم والعدل يف احلياة

هـــــــــــــذه القـــــــــــــيم " أمحـــــــــــــد شـــــــــــــوقي"مـــــــــــــن القصـــــــــــــائد الشـــــــــــــعرية الـــــــــــــيت تنـــــــــــــاول فيهـــــــــــــا 

مــــــــــــن ديوانــــــــــــه الشــــــــــــعري ) اهلــــــــــــرة والنظافــــــــــــة(واألخــــــــــــالق الفاضــــــــــــلة نــــــــــــذكر مــــــــــــثال مقطــــــــــــع 

  :اللألطف

  هرتـي جـد أليـفـــة         وهـي للبيـت حليفــة

  هـي مـا لـم تتحــرك         دميـة البيـت اللطيفــة 

  فـإذا جـاءت وراحــت        زيـد يف البيـت وصيفـة

  الـرف منــه والسقيفـة        يــأر تنتقـا الفـهـشغل

  وتقـوم الظهـر والعصــر       بــــادوار شريفـــة

  ن األثــواب ال متلــك      سـوى فــرو القطيفــةوم

.84أحمد عبد المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص :ینظر -1
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ـــــــــــأن الشـــــــــــاعر يف هـــــــــــذا املقطـــــــــــع الشـــــــــــعري خياطـــــــــــب بأســـــــــــلوب ســـــــــــهل  نالحـــــــــــظ ب

وبســــــــــــيط مــــــــــــدركات الطفــــــــــــل ولغتــــــــــــه، وهــــــــــــو بــــــــــــذلك حيــــــــــــاول الوصــــــــــــول إىل ذهنــــــــــــه مــــــــــــن 

خــــــــــالل التعامــــــــــل مــــــــــع مســــــــــتواه الفكــــــــــري مبفــــــــــردات ورمــــــــــوز وألفــــــــــاظ موجــــــــــودة عنــــــــــده يف 

كمـــــــــا يوظـــــــــف لنـــــــــا يف هـــــــــذا املقطـــــــــع جانبـــــــــا مـــــــــن . مـــــــــرهـــــــــذه املرحلـــــــــة املتقدمـــــــــة مـــــــــن الع

األهــــــــــــداف الدينيــــــــــــة الــــــــــــيت حيــــــــــــاول ترســــــــــــيخها يف ذهــــــــــــن الطفــــــــــــل، أوهلــــــــــــا قضــــــــــــية الرفــــــــــــق 

�ȆǷȐººººººººººººǇȍ¦�Ǻȇƾººººººººººººǳ¦�Ƣººººººººººººđ�Ä®ƢººººººººººººǼȇ�Ŗººººººººººººǳ¦�¥®ƢººººººººººººƦŭ¦Â�¼Ȑººººººººººººƻȋ¦�ǺººººººººººººǷ�Ƣººººººººººººǿ°ƢƦƬǟƢƥ�À¦ȂȈūƢººººººººººººƥ

الظهــــــــــــر ، العصــــــــــــر ، : كـــــــــــــ   احلنيــــــــــــف، كــــــــــــذلك توظيفــــــــــــه لعــــــــــــدد مــــــــــــن األلفــــــــــــاظ الدينيــــــــــــة

ىل ذهــــــــــن الطفــــــــــل باعتبارهــــــــــا مــــــــــن أساســــــــــيات بنــــــــــاء الشخصــــــــــية إ هلاإيصــــــــــاالــــــــــيت حيــــــــــاول و 

  .  اإلسالمية الدينية

ويف قصـــــــــــيدة أخـــــــــــرى ألمحــــــــــــد شـــــــــــوقي جنــــــــــــده يعـــــــــــاجل موضــــــــــــوعا مهمـــــــــــا يف تربيــــــــــــة 

ــــــــل، وهــــــــو مســــــــألة  ــــــــنشء واجلي ــــــــري يف داخــــــــل األســــــــرة، مــــــــن ال اجلــــــــدة ومــــــــا هلــــــــا مــــــــن دور كب

  :يقول يف هذه األبيات. تربية أحفاذها والسهر على محايتهم

  يـعلي من أب أحـىن      ي   ـدة ترأف بـ جيل

وكّل شـيء سرّنـي         تذهـب فيه مذهبـي

  إن غضب األهل علـي       كلهـم مل تغضــب

مشى أيب يومـا إلـي         مشيـة املـــؤّدب

غضبـان قـد هـّدد         بالّضرب وإن مل يضرب

فلـم أجـد يل غيـر         جّديت من مهــّرب

ȆºƫȂºƻ¤Â�Ƣºđ�Ȃų¢����������ƢººȀǨǴƻ�řºƬǴǠƴǧ

وهـي تقـول ألبـي         بلهـجة املؤنـّـب

ويـح هلـذا         الوالـد املعــّذب...ويح له

  أمل تكـن تصنـع مـا         يصنع إذ كنت صيب
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ــــــــــيت كتبهــــــــــا  لألطفــــــــــال قصــــــــــة احلمــــــــــار " أمحــــــــــد شــــــــــوقي"مــــــــــن األشــــــــــعار املشــــــــــوقة ال

، حــــــــىت إذا أصــــــــبح النهــــــــار أتــــــــت بــــــــه د غــــــــرق يف وســــــــط البحــــــــرالــــــــذي ظــــــــن رفاقــــــــه أنــــــــه قــــــــ

األمـــــــــواج إىل بـــــــــّر النجـــــــــاة وهـــــــــي رافضـــــــــة موتـــــــــه يف البحـــــــــر ملـــــــــا يعـــــــــرف عنـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــل 

  :وقد جاءت األبيات كاآليت . وغباء

  سقط احلمار من السفينة يف الدجى      فبكى الرفاق لفقده وترمحوا

  موجة تتقـدمحىت إذا طلع النهار أتت بـــه       حنو السفينة 

1قالت خذوه كما أتاين ساملـــا     مل أبتلعه ألنه ال يهضــم

ســـــــــــاهم بشـــــــــــكل كبـــــــــــري  "أمحـــــــــــد شـــــــــــوقي" وممـــــــــــا يـــــــــــذكره تـــــــــــاريخ األدب العـــــــــــريب أن

ــــــــــــــال  يف أدب الطفــــــــــــــل وإضــــــــــــــافته إىل الفنــــــــــــــون علــــــــــــــى الكتابــــــــــــــة يف  الشــــــــــــــعراء العــــــــــــــربإقب

الكتابــــــــــــة فكتــــــــــــب خلليــــــــــــل مطــــــــــــران وطلــــــــــــب منــــــــــــه الســــــــــــري معــــــــــــا يف «األدبيــــــــــــة اجلديــــــــــــدة، 

ـــــــــص  ـــــــــدة هلـــــــــذا الفـــــــــن، وقـــــــــد جـــــــــاء يف ن لألطفـــــــــال والتعـــــــــاون معـــــــــه يف إرســـــــــاء قواعـــــــــد جدي

وال يســـــــــعين إال الثنـــــــــاء علـــــــــى صـــــــــديقي خليـــــــــل مطـــــــــران، صـــــــــاحب املـــــــــنن علـــــــــى : الرســـــــــالة
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لنســــــــــــــاء، وأن واملــــــــــــــأمول أننــــــــــــــا نتعــــــــــــــاون علــــــــــــــى إجيــــــــــــــاد شــــــــــــــعر لألطفــــــــــــــال وا... العــــــــــــــرب

2.»يساعدنا سائر األدباء والشعراء على إدراك هذه األمنية 

، واعتــــــــــــرب بــــــــــــأن الوقــــــــــــت مل حيــــــــــــن بعــــــــــــدذلــــــــــــكغــــــــــــري أن خليــــــــــــل مطــــــــــــران رفــــــــــــض 

هــــــــــــو تســــــــــــخري  -حســــــــــــب رأيــــــــــــه–، واألجــــــــــــدر هــــــــــــذا اللــــــــــــون األديب اجلديــــــــــــدللكتابــــــــــــة يف 
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  .وثقافيةسياسية، واجتماعية، 

أمحــــــــــــــــد شــــــــــــــــوقي يف الكتابــــــــــــــــة "كـــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــعراء الــــــــــــــــذين اتبعـــــــــــــــوا درب 

الــــــــــــذي كتــــــــــــب عــــــــــــددا مــــــــــــن " حممــــــــــــد اهلــــــــــــراوي" لألطفــــــــــــال، جنــــــــــــد الشــــــــــــاعر واألديــــــــــــب 

.32، ص 1949أحمد شوقي ، منتخبات من شعر شوقي في الحیوان ، المكتبة التجاریة ، القاھرة ، :ینظر -1
.85المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب-2
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ــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــل بــــــــــــــــاألخالق احلســــــــــــــــنة،  القصــــــــــــــــائد الطفوليــــــــــــــــة، مركــــــــــــــــزا فيهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى تربي

دمـــــــــــة هـــــــــــذه األعمـــــــــــال جنـــــــــــد يف مق. وبالصـــــــــــفات البنـــــــــــاءة، وبتعـــــــــــاليم الـــــــــــدين اإلســـــــــــالمي

مســــــــــــــري (، وديــــــــــــــوان 1922الــــــــــــــذي أصــــــــــــــدره ســــــــــــــنة ) مســــــــــــــري األطفــــــــــــــال للبنــــــــــــــني(ديــــــــــــــوان

.1923الذي صدر يف السنة املوالية أي ) األطفال للبنات

لقــــــــــد خــــــــــاض هــــــــــذا األديــــــــــب جمــــــــــال التــــــــــأليف الشــــــــــعري املتنــــــــــوع للطفــــــــــل العــــــــــريب، 

�ƨººººººººººººƦƬǰǷ�ǆ ººººººººººººǇ¢�ƢǷƾººººººººººººǼǟ�¾ƢººººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººººǿ�Ŀ�ǾǗƢººººººººººººǌǻ�®¦±�ƾººººººººººººǫÂ)الــــــــــــيت) مســــــــــــري لألطفــــــــــــال  

  .كانت مبثابة اخلزانة األدبية للطفل العريب آنذاك

دعــــــــــــــــوة إىل (قصــــــــــــــــيدة " حملمــــــــــــــــد اهلــــــــــــــــراوي"مــــــــــــــــن األعمــــــــــــــــال األدبيــــــــــــــــة الرائــــــــــــــــدة 

الــــــــــيت يقــــــــــف فيهـــــــــا عنــــــــــد أمهيــــــــــة العمـــــــــل لألجيــــــــــال الصــــــــــاعدة مـــــــــن أجــــــــــل بنــــــــــاء ) العمـــــــــل

:جمتمع حضاري يليق بالتطلعات الدولية، ومما يقول فيها

  ارـح جنّ ـد الصبـبعو      ذ   ـأنا يف الصباح تلمي

  وإزميـل ومنشــارفلي قلم وقرطــاس        

  ضما يف صنعـيت عـاروعلمي إن يكن شرفا       

  وللصنـاع مقــدارفللعلمـاء مرتبــة        

الــــــــــيت قــــــــــّرب ) وصــــــــــف البســــــــــتان(ومــــــــــن القصــــــــــائد الدينيــــــــــة الــــــــــيت كتبهــــــــــا، قصــــــــــيدة 

اهللا ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــاىل، فيهـــــــــــا ذهـــــــــــن الطفـــــــــــل بـــــــــــأن أســـــــــــاس كـــــــــــل األشـــــــــــياء ومرّدهـــــــــــا إىل 

  :ومن بني ما جاء فيها . خالق الكون ومدبّر شؤونه

  انظر إىل البستان ذي األزهـار        واملاء حتت األيك واألطيـار

  املاء جيري يف اجلداول سلسـال       يسقي جذور النخل واألشجار

  والزهر أشكالـه على أفنانـه         والغصن نضر يانـع اإلمثـار

   يصدح بينهـا متنقـل         ويعود عند الليل يف األوكـاروالطري
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1هذا صنيـع اهللا بيـن عبـاده        فتبارك اهللا القديـر البـاري
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اجلديــــــــد، والتضــــــــحية مــــــــن أجــــــــل توجيــــــــه األطفـــــــــال وتــــــــربيتهم علــــــــى أكمــــــــل وجــــــــه ممكـــــــــن، 

يعــــــــــد مــــــــــن رواد أدب الطفــــــــــل العــــــــــريب " حممــــــــــد اهلــــــــــواري"يب فــــــــــإن وحســــــــــب فاضــــــــــل الكعــــــــــ

، ملـــــــــا عـــــــــرف يف أعمالـــــــــه بلغـــــــــة شـــــــــعرية متناســـــــــقة مـــــــــع لغـــــــــة يف العصـــــــــر احلـــــــــديث بامتيـــــــــاز

كمـــــــــــا أن إدراكـــــــــــه العـــــــــــايل ملتطلبـــــــــــات الطفولـــــــــــة . األطفـــــــــــال، مراعيـــــــــــا تـــــــــــدرجهم يف الســـــــــــن

وعواملهـــــــــــا جعلـــــــــــت قصـــــــــــائده منفتحـــــــــــة للطفـــــــــــل بكـــــــــــل مـــــــــــا فيهـــــــــــا، جيـــــــــــد بغيتـــــــــــه وغايتـــــــــــه 

2.هامن

يف كتاباتـــــــــــــــه إىل العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن النقـــــــــــــــد واألقاويـــــــــــــــل الـــــــــــــــيت " اهلـــــــــــــــراوي"تعـــــــــــــــرض 

�řººººººººººººǨǳ¦� ƢºººººººººººǼƦǳ¦�Ʈ ºººººººººººȈƷ�ǺºººººººººººǷ�ƨºººººººººººǐǫƢǻÂ�ƨǨȈǠººººººººººººǓ�ƢºººººººººººĔƘƥ�ƢȀƬǨºººººººººººǏÂÂ�ǾºººººººººººǳƢǸǟ¢�Ŀ�ƪ ǰǰºººººººººººǋ

غـــــــــــري أنـــــــــــه مل يكــــــــــــرتث بكـــــــــــل هــــــــــــذه األقاويـــــــــــل، وجعلهـــــــــــا دبــــــــــــر أذنـــــــــــه، وبقــــــــــــي . واألديب

ــــــــــــــري يف الكتابــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال وموجهــــــــــــــا هلــــــــــــــم إىل مكــــــــــــــارم  دائمــــــــــــــا يســــــــــــــاهم بشــــــــــــــكل كب

األخــــــــــــالق حــــــــــــىت أصــــــــــــبحت أعمالــــــــــــه شــــــــــــاهدة علــــــــــــى إبداعــــــــــــه ومســــــــــــامهاته الفعالــــــــــــة يف 

  .جمال أدب األطفال

مـــــــــــــن الـــــــــــــذين «بـــــــــــــأن اهلـــــــــــــواري  " إمساعيـــــــــــــلحســـــــــــــن "يف هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق يـــــــــــــذكر 

وضــــــــــعوا عالمــــــــــات علــــــــــى الطريــــــــــق ألدب األطفــــــــــال يف اللغــــــــــة العربيــــــــــة، ذلــــــــــك أنــــــــــه أخــــــــــذ 

أبــــــــــدع منظومــــــــــات ســــــــــهلة نفســــــــــه يف جــــــــــّد وإخــــــــــالص مبعانــــــــــاة الكتابــــــــــة لناشــــــــــئة اجليــــــــــل، ف

العبـــــــــــــارة قريبــــــــــــــة التنــــــــــــــاول، ســـــــــــــائغة املعــــــــــــــىن، يف أوزان غنائيــــــــــــــة رقيقـــــــــــــة، وألفــــــــــــــاظ عذبــــــــــــــة 
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ــــــــــــــى تنميــــــــــــــة مــــــــــــــداركهم ــــــــــــــة، وتســــــــــــــاعد األطفــــــــــــــال عل ــــــــــــــث منظومــــــــــــــات . الطفول فلــــــــــــــم تلب

دراسة تحلیلیة ناقدة ، دار المعارف ، د ط ،     د -الطفولة بین كامل الكیالني ومحمد الھراويأحمد زلط ، أدب:ینظر -1
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ººººººººººĔƘǯ�ƢƥƢȈººººººººººǈǻ¦�¾ƢººººººººººǨǗȋ¦�² ȂººººººººººǨǻ�Ŀ�ƪ ƥƢººººººººººǈǻ¦�À¢�Ä°¦ȂººººººººººŮ¦ ا قطــــــــــرات املــــــــــاء علــــــــــى شــــــــــفاه

1.»الظمآن 

كامــــــــــل "علــــــــــى غــــــــــرار هــــــــــؤالء األدبــــــــــاء والشــــــــــعراء يف بــــــــــالد مصــــــــــر، جنــــــــــد كــــــــــذلك 

الــــــــــذي اهــــــــــتم هــــــــــو اآلخــــــــــر يف كتاباتــــــــــه باألطفــــــــــال، فخصــــــــــص العديــــــــــد مــــــــــن " الكــــــــــيالين

أعمالــــــــــــه هلــــــــــــم، مــــــــــــن خــــــــــــالل القصــــــــــــص والقصــــــــــــائد الــــــــــــيت كثــــــــــــريا مــــــــــــا رمســــــــــــت البهجــــــــــــة 

مــــــــــائتني ومخســــــــــني قصــــــــــة ددها حــــــــــوايل ، فقــــــــــد بلــــــــــغ عــــــــــاألطفــــــــــالوالســــــــــرور علــــــــــى وجــــــــــوه 

1927ففــــــــــــي ســــــــــــنة . ومســــــــــــرحية، منهــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــو مؤلــــــــــــف ، أو مــــــــــــرتجم، أو مقتــــــــــــبس

�ƪ) الســـــــــندباد البحـــــــــري(كتـــــــــب قصـــــــــة  ºººººººººǳƢǼǧ��ǪȇȂºººººººººǌƬǳ¦Â�̈ǂǷƢºººººººººǤŭ¦�§ Ƣºººººººººƥ�Ƣºººººººººđ�¼ǂºººººººººǗ�Ŗºººººººººǳ¦

  .إعجابا كبريا على مستوى الصغار والكبار معا

رىب فيهـــــــــــــا، يف كتاباتـــــــــــــه بالبيئـــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــة الـــــــــــــيت تـــــــــــــ" الكـــــــــــــيالين"لقـــــــــــــد تـــــــــــــأثر 

�ƨºººººººººººººȈƥ®ȋ¦�ǾƬȈºººººººººººººǐƼǋ� ƢºººººººººººººǼƥ�Ŀ�¦ȂŷƢºººººººººººººǇÂ�Ƕºººººººººººººđ�ȄºººººººººººººǬƬǳ¦�Ǻȇǀºººººººººººººǳ¦� Ƣºººººººººººººƥ®ȋ¦Â�́ ƢƼºººººººººººººǋȋƢƥÂ

مـــــــــن أجـــــــــل الكتابـــــــــة  "الكـــــــــيالين"فـــــــــإن توجـــــــــه " أمحـــــــــد زلـــــــــط"وحســـــــــب روايـــــــــة . القصصـــــــــية

:لألطفال مرّده إىل عاملني أساسيني مها

) إمساعيــــــــــــلســــــــــــعد (القصــــــــــــص والروايــــــــــــات الــــــــــــيت كــــــــــــان يســــــــــــمعها مــــــــــــن خالــــــــــــه -

، فكثـــــــــريا مـــــــــا كـــــــــان يقـــــــــص علـــــــــى مســـــــــامعه يف الليـــــــــل قصـــــــــص الـــــــــذي كلفـــــــــه أبـــــــــوه برتبيتـــــــــه

.البطوالت واملغامرات واحلكايات املتعلقة بالسحر واخلرافات

باألســـــــــــــطورات اليونانيـــــــــــــة الــــــــــــيت كانـــــــــــــت حتكيهـــــــــــــا لـــــــــــــه مربيتـــــــــــــه الكبـــــــــــــري تــــــــــــأثره -

يـــــــــــرى نفســـــــــــه يف املنـــــــــــام يف هـــــــــــذا الســـــــــــياق يـــــــــــروى بأنـــــــــــه كـــــــــــان  .اليونانيـــــــــــةذات األصـــــــــــول 

صـــــــــــــيات البطوليـــــــــــــة الـــــــــــــيت كـــــــــــــان يكتـــــــــــــب عنهـــــــــــــا يف وهـــــــــــــو يـــــــــــــداعب احليوانـــــــــــــات والشخ

2.أعماله األدبية

.42، المرجع السابق ، صمحمود حسن إسماعیل-1
دراسة تحلیلیة ناقدة ، دار المعارف ، د ط ،     د -الھراويأحمد زلط ، أدب الطفولة بین كامل الكیالني ومحمد :ینظر -2
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أســــــــــــــــلوبا جديــــــــــــــــدا للكتابــــــــــــــــة لألطفــــــــــــــــال خّصــــــــــــــــه  "الكــــــــــــــــيالين" أضــــــــــــــــاف لقــــــــــــــــد

باجلانـــــــــــب األديب واجلانـــــــــــب النفســـــــــــي للطفـــــــــــل، مـــــــــــع مراعاتـــــــــــه الكبـــــــــــري للمراحـــــــــــل العمريـــــــــــة 

.هلم، وتصنيف األعمال األدبية حسب هذه املراحل

عمــــــــــــد إىل كتابــــــــــــة أدب لألطفــــــــــــال  "الكــــــــــــيالين"بــــــــــــأن  "علــــــــــــي احلديــــــــــــدي"يــــــــــــرى 

�ǚǫȂºººººººººººȈǧ��ǶǿǂºººººººººººǸǟ�©¦ȂǼºººººººººººǈǳ�ƢºººººººººººǠƦƫ�ƢºººººººººººȀƯ¦ǂƫ�Ŀ�Ƕºººººººººººđ�«°ƾºººººººººººƬȇÂ��ǶȀƬºººººººººººǤǳ�Ŀ�ǶȀƦºººººººººººƦŹ�ŕºººººººººººƷ

�ËƤ ººººººººººººººƷ�ń¤�Ƕººººººººººººººđ�ȆººººººººººººººȀƬǼȇÂ��ǶēƢººººººººººººººƷȂǸǗÂ�ǶŮȂººººººººººººººȈǷ�ÄȂººººººººººººººǬȇÂ��Ƕē¦®¦ƾǠƬººººººººººººººǇ¦Â�ǶȀƦǿ¦ȂººººººººººººººǷ

1.القراءة واملثابرة عليها

جمــــــــــال الكتابـــــــــة بالتــــــــــأليف للكبـــــــــار مث انتقـــــــــل بعــــــــــد ذلـــــــــك لفئــــــــــة " الكـــــــــيالين"بـــــــــدأ 

�ǺººººººººǨǳ¦�¦ǀººººººººǿ� Ƣººººººººƥ®¢�Ƣººººººººđ�ǂººººººººȀƦǻ¦�°ƢǠººººººººǋȋ¦Â�ǎاألط ººººººººǐǬǳ¦�ǺººººººººǷ�ƾººººººººȇƾǠǳ¦�ǶººººººººŮ�Ƥ ººººººººƬǰǧ��¾ƢººººººººǨ

يصـــــــــف بـــــــــأن  " خليـــــــــل مطـــــــــران"وهـــــــــا هـــــــــو . اجلديـــــــــد ووقفـــــــــوا هلـــــــــا وقفـــــــــة تقـــــــــدير  وعرفـــــــــان

ســـــــــــــهل ممتنـــــــــــــع، وأنـــــــــــــه مجـــــــــــــع يف قصصـــــــــــــه مـــــــــــــن الفصـــــــــــــاحة يف ) أي الكـــــــــــــيالين(كالمـــــــــــــه 

  .ة يف النثراملباين إىل البالغة يف املعاين، ومن اجلزالة يف الشعر، إىل السهول

زمخــــــــــا هــــــــــائال للمكتبــــــــــة العربيــــــــــة مــــــــــن القصــــــــــص الشــــــــــعري " الكــــــــــيالين"لقــــــــــد تــــــــــرك 

واحلكايــــــــــــــــات املطبوعــــــــــــــــة واملخطوطــــــــــــــــة يف األدب القصصــــــــــــــــي تضــــــــــــــــمنت العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن 

فنجـــــــــــــده تكلـــــــــــــم عـــــــــــــن . املبــــــــــــادئ واألخـــــــــــــالق الســـــــــــــامية الـــــــــــــيت يتبعهـــــــــــــا الطفـــــــــــــل العـــــــــــــريب

فيهـــــــــــــا  ، وربـــــــــــــط)ودنـــــــــــــدش العجيـــــــــــــب(، )نشـــــــــــــيد مصـــــــــــــر(الوطنيـــــــــــــة يف قصـــــــــــــيدة بعنـــــــــــــوان 

األطفـــــــــــــال بـــــــــــــوطنهم، وتعميـــــــــــــق االنتمـــــــــــــاء لـــــــــــــه، والفخـــــــــــــر برجالـــــــــــــه، واالنتســـــــــــــاب إليـــــــــــــه، 

ـــــــــه وهـــــــــذا كلـــــــــه يف أســـــــــلوب ســـــــــهل خـــــــــال مـــــــــن الصـــــــــعوبة اللغويـــــــــة، . والتضـــــــــحية مـــــــــن أجل

.واأللفاظ املبهمة، واملفردات الغريبة

الكثــــــــــري مــــــــــن ) عنقــــــــــود العنــــــــــب(كمثــــــــــال علــــــــــى ذلــــــــــك، جنــــــــــده يــــــــــذكر يف قصــــــــــيدة 

  :ول يف مستهلهايق. العرب والعظات واحلكم

.375علي الحدیدي ، في أدب األطفال ، المرجع السابق ، ص :ینظر -1
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  بـعجيبة من العج       ب ـود العنـقصة عنق

  فـوحتفة من التح      رف  ـة من الطـوطرف

  ةــة لطيفـشائق      ة   ــريفـادرة ظـن

  نـل سائـهّم بفع     ن   ــردع كل خائـت

  رــلعاقل إذا اعتب        ر  ـا عبـوكل ما فيه

  مــإليكة ـهدي     م   ــا عليكــأقصه

1الـه األطفـحيفظ       ال ــــا مثـĔƜـف

أدبيــــــــــــا وافــــــــــــرا يــــــــــــروي لنــــــــــــا فيــــــــــــه ثقافــــــــــــات  إنتاجــــــــــــا" الكــــــــــــيالين"لقــــــــــــد قــــــــــــدم لنــــــــــــا 

، وتـــــــــارة أخـــــــــرى مـــــــــن الثقافـــــــــات الشـــــــــرقية مـــــــــن الـــــــــرتاث العـــــــــريب اإلســـــــــالمي تـــــــــارة ،خمتلفـــــــــة

ــــــــــــه  ــــــــــــة الطفــــــــــــل العــــــــــــريب وبيئت والغربيــــــــــــة، بأســــــــــــلوب ســــــــــــهل وبســــــــــــيط يتناســــــــــــب مــــــــــــع عقلي

فنجــــــــــــده كتــــــــــــب لألطفــــــــــــال يف الســــــــــــرية النبويــــــــــــة ويف . ة الــــــــــــيت هــــــــــــو يف كنفهــــــــــــااالجتماعيــــــــــــ

حيـــــــــــاة الصـــــــــــحابة الكـــــــــــرام، واقتـــــــــــبس هلـــــــــــم مـــــــــــن األدب العـــــــــــاملي قصصـــــــــــا رائعـــــــــــة كجحـــــــــــا 

ـــــــــا مـــــــــن املـــــــــرح والفكاهـــــــــة،  ـــــــــنس جانب ـــــــــة، كمـــــــــا مل ي ـــــــــة وليل ـــــــــف ليل ـــــــــه، وقصـــــــــص أل وحكايات

وبالتــــــــــــايل فــــــــــــتح بقصـــــــــــص آفاقــــــــــــا جديــــــــــــدة . فكتـــــــــــب القصــــــــــــص واملســــــــــــرحيات الفكاهيـــــــــــة

ـــــــــا علـــــــــى ثقافـــــــــات شـــــــــعوب العـــــــــامل  يف ـــــــــة، وجعلهـــــــــا نافـــــــــذة يطـــــــــل منهـــــــــا أبناؤن اللغـــــــــة العربي

  .املختلفة

ممــــــــــــا ميكــــــــــــن استخالصــــــــــــه مــــــــــــن أدب األطفــــــــــــال يف بــــــــــــالد مصــــــــــــر هــــــــــــو اعتمــــــــــــاده 

إمـــــــــا علـــــــــى الرتمجـــــــــة واالقتبـــــــــاس مـــــــــن األدب العـــــــــاملي الشـــــــــرقي والغـــــــــريب، وإمـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق 

.لعريب اإلسالميالتأليف الشعري والقصص املسرحي املقتبس من الرتاث ا
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  :العراق

§�¦��Ƣººººººººººººđ�ƨººººººººººººŦŗǳ¦�ƨººººººººººººǯǂƷ�°ƢººººººººººººǌƬǻ¦�ǞººººººººººººǷ�¼¦ǂººººººººººººǠǳ¦�Ŀ�¾ƢººººººººººººǨǗȋ تــــــــــــزامن ®¢�°ȂººººººººººººȀǛ

. واقبــــــــــــال جمموعــــــــــــة مــــــــــــن األدبــــــــــــاء علــــــــــــى ترمجــــــــــــة الكتــــــــــــب الغربيــــــــــــة مــــــــــــن األدب العــــــــــــاملي

قـــــــــــد تـــــــــــرجم العديـــــــــــد مـــــــــــن القصـــــــــــص " عـــــــــــزي عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب"فنجـــــــــــد مـــــــــــثال  الكاتـــــــــــب 

، )وحســـــــــــــــن واحلســـــــــــــــني(، )الثاحلقــــــــــــــائق الـــــــــــــــث(الطفوليــــــــــــــة مـــــــــــــــن األدب األورويب لقصـــــــــــــــة 

  ).ولكل سؤال جواب(

مت تأســــــــــــيس جملــــــــــــة طفوليــــــــــــة حكوميــــــــــــة أطلــــــــــــق عليهــــــــــــا اســــــــــــم  1969ويف ســــــــــــنة 

ƾºººººººººººººǿƢǠŭ¦Â�²) جملـــــــــــــيت( °¦ƾºººººººººººººŭ¦�Ŀ�¾ƢºººººººººººººǨǗȋ¦�ƨºººººººººººººƠǨƥ�ǶƬºººººººººººººē�ȆºººººººººººººǿÂ . فتنشـــــــــــــغل بقضـــــــــــــاياهم

ƨººººººººººººȈǳȂǨǘǳ¦�ǶēƢǗƢººººººººººººǌǻÂ�ǶȀů¦ǂººººººººººººƥÂ.� Ƣººººººººººººƥ®ȋ¦�ǺººººººººººººǷ�ƾººººººººººººȇƾǠǳ¦�ƨººººººººººººǴĐ¦�ǽǀººººººººººººǿ�ƪ ººººººººººººƦǴƳ�ƾººººººººººººǫÂ

صـــــــــــقل مــــــــــــواهبهم مــــــــــــن قصـــــــــــص، وأشــــــــــــعار، ورســــــــــــومات، والفنـــــــــــانني الــــــــــــذين أبــــــــــــدعوا يف 

1 .وأغاين طفولية

ـــــــــــذين ظهـــــــــــروا يف ســـــــــــاحة أدب الطفـــــــــــل بـــــــــــالعراق جنـــــــــــد الشـــــــــــاعر  كـــــــــــذلك مـــــــــــن ال

الــــــــــذي كتــــــــــب العديــــــــــد مــــــــــن القصــــــــــائد الشــــــــــعرية لألطفــــــــــال ومجعهــــــــــا " معــــــــــروف الرصــــــــــايف"

ـــــــــــــة(يف ديوانـــــــــــــه املعـــــــــــــروف بــــــــــــــ  ، وقـــــــــــــد اعتمـــــــــــــد العديـــــــــــــد منهـــــــــــــا  ) متـــــــــــــائم التعلـــــــــــــيم والرتبي

  . رمسية يف الكتب املدرسية بالبالد العربيةكأناشيد 

يف مقدمــــــــــــة ديوانــــــــــــه أســــــــــــباب ميلــــــــــــه للكتابــــــــــــة لألطفــــــــــــال، " الرصــــــــــــايف"لقــــــــــــد أورد 

معربـــــــــا يف الوقـــــــــت نفســـــــــه عـــــــــن أســـــــــفه الشـــــــــديد إلمهـــــــــال هـــــــــذا اللـــــــــون األديب الـــــــــذي يعتـــــــــرب 

حبـــــــــــــّق املـــــــــــــؤثر األول يف بنـــــــــــــاء اجليـــــــــــــل اإلســـــــــــــالمي املشـــــــــــــبع بـــــــــــــروح الوطنيـــــــــــــة، ومببــــــــــــــادئ 

ـــــــــــ أمـــــــــــا  « :ممـــــــــــا جـــــــــــاء يف هـــــــــــذه املقدمـــــــــــة مـــــــــــا يلـــــــــــي . روح العلميـــــــــــة الفـــــــــــذةاألخـــــــــــالق وال

¤�Ǻºººººººººººǟ�̈ƾººººººººººȈǠƥ�¾¦Ǆºººººººººººƫ�ȏ�ƢººººººººººĔ.مدارســــــــــنا معاشــــــــــر العـــــــــــرب، فــــــــــأقول مبــــــــــلء القلـــــــــــب آســــــــــفا

إىل الغايــــــــــة املطلوبــــــــــة منــــــــــه، إذ هــــــــــي اليــــــــــوم ناقصــــــــــة جــــــــــدا مــــــــــن وجــــــــــوه  أبنائهــــــــــاإيصــــــــــال 
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ــــــــــــا مــــــــــــن الكمــــــــــــال، فســــــــــــعى أن ينظــــــــــــر  ــــــــــــدة بالنســــــــــــبة إىل مــــــــــــا بلغتــــــــــــه مــــــــــــدارس غرين عدي

ملفكـــــــــرون منـــــــــا يف أمرهـــــــــا، ويأخـــــــــذ كـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــنهم يف إصـــــــــالح مـــــــــا يـــــــــراه فيهـــــــــا مـــــــــن ا

؟ إن يف أدمغـــــــــــــــة الصـــــــــــــــبيان قابليـــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــة ...اخللـــــــــــــــل بقـــــــــــــــدر اســـــــــــــــتطاعته ومقدرتـــــــــــــــه

فيهـــــــــا بكـــــــــل  للتلقـــــــــي واســـــــــتعداد كبـــــــــريا لألخـــــــــذ، فـــــــــال مـــــــــؤثر يف الكـــــــــون إال تنطبـــــــــع آثـــــــــاره

لـــــــــــذا أخـــــــــــذ .. بعـــــــــــد انطباعهـــــــــــا أعـــــــــــز احمـــــــــــاء مـــــــــــن خطـــــــــــوط الواجـــــــــــب ســـــــــــهولة، وتكـــــــــــون

املفكــــــــــرون فيمــــــــــا يريــــــــــدون لألحــــــــــداث الصــــــــــغار مــــــــــن الرتبيــــــــــة الفكريــــــــــة واألخالقيــــــــــة، وممــــــــــا 

ـــــــــيت تشـــــــــرب  أوجـــــــــدوه مـــــــــن تلـــــــــك املســـــــــائل  مـــــــــا كتبـــــــــوه هلـــــــــم مـــــــــن األناشـــــــــيد واألشـــــــــعار ال

�©ƢººººººººººǫȂǴƼŠ�°ƢººººººººººƦƬǟȏ¦Â�ŚººººººººººǰǨƬǳ¦�Ƕǿ®ȂººººººººººǠƫÂ�¼Ȑººººººººººƻȋ¦�ǶȀǼººººººººººǬǴƫÂ��ǺǗȂººººººººººǳ¦�Ƥ ººººººººººƷ�ǶđȂººººººººººǴǫ

وهــــــــذا هــــــــو .. خالقهــــــــم أيــــــــام الصــــــــبااهللا، وغــــــــري ذلــــــــك ممــــــــا يكــــــــون لــــــــه تــــــــأثري حســــــــن يف أ

الــــــــــذي دعــــــــــاين إىل أن أكتــــــــــب ألبنــــــــــاء مدارســــــــــنا هــــــــــذه الرســــــــــالة الشــــــــــعرية الــــــــــيت ضــــــــــمنتها 

1.» مقاطع خمتلفة من الشعر املدرسي

لألطفــــــــــــال قصــــــــــــيدة " معــــــــــــروف الرصــــــــــــايف"مــــــــــــن القصــــــــــــائد الدينيــــــــــــة الــــــــــــيت كتبهــــــــــــا 

  :يهاومما ذكره ف. اليت بني فيها قدرة اهللا على الكون واملوجودات) اهللا(

  رةـون النضـذات الغص    انظـر لتلك الشجــرة   

  رةـوكيف صارت شج        كيف منت مـن بـذرة 

  رةـا الثمـخرج منهـي   فانظر وقل من ذا الـذي   

  رةــا مستعــēÂǀƳ    وانظر إىل الشمس الـيت   

���ƢººđÂ� ƢºȈǓ�ƢºȀȈǧرةــرارة منتشــح  

���ƢºĔȂǯ�Äǀººǳ¦�ǺºǷل الشررةـو مثـيف اجل  

  رةــه قمـد فيـأوج      وانظـر إىل الليل فمـن  

  رةــدرر املنتشــكال       وزانــه بالنجـــم 
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  رهـوالبحر من ذات سج      والطـود مـن طـوده  

  رهـن ذا فجـاء مـوامل     والريـح مـن أرسلهـا  

  :إىل أن يصل إىل املقطع الذي يقول فيه

  رهـق فيه بصـن شـم   ىل املـرء وقـل   وانظـر إ

  رهــوة متفكـــبق     زه  ـذي جهـن ذا الـم

  رهـد كفـن قـويل مل     ذي   ــو اهللا الـذاك ه

1دره ـــدرة مقتــوق     ة  ــة بالغــذو حكم

الــــــــــذي كتـــــــــب عــــــــــددا مـــــــــن القصــــــــــائد الشــــــــــعرية " مصـــــــــطفى جــــــــــواد"كـــــــــذلك جنــــــــــد 

�Ƣºººººººººđ��©Ƣºººººººººǻ¦ȂȈū¦�ƨǼºººººººººǈǳ¢�ȄºººººººººǴǟـــــــــى . عـــــــــرب وحكـــــــــم وعظـــــــــات خمتلفـــــــــة ـــــــــه انتقـــــــــد عل غـــــــــري أن

.هذا النوع األديب، واعتربوه من الشعر الضعيف يف هذه املرحلة

كمــــــــــــــا ال يفوتنــــــــــــــا يف هــــــــــــــذا املقــــــــــــــام أن نــــــــــــــذكر أحــــــــــــــد أعمــــــــــــــدة أدب الطفــــــــــــــل يف 

صـــــــــــاحب الفضـــــــــــل الكبـــــــــــري يف جمـــــــــــال " بـــــــــــاقر مساكـــــــــــه"الفـــــــــــرتة املعاصـــــــــــرة، وهـــــــــــو الشـــــــــــاعر 

لقصـــــــــــص الطفوليـــــــــــة خبطـــــــــــاب شـــــــــــعري ســـــــــــها فقـــــــــــد كتـــــــــــب العديـــــــــــد مـــــــــــن ا. أدب الطفـــــــــــل

ومشـــــــــــــــوق، اســـــــــــــــتطاع بواســـــــــــــــطته الولـــــــــــــــوج إىل وجـــــــــــــــدان الطفـــــــــــــــل واحساســـــــــــــــه وأعماقـــــــــــــــه 

بســـــــــــهولة، وبـــــــــــرز عنـــــــــــده أســـــــــــلوب جديـــــــــــد يف كتابـــــــــــة الشـــــــــــعر املوجـــــــــــه لألطفـــــــــــال خاصـــــــــــة 

.البلبل الفتان، خرويف، هل تعرف، يوم العيد يف قصيدة

�ƢºººººººººººººĔ¢��¿ȂºººººººººººººǸǠالعـــــــــــــراق علــــــــــــى المــــــــــــا نالحظـــــــــــــه يف الكتابــــــــــــة األدبيـــــــــــــة للطفــــــــــــل يف 

ركـــــــــزت علـــــــــى اجلانـــــــــب املوضـــــــــوعايت أكثـــــــــر مـــــــــن تركيزهـــــــــا علـــــــــى اجلانـــــــــب اللغـــــــــوي والفـــــــــين، 

�ƢººººººººººǷ�ǲººººººººººǯ�Ʈ ººººººººººƥÂ�ƨȈǷȐººººººººººǇȍ¦�ƨººººººººººȈƥǂǠǳ¦�ƨºººººººººȇȂŮ¦�ƨȈººººººººººǔǫ�ŀƢººººººººººǠƫ�ƢēƢǟȂººººººººººǓȂǷ�Ƥ ººººººººººǴǣ¢�ƪ ºººººººººǻƢǰǧ

يربطهــــــــــا مــــــــــن عوامــــــــــل خمتلفــــــــــة لبنــــــــــاء الشخصــــــــــية الســــــــــوية، كمــــــــــا ركــــــــــزت كــــــــــذلك علــــــــــى 
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طفــــــــــل العــــــــــريب، مــــــــــن ربوبيــــــــــة، نشــــــــــر مبــــــــــادئ العقيــــــــــدة اإلســــــــــالمية وترســــــــــيخها يف ذهــــــــــن ال

.وألوهية، وأمساء وصفات

  :تونس

§�مل يظهــــــــــــــر  ®¢�Ƣººººººººººººººđ�ǂººººººººººººººȀǛ�Ŗººººººººººººººǳ¦�̈ŚƫȂººººººººººººººǳ¦�ǆ ǨǼººººººººººººººƥ�ǆ ǻȂººººººººººººººƫ�Ŀ�¾ƢººººººººººººººǨǗȋ¦�§ ®¢

الكبـــــــــــار، وذلــــــــــــك لقلــــــــــــة األدبــــــــــــاء املهتمـــــــــــني بــــــــــــه، أو النصــــــــــــرافهم إىل اإلبــــــــــــداع يف جمــــــــــــال 

كمـــــــــا مل جنــــــــــد الكثـــــــــري ممــــــــــا قيـــــــــل عنــــــــــه يف هـــــــــذه الــــــــــبالد ســـــــــوى شــــــــــذرات . األدب العـــــــــام

هنــــــــــا وهنــــــــــاك تــــــــــذكر لنــــــــــا بعــــــــــض الدراســــــــــات واحملــــــــــاوالت الــــــــــيت خاضــــــــــت جمــــــــــال عــــــــــابرة 

      .الكتابة لألطفال

ــــــــــــونس عــــــــــــّدة ــــــــــــا األدب الطفــــــــــــويل يف ت حمــــــــــــاوالت جــــــــــــادة للكتابــــــــــــة يف  يســــــــــــجل لن

:هذا اللون األديب، أمهها األعمال اجلادة لثالثة شخصيات بارزة هي 

الـــــــــــــــــذي كتـــــــــــــــــب جمموعـــــــــــــــــة قصصـــــــــــــــــية " حمـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين خريـــــــــــــــــف"الشـــــــــــــــــاعر  -

ــــــــــث، واحلــــــــــاج زيــــــــــان، : ال أمههــــــــــالألطفــــــــــ الثابــــــــــت علــــــــــى املبــــــــــدأ، وخــــــــــو القهــــــــــواجي، والثال

وقـــــــــد اســـــــــتلهم كـــــــــل هـــــــــذه األعمـــــــــال مـــــــــن الـــــــــرتاث احمللـــــــــي . وبابـــــــــا علـــــــــي، وصـــــــــابغ البحـــــــــر

التونســــــــــي بصــــــــــفة خاصــــــــــة، والــــــــــرتاث العــــــــــريب الســــــــــائد يف منطقــــــــــة املغــــــــــرب العــــــــــريب بصــــــــــفة 

  .عامة

ي لنــــــــــا يــــــــــرو " حمــــــــــي الــــــــــدين خريــــــــــف"فــــــــــإن الشــــــــــاعر" فاضــــــــــل الكعــــــــــيب"وحســــــــــب 

ـــــــــــــة يف الشـــــــــــــعر قـــــــــــــائال ـــــــــــــه األوىل للكتاب ـــــــــــــدأت دوافـــــــــــــع «: بدايات ـــــــــــــل الســـــــــــــبعينيات ب يف أوائ

ـــــــــذي  ـــــــــك عنـــــــــدما كنـــــــــت أحبـــــــــث عـــــــــن اجليـــــــــد ال داخليـــــــــة تـــــــــدعوين للكتابـــــــــة لألطفـــــــــال، وذل
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دت أن مناخهــــــــــــا متغــــــــــــري عــــــــــــن والشــــــــــــرقية الــــــــــــيت تقــــــــــــدم شــــــــــــعرا لألطفــــــــــــال، ولكــــــــــــين وجــــــــــــ

املنــــــــــاخ الــــــــــذي يعــــــــــيش فيــــــــــه الطفــــــــــل التونســــــــــي يف العصــــــــــر احلاضــــــــــر، ولغتهــــــــــا يف أغلـــــــــــب 
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اقتحمــــــــــــــت امليــــــــــــــدان بــــــــــــــأول جمموعــــــــــــــة يل يف شــــــــــــــعر  عنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك. صــــــــــــــعبة  األحيــــــــــــــان

1.» الطفل والفراشة الذهبية: األطفال وأناشيده وهي

للـــــــــوطن انتمـــــــــاؤه وحبـــــــــه الكبـــــــــري  يف أعمالـــــــــه الشـــــــــعرية كثـــــــــرة "خريـــــــــف" لقـــــــــد بـــــــــني

العــــــــــــريب، وتقديســــــــــــه لإلنســــــــــــانية، وللحريــــــــــــة املطلقــــــــــــة الــــــــــــيت ميلكهــــــــــــا كــــــــــــل إنســــــــــــان منــــــــــــذ 

: يف ذلـــــــــك يقـــــــــول .والدتـــــــــه، ونبـــــــــذه لكـــــــــل أشـــــــــكال الظلـــــــــم والســـــــــيطرة علـــــــــى بـــــــــين البشـــــــــر
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يف (صـــــــــــــغر وجعلتـــــــــــــه اإلنســـــــــــــان أّىن كـــــــــــــان، وإن كنـــــــــــــت اقرتبـــــــــــــت كثـــــــــــــريا مـــــــــــــن الـــــــــــــوطن األ

واضــــــــــحا وبــــــــــارزا، وقــــــــــد حاولــــــــــت أن يكــــــــــون هــــــــــذا الشــــــــــعر متينــــــــــة اللغــــــــــة متانــــــــــة ) شــــــــــعري

ـــــــــــــب الفصـــــــــــــيحة، والعبـــــــــــــارات  ترتفـــــــــــــع بـــــــــــــه إىل مســـــــــــــتوى النصـــــــــــــوص اجليـــــــــــــدة ذات الرتاكي

ـــــــــــة يف عـــــــــــامل الصـــــــــــور الشـــــــــــعرية،  ـــــــــــدة املتغلغل ـــــــــــيت ال تســـــــــــتقيم للشـــــــــــاعر إال و املشـــــــــــرقة اجلي ال

بـــــــــــــــالطرق، واألســـــــــــــــاليب، واملـــــــــــــــدارس معانـــــــــــــــاة حقيقيـــــــــــــــة، ومعرفـــــــــــــــة إذا كـــــــــــــــان صـــــــــــــــاحب

2.» املختلفة

يف مســــــــــــــرية كتابتــــــــــــــه لألطفــــــــــــــال نفــــــــــــــس " حمــــــــــــــي الــــــــــــــدين خريــــــــــــــف"لقــــــــــــــد واجــــــــــــــه 

املتاعــــــــب الــــــــيت واجههــــــــا أدبــــــــاء املشــــــــرق العــــــــريب، خاصــــــــة تلــــــــك الــــــــيت هلــــــــا عالقــــــــة جبــــــــوهر 

ــــــــــــد شــــــــــــكال ومضــــــــــــمونا  ــــــــــــنص األديب املوجــــــــــــه للطفــــــــــــل، فهــــــــــــو مقي ــــــــــــة ال ــــــــــــات الغربي بالكتاب

ر والروايــــــــــــــة، خاصــــــــــــــة منهــــــــــــــا كتابــــــــــــــات راســــــــــــــني ومــــــــــــــوليري املتعــــــــــــــددة يف القصــــــــــــــة والشــــــــــــــع

هلــــــــذا واجــــــــه العديــــــــد مــــــــن شــــــــعراء العــــــــرب عنــــــــاء كبــــــــريا يف كتابــــــــة هــــــــذه األلــــــــوان . وغريمهــــــــا

األدبيــــــــــــة بعقليــــــــــــة وبيئــــــــــــة الطفــــــــــــل العــــــــــــريب، لــــــــــــذا جنــــــــــــدهم عــــــــــــادة يشــــــــــــتغلون يف أعمــــــــــــاهلم 

ــــــــــيت  ــــــــــة ال ــــــــــى القضــــــــــايا اجلوهري ــــــــــرتاث الشــــــــــعيب اإلســــــــــالمي، وعل ــــــــــري مــــــــــن ال ــــــــــز كب علــــــــــى حي

�ǾºººººººººƬǷƾŬ�ňƢºººººººººǨƬǳ¦Â�ǺǗȂºººººººººǳ¦�ËƤخيـــــــــاط ºººººººººƷ�ƨȈºººººººººǔǫ�ƢȀƬǷƾºººººººººǬǷ�ĿÂ��¾ƢºººººººººǨǗȋ¦�¾ȂºººººººººǬǟ�Ƣºººººººººđ�ÀȂƦ
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والتضــــــــــــحية مــــــــــــن أجلــــــــــــه، مث قضــــــــــــية األســــــــــــرة وطاعــــــــــــة الوالــــــــــــدين، إضــــــــــــافة إىل التمســــــــــــك 

  .باملبادئ السامية واألخالق الفاضلة والصفات احلسنة

حممــــــــــــــد "شــــــــــــــاعر آخــــــــــــــر نعــــــــــــــّده مــــــــــــــن رواد أدب الطفــــــــــــــل يف تــــــــــــــونس، وهــــــــــــــو -

ـــــــــــذي أصـــــــــــدر" علـــــــــــي اهلـــــــــــاين العديـــــــــــد مـــــــــــن القصـــــــــــص واألشـــــــــــعار يف ثقافـــــــــــة األطفـــــــــــال  ال

Ƕºººººººººººººđ®¢Â .1994ديوانــــــــــــــه األول لألطفـــــــــــــال يف ســــــــــــــنة  مـــــــــــــثال مـــــــــــــن تلــــــــــــــك اإلصـــــــــــــدارات

ـــــــــوطن(، وديـــــــــوان آخـــــــــر بعنـــــــــوان )أنشـــــــــودة الطفـــــــــل(املســـــــــمى بــــــــــ  صـــــــــدر ســـــــــنة ) أناشـــــــــيد ال

وقـــــــــــد اعتمـــــــــــدت الكثـــــــــــري مـــــــــــن هـــــــــــذه األناشـــــــــــيد يف الكتـــــــــــب املدرســـــــــــية بتـــــــــــونس . 2008

�ƨºººººººººººȇȂǤǴǳ¦�Ƕē¦°ƢºººººººººººȀǷ�ƨºººººººººººȈǸǼƫÂ��²مـــــــــــن أجـــــــــــل بعـــــــــــث روح الوط °¦ƾºººººººººººŭ¦�ǀºººººººººººȈǷȐƫ�Ãƾºººººººººººǳ�ƨºººººººººººȈǼ

  .وبعث خميلتهم حنو اإلبداع والتألق ، والفكرية

ـــــــــــدع هـــــــــــو اآلخـــــــــــر يف جمـــــــــــال " حممـــــــــــد العروســـــــــــي املطـــــــــــوي"كمـــــــــــا جنـــــــــــد   - قـــــــــــد أب

الكتابــــــــــة لألطفــــــــــال مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــر العديــــــــــد مــــــــــن القصــــــــــص الطفوليــــــــــة بــــــــــني ســــــــــنوات 

غـــــــــــــــــــرورة، عنـــــــــــــــــــرت أبـــــــــــــــــــو نعيمـــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــمكة امل: ، أمههـــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــص1967-1969

وقـــــــــــد مت حتريـــــــــــر هـــــــــــذه القصـــــــــــص يف . قيســــــــــون، جنيـــــــــــة ابـــــــــــن األزرق، شـــــــــــعاطيط بعــــــــــاطيط

الــــــــــــيت ضــــــــــــمت عــــــــــــددا مــــــــــــن الكتــــــــــــاب واألدبــــــــــــاء يف هــــــــــــذا ) القصــــــــــــص التونســــــــــــية(جملــــــــــــة 

�ǆ ǻȂººººººººººƫ�ǲººººººººººƻ¦®�Ŀ�ƨººººººººººȈƥ®ȋ¦�ǄƟ¦ȂººººººººººŪ¦�ǺººººººººººǷ�ƾººººººººººȇƾǠǳ¦�ǎ ººººººººººǐǬǳ¦�ǽǀººººººººººǿ�ƪ ººººººººººǳƢǻ�ƾººººººººººǫÂ��¾ƢººººººººººĐ¦

1.وخارجها

  :ليبيا

باألطفـــــــــــــال  لعـــــــــــــريب عـــــــــــــن االهتمـــــــــــــاملقـــــــــــــد تـــــــــــــأخر األدبـــــــــــــاء يف بـــــــــــــالد املغـــــــــــــرب ا

�¼ǂºººººººººººǌŭ¦�À¦ƾºººººººººººǴƥ�ǺºººººººººººǷ�ƢºººººººººººŷŚǣÂ�¼¦ǂºººººººººººǠǳ¦Â�ǂºººººººººººǐǷ�Ŀ�ÄǂºººººººººººŸ�ÀƢºººººººººººǯ�ƢºººººººººººǷ�ǆ ºººººººººººǰǟ�Ƕºººººººººººđ®¢Â

، خاصـــــــــــة وأنـــــــــــه حـــــــــــاول العـــــــــــريب، ورمبـــــــــــا يكـــــــــــون االســـــــــــتعمار الغاشـــــــــــم وراء هـــــــــــذا التـــــــــــأخر

لقـــــــــــــــد . جاهــــــــــــــدا طمـــــــــــــــس معـــــــــــــــامل الشخصـــــــــــــــية العربيـــــــــــــــة اإلســـــــــــــــالمية يف هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــبالد

فاضل الكعبي ، المرجع السابق ، -:وكذلك .117المرجع السابق ، ص المجید خلیفة الدندراوي ، دأحمد عب:ینظر -1
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مـــــــــــع االســـــــــــتعمار اإليطـــــــــــايل الـــــــــــذي شـــــــــــهدت ليبيـــــــــــا مظـــــــــــاهر هـــــــــــذه األســـــــــــاليب الغامشـــــــــــة 

ــــــــــــة ســــــــــــلخ املــــــــــــواطن الليــــــــــــيب مــــــــــــن هويتــــــــــــه وعروبتــــــــــــه  ســــــــــــعى خبططــــــــــــه وسياســــــــــــته إىل حماول

  . األصيلة املشبعة بتعاليم الدين اإلسالمي

لـــــــــــذا، مـــــــــــن النـــــــــــاذر أن جنـــــــــــد مـــــــــــن اهـــــــــــتم يف هـــــــــــذه الـــــــــــبالد بالكتابـــــــــــة لألطفـــــــــــال، 

ــــــــا وهنــــــــاك  ــــــــروى هن ــــــــات شــــــــعبية ت ــــــــدهم مــــــــن قصــــــــص وحكاي ــــــــداوال عن ســــــــوى مــــــــا كــــــــان مت

  .يف األسواق واملقاهي والدكاكني

الــــــــــــذي أثبــــــــــــت جــــــــــــدارة كبــــــــــــرية يف " يوســــــــــــف الشــــــــــــريف"يف هــــــــــــذا الصــــــــــــدد جنــــــــــــد 

جمــــــــــال الكتابــــــــــة للكبــــــــــار مث األطفــــــــــال، وقــــــــــد اعتمــــــــــد يف ذلــــــــــك علــــــــــى أســــــــــلوبه القصصــــــــــي 

ـــــــــــب العديـــــــــــد مـــــــــــن القصـــــــــــص الطفوليـــــــــــة الرائعـــــــــــة  املمـــــــــــزوج بـــــــــــالرتاث الليـــــــــــيب القـــــــــــدمي، فكت

ــــــــــــد واحلمامــــــــــــة، الرجــــــــــــل واملزرعــــــــــــة، العصــــــــــــفور والشــــــــــــجرة، ســــــــــــنابل الق: أمههــــــــــــا مــــــــــــح، الول

ــــــــــــة بالتعــــــــــــاليم واألهــــــــــــداف  العــــــــــــودة والفــــــــــــردوس، وغريهــــــــــــا مــــــــــــن قصــــــــــــص األطفــــــــــــال احململ

حممــــــــــود " جنــــــــــد كــــــــــذلك الكاتــــــــــب" يوســــــــــف الشــــــــــريف"وعلــــــــــى غــــــــــرار . الدينيــــــــــة والدنيويــــــــــة

يف الكتابــــــــــــــة ســــــــــــــامها بشــــــــــــــكل فعــــــــــــــال  اللــــــــــــــذان" حممــــــــــــــد الزكــــــــــــــري"والكاتــــــــــــــب " فهمــــــــــــــي

ـــــــــــا، فقـــــــــــد ضـــــــــــمت  املكتبـــــــــــة عـــــــــــددا مـــــــــــن كتبهمـــــــــــا يف جمـــــــــــال القصـــــــــــص لألطفـــــــــــال يف ليبي

الطفوليــــــــــــة الــــــــــــيت حتمــــــــــــل الكثــــــــــــري مــــــــــــن العــــــــــــرب والعظــــــــــــات، إضــــــــــــافة إىل ترفيــــــــــــه األطفــــــــــــال 

1.وتسليتهم

  :المغرب

ســــــــــــار أدب األطفــــــــــــال يف بــــــــــــالد املغــــــــــــرب األقصــــــــــــى بــــــــــــنفس الــــــــــــوترية الــــــــــــيت ســــــــــــار 

ـــــــــــأثر هـــــــــــو اآلخـــــــــــر بـــــــــــنفس األســـــــــــباب  عليهـــــــــــا يف بلـــــــــــدان املغـــــــــــرب العـــــــــــريب، ورمبـــــــــــا قـــــــــــد ت

لـــــــــذا جنـــــــــد تـــــــــأخرا كبـــــــــريا يف االهتمـــــــــام بـــــــــأدب األطفـــــــــال . امـــــــــل الـــــــــيت ذكرناهـــــــــا ســـــــــابقاوالعو 
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ـــــــــــب القصـــــــــــص واألشـــــــــــعار هلـــــــــــذه الفئـــــــــــة مـــــــــــن  فيهـــــــــــا، فقلمـــــــــــا جنـــــــــــد أديبـــــــــــا أو كاتبـــــــــــا يكت

ǞǸƬĐ¦.

فـــــــــإن هنـــــــــاك غرابـــــــــة كبـــــــــرية حتـــــــــوم حـــــــــول قلّـــــــــة الكتابـــــــــة  "فاضـــــــــل الكعـــــــــيب"حســـــــــب 

واملثقفــــــــــني، وحممــــــــــل لألطفــــــــــال يف املغــــــــــرب، خاصــــــــــة وأنــــــــــه بلــــــــــد يعــــــــــرف بكثــــــــــرة األدبــــــــــاء 

ــــــــــــرتاث العــــــــــــريب اإلســــــــــــالمي القــــــــــــادم مــــــــــــن شــــــــــــرق  بقصــــــــــــص وحكايــــــــــــات شــــــــــــعبية مــــــــــــن ال

  . البالد اإلسالمي ومن مشاهلا األورويب

الكتابـــــــــــــــة لألطفـــــــــــــــال يف املغـــــــــــــــرب،  مـــــــــــــــن أوالئـــــــــــــــك الـــــــــــــــذين ســـــــــــــــامهوا يف ظهـــــــــــــــور

الـــــــــــذي انشـــــــــــغل بكتابـــــــــــة أشـــــــــــعار لألطفـــــــــــال إىل جانـــــــــــب «" عـــــــــــالل الفاســـــــــــي"الكاتـــــــــــب 

ســـــــــــة والثقافـــــــــــة، لكنـــــــــــه مل يكـــــــــــن ينشـــــــــــر هـــــــــــذا الشـــــــــــعر، وبعـــــــــــد انشـــــــــــغاله مبشـــــــــــاكل السيا

وفاتـــــــــه نشـــــــــرت جملـــــــــة مناهـــــــــل األطفـــــــــال قصـــــــــيدتني إحـــــــــدامها نشـــــــــيد طفـــــــــل يعتـــــــــز بوطنـــــــــه، 

كـــــــــــان قـــــــــــد أملـــــــــــى هـــــــــــذا . واألخـــــــــــرى شـــــــــــعر حكـــــــــــائي عـــــــــــن أحدوثـــــــــــة الثعلـــــــــــب والطبـــــــــــل

الشـــــــــــعر يف العشـــــــــــرينات، األمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــــــدل علـــــــــــى أن هـــــــــــذا الرجـــــــــــل السياســـــــــــي قـــــــــــد 

1.» ة يف وقت مبكراهتم باألطفال املغارب

ـــــــــــــــة  يف مجـــــــــــــــع القصـــــــــــــــص واألشـــــــــــــــعار  )مناهـــــــــــــــل األطفـــــــــــــــال(لقـــــــــــــــد ســـــــــــــــامهت جمل

ـــــــــــة مـــــــــــنهم إىل إحيـــــــــــاء مـــــــــــدركات الطفـــــــــــل  ـــــــــــيت كـــــــــــان يكتبهـــــــــــا األدبـــــــــــاء يف حماول اهلادفـــــــــــة ال

فنجـــــــــد  .ولفـــــــــت انتباهـــــــــه حنـــــــــو القـــــــــراءة واالهتمـــــــــام بـــــــــاألدب يف وقـــــــــت مبكـــــــــر مـــــــــن العمـــــــــر

بـــــــــــري يف إثـــــــــــراء هـــــــــــذه علـــــــــــي الصـــــــــــقلي، وحممـــــــــــد عنفـــــــــــون، قـــــــــــد ســـــــــــامها بشـــــــــــكل ك: مـــــــــــثال

ǶȀƬȈǴǈƫÂ�¾ƢǨǗȋ¦�ƨȈƥǂƫ�¾ȂƷ�ƨȇǂǠǌǳ¦�ǎ ǐǬǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳƢƥ�ƨǴĐ¦.

�Ƥ ºººººººººººººººƫƢǰǳ¦�Ƣºººººººººººººººđ�¿Ƣºººººººººººººººǫ�Ŗºººººººººººººººǳ¦�̈ŚºººººººººººººººƦǰǳ¦�¾ƢºººººººººººººººǸǟȋ¦�Ǯ ǳǀºººººººººººººººǯ�ȄºººººººººººººººǈǼǻ�ȏ" حممـــــــــــــــد

يف جمــــــــــال الكتابــــــــــة لألطفــــــــــال، فقــــــــــد أصــــــــــدر العديــــــــــد مــــــــــن القصــــــــــص الشــــــــــعرية " الصــــــــــباغ

ــــــــــيت تضــــــــــم تســــــــــع حكايــــــــــات، وقصــــــــــة ) بســــــــــمة األطفــــــــــال(اهلادفــــــــــة كقصــــــــــص  ــــــــــ(ال ) ةعدل
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ـــــــــــدا، وهـــــــــــو احلكايـــــــــــة عـــــــــــن طريـــــــــــق الصـــــــــــور  ـــــــــــيت اســـــــــــتعمل فيهـــــــــــا نوعـــــــــــا قصصـــــــــــيا جدي ال

ــــــــــــة تعريفــــــــــــه  ــــــــــــال يف حماول الرســــــــــــومات، كمــــــــــــا أدخــــــــــــل يف هــــــــــــذه القصــــــــــــة نوعــــــــــــا مــــــــــــن اخلي

ــــــــــــت  ËǂººººººººººººǷ�ǲººººººººººººǯ�Ŀ�Ǌ̈�) عدلــــــــــــة(للبن ȈººººººººººººǠƫ�ȆººººººººººººǿÂ��ƨººººººººººººǇ°ƾŭ¦�ƢººººººººººººŮȂƻ®�ń¤�Ƣººººººººººººē®ȏÂ�ǀººººººººººººǼǷ

  .أحداث ومغامرات مع حيوانات الغابة

الـــــــــــــذي ســـــــــــــاهم يف إنشـــــــــــــاء جملـــــــــــــة  )حممـــــــــــــد بوعلـــــــــــــو (كـــــــــــــذلك جنـــــــــــــد الشـــــــــــــاعر 

، وقـــــــــــد نشـــــــــــر فيهـــــــــــا العديـــــــــــد مـــــــــــن )أزهـــــــــــار(خاصـــــــــــة بـــــــــــأدب األطفـــــــــــال حتـــــــــــت عنـــــــــــوان 

�ƨººººººººººǴǿȂǴǳ�Ƣºººººººººđ�¾ƢººººººººººǨǗȋ¦�ǂȀƦǻƢºººººººººǧ���ƨºººººººººǴȈǸŪ¦�À¦Ȃººººººººººǳȋ¦Â�°ȂºººººººººǐǳƢƥ�ƨººººººººººǼȇǄŭ¦�ƨºººººººººȈǳȂǨǘǳ¦�ǎ ºººººººººǐǬǳ¦

ƢȀǼǷ�ƨǴȈǸŪ¦�ǶȈǬǳ¦Â�°Ƣǰǧȋ¦�́ ȐƼƬǇ¦Â�Ƣē ¦ǂǬǳ�¦ȂǈǸǤǻ¦Â��ńÂȋ¦.

علـــــــــــى القصـــــــــــص الطفـــــــــــويل املغـــــــــــريب  نوعـــــــــــا مـــــــــــن احلداثـــــــــــة) بوعلـــــــــــو(لقـــــــــــد أدخـــــــــــل 

«مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الشــــــــــــــكل واملضــــــــــــــمون، واعتــــــــــــــرب بــــــــــــــأن الكتابــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال جيــــــــــــــب أن 

تســـــــــتعمل لغـــــــــة بســـــــــيطة تلقائيـــــــــة، وأن حتـــــــــافظ علـــــــــى طريقـــــــــة ســـــــــرد تقليديـــــــــة تتـــــــــوفر علـــــــــى 

، وهــــــــــــو مــــــــــــا جنــــــــــــده يف 1»عناصــــــــــــر املفاجــــــــــــأة، وتفصــــــــــــح عــــــــــــن معناهــــــــــــا بكــــــــــــل ســــــــــــهولة 

لعديـــــــــد مـــــــــن املزايـــــــــا يف الكتابـــــــــة طريقـــــــــة كتابتـــــــــه للـــــــــنص القصصـــــــــي، فقـــــــــد أدخـــــــــل عليـــــــــه ا

  .والرسم

  :الجزائر

شـــــــــــــهدت الكتابـــــــــــــة األدبيـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال بـــــــــــــاجلزائر تـــــــــــــأخرا خـــــــــــــالل فـــــــــــــرتة القـــــــــــــرن 

التاســـــــــع عشـــــــــر، ومـــــــــرّد ذلــــــــــك إىل الفـــــــــرتة االســـــــــتعمارية الـــــــــيت هــــــــــوت بـــــــــالبالد علـــــــــى كــــــــــل 

ـــــــــــب العلمـــــــــــي والثقـــــــــــايف ـــــــــــيت . األصـــــــــــعدة خاصـــــــــــة يف اجلان ـــــــــــني أهـــــــــــم األســـــــــــباب ال ومـــــــــــن ب

:ا التأخر، نذكر ما يلي ساعدت كذلك على هذ

سياســـــــــــــة املســــــــــــــتعمر الفرنســــــــــــــي ضــــــــــــــد الشــــــــــــــعب اجلزائــــــــــــــري وحماولــــــــــــــة طمــــــــــــــس  -

ƺȇ°ƢººººººººººººƫÂ�Ǻººººººººººººȇ®Â�ƨººººººººººººǤǳ�ǺººººººººººººǷ�ƢººººººººººººēƢǷȂǬǷ�ȄººººººººººººǴǟ� ƢººººººººººººǔǬǳ¦Â�ƨººººººººººººȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨººººººººººººȇȂŮ¦ . مــــــــــــن هــــــــــــذه
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السياســـــــــــــة حماربـــــــــــــة كـــــــــــــل الكتابـــــــــــــات األدبيـــــــــــــة الـــــــــــــيت تـــــــــــــدعوا إىل روح الوطنيـــــــــــــة ومتجيـــــــــــــد 

خـــــــــــــالل إغـــــــــــــالق  الــــــــــــذات، وفـــــــــــــرص حصــــــــــــار علمـــــــــــــي علـــــــــــــى الشــــــــــــعب اجلزائـــــــــــــري مــــــــــــن

الكتاتيــــــــــب واملــــــــــدارس القرآنيــــــــــة، وحماربــــــــــة املســــــــــاجد واملنــــــــــابر العلميــــــــــة الــــــــــيت كانــــــــــت تشــــــــــع 

�ƢººººººººººđǂǣÂ�®ȐƦººººººººººǳ¦�¼ǂººººººººººǋ�Ŀ�ǶǴǠǳƢººººººººººƥ)ــــــــــق : مــــــــــثال مدرســــــــــة مازونــــــــــة بالشــــــــــلف، ومدرســــــــــة خن

حجــــــــــب الشــــــــــعب اجلزائــــــــــري عــــــــــن كــــــــــل  إىل، كــــــــــذلك عمــــــــــد املســــــــــتعمر )النطــــــــــاح بــــــــــوهران

مــــــــــن حركــــــــــات اإلصـــــــــــالح  -لعــــــــــريبوخباصـــــــــــة يف املشــــــــــرق ا- مــــــــــا حيــــــــــدث خــــــــــارج الــــــــــبالد

  . العلمية والفكرية

ƢºººººººººººƦǯ�ǺºººººººººººǷ�ÄǂºººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººººººººººǸƬĐ¦�¶ƢºººººººººººǇÂ¢�Ŀ�ǲºººººººººººȀŪ¦Â�ƨºººººººººººȈǷȋ¦�̈ǂǿƢºººººººººººǛ°� تفشـــــــــــي -

.وصغار، رجال ونساء

أغلــــــــــــــب الكتابــــــــــــــات األدبيــــــــــــــة الــــــــــــــيت ظهــــــــــــــرت خــــــــــــــالل الفــــــــــــــرتة االســــــــــــــتعمارية  -

بـــــــــــــــاجلزائر عاجلـــــــــــــــت املواضـــــــــــــــيع االجتماعيـــــــــــــــة والقضـــــــــــــــايا الـــــــــــــــيت حتيـــــــــــــــي روح التضـــــــــــــــحية 

�ǶēƢºººººººººººººƦǣ°�ƨºººººººººººººȈƦǴƫÂ��¾ƢºººººººººººººǨǗȋ¦�ǺºººººººººººººǷ�ƨƠºººººººººººººǋƢǼǳ¦�ƨºººººººººººººƠǨǳ¦�ń¤�ǂºººººººººººººǜǼǳ¦�ÀÂ®��ǺǗȂºººººººººººººǴوالفـــــــــــــداء ل

.الفكرية، والثقافية

مـــــــــــــع مطلـــــــــــــع القـــــــــــــرن العشـــــــــــــرين بـــــــــــــدأت بـــــــــــــوادر ظهـــــــــــــور الكتابـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال يف 

اجلزائــــــــر علــــــــى يــــــــد خنبــــــــة مــــــــن األدبــــــــاء الــــــــذين تبنــــــــوا مــــــــنهج اإلصــــــــالح الفكــــــــري والثقــــــــايف 

ȋ¦�ƨººººººººȇ¦ƾƥ�ÀƘºººººººƥ�ǪºººººººŞ�¦ȂººººººººǼǷ¦Â��ÄǂºººººººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººººººǸƬĐ¦�Ãƾºººººººǳمـــــــر كلـــــــه يبــــــــدأ مـــــــن تربيـــــــة األطفــــــــال 

  .وتوجيههم

جنـــــــــــد  يف بالدنـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــذين ســـــــــــامهوا بشـــــــــــكل فّعـــــــــــال يف نشـــــــــــأة أدب األطفـــــــــــال

وعلــــــــــى رأســــــــــهم الشــــــــــيخ عبــــــــــد احلميــــــــــد ) مجعيــــــــــة العلمــــــــــاء املســــــــــلمني اجلزائــــــــــريني(أعضــــــــــاء 

ــــــــــن بــــــــــاديس، البشــــــــــري اإلبراهيمــــــــــي، مبــــــــــارك امليلــــــــــي، حممــــــــــد العيــــــــــد آل خليفــــــــــة، توفيــــــــــق  ب

ــــــــــــــــوا العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن القصــــــــــــــــائد واألناشــــــــــــــــيد  موغــــــــــــــــريه...احلكــــــــــــــــيم، مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذين كتب

  .واملسرحيات جليل جديد ملؤه األمل والرجاء حنو غد أفضل
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خياطـــــــــــب " الشـــــــــــيخ عبـــــــــــد احلميـــــــــــد بـــــــــــن بـــــــــــاديس" هـــــــــــو مؤســـــــــــس اجلمعيـــــــــــة  هـــــــــــاف

ـــــــــيت حييـــــــــا ) شـــــــــعب اجلزائـــــــــر مســـــــــلم(فئـــــــــة األطفـــــــــال يف قصـــــــــيدة  ويـــــــــذكره فيهـــــــــا مبقوماتـــــــــه ال

Ǿǳ�¾ȂǬȈǧ��Ƣđ:

  ـا       وبك الصباح قـد اقتـربيا نشء أنـت رجاؤن

Ƥ ºē�ȏÂ�§ȂǘŬ¦�ǒ ƻÂ��������ƢºȀƷȐǇ�̈ƢºȈƸǴǳ�ǀƻ

لقــــــــــد عــــــــــزا هــــــــــؤالء األدبــــــــــاء عــــــــــامل الطفولــــــــــة يف اجلزائــــــــــر بقصــــــــــائد شــــــــــعرية خالــــــــــدة 

فكـــــــــــان «محّلوهـــــــــــا رســـــــــــائل احلمـــــــــــاس والتضـــــــــــحية والتفـــــــــــاين يف خدمـــــــــــة القضـــــــــــية الوطنيـــــــــــة، 

اريخ اجلزائـــــــــر، وشـــــــــاهدا علـــــــــى هـــــــــذا الشـــــــــعر حاضـــــــــرا بقـــــــــوة يف الفـــــــــرتات احلامســـــــــة مـــــــــن تـــــــــ

مرحلــــــــــة االســــــــــتعداد للثــــــــــورة، وعلــــــــــى مرحلــــــــــة التحــــــــــول والتغيــــــــــري الــــــــــذي عرفتــــــــــه اجلزائــــــــــر يف 

جيــــــــل الريــــــــادة أو جيــــــــل مــــــــا قبــــــــل : فهــــــــو إذا وليــــــــد جيلــــــــني. مرحلــــــــة مــــــــا بعــــــــد االســــــــتقالل

1.»الثورة، وجيل ما بعد االستقالل

حلتني لــــــــــــــــذا ميكــــــــــــــــن تقســــــــــــــــيم الكتابــــــــــــــــة األدبيــــــــــــــــة لألطفــــــــــــــــال بــــــــــــــــاجلزائر إىل مــــــــــــــــر 

  :هامتني مها

)ما قبل االستقالل(األوىل املرحلة 

ــــــــــار األدبــــــــــاء يف اجلزائــــــــــر الــــــــــذ ضــــــــــمت هــــــــــذه املرحلــــــــــة ن مسحــــــــــت يعــــــــــددا مــــــــــن كب

ــــــــع مــــــــا كتــــــــب  ــــــــارة بــــــــالد املشــــــــرق العــــــــريب، وبــــــــالد مصــــــــر، واحلجــــــــاز، وتتب هلــــــــم الفرصــــــــة بزي

عــــــــــنهم يف أدب الطفولــــــــــة، فقـــــــــــاموا بنقــــــــــل هـــــــــــذه األعمــــــــــال إىل ذهـــــــــــن الطفــــــــــل اجلزائـــــــــــري، 

صـــــــــــــبحت كتـــــــــــــب األطفـــــــــــــال يف الـــــــــــــبالد مســـــــــــــرحا لقصـــــــــــــص وحكايـــــــــــــات أمحـــــــــــــد حـــــــــــــىت أ

  .شوقي وكامل الكيالين

رغـــــــــــم البحـــــــــــث والتنقيـــــــــــب اللـــــــــــذين «: "العيـــــــــــد جلـــــــــــويل"يف هـــــــــــذا الصـــــــــــدد يقـــــــــــول 

�śººººººººººǐǻ�ȏ¤�¾ƢººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººǿ�Ŀ�Ǿººººººººººƥ�®¦ƾººººººººººƬǟȏ¦�ǺººººººººººǰŻ� Ȇººººººººººǋ�ȄººººººººººǴǟ�ǂººººººººººưǠǻ�ǶººººººººººǴǧ�ƢººººººººººǸđ�ƢººººººººººǼǸǫ

الطفولة في بالجزائرـ أحمد خیاط نموذجا ، رسالة ماجستیر غیر مطبوعة ، جامعة ھاجر ظریف ، الشخصیة في أدب-1
.18، ص 2015-2014، كلیة اآلداب واللغات ، قسم اللغة واألدب العربي ، 2سطیف 
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ال واحتكاكـــــــــه للشـــــــــيخ حممـــــــــد البشـــــــــري اإلبراهيمـــــــــي يـــــــــدالن علـــــــــى معرفتـــــــــه بـــــــــأدب األطفـــــــــ

�ǺºººººººººǷ�ȆºººººººººǸȈǿ¦ǂƥȍ¦�ƺȈºººººººººǌǳ¦�Ƣºººººººººđ�Ʈ ºººººººººǠƥ�ƨǳƢºººººººººǇ°�Ǻºººººººººǟ�̈°ƢºººººººººƦǟ�¾Âȋ¦�ǎ Ǽºººººººººǳ¦��ǲºººººººººƟ¦Âȋ¦�ǽ®¦Âǂºººººººººƥ

م، والـــــــــــــــنص الثـــــــــــــــاين مقالـــــــــــــــة 1952بغـــــــــــــــداد إىل األســـــــــــــــتاذ كامـــــــــــــــل الكـــــــــــــــيالين بتـــــــــــــــاريخ 

يوليــــــــــــــو  12الصــــــــــــــادرة بدمشــــــــــــــق بتــــــــــــــاريخ ) األيــــــــــــــام(نشــــــــــــــرها اإلبراهيمــــــــــــــي يف صــــــــــــــفحة 

1.»باين األجيال : حتت عنوان الكيالين 1952

ــــــــــيت ســــــــــجلت خــــــــــالل هــــــــــذه مــــــــــن  أهــــــــــم األعمــــــــــال األدبيــــــــــة املوجهــــــــــة لألطفــــــــــال ال

  :الفرتة نذكر ما يلي

األناشــــــــــــــيد املدرســــــــــــــية ألبنــــــــــــــاء وبنــــــــــــــات (ديــــــــــــــوان شــــــــــــــعري لألطفــــــــــــــال بعنــــــــــــــوان  -

ــــــــــة ــــــــــد اجلــــــــــياليل"لصــــــــــاحبه الشــــــــــاعر ) املــــــــــدارس االبتدائي ــــــــــن عاب ، وكــــــــــان ظهــــــــــور "حممــــــــــد ب

لبـــــــــــــدايات األوىل هلـــــــــــــذا هـــــــــــــذا الـــــــــــــديوان يف مقامـــــــــــــه زمانـــــــــــــا ومكانـــــــــــــا، ألنـــــــــــــه بـــــــــــــالنظر إىل ا

2.»األدب يف العامل العريب، فإنه كان من األوائل املسامهني يف التأسيس له 

عبـــــــــــد "، وقـــــــــــد عـــــــــــّدها "حملمـــــــــــد صـــــــــــاحل رمضـــــــــــان") مغـــــــــــامرات كليـــــــــــب(قصـــــــــــة  -

3.من قصص أدب الطفل باجلزائر" تاضاملالك مر 

ــــــــــــــيت كتبهــــــــــــــا  - ــــــــــــــي"املنظومــــــــــــــات الشــــــــــــــعرية ال لألطفــــــــــــــال، وقــــــــــــــد " الطــــــــــــــاهر التليل

  ).منظومات تربوية للمدارس االبتدائية(ا يف ديوان مساه ضمه

الــــــــــذي قــــــــــدم هــــــــــو " حممــــــــــد العيــــــــــد آل خليفــــــــــة"كــــــــــذلك جنــــــــــد الشــــــــــاعر الكبــــــــــري   -

ــــــــــة لألطفــــــــــال ــــــــــان الكشــــــــــافة كّلهــــــــــا  اآلخــــــــــر أعمــــــــــال أدبي يف شــــــــــكل قصــــــــــائد وأبيــــــــــات لفتي

روح وأمـــــــــــــل وختليـــــــــــــد لألصـــــــــــــالة العربيـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمية، كمـــــــــــــا كتـــــــــــــب مســـــــــــــرحية يف هـــــــــــــذا 

Ƿ�ȆºººººººººǿÂ�¾ƢºººººººººĐ¦ ـــــــــة والتـــــــــاريخ اإلســـــــــالمي، وهـــــــــو ـــــــــد أحـــــــــد أبطـــــــــال العروب ـــــــــة ختّل ســـــــــرحية ديني

  .رضي اهللا عنه " بالل بن رباح"الصحايب 

.118المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب-1
مقاربة تاریخیة ، تحلیلیة، فنیة، نقدیة ، د ط ، دار -القصة أنموذجا -ريمحمد مرتاض ، قراءة في أدب الطفولة الجزائ-2

.31، ص 2017ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
.118المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب:ینظر -3
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وقـــــــــــد " حممـــــــــــد الصـــــــــــاحل رمضـــــــــــان"األناشـــــــــــيد الدينيـــــــــــة الـــــــــــيت نظمهـــــــــــا الشـــــــــــاعر  -

حـــــــــــاول مـــــــــــن خالهلـــــــــــا تربيـــــــــــة الـــــــــــنشء علـــــــــــى تعـــــــــــاليم الـــــــــــدين اإلســـــــــــالمي مـــــــــــن توحيـــــــــــد 

1).أحلان الفتوة(وعبادات ومعامالت حسنة، منها ديوان 

القصـــــــــــص والقصـــــــــــائد البطوليـــــــــــة الـــــــــــيت كتبـــــــــــت خـــــــــــالل فـــــــــــرتة الثـــــــــــورة التحريريـــــــــــة  -

، "فاضــــــــــــل املســــــــــــعودي"لـــــــــــــ ) صــــــــــــور مــــــــــــن البطولـــــــــــة(الكـــــــــــربى، منهــــــــــــا جمموعــــــــــــة قصـــــــــــص 

فقــــــــــــد عمــــــــــــد هــــــــــــؤالء الكتّــــــــــــاب إىل بــــــــــــّث روح .، وغــــــــــــريهم" حممــــــــــــد الصــــــــــــاحل صــــــــــــديق"و

مـــــــــــن خـــــــــــالل تـــــــــــذكريه بصـــــــــــور العزميـــــــــــة والفـــــــــــداء يف املـــــــــــواطن اجلزائـــــــــــري الكبـــــــــــري والصـــــــــــغري 

.من البطوالت العربية واإلسالمية اليت يشهد هلا العامل على مّر التاريخ

ـــــــــــــذي حـــــــــــــاول مـــــــــــــن خالهلـــــــــــــا " مجـــــــــــــال الطـــــــــــــاهري"للشـــــــــــــاعر ) اهللا(قصـــــــــــــيدة  - ال

�ƢºººººººººººººººººǐǸǬƬǷÂ��ǶēƢºººººººººººººººººƦǣ°Â�ǶēƢºººººººººººººººººƳƢȈƬƷ¦�Ǻºººººººººººººººººǟ�¦ËŐºººººººººººººººººǠǷ�ǶǿƾºººººººººººººººººƷȂǳ�¾ƢºººººººººººººººººǨǗȋ¦�ƨºººººººººººººººººƦǗƢű

ǂưǯ¢�ǶȀǸȀǨȇ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ�ǶēƢȈǐƼǋ.2

)بعد االستقالل( املرحلة الثانية

��ǲººººººººººººººǔǧ¢�©ƢººººººººººººººǠǴǘƫ�ń¤�řǗȂººººººººººººººǳ¦�¾ȐǬƬººººººººººººººǇȐǳ�ƢººººººººººººººȀǴȈǻ�ƾººººººººººººººǠƥ�ǂººººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ƪ ººººººººººººººǔĔ

ــــــــــــــــاة، وإىل التقــــــــــــــــدم حنــــــــــــــــو األمــــــــــــــــام،  فانتشــــــــــــــــر «وأصــــــــــــــــبحت مالحمهــــــــــــــــا تشــــــــــــــــري إىل احلي

التعلـــــــــــــــيم، وانتشـــــــــــــــرت معـــــــــــــــه حركـــــــــــــــة ثقافيـــــــــــــــة حاولـــــــــــــــت تعـــــــــــــــويض ســـــــــــــــنوات التخلـــــــــــــــف 

مل يهـــــــــــــتم واجلهـــــــــــــل، وكـــــــــــــان الرتكيـــــــــــــز يومئـــــــــــــذ منصـــــــــــــبا علـــــــــــــى أدب الكبـــــــــــــار وثقـــــــــــــافتهم، و 

3.» إال يف بداية السبعينات أحد بثقافة الطفل وأدبه

مــــــــــن بــــــــــني األعمــــــــــال األدبيــــــــــة الــــــــــيت مت إصــــــــــدارها خــــــــــالل هــــــــــذه الفــــــــــرتة القصــــــــــص 

ــــــــــــة للكتــــــــــــاب، وقــــــــــــد ســــــــــــعى  ــــــــــــيت كانــــــــــــت تصــــــــــــدر عــــــــــــن املؤسســــــــــــة الوطني واحلكايــــــــــــات ال

.18ھاجر الظریف ، المرجع السابق ، ص -1
.31تاض ، المرجع السابق ، ص محمد مر:ینظر -2
.118المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب-3
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ـــــــــــــة الـــــــــــــيت  األطفـــــــــــــال، وكـــــــــــــذا خلدمـــــــــــــة جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن األهـــــــــــــداف السياســـــــــــــية واالجتماعي

  .انتهجتها البالد يف تلك الفرتة

�§ ®ȋ¦�ǺººººººººººººǷ�ƨººººººººººººŦŗǳ¦�ń¤�ǶēƢººººººººººººƥƢƬǯ�Ŀ�ǎ ººººººººººººǐǬǳ¦�ǽǀººººººººººººǿ�§ ƢƸººººººººººººǏ¢�ƾººººººººººººǸǟ�ƾººººººººººººǬǳ

ــــــــــــــيت كانــــــــــــــت يف " بــــــــــــــول فوشــــــــــــــيه"الفرنســــــــــــــي خاصــــــــــــــة أعمــــــــــــــال األديــــــــــــــب  القصصــــــــــــــية ال

لســـــــــــلة س(معظمهـــــــــــا مغـــــــــــامرات وحكايـــــــــــات لبطـــــــــــوالت علـــــــــــى ألســـــــــــنة احليوانـــــــــــات منهـــــــــــا 

  ).أب كاستور

ــــــــــــــر عــــــــــــــامل التســــــــــــــويق  ــــــــــــــات دخــــــــــــــل أدب الطفــــــــــــــل يف اجلزائ ــــــــــــــع الثمانيني مــــــــــــــع مطل

والتجــــــــــــــــــارة، وظهــــــــــــــــــرت دور خاصــــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــــر تبحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــويق القصــــــــــــــــــص 

وأصـــــــــــــــــبحت القصـــــــــــــــــة . واحلكايـــــــــــــــــات الطفوليـــــــــــــــــة يف املكتبـــــــــــــــــات واملـــــــــــــــــدارس العموميـــــــــــــــــة

ــــــــــــة والعامليــــــــــــة ســــــــــــوى بعــــــــــــض  ــــــــــــا عــــــــــــن القصــــــــــــص العربي ــــــــــــة مرتمجــــــــــــة حرفي اجلزائريــــــــــــة املكتوب

�ËŘºººººººººǤƫ�ƨºººººººººǴȈǸŪ¦�ǎ ºººººººººǐǬǳ¦�ǺºººººººººǷ�¦®ƾºººººººººǟ�¦ȂǷƾºººººººººǫÂ��¾ƢºººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�¦Ȃǟƾºººººººººƥ¢�Ǻȇǀºººººººººǳ¦�§ ƢºººººººººƬǰǳ¦

�¾ƢºººººººººººººưǷ¢��ƨºººººººººººººȇȂƥŗǳ¦�©ƢºººººººººººººǈǇƚŭ¦�Ŀ�ÄǂºººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ǲºººººººººººººǨǘǳ¦�Ƣºººººººººººººđ: واســـــــــــــيين األعـــــــــــــرج ، عبـــــــــــــد

ــــــــــــــن عدوقــــــــــــــة، جــــــــــــــياليل خــــــــــــــالص ، حممــــــــــــــد دحــــــــــــــو ، الطــــــــــــــاهر وطــــــــــــــار، ...احلميــــــــــــــد ب

  .وغريهم

خــــــــــــــالل هــــــــــــــذه �ǂººººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨººººººººººººººƥƢƬǰǳ¦�ǺººººººººººººººǷ�̧ȂººººººººººººººǼǳ¦�¦ǀººººººººººººººđ االهتمــــــــــــــاموممــــــــــــــا زاد 

العهـــــــــــــود  فقـــــــــــــد صـــــــــــــدرت العديـــــــــــــد مـــــــــــــن ،املرحلـــــــــــــة، تزايـــــــــــــد االهتمـــــــــــــام عامليـــــــــــــا بالطفـــــــــــــل

��Ƣººººººººººººººđ�¿ƢººººººººººººººǸƬǿȏ¦Â��ŃƢººººººººººººººǠǳ¦�Ŀ�ƨººººººººººººººǳȂǨǘǳ¦�ƨººººººººººººººȇƢŧ�ń¤�¦Ȃǟƾººººººººººººººƫ�Ŗººººººººººººººǳ¦�ƨººººººººººººººȈǳÂƾǳ¦�ǪººººººººººººººȈƯ¦Ȃŭ¦Â

تقــــــــــــــدمي هلــــــــــــــا اخلدمــــــــــــــة املاديــــــــــــــة، والنفســــــــــــــية، واالجتماعيــــــــــــــة، والثقافيــــــــــــــة علــــــــــــــى أمســــــــــــــى و 

 .تقدير
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  :من أهم هذه املواثيق ما يلي 

اإلعـــــــــــالن العـــــــــــاملي حلقـــــــــــوق الطفـــــــــــل الصـــــــــــادر عـــــــــــن هيئـــــــــــة األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة يف  -

.1950نوفمرب  25

.1984ميثاق حقوق الطفل العريب يف ديسمرب  -

.1986اإلعالن العريب حول الطفولة والتنمية يف نوفمرب  -

ـــــــــــة  االهتمـــــــــــامدخلـــــــــــت اجلزائـــــــــــر خـــــــــــالل هـــــــــــذه الفـــــــــــرتة عهـــــــــــدا جديـــــــــــدا يف  بالطفول

فشـــــــــــجعت املؤسســـــــــــات الرمسيـــــــــــة للدولـــــــــــة علـــــــــــى «��ƢĔÂƚºººººººººººǌƥ�¿ƢºººººººººººȈوتربيتهـــــــــــا وتعليمهـــــــــــا والق

ـــــــــــــــة يف أدب األطفـــــــــــــــال، ورصـــــــــــــــدت اجلـــــــــــــــوائز الســـــــــــــــنوية ألفضـــــــــــــــل إنتـــــــــــــــاج يف أدب  الكتاب

العديـــــــــــد مـــــــــــن املكتبـــــــــــات يف املـــــــــــدارس، كمـــــــــــا أنشـــــــــــئت املكتبـــــــــــات  وأنشـــــــــــئتاألطفـــــــــــال، 

ــــــــــــــة العامــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال،  ــــــــــــــا لألطفــــــــــــــال أطلــــــــــــــق عليــــــــــــــه مكتب وخصصــــــــــــــت بعضــــــــــــــها مكان

ـــــــــــــــة بـــــــــــــــأدب األطفـــــــــــــــال واحتضـــــــــــــــنته، وقامـــــــــــــــت الطفـــــــــــــــل، واهتمـــــــــــــــت اجلا معـــــــــــــــات اجلزائري

بتدريســــــــــه للطــــــــــالب، وشــــــــــجعت البــــــــــاحثني علــــــــــى البحــــــــــث فيــــــــــه، كمــــــــــا ظهــــــــــرت العديــــــــــد 

��̈Śºººººººººººººưǯ�§ ƢƦºººººººººººººǇȋ�¾ƢººººººººººººǨǗȋ¦�§ ®ȋ�Ƣºººººººººººººđ¦Ȃƥ¢�ƪ ºººººººººººººƸƬǧ�Ŗººººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººººǏƢŬ¦�ǂºººººººººººººǌǼǳ¦�°Â®�ǺººººººººººººǷ

أوهلــــــــــــا جتاريــــــــــــة، فقــــــــــــد أصــــــــــــبحت املؤلفــــــــــــات اخلاصــــــــــــة بالطفــــــــــــل ســــــــــــلعة رائجــــــــــــة تقتنيهــــــــــــا 

املثقفـــــــــة، وقـــــــــد خصصـــــــــت بعـــــــــض هـــــــــذه الـــــــــدور مكانـــــــــا خاصـــــــــا املـــــــــدارس وبعـــــــــض األســـــــــر 

¾ƢºººººººººǨǗȌǳ�Ǧ ȈǳƘºººººººººƬǳ¦�Ŀ�Ȇºººººººººǔŭ¦�ȄºººººººººǴǟ�§ ƢºººººººººËƬǰǳ¦�Ǟƴºººººººººǋ�ƢºººººººººŲ�¾ƢºººººººººǨǗȋ¦�Ƥ ºººººººººƬǯ�ǂºººººººººǌǼǳ�Ƣºººººººººđ

«.1

حممـــــــــد العيـــــــــد "كتبـــــــــوا لألطفـــــــــال خـــــــــالل هـــــــــذه الفـــــــــرتة جنـــــــــد مـــــــــن الشـــــــــعراء الـــــــــذين  

صــــــــــــــاحب ديــــــــــــــوان األطفــــــــــــــال الــــــــــــــذي تضــــــــــــــمن جمموعــــــــــــــة شــــــــــــــعرية بعنــــــــــــــوان " اجلــــــــــــــياليل

ـــــــــــــاء وبنـــــــــــــات املـــــــــــــدارس اجلزائريـــــــــــــةاألناشـــــــــــــيد املدرســـــــــــــية أل( ، كـــــــــــــذلك جنـــــــــــــد الشـــــــــــــاعر )بن

الــــــــــذي كتــــــــــب العديــــــــــد مــــــــــن القصــــــــــص الشــــــــــعرية لألطفــــــــــال كـــــــــــ " صــــــــــالح الــــــــــدين بــــــــــاويو"

.118المجید خلیفة الدندراوي ، المرجع السابق ، ص دأحمد عب-1
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أحــــــــــــب أمــــــــــــي (،وهــــــــــــي أوبــــــــــــريات شــــــــــــعرية تربويــــــــــــة، وديــــــــــــوان  )تــــــــــــاريخ أكــــــــــــرب معجــــــــــــزيت(

ـــــــــــه مـــــــــــن خالهلـــــــــــا إىل فضـــــــــــائل األعمـــــــــــال، )وأيب ، وقصـــــــــــص شـــــــــــعرية أخـــــــــــرى لألطفـــــــــــال نب

ألســـــــــــــنة احليوانـــــــــــــات، كقصـــــــــــــة احلمـــــــــــــار والربكـــــــــــــة، والثعلـــــــــــــب واخلصـــــــــــــال احلســـــــــــــنة علـــــــــــــى 

  .وغابة األمان

ـــــــــــــــيت كتبهـــــــــــــــا  ال يســـــــــــــــعنا يف هـــــــــــــــذا املبحـــــــــــــــث أن نتطـــــــــــــــرق لكامـــــــــــــــل األعمـــــــــــــــال ال

األدبــــــــــاء يف اجلزائــــــــــر لفئــــــــــة األطفــــــــــال مـــــــــــن قصــــــــــص وأشــــــــــعار ومســــــــــرحيات، خاصــــــــــة مـــــــــــا 

ــــــــــاهج مدرســــــــــية يف هــــــــــذا  ــــــــــب ومن مت اجنــــــــــازه خــــــــــالل فــــــــــرتة مــــــــــا بعــــــــــد االســــــــــتقالل مــــــــــن كت

ººººººººººººǇÂ��¾ƢººººººººººººĐ¦�ÀȂººººººººººººǳ�ǲººººººººººººǰǳ�¼ǂººººººººººººǘƬǻ�śººººººººººººƷ��ƨººººººººººººǬƷȐǳ¦�Ʈ ººººººººººººƷƢƦǸǴǳ�ƢººººººººººººȀȈǧ�ǲȈººººººººººººǐǨƬǳ¦�½ŗǼ

أديب عــــــــــــن حــــــــــــدا، مرّكــــــــــــزين فيــــــــــــه علــــــــــــى طريقــــــــــــة الكتابــــــــــــة املوجهــــــــــــة لألطفــــــــــــال يف هــــــــــــذا 

¨®ȂƳȂŭ¦�ǾǐƟƢǐƻÂ�Ǿǟ¦Ȃǻ¢�Ƕǿ¢�ǂǯ̄ �ǞǷ��¾ƢĐ¦.

ـــــــــــــري الـــــــــــــذي  مـــــــــــــا ميكـــــــــــــن استخالصـــــــــــــه يف هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل، هـــــــــــــو االهتمـــــــــــــام الكب

داء مـــــــــن القـــــــــرن الســـــــــابع عشـــــــــر، فقـــــــــد حضـــــــــي بـــــــــه أدب األطفـــــــــال يف الـــــــــوطن العـــــــــريب ابتـــــــــ

انــــــــــــتعش ظهــــــــــــوره يف بــــــــــــالد املشــــــــــــرق العــــــــــــريب، مث انتقلــــــــــــت العــــــــــــدوى إىل بــــــــــــاقي األقطــــــــــــار 

ŚƫȂºººººººººººǳ¦�ǽǀºººººººººººđ�ǽ°ȂºººººººººººȀǛ�Ŀ�ǶǿƢºººººººººººǇ�ƢºººººººººººŲÂ̈�. العربيـــــــــــة وصـــــــــــوال إىل منطقـــــــــــة املغـــــــــــرب العـــــــــــريب
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تابــــــــــــة أدب األطفــــــــــــال مــــــــــــن قصــــــــــــص وحكايــــــــــــات وأشــــــــــــعار الغــــــــــــريب الــــــــــــذي ســــــــــــبقهم يف ك

  .ومسرحيات

هــــــــــــو لعــــــــــــّل أهــــــــــــم املالحظــــــــــــات الــــــــــــيت نتطــــــــــــرق إليهــــــــــــا يف ختــــــــــــام هــــــــــــذا الفصــــــــــــل 

ــــــــــــراهن إىل مزيــــــــــــد مــــــــــــن الدراســــــــــــة والتخطــــــــــــيطالكــــــــــــربى يف الوقــــــــــــت  ةاجــــــــــــاحل يف جمــــــــــــال  ال

، خاصــــــــــــة النظــــــــــــر بعــــــــــــني االعتبــــــــــــار إىل املراحــــــــــــل العمريــــــــــــة للطفــــــــــــل أدب الطفــــــــــــل العــــــــــــريب

�Â�Ƕē¦°ƾººººººººººººººǫ�ń¤ÂƢººººººººººººººȈǧǂƷ�ƨººººººººººººººȈƦǼƳȋ¦�Ƥ ººººººººººººººƬǰǳ¦�ǲººººººººººººººǬǻ�Ƥ ººººººººººººººǼš �Ƥ ººººººººººººººŸ�ƢººººººººººººººǸǯ��ǶŮȂººººººººººººººȈǷ  إىل

القصــــــــــــــص واحلكايــــــــــــــات الشــــــــــــــعبية  ســــــــــــــرد العربيــــــــــــــة، واالعتمــــــــــــــاد عــــــــــــــوض ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى
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ـــــــــــرتاث العـــــــــــريب اإلســـــــــــالمي ـــــــــــرة يف ال ـــــــــــاء  إضـــــــــــافة. املوجـــــــــــودة بكث ـــــــــــب األدب إىل ضـــــــــــرورة جتن

الكبــــــــــار إىل تلــــــــــك النظــــــــــرة الدونيــــــــــة الــــــــــيت ظلــــــــــت تالحــــــــــق هــــــــــذا اللــــــــــون األديب يف منطقــــــــــة 

ـــــــــزمن الـــــــــوطن بـــــــــل جيـــــــــب اعتبـــــــــاره مـــــــــن أساســـــــــيات األدب . العـــــــــريب خـــــــــالل عقـــــــــود مـــــــــن ال

العـــــــــام يف الوقـــــــــت احلـــــــــايل، خاصـــــــــة وأنـــــــــه يعـــــــــاجل قضـــــــــايا ومزايـــــــــا الفئـــــــــات الطفوليـــــــــة الـــــــــيت 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲƦǬƬǈǷ�ǲưŤ.
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.كتابة القصـــة: المبحــث األول  

مـــــــــــن الـــــــــــرواج والتـــــــــــألق  بنـــــــــــوعحظيـــــــــــت كتـــــــــــب األطفـــــــــــال يف الفـــــــــــرتة املعاصـــــــــــرة     

ــــــــك ملــــــــا لقيتــــــــه مــــــــن اهتمــــــــام كبــــــــري مــــــــن طــــــــرف املختصــــــــني يف  علــــــــى كــــــــل املســــــــتويات ، ذل

� Ȇººººººººººººǌǳ¦�ƢººººººººººººŮ�¦ȂǧƢººººººººººººǓ¢�ƾººººººººººººǬǧ���¾ƢººººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººººǿيف الشــــــــــــكل واملضــــــــــــمون ، و مــــــــــــا  الكبــــــــــــري

 إدخــــــــــالالتقــــــــــدم التكنولــــــــــوجي  الواســــــــــع مــــــــــن خــــــــــالل  زادهــــــــــا تألقــــــــــا هــــــــــو دخوهلــــــــــا عــــــــــامل

التقنيـــــــــــــات اجلماليـــــــــــــة يف وســـــــــــــائل الطبـــــــــــــع فأصـــــــــــــبحت كتـــــــــــــب األطفـــــــــــــال مزينـــــــــــــة ملونـــــــــــــة 

بالصـــــــــور و األلـــــــــوان اجلميلـــــــــة حـــــــــىت أصـــــــــبح الطفـــــــــل ينجـــــــــذب حنـــــــــو شـــــــــكلها أكثـــــــــر مـــــــــن 

�ƢĔȂǸººººººººººººǔǷ . و لعــــــــــــل التقــــــــــــدم اهلائــــــــــــل يف جمــــــــــــاالت العلــــــــــــم واملعرفــــــــــــة هــــــــــــو مــــــــــــا زاد مــــــــــــن

ــــــــــظه ـــــــــوع مـــــــــنـ ـــــــــة و  ور هـــــــــذا الن ـــــــــد مـــــــــن احلقـــــــــائق العلمي ـــــــــة خاصـــــــــة اكتشـــــــــاف العدي الكتاب

املعرفيـــــــــــة الـــــــــــيت أصـــــــــــبحت متثـــــــــــل نوعـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــوهم واخليـــــــــــال ، ففـــــــــــتح اخليـــــــــــال العلمـــــــــــي 

ـــــــــــة لألطفـــــــــــال يف كـــــــــــل أقطـــــــــــار العـــــــــــامل  ـــــــــــة األدبي ـــــــــــى الكتاب ـــــــــــك الطـــــــــــرق .عل ضـــــــــــف إىل ذل

ـــــــــــنفس و مـــــــــــا أصـــــــــــبحت تقدمـــــــــــه  ـــــــــــيت اكتشـــــــــــفت يف جمـــــــــــال الرتبيـــــــــــة و علـــــــــــم ال اجلـــــــــــديرة ال

 التعــــــــــرف علـــــــــى طريقــــــــــة الكتابـــــــــة لألطفـــــــــال حســــــــــب أعمـــــــــارهم وحســــــــــب مـــــــــن خدمـــــــــة يف

�ƨȈǯ¦°®ȍ¦�Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēƢȇȂƬǈǷ.

ــــــــــــة و ثقــــــــــــافتهم مل يــــــــــــؤثر       ــــــــــــذي غــــــــــــزا عــــــــــــامل الطفول إن كــــــــــــل هــــــــــــذا التطــــــــــــور ال
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ام يف الشــــــــــــكل و املضــــــــــــمون القصــــــــــــة فقــــــــــــد ظلــــــــــــت حمافظــــــــــــة علــــــــــــى طابعهــــــــــــا األديب العــــــــــــ

ــــــــــوعلـــــــــى إقباهلـــــــــا الكبـــــــــري مـــــــــن طـــــــــرف األطفـــــــــال ، خاصـــــــــة مـــــــــع إضـــــــــافة اجلديـــــــــد إليه ا ،و ـــ

  .خروجها يف قالب حديث

�ǺºººººººººººººǷ�°ǂºººººººººººººŶ�ƨºººººººººººººǬȇǂǗ�ǺºººººººººººººǈƷ¢�Â�ª ƾºººººººººººººƷ¢�ňƢºººººººººººººǈǻȍ¦�ƢºººººººººººººĔƢȈǯ�Ŀ�ƨºººººººººººººǐǬǳ¦�ǲºººººººººººººưŤ

ــــــــــــــة األطفــــــــــــــال ، فهــــــــــــــي وســــــــــــــيلة خلدمــــــــــــــة القــــــــــــــيم  خالهلــــــــــــــا الرســــــــــــــائل و القضــــــــــــــايا إىل فئ

يــــــــــــة و العلميــــــــــــة و أداة لرتبيــــــــــــة الــــــــــــنشء و تلقيــــــــــــنهم الســــــــــــلوك احلســــــــــــن ة و األخالقـــــــــــــــالديني

.

لعــــــــــل أهــــــــــم صــــــــــفة تقــــــــــدمها القصــــــــــة احلاليــــــــــة لألطفــــــــــال هــــــــــو ذلــــــــــك الوجــــــــــه      

ـــــــــيت يقـــــــــذفها التطـــــــــور  ـــــــــة الزائفـــــــــة ال ـــــــــواع احلداث ـــــــــه كـــــــــل أن ـــــــــذي تواجـــــــــه ب ـــــــــوي الثقـــــــــايف ال الرتب
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امــــــــــة التكنولــــــــــوجي و االنفجــــــــــار املعــــــــــريف اهلائــــــــــل الــــــــــذي أصــــــــــبح يهــــــــــدف هــــــــــذه الفئــــــــــة اهل

�ƨºººººººººººººººȈǸȈǴǠƬǳ¦�» ¦ƾºººººººººººººººǿȋ¦�ƪ ƸƦºººººººººººººººǏ¢�Â��ƢȀǯȂǴºººººººººººººººǇ�Â�Ƣºººººººººººººººē¦̄�Â�ƢºººººººººººººººĔƢȈǯ�Ŀ�ǞºººººººººººººººǸƬĐ¦�ǺºººººººººººººººǷ

ات و ـحتـــــــــــرص كـــــــــــل احلـــــــــــرص علـــــــــــى توجيـــــــــــه األطفـــــــــــال حنـــــــــــو قـــــــــــراءة القصـــــــــــص و احلكايـــــــــــ

  .االستفادة من املبادئ و التعاليم املوجودة فيها إىل أقصى احلدود

Ś̈ººººººººººººƦǯ�ƨººººººººººººȈŷ¢�Ǿººººººººººººǳ�¾ƢººººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººººǿ�Ŀ�̈ǂººººººººººººǇȋ¦�ǾººººººººººººǷƾǬƫ�Äǀººººººººººººǳ¦�°Âƾººººººººººººǳ¦�À¤  يف

توجيــــــــــه الطفــــــــــل حنــــــــــو حــــــــــب املطالعــــــــــة و قــــــــــراءة القصــــــــــص اهلادفــــــــــة ،و ال تقتصــــــــــر مهمــــــــــة 

اآلبــــــــــاء فقــــــــــط علــــــــــى تعلـــــــــــيم األطفــــــــــال كيفيــــــــــة القــــــــــراءة ، بـــــــــــل جيــــــــــب أن يتوجــــــــــه اآلبـــــــــــاء 

  ملسألة مهمة و هي كيف جيمعوا بني عامل األطفال و عامل القصة ؟

وهــــــــــل كــــــــــل مــــــــــا هــــــــــو موجــــــــــود علــــــــــى رفــــــــــوف املكتبــــــــــات مــــــــــن قصــــــــــص لألطفــــــــــال 

م و ـحلة للقـــــــــــراءة و تربيـــــــــــة الـــــــــــنشء ؟ و إذا عرفنـــــــــــا بـــــــــــأن األطفـــــــــــال يف نفسيتهـــــــــــهـــــــــــي صـــــــــــا

إدراكهـــــــــــم يقســـــــــــمون إىل مراحـــــــــــل عمريـــــــــــة ، فمـــــــــــا ميـــــــــــزة القصـــــــــــص يف كـــــــــــل مرحلـــــــــــة مـــــــــــن 

1هذه املراحل ؟

يصـــــــــب يف جمـــــــــال  ممـــــــــاو غريهـــــــــا  ،مـــــــــن أجـــــــــل اإلجابـــــــــة علـــــــــى كـــــــــل هـــــــــذه األســـــــــئلة

د لنـــــــــــا قبـــــــــــل ذلـــــــــــك أن و عالقتهـــــــــــا بعـــــــــــامل الطفولـــــــــــة يف واقعنـــــــــــا احلـــــــــــايل ، البـــــــــــ،القصـــــــــــة

وذكـــــــــــر  ،هـــــــــــذا الـــــــــــنص األديب مـــــــــــن زاويـــــــــــة علميـــــــــــة معرفيـــــــــــة ختـــــــــــص تعريفـــــــــــه عـــــــــــننـــــــــــتكلم 

  .وعناصر بنائه داخل السياق األديب العام  ،أهدافه

 : القصةمفهوم  -1

قبـــــــــــل التطـــــــــــرق إىل القصـــــــــــة مـــــــــــن جانبهـــــــــــا الفـــــــــــين و اجلمـــــــــــايل ، ال بـــــــــــد لنـــــــــــا قبـــــــــــل 

ــــــــــك تعريفهــــــــــا مــــــــــن اجلانــــــــــب اللغــــــــــوي العــــــــــام ، ــــــــــدى و ذكــــــــــر أهــــــــــم مــــــــــا  ذل قيــــــــــل عنهــــــــــا ل

  .علماء اللغة والبيان 

ودالالت خمتلفـــــــــة نوردهـــــــــا كمـــــــــا  ،جـــــــــاء تعريـــــــــف القصـــــــــة لغـــــــــة علـــــــــى عـــــــــدة معـــــــــان

  :يلي 

1�ήѧѧѧѧѧѧψϨϳ:�ϲόϣΎѧѧѧѧѧѧΠϟ�ΐ ѧѧѧѧѧѧΘϜϤϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧδϔϧ�ϲϋΎѧѧѧѧѧѧϤΘΟ�έϮѧѧѧѧѧѧψϨϣ�ˬ�ϞѧѧѧѧѧѧϔτϠϟ�ϲѧѧѧѧѧѧμ μ Ϙϟ�ΏΩϷ�ˬ�ΓϭϼѧѧѧѧѧѧΣ�Ϊϴѧѧѧѧѧѧδϟ�ΩϮѧѧѧѧѧѧϤΤϣ
.17-15، ص2003، اإلسكندریة ، 2الحدیث ، ط
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مـــــــــــــأخوذة مـــــــــــــن اخلـــــــــــــرب أي القصـــــــــــــص ، القـــــــــــــص فعـــــــــــــل القـــــــــــــاص إذا قـــــــــــــص القصـــــــــــــص ،

ـــــــــة مـــــــــن الكـــــــــالم ـــــــــه تعـــــــــاىل  ويقـــــــــال يف رأســـــــــه قصـــــــــة يعـــــــــين اجلمل نحـــــــــنُ  ﴿ :،و منهـــــــــا قول

أي نبــــــــــني لــــــــــك أحســــــــــن البيــــــــــان ،و القــــــــــاصُّ 1﴾صِ َصــــــــــالقَ أحســــــــــنَ عليــــــــــكَ نقــــــــــصُّ 

قصصــــــــــــت الشــــــــــــيء إذا تتبعــــــــــــت أثــــــــــــره : الــــــــــــذي يــــــــــــأيت بالقصــــــــــــة مــــــــــــن فصــــــــــــله ،و يقــــــــــــال 

ــــــــــألخْ الــــــــــتْ قَ وَ ﴿ :شــــــــــيئا بعــــــــــد شــــــــــيء ،و منــــــــــه قولــــــــــه تعــــــــــاىل ــــــــــقُ هِ ِت أي اتبعــــــــــي  2﴾هِ يصِّ

3. قسست قسانيأثره ،و جيوز بالس

القصـــــــــة مـــــــــأخوذة مـــــــــن قــــــــــص األثـــــــــر مبعـــــــــىن تتبــــــــــع األثـــــــــر استقصـــــــــاءه ،و منهــــــــــا -

،و القصــــــــــــة يف داللتهــــــــــــا 4 ﴾ صــــــــــــاً صَ همــــــــــــا قَ ا علــــــــــــى آثارِ فارتــــــــــــدَّ  ﴿ :"قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل 

لفظــــــــــــا أقــــــــــــوى يف تعبريهــــــــــــا عــــــــــــن مفهــــــــــــوم احلكايــــــــــــة والروايــــــــــــة ،و إن شــــــــــــاع اســــــــــــتعماهلا يف 

5.العربية و خاصة يف التعبري عن القصة الطويلة 

ــــــــــــــة مــــــــــــــأخوذة  يهــــــــــــــ- و هــــــــــــــي ) يشــــــــــــــكل(أو ) يصــــــــــــــنع(مــــــــــــــن الكلمــــــــــــــة اليوناني

6تأليف أديب متخيل و مبدع 

أمـــــــــــــــــا يف األدب الغـــــــــــــــــريب و خباصـــــــــــــــــة اإلجنليـــــــــــــــــزي فالقصـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــتقة مـــــــــــــــــن -

مبعـــــــــــىن يشـــــــــــكل أو يطـــــــــــابق لـــــــــــذا جنـــــــــــدها قـــــــــــد حافظـــــــــــت " fiction"الكلمـــــــــــة اليونانيـــــــــــة 

".fiction"يف ترمجتها على أغلب شكلها احلريف 

اللغـــــــــــــوي تـــــــــــــرتبط بشـــــــــــــخص واحـــــــــــــد أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن  القصـــــــــــــة يف معناهـــــــــــــافبالتـــــــــــــايل 

ــــــــــه شــــــــــفويا للســــــــــامع ،  ــــــــــذي يقــــــــــوم بكتابــــــــــة الكــــــــــالم أو قول ارتباطهــــــــــا باجلماعــــــــــة ،وهــــــــــو ال

  .فهو املشكل و املبدع هلا ابتداء من املوضوع و الشكل و البناء 

.03سورة یوسف ، اآلیة 1
.11سورة القصص ، اآلیة 2
)باب القاف/39ج/5المجلد (، 3650ب ، ابن منظور ، المصدر السابق ، صلسان العر3
.64سورة الكھف ، اآلیة 4
109محمود حسین إسماعیل ، المرجع في أدب األطفال ، م س ، ص5
6�β ϗΎϔѧѧѧѧѧѧѧλ �ˬ�ρ�Ω�ˬ�ϦϳΪѧѧѧѧѧѧѧΤΘϤϟ�ϦϳήѧѧѧѧѧѧѧηΎϨϠϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΑήόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧδγΆϤϟ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΑΩϷ�ΕΎΤϠτ ѧѧѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�ϢѧѧѧѧѧѧѧΠόϣ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΤΘϓ�ϢϴϫήѧѧѧѧѧѧѧΑ·

272، ص1986، تونس ، 
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مفهـــــــــــــــــوم القصـــــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــددت حـــــــــــــــــول أمـــــــــــــــــا يف اصـــــــــــــــــطالح العلمـــــــــــــــــاء 

نـــــــــــواع األدبيــــــــــــة املعروفــــــــــــة ، فمــــــــــــنهم روب و األنــــــــــــواع يف شــــــــــــرحها و إضــــــــــــافتها إىل األـالضـــــــــــ

مـــــــــــن يصـــــــــــفها بأنـــــــــــه جـــــــــــنس أديب لوحـــــــــــده ،و مـــــــــــنهم مـــــــــــن يربطهـــــــــــا باألجنـــــــــــاس األدبيـــــــــــة 

املعروفـــــــــــة بالســـــــــــرد و الروايـــــــــــة و احلكايـــــــــــة ، مـــــــــــن أجـــــــــــل ذلـــــــــــك ســـــــــــنقوم بـــــــــــذكر أهـــــــــــم آراء 

ــــــــــــــاألدبـــــــــــــاء و املفكـــــــــــــرين يف معـــــــــــــىن القصـــــــــــــة ، ومـــــــــــــع حتليلهـــــــــــــا وفـــــــــــــق املعـــــــــــــايري اللفظي ة و ــ

  .معناها الفين و األديب  الداللية الدالة على

-�ƢºººººººººººººººĔƘƥ�śºººººººººººººººǈƷ�Ǻȇƾºººººººººººººººǳ¦�¾ƢºººººººººººººººǸǯ�ƢºººººººººººººººȀǧǂǠȇ ": تشـــــــــــــــكيل لواقـــــــــــــــع و مطابقـــــــــــــــة

حلقيقـــــــــــــة ، يعمـــــــــــــل يف تشـــــــــــــكيلها أو مطابقتهـــــــــــــا اخليـــــــــــــال إىل حـــــــــــــد مـــــــــــــا ، فهـــــــــــــي علـــــــــــــى 

األقــــــــــــل مصــــــــــــنوعة ، مصــــــــــــاغة ،و متخيلــــــــــــة ،و قــــــــــــد يكــــــــــــون هنــــــــــــاك يف األدب القصصــــــــــــي 

بـــــــــريا مـــــــــن احلقـــــــــائق  بعـــــــــض القصـــــــــص الـــــــــيت تتضـــــــــمن جانبـــــــــا كبـــــــــريا مـــــــــن الواقـــــــــع و عـــــــــددا ك

كمـــــــــــا يف الروايـــــــــــات التارخييـــــــــــة ،و الـــــــــــيت ينســـــــــــج فيهـــــــــــا الكاتـــــــــــب روايتـــــــــــه اعتمـــــــــــادا علـــــــــــى 

معـــــــــــــارف ومعلومـــــــــــــات حقيقيــــــــــــــة حـــــــــــــول املواقـــــــــــــف ،و األحــــــــــــــداث والشخصـــــــــــــيات الــــــــــــــيت 

ــــــــــأيت هــــــــــذه احلقــــــــــائق و املعلومــــــــــات  عــــــــــد صــــــــــياغة األديــــــــــب هلــــــــــا بيصــــــــــورها يف روايتــــــــــه ، فت

وبالتــــــــــايل هــــــــــي ختتلــــــــــف متامــــــــــا  1". و إضــــــــــافة عناصــــــــــر مــــــــــن خيالــــــــــه إىل القصــــــــــة األدبيــــــــــة

عـــــــــن تلـــــــــك القصـــــــــص املصـــــــــاغة يف كتـــــــــب التـــــــــاريخ الـــــــــيت تـــــــــروي أحـــــــــداث ووقـــــــــائع جـــــــــرت 

يف زمـــــــــن املاضـــــــــي ، فكاتــــــــــب القصـــــــــة األدبيــــــــــة ، يعـــــــــرب عـــــــــن موقفــــــــــه الشخصـــــــــي يف زمــــــــــن 

.الواقع و الذي يعترب يف أصله مصدرا أساسيا يف كتابة األدب القصصي

متـــــــــــــر بعـــــــــــــدة مراحـــــــــــــل أمههـــــــــــــا " :هــــــــــــي وســـــــــــــيلة مـــــــــــــن وســـــــــــــائل التعبـــــــــــــري األديب -

عـــــــــرض فكـــــــــرة حـــــــــول موضـــــــــوع خطـــــــــر علـــــــــى بـــــــــال الكاتـــــــــب ، أو تســـــــــجيل صـــــــــورة معينـــــــــة 

�Ǯ ºººººººººººººƠǳÂ¢�ǲºººººººººººººǯ�Â¢���ǽ°ƾºººººººººººººǏ�Ŀ�ƪ ºººººººººººººƴǴƬƻ¦�ƨºººººººººººººǨǗƢǠǳ�ǖºººººººººººººǈƥ�Â¢���ǾºººººººººººººƬǴȈű�Ƣºººººººººººººđ�©ǂƯƘºººººººººººººƫ

1�ˬ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧѧδΣ�ϦϳΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧϤϛѧѧѧѧѧѧѧϣρ�ˬ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧΘϜϠϟ�ΔϳέΪϨϜѧѧѧѧѧѧѧѧγϹ�ΰѧѧѧѧѧѧѧϛήϣ�ˬ�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ�κ ѧѧѧѧѧѧѧѧμ ϗ�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ�ϞΧΪ4�ˬ�ΓήϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ�ˬ
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ȏÂƢºººººººººººŰ��� ¦ǂºººººººººººǬǳ¦�ÀƢºººººººººººǿ̄ ¢�ń¤�Ƣºººººººººººđ�ǲºººººººººººǐȈǳ�¿ȐǰǳƢºººººººººººƥ�ƢºººººººººººȀǼǟ�ŐºººººººººººǠȇ�À¢�®¦°Ƙºººººººººººǧ���śºººººººººººǠǸƬů

.1"نفسه أثرها على أن يكون ألثرها يف نفوسهم مثل 

-�² ƢºººººººººººººǼƳȋ¦�ń¤�ÀƢºººººººººººººȈǴǟ�ȄǨǘºººººººººººººǐǷ�ƢºººººººººººººđǂǬȇاملعروفـــــــــــــة منـــــــــــــذ القـــــــــــــدم ،  األدبيـــــــــــــة

فـــــــــــن لغـــــــــــوي أديب يصـــــــــــور حكايـــــــــــة :" خاصــــــــــة احلكايـــــــــــة و الروايـــــــــــة فهـــــــــــي حســـــــــــب رأيـــــــــــه 

ـــــــــــة ،و شخصـــــــــــيات  تعـــــــــــرب عـــــــــــن فكـــــــــــرة حمـــــــــــددة عـــــــــــرب أحـــــــــــداث يف زمـــــــــــان أو أزمنـــــــــــة معين

ـــــــــة ،و متثـــــــــل قيمـــــــــا خمتلفـــــــــة ،و هـــــــــذه احلكايـــــــــة يروي هـــــــــا كاتـــــــــب تتحـــــــــرك يف مكـــــــــان أو أمكن

، فهــــــــــــي بالتــــــــــــايل شــــــــــــكل مــــــــــــن أشــــــــــــكال األدب املعروفــــــــــــة ، 2"بأســــــــــــلوب فــــــــــــين خــــــــــــاص 

�ƢºººººººººĔ¢�ƢººººººººǸǯ���ǶººººººººȀǨǳ¦�Ŀ�¾ƢººººººººȈƻ�Â�̈ ¦ǂººººººººǬǳ¦�Ŀ�ƨººººººººǠƬǷ�Â�ǎ Ǽººººººººǳ¦�Ŀ�¾ƢººººººººǸŝ�±ƢººººººººƬŤ�ƢººººººººĔ¢�Śººººººººǣ

،و أمساهـــــــــــا إىل  عنـــــــــــدهمأقـــــــــــرب ألـــــــــــوان أدب حبـــــــــــا لـــــــــــدى األطفـــــــــــال ،و أكثرهـــــــــــا قـــــــــــراءة 

.نفوسهم ، و معربا هلم إىل عامل السرد و التعبري

-�ƢººººººººººººĔƘƥ�ƨººººººººººººǐǬǳ¦�ǲººººººººººººȈǟƢũ¤�ǺººººººººººººǈƷ�» ǂººººººººººººǠȇ�ǂººººººººººººƻ¡�¼ƢȈººººººººººººǇ�Ŀ ": قــــــــــــول يــــــــــــروي

عـــــــــن حــــــــــدث ســـــــــابق عليــــــــــه ، متجســـــــــدا أو متقمصــــــــــا هـــــــــذا احلــــــــــدث أو األحـــــــــداث الــــــــــيت 

ـــــــــــــــتــــــــــــــروى لــــــــــــــه ،و استحضــــــــــــــارها يف فكــــــــــــــره ووجدانــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا لــــــــــــــو كــــــــــــــان يشهده ا أو ــ

3".حيضرها حقيقة 

-�ƢºººººººººººĔƘƥ�Ä®¦ƾºººººººººººǬŭ¦�µ Ƣºººººººººººȇ°�Ǯ ǳǀºººººººººººǯ�ƢºººººººººººȀǧǂǠȇ�ƢºººººººººººǸǯ ": القالـــــــــــب الـــــــــــذي يصـــــــــــب

القــــــــــــاص أفكــــــــــــاره ،و جيســــــــــــد رؤيتـــــــــــــه يف صــــــــــــورة ماديــــــــــــة حمسوســــــــــــة ، ينقــــــــــــل مـــــــــــــن  فيــــــــــــه

ات ، و ـــــــــــــــخالهلـــــــــــا رؤيتـــــــــــه للنـــــــــــاس واألشـــــــــــياء مـــــــــــن حولـــــــــــه ، فبواســـــــــــطتها تنطـــــــــــق الشخصي

ويتعــــــــــــرف القــــــــــــارئ علــــــــــــى طبيعــــــــــــة التجربــــــــــــة  تتكشــــــــــــف األحــــــــــــداث ، وتتضــــــــــــح البيئــــــــــــة ،

ـــــــــــب  ـــــــــــيت يعـــــــــــرب عنهـــــــــــا الكات ـــــــــــك إال إذا وفـــــــــــر للطفـــــــــــل يف نصـــــــــــه  4"ال ـــــــــــأتى ذل لغـــــــــــة وال يت

1-ρ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧθϨϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϋΎΒτϠϟ�ϞѧѧѧѧѧѧϴΠϟ�έΩ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧΑΩϷ�ωΪѧѧѧѧѧѧΑϺϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϴϨϔϟ�β ѧѧѧѧѧѧγϷ�ˬ�ΰѧѧѧѧѧѧϳΰόϟ�ΪѧѧѧѧѧѧΒϋ�ϑ ήѧѧѧѧѧѧη1�ˬ�ΕϭήѧѧѧѧѧѧϴΑ�ˬ
56، ص1993لبنان ، 

123ربحي مصطفى علیان ، أدب  األطفال ، م س ، ص-2
109محمود حسین  إسماعیل ، المرجع في أدب األطفال ، م س ، ص-3
.55موفق ریاض مقدادي ، البنى الحكائیة في أدب األطفال العربي الحدیث ، م س ، ص4
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ســــــــــــهلة بســــــــــــيطة تناســــــــــــب بســــــــــــاطة األفكـــــــــــــار الــــــــــــيت يريــــــــــــد إيصــــــــــــاهلا إىل مجهــــــــــــوره مـــــــــــــن 

.األطفال

ـــــــــــيت ســـــــــــاقه- ـــــــــــديللعـــــــــــل أحســـــــــــن التعـــــــــــاريف ال ـــــــــــاء يف ميـــــــــــدان القصـــــــــــة وت  ا األدب

القصـــــــــة شـــــــــكل :" معناهـــــــــا ، التعريـــــــــف الـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــه أمحـــــــــد جنيـــــــــب فقـــــــــد ذكـــــــــر بـــــــــأن 

ــــــــــــه مجــــــــــــال و متعــــــــــــة ،و لــــــــــــه عشــــــــــــاقه الــــــــــــ ذين فــــــــــــين مــــــــــــن أشــــــــــــكال األدب الشــــــــــــائق ، في

ينتقلـــــــــــــون يف رحابـــــــــــــه الشاســـــــــــــعة الفســـــــــــــيحة علـــــــــــــى جنـــــــــــــاح اخليـــــــــــــال ، فيطفـــــــــــــون بعـــــــــــــوامل 

امضـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــر األلبـــــــــــــــــاب و حتســـــــــــــــــب بديعـــــــــــــــــة فاتنـــــــــــــــــة ، أو عجيبـــــــــــــــــة مذهلـــــــــــــــــة ، أو غ

ــــــــــــة للقصــــــــــــة و مــــــــــــا هلــــــــــــا 1"األطفــــــــــــال ــــــــــــب يف ذكــــــــــــر الصــــــــــــفات اجلميل ، مث يواصــــــــــــل الكات

مــــــــــن حمســــــــــنات علــــــــــى مســــــــــتوى الــــــــــنص و املعــــــــــىن ، مــــــــــن خــــــــــالل ذلــــــــــك الســــــــــياق الفــــــــــين 

ذي تضــــــــــيفه إىل الطــــــــــابع اللغــــــــــوي العــــــــــام ، فينجــــــــــذب القــــــــــراء إليهــــــــــا ،و جيــــــــــدون فيهــــــــــا الــــــــــ

.،و تصبح أقرب النصوص قراءة إىل نفوسهم  االـمتعة و خي

-��ƢǼǷ±�ƢƦȈƫǂƫ�ƨƦƫǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢĔƘƥ�Ǯ ǳǀǯ�ƢȀǨǐȇ�ƢǸǯ أبسط و هي أدىن و

الكائنات املعقدة املعروفة الرتاكيب األدبية ،و لكنها العامل املشرتك األعظم بني مجيع 

.بالروايات

ـــــــــــب هـــــــــــذه التعـــــــــــاريف جتعـــــــــــل مـــــــــــن القصـــــــــــة شـــــــــــكال ـــــــــــ إن أغل يرقـــــــــــى  امرموقـــــــــــ افني

بالدرجــــــــــــة األوىل إىل النصــــــــــــوص األدبيــــــــــــة ،و هــــــــــــي ال تعتمــــــــــــد يف بنائهــــــــــــا علــــــــــــى اخليــــــــــــال 

فقــــــــــــط ، بــــــــــــل تســــــــــــتعني باحلقــــــــــــائق الواقعيــــــــــــة يف أغلــــــــــــب األحيــــــــــــان ، فــــــــــــرتوي لنــــــــــــا مــــــــــــثال 

حســــــــــب مــــــــــا يريــــــــــده الكاتـــــــــــب  مــــــــــع بعضــــــــــهم الــــــــــبعضحيــــــــــاة البشــــــــــر و تعامــــــــــل النــــــــــاس 

قـــــــــــع اقـــــــــــع و أحداثـــــــــــه و عالقاتـــــــــــه و ميـــــــــــزج مـــــــــــا بـــــــــــني الو الـــــــــــذلك ، فهـــــــــــو يســـــــــــرد لنـــــــــــا الو 

وخيالـــــــــــــه ووجهـــــــــــــة نظـــــــــــــره ، و إذا اســـــــــــــتطاع الكاتـــــــــــــب أن يصـــــــــــــف لنـــــــــــــا الواقـــــــــــــع املعـــــــــــــاش 

نـــــــــــه كتـــــــــــب قصـــــــــــة إبكـــــــــــل حيثياتـــــــــــه و معطيـــــــــــات احلقيقيـــــــــــة ، فيمكننـــــــــــا أن نقـــــــــــول عنـــــــــــه 

ــــــــــــة ،و ــــــــــــب العلمي جعــــــــــــل منهــــــــــــا وســــــــــــيلة تنشــــــــــــر الثقافــــــــــــات ،و املعــــــــــــارف مفعمــــــــــــة باجلوان

.74، ص2000، |، القاھرة 3أحمد نجیب أدب األطفال علم و فن ، دار الفكر العربي ، ط1
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ـــــــــذكر بـــــــــأن  ـــــــــدين حســـــــــني حـــــــــني ي ـــــــــوم " والعلـــــــــوم و هـــــــــو مـــــــــا يؤكـــــــــده كمـــــــــال ال القصـــــــــة الي

ــــــــه  ــــــــني اجلميــــــــع عامــــــــة و األطفــــــــال خاصــــــــة مبــــــــا حتمل تشــــــــكل وعــــــــاء كبــــــــريا لنشــــــــر الثقافــــــــة ب

فضــــــــــــال ...مـــــــــــن أفكـــــــــــار و معلومــــــــــــات علميـــــــــــة و تارخييـــــــــــة و جغرافيــــــــــــة و فنيـــــــــــة و أدبيـــــــــــة 

أخيلـــــــــــــــة و تصـــــــــــــــورات و نظـــــــــــــــرات ،ودعـــــــــــــــوة إىل قـــــــــــــــيم واجتاهـــــــــــــــات  عمـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن 

.1"ومواقف و أمناط سلوك

لقــــــــــــــــد غــــــــــــــــزت القصــــــــــــــــة جمــــــــــــــــال أدب الطفــــــــــــــــل يف الوقــــــــــــــــت املعاصــــــــــــــــر ، حــــــــــــــــىت 

أصـــــــــــــبحت تتصـــــــــــــدر عنـــــــــــــاوين أشـــــــــــــكاله و أنواعـــــــــــــه األدبيـــــــــــــة ، فأصـــــــــــــبح الطفـــــــــــــل ينظـــــــــــــر 

ǻ¦Ȃǳ¢Â�ƢȀǷȂºººººººººººǇ°�Â�ƢēƢȈºººººººººººǐƼǋ�ǞºººººººººººǷ�Ǌ ȇƢºººººººººººǠƬȇ�Â�Ƣºººººººººººǿ¢ǂǬȈǧ���°ƢºººººººººººƦƬǟȏ¦�śºººººººººººǠƥ�ƢºººººººººººȀȈǳ¤و ها ـــــــــــــ

ينبهـــــــــر بســـــــــردها اجلميـــــــــل و حوارهـــــــــا املمتـــــــــع و مـــــــــا تضـــــــــيفه القصـــــــــة للطفـــــــــل كـــــــــذلك هـــــــــو 

تربيتــــــــــه تربيــــــــــة أدبيــــــــــة ، نفســــــــــية ، اجتماعيــــــــــة ، وتــــــــــزوده مبعلومــــــــــات جديــــــــــدة عــــــــــن العــــــــــامل 

ه مـــــــــن خـــــــــري وشـــــــــر ، كمـــــــــا تدلـــــــــه علـــــــــى القـــــــــيم و فيـــــــــالـــــــــذي يعـــــــــيش فيـــــــــه ،و مـــــــــا حيـــــــــدث 

ººººººººººººººƬǫȏ¦�ń¤�ǲººººººººººººººǨǘǳ¦�ȄǠººººººººººººººǈȈǧ���ƨººººººººººººººȈǫȐƻȋ¦�Â�ƨººººººººººººººȇȂƥŗǳ¦�ǲƟƢººººººººººººººǔǨǳ¦�ȆººººººººººººººǴƸƬǳ¦�Â�Ƣººººººººººººººđ� ¦ƾ

  .خبصاهلا إىل أبعد احلدود

لقـــــــــــد زاد اهتمـــــــــــام األدبـــــــــــاء يف الـــــــــــوطن العـــــــــــريب خـــــــــــالل اآلونـــــــــــة األخـــــــــــرية بكتابـــــــــــة 

دبيــــــــــة الرائــــــــــدة ، كمــــــــــا اعتربوهــــــــــا عــــــــــامال مــــــــــن األجنــــــــــاس األ االقصــــــــــة و اعتربوهــــــــــا جنســــــــــ

فعــــــــــاال يف تربيــــــــــة األطفــــــــــال علــــــــــى األخــــــــــالق احلســــــــــنة و املبــــــــــادئ الســــــــــامية ، فكثــــــــــريا مــــــــــن 

ــــــــــــدول  ــــــــــــب املدرسيال ــــــــــــة منهاجــــــــــــا للكت ة ــــــــــــــالعربيــــــــــــة قــــــــــــد جعلــــــــــــت مــــــــــــن القصــــــــــــص الرتبوي

ــــــــــــــ منفــــــــــــــذاو  ال ـللتالميــــــــــــــذ مــــــــــــــن أجــــــــــــــل القــــــــــــــراءة و تركيــــــــــــــب األفكــــــــــــــار واستحضــــــــــــــار اخلي

و حســـــــــــــب خليفـــــــــــــة  .تصـــــــــــــويب األســـــــــــــلوب و اللغـــــــــــــة ،و اخلـــــــــــــروج بـــــــــــــاملغزى يف األخـــــــــــــريو 

أو فنــــــــــا يقصــــــــــد بــــــــــه تزجيــــــــــة الفــــــــــراغ ، " الدنــــــــــدراوي مل تعــــــــــد القصــــــــــة يف اآلونــــــــــة األخــــــــــرية 

جمــــــــرد املتعــــــــة و الســـــــــمر لطــــــــرد امللــــــــل ،و جلـــــــــب املســــــــرة للــــــــنفس ، بـــــــــل أصــــــــبحت القصـــــــــة 

ذروة ،و غلبـــــــــــــت ـــــــــــــــلـــــــــــــه مكانتــــــــــــه يف اآلداب املعاصـــــــــــــرة ، وتتســــــــــــم منهـــــــــــــا مكانــــــــــــة ال افنــــــــــــ

ـــــــــــــعليهــــــــــــا مــــــــــــن األنــــــــــــواع األدبيــــــــــــة وزامحتهــــــــــــا ،و شــــــــــــغلت الــــــــــــرأي األدب ي ،و اســــــــــــتحوذت ـ

2"على القارئ دون غريها 

02ل ، م س ، صكمال الدین حسین ، مدخل لفن قصص األطفا1
181الدنداروي ، م س ، ص2
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ـــــــــــوطن   إن ـــــــــــة بالتـــــــــــاريخ احلافـــــــــــل هلـــــــــــذا كتابـــــــــــة القصـــــــــــة يف ال العـــــــــــريب مقـــــــــــرتن ال حمال

اجلــــــــــنس األديب ، مــــــــــن خــــــــــالل القصــــــــــص و احلاكيــــــــــات املــــــــــأثورة عــــــــــن املاضــــــــــي القــــــــــدمي ،  

كحكايــــــــــــات ألــــــــــــف ليلــــــــــــة و ليلــــــــــــة ،و حكايــــــــــــات بطــــــــــــوالت العــــــــــــرب ،و مــــــــــــا إىل ذلــــــــــــك 

مـــــــن القصـــــــص املقتبســـــــة مـــــــن الـــــــرتاث العـــــــريب الواســـــــع ،كمـــــــا انـــــــه يقـــــــدم لنـــــــا عـــــــدة دالئـــــــل 

  :ود هذا النوع من الكتابة األدبية يف الوطن العريب أمهها و براهني عن وج

ـــــــــــــيت أجريـــــــــــــت علـــــــــــــى طبيعـــــــــــــة الـــــــــــــنص - لقـــــــــــــد أثبتـــــــــــــت الدراســـــــــــــات احلديثـــــــــــــة ال

ــــــــــــاألدب ــــــــــــ ـــــــــــر بالشـــــــــــعر ، إن هـــــــــــذين األخـــــــــــريين وجهت ـــــــــــة واحاي و عالقـــــــــــة النث ــــــــــــن لعمل ،دةـــ

قـــــــــــــدمي قـــــــــــــدم اإلنتـــــــــــــاج األديب الـــــــــــــذي شـــــــــــــهدته البشـــــــــــــرية يف بـــــــــــــالد  او ارتباطهمـــــــــــــا معـــــــــــــ

و بالتــــــــــــــايل فــــــــــــــإن الكتابــــــــــــــات النثريــــــــــــــة القصصــــــــــــــية عنــــــــــــــد العــــــــــــــرب ، ســــــــــــــارت العــــــــــــــرب ،

ºººººººººººǿƾǼǟ�ƨȇǂǠºººººººººººǌǳ¦�©ƢºººººººººººƥƢƬǰǳ¦�Ƣºººººººººººđ�©°ƢºººººººººººǇ�Ŗºººººººººººǳ¦�̈ŚƫȂºººººººººººǳ¦�ǆ ǨǼºººººººººººƥم ،و ال بـــــــــــد أن يكـــــــــــون ـ

.��ÀƢȈƷȋ¦�ǂưǯ¢�Ŀ�Ǿǳ�ƢđƢǌǷ�ǲƥ هذا الفن القصصي مبستوى الفن الشعري

الروايــــــــــات العديــــــــــدة الــــــــــيت تؤكــــــــــد علــــــــــى وجــــــــــود القصــــــــــة قــــــــــدميا عنــــــــــد العــــــــــرب ، -

¦��ǚººººººººººǨū�ǶĔ¦Ȃººººººººººȇ¤�Ŀ�ÀƢȈƦººººººººººǐǳ¦�Â�¾ƢººººººººººǨǗȋ¦�§ǂººººººººººǠǳ¦�½ȂººººººººººǴǷ�Â� ƢººººººººººǨǴƻ�ǂƼººººººººººǇ�ƢººººººººººǷفكثــــــــــري 

و روايـــــــــة قصـــــــــص أبطـــــــــال و ملـــــــــوك األمـــــــــم الغـــــــــابرة و مـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــا يرويـــــــــه املســـــــــعودي 

ـــــــــن أيب ســـــــــفيان  ـــــــــة ب ـــــــــار العـــــــــرب " عـــــــــن معاوي ـــــــــل يف أخب ـــــــــث اللي ـــــــــه كـــــــــان يســـــــــتمر إىل ثل أن

ــــــــــــــار األ ــــــــــــــك مــــــــــــــن أخب مــــــــــــــم و أيامهــــــــــــــا و ملوكهــــــــــــــا و سياســــــــــــــتها و رعيتهــــــــــــــا و غــــــــــــــري ذل

الســـــــــــالفة ، مث تأتيـــــــــــه الطـــــــــــرق الغريبـــــــــــة مـــــــــــن عنـــــــــــد نســـــــــــائه مـــــــــــن احللـــــــــــوى وغريهـــــــــــا مـــــــــــن 

املآكــــــــــل اللطيفــــــــــة ، مث يــــــــــدخل فينــــــــــام ثلــــــــــث الليــــــــــل ، مث يقــــــــــوم فيقعــــــــــد فيحضــــــــــر الــــــــــدفاتر 

فيهـــــــــــا ســـــــــــري امللـــــــــــوك و أخبـــــــــــارهم و احلـــــــــــروب و املكايـــــــــــد ، فيقـــــــــــرأ ذلـــــــــــك عليـــــــــــه غلمـــــــــــان 

��ǾǠǸººººººººǈƥ�ǂººººººººǸƬǧ���Ƣººººººººē ¦ǂǫ�Â�ƢººººººººȀǜǨŞ�¦ȂººººººººǴǯÂ�ƾººººººººǫ�Â�ÀȂººººººººƦƫǂǷ كــــــــل ليلــــــــة مجــــــــل مــــــــن األخبــــــــار

إن كتابـــــــــــــة القصـــــــــــــة كـــــــــــــان فـــــــــــــو بالتـــــــــــــايل . 1"و الســـــــــــــري و اآلثـــــــــــــار و أنـــــــــــــواع السياســـــــــــــات 

1�ˬ�ΓήϫΎѧѧѧѧѧѧѧϘϟ�ˬ�Δϳήѧѧѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�ϮѧѧѧѧѧѧѧϠΠϧϷ�ΔѧѧѧѧѧѧѧΒΘϜϤϟ�ˬ�ϢϳΪѧѧѧѧѧѧѧϘϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΑήόϟ�ΏΩϷ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�Δѧѧѧѧѧѧѧμ Ϙϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϨϫΫ�ΩϮѧѧѧѧѧѧѧϤΤϣ1973 ص ،
54.
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ب و ــــــــــــــــموجـــــــــــــودا ضــــــــــــــد العــــــــــــــرب منــــــــــــــذ القــــــــــــــدمي ، فقـــــــــــــد وجــــــــــــــدت العديــــــــــــــد مــــــــــــــن الكت

املــــــــــــدونات الــــــــــــيت تضــــــــــــم عــــــــــــددا كبــــــــــــريا مــــــــــــن القصــــــــــــص والروايــــــــــــات ســــــــــــواء تلــــــــــــك الــــــــــــيت 

�Â ƢººººººººººººƳ�Ŗººººººººººººǳ¦�Â¢���ĺǂººººººººººººǠǳ¦�œǠººººººººººººǌǳ¦�ª ¦ŗººººººººººººǳ¦�ǺººººººººººººǷ�ƢǿÂǀººººººººººººƻ¢�ĺǂººººººººººººǤǳ¦�§ ®ȋ¦�ǺººººººººººººǷ�Ƣººººººººººººđ�¦

القـــــــــــــــدمي ، كاليونـــــــــــــــان ،و الورمـــــــــــــــان ،و مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان موجـــــــــــــــودا يف احلضـــــــــــــــارات الشـــــــــــــــرقية 

.القدمية 

ـــــــــــــــى أن الكتابـــــــــــــــة - ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت ت ـــــــــــــــة املادي ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن األدل وجـــــــــــــــود العدي

القصصــــــــــية قــــــــــد وجــــــــــدت عنــــــــــد العــــــــــرب قــــــــــدميا ، خاصــــــــــة مــــــــــا جــــــــــاء ذكــــــــــره يف اآليــــــــــات 

ــــــــة مــــــــن تنويــــــــه للمــــــــوىل عــــــــز وجــــــــل  ــــــــه القــــــــرآن األســــــــلوب البالقرآني قصصــــــــي الــــــــذي جــــــــاء ب

بمـــــــا أوحينـــــــا إليـــــــكَ القصـــــــصِ عليـــــــك أحســـــــنَ قـــــــصُّ نَ نحـــــــنُ :"،و منهـــــــا قولـــــــه تعـــــــاىل 

ــــــــــــر الفــــــــــــ. 1"هــــــــــــذا القــــــــــــرآنَ  ين نظــــــــــــره األول و األســــــــــــاس هــــــــــــو كمــــــــــــا بــــــــــــني بــــــــــــأن النث

مــــــــا  قلــــــــيالً اعرٍ َشــــــــبقــــــــولِ و مــــــــا هــــــــوَ :"حىت و لــــــــو كــــــــان شــــــــعر ، قــــــــال تعــــــــاىل القصــــــــة

.2"منونَ و تُ 

لقاطعـــــــــة علـــــــــى وجـــــــــود القصـــــــــة قـــــــــدميا ، هـــــــــو وجـــــــــود ســـــــــورة كـــــــــذلك مـــــــــن األدلـــــــــة ا

ل ــــــــــــــوفيهــــــــــــا عــــــــــــدد مــــــــــــن قصــــــــــــص األنبيــــــــــــاء والرس) ســــــــــــورة القصــــــــــــص(يف القــــــــــــرآن باســــــــــــم 

�ńƢǠƫ�ƅ¦�ń¤�ǶēȂǟ®�̈ŚǇÂ.

هـــــــــــل وجـــــــــــود القصـــــــــــص يف القـــــــــــرآن الكـــــــــــرمي مـــــــــــن ســـــــــــرد  :لعـــــــــــل الســـــــــــائل يقـــــــــــول

 الرتمجــــــــــــات جــــــــــــاءو ن األمــــــــــــم الســــــــــــابقة ،و ذكــــــــــــر للســــــــــــري مــــــــــــاألنبــــــــــــاء ألخبــــــــــــار الرســــــــــــل و 

؟       نفس األســــــــــــــــــــلوب القصصــــــــــــــــــــي املوجــــــــــــــــــــود عنــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــرب يف تلــــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــــرتة بــــــــــــــــــــ

ـــــــه قبـــــــل أن يـــــــدل علـــــــى قائلـــــــه  :القاعـــــــدة الكالميـــــــة تقـــــــول  ـــــــدل علـــــــى مـــــــن قيـــــــل ل الكـــــــالم ي

فاإلنســـــــــــــان يف حياتـــــــــــــه العاديـــــــــــــة خياطـــــــــــــب كـــــــــــــل واحـــــــــــــد حبســـــــــــــب منزلتـــــــــــــه ، فللجاهـــــــــــــل 

.03سورة یوسف، اآلیة 1
.41سورة الحاقة ، اآلیة 2
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مــــــــــــا إىل ذلــــــــــــك منزلتــــــــــــه ، و للعــــــــــــامل منزلتــــــــــــه ،و للصــــــــــــغري منزلتــــــــــــه ، و للكبــــــــــــري منزلتــــــــــــه ، و 

ــــــــــاس ، هــــــــــذا مــــــــــا بــــــــــني البشــــــــــر ،  مــــــــــن فــــــــــروق يف أســــــــــاليب اخلطــــــــــاب املوجــــــــــودة عنــــــــــد الن

فمــــــــا بالـــــــــك بأســـــــــلوب اهللا تعـــــــــاىل الـــــــــذي خــــــــص لعبـــــــــاده ، فكمـــــــــا جعـــــــــل القـــــــــرآن بلغـــــــــتهم 

، فقــــــــــــد جعــــــــــــل أســــــــــــلوبه كــــــــــــذلك حســــــــــــب طريقــــــــــــة كالمهــــــــــــم ، واألســــــــــــلوب القصصــــــــــــي 

ـــــــذي جـــــــاء بـــــــه القـــــــرآن ، مـــــــا هـــــــو إال أحـــــــد أســـــــاليب فـــــــن القـــــــول العـــــــريب  قبـــــــل نزولـــــــه يف ال

1.لغة العرب قدميا 

�ȆǴȇ�ƢǷ�ƨǐǬǴǳ�ǾƬƥƢƬǯ�ƾǼǟ�Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ƣđ�ƾȈǬƬȇ�Ŗǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦�ǺǷ:

االعتمــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــى اللغــــــــــــــــــة يف طريقــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــياغتها و توظيــــــــــــــــــف -1

ــــــــــــالشـــــــــــكل البنائ �ǾºººººººººººȈǴǟ�ǒـ ȀǼºººººººººººȇ�ƢºººººººººººǷ�Ƕºººººººººººǿ¢�ƢºººººººººººĔ¢�Â�ƨºººººººººººǏƢƻ���ȆƷȐǘºººººººººººǏȏ¦�Â�Ȇ

البنــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــين للقصــــــــــــــــــة ، فكــــــــــــــــــل العناصــــــــــــــــــر توظــــــــــــــــــف بواســــــــــــــــــطة اللغــــــــــــــــــة ،  

ن ، فهــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــيلة ان ، و املكــــــــــــــــــــاو الزمــــــــــــــــــــ ،يات ، و احلــــــــــــــــــــواركالشخصــــــــــــــــــــ

�ƢººººººººººǸǯ���ȆººººººººººǬǴƬŭ¦�Ǻººººººººººǿ̄االكاتــــــــــب للتعبــــــــــري و ق �ń¤�ǲƟƢººººººººººǇǂǳ¦�Ƣººººººººººđ�°ǂººººººººººŻ�Ŗººººººººººǳ¦�ǾººººººººººƫƢǻ

أن الكتابــــــــــــــــة لألطفــــــــــــــــال هلــــــــــــــــا خصوصــــــــــــــــية كبــــــــــــــــرية علــــــــــــــــى مســــــــــــــــتوى شــــــــــــــــكلها 

�ǺºººººººººººººººǷ�̈ŚºººººººººººººººƦǯ�ƨºººººººººººººººȇƢǼǟ�ń¤�«ƢºººººººººººººººƬŹ�ƢºººººººººººººººȀȈǧ�ȆºººººººººººººººǬǴƬŭ¦�À¢�Â�ƨºººººººººººººººǏƢƻ���ƢĔȂǸºººººººººººººººǔǷÂ

عمــــــــــال أدبيــــــــــة لألطفــــــــــال ، فقلمــــــــــا جنــــــــــد  الكاتــــــــــب ، لــــــــــذا مــــــــــن الصــــــــــعب كتابــــــــــة أ

ـــــــــــاحلس الرتبـــــــــــوي ،و بســـــــــــاطة احلـــــــــــرص و  ـــــــــــا يتصـــــــــــف حبـــــــــــب األطفـــــــــــال ، و ب كاتب

.إدراك واع لعامل الطفل

مراعـــــــــــــــاة املســـــــــــــــتوى الثقـــــــــــــــايف و االجتمـــــــــــــــاعي لفئـــــــــــــــة األطفـــــــــــــــال ، -2

ينبغــــــــــي للمــــــــــتكلم أن يعــــــــــرف أقــــــــــدار املعــــــــــاين ، يــــــــــوازن "فحســــــــــب هيفــــــــــاء شــــــــــراحية 

ني أقــــــــــــدار احلــــــــــــاالت ، فيجعــــــــــــل لكــــــــــــل بينهــــــــــــا و يــــــــــــن أقــــــــــــدار املســــــــــــتمعني ،و بــــــــــــ

طبقــــــــــة مــــــــــن ذلــــــــــك كالمــــــــــا ،و لكــــــــــل حالــــــــــة مــــــــــن ذلــــــــــك مقامــــــــــا ، حــــــــــىت يقســــــــــم 

115-111محمود حسن إسماعیل ، المرجع في أدب األطفال ، م س ، ص:ینظر 1
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أقـــــــــــدار الكـــــــــــالم علـــــــــــى أقـــــــــــدار املعـــــــــــاين ،و يقســـــــــــم أقـــــــــــدار املعـــــــــــاين علـــــــــــى أقـــــــــــدار 

.1"املقامات ،وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت 

ـــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــني -3 ـــــــــــــــــيت يأخـــــــــــــــــذها الكات كـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــن األشـــــــــــــــــياء ال

القصــــــــــــص اهلادفـــــــــــــة املشـــــــــــــتملة علــــــــــــى القـــــــــــــيم األخالقيـــــــــــــة  االعتبــــــــــــار هـــــــــــــو كتابـــــــــــــة

العـــــــــــــــريب ، و ينبغـــــــــــــــي أن  العـــــــــــــــاملوالســـــــــــــــلوك الســـــــــــــــليم وبـــــــــــــــث روح االنتمـــــــــــــــاء إىل 

����ƢēƢǟȂºººººººººººººǓȂǷ�Â�ƢĔȂǸºººººººººººººǔǷ�Ŀ�ƨºººººººººººººǟȂǼƬǷ�¾ƢºººººººººººººǨǗȌǳ�ƨºººººººººººººǷƾǬŭ¦�ǎ ºººººººººººººǐǬǳ¦�ÀȂºººººººººººººǰƫ

ة ، و القصـــــــــــــــــــص الدينيـــــــــــــــــــة ، و القصـــــــــــــــــــص العلميـــــــــــــــــــة ،ـكالقصـــــــــــــــــــص اخلياليـــــــــــــــــــ

جوانـــــــــــب عـــــــــــدة ، ويرقـــــــــــى  مـــــــــــنفـــــــــــل والقصـــــــــــص التارخييـــــــــــة ، فيســـــــــــتفيد منهـــــــــــا الط

 ƢȈǋȋ¦�ǲǏ¢�ń¤�ǞǴǘƬǳ¦�Â�ƨǧǂǠŭ¦�Ƥ Ʒ�ȄǴǟ�ǾǳƢȈƻ�ȂǸǼȇ�Â��ǽǂǰǧ�Ƣđ.

اتباعهـــــــــا عنـــــــــد كتابــــــــــة  ة الـــــــــيت جيــــــــــبمـــــــــن اجلوانـــــــــب الفنيــــــــــة الالزمـــــــــ-4

القصــــــــــة هــــــــــو حســــــــــن اختيــــــــــار فكــــــــــرة هلــــــــــا وعرضــــــــــها للطفــــــــــل يف الــــــــــوطن العـــــــــــريب 

�ǂººººººººººººººȀƦǼȈǧ���ƨººººººººººººººǧ®ƢŮ¦ƢđȂǴººººººººººººººǇƘƥالقصــــــــــــــص املمتعــــــــــــــة و هــــــــــــــا كينجــــــــــــــذب حنو حــــــــــــــىت 

�ƢººººººººººººǷ�Ȇººººººººººººǿ�Â��ƨººººººººººººȈǫ¦ǂǳ¦�ƨººººººººººººȇȂǤǴǳ¦��Ƣººººººººººººē¦®ǂǨŠ�Â�ƨººººººººººººȈǳȂǘƦǳ¦�ƢēƢȈººººººººººººǐƼǌƥÂ�ÄǂƸººººººººººººǈǳ¦

و الصـــــــــــــحيح مـــــــــــــن الباطـــــــــــــل ، ،تؤهـــــــــــــل يف األخـــــــــــــري ملعرفـــــــــــــة اخلـــــــــــــري مـــــــــــــن الشـــــــــــــر

و  ،و ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن طريــــــــــــــق إدماجــــــــــــــه يف األحــــــــــــــداث .واحلســــــــــــــن مــــــــــــــن الســــــــــــــيء 

للشخصــــــــــــيات علــــــــــــى أن تكــــــــــــون النهايــــــــــــة يف األخــــــــــــري ســــــــــــعيدة مفرحــــــــــــة  هتقمصــــــــــــ

.ئنان يف نفوسه و مشاعره ، تثري السكينة و االطم

ـــــــــــــك كلـــــــــــــه ، ينبغـــــــــــــي علـــــــــــــى الكاتـــــــــــــب -5 يعتمـــــــــــــد  أنإضـــــــــــــافة إىل ذل

علـــــــــــــــى  االختصـــــــــــــــار يف ســـــــــــــــرد أحـــــــــــــــداث القصـــــــــــــــة ،و كـــــــــــــــذا اســـــــــــــــتعمال اللغـــــــــــــــة 

ــــــــــ ة و البســــــــــيطة الــــــــــيت يفهمهــــــــــا كــــــــــل األطفــــــــــال ، و علــــــــــى اخليــــــــــال القريــــــــــب ـالسهل

40-38، ص1990، 3فاء شرایحة ، أدب األطفال و مكتباتھم ، عمان ، األردن ، طھی1
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ـــــــــــيت تنمـــــــــــو يف ذاكـــــــــــرة  مـــــــــــن الوقـــــــــــاع و املناســـــــــــب لألســـــــــــس و املبـــــــــــادئ العلميـــــــــــة ال

. ال األطف

  : ما يليا القصة يف ذهن الطفل كهومن اآلثار البارزة اليت ترت 

ــــــــــــــع عناصــــــــــــــر الطفــــــــــــــل اإلبداعيــــــــــــــة مــــــــــــــن ذكــــــــــــــاء تشــــــــــــــغّ - ل القصــــــــــــــة مجي

ـــــــــــــ،وخي ال ، و ذاكــــــــــــرة ، و فهــــــــــــم ،و تصــــــــــــديق ،و اســــــــــــتنتاج ، فيقــــــــــــوم بتوظيفهــــــــــــا ـ

مجيعــــــــــــــا عنــــــــــــــد قراءتــــــــــــــه للقصــــــــــــــة ،و خيــــــــــــــرج باســــــــــــــتنتاجات منطقيــــــــــــــة للتعــــــــــــــاليم و 

.األهداف اليت تنشرها 

ة ــــــــــــــتثـــــــــــري القصـــــــــــة يف نفســـــــــــية الطفـــــــــــل شـــــــــــيئا مـــــــــــن االســـــــــــتفهام ،والدهش-

ـــــــــــــــيء حبـــــــــــــــب  ، و العجـــــــــــــــب ، و التوقـــــــــــــــع ، وتدخلـــــــــــــــه يف عـــــــــــــــامل الالمعقـــــــــــــــول املل

.االكتشاف و التطلع

القصـــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــل مهـــــــــــــــــــم لتعويـــــــــــــــــــد الطفـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى االنفعـــــــــــــــــــاالت -

.واألحداث املفاجئة ، فتجعل من شخصه كيانا مهيئا لكل األحداث

ـــــــــــــالقص- ـــــــــــــا يكتشــــــــــــفه الطفــــــــــــل مــــــــــــن أجــــــــــــل االبتكة جمــــــــــــاال واســــــــــــعـ ار و ــــ

ـــــــــــــــاإلب ــــــــــــــاة بســــــــــــــلوك ــ ــــــــــــــه ملواجهــــــــــــــة احلي داع و التعامــــــــــــــل مــــــــــــــع األحــــــــــــــداث ، وتؤهل

ار و املعطيــــــــــات ـإجيـــــــــايب بنــــــــــاء يعتمــــــــــد علــــــــــى الــــــــــتمعن والرتكيــــــــــز و متحــــــــــيص األفكــــــــــ

.قبل اخلروج باألفعال

ــــــــــــه للقصــــــــــــة ، - ــــــــــــد قراءت ــــــــــــيت يكتســــــــــــبها الطفــــــــــــل عن ــــــــــــنفس ال الثقــــــــــــة يف ال

�ǂºººººººººƻ¡�ŃƢºººººººººǟ�ń¤�Ǿºººººººººƥ�ǲºººººººººŢŗǧ���Ƣºººººººººǿ¦ǂǰǧ¢�Â�ƢēƢȈºººººººººǐƼǋ�Ǟمـــــــــن خـــــــــالل تعاملـــــــــه مـــــــــ

، ملـــــــــــيء خبيــــــــــــال و الالمعقــــــــــــول ، و مثالـــــــــــه مــــــــــــا جنــــــــــــده يف قصـــــــــــص ألــــــــــــف ليلــــــــــــة 

وليلــــــــــــــة الــــــــــــــيت دفعــــــــــــــت األوروبيــــــــــــــني إىل االرحتــــــــــــــال إىل الشــــــــــــــرق ملعرفــــــــــــــة عجائبــــــــــــــه 

.وسحره
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القصـــــــــــــــة وســـــــــــــــيلة لتهـــــــــــــــذيب الســـــــــــــــمع ، و إعانـــــــــــــــة األطفـــــــــــــــال علـــــــــــــــى -

 الفــــــــــرتة املعاصــــــــــرة أيــــــــــن أصــــــــــبح حســــــــــن إخــــــــــراج احلــــــــــروف و نطقهــــــــــا ، خاصــــــــــة يف

.األطفال يتغنون بالقصص الشعرية خالل فرتات مبكرة من العمر

مــــــــــــــن أهــــــــــــــم الوســــــــــــــائل التعليميــــــــــــــة حاليــــــــــــــا ، النصــــــــــــــوص و الروايــــــــــــــات -

القصصـــــــــــية الـــــــــــيت مت االعتمـــــــــــاد عليهـــــــــــا يف الكتـــــــــــب و املنـــــــــــاهج الدراســـــــــــية ،  فقـــــــــــد 

ـــــــــــــذ يف املـــــــــــــدارس ، و أصـــــــــــــبحت مب ـــــــــــــى التالمي ـــــــــــــري عل ـــــــــــــالنفع الكب ـــــــــــــة عـــــــــــــادت ب ثاب

املعلــــــــــم الثــــــــــاين يف املدرســــــــــة ، بــــــــــل يف أغلــــــــــب األحيــــــــــان أصــــــــــبح الطفــــــــــل ينســــــــــاق 

.راءة و تتبعا و اهتماما أكثر من انسياقه إىل املدرس واملريبـوراءها ق

  :أنواع األدب القصصي-2

�ÀƢºººººººººȈǴǟ�ȄǨǘºººººººººǐǷ�Ƣºººººººººđ�¿Ƣºººººººººǫ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººǇ¦°ƾǳ¦�Ƥ ºººººººººǈƷـــــــــة القصـــــــــة  عـــــــــن طريقـــــــــة كتاب

ـــــــــــــط أفكارهــــــــــــا وأسعها وارتبــــــــــــاو ،و بــــــــــــالنظر إىل اختيــــــــــــار موضــــــــــــ1عمومــــــــــــا  طريقــــــــــــة �Â���ƢđȂǴــ

عرضـــــــــــها للكاتـــــــــــب ، فـــــــــــإن األدب القصصـــــــــــي حســـــــــــبه ينقســـــــــــم حســـــــــــب املـــــــــــدة الزمنيـــــــــــة 

.رية ، األقصوصة ـالرواية ، القصة ، القصة القص: إىل أربعة أنواع هي 

ـــــــــــــــــــة-1 ي أطـــــــــــــــــــول الكتابـــــــــــــــــــات القصصـــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــدة ، هـــــــــــــــــــ: الرواي

ا ، و يســــــــــــــــتعمل الكاتــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــا شخصــــــــــــــــيات متعــــــــــــــــددة ، ــــــــــــــــــأكربهــــــــــــــــا حجمو 

�²ـــــــــــــلفـــــــــــة األطبخمت ƢºººººººººººǼǳ¦�̈ƢºººººººººººȈƷ�Ƣºººººººººººđ�ƢºººººººººººȈǯƢŰ�ƨºººººººººººǟȂǼƬǷ�ª ¦ƾºººººººººººƷ¢�ń¤�ǲºººººººººººȈŻ�Â���̧Ƣ

�ƨºººººººººººƠȈƦǳƢƥ�©ƢȈºººººººººººǐƼǌǳƢƥ�ª ¦ƾºººººººººººƷȋ¦�ǽǀºººººººººººǿ�ƢºººººººººººȀȈǧ�Ǯ ƥƢºººººººººººǌƬƬǧ���ƨºººººººººººǋƢǠŭ¦�Ƕē¦®ƢºººººººººººǟÂ

�°ƢºººººººººººƦǰǳ¦�§ȂǴºººººººººººǇ¢�¾ƢǸǠƬºººººººººººǇ¦�ń¤�ƨºººººººººººȇ¦Âǂǳ¦�Ŀ�Ƥ ºººººººººººƫƢǰǳ¦�ƘºººººººººººƴǴȇ�ƾºººººººººººǫ�Â��ǞºººººººººººǸƬĐ¦�Â

،و ســـــــــــــرد األحـــــــــــــداث مـــــــــــــن الواقـــــــــــــع ،و عرضـــــــــــــها علـــــــــــــى القـــــــــــــارئ مـــــــــــــن خـــــــــــــالل 

ــــــــــة وصــــــــــف طبــــــــــاع النــــــــــاس  ــــــــــذا جنــــــــــد بــــــــــأن الرواي و حتليلهــــــــــا بعمــــــــــق و تفصــــــــــيل ، ل

ــــــــة  ــــــــل األطفــــــــال يف هــــــــذه املرحل ــــــــن ميي ــــــــة عشــــــــر أي تقــــــــدم لألطفــــــــال بعــــــــد ســــــــن الثاني

135س ، صربحي مصطفى علیان ، أدب األطفال ، مینظر 1
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ــــــــــــة و قصــــــــــــص املطــــــــــــام كالنجــــــــــــاح يف العمــــــــــــل واملشــــــــــــاريع   حإىل القصــــــــــــص الوجداني

.

هـــــــــــي أقـــــــــــل طـــــــــــوال و حجمـــــــــــا مـــــــــــن الروايـــــــــــة ، و قـــــــــــد :القصـــــــــــة-2

�ƢººººººººººººĔƘƥ�ÀƢººººººººººººȈǴǟ�ȄǨǘººººººººººººǐǷ�ƢȀǨººººººººººººǏÂ "الروايــــــــــــة ، و ال تشــــــــــــمل  ال تتســــــــــــع اتســــــــــــاع

مســــــــــاحة واســــــــــعة مــــــــــن احليــــــــــاة و مــــــــــن الشخصــــــــــيات و مــــــــــن األحــــــــــداث ،و إمنــــــــــا 

ــــــــــى حمــــــــــور صــــــــــغري و حمــــــــــيط حمــــــــــدود مــــــــــن الشخصــــــــــيات و األحــــــــــداث ،  تقــــــــــوم عل

ــــــــــــــــة يؤديهــــــــــــــــا شــــــــــــــــخص أو  ــــــــــــــــة أو أحــــــــــــــــداث قليل وترتكــــــــــــــــز عــــــــــــــــادة حــــــــــــــــول حادث

��śȇȂǻƢºººººººººººººººººººººººƯ�́خش ƢƼºººººººººººººººººººººººǋƘƥ�ƨºººººººººººººººººººººººǐǬǳ¦�Ŀ�ƢºººººººººººººººººººººººǸēƢǫȐǟ�ǲƻ¦ƾºººººººººººººººººººººººƬƫ���ÀƢºººººººººººººººººººººººǐ

.*1"قالئل 

هــــــــــــي حــــــــــــدث صــــــــــــغري يتبــــــــــــادر إىل ذهــــــــــــن :  قصــــــــــــة القصــــــــــــيرةال-3

الكاتـــــــــــب فيقـــــــــــوم بكتابتـــــــــــه يف قصـــــــــــة قصـــــــــــرية بأســـــــــــلوب خمتصـــــــــــر ولغـــــــــــة بســـــــــــيطة 

رية و بكلمـــــــــــات ســـــــــــهلة ، و وعـــــــــــادة مـــــــــــا جنـــــــــــد القصـــــــــــص القصـــــــــــرية ـومجـــــــــــل قصـــــــــــ

فهـــــــــــي تصـــــــــــور لنـــــــــــا .تســـــــــــتغرق فـــــــــــرتة زمنيـــــــــــة قصـــــــــــرية كخمـــــــــــس أو عشـــــــــــر دقـــــــــــائق 

ــــــــــة نفســــــــــي ة عــــــــــابرة مــــــــــرت يف زمــــــــــن حادثــــــــــة واحــــــــــدة ، أو موقفــــــــــا منفــــــــــردا ، أو حال

قصــــــــــري ،و ممــــــــــا يشــــــــــرتط يف كتابــــــــــة القصـــــــــــة القصــــــــــرية أن جيمعهــــــــــا غــــــــــرض واحـــــــــــد 

موحــــــــــــــد يف التــــــــــــــأثري بــــــــــــــالتكيف و الرتكيــــــــــــــز يف املوضــــــــــــــوع و الفكــــــــــــــرة واألحــــــــــــــداث 

ة القصـــــــــــــــــرية ، اجلوانـــــــــــــــــب التارخييـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــايا الـــــــــــــــــيت تعاجلهـــــــــــــــــا القصـــــــــــــــــ.

ـــــــــــــة و اخليـــــــــــــال ، وتو  ـــــــــــــة و الثقافيـــــــــــــة والعلمي قـــــــــــــدم لألطفـــــــــــــال االجتماعيـــــــــــــة و الديني

مـــــــا بـــــــني ســــــــن اخلامســـــــة و الثامنــــــــة حـــــــني يكـــــــون الطفــــــــل قـــــــد تعــــــــرف علـــــــى البيئــــــــة 

.136، صربحي مصطفى علیان ، أدب األطفال ، م س 1
، أین یملون إلى حب الخیال و )رة مرحلة البطولة و المغام(یتم كتابة القصة لألطفال ما بین سن الثامنة وإلى الثانیة عشر *

.المغامرة و الشجاعة و ینبھرون بالقصص البولیسیة و الرحالة والمكتشفین 
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اخليـــــــــــــال احلـــــــــــــر املليئـــــــــــــة باألســـــــــــــاطري ه و فـــــــــــــرق بينهـــــــــــــا وبـــــــــــــني بيئـــــــــــــة ـاحمليطـــــــــــــة بـــــــــــــ

.ات و األقزامـــاجلنيو 

يف هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الكتابـــــــــــة األدبيـــــــــــة ، يقـــــــــــدم :األقصوصـــــــــــة-4

امســــــــــــة ، يســــــــــــتعني األديــــــــــــب حكايــــــــــــة لألطفــــــــــــال مــــــــــــا بــــــــــــني ســــــــــــن الثالثــــــــــــة إىل اخل

فيهـــــــــــا بالشخصــــــــــــيات احليوانيــــــــــــة احملبــــــــــــذة لألطفــــــــــــال يف هــــــــــــذه املرحلــــــــــــة العمريــــــــــــة ، 

�ǺºººººººººººǷ���ƨƸǨºººººººººººǐǳ¦�±ÂƢºººººººººººƴƬƫ�ȏ�Ƥ ºººººººººººǳƢǤǳ¦�Ŀ�ȆºººººººººººȀǧ�ƨºººººººººººȈǼǷǄǳ¦�ƢēƾºººººººººººǷ�ǂºººººººººººǐǬƥ�±ƢºººººººººººƬŤÂ

خـــــــــــالل عـــــــــــرض مشـــــــــــهد واحـــــــــــد صـــــــــــغري ، لـــــــــــه فكـــــــــــرة واحـــــــــــدة جزئيـــــــــــة ،و ملســـــــــــة 

.نفسية بسيطة تثريها يف كيان الطفل الصغري 

فســـــــــــــــية املعاصـــــــــــــــرة ، فـــــــــــــــإن القصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن األشـــــــــــــــكال وحســـــــــــــــب الدراســـــــــــــــات الن

دة ،ـــــــــالفنيـــــــة احملبـــــــذة عنـــــــد األطفـــــــال الصـــــــغار ، فهـــــــي حتلـــــــق خبيـــــــاهلم إىل آفـــــــاق بعي

ــــــــــــوان اللعــــــــــــب اإليهــــــــــــامي الــــــــــــذي حيتــــــــــــاجون إليــــــــــــه و  جتعلهــــــــــــم يتلــــــــــــذذون يف لــــــــــــون مــــــــــــن أل

ــــــــــــزان إىل  احتياجــــــــــــا شــــــــــــديدا ، كمــــــــــــا جيــــــــــــدون مــــــــــــن خالهلــــــــــــا ملجــــــــــــأ كبــــــــــــريا إلعــــــــــــادة االت

®�ȄººººººººººǬƦȇ�Â��ǶēƢººººººººººȈƷــــــــــع مراحــــــــــل منــــــــــوه "  اورهــــــــــا هامــــــــــ ــــــــــاء شخصــــــــــية الطفــــــــــل يف مجي يف بن

ض أدوار مؤسســـــــــــــات تربويـــــــــــــة أخـــــــــــــرى قـــــــــــــد يفتقـــــــــــــدها يف العصـــــــــــــر و تعـــــــــــــ ،و تســـــــــــــتطيع أن

احلـــــــــــايل ، كغيـــــــــــاب األم و انشـــــــــــغاهلا عـــــــــــن الطفـــــــــــل فـــــــــــرتات طويلـــــــــــة ،و افتقـــــــــــاد الكتـــــــــــاب 

.1"املدرسي إىل كثري من عناصر اجلذب و التشويق

:األدب القصصيتطور -3

قصـــــــــــة هـــــــــــي ســـــــــــرد ملظـــــــــــاهر احليـــــــــــاة املختلفـــــــــــة ، فـــــــــــإن ظهورهـــــــــــا ارتـــــــــــبط مبـــــــــــا أن ال

ـــــــــــه  ـــــــــــى وجـــــــــــه هـــــــــــذه املعمـــــــــــورة ، خاصـــــــــــة و أن بالدرجـــــــــــة األوىل مـــــــــــع وجـــــــــــود اإلنســـــــــــان عل

ــــــــــــمنـــــــــــذ البدايـــــــــــة فكـــــــــــر يف مظـــــــــــاهر احليـــــــــــاة املبهمـــــــــــة عنـــــــــــده ، كاحليـــــــــــاة و امل وت واملـــــــــــرض ـ

املشـــــــــــقة و غريهـــــــــــا ، فحـــــــــــاول أن جيـــــــــــد تفســـــــــــريا هلـــــــــــا و مـــــــــــن مث حلـــــــــــوال تســـــــــــاعده علـــــــــــىو 

�ǲǯƢºººººººººººǌŭ¦�ǽǀºººººººººººǿ�ƨºººººººººººđƢů. مـــــــــــن بـــــــــــني هـــــــــــذه احللـــــــــــول الـــــــــــيت أوجـــــــــــدها اإلنســـــــــــان القـــــــــــدمي

120محمود حسن إسماعیل ، المرجع في أدب األطفال ، م س ، ص1
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روي فيهــــــــــا جانبــــــــــا مــــــــــن حياتــــــــــه االجتماعيــــــــــة و يــــــــــاألســــــــــاطري و احلكايــــــــــات القدميــــــــــة الــــــــــيت 

الشخصـــــــــــية و الثقافيـــــــــــة ، إضـــــــــــافة إىل كـــــــــــل مـــــــــــا يربطـــــــــــه باجلماعـــــــــــة مـــــــــــن قبيلـــــــــــة وعشـــــــــــرية 

  .نذاك،و احملافظة على التقاليد و العادات املتعارف عليها آ

كمــــــــــــا حــــــــــــاول اإلنســــــــــــان قــــــــــــدميا اســــــــــــتغالل هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الكتابــــــــــــة للفــــــــــــت 

ǴȈƦǬǳ¦�ƢºººººººººººººǿǂǬƫ�Ŗºººººººººººººǳ¦�©¦®ƢºººººººººººººǠǳ¦�ȄºººººººººººººǴǟ�ǶȀƦȇǀºººººººººººººē�Â�ǶȀƬȈƥǂºººººººººººººƫ�Â��¾ƢºººººººººººººǨǗȋ¦�ǽƢºººººººººººººƦƬǻ¦ة ،و ــــــــــــــــ

Ś̈ǌǠǳ¦�Â�ƨǟƢǸŪ¦�Ƣđ�Ǌ ȇƢǠƬƫ.

ـــــــــــــفنجــــــــــــد مــــــــــــثال عنــــــــــــد قــــــــــــدماء املصــــــــــــريني العديــــــــــــد مــــــــــــن النقــــــــــــوش و الكتاب ات و ـ

ابـــــــــد و القصـــــــــور ،و هـــــــــي توضــــــــح لنـــــــــا طريقـــــــــة روايـــــــــة الصــــــــور املوجـــــــــودة علـــــــــى جــــــــدران املع

األمهــــــــــــــات و املربيــــــــــــــات يف العصــــــــــــــور القدميــــــــــــــة ، كمــــــــــــــا اعتمــــــــــــــد اليونــــــــــــــانيون كــــــــــــــذلك يف  

القصصــــــــــــــي املوجــــــــــــــه لألطفــــــــــــــال ،و  باألد مــــــــــــــن كتــــــــــــــابتهم علــــــــــــــى ذكــــــــــــــر هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع

جعلوهــــــــــــا شــــــــــــرطا أساســــــــــــيا يف تربيــــــــــــة اجليــــــــــــل ووعــــــــــــاء لتقــــــــــــدمي األفكــــــــــــار والقــــــــــــيم النبيلــــــــــــة 

مـــــــــــن .ية الــــــــــيت تقـــــــــــوم عليهــــــــــا احلضــــــــــارة اإلنســــــــــانية يف نفوســــــــــهم وغــــــــــرس املبــــــــــادئ الســــــــــام

الـــــــــذين أكـــــــــدوا هـــــــــذا املعـــــــــىن يف العهـــــــــد اليونـــــــــاين جنـــــــــد الفيلســـــــــوف أفالطـــــــــون الـــــــــذي ذكـــــــــر 

ـــــــــأن القصـــــــــة هـــــــــي أحســـــــــن وســـــــــيلة لتهـــــــــذيب "  ، األطفـــــــــال شـــــــــريطة أن تبـــــــــدأ باملوســـــــــيقىب

مث تتبعهـــــــــا القصـــــــــة التـــــــــيس جيـــــــــب أن تكـــــــــون مجيلـــــــــة حـــــــــىت تـــــــــريب فـــــــــيهم تـــــــــذوق اجلمـــــــــال ، 

�ȏ�ǲººººººººººººǨǘǳ¦�Àȋ�ƨººººººººººººǬȈǬū¦�Â�±ƢººººººººººººĐ¦�śººººººººººººƥ�ǖººººººººººººǴţ�ȏ¢�Â��§ ǀººººººººººººǰǳƢƥ�̈ ȂººººººººººººǴŲ�ÀȂººººººººººººǰƫ�À¢�Â

.1"يستطيع التمييز بينهما 

�ƢºººººººººººººĔƢȈǯ�ȄºººººººººººººǴǟ�ƨºººººººººººººǜǧƢŰ�ƨºººººººººººººǴȇȂǗ علـــــــــــــى هـــــــــــــذا احلـــــــــــــال ظلـــــــــــــت القصـــــــــــــة لقـــــــــــــرون

،و علــــــــــى طابعهــــــــــا الروحــــــــــي اخليــــــــــايل املمــــــــــزوج بومضــــــــــات مــــــــــن الواقــــــــــع واحلقيقــــــــــة ،  األديب

ة لفــــــــــرتات مــــــــــن الــــــــــزمن ومــــــــــع جمــــــــــيء كمــــــــــا مــــــــــألت رفــــــــــوف و كتــــــــــب املكتبــــــــــات القدميــــــــــ

العـــــــــــــرب القـــــــــــــدامى يف شـــــــــــــبه اجلزيـــــــــــــرة العربيـــــــــــــة و أحنائهـــــــــــــا ، أصـــــــــــــبحت القصـــــــــــــة متـــــــــــــس 

جوانـــــــــــب عـــــــــــدة مـــــــــــن حيـــــــــــاة األطفـــــــــــال ،و عـــــــــــزت قيمتهـــــــــــا أن تكـــــــــــون نفســـــــــــية و تربويـــــــــــة 

فنجـــــــــــــد األمهـــــــــــــات و املربيـــــــــــــات يقصصـــــــــــــن علـــــــــــــى األطفـــــــــــــال .وتثقيفيـــــــــــــة يف اآلن ذاتيـــــــــــــة 

د األبطــــــــــــال و الفرســــــــــــان يف حــــــــــــروب القبائــــــــــــل األســــــــــــاطري الدينيــــــــــــة و الطقوســــــــــــية ،و أجمــــــــــــا

.134، ص1964عبد العزیز صالح ، النظریة التربویة ، دار المعارف بمصر ، 1
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ـــــــــــــوالء هلـــــــــــــا ،ؤ كهم ، فينشـــــــــــــر و معـــــــــــــا ـــــــــــــة و العشـــــــــــــرية وال ـــــــــــــف القبيل ويتحمســـــــــــــون  ون يف كن

  .للتأثر هلا والدفاع عن كرامتها

بعهــــــــــا العــــــــــام ، لكــــــــــن هــــــــــذه اومــــــــــع جمــــــــــيء اإلســــــــــالم حافظــــــــــت القصــــــــــة علــــــــــى ط

و ســـــــــلم ه ـــــــــــاملـــــــــرة يف كنـــــــــف القصـــــــــص الدينيـــــــــة الـــــــــيت تـــــــــروي حيـــــــــاة الرســـــــــول صـــــــــلى اهللا علي

و أخبــــــــار مــــــــن معــــــــه مــــــــن الصــــــــحابة الكــــــــرام ،و ذكــــــــر مــــــــا جــــــــاء يف ســــــــريهم مــــــــن خصــــــــال 

.إميانية كبرية ،و تفان دائم يف نصرة اإلسالم و املسلمني 

ــــــــــــــت األمهــــــــــــــات حتكــــــــــــــي عــــــــــــــن "  ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ظل ــــــــــــــه صــــــــــــــلى اهللا علي وبعــــــــــــــد وفات

ــــــــــــ ــــــــــــيب الكري ــــــــــــدين ،ـأخــــــــــــالق الن ــــــــــــف نشــــــــــــر ال ــــــــــــه ،م وكي ــــــــــــه ومعجزات ومســــــــــــع  وعــــــــــــن غزوات

وكـــــــــان مـــــــــن عـــــــــادة اآلبـــــــــاء قـــــــــراءة املـــــــــدائح النبويـــــــــة والرتاتيـــــــــل  وحفظـــــــــوه ، األطفـــــــــال القـــــــــرآن

وتأخـــــــــــــذ عـــــــــــــادة األم القارئـــــــــــــة  الصـــــــــــــوفية ألطفـــــــــــــاهلم لتبعـــــــــــــث فـــــــــــــيهم النشـــــــــــــوة الروحيـــــــــــــة ،

وكانـــــــــــــت أكثـــــــــــــر القصـــــــــــــص الـــــــــــــيت حتكـــــــــــــي هـــــــــــــدفها توجيـــــــــــــه  مكـــــــــــــان األب يف غيابـــــــــــــه ،

.1"اجليل الناشئ إىل احلق واخلري والطاعة ، كطاعة الفتيات ألزواجهن

يف هـــــــــــذا الســـــــــــياق يشـــــــــــري علـــــــــــي احلديـــــــــــدي بـــــــــــأن القصـــــــــــاص أصـــــــــــبحوا جيلســـــــــــون 

يف املســــــــــــاجد منــــــــــــذ عهــــــــــــد اخللفيــــــــــــة عمــــــــــــر بــــــــــــن اخلطــــــــــــاب ، و يــــــــــــروون للنــــــــــــاس حيــــــــــــاة 

الرســــــــــــول صــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــه و ســــــــــــلم العظيمــــــــــــة ،و ســــــــــــرية أصــــــــــــحابه الكــــــــــــرام ،و أخبــــــــــــار 

األمـــــــــم الســـــــــابقة الــــــــــيت جـــــــــاء ذكرهــــــــــا يف القـــــــــرآن العظــــــــــيم ، مـــــــــن بــــــــــني هـــــــــؤالء القصــــــــــاص 

ــــــــــــداري(جنــــــــــــد  الــــــــــــذي يعتــــــــــــرب أول مــــــــــــن قــــــــــــص يف مســــــــــــجده صــــــــــــلى اهللا عليــــــــــــه ) متــــــــــــيم ال

وســـــــــلم ، فقـــــــــد قـــــــــص علـــــــــى النـــــــــاس يف جلســـــــــة واحـــــــــدة علـــــــــى أيـــــــــام عمـــــــــر بـــــــــن اخلطـــــــــاب 

ومـــــــــــا أن جـــــــــــاءت اخلالفـــــــــــة األمويـــــــــــة .،و يف جلســـــــــــتني علـــــــــــى أيـــــــــــام عثمـــــــــــان بـــــــــــن عفـــــــــــان 

ـــــــــــة  ـــــــــــروج للمـــــــــــذاهب الدينيـــــــــــة والسياســـــــــــية ، فهـــــــــــا هـــــــــــو معاوي حـــــــــــىت أصـــــــــــبحت القصـــــــــــة ت

ر و ــــــــــــرمسيــــــــــني يؤمــــــــــون املســــــــــاجد بعــــــــــد صــــــــــاليت الفج نييعــــــــــني قصاصــــــــــ"فيان بـــــــــن أيب ســــــــــا

جــــــــــون لــــــــــه وحلكمــــــــــه ، املغـــــــــرب ، يقصــــــــــون احلكايــــــــــات الــــــــــيت تتفــــــــــق ودعـــــــــة معاويــــــــــة ، ويروّ 

مث نشــــــــــر ذلــــــــــك يف مجيــــــــــع األمصــــــــــار الــــــــــيت حتــــــــــت  .و يــــــــــدعون آللــــــــــه بــــــــــني أهــــــــــل الشــــــــــام 

ــــــــــــه و لألمــــــــــــويني مــــــــــــن بعــــــــــــده ، اشــــــــــــتعلت العصــــــــــــبيات  يــــــــــــده و حــــــــــــني خلــــــــــــص األمــــــــــــر ل

130ألطفال ، م س ، صربحي مصطفى علیان ، أدب ا1
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بليـــــــــة مـــــــــن جديـــــــــد ،و عـــــــــادت القصـــــــــص اجلاهليـــــــــة املتصـــــــــلة بتلـــــــــك العصـــــــــبيات تـــــــــروي الق

رات القدميـــــــــــــة بـــــــــــــني القبائـــــــــــــل ، فتبعـــــــــــــث او حتكـــــــــــــي أخبـــــــــــــار األيـــــــــــــام ،و املعـــــــــــــارك و الثـــــــــــــ

اخلالفـــــــــات بـــــــــني املســـــــــلمني ،و تـــــــــذكر العـــــــــرب املســـــــــلمني مبـــــــــا قـــــــــد نســـــــــوه منهـــــــــا يف غمـــــــــرة 

1"اإلخالص للدين 

كــــــــــــان هلــــــــــــا دور كبــــــــــــري يف   علــــــــــــى جانــــــــــــب آخــــــــــــر ، فــــــــــــإن الفتوحــــــــــــات اإلســــــــــــالمية

الم و ـرة اإلســــــــــــــــــــــــإدخــــــــــال قصــــــــــص و أســــــــــاطري الشــــــــــعوب األجنبيــــــــــة الــــــــــيت دخلــــــــــت إىل زم

و األوروبيــــــــــــــة  ة ـة و القبطيــــــــــــــــــــــــــــــــاملســــــــــــــلمني كالقصــــــــــــــص الفارســــــــــــــية و الرومانيــــــــــــــة و اليوناني

يت كــــــــــــــــن يــــــــــــــــروين الالــــــــــــــــ اتإضــــــــــــــــافة إىل اجلــــــــــــــــواري و املرضــــــــــــــــعات األجنبيــــــــــــــــ.و غريهــــــــــــــــا 

يف داخـــــــــــــل البيـــــــــــــوت كقصـــــــــــــص دليلـــــــــــــة و دمنـــــــــــــة ،و القصـــــــــــــص و احلكايـــــــــــــات لألطفـــــــــــــال 

.روايات ألف ليلة و ليلة ،وقصة حي بن يقظان البن طفيل

لقــــــــــد اســــــــــتوعبت هــــــــــذه القصــــــــــص املرتمجــــــــــة جانبــــــــــا كبــــــــــريا مــــــــــن اخليــــــــــال العــــــــــريب ، 

املفعـــــــــــــــم بالبســـــــــــــــاطة و القســـــــــــــــاوة القبليـــــــــــــــة ،و املشـــــــــــــــبعة باأللفـــــــــــــــاظ و املعـــــــــــــــاين اللغويـــــــــــــــة 

ة و ـوعب كــــــــــــل هــــــــــــذه األلــــــــــــوان القصصيــــــــــــواخليــــــــــــال اخلصــــــــــــب الــــــــــــذي يســــــــــــت" الواســــــــــــعة ، 

امللحمــــــــــــي ، البــــــــــــد أن متتــــــــــــد ظاللــــــــــــه و يــــــــــــرتك آثــــــــــــاره و يظهــــــــــــر صــــــــــــداه يف عـــــــــــــامل أدب 

األطفــــــــــــــــال ، فيثريــــــــــــــــه بالقصــــــــــــــــص و احلكايــــــــــــــــات و األســــــــــــــــاطري و اخلرافــــــــــــــــات و لكــــــــــــــــن 

األدبــــــــــــاء و الفنـــــــــــــانني و املــــــــــــدونني للـــــــــــــرتاث شــــــــــــغلوا مجيعـــــــــــــا بإرضــــــــــــاء احلاجـــــــــــــات الفنيـــــــــــــة 
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ـــــــــــا خاصـــــــــــا باألطفـــــــــــال ،ومل يـــــــــــدون  ـــــــــــب مـــــــــــنهم فن ـــــــــــب كات ـــــــــــم يكت ـــــــــــة ، فل ـــــــــــة واخليالي العافي

ا و ــــــــــــأحـــــــــد مـــــــــن مـــــــــدوين مـــــــــا كـــــــــان حيكــــــــــي للصـــــــــغار مـــــــــن قصـــــــــص و حكايـــــــــات يصوغه

.2"حييكها هلم الكبار 

إن هــــــــــذا الــــــــــرأي الــــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــه علــــــــــي احلديــــــــــدي ال ينــــــــــايف متامــــــــــا مــــــــــا ذكــــــــــره 

رون حـــــــــــول وجـــــــــــود القصـــــــــــة يف الـــــــــــرتاث العـــــــــــريب القـــــــــــدمي ، بـــــــــــل يـــــــــــذهب إىل أبعـــــــــــد اآلخـــــــــــ

و .م ـــــــــــــمـــــــــــن ذلـــــــــــك حـــــــــــني يـــــــــــربط تارخيهـــــــــــا يف الـــــــــــوطن العـــــــــــريب بتـــــــــــاريخ اإلنســـــــــــانية القدي

علـــــــى هـــــــذا املنـــــــوال يؤكـــــــد حســـــــين نصـــــــار بـــــــأن القصـــــــة إذا كتبـــــــت فقـــــــط مـــــــن أجـــــــل ســـــــرد 
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جــــــــــة تــــــــــاريخ كــــــــــل أمــــــــــة دون حا قاألحــــــــــداث ، فــــــــــإن جــــــــــذورها متتــــــــــد وتضــــــــــرب يف أعمــــــــــا

ـــــــــو افتقـــــــــرت لكـــــــــل املعـــــــــاين  إىل معرفـــــــــة املصـــــــــدر الـــــــــذي تتلقـــــــــى منـــــــــه أصـــــــــالتها ، حـــــــــىت و ل

و بالتــــــــــــــايل فــــــــــــــإن .األدبيــــــــــــــة و الفنيــــــــــــــة و اجلماليــــــــــــــة يف شــــــــــــــكل القصــــــــــــــص أو الروايــــــــــــــات 

أدب القصــــــــــــــة يف الــــــــــــــوطن العــــــــــــــريب هــــــــــــــو امتــــــــــــــداد لتــــــــــــــاريخ البشــــــــــــــرية القــــــــــــــدمي ، احملمــــــــــــــل 

  . بالقصص و األساطري و اخلرافات من ذلك الزمان

بــــــــــــأن األشــــــــــــكال الفنيــــــــــــة ومنــــــــــــاهج صــــــــــــياغتها أمــــــــــــر " ســــــــــــياق آخــــــــــــر يــــــــــــذكر  ويف
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ـــــــــه تطـــــــــور القصـــــــــة يف أدبنـــــــــا العـــــــــريب القـــــــــدمي  يتخصـــــــــص هلـــــــــا األديـــــــــب ،وهـــــــــو مـــــــــا افتقـــــــــر ل

األمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــــــدعونا إىل .،و مل يـــــــــــزل ينقـــــــــــل فيـــــــــــه عـــــــــــن الغـــــــــــرب يف تطـــــــــــوره احلـــــــــــديث 

بـــــــــــأن القصـــــــــــة يف أدبنـــــــــــا العـــــــــــريب القـــــــــــدمي مل تكـــــــــــن حباجـــــــــــة إىل إثبـــــــــــات وجودهـــــــــــا  القـــــــــــول

ȈǼǨǳ¦�ƨºººººººººººȈƷƢǼǳ¦�ǺºººººººººººǷ�ȆºººººººººººǐǐǬǳ¦�ƲȀǼºººººººººººŭ¦�ǲȈºººººººººººǏƘƫ�ń¤�ƢºººººººººººēƢƳƢƷ�ƪ ºººººººººººǻƢǯ�ƢºººººººººººǷ�°ƾºººººººººººǬƥة أو ـــــــــــــ
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.1"القدمي و احلديث على السواء

اال خصــــــــــــــبا للكتابــــــــــــــة يف األدب مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أصــــــــــــــبحت القصــــــــــــــص متثــــــــــــــل جمــــــــــــــ

ēƢȈǴǬǟ�ÄȂººººººººŹ�Äǀººººººººǳ¦�ǂººººººººȀǼǳ¦�Ǯ ǳǀººººººººƥ�ƨȀȈƦººººººººǋ�ȆººººººººȀǧ���ŉƾººººººººǬǳ¦�ǀººººººººǼǷ�§ǂººººººººǠǳ¦�ƾººººººººǼǟ�¿ƢººººººººǠǳ¦ـــــــــ م ـ
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يف قالـــــــــــب أديب فـــــــــــين حيـــــــــــاكي عقـــــــــــول األطفـــــــــــال ومشـــــــــــاعرهم وينـــــــــــبههم هـــــــــــذه املعطيـــــــــــات 

  .إىل معىن االنتماء و العودة إىل الرتاث الشعيب القدمي

مــــــــــــا كتــــــــــــب مــــــــــــن قصــــــــــــص يف تــــــــــــاريخ األدب القــــــــــــدمي ، ال ميثــــــــــــل بأيــــــــــــة  أهــــــــــــمإن 

���¾ƢºººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�ĺǂºººººººººǠǳ¦�ǶºººººººººǴǬǳ¦�ǽǀǨǼƬºººººººººǇ¦�Äǀºººººººººǳ¦�ŚºººººººººƦǰǳ¦� ƢºººººººººǘǠǳ¦�¾¦ȂºººººººººƷȋ¦�ǺºººººººººǷ�¾ƢºººººººººƷ

هــــــــــذه الكتابــــــــــات قــــــــــد فقــــــــــد أكثرهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــذاكرة  هــــــــــمأخاصــــــــــة عنــــــــــدما نعــــــــــرف بــــــــــأن 

وضـــــــــاعت مـــــــــن يـــــــــد الـــــــــزمن ،و مل يبـــــــــق منهـــــــــا إال بعـــــــــض الكتـــــــــب التارخييـــــــــة الـــــــــيت مزجـــــــــت 
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غــــــــــاين أليب ريــــــــــر الطــــــــــربي ،وكتــــــــــاب األج، منهــــــــــا كتــــــــــاب تــــــــــاريخ األمــــــــــم و امللــــــــــوك البــــــــــن 

  .صفهاين الفرج األ

مـــــــــــع جمــــــــــــيء العصـــــــــــر احلــــــــــــديث ، وظهـــــــــــور بــــــــــــوادر التطـــــــــــور الفكــــــــــــري و األديب يف 

ـــــــــــــات الشـــــــــــــعبية  ـــــــــــــة القصـــــــــــــص و احلكاي الشـــــــــــــرق و الغـــــــــــــرب ، زاد اهتمـــــــــــــام العـــــــــــــرب بكتاب

.�Ƣºººººººººººđ   جنــــــــــاس األدبيـــــــــــة الــــــــــيت ينبغـــــــــــي علــــــــــى األديـــــــــــب االهتمــــــــــام ،و اعتــــــــــربت مـــــــــــن األ

قصـــــــــــص لألطفـــــــــــال فنجـــــــــــد عـــــــــــددا مـــــــــــن البـــــــــــاحثني و الدارســـــــــــني انكبـــــــــــوا علـــــــــــى دراســـــــــــة ال

ǨǼǳ¦�Â�ƨºººººººººººººȈƥ®ȋ¦�ƢºººººººººººººĔ¦Ȃǳ¢�Â��ƨºººººººººººººȈź°ƢƬǳ¦�Ƣē¦°ƢºººººººººººººǈǷ�ǞºººººººººººººƦƬƫ�¾Ȑºººººººººººººƻ�ǺºººººººººººººǷية ، كمـــــــــــــا زاد ســـــــــــــ

اهتمـــــــــــامهم يف دراســــــــــــة األطفـــــــــــال مــــــــــــن اجلانـــــــــــب النفســــــــــــي و الرتبـــــــــــوي و مــــــــــــا ينبغــــــــــــي أن 

  .يكتب من قصص و حكايات لكل مرحلة من مراحل الطفولة على حدا

ــــــــــــــات العر  ــــــــــــــى القصــــــــــــــص و احلكاي بيــــــــــــــة مــــــــــــــن جهــــــــــــــتهم ، انكــــــــــــــب األطفــــــــــــــال عل

ــــــــــب األدبيــــــــــ ــــــــــوان متعــــــــــددة مــــــــــن الكت ة ـقــــــــــراءة و اســــــــــتماعا و فهمــــــــــا ،و أصــــــــــبحت هلــــــــــم أل
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احلــــــــــــــديث ، زيــــــــــــــادة بنســــــــــــــبة الــــــــــــــوعي القرائــــــــــــــي لــــــــــــــدى أطفــــــــــــــال املــــــــــــــدارس، و انتشــــــــــــــار 

اع دخلهـــــــــــا و انتشـــــــــــار مســـــــــــتوى الـــــــــــوعي الثقـــــــــــايف لـــــــــــدى غالبيـــــــــــة األســـــــــــر العربيـــــــــــة بارتفـــــــــــ

  اجمانيــــــــــــة التعلــــــــــــيم يف أغلــــــــــــب أقطارهــــــــــــا ، كمــــــــــــا لعــــــــــــب الفــــــــــــن اإلعالمــــــــــــي والــــــــــــدعائي دور 

ــــــــــــاح و زاد  اكبــــــــــــري  ــــــــــــرتويج لكتــــــــــــب و جمــــــــــــالت األطفــــــــــــال القصصــــــــــــية ، فــــــــــــزادت األرب يف ال

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�©®¦±�Â�¾ƢƦǫȍ¦.
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ـــــــــــون أديب أصـــــــــــوله ممـــــــــــا هـــــــــــو معـــــــــــروف عنـــــــــــد علمـــــــــــاء األ دب و اللغـــــــــــة أن لكـــــــــــل ل

�ǂººººººººººť�Ƣººººººººººē¦̄�ƾººººººººººƷ�Ŀ�Ȇººººººººººǿ�Â���Ƣººººººººººđ�ȏ¤�¿ȂººººººººººǬȇ�ȏ�Ŗººººººººººǳ¦�ǽƾººººººººººǟ¦Ȃǫ�Âجهــــــــــود الســــــــــابقني يف  ة
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واإلبــــــــــــداع ، مث يــــــــــــأيت مــــــــــــن بعــــــــــــدهم مــــــــــــن البــــــــــــاحثني و النقــــــــــــاد بالدراســــــــــــة و التحليــــــــــــل ، 

ــــــــــــــى أن تبقــــــــــــــى نظر  ȂººººººººººººººȀŦ�ƾººººººººººººººǼǟ�ƨǧƢººººººººººººººǓȍ¦�Â�̈®ƢººººººººººººººȇǄǳ¦�ǲººººººººººººººŰ�ǶȀƴƟƢººººººººººººººƬǻ�Â�ǶēƢººººººººººººººȇ°�عل

  .زمنة والعصوراالختصاص على مر األ
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معــــــــــــــايري اجلمــــــــــــــال يف الفــــــــــــــن " يف هــــــــــــــذا الصــــــــــــــدد يــــــــــــــذكر أمحــــــــــــــد جنيــــــــــــــب بــــــــــــــأن 

ليســـــــــــت بالضـــــــــــرورة قواعـــــــــــد مقدســـــــــــة منزلـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــماء ،و إمنـــــــــــا هـــــــــــي مثـــــــــــرة إبـــــــــــداع 

ار فــــــــــين قــــــــــدم الفنــــــــــانني أنفســــــــــهم قبــــــــــل كــــــــــل شــــــــــيء ،و أن الفنــــــــــان األول يف كــــــــــل مضــــــــــم

لإلنســــــــــانية إنتاجـــــــــــه الطليعـــــــــــي دون ان يكــــــــــون علـــــــــــى علـــــــــــم بالقواعــــــــــد و النظريـــــــــــات الـــــــــــيت 

شــــــــــــاء هلــــــــــــا النقــــــــــــاد و البــــــــــــاحثون فيمــــــــــــا بعــــــــــــد أن تكــــــــــــون معــــــــــــايري اجلمــــــــــــال ، و أصــــــــــــول 

ــــــــــك كلــــــــــه أن املوهبــــــــــة احلقيقيــــــــــة هــــــــــي 1"الصــــــــــنعة يف هــــــــــذا املضــــــــــمار  ، واملقصــــــــــود مــــــــــن ذل

ة و ـــــــــــــــالنظـــــــــــــر إىل ورائهــــــــــــا مـــــــــــــن صنعالــــــــــــيت تعـــــــــــــرف طريقهــــــــــــا إىل اإلبـــــــــــــداع اخلــــــــــــالق دون 

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�«ƢƬǻ¤.

ويف جمـــــــــــــال كتابـــــــــــــة القصـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال ، فمازلنـــــــــــــا يف حاجـــــــــــــة ماســـــــــــــة إىل املزيـــــــــــــد 

�ƨºººººººººǇ¦°ƾǳƢƥ�śǠƬºººººººººǈƫ�Ŗºººººººººǳ¦�Ǯ ºººººººººǴƫ�ƨºººººººººǏƢƻ���řºººººººººǨǳ¦�¾ƢºººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�̧¦ƾºººººººººƥȍ¦Â� ƢºººººººººǘǠǳ¦�ǺºººººººººǷ

ــــــــــــني خــــــــــــربات متعــــــــــــددة يف جمــــــــــــاالت واســــــــــــعة ، فتضــــــــــــيف إىل كــــــــــــل  ــــــــــــم ،و جتمــــــــــــع ب والعل

�ȄºººººººººǴǟ���ƾºººººººººȇƾŪ¦�¾ƢºººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�̈ƾºººººººººȇƾŪ¦�ƨºººººººººǬȈǬū¦�Â�̧¦ƾºººººººººƥȍ¦�ǺºººººººººǷ�¦ƾºººººººººȇƾƳ هـــــــــذا شـــــــــيئا

�ƨºººººººººǬǧ¦Ȃŭ¦�Â��Ǿºººººººººƥ�ƨºººººººººǏƢŬ¦�ǽƾºººººººººǟ¦ȂǫÂ�ǾºººººººººƫƢȇǂǜǼƥ�ǄºººººººººȈǸƬǷ� Ȇºººººººººǋ�ń¤�» Ƣºººººººººǘŭ¦�Ƣºººººººººđ�ȆºººººººººȀƬǼȇ�À¦

  .لبيئة األطفال و ثقافتهم 

إذا ، مــــــــــــن مبــــــــــــدأ األخــــــــــــذ باملعــــــــــــايري و األصــــــــــــول ، ســــــــــــنتطرق يف هــــــــــــذا العنصــــــــــــر 

الفـــــــــــــــين للقصـــــــــــــــة ، معتمـــــــــــــــدين علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــم إىل ذكـــــــــــــــر العناصـــــــــــــــر األساســـــــــــــــية للبنـــــــــــــــاء 

ــــــــــــك ، و ســــــــــــاعدت بشــــــــــــكل  ــــــــــــيت وردت يف ذل م ـن األشــــــــــــكال يف فهــــــــــــمــــــــــــالتقســــــــــــيمات ال

  .والفنانللكاتب  و تذوق القصة للمتلقي ،و يف التقيد باخلطة و اإلبداع

  :من أهم عناصر بناء القصة ماي يل 

تطـــــــــــرق عديـــــــــــد مـــــــــــن األدبـــــــــــاء و الفنـــــــــــانني إىل قضـــــــــــية :  الفكـــــــــــرة- أ

األديب املوجــــــــــه لألطفــــــــــال و قــــــــــد تعــــــــــددت آراؤهــــــــــم حــــــــــول الفكــــــــــرة يف الــــــــــنص 

.ذكر معناها اللفظي و الفين

ƢºººººººººººĔƘƥ�Ƥ يــــــــــذكر- ººººººººººȈų�ƾºººººººººººŧ¢ القصـــــــــــة  هــــــــــي الـــــــــــيت جتــــــــــري أحـــــــــــدث

وحســـــــــــن اختيارهـــــــــــا هـــــــــــو أول نظـــــــــــرة حنـــــــــــو جنـــــــــــاح القصـــــــــــة ، ومـــــــــــن يف إطارهـــــــــــا ،

73أحمد نجیب ، أدب األطفال ، علم و فن ، م س ، ص1
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الضـــــــــروري أن ميتـــــــــاز كاتـــــــــب القصـــــــــة بوضـــــــــوح تصـــــــــوري كامـــــــــل للفكـــــــــرة الـــــــــيت هـــــــــو 

فـــــــــذلك هـــــــــو األســـــــــاس الـــــــــذي ســـــــــتبىن عليـــــــــه خمتلـــــــــف بصـــــــــدد ذكرهـــــــــا يف الـــــــــنص ، 

العمليـــــــــــات الفنيـــــــــــة األخـــــــــــرى بـــــــــــوعي كامـــــــــــل وإدراك ال يشـــــــــــوبه التشـــــــــــويش ،وعـــــــــــن 

�ǶēƢȇȂƬºººººººººººǈǷÂ� ¦ǂºººººººººººǬǳ¦�» ȐƬƻƢºººººººººººƥ�Ǧ ºººººººººººǴƬţ�ƢºººººººººººĔƘƥ�¾ȂºººººººººººǬȇÂ�Ǧ Ȉºººººººººººǔȇ�̈ǂºººººººººººǰǨǳ¦�¬Ƣºººººººººººų

الفكريـــــــــــة والثقافيـــــــــــة و االجتماعيـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة ، ومســـــــــــتوى وعـــــــــــي إدراكهـــــــــــم ،و 

.1أخرى  درجة منوهم السين و النفسي من جهة  

الفكـــــــــــرة العامـــــــــــة "يف حـــــــــــني يـــــــــــذكر كمـــــــــــال الـــــــــــدين حســـــــــــني بـــــــــــأن -

، أو وجهـــــــــــة نظـــــــــــر أو مقولـــــــــــة  ةيف القصـــــــــــة هـــــــــــي جوهرهـــــــــــا ، قـــــــــــد تكـــــــــــون خـــــــــــاطر 

أو حكمـــــــــــــة ، ميكـــــــــــــن أن نستخلصـــــــــــــها مـــــــــــــن القصـــــــــــــة كرســـــــــــــالة كامنـــــــــــــة خلـــــــــــــف 

و يف األدب ...موضـــــــــــــــــــــــوع القصـــــــــــــــــــــــة ،و نتعـــــــــــــــــــــــرف عليهـــــــــــــــــــــــا دون أدىن خطـــــــــــــــــــــــأ

تكــــــــــــون الفكــــــــــــرة اجليــــــــــــدة  القصصــــــــــــي املقــــــــــــدم للطفــــــــــــل ، يفضــــــــــــل بــــــــــــل جيــــــــــــب أن

ـــــــــيت تتنـــــــــاول موضـــــــــوعا يثـــــــــري انتبـــــــــاه الطفـــــــــل لفخامتـــــــــه أو الســـــــــتهوائه  هـــــــــي تلـــــــــك ال

وميكــــــــــــن لكاتــــــــــــب .  2"الــــــــــــنفس أو لتعلقــــــــــــه بعــــــــــــامل الطفــــــــــــل أو بيئــــــــــــة أو خياالتــــــــــــه 

القصـــــــــــــة ان يســـــــــــــوق العديـــــــــــــد مـــــــــــــن األفكـــــــــــــار يف حياتـــــــــــــه اليوميـــــــــــــة ، كالتجـــــــــــــارب 

ة ،و ـدقيقــــــــ الــــــــيت حتــــــــدث لــــــــه مــــــــع األشــــــــخاص كــــــــل يــــــــوم ،و كــــــــل ســــــــاعة ،و كــــــــل

.أن جيعل من بعضها فكرة رئيسية لعمله األديب

-�ƢººººººººººººººĔƘƥ�ǲººººººººººººººȈǟƢũ¤�ǺººººººººººººººǈƷ�Ǯ ǳǀººººººººººººººǯ�ƢººººººººººººººȀǧǂǠȇ " العمــــــــــــــود الفقــــــــــــــري

�Ŀ�ƢººººººººººȀȈǳ¤�» ƾººººººººººē�Ŗººººººººººǳ¦�ƨȈººººººººººǇƢǇȋ¦�°ȂººººººººººǷȋ¦�̈ǂººººººººººǰǨǳ¦�ǺǸººººººººººǔƬƫ�À¢�Ƥ ººººººººººŸÂ�ƨººººººººººǐǬǴǳ

ـــــــــــارة انتباهـــــــــــه ،و جـــــــــــذب اهتمامـــــــــــه للقصـــــــــــة ،و  تربيـــــــــــة الطفـــــــــــل ، فضـــــــــــال عـــــــــــن إث

ي يــــــــــرتك أثــــــــــره يف الطفــــــــــل خــــــــــالل مــــــــــن املهــــــــــم أن تتســــــــــم الفكــــــــــرة بالصــــــــــدق الــــــــــذ

ويلجـــــــــــــــأ الكاتــــــــــــــب إىل مراعـــــــــــــــاة قــــــــــــــدرات الطفـــــــــــــــل ...ه أو مساعـــــــــــــــه هلــــــــــــــا ـــــــــــــــــقراءت
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ـــــــــــــك كلـــــــــــــه ،و اســـــــــــــتخدام الطريقـــــــــــــة املناســـــــــــــبة يف عـــــــــــــرض الفكـــــــــــــرة  العقليـــــــــــــة يف ذل

ري عنــــــــــــد الطفــــــــــــل التفكــــــــــــري ،وتدفعــــــــــــه لــــــــــــتلمس احللــــــــــــول ، واســــــــــــتنباط ثــــــــــــحبيــــــــــــث ت

الـــــــــــــــنص  كمـــــــــــــــا ميكـــــــــــــــن ملوضـــــــــــــــوعات القصـــــــــــــــة أن تتعـــــــــــــــدد داخـــــــــــــــل  1"احلكمـــــــــــــــة 

مادامــــــــــــت ختــــــــــــدم هــــــــــــدفا واحــــــــــــدا يف نظــــــــــــر الكاتــــــــــــب ، فنجــــــــــــد يف العديــــــــــــد مــــــــــــن 

القصـــــــــــص الدينيـــــــــــة ذكـــــــــــر موضـــــــــــوعات عـــــــــــدة يف مكـــــــــــان واحـــــــــــد ، فهـــــــــــي حتكـــــــــــي 

ــــــــــا موضــــــــــوعات القــــــــــرآن الكــــــــــرمي ،و الســــــــــنة النبويــــــــــة الشــــــــــريفة وذكــــــــــر ألقــــــــــوال و  لن

أخــــــــــــــــالق الصــــــــــــــــحابة و الســــــــــــــــلف الصــــــــــــــــاحل ، ووصــــــــــــــــف للقضــــــــــــــــايا الدينيــــــــــــــــة و 

.ميكن أن يغذي كيان الطفل ووجدانهة ،و كل ما ـاألخالقي

هــــــــــــــي كــــــــــــــذلك اجلــــــــــــــزء األهــــــــــــــم الــــــــــــــذي تنطلــــــــــــــق منــــــــــــــه أحــــــــــــــداث -

 أو طـــــــــــاراإلالشـــــــــــكل الفـــــــــــين أو " القصـــــــــــة ، مـــــــــــن بـــــــــــدايتها إىل آخرهـــــــــــا ، أو هـــــــــــي 

ـــــــــــــه هـــــــــــــذا الوعـــــــــــــاء حيـــــــــــــث أن  الوعـــــــــــــاء ، فـــــــــــــالفكرة هـــــــــــــي الشـــــــــــــيء الـــــــــــــذي حيتوي

ـــــــــــــــــأحــــــــــــــــداث القصــــــــــــــــة متض ي و تتفاعــــــــــــــــل ،و الشخصــــــــــــــــيات تتحــــــــــــــــرك وتــــــــــــــــتكلم ــ

Ż�ǶĔƘºººººººººººººººǯÂ�ƢȈƟ¦Ȃºººººººººººººººǌǟ�ǪºººººººººººººººǘǼȇ�ȏ�ª ƾºººººººººººººººū¦�Ǻºººººººººººººººǰǳ���ƨºººººººººººººººȈǬȈǬƷ�̈ƢºººººººººººººººȈƷ�ÀȂºººººººººººººººǇ°Ƣ

والشخصـــــــــــــيات ال تصـــــــــــــرف ارجتـــــــــــــاال أو اعتباطـــــــــــــا ، بـــــــــــــل إن وراء كـــــــــــــل حركـــــــــــــة و 

، 2"ســــــــــــكتة يف القصــــــــــــة هــــــــــــدفا أو تعبــــــــــــريا عــــــــــــن موضــــــــــــوع ، أو فكــــــــــــرة أو معــــــــــــىن 

ـــــــــنص و ايبقـــــــــى الكاتـــــــــب أن جيســـــــــد لنـــــــــا نوعـــــــــا مـــــــــن التـــــــــو  زن الفـــــــــين بـــــــــني فكـــــــــرة ال

ينســــــــــــاقون وراء ) كتــــــــــــاب قصــــــــــــص األطفــــــــــــالأي  (شــــــــــــكله ، فعــــــــــــادة مــــــــــــا جنــــــــــــدهم 

ــــــــــــــــســـــــــــــــحر الفك رة و مجاهلـــــــــــــــا ، دون االهتمـــــــــــــــام بشـــــــــــــــكل املوضـــــــــــــــوع و ذاتـــــــــــــــه أو ـ

.تغليب الشكل الفين على ضروريات الفكرة وما حتتاجه من اهتمام

أمـــــــــــا خليفـــــــــــة الدنـــــــــــدراوي فهـــــــــــو بـــــــــــدوره أكـــــــــــد علـــــــــــى ان الفكـــــــــــرة -

ـــــــــــذي يقـــــــــــوم عليـــــــــــه البنـــــــــــاء الفـــــــــــين للقصـــــــــــة ،و هـــــــــــي املغـــــــــــزى" هـــــــــــي األســـــــــــاس ال
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الـــــــــذي يرمـــــــــي إليـــــــــه الكاتـــــــــب مـــــــــن تـــــــــأليف القصـــــــــة ،و يهـــــــــدف إىل تقريـــــــــره و هـــــــــي 

غالبــــــــــا تكشــــــــــف عــــــــــن حقيقــــــــــة مــــــــــن حقــــــــــائق احليــــــــــاة أو ســــــــــلوك إنســــــــــاين معــــــــــني 

ـــــــــري إعجابنـــــــــا بالقصـــــــــة  ـــــــــك يث ǂºººººººººǰǨǳ¦�Ƣºººººººººđ�±ƢºººººººººƬŤ�Ŗºººººººººǳ¦�ǎ̈�.1"،وذل ƟƢºººººººººǐŬ¦�ǺºººººººººǷ

ـــــــــز بـــــــــهيف قصـــــــــص األطفـــــــــال هـــــــــو اخلفـــــــــاء الـــــــــذي  داخـــــــــل الـــــــــنص ، فالقـــــــــارئ  تتمي

إال مــــــــــــن خــــــــــــالل ســــــــــــياق احلــــــــــــدث ،ومناقشــــــــــــة شخصــــــــــــياته و ال يتعــــــــــــرف عليهــــــــــــا 

أجزائـــــــــــــه ، ذلـــــــــــــك ان الكاتـــــــــــــب ال حيـــــــــــــاول منـــــــــــــذ بدايـــــــــــــة قصـــــــــــــته الرتكيـــــــــــــز علـــــــــــــى 

الفكـــــــــرة ، ألنــــــــــه ســــــــــيجعل منهــــــــــا طريقـــــــــة وعظيــــــــــة إرشــــــــــادية إىل أقصــــــــــى احلــــــــــدود ، 

بــــــــل يقــــــــوم بصــــــــياغتها يف شــــــــكل انطبــــــــاع عــــــــام يشــــــــعر بــــــــه الطفــــــــل حــــــــول احلــــــــدث 

.عندما يكتمل بنهاية القصة 

لكاتــــــــــب يف بنــــــــــاء فكــــــــــرة القصــــــــــة مــــــــــا �Ƣººººººººººđ�ƾººººººººººȈǬƬȇ�Ŗººººººººººǳ¦�ƨººººººººººǷƢǠǳ¦�¶Âǂ¦مــــــــــن الشــــــــــ

  :يلي

 ــــــــــــادئ ــــــــــــى الطفــــــــــــل باملب ــــــــــــدة تعــــــــــــود عل أن تكــــــــــــون ذات قيمــــــــــــة وفائ

ـــــــــــــــــالسامي ة و اخلصــــــــــــــــال احلســــــــــــــــنة ، و جيــــــــــــــــب علــــــــــــــــى الكاتــــــــــــــــب أن يتجنــــــــــــــــب ـ

األفكـــــــــــــار العنيفـــــــــــــة و املشـــــــــــــتتة داخـــــــــــــل الـــــــــــــنص ،و الـــــــــــــيت تـــــــــــــؤدي بالطفـــــــــــــل إىل 

.ايا املبهمة والعشوائية ه ، و بعث خياله حنو القضـتشويش عقل

 أن تكـــــــــــــــــــون الفكـــــــــــــــــــرة مناســـــــــــــــــــبة ملـــــــــــــــــــدارك الطفـــــــــــــــــــل و مرتبطـــــــــــــــــــة

�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǶȀǨǗ¦ȂǟÂ�ǶēƢȈŞتكون على حسب أعمارهم السنية أن.

 أن تكـــــــــــــون خاليـــــــــــــة مـــــــــــــن اخليـــــــــــــال املفـــــــــــــرط ،و املثاليـــــــــــــة الشـــــــــــــديدة

ــــــــــد مــــــــــن الصــــــــــدمات النفســــــــــية للطفــــــــــل  ــــــــــيت قــــــــــد تتســــــــــبب يف إحــــــــــداث العدي ، ال

بــــــــــأن العديــــــــــد مــــــــــن القصــــــــــص الشــــــــــعبية قــــــــــد أعيــــــــــد  يف مراحلــــــــــه األوىل ، فنجــــــــــد

�ǺººººººººººǷ���̧ǄººººººººººǨǳ¦�Â�» ȂººººººººººŬ¦�Â�̈ȂººººººººººǈǬǳ¦�ȄººººººººººǴǟ�Ƣººººººººººǿ°Ƣǰǧ¢�ÄȂººººººººººƬŢ�ƢººººººººººĔȋ�ƢȀƬǣƢȈººººººººººǏ
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ــــــــــــك قصــــــــــــة  ــــــــــــت ذات القبعــــــــــــة احلمــــــــــــراء" ذل ــــــــــــيت مت كتابتهــــــــــــا يف العديــــــــــــد " البن ال

.من املرات ، حىت ال يأكل الذئب فيها اجلدة العجوز 

يف هـــــــــــــــذه احملطـــــــــــــــة مـــــــــــــــن كتابـــــــــــــــة القصـــــــــــــــة ، :الحبكـــــــــــــــة- ب

ديـــــــــــب هنـــــــــــا يف حـــــــــــرية مـــــــــــن أمـــــــــــره ، بـــــــــــني صـــــــــــناعة فكـــــــــــرة الـــــــــــنص يصـــــــــــبح األ

،وتعــــــــــــــــــدد الشخصــــــــــــــــــيات ،و تتــــــــــــــــــابع احلــــــــــــــــــداث ، و ال يســــــــــــــــــعه يف ذلــــــــــــــــــك 

ج علـــــــــى عـــــــــامل الـــــــــدراما و اخليــــــــــال مـــــــــن خـــــــــالل بنـــــــــاء حبكـــــــــة متناســــــــــقة و الولـــــــــ

.متناغمة لنصه القصصي

علـــــــــــــى هـــــــــــــذا املنـــــــــــــوال ، تعـــــــــــــددت اآلراء و األقـــــــــــــوال يف حماولـــــــــــــة رفـــــــــــــع 

  :خل النص األديب ومنها ما يلي اللبس عن معىن احلبكة دا

-�ƢºººººººººººººººººĔ¢�ȄºººººººººººººººººǴǟ�ƨºººººººººººººººººȇȂǤǴǳ¦�ǶƳƢººººººººººººººººǠŭ¦�Ŀ�ƨºººººººººººººººººǰƦū¦�Ǧ ºººººººººººººººººȇǂǠƫ� ƢººººººººººººººººƳ

جمموعــــــــــــــــــــة أحــــــــــــــــــــداث تتشــــــــــــــــــــابك خيوطهــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــبب تعــــــــــــــــــــارض رغبــــــــــــــــــــات "

الشخصـــــــــــــيات ،و هـــــــــــــذا التعـــــــــــــارض يـــــــــــــرتجم إىل أفعـــــــــــــال يتحـــــــــــــدد مـــــــــــــن خالهلـــــــــــــا 

، وبالتـــــــــــــــايل 1"املســـــــــــــــار الـــــــــــــــديناميكي للـــــــــــــــنص األديب مـــــــــــــــن البدايـــــــــــــــة إىل النهايـــــــــــــــة 

.بكة بوجود صراع داخل العمل األديب يتحدد وجود احل

أمــــــــــا إبــــــــــراهيم محـــــــــــادة فهــــــــــو يقـــــــــــرب معــــــــــىن احلبكـــــــــــة إىل العمــــــــــل الـــــــــــدرامي 

ــــــــــــــه أرســــــــــــــطو  ــــــــــــــذي جــــــــــــــاء ب ــــــــــــــل ال ــــــــــــــنص األديب ،و خباصــــــــــــــة إىل التحلي داخــــــــــــــل ال

يف معرفــــــــــــة حديثــــــــــــه عــــــــــــن املأســــــــــــاة اليونانيــــــــــــة " فــــــــــــن الشــــــــــــعر"طــــــــــــاليس يف كتابــــــــــــه 

يم العـــــــــــــــام التنظـــــــــــــــ" مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك يقـــــــــــــــول بـــــــــــــــأن احلبكـــــــــــــــة هـــــــــــــــي ذاك .القدميـــــــــــــــة 

� ƢººººººººººººººººǼƥ�Â�ƨººººººººººººººººǇƾǼǿ�ƨººººººººººººººººȈǴǸǟ�ƢººººººººººººººººĔ¤���ƾººººººººººººººººƷȂƬǷ�ǺƟƢººººººººººººººººǰǯ���ƨȈƷǂººººººººººººººººǈǸǴǳأجــــــــــــــــزاء 
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ـــــــــــة  ، كمـــــــــــا للحبكـــــــــــة يف املعـــــــــــىن األرســـــــــــطي بدايـــــــــــة ووســـــــــــط و 1"و انفعاليـــــــــــة معين

�ƨȇƢĔ*2.

أمــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد األدبــــــــــــــــاء و احملــــــــــــــــدثني يف جمــــــــــــــــال أدب األطفــــــــــــــــال ، -

�ËȂºººººººººǰƫ�Ŗºººººººººǳ¦�ªفقـــــــــد مت  ¦ƾºººººººººƷȋ¦�Â�ǞƟƢºººººººººǫȂǳ¦�ƨǴºººººººººǈǴǇ�ƢºººººººººĔƘƥ�ƢºººººººººȀǨȇǂǠƫ ن بنيـــــــــة القصـــــــــة

،و تكــــــــــون البنيــــــــــة ســــــــــليمة ، ســــــــــوية ، متماســــــــــكة ، حمبوكــــــــــة حبكــــــــــة فنيــــــــــة جتعــــــــــل 

مــــــــــن القصــــــــــة عمــــــــــال ناجحــــــــــا ، و خبـــــــــــالف احلكايــــــــــة ، فــــــــــإن سلســــــــــلة احلـــــــــــوادث 

يف احلبكــــــــــــــــة ، تكــــــــــــــــون ابتــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــذكر األســــــــــــــــباب و النتــــــــــــــــائج ، فعـــــــــــــــــوض أن 

:مـــــــــــــاذا حـــــــــــــدث ؟ ، ففـــــــــــــي احلبكـــــــــــــة نقـــــــــــــول : نقـــــــــــــول  نتســـــــــــــاءل يف احلكايـــــــــــــة و

ملــــــــــاذا حــــــــــدث ؟ أمــــــــــا قــــــــــارئ القصــــــــــة احملبوكــــــــــة ، فيشــــــــــرتط فيــــــــــه ذكــــــــــاء و ذاكــــــــــرة 

ــــــــــــــا و هنــــــــــــــاك ، ليصــــــــــــــل إىل وضــــــــــــــع ـلفهــــــــــــــم األحــــــــــــــ داث و الوقــــــــــــــائع املبعثــــــــــــــرة هن

إذا هـــــــــــــي باختصـــــــــــــار .االرتباطـــــــــــــات بينهـــــــــــــا مث الوصـــــــــــــول إىل النتـــــــــــــائج يف األخـــــــــــــري 

.مقنعة إحكام بناء القصة بطريقة منطقية 

  :و للحبكة القصصية صورتان رئيسيتان يف البناء مها 

ـــــــــــاء تصـــــــــــبح حينهـــــــــــا وحـــــــــــدة الســـــــــــرد يف شخصـــــــــــية :  صـــــــــــورة البن

البطـــــــــــــل الـــــــــــــذي تـــــــــــــدور حولـــــــــــــه حـــــــــــــوادث القصـــــــــــــة ووقائعهـــــــــــــا ، فهـــــــــــــو يف هـــــــــــــذه 

مـــــــــن .ة و عمودهـــــــــا الفقـــــــــري الـــــــــذي يـــــــــربط بـــــــــني أجزائهـــــــــاــــــــــــالصـــــــــورة هيكـــــــــل القص

حــــــــــداث والبطــــــــــوالت املليئــــــــــة باألصــــــــــورة البنــــــــــاء مــــــــــا جنــــــــــده يف قصــــــــــص املغــــــــــامرات 

والوقـــــــــــــــــــــائع ، فتتلقـــــــــــــــــــــى الشخصـــــــــــــــــــــيات وتفـــــــــــــــــــــرتق بـــــــــــــــــــــال وحـــــــــــــــــــــدة عضـــــــــــــــــــــوية 

فيقـــــــــــــوم الكاتـــــــــــــب حينهـــــــــــــا برســـــــــــــم خطـــــــــــــوط عامـــــــــــــة للطريـــــــــــــق الـــــــــــــذي .واضـــــــــــــحة

ستســـــــــــــلكه القصــــــــــــــة يف ذهنـــــــــــــه ، دون حاجــــــــــــــة منــــــــــــــه إىل معرفـــــــــــــة كــــــــــــــل وقائعهــــــــــــــا 

ƢēȐȈǐǨƫÂ.

.93إبراھیم حمادة ، م س ، ص1
.وھي ما یقابلھا من مقدمة و عقدة و حل2
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علـــــــــــى عكـــــــــــس الصـــــــــــورة البنائيـــــــــــة ، يقـــــــــــوم :الصـــــــــــورة العضـــــــــــوية

برســـــــــم اخلطـــــــــوط العريضـــــــــة لنصـــــــــه القصصـــــــــي ابتـــــــــداء مـــــــــن تصـــــــــميم الكاتـــــــــب هنـــــــــا 

هيكـــــــــــل واضـــــــــــح للقصـــــــــــة ، ختضـــــــــــع فيـــــــــــه األحـــــــــــداث والشخصـــــــــــيات إىل التنظـــــــــــيم 

واالنســـــــــــــــجام املنطقـــــــــــــــي ، كـــــــــــــــل حســـــــــــــــب الـــــــــــــــدور املســـــــــــــــند إليـــــــــــــــه ، لتنتهـــــــــــــــي يف 

1.األخري بالنهاية املرسومة لصاحب النص 

حـــــــــــــاول  خـــــــــــــراألكـــــــــــــذلك جنـــــــــــــد كمـــــــــــــال الـــــــــــــدين حســـــــــــــني هـــــــــــــو -

صصــــــــــــية يف ظــــــــــــل الطــــــــــــابع الــــــــــــدرامي الــــــــــــذي تســــــــــــري عليــــــــــــه ، تفســــــــــــري احلبكــــــــــــة الق

فقـــــــــال بـــــــــأن القصـــــــــة تعـــــــــرف منـــــــــذ الوهلـــــــــة األوىل املوقـــــــــف الـــــــــدرامي الـــــــــذي يـــــــــرتبط 

بالشخصــــــــــية الرئيســــــــــية ،و الــــــــــذي حيــــــــــدد نــــــــــوع الصــــــــــراعات الــــــــــيت ســــــــــوف تشــــــــــارك 

فيهــــــــــا هــــــــــذه الشخصــــــــــية ، ســــــــــواء صــــــــــراعات مــــــــــع األنــــــــــا أو مــــــــــع اآلخــــــــــر أو مــــــــــع 

يف عمومــــــــــــه يتحــــــــــــدد بوجــــــــــــود ســــــــــــبب "  القــــــــــــوى الطبيعيــــــــــــة ،و املوقــــــــــــف الــــــــــــدرامي

أو قــــــــــوة دافعــــــــــة ، تــــــــــدفع البطــــــــــل للتحــــــــــرك و التفاعــــــــــل حنــــــــــو اجتــــــــــاه مــــــــــا ،وحتقيــــــــــق 

هـــــــــدف مـــــــــا قـــــــــد يكـــــــــون حـــــــــال ملشـــــــــكلة ، أو إجنـــــــــاز تفـــــــــوق ، او حـــــــــدوث حتـــــــــول 

وحــــــــــــىت يتحقــــــــــــق املوقــــــــــــف الــــــــــــدرامي ، البــــــــــــد مــــــــــــن ارتبــــــــــــاط الســــــــــــبب 2"للبطــــــــــــل 

و الـــــــــــيت جتعـــــــــــل  مبســـــــــــببه ، أي بشخصـــــــــــية البطـــــــــــل الـــــــــــيت يوليهـــــــــــا أمهيـــــــــــة كـــــــــــربى ،

الوصـــــــــــــــول إىل  يف األخـــــــــــــــري القـــــــــــــــارئ يتتبـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا البنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدرامي ، حمـــــــــــــــاوال

.الكشف عن حقيقة هذه األشياء كلها 

يف ســــــــــــــياق آخــــــــــــــر ، جنــــــــــــــد حســــــــــــــن إمساعيــــــــــــــل قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر كــــــــــــــل -

صـــــــــــغرية و كبـــــــــــرية عـــــــــــن بنـــــــــــاء احلبكـــــــــــة يف القالـــــــــــب القصصـــــــــــي لألطفـــــــــــال ، فهـــــــــــو 

ديـــــــــد الفكـــــــــرة املناســـــــــبة لـــــــــه جيعلهـــــــــا يف اخلطـــــــــوة الثانيـــــــــة بعـــــــــد اختيـــــــــار املوضـــــــــوع وحت

ــــــــيت تشــــــــكل بنيــــــــة " ،ويكــــــــون ذلــــــــك عــــــــن طريــــــــق  صــــــــنع سلســــــــلة مــــــــن احلــــــــوادث ال

.77-76احمد نجیب ، م س ، ص ص :ینظر -1
.13الدین حسین ، م س ، صكمال -2
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القصــــــــــــة و هــــــــــــذه احلــــــــــــوادث تــــــــــــرتابط و تتسلســــــــــــل بشــــــــــــكل يــــــــــــؤدي إىل الوصــــــــــــول 

.1"للنتائج من خالل األسباب اليت تأيت كما ترمسها احلوادث 

�ǲǰºººººººººººººǌƥ�ƢºººººººººººººȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢȀƬȇ¦ƾºººººººººººººƥ�ǺºººººººººººººǷ�ƨºººººººººººººǐǬǳ¦� ƢºººººººººººººǼƥ�¿ƢºººººººººººººǰƷ¤�ª ƾºººººººººººººŹ�ŅƢºººººººººººººƬǳƢƥÂ

ـــــــــــــــك الشخصمنط ـــــــــــــــب األحـــــــــــــــداث و الوقـــــــــــــــائع ،و تتبعهـــــــــــــــا يف ذل ــــــــــــــــقـــــــــــــــي ، فترتت يات ،و ـ

.ينساق النص من كيانه اللفظي اللغوي ، إىل كيان آخر فين درامي 

كمـــــــــــــا ان احلبكـــــــــــــة اجليـــــــــــــدة هـــــــــــــي الـــــــــــــيت يســـــــــــــتطيع فيهـــــــــــــا الكاتـــــــــــــب االعتمــــــــــــــاد 

زة و ـــــــــــــبإحكـــــــــــام عـــــــــــن العناصـــــــــــر األرســـــــــــطية لبنـــــــــــاء الـــــــــــنص الـــــــــــدرامي ، مـــــــــــن مقدمـــــــــــة موج

ج يف صـــــــــــلب املوضـــــــــــوع ، مث يـــــــــــأيت بعـــــــــــد و يئـــــــــــة القـــــــــــارئ مـــــــــــن أجـــــــــــل الولـــــــــــواضـــــــــــحة و مه

ذلـــــــــــك تسلســـــــــــل األحـــــــــــداث بشـــــــــــكل منطقـــــــــــي موافـــــــــــق للقـــــــــــدرات االســـــــــــتيعابية للمتلقـــــــــــي 

، فكــــــــــل حــــــــــادث ميهــــــــــد ملــــــــــا يليــــــــــه بطريقــــــــــة مثــــــــــرية ، إىل أن يصــــــــــل يف النهايــــــــــة إىل حــــــــــل 

ـــــــــــــع األ ضـــــــــــــيير  طـــــــــــــراف و الشخصـــــــــــــيات ،وجيعـــــــــــــل العدالـــــــــــــة واجلـــــــــــــزاء احلســـــــــــــن مـــــــــــــن مجي

  .القصة نصيب بطل 

�ǾººººººººººººȈǴǟ�Śººººººººººººǈƫ�Äǀººººººººººººǳ¦�¿ǄȈǻƢººººººººººººǰȈŭ¦�ƢººººººººººººĔƘƥ�ƨººººººººººººǰƦū¦�Ǧ ººººººººººººǐǻ�À¢�ƢººººººººººººǼǼǰŻ�Śººººººººººººƻȋ¦�Ŀ

دواليــــــــــب و عجــــــــــالت القصــــــــــة ، فهــــــــــي الــــــــــيت تعطيهــــــــــا قــــــــــوة البنــــــــــاء اللغــــــــــوي ، و الكيــــــــــان 

املتواليــــــــــــة ،  ثاألحــــــــــــداالفــــــــــــين ، فتجعــــــــــــل الطفــــــــــــل يتعــــــــــــايش مــــــــــــع اإليقاعــــــــــــات الفنيــــــــــــة و 

منطقيـــــــــــــة وملســـــــــــــات  ة مببـــــــــــــادئفعمـــــــــــــفيصـــــــــــــل يف األخـــــــــــــري إىل صـــــــــــــناعة أفكـــــــــــــار صـــــــــــــلبة م

  .درامية 

ـــــــــــــيت اســـــــــــــتطاعت  حســـــــــــــب حســـــــــــــن إمساعيـــــــــــــل فـــــــــــــإن القصـــــــــــــة الناجحـــــــــــــة هـــــــــــــي ال

2:احلبكة أن توفر هلا األمور اآلتية 

125محمود حسن إسماعیل ، م س ، ص-1
129-127المرجع نفسھ ، ص:ینظر -2
*�ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϴϓ�ήϓΎѧѧѧѧѧѧѧπ ΘΗ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϠΣήϤϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϫ�ϭ�ˬ�ϲϣέΪѧѧѧѧѧѧѧϟ�Ϟѧѧѧѧѧѧѧόϔϟ�ρϮѧѧѧѧѧѧѧϴΧ�ϚΑΎѧѧѧѧѧѧѧθΗ�ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧ́Α�ΓΪѧѧѧѧѧѧѧϘόϟ�ϒѧѧѧѧѧѧѧϳήόΗ�˯ΎѧѧѧѧѧѧѧΟ

  .ة الصراعات ، و تتعقد إلى حد تشكیل نقطة االنعطاف في الفعل الدرامي من خالل إثارة أزم
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 أن تكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك وحـــــــــــــدة تالزميـــــــــــــة بـــــــــــــني أحـــــــــــــداث القصـــــــــــــة ،و

�ǺººººººººººǷ�ǲººººººººººǠŸÂ��ňƢººººººººººưǳ¦�¾Âȋ¦�ǲººººººººººǸǰȈǧ���ƢēƢȈººººººººººǐƼǋ�ǺººººººººººǷ�°ƾººººººººººǐƫ�Ŗººººººººººǳ¦�©¦°¦ǂººººººººººǬǳ¦

. االنص داللة حمددة و معىن مفهوم

ج احلبكـــــــــــــة شـــــــــــــبكة منظمـــــــــــــة مـــــــــــــن األحـــــــــــــداث تفضـــــــــــــي أن تنســـــــــــــ

إىل قمــــــــــــة احلـــــــــــــدث الـــــــــــــدرامي وهــــــــــــو مـــــــــــــا يعـــــــــــــرف يف جمــــــــــــال الكتابـــــــــــــة املســـــــــــــرحية 

، فيــــــــــــــــــتحمس القــــــــــــــــــارئ حللهــــــــــــــــــا و ينســــــــــــــــــاق وراء النهايــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــيت * بالعقــــــــــــــــــدة 

.تقتضيها 

 احلبكــــــــــــــة الفنيــــــــــــــة هــــــــــــــي الــــــــــــــيت يلمــــــــــــــس فيهــــــــــــــا القــــــــــــــارئ حقيقــــــــــــــة

ارق ، كمــــــــــــا جيـــــــــــــب وتصــــــــــــديقا ،و ال تأخــــــــــــذه إىل املصـــــــــــــادفات و احليــــــــــــل و الفـــــــــــــو 

.أن تكون أصيلة وجيدة غري مستهلكة أو تافهة أو غري معقولة 
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ـــــــــــــة اســـــــــــــتطرادية ، فهـــــــــــــي  الطفوليـــــــــــــة ، هـــــــــــــو تـــــــــــــوايل أحـــــــــــــداثها و تعـــــــــــــددها يف حال

تضـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــواهد القليلـــــــــــــــــة الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــبب و الغايـــــــــــــــــة ، أو العلـــــــــــــــــة 

لة و مناســـــــــــــــبة للمركـــــــــــــــز الرئيســـــــــــــــي كمـــــــــــــــا جيـــــــــــــــب ان تكـــــــــــــــون متصـــــــــــــــ.واملعلـــــــــــــــول

وللشخصـــــــــــــية الرئيســـــــــــــية يف القصـــــــــــــة ، أو بعبـــــــــــــارة أخـــــــــــــرى ، هـــــــــــــي حتمـــــــــــــل مركـــــــــــــز 

�ƢºººººººººººĔƢȈǯ�Â�Ƣē¦ǀºººººººººººƥ�́ Ƣºººººººººººƻ�ǂºººººººººººƻ¡�ŘºººººººººººǠǷ�Â��¾ƢºººººººººººǠǧȋƢƥ�́ Ƣºººººººººººƻ�ŘºººººººººººǠǷ���śºººººººººººȈǼǠŭ¦

.األسطوري 

 الصـــــــــــــــــــفة التصـــــــــــــــــــاعدية الـــــــــــــــــــيت تأخـــــــــــــــــــذها احلبكـــــــــــــــــــة اجليـــــــــــــــــــدة يف

زمــــــــــــــة ، القصــــــــــــــة ، فتتصــــــــــــــاعد فيهــــــــــــــا العقــــــــــــــدة إىل أن تصــــــــــــــل إىل قمــــــــــــــة هــــــــــــــرم األ

بقــــــــــاء  عراع أو بالتنــــــــــاقض أو بــــــــــالتكرار ، فيحــــــــــدث كــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــــــــــــــفتنفجــــــــــر بالص

ــــــــــــنص ،و دون تســــــــــــجيل أي انقطــــــــــــاع  احلــــــــــــدث الرئيســــــــــــي واضــــــــــــحا و جليــــــــــــا يف ال

.أو توقف يف ذلك 
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 يبقـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا التشـــــــــــــــابك و االخـــــــــــــــتالل طافيـــــــــــــــا علـــــــــــــــى جـــــــــــــــوهر

ــــــــــــــنص فقــــــــــــــط ، فاحلبكــــــــــــــة والعقــــــــــــــدة و الوقــــــــــــــائع واألحــــــــــــــداث و الشخصــــــــــــــيات  ال

ــــــــــان الــــــــــنص ،و يبقــــــــــى هــــــــــدف هــــــــــي بنــــــــــاء فــــــــــين  يرقــــــــــى يف األخــــــــــري إىل وجــــــــــود كي

�̈®ƢǨƬººººººººººǇȏ¦Â�Ƣººººººººººē ¦ǂǫ�Â�ƨººººººººººǐǬǳƢƥ�¿ƢººººººººººǸƬǿȏ¦�ń¤�ǲºººººººººǨǘǳ¦�¥°ƢººººººººººǬǳ¦�ƾººººººººººǋ�ǾººººººººººǴǯ�Ǯ ºººººººººǳ̄

.رب و العظات منهاـمن الع

:الشخصيات -ج

ة و ـــــــــــــــــبعــــــــــــــد أن قمنــــــــــــــا يف املراحــــــــــــــل الســــــــــــــابقة بالكشــــــــــــــف عــــــــــــــن مســــــــــــــات القص 

�ȄºººººººººººǬƦȇ���ƢºººººººººººȀƟƢǼƥ�Ŀ�ƨȈºººººººººººǇƢǇȋ¦�ǂºººººººººººǏƢǼǠǳ¦�Â�ƢºººººººººººēƢǿƢš أن يهـــــــــــتم " علـــــــــــى الكاتـــــــــــب اآلن ¦

ببنـــــــــــــاء الشخصـــــــــــــيات و رمسهـــــــــــــا بشـــــــــــــكل دقيـــــــــــــق و فاعـــــــــــــل خـــــــــــــالل جتســـــــــــــيده للحـــــــــــــدث 

داخــــــــــل القصــــــــــة ، ألن الشخصــــــــــية يف القصــــــــــة هــــــــــي احملــــــــــور الــــــــــذي تــــــــــدور حولــــــــــه القصــــــــــة  

كلهــــــــــا ،و مـــــــــــن مث فـــــــــــإن أمهيتهــــــــــا ال حتتـــــــــــاج إىل توضـــــــــــيح ، إذ ال وجــــــــــود أليـــــــــــة قصـــــــــــة إال 

.1"وفيها شخصية أو أكثر 

ــــــــــر  لعــــــــــل االهتمــــــــــام ــــــــــري بعــــــــــوامل الشخصــــــــــية و رمسهــــــــــا بدقــــــــــة ملــــــــــا هلــــــــــا مــــــــــن أث الكب

البـــــــــــد لـــــــــــه أن يـــــــــــرى ) كبـــــــــــريا أو صـــــــــــغريا(بـــــــــــارز يف بنـــــــــــاء القصـــــــــــة ، فالقـــــــــــارئ أيـــــــــــا كـــــــــــان 

شخصــــــــــيات الــــــــــنص مــــــــــن حولــــــــــه حيــــــــــة جمســــــــــمة ، فيســــــــــمعها تــــــــــتكلم حبمــــــــــاس و صــــــــــدق 

ــــــــــــني  ــــــــــــتم التعــــــــــــارف ب ــــــــــــنص ، في و تعــــــــــــرب بالكلمــــــــــــات عــــــــــــن وجودهــــــــــــا داخــــــــــــل ســــــــــــياق ال

عـــــــــــــاطف بـــــــــــــني الطفـــــــــــــل و بعـــــــــــــض الشخصـــــــــــــيات الـــــــــــــيت يوظفهـــــــــــــا االثنـــــــــــــني و حيـــــــــــــدث الت

الكاتـــــــــب يف القصـــــــــة ، فينســـــــــج ذلـــــــــك جــــــــــوا انفعاليـــــــــا ، قـــــــــد يـــــــــؤدي بالقصـــــــــة يف األخــــــــــري 

  .إىل جناح كبري 

لـــــــــذا جيــــــــــب علـــــــــى كاتــــــــــب الــــــــــنص يف هـــــــــذه اخلطــــــــــوة أن خيتـــــــــار شخصــــــــــياته بدقــــــــــة 

�ƨȈººººººººººººǐƼǌǳƢƥ�¼ƢººººººººººººǐƬǳȏ¦�Â�Ǧ ǗƢººººººººººººǠƬǳ¦�ń¤�¥°ƢººººººººººººǬǳ¦�Ƣººººººººººººđ�Ǟǧƾººººººººººººȇ�ŕººººººººººººƷ���ŚººººººººººººƦǯ�ǺººººººººººººǠŤ�Â

ـــــــــــــيت يريـــــــــــــد جتســـــــــــــيدها يف تفاصـــــــــــــيل الشخص ،و إىل ــــــــــــــوصـــــــــــــول معانيـــــــــــــه بالطريقـــــــــــــة ال ية و ـ

قيمتهـــــــــــــا ، فالكاتـــــــــــــب ال يهمـــــــــــــه مـــــــــــــن توظيـــــــــــــف الشخصـــــــــــــيات داخـــــــــــــل حلقـــــــــــــة الـــــــــــــنص 

214فاضل الكعبي ، م س ، ص1
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ســـــــــوى تلـــــــــك النظـــــــــرة الـــــــــيت يراهـــــــــا الطفـــــــــل يف شخصـــــــــيته احملبوبـــــــــة الـــــــــيت عـــــــــادة مـــــــــا تكـــــــــون 

ا إىل أقصـــــــــى احلـــــــــدود حـــــــــىت معهـــــــــشخصـــــــــية البطـــــــــل ، فهـــــــــو ال يتقمصـــــــــها مـــــــــا مل ينفعـــــــــل 

  .دث أثرا بارزا يف سلوكه فيتغري تبعا لذلك بشيء من احلسن و الصوابحت

يف هــــــــــــذا الســــــــــــياق يشــــــــــــري الســــــــــــيد حــــــــــــالوة بالــــــــــــدور الكبــــــــــــري الــــــــــــذي يقــــــــــــوم بــــــــــــه 

ة و ـفـــــــــال بـــــــــد أن يتعـــــــــرف الطفـــــــــل علـــــــــى الشخصـــــــــيات بدقـــــــــ" الطفـــــــــل يف هـــــــــذه املرحلـــــــــة ،

يــــــــــتفهم دورهــــــــــا و حيــــــــــدد مواقفهــــــــــا ، حــــــــــىت يتعــــــــــاطف معهــــــــــا وجــــــــــدانيا ،والقصــــــــــة دائمــــــــــا

يتعــــــــــرف علــــــــــيهم  أنمعــــــــــرض ألشــــــــــخاص جــــــــــدد يالقــــــــــيهم الطفــــــــــل ألول مــــــــــرة ،فيحــــــــــاول 

تبــــــــــدو الشخصــــــــــية حيــــــــــة  أنمــــــــــن خــــــــــالل الصــــــــــورة الــــــــــيت يرمسهــــــــــا هلــــــــــم األديــــــــــب ، املهــــــــــم 

أمــــــــــام الطفــــــــــل ، متميــــــــــزة بســــــــــمات خاصــــــــــة حــــــــــني تتحــــــــــرك وتــــــــــتكلم و تنفعــــــــــل باألشــــــــــياء 

مـــــــــــــــد كتـــــــــــــــاب قصـــــــــــــــص األطفـــــــــــــــال إىل بـــــــــــــــذل جهـــــــــــــــد كبـــــــــــــــري يف رســـــــــــــــم ت،و لـــــــــــــــذلك يع

، كـــــــــــي جيـــــــــــدها األطفـــــــــــال غـــــــــــري باهتـــــــــــة و ال متناقضـــــــــــة يف أقواهلـــــــــــا و أفعاهلـــــــــــا  الشخصـــــــــــية

�» ƢººººººººººººǌƬǯȏ�ǲººººººººººººǨǘǴǳ�¾ƢººººººººººººĐ¦�ƘººººººººººººȈȀƬȈǳ���ƢȀǨººººººººººººǏÂ�Ŀ�®¦ǂǘƬººººººººººººǇȏ¦�¿ƾººººººººººººǟ�ȄººººººººººººǴǟ�ÀȂººººººººººººǷǂŹ��

ا و ـتكــــــــــون الشخصــــــــــيات طبيعيــــــــــة ، تــــــــــدل أقواهلــــــــــ أنطبيعتهــــــــــا بنفســــــــــه ، لــــــــــذلك ال بــــــــــد 

مــــــــــــــــا أفعاهلــــــــــــــــا علــــــــــــــــى حقيقتهــــــــــــــــا ،و أال يكــــــــــــــــون يف تصــــــــــــــــرفات الشخصــــــــــــــــية الواحــــــــــــــــدة 

.1"يتناقض مع حقيقتها إال إذا قصد الكاتب ذلك ألسباب خاصة 

فشخصــــــــــــــــية امللــــــــــــــــك و األمــــــــــــــــري و القائــــــــــــــــد املغــــــــــــــــوار هــــــــــــــــي وظــــــــــــــــائف يقــــــــــــــــدمها 

ــــــــــــنص ، حــــــــــــىت تصــــــــــــبح حيــــــــــــة للقــــــــــــارئ  األديــــــــــــب هلــــــــــــم لتحقيقهــــــــــــا و إبرازهــــــــــــا داخــــــــــــل ال
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ا ، أو ـــــــــــــنعـــــــــــرفهم ، فـــــــــــيمكن أن تكـــــــــــون شخصـــــــــــا مـــــــــــن بلـــــــــــد بعيـــــــــــد عناآلدميـــــــــــني الـــــــــــذين 

حيوانــــــــــــا ، أو نباتــــــــــــا ، أو مجــــــــــــادا ، أو صــــــــــــفة مــــــــــــن الصــــــــــــفات الــــــــــــيت تتبــــــــــــادر إىل ذهـــــــــــــن 

الكاتــــــــــــب ، فيعــــــــــــرب عنهــــــــــــا يف قصــــــــــــة بطريقــــــــــــة مــــــــــــا ، كمــــــــــــا جنــــــــــــد يف القصــــــــــــص اخلرافيــــــــــــة 

توظيــــــــــف كبــــــــــري للشخصــــــــــيات الومهيــــــــــة الــــــــــيت تكــــــــــون غالبــــــــــا غــــــــــري حقيقيــــــــــة ، أو خياليــــــــــة

ســـــــــتمدة مـــــــــن الواقـــــــــع ، علـــــــــى أن تبقـــــــــى دائمـــــــــا ممثلـــــــــة للحيـــــــــاة الطبيعيـــــــــة املعقولـــــــــة م غـــــــــري
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األطفال أدب أشكال الكتابة في ــــ ـــــــــــــ الثالث الفصل
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مـــــــــــن العناصـــــــــــر األساســـــــــــية الـــــــــــيت يراعيهـــــــــــا الكاتـــــــــــب عنـــــــــــد توظيفـــــــــــه لشخصـــــــــــيات 

1:القصة    ما يلي 

احـــــــــــــــرتام املســـــــــــــــتوى الفكـــــــــــــــري و الـــــــــــــــواقعي لألطفـــــــــــــــال ، فيجـــــــــــــــب -

ـــــــــــــوع القصصـــــــــــــي أن تبقـــــــــــــي الطفـــــــــــــل يف  عـــــــــــــامل علـــــــــــــى الشخصـــــــــــــيات يف هـــــــــــــذا الن

ـــــــــــنقض ، إاحلقيقـــــــــــة و الواقـــــــــــع ،و أال تأخـــــــــــذه  ـــــــــــيء بـــــــــــالوهم وال ىل عـــــــــــامل مثـــــــــــايل مل
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الواقــــــــــــــع شخصــــــــــــــيات و منــــــــــــــاذج بشــــــــــــــرية مل يعهــــــــــــــدها يف النمــــــــــــــاذج القصصــــــــــــــية ، 

ـــــــــــــفتصــــــــــــيبهم مــــــــــــن جــــــــــــراء ذلــــــــــــك خيبــــــــــــة كبــــــــــــرية ،و يغمــــــــــــرهم اليــــــــــــأس يف احلي ة و اـ
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األوىل نـــــــــواقض احليــــــــــاة و أشــــــــــكال البشــــــــــر ، حــــــــــىت منــــــــــو هــــــــــذه الفكــــــــــرة بداخلــــــــــه ، 

ــــــــول وطــــــــرق ســــــــليمة عــــــــادة مــــــــا جنــــــــد  ــــــــا ، و يبحــــــــث هلــــــــا عــــــــن حل فيجــــــــد هلــــــــا كيان

يف القصــــــــــــــص الطفوليــــــــــــــة االعتمــــــــــــــاد علــــــــــــــى شــــــــــــــخص مركــــــــــــــزي واحــــــــــــــد يف ســــــــــــــرد 

ألي شخصــــــــــــية البطــــــــــــل يف الغالــــــــــــب ، وهــــــــــــو مــــــــــــا يتنــــــــــــاىف  حــــــــــــداثالوقــــــــــــائع و األ

عمـــــــــــــال األدبيـــــــــــــة مـــــــــــــع الطبيعـــــــــــــة اإلدراكيـــــــــــــة والنفســـــــــــــية للطفـــــــــــــل ، فيجـــــــــــــب يف األ

املوجهــــــــــة للطفــــــــــل اخلــــــــــروج مــــــــــن هــــــــــذه القاعــــــــــدة الكالســــــــــيكية ،و تعويــــــــــد الطفــــــــــل 

علــــــــــــى معرفــــــــــــة شخصــــــــــــيات عديــــــــــــدة و خمتلفــــــــــــة ، حــــــــــــىت ينمــــــــــــو عنــــــــــــده بصــــــــــــرية 

.مزاياهم معرفة األشخاص و الكشف عن حقيقتهم و 

ن جيـــــــــــــــانس تصـــــــــــــــرفات الشخصـــــــــــــــيات أجيـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الكاتـــــــــــــــب -

داخـــــــــــــل الـــــــــــــنص ، مـــــــــــــع مـــــــــــــا هـــــــــــــو معهـــــــــــــود يف احليـــــــــــــاة البشـــــــــــــرية مـــــــــــــن أفعـــــــــــــال 

حـــــــــــــداث ، كمـــــــــــــا ينبغـــــــــــــي أن تتصـــــــــــــرف تصـــــــــــــرفا ال وتصـــــــــــــرفات يف ظـــــــــــــل ذات األ

حـــــــــــداث العضـــــــــــوية وادث و الشخصـــــــــــيات حبيـــــــــــث تظهـــــــــــر األـــــــــــــجيـــــــــــايف طبيعـــــــــــة احل
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�ȏ�ƨºººººººººººƦȇǂǣ�©ƢºººººººººººǬǴƷ�ƢºººººººººººĔƘǯ�Â�ƨºººººººººººǐǬاملفاجئــــــــــة الـــــــــــيت تعـــــــــــرتض ســـــــــــبيل احليــــــــــاة يف ال

�ƨȇ®ƢǠǳ¦�̈ƢȈū¦�ƨǠȈƦǗ�Ƣđ�ǲƯƢŤ.

ـــــــــــــــب يف القصـــــــــــــــة أن - ـــــــــــــــى الشخصـــــــــــــــيات الـــــــــــــــيت يوظفهـــــــــــــــا الكات عل

ـــــــــــه يتعـــــــــــرف عليهـــــــــــا مـــــــــــن  تكـــــــــــون جمســـــــــــمة املالمـــــــــــح يف أعـــــــــــني األطفـــــــــــال ، فتجعل

�ÀǂºººººººººººººººǬȇ�À¢�Ƥ ºººººººººººººººƫƢǰǴǳ�ǺºººººººººººººººǰŻ�Â��ƢēƢǧǂºººººººººººººººǐƫ�Â��ƢºººººººººººººººȀŰȐǷÂ�ƢȀǷƢºººººººººººººººǈƳ¢�¾Ȑºººººººººººººººƻ

رية مســـــــــــــقريبـــــــــــــة منـــــــــــــه يف  هـــــــــــــذه الشخصـــــــــــــيات بـــــــــــــذات األطفـــــــــــــال ، أو بـــــــــــــأخرى

.احلياة كلها 

أن تراعــــــــــــــــــــــــــي شخصــــــــــــــــــــــــــيات القصــــــــــــــــــــــــــة اجلانــــــــــــــــــــــــــب النفســــــــــــــــــــــــــي -

نفــــــــــر منهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل يالســــــــــيكولوجي للطفــــــــــل حــــــــــىت يســــــــــتطيع أن يتقبلهــــــــــا أو 

.حوارها و تفاعلها مع األحداث

االعتمـــــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــــى الشخصـــــــــــــــــــــيات املســـــــــــــــــــــطحة يف القصـــــــــــــــــــــص -

شخصــــــــــــيات الطفوليــــــــــــة املوجهــــــــــــة إىل املراحــــــــــــل العمريــــــــــــة األوىل ،و نقصــــــــــــد هنــــــــــــا ال

الـــــــــيت تظهـــــــــر يف كـــــــــل املواقــــــــــف بصـــــــــورة حمـــــــــددة منــــــــــذ البدايـــــــــة ، فـــــــــال يعرتيهــــــــــا أي 

تغيـــــــــــــــري يف تكوينهـــــــــــــــا ،و يظـــــــــــــــل هلـــــــــــــــا ســـــــــــــــلوك ثابـــــــــــــــت يف ســـــــــــــــلوكها و انفعاهلـــــــــــــــا

باألشــــــــــــــياء ، خاصــــــــــــــة و أن إدراك الطفــــــــــــــل يف ســــــــــــــنواته األوىل ال يكــــــــــــــون مــــــــــــــؤهال 

إذا اســــــــــــتطاع الكاتــــــــــــب . الســــــــــــتقبال هــــــــــــذه األنــــــــــــواع مــــــــــــن الغمــــــــــــوض و التعقيــــــــــــد

يف رســـــــــــــــــم شخصـــــــــــــــــياته داخـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــنص ن يراعـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه العناصـــــــــــــــــر أ

، فهـــــــــــــو ســـــــــــــيحقق لنـــــــــــــا شـــــــــــــيئا جديـــــــــــــدا يف بنيـــــــــــــة الطفـــــــــــــل الســـــــــــــلوكية القصصـــــــــــــي

�ƢººººººººººººĔƜǧ���ƨººººººººººººǫ®�Â�ƨººººººººººººȇƢǼǠƥ�ƪ.واألخالقيــــــــــــة و النفســــــــــــية  ººººººººººººũ°�ƢººººººººººººǷ�¦̄¤�ƨȈººººººººººººǐƼǌǳƢǧ

ســــــــــــتكون قــــــــــــادرة علــــــــــــى خلــــــــــــق تغيــــــــــــري جــــــــــــذري وســــــــــــريع يف ســــــــــــلوكات الطفــــــــــــل 

ــــــــه أمحــــــــد جن ــــــــه ،و هــــــــذا مــــــــا يشــــــــري إلي ــــــــة لألطفــــــــال وأفعال ــــــــب يف كتابــــــــه فــــــــن الكتاب ي

لعــــــــــــل هــــــــــــذه اخلصــــــــــــائص الــــــــــــيت ذكرهــــــــــــا الكاتــــــــــــب يف حماولــــــــــــة  « :حــــــــــــني يقــــــــــــول
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تفســـــــــريه ملواصــــــــــفات الشخصــــــــــيات املوظفـــــــــة لألطفــــــــــال ، هــــــــــي خـــــــــري دليــــــــــل علــــــــــى 

ة و الرصـــــــــــانة الـــــــــــيت جيـــــــــــب أن ميتلكهـــــــــــا األديـــــــــــب حـــــــــــني اختيارهـــــــــــا ، حـــــــــــىت ـالدقـــــــــــ

ــــــــــــر األمــــــــــــان ، حمققــــــــــــة األهــــــــــــد اف و األمــــــــــــاين ، تصــــــــــــل القصــــــــــــة يف األخــــــــــــري إىل ب

ـــــــــــاء النصـــــــــــي  ـــــــــــيت ختـــــــــــدمها الشخصـــــــــــيات داخـــــــــــل البن إن مـــــــــــن اهـــــــــــم األهـــــــــــداف ال

،  1»للقصـــــــــــة ، تـــــــــــوفري الراحـــــــــــة النفســـــــــــية و الـــــــــــرتويح عـــــــــــن األطفـــــــــــال مـــــــــــن جهـــــــــــة

كمــــــــــــا تقــــــــــــدم هلــــــــــــم خدمــــــــــــة تربويــــــــــــة تثقيفيــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل مــــــــــــا جيدونــــــــــــه مــــــــــــن 

ــــــــــــــمعلوم �Â�¬ȂºººººººººººººǓÂ�ǲºººººººººººººǰƥ�̈ƢºººººººººººººȈƸǴǳ�Ƕēǂºººººººººººººǜǻ�Ƕǟƾºººººººººººººƫ���ƨºººººººººººººȈǸǴǟ�©ƢºººººººººººººȈǘǠǷÂ�©Ƣـــ

  .أخالقية 

يبقــــــــــــى لنــــــــــــا يف األخــــــــــــري أن نــــــــــــذكر نــــــــــــوعني مــــــــــــن الشخصــــــــــــيات الــــــــــــيت يوظفهمــــــــــــا 

:الكاتب يف النص القصصي ،و مها 

هـــــــــــــــي الـــــــــــــــيت متتـــــــــــــــاز ببعـــــــــــــــد ) اجلـــــــــــــــاهزة(الشخصـــــــــــــــية املســـــــــــــــطحة -
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�ŚººººººººººººººȈǤƫ�ƢººººººººººººººđƢƬǼȇ�ȏ���ƨººººººººººººººǴǸƬǰǷ�ÀȂººººººººººººººǰƫ�ƨººººººººººººººǐǬǳ¦�Ŀ�ǂººººººººººººººȀǜƫ�ƢǷƾººººººººººººººǼǟ�Â��¦ƾººººººººººººººƷ¦Â

�ƢººººººººººȀǼǟ�ŐººººººººººǠǻ�À¢�ǺºººººººººǰŻ�¦ǀººººººººººđ�Â��ȆºººººººººǐǐǬǳ¦�µ ǂººººººººººǠǳ¦�ǲºººººººººƷ¦ǂǷ�Ǧ ººººººººººǴƬű�Ŀ�ȂǸǼǳƢºººººººººƥ

�ƨǐǬǳ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƢȀǼǟ�ŐǠƫ�Â�ƢēƢǧǂǐƫ�ǶǰŢ�̈ƾƷ¦Â�̈ƢȈŞ.

هــــــــــــــي ذات أبعــــــــــــــاد خمتلفــــــــــــــة ، ) الناميــــــــــــــة(الشخصــــــــــــــية املســــــــــــــتديرة -

وانـــــــــب جديــــــــــدة منهــــــــــا مل اجلخمتلفــــــــــة و مــــــــــع القصـــــــــة ،و تظهــــــــــر لنــــــــــا املواقـــــــــف تنمـــــــــ

ا إىل هـــــــــــــذه الشخصـــــــــــــية ألول مـــــــــــــرة ، وهـــــــــــــذا ال تكـــــــــــــن واضـــــــــــــحة عنـــــــــــــدما تعرفنـــــــــــــ

�®ƾººººººººǠƬǳ�̈ƾººººººººƷ¦Â�ƨººººººººǴǸŝ�ǾººººººººǼǟ�ŚººººººººƦǠƬǳ¦�ǺººººººººǰŻ�ȏ�ƢººººººººǸǯ���ƨººººººººǐǬǳ¦�ƨººººººººȇƢĔ�ǞººººººººǷ�ȏ¤�ǶƬººººººººȇ

قـــــــــــد تأخــــــــــــذ الشخصـــــــــــيات داخــــــــــــل القصـــــــــــة طابعــــــــــــا آخـــــــــــر يف التقيــــــــــــيم .جوانبـــــــــــه 

،ومنحــــــــــــــــىن آخــــــــــــــــر يف االهتمــــــــــــــــام ، فتقســــــــــــــــم إىل شخصــــــــــــــــيات رئيســــــــــــــــية تتــــــــــــــــأثر 

1�ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψϨϳ:�ι �ι �ˬ�α �ϡ�ˬ�ΐ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΠϧ�ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΣ80-81�Ϛϟάѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ�ϭ�ˬ:�ˬ�α �ϡ�ˬ�ϞϴϋΎϤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ·�ϦѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδΣ�ΩϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΤϣ
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�Â�ƢǿǂǟƢººººººººººººººǌǷ�ǾººººººººººººººȈǴǟ�ȆººººººººººººººǔǨƫ�Â���ª ƾººººººººººººººū¦�Ŀ�ǂƯƚººººººººººººººƫÂ�ƢȀººººººººººººººǈȈǇƢƷ¢Â�ƢººººººººººººººēȏƢǠǨǻ¦

ـــــــــى  ـــــــــت ظـــــــــالال عل ـــــــــو كان ـــــــــنص كمـــــــــا ل ـــــــــا يف ال ،و شخصـــــــــيات مســـــــــاعدة متـــــــــر غالب

.األحداث

:وبــــاألسل -د

يعتـــــــــــرب األســـــــــــلوب ركيـــــــــــزة الفـــــــــــن القصصـــــــــــي لألطفـــــــــــال و ســـــــــــر جناحـــــــــــه وفشـــــــــــله ، 

داث ــــــــــــــــفبعــــــــــــــد أن ينتهــــــــــــــي الكاتــــــــــــــب مــــــــــــــن بنــــــــــــــاء الفكــــــــــــــرة و احلــــــــــــــديث و رســــــــــــــم األح

و األســــــــــــلوب هــــــــــــو " وب كتابــــــــــــة القصــــــــــــة علــــــــــــى اختيــــــــــــار أســــــــــــل يركــــــــــــزالشخصــــــــــــيات ، و 

الطريقـــــــــــــة الـــــــــــــيت يلتزمهـــــــــــــا الكاتـــــــــــــب لعـــــــــــــرض حـــــــــــــوادث القصـــــــــــــة ، بـــــــــــــه تظهـــــــــــــر خرباتـــــــــــــه 

الشخصـــــــــــية و مقدرتـــــــــــه علـــــــــــى اختيـــــــــــار األلفـــــــــــاظ ،و حســـــــــــن االنتقـــــــــــال مـــــــــــن حـــــــــــدث إىل 

و ال يكـــــــــــــــون جنـــــــــــــــاح .1"آخـــــــــــــــر ،و تـــــــــــــــوفري جـــــــــــــــو معـــــــــــــــني عـــــــــــــــن املوضـــــــــــــــوع و الفكـــــــــــــــرة 

ناصـــــــــــــر القصـــــــــــــة فقـــــــــــــط ، بـــــــــــــل األســـــــــــــلوب يف عمليـــــــــــــة اجلمـــــــــــــع الشـــــــــــــكلي أو اللغـــــــــــــوي لع

جلــــــــــب عــــــــــدد كبــــــــــري مــــــــــن القــــــــــراء حنــــــــــو الــــــــــنص القصصــــــــــي ، خاصــــــــــة عنــــــــــدما  يكمــــــــــن يف

جيـــــــــــد الطفـــــــــــل يف ذلـــــــــــك متعـــــــــــة التواصـــــــــــل مـــــــــــع األحـــــــــــداث و الشخصـــــــــــيات ، و ينســـــــــــاق 

  .حنو مظاهر الفن و اجلمال

دث ،و ـولعـــــــــــل وجـــــــــــود العناصـــــــــــر البنائيـــــــــــة للفـــــــــــن القصصـــــــــــي مـــــــــــن فكـــــــــــرة ،و حـــــــــــ

عمليــــــــــة صــــــــــياغة و توليــــــــــف حــــــــــىت يصــــــــــبح شخصــــــــــيات هــــــــــي الــــــــــيت تــــــــــدفع الكاتــــــــــب إىل 

الكــــــــل عمــــــــال أدبيــــــــا وفنيــــــــا ناجحــــــــا ،و قــــــــد ختتلــــــــف عمليــــــــة الصــــــــياغة مــــــــن كاتــــــــب آلخــــــــر 

علـــــــــــى حســـــــــــب األســـــــــــلوب املعتمـــــــــــد مـــــــــــن توظيـــــــــــف حمكـــــــــــم للشخصـــــــــــيات و األفكـــــــــــار و 

  .حداث يف قالب درامي مفعم بعناصر التشويقسرد فين لأل

ºººººººººǐǫ�Ƥ ºººººººººƫƢǰǳ¦�Ƣºººººººººđ�ǲºººººººººǬǼȇ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨºººººººººǬȇǂǘǳ¦�Ƥ ºººººººººȈų�ƾºººººººººŧ¢�ƢºººººººººǼǳ�µ ǂºººººººººǠȇ ته إىل صـــــــــورة

:لغوية فنية ،و قد تعددت إىل أكثر من أسلوب واحد هي 

 و يتـــــــــــــوىل فيهـــــــــــــا الكاتـــــــــــــب عمليـــــــــــــة الســـــــــــــرد : الطريقـــــــــــــة املباشـــــــــــــرة

.بعد أن يتخذ لنفسه موقفا خارج أحداث القصة 

131محمود حسن إسماعیل ، م س ، ص1
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 ـــــــــــذايت ـــــــــــف علـــــــــــى لســـــــــــان : طريقـــــــــــة الســـــــــــرد ال وفيهـــــــــــا يكتـــــــــــب املؤل

أحد شخصيات القصة 

 القصــــــــــــة عــــــــــــن طريــــــــــــق  و فيهــــــــــــا يقــــــــــــدم املؤلــــــــــــف:طريقــــــــــــة الوثــــــــــــائق

1.عرض جمموعة من اخلطابات أو اليوميات أو الوثائق املختلفة 

ــــــــــــب عنــــــــــــد ســــــــــــرد قصــــــــــــته ال جيعــــــــــــل  إن هــــــــــــذا االخــــــــــــتالف الــــــــــــذي ميتلكــــــــــــه الكات

منـــــــــه ســـــــــوى العنصـــــــــر الفاعـــــــــل يف عمليـــــــــة بنـــــــــاء القصـــــــــة األدبيـــــــــة و الفنيـــــــــة ، فنجـــــــــد مـــــــــثال 

لقــــــــــارئ بــــــــــأن براعــــــــــة األديــــــــــب يف طريقــــــــــة عــــــــــرض أســــــــــلوب القصــــــــــة هــــــــــي الــــــــــيت حتبــــــــــب ا

راق و ــــــــــــــإليهــــــــــا ، خاصــــــــــة إذا اعتمـــــــــــد علــــــــــى أســــــــــلوب مفعـــــــــــم باحليويــــــــــة و الصــــــــــدق واإلش

ور و ـاالنطـــــــــــــالق ، مبــــــــــــــديا يف نفــــــــــــــس الوقــــــــــــــت طريقتـــــــــــــه اخلاصــــــــــــــة يف التفكــــــــــــــري و الشعــــــــــــــ

  .الرؤية و مراعيا كذلك حلاجات الطفل اإلدراكية والنفسية

يف ســــــــــياق آخــــــــــر يقســــــــــم خليفــــــــــة الدنــــــــــدراوي أســــــــــلوب كتابــــــــــة قصــــــــــص الطفولــــــــــة 
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.، الوصف احلوار

، يف التعبـــــــــــري عـــــــــــن احلـــــــــــوادث و األشـــــــــــخاصأمـــــــــــا الســـــــــــرد فهـــــــــــو طريقـــــــــــة الكاتـــــــــــب 
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  .رؤيتها رؤية جمردة  إىل صورة لغوية تؤدي بالقارئ يف األخري إىل

احلــــــــــــوار وهــــــــــــو احلــــــــــــديث بــــــــــــني األشــــــــــــخاص الــــــــــــذي يكــــــــــــون عــــــــــــادة يف القصــــــــــــص 

الدراميـــــــــــة الـــــــــــيت حتتـــــــــــوي علـــــــــــى احلبكـــــــــــة و العقـــــــــــدة ، و قـــــــــــد تتخلـــــــــــل القصـــــــــــص بعـــــــــــض 
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  .القارئ و نفسيته

ــــــــــــذي يســــــــــــوقه  ــــــــــــة الوصــــــــــــف وهــــــــــــو األســــــــــــلوب ال ــــــــــــب يف قصــــــــــــته مــــــــــــن البداي الكات

إىل النهايـــــــــــــة ، فنجــــــــــــــده يســــــــــــــتعمل تــــــــــــــارة أســـــــــــــلوب احلــــــــــــــوار بــــــــــــــني شخصــــــــــــــني ،و تــــــــــــــارة 

قــــــــــد ختتلــــــــــف ، غــــــــــري أن لغــــــــــة الســــــــــرد ثلألحــــــــــدايســــــــــتعمل أســــــــــلوب ســــــــــرد اجلــــــــــو العــــــــــام 
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ـــــــــــة ،و  ن أعـــــــــــن لغـــــــــــة الوصـــــــــــف التصـــــــــــويرية ، عـــــــــــن لغـــــــــــة احلـــــــــــوار ،و هـــــــــــي مجيعهـــــــــــا مقبول

.1طلوبن لغة السرد أبعدها عن صنع األثر املو تك

ن األســـــــــــلوب الـــــــــــذي يتعبـــــــــــه الكاتـــــــــــب يف قصـــــــــــته و مـــــــــــا يقدمـــــــــــه لألطفـــــــــــال مـــــــــــن إ

شخصـــــــــــيات و أحـــــــــــداث و ســـــــــــرد مشـــــــــــوق للوقـــــــــــائع هـــــــــــو مـــــــــــا جيعلـــــــــــه يرقـــــــــــى إىل حتقيـــــــــــق 

ـــــــــى  أهـــــــــداف عـــــــــدة مـــــــــن هـــــــــذا العمـــــــــل األديب ، فالطفـــــــــل يتعـــــــــود مـــــــــن هـــــــــذا األســـــــــلوب عل

إدراك املفــــــــــــــردات اللغويــــــــــــــة و اســــــــــــــتعمال النطــــــــــــــق الصــــــــــــــحيح هلــــــــــــــا ، وتوظيــــــــــــــف أحســــــــــــــن 

لرتاكيـــــــــــــب ،و الصـــــــــــــور األدبيـــــــــــــة املختلفـــــــــــــة ، إذ يبقـــــــــــــى ســـــــــــــر جنـــــــــــــاح ذلـــــــــــــك يف مقـــــــــــــدرة ا

الكاتـــــــــــــب علـــــــــــــى اختيــــــــــــــار األســـــــــــــلوب الواضــــــــــــــح املناســـــــــــــب للطفــــــــــــــل حســـــــــــــب مراحلــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــالعمريــــــــــــــــــة ،و أن يعمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــتعمال الرتاكيــــــــــــــــــب و األلفــــــــــــــــــاظ الصحيح ة و ـــ

العربيــــــــــة ، ومــــــــــن الفصــــــــــيحة و جتنــــــــــب اســــــــــتخدام العبــــــــــارات الغريبــــــــــة عــــــــــن قــــــــــاموس اللغــــــــــة 

عاميـــــــــــة ، ألنـــــــــــه قـــــــــــد حيـــــــــــدث تشـــــــــــويه لبنـــــــــــاء املعرفـــــــــــة اللغويـــــــــــة ،و ذلـــــــــــك الكتابـــــــــــة بلغـــــــــــة 

  .مجالية اللغة العربية لدى األطفال

  :بالجزائر الموجهة لألطفالالقصة  -5

لقصـــــــــــــة لشــــــــــــهدت مرحلــــــــــــة مــــــــــــا بعــــــــــــد االســـــــــــــتقالل الــــــــــــوطين الظهــــــــــــور احلقيقــــــــــــي 

امــــــــــــت املوجهــــــــــــة لألطفــــــــــــال يف اجلزائــــــــــــر، وقــــــــــــد ســــــــــــاعدها يف ذلــــــــــــك اإلصــــــــــــدارات الــــــــــــيت ق
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العديـــــــــد مـــــــــن القصـــــــــص مـــــــــن األدب العـــــــــريب، ومـــــــــن بعـــــــــض اآلداب الغربيـــــــــة الـــــــــيت كانـــــــــت 
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يف كثـــــــــــري مـــــــــــن األحيـــــــــــان إىل قواعـــــــــــد الكتابـــــــــــة الســـــــــــليمة، والطـــــــــــرق احلديثـــــــــــة يف افتقـــــــــــرت 
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.لألطفال، واليت يراعى فيها اجلانب االجتماعي والثقايف والنفسي للطفل

ــــــــــــر  ــــــــــــد الســــــــــــالم فــــــــــــإن قصــــــــــــص األطفــــــــــــال يف اجلزائ جــــــــــــاءت «حســــــــــــب حيــــــــــــي عب

§� متداخلـــــــــــــــة ƢºººººººººººººººƬǯ�ƢºººººººººººººººȀƦƬǯ�ƾºººººººººººººººǬǧ��ƢºººººººººººººººȀȈǨǳƚǷ�©¦ ƢºººººººººººººººǸƬǻ¦�Ŀ�ƨºººººººººººººººǨǴƬű��ƢēƢǟȂºººººººººººººººǓȂǷ�Ŀ
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ـــــــــــة، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن  ـــــــــــريني عاشـــــــــــوا يف اجلزائـــــــــــر مـــــــــــدة طويل جزائريـــــــــــون، وآخـــــــــــرون غـــــــــــري جزائ

ضـــــــــر بـــــــــدور خلأخـــــــــذ اجلنســـــــــية اجلزائريـــــــــة، ونشـــــــــر قصصـــــــــا كثـــــــــرية لألطفـــــــــال، ومـــــــــن هـــــــــؤالء 

ـــــــــــــذي نشـــــــــــــرت لـــــــــــــه املؤسســـــــــــــة الوطنيـــــــــــــة  املعـــــــــــــروف بغـــــــــــــزارة إنتاجـــــــــــــه، وعـــــــــــــزة عجـــــــــــــان ال

قصصـــــــــــا، وعبـــــــــــد الوهـــــــــــاب حقـــــــــــي الـــــــــــذي ألـــــــــــف جمموعـــــــــــة قصـــــــــــص  -ســـــــــــابقا-لكتـــــــــــابل

1.»لألطفال، وحسن رمضان فحلة الذي كتب قصص األنبياء لألطفال

إن أهــــــــم مـــــــــا نالحظـــــــــه حـــــــــول هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الكتابـــــــــة األدبيـــــــــة يف اجلزائـــــــــر هـــــــــو 

�Ƥ ººººººººººǈŞ�ƢººººººººººȀȈǧ�ƨººººººººººƥƢƬǰǳ¦�¾Ƣǰººººººººººǋ¢Â�ƢēƢǟȂººººººººººǓȂǷ�©®ƾººººººººººǠƫÂ�śººººººººººǠǷ�̧ȂººººººººººǼƥ�ƪ ººººººººººǐƬƻ¦�ƢººººººººººĔ¢

، فنجــــــــــــد مــــــــــــنهم مــــــــــــن   ةººººººººººººȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦Â�ƨººººººººººººȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨººººººººººººȈǼȇƾǳ¦�ǶēƢººººººººººººȀƳȂƫطبيعــــــــــــة املــــــــــــؤلفني و 

، -علــــــــــــــيهم الصــــــــــــــالة والســــــــــــــالم–كتــــــــــــــب قصصــــــــــــــا دينيــــــــــــــة تــــــــــــــروي قصــــــــــــــص األنبيــــــــــــــاء 

والصــــــــحابة الكـــــــــرام، وغـــــــــريهم مـــــــــن خلفـــــــــاء وقــــــــادة الدولـــــــــة اإلســـــــــالمية علـــــــــى مـــــــــر التـــــــــاريخ 

قصـــــــــــــص اخليـــــــــــــال  كمـــــــــــــا جنـــــــــــــد الـــــــــــــبعض اآلخـــــــــــــر كتـــــــــــــب حـــــــــــــول. اإلســـــــــــــالمي الطويـــــــــــــل

العامــــــــــة الــــــــــيت حيتاجهـــــــــــا الطفــــــــــل الصــــــــــغري مــــــــــن أجــــــــــل إدراك احليـــــــــــاة  العلمــــــــــي، واملعــــــــــارف

�ƢºººººººººººĔÂ®�Ŗºººººººººººǳ¦�̈ƾºººººººººººǳƢŬ¦�©ȏȂºººººººººººǘƦǳ¦Â�©¦ǂǷƢºººººººººººǤŭ¦�ǎ ºººººººººººǐǫ�Ǯ ºººººººººººǳ̄�ń¤�Ǧ ºººººººººººǓ��ǾºººººººººººǳȂƷ�ǺºººººººººººǷ

...التـــــــــــاريخ القـــــــــــدمي كقصـــــــــــص الســـــــــــندباد البحـــــــــــري ، وطـــــــــــارق بـــــــــــن زيـــــــــــاد ، وحنبعـــــــــــل، 

  .وغريهم

إن أهــــــــــم مــــــــــا ميكــــــــــن ذكــــــــــره حــــــــــول نشــــــــــأة هــــــــــذا اجلــــــــــنس األديب يف اجلزائــــــــــر هــــــــــو 

الكبــــــــــري علــــــــــى مســــــــــتوى الشــــــــــكل واملضــــــــــمون، وذلــــــــــك إذا مــــــــــا قارنــــــــــاه مبــــــــــا هــــــــــو  قصــــــــــوره

موجــــــــــــود يف بــــــــــــالد املشــــــــــــرق العــــــــــــريب كمصــــــــــــر والعــــــــــــراق واألردن، وقــــــــــــد أورد حيــــــــــــي عبــــــــــــد 

دالـــــــــة علـــــــــى أن هـــــــــذا الفـــــــــن مـــــــــا زال يف الـــــــــيت يراهـــــــــا  النقـــــــــائصالســـــــــالم عـــــــــددا مـــــــــن هـــــــــذه 

  :من هذه النقائص ما يلي. 2 مراحله النشأوية والتطورية األوىل

االنتشـــــــــــــار الفـــــــــــــادح لألخطـــــــــــــاء النحويـــــــــــــة واإلمالئيـــــــــــــة، وذلـــــــــــــك راجـــــــــــــع لعـــــــــــــدم -

توجــــــــــــــه أصــــــــــــــحاب االختصــــــــــــــاص يف جمــــــــــــــال القصــــــــــــــة للكتابــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال، واعتمــــــــــــــادهم 

1-ήѧѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϸϟ�κ ѧѧѧѧѧѧѧϘϟ�˯ΎϴϤϴѧѧѧѧѧѧѧγ�ˬ�ϡϼѧѧѧѧѧѧѧδϟ�ΪѧѧѧѧѧѧѧΒϋ�ϲѧѧѧѧѧѧѧΤϳ-ΓήѧѧѧѧѧѧѧΘϔϟ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧΑ�Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ1980-2000�ˬ�ΎѧѧѧѧѧѧѧΟΫϮϤϧ
�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧΣήϓ�ΔѧѧѧѧѧѧѧόϣΎΟ�ˬ�ϩέϮѧѧѧѧѧѧѧΘϛΩ�ΔѧѧѧѧѧѧѧΣϭήρα ΎѧѧѧѧѧѧѧΒϋ-�ΔѧѧѧѧѧѧѧϐϠϟ�Ϣѧѧѧѧѧѧѧδϗ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΏΩϵϭ�ϡϮѧѧѧѧѧѧѧϠόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϠϛ�ˬ�ϒϴτ ѧѧѧѧѧѧѧγ

.33، ص 2011-2010العربیة وآدابھا ، 
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وبالتــــــــايل جنــــــــد مــــــــن يكتــــــــب للطفــــــــل ال يــــــــتقن حــــــــىت . فقــــــــط علــــــــى الكتابــــــــة لفئــــــــة الكبــــــــار

.املبادئ األساسية يف اللغة العربية من حنو، وإمالء، وبالغة، وصرف

" هجـــــــــــرة الغـــــــــــراب قرعـــــــــــوش"بـــــــــــني األخطـــــــــــاء الـــــــــــواردة مـــــــــــا جنـــــــــــده يف قصـــــــــــة مـــــــــــن 

  :لعبد احلميد قشال حني يقول

  )وابق: األصح(ال تسافر وابقى معنا 

لكــــــــــن الغـــــــــــراب قرعـــــــــــوش كــــــــــان منهمكـــــــــــا يف حتضـــــــــــري لــــــــــوازم الســـــــــــفر غـــــــــــري مبـــــــــــال 

�ǶȀƸƟƢǐǼƥÂ�Ƕđ)غري مبال: األصح(  

  :جاء فيها) اجلندي الصغري(ويف قصة أخرى بعنوان 

يستعرضـــــــــــها أمـــــــــــام ) وذهـــــــــــب(وراح ) الثمينـــــــــــة(�ƨºººººººººººǸȈǬǳ¦�ƨºººººººººººȇƾŮ¦�ǽǀºººººººººººđ�Śºººººººººººũفــــــــــرح 

  .زمالئهن ويذكرهم بالثورة

عـــــــــــدد ال حيصـــــــــــى مـــــــــــن األخطـــــــــــاء " نعـــــــــــال الـــــــــــذئب" أخـــــــــــرى بعنـــــــــــوان  ةويف قصـــــــــــ

«�¦�śººººººººººǐƬƼŭوهــــــــــو  ،النحويــــــــــة ÂǄººººººººººǟÂ��ĺ®ȋ¦�ǆ ǼººººººººººŪ¦�¦ǀººººººººººđ�̈ȏƢººººººººººƦŭ¦�¿ƾººººººººººǟ�ȄººººººººººǴǟ�¾ƾººººººººººȇ

راقبـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه يف األدب بصـــــــــــــــــفة عامـــــــــــــــــة وأدب األطفـــــــــــــــــال بصـــــــــــــــــفة خاصـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن م

  .ها الطفل اجلزائري حمملة باألخطاء الفادحةؤ اليت يقر  تالكتابات واإلصدارا

املضـــــــــــــــامني واألهـــــــــــــــداف الـــــــــــــــيت جـــــــــــــــاءت يف قصـــــــــــــــص األطفـــــــــــــــال ال تتناســـــــــــــــب  -

��ƨȈºººººººººººººººǈǨǼǳ¦Â�ƨºººººººººººººººȈǯ¦°®ȍ¦�ǶēƢȇȂƬºººººººººººººººǈǷ�ǞºººººººººººººººǷ�Ƥ ºººººººººººººººǳƢǤǳ¦�Ŀ لـــــــــــــــذا جنـــــــــــــــد أن العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن

ــــــــــذ ــــــــــف القصــــــــــص املوجهــــــــــة لألطفــــــــــال يف اجلزائــــــــــر قــــــــــد طغــــــــــى عليهــــــــــا اجلانــــــــــب ال ايت للمؤل

" مـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــا جنـــــــــــده يف قصـــــــــــة . أكثـــــــــــر مـــــــــــن اعتمـــــــــــاده علـــــــــــى اجلانـــــــــــب املوضـــــــــــوعي

  :حني حيدث مسري نفسه قائال" اجلندي الصغري

إن محايــــــــــــــة الــــــــــــــوطن وشــــــــــــــرفه، حتمــــــــــــــا متــــــــــــــر علــــــــــــــى كــــــــــــــل عمــــــــــــــل شــــــــــــــريف، وإن 

فكيــــــــــف لطفــــــــــل (.املــــــــــواطن الصــــــــــاحل ال بــــــــــد أن يفكــــــــــر يف كــــــــــل مــــــــــا خيــــــــــدم دينــــــــــه ووطنــــــــــه

ئ مـــــــــــن محايـــــــــــة الـــــــــــوطن، وشـــــــــــرف التفـــــــــــاين مـــــــــــن صـــــــــــغري أن يعـــــــــــرف كـــــــــــل هـــــــــــذه املبـــــــــــاد

  ).أجله

رجـــــــــــــــال "كمـــــــــــــــا جنـــــــــــــــد كـــــــــــــــذلك املشـــــــــــــــاهد املرعبـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت جـــــــــــــــاءت يف قصـــــــــــــــة 

  :حملمد مربوك حجازي حني يقول" بأجنحة
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ختـــــــــري منـــــــــا ثالثـــــــــة أنـــــــــاس، فصـــــــــل رؤوســـــــــهم عـــــــــن بـــــــــاقي أجســـــــــادهم بقـــــــــوة رهيبـــــــــة، 

 وأكـــــــــــل واحـــــــــــدا مـــــــــــنهم أمامنـــــــــــا مث أخـــــــــــذ االثنـــــــــــان اآلخـــــــــــران إىل جهـــــــــــة ال نعلمهـــــــــــا كمـــــــــــا

  .ترى

إن هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن القصـــــــــــــص ال يقـــــــــــــدم لنـــــــــــــا أيـــــــــــــة فائـــــــــــــدة يف جمـــــــــــــال تربيـــــــــــــة 

وتعويـــــــــدهم علـــــــــى  ،هلـــــــــموتثقـــــــــيفهم، بـــــــــل يعمـــــــــل علـــــــــى جلـــــــــب مفســـــــــدة كبـــــــــرية  لاألطفـــــــــا

    .املشاهد املرعبة اليت تؤثر على تركيبتهم النفسية والفيزيولوجية

مـــــــــــن أهـــــــــــم النقـــــــــــائص كـــــــــــذلك الـــــــــــيت واجهتهـــــــــــا كتابـــــــــــة القصـــــــــــة كـــــــــــذلك عـــــــــــدم  -

�ǺºººººººººººǷ�Ƕºººººººººººǿ�¾ƢºººººººººººǨǗȌǳ�Ƥوجـــــــــــود أدبـــــــــــ ºººººººººººƬǯ�ǺºººººººººººǷ�ǲºººººººººººƴǧ��¾ƢºººººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººººǿ�Ŀ�śºººººººººººǐǐƼƬǷ� Ƣ

انســـــــــــــياقهم وراء أســـــــــــــلوب الكبـــــــــــــار، املعـــــــــــــروفني يف الكتابـــــــــــــة للكبـــــــــــــار، وبالتـــــــــــــايل  األدبـــــــــــــاء

�ǶĔƢȈººººººººººººǈǻÂ)ــــــــــــة، والثقافيــــــــــــة لألطفــــــــــــال، ) عــــــــــــن دون قصــــــــــــد اجلوانــــــــــــب النفســــــــــــية، واإلدراكي

مـــــــــن . غريةوهـــــــــو مـــــــــا يكـــــــــون عائقـــــــــا وراء جنـــــــــاح عملهـــــــــم الفـــــــــين املوجـــــــــه هلـــــــــذه الفئـــــــــة الصـــــــــ

الطــــــــــاهر وطــــــــــار ، حممــــــــــد األخضــــــــــر الســــــــــائحي ، يزيــــــــــد : أوالئــــــــــك الكتــــــــــاب مــــــــــثال جنــــــــــد 

...حــــــــــــــرز اهللا، ســــــــــــــليمان جــــــــــــــوادي، مصــــــــــــــطفى حممــــــــــــــد الغمــــــــــــــاري، حممــــــــــــــد مفــــــــــــــالح، 

  .وغريهم

�ƨºººººººººººººǴƷǂǷ�Ŀ�ƢºººººººººººººĔƘƥ�ǂºººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨºººººººººººººǐǬǳ¦�ƨºººººººººººººƥƢƬǯ�Ǧ ºººººººººººººǐǻ�À¢�ǺºººººººººººººǰŻ��ǲºººººººººººººǯ�ȄºººººººººººººǴǟ

صــــــــــني مــــــــــن أجــــــــــل وهنــــــــــاك جهــــــــــود معتــــــــــربة مــــــــــن قبــــــــــل األدبــــــــــاء واملختالنشــــــــــأة والتطــــــــــور، 

�Ȃºººººººººǿ�¾ƢºººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ŀ�ǽ±ÂƢºººººººººš �ǺºººººººººǰŻ�ƢºººººººººǷ�À¢�Śºººººººººǣ��ǲºººººººººǔǧ¢�©ƢºººººººººǠǴǘƫ�ȂºººººººººŴ�Ƣºººººººººđ�µ ȂºººººººººȀǼǳ¦

ـــــــــــــة والعربيـــــــــــــة،  ـــــــــــــاس احلـــــــــــــريف واملوضـــــــــــــوعي مـــــــــــــن القصـــــــــــــص العاملي ـــــــــــــد واالقتب ـــــــــــــب التقلي جتن

واالعتمــــــــاد علـــــــــى مــــــــا هـــــــــو موجـــــــــود يف الــــــــرتاث الشـــــــــعيب اجلزائـــــــــري مــــــــن قصـــــــــص وروايـــــــــات 

  .لواسعةاألسالف حول هذه املنطقة بتارخيها وثقافتها ا



األطفال أدب أشكال الكتابة في ــــ ـــــــــــــ الثالث الفصل

ـ 236 ـ

.كتابة الشعــر: المبحــث الثانـي  

.تعريــف شعر األطفـــال-1

ري و ــــــــــــــــالشــــــــــــــعر هــــــــــــــو مــــــــــــــرآة األمــــــــــــــم يف رقيهــــــــــــــا و بلوغهــــــــــــــا ذروة التطــــــــــــــور الفك

احلضـــــــــــاري ، وهـــــــــــو صـــــــــــورة مـــــــــــن صـــــــــــور احليـــــــــــاة الواقعيـــــــــــة هلـــــــــــا ، وحماكـــــــــــاة للتجـــــــــــارب و 

�Ƣºººººººººđ�ǂººººººººººŤ�Ŗººººººººººǳ¦�ª ¦ƾºººººººººƷȋ¦. رة خاصــــــــــة ضــــــــــرورة عامــــــــــة لإلنســـــــــان الراشــــــــــد ، و ضــــــــــرو هــــــــــو
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ـــــــــيلهم  ـــــــــوان العـــــــــرب ،لســـــــــان حـــــــــاهلم و دل ـــــــــه دي ـــــــــى أن ـــــــــدهم الشـــــــــعر عل ، حـــــــــىت وصـــــــــف عن

  .إىل فصاحة القول و التعبري

ـــــــــــري الـــــــــــذي ميثلـــــــــــه األدب  ـــــــــــك الكـــــــــــل الكب ـــــــــــل شـــــــــــعر األطفـــــــــــال جـــــــــــزء مـــــــــــن ذل ميث

وف ،و ـالعــــــــــام ، احنــــــــــاز عــــــــــن غــــــــــريه بصــــــــــورة أدبيــــــــــة متميــــــــــزة ، فخــــــــــرج بطابعــــــــــه عــــــــــن املألــــــــــ

اق و الســــــــــياقات ــــــــــــــعقــــــــــول الــــــــــذي تلغــــــــــى فيــــــــــه كــــــــــل األنسمحــــــــــل األطفــــــــــال إىل عــــــــــامل الالم

تنشـــــــــــــئة األطفـــــــــــــال و تـــــــــــــربيتهم تربيـــــــــــــة " كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه يعمـــــــــــــل علـــــــــــــى .األدبيـــــــــــــة املعروفـــــــــــــة 

متكاملــــــــــــــــــــة ، فهــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــزودهم باحلقــــــــــــــــــــائق و املفــــــــــــــــــــاهيم و املعلومــــــــــــــــــــات يف خمتلــــــــــــــــــــف 

  .جاالت ــامل

ـــــــــــــــة و املشـــــــــــــــاعر و األحاســـــــــــــــيس لـــــــــــــــديهم ، فهـــــــــــــــو  و ينمـــــــــــــــي اجلوانـــــــــــــــب الوجداني

ي و ـالرتبويـــــــــــة يف نفوســـــــــــهم املتعـــــــــــددة ،و ينمـــــــــــي مهـــــــــــارات التـــــــــــذوق األدبـــــــــــيغـــــــــــرس القـــــــــــيم 

ــــــــــــل يف مضــــــــــــمونه ،  ــــــــــــد إىل كــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو مجي األداء اللغــــــــــــوي الســــــــــــليم واالســــــــــــتماع اجلي

1"دب لديهم وهو يغرس كذلك حب األ

والطفـــــــــــل بفطرتـــــــــــه جمبـــــــــــول علـــــــــــى حـــــــــــب الشـــــــــــعر و التلـــــــــــذذ يف االســـــــــــتماع إليـــــــــــه ، 

ـــــــــــــتفطن لصـــــــــــــفته املوســـــــــــــيقية املق ـــــــــــــد ال امـــــــــــــة علـــــــــــــى اإليقاعـــــــــــــات و النغمـــــــــــــات خاصـــــــــــــة عن
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اللغويــــــــــة املوزونـــــــــــة ، فيجـــــــــــد فيهـــــــــــا ضـــــــــــالته ،و ينســـــــــــاق بعفويـــــــــــة حنـــــــــــو انفعاالتـــــــــــه املشـــــــــــبعة 

  .باألنغام و الرنات و األصوات اجلميلة 

إن هــــــــــذا التمهيــــــــــد املختصــــــــــر قــــــــــد يشــــــــــوق القــــــــــارئ إىل معرفــــــــــة املزيــــــــــد عــــــــــن هــــــــــذا 

ن فغمــــــــــره التســــــــــاؤل اللــــــــــون األديب ، الــــــــــذي طاملــــــــــا مســــــــــع امســــــــــه يف كتــــــــــب األدب و الفنــــــــــو 

  .و البحث و حب املعرفة عن معناه و شكله يف األدب الطفويل

ـــــــــــــه  ـــــــــــــين علـــــــــــــى " يعـــــــــــــرف الشـــــــــــــعر بصـــــــــــــفة عامـــــــــــــة علـــــــــــــى أن الكـــــــــــــالم البليـــــــــــــغ املب

ــــــــــــــروي  ، أو هــــــــــــــو  ــــــــــــــوزن و ال االســــــــــــــتعارة و األوصــــــــــــــاف املفصــــــــــــــل بــــــــــــــأجزاء متفقــــــــــــــة يف ال

قـــــــــول مـــــــــوزون و مقفـــــــــى يـــــــــدل علـــــــــى معـــــــــىن و الشـــــــــعر فـــــــــن مجيـــــــــل فيـــــــــه إحســـــــــاس وفطنـــــــــة 

،و فيــــــــــه شــــــــــعور ووجــــــــــدان ،و هــــــــــو انفعــــــــــال يثــــــــــري يف الــــــــــنفس إحساســــــــــات مجاليــــــــــة مــــــــــن 

ـــــــــــد ـــــــــــون فري ـــــــــــه عـــــــــــن املوســـــــــــيقى و العاطفـــــــــــة ، فريقـــــــــــى إىل عـــــــــــامل .1" ل وقـــــــــــد خيـــــــــــرج مدلول

الفكـــــــــــر و احلكمـــــــــــة ،و تربيـــــــــــة األطفـــــــــــال علـــــــــــى األخـــــــــــالق احلســـــــــــنة ،و التفكـــــــــــري الســـــــــــليم 

  .و النظر بعني االعتبار 

يتفــــــــــق شــــــــــعر األطفــــــــــال مــــــــــع شــــــــــعر الكبــــــــــار يف العديــــــــــد مــــــــــن املزايــــــــــا و العناصــــــــــر 

ــــــــــــيت تبقــــــــــــى واحــــــــــــدة ، فــــــــــــاالختالف يكــــــــــــون يف طبيعــــــــــــة املوضــــــــــــوع ،و مــــــــــــدى البنائيــــــــــــة ال

  . االستجابة العقلية للمتلقي

رحييــــــــــــــة و بســــــــــــــاطة كبــــــــــــــرية عنــــــــــــــد الكتابــــــــــــــة أإن كثــــــــــــــريا مــــــــــــــن الشــــــــــــــعراء جيــــــــــــــدون 

لألطفـــــــــــــال ، ذلـــــــــــــك أن شـــــــــــــعرهم ال يســـــــــــــرف يف اســـــــــــــتعمال الصـــــــــــــور اخلياليـــــــــــــة ،و اللغـــــــــــــة 
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امللـــــــــــيء بالقضـــــــــــايا اجلوهريـــــــــــة يف بنـــــــــــاء الفكـــــــــــر و احلضـــــــــــارة اإلنســـــــــــانية ، بقـــــــــــدر  عـــــــــــاملهم

ـــــــــــمــــــــــا هــــــــــو إحاطــــــــــة بعــــــــــاملهم الطفــــــــــويل ، عــــــــــامل التســــــــــلية وحــــــــــب االكتش اف و الوصــــــــــول ــ

  .إىل أمهات املعارف و العلوم 

فــــــــــــيمكن يف جــــــــــــوهر الشــــــــــــعر ال يف أمــــــــــــا االخــــــــــــتالف بــــــــــــني االثنــــــــــــني يف اهلــــــــــــدف 

هدفــــــــه ينبــــــــع مــــــــن ذاتيــــــــة الكاتــــــــب الــــــــذي حيــــــــاول أن ، ففــــــــي شــــــــعر الكبــــــــار جنــــــــد أن بنائـــــــــــه

ه ءبعـــــــــــــه االنفعـــــــــــــايل ،و أهـــــــــــــوااة يف العمـــــــــــــل ، مــــــــــــربزا فيهـــــــــــــا طـــــــــــــــيــــــــــــرتك بصـــــــــــــمته الشخصي

.172-171علیان ، م س ، ص ص -1
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الذاتيــــــــــة الــــــــــيت حيــــــــــاول إيصــــــــــاهلا إىل املتلقــــــــــي بقــــــــــدر املســــــــــتطاع ، أمــــــــــا يف شــــــــــعر األطفــــــــــال 

  . هم ـفيبقى العمل جمرد نقل معلومات و معارف عقلية بغية توجيههم و تربيت

هـــــــــو الشـــــــــاعر حممــــــــــد اهلـــــــــراوي ينقـــــــــل لألطفـــــــــال معــــــــــىن العيـــــــــد ، مـــــــــربزا هلــــــــــم  فهـــــــــا

�¾ȂǬȈǧ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Â�ǂǇȋ¦�ǲƻ¦®�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â�řȇƾǳ¦�ǽ°Â®:

بتباشري السعودأقبل العيد فأهال

و العيش الرغيدجاءنا باخلري و اإلسعاد

ما عليه من مزيدفنعما بسرور

1د باهلدايا و النقو وحيانا أبوانا

ال و ـيصـــــــــــف الشـــــــــــاعر قـــــــــــدوم العيـــــــــــد بالفرحـــــــــــة و الســـــــــــعادة الـــــــــــيت جتتـــــــــــاح األطفـــــــــــ

ººººººººººººȇ¦ƾȀǴǳ�ŉƾººººººººººººǬƫ�ǺººººººººººººǷ���ƨººººººººººººȈǼȇƾǳ¦�ƨƦººººººººººººǇƢǼŭ¦�ǽǀººººººººººººđ�ƨººººººººººººǘƦƫǂŭ¦�©ƢȈǯȂǴººººººººººººǈǳ¦�Â��ǶǿǂººººººººººººǇ¢ا و ـ

النقـــــــــــــــود لألطفـــــــــــــــال ،و ذلـــــــــــــــك يف أســـــــــــــــلوب ســـــــــــــــهل و بســـــــــــــــيط ،و إيقـــــــــــــــاع يف مقـــــــــــــــدور 

  .الطفل استيعابه

يـــــــــزه بـــــــــنغم و إيقـــــــــاع خـــــــــاص إن أهـــــــــم مـــــــــا مييـــــــــز الشـــــــــعر يف أدب األطفـــــــــال هـــــــــو مت

ـــــــــة التـــــــــذوق الفـــــــــين ،و تبعـــــــــث يف نفســـــــــه أحاســـــــــيس الفـــــــــ ـــــــــه املتلقـــــــــي عملي ـــــــــه ، جيـــــــــد في ن ـب

ولـــــــــه لغـــــــــة و أســـــــــلوب خـــــــــاص بـــــــــه ، يف هـــــــــذا الســـــــــياق يشـــــــــري امحـــــــــد جنيـــــــــب . و اجلمـــــــــال 

دان ،و ــــــــــــــــــأمــــــــــــــا شــــــــــــــعر األطفــــــــــــــال فيغلــــــــــــــب عليــــــــــــــه طــــــــــــــابع االنفعــــــــــــــال والوج:" بقولــــــــــــــه 

�ǺºººººººººººǷ�ǶēƾºººººººººººƠǧ¢�ȄºººººººººººǴǟ�̄ȂƸƬºººººººººººǈȇ�ƢºººººººººººŠ�řºººººººººººǤاألطفـــــــــــال يف طبيعـــــــــــتهم اســـــــــــتعداد أصـــــــــــيل للت

ـــــــــــدة تكـــــــــــون ذات شـــــــــــأن   الكـــــــــــالم املوســـــــــــيقي املـــــــــــنغم ،و هلـــــــــــذا فـــــــــــإن منـــــــــــاذج الشـــــــــــعر اجلي

�Ǧ ȈǠºººººººººººººǔǳ¦�ǂǠºººººººººººººǌǳ¦�Àȋ���ȆºººººººººººººǇƢǇ¢�ƢºººººººººººººȀȈǧ�̈®ȂºººººººººººººŪ¦�¶ǂºººººººººººººǋ�Â��¾ƢºººººººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººººººǿ�Ŀ�ŚºººººººººººººƦǯ

يــــــــــــدفع الطفــــــــــــل إىل امللــــــــــــل ،و ال أحــــــــــــد يســــــــــــتطيع أن يكــــــــــــرر أغنيــــــــــــة مــــــــــــرات عديــــــــــــدة إال 

ة و التــــــــــأثري ،وإذا كــــــــــان شــــــــــرط اجلــــــــــودة فيهــــــــــا إذا كانــــــــــت علــــــــــى قــــــــــدر كــــــــــاف مــــــــــن اجلــــــــــود

أمـــــــــــرا أساســـــــــــيا ، فـــــــــــإن شـــــــــــرط مناســـــــــــبتها ملســـــــــــتوى الطفـــــــــــل ، وخباصـــــــــــة مـــــــــــن النـــــــــــاحيتني 

2"اللغوية و الفكرية ال يقل يف األمهية 
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إذا اعتربنـــــــــــــــا أن الشــــــــــــــــعر يف تـــــــــــــــأثري للمشــــــــــــــــاعر و إثـــــــــــــــارة لألحاســــــــــــــــيس ، فهــــــــــــــــل 

  ؟ميكننا أن نقول عن كل ما يكتب يف أدب األطفال أنه شعر 

يف حـــــــــــرية مـــــــــــن أمـــــــــــره بـــــــــــني شـــــــــــعر إمـــــــــــا  اإن الطفـــــــــــل العـــــــــــريب جنـــــــــــده اليـــــــــــوم واقفـــــــــــ

خـــــــــال مـــــــــن خاصـــــــــية مداعبـــــــــة الطفولـــــــــة و إشـــــــــباعها ،و إمـــــــــا خـــــــــال مـــــــــن خاصـــــــــية خماطبـــــــــة 

لـــــــــــذا جنـــــــــــده يف أغلـــــــــــب األحيـــــــــــان مييـــــــــــل إىل . الوجـــــــــــدان و إثـــــــــــارة اخليـــــــــــال و االنفعـــــــــــاالت 

ج ،و ــــــــــــــــالفـــــــــــــين البهي األشـــــــــــــعار الغنائيـــــــــــــة املليئـــــــــــــة باألحلـــــــــــــان و النغمـــــــــــــات ، فتشـــــــــــــبع زاده

�Ãǂƻȋ¦�ƨȈƟƢǼƦǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ƨȈǬƥ�ǲǸē.

مـــــــــــن أجـــــــــــل جنـــــــــــاح الكاتـــــــــــب يف شـــــــــــعره الطفـــــــــــويل ، البـــــــــــد لـــــــــــه أن يوافـــــــــــق بـــــــــــني 

جتربتـــــــــــــــه الشخصـــــــــــــــية و بـــــــــــــــني تطلعـــــــــــــــات و عواطـــــــــــــــف األطفـــــــــــــــال و أفكـــــــــــــــارهم ، فيثـــــــــــــــري 

     فــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــا يتضـــــــــــــــــمنه مــــــــــــــــن صـــــــــــــــــور شـــــــــــــــــعرية و انطباعــــــــــــــــات فنيـــــــــــــــــة و اســـــــــــــــــتجابات 

.1عاطفية 

ن هنـــــــــــــــاك اجتاهـــــــــــــــان حـــــــــــــــول حتديـــــــــــــــد الشـــــــــــــــعر إديـــــــــــــــدي فـــــــــــــــحســــــــــــــب علـــــــــــــــي احل

  :املناسب لألطفال 

ـــــــــــــــذي يكتبـــــــــــــــه مـــــــــــــــن يســـــــــــــــمون :  االتجـــــــــــــــاه األول ـــــــــــــــذي يـــــــــــــــرفض الشـــــــــــــــعر ال ال

بشـــــــــعراء األطفـــــــــال ، إذا توقفـــــــــت مـــــــــواهبهم عنـــــــــد هـــــــــذا احلـــــــــد فقـــــــــط ،و اقتصـــــــــر عملهـــــــــم 

ـــــــــه ) حســـــــــب رأيهـــــــــم(كمـــــــــا ميكـــــــــن .علـــــــــى شـــــــــعر الصـــــــــغار  تقـــــــــدمي شـــــــــعر للطفـــــــــال مـــــــــا في

 و خفـــــــــــــة يف املوســـــــــــــيقى و بســـــــــــــاطة يف املوضـــــــــــــوع واألهـــــــــــــداف مـــــــــــــن الســـــــــــــهولة يف املعـــــــــــــىن

.من نتاج الشعراء الكبار أمثال شوقي ، و اهلراوي و الرصايف ، و غريهم 

الــــــــــذي حيــــــــــدد الشــــــــــعر الــــــــــذي يقــــــــــدم لألطفــــــــــال مبــــــــــا يكتبــــــــــه :  االتجــــــــــاه الثــــــــــاني

2.الشعراء ابتداء لألطفال يف أعماهلم األدبية املعروفة 

ن تقـــــــــــدمي شـــــــــــعر نـــــــــــاجح لألطفـــــــــــال هـــــــــــو خدمـــــــــــة و احلـــــــــــق احلـــــــــــق نقـــــــــــول ا       

للطفــــــــــــل بلغــــــــــــة شــــــــــــعرية راقيــــــــــــة ، و اتصــــــــــــال بعاطفتــــــــــــه و مشــــــــــــاعره و حتقيــــــــــــق ألهــــــــــــداف 

.سامية يف األخري 

157طلعت فھمي خفاجي ، م س ، ص:ینظر 1
288علي الحدیدي ، في أدب األطفال ، م س ، ص:ینظر 2
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:أهمية شعر األطفال -2

ه و ـــــــــــــــتعتــــــــــــرب اللغــــــــــــة األداة األمثــــــــــــل الــــــــــــيت يســــــــــــتعملها الطفــــــــــــل للتعبــــــــــــري عــــــــــــن ذات

ن و تبــــــــــــــادل حاجاتــــــــــــــه و اهتماماتــــــــــــــه ووســــــــــــــيلة مــــــــــــــن وســــــــــــــائل التواصــــــــــــــل مــــــــــــــع اآلخــــــــــــــري

ة و ـاخلــــــــــربات معهــــــــــم و الثقافــــــــــات و لعــــــــــل أحســــــــــن طريقــــــــــة يف تعامــــــــــل الطفــــــــــل مــــــــــع اللغــــــــــ

ــــــــــث  ــــــــــذي جيــــــــــد فيــــــــــه ســــــــــهولة كبــــــــــرية مــــــــــن حي االســــــــــتفادة منهــــــــــا هــــــــــي الكــــــــــالم املــــــــــنغم ال

احلفـــــــــــظ و الفهـــــــــــم و اإلدراك ،و قـــــــــــد يفيـــــــــــده أكثـــــــــــر مـــــــــــن ذلـــــــــــك يف بعـــــــــــض األحيـــــــــــان ، 

فينـــــــــدمج بســـــــــهولة مـــــــــع فيجعـــــــــل مـــــــــن ذاتـــــــــه كـــــــــال متوازنـــــــــا مـــــــــع نفســـــــــه و مـــــــــع اآلخـــــــــرين ، 

ح و ــــــــــــــــغــــــــــــريه ،و حيســـــــــــــن الكــــــــــــالم معهـــــــــــــم ،و التواصــــــــــــل مـــــــــــــع أفكــــــــــــراهم و بالتـــــــــــــايل ينفت

ƢȀǠǷ�Ǧ ȈǰƬȇÂ�ƢȀƦǟȂƬǈȇ�Ʈ ȈƷ�ǞǸƬĐ¦�ƨǧƢǬƯ�ǞǷ�ǲǟƢǨƬȇ.

ـــــــــــه مـــــــــــا  مـــــــــــن األهـــــــــــداف العامـــــــــــة الـــــــــــيت حيققهـــــــــــا الشـــــــــــعر يف كيـــــــــــان الطفـــــــــــل و ذات

  :يلي 

يســــــــــــاهم الشــــــــــــعر بشــــــــــــكل كبــــــــــــري يف تنشــــــــــــئة األطفــــــــــــال و تــــــــــــربيتهم تربيــــــــــــة -

�Ƕºººººººººē¦̄�̈ǂºººººººººǋƢƦǷ�ǆ ºººººººººŤ�ƨºººººººººȈǫȐƻ¢�¥®ƢºººººººººƦǷ�Â�ƨºººººººººȇȂƥǂƫ�ǶȈºººººººººǫ�ǺºººººººººǷ�ǾºººººººººȇȂƬŹ�Ƣºººººººººŭ���ƨºººººººººǴǷƢǰƬǷ

الناشــــــــــــئة ، فيجــــــــــــدون يف ذلــــــــــــك حــــــــــــالوة الكــــــــــــالم ،و ســــــــــــهولة الفهــــــــــــم ، فينســــــــــــاقون 

.وراء هذه املبادئ باالقتداء و التطبيق 

تزويـــــــــــــــــدهم باحلقـــــــــــــــــائق و املفـــــــــــــــــاهيم و املعلومـــــــــــــــــات املختلفـــــــــــــــــة ، فتنمـــــــــــــــــو -

.لتطلع و االكتشاف منذ الصغرم و ويرتىب عندهم حب اــثقافته

ــــــــــــــــــب اللغويــــــــــــــــــة - ــــــــــــــــــى إلمــــــــــــــــــداد األطفــــــــــــــــــال بالرتاكي الشــــــــــــــــــعر وســــــــــــــــــيلة مثل

�ƨºººººººººººǬȇǂǘƥ�ƨºººººººººººǤǴǳ�ǶŮƢǸǠƬºººººººººººǇ¦�Â��ƨºººººººººººȈǜǨǴǳ¦�ǶȀƳ°Ƣºººººººººººű�Â�Ƕē¦ȂºººººººººººǏ¢�śºººººººººººǈŢÂ��ƨºººººººººººǨǴƬƼŭ¦

ســــــــــليمة ، لــــــــــذا جنــــــــــد عــــــــــادة األطفــــــــــال الــــــــــذين يتعــــــــــودون علــــــــــى قــــــــــراءة الشــــــــــعر ، يف 

خدام الرتاكيـــــــــــــب املقـــــــــــــام األول مـــــــــــــن حيـــــــــــــث نقـــــــــــــط احلـــــــــــــروف و الكـــــــــــــالم ،و اســـــــــــــت

.اجليدة و املتنوعة 
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تنميــــــــــــــــــــة املشــــــــــــــــــــاعر الوجدانيــــــــــــــــــــة و بعــــــــــــــــــــث املشــــــــــــــــــــاعر و األحاســــــــــــــــــــيس -

لألطفــــــــــــال ،و غــــــــــــرس القــــــــــــيم الرتبويــــــــــــة يف نفوســــــــــــهم ،و تشــــــــــــجيع امليــــــــــــول القرائيــــــــــــة و 

دبيـــــــــــة لـــــــــــديهم ، فيصـــــــــــبح الطفـــــــــــل كيانـــــــــــا حيـــــــــــا يعـــــــــــيش يف كنـــــــــــف الـــــــــــنص األديب األ

.املفعم باإلثارة اللغوية و التشويق الفين 

Ƣºººººººººººººººǐȇ¤�Â�¾ƢºººººººººººººººǨǗȌǳ�ƨȈºººººººººººººººǈǨǼǳ¦�ǆ¾�ال- ȈººººººººººººººǇƢƷȋ¦�Ƥ ȇǀºººººººººººººººē�ȄºººººººººººººººǴǟ�ǲººººººººººººººǸǠ

.عاملهم النفسي باملعلومات و احلقائق الواقعية

االســـــــــــــــتماع اجليـــــــــــــــد إىل كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مجيـــــــــــــــل يف مضـــــــــــــــمونه لغـــــــــــــــرس -

ــــــــــــــب األدب  ــــــــــــــة ،و ســــــــــــــبيل إىل حتبي ــــــــــــــدى الطفــــــــــــــل يف هــــــــــــــذه املرحل التــــــــــــــذوق األديب ل

.إليه يف مراحله التعليمية

ـــــــــــــى دقـــــــــــــة - الفهـــــــــــــم ،و حســـــــــــــن اســـــــــــــتخالص تنميـــــــــــــة قـــــــــــــدرة األطفـــــــــــــال عل

املنـــــــــــاهج النقديـــــــــــة البنـــــــــــاءة ،و إبـــــــــــراز مـــــــــــواطن اجلمـــــــــــال يف اللفـــــــــــظ  إتبـــــــــــاعاملعـــــــــــاين و 

وب و الصــــــــــــــور و الرتاكيــــــــــــــب ، مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أنــــــــــــــه يعمــــــــــــــل علــــــــــــــى مجــــــــــــــع ــــــــــــــــواألسل

ات و األفكــــــــــــار مـــــــــــــن الــــــــــــنص الشــــــــــــعري ، فيقـــــــــــــوم بتحليلهــــــــــــا وتفســـــــــــــريها و ـــــــــــــــاملعلوم

.استنتاج النتائج منها 

 نفــــــــــــــس األطفــــــــــــــال و حــــــــــــــثهم علــــــــــــــى اتبــــــــــــــاع غــــــــــــــرس القــــــــــــــيم الدينيــــــــــــــة يف-

اهللا عليـــــــــــــــه و ســـــــــــــــلم وصـــــــــــــــحابته  اخلصـــــــــــــــال احلســـــــــــــــنة اقتـــــــــــــــداء باملصـــــــــــــــطفى صـــــــــــــــلى

1.الكرام

:خصائص شعر األطفال -3

امتــــــــــــاز شــــــــــــعر األطفــــــــــــال بعديــــــــــــد مــــــــــــن اخلصــــــــــــائص ميزتــــــــــــه عــــــــــــن بــــــــــــاقي األلــــــــــــوان 

ــــــــــــــاألدبيـــــــــــــة األخـــــــــــــرى ، خاصـــــــــــــة منهـــــــــــــا متيـــــــــــــزه عـــــــــــــن النثـــــــــــــر يف جانبـــــــــــــه األديب والف  ،و ينــ

2: النقاداخلصائص اليت ذكرها  أهمإليكم 

212-211حسن شحاتة ، م س ، ص ص :ینظر 1
2�ήѧѧѧѧѧѧψϨϳ:ι �ˬ�α �ϡ�ˬ�Ϧѧѧѧѧѧѧϓ�ϭ�ϢѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔρϷ�ΏΩ�ˬ�ΐ ѧѧѧѧѧѧѧϴΠϧ�ΪѧѧѧѧѧѧѧϤΣ98و ،�Ϛϟάѧѧѧѧѧѧѧϛ:�α �ϡ�ˬ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΣ�ϦϳΪѧѧѧѧѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧϤϛ
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موســـــــــــــيقى الشـــــــــــــعر:�¦ǀºººººººººººººǿ�Ƣºººººººººººººđ�±ƢºººººººººººººƬŻ�ƨȈºººººººººººººǏƢƻ�¾Â¢�Ȇºººººººººººººǿ�Â

ــــــــــاألوزان  ــــــــــى بنــــــــــاء شــــــــــعر حمكــــــــــم ب اللــــــــــون األديب ، فبمجــــــــــرد اعتمــــــــــاد الكاتــــــــــب عل

و القـــــــــــوايف لــــــــــــدينا إيقاعــــــــــــات موســـــــــــيقية مجيلــــــــــــة ، فتثــــــــــــري يف املتلقـــــــــــي نوعــــــــــــا مــــــــــــن 

صــــــــــــوتية تحقــــــــــــق هــــــــــــذه املنظومــــــــــــة التو  ،اإلحســــــــــــاس بإيقــــــــــــاع الصــــــــــــياغة الشــــــــــــعرية

مــــــــــــــن خــــــــــــــالل تتــــــــــــــابع التفصــــــــــــــيالت الــــــــــــــيت تشــــــــــــــكل أوزان الشــــــــــــــعر ، أي تتــــــــــــــابع 

احلركـــــــــــــــة والســـــــــــــــكون داخـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت الشـــــــــــــــعري ،و منهـــــــــــــــا تتكـــــــــــــــون الفواصـــــــــــــــل 

.  املختلفة يف الصياغة اللغوية للشعر

إن هــــــــــذا االســــــــــتخدام هــــــــــو مــــــــــا ميــــــــــنح للكلمــــــــــة معناهــــــــــا اجلديــــــــــد ومجاهلــــــــــا 

ـــــــــــري املشـــــــــــاعر و االنفعـــــــــــاالت يف امل ـــــــــــذي يث تلقـــــــــــي ،و علـــــــــــى حســـــــــــب الســـــــــــحري ال

طريقــــــــــة توظيــــــــــف هــــــــــذه الكلمــــــــــات تكــــــــــون قابليــــــــــة االســــــــــتجابة و التــــــــــأثر املتلقــــــــــي 

هلـــــــــا ، فعنـــــــــدما يكـــــــــون إيقـــــــــاع الشـــــــــعر ســـــــــريعا فـــــــــإن املتلقـــــــــي مييـــــــــل حنـــــــــو االنفعـــــــــال 

يف ) احلــــــــــــــــــزن و األســــــــــــــــــى(بالتشــــــــــــــــــويق و الســــــــــــــــــعادة ،و حيــــــــــــــــــدث العكــــــــــــــــــس أي 

  .حاالت اإليقاع البطيء املثقل باأللفاظ و األوزان الصعبة

يقــــــــــــــرتن هــــــــــــــذا األخـــــــــــــــري بطريقــــــــــــــة نطـــــــــــــــق :  لــــــــــــــوزن الشـــــــــــــــعريا

ــــــــــــأن الشــــــــــــدة  ــــــــــــه ، فنجــــــــــــد ب ــــــــــــد كتابتهــــــــــــا تصــــــــــــم (ّ ) الشــــــــــــعر ال بطريقــــــــــــة كتابت عن

حركـــــــــة واحـــــــــدة ، أمـــــــــا يف حالـــــــــة نطقهـــــــــا فهـــــــــي تضـــــــــم حـــــــــركتني ، حركـــــــــة ســـــــــاكنة 

وحركــــــــــــة متحركــــــــــــة ، و كــــــــــــذلك هــــــــــــو احلــــــــــــال يف التنــــــــــــوين و يف بعــــــــــــض احلــــــــــــروف 

األبيــــــــــات الشــــــــــعرية إىل جمموعــــــــــات مــــــــــن ذلــــــــــك فــــــــــإن الشــــــــــعراء قســــــــــموا  ،املتالقيــــــــــة

محــــــــــــد جنيــــــــــــب فــــــــــــإن أتعــــــــــــرف كــــــــــــل جمموعــــــــــــة فيهــــــــــــا باســــــــــــم البحــــــــــــر ،و حســــــــــــب 

اهلـــــــــــدف مـــــــــــن هـــــــــــذا التقســـــــــــيم هـــــــــــو إيضـــــــــــاح العمـــــــــــل يف أبســـــــــــط صـــــــــــوره ، حـــــــــــىت 

.يعتمد الشاعر بعد ذلك على أذنه و موهبته كيفما شاء
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 إن اللغـــــــــــــة داخـــــــــــــل الشـــــــــــــعر : األســـــــــــــلوب و اللغـــــــــــــة الشـــــــــــــعرية

ـــــــــــمتثــــــــــل جوه ــــــــــيت تســــــــــري عليهــــــــــا ،و يســــــــــتعمل الشــــــــــاعر ره و قاعدتــــــــــه األـ ساســــــــــية ال

 اواســــــــــع اخياليــــــــــ او جمــــــــــاز  ،بالغيــــــــــة ،و أســــــــــاليب بيانيــــــــــة متعــــــــــددة ايف ذلــــــــــك صــــــــــور 

، فنجــــــــــده يف الكثــــــــــري مــــــــــن األحيــــــــــان يــــــــــربط لنــــــــــا يف العديــــــــــد مــــــــــن قصــــــــــائده بــــــــــني 

ملعـــــــــــىن  احلســـــــــــي أفكـــــــــــار و قضـــــــــــايا متنـــــــــــاثرة ، تتفـــــــــــق مـــــــــــع بعضـــــــــــها الـــــــــــبعض يف ا

ــــــــاس ، كــــــــأن يوغــــــــ ــــــــد الن ــــــــب الســــــــمعي ل هــــــــدوء اللعن ــــــــني اجلان ــــــــربط ب يــــــــل ، فهــــــــو ي

الــــــــــذي يلــــــــــزم هــــــــــدوء الليــــــــــل ، و بــــــــــني اجلانــــــــــب البصــــــــــري الــــــــــذي ميثــــــــــل الظلمــــــــــة و 

. قلة احلركة فيه
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أفكـــــــــــــــارهم وخـــــــــــــــواطرهم بـــــــــــــــأكثر مـــــــــــــــن  للنصـــــــــــــــوص األدبيـــــــــــــــة ،و معـــــــــــــــربين عـــــــــــــــن

أســــــــــلوب واحــــــــــد ،و معــــــــــىن دقيــــــــــق يف وقــــــــــت زمــــــــــين قصــــــــــري ، فاســــــــــتطاعت هــــــــــذه 

  .الصياغة أن تثري ظاهر القول و باطنه يف نفس الوقت 

ينــــــــــــدرج هــــــــــــذا اجلــــــــــــزء يف إطــــــــــــار :  العمــــــــــــل البــــــــــــاطني الخيــــــــــــالي

اإلبــــــــــــداعات األدبيــــــــــــة اخلياليــــــــــــة ، الــــــــــــيت جتعــــــــــــل مــــــــــــن العمــــــــــــل األديب أداة انفعاليــــــــــــة 

ر و أحاســـــــــــيس البشـــــــــــر ، و بأوتـــــــــــار نغميـــــــــــة تعمـــــــــــل علـــــــــــى إيقـــــــــــاظ ــــــــــــــاعمتـــــــــــس مش

فالشـــــــــــعر ال يصـــــــــــنع مـــــــــــن كلمـــــــــــات تشـــــــــــري إىل االنفعـــــــــــاالت  " وجـــــــــــدان القـــــــــــارئ ، 

ــــــــــــــكالكربي بـــــــــــــل يســـــــــــــتخدم الشـــــــــــــعر  ،اخل...اء و الشـــــــــــــفقة و احلـــــــــــــب و الكراهيـــــــــــــة ـ

اللغــــــــــــــة القــــــــــــــادرة علــــــــــــــى التجســــــــــــــيد و التصــــــــــــــوير و اإلحيــــــــــــــاء هلــــــــــــــذه االنفعــــــــــــــاالت 

đ�ǂǠººººººººººǌǼǳـــــــــــ  األخــــــــــري حلقــــــــــة تــــــــــربط يفا لنــــــــــ، فهــــــــــو حيقــــــــــق 1"فاعــــــــــل معهــــــــــا ا و نتـ

ولعـــــــــل  الشـــــــــاعر بالطفـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل إثـــــــــارة جانبـــــــــه العـــــــــاطفي وجانبـــــــــه احلســـــــــي ،

158كمال الدین حسین ، م س ، ص1
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احلـــــــــــــديث عـــــــــــــن خيـــــــــــــاالت الشـــــــــــــعر و صـــــــــــــوره ، إمنـــــــــــــا يعـــــــــــــين الصـــــــــــــورة املباشـــــــــــــرة 

ــــــــــــــــك هــــــــــــــــي . و اللمــــــــــــــــس ، و املــــــــــــــــذاق ، والشــــــــــــــــم ،و الصــــــــــــــــوت ،للبحــــــــــــــــر و تل

ــــــــــــــيت ترضــــــــــــــي األ �ƨººººººººººººººǬȇǂǗ�Ǟººººººººººººººų¢�ƢººººººººººººººĔȋ���¾ƢººººººººººººººǨǗاملظــــــــــــــاهر احلســــــــــــــية للشــــــــــــــعر ال

�řǗƢƦǳ¦�ǶȀŭƢǟ�Ƣđ�ÀȂǨǌƬǰȇ.

، فقـــــــــــــــد مت  اعتمـــــــــــــــادا علـــــــــــــــى اخلصـــــــــــــــائص البنائيـــــــــــــــة للشـــــــــــــــعر املوجـــــــــــــــه لألطفـــــــــــــــال

  :تقسيمه إىل ثالثة أنواع رئيسية هي 

:الشعر الملحمي -1

جنــــــــــــد فيــــــــــــه العديــــــــــــد مــــــــــــن قصــــــــــــص املالحــــــــــــم و البطــــــــــــوالت اخلارقــــــــــــة الــــــــــــيت        

�ǲººººººººººǠǳÂ���ƨººººººººººǫ°ƢŬ¦�Ƕē¦ǂǷƢººººººººººǤǷ�Ŀ�śǨǳƢººººººººººǈǳ¦�ǎتــــــــــروي لنــــــــــا بطريقــــــــــة شــــــــــعرية طفوليــــــــــة قصــــــــــ

هــــــــــذا النــــــــــوع هــــــــــو األكثــــــــــر شــــــــــيوعا يف أدب األطفــــــــــال العــــــــــريب ، خاصــــــــــة مــــــــــا مت ترمجتــــــــــه 

.من القصص الشعري اليت ألفها الفونتني من حكايات إيسوب

:الشعر الغنائي -2

هــــــــــــــي خاصــــــــــــــية تصــــــــــــــاحب الشــــــــــــــعر العــــــــــــــريب املوجــــــــــــــه للطفــــــــــــــل ، مــــــــــــــن و         

أوزان غنائيــــــــــة تشــــــــــد ذهــــــــــن الطفــــــــــل إليهــــــــــا و تعمــــــــــل  خــــــــــالل االعتمــــــــــاد علــــــــــى ألفــــــــــاظ و

  .على بعث الشعور باالستمتاع و التذوق اجلميل هلذا اللون األديب 

:الشعر الدرامي -3

بــــــــــذلك الشــــــــــعر الــــــــــذي يقــــــــــدم فــــــــــوق خشــــــــــبة املســــــــــرح ،و  دوحنــــــــــن نقصــــــــــ     

هـــــــــو عبــــــــــارة عـــــــــن نــــــــــص درامـــــــــي توظــــــــــف فيــــــــــه مجيـــــــــع عناصــــــــــر البنـــــــــاء الــــــــــدرامي مــــــــــن 

لـــــــــى شـــــــــكل أبيـــــــــات شـــــــــعرية ، يـــــــــتم عرضـــــــــها علـــــــــى حـــــــــوار و شخصـــــــــيات و حبكـــــــــة ع

ـــــــــيت  خشـــــــــبة املســـــــــرح بطريقـــــــــة غنائيـــــــــة مجاليـــــــــة تضـــــــــم العديـــــــــد مـــــــــن اللوحـــــــــات الفنيـــــــــة ال

.ينجذب األطفال حنوها بشغف و ترقب

ولعـــــــــــــل هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع األديب هـــــــــــــو مـــــــــــــن أصـــــــــــــعبها كتابـــــــــــــة ، ألن الشـــــــــــــاعر 

جيمـــــــــــع بـــــــــــني جنســـــــــــني مهـــــــــــا الشـــــــــــعر و املســـــــــــرح أي أنـــــــــــه يعمـــــــــــل علـــــــــــى احملافظـــــــــــة 
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و ضــــــــــوابط البنــــــــــا الشــــــــــعري ،و يف نفــــــــــس الوقــــــــــت يصــــــــــيغ ذلــــــــــك يف  سـعلــــــــــى أســــــــــ

  .إطار عمل درامي

: الشعر التعليمي -4

وهــــــــــــو عبــــــــــــارة عــــــــــــن خصــــــــــــائص شــــــــــــعرية طفوليــــــــــــة تتضــــــــــــمن العديــــــــــــد 

مـــــــــن القـــــــــيم التعليميـــــــــة و املبـــــــــادئ األساســـــــــية لشـــــــــد انتبـــــــــاه الطفـــــــــل حنـــــــــو لوحـــــــــات 

�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣđ�ƨȈǼǧ.

  :األطفال بالجزائرشعر  -4

ممـــــــــــا ال شـــــــــــك فيـــــــــــه أن الظهـــــــــــور احلقيقـــــــــــي للنهضـــــــــــة األدبيـــــــــــة احلديثـــــــــــة يف اجلزائـــــــــــر  

ـــــــــة هـــــــــذا  ـــــــــع القـــــــــرن العشـــــــــرين، وقـــــــــد محـــــــــل راي ـــــــــزوغ احلركـــــــــة اإلصـــــــــالحية مطل كـــــــــان مـــــــــع ب

ــــــــــــة مــــــــــــن األدبــــــــــــاء واملفكــــــــــــرين أمثــــــــــــالثاإلصــــــــــــالح الثقــــــــــــايف والفكــــــــــــري  ــــــــــــد : ل الشــــــــــــيخ عب

مــــــــــــد العيــــــــــــد آل خليفــــــــــــة، والعــــــــــــريب احلميــــــــــــد بــــــــــــن بــــــــــــاديس ، والبشــــــــــــري اإلبراهيمــــــــــــي، وحم

  .التبسي وغريهم

�Ƣººººººººººººđ�¿Ƣººººººººººººǫ�̈Ȃººººººººººººǘƻ�¾Â¢�À¤ــــــــــــة هــــــــــــو تأسيســــــــــــهم جل هــــــــــــؤالء معيــــــــــــة العلمــــــــــــاء النخب

ـــــــــــــــريني  ـــــــــــــــاء املســـــــــــــــلمني اجلزائ ـــــــــــــــة، ، وقـــــــــــــــاموا ببن ـــــــــــــــب القرآني ـــــــــــــــة والكتاتي املـــــــــــــــدارس التعليمي

�ƾººººººººººººȈĐ¦�Ǿººººººººººººź°ƢƫÂ�ƨȈǷȐººººººººººººǇȍ¦�ƨººººººººººººȈƥǂǠǳ¦�ǾººººººººººººƬƠȈƥ�ÀƢººººººººººººǔƷ¢�ń¤�ÄǂººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�Ƥ واوأعــــــــــــاد Ǡººººººººººººǌǳ¦

يف هــــــــــذا الســــــــــياق يؤكــــــــــد . لفــــــــــرتة مــــــــــن الــــــــــزمن فرنســــــــــا قــــــــــد ســــــــــلخته منــــــــــه الــــــــــذي كانــــــــــت

التعلـــــــــيم العـــــــــريب احلـــــــــر مبفهومـــــــــه العصـــــــــري الصـــــــــحيح هـــــــــو  «حممـــــــــد احلســـــــــن فضـــــــــالء بـــــــــأن 

ـــــــــــــريني برجاهلـــــــــــــا ،وأبنائهـــــــــــــا،  ـــــــــــــة العلمـــــــــــــاء املســـــــــــــلمني اجلزائ ـــــــــــــه مجعي ـــــــــــــذي أنشـــــــــــــأته وقادت ال

ǳ¦Â�ƨººººººººººººººȈƥǂǠǳ¦Â�¿ȐººººººººººººººǇȍ¦�ǾººººººººººººººȈǧ�ĹǂººººººººººººººƫÂ�Ƙººººººººººººººǌǻ�Äǀººººººººººººººǳ¦�ƾººººººººººººººȀŭ¦�ƢººººººººººººººĔ¢Â��Ƣǿ°Ƣººººººººººººººǐǻ¢Â وطنيــــــــــــــة

1.»الصادقة

وتؤثرهــــــــــــا مبــــــــــــا حيــــــــــــدث يف مشــــــــــــرق مــــــــــــع تزايــــــــــــد احلركــــــــــــة اإلصــــــــــــالحية يف اجلزائــــــــــــر 

��¼¦ǂºººººººººººººǠǳ¦Â�ǆ ǻȂºººººººººººººƫÂ�ǂºººººººººººººǐǷ�Ŀ�ƨºººººººººººººǏƢşÂ�̈ŚºººººººººººººƦǯ�ƨºººººººººººººȈƥ®¢�ƨºººººººººººººǔĔ�ǺºººººººººººººǷ�ƨºººººººººººººȈƥǂǠǳ¦�®ȐƦºººººººººººººǳ¦

1-�έΩ�Δϛήѧѧѧѧѧѧη�ˬ�ϝϭϷ�˯ΰѧѧѧѧѧѧΠϟ�ˬ�ήΰΠϟΎѧѧѧѧѧѧΑ�ήѧѧѧѧѧѧΤϟ�ϲѧѧѧѧѧѧΑήόϟ�ϢϴѧѧѧѧѧѧϠόΘϠϟ�ΓΪѧѧѧѧѧѧήϟ�ΓήϴѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ˬ�˯ϼѧѧѧѧѧѧπ ϓ�ϦѧѧѧѧѧѧδΤϟ�ΪѧѧѧѧѧѧϤΤϣ
.15، ص 1999األمة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 
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أصـــــــــــــبحت الكتابـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال متـــــــــــــس جانبـــــــــــــا كبـــــــــــــريا مـــــــــــــن هـــــــــــــذه املوجـــــــــــــة األدبيـــــــــــــة يف 

واملدرســــــــــــني يف املــــــــــــدارس اجلزائــــــــــــر، وقــــــــــــد تبناهــــــــــــا يف بــــــــــــادئ األمــــــــــــر عــــــــــــدد مــــــــــــن املــــــــــــربني 

.الطفولية، من أجل تربية النشء وتقوميهم على األخالق احلسنة

أمـــــــــــا عـــــــــــن الـــــــــــنص الشـــــــــــعري املوجـــــــــــه لألطفـــــــــــال يف اجلزائـــــــــــر، فقـــــــــــد أشـــــــــــار العيـــــــــــد 

ـــــــــه  ـــــــــويل بأن ـــــــــري نظـــــــــرا إىل أن فـــــــــن الشـــــــــعر «جل كـــــــــان أســـــــــبق يف الظهـــــــــور مـــــــــن الـــــــــنص النث

ــــــــــــدة، وألن الظــــــــــــروف الــــــــــــيتهــــــــــــو ال ــــــــــــت تعيشــــــــــــها فــــــــــــن املتــــــــــــوارث مــــــــــــن أجيــــــــــــال عدي  كان

اجلزائـــــــــــــر يف تلـــــــــــــك الفـــــــــــــرتة خصوصـــــــــــــا النصـــــــــــــف األول مـــــــــــــن القـــــــــــــرن العشـــــــــــــرين كانـــــــــــــت 

أنســــــــــب لظهــــــــــور فــــــــــن الشــــــــــعر بصــــــــــفة عامــــــــــة ســــــــــواء الشــــــــــعر املوجــــــــــه للكبــــــــــار، أو الشــــــــــعر 

املوجـــــــــــه لألطفـــــــــــال، فمعظـــــــــــم الـــــــــــرواد األوائـــــــــــل الـــــــــــذين أثـــــــــــروا احلركـــــــــــة األدبيـــــــــــة بإنتـــــــــــاجهم  

1.»تماعيكانوا شعراء، كما كانوا دعاة إصالح ديين واج

مــــــــــــــن بــــــــــــــني القصــــــــــــــائد الــــــــــــــيت كتبهــــــــــــــا أدبــــــــــــــاء اجلزائــــــــــــــر لألطفــــــــــــــال قبــــــــــــــل فــــــــــــــرتة 

  :نذكر على سبيل املثال ال احلصر االستقالل

ـــــــــــذي كتبـــــــــــه ألطفـــــــــــال املـــــــــــدارس وشـــــــــــباب  - ديـــــــــــوان حممـــــــــــد العيـــــــــــد آل خليفـــــــــــة ال

وقـــــــــــد قـــــــــــدمت بعـــــــــــض هـــــــــــذه النصـــــــــــوص علـــــــــــى خشـــــــــــبة املســـــــــــرح  الكشـــــــــــافة اإلســـــــــــالمية، 

ēǂºººººººººººǌǻ�Ŗºººººººººººǳ¦�¬Ƣºººººººººººƥ°�Ǻºººººººººººƥ�¾Ȑºººººººººººƥ�ƨȈƷǂºººººººººººǈǸǯ 1983ا املطبعـــــــــــة العربيـــــــــــة بـــــــــــاجلزائر ســـــــــــنة ،

  .م1983وقصيدة أنشودة الوليد اليت طبعت يف اجلزائر سنة 

كـــــــــذلك جنـــــــــد قصـــــــــائد األطفــــــــــال الـــــــــيت كتبهـــــــــا الشــــــــــيخ حممـــــــــد الطـــــــــاهر التليلــــــــــي -

القمتـــــــــــــاري لتالميـــــــــــــذ املـــــــــــــدارس  ، وقـــــــــــــد مجعـــــــــــــت يف ديـــــــــــــوان حيمـــــــــــــل اســـــــــــــم منظومـــــــــــــات 

  .تربوية للمدارس االبتدائية

رية حملمــــــــــد بــــــــــن العابــــــــــد اجلــــــــــياليل الــــــــــيت ضــــــــــمت العديــــــــــد مــــــــــن القصــــــــــائد الشــــــــــع -

ــــــــــــــــوان  ــــــــــــــــاب بعن ــــــــــــــــة لألطفــــــــــــــــال يف املــــــــــــــــدارس، وقــــــــــــــــد مجعــــــــــــــــت يف كت املنظومــــــــــــــــات الرتبوي

  .األناشيد املدرسية ألبناء وبنات املدارس اجلزائرية

ـــــــــــــــــيت ضـــــــــــــــــمها حممـــــــــــــــــد األخضـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــائحي خـــــــــــــــــالل فـــــــــــــــــرتة  - القصـــــــــــــــــائد ال

ــــــــــــذي فقــــــــــــد امتــــــــــــازت أبياتــــــــــــاألربعينيــــــــــــات مــــــــــــن القــــــــــــرن املاضــــــــــــي،  ه بالطــــــــــــابع الرتبــــــــــــوي ال

1-ѧѧѧѧѧѧѧϔρϸϟ�ϪѧѧѧѧѧѧѧΟϮϤϟ�ϱήόѧѧѧѧѧѧѧθϟ�κ Ϩѧѧѧѧѧѧѧϟ�ˬ�ϲϟϮѧѧѧѧѧѧѧϠϴΟ�Ϊѧѧѧѧѧѧѧϴόϟ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧѧθϨϠϟ�ϢϓϮѧѧѧѧѧѧѧϣ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϝΎ2008 ،
.56ص 
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ــــــــــوطن والتفــــــــــاين مــــــــــن أجلــــــــــه " طفلــــــــــيت"مــــــــــن بــــــــــني قصــــــــــائده . ينمــــــــــي يف الطفــــــــــل حــــــــــب ال

  .م1961اليت نضمها سنة " ويف عيد ميالدها"م، 1949اليت نضمها سنة 

حملمــــــــــــــد الصـــــــــــــاحل رمضــــــــــــــان الـــــــــــــذي تضــــــــــــــمن هــــــــــــــو " أحلــــــــــــــان الفتـــــــــــــوة"ديـــــــــــــوان  -

وطين، وقــــــــــد متــــــــــت اآلخــــــــــر عــــــــــددا مــــــــــن األناشــــــــــيد الكشــــــــــفية ذات الطــــــــــابع الرتبــــــــــوي والــــــــــ

  .مبطبعة ابن خلدون بتلمسان 1953طباعته سنة 

ــــــــــــــذي ضــــــــــــــم العديــــــــــــــد مــــــــــــــن القصــــــــــــــائد ديــــــــــــــوان  - الشــــــــــــــيخ أمحــــــــــــــد ســــــــــــــحنون ال

ال حيصــــــــــــى مــــــــــــن  اضــــــــــــف إىل ذلــــــــــــك عــــــــــــدد. الطفوليــــــــــــة ذات الطــــــــــــابع الــــــــــــديين الرتبــــــــــــوي

الشــــــــــعراء اجلزائــــــــــريني الــــــــــذين بــــــــــرزوا خــــــــــالل فــــــــــرتة مــــــــــا قبــــــــــل االســــــــــتقالل وخلفــــــــــوا عــــــــــددا  

نـــــــــــذكر . لألطفـــــــــــال املتمدرســـــــــــني، وشـــــــــــباب الكشـــــــــــافة اإلســـــــــــالمية كبـــــــــــريا مـــــــــــن القصـــــــــــائد

حممـــــــــــد اللقـــــــــــاين بـــــــــــن الســـــــــــايح، أبـــــــــــو بكـــــــــــر بـــــــــــن رمحـــــــــــون، عبـــــــــــد الـــــــــــرمحن: مـــــــــــنهم مـــــــــــثال

بــــــــــــالعقون، حممــــــــــــد اهلــــــــــــادي السنوســــــــــــي الــــــــــــواهري، جلــــــــــــول البــــــــــــدوي، حممــــــــــــد الشــــــــــــبوكي، 

الربيـــــــــع بوشـــــــــامة، عبـــــــــد الكـــــــــرمي العقـــــــــون، أبـــــــــو القاســـــــــم مخـــــــــار، عمـــــــــر الربنـــــــــاوي، مفـــــــــدي 

1.وغريهم... ، موسى األمحيدي نويوات، زكرياء

ممــــــــــا جيــــــــــدر اإلشــــــــــارة إليــــــــــه يف هــــــــــذا الصــــــــــدد، هــــــــــو أن شــــــــــعر األطفــــــــــال بــــــــــاجلزائر 

مل يتميــــــــــز بكونــــــــــه جنســــــــــا أدبيــــــــــا مســــــــــتقال عــــــــــن بــــــــــاقي األجنــــــــــاس األخــــــــــرى، ذلــــــــــك ألن 

معظـــــــــــم األعمـــــــــــال الشـــــــــــعرية الـــــــــــيت قـــــــــــدمت خـــــــــــالل هـــــــــــذه الفـــــــــــرتة كانـــــــــــت عبـــــــــــارة عـــــــــــن 

�ǾǳȂººººººººººǏ¢�ń¤�ÄǂººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ǞººººººººººǸƬĐ¦�̈®Ƣººººººººººǟ¤�ƢȀǧƾººººººººººǿ�ÀƢººººººººººǯقصــــــــــائد وأناشــــــــــيد تربويــــــــــة وتوعويــــــــــة  

الدينيـــــــــــة العربيـــــــــــة، وأخالقـــــــــــه الفاضـــــــــــلة الســـــــــــمحة، وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل تربيـــــــــــة الـــــــــــنشء 

  .على اتباع هذه األفكار واملبادئ

�ÄǂººººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ǞººººººººººººººǸƬĐ¦�ƢººººººººººººººȀǼǷ�ňƢººººººººººººººǠȇ�ÀƢººººººººººººººǯ�Ŗººººººººººººººǳ¦�ƨȈººººººººººººººǌȈǠŭ¦�» Âǂººººººººººººººǜǳ¦�À¢�ƢººººººººººººººǸǯ

ـــــــــــاط شـــــــــــعر األطفـــــــــــال بـــــــــــاجل ـــــــــــت الســـــــــــبب وراء ارتب ـــــــــــذاك هـــــــــــي األخـــــــــــرى كان نس األديب آن

.، له نفس خصوصياته الفنية، والنفسية، والرتبويةالعام

األفـــــــــــق، وتطلـــــــــــع اجلميـــــــــــع  يفبعـــــــــــد اســـــــــــتقالل اجلزائـــــــــــر ظهـــــــــــرت معـــــــــــامل جديـــــــــــدة 

حنــــــــــو غــــــــــد أفضــــــــــل، فانتشــــــــــر التعلــــــــــيم، وســــــــــارت معــــــــــه احلركــــــــــة الثقافيــــــــــة بــــــــــنفس الــــــــــوترية، 

.59-56، ص المرجع السابق العید جیلولي ، :ینظر -1
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حماولـــــــــــة تـــــــــــدارك ســـــــــــنوات اجلهـــــــــــل والتخلـــــــــــف الـــــــــــيت فرضـــــــــــها االســـــــــــتعمار علـــــــــــى الشـــــــــــعب 

  .اجلزائري

بـــــــــدأ االهتمـــــــــام بـــــــــأدب األطفـــــــــال مـــــــــع مطلـــــــــع الســـــــــبعينيات أيـــــــــن قـــــــــام عـــــــــدد مـــــــــن 

�ƨººººººººººººººǈǇƚŭ¦�ƢȀƬǷƾººººººººººººººǬǷ�Ŀ��¾ƢººººººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººººººǿ�Ŀ�ǺȇÂ¦Âƾººººººººººººººǳ¦Â�Ƥ ººººººººººººººƬǰǳ¦�°¦ƾººººººººººººººǏƜƥ�ǂººººººººººººººǌǼǳ¦�°Â®

ـــــــــــريا مـــــــــــن  ـــــــــــه عـــــــــــددا كب ـــــــــــأدب األطفـــــــــــال ونشـــــــــــرت ل ـــــــــــيت اهتمـــــــــــت ب ـــــــــــاب ال الوطنيـــــــــــة للكت

  : الكتب أمهها

ــــــــــــــد 1983ديــــــــــــــوان األطفــــــــــــــال حملمــــــــــــــد األخضــــــــــــــر الســــــــــــــائحي ســــــــــــــنة  - م، مث أعي

  .بعنوان أناشيد وأغاين األطفال 2000نشره سنة 

.1983ديوان الفرحة اخلضراء ملصطفى حممد الغماري سنة  -

.1984ديوان الرباعم الندية حملمد ناصر سنة  -

.1986ديوان حديث الفصول لبوزيد حرز اهللا سنة  -

.1992ديوان أنغام الطفولة خلضر بدور سنة -

1978.1سنة   بنيت لـجمال طاهري الذي صدرديوان أغاين ال -
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.كتابة المسرحيــة: المبحــث الثالــث  

ــــــــــدأ النظــــــــــر إىل الفــــــــــن املســــــــــرحي املخصــــــــــص لألطفــــــــــال بعــــــــــد ظهــــــــــور  لــــــــــة ثلقــــــــــد ب

مـــــــــــن األدبـــــــــــاء و البـــــــــــاحثني الـــــــــــذين خصصـــــــــــوا جـــــــــــزءا مـــــــــــن عملهـــــــــــم هلـــــــــــذا الفـــــــــــن األديب 

ريخ هــــــــذا الفــــــــن يعــــــــد قصــــــــريا جــــــــدا إذا ابتــــــــداء مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين ، و بالتــــــــايل فــــــــإن تــــــــا

مـــــــــــا حاولنـــــــــــا مقارنتـــــــــــه بتـــــــــــاريخ املســـــــــــرح العريـــــــــــق الـــــــــــذي يعـــــــــــود إىل حـــــــــــوايل ثـــــــــــالث آالف 

  . سنة تقريبا

لعـــــــــــــل أول بـــــــــــــدايات مســـــــــــــرح األطفـــــــــــــال يف العـــــــــــــامل جـــــــــــــاء مـــــــــــــع إنشـــــــــــــاء احتـــــــــــــاد 

أيـــــــــــن حـــــــــــدد أهدافـــــــــــه األساســـــــــــية  1965مســـــــــــارح الشـــــــــــباب و األطفـــــــــــال العـــــــــــاملي ســـــــــــنة 

مســـــــــــــارح األطفـــــــــــــال و الشـــــــــــــباب يف العـــــــــــــامل مـــــــــــــن أجـــــــــــــل  يف ضـــــــــــــرورة محايـــــــــــــة و رعايـــــــــــــة

�ƨººººººººººººǷƾŬ�ƨººººººººººººǠƳƢǻ�ƨǴȈººººººººººººǇȂǯ�ƢŮƢǸǠƬººººººººººººǇ¦�Â�ƨººººººººººººȈǼǨǳ¦�©ƢȇȂƬººººººººººººǈŭ¦�ȄººººººººººººǴǟ¢�ń¤�Ƣººººººººººººđ�µ ȂººººººººººººȀǼǳ¦

  .األمن و السالم يف العامل 

إن أهــــــــــــم العراقيــــــــــــل الــــــــــــيت واجهــــــــــــت هــــــــــــذا االحتــــــــــــاد منــــــــــــذ بدايتــــــــــــه هــــــــــــو ختــــــــــــوف 

د العديـــــــــد مـــــــــن الـــــــــدول حنـــــــــو فكـــــــــرة مســـــــــرح خـــــــــاص باألطفـــــــــال و مـــــــــا يقتضـــــــــيه مـــــــــن جتنيـــــــــ

�ƨȇǂººººººººººǌƦǳ¦�Â�ƨººººººººººȇ®Ƣŭ¦�©¦®ȂººººººººººȀĐ¦Â�°ƢººººººººººǰǧȌǳ " ــــــــــد إىل الفــــــــــرو ــــــــــذي ميت  قهــــــــــذا االخــــــــــتالف ال

االجتماعيــــــــــــة و اجلماليــــــــــــة و األخالقيــــــــــــة ، بــــــــــــل و يف املقــــــــــــام األكــــــــــــرب االقتصــــــــــــادية أيضــــــــــــا 

واد و املعطيـــــــــــات الفنيـــــــــــة ملســـــــــــارح ـــــــــــــــ،و رغـــــــــــم ذلـــــــــــك فـــــــــــإن رعايـــــــــــة التنميـــــــــــة املســـــــــــتمرة للم

عتـــــــــــرب أهـــــــــــم أهـــــــــــداف هـــــــــــذا االحتـــــــــــاد العـــــــــــاملي األطفـــــــــــال و الشـــــــــــباب يف هـــــــــــذه البلـــــــــــدان ي

ــــــــد  ــــــــك عــــــــن طريــــــــق تبــــــــادل اإلثــــــــارة بــــــــني األطــــــــراف مــــــــن أجــــــــل عمــــــــل إبــــــــداعي جدي ،و ذل

ات و النتــــــــــــــائج العلميــــــــــــــة و الفنيــــــــــــــة يف هــــــــــــــذا ـــــــــــــــــمســــــــــــــتمر و تبــــــــــــــادل اخلــــــــــــــربات و املعلوم

�¾ƢººººººººººĐ¦"1 خاصــــــــــة و أنــــــــــه أصــــــــــبح ميثــــــــــل يف الوقــــــــــت احلاضــــــــــر معلمــــــــــا حقيقيــــــــــا للرتبيــــــــــة و

  .السامية اليت يسري عليها اجليل اجلديد خالق و املبادئاأل

تبـــــــــــــــــىن الفكـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــوفييت  1918مـــــــــــــــــع مطلـــــــــــــــــع الثـــــــــــــــــورة البلشـــــــــــــــــفية ســـــــــــــــــنة 

االشـــــــــــــرتاكي فكـــــــــــــرة إنشـــــــــــــاء مســـــــــــــرح خـــــــــــــاص باألطفـــــــــــــال مشـــــــــــــبع باألفكـــــــــــــار و الـــــــــــــروح 

العاليـــــــــــة جتـــــــــــاه اجليـــــــــــل اجلديـــــــــــد الصـــــــــــغري ،و قـــــــــــد مت ذلـــــــــــك مـــــــــــع إنشـــــــــــاء مســـــــــــرح خـــــــــــاص 

1�ϭ�ή ѧ˰ѧѧѧѧѧ˰˰θϨϠϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϴΑήόϟ�ήѧѧѧѧѧѧμ ϣ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧϴϟΎϤΠϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϮΑήΘϟ�ϦϴѧѧѧѧѧѧΑ�ήѧѧѧѧѧѧλ ΎόϤϟ�Ϟѧѧѧѧѧѧϔτ ϟ�Ρήѧѧѧѧѧѧδϣ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧτ όϤϟ�ΪѧѧѧѧѧѧΒϋ�ΪѧѧѧѧѧѧϤΤϣ
11، القاھرة ، ص2009، 1، طالتوزیع
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روح الكفـــــــــــاح والتصــــــــــــدي  بعـــــــــــروض األطفـــــــــــال يف موســــــــــــكو يناضـــــــــــل مـــــــــــن أجــــــــــــل بعـــــــــــث

ـــــــــــدى  لألعـــــــــــداء و نشـــــــــــر ثقافـــــــــــة الـــــــــــدفاع عـــــــــــن الـــــــــــوطن و التضـــــــــــحية يف ســـــــــــبيل محايتـــــــــــه ل

  .مجهور املتفرجني من األطفال

ن و ـن أنــــــــــاتويل لونــــــــــا تشارســــــــــكي أحــــــــــد منظــــــــــري الفــــــــــأيف هــــــــــذا الســــــــــياق جنــــــــــد بــــــــــ

مبســــــــــــرح األطفــــــــــــال يتضــــــــــــمن برناجمــــــــــــا  االثقافــــــــــــة بروســــــــــــيا اقــــــــــــرتح برناجمــــــــــــا وزاريــــــــــــا خاصــــــــــــ

:األطفال داخل اخلشبة ،و قد تضمن ما يلي مفصال لرتبية 

املســــــــــــــــرح هــــــــــــــــو مــــــــــــــــادة أساســــــــــــــــية لتــــــــــــــــدريس املنــــــــــــــــاهج و املــــــــــــــــواد -

ذ و أمههــــــــــــا مــــــــــــادة الثقافــــــــــــة العامــــــــــــة و التــــــــــــاريخ و اجلغرافيــــــــــــا و ـاملدرســــــــــــية للتالميــــــــــــ

.ة ـاللغة احمللية الوطني

جيــــــــــــــــب أن ال ينحصــــــــــــــــر متثيــــــــــــــــل التالميــــــــــــــــذ داخــــــــــــــــل املدرســــــــــــــــة يف -

ــــــــــك إىل قاعــــــــــات خمصصــــــــــة للتمثيــــــــــل قاعــــــــــات التــــــــــدريس فقــــــــــط ، بــــــــــل يتعــــــــــد ى ذل

وتقـــــــــــــــــدمي العـــــــــــــــــروض املســـــــــــــــــرحية ، يعمـــــــــــــــــل التالميـــــــــــــــــذ فيهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــنيع 

املســـــــــــــتلزمات الفنيـــــــــــــة املســـــــــــــرحية اهلامـــــــــــــة كالـــــــــــــديكور و اإلكسســـــــــــــوارات واملنـــــــــــــاظر 

.واملالبس

ضـــــــــــــــرورة إنشـــــــــــــــاء مســـــــــــــــرح حمـــــــــــــــرتف خـــــــــــــــاص باألطفـــــــــــــــال يضـــــــــــــــم -
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مهــــــــــــوره الصــــــــــــغري ا جلو استحســــــــــــان وقبــــــــــــوالا أن حيقــــــــــــق قــــــــــــدرة و اســــــــــــتيعاب جيــــــــــــب

.،و حيقق أعلى مستوى لعناصره الفنية كلها 

مـــــــــــــن الـــــــــــــذين ســـــــــــــامهوا يف حتقيـــــــــــــق هـــــــــــــذه الفكـــــــــــــرة جنـــــــــــــد ألكســـــــــــــندر بريانســـــــــــــيف 

ـــــــــــة لن ـــــــــــذي أســـــــــــس يف مدين د الروســـــــــــية مســـــــــــرحا خاصـــــــــــا باألفكـــــــــــار هـــــــــــو مســـــــــــرح اجـــــــــــر نال

ــــــــــذي ضــــــــــمنه كــــــــــل املبــــــــــادئ و األ ــــــــــيت حيتاجهــــــــــا هــــــــــذا النــــــــــوع ر األسطــــــــــتيــــــــــوس ال اســــــــــية ال

ـــــــــاال  ةمـــــــــن املســـــــــارح املخصصـــــــــ للفئـــــــــات العمريـــــــــة الصـــــــــغرية ،و قـــــــــد أصـــــــــبح فيمـــــــــا بعـــــــــد مث

  .حيا حيتدى به يف إنشاء مسارح لألطفال عرب العامل 
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فنــــــــــاين املســــــــــرح  بالعمــــــــــل حتــــــــــت مبــــــــــدأ وجــــــــــوب االرتبــــــــــاط الوثيــــــــــق بــــــــــني) تيــــــــــوس(مســــــــــرح 

املبــــــــــــدعني و رجــــــــــــال الرتبيــــــــــــة ،و مــــــــــــن هنــــــــــــا وجــــــــــــب علــــــــــــى فنــــــــــــاين املســــــــــــرح أن ميلكــــــــــــوا 

القـــــــــــدرة علــــــــــــى التفكــــــــــــري كرتبـــــــــــويني ووجــــــــــــب علــــــــــــى الرتبـــــــــــويني اإلحســــــــــــاس كفنــــــــــــانني ، مث 

1"جيب ان تتملك اجلميع بعد ذلك روح شابة واحدة تفكر وحتس 

ن إن هـــــــــــذا املســـــــــــرح الـــــــــــذي أسســـــــــــه بريانســـــــــــيف هـــــــــــو فضـــــــــــاء يضـــــــــــم العديـــــــــــد مـــــــــــ

ــــــــــــــدائري الــــــــــــــذي جيعــــــــــــــل ااملظــــــــــــــاهر التقنيــــــــــــــة و اجلماليــــــــــــــة ملكــــــــــــــ ن العــــــــــــــرض ، فشــــــــــــــكله ال

إحاطــــــــــــــة مجهــــــــــــــور األطفــــــــــــــال مبكــــــــــــــان العــــــــــــــرض هــــــــــــــو معايشــــــــــــــة للمســــــــــــــرحية و حتقيــــــــــــــق 

وهـــــــــو مســـــــــرح تــــــــــركييب مـــــــــن خــــــــــالل .االلتفـــــــــاف مـــــــــن مجيــــــــــع جوانـــــــــب العـــــــــرض املســــــــــرحي 

بعــــــــــث املمثــــــــــل علــــــــــى تفجــــــــــري قدراتــــــــــه األدائيــــــــــة مــــــــــن غنــــــــــاء و عــــــــــزف و رقــــــــــص وألعــــــــــاب 

  .باتية متعددة أكرو 

:تعريف مسرح األطفـال  -1

ـــــــــــــه األطفـــــــــــــال بأنفســـــــــــــهم ، أو هـــــــــــــو املســـــــــــــرح  ـــــــــــــذي يشـــــــــــــارك في هـــــــــــــو املســـــــــــــرح ال

ويلـــــــــــــيب  و أحاسيســـــــــــــهم،،و يتعامـــــــــــــل مـــــــــــــع شـــــــــــــعورهم ،هـــــــــــــا إلـــــــــــــيهمالـــــــــــــذي يكـــــــــــــون موجّ 

ǶēƢºººººººººººººƳƢȈƬƷ¦. ــــــــــــــن أوبـــــــــــــر ســـــــــــــفيلد بأنـــــــــــــه عـــــــــــــروض املمثلـــــــــــــني احملرتفيآه تـــــــــــــوقـــــــــــــد عرف ن أو ــ

ــــــــــــت يف امل ــــــــــــذلكاهلــــــــــــواة للصــــــــــــغار ســــــــــــواء أكان و إنــــــــــــه  ،ســــــــــــارح أم يف صــــــــــــاالت معــــــــــــدة ل

يشـــــــــــتمل علـــــــــــى النشـــــــــــاط املســـــــــــرحي املدرســـــــــــي أو االســـــــــــتخدام احلـــــــــــديث للـــــــــــدراما كـــــــــــأداة 

.2تعليمية فيما ميكن أن نسميه املسرح الرتبوي 

ــــــــــــــــبط مســــــــــــــــرح الطفــــــــــــــــل يف معجــــــــــــــــم املصــــــــــــــــطلحات الدراميــــــــــــــــة      يف حــــــــــــــــني ارت

خصيصـــــــــــــا  باملكـــــــــــــان املهيـــــــــــــأ مســـــــــــــرحيا لتقـــــــــــــدمي عـــــــــــــروض متثيليـــــــــــــة كتبـــــــــــــت و أخرجـــــــــــــت

يــــــــــان بــــــــــأن كمــــــــــا جنــــــــــد يف كثــــــــــري مــــــــــن األح.الصــــــــــغرية  ملشــــــــــاهدين مــــــــــن الفئــــــــــات العمريــــــــــة

ن و أمـــــــــا املتفرجـــــــــ.الالعبـــــــــني كلهـــــــــم بـــــــــني األطفـــــــــال أو الكبـــــــــار أو مشـــــــــرتكني فيمـــــــــا بيـــــــــنهم 

14-13محمد عبد المعطي ، المرجع السابق ، ص ص1
2�ήѧѧѧѧѧψϨϳ:�ΏΎѧѧѧѧѧΘϜϠϟ�ΔѧѧѧѧѧϣΎόϟ�Δϳήѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�ΔѧѧѧѧѧΌϴϬϟ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧϴϘϴΒτΗ�ΕΎϴΣήѧѧѧѧѧδϣ�ϭ�ϞѧѧѧѧѧϔτϠϟ�ΚϳΪѧѧѧѧѧΤϟ�ΡήѧѧѧѧѧδϤϟ�ˬ�ΖѧѧѧѧѧΑΎΛ�ήѧѧѧѧѧμ ΘϨϣ
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فينبغـــــــــي أن يكونـــــــــوا كلهـــــــــم مـــــــــن األطفـــــــــال الـــــــــذين مت كتابـــــــــة و إخـــــــــراج العمـــــــــل املســـــــــرحي 

  .ألجلهم 

اشـــــــــــــدون احملرتفـــــــــــــون أعمـــــــــــــاال و عروضـــــــــــــا كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه الـــــــــــــذي يقـــــــــــــدم فيـــــــــــــه الر     

�Ƣđ�ÀȂǴǠǨǼȇÂ�ǶđƢƴǟ¤�ŚưƬǧ���¾ƢǨǗȋ¦�ƨƠǨǳ�ǖǬǧ�ƨǐǐű�ƨȈƷǂǈǷ.

ذلــــــــــــك املســــــــــــرح الــــــــــــذي ال يقــــــــــــوم " و مــــــــــــن التعريــــــــــــف الشــــــــــــاملة أيضــــــــــــا هــــــــــــو     

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــديين و املنب علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس التميـــــــــــــــز االقتصـــــــــــــــادي و الطبقـــــــــــــــي أو اجلنســـــــــــــــي و ال

فاملســـــــــــرح هنــــــــــــا . 1"ســـــــــــكان الـــــــــــوطين ، يؤمـــــــــــه قطـــــــــــاع واســــــــــــع مـــــــــــن خمتلـــــــــــف نوعيــــــــــــات ال

يكـــــــــون مســـــــــرحا فنيـــــــــا مجاليـــــــــا مبعـــــــــىن الكلمـــــــــة خـــــــــال مـــــــــن كـــــــــل األلغـــــــــاز و الرســـــــــائل الـــــــــيت 

يتــــــــــداوهلا فكــــــــــر الكبــــــــــار فيمــــــــــا بيــــــــــنهم ، إمنــــــــــا خيــــــــــتص يف هــــــــــذه املرحلــــــــــة بصــــــــــفته الذاتيــــــــــة 

  .املتمثلة يف الرتبية و التثقيف و التسلية و الرتويح عن النفس 

نقـــــــــــل الثقافـــــــــــة و األدب  لوســـــــــــائإن هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن املســـــــــــرح هـــــــــــو مـــــــــــن بـــــــــــني 

ـــــــــــل معظـــــــــــم الوســـــــــــائل األخـــــــــــرى ألدب األطفـــــــــــال كـــــــــــإىل األطفـــــــــــال ،وهـــــــــــو   ذلك مثلـــــــــــه مث

الـــــــــــيت تســـــــــــتطيع أن حتـــــــــــرك مشـــــــــــاعر الطفـــــــــــل و ذهنـــــــــــه و عقلـــــــــــه ، وتعمـــــــــــل علـــــــــــى تغذيـــــــــــة 

العمـــــــــل املســـــــــرحي املخصـــــــــص هلـــــــــذه الفئـــــــــة  أنكمـــــــــا .األطفـــــــــال فنيـــــــــا و أدبيـــــــــا ووجـــــــــدانيا 

اده األساســـــــــــية إال مـــــــــــع نظـــــــــــرة الصـــــــــــغري لـــــــــــه يف بعـــــــــــده الـــــــــــدرامي ال يتحقـــــــــــق بكـــــــــــل أبعـــــــــــ

ــــــــــا  ــــــــــذلك أن حيقــــــــــق لن فيمــــــــــا نســــــــــتطيع أن نســــــــــميه بــــــــــاجلمهور املتلقــــــــــي ،وهــــــــــو يســــــــــتطيع ب

املخــــــــــــرج ، املمثــــــــــــل ، : حلقــــــــــــة دائريــــــــــــة وعالقــــــــــــة متســــــــــــقة بــــــــــــني األبعــــــــــــاد الثالثــــــــــــة وهــــــــــــي 

  .ومجهور األطفال

طفـــــــــــال إىل هـــــــــــذا الفـــــــــــن هـــــــــــو طـــــــــــبعهم االنـــــــــــدماجي لعـــــــــــل أهـــــــــــم ميـــــــــــزة تؤهـــــــــــل األ

لعامــــــــــــة ، ذلــــــــــــك أن املســــــــــــرح خبصائصــــــــــــه التمثيليــــــــــــة يســــــــــــاعدهم علــــــــــــى هــــــــــــذا يف احليــــــــــــاة ا

االنـــــــــــدماج ، فيعمـــــــــــل بأشـــــــــــخاص و أماكنـــــــــــه و أحداثـــــــــــه املتسلســـــــــــلة علـــــــــــى جـــــــــــر الطفـــــــــــل 

صــــــــــــلة بعاملــــــــــــه الــــــــــــداخلي و اخلــــــــــــارجي ، كمــــــــــــا  يو شــــــــــــعور ذ ،إىل تتبــــــــــــع ذلــــــــــــك بانتبــــــــــــاه

1έϮѧѧѧѧѧѧθϨϣ�ˬ�ϲϧΎѧѧѧѧѧѧϣϭέ�˯Ύϔѧѧѧѧѧѧλ �ΔѧѧѧѧѧѧϤΟήΗ�ˬ�ΞϬϨѧѧѧѧѧѧϣ�ϭ�ΔϔѧѧѧѧѧѧδϠϓ�ϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷ�Ρήѧѧѧѧѧѧδϣ�ˬ�ΝέϮѧѧѧѧѧѧΑ�ΪѧѧѧѧѧѧϟϮΟ�ϡ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧϓΎϘΜϟ�Γέί ϭ�Ε
.9، ص1991الجمھوریة السوریة ، 
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ل أن منــــــــــاظره و ديكوراتــــــــــه و إضــــــــــاءته الســــــــــاحرة الــــــــــيت تتعــــــــــاون مجيعــــــــــا علــــــــــى نقــــــــــل الطفــــــــــ

.1إىل العامل الذي يسعد أن يراه 

يف ســـــــــياق آخــــــــــر حيــــــــــاول حممــــــــــد أبــــــــــو اخلـــــــــري يف كتابــــــــــه ملتقــــــــــى الرؤيــــــــــة املســــــــــتقبلية 

مـــــــــــا هـــــــــــو مســـــــــــرح الطفـــــــــــل ؟ مـــــــــــن : ملســـــــــــرح األطفـــــــــــال يف مصـــــــــــر جييـــــــــــب علـــــــــــى ســـــــــــؤال 

�Äǀººººººººººǳ¦�¾ƢººººººººººĐ¦�Ȃººººººººººǿ�Â¢��ǲººººººººººǨǘǳ¦�Ƥ ººººººººººǠǴǷ�Ȃººººººººººǿ�ƨǗƢººººººººººǈƥ�ǲººººººººººǰƥ�Ǿººººººººººǻ¢�ń¤�¼ǂººººººººººǘƬǳ¦�¾Ȑººººººººººƻ

ـــــــــــــــــو االتصــــــــــــــــال اخلــــــــــــــــالق بالطبيع ميــــــــــــــــارس فيــــــــــــــــه األطفــــــــــــــــال هــــــــــــــــوايتهم يف اللعــــــــــــــــب ة و ـــ

�Ƕđ�ƨǘȈƄ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ�«ƢǷƾǻȏ¦�Â�̈ƢǯƢƄ¦�Â�ƾȈǴǬƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǺȇǂƻȉƢƥ2.

مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذا التعريـــــــــف ميكـــــــــن أن نلمـــــــــس نـــــــــوعني مـــــــــن مســـــــــرح األطفـــــــــال ، 

مــــــــــع مســــــــــرح تلقــــــــــائي يصــــــــــنعه األطفــــــــــال لوحــــــــــدهم ومــــــــــن أجلهــــــــــم فقــــــــــط ، دون اشــــــــــرتاك 

و ال مــــــــــــن حيــــــــــــث التلقــــــــــــي ،و املســــــــــــرح ،دميفئـــــــــــة الكبــــــــــــار فيــــــــــــه ، ال مــــــــــــن حيــــــــــــث التقــــــــــــ

الـــــــــــذي نقيمـــــــــــه هلـــــــــــم ، إمـــــــــــا أن يشـــــــــــارك فيـــــــــــه الكبـــــــــــار لوحـــــــــــدهم ، أو مـــــــــــع األطفـــــــــــال يف 

عمــــــــل واحــــــــد حــــــــىت نتــــــــيح هلــــــــم الفرصــــــــة للتســــــــلية و املتعــــــــة مــــــــن جهــــــــة و للكشــــــــف عــــــــن 

�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�°ƢƦǰǳ¦�śǧŗƄ¦�¿ƢǷ¢�Ƕē¦°ƢȀǷ�Â�ǶȀƦǿ¦ȂǷ.

صـــــــــــائص مســـــــــــرح الطفـــــــــــل يف مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذه التعـــــــــــاريف ميكـــــــــــن أن نبلـــــــــــور خ

  :النقاط التالية 

ــــــــــــــــــه إ- نــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــرح يشــــــــــــــــــبع حاجــــــــــــــــــة الطفــــــــــــــــــل للحركــــــــــــــــــة و حب

للمحاكاة 

نـــــــــــــه مســـــــــــــرح تلقـــــــــــــي ميكـــــــــــــن الطفـــــــــــــل مـــــــــــــن االنـــــــــــــدماج و البعـــــــــــــد إ-

.عن التصنع ،وأنه دائما حمل املراقبة والنظر و املطالبة بأداء األفضل 

ــــــــــــه مســــــــــــرح يعمــــــــــــل علــــــــــــى إثــــــــــــارة الفضــــــــــــول و إيقــــــــــــاظ اخليــــــــــــال إ- ن

.املتكرر فوق اخلشبة أو على كرسي املشاهدة  من خالل اللعب

1�ήѧѧѧѧѧψϨϳ:�ΔѧѧѧѧѧΒϴρ�ΔѧѧѧѧѧδγΆϣ�ˬ�Ϟѧѧѧѧѧϔτ ϟ�Ρήѧѧѧѧѧδϣ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ϞΧΪѧѧѧѧѧϣ�ˬ�ΓϭϼѧѧѧѧѧΣ�Ϊϴѧѧѧѧѧδϟ�ΪѧѧѧѧѧϤΤϣ�ˬ�Δѧѧѧѧѧϴτ ϋ�ϦϳΪѧѧѧѧѧϟ�ϝΎѧѧѧѧѧϤΟ�ϕέΎѧѧѧѧѧρ
12، ص2004للنشر و التوزیع ، القاھرة ، 

2�ήѧѧѧѧѧѧψϨϳ:ѧѧѧѧѧѧϠϋϷ�β ѧѧѧѧѧѧϠΠϤϟ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧμ ϣ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ϝΎѧѧѧѧѧѧϔρϷ�ΡήѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ΔϴϠΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟ�Δѧѧѧѧѧѧϳ΅ήϟ�ϰѧѧѧѧѧѧϘΘϠϣ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧϴΨϟ�ϮѧѧѧѧѧѧΑ�ΪѧѧѧѧѧѧϤΤϣ ى
69-68، ص ص2006للثقافة ، القاھرة ، 
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نـــــــــه مســــــــــرح تربــــــــــوي تثقيفــــــــــي يعمــــــــــل علــــــــــى لفــــــــــت انتبــــــــــاه الطفــــــــــل إ-

. إىل اخلصال احلسنة و املبادئ السامية اليت تؤهله لالستقامة يف الكرب

إنــــــــــــه احتفــــــــــــال باألطفــــــــــــال بقيمــــــــــــة األطفــــــــــــال ألنفســــــــــــهم ، فمــــــــــــن -

يثـــــــــــــــــــري يف  نأح و التشـــــــــــــــــــويق ،و و البســـــــــــــــــــاطة و الوضـــــــــــــــــــبالطبيعـــــــــــــــــــي أن يتميـــــــــــــــــــز 

.نفوس األطفال الشعور بالبهجة و السعادة 

إنــــــــــــه مســــــــــــرح يؤهــــــــــــل الطفــــــــــــل للعمــــــــــــل اجلمــــــــــــاعي القــــــــــــائم علــــــــــــى -

دوار تضـــــــــــــــــافر املواهـــــــــــــــــب الفرديـــــــــــــــــة ككتابـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنص و إخراجـــــــــــــــــه و متثيـــــــــــــــــل األ

ور و املالبـــــــــــــــــــس و اإلضـــــــــــــــــــاءة و املوســـــــــــــــــــيقى ، إضـــــــــــــــــــافة إىل ـوصـــــــــــــــــــناعة الديكـــــــــــــــــــ

. الشطر الثاين الذي ميثله اجلمهور املتلقي

الفريـــــــــــــــق  نـــــــــــــــه مســـــــــــــــرح يـــــــــــــــدعو إىل روح التعـــــــــــــــاون و إذكـــــــــــــــاء روحإ-

.الذي يتحقق النجاح من حوله ال حمالة 

إنـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــرح يكســـــــــــــــــب الطفـــــــــــــــــل مهـــــــــــــــــارات االتصـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــع -

�ǶēƢǧǂºººººººººººººǐƫ�Â�ǶŮƢºººººººººººººǠǧ¢�ń¤�ǂºººººººººººººǜǼǳ¦�Â�ǶºººººººººººººȀǠǷ�§°ƾºººººººººººººƬǳ¦�¾Ȑºººººººººººººƻ�ǺºººººººººººººǷ�Ǻȇǂºººººººººººººƻȉ¦

واكتساب خربات عديدة منها 

إنــــــــــــه مســــــــــــرح يــــــــــــدعو إىل التحلــــــــــــي باملســــــــــــؤولية و احلــــــــــــرص علــــــــــــى -

جنــــــــــاح العمــــــــــل املســــــــــرحي ، فالطفــــــــــل مبســــــــــامهته يف هــــــــــذا العمــــــــــل الفــــــــــين مســــــــــؤول 

.أي ختاذل منه هو تقليل من جناح العرض  إنو  عن جناحه املنشود ،

علــــــــــى العمـــــــــــوم ميكـــــــــــن أن نصـــــــــــف مســـــــــــرح الطفـــــــــــل بأنـــــــــــه مســـــــــــرح خيـــــــــــدم مرحلـــــــــــة 

الصــــــــــغار مــــــــــادام اهلــــــــــدف  وأساســــــــــا هلــــــــــا ، ســــــــــواء قــــــــــام بــــــــــه الكبــــــــــار أ هالطفولــــــــــة وموجهــــــــــ

لطفــــــــل و الرتفيـــــــــه عنــــــــه مـــــــــن خــــــــالل عـــــــــرض مســــــــرحي حيمـــــــــل رســــــــالة تربويـــــــــة هــــــــو إمتـــــــــاع ا

  . و قيمية و تعليمية من أجل طفل سوي إجيايب مكتمل الشخصية 
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هـــــــــو انــــــــــه لـــــــــيس واحــــــــــدا يف شـــــــــكله و مضــــــــــمونه ، فكاتـــــــــب الــــــــــنص املوجـــــــــه هلــــــــــذه الفئــــــــــة 

عامــــــــل : أمــــــــرين هــــــــامني مهــــــــا  علــــــــىقــــــــف قبــــــــل البدايــــــــة يف عملــــــــه العمريــــــــة البــــــــد لــــــــه أن ي

ذلــــــــــــك أن املرحلــــــــــــة الطفوليــــــــــــة واســــــــــــعة تبتــــــــــــدئ مــــــــــــن ســــــــــــن  .، و عامــــــــــــل الــــــــــــذكاءالســــــــــــن

الثانيـــــــــة و الثالثـــــــــة و تصـــــــــل ؟إىل ســـــــــن الثامنــــــــــة عشـــــــــر يف بعـــــــــض األحيـــــــــان إذا مـــــــــا ربطنــــــــــا 

مســـــــــــــــتويات اإلدراك قـــــــــــــــد  أنذلـــــــــــــــك باجلانـــــــــــــــب الطبيعـــــــــــــــي و البيئـــــــــــــــي للطفـــــــــــــــل ، كمـــــــــــــــا 

  .سنة إىل أخرى  ختتلف من

لـــــــــــــــذلك جنـــــــــــــــد صـــــــــــــــعوبة كبـــــــــــــــرية يف كتابـــــــــــــــة النصـــــــــــــــوص املســـــــــــــــرحية لألطفـــــــــــــــال ، 

ة ســـــــــفخيـــــــــال الصـــــــــغار بـــــــــني ســـــــــن الثالثـــــــــة واخلامســـــــــة هـــــــــو عكـــــــــس خيـــــــــاهلم يف ســـــــــن الساد

إىل الثامنــــــــــة ، فــــــــــاألول حمــــــــــدود ، و الثــــــــــاين خصــــــــــب متفــــــــــتح حنــــــــــو آفــــــــــاق جديــــــــــدة ، أمــــــــــا 

ــــــــــة عشــــــــــر  ،ويف  قاألعمــــــــــاطفــــــــــل مــــــــــن ǳ¦�Ǆººººººººººē�Ŗººººººººººǳ¦�Ȇººººººººººǿ�ƨººººººººººǳȂǘƦǳƢǧ" يف العاشــــــــــرة و الثاني

هـــــــــــذه املرحلــــــــــــة يقــــــــــــرأ ســــــــــــري األبطـــــــــــال ،و يقلــــــــــــدهم ،و حيــــــــــــاول ان يســــــــــــري يف طــــــــــــريقهم ، 

فــــــــــــــإذا انتقــــــــــــــل الطفــــــــــــــل إىل مرحلــــــــــــــة أخــــــــــــــرى يف الســــــــــــــن أي مــــــــــــــا بــــــــــــــني الثانيــــــــــــــة عشــــــــــــــر 

والسادســـــــــــــة عشـــــــــــــر ، يصـــــــــــــبح أكثـــــــــــــر انبهـــــــــــــارا باملثـــــــــــــل العليـــــــــــــا ،و أكثـــــــــــــر قـــــــــــــدرة علـــــــــــــى 

�̈®ǂĐ¦�ǶȈǬǳƢƥ�¾ƢǠǨǻȏ¦"1.

ميكننــــــــــــــا أن حنصــــــــــــــر مســــــــــــــرح الطفــــــــــــــل يف خانــــــــــــــة ال " ق بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى مــــــــــــــا ســــــــــــــب

و تـــــــــوجيههم ء أمهيـــــــــة كبـــــــــرية يف تربيـــــــــة الـــــــــنش بـــــــــل لـــــــــهاألعمـــــــــال الفنيـــــــــة املســـــــــلية فقـــــــــط ، 

إىل االســــــــــــــــتقامة و االعتــــــــــــــــدال يف احليــــــــــــــــاة كلهــــــــــــــــا ، ابتــــــــــــــــداء مــــــــــــــــن التفكــــــــــــــــري احلســــــــــــــــن 

.*،واملعاملة الالئقة إىل الطفولة السليمة 

الـــــــــذي حيقـــــــــق لنـــــــــا تكـــــــــوين وحســـــــــب منتصـــــــــر ثابـــــــــت فـــــــــإن املســـــــــرح وحـــــــــده هـــــــــو 

ــــــــــاء شخصــــــــــية املشــــــــــاهد الصــــــــــغري عــــــــــن طريــــــــــق احلركــــــــــات املتتاليــــــــــة الــــــــــيت تــــــــــتم فــــــــــوق  و بن

.69محمد أبو الخیر ، المرجع السابق ، ص1
*-�ϢϬϨѧѧѧѧѧϣ�ΔΤѧѧѧѧѧο ϭ�ΔѧѧѧѧѧϟϻΩ�Ϯѧѧѧѧѧϫ�Ϟѧѧѧѧѧϔτ ϟ�ΡήѧѧѧѧѧδϤϟ�ϞѧѧѧѧѧϣΎϛ�ϭ�ϞϣΎѧѧѧѧѧη�ϰѧѧѧѧѧϨόϣ�ΪѧѧѧѧѧϳΪΤΗ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧϔϠΘΨϤϟ�˯έϵ�ϩάѧѧѧѧѧϫ�ϥ�ΎѧѧѧѧѧϤϛ

�ϊ ΑΎѧѧѧѧѧτ Α�κ ΘѧѧѧѧѧΨϣ�Ρήѧѧѧѧѧδϣ�Ϫѧѧѧѧѧϧ�ϭ�Δѧѧѧѧѧλ ΎΧ�ˬ�ΓήѧѧѧѧѧϴΧϷ�Δѧѧѧѧѧϧϭϵ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧѧϬΑ�ί ΎѧѧѧѧѧΘϤϳ�Βѧѧѧѧѧλ �ϲѧѧѧѧѧΘϟ�ΓήѧѧѧѧѧϴΒϜϟ�ϪѧѧѧѧѧΘϴϤϫ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ
�ϲѧѧѧѧѧμ ϧ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�ήѧѧѧѧѧϴΧϷ�ϲѧѧѧѧѧϓ�Ϛϟάѧѧѧѧѧϛ�˯έϵ�ϩάѧѧѧѧѧϫ�ΎѧѧѧѧѧϧΩϮϘΗ�ϭ�άѧѧѧѧѧϫ�ˬ�ϦϴѧѧѧѧѧϨϴόϣ�Ϧѧѧѧѧѧϣί �ϭ�Ϧѧѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧϨϴόϣ�ΔѧѧѧѧѧϴϠϘόϟ�ϭˬ�Ϧϴѧѧѧѧѧόϣ

:أنھ ینقسم حسب المشاركین فیھ إلى ثالثة أقسام 
.القسم األول ھو مسرح الطفل الذي یشارك فیھ األطفال فقط أداء و تمثیال-
.ر لوحدھم دون إشراك لألطفالالقسم الثاني ھو مسرح الطفل الذي یشارك فیھ الكبا-
.القسم الثالث ھو مسرح الطفل الذي یشارك فیھ الصغار و الكبار معا-
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ــــــــــب  ،خــــــــــالقإنــــــــــه أقــــــــــوى معمــــــــــل لأل" خشــــــــــبة املســــــــــرح ، وخــــــــــري دافــــــــــع إىل الســــــــــلوك الطي

ة أو ـاهتــــــــــــدت إليــــــــــــه عبقريــــــــــــة اإلنســــــــــــان ألن دروســــــــــــه ال تلقــــــــــــن بالكتــــــــــــب بطريقــــــــــــة مرهقــــــــــــ

ـــــــــــة ـــــــــــ ،يف املنـــــــــــزل بطريقـــــــــــة ممل ـــــــــــل باحلركـــــــــــة ال و تصـــــــــــل مباشـــــــــــرة إىل  ،يت تبعـــــــــــث احلمـــــــــــاسب

.1"قلوب األطفال اليت تعترب أنسب وعاء هلذه الدروس

  :من األهداف اليت يسعى مسرح الطفل لتحقيقها ما يلي 

ترســــــــــــــيخ اهلويــــــــــــــة و االنتمــــــــــــــاء إىل الــــــــــــــوطن يف نفســــــــــــــية الطفــــــــــــــل ،  -

.وزرع روح الكفاح و الوطنية و الذود عن الوطن 

ركة و روح الفريـــــــــــــــق وقبـــــــــــــــول تنميـــــــــــــــة عـــــــــــــــادات التعـــــــــــــــاون و املشـــــــــــــــا-

.اآلخر دون حفظ أو تلقني 

إثــــــــــــــارة انبهــــــــــــــار الطفــــــــــــــل و الرتفيــــــــــــــه عنــــــــــــــه وهــــــــــــــو بــــــــــــــدوره يؤهلــــــــــــــه -

للكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن ذكائـــــــــــــــه ،و تذوقـــــــــــــــه للجمـــــــــــــــال الـــــــــــــــذي يزكـــــــــــــــي فيـــــــــــــــه حـــــــــــــــب 

.االستطالع

بعــــــــــــث روح التفكــــــــــــري العلمــــــــــــي لألطفــــــــــــال مــــــــــــن خــــــــــــالل قيــــــــــــامهم -

ــــــــــــباالنتب ها وتصـــــــــــنيفها اه و املالحظـــــــــــة و مجـــــــــــع البيانـــــــــــات و التأكـــــــــــد مـــــــــــن صـــــــــــحتــ

.مث تفسريها

تزويـــــــــــــد الطفـــــــــــــل باملعـــــــــــــارف اهلامـــــــــــــة الـــــــــــــيت جتعـــــــــــــل منـــــــــــــه إنســـــــــــــانا -

ة و التعلـــــــــــــيم ، فغالبــــــــــــــا مـــــــــــــا يكــــــــــــــون التمثيـــــــــــــل و اللعــــــــــــــب أداة ـحيويـــــــــــــا يف الرتبيــــــــــــــ

.هامة يف إيصال املعلومة للطفل بسهولة و متعة 

اخلـــــــــــروج مـــــــــــن الطـــــــــــرق التقليديـــــــــــة يف تعلـــــــــــيم الطفـــــــــــل الـــــــــــيت تقرهـــــــــــا -

.عداد املوضوع و املادة الدراسية إعدادا دراسياالربامج الدراسية و إ

ــــــــــــــــيت يقرتحهــــــــــــــــا للطفــــــــــــــــل للخــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن - احللــــــــــــــــول الســــــــــــــــليمة ال

ـــــــــــيت تواجهـــــــــــه يف حجمهـــــــــــا الطبيعـــــــــــي ، فاملســـــــــــرحيات هـــــــــــي عبـــــــــــارة  املشـــــــــــكالت ال

.32منتصر ثابت ، مرجع سبق ذكره ، ص1
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ـــــــــــــعــــــــــــن حل ــــــــــــري واضــــــــــــح مــــــــــــع بســــــــــــاطة ـ ول و أفكــــــــــــار ملشــــــــــــكالت حياتيــــــــــــة يف تعب

.ح يف الشخصيات املرسومة و املوقف ، ووض

ــــــــــــــة الســــــــــــــي- كولوجية الــــــــــــــيت يقــــــــــــــدمها للطفــــــــــــــل مــــــــــــــن خــــــــــــــالل األمهي

تفريــــــــــــغ شـــــــــــــحناته االنفعاليــــــــــــة وجتـــــــــــــاوز حــــــــــــدود الواقعيـــــــــــــة الــــــــــــيت تفرضـــــــــــــها البيئـــــــــــــة 

.والواقع االجتماعي 

إشــــــــــــــــــباع شــــــــــــــــــغف األطفــــــــــــــــــال وحــــــــــــــــــبهم للمغــــــــــــــــــامرة خاصــــــــــــــــــة يف -

).من الثانية عشر فما فوق تقريبا(أعمارهم املتأخرة 

ل علـــــــــــــى هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن الفـــــــــــــن هـــــــــــــو مـــــــــــــا اطفـــــــــــــتعويـــــــــــــد األ-

ـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــؤهله ـــــــــــــــــدرامي املخصـــــــــــــــــص للكب ـــــــــــــــــخاصـــــــــــــــــة إذا علم ،م للعمـــــــــــــــــل ال ا أن ن

ــــــــــــدراما هــــــــــــو مــــــــــــا جيعلهــــــــــــم يف  مشــــــــــــاهدة الصــــــــــــغار املســــــــــــتمرة ألحســــــــــــن أنــــــــــــواع ال

املســـــــــــــتقبل أكثـــــــــــــر تـــــــــــــذوقا للمســـــــــــــرحيات اجليـــــــــــــدة عنـــــــــــــدما يكـــــــــــــربون ، إن هـــــــــــــذا 

ـــــــــــــــرة األ ـــــــــــــــب نـــــــــــــــص األطفـــــــــــــــال ، فكث ـــــــــــــــق كـــــــــــــــذلك علـــــــــــــــى كات مـــــــــــــــر جنـــــــــــــــده ينطب

ºººººººººŴ�¾ƢºººººººººǨǗȋ¦�ƨºººººººººǴȈű�Ƣºººººººººđ�Śºººººººººưȇ�Ŗºººººººººǳ¦�©ƢȈƷǂºººººººººǈŭ¦ و الكشـــــــــف عـــــــــن خبايـــــــــا احليـــــــــاة

يف صــــــــراعها بــــــــني اخلــــــــري والشــــــــر هــــــــو مــــــــا يؤهلــــــــه بــــــــأن يكتــــــــب مســــــــرحيات دراميــــــــة 

.جتعل من الصراع وسيلة مثلى من أجل البحث عن حياة أفضل 

:أهمية مسرح األطفـال-2

ــــــــــــــل  ــــــــــــــيت ظهــــــــــــــرت حــــــــــــــديثا يف جمــــــــــــــال الســــــــــــــيكولوجيا و حتلي بعــــــــــــــد الدراســــــــــــــات ال

امـــــــــا يف جمـــــــــال هـــــــــذه الدراســـــــــة خاصـــــــــة نفســـــــــية اإلنســـــــــان ، أصـــــــــبح الطفـــــــــل ميثـــــــــل حيـــــــــزا ه

و أنـــــــه حالـــــــة نفســـــــية غامضـــــــة ومتغـــــــرية مـــــــن ســـــــن آلخـــــــر ، لـــــــذا جنـــــــد بـــــــأن املســـــــرح اعتـــــــرب 

مــــــــــــن أهــــــــــــم العوامــــــــــــل املــــــــــــؤثرة يف منــــــــــــو الطفــــــــــــل جســــــــــــميا و عقليــــــــــــا و اجتماعيــــــــــــا ، وازداد 

اهتمـــــــــام املســــــــــؤولني و املــــــــــربني بنشـــــــــاط املســــــــــرح مــــــــــن خـــــــــالل ربطــــــــــه باللعــــــــــب التلقــــــــــائي و 
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العالمـــــــــــات و الســـــــــــمات األساســـــــــــية الـــــــــــيت تـــــــــــؤثر يف نفســـــــــــية  املخطـــــــــــط و الكشـــــــــــف عـــــــــــن

  .الطفل منذ الصغر

ـــــــــــأن العديـــــــــــد مـــــــــــن دول العـــــــــــامل أصـــــــــــبحت تســـــــــــعى جاهـــــــــــدة مـــــــــــن  كمـــــــــــا جنـــــــــــد ب

ـــــــــة  ـــــــــة و جعلـــــــــه جـــــــــزءا هامـــــــــا يف مســـــــــرية تربي ـــــــــط املســـــــــرح بعـــــــــامل الطفول و  ءالـــــــــنشأجـــــــــل رب

تـــــــــــــوعيتهم ، فقامــــــــــــــت بتــــــــــــــوفري كــــــــــــــل وســــــــــــــائل الــــــــــــــدعم املاديــــــــــــــة و املعنويــــــــــــــة و تشــــــــــــــجيع 

ـــــــــــات و الرتبصـــــــــــات العـــــــــــام ـــــــــــد مـــــــــــن املهرجان لني املهتمـــــــــــني بـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــالل إقامـــــــــــة العدي

التكوينيــــــــــة يف جمــــــــــال البحــــــــــث عــــــــــن مســــــــــرح جيــــــــــد لألطفــــــــــال إميانــــــــــا مــــــــــنهم بأنــــــــــه أحــــــــــد 

ـــــــــــــالوســــــــــــائط الفاعلــــــــــــة يف بنــــــــــــاء شخصــــــــــــية الطفــــــــــــل و تنميــــــــــــة قدراتــــــــــــه عقليــــــــــــا وعاطفي ا و ـ

  .مجاليا و لغويا و ثقافيا

�Ń�ÀȂºººººººººǼǨǳ¦�ǺºººººººººǷ�̧ȂºººººººººǼǳ¦�¦ǀºººººººººǿ�Ƣºººººººººđ�ǎن هـــــــــذه األمهيـــــــــة الكبـــــــــرية الـــــــــيت أصـــــــــبح خيـــــــــإ Ƭ

ــــــــــأت وليــــــــــدة الصــــــــــدفة بــــــــــل  ــــــــــات النفســــــــــية الــــــــــيت " ت ــــــــــى العديــــــــــد مــــــــــن النظري ارتكــــــــــزت عل

ـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــة دور الواقـــــــــــــــع الثقـــــــــــــــايف احملـــــــــــــــيط بالطفـــــــــــــــل ، حيـــــــــــــــث أن بن أكـــــــــــــــدت علـــــــــــــــى أمهي

الشخصـــــــــية و تكـــــــــوين الـــــــــذكاء و القــــــــــدرات العقليـــــــــة إمنـــــــــا هــــــــــو انعكـــــــــاس للواقـــــــــع الثقــــــــــايف 

ǘǳ¦�ƨººººººººººººƳƢƷ�À¢�ƢººººººººººººǸǯ���Ƕººººººººººººđ�ǖȈººººººººººººƄ¦ فــــــــــــل إىل التعبــــــــــــري األديب و قدرتــــــــــــه علــــــــــــى التــــــــــــذوق

1"قدرات ميكن أن يكتسبها الطفل 

قـــــــــد ال تقتضـــــــــي أمهيـــــــــة مســـــــــرح الطفـــــــــل االعتمـــــــــاد علـــــــــى جانـــــــــب واحـــــــــد فقـــــــــط ، 

بقـــــــــدر مـــــــــا هـــــــــو كـــــــــل متكامـــــــــل يـــــــــوفر لنـــــــــا طاقـــــــــة خالقـــــــــة متكاملـــــــــة ،و إضـــــــــافة إىل أنــــــــــه 

هـــــــــام ينمـــــــــي الطفـــــــــل علـــــــــى مســـــــــتوى جانبـــــــــه الفكـــــــــري ، فإنـــــــــه كـــــــــذلك يبعـــــــــث فـــــــــيهم اإلي

و إدمـــــــــــــاجهم و تعـــــــــــــاطفهم ،   االنفعاليـــــــــــــةاملســـــــــــــرحي و خيـــــــــــــاالت الطفـــــــــــــل و مـــــــــــــواقفهم 

إضــــــــــــافة إىل عناصــــــــــــر فنيــــــــــــة أخــــــــــــرى تضــــــــــــيف ملســــــــــــات مجاليــــــــــــة فعالــــــــــــة يف ذوق الطفــــــــــــل  

  . كالفنون التشكيلية و املوسيقى و الرقص و غريها

  :من الوظائف األساسية اليت ميكن ملسرح الطفل أن حيققها هي 

16، ص2007، 1زینب محمد عبد المنعم ، مسرح و دراما الطفل ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط1
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ــــــــــــــــــة- مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل نقــــــــــــــــــل املعلومــــــــــــــــــات :  الوظيفــــــــــــــــــة التعريفي

�ƢºººººººººººĔ¢Â�ƨºººººººººººǏƢƻ���°ÂǂºººººººººººǇÂ�Ǧ Ǥºººººººººººǌƥ�ƢȀǴƦǬƬºººººººººººǈȈǧ���ǲºººººººººººǨǘǳ¦�ń¤�ƨºººººººººººǸȈǬǳ¦�°Ƣºººººººººººǰǧȋ¦Â

.خاضعة ملخطط حركي مبين على مؤثرات بصرية و صوتية 

ـــــــــــــة - و هـــــــــــــي احـــــــــــــد أدوات و بنـــــــــــــاء وترســـــــــــــيخ : الوظيفـــــــــــــة التربوي

.القيم السائدة و املستهدفة 

ــــــــــــة - ــــــــــــة و ا: الوظيفــــــــــــة الترفيهي ــــــــــــا الفني ــــــــــــة وهــــــــــــي مــــــــــــن املزاي جلمالي

�ǾººººººººȈǧŗǴǳ�ƨǴȈººººººººǇÂ�¬ǂººººººººǈŭ¦�ÀȂººººººººǰȇ�ÀƘººººººººƥ�ÀȂººººººººǼǨǳ¦�ǺººººººººǷ�̧ȂººººººººǼǳ¦�¦ǀººººººººǿ�Ƣººººººººđ�ǎ Ƭººººººººź�Ŗººººººººǳ¦

.عنه وإسعاده

لعــــــــــل أهــــــــــم شــــــــــيء خيطــــــــــر ببــــــــــال الطفــــــــــل وهــــــــــو جــــــــــالس داخــــــــــل قاعــــــــــة املســــــــــرح 

يشـــــــــــــارك عرضـــــــــــــا مســـــــــــــرحيا لألطفـــــــــــــال هـــــــــــــو االنبهـــــــــــــار و اإلعجـــــــــــــاب بشخصـــــــــــــية بطـــــــــــــل 

ـــــــــــه فهـــــــــــو يســـــــــــعى إىل تقمصـــــــــــها و التطـــــــــــابق معهـــــــــــا ،و ختيلـــــــــــه يســـــــــــو " املســـــــــــرحية  قه إىل ان

يتقاســـــــــــــم معـــــــــــــه الكفـــــــــــــاح ضـــــــــــــد الشـــــــــــــرير املغتصـــــــــــــب ،و أنـــــــــــــه يشـــــــــــــاركه معاناتـــــــــــــه أثنـــــــــــــاء  

ــــــــــــيت يواجههــــــــــــا يف طريقــــــــــــه ، هــــــــــــذا التطــــــــــــابق  ــــــــــــات و الصــــــــــــعوبات ال كفاحــــــــــــه ضــــــــــــد العقب

ة و ـــــــــــــــالوجـــــــــــــداين التلقـــــــــــــائي للطفـــــــــــــل مـــــــــــــع البطـــــــــــــل ، باإلضـــــــــــــافة إىل الصـــــــــــــراعات الداخلي

ـــــــــــيت يعانيهـــــــــــا مـــــــــــع بطـــــــــــل املســـــــــــرحية تطبـــــــــــع يف ن د و ـفســـــــــــية الطفـــــــــــل املشاهـــــــــــاخلارجيـــــــــــة ال

، كمـــــــــــا تغـــــــــــرس فيـــــــــــه املعـــــــــــىن 1"املســـــــــــتمع املعـــــــــــىن األخالقـــــــــــي الـــــــــــذي تســـــــــــوقه املســـــــــــرحية 

احلقيقـــــــــــــي للشـــــــــــــجاعة و الصـــــــــــــدق و األمانـــــــــــــة و احلـــــــــــــرص علـــــــــــــى أداء الواجـــــــــــــب ،وهـــــــــــــو 

بــــــــــذلك يصــــــــــبح أداة فعالــــــــــة لقيــــــــــاس الفضــــــــــيلة و الرذيلــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة ،و التفاعــــــــــل معهــــــــــا 

ǳ¦�Ǻººººººººººǟ�Ʈ ººººººººººƸƦǳ¦�ń¤�ȄǠººººººººººǈȈǧ���Ãǂººººººººººƻ¢�ƨººººººººººȀƳ�ǺººººººººººǷ�°ȂººººººººººǨǼǳ¦�Â��Ƣººººººººººđ�Ǯ ººººººººººǈǸƬǳ¦Â�ƨǴȈººººººººººǔǨ

  .من الرذيلة و جتنبها قدر املستطاع 

ـــــــــيت يشـــــــــاهدها الطفـــــــــل هـــــــــي لقـــــــــاءه وجهـــــــــا لوجـــــــــه مـــــــــع  ـــــــــب املســـــــــرحيات ال إن أغل

ملـــــــــــا جتســـــــــــد الشخصـــــــــــيات مـــــــــــن أفعـــــــــــال وتصـــــــــــرفات  انعكـــــــــــاساخلـــــــــــري و الشـــــــــــر ، فهمـــــــــــا 

ســـــــــــرح ، فتصـــــــــــبح هـــــــــــذه االزدواجيــــــــــــة مســـــــــــتمدة مـــــــــــن احليـــــــــــاة الواقعيـــــــــــة فـــــــــــوق خشـــــــــــبة امل

376حسن شحاتة ، المرجع السابق ، ص1
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للصـــــــــــراع األبــــــــــدي القــــــــــائم يف ذهـــــــــــن الطفــــــــــل ، فتفــــــــــتح لـــــــــــه آفــــــــــاق مـــــــــــن  ايقيــــــــــحق معــــــــــىن

  .أجل االنسياق حنو هذه املشكلة األخالقية حنو مكافحتها مدى احلياة

تفاعـــــــــــل الطفـــــــــــل مـــــــــــع أبطـــــــــــال املســـــــــــرحية و االنســـــــــــياق حنـــــــــــو املشـــــــــــاركة  أنكمـــــــــــا 

معهـــــــــــــــم يف العـــــــــــــــرض املســـــــــــــــرحي أداء و متثـــــــــــــــيال هـــــــــــــــو اآلخـــــــــــــــر يدفعـــــــــــــــه إىل إذكـــــــــــــــاء روح 

ــــــــــــــاجلمـــــــــــــاعي و نبـــــــــــــذ األنانيـــــــــــــة و حمبـــــــــــــة الـــــــــــــنفس و التحلـــــــــــــي بـــــــــــــروح اإليث االنتمـــــــــــــاء ار و ــ

  .التفاعل مع اآلخرين 

يف هـــــــــــــذه الظـــــــــــــروف يســـــــــــــتطيع الطفـــــــــــــل أن يكتشـــــــــــــف املعـــــــــــــىن احلقيقـــــــــــــي للرتبيـــــــــــــة 

�ÀƢººººººººººººººǈǻȍ¦�ǾººººººººººººººǷƾǫ�Äǀººººººººººººººǳ¦�°ƢººººººººººººººǰƬƥȏ¦�Â��ňƢººººººººººººººǈǻȍ¦�ƾººººººººººººººǠƦǴǳ�ƨȈººººººººººººººǇƢǇ¢�ƨººººººººººººººƳƢƷ�ƢººººººººººººººĔȂǯ

مجيــــــــــع جوانــــــــــب الفــــــــــرد لــــــــــيحفظ حضــــــــــارته و يطورهــــــــــا و ميتــــــــــد مفهــــــــــوم الرتبيــــــــــة ليشــــــــــمل 

  .العقلية و الوجدانية و االجتماعية و اجلسمية 

مـــــــــــن هنـــــــــــا تنبـــــــــــع أمهيـــــــــــة تتبـــــــــــع الطفـــــــــــل للمســـــــــــرح يف بدايـــــــــــة عمـــــــــــره و تســـــــــــاعده 

ــــــــه  و نظــــــــرا لتزايــــــــد قيمــــــــة هــــــــذا .علــــــــى تنميــــــــة شخصــــــــية و إعــــــــداده لفهــــــــم العــــــــامل مــــــــن حول

علـــــــــوم بـــــــــدورة الفـــــــــن فقـــــــــد أوصـــــــــى املـــــــــؤمتر العـــــــــام للمنظمـــــــــة العربيـــــــــة للرتبيـــــــــة و الثقافـــــــــة و ال

بانتهــــــــــــــاج سياســــــــــــــة تربويــــــــــــــة عربيــــــــــــــة تســــــــــــــهم يف جعــــــــــــــل  1970األوىل املنعقــــــــــــــدة ســــــــــــــنة 

املســــــــرح الرتبــــــــوي جــــــــزءا مــــــــن حيــــــــاة الطفــــــــل ،و قــــــــد خــــــــرج املشــــــــاركون فيــــــــه مــــــــن أســــــــاتذة 

  :و خمتصني يف جمال الرتبية و األطفال جبملة من التوصيات أمهها

ــــــــــــى األقــــــــــــل يف املؤسســــــــــــات الدراســــــــــــية - إنشــــــــــــاء مســــــــــــرح واحــــــــــــد عل

.ويةوالرتب

إضــــــــــــــافة املـــــــــــــــواد الفنيـــــــــــــــة إىل املنـــــــــــــــاهج الدراســـــــــــــــية املقـــــــــــــــررة منهـــــــــــــــا -

�¬ǂººººººººººººǈŭ¦�ŃƢººººººººººººǟ�ń¤�«ȂººººººººººººǳȂǴǳ�¾ƢººººººººººººǨǗȋ¦� Ȇººººººººººººē�Ŗººººººººººººǳ¦�¬ǂººººººººººººǈŭ¦�§ ®¢�̈®ƢººººººººººººǷ�ȐưººººººººººººǷ

.والتمثيل 

علـــــــــــــــوم املســـــــــــــــرح يلقيهــــــــــــــــا  حـــــــــــــــولتنظـــــــــــــــيم حماضـــــــــــــــرات مومسيـــــــــــــــة -

.بعض املختصني
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تكـــــــــــــــــــوين فـــــــــــــــــــرق مســـــــــــــــــــرحية تقـــــــــــــــــــدم عروضـــــــــــــــــــها املســـــــــــــــــــرحية يف -

.رب خاص مواسم متعددة حتت إشراف مد

ـــــــــــــى كتابـــــــــــــة نصـــــــــــــوص مســـــــــــــرحية وتقـــــــــــــدمي - تشـــــــــــــجيع األطفـــــــــــــال عل

.اجلوائز هلم

توظيــــــــــــــــــف املناســــــــــــــــــبات القوميــــــــــــــــــة يف املســــــــــــــــــرح الرتبــــــــــــــــــوي كــــــــــــــــــي -

.يصبح دعامة رئيسية يف العملية الرتبوية و التعليمية 

لقــــــــــــــد جعلـــــــــــــــت العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن دول العــــــــــــــامل اآلن املســـــــــــــــرح أداة فعالـــــــــــــــة داخـــــــــــــــل 

 للكتــــــــــــــاب و لألنشــــــــــــــطة األخـــــــــــــــرى يف املؤسســــــــــــــة الرتبويــــــــــــــة و نشــــــــــــــاطا تربويـــــــــــــــا مكمــــــــــــــال

املدرســــــــــــة ،و كــــــــــــذلك أســــــــــــلوبا لعــــــــــــرض املــــــــــــنهج الدراســــــــــــي وقــــــــــــد مت وضــــــــــــع مجلــــــــــــة مــــــــــــن 

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�¶ƢǬǼǳ¦:

جعـــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــواد الدراســـــــــــــــــــية مصـــــــــــــــــــنعة و مشـــــــــــــــــــوقة و مناســـــــــــــــــــبة -1

.Ƕē¦°ƾǫ�Â�¾Ƣــملدارك األطف

ـــــــــــة لتبســـــــــــيط املـــــــــــواد -2 مـــــــــــادة املســـــــــــرح داخـــــــــــل املدرســـــــــــة وســـــــــــيلة فعال

.الدراسية 

حتسني قدرات األطفال ملواجهة اجلمهور-3

اكتشـــــــــــــــــاف قـــــــــــــــــدرات األطفـــــــــــــــــال املختلفـــــــــــــــــة و تنميـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــدرات -4

املبدعني منهم 

.تربية الطفل على مبدأ التعاون املشرتك بني األطفال-5

ني الطفــــــــــــل أجبــــــــــــديات اإللقــــــــــــاء و تعويــــــــــــده علــــــــــــى اخلطابــــــــــــة ـــــــــــــــــتلق-6

1رة ــاحلرة و املباش

18زینب محمد بعد المنعم ، المرجع السابق ، ص:ینظر 1
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معرفـــــــــــة مســـــــــــات كـــــــــــل مرحلـــــــــــة  ن حتقـــــــــــق ذلـــــــــــك ال يـــــــــــتم بصـــــــــــورة جيـــــــــــدة إال مـــــــــــعإ

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة واللغوي ـــــــــــــة و احلركي ـــــــــــــة و االجتماعي ـــــــــــــة و الثقافي ـــــــــــــع جوانبهـــــــــــــا االنفعالي ـــــــــــــة جبمي عمري
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ــــــــــاج إىل مــــــــــنهج درامــــــــــي خــــــــــاص  ــــــــــنص إىل يعمريــــــــــة حتت ــــــــــى توصــــــــــيل ال ــــــــــف عل ســــــــــاعد املؤل

ـــــــــــة املب ـــــــــــة الطفـــــــــــل بســـــــــــهولة حـــــــــــىت يف املرحل ـــــــــــل املدرســـــــــــة أو مرحل ـــــــــــة مـــــــــــا قب كـــــــــــرة أو مرحل

  .الطفولة املتأخرة أو مرحلة املراهقة و النضج

ــــــــــــــوالبـــــــــــــد مـــــــــــــن معرفـــــــــــــة إســـــــــــــقاطات الطفـــــــــــــل الرمزيـــــــــــــة علـــــــــــــى األشـــــــــــــياء املادي ة و ــ

الطبيعيــــــــــة حــــــــــىت يســــــــــتفيد منهــــــــــا املهتمــــــــــون بالكتابــــــــــة لألطفــــــــــال واســــــــــتخدامها يف لغــــــــــتهم 

الفكـــــــــــــري و الفـــــــــــــين الـــــــــــــذي  اإلشـــــــــــــارية ، فيـــــــــــــنجح الكاتـــــــــــــب بـــــــــــــذلك يف خلـــــــــــــق العـــــــــــــامل

.1يأنسون إليه حبكم انتمائهم له 

ـــــــــــــوي فقـــــــــــــط ، فهـــــــــــــو   ـــــــــــــب الرتب ـــــــــــــى اجلان ـــــــــــــة مســـــــــــــرح الطفـــــــــــــل عل وال تقتصـــــــــــــر أمهي

كـــــــــــــــذلك يـــــــــــــــدفع بالطفـــــــــــــــل إىل اســـــــــــــــتمرار التـــــــــــــــأثر و تعميـــــــــــــــق الـــــــــــــــوعي و اإلدراك مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــخـــــــــــــالل حضـــــــــــــوره للعـــــــــــــرض املســـــــــــــرحي ، كـــــــــــــأن يتحـــــــــــــرر مـــــــــــــن اإلحســـــــــــــاس بالذن ب و ـ

  .ساسه باالنتماء و احرتام الذات القهر و اخلوف و ترسيخ إح

جنـــــــــــــد كـــــــــــــذلك يف احلـــــــــــــوار الـــــــــــــدرامي منهجـــــــــــــا جديـــــــــــــدا لتلقـــــــــــــني الطفـــــــــــــل مبـــــــــــــدأ 

احلـــــــــــوار مـــــــــــع فئـــــــــــة الكبـــــــــــار و إجيـــــــــــاد أفكـــــــــــار و آراء جديـــــــــــدة دون تعســـــــــــف مـــــــــــن طـــــــــــرف 

ـــــــــه يف طياتـــــــــه مـــــــــن قـــــــــيم  لطـــــــــرف آخـــــــــر ، و بـــــــــذلك يصـــــــــبح احلـــــــــوار املســـــــــرحي و مـــــــــا حيمل

ته ،و ـوعـــــــــــي الطفـــــــــــل و تكـــــــــــوين شخصيـــــــــــو معرفـــــــــــة أكثـــــــــــر األنشـــــــــــطة إجيابيـــــــــــة يف تعميـــــــــــق 

  .ربطه جبذوره و انتمائه لوطنه 

إن العمـــــــــــــــل املســـــــــــــــرحي املوجـــــــــــــــه لألطفـــــــــــــــال هـــــــــــــــو يف حقيقـــــــــــــــة األمـــــــــــــــر أســـــــــــــــلوب 

ملســـــــــتقبل ، فهـــــــــي جتســـــــــد صـــــــــورة الغـــــــــد ا أســـــــــاس بنـــــــــاءنـــــــــاجع خللـــــــــق فئـــــــــة مـــــــــن املتفـــــــــرجني 
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ـــــــــــــار و املـــــــــــــربني ، ســـــــــــــواء يف اللعـــــــــــــب أو الق ـــــــــــــدخل للكب ــــــــــــــفـــــــــــــيهم دون ت ــــــــــــــراءة أو التعلــــ يم ـ

أو التثقيــــــــــــــــف ، أو مــــــــــــــــع تــــــــــــــــدخلهم يف ذلــــــــــــــــك بأســــــــــــــــلوب رقيــــــــــــــــق وملــــــــــــــــيء باحلــــــــــــــــب و 

  . ناناحل

  :لاـــطفأنواع مسرح األ -3

إنــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــعوبة مبكــــــــــان البحـــــــــــث يف أنـــــــــــواع مســــــــــرح األطفـــــــــــال منـــــــــــذ نشـــــــــــأته 

إىل يومنـــــــــــا هـــــــــــذا ، ذلـــــــــــك أن الصـــــــــــعوبة تكمـــــــــــن يف جـــــــــــوهر هـــــــــــذا املســـــــــــرح مـــــــــــن حيـــــــــــث 

الكتابـــــــــــة و التمثيــــــــــــل و اإلخــــــــــــراج، فمــــــــــــن حيــــــــــــث التمثيــــــــــــل ينقســــــــــــم مســــــــــــرح الطفــــــــــــل إىل 

داد و التقــــــــــدمي ـــــــــــــئس، و مــــــــــن حيــــــــــث اإلعنـــــــــوعني مهــــــــــا املســــــــــرح البشــــــــــري و مســــــــــرح العــــــــــرا

  :ينقسم إىل ثالثة أنواع هي

رح الــــــــــــــذي يعــــــــــــــده ســــــــــــــاملســــــــــــــرح الــــــــــــــذي يعــــــــــــــده الكبــــــــــــــار و يقدمــــــــــــــه الكبــــــــــــــار، امل

ار و يقدمــــــــــــه الصــــــــــــغار، و املســــــــــــرح التلقــــــــــــائي حتــــــــــــت اإلشــــــــــــراف، و هــــــــــــو الــــــــــــذي ــــــــــــــالكب

  . يعده الصغار و يقدمه الصغار مع مراقبة و توجيه من الكبار عن بعد

Ȉŷ¢�ȄºººººººººººǴǟ�ǲºººººººººººȈǳ®�ŚºººººººººººŬ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�¬ǂºººººººººººǈǷ�Ƣºººººººººººđ�ǎإن هـــــــــــذه امل Ƭºººººººººººź�Ŗºººººººººººǳ¦�̈ǄºººººººººººȈتـــــــــــه 

ــــــــــــــالكــــــــــــــربى علــــــــــــــى املســــــــــــــتوى الفــــــــــــــين و كــــــــــــــذلك الرتبــــــــــــــوي و التعليمــــــــــــــي،  ذلك جنــــــــــــــده ل

ن أو ــــــــــــــــــعلــــــــــــــى أنــــــــــــــواع عــــــــــــــدة ، كــــــــــــــل واحــــــــــــــد خيــــــــــــــتص بنوعيــــــــــــــة مــــــــــــــن املشاركي امتفتحــــــــــــــ

املضــــــــــــــامني أو التقنيــــــــــــــات املســــــــــــــتعملة، و بالتــــــــــــــايل يســــــــــــــاهم بشــــــــــــــكل أكــــــــــــــرب يف جلــــــــــــــب 

  .غار إما مشاركة أو مشاهدةعدد كبري من الص

  :المسرح البشري 3-1

هـــــــــــــــو املســـــــــــــــرح الـــــــــــــــذي يعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى ختيـــــــــــــــل أدوار املســـــــــــــــرحية مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف 

ط، أو ـشخصــــــــــيات بشــــــــــرية ســــــــــواء كــــــــــانوا مــــــــــن املمثلــــــــــني الكبــــــــــار فقــــــــــط، أو الصــــــــــغار فقــــــــــ

الكبـــــــــــــــار و الصـــــــــــــــغار معـــــــــــــــا، مـــــــــــــــع ضـــــــــــــــرورة االنتبـــــــــــــــاه إىل نوعيـــــــــــــــة املمثلـــــــــــــــني و نوعيـــــــــــــــة 

  :ع من مسرح األطفال إىل ما يلياملتفرجني، و يهدف هذا النو 

  تعويد الطفل على النطق السليم و حسن استعمال خمارج احلروف-

  إقحام الطفل يف املواجهة األدبية اجلريئة للجمهور -
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تنميـــــــــــة الطفـــــــــــل علـــــــــــى املهـــــــــــارات األدبيـــــــــــة و بالتـــــــــــايل امتالكـــــــــــه حصـــــــــــيلة لغويـــــــــــة -

  .مع مرور الوقت

-�Â�ƨºººººººººººȈǴǠǨǳ¦�ǶȈºººººººººººǬǳ¦�ǺºººººººººººǷ�ƨºººººººººººǟȂǸĐ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�§ Ƣºººººººººººǈǯ¤�ǶǿƾºººººººººººȈǨƫ�Ŗºººººººººººǳ¦��ƨȈǯȂǴºººººººººººǈǳ¦

1.يف احلياة و املشاركة و العمل اجلماعي و التعاون

كمـــــــــــــا أن املســـــــــــــرح البشـــــــــــــري ينقســـــــــــــم مـــــــــــــن حيـــــــــــــث املـــــــــــــؤدين إىل ثالثـــــــــــــة فـــــــــــــروع 

  :أساسية هي

  :مسرح يمثل أدواره الكبار/ أ 

ــــــــــه هــــــــــؤالء أمــــــــــام مجهــــــــــور مــــــــــن الكبــــــــــار أو األطفــــــــــال يف قالــــــــــب فــــــــــين ملــــــــــيء  يؤدي

ميـــــــــــــة الــــــــــــيت تشـــــــــــــد انتبـــــــــــــاه املتفــــــــــــرجني، و حيظـــــــــــــى هـــــــــــــذا بــــــــــــاحلوادث و االنفعـــــــــــــاالت الدرا

ــــــــــالنـــــــــوع مـــــــــن املســـــــــرح بإمكانيـــــــــات فنيـــــــــة وفـــــــــرية، و عـــــــــدد كبـــــــــرية مـــــــــن املمثلي ن، و إخـــــــــراج ــ

ـــــــــم غـــــــــري متنقـــــــــل، و  ـــــــــك مســـــــــرح دائ ـــــــــل، و هـــــــــو فـــــــــوق هـــــــــذا و ذل واســـــــــع ، و ديكـــــــــور مجي

تنتقـــــــــــي منـــــــــــه صـــــــــــفة تقدميـــــــــــه كمســـــــــــرح مناســـــــــــبات عامـــــــــــة أو خاصـــــــــــة أو فـــــــــــوق خشـــــــــــبة 

  .نيمسرح خاص مبكان مع

  :مسرح يمثل أدواره األطفال/ ب

يؤديــــــــــــــه جمموعــــــــــــــة مــــــــــــــن املمثلــــــــــــــني األطفــــــــــــــال، يقــــــــــــــدم إمــــــــــــــا للمتفــــــــــــــرج الطفــــــــــــــل 

ــــــــــــــار معــــــــــــــا، و مــــــــــــــا يقــــــــــــــدم لألطفــــــــــــــال فقــــــــــــــط كتلــــــــــــــك  فحســــــــــــــب، أو لألطفــــــــــــــال و الكب

ــــــــــــيت تقــــــــــــام يف  جــــــــــــرات املدرســــــــــــية، و يكــــــــــــون خاليــــــــــــا مــــــــــــن إمكانيــــــــــــات احلاملســــــــــــرحيات ال

ـــــــــــســــــــــيطة، كخشــــــــــبة صغاملســــــــــرح املعروفــــــــــة، بــــــــــل يســــــــــتعان فيــــــــــه بإمكانيــــــــــات ب رية و قاعــــــــــة ــ

و إن   ،دراســـــــــــية، و مـــــــــــا يهـــــــــــم يف ذلـــــــــــك أنـــــــــــه مســـــــــــرح ترفيهـــــــــــي تعليمـــــــــــي بالدرجـــــــــــة األوىل

  .تكتنفها روح الفكاهة الراقية حلظاتهكانت 

أمـــــــــا ذاك الـــــــــذي يقـــــــــدم للجمهـــــــــور مــــــــــن الصـــــــــغار و الكبـــــــــار معـــــــــا، فهـــــــــو إمــــــــــا أن 

خصصــــــــــة يف يكــــــــــون علــــــــــى خشــــــــــبة املســــــــــرح أيــــــــــن توجــــــــــد اإلمكانــــــــــات الفنيــــــــــة الالزمــــــــــة امل

ــــــــــــار ، أو أن يكــــــــــــون علــــــــــــى شــــــــــــكل قاعــــــــــــات للع ـــــــــــــمســــــــــــرح الكب و لالحتفــــــــــــاالت  ،روضــــــ

  .داخل املؤسسات الدراسية
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  :الصغار و الكبار معا أدوارهمسرح يمثل / ج

ـــــــــــني مـــــــــــن  ـــــــــــيت تقـــــــــــام فـــــــــــوق خشـــــــــــبة املســـــــــــرح تضـــــــــــم ممثل ـــــــــــك العـــــــــــروض ال هـــــــــــو تل

�ǺºººººººººººǷ�ƢºººººººººººǷȂǸǟ�¾ƢºººººººººººǨǗȋ¦�¬ǂºººººººººººǈǷ�ƲºººººººººººĔ�ǆ ºººººººººººǨǻ�ȄºººººººººººǴǟ�Śºººººººººººǈƫ���ƢºººººººººººǠǷ�°ƢºººººººººººƦǰǳ¦�Â�°ƢǤºººººººººººǐǳ¦

ـــــــــــــــيــــــــــــــث حتقيــــــــــــــق الغــــــــــــــرض و األهــــــــــــــداف ، و حتقيــــــــــــــق الظــــــــــــــرف الزمــــــــــــــاين و املكانح ي و ـ

1.احلبكة الدرامية

  :المسرح التلقائي 3-2

ة أيـــــــــن ينطـــــــــوي فكـــــــــر ر هـــــــــو مســـــــــرح الـــــــــذي خيـــــــــتص فقـــــــــط مبرحلـــــــــة الطفولـــــــــة املبكـــــــــ

الطفـــــــــــل علـــــــــــى اجلانـــــــــــب احلســـــــــــي و علـــــــــــى املـــــــــــؤثرات الســـــــــــمعية البصـــــــــــرية، دون االعتمـــــــــــاد 

�®ǂºººººººººĐ¦�ÄȂºººººººººǼǠŭ¦�ŚºººººººººǰǨƬǳ¦�ȄºººººººººǴǟ   كمـــــــــا يقتصـــــــــر إدراكـــــــــه يف هـــــــــذه املرحلـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى

لنمــــــــــو احلركــــــــــي و العقلــــــــــي و الــــــــــذهين ، و بالتــــــــــايل يصــــــــــعب عليــــــــــه اســــــــــتيعاب املســـــــــــرحية ا

  .ب و املزاحـــبشكلها التقليدي، أو يكون حينها مولعا باللع

فـــــــــــــإن مــــــــــــن أســــــــــــباب جنـــــــــــــاح هــــــــــــذا النــــــــــــوع مـــــــــــــن  2حســــــــــــب بعــــــــــــض الدراســــــــــــات

و أدواتـــــــــــــه و باألحدوثـــــــــــــة الـــــــــــــيت املســـــــــــــرح هـــــــــــــو اســـــــــــــتغالل شـــــــــــــغف األطفـــــــــــــال باللعـــــــــــــب 

.Ƣđ�̧ƢƬǸƬǇȏ¦�Â إليهاجييدون االستماع 

�ƨººººººººǐǫ�ƨººººººººȇ¦Â°�Ȃººººººººǿ�ȆƟƢººººººººǬǴƬǳ¦�¬ǂººººººººǈŭ¦�µ ǂººººººººǟ�Ƣººººººººđ�ǶƬººººººººȇ�Ŗººººººººǳ¦�¼ǂººººººººǘǳ¦�Ƕººººººººǿ¢�ǺººººººººǷ�À¤

الشخصــــــــــــيات إدارة حـــــــــــوار معهـــــــــــم حــــــــــــول  ىحـــــــــــدإأمـــــــــــام األطفـــــــــــال شــــــــــــفهيا، مث تتـــــــــــوىل 

�ȄººººººººººººººººǴǟ�ǄººººººººººººººººȈǯŗǳ¦�ǶȀǼººººººººººººººººǷ�Ƥ ººººººººººººººººǴǘǻ�Ľ��ƢēƢȈººººººººººººººººǐƼǋ�Â�ƨººººººººººººººººǐǬǳ¦�ª ¦ƾººººººººººººººººƷ¢األحــــــــــــــــداث 

مــــــــــع إمكانيــــــــــة إعــــــــــادة حكايتهــــــــــا بطــــــــــريقتهم و أســــــــــاليبهم اخلاصــــــــــة املختلفــــــــــة، الرئيســــــــــية،

§���ƢººººººººººĔȂǴưŻ�Ȇººººººººººǯ�ƨººººººººººǐǬǳ¦�Ŀ�ƨººººººººººȈŷȋ¦�ǺǗ¦ȂººººººººººǷ علــــــــــىو حنــــــــــن بــــــــــذلك نشــــــــــكرهم  ƢǠȈƬººººººººººǇ¦

.ǶēƢǟ¦ƾƥ¤ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�ǶēȐȈţ�Âاعتمادا على 

يعتمـــــــــد عليهـــــــــا هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن املســـــــــرح هـــــــــو االعتمـــــــــاد علـــــــــى  ةإن أهـــــــــم نقطـــــــــ

ه أو وضـــــــــعه ـــــــــــعلـــــــــى الــــــــرغم ممــــــــا يبــــــــدو مـــــــــن بســــــــاطة فكرت" الدقــــــــة و احلــــــــرص يف التنــــــــاول 

ل ، و تنميـــــــــــــة و ــــــــــــــــموضـــــــــــــع التنفيـــــــــــــذ، إذ هـــــــــــــو يســـــــــــــاعد علـــــــــــــى تشـــــــــــــجيع تلقائيـــــــــــــة الطف

ـــــــــــــة بوجـــــــــــــه عـــــــــــــام، و هـــــــــــــو  ـــــــــــــة و الذهني ـــــــــــــة و التعبريي ـــــــــــــه اإلبداعي ـــــــــــــه و قدرات تطـــــــــــــوير مواهب
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عمليـــــــــــــة تعـــــــــــــويض للطفـــــــــــــل الـــــــــــــذي تعجـــــــــــــز إمكانياتـــــــــــــه األســـــــــــــرية عـــــــــــــن تـــــــــــــوفري اللعـــــــــــــب 

ـــــــــــــاتــــــــــــه و يعطــــــــــــي فرصــــــــــــة للطفــــــــــــل للتعبــــــــــــري عمــــــــــــا خيــــــــــــتلج يف صاملناســــــــــــب لــــــــــــه أدو  دره و ــ

ـــــــــــر العظـــــــــــيم يف التنفـــــــــــيس عـــــــــــن انفعاالتـــــــــــه  1،"تشـــــــــــتمل يف جواحنـــــــــــه ـــــــــــه األث ممـــــــــــا يكـــــــــــون ل

  .املكبوتة و توتراته

كمــــــــــا أن هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن املســــــــــرح هــــــــــو آداه فعالــــــــــة لتقويــــــــــة ملكــــــــــة املالحظــــــــــة 

ـــــــــــــــلــــــــــــــدى الطفــــــــــــــل، فهــــــــــــــو يــــــــــــــدفعها حنــــــــــــــو تشــــــــــــــخيص الظــــــــــــــاهرة و اكتشافه و حماولــــــــــــــة ا ـ

ــــــــــــالتعـــــــــــايش معهـــــــــــا، و هـــــــــــو كـــــــــــذلك يعمـــــــــــل علـــــــــــى تـــــــــــدريب ذاكرت ه، و تنشـــــــــــيط حاســـــــــــة ــ

ش و التــــــــــأقلم مــــــــــع حميطـــــــــــه ــــــــــــــالتخيــــــــــل لديــــــــــه، مبــــــــــا يفيـــــــــــده بعــــــــــد ذلــــــــــك يف عمليــــــــــة التعاي

ب و العمـــــــــــــــل، و هـــــــــــــــي بـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــاخلـــــــــــــــارجي و مشـــــــــــــــاركة زمالئـــــــــــــــه يف الدراســـــــــــــــة و اللع

هولة تــــــــــــه ، و ســــــــــــرة التمركــــــــــــز الشــــــــــــيقة حــــــــــــول ذاأحســــــــــــن طريقــــــــــــة يف خروجــــــــــــه مــــــــــــن دائــــــــــــ

�ǞºººººººººǸƬĐ¦�̈ǂººººººººƟ¦®�Ŀ�ƢƠȈºººººººººǌǧ�ƢƠȈººººººººǋ�ƢººººººººŮȐƻ�ǺºººººººººǷ�ƲǷƾººººººººǼȇ�Ŗººººººººǳ¦��ƨºººººººººȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ǧ ººººººººǫ¦Ȃŭ¦�̄Ƣººººººººţ¦

  .من حوله

كـــــــــــذلك جنـــــــــــد بـــــــــــان ممارســـــــــــة األطفـــــــــــال هلـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن املســـــــــــرح يـــــــــــؤهلهم إىل 

معرفـــــــــــــة التـــــــــــــذوق الفـــــــــــــين و املســـــــــــــرحي مـــــــــــــن خـــــــــــــالل انبهـــــــــــــارهم حبـــــــــــــالوة الـــــــــــــنص و آداء 

ــــــــــى خ ــــــــــري فــــــــــيهم حــــــــــب املشــــــــــاركة و املمثلــــــــــني و احلركــــــــــات املتتاليــــــــــة عل شــــــــــبة املســــــــــرح، فيث

العمــــــــــل الفــــــــــين ، ضــــــــــف إىل ذلــــــــــك أن اســــــــــتخدام املوســــــــــيقى اهلادئــــــــــة  اىل هــــــــــذإاالنتمــــــــــاء 

و اهلادفـــــــــــة هـــــــــــي بالنســـــــــــبة لألطفـــــــــــال وســـــــــــيلة أمثـــــــــــل لرتقيـــــــــــة مشـــــــــــاعرهم وتـــــــــــربيتهم علـــــــــــى 

  .اخللق الرتبوي اهلادئ البناء

  :مسرح العرائس 3-3

ينمــــــــــا جنــــــــــد األنــــــــــواع برح الطفــــــــــل، فيعتــــــــــرب مســــــــــرح العــــــــــرائس الوجــــــــــه اآلخــــــــــر ملســــــــــ

األوىل الــــــــيت متــــــــت اإلشــــــــارة هلــــــــا هــــــــي مــــــــن تقــــــــدمي البشــــــــر بــــــــأدوارهم علــــــــى خشــــــــبة املســــــــرح 

اآلدمـــــــــــي ، فـــــــــــإن التمثيـــــــــــل يف مســـــــــــرح العـــــــــــرائس يســـــــــــند ملخلوقـــــــــــات ومهيـــــــــــة ، هلـــــــــــا صـــــــــــفة 

�ÀƢºººººººººǼǨǳ¦�ǞǻƢºººººººººǐǳ¦�ƨºººººººººƦǿȂǷ�¦°Ƣºººººººººđ¤�Â�ȏƢºººººººººŦ�Ǿºººººººººƫ®¦±�Â�Ǧ ºººººººººǳƚŭ¦�ƨºººººººººŹǂǫ�ǾºººººººººƬƴƬǻ¢�Äǀºººººººººǳ¦�¾ƢºººººººººȈŬ¦

  .الذي أبدعها
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يس و اإلمتـــــــــــاع، و ـــــــــــــالغامضـــــــــــة و املتشـــــــــــبعة، فيجـــــــــــد يف ذلـــــــــــك الطفـــــــــــل نوعـــــــــــا مـــــــــــن التنف

ــــــــه كمــــــــا جيــــــــد فيــــــــه مظهــــــــرا مــــــــن مظــــــــا هر التعلــــــــيم ، و اكتشــــــــاف احليــــــــاة الواقعيــــــــة مــــــــن حول

  .غرس األخالق احلسنة
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فيـــــــــــه ، فهـــــــــــو  جـــــــــــداليعتـــــــــــرب املســـــــــــرح وســـــــــــيطا لغويـــــــــــا بامتيـــــــــــاز ،وهـــــــــــذا أمـــــــــــر ال 

�ȏ�ƢºººººººººººººĔȋ�ƨºººººººººººººȈǳȂſ�ǂºººººººººººººưǯ¢�ƢºººººººººººººǼǿ�ƨºººººººººººººǤǴǳ¦Âيـــــــــــــوفر مســـــــــــــاحة أكـــــــــــــرب للتواصـــــــــــــل اإلنســـــــــــــاين ،

ــــــــة تنحصــــــــر فيمــــــــا هــــــــو مكتــــــــوب أو ملفــــــــوظ بــــــــل تشــــــــمل كــــــــذلك مــــــــا هــــــــو متخيــــــــل ،  حلال

،ســـــــــــــيكولوجية يف عمليـــــــــــــة التلقـــــــــــــي املســـــــــــــرحي املـــــــــــــدعوم باحلركـــــــــــــة و اللـــــــــــــون واملوســـــــــــــيقى

م اللغــــــــــــة بواســــــــــــطة املســــــــــــرح ال يأتيــــــــــــان مــــــــــــن فــــــــــــتعلّ " وكــــــــــــل وســــــــــــائل العــــــــــــرض األخــــــــــــرى 

.1"القراءة و االستماع بل من احلركة و الفعل و التجربة 

�ƨººººººººººǬǴǠƬǷ�Śººººººººººǣ�ƨººººººººººǤǳ�ƢººººººººººĔ¢�Ȇººººººººººǿ�ǲººººººººººǨǘǳ¦�¬ǂººººººººººǈǷ�Ŀ�ƨººººººººººǤǴǳ�ƨȈººººººººººǇƢǇȋ¦�ƨººººººººººƳƢū¦�À¤

علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو لفظـــــــــي أو منطـــــــــوق ، ويـــــــــتم االعتمـــــــــاد يف مســـــــــرح الطفـــــــــل علـــــــــى وســـــــــائط 

فنيـــــــــــة أخـــــــــــرى ، تكـــــــــــون قـــــــــــادرة علـــــــــــى مســـــــــــاعدة اللغـــــــــــة يف عمليـــــــــــة التواصـــــــــــل والتـــــــــــأثري ، 

  .واملتمثلة يف خمتلف وسائل العرض 

حـــــــــــديث النشـــــــــــأة مقارنـــــــــــة مـــــــــــع البلـــــــــــدان  ايعـــــــــــد مســـــــــــرح الطفـــــــــــل يف اجلزائـــــــــــر فنـــــــــــ  

و هـــــــــــــذا نظـــــــــــــرا جلملـــــــــــــة الظـــــــــــــروف ، ســـــــــــــوريا العربيـــــــــــــة األخـــــــــــــرى و بـــــــــــــاألخص مصـــــــــــــر و 

¿Ƣºººººººººººǟ�ǲǰºººººººººººǌƥ�ÄǂºººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººººººººººǸƬĐ¦�Ƣºººººººººººđ�ǂºººººººººººǷ�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȈºººººººººººǇƢȈǈǳ¦�  و الطفـــــــــــل

و مــــــــــن كــــــــــل  ،رم مــــــــــن حقــــــــــوق بديهيــــــــــة كــــــــــالتعليمحــــــــــكونــــــــــه   ،اجلزائــــــــــري بشــــــــــكل خــــــــــاص

،هــــــــــذا مــــــــــن ناحيــــــــــة ،و مــــــــــن ناحيــــــــــة أخــــــــــرى .و الثقافــــــــــة ،و مصــــــــــادر الرتفيــــــــــه ،أشــــــــــكال

Ū¦�ǞººººººººººǸƬĐ¦�©ƢººººººººººǬƦǗ�À¢�°ƢººººººººººƦƬǟƢƥ زائــــــــــري تشــــــــــكل جــــــــــزء مــــــــــن الرتكيبــــــــــة الثقافيــــــــــة العربيــــــــــة "

الــــــــــيت كانــــــــــت تنظــــــــــر إىل الطفــــــــــل علــــــــــى أنـــــــــــه رجــــــــــل صــــــــــغري ، فلــــــــــم يهــــــــــتم مبتطلباتـــــــــــه إال 

بالقـــــــــــدر الـــــــــــذي يؤهلـــــــــــه لكـــــــــــي يكـــــــــــون قـــــــــــادرا علـــــــــــى حتمـــــــــــل مســـــــــــؤولياته جتـــــــــــاه جمتمعـــــــــــه 

1-Ϥϟ�ΪѧѧѧѧѧѧϟΎΧنω�ˬ�ϱϮѧѧѧѧѧѧΑήΘϟ�ϦϳϮѧѧѧѧѧѧϜΘϟ�ΔϠѧѧѧѧѧѧδϠγ�ˬ�ϲΣήѧѧѧѧѧѧδϤϟ�˯Ύѧѧѧѧѧѧπ ϔϟ�ϭ�Ϟѧѧѧѧѧѧϔτ ϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧγΎϗ�β ѧѧѧѧѧѧϳέΩ·�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧϴ8�ΔѧѧѧѧѧѧόΒτϣ�ˬ
34ص، 1998النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 
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ثقافــــــــــــــة شــــــــــــــفوية يعــــــــــــــيش بــــــــــــــاحلكي   ا�ÀƢººººººººººººººǯ�ÄǂººººººººººººººƟ¦ǄŪ¦�ǞººººººººººººººǸƬĐ¦�°ƢººººººººººººººƦƬǟƢƥÂ¯.1"ووطنـــــــــــــه

ـــــــــــات اآلب كأســـــــــــلوب و مصـــــــــــدر ـــــــــــت حكاي اء و ـــــــــــــمـــــــــــن مصـــــــــــادر الثقافـــــــــــة و املتعـــــــــــة ، كان

األمهـــــــــات و اجلـــــــــدات هـــــــــي رمبـــــــــا املصـــــــــدر الوحيـــــــــد الـــــــــذي كـــــــــان يـــــــــوفر للطفـــــــــل اجلزائـــــــــري 

ــــــــــار ــــــــــيت كــــــــــان يشــــــــــرتك فيهــــــــــا الكب ــــــــــه ،و ال ــــــــــزا مــــــــــن الرتفي مل يكــــــــــن الطفــــــــــل " و هلــــــــــذا  ،حي

الغ ، بــــــــل كــــــــان متلقيــــــــا شــــــــامال يتلقــــــــى كــــــــل مــــــــا يتلقــــــــاه الســــــــامع البــــــــ ،خبــــــــري يف املواضــــــــيع

ـــــــــــــة و  ،و كانـــــــــــــت العـــــــــــــربة للجميـــــــــــــع حســـــــــــــب مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــيه فهمـــــــــــــه يف املواضـــــــــــــيع اخليالي

لــــــــــــــــذا  . 2..."و احلكايــــــــــــــــات املضــــــــــــــــحكة ،و يف الشخصــــــــــــــــيات املبتكــــــــــــــــرة  ،األســــــــــــــــطورية

يــــــــــدخل الطفــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالل اخلطــــــــــاب املســــــــــرحي جمــــــــــال التــــــــــداول الرمــــــــــزي و اللغــــــــــوي و 

باملعطيــــــــــــات الفنيــــــــــــة  أثر بالضــــــــــــرورةاالجتمــــــــــــاعي ، فاحليــــــــــــاة النفســــــــــــية هلــــــــــــذه الشــــــــــــرحية تتــــــــــــ

  .الثقافية و 

وجتـــــــــــــدر اإلشـــــــــــــارة أن احلـــــــــــــديث عـــــــــــــن املمارســـــــــــــة املســـــــــــــرحية ملســـــــــــــرح الطفـــــــــــــل يف   

اجلزائـــــــــر قبـــــــــل االســـــــــتقالل كانـــــــــت موجهـــــــــة إىل فئـــــــــة معينـــــــــة ختـــــــــص فئـــــــــة الشـــــــــباب ألنـــــــــه يف 

تؤكــــــــــد و تــــــــــدل علــــــــــى بــــــــــروز  الــــــــــيت و ال فحــــــــــوى املضــــــــــامني ،قــــــــــع ال يشــــــــــكل املمارســــــــــةاالو 

ويوضــــــــــح الباحــــــــــث غــــــــــامل نقــــــــــاش يف هــــــــــذا الصــــــــــدد  ،يمســــــــــرح الطفــــــــــل بــــــــــاملفهوم احلقيقــــــــــ

كانــــــــــــت مجعيــــــــــــة العلمــــــــــــاء املســــــــــــلمني و الكشــــــــــــافة اإلســــــــــــالمية احلاضــــــــــــن األول :" قــــــــــــائال 

ــــــــــك بفضــــــــــل جهــــــــــود كــــــــــل مــــــــــن الكتــــــــــاب  هلــــــــــذا الفــــــــــن أثنــــــــــاء االحــــــــــتالل الفرنســــــــــي ،و ذل

أمحـــــــــد  توفيـــــــــق املـــــــــدين ، حممـــــــــد ،اجلزائـــــــــريني ، أمثـــــــــال رضـــــــــا حوحـــــــــو ، الطـــــــــاهر فضـــــــــالء

العيــــــــــــد آل خليفــــــــــــة ، حممــــــــــــد العابــــــــــــد اجلــــــــــــياليل ، و غــــــــــــريهم ، الــــــــــــذين املــــــــــــدين ، حممــــــــــــد

و كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدافع  ،أســــــــــــــهموا يف رســـــــــــــــم اخلطــــــــــــــوات األوىل ملســـــــــــــــرح الطفـــــــــــــــل يف اجلزائــــــــــــــر

و ذلــــــــــك  ،3"احملــــــــــاوالت هــــــــــو احلفـــــــــاظ علــــــــــى األجيــــــــــال الصــــــــــغرية ه األساســـــــــي مــــــــــن هــــــــــذ

ــــــــــــالوقوف أمــــــــــــام كــــــــــــل حمــــــــــــاوالت الطمــــــــــــس للهويــــــــــــة الوطنيــــــــــــة  و الشخصــــــــــــية اجلزائريــــــــــــة ،ب

  .ملتجذرة يف عروق القومية العربية ا

18، ص1984، 1، الطفل العربي وثقافة المجتمع ، دار الحداثة ، ط وذكاء الح-1
2-Θϟ�ΏϮѧѧѧѧѧѧΟϭ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧϴϛέΎΒϤϟ�ϟΎѧѧѧѧѧѧλѧѧѧѧѧѧѧϔ�Ρήѧѧѧѧѧѧѧδϣ�ϝϮѧѧѧѧѧѧΣ�ΔϠϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ΔѧѧѧѧѧѧΑήΠΘϟ�έϭΪѧѧѧѧѧѧѧϧ�ˬ�Ϟѧѧѧѧѧѧϔτ ϟ�ΡήѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ϒѧѧѧѧѧѧϘΜϤϟ�ΕΎ

.197، د ت ، صالطفل ، د ط
3-ϦϴϣΎѧѧѧѧѧѧπ Ϥϟ�ϭ�ϝΎϜѧѧѧѧѧѧηϷ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧѧγέΩ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�Ϟѧѧѧѧѧѧϔτ ϟ�Ρήѧѧѧѧѧѧδϣ�ˬ�ε ΎѧѧѧѧѧѧϘϧ�ϢϟΎѧѧѧѧѧѧϏ�ˬ�ˬ�ϩέϮѧѧѧѧѧѧΘϛΩ�ΔѧѧѧѧѧѧΣϭήρ�ˬ

.58، ص2011-2010لجامعیة جامعة وھران ، السنة ا
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التــــــــــارخيي  كمــــــــــا ارتبطــــــــــت بدايــــــــــة وواقــــــــــع مســــــــــرح الطفــــــــــل مبــــــــــا يتصــــــــــل بــــــــــالرتاث   

و مبســــــــــــــرحيات اســــــــــــــتلهمت تقاليــــــــــــــد الفرجــــــــــــــة الفنيــــــــــــــة ، أو املوضــــــــــــــوعات الرتبويـــــــــــــــة ، "،

ـــــــــــات ال ـــــــــــة لرغب ��ƢºººººººººººēƢǿƢšتلبي ¦�ƢºººººººººººŮ�ǾºººººººººººƬũ°�ƢºººººººººººǷ�Â���ƨºººººººººººǫǂǨ و هـــــــــــي ممارســـــــــــات اســـــــــــتدعت

لــــــــــة ،و رقابتهـــــــــا الدقيقــــــــــة ، كثـــــــــريا مــــــــــن احليطـــــــــة و احلــــــــــذر ، أمـــــــــام موقــــــــــف الســـــــــلطات احملت

ــــــــــــث  ــــــــــــوارى ، حي بــــــــــــل احتاجــــــــــــت الفــــــــــــرق ليمــــــــــــد يف عمــــــــــــر حركتهــــــــــــا املســــــــــــرحية ، ألن تت

�ƨºººººººººǟƾƦŭ¦�¿Ȑºººººººººǫȋ¦�ÄÂ̄�ǺºººººººººǷ�ƢđƢƸºººººººººǏ¢�¿Ƣºººººººººǫ... بتـــــــــأليف نصـــــــــوص غـــــــــري مباشـــــــــرة ، ممثلـــــــــة

و  ،، وتناولـــــــــــــت الظـــــــــــــواهر االجتماعيـــــــــــــة1"يف شخصـــــــــــــيات حموريـــــــــــــة مغرقـــــــــــــة يف التـــــــــــــاريخ 

 "بــــــــــــالل بــــــــــــن ربــــــــــــاح"و كــــــــــــذا الســــــــــــري الشــــــــــــيقة للصــــــــــــحابة ، مثــــــــــــل مســــــــــــرحية ،فيــــــــــــةالثقا

ياليل ،و ــــــــــــــــــــلعبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرمحن اجل "املولـــــــــــــــــد"و مســـــــــــــــــرحية  ،حملمـــــــــــــــــد العيـــــــــــــــــد آل اخلليفـــــــــــــــــة

ـــــــــــت يف  ـــــــــــة متثل ـــــــــــن اخلطـــــــــــاب"و  "أهـــــــــــل الكهـــــــــــف"مســـــــــــرحيات الديني غـــــــــــزوة "و  "عمـــــــــــر ب

عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد "و،  "يف ســــــــــــــبيل التــــــــــــــاج"، و "غــــــــــــــزوة أحــــــــــــــد" و، "بــــــــــــــدر الكــــــــــــــربى

قـــــــــــــدمت يف إطـــــــــــــار النشـــــــــــــاط املســـــــــــــرحي ملدرســـــــــــــة الفـــــــــــــالح مبدينـــــــــــــة " حيـــــــــــــث  ،"يـــــــــــــزالعز 

فقـــــــــد قـــــــــدمتا يف إطـــــــــار النشـــــــــاط  "ومصـــــــــطفى خالـــــــــد ،حنبعـــــــــل "اوهـــــــــران ، أمـــــــــا مســـــــــرحيت

وتــــــــــــوحي لنــــــــــــا املراجــــــــــــع أن األصــــــــــــول املســـــــــــــرحية . �ƾººººººººººººĐ¦"2          املســــــــــــرحي مبدرســــــــــــة

لسياســــــــــــــــي أن النشــــــــــــــــأة تــــــــــــــــرتبط بــــــــــــــــالواقع ا يف اجلزائــــــــــــــــر تشــــــــــــــــري إىلاملوجهــــــــــــــــة للطفــــــــــــــــل 

دب و كـــــــــــــــــذا جتريـــــــــــــــــب األ،اجلزائـــــــــــــــــري الـــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــتج احرتافيـــــــــــــــــة اإلبـــــــــــــــــداع املســـــــــــــــــرحي 

  .املسرحي 

ـــــــــــــى    ـــــــــــــني هـــــــــــــذه التجـــــــــــــارب املســـــــــــــرحية عل ـــــــــــــذي مجـــــــــــــع ب إن القاســـــــــــــم املشـــــــــــــرتك ال

�°ƢǸǠƬººººººººººººººººǇȐǳ�ÄƾººººººººººººººººǐƬǴǳ�ȆǟȂººººººººººººººººǳ¦�ƾººººººººººººººººǌƷ�ƪ ǟƢǘƬººººººººººººººººǇ¦�ƢººººººººººººººººĔ¢�ƢȀǼȈǷƢººººººººººººººººǔǷ�» ȐƬººººººººººººººººƻ¦

ذا و أمــــــــــــام هــــــــــــ ،وثقافيــــــــــــا ،و تارخييــــــــــــا ،قهــــــــــــر الشــــــــــــعب أرضــــــــــــا" الفرنســــــــــــي الــــــــــــذي قــــــــــــرر 

.3"الوضع اضطر املسرح للجوء إىل اخلارج إلمتام رسالته النضالية 

1-�ΡήѧѧѧѧѧѧδϤϟ�Ε˯Ύѧѧѧѧѧѧπ ϓ�ˬ�ϩέϮѧѧѧѧѧѧτ Η�ϭ�ϪΉѧѧѧѧѧѧθϧ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�Ϟѧѧѧѧѧѧϔτ ϟ�Ρήѧѧѧѧѧѧδϣ�ˬ�ΩΎѧѧѧѧѧѧϴϋ�Γήѧѧѧѧѧѧϳϭί�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧϤϜΤϣ�ΔѧѧѧѧѧѧϳέϭΩ
.11، ص 2012یصدرھا مخبر أرشفة  المسرح الجزائري ، جامعة وھران ـ، العدد األول ، جوان 

2-�ˬ�ϲϣϮѧѧѧѧѧѧѧϤΣ�ΪѧѧѧѧѧѧѧϤΣϮϟ�ϭ�ΡήѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧϤΘΟϻ�ϊ ѧѧѧѧѧѧѧϗ)�ϥήѧѧѧѧѧѧѧϫϭ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϨϳΪϣ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ΡήѧѧѧѧѧѧѧδϤϠϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϓήϏϮϧϮϣ�ΔѧѧѧѧѧѧѧγέΩ
.108-107، ص1985-1984ھران معة وا، رسالة ماجستیر ، ج1937-1977

3-ΔϴΒόѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΒΘϜϤϟ�ˬ�ήѧѧѧѧѧѧѧѧο ΎΤϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧο ΎϤϟ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧѧΑ�ϱήѧѧѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ΡήѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ˬ�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧπ ϣέ�ϡϼϋϮѧѧѧѧѧѧѧѧΑ،�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧδγΆϤϟ
.21الوطنیة للكتاب ، د ت ، ص



األطفال أدب أشكال الكتابة في ــــ ـــــــــــــ الثالث الفصل

ـ 270 ـ

ــــــــــا فــــــــــإ ــــــــــاء االحــــــــــتالل كــــــــــان إحــــــــــدى رســــــــــائل الكفــــــــــاح حســــــــــب رأين ن املســــــــــرح أثن

ــــــــــــر ســــــــــــنة  ــــــــــــة جلبهــــــــــــة التحري ــــــــــــث تأسســــــــــــت الفرقــــــــــــة الفني ــــــــــــونس 1958حي وقــــــــــــدمت  ،بت

ــــــــــل  ــــــــــارة عــــــــــن " )حنــــــــــو النــــــــــور(جمموعــــــــــة مــــــــــن األعمــــــــــال املســــــــــرحية املتنوعــــــــــة مث و هــــــــــي عب

ت مــــــــن الكفــــــــاح الـــــــــوطين ضــــــــد االســــــــتعمار ، حيــــــــث تبـــــــــدأ هــــــــذه املســــــــرحية مبنظـــــــــر لوحــــــــا

ــــــه  ،طفــــــل ألقــــــي عليــــــه القــــــبض ــــــه صــــــور عــــــن وطن وهــــــو يقبــــــع يف الســــــجن ـ ختطــــــر بذهن

و تنتهـــــــــــــي  ،يــــــــــــة للرســــــــــــام بيكاســــــــــــونو خيــــــــــــرج مــــــــــــن قلـــــــــــــب لوحــــــــــــة ف ،وعــــــــــــن املســــــــــــتقبل،

ــــــــــــــوم: "بصــــــــــــــرخة الطفــــــــــــــل قــــــــــــــائال  النــــــــــــــاس منهمكــــــــــــــون يف  ،مل يعــــــــــــــد أحــــــــــــــد يــــــــــــــرقص الي

.1"الكفاح 

و باخلصــــــــــــوص املوجــــــــــــه للطفــــــــــــل  ،ن املســــــــــــرح اجلزائــــــــــــريإميكــــــــــــن القــــــــــــول  ،وعليــــــــــــه  

يعـــــــــــد حلقـــــــــــة مهمـــــــــــة مـــــــــــن حلقـــــــــــات تـــــــــــاريخ احلركـــــــــــة املســـــــــــرحية اجلزائريـــــــــــة نظـــــــــــرا لكونـــــــــــه 

و  ، و االجتماعيـــــــــــــــة ،اشـــــــــــــــتمل علـــــــــــــــى مضـــــــــــــــامني خمتلفـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا املضـــــــــــــــامني الدينيـــــــــــــــة

يـــــــــــــــــة ؤدي مهمـــــــــــــــــة أساســـــــــــــــــية متثلـــــــــــــــــت يف الرتبيـــــــــــــــــ�À¢�̧ƢǘƬºººººººººººººººººǇ¦�¦ǀºººººººººººººººººđ�Âالسياســـــــــــــــــية ،

  .و نشر الوعي السياسي ،ةــاإلصالحي

ــــــــــــق  " ،بعــــــــــــد االســــــــــــتقالل أخــــــــــــذ مســــــــــــرح األطفــــــــــــال يف اجلزائــــــــــــر ينمــــــــــــو عــــــــــــن طري

ـــــــــــــة باعتبـــــــــــــاره  و تنميـــــــــــــة  ،وســـــــــــــائل الثقافـــــــــــــة لتوعيـــــــــــــة األطفـــــــــــــال أحـــــــــــــداملـــــــــــــدارس االبتدائي

مـــــــــــــداركهم ، فـــــــــــــإن الثـــــــــــــورة الثقافيـــــــــــــة بـــــــــــــدأت تعمـــــــــــــل علـــــــــــــى تكـــــــــــــوين الفـــــــــــــرد اجلزائـــــــــــــري 

االشـــــــــرتاكي ،و مــــــــــن هـــــــــذا املنطلــــــــــق بـــــــــدأ االهتمــــــــــام  ليواكـــــــــب معطيــــــــــات جمتمـــــــــع التحــــــــــول

وقــــــــــــــد اقتصــــــــــــــرت جتربــــــــــــــة مســــــــــــــرح الطفــــــــــــــل يف اجلزائــــــــــــــر بعــــــــــــــد . 2..."مبســــــــــــــرح الطفــــــــــــــل 

االســــــــــتقالل يف فــــــــــرتة الســــــــــتينات علــــــــــى بعــــــــــض التمثيليــــــــــات املدرســــــــــية الــــــــــيت كانــــــــــت تقــــــــــام 

، مثــــــــــل مـــــــــا كتـــــــــب عبـــــــــد احللـــــــــيم رايــــــــــس، و الدينيـــــــــة ،و املناســـــــــبات الوطنيـــــــــة ،يف األعيـــــــــاد

ـــــــــــــرمحن كـــــــــــــاكي ،تـــــــــــــبو مصـــــــــــــطفى كا ـــــــــــــد عبـــــــــــــد ال ــــــــــــــو الصـــــــــــــاحل ملباركي ،وول و أمحـــــــــــــد  ،ةــ

  .بوتشيشة

.61، صمرجع السابقالغالم نقاش ، -1
2�ˬ�ΏΎѧѧѧѧѧѧΘϜϠϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϣΎόϟ�Δϳήѧѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�ΔѧѧѧѧѧѧΌϴϬϟ�Ϧѧѧѧѧѧѧϋ�ϼѧѧѧѧѧѧϘϧ�ˬ�ϲѧѧѧѧѧѧΑήόϟ�ϦρϮѧѧѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ΡήѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ˬ�ϱήΑΎѧѧѧѧѧѧΠϟ�ϱΪѧѧѧѧѧѧϤΣ2002 ،

.112ص
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متـــــــــــــــت طباعـــــــــــــــة العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص " ويشـــــــــــــــري فـــــــــــــــوزي ســـــــــــــــليمان أنـــــــــــــــه   

ان ،و ـــــــــــــحملمـــــــــــد صـــــــــــاحل رمض "حمفظـــــــــــة جنيـــــــــــب"، " الناشـــــــــــئة املهـــــــــــاجرة " املســـــــــــرحية مثـــــــــــل 

حكايـــــــــــــات العـــــــــــــم "و ،        " جللـــــــــــــول أمحـــــــــــــد بـــــــــــــدوي " احلـــــــــــــذاء امللعـــــــــــــون" مســـــــــــــرحية 

، و أيــــــــــا كــــــــــان األمــــــــــر فــــــــــإن مســــــــــرح الطفــــــــــل ظهــــــــــر متــــــــــأخرا 1خلــــــــــري اهللا عمــــــــــار" وان جنــــــــــ

،اتـــــــــــــيـعـــــــــــن الســـــــــــنوات الـــــــــــيت أعقبـــــــــــت االســـــــــــتقالل مباشـــــــــــرة إىل غايـــــــــــة منتصـــــــــــف السبعين

و عــــــــــــدم  ،و يعــــــــــــود الســــــــــــبب إىل قلــــــــــــة األقــــــــــــالم املؤلفــــــــــــة للنصــــــــــــوص املســــــــــــرحية الطفوليــــــــــــة

  . ح األطفال و التخصص يف مسر  ،            وجود عناية بثقافة الطفل

وقـــــــــد حـــــــــرص النظـــــــــام السياســـــــــي علـــــــــى نشـــــــــر الـــــــــوعي الثقـــــــــايف وتنشـــــــــيط املشـــــــــهد 

ـــــــــــة عـــــــــــام  ـــــــــــث أصـــــــــــدرت احلكومـــــــــــة اجلزائري ـــــــــــوطن ، حي ـــــــــــع أحنـــــــــــاء ال 1968الفـــــــــــين يف مجي

ــــــــــه األثــــــــــر اإلجيــــــــــايب يف تنشــــــــــيط احلركــــــــــة املســــــــــرحية  قــــــــــرار ال مركزيــــــــــة املســــــــــارح ممــــــــــا كــــــــــان ل

ــــــــــوهران و يعتــــــــــرب املســــــــــ ومســــــــــرح الطفــــــــــل بشــــــــــكل خــــــــــاص ،،بشــــــــــكل عــــــــــام رح اجلهــــــــــوي ل

¾ƢºººººººººººººĐ¦�¦ǀºººººººººººººǿ�Ŀ�ƾºººººººººººººƟ¦ǂǳ¦� املســـــــــــــرح بـــــــــــــادر :" يقـــــــــــــول أمحـــــــــــــد بيـــــــــــــوض يف هـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد

إىل إجنــــــــــــــاز عمــــــــــــــل خــــــــــــــاص باألطفــــــــــــــال متثــــــــــــــل يف تقــــــــــــــدمي مســــــــــــــرحية اجلهـــــــــــــوي لــــــــــــــوهران 

باعتبارهـــــــــــا " النحلـــــــــــة " وهـــــــــــو عمـــــــــــل مجـــــــــــاعي يتنـــــــــــاول موضـــــــــــوع  ،1975النحلـــــــــــة عـــــــــــام 

ـــــــــــــة ، وتركـــــــــــــت هـــــــــــــذه املســـــــــــــرحية  رمـــــــــــــزا للعمـــــــــــــل واإلتقـــــــــــــان ، ورمـــــــــــــزا للعدالـــــــــــــة االجتماعي

طفـــــــــــال ، كمـــــــــــا كـــــــــــان هلـــــــــــا الفضـــــــــــل يف تشـــــــــــجيع مســـــــــــارح صـــــــــــدى طيبـــــــــــا يف أوســـــــــــاط األ

.2"أخرى على التعاطي مع هذا النوع من املسرح 

والــــــــــــيت ، بعــــــــــــد هــــــــــــذا انتقلــــــــــــت ثــــــــــــاين احملــــــــــــاوالت إىل مســــــــــــرح ســــــــــــيدي بلعبــــــــــــاس 

مــــــــــع فرقــــــــــة وشــــــــــبه مســــــــــرح الطفــــــــــل مــــــــــن طــــــــــرف كاتــــــــــب ياســــــــــني  1983بــــــــــدأت ســــــــــنة 

.  "بـــــــــــــــالعندلي"و أول مســـــــــــرحية كانـــــــــــت بعنـــــــــــوان  ، بـــــــــــن مشســــــــــــية بالتعـــــــــــاون مـــــــــــع قـــــــــــادة

 مت انتــــــــــــاجحيــــــــــــث  1986بالنســــــــــــبة للمســـــــــــرح الــــــــــــوطين فكانـــــــــــت أول جتربــــــــــــة ســـــــــــنة أمـــــــــــا 

حـــــــــــــىت حلـــــــــــــول عـــــــــــــام "        :ويشـــــــــــــري زويـــــــــــــرة عيـــــــــــــاد أنـــــــــــــه  .3 "الشـــــــــــــاطرين"مســـــــــــــرحية 

1�ήѧѧѧѧѧψϨϳ:Θϓϻ�Ϟѧѧѧѧѧϔτ ϟ�Ρήѧѧѧѧѧδϣ�ˬ�ϥΎϤϴϠѧѧѧѧѧγ�ϱ ί ϮѧѧѧѧѧϓѧѧѧѧѧϘ�ω�ˬ�ΔѧѧѧѧѧϓΎϘΜϟ�ϥΎѧѧѧѧѧϴΑ�ˬ�ΔѧѧѧѧѧϟϻΪϟ�ϭ�ϰѧѧѧѧѧϨόϤϟ�ϰѧѧѧѧѧϟ·�έΎ162�ˬ�α έΎѧѧѧѧѧϣ
.23، ص2003

2-ϪΉѧѧѧѧѧѧѧθϧ�ˬ�ϱήѧѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ΡήѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ˬ�ν ϮѧѧѧѧѧѧѧϴΑ�ΪѧѧѧѧѧѧѧϤΣ�ϩέϮѧѧѧѧѧѧѧτ Η�ϭ1926/1989�ΔѧѧѧѧѧѧѧϴψΣΎΠϟ�ϦϴѧѧѧѧѧѧѧϴΒΘϟ�ΕέϮѧѧѧѧѧѧѧθϨϣ�ˬ
.130، ص1998، 
3�ήѧѧѧѧѧѧѧψϨϳ:�ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϱήѧѧѧѧѧѧѧΰΠϟ�ΡήѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ�έϮѧѧѧѧѧѧѧΗϮΑέ�ˬ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϧΎϫήϟ�ϭ�Ϧϫήѧѧѧѧѧѧѧϟ�Ϟѧѧѧѧѧѧѧϔτ ϟ�Ρήѧѧѧѧѧѧѧδϣ�ˬ�α ήϛϮѧѧѧѧѧѧѧΑ�ΪѧѧѧѧѧѧѧϤΤϣ

.50، ص06/07/2005مشارف نصف القرن من اإلبداع ، مجلة الثقافة 
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أيـــــــــــــن ظهــــــــــــــرت مبســــــــــــــرح باتنــــــــــــــة اجلهــــــــــــــوي ، مســــــــــــــرحية  بلغــــــــــــــة فصــــــــــــــيحة هــــــــــــــي 1987

و عـــــــــــن املســـــــــــرح اجلهـــــــــــوي بـــــــــــوهران  ... "احلمامـــــــــــة "ركيـــــــــــة ، بعنـــــــــــوانلألســـــــــــتاذ صـــــــــــاحل ملبا

قــــــــــــد افتــــــــــــتح عــــــــــــام ، 1984الــــــــــــذي انقطعــــــــــــت مســــــــــــرحياته عــــــــــــن الظهــــــــــــور منــــــــــــذ عــــــــــــام 

بفــــــــــــن  هالوجــــــــــــو بوجــــــــــــه مــــــــــــن ليتصــــــــــــل " انو جحــــــــــــا وحديــــــــــــد" مومســــــــــــه مبســــــــــــرحية  1988

1990و ظهــــــــــــرت علــــــــــــى املســــــــــــرح اجلهــــــــــــوي بالعاصــــــــــــمة ســــــــــــنة ،...الطفــــــــــــل املســــــــــــرحي 

ـــــــــــدة بعنـــــــــــوان ال ـــــــــــة جدي ـــــــــــت ،...بطـــــــــــة الربيـــــــــــة حماول مبســـــــــــرحها تســـــــــــطر أول ) جبايـــــــــــة(مث كان

ـــــــــــــة اخلاصـــــــــــــة مبســـــــــــــرح الطفـــــــــــــل ،و ذلـــــــــــــك  عـــــــــــــرض ضـــــــــــــمن املوســـــــــــــوعة املســـــــــــــرحية اجلزائري

1..."مبسرحية أمري  1990مبحاولة عن اقتباس عام 

مث توالـــــــــــت احملـــــــــــاوالت مـــــــــــن طـــــــــــرف مـــــــــــؤلفني عـــــــــــدة أصـــــــــــروا علـــــــــــى إثبـــــــــــات فـــــــــــن   

غل يف املســــــــــرح تئــــــــــات الــــــــــيت تشــــــــــفاملســــــــــرحية املوجهــــــــــة للطفــــــــــل ،و قــــــــــد حاولــــــــــت مجيــــــــــع ال

والقتناعهـــــــــــا بأمهيـــــــــــة الـــــــــــدور الـــــــــــذي  ،و إصـــــــــــالحا، و أدبـــــــــــا ، أن تعـــــــــــىن بالناشـــــــــــئة علمـــــــــــا 

و علــــــــــــى العمــــــــــــوم يعتــــــــــــرب املســــــــــــرح اجلهــــــــــــوي لســــــــــــيدي بلعبــــــــــــاس يف  .يلعبــــــــــــه هــــــــــــذا الفــــــــــــن

صــــــــورة الفنــــــــان بــــــــن مشســــــــية أحــــــــد أهـــــــــم رجــــــــاالت مســــــــرح الطفــــــــل مــــــــن خــــــــالل جمموعـــــــــة 

  .من النصوص املسرحية 

ن الدعايــــــــــــــة احلقيقــــــــــــــة إلرســــــــــــــاء حركــــــــــــــة مســــــــــــــرحية إكــــــــــــــن القــــــــــــــول يف األخــــــــــــــري مي

خاصـــــــــة بالطفـــــــــل لـــــــــيس بتكـــــــــاثر العـــــــــروض املوجهـــــــــة لفئـــــــــة األطفـــــــــال خـــــــــالل كـــــــــل موســـــــــم 

ــــــــــواب البحــــــــــث إطالقــــــــــا نص ،مســــــــــرحي ــــــــــك كــــــــــان هــــــــــذا الفــــــــــن أضــــــــــخم أب ـــــــــــألجــــــــــل ذل ،اـ

، هــــــــــــــــوإخراجـــــــــــــا ، ليصـــــــــــــل إىل مجلـــــــــــــة مـــــــــــــن النتـــــــــــــائج اجلديـــــــــــــدة الـــــــــــــيت تـــــــــــــربز حركت،وأداء

و إال كانـــــــــت املســــــــــرحيات كلهـــــــــا منطــــــــــا واحــــــــــدا  كـــــــــذلك مــــــــــن اجتاهــــــــــه،وتطــــــــــور  ومســـــــــاره، 

.وتنوع زدون متاي

.149-148زویرة عیاد ، مسرح الطفل في الجزائر ، م س ، ص-1
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ممــــــــا ال شــــــــك فيـــــــــه أن املســــــــرح هــــــــو مـــــــــن أهــــــــم أشــــــــكال التعبـــــــــري والتواصــــــــل الـــــــــذي 

يوظفـــــــــــــه اإلنســـــــــــــان يف حماولـــــــــــــة منـــــــــــــه للتعبـــــــــــــري عـــــــــــــن قضـــــــــــــاياه السياســـــــــــــية واالجتماعيـــــــــــــة 

ــــــــــة، وهــــــــــو كــــــــــذلك فضــــــــــاء واســــــــــع للكشــــــــــف عــــــــــن مهومــــــــــه والتطلــــــــــع  واالقتصــــــــــادية والثقافي

  .بأحالمه حنو غد أفضل

تكـــــــــون أمامـــــــــه الفرصـــــــــة لـــــــــذلك جنـــــــــد بـــــــــأن الطفـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل العمـــــــــل الـــــــــدرامي 

«يـــــــــــــة، مواتيـــــــــــــة لتنميـــــــــــــة الثقـــــــــــــة بـــــــــــــالنفس والكشـــــــــــــف عـــــــــــــن املواهـــــــــــــب والقـــــــــــــدرات اإلبداع

مــــــــــع اآلخـــــــــــرين، وتســـــــــــاعدهم علـــــــــــى  فالــــــــــدراما تســـــــــــاعد األطفـــــــــــال علــــــــــى بنـــــــــــاء عالقـــــــــــات

الثقـــــــــة بــــــــــالنفس، وذلـــــــــك مــــــــــن خـــــــــالل عمــــــــــل مشـــــــــرتك مــــــــــع بعضـــــــــهم الــــــــــبعض يف وجــــــــــود 

، وبــــــــــذلك ميتلــــــــــك زمــــــــــام منــــــــــاخ احلريــــــــــة الــــــــــذي يتحقــــــــــق لــــــــــه يف عالقاتــــــــــه مــــــــــع اآلخــــــــــرين

ǽ°Ƣººººººººǰǧ¢Â�ǾººººººººƟ¦°¡Â�ǾººººººººǈǨǻ�Ǻººººººººǟ�Ƣººººººººē¦®ǂǨŠ�ŐººººººººǠȇ�À¢�ǺººººººººǷ�ƨººººººººǫƾƥ�ǾººººººººǼǰŤ�Ŗººººººººǳ¦�ƨȈȀǨººººººººǌǳ¦�ǾººººººººƬǤǳ«.

1

ــــــــــــيت يســــــــــــتطيع مــــــــــــن خالهلــــــــــــا األطفــــــــــــال أن إن  املســــــــــــرح هــــــــــــو املــــــــــــرآة العاكســــــــــــة ال

يــــــــــروا مــــــــــا يوجـــــــــــد يف واقعهــــــــــم مـــــــــــن قضــــــــــايا ومهــــــــــوم، فيـــــــــــدفعهم ذلــــــــــك إىل أن يـــــــــــدركوا أن 

يقــــــــــة أو بــــــــــأخرى، ويكــــــــــون ذلــــــــــك واقــــــــــع املعــــــــــاش ، بطر هلــــــــــم دورا فّعــــــــــاال يف تغيــــــــــري هــــــــــذا ال

ـــــــــــق املثـــــــــــل بواســـــــــــطة  اســـــــــــتخدام العقـــــــــــل بطريقـــــــــــة منظمـــــــــــة وممنهجـــــــــــة، والعمـــــــــــل علـــــــــــى خل

�¬Âǂºººººººººººƥ�ǶȀǟƢƦºººººººººººǋ¤Â�ƨºººººººººººȈǳƢƦǳ¦�ǶȈǿƢºººººººººººǨŭ¦� ¦°®±¦Â��®Âƾºººººººººººū¦�Ȅºººººººººººǐǫ¢�ń¤�Ƣºººººººººººđ�¿¦ǄºººººººººººƬǳȏ¦Â�ƨºººººººººººǴȈƦǼǳ¦

ǶĔ¦ƾƳÂ�Ƥ ȇǀēÂ��ǶȀǯ°¦ƾǷ�ǞȈǇȂƫÂ��ƨȈǼǗȂǳ¦Â�¬ƢǨǰǳ¦.

ال بـــــــــد لنـــــــــا أن نتطـــــــــرق إىل نقطـــــــــة أساســـــــــية يف  مـــــــــن أجـــــــــل حتقيـــــــــق هـــــــــذه األمهيـــــــــة

عمليــــــــــــــة جنــــــــــــــاح العمــــــــــــــل الــــــــــــــدرامي املوجــــــــــــــه لألطفــــــــــــــال، وذلــــــــــــــك بــــــــــــــالنظر إىل اآلليــــــــــــــات 

میة بعض مھارات التعبیر فایزة أحمد عبد الرزاق ، أثر مشاركة طفل الروضة في بناء عناصر النص المسرحي في تن-1
م 2012ھـ ـ 1433أطروحة دكتوراه ، قسم العلوم األساسیة ، كلیة ریاض األطفال ، جامعة القاھرة ، اللفظي وغیر اللفظي، 

.12، ص 
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واألســــــــــــاليب املســــــــــــتخدمة مــــــــــــن طــــــــــــرف كاتــــــــــــب الــــــــــــنص للوصــــــــــــول بعملــــــــــــه إىل األبعـــــــــــــاد 

  .واألهداف املرجوة

إن أهــــــــــم نقطـــــــــــة تشــــــــــدنا يف هـــــــــــذا املقـــــــــــام هــــــــــو ذلـــــــــــك االنســــــــــجام الـــــــــــذي حيققـــــــــــه 

املقدمــــــــــــة املنطقيــــــــــــة يف شــــــــــــكل فكــــــــــــرة  صــــــــــــياغة«ي مــــــــــــن خــــــــــــالل عمليــــــــــــة البنــــــــــــاء الــــــــــــدرام

منســـــــــجمة تتبـــــــــادر علـــــــــى حميــــــــــا الكاتـــــــــب، مث يقـــــــــوم بســــــــــياقها يف شـــــــــكل اختيـــــــــار حــــــــــدث 

أو فعـــــــــــــــــــل أو موضـــــــــــــــــــوع يتضـــــــــــــــــــمن صـــــــــــــــــــراعا بـــــــــــــــــــني إرادتـــــــــــــــــــني أو أكثـــــــــــــــــــر تتمثـــــــــــــــــــل يف 

مــــــــــن ) احلبكــــــــــة(الفعــــــــــل يف تصــــــــــاعد منطقــــــــــي ألجزائــــــــــه الشخصــــــــــيات، مــــــــــن ذلــــــــــك يبــــــــــدأ 

لصــــــــــــراع حــــــــــــىت يصــــــــــــل إىل ذروتــــــــــــه، وحيســــــــــــم لصــــــــــــاحل أحــــــــــــد خــــــــــــالل تفاعــــــــــــل أطــــــــــــراف ا

األطــــــــــراف حســــــــــب وجهـــــــــــة نظــــــــــر الكاتـــــــــــب الــــــــــيت تنبـــــــــــع مــــــــــن ســـــــــــياق الفعــــــــــل، معتمـــــــــــدا 

الـــــــــــــيت تصـــــــــــــيغ الفعــــــــــــل يف مواقـــــــــــــف حيـــــــــــــة يشخصـــــــــــــها علــــــــــــى فنيـــــــــــــة الكتابـــــــــــــة املســــــــــــرحية 

مـــــــــــــــؤدون يتحركـــــــــــــــون، ويتفـــــــــــــــاعلون، ويعـــــــــــــــربون عـــــــــــــــن أفكـــــــــــــــارهم مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل اللغـــــــــــــــة 

ـــــــــا ، أمـــــــــام مجـــــــــع مـــــــــن املشـــــــــاهدين، ي)احلـــــــــوار( هـــــــــدف الكاتـــــــــب التـــــــــأثري فـــــــــيهم فكريـــــــــا وفني

ـــــــــه اخلـــــــــارجي الـــــــــذي ال يســـــــــعنا أن نلـــــــــم  1.» يبقـــــــــى كـــــــــذلك لعمليـــــــــة البنـــــــــاء الـــــــــدرامي جانب

بــــــــــــــــه يف هــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــل ، أال وهــــــــــــــــو تقســــــــــــــــيم الكاتــــــــــــــــب لعملــــــــــــــــه إىل حــــــــــــــــدث، مث إىل 

فصـــــــــــــول، مث إىل منـــــــــــــاظر، مث إىل مشـــــــــــــاهد، علـــــــــــــى أن تبقـــــــــــــى هـــــــــــــذه العناصـــــــــــــر مكتملـــــــــــــة 

  .سرحي يف عرض فين مسرحيتعمل على جتسيد النص امل

علـــــــــــــى  تـــــــــــــتمالـــــــــــــدين حســـــــــــــي فـــــــــــــإن عمليـــــــــــــة البنـــــــــــــاء الـــــــــــــدرامي  لحســـــــــــــب كمـــــــــــــا

  :حسب املخطط التايل 

ص،2005، القاھرة ، 1كمال الدین حسین ، المسرح التعلیمي ـ المصطلح والتطبیق ، الدار المصریة اللبنانیة ، ط -1
123.
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ƨȇƢĔ -وسط  –بداية 

  رئيسية              ثانوية                           

1داخلي              خارجي                           

ن منــــــــــوذج فعلــــــــــي لعمليــــــــــة البنــــــــــاء ســــــــــأح ين حســــــــــنيلقــــــــــد قــــــــــدم لنــــــــــا كمــــــــــال الــــــــــد

:الدرامي، حبيث جعلها تنقسم إىل قسمني هامني مها 

  :العناصر الداخلية وهي حمددة كاآليت يضم  القسم األول

  .الفكرة -1

  .ويتضمن صراعا) الفعل(املوضوع  -2

  ).التسلسل املنطقي ألجزاء احلدث يف الزمن(احلبكة  -3

  .الشخصيات -4

  .احلوار -5

  :يضم العناصر اخلارجية وهي حمددة كاآليت  القسم الثاني

.123، ص المرجع السابقكمال الدین حسین ، -1

بناء خارجي

البناء الدرامي

بناء داخلي

الفكرة

الموضوع

الحبكة

فصول

مشاهد

مناظر

الحوارالشخصيات

الصراع
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  .الفصل -1

  .املنظر -2

  .املشهد -3

�Ŀ�ƢºººººººººººǼǸē�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººȈǼǨǳ¦�ǂºººººººººººǏƢǼǠǴǳفيمـــــــــــا يلـــــــــــي ســـــــــــنتطرق بشـــــــــــيء مـــــــــــن التفصـــــــــــيل 

النصــــــــــوص الدراميــــــــــة املقدمـــــــــــة  مث مبضــــــــــمون هــــــــــذا الفصــــــــــل، وهــــــــــي الــــــــــيت تتعلـــــــــــق بشــــــــــكل

 تســـــــــــــتقيم عليهـــــــــــــا، وكـــــــــــــذا األساســـــــــــــية الـــــــــــــيت املبـــــــــــــادئوذكـــــــــــــر  ،وتوضـــــــــــــيحها، لألطفـــــــــــــال

¾ƢººººººººººººǨǗȌǳ�ƨººººººººººººǐǐƼŭ¦�ƨººººººººººººƥƢƬǰǴǳ�ƨƦººººººººººººǈǼǳƢƥ�Ƣººººººººººººē¦ǄȈŲ.  تســــــــــــليط بمث ســــــــــــنتطرق بعــــــــــــد ذلــــــــــــك

الضــــــــــــــوء يف كــــــــــــــل واحــــــــــــــدة منهــــــــــــــا علــــــــــــــى النمــــــــــــــاذج املختــــــــــــــارة مــــــــــــــن أدب األطفــــــــــــــال يف 

.أي املسرحية، والقصة، والقصيدة .اجلزائر
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.دراسة في المضامين: ول  المبحث األ

:الملخص - 1

  :حية األميرة قمر لحديد عيسىمسر 

ــــــــــــنص املســــــــــــرحي قصــــــــــــة جتــــــــــــري أحــــــــــــداثها يف   ــــــــــــب يف هــــــــــــذا ال يعــــــــــــرض لنــــــــــــا الكات

وكــــــــل . بــــــــرق، صــــــــقر، ليــــــــث، قمــــــــر: كنــــــــف قصــــــــر الســــــــلطان الــــــــذي لــــــــه أربعــــــــة أبنــــــــاء هــــــــم

ǾƫȂƻ¤Â�ǾȈƥ¢�¿ƢǷ¢�Ƣđ�ȄǿƢƦƬȇ�Ŗǳ¦�ǾƬȇ¦Ȃǿ�Ǿǳ� ȏƚǿ�ǺǷ�ƾƷ¦Â.1

، األدبهــــــــــــو األديــــــــــــب الــــــــــــذي يهــــــــــــوى الشــــــــــــعر، وقــــــــــــراءة كتــــــــــــب الفــــــــــــن و ليــــــــــــث

.ويرى بأن كل األشياء مردها إليه، ألنه يعرف طريقة حلها بكل سهولة

  .سألقيها عندما يعود السلطان ،رت قصيدة رائعةلقد حضّ :ليث

ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�ƪ̈°:ليث Ʀǿ̄ �ƾǬǳ� واشرتيت كتابا يف األدب والشعر.  

  .مجيل :صقر

  ة جديدة كتبت؟دهل من قصي :برق

  .سألقيها عندما يعود أيب ،رائعةنعم كتبت قصيدة  :ليث

  ؟ ƢĔ¦ȂǼǟ�ƢǷ:صقر

  ... إن عنوان هذه القصيدة عودة :ليث

  عن أي شاعر كنتما تتحدثان؟ :قمر

  .كنا نتحدث عن الشاعر ليث  :برق

  .مل أمسع به من قبل االشاعر ليث أن :قمر

.369، ص مسرحیة األمیرة قمر ، قائمة المالحق-1
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  .الشاعر الكبري املعروف اأن ،أنا الشاعر ليث :ليث

  هل من قصائد جديدة؟ ،وأنت يا ليث :السلطان

�ǽǀººººººººđ�ƢººººººººȀǼǷ�̈ƾººººººººƷ¦Â�ȆººººººººǬǳ¢�À¢�ƾººººººººȇ°¢Â،لقــــــــد كتبــــــــت عشــــــــر قصــــــــائد ،نعــــــــم يــــــــا أيب :ليــــــــث

  .املناسبة

  .تفضل :السلطان

  ".عودة السلطان"عنوان القصيدة  :ليث

  رت هذا املنصب عاد األب يا مرحبا نوّ "

  سلطاننا يا إخويت عاد بالصحة كما ذهب

مباله اشتهر،سلطاننا فارس ليس له أن يهرب صقر ابنه 

  وليث بشعره مسا وبرق الذي ال يهزم

  "قمر أحلى طفلة يف الصبا قلنا مجيعا يا مرحبا يا مرحبا

  .يا مرحبا يا مرحبا :الجميع

Ƣđ�²:السلطان Ƙƥ�ȏ�ƨȇǂǠǋ�ƨǳÂƢŰ.

�Ƥصــــــــــقر ºººººººººººŹ�ȂºººººººººººǿÂ��ƨººººººººººǼȈǸưǳ¦�©¦ǂǿȂºººººººººººĐ¦�ǞººººººººººȈƥÂ�̈°ƢºººººººººººƴƬǳ¦�Ŀ�ƶƳƢºººººººººººǻ�ƾººººººººººǳÂ�Ȃºººººººººººǿ

  .ند الناسدائما التباهي باملال، ومبا هو أفضل ع

  .سأهديها أليب السلطان عند عودته �¤ǲƄ¦�Ŀ�Äƾǳ�̈ǂǿȂƳ�ȄǴǣ¢�ƢĔ:صقر

  وهل تتصدق من أموالك؟ ،كيف أحوال جتارتك  ،وأنت يا صقر :السلطان

  .دائما وأتصدق من مايل ،إن جتاريت يف ازدهار مستمر :صقر
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�ƢººººººººººēȂƻ¤�ǲººººººººººǯ�Ƥقمــــــــــر ººººººººººŢ��Ƥ ººººººººººǴǬǳ¦�ƨººººººººººƦȈǗ��ƢººººººººººȀȈƥ¢�ƾººººººººººǼǟ�ƨººººººººººǴËǳƾŭ¦�ƪ ººººººººººǼƦǳ¦�Ȇººººººººººǿ

ƨȈǯǄǳ¦�ƶƟ¦Âǂǳ¦�©¦̄�ƨǴȈǸŪ¦�°Ƣǿ±ȋ¦�Ǧبإخ ǘǫÂ�ǲȈŬ¦�§Ȃǯ°�ÃȂēÂ��́ Ȑ.

  .سأحضر املزيد منها �¤ƨǴȈŦ�°Ƣǿ±¢�ƢĔ:قمر

  .رائحة األكل الشهي أفضل منها ،كريهةإن رائحة األزهار   :1الحارس 

أنـــــــــــت تفكـــــــــــر يف األكـــــــــــل  ،إن رائحتهـــــــــــا رائعـــــــــــة ،لـــــــــــك مـــــــــــن أكـــــــــــولا يـــــــــــ :2الحـــــــــــارس 

  .فقط

  ركوب اخليل يا قمر؟ هل تدربت على :السلطان

  .نعم يا أيب :قمر

ـــــــــــرقأمـــــــــــا  فهـــــــــــو الفـــــــــــىت األقـــــــــــل مكانـــــــــــة أمـــــــــــام إخوتـــــــــــه، يهـــــــــــوى فقـــــــــــط القـــــــــــوة ب

.والشجاعة، فهو يتدرب دائما مع اجليش على املصارعة والقتال

  هل تواظب على التدريب مع اجليش؟ :السلطان 

  .تعلمت الكثري يا أيب ،نعم :برق

هـــــــــــــــي مدينـــــــــــــــة اخلـــــــــــــــري والســـــــــــــــالم يعـــــــــــــــود الســـــــــــــــلطان مـــــــــــــــن مدينـــــــــــــــة األحـــــــــــــــالم، و 

والتعـــــــــــاون واحملبــــــــــــة والوئـــــــــــام، فيقــــــــــــدم ألبنائــــــــــــه األربعـــــــــــة جمــــــــــــوهرات عجيبـــــــــــة متثــــــــــــل شــــــــــــعار 

  .احملبة من مدينة األحالم

ــــــــــــــــمدينـــــــــــــــة األحـــــــــــــــالم مدينـــــــــــــــة مجيلـــــــــــــــة ورائعـــــــــــــــة، كـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس متعاون:الســـــــــــــــلطان ون ــ

  .ومتحابون

�Ƣđ�ƢǼƫƾǟÂ�Ŗǳ¦�ƨƦȈƴǠǳ¦�©¦ǂǿȂĐ¦�Ǯ:قمر Ǵƫ�ƢǼǳ�©ǂǔƷ¢�ǲǿ

.أبدا يا بنييت ، أيها احلراس أنت ال تنسني :انالسلط

  .أمرك يا سيدي :الحارس
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.¢ȐƷȋ¦�ƨǼȇƾǷ�ǺǷ�ƢēǂǔƷ¢�Ŗǳ¦�©¦ǂǿȂĐ¦�ǂǔƷ¿:السلطان

  .أمرك مطاع يا موالي :الحارس

  )يحضر الحارس صندوق المجوهرات للسلطان(

  .هذه جموهرات احملبة هي شعار للمحبة يف مدينة األحالم :السلطان

  )ان يوزع المجوهرات على أوالدهالسلط(

  .شكرا يا أيب :الجميع 

تتكلــــــــــف كمــــــــــا يقــــــــــدم لفقــــــــــراء املدينــــــــــة هــــــــــدايا ومالبــــــــــس مــــــــــن مدينــــــــــة األحــــــــــالم، 

  .بتقدميه هلم مع أحد حراس السلطان األمرية

  .اذهبوا ووزعوها ،أيها احلارس لقد أحضرت مالبس للفقراء :السلطان

  .أمرك مطاع يا موالي :الحارس

  .ذهاب معهم يا أيبأود ال :قمر 

  .وكوين حذرة ،اذهيب :السلطان

�ƨǫǂººººººººººººǈƥ�¿ȂººººººººººººǬƫÂ��ǂººººººººººººǐǬǳ¦�ǺƴººººººººººººǇ�ǺººººººººººººǷ�̈ǂƷƢººººººººººººǈǳ¦�§ǂººººººººººººē��» Âǂººººººººººººǜǳ¦�ǽǀººººººººººººǿ�Ŀ

�ǂºººººººººǌǼƫ�ƪ ºººººººººǻƢǯ�ƢºººººººººĔȋ�©¦ȂǼºººººººººǇ�̈ƾºººººººººǟ�ƢȀǼƴºººººººººǇ�Äǀºººººººººǳ¦�ƢºººººººººȀȈƥ¢�ǺºººººººººǷ�ƢºººººººººǷƢǬƬǻ¦�ǂºººººººººǸǫ�̈ŚºººººººººǷȋ¦

الشــــــــــــر يف أحنــــــــــــاء املدينــــــــــــة، فيعــــــــــــرض الســــــــــــلطان علــــــــــــى أبنائــــــــــــه البحــــــــــــث عــــــــــــن أخــــــــــــتهم 

  .عيدها إليه بأفضل اجلوائزاألمرية قمر، ومكافأة الذي ي

ســــــــــأعاقبكما عقابــــــــــا شــــــــــديد، هيــــــــــا أغربــــــــــا عــــــــــن وجهــــــــــي، يــــــــــا أوالدي مــــــــــن :الســــــــــلطان

وســــــــأعطيه مــــــــا يشــــــــاء مــــــــن ذهــــــــب وفضــــــــة، هيــــــــا ،جيــــــــد األمــــــــرية قمــــــــر يكــــــــون وليــــــــا للعهــــــــد

  .اذهبوا للبحث عنها

ينطلــــــــــــق اإلخــــــــــــوة الثالثــــــــــــة إلنقــــــــــــاذ أخــــــــــــتهم مــــــــــــن خطــــــــــــر الســــــــــــاحرة ومســــــــــــاعدها 

فليـــــــــــث : خيـــــــــــرج بنيـــــــــــة خمتلفـــــــــــة يف هـــــــــــذه املهمـــــــــــة مهمششـــــــــــوم، غـــــــــــري أن كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــن
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قر يأخــــــــــذمها اجلشــــــــــع مــــــــــن أجــــــــــل إنقــــــــــاذ أخــــــــــتهم ونيــــــــــل اجلــــــــــائزة، أمــــــــــا بــــــــــرق فهــــــــــو صــــــــــو 

.الفىت الشجاع الذي يدافع عن أخته حلبه هلا ،وإرضاء ألبيه السلطان

ـــــــــــى الشـــــــــــر، ويـــــــــــتمكن  ـــــــــــ(يف األخـــــــــــري ينتصـــــــــــر اخلـــــــــــري عل ـــــــــــه ) رقب مـــــــــــن إنقـــــــــــاذ أخت

ººººººººđ� ƢººººººººƳ�Ŗººººººººǳ¦�̈ǂǿȂ�̈Ȃººººººººƻȍ¦�®ȂººººººººǠȇÂ��¿ȐººººººººƷȋ¦�ƨººººººººǼȇƾǷ�ǺººººººººǷ�ÀƢǘǴººººººººǈǳ¦�Ƣبواســــــــطة نــــــــور اجلــــــــ

1.األربعة إىل أبيهم ساملني غامنني يف فرح وسرور

ني بصــــــــــــدق، دعونــــــــــــا مــــــــــــن لقــــــــــــد حــــــــــــدث هــــــــــــذا ألنكمــــــــــــا أخــــــــــــوين متحــــــــــــابّ :الســــــــــــلطان

  .يت قمرــوهيا لنحتفل بعودة بنيّ ،احلديث

ــــــــــــنص املســــــــــــرحي  ــــــــــــب يف هــــــــــــذه املســــــــــــرحية أن حيقــــــــــــق معــــــــــــىن ال إذا اســــــــــــتطاع الكات

ألطفــــــــال، فهــــــــو مــــــــن خــــــــالل معرفتــــــــه هلــــــــذه الفئــــــــة العمريــــــــة ، اســــــــتطاع أن حيقــــــــق املوجــــــــه ل

ƢºººººººººººēƢǷȂǬǷ�ǲºººººººººººǰƥ�ǾºººººººººººƬȇȂǿÂ�ǾºººººººººººƬǧƢǬƯÂ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�ǎ ƟƢºººººººººººǐƻ�ǲºººººººººººǸŢ�ƨºººººººººººȈǟ¦ƾƥ¤�ƨºººººººººººƥǂš . كمـــــــــــا

اســــــــــــتطاع أن حيقــــــــــــق املضــــــــــــامني اإلنســــــــــــانية والروحيــــــــــــة واالجتماعيــــــــــــة واملعرفيــــــــــــة، وجعلهــــــــــــا 

ع األبـــــــــدي فنجـــــــــده قـــــــــد اســـــــــتعان مـــــــــثال بالصـــــــــرا . تنســـــــــجم مـــــــــع ميـــــــــول وتوقعـــــــــات الطفـــــــــل

ـــــــــــــني الســـــــــــــلطان والســـــــــــــاحرة، ويف  املوجـــــــــــــود بـــــــــــــني اخلـــــــــــــري والشـــــــــــــر يف قاعـــــــــــــدة عموديـــــــــــــة ب

قاعـــــــــدة أفقيـــــــــة بـــــــــني اإلخـــــــــوة فيمـــــــــا بيـــــــــنهم حـــــــــول حـــــــــب األنـــــــــا وهـــــــــو اجلـــــــــاه والســـــــــلطان 

.واملال، أو حب األخر وهو الصديق والقريب
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ي الــــــــــذي وجــــــــــد مــــــــــن أجلــــــــــه مســــــــــرح الطفــــــــــل، أي تلقينــــــــــه القــــــــــيم حيقــــــــــق اهلــــــــــدف الرئيســــــــــ

فــــــــــــــإن الكاتــــــــــــــب إذا اســـــــــــــــتطاع  «         فحســــــــــــــب العــــــــــــــريب بـــــــــــــــن حلــــــــــــــون. األخالقيــــــــــــــة

والليونــــــــــة مــــــــــع ،واســــــــــتعمل أســــــــــلوب الدعابــــــــــة  ،تقــــــــــدمي مســــــــــرح لألطفــــــــــال يف طبــــــــــق مجيــــــــــل

الطفـــــــــل قـــــــــد يستســـــــــيغه وحيبـــــــــه، وهـــــــــذا ينطبـــــــــق متامـــــــــا علـــــــــى اخلطـــــــــاب األخالقـــــــــي الـــــــــذي 

تــــــــــــــب للطفــــــــــــــل، فالســــــــــــــعادة واملتعــــــــــــــة مفتــــــــــــــاح مــــــــــــــن مفــــــــــــــاتيح الرتبيــــــــــــــة يتوجــــــــــــــه بــــــــــــــه الكا

.369، ص مسرحیة األمیرة قمر ، قائمة المالحق-1
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وال يتحقــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــك يف املســــــــــــــــرح إال مــــــــــــــــع مراعــــــــــــــــاة أحاســــــــــــــــيس الطفــــــــــــــــل  1.»والــــــــــــــــتعلم

  .املتقلبةومشاعره الفطرية 

  :قصة الطفل المتمرد لخياط أحمد

�ȏ�Â�Ǿººººººººººººǳ�Ƥ ȈƴƬººººººººººººǈƫ�ƢººººººººººººĔ¤���ǾººººººººººººǷ¢�Ǧ ǠººººººººººººǓ�ƨººººººººººººǘǬǻ�¦ƾººººººººººººȈƳ�½°®¢�ǲººººººººººººǨǗ�¿Ƣººººººººººººǌǿ

�Â�ǾººººººººƦŢ�ƢººººººººĔȋ�ƢººººººººƦǴǗ�Ǿººººººººǳ�ǒ ǧǂººººººººƫ�À¢�ǺººººººººǰŻ ــــــــه سيســــــــيء ــــــــه ، فصــــــــار يهــــــــّددها أن ختــــــــاف علي

ƾȇǂȇ�ƢǷ�Ǿǳ�ǂǧȂƫ�À¢�ƪ،إىل نفسه ǔǧ°�¦̄¤�Ã̄ ȋ¦�Ƣđ�ǪƸǴÉȇ�Â.

، مث غـــــــــــادر اشـــــــــــرتى األب كيســـــــــــا مـــــــــــن اللـــــــــــوز و تركـــــــــــه لزوجتـــــــــــه لتصـــــــــــنع احللـــــــــــوى

ن يطيــــــــــع أاهللا احلــــــــــرام ألداء فريضــــــــــة احلــــــــــج موصــــــــــيا ابنــــــــــه هشــــــــــام بــــــــــ تقاصــــــــــد بيــــــــــمنزلــــــــــه 

  .أمه

ـــــــــــــأي  قـــــــــــــّرر هشـــــــــــــام التمـــــــــــــرد و العصـــــــــــــيان ،و ـــــــــــــه ب ـــــــــــــوز و يأكل أراد أن يتنـــــــــــــاول الل

ــــــــت و رفضــــــــ ــــــــوز و أب ــــــــة ل ــــــــه حفن ــــــــب مــــــــن أّم ــــــــأي شــــــــيء ، كلمــــــــا طل صــــــــعد  توســــــــيلة و ب

ــــــــــى ، فتخــــــــــاف و ختضــــــــــع ل ــــــــــأن يرمــــــــــي نفســــــــــه مــــــــــن األعل ـــــــــــإىل الســــــــــطح و هــــــــــّددها ب ه و ـ

: ممـــــــــا جـــــــــاء يف هـــــــــذا الســـــــــياق علـــــــــى لســـــــــان هشـــــــــام .تســـــــــتجيب فيحقـــــــــق لذتـــــــــه و رغبتـــــــــه

ن أمـــــــــي حفنـــــــــة كـــــــــل صـــــــــباح، هـــــــــي حتبـــــــــين و ال ملـــــــــا يســـــــــافر أيب، أطلـــــــــب مـــــــــ !مـــــــــا ألـــــــــذه" 

و لكـــــــــــن إذا مل تفعـــــــــــل، اســـــــــــتعملت احليلـــــــــــة حـــــــــــىت أفـــــــــــرغ ،ميكـــــــــــن أن تـــــــــــرفض أي طلـــــــــــب 

2".الكيس

ن ، ومل تعــــــــــــرف مــــــــــــاذا تصــــــــــــنع ، هــــــــــــي بــــــــــــني املطرقــــــــــــة و الســــــــــــندااحتــــــــــــارت األّم ،

�ƢºººººººººĔ¢�ƢºººººººººȀǜƷ�Ǻºººººººººǈū�Â���ǾǻƢȈºººººººººǐǟ�Â�ǽ®ǂºººººººººǸƬǳبـــــــــني خوفهـــــــــا علـــــــــى ابنهـــــــــا أو وضـــــــــع حـــــــــدّ 

�À¢�ƢººººººººººǿƢȇ¤�̈Őººººººººººű�ƨƸȈººººººººººǐǼǳ¦�ƢººººººººººŮ�ƪناقشــــــــــت املوضــــــــــوع مــــــــــع جا Ƿƾººººººººººǫ�Ŗººººººººººǳ¦�ƨººººººººººǌƟƢǟ�Ƣººººººººººē°

ـــــــــــه  ـــــــــــت هلـــــــــــا اجلـــــــــــارة  .تضـــــــــــع حـــــــــــًدا خلوفهـــــــــــا وتســـــــــــيطر علي هـــــــــــل تصـــــــــــدقني :" وممـــــــــــا قال

الطفــــــــــل ملــــــــــا يهــــــــــددك برمــــــــــي نفســــــــــه؟ ولــــــــــدك يعلــــــــــم أنــــــــــك حتبينــــــــــه كثــــــــــريا وختــــــــــافني عليــــــــــه 

.194، ص 1992، 06-05العربي بن حلون ، مسرح الطفل بالمغرب الجذور والتأسیس ، مجلة آفاق تربویة ، العدد -1
.03، ص 2007الثقافة العربیة ، ط أحمد ، الطفل المتمرد ، مطبوعات الجزائر عاصمةخیا-2
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ـــــــــــــــأكث ال بــــــــــــــد أن جتعلــــــــــــــي حــــــــــــــدا : امسعــــــــــــــي نصــــــــــــــيحيت. ر، و هلــــــــــــــذا أصــــــــــــــبح يســــــــــــــاومكـ

ــــــــــة جــــــــــدا، و رمبــــــــــا يتعــــــــــود عنــــــــــد  إن مل. لتصــــــــــرفه هــــــــــذا  تفعلــــــــــي ، ســــــــــيطمع يف أشــــــــــياء مثين

معــــــــــك احلــــــــــق يــــــــــا  !كــــــــــربه، مســــــــــاومة النــــــــــاس و ابتــــــــــزاز أمــــــــــواهلم فيصــــــــــري حمتــــــــــاال خسيســــــــــا

غالبــــــــا مــــــــا يبــــــــدأ االحنــــــــراف بســــــــيطا تافهــــــــا، و مــــــــع مــــــــرور األيــــــــام يتطــــــــور ليصــــــــبح  !جــــــــاريت

.1" للحيلةنت خطريا، ال عالج له، اآلن فقط، تفطّ 

ــــــــــــب مــــــــــــن أمــــــــــــه وحــــــــــــني عــــــــــــاد هشــــــــــــام إ ىل متثيليتــــــــــــه و صــــــــــــعد إىل الســــــــــــطح و طل

ومل  بــــــــــــــاألمر،حفنــــــــــــــة لــــــــــــــوز مهــــــــــــــددا إياهــــــــــــــا كعادتــــــــــــــه ، مل تســــــــــــــتجب لــــــــــــــه ، فاصــــــــــــــطدم

األخـــــــــــرى ، مـــــــــــرة أخـــــــــــرى مث أخـــــــــــرى مث حـــــــــــاول الكــــــــــرة  مث. مـــــــــــا الـــــــــــذي حيـــــــــــدث دقــــــــــــيص

دون جــــــــــــدوى ، و مــــــــــــا بقــــــــــــي لــــــــــــه إال أن يطيــــــــــــع أمــــــــــــه و يطلــــــــــــب منهــــــــــــا أن بــــــــــــولكــــــــــــن 

  .تساحمه 

م ـــــــــــــــــــمتكنــــــــــــــــت مــــــــــــــــن توجيــــــــــــــــه ابنهــــــــــــــــا التوجيــــــــــــــــه السليهكــــــــــــــــذا انتصــــــــــــــــرت األم و 

.،وحني عاد األب من سفره مل تفضحه أمامه وتسرتت عليه

:الفكرة  - 2

ــــــــــدرامي هــــــــــو إعــــــــــداد الفكــــــــــرة وهــــــــــي  ــــــــــنص ال ــــــــــب ال أول خطــــــــــوة يقــــــــــدم عليهــــــــــا كات

ـــــــــــدرامي املعـــــــــــدّ  ـــــــــــنص ال ـــــــــــه ال ـــــــــــذي يقـــــــــــوم علي التيمـــــــــــة أو املفهـــــــــــوم التعليمـــــــــــي األساســـــــــــي ال

ـــــــــري  ـــــــــه كـــــــــل عناصـــــــــر لألطفـــــــــال، وإن صـــــــــّح التعب ـــــــــذي تطفـــــــــوا في فهـــــــــي الفضـــــــــاء الواســـــــــع ال

البنـــــــــــاء الـــــــــــدرامي مــــــــــــن أحـــــــــــداث ومواقـــــــــــف وشخصــــــــــــيات خمتلفـــــــــــة، لتكـــــــــــون واضــــــــــــحة يف 

  . ذهن املتفرجني

إن الوظيفـــــــــــــــة االبتدائيــــــــــــــــة الـــــــــــــــيت تشــــــــــــــــغلها الفكـــــــــــــــرة باعتبارهــــــــــــــــا اللبنــــــــــــــــة األوىل يف 

،  بنـــــــــاء الـــــــــنص الـــــــــدرامي هـــــــــو مـــــــــا أهلهـــــــــا لتســـــــــمى يف بعـــــــــض األحيـــــــــان باملقدمـــــــــة املنطقيـــــــــة

ــــــــــــــة روح املســــــــــــــرحية ودعامتهــــــــــــــا الرئيســــــــــــــية، ــــــــــــــأن أرســــــــــــــطو اعتربهــــــــــــــا مبثاب «كمــــــــــــــا جنــــــــــــــد ب

1-�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎϘΛϟ�Δϣѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ύϋ�έѧѧѧѧѧѧѧѧί Οϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋϭΑρϣ�ˬ�ΩέѧѧѧѧѧѧѧѧϣΗϣϟ�ϝѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟ�ˬ�ΩѧѧѧѧѧѧѧѧϣΣ�ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧϳΧ2007 ص ص ،
09 ،10.
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جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن احلركـــــــــــــات والكلمـــــــــــــات اجلوفـــــــــــــاء الـــــــــــــيت ال معـــــــــــــىن ، وال داللـــــــــــــة هلـــــــــــــا، وال 

¿�¦ƢºººººººººººǷ¢�¾ƢºººººººººººĐ¦�ƶºººººººººººǈǨƫ�Ŗºººººººººººǳ¦�ȆºººººººººººǿÂ�ǂºººººººººººȀǜȈǳ���ȆƷǂºººººººººººǈŭ. رابطـــــــــــا فنيـــــــــــا يوثـــــــــــق أجزاءهـــــــــــا

جلمهــــــــــور الصــــــــــغار معــــــــــىن احليــــــــــاة واألشــــــــــياء كمــــــــــا يراهــــــــــا هــــــــــو ومبنظــــــــــاره اخلــــــــــاص، وهــــــــــي 

الــــــــيت متنحــــــــه فرصــــــــة التعليــــــــق والنقــــــــد علــــــــى معــــــــاين معينــــــــة مــــــــن خــــــــالل املواقــــــــف املســــــــرحية 

الــــــــــيت يلجــــــــــأ إليهــــــــــا للتــــــــــأثري الفــــــــــين ،والســــــــــلوكي، والرتفيهــــــــــي، والتعليمــــــــــي، وغــــــــــريه الــــــــــذي 

§�1.»هلـــــــــــةتناشـــــــــــده املســـــــــــرحية مـــــــــــن أول و  ƢºººººººººººȈǣ�Ȃºººººººººººǿ�ȆǷ¦°ƾºººººººººººǳ¦�ǎ Ǽºººººººººººǳ¦�ǲºººººººººººƻ¦®�ƢºººººººººººđƢȈǣÂ

للـــــــــــــروح داخـــــــــــــل اجلســـــــــــــد، فيضـــــــــــــيع العمـــــــــــــل الفـــــــــــــين ، وتضـــــــــــــعف الرســـــــــــــالة املســـــــــــــرحية يف 

   .التأثري على نفسية املتلقي

أمـــــــــــا بالنســـــــــــبة لألطفـــــــــــال، فيجـــــــــــب أن تكـــــــــــون الفكـــــــــــرة واضـــــــــــحة جليـــــــــــة بالنســـــــــــبة 

�ǶĔƢǿ̄ ȋºººººººººººººǴǟ�Ƥ Ǡºººººººººººººǐƫ�Ŗºººººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººººǸȀƦŭ¦�±ȂºººººººººººººǷǂǳ¦Â��ƨºººººººººººººǔǷƢǤǳ¦�Ǧ ºººººººººººººǫ¦Ȃŭ¦�ǺºººººººººººººǷ�ƨºººººººººººººȈǳƢƻ ى

الطفــــــــــل إدراكهــــــــــا وفهمــــــــــا، فيــــــــــؤدي بــــــــــه ذلــــــــــك إىل امللــــــــــل والضــــــــــجر وبالتــــــــــايل إىل فشــــــــــل 

  . العمل الفين 

ومـــــــــن الشـــــــــروط الـــــــــيت ســـــــــاقها كمـــــــــال الـــــــــدين حســـــــــني يف الفكـــــــــرة هـــــــــي مـــــــــا يتعلـــــــــق 

:باملؤلف، وما يتعلق باملتلقي، وفيما يلي بيان ذلك

  .بالنسبة للمؤلف :أوال

 نيليــــــــــه أن يراعــــــــــي شــــــــــرطمــــــــــن أجــــــــــل جنــــــــــاح املؤلــــــــــف يف صــــــــــياغة الفكــــــــــرة جيــــــــــب ع

  : مهانيأساسي

.وضوح الفكرة-

  .التزود باملعلومات حول الفكرة-

  : وضوح الفكرة -أ

سم النقد التمثیلي ، كلیة جمیلة مصطفى الزقاي ، شعریة المشھد في المسرح الطفولي المغاربي ، أطروحة دكتوراه ، ق-1
.201ص،2008-2007اآلداب واللغات والفنون ، جامعة السانیا وھران ، 
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ــــــــــىن عليــــــــــه ــــــــــذي تب ــــــــــه  مبــــــــــا أن الفكــــــــــرة هــــــــــي املوضــــــــــوع األساســــــــــي ال وتتجمــــــــــع حول

بقيــــــــــــــة األحــــــــــــــداث واملواقــــــــــــــف والتفاصــــــــــــــيل إلبرازهــــــــــــــا ووضــــــــــــــوحها يف ذهــــــــــــــن املتفــــــــــــــرجني،  

جبمــــــــــــع كافــــــــــــة املعلومــــــــــــات واحلقــــــــــــائق كــــــــــــان لزامــــــــــــا أن يقــــــــــــوم الكاتــــــــــــب قبــــــــــــل إعــــــــــــدادها 

ــــــــــال احلــــــــــر الواســــــــــع واخلــــــــــايل  ــــــــــة منظمــــــــــة خاضــــــــــعة للخي ــــــــــة بطريقــــــــــة علمي والثوابــــــــــت التارخيي

كمــــــــــــا ال بــــــــــــد للكاتــــــــــــب كــــــــــــذلك أن تكــــــــــــون لــــــــــــه . مــــــــــــن التعقيــــــــــــدات واألوهــــــــــــام الزائفــــــــــــة

معرفـــــــــــــــة تامـــــــــــــــة بـــــــــــــــاحملتوى الثقـــــــــــــــايف لألطفـــــــــــــــال وبنيـــــــــــــــتهم الذاتيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل إدراك 

ƨȈººººººººººººǈǨǼǳ¦Â�ƨººººººººººººȇǂǰǨǳ¦�ǶēƢȇȂƬººººººººººººǈǷ ــــــــــــة ــــــــــــك يســــــــــــاعده يف تقــــــــــــدمي أفكــــــــــــار واللغوي ، فكــــــــــــل ذل

   .معها بكل حب وتقدير نذات مستوى إجيايب عليهم، فينجذبون ويتفاعلو 

،"هاملت لشكسبري"يف هذا السياق يكون من مسرحية  نقدمهلعل املثال الذي 

درسا عن مصائب اإلنسان، " مهلت"فعندما أراد هذا األخري عن طريق حفار القبور أن يلقن «

مبعاملها وعناصرها بدليل أنه  كيف أن كل األشياء يف زوال، كانت الفكرة لديه واضحة متاماو 

بالتأكيد على دور حفار القبور، اسرتشد بعملية حتليل اجلثمان البشري بعد الوفاة يف طريقه إىل 

1.»على فكرته" الزوال واندماجه مع عناصر الرتبة، وهي معلومة يؤكد من خالهلا شكسبري

االعتمـــــــــــاد علـــــــــــى احلقـــــــــــائق واملعلومـــــــــــات الثابتـــــــــــة هـــــــــــو وحـــــــــــده مـــــــــــا حيقـــــــــــق لنـــــــــــا إن 

ـــــــــــدرامي واجلمهـــــــــــور املتلقـــــــــــي ، وقـــــــــــد  نوعـــــــــــا مـــــــــــن املصـــــــــــداقية واالنســـــــــــجام بـــــــــــني الـــــــــــنص ال

ـــــــــــك يف حـــــــــــال وصـــــــــــول املعـــــــــــد إىل  ـــــــــــد مـــــــــــن حتقـــــــــــق ذل ـــــــــــاء فكـــــــــــرة واضـــــــــــحة جليـــــــــــة، يزي بن

مســــــــــــتنبطة مــــــــــــن خيالــــــــــــه الفســــــــــــيح وقدراتــــــــــــه اإلبداعيــــــــــــة، وكــــــــــــذا مــــــــــــن مصــــــــــــادر الفكــــــــــــر 

ال يكـــــــــــــون فنـــــــــــــا إال إذا كـــــــــــــان مصـــــــــــــنوعا مبـــــــــــــا «فالعمـــــــــــــل الـــــــــــــدرامي . *عرفـــــــــــــة املتنوعـــــــــــــةوامل

ـــــــــه إنـــــــــه جيـــــــــب أن حيـــــــــس بـــــــــه ويـــــــــراه، ألن الكاتـــــــــب ،أحســـــــــه الفنـــــــــان ورآه، وال ممـــــــــا قيـــــــــل ل

املبـــــــــدع إمنـــــــــا يشـــــــــكل مـــــــــن مـــــــــادة حياتـــــــــه نفســـــــــها شـــــــــيئا لطيفـــــــــا، وذلـــــــــك يف الصـــــــــورة الـــــــــيت 

.125صكمال الدین حسین ، المرجع السابق ،-1
من الذین أیدوا ھذا الرأي نجد شكري عبد الوھاب الذي یرى بأن ھناك مصادر عدیدة یستطیع المؤلف من خاللھا -*

التجربة :ر المسرحیة، وقد تساعده كثیرا في تولد الصراع، وقد تعددت اآلراء حول أھم ھذه المصادر على األفكاالحصول
دراسة تحلیلیة –شكري عبد الوھاب ، النص المسرحي :للمزید أنظر .الذاتیة الحقیقة ، استدعاء المخزون المترسب

.23، ص 1997ریة ، وتاریخیة لفن كتابة المسرحیة ، المكتب العربي الحدیث ، اإلسكند
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وبالتـــــــــــــايل . 1»ات تــــــــــــروق لــــــــــــه متبعــــــــــــا يف هــــــــــــذا التشــــــــــــكيل مزاجــــــــــــه وفطرتــــــــــــه هــــــــــــو بالــــــــــــذ

يســـــــــتطيع مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذه التجـــــــــارب املرتاكمـــــــــة أن حيقـــــــــق لنـــــــــا فكـــــــــرة أساســـــــــية صـــــــــاحلة 

   .جلمهور األطفال للقراءة والتمثيل

  : التزود باملعلومات العلمية حول الفكرة -ب

مـــــــــــن الشـــــــــــروط األساســـــــــــية لنجـــــــــــاح الفكـــــــــــرة كـــــــــــذلك هـــــــــــو تـــــــــــوفر املـــــــــــادة العلميـــــــــــة 

جلوانــــــــب املختلفــــــــة لــــــــه، وهـــــــــو مــــــــا يؤهــــــــل الكاتـــــــــب واحلقــــــــائق العلميــــــــة واملعرفيــــــــة احمليطـــــــــة با

ويف  -¦Ƣººººººººººē¦̄�Ŀ�̈ǂººººººººººǰǨǳ«لبنــــــــــاء عمــــــــــل درامــــــــــي ذا قيمــــــــــة علميــــــــــة ومعرفيــــــــــة، خاصــــــــــة وأن 

حـــــــــدود املعلومـــــــــات الـــــــــيت يســـــــــتقيها مـــــــــن مصـــــــــدر واحـــــــــد، قـــــــــد يكـــــــــون املـــــــــنهج الدراســـــــــي 

إلثـــــــــــارة خيالـــــــــــه ســـــــــــواء كـــــــــــان ذلـــــــــــك الختيـــــــــــار  يقـــــــــــد ال تكفـــــــــــ -الـــــــــــذي يعتمـــــــــــد عليـــــــــــه

و الشــــــــــــكل الفــــــــــــين الــــــــــــذي ميكــــــــــــن صــــــــــــياغة هــــــــــــذه الفكــــــــــــرة مــــــــــــن املعــــــــــــادل املوضــــــــــــوعي، أ

خاللـــــــــه، ولكـــــــــن الثـــــــــراء يف املعلومـــــــــات واملعرفـــــــــة حـــــــــول الفكـــــــــرة، يســـــــــمح لـــــــــه حبريـــــــــة أكثـــــــــر 

فكثــــــــــــــريا مــــــــــــــا جنــــــــــــــد العديــــــــــــــد مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص الدراميــــــــــــــة  .2»يف االختيــــــــــــــار  واإلبــــــــــــــداع 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة والظــــــــــــــروف االجتماعي ــــــــــــــاة الواقعي ــــــــــــــارة عــــــــــــــن ســــــــــــــرد للحي املوجهــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال عب

ـــــــــــة جتـــــــــــّر الطفـــــــــــل  واملالبســـــــــــات ـــــــــــة راقي ـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة، مث هـــــــــــي كـــــــــــذلك أداة تعليمي اليومي

ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƢĔȂǴȀŸ�Ŗǳ¦�ƨǫ°ƢŬ¦�ƨȈǨŬ¦�Ń¦ȂǠǳ¦�» ƢǌƬǯ¦�ȂŴ.

كمـــــــــــا ال يقـــــــــــف الكاتـــــــــــب يف إعـــــــــــداده للعمـــــــــــل الـــــــــــدرامي عنـــــــــــد مصـــــــــــدر واحـــــــــــد، 

خميلــــــــــة  إثــــــــــارةبــــــــــل ال بــــــــــد لــــــــــه أن يبحــــــــــث عــــــــــن أكثــــــــــر مــــــــــن ذلــــــــــك حــــــــــىت يــــــــــتمكن مــــــــــن 

األمــــــــــر  يتوســــــــــعا توســــــــــعت دائــــــــــرة اإلبــــــــــداع، وقــــــــــد زادت املعــــــــــارف كلمــــــــــ املبــــــــــدع، فكلمــــــــــا

يف ذلـــــــــــــك، بـــــــــــــأن يصـــــــــــــبح العمـــــــــــــل الـــــــــــــدرامي فضـــــــــــــاء للطفـــــــــــــل مـــــــــــــن أجـــــــــــــل االســـــــــــــتفادة 

والرتفيـــــــــه، وهـــــــــو مـــــــــا جنـــــــــده يف العديـــــــــد مـــــــــن العـــــــــروض املســـــــــرحية الـــــــــيت تقـــــــــدم لألطفـــــــــال، 

 أيـــــــــن تتبــــــــــع فيهـــــــــا العــــــــــروض بنقـــــــــاش مطــــــــــول بـــــــــني األطفــــــــــال املتفـــــــــرجني وكاتــــــــــب العــــــــــرض

.15، ص 2000، بیروت ، 1حسن مرعي ، المسرح التعلیمي ، دار ومكتبة الھالل ، ط-1
.125صكمال الدین حسین ، المرجع السابق ،-2
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، حـــــــــــول الفكـــــــــــرة واملوضـــــــــــوع، ومـــــــــــدى االســـــــــــتجابة للمعـــــــــــارف واحلقـــــــــــائق الفنيـــــــــــة هوخمرجـــــــــــ

حنـــــــــو جـــــــــو املســــــــــابقات  لاألطفـــــــــا إلقحـــــــــام�ǂºººººººººǷȋ¦�Ƕºººººººººđ�¼ȂºººººººººǨȇ�ƾºººººººººǫÂ. والعلميـــــــــة املقدمـــــــــة

   .واملنافسات العلمية حول ذلك

  .بالنسبة للمتلقي :ثانيا

عـــــــــــي قبـــــــــــل كـــــــــــل اإن العمـــــــــــل الفـــــــــــين الـــــــــــذي يـــــــــــتم تقدميـــــــــــه لألطفـــــــــــال جيـــــــــــب أن ير 

، وحنـــــــــــــن والغموضـــــــــــــات سوعـــــــــــــاملهم الفـــــــــــــيت امللـــــــــــــيء بالدســـــــــــــائ طفـــــــــــــالواقـــــــــــــع األ شـــــــــــــيء

جيــــــــــــب أن يضــــــــــــع نفســــــــــــه داخــــــــــــل  فالطفــــــــــــل «نقصــــــــــــد بــــــــــــذلك املراحــــــــــــل العمريــــــــــــة هلــــــــــــم،

وكأنــــــــــه هــــــــــو بطــــــــــل  ،املوقــــــــــف ويتعــــــــــايش مــــــــــع احلالــــــــــة االنفعاليــــــــــة احلقيقيــــــــــة للعمــــــــــل الفــــــــــين

املوقـــــــــــــف، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا ينبغـــــــــــــي أن حيـــــــــــــذره املؤلفـــــــــــــون يف اختيـــــــــــــارهم لألفكـــــــــــــار واملواقـــــــــــــف 

خصـــــــــــــــيات والتجـــــــــــــــانس اللفظـــــــــــــــي للحـــــــــــــــوار، وتقـــــــــــــــدمي األعمـــــــــــــــال الـــــــــــــــيت تســـــــــــــــتهوي والش

�ǺººººººººººººǷ�ǶȀǿƢººººººººººººƦƬǻ¦�§ ǀººººººººººººƴƬǳ�ǶēƢººººººººººººȈƷ�ǂǿȂººººººººººººƳ�ǺººººººººººººǷ�§ŗººººººººººººǬƫ�À¢�Ƥ ººººººººººººŸ�¾ƢººººººººººººǨǗȋ¦�ƨººººººººººººǠȈƦǗ
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وحيــــــــــــرك يف صــــــــــــدورهم مشــــــــــــاعر العطــــــــــــف، ،اههم، وميســــــــــــك أنفاســــــــــــهممــــــــــــا يشــــــــــــد انتبــــــــــــ

�ǶđȂǴǫ� ǲŠ�Ǯ Ƹǔǳ¦�ń¤�ǶǿȂǟƾȇ�ƢǷÂ«.1

ـــــــــذي يعـــــــــد لـــــــــه  ـــــــــوع اجلمهـــــــــور ال يف ســـــــــياق آخـــــــــر ميكـــــــــن للكاتـــــــــب أن يتحســـــــــس ن

نصـــــــــه، فيوظـــــــــف لـــــــــه الفكـــــــــرة الـــــــــيت تكـــــــــون علـــــــــى حســـــــــب اهتماماتـــــــــه وشـــــــــعوره، وأنـــــــــه يف 

  .حاجة فعلية لتحليلها وفهمها واالستفادة منها

مســـــــــــــتوى النمـــــــــــــو  علـــــــــــــى حســـــــــــــبا أن الفكـــــــــــــرة جيـــــــــــــب أن تكـــــــــــــون معـــــــــــــدة كمـــــــــــــ

، فاخلطـــــــــــــــاب املوجـــــــــــــــه لألطفـــــــــــــــال هـــــــــــــــو غـــــــــــــــري العقلـــــــــــــــي واإلدراكـــــــــــــــي واملعـــــــــــــــريف للطفـــــــــــــــل

اخلطــــــــــــاب املوجــــــــــــه للكبــــــــــــار، مــــــــــــن حيــــــــــــث لغــــــــــــة احلــــــــــــوار، والشخصــــــــــــيات، واملعلومــــــــــــات، 

.18فایزة أحمد عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص -1
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فيجــــــــــــب توظيــــــــــــف الكــــــــــــّل يف قالــــــــــــب . وحــــــــــــىت احليــــــــــــز املكــــــــــــاين والزمــــــــــــاين املعــــــــــــد لــــــــــــذلك

  . ب واملعىنبسيط سهل األسلو 

كــــــــــــــذلك جيــــــــــــــب أن حتــــــــــــــل الفكــــــــــــــرة املعــــــــــــــدة للمتلقــــــــــــــي حمــــــــــــــل الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن 

التســـــــــــاؤالت الـــــــــــيت ختطـــــــــــر ببـــــــــــاهلم، وأن حتقـــــــــــق هلـــــــــــم مزيـــــــــــدا مـــــــــــن التقـــــــــــدم املعـــــــــــريف، مـــــــــــع 

الــــــــــــــذي يــــــــــــــؤهلهم إىل توســــــــــــــيع مــــــــــــــداركهم، وصــــــــــــــقل اكتســــــــــــــاب روح التفكــــــــــــــري النقــــــــــــــدي 

ƨȈǠǸƬĐ¦Â�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�ǶȀƬȈƥǂƫ�¿ƾź�ƢŠ�ǶȀƦǿ¦ȂǷ.

ه، هـــــــــــو أن الفكـــــــــــرة هـــــــــــي مبثابـــــــــــة اللبنـــــــــــة األساســـــــــــية يســـــــــــتخلص مـــــــــــن هـــــــــــذا كلـــــــــــ

ــــــــــــدرامي، وجنــــــــــــاح العمــــــــــــل الفــــــــــــين يكمــــــــــــن يف حســــــــــــن  ــــــــــــني للعمــــــــــــل ال لبنــــــــــــاء اهليكــــــــــــل املت
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.عواطف غامضة، ونفسيات مبهمة

ـــــــــــــة  ـــــــــــــى الكاتـــــــــــــب أن جيعـــــــــــــل مـــــــــــــن فكرتـــــــــــــه عاملـــــــــــــا واســـــــــــــعا للرتبي ـــــــــــــذا جيـــــــــــــب عل ل

بــــــــــداع الفـــــــــــين ، وإال أصـــــــــــبحت عبـــــــــــارة عــــــــــن جمموعـــــــــــة مـــــــــــن احلركـــــــــــات والســـــــــــكنات ال واإل

  .رابط فين هلا

  :اليت تقوم عليها الفكرة اجليدة هي  املصادر واملفاهيممن 

ــــــــــــــب يفوهــــــــــــــي كــــــــــــــل مــــــــــــــا : ةاملصــــــــــــــادر االجتماعيــــــــــــــ - روح العمــــــــــــــل الطفــــــــــــــل  حيب

ه ويــــــــــــدعو .  واملثــــــــــــابرة والنجــــــــــــاح، ونبــــــــــــذ الكســــــــــــل واخلمــــــــــــول واالتكــــــــــــال علــــــــــــى اآلخــــــــــــرين

إىل تقــــــــــــديس النظافــــــــــــة وحســــــــــــن اجلــــــــــــوار، والســــــــــــري علــــــــــــى املبــــــــــــادئ واألخــــــــــــالق الســــــــــــامية 

  . اليت متجد املسؤولية والتفاين من أجل حب الوطن وخدمته إىل أقصى درجة

ـــــــــــــه عالقـــــــــــــة بشخصـــــــــــــية الطفـــــــــــــل ومقوماتـــــــــــــه : املصـــــــــــــادر الثقافيـــــــــــــة - وكـــــــــــــل مـــــــــــــا ل

ــــــــه أصــــــــوله النبيلــــــــة، ومعاملــــــــه الشــــــــريف ــــــــيت تبــــــــني ل ــــــــه درب التارخييــــــــة والدينيــــــــة ال ــــــــيت تنــــــــري ل ة ال

  . احلياة
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ـــــــــــه عالقـــــــــــة بالبحـــــــــــث عـــــــــــن اجلديـــــــــــد العلمـــــــــــي : املصـــــــــــادر العلميـــــــــــة - وكـــــــــــل مـــــــــــا ل

  .املعريف من حقائق ومعلومات قيمة تفيده يف بناء شخصية سوية مستقيمة

  :مسرحية األميرة قمر لحديد عيسى

ــــــــــنفس البشــــــــــرية حــــــــــول  ــــــــــروي أحــــــــــداث مســــــــــرحية األمــــــــــرية قمــــــــــر قصــــــــــة صــــــــــراع ال ت

. األنانيــــــــــةتعــــــــــايش مـــــــــع اخلـــــــــري واحملبــــــــــة واهلنـــــــــاء، ونبـــــــــذ الشــــــــــر واحلســـــــــد و حتقيـــــــــق البقـــــــــاء وال

وتظهـــــــــــر الفكـــــــــــرة جليـــــــــــة يف هـــــــــــذا الســـــــــــياق الواضـــــــــــح عـــــــــــرب عـــــــــــدة زوايـــــــــــا خمتلفـــــــــــة وذلـــــــــــك 

. حســــــــــب طبيعـــــــــــة الشخصـــــــــــيات وطبيعـــــــــــة تسلســــــــــل الوقـــــــــــائع واألحـــــــــــداث داخـــــــــــل الـــــــــــنص

لـــــــــــذا ميكـــــــــــن أن نقـــــــــــول بـــــــــــأن هـــــــــــذه املســـــــــــرحية حتمـــــــــــل يف ثناياهـــــــــــا قيمـــــــــــة تربويـــــــــــة هامـــــــــــة 

ة إىل الطفــــــــــل الصــــــــــغري بكــــــــــل بســــــــــاطة وســــــــــهولة ووضــــــــــوح، وهــــــــــي تتمثــــــــــل أساســــــــــا موجهــــــــــ

.يف حب اخلري والتفاين من أجل الوصول إليه، ونبذ الشر واحلسد واألنانية

  :فكاتب النص بني لنا يف أبناء السلطان نوعني من اخلصال

الســــــــــــلطة واجلــــــــــــاه الــــــــــــنفس و  اخلصــــــــــــال املنبــــــــــــوذة يف صــــــــــــقر وليــــــــــــث، وهــــــــــــي حــــــــــــب

  :ينوالتعايل على اآلخر 

  .أريد أن أستشريكم يف أمر مهم ،يا أوالدي :السلطان

  ما هو يا أيب؟ :الجميع

  .أريد أن أعني واحدا فيكم وليا للعهد :السلطان

  .املدينة هأنا أستحق هذا املنصب ألين أفضل شاعر يف هذ :ليث

  .الرأي رأيك يا أيب :برق

أنـــــــــــا مــــــــــــن  لقــــــــــــد طلـــــــــــب أيب رأينـــــــــــا، ورأيــــــــــــي هـــــــــــو أينال، ) بصـــــــــــوت مرتفـــــــــــع(  :صـــــــــــقر 

  .شاب يف هذه املدينة نــىيستحق هذا املنصب ألين أغ

  .هيا أغرب عن وجهي ،أترفع صوت يف وجود السلطان :السلطان
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حــــــــــــــب اآلخــــــــــــــرين قمــــــــــــــر وبــــــــــــــرق، وهــــــــــــــي  فنجــــــــــــــدها يفاخلصــــــــــــــال احملبوبــــــــــــــة أمــــــــــــــا 

  :والتفاين من أجل إرضائهم

  .اذهبوا ووزعوها ،أيها احلارس لقد أحضرت مالبس للفقراء :السلطان

  .أمرك مطاع يا موالي :حارسال

  .أود الذهاب معهم يا أيب :قمر 

.وكوين حذرة ،اذهيب :السلطان

  .ابنيت قمر يف خطر :السلطان

  .سنذهب للبحث عنها :برق

يف مقابــــــــــــل ذلــــــــــــك، يرســــــــــــم لنــــــــــــا الكاتــــــــــــب شخصــــــــــــية هامــــــــــــة، وهــــــــــــي شخصــــــــــــية 

ēƢȈǯȂǴºººººººººººººǈǳ�ƢºººººººººººººǷƢǸƬǿ¦�ŚºººººººººººººǠȇ�ȏ�ȂºººººººººººººȀǧ��ƨºººººººººººººǠƥ°ȋ¦�®ȏÂȋ¦�§ ¢�ÀƢǘǴºººººººººººººǈǳ¦ل املختلفـــــــــــــة، بـــــــــــــ م

فـــــــــرغم . هـــــــــو النمـــــــــوذج األمثـــــــــل لـــــــــألب احلنـــــــــون الـــــــــذي يـــــــــؤدي دوره علـــــــــى أكمـــــــــل وجـــــــــه

ـــــــــــى احلكـــــــــــم، إال أنـــــــــــه مل  ـــــــــــة، وتســـــــــــلط عل ـــــــــــاه أمامـــــــــــه مـــــــــــن جشـــــــــــع، وأناني ـــــــــــداه أبن مـــــــــــا أب

  :ه إليه مجيعائيعاتبهم يف األخري، بل فرح بعودة أبنا

ني بصــــــــــــدق، دعونــــــــــــا مــــــــــــن لقــــــــــــد حــــــــــــدث هــــــــــــذا ألنكمــــــــــــا أخــــــــــــوين متحــــــــــــابّ :الســــــــــــلطان

  .يت قمرــحتفل بعودة بنيّ وهيا لن ،احلديث

  .سأقول شعرا يف هذه املناسبة :ليث

  .ال تقل شعرا يا أخي :قمر

  .شاعر الكبريالماذا تقولني كيف ال أقول وأنا  :ليث

   .رمبا تصري كبريا مبرور الزمن ،أنت شاعر صغري ،ال تبالغ يا بين :السلطان

  )يضحك اجلميع(

ـــــــــــــيت وظفهـــــــــــــا  ـــــــــــــنص، مـــــــــــــن بـــــــــــــالنظر إىل الشخصـــــــــــــيات الســـــــــــــلبية ال ـــــــــــــب يف ال الكات

، ) مششــــــــــــوم(ومســــــــــــاعدها ) الســــــــــــاحرة املــــــــــــاكرة(، وشخصــــــــــــية )صــــــــــــقر وليــــــــــــث(شخصــــــــــــية 
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إال أنـــــــــــه مـــــــــــن خالهلمـــــــــــا بـــــــــــرزت أخـــــــــــالق عديـــــــــــدة، وال يفلـــــــــــح الظـــــــــــامل أبـــــــــــدا يف غصـــــــــــب 

�ǶȀǧ¦ƾºººººººººººǿ¢�ǪºººººººººººȈǬŢ�ǺºººººººººººǷ�Śºººººººººººƻȋ¦�Ŀ�¦ȂºººººººººººǼǰǸƬȇ�Ń�ǶºººººººººººĔ¢�ȏ¤�ǶǿǂºººººººººººǰǷ�Ƕǣǂºººººººººººǧ��ǽŚºººººººººººǣ�ǪºººººººººººƷ

  .الصة أقوى من اخليانةالبائسة، ألن احلق أقوى من الباطل، والنية اخل

فـــــــــإن إدراك هـــــــــذه القـــــــــيم قـــــــــد خيتلـــــــــف مـــــــــن فئـــــــــة عمريـــــــــة «وحســـــــــب نقـــــــــاش غـــــــــامل 

إىل أخــــــــــــرى، وذلــــــــــــك علــــــــــــى حســــــــــــب املســــــــــــتوى الثقــــــــــــايف والــــــــــــذكاء عنــــــــــــد األطفــــــــــــال، إال 

أن فكــــــــــرة هــــــــــذه املســــــــــرحية قــــــــــد جتمــــــــــع هــــــــــذه الفئــــــــــات يف قاســــــــــم مشــــــــــرتك هــــــــــو التمــــــــــايز 

ه الفكــــــــــــرة كــــــــــــان احلكايــــــــــــة املوجــــــــــــود بينهمــــــــــــا بســــــــــــهولة، ألن الوعــــــــــــاء الــــــــــــذي محــــــــــــل هــــــــــــذ

1.» البسيطة البعيدة عن التعقيد

ـــــــــــأن فكـــــــــــرة املســـــــــــرحية قمـــــــــــر هـــــــــــي صـــــــــــاحلة  ـــــــــــذا ميكـــــــــــن أن نقـــــــــــول يف األخـــــــــــري ب ل

ســــــــــنة  16إىل  09للفئــــــــــات العمريــــــــــة املتــــــــــأخرة مــــــــــن ســــــــــن األطفــــــــــال أي مــــــــــا بــــــــــني ســــــــــن 

مييــــــــــــــل الطفــــــــــــــل يف هــــــــــــــذه املرحلــــــــــــــة إىل حــــــــــــــب املغــــــــــــــامرة والتطلــــــــــــــع إىل األعمــــــــــــــال أيــــــــــــــن 

ـــــــــة الشـــــــــجاع ة ، فنجـــــــــده كثـــــــــريا مـــــــــا ينبهـــــــــر مبثـــــــــل هـــــــــذه األحـــــــــداث مـــــــــن القصـــــــــص البطولي

احلاملــــــــــــة للكثــــــــــــري مــــــــــــن املواقــــــــــــف الدراميــــــــــــة املفاجئــــــــــــة ، إضــــــــــــافة إىل القصــــــــــــص  البطوليــــــــــــة

الــــــــــــيت تتحقــــــــــــق فيهــــــــــــا الرغبــــــــــــات االجتماعيــــــــــــة كالنجــــــــــــاح والســــــــــــعادة وحــــــــــــب التطلــــــــــــع إىل 

.املشاريع االقتصادية، والوصول إىل درجة القيادة والزعامة حتقيق

  :لطفل المتمرد لخياط أحمدقصة ا

ـــــــــة الناشـــــــــئة انطالقـــــــــا مـــــــــن املراقب ة ـــــــــــتتمحـــــــــور الفكـــــــــرة الرئيســـــــــية للقصـــــــــة حـــــــــول تربي

  :و التوجيه لتتفرع إىل أكفار جزئية قد تكون كالتايل 

.التواصل بني الوالدين ومناقشة كل ما يشغل األبناء-

 .ضبط عاطفة الوالدة اجتاه أبنائها-

.114نقاش غالم ، المرجع السابق ، ص -1
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ــــــــــــه شاشـــــــــــات التلفزيو مـــــــــــا تبثّـــــــــــ،بنـــــــــــاءمراقبـــــــــــة الوالـــــــــــدين مـــــــــــا يشـــــــــــاهده األ- ، ونــ

.و شبكات التواصل عرب األنرتنيت

���ƨǘȈººººººººººººººǈƥ�Ƣººººººººººººººēǂǰǧ املوجهــــــــــــــة لألطفــــــــــــــال هــــــــــــــي ذات فكــــــــــــــرةالقصــــــــــــــة هــــــــــــــذه إن 

حيـــــــــث تتعلـــــــــق بتمـــــــــرد الطفـــــــــل هشـــــــــام الـــــــــذي بـــــــــذل جهـــــــــدا فكريـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل الســـــــــيطرة 

ـــــــــــى أمـــــــــــه لتحقـــــــــــق لذتـــــــــــه و ُتشـــــــــــبع رغبتـــــــــــه ، إال أن األمـــــــــــر ال يتعلـــــــــــق حبفنـــــــــــة اللّـــــــــــوز ،عل

و الوصـــــــــــول إىل الغايـــــــــــة علـــــــــــى  ،وإمنـــــــــــا اإلفـــــــــــراط يف األنانيـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل حتقيـــــــــــق الـــــــــــذات

  .حساب اآلخر

مــــــــــــــن  إن القصـــــــــــــة شــــــــــــــبيهة بــــــــــــــدرس يف الرتبيـــــــــــــة اخللقيــــــــــــــة قــــــــــــــد يتوصـــــــــــــل قارئهــــــــــــــا

البـــــــــــــد مـــــــــــــن طاعـــــــــــــة الوالـــــــــــــدين والكـــــــــــــف عـــــــــــــن التمـــــــــــــرد  هأنـــــــــــــ اســـــــــــــتخالص إىل خالهلـــــــــــــا

  .باستغالل عاطفة احلب اليت جيدها الطفل عند أمه خاصة

:)الحدث( الموضوع  - 3

هــــــــــو احلــــــــــدث العــــــــــام الــــــــــذي مــــــــــن خاللــــــــــه يــــــــــتم عــــــــــرض الفكــــــــــرة املــــــــــراد إعــــــــــدادها 

ــــــــذي يــــــــتم فيــــــــه شــــــــرح الفكــــــــرة وتوضــــــــيحها للمتلقــــــــي، كمــــــــا  ــــــــة احليــــــــز ال دراميــــــــا، وهــــــــو مبثاب

ـــــــــيت تـــــــــدور حوهلـــــــــا أحـــــــــداث املســـــــــرحية، حبيـــــــــث تبقـــــــــى دائمـــــــــا يف  أنـــــــــه الفكـــــــــرة الرئيســـــــــية ال

كــــــــــذلك احلجــــــــــر األساســــــــــي الــــــــــذي تبــــــــــىن   أو هــــــــــو «،  صــــــــــميمها وال ختــــــــــرج عنهــــــــــا أبــــــــــدا

ـــــــــــا .  1»عليـــــــــــه مجيـــــــــــع أركـــــــــــان املســـــــــــرحية  ـــــــــــيت يقـــــــــــدمها لن ـــــــــــو كانـــــــــــت الفكـــــــــــرة ال فمـــــــــــثال ل

ـــــــــى صـــــــــحة اإلنســـــــــان، ال بـــــــــد أن  ـــــــــب يف نصـــــــــه لألطفـــــــــال حـــــــــول فائـــــــــدة النظافـــــــــة عل الكات

يكـــــــــــون املوضـــــــــــوع بأكملـــــــــــه قائمـــــــــــا حـــــــــــول هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة، ويطرحـــــــــــه بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر، 

دن وامللـــــــــــبس واملرقـــــــــــد، وغســـــــــــل اليـــــــــــدين قبـــــــــــل فيتطـــــــــــرق مـــــــــــثال إىل ضـــــــــــرورة تنظيـــــــــــف البـــــــــــ

��ǲǯȋ¦«ȐǠǴǳ�ǲȈƦǇ�Śƻ�ƢĔȋ�ƨȇƢǫȂǳ¦�ȄǴǟ�́ ǂū¦�¦ǀǯÂ.

یل ، مریم محمود محمد الحسیني ، مسرح األطفال بین النظریة والتطبیق ، دار الوفاء لدنیا الطباعة سید علي إسماع-1
.85، ص 2017، اإلسكندریة ، 1والنشر ، ط
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إذا قلنــــــــــــا بــــــــــــأن املوضــــــــــــوع هــــــــــــو احلــــــــــــدث، فهــــــــــــذا األخــــــــــــري هــــــــــــو جــــــــــــوهر العمــــــــــــل 

املســـــــــــرحي،ألنه مبثابـــــــــــة احلركـــــــــــة الداخليـــــــــــة لألحـــــــــــداث الـــــــــــدائرة داخـــــــــــل الدوامـــــــــــة الدراميـــــــــــة 

 ذلــــــــــــــك الشخصــــــــــــــيات واألحــــــــــــــداث الــــــــــــــيت ينســــــــــــــجها الكاتــــــــــــــب يف نصــــــــــــــه، فتتفاعــــــــــــــل يف

ــــــــــا  ــــــــــة مــــــــــن حبكــــــــــة وصــــــــــراع بنيــــــــــةوتفــــــــــرز لن يقــــــــــوم  « كمــــــــــا أن احلــــــــــدث املســــــــــرحي. درامي

علـــــــــــــى مبـــــــــــــدأين رئيســـــــــــــيني مهـــــــــــــا االختيـــــــــــــار والعـــــــــــــزل، أمـــــــــــــا االختيـــــــــــــار فيخضـــــــــــــع لرويـــــــــــــة 

ــــــــنص املســــــــرحي مــــــــن  ــــــــرى أنــــــــه صــــــــاحل لل ــــــــاة أو التــــــــاريخ مــــــــا ي ــــــــف، إذ ينتقــــــــي مــــــــن احلي املؤل

ي اصــــــــــطفائه واستخالصــــــــــه مــــــــــن ســــــــــياق احليــــــــــاة حيــــــــــث إثارتــــــــــه لالهتمــــــــــام، أمــــــــــا العــــــــــزل أ

1.»للبناء يف املسرحية  أو التاريخ مما يؤهله ألن يكون صاحلا

أمـــــــــــــا يف النصـــــــــــــوص الدراميـــــــــــــة املوجهـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال فينبغـــــــــــــي أن يكـــــــــــــون احلـــــــــــــدث 

ـــــــــــك يـــــــــــدفع بالطفـــــــــــل إىل عـــــــــــدم تقبـــــــــــل  ـــــــــــة اململـــــــــــة، ألن ذل خاليـــــــــــا مـــــــــــن التعقيـــــــــــد ،واإلطال

دث قصــــــــــريا ال يزيــــــــــد وقتــــــــــه عــــــــــن مخســــــــــة بــــــــــل جيــــــــــب أن يكــــــــــون احلـــــــــ. العمـــــــــل املعــــــــــّد لــــــــــه

عشـــــــــــر دقيقـــــــــــة، ويكـــــــــــون بســـــــــــيطا، ومرحـــــــــــا يتناســـــــــــب مـــــــــــع بيئـــــــــــة األطفـــــــــــال، وطـــــــــــابعهم 

  .اخلاص

جليا إن كون املوضوع هو القالب العام الذي تعرض فيه الفكرة األساسية للنص ال جيله 

بل تأيت  عدم املباشرة يف عرض الفكرة، بد أن يراعى فيهمنذ بداية العمل الفين، بل الواضحا 

بناء الدرامي، فكثريا ما من خالل السياق العام للنص والتسلسل املنطقي لألحداث داخل ال

بطريقة مباشرة على لسان أحد الشخصيات، فيفقد ذلك العمل  جند الكاتب يعرض الفكرة

ق فاحلدث والفكرة والرتابط الوثي«. ملسة اإلمتاع والتسلية داخل اخلطاب التعليمي املعد لألطفال

بينهما يؤدي إىل رؤى جديدة للعمل الفين، وتعمل يف ذلك الشخصيات على أظهار احلدث 

2.»بطريقة يفهمها األطفال الصغار 

.20فایزة أحمد عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص -1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا-2
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يف هـــــــــــــذا الســــــــــــــياق ال بــــــــــــــد أن يصــــــــــــــاغ العمـــــــــــــل الــــــــــــــدرامي املوجــــــــــــــه لألطفــــــــــــــال يف 

�ÀȂºººººººººººǴưǸŭ¦�¿ȂººººººººººǬȇ�Äǀºººººººººººǳ¦�řǿǀººººººººººǳ¦�̧ȂºººººººººººǓȂŭ¦�ÀȂººººººººººǔǧǂȇ�ǶºººººººººººĔȋ) القصــــــــــة(قالــــــــــب احلكايـــــــــــة 

بواســـــــــطة احلـــــــــوار، فمـــــــــثال جنـــــــــد بـــــــــأن املوضـــــــــوعات اخلاليـــــــــة مـــــــــن الســـــــــرد  مبناقشـــــــــته وحتليلـــــــــه

ل البعــــــــــد كــــــــــالقصصــــــــــي املمتــــــــــع كالســــــــــالم والدميقراطيــــــــــة والتمييــــــــــز العنصــــــــــري هــــــــــي بعيــــــــــدة  

 أمـــــــــــــــا املوضـــــــــــــــوعات السلســـــــــــــــة .عـــــــــــــــن اهتمامـــــــــــــــات األطفـــــــــــــــال الفتقـــــــــــــــارهم إىل التجربـــــــــــــــة

ة فــــــــــــيمكن لألديــــــــــــب اســــــــــــتخدامها مــــــــــــاد والرتبيــــــــــــة احلســــــــــــنة كمبــــــــــــادئ األخــــــــــــالق  واللينــــــــــــة

  . إذا توصل إليها عن طريق حكاية مثرية تشد انتباه األطفال إليها لعمله

ــــــــــد  ــــــــــدين حســــــــــني مجلــــــــــة مــــــــــن خصــــــــــائص املوضــــــــــوع اجلي لقــــــــــد أدرج لنــــــــــا كمــــــــــال ال

1:اليت ميكنها أن تقدم لنا عناصر التشويق واجلذب لألطفال الصغار، وهي 

.أن يكون معادال للفكرة، شارحا هلا بشكل غري مباشر-

يف حـــــــــــــــــدود الواقـــــــــــــــــع ، واملنطـــــــــــــــــق املناســـــــــــــــــب لقـــــــــــــــــدرات الطفـــــــــــــــــل  أن يكـــــــــــــــــون -

  .العقلية

أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن الســــــــــــــهل إعــــــــــــــداده دراميــــــــــــــا بقــــــــــــــدر إمكانيــــــــــــــات أخصــــــــــــــائي  -

  .املسرح

  .أن يكون سهل التنفيذ بأقل اإلمكانيات -

أن تكــــــــــــــون عناصــــــــــــــره مناســــــــــــــبة للمــــــــــــــادة، والفكــــــــــــــرة، واإلمكانيــــــــــــــات العقليــــــــــــــة، -

.فنيواإلدراكية، واخلربات للتالميذ املستهد

  :مسرحية األميرة قمر لحديد عيسى

مــــــــــــن املواضــــــــــــيع اهلامــــــــــــة الــــــــــــيت حيتاجهــــــــــــا  ال شـــــــــــك أن موضــــــــــــوع هــــــــــــذه املســــــــــــرحية

وقـــــــــــد متكـــــــــــن  . الطفـــــــــــل يف إدراك املعـــــــــــىن احلقيـــــــــــق للخصـــــــــــال احلميـــــــــــدة واخلصـــــــــــال الســـــــــــيئة

.128صكمال الدین حسین ، المرجع السابق ،-1
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كاتـــــــــــب الـــــــــــنص خلربتـــــــــــه الواســـــــــــعة يف جمـــــــــــال الكتابـــــــــــة لألطفـــــــــــال أن يرصـــــــــــد لنـــــــــــا يف فـــــــــــرتة 

  .القيم األخالقية والرتبية زمنية صغرية العديد من

ومبـــــــــــا أن املوضـــــــــــوع هـــــــــــو احليـــــــــــز العـــــــــــام الـــــــــــذي تعـــــــــــرض فيـــــــــــه الفكـــــــــــرة األساســـــــــــية 

، وهــــــــو مــــــــا قــــــــام بــــــــه للــــــــنص، فــــــــإن ذلــــــــك ال جيعلــــــــه جليــــــــا واضــــــــحا منــــــــذ بدايــــــــة املســــــــرحية

الكاتـــــــــــــب يف مســـــــــــــرحية األمـــــــــــــرية قمـــــــــــــر أيـــــــــــــن أخفـــــــــــــى موضـــــــــــــوع املســـــــــــــرحية يف البدايـــــــــــــة 

  :إىل القصروربطه بتطور األحداث مع جميء السلطان 

قصـــــــــــر، يظهـــــــــــر أوالد الســــــــــلطان بـــــــــــرق، صـــــــــــقر، ليــــــــــث، قمـــــــــــر، و هـــــــــــم الفــــــــــي (

  )يحضرون الستقبال أبيهم السلطان لعودته من سفره لمدينة األحالم

  .سألقيها عندما يعود السلطان ،رت قصيدة رائعةلقد حضّ :ليث

  )خروج ليث ثم دخول قمر و هي تحمل األزهار(

  .زيد منهاسأحضر امل �¤ƨǴȈŦ�°Ƣǿ±¢�ƢĔ:قمر

  .رائحة األكل الشهي أفضل منها ،كريهةإن رائحة األزهار   :1الحارس 

أنـــــــــــت تفكـــــــــــر يف األكـــــــــــل  ،إن رائحتهـــــــــــا رائعـــــــــــة ،لـــــــــــك مـــــــــــن أكـــــــــــولا يـــــــــــ :2الحـــــــــــارس 

  .فقط

  .سأهديها أليب السلطان عند عودته �¤ǲƄ¦�Ŀ�Äƾǳ�̈ǂǿȂƳ�ȄǴǣ¢�ƢĔ:صقر

  )خروج صقر ودخول برق فيجد الحارسان نائمان(

  .إن هذه املناسبة مهمة جدا ،يقظا أيها احلارساناست :برق

قلـــــــــــت لـــــــــــك هـــــــــــذه املناســـــــــــبة فيهـــــــــــا ) 02بصـــــــــــوت مـــــــــــنخفض للحـــــــــــارس ( :1الحـــــــــــارس 

  .مأكوالت شهية

  )ودخول أوالد السلطان  ،الستقبال السلطان 01خروج الحارس (

  ىل أين ذهبت اليوم يا ليث؟إ :برق

ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�ƪ̈°:ليث Ʀǿ̄ �ƾǬǳ�  يف األدب والشعرواشرتيت كتابا.  
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  .مجيل :صقر

  ة جديدة كتبت؟دهل من قصي :برق

  .سألقيها عندما يعود أيب ،نعم كتبت قصيدة رائعة :ليث

  ؟ ƢĔ¦ȂǼǟ�ƢǷ:صقر

  ... إن عنوان هذه القصيدة عودة :ليث

  )فجأة تدخل األميرة قمر(

  .السالم عليكم :قمر

  .وعليكم السالم :الجميع

  ل رأيتموه؟ه ،مل أجد حصاين يف مكانه :قمر

  .أنا مل أره :برق

  .وأنا أيضا مل أره :صقر

    .نه يف ساحة القصرإ :ليث

  ومن أخذه إىل ساحة القصر؟ :قمر

Ƥ:ليث Ƭǰǳ¦�ǒ Ǡƥ� ¦ǂǌǳ�̈°ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾǸǴǳ�ȆǠǷ�Ǿƫǀƻ¢.

قلــــــــــــت لــــــــــــك ألــــــــــــف مــــــــــــرة أن ال تأخــــــــــــذ حصــــــــــــاين حــــــــــــىت  ،يــــــــــــا أخــــــــــــي العزيــــــــــــز :قمــــــــــــر

  .تستأذنين

  حىت استأذنك؟ ومن أنتِ :ليث

  ا تقول؟ماذ :قمر

  .ال ترفعي صوتك: ليث

ــــــــــرق ــــــــــا ليــــــــــث :ب ــــــــــى حــــــــــق ي ــــــــــك دون أحتــــــــــب أن يتعــــــــــدّ ،هــــــــــي عل ى أحــــــــــد علــــــــــى ممتلكات

  .استشارتك

.بالطبع ال، أنا متأسف يا قمر:ليث
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  .قبلت أسفك :قمر

  .دعونا نكمل حديثنا عن الشعر والشعراء ،هذا جيد :برق

  ؟ وهل كنتما تتحدثان عن الشعر والشعراء :قمر

  .نعم :برق

  عن أي شاعر كنتما تتحدثان؟ :قمر

  .كنا نتحدث عن الشاعر ليث  :برق

  .مل أمسع به من قبل االشاعر ليث أن :قمر

  .الشاعر الكبري املعروف اأن ،أنا الشاعر ليث :ليث

  أنت؟) و هي تضحك( :قمر

  أتضحكني علي؟ :ليث

  .نعم ،لألسف الشديد :قمر

  . واملعروف ،وأن الشاعر الكبري ،كيف تضحكني علي  :ليث 

  )فجأة يدخل الحارس(

...،سيدي ،سيدي ،سيدي :1الحارس 

  هل أنا شاعر كبري أم ال؟ ،تعاىل إىل هنا أيها احلارس :ليث

  هل أنت شاعر؟) باستغراب( :1الحارس 

  .أمحق :ليث

  .ماذا هناك ،تكلم :برق

  .األمري صقر ،األمري ليث ،األمري برق ،األمرية قمر :1الحارس 

  كلم؟ت ،ماذا هناك :الجميع

  .لقد عاد :1الحارس 

  من عاد؟ :الجميع
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  .عاد أبوكم السلطان :1الحارس 

  عاد أيب؟ :الجميع 

ـــــــــــأتى  ـــــــــــل ت ـــــــــــب علـــــــــــى عـــــــــــدم املباشـــــــــــرة يف عـــــــــــرض الفكـــــــــــرة، ب لقـــــــــــد اعتمـــــــــــد الكات

ذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل الســـــــــــياق العـــــــــــام للـــــــــــنص، والتسلســـــــــــل املنطقـــــــــــي لألحـــــــــــداث داخـــــــــــل 

صــــــــــــقر (لطان األربعــــــــــــة البنــــــــــــاء الــــــــــــدرامي، فعــــــــــــرض لنــــــــــــا يف البدايــــــــــــة طبيعــــــــــــة أبنــــــــــــاء الســــــــــــ

�ǽƢººººººººŪ¦Â�ƨǘǴººººººººǈǳ¦�Ƥ مــــــــا، )وليــــــــث وبــــــــرق وقمــــــــر ººººººººƷ�ǺººººººººǷ�ǂººººººººǐǬǳ¦�ǲººººººººƻ¦®�ǶēƢººººººººƷȂǸǗ�Ȇººººººººǿ

مث يبــــــــــدأ الــــــــــرتابط املتــــــــــني بــــــــــني هــــــــــذه املعــــــــــاين وموضــــــــــوع املســــــــــرحية . والتقــــــــــرب إىل احلكــــــــــم

مـــــــــــع جمـــــــــــيء الســـــــــــلطان، وحديثـــــــــــه مـــــــــــع أبنائـــــــــــه، فـــــــــــأدى ذلـــــــــــك إىل خلـــــــــــق رؤى جديـــــــــــدة 

  .للعمل الفين يف قالب سردي متني

قــــــــــــل الكاتــــــــــــب إىل صــــــــــــميم املوضــــــــــــوع وذلــــــــــــك عــــــــــــن طريــــــــــــق توظيفــــــــــــه فجــــــــــــأة ينت

بـــــــــــدون ســـــــــــابق إنـــــــــــذار شخصـــــــــــية الســـــــــــاحرة الـــــــــــيت تقـــــــــــوم علـــــــــــى حتويـــــــــــل ســـــــــــريورة العمـــــــــــل 

  .الدرامي واظهار املوضوع بطريقة يفهمها األطفال الصغار

  .أحضر قمر ،مششوم :الساحرة

  .سأذهب يا سيديت اجلميلة والرائعة :شمشوم

  )هي مقيدةيُدِخل شمشوم األميرة قمر و (

  .اتركوين ،تركوينا :قمر

  .أحضر القدر ،مششوم :الساحرة

  ملاذا؟ :شمشوم

تبقــــــــــى عظامهـــــــــــا  ، وعنــــــــــدماســــــــــتكون وجبــــــــــة عشــــــــــاء شــــــــــهية ر،لنطــــــــــبخ قمــــــــــ :الســــــــــاحرة

§ ȐǰǴǳ�Ƣđ�¿ǂǰƬǼǇ) .وتضحك(  

  .أمرك يا سيديت :شمشوم

  أنا ماذا فعلت لك؟ ،يـما ذنب :قمر
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  .تقم منكسأن ،لقد سجنين أبوك عدة سنوات :الساحرة

  .أنت من كنت تنشرين الشر يف أحناء املدينة ،أيب إنسان طيب :قمر

  .لقد نفذ صربي ،مششوم أحضر القدر ،ماذا تقولني :الساحرة

  .يا سيديت مأنا قاد :شمشوم

  )يضحك( .وجبة العشاء اليوم هي قمر :الساحرة

أن يعـــــــــــــــرض موضـــــــــــــــوعا معـــــــــــــــادال ) حســـــــــــــــب رأينـــــــــــــــا(لقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتطاع الكاتـــــــــــــــب 

ــــــــــه لفكــــــــــرة املســــــــــرح ية، وهــــــــــي الصــــــــــراع األبــــــــــدي املوجــــــــــود بــــــــــني اخلــــــــــري والشــــــــــر، شــــــــــارحا ل

بشــــــــكل غــــــــري مباشـــــــــر، وكــــــــل ذلـــــــــك موظــــــــف يف حـــــــــدود الواقــــــــع واملنطـــــــــق الــــــــذي يناســـــــــب 

  .القدرات العقلية واإلدراكية للطفل

  :قصة الطفل المتمرد لخياط أحمد

،يف نفـــــــــــــس الوقـــــــــــــت يتنــــــــــــاول موضـــــــــــــوع القصـــــــــــــة موضـــــــــــــوعا حساســــــــــــا و معقـــــــــــــدا 

ين منهـــــــــــــا أغلبيـــــــــــــة اآلبـــــــــــــاء و األمهـــــــــــــات ، أال و هـــــــــــــي كيفيـــــــــــــة و يطـــــــــــــرح إشـــــــــــــكالية يعـــــــــــــا

  التعامل مع األبناء ؟

��ƢººººººººººººººǷ�ÀȂººººººººººººººǴǠǨȇ�ǶĔȂººººººººººººººǯŗȇ�Âو احلاجيــــــــــــــات  ،هــــــــــــــل يكتفــــــــــــــون بتــــــــــــــوفري املاديــــــــــــــات

  يشاءون؟

، علـــــــــــى أســـــــــــاس أن  مـــــــــــاإنـــــــــــه مـــــــــــن البـــــــــــديهي أن يهـــــــــــتم الوالـــــــــــد أو الوالـــــــــــدة بابنه

بعقــــــــــــل  ،، أن يتمتــــــــــــع بصــــــــــــحة جيــــــــــــدة  يكــــــــــــون االبــــــــــــن ســــــــــــليما و صــــــــــــحيحا و معافــــــــــــا

ســــــــليم ، أن يـــــــــوفر لــــــــه الوالـــــــــد الضــــــــروريات ومـــــــــا حيتاجــــــــه مـــــــــن لعــــــــب ووســـــــــائل الرتفيـــــــــه ،و 

لكـــــــــن هـــــــــل يتواصـــــــــل معـــــــــه ؟ هـــــــــل يعلمـــــــــه القـــــــــيم و األخـــــــــالق الفاضـــــــــلة؟ هـــــــــل يـــــــــنجح يف 

  توجيهه التوجيه السليم الالئق؟

فطانـــــــــــة ، فـــــــــــأراد أن يســـــــــــتثمر كغـــــــــــريه مـــــــــــن األطفـــــــــــال يتمتـــــــــــع بـــــــــــذكاء و   إن هشـــــــــــام

ذتــــــــــه وهــــــــــي الفــــــــــوز مبــــــــــا يريــــــــــد أن يصــــــــــل إليــــــــــه ، أدرك بفضــــــــــل ذكــــــــــاءه هــــــــــذا يف حتقيــــــــــق ل
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فطانتــــــــــه أن أمـــــــــــه حتبــــــــــه حبـــــــــــا مجــــــــــا ، هـــــــــــي ختــــــــــاف عليـــــــــــه ، فتعامــــــــــل معهـــــــــــا مــــــــــن هـــــــــــذا 

واه ورضــــــــــخت ــــــــــــــاملنطلــــــــــق ، لقــــــــــد جتــــــــــرأ وهــــــــــّددها بــــــــــأن يــــــــــؤذي نفســــــــــه ، و استســــــــــلمت هل

  .إلرادته 

 الوالـــــــــــدينال وهـــــــــــي تــــــــــدليل أاســــــــــتوحى الكاتــــــــــب موضـــــــــــوع قصــــــــــته مـــــــــــن الواقــــــــــع ، 

و األب أو األم ينفــــــــــــــــــذان و ، م ، فــــــــــــــــــاالبن يطلــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــيء بــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــأمر ألبنــــــــــــــــــائه

خيضــــــــــعان ، و حــــــــــني يصــــــــــري هــــــــــذا الطفــــــــــل شــــــــــابا تقــــــــــع الطامــــــــــة و الكارثــــــــــة ، فعليــــــــــه أن 

.�ƨǟÂǂǌǷ�¼ǂǘǳ¦�ǲǯ�Àȋ�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǾǸē�ȏÂ،ما يريد له حيقق

�ƪ "مليكــــــــــــــة"إن األم ººººººººººººººǳƢǫ�Â��ƪ ººººººººººººººǔǧ°�ƨººººººººººººººǐǬǳ¦�ƨººººººººººººººȇƢĔ�Ŀ"البنهــــــــــــــا هشــــــــــــــام " ال

لعبتــــــــــه تلــــــــــك و يف متثيليتــــــــــه ، ألنــــــــــه تظــــــــــاهر أنــــــــــه ســــــــــيلقي بنفســــــــــه ، فانتصــــــــــرت عليــــــــــه يف

بعـــــــــــدما  "مليكــــــــــة" ه مل يــــــــــنجح ألن األمص الــــــــــدور ولكنّــــــــــل و تقّمــــــــــمثّــــــــــو مــــــــــن األعلــــــــــى ، 

  .زت اخلطأ من الصوابو ميّ ،تواصلت وتشاورت أدركت احلقيقة

: الحبكة  - 4

هــــــــــي التنظــــــــــيم العــــــــــام  )العقــــــــــدة( جــــــــــاء يف تعريــــــــــف إبــــــــــراهيم محــــــــــادة بــــــــــأن احلبكــــــــــة

، أجـــــــــــــزاء املســـــــــــــرحيةوبنـــــــــــــاء  ،للمســـــــــــــرحية ككـــــــــــــائن متوحـــــــــــــد، أو هـــــــــــــي عمليـــــــــــــة هندســـــــــــــة

ƨºººººººººººǼȈǠǷ�ƨºººººººººººȈǳƢǠǨǻ¦Â�ƨºººººººººººȈǼǧ�©¦ŚƯƘºººººººººººƫ�ǪºººººººººººȈǬŢ�ń¤�¾ȂºººººººººººǏȂǳ¦�» ƾºººººººººººđ��ƢȀºººººººººººǔǠƦƥ�ƢºººººººººººȀǘƥ°Â . ويف

�ƨººººººººººƯ®ƢƷ�śººººººººººƥ�¾Ƣººººººººººǐƫȏ¦Â��ƨººººººººººȇƢĔÂ��ǖººººººººººǇÂÂ��ƨººººººººººȇ¦ƾƥ�ƨººººººººººǰƦƸǴǳ�ÀƜººººººººººǧ�ȆǘººººººººººǇ°ȋ¦�¿ȂººººººººººȀǨŭ¦

1.وأخرى ينبغي أن يبىن على املعقولية واالحتمالية

ــــــــــاس وحنــــــــــان قصــــــــــاب فــــــــــإن احلبكــــــــــة أمــــــــــا يف هــــــــــي  املعجــــــــــم املســــــــــرحي ملــــــــــاري إلي

جمموعـــــــــــــة أحـــــــــــــداث تتشـــــــــــــابك خيوطهـــــــــــــا بســـــــــــــبب تعـــــــــــــارض رغبـــــــــــــات الشخصـــــــــــــيات، «

ُــــــــــــــرتجم إىل أفعــــــــــــــال يتحــــــــــــــّدد مــــــــــــــن خالهلــــــــــــــا املســــــــــــــار الــــــــــــــديناميكي  وهــــــــــــــذا التعــــــــــــــارض ي

ـــــــــــة ـــــــــــة ،للمســـــــــــرحية مـــــــــــن البداي ـــــــــــرتبط ارتباطـــــــــــا وثيقـــــــــــا  2.» وحـــــــــــىت النهاي وبالتـــــــــــايل فهـــــــــــي ت

.93صإبراھیم حمادة ، المرجع السابق ،-1
.167صماري إلیاس ، حنان قصاب حسن ، المرجع السابق ،-2
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وعـــــــــــــائق داخـــــــــــــل العمـــــــــــــل الفـــــــــــــين، تفـــــــــــــرزه الشخصـــــــــــــيات مـــــــــــــن خـــــــــــــالل بوجـــــــــــــود صـــــــــــــراع 

     .تشابك األحداث

�ƢºººººººººººººººĔƘƥ�§ ƢºººººººººººººººǿȂǳ¦�ƾºººººººººººººººƦǟ�Äǂǰºººººººººººººººǋ�ƢºººººººººººººººȀǧǂǠȇ»  اهليكـــــــــــــــل القصصـــــــــــــــي لألحـــــــــــــــداث

املســـــــــــــــرحية ، أي تسلســـــــــــــــل، وترتيـــــــــــــــب، وتتـــــــــــــــابع للحـــــــــــــــوادث، وانتقائهـــــــــــــــا، واألحـــــــــــــــداث 

ƨººººººººȇƢĔÂ���ǖººººººººǇÂÂ��ƨººººººººȇ¦ƾƥ�ƢººººººººŮ�ÀȂººººººººǰƫ�ƢººººººººǷ�̈®Ƣººººººººǟ . هــــــــذه األحــــــــداث تتفجــــــــر وتنطلــــــــق مــــــــن

أو مــــــــــــؤثر، وتــــــــــــؤدي إىل نتيجــــــــــــة يف القصــــــــــــة، ويكــــــــــــون ذلــــــــــــك مرتتبــــــــــــا علــــــــــــى أي حــــــــــــس 

الصـــــــــــــراع الوجـــــــــــــداين بـــــــــــــني الشخصـــــــــــــيات، أو بتـــــــــــــأثري األحـــــــــــــداث اخلارجيـــــــــــــة علـــــــــــــى إرادة 

1.»الشخصيات 

ه ائـــــــــعلـــــــــى كـــــــــل، ميكـــــــــن القـــــــــول بـــــــــأن احلبكـــــــــة هـــــــــي ترتيـــــــــب أحـــــــــداث الفعـــــــــل وأجز 

ـــــــــــذي يعـــــــــــادل املوضـــــــــــوع الفكـــــــــــرة، وهـــــــــــو مـــــــــــا ييف الـــــــــــزمن عـــــــــــرف ، فاحلـــــــــــدث أو الفعـــــــــــل ال

يعتمــــــــــد علــــــــــى التجســــــــــيد والتشــــــــــخيص أو احملاكــــــــــاة، ومهــــــــــا بالفعــــــــــل الــــــــــدرامي حيــــــــــث أنــــــــــه 

جـــــــــوهر الـــــــــدراما، يتكـــــــــون مـــــــــن أجـــــــــزاء متتابعـــــــــة، وترتيـــــــــب هـــــــــذه األجـــــــــزاء يف تتـــــــــابع زمـــــــــين 

وهنــــــــاك أكثــــــــر مــــــــن . هــــــــو مــــــــا يعــــــــرف باحلبكــــــــة أو حبكــــــــة هــــــــذه األجــــــــزاء بعضــــــــها بــــــــبعض

  :سل الزمينشكل جيعل هذه األجزاء وترتيبها يف الزمن حسب التسل

الــــــــــــزمن املتصــــــــــــاعد وهــــــــــــو الــــــــــــزمن الــــــــــــذي تبــــــــــــدأ األحــــــــــــداث يف حلظــــــــــــة منــــــــــــه مث  -

تتعاقـــــــــــــــب يف تصـــــــــــــــاعد زمـــــــــــــــين مســـــــــــــــتقبلي دون الرجـــــــــــــــوع إىل املاضـــــــــــــــي حـــــــــــــــىت ينتهــــــــــــــــي 

  .احلدث يف حلظة الحقة عن حلظة البداية

الــــــــــــزمن االســــــــــــرتجاعي أو املرتــــــــــــد ونعــــــــــــين بــــــــــــه أن بعــــــــــــض أجــــــــــــزاء احلــــــــــــدث قــــــــــــد  -

ـــــــــــذاكر  ـــــــــــالعودة بال ـــــــــــى بعـــــــــــض األجـــــــــــزاء الـــــــــــيت نتعـــــــــــرف عليهـــــــــــا ب ـــــــــــوراء والتعـــــــــــرف عل ة إىل ال

.متت يف زمن سابق عن حلظة بداية احلدث

  .النهاية –الوسط  –البداية : وللحبكة ثالثة أجزاء رئيسية هي
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أمـــــــــــــا البدايـــــــــــــة فتتضـــــــــــــمن جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن العناصـــــــــــــر الـــــــــــــيت يعرضـــــــــــــها الكاتـــــــــــــب يف 

ف مـــــــــــــن أجـــــــــــــل اســـــــــــــتعراض العناصـــــــــــــر األساســـــــــــــية لألحـــــــــــــداث كـــــــــــــالتعريبدايـــــــــــــة العمـــــــــــــل 

وقــــــــــــد يســــــــــــمى هــــــــــــذا اجلــــــــــــزء بــــــــــــالعرض مبعــــــــــــىن . باملكــــــــــــان ، والزمــــــــــــان، ورغبــــــــــــات األفــــــــــــراد

  :استعراض العناصر األساسية ويشرتط فيه 

.أن يكون مكثفا ال إطالة فيه-

.أن يعتمد على طرح غري مباشر لألفكار-

.أن ميهد للجزء األوسط-

يــــــــــــأيت وســــــــــــط احلبكــــــــــــة كصــــــــــــراع بــــــــــــني اإلرادات املتضــــــــــــادة يف املوضــــــــــــوع، ويبقــــــــــــى 

ــــــــــه ذا الصــــــــــراع يف التصــــــــــاعد هــــــــــ ــــــــــن يــــــــــتم حل  املخــــــــــرجوإجيــــــــــاد إىل أن يصــــــــــل إىل ذروتــــــــــه أي

فالكاتــــــــــــب يف هـــــــــــذه املرحلــــــــــــة حيــــــــــــرص علـــــــــــى وضــــــــــــع مزيـــــــــــد مــــــــــــن العقبــــــــــــات « .النهـــــــــــائي

بينــــــــه وبــــــــني الوصــــــــول إىل هدفــــــــه، هــــــــذه العقبــــــــات هــــــــي وســــــــيلته أمــــــــام البطــــــــل كــــــــي حيــــــــول 

ـــــــــــ ني جنـــــــــــاح لتطـــــــــــور احلـــــــــــدث واإلســـــــــــراع بـــــــــــه حنـــــــــــو الـــــــــــذروة، إذ أن الشخصـــــــــــية تتحـــــــــــرك ب

وفشـــــــــــل يف حتقيـــــــــــق اإلجنـــــــــــازات، بـــــــــــني األمـــــــــــل واليـــــــــــأس، فمـــــــــــا أن ينجـــــــــــز البطـــــــــــل شـــــــــــيئا 

 حــــــــــىت يضــــــــــع املؤلــــــــــف أمامــــــــــه حتــــــــــديا جديــــــــــدا يســــــــــعى البطــــــــــل إىل قهــــــــــره نيوحيقــــــــــق هــــــــــدف

1.»لينتقل احلدث خطوة حنو الوصول إىل اإلجناز التام 

طـــــــــــول املـــــــــــدة الزمنيـــــــــــة يف مســـــــــــاحة العمـــــــــــل هـــــــــــو هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة بـــــــــــه تتميـــــــــــز مـــــــــــا 

ــــــــــــــك يتضــــــــــــــمن عــــــــــــــرض وجهــــــــــــــات النظــــــــــــــر املختلفــــــــــــــة وتصــــــــــــــارعها، مثالــــــــــــــدرام ي، ألن ذل

تتـــــــــدخل العناصـــــــــر اخلارجيـــــــــة إلضـــــــــافة بعـــــــــض نقـــــــــاط التنـــــــــوير علـــــــــى املوضـــــــــوع األساســـــــــي 

مـــــــــــــن أجـــــــــــــل تصـــــــــــــعيد احلـــــــــــــدث حـــــــــــــىت يصـــــــــــــل إىل ذروتـــــــــــــه وتعميـــــــــــــق الفهـــــــــــــم بالصـــــــــــــراع 

ويف األخـــــــــــري ينتهـــــــــــي هـــــــــــذا اجلـــــــــــزء بالوصـــــــــــول إىل القمـــــــــــة أو احلـــــــــــد الفاصـــــــــــل . األساســـــــــــي

   ماذا سيحدث بعد ذلك؟: حينها ان السؤال مطروحأين يكو 
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بفــــــــــــك األزمـــــــــــــة وحســـــــــــــم الصـــــــــــــراع ألحـــــــــــــد األطـــــــــــــراف الفاعلـــــــــــــة داخـــــــــــــل عمليـــــــــــــة البنـــــــــــــاء 

1.، وال يعقبها شيءحامسةو  ،الدرامي، ويشرتط يف النهاية أن تكون سريعة

ـــــــــــه احلبكـــــــــــة ـــــــــــات املوجهـــــــــــة لألطفـــــــــــال أن تكـــــــــــون بســـــــــــيطة  ممـــــــــــا تتميـــــــــــز ب يف الكتاب

ـــــــــة، خاليـــــــــة مـــــــــن التفـــــــــرد ةجـــــــــدا مـــــــــع ســـــــــهول ـــــــــة إىل الوســـــــــط إىل النهاي ـــــــــدرج مـــــــــن البداي ،الت

، واحلـــــــــــــوادث الزائـــــــــــــدة الـــــــــــــيت تثقـــــــــــــل ســـــــــــــريورة احلـــــــــــــدث الرئيســـــــــــــي، وتتعـــــــــــــب واالســـــــــــــتطراد

.ذهن الطفل من أجل استيعاب الفكرة، واملوضوع، والشخصية الرئيسية

  :رة قمر لحديد عيسىمسرحية األمي

،مبـــــــــــــا أن احلبكـــــــــــــة هـــــــــــــي أهـــــــــــــم عناصـــــــــــــر البنـــــــــــــاء الـــــــــــــدرامي يف الـــــــــــــنص املســـــــــــــرحي

ـــــــــيت تعمـــــــــل علـــــــــى تنظـــــــــيم وربـــــــــط أجـــــــــزاء املســـــــــرحية بعضـــــــــها مـــــــــع بعـــــــــض ـــــــــروح ال  .فهـــــــــي ال

وممــــــــــــا هــــــــــــو معلــــــــــــوم فــــــــــــإن احلبكــــــــــــة رغــــــــــــم تشــــــــــــابكها وتعقــــــــــــدها يف النصــــــــــــوص املوجهــــــــــــة 
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ƨºººººººººȇƢĔÂ�ǖºººººººººǇÂÂ�ƨºººººººººȇ¦ƾƥ�ǺºººººººººǷ�«°ƾºººººººººƬǳ¦�Ŀ�ƨǳȂȀºººººººººǈǳ¦Â��  مـــــــــن حتقيـــــــــق  املؤلـــــــــف مكنيـــــــــتحـــــــــىت

  .االنسجام بني مكونات العناصر الدرامية املختلفة لدى املتلقي الصغري

ففـــــــــــــي مســـــــــــــرحية األمـــــــــــــرية قمـــــــــــــر اعتمـــــــــــــد الكاتـــــــــــــب يف بنائـــــــــــــه الـــــــــــــدرامي علـــــــــــــى 

. ى العقـــــــــــد الثانويــــــــــــةحبكـــــــــــة بســـــــــــيطة، خاليـــــــــــة مـــــــــــن األفعـــــــــــال املركبـــــــــــة الـــــــــــيت تنبـــــــــــين علـــــــــــ

ـــــــــــة،  فنجـــــــــــده قـــــــــــد قـــــــــــدم للطفـــــــــــل أفعـــــــــــاال بســـــــــــيطة مـــــــــــن البدايـــــــــــة، إىل الوســـــــــــط، إىل النهاي

ـــــــــــــني مكونـــــــــــــات  ـــــــــــــه االنســـــــــــــجام الواضـــــــــــــح ب وهـــــــــــــو مـــــــــــــا اســـــــــــــتطاع أن حيقـــــــــــــق مـــــــــــــن خالل

  .العناصر الدرامية املختلفة

ــــــــــــــه مــــــــــــــن  ــــــــــــــنص مت عــــــــــــــرض مشــــــــــــــهد اســــــــــــــتهاليل في ففــــــــــــــي املقدمــــــــــــــة املنطقيــــــــــــــة لل

ينســـــــــــاق بكـــــــــــل عاطفـــــــــــة وانتبـــــــــــاه إىل أحـــــــــــداث البســـــــــــاطة والتشـــــــــــويق مـــــــــــا جيعـــــــــــل الطفـــــــــــل 

.21،22فایزة أحمد عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص ص :للمزید أنظر-1
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املســـــــــــــرحية، وقـــــــــــــد وظـــــــــــــف الكاتـــــــــــــب لنجـــــــــــــاح ذلـــــــــــــك حـــــــــــــوارات خمتلفـــــــــــــة لعـــــــــــــدد مـــــــــــــن 

مفعمــــــــــــة باحلركــــــــــــة واحليويــــــــــــة جتعــــــــــــل املتلقــــــــــــي يــــــــــــدخل مباشــــــــــــرة يف صــــــــــــميم الشخصــــــــــــيات 

  .احلبكة الدرامية

قصـــــــــــر، يظهـــــــــــر أوالد الســــــــــلطان بـــــــــــرق، صـــــــــــقر، ليــــــــــث، قمـــــــــــر، و هـــــــــــم الفــــــــــي (

  )ن لعودته من سفره لمدينة األحالميحضرون الستقبال أبيهم السلطا

  .سألقيها عندما يعود السلطان ،رت قصيدة رائعةلقد حضّ :ليث

  )خروج ليث ثم دخول قمر و هي تحمل األزهار(

  .سأحضر املزيد منها �¤ƨǴȈŦ�°Ƣǿ±¢�ƢĔ:قمر

  .رائحة األكل الشهي أفضل منها ،كريهةإن رائحة األزهار   :1الحارس 

أنـــــــــــت تفكـــــــــــر يف األكـــــــــــل  ،إن رائحتهـــــــــــا رائعـــــــــــة ،وللـــــــــــك مـــــــــــن أكـــــــــــا يـــــــــــ :2الحـــــــــــارس 

  .فقط

  .سأهديها أليب السلطان عند عودته �¤ǲƄ¦�Ŀ�Äƾǳ�̈ǂǿȂƳ�ȄǴǣ¢�ƢĔ:صقر

  )خروج صقر ودخول برق فيجد الحارسان نائمان(

  .إن هذه املناسبة مهمة جدا ،استيقظا أيها احلارسان :برق

اســـــــــــبة فيهـــــــــــا قلـــــــــــت لـــــــــــك هـــــــــــذه املن) 02بصـــــــــــوت مـــــــــــنخفض للحـــــــــــارس ( :1الحـــــــــــارس 

  .مأكوالت شهية

  )ودخول أوالد السلطان  ،الستقبال السلطان 01خروج الحارس (

  ىل أين ذهبت اليوم يا ليث؟إ :برق

ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�ƪ̈°:ليث Ʀǿ̄ �ƾǬǳ� واشرتيت كتابا يف األدب والشعر.  

  .مجيل :صقر

  ة جديدة كتبت؟دهل من قصي :برق

  .دما يعود أيبسألقيها عن ،نعم كتبت قصيدة رائعة :ليث
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  ؟ ƢĔ¦ȂǼǟ�ƢǷ:صقر

  ... إن عنوان هذه القصيدة عودة :ليث

  )فجأة تدخل األميرة قمر(

  .السالم عليكم :قمر

  .وعليكم السالم :الجميع

  هل رأيتموه؟ ،مل أجد حصاين يف مكانه :قمر

  .أنا مل أره :برق

  .وأنا أيضا مل أره :صقر

    .نه يف ساحة القصرإ :ليث

  ساحة القصر؟ومن أخذه إىل  :قمر

Ƥ:ليث Ƭǰǳ¦�ǒ Ǡƥ� ¦ǂǌǳ�̈°ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾǸǴǳ�ȆǠǷ�Ǿƫǀƻ¢.

ـــــــــــذي يعـــــــــــرب بالضـــــــــــرورة عـــــــــــن حلظـــــــــــة  ـــــــــــك، يـــــــــــأيت وســـــــــــط احلبـــــــــــة وهـــــــــــو ال بعـــــــــــد ذل

فمـــــــــــع دخـــــــــــول الســـــــــــلطان إىل كنـــــــــــف األحـــــــــــداث . ةو احتـــــــــــدام الصـــــــــــراع وصـــــــــــوال إىل الـــــــــــذر 

مث يبــــــــــدأ الصــــــــــراع . يكــــــــــون الكاتــــــــــب قــــــــــد كشــــــــــف للمتلقــــــــــي عــــــــــن جــــــــــوهر الشخصــــــــــيات

يف ) صــــــــــــــقر وليــــــــــــــث(صــــــــــــــاعد حــــــــــــــني يتجــــــــــــــادل الســــــــــــــلطان مــــــــــــــع ابنيــــــــــــــه يف التنـــــــــــــامي والت

إىل أن ينفجـــــــــــــر الصـــــــــــــراع يف ظـــــــــــــل . حماولـــــــــــــة استشـــــــــــــارته هلـــــــــــــم حـــــــــــــول الرئاســـــــــــــة واحلكـــــــــــــم

هــــــــــــذه األحـــــــــــــداث مــــــــــــع دخـــــــــــــول الســــــــــــاحرة الشـــــــــــــريرة وخطفهــــــــــــا ألعـــــــــــــز أوالد الســـــــــــــلطان 

  :)األمرية قمر(

  .الساحرة هربت من السجن :صقر

  واجلدران من صخور صلبة؟ ،فاألبواب من حديد ،كيف هربت  :السلطان 

  .بسحرها يا أيب :صقر

  كيف؟  :السلطان
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 امريبـــــــــ ا، لقـــــــــد كـــــــــان مشـــــــــهد ايقـــــــــال أن احلـــــــــارس تـــــــــرك بـــــــــاب الســـــــــجن مفتوحـــــــــ :صـــــــــقر

  ....مث  ،...مث  ،مث ارتفعت أصوات خميفة ،أرجاء السجن عمّ 

  مث ماذا؟ :الجميع

  .هربت ،هربت ،مث هربت الساحرة :صقر

  .ابنيت قمر يف خطر :السلطان

  .سنذهب للبحث عنها :قبر 

أمـــــــــــا النهايـــــــــــة، فقـــــــــــد جـــــــــــاءت منتظـــــــــــرة حســـــــــــب التسلســـــــــــل املنطقـــــــــــي ألحـــــــــــداث 

ــــــــــــــك بنجــــــــــــــاح صــــــــــــــقر يف ختلــــــــــــــيص أختــــــــــــــه قمــــــــــــــر مــــــــــــــن كيــــــــــــــد الســــــــــــــاحرة  احلبكــــــــــــــة، وذل

ن ليـــــــــث وبـــــــــرق يف حتقيـــــــــق ذلـــــــــك بســـــــــبب اومســـــــــاعدها مششـــــــــوم، يف حـــــــــني فشـــــــــل األخـــــــــو 

  . استبداهلما حلب أختهما حبب االستحواذ على الذهب والفضة والسلطان

  )فجأة يدخل برق للمغارة(

  .سأقضي عليك أنت وأختك ،جئت للهالك برجليك يا برق :الساحرة 

  .فهذه العجوز شريرة ،احذر يا أخي :قمر

  .ال ختايف يا أخيت :برق

رق ـو أثنــــــاء الشــــــجار يخــــــرج نــــــور مــــــن مجــــــوهرة بــــــ ،شــــــجار بــــــين الســــــاحرة وبــــــرق(

  ).وقمر نحو الساحرة ويقضي عليها

  .انتصرنا ،لقد انتصرت احملبة على الشر، انتصرنا،صرناانت ،انتصرنا :قمر

عنـــــــدما يهـــــــم بـــــــرق وقمـــــــر بـــــــالخروج يســـــــمعان أصـــــــوات فيختبئـــــــان فيظهـــــــر ليـــــــث (

ـــــــرق وقمـــــــر ويتظـــــــاهران بأنهـــــــا حارســـــــا  ـــــــدخالن المغـــــــارة، فيمـــــــزح ب وصـــــــقر وهمـــــــا ي

  )الساحرة

  .وإال قضينا عليكما ،توقفا) خيادعان ليث وصقر من اخللف( :برق وقمر

ǂ̈ƷƢǈǳ¦�²،أخي) وفخب( :ليث  ¦ǂƷ�ƢǸĔ¤.
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.¢ǂǘǳ¦�̧Ƣǘǫ�ǶĔ¢�ǺǛ¼،ال يا أخي :صقر

  )يظهر برق وقمر ألخويهما ليث وصقر(

  .أخي ليث الشاعر) باستهزاء( :قمر 

  .أخي صقر الشجاع) باستهزاء( :برق

  .أخيت قمر :ليث 

  .أخي برق :صقر

  من أنقذك يا قمر؟ :ليث

  .سيد الرجال ،أنقذين أخي برق  :قمر

.ƘǧƢǰŭƢƥ�Ȇƻ¢�Ƣȇ�ƢǼȈǻƢē¨:وصقر ليث

  .ساحمكما اهللا ،أتفضالن املكافأة على أختكما :قمر

  .هيا لنذهب فأيب يف انتظارنا ،الظالم لقد حلّ :برق

ـــــــــــــــــة ألحـــــــــــــــــداث املســـــــــــــــــرحية بكـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــهولة  إن هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــريورة الكرونولوجي

وبســـــــــــاطة قـــــــــــد جعلـــــــــــت منهـــــــــــا أداة فعالـــــــــــة للفـــــــــــت انتبـــــــــــاه الطفـــــــــــل حنـــــــــــو القـــــــــــيم املعنويـــــــــــة 

لـــــــــى ذلـــــــــك واضـــــــــحا مـــــــــن خـــــــــالل جتهــــــــداف الرتبويـــــــــة الـــــــــيت وظفهـــــــــا يف هـــــــــذا العمــــــــل، و واأل

يف قهــــــــــر قـــــــــوى الشــــــــــر والعــــــــــدوان املتمثلــــــــــة ) بــــــــــرق وقمــــــــــر(ن االنهايـــــــــة الــــــــــيت رمسهــــــــــا األخـــــــــو 

  .يف الساحرة ومششوم

ـــــــــــيت تبـــــــــــادرت إىل ذهـــــــــــن الطفـــــــــــل منـــــــــــذ بدايـــــــــــة املســـــــــــرحية إىل  إن كـــــــــــل األســـــــــــئلة ال

  .صداقيةوسطها، قد متت اإلجابة عنها بكل وضوح وم

لــــــــــذا ميكننــــــــــا أن نقــــــــــول بــــــــــأن الكاتــــــــــب اســــــــــتطاع أن يبتعــــــــــد يف توظيــــــــــف احلبكــــــــــة 

عـــــــــن التفـــــــــرد، واالســـــــــتطراد، واحلـــــــــوادث الزائـــــــــدة الـــــــــيت تثقـــــــــل علـــــــــى املتلقـــــــــي فهـــــــــم الفكـــــــــرة 

  .واملوضوع
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  :قصة الطفل المتمرد لخياط أحمد
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ـــــــــــى األ ألمحـــــــــــد  -قصـــــــــــة الطفـــــــــــل املتمـــــــــــرد –ســـــــــــباب والنتـــــــــــائج، وبـــــــــــالعودة إىل القصـــــــــــة عل

خيـــــــــــــاط، جنـــــــــــــد أن الطفـــــــــــــل هشـــــــــــــام انتهـــــــــــــز فرصـــــــــــــة ســـــــــــــفر األب ألداء مناســـــــــــــك احلـــــــــــــج 

ـــــــوز وهـــــــو مـــــــا يظهـــــــر يف ب ـــــــدءا مـــــــن تنـــــــاول الل قـــــــال ." ةدايـــــــة القصـــــــلكـــــــي يتصـــــــرف حبريـــــــة ب

هـــــــــا هـــــــــي ذي كميـــــــــة مـــــــــن اللـــــــــوز : عثمـــــــــان لزوجتـــــــــه و هـــــــــو يضـــــــــع كيســـــــــا صـــــــــغريا أمامهـــــــــا

ذا، و لكــــــــــن مــــــــــع األســــــــــف، ـــــــــــــي اجلــــــــــودة الرفيعــــــــــة، متنــــــــــني شــــــــــراء مقــــــــــدار أكثــــــــــر مــــــــــن هذ

ــــــــــــدما يقــــــــــــرتب موعــــــــــــد عــــــــــــوديت مــــــــــــن احلــــــــــــج حبــــــــــــول اهللا، . وجــــــــــــدت الســــــــــــعر باهضــــــــــــا عن

1". اصنعي احللوى للضيوف املهنئني

ــــــــــــــــب األحــــــــــــــــداث  ــــــــــــــــة احلــــــــــــــــدث يف القصــــــــــــــــة، وجيــــــــــــــــب ترتي هــــــــــــــــذه تســــــــــــــــمى بداي

فهـــــــــــــي سلســـــــــــــلة مـــــــــــــن  للوصـــــــــــــول إىل التـــــــــــــأثري املقصـــــــــــــود لـــــــــــــدى القـــــــــــــارئ مـــــــــــــن خـــــــــــــالل 

�®¦ƾºººººººººǓȋ¦�śºººººººººƥ�̧¦ǂºººººººººǐǳ¦�Őºººººººººǟ�¿ƾºººººººººǬƬƫÂ�ƢēȐºººººººººǏ�Ǯ ƥƢºººººººººǌƬƫÂ�ƨºººººººººȇƢǼǠƥ�ǶǸºººººººººǐƫ�Ŗºººººººººǳ¦�¾ƢºººººººººǠǧȋ¦

  .إىل الذروة واإلنفراج

وقصـــــــــة الطفـــــــــل املتمـــــــــرد تعـــــــــرب عـــــــــن مجلـــــــــة األجـــــــــواء الـــــــــيت تـــــــــدور فيهـــــــــا التـــــــــوترات 

والتقعيــــــــــدات إثــــــــــر حــــــــــادث معــــــــــني حــــــــــىت يصــــــــــل إىل النهايــــــــــة أو مــــــــــا يشــــــــــبه احلــــــــــل، وهــــــــــو 

ــــــــل يغســــــــل وجهــــــــه ، فلمــــــــا . ذروة اإلنفــــــــراج ــــــــوز قب ــــــــة مــــــــن الل ــــــــب الطفــــــــل مــــــــن أمــــــــه كمي طل

وبـــــــــالعودة إىل أطـــــــــوار القصـــــــــة جنـــــــــد بـــــــــأن القـــــــــاص أو الكاتـــــــــب يؤكـــــــــد هـــــــــذا مـــــــــن خـــــــــالل 

مــــــــــــا هــــــــــــذا؟ أغســــــــــــل وجهــــــــــــك : تفاجــــــــــــأت أمــــــــــــه مليكــــــــــــة وأجابــــــــــــت ســــــــــــاخطة: " قولــــــــــــه 

ــــــــــة البارحــــــــــة  !أوال ــــــــــين أعطيتــــــــــك حفن ــــــــــا أحتــــــــــاج إىل اللــــــــــوز . و أخــــــــــرى أول أمــــــــــس،مث إن أن

غضـــــــــب الطفــــــــــل و راح يهـــــــــز بــــــــــاب !كـــــــــن قانعـــــــــا يــــــــــا ولـــــــــدي. لزائــــــــــرينألصـــــــــنع احللـــــــــوى ل

.02خیاط أحمد ،  المرجع السابق ، ص -1
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ألم أن رفضـــــــــــــــــت ا.... !أريـــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــوز، الكـــــــــــــــــيس ال زال: اخلزانـــــــــــــــــة بعنـــــــــــــــــف و يصـــــــــــــــــرخ

1".تستجيب له و انصرف مشؤوما

يعـــــــــــــاجل الكاتـــــــــــــب هنـــــــــــــا قضـــــــــــــية مهمـــــــــــــة تتمثـــــــــــــل يف ضـــــــــــــرورة غـــــــــــــرس القناعـــــــــــــة يف 

ǪººººººººººººƟȐǠǳ¦�ƾººººººººººººǏ°Â�ȆǟȂººººººººººººǳ¦�ÃȂƬººººººººººººǈǷ�ǂººººººººººººȀǜȈǳ�©ƢººººººººººººǠǸƬĐ¦�Ŀ�¾ƢººººººººººººǨǗȋ¦�ƨȈººººººººººººǈǨǻ  ملعاجلــــــــــــة

  .حتوالت وتفاعالت اجتماعية وإيديولوجية خمتلفة

فالبدايــــــــــــــة يف احلبكــــــــــــــة هــــــــــــــي أول العناصــــــــــــــر األساســــــــــــــية الــــــــــــــيت تشــــــــــــــكل احلبكــــــــــــــة 

ــــــــــا تكمــــــــــن صــــــــــعوبتها، إذ جيــــــــــب )املتلقــــــــــي(القصصــــــــــية وأول مــــــــــا ُيصــــــــــادف القــــــــــارئ  ، وهن

علــــــــــى القــــــــــاص أن يأخــــــــــذ بيــــــــــد القــــــــــارئ دون إربــــــــــاك ودون تنفــــــــــري، ومــــــــــن خــــــــــالل عنــــــــــوان 

ر حقيقـــــــــــة الفكـــــــــــرة األساســـــــــــية، وكيـــــــــــف قـــــــــــام الكاتـــــــــــب برتتيـــــــــــب العناصـــــــــــر القصـــــــــــة تظهـــــــــــ

الفنيـــــــــة وتطـــــــــوير الفكـــــــــرة األساســـــــــية الـــــــــيت قامـــــــــت عليهـــــــــا القصـــــــــة، إذ تكـــــــــون عبـــــــــارة عـــــــــن 

  .سلسلة من األحداث املرتبة منطقيا وزمنيا ومكانيا

�Ʈ ºººººººººººººȈŞ�̈ŚºººººººººººººǐǬǳ¦�ƨºººººººººººººǐǬǴǳ�řºººººººººººººǨǳ¦� ƢºººººººººººººǼƦǳ¦�ƶºººººººººººººǷȐǷ�Ǯ ƥƢºººººººººººººǌƬƫÂ�ǂǧƢºººººººººººººǔƬƫ�¦ǀºººººººººººººđÂ

وال نســـــــــتطيع أن نضـــــــــع هلـــــــــذا الفـــــــــن أســـــــــس وقواعـــــــــد ثابتـــــــــة  تتميـــــــــز بعناصـــــــــر فنيـــــــــة مهمـــــــــة،

Ƥ ƫƢǰǴǳ�ƨȈǼǨǳ¦�̈°ƾǬǳ¦�Ƥ ǈƷ�ǎ ǬǼƫÂ�ƾȇǄƫ�ƢĔȋ.

مـــــــــــن بــــــــــــني أهـــــــــــم العناصــــــــــــر الـــــــــــيت تتــــــــــــداخل مـــــــــــع احلبكــــــــــــة القصصـــــــــــية يف البنــــــــــــاء 

الفــــــــــــين جنــــــــــــد الشخصــــــــــــية، حيــــــــــــث تعتمــــــــــــد احلبكــــــــــــة علــــــــــــى الشخصــــــــــــيات ومــــــــــــا يصــــــــــــدر 

وجـــــــود صـــــــلة كبـــــــرية بــــــــني ولقـــــــد أكـــــــد الكثـــــــري مــــــــن النقـــــــاد علـــــــى . عنهـــــــا مـــــــن ردود أفعـــــــال

احلـــــــــدث والشخصــــــــــية، لــــــــــذا جيـــــــــب علــــــــــى القــــــــــاص أن يـــــــــتقن اختيــــــــــار الشخصــــــــــيات الــــــــــيت 

يوظفهــــــــــــا للتعبــــــــــــري عــــــــــــن أفكــــــــــــاره، كمــــــــــــا أن القصــــــــــــة القصــــــــــــرية ال حتتمــــــــــــل اإلســــــــــــهاب يف 

  .رسم الشخصيات بسبب قصرها وحمدودية الزمان واملكان فيها
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ــــــــــنص يعــــــــــود إىل اجلهــــــــــد وال رباعــــــــــة لــــــــــذا فــــــــــإن رســــــــــم الشخصــــــــــية داخــــــــــل ســــــــــياق ال

ـــــــــاط مـــــــــن  ـــــــــب أو القـــــــــاص، وهـــــــــذا مـــــــــا قـــــــــد أتقنـــــــــه أمحـــــــــد خي ـــــــــيت ميتلكهـــــــــا الكات واخلـــــــــربة ال

  .خالل قصة الطفل املتمرد

ويعمـــــــــــل كاتـــــــــــب القصـــــــــــة كـــــــــــذلك إىل إحـــــــــــداث عنصـــــــــــر التشـــــــــــويق مـــــــــــن خـــــــــــالل 

ـــــــــــــب مجلـــــــــــــة مـــــــــــــن األفكـــــــــــــار واجلمـــــــــــــل، إذ جيـــــــــــــب أن يأخـــــــــــــذ بيـــــــــــــد القـــــــــــــارئ لتتبـــــــــــــع  ترتي

لطفــــــــــــــل وتوافقــــــــــــــه مــــــــــــــع عنــــــــــــــوان أمثلــــــــــــــة الــــــــــــــرتدد يف نفســــــــــــــية ا(األحــــــــــــــداث دون إربــــــــــــــاك  

إىل اجلملـــــــــــة الـــــــــــيت تليهـــــــــــا، وتشـــــــــــويقه ملتابعـــــــــــة القـــــــــــراءة ، فلـــــــــــم ) الطفـــــــــــل املتمـــــــــــرد-القصـــــــــــة

يلجـــــــــــأ الكاتـــــــــــب إىل التفصـــــــــــيل غـــــــــــري املوظـــــــــــف يف بدايتـــــــــــه القصصـــــــــــية، حـــــــــــىت ال تعـــــــــــوق 

هــــــــــذه التفاصــــــــــيل احلكايــــــــــة وتضــــــــــر باحلبكــــــــــة، ومــــــــــع تشــــــــــابك األحــــــــــداث تظهــــــــــر العقــــــــــدة 

  .يف سياق النص

ــــــــــل هــــــــــذه العقــــــــــدة ــــــــــأزم لتنــــــــــتج حــــــــــال يوصــــــــــل إىل النهايــــــــــة،  متث ذروة الصــــــــــراع، مث تت

والــــــــــيت جيـــــــــــب أن تكــــــــــون يف قـــــــــــوة البدايــــــــــة، فتكـــــــــــون منطقيــــــــــة ومـــــــــــربرة حــــــــــىت ولـــــــــــو كـــــــــــان 

ــــــــــى خــــــــــالف مــــــــــا يتوقعــــــــــه القــــــــــارئ، وليســــــــــت النهايــــــــــة  احلــــــــــّل الــــــــــذي يقدمــــــــــه القــــــــــاّص عل
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نلحظهــــــــــا عنــــــــــد الفــــــــــرد عــــــــــن طريــــــــــق مالحظتــــــــــه مالحظــــــــــة فعليــــــــــة خارجيــــــــــة لفــــــــــرتة طويلــــــــــة 

ويف تعريـــــــــف آخـــــــــر هـــــــــي التنظـــــــــيم الفعلـــــــــي لإلنســـــــــان عنـــــــــد . تســـــــــمح لنـــــــــا بـــــــــالتعرف عليـــــــــه

ــــــــة معينــــــــة مــــــــن مراحــــــــل النمــــــــو وهــــــــي تتضــــــــمن كــــــــل ناحيــــــــة مــــــــن النــــــــوا حي النفســــــــية، مرحل

1.مهاراته، أخالقه، اجتاهاته،عقله، مزاجه

.52، 51شكري عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ص :للمزید أنظر-1
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الشخصــــــــــــية الــــــــــــيت يســــــــــــتخدمها الكاتــــــــــــب للطفــــــــــــل جيــــــــــــب أن تــــــــــــنهض  أن كمــــــــــــا

ــــــــــى تطــــــــــويره  باحلــــــــــدث، مــــــــــن خــــــــــالل إظهــــــــــاره بطريقــــــــــة ســــــــــهلة، وواضــــــــــحة، مث العمــــــــــل عل

كمـــــــــا ال بـــــــــد مـــــــــن تعـــــــــارض . مـــــــــن مرحلـــــــــة ألخـــــــــرى، حـــــــــىت تصـــــــــل بـــــــــه إىل ذروة الكمـــــــــال

عمليـــــــــــــــة صـــــــــــــــراعها داخـــــــــــــــل الـــــــــــــــنص الـــــــــــــــدرامي، كـــــــــــــــأن  القـــــــــــــــيم بـــــــــــــــني الشخصـــــــــــــــيات يف

تتعــــــــــارض شخصــــــــــية الغــــــــــىن مــــــــــع شخصــــــــــية الفقــــــــــر، أو شخصــــــــــية اخلــــــــــري مــــــــــع شخصــــــــــية 

.الشر، مث يتحقق النصر يف األخري للقيمة األجدر واألمسى

واضـــــــــــــحة  « مـــــــــــــن مســـــــــــــات الشخصـــــــــــــية يف جمـــــــــــــال الكتابـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال أن تكـــــــــــــون

¢�Â��ƢēƢǼǰººººººººººººǇÂ��ƢººººººººººººēƢǯǂƷ�Ŀ�̈ǄȇƢººººººººººººǸƬǷ��ŃƢººººººººººººǠŭ¦Â��ƢººººººººººººŮȂȈǷÂ��ƢȀººººººººººººǇƢƦǳÂ��Ƣē¦ȂººººººººººººǏ،األبعــــــــــــاد

، وتطورهـــــــــا مـــــــــن حـــــــــال إىل حـــــــــال، وهـــــــــي ودفاعهـــــــــا عـــــــــن اخلـــــــــري، أو الشـــــــــر بشـــــــــكل مقنـــــــــع

ـــــــــــيس األلقـــــــــــاب واألمســـــــــــاء ـــــــــــيت حتـــــــــــدد مســـــــــــات الشخصـــــــــــيات، ول وينجـــــــــــذب األطفـــــــــــال . ال

ـــــــــــــــيت تتمتـــــــــــــــع بقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــدق واجلـــــــــــــــرأة، واجلمـــــــــــــــال  عمومـــــــــــــــا إىل الشخصـــــــــــــــية ال

لشخصـــــــــــية علـــــــــــى اخلشـــــــــــبة، كلمـــــــــــا وكلمـــــــــــا ازداد نشـــــــــــاط ا. اجلســـــــــــدي، وســـــــــــرعة البديهـــــــــــة

�ƢŮ�ǶȀƦƷÂ�Ƣđ�¾ƢǨǗȋ¦�ǪǴǠƫ�®¦®±¦«.1

ــــــــــــــيت تعــــــــــــــرف  ــــــــــــــيت ميكــــــــــــــن توظيفهــــــــــــــا لألطفــــــــــــــال تلــــــــــــــك ال مــــــــــــــن الشخصــــــــــــــيات ال

ــــــــــــات، واجلمــــــــــــادات، واملخلوقــــــــــــات  ــــــــــــى لســــــــــــان احليوان ــــــــــــاهلزل، واملــــــــــــرح، ومــــــــــــا يكــــــــــــون عل ب

ـــــــــــــــــــيت حتـــــــــــــــــــاكي أفعـــــــــــــــــــال          البشـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــذلك ميكـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتخدام .اخلارقـــــــــــــــــــة ال

يت جنــــــــــــدها يف تــــــــــــاريخ البشــــــــــــرية أو التــــــــــــاريخ اإلســــــــــــالمي علــــــــــــى الشخصــــــــــــيات البطلــــــــــــة الــــــــــــ

©¦°ƢººººººººººǐƬǻȏ¦�ǺººººººººººǷ�ƾººººººººººȇƾǠǳ¦�ƪ ººººººººººǬǬƷ�ƢººººººººººĔ¢� والبطــــــــــوالت، وتعــــــــــرف بالشــــــــــجاعة ، وحــــــــــب

°Ƣººººººººººººººǘƻȋ¦�ƨºººººººººººººđƢůÂ��̈ǂǷƢºººººººººººººǤŭ¦� أمثـــــــــــــال شخصــــــــــــــية أركـــــــــــــول، وســــــــــــــندباد، . والصـــــــــــــعوبات

  .وغريهم... وطارق بن زياد، واحلجاج، 
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 مت توظيفهـــــــــــــــــا يف وميكــــــــــــــــن للمتلقــــــــــــــــي أن يكتشـــــــــــــــــف أبعــــــــــــــــاد الشخصـــــــــــــــــية الــــــــــــــــيت

الـــــــــــــــــنص مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل النقـــــــــــــــــاط الواضـــــــــــــــــحة الـــــــــــــــــيت جيـــــــــــــــــدها يف احلـــــــــــــــــوار، كحالتهـــــــــــــــــا 

كــــــــــــذلك . والنفســــــــــــية املالحقــــــــــــة هلــــــــــــا ،والعمريــــــــــــة، والظــــــــــــروف االجتماعيــــــــــــة، الفيزيولوجيــــــــــــة

ـــــــــــة ـــــــــــة اليومي ـــــــــــاة الواقعي ـــــــــــة هلـــــــــــا يف احلي ـــــــــــك يف الشخصـــــــــــيات املماثل ـــــــــــه أن جيـــــــــــد ذل ، أو ميكن

، ويرمسهـــــــــــــا بصـــــــــــــورة واضـــــــــــــحة، تلـــــــــــــك الـــــــــــــيت يصـــــــــــــنعها املؤلـــــــــــــف مـــــــــــــن صـــــــــــــميم خميلتـــــــــــــه

  .ومتكاملة

ـــــــــــــوعني رئيســـــــــــــيني مهـــــــــــــاإيف هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق ميكـــــــــــــن تقســـــــــــــيم الشخصـــــــــــــيات  : ىل ن

.الشخصيات الرئيسية، والشخصيات الثانوية

أمــــــــــــا الشخصــــــــــــيات الرئيســــــــــــية فهــــــــــــي الــــــــــــيت تــــــــــــؤثر، وتتــــــــــــأثر باألحــــــــــــداث، فتنمــــــــــــو 

يف  مــــــــــع منوهــــــــــا، وتتحــــــــــول بتحوهلــــــــــا، وميكــــــــــن أن نســــــــــميها بالشخصــــــــــية الفاعلــــــــــة واملــــــــــؤثرة

  .املتلقي

هـــــــــا، وهـــــــــي تعمـــــــــل ئالشخصـــــــــية الثانويـــــــــة هـــــــــي أقـــــــــرب يف الثبـــــــــات مـــــــــن حيـــــــــث بنا

بســــــــــري األحــــــــــداث، علــــــــــى مســــــــــاعدة ســــــــــري األحــــــــــداث والشخصــــــــــيات، لكنهــــــــــا ال تتــــــــــأثر 

1.وال تتحول بتحوهلا

ممــــــــــــا ميكــــــــــــن اإلشــــــــــــارة إليــــــــــــه هنــــــــــــا، هــــــــــــو أنــــــــــــه مت وضــــــــــــع املعــــــــــــامل العامــــــــــــة لرســــــــــــم 

  : هي الشخصية من خالل حتديد ثالثة من األبعاد 

.البعد الفيزيولوجي-

.البعد النفسي-

.البعد االجتماعي-

هـــــــــــو كـــــــــــل مـــــــــــا ميثـــــــــــل اجلانـــــــــــب اخلـــــــــــارجي ): العضـــــــــــوي(البعـــــــــــد الفيزيولـــــــــــوجي  -)أ

��Ƣºººººººººººđ�ƾºººººººººººǳȂȇ�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨȈǻƢǸºººººººººººǈŪ¦�ǾºººººººººººƬǳƢƷÂ��ƨºººººººººººȇǂǸǟÂ��ƨȈǸºººººººººººǈƳ�©ƢǨºººººººººººǏ�ǺºººººººººººǷ�ƨȈºººººººººººǐƼǌǴǳ
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كـــــــل ذلـــــــك ميكنـــــــه أن يـــــــؤثر بشـــــــكل كبـــــــري . ومـــــــا يطـــــــرأ عليهـــــــا مـــــــن تغـــــــريات مبـــــــرور الـــــــزمن

ية اإلنســـــــــان، ويف نظرتـــــــــه لنفســـــــــه، ونظرتـــــــــه لآلخـــــــــرين، بـــــــــل وحـــــــــىت يف نظرتـــــــــه نفســـــــــ علـــــــــى

.كله على سلوكه ، وأفعاله، وردود أفعالهللحياة بأكملها، فيسيطر ذلك  

يعتمـــــــــد هـــــــــذا البعــــــــــد كـــــــــذلك علــــــــــى دراســـــــــة نــــــــــوع اإلنســـــــــان مــــــــــن حيـــــــــث طابعــــــــــه 

هـــــــــل هـــــــــو ذكـــــــــر أو أنثـــــــــى، أهـــــــــو طويـــــــــل أم قصـــــــــري، بـــــــــدين أم حنيـــــــــف، أنيـــــــــق «اجلنســـــــــي، 

مـــــــــــــــل يف مظهـــــــــــــــره، مســـــــــــــــتدير الوجـــــــــــــــه أم مســـــــــــــــتطيل أم مثلـــــــــــــــت الشـــــــــــــــكل، هـــــــــــــــل أم مه

جبهتــــــــــه عريضــــــــــة بــــــــــارزة ؟ هــــــــــل يتســــــــــم رأســــــــــه بســــــــــمة ختــــــــــالف الســــــــــمة الطبيعيــــــــــة ؟ هــــــــــل 

هــــــــــو أصــــــــــلع أم كثيــــــــــف الشــــــــــعر ؟ هــــــــــل هنــــــــــاك تشــــــــــوهات خلقيــــــــــة أم إصــــــــــابات ظــــــــــاهرة 

هــــــــــل هــــــــــو  ؟ومحــــــــــاتتعالمــــــــــات نتيجـــــــــة  نتيجـــــــــة حــــــــــوادث عارضــــــــــة، هـــــــــل حتمــــــــــل بشــــــــــرته

1.» ة ؟مصاب بأمراض وراثي

كـــــــــــل هـــــــــــذه التســـــــــــاؤالت ميكـــــــــــن أن جييـــــــــــب عليهـــــــــــا هـــــــــــذا البعـــــــــــد يف تشخيصــــــــــــه 

املـــــــــــــادي للشخصـــــــــــــية، ويضـــــــــــــعها يف القالـــــــــــــب الصـــــــــــــحيح والـــــــــــــدور املقـــــــــــــدم هلـــــــــــــا داخـــــــــــــل 

  . النص الدرامي حىت تعرض للمتلقي احلياة احلقيقية لإلنسان اخلارجي

ــــــــــــري  ):الســــــــــــيكولوجي(البعــــــــــــد النفســــــــــــي  -)ب هــــــــــــذا البعــــــــــــد كــــــــــــذلك هلــــــــــــا دور كب
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فكـــــــــــل  .مـــــــــــن خـــــــــــالل مالحظـــــــــــة الصـــــــــــفات، واالنطباعـــــــــــات، ومالمـــــــــــح الوجـــــــــــه، والعينـــــــــــني

ذلـــــــك لـــــــه أثــــــــر يف مـــــــا تقولــــــــه الشخصـــــــية مــــــــن أقـــــــوال، ومــــــــا تؤديـــــــه مــــــــن أفعـــــــال، أو تغفــــــــل 

  .عليه بني احلني واآلخر كفلتات اللسان مثال

تكـــــــــــرس فيـــــــــــه «ين املـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي، كمـــــــــــا ميثـــــــــــل هـــــــــــذا البعـــــــــــد مثـــــــــــرة البعـــــــــــد

ـــــــــــــــات، واآلمـــــــــــــــال، واألحـــــــــــــــالم، : بعـــــــــــــــض اخلـــــــــــــــالل النفســـــــــــــــية مثـــــــــــــــل االســـــــــــــــتعداد، والرغب

إضـــــــــــافة إىل املــــــــــزاج ومـــــــــــا يعرتيــــــــــه مــــــــــن انفعـــــــــــال، وهــــــــــدوء، وانطـــــــــــواء، .والعــــــــــزائم، وغريهــــــــــا
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ويتجلــــــــــى البعــــــــــد النفســــــــــي يف مــــــــــدى انفعــــــــــال . وغريهــــــــــا ،وعقــــــــــد نفســــــــــية حمتملــــــــــة الوقــــــــــوع

1.»حداث والوقائع الشخصية مع األ

مــــــــــــــن الوســــــــــــــائل األخــــــــــــــرى الــــــــــــــيت ميكنهــــــــــــــا الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن اجلانــــــــــــــب النفســــــــــــــي 

ـــــــــــــــه الشخصـــــــــــــــيات  ـــــــــــــــداخلي، واحلـــــــــــــــوار اجلـــــــــــــــانيب، ومـــــــــــــــا تبدي ـــــــــــــــوج ال للشخصـــــــــــــــية، املونول

األخــــــــرى عنهــــــــا، وكــــــــل مــــــــا تقــــــــوم بــــــــه مــــــــن أفعــــــــال وتواجهــــــــه مــــــــن مواقــــــــف، ومــــــــا تصــــــــدره 

مـــــــــــــــن أحكـــــــــــــــام وأفكـــــــــــــــار ميكنهـــــــــــــــا أن تـــــــــــــــؤثر بشـــــــــــــــكل أو بـــــــــــــــآخر يف ســـــــــــــــريورة العمـــــــــــــــل 

  . الدرامي

ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا البعــــــــــــــــد الطــــــــــــــــابع  ):السوســــــــــــــــيولوجي(البعــــــــــــــــد االجتمــــــــــــــــاعي  -)ج ميث

االجتمـــــــــاعي العــــــــــام الـــــــــذي تعــــــــــيش فيــــــــــه شخصـــــــــية اإلنســــــــــان ومــــــــــا يـــــــــنعكس عــــــــــن ذلــــــــــك 

   .من تصرفات وأفعال داخل العمل الدرامي

تتـــــــــــأثر بـــــــــــه نفســـــــــــية اإلنســـــــــــان يف عمليـــــــــــة بنـــــــــــاء الشخصـــــــــــية هـــــــــــو ممـــــــــــا ميكـــــــــــن أن 
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الطبقـــــــــــة الفقــــــــــــرية ؟ أم املتوســــــــــــطة ؟ أم الغنيـــــــــــة ؟ فكــــــــــــل طبقــــــــــــة  هلـــــــــــا طابعهــــــــــــا، ومركزهــــــــــــا 
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فالطبقـــــــــــة الغنيـــــــــــة مـــــــــــثال جنـــــــــــدها تـــــــــــؤمن بـــــــــــالقوة،.مســـــــــــتواها، ومناســـــــــــبة لطريقـــــــــــة عيشـــــــــــها

أمـــــــــــــــا الطبقـــــــــــــــة الفقـــــــــــــــرية فنجـــــــــــــــدها تـــــــــــــــؤمن  .واجلـــــــــــــــاه، والنجـــــــــــــــاح، وحـــــــــــــــب الســـــــــــــــلطان

.باخلرافات، والفشل، واالتكال على الغري

ف يف عمليــــــــــة تشـــــــــرحيه لنفســــــــــية الشخصــــــــــية هــــــــــي كـــــــــذلك ممــــــــــا يثــــــــــري انتبـــــــــاه املؤلــــــــــ

الوظيفـــــــــــة الـــــــــــيت يشـــــــــــغلها يف احليـــــــــــاة اليوميـــــــــــة، ومـــــــــــا يـــــــــــنجم عـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــن عالقـــــــــــات 

�ǞǸƬĐ¦�ȆǴǟÂ�ǾȈǴǟ�̈ƾƟƢǨǳ¦Â�ǞǨǼǳƢƥ�®ȂǠƫ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦بصفة عامة.  
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ممــــــــا هــــــــو جــــــــدير بالــــــــذكر يف هــــــــذا الســــــــياق، فــــــــإن اجلــــــــو األســــــــري هــــــــو اآلخــــــــر لــــــــه 

دور بـــــــــارز يف حتديـــــــــد ســـــــــلوك اإلنســـــــــان وتصـــــــــرفاته، فالكـــــــــل جيعـــــــــل مـــــــــن الوالـــــــــدين مثـــــــــاال 

ــــــــــــــداء، ألن ســــــــــــــلوكهما يرتســــــــــــــب يف أعمــــــــــــــاق األبنــــــــــــــاء، ســــــــــــــواء أكــــــــــــــان حســــــــــــــنا أم  لإلقت

ـــــــــيت تظـــــــــل تطـــــــــا. ســـــــــيئا ـــــــــك اخلرافـــــــــات األســـــــــرية ال ـــــــــك تل ـــــــــال ذل ـــــــــاء يف كـــــــــربهم، ومث رد األبن

�Â¢�Ƥ ǴºººººººººººººººǈǳƢƥ�ƾºººººººººººººººǠƥ�ƢºººººººººººººººǸȈǧ�ƨºººººººººººººººǏƢŬ¦�ǶēƢºººººººººººººººȈƷÂ�ǶȀǯȂǴºººººººººººººººǇ�ȄºººººººººººººººǴǟ�Ǯ ºººººººººººººººǳ̄�ǆ ǰǠǼºººººººººººººººȈǧ

   .اإلجياب

ــــــــــــة،  ــــــــــــه االجتماعي ــــــــــــه، وتأثريات ــــــــــــديين، ومؤثرات ــــــــــــب ال كمــــــــــــا ال نغفــــــــــــل كــــــــــــذلك اجلان

فاإلنســــــــــان املتــــــــــدين هــــــــــو بطبــــــــــع خيضــــــــــع لألوامــــــــــر، وينتهــــــــــي عــــــــــن النــــــــــواهي الدينيــــــــــة الــــــــــيت 

ة الــــــــــيت تفرضـــــــــها عليـــــــــه الســـــــــلطة الـــــــــيت ينتمــــــــــي يفرضـــــــــها عليـــــــــه املشـــــــــرع اإلهلـــــــــي، والدنيويـــــــــ

Ŀ¦ǂººººººººººǤŪ¦�ƢººººººººººĔƢȈǯ�ń¤ . هــــــــــو بطبعــــــــــه رافــــــــــض ، فمن إال بوجــــــــــودهامللحــــــــــد الــــــــــذي ال يــــــــــؤ أمــــــــــا

يتجاهــــــــــــــل كــــــــــــــل القــــــــــــــيم  هفنجــــــــــــــد ،والدنيويــــــــــــــة ،واألحكــــــــــــــام الدينيــــــــــــــة ،لكــــــــــــــل التيــــــــــــــارات

  .واملبادئ السياسية اليت يعيش فيها

خصـــــــــيات الـــــــــيت يـــــــــتم إن هـــــــــذه األبعـــــــــاد الـــــــــيت مت ذكرهـــــــــا قـــــــــد حتـــــــــدد لنـــــــــا نـــــــــوع الش

�ƨºººººººººººǤǳƢƦǷ�ÀÂ®�ǺȇƾǿƢºººººººººººǌŭ¦�̧ƢºººººººººººǼǫ¤�ȄºººººººººººǴǟ�Ƣē°ƾºººººººººººǫ�ÃƾºººººººººººǷÂ��ȆǷ¦°ƾºººººººººººǳ¦�ǲºººººººººººǸǠǳ¦�Ŀ�ƢºººººººººººȀǨȈǛȂƫ

1:كما أن هناك أبعاد أخرى لبناء الشخصية هي. أو اقتضاب أو ملل

.وضوح مالمح كل شخصية وأبعادها عن الشخصيات األخرى-

التوافـــــــــــق بـــــــــــني كـــــــــــالم الشخصـــــــــــية وأفعاهلـــــــــــا وطبيعتهـــــــــــا حبيـــــــــــث ال تتحـــــــــــدث أو -

.ل ماال يتوافق مع مستواها الفكري واالجتماعيتفع

اخلطـــــــــــــــــوط العامـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــيت متيـــــــــــــــــز الشخصـــــــــــــــــيات ليســـــــــــــــــهل إدراك حقيقتهـــــــــــــــــا -

.وسلوكها

-

.24فایزة أحمد عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص :للمزید أنظر -1
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  :مسرحية األميرة قمر لحديد عيسى

أن الشخصـــــــــــــــية هـــــــــــــــي احملـــــــــــــــرك الرئيســـــــــــــــي للفعـــــــــــــــل واألداة الكاشـــــــــــــــفة عـــــــــــــــن مبـــــــــــــــا 

ـــــــــــــنص حســـــــــــــب  الصـــــــــــــراع، ومبـــــــــــــا أن الشخصـــــــــــــيات الدراميـــــــــــــة تتعـــــــــــــدد داخـــــــــــــل ســـــــــــــياق ال

فـــــــــــــــإن الشخصـــــــــــــــيات الـــــــــــــــيت وظفهـــــــــــــــا الكاتـــــــــــــــب يف مســـــــــــــــرحية . ƢȀǧ¦ƾºººººººººººººººǿ¢Â�ƢēƢȈǯȂǴســـــــــــــــ

  :األمرية قمر تنقسم إىل نوعني

ـــــــــــة وحـــــــــــب اآلخـــــــــــر  - شخصـــــــــــيات اخلـــــــــــري وهـــــــــــي مرتبطـــــــــــة بواســـــــــــطة عامـــــــــــل القراب

  .والتفاين من أجل إنقاذه وسالمته

شخصـــــــــــــيات الشـــــــــــــر وهـــــــــــــي تقـــــــــــــوم أساســـــــــــــا علـــــــــــــى إذايـــــــــــــة الـــــــــــــنفس البشـــــــــــــرية، -

.¶�¦ǞǸƬĐوخلق الضرر والغنب يف أوسا

:السلطان. أ

يف مقدمـــــــــــــــة شخصـــــــــــــــيات اخلـــــــــــــــري جنـــــــــــــــد شخصـــــــــــــــية الســـــــــــــــلطان احلـــــــــــــــاكم علـــــــــــــــى 

األربعـــــــــــة، وهـــــــــــو مبثابـــــــــــة احلـــــــــــارس واملوجـــــــــــه ألبنائـــــــــــه ضـــــــــــد التلـــــــــــف الـــــــــــبالد، وأب األبنـــــــــــاء 

  :واإلعوجاج

  ).ثم يقدمون هداياهم للسلطان ،دخول السلطان مع أوالده

  كيف حالكم يا أوالدي؟  :السلطان

  .حلمد هللاوا ،خبري :األوالد

  هل تدربت على ركوب اخليل يا قمر؟ :السلطان

  .نعم يا أيب :قمر

  هل تواظب على التدريب مع اجليش؟ :السلطان 

  .تعلمت الكثري يا أيب ،نعم :برق

  وهل تتصدق من أموالك؟ ،كيف أحوال جتارتك  ،وأنت يا صقر :السلطان

  .دائما وأتصدق من مايل ،إن جتاريت يف ازدهار مستمر :صقر
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  هل من قصائد جديدة؟ ،وأنت يا ليث :لسلطانا

�ǽǀººººººººđ�ƢººººººººȀǼǷ�̈ƾººººººººƷ¦Â�ȆººººººººǬǳ¢�À¢�ƾººººººººȇ°¢Â،لقــــــــد كتبــــــــت عشــــــــر قصــــــــائد ،نعــــــــم يــــــــا أيب :ليــــــــث

  .املناسبة

وهــــــــــــو كــــــــــــذلك قـــــــــــــدوة ألبنائــــــــــــه يف حـــــــــــــب الســــــــــــالم، والتعـــــــــــــاون مــــــــــــع اآلخـــــــــــــرين، 

  : والتفاين من أجل خدمة الوطن والدفاع عنه

  أيب؟كيف كانت رحلتك إىل مدينة األحالم يا   :قمر

ــــــــــــــــمدينـــــــــــــــة األحـــــــــــــــالم مدينـــــــــــــــة مجيلـــــــــــــــة ورائعـــــــــــــــة، كـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس متعاون:الســـــــــــــــلطان ون ــ

  .ومتحابون

كمـــــــــا أنـــــــــه ال يســـــــــمح لنفســـــــــه بـــــــــاإلنفراد بـــــــــالرأي لصـــــــــاحله، بـــــــــل يبـــــــــني لنـــــــــا بـــــــــأن 

إصـــــــــدار األوامـــــــــر يف مقـــــــــام احلكـــــــــم والســـــــــلطان دائمـــــــــا مـــــــــا يقـــــــــوم علـــــــــى أســـــــــاس املشـــــــــاورة 

  : واألخذ بالنصيحة

  .أستشريكم يف أمر مهم أريد أن ،يا أوالدي :السلطان

  ما هو يا أيب؟ :الجميع

  .أريد أن أعني واحدا فيكم وليا للعهد :السلطان

رغـــــــــــم القـــــــــــوة واجلـــــــــــربوت الــــــــــــيت ميلكهـــــــــــا الســـــــــــلطان، إال أنـــــــــــه يبقــــــــــــى يف األخـــــــــــري، 

ــــــــــدفاع عــــــــــنهم  ــــــــــذي حيــــــــــرص علــــــــــى ســــــــــالمة أبنائــــــــــه، وال ــــــــــك األب احلنــــــــــون ال بإنســــــــــانيته ذل

  :ه ومنصبه الذي هو فيهضد أي شر أو مكروه، ولو كّلفه ذلك مال

  )ثم يعاتب الحارسان ،يظهر السلطان في المكان الذي خطفت فيه(

  ما؟هيا تكلّ ،أين هي األمرية قمر :السلطان

  .خطفتها الساحرة يا موالي :1الحارس 

  أين كنتما؟ :السلطان

.¤ƾƳ�ƨȇȂǫ�ƢĔ¦،ا معها، مل نستطع التغلب على الساحرةنك  :01الحارس 
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كما عقابــــــــــا شــــــــــديد، هيــــــــــا أغربــــــــــا عــــــــــن وجهــــــــــي، يــــــــــا أوالدي مــــــــــن ســــــــــأعاقب :الســــــــــلطان

وســــــــأعطيه مــــــــا يشــــــــاء مــــــــن ذهــــــــب وفضــــــــة، هيــــــــا ،جيــــــــد األمــــــــرية قمــــــــر يكــــــــون وليــــــــا للعهــــــــد

  .اذهبوا للبحث عنها

:مث ختتتم النهاية بسعادته وعودة أبنائه إليه، وهو كله فرح وسرور 

  يت؟ــكيف حالك بنيّ :السلطان

  .و احلمد هللا ،خبري :قمر

  من أنقذك يا قمر؟ :السلطان

  .برق يا أيب :قمر

  .تستحق املكافأة واملنصب ،شكرا لك يا برق :السلطان

فـــــــــــأخيت قمـــــــــــر أغلـــــــــــى مـــــــــــن كنـــــــــــوز  ا،وال منصـــــــــــب ،وال فضـــــــــــة ا،ال أريـــــــــــد ال ذهبـــــــــــ :بـــــــــــرق 

  .الدنيا

  .شكرا لوفائك يا أخي :قمر

  .هكذا يكون الرجال :السلطان

دق، دعونــــــــــــا مــــــــــــن ني بصــــــــــــلقــــــــــــد حــــــــــــدث هــــــــــــذا ألنكمــــــــــــا أخــــــــــــوين متحــــــــــــابّ :الســــــــــــلطان

  .يت قمرــوهيا لنحتفل بعودة بنيّ ،احلديث

:قمر. ب

هـــــــــــي الشخصـــــــــــية الرئيســـــــــــية الـــــــــــيت وظفهـــــــــــا الكاتـــــــــــب يف املســـــــــــرحية، وهـــــــــــي مثـــــــــــال 

�ƨƥƢƴƬºººººººººººǇȏ¦Â��ǶȀƟƢºººººººººººǓ°¤�ȄºººººººººººǴǟ�ǲºººººººººººǸǠƫÂ�ƢºººººººººººȀȈƥ¢Â�ƢºººººººººººēȂƻ¤�Ƥ ºººººººººººŢ�Ŗºººººººººººǳ¦�ÀȂºººººººººººǼū¦�ƪ ºººººººººººǼƦǴǳ

  :ألوامرهم بكل تفان وإخالص

  )خروج ليث ثم دخول قمر و هي تحمل األزهار(

  .سأحضر املزيد منها �¤ƨǴȈŦ�°Ƣǿ±¢�ƢĔ:رقم
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:ƾǳȂǳ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƨȈǨǗƢǟ�Ȇǿ�ƢēǂǘǨƥ واضحة على أن البنت

  .اذهبوا ووزعوها ،أيها احلارس لقد أحضرت مالبس للفقراء :السلطان

  .أمرك مطاع يا موالي :الحارس

  .هاب معهم يا أيبأود الذ :قمر 

  .وكوين حذرة ،اذهيب :السلطان

:برق. ج

ه وكـــــــــل إخوتـــــــــه، وهـــــــــو حيـــــــــب دائمـــــــــا القـــــــــوة و هـــــــــو األخ الطيـــــــــب الـــــــــذي حيبـــــــــه أبـــــــــ

والتــــــــدرب علــــــــى القتــــــــال مــــــــن أجــــــــل الــــــــدفاع عــــــــن أســــــــرته ووطنــــــــه، وبالتــــــــايل هــــــــو يبــــــــني لنــــــــا 

النمـــــــــــوذج األمثـــــــــــل الـــــــــــذي ميكـــــــــــن للطفـــــــــــل أن يقتـــــــــــدي بـــــــــــه يف حـــــــــــب اخلـــــــــــري ومســـــــــــاعدة 

:جهة، ويف قهر الشر والعدوان من جهة أخرى اآلخرين من

ــــــــــرق ــــــــــا ليــــــــــث :ب ــــــــــى حــــــــــق ي ــــــــــك دون أحتــــــــــب أن يتعــــــــــدّ ،هــــــــــي عل ى أحــــــــــد علــــــــــى ممتلكات

  .استشارتك

  هل تواظب على التدريب مع اجليش؟ :السلطان 

  .تعلمت الكثري يا أيب ،نعم :برق

  من أنقذك يا قمر؟ :السلطان

  .برق يا أيب :قمر

  .املكافأة واملنصب تستحق ،شكرا لك يا برق :السلطان

فـــــــــــأخيت قمـــــــــــر أغلـــــــــــى مـــــــــــن كنـــــــــــوز  ا،وال منصـــــــــــب ،وال فضـــــــــــة ا،ال أريـــــــــــد ال ذهبـــــــــــ :بـــــــــــرق 

  .الدنيا

  .شكرا لوفائك يا أخي :قمر
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  .هكذا يكون الرجال :السلطان

:صقر. د

ـــــــــــــالنفوذ والســـــــــــــلطانهـــــــــــــو  ـــــــــــــاهي ب ـــــــــــــن الـــــــــــــذي يهـــــــــــــوى املـــــــــــــال واجلـــــــــــــاه، والتب .االب

جتعـــــــــل اإلنســـــــــان يغفـــــــــل عـــــــــن حـــــــــب  وبالتـــــــــايل ينبهنـــــــــا إىل أن هـــــــــذه الصـــــــــفة الذميمـــــــــة قـــــــــد

اخلـــــــــــري والســـــــــــعي وراء حتقيقـــــــــــه، بـــــــــــل يكـــــــــــون دائمـــــــــــا مكـــــــــــبال حبـــــــــــالوة املـــــــــــال والســــــــــــلطان 

  :أسرته ه علىحىت ولو اقتضى ذلك تقدمي

لقــــــــــــد طلـــــــــــب أيب رأينـــــــــــا، ورأيــــــــــــي هـــــــــــو أين أنـــــــــــا مــــــــــــن ال، ) بصـــــــــــوت مرتفـــــــــــع(  :صـــــــــــقر 

  .شاب يف هذه املدينة نــىيستحق هذا املنصب ألين أغ

:ليث. هـ

ســــــــــلطان القصـــــــــر، فهـــــــــو حمــــــــــب  يـــــــــث جانبـــــــــا مــــــــــن العلـــــــــم واملعرفـــــــــة داخـــــــــلميثـــــــــل ل

:تب، ونظم الشعر والتغين بهلقراءة الك

  ة جديدة كتبت؟دهل من قصي :برق

  .سألقيها عندما يعود أيب ،نعم كتبت قصيدة رائعة :ليث

  ؟ ƢĔ¦ȂǼǟ�ƢǷ:صقر

  ... إن عنوان هذه القصيدة عودة :ليث

ه أن يوظـــــــــــــــــف هـــــــــــــــــذه كـــــــــــــــــان ميكنـــــــــــــــــ) حســـــــــــــــــب رأيـــــــــــــــــي(غـــــــــــــــــري أن الكاتـــــــــــــــــب 

. الشخصــــــــــــية يف صــــــــــــورة أخــــــــــــرى تتماشــــــــــــى مــــــــــــع الســــــــــــياق العــــــــــــام الــــــــــــذي وضــــــــــــعه فيــــــــــــه

فاإلنســــــــــان الــــــــــذي يفــــــــــين حياتــــــــــه مــــــــــن أجــــــــــل العلــــــــــم واملعرفــــــــــة وقــــــــــراءة الكتــــــــــب، جنــــــــــده يف 

§ ƢǠººººººººººǐǳ¦Â�ǂǗƢººººººººººƼŭ¦�ƨººººººººººđƢů�ȄººººººººººǴǟ�ǽ°ƾººººººººººǫ¢Â��ƨººººººººººƳǂū¦�Ǧ ººººººººººǫ¦Ȃŭ¦�Ŀ�Ƣººººººººººǻ¦Ǆƫ¦�ǂººººººººººưǯ¢�̈®ƢººººººººººǠǳ¦.

حلكـــــــــــيم الـــــــــــذي هـــــــــــو مشـــــــــــبع كـــــــــــاالبن ا)أي الكاتـــــــــــب(كمـــــــــــا كـــــــــــان ميكـــــــــــن أن يوظفـــــــــــه 

ـــــــــك أمـــــــــور  مبعرفـــــــــة الســـــــــطور وخـــــــــربة األيـــــــــام ميكـــــــــن استشـــــــــارته يف األمـــــــــور كلهـــــــــا مبـــــــــا يف ذل

  .  احلكم والسلطان
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:الحارسان. و

 ربطهمـــــــــــاهــــــــــم مبثابـــــــــــة جـــــــــــدار حتقيــــــــــق األمـــــــــــن والســـــــــــالمة داخــــــــــل القصـــــــــــر، وقـــــــــــد 

ـــــــــــة ـــــــــــذود  الكاتـــــــــــب منـــــــــــذ البداي ـــــــــــدناءة وإمهـــــــــــال منصـــــــــــب احلراســـــــــــة وال بصـــــــــــفة الفشـــــــــــل وال

  :عن القصر

  .سأحضر املزيد منها �¤ƨǴȈŦ�°Ƣǿ±¢�ƢĔ:قمر

  .رائحة األكل الشهي أفضل منها ،كريهةإن رائحة األزهار   :1الحارس 

أنـــــــــــت تفكـــــــــــر يف األكـــــــــــل  ،إن رائحتهـــــــــــا رائعـــــــــــة ،لـــــــــــك مـــــــــــن أكـــــــــــولا يـــــــــــ :2الحـــــــــــارس 

  .فقط

  )خروج صقر ودخول برق فيجد الحارسان نائمان(

  .ة مهمة جداإن هذه املناسب ،استيقظا أيها احلارسان :برق

قلـــــــــــت لـــــــــــك هـــــــــــذه املناســـــــــــبة فيهـــــــــــا ) 02بصـــــــــــوت مـــــــــــنخفض للحـــــــــــارس ( :1الحـــــــــــارس 

  .مأكوالت شهية

:الشيح. ز

ـــــــــــــــــب يف إقحـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــــية داخـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــياق  لقـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــاب الكات

األحـــــــــــداث، فهــــــــــــو ميثـــــــــــل شخصــــــــــــية الشــــــــــــيخ احلكـــــــــــيم الــــــــــــذي ميكـــــــــــن الرجــــــــــــوع إليــــــــــــه يف 

�ǽǀººººººººººđ�ǺǷƚºººººººººȇ�Ǻكمـــــــــا اســــــــــتطاع مـــــــــن خاللـــــــــه أن يضـــــــــع فارقــــــــــا بـــــــــني مـــــــــمعرفـــــــــة األشـــــــــياء،  

خـــــــــذ رأيهـــــــــا بعـــــــــني االعتبـــــــــار، وبـــــــــني مـــــــــن ينكرهـــــــــا ويصـــــــــنفها يف يأالشخصـــــــــية احلكيمـــــــــة و 

  :خانة الدراويش األغبياء

  )رقبعبر الشارع فيلتقي ب يظهر شيخ المدينة وهو يمرّ (

  .شيخ املدينة :برق

  ماذا حيدث هنا؟ :شيخ المدينة

  .طفت األمرية قمرلقد خُ :برق
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  طفت؟كيف خُ :شيخ المدينة

  .وخطفتها ،هربت الساحرة من السجن :قبر 

  .ك على مكان الساحرةستدلّ ،خذ هذه اخلريطة :شيخ المدينة

  .شكرا لك يا شيخ املدينة :برق

  .كان اهللا يف عونك  :شيخ المدينة

  )ليثخروج برق ودخول صقر و (

  .قلت لك يا أخي إن الطريق ليس من هنا) خياطب أخوه ليث( :صقر

  من أنت أيها الشيخ؟) خياطب شيخ املدينة( :ليث

  .أنا شيخ املدينة :شيخ المدينة

  .شيخ املدينة :صقر وليث

  أتعرف مكان الساحرة؟ :ليث

  ملاذا؟ :شيخ المدينة

  .لقد خطفت أخيت قمر :صقر

  واملنصب؟ أةأم حلبكم للمكاف ،أتريدان إنقاذها حلبكما هلا :شيخ المدينة

  .يبدو أن هذا الشيخ جمنون ،هيا نذهب يا أخي :صقر

  .اجلنون معشش يف عقليكما :شيخ المدينة 

:الساحرة. ح

شخصــــــــــــية شــــــــــــريرة متــــــــــــتهن اخلــــــــــــداع واملكــــــــــــر، وتفــــــــــــاجئ األمــــــــــــرية قمــــــــــــر وهــــــــــــي يف 

عملهـــــــــــــا ملســـــــــــــاعدة الفقـــــــــــــراء واملســـــــــــــاكني يف وســـــــــــــط املدينـــــــــــــة، فتختطفهـــــــــــــا أمـــــــــــــام فشـــــــــــــل 

  :احلراس يف الدفاع عنها

،تشــــــــــــاجر مــــــــــــع الحارســــــــــــانوت ،فيهــــــــــــرب األطفــــــــــــال ،فجــــــــــــأة تظهــــــــــــر الســــــــــــاحرة(

  )وتفر ،وتختطف األميرة قمر ،وتتغلب عليهما
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  .أيها احلراس :قمر

  .األمرية قمر :الحارسان

إن هــــــــــــذه الشخصــــــــــــية الشــــــــــــريرة يكتشــــــــــــف املتلقــــــــــــي الطفــــــــــــل مــــــــــــن خالهلــــــــــــا كــــــــــــل 

أســــــــــــــاليب اخلــــــــــــــداع واملكــــــــــــــر الــــــــــــــيت تســــــــــــــتعملها النفــــــــــــــوس الســــــــــــــيئة لإلطاحــــــــــــــة بــــــــــــــاألرواح 

واحلـــــــــذر أمـــــــــام  الطيبـــــــــة، لـــــــــذا فهـــــــــي رســـــــــالة قويـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف الكاتـــــــــب ألخـــــــــذ احليطـــــــــة

  . هؤالء الناس

ـــــــــــني هلـــــــــــم مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذه الشخصـــــــــــية أن الشـــــــــــر ال يطـــــــــــول مهمـــــــــــا  كمـــــــــــا يب

وبالتـــــــــــايل . الـــــــــــزمن، فالبـــــــــــد لـــــــــــه أن يـــــــــــزول أمـــــــــــام اإلرادات الطيبـــــــــــة لبقيـــــــــــة النـــــــــــاس طـــــــــــال

جيـــــــــــب علـــــــــــى الطفـــــــــــل أن يعـــــــــــي بـــــــــــأن الصـــــــــــرب أمـــــــــــام الشـــــــــــر واملصـــــــــــائب هـــــــــــو مـــــــــــن بـــــــــــني 

وحتقيــــــــــق اخلــــــــــري لــــــــــه وللنــــــــــاس  األســــــــــباب الــــــــــيت يــــــــــتمكن فيهــــــــــا مــــــــــن الوصــــــــــول إىل النجــــــــــاح

  .أمجعني

:شمشوم. ط

وخادمهـــــــــــــــا املطيـــــــــــــــع الــــــــــــــــذي ال  هـــــــــــــــو شـــــــــــــــريك الســـــــــــــــاحرة يف املكــــــــــــــــر واخلـــــــــــــــداع

يف حـــــــــني جنـــــــــد بـــــــــأن . مجعهمـــــــــا نفـــــــــس الطمـــــــــوح غـــــــــري املشـــــــــروعيعصـــــــــي هلـــــــــا أمـــــــــرا، وقـــــــــد 

قــــــــــد وظفــــــــــه يف آخــــــــــر ســــــــــياق الــــــــــنص حــــــــــىت يبــــــــــني للمتلقــــــــــي بــــــــــأن الشــــــــــر هــــــــــو الكاتــــــــــب 

 يــــــــــــذكر التفاصــــــــــــيل الــــــــــــيت مجعــــــــــــت بــــــــــــني غــــــــــــري أنــــــــــــه مل. مبتغــــــــــــى العديــــــــــــد مــــــــــــن النــــــــــــاس

شخصــــــــــــية الســــــــــــاحرة ومششــــــــــــوم، وذلــــــــــــك رمبــــــــــــا راجــــــــــــع إىل أن هــــــــــــذه التفاصــــــــــــيل هــــــــــــي ال 

تســــــــــــاعد علــــــــــــى تالحــــــــــــم أجــــــــــــزاء احلكايــــــــــــة املســــــــــــرحية، وكــــــــــــذلك لكــــــــــــي جينــــــــــــب الطفــــــــــــل 

ƨȈǳȂǔǨǳ¦�ǾƬȈǐƼǋ�Ƣđ�±ƢƬŤ�Ŗǳ¦�¾£ƢǈƬǳ¦Â�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�ƨǳƢƷ.

  .أحضر القدر ،مششوم :الساحرة

  ملاذا؟ :شمشوم
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تبقــــــــــى عظامهـــــــــــا  ، وعنــــــــــدماســــــــــتكون وجبــــــــــة عشــــــــــاء شــــــــــهية ر،لنطــــــــــبخ قمــــــــــ :حرةالســــــــــا

§ ȐǰǴǳ�Ƣđ�¿ǂǰƬǼǇ) .وتضحك(  

  .أمرك يا سيديت :شمشوم

  أنا ماذا فعلت لك؟ ،يـما ذنب :قمر

  .سأنتقم منك ،لقد سجنين أبوك عدة سنوات :الساحرة

  .أنت من كنت تنشرين الشر يف أحناء املدينة ،أيب إنسان طيب :قمر

  .لقد نفذ صربي ،مششوم أحضر القدر ،ماذا تقولني :الساحرة

  .يا سيديت مأنا قاد :شمشوم

  )يضحك( .وجبة العشاء اليوم هي قمر :الساحرة

ممـــــــــــــــــا ميكـــــــــــــــــن مالحظتـــــــــــــــــه يف تركيبـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــــيات يف املســـــــــــــــــرحية، أن 

ثــــــــــر فعاليــــــــــة مــــــــــن الشخصــــــــــيات الســــــــــيئة، وهــــــــــذا يــــــــــدل كة كانــــــــــت أيــــــــــالشخصــــــــــيات اخلري 

  .شخصياته داخل البناء الدرامي م الكاتب يف بناءعلى إحكا

ــــــــــــــب ألمســــــــــــــاء الشخصــــــــــــــيات كــــــــــــــان صــــــــــــــائبا، خاصــــــــــــــة  كمــــــــــــــا أن اختيــــــــــــــار الكات

، فهـــــــــي أمســـــــــاء معروفـــــــــة يف خميلـــــــــة )صـــــــــقر، ليـــــــــث، بـــــــــرق، وقمـــــــــر(أمســـــــــاء اإلخـــــــــوة األربعـــــــــة 

األطفــــــــــــــال الصــــــــــــــغار، وتــــــــــــــذكرهم مبخلوقــــــــــــــات اهللا العديــــــــــــــدة مــــــــــــــن حيوانــــــــــــــات، وظــــــــــــــواهر 

خصـــــــــــية الـــــــــــيت تعتمـــــــــــد علـــــــــــى حاســـــــــــة أمـــــــــــا اســـــــــــم مششـــــــــــوم فهـــــــــــو يرمـــــــــــز إىل الش. طبيعيــــــــــة

.Ƕđ�̧ƢǬȇȍ¦Â�ƢȀǈƟ¦ǂǧ�®ƢȈǘǏ¦�ǲƳ¢�ǺǷالشم 

  :قصة الطفل المتمرد لخياط أحمد

ــــــــــــيت جيــــــــــــب أن تتــــــــــــوفر  حــــــــــــدد دارســــــــــــو أدب الطفــــــــــــل جمموعــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــروط ال

  : هي و يف الشخصية الفنية لدى األطفال، 

االعتمــــــــــاد علـــــــــــى شخصـــــــــــية واحـــــــــــدة رئيســــــــــية مـــــــــــع غريهـــــــــــا مـــــــــــن الشخصـــــــــــيات -

.الثانوية 
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،و طبـــــــــــــــــــــائع ،و ميـــــــــــــــــــــول ،و أمســـــــــــــــــــــاء ،حتمـــــــــــــــــــــل الشخصـــــــــــــــــــــية صـــــــــــــــــــــفات أن-

.وخصائص نفسية جتعلها مميزة عن غريها من الشخصيات 

.مراعاة ميل األطفال للشخصية املأخوذة من عامل احليوان -

           أن تكــــــــــــــــــــــون الشخصــــــــــــــــــــــيات مألوفــــــــــــــــــــــة قريبــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــــور الطفــــــــــــــــــــــل -

.1"إدراكه و 

ســـــــــــــكونية ، حية و تبـــــــــــــار شخصـــــــــــــية هشـــــــــــــام شخصـــــــــــــية ســـــــــــــطميكـــــــــــــن اع  ومـــــــــــــن مثّ 

ذلـــــــــــــك أن الكاتـــــــــــــب مل يتطـــــــــــــرق إىل جوانـــــــــــــب متعـــــــــــــددة مـــــــــــــن تفاصـــــــــــــيل حيـــــــــــــاة هشـــــــــــــام 

لتتضــــــــــــــح أبعــــــــــــــاد شخصــــــــــــــيته الســــــــــــــيكولوجية و االجتماعيــــــــــــــة ، كمــــــــــــــا أن الكاتــــــــــــــب قــــــــــــــد 

  .غفل أيضا عن رسم مالحمها املادية الفيزيولوجية 

�±ƢººººººººººººººƬŤ�ȏ�ƢººººººººººººººĔȋ�ƨººººººººººººººȈǷƢǼȇ®�Śººººººººººººººǣ�Â¢�ƨȈǻȂǰººººººººººººººǇ�ƢººººººººººººººǼǿ�Ƣººººººººººººººǿ�¿Ƣººººººººººººººǌǿ�ƨȈººººººººººººººǐƼǌǧ

و خاصــــــــــــــــة إذا اعتربهــــــــــــــــا القــــــــــــــــارئ  ،داخــــــــــــــــل البنيــــــــــــــــة احلكائيــــــــــــــــةبتحــــــــــــــــوالت مفاجئــــــــــــــــة  

بـــــــــــــل حـــــــــــــدثا  ،هـــــــــــــي الــــــــــــيت أحـــــــــــــدثت األحــــــــــــداث اºººººººººººººĔȋ���ƨººººººººººººǴǘƥ�ƨȈºººººººººººººǐƼǋ) الطفــــــــــــل(

  .وموقفا واحدا ينم عن العصيان والتمرد ،داــواح

مل تتميــــــــــــز شخصــــــــــــية هشــــــــــــام بصــــــــــــفة احليويــــــــــــة ألن األحــــــــــــداث مل تكــــــــــــن متنوعــــــــــــة 

��Ƣººººººººººǿ°Ȃǘƫ�Â�Ƣººººººººººē¦ǂǷƢǤǷ�ǞººººººººººƦƬƫ�ǺººººººººººǷ�ȆººººººººººǬǴƬŭ¦�ǺººººººººººǰŤ�Ʈ ººººººººººȈƷ و بالتــــــــــايل ال ميكــــــــــن أن ينــــــــــتج

د بـــــــــني آمـــــــــال الشخصـــــــــية و مـــــــــا حتملـــــــــه مـــــــــن قـــــــــيم لتنســـــــــاب إىل ذلـــــــــك الـــــــــتالؤم و التوّحـــــــــ

ــــــــــفكـــــــــر املتلقـــــــــي لتمكنـــــــــه مـــــــــن بنـــــــــاء شخصـــــــــيته ، باســـــــــتثناء عـــــــــزوف هشـــــــــام عـــــــــن مت ده و رّ ـ

  .طلب املساحمة

�ƪ )مليكـــــــــــــة(شخصـــــــــــــية األم  ºººººººººººººǰǴǷ�ƢºººººººººººººĔȋ���Ƣºººººººººººººǔȇ¢�ƨºººººººººººººȇ°ȂŰ�ƨȈºººººººººººººǐƼǋ�Ȇºººººººººººººǿ��

ǟ�ƨºººººººººººǨǗƢǟ�ȆºººººººººººǿÂ���Ƥ ºººººººººººū¦�ƨºººººººººººǨǗƢǟ�Ǯ ºººººººººººǴŤ�Ń�ƢºººººººººººĔ¢�ȏ¤���©ƢºººººººººººȀǷȋ¦�ǲºººººººººººǯ�ƢºººººººººººȀǰǴŤ�ƨºººººººººººȇ®Ƣ

1έѧѧѧѧѧυϧ�Ωѧѧѧѧѧϳί ϣϠϟ:όϟѧѧѧѧѧѧϳ�ϲѧѧѧѧѧѧϧϔϟ�ϪѧѧѧѧѧΎϧΑ�ϭ�ϪΗΎϋϭѧѧѧѧѧο ϭϣϟ�ΔѧѧѧѧѧѧϳϠϳϠΣΗ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�ˬ�ϝΎѧѧѧѧѧϔρϸϟ�ΔѧѧѧѧѧѧΑϭΗϛϣϟ�ι ѧѧѧѧѧλ Ϙϟ�ˬ�ϲϟϭѧѧѧѧѧϠΟ�Ω
.123، ص2000ث ، جامعة الجزائر ، ، رسالة ماجستیر في األدب العربي الحدی
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املعاملــــــــــــة الصـــــــــــــحيحة والتوجيــــــــــــه الصـــــــــــــائب ، حيــــــــــــث دللـــــــــــــت ابنهــــــــــــا وخضـــــــــــــعت لكـــــــــــــل 

  .طلباته خوفا عليه

�ƨººººººººººȇƢĔ�ǞººººººººººǷ�ƪ ººººººººººǳȂŢÂ�©°Ȃººººººººººǘƫ�ƢººººººººººĔȋ�ƨººººººººººȈǷƢǼȇƾǳƢƥ�ƨººººººººººǰȈǴǷ�ƨȈººººººººººǐƼǋ�ǄººººººººººȈǸƬƫ�ƾººººººººººǫ

�ȄºººººººººººººǬƦƫ�ƢºººººººººººººȀǼǰǳ�Â��ƨºººººººººººººǐǬǳ¦�ƨºººººººººººººȇƢĔ�ǞºººººººººººººǷ�ǶȈǴºººººººººººººǈǳ¦�ĺƢºººººººººººººŸȍ¦�°¦ǂºººººººººººººǬǳ¦�ƪ ºººººººººººººǰǴǷÂ�ƨºººººººººººººǐǬǳ¦

  .غري مركبة شخصية بسيطة 

وكـــــــــــان رد فعلهـــــــــــا يـــــــــــنم عـــــــــــن  ،خافـــــــــــت األم مليكـــــــــــة علـــــــــــى ابنهـــــــــــا خوفـــــــــــا عاديـــــــــــا

تعـــــــــــــال :" و هـــــــــــــا هـــــــــــــي ذي تقـــــــــــــول  �ƢºººººººººººººĐ¦�ǺºººººººººººººǷ�ƨºººººººººººººȈǳƢƻ�Â±،شخصـــــــــــــية غـــــــــــــري مركبـــــــــــــة

ـــــــــو بــــــــني الوع ،فــــــــال متييــــــــز هــــــــا هنــــــــا بــــــــني الــــــــدال و املــــــــدلول ."،ســــــــأعطيك مــــــــا تشــــــــاء ي و ـ

للغــــــــــوي حيــــــــــث اعتــــــــــرب يف نظريتــــــــــه املتعلقــــــــــة بالوعــــــــــي ا" الكــــــــــان"و قــــــــــد فســــــــــر  ،الالوعــــــــــي

ــــــــدليل نفســــــــه"  ــــــــدال هــــــــو ال ــــــــني  ،ال ــــــــيس هنــــــــاك يف لغــــــــة الالوعــــــــي متييــــــــز ب ــــــــني أن ل و قــــــــد ب

.1"الدال و املدلول 

هنـــــــــا مثـــــــــة عالقـــــــــة بـــــــــني العـــــــــامل الرمـــــــــزي ،و هـــــــــو الـــــــــدال ، مـــــــــا قالتـــــــــه  فتتجلـــــــــى هـــــــــا

األم ،و العــــــــــامل الــــــــــداخلي اخلــــــــــاص بوجــــــــــدان األم مليكــــــــــة اجتــــــــــاه ولــــــــــدها هشــــــــــام ، فهــــــــــي 

، امتزجـــــــــــت بـــــــــــني احلـــــــــــب و اخلـــــــــــوف ، فرتتـــــــــــب علـــــــــــى ذلـــــــــــك ردّ  عاطفـــــــــــة غـــــــــــري مضـــــــــــمرة

�¿Ƣººººººººººǌǿ�ǺººººººººººǷ�ƪ ººººººººººǴǠƳ�Â�ǾºººººººººƬƦǣǂǳ�ƪ Ǡººººººººººǔƻ�ƢººººººººººĔȋ�ƢȈƦǴººººººººººǇ�ŐºººººººººƬǟ¦�śººººººººººǠǷ�» ǂººººººººººǐƫ�Â�ǲºººººººººǠǧ

  .يشعر بلذة االنتصار

ــــــــــــــــيت تؤســــــــــــــــس  :شخصــــــــــــــــية األب  ــــــــــــــــك القــــــــــــــــوة ال إن األب كلمــــــــــــــــة تعــــــــــــــــادل تل

باســـــــــــــم األب "  ،القـــــــــــــوانني و األعـــــــــــــراف االجتماعيـــــــــــــة و النظـــــــــــــام الرمـــــــــــــزي ، ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه

2."و ينمو على املستوى النفسي منوا صحيحا   �ǞǸƬĐ¦�ǞǷ��ǲǨǘǳيتكيف ا

1�ˬ�ε ϛέѧѧѧѧѧѧϣ�ˬ�Δѧѧѧѧѧѧϳϧρϭϟ�Δѧѧѧѧѧѧϗέϭϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧѧόΑρϣϟ�ˬ�ϟΎѧѧѧѧѧѧλ �Ώѧѧѧѧѧѧϳρϟ�ΕΎѧѧѧѧѧѧϳϭέ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ι ϧѧѧѧѧѧѧϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϋϭϻ�ˬ�ϥѧѧѧѧѧѧγΣ�ϥΩϭѧѧѧѧѧѧϣϟ
.32، ص2002، 1ط
2�ˬ�ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΑέόϟ�ΓέΎѧѧѧѧѧѧѧο Σϟ�ί ѧѧѧѧѧѧѧϛέϣ�ˬ�έѧѧѧѧѧѧѧλ Ύόϣϟ�ϲѧѧѧѧѧѧѧγϔϧϟ�ϝѧѧѧѧѧѧѧϳϠΣΗϟ�Δѧѧѧѧѧѧѧϳέυϧ�ϭ�ϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧϘΛϟ�ϝѧѧѧѧѧѧѧϳΧΗϟ�ˬ�ϡϳϫέѧѧѧѧѧѧѧΑ·�Ωϳѧѧѧѧѧѧѧγϟ

.55القاھرة ، د ت ، ص
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§�ƢǷƾºººººººººººǻȐǳ�ǲºººººººººººǨǘǳ¦�ƨºººººººººººƠȈē�Ŀ»�" الكـــــــــــان"يؤكـــــــــــد  Ȍºººººººººººǳ�ȆºººººººººººǇƢǇȋ¦�°Âƾºººººººººººǳ¦�ȄºººººººººººǴǟ

ǞǸƬĐ¦�Ŀ.

حريـــــــــــة ، لقـــــــــــد غابـــــــــــت الســـــــــــلطة ، ووجـــــــــــد هشـــــــــــام فراغـــــــــــا و حـــــــــــني غـــــــــــاب األب ، 

غابت املراقبة ، فماذا يفعل ؟

ـــــــــــــ
ّ
 هشـــــــــــــام الـــــــــــــذي أراد أن يبـــــــــــــني ا عـــــــــــــاد األب ، عـــــــــــــاد التـــــــــــــوزان النفســـــــــــــي إىلومل

ر كـــــــــــي يرضـــــــــــى عنـــــــــــه فتتحقـــــــــــق ذاتـــــــــــه ، ذلـــــــــــك و مل يقّصـــــــــــ،ألبيـــــــــــه أنـــــــــــه مل خيـــــــــــن العهـــــــــــد

  .الرضى يقرتن باللعبة اليت أهداها األب البنه هشام 

Ȃºººººººººººººū¦�ƢºººººººººººººĔ¤���ǂºººººººººººººƻȉ¦�ǞºººººººººººººǷ�ǲºººººººººººººǏ¦ȂƬǳ¦�ǲ¦°�ثـــــــــــــ، مت اجلـــــــــــــارة) عائشـــــــــــــة(شخصـــــــــــــية 

لنفســـــــــــــية واملناقشـــــــــــــة الـــــــــــــيت متكـــــــــــــن مـــــــــــــن فـــــــــــــض النـــــــــــــزاع و إجيـــــــــــــاد احللـــــــــــــول للمشـــــــــــــاكل ا

بالتـــــــــــــايل جعـــــــــــــل  .األمثـــــــــــــلاحلـــــــــــــل  ملليكـــــــــــــةواالجتماعيـــــــــــــة ، أشـــــــــــــارت عائشـــــــــــــة و بينـــــــــــــت 

ا ــــــــــــــــتقــــــــــــــتحم بيــــــــــــــت مليكــــــــــــــة دون أن يفســــــــــــــر أبعادهاجلــــــــــــــارة الــــــــــــــيت الكاتــــــــــــــب عائشــــــــــــــة 

داخـــــــــل ســـــــــياق  ومالحمهـــــــــا كـــــــــي يـــــــــتمكن احمللـــــــــل أو الناقـــــــــد مـــــــــن البحـــــــــث عـــــــــن كينونتهـــــــــا

  . النص

ºººººººººººººǳȂȀĐ¦�ƢȀƬȈºººººººººººººǐƼǋ�Ƕºººººººººººººǣ°�ƨºººººººººººººǌƟƢǟ�ƾºººººººººººººǼǟ�ǺºººººººººººººǸǰȇ�ǲºººººººººººººū¦�À¤���À̄¤�ƢºººººººººººººĔ¢�ȏ¤�ƨ

و مبـــــــــــا يريدونـــــــــــه ،و قـــــــــــد أخـــــــــــربت مليكـــــــــــة بـــــــــــأن ال ،علــــــــــى درايـــــــــــة مبـــــــــــا يفعلـــــــــــه األطفـــــــــــال

وممـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه الكاتـــــــــب يف هــــــــــذا  .تصـــــــــغي لـــــــــه مقدمـــــــــة هلـــــــــا كـــــــــل التربيـــــــــرات املنطقيـــــــــة 

�ÀÂ®�ƨºººººººººººǌƟƢǟ�Ƣºººººººººººē°ƢƳ�ƢºººººººººººȀȈǴǟ�ƪ:"  الســـــــــــياق ºººººººººººǴƻ®��ŚºººººººººººǰǨƬǳ¦�Ŀ�ƨºººººººººººǫ°Ƣǣ�ƨºººººººººººǰȈǴǷ�ƢºººººººººººǸǼȈƥ

ƢººººººººººººŮ�ƪ ººººººººººººǳƢǫ�Â�Ƣººººººººººººđ�ǂǠººººººººººººǌƫ�À¢ :ــــــــــــزيت ــــــــــــالث !معــــــــــــذرة يــــــــــــا عزي قبــــــــــــل  طرقــــــــــــت البــــــــــــاب ث

تنفســــــــــــت  !مــــــــــــا يل أراك حزينــــــــــــة؟ خــــــــــــري إن شــــــــــــاء اهللا . ول و ال أحــــــــــــد رد علــــــــــــيــــــــــــــالدخ

.مليكـــــــــة الصــــــــــعداء، مث قصــــــــــت علـــــــــى اجلــــــــــارة مــــــــــا أصــــــــــبحت تعانيـــــــــه مــــــــــع ابنهــــــــــا املتمــــــــــرد

هــــــــــل تصــــــــــدقني الطفــــــــــل : عنــــــــــدما انتهــــــــــت مــــــــــن الكــــــــــالم، ضــــــــــحكت عائشــــــــــة و علقــــــــــت

ـــــــــــثــــــــــريا وختــــــــــافني عليــــــــــه أكثملــــــــــا يهــــــــــددك برمــــــــــي نفســــــــــه؟ ولــــــــــدك يعلــــــــــم أنــــــــــك حتبينــــــــــه ك ر، ـ
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ــــــــــي حــــــــــدا لتصــــــــــرفه هــــــــــذا: امسعــــــــــي نصــــــــــيحيت. وهلــــــــــذا أصــــــــــبح يســــــــــاومك . ال بــــــــــد أن جتعل

إن مل تفعلــــــــــي ، ســــــــــيطمع يف أشــــــــــياء مثينــــــــــة جــــــــــدا، و رمبــــــــــا يتعــــــــــود عنــــــــــد كــــــــــربه، مســــــــــاومة 

غالبــــــــا مــــــــا  !معــــــــك احلــــــــق يــــــــا جــــــــاريت !النــــــــاس و ابتــــــــزاز أمــــــــواهلم فيصــــــــري حمتــــــــاال خسيســــــــا

، و مــــــــــــع مــــــــــــرور األيــــــــــــام يتطــــــــــــور ليصــــــــــــبح خطــــــــــــريا، ال يبــــــــــــدأ االحنــــــــــــراف بســــــــــــيطا تافهــــــــــــا

1".عالج له، اآلن فقط، تفطنت للحيلة

¬ƢººººººººººººººƬǨŭ¦�ń¤�ǄººººººººººººººǷǂƫ�ƢººººººººººººººĔ¢�ƨººººººººººººººǌƟƢǟ�ƨȈººººººººººººººǐƼǋ�°ƢººººººººººººººƦƬǟ¦�ǺººººººººººººººǰŻ�ŅƢººººººººººººººƬǳƢƥÂ�  و إىل

�ƢººººººººĔȋ�ǖȈººººººººǈƦǳ¦Â�Ƥحلــــــــا ººººººººȇǂǬǳ¦�ǲالصــــــــاحلة الــــــــيت حتــــــــب اخلــــــــري لغريهــــــــا مــــــــن  جــــــــارةمنــــــــوذج لل

ǳ�ǲººººººººººººưǷȋ¦�« Ȃ̄ººººººººººººǸǼǳ¦�ǲººººººººººººưŤ�ƢººººººººººººĔ¤��À¦ŚººººººººººººŪ¦والتفــــــــــــتح  ،و التواصــــــــــــل ،حلــــــــــــوارو ا ،لشــــــــــــورى

  .واإلصغاء إليه ،على اآلخر

:الصراع  - 6

ميكـــــــــــن أن نســــــــــــميه كـــــــــــذلك بــــــــــــإدارة الصـــــــــــراع، وهــــــــــــو أحـــــــــــد العناصــــــــــــر اهلامــــــــــــة يف 

حبيــــــــــــــث تتعــــــــــــــارض الرغبــــــــــــــات، وتتصــــــــــــــادم الشخصــــــــــــــيات، والقــــــــــــــوى ،احلبكــــــــــــــة الدراميــــــــــــــة

  .املوجبة والسالبة يف حالة منها إلبراز احلدث

ــــــــــــه جيعــــــــــــل العمــــــــــــل املســــــــــــرحي حــــــــــــافال باحلركــــــــــــة  مــــــــــــن أهــــــــــــم مميــــــــــــزات الصــــــــــــراع أن

�ƢººººººººººŲÂ��ƨºººººººººȇȂȈū¦�ǺǸººººººººººǔƫ�ŕºººººººººƷ�śƬƠǧƢººººººººººǰƬǷ�śƫȂºººººººººǫ�śººººººººººƥ�ǾºººººººººƬȇƢĔ�ń¤�ǾººººººººººƬȇ¦ƾƥ�ǺºººººººººǷ�ƨºººººººººȈǷƢǼƬŭ¦

يشــــــــــرتط يف هــــــــــاتني القـــــــــــوتني املتصــــــــــارعتني التعـــــــــــارض التــــــــــام بينهمـــــــــــا يف األســــــــــس والقـــــــــــيم 

مشـــــــــاهدا مرتمجـــــــــا إىل وقـــــــــائع حركيـــــــــة، ان عليهـــــــــا، وجيـــــــــب أن يكـــــــــون الصـــــــــراع ري الـــــــــيت تســـــــــ

  .ون قادرا على شد انتباه املتلقيوأن يك

قــــــــــد خيتلــــــــــف الصــــــــــراع بــــــــــاختالف العمــــــــــل الــــــــــدرامي املعــــــــــد، فنجــــــــــد مــــــــــثال بعــــــــــض 

األعمـــــــــــال الـــــــــــيت حتتـــــــــــوي علـــــــــــى صـــــــــــراع بـــــــــــني اإلنســـــــــــان والقـــــــــــوة الغيبيـــــــــــة، وأخـــــــــــرى بـــــــــــني 
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مـــــــــن . أفكـــــــــار ومبـــــــــادئ معينـــــــــة، كمـــــــــا ميكنـــــــــه أن يـــــــــدور بـــــــــني نـــــــــوازع اإلنســـــــــان الداخليـــــــــة

  :من الصراع هي ميكننا أن نذكر ثالثة أشكال مثّ 

الصــــــــــــراع اخلــــــــــــارجي املبــــــــــــىن علــــــــــــى التنــــــــــــافس بــــــــــــني شخصــــــــــــني حــــــــــــول أســــــــــــباب  -

شخصـــــــــــــــــــية أو اجتماعيـــــــــــــــــــة أو اقتصـــــــــــــــــــادية، وهـــــــــــــــــــو أســـــــــــــــــــاس احلبكـــــــــــــــــــة يف األعمـــــــــــــــــــال 

  .الكوميدية والدرامية وامليلودرامية

ـــــــــــــني قـــــــــــــوى كـــــــــــــربى تفـــــــــــــوق إرادة  - ـــــــــــــذي جنـــــــــــــده عـــــــــــــادة ب الصـــــــــــــراع اخلـــــــــــــارجي ال

بـــــــــــــني رؤيتـــــــــــــني للعـــــــــــــامل، أو تضـــــــــــــارب األفـــــــــــــراد أو اجلماعـــــــــــــات، مثـــــــــــــال ذلـــــــــــــك تنـــــــــــــاقض 

  . املصاحل بني القضايا العامة واخلاصة

 الصــــــــــراع الــــــــــداخلي أو الوجــــــــــداين وهــــــــــو الــــــــــذي يأخــــــــــذ شــــــــــكل نــــــــــزاع أخالقــــــــــي -

بـــــــــــني الواجـــــــــــب والرغبـــــــــــة، أو الفعـــــــــــل والعاطفـــــــــــة، ويعـــــــــــرب عنـــــــــــه علـــــــــــى مســـــــــــتوى اخلطـــــــــــاب 

1.يف املونولوج أو بامليم

 ل الــــــــــــــدراميداخــــــــــــــل العمــــــــــــــ حســــــــــــــب شــــــــــــــكري عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب فــــــــــــــإن الصــــــــــــــراع

  :ينقسم إىل أربعة أنواع هي

وهــــــــــو يــــــــــدل علــــــــــى انعــــــــــدام احلركــــــــــة حبيــــــــــث تتميــــــــــز فيــــــــــه : الصــــــــــراع الســــــــــاكن -1

الشخصـــــــــية بـــــــــاخلمول وانعـــــــــدام احلركـــــــــة وردة الفعـــــــــل، وهـــــــــو مـــــــــا يـــــــــؤدي إىل تراجـــــــــع وتـــــــــرية 

  .احلدث حنو البطء واخلمول

وهـــــــــــو عكـــــــــــس األول حبيـــــــــــث يـــــــــــدل علـــــــــــى وجـــــــــــود حركـــــــــــة : الصـــــــــــراع الواثـــــــــــب -2

ǂººººººººººǫ�̄Ƣºººººººººţȏ�ƨºººººººººƠƳƢǨǷ�©ȏȂºººººººººŢ�ƢºººººººººđƢƬǼƫ�ƨººººººººººǳƢū¦�ǽǀºººººººººǿ�Ŀ�ƨȈºººººººººǐƼǌǳƢǧ��ƨºººººººººƳ¦°�لكنهـــــــــا متدر 

�Ŀ�ŚºººººººººǰǨƬǳ¦�ǲºººººººººƳ¢�ǺºººººººººǷ�ƢºººººººººȈǧƢǯ�ƢºººººººººƬǫÂ�ǀºººººººººƻƘƫ�ƢºººººººººĔ¢�Śºººººººººǣ��ǲºººººººººǠǧ�ȄºººººººººǴǟ�¿¦ƾºººººººººǫȍ¦�Â¢��śºººººººººǠǷ

  .عمله أو ال
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قــــــــــد يــــــــــؤثر هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الصــــــــــراع بشــــــــــكل كبــــــــــري يف نفســــــــــية املتلقــــــــــي نتيجــــــــــة 

مــــــــــا أنــــــــــه يبقــــــــــى التقلبــــــــــات الغامضــــــــــة الــــــــــيت تشــــــــــهدها الشخصــــــــــية مــــــــــن فــــــــــرتة ألخــــــــــرى، ك

  . دائما يف حرية من أمره حول النهاية اليت سيؤول إليها هذا العمل الدرامي

ـــــــــــــوع مـــــــــــــن الصـــــــــــــراع بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن : الصـــــــــــــراع الصـــــــــــــاعد -3 يتماشـــــــــــــى هـــــــــــــذا الن

التــــــــــــدرج املنطقــــــــــــي مــــــــــــع األحــــــــــــداث الدراميــــــــــــة الــــــــــــيت تتــــــــــــواىل الواحــــــــــــدة تلــــــــــــو األخــــــــــــرى، 

يســـــــــــــهم يف ذلـــــــــــــك  فـــــــــــــإنكلمـــــــــــــا اشـــــــــــــتّد الصـــــــــــــراع وانتقـــــــــــــل مـــــــــــــن مرحلـــــــــــــة إىل أخـــــــــــــرى، ف

، ويوضـــــــــــــح املســـــــــــــببات والـــــــــــــدوافع الـــــــــــــيت جعلـــــــــــــت الكشـــــــــــــف عـــــــــــــن مشـــــــــــــاعر الشخصـــــــــــــية

هــــــــــذه الشخصــــــــــية تتصــــــــــرف مثــــــــــل هــــــــــذا التصــــــــــرف، بــــــــــل ويصــــــــــل بصــــــــــراع الشخصــــــــــيات 

.إىل ذروة األزمة، ويدفعها إىل اختاذ قرارها املصريي

هـــــــــــو نـــــــــــوع مـــــــــــن الصـــــــــــراع خيفيـــــــــــه : الصـــــــــــراع الـــــــــــذي يشـــــــــــعرنا بقـــــــــــرب نشـــــــــــوبه -4

ة غـــــــــري مباشـــــــــرة حـــــــــىت خيرجـــــــــه مـــــــــن دائـــــــــرة امللـــــــــل إىل دائـــــــــرة املؤلـــــــــف علـــــــــى املتلقـــــــــي بطريقـــــــــ

إنـــــــــــه نـــــــــــوع مـــــــــــن الوعـــــــــــد والتلمـــــــــــيح الـــــــــــذي يقطعهمـــــــــــا املؤلـــــــــــف علـــــــــــى . التـــــــــــوتر والرتقـــــــــــب

1.نفسه ملشاهديه بأنه متحكم يف رسم شخصياته وإدارة الصراع املرتقب

صـــــــــــــراع أن خيـــــــــــــرج عـــــــــــــن للأمـــــــــــــا يف النصـــــــــــــوص املخصصـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال فـــــــــــــال بـــــــــــــد 

ة والتعقيــــــــد الــــــــيت قــــــــد تعيــــــــق الطفــــــــل ن فيهــــــــا نوعــــــــا مــــــــن الصــــــــعوبهــــــــذه األنــــــــواع الثالثــــــــة أل

وال يــــــــــدّل ذلــــــــــك علــــــــــى البســــــــــاطة املفرطــــــــــة يف كــــــــــل شــــــــــيء، . بالفهــــــــــم واالســــــــــتيعا عــــــــــن

�¼ƢȈºººººººººǈǳ¦�Ǻºººººººººǟ�ǾºººººººººƳÂǂƻ�ŅƢºººººººººƬǳƢƥÂ��ǎ Ǽºººººººººǳ¦�ȄºººººººººǴǟ�̈ǂǘȈºººººººººǈǳ¦�À¦ƾºººººººººǬǧ�ń¤�Ä®ƚºººººººººƫ�ƾºººººººººǫ�ƢºººººººººĔȋ

  . املعروف الذي تسري عليه النصوص الدرامية عامة

يف عــــــــــــــــــرض املســــــــــــــــــتوى األدىن مــــــــــــــــــن إن احلــــــــــــــــــد الفاصــــــــــــــــــل جيــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــون 

الصـــــــــــــراع أي ذلـــــــــــــك الـــــــــــــذي يكـــــــــــــون بـــــــــــــني اخلـــــــــــــري والشـــــــــــــر، فـــــــــــــالكثرة املفرطـــــــــــــة، والقلـــــــــــــة 

¾ƢǨǗȋ¦�ƨƠǧ�ǺǷ�ȆǬǴƬŭ¦�ǽǀƦŹ�ȏ�ƢŷȐǯ��ƨǨƸĐ¦.
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 كمــــــــــــــا جيــــــــــــــب أن يتماشــــــــــــــى الصــــــــــــــراع مــــــــــــــع قــــــــــــــدرات األطفــــــــــــــال علــــــــــــــى الفهــــــــــــــم

نص األهــــــــــــداف املنشــــــــــــودة وراء توظيفــــــــــــه داخــــــــــــل الــــــــــــ، حــــــــــــىت يــــــــــــؤدي يف األخــــــــــــري واإلدراك

ـــــــــدرامي ـــــــــذين يقـــــــــرؤون ويشـــــــــاهدون قصـــــــــص البطـــــــــوالت  . ال فمـــــــــثال جنـــــــــد بـــــــــأن األطفـــــــــال ال

كســــــــــندباد، وســــــــــندريال، والتـــــــــــاجر األمــــــــــني، غالبــــــــــا مـــــــــــا يعتقــــــــــدون يف مبــــــــــادئ األبطـــــــــــال، 

ــــــــــــــون أن ينجحــــــــــــــوا يف حتقيقهــــــــــــــا ــــــــــــــيهم داخــــــــــــــل العمــــــــــــــل الــــــــــــــدرامي . ويتمن وإذا انتبهنــــــــــــــا إل

Ľ��ǾºººººººººººƟ¦ƾǟȋ�ǲººººººººººººǘƦǳ¦�ƨºººººººººººđƢů�Ƥ ºººººººººººǫǂƫÂ��Ǧ Ǥººººººººººººǌƥ�ÀÂǂºººººººººººǜƬǼȇ�ǶĔƜºººººººººººǧ يتنفســـــــــــون الصــــــــــــعداء 

  . على أعدائه هعند جناحه يف األخري، وانتصار 

  :مسرحية األميرة قمر لحديد عيسى

إن مـــــــــــــن مميـــــــــــــزات العمـــــــــــــل املســـــــــــــرحي هـــــــــــــو نقـــــــــــــل الصـــــــــــــراع املوجـــــــــــــود يف احليـــــــــــــاة 

ـــــــــــــى تطـــــــــــــويره  ـــــــــــــيت ختلقـــــــــــــه وتعمـــــــــــــل عل ـــــــــــــى التناقضـــــــــــــات ال ـــــــــــــين أساســـــــــــــا عل اليوميـــــــــــــة، واملب

وحنـــــــــــن نقصــــــــــد هنـــــــــــا صـــــــــــراع . دودوتشــــــــــكيله، وجعلهـــــــــــا صــــــــــراعا دراميـــــــــــا إىل أقصـــــــــــى احلــــــــــ

الشخصـــــــــــــــيات فيمـــــــــــــــا بينهـــــــــــــــا حنـــــــــــــــو حتقيـــــــــــــــق األفعـــــــــــــــال املتعاكســـــــــــــــة حســـــــــــــــب خمتلـــــــــــــــف 

  .األهداف واملصاحل

مــــــــــن ذلــــــــــك جنــــــــــد بــــــــــأن الصــــــــــراع يف هــــــــــذه املســــــــــرحية قــــــــــام أساســــــــــا علــــــــــى حركيــــــــــة 

ــــــــدرامي  واضــــــــحة وهــــــــو مــــــــا يظهــــــــر يف جــــــــو مــــــــن احليويــــــــة واملتعــــــــة، جعلــــــــت هــــــــذا العمــــــــل ال

  .بكل وضوح على هذا العمل الفينجعل عنصر التشويق واملتعة يطغى 

لقــــــــــــد أقــــــــــــدم الكاتــــــــــــب منــــــــــــذ بدايــــــــــــة املســــــــــــرحية علــــــــــــى إبــــــــــــراز الصــــــــــــراع املوجــــــــــــود 

بـــــــــــــوترية جيـــــــــــــدة حـــــــــــــني يعـــــــــــــرض للمتلقـــــــــــــي تنـــــــــــــافس أبنـــــــــــــاء الســـــــــــــلطان حـــــــــــــول املبـــــــــــــادئ 

لمــــــــــال واجلــــــــــاه والتطلــــــــــع ل حبــــــــــه فصــــــــــقرواألفكــــــــــار الــــــــــيت تقــــــــــوم عليهــــــــــا الــــــــــنفس البشــــــــــرية، 

الكتـــــــــــب ونظـــــــــــم الشـــــــــــعر والتبـــــــــــاهي بـــــــــــذلك إىل املناصـــــــــــب العليـــــــــــا، وليـــــــــــث حبـــــــــــه قـــــــــــراءة 

أمــــــــام املـــــــــإل، أمــــــــا بـــــــــرق فهـــــــــو االبــــــــن القـــــــــوي الــــــــذي يهـــــــــوى القـــــــــوة والتــــــــدرب اجليـــــــــد مـــــــــن 

أجـــــــــــل نيـــــــــــل رضـــــــــــا الســـــــــــلطان والـــــــــــدفاع عـــــــــــن األســـــــــــرة والـــــــــــوطن، وتـــــــــــأيت األمـــــــــــرية قمـــــــــــر 
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ēƾǟƢǈǷÂ�ŚƼǴǳ�ƢȀƦŞ�̧¦ǂǐǳ¦ا للفقراء واملساكني.  

إذا ينطلــــــــــــق صــــــــــــراع املســــــــــــرحية حــــــــــــول تضــــــــــــارب اإلرادات األربــــــــــــع حبــــــــــــوار بســــــــــــيط 

ومفهـــــــــــوم، يســـــــــــتطيع املتلقـــــــــــي مـــــــــــن خاللـــــــــــه إدراك الفكـــــــــــرة واملعـــــــــــىن الـــــــــــذي يـــــــــــدور حولـــــــــــه 

مث ينتقـــــــــــل الصــــــــــــراع بعـــــــــــد ذلـــــــــــك إىل تســــــــــــارع إيقـــــــــــاعي عنـــــــــــدما تظهــــــــــــر . ســـــــــــياق الـــــــــــنص

 عنــــــــــــوان للمكــــــــــــر واخلــــــــــــداع الســـــــــــاحرة الشــــــــــــريرة مرجحــــــــــــة كفـــــــــــة الشــــــــــــر لصــــــــــــاحلها، فهـــــــــــي

�ƢºººººººººȀǴƬǫ�ƨºººººººººǳÂƢŰÂ�ƢºººººººººȀǨǘƻ�ń¤�Ƣºººººººººđ�ǂºººººººººǷȋ¦�ȆºººººººººȀƬǼȇÂ��ǂºººººººººǸǫ�̈ŚǷȋƢºººººººººƥ�ǾºººººººººǰȈŢ�Äǀºººººººººǳ¦�ƾºººººººººȈǰǳ¦Â

انتقامـــــــــــا منهــــــــــــا للســــــــــــلطان الــــــــــــذي تركهــــــــــــا يف الســـــــــــجن بضــــــــــــع ســــــــــــنني بســــــــــــبب أعماهلــــــــــــا 

  :اخلبيثة

  )دخول صقر مسرعا(

   .أيب ،أيب :صقر 

  .أعدت جمددا أيها األمحق :السلطان

  .سجنالساحرة هربت من ال :صقر

  واجلدران من صخور صلبة؟ ،فاألبواب من حديد ،كيف هربت  :السلطان 

  .بسحرها يا أيب :صقر

  كيف؟  :السلطان

 ا، لقــــــــــد كــــــــــان مشــــــــــهد مريبــــــــــ ايقــــــــــال أن احلــــــــــارس تــــــــــرك بــــــــــاب الســــــــــجن مفتوحــــــــــ :صــــــــــقر

  ....مث  ،...مث  ،مث ارتفعت أصوات خميفة ،أرجاء السجن عمّ 

  مث ماذا؟ :الجميع

  .هربت ،هربت ،مث هربت الساحرة :صقر

  .ابنيت قمر يف خطر :السلطان

  .سنذهب للبحث عنها :برق
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ــــــــــــب اســــــــــــتطاع أن يظهــــــــــــر مقومــــــــــــات البطــــــــــــل احلقيقــــــــــــي يف مســــــــــــرح الطفــــــــــــل،  فــــــــــــإن الكات

تـــــــــــارة، ومـــــــــــع ¤ƢºººººººººººēȂƻفقـــــــــــد صـــــــــــور لنـــــــــــا هـــــــــــذه األمـــــــــــرية حاملـــــــــــة لطـــــــــــرف الصـــــــــــراع مـــــــــــع 

ـــــــــذي تقـــــــــوم الســـــــــ احرة ومســـــــــاعدها مششـــــــــوم تـــــــــارة أخـــــــــرى، وهـــــــــذا هـــــــــو املعـــــــــىن احلقيقـــــــــي ال

شخصـــــــــــــــية األساســـــــــــــــية يف األعمـــــــــــــــال الدراميـــــــــــــــة املوجهـــــــــــــــة لألطفـــــــــــــــال، وذلـــــــــــــــك عليـــــــــــــــه ال

طـــــــــرفني علـــــــــى  بـــــــــنيحـــــــــني يـــــــــتمكن الكاتـــــــــب بكـــــــــل ســـــــــهولة وإجيـــــــــاز مـــــــــن ربـــــــــط الصـــــــــراع 

يــــــــــدرك  األكثـــــــــر ومهــــــــــا اخلــــــــــري والشــــــــــر، وبالتــــــــــايل يســـــــــتطيع الطفــــــــــل بــــــــــاملوازاة مــــــــــع ســــــــــنه أن

ـــــــــــيخلص يف األخـــــــــــري إىل إدراك أن اخلـــــــــــري دائمـــــــــــا هـــــــــــو  املعـــــــــــىن احلقيقـــــــــــي هلـــــــــــذا الصـــــــــــراع، ل

   .  الذي يفوز على النوايا السيئة

  :قصة الطفل المتمرد لخياط أحمد

أن إال  رغــــــــــــــــم افتقــــــــــــــــار هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــة إىل كثــــــــــــــــرت األحــــــــــــــــداث والشخصــــــــــــــــيات

يا موجــــــــــــود و متنــــــــــــوع نســــــــــــبيا ، ألن هشــــــــــــام صــــــــــــارع صــــــــــــراعا نفســــــــــــ الصـــــــــــراع فيهــــــــــــا هــــــــــــو

.ȋ¦�ƨǷÂƢǬǷÂ�ƨđƢů¿� هوداخليا حّوله إىل صراع اجتماعي 

ــــــــــــــومقاومت ،ومتـــــــــــــرده ،حـــــــــــــاول هشـــــــــــــام أن حيقـــــــــــــق ذاتـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــالل عنـــــــــــــاده ،هـ

فـــــــــــوجل ميـــــــــــدان املقاومـــــــــــة النفســـــــــــية  ،اســـــــــــتغل فيهـــــــــــا غيـــــــــــاب األب ، وقـــــــــــدوحتقيـــــــــــق رغبتـــــــــــه

ــــــــــــــة ، إال أن هشــــــــــــــام خضــــــــــــــع بعــــــــــــــد مــــــــــــــا مســــــــــــــع كلمــــــــــــــة  يشــــــــــــــبه  ." ال"أوال مث االجتماعي

جـــــــــــاك أو " هاهنـــــــــــا و يقـــــــــــرتن مـــــــــــع مســـــــــــرحية أوجـــــــــــني يونســـــــــــكو حتـــــــــــت عنـــــــــــوان الصـــــــــــراع 

صـــــــــــــراعا نســـــــــــــبيا وطفيفـــــــــــــا ســـــــــــــرعان مـــــــــــــا امتثـــــــــــــل " جـــــــــــــاك"حيـــــــــــــث صـــــــــــــارع " االمتثـــــــــــــال 

�ǞǸƬĐ¦�Â�̈ǂǇȋ¦�ƾȈǳƢǬƫ�Â�» ¦ǂǟȋ�ǞǔƻÂ.

�Ŗººººººººººººººǳ¦�Ȇººººººººººººººǿ�ƢººººººººººººººĔȋ���¿ȋ¦�ƨȈººººººººººººººǐƼǋ�ÃȂƬººººººººººººººǈǷ�ȄººººººººººººººǴǟ�ǂººººººººººººººƻ¡�̧¦ǂººººººººººººººǏ�ȄººººººººººººººǴƴƬȇ

ــــــــــــت ــــــــــــيت أحب ــــــــــــرددت ،و خافــــــــــــت ،قاومــــــــــــت ، هــــــــــــي ال لتقــــــــــــول البنهــــــــــــا  مث غــــــــــــامرت ،و ت

ولكــــــــــــن أخشــــــــــــى أن يُلقــــــــــــَي فلــــــــــــذة  " قالــــــــــــت  .خاشــــــــــــية أن يُلقــــــــــــَي األذيــــــــــــة بنفســــــــــــه " ال"
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يظهــــــــــــر صــــــــــــراعها مــــــــــــن خــــــــــــالل تفســــــــــــري املؤلــــــــــــف  .1"كبــــــــــــدي بنفســــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــطح 

خفـــــــــق فـــــــــؤاد املـــــــــرأة فكانـــــــــت تســـــــــمع دقاتـــــــــه ســـــــــريعة عنيفـــــــــة ، ":حلالتهـــــــــا تلـــــــــك ، بقولـــــــــه

اولـــــــــه قبضـــــــــة مـــــــــن اللـــــــــوز لتن كـــــــــادت تـــــــــدعو ولـــــــــدها العنيـــــــــد للنـــــــــزولبـــــــــاخلوف، و أحســـــــــت 

Ƣºººººººººººººººººē°ƢƳ�ƨƸȈºººººººººººººººººǐǻ�©ǂǯǀºººººººººººººººººƫ�Ľ��".2ƢºººººººººººººººººĔ¤ ــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــارات تش رح وتوضـــــــــــــــــح صـــــــــــــــــراعا ــ

  .سيكولوجيا على مستوى وجدان األم مليكة

 أهداف القصة:

ـــــــــــــار  ـــــــــــــب للكب ـــــــــــــيت تكت ـــــــــــــك ال ـــــــــــــف عـــــــــــــن تل إن القصـــــــــــــة املوجهـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال ختتل

"الراشـــــــــدين ، هـــــــــي كتابـــــــــة خاصـــــــــة وخطـــــــــرية ألن املتلقـــــــــي طفـــــــــل ، و بالتـــــــــايل فـــــــــإن مـــــــــن 

رورات الكتابــــــــــة للطفـــــــــل الراحــــــــــة النفســـــــــية الــــــــــيت جيـــــــــدها الطفــــــــــل يف القـــــــــراءة النافعــــــــــة ،ضـــــــــ

ـــــــــرة الضـــــــــوء يف حيـــــــــاة الطفـــــــــل ـــــــــيت توســـــــــع دائ ـــــــــده باملعرفـــــــــة ال ترســـــــــيخ القـــــــــيم و  ،و هـــــــــي تزوي

3".ال والناس تساعده على صحة احلكم على األعمالسليمة اليت

ــــــــــــــــــــإن الطفـــــــــــــــــــل يبحـــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــن اخليـــــــــــــــــــال و املتعـــــــــــــــــــة و األحـــــــــــــــــــداث الشيق  ة وــــ

  .الوضعيات املعقدة ليفكر مع البطل و يتوحد معه 

ــــــــــذكر ،  ــــــــــو مــــــــــن العناصــــــــــر الســــــــــالفة ال هــــــــــي قصــــــــــة فإن قصــــــــــة هشــــــــــام املتمــــــــــرد ختل

وال وضــــــــــــعيات  ،وال أبطــــــــــــال خــــــــــــارقني ،عــــــــــــن الواقــــــــــــع و مــــــــــــن الواقــــــــــــع ، ال خيــــــــــــال فيهــــــــــــا

  :ولكن رغم ذلك ميكن أن حتقق األهداف التالية . معقدة مشوقة

  :أوال األهداف الفكرية 

، ) الطفـــــــــــل(اد الكاتــــــــــب مــــــــــن خـــــــــــالل هــــــــــذه القصــــــــــة أن يـــــــــــنظم فكــــــــــر املتلقــــــــــي أر 

ذي فتجعلـــــــــه يكشـــــــــف عـــــــــن أخـــــــــالق النـــــــــاس احلقيقيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل تصـــــــــرف هشـــــــــام الـــــــــ

اســــــــــتثمر قدراتــــــــــه الذهنيــــــــــة ليســــــــــلك ســــــــــلوكا ســــــــــلبيا ،ولكــــــــــن املؤلــــــــــف مل يــــــــــربط يف ثنايــــــــــا 

.10خیاط أحمد ، المرجع السابق ، ص -1
.13المرجع نفسھ ، ص -2
3-�ˬϱέѧѧѧѧѧϛΑϟ�ϕέΎѧѧѧѧѧρ"ϲѧѧѧѧѧϧϼϳϛϟ�ϝѧѧѧѧѧϣΎϛ�ϲѧѧѧѧѧΑέόϟ�ϝѧѧѧѧѧϔρϟ�ΏΩϷ�Ωѧѧѧѧѧέ"�ΏϭϠѧѧѧѧѧγϷϭ�ΞϬϧѧѧѧѧѧϣϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϐϠϟ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ

.50، ص2006، 1، دار الرقي للطباعة و النشر و التوزیع ، لبنان ، ط
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ث ومل يصـــــــــــلها أيضـــــــــــا بـــــــــــاملورو  ،هـــــــــــذه القصـــــــــــة بـــــــــــني الفهـــــــــــم والثقافـــــــــــة واملتعـــــــــــة والتشـــــــــــويق

  .فريضة احلجلباستثناء تطرقه ألداء والد هشام  اإلسالمية الثقايف لألمة

  :ثانيا األهداف المعرفية 

ركـــــــــــــز الكاتـــــــــــــب يف هـــــــــــــذه القصـــــــــــــة علـــــــــــــى املعرفـــــــــــــة املباشـــــــــــــرة شـــــــــــــبيهة بـــــــــــــالتلقني 

جمـــــــــــال التســـــــــــلية  و املتعـــــــــــة ، فلـــــــــــم ينتقـــــــــــل مـــــــــــثال بشخصـــــــــــياته  يقـــــــــــدمالتعليمـــــــــــي دون أن 

ن أحــــــــــــــداث القصــــــــــــــة جافــــــــــــــة تــــــــــــــدور يف منــــــــــــــزل إىل منــــــــــــــاطق و أزمنــــــــــــــة خمتلفــــــــــــــة ذلــــــــــــــك أ

هشــــــــــــام، إال أن املتلقــــــــــــي قــــــــــــد يــــــــــــدرك أن املعصــــــــــــية و التمــــــــــــرد و عــــــــــــدم طاعــــــــــــة الوالــــــــــــدين 

  .هي أخالق سيئة عليه أن يتجنبها و يتجاوزها

  :ثالثا األهداف التربوية األخالقية 

�Ʈ ººººººººººººȈƷ�ƢººººººººººººȀƬȇƢĔ�ń¤�ƨººººººººººººǐǬǳ¦�ƨººººººººººººȇ¦ƾƥ�ǀººººººººººººǼǷ�ÄȂººººººººººººƥŗǳ¦�» ƾººººººººººººŮ¦�ǪǳƘººººººººººººƬȇ�Â�ƶººººººººººººǔƬȇ

التعامـــــــــــل مـــــــــــع األبنـــــــــــاء عنـــــــــــدما جيعـــــــــــل األم مليكـــــــــــة تعـــــــــــيش يف يطـــــــــــرح املؤلـــــــــــف مشـــــــــــكلة 

ــــــــدرك ) الطفــــــــل(حــــــــرية مــــــــن أمرهــــــــا ، فحــــــــني يقــــــــرأ املتلقــــــــي  القصــــــــة قــــــــد يتفــــــــق مــــــــع األم وي

�Ŀ�Ǿºººººººººººººƫƾǳ¦Â�Ǟºººººººººººººǔȇ�À¢�Ŀ�ǂºººººººººººººǰǨȇ�ȏ�Â�» ǄºººººººººººººǠȈǧ�ȆºººººººººººººǈǨǼǳ¦�ƢȀǟ¦ǂºººººººººººººǏ�Â�ƢºººººººººººººēƢǻƢǠǷ�ƨºººººººººººººƳ°®

  .احلرجةهذه الوضعية 

  :رابعا األهداف اللغوية 

ــــــــــــــه خاليـــــــــــــة مـــــــــــــن العيـــــــــــــوب اللغويحـــــــــــــرص املؤلـــــــــــــف علـــــــــــــى أن تكـــــــــــــون قصـــــــــــــت ة ،ـ

وبالتــــــــــايل قــــــــــد يتــــــــــزود قــــــــــارئ القصــــــــــة باملرادفــــــــــات اللغويــــــــــة رغــــــــــم بســــــــــاطتها ، و مــــــــــن مثــــــــــة 

ǾǨȈǬưƫ�Â�ǲǨǘǳ¦�ƨǤǳ�Ƥ ȇǀē�ń¤��ȂƦǐȇ�ƢǼǿ�Ƣǿ�Ǧ ǳƚŭ¦�ÀƜǧ.

 هإن القصــــــــــــة خاليــــــــــــة مــــــــــــن اخليــــــــــــال الــــــــــــذي يســــــــــــتهوي الطفــــــــــــل ويشــــــــــــده و جيعلــــــــــــ

مكـــــــــــــان حمـــــــــــــدود ، جتـــــــــــــاوز يواصـــــــــــــل املطالعـــــــــــــة بشـــــــــــــوق وشـــــــــــــغف ، جتـــــــــــــري أحـــــــــــــداثها يف 

وكـــــــــــأن الكاتـــــــــــب يتوجـــــــــــه للكبـــــــــــار الراشـــــــــــدين حـــــــــــني  ،مؤلفهـــــــــــا عناصـــــــــــر املتعـــــــــــة والتســـــــــــلية

غالبــــــــا مــــــــا يبــــــــدأ االحنــــــــراف بســــــــيطا تافهــــــــا و مــــــــع مــــــــرور األيــــــــام يتطــــــــور ليصــــــــبح "  :يقــــــــول
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، 2" أغـــــــــــــــرب عـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــي يـــــــــــــــا ملعـــــــــــــــون  ": و حـــــــــــــــني تقـــــــــــــــول أيضـــــــــــــــا  ،1"خطـــــــــــــــريا 

كلهــــــــــــــــا عبــــــــــــــــارات   ،3"س حــــــــــــــــذار أن تكــــــــــــــــون طماعــــــــــــــــا فيكرهــــــــــــــــك النــــــــــــــــاو "  :كــــــــــــــــذلكو 

عـــــــــــــــن دروس أخالقيـــــــــــــــة ينفـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا األطفـــــــــــــــال  والشـــــــــــــــباب و ال  اتمباشـــــــــــــــرة عبـــــــــــــــار 

ƢȀȈǳ¤�ÀȂǤǐȇ�ȏÂ�ƢĔȂƦŹ.

ذاتيــــــــــة املؤلــــــــــف مــــــــــن خــــــــــالل جزمــــــــــه أن مــــــــــا يشــــــــــاهدونه األطفــــــــــال كلــــــــــه  تتضــــــــــح

¤ƢƦººººººººººǏ�ƢĔÂƾǿƢººººººººººǌȇ�Ŗººººººººººǳ¦�ƨǷȂǸººººººººººǈŭ¦�¿Ȑººººººººººǧȋ¦�ƨººººººººººǰȈǴǷ�Ƣººººººººººȇ�ƢººººººººººĔ¬�"  :مســــــــــوم حــــــــــني يقــــــــــول

يوجههــــــــــــــــا هـــــــــــــــي أحكـــــــــــــــام  4."ال توجيــــــــــــــــه األمهـــــــــــــــات مســـــــــــــــاء دون مراقبـــــــــــــــة اآلبـــــــــــــــاء و 

ن الطفــــــــــــــل و هــــــــــــــو يقــــــــــــــرأ هــــــــــــــذه لآلبــــــــــــــاء الراشــــــــــــــدين ولــــــــــــــيس لألطفــــــــــــــال ، أل الكاتــــــــــــــب

العبــــــــــــارات يـــــــــــــدرك أن الكبــــــــــــري الراشـــــــــــــد حيـــــــــــــاول أن حيرمــــــــــــه مـــــــــــــن كــــــــــــل متعـــــــــــــة ، و مـــــــــــــن 

  .اللعب أي حرمانه من طفولته 

رهــــــــــــا ال و آثاـــــــــــــــفكــــــــــــرة األفــــــــــــالم املســــــــــــمومة أو الرســــــــــــوم املتحركــــــــــــة املوجهــــــــــــة لألطف

ــــــــــات مــــــــــع متخصصــــــــــني  الســــــــــلبية أو اإلجيابيــــــــــة هــــــــــي فكــــــــــرة أو إشــــــــــكالية تنــــــــــاقش يف ملتقي

.ƢǼƥȋ¦�®ƾē�Ŗǳ¦�°Ƣǘƻȋ¦�ǺǷ�ƨȇƢǫȂǴ وتوصيات ل وآباء للتوصل إىل حلول

حتتـــــــــــــاج إىل مزجهـــــــــــــا " الطفـــــــــــــل املتمــــــــــــرد" ـفـــــــــــــإن القصــــــــــــة املعنونـــــــــــــة بــــــــــــ ،و بالتــــــــــــايل

ـــــــــــــــــــب  ، ةو األمكنـــــــــــــــــــ ،و األزمنـــــــــــــــــــة ،و بتنـــــــــــــــــــوع األحـــــــــــــــــــداث ،بأحـــــــــــــــــــداث خياليـــــــــــــــــــة وجتن

و يبتعـــــــــــــد عـــــــــــــن  ،الـــــــــــــدروس األخالقيـــــــــــــة املباشـــــــــــــرة الـــــــــــــيت جتعـــــــــــــل الطفـــــــــــــل املتلقـــــــــــــي ينفـــــــــــــر

  . و املطالعة  ،و الكتاب ،ةــــالقص

.10خیاط أحمد ، المرجع السابق ، ص -1
.16المرجع نفسھ ، ص -2
.19المرجع نفسھ ، ص -3
.11المرجع نفسھ ، ص -4
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.دراسة في األشكال: الثاني  المبحث  

:اللغة - 1

تعتـــــــــرب اللغـــــــــة وســـــــــيلة هامـــــــــة لالتصـــــــــال بـــــــــني البشـــــــــر عـــــــــن طريـــــــــق اســـــــــتخدام نظـــــــــام 

معــــــــــان حمــــــــــددة، حبيــــــــــث يلجــــــــــأ اإلنســــــــــان إليهــــــــــا  مــــــــــن العالمــــــــــات الصــــــــــوتية الدالــــــــــة علــــــــــى

مـــــــــــــن أجـــــــــــــل التعبـــــــــــــري عـــــــــــــن رغباتـــــــــــــه ومشـــــــــــــاعره وأحاسيســـــــــــــه الداخليـــــــــــــة، وإخراجهـــــــــــــا إىل 

يف هــــــــــــــــذا  .العــــــــــــــــامل اخلــــــــــــــــارجي بنطــــــــــــــــق الكلمــــــــــــــــات، واســــــــــــــــتعمال الصــــــــــــــــيغ، واحلــــــــــــــــروف

�ǲºººººººººǨǘǳ¦�ƾǟƢºººººººººǈȇ�©ƢƥƢƴƬºººººººººǇȏ¦�ǺºººººººººǷ�¿Ƣºººººººººǜǻ�ƢºººººººººĔƘƥ«الســـــــــياق عرفتهـــــــــا فـــــــــايزة عبـــــــــد الـــــــــرزاق 

غــــــــــريه مــــــــــن األفــــــــــراد، فمــــــــــا أن يكتســــــــــب الفــــــــــرد ولــــــــــو  علــــــــــى التواصــــــــــل مــــــــــع نفســــــــــه ومــــــــــع

قســـــــــطا يســـــــــريا مـــــــــن االســـــــــتجابات اللفظيـــــــــة واللغويـــــــــة حـــــــــىت يبـــــــــدأ يف اســـــــــتخدامها كـــــــــأداة 

.1»اتصال 

كمــــــــــا أن هنــــــــــاك صــــــــــورا أخــــــــــرى قــــــــــد يلجــــــــــأ اإلنســــــــــان إليهــــــــــا يف تعويضــــــــــه للنطــــــــــق 

س ، ورد طرفـــــــــــــة اإلشـــــــــــــارات مبختلـــــــــــــف أنواعهـــــــــــــا، كهـــــــــــــز الـــــــــــــرأ اســـــــــــــتخدام عـــــــــــــن طريـــــــــــــق

  .ال مالمح الوجه واليدينالعني، واستعم

إن اإلنســــــــــــان يف اعتمــــــــــــاده علــــــــــــى اللغــــــــــــة كمحــــــــــــرك حلالتــــــــــــه التعبرييــــــــــــة يســــــــــــتعملها 

ـــــــــــــة طفولتـــــــــــــه عـــــــــــــن طريـــــــــــــق الفطـــــــــــــرة، مث تتطـــــــــــــور بتطـــــــــــــوره البيولـــــــــــــوجي والفكـــــــــــــري  يف بداي

الــــــــــــــــــيت  التوصــــــــــــــــــيل أداة¤�ƢººººººººººººººººººĔ« .لتصــــــــــــــــــبح أداة تعبرييــــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــــة بالدرجــــــــــــــــــة األوىل

وكلمـــــــــــــــــات،  )حــــــــــــــــروف(أصــــــــــــــــوات اصــــــــــــــــطلح أهلهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى دالالت رموزهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

وعبـــــــــــــارات، وهـــــــــــــي تقـــــــــــــوم بـــــــــــــأداء وظيفتهـــــــــــــا يف توصـــــــــــــيل األفكـــــــــــــار واملعلومـــــــــــــات بدقـــــــــــــة 

وبالنســـــــــــــبة . بالنظـــــــــــــام اللغـــــــــــــوي ، ودالالت الرمـــــــــــــوزتتناســـــــــــــب وحجـــــــــــــم معرفـــــــــــــة املتلقـــــــــــــي 

فــــــــــــــــــــإن  )الكاتــــــــــــــــــــب القصصــــــــــــــــــــي أو املســــــــــــــــــــرحي: يف حالتنــــــــــــــــــــا ( للكاتــــــــــــــــــــب األديــــــــــــــــــــب

.26أحمد عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص فایزة:للمزید أنظر -1
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يعـــــــــرب عـــــــــن أفكـــــــــار ومعلومـــــــــات اســــــــتخدامه للغـــــــــة يكـــــــــون أشـــــــــد أمهيـــــــــة وصــــــــعوبة، ألنـــــــــه ال 

1.»فقط، بل يعرب عن مشاعر وأحاسيس أوال 

إذا مــــــــــــــا نظرنــــــــــــــا إىل العالقــــــــــــــة الــــــــــــــيت تفرضــــــــــــــها اللغــــــــــــــة يف الكتابــــــــــــــات الدراميــــــــــــــة، 

��ǾºººººººººǨǗ¦Ȃǟ�̈°ƢºººººººººƯ¤�¾Ȑºººººººººƻ�ǺºººººººººǷ�°ȂºººººººººȀǸŪ¦Â�¬ǂºººººººººǈŭ¦�śºººººººººƥ�ƨǴºººººººººǐǳ¦�ǖºººººººººƥ°�ȄºººººººººǴǟ�ǲºººººººººǸǠƫ�ƢºººººººººĔƜǧ

ــــــــذلك جنــــــــد بــــــــأن . وحتريــــــــك مشــــــــاعره وع مــــــــن هــــــــذا النــــــــاألديــــــــب إذا اجتــــــــه حنــــــــو الكاتــــــــب ل

حــــــــــــزم بكــــــــــــم هائــــــــــــل مــــــــــــن الكلمــــــــــــات الفنيــــــــــــة، والعبــــــــــــارات يتفــــــــــــإن الكتابــــــــــــات الدراميــــــــــــة 

��Ƣºººººººººººǿ ¦°Â�¼ƢºººººººººººǈǼȇÂ��Ƣºººººººººººđ�ǂºººººººººººȀƦǼȈǧ��ÄȂºººººººººººǤǴǳ¦�ǾºººººººººººǇȂǷƢǫ�Ŀ�ȆºººººººººººǬǴƬŭ¦�ƢǿƾºººººººººººŸ�Ŗºººººººººººǳ¦�ƨºººººººººººǠǼǬŭ¦

  . وأدائه على خشبة املسرح ،دون االهتمام بأفعال املمثل

ǲȈºººººººººººººǏȂƬǳ¦�®ǂºººººººººººººĐ�ƪ ºººººººººººººǈȈǳ��ƨºººººººººººººǏƢƻ�ƨºººººººººººººǤǳ�ĺ®ȋ¦�ǲºººººººººººººǸǠǳ¦�Ŀ�ƨºººººººººººººǤǴǳ¦�À¤ǺºººººººººººººǰǳÂ��

ــــــــــــــاع عــــــــــــــن طريــــــــــــــق التــــــــــــــأثري يف العاطفــــــــــــــة  التوصــــــــــــــيل والتصــــــــــــــوير وإثــــــــــــــارة الشــــــــــــــعور واإلقن

وال يتحقــــــــــــق ذلــــــــــــك إال إذا اســــــــــــتطاع الكاتــــــــــــب أن يوظــــــــــــف يف نصــــــــــــه لغــــــــــــة . واالنفعــــــــــــال

ــــــــــاء درامــــــــــي حمكــــــــــم ــــــــــق بن يف . فنيــــــــــة تصــــــــــل بكامــــــــــل معانيهــــــــــا وداللتهــــــــــا النفســــــــــية إىل حتقي

ملظهــــــــر املــــــــادي لكــــــــل هــــــــي ا «هــــــــذا الســــــــياق يشــــــــري غنيمــــــــي هــــــــالل بــــــــأن اللغــــــــة املســــــــرحية 

�Ǻºººººººººººǟ�°ȂºººººººººººȀǸŪ¦Â�¬ǂºººººººººººǈŭ¦�śºººººººººººƥ�ƨǴºººººººººººǐǳ¦�ǪºººººººººººǬƸƬƫ�ƢºººººººººººđÂ��ƢºººººººººººȀƬȇƢǣÂ�ƨȈƷǂºººººººººººǈŭ¦�©ƢºººººººººººǷȂǬŭ¦

طريـــــــــق تراســـــــــل املـــــــــدركات املوضـــــــــوعية املصــــــــــورة الـــــــــيت تصـــــــــدر عـــــــــن نفســـــــــية الشخصــــــــــيات 

2.»يف املواقف  فتكسب الشخصية أبعادها 

ـــــــــــري   اكمـــــــــــا أن لألطفـــــــــــال فارقـــــــــــ ¦�ǶēƢȇȂƬºººººººººººǈǷ�śºººººººººººƥ�ƨºººººººººººȇǂǰǨǳ¦�Ƕē¦°ƾºººººººººººǫÂ�ƨºººººººººººȇȂǤǴǳ اكب

ــــــــدرامي مــــــــن طفــــــــل وشــــــــ ــــــــه األثــــــــر الكبــــــــري يف تلقــــــــي العمــــــــل ال عورهم النفســــــــي، وهــــــــو مــــــــا ل

ــــــــــد لــــــــــه أن يراعــــــــــي كــــــــــل هــــــــــذه الفــــــــــوارق يف عملــــــــــه . آلخــــــــــر ــــــــــب أدب األطفــــــــــال ال ب فكات

وربــــــــــــط  ،املوجـــــــــــه هلـــــــــــم، حــــــــــــىت يـــــــــــتمكن الطفــــــــــــل املتلقـــــــــــي مــــــــــــن تتبـــــــــــع العمــــــــــــل الـــــــــــدرامي

.91محمد حسن عبد هللا ، قصص األطفال ومسرحھم ، المرجع السابق ، ص -1
.66، ص 1982، 1محمد غنیمي ھالل ، النقد األدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط-2
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وة اللغويــــــــــــة وبالتــــــــــــايل تســــــــــــاهم اللغــــــــــــة يف زيــــــــــــادة الثــــــــــــر . املضــــــــــــمون بواســــــــــــتيعا ،األفكــــــــــــار

.للطفل، وتنمية اإلحساس جبمال الكلمة، وقوة تأثريها

كمــــــــــا أن التعبـــــــــــري املوجــــــــــه لألطفـــــــــــال ال بــــــــــد لـــــــــــه أن يــــــــــوازن بـــــــــــني أمــــــــــرين هـــــــــــامني 

  :مها

علومــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــحيحة الدقيقــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــيت جنــــــــــــــــــدها يف بعــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــوص امل -

.اهلادفة، القصص العلمية، وقصص الرحالة واملكتشفني، والقصص التارخيية

ة األطفــــــــــــال علــــــــــــى اســــــــــــتيعاب املفــــــــــــردات، وفهــــــــــــم الرتاكيــــــــــــب، والوصــــــــــــول طاقــــــــــــ -

.إىل وجه الشبه يف التشبيه، أو االستعارة، ومغزى الكناية وما ترمز إليه

ــــــــــدل ذلــــــــــك علــــــــــى اســــــــــتعمال لغــــــــــة بســــــــــيط ســــــــــهلة قــــــــــد جيــــــــــد الطفــــــــــل فيهــــــــــا  ال ي

ـــــــــــل، وتفقـــــــــــده حـــــــــــالوة الفهـــــــــــم والرتفيـــــــــــه، ألن األدب مـــــــــــن وجهـــــــــــة تربويـــــــــــة تعليميـــــــــــة  «املل

واملهــــــــــــم أن تكــــــــــــون اجلرعــــــــــــة . الطفــــــــــــل بكلمــــــــــــات جديــــــــــــدة، وتراكيــــــــــــب مبتكــــــــــــرة أن ميــــــــــــد

ـــــــــــــة الفهـــــــــــــم، وال  ـــــــــــــث ال تعطـــــــــــــل عملي مناســـــــــــــبة يف كميتهـــــــــــــا، وموقعهـــــــــــــا يف الســـــــــــــياق، حبي

تشـــــــــــتت االنتبـــــــــــاه، وميكـــــــــــن االهتـــــــــــداء إىل املـــــــــــراد بإضـــــــــــافة خمتصـــــــــــرة يف اهلـــــــــــامش، أو مـــــــــــن 

1.»خالل احلوار، أو ما يفهم من السياق 

لكتابـــــــــــة لألطفـــــــــــال هـــــــــــي مـــــــــــا تـــــــــــدفع الكاتـــــــــــب إىل اختيـــــــــــار بالتـــــــــــايل ، إن طبيعـــــــــــة ا

ســـــــــــهولة اللغـــــــــــة، والصــــــــــــدق اجلـــــــــــاد، مـــــــــــع االعتمــــــــــــاد و مـــــــــــنهج االختصـــــــــــار يف احلــــــــــــوارات، 

علــــــــــــى اإليقــــــــــــاع الفــــــــــــين الــــــــــــذي تفرضــــــــــــه احلركــــــــــــة الدراميــــــــــــة داخــــــــــــل الــــــــــــنص، فيتصــــــــــــاعد 

ويصــــــــــــــبح الطفــــــــــــــل جــــــــــــــزءا ال  والشخصــــــــــــــيات،،اإليقــــــــــــــاع، وتتصــــــــــــــاعد معــــــــــــــه األحــــــــــــــداث

.لفينيتجزأ من هذا العمل ا

.92ابق ، ص محمد حسن عبد هللا ، قصص األطفال ومسرحھم ، المرجع الس-1
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  :مسرحية األميرة قمر لحديد عيسى

اعتمـــــــــــــد الكاتـــــــــــــب يف صـــــــــــــياغة نـــــــــــــص املســـــــــــــرحية علـــــــــــــى لغـــــــــــــة فصـــــــــــــحى متيـــــــــــــزت 

بالوضـــــــــــوح واالختصـــــــــــار والبســـــــــــاطة، وهـــــــــــو مـــــــــــا ميكـــــــــــن الطفـــــــــــل املتلقـــــــــــي مـــــــــــن اســـــــــــتيعاب 

�°ƾººººººººººǬƥ��Ƣººººººººººē¦®ǂǨǷ�Ǧ ººººººººººǏ¦ǂƫ�Ŀ�ǺººººººººººǸǰƫ�ȏ�ƨººººººººººǤǴǳ¦�ƨººººººººººȈǳƢǸƴǧ���ƢººººººººººȀǛƢǨǳ¢Â�Ƣººººººººººē¦®ǂǨǷ�ǶººººººººººȀǧÂ

يت تســـــــــتطيع إيصـــــــــال املعـــــــــىن احلقيقـــــــــي ملختلــــــــــف مـــــــــا هـــــــــو حســـــــــن اســـــــــتعمال البالغـــــــــة الــــــــــ

.املواقف، وتكشف عن جوهر الصراع وطبيعة الشخصيات

�ƨºººººººººǤǳ�ƢºººººººººĔȂǯ�Ȇºººººººººǿ��ƨȈƷǂºººººººººǈŭ¦�ǽǀºººººººººǿ�Ŀ�ƨǴǸǠƬººººººººǈŭ¦�ƨºººººººººǤǴǳ¦�ȄºººººººººǴǟ�ȆǨºººººººººǔƫ�Ŗºººººººººǳ¦�ƨººººººººȈǳƢǸŪ¦�À¤

فصــــــــــــحى تتميــــــــــــز بالبســــــــــــاطة والســــــــــــهولة يف الفهــــــــــــم واإلدراك، مــــــــــــن ذلــــــــــــك مــــــــــــثال جنــــــــــــده 

 - ســـــــــــــأهديها أليب الســـــــــــــلطان - الشـــــــــــــهيرائحـــــــــــــة األكـــــــــــــل : العبـــــــــــــارات التاليـــــــــــــةوظـــــــــــــف 

ـــــــــك ألـــــــــف مـــــــــرة - كتبـــــــــت قصـــــــــيدة رائعـــــــــة - إن هـــــــــذه املناســـــــــبة مهمـــــــــة جـــــــــدا  - قلـــــــــت ل

إن جتـــــــــــــــاريت يف ازدهـــــــــــــــار  - وهـــــــــــــــل تتصـــــــــــــــدق مـــــــــــــــن أموالـــــــــــــــك؟ - ال ترفعـــــــــــــــي صـــــــــــــــوتك

ــــــــــة األحــــــــــالم - مســــــــــتمر ــــــــــة يف مدين ¤ƢººººººººººǸŪ¦�ƨººººººººººǬƟƢǧ�̈ǂǿȂººººººººººů�ƢººººººººººĔ¾ - هــــــــــي شــــــــــعار للمحب

لقــــــــــــــد  - ون معشـــــــــــــش يف عقليكمـــــــــــــااجلنـــــــــــــ - مل نســـــــــــــتطع التغلـــــــــــــب علـــــــــــــى الســــــــــــــاحرة -

لقـــــــــــد انتصـــــــــــرت احملبـــــــــــة علـــــــــــى  - جئـــــــــــت للهـــــــــــالك برجليـــــــــــك يـــــــــــا بـــــــــــرق - نفـــــــــــذ صـــــــــــربي

  . شكرا لوفائك يا أخي - الشر

جيعلهـــــــــــا لقــــــــــد وظـــــــــــف الكاتـــــــــــب العديـــــــــــد مـــــــــــن العبــــــــــارات الدينيـــــــــــة وذلـــــــــــك حـــــــــــىت 

�ȄººººººººººǴǟ�ƢººººººººººȀƬȈƥǂƫÂ�ǆ ǨǼººººººººººǳ¦�Ƥ ȇǀººººººººººē�ǲººººººººººƳ¢�ǺººººººººººǷ�ǾººººººººººƫƢȈƷ�Ŀ�ǲººººººººººǨǘǳ¦�ǾººººººººººȈǴǟ�Śººººººººººǈȇ�ƢººººººººººƳƢȀǼǷ

ـــــــــيت  ـــــــــك جنـــــــــده قـــــــــد . احلنيـــــــــف يǷȐºººººººººǇȍ¦�řȇƾºººººººººǳ¦�Ƣºººººººººđ� ƢºººººººººƳاملبـــــــــادئ الســـــــــامية ال مـــــــــن ذل

  : ذكر مثال

  .السالم عليكم :قمر

  .وعليكم السالم :الجميع
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قلــــــــــــت لــــــــــــك ألــــــــــــف مــــــــــــرة أن ال تأخــــــــــــذ حصــــــــــــاين حــــــــــــىت  ،يــــــــــــا أخــــــــــــي العزيــــــــــــز :قمــــــــــــر

.تستأذنين

  كيف حالكم يا أوالدي؟  :السلطان

  .واحلمد هللا ،خبري :األوالد

  .شكرا لك يا شيخ املدينة :برق

.كان اهللا يف عونك  :المدينةشيخ 

.ƘǧƢǰŭƢƥ�Ȇƻ¢�Ƣȇ�ƢǼȈǻƢē¨:ليث وصقر

.ساحمكما اهللا ،أتفضالن املكافأة على أختكما :قمر

  يت؟ــكيف حالك بنيّ :السلطان

  .و احلمد هللا ،خبري :قمر

ـــــــــــى  ـــــــــــنص ، فتـــــــــــارة يعتمـــــــــــد عل كمـــــــــــا اســـــــــــتعمل الكاتـــــــــــب العديـــــــــــد مـــــــــــن األســـــــــــاليب يف ال

ســــــــــلوب االســـــــــــتفهامي، وتـــــــــــارة علـــــــــــى التعجـــــــــــب، األســــــــــلوب اإلنشـــــــــــائي، وتـــــــــــارة علـــــــــــى األ

  :وتارة أخرى على أسلوب األمر

قصــــــــــــر، يظهــــــــــــر أوالد الســــــــــــلطان بــــــــــــرق، صــــــــــــقر، ليــــــــــــث، قمــــــــــــر، و هــــــــــــم حيضــــــــــــرون اليف (

األســــــــــــــلوب () الســــــــــــــتقبال أبــــــــــــــيهم الســــــــــــــلطان لعودتــــــــــــــه مــــــــــــــن ســــــــــــــفره ملدينــــــــــــــة األحــــــــــــــالم

  )اإلنشائي

فقــــــــــراء يف أحــــــــــد تغيــــــــــري الــــــــــديكور، تظهــــــــــر األمــــــــــرية قمــــــــــر وهــــــــــي تــــــــــوزّع املالبــــــــــس علــــــــــى ال(

  )األسلوب اإلنشائي( ).شوارع املدينة مع احلراس

  )األسلوب االستفهامي(إىل أين ذهبت اليوم يا ليث؟ : برق

  )األسلوب االستفهامي( ة جديدة كتبت؟دهل من قصي :برق

  )أسلوب األمر.(تكلم، ماذا هناك: برق

  )أسلوب التعجب( !عاد أيب: اجلميع 
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مـــــــــــن  يـــــــــــا أوالدييدا، هيـــــــــــا أغربـــــــــــا عـــــــــــن وجهـــــــــــي، ســـــــــــأعاقبكما عقابـــــــــــا شـــــــــــد: الســـــــــــلطان

جيــــــــد األمــــــــرية قمــــــــر يكــــــــون وليــــــــا للعهــــــــد، وســــــــأعطيه مــــــــا يشــــــــاء مــــــــن ذهــــــــب وفضــــــــة، هيــــــــا 

  )أسلوب النداء. (اذهبوا للبحث عنها

�ǾºººººººººººƥƢǘƻ�¾Ƣºººººººººººǐȇ¤�ǲºººººººººººƳ¢�ǺºººººººººººǷ�ƨºººººººººººǨǴƬƼŭ¦�ǢȈºººººººººººǐǳ¦�ǽǀºººººººººººđ�Ƥ ºººººººººººƫƢǰǳ¦�ÀƢǠƬºººººººººººǇ¦�ƾºººººººººººǬǳ

ــــــــــــــدرامي إىل املتلقــــــــــــــي الصــــــــــــــغري، وذلــــــــــــــك لضــــــــــــــرورات عــــــــــــــدة منهــــــــــــــا إعــــــــــــــادة صــــــــــــــياغة  ال

احلــــــــــــــدث الــــــــــــــدرامي، وهــــــــــــــو الوضــــــــــــــعية األساســــــــــــــية الــــــــــــــيت متثــــــــــــــل تسلســــــــــــــل األحـــــــــــــــداث 

  .والوقائع اليت تؤدي إىل ظهور املشكلة يف املسرحية

إىل جانـــــــــــب ذلـــــــــــك، جنـــــــــــد بـــــــــــأن الكاتـــــــــــب وظـــــــــــف نوعـــــــــــا مـــــــــــن الشـــــــــــعر الغنـــــــــــائي 

حــــــــــىت يضــــــــــفي علــــــــــى املســــــــــرحية جانــــــــــب املــــــــــرح والفرجــــــــــة، ذلــــــــــك أن الطفــــــــــل حيتــــــــــاج إىل 

  :آلخرهذا النوع من السياق من حني 

  ".عودة السلطان"عنوان القصيدة  :ليث

  رت هذا املنصب عاد األب يا مرحبا نوّ "

  سلطاننا يا إخويت عاد بالصحة كما ذهب                       

سلطاننا فارس ليس له أن يهرب صقر ابنه مباله اشتهر،

  وليث بشعره مسا وبرق الذي ال يهزم                   

  "لصبا قلنا مجيعا يا مرحبا يا مرحباقمر أحلى طفلة يف ا

يف األخــــــــــري، ميكــــــــــن أن نقــــــــــول بــــــــــأن الكاتــــــــــب قــــــــــد متكــــــــــن مــــــــــن توظيــــــــــف اللغــــــــــة 

ـــــــــــــك يف حـــــــــــــدود امللكـــــــــــــة اللغويـــــــــــــة للطفـــــــــــــل يف  العربيـــــــــــــة الفصـــــــــــــحى بشـــــــــــــكل جيـــــــــــــد، وذل

  .سنواته املبكرة

وازاة مــــــــــع مــــــــــا يكتــــــــــب للطفــــــــــل يف اجلزائــــــــــر مــــــــــن نصــــــــــوص مســــــــــرحية باللغــــــــــة بــــــــــاملو 

 متعـــــــــة القـــــــــراءة واالنتبـــــــــاه للطفـــــــــل املتلقـــــــــي، ومـــــــــا زاد الفصـــــــــحى، فـــــــــإن هـــــــــذا الـــــــــنص يثـــــــــري

، هــــــــــــو اســــــــــــتعانة الكاتــــــــــــب مبلكتــــــــــــه اللغويــــــــــــة واألدبيــــــــــــة الواســــــــــــعة، وربطهــــــــــــا مــــــــــــن جناحــــــــــــه
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باجلانـــــــــــــــــب النفســـــــــــــــــي للطفـــــــــــــــــل، فاســـــــــــــــــتطاع أن حيقـــــــــــــــــق يف األخـــــــــــــــــري القـــــــــــــــــيم الرتبويـــــــــــــــــة 

  . واألخالقية اليت يهدف إليها النص الدرامي

:الحوار  - 2

ل بــــــــــني املمثلــــــــــني فيمــــــــــا بيــــــــــنهم، أو بــــــــــني املمثلــــــــــني يشــــــــــكل احلــــــــــوار وســــــــــيلة اتصــــــــــا

ـــــــــيت  ـــــــــارات ال ـــــــــة مـــــــــن الكلمـــــــــات واجلمـــــــــل والعب ـــــــــق مجل ـــــــــك عـــــــــن طري ومجهـــــــــور املتلقـــــــــي، وذل

أي (اللغــــــــــة املســــــــــموعة «كمــــــــــا ميكــــــــــن تعريفــــــــــه أيضــــــــــا بأنــــــــــه . يضــــــــــعها الكاتــــــــــب يف نصــــــــــه

املســـــــــــــتخدمة عـــــــــــــن طريـــــــــــــق الشخصـــــــــــــيات لتوصـــــــــــــيل أفكارهـــــــــــــا إىل اآلخـــــــــــــرين، ) املنطوقـــــــــــــة

يف عمومــــــــــــــه حســـــــــــــب نوعيــــــــــــــة املتلقـــــــــــــي، فـــــــــــــإذا كنــــــــــــــا نقـــــــــــــدم العمــــــــــــــل ويصـــــــــــــاغ احلـــــــــــــوار 

املســــــــــــــرحي لصــــــــــــــغار األطفــــــــــــــال، فيفضــــــــــــــل أن نقدمــــــــــــــه باللغــــــــــــــة العاميــــــــــــــة مــــــــــــــع تطعيمــــــــــــــه 

بــــــــــبعض ألفــــــــــاظ اللغــــــــــة العربيــــــــــة الفصــــــــــحى إلثــــــــــراء القــــــــــاموس اللغــــــــــوي للطفــــــــــل، وخاصــــــــــة 

ألن ذلـــــــــــك يســـــــــــاعدهم  1،»املصـــــــــــطلحات العلميـــــــــــة الـــــــــــيت جيـــــــــــب أن تنطـــــــــــق كمـــــــــــا هـــــــــــي 

وملكــــــــة علميـــــــــة حــــــــول كـــــــــل  ،عامـــــــــة للــــــــنص، مث تكـــــــــوين رصــــــــيد لغـــــــــوييف فهــــــــم الفكــــــــرة ال

  .من اكتشافات علمية وتطورات تكنولوجيةما يدور حوهلم 

أمـــــــــــــا إذا مت تقـــــــــــــدمي احلـــــــــــــوار لكبـــــــــــــار األطفـــــــــــــال، فـــــــــــــال بـــــــــــــد للكاتـــــــــــــب أن يتقيـــــــــــــد 

باســــــــــــتخدام اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة الفصــــــــــــحى، ولكــــــــــــن بطريقــــــــــــة ســــــــــــهلة وبســــــــــــيطة، ومهــــــــــــا مــــــــــــا 

التكثيـــــــــــف واالقتصـــــــــــاد، أي اســـــــــــتخدام أقـــــــــــل عـــــــــــدد  يعـــــــــــرف يف اإلعـــــــــــداد الدراميـــــــــــة بلغـــــــــــة

ـــــــــك ميكـــــــــن  ـــــــــى أكـــــــــرب عـــــــــدد مـــــــــن املعـــــــــاين، وبالتـــــــــايل فـــــــــإن ذل ـــــــــة عل مـــــــــن الكلمـــــــــات للدالل

  . للكاتب أن حيافظ من خالله على العمل وجذب انتباه املتلقي

ــــــــــــــه يف األعمــــــــــــــال الدراميــــــــــــــة، فــــــــــــــإن عالقــــــــــــــة احلــــــــــــــوار  وممــــــــــــــا ميكــــــــــــــن اإلشــــــــــــــارة إلي

ـــــــــــــذي يبالشخصـــــــــــــيات هـــــــــــــو مبثابـــــــــــــة احملـــــــــــــ قـــــــــــــوم بتســـــــــــــيريها داخـــــــــــــل حلقـــــــــــــة البنـــــــــــــاء رك ال

الــــــــــــدرامي، وهــــــــــــو الــــــــــــذي يضــــــــــــعها يف الســــــــــــياقات االجتماعيــــــــــــة والنفســــــــــــية الــــــــــــيت يريــــــــــــدها 
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هلــــــــــــذا جيــــــــــــب علــــــــــــى الكــــــــــــالم املســــــــــــتخدم يف احلــــــــــــوار أن . الكاتــــــــــــب هلــــــــــــذه الشخصــــــــــــيات

يكــــــــــــــون ذا داللــــــــــــــة واضــــــــــــــحة، وحمــــــــــــــددا لكــــــــــــــل أبعــــــــــــــاد الشخصــــــــــــــية، ألن أي تغيــــــــــــــري يف 

ية، وحتميلهــــــــــــا مســـــــــــــؤولية خارجــــــــــــة عـــــــــــــن ذلــــــــــــك قــــــــــــد يـــــــــــــؤدي إىل إفســــــــــــاد دور الشخصـــــــــــــ

.نطاقها، وبالتايل إفساد العمل الدرامي بأكمله

إن أمهيـــــــــــــة احلـــــــــــــوار يف النصـــــــــــــوص الدراميـــــــــــــة ميكنهـــــــــــــا أن تعـــــــــــــادل أمهيـــــــــــــة الصـــــــــــــراع 

يف املســـــــــــرحية، فـــــــــــإذا كـــــــــــان هـــــــــــذا األخـــــــــــري هـــــــــــو املظهـــــــــــر املعنـــــــــــوي للحركـــــــــــة الدراميـــــــــــة يف 

الوســــــــــيلة الــــــــــيت  ذلــــــــــك ألنـــــــــه، احلســــــــــي هلـــــــــا املظهــــــــــراملســـــــــرحية، فــــــــــإن احلـــــــــوار هــــــــــو مبثابـــــــــة 

ورســـــــــــــم الشخصـــــــــــــيات  ،وتقـــــــــــــدمي األحـــــــــــــداث ،يســـــــــــــتخدمها الكاتـــــــــــــب لتصـــــــــــــوير الفكـــــــــــــرة

  .داخل العمل الدرامي

  :ميكن تقسيم احلوار من جانبه الفين إىل نوعني مها 

ويســــــــــــــــمى كــــــــــــــــذلك بــــــــــــــــاملونولوج، ويكــــــــــــــــون عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق : حــــــــــــــــوار داخلــــــــــــــــي -

مــــــــــن يف اســــــــــتخدام شخصــــــــــية واحــــــــــدة بصــــــــــوت واحــــــــــد ، مــــــــــن أجــــــــــل الكشــــــــــف عمــــــــــا يك

  .نفسها من نوازع ورغبات وأفكار

ويســــــــــــــمى بالــــــــــــــديالوج، ويكــــــــــــــون عــــــــــــــن طريــــــــــــــق اســــــــــــــتخدام : حــــــــــــــوار خــــــــــــــارجي -

شخصـــــــــــــيات متعـــــــــــــددة، وبأصـــــــــــــوات خمتلفـــــــــــــة، تطـــــــــــــرح مجلـــــــــــــة مـــــــــــــن القضـــــــــــــايا واملشـــــــــــــاغل 

1.واألفكار لدى مجهور املتلقي

وظيفـــــــــة احلــــــــوار داخــــــــل العمـــــــــل الفــــــــين، فقــــــــد حـــــــــدد لنــــــــا شــــــــكري عبـــــــــد أمــــــــا عــــــــن 

لوظـــــــــــــائف الـــــــــــــيت متـــــــــــــس عـــــــــــــدة جوانـــــــــــــب، كمضـــــــــــــمون الـــــــــــــنص، الوهـــــــــــــاب مجلـــــــــــــة مـــــــــــــن ا

.والشخصيات، واملتلقي

  :وفيما يلي ذكرها باختصار
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وســـــــــــــيلة التخاطــــــــــــــب بــــــــــــــني الشخصــــــــــــــيات واســــــــــــــتخدام األلفــــــــــــــاظ مــــــــــــــن أجــــــــــــــل  -

  .خبار املشاهدين مبا يتم سرده من أحداثإالتعبري، و 

ــــــــــــة، وكشــــــــــــف - ــــــــــــه املنطقي ــــــــــــى مقدمت ــــــــــــف ليــــــــــــربهن عل هــــــــــــو أداة يســــــــــــتخدمها املؤل

ǋ�Ǻǟ�Ƣđ¸¦ǂǐǳ¦�°ȂǘȇÂ��ǾƫƢȈǐƼ.

ضــــــــــــــرورة أن يكــــــــــــــون احلــــــــــــــوار معــــــــــــــربا عــــــــــــــن الشخصــــــــــــــية، ويكشــــــــــــــف أبعادهــــــــــــــا -

واملؤلــــــــــــــــف . األربعــــــــــــــــة املاديــــــــــــــــة أو اجلســــــــــــــــمانية، االجتماعيــــــــــــــــة، والنفســــــــــــــــية، واألخالقيــــــــــــــــة

املـــــــــتمكن هـــــــــو الـــــــــذي ينتقـــــــــي لشخصـــــــــياته مـــــــــا يتناســـــــــب معهـــــــــا مـــــــــن عبـــــــــارات، إذ جيـــــــــب 

بع يتطلــــــــــب ذلــــــــــك تعمقــــــــــا يف أن تنطــــــــــق الشخصــــــــــيات مبــــــــــا يتفــــــــــق مــــــــــع طبيعتهــــــــــا، وبــــــــــالط

  .دراسة الشخصيات

مــــــــــــــن مهامــــــــــــــه األساســــــــــــــية داخــــــــــــــل العمــــــــــــــل الــــــــــــــدرامي هــــــــــــــو الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن  -

ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢēǂǰǧÂ��ƨȈƷǂǈŭ¦�̧ȂǓȂǷ.

هـــــــــــو األداة الـــــــــــيت يثـــــــــــري الـــــــــــروح يف املســـــــــــرحية، وجيعـــــــــــل هلـــــــــــا حيـــــــــــاة، ويكشـــــــــــف -

  .عن تطور ومستقبل األحداث

ك يزيـــــــــــــد مـــــــــــــن فهـــــــــــــم االعتمـــــــــــــاد التـــــــــــــام علـــــــــــــى املباشـــــــــــــرة والوضـــــــــــــوح، ألن ذلـــــــــــــ-

املشـــــــــــــاهد للموضـــــــــــــوع، ويغريـــــــــــــه بتتبعـــــــــــــه، لـــــــــــــذا جيـــــــــــــب اســـــــــــــتخدام الكلمـــــــــــــات الســـــــــــــهلة 

.الفهم، السريعة الوصول إىل املشاهد

جيــــــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــــــون احلــــــــــــــــــــــوار موضــــــــــــــــــــــوعيا، وأمينــــــــــــــــــــــا يف نقــــــــــــــــــــــل مقولــــــــــــــــــــــة -

  .الشخصيات

مراعـــــــــــاة االنســـــــــــجام بـــــــــــني اجلـــــــــــزء، والكـــــــــــل مـــــــــــن أجـــــــــــل احملافظـــــــــــة علـــــــــــى إيقـــــــــــاع -

ǳ¦�̈ǂȇƢǈǷÂ��řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�̈ƾǬǠ.

ــــــــــــاه، وإثــــــــــــارة املــــــــــــزاج النفســــــــــــي واجلــــــــــــو العــــــــــــام - خلــــــــــــق جــــــــــــو مفعــــــــــــم مــــــــــــن االنتب

.للعرض، فاحلوار اجليد هو الذي يثري االهتمام، ويستفز املشاعر
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التحليـــــــــــــل والتعليـــــــــــــل وإعطـــــــــــــاء أكـــــــــــــرب قـــــــــــــدر مـــــــــــــن املعـــــــــــــىن بأقـــــــــــــل قـــــــــــــدر مـــــــــــــن  -

ث الفائــــــــــــــدة وحنــــــــــــــن نقصــــــــــــــد بــــــــــــــذلك اإلجيــــــــــــــاز واالختصــــــــــــــار الــــــــــــــذي حيــــــــــــــدالكلمــــــــــــــات، 

.األكرب، فاالسرتسال يف السرد يقلل من اثر احلوار

ــــــــــــــة للتغلــــــــــــــب علــــــــــــــى املشــــــــــــــاكل املســــــــــــــرحية، كرتكيــــــــــــــز االنتبــــــــــــــاه، - هــــــــــــــو أداة فعال

ومســـــــــــــــاعدة املمثلـــــــــــــــني يف تغيـــــــــــــــري مالبســـــــــــــــهم أثنـــــــــــــــاء التمثيـــــــــــــــل، أو حـــــــــــــــىت يف احلـــــــــــــــاالت 

1.الطارئة اليت قد تطرأ على تتابع أحداث العمل الدرامي

  :قمر لحديد عيسى مسرحية األميرة

أن يكشـــــــــــــــف للمتلقـــــــــــــــي عـــــــــــــــن  مســـــــــــــــرحية األمـــــــــــــــرية قمـــــــــــــــراســـــــــــــــتطاع احلـــــــــــــــوار يف 

، أبعــــــــــــاد الشخصــــــــــــيات وأن يكشــــــــــــف لنــــــــــــا عــــــــــــن أســــــــــــاس املســــــــــــرحية ومــــــــــــا وراء املوضــــــــــــوع

. إضـــــــــــافة إىل الكشـــــــــــف عـــــــــــن األحـــــــــــداث والوقـــــــــــائع الـــــــــــيت تكـــــــــــون داخـــــــــــل جمـــــــــــرى الـــــــــــنص

تــــــــــب فحســــــــــب الباحــــــــــث نقــــــــــاش غــــــــــامل فــــــــــإن احلــــــــــوار يف أي مســــــــــرحية يتطلــــــــــب مــــــــــن الكا

الكثــــــــــري مــــــــــن احلــــــــــذر واحليطــــــــــة، فمــــــــــن جهــــــــــة ال جيــــــــــب عليــــــــــه تغافــــــــــل الطــــــــــرف الثالــــــــــث 

وهــــــــــــو اجلمهــــــــــــور ألنــــــــــــه هــــــــــــو املقصــــــــــــود يف عمليــــــــــــة التخاطــــــــــــب بــــــــــــني الشخصــــــــــــيات، ويف 

ــــــــــيت قــــــــــد  الوقــــــــــت نفســــــــــه أن ال جيعــــــــــل حــــــــــوار الشخصــــــــــيات جمــــــــــرد خطابــــــــــات مباشــــــــــرة وال

  .تثري ضجر وملل وسخرية اجلمهور

مــــــــــرية القمــــــــــر اعتمــــــــــد علــــــــــى احلــــــــــوار لــــــــــذلك جنــــــــــد بــــــــــأن الكاتــــــــــب يف مســــــــــرحية األ

ابتـــــــــــداء مـــــــــــن حـــــــــــوار يف ضـــــــــــبط ســـــــــــريورة األحـــــــــــداث الدراميـــــــــــة خـــــــــــالل مراحلهـــــــــــا املختلفة،

اإلخــــــــــوة فيمــــــــــا بيــــــــــنهم، مث حــــــــــوار الســــــــــلطان مــــــــــع أبنائــــــــــه، وأخــــــــــريا حــــــــــوار الســــــــــاحرة مــــــــــع 

.األمرية قمر

.71، 70شكري عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ص :للمزید أنظر -1
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  :قصة الطفل المتمرد لخياط أحمد

بغيـــــــــــــــة التواصـــــــــــــــل  إن احلـــــــــــــــوار يف القصـــــــــــــــة يقتضـــــــــــــــي وجـــــــــــــــود طـــــــــــــــرفني أو أكثـــــــــــــــر

وقــــــــــد ورد علــــــــــى لســــــــــان جريالــــــــــد بــــــــــرنس أنــــــــــه عــــــــــرض . بــــــــــالكالم ومراجعتــــــــــه فيمــــــــــا بيــــــــــنهم

1.دراماتيكي يف طبيعته لتبادل شفاهي بني شخصني أو أكثر

ــــــــــة احلــــــــــوار توليــــــــــد األفكــــــــــار اجلديــــــــــدة يف ذهــــــــــن املــــــــــتكلم، ذلــــــــــك مــــــــــا جنــــــــــده  وغاي

 يف بدايـــــــــــة القصـــــــــــة حـــــــــــني يعـــــــــــرض الكاتـــــــــــب حـــــــــــوار الـــــــــــزوج مـــــــــــع الزوجـــــــــــة حـــــــــــىت يقحـــــــــــم

قـــــــــــال عثمـــــــــــان لزوجتـــــــــــه و : " فيقـــــــــــول. املتلقـــــــــــي مباشـــــــــــرة يف ســـــــــــياق الـــــــــــنص واألحـــــــــــداث

هــــــــــــا هــــــــــــي ذي كميــــــــــــة مــــــــــــن اللــــــــــــوز ذي اجلــــــــــــودة : هــــــــــــو يضــــــــــــع كيســــــــــــا صــــــــــــغريا أمامهــــــــــــا

ــــــــــــالرفيعـــــــــــة، متنـــــــــــني شـــــــــــراء مقـــــــــــدار أكثـــــــــــر مـــــــــــن ه ذا، و لكـــــــــــن مـــــــــــع األســـــــــــف، وجـــــــــــدت ــ

عنــــــــــــدما يقــــــــــــرتب موعــــــــــــد عــــــــــــوديت مــــــــــــن احلــــــــــــج حبــــــــــــول اهللا، اصــــــــــــنعي . الســــــــــــعر باهضــــــــــــا

2".للضيوف املهنئني احللوى

ـــــــــــــــاء للمفـــــــــــــــاهيم ليفضـــــــــــــــيان إىل  ويف هـــــــــــــــذا التجـــــــــــــــاوب توضـــــــــــــــيح للمعـــــــــــــــاين، وإغن

تقـــــــــدم الفكـــــــــر، وإذا كـــــــــان احلـــــــــوار يف املفهـــــــــوم القـــــــــدمي يـــــــــدور بـــــــــني الشخصـــــــــيات كثنائيـــــــــة 

أمــــــــــــــا احلــــــــــــــوار يف الدراســــــــــــــات . ، واحلــــــــــــــب واجلمــــــــــــــال)املعقــــــــــــــول واحملســــــــــــــوس(األضــــــــــــــداد 

الشخصــــــــــــيات ودفــــــــــــع األفعــــــــــــال إىل  األدبيــــــــــــة املعاصــــــــــــرة فهــــــــــــو تقنيــــــــــــة قصصــــــــــــية لتصــــــــــــوير

  .األمام

ـــــــــــه يكشـــــــــــف عـــــــــــن أفكـــــــــــار  ـــــــــــب كون وللحـــــــــــوار وظـــــــــــائف متنوعـــــــــــة ، فهـــــــــــو إىل جان

��ǾºººººººººººººǻȂǯÂ��Ƣºººººººººººººđ�ǾºººººººººººººǗƢƦƫ°ȏ�ƨºººººººººººººȈƳ°ƢŬ¦Â�ƨºººººººººººººȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢºººººººººººººȀŰȐǷ�ǶºººººººººººººǇǂȇ�Ǿºººººººººººººǻȋ�©ƢȈºººººººººººººǐƼǌǳ¦

كـــــــــــذلك الوســـــــــــيلة األساســـــــــــية املتاحـــــــــــة لــــــــــــدى الشخصـــــــــــيات لتعـــــــــــرب مـــــــــــن خاللـــــــــــه عــــــــــــن 

، ويف هــــــــــــذه القصــــــــــــة يتميــــــــــــز احلــــــــــــوار  أفكارهــــــــــــا ورؤاهــــــــــــا ووعيهــــــــــــا للعــــــــــــامل الــــــــــــذي تعيشــــــــــــه

كـــــــــــــــــذلك بإحـــــــــــــــــداث جـــــــــــــــــو متميـــــــــــــــــز يف عمليـــــــــــــــــة التواصـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــردي ، إذ تتبـــــــــــــــــادل 

.59ندار ، د ت ، دط ، دب ، ص جیرالد برنس ، المصطلح السردي ، ترجمة عابد خز-1
.03خیاط أحمد ، المرجع السابق ، ص -2
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الشخصـــــــــــــيات وتتعاقـــــــــــــب علـــــــــــــى اإلرســـــــــــــال والتلقـــــــــــــي كمـــــــــــــا حـــــــــــــدث بـــــــــــــني األم مليكـــــــــــــة 

  .واألب عثمان والطفل هشام

وتـــــــــــربز أمهيـــــــــــة احلـــــــــــوار أكثـــــــــــر عنـــــــــــدما يســـــــــــهم يف بنـــــــــــاء احلـــــــــــدث وبلورتـــــــــــه، ألنـــــــــــه 

يــــــــــدخلها يف خضــــــــــم احلــــــــــدث لتكــــــــــون جــــــــــزءا منــــــــــه، كمــــــــــا أنــــــــــه يبــــــــــين الوقــــــــــائع الصــــــــــغرية و 

  .يكشف عن عنصري الزمان واملكان يف القصة

ــــــــــزمن اخلطــــــــــاب،  ــــــــــى عالقــــــــــة زمــــــــــن القصــــــــــة ب ــــــــــتم الرتكيــــــــــز يف اخلطــــــــــاب عل كمــــــــــا ي

وعالقـــــــــة ذلـــــــــك ببنـــــــــاء الـــــــــنص، ويـــــــــتم احلـــــــــديث يف الصـــــــــيغة علـــــــــى نوعيـــــــــة العالقـــــــــات بـــــــــني 

، ويف ...)منقــــــــــــــول ، خطــــــــــــــاب مســــــــــــــرود ، معــــــــــــــروض ،(اخلطابــــــــــــــات وكيفيــــــــــــــة اشــــــــــــــتغاهلا 

  .الرؤية والصوت نبحث كذلك عن املتكلم

تتمثـــــــــــل أمهيـــــــــــة احلـــــــــــوار ويـــــــــــربز دوره أكثـــــــــــر مـــــــــــن خـــــــــــالل انطوائـــــــــــه املتميـــــــــــز علـــــــــــى 

البعـــــــــد الـــــــــزمين، ألن املشـــــــــهد احلـــــــــواري يعكـــــــــس حلظـــــــــة تطـــــــــابق بـــــــــني زمـــــــــن القصـــــــــة وزمـــــــــن 

اخلطــــــــاب ، وذلــــــــك مــــــــا جنــــــــده يف قصــــــــة الطفــــــــل املتمــــــــرد حــــــــني ربــــــــط الكاتــــــــب بــــــــني زمــــــــن 

ويف . تـــــــــــــه للقصـــــــــــــة مـــــــــــــع زمـــــــــــــن قـــــــــــــرب موعـــــــــــــد ذهـــــــــــــاب األب ألداء مناســـــــــــــك احلـــــــــــــجبداي

عنـــــــــدما يقـــــــــرتب موعـــــــــد عـــــــــوديت مـــــــــن احلـــــــــج حبـــــــــول اهللا، اصـــــــــنعي احللـــــــــوى :" ذلـــــــــك يقـــــــــول

1" .للضيوف املهنئني

ويتنــــــــــــــاول البحــــــــــــــث كــــــــــــــذلك احلــــــــــــــوار اخلــــــــــــــارجي يف اخلطــــــــــــــاب القصصــــــــــــــي بــــــــــــــني 

)Narrateur(الشخصـــــــــــــيات داخـــــــــــــل النســـــــــــــيج الفــــــــــــــين القصصـــــــــــــي، ويعـــــــــــــرف الســــــــــــــارد 

يف اخلطـــــــــــــــاب الســـــــــــــــردي بأنـــــــــــــــه الشـــــــــــــــخص الـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــوم بالســـــــــــــــرد، والـــــــــــــــذي يكـــــــــــــــون 

شاخصــــــــــــا فيــــــــــــه الســــــــــــرد، وهنــــــــــــاك علــــــــــــى األقــــــــــــل ســــــــــــارد واحــــــــــــد لكــــــــــــل ســــــــــــرد ماثــــــــــــل يف 

ـــــــــاك  ـــــــــذي يتلقـــــــــى كالمـــــــــه، وقـــــــــد يكـــــــــون هن ـــــــــه ال مســـــــــتوى احلكـــــــــي نفســـــــــه مـــــــــع املســـــــــرود ل

2".عدة ساردين يتحدثون لعدة مسرودين هلم أو ملسرود واحد بذاته

.03خیاط أحمد ، المرجع السابق ، ص -1
.158جیرالد برنس ، المرجع السابق ، ص -2
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ار يف هــــــــــذا املقــــــــــام يتجــــــــــه حنــــــــــو إجــــــــــراء احلــــــــــوار بــــــــــني الســــــــــارد إن مســــــــــارات احلــــــــــو 

الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو يف الوقـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه شخصـــــــــــــــــية مـــــــــــــــــن شخصـــــــــــــــــيات القصـــــــــــــــــة، وبـــــــــــــــــني 

الشخصــــــــــــيات القصصــــــــــــية املتعــــــــــــددة داخــــــــــــل اخلطــــــــــــاب القصصــــــــــــي، وهــــــــــــذا مــــــــــــا جيعــــــــــــل 

اخلطــــــــــــاب الســــــــــــردي حيويــــــــــــا متــــــــــــدفقا ألنــــــــــــه يقــــــــــــوم بعمليــــــــــــة اإليصــــــــــــال والتواصــــــــــــل بــــــــــــني 

الســــــــــــردي الــــــــــــذي جتســــــــــــد يف حــــــــــــوارات بعــــــــــــدين، بعــــــــــــد خــــــــــــارجي متمثــــــــــــل يف الصــــــــــــوت 

الســـــــــــــارد وكالمـــــــــــــه، وبعـــــــــــــد داخلـــــــــــــي فـــــــــــــين جمســـــــــــــد يف حـــــــــــــوار الشخصـــــــــــــيات وكالمهـــــــــــــا، 

�Ä¢�ȆƳ°ƢºººººººººººººººŬ¦�ŃƢºººººººººººººººǠǳ¦�śºººººººººººººººƥ�ǲºººººººººººººººǏƢǨǳ¦�°¦ƾºººººººººººººººŪ¦�ȆºººººººººººººººǐǐǬǳ¦�§ ƢºººººººººººººººǘŬ¦�¿ƾºººººººººººººººǿ�¦ǀºººººººººººººººđÂ

.املرجعي للنص، والعامل الداخلي الذي تروى فيه أحداث القصة

يـــــــــــــرتبط  ويـــــــــــــأيت احلـــــــــــــوار علـــــــــــــى أنـــــــــــــواع عـــــــــــــدة، منهـــــــــــــا احلـــــــــــــوار الفكـــــــــــــري الـــــــــــــذي

ـــــــــــة ككـــــــــــل، ألن الفكـــــــــــر يف األســـــــــــاس هـــــــــــو إعمـــــــــــال العقـــــــــــل يف  ـــــــــــة الفكري ـــــــــــالفكر والعملي ب

ـــــــــــزوج  ـــــــــــذي جيـــــــــــري بـــــــــــني ال األشـــــــــــياء للوصـــــــــــول إىل معرفتهـــــــــــا، وجنـــــــــــد احلـــــــــــوار العـــــــــــاطفي ال

كمـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــور الكاتـــــــــــــــــب تفكـــــــــــــــــك العالقـــــــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــروابط . والزوجـــــــــــــــــة

  . اإلنسانية كانعدام الثقة بني األب واألم والطفل

وار األديب فهـــــــــــو جيـــــــــــري يف هـــــــــــذا املســـــــــــتوى بـــــــــــني شخصـــــــــــية الروائـــــــــــي وجنـــــــــــد احلـــــــــــ

  .وشخصية بطل الرواية املثقف

لقــــــــــــــد حقــــــــــــــق احلــــــــــــــوار يف هــــــــــــــذه القصــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــة التواصــــــــــــــلية، ألن التواصــــــــــــــل 

حيــــــــــدث نتيجــــــــــة لــــــــــربط األحــــــــــداث داخــــــــــل القصــــــــــة يف تركيبــــــــــة زمانيــــــــــة ومكانيــــــــــة حتــــــــــاكي 

¦�©ƢººººººººººººǇƢǰǠǻ¦Â�ǪƥƢººººººººººººǘƬȇ�ƨººººººººººººǐǬǳ¦�ª ¦ƾººººººººººººƷ¢�ŚººººººººººººǇ�À¢�ƢººººººººººººǸǯ���Ǟººººººººººººǫ¦Ȃǳ¦�ƨººººººººººººȈƥǂǠǳ¦�©ƢººººººººººººǠǸƬĐ

فيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق برتتيبــــــــــــــات أداء مناســــــــــــــك احلــــــــــــــج، ابتــــــــــــــداء بالتحضــــــــــــــري للســــــــــــــفر وتــــــــــــــوفري 

ـــــــــــذلك، واســـــــــــتقبال احلـــــــــــاج بعـــــــــــد العـــــــــــودة مـــــــــــن أداء فريضـــــــــــة احلـــــــــــج، وإكـــــــــــرام  املعـــــــــــدات ل

  .     الضيوف واملرحبني
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يف األخـــــــــــــري خنـــــــــــــتم هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث بـــــــــــــذكر جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن االســـــــــــــتنتاجات الـــــــــــــيت 

:توصلنا إليها طيلة هذه الرحلة العلمية، وهي كاآليت

إن دراســــــــــــتنا املعمقــــــــــــة ألدب األطفـــــــــــــال قادنــــــــــــا إىل التأكــــــــــــد مـــــــــــــن أنــــــــــــه جـــــــــــــزء  - 

ال يتجــــــــــزأ مــــــــــن أدب الكبــــــــــار، غــــــــــري أنــــــــــه خيــــــــــتص مبجموعــــــــــة مــــــــــن املميــــــــــزات واخلصــــــــــائص 

�Ȃǿ�ƢǷ�ƢȀǼǷ��©ƢǸǈǳ¦ÂƢĔȂǸǔŭ�ǞǓƢƻ�Ȃǿ�ƢǷ�ƢȀǼǷÂ��ƨƥƢƬǰǳ¦�ǲǰǌǳ�ǞƥƢƫ.

̧�املمــــــــــن أهــــــــــم  - ¦Ȃººººººººººǻ¢�ȆǫƢººººººººººƥ�Ǻººººººººººǟ�ĺ®ȋ¦�ÀȂººººººººººǴǳ¦�¦ǀººººººººººǿ�Ƣººººººººººđ�®ǂººººººººººǨǻ¦�Ŗººººººººººǳ¦�©¦ǄººººººººººȈǸ

ألدب العـــــــــــــام، هــــــــــــو مراعـــــــــــــاة الكاتــــــــــــب فيـــــــــــــه للمســــــــــــتويات والفـــــــــــــوارق العمريـــــــــــــة وفــــــــــــروع ا

لألطفــــــــــــال، خاصــــــــــــة وأننــــــــــــا علمنــــــــــــا بــــــــــــأن األطفــــــــــــال يتميــــــــــــزون بنــــــــــــوعني مــــــــــــن الفــــــــــــوارق 

األول هـــــــــــــي املســــــــــــتويات النفســــــــــــية واإلدراكيـــــــــــــة هلــــــــــــم، والنــــــــــــوع الثـــــــــــــاين العمريــــــــــــة، النــــــــــــوع 

فعلـــــــــــى كاتـــــــــــب األطفـــــــــــال أن يـــــــــــدرك هـــــــــــذه الفـــــــــــوارق أوال، مث . هـــــــــــي املســـــــــــتويات اللغويـــــــــــة

يوظـــــــــــف قلمـــــــــــه بالطريقـــــــــــة األمثـــــــــــل لكـــــــــــل مرحلـــــــــــة معينـــــــــــة، فمـــــــــــا يكتبـــــــــــه مـــــــــــن قصـــــــــــص 

وأشــــــــــعار ومســــــــــرحيات لطفــــــــــل الثامنــــــــــة ال يكتبــــــــــه لطفــــــــــل اخلامســــــــــة، ومــــــــــا يكتبــــــــــه لطفــــــــــل 

  .امسة ال يكتبه لطفل الثالثةاخل

ــــــــــدراما تتميــــــــــز - ــــــــــربط  ال ــــــــــة لل ــــــــــت منهــــــــــا وســــــــــيلة فاعل ــــــــــأنواع فنيــــــــــة متعــــــــــددة جعل ب

 .مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى فــــــــــن املســــــــــرح واالبتعــــــــــاد عــــــــــن، بــــــــــني اآلداب والفنــــــــــون مــــــــــن جهــــــــــة

علـــــــــى األشــــــــــكال واأللــــــــــوان  ايـــــــــل إىل اجلانــــــــــب النصــــــــــي مـــــــــع احتوائهــــــــــفالـــــــــدراما كجــــــــــنس مت

اجلانــــــــــــب اآلدائـــــــــــــي والتمثيلـــــــــــــي مـــــــــــــع امتالكـــــــــــــه  املســـــــــــــرح فهـــــــــــــو مييـــــــــــــل إىل أمـــــــــــــا الفنيــــــــــــة، 

أدب املســــــــــــــرح  هــــــــــــــي باختصــــــــــــــارالــــــــــــــدراما إذا . ألســــــــــــــس ومقومــــــــــــــات الكتابــــــــــــــة النصــــــــــــــية

  .بكل أنواعه املختلفة

 الـــــــــــــنص بـــــــــــــالعرضيف نفـــــــــــــس الســـــــــــــياق الســـــــــــــابق ميكننـــــــــــــا أن نصـــــــــــــف عالقـــــــــــــة  -

�ƢºººººººººĔƘƥــــــــــية ـــــــــة سطحـ ـــــــــة مـــــــــن  بقـــــــــدر مـــــــــا هـــــــــي ،ليســـــــــت عالقـــــــــة أولي الضـــــــــوابط عالقـــــــــة مركب

ـــــــــــــك أن  معـــــــــــــىن. املتداخلـــــــــــــة العـــــــــــــرض املســـــــــــــرحي ال يعتـــــــــــــرب ترمجـــــــــــــة بصـــــــــــــرية للـــــــــــــنص ،ذل
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قــــــــــدر مــــــــــا يعتــــــــــرب حتققــــــــــا فعليــــــــــا للــــــــــدراما، خيتفــــــــــي فيــــــــــه صــــــــــوت بولــــــــــيس تفســــــــــريا لــــــــــه ، 

،ممزوجـــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــديكور ،إميـــــــــــــــــــاءات املمثلــــــــــــــــــني، و وحركــــــــــــــــــات ،املؤلــــــــــــــــــف وراء أصـــــــــــــــــــوات

و مينحـــــــــــه  ،م النــــــــــــصو بالتـــــــــــايل فـــــــــــإن العـــــــــــرض هـــــــــــو الـــــــــــذي يقـــــــــــوّ .واإلضـــــــــــاءة  ،واألزيـــــــــــاء

  .إخراجية متنوعة ى ورؤ  القيام بتشكيالت دراماتورجيةإمكانية 

مشــــــــــــفرة  رمــــــــــــوزإن الــــــــــــنص املســــــــــــرحي هــــــــــــو عبــــــــــــارة عــــــــــــن عالمــــــــــــات لغويــــــــــــة و  -

هـــــــــــــو  فخلطــــــــــــاب الــــــــــــدراميأمــــــــــــا ا.  عدة املمثــــــــــــل علـــــــــــــى فكهــــــــــــاخيــــــــــــتص املخــــــــــــرج مبســــــــــــا

و لــــــــــذلك ميكـــــــــن اعتبــــــــــار  ،جممـــــــــوع العالمــــــــــات اللســـــــــانية الــــــــــيت ينتجهـــــــــا الــــــــــنص املســـــــــرحي

  .والنص  ،والشخصية ،ليات بناء احلكايةاخلطاب الدرامي أحد آ

االهتمــــــــــــــام الكبــــــــــــــري الــــــــــــــذي حضــــــــــــــي بــــــــــــــه أدب األطفــــــــــــــال يف الــــــــــــــوطن  يعــــــــــــــود -

�ǺººººººººººǷ�¦ȂǠƦººººººººººǌƫ�ƢǷƾººººººººººǠƥ�¾ƢººººººººººĐ¦�¦ǀººººººººººǿ�Ŀ�§ǂººººººººººǠǳ¦� Ƣººººººººººƥ®ȋ¦�ǺººººººººººǷ�ƨººººººººººËǴƷ�¾ƢǤƬººººººººººǋ¦�ń¤�ĺǂººººººººººǠǳ¦

األدب الغـــــــــــــــــريب األوريب الـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــبقهم يف كتابـــــــــــــــــة أدب األطفـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــص 

  .وحكايات وأشعار ومسرحيات

املقومـــــــــــــات الفنيـــــــــــــة للقصـــــــــــــة هـــــــــــــو خضـــــــــــــوعها حليـــــــــــــز نصـــــــــــــي أديب  مـــــــــــــن أهـــــــــــــم -

ــــــــــــــوين للشخصــــــــــــــيات بــــــــــــــني  يســــــــــــــوقها إىل اشــــــــــــــرتاك يف احلــــــــــــــدث والزمــــــــــــــان واملكــــــــــــــان، وتل

بشــــــــــرية وأخــــــــــرى غــــــــــري بشــــــــــرية، إضــــــــــافة إىل تنــــــــــوع أشــــــــــكال اللغــــــــــة وتوظيفهــــــــــا مبســــــــــتويات 

دالالت اهلادفــــــــــــة يف مســــــــــــتوى األطفــــــــــــال النفســــــــــــي خمتلفــــــــــــة، مــــــــــــع إشــــــــــــارات للرمــــــــــــوز والــــــــــــ

واإلدراكـــــــــــــــــــي، وحســـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتعمال لألشـــــــــــــــــــكال البصـــــــــــــــــــرية داخـــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــل األديب 

  .الطفويل

ري قــــــــــــد تشــــــــــــكل نتيجــــــــــــة ظــــــــــــروف اخلطــــــــــــاب املســــــــــــرحي اجلزائــــــــــــميكــــــــــــن القــــــــــــول بــــــــــــأن  -

ــــــــــوع مــــــــــن زمــــــــــن قــــــــــاهرة، و ت ــــــــــث حــــــــــل الفســــــــــادإن ــــــــــم ،ىل آخــــــــــر ، حي ،والتجــــــــــاوز ،و الظل

،يـــــــــــربز يف املقابـــــــــــل مـــــــــــا يســـــــــــمى باملســـــــــــرح اإلصـــــــــــالحيو  ،و االمتـــــــــــداد علـــــــــــى اإلنســـــــــــانية
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،اخلطــــــــــــاب االجتمــــــــــــاعي يف طابعـــــــــــه عــــــــــــنل صــــــــــــأو السياســــــــــــي الــــــــــــذي ال ينف ،أو الثـــــــــــوري

  .و كذا اخلطاب الديين 

لعـــــــــــــــل أهـــــــــــــــم مـــــــــــــــا نســـــــــــــــتنتجه يف األدب الطفـــــــــــــــويل بـــــــــــــــاجلزائر هـــــــــــــــو التفـــــــــــــــاوت  -

الكبـــــــــــري يف مســـــــــــتوى بنـــــــــــاءه الفـــــــــــين مـــــــــــن جهـــــــــــة، ومســـــــــــتوى وصـــــــــــوله إىل ذهـــــــــــن املتلقـــــــــــي 

ـــــــــدرامي. ن جهـــــــــة أخـــــــــرىمـــــــــ ،فنجـــــــــده تـــــــــارة مبســـــــــتوى فـــــــــين تتـــــــــوفر فيـــــــــه عناصـــــــــر البنـــــــــاء ال

 .واللغـــــــــــوي ،ومســـــــــــتوى إدراكـــــــــــه النفســـــــــــي ،وتنســـــــــــجم فيـــــــــــه احلبكـــــــــــة مـــــــــــع ذهـــــــــــن الطفـــــــــــل

ســـــــــوق الطفـــــــــل حنـــــــــو عناصـــــــــر مظلمـــــــــة تكـــــــــب الطفـــــــــل إىل عـــــــــامل غـــــــــامض يوتـــــــــارة أخـــــــــرى 

،وشـــــــــــــؤون األســـــــــــــرة ،والـــــــــــــزواج ،والكـــــــــــــون ،ملـــــــــــــيء بـــــــــــــاملواقف احملـــــــــــــرية كقضـــــــــــــية اخلـــــــــــــالق

  .واحلياة

ــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــزوف أهــــــــــــــــــــل  - ممــــــــــــــــــــا زاد يف تشــــــــــــــــــــويه أدب الطفــــــــــــــــــــل يف اجلزائ

§�عــــــــــــن ااالختصــــــــــــاص  ƢººººººººººººǏȋ�ǾººººººººººººǯǂƫÂ��ǺººººººººººººǨǳ¦�¦ǀººººººººººººđ�¿ƢººººººººººººǸƬǿȏ النفــــــــــــوذ حــــــــــــىت جعلــــــــــــوه

، وهــــــــــذا كلــــــــــه علــــــــــى حســــــــــاب الطفــــــــــل اجلزائــــــــــري الــــــــــذين  وســــــــــيلة مللــــــــــئ اجليــــــــــوب باملــــــــــال

ـــــــــــى املســـــــــــتوى االجتمـــــــــــاعي والثقـــــــــــايف والرتبـــــــــــوي  أصـــــــــــبح يعـــــــــــاين مـــــــــــن تراجـــــــــــع خميـــــــــــف عل

التعليمـــــــــــــي، حـــــــــــــىت أصـــــــــــــبحت تشـــــــــــــري اإلحصـــــــــــــائيات عـــــــــــــن التـــــــــــــأخر الكبـــــــــــــري للطفـــــــــــــل و 

ـــــــــــــري يف جمـــــــــــــال املعلومـــــــــــــا احلاســـــــــــــوبية واســـــــــــــتعمال الوســـــــــــــائل الســـــــــــــمعية البصـــــــــــــرية  تاجلزائ

    .احلديثة

اختــــــــــــــاذ األدبــــــــــــــاء اجلزائــــــــــــــريني لألســــــــــــــاليب الكالســــــــــــــيكية القدميــــــــــــــة مــــــــــــــن أجــــــــــــــل  -

Ŀ�ǶǿƾººººººººººººººƴǼǧ��©ÂŐººººººººººººººƳÂ�̈ȂººººººººººººººǈǫÂ�Ǧ ººººººººººººººǼǠƥ�ǶēƢººººººººººººººƥƢƬǯ�Ŀ�¾ƢººººººººººººººǨǗȋ¦�ƨººººººººººººººƦǗƢű ــــــــــــــب  الغال

خيــــــــــاطبون الطفــــــــــل بأســــــــــلوب الســــــــــلطة الرقيبــــــــــة علــــــــــيهم، دون االعتمــــــــــاد علــــــــــى التقنيــــــــــات 

والطـــــــــــــرق العصـــــــــــــرية الـــــــــــــيت أصـــــــــــــبحت عنـــــــــــــد الغـــــــــــــرب وســـــــــــــيلة مثلـــــــــــــى لرتبيـــــــــــــة األطفـــــــــــــال 

ال تكـــــــــــذب علـــــــــــى : فعـــــــــــوض أن نقـــــــــــول لـــــــــــه مـــــــــــثال. وتـــــــــــوجيههم إىل األخـــــــــــالق الفاضـــــــــــلة

  .من فضلك قل احلق ولو كان مرا: والديك، نقول له
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ــــــــــــــــة إىل اآلداب ينســــــــــــــــا - ــــــــــــــــري حنــــــــــــــــو التبعي ق أدب الطفــــــــــــــــل العــــــــــــــــريب بشــــــــــــــــكل كب

الغربيــــــــــــة األوروبيــــــــــــة، فنجــــــــــــد بــــــــــــأن الكتــــــــــــاب العــــــــــــرب مل يســــــــــــتطيعوا حلــــــــــــد اآلن تأســــــــــــيس 

مشـــــــــبعة بثقافـــــــــة عربيـــــــــة إســـــــــالمية، وتـــــــــراث شـــــــــعيب مقتـــــــــبس مـــــــــن التـــــــــاريخ أدب لألطفـــــــــال 

 .  البشري العريق لسكان هذه املنطقة
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السيرة الذاتية للكاتب حديد عيسى

عيسى:االسم  

حديد:اللقب  

 االغواط 16/06/1977: تاريخ ومكان االزدياد  

 ذكر: اجلنس  

 أعزب : احلالة العائلية  

 جزائرية :اجلنسية  

 االغواط 15حي بلهروي رقم : العنوان.  

 029929775: الفاكس  0660430408: اهلاتف

:سار التعليمي الم

 ابتدائية امحد بن عجيلة : املرحلة االبتدائية.  

 حممود بن عمر : املرحلة االكمالية.  

 نوفمرب  أولثانوية /ثانوية حممد شعباين : املرحلة الثانوية.

 جامعة عمار ثليجي االغواط: اجلامعة.  

:المؤهالت العلمية 

 1998بكالوريا.

 2002ليسانس حقوق.
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مســــــــــــرح الطفــــــــــــل  -التخــــــــــــرج  مــــــــــــذكرةلــــــــــــنفس املدرســــــــــــي عنــــــــــــوان ليســــــــــــانس علــــــــــــم ا

.2011-يف التحصيل الدراسي وأثره

 2014قانون دويل 02ماسرت.

 الســـــــــــيكودراما  -عنـــــــــــوان رســـــــــــالة التخـــــــــــرج  –علـــــــــــم الـــــــــــنفس الرتبـــــــــــوي  02ماســـــــــــرت

.يف ختفيف مستوى اخلجل عند تالميذ االبتدائي وأثرها

:الخبرة الفنية 

االعمال المنجزة/ 01

 1996سنة * مرجانة * واخراج  نص مسرحي لألطفال تأليف.

 2000سنة * الضياع* تأليف نص مسرحي لألطفال.

 2002سنة * زهرة * تأليف نص مسرحي لألطفال.

 2004سنة * الكنز* تأليف  واخراج نص مسرحي لألطفال.

 2006سنة * مدينة العلم* تأليف نص مسرحي لألطفال.

 2007سنة * لم العجيب احل* تأليف نص مسرحي لألطفال.

 2008سنة * الشجرة * تأليف  واخراج نص مسرحي لألطفال.

 2009سنة * االمانة * تأليف نص مسرحي لألطفال.

 2010سنة * كتايب* تأليف  نص مسرحي لألطفال ملسرح العرائس.

 2011العمل كمخرج ملسرحية ابيض وأسود لسنة.

 ســــــــــــنة * البخيــــــــــــل * العــــــــــــرائس تــــــــــــأليف  وإخــــــــــــراج نــــــــــــص مســــــــــــرحي لألطفــــــــــــال ملســــــــــــرح

2011.

 2012العمل كمساعد خمرج ملسرحية مشاهد ومشاهد.

 2012سنة * بيئيت*تأليف نص مسرحية لألطفال.
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 2013سنة * قطقوط *تأليف نص مسرحية لألطفال ملسرح العرائس.

  2013سنة * احلي النظيف*تأليف نص مسرحية لألطفال.

2015مر تأليف وإخراج نص مسرحية األمرية ق.

 2015تأليف وإخراج نص مسرحية خربشة.

 2016تأليف وإخراج نص مونودرام اليتيمة من متثيل مروة بالعلمي.

ــــــــــودرام ضــــــــــياع  وإخــــــــــراج تــــــــــأليف ــــــــــص مون ــــــــــربعم ســــــــــليمان ســــــــــليمي بطــــــــــل مــــــــــن  أداهن ال

.2018فيلم البئر للمخرج لطفي بوشوشي  أبطال

المشاركات / 02

2002والية عني الدفلى سنة املهرجان الوطين ملسرح الطفل ب.

 2003املهرجان الوطين ملسرح الطفل بوالية عني الدفلى سنة.

 املشــــــــــــاركة بعــــــــــــدة عــــــــــــروض مســــــــــــرحية لألطفــــــــــــال منكــــــــــــوبني الزلــــــــــــزال بواليــــــــــــة بــــــــــــومرداس

.2003سنة 

 2004املهرجان الوطين ملسرح الطفل بوالية عني الدفلى سنة.

2007دينة أرزيو سنة املهرجان الوطين ملسرح الطفل بوالية وهران م.

 2008املهرجان الوطين ملسرح الطفل بوالية تيسمسيلت.

   2008املهرجان الوطين ملسرح الطفل بوالية سيدي بلعباس سنة.

 2008املشاركة يف االسبوع  الثقايف لوالية االغواط يف والية قاملة سنة.

2009 املشاركة يف  املهرجان الوطين ملسرح الطفل بوالية خنشلة سنة.

 ـــــــــــــــدفلى ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــوطين ملســـــــــــــــرح الطفـــــــــــــــل بواليـــــــــــــــة عـــــــــــــــني ال املشـــــــــــــــاركة يف املهرجـــــــــــــــان ال

2009.
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 املشــــــــــــــاركة يف األيــــــــــــــام الوطنيــــــــــــــة ملســــــــــــــرح الطفــــــــــــــل بواليــــــــــــــة ســــــــــــــيدي بلعبــــــــــــــاس جــــــــــــــوان

2010.

 املشــــــــــــــاركة يف املهرجــــــــــــــان اجلهــــــــــــــوي ملســــــــــــــرح الطفــــــــــــــل بواليــــــــــــــة تيسمســــــــــــــيلت  جويليــــــــــــــة

2010.

2010بوالية تيبازة أكتوبر  املشاركة يف املهرجان الوطين لرتفيه الثقايف.

 2010األسبوع الثقايف لوالية األغواط بوالية جيجل املشاركة يف.

 2011الثقايف لوالية االغواط يف  والية بليدة سنة  املشاركة يف االسبوع.

 2011املشاركة يف املهرجان الوطين للمسرح احملرتف.

2011ة تلمسان املشاركة يف فعاليات االيام املسرحية للجنوب مبغني.

 املشـــــــــــــــاركة يف ورشـــــــــــــــة االخـــــــــــــــراج املســـــــــــــــرحي وورشـــــــــــــــة الكتابـــــــــــــــة الدراميـــــــــــــــة باملهرجـــــــــــــــان

.2012الوطين للمسرح احملرتف 

 املهرجـــــــــــان الـــــــــــوطين ملســـــــــــرح العـــــــــــرائس لـــــــــــنص مســـــــــــرحية قطقـــــــــــوط بواليـــــــــــة املشـــــــــــاركة يف

.2015عني متوشنت 

 2016االيام الوطنية ملسرح الطفل بودواو بومرداس املشاركة يف.

ــــــــــــة ملســــــــــــرح الطفــــــــــــل مبســــــــــــرحية خربشــــــــــــة خبميســــــــــــيت واليــــــــــــة  امل ــــــــــــام الوطني شــــــــــــاركة يف االي

.2016تيسمسيلت 

 االيــــــــــــام الوطنيــــــــــــة االوىل ملواهــــــــــــب الطفــــــــــــل بــــــــــــاالغواط مبونــــــــــــودرام اليتيمــــــــــــة املشــــــــــــاركة يف

.2016متثيل مروة بلعلمي  

 االيــــــــــــام الوطنيـــــــــــــة ملســــــــــــرح الطفـــــــــــــل خبميســـــــــــــيت املشــــــــــــاركة مبســـــــــــــرحية األمــــــــــــرية قمـــــــــــــر  يف

.2017 تيمسيلت 

 ــــــــــة  ديســــــــــمرب املشــــــــــاركة مبســــــــــرحية خربشــــــــــة  يف ــــــــــام الوطنيــــــــــة ملســــــــــرح الطفــــــــــل  ببجاي االي

2017.
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 االيـــــــــــــــام الوطنيـــــــــــــــة ملســـــــــــــــرح الفتيـــــــــــــــان  بـــــــــــــــاالغواط  املشـــــــــــــــاركة مبســـــــــــــــرحية خربشـــــــــــــــة  يف

.2017ديسمرب 

الجوائز المحققة /03

 ى لـــــــــــنص املهرجـــــــــــان الـــــــــــوطين ملســـــــــــرح الطفـــــــــــل بواليـــــــــــة عـــــــــــني الـــــــــــدفلاملرتبـــــــــــة الثالثـــــــــــة يف

.2002  رحية الزهرةمس

 ـــــــــــة الثانيـــــــــــة يف املهرجـــــــــــان الـــــــــــوطين ملســـــــــــرح الطفـــــــــــل بواليـــــــــــة عـــــــــــني الـــــــــــدفلى لـــــــــــنص املرتب

.2004مسرحية امي سنة 

 ــــــــــة التحكــــــــــيم ــــــــــنص مســــــــــرحية يــــــــــاقوت جــــــــــائزة جلن املهرجــــــــــان الــــــــــوطين ملســــــــــرح الطفــــــــــل ل

.2008بوالية تيسمسيلت 

 لت املهرجـــــــــــان اجلهـــــــــــوي ملســـــــــــرح الطفـــــــــــل بواليـــــــــــة تيسمســـــــــــيجـــــــــــائزة أحســـــــــــن إخـــــــــــراج يف

.2010ملسرحية مدينة العلم 

 املهرجـــــــــــان اجلهـــــــــــوي ملســـــــــــرح الطفـــــــــــل بواليـــــــــــة تيسمســـــــــــيلت جـــــــــــائزة أحســـــــــــن إخـــــــــــراج يف

.2011ملسرحية الكنز  جويلية 

 ـــــــــنص مســـــــــرحية قطقـــــــــوط جـــــــــائزة جلنـــــــــة التحكـــــــــيم ـــــــــوطين ملســـــــــرح العـــــــــرائس ل املهرجـــــــــان ال

.2015بوالية عني متوشنت 

 طفــــــــــــــل بــــــــــــــودواو بــــــــــــــومرداس االيــــــــــــــام الوطنيــــــــــــــة ملســــــــــــــرح الجــــــــــــــائزة القنــــــــــــــاع الفضــــــــــــــي يف

2016.

 اجلــــــــــائزة الثالثــــــــــة وجــــــــــائزة احســـــــــــن ممثلــــــــــة ملــــــــــروة بلعلمـــــــــــي مبســــــــــرحية خربشــــــــــة خبميســـــــــــيت

.2016والية  تيسمسيلت 

 االيـــــــــــــــام الوطنيـــــــــــــــة االوىل ملواهـــــــــــــــب الطفـــــــــــــــل بـــــــــــــــاالغواط جـــــــــــــــائزة القنـــــــــــــــاع الفضـــــــــــــــي يف

.2016مبونودرام اليتيمة متثيل مروة بلعلمي  
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 االيـــــــــــــــــام الوطنيـــــــــــــــــة ملســـــــــــــــــرح الطفـــــــــــــــــل ة قمـــــــــــــــــر  يف اجلـــــــــــــــــائزة االوىل مبســـــــــــــــــرحية األمـــــــــــــــــري

.2017خبميسيت تيمسيلت  

 االيـــــــــــــام الوطنيـــــــــــــة جـــــــــــــائزة أحســـــــــــــن إخـــــــــــــراج  وأحســـــــــــــن نـــــــــــــص مبســـــــــــــرحية خربشـــــــــــــة  يف

.2017ملسرح الطفل  ببجاية  ديسمرب 

 ـــــــــــــذهيب مبســـــــــــــرحية خربشـــــــــــــة  يف ـــــــــــــان  جـــــــــــــائزة القنـــــــــــــاع ال ـــــــــــــة ملســـــــــــــرح الفتي االيـــــــــــــام الوطني

.2017باالغواط  ديسمرب 

ـــــــــــــذهيب مبســـــــــــــرحية خربشـــــــــــــة  يف جـــــــــــــائزة الق ـــــــــــــان  نـــــــــــــاع ال ـــــــــــــة ملســـــــــــــرح الفتي االيـــــــــــــام الوطني

.2017باالغواط  ديسمرب 
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عيسىحديد  ل مسرحية األميرة قمر

ـــــــــــي ( ـــــــــــرق ،قصـــــــــــرالف ـــــــــــث ،صـــــــــــقر ،يظهـــــــــــر أوالد الســـــــــــلطان ب و هـــــــــــم  ،قمـــــــــــر ،لي

  )هم السلطان لعودته من سفره لمدينة األحالمييحضرون الستقبال أب

  .سألقيها عندما يعود السلطان ،ة رائعةرت قصيدلقد حضّ :ليث

  )األزهارخروج ليث ثم دخول قمر و هي تحمل (

  .سأحضر املزيد منها �¤ƨǴȈŦ�°Ƣǿ±¢�ƢĔ:قمر

  .رائحة األكل الشهي أفضل منها ،كريهةإن رائحة األزهار   :1الحارس 

  .أنت تفكر يف األكل فقط ،إن رائحتها رائعة ،لك من أكولا ي :2الحارس 

  .سأهديها أليب السلطان عند عودته ،ا أغلى جوهرة لدي يف احملل¤Ĕ:صقر

  )خروج صقر ودخول برق فيجد الحارسان نائمان(

  .إن هذه املناسبة مهمة جدا ،استيقظا أيها احلارسان :برق

قلــــــــــــت لــــــــــــك هــــــــــــذه املناســــــــــــبة فيهــــــــــــا ) 02بصــــــــــــوت مـــــــــــنخفض للحــــــــــــارس ( :1الحــــــــــــارس 

  .مأكوالت شهية

  )ودخول أوالد السلطان  ،لطانالستقبال الس 01خروج الحارس (

  ىل أين ذهبت اليوم يا ليث؟إ :برق

ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�ƪ̈°:ليث Ʀǿ̄ �ƾǬǳ� واشرتيت كتابا يف األدب والشعر.  

  .مجيل :صقر
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  ة جديدة كتبت؟دهل من قصي :برق

  .أيبسألقيها عندما يعود  ،نعم كتبت قصيدة رائعة :ليث

  ؟ ƢĔ¦ȂǼǟ�ƢǷ:صقر

  ... قصيدة عودةعنوان هذه ال إن :ليث

  )فجأة تدخل األميرة قمر(

  .السالم عليكم :قمر

  .وعليكم السالم :الجميع

  هل رأيتموه؟ ،مل أجد حصاين يف مكانه :قمر

  .أنا مل أره :برق

  .وأنا أيضا مل أره :صقر

  .نه يف ساحة القصرإ :ليث

  ومن أخذه إىل ساحة القصر؟ :قمر

ǒ:ليث Ǡƥ� ¦ǂǌǳ�̈°ÂƢĐ¦�ƨǼȇƾǸǴǳ�ȆǠǷ�Ǿƫǀƻ¢ الكتب.  

  .قلت لك ألف مرة أن ال تأخذ حصاين حىت تستأذنين ،يا أخي العزيز :قمر

  حىت استأذنك؟ ومن أنتِ :ليث

  ماذا تقول؟ :قمر
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  .ال ترفعي صوتك: ليث

ى أحـــــــــــد علـــــــــــى ممتلكاتـــــــــــك دون أحتـــــــــــب أن يتعـــــــــــدّ ،هـــــــــــي علـــــــــــى حـــــــــــق يـــــــــــا ليـــــــــــث :بـــــــــــرق

  .استشارتك

.بالطبع ال، أنا متأسف يا قمر:ليث

  .قبلت أسفك :قمر

  .دعونا نكمل حديثنا عن الشعر والشعراء ،هذا جيد :برق

  ؟ وهل كنتما تتحدثان عن الشعر والشعراء :قمر

  .نعم :قر ب

  عن أي شاعر كنتما تتحدثان؟ :قمر

  .كنا نتحدث عن الشاعر ليث  :برق

  .مل أمسع به من قبل االشاعر ليث أن :قمر

  .الشاعر الكبري املعروف اأن ،أنا الشاعر ليث :ليث

  أنت؟) و هي تضحك( :قمر

  أتضحكني علي؟ :ليث

  .نعم ،لألسف الشديد :قمر

  . واملعروف ،وأن الشاعر الكبري ،كيف تضحكني علي  :ليث 

  )فجأة يدخل الحارس(



المالحــــق

-372-

...،سيدي ،سيدي ،سيدي :1الحارس 

  هل أنا شاعر كبري أم ال؟ ،تعاىل إىل هنا أيها احلارس :ليث

  هل أنت شاعر؟) باستغراب( :1الحارس 

  .أمحق :ليث

  .ماذا هناك ،تكلم :برق

  .األمري صقر ،األمري ليث ،األمري برق ،األمرية قمر :1الحارس 

  تكلم؟ ،ماذا هناك :الجميع

  .لقد عاد :1الحارس 

  من عاد؟ :الجميع

  .عاد أبوكم السلطان :1الحارس 

  عاد أيب؟ :الجميع 

يـــــــــــــتكلم  01، و يبقـــــــــــــى الحـــــــــــــارس هميأبـــــــــــــيخـــــــــــــرج أوالد الســـــــــــــلطان الســـــــــــــتقبال (

  )وحدهل

وأحضــــــــر لكــــــــم هــــــــدايا مجيلــــــــة ومثينــــــــة مــــــــن  ،نعــــــــم لقــــــــد عــــــــاد أبــــــــوكم الســــــــلطان :1الحــــــــارس

  .مدينة األحالم

  ).مل يسمعه 01لكن احلارس (لقد غادر اجلميع أيها املغفل  :02الحارس 

  ماذا تنتظرون؟ ،هيا ،هيا ،هيا اذهبوا الستقباله :1الحارس 
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  )ويضربه 01نحو الحارس  02يتجه الحارس (

  .لقد ذهبوا أيها األمحق) بصوت مرتفع ( :01الحارس 

  .ملاذا مل تقل يل؟ ذهبوا  ن،أي ن،أي :1الحارس 

  .ولكنك مل تسمعين ،لقد قلت لك) بصوت مرتفع( :02الحارس 

  .سيدي السلطان قادم ،صمتا ،صمتا :1الحارس 

  ).ثم يقدمون هداياهم للسلطان ،دخول السلطان مع أوالده(

  كم يا أوالدي؟كيف حال  :السلطان

  .واحلمد هللا ،خبري :األوالد

  هل تدربت على ركوب اخليل يا قمر؟ :السلطان

  .نعم يا أيب :قمر

  هل تواظب على التدريب مع اجليش؟ :السلطان 

  .تعلمت الكثري يا أيب ،نعم :برق

  وهل تتصدق من أموالك؟ ،كيف أحوال جتارتك  ،وأنت يا صقر :السلطان

  .دائما وأتصدق من مايل ،مستمر إن جتاريت يف ازدهار :صقر

  هل من قصائد جديدة؟ ،وأنت يا ليث :السلطان

�ǽǀºººººººººđ�ƢºººººººººȀǼǷ�̈ƾºººººººººƷ¦Â�ȆººººººººǬǳ¢�À¢�ƾºººººººººȇ°¢Â،لقـــــــــد كتبــــــــت عشـــــــــر قصـــــــــائد ،نعــــــــم يـــــــــا أيب :ليـــــــــث

  .املناسبة
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  .تفضل :السلطان

  ".عودة السلطان"عنوان القصيدة  :ليث

  رت هذا املنصب عاد األب يا مرحبا نوّ "

  بالصحة كما ذهبسلطاننا يا إخويت عاد 

سلطاننا فارس ليس له أن يهرب صقر ابنه مباله اشتهر،

  وليث بشعره مسا وبرق الذي ال يهزم

  "قمر أحلى طفلة يف الصبا قلنا مجيعا يا مرحبا يا مرحبا

  .يا مرحبا يا مرحبا :الجميع

Ƣđ�²:السلطان Ƙƥ�ȏ�ƨȇǂǠǋ�ƨǳÂƢŰ.

  ؟كيف كانت رحلتك إىل مدينة األحالم يا أيب  :قمر

ون ـــــــــــــــــــمدينــــــــــــــــة األحــــــــــــــــالم مدينــــــــــــــــة مجيلــــــــــــــــة ورائعــــــــــــــــة، كــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس متعاون:الســــــــــــــــلطان

  .ومتحابون

�Ƣđ�ƢǼƫƾǟÂ�Ŗǳ¦�ƨƦȈƴǠǳ¦�©¦ǂǿȂĐ¦�Ǯ:قمر Ǵƫ�ƢǼǳ�©ǂǔƷ¢�ǲǿ

.أبدا يا بنييت ، أيها احلراس أنت ال تنسني :السلطان

  .أمرك يا سيدي :الحارس

  .الم¢Ʒȋ¦�ƨǼȇƾǷ�ǺǷ�ƢēǂǔƷ¢�Ŗǳ¦�©¦ǂǿȂĐ¦�ǂǔƷ:السلطان

  .أمرك مطاع يا موالي :الحارس
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  )يحضر الحارس صندوق المجوهرات للسلطان(

  .األحالمهذه جموهرات احملبة هي شعار للمحبة يف مدينة  :السلطان

  )السلطان يوزع المجوهرات على أوالده(

  .شكرا يا أيب :الجميع 

  .اذهبوا ووزعوها ،أيها احلارس لقد أحضرت مالبس للفقراء :السلطان

  .أمرك مطاع يا موالي :رسالحا

  .أود الذهاب معهم يا أيب :قمر 

  .وكوين حذرة ،اذهيب :السلطان

  )خرج الحارسان واألميرة قمر(

  .أريد أن أستشريكم يف أمر مهم ،يا أوالدي :السلطان

  ما هو يا أيب؟ :الجميع

  .أريد أن أعني واحدا فيكم وليا للعهد :السلطان

  .املدينة هأفضل شاعر يف هذ أنا أستحق هذا املنصب ألين :ليث

  .الرأي رأيك يا أيب :برق

ــــــــــــا مــــــــــــن ال، ) بصــــــــــــوت مرتفــــــــــــع(  :صــــــــــــقر  ــــــــــــي هــــــــــــو أين أن ــــــــــــا، ورأي ــــــــــــب أيب رأين لقــــــــــــد طل

  .شاب يف هذه املدينة نــىيستحق هذا املنصب ألين أغ

  .هيا أغرب عن وجهي ،أترفع صوت يف وجود السلطان :السلطان
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  )خروج صقر(

  .دلقد أتعبين هذا الول :السلطان

  .ال عليك يا أيب :برق

  )دخول صقر مسرعا(

   .أيب ،أيب :صقر 

  .أعدت جمددا أيها األمحق :السلطان

  .الساحرة هربت من السجن :صقر

  واجلدران من صخور صلبة؟ ،فاألبواب من حديد ،كيف هربت  :السلطان 

  .بسحرها يا أيب :صقر

  كيف؟  :السلطان

عــــــــمّ  القــــــــد كــــــــان مشــــــــهد مريبــــــــ ، ايقــــــــال أن احلــــــــارس تــــــــرك بــــــــاب الســــــــجن مفتوحــــــــ :صــــــــقر

  ....مث  ،...مث  ،مث ارتفعت أصوات خميفة ،أرجاء السجن

  مث ماذا؟ :الجميع

  .هربت ،هربت ،مث هربت الساحرة :صقر

  .ابنيت قمر يف خطر :السلطان

  .سنذهب للبحث عنها :برق
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ع المالبـــــــس علـــــــى الفقـــــــراء فـــــــي تغييـــــــر الـــــــديكور، تظهـــــــر األميـــــــرة قمـــــــر وهـــــــي تـــــــوزّ (

  ).مدينة مع الحراسأحد شوارع ال

  .األمرية قمر بعينها :01طفلة فقيرة 

لقــــــــــد  ،ع علــــــــــيكم هــــــــــذه مالبــــــــــساألمــــــــــرية قمــــــــــر بعينهــــــــــا، جئــــــــــت لكــــــــــي أوزّ ،نعــــــــــم :قمــــــــــر

  .أحضرها لكم أيب من مدينة األحالم

  .شكرا لك :الجميع

¤�ƢºººººººººººĔ) وهرة احملبــــــــــة الــــــــــيت تلبســـــــــــها األمــــــــــرية قمــــــــــر�ººººººººººĐهــــــــــي تشـــــــــــريو ( :02رة يــــــــــطفلــــــــــة فق

  ل من أين اشرتيتها؟جموهرة فائقة اجلما

ــــــــــرة قمــــــــــر ــــــــــة األحــــــــــالم، اآلن ســــــــــأوزع ،مل أشــــــــــرتها :األمي ــــــــــدي مــــــــــن مدين أحضــــــــــرها يل وال

  .عليكم املالبس

وتتغلــــــــب  ،تشــــــــاجر مــــــــع الحارســــــــانوت ،فيهــــــــرب األطفــــــــال ،فجــــــــأة تظهــــــــر الســــــــاحرة(

  )وتفر ،وتختطف األميرة قمر ،عليهما

  .أيها احلراس :قمر

  .األمرية قمر :الحارسان

...،سيدي ،سيدي :الحارسان

  )ثم يعاتب الحارسان ،يظهر السلطان في المكان الذي خطفت فيه(

  ما؟هيا تكلّ ،أين هي األمرية قمر :السلطان

  .خطفتها الساحرة يا موالي :1الحارس 
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  أين كنتما؟ :السلطان

.¤ƾƳ�ƨȇȂǫ�ƢĔ¦،كما معها، مل نستطع التغلب على الساحرة:01الحارس 

ــــــــا أغربــــــــا عــــــــن وجهــــــــي، يــــــــا أوالدي مــــــــن جيــــــــد ســــــــأعاقبكما عقابــــــــا شــــــــد :الســــــــلطان يد، هي

وســـــــأعطيه مـــــــا يشـــــــاء مـــــــن ذهـــــــب وفضـــــــة، هيـــــــا اذهبـــــــوا ،األمـــــــرية قمـــــــر يكـــــــون وليـــــــا للعهـــــــد

  .للبحث عنها

  )خروج السلطان(

  هل تعرف مكان الساحرة يا برق؟ :صقر

«�ƢĔƢǰǷ:برق ǂǟ¢�ȏ.

  .اتبعين ،سنذهب من هنا ،أنا أعرف الغابة جيدا :ليث

  .ئأظن أنك خمط :صقر

  .هيا اتبعين ،أنا متأكد :ليث

  .هيا بنا :صقر

  )رقبعبر الشارع فيلتقي ب يظهر شيخ المدينة وهو يمرّ (

  .شيخ املدينة :برق

  ماذا حيدث هنا؟ :شيخ المدينة

  .طفت األمرية قمرلقد خُ :برق
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  طفت؟كيف خُ :شيخ المدينة

  .وخطفتها ،هربت الساحرة من السجن :برق

  .ك على مكان الساحرةستدلّ ،يطةخذ هذه اخلر  :شيخ المدينة

  .شكرا لك يا شيخ املدينة :برق

  .كان اهللا يف عونك  :شيخ المدينة

  )ليثخروج برق ودخول صقر و (

  .قلت لك يا أخي إن الطريق ليس من هنا) خياطب أخوه ليث( :صقر

  من أنت أيها الشيخ؟) خياطب شيخ املدينة( :ليث

  .أنا شيخ املدينة :شيخ المدينة

  .شيخ املدينة :صقر وليث

  أتعرف مكان الساحرة؟ :ليث

  ملاذا؟ :شيخ المدينة

  .لقد خطفت أخيت قمر :صقر

  واملنصب؟ أةأم حلبكم للمكاف ،أتريدان إنقاذها حلبكما هلا :شيخ المدينة

  .يبدو أن هذا الشيخ جمنون ،هيا نذهب يا أخي :صقر

  .اجلنون معشش يف عقليكما :شيخ المدينة 
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  )ينة وتغيير الديكور لتظهر مغارة الساحرةدالمخروج صقر ليث وشيخ (

  .أحضر قمر ،مششوم :الساحرة

  .سأذهب يا سيديت اجلميلة والرائعة :شمشوم

  )هي مقيدةيُدِخل شمشوم األميرة قمر و (

  .اتركوين ،تركوينا :قمر

  .أحضر القدر ،مششوم :الساحرة

  ملاذا؟ :شمشوم

ـــــــــــة عشـــــــــــاء شـــــــــــهية ر،لنطـــــــــــبخ قمـــــــــــ :الســـــــــــاحرة ـــــــــــدما، وعســـــــــــتكون وجب تبقـــــــــــى عظامهـــــــــــا  ن

§ ȐǰǴǳ�Ƣđ�¿ǂǰƬǼǇ) .وتضحك(  

  .أمرك يا سيديت :شمشوم

  أنا ماذا فعلت لك؟ ،يـما ذنب :قمر

  .سأنتقم منك ،لقد سجنين أبوك عدة سنوات :الساحرة

  .أنت من كنت تنشرين الشر يف أحناء املدينة ،أيب إنسان طيب :قمر

  .ربيلقد نفذ ص ،مششوم أحضر القدر ،ماذا تقولني :الساحرة

  .يا سيديت مأنا قاد :شمشوم

  )يضحك( .وجبة العشاء اليوم هي قمر :الساحرة

  )فجأة يدخل برق للمغارة(
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  .سأقضي عليك أنت وأختك ،جئت للهالك برجليك يا برق :الساحرة 

  .فهذه العجوز شريرة ،احذر يا أخي :قمر

  .ال ختايف يا أخيت :برق

رق ـرج نـــــــور مـــــــن مجـــــــوهرة بـــــــو أثنـــــــاء الشـــــــجار يخـــــــ ،شـــــــجار بـــــــين الســـــــاحرة وبـــــــرق(

  ).وقمر نحو الساحرة ويقضي عليها

  .انتصرنا ،لقد انتصرت احملبة على الشر، انتصرنا،انتصرنا ،انتصرنا :قمر

ــــــــث ( ــــــــان فيظهــــــــر لي ــــــــالخروج يســــــــمعان أصــــــــوات فيختبئ ــــــــرق وقمــــــــر ب ــــــــدما يهــــــــم ب عن

وصــــــــقر وهمــــــــا يــــــــدخالن المغــــــــارة، فيمــــــــزح بــــــــرق وقمــــــــر ويتظــــــــاهران بأنهــــــــا حارســــــــا 

  )الساحرة

  .وإال قضينا عليكما ،توقفا) خيادعان ليث وصقر من اخللف( :قمرو ق بر 

ǂ̈ƷƢǈǳ¦�²،أخي) خبوف( :ليث  ¦ǂƷ�ƢǸĔ¤.

.¢ǂǘǳ¦�̧Ƣǘǫ�ǶĔ¢�ǺǛ¼،ال يا أخي :صقر

  )يظهر برق وقمر ألخويهما ليث وصقر( 

  .أخي ليث الشاعر) باستهزاء( :قمر 

  .أخي صقر الشجاع) باستهزاء( :برق

  .أخيت قمر :ليث 

  .أخي برق :صقر
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  من أنقذك يا قمر؟ :ليث

  .سيد الرجال ،أنقذين أخي برق  :قمر

.ƘǧƢǰŭƢƥ�Ȇƻ¢�Ƣȇ�ƢǼȈǻƢē¨:ليث وصقر

  .ساحمكما اهللا ،أتفضالن املكافأة على أختكما :قمر

  .هيا لنذهب فأيب يف انتظارنا ،الظالم لقد حلّ :برق

  )انيغادر الجميع مغارة الساحرة، تغيير ديكور ليظهر قصر السلط(

   .سيدي ،سيدي :الحارس

  ماذا هناك؟ :السلطان

  .لقد عادت :الحارس

  يت قمر؟ــمن بنيّ :السلطان

  .نعم يا موالي :الحارس

  .بسرعة ،بسرعة ،هيا أدخلهم :السلطان

  .أمرك يا سيدي :الحارس

  )تدخل قمر وإخوتها(

  .أيب ،أيب :قمر

  يت؟ــكيف حالك بنيّ :السلطان
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  .و احلمد هللا ،خبري :قمر

  من أنقذك يا قمر؟ :سلطانال

  .برق يا أيب :قمر

  .تستحق املكافأة واملنصب ،شكرا لك يا برق :السلطان

فــــــــــــأخيت قمـــــــــــر أغلــــــــــــى مــــــــــــن كنــــــــــــوز  ا،وال منصــــــــــــب ،وال فضـــــــــــة ا،ال أريــــــــــــد ال ذهبــــــــــــ :بـــــــــــرق 

  .الدنيا

  .شكرا لوفائك يا أخي :قمر

  .هكذا يكون الرجال :السلطان

ني بصــــــــــــدق، دعونــــــــــــا مــــــــــــن لقــــــــــــد حــــــــــــدث هــــــــــــذا ألنكمــــــــــــا أخــــــــــــوين متحــــــــــــابّ :الســــــــــــلطان

  .يت قمرــوهيا لنحتفل بعودة بنيّ ،احلديث

  .سأقول شعرا يف هذه املناسبة :ليث

  .ال تقل شعرا يا أخي :قمر

  .شاعر الكبريالماذا تقولني كيف ال أقول وأنا  :ليث

   .رمبا تصري كبريا مبرور الزمن ،أنت شاعر صغري ،ال تبالغ يا بين :السلطان

  )يضحك اجلميع(

)يةالنها(
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السيرة الذاتية للكاتب خياط أحمد

ـــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــاريخ االزدي ـــــــــــــــــــاير  28: ت جزائـــــــــــــــــــري  -املغـــــــــــــــــــرب  –مبدينـــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــدة  1945ين

.اجلنسية

:حتّصل على

Académie) فرنسا ( أكادميية بوردو  -1962سنة  .B.E.P.Cشهادة - de

Bordeaux ( France )

B.E.(Brevetشهادة  - Elémentaire   لمسان أكادميية ت -  1964سنة  (

  أكادميية وهران - 1966الّشهادة العليا للكفاءة بالّلغة الفرنسية سنة -

  أكادميية وهران - 1969الّشهادة العليا للكفاءة بالّلغة العربية سنة -

)' فرنسية  -عربية ' شهادة البكالوريا مزدوجة الّلغة - Bac Bilingue - 1972 سنة(

   أكادميية اجلزائر

فــــــــــاءة للّتفتــــــــــيش يف الّتعليمــــــــــْني اِالبتــــــــــدائي واملتوّســــــــــط وإدارة املعاهــــــــــد شــــــــــهادة الك-

1979الّتكنولوجية للّرتبية سنة 

'الّدفعة  رائد' برتبة  -جامعة اجلزائر   

ــــــــــاس مــــــــــّدة  ســــــــــنة مــــــــــن  36ِاشــــــــــتغل بالّرتبيــــــــــة والّتعلــــــــــيم بواليــــــــــة تلمســــــــــان وســــــــــيدي بلعّب

1998إىل  1962

عاماً 17مدّرس للفرنسية يف سّن *

عاماً 22مدير مدرسة يف سّن *

–1975( ســـــــــــــــــــــــنة  23عامـــــــــــــــــــــــاً ملـــــــــــــــــــــــّدة 30مفـــــــــــــــــــــــّتش بالعربيـــــــــــــــــــــــة يف ســـــــــــــــــــــــّن *

1998(

  :صدر له
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مؤلَّفاً للّصغار والفتيان والكبار بالعربية والفرنسية52

  : بالعربية -

6 حوليات يف دراسة النصوص لالبتدائي واملتوسط

30 مرتمجة من اللغة الفرنسية 3نها قصة ورواية م

3  مسرحيات :

3  حبوت أكادميية:

'األمثــــــــــــال الشــــــــــــعبية علــــــــــــى ضــــــــــــوء الكتــــــــــــاب والســــــــــــّنة النبويــــــــــــة ' كتــــــــــــاب       

.تقدمي األستاذ حمّمد األخضر عبد القادر السائحي–

Quand' مشاهري فرنسيون اختلسوا من األدب العريب'كتاب مزدوج الّلغة    

des auteurs Français célèbres plagiaient les

Arabes

'ذاكرة سيدي بلعّباس  –شهادة حول التعليم ما بعد االستقالل ' كتاب 

.قصص وروايات منها كتاب طُِبَع بفرنسا 8:     بالفرنسية -

Témoignage sur l’Enseignement postindépendance

أكادمييان   حبثان 2  

‘ Mémoire bélabbésienne ’

Quand des auteurs Français célèbres plagiaient les Arabes

 1: باإلجنليزية -

 ترمجة السيد عزي رشيد –قصة لألطفال 

:نال
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مغـــــــــــــــــامرات ' عـــــــــــــــــن  2008جـــــــــــــــــائزة أبوليـــــــــــــــــوس للّروايـــــــــــــــــة األوىل بالّلغـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة *

' املاكر 

اب الّروايـــــــــــة بتقـــــــــــدمي األســـــــــــتاذ حمّمـــــــــــد الطيّــــــــــــب الفقيـــــــــــه، رئـــــــــــيس االّحتـــــــــــاد الكتّــــــــــــ

الّتونسّيني 

' عــــــــــــــن  2011جـــــــــــــائزة أحســـــــــــــن نـــــــــــــّص يف املهرجـــــــــــــان الـــــــــــــوطين ملســـــــــــــرح الطّفـــــــــــــل *

إخـــــــــــراج الفنــــــــــــان قـــــــــــادة بـــــــــــن مسيشــــــــــــة، ومتثيـــــــــــل فرقــــــــــــة –'مســـــــــــرحّية مغـــــــــــامرات املــــــــــــاكر

  .املسرح اجلهوي لسيدي بلعباس
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  .القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع

  :عـادر والمراجـة المصـقائم

:المصادر والمعاجم -أوال

  : المصادر -1

هـ  1311، القاهرة ، 1ابن األثري ، النهاية يف غريب احلديث واألثر ، ج.

هارون ، جالسالمعبد :حتقيقوالتبيني ،البيان اجلاحظ ، حبر بنعمروعثمانعمرأبو

.د ب  1998،مدينطبعةم ،2

 علي بن حممد اآلمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام ، حتقيق سيد اجلميلي ، دار الكتاب

.م ، اجلزء األول 1986/هـ1406العريب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 دار الكتب العلمية ، بريوت 1، ط ) مفاتيح الغيب(فخر الدين الرازي ، التفسري الكبري ،

.26م ، ج 1983/ هـ 1403، 

�¶���ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�°¦®���¾Âȋ¦�ƾǴĐ¦���¾ȂǏȋ¦�ǶǴǟ�Ŀ�¾ȂǐƄ¦���Ä±¦ǂǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǂƼǧ1 ،

.م  1999/ هـ 1420

:المعاجم -2

1ابن منظور ، لسان العرب ، ط� ǄŪ¦���¾¦ƾǳ¦��� ƢŬ¦�� Ƣū¦���ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦��14 دار ،

.املعارف ، القاهرة ، د ت 

عبد : الفراهيدي ، كتاب العني ، مرتبا على حروف املعجم، ترتيب وحتقيق  اخلليل بن أمحد

خ ، باب اخلاء ،  الطبعة األوىل ، دار الكتب - أ: ، احملتوى 1احلميد هنداوي ، ج 

.م 2003/هـ1424العلمية ، بريوت لبنان ، 

 وجوه جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، الكشاف عن حقائق األقاويل يف

، مكتبة 1، الطبعة 5عادل أمحد عبد احلمود وآخرون ، اجلزء :التأويل ، حتقيق 

.1998العبيكات ، دون بلد ، 

 ، دون كاتب ، املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق الدولية

.م 2004/هـ1425مجهورية مصر العربية ، 
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 ب الفريوزآبادي، القاموس احمليط ، نسخة منقحة وعليها تعليقات حممد الدين حممد بن يعقو

أنس حممد الشامي ، :الشيخ أبو الوفا نصر اهلوريين املصري الشافعي ، راجعه واعتىن به 

.م 2008/هـ1429زكريا جابر أمحد ، دار احلديث ، القاهرة ، 

عارف ، القاهرة ، مصر ، إبراهيم محادة ، معجم املصطلحات الدرامية واملسرحية ، دار امل

.، د ط1985

 ، إبراهيم فتحي ، معجم املصطلحات األدبية ، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين ، د ط

.1986صفاقس ، تونس ، 

دومينيك مانغنو ، معجم حتليل اخلطاب ، ترمجة عبد القادر املهريي ،  -باتريك شارودو

.2008ملركز الوطين للرتمجة ، تونس ، مخّادي صمود ، منشورات دار سيناترا ، ا

 1دومينيك مانغونو ، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ، ترمجة حممد حيياتن ، ط ،

.م 2008/هـ1428منشورات االختالف ، اجلزائر ، 

 ماري إلياس ، حنان قصاب حسن ، املعجم املسرحي ، مفاهيم ومصطلحات املسرح وفنون

.1997ـ مكتبة لبنان ناشرون ، 1، ط) فرنسي -إجنليزي-عريب(العرض 

:المراجع:ثانيا

:المراجع باللغة العربية -1

 ، أمحد سخسوخ ، اجتاهات يف املسرح األورويب املعاصر ، اهليئة املصرية العامة للكتاب

.2005مصر ، 

�ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�¾ƢǨǗȋ¦�§ ®¢���ÄÂ¦°ƾǻƾǳ¦�ƨǨȈǴƻ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ƾŧ¢–،أسسه، وتطوره

 -هـ 1434وأمهيته، وأهدافه، ومساته، وفنونه، ووسائطه، ومشكالته، دار اهلداية ، 

.1م ، ط2013

 ، أمحد زلط ، اخلطاب األديب والطفولة ، اهليئة العامة لقصور الثقافة ، مكتبة الشهاب

.1997القاهرة ، 

 شر رؤى جديدة وصيغ بديلة ، الشامي للن–أمحد عبده عوض ، أدب الطفل العريب

.م ، د ط 2000هـ ـ 1421والتوزيع ، د ب ، 
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 ، هـ ـ 1420أمحد جنيب ، أدب األطفال علم وفن ، دار الفكر العريب، القاهرة ، مصر

.3م ، ط 2000

، 1949أمحد شوقي ، منتخبات من شعر شوقي يف احليوان ، املكتبة التجارية ، القاهرة.

 دراسة حتليلية ناقدة ، دار -حممد اهلراويأمحد زلط ، أدب الطفولة بني كامل الكيالين و

.املعارف ، د ط ، د ت 

2000، القاهرة ، 3أدب األطفال علم و فن ، دار الفكر العريب ، ط، أمحد جنيب.

1986، 3أمحد جنيب ، فن الكتابة لألطفال ، دار اقرأ ، بريوت ، ط.

 منشورات التبيني ، 1926/1989أمحد بيوض ، املسرح اجلزائري ، نشأته و تطوره

.1998اجلاحظية ، 

 ، 2008العيد جلويل ، النص الشعري املوجه لألطفال يف اجلزائر ، موفم للنشر ، اجلزائر.

 ـــــــــــل النفســـــــــــي املعاصـــــــــــر ، مركـــــــــــز ـــــــــــراهيم ، التخيـــــــــــل الثقـــــــــــايف و نظريـــــــــــة التحلي الســـــــــــيد إب

.احلضارة العربية ، القاهرة ، د ت 

طيـــــــــــب صـــــــــــاحل ، املطبعـــــــــــة و الوراقـــــــــــة املـــــــــــودن حســـــــــــن ، الوعـــــــــــي الـــــــــــنص يف روايـــــــــــات ال

.2002، 1الوطنية ، مراكش ، ط

 ، بسمة بلحاج وآخرون ، مقاالت يف حتليل اخلطاب ، تقدمي محادي صمود ، دون طبعة

.دون تاريخ 

دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، بدر الدين مصطفى ، فلسفة ما بعد احلداثة ،

.2011، 1ط

 فن الكوميديا يف مسرح رشيد قسنطيين ، منشورات أرشفة املسرح بن حنيش نواري ،

.2005اجلزائري ، جامعة وهران ، 

تربية ومسؤولية ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، -بريغش حممد حسن ، أدب األطفال

.1992، املنصورة ، مصر ، 1ط

، املكتبة الشعبية ، املؤسسة الوطنية بوعالم رمضان ، املسرح اجلزائري بني املاضي و احلاضر

.للكتاب ، د ت 
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 وسائطه ، اهليئة املصرية العامة  –فنونه  –هادي نعمان اهلييت ، أدب األطفال فلسفته

.للكتاب ، القاهرة ، مصر ، د س 

 هاجر مدقن ، اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه ، قراءة يف كتاب املساكني للرافعي ، ط

.م  2013/ هـ  1434تالف ، اجلزائر ، ، منشورات االخ1

¶���À®°ȋ¦���ÀƢǸǟ���ǶēƢƦƬǰǷ�Â�¾ƢǨǗȋ¦�§ ®¢���ƨŹ¦ǂǋ� ƢǨȈǿ3 ،1990.

 هشام معافة ، التأويلية و الفن عند هانس جيورج غادامري ، منشورات االختالف ، اجلزائر

.1، ط2010، 

2007، 1قاهرة ، طزينب حممد عبد املنعم ، مسرح و دراما الطفل ، عامل الكتب ، ال.

 ، حسن شحاتة ، أدب األطفال العريب دراسات وحبوث ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة

.1، ط1991

 ، 2002محدي اجلابري ، املسرح يف الوطن العريب ، نقال عن اهليئة املصرية العامة للكتاب

.

2000ت ، ، بريو 1حسن مرعي ، املسرح التعليمي ، دار ومكتبة اهلالل ، ط.

 طارق مجال الدين عطية ، حممد السيد حالوة ، مدخل إىل مسرح الطفل ، مؤسسة طيبة

.2004للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 

ــــــــد ألدب الطفــــــــل العــــــــريب " ، طــــــــارق البكــــــــري دراســــــــة يف " كامــــــــل الكــــــــيالين رائ

اللغــــــــــــة واملــــــــــــنهج واألســــــــــــلوب ، دار الرقــــــــــــي للطباعــــــــــــة و النشــــــــــــر و التوزيــــــــــــع ، لبنــــــــــــان ، 

.2006، 1ط

 ، طه عبد الرمحن ، اللسان وامليزان ، الطبعة األوىل ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء

.1998املغرب ، 

 طلعت فهمي خفاجي ، أدب األطفال يف مواجهة الغزو الثقايف ، تقدمي أمحد العريب ، دار

.1، ط2006ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

أمحد العريب ، دار :طلعت فهمي خفاجي ، أدب األطفال يف مواجهة الغزو الثقايف ، تقدمي

.1، ط 2006ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع ، مصر ، 
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 1كمال الدين حسني ، املسرح التعليمي ـ املصطلح والتطبيق ، الدار املصرية اللبنانية ، ط

.2005، القاهرة ، 

سني ، مقدمة يف أدب الطفل ، كلية رياض األطفال ، جامعة القاهرة ، كمال الدين ح

.، د ط 2002

 ، 4دخل لفن قصص األطفال ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، طمكمال الدين حسني ،

.2000القاهرة ، 

 مبارك الصوري ، مسرح الطفل و أثره يف تكوين القيم و االجتاهات ، حوليات كلية اآلداب

.1998العلمي ، جامعة الكويت ، ، جملس النشر

 ، 1، ط 1985حممد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري ، دار التنوير ، بريوت.

 حممد زكي العشماوي ، يف النقد املسرحي واألدب املقارن ، دار الشروق للطباعة والنشر ، د

.ت 

 ، 1989حممد عناين ، من قضايا األدب احلديث ، اهليئة املصرية العامة للكتاب.

 حممد فراح ، اخلطاب املسرحي و إشكالية التلقي ، مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء

.2006، 1، اململكة املغربية ، ط

 ، حممد مصايف ، فصول النقد األديب اجلزائري احلديث ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع

.1981، 2اجلزائر ، ط

هدافه ومساته ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر حممد حسن بريغش ، أدب األطفال أ

.م 1996هـ ـ 1416والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، 

 ، هـ ـ 1425حممود حسن إمساعيل ، املرجع يف أدب األطفال ، دار الفكر العريب ، القاهرة

.1م ، ط 2004

 عمان ، حممد برهوم ، نايفة قطامي ، طرق دراسة الطفل ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،

.1، ط 2001األردن ، 

 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، حممد عودة الرمياوي ، يف علم نفس الطفل

.1، ط 1998
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مقاربة تارخيية ، حتليلية،  -القصة أمنوذجا  -حممد مرتاض ، قراءة يف أدب الطفولة اجلزائري

.2017ر والتوزيع ، اجلزائر ، فنية، نقدية ، د ط ، دار هومة للطباعة والنش

 حممود السيد حالوة ، األدب القصصي للطفل ، منظور اجتماعي نفسي ، املكتب اجلامعي

.2003، اإلسكندرية ، 2احلديث ، ط

 ، 1973حممود ذهين ، القصة يف األدب العريب القدمي ، املكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة.

 ائدة للتعليم العريب احلر باجلزائر ، اجلزء األول ، شركة دار حممد احلسن فضالء ، املسرية الر

.1999األمة للطباعة والنشر ، اجلزائر ، 

 حممد عبد املعطي ، مسرح الطفل املعاصر بني الرتبوية واجلمالية ، مصر العربية للنشـــر و

.2009، القاهرة ،1التوزيع ، ط

ŭ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ȄǬƬǴǷ���ŚŬ¦�Ȃƥ¢�ƾǸŰ���ƨǧƢǬưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦���ǂǐǷ�Ŀ�¾ƢǨǗȋ¦�¬ǂǈ

.2006القاهرة ، 

1982، 1حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث ، دار العودة ، بريوت ، لبنان ، ط.

 التجسيد اجلمايل يف مظان املقدس ومنظومة  –منري حافظ ، مظاهر الدراما الشعائرية

.1، ط 2009نشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا ، التقاليد األناسية، ألنايا للدراسات وال

 ، منتصر ثابت ، املسرح احلديث للطفل ومسرحيات تطبيقية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب

.2015القاهرة ، 

 مصطفى كاتب ، من املسرح اجلزائري إىل املسرح الوطين اجلزائري ، إعداد و ترمجة خملوف

.2013، 2للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ط بوكروح و الشريف األدرع ، مقامات 

 ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ، 2جنور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطالب ،

.1997دون طبعة ، اجلزائر ، 

 حتليل (دراسة يف النقد العريب احلديث –نور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطاب

، دون طبعة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، 2، ج) اخلطاب الشعري والسردي

.اجلزائر ، دوت تاريخ 

 شركة باتنيك ، اجلزائر ، 2000نور الدين عمرون ، املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة ،

.2006، 1ط
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 31جنالء نصري بشور ، أدب األطفال العرب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، أوراق عربية

.، لبنان 2012، أوت 1، شؤون ثقافية ، ط

م1997، 3سعيد يقطني ، حتليل اخلطاب الروائي ، املركز الثقايف ، الدار البيضاء ، ط.

 نظرية ومناذج تطبيقية ، دار امليسرة للنشر  قراءات-عبد الوهاب أمحد ، أدب األطفالمسري

.1، ط2006والتوزيع ، عمان ، 

 سيد علي إمساعيل ، مرمي حممود حممد احلسيين ، مسرح األطفال بني النظرية والتطبيق ، دار

.2017، اإلسكندرية ، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ط

ب ، مقاربة لغوية تداولية ، الطبعة األوىل عبد اهلادي بن ظافر الشهري ، اسرتاتيجيات اخلطا

.2004، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت ، لبنان ، 

 عبد احلميد كمون ، املدرسة النفسية النظامية ، ضمن كتاب أهم املدارس اللسانية ، املعهد

.1986القومي لعلوم الرتبية ، تونس ، مارس ، 

دون طبعة ،  -مقاربة لغوية تداولية –يات اخلطاب عبد اهلادي ظافر الشهري ، اسرتاتيج ،

.دار الكتاب اجلديد املتحدة ، دون بلد ، دون تاريخ 

  عبد القادر شرشار ، حتليل اخلطاب األديب وقضايا النص، دون طبعة ، منشورات احتاد

.2006كتاب العرب ، دمشق ، 

 ان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر من أين وإىل أين ، ديو -عبد املالك مرتاض ، النص األديب

 ،1983.

ƨȈǟ¦̄ȍ¦�ƢǷ¦°ƾǳ¦���Äǂǰǋ�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ-  دراسة نظرية  –فن كتابة وإخراج التمثيلية اإلذاعية

.2م ، ط2003-هـ 1424ومناذج تطبيقية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، 

 ط 1988وق ، د ب ، عبد الفتاح أبو معال ، أدب األطفال دراسة وتطبيق ، دار الشر ،

2.

 ، 1964عبد العزيز صاحل ، النظرية الرتبوية ، دار املعارف مبصر.

الشيخوخة، دار - املراهقة-عباس حممود عوض ، املدخل إىل علم نفس النمو ، الطفولة

.م 1999املعرفة اجلامعية ، القاهرة ، مصر ، 



قائمــة المصــادر والمراجــع

ـ 421 ـ

 احلمداين ، أدب األطفال بني عبد اإلاله عبد الوهاب العرداوي ، هامشية محيد جعفر

.1م ، ط2014هـ ـ 1435املنهجية والتطبيق ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 دراسة لسانية تداولية يف  –عمارية حاكم ، اخلطاب اإلقناعي يف ضوء التواصل اللغوي

زائر ، ، دار العصماء ، اجل1اخلطابة العربية أيام احلجاج بن يوسف الثقفي ، الطبعة 

  .م 2015/هـ1436

 ، عمر سعادة ، اخلطاب املسرحي ، دار أجمد للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية ، عمان

.2014األردن ، 

 ، عمر بلخري ، حتليل اخلطاب املسرحي ، منشورات االختالف ، الطبعة األوىل ، اجلزائر

2003.

 ضة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب عثمان احلمامصي ، نظرية ستانيسالفسي والنظريات املعار

.1994، القاهرة ، 

 ، 1976علي احلديدي ، يف أدب األطفال ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة.

 162فوزي سليمان ، مسرح الطفل االفتقار إىل املعىن و الداللة ، بيان الثقافة ، ع ،

.2003مارس 

، منشورات جامعة باجي خمتار ، عنابة ، رابح بوحوش ، األسلوبيات وحتليل اخلطاب

.اجلزائر ، دون تاريخ 

 ، رحبي مصطفى عليان ، أدب األطفال ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

.1م ، ط2014هـ ـ 1435

 رشاد رشدي ، نظرية الدراما ، حال للنشر و التوزيع.

1ر الطليعة ، بريوت ، طرياض عصمت ، البطال الرتاجيدي يف املسرح العاملي ، دا ،

1980.

�Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦���ȆǓ¦ŗǧȏ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ń¤�Ǧ Ȁǰǳ¦�ǺǷ�¾ƢȈŬ¦���ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ǂǯƢǋ

.2009الفنون واآلداب ، الكويت ، 

 دراسة حتليلية وتارخيية لفن كتابة املسرحية ، –شكري عبد الوهاب ، النص املسرحي

.1997املكتب العريب احلديث ، اإلسكندرية ،
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 ، 2، ط2001شكري عبد الوهاب ، النص املسرحي ، دار فلور للنشر.

1شرف عبد العزيز ، األسس الفنية لإلبداع األديب ، دار اجليل للطباعة و النشر ، ط ،

.1993بريوت ، لبنان ، 

 ، 2014مخيس بوعلي ، جيل دولوز ، صور الفيلسوف ، دار األمان ، الرباط.

8، إدريس قاسي ، الطفل و الفضاء املسرحي ، سلسلة التكوين الرتبوي ، ع خالد املنري ،

.1998مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء ، 

 ، خيـــــــــــاط أمحـــــــــــد ، الطفـــــــــــل املتمـــــــــــرد ، مطبوعـــــــــــات اجلزائـــــــــــر عاصـــــــــــمة الثقافـــــــــــة العربيـــــــــــة

2007.
¶���ƨƯ¦ƾū¦�°¦®���ǞǸƬĐ¦�ƨǧƢǬƯÂ�ĺǂǠǳ¦�ǲǨǘǳ¦���Ȃū¦� Ƣǯ̄1 ،1984.

 صاحل ملباركية ، وجوب التفات املثقف ملسرح الطفل ، ندور التجربة املستقلة حول مسرح

.الطفل ، د ط ، د ت 

  :المراجع المترجمة -2

 جلني ويلسون ، سيكولوجية فنون األداء ، تر:�ƨººǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦���ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ǂǯƢǋ

.2010والفنون و األداء ، الكويت ، 

 املصطلح السردي ، ترمجة عابد خزندار ، د ت ، دط ، دب جريالد برنس ،.

 جوليا كريستيفا ، علم النص ، ترمجة فريد الزاهي ، مراجعة عبد اجلليل ناظم ، دار توفال

.1997، 2للنشر ، املغرب ، ط 

 قيس خضور ، منشورات احتاد الكتاب العرب ، :كلود ابستادو ، يوجني يونيسكو ، تر

.1999دمشق ، 

كيف ختلق العالمات الدرامية املعىن على املسرح والشاشة  – مارتن أسلن ، جمال الدراما  ،

، تقدمي أمحد سخسوخ ، مراجعة نسيم جملى ، وزارة الثقافة ، مهرجان سباعي السيد : تر 

.القاهرة الدويل للمسرح التجرييب ، د ت 

ء روماين ، منشورات وزارة م جولد بورج ، مسرح األطفال فلسفة و منهج ، ترمجة صفا

.1991الثقافة ، اجلمهورية السورية ، 
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 ، فرديناند دي سوسري ، دروس يف األلسنة العامة ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس

1985.

  :المراجع باللغة األجنبية -3

 Anne ubersfild , lire le théâtre , ed belin , paris, 1996 .

 Larousse , Dictionnaire de français , Imprimerie Maury ,
Malesherbes , France , 2010 , 2010 .

  :األطروحات والرسائل الجامعية –ثالثا 

  :أطروحات الدكتوراه -1

 مجيلة مصطفى الزقاي ، شعرية املشهد يف املسرح الطفويل املغاريب ، أطروحة دكتوراه ، قسم

2008-2007والفنون ، جامعة السانيا وهران ، النقد التمثيلي ، كلية اآلداب واللغات 

.

 ، دين هناين أمحد ، إسرتاتيجية اخلطاب يف املسرح الكالسيكي  اجلزائري  قبل االستقالل

رسالة دكتوراه ، جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس ، كلية اآلداب واللغات والفنون ، 

���Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ2012-2013.

، الشخصية يف أدب الطفولة يف باجلزائرـ أمحد خياط منوذجا ، رسالة ماجستري هاجر ظريف

، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة واألدب العريب ، 2غري مطبوعة ، جامعة سطيف 

2014-2015.

 زويرة عياد ، مسرح الطفل يف اجلزائر ، نشأته و تطوره ، فضاءات املسرح ، دورية حمكمة

.2012املسرح اجلزائري ، جامعة وهران ـ، العدد األول ، جوان   يصدرها خمرب أرشفة

2000-1980الفرتة ما بني -حيي عبد السالم ، سيمياء القص لألطفال يف اجلزائر

سطيف ، كلية العلوم واآلداب -منوذجا ، أطروحة دكتوراه ، جامعة فرحات عباس

���Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ���ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦2010-2011.

مر بلخري ، معامل لدراسة تداولية وحجاجية للخطاب الصحايف اجلزائري املكتوب ما بني ع

.2006–2005، أطروحة دكتوراه غري مطبوعة ، جامعة جزائر ، 2000و  1989
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 فايزة أمحد عبد الرزاق ، أثر مشاركة طفل الروضة يف بناء عناصر النص املسرحي يف تنمية

وغري اللفظي، أطروحة دكتوراه ، قسم العلوم األساسية ، كلية  بعض مهارات التعبري اللفظي

.م 2012هـ ـ 1433رياض األطفال ، جامعة القاهرة ، 

 إدريس ، الرتاث يف املسرح اجلزائري ، دراسة يف األشكال و املضامني ، مكتبة الرشاد قرقرة

.2009، 1للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، ط

 ، اخلطاب اإليديولوجي يف املسرح اجلزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة رأس املا عيسى

.2008-2007وهران ، كلية اآلداب والفنون ، قسم الفنون الدرامية ، 

 سعد اهللا ونوس أمنوذجا  –رابح ذياب ، رؤية العامل يف اخلطاب املسرحي السياسي السوري

ب العريب احلديث ، قسم اللغة واألدب ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف األد

.2016-2015، 1العريب ، كلية اللغة واألدب العريب والفنون ، جامعة باتنة 

 ، غامل نقاش ، مسرح الطفل يف اجلزائر ، دراسة يف األشكال و املضامني ، أطروحة دكتوراه

.2011-2010جامعة وهران ، السنة اجلامعية 

  :رسائل الماجستير -2

 دراسة مونوغرافية للمسرح يف مدينة وهران (محومي ، املسرح و الواقع االجتماعي أمحد

.1985-1984، رسالة ماجستري ، جامعة وهران 1937-1977

ـــــــــــــالع د جلـــــــــــــويل ، القصـــــــــــــص املكتوبـــــــــــــة لألطفـــــــــــــال ، دراســـــــــــــة حتليليـــــــــــــة ملوضـــــــــــــوعاته و ي

ر ، بنائــــــــــــه الفــــــــــــين ، رســــــــــــالة ماجســــــــــــتري يف األدب العــــــــــــريب احلــــــــــــديث ، جامعــــــــــــة اجلزائــــــــــــ

2000.

  :المجالت والمقاالت -رابعا

  :المجالت -1

نوفمرب 271ة املوقف األديب ، العدد لمنذر العياشي ، علم الداللة من منظور عريب ، جم ،

 ،1993.

 العريب بن حلون ، مسرح الطفل باملغرب اجلذور والتأسيس ، جملة آفاق تربوية ، العدد

05-06 ،1992.



قائمــة المصــادر والمراجــع

ـ 425 ـ

ىن احلكائية يف أدب األطفال العريب احلديث، سلسلة كتب ثقافية موفق رياض مقدادي ، الب

�®ƾǠǳ¦���ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ�ƨǴů���§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�Ƣǿ°ƾǐȇ�ƨȇǂȀǋ392 ،

.2012الكويت ، سبتمرب 

 حممد بوكراس ، مسرح الطفل الراهن و الرهانات ، ربوتوار املسرح اجلزائري على مشارف

.06/07/2005من اإلبداع ، جملة الثقافة نصف القرن 

�§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦�Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦���ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ���ĺǂǠǳ¦�řǗȂǳ¦�¬ǂǈŭ¦���Ȇǟ¦ǂǳ¦�ȆǴǟ

.1988، الكويت ، 1، ط

  : المقاالت -2

، حفناوي بعلي ، الثورة اجلزائرية يف املسرح العريب ، حمافظة املهرجان الوطين للمسرح احملرتف

.2008وزارة الثقافة ، اجلزائر ، 

 قراءة يف قراءة ، أشغال امللتقى الثالث يف -نعيمة سعدية ، حتليل اخلطاب واإلجراء العريب

.ورقلة ، دون تاريخ ،حتليل اخلطاب ، جامعة قاصدي مرباح
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:الملخـــص

ونحن  .في زمن واحد، وإلى أماكن متعددة الجزائر هو بمثابة القيام برحلة واحدةبفي موضوع أدب األطفال  الخوض إن

متعددة تميزه عن أدب الكبار من جهة،  اوأنواع نقصد بذلك أن هذا اللون األدبي المخصص لألطفال يضم بين جنباته أشكاال

  .والتذوق الفني من جهة أخرى ،الخيالو  ،وتضفي عليه جانبا من اإلبداع

وذلك من خالل التطرق إلى . بصفة خاصةوفي الجزائر بصفة عامة ، في العالم هذه الدراسة موضوع أدب األطفال  تعالج

ذكر أهم في نفس الوقت على  معتمدين. أهم أنواع الكتابة فيه، ونقصد هنا جانبا من كتابة المسرحية، والقصة، والقصيدة

بل مركزين كذلك على أهم السمات التي يجب أن يمتلكها كاتب أدب  .ااألدبية، والفنية التي يختص بها كل واحد منهم الخصائص

  .األطفال

جملة وتفصيال البحث عن أهم األبعاد الفنية والداللية التي يمكن لكاتب أدب األطفال أن يوظفها هذا العمل إذا يتطرق 

الدرامي في كل أشكال أدب األطفال؟ أم يقتصر في ذلك على كتابة  آليات الخطابوظيف في كتاباته ؟ وهل يقتضي منه ذلك ت

  المسرحية فقط؟

:الكلمات المفتاحية

.الدراما - الحبكة -الصراع -الخطاب الدرامي -القصيدة - القصة -  المسرحية – أدب األطفال

:Le résumé

Le thème traite de la littérature enfantine en Algérie, c'est comme faire un voyage à la fois dans le temps
et à plusieurs endroits. Nous entendons par là que ce genre de la littérature pour enfants comprend des formes
et des types variés qui le distinguent d'une part de la littérature pour adultes et, d'autre part, ajoutent à l'aspect
de créativité, de l'imagination et de goût artistique d’une autre part.

L’étude présentes L’intéresse à la littérature enfantine dans le monde en général et l’Algérie en
particulier. Et en abordant les types des écritures les plus importants, nous entendons ici par l'aspect d'écriture
de la pièce, de l'histoire et du poème. Dans le même temps, mentionnons que les caractéristiques littéraires et
artistiques les plus importantes de chacune d’elles. Mais se concentré également sur les caractéristiques les plus
importantes que doit posséder l’auteur de littérature pour enfants.

Ce travail aborde la recherche des dimensions artistiques et sémantiques les plus importantes que
l'auteur de littérature enfantine puisse employer dans ses écrits. Cela nécessite-t-il l'utilisation de mécanismes
discursifs dramatiques dans toutes les formes de littérature pour enfants? Ou est-ce limité à l'écriture de la
pièce?
Les mots clés: Littérature enfantine - la pièce de théâtre –le conte - le poème - le discours dramatique -
le conflit - l'intrigue - le drame.

:Abstract

The theme of children's literature in Algeria is like taking a trip both in time and in different places. By
this we mean that this genre of children's literature includes various forms and types that distinguish it from
adult literature on the one hand, and, add to creativity, imagination and artistic taste on the other hand.

The current study focuses on children's literature in the world in general and Algeria in particular. And
addressing the most important types of writing, here we mean the writing aspect of the play, the story, and the
poem.

At the same time, let's mention that the most important literary and artistic features of each of them.
But also focuses on the most important characteristics that the author of children's literature must possess.

This work addresses the search for the most important artistic and semantic dimensions that the author
of children's literature can use in his writings. Does this require the use of dramatic discursive mechanisms in
all forms of children's literature? Or is it limited to writing the piece?
Keywords: Children's literature - the play - the story - the poem - the dramatic speech - the conflict -
the plot - the drama.


