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ملخص البحث:
لهتتم ئحمل

يشتغل اخلطاب السردي يف مستتوتهو الكيبببتو لالئاليةبتو لتع الئنالتر الت هتروي الترالي ئيت ا تاي

وولفو لبغو للتمثبل اللفظ للح  .رالدة مظاىره لأونبتو لمستوتهو الداللبو .لهتتم ىذه الدراسو

ئل شف ن خصايص اخلطاب السردي ايوجو لألطفال لع بنو من ىذا النوع من ال تاوو األدوبو يف ايولل.
Abstract
Narrative discourse, at its structural and relational levels, works on
elements which connecting tale-teller with the narrative text, and it
concerns the discourse as a form of the pronunciative representation
for the discourse. It also pinpointed its aspects, structures, and
semantic levels. This study focuses on disclosing narrative discourse
properties that targeting the children age-group
.

ايةدمو:
 .مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث يف الكشف عن خصائص اخلطاب السردي املوجو لألطفال.
 .ىدف البحث :كيفية تصوير القاص ألنساق القيم يف اخلطاب السردي املوجو لألطفال.

 .أمهية البحث :التعرف على التشكالت اجلمالية والفنية يف اخلطاب السردي املوجو لألطفال ،مبا حتملو من قيم ودالالت
متعددة.

تشكل البحث من:

 -التمهيد :مفاىيم نظرية ألدب االطفال.

 املبحث األول :جتليات اخلطاب السردي يف قصص األطفال. املبحث الثاين :القيم يف اخلطاب السردي لقصص األطفال. -اخلادتة:

 -ىوامش البحث ومصادره:

 .التمهبد :مفاىبم نظريو ألدب األطفال.

يعددد أدب األطف ددال ج ددألدبا م ددن األدب خعموم ددو وتم ددل خصائص ددو و ددفاتو ،إال أن ددو يع دىن خطبق ددة د دددودة م ددن الق دراد
فحسددو وىددم األطفددال ،وىددو وإن ا ددتفاد مددن الفنددون السددردية والر ددوم وفددن التصددوير واأل ددكال التو دديحية ،إال أنددو تمددل
مضموًن مغايراب واد يغ أب لوب املقالة أو أب لوب القصة أو األنشدودة أو اككايدة ،ويعدد مبدا تويدو مدن قصدص وأ دعار
ب
وحكددا ت يف دديغة ك تدداب أو ةلددة أو دريع مسددموع أو مشدداىد ميدانيددة لتنميددة قدددرات األطفددال علددى ا خددداع واالختكددار
لديهم ،فضالب عن أندو و ديع منا دو يف اجلاندو ال خدوي للتعلديم وتنميدة القددرات السىنيدة وا دتقرار اجلواندو النفسدية لدد
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داًن إ اخيبددا يف
الطفددل ،إي يتدديط للطفددل الشددعور للر ددا والثقددة للددنف وحددو اكيدداة والطمددوح للمسددتقبل وي ىلددو ليكددون إنسد ب
اجملتمع(زلي  1997ص.)5
وتتنوع األنواع األدخية اليت يُعرض فيها أدب األطفال ،إال أن القصة حتتل املكانة املرموقة مدن خده ىدسه األ دكال
السردية؛ وقد خرىنت الدرا ات على جناعة القصة يف توجيو الطفل أدخيبا وفكرب وترخوب  ،إي أتخس القصة خلُو الطفل حده
امللونددة ويقدرأ ددطورىا ،وتبقددى نفسددو متلهفددة عليهددا ،إي أنددو منددس نعومددة
يُسددرد لددو أحدددا ها أو حدده تالمد أًنملددو ددفحارا ه
أظفاره يتلهف لسماع اهلدىدات واألًن يد ،وحكا ت األم اليت تنشدىا وتقرؤىا على أمساعو ،فينشأ دبداب للسدرد واككايدة
وَن ٍم ويف خعض األحيان من
أخدا ،ليطرق لهبا خعفوية ه
والقصة ،إي ي و يف وجدانو ،وللتايل يظل يف وق لسماع القصة ب
خددالل مددا يتلقدداه مددن التوعيددة والتش د يع (اهلب ت  1997ص .)71وقددد ددد الطفددل يف القصددة فضددادات رحبددة خعيد بددا عددن

ددلطة األخددوين واملدر ددة والبي ددة الدديت يتددنف أجوادىددا ،فرفددرف ربة ندداح خيالددو او خي ددات وأ منددة تُشددبع ريفباتددو النفسددية يف
اللعو والغناد واملرح ،وقد يتقمص أدوار الشخصيات القصصية اليت ت اد لو أمام ًنظريو ليحقق ياتو .ويت ول يف ةتمع

اكيدواًنت ليتعددرف علددى طبيعددة حتركهددا وحيارددا ويهعتد ُ مددن حكا رددا(شتتحاهو 1974ص .)7إي حتملددو أحددداث القصددة او

وعلمددا وجترخ دةب .وقددد تسددتوعو القصددة املعددارف يعهددا ،إيا ا ددتطاع
ع دواخ خياليددة وعلميددة فينهددل مددن معينهددا ويددألداد قافددة ب
الكاتو أن يوظف اللغة واألدوات السردية خعناية ودقة كبرين لي سب املتلقي -الطفدل -لاثب إليدو كدل مدا يرفدع مدن ر ديده
دادرا علدى أن تتدد أبفدراد ةتمعدو علدى اُ د انسدانية وترخويدة دامية
اللغوي والتعبري ومما علو فرداب دوب ب
ًنفعدا جملتمعدو ،ق ب
منفتحددا علددى العدداخ دون أن ينبهددر أمددام الثقافددات
وأن يواكددو العدداخ يف ةددال العلددوم وا داب وأن يبقددى متمس د بكا مبورو ددو،
ب

الوافدة(امسا بل  2211ص.)64
ُّ
يعد أدب األطفال جألداب أو نوعاب من األدب يقد هدم لألطفدال ويراعدى فيدو مسدتو إدراكهدم ،وقددرارم اال دتيعاخية،
ويعرفو نعمان اهلييت على أنهو "عرض
ويكون يلد يف يع األنواع األدخيهة اليت تكتو هلم ،من قصص ومسرحيهات وأ عار ،ه

للحياة ختصوير وتعبر متميهألين"(وريغش د.ت ص.)141
كما قلنا فإن أدب األطفال ىو كل ما يكتو لف ة األطفال والشباب من مو وعات جتسهبم وحتظى لىتمامهم،
املخصصة هلم كاألقسام واملكتبات ،من املصنهفات اليت تعنديهم وتعدىن لنشدغاالرم ،وىدو أدب خ
ويتم و عها يف األمكنة
ه
حّت مرحلة املراىقة ،فهسه املرحلدة
يكتو جلميع ف ات اجملتمع ،خل اختص خف ة معيهنة ىي الف ة العمرية من مرحلة الطفولة ،ه
الصددفات اكميدددة،
ينمددي عقلددو ويصددقل معرفتددو ،ويغددر فيددو ه
ىددي مرحلددة مهمددة يف حيدداة ا نسددان ،إي تتدداج فيهددا إو مددا ه
لصددفحة البيضدداد يكتددو فيهددا
واألخددالق النبيلددة ،وىددو يف ىددسه املرحلددة يكددون جدداىألاب ال ددتقبال أي فكددرة تقد هدم إليددو ،ألندهدو كا ه
ا نسدان مددا يشدداد ،فمنددس أن يولددد الطفددل إو أن يبلددغ مرحلددة املراىقددة يكددون ااجددة إو إر ددادات ونصددائط تسدداعده يف خندداد
خصيهتو وتنميهة أفكاره(وريغش د.ت ص.)142-141
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خصايصو:

ألدب الطفل خصائص دتيهأله عن ا داب األخر و و مراعاة ىسه اخلصائص عند القيهام للكتاخدة هلدم ،وتتمثدل

يف (أووالرضا  1993ص.)136

 مراعاة إدراكارم ومراحل أعمارىم.املوجهة إليهم.
 مراعاة األلفاظ هٍ
الرمو .
ليفسر تلد ا تادات و ه
 مراعاة املبا رة يف طرح األفكار؛ أل هن الطفل لي لديو إدراك معريف كاف هوأدب األطفددال "خو ددفو و دديطا ترخ ددو يتدديط الف ددرص أم ددام األطفددال ملعرف ددة ا جددالت عم ددا يط درأ يف يل ددتهم وم ددا
يص ددادفونو يف واقعه ددم م ددن أ د د لة وا تفس ددارات ود دداوالت اال تكش دداف وا ددتخدام اخلي ددال وتقبه ددل اخلد د ات اجلدي دددة ال دديت

يردفها"(الشارلين د.ت ص .)68وميكننا القول أبن ىسا الفن يقوم ختصوير األفكار وعر ها على الطفل دتا يبا مع قددرة

ا تيعاخو وإدراكو ،إي يكون يلد يف قالو علمدي مدتقن ،يقدف الطفدل أمامدو وينهدل مندو ا جاخدة عدن كدل مدا علدق يف يىندو
من امور حياتية أو وجدانية.

أىدافو:

املوجه د د ددة او األطف د د ددال جن د د دددىا حتم د د ددل ل د د ددة م د د ددن األى د د ددداف ،وم د د ددن خينه د د ددا:
نتأم د د ددل النهص د د ددوص األدخيه د د ددة ه
عن د د دددما ه

(ا ديدي  1976ص.)62

وتتعمق.
 مساعدة الطفل أن يعيش خ ات ا خرين .وخسلد تتهسع خ اتو هالشخصيهة ه
 إ حة الفر ة لو ليشارك ختعاطف وجهات نظر ا خرين جتاه املشكالت و عولت اكياة.وخندداد علددى مددا ت هقدددم تلددص إو نتي ددة مفادىددا :أ هن أدب األطفددال يسددعى هبددسه التهعريفددات واخلصددائص واألىددداف إو
"تنميهة مهارات القرادة والكتاخة عندىم ،وتألويدىم خثروة لغوية فصيحة تغد مدن درورم وخد ارم اخلا هدة ،وتنمدو ىدسه الثدروة

واخل ات مع منو أعمارىم ومراحلهم وقرادارم"( بتد ،د.ت ص .)137وتتطدور خدسلد معدرفتهم اللغويهدة وترتقدي أ داليبهم

التهعبريهة يف ّت اجملاالت.
يف الواقددع يعددد أدب األطفددال "أداة تعليميهددة وترخويهددة ،يواكددو املندداى الدرا دديهة ،خددل يرتقددي للطفددل او مسددتو ت
أفض د ددل ،ألنهد ددو هاط د ددو وجدان د ددو وعقل د ددو فينطل د ددق خيال د ددو إو ف د دداق املس د ددتقبل م د ددألوداب مبعلوم د ددات ومه د ددارات وخ د د ات كث د ددرة
ومتنوعة"(حنورة  1989ص ،)127ويسهم كثراب يف خناد خصيهتو واألخس خيده ليكون كياًنب مثقفاب يا خلفيهة معرفيهة.
ايبحث األلل :جتلبات اخلطاب السردي يف قصص األطفال.

يستدعي اكديث عن اخلطاب ألي نص ردي مهما كان نوعو (رواية ،قصة ،قصة قصرة ).اكديث عن البنية
السددردية للددنص .وتعددد البنيددة السددرديهة مددن أىد هدم البُددىن املكوندهدة للخطدداب القصصددي ،كوَنددا جتمددع خدده طيارددا عالقددات العنا ددر
الفنيهددة املشددكلهة هلددسا اخلطدداب خبعضددها ،وقددد عقدددت لدرا ددة ىددسه البنيددة جهددود مكثهفددة انصددبهت حددول أدب الرا دددين .ويف
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داولددة لتمييددأل خصو ددية ىددسه البنيددة يف إطددار القصددة املوجهددة او الطفددل ،وتتمثددل الدرا ددة التطبيقيددة املنصددبهة علددى عيهنددة مددن
قصص األطفال عند ةموعة من كتاب أدب األطفال يف املو ل.
اب القصة أبحداث قصصهم ،وأولوىا عناية خا ة تفوق ما أولوه لبقية عنا ر القصة ،إي جادت
ولقد اىتم ُكته ُ
أيفلبية قصصدهم متما دية مدع الشدروط الفنيدة الواجدو توفرىدا يف اكددث ،واملتمثلدة يف الو دوح والبسداطة واالمتداع ،وامدتالك
اكدددث لصددفيت ا قندداع والصدددق الف د أي تصددديق الطفددل ألحددداث القصددة او حد مبدد التلددب واالندددماج ،ومبددا عددل مهمددة
الكاتددو ألدب االطفددال دداقة و ددعبة ،أ ددعو ممددا يتصددورىا خعضددهم ،ألن الكاتددو تملددألم ل ددتخدام لغددة تتنا دو وإدراك
االطفددال وأخيلددتهم ،ومراعدداة مراحددل منددوىم ،للو ددول او األىددداف ال خويددة والفنيددة واجلماليددة خصددورة ممتعددة ،وقددد لددوح أن
القا هه يف خداية نتاجهما األديب خ يثقلوا قصصهم أبحداث مفصلة و ائدة ال أمهية هلا ،خدل كاندت أيفلدو قصصدهم تعتمدد
النصي.
حداثب واحداب أو ةموعة أحداث مرتبطة فيما خينها ع تنا ق يف ياقها
ه

السبتاق النص :

يقصددد للسددياق النصددي تلددد املكددوًنت الدديت تتضددمنها القصددة القصددرة جددداب ،مددن مثددل :مكددون األحددداث ،ومكددون
الشخصيات ،ومكون الفضاد ،ومكون الرؤية ،ومكون اللغة واأل لوب .فعلى مستو ورة املو وع ،تتسم مثالب قصص
طالل حسن خبعدىا ا نساين واألخالقي وال خوي واجلمايل ...لسا ،فهو يددعو يف قصصدو إو قديم ترخويدة عمليدة وواقعيدة يف
نفسية الطفل ،كالعمل اجلاد ،واملثاخرة ،ودبة ا خر ،واح ام الغر ،ويرفض مثالب التواكل والكسل والتهاون واخلمول ،ويبدو

يلد جلياب يف قصة (دودلب لالنملو):

"ما ألغرىا

مث رفئت رأسها اىل دودلب لأضافت لما أيربىا.

لقوهلا :أهنا حتمل حبو قمح لقد حصلت لبها ونفسها.

فبتأثر دودلب و الم أمو ليةرر أن يةوم ئلطباد السم و ونفسو ألنو مل يئد لغرياً أل ئستطا تو الةبام وذلك
لوحده.

لوئد الظهر وةلبل جلس دودلب لأمو يتمتئان وتنالل أشهع غداء هنالاله يف حباهتما ليان ألذ ما يف الغداء مس و
سلمون ليبف ال لى السم و ال الطادىا دودلب البوم ونفسو"(حسن  1996ص.)7

وقدد تضددمنت ىددسه القصدة القصددرة ةموعددة مددن القديم اكميدددة والفضددائل ا نسددانية ال خويدة واألخالقيددة الرفيعددة ،مددن
مثل :الدعوة إو العمدل اجلداد ،ونبدس التهداون والكسدل والتماطدل والتسدويف ،والنصدط لالختعداد عدن اكسدد واكقدد ،واكدث

علددى اكددو والصددداقة واألخددوة وا نسددانية ،كمددا يبدددو يف قصددة (الشتتمئو) الدديت دعددا فيهددا القدداص او ددرورة االلتدألام ختأديددة
الواجددو وعدددم أتجيلددو ،متخددساب مددن الطفلددة ( نوخددة) مثدداالب علددى االلت دألام ،فقددد دتكنددت مددن أتديددة واجبهددا مبسدداعدة الشددمعة
خنفسها واليت ياخت من أجل العلم.
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" -زنووو انين مشئو اضبئبين لأجنزي لاجبك...

لهبدلء لضئتين زنووو فوق الطاللو لاحننت لع دفكىا.
 -لةد أجنزت لاجيب

 -آه لةد انتهت الشمئو...

فةلت لأان أجاىد أن أرى مالحمها ا لوة...
اضأت ِ
لك حىت أجنزت لاجبك لأان سئبدة ألين مثلك أجنزت
 ال حتزين ت زيزيت فلةدٌ
لاجيب"(حسن  1979ص.)12

وتنتهي القصة خبادتة تعليمية وترخوية ىادفة ،يات مغأل أخالقي يتمثل يف اكث على العمل اجلاد واملفيد.
ويلتدألم الكاتددو دائمداب االختددداد مددن البدايدة يف عددرض املو ددوع ،خدل يسد جع أو يسددتبق األحدداث خطريقددة يتالعددو
فيهددا للددألمن يف القصددة ليخلددق خددسلد عنصددر تشددويق جدراد املفارقددة السددردية ممددا يددوحي للمتلقددي أبن ىدددف املفارقددة ىددسا ىددو
ىدف ايل خنائي يف النصوص السردية .وإليكم قصة أخر خدايتها حد ية ،وَنايتها قفلة اخرة ومفارقة:

قصة(مو دان غداً) :ودتثل ىسه القصة أمنويجاب وا حاب للمفارقة السردية ،إي تدور يف ةملها حول حاد ة فقدان
ددديق عأليددأل ل( ددن وب) خطددل القصددة ،وكيددف أن علددى الكبددار أن يألرعدوا األمددل يف نفددو الصددغار للتطلددع ددو املسددتقبل،
وعلى الريفم من قلة فحات القصة اليت ال تت او الصفحته ،إال أَنا تعد أمنويجاب وا حاب من منايج املفارقة السردية اليت
وظفهددا(طالل حسددن) يف كثددر مددن قصصددو إي يتالعددو فيهددا للددألمن علددى املسددتو املكتددوب ليد ك للقددارئ اكريددة يف إعددادة
ترتيو الألمن القصصي يف يىنو ،مما عل القارئ مأ وراب لخلا ية املفارقية اليت دتتلكها نصو و القصصية ،وال ديما ىدسه
القصة.
" مت يتر يومتتان لستتنأيوب ال وهبتتين لمتتن يلومتتو " (حستتن  1995ص .)39ميثددل ىددسا الددألمن اكا ددر االطددار

الددسي يهيددق للقددارئ الفهددم األويل للحدددث املنطقددي املتكددرر يومي داب -رة ددن وب لل دراوي -وىددو فهددم ددرعان مددا ينقلددو
خطريقة ا جاعية او الألمن املا ي ليكشف عن انقطاع الأل رة للرجوع او ىسا الألمن السي م يف مسرتو فقدان ديق
ن وب العأليأل ،كما يبدو يف النص:
" لبس من السهل أن يفةد سنأياب يف مره لاحداً من أ ز ألدقايو"(حسن  1995ص.)39

فالفعل(يفقد) يف النص وإن جاد خصيغة املضارع ،إال أن السياق السي جاد فيو ىو ياق ا جاعي .ويرجدع

لكدث او املا ي  ،ليعلل بو انقطاع رة ن وب السي أ ر فيو فقدانو لصديقو جراد اف ا القاقم لو قيل يومه.
وقدد ددهد اال دتهالل يف القصددة خنددادب مفارقيداب ا د جاعياب وا ددحاب جدراد قفددأل الدراوي خدده مندده ،مهدا الددألمن املا ددي
والألمن اكا ر ،فضالب عن املستقبل السي أ بط خعد روايدة الدراوي ما دياب خدر ،إي يقدول الدراوي يف القصدة وىدو السدن اب
اجل هد:
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" لوئد أتم قصدهو متويئاً لع صاي مل أجده يف الببت لقالت أمو :لةد خرج منذ الفأير لمسحت
دمئتها لأضافت انين قلةو ال ي اد ويل شبئاً"(حسن  1995ص.)39

طر يف إط ددار املس ددتقبل ،إال أن ددو مس ددتقبل
نلح د أن الظ ددرف الألماين(خع ددد أ م) يش ددر يف الظ دداىر أبن اك ددديث م د ت
للنسبة للألمن السي فقد فيو ( ن وب) ديقو ،لكنو ميثل يف وقت الروي ما ياب ،إي انتهدت القصدة ادد ها و ماَندا ،وم هدر
عليهدا الدألمن لتصدبط قصدة يسدردىا السدن اب اجلدد ،وىدسا مددا يضدعنا إ اد خلخلدة منطقيدة ملفهدوم الدألمن يف القصدة ممدا علنددا
نتوىم مب
عل اكا ر ما ياب واملا ي حا راب.

السباق الذىين:

يعد اخليال مصدراب من املصادر اليت يستقي منها القاص أفكاره إي يل دأُ او اختيدار فكدرة القصدة لالعتمداد علدى
خيالددو الوا ددع ،فيقددوم خنس د األحددداث حددول الفكددرة ،فددإيا كددان يسددتخدم اخليددال االختكدداري واالخددداعي يف عمليددة االخددداع
والكتاخة ،فاخليال ىو و يلة المتصاص األطفال للثقافة ،ويعد ىسا ا لولب لت سيد عنا رىا الفنية ،ألن الوقائع واألحداث
واألفكددار واملفدداىيم ىددي اددد يارددا ميتددة ،إال أن اخليددال يبعددث فيهددا الفاعليددة ودتنحهددا أخعدداداب فنيددة جديدددة .وقددد خددر يف يلددد
القاص (عبد االلو رؤوف) السي ا تقى فكرة قصتو من خي ة الطفل اليت تتمثل لأل رة واملدر ة كقصة(التوفري) الديت توجدو

الطفل او طريقة التوفر يف كل يد.

"لقفت الست سلمع لى متسك ودفاهر االنشاء لتةول لنا:

امسئوا ت ألالد :أهئرفون من ىو أفضل من يتب موضو اً ن التوفري يف درس االنشاء
انتظرلا ..سأخربيم أان ونفس  ...إن لديةت م مسراء ى أفضل من يتب يف ايوضوع ...يما أهنا يتبتو لنفذهو يف
الوقت نفسو.

سألنا وصوت لاحد :ليبف ىذا ت ست سلمع

ألن مسراء يتبت ايوضوع لع لجه لرق الدفك وئ س اجلمبع الذين يتبوا لفحو لهريوا الصفحو االخرى"
(رؤلف  1993ص.)83

 -السبتاق اللغوي:

يسددتخدم ُكتهدداب قصددص األطفددال لغددة طفوليددة يات حقددول مرجعيددة تلفددة ومتنوعددة ددياقياب وداللي داب ،إي تضددر حقددل
السات ،وحقل الواقع ،وحقل الطبيعة ،وحقدل القديم ،وحقدل الدوطن ،وحقدل ال خيدة ،وحقدل السدخرية ،وحقدل األ در ،وحقدل
اكرية ،وحقدل اكمبل مبدم ،وحقدل الغراخدة ،وحقدل الطفولدة .ومدن الضدروري أن تكدون لغدة الدنص األديب املوجدو او األطفدال دهلة
ووا دحة ومفهومددة ،وتفيدد القصددة املوجهدة للطفددل مدن اللغددة أ دوا ب ومفددردات وتراكيدو يف حتقيددق أىددافها العامددة واخلا ددة،
ومنها إ رادُ الثروة اللغوية للطفل ودتكينو من اللغة قرادة وكتاخة وحتداثب .فهدي تنمدي يف الطفدل الر ديد املعدريف واللغدوي ودتكندو

مجلة درادات موصلية ،العدد ( ،)85آيار  -2120شوال0442هـ
() 7

مجلة درادات موصلية
مجلة دورية علمية محكمة ،تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية
ISSN. 1815-8854

عمددا يف نفسددو .فاألطفددال ااجددة او الق درادة واال ددتمتاع خلغددة يفنيددة ،ألن اللغددة ىددي معيددنهم لتطددوير قامو ددهم
مددن التعبددر ه
وخ رم اللغوية.
إن الكتاخددة األدخيددة لألطفددال تسددتدعي ا ددتخدام ا ددلوب ميتددا للشددفافية والو ددوح واالمتدداع ،ليددتمكن مددن ايصددال
املعلومة إليهم خطريقة حيحة و ليمة .وىسا مدا جندده وا دحاب علدى دبيل عندد القداص ( ىدر ر دام) الدسي دتيهدأل ا دلوخو يف
خداية نتاجو القصصي مبيل وا ط او ا طالة واكرص على ا تخدام املفردة البسيطة .ويت لى يلدد وا دحاب يف قصدة( تامل

الغاوو) اليت عى فيها او التفصيل دون م ر يسكر:

"الطاد الثئلب يوماً أروع دجاجات وشب و لنئها هلذا الغرض لجاء هبا اىل مغارهو أطلق ضح و البو لفوزه مث

ىز يده يف اهلواء لقال :ست ون ىذه للبمو ظبمو ألتم يثرية" (رسام  1979ص.)32
ي
إال أن ا ددلوب القدداص ق ددد تغددر فيمددا خع ددد ،إي اختعددد عددن ا ددلوب السددرد املطددول وأخ ددس يسددتخدم اجملددا اللغ ددوي
املبسع ،وىسا ما وجدًنه يف ةاميعو القصصية االخر  ،مثل (الغيمة املرحة) و(جنمة حتو الصباح) و(األرنو اكاخ).
كما اعتمد خعض ُكتهاب القصة يف اختداد قصصدهم علدى اجلمدل االمسيدة لسدهولتها علدى فهدم الطفدل ،واعتمددوا علدى اجلملدة
الفعلية ،فضالب عن يلد جند ا تخدامهم أل لوب اجملا واال تعارة ،كما يف قصة (يف ود القمر) إي نقرأُ:
" أطل الةمر من وني األشأيار" (حسن  1993ص.)7

ايبحث الثاين :الةبم يف اخلطاب السردي لةصص األطفال.

تعرف القيمة أبَنا :كل ما يتميأل خو الشيد من فات جتعلو مستحقاب للتقدير كثراب أو قليالب ،فإن كدان مسدتحقاب
للتقدير خساتو كاكق واخلر واجلمال كانت قيمتو مطلقة ،وإن كان مستحقاب للتقدير من أجل يفرض تمع ٍ
ه كالواثئق التارهية
والو ائل التعليمية ،كانت قيمة إ افية(لتلببا  1982ج 2ص ،)1212وتعد القديم عدن ةموعدة مدن األعدراف والدنظم

اليت حتدد لوك واجتاىات األطفال يف حيارم ليتمكنوا خو اطتها مواجهدة املغدر ت والتحدد ت الديت تدواجههم يف حيدارم.
فإيا كان األدب خوجو عام "ىو الكا ف اكاف للقيم الثاختة عند ا نسان واألمة"(اوراىبم  1983ص.)22

والخد من جتلي القيم أبنسداقها املتعدددة يف أدب األطفدال ،وينبغدي أن تكدون مدن األىدداف املنشدودة لكدل كاتدو
"تظل القيم ىدفاب رئيساب يف قصص األطفال؛ ألَنا نسي القصة وليست األر ية اليت ير م عليها ،فتشرب الكاتو للقيمة
و أن يظهر يف نا القصة ،ويف كل خيع من خيوطها؛ والقيم من املرونة وااللتحام وال اخع إي تظهر أبكثر من وجو مع
يفرىا من القديم ،علدى أن تظدل ىنداك القديم األ ا دية ،وال دو أن يضدحى خقيمدة اثنويدة تكريسداب للقيمدة األ ا دية ،والقديم
متحولة يف مفهومها ،ويف أ اليو تطبيقها من من إو خر"(قنالي  2229ص .)33فضالب عن تعدد القيم من دينية،

واجتماعيددة ،ووطنيددة ،ق القدديم اجلماليددة ،الدديت جتعددل نوعداب مددن األلفددة خدده الطفددل والعدداخ مددن حولددو يف ددّت مظدداىره ،وعندئددس
يسددتمتع الطفددل لجلمددال وين ددسب إليددو فيددنعك علددى ددلوكو وانطباعاتددو الشخصددية وحين ددس تقددو القدديم ،وتصددبط عنص دراب
مشد كاب لعديددد مددن القدديم ،والدديت ال تعددرف اال ددتقرار أو األمددن إال يف وجددود مظلددة أدخيددات القدديم البنددادة الدديت تقدددم للطفددل،
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وعلى وجو التحديد (القصة) على رط أن تكدون درة خكدل فكدرة وخيدال ،ومتعدة وإاثرة وتشدويق وفائددة ،جتعدل مدن الطفدل
متألًنب يف خصيتو ،إ اخياب يف ةتمعو ،دباب لكل القيم السامية ويف مقدمتها القديم ال خويدة والدينيدة ،داعياب خكدل ددق دو
حتقيق وتر ي القيم ا اخية االخر .
وقددد جددادت القصددة يف طليعددة األدب املقدددم األطفددال وإن كددان مددن ال يراىددا ددو و دديلة قافيددة ،يفددر أن الواقددع
ي كد أَنا وعاد لنشر الثقافدة إلديهم مبدا حتملدو مدن حقدائق رهيدة وعلميدة وإنسدانية متنوعدة ،وخيداالت و دور ،وقديم وأفكدار.
وعندددما تطددرح القصددة فكددرة أو تعدداأ مو ددوعاب أو تسددرد أحدددااثب ،فإنددو ينبغددي أن يكددون ددددداب ،وأن يددتم يلددد يف إطددار ف د
يدل ،متنا دق العنا در واألجدألاد دواد مددن ًنحيدة البنداد الفد  ،أو مدن اتسداق العنا ددر وملفهدا ،مبدا حتدوي مدن خصدديات
دوريدة واثنويددة ،وأمكنددة تضديف للطفددل معرفددة جغرافيدة ،وأ منددة تو ددع مددن قافتدو التارهيددة ،خغددض النظدر عددن تصددور الكاتددو
للمكان وال ألمان املرتبع لهلدف التعليمي واألديب ،والنظر لدورىا الف يف قصص األطفال ،وتعد القديم اجلماليدة واملتعدة مدن
أىم معاير جناح قصة الطفل ،ألن ىدفها إدخال السرور والبه ة إليو وإ باع حاجاتو والتنفي عن مكبو تو.
ويسددعى ُكتدداب القصددة املوجهددة لألطفددال او تبصددرىم للقدديم اخلُلُقيددة الفا ددلة وخشخصدديات قصصددية تتحددرك خدده
طور القصة لت دي دورىا االخالقي البطويل الدسي رمسدو القداص خكدل دقدة وجنداح ،ولعدل مدن القديم االخالقيدة العاليدة الديت
تتصدددر أولددو ت عص درًن ال دراىن ،ىددي (الصدددق ،األمانددة ،العدددل ،الش د اعة ،وحددو العمددل) كمددا يف قصددة(قتتبس لشتتأيرة

الربهة تال ) الدديت حتفددأل الطفددل علددى إجنددا مددا لديددو مددن األعمددال مددع اكتسدداب اخل د ة يف اجملددال الددسي ي د دي عملددو فيددو ،إي
تتحدث القصة عن طفل أجنأل عمالب ختنظيفو اكديقة فمنحتو الش رة أك خرتقالة حتملها مكافأة لو على العمل الدسي قدام
خو خكل مهارة وإتقان.
" ل ندما ادت ام من وبت جديت رأت ورهةالو يبرية وبدي فاوتسمت لسألتين(:يبدل أنك مل هضأير)
قلت :لياذا أضأير ..ينت أ مل يف ا ديةو..

نظرت أم حوهلا فرأت ا ديةو نظبفو..

اوتسمت لقبلتين .لشأيرة الربهةال يانت سئبدة ..لى هنظر اىل(الربهةالو ال أىدهتا يل!)"
(حسن  1981ص.)5

ومن القصص اليت تساعد على حو العمل قصة(ىديو حمكمو) وىي من القصص اليت تطرح فكرة تعليم
األطفال ىوا ت جديدة وًنفعة تفيدىم مستقبالب ،من مثل ىدية(لعبة امليكانو) اليت تلقاىا الطفل(خسام) من خالو ،واليت
كانت بباب يف تعلمو مهنة امليكانيد فيما خعد.
" لضحك وسام مرة اخرى حىت اىتز رأسو مث قال :أال هتذير ت خايل ندما ينت يف اخلامسو قدمت يل

ىديو ى (لئبو ايب انو) مبناسبو بد مبالدي لمنذ ذلك الوقت ألبحت أحب ايب انو" (رسام  1983ص.)17
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كسلد أتيت القيم األخالقية والوعظية يف طليعة األفكدار الديت حفلدت هبدا قصدص االطفدال ،إي كر دت هلدا عددداب
كبراب من النمايج القصصية وإن ظلدت دددودة خ ختدرج عدن نطداق التحلدي للسدمات ال خويدة السدليمة الديت تددعو او حدو
العمددل واح د ام ا خ درين ويفددر يلددد مددن الصددفات االخددر  ،وقددد اختلددف التعبددر عددن تلددد لخددتالف الت ددارب وتبدداين
مستو ت الكتاب وخ ارم وقدرارم التخييلية.

نتايج البحث:
 اعتمددد اخلطدداب السددردي املوجددو او األطفددال علددى قصددص اكيدوان يفالبداب ،مقارنددة لألندواع االخددر  ،ويلددد العتمادىدداعلى الصور اكسية اليت تع عن األفكار البسيطة اخلالية من التعقيد.

 حفل اخلطاب السردي املوجو او األطفال خعديد من القيم ال خويدة واالجتماعيدة والتوجيهيدة والسيا دية ،وتكداد تكدونىي السمة البار ة عند كتاب القصة يف املو ل.
 همبَحددل اخلطدداب السددردي املوجددو او األطفددال قيم داب اليددة تددنم عددن وعددي ال ُكتدداب يف معاجلددة املو ددوعات يات العالقددة
دتقبل
لىتمام ددات ووع ددي املتلق ددي املوج ددو إلي ددو ال ددنص ،ومالدمت ددو مض ددموًنب وا ددلولب للف ددات العمري ددة لألطف ددال ال دديت تس د ُ
اخلطاب.
 خ يكددن اهلدددف مددن اخلطدداب السددردي املوجددو او األطفددال للتسددلية فحسددو ،وإمنددا ددعى او تو دديع خيدداهلم ،وجعلددومتنفساب لطاقارم ،فضالب عن تألويدىم لملعلومات املعرفية والعلمية وال خوية.

ايصادر لايراجع:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11

اخراىيم ،نبيلة ( .)1983البطل والبطولة يف قصص األطفال .اهلي ة املصرية العامة للكتاب .القاىرة.
عمان.
أخو الر ا ،عد( .)1993النص األديب لألطفال أىدافو ومصادره ومساتو .دار النشر .ه
امساعيل ،دمحم حسن( .)2111املرجع يف أدب األطفال .ط ،3دار الفكر العريب ،القاىرة ،مصر.
خدريغش ،دمحم حسددن(د.ت) .أدب األطفددال أىدافددو ومساتددو .ط ،2م سددة الر ددالة للطباعددة والنشددر والتو يددع ،دمشددق،
ور .
اكديدي ،علي( .)1976يف أدب األطفال .مكتبة األجنلو املصرية ،القاىرة ،مصر.
حسن ،طالل( .)1983حكا ت قي و ينو .كتاب ا امة الشهري ،دمشق.
د د د ( .)1995مغامرات ن وب .دار قافة األطفال ،خغداد.
د د د ( .)1993من يوق الشم  .احتاد الكتاب العرب ،دمشق.
ر ام ،ىر(.)1985أين يىبت الشم  .السلسلة القصصية ،دار قافة األطفال ،خغداد.
د د د ( .)1997األرنو اكاخ .السلسلة القصصية ،دار قافة األطفال ،خغداد.
د د ( .)1995الغيمة املرحة .السلسلة القصصية ،دار قافة األطفال ،خغداد.
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-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

رؤوف ،عبد االلو( .)1981أ د البحار .السلسلة القصصية ،دار قافة األطفال ،خغداد.
لع ،اَحد( .)1997أدب الطفولة أ ولو ومفاىيمو .ط ،4الشركة العرخية للنشر والتو يع ،القاىرة ،مصر.
الشاروين ،يعقوب(د.ت) .درا ات يف أدب األطفال .احتاد كتاب مصر.
حاتو ،حسن( .)1994أدب الطفل العريب درا ات واوث.ط ،4الدار املصرية اللبنانية ،القاىرة ،مصر.
عبد هللا ،دمحم حسن(د.ت) .قصص األطفال أ وهلا الفنية روادىا .ط ،1دار الكتاب العريب ،خروت ،لبنان.
قناوي ،ىد ( .)2119الطفل وأدب األطفال .ط ،1مكتبة األجنلو املصرية ،القاىرة.
اهليدديت ،ىددادي نعمددان ( .)1997أدب األطفددال فلسددفتو ،فنونددو ،و ددائطو( .د.ت) اهلي ددة العامددة للكتدداب ،القدداىرة،
مصر.
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