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                     انــــر وعرفـــــكـــش

 

  الشكر أوال وأخیرا هللا سبحانه وتعالى الذي یسر لنا أمورنا ووفقنا إلى مانحب ونرضى

 ثم إلى األستاذ الفاضل لخضر تومي الذي تكبد عناء رعایة هذا البحث ولم یبخل علي 

 إلى من أعطى االمتنان أقدم أسمى آیات الشكر و أن ،فال یسعني إالبنصائحه البناءة 

  .من حصیلة فكره لینیر لي الدرب

 إن الحوت في البحر والطیر في "فأقول له بشراك قول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

  ".السماء لیصلون على معلم الناس الخیر
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  أ

یعتبــر األدب جــزءا ال یتجــزأ مــن حیاتنــا الیومیــة فهــو یعبــر عــن مشــاكلنا وآرائنا،كمــا أنــه     

ــا أساســیا لحیــاة مك رتقــاء بأفكارنــا، لهــذا یعتبــریســاهم إلــى حــد كبیــر فــي بنــاء حیاتنــا واال ون

  .العوامل المساعدة على فهم الحیاةمن أهم  ر، وعامالالبش

واألدب مرتبط باإلنسان منذ صغره حینما كان شـفهیا مـع الحكایـات واألغـاني واألحـاجي    

في مرحلة الطفولة، وهو مـا یسـمى الیـوم بـاألدب الموجـه للطفـل، هـذا األدب الـذي اسـتطاع 

هــداف ســامیة ومــا ین األدبــاء والنقــاد بفضــل مــا ینشــده مــن أأن یخلــق لنفســه مكانــة كبیــرة بــ

، وقــد الحظنــا أن هــؤالء األدبــاء یــةوواع ةمثقفــ غــي بهــا تنشــئة أجیــالتیحملــه مــن قــیم نبیلــة یب

والنقاد لـم تعـد نظـرتهم إلیـه علـى أنـه مجـرد قصـص و أشـعار ُتكتـب لألطفـال،أو مجـرد نـوع 

مــادة أدبیــة مهمــة  علــى أنــه أدبــي یــدخل فــي مجموعــة األنــواع األدبیــة بــل أصــبح ُینظــر إلیــه

  .حقال خصبا لمختلف الدراساتو 

تحتویـه مـن لمـا  ص ارتباطا وثیقا باألطفـال كانـت األكثـر جـذبا لهـم،ولما ارتبطت القص    

وتعــــالج القضــــایا التــــي تهمهــــم، فقــــد یســــتعملها الكاتــــب كوســــیلة  أحــــداث تعبــــر عــــن واقعهــــم

ا أینــا أن تكــون محــور وألهمیــة القصــص فــي أدب األطفــال ارت للتواصــل مــع عقــول الصــغار،

البنــى الحكائیــة فــي قصــص األطفــال عنــد كامــل : علــى عنــوان العمــل لدراســة وقــد اســتقرل

  .أنموذجا الدین كیالني قصة عالء

  مـا هـو أدب األطفـال؟ :تبحث لإلجابـة عـن مجموعـة مـن اإلشـكالیاسعینا في هذا ال و    

ان توظیــف كامــل هــي األشــكال التــي اتخــذتها البنــى الحكائیــة داخــل القصــة؟ وكیــف كــ مــاو 

 .كیالني لهذه البنى؟

       وقد حاولنا في الدراسة أن نتبع المنهج البنیوي ألنه یعتبر األنسـب لهـذه الدراسـة    

 مدخل المعنـونتناولنا في ال خل وثالثة فصول وخاتمة،مقدمة ومد جاء البحث مؤلفا من   

وم أدب األطفـال، وظهـوره ثـم تطرقنا من خاللها إلى مفهـ باألدب الموجه للطفل ثالثة أقسام

  .أهم أهدافه واعه إضافة إلىعرجنا على أن



 مــقـــــدمــــــة                                                                                                       
 

 
  ب

المعنــون ببنیــة المكــان والــذي قســمناه إلــى ثالثــة أقســام تطرقنــا مــن أمــا فــي الفصــل األول    

  .خاللها إلى مفهوم المكان وأنواع األمكنة ووصفها

جـــاء الفصـــل الثـــاني بنیـــة الزمـــان مقســـما ثالثـــة أقســـام تناولنـــا فیهـــا مفهـــوم الـــزمن ثـــم  كمـــا  

  .ثم الحركات السردیةعالجنا مستویات الترتیب الزمني 

ـــا مـــن خالأمـــا فـــ ـــة الشخصـــیة فقـــد تطرقن ـــر بنی ـــى مفهـــوم الشخصـــیة، ي الفصـــل األخی ـــه إل ل

  .وأنواعها، والبنیة العاملیة للشخصیات 

  :المعرفیة اعتمدنا على خزانة مراجع أهمها ولبناء وحدات البحث  

  صوله ومفاهیمه ألحمد زلطأدب الطفولة أ  

  أدب األطفال لهادي نعمان الهیتي  

  الروایة والمكان لیاسین النصیر 

بنیـة الـنص السـردي  البنى الحكائیة فـي أدب الطفـل العربـي الحـدیث لریـاض موفـق مقـدادي

  لحمید لحمیداني

یشــق طریقــه نحــو التشــكل والنمــو عــدة صــعوبات لعــل أهمهــا قلــة  وقــد واجــه البحــث وهــو  

  المراجع في مجال الدراسة غیر أنها لم تعق مساره،إذ استطعنا تجاوزها بعون اهللا وتوفیقه

وأخیرا نتقدم بآي الشكر والعرفـان إلـى كـل مـن سـاعد فـي إنجـاز هـذا العمـل، وسـاهم فـي    

 .استوائه على هذه الصورة

 



  

  

  األدب المــــــوجه للطــــــفل :ـــلمـــــــدخـــــ

  تعریف أدب األطفال:أوال

  ـــــورهظــــــــــهـــــــــ:نیاثا

  ـــــــهأنـــــــــــواعــــــ:لثاثا

  ــهأهـــــــــــدافـــــــــ:رابعا
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  تعریف األدب الموجه للطفل :أوال

یعـــد األدب الموجـــه للطفـــل مـــن األنـــواع األدبیـــة الحدیثـــة،وهو الیختلـــف كثیـــرا عـــن أدب     

الكبار إال أن الصغار لهم خصوصـیة معینـة یجـب مراعاتهـا عنـد القیـام بالكتابـة لهم؛فیجـب 

مراعاة إدراكاتهم ومراحل أعمـارهم واأللفـاظ الموجهـة إلیهم،والكاتـب لألطفـال یجـب علیـه أن 

في كالمـه؛ألن الطفـل لـیس لدیـه العقـل الكبیـر والمـادة المعرفیـة الكافیـة كـي  یراعي المباشرة

  .یفسر تلك اإلیحاءات والرموز

وقــد عنــي هــذا األدب باهتمــام كبیــر مــن قبــل الكثیــر مــن األدبــاء والنقــاد فــي الــدول الغربیــة 

ع هــو أحــد األنـــوا«والــدول العربیــة،وألدب األطفـــال تعریفــات عدیــدة فهنـــاك مــن یعرفــه بأنـــه 

  .1»األدبیة المتجددة في أدب سائر اللغات اإلنسانیة

فأدب األطفال لیس حكرا على أي دولة أو أي شـعب،بل هـو أدب جدیـد فـي كـل لغـات     

العــالم هــذا مــا أشــار إلیــه التعریــف الســابق،إنه أدب جدیــد ظهــر فــي كــل اللغــات اإلنســانیة 

لقلمــــه كــــي یســــطر بتلــــك الكلمــــات واآلداب العالمیــــة،فكل أدیــــب فــــي أي بلــــد یطلــــق العنــــان 

الطریـــق لجمهـــوره مـــن القـــراء الصـــغار التـــي زرعهـــا لهـــم قیمـــا وأخالقـــا حتـــى التكـــون مجـــرد 

كلمــات أو عبــارات تلقــى علــیهم ثــم تطــوى صــفحاتها وتــذهب معانیهــا فــي مهــب الریح،فهــي 

تنشـــئة لجیـــل جدیـــد وجـــد اإلهتمـــام والعنایـــة مـــن طـــرف الكبـــار بأســـالیب أدبیـــة وفنیـــة مثیـــرة 

  .شییقة و 

أدب یتوجــه لفئــة محــددة مــن النــاس وهــي فئــة األطفــال مــن عمــر «وهنــاك مــن یعرفــه بأنــه 

  .2»أشهر حتى مرحلة المراهقة

                                                           
  .5ص،4،1997نشر والتوزیع،القاهرة،مصر،طأدب الطفولة أصوله ومفاهیمه،الشركة العربة لل:أحمد زلط-1

  .7،ص)دت(،)دط(أدب األطفال العرب،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،:نصیر بشورنجالء -2
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وهـــذا األدب الجدیـــد لـــم یكتـــب لجمیـــع فئـــات المجتمـــع بـــل اخـــتص بفئـــة معینـــة هـــي فئـــة     

هـم فتـرة فـي األطفال منذ المراحل األولى من حیاتهم حتى مرحلـة المراهقة،فهـذه الفتـرة هـي أ

ینمـي عقلــه ویصـقل معرفتــه ویغـرس فیــه الصــفات  حیـاة اإلنســان،حیث یحتـاج فیهــا علـى مــا

الحمیدة واألخالق النبیلة،وهو فـي هـذه الفتـرة یكـون جـاهزا السـتقبال أي فكـرة تقـدم إلیـه ألنـه 

یشــاء ،فمنـذ أن یولـد الطفــل إلـى أن یبلـغ مرحلــة  یكتـب فیهــا اإلنسـان مـاكالصـفحة البیضـاء 

اهقة وهو في فترة یحتاج فیها إلى إرشادات ونصائح تساعده في بنـاء شخصـیته وتنمیـة المر 

  .أفكاره

عــــرض للحیــــاة مــــن خــــالل تصــــویر وتعبیــــر «طفــــال عنــــد نعمــــان الهیتــــي هــــوألأدب او     

  .1»متمّیزین

وهــادف وتعبیــر مالئــم  شــّیقبالكاتــب وطریقــة عرضــه للحیــاة بأســلوب وهــذا أمــر مــرتبط     

هـو إال صـورة مطابقـة للحیـاة الخارجیـة  مـا ما یوجد في القصـص واألشـعار لألطفال، وكأن

  .بأسلوب آخر

 ، وینشـــرهاوالمصـــطلح یشـــیر إلـــى المـــواد التـــي تكتـــب لكـــي یقرأهـــا األطفـــال و الشـــباب«   

وتخـــزن فـــي األقســـام الخاصـــة بكتـــب األطفـــال والیـــافعین  ، وتعـــرضناشـــرو كتـــب األطفـــال

  .2»بالمكتبات ومتاجر بیع الكتب

یكتـب لفئـة األطفـال والشـباب مـن مواضـیع تجـذبهم وتحظـى  هـو كـل مـا األطفـالفـأدب     

ضــــــمن  لهــــــم كاألقســــــام والمكتبــــــات  باهتمــــــامهم،ویتم وضــــــعها فــــــي األمــــــاكن المخصصــــــة

 .المصنفات التي تعنیهم وتعنى بانشغاالتهم

   

                                                           
  .71،ص1997،)دط(أدب األطفال فلسفته،فنونه،وسائطه،الهیئة العامة للكتاب،القاهرة،مصر،:هادي نعمان الهیتي -1

  ،1م والثقافة،القاهرة،مصر،طللتعلییاسر حسن،مؤسسة هنداوي :تر:أدب األطفال مقدمة قصیرة جدا:كمبرلي رینولد -2

  .11، ص2013
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ــا یتــیح الفــرص أمــام األطفــال لمعرفــة  «وأدب األطفــال     اإلجابــات باعتبــاره وســیطا تربوی

واستفسـاراتهم ومحـاوالت االستكشـاف واسـتخدام الخیـال وتقبـل الخبـرات الجدیـدة  أسئلتهمعن 

  .1»التي یردفها أدب األطفال

فمـــن خـــالل قـــراءة الطفـــل لمـــا یكتـــب لـــه یجـــد كـــل اإلجابـــات عـــن أســـئلته،حیث أن هـــذه     

الكتب تقدم له تلك اإلجابات بأسلوب ممیز وخاص یتناسب مع سنه وٕادراكـه،وتفتح المجـال 

أمامه الستخدام الخیال  واستقبال ثقافات جدیدة تقدم إلیه على شكل عمـل تربـوي فـي قالـب 

مامها وینهل منها فتعمـل علـى تفسـیر كـل مـا علـق فـي ذهنـه مـن علمي متقن،لیقف الطفل أ

  .واستفسارات  أسئلة

حساســـات وأخیلـــة إوأدب األطفـــال فـــي مجموعـــه هـــو اآلثـــار الفنیـــة التـــي تصـــور أفكـــارا «   

  .2»القصة والشعر والمسرحیة والمقالة واألغنیة:تتفق ومدارك األطفال وتتخذ أشكال

یر األفكـــار وعرضـــها علـــى الطفـــل تماشـــیا مـــع قـــدرة فهـــو ذلـــك الفـــن الـــذي یقـــوم بتصـــو     

اســتیعابه وٕادراكــه لتلــك األفكــار ،ویكــون ذلــك عــن طریــق القصــة والمســرحیة والمقالــة وبــاقي 

  .األشكال النثریة األخرى التي من شأنها أن تغذي عقله وتنمي معرفته

المسـتویات وهو نوع أخص من جنس أعم یتوجه لمرحلة الطفولة،بحیث یراعي المبدع «   

اللغویـة واإلدراكیــة عنــدما یقـوم بالتــألیف أو المعالجــة للطفـل فــي ســائر ألـوان التعبیــر األدبــي 

 .3»له

 

  

                                                           
  .7،ص1994 ،2صریة اللبنانیة،القاهرة مصر،طأدب الطفل العربي دراسات وبحوث،الدار الم:حسن شحاتة -1

  .72وسائطه،صفنونه  أدب األطفال فلسفته:نعمان الهیتيهادي  -2

  1994 ،1القاهرة،مصر،طات المصریة،للجامعأدب األطفال بین أحمد شوقي وعثمان جالل،دارالنشر :أحمد زلط -3

  .16ص
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طفــــــال هــــــو جــــــزء أو نــــــوع مــــــن األدب یقــــــدم لألطفــــــال ویراعــــــي فیــــــه مســــــتوى وأدب األ    

إدراكهم،وقدرة استیعابهم ،ویكون ذلك في جمیع األنواع األدبیة التي تكتب لهـم مـن قصـص 

  .سرحیات وأشعاروم

مــن األدب  جــزء«إضــافة إلــى هــذا نجــد أن أدب األطفــال عنــد عبــد الفتــاح أبــو المعــال     

ه مــــا ینطبــــق علــــى األدب مــــن تعریفــــات،إال أنــــه یتخصــــص فــــي بشــــكل عــــام وینطبــــق علیــــ

مخاطبـــة فئـــة معینـــة مـــن المجتمـــع وهـــي فئـــة األطفال،وقـــد یختلـــف أدب األطفـــال عـــن أدب 

  .1»العقول واإلدراكات، والختالف الخبرات نوعا وكماالكبار تبعا الختالف 

إلـــى فئـــة  اوأدب األطفـــال هـــو جـــزء مـــن األدب العـــام إال أنـــه یختلـــف عنـــه كونـــه موجهـــ    

معینــة مــن المجتمــع هــي فئــة األطفــال، فهــم مختلفــون عــن الكبــار فــي تفكیــرهم واســتیعابهم 

  .دراكر في اإلاألطفال لیست بمستوى عقول الكباللمعلومات فعقول 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .12،ص2،1988أدب األطفال دراسة وتطبیق،دار الشروق،للنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،ط:عبد الفتاح أبو المعال -1
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  ظـــــــــــهــــــــــــوره: ثانیا

اختلــف األدبــاء والنقــاد حــول البــدایات الحقیقــة ألدب األطفال،فهنــاك مــن رأى أنــه قــدیم     

بالقصــص التــي كانــت تحكــى فــي القــدیم مــن قــدم اإلنســان علــى وجــه األرض وربــط ظهــوره 

نابعـــة أغلبهـــا مـــن الخرافـــات قبـــل األًمهـــات والجـــًدات ألطفالهن،تلـــك القصـــص التـــي كانـــت 

واألساطیر القدیمة،إال أنها كانـت ملیئـة بالحكمـة والحـث علـى الخیـر فاسـماعیل عبـد الفتـاح 

لهــا فایــرى أن أدب األطفــال وجــد مــع وجــود الخلق،حیــث كانــت األًمهــات تحكــي ألط «مــثال

عا ولكنه غیـر قبل النوم،وتهدهد سرائرهم باألنغام والكلمات الجمیلة،فكان أدبا رائ حوادیت ما

  .1»مدون،واستمر الحال هكذا حتى ُعرف هذا األدب في أواخر القرن الماضي

فـأدب األطفــال كـان موجــودا فــي القـدیم إال أنــه كــان أدبـا شــفویا غیــر مـدون ،یلقــى علــى     

  .مسامع الصغار في شكل قصص وحوادیت ماقبل النوم من قبل األمهات

طهـــا بااألخـــرى ألنـــه یواكـــب ظهـــور اللغـــة ذاتهـــا وارتولعلـــه أقـــدم مـــن األجنـــاس األدبیـــة «   

بصور التعبیر عن الحیاة اإلنسانیة،والتعبیر البسیط هو الذي یمثـل الحیـاة الفطریة،ویصـور 

  .2»العاطفة اإلنسانیة،عاطفة األمومة واألبوة نحو الطفل بتعبیر واضح

لقد ارتبط ظهور أدب األطفال بظهـور اللغة،ألنـه یعتبـر شـكال مـن أشـكال التعبیر،وهـذا     

التعبیر الیكون إال عن طریق اللغة التي یعبر بها اإلنسان عن حیاته الیومیـة حـین یتسـامر 

عن طریق تلك العبارات والجمل التي تحمل في ثنایاها روح القصص والحكایـات مع أوالده 

اء یلقونهــا علــى مســامع أوالدهم،فــاُعتبرت بــذلك مــن البــدایات األولــى لظهــور التــي كــان اآلبــ

  .أدب األطفال

                                                           
1

  ،2000،)دط(أدب األطفال في العالم المعاصر،مكتبة الدار العربیة للكتاب،القاهرة،مصر،:اسماعیل عبد الفتاح -

  .11ص

  ،)دت(،2التوزیع،دمشق،سوریا،ط و ته،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرأدب األطفال،أهدافه وسما:حسن بریغشمحمد -2

  .47ص
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وهناك من یرى أن ظهوره الفعلي كان في النصـف الثـاني مـن القـرن السـابع عشـر مـع «   

 حكایـاتبصـدور كتابـه  )jean de la fontaine )1628-1721الشاعر الفرنسي الفونتین

مــع صــدور  )charles perrault)1628-1703شــارل بیــروثــم تبعــه  1668عــام  خرافیــة

 1697عـام  عبـر أوحكایـات اإلوزة األممع  أقاصیص وحكایات الزمن الماضي كتابه األول

ر التاریخ الفعلي لمیالد أدب األطفال المكتوب ألنه ضم قصصا خیالیة لألطفـال الذي اعتُب

  .1»بةالجمیلة النائمة في الغاو القبعة الحمراءو سندریالمثل 

فكانــــت الــــدول األوروبیــــة وخاصــــة فرنســــا هــــي التــــي نالــــت شــــرف الریــــادة فــــي الكتابــــة     

لألطفال،وقـــد اعتمـــدت علـــى الحكایـــات الخرافیـــة فـــي كتاباتهـــا،ثم توالـــت الكتابـــات فـــي أدب 

ت تمـــس واقـــع األطفـــال األطفـــال فـــي جمیـــع أنحـــاء العالم،وبـــدأت تـــرتبط بالواقعیـــة،حیث بـــدأ

الكتاب یعایشون حیاة األطفال ویكتبون عنهـا بـدال مـن اقحـامهم فـي الذي یعیشونه، وأصبح 

  .بالرموز واأللفاظ الغامضة ار المليءعالم الكب

وحكایـــات  البانجـــاتنترا مـــن الحكایـــات التـــي ظهـــرت فـــي أوروبـــا مشـــتركة عدیـــدوتعتبـــر «  

فــي مقدمــة الجــزء الثــاني مــن كتابــه  jean de la fontaineإیســوب،وقد أقــر الفــونتین

هـذا هـو الكتـاب الثـاني مـن الخرافـات التـي أقـدمها :للحكایات الخرافیة بجذور هندیة لخرافاته

  .2»بأن القسم األكبر منها مستوَحى من بیلبي الحكیم الهنديللجمهور،وعلًي أن أقر 

الهندیـة التـي اسـتقى فأدب األطفـال األوروبـي یملـك جـذورا إغریقیـة تعـود إلـى الحكایـات     

للخرافـــات  منهـــا األدبـــاء األوروبیـــون والفرنســـیون خاصـــة حكایاتهم،وخاصـــة عنـــد تـــوظیفهم

    .م في ثنایاها العدید من األمور المشتركة مع القصص الهندیةواألساطیر، التي تض

 

                                                           
                                                                                .10ص ،أدب األطفال العرب:الء نصیر بشورنج -1

  .11ص:المرجع نفسه -2
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  تطور أدب األطفال في العالم العربي

الــوطن العربــي ، وأكــدوا أن  إلــىلقــد أرخ بعــض الدارســین العــرب لــدخول أدب األطفــال     

عمــره ال یزیــد عــن قــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان ، زمــن هــؤالء الدارســین نجــد أحمــد زلــط 

یزیــد عمــره فــي  فــي تنظیــره وٕابداعــه فــي أدبنــا العربــي ال«الــذي یــذهب إلــى أن هــذا األدب 

تــاریخ األدب عــن قــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان ، وقــد جــاء ســببا ونتیجــة لعملیــة التبــادل 

  .1»مع األدب الغربي الحدیث الثقافیینواإلیصال 

بهـــا دور فعـــال فـــي ظهـــور هـــذا  قـــامواكـــان الحتكـــاك العـــرب بـــالغرب، والترجمـــات التـــي    

علــى منــوالهم فبــدا واضــحا تــأثرهم بهــم،  األدب عنــدنا، فقــد قــرؤوا لهــم وترجمــوا عــنهم وكتبــوا

ومثـــال ذلـــك إدخـــال األســـاطیر علـــى حكایـــات األطفـــال، وٕادخـــال الرمـــوز اإلغریقیـــة القدیمـــة 

ـــة وعشـــرات «أیضـــا فقـــد  ـــة والتربوی ـــات القـــرن الماضـــي، واألطروحـــات األكادیمی أمـــدتنا أدبی

 la فـــونتینالطفولـــة العربـــي بتـــأثیر ال المؤلفـــات المعاصـــرة بتوثیـــق تـــأریخي لنشـــأة أدب

fentaine مــن فرنســا، واألخــوان جــریمgrimm )  ( jacob /wilhelm ،مــن ألمانیــا

ـــق والحكایـــات اإلنســـانیة  ـــت عـــن المشـــرق واإلغری ـــات الغـــرب قـــد نقل وغیرهمـــا، وكانـــت أدبی

  .2»الموروثة

غیـــر أن هـــذا التـــأثر بـــالغرب لـــم یمنـــع أدبـــاء العـــرب مـــن وضـــع لمســـاتهم علـــى الكتابـــة     

التـــي الــدول العربیـــة  مـــن هــامعظــم هـــؤالء األدبــاء والكتـــاب مــن مصـــر، ألنلألطفــال، وكـــان 

  .  و بمیوالتهم اهتمت باألطفال

                                                           
  .141،ص2009،)دط(مصر،القضایا المعاصرة ألدب األطفال،دار الكتب المصریة، القاهرة، :أحمد زلط -1

  .ص ن:المرجع نفسه-2
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فمــع نهضــة مصــر الحدیثــة فــي عصــر محمــد علــي، كــان ألدب األطفــال نصــیب مــن «    

بعــد عــودة البعثــات التــي  االنتشــاروالتطــور، وبــدأ أدب األطفــال یأخــذ طریقــه إلــى  االزدهــار

  .1»الغربي ألدبا مصادرطالع على اللها من ا وما أتیحأرسلها محمد علي إلى أوروبا 

 لالكتشـــاففهــذه الــرحالت العلمیــة التــي قــدمتها مصـــر ألدبائهــا فتحــت أمــامهم نافــذة كبیــرة 

  .طالع على المصادر األوروبیة التي ساعدت في اتساع أفكارهم في هذا المجالالوا

  أدب األطفال في مصر -1

  :اعتبروا روادا ألدب األطفال نجد ومن األدباء المصریین الذین    

  )1959-1897(كامل كیالني

طفــال فــي اللغــة العربیــة، وزعــیم مدرســة ألدب األاألب الشــرعي «یعتبــر كامــل كیالنــي     

  .2»ن للناشئة في اللغة العربیة كلهاالكاتبی

مـام األطفـال، مـن خـالل وفـتح بـه طریقـا جدیـدا أأول من أرسى دعائم هـذا األدب، فهو     

فقـد كتـب نحـو ألـف « راق عـالم الطفـل والتواصـل معـهكتاباته التي استطاع من خاللهـا اختـ

قصة ومسـرحیة لألطفـال مـا بـین مترجمـة أو مقتبسـة أو مؤلفـة، وكتـب عشـرات المقطوعـات 

واألناشـــید التـــي تنـــدرج مـــع األطفـــال مـــن بدایـــة عهـــدهم إلـــى والقصـــائد الشـــعریة واألغنیـــات 

   .3»بلوغهم سن الشباب

كتــــب العدیــــد مــــن القصــــص والمسرحیات،إضــــافة إلــــى المقطوعــــات والقصــــائد الشــــعریة    

  :وقد قسم كامل كیالني قصصه إلى أربع مراحل عمریة هي«لألطفال، 

  

                                                           
  .43، ص2011، 3المرجع في أدب األطفال،دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط:محمد حسن اسماعیل -1

  .160ص، )دت(،)دط(،)بد(،)د د ن(كامل كیالني، : عبد الرحیم الكردي -2
  .جع نفسه ص نر الم -3
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 مرحلة ریاض األطفال -1

 مرحلة الطفولة المتوسطة  -2

 فولة المتأخرةمرحلة الط -3

  1»مرحلة الثانویة -4

  أحمد شوقي

  ألف أدب األطفال باللغة العربیة، فكان بأغنیاته وقصصه  أول من«یعتبر أحمد شوقي   

الشعریة التي كتبها لألطفال في اللغة العربیة، وأول مـن كتـب فـي اللغـة العربیـة نـوعین مـن 

  .2»فنون أدب األطفال المكتوبة هما القصة الشعریة واألدبیة

فیكون شوقي بهذا أمیرا ألدب األطفـال لمـا حملـه مـن جدیـد إلـیهم فـي قصصـه الشـعریة     

  .ألسنة الحیوانات  علىوخاصة تلك التي كانت 

أحمـد شـوقي نجـد رائـدا آخر،أبـدع فـي كتاباتـه التـي وجههـا  كامـل كیالنـي و إضافة إلى    

   :لألطفال وهو

  )1939-1885(محمد الهراوي

  ...من الذین وضعوا عالمات مضیئة على طریق الكتابة لألطفال العرب «وهو یعتبر    

منظومــات قصصــیة بعنــوان ظهــرت أولــى كتابــات الهــراوي لألطفــال وهــي  1922ففــي عــام 

ســـمیر (مجموعـــة أخـــرى ســـماها  1923وأتبعهـــا فـــي العـــام التـــالي ) ســـمیر األطفـــال للبنـــین(

                                                           
الساعة 2/05/2015السبت   www.syrianstory.comكامل كیالني رائدا ألدب الطفل العربي: طارق البكري -1

16:00.   
  .43ص  المرجع في أدب األطفال،:محمد حسن اسماعیل -2
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كتـب أغـاني  1928-1924فبمـا بـین ، وكان كـل منهـا فـي ثالثـة أجـزاء، و )األطفال للبنات

  .1»األطفال في أربعة أجزاء وكانت عبارة عن منظومات شعریة بالصور

رهنـوا أقالمهـم  آخـرون، بـل هنـاك رواد ولم تنحصر الكتابة لألطفال عند هـذین الرائـدین    

  .في مجال الكتابة لألطفال،نجدهم في بلدان عربیة أخرى

  في لبنانأدب األطفال  

في النصـف األول مـن القـرن العشـرین مـع  «هذا البلد أول ظهور ألدب األطفالعرف     

حتــى  عمــر فــروخ وحبوبــة حــداد وروز غریــب، وٕافیــك شــیبوب، وقــد كتبــت األخیرتــان بغــزارة

  .2»الثمانینات من القرن العشرین

جهـودات أدبائهـا وكتابهـا الـذین مفقد عرف لبنان دخول هذا النوع من األدب من خـالل     

أبدعوا فیما كتبوا واهتموا بمیـوالت األطفـال وعملـوا علـى إنشـاء فئـة لهـا أدبهـا الخـاص الـذي 

  .بآرائها ویحكي عن عالمهایُعنى 

  أدب األطفال في سوریا

نجــد ســوریا هــي األخــرى قــد خاضــت فــي غمــار هــذا المجــال، واهتمــت بــأدب األطفــال مــن 

  .ابها أمثال سلیمان العیسي وآخرونخالل ما ینتجه ُكتً 

ریــا تــامر، ففــي ســوریا بــرز علــى مســتوى البلــدان العربیــة الشــاعر ســلیمان والقــاص زك«   

األول وقصــص الثاني،الســیما منهــا الوطنیــة لألطفــال فــي الكثیــر مــن  حیــث انتشــرت أشــعار

  .3»في الكتابة االثنانبلدانها،واستمر 

                                                           
  .132، ص1،1995والتوزیع،القاهرة،مصر،طمقدمة في ثقافة وأدب األطفال،الدار الدولیة للنشر :محمد مفتاح دیاب -1
  .17نجالء نصیر بشور،أدب األطفال العرب،ص -2
  .18ص: المرجع نفسه -3
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مــن مــن الــدول العربیــة التــي اهتمــت باحتیاجــات أطفالهــا الفكریــة واألدبیــة  ســوریا كانــت    

شعرائها وأدبائها، أمثال سلیمان العیسي وزكریا تامر اللذان نقشا حـب الـوطن  قدمهامخالل 

  .والصفات الحمیدة في أذهان األطفال

  أدب األطفال في األردن

ن الــذین برعــوا ن خــالل المــؤلفیرزا ألدب األطفــال مــاآلخــر ظهــورا بــا عــرف األردن هــو    

بـرز بیـنهم روكـس بـن زائـد العزیـزي، الـذي كـان مـن أبـرز مــؤلفي «وأبـدعوا فـي كتابـاتهم وقـد

   .1»المناهج والكتب المدرسیة العربیة

فقــد عمــل هــذا الكاتــب علــى تثقیــف األطفــال وتنشــئتهم تنشــئة صــالحة مــن خــالل الكتــب     

المدرســیة، وفــق منــاهج علمیــة صــحیحة تأخــذ بیــد الطفــل األردنــي والعربــي نحــو الســیر فــي 

  .طریق العلم وتساعده في بناء شخصیة مثقفة في معظم جوانب الحیاة

ت فــي تطــور أدب األطفــال مــن خــالل مــا إلــى هــذه البلــدان العربیــة التــي ســاهم إضــافة    

اسـتطاعت أن تالمـس هـذا العـالم البـرئ وتـزرع  ،كتبه أدباؤها وشعراؤها من قصص وأشعار

ل مــاهو جمیــل ورائــع مــن أخــالق حمیــدة و أفكــار تســاعده علــى بنــاء شخصــیته،نجد فیــه كــ

بـأدب األطفـال بـالمفهوم  االهتمامحیث ظهرت أولى مالمح « المغرب دولة أخرى هي دولة

المغربیـــة التـــي أفـــردت لألطفـــال صـــفحة ) العلـــم(الحـــدیث فـــي المغـــرب فـــي صـــفحات جریـــدة

 .2»1947 یونیو 20من تاریخ  انطالقاسمتها صحیفة األطفال وذلك 

 

  

  

                                                           
  .18ص ، )المرجع السابق(،أدب األطفال العرب:نجالء نصیر بشور -1
  .صباحا 01:00الساعة  2015مارس،8األحد، www.aljomaa.net أدب األطفال بالمغرب :حسن لبویز -2
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   هأنواع:ـــــاثــــــــالثـ

ـــواعلكـــل أدب      ـــه  أن ـــره مـــن اآلداب ل وأجنـــاس وطرائـــق فـــي التعبیـــر،وأدب األطفـــال كغی

لـیس سـلة ُتلقـى بهـا دون وعـي كثـرة تخصصـات العلـوم اإلنسـانیة أو الوســائط «أجناسـه فهـو

بمنجـــزات كـــل فـــاألدب لـــه  االســـتعانةالفنیـــة واإلعالمیـــة، یبقـــى التخصـــص الـــدقیق لكـــل مـــع 

   .1»والخاصال التعبیر في مجاله العام أجناسه وأنواعه وأشك

  :طفال نجدومن أهم أجناس أدب األ    

  ةــــــــــالقص-1

حتــل ت«مــن قبــل األطفــال فهــي  االهتمــامر مــن هــذا الجــنس األدبــي الــذي حظــي بــالكثی    

المقام األول في أدب األطفال، فهم یمیلـون ویسـتمتعون بهـا كانـت سـواء كانـت مسـموعة أو 

  .2»مشاعرهم وتدغدغ خیاالتهممقروءة، وتجذبهم شخصیاتها وحوادثها التي تثیر 

لغویـة  وأسـالیبقة،ال بما تحمله من أحداث مثیرة وشیّ فتكون بهذا محل استقطاب لألطف    

تهم، التــي تجـد ماتبحــث عنـه بــین صــفحات هـذه القصــص وكلماتهــا تُـؤثر فــي عقـولهم ونفســی

التــــي تجــــذبهم وتثیــــر مشــــاعرهم الحساســــة الملیئــــة بالرغبــــة فــــي اكتشــــاف المزیــــد مــــن القــــیم 

أفضــــــل وســــــیلة نقـــــدم عــــــن طریقهــــــا مــــــا نریــــــد تقدیمــــــه « والمعـــــاني الجدیــــــدة فتكــــــون بــــــذلك

ة أو تاریخیــة أو جغرافیــة، لألطفال،ســواء كــان ذلــك قیمــا دینیــة أو أخالقیــة، معلومــات علمیــ

  .3»توجیهات سلوكیة أو اجتماعیة

                                                           
  .7،ص1994،)دط(أدب الطفولة بین كامل كیالني ومحمد الهراوي،دار المعارف،القاهرة ،مصر،:أحمد زلط -1
نقال عن محمد السید      33ص،1996،)دط(في سوریا،منشورات وزارة الثقافة،القصة الطفلیة : عیسى الشماسي -2

         .7،ص2000، )دط(حالوة،األدب القصصي للطفل، مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة، مصر، 
، 1984، )دط(یعقوب الشاروني،تنمیة إعادة القراءة عند الطفل،الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، مصر،  -3

  .12القصصي للطفل، صنقال عن محمد السید حالوة،األدب  29ص
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الطفــــل وتربیتــــه تربیــــة أخالقیــــة ودینیــــة فالقصــــة هــــي أهــــم وســــیط ُیســــتعمل فــــي تثقیــــف     

صــالحة، فنســتطیع مــن خاللهــا أن نتواصــل مــع عقــل الطفــل ونقــدم لــه مــا نریــد منــه تعلمــه 

  :في أدب األطفال أشهر األنواع القصصیة التي نجدها ومن

  قصص الخیال العلمي -1 -1

ب قصصــي لــأحــداث ومواقــف علمیة،ویصــوغها فــي قا صــصهــذا النــوع مــن القیعــالج     

ولهـا وتأتي أهمیة قصص الخیال العلمي، مـن كونهـا منطلقـة مـن حقـائق العلـم ومـا ح«مثیر

وكونها تنطلق من حقـائق وفرضـیات حقیقیـة فتكـون ،1»من تصورات هي أساس كل اختراع

للطفل،وتثقیفه ثقافة علمیة تجعله ینطلـق بخیالـه ومعارف جدیدة الغایة منها تقدیم معلومات 

  .في رحاب هذا الكون الواسع،فیؤدي هذا إلى تحریر َمَلكة الخیال لدى الطفل

  قصص المغامرات -1-2

ویكـون الهـدف بتوظیف خیاله في عرض أحداثها، وم فیها الكاتب أما هذه القصص فیق    

ومـا تتعـرض لـه مـن  فیما تقوم بـه شخصـیاتها األطفال من خالل مخالفة الواقع منها إمتاع 

التــي ال تلتــزم حــدود الواقــع، وال المــألوف مــن أعمــال « مــواقففي حیاتها،وهــذه القصــص هــي

  .2»رحلة إلى أماكن مجهولةالبشر وقدراتهم وأفكارهم،یمكن أن تكون المغامرة عملیة أو ال

  القصص األسطوریة-1-3

،وتكـون أحـداثها مسـتقاة مـن الشـعوب  وقد تحكي هذه القصص عن بطـوالت شـعب مـن    

وهـــي الحكایـــة التـــي یغـــرس بهـــا اإلنســـان ظـــاهرة طبیعیـــة أو القصـــة التـــي كانـــت «التـــاریخ 

                                                           
  .26،ص1999،)دط(القصة وثقافة الطفل،الهیئة المصریةالعامة للكتاب،اإلسكندریة،مصر،:حسن یوسف نوفل -1
  المصریة،القاهرة، ،مدرسة النهضةاالبتدائیةعوامل التشویق في القصة القصیرة لطفل المدرسة :ابراهیم محمد عطا -2

  .72،ص1مصر،ط
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المــزیج قصــة  ة وُتخــرج مــن هــذاتخــتص باألســطورة  وقــد تمتــزج بالقصــص الشــعبیة والخرافیــ

  .1»واحدة

كــون لــدیهم وهــذه القصــص تســاعد علــى إثــراء الجانــب التــاریخي لــدى األطفال،بحیــث ت    

  .معرفة بتاریخ الشعوب كما تساعد على تنمیة الوعي لدى األطفال

  القصص الفكاهیة -1-4

 نفــوس األطفــال ،فینجــذبون إلیهــا لمــاهــي تلــك القصــص التــي تبعــث علــى الســرور فــي     

وهــي «یجــدون فیهــا مــن التســلیة مــا یســاعدهم علــى خلــق جــو خــال مــن الهمــوم واألحــزان ،

مجموعــة مــن الحكایــات الهزلیة،والمضــحكة لألطفــال لكنهــا یجــب أن تكــون قصصــا مرحــة 

  .2»نابعة من اإلحساس العمیق بالعالقات بین األشیاء

المراحـل العمریـة ولكل نوع من هذه القصـص تـأثیر خـاص فـي نفـوس األطفال،باعتبـار     

ألن فــي كــل مــرة ینمــو فیهــا الطفــل ینمــو عقلــه أیضــا وینمــو تفكیــره ، وهنــا یحتــاج إلــى مــا 

ســئلته التــي مــن شــأنها أن تكــون لنمــو، ویحتــاج كــذلك إلــى إجابــات عــن أیتماشــى مــع هــذا ا

عونا له في اكتشاف الكثیـر مـن األمـور فـي الحیـاة وخاصـة فـي المراحـل المعقـدة التـي یمـر 

  .طفال في حیاتهمبها األ

  المسرحیة -2

دبــــي ال یبتعــــد كثیــــرا عــــن القصــــة، فــــي فكرتهــــا وعقــــدتها وشخصــــیاتها هــــذا الجــــنس األ    

فلـذلك   الهتمامـهأكثـر جـذبا للطفـل واسـتقطابا «التي ُتكتب من أجلها، ولـذلك ُتَعـد  وأهدافها

  .3»نشأ المسرح المدرسي

                                                           
  التوزیع،عمان األردن،أدب األطفال وأسالیب تربیتهم وتعلیمهم وتثقیفهم،دار الشروق للنشر و :المعالعبدالفتاح أبو  -1

  .14.،ص1،2005ط
  .166المرجع نفسه،ص -2
  .101،ص2010،)دط (المسرحیة والشعر في أدب األطفال،الوراق للنشر والتوزیع،عمان،األردن،:عمر األسعد -3
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  .تنال اهتمامهن كي یكون أقرب للطفل ویطرح الموضوعات التي من شأنها أ    

  :وتنقسم المسرحیات من حیث المضمون والهدف إلى    

  المسرحیة التثقیفیة -2-1

تســـاعد هـــذه المســـرحیات علـــى تزویـــد األطفـــال بمعلومـــات متنوعـــة ومختلفـــة فـــي شـــتى     

ــــال وتــــدور حــــول الثقافــــة العامــــة التــــي«المجــــاالت  ــــزود األطف ــــت  ت بالمعلومــــات ســــواء كان

فیزیـد  1»معلومات تاریخیة أم جغرافیة،أم حول بعض المخترعات والعلمـاء واألدبـاء وغیـرهم

اكتشـاف أشـیاء كانـت  بمـا یـدور حـولهم ،ویسـاعدهم علـىهذا من رصیدهم الثقافي والعلمي 

  .غائبة عن أذهانهم

  االجتماعیةالمسرحیة  -2-2

أمــا هــذه المســرحیات فغالبــا مــا نجــدها تهــتم بــالمجتمع وقضــایاه وتحــاول عرضــها علــى     

  2»االجتماعیةفیدور موضوعها حول واحدة من المشكالت «األطفال في قالب مسرحي 

فتساعد هذه العروض المسرحیة بإدماج الطفل في المجتمع وتعریفه بأسـباب المشـاكل التـي 

  .یة التأقلم معها وٕایجاد الحلول لهایتعرض لها،ومن ثم مساعدته على كیف

  المسرحیة التهذیبیة -2-3

ـــــد األطفـــــال      ـــــدة عن ـــــى زرع األخـــــالق الحســـــنة والصـــــفات الحمی مـــــن خـــــالل تســـــاعد عل

          3»ائل والعــادات الحسـنة مثــل الصــدق والشــجاعةتــدور حـول القــیم والفضــ« مواضـیعها التــي

                                                           
  .، ص ن)مرجع سابق(أدب األطفالالمسرحیة والشعر في :عمراألسعد -1
  .المرجع نفسه، ص ن -2
 ب، الهور،باكستان،العدد السابع، ،مجلة القسم العربي، جامعة بنجا)دراسة فنیة(أدب األطفال:كفایات اهللا الهمذاني -3

  .159، ص)تد(
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وبكــل أنواعهــا تســاعد الطفــل علــى إبــراز مواهبــه واكتشــاف مواهــب والمســرحیة بصــفة عامــة 

  .وتتیح له الفرصة إلثبات ذاتهغیره، وبهذا تزید في ثقافته ونمو شخصیته، 

  رــــالشع -3

هــم األجنــاس فــي أدب األطفال،وذلــك لمــا لــه مــن اهتمــام كبیــر عنــد الشــعر مــن أ ریعتبــ    

التفــت الشــعراء علــى مایمثلــه الشــعر مــن «األطفــال مــن خــالل المواضــیع التــي یعالجهــا وقــد

أثــر فــي نفــوس األطفــال والناشــئة لمــا یمتــاز بــه مــن إیقــاع موســیقي وخیــال ســاحر، فتوجهــوا 

مســتهدفین غــرس القــیم بخطــابهم الشــعري إلــى الطفــل طــامحین إلــى غایــة تربویــة وتعلیمیــة، 

  .1»الروحیة واإلنسانیة النبیلة في نفوس األطفال

كنــه مــن التــأثیر فــي لــه مــن الســحر، والقــدرة علــى اإلقنــاع مــا یمً  والشــعر كبــاقي الفنــون    

نفوس األطفال، وبعث الروح األخالقیة والتعلیمیة فیهم، وهذا مـا سـعى إلیـه شـعراء األطفـال 

التربویـــة واإلنســانیة فـــي كــي یــدفعوا بهـــذا الــنشء إلـــى أرقــى درجـــات األخــالق وغـــرس القــیم 

ن طریــق الموضــوعات التــي یتناولونهــا فــي أشــعارهم والتــي تنقســم بانقســام نفوســهم، وهــذا عــ

  :الشعر إلى

  الشعـــر الـملحـمـي -3-1

في هذا النوع یقوم الشاعر باستحضار بطوالت الشعوب،وتضحیات أبطالها وصـیاغتها     

الذي یحكي قصص المالحم،والملحمة قصـة «في قالب شعري، ویعتبر الشعر الملحمي هو

، ویســــاعد األطفــــال فــــي 2»بطولیــــة خارقــــة للمــــألوف یخــــتلط فیهــــا الخیــــال بالحقیقــــةشــــعریة 

  .التعرف على تاریخ الشعوب وحضاراتها

  

                                                           
 ،1،2007مصر،طوالنشر،اإلسكندریة،دنیا للطباعة الشعر المسرح القصة، دار الوفاءال األطفال أدب:فوزي عیسى -1

        .11ص
  .ص ن: المرجع نفسه -2
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  يــنائـر الغـــالشع -3-2

ألطفال،ألنه كان رفیقهم منذ أن كـانوا فـي المهـد یحتل الشعر الغنائي مكانة كبیرة لدى ا    

وشـعرنا العربـي كلـه منـذ نشـأته  «لتلـك الكلمـات الملیئـة باأللحـان والمعبـرة  ونیستجیب فكانوا

 غزل،حماسـة،مدیح،(كان غنائیا، بـدأ باألغـاني وتحـول إلـى القصـائد التـي تعـددت أغراضـها

  .منه یتجزأ ر جزءا العر موجودا في تراثنا العربي ویعتبفقد كان هذا الش 1»)إلخ...وصف

  يـلیمــر التعـــالشع -3-3

هــو الــذي یحتــوي علــى مواضــیع تعلیمیــة، یقــدمها الشــاعر لألطفــال عــن طریــق بعــض     

ولــیس المقصــود بــه تقریــر حقــائق أو حكــم فــي أبیــات وٕاال أصــبح مجــرد «األبیــات الشــعریة 

 2»بالحیـــاة نظـــم،و إنمـــا المقصـــود بـــه تصـــویر هـــذه الحقـــائق وتحویلهـــا إلـــى لوحـــات نابضـــة

  .ل بالمعلومات بطریقة ُتسهل علیهم حفظها وُیكتب هذا الشعر قصد تزوید األطفا

وبهــذه األنــواع المتعــددة والتــي تحمــل فــي ثنایــا كلماتهــا الرســالة الســامیة التــي یریــد الشــعراء  

   .إیصالها لألطفال،ینشأ الطفل ویتعلم تعلیما صالحا وُیثًَقف ثقافة واسع وشاملة 

  

  

  

  

  

     

                                                           
  ، ص ن)المرجع السابق(فوزي عیسى،أدب األطفال الشعر المسرح القصة -1
  99، ص1991، 1أدب األطفال علم وفن، دار الفكر العربي،القاهرة ، مصر، ط: أحمد نجیب -2
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   أهــــدافــــــه:رابعا

األدبیــة الموجهــة لألطفــال نجــدها تحمــل بــین ثنایاهــا جملــة مــن  عنــدما نتأمــل النصــوص  

  :هذه األهداف األهداف ومن بین

  ةـویــداف التربــاأله -1

  :ددة یمكن حصرها فیما یليوهي متع    

مســـاعدة األطفـــال أن یعیشــــوا خبـــرات اآلخــــرین ومـــن ثـــم تتســــع خبـــراتهم الشخصــــیة  -

 .وتتعمق

بتعـــــاطف وجهـــــات نظـــــر اآلخـــــرین تجـــــاه إتاحـــــة الفرصـــــة لألطفـــــال لكـــــي یشـــــاركوا  -

 .1المشكالت وصعوبات الحیاة

  تعــلیمیةـــداف الــاأله -2

تنمیـة مهـارات القـراءة والكتابـة « خالل هذه األهـداف إلـى ویسعى أدب األطفال من    

عنــدهم، وتزویــدهم بثــروة لغویــة فصــیحة تزیــد مــن ثــروتهم وخبــراتهم الخاصــة،وتنموا هــذه 

وتتطـور بـذلك معـرفتهم اللغویـة  2»نمو أعمارهم ومراحلهم وقـراءاتهمالثروة والخبرات مع 

  .وترتقي أسالیبهم التعبیریة في شًتى المجاالت

أدب الطفل أداة تعلیمیـة وتربویـه، یواكـب المنـاهج الدراسـیة، بـل یرتقـي  وهكذا فإن «   

بالطفــل علـــى مســتویات أفضـــل،ألنه یخاطــب وجدانـــه وعقلــه وینطلـــق بخیالــه إلـــى آفـــاق 

  .3»المستقبل ویزوده بمعلومات ومهارات وخبرات كثیرة ومتنوعة

                                                           
  .62المرجع في أدب األطفال، ص: محمود حسن اسماعیل -1
  .141، صأدب األطفال أهدافه وسماته: بریغشمحمد حسن  -2
  .144ص :المرجع نفسه -3
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تنــویر عقلــه یســاعد علــى تثقیــف الطفــل و إضـافة إلــى هــذه األهــداف هنــاك نــوع آخــر     

  .بطریقة ممتعة ومسلیة

  ترفیهیةـداف الهـاأل -3

تعــه، ویســاعده علــى قضــاء األدب المناســب للطفــل یرفــه عنــه، ویم«وتنطــوي تحــت     

،وهــذا مــن شــأنه أن یــریح نفســیة الطفــل ویبعــده عــن الملــل 1»نــافع ومفیــد وقتــه فــي شــيء

وتكــون هــذه الكتابــات فیهــا مــن الفائــدة مثــل مــا فیهــا مــن المتعــة  االكتئــابویطــرد عنــه 

  .والترفیه، فیستفید منها الطفل بقدر ما یتمتع بها

وأدب األطفــال یســاهم كثیــرا فــي بنــاء شخصــیة الطفــل واألخــذ بیــده لتكــوین شخصــیة     

  .مثقفة ذات خلفیة معرفیة

    

  

      

      

     

   

  

    

    

                                                           
  .65المرجع في أدب الطفل،ص : اسماعیل محمود حسن -1
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  بنیة المكان:الـــــــفـــــصل األول

  مـــفهـــــوم الـــــمــــكـــان:أوال 

  أنــــواع األمـــــــكــــــنة:ثانیا

  وصـــف األمــــكـــنة: ثالثا
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  مفهوم المكان: أوال

ـــى  یعـــد المكـــان عنصـــرا أساســـیا فـــي بنـــاء ـــوي عل األعمـــال األدبیـــة، فهـــو الوعـــاء الـــذي یحت

األحداث في أي نص وال یوجد عمل أدبي خال من المكان، ونظرا لما یحمله هـذا العنصـر 

السردي من أهمیة فقد كان والزال یشغل بـال الكثیـر مـن النقـاد واألدبـاء حـول معنـاه اللغـوي 

  .واإلصطالحي

  لـغــــة -1

  المكن والمكن بیض الضبة والجرادة، ونحوهما :مكن«جاء في لسان العرب أن     

ألنه موضع لكینونة الشئ فیه غیـر انـه لمـا كثـر أجـروه  مكان في أصل تقدیر الفعل َمفَعل،

فــي التصــریف مجــرى فعــال ، والمكــان الموضــع والجمــع أمكنــة كقــذال وأقذلــة وأمــاكن جمــع 

  .1»الجمع

منــه، فــتمكن منــه واســتمكن ویقــول  مكن،مكنــه مــن الشــئ وأمكنــه«وفــي أســاس البالغــة     

، وهــو مكنــي مــن ظهــرك، وأمــا أمكننــي األمــر فمعنــاه أمكننــي مــن نفســه: المصــارع لصــاحبه

مكــین عنــد الســلطان،وهم مكنــاء عنده،وقــد مكــن عنــده مكانــة، وهــو أمكــن مــن غیره،وضــبه 

   .2»بیوض، وقد مكنت وأمكنت وأكل األعرابي المكن: مكون

الموضــــع،ج أمكنــــة وأمــــاكن، والمكنــــان :المكــــان «أمــــا فــــي القــــاموس المحــــیط فقــــد جــــاء    

بـــــالفتح، نبـــــت وواد ممكـــــن ینبتـــــه وأبـــــو مكـــــین، ومكنتـــــه مـــــن الشـــــئ أمكنتـــــه منـــــه، فـــــتمكن 

  .3»واستمكن

                                                           
، 13، مج،)دت(،)دط(صادر، بیروت، لبنان،لسان العرب،دار : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -1

  .414- 412ص
محمد باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، :ساس البالغة، تحأ: جار اهللا أبي القاسم الزمخشري -2

  .23ص،2،1998،ج1ط
  .279،ص1999، 4،ج1القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: )الشیرازي الشافعي(الفیروزبادي  -3
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  اـــالحـــإصط -2

یعتبر المكان في األعمال القصصیة من العناصـر التـي اختلفـت فیهـا الـرؤى، وتعـددت     

 والزال المفــاهیم، وباعتبــاره أهــم العناصــر التــي ُیبنــى علیهــا الــنص الســردي، فقــد كــان فیهــا

اآلراء والمـذاهب،  محل اهتمام الكثیر من النقاد، ولهذا نجد لـه عـدة تعریفـات متباینـة بتبـاین

  .إال أن هذا الیمنع من رصد أهم ما تطرق إلیه بعض النقاد حول المكان كمفهوم عام

المكــان أو األمكنــة التــي تقــدم فیهــا  «spaceفقــد جــاء فــي المصــطلح الســردي المكــان     

والذي تحدث فیـه اللحظـة السـردیة، ) مكان المواقف وزمانها، مكان القصة(الوقائع والمواقف

هـــذا ولـــو أنـــه مـــن الممكـــن أن یـــتم الســـرد بـــدون اإلشـــارة مكـــان القصـــة، ومكـــان اللحظـــة أو 

  .1»العالقة بینهما

ن هو الموقع الـذي تُبنـى علیـه األفعـال والحـوادث، فهـو مـرتبط ارتباطـا وثیقـا بهـا، فالمكا    

بــر اإلطــار العــام لوقــوع اللحظــة الســردیة، فــال یمكــن تصــور أحــداث خــرج المكــان، لــذلك اعتُ 

  .ألنه اإلطار الذي یلف جمیع األحداث في القصة

هـو عامـل أساسـي قـائم و  «space-espaceأما في معجـم المصـطلحات فالمكـان هـو    

في بناء النص ولكن وظیفته لیست في تقدیم إطار واقعي لألحداث بل تـوفیر إطـار تمثیلـي 

  .2»وتصویري لهما محما بدت صلته بالواقع ضعیفة

ویعتبــر المكــان فــي األعمــال الســردیة صــورة یــتم مــن خاللهــا عــرض الوقــائع واألحــداث     

في الواقع، ألنه بما یحمله مـن اس تام لما یحدث التي تجري في العالم الخارجي، وهو انعك

أحداث في القصة یعتبر نقال وتمثیال لما یحـدث فـي الخـارج ، فهـو حامـل ألحـداث خارجیـة 

یقـوم الكاتـب بتجسـیدها فـي كتاباتــه عـن طریـق خلـق مكـان افتراضــي فـي الـنص ینطلـق مــن 

  .خالله في عرض وتمثیل الواقع

                                                           
  .214، ص2003، 1طمصر،القاهرة، خزندار، المجلس األعلى للثقافة، عابد:المصطلح السردي، تر:جیرالد برنس -1
  .128، ص2002، 1الروایة، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان، طمعجم مصطلحات نقد : لطیف زیتوني -2
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فـــي ذاكـــرة كـــل إنســـان یتــذكرها مـــن حـــین إلـــى حـــین،  حامـــل تجربـــة إنســـانیة تعــیش«إنــه    

  .1»ویجسدها المبدع في كتاباته في كل أبعادها

فكل مكان یترك فـي نفسـیة صـاحبه أثـرا سـواء كـان هـذا األثـر إیجابیـا أو سـلبیا، ویرجـع     

هذا إلى طبیعة الحیاة التي كان هذا الشخص یحیاها في ذاك المكان، ویحاول الكاتـب نقـل 

بة وتجسـید تلـك العالقـة فـي كتاباتـه مـن خـالل طریقـة عرضـه وتصـویره لألحـداث هذه التجر 

  .داخل المكان، فیعطي هذا أبعادا ودالالت تعكس تلك العالقة وتلك التجربة اإلنسانیة 

ائمـــة بـــین المكـــان ُیعتبـــر أداة یســـتعملها الكاتـــب لیرصـــد بهـــا طبیعـــة العالقـــة القكمـــا أن     

نعـــرف طبیعـــة العالقـــة التـــي تـــربط  معـــه، وبهـــذا نســـتطیع أن اإلنســـان ومجتمعـــه وتفاعالتـــه

 مــل داللــة األفكــار والتقالیــد البشــریةنــه یحتمعــه وكیــف یتــاثر ویــؤثر فیــه، كمــا أنســان بمجاإل

الكیان اإلجتماعي الذي یحتـوي علـى خالصـة التفاعـل بـین اإلنسـان ومجتمعـه، «ألنه یعتبر

ـــــاج اجتمـــــاعي آخـــــر یحمـــــل جـــــزء مـــــ ـــــذا فشـــــأنه شـــــأن أي نت ـــــة وأفكـــــار ووعـــــي ول ن أخالقی

  .2»ساكنیه

مـــرتبط بســـلوك  إلنســـان فـــي داخلـــه مـــن عواطـــف وأفكـــار إنـــهإنـــه یكشـــف كـــل مـــا یســـره ا    

،وبما أن المكــــــان ُیعتبــــــر اإلطــــــار الــــــذي یحــــــوي خالصــــــة األحـــــــداث اإلنســــــان وتصــــــرفاته

ال یعـــیش منعـــزال عـــن بـــاقي عناصـــر «والتفـــاعالت بـــین الشخصـــیات داخـــل القصـــة فنجـــده

وٕانما یدخل في عالقات متعددة مع المكونات الحكائیة األخـرى للسـرد كالشخصـیات السرد، 

  .3»واألحداث والرؤیات السردیة

فتتحدد أهمیة المكان ویبرز دوره من خالل عالقتـه ببـاقي العناصـر السـردیة التـي حـین     

تتفاعــل مــع بعضــها الــبعض تســاعد علــى صــیاغة المبنــى الحكــائي للقصــص، فتظــافر هــذه 

                                                           
  .91ص ،2010، 2للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط الروایة والمكان، دار نینوى:نصیرالیاسین  -1
  .16ص: المرجع نفسه -2
  .26، ص2009، 2بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: حسن بحراوي -3
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تامــا غیــر نــاقص، فــال یمكــن تصــور شخصــیة دون نــى جمیعــا یحقــق لنــا العمــل الســردي الب

  .مكان تنجز فیه أفعالها

ونظــرا لهــذه األهمیــة التــي یحظــى بهــا المكــان فــي األعمــال الســردیة نجــد أنــه یحــدث لــه     

  ).الفضاء و الحیز(نوعا من التداخل مع مصطلحات أخرى

عنصـــرا «ینظـــر إلـــى المكـــان باعتبـــاره) الروائـــي بنیـــة الشـــكل(فحســـن بحـــراوي فـــي كتابـــه    

والفضـاء ... حكائیا في الروایة، واعتبر أن الفضاء الروائي مكونا أساسیا في اآللة الحكائیة

الروائـــي مثـــل المكونـــات األخـــرى للســـرد ال یوجـــد إال مـــن خـــالل اللغـــة فهـــو فضـــاء لفظــــي 

espace verbal 1»بامتیاز.  

باعتبـاره عنصـرا حكائیـا، والفضـاء فنجده یزاوج بین المصـطلحین، فیتحـدث عـن المكـان     

  .عنده من المكونات األساسیة للحكایة وهو الیوجد إال من خالل اللغة والكلمات 

ـــه  ـــد لحمـــداني فـــي كتاب ـــدا آخـــر هـــو حمی ـــى حســـن بحـــراوي نجـــد ناق ـــنص (إضـــافة إل ـــة ال بنی

ـــین الفضـــاء والمكـــان و ) الســـردي ـــز ب ـــة بدراســـة الفضـــاء فـــي «اعتبـــرمی أن األبحـــاث المتعلق

الحكــي ُتعتبــر حدیثــة العهــد ومــن الجــدیر بالــذكر أنهــا لــم تتطــور بعــد لتؤلــف نظریــة متكاملــة 

  .2»عن الفضاء الروائي

وهذا التأخر في الدراسات جعل منه مصطلح جدیدا وحدیثا، وكل الدراسات التـي دارت     

كمــا اعتبــر «حولــه بقیــت مجــرد آراء واجتهــادات التعبــر عــن نظریــة كاملــة حــول المصــطلح 

        أن الفضاء في الروایـة أوسـع وأشـمل مـن المكان،وٕانـه مجمـوع األمكنـة التـي تقـوم علیهـا 

، فالفضـــاء هـــو مایشـــمل كـــل األمكنـــة فـــي 3»المتمثلـــة فـــي ســـیرورة الحكـــيالحركـــة الروائیـــة 

                                                           
  .27ص،)المرجع السابق(حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي  -1
  ،1،1991والتوزیع، بیروت، لبنان، طالنشر للطباعة و  بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي: دانيیحمید لحم -2
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القصة فالبیت والشارع والمدینة حین یوظفهم الكاتب في القصة فإننا نطلق علیهـا مصـطلح 

 .الفضاء

ن مصــطلح إ«فیعتبــر  آخــر هــو الحیــز أمــا عبــد المالــك مرتــاض فیســتعمل مصــطلحا    

اء معناه جار في الخواء والفـراغ، والحیـز عنـده الفضاء قاصر بالنسبة إلى الحیز،ألن الفض

یــذهب معنــاه إلــى النتــوء و الــوزن والثقــل والحجــم والشــكل فــي حــین یریــد وقــف المكــان فــي 

  .1»العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي

  :وقد حصر عبد المالك مرتاض الحیز في مظهرین    

  يـــرافــــر الجغــالمظه -1

والحیــز ... الجبال،السهول،الهضــاب: تعنــي علــم المكــان فــي أشــكال متعــددة الجغرافیــا«    

طرب وهـذه الشخصـیة ال تضـ) الشخصـیة(لیـة الروائـي یعكـس مثـول اإلنسـان فـي صـورة خیا

  .2»إال في حیز جغرافي أو مكان

  يــلفـــر الخــالمظه -2

اللغویـة غیـر ذات ویعني المظهر غیر المباشر بحیث یتمثـل الحیـز بوسـاطة األدوات «    

  .3»الداللة التقلیدیة على المكان،فیعبر عنها تعبیرا غیر مباشر

لقد حصـر عبـد المالـك مرتـاض الحیـز فـي مظهرین،مظهـر جغرافـي یظـم حـدود المكـان     

إلــخ، ومظهــر خلفــي هــو المظهــر غیــر المباشــر ...وتضاریســه ویتخــذ شــكل الجبــال والســهول

  .ویتم التعبیر عنه بطریقة غیر مباشرة

                                                           
  .185، ص)دت(،)دط(الجزائر،زیع، وهران، في نظریة الروایة، دار الغرب للنشر والتو :عبد المالك مرتاض -1
  .188ص :نفسهالمرجع  -2
  .189ص:المرجع نفسه -3
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انتهـاء فهـو  وٕاذا كان للمكان حدود تحده،ونهایة ینتهي إلیها فإن الحیـز الحـدود لـه وال«    

 المجـــال الفســـیح الـــذي یتبـــارى فـــي مضـــطربه ُكًتـــاب الروایـــة فیتعـــاملون معـــه بنـــاء علـــى مـــا

یـــودون مـــن هـــذا التعامـــل حیـــث یغتـــدي الحیـــز مكونـــات البنـــاء الروائـــي كـــالزمن والشخصـــیة 

   .1»واللغة

إن الحیــز عنــد عبــد المالــك مرتــاض أوســع مــن المكــان، وقــد جعلــه مــن مكونــات العمــل     

  .على غرار العناصر السردیة األخرى السردي

  :أما غالب هلسا فقد قام بتقسیم المكان إلى ثالثة أنواع وهي    

  ازيـــان المجــمكــال -1

وهــو المكـــان الـــذي ال یتمتـــع بوجـــود حقیقـــي، بــل هـــو أقـــرب إلـــى اإلفتـــراض وهـــو مجـــرد     

  .فضاء تقع أو تدور فیه الحوادث مثل خشبة مسرح یتحرك فوقها الممثلون 

  يــهندســان الــمكـــال -2

یظهر في الروایة من خالل وصف المؤلف لألمكنة التي تجـري فیهـا وهو المكان الذي     

  .العمل الروائي ستقصاء التفاصیل دون أن یكون لها دور في جدلیة عناصرالحكایة،وا

  شــیـعــان الــكـم -3

المكــان األلیــف وهــو الــذي یســـتطیع أن یثیــر لــدى القــارئ ذاكـــرة مكانــه هــو فهــو مكـــان     

  2عاش فیه الروائي ثم انتقل منه لیعیش فیه بخیاله بعد أن ابتعد عنه

فیكــون غالــب هلســا بهــذا قــد أعطــى تقســیما جدیــدا ومغــایرا،فهو یــرى أن المكــان إمــا أن     

یكون خیالیا ال وجود له على أرض الواقع وقد أعطى مثاال لذلك بخشبة المسـرح، أو یكـون 

المكان هندسیا ویتجلى ذلك من خالل تقنیة الوصف التـي یسـتخدمها الكاتـب إلبـراز أمكنتـه 

                                                           
  .191ص ،)المرجع السابق(في نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض -1
  .133، ص1،2010، الجزائر، طائي،الدار العربیة للعلومبنیة النص الرو : ابراهیم خلیل -2



 الفصل األول                                                                             بنیة المكـان  

 
30 

ا المكان األخیـر فهـو المكـان المعـیش والـذي یعیشـه الروائـي فـي خیالـه في عمله السردي،أم

  .بعدما كان في الواقع

ظـــرا لتعـــدد المصـــطلحات فقـــد ارتأینـــا أن نلتـــزم فـــي هـــذا البحـــث باســـتخدام مصـــطلح ون    

  .المكان، وذلك لشیوعه أكثر في الدراسات وألنه یتناسب أكثر مع ما یعالجه هذا البحث

حــدد أهمیتــه مــن خــالل توظیفــه مــن قبــل الكاتــب، وربطــه بــبعض وفــي قصــص األطفــال تت

األحــداث التــي تتــرك فــي لمتلقــي الصــغیر شــیئا مــن اإلحســاس، فیتــرجم الطفــل إحساســه إمــا 

بحــب وتعلــق بهــذا المكــان أو كــره ونفــور منــه، فعالقــة الطفــل بالمكــان هــي عالقــة عاطفیــة 

الل رســمه وتــأطیره لمكــان خالصــة، وهــذه العاطفــة یزرعهــا الكاتــب فــي نفــس الطفــل مــن خــ

فــــبعض األمكنــــة تــــدور فیهــــا أحــــداث مرتبطــــة بالشــــر والقــــبح «الــــذي تــــدور فیــــه األحــــداث 

فیستهجنها الطفل وینفر منها فتشكل لدیه من خالل هذا المكان مجموعة من القیم السـالبة، 

فـل وفي المقابل توجد أمكنة تدور فیها أحـداث مرتبطـة بـالخیر والجمـال، فتنشـأ لغـة بـین الط

  .1»المتلقي وهذه األمكنة من خالها تتسرب مجموعة من القیم اإلیجابیة

ویعتبر المكان من خالل توظیفه فـي القصـة عـامال مهمـا فـي تنشـئة الطفـل عـن طریـق     

القــیم التــي یثبتهــا فیــه، فتشــكل لدیــه مجموعــة مــن القــیم التــي تســاعده فــي تكــوین شخصــیته، 

  .فیكون بذلك بذلك أحد الوسائل التي یستخدمها الكاتب في تعدیل سلوك الطفل وأحاسیسه

المكـــان محـــل جـــذب واســـتقطاب لألطفـــال فـــي القصـــص كونـــه  إن أكثـــر مـــا یجعـــل مـــن    

یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنـى یـوهم بواقعیتهـا وطبیعـي أن «

  .2»قوعه إال ضمن إطار مكاني معینأي حدث ال یمكن تصور و 
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مها لـه فهو یترك انطباعا لدى الطفل بأن الـنص المكتـوب واألحـداث كلهـا حقیقیـة، فیقـد    

في قالب واقعي یدفع به إلى التصدیق، وهـذا یسـاعد الطفـل علـى اسـتیعاب العـالم الخـارجي 

المكـــان  والتطلـــع إلـــى العلـــم الخـــارجي الـــذي یعتبـــر االكتشـــافواكتشـــافه، فیخلـــق لدیـــه رغبـــة 

  .جزءا منه، فیصبح هذا عامال مهما في تنمیة الوعي لدى الطفل 

لقــد أصــبح توظیــف المكــان مــن الضــرورات فــي بنــاء العمــل الفنــي الموجــه للطفــل، وفــي     

ـــــك قوانینهـــــا «قصـــــص األطفـــــال یمتلـــــك خصوصـــــیة معینـــــة فالقصـــــة المكتوبـــــة للطفـــــل تمتل

  .1»الموضوعیة الخاصة بها وٕان تشابهت من حیث فعل الحكي مع قصص الكبار

التقنیــات بحیــث تســاعد الطفــل فــي  بعــضفنجــد أن الكاتــب أثنــاء رســمه للمكــان یراعــي     

 إن إمكانیــة خلــق تصــور جدیــد وجدیــد بمعنــى الكلمــة«اســتیعابه وتفاعلــه مــع هــذا المكــان ،

الكاتـب بوسـاطته أن یخلـق للطفل عن أي مكان معاش هـي جـزء مـن بنائـه أو بمـا یسـتطیع 

  .2»والحدس و المشاعر واألحاسیسمن التفكیر نمطا جدیدا 

المكــان فــي قصــص األطفــال یخلــق جــوا جدیــدا لــدى الطفــل، فبإمكــان الكاتــب أن یجعــل     

من المكان سبیال إلى تنمیة القدرة التخییلیة لدى الطفل، فیطور ذلك مـن أفكـاره ویوسـع مـن 

  .مداركه

علـــى  ذلـــك دوره فـــي مســـاعدة الطفـــل علـــى اكتشـــاف أمـــاكن جدیـــدة، والتعـــرفضـــافة إلـــى إ

ة لهــا عالقــة بــالواقع الحسـي ،فیكــون لحضــور المكــان وارتباطــه بالعــالم أنواعهـا، فهنــاك أمكنــ

من عالم الطفل وفهمـه،ومن ثـم مسـاعد  االقترابالخارجي في القصص محاولة من الكاتب 

لتــدخل الطفــل علــى فهــم واقعــه والعــالم الخــارجي المحــیط بــه، وهنــاك أمــاكن تتجــاوز الواقــع 

  .لفكریة وتُنمي مخیلتهر من قدراته االطفل في عالم الخیال فتطو 
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  أنــــواع األمــــكنــة:نــــیـــاثا

في قصـة عـالء الـدین عـدة أشـكال وتمظهـرات اسـتطاع مـن خاللهـا كامـل اتخذ المكان     

كیالنــي أن ُیقربنــا مــن عــالم الطفــل، فهنــاك األمــاكن الواقعیــة المتمثلــة فــي الموقــع الجغرافــي 

وجود لهـا إال فـي ذهـن الكاتـب  هناك أماكن الالذي تجري فیه أحداث القصة، في حین أن 

وأحــداثها خیالیــة، وســنحاول رصــد هــذه األمــاكن بشــقیها الــواقعي والخیــالي فــي مدونــة بحثنــا 

  .هذا 

  )المرجعي(المكان الواقعي  -1

الفضاءات التي «، وهيالحقیقیة التي لها وجود على أرض الواقع وُیطلق على األماكن    

،وهـي بـذلك 1»موقع لها إما في الواقـع أو فـي أحـد المصـنفات الجغرافیـةیمكننا العثور على 

تحیـل إلــى واقعیــة الحــداث التــي تجــري داخـل القصــة، ویعمــل القــاص علــى ذكــر الفضــاءات 

وذكر أسمائها، أو حتى تحدید مواقعها كي ُیقنع القارئ بأهمیـة القصـة وتقریـب أحـداثها مـن 

  .الواقع

روف فـي الواقـع باإلضـافة لـذكر بعـض مالمحـه وصـفاته باسـمه المعـ«إن ذكر المكـان     

  .كما یذهب إلى ذلك أحد الدارسین 2»وتشكالته ُیعد دلیال على مرجعیته الجغرافیة

وذكــر المكــان الــذي تجــري فیــه أحــداث القصــة یســاعد علــى تفاعــل الطفــل مــع أحــداثها،     

ویعمــل علــى فهمهــا،  كمــا أنــه ُیعــد مــن أهــم األســباب والبواعــث التــي تجعلــه یتجــاوب معهــا

  :ومن بین األماكن الواقعیة التي تم إیرادها في القصة والتي نلمس لها حضورا واضحا
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  ةـنـدیــمــال -1-1

ُیعتبـر ذكـر المدینـة فـي القصـة مـن أهـم المقومـات الباعثـة علـى واقعیـة الحـدث، بحیـث     

أن الطفــل عنــد ســماعه الســم المدینــة التــي دارت فیهــا أحــداث القصــة یشــكل تصــورا فوریــا 

  .للحكایة، ومن ثمة یصدقها

وقصــة عــالء الــدین جــرت أحــداثها فــي مدینــة واقعیــة لهــا وجــود علــى أرض الواقــع، وقــد     

أتعرفـون بـالد الصـین، أیهـا األطفـال األعـزاء؟ لعلكـم «إلى ذكرهـا كمـا فـي قولـهعمد الكاتب 

سمعتم باسمها،وما أظنكم قد سافرتم إلیها مرة واحـدة فـي حیـاتكم، فهـي یـالد بعیـدة جـدا وأنـا 

  .1»كم شیئا مما حدث في تلكم البالد البعیدةأحب أن أقص علی

تـدور فـي مكـان واقعي،هـو بـالد الصـین وهـي لقد عمد الكاتب إلى جعل أحـداث قصـته     

بــالد بعیــدة جــدا كمـــا جــاء فــي مـــتن القصــة، وهــذا كلـــه كــي ُیضــفي علـــى قصــته شــیئا مـــن 

  .الواقعیة

لصــبغة الواقعیــة، وتعمــل األمــاكن ذات البعــد المرجعي،تصــبغ الحكایــة أو القصــة با إن    

علـــى تثبیـــت األحـــداث فـــي ذهـــن المتلقـــي الصـــغیر، وهـــذا مـــا یحـــاول الكاتـــب أن یبلغـــه مـــن 

  .خالل ذكر المدینة التي وقعت فیها أحداث القصة

المدینــة لهــا داللــة اجتماعیــة ، إنهــا المكــان الــذي تجــري فیــه أهــم األحــداث وهــي تحمــل     

مـن ســرد الكاتـب بإبرازهــا مـن خـالل مــا یقـوم بــه  تفـاعالت األشـخاص وتحركــاتهم التـي یقــوم

  .لألحداث والوقائع، التي تقود الطفل على تصدیق الحكایة وٕاضفاء طابع الواقعیة علیها

وبالد الصین بالد كبیرة وعریقة لها حضـارات وتـاریخ عتیـق، ورأى الكاتـب أن األطفـال     

لــم یســمعوا عــن هــذه المدینــة فــأراد أن یعــرفهم علیهــا بســرد قصــة مــن القصــص التــي جــرت 

للطفــل بــأن یعــرف أنهــا مــثال أنهــا بــالد  عــن مدینــة الصــین یســمح فیهــا، وكــل هــذا الحــدیث
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فیعطـــي ذلـــك للطفـــل انطباعـــا قویـــا عـــن المكـــان الـــذي ُیعتبـــر  بعیـــدة، وأنهـــا أرض الحكایـــات

  .اإلطار العام الذي تجري فیه األحداث

عــالء (لقــد اختــار الكاتــب مدینــة الصــین و قــرن بهــا شخصــیات ذات دالالت إســالمیة     

، هذا وقد كان حظ المدینة في القصة قلیل، فلم یهـتم الكاتـب بـذكر )الدین،مصطفى الخیاط

نهــا إذ لــم یتطــرق إلــى مواصــفاتها أو إلــى أبعادهــا الهندســیة، فكــان الحــدیث أبعــد مــن ذلــك ع

عنها محصورا فـي بضـع كلمـات كانـت بمثابـة فاتحـة اسـتهل بهـا الـراوي القصـة وكشـف بهـا 

  .عن األحداث التي دارت فیها

  )بیت عالء الدین(تـــــیـبــال-1-2

ذلك، فهــو عنــدهم رمـــزا یشــغل البیــت جــزءا كبیـــرا مــن قصــص األطفـــال وفــي حیــاتهم كـــ    

لإلســتقرار والراحــة، كمــا یلعــب دورا مهمــا مــن الناحیــة النفســیة وهــو علــى جانــب ذلــك یحمــل 

  .الكثیر من الذكریات السعیدة لهم

هـو ركننـا فـي هـذا العالم،إنـه كمـا قیـل مـرارا كوننـا األول، «والبیت عند جاستون باشـالر    

كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى، فهو یحمي أحالم الیقظة والحالم، ویتـیح لإلنسـان أن 

بهــــدوء، والبیــــت هــــو واحــــد مــــن أهــــم العوامــــل التــــي تــــدمج أفكــــار وذكریــــات وأحــــالم یحلــــم 

، فالبیـت جسـد وروح وهـو عـالم اإلنسـان اإلنسانیة، فبدون البیـت یصـبح اإلنسـان كائنـا ُمفتتـا

  .1»األول

ــــم،      فالبیــــت عنــــد باشــــالر هــــو الكــــون األول و الحقیقــــي لإلنســــان أیــــن یســــتطیع أن یحل

  .، وبدون البیت یكون اإلنسان ضائعا مشتتاویسترجع ذكریاته بحریة دون أن یقاطعه أحد

األحـداث التـي غیـرت  وفي قصة عـالء الـدین كـان البیـت حیـزا یحمـل داخلـه العدیـد مـن    

  فأعطاه الساحر دینارین،«ساحر الكاذب لحیاة عالء الدین خاصة بعد التقائه با

                                                           
  2طغالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،:جمالیت المكان، تر: جاستون باشالر -1

  .39-36،ص1984
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 ألرىفــي مســاء الغــد،  -إذا اســتطعت –إرجــع إلــى أمــك فأخبرهــا أننــي ســأزوركما :وقــال لــه

  1»البیت الذي كان شقیقي مصطفى یسكنه قبل أن یموت

ومـــع دخـــول الســـاحر بیـــت عـــالء الـــدین دخـــل الشـــر والخـــداع لهـــذا البیـــت، حیـــث ملئـــه     

  .باألماني والوعود الكاذبة

ولمــا جــاء اللیــل، حضــر الســاحر ومعــه ســلة كبیــرة مملــوءة بشــتى ألــوان الفاكهــة ، ومــا «    

خبرینــي یــا زوج :إن رأى أم عــالء الــدین حتــى بكــى متظــاهرا بــالحزن علــى زوجهــا، وســألها

  .2»ي العزیزة في أي مكان كان یجلس أخي المرحومأخ

، تحـول بعـد دخـول السـاحر سـتقرارلال حـالم الهادئـة، ورمـزلألهذا البیت الذي هو رمز     

ثــم جــاء وقــت العشــاء فــأكلوا جمیعــا، وظــل الســاحر «إلیــه إلــى مكــان ملــيء بالشــر والمكــر

   .3»االنصرافیمنیهما األماني الكاذبة حتى مضى هزیع من اللیل فودعهما مستأذنا في 

كــان البیــت عبــارة عــن فضــاء دارت فیــه أحــداث بــین الســاحر وعــالء الــدین وأمــه، وهــو     

 أن الكاتــب لــم یقــدم بــذلك اإلطــار الــذي تتحــرك فیــه الشخصــیات وتقــوم بإنجــاز األفعــال،إال

حـداث تفصیال للبیت، وقد حمل البیت داللة اجتماعیة أوضحها الكاتب من خالل سـرده لأل

التــي دارت فیــه بــین شخصــیات الحكایــة، إضــافة إلــى كــل هــذا فهــو مكــان إقامــة الشخصــیة 

  .البطلة

والكاتب لم یركز على شكل البیت وكیف كـان بنـاؤه،أو كیـف كانـت مواصـفاته بقـدر مـا     

  .ركز على أهم األحداث التي قام باحتضانها

  )قصر اإلمبراطور(رـــصـقــــال -1-3

                                                           
  .17عالء الدین، ص:كامل كیالني -1
  .18ص :المصدر نفسه -2
  .21ص :نفسهالمصدر  -3
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إضــــافة إلــــى المكــــانین ســــابقي الــــذكر، هنــــاك مكــــان آخــــر جعلــــه الكاتــــب حیــــزا لــــبعض     

إمبراطـــور الــبالد، والــذي لطالمــا كــان یثیــر اهتمـــام  األحــداث،وهو القصــر الــذي یعــیش فیــه

ــــر ــــث ُیعتب ــــي القصــــة، حی ــــة ف ــــدین، ویعتبــــر مــــن أهــــم التشــــكیالت المكانی بالنســــبة  عــــالء ال

حلما یرغب في تحقیقه ألن محبوبته بدر البدور تعـیش فیـه، فقـرر إرسـال للشخصیة البطلة 

؛هو أن تـــذهبي إلـــى ولســـت أطلـــب منـــك،إال شـــیئا واحـــدا«أمـــه لطلـــب یـــدها مـــن اإلمبراطـــور

  .1»قصر اإلمبراطور وتلتمسي منه أن یزوجني ابنته

ولبســت «فلـم تســتطع أن تــرد طلبـه وتحزنــه، فوعدتــه بـأن تــذهب إلــى قصـر اإلمبراطــور     

حضــرها ولــدها مــن الكنــز وذهبــت إلــى أأفخــر مــا عنــدها مــن الثیــاب، وأخــذت الآللــئ التــي 

حــائرة خائفــة ال تســتطیع أن تتقــدم خطــوة قصــر اإلمبراطــور، فوقفــت فــي آخــر النــاس، وهــي 

جـــاء وقـــت الظهـــر وانصـــرف النـــاس علـــى أن یعـــودوا فـــي الیـــوم  وظلـــت واقفـــة حتـــى. واحـــدة

  .2»التالي للفصل في قضایاهم، وعادت هي إلى منزلها محزونة

وعلــى الــرغم مــن ذهابهــا إلــى قصــر اإلمبراطــور ووقوفهــا عنــده وقتــا طــویال، إال أنهــا لــم     

ره بما جاءت ألجله، وفي كل مرة تعود إلى فیها إلى القصـر یحصـل لهـا مـا تستطع أن تخب

  .3»وما زالت هكذا أسبوعا«حصل في المرة الماضیة

وظــل القصــر یشــغل بــال عــالء الــدین، حتــى قــام اإلمبراطــور بدعوتــه إلــى زیــارة قصــره،     

و حاشــیة  ومــا إن دخــل القصــر، حتــى قابلــه الــوزراء«وتحقــق لعــالء الــدین مــا كــان یحلــم بــه

  .4»اإلمبراطور و رحبوا به وساروا معه حتى وصل إلى العرش

إضافة إلى أن القصر شـكل حیـزا مكانیـا لـبعض األحـداث فـي القصـة فهـو أیضـا نقطـة     

تحــول فــي حیــاة عــالء الــدین، فبعــد أن كــان یعــیش فــي بیــت حقیــر ومتواضــع، أصــبح یحیــا 

                                                           
  .39ص ،)المصدر السابق (عالء الدین :كامل كیالني-1
  .43ص نفسه،المصدر  -2
  .نفسه، ص نالمصدر  -3
  .57ص نفسه،المصدر  -4
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صـبح یعـیش حیـاة األمـراء بـدال مـن وسط قصر فخم، فمنذ أن دخل القصر تغیرت حیاتـه وأ

  .  حیاة الناس العادیین

إلى األماكن الواقعیة التي وظفها كیالني في القصة، والتـي كانـت فضـاء وبعد أن تطرقنا   

لمعظم األحداث، بحیـث اسـتطاعت هـذه األمـاكن ذات الصـبغة المرجعیـة أن تـوهم األطفـال 

التــــي اكتســــبت صــــفة الخیــــال، وهــــي بواقعیــــة األحــــداث، ســــنتطرق اآلن إلــــى أهــــم األمــــاكن 

  .ولكن قبل ذلك سنعرج على مفهوم األماكن العجائبیة األماكن الخیالیة أو العجائبیة

    األماكن العجائبیة -2

المصطنع من خیـال السـارد مـع إبـراز جوانـب فـوق «وهذه األماكن هي نوع من الفضاء    

األمـاكن المتخیلـة أو المرجعیـة التـي الطبیعة بداخله، فهو لیس فضاء خیالیـا محضـا كبـاقي 

ُیضاف إلیها بعـض الخیـال، إنهـا مـزیج مـن تـداخل الخیـالي مـع الخرافـي، ولـذلك یفـارق كـل 

  .1»األبعاد المرجعیة

وُیفهم من هذا التصور أن الفضاء العجائبي هو ذلك المكان الذي یخلقه الراوي وینسـج     

ك نجـــده یخــــالف كـــل أبعــــاد المكــــان خیوطـــه مــــن خیالـــه ویبنــــي علیـــه أحــــداث قصـــته، ولــــذل

  .المرجعي و یمزج فیه السارد بین الخیال و الخرافة

أي بعیـدا ) البعیـد(هذه الفضاءات العجائبیة بوجه عام تتجسـد هنالـك«ویرى سعید یقطین أن

عــن الفضــاءات المرجعیــة المركزیــة، وغالبــا مــا تكــون متفــردة وســط الخــراب أي بعیــدا عــن 

  .2»العمران

                                                           
  .57ص ،العجائبي في السرد العربي القدیم: نبیل حمدي الشاهد -1
العجائبي في : حمدي الشاهد نقال عن نبیل 255، ص)البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي: سعید یقطین -2

  .297السرد العربي القدیم، ص
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الفضــاء العجــائبي مخــالف تمامــا للفضــاء المرجعــي حتــى فــي مكــان تواجــده، حیــث أن     

هــذه الفضــاءات لهــا خصوصــیات وصــفات تجعلهــا متناقضــة تمامــا مــع األمــاكن المرجعیــة، 

  .وهذا ما یجعلها تبلغ أعلى درجات العجائبي

یمثـل أعلـى درجـات التخییـل ألنـه علـى طـرف النقـیض مـع الفضـاء «والمكان العجائبي    

  .1»المرجعي 

ورغــم أن هــذه الفضــاءات تمتلــك الكثیــر مــن الصــفات التــي تجعلهــا مرجعیــة إال أن مــا     

یجعل منها فضاءات عجائبیة هو نظرتنا إلیهـا، فـال تكـون عجائبیـة نظـرا لطبیعتهـا المكانیـة 

  .تلك الرؤیة علیها إسقاطإلیها وكیفیة عجائبیتها تتحدد من خالل رؤیتنا 

  :ویتمثل المكان العجائبي في قصة عالء الدین في    

  نزــــالك -2-1

فضـــاء مهمـــا فـــي قصـــة عـــالء الـــدین حیـــث جعلـــه كیالنـــي مكانـــا عجائبیـــا، یمثـــل الكنـــز     

تمثـــل الكنـــوز «وعمـــل مـــن خاللـــه علـــى ســـرد بعـــض األحـــداث التـــي جـــرت فیـــه، فغالبـــا مـــا

، وعـادة مـا تكـون مثـل 2والذخائر فضاء مهما یسعى السارد لتدشینها في حكایاتـهوالنفائس 

  .3»مختفیة تحت البحار أو أعلى الجبال أو أسفل األرض«هذه األماكن 

ومــازاال ســائرین حتــى وصــال إلــى جبلــین « ،والكنــز یوجــد داخــل جبلــین قلیلــي اإلرتفــاع    

الكنز تحت األرض محمي بكلمات سـحریة ، وقد كان 4»قلیلي اإلرتفاع یفصلهما واد ضیق

  .ال یعرفها إال الساحر وهو وحده یستطیع فك  طالسیمها

                                                           
  .297، صالعجائبي في السرد العربي القدیم: نبیل حمدي الشاهد -1
  .307، صالمرجع نفسه -2
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ثــم جمــع عــالء الــدین قلــیال مــن األعشــاب، وأوقــد فیهــا الســاحر النــار ثــم ألقــى علیهــا «    

قلیال من البخور وجمجم ألفاظا من السحر لم یفهم عالء الـدین منهـا شـیئا،فزلزلت األرض، 

  .1»هر أمامها مربع في وسطه حلقة من الحدیدثم انشقت وظ

  :ء الدین وحده من یستطیع دخول الكنز فقال لهوكان الساحر یدرك أن عال    

لقــد جئــت بــك إلــى هــذا المكــان البعیــد، ألرشــدك إلــى كنــز یغنیــك طــوال حیاتــك ولــیس «    

  .2»في الدنیا أحد غیرك یستطیع أن یدخل هذا الكنز

داخــل الكنــز، وكــان یقظــا فــي تنفیــذ وصــیة الســاحر بدقــة وانتبــاه وســار عــالء الــدین «    

  .3»حتى وصل إلى المصباح، فأخذه ونزع شریطه منه وألقى ما فیه من الزیت

فــإذا مــا وصــل اإلنســان لهــذه «وعــادة مــا یكــون الــدخول إلــى هــذه الكنــوز عاقبتــه وخیمــة    

  4»الموت أو الحبس الكنوز وحصل منها على مراده فإن السارد یعاقبه بالهالك أو

وهذا ما حصل لعالء الدین فبعد أن دخل الكنز وحصـل علـى المصـباح وهـم بـالخروج،     

فأصر عـالء الـدین بعـد أن فطـن إلـى «حاول الساحر أخذ المصباح منه وتركه داخل الكنز

  .5»سوء نیته على الخروج من الكنز قبل أن یعطیه المصباح

فغضـب «الء الدین داخل الكنـز علـى أخـذ المصـباحأال أن الساحر رفض ذلك،وآثر بقاء ع

الساحر علیه، وألقى شیئا من البخور على النار وجمجم أقواال من السحر فعاد الحجر إلـى 

   .6»من فوره مكانه
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وبســجن عـــالء الــدین یكـــون الكنـــز قــد اكتســـب داللــة أخـــرى هـــي داللــة الســـجن بعـــد أن     

  .اكتسب داللة المكان المليء بالغنى والسعادة

ـــم یطـــل حتـــى      ـــدین ل لمســـت إحـــدى یدیـــه الخـــاتم الـــذي وضـــعه «إال أن ســـجن عـــالء ال

لبیـــك یـــا  مـــوالي مرنـــي : الســـاحر فـــي إصـــبعه، فظهـــر أمامـــه جنـــي هائـــل الجســـم فقـــال لـــه

  .1»أطعك

خرجـه مـن السـجن الـذي كـان وكان هـذا الجنـي هـو الفـرج الـذي أتـى إلـى عـالء الـدین وأ    

  .فیه

  المصباح السحري -2-2

إضافة إلى الكنز نجد مكانا عجائبیا آخـر، وهـو مكـان یعـیش فیـه كبیـر العفاریـت خـادم     

المصباح، فالمصباح في حقیقتـه هـو شـيء واقعـي العالقـة لـه بالمكـان أو العجائبیـة،إال أن 

وال ترجـــع عجائبیـــة هـــذه الفضـــاءات «الجنـــي هـــو مـــن أعطـــاه هـــذه الصـــفة، صـــفة المكـــان 

  2»ن من یسكنها ویعمرها كائنات ذات قوة خارقة فوق طبیعیةلوجودها المكاني فقط بل أل

ــــة هــــي التــــي أكســــبت هــــذه األمكنــــة صــــفة العجائبیــــة،      ــــات الفــــوق طبیعی فهــــذه المخلوق

  .وأكسبتها صفة المكان قیل كل شيء وهذا هو حال المصباح السحري

قلیال مـن فلما جاءت بالمصباح، أرادت أن تزیل ما لصق به من األوساخ فأحضرت «    

الرمل لتنظفه، وما إن حكـت المصـباح بیـدها حتـى ظهـر أمامهـا جنـي هائـل الجسـم وصـرخ 

لبیك ماذا تریدین یا سـیدتي؟ فـإني رهـین إشـارتك، وأنـا خادمـك وخـادم : بصوت عال كالرعد

  .3»كل من یملك المصباح

                                                           
  .29ص ،)المصدر السابق(عالء الدین : كامل كیالني -1
  .298العجائبي في السرد العربي القدیم، ص: نبیل حمدي الشاهد -2
  .32،ص عالء الدین:كیالنيكامل  -3
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لــذي طلــق علیهــا باشــالر المكــان التنــاهي فــي الصــغر، ای«ن هــي مــا ومثــل هــذه األمــاك    

یتكــرر وجــوده، وهــذا ینقــل المكــان إلــى مســتوى الفنتازیــا وتجتــذب هــذه األمــاكن العدیــد مــن 

  .1»الحالمین، ألنها تدفع الناس نحو الحلم والخیال ومنهم األطفال

ه أن یوســع دائــرة الخیــال لــدى األطفــال، فیطلقــون العنــان لمخیلــتهم تســبح وهــذا مــن شــأن    

  .في عالم الخیال والفنتازیا

  )قصر عالء الدین(رـــقصــال -2-3

القصر أیضا من األماكن الخیالیة في القصة، والقصور عادة مـا نجـدها مبنیـة بالمـاس     

واألحجـار الكریمــة النادرة،كمــا هــو الحـال مــع قصــر عــالء الـدین الــذي طلــب مــن الجنــي أن 

  .یشییده له

اإلمبراطــور  أریــدك أن تشــیید لــي فــي أقصــر وقــت مســتطاع، قصــرا فــاخرا أمــام قصــر«  

، وأن )وهـــو حجـــر لونـــه أزرق صـــاف(وأن تختـــار أحجـــاره مـــن العقیـــق والمرمـــر والـــالزورد 

تشـیید لـي فــي أعلـى القصـر حجــرة فسـیحة، فیهـا أربــع وعشـرون نافـذة محــالة بـأثمن أحجــار 

  .2»الماس والیاقوت

وقـد  فهذا القصر لیس له وجود في األماكن الحقیقیة،ألن من قام ببنائه هو جني خـارق    

أسسه من كل غال ونفیس،أحجاره نت العقیق والمرمـر ونوافـذه مـن المـاس والیـاقوت، ومثـل 

هذه األماكن الیتطلب بناؤها وقتا طویال، فبین لحظة وأخرى تكـون قـد اكتملـت ویـدخل فیهـا 

  .الخیال بشقیه المكاني والزماني

                                                           
، 392،2012البنى الحكائیة في أدب األطفال العربي الحدیث،عالم المعرفة ،الكویت،ع: موفق ریاض مقدادي -1

  .134ص
  .60عالء الدین،ص :كامل كیالني -2
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ال وجــود لــه علــى فیتضــح لنــا مــن خــالل تصــویر الكاتــب لهــذا القصــر،أنه مكــان خیــالي     

أرض الواقع، كما أن مثل هذه األماكن العجائبیة دائمـا نجـدها تـرتبط بشخصـیات عجائبیـة، 

  .تفوق قدراتها قدرات البشر العادیین كالجني الذي قام بتشییده
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  وصف األمكنة :ثالثا

خاللــه إن الحــدیث عــن المكــان فــي قصــص األطفــال یتطلــب أســلوبا خاصــا یلجــأ مــن     

الكاتب إلى عرض أهم تفاصـیل المكـان ورسـمه فـي أحسـن صـورة، فـإدراك األطفـال للمكـان 

هــو جـــزء مـــن إدراك العــالم الخـــارجي، لـــذلك یحتــاج األدبـــاء إلـــى تقنیــة تســـاعدهم علـــى نقـــل 

معالمه وأبعاده لتقریبه أكثر من األطفال، وُیعتبر الوصف التقنیة األكثر اتشارا فـي قصـص 

  .عتبر الوحید الذي باستطاعته تصویره ونقله في أحسن صورة و أبلغ رسماألطفال، ألنه یُ 

  مفهوم الوصف

  لغة -1

: الوصــف وصــف الشــيء لــه وعلیــه وصــفا وصــفة«منظــور البــنجــاء فــي لســان العــرب     

الوصــف وصــفك حــًاله، والهــاء عــوض مــن الــواو، وقیــل الوصــف المصــدر والصــفة الحلیــة، 

ســأله أن یصــفه : الشــيء مــن الوصــف، واستوصــفه الشــيءالشــيء بحلیتــه ونعتــه وتواصــفوا 

  .1»له، واتصف الشيء أمكن وصفه

هو ذكر الشـيء كمـا فیـه مـن األحـوال والهیئـات، ولمـا «والوصف عند قدامة بن جعفر     

كان أكثر وصف الشعراء إنما یقع على األشیاء المركبة من ضروب المعاني كـان أحسـنهم 

التــي الموصــوف مركــب منهــا، ثــم بأظهرهــا فیــه وأوالهــا  مــن أتــى فــي شــعره بــأكثر المعــاني

  .2»حتى یحكیه بشعره و یمثله للحسن بنعته

س والفاصــل بــین أحســن فالوصــف كــان حاضــرا منــذ القــدم عنــد الشــعراء، وُیعتبــر المقیــا    

الشـــعر وأســـوئه، فمـــن كـــان فـــي شـــعره وصـــفا بلیغـــا یشـــیید بـــه الموصـــوف وأحســـن شـــعره أن 

                                                           
     ، )دت(، )دط (لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -1

  .449، ص6مج 
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العالمیة، بیروت، :نقد الشعر، تح: بن زیاد البغدادي أبو الفرج قدامة بن جعفر -2

  .130،ص)دت (،)دط (لبنان،
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عتُبـر أشـعر الشـعراء، ومـن لـم یصـل لـم یصـل فـي الوصـف ولـم یصف ویبلغ في الوصـف ا

  .یجد فیه ُیعتبر شعره ناقصا

نعتــه :والهــاء عوضــا عــن الــواو: وصــفه، یصــفه ، وصــفة«وفــي تــاج العــروس الوصــف    

إذا توجـه : وهذا صریح في أن الوصف والنعت مترادفان، ومن المجاز وصف الُمهر وصفا

ــاد ، وقــال غیــره إذا جــاد مشــیه كأنــه وصــف الشــيء، لشــيء مــن حســن الســیرة نقلــه ابــن عب

   .1»وصف بعضهم بعضا: وتواصفوا الشيء

  إصطالحا -2

نشاط فنـي یمثـل باللغـة األشـیاء واألشـخاص «جاء في معجم السردیات أن الوصف هو    

وهــو أســلوب مــن أســالیب القــص یتخــذ أشــكاال لغویــة كــالمفردة و المركــب . واألمكنــة وغیرهــا

وأًیـــا یكـــن شـــكله الللغـــوي فهـــو یخضـــع لبنیـــة أساســـیة تتكـــون مـــن تســـمیة . النحـــوي والمقطـــع

  .2»أو عناصره/ وتوسعة لها تشمل خصائص الموصوف و

الوصف نشاط فني وأسلوب قصصي یتخذه الكاتب للتعبیر عن األشـیاء أو األشـخاص     

یسـتعمل فیهـا ذكـر خصـائص الموصـوف بطریقة لغویة تسـاعد علـى التعریـف بالموصـوف، 

  .وصفاته 

ــــي المصــــطلح الســــردي      ــــًرف الوصــــف ف ــــدیم األشــــیاء « Descriptionوُیَع عــــرض وتق

والكائنـات والوقــائع والحـوادث المجــردة مـن الغایــة والقصــد فـي وجودهــا المكـاني عوضــا عــن 

  .3»الزمني، وأرضیتها بدال من وظیفتها الزمنیة وراهنیتها بدال من تتابعها

                                                           
لطباعة للنشر دار الفكر لباب الفاء، علي شیري:تحتاج العروس،: مرتضى الزبیدي محمد بن عبد الرزاق الحسیني -1

  524-523،ص12،مج1994،)دط(لبنان،والتوزیع،بیروت،
  .472،ص 1،2010ط تونس،،معجم السردیات،دار محمد علي للنشر، تونس:محمد القاضي وآخرون -2
  .58، صعابد خزندار:المصطلح السردي، تر: جیرالد برنس -3
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ه الـراوي بتقـدیم األشـیاء فـي صـورة یكشـف بهـا للمتلقـي فالوصف إذا هو عرض یقوم فیـ    

ا وجمالیتهـا، وهـو مـرتبط بالمكـان وكـل مـا یتعلـق بـه، فـیمكن أن یصـف واقعـا أو عن أبعاده

ـــا فـــي إطـــار مكـــاني، والوصـــف مـــرتبط باللحظـــة الراهنـــة و ال یتتبـــع وظـــائف األشـــیاء  حادث

  .وٕانما یصف أبعادها وجمالیاتهاواألحداث 

أســلوب إنشــائي یتنــاول ذكــر األشــیاء فــي «وقــد تناولــت ســیزا قاســم الوصــف علــى أنــه     

التصـویر بمفهومـه الضـیق مظهرها الحسـي ویقـدمها للعـین فـیمكن القـول أنـه لـون مـن ألـوان 

  .1»یخاطب العین أي النظر، یمثل األشكال واأللوان والظالل

عـادا كثیــرة للشـيء الموصــوف نسـتطیع مـن خــالل الوصـف أن نعطـي صــورة جمیلـة، وأب    

فیصـبح  عن طریق التعبیر، ویكـون ذلـك ببالغـة األسـلوب وحسـن التعبیـر وانتقـاء العبـارات،

الخطــاب موجهـــا للعـــین فـــي أســلوب إنشـــائي جمیـــل یتخـــذه الوصــف ســـبیال لعـــرض األشـــیاء 

  .وتصویرها، فیصبح الوصف أهم التقنیات التي تتخذها النصوص السردیة في التصویر

أداة تمثــل لمتقبــل القصــة مالمــح وســمات وخصــائص «الصــادق قســومة فیــرى أنــه  أمــا    

طرائـق ذلـك التمثیـل وأحواال یكون مدارها عادة على األشیاء واألمـاكن والشخصـیات وتكـون 

  .2»وغایاته مختلفة اختالف المذاهب واألجناس

إن الوصــف ُیعتبــر األداة التــي یســتخدمها الكاتــب فــي إبــراز مالمــح أمــاكن وشخصــیات     

الف الكًتــاب إلــى آخــر، فیختلــف بــاختقصــته، وتتغیــر طریقــة توظیفــه واســتعماله مــن كاتــب 

واألجنــاس فقــد یكــون اســتعماله فــي القصــة لــیس هــو اســتعماله فــي الروایــة أو الشــعر ولــذلك 

كاال فــي النصــوص الســردیة، فنرصــد لــه حضــورا دائمــا فــي نجــده یتخــذ عــدة تمظهــرات وأشــ

تقبـل العمال السردیة، وال یمكن أن نجد عمال سردیا خال من الوصف بل إنه من الممكن 

إن كــــل األجنــــاس ...الوصــــف بمعــــزل عــــن الســــرد، ولكنــــه ال یمكــــن أن یوجــــد دون وصــــف

                                                           
  .80،ص1994 )دط،(مصر،  القاهرة،بناء الروایة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،: سیزا قاسم -1
  .162،ص2000،)دط(ة، دار الجنوب للنشر، تونس،تونس،طرائق تحلیل القص: الصادق قسومة -2
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، وال یمكن ألي منهـا كالملحمة والحكایة والقصة والروایة) Des genre narratif(السردیة

  1اإلستغناء عن الوصف بل إنك لتجد هذا الوصف یتبوأ فیها المنزلة الكریمة

إن استعمال الوصف في سرد األحداث ضروري،كون الوصف ُیعتبـر مـن أهـم العوامـل     

التــي تســاعد الســرد وتعمــل علــى خدمتــه، ویصــعب الــتخلص مــن الوصــف أثنــاء الســرد ألن 

 حضــوراباإلســتقاللیة التامــة، ونالحــظ نصوصــا وصــفیة وال نلمــح الوصــف یمكــن أن یتمتــع 

  .للسرد

كــــل حكــــي یتضــــمن بطریقــــة متداخلــــة أو بنســــب شــــدیدة التغییــــر أصــــنافا مــــن التشــــخیص «

هذا من جهة، ویتضـمن مـن Narration ألعمال و أحداث تكون ما یوصف بالتحدید سردا

ا یومنــــــا هــــــذا وصــــــفجهــــــة أخــــــرى تشخیصــــــا ألشــــــیاء أو ألشــــــخاص وهــــــو مــــــا نــــــدعوه فــــــي 

«Description2.  

الشخصیات أمـا الوصـف فالسرد مهمته عرض وتقدیم األعمال واألحداث التي تنجزها      

ـــة، ولهـــذا یصـــعب  فـــتمكن مهمتـــه فـــي عـــرض مفصـــل للشخصـــیات و األشـــیاء مثـــل األمكن

  .اإلستغناء عن الوصف داخل األعمال النصیة، فهو دائما مالزم للسرد 

إال أن هــذا التــداخل بــین الســرد والوصــف جعــل مــن الوصــف خادمــا للســرد ومكمــال لــه،     

، بـین العملیـة السـردیة والعملیـة الوصـفیة سیزا قاسـم توضـح لنـا هـذا التـداخل وها هي الناقدة

ـــى «مـــن خـــالل قولهـــا ـــدخل الحركـــة عل ـــة فت ـــى تصـــف ســـاكنا ال یتحـــرك ،أمـــا الثانی أن األول

  .3»الوصف أي تصف األفعال

وُیعتبــر المكــان أحــد أهــم األشــیاء الســاكنة التــي یتطــرق إلیهــا الوصــف، وقــد ال تتوقــف     

مهمة الوصف عند هذا الحد، بل تصل إلى وصف الشخصـیات وتفاعلهـا مـع هـذه األمكنـة 
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یحمـــل «فهـــو وبالتـــالي تنقـــل لنـــا إنطباعـــات الشخصـــیات داخـــل المكـــان الموصـــوف، وعلیـــه 

  .1»ثیل األشیاءمعاني ودالالت أبعد من مجرد تم

ویصبح للوصف نشاط في العمل السردي، یقـوم مـن خاللـه علـى الجمـع بـین العناصـر     

  .السردیة وأحداث تفاعل كبیر بینها، وهذا یكون له دور فعال في العمل السردي 

ــا أن نتطــرق إلــى      وبمــا أن المكــان هــو واحــد مــن أهــم العناصــر الســردیة، فإنــه ال یمكنن

الحدیث عنه وعن األحداث التي تجري فیـه إال إذا أدخلنـا علیـه تقنیـة الوصـف التـي تسـاعد 

 یــة الســرد، وللوصــف عــدة وظــائف حصــرهم حمیــد لحمــداني فــي وظیفتــین أساســیتینعملفــي 

  وظیفة التوضیحیةالوظیفة الجمالیة وال: هما

    الوظیفة الجمالیة -1

یشـكل اسـتراحة فـي وسـط األعمـال بعمـل تزیینـي وهـو «وفي هذه الوظیفة یقـوم الوصـف    

  .2»السردیة، ویكون وصفا خالصا ال ضرورة له بالنسبة إلى داللة الحكي

  )التفسیریة(الوظیفة التوضیحیة -2

دالــة علــى معنـى معــین فــي إطــار  یكتســب الوصــف وظیفــة رمزیـة«أمـا فــي هــذه الحالـة     

  .3»سیاق الحكي

فالوصف إما أن یكون جمالیـا یـزین الـنص، وقـد اعتبـره الناقـد وقفـة اسـتراحیة فـي وسـط     

سرد األحداث والیقصد من خالله أي شيء وال یؤدي إلـى داللـة مـا، وٕامـا أن یكـون تفسـیریا 

  .أي في الظاهر وصف األشیاء إال أنه یحیل إلى معنى رمزي في وسط الحكي
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فقــد جعــل للوصــف أربعــة أشــكال تنطــوي تحـــت ) Jan recardo(ریكــاردو أمــا جــان    

  :الوظیفتین السابقتین وهي

  .أن یكون المعنى محددا للوصف الذي یأتي بعده -

یكـون ضـروریا فــي سـاق الحكــي أي ان أن یـأتي الوصـف ســابقا لمعنـى مـن المعــاني  -

 .یكون الوصف إرهاصا لهذا المعنى

الحاجة إلى التصـریح بـذلك أن یكون الوصف نقسه داال على المعنى في ذاته، دون  -

 .المعنى سواء قبله أو بعده

أن یكون الوصف خالقا وهو وصف یسـیطر فـي بعـض األشـكال الروائیـة المعاصـرة  -

علـــى مجموعـــة الحكـــي، وذاك علـــى حســـاب الســـرد فتصـــبح الروایـــة قائمـــة فـــي أكثـــر 

 .1مقاطعها على الوصف الخالص، وقد ُسمي خالقا ألنه یشید المعنى وحده

یكون الوصف قد اكتسب معاني ودالالت جدیدة داخل النصـوص السـردیة،  وبالتالي

بعدما كان یقتصر على التصویر الحسي للظواهر واألشیاء، وهـذا كلـه مـن شـأنه أن 

األحـداث وتتفاعـل یخدم الحكي والعناصـر الحكائیـة خاصـة المكـان الـذي تُبنـى علیـه 

بعاد وخصائص المكـان فیه الشخصیات،فیستعمل الكاتب الوصف كوسیلة إلیصال أ

للطفل،وهــذا مــا نجــده فــي قصــة عــالء الــدین التــي لــم تخــل مــن الوصــف الــذي كــان 

  .معظمه متعلقا باألماكن العجائبیة

  :ء الدین علىوقد اقتصر الوصف في قصة عال     

  وصف المدینة -1

إن وصــف المدینــة یســاعد علــى توضــیح األحـــداث وتقریبهــا مــن الواقــع، وبــذلك یســـهل     

عرضـــها علــــى جمهـــور األطفال،فالمدینــــة جــــزء مـــن الواقــــع وخاصــــة إذا كـــان اســــم المدینــــة 
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یهتمــون بالحكایــة موجــود علــى ارض الواقــع، فُیعتبــر مــن أهــم الــدوافع التــي تجعــل األطفــال 

  .اویسعون إلى فهمها واإلندماج معه

وقصة عـالء الـدین تجـري أحـداثها فـي بـالد الصـین، هـذه الـبالد التـي أبـدع الكاتـب فـي     

ــــــي قامــــــت باحتضــــــان أحــــــداث  ــــــة الت ــــــل مواصــــــفات المدین بضــــــع كلمــــــات اســــــتطاع أن ینق

القصـــــة،فكانت المقـــــاطع التـــــي قـــــام فیهـــــا الكاتـــــب بوصـــــف المدینـــــة ال تتجـــــاوز الســـــطر أو 

فــال األعزاء،فهــي بــالد بعیــدة جــدا وأنــا أحــب أن أتعرفــون بــالد الصــین أیهــا األط«الســطرین

  .1»أقص علیكم شیئا مما حدث في تلكم البالد

ففي هذا المقطع نجـد وصـفا واحـدا للمدینـة حیـث رمـز لهـا بالبعـد، فهـي بـالد بعیـدة وقـد     

فلــــم یــــأتي ) ،أقص،حــــدثأتعرفون،أحب(جــــاء هــــذا الوصــــف وســــط مجموعــــة مــــن األفعــــال 

  .ة خالصةالوصف مستقال بمقاطع وصفی

وقـد نسـیت اسـم «كما نرصد لها وصفا آخر جاء هو أیضـا وسـط مجموعـة مـن األفعـال    

البلـــد الـــذي عـــاش فیـــه ذلكـــم الخیـــاط،ألن بـــالد الصـــین كثیـــرة جـــدا،وممالكها واســـعة فســـیحة 

  .2»األرجاء والنواحي

فلم یأت الوصف مستقال بل جاء في وسط كومة من األقعال، إال أن هـذا لـم یمنـع مـن     

وصـــف المدینـــة وٕایصـــال مالمحهـــا إلـــى األطفـــال فمـــن ممیزاتهـــا اإلتســـاع فهـــي ذات ممالـــك 

  .واسعة وأرجاء فسیحة

دفعــة واحــدة،بل أتــى مجــزءا بــین األفعــال مقتصــرا فــنالحظ أن وصــف المدینــة ال یــأتي     

صــــغیرة ذات دالالت متباینــــة ،اســــتطاع الكاتــــب مــــن خاللهــــا أن یــــوهم الطفــــل  علــــى جمــــل

  .بواقعیة األحداث في القصة
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فسیطرة األفعال في المقاطع الوصفیة حالت دون إبراز وحظور ُمكثـف للوصـف، ورغـم     

ذلــك اســـتطاع الوصـــف أن یخـــدم الحكـــي واســـتطاعت تلـــك الكلمـــات الوصـــفیة المتنـــاثرة هنـــا 

مــــا أراد الكاتــــب قولــــه ونقلـــه لألطفــــال، فاألســــاس لــــیس بطــــول المقــــاطع وهنـــاك أن توصــــل 

  .الوصفیة بل األثر الذي تتركه في عقل الطفل

هكذا جاء وصف مدینة الصین بعبارات جد قصـیرة إال أنهـا ارتقـت إلـى مسـتوى حملـت     

فیــه معـــاني ودالالت عـــن أفكــار أراد الكاتـــب إیصـــالها لألطفـــال، فمــن خـــالل تلـــك الكلمـــات 

قـــام الكاتـــب مـــل الكاتـــب علـــى التعریـــف بالمدینـــة فـــي ســـیاق وصـــفي متكـــون مـــن عبـــارات ع

. بانتقائهـا بمهـارة، حتـى تشـكل صـورة عـن المكـان لیـتمكن مـن ترسـیخها فـي أذهـان األطفــال

  .إن الوصف في قصص األطفال یعمل على جذبهم، ویساهم في بناء شخصیتهم

  وصف الكنز -2

اســتخدم فیــه كیالنــي تقنیــة الوصــف فهــو الكنــز، هــذا المكــان أمــا المكــان الثــاني الــذي     

العجــائبي الــذي قــام بنقــل مواصــفاته مــن الــداخل،إال أن الوصــف لــم یــأت فــي مقــاطع طویلــة 

سـترى «:بل جاء متداخال بین األفعال، وقد أورد الكاتب في حـوار للسـاحر مـع عـالء الـدین

ــه ثــم  ى ثــالث غــرف كبیــرة فــي طریقــك، تــر ) هنــاك(فــي آخــر هــذا الســلم بابــا مفتوحــا فادخل

 ةوعلــى جــانبي كــل غرفــة حقائــب وجــرار، وهــذه الحقائــب والجــرار مملــوءة بالــذهب والحجــار 

الكریمة، كالؤلؤ والیاقوت والزمرد فاجتزها بسرعة، وحذار أن تمسكها بیدك أو یلمسها ثوبـك 

  .1»وٕاال هلكت لساعتك

الیــة وفنیــة مــن ویر المكــان بطریقــة جمعلــى تصــ مــن خــالل هــذا الوصــف بالكاتــ اعتمــد   

خــالل توظیفــه لكــل مــا هــو خیــالي وعجیــب، فهــو مكــان ملــيء باألحجــار الكریمــة والنفــائس 

ن یجعلـه هـذا الوصـف الـدقیق اسـتطاع الكاتـب أالعجائبیة، وب ماكنالتي لطالما ارتبطت باأل

  .مشهدا یمكن للطفل تخیله
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ومثل هذا التصویر یساعد الطفل على تنمیة مخیلته ویعلمه كیفیة ربط الواقـع بالخیـال،     

فاألشــیاء التــي وظفهــا كانــت حقیقیــة موجــودة ولكــن طریقــة عرضــها أعطتهــا جمــاال خاصــا 

وأدخلتهـا فــي الخیــال والعجــائبي، وهـذا الوصــف هــواآلخر لــم یـأت مســتقال بــل أتــى محصــورا 

و قـد ارتـبط بحركـة الشخصـیة داخـل الكنـز، فكـان یصـف المكـان بین مجموعة من األفعـال 

  .شخصیة، ولذلك َصُعب عزل المقاطع الوصفیة دون إیراد األفعال معهاویقدم فعال لل

  .كما قدم الكاتب وصفا لحدیقة داخل الكنز حمل هو اآلخر حركة الشخصیة     

الــذهب وثمارهــا مـــن  فــإذا انتهیــت مــن ذلــك رأیــت أمامــك حدیقــة جمیلة،أشــجارها مــن«    

الآللــئ النــادرة فاجتزهــا حتــى تصــل إلــى شــرفة كبیــرة فــي وســطها نافــذة صــغیرة جــدا علیهــا 

مصــباح مضــيء فاحملــه بیــدك ثــم أطفئــه، وانــزع شــریطه واســكب مافیــه مــن الزیــت وأحظــره 

  .1»إلي

كــان وصــف الحدیقــة قلیــل جــدا مقارنــة مــع رصــد حركــات الشخصــیة،فقد ذكــر الكاتــب     

األشـــجار وقـــام یتحدیـــدها فهـــي أشـــجار مـــن الـــذهب ثمارهـــا مـــن الآللـــئ، وعنـــد انتاهئـــه مـــن 

وصـف األشـجار قـام بوصـف شـرفة فـي الحدیقـة،إال أن بـین هـذین المقطعـین یفصـل بینهمــا 

وسـطها نافـذة صـغیرة وعلیهـا مصـباح مضـيء فعل الشخصیة، فجاء وصف الشرفة أن في 

  .إلخ وٕاعطائه للساحر...تقوم الشخصیة بحمله وٕاطفائه

وقــد كــان همــاك حضــورا قویــا للصــورة الســردیة علــى حســاب الصــورة الوصــفیة، فــدخول     

عالء الدین الكنز وتجولـه فیـه، ثـم مـروره بالحدیقـة ، وٕاحضـاره المصـباح،وٕاعطاؤه للسـاحر، 

ز وتجولــه ووصــف الحدیقــة نجــد افتقــار الفقــرات إلــى المقــاطع الوصــفیة مقارنــة بوصــف الكنــ

وصــفیة فهــي قلیلــة جــدا بالمقارنــة بوجــود األفعــال،إال أن الكاتــب عمــل علــى تشــكیل صــورة 

للمكــان مزجهــا برؤیــة خیالیــة تعمــل علــى جــذب الطفل،وتســاعد علــى توســیع دائــرة التخییــل 

  .لدیه

                                                           
  .26ص ،)المصدر السابق(عالء الدین : كامل كیالني  -1
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   )قصر عالء الدین(وصف القصر -3

وصــف كیالنــي القصــر العجــائبي الــذي شــًیده الجنــي لعــالء الــدین،وكان ذلــك فــي ثنایــا     

الحــوار الــذي دار بــین عــالء الــدین والجــن الــذي یعــیش فــي المصــباح الســحري،ومن خــالل 

هذا الوصف استطاع الكاتب عرض المكـان بجمالیتـه وأبعـاده الهندسـیة،فاتخذ الوصـف هنـا 

  .وظیفة تزیینیة لتصویر القصر

ــ« دك أن تشــید لــي فــي أقصــر وقــت مســتطاع قصــرا فــاخرا أمــام قصــر اإلمبراطــور وأن أری

وأن تشـید  )وهـو حجـر كـریم لونـه أزرق جـاف(تختار أحجاره من العقیق والمرمـر والـالزورد 

لي في أعلى القصر حجرة فسیحة فیها أربـع وعشـرون نافـذة مرصـعة بـأثمن أحجـار المـاس 

دیقة كبیرة، وتجمـل هـذا القصـر بـأفخر أنـواع األثـاث وأن تحوط القصر بحوالیاقوت والزمرد 

  .1»والخدم والجواري

ربط الكاتب وصف القصر بما تمناه وطلبـه عـالء الـدین مـن الجني،فهـو ككـل األمـاكن     

العجائبیــة التــي توظــف فــي قصــص األطفــال تكــون مخالفــة للقصــور الحقیقیــة، فقــد احتــوى 

، فیتضـــح مـــن خـــالل هـــذا )العقیـــق،المرمر،الالزورد(علـــى كلمـــات حملـــت دالالت العجائبیـــة

أنـه قـد ُشـید بكـل مـا هـو غـال ونفـیس، كمـا أن القصـر  التصویر الذي قدمـه الكاتـب للقصـر

یضــم عــددا كبیــرا مــن الغــرف التــي احتــوت هــي األخــرى علــى أثمــن األحجــار الكریمــة، وقــد 

وصـف، ألحق القصر بحدیقة جمیلـة وكبیرة،إضـافة إلـى األثـاث الفـاخر الـذي تـم ذكـره فـي ال

  .والجواري كذلك

، استطاع أن یتجاوز بها الواقع لدى الطفـل كل هذه المواصفات التي استخدمها الكاتب    

  .ویدخله في العالم العجائبي إلثارة خیاله وتنمیة القدرة التخییلیة لدیه

  

                                                           
  .60- 59ص،)المصدر السابق(عالء الدین :كیالني  كامل -1
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  مفهوم الزمن:  أوال

بعد أن تطرقنـا إلـى دراسـة المكـان فـي الفصـل سـابق،وقمنا برصـد أهـم األمكنـة التـي تـم     

توظیفها في القصـة، والتـي كانـت إطـارا احتضـن األحـداث التـي قامـت علیهـا القصـة، وكمـا 

احتاجــت هــذه األحــداث إلــى أمكنــة لتقــوم علیهــا احتاجــت كــذلك إلــى زمــن یــربط بینهــا وبــین 

لقصـــة، إذ ال یمكـــن تصــور قصـــة وقعـــت أحــداثها خـــارج الـــزمن الشخصــیات واألمكنـــة فــي ا

  .وسنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الزمن وتجلیاته في القصة

  لغـــة -1

اســم لقلیــل مــن الوقــت وكثیــره، :أن الــزمن والزمــان«منظــور البــنجــاء فــي لســان العــرب     

سـدید وأزمـن الشـيء طـال علیـه :والزمن والزمان العصر والجمـع أزمـن وأزمنـة، وزمـن وزامـن

مزامنة وزمنـا مـن أقام به زمانا وعامله :الزمان واإلسم من ذلك الزمن والزمنة وأزمن بالمكان

  .1»الزمن

وزمنـة وزمانا،أصـابته الزمانـة،أزمن الشـیئ  زمـن الرجـل بـزمن زمنـا«محیط المحـیط وفي    

أتى علیه الزمان وطال، واالسم من ذلك الزمن والزمنة، وأزمن بالمكان أقام الزمان العصـر 

  .2»واسم لقلیل الوقت وكثیره،

ـــا     ـــة «موس المحـــیطوفـــي الق ـــل مـــن الوقـــت وكثیـــره، والجمـــع أزمـــان وأزمن ـــزمن اســـم لقی ال

  .3»وأزمن

      

  

                                                           
  .199، ص6لسان العرب،مج: مكرم ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن -1
  .379، ص1،1998، طلبنانمحیط المحیط ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ،  :بطرس البستاني -2
  .234-233، ص4القاموس المحیط،ج: افعيالفیروزبادي الشیرازي الش -3
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  اـــإصطالح-2

إن الزمان هو البنیـة الحكائیـة التـي ُتعتبـر العنصـر الفعـال والمحـرك األساسـي لعناصـر     

جمیعـا، فاألحـداث التـي تحتـاج إلـى مكـان النص السردي في القصة، حیث أنـه یـربط بیـنهم 

  .لتُنَجز فیه، تحتاج كذالك إلى زمان تكتسب من خالله مصداقیتها

دیة بشكل عـام فـي كونـه مكونـا أساسـیا تقـوم علیـه وتأتي أهمیة الزمن في األعمال السر     

وتنــتظم بــه، فمــثال ال یمكــن تصــور قصــة خــارج اإلطــار الزمنــي، ونظــرا لهــذه األهمیــة التــي 

محــط اهتمــام الكثیــر مــن النقــاد،وهو مــا أدى إلــى اخــتالف یكتســبها الــزمن فقــد كــان والزال 

  .تعریف محدد للزمناآلراء وتشعب المفاهیم حوله وأدى هذا إلى صعوبة اإلمساك ب

مظهــر غیــر مــادي ومجــرد غیــر محســوس «فــالزمن عنــد عبــد المالــك مرتــاض مــثال هــو    

ویتجســد الـــوعي بـــه مـــن خــالل مـــا تســـلط علیـــه بتـــأثیره الخفــي غیـــر الظـــاهر، ال مـــن خـــالل 

ـــه متســـلط ومجـــرد لكنـــه یتمظهـــر فـــي األشـــیاء مظهـــره فـــي حـــد  ذاتـــه، فهـــو وعـــي خفـــي لكن

  .1»المجسدة

إن الــزمن شــيء مجــرد ال وجــود لــه علــى أرض الواقــع ویصــعب علینــا اإلمســاك بــه ،إال     

أنــه یســكن فــي وعینــا ویتســلط علینا،إنــه ذاك الشــيء الخفــي الــذي یعایشــنا ویعــایش تطوراتنــا 

  .في الحیاة عبر كل مراحلها دون أن ُیظهر نفسه فنطلق على كل هذه المراحل اسم الزمن

الزمن وثقلـه، وفعلـه ونشـاطه فـي اإلنسـان حـین یهـرم، وفـي البنـاء  كما نرى أثر مرور«    

وفــي الشــجر حــین تتســاقط  تتجــددحــین یبلــى وفــي الحدیــد حــین یصــدأ، وفــي األرض حــین 

أوراقـــه وفـــي الزهـــر حـــین یـــذبل وفـــي الفاكهـــة حـــین تـــتعفن، وفیمـــا ال ُیحصـــى مـــن األحـــوال 

  .2»واألطوار والهیئات وهي تحول من حال إلى حال

                                                           
  .262في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض -1
  .ص ن: المرجع نفسه -2
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ومــن خــالل اآلثــار التــي تــنجم عنهــا، فتكــون تلــك األیــام والشــهور و الســنوات التــي تمــر     

  .دلیال وأثرا على مرور الزمنویمر معها بعض الموجودات 

الفتـرة أو الفتـرات التـي تقـع «فـإن الزمـان یعنـي Gerald Princeأمـا عنـد جیرالـد بـرنس    

لتــــــي یســــــتغرقها عــــــرض هــــــذه المواقــــــف فیهــــــا المواقــــــف واألحــــــداث أو الفتــــــرة أو الفتــــــرات ا

  .1»واألحداث

نـــوع مـــرتبط بلحظـــة وقـــوع الحـــدث أو الفتـــرة التـــي یســـتغرقها : فـــالزمن إذا مقســـم نـــوعین    

الشـــخص أثنـــاء إنجـــازه ألي فعـــل أو موقـــف ویكـــون زمنـــا متسلســـال بالضـــرورة، ونـــوع آخـــر 

، وهنـــا ال یشـــترط مــرتبط باللحظـــة التـــي یســتغرق فیهـــا نقـــل هــذه األحـــداث والوقـــائع وروایتهــا

التسلسل فـي نقـل األحـداث، وهـذا مـا نجـده مفصـال عنـد محمـد بـوعزة الـذي قسـم الـزمن إلـى 

  :قسمین

هــو زمــن وقــوع األحــداث المرویــة فــي القصــة، فلكــل «وُیعتبــر هــذا الــزمن :ةزمـــــن القصــــــ -1

  .2»یخضع زمن القصة للتتابع المنطقي.قصة بدایة ونهایة 

الـزمن الـذي یقـدم مـن خاللـه السـارد القصـة،وال یكـزن «أمـا هـذا الـزمن فهـو :زمن السرد -2

  .3»بالضرورة مطابقا لزمن القصة

ینظر إلى الزمن نظـرة مختلفـة،حیث أن الـزمن عنـده  Paul Ricoeurأن بول ریكورال إ   

زمـــن األول هـــو زمـــن التفاعـــل بـــین مختلـــف الشخصـــیات والظروف،والثـــاني «عـــام بمعنیـــین

جمهــور القصــة ومســتمعیها،أو بعبــارة وجیــزة الــزمن الســردي فــي الــنص وخارجــه أیضــا هــو 

  .4»زمن الوجود مع اآلخرین

                                                           
  .201قاموس السردیات، ص: جیرالد برنس -1
  .87، ص1،2010منشورات اإلختالف،الجزائر،ط السرديتحلیل النص : محمد بوعزة -2
  .ص ن:المرجع نفسه -3
  .29، ص1،1999سعید الغانمي،المركز الثقافي العربي،بیروت، لبنان، ط:الوجود والزمان والسرد،تر:بول ریكور -4
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هــذه النظــرة التــي عبــر عنهــا بــول ریكــور عــن الــزمن تــدفع بنــا إلــى اإلســتنتاج أن هنــاك     

زمـــن متعلــق بلحظـــة تفاعــل الشخصـــیات فینــتج بـــذلك الحــدث وهـــو مــا یســـمى بـــزمن :زمنــین

عتبــر المحــرك األساســي ألحــداث صــة أو زمــن الخطــاب، وقــد ربطــه بالشخصــیات التــي تُ الق

القصــة،أما الــزمن الثــاني فقــد ربطــه بــالمتلقي أي لحظــة اســتماع المتلقــي للقصــة وهــو زمــن 

  .السرد

وكــون الــزمن هــو البــؤرة األساســیة فــي أي عمــل ســردي فقــد حظــي باهتمــام النقــاد فـــي     

بًنت الـزمن كعنصـر أساسـي فـي العملیـة السـردیة، التـي یسـتطیع الكثیر من الدراسات التي ت

من أكثـر هـواجس «أي دارس أن یفك شیفرات النص، ولهذا نجد أن الزمن السردي أصبح 

القرن العشرین وقضایاه بروزا في الدراسـات األدبیـة والنقدیـة إذ یشـغل معظـم الُكتـاب والنقـاد 

  .1»اته وتجلیاتهأنفسهم بمفهوم الزمن الروائي وقیمته ومستوی

ومــن هنــا اكتســب الــزمن مكانــة خاصــة فــي صــفوف األدبــاء والنقــاد، نظــرا لكونــه البنیــة     

األكثر فعالیة بین باقي العناصر، والزمن في األعمال األدبیة یمتلك خاصـیة زئبقیـة تسـاعد 

 تمــنحعلــى تشــكله فــي أي عمــل أدبــي بــأنواع مختلفــة یقــوم الكاتــب بتوظیفهــا، وهــذه األنــواع 

  .األدبي متعة الدراسة واكتشاف تجلیات الزمن في النص للخطاب

زمـن المغـامرة وهــو :یقسـم الـزمن إلــى ثالثـة أقسـام Michel Butorیشـال بوتـورونـرى م    

الــزمن الحقیقــي لألحــداث أي الـــزمن الــذي وقــع فیــه الحـــدث،وزمن الكتابــة وهــو المــدة التـــي 

ن الثالــث فهــو زمــن القــراءة وهنــا انتقــال یقضــیها الكاتــب فــي تــدوین هــذه األحــداث، أمــا الــزم

  .2الوقائع إلى المتلقي وهو یرى أن هذا الزمن یعكس زمن المغامرة بواسطة الكاتب

                                                           
  .36،ص1،2004العربیة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طالزمن في الروایة :مها القصراوي -1
  ،3،1986فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط:بحوث في الروایة الجدیدة،تر: ینظر میشال بوتور -2

  .101ص
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وبهذا یكون بوتور قد خالف في تقسـیمه للـزمن بـاقي النقـاد الـذین جعلـوا الـزمن السـردي     

مــن الكتابــة هــو ،ذلــك أنــه جعلــه ثالثــة أقســام وجعــل ز )زمــن القصــة وزمــن الســرد(مكونــا مــن

،ألن فــي هــذا الــزمن یقــوم الكاتــب بنقــل جمیــع الوقــائع )الحــدث(صــورة تعكــس زمــن المغــامرة

  .ویكون بذلك انعكاسا لها

مـن المفـاهیم الكبـرى «كل هذا اإلهتمام بدراسة الزمن یحیلنا إلى القول بأن الزمن ُیعنبر    

تعریفها مما یذر الباب شارعا  التي حار العلماء والفالسفة والریاضیاتیون في اإلجماع على

لكل مجتهـد، وقـد اتخـذ مفهـوم الـزمن دالالت كثیـرة فاصـطنعته حقـول كثیـرة مـن العلم،فنلفیـه 

مــذكورا لــدى النحــاة بمعنــى، ولــدى الفالســفة بمعنــى، ولــدى علمــاء الــنفس بمعنــى ولــدى نقــاد 

  .1»األدب بمعنى

ـــــك مـــــع الفالســـــفة وعلمـــــاء      ـــــدیم وظهـــــر ذل ـــــذ الق ـــــزمن من لقـــــد كـــــان االهتمـــــام بدراســـــة ال

النقـد نجـد  يالریاضیات، واختلفـت جوانـب هـذه الدراسـات بـاختالف مجـاالت العلـم إال أنـه فـ

لــه اهتمامــا خاصــا، ومكانــة مهمــة خاصــة عنــد ارتباطــه بالروایــة والقصــة،فهنا تختلــف نظــرة 

إذا  خاصــةكــریّن، وارتبــاط الــزمن بــاألدب یكســبه دالالت جدیــدة للــزمن عــن بــاقي المفالنقــاد 

  .عمد األدیب في كتاباته إلى التالعب به

  

  

 

 

 

                                                           
  .178- 173، صفي نظریة الروایة: تاضعبد المالك مر  -1
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  مستویات الترتیب الزمني: ثانیا

لألحــداث فــي أي قصــة لــیس مــن الضــروري أن یطــابق ترتیبهــا فــي  إن الترتیــب الزمنــي    

الواقـــــع، وهـــــذا التفـــــاوت یـــــؤدي بنـــــا إلـــــى الوقـــــوف أمـــــام زمنـــــین همـــــا زمـــــن القصـــــة وزمـــــن 

فــزمن القصــة یخضــع بالضـرورة للتتــابع المنطقــي لألحــداث بینمـا الیتقیــد زمــن الســرد «دالسـر 

  .1»بهذا التتابع المنطقي

ین یـؤدي بـالراوي أو الكاتـب إلـى الـدخول فـي مفارقـات زمنیـة بین الـزمنی االختالفوهذا     

  .أثناء نقله لألحداث، وهي عادة ما تكون إما استرجاعات أو استباقات

  االسترجاع -1

تعمــل علــى «فــي حقیقتــه هــو عملیــة ســردیة االســترجاعیــذهب أحــد الدارســین إلــى أن      

 باالســــتذكارإیــــراد حــــدث ســــابق للنقطــــة الزمنیــــة التــــي بلغهــــا الســــرد، وتســــمى هــــذه العملیــــة 

«Rètrospection2.  

بمعنـى أنـه یعـود بالـذاكرة إلـى الـوراء وتـذكر بعـض األحـداث واستحضـارها، وتكـون هـذه     

  .األحداث قد حدثت في مدة زمنیة سابقة لزمن السرد

 :جینیت اإلسترجاع في ثالثة أنواع وقد حدد جیرار    

 

 

  

                                                           
  .73،صالسرديبنیة النص : انيحمید لحمد -1
، )دط(لجامعیة والدار التونسیة للكتاب،مدخل إلى نظریة القصة،دیوان المطبوعات ا:سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -2

، )دط(البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،: ، نقال عن عمر عاشور)دت(

  .18، ص)دت(
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  إسترجاعات خارجیة -1-1

في سیاق حدیثـه عـن اإلسـترجاعات الخارجیـة   Gerard Gineetجینیت یذهب جیرار    

  .1»هي ذلك اإلسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة األولى«إلى أنها

داث ماضـیة، حـدثت قبـل بدایـة الحكي،كمـا أنـه یكون هذا اإلسترجاع هـو إسـتعادة ألحـو     

یعــالج أحــداثا تنــتظم فــي سلســلة ســردیة تبــدأ وتنتهــي قبــل نقطــة البدایــة المفترضــة للحكایــة «

  .2»األولى

  سترجاعات داخلیةإ -1-2

حقلهــا الزمنــي متضــمن فــي «وهــذا النــوع مــن اإلســترجاعات حســب رأي جینیــت هــو أن    

والتـــي تنطـــوي نتیجـــة لـــذلك علـــى خطـــر واضـــح هـــو خطـــر الحقـــل الزمنـــي للحكایـــة األولـــى 

  .3»الحشو والتضارب

، وتكــون الفتـرة الزمنیــة لهـذه اإلســترجاعات ث ووقــائع بعـد بدایــة الحكایـةاســتعادة ألحـدا فهـي

  .داخل الحكایة

  سترجاعات مختلطةإ-1-3

أن نقطـــة مـــداها ســـابقة لبدایـــة الحكایـــة األولـــى، «أمـــا هـــذه اإلســـترجاعات یـــرى جینیـــت    

  .4»ونقطة سعتها الحقة لها

وفي القصة هناك أمثلة كثیرة تدل على اإلسترجاع وقد وظفها الكاتب لعرض األحـداث     

نجـد ذلـك  الماضیة وهو یطلعنا علیها حتى یؤدي إلـى ترسـیخها فـي ذهـن المتلقـي الصـغیر،

                                                           
  .60ص 2،1997المجلس األعلى للثقافة،اإلسكندریة،مصر،ط،الحكایةخطاب : ر جینیتجیرا -1
صالح السروي،قسم اللغة /،إشراف د)رسالة دكتوراه(آلیات بناء الزمن في القصة القصیرة المصریة:هیثم الحاج علي -2

  .126، ص2005العربیة،كلیة اآلداب،جامعة حلوان،
  .61ص: المرجع نفسه -3
  .60ص: المرجع نفسه -4
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والـده في الموقف الذي حصل بین عـالء الـدین والسـاحر اإلفریقـي فـأدى بـه ذلـك إلـى تـذكر 

  .وحبه له

ثــم عانقــه الســاحر وقبلــه والــدموع فــي عینیــه تترقــرق وتأوه،حینئــذ ذكــر عــالء الــدین عطــف «

  .1»أبیه فبكاه متألما محزونا

أدى هــذا الموقــف مــع الســاحر بعــالء إلــى تــذكر أیــام والــده، حــین كــان علــى قیــد الحیــاة     

ترجاع من طرف عالء الـدین فجاء اإلس. فه وحبه فبكى متألما لذكرى والدهوكان یغمره بعط

متـــذكرا حیاتـــه فـــي ظـــل حـــب وعطـــف والـــده الـــذي تركـــه صـــغیرا وذهـــب دون رجعـــة، وكـــان 

  .الدافع وراء هذا اإلسترجاع هو العطف الذي رآه عالء الدین في عیني الساحر اتجاهه

  :وفي سیاق آخر نجد الراوي یسترجع جزءا من ماضي الساحر اإلفریقي    

أنــه تــرك شــقیقه منــذ أربعــین عامــا، وأنــه ســافر إلــى بــالد الهنــد :ثــم قــص علیهمــا الســاحر«

  .2»وفارس وبغداد وأنه جاب أنحاء القارة اإلفریقیة، وقضى عمره في السیاحة والترحال

فهنــا نجــد الســاحر یســترجع جــزءا مــن ماضــیه كمــا عــرض علینــا الســارد،حیث أنــه كــان     

یجوب الكثیر من البلدان في العالم،وكیف أنه قضى حیاته في السفر والترحال من بلد إلـى 

  .بلد ومن قارة إلى أخرى ،األمر الذي أجبره على ترك أخیه وعدم السؤال عنه أربعین عاما

وكـان یـذكر فـي كـل لحظـة مـا  «خر في القصة ورد بضـمیر الغائـب وهناك استرجاع آ    

  .3»كان یجلبه على أبیه وأمه من الكدر لكثرة عصیانه وعناده فیندم على ذلك أشد الندم

                                                           
  .19عالء الدین، ص:كیالنيكامل -1
  .19ص:نفسه صدرالم -2
  .29ص: المصدر نفسه -3
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وهـو فـي ظلمـات الكنـز مـا كـان یجلبـه لوالـداه .ن عالء الدین یتـذكرأورد السارد كیف كا    

لسیئة، وقد كان الهـدف مـن هـذا اإلسـترجاع من عصیان وكیف كان یكدر حیاتهما بأفعاله ا

  .هو التذكیر بماضي عالء الدین في الصغر وما كان یتحلى به من سلوك وخلق سيء

وقــد ورد اســترجاع مــن طــرف عــالء الــدین حــین أراد تــذكیر أمــه بتلــك النفــائس التــي قــام     

قــد أحضــرتها أال تــذكرین یــا أمــي تلــك الــذخائر التــي كنــت : فقــال لهــا«بإحضــارها مــن الكنــز

  .1»لنفاستها معي من الكنز،إن كل لؤلؤة منها ال تقوم بثمن

فقـــد قـــام عـــالء الـــدین بتـــذكر واستحضـــار تلـــك اللحظـــات التـــي كـــان فیهـــا داخـــل الكنـــز،     

  .وتذكر النفائس والآللئ التي أحضرها والتي التقدر بثمن

الحـــال أن هـــذا ذكـــر عـــالء الـــدین فـــي «وفـــي ســـیاق آخـــر تـــم توظیـــف اإلســـترجاع حـــین    

  .2»الجني هو الذي أنقذه من قبل وهو في ظلمات الكنز

وكان الهـدف مـن اإلسـترجاع هـو التـذكیر بـالجني الـذي سـاعد عـالء الـدین فـي الخـروج     

السـبب فـي إنقـاذه وقـد حـال بینـه وبـین من الكنز الـذي حبسـه فیـه السـاحر،فكان هـذا الجنـي 

لجـوء عـالء الـدین إلـى الجنـي لطلـب لمسـاعدته الموت،وقد كان هذا اإلسترجاع السـبب فـي 

  .في النیل من الساحر واستعادة المصباح وتحریر زوجته

وهنــاك اســترجاع علــى لســان زوجــة عــالء الــدین حــین التقــت بزوجهــا بعــد طــول غیــاب     

ومـا «فراحت تقص علیه ما حدث لهـا فـي غیابـه مـع السـاحر اإلفریقـي الـذي قـام باختطافهـا

وس حتى قصت علیه ما فعله السـاحر اإلفریقـي الخبیـث،وكیف حـاول أن إن استقر به الجل

  .3»إن لم ترض بالزواج وكیف سخرت من وعیدهیتزوج بها وكیف هددها بالقتل 

                                                           
  .40ص ،)ر السابقالمصد(عالء الدین:كامل كیالني -1
  .79ص: المرجع نفسه -2
  .81ص:المصدر نفسه-3
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فـــي هـــذا المحكـــي قامـــت األمیـــرة بـــدر البــــدور باســـترجاع مـــا حصـــل لهـــا مـــع الســــاحر     

اإلفریقي بكل ألم وحزن، وكیف عانت في األیام التي قضتها معـه، وأنـه حـاول أن یتزوجهـا 

رغمــا عنهــا وحكــت لعــالء الــدین أنــه قــام بتهدیــدها إن لــم تقبــل الــزواج منــه،إال أن كــل هــذه 

  .نت تهزأ من وعیدهالتهدیدات لم تخفها بل كا

أن اإلسترجاعات قد لعبت دورا مهمـا فـي القصـة، سـاعدت  االستنتاجومما سبق یمكننا     

  .على ترسیخ المعلومات واألحداث في ذهن الطفل

ورغم أن توظیـف اإلسـترجاع كتقنیـة زمنیـة كـان قلـیال إال أن دوره كـان كبیـرا فـي ترتیـب     

قـد كـان عـامال مهمـا فـي تماسـك أجـزاء القصـة وقـد األحداث وسد بعض الثغرات السردیة، ف

  . رى مضت، فیعود لتذكرها من جدیداعتمد علیه الكاتب في دعم أحداث حاضرة بذكر أخ

وقد اتخذ اإلسترجاع في القصة تقنیات مختلفة، فأحیانا یتـذكر الشـخص األحـداث التـي     

كمـا حـدث مـع عـالء  مر بها وحده و أحیانا یتذكرها عن طریـق الحـوار مـع شخصـیة أخـرى

الدین ووالدتـه، كمـا أنـه وظـف للتعریـف بالشخصـیات كشخصـیة السـاحر اإلفریقـي، وعمومـا 

فإن هذه اإلسترجاعات ذات المقاطع القصیرة قد سـاعدت علـى بنـاء القصـة وأضـفت علیهـا 

  .بعدا جمالیا

  اإلستباق -2

بأحـــداث ســـتقع فـــي  یعـــد اإلســـتباق هـــو اآلخـــر تقنیـــة زمنیـــة یســـتعمل لإلشـــارة أو التنبـــؤ    

تتمثـل فـي إیـراد حـدث «وهـذه التقنیـة  عن اللحظة السـردیة، االمستقبل وفي زمن الحق بعید

ـــــدي ســـــبق األحـــــداث  ـــــد التقلی ـــــي النق ـــــة تســـــمى ف ـــــه مســـــبقا وهـــــذه العملی آت، أو اإلشـــــارة إلی

«Anticipation1.  

                                                           
  .20، صلسردیة عند الطیب صالحالبنیة ا: عمر عاشور -1
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أثنـــاء دث مـــا فـــي المســـتقبل أو اإلشـــارة إلیـــه علـــى شـــكل توقـــع حـــوقـــد یكـــون اإلســـتباق     

  .الحكي، كما أن توظیف اإلستباق یبعث في نفس المتلقي التشوق لما هو آت

  1»مقاطع سردیة یعلن من خاللها الراوي أحداثا لم یصلها الراوي بعد«وهو    

وبهذا یكون تطلعا لما هو آت في المستقبل وتنبـؤا بـبعض األحـداث یوردهـا الكاتـب فـي     

بمعنـــى «ظـــة الســـردیة ولـــم یصـــل إلیهـــا الـــراوي بعـــض الفقـــرات، ویكـــون حـــدوثها خـــارج اللح

  .2»التلمیح لواقعة مستقبلیة

  :واإلستباق نوعان

  ستباق خارجيإ -2-1

الحــوادث الروائیــة التــي یحكیهــا الســارد بهــدف مجموعــة مــن «ویعرفــه أحمــد مرشــد بأنــه    

 إطــالع المتلقــي علــى مــا ســیحدث فــي المســتقبل، وحــین یــتم إقحــام هــذا المحكــي المســتبق

یتوقف المحكي األول فاسحا المجال أمام المحكي المستبق كي یصل إلـى نهایـة المنطقیـة، 

  .3»ووظیفة هذا النوع من اإلستباقات الزمنیة ختامیة 

النـــوع مـــن اإلســـتباقات یحـــدث نـــوع مـــن اإلنفصـــال مـــع الحكایـــة مـــع الحكایـــة ففـــي هـــذا     

  عما سیحصل في المستقبل فتتحرك الحكایة األولى بعیدا لیفسحاألولى حین یبدأ بالتحدث 

المجال للحكایة الثانیة التـي ستتصـل باألحـداث المسـتقبلیة فیحـدث هنـا نـوع مـن اإلنفصـال  

  .بین الحكایتین وبالتالي بین زمنین

                                                           
، 1،عالم الكتب الحدیث،إربد،األردن، ط)دراسة في روایات نجیب الكیالني( ،بنیة الخطاب الروائي:الشریف حبیلة -1

  .142ص 2010
  ،1،2004ردن،طالعربیة للدراسات والنشر،عمان،األإیقاع الزمن في الروایة العربیة،المؤسسة :أحمد حمد النعیمي -2

  .36ص
  1،2005العربیة للدراسات والنشر،بیروت، لبنان،طأحمد مرشد البنیة والداللة في روایات ابراهیم نصر اهللا،المؤسسة  -3

  .267ص
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  الداخلي االستباق -2-2

نـوع مـن المشـكل نفسـه الـذي تطرحـه اإلسـترجاعات التـي مـن «وتطرح هذه اإلسـتباقات     

وجة الممكنة بـین الحكایـة األولـى والحكایـة النمط نفسه،أال وهو مشكل التداخل، مشكل المزا

  .1»التي یتوالها المقطع اإلستباقي

فقــد عقــد جینیــت نوعــا مــن التشــابه بــین اإلســتباق الــداخلي ونظیــره اإلســترجاع الــداخلي     

ــــى بعكــــس اإلســــتباق الخــــارجي الــــذي ینفصــــل  كــــون اإلثنــــین یتــــداخالن مــــع الحكایــــة األول

سیحصــل فــي المســتقبل فإنــه ال ینفصــل عــن الحكایــة  الــراوي بعــرض مــا عنها،فعنــدما یبــدأ

  .األولى بل یمزج المقاطع ببعضها البعض
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  :القصة على الشكل اآلتيوقد  جاء اإلستباق في 

فعلــم أبــوه أن ولــده لــن یصــلحه ویربیــه إال الــزمن وحــده وأیقــن أن دروس الحیــاة القاســیة « 

  :كفیلة بتقویمه

  .1»أدبه اللیل والنهار                 من لم یؤدبه والداه        

ففي هذا المحكي قام الراوي بإخبارنا أن والد عالء الدین قد أیقن أن ابنـه لـن تنفـع معـه     

في تأدیبه وٕاصالحه، حیث أنه علم أن ابنه قد خرج عـن سـیطرته، وأن الـزمن كل محاوالته 

تنبأوالــده بــأن دروس الحیــاة قــادرة وحــده كفیــل بإصــالحه وٕاعادتــه إلــى طریــق الصــواب، وقــد 

  .على فعل ما لم یستطع هو فعله

  :وفي سیاق آخر نجد قول الساحر لعالء الدین    

ارجــع إلــى أمــك فأخبرهــا أننــي ســأزوركما إذا اســتطعت فــي مســاء الغــد ألرى البیــت الــذي «

  .2»كان شقیقي مصطفى یسكنه قبل أن یموت

رة الســاحر لبیــت عــالء الــدین وهــذا الحــدث لــم یشــیر إلــى الحــق وهــو زیــاهــذا المقطــع ف    

  .یصله السرد یعد إال أنه أسار إلیه ونبأنا به اآلن

  :وفي مقطع آخر    

  3»أخبر أمك أني سأتعشى في بیتكما اللیلة«    

ففــي هــذا المحكــي اإلســتباقي یخبــر الســاحر عــالء الــدین أنــه سیتعشــى فــي بیــتهم اللیلــة،     

  .وهذا المقطع یحیل إلى لحظة الحقة في الحكي لم یصلها السرد بعد

                                                           
  .11عالء الدین، ص: كامل كیالني -1
  .17ص ،المصدر نفسه -2
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وقد جاء اإلستباق في مقطع آخر حین كان الساحر یصف لعالء الـدین الطریـق داخـل     

فادخله، وثم هنـاك تـرى ثـالث غـرف كبیـرة فـي  سترى في آخر هذا السلم بابا مفتوحا«الكنز

طریقـــك وعلـــى جـــانبي كـــل غرفـــة حقائـــب وجـــرار، وهـــذه الحقائـــب والجـــرار مملـــوءة بالـــذهب 

واألحجـــار الكریمـــة كـــاللؤلؤ والیـــاقوت والزمـــرد فاجتزهـــا بســـرعة وحـــذار أن تمســـكها بیـــدك أو 

  .1»یلمسها طرف ثوبك، وٕاال هلكت لساعتك

قي یخبرنـــا الســـارد عـــن الطریـــق الـــذي سیســـلكه عـــالء الـــدین وفـــي هـــذا المحكـــي اإلســـتبا    

داخل الكنز، وهذه اللحظة السردیة قد سبقت حدوث الفعل، فیأتي هذا اإلستباق فـي الحكـي 

  .كي یعرفنا بالمكان الذي سیدخله عالء الدین وما سیحصل له من المخاطر الحقا

  :كما یحظر اإلستباق في مقطع آخر    

لة موعد زفاف ابن كبیر الوزراء إلى األمیرة بدر البدور ولست أطلـب ستكون هذه اللی«    

منــــك إال أن تُقصــــي ابــــن الــــوزیر عــــن األمیــــرة وتحــــول دون تمكینــــه مــــن الــــدنو منهــــا طــــول 

  .2»اللیل

یستبق عالء الدین حدوث مناسبة زفـاف األمیـرة فـي هـذا المقطـع السـردي حیـث یخبرنـا     

ما سیحل بزوجها وكیف سیبعده الجني عنهـا بـأمر مـن عـالء الـدین، فكـل هـذه األحـداث لـم 

  .تحصل بعد إال أن عالء الدین قد قام باإلشارة إلیها واستباقها في الحكي

زفاف األمیـرة إلـى  ى لسان اإلمبراطور في حدیثه عنوفي سیاق آخر نجد اإلستباق عل    

  .3»لقد قبلت هدیته وسأزوجه ابنتي بعد ثالثة أشهر«عالء الدین

فیســـتبق اإلمبراطـــور زواج ابنتـــه فـــي المقطـــع الســـردي عـــن طریـــق الحكـــي، فهـــذا الـــزواج لـــم 

فیــه  یحــدث بعــد إال أنــه قــد تــم الحكــي عنــه فــي هــذا المقطــع الــذي ُیعــد اســتباقا زمنیــا یشــیر
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اإلمبراطــور إلــى مــا سیحصــل بعــد ثالثــة أشــهر، وبالتــالي یكــون قــد عــرض علینــا أحــداثا لــم 

یصــلها الــراوي بعــد، وبهــذا یكــون قــد أوقــف الخــط الزمنــي الــذي كــان یســیر فیــه الســرد لیمهــد 

ألحــداث الحقــة ینقــل فیهــا القــارئ إلــى الــزمن اآلتــي فینتظــر القــارئ أو المتلقــي حــدوث هــذا 

  .یهالحدث ویتشوق إل

ــــة اإلســــتبا     ــــي القصــــة، إال أن دورهــــا كــــان كورغــــم قل ــــراقات ف ــــة الجمالیــــة  بی مــــن الناحی

  .واإلبداعیة، وبعث عنصر التشویق في نفس المتلقي لمعرفة ما هو آت

ـــا القـــول أن  حـــداث ماضـــیة ، واإلســـتباقات ألخـــرىوبهـــذه اإلســـترجاعات أل      ـــة یمكنن آتی

الماضي أو إلى المسـتقبل وتكـون قریبـة أو بعیـدة عـن یمكنها أن تعود إلى «المفارقة الزمنیة

لحظة الحاضر، أي عـن لحظـة القصـة التـي یتوقـف فیهـا السـرد مـن أجـل أن یفسـح المكـان 

لتلــك المفارقــة، إننــا نســمي مــدى المفارقــة هــذه المســافة الزمنیــة، ویمكــن للمفارقــة أن تعطــي 

مـــــا نســـــمیه اتســـــاع هـــــي نفســـــها مـــــدة معینـــــة مـــــن القصـــــة تطـــــول أو تقصـــــر، وهـــــذه المـــــدة 

  .1»المفارقة

وهذا یحیلنا إلى أن المفارقة الزمنیة إمـا اسـترجاع ألحـداث مضـت،أو اسـتباق  ألحـداث     

لـــم تـــأت وبالتـــالي هـــي محصـــورة بـــین زمنـــین إمـــا مـــاض أو مســـتقبل، وهنـــا یحـــدث نـــوع مـــن 

التالعـب بــالزمن مـن طــرف الكاتــب، وقـد یطــول توظیـف المفارقــات الزمنیــة فـي القصــة وقــد 

  .یقصر، وهوما یسمى باتساع المفارقة
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  الحركـــــات السردیــــة: ثالثا

یــتم فــي الحركــات الســردیة أو المــدة كمــا نجــدها فــي بعــض المراجــع دراســة القصــة مــن     

حیـــث زمـــن الحكایـــة و زمـــن الحكـــي، وكیفیـــة عـــرض الطاتـــب لألحـــداث مـــن حیـــث الســـرعة 

والبطء في نقل األحداث وما إلى ذلك من الطول والقصر في العبارات،وهذا مـا یـؤثر تـأثیرا 

الحركــات ) Jirard Ginnet(وقــد درس جیــرار جینیــت قویــا فــي اإلیقــاع الســردي للقصــة،

وسنحاول رصد هذه الحركـات ) المشهد،الوقفةالحذف،المجمل،( السردیة في أربع نقاط هي 

  .في القصة ،وكیف عمل كیالني على التالعب بالزمن داخل القصة 

  :الحذف -1

قاط فتــرة دور حاســم فــي تســریع الســرد فهــي تقتضــي إســ«یعــد الحــذف تقنیــة زمنیــة لهــا    

  .1»طویلة أو قصیرة من زمن القصة،وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

فهــو تقنیــة یســتخدمها الســارد أثنــاء ســرده لألحــداث فیقــوم بحــذف فتــرات زمنیــة قــد تكــون     

غیــر مهمــة فــي مســار الحكــي، وهــذا مــا یــؤدي بالضــرورة  إلــى إغفــال بعــض األحــداث مــن 

القصــة، وهــذا القفــز الــذي یقــوم بــه الــراوي علــى بعــض الفتــرات الزمنیــة یســاعد علــى ترتیــب 

تلــك األحــداث التــي ال معنــى لهــا ویمكــن أن تعطــل ســیرورة  األحــداث وتســریع الحكــي فیغفــل

  .السرد

  :وینقسم الحذف عند جیرار جینیت إلى ثالثة أنواع    

  حذوف صریحة1 -1

إمـا عـن إشـارة محـددة أو غیـر محـددة إلـى ردح الـزمن الــذي «وهـذه الحـذوف قـد تصـدر    

وفـي  »بضـع سـنینمضـت «تحذفه، األمر الذي یماثلها مع مجمالت سریعة جدا من نمـط 

هذه الحالة فإن هذه اإلشارة هي التي تشكل الحـذف بمـا هـو مقطـع نصـي والـذي ال یسـاوي 
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عندئــذ الصــفر التمام،وٕامــا عــن حــذف مطلــق درجــة الصــفر فــي الــنص الحــذفي مــع اإلشــارة 

 .1»بعد ذلك بسنتین«إلى الزمن المنقضي عند استئناف الحكایة ونمطه هو

ذوف الصـــریحة إلـــى نـــوع مطلـــق یشـــیر إلیـــه الكاتـــب بعـــد جیـــرار جینیـــت الحـــفقـــد قســـم     

اســتئنافه لمســار الســرد ، وفــي هــذا النــوع مــن الحــذوف یقــوم الكاتــب باإلشــارة إو التصــریح 

  .بالمدة الزمنیة التي قام بحذفها كقوله مثال انقضى شهران مضت بضع سنین

  الحذوف الضمنیة  -1-2

بوجودهـا بالـذات،والتي إنمـا یمكـن للقـارئ الُیصـًرح فـي الـنص «وهي تلك الحـذوف التـي    

  .2»أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل الزمني أو إنحالل لإلستمراریة السردیة

وهنا یترك الكاتب  للقارئ مسؤولیة إیجاد هذه الحـذوف واسـتخراج الفتـرات الزمنیـة التـي     

الســردي للقصــة وٕایجــاد  تـم حــذفها، وال یســتطیع القــارئ اكتشــافها إال مــن خـالل تتبــع المســار

  بعض الثغرات في التسلسل الزمني التي یمكن أن یغفل فیها الكاتب ذكر بعض األحداث 

  .وهذا النوع من الحذوف ال نجد له حضورا قویا بل یكاد ینعدم في قصص األطفال

  الحذف اإلفتراضي -1-3

فــــوات یــــنم عنــــه بعــــد «وهــــذا النــــوع یصــــُعب اســــتخراجه فــــي النصــــوص الحكائیــــة فهــــو    

األوان،وهــــذا الحــــذف الیمكــــن اكتشــــافه وتمییــــزه إال عــــن طریــــق اإلســــترجاعات ألن القــــارئ 

  .3»یستحیل اكتشافه داخل النص الحكائي
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وقد لجأ كیالني إلى تقنیة الحذف في قصة عالء الدین بكثرة، خاصة الحـذف الصـریح     

ین بعــد أن كبــر كیــف الــذي ورد بكثــرة فــي القصــة ومثــال ذلــك حــین قــام بوصــف عــالء الــد

وصــار بعــد قلیــل مــن  «أصــبحت حالتــه وقــد حــذف بعــض المراحــل مــن عمــر عــالء الــدین

  .1»الزمن أسوء مثال لألطفال

تي جملة بعد قلیل من الزمن دلیال على أن الراوي قام بحذف بعـض الفتـرات الزمنیـة فتأ    

دین حتـى وصـل وبعض األحداث التي كانـت معظمهـا حـول المراحـل التـي مـر بهـا عـالء الـ

إلـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الســـوء، وقـــد أغفلهـــا الكاتـــب بغیـــة الوصـــول بنـــا إلـــى الحـــدث األكثـــر 

  .أهمیة

وقـــد اســـتعمل الـــراوي الحـــذف فـــي عـــدة منـــاطق وكـــان الهـــدف منهـــا تســـریع الحكـــي فـــي     

وبعد فترة من الزمن مرض أبوه مرضا شدیدا ثم مات وهو یائس من إصالح ولـده «القصة 

  .2»له النجاح والتوفیق الذي كان یرجو

فقـــد حـــذف الـــراوي األحـــداث التـــي ســـبقت مـــرض والـــد عـــالء الـــدین، والتـــي كانـــت تـــدور     

مجملها في محاوالت الوالد تربیة ولده ودله على الطریق الصحیح وٕابعاده عـن رفقـاء السـوء 

 إال أن الوالــد یــئس فــي األخیــر مــن جمیــع المحــاوالت، وهــذه األحــداث التــي ربمــا لــو ذكــرت

لكانــت ســببا فــي تعطیــل الســرد فاســتغنى عنهــا الــراوي واكتفــى بــذكر مــا یهــم فــي القصــة مــن 

  .أحداث رئیسیة

وقد قام الراوي بحذف الفترات التي عقبت موت والـد عـالء الـدین إلـى أن كبـر ولـده فلـم     

  .یبرز ما حصل في ذلك الوقت وما طرأ على اإلین من تغیرات
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نعــم یــا ســیدي وقــد مــات منــذ : ابــن مصــطفى الخیــاط فأجابــهألســت :فقــال لــه الســاحر «    

  .1»عدة سنوات

فجملــة منــذ عــدة ســنوات تحمــل وراءهــا سلســلة مــن األحــداث التــي لــم تُــذَكر فــي القصــة،     

فبعد وفاة الوالد كبر عالء الدین وتغیرت حیاته إال أن الراوي لم یتطرق إلـى هـذه التفاصـیل 

  .ولم یقم بسردها

 لــراوي مــن الحــذف طریقــا لَیْعبــر مــن خاللــه علــى الحــداث والفتــرات التــي الفقــد اتخــذ ا«    

قیمة لها، وهو بذلك یستخدم الحاسة اإلنتقائیة التـي تجعلـه یسـتخدم عدسـته المكبـرة إلظهـار 

  .2»األحداث والمراقف األساسیة

ور والــراوي یقــوم بســرد حالــة عــالء الــدین وهــو ینتظــر موعــد زفافــه مــن األمیــرة بــدر البــد    

  .مغفال بعض الفترات التي قضاها عالء الدین في هذا اإلنتظار

كان عالء الدین یُعٌد الساعات واألیام، مترقبا موعد زفافه مـن األمیـر بـدر البـدور ابنـة    «   

  .3»امبراطور الصین حتى مضى علیه شهران

ففــي هــذا الســیاق الحكــائي هنــاك حــذف لكثیــر مــن األحــداث التــي جــرت خــالل شــهرین     

  .من اإلنتظار ولم یفصح عنها الراوي فبقي المتلقي یجهل تلك األحداث

  :وفي سیاق آخر    

وصــبر عــالء الــدین حتــى انقضــى الشــهر الثالــث، وأرســل أمــه إلــى قصــر اإلمبراطــور «    

  .4»لتذكره بوعده
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ثالثة أشهر دون ذكر ماجرى فیها من أحداث یوحي بأن هناك كالم محـذوف  وانقضاء    

ــم یــذكره الــراوي بهــدف عــدم الخــروج عــن إطــار القصــة واإلنقیــاد وراء أحــداث غیــر مهمــة  ل

  .ویخرج بذلك عن مسار الحكي

  :ویوجد الحذف في سیاق آخر    

  .1»ینومرت األیام والشهور والساحر اإلفریقي ال یفكر في عالء الد«   

فنالحظ في هذا الحكي وجود مجموعة من األحداث المحذوفـة فـي تلـك األیـام والشـهور     

التي لم یذكرها السارد ال لشيء إال لیساعد في تقدم حركة الحكي  ویسمح للطفل باستخدام 

  .مخّیلته وملء تلك الفترات المحذوفة بأحداث یقوم هو باستقائها من مخیلته

  :ویوجد الحذف في سیاق آخر    

  .2»وهكذا مضى عام بأكمله وهم في أسعد حال وأهنأ بال«    

ولــم یخبرنــا بمــا حصــل فــي ذلــك ) مــدة عــام كامــل(قــام الــراوي هنــا بحــذف فتــرات زمنیــة     

على عـالء الـدین وزوجتـه وسـكان العام من أحداث ووقائع،واكتفى بوصف العام وكیف مر 

إال أنه قد أشار إلى تلك الفترات المحذوفـة بأنهـا كانـت لحظـات سـعادة المدینة وهم سعداء، 

  .وهناء للكل ولم یذكر لنا تفاصیل تلك السعادة أو فیما تمثلت

وهكذا نجد أن الحذف قد قام بدور كبیر ومهم،حیث استخدمه الكاتب فـي كـل الحـاالت     

ن مهمــــة وربمــــا أدى  ألهــــداف أساســــیة منهــــا تســــریع الحكي،وٕاغفــــال األحــــداث التــــي لــــم تكــــ

ا تكرارهــا إلــى تعطیــل عملیــة الحكي،إضــافة إلــى هــذه الغایــات فالحــذف یضــفي بعــدا جمالیــ

  .على النصوص، فلم یأت توظیفه عشوائیا بال غایة
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 )الخالصة(المجمل -2

بتلخیص حوادث عـدة أیـام أو عـدة شـهور أو سـنوات فـي «وفي هذه العملیة یقوم الراوي    

فـــــي صــــفحات قلیلـــــة، دون الخــــوض فــــي ذكـــــر التفاصــــیل األشـــــیاء مقــــاطع معــــدودات، أو 

  .1»واألقوال

هنـــاك أحـــداث و لحظـــات زمنیـــة یوجزهـــا الكاتـــب ویمـــر علیهـــا ســـریعا،فیلجأ بـــذلك إلـــى     

  .اإلیجاز في الفترات الزمنیة واختصار أحداث طویلة في بضع سطور أو صفحات

) سـنوات أو أشـهر(ة طویلـة سـرد أحـداث ووقـائع جـرت فـي مـد«عزة بویعرفه محمـد بـو     

إنــه حكــي مــوجز وســریع وعــابر ألحــداث دون التعــرض ...فــي جملــة واحــدة أو كلمــات قلیلــة

  .2»لتفاصیلها، یقوم بوظیفة تلخیصها

فیختـزل الســارد األحــداث والوقــائع التــي دامـت ســنوات أو أشــهر فــي بضــعة أســطر دون     

أن یتعــرض إلــى التفاصــیل فیســتخدم الــراوي المجمــل أو الخالصــة لیمــر علــى تلــك الفتــرات 

  .الزمنیة التي ال قیمة لها داخل السرد

علـى القـارئ كما یستعمل المجمل للربط بین المشاهد واألحداث في القصة، كـي یسـهل     

  .لفترات الزمنیة التي ال معنى لهاتسلسل األحداث وال یتیه في ا

وقــد وظــف كیالنــي المجمــل حــین قــام بتلخــیص تلــك الفتــرات التــي اســتغرقتها األم فــي     

  .زیارة بالط اإلمبراطور فلخصها الراوي في بضع كلمات

  .3»ر الناسوكان اإلمبراطور یراها تتردد على ساحته كل یوم وتنصرف آخ«    

                                                           
  .55، ص1998،)دط(القاهرة، مصر، یة العامة للكتاب،السرد في مقامات الهمذاني،الهیئة المصر : أیمن بكر -1
  .93، صتحلیل النص الروائي: ةمحمد بوعز  -2
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دون أن ) كــل یــوم(فهــذا التكــرار الــذي داومتــه األم كــل یــوم لخصــه لنــا الــراوي فــي كلمــة     

  .یتطرق إلى تفاصیل تلك الزیارات

كما نجد توظیف المجمل للربط بـین األحـداث فـي القصـة وتقریبهـا مـن یعضـها الـبعض     

ألمیـرة ء، وفرحـت اوما إن جاء وقت المساء حتى أصبحت المدینة كلهـا فـي عـرس وضـیا«

بدر البدور بقصرها الجدید، كمـا فـرح عـالء الـدین بزواجـه مـن ابنـة اإلمبراطـور وتمـت لهمـا 

  .1»السعادة والحبور

عمـد الكاتـب إلــى سـرد أحـداث كثیــرة منـذ بـدء التحضــیر للعـرس حتـى تــم الـزواج وســكن     

ــه فــي فقــرتین لخــص فیهمــا مــا جــرى فــي فتــرة  عــالء الــدین واألمیــرة فــي قصــرهما، وهــذا كل

  .زمنیة طویلة، ركز على أهم األحداث في القصة متجاهال تلك األحداث الثانویة

  :وهناك توظیف آخر للمجمل    

قصـــره وكـــان عـــالء الـــدین كثیـــرا مـــا یخـــرج للصـــید والقـــنص عـــدة أیـــام فـــإذا عـــاد إلـــى «     

  .2»تصدق على الفقراء والمحتاجین والمساكین

یــأتي هــذا المقطــع الحكــائي لـــیلخص لنــا فیــه الكاتــب الفتـــرات الزمنیــة التــي كــان عـــالء     

اء والمســاكین الــدین یخــرج فیهــا للصــید، وعــدد المــرات التــي  كــان یتصــدق فیهــا علــى الفقــر 

  فكان هذا التلخیص لعدة أحداث في فترات زمنیة طویلة أوردها الكاتب في بضع كلمات

وكـــان اإلمبراطـــور یـــذهب إلـــى قصـــر ابنتـــه بـــدر البـــدور فـــي الصـــباح البـــاكر فیزورهـــا «    

  .3»ویحییها،ثم یعود إلى دیوانه فیحكم بین المتقاضین بالعدل
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عدد المرات التي كان اإلمبراطـور یقضـیها فـي زیـالرة  وهنا نجد ربطا بین المشاهد، بین    

ثــم عودتــه إلــى دیوانــه لممارســة حكمــه فــي الفصــل بــین المتقاضــین،وقد كــان اإلیجــاز ابنتــه 

  .تعبیرا عن أحداث ولحظات كثیرة في عبارات موجزة وقلیلة

  المشهد  -3

یتحـرك السـرد أفقیـا التوافـق التـام بـین حركـة الـزمن وحركـة السـرد، حیـث «وهو نوع مـن     

والمســافة ) مســتوى الحكایــة(وعمودیــا بــنفس حركــة الحكایــة، فتتســاوى بــذلك المســافة الزمنیــة

  .1»)مستوى النص(الكتابیة

إن المشــهد یحــدث فــي القصــة حــین یتســاوى زمــن الخطــاب مــع زمــن القصــة، ویتجلــى     

ن التســاوي بــین ذلــك فــي الحــوار الــذي ُیعــد هــو الُمعبــر عــن المشــهد، فیحــِدث بــذلك نــوع مــ

   .الزمنین ومثال ذلك الحوار الذي دار بین الساحر وعالء الدین

  أي ذنب جنیت یا عمي حتى تعاقبني علیه هذا العقاب:وسأله باكیا«

ألست عمك فكیف تخـالف أمـري؟ ثـم الطفـه وأالن لـه القـول ومنـاه بـالوعود :فقال له الساحر

  .الكاذبة

المكان البعید ألرشدك إلى كنز یغنیك طول حیاتـك ولـیس لقد جئت بك إلى هذا : ثم قال له

في الدنیا كلهـا أحـد غیـرك یسـتطیع أن یـدخل هـذا الكنز،فكیـف تـرفض سـعادة لـم تكـن تحلـم 

  .2»بها طول عمرك

نقــل لنــا الــراوي عــن طریــق هــذا المشــهد الحــواري األحــداث التــي دارت بــین عــالء الــدین     

  .كافؤ بین زمن الحكایة وزمن الحكيوالساحر وهذا ما أدى إلى نوع من الت

                                                           
  .24، صلسردیة عند الطیب صالحالبنیة ا: عمر عاشور -1
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الحـوار ینقـل لنـا المشـاهد كمـا هي،فیـوحي لنـا ذلـك بواقعیـة األحـداث حـین یتسـاوى زمـن     

  .الخطاب مع زمن القصة،إال أن هذا التساوي لیس حقیقیا بل هو تساوي مجازي

 وقد نجـد داخـل المشـهد الحـواري مقـاطع وصـفیة كمـا جـاء فـي حـوار السـاحر مـع عـالء    

  :الدین أثناء وصفه للكنز

واسـم أبیــك وجـدك لتســهل ارفـع هــذا الحجـر بعـد أن تنطــق باسـمك :ثـم قـال لــه السـاحر«    

  .علیك رفعه

  فأطاع أمره بال تردد فرأى سلما یصل إلى داخل الكنز     

انتبه إلى كل ما أقوله لـك،وٕاال عرضـت نفسـك للهـالك سـترى فـي آخـر :فقال له الساحر    

بـا مفتوحـا فادخلـه، وثـم هنـاك تـرى ثـالث غـرف كبیـرة فـي طریقـك وعلـى جـانبي هذا السلم با

وهذه الحقائـب والجـرار مملـوءة بالـذهب واألحجـار الكریمـة كـاللؤلؤ  كل غرفة حقائب وجرار،

  .1»والیاقوت والزمرد فاجتزها بسرعة وحذار أن تمسها بیدك أو یلمسها طرف ثوبك

شـهد كمـا هـي دون أي زیـادة أو نقصـان، وعمــل سـاعد هـذا الحـوار علـى نقـل صــورة الم    

فكـــان بـــذلك احتـــواء أیضــا علـــى تصـــویر المكـــان الـــذي دارت فیـــه الحـــوار بـــین الشخصـــیات 

  .اللحظة الزمنیة بكل أحداثها

وقد ورد المشـهد الحـواري كـذلك حـین حـاول عـالء الـدین الخـروج مـن الكنـز وطلـب مـن     

  :عمه مساعدته فنقل لنا الراوي ذاك المشهد في الحوار الذي دار بینهما

  خذ بیدي یا عمي وأعني على الصعود: ثم نادى الساحر«

یــا ابــن أخــي أعطنــي المصــباح أوال : فقــال لــه الســاحر وكــان یترقــب وصــوله بفــارغ الصــبر 

  حتى الیضایقك
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  .1»كال یا عمي فهو خفیف جدا: فقال له عالء الدین    

ـــدین حـــین      ـــا مـــن خـــالل هـــذا المشـــهد مكـــر وخـــداع الســـاحر، وذكـــاء عـــالء ال یتضـــح لن

ورفـض مسـاعدته علـى الخـروج، اكتشف أن عمه یریـد أخـذ المصـباح منـه وتركـه فـي الكنـز 

  .قام من خاللها على سرد األحداث وهنا یكون الحوار قد اتخذ وظیفة سردیة

وفــي ســیاق آخــر هنــاك توظیــف للمشــهد الحــواري بــین عــالء الــدین وأمــه حــین أراد منهــا     

  أن تذهب إلى اإلمبراطور لطلب ید ابنته

إلیــه ولســت أطلــب إلیــك إال شــیئا یســیرا هــو أن تــذهبي إلــى اإلمبراطــور وتطلبــي : قــال لهــا«

  بدورأن یزوجني بابنته األمیرة بدر ال

التفكـر یـا ولـدي فـي هـذا المسـتحیل فـإن اإلمبراطـور إذا : فقالت له أمه وقد اشتدت دهشـتها

  سمع هذا الكالم أم في الحال بصلبنا 

ثقـي یـا أمـي أننـي لـن أعـدل عـن هـذا الـرأي مهمـا تبـذلي مـن الجهـد : فقال لهـا عـالء الـدین 

قصــــر اإلمبراطــــور فـــي إقنــــاعي، ولســــت أطلــــب منـــك إال شــــیئا واحــــدا هــــو أن تـــذهبي إلــــى 

  .2»وتلتمسي منه أن یزوجني ابنته

یقــدم هــذا المشــهد الحــواري الــذي دار بــین عــالء الــدین وأمــه، حــین طلــب منهــا الــذهاب     

على قصر اإلمبراطور وطلب ید ابنته للزواج، فـیعكس لنـا الحـوار التنـاقض الـذي كـان بـین 

، وكــان موقفهــا صـــارما  موقــف عــالء الــدین وموقــف أمـــه التــي لــم توافــق علــى هـــذه الفكــرة

لموضـوع خوفـا علیـه مـن غضـب اإلمبراطـور إذا سـمع بـاألمر، وطلبت من ابنها أن ینسـى ا

إال أن عالء الدین أبى أن یعـدل عـن الفكـرة وأصـر علـى أمـه بالـذهاب إلـى القصـر وخطبـة 

  .األمیرة
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وقـــد تمیـــزت معظـــم المشـــاهد التـــي فـــي القصـــة بتراجـــع دور الـــراوي فـــي الحكـــي لیفســـح     

ـــذي نقـــل  ـــین المجـــال أمـــام الشخصـــیات عـــن طریـــق الحـــوار ال ـــي دارت ب ـــا األحـــداث الت إلین

  .شخوص القصة

  الوقـــفــــة -4

مـــا یحـــدث مـــن توقفـــات «تحـــدث الوقفـــة حـــین یتوقـــف الـــراوي عـــن ســـرد األحـــداث فهـــي     

  .1»وتعلیق للسرد بسبب لجوء السارد إلى الوصف والخواطر والتأمالت

فالوقفــة إذا هــي لحظــة اســتراحة یقــوم فیهــا الســارد بتوقیــف الســرد وینطلــق فــي الوصــف،     

ویوقف الحركة السردیة لفترة من الزمن فیتناول خالل هذا الوقت منظـرا مـن المنـاظر ویقـوم 

  .بوصفه

التــي تــربط بــین لحظــة  ،ویمكــن التمییــز منــذ البدایــة بــین نــوعین مــن الوقفــات الوصــفیة«    

یتوافـق مـع  Spèctaleحیـث یكـون الوصـف توقفـا أمـام شـيء أو عـرض القصـة  معینة من

توقف تأملي للبطل نفسه، وبین الوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن القصة، والتـي تشـبه إلـى 

  .2»حد ما استراحة یستعید فیها السرد أنفاسه

حیـث خلـت وقد ارتبط النوع األول من أنـواع الوقفـة مـع مـا ورد فـي قصـة عـالء الـدین،     

القصــة مــن تلــك الوقفــة الوصــفیة الخارجــة عــن زمــن القصــة، وقــد ارتبطــت الوقفــة الوصــفیة 

إلى حد كبیر بالشخصیات ویظهر ذلك في دعوة عـالء الـدین لإلمبراطـور ووزیـره إلـى زیـارة 

  .قصره الجدید

                                                           
  .96تحلیل النص السردي، ص: محمد بوعزة -1
  .175بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي -2



 الفصل الثاني                                                                          بنیة الزمـن     
 

 
80 

ـــــارة قصـــــره «     ـــــى زی ـــــدین إل ـــــاه اإلمبراطـــــور مبتهجـــــا ومـــــا إن دعاهمـــــا عـــــالء ال ـــــى لب حت

مســـــرورا،وقد أعجـــــب بالبســـــاط الفـــــاخر المصـــــنوع مـــــن القطیفـــــة النـــــادرة، الـــــذي فرشـــــه فـــــي 

  .1»طریقه،كما أعجب بكل ما رآه في قصر عالء الدین

فهــذه الوقفــة تنـــاول فیهــا الكاتـــب وصــف قصـــر عــالء الـــدین، وقــد ارتـــبط هــذا الوصـــف     

  .بتأمل اإلمبراطور للقصر

ـــة الوصـــفیة ت     ناولهـــا الكاتـــب حـــین توقـــف عـــن الســـرد وقـــد كمـــا نجـــد توظیفـــا آخـــر للوقف

  ارتبطت هي األخرى باإلمبراطور أثناء تأمله إلحدى الغرف في قصر عالء الدین

فاشــتد إعجــاب اإلمبراطــور مــن حســن تقســیمها وهندســتها، وجمــال نوافــذها وفخامــة أثاثهــا «

مثلهــــا فُمــــدت لهــــم مائــــدة حافلــــة، لــــم یــــر وفراشــــها، ومــــازالوا یتحــــدثون حتــــى موعــــد الغــــداء 

  .2»اإلمبراطور في حیاته

إن جمیــع الوقفــات الوصــفیة لــم تخــرج عــن إطــار الشخصــیات، بــل كانــت مرتبطــة كلهــا     

  .بشخصیة اإلمبراطور

 وقــد كــان توظیـــف كیالنــي للــزمن توظیفـــا متنوعــا، اشــتمل علـــى معظــم التقنیــات الزمنیـــة   

  . حداث، وتسهیل عرضها على الطفلرتیب األساعدت في ت التي

  

       

     

 

                                                           
  .63عالء الدین، ص: كامل كیالني -1
  .64ص: المصدر نفسه -2
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  مفهوم الشخصیة:أوال

تعتبر الشخصیة من أبرز العناصر في البنیـة الحكائیـة نظـرا لـدورها الفعـال فـي تحریـك     

األحـــداث،فهي بمثابـــة العمـــود الفقـــري للعمـــل الحكـــائي فـــال یمكـــن أن نجـــد نصـــا خالیـــا مـــن 

الشخصــیات التــي تقــوم بإنجــاز األفعــال التــي ینبنــي حولهــا أي نص،فمــن خــالل الشخصــیة 

فــي كتاباتــه وكــل مــا یجــول فــي خــاطره مــن الحیــاة اإلجتماعیــة یقــوم الكاتــب بتجســید مواقــف 

قضـــایا المجتمـــع، ولهـــذا كانـــت الشخصـــیة الحكائیـــة دائمـــا محـــط اهتمـــام الدراســـات األدبیـــة 

  .والنقدیة

  ـــةغـــل:1

،الشــخص جماعــة شــخص اإلنســان وغیــره )ش خ ص(مــادة «جــاء فــي لســان العــرب      

ســــواد اإلنســــان وغیــــره تــــراه مــــن  مــــذكر والجمــــع أشــــخاص وشــــخوص وِشخاص،والشــــخص

كـل جسـم :تقول ثالثـة أشـخص،وكل شـيء رأیـت جسـمانه فقـد رأیـت شخصـه والشـخص.بعید

لــه ارتفــاع وظهــور، وشــخص الشــيء یشــخص شخوصــا، انتبــر والشــخوص ضــد الهبــوط ، 

  .1»والشخوص المشي على األقدام

شــخص رأیــت وكل الشــخص ســواد اإلنســان إذا رأیتــه مــن بعیــد،«أمــا فــي كتــاب العــین   

جسمانه فقد رأیت شخصـه، وجمعـه شـخوص واألشـخاص والشـخیص العظـیم الشـخص بـین 

 .2»الشخاص

 

 

 
                                                           

 ،7،مج1997، )دط(ن العرب،دار صادر، بیروت، لبنان،لسا: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمابن منظور  -1

  .46- 45ص 
  ،4كتاب العین،تح،مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس،ج: الفراهیدي الخلیل بن أحمد -2

  .165ص



 الفصل الثالث                                                                         بنیة الشخصیة  
 

 
83 

     إصطالحا:2

ط بدبیـة مـن المفـاهیم التـي نواجـه فـي ضـإن مفهوم الشخصیة فـي الدراسـات النقدیـة واأل    

إلـــى نظرا لتعـــدد اآلراء والمفـــاهیم حولهـــا، وهـــذا راجـــع مفهـــوم محـــدد لهـــا صـــعوبات متعـــددة،

أهمیتهـــا فـــي األعمـــال األدبیـــة،إنها تمثـــل العنصـــر المحـــوري والركیـــزة األساســـیة ألي عمـــل 

  .أدبي

ـــة      كلمـــة التینیـــة مـــن«وهـــي ) personality(وكلمـــة الشخصـــیة تقابلهـــا فـــي الالتینی

)person ( ومعناهــا القنــاع أو الوجــه المســتعار الــذي یضــعه الممثــل علــى وجهــه مــن أجــل

ـــه مـــ ن قبـــل اآلخـــرین ولكـــي یمثـــل دوره بـــالمطلوب فـــي المســـرحیة فیمـــا التنكـــر وعـــدم معرفت

  .1»بعد

الشخصــیة إذا هــي كلمــة كانــت ُتطلــق علــى القنــاع الــذي یضــعه الممثــل المســرحي فــي     

  .طلوبمال ُیظهر وجهه الحقیقي للناس أثناء قیامه بالدور الالقدیم، كي 

النقــد، وخاصــة عنــد ارتباطهــا ن مفهــوم الشخصــیة قــد تطــور بتطــور الــزمن وتطــور أإال     

ـــــة واألعمـــــال األدبیـــــة األخـــــرى كالقصـــــة والمســـــرحیة، فمحمـــــد بـــــوعزة مـــــثال یعرفهـــــا  بالروای

 2»كائن خیالي تبنى من خالل جمل تتلفظ بها أو یتلفظ بها عنها«بأنها

ـــة ال وجـــود لهـــا علـــى أرض الواقـــع، بـــل هـــي      نســـیج  مـــنبمعنـــى أن الشخصـــیة الحكائی

الخیــال فقــط، وتتكــون عــن طریــق بعــض األلفــاظ والعبــارات التــي تقولهــا هــي أو تُقــال عنهــا 

  .كتعبیر الراوي مثال أثناء سرده لحیاتها أو أي فعل قامت هي بإنجازه

  

                                                           
، جامعة  صالح الدین، الشخصیة في روایة ثرثرة فوق النیل،مجلة اآلدابتقنیات بناء : علي عبد الرحمن فتاح-1

  .40،ص102العراق، العدد
  .40تحلیل النص السردي، ص: محمد بوعزة -2
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والشخص عند السیمیائیین كائن حي له إحالة وداللة في الواقـع، أمـا الشخصـیة فهـي «    

ـــه الشـــخص مـــن تخیـــل وتصـــو  ر عـــن طبیعـــة الشخصـــیة التـــي ینـــاط بهـــا دور مـــن مـــا یحمل

 .1»األدوار في القصة

إذن فالسیمیائیین ال یعتبرون الشخصیة أو الشخص واحد، فالشـخص عنـدهم هـو كـائن     

مـا یحملـه هـذا الكـائن فـي عقلـه مـن له وجوده الواقعي بـین النـاس، أمـا الشخصـیة فهـي كـل 

لشـــخص، ومـــن هنـــا تعبـــر عـــن رأي هـــذا اآراء وتصـــرفات، كمـــا أنهـــا مجمـــوع األفكـــار التـــي 

  .تتكون شخصیة الفرد لدیهم

ال ینظــر إلیهــا مــن وجهــة نظــر التحلیــل البنــائي  «و الشخصــیة الحكائیــة بشــكل عــام    

واآلخـــــــــر ) signifiant(لـــــــــه وجهـــــــــان دال) sign(المعاصـــــــــر علـــــــــى أنهـــــــــا بمثابـــــــــة دلیـــــــــل

عـدة أسـماء وصـفات  ، وتكـون الشخصـیة بمثابـة دال مـن حیـث أنهـا تتخـذ)signifie(مدلول

تلخص هویتها،أما الشخصیة كمدلول، فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمـل متفرقـة فـي 

ــــنص  ــــالي التكتمــــل صــــورتها إال باكتمــــال ال ــــنص أو بواســــطة تصــــریحاتها وأقوالهــــا، وبالت ال

 .2»الحكائي

فهــي شــكل یتمثــل فــي األســماء والصــفات ) دلیــل(الشخصــیة هــي وجهــان لعملــة واحــدة     

مــــا یــــدل علــــى التــــي تتخــــذها تلــــك األقــــوال والجمــــل التــــي تعبــــر عنهــــا هــــي فــــي مجموعهــــا 

أن اكتمـال الشخصـیة یبقـى مرهونـا باكتمـال الـنص ) حمید لحمـداني(الشخصیة لذلك اعتبر 

  .ناقصاالحكائي وٕاال یبقى اإللمام بالشخصیة 

الفــرد كمــا یبــدو لآلخــرین ولــیس مــا «ویمكــن اعتبــار الشخصــیة كمــا یــرى أحــد الدارســین    

هو علیه، وهي بهذا تتصل بالقناع أو مجموع الصفات التي تمثـل مـا یكـون علیـه الفـرد فـي 

                                                           
القادسیة، جلة كلیة اآلداب والتربیة، جامعةالشخصیة في قصص وروایات غسان كنفاني، م: هیام عبد الكاظم ابراهیم -1

  .94ت، ص، د10واسط، العراق، العدد
  .51بنیة النص السردي، ص: دانيیحمید لحم -2
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الحقیقــــة، وهــــي بهــــذا المعنــــى تــــرتبط بالممثــــل نفســــه أو الصــــفات التــــي تشــــیر إلــــى المكانــــة 

  .1»الذاتیة والتقدیر واألهمیة

ارتـــــبط هـــــذا المفهـــــوم بـــــالمفهوم القـــــدیم للشخصـــــیة، المتمثـــــل فـــــي القنـــــاع وبهـــــذا تكـــــون      

  .الشخصیة قد ارتبطت بالممثل وبالصفات التي یتصف بها

قـــد اكتســـبت عـــدة معـــاني ودالالت نظـــرا یضــاف إلـــى هـــذا كلـــه أن الشخصـــیة الحكائیــة     

إحــدى المكونــات الحكائیــة «اعتبرهــا أحمــد مرشــدلــدورها الفعــال فــي تحریــك األحــداث ولهــذا 

التي تشكل بنیة النص الروائي، لكونها تمثل العنصر الفعال الـذي ینجـز األفعـال أو یتقبلهـا 

      .2»وقوعا، التي تمتد وتترابط في مسار الحكایة

ال تكــــون هنــــا أفعــــال إنهــــا العنصــــر الرئیســــي فــــي تكــــوین المــــادة الحكائیــــة فمــــن دونهــــا     

لي ال تكـــون هنـــاك روایـــة، فتعتبـــر الشخصـــیة بمثابـــة الـــروح للجســـد فهـــي الـــروح التـــي وبالتـــا

تســــكن بــــاقي العناصــــر الحكائیــــة، وال یمكــــن اإلســــتغناء عنهــــا لمــــا تقــــوم بــــه مــــن حبــــك فــــي 

  .األحداث

العنصــر األساســي فــي بنــاء الحــدث الــذي تــدور حولــه القصــة، فــال  والشخصــیات هــي    

تصـطنع اللغـة «یمكن أن ُتحبـك أحـداثها دون شخصـیات تضـطلع بـأداء األدوار، فهـي التـي

 .3»وتثبت الحوار وتالمس الخلجات، وتقوم باألحداث ونموها وتصف ما نشاهد

خصـیات یقـوم الكاتـب وبدون الشخصیة الیمكن ألي عمـل أدبـي أن ینجـز، فبواسـطة الش   

لنـا مـا یحـدث فـي العـالم الخـارجي  بالتعبیر عن آرائه في األفعال التي تنجزها،وكأنـه یصـف

                                                           
  .5، ص1983، )دط(الشخصیة، دار المعارف، القاهرة، مصر، : سید محمد غنیم -1
  .33البنیة والداللة، ص: أحمد مرشد -2
 القدس(، بحث مقدم للمؤتمر الخامس)عمر یظهر في القدس(ایة بناء الشخصیة الرئیسیة في رو :عبد الرحیم حمدان -3

  .72، ص2011كلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة، ،)تاریخا وثقافة
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عــن طریــق األفعــال واألدوار التــي یعطیهــا لشخصــیاته فــي أعمالــه األدبیة،إضــافة إلــى هــذا 

  .تصنع لغة الحوار الذي یعتبر أهم شيء یربط بین الشخصیاتكله فهي التي 

ة طبقـــا الخـــتالف المـــادة الحكائیـــة و اخـــتالف توجهـــات ف توظیـــف الشخصـــیوقـــد یختلـــ    

الكاتـــب أیضــــا، فالشخصـــیة فــــي قصـــص الكبــــار لیســـت نفســــها فـــي قصــــص األطفــــال ألن 

األطفــال یجــب مراعــاة اســتیعابهم وأعمارهم،كمــا أن قــدرة التلقــي عنــدهم تختلــف عــن الكبــار 

لهم الله الكاتـب إلـى عقـو ویعتیر توظیف الشخصیة في قصص األطفال طریقا یصل من خ

المحور األساسي في معظم قصص األطفال، ولـذا البـد مـن «ویالمس أفكارهم، لذلك ُتعتبر

مـع األحـداث  وتتناسـببذل الجهد المبدع لرسم القصة بعنایـة بحیـث تتحقـق أهـداف القصـة 

وتتصرف وتتحرك وفق ما تقتضیه طبیعة الحیاة الواقعیـة، والطفـل بحاجـة لرؤیـة الشخصـیة 

أمامه حیة مجسـمة و أن یسـمعها تـتكلم بصـدق وحـرارة و إخـالص حتـى یـرى فیهـا النمـوذج 

 .1»الذي یحتذیه فتترك أثرها فیه سلبا أو إیجابا

تقدمـه لـه مـن أفعـال و مواقـف إلـى  فالشخصیات في القصة تدفع بالطفل عن طریق ما    

التفاعــل معهــا ومــع أحــداث القصــة، وهــذا مــا یــؤدي بــه إلــى اإلقتــداء بهــا وبمــا تقــوم بــه مــن 

أفعال وما تحمله من قیم، فیترك هذا في نفسیته أثرا قـد یكـون حبـا لتلـك الشخصـیة أو نفـورا 

  .شریرة منها وهذا یرجع إلى ما تحمله تلك الشخصیة من أفعال خّیرة أو أفعال

مــن عــالم الطفــل عــن طریــق قصــة عــالء الــدین ومــا  االقتــرابوقــد حــاول كامــل كیالنــي     

تحمله من شخصیات تجذب انتباهه، عـن طریـق مـا تقـوم بـه أفعـال واقعیـة وأخـرى تجـاوزت 

  .الواقع

  

  

                                                           
  220-219أدب األطفال أهدافه وسماته، ص:محمد حسن بریغش -1
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  أنواع الشخصیات: ثانیا 

المالحــظ علــى قصــة عــالء الــدین أن توظیــف الشخصــیات فیهــا قــد تــأرجح بــین نــوعین     

  .من الشخصیات، الحقیقیة والعجائبیة

فقــد قــام كیالنــي بتوظیــف شخصــیات یمكــن أن نجــد لهــا حضــورا فــي حیاتنــا وٕان لــم تكــن    

الضـرورة هي بذاتها، إال أن أسماءها وأفعالها تدل على الواقع، وهذه الشخصیات ال تحیل ب

إلــى أشــخاص معینــین فــي الواقــع، إال أن الصــفات التــي اكتســبتها جعلــت منهــا شخصــیات 

مرتبطة بالواقع، وهذه السمات الواقعیة المرتبطة بالشخصیات، تجعل من الطفـل یرغـب فـي 

  .التفاعل والتواصل مع أحداث القصة

التـي النجـد لهـا أما الشخصیات األخرى فهـي مـا نطلـق علیهـا بالشخصـیات العجائبیـة،     

هــي مــن نســج أقــالم الكاتــب یوظفهــا فــي القصــة لغایــات محــددة، حضــورا فــي حیاتنــا، وٕانمــا 

كما جاء في قصة عالء الدین فقد كانت هـذه الشخصـیات بمثابـة العنصـر المسـاعد للبطـل 

  .كلما وقع في مأزق

  الشخصیات الحقیقیة-1

الشخصـیات التـي لهـا وجـود  اعتمد كیالني في تقدیم أحـداث القصـة علـى مجموعـة مـن    

علـــى أرض الواقـــع، أو علـــى األقـــل تحیـــل إلـــى الواقـــع فتـــوهم هـــذه الشخصـــیات بـــأن القصـــة 

وقـــد قمنـــا . واقعیـــة وتـــوحي لألطفـــال بصـــدق الحـــدث، فیـــؤدي بهـــم هـــذا إلـــى التفاعـــل معهـــا

  .بترتیب الشخصیات بحسب أهمیة كل واحدة وكذلك بحسب بروزها في تسلسل األحداث

  )البطل(عالء الدین -1-1

عــالء الــدین هــو بطــل القصة،واســم عــالء الــدین یحیلنــا إلــى داللتــین مــن خــالل تركیبــة     

، فعــالء دلیــل علــى العلــو واإلرتفــاع فــي الشــأن والقیمــة والمرتبــة، وقــد حمــل االســم المزدوجــة

لحمیـدة، البطل هذا اإلسم لعلو شأنه وارتفاع قیمته بین الناس وارتقائه بـاألخالق والصـفات ا
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كما أن الدین هو من  المقدسات اإللهیة، خاصة عند ارتباط هذه الكلمة بالدین اإلسـالمي، 

فشخصــیة عــالء الــدین هــي شخصــیة مســلمة علــى غــرار بــاقي شخصــیات القصــة، رغــم أن 

  .أحداث القصة قد جرت في بالد الصین

حـداثها مقارنـة وعالء الـدین هـو صـاحب المقـام األول فـي القصـة، والمحـرك الرئیسـي أل    

مـــع بـــاقي الشخصـــیات، وقـــد كانـــت حیـــاة الشخصـــیة البطلـــة فـــي القصـــة ملیئـــة بالصـــراعات 

أخذ من عـالء  عندما) الساحر اإلفریقي(والمصاعب خاصة تلك التي كانت مع ألد أعدائه 

الــدین المصــباح وخطــف زوجتــه بــدر البــدور، فكــاد عــالء الــدین أن یتعــرض للقتــل مــن قبــل  

  .أنه هو السببالحاكم ظنا منه 

أمــا اإلمبراطــور فلــم یكــد بصــره یقــع علــى عــالء الــدین حتــى أمــر الســیاف بقطــع رأســه «    

 .1»من غیر أن یسأله على شيء

إال أن أخــالق عــالء الــدین و إحســانه للنــاس جعلهــم یشــفعون لــه عنــد اإلمبراطــور الــذي     

أمهلــه مــدة مــن الــزمن حتــى یســتطیع إرجــاع ابنتــه إلیــه، وقــد بــذل عــالء الــدین كــل مــا فــي 

قبضـة السـاحر، وبعـد كـل هـذه الصـراعات  وسعه حتى حرر زوجته واسـترجع مصـباحه مـن

ء الـدین، إال أن الـزمن فـي النهایـة قـد ابتسـم لـه خاصـة والظروف الصعبة التي مر بها عـال

  .بعد أن قضى على جمیع أعدائه الساحر اإلفریقي وشقیقه

ولــم یــنقض علــى هــذا الحــادث عامــان حتــى مــات اإلمبراطــور، فــولى مــن بعــده عــالء «    

 .2»الدین وزوجه بدر البدور وحكما بین الناس بالعدل

الء الدین لما كان یتمیز به من األخـالق العالیـة التیـي وانتشر العدل في البالد بحكم ع    

  .كانت السبب األول في وصوله إلى الحكم

                                                           
  .74عالء الدین، ص: كامل كیالني -1
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وبهــذا تكــون شخصــیة عــالء الــدین الشخصــیة المحوریــة فــي القصــة، والتــي بنــى علیهــا     

  .الكاتب أحداث قصته

  والدة عالء الدین -1-2

بأن یرمـز لهـا باسـم األم أو الوالـدة وقـد لم یذكر السارد االسم الحقیقي لألم، فقط اكتفى     

كانت هذه الشخصیة مالزمة لعالء الدین في بدایات القصة، وهي كأي أم عانت في تربیـة 

ولدها وتنشئته، فعندما كان عالء الدین صغیرا كان یرفض مساعدة أمه  وكان دائمـا یـالزم 

ه، وبعد أن مـات والـده األشرار ورفقاء السوء، فكانت هي تكرس كل وقتها في العمل لتطعم

فاضــطرت إلــى العمــل حتــى ال تمــوت هــي وولــدها «ولــم یعــد هنــاك مــن یعیلهــا هــي وولــدها

جوعا، فكانت تغـزل القطـن طـول النهـار ثـم تبیـع مـا غزلتـه فـي األسـواق وتقتـات هـي وابنهـا 

 .1»عالء الدین بثمنه

بعــاده عــن رفقــاء وكانــت دومــا ترجــو أن یكــون ابنهــا أحســن األوالد، ولطالمــا ســعت فــي إ    

راجیــة منــه  ى اهللاوتقویمــه كانــت دائمــا ترفــع یــداها إلــالســوء، وبعــد أن عجــزت فــي إصــالحه 

  .الهدایة والتوفیق له

ولم تكن أم عالء الدین قادرة علـى إصـالحه وتحبیـب العمـل إلـى نفسـه بعـد أن عجـز «    

واتها بالهدایـــة أبـــوه عـــن ذلكـــم مـــن قبـــل فأســـلمت أمرهـــا هللا واكتفـــت بالـــدعاء لولـــدها فـــي صـــل

 .2»والتوفیق
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ولم تتوقف عن الدعاء البنها، فعندما غاب عنها وأخـذه السـاحر إلـى الكنـز وحبسـه فـي     

ال تنــام لشــدة مــا لحقهــا مــن الجــزع والقلــق علــى ولــدها فــي أثنــاء «ظلمــات هــذا المكــان كانــت

 .1»غیابه فظلت تدعوا له في صلواتها أن یحفظه من كل أذى وسوء

فكأنهــا الحــارس و المــالك الــذي یحرســه مــن األذى، فكانــت دعواتهــا بلســما ینــزل علیــه     

فینقذه من أي بالء یحل علیه، وكانت أم عالء الدین رمـزا لـألم المناضـلة التـي التتـردد فـي 

  .القیام بأي شيء مهما اشتدت صعوبته من أجل ابنها

كبــــار تجـــار الــــبالد بمســــاعدة ولمـــا كبــــر عـــالء الــــدین وتحســـنت أحوالــــه و أصــــبح مـــن     

المصــباح الــذي أحضــره مــن الكنــز، طلــب مــن والدتــه أن تــذهب إلــى إمبراطــور لتطلــب یــد 

  .ابنته بدر البدور وزوجة البنها

إال شـیئا یسـیرا علیـك هـو أن تـذهبي إلـى اإلمبراطـور وتطلبـي إلیـه ولست أطلب إلیـك «    

  . 2»أن یزوجني بابنته األمیرة بدر البدور

ت األم طلــب ولــدها وذهبــت و طلبــت األمیــرة لولــدها وبعــد زواجــه مــن األمیــرة توقــف فلّبــ    

السارد عن ذكر األم، فقد توقف دورها هنا واقتصر على محاولة إصالح ولدها والدعاء لـه 

  .دائما، فاألدوار التي تقمصتها األم كانت أغلبها ذات قیمة معنویة

  الساحر اإلفریقي -1-3

قصــة هــو العــدو اللــدود لعــالء الــدین، والســاحر هــو الشــخص الــذي الســاحر فــي هــذه ال    

لـــه عالقـــات مـــع العـــالم الغیبـــي، حیـــث أن لـــه القـــدرة علـــى یمـــتهن الســـحر والتنجـــیم وتكـــون 

  .اكتشاف المجهول ومعرفة مال یستطیع اإلنسان العادي معرفته

                                                           
  .31ص )المصدر السابق(عالء الدین :كیالنيكامل  -1
  .38ص :المصدر نفسه -2
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نشـأ فـي أحـد وقـد «وقد كان هذا السـاحر یلقـب بالسـاحر اإلفریقـي ألنـه یعـیش فـي إفریقیـا   

بــالد القــارة اإلفریقیــة وتعلــم الســحر منــذ نشــأته وبــرع فــي فنونــه، وقــد كــانوا یلقبونــه بالســاحر 

 .1»اإلفریقي

الذي كـان یسـتخبره لیعـرف وكان یتنبأ بالغیب ویعرف ما یخبؤه الزمن عن طریق الرمل     

ه مـن عـالء ثـم عـاد السـاحر إلـى الفنـدق وقـد اشـتد بـه غیظـ«من خالله كل ما یرید معرفته 

نه في الحجرة المجاورة لمخدع األمیرة بـدر الدین واستخبر الرمل عن مكان المصباح فعلم أ

 .2»البدور

كــان حریصــا علــى امــتالك المصــباح الســحري واالنتقــام مــن عــالء الــدین رغــم أنــه هــو     

الذي ساعده على الوصول إلى مكان الكنز،إال أنه لم یرد لعالء الدین االحتفـاظ بالمصـباح 

لمــا یحتویــه مــن قــدرات عجیبــة فــي تحقیــق كــل الرغبــات، وهــذا مــا ســبب العــداء الشــدید بینــه 

  .صاحب خدع ومكائد في نیل كل ما یرید الوصول إلیه وبین عالء الدین، وكان

ویعتبـــر الســـاحر فـــي القصـــة مـــن الشخصـــیات الرئیســـیة التـــي یتحـــدد دورهـــا فـــي إعاقـــة     

شخصــــــیة شــــــریرة مضــــــادة البطــــــل والوقــــــوف دون تحقیقــــــه لرغباتــــــه، ویعتبــــــر فــــــي القصــــــة 

وتضـــع  والشخصـــیة الشــریرة تعتـــرض طریــق البطـــل: غــراء حســـین بقولهــا/وتعرفـــه د«للبطــل

 .3»العقبات أمامه

وبالرغم من العقبـات التـي وضـعها السـاحر اإلفریقـي فـي طریـق عـالء الـدین إال أن قـوة     

ــا بالمرصــاد، وانتهــى الصــراع بینهمــا بانتصــار عــالء الــدین وبقتــل  عــالء الــدین وذكــاءه كان

  .الساحر الشریر

      

                                                           
  .13ص ،)المصدر السابق(عالء الدین:كامل كیالني -1
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  اإلمبراطور -1-4

اإلمبراطــور هــو حــاكم الــبالد التــي یعــیش فیهــا عــالء الــدین، وكلمــة امبراطــور مرتبطــة     

بالحضــارات القدیمــة كالحضــارة الصــینیة، ودائمــا ترمــز إلــى العــز وعلــو الشــأن، ولــم یصــرح 

  .السارد في القصة باإلسم الحقیقي لإلمبراطور بل اكتفى بالكنیة فقط

،وحولــه وزراؤه اإلمبراطورفـرأت «راعــي لشـؤون العبــادواإلمبراطـور هـو حــامي الـبالد، وال    

 .1»وحاشیته وأمامه الكثیر من المتقاضین

وهو والد األمیرة بدر البدور التي یطمح عالء الدین إلى الزواج منهـا، وقـد ركـز السـارد     

یحــب ابنتــه كثیــرا فلــم یوافــق  اإلمبراطــورهنــا علــى دور كــأب أكثــر مــن دوره كحــاكم، وكــان 

علــى تزویجهــا مــن عــالء الــدین لعــدم معرفتــه بــه، وظنــا منــه أنــه لــیس هــو الرجــل المناســب 

ــــك وقبــــل  ــــه عكــــس ذل ــــت ل ــــة أثب ــــدین فــــي النهای بــــه زوجــــا  اإلمبراطــــورلهــــا،إال أن عــــالء ال

باسـتدعاء قاضـي القضـاة لیـزوج عـالء الـدین بـاألمیرة بـدر البـدور  اإلمبراطورأمر و«البنته

 .2»ثم أظهر له اإلمبراطور استعدادا إلقامة حفالت العرس في قصره إن شاء

لعــالء الــدین بعــد زواجــه مــن ابنتــه بــدر البــدور وقربــه  المســاعدات اإلمبراطــوروقــد قــدم     

  .منه حیث سمح له بتشیید قصر بجانب قصره

فــي القصــة كونــه حــاكم الــبالد ثــم صــهر عــالء الــدین، بحیــث  اإلمبراطــورعــد دور ولــم یت    

أنــه لــم یعتبــر مــن الشخصــیات الرئیســیة، بــل هــو شخصــیة ثانویــة وظفهــا الكاتــب كمســاعدة 

للبطــل لیبلــغ مــا یریــده، بحیــث ســاعده علــى الــزواج مــن بــدر البــدور وأصــبح فیمــا بعــد أمیــرا 

 .على البالد
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  بدر البدور -1-5

، وبـــدر البـــدور فـــي معنـــاه یحمـــل داللـــة القمـــر عنـــد اكتمالـــه، اإلمبراطـــورهـــو اســـم ابنـــة     

وغالبا ما نجد النساء الحامالت لمثل هـذا االسـم فـي القصـص القدیمـة نسـاء جمـیالت، وقـد 

كانـت بـدر البـدور علـى قـدر كبیـر مـن الجمــال والفتنـة لـذلك أعجـب بهـا عـالء الـدین عنــدما 

  .1»ن فأعجب بجمالها وخفة روحهارآها عالء الدی«رآها 

وقــد شــجعه علــى تحقیــق «بعــد أن رأى عــالء الــدین جمالهــا طمحــت نفســه للــزواج منهــا    

هذه الفكرة الجریئة حصوله على المصباح العجیب الذي یستطیع صاحبه أن یظهـر الكثیـر 

  .2»من العجائب والمعجزات

لكثیــر مــن المتاعــب وتعرضــت و قــد عانــت بــدر البــدور بعــد زواجهــا مــن عــالء الــدین ا    

لالختطـاف مــن قبــل الســاحر لالنتقـام مــن عــالء الــدین، إال أن عــالء الـدین بــذل كــل مــا فــي 

وسعه للوصول إلیها وتخلیصها من أیدي السـاحر اإلفریقـي الشـریر، وقـد كانـت بـدر البـدور 

ن اتحب زوجها وتخاف علیه، ولـم ینقطـع تفكیرهـا فیـه حتـى وهـي فـي مجاهـل إفریقیـا وقـد كـ

أملهــا كبیــرا بــأن یــأتي ویحررهــا، وعنــدما جــاء عــالء الــدین لتحریرهــا قامــت بمســاعدته علــى 

  .الدخول إلى القصر واالنتقام من الساحر

فلمــا خــیم المســاء وعــاد الســاحر اإلفریقــي إلــى القصــر، خفــت األمیــرة إلــى لقائــه ففــرح «    

الـدین إلیهـا، وبعـد  الساحر وانخدع وحسب أنهـا تركـت عنادهـا حـین یئسـت مـن عـودة عـالء

 .3»قلیل أحضرت له قدحا من الشراب بعد أن وضعت فیه قلیال مما أحضره زوجها

وكانــت عونــا لزوجهــا علــى االنتقــام مــن الســاحر واســترجاع المصــباح، ولــم تشــك لحظــة     

  .واحدة في غیاب زوجها وترِكها بین یدي الساحر
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  الشخصیات العجائبیة -2

وقــد  الشخصــیات العجائبیــة، التــي تفــوق قــدراتها قــدرات البشــر بتوظیــف لقــد قــام كیالنــي    

والشخصــیة العجائبیــة مــا هــي إال مســاحة «فــي تحقیــق رغباتــه كانــت بمثابــة مســاعدة للبطــل

 .1»ركة یجتمع فیها الواقع والالواقع وٕان طغى األخیر علیهامشت

  :وقد تمثلت الشخصیات العجائبیة في    

  )خادم المصباح(ملك الجن -2-1

وهـو مخلـوق نـاري یفـارق العنصـر الترابـي جعلـه «خادم المصباح هو أكبـر ملـوك الجـن    

 .2»الراوي معینا للبطل في أعقد المواقف التي تواجهه

وحددت مهمته في تنفیذ أوامر البطل، ومساعدته في تجاوز كل المواقف الصـعبة التـي     

ه فـي أقصـر وقـت ممكـن قصـرا یمر بهـا، وتحقیـق رغباتـه منهـا عنـدما طلـب منـه أن یبنـي لـ

أریــد أن تشــیید لــي فــي أقصــر وقــت مســتطاع قصــرا فــاخرا أمــام «بجانــب قصــر اإلمبراطــور

قصـــر اإلمبراطـــور، وأن تختـــار أحجـــاره مـــن العقیـــق والمرمـــر والـــالزورد،وأن تشـــیید لـــي فـــي 

فیهــــا أربــــع وعشــــرون نافــــذة مرصــــعة بــــأثمن أحجــــار المــــاس أعلــــى القصــــر حجــــرة فســــیحة 

مــرد، وأن تحــوط القصــر بحدیقــة كبیــرة ثــم تحضــر لــي صــندوقا مملــوء بالــذهب والیــاقوت والز 

 .3»والفضة، وتجمل هذا القصر بأفخر أنواع األثاث
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فعــل بــاألمیرة  خاص مــن مكــان إلــى آخر،مثلمــامــن قــدرات هــذه الشخصــیة نقــل األشــ و     

قصــر آمــرك أن تنقــل فــي هــذه الســاعة أنــت وأعوانــك «وقصــرها بــأمر مــن الســاحر اإلفریقــي

  .1»عالء الدین بكل ما فیه إلى مجاهل إفریقیا، كما آمرك أن تنقلني معه

كمـــا أنـــه قـــام بنقـــل عـــالء الـــدین وقصـــره مـــن مجاهـــل إفریقیـــا إلـــى بـــالد الصـــین بعـــد أن     

آمرك أن تحمل هذا الرجل فتلقي به من قمـة طـود «استعاد المصباح من الساحر اإلفریقي 

وجــوارح الطیــر،ثم تنقــل هــذا القصــر إلــى مكــان األول شــاهق إلــى األرض لتأكلــه الوحــوش 

  .2»الصین

  الجني الذي یسكن الخاتم -2-2 

هــذا الجنــي هــم خــادم الخــاتم الــذي أعطــاه الســاحر لعــالء الــدین عنــد دخولــه الكنــز كــي     

یحرسـه ویحمیــه مــن أي مكــروه قــد یصــیبه،وقد كــان الجنــي فــي خدمــة عــالء الــدین معینــا لــه 

فعنــدما ســجنه الســاحر اإلفریقــي .كــان ینقــذه عنــدما یقــع فــي أي مــأزقفــي ظروفــه الصــعبة، و 

  .داخل ظلمات الكنز ساعده بقدراته الخارقة على الخروج منه

ولمست إحدى یدیه الخاتم الذي وضعه الساحر فـي إصـبعه فظهـر أمامـه جنـي كبیـر «    

لبیك یـا مـوالي مرنـي أطعـك، فعجـب عـالء الـدین ممـا سـمع، وقـال لـه :هائل الجسم وقال له

أتوسل إلیك أن تخرجني من هـذا المكـان إن اسـتطعت إلـى ذلـك سـبیال، فرفعـه الجنـي :یائسا

  .3»جاته من الموتففرح عالء الدین بنإلى ظهر األرض 

ــة فــي إنقــاذه مــن الظــروف وقــد كانــت مســاعدات هــذا الجنــي للبطــل عــالء الــدین      متمثل

الصعبة والمآزق التي كان یقع فیها بسبب الساحر اإلفریقي، فعندما خطـف السـاحر زوجتـه 

ونقل قصره من الصین إلى مجاهل  إفریقیا تمكن هذا الجني بمـا لدیـه مـن قـدرة عجیبـة فـي 
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مــن مكــان إلــى آخــر فــي لمــح البصــر مــن نقــل عــالء الــدین إلــى حیــث یوجــد قصــره  التنقــل

  .وزوجته

فقال له عالء الدین إذن فانقلني إلى المكان الذي ُنقـل إلیـه قصـري، فنقلـه الجنـي فـي «    

 .1»الحال حیث نقل قصره

فنقل الجني عالء الدین إلى إفریقیا خالل ثوان، وساعده علـى اسـترجاع قصـره وتحریـر     

زوجته، وقد وظف الكاتب شخصیة الجني لتكـون عونـا للبطـل علـى أعدائـه لمـا تمتلكـه مـن 

  .عجیبة وقدرات خارقةقوى 

وهــذا التــزاوج بــین الشخصــیات فــي القصــة بــین واقــع وخیال،أضــفى علــى القصــة بعـــدا     

الیــا، واكتســبت هــذه الصــفة مــن خــالل الجمــع بــین هــذین العــالمین المتناقضــین، فالخیــال جم

من شأنه أن یوسع من مـدارك الطفـل ویجعلـه یتوسـع فـي أفكـاره، وخلـق أشـیاء ال وجـود لهـا 

وربطها بأخرى في الواقع، فیكون كل هذا تنمیة للقدرة التخییلیة لـدى الطفـل، وهـذا مـا سـعى 

  . القصة كامل كیالني إلیه في
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  البنیة العاملیة:ثالثا

مسـتوى مـن مسـتویات التحلیـل السـیمیائي للنصـوص السـردیة، تقـوم «البنیة العاملیة هي    

على أساس النموذج العاملي الذي ُیعد تشخیصا غیر تزامني واسـتبداال لعـالم األفعـال، ذلـك 

 .1»والتحول في آنأن السرد یقوم على التراوح بین االستقرار والحركة والثبات 

فــالنموذج العـــاملي هـــو أســـاس البنیـــة العاملیــة،فمن خاللـــه نســـتطیع تحدیـــد العوامـــل فـــي     

  .البنیة الحكائیة والعالقات التي تقوم علیها التركیبة العاملیة ألي محكي

ـــة      ـــى ثالث ویتكـــون النمـــوذج العـــاملي عنـــد غریمـــاس مـــن ســـتة عوامـــل تكـــون موزعـــة عل

  :أزواج

 )Objet(موضوع)/Actan sujet(ذات-1

مصـــــدر الفعـــــل الـــــذي تســـــعى إلـــــى تحقیـــــق موضـــــوع قیمتهـــــا،  «الـــــذات هـــــي مـــــا یمثـــــل    

 .2»والموضوع هو غایة الذات والحالة التي ستنتهي إلیها الحكایة

  )Distinataire(مرسل إلیه)/Distinateur(مرسل -2

الفعـل فكـل رغبـة الـذات ترغـب فـي موضـوع، ویـدفعها إلـى «المرسل هوذاك الذي یجعـل    

مـــن طـــرف الـــذات یكـــون وراءهـــا محـــرك أو دافـــع هـــو المرســـل، والمرســـل إلیـــه هـــو الطـــرف 

فتحقیق الـذات للموضـوع یكـون موجهـا نحـو طـرف مسـتفید ) فعل الذات(المستفید من الفعل 

 .3»هو المرسل إلیه

  )L'opposant(المعارض)/L'djuvant(المساعد -3
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یقــــف إلــــى جانــــب الــــذات ویســــاعدها علــــى تحقیــــق موضــــوع رغبتهــــا، «المســــاعد هــــو الــــذي

وضــع والمعــارض هــو الــذي یقــف عائقــا بــین الــذات وموضــوع رغبتهــا وبالتــالي یعمــل علــى 

 1»العراقیل أمام جهودها لتحقیق موضوعها

وال یمكــن تحدیــد العالقــات بــین هــذه العوامــل فــي أي محكــي إال عــن طریــق تمثیلهــا فــي     

لتشــكل البنیــة العاملیــة ) A.J Greimas(مخطــط النمــوذج العــاملي الــذي اقترحــه غریمــاس

  :في أي قصة، ویكون المخطط العاملي كاآلتي

  المرسل إلیه  الموضوع  المرسل

  2المعارض         الذات      المساعد

  :و تربط بین هذه العوامل ثالث عالقات    

  )Desir(عالقة الرغبة -1

وهـذه الـذات إمـا أن تكـون فـي حالـة إتصـال «وهذه العالقة تجمع بـین الـذات والموضـوع    

أو في حالة إنفصال مع الموضوع، فإذا كانت في حالة إنفصال فهي ترغب فـي اإلتصـال، 

 .3»والعكس صحیح

  )Communication(عالقة التواصل -2

وهو عامل لیس الزما بذاته بـل البـد أن یكـون موجهـا «وتجمع هذه العالقة بین المرسل    

  .4»مرسال إلیه إلى عامل آخر یسمى

                                                           
  .66ص ) المرجع السابق( تحلیل النص السردي: محمد بوعزة-1
  .67:المرجع النفسه -2
،الملتقى الدولي )قیطون أنموذجاحیزیة البن (داللة السیمیائیة السردیة في القصیدة الشعبیة: عبد المجید دقیاني -3

محمد خیضر، بسكرة، ،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، قسم األدب العربي، جامعة الخامس للسیمیاء

  .187ص ،2008نوفمبر17- 15الجزائر، 
  .191ص : المرجع نفسه -4
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   )Lutte(عالقة الصراع-3

األول یقــف بجانــب الــذات والثــاني یعمــل «وتكـون هــذه العالقــة بــین المســاعد والمعـارض    

 .1»الحصول على موضوع أبدا على عرقلة جهودها من أجل

ن ســـتكون بنـــاء علـــى تحدیـــد الـــذوات و إن تشـــكل البنیـــة العاملیـــة فـــي قصـــة عـــالء الـــدی    

أهــم العوامــل الموضــوعات وبــاقي العناصــر المشــتركة فــي العملیــة الســردیة، وســنقف علــى 

  :لیة التي اقترحها غریماسالمكونة لهذه البنیة من خالل الترسیمة العام

  الموضوع األول

  المرسل إلیه  الموضوع  المرسل

  عالء الدین  المصباح  الساحر

  المعارض        الذات        المساعد

  Ø        الدین       عالء الدین  قدرة عالء

  :وبالتالي تكون التركیبة قد انتظمت تحتها ثالث ثنائیات هي كاآلتي

  ثنائیة المرسل والمرسل إلیه -1

همیـــة المصـــباح جعلـــت مـــن عـــالء الـــدین بأ )الـــذات(الـــدینإن مكـــر الســـاحر وٕاقناعـــه لعـــالء 

یرغــب فــي اإلتصــال بالموضــوع، أمــا المرســل إلیــه فهــو عــالء الــدین الــذي ُیعتبــر المســتفید 

  .األول من الحصول على المصباح

بضــرورة إحضــار ) الــذات(فنجــد أن الســاحر قــد بــذل كــل مــا فــي وســعه إلقنــاع عــالء الــدین 

  .المصباح

                                                           
  ،)المرجع السابق()ن قیطون أنموذجاحیزیة الب(الشعبیةداللة السیمیائیة السردیة في القصیدة : عبد المجید دقیاني -1

  .192ص
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  .ن الذات عالء الدین تجمعها عالقة إتصال بالموضوعففي هذه الحالة تكو 

  ثنائیة الذات والموضوع -2

الدور األساسي فـي التركیبـة العاملیـة للعمـل السـردي ویتحـدد ) الذات(یمثل عالء الدین     

، بعدما تأكد من أنه هـو )المصباح(دور الذات في الرغبة في اإلتصال بالموضوع الذي هو

الـذي ســیغیر حیاتــه نحــو األحســن، وقــد ســاعده علــى ذلــك مؤهالتــه لــدخول الكنــز واســتخراج 

  .المصباح

لموضــــوع فیــــدور حــــول أهمیــــة المصــــباح الســــحري الــــذي ترغــــب الــــذات بامتالكــــه أمــــا ا    

المصـباح الـذي لـم یكـن  وٕاحضار، الذي أجبره على دخول الكنز )الساحر(بمساعدة المرسل

یعلــــم أنــــه ســــیغیر حیــــاة عــــالء الــــدین، وســــیؤدي بــــه إلــــى الحصــــول علــــى مكانــــة ومنصــــب 

  .مرموقین في البالد

  ثنائیة المساعد والمعارض -3

فــي قــدرة عــالء الــدین ) وهــو عامــل معنــوي(یتمثــل المســاعد فــي هــذه التركیبــة العاملیــة     

أما المعـارض فـال . التي الیمتلكها أحد غیره في فتح الكنز ودخوله واستخراج المصباح منه

  .یوجد إذ لیس هناك حائل بین عالء الدین والمصباح

تحقــــــق عالقـــــة إتصــــــال بــــــین وفـــــي تحدیــــــد المســـــار التقــــــویمي لهــــــذا النمـــــوذج، بحیــــــث ت   

الـذي دفـع بعـالء الـدین ) السـاحر(بواسطة المرسل) المصباح(والموضوع) عالء الدین(الذات

ــالي یكــون البرنــامج  إلــى إحضــار المصــباح، وســاعده بــذلك قدراتــه علــى دخــول الكنــز وبالت

  :كالتالي) الذات(السردي لعالء الدین 

  بالموضوع  1ذ ف                       م 1ذ ف ب س
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باســترجاع المصــباح مــن عــالء ) الســاحر(أمــا الموضــوع الثــاني فیتمثــل فــي رغبــة الــذات    

الـــدین واإلنتقـــام منـــه، فأصـــبح همـــه هـــو أخـــذ المصـــباح مـــن عـــالء الـــدین فقـــي یعمـــل علـــى 

، وقــد عمــد فــي ذلــك إلــى الحیلــة التــي ســاعدته فــي خـــداع )المصــباح(اســترجاع الموضــوع 

  .ته المصباحزوجة عالء الدین حتى أعط

ولتوضـــیح عوامـــل هـــذه البنیـــة العاملیـــة ســـنحاول تفصـــیل وتحدیـــد العالقـــات التـــي تـــربط     

  :بینهما

  المرسل إلیه  الموضوع                      المرسل    

  اإلنتقام من عالء              المصباح                      الساحر   

  الدین

  الذات                           المعارض                       المساعد

  Øالحیلة وزوجة عالء           الساحر                             

  الدین

  :وقد اندرجت تحت هذه التركیبة هي األخرى ثالث ثنائیات تحدد دور كل عامل   

  ثنائیة المرسل والمرسل إلیه -1

تبحــــث عـــــن الموضـــــوع ) الســـــاحر(إن رغبــــة اإلنتقـــــام مــــن عـــــالء الـــــدین جعلــــت الـــــذات    

، ممــا دفعهـا إلــى السـعي بكــل الطـرق وشــتى الوسـائل المتاحــة لسـرقة المصــباح، )المصـباح(

واتباع أیة طریقة تساعدها علـى جلبـه مـن قصـر عـالء الـدین، أمـا المرسـل إلیـه فیتمثـل فـي 

، فالقیمــة المتمثلــة فــي الرغبــة )الموضــوع(ول مــن المصــباحالســاحر الــذي یعتبــر المســتفید األ

  .في اإلنتقام من عالء الدین هي التي دفعت بالذات إلى استرجاع المصباح
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  ثنائیة الذات والموضوع -2

بالموضـــوع   قـــي ســـعیها إلـــى تحقیـــق رغبتهـــا فـــي اإلتصـــال) الســـاحر(یتمثـــل دور الـــذات    

  .رسلوكان الدافع إلى ذلك هو الم) المصباح(

أما الموضوع فیتمثل في المصباح السحري الذي ترغب الـذات فـي اإلتصـال بـه، فتقـوم     

بمحاولـــة الحصـــول علیـــه، وتـــؤدي محـــاوالت الـــذات لإلتصـــال بالموضـــوع إلـــى اتصـــالها بـــه 

وحصـولها علـى المصـباح عنـدما اتبعـت الحیلـة،حین خـدع زوجـة عـالء الـدین وأوهمهـا بأنــه 

  .ها ظنا منها أنه مصباح قدیم ال فائدة منهبائع مصابیح، فأعطته مصباح زوج

  ثنائیة المساعد والمعارض -3

ــة التــي اتبعهــا الســاحر لخــداع زوجــة عــالء      یتضــح لنــا أن المســاعد قــد تمثــل فــي الحیل

  .الدین، وكذلك في الزوجة التي أعطته المصباح وساعدته على الحصول علیه

ي اسـترجاع المصـباح ألنـه فـي النهایـة أما المعارض فإننا النجد من عـارض السـاحر فـ    

قـد بلـغ مـراده وحصـل علـي المصـباح الـذي سـعى مـن أجلـه وبـذل قصـارى جهـده كـي یكــون 

  .معه

  :للساحر كالتاليوبالتالي یكون البرنامج السردي    

  بالموضوع 2ذ فم                              2ذ ف ب س

الموضــوع، أصــبح اآلن فــي حالــة إتصــال مــع فبعــد أن كــان الســاحر فــي حالــة إنفصــال مــع 

عنـــدما اتبـــع الحیلـــة وبمســـاعدة زوجـــة عـــالء الـــدین، وبالتـــالي یصـــبح ) المصـــباح(الموضـــوع

  .عالء الدین هنا بالضرورة في حالة انفصال مع الموضوع

  3الموضوع

، )المصــــباح(فــــي حالــــة اتصــــال مــــع الموضــــوع ) عــــالء الــــدین(بعــــد أن كانــــت الــــذات     

حالة انفصال بعد أن اتصل الساحر بالموضوع، فسعى عالء الـدین إلـى أصبحت اآلن في 

  .استرجاع المصباح من الساحر وبذل كل ما في وسعه كي یجده وینتقم من الساحر
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فـأدرك عــالء الــدین أن السـاحر اإلفریقــي لــم ینسـه بعــد مضــي هـذا الــزمن الطویــل، ثــم «    

ــ إن الســاحر قــد :ات، وقالــت لــهســألها عــن مصــباحه، فأدركــت ســر مــا حــدث لهــا مــن النكب

وضــعه فــي صــدره، فعــزم عــالء الــدین علــى اإلنتقــام مــن الســاحر حتــى یخلــص مــن شــروره 

  .1»وكیده ودبر مع زوجته الوسیلة التي یسلكانها إلهالكه

  المرسل                  الموضوع                   المرسل إلیه    

  اإلنتقام                    المصباح                    عالء الدین   

  المساعد                    الذات                      المعارض   

  الزوجة                    عالء الدین                  الساحر   

  :آلتيأما الثنائیات التي اندرجت تحت هذه التركیبة العاملیة فهي كا

  ثنائیة المرسل والمرسل إلیه -1

إلـى السـعي فـي البحـث عـن الموضـوع ) عـالء الـدین(أدت رغبة اإلنتقام في نفس الـذات    

قــد مارســت عملیــة اإلقنــاع ) المرســل(و اإلتصــال بــه فكانــت الرغبــةفي اإلنتقــام ) المصــباح(

  .للسعي وراء الحصول على المصباح

المســـتفید األكبـــر مـــن الموضـــوع، فتحقیـــق عـــالء الـــدین أمـــا المرســـل إلیـــه فهـــو عـــالء الـــدین 

  .للموضوع وهو امتالك المصباح سیعود بالفائدة له وحده

  ثنائیة الذات والموضوع -2

) المصـــباح(تتمثــل الــذات فــي عـــالء الــدین الــذي یســعى إلـــى الحصــول علــى الموضــوع    

لـذي دفـع بالـذات إلـى بدافع الرغبـة فـي اإلنتقـام مـن السـاحر الشـریر، فكانـت هـذه  المرسـل ا

  .السعي والبحث عن الموضوع

  .ما الموضوع فیتمثل في المصباح السحري الذي تسعى الذات لإلتصال بهأ   

                                                           
  .28عالء الدین، ص:كامل كیالني -  1
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فبعدما كانت هذه الذات فـي حالـة فـي بـادئ األمـر فـي حالـة اتصـال مـع الموضـوع، ثـم     

صـــال فیمـــا بعـــد فـــي حالـــة انفصـــال عنـــه، أصـــبحت هـــذه الـــذات اآلن تبحـــث عـــن حالـــة اإلت

  .األولى وتسعى لتحقیقها

  ثنائیة المساعد والمعارض -3

عــالء الــدین وقــدمت لــه ) الــذات(یتمثــل المســاعد هنــا فــي الزوجــة التــي ســاعدت زوجهــا     

ر كن مــن اإلتصــال بالموضــوع، فكــان دو كــل الــدعم حتــى یســتطیع اســترجاع المصــباح ویــتم

رغبتهـا وامـتالك المصـباح، الزوجة كبیر وعامل أساسي في جعـل الـذات تـتمكن مـن تحقیـق 

  .وأصبحت بمساعدت الزوجة في حالة إتصال بالموضوع

أمـــا المعـــارض فهـــو الســـاحر الـــذي كـــان یمنـــع عـــالء الـــدین مـــن أخـــذ المصـــباح ألنـــه كـــان 

متمســكا بــه لدرجــة أنــه علقــه فــي عنقــه، إال أن كــل محاوالتــه بــاءت بالفشــل وتصــل الــذات 

  .بالمساعد وحققا معا اإلتصال بالموضوع

  والبرنامج السردي لعالء الدین كاآلتي

  بالموضوع  1ذ ف                       م 1ذ ف ب س

من خالل هـذه التشـكیلة العاملیـة للشخصـیات خـالل المسـار السـردي للقصـة، یظهـر لنـا    

فــي األخیــر تحقیــق الــذات عــالء الــدین لرغبتهــا واتصــالها بالموضــوع، ممــا یــدل علــى نجــاح 

  .العمل السردي وانتصاره للشخصیة البطلة

نـاء األحـداث كما أنه من المالحظ على شخصـیات القصـة أنـه كـان لهـا دور فعـال فـي ب   

وتحریكهـــا داخـــل الـــنص الحكائي،فقـــد أعطـــى الكاتــــب لكـــل شخصـــیة الـــدور المناســـب لهــــا 

  .ولألفعال الموزعة علیهم



  

  

  

  ةــــــــــــمــــاتـــــــــــخ      
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  :لقد توصلنا في نهایة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها    

رب وبالتحدیـد فــي أن أدب األطفـال یعتبـر مـن األجنـاس المسـتحدثة التـي ظهـرت فـي الغـ   

وآخـرین ممـن كتبــوا  charles perraultوشــارل بیـرو La fantaineفرنسـا مـع الفـونتین 

لهذه الفئة، أما في الوطن العربي فقـد تـأخر ظهـوره شـانه شـأن أجنـاس عدیـدة أخـرى، حیـث 

أنه وصل إلینا في أواخر القرن التاسع عشر مع أحمد شوقي الـذي اعتبـر مـن أوائـل الـرواد 

ــ د األول فــي الكتابــة لألطفــال، إضــافة إلــى محمــد الهــراوي وكامــل كیالنــي الــذي یعتبــر الرائ

  .ألدب األطفال

وأدب األطفـــــال لـــــه تـــــأثیر قـــــوي علـــــى األطفـــــال مـــــن حیـــــث تحســـــین قاموســـــهم اللغـــــوي     

  .هم وبناء شخصیتهم وتوسیع مخیلتهمه،إضافة إلى تثقیفوٕاثرائ

ألمـاكن العجائبیــة التـي قــام اهـتم الكاتـب فــي القصـة بالخیــال، ویظهـر ذلــك بوضـوح فــي ا   

قـــدكان للمكـــان العجـــائبي دور فـــي توســـیع ، و )الســـحري الكنز،القصـــر، المصـــباح(بتوظیفهـــا

مخیلــة الطفــل وتعریفــه بالعــالم اآلخر،وٕاخراجــه مــن العــالم الحســي المعهــود إلــى عــالم ملــيء 

  .بالخیال، مثیر، وغیر معهود

مساعدة فـي فـي عمد الكاتب إلى تقدیم أمكنته عن طریق آلیة الوصف، التي تعتبر  وقد   

  .وصف على تقریب المكان أكثر من األطفالسرد األحداث، وقد ساعد ال

العـب بـالزمن خاصـة ، مما ساعده علـى التاعتمد الكاتب على توظیف البنیة الزمنیة بكثرة 

   .إلى جانب اإلیقاع السردي واالستباق االسترجاعمن خالل تقنیتي 

أمــا شخصــیات القصــة فقــد تراوحــت بــین الحقیقــة والخیــال، فقــد تــم توظیــف الشخصــیات    

بالـــدور الرئیســـي  فكـــان منهـــا مـــن قـــام) إلـــخ...الســـاحرعـــالء الـــدین، بـــدر البـــدور، (الحقیقیـــة

والمحرك األساسي لألحداث كالبطل الذي كان شخصیة حقیقیة ،أما الشخصیات العجائبیـة 

  .فارتبطت بالعفاریت كخادم المصباح وخادم الخاتم الذین كانا بمثابة مساعدین للبطل
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ة صـفة العجائبیـة التـي ارتبطـت بالمكـان، وارتبطـت بـالزمن مـن وأكثر ماطغى علـى القصـ  

  .العجائبیة لألفعال في وقت خیالي خالل إنجاز الشخصیات

     .وفي األخیر نرجو التوفیق من اهللا،وأن یعود هذا البحث بالفائدة والنفع على من یتلقاه  
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  المصادر:أوال

  ).دت(، 21عالء الدین، دار المعارف، اإلسكندریة، مصر، ط:كامل كیالني-1

 المراجع: ثانیا

  2010.،1بنیة النص الروائي،الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط :ابراهیم خلیل-2

 ة اإلبتدائیة،یق في القصة القصیرة لطفل المدرسعوامل التشو  :اابراهیم محمد عط-3

  .)دت(،1مدرسة النهضة المصریة،القاهرة، مصر،ط

   والنشر، إیقاع الزمن في الروایة العربیة،المؤسسة العربیة للدراسات:أحمد حمد النعیمي-4

  .1،2004عمان، األردن،ط

  معات المصریة،جالل،،دارالنشر للجاوعثمان  أحمد زلط أدب األطفال بین أحمد شوقي-5

  .1،1994طالقاهرة،مصر،

والتوزیع،القاهرة،  ة للنشریرب،الشركة العأدب الطفولة أصوله ومفاهیمه :أحمد زلط-6

  .4،1997ة،مصر،طوالتوزیع،القاهر  مصر

المعارف،القاهرة،مصر،  كیالني ومحمد الهراوي،دار طفولة بین كاملالأدب :أحمد زلط-7

  .1994،)دط(

، )دط(ر الكتب المصریة،القاهرة،مصر،،داالقضایا المعاصرة ألدب األطفال :أحمد زلط-8

2009 .  

للدراسات البنیة والداللة في روایات ابراهیم نصر اهللا،المؤسسة العربیة :أحمد مرشد-9

  .1،2005بیروت، لبنان،ط ،والنشر

 .1،1991طمصر،ر العربي،القاهرة ، أدب األطفال علم وفن، دار الفك:أحمد نجیب-10

للكتاب،  أدب األطفال في العالم المعاصر،مكتبة الدار العربیة:اسماعیل عبد الفتاح-11

                                                                      .2000 ،)دط(القاهرة، مصر،

مصر، للكتاب،القاهرة،مة السرد في مقامات الهمذاني،الهیئة المصریة العا:أیمن بكر -12

  .1998،)دط(
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، 2ي العربي، بیروت، لبنان، طبنیة الشكل الروائي، المركز الثقاف :حسن بحراوي -13

2009.                                                                              

ة،القاهرة، اللبنانیة أدب الطفل العربي دراسات وبحوث،الدار المصری:حسن شحاتة -14

                                                                  .2،1994مصر،ط

ة للكتاب،اإلسكندریة، العام ثقافة الطفل،الهیئة المصریةلقصة و ا:حسن نوفل-15

                                                                                       .1999، )دط(مصر

بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  :حمید لحمیداني-16

                                                                .1،1991ط بیروت، لبنان، والتوزیع،

                                                                .)دت(،)دط(،)دب(،)د دن(كامل كیالني،: عبد الرحیم الكردي-17

                         .1983،)دط(دار المعارف، القاهرة، مصر، الشخصیة، :سید محمد غنیم-18

  .1994) دط،(مصر، القاهرة،العامة للكتاب،بناء الروایة،الهیئة المصریة  :سیزا قاسم-19

 ،عالم الكتب)دراسة في روایات نجیب الكیالني(بنیة الخطاب الروائي:الشریف حبیلة-20

                                                   .1،2010الحدیث،إربد، األردن،ط

، )دط(تونس، تونس،ة، دار الجنوب للنشر، طرائق تحلیل القص :الصادق قسومة -21

2000.                                                                    

التوزیع،عمان،  راق للنشر والمسرحیة والشعر في أدب األطفال،الو  :عمر األسعد -22

                                                                    . 2010،)دط(األردن،

البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة والنشر  :عمر عاشور-23

                                                                         .) دت(،)دط( والتوزیع،

والتوزیع،  أدب األطفال دراسة وتطبیق،دار الشروق،للنشر :عبد الفتاح أبو المعال-24

                                                           . 2،1988بیروت، لبنان،ط

وتعلیمهم وتثقیفهم،دار الشروق  أدب األطفال وأسالیب تربیتهم:عبد الفتاح أبو المعال -25

                                            . 1،2005ط والتوزیع،عمان، األردن، للنشر

والنشر أدب الشعر المسرح القصة، دار الوفاءالدنیا للطباعة  :فوزي عیسى -26

                                                                 .1،2007والتوزیع، اإلسكندریة،ط
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  محمد عبد المنعم:نقد الشعر، تح :بن زیاد البغدادي أبو الفرج قدامة بن جعفر -27

                                  .) دت(،)دط(ت، لبنان،دار الكتب العلمیة،بیرو خفاجي،

، 1للنشر،بیرروت،لبنان،ط معجم مصطلحات نقد الروایة،دار النهار:لطیف زیتوني -28

2002.                                                                            

 الجزائر،والتوزیع، وهران، الغرب للنشردار  في نظریة الروایة،:بد المالك مرتاضع -29

                                                                          .1،2005ط

األدب القصصي للطفل، مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة،  :محمد السید حالوة -30

                                                                   .2000،)دط(مصر،

 .1،2010تحلیل النص السردي، منشورات اإلختالف، الجزائر،ط :محمد بوعزة -31

المرجع في أدب األطفال،دار الفكر العربي العربي،القاهرة، :محمد حسن اسماعیل -32

                                                                . 3،2011ط مصر،

والنشر  أدب األطفال،أهدافه وسماته،مؤسسة الرسالة للطباعة :محمد حسن بریغش -33

                                                             .) دت(،2ط والتوزیع،دمشق، سوریا،

والتوزیع،  ي ثقافة وأدب األطفال،الدار الدولیة للنشرمقدمة ف: محمد مفتاح دیاب -34

                                                             .1،1995القاهرة، مصر،ط

الزمن في الروایة العربیة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، :مها القصراوي -35

                                                                           . 1،2004طلبنان،

 مؤسسة الوراق للنشرلعجائبي في السرد العربي القدیم،ا:نبیل حمدي الشاهد -36

                                                            . 1،2012عمان، األردن،ط والتوزیع،

العربیة،بیروت،  أدب األطفال العرب،مركز دراسات الوحدة:نجالء نصیر بشور -37

                                                                   . )دت(،)دط(لبنان،

للكتاب،  أدب األطفال فلسفته،فنونه،وسائطه،الهیئة العامة:هادي نعمان الهیتي -38

                                                                 .1997،)دط(القاهرة،مصر،
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، 2للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط الروایة والمكان، دار نینوى:یاسین النصیر -39

2010.  

  المراجع المترجمة:ثالثا

سعید الغانمي،المركز الثقافي العربي،بیروت، :الوجود والزمان والسرد،تر:بول ریكور -40

  .1،1999لبنان، ط

غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات :جمالیت المكان، تر: جاستون باشالر -41

                                               .2،1984والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،ط

، 2مصر، طخطاب الحكایة، المجلس األعلى للثقافة،اإلسكندریة،: جیرار جینیت -42

1997.                                                                                       

یت للنشر والمعلومات،القاهرة، السید إمام،میر : تر قاموس السردیات جیرالد برنس-43

                                                                              . 2003،)دط(مصر،

  القاهرة،،المجلس األعلى للثقافة،عابد خزندار:المصطلح السردي،، ترجیرالد برنس  -44

                                                                           . 1،2003مصر،ط

یاسر حسن،مؤسسة هنداوي :تر:أدب األطفال مقدمة قصیرة جدا:كمبرلي رینولد -45

                                                  .1،2013الثقافة،القاهرة،مصر،طللتعلیم و 

فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، :بحوث في الروایة الجدیدة،تر: میشال بوتور -46

  .3،1986بیروت، لبنان، ط

  المعاجم : رابعا

، )دط(لبنان،ط ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،المحیط المحی: بطرس البستاني -47

1998.                                                                                       

دار صادر، ، لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم-48

                                                          . 6، مج)دت(، )دط( بیروت، لبنان،

لسان العرب،دار صادر، : ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم-49

                                                       .13بیروت، لبنان، دط، دت، مج،

محمد باسل عیون السود،دار :ساس البالغة، تحأ: جار اهللا أبي القاسم الزمخشري-50
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                                            . 2،1998،ج1لبنان، طالكتب العلمیة، بیروت، 

  لبنان،القاموس المحیط دار الكتب العلمیة، بیروت،:  )الشیرازي الشافعي(الفیروزبادي -51

 .1999، 4،ج1ط

  الرسائل الجامعیة:خامسا

 ،)دكتوراه رسالة(آلیات بناء الزمن في القصة القصیرة المصریة:هیثم الحاج علي-52

  .2005صالح السروي،قسم اللغة العربیة،كلیة اآلداب،جامعة حلوان،/إشراف د

  المجالت والدوریات:سادسا

                            ). دت(،102مجلة اآلداب، جامعة  صالح الدین، العراق، العدد -53

                         .14،العدد14،مج2007ریت للعلوم اإلنسانیة، مجلة جامعة تك -54

              ).دت(،باكستان،العدد السابع،مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، الهور -54

  .392،2010المعرفة ،الكویت،ع عالم -55

  ملتقیاتال: سابعا

 .2011،كلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة،)القدس تاریخا وثقافة(للمؤتمر الخامس -56

الملتقى الدولي الخامس للسیمیاء،كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، قسم  -58

            .2008نوفمبر 17-15خیضر، بسكرة، الجزائر،األدب العربي، جامعة محمد 

إلى 11الملتقى الدولي األول في تحلیل الخطاب،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، من -59

  .2003مارس 13

  اإللكترونیةع المواق:ثامنا

60- www.aljomaa.net                                                      

61- www.shatharat.net  

62- www.syrianstory.com  
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  صــــلخـــم

قصـــة عـــالء  النـــي،البنـــى الحكائیـــة فـــي قصـــص األطفـــال عنـــد كامـــل كی( عالجـــت الدراســـة 

تجسـدت ، وسـعت إلـى الكشـف عـن األشـكال التـي موضوع البنى الحكائیة  )الدین أنموذجا 

، إضـافة إلـى )الزمـان، والشخصـیةالمكـان، (هذه البنى داخـل القصـة والتـي تمثلـت فـي  فیها

القـــات التـــي جمعتهـــا مـــع بعضـــها فـــي تـــرابط الـــنص وائـــتالف أجزائـــه مـــن خـــالل الع دورهـــا

  .هذه البنى في قصص األطفال البعض، كما حاولت تسلیط الضوء على طریقة اشتغال

   Abstract  

It dealt with the study (structures stories in children's stories when 

Kamel Kilani the story of Aladdin model) structures stories subject, 

and sought to detect the forms in which these structures are 

embodied within the story is marked by the (place, time, and 

personal), in addition to its role in the text thread and a coalition of 

its parts through relations gathered with each other, as it has tried 

to shed light on the functioning of these structures in children's 

stories.                                                                           

 

 

 


