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أتقدم بجزٌــــل و خالــــص الشـــكر و العرفــان و عظٌم التقدٌـر و االمتنــان 

التـــً أشرفت علـــى «مســـعودي فاطــمة الزهـــراء»إلى أستاذتنا الكرٌمـة 

هــــذه الرســالــة بنصائحــها السـدٌـدة و توجٌهـاتــها المستمـــرة التـــً كــانت 

 .نبـــر أساس طٌلــة إعدادنا لهـــذه المذكــــرة

.كمـــا اتقـــدم بالشكــــر الـــى كــــل من اعاننـــا على هـذا االنجـــــاز  

 كلمة شكر و تقدٌر



 

اهدي ثمرة نجاحً الى صاحبً القلبٌن الطٌبٌن الملٌئٌن بالحــب و الحنــان 

امــً و ابـــً و الى جمٌع اخوتً جمٌلة، صلٌحة، محمد، حلٌمة و زوجة اخً 

 الى الكتاكٌت فاٌز، اسمــــاء، الٌـــاس و الى ازواج إخوتً –نور الهـــدى 

.شعبـــان، بن ذهــٌبة، لكحــل  

.زهرة- وهٌبة- وردة- حبٌبة- نعٌمة- حٌاة- و الى جمٌع صدٌقات مرٌم  

.و الى كل من ٌعرف كرٌمة  
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 :المقدمة

ٌشكلادباالطفالقطاعاحٌوٌافًواجهةالمشهدالحضاريالمعاصر،بماٌستقطبه

الطفلمنالعناٌةالقصوىوالرعاٌةالدائمة،وبخاصةفًالبلدانالمتقدمة،فأدبالطفلما

هواالمناالدبالعام،كتباصاللجمهوراالطفال،حٌثٌمثلادباالطفالاهمٌة

قصوىفًعملٌةالتنشئةاالجتماعٌةللصغارنظرالماٌتمٌزبهاالطفالالصغارمن

حساسٌةوقدرةفائقةعلىالتشكٌلوغرسالقٌموالمفاهٌمالمختلفةلهمخاللالمراحل

.العمرٌةاالولى

وبالتالًفانادباالطفالٌعتبراداةفنٌةمنادواتتنشئةالطفلوالذيٌعتبرركٌزة

المستقبللمالهمنقدرةفًبناءالشخصٌةهذااالخٌركانموضوعدراستنا،حٌثكان

اختٌارنالهذاالموضوعاسبابودوافعذاتٌةوموضوعٌةوهًتشجٌعالباحثٌنو

االساتذةباالهتمامبهذاالمجالوكذلكقلةالدراساتالتًاهتمتبهذاالموضوع،وبناءا

علىماسبقذكرهٌمكناننلخصجوهراشكالٌةموضوعنافًتساؤالتمختلفةٌمكن

:تلخٌصهافٌماٌلً

هلحافظتالحكاٌةعلىمتنهاوشكلهافًسٌاقهاالحداثًامشهدتتعدٌال؟-1

ماهودورالصورالمرافقةللنصفًتعمٌقالفهموتنوٌعهلدىالقارئ؟واماماٌتعلق-2

بخطةالبحثالتًاعتمدتهافًانجازالبحث،فانًقدمهدتبمقدمة،ثممدخلوضحتفٌه

مفهومادباالطفالفًسٌاقهالعالمًثمسٌاقهالعربًثمقسمتالبحثالىثالثةفصول،

.اثنانمنهاللقسمالنظريوالقسمالثالثالتطبٌقً

فأماماٌتعلقبالقسمالنظري،فقدوردالفصلاالولتحتعنوانادباالطفالفً

االدبالمقارنفًمفهومهالمعاصر،:ضوءالدراساتالمقارنةمنخاللالعناصرالتالٌة

ثمبولهزاروادباالطفال،ومقاربةألدباالطفالالمقارن،واخٌرامجاالتالمؤسسة

.ألدباالطفالالمقارن

:واماالفصلالثانًحولانواعقصصاالطفالوتجلتفً

(االساطٌر،قصصالحٌوان،قصصالبطولةوالمغامرات)الحكاٌاتالتقلٌدٌة(1

(القصةالعائلٌة،القصةالتارٌخٌة)القصصالواقعٌة(2

(.قصةالخٌالالعلمً-حكاٌاتالجناالدبٌة)القصصالخٌالٌة(3
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.واماالقسمالتطبٌقًفكانحكاٌةعالءالدٌنوالمصباحالسحريفًالسٌاقألمقارنً

ٌتناولالفصلالثالثحكاٌةعالءالدٌنوالمصباحالسحريفًاألدباالنجلوساكسونًفً

سٌاقهاالكالسٌكًوسٌاقهاالحداثًحٌثتناولتفًسٌاقهاالكالسٌكًفًاألدب

،Gallandتلخٌصوقائعالقصةنقالعنالنصجاالن:االنجلوساكسونًالعناصرالتالٌة

.ثمتحلٌلمقارنًنصالحكاٌة

وقدتضمنتالدراسةثالثةنصوصانجلٌزٌةبتوارٌخمختلفة،وقدروعًفًذلك

التسلسلالزمنًلمعاٌنةمنحٌثالتغٌٌراتالتًطرأتعلىعملٌةالتعدٌل،فكانالنص

معرسومفٌراAnne Terry Whiteاالولقصةتحتنفسالعنوانلمؤلفهاانتريواٌت

،وكانالنصالثانًقصةلمؤلفتهاكارولكارٌك1956المنشورةسنةVira Bockبوك

Carol CarrickورسوماتدونالدكارٌكDonald Carrick1992والمنشورةسنة،

معرسوماتكاتًمٌتشلDeboralHautzigفًحٌثالنصالثالثقصةلدٌبوراهوتزٌج

Kathy Mitchell1993المنشورةسنة.

وامافًسٌاقهاالحداثًفًاألدباالنجلوساكسونً،وحٌثاخترتلذلكنصٌنباللغة

االنجلٌزٌة،وهمافًاالصلمننسخةعالءالدٌندٌزنًالمعدلةالمكتوبة،وكانالنص

(فًمدرسةالجن)والنصالثانًتحتعنوانDon Fergusonاألوللـدونفاركٌسون

.K.A.Alisterالٌستٌر.أي.بقلمك

وقداعتمدتفًدراستًعلىالمزاوجةبٌنالمنهجالتارٌخًوالمنهجالتحلٌلًفً

.بسطالقسمالنظري،وعلىالمنهجالتحلٌلًألمقارنًفًالتقسٌمالتطبٌقً

واماعنالعراقٌلوالصعوباتالتًصادفهامنخاللدراستًقلةالمراجعوقلة

.الدراساتحولهذاالموضوعباإلضافةالىضٌقالوقت

وفًاالخٌراتقدمبجزٌلالشكرواالحتراموالتقدٌرلكلمنساهموساعدنًفً

انجازهذاالبحثواولهماستاذتًمسعوديفاطمةالزهراءوكلمنمهدلًالطرٌق

.للوصولالىكلالمصادروالمراجعالمعتمدةفًهذاالبحث
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:مفهوم ادب االطفال بصفة عامة- 1  

 (ادب)ال نستطٌع ان نعرف ادب االطفال اال من خالل اطالعنا على مفهوم كلمة 

مجموعة االثار المكتوبة التً ٌتجلى فٌها العقل االنسانً )التً نستطٌع تعرٌفها بانها تعنً 

 .(باإلنشاء، او الفن الكتابً

و االدب بوجه عام هو تصوٌر او تعبٌر عن الحٌاة و الفكر و الوجدان، من خالل 

و ادب االطفال جزء منه، غٌر انه موجه الى فبة عمرٌة معٌنة و هم االطفال . انبٌة لغوٌة

الذٌن ٌختلفون عن الكبارمن حٌث العقل و الخبرة و االدراك، كما و نوعا، و ٌستطٌع االدب 

تلبٌة االحتٌاجات النفسٌة لألطفال، حٌث ٌرى اذواقهم، و ٌصقل مشاعرهم و احساساتهم، و 

ٌمكنهم من التصدي للحٌاة و متغٌراتها بإٌجابٌة و وعً، و هذا المسلك فً تربٌة االبناء هو 

تحقٌق لتوجٌهات الرسول صلى هللا علٌه و سلم فً الحث على رعاٌتهم، و اعدادهم للحٌاة 

الرشٌدة
(1)

، و ادب االطفال فً مجموعة هو االثار الفنٌة التً تصور افكارا واحساسات و 

القصة، و الشعر، و المسرحٌة، و »:اخٌلة، تتفق و مدارك االطفال، و تتخذ اشكاال مثل

 .«المقال، و االغنٌة

و ٌتخصص ادب االطفال فً مخاطبة فبة و معٌنة من المجتمع، و هً فبــة 

االطفال، و من ثم ٌنشا االختالف بٌن ادب االطفال و ادب الكبار؛ تبعا الختالف الخبرات و 

المدركات و العقول بٌن االطفال و الكبار
(2)

. 

و لذا ٌنفرد ادب االطفال عن االدب بمفهومه العام فً الجمهور الذي ٌخاطبه 

االدٌب بما لهذا الجمهور من خصابص نمو خاصة به، و من الرغبة فً استكشاف الحٌاة، 

و معرفة عالم الكبار و الكاتب الذي ٌمكنه ان ٌشبع تجارب الكبار بالخٌال، و ٌستغرق 

باإلدراك و البصٌرة، و ٌنقلها للصغار و ٌكون ما ٌكتبه هو االدب الحقٌقً لألطفال
(3)

. 

 

 

 

11.،ص2000ط، مصر، . د-احمد عبده عوض، أدب الطفل العربً، دار الشامً للنشر و التوزٌع (1)  

.12المرجع نفسه ص (2)  

.المرجع نفسه ص نفسها (3)  
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و ٌعد ادب االطفال رافدا قوٌا فً بناء ثقافة الطفل
(1)

، و من خصابصه انه اسلوب 

حٌاة نام و متطور، و هو ٌشتمل اللغة و العادات و التقالٌد و االفكار و المفاهٌم و وسابل 

و لكن اٌضا . االتصال، و المؤسسات االجتماعٌة ، و اسالٌب الحٌاة الٌومٌة، و ما الى ذلك

ٌقدم لهم تجارب البشرٌة من خالل المتعة و السرور، و كذلك ٌنمً فٌهم االحساس بجمال 

الكلمة و قوة تأثٌرها، و ٌمكن االطفال من االقبال على الحٌاة كما هً، و ان ٌعٌشوها الى 

 .ابعد اعماقها

و اخٌرا نشٌر ان ادب االطفال ٌستمد مقوماته الفلسفٌة من فلسفة المجتمع و عاداته 

و تقالٌده
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .13المرجع السابق ص: احمد عبده عوض (1)

 15المرجع السابق ص (2)
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 :تاريخ ادب االطفال - 2

 : العالمي- ا

ادب االطفال ادب قدٌم حدٌث
(1)

، و نالحظ ان الطفل كان ٌتلقى الخٌال الخصب من 

امه، التً كانت تخترع له نوعان من الخٌال تضٌفه الى االحداث الحقٌقٌة لتجارب الحٌاة 

الصٌد و حوادث المغارة، و الحٌوانات الموجودة بالبٌبة، و مصارعة : القدٌمة مثل

الطبٌعة
(2)

، و مع التطور التارٌخً تكون تراث قصصً غٌر مكتوب، و بدأت محاوالت 

لصوغ هذه القصص التً كانت مأخوذة من البٌبة و حٌاة الحٌوانات و االساطٌر و ظواهر 

الحٌاة، و لم ٌلتفت ألدب االطفال و الكتابة لهم اال متأخرا، و ذلك من خالل الحكاٌات و 

الخرافات التً كانت ٌتناقلها الناس منذ عصور االنسان االولى، و ال ٌمكن اعتبارها ادب 

حقا لألطفال
(3)

. 

و لكن تبٌن للباحثٌن ان االطفال لٌسوا راشدٌن صغارا، لهم كل ما للراشدٌن من 

 .صفات عقلٌة، و عاطفٌة، و حسٌة، و خٌالٌة بل لهم صفاتهم الخاصة بهم

و لذا نالحظ ان ادب االطفال عندما ظهر بشكله الرسمً فً فرنسا فً القرن 

السابع عشر لم ٌكن مألوفا بٌن االدباء، و ال ٌغٌب عنا ان نشٌر الى ان فرنسا كانت رابدة 

فً كتابة ادب االطفال
(4)

، و تعد االسبق فً اصدار مجالت خاصة باألطفال، كما ٌعتبر 

جان جاك »تشارلز بٌرو من رواد ادب االطفال فً العالم، و قد ساعدت كتابات 

الخاصة بتربٌة الطفل على ارساء اسس و مبادئ خاصة بالكتابة لألطفال، و فً «روسو

خاطب األطفال بلغة الشعر و أطلق علٌه الذي «الفونتين»فرنسا اٌضا كان الشاعر الكبٌر 

و تأثر به كثٌرا شاعرنا الكبٌر احمد شوقً«امٌر الحكاٌة الخرافٌة فً االدب العالمً»
(5)

 ،

ثمجاءت بعد ذلك انجلترا فً التفاتها لهذا الجانب فً القرنٌن السابع و الثامن عشر و كانت 

 اٌضا من الدول السباقة فً االهتمام بأدب االطفال، و قد عرف ادب االطفال تغٌرا نوعٌا 

 

،            1995كندا، . مفتاح محمد دٌاب، مقدمة فً ثقافة و ادب االطــفال، القـاهرة، الــدار الدولٌـة للنشر و التوزٌـع مصـر (1)

 .17ص                    

 . 16المرجع السابق ص: احمد عبده عوض (2)
 .17المرجع نقسه ص  (3)

 .18المرجع نفسه ص  (4)

 .24، ص2004، 1دارالفكرالعربً، ط- القاهرة . المرجع فً أدب األطفال. محمود حسن إسماعٌل (5)
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 لـدانٌـــال (nosniboRrCeosaمغامرات روبنسون كروزو):بصدور قصتٌن مؤسستٌن هما

 رحــالت جنــٌفر)، و قصـــــة 1719سنــــة leinaDeofeDدي فـــو 

s'revillluGrTavels ) لجونتان سوٌفnahtanoJftiwS و تعتمد تلك القصة 1726سنة ،

اٌضا على الخٌال و المغامرات
(1)

. 

-1823) و التً أصدرها لوٌس كارول «قصة ألٌس فً بالد العجابب»ثم تأتً إلى

و التً تعتبر أشهر القصص االنجلٌزٌة التً كتبت لألطفال مباشرة، و قد تطور  (1898

أدب األطفال فً انجلترا مع بداٌات القرن العشرٌن و دخل هذا المجال العدٌد من الكتاب 

و جورج الٌوت، لوٌس - تشارلن دٌكنز–العظماء أمثالمٌتردٌكسون

هو صاحب أشهر قصة لألطفال فً اللغة االنجلٌزٌة بل لعلها من srueLllorraCكارول

مغامرات ألٌس »أشهر القصص التً احتلت الصدارة فً التارٌخ األدبً كله و هً قصة 

Alic’sAdventure in Woderland«فً بالد العجابب
(2)

ثم المانٌا و كان اول كتاب . 

 و 1812و الذي ظهر الجزء االول منه « حكاٌات االطفال و البٌوت»: حقٌقً لألطفال هو

 .بعده بعامٌن ظهر الجزء الثانً

 و استقى «كان ٌا مكان»و ٌعتبر االخوان جرٌم اول من استخداما مصطلح 

االخوان جرٌم حكاٌاتهما من الشعب االلمانً نفسه، و لذلك تعتبر تلك الحكاٌات من التراث 

 .االلمانً، و من اشهر الكتب فً المانٌا بعد الكتاب المقدس

و تعتبر المانٌا حالٌا من اولى الدول فً االهتمام باإلصدارات الخاصة باألطفال و 

خاصة و كتب االطفال
(3)

. 

 

 .24المرجع نفسه ص  (1)

 .25المرجع نفسه ص  (2)

 .27المرجع السابق ص: محمد حسن اسماعٌل (3)
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 :namirGsrehtorBاألخوان جريم 

من المانٌا، سلكا طرٌقا  (1859-1786)و فلهلم  (1863-1785)وهما ٌعقوب 

مختلفا فً جمٌع التراث الشعبً االلمانً كما هو من افواه الشعب االلمانً، دون ان ٌتدخال 

فٌه حٌث كان هدنهما نقل الحكاٌات الشعبٌة التً عاشت عبر القرون كما هً، و ال تزال 

حكاٌات االخوٌن جرٌم حتى ٌومنا هذا تحمل فً طٌاتها الجدة و الحٌوٌة اللتٌن كانت علٌهما 

ابان ظهورها ألول مرة، بل انها لم تزدد من خالل المابة و الخمسٌن عاما الماضٌة اال 

تأثٌرا مما تزال الموسٌقى و الشعر و الفن التشكٌلً تستمد منها موضوعات اثارتها
(1)

كما 

تطور ادب االطفال فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و التً تعتبر من الدول التً تولً ادب 

االطفال اهتماما كبٌرا، تساعدها فً ذلك االمكانٌات المادٌة و استخدام التكنولوجٌا المتقدمة 

 .فً طباعة و اخراج كتب و مجالت االطفال

 من رواد أدب األطفال األمرٌكً و من أشهر رواٌاته «بول بنٌان»و ٌعتبر الكاتب 

 «مغامرات العم رٌمونً» و حكاٌاته «جول هاٌرٌس»، و أٌضا هناك «األمرٌكً الحشاب»

و غٌرها من الكتاب المعاصرٌن الذٌن وصلوا بأدب االطفال الى امرٌكا الى مرتبة 

رفٌعة
(2)

، ثم بعد ذلك الدنمارك، ثم اٌطالٌا، ثم روسٌا، ثم بلغارٌا، ثم الٌابان، الى ان نصل 

الى النصف الثانً من القرن العشرٌن فنجد ان ادب االطفال بدا ٌتجه الى التغٌر التام فً 

العصر »الكم و النوع فً جمٌع انحاء العالم، مما جعلنا نطلق على هذه الفترة من هذا القرن 

«الذهبي
(3)

. 

 

 

 .28المرجع السابق ص: محمد حسن اسماعٌل (1)

 .30المرجع نفسه ص  (2)

 .19، ص2000ط، مصر، . د-احمد عبده عوض، أدب الطفل العربً، دار الشامً للنشر و التوزٌع (3)
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 :تاريخ أدب األطفال العربي- ب

ما ٌمكن أن نسمٌه فً ضوء المعاٌٌر الحدٌثة - رغم ثرابه- لٌس فً تراثنا األدبً

أدب األطفال
(1)

، و أن مصطلح أدب األطفال ذو داللة مستحدثة
(2)

، حٌث لم ٌتبلور فً أدبنا 

العربً الحدٌث إال فً أواخر القرن التاسع عشر
(3)

، و ٌؤرخ العدٌد من الدارسٌن الذٌن 

 كبداٌة نشأة أدب األطفال فً األدب الغربً 1875تناولوا التارٌخ ألدب األطفال العام 

المرشد األمٌن فً تربٌة البنات و )الحدٌث بدلٌل إصدار رفاعة الطهطاوي لكتابة الموسوم 

(البنٌن
(4)

، و 1870، بٌنما الترجٌح األقرب إلى الصواب فً نظر احمد زلط ٌعود إلى العام 

التً كانت موجهة أساسا  (روضة المدارس المصرٌة)هو التارٌخ الذي تم فٌه إصدار مجلة 

إلى تالمٌذ مدارس الدٌار المصرٌة
(5)

. 

لرزق هللا حسون  (النفثات)و هناك من ٌرى ان اول كتاب اطفال عربً حدٌث هو 

 ان اول من وضع 1986من حلب، و نقال عن االستاذ علً حمد هللا فً مؤتمر تونس عام 

عبارة ادب الطفل بهذه الصٌغة ادٌب سوري من حوادث قبل ستة قرون تقرٌبا
(6)

اما احمد . 

لمحمد حمدي و جورج روب التً نشرتها دار  (القطٌطات)نجٌب فقد خلص الى أن قصة 

 هً اول كتاب اطفال عربً، بٌنما ٌرى عبد التواب ٌوسف ان اقدم 1912المعارف سنة 

(االسد و الغواص)قصة عربٌة هً 
(7)

. 

 

 القاهرة، باالشتراك مع –هادي نعمان الهٌتً، أدب األطفال فلسفته و وسابطه و فنونه، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  (1)
 .107-105دار الشؤون الثقافٌة العامة بغداد ص         

 .4 ص1.ط.2000عبد الفتاح، أدب األطفال فً العالم المعاصر، مكتبة دار العربٌة للكتاب  (2)
   Julinda Abu Nasr : The Arab World in (International Campanion Encylopedia             : نظر (3)

    of Children’sliterature) by    Peter Sheila Routhedye : 2005.p789                                                

         عمٌارسٌدعلً ،اثرالف لٌلة ولٌلة فً قصص األطفال فً األدبٌن االنجلو ساكسونً والعربً رسالة لنٌل شهادة :تر   

                                                                        .(انظر النص األصلً). 21 ص 2010الماجستٌر جامعة مستغانم    

             .153، ص 2.ط-1994احمد زلط، أدب األطفال أصوله، مفاهٌمه، رواده، الشركة العربٌة للنشر و التوزٌع  (4)

                                                                                                                               .153المرجع نفسه ص  (5)

                               .78، ص 2.ط.1996بٌروت . مؤسسة الرسالة. اهدافه و سماته. ادب االطفال. محمد برٌغش (6)

 (www. Adab atFaL.Com: )على الموقع االلكترونً التالً. تارٌخ ادب االطفال العالمً. رافعً ٌحً. د: انظر (7) 
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 :و ترجع حلبداأبو النصر البداٌة المتأخرة ألدب االطفال العربً الى ثالثة اسباب

لم تكن هناك رغبة فً تقبل فكرة ما ٌسمى بحاجات االطفال و شؤونهم، فبالرغم من : اوال

ثراء المادة الحكابٌة لألدب الشعبً العربً، و تنوع مواضٌعه كحكاٌات الشاطر حسن، و 

نوادر جحا، و السٌر الشعبٌة ألمثال ابً زٌد الهاللً، و عنترة، و الزناتً خلٌفة و كذلك 

حكاٌات الف لٌلة و لٌلة، فان عددا من الحكاٌات كان مرفوضا من طرف المربٌن الذٌن 

 .ٌعتقدون انها ال تتوفر على اي قٌمة تربوٌة

 . ان الكتاب لم ٌكونوا ٌرغبون فً استعمال لغة عربٌة بسٌطة:ثانيا

ان الناشرٌن لكتب االطفال كانوا ٌعتمدون كثٌرا على الترجمات لألعمال االوروبٌة : ثالثا

التً تعنً بوصف حاالت و بٌبات اجنبٌة غربٌة عن االطفال العرب
(1)

. 

 :ان ما وصل الى االطفال العرب نبع من مصدرٌن

 . عن طرٌق الترجمة من بعض اللغات، و خاصة اللغتٌن االنجلٌزٌة و الفرنسٌة:احدهما- 

. تبسٌط بعض الحكاٌات و االقاصٌص العربٌة المستمدة من تراثنا األدبً:و ثانيهما
(2)

لهذا 

فان اإلرهاصاتاألولى كان مصدرها الترجمة، فقد ترجم محمد علمان جالل الحكاٌات 

العٌون "، و قد أطلق علٌها عنوان 1854-1849ما بٌن  La Fontaineالخرافٌة لـ ال فونتٌن

"الٌواقظ فً األمثال و المواعظ
(3)

 1911عام  (كتاب العرب) و ألف بعده إبراهٌم العرب 

كذلكLa Fontaineالفونتٌن تأثرا بـ 
(4)

. 

كذلك إال انه استطاع من La Fontaineو مع أن احمد شوقً كان متأثرا بـ الفونتٌن 

خالل ما قدمه لألحداث من مقطوعات و قصص شعرٌة جاءت على السنت الطٌر و 

الحٌوان أن ٌثبت رٌادته ألدب األطفال فً اللغة العربٌة
(5)

. 

 

 Julinda Abu Nasr : The Arab World in (International Campanion Encylopedia of: انظر (1)

Children’sliterature) by Peter Sheila  Rout ledge  : 2005.p789 
 ,22عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر
 .   107-105هادي نعمان الهٌتً المرجع السابق ص  (2 )
 ص 1994، 1.احمد زلط، ادب االطفال بٌن احمد شوقً و عثمان جالل، دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزٌع، ط (3)

21 . 

 .152 ص 1994، 2.احمد زلط، ادب الطفولة اصوله، مفاهٌمه، رواده، الشركة العربٌة للنشر و التوزٌع،ط (4)

، 1995كندا، . مفتاح محمد دٌاب، مقدمة فً ثقافة و ادب االطــفال، القـاهرة، الــدار الدولٌـة للنشر و التوزٌـع مصـر (5)

 .22ص 
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سمٌر "والى جانب شوقً، فقد كتب الهراوي لألطفال منظومات قصصٌة بعنوان 

"اغانً االطفال"، ثم 1924سنة " سمٌر االطفال للبنٌن"، ثم 1922سنة " االطفال للبنٌن
(1)

. 

( 1959-1897)غٌر ان الثورة الفعلٌة كانت على ٌد الكاتب المصري كامل الكٌالنً 

(1950-1930)الذي ٌعد اول كاتب تخصص فً انتاج ادب االطفال بالعربٌة بٌن 
(2)

 و كان 

مسؤوال عن سلسلة من كتب االطفال التً تجاوزت المابتٌن بٌن قصة و مسرحٌة، و كانت 

1927سنة  (السندباد البحري)اول قصة له هً 
(3)

. 

و من الرواد الذٌن برزوا فً الثلث الثانً من القرن العشرٌن عمر فروج و حبوبه 

حداد، و روز غرٌب فً لبنان، و عبد الكرٌم الحٌدري، و نصر سعٌد فً سورٌا و بعضهم 

تجاوزت شهرته حدود بالده مثل الكٌالنً انفا، و محمد سعٌد العرٌان، و عطٌة االبراشً، 

و ابراهٌم عزوز، و احمد نجٌب
(4)

. 

و بٌنما كانت الترجمة مصدرا ربٌسٌا من مصادر ادب االطفال فً العالم العربً بٌن 

الحربٌن العالمٌتٌن، فقد بدأت تتراجع لصالح التألٌف العربً الى تألٌف نوعً فً 

السبعٌنٌات دون ان تختفً تماما او تتمكن من المحافظة على مكانتها السابقة
(5)

. 

 اثر كبٌر على االهتمام باألطفال و ادبه من 1967و لقد كان لحرب حزٌران عام 

خالل رؤٌة تهدف الى بناء مجتمع سلٌم و قوي، و الذي ٌشكل االطفال اللبنة االساسٌة 

فٌه
(6)

. 

 

 

  .84-83، ص 2.ط.1996بٌروت . مؤسسة الرسالة. اهدافه و سماته. ادب االطفال. محمد برٌغش (1)
 Julinda Abu Nasr : The Arab World in (International Campanion Encylopedia of: انظر (2)

Children’sliterature) by Peter Sheila Rout ledge : 2005.p789 
 ,23عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص:تر

، 1995كندا، . مفتاح محمد دٌاب، مقدمة فً ثقافة و ادب االطــفال، القـاهرة، الــدار الدولٌـة للنشر و التوزٌـع مصـر (3)

 .22ص 

كانون الثانً ) 104/105الموقف االدبً ". تطور فن الكتابة لألطفال فً البالد العربٌة و مشكالته:" احمد ابو اسعد  (4)

 .219، ص(1980

 .169، ص1991علً الحدٌدي، فً ادب االطفال، مكتبة األنجلو المصرٌة القاهرة،  (5)

 [www.adabatfal.com].رافع ٌحً، تارٌخ تطور ادب االطفال العالمً ، على الموقع االلكترونً التالً. د (6)
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و كذلك ادت الهرمٌة الى االعتراف بالحاجة الى ادب عقالنً ٌتخذ حركة اٌجابٌة 

الصطالح نوعٌة كتب االطفال
(1)

، و بخاصة اذا اخذت بعٌن االعتبار االثار السلبٌة الناجمة 

عما قد تسببت فٌه دور النشر االجنبٌة فً بداٌة الستٌنٌات، من اغراقها لسوق الكتاب 

العربٌة بترجمات هزٌلة قدمتها فً ثوب لغوي عربً مصطنع بعٌدا عن فهم االطفال، 

الشًء الذي اعقبته ردود فعل قوٌة
(2)

. 

ان التمٌٌز النوعً فً التألٌف و الطبع الذي حدث فً لٌبٌا، و قبلها فً مصر، دفع 

بعجلة هذا االدب الى النهوض على قدمٌه
(3)

و انتزاع اعتراف الهٌبات العلمٌة و االدبٌة، ، 

و اصبح مادة مدرجة ضمن مقررات المعاهد و الجامعات
(4)

. 

و على غرار المناخ الثقافً و السٌاسً الذي حظٌت به لبنان فً فترة الستٌنٌات، 

فقد تسٌر لسورٌا ان تحظى به بعد ذلك، و كان من أدباءها البارزٌن فً هذا الحقل سلٌمان 

العٌسى الذي انصرف الى الكتابة للصغار بعد حرب حزٌران، و كذلك عادل عبد هللا 

أبوشبب، و زكرٌا ثامر
(5)

. 

و شهد العراق ثورة حقٌقٌة فً هذا المجال فً العشرٌة التالٌة، عندما جلب الخبراء 

االجانب لمساعدة الكتاب المحلٌٌن على انتاج الكتب الجٌدة، غٌر ان هذا المسار ما لبث ان 

تعثر بسبب الحروب التً عصفت بمستقبل البالد فً دوامة الدمار و الحصار
(6)

. 

 

 

 Julinda Abu Nasr : The Arab World in (International Campanion Encylopedia of: انظر (1)

Children’sliterature) by Peter Sheila Rout hedye : 2005.p78                                                     
 .790المرجع نفسه ص  (2)

 .791-790المرجع نفسه ص  (3)

 [www.adabatfal.com].رافع ٌحً، تارٌخ تطور ادب االطفال العالمً ، على الموقع االلكترونً التالً. د (4)
 Julinda Abu Nasr : The Arab World in (International Campanion Encylopedia of: انظر (5)

Children’sliterature) by Peter Sheila Routledge : 2005.p791 
 ,24عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر

 .791المرجع نفسه ص  (6)
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ان تطور ادب االطفال فً الوطن العربً كان غٌر متكافا فً كل الحاالت ففً 

حٌن كانت وتٌرته سرٌعة فً مصر و لبنان ثم سورٌاو العراق و تونس بعد ذلك، نجد 

ظهوره متأخرا فً دول الخلٌج، و دول اخرى مثل الٌمن التً تحدد مٌالد ادب االطفال فٌها 

، و المغرب الى غاٌة الثمانٌنات و ال ٌزال ادب االطفال ٌخطو فٌها خطواته 1973بالعام 

االولى، معتمدا على ترجمات من ادب االطفال الفرنسً الذي كان منتشرا فً لبنان
(1)

. 

و فً حٌن واصلت مصر و لبنان فً تقدٌم اغلب المساهمات فً ادب االطفال عبر 

العالم العربً، انكفات العراق و االردن و تونس و الجزابر و الكوٌت على تشجٌع كتابها 

المحلٌٌن
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [www.adabatfal.com].رافع ٌحً، تارٌخ تطور ادب االطفال العالمً ، على الموقع االلكترونً التالً. د (1)
 Julinda Abu Nasr : The Arab World in (International Campanion Encylopedia of: انظر (2)

Children’sliterature) by Peter Sheila   Rout ledge    : 2005.p791             
.24عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر  
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:األدب المقارن في مفهومه المعاصر  

اذا رجعنا الى مفهوم االدب المقارن فً صٌؽته الكبلسٌكٌة، ال نجده ٌتعدى دراسة 

االدب القومً فً عبلقاته التارٌخٌة بؽٌره من اآلداب الخارجة عن نطاق اللؽة القومٌة التً 

كتب بها
(1)

احدهما المنحى التارٌخً : * ، و ٌتبٌن من هذا التعرٌؾ التأكٌد على امرٌن

و ثانٌهما الفرق اللؽوي، كشرطٌن اساسٌٌن فً شرعة اي دراسة * للعبلقات الموثقة، 

 .مقارنة من وجهة النظر الفرنسٌة التً تمثل فكرة االورومركزٌة المتعالٌة

ان ٌتقٌدوا بإلزامٌة Euro- Centrismبٌنما ال ٌروق لمناهضً فكرة االورومركزٌة

هذٌن الشرطٌن لٌفسحوا المجال واسعا امام الدراسة المقارنة من خبلل التعرٌؾ الذي 

 من إن األدب المقارن هو دراسة األدب Henry.H.H.Remarkاخترناه لـ هنري رومارك

خارج حدود بلد خاص، و دراسة العبلقة بٌن األدب من جهة و بٌن مجاالت أخرى من 

المعرفة مثل الفنون كالرسم، النحت، فن العمارة، الموسٌقى، الفلسفة، التارٌخ، السٌاسة، 

، من جهة اخرى، و باختصار، فهو مقارنة ...االقتصاد، علم االجتماع و العلوم، و الدٌن

أدب مع أدب أخر او آداب اخرى، و مقارنة االدب مع حقول اخرى للتعبٌر االنسانً
(2)

. 

و نفهم من التعرٌؾ الثانً ان المٌزة األدبٌة للبعد ألمقارنً قد انتقلت إلى المٌزة 

التعبٌرٌة بالمقارنة بٌن االدب كوسٌلة من وسائل التعبٌر البشري و الفنون و العلوم 

المتعددة، و الٌت هً فً اخر المطاؾ ال تعد اال اشكال تعبٌرٌة ٌتوخاها االنسان للتعبٌر 

 .عما تستلزمه المكاشفة الفكرٌة و الروحٌة

و بالنظر الى تزاٌد وتٌرة النمو االقتصادي العالمً، مرفقا باالتصاالت الحدٌثة، و 

االعبلم التكنولوجً و سقوط الحدود السٌاسٌة و تزاٌد التحرك الطوعً و الهجرة كنتٌجة 

للحرب و الفقر و االضطهاد السٌاسً، ٌتضح ان هذه العوامل افرزت اشكالٌة استقطاب 

 البعد الثقافً للدراسات المقارنة مما دعا بالضرورة الى استقصاء نتائج المقارنة لئلنتاج

 

 .10، ص3، ط1982بٌروت، - محمد ؼنٌمً هبلل، االدب المقارن، دار العودة (1)

 Henry. H.H.Remark :Comparative literature its Definition and Function, in:انظر (2)

(Comparative literature Method and Perspective), edited by Newton p.Stallknech and Horst 

Frenz, Southemillinois university Press, Revised Edition 1973,p1. 

 .   26عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص:تر
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الثقافً، و فً نفس الوقت دفع بالدارسٌن الى اعادة التفكٌر فً الهوٌات الثقافٌة فٌما وراء 

صٌػ التعرٌؾ الوطنٌة التقلٌدٌة، و اصبح من المؤكد ان دراسة االنتاج الثقافً خارج 

الحدود الوطنٌة واقعة فً صمٌم االدب المقارن
(1)

. 

ان اعتماد الدراسات المقارنة للبعد الثقافً فً جعل من االختبلفات الثقافٌة هدفا 

لدراسات االدب المقارن فً نفس اللؽة مثل المقارنة بٌن االدب االنسانً و آداب امرٌكا 

البلتٌنٌة، او آدابالبلدان العدٌدة الناطقة باأللمانٌة، او البلدان الناطقة باإلنجلٌزٌة
(2)

. 

و فضبل عن هذا، فان ما ساعد اكثر على تأسٌس هذا البعد الثقافً فً الدراسة 

 :المقارنة اساسٌان

 PhenomenaCrossing Border ٌتجسد فً ظاهرة العبور لما بٌن الحقول األول- 

Interdisciplinary اذا اصبح تحلٌل هذه الظاهرة فً مقدمة دراسات ما بٌن الحقول 

لؤلدب و الثقافة، و هو المجال الذي فتح امام الدارسٌن فرصا جدٌدة لعبور تلك الحقول التً 

تفصل التارٌخ و االنتروبولوجٌا و الفن و السٌاسة و االدب و االقتصاد
(3)

. 

 الذي اثبت انه Post Colonialism خاص بتطور مفهوم ما بعد االستعمار و الثاني- 

منهج مثمر فً مناقشة الموضوع الثقافً ألمقارنً، كما اثبت دوره األساسً فً تأسٌس هذا 

الحقل فً آسٌا و إفرٌقٌا و أمرٌكا الجنوبٌة، فهو متمٌز بتحوٌل مشهد الموضوع ألمقارنً و 

ذلك انطبلقا من تطور اورومركزي و منظومته القٌمٌة إلى تطور منظور عالمً أوسع، 

ٌنفتح على كل األمم و الثقافات من دون تمٌز
(4)

. 

 

 Emer O, Sullivan:Comparative children’sliterature,Translation by:اٗظغ (1)

AntheaBell,Routhedge, London and New  York. 2005. P4                       

  .27 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

.4أُغجغ ٗلـٚ ص  (2)  

أُغجغ ٗلـٚ ص ٗلـٜب (3)  

.أُغجغ ٗلـٚ ص ٗلـٜب(4)  
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و تأكٌد على هذا المنحى الثقافً فً الدراسات المقارنة، فقد تم فً الوقت الراهن 

استبدال الدراسات التقلٌدٌة التً كان التٌار المهٌمن فٌها هو بحث الصبلت بٌن النصوص 

الشخصٌة للكتاب، و االجناس، و الفترات، و اآلداب القومٌة بدراسات ثقافٌة مقاربة لما بٌن 

Interdisciplinaryالحقول 
(1)

. 

و تتوٌجا لهذا االتجاه، نشر الدارسون الرواد لجمعٌة االدب المقارن االمرٌكً تقرٌرا 

ان فضاء المقارنة :" ، ٌقترحون فٌه تعرٌفا جدٌدا لؤلدب المقارن جاء فٌما ٌل1993ًسنة 

الٌوم ٌقحم مقارنات بٌن المنتجات الفنٌة ؼالبا ما تدرس من مختلؾ التخصصات، بٌن 

سواء الراقٌة منها او الشعبٌة، و تلك الثقافات التً لٌست ؼربٌة، - التقالٌد الثقافٌة الؽربٌة

بٌن النتاج الثقافً للشعوب المستعمرة كما قبل و ما بعد االتصال، بٌن تراكٌب الجنس 

المعرفة على انها انثوٌة، و الخرى المعرفة على انها مذكرة؛ او بٌن التوجٌهات الجنسٌة 

المعرفة على انها سوٌة، و الخرى المعرفة على انها منحرؾ؛ بٌن طرق الداللة العنصرٌة 

و العرقٌة، بٌن قواعد تفسٌر نطق المعانً و التحلٌل المادي لطرق انتاجه و سٌره
(2)

. 

 

 Emer O’ Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by:انظر (1)

AntheaBell,Routhedge, London and New  York. 2005. P5.  

 .27 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

Haun Saussay, Exquisite: Cadavers Stitchedfrom fresh Nightmares, in (comparative (2) اٗظغ:  

Literature in an Age of Globalisation) the Johns Hopkins Universitypress, 2006, p18-19. 

.28 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ  
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:بول هزار و أدب االطفال  

ُْ ٣َ٘ اصة االؽلبٍ اٛزٔبّ االصة أُوبعٕ، ٝ ال اُ٘وض االصث٢ االًبص٢ٔ٣ اال ٓغ ٗشغ 

 les livres, les Enfants" اٌُزت، األؽلبٍ ٝ اُغجبٍ:"  ٌُزبثPaul Hazardٚثٍٞ ٛؼاع

et les Hommes إطا ًبٕ اٌُزبة ٣ؼض أٍٝ اُضوبكخ ٖٓ صعاؿخ ٓوبع٢ٗ ك٢ 1923 ؿ٘خ ٝ ،

دجْ ٛؼاع ك٢ دوَ اُضعاؿخ أُوبعٗخ إ٠ُ أصة األؽلبٍ، كبٗٚ ك٢ ٗظغٙ ال ٣ٔضَ أٍٝ سطٞح ك٢ 

دوَ جض٣ض ٖٓ أُؼغكخ، ثوضع ٓب ٣شٌَ ٓغاكؼخ ُذوَ األؽلبٍ ثبٕ ٣شظض ُْٜ ًزت س٤ب٤ُخ ال 

رؼ٤ٔ٤ِخ، ٝ ُظبُخ رغث٤خ أصث٤خ ٖٓ سالٍ هغاءح ٗظٞص ٗٞػ٤خ طاد جٞصح جٔب٤ُخ ػب٤ُخ ٝ 

اُز٢ ػؼٛب إ٠ُ ؿِـِخ ٖٓ اٌُزت األٝعٝث٤خ اُزو٤ِض٣خ ُألؽلبٍ
(1)

. 

إٕ اُؼغع أُٔوبع٤ٗبُظ١ هضٓٚ ٛؼاع ػٖ ربع٣ز ٓشزِق اُزوب٤ُض االٝعٝث٤خ ألصة االؽلبٍ 

صكبػب ػٖ رظٞعٙ ػٖ اُزغث٤خ االصث٤خ، ٣زِشض ك٢ ًٕٞ االؽلبٍ ك٢ دبجخ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ االصة 

اُظ١ ٣جؼَ ٖٓ اُطلُٞخ ش٤ئب ٓذـٞؿب ٖٓ اجَ ارٔبّ ٣ٞٛخ ؽل٤ِٚ دغح
(2)

ٝ ك٢ ٝادض ٖٓ اًضغ . 

 :اُشٞاٛض رٌغاعإ اث٠ اال إ ٣زذضس االؽلبٍ ثأٗلـْٜ ك٢ ٗضائْٜ ٌُِجبع

اػطٞٗب اج٘ذخ ٣ب ٖٓ اٗزْ أه٣ٞبء ٝ هضعاء، ؿبػضٝٗب ػ٠ِ : " هبٍ االؽلبٍ" اػطٞٗب ًزجب" 

اُلغاع ا٠ُ ثؼ٤ض، اث٘ٞا ُ٘ب هظٞعا الػ ٝعص٣خ ك٢ ٝؿؾ اُذضائن اُـبدغح، اعٝٗب اُج٤٘بد رذذ 

ػٞء اُؤغ، اٗ٘ب ٗغ٣ض إ ٗزؼِْ ًَ ٓب صعؿ٘بٙ ك٢ أُضعؿخ، ٌُٖ، عجبء، اؿٔذٞا ُ٘ب ثبٕ ٗجو٠ 

ػ٠ِ ادالٓ٘ب
(3)

. 

ٝ ثشظٞص اُضٝع اُظ١ ٣ِؼجٚ أصة األؽلبٍ ك٢ ث٘بء اُشظٞط٤خ اُضوبك٤خ ٝ ا٣ُٜٞخ اُٞؽ٤٘خ، 

 هض اكغص جؼءا سبطب ٖٓ ٓ٘بهشزٚ ُٜظا اُجبٗت اُظ١ ٝعص رذذ Paul Hazardكبٕ ثٍٞ ٛؼاع 

، رؼغع ك٤ٚ ُإلٗجبػاد أصة األؽلبٍ ُؼض٣ض ٖٓ اُضٍٝ "آز٤بػ اُشٔبٍ ػٖ اُج٘ٞة" ػ٘ٞإ 

 Pinocchioاألٝعٝث٤خ، كئٓب اؿجب٤ٗب، كوض أٜٛٔب ٤ًِب، ٝ اػزجغ اُغائؼز٤ٖ اال٣طب٤ُز٤ٖ ث٤٘ٞرش٤ٞ

 ٓشزِلز٤ٖ، ٝٝػغ اُزو٤ِض اُؼبّ اُلو٤غ اُشبص ثبُج٘ٞة ك٢ ٓوبثَ ٓب ُِشٔبٍ Cuoreٝ ٤ًٞع

 ٖٓ أؿب٢ٗ اُزغه٤ض االٗج٤ِؼ٣خ، ٝ اُوظض أُضعؿ٤خ ٓضَ ٤ٓٞ٣بد رّٞ ثغإٝ أُضعؿ٤خ 

 

 ,Paul Hazard : Book, Children, and Men, trans.M.Mitchell, Boston : The Horn Book: اٗظغ (1)

1944.p4.                                

 .29 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

 .4أُغجغ ٗلـٚ ص  (2)

 .أُغجغ ٗلـٚ ص ٗلـٜب (3)
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Tom Brown’sschooldays ًزبة ٖٓ دجْ اُـ٤غ ُٝزغ ؿٌٞد ٝ ، Sir Walter 

Scottٖعٝثغد ٣ُٞؾ ؿز٤لزـ ٝ ،Robert louis Stevenson٤ًجِ٘ؾ ٝ ، Kipling ٝ ، 

 Hans، ٝ ٓبرغًٞؿ٤بٗأٗضعؿGogolٕٞ، ٝ جٞؿPushkinٍٞ، ٝ ثٞش٤ٌٖ Twainر٣ٖٞ 

Christian Andersen
(1)

. 

 :ُوض اػط٠ ٛؼاع رلـ٤غ٣ٖ الٓز٤بػ اُشٔبٍ ػٖ اُج٘ٞة

ػَِ ك٤ٚ اُزطٞع اُشبص، ٝ ؽج٤ؼخ اُش٤بٍ ثبؿزؼٔبٍ ٗظغ٣خ أُ٘بر اُوض٣ٔخ ك٢ شغح االول -

سظبئض االٓخ
(2)

. 

 ٖٓ سالٍ رٞج٤ٜٚ ؿؤاال ٛبٓب ك٢ ؿ٤بم صعاؿخ ٓوبعٗخ ُزطٞع اصة االؽلبٍ ػٖ و الثاني- 

أُضُٞالد أُشزِلخ ُِطلُٞخ ك٢ ٓشزِق اُضوبكبد، ٝ اصٟ ك٢ ٛظا اُـ٤بم اّ اُطلُٞخ رزٞاجض ك٢ 

ٓٞؽٜ٘ب اُذن ك٢ اُضوبكبد االٝعٝث٤خ اُشٔب٤ُخ، آب ثبُ٘ـجخ ُالر٤٤٘٤ٖ، كبألؽلبٍ ُْ ٣ٌٞٗٞا اثضا 

 إ اُغجبٍ هض ":ش٤ئب اسغ، ٝ ٌُٖ عجبٍ أُـزوجَ، كأٓب اُشٔبٍ هض كٜٔٞا ج٤ضا ٛظٙ اُذو٤وخ

"ثِـٞا ؿٖ اُغشض كوؾ ْٝٛ اؽلبٍ
(3)

. 

، كبٗٚ ػ٠ِ اُغؿْ ٖٓ Emer O, Sullivan ٝ اؿز٘بصا إ٠ُ اُضعاؿخ أ٤ٓغأٝ ؿ٤ِ٤لبٕ 

ا٤ٔٛخ ٓالدظبد ٛؼاع ك٢ ٓجبٍ أُوبعٗخ ك٢ ٓٞػٞع أُضُٞالد أُشزِلخ ُِطلُٞخ، ٝ اُزوب٤ُض 

أُشزِلخ ألصة اُطلَ اُشبص ثجؼغ االْٓ ٝ اُؼو٤ِبد أُشزِلخ، كبٕ ٓب هبّ ثٚ ال ٣غه٢ إ٠ُ 

صعجخ اُز٘ظ٤غ األصث٢ ُِؼالهبد اُٞص٤وخ ث٤ٖ االؽلبٍ ٝ اصة اٌُجبع، اٝ ا٠ُ كذض شغٝؽ 

االٗزبط االصث٢ ٝ االٗزوبٍ اُض٢ُٝ
(4)

. 

 

 ,Paul Hazard : Book, Children, and Men, trans.M.Mitchell, Boston : The Horn Book: اٗظغ (1)

1944.p96.    

 .30 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

 .99أُغجغ ٗلـٚ ص  (2)

 .110أُغجغ ٗلـٚ ص  (3)

 Emer O’ Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by Anthea Bell:انظر (4)

,Rout hedge, London and New  York. 2005. P7.   
 .30 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

أستاذة اللؽة االنجلٌزٌة فً جامعة لٌنبرغ بألمانٌا، و صاحبة الدراسة المؤسسة ألدب االطفال المقارن فً : أمٌراوسٌلفان* 
جائزة جمعٌة العالمٌة للبحث فً ادب      (ادب الطفل المقارن)حقل االدب المقارن فً بداٌة االلفٌة الثالثة، نالت بدراستها 

، و ٌمثل الكتاب موضوع رسالة جامعٌة تقدمت بها لنٌل درجة االستاذٌة من األكادٌمٌة 2001 سنة  IRSCL االطفال  

.االلمانٌة  
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إ اُ٘وطخ أُغًؼ٣خ ك٢ صعاؿخ ٛؼاع ٛٞ رش٤ِٚ ٌُٔبٕ اُطلُٞخ ٣زجبٝػ ًَ اُذضٝص 

اُـ٤بؿ٤خ ٝ اُِـ٣ٞخ، ٝٛٞ ثٔؼ٠٘ اسغ اكزغاع ُٞجٞص جٜٔٞع٣خ ػب٤ُٔخ ُِطلُٞخ
(1)

. 

و لعل هذا ما ٌعلل الرواج الذي لقٌه كتاب هزار على المستوى العالمً بعد الحرب 

 ، ثم االلمانٌة1944العالمٌة الثانٌة حٌث توالت الترجمات، فظهرت الترجمة االمرٌكٌة فً 

، ثم الترجمة السوٌدٌة فالتشكٌلٌة و ما تبلها من ترجمات، و هذا القبول 1952فً سنة 

 هو مرتبط فً األساس بفكرة الوظٌفة اإلنسانٌة للكتب فً Hazardالواسع ألعمال هزار 

 Utopia of International Underإطار الجمهورٌة العالمٌة للطفولة، للتفاهم الدولً 

standing
(2)

. 

إن األٌمان بفكرة الجمهورٌة العالمٌة للطفولة اصبح اكثر الحاحا فً فترة ما بعد 

الحرب العالمٌة نظرا لفشل الكبار فً تحقٌق السبلم و التفاهم الدولً اللذٌن تصبو الٌهما 

.المجتمعات البشرٌة
(3)

 

ٌبقى تصورا رومانسٌا ٌجهل الشروط - فً هذا السٌاق- و لكن مفهوم الطفولة العالمٌة

الحقٌقٌة التصاالت االطفال عبر الحدود، فالشروط المعدة للطفولة فً البلدان النامٌة لٌست 

متكافئة مع ؼٌرها من الشروط المعدة فً البلدان المتقدمة
(4)

. 

و مهما ٌكن، فان إجراءات ما بعد الحرب قد شجعت التبادل األدبً فً قضٌة التفاهم 

الدولً، و شجعت سلوك العقل المتفتح عموما تجاه آداب األمم األخرى، و زاد معه التقدٌر 

المتزاٌد و المتحمس لآلثار المفٌدة الكامنة ألدب األطفال، و هذا بالخصوص واضح من 

 و  The international youth library ) )IYLخبلل عمل المكتبة العالمٌة للصؽار 

 التً حاولت جعل مثال التفاهم الدولً من خبلل jellaLepman مؤسستها جٌبل لٌبمان   

 

 Emer O’ Sullivan: Alice in different Wonderlands in ( children’s literature and:انظر (1)

National Identity): Threntham Books, Margaret Meek, spencer. 2001. 

 .31 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

 Emer O’ Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by Anthea Bell:انظر (2)

,Rout hedge, London and New  York. 2005. P8. 
.31 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ  

.8المرجع نفسه ص  (3)  
.المرجع نفسه ص نفسها (4)  
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17 

أدب األطفال على محك التطبٌق بواسطة كثٌر من االنشطة، و بدورها فً تأسٌس 

IBBY المجاس الدولً لكتب الشباب The international Board on Books for 

young people 
(1)

. 

:مقاربة ألدب االطفال المقارن  

 أدب األطفال المقــــارن   )Emer O’ Sullivanإن دراســـة أمٌراوسٌلٌفان

(Comparaturechildren’sliterature) لٌست بالطبع أول دراسة مقارنة فً أدب  

األطفال، فقد سبقها العدٌد من األكادٌمٌٌن الذٌن تولوا مناصب فً المؤسسات المخصصة 

 Sandra Beckettلؤلطفال، أواألقسام الجامعٌة الخاصة باألدب المقارن منهم ساندرا بكت

، و ؼوته Hans- Heino Ewers، و هاتزهاٌنواوارسKlaus Dodererو كبلوس دودٌرر

، و مارٌا Gertrud lehnert ، و كٌرترودلٌهنارتGoteKingbergكلٌنبرغ

 Gannaottevaere Van ، و ؼانا اوتٌفابٌرفان براغ Maria Nikolagevaنٌكوالجٌفا

praag و جان بٌرو ،Jean perrotو زوهارشافٌت ،Zohar shavitو جاك زٌبس ، 

Jack Zipes.
(2)

 

 Jو من الفرنسٌٌن الذٌن كان لهم نشاط متمٌز فً هذا المجال، جان بٌرو 

Perrotو ماركسورٌا نو- كما أسلفناMarc Sorianoو إٌزابٌل جان ،Isabil Jan و ، 

، هؤالء الذٌن لم ٌكتفوا IsabilNieres، و إٌزابٌل نٌار Denise Escarpitدونٌساٌسكاربً

األطفال، و لكن كتبوا كذلك فً مواضٌع المقارنة مثل  بالكتابة حول الشعرٌة فً أدب

الخرافة، و الروابط بٌن الثقافة الشفهٌة و أطفال الثقافة، و الترجمة و التعدٌل، و مكان 

السرد البصري فً كتب األطفال
(3)

. 

 

 Emer O’ Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by Anthea Bell:انظر (1)

,Rout hedge, London and New  York. 2005. P8. 

 .31 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

 :  على الموقع االلكترونً التالMargaret R.Higonnet: The Play of comparisonً: انظر (2)
[www.muse. jhu.edu/ journals/ children literature/36.lhigonnet.htmL] 

 .انظر المرجع السابق على الموقع االلكترونً نفسه (3)
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ًبٗذ ٤ٓؼح ٌُِزبثبد اُٜبٓخ، أُ٘شٞعح ك٢ كزغح  [األؽلبٍ أصةص٤ُٝخ  ] كٌغح إٕ

( األٝعٝث٤خ األؽلبٍصالصخ هغٕٝ ٌُزت )اُشٔـ٤٘٤بد، ٝ ُإلدبُخ ػ٠ِ طُي، ٛ٘بى ًزبة 

 األؽلبٍ أصة، أُشغكخ ػ٠ِ Bettina Hurliman ُـ ث٤ز٤٘ب ٛبعُٔب1959ٕأُ٘شٞع ؿ٘خ 

ٝ  (األؽلبٍأصة )، أُٞؿٞٓخ ثـ lwigisantuci األٝعٝث٢، ٝ صعاؿخ ٣ُٞج٤ـبٗزٞرش٢

 Fantasy ٖٓ سالٍ روض٣ْ اُل٘زبػ٣ب Hazard ٛؼاع أكٌبع، ٝ هض اسظ 1958أُ٘شٞعح ؿ٘خ 

ٖٓ ) Mary Thwaiteػ٠ِ اٜٗب اُج٘ؾ االكؼَ أُالئْ ُألؽلبٍ، ٝ ًزبة ٓبع١ ر٣ٞذ 

 to Pleasure in Reading Form Primer(إ٠ُ اُِظح ك٢ اُوغاءح ًزبة اُزؼ٤ِْ األٍٝ

1963أُ٘شٞعح ؿ٘خ 
(1)

ٓؤؿـخ - Anne Pellowski ٗشغد آٗجال ٝؿ1968٢ٌ، ٝ ك٢ ؿ٘خ 

ػٔال رجض٣ض٣ب ٤ٔٓؼا ك٢ شٌَ ث٤ج٤ِٞؿغاك٤ب ٓغ شغح - أُغًؼ اإلػال٢ٓ ُضوبكبد األؽلبٍ

، ٝ ًبٕ اُٜضف ٖٓ اٌُزبة اُزؼ٣ٝض ثبُٔؼِٞٓخ، ٝ "أصة األؽلبٍػبُْ " ٓطٍٞ رذذ ػ٘ٞإ 

 ك٢ ًَ ٝؽٖ ٣زٞاجض ك٤ٚ دب٤ُب، ٝ ُٞ ك٢ ٓؼظْ أصة األؽلبٍروض٣ْ طٞعح دـ٤خ ػٖ رطٞع 

أُغادَ اُش٤ٌِخ، ٝ ٢ٛ روظض ثٜظا اُؼَٔ إٔ ٣ٌٕٞ اُوبػضح ُضعاؿخ ٓوبعٗخ ُِٔٞػٞع
(2)

 .

ٝ شٜضد كزغح ؿز٤٘٤بد ٝ ؿجؼ٤٘٤بد اُوغٕ أُبػ٢ ثضا٣خ االٛزٔبّ ثبُزغجٔبد، ٝ ٓب 

 ٖٓ اُزؼض٣َ ٝ اُزِو٢ ٗشغد ألٍٝ ٓغح، ٝ هض ثغػد ك٢ ٛظا أُجبٍ أؿئِخ٣زؼِن ثبُزغجٔخ ٖٓ 

، ٝ ًبٕ ُؼضح ؿ٘ٞاد ٓض٣غا Richard Rambergerصالصخ أؿٔبء ْٜٓ٘ ع٣شبعصعآجغؿغ

، Walter Sherfاألؽلبٍ ٝ اُجذش ك٢ اُوغاءح ك٢ ك٤٘٤ب، ٝ ُٝزغ شبعف  ُِٔؼٜض اُض٢ُٝ ألصة

ٝ ٛٞ ٖٓ )  GoteKingberg، ٝ ؿٞرٚ ٤ًِ٘جغؽ(IYL) ػ٠ِ lepmanٝ ٛٞ سِق ٤ُجٔبٕ

  (ٓؤؿـ٢ جٔؼ٤خ اُجذش اُض٢ُٝ ألصة األؽلبٍ

International Research society For children’s literature( IRSCL)  ؿ٘خ

(1970)
(3)

   .

 

 Emer O’Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by Anthea Bell ,Rout:اٗظغ (1)

hedge, London and New  York. 2005. P9.                     

 .33 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

 Anne Pellowski: The World of  children’sliterature , New  York ,London. Bowker:اٗظغ (2)

1968. P1. 

 .33 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ

Emer O, Sullivan  .9أُغجغ اُـبثن ص  ( 3)  
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 ، كوض عًؼ ٓالدظبرٚ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ اُزغجٔخ ك٢ ًزبثبرٚ اُ٘وض٣خ Ramberger عآجغؿغأٓب

1961األؽلبٍ ؿ٘خ  ألصة
(1)

 . 

- األؽلبٍ  كوض ًزت ٓوبالد ًض٤غح ػٖ اُزأص٤غ أُزجبصٍ ك٢ أصةScherfٝ أٓب شبعف 

1976األؽلبٍ ك٢ أُٔب٤ٗب  ًزأصغ اؿجب٤ٗب ٝ ثغ٣طب٤ٗب اُؼظ٠ٔ ك٢ أصة- ػ٠ِ ؿج٤َ
(2)

 .

 Mary Orving كوض ٗظْ ٓغ ٓبع١ اٝعك٤ؾGoteKingbergٝ أٓب ؿٞرٚ ٤ًِ٘جغؽ

1976ٓذبػغح ثشظٞص أُٞػٞع ؿ٘خ 
(3)

هظخ األؽلبٍ ث٤ٖ أ٣ض١ )، كوض صعؽ ك٢ ًزبثٚ 

 ثشٌَ ٜٓ٘ج٢ اُطغم أُشزِلخ اُز٢ رْ ػٜٔ٘ب رؼض٣َ ٓغاجغ اُ٘ظٞص 1986 (أُزغج٤ٖٔ

األؽلبٍ ك٢  األ٤ُٝخ ك٢ اُزغجٔخ، ٝ رجـضد ٓـبٛٔزٚ اٌُجغٟ ك٢ اُضعاؿخ أُوبعٗخ ألصة

إٗزبجج٤ج٤ِٞؿغاك٤ب ٓشغٝدخ ٝ ًبِٓخ ٌُزت األؽلبٍ أُ٘شٞعح ك٢ اُـ٣ٞض، ثٔب ك٤ٜب اٌُزت 

أُزغجٔخ
(4)

 .

إ االٛزٔبّ أُزؼا٣ض ثٞجٞٙ أُوبعٗخ ك٢ اصة االؽلبٍ رْ اثغاػٙ ثـِـِخ ٖٓ أُ٘شٞعاد 

ٓ٘ظ اُزـؼ٤٘بد، كٌض٤غ ٜٓ٘ب اشزن ٖٓ اُ٘ضٝاد اُؼب٤ُٔخ دٍٞ أُٞػٞع، ٝ اُز٢ رزؼٖٔ ث٤غٝ 

 ٝ Lehrent Ewersٝ الٛغٗزبٝاعؽPerrot and Bruno 1993ٝ ثغ٣٘ٞ 

، ٝ Neubauer 2002، ٝ ٗٞثبٝعWeeb 2000، ٝ ٝآةO’Sullivan 1994اٝؿ٤ِ٤لبٕ

األؽلبٍ سالٍ  ًظُي ػضص ٖٓ أُجالد اُوبئٔخ اُز٢ ٓ٘ذذ إػضاصا سبطخ ُٞجٞٙ أُوبعٗخ ألصة

، ٝ أُوبعٗخ Poeticst Today 1992 (اُشؼغ٣خ ا٤ُّٞ)اُؼشغ٣ز٤ٖ األس٤غر٤ٖ ٓضَ 

Compara(i)son 1995 أُوبعٗخ اُجض٣ضح ٝ ،New comparison 1995ْٛأ ٌُٖ ٝ  

ٓجِخ أُزغج٤ٖٔ ) Meta 1-2 ُـ ٤ٓزب 2003إػبكخ دض٣ضخ ًبٗذ اُؼضص اُض٘بئ٢ اُشبص ك٢ 

Translator’s journal) ٍك٢ اُزغجٔخ ألصة األؽلب
(5)

 .

 

.     10أُغجغ اُـبثن ص  EmerO’Sullivan ( 1)  

.34 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ  

.10أُغجغ ٗلـٚ ص  (2)  

.10أُغجغ ٗلـٚ ص  (3)  

.10أُغجغ ٗلـٚ ص  (4)  

.أُغجغ ٗلـٚ ص ٗلـٜب(5)  
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20 

 هض اػصٛغد Post-colonialإٕ أُوبعثبد اُ٘ظغ٣خ ُلزغح ٓب ثؼض االؿزؼٔبع 

ثبُشظٞص ك٢ ثِضإ ٓضَ اؿزغا٤ُب ٝ اُٞال٣بد أُزذضح ٝ ً٘ضا ٖٓ سالٍ ٓؼ٢ ٓزؼا٣ض ثبُذوٞم 

اُضوبك٤خ ُأله٤ِبد ٝ اُـٌبٕ األط٤٤ِٖ، ٝ أ٣ؼب ٖٓ سالٍ اُزؼبَٓ ٓغ رؼضص االص٤٘بد أُؼبطغح 

Multiethnicity ًٔب أطجذذ ٓٞاػ٤غ ٓضَ اُٜجغح األه٤ِبد اُضوبك٤خ رِو٠ اٛزٔبٓب ٓزؼا٣ضا ، 

األؽلبٍ أُوبعٕ ك٢ أٝعٝثب ك٢ أصة
(1)

 .

ٝ ػ٠ِ اُغؿْ ٖٓ اُزذـٖ ك٢ ٓ٘بهشخ ٓٞاػ٤غ أُوبعٗخ ك٢ صعاؿبد اصة االؽلبٍ، كبٕ 

اُزظٞع اُـبُت ُٜظا االصة ٣جو٠ ٓغرجطب ٤ًِب ثجبٗت صُٝزٚ، كبُ٘ظٞص االج٘ج٤خ ؿبُجب ٓب روغا 

ٝ ثؼض ر٘بهش ٝ ًأٜٗب هض ًزجذ اطال ... ك٢ رغجٔبرٜب ا٠ُ االُٔب٤ٗخ ٝ االٗج٤ِؼ٣خ، ٝ ؿ٤غٛٔب

ثزِي اُِـبد، ٝ ُظا كبالكزوبع ا٠ُ اُٞػ٢ ثطج٤ؼخ اُزغجٔخ االصث٤خ ٣ؤص١ ك٢ أُٔبعؿبد 

األًبص٤ٔ٣خ ا٠ُ رأ٣ٝالد ٖٓ اُظؼت رظٞعٛب ك٢ صعاؿخ اصة اٌُجبع
(2)

 .

إ االػٔبٍ اُ٘ظغ٣خ ألصة االؽلبٍ ٗبصعح جضا ك٤ٔب ٝعاء اُذضٝص اُِـب٤ٗخ، كٔضال ك٢ 

 Peter Hunt’s :      1996اُغك٤ن اُؼب٢ُٔ ُٔٞؿٞػخ اصة االؽلبٍ ُـ ث٤زغ ٛبٗؼ 

[International companion Encyclopedia of children’s literature] ًَ 

أُوبالد ػٖ اُ٘ظغ٣خ ٝاُ٘وض ٝاألج٘بؽ ٝؿ٤بم أصة األؽلبٍ رٔضَ ٓـبٛٔبد ٖٓ ؽغف  ًزبة 

االٗج٤ِؼ ٝ األٓغ٤٤ٌ٣ٖ ٝاألؿزغا٤٤ُٖ ٝاٌُ٘ض٤٣ٖ، ًٝ٘ز٤جخ ُٜظا، كبٕ ٛظٙ أُٞؿٞػخ اُؼب٤ُٔخ 

٢ٛ ثٔضبثخ ربع٣ز صعاؿبد أصة األؽلبٍ أُؼبطغ ك٢ اُؼبُْ أُزذضس ثبُِـخ االٗج٤ِؼ٣خ، ٝػ٤ِٚ 

كأؿِت أُضاسالد ُْ رشغ ا٠ُ اُ٘ظغ٣بد ٖٓ ٓ٘بؽن ُـب٤ٗخ أسغٟ أٝ رٞط٢ ثٔؼ٣ض ٖٓ 

هغاءرٜب 
(3)

. 

 

.    10المرجع السابق ص   Emer O’Sullivan ( 1)  

.35 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ  

.11المرجع نفسه ص  (2)  

.المرجع نفسه ص نفسها (3)  

Peter Hunt  *بٌتر هانت  

   من الوجوه االمرٌكٌة البارزة فً مجال البحث فً الثقافات و الدٌانات الشرقٌة، عرؾ بمٌوله الى اللؽات و االثار و     

 الرحبلت، ما بٌن اجازاته العلمٌة العدٌدة حصوله علىMA و  P1 D فً الدراسات العربٌة و االسبلمٌة من جامعة   

(.1986- 1981)بٌنسٌلفانٌا   
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:المجاالت المؤسسة ألدب األطفال المقارن  

ال ٌمكن الٌوم الحدٌث أكثر عن عدد محدد للدعائم التٌتسند صرح قضٌة موضوع 

األدب المقارن، فالنقاش المعاصر لتنظٌم الموضوع، وتعرٌؾ الحدود،ونظام التسلسل 

.ضمنه،من التعدد ما ٌتجاوز هذه العجالة
(1)

 

   تسمٌة أطلقها  ألرٌــخO’ Sullivanاوسٌلٌفٌان: ان الدعائم استنادا لـ

 للمراحل األدبٌة، الفترات، 1968 فً مقدمته لسنة Ulrich weissteinفاٌشتاٌـــــن

الحركات، األجناس وتارٌـخ المواضٌع، الدوافع، والتوضٌح المتبادل للفنون، مع أن األدب 

معد لٌكون مشهدا مشترى ٌنظر إلى األنشطة األدبٌة بأنها مقحمة ضمن - الٌوم–المقارن 

نسٌج معقد للعبلقات الثقافٌة
(2)

. 

 Oو علــى الرؼـم من هذا االتجــاه نحو التردد فً األدب المقــارن، تقدم اوسٌــلٌفٌــان

Sullivan اقتراحا بنٌوٌا لتنمٌة حقل ادب االطفال المقارن الذي سٌقسم العقل و ٌرسم حدود 

مجاله من الدراسة، و هو اول اقتراح من نوعه ٌدعم فقط بالنقاش و التؽٌٌر المستقبلٌن
(3)

. 

 ان ادب االطفال المقارن، ٌجب ان ٌخص نفسه O’ Sullivanو ترى اوسٌلٌفٌان

بمواضٌع نظرٌة عامة ألدب االطفال، و بخاصة اسئلة تختص بالنظام ذاته، بنٌته الخاصة 

بالتبلٌػ، و الشروط االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة، و التً ٌجب ان تهٌمن من اجل 

تطوٌر ادب االطفال، كما ٌجب التعامل مع اشكال ادب االطفال فً مناطق ثقافٌة مختلفة و 

مع وظائفها الخاصة فً تلك المناطق
(4)

أٌضا، فان O’ Sullivanاوسٌلٌفٌان و حسب، 

أدبالمقارن ٌجب أن ٌوجه الى كل ما له عبلقة بظاهرة  ما بٌن الثقافات مثل االتصال و 

االنتقال بٌن اآلداب و رسم الصور الذاتٌة و الصور عن الثقافات االخرى فً االدب للؽة 

 ما، فأدب االطفال المقارن مثل ادب المقارن الرئٌسً ٌجب ان ٌهتم بدراسة هذه الظواهر

 

 Emer O’ Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by Anthea Bell:انظر (1)

,Rout hedge, London and New  York. 2005. p 12.                      
.36 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ  

.12المرجع نفسه ص (2)  

 .المرجع نفسه ص نفسها (3)
.المرجع نفسه ص نفسها(4)  
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التً تعبر الحدودألدب خاص من اجل التعرؾ علٌها فً سٌاقاتها اللسانٌة و الثقافٌة و 

االجتماعٌة و االدبٌة الخاصة
(1)

.  

و مهما ٌكن، فان لم ٌكن كافٌا لتبنً مناهج و قضاٌا من االدب المقارن العام و 

توظٌفها ببساطة فً نصوص مكتوبة لؤلطفال، فخصوصٌات ادب االطفال تتطلب صٌاؼة 

اسئلة خاصة تمٌزها عن االدب المقارن الرئٌسً، و ٌتضح هذا فً بعض المجاالت دون 

البعض االخر
(2)

. 

المجاالت االساسية ألدب االطفال المقارن
(3)

 Constituent areas of comparative children’s 

literature 

  Theory of children’s literature - نظرية ادب االطفال- 1

 Contact and transfer studies -دراسات االتصال و التحويل - 2

 Comparative Poetics -الشعرية المقارنة - 3

 Intersexuality  studies -دراسات التناص - 4

 Intermediality studies -دراسات الوسائط - 5

  Image studies -دراسات الصور - 6

  Comparative genre studies -دراسات الجنس المقارنة - 7

 Comparative historiography of children’s -التاريخية المقارنة ألدب االطفال - 8

literature 

 Comparative history of children’s studies -التاريخ المقارن لذراسات ادب االطفال - 9

 

 

 

 

 

 Emer O’ Sullivan: Comparative children’s literature, Translation by Anthea Bell:انظر (2)

,Rout hedge, London and New  York. 2005.p 12.                      
.37 ػ٤ٔبعؿ٤ضػ٢ِ أُغجغ اُـبثن ص:رغ  

.13- 12المرجع نفسه ص (2)  

 .13المرجع نفسه ص  (3)
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:انواع قصص االطفال  

:الحكايات التقليدية- 1  

هً محاولة غٌر علمٌة لجا الٌها االنسان فً مرحلة ما قبل العلوم لتفسٌر : االساطير- ا

الظواهر الكونٌة و قضاٌا الحٌاة و الموت و خلق االنسان
(1)

مستعٌنا باآللهة المعارضة او ، 

الكائنات الخارقة
(2)

، كما انها تخٌالت االنسان و تحلٌالته لما ٌحٌط به
(3)

، باإلضافة الى انها 

تقدم لألطفال تسلٌة محببة و مادة كافٌة من خالل استشارة خٌالهم
(4)

، و هً بعبارة ادبٌة 

قصص االلهة و االبطال لثقافة معٌنة، و هذه القصص تخدم اغراضا مختلفة منها الدٌن، و 

علم االجتماع، و علم النفس و غٌرها من العلوم االخرى
(5)

. 

و اذا كانت معرفة االساطٌر الٌونانٌة ضرورٌة لفهم الثقافة و االدب المعاصرٌن، 

نظرا لما تتوفر علٌة من اشارات قوٌة فً اآلداب الكالسٌكٌة و حتى اآلداب الحدٌثة، و 

لكونها كذلك تشكل المرجعٌات لكثٌر من المقاالت المنشورة على صفحات الجرائد و 

المجالت و برامج التلفزٌون
(6)

 :، فان محاولة تقدٌمها الى الطفل العربً تبدو ضعٌفة لسببٌن

ان ما وصل الٌنا من التراث العربً القدٌم هو فً معظمه اجزاء من اساطٌر و لٌس - 1

اساطٌر مكتملة
(7)

.  

و موازاة مع ذلك، فان تقدٌم االساطٌر الغربٌة تكتسً حساسٌة بالغة لتعارضها مع - 2

الثقافة العربٌة االسالمٌة التً تنبذ مثل هذه التوجهات فً تربٌة و تلقٌن الصغار
(8)

.  

 

.83محمد السٌد حالوة، االدب القصصً للطفل، المكتب الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة ص  (1)  

القاهرة باالشتراك مع دار - هادي نعمان الهٌتً، ادب االطفال فلسفته، فنونه، وسائطه، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب (2)

.199، ص 1986الشؤون الثقافٌة العامة بغداد   

.194المرجع نفسه ص  (3)  

.182، ص 2001بٌروت، لبنان - ، دار النهضة العربٌة1-مرٌم سلٌم ادب الطفل و ثقافته، ط (4)  

David Russel : littérature for children, Ashort Intraduction, Longman- New York : انظر (5)  
london, 1991. P.59   

.57عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر     
Mary Ann Nelson : Comparative Anthology of children’sliterature, Holt , Rienhart and انظر (6)  

Winston, INC, New York, 1972, p44.  
. 57عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر  

.85محمد السٌد حالوة، االدب القصصً للطفل، المكتب الجامعً الحدٌث االسكندرٌة ص  (7)  

.85المرجع نفسه ص  (8)  
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و استنادا الى الدكتور هادي نعمان الهٌتً، فان ما تشٌر الٌه بعض كتب االطفال و 

المجالت من الحكاٌات الشعبٌة و الخرافات على انها اساطٌر ٌشكل خلطا كبٌرا بٌن 

االساطٌر كعقائد و شعائر قدٌمة و بٌن الموروثات االدبٌة الشعبٌة
(1)

. 

ٌذهب كثٌر من الباحثٌن الى القول ان حكاٌات الحٌوان هً اقدم : قصص الحيوان- ب

الحكاٌات الشعبٌة على االطالق
(2)

، و ٌعٌد هذا النوع من القصص من اكثرها تشوٌقا 

للطفل، و هً تلك القصص التً ٌكون الحٌوان فٌها هو الشخصٌة الرئٌسٌة
(3)

، و ربما كانت 

قصص الحٌوان اقدم انواع قصص االطفال
(4)

، و قد اثبتت الكثٌر من الدراسات ان اغلب 

القصص التً اجتذبت االطفال حتى سن العاشرة هً من قصص الحٌوان
(5)

، و هذا اكثر 

من اقبالهم على القصص الفكاهٌة و التارٌخٌة مثال
(6)

، و ربما ٌعود ولع االطفال بقصص 

الحٌوان الى السهولة التً ٌجدها االطفال فً تقمص ادوار الحٌوانات و سعادتهم فً تكوٌن 

صداقات مع بعض الحٌوانات او احتواء البعض االخر
(7)

، و قصص الحٌوان من القصص 

التً وردت فً القران الكرٌم، ألهمٌتها التربوٌة، و من القصص التً وردت فً القران 

قصة بقرة بنً اسرائٌل، هدهد سلٌمان، حمار عزٌز، ناقة صالح، النملة، : الكرٌم

الخ...النخلة
(8)

. 

 

القاهرة باالشتراك مع دار - هادي نعمان الهٌتً، ادب االطفال فلسفته، فنونه، وسائطه، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب (1)

.194، ص1986الشؤون الثقافٌة العامة بغداد   
.194المرجع نفسه ص  (2)  

.50 ص 2006، القاهرة، عالم الكتب 1-ط. امل خلف قصص االطفال و فن رواٌتها (3)  

.112محمد السٌد حالوة، المرجع السابق ص  (4)  

.149هادي نعمان الهٌتً المرجع السابق ص  (5)  

.112محمد السٌد حالوة، المرجع السابق ص  (6)  

.149هادي نعمان الهٌتً المرجع السابق ص  (7)  

، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع 2006، 1.سمٌر عبد الوهاب احمد، ادب االطفال، قراءات نظرٌة و نماذج تطبٌقٌة، ط (8)

.135و الطباعة، جامعة المنصورة دمٌاط، ص   
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:لقصص الحيوان ثالث اوواع  

Fables :القصص الخرافية- 1   

ْٙ لظض رؼهًٛٛخ
(1)

، كزجذ نزهمٍٛ انؾمبئك االخاللٛخ
(2)

، ٚكضٌ ظبْشِ انزسهٛخ ٔ ثبؽُّ 

انؾكًخ أ انُمذ انسٛبسٙ أ االعزًبػٙ، ٔ رمٕو فٛٓب انؾٕٛاَبد ثذٔس االَسبٌ يزمًظخ 

خظبئظّ نزجشص يؼبٚجّ ٔ فؼبئهّ ثطشٚمخ غٛش يجبششح
(3)

 .

انُٓذٚخ، ٔ رًضم akataJٔ يٍ الذو انمظض انًزكٕسح فٙ ْزا انجبة ؽكبٚبد عبكبرب

 انَٕٛبَٙ ح Aesopعضءا يٍ االدة انجٕر٘ انذُٚٙ انمذٚى، ٔ رأرٙ ثؼذ رنك ؽكبٚبد اٚضٔة

انزٙ ٚؼزجشْب كضٛش يٍ انجبؽضٍٛ ٔ انًؤسخٍٛ َسخخ نهؾكبٚبد انُٓذٚخ انسبثمخ
(4)

، ٔ اخٛشا 

لظض كهٛهخ ٔ ديُخ نًؤنفٓب اثٍ انًمفغ رشعًخ ػٍ انفٛهسٕف ثٛذٚب
(5)

. 

-1621)انفشَسٙ La Fontaineايب انزٍٚ ثشصٔا فٙ انؼظش انؾذٚش، يُٓى الفَٕزٍٛ 

ٔ  Ivan Krylov(1796-1714)ٔ انشٔسٛبٌ اٚفبٌ كشٚهٕف (1695

Leotolstoy(1828-1910)نٕٛرٕنسزٕ٘
(6)

 .

 Fantasy Animal:قصص الحيوان الخيالية- 2

ٚشكض ْزا انُٕع يٍ انمظض ػهٗ اٌ ركٌٕ انؾٕٛاَبد فّٛ نٓب ؽجبع انجشش فززؾذس ٔ 

رزظشف كبإلَسبٌ، ٔ اٌ اؽزفظذ ثخظبئظٓب انؾٕٛاَٛخ
(7)

، ٔ لذ شبسكذ انؾٕٛاَبد االَسبٌ 

فٙ ْزا انؼبنى، ٔ نؼجذ دٔسا ثبسصا فٙ ؽٛبرّ
(8)

 ، كمٛبو االسذ ثذٔس انًهك، ٔ انضؼهت 

 

David Russel : littérature for children, A short Introduction, Longman- New York : اَظش (1)  

london, 1991. P.61.  

.59 ػًٛبسسٛذػهٙ انًشعغ انسبثك ص:رش  

   Mary Ann Nelson : A Comparative Anthology of children’sliterature, Holt Rinehart (2) اَظش :

                   and Winston, INC, New York, 1972, p158.     

.  59 ػًٛبسسٛذػهٙ انًشعغ انسبثك ص:رش  

.114يؾًذ انسٛذ ؽالٔح، انًشعغ انسبثك ص  (3)  

.213 ص 1996، انمبْشح، 7.، يكزجخ االَغهٕ انًظشٚخ، عبيؼخ ػٍٛ شًس، ؽاألؽفبل أدةػهٙ انؾذٚذ٘، فٙ  (4)  

.115يؾًذ انسٛذ ؽالٔح، انًشعغ انسبثك ص  (5)  

    Mary Ann Nelson: A Comparative Anthology of children’sliterature, Holt Rinehart :اَظش (6)   

                                      And Winston, INC, New York, 1972, p159 

 . 59 ػًٛبسسٛذػهٙ انًشعغ انسبثك ص:رش

. 50 ص2006، انمبْشح، ػبنى انكزت 1.ؽ- لظض االؽفبل ٔ فٍ سٔاٚزٓب. خهف أيم (7)

.207غهٙ انؾذٚذ٘ انًشعغ انسبثك ص (8)  
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ثذٔس انًكبس
(1)

، ٔ لظض انؾٕٛاَبد انزٙ نٓب خٕاص االَسبٌ رشٔق االؽفبل ٔ رؼغجٓى، ٔ 

رشػٙ خٛبنٓى، ٔ ْى ٚسزًزؼٌٕ ثسًبػٓب، ٔ ٚمٕيٌٕ ثزًضٛهٓب
(2)

. 

ٔ َظشا نكٌٕ انؾٕٛاَبد رًهك يشبػش اَسبَٛخ فٙ ْزِ انمظض، فبَّ ٚغٕص انمٕل اٌ 

فٙ كم االػزجبساد ْزِ انؾٕٛاَبد ثكم ثسبؽخ ْٙ ثشش فٙ يظٓش ؽٕٛاَبد
(3)

 .

 Realistic Animal Fiction: قصة الحيوان الواقعية- 3

يضم ْزِ انمظض ٚزؼًٍ اػًبال ؽمٛمٛخ ٚمٕو ثٓب انؾٕٛاٌ فٙ ثٛزّ كمٛبو انمطخ ثشػبٚخ 

طغبسْب
(4)

، أ كمٛبو انكهت يضال ثبنؾشاسخ ٔ اخالطّ ألْم انًُضل
(5)

، ٔ ٚزؼشف انطفم يٍ 

خالنٓب ػهٗ انظفبد انشخظٛخ انجبسصح ػُذ انؾٕٛاٌ يضم انٕفبء ػُذ انكهت ٔ انذْبء ٔ انًكش 

ػُذ انضؼهت ٔ انظجش ػُذ انغًم
(6)

، ٔ ْزِ انمظض رسؼٗ دائًب انٗ رؾمٛك االشٛبء انًؾزًهخ 

ٔ انًًكُخ، ٔ ثزنك ركٌٕ لظخ طبدلخ يغ انؾمٛمخ انٕالؼٛخ ٔ انًفشٔػخ، ٔ ٚغت اٌ رزظف 

ثؼُظش انزشٕٚك، ٔ رظهؼ نألؽفبل فٙ انطٕس انٕالؼٙ انًشرجؾ ثبنجٛئخ
(7)

، فبنؾٕٛاٌ ثبنُسجخ 

نهطفم ْٕ سفٛك
(8)

. 

 

.113يؾًذ انسٛذ ؽالٔح، انًشعغ انسبثك ص (1)  
.   220غهٙ انؾذٚذ٘ انًشعغ انسبثك ص(2)  

David Russel : littérature for children, A shortIn traduction, Longman- New York : اَظش  (3)  

london,1991. P.101.                                                                                      

.60 ػًٛبسسٛذػهٙ انًشعغ انسبثك ص:رش  

.113يؾًذ انسٛذ ؽالٔح، انًشعغ انسبثك ص (4)  

.114انًشعغ َفسّ ص  (5)  

.51 ص2006، انمبْشح، ػبنى انكزت 1.ؽ- لظض االؽفبل ٔ فٍ سٔاٚزٓب. ايم خهف (6)  

.50 ص2008انمبْشح، . ػجذ انفزبػ شؾذح اثٕ يؼبل، ادة االؽفبل ٔ صمبفخ انطفم، انششكخ انؼشثٛخ انًزؾذح نهزسٕٚك ٔ انزٕسٚذاد (7)  

.112يؾًذ انسٛذ ؽالٔح، انًشعغ انسبثك ص (8)  
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:قصص البطولة و المغامرات- ج  

هً نوع من القصص ٌعرف بالقصص البولٌسً، او قصص المغامرات، ٌدور حول 

جرٌمة ارتكبها شخص او اكثر و ابطاله عادة من بٌن االطفال الذٌن ٌساعدون رجال 

الشرطة،
(1)

 و ٌسعى ابطاله الى الكشف عن النجاة عن طرٌق سلسلة من االحداث تقل بها 

العقدة و ٌكون ذلك فً نهاٌتها
(2)

، و ٌدخل ضمن قصص البطولة و المغامرة التً تنطوي 

: على القوة او الشجاعة او المجازفة، او الذكاء الحاد، و من القصص ما هً واقعٌة مثل

القصص التً عن بطولة شعب او جماعة او فرد فً مواجهة خطر من االخطار او 

القصص البولٌسٌة التً ٌؤدي فٌها رجال الشرطة ادوارا شجاعة من اجل اداء مهماتهم فً 

مالحقة المجرمٌن و القبض علٌهم، و منها ما هً خٌالٌة و هً تلك التً تصف بطوالت ال 

وجود لها فً الواقع
(3)

. 

(الولد االشقر- الكنز المفقود)و من امثلة تلك القصص المغامرات 
(4)

، و هً 

تتضمنقٌما تربوٌة موحٌة، حٌث انها تدور حول انتصار الخٌر على الشر، كما تبٌن كٌف 

ٌمكن لألطفال ان ٌؤدوا دورا كبٌرا بحسن تصرفهم و شجاعتهم
(5)

. 

 :و ٌغزى استمتاع االطفال بقصص البطولة و المغامرة الى عدة عوامل منها

ان بعض االطفال ٌخلعون البطولة على انفسهم او ٌعوضون عما ٌشكرون به من - 

 .حرمان او قصور فً حٌاتهم الواقعٌة بما ترسمه هذه القصص من عوامل خٌالٌة

انهم ٌبغضون عما تحمله نفوسهم من رغبات او ٌبعدون عن انفسهم ما ٌشعرون به من - 

خوف او تردد فً مواقف الحٌاة المختلفة
(6)

. 

 

، داس انًسٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ 2006، 1 االؽفبل، لشاءاد َظشٚخ ٔ ًَبرط رطجٛمٛخ، ؽأدة انْٕبة اؽًذ، سًٛش ػجذ( 1)

.136ديٛبؽ، ص . انطجبػخ، عبيؼخ انًُظٕسح  

.136ايم خهف انًشعغ انسبثك ص  (2)  

.136 انْٕبة اؽًذ انًشعغ انسبثك ص سًٛش ػجذ( 3)  

.64، ص 2006ؽ، .نًبرا؟ انؼهى ٔ االًٚبٌ نهُشش ٔ انزٕصٚغ د... انطفمأدة، انٓبثؾ ٚضٚذ أثٕؽهؼذ  (4)  

.136 انْٕبة اؽًذ انًشعغ انسبثك ص سًٛش ػجذ( 5)  

.54 ص2006، انمبْشح، ػبنى انكزت 1.ؽ- لظض االؽفبل ٔ فٍ سٔاٚزٓب. ايم خهف (6)  
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:القصص الواقعية- 2  

Domestic Fiction :القصة العائلية- ا  

ألمر ال ٌبدو طبٌعٌا أن ٌتهم القارئ الصغٌر بقراءة القصص التً تدور موضوعاتها حول  

 البٌت و األسرة، أو ما ٌسمى بالقصص الواقعٌة العائلٌة  DomesticRealism و تعد 

 الكاتبة البرٌطانٌة االنجلٌزٌة شار لوت ٌونجCharlotte Youngأول من كتبت قصة

( 1862)
(1)

. The Daisy Chainعائلٌة للقراء الصغار و هً قصة سلسلة االقحوان 

لكن الكتاب األمرٌكٌٌن هم الذٌن اصبحوا اكثر ارتباطا مع هذا النوع من القصة، 

1867 (المرأة الصغٌرة)فً Louisa May Alcottابتداء بقصة لوٌزا ماي الكوت 
(2)

. 

ان تٌار القصة العائلٌة فً القرن العشرون قد اتجه اتجاها اكثر واقعٌة و اقل عاطفٌة، 

و قد كان هذا التغٌٌر نتٌجة حتمٌة لما شهدته االسرة من تغٌٌر فً طبٌعتها
(3)

. 

 :القصة التاريخية- ب

ان القصة التارٌخٌة كنمط كتابً قادرة على نقل المعرفة التارٌخٌة لألطفال
(4)

، و لهذا 

اهتم الكتاب بهذا اللون القصصً لتعرٌف الناشئة بتارٌخها، باإلضافة الى ما تتضمنه احداث 

التارٌخ من دروس و عبر، و ما تصوره من قصص الشجاعة و البطولة و التضحٌة
(5)

. 

و القصة التارٌخٌة الجٌدة تحً االحداث الماضٌة و تعٌد لألذهان احداثها و تصل 

شخصٌاتها بالحاضر و تنمً الشعور القومً الوطنً و االنتماء عند االطفال و الحب 

الصادق للوطن و امجاده لتمتد جذور االطفال الى النشأة االولى عندما ٌعرفون البطوالت و 

ٌحلمون بالسٌر فً طرٌقها
(6)

 ، و تجعل من البطوالت الوطنٌة و الدٌنٌة و التارٌخٌة مغناة

 

 -David L Russell : littérature for children, A short Introduction, Longman- New York: اَظش (1)

London, 1991.p112.                                                         

 .62عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر
.  انًشعغ َفسّ ص َفسٓب (2)

 .113انًشعغ َفسّ ص  (3)
 .178هادي نعمان الهٌتً المرجع السابق ص  (4)
 .320 ص 2007، 1انمظخ، كهٛخ اٜداة عبيؼخ االسكُذسٚخ ؽ- يسشػ انطفم- فٕص٘ ػٛسٗ، ادة االؽفبل انشؼش (5)

 .48 ص2006، القاهرة، عالم الكتب 1.ط- قصص االطفال و فن رواٌتها. امل خلف( 6)
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 لألطفال الحاضر، لٌحسوا بما قدمه الجدود و االباء من تضحٌات فً سبٌل صنع 

الحرٌة
(1)

،و تهدف الى االعجاب باألبطال و حب الوطن
(2)

، و الهدف من القصة التارٌخٌة 

هو ارضاء نزعة البطولة و عشق الحاجة عند الطفل، و كذلك تنمٌة حب االنتماء الى 

الوطن
(3)

. 

 Fantasies: القصص الخيالية- 3

 ((The literatureFairy Tale: حكايات الجه االدبية- ا

نمذ اسزٕٖ انكزبة انًؼبطشٍٚ اطٕل ؽكبٚبرٓى انُبعؾخ يٍ انؾكبٚبد انزمهٛذٚخ 

 (انغٍ ٔ انسؾش)انًؼبطشح انشؼجٛخ، ٔ سثًب كبٌ يٍ انظؼت اؽٛبَب اٌ َفشق ثٍٛ ؽكبٚبد 

 دالنخ –االدثٛخ، ٔ انؾكبٚبد انشؼجٛخ انًشٔٚخ، ٔ سثًب ػذ أنئك انكزبة ْزا ثشٙء يٍ انضْٕ 

ػهٗ رٕفٛمٓى ٔ َغبؽٓى فٛٓب
(4)

. 

 Hans Christianٔ ُٚظش انٗ انكبرت انذاًَٛبسكٙ ْبَض كشٚسزٛبٌ اَذسسٌٕ 

Anderson ػهٗ اَّ انشائذ االٔل نٓزا انُٕع يٍ انؾكبٚبد فٙ انؼظش انؾذٚش، ٔ يغ 

انُظف انضبَٙ يٍ انمشٌ انزبسغ ػشش اطجؼ انكزبة اكضش رغشثخ ٔ خجشح ثٓزا انشكم
(5)

. 

ٔ رزٕفش ؽكبٚخ انغٍ االدثٛخ ػهٗ كضٛش يٍ انخظبئض انزٙ رزٕفش ػهٛٓب َظٛشارٓب يٍ 

، ٔ ػُظش سؾش٘ يمجٕل، ٔ (فٙ يًهكخ ثؼٛذح)انؾكبٚخ انشؼجٛخ انزمهٛذٚخ كبنجٛئخ انزمهٛذٚخ 

ثطجٛؼخ انؾبل َٓبٚخ سؼٛذح
(6)

. 

ٔ ؽكبٚخ انغبٌ رطغٗ ػهٛٓب انخٕاسق، ٔ نزنك فٓٙ الشة يب ركٌٕ انٗ لظض 

(...ثبرًبٌ- ؽشاصاٌ- سٕثشيبٌ)انخٕاسق انؾذٚضخ 
(7)

 ، كًب آَب رًُٙ خٛبالد انطفم، نًب فٛٓب

 

، 2008انمبْشح -انششكخ انؼشثٛخ انًزؾذح نهزسٕٚك ٔ انزٕسٚذاد- ػجذ انفزبػ شؾذح اثٕ يؼبل، ادة االؽفبل ٔ صمبفخ انطفم (1)

 .53ص 

 .192 ص 2001نجُبٌ - ، داس انؼشثٛخ، ثٛشٔد1يشٚى سهٛى، ادة انطفم ٔ صمبفزّ، ؽ (2)

 2001ششكخ يسبًْخ يظشٚخ، . يؾًذ ؽسٍ ػجذ هللا، لظض االؽفبل ٔ يسشؽٓى، داس لجبء نهطجبػخ ٔ انُششٔ انزٕصٚغ (3)

 .74ص 

Mary Ann Nelson : A Comparative Anthology of children’sliterature, Holt line hart :اَظش (4 )  

And Winston, INC, New York, 1972, p100. 
 .64عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر
. 100انًشعغ َفسّ ص  (5)

 .انًشعغ َفسّ ص َفسٓب (6)

 .163ْبد٘ َؼًبٌ انٓٛزٙ، انًشعغ انسبثك ص  (7)
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 يٍ يٕالف يشجؼخ ثبنخٛبل نكُٓب يٍ انغبَت االخش رًغذ انجطٕنخ انفشدٚخ
(1)

ٔ ٚالؽع فٙ ْزا 

انُٕع يٍ انؾكبٚبد لهخ ػذد انشخظٛبد، ار ْٙ ال ركبد رزغبٔص انجطم ٔ انجطهخ ٔ انًُمز 

انخبسق ٔ انشخظٛخ انششٚشح
(2)

،كًب اٌ انجطم ال ٚمٕو ثبنؾذس انخبسق ثُفسّ ٔ اًَب ٚؼزًذ 

ػهٗ شخظٛخ خبسلخ فٙ ثهٕؽ غبٚزّ
(3)

. 

ٔ رزضع فٙ كضٛش يٍ االؽٛبٌ انٗ غبٚخ ٔػظّٛ  أ رؼهًّٛٛ، رزخز ٔسٛهخ يٍ ٔسبئم 

انزسهٛخ ٔ انزشفّٛ، كًب رزخز اداح إلصبسح اَزجبِ انطفٕنخ
(4)

. 

 ٔ نؼم يب اسزغذ ػهٗ يسزٕٖ انشؼم نؾكبٚخ 

انغبٌ فٙ انؼظش انؾذٚش، ٚزؾذد ثًب ٚذػٙ انٓضل أ انٓغبء، ٔ انٓغبء ُٚزظ ػُذيب 

ٚشؼش انكزبة اٌ انشكم لذ اسزفذ ؽبلزّ انٗ الظبْب، ٔ اَّ ال ًُٚؼ نٓى ا٘ ايكبٌ نإلػبفخ أ 

انزغذٚذ، فؼُذئز ٚششػٌٕ فٙ ارا كبَّ ثبنًؼؼ، ٔ ْى ٚفؼهٌٕ كزنك، ًُٚؾٌٕ انشكم يزسؼب 

عذٚذا يٍ انؾٛبح
(5)

. 

 Science Fiction: قصة الخيال العلمي- ب

ارا عبص انمٕل ثبٌ ػظش االسبؽٛش لذ اَزٓٗ، فبَّ ٚغٕص انمٕل كزنك ثبٌ ثؼغ لظض 

انخٛبل انؼهًٙ اطجؾذ ثذٚال ػٍ رهك االسبؽٛش، خظٕطب ٔ لذ ْٛأد االكزشبفبد انؼهًٛخ 

انؼظًٛخ نهكزبة اٌ ٚطهمٕا ألخٛهزٓى انؼُبٌ فٙ كزبثخ لظض رزؾذس ػٍ انًسزمجم ٔ افبق 

انؾٛبح
(6)

، ٔ ػهّٛ فبٌ لظض انخٛبل انؼهًٙ رسؼٗ انٗ رٕعّٛ خٛبل االؽفبل رٕعٛٓب طؾٛؾب 

،كًب رٓذف انٗ رمذٚى انًؼهٕيبد انؼهًٛخ فٙ سٛبق لظظٙ خٛبنٙ ،ٔ سثؾ االؽفبل 

 ثبنًخزشػبد انؾذٚضخ ٔ ؽفضْى انٗ االثزكبس ٔ االثذاع ٔ غبنجب يب رزخز ْزِ انمظض يٍ 

 

، 2001عبيؼخ االسكُذسٚخ - ، كهٛخ سٚبع االؽفبل(يذخم َفسٙ اعزًبػٙ)يؾًذ انسٛذ ؽالٔح، َذخم انٗ ادة االؽفبل  (1)

 .168ص 

 .163انًشعغ َفسّ ص  (2)

                                                         .163ْبد٘ َؼًبٌ انٓٛزٙ انًشعغ انسبثك ص  ( 3)

 .انًشعغ َفسّ ص َفسٓب    (4)

 .                    310فٕص٘ ػٛسٗ انًشعغ انسبثك ص  (5)

، داس انًسٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ 2006، 1سًٛش ػجذ انْٕبة اؽًذ، ادة االؽفبل، لشاءاد َظشٚخ ٔ ًَبرط رطجٛمٛخ، ؽ (6)

 .139انطجبػخ، عبيؼخ انًُظٕسح ديٛبؽ ص 
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انفؼبء انخبسعٙ يسشؽب نٓب
(1)

ٔ ْزا انهٌٕ انمظظٙ ُٚمم انطفم انٗ ػبنى انزكُٕنٕعٛب ٔ . 

انًخزشػبد، ٔ ٕٚسغ خٛبنّ، ٔ ٚؾمك انًزؼخ، ٔ ٚؾهٕ يْٕجزّ، ٔ ثؾضّ ػهٗ اكزشبف 

انًغٕٓل، ٔ رٓٙء ثؼغ لظض انخٛبل انؼهًٙ َشش ؽمبئك ػهًٛخ ثأسهٕة فّٛ كضٛش يٍ 

عٕاَٙ انزغسٛذ انفُٙ، ٔ َشش افكبس يخزهفخ ػٍ طٕس انًسزمجم ،ٔ يغ ْزا فبٌ ْذف 

انمظض ْٕ اشجبع خٛبالرٓى ٔ دفغ ػمٕنٓى انٗ انزأيم ٔ انزفكٛش فٙ افبق اكضش سؼخ ،نزا َغذ 

رًُّٛ لذسح انطفم ػهٗ انزخٛم ٔ انزأيم ٔ انًشَٔخ اْى اْذاف ْزِ انمظض
(2)

 . 

Mary Shelley’s( 1818 )نًبس٘ شٛش٘  ((Frankensteinٚؼزجش فشاَك شزبٍٚ 

أٔل ػًم ؽمٛمٙ فٙ ربسٚخ لظض انخٛبل انؼهًٙ
(3)

 Jules، ٔ لذ رهزّ أػًبل عٕل فبسٌ 

Verne( 1828-1905) انزٙ ؽممذ شؼجٛخ كجٛشح فٙ يُزظف انمشٌ انزبسغ ػشش
(4)

. 

ٔ لذ يُؼ عٕل فبسٌ ثٍٛ انؼهى ٔ انخٛبل فٙ يغًم لظظّ ٔ يغ اٌ لظظّ ٔ سٔاٚبرّ 

نٛسذ يٕعٓخ نألؽفبل، غٛش آَى ٔ عذٔا فٛٓب يزؼخ شبئؼخ فبلجهٕا ػهٛٓب ٔ لشأْٔب
(5)

. 

 

.310فوزي عٌسى المرجع السابق ص  (1)  

، داس انًسٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ 2006، 1سًٛش ػجذ انْٕبة اؽًذ، ادة االؽفبل، لشاءاد َظشٚخ ٔ ًَبرط رطجٛمٛخ، ؽ (2)

 .139انطجبػخ، عبيؼخ انًُظٕسح ديٛبؽ ص 

 -David L Russell : littérature for children, A short Introduction, Longman- New York: اَظش (3)

London, 1991.p104.                                                         
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: 
(1)Gallandتلخٌص وقائع قصة عالء الدٌن نقال عن نص جاالن 

تجري وقابع القصة فً عاصمة مملكة الصٌن المترامٌة االطراؾ، و فً الزمن -1

 .البعٌد

كان عبلء الدٌن ابنا لخٌاط اسمه مصطفى، مات ابوه بسبب حزنه و اخفاقه فً -2

اصبلحه، و نشا كسوال مهمبل لواجباته نحو نفسه و امه التً باعت الدكان و احترفت نسج 

 .القطن لتتقوت من بٌعه

ذات ٌوما صادفه ساحر من افرٌقٌا، ٌدعى حسب الرواٌات التً وصلت الى جاالن -3

بالساحر االفرٌقً، كان ٌلعب مع اترابه، فتفرس فً وجهه، و تبٌن له انه الؽبلم المبلبم 

الذي ٌحتاج الٌه فً انجاز مهمته السحرٌة، و فً اثناء التعرٌؾ بنفسه، اخبره بانه عمه 

المفقود منذ زمن بعٌد، استؽوى ذلك الؽبلم، وانطلت الخدعة على امه بعد ما اصر العم 

 .المزعوم على التكفل به

ٌستدرج الساحر الؽبلم من خبلل نزهة فً المدٌنة الى موقع ٌوجد خارجها، حٌث - 4

هناك هضبتان بٌنهما واد، و ٌأمر بجمع الحطب و اشعال النار، و ٌشرع بعد ذلك فً قراءة 

تعاوٌذه على النار، فاذا االرض تنشق عن صخرة فً شكل مربع، علٌها حلقة، كانت تسد 

مؽارة تتواجد فٌها الكنوز الطابلة، ٌذعر الؽبلم و ٌهم بالهرب، فٌبتدره الساحر بالضرب و 

ٌجبره على البقاء، و ٌهدا الؽبلم، و ٌمٌنه الساحر بوعود الؽنى اذا اطاعه و نفذ ما ٌرٌده، و 

ٌرسل عبلء الى داخلها فً مهمة ذات مواصفات خاصة و حسب تعلٌمات معٌنة إلحضار 

 .مصباح سحري كان موجودا بالداخل، و ٌعطٌه خاتما ٌستعمله اناء الحاجة

بالجواهر التً وجدها - فٌما ٌسمح له-ٌعثر عبلء الدٌن على المصباح و ٌمبل جٌوبه- 5

كان الساحر ٌنوي ان ٌأخذ المصباح و ٌترك الؽبلم فً المؽارة، لكن الؽبلم لم . فً المؽارة

ٌكن بإمكانه ان ٌناوله المصباح الن ثٌابه كانت مآلى بالجواهر، و بؽضب شدٌد، رد 

 ٌصارع قدره بمفرده- داخلها–الساحر الصخرة على باب المؽارة بفعل السحر، و تركه 

 

A.Galland : Les Milles Nuit et Une Nuits, Contes Arabes Traduits en Français par (M Galland)   :انظر( 1 )

Nouvelle Edition Corrigée Tome(7).A Paris, chez Le dentu, Libraire, Quai des Augustins, N° 31.1832 

Internet Archive Search(contributor : New York Public Library) على الموقع التالً:  
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بعد قضاء ٌومٌن مدفونا تحت االرض، ٌتجه عبلء الى هللا بالصبلة و الدعاء، و - 6

خبلل ذلك الحركة ٌفرك الخاتم الذي اعطاه اٌاه الساحر لٌحمً نفسه داخل المؽارة، و فجأة 

 .  و ٌستجٌب لطلبه بإخراجه من المؽارة– خادم الخاتم –ٌظهر الجنً 

ٌذهب عبلء الدٌن الى بٌته، و ٌقص على امه ما حدث، و ٌرٌها المصباح، فٌعزم - 7

على بٌعه فً الٌوم التالً لسد رمقهما، و ٌعن لبلم ان المصباح فً حاجة الى تنظٌؾ، و ما 

فجأة و ٌحضر لهما فورا طعاما - خادم المصباح- ان تشرع فً تنظٌفه حتى ٌظهر الجنً

 .فخما فً صحفة، مصففا على صحون من فضة ثمٌنة

ٌبٌع عبلء الدٌن االوانً فً المرة االولى للٌهودي فٌستؽله، ثم ٌتكرر الطلب، و - 8

تتوفر االوانً مرة اخرى، و لكن ٌبٌعها هذه المرة الى رجل امٌن بثمنها الحقٌقً مما ٌدر 

 .علٌه و امه ثروة طابلة تمكنهما من العٌش فً رؼد سنٌن طوٌلة

عند التحالٌل لمشاهدة ابنة الملك بدر البدور، ٌجنً على نفسه، فٌقع فً حبها، و - 9

ٌصمم على الزواج بها و ارسال امه لخطبتها من الملك، فتتهمه امه بالجنون، ثم تشفق علٌه 

 .و لكنها تتردد فً الذهاب  امام اصراره

اخٌرا تذهب الى القصر محملة بهداٌا ثمٌنة الى السلطان، و تلبث اسبوعا متردد - 10

على بهوه حتى ٌستدعٌها على المكاشفة، فتكاشفه فً االمر و تقدم له الهداٌا الثمٌنة مما 

ٌجعله ٌوافق على الزواج، لكنه ٌستدرج بعد استمهال الوزٌر له مدة ثبلث اشهر لكً ٌنجز 

ابنه الوعد بتقدٌم اؼلى مهر لؤلمٌرة، فٌعد االرملة بالموافقة المبدبٌة على الزواج و العودة 

 .الٌه بعد ثبلث اشهر

تفاجا االم بإعبلن زواج االمٌرة بابن الوزٌر و اخبلؾ السلطان لوعده، فٌؽضب - 11

باختطاؾ االمٌرة و زوجها فً لٌل عرسهما، -  خادم المصباح–عبلء الدٌن ، و ٌأمر الجنً 

و معاقبة ابن الوزٌر بحبسه فً مكان خاص طوال اللٌل، و ٌختلً بالعروس من دون ان 

ٌهتك عرضها، فٌنمان و بٌنهما سٌؾ مسلول، و ٌتكرر االمر للٌلة الثانٌة، وفً اخر 

 .المطاؾ ٌعلن السلطان فسخ الزواج الستحالة اجتماع الزوجٌن
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ٌستنجز عبلء الدٌن السلطان وعده بالزواج بعد مضً ثبلث اشهر، فٌرسل امه - 12

لذلك، ٌحاول السلطان التملص باستشارة من الوزٌر،فٌشتط فً المهر الى حد التعجٌز،تٌأس 

 .االم فً حٌن ٌفرح االبن ،وٌسارع الى تلبٌة الطلب ،ٌفرك مصباحه فٌتحقق كل شًء

تسرع االم الى السلطان فً موكب فاخر من الخدم ٌحمل من الهداٌا ما ٌجل عن - 13

الوصؾ ، فٌندهش وحاشٌته، و كذلك االمٌرة، و ٌطلب االمٌر مبلقاة عبلء الدٌن إلتمام 

 .تدابٌر الزواج و عقد القران

ٌسال عبلء الدٌن الجنً حماما فاخرا، و ثٌابا لم ٌلبسها السلطان من قبل و ال من - 14

بعد، و فرسا مطهما، و عشرة اكٌاس من الذهب، و موكبا سلطانٌا ال مثٌل له ٌبز به الملوك 

و السبلطٌن، و ٌركب فً اتجاه القصر حٌث تتم مراسٌم الزواج، و تستكمل فرحة عبلء 

 .الدٌن و امه

ٌستأذن عبلء الدٌن السلطان قبل الدخول بزوجته االمٌرة فً بناء قصر منٌؾ - 15

ٌلٌق بمقامها، فٌوافق السلطان، و ٌقوم الجنً بالمهمة، و فً الصباح تشخص االبصار، و 

 .تذهل العقول من روعة التصمٌم و البناء و الزخرفة، و بذلك تتم السعادة للعروسٌن

ٌستخبر الساحر رمله، فٌقؾ على اخبار عبلء الدٌن و سعادته بزواج االمٌرة، - 16

فتثور ثابرته، و ٌسافر من افرٌقٌا الى الصٌن، فٌنزل فً احد الخانات، و ٌتجسس على 

االمٌر عبلء الدٌن، ثم ٌتخفى فً زى بابع للمصابٌح مؽتنما فرصة خروج عبلء الدٌن إلى 

و . " من ٌرٌد استبدال مصابٌح جدٌدة بمصابٌح قدٌمة؟": الصٌد، و ٌطوؾ بالشوارع منادٌا

ٌنجح بهذا فً التحالٌل على الخادمة فً الحصول على المصباح السحري من االمٌرة التً 

 .لم تكن تقدر مدى سلطانه، فٌستعمله الساحر فً نقل قصر عبلء الدٌن بمن فٌه الى افرٌقٌا

ٌفاجا السلطان باختفاء القصر، فٌستشٌط ؼضبا، و ٌأمر بالقبض على عبلء الدٌن - 17

و قطع راسه، و تهب الجماهٌر لنجدته، و لتهدبة الثابرٌن ٌشٌر الوزٌر على السلطان 

بإطبلق سراحه، فٌكتشؾ عبلء الدٌن االمر، و ٌستمهل السلطان مدة شهر للعثور على 

 .االمٌرة و اال سٌعود لتنفٌذ حكم االعدام فً حقه
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بعد الحٌرة و التردد فً اختٌار الوجهة التً سٌسلكها فً البحث عن زوجته - 18

ٌشرؾ على الٌاس، و ٌهم باالنتحار لوال ان تدارك نفسه بالذكر، فٌلجا التوضؤ للصبلة لكن 

تزل قدمه من على حافةالشبلل فٌؽرق، و بحركة ال ارادٌة و هو ٌصارع االمواج ٌفرك 

الخاتم، فٌظهر الجنً الخادم لٌساله النجاة او ال ثم اعادة القصر الٌه لكن الجنً ٌتعلل 

 .بضعفه و ٌعرض علٌه حدود ما ٌستطٌعه أي بنقله إلى المكان الذي ٌتواجد به القصر فقط

ٌقضً عبلء الدٌن اللٌل تحت الشجرة اسفل القصر، و عند الصباح تنتبه له - 19

االمٌرة، فتسارع إلدخاله، و تقص علٌه ما جرى فً ؼٌابه، و تطلعه على مكان المصباح 

فٌرتب مع االمٌرة خطة لتخلص منه، و ٌخرج الى المدٌنة، و , الذي ٌبلزم الساحر فً ثٌابه

ٌصادؾ فبلحا فً طرٌقه فٌستبدله الثٌاب، و ٌجلب العقار المطلوب، و ٌعود الى القصر، و 

ٌسال االمٌرة ان تدس للساحر السم فً الخمر بعد ان تبلطفه و تخادعه، و اثر ذلك ٌقتل 

بنقل القصر مرة اخرى الى الصٌن اٌت - خادم المصباح- عبلء الدٌن الساحر، و ٌأمر

 .سٌاحٌا مع زوجته االمٌرة فً سعادة بقٌة حٌاتهما

ٌسبطا اخو الساحر انباء اخٌه، فٌستخبر رمله، و ٌستجلً الحقٌقة من خبلله، - 20

فٌعزم على االنتقام، و ٌسافر الى الصٌن، و ٌنزل بإحدى الخانات، و تحسس اخبار عبلء 

الدٌن و قصره، و ٌهتدي الى حٌلة بتقمص شخصٌة المرأة الصالحة فاطمة التً تجمله على 

 . مثال هٌاتها تحت التهدٌد بالقتل قبل ان ٌقتلها و ٌخفً اثر الجرٌمة بعد ذلك

ٌدخل القصر فً زي المرأة الصالحة، و ٌستدٌر حب و تقدٌر االمٌرة الى حد ان - 21

تتوسل هذه االخٌرة الٌها بالبقاء فً القصر انتفاعا ببركتها، و ٌبدي اعجابه بتصمٌم القصر 

و زخرفته و ٌتمنى لو تعلق بٌضة الرخ فً سقؾ القاعة لٌستكمل روعته، و ٌؽدو فرٌدا ال 

 .نظٌر له فً الدنٌا باسرها

تسارع االمٌرة الى زوجها لٌأمر بإحضار البٌضة، فٌستثٌر ؼضب الجنً الخادم، - 22

و ٌهدده بالقتل لوال انه علم انها من تدابٌر الساحر، و ٌطلعه على االمر المتنكر، فٌتظاهر 

عبلء الدٌن بالمرض و ٌستدعً المرأة الصالحة اي الساحر لٌتبرك بها، و ٌلمح الخنجر بٌن 

ثٌابه ، فٌسبقه بالطعن، فٌردٌه قتٌبل، وٌشرح االمر لؤلمٌرة، وٌتخلصان من الشر، وٌحٌان 

 . فً سعادة لدى اعتبلء عبلء الدٌن العرش بعد وفاة السلطان 
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:النص االول  

 عالء الدٌن و المصباح السحري

1959.رسوم فٌرا بوك، لـ ان تٌري واٌت نٌوٌورك  

 سلسلة كتب التراث، دار ران دوم للطبع،

Aladdin and the Wonderful Lamp 

Anne Terry White illustrated by Vera Bock 

Legacy Books, Random House. New York.1959 

:تحلٌل النص القصصً  

] Paratext] مرافقات- ا-  

:تقسٌم النص و عنونة االقسام- 1  

قام الكاتب بتقسٌم وقابع النص إلى مجموعة من األقسامالمعنونة التً تؤدي 

:وظٌفتٌن  

توضٌحٌة، تساعد على الفهم؛ الن العنوان دال على المضمون من االولى - 

.خبلل االشارة ، او التكثٌؾ المركز للمضمون   

 تنظٌمٌة لمادة النص، بحٌث تشكل تلك االقسام معالم تحدد مواطن والثانٌة-

للنص، و تساعد القارئ على االهتداء الى السبل المؤدٌة الى مجرٌات احداثه، 

.فٌسهل بذلك الولوج الى عالمه، و الخروج منه فً اقصر وقت و باوجز طرٌق  

:و ٌرجع هذا التقسٌم الى سببٌن  

 لكون النص طوٌل، فبل باس من تبوٌبه، وذلك تفادٌا لما ٌبلحظ على االول

، (notruB )برتن، و (enyaP)بٌن، ثم فً ترجمتً (G )النص االصلً لجاالن

اذ ٌرد ؼالبا فً شكل جملة متسلسلة من دون فصل او تقسٌم، و ٌعلل ذلك بكون 

النص فً نسخته االصلٌة ٌخضع للتقلٌد السردي أللؾ لٌلة و لٌلة المتمثل فً 

تقسٌم الحكاٌات حسب عدد اللٌالً، و ان كان جاالن قد تخلى عن هذا التقسٌم فً 

.االجزاء االخٌرة من ترجمته  
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 لتخلً الكاتب عن سند الرواٌة المنوط بشهرزاد التً ؼالبا ما تفتتح الحكاٌات و و الثانً

 :تختم بكلماتها

{QuothDunyazad, "Osister of mine, an thou 

be other than sleepy, do tell us some of 

thy pleasant tales," whereupon shahrazad 

replied 

With love and good will."It hath reached 

me, O King of the Age" And shahrazad was 

surprised by the dawn of day and ceased 

to say her permitedsay
(1)
} 

 

:الصوراإلٌضاحٌة  

:صورة الغالف*
(2)

 

تظهر فٌها ضخمة الى حد نهاٌة الساعد ، ٌبلمس اسفله سطح البحر، ٌجلس على 

راحة تلك الٌد شاب حالق راسه، وقد عفا عن ضفٌرة طوٌلة فً مؤخرة الراس مرسلة على 

طرٌقة البوذٌٌن، وهو ٌشاهد المصباح، وتبدو علٌه مبلمح االرتٌاح الطمبنانه الى قدرة الٌد 

وقوتها و الحماٌة التً توفرها له، رؼم ان تحته بحرا متبلطم االمواج؛ فالٌد اشارة الى قدرة 

الجنً، و امواج البحر اشارة الى ما تضطرب به الحٌاة من المشاكل و العراقٌل، و ارتفاعه 

 . على السطح الماء بفضل الكؾ ٌمثل استظهارا للتحدي 

 

 Richard.F.Burton :SupplementalNights to the Book of the ThousandNights and Night: انظر (1)

volume iii (3) p57.                                      

 Internet Archive Search(contributor. New York PublicLibrary):على الموقع التالي

. في ملحق الصور [1]راجع الصورة رقم: (2)
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:صور المحتوى*  

"الؽرٌب ٌرقب بشدة عبلء الدٌن "تحت هذا العنوان  : الصورة االولى
(1)  

ان الؽرٌب هنا وهو الساحر االفرٌقً القادم من المؽرب، و تظهر مبلمحه المؽربٌة 

من خبلل األنفاالقنى العربً الطوٌل البارز، وكثافة شعر الحاجبٌن، و اللحٌة الخفٌفة، و 

العمامة الرمز الممٌز للعربً، و فً صورة اخرى من الكتاب تظهر القلنسوة من بٌن لفات 

العمامة
(2)

باإلضافة الى هذا، سحنته الداكنة، وهو قابض باإلبهام و السبابة على قطعة ذات 

قٌمة نقدٌة؛ ألنها الوسٌلة الوحٌدة الستدراج ؼبلم فقٌر مثل عبلء الدٌن، وٌقع راسه، اي 

العمامة و الوجه، فً اكثر من ثلثً حجم الصورة، فً حٌن ٌتراءى الؽلمان وهم ثبلثة فً 

 : حجم بضع من اجزاء اصابع الٌد، وذلك للداللة على احد امرٌن 

 اما إلظهار البعد من مكان وقوؾ الساحر،-

واما لكونهم كابنات صؽٌرة، حجما، وعقبل، و تجربة، بالقٌاس الى الكابن الكبٌر - 

 .المتمرس بتجارب الحٌاة وهو الساحر

و الى جانب هذا، هناك ملمح اقلٌمً، صٌنً، ٌتمثل فً الطابرة الورقٌــــة  ٌلعب بها 

 .الصبٌان

الصورة الثانٌة
(3)

"عودي إلى ابنك و قولً له انً اعطٌته كلمتً" تحت عنوان:  

و تظهر الصورة شخصٌن، احدهما السلطان جالسا على كرسً  عرشه، و الشًء 

الممٌز له هو شاربه الخفٌؾ المتدلً، و عثنونه الطوٌل الممتد الى صدره مع كون العٌنٌن 

و اما الشخص االخر ، فهً ام عبلء الدٌن  عارٌة . ٌضٌقان حتى ٌؽدو خطٌن صؽٌرٌن

الراس، ترتدي فستانا على الطرٌقة الصٌنٌة، و هً تشارك السلطان فً ضٌق العٌنٌن 

 . كذلك، و فً هذا  داللة على الملمح المر فولوجً العرقً الخاص بالجنس االصفر

 

 ,Anne Terry White :Aladdin and the WonderfulLamp, Illustrated by Vera Bock:انظر (1)

Legacy Books, RandomHouse.New York.1959, P3.               
                                                                          .في ملحق الصور [2]او راجع الصورة رقم 

  .117عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر   

. في ملحق الصور [3]، او راجع الصورة رقم 42ص: انظر المرجع السابق (2)

.  في ملحق الصور [4]، او راجع الصورة رقم 27ص: المرجع السابق(3)
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" بساط مفروش الى القصر"تحت عنوان :الصورة الثالثة  

 عبلوة على ظهور السلطان و شخصٌة اخرى و االقرب ان تكون –ان الشًء المثٌر 

هو الشكل المعماري الصٌنً ذو السقوؾ المقببة، و الحواؾ الحادة مع - شخصٌة الوزٌر

اللمسات الرقٌقة التً تشبه شكل المظل الصٌنً فً تدوٌره، و انبساط حافته قلٌبل، كما 

ٌبلحظ صورة التنٌن على حافة سقؾ الشرفة التً ٌطل منها السلطان و وزٌره لرؤٌة 

القصر الجدٌد الذي بناه عبلء الدٌن لؤلمٌرة بدر البدور، و هذا ملمح دٌنً ٌتعلق بالجانب 

االسطوري للتنٌن فً المعتقد الصٌنً
(1)

. 

:(عالء الدٌن و المصباح السحري)تحلٌل مقارنً للنص القصصً لحكاٌة   

ٌمثل النص نسخة معدلة لحكاٌة عبلء الدٌن و المصباح السحري الواردة الترجمات 

جــــون بٌـــــن و بالنظر الـــى ترجمة . االنـــجلٌزٌة االولى أللؾ لٌلــــة و لٌلـــــة

nhoJenyaP(1882-1884)فان نص الحكاٌة ٌمتد من [13 ]فً الجزء الثالث عشر ،

اي ما ٌعادل مابة [250]الى الصفحة الخمسٌن بعد المابتٌن [53]الصفحة الثالثة و الخمسٌن 

، فً حٌن نجد نص الحكاٌة الجزء الثالث من ترجمة [197]وسبعا و تسعٌن صفحة 

الى الصفحة [51]ٌمتد من الصفحة الحادٌة و الخمسٌن notruB( 1885-1888)برتن

صفحة، بٌنما نجد [144]، اي ما ٌعادل مابة و اربعا و اربعٌن[95]الخامسة و التسعٌن

قد عمد الى تقلٌص حجم الحكاٌة الى اربع و - هنا–yrreTetihWتٌري واٌتالكاتب 

 :  صفحة، و ذلك بناء على مستوٌات التعدٌل التالٌة[54]خمسٌن

اسقاط السند من خبلل تدخل شهرزاد بصفتها الراوٌة لدى افتتاح اللٌلة - 

 (.notruBراجع نص الحكاٌة فً ترجمة برتن )واختتامها

 التخلً عن بعض الوقابع الثانوٌة،-

 تلخٌص الحوار الطوٌل،- 

 تفادي االفاضة فً الشرح الطوٌل،- 

 

 ,Anne Terry White :Aladdin and the Wonderful Lamp, Illustrated by Vera Bock:انظر (1)

Legacy Books, Random House .New York.1959, P39.               

.الصور ملحق في(5)رقم الرسم راجع او  

. 118عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر  
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إسقاط االستعماالت اللؽوٌة القدٌمة من كلمات و عبارات لم تعد جارٌة فً االستعمال - 

راجع نــص الحكاٌة فً ترجمة  ).المعاصر سواء فً لؽة الحدٌث الٌومً او فً لؽة المعاجم

 (notruBبرتن

، سنلجأإلى notruBو إلٌضاح هذا التصرؾ من طرؾ الكاتب فً ترجمة برتن 

مع ما ٌقابلها فً الحكاٌة [518]معارضة اللٌــلة الثــامنة عشر بعد المابة و الخامسة 

.المعدلة، بناء على مستوٌات التعــدٌل التً اشرنا الٌــها  

:النص المختار من قصة عالء الدٌن و المصباح السحري-1  

:باللغة االنجلٌزٌةdrahciRnotruB بقلم رٌتشارد برتن    

[518]اللٌلــــــــــــــــــة رقــــــــــــم  

Ataeddin ; or^ The WonderfulLamp. Jiy 

Quothdunyazad , o sister mjne , an thou bu 

other than sleepy, do tell us some of thy 

pleasant tales," whereupon shahrazadrepied" 

With love and good Will." It hath reached 

me, o King of the Age, that
(1)

Alaeddin ‘s 

mother began consoling the Maghrabi,the 

Magician, and placed him upon the divan ; 

and, as soon as he was seated at his ease 

and before the food- trays were served up, 

he tell to talking with her and saying, " o 

wife of my brother, it must be a wonder to 

thee how in all thy days thou never 

sawest
(2) 

 

 Richard.F.Burton : Supplemental Nights to the Book of the Thousand Nights: انظر (1)

and Night volume iii (3) p57.                                      

 Internet Archive Search(contributor. New York Public Library)  :على المىقع التالً

 .57المرجع نفسه ص : (2)
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58 SupplementalNightf 

Me-norlearnedstthouaught of me during the 

life-time of mybrotherwhohathfound mercy.* 

Now the reason is that forty years age I 

Left this town and exiled myself from my 

birth-place and wandered forth over all the 

lands of Al-Hind and Al-Sind and entered 

Egypt and settled for a long time in its 

magnificent city, 2 which is one of the 

world-wonders,till at last I fared to the 

regions of the setting sun and abode for a 

space of thirty years in the Maroccan 

interior. Naw one day of the days, wife of 

my brother, as I was sitting alone at home, 

Ifell to thinking of my own country and of 

my birth-place and of my brother (who hath 

found mercy) ; and my yearnmg to see him 

waxed excessive and I bewept and bewailed 

my strangerhood and distance from him. And 

at last my longings drave me homewards 

until I resolved upon travelling to the 

region which was the falling-
(1) 

 

 Richard.F.Burton :Supplemental Nights to the Book of the Thousand Nights and Night:انظر(1)

volume iii (3) p58.                                   
 Internet Archive Search(contributor. New York PublicLibrary):على الموقع التالً
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- place of ray head ^ and my homestead, to 

the and that I mght again see my. Brother. 

Then quoth I to myself : - 0 man, ^ how 

long wilt thou wander like a wild Arab from 

thy place of birth and native stead > 

Moreover, thou hast one brother and no 

more ; so up with theeand travel and look 

upon him’ ere thou die ; for who wotteth 

the woes of the world and the changes of 

the days} ‘ Twould be saddest regret an 

thou Lie down to die without beholding thy 

brother and Allah( laud be to the lord !) 

hath vouchsafed thee ample wealth and 

belike he may  be straitened and in poor 

case, when thou wilt aid thy brother as 

well as see him. So I arose at once and 

equipped me for wayfare and recited the 

Fatihah ; then, wheneas Friday prayers 

ended, I mounted and travelled to this 

town, after suffering manifold toils and 

travails which I patiently endured
(1)

 

 

:، على الموقع االلكترونً التال58ًص:انظر المرجع السابق(1)  

Internet Archive Search (contributor. New York PublicLibrary)       
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Alaeddin ; or, the wonderful Lamp. 59 

whilst the lord (to whom be honour and 

glory !) veiled me with the veil of His 

protection. So I entered and whilst 

wandering about the streets, the day before 

yesterday, I beheld my brother’s  

sonAlaeddin  disporting himself with the 

boys  and, by God the Great, O wife of my 

brother, the moment I saw him
(1)

this heart  

of mine went forth to him ( for blood 

yearneth unto blood !), and my soul felt 

and informed me that he was my very nephew. 

So I forgot all my travails and troubles at 

once on sighting him and I was like to fly 

for joy ; but, when he told me of the dear 

one’s departure to the ruth of Allah 

Almighty, I fainted for stress of distress 

and disappointment perchance, however, my 

nephew hath informed thee of the pains 

which prevailed upon me ; but after a 

fashion I am consoled by the sight of 

Alaedddin, the legacy  bequeathed to us by 

him who hath found mercy for that * whoso 

leaveth issue is not wholly dead.’"^ And 

Shahrazad was surprised by the dawn of day 

and ceased to say her permitted say
(2)

. 

 

 

.59ص : انظر المرجع السابق (1)  

: على الموقع االلكتروني نفسه59ص : انظر المرجع السابق (2)  
Internet Archive Search (contributor. New York PublicLibrary)     
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:ترجمة النص الى العربٌة  

، " اختاه قبل خلودك الى النوم احكً لنا بعضا من قصصك الممتعة": قالت دنٌا زاد"

 حسب ما بلؽنً ٌا ملك الزمان، شرعت ام "، " حبا و رؼبة ": فأجابت شهرزاد

عبلء الدٌن فً مواساة المؽربً الساحر، و اشارت علٌه بالجلوس على الدٌوان، و 

آه ٌا ": حالما اخد مكانه على راحته، و قبل ان ٌقدم االكل، بدا فً الحدٌث معها قاببل

كٌؾ لم تتمكنً من رؤٌتً طوال كل هذه المدة، و لم : - زوجة أخً انك لتتساءلٌن

؟؟-رحمة هللا علٌه- تعلمً شٌبا عنً عن طرٌق اخً طوال حٌاته  

ان السبب هو اننً ؼادرت هذه المدٌنة ألربعٌن سنة،حرمت نفسً من رؤٌةومسقط 

راسً، وقمت برحبلت الى اراضً كل من الهند والسند، وزرت مصر،و اقمت وقتا 

طوٌبل فً مدٌنتها الجمٌلة التً تعد من عجابب العالم، ثم اخٌرا القٌت بعصا ترحالً 

.بمنطقة المؽرب لمدة ثبلثٌن سنة داخل المؽرب االقصى   

 و انا جالس بمفردي فً بٌتً، استؽرقت فً – ٌا زوجة اخً –و فً ٌوم من االٌام 

و شوقً الى - رحمة هللا علٌه- التفكٌر فً وطنً االول، مسقط راسً، و فً اخً

.رؤٌته، و قد طعن فً السن، اننً ابكً و انتحب على ؼربتً و بعدي عنه  

و اخٌرا، قادنً شوقً الى العودة، وصح العزم منً على السفر الى المنطقة التً 

.كانت مسقط راسً و مكان نشأتً، على امل ان اشاهد اخً مرة اخرى  

 ٌا رجل الى متى و انت تسافر مثل االعرابً المتوحش بعٌدا ": و عندبذ قلت لنفسً

عن مسقط راسك و وطنك االم؟ و اكثر من هذا، لك اخ واحد ال اكثر، فسافر و 

.اطمبن علٌه قبل ان تموت، فمن هو اوثق بمصابب العالم و تقلبات االٌام  

.انه لمن المؤسؾ جدا ان تستلقً على فراشك الى الموت من دون ان ترى اخاك-   

.الثناء هلل الذي منحنا الثروة الوفٌرة-   

انه ربما قد ٌكون فً ضٌق و سوء حال، و برؤٌتك ستساعد اخاك، لذا قمت فورا، - 

و زودت نفسً للسفر و قرات الفاتحة، و عند انتهاء صبلة الجمعة، ركبت و سافرت 

الى هذه المدٌنة و بعد هذه المعاناةمن االتعاب و االالم التً تحملتها بصبر، فً حٌن 

راعنً بستار حماٌته، و بذلك دخلت اتخبط فً ( !الذي له الشرؾ االمجد)ان هللا 

رأٌت ابن اخً عبلء الدٌن ٌتسلى مع - اول امس- الشوارع، و بقدرة هللا العظٌم
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فً اللحظة التً راٌته فٌها طار قلبً الٌه، الدم حن الى - ٌا زوجة اخً- الصبٌان، اه

الدم، و نفسً احست و اخبرتنً بانه ابن اخً حقا، و بذلك نسٌت كل االمً و 

معاناتً فً الحٌن برؤٌتً اٌاه، و شعرت كأننً اطٌر من الفرح، و لكن عندما 

. اخبرنً بانتقال اخً الى رحمة هللا تعالى، ؼم علً من اجهاد الحزن و خٌبة االمل  

و بالمناسبة، قد ابلؽك ابن اخً عن مدى االالم التً حلت بً، لكننً بعدها عزٌت نفسً 

برؤٌة عبلء الدٌن، التركة التً ورثنها منه، الحمد هلل على ذلك، فمن ٌترك عقبا، فلٌس 

 ".بمٌت على االطبلق، ثم إن شهرزاد تفاجأت بطلوع الفجر، فأمسكت عن الكبلمالمباح

:النص المختار من الحكاٌة المبدلة- 2  

:WhiteTerryبقلم تٍري واٌت   

O wife of my brother, he answered," it must 

be a wonder to you how in all yours days 

you never saw me. Now the reason is that 

forty years ago I left this town and 

wandered forth over all the lands of Al-

Hind and Al-Sind till at last I went to the 

regions of the Setting sun. For a space of 

thirty years I lived in the Moroccan 

interior. Now one day, O wife of my 

brother, as I was sitting at home, I fell 

to thinking of my birth place and of my 

brother . O man, I said to myself, how long 

will you wander like a wild arab far from 

the place of your birth? Moreover, you have 

one brother and no more. So up with you and 

travel and look upon him ere you die. So I 
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arose. And the day before yesterday I 

beheld my brother’s son Aladdin playing 

with the boys. And by God the Great, O wife 

of my brother, the moment I was like to fly 

for joy. But when he told me of the dear 

one’s departure, I fainted for 

disappointment "
(1)

. 

:ترجمة النص المعدل الى العربٌة  

 ٌبدو عجٌبا بالنسبة لك كٌؾ لم ٌحدث لك قط ان " قال مجٌبا" اه ٌا زوجة اخً "

شاهدتنً طوال حٌاتك، اما االن، فان السبب هو اننً ؼادرت هذه المدٌنة ألربعٌن 

سنة، و قمت برحبلت الى اراضً كل من الهند و السند حتى  اخٌرا بعصا ترحالً 

.بمنطقة المؽرب و اقمت بداخل المؽرب االقصى لمدة ثبلثٌن سنة  

و انا جالس بمفردي فً بٌتً، استؽرقت فً التفكٌر فً - ٌا زوجة اخً-و ذات ٌوم 

ٌا رجل الى متى و :  و فً اخً و عندبذ قلت لنفسً-  مسقط راسً–وطنً االول 

.انت تسافر مثل االعرابً المتوحش بعٌدا عن مسقط راسك  

و اكثر من هذا، لك اخ واحد ال اكثر، فقم و سافر و اطمبن علٌه قبل ان تموت، لذا 

اول امس رأٌت ابن اخً عبلء الدٌن ٌتسلى . قمت بالسفر فورا، و بقدرة هللا العظٌم

فً اللحظة التً راٌته فٌها اطار قلبً الٌه، و لكن - ٌا زوجة اخً- مع الصبٌان، اه

.عندما اخبرنً برحٌل اخً ؼم علً من خٌبة االمل  

 

 ,Anne Terry White :Aladdin and the Wonderful Lamp, Illustrated by Vera Bock:انظر (1)

Legacy Books, Random House.New York.1959, p5.               

 .124عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر
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 :    مستوٌات التعدٌل

 تم اسقاط السند بالتخلً عن طلب دنٌا زاد ألختها شهرزاد بان :مستوى السند- ا

حكاٌة من حكاٌاتها الممتعة، فأجابت - و المقصود ضمنٌا هنا هو الملك- تحكً لها

.على الفور بالرؼبة الشدٌدة فً ذلك، و اتجهت كعادتها الى الملك بحدٌثها المعتاد  

: تم التخلً عما ٌمكن ان تبدو وقابع ثانوٌة، و ذلك:مستوى الوقائع- ب  

االول اثناء محاولة - ): قبل بداٌة حدٌث الساحر الى االرملة فً موقفٌن -1    

،(و الثانً عند دعوته الى الجلوس- مواساتها ألخ زوجها المزعوم،   

 و خبلل الحدٌث عن رحـــبلت الرجل لم ٌرد ذكر مصـــر و االقامـــة بها،  -2    

.و الشوق و الحنٌن الى مسقط راسه  

 تم تقلٌــص الكبلم الملفوظ بما ٌتناسب مع الوقابع الضرورٌة، :مستوى الحوار- ج

:و ذلك من خبلل طرٌقتٌن  

 مما دار بٌن دنٌا زاد و شهرزاد من جهة، و ما جاء على تفرٌغ الحوار - 1    

و لم تعلمً شٌبا عنً عن .. }: لسان الساحر فً بعض المواطن مثل قوله لؤلرملة

و حرمت نفسً من رؤٌة مسقط راسً، و زرت مصر، .. طرٌق اخً طوال حٌاته

و شوقً الى . .. و اقمت وقتا طوٌبل فً مدٌنتها الجمٌلة التً تعد من عجابب العالم

و اخٌرا . رؤٌته و قد طعن فً السن، اننً ابكً و انتحب على ؼربتً و بعدي عنه

قادنً شوقً الى العودة و صح منً العزم على السفر الى المنطقة التً كانت مسقط 

{..راسً و مكان نشأتً على امل ان اشاهد اخً مرة اخرى
(1)

 

رحمة هللا علٌه، انتقال اخً الى  )مثل صٌؽة الرحمالتخفٌف من التعابٌر الدٌنٌة  - 2

، ان هللا (الثناء هلل الذي منحنا الثروة الوفٌرة)،و صٌؽة الحمد و الشكر (رحمة هللا

(!الذي له الشرؾ االمجد)
(2)

.  

 

 ,Anne Terry White :Aladdin and the Wonderful Lamp, Illustrated by Vera Bock:انظر (1)

Legacy Books, Random House.New York.1959, p5.         

 .126-125عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر
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 ترجع notruB بالرؼم من ان اللؽة المستعملة فً ترجمة برتن :مستوى اللغة- د

الى لؽة القرن التاسع عشر اال ان كثٌرا من صٌؽها ال تناسب القارئ المعاصر، 

ألنها تكاد تكون من الصٌػ البابدة التً باتت حكرا على المتوسعٌن فً اللؽة من اهل 

.االطبلع و المتخصصٌن فً المجال االكادٌمً  

و نكتفً ببسط هذا المقطع القصٌر هنا ال للخوض فً اللسانٌات االنجلٌزٌة، ألنه 

ٌخرج عن دابرة تخصصنا، و ٌتجاوز منهجٌة البحث المقررة، و علٌه فما ٌأتً ٌخدم 

.فقط البعد ألمقارنً فً هذه الدراسة
)*(

 

" O wife of my brother, it must be a wonder 

to thee how in all thy days thou never 

sawest me nor learnedst thou aught of me 

during the life-time of my brother."
(1)
 

 فً معظم اللهجات، تعنً الشخص الثانً  للضمٌر المفرد فً اللؽة uohtفان كلمة 

فً ( uoy)االنجلٌزٌة ، و هً االن ، استعمال الى حد كبٌر قدٌم بعد ان حلت محله 

جمٌع السٌاقات؛ فانه ال ٌزال ٌستخدم فً اجزاء من شمال انجلترا ، و اقصى شمال 

هو ضمٌر  (eeht)هو الضمٌر االسمً ، فً حٌن أن (uoht)إن . اسكتلندا 

و ضمٌر الملكٌة . المفعولٌة ، ٌعمل بوصفه واقعا مفعوال به فً حال النصب

( tse)أو( ts)تنتهً ب( uoht)، و تقرٌبا كل األفعال التالٌة(yht/eniht)هو

استعمال انجلٌزي قدٌم ( uohttsah )، و صٌؽة (Learnedst)أو  (tsewaS)مثل

(.uoyevah)ٌقابله استعمال حدٌث، و هو   

 

WWW.Wikipidea تمت االستعانة بموسوعة و ٌكٌبٌدٌا  )*(:    

 Richard.F.Burton :Supplemental Nights to the Book of the Thousand Nights and: انظر (1)

Night volume iii (3) p57.                                      

 Internet Archive Search(contributor. New York PublicLibrary):على الموقع التالً

http://www.wikipidea/


 الفصل الثالث                     حكاٌة عالء الدٌن و المصباح السحري فً سٍاقها الكالسٍكً
 

 
50 

:(عالء الدٌن و المصباح السحري)البناء الفنً لقصة   

:WhiteTerryلتٍري واٌت   

:الفـــكـــرة – 1       

هً الوقابع ذاتها فً نص ترجمة yrreTetihWطالما ان الوقابع فً قصة تٌري واٌت 

، و لكن بشًء من notruB و بروتنenyaP، و كذلك فً ترجمتً بٌن dnallaGجاالن 

 )االختصار؛ فان الفكرة الربٌسٌة التً تدور فً فلكها االحداث ثابتة لم تتؽٌر، و هً فكرة

(الصعود االجتماعً
(1)

، فبالطبع ، ال شًء ٌشٌر الى احقٌة عبلء الدٌن الذي ال ٌتمٌز باي 

ان . استحقاق طبٌعً حتى ٌستفٌد من قدر كهذا القدر، ٌقوده من الشارع الى القصر

 كما ترى –الحكـــاٌة العـــربٌة منذ الســـطور االولـــى 

قامت بإدخال الحظ فً حٌاة البطل، و مع ذلك، - SironvaleragraMtمارجارٌتسٌـــرونفال

المصٌر ٌرجع الى انكار القٌم المستقرة فً هذا العلم من خبلل تجاهل اتفاقٌات الحقوق 

البشرٌة، و ذلك بالنظر الى ما كان عرؾ به عبلء الدٌن من الكسل و االهمال، و الوقاحة، 

و اهدار الشباب، فبل شًء حسن من المفترض ان ٌحدث لعبلء الدٌن كفاء لسلبٌاته
(2)

. 

 اضافة الى هذا، فان مفاهٌم العدالة االنسانٌة لم ٌتم العثور علٌها كما ٌحدث فً الحالة 

التً ٌكون فٌها البطل بطبعه مثاال؛ و لكن عبلء الدٌن كان نموذجا لمن وقع علٌه اختٌار 

السماء
(3)

. 

 

 Margaret Sironval :Ecritures européennes du conte d’Aladdin et de la lampe: انظر (1)

merveilleuse                 

 (la lettre revue .org)      (Le Conte Oriental 2/2005): على الموقع االلكتروني التالي      
     .127عمٌارسٌدعلً المرجع السابق ص :تر    
       . المرجع السابق على الموقع االلكتروني نفسه  (2 )
 Le Conte Oriental) (la lettre revue .org) 2/2005[(:المرجع السابق على االلكتروني (3)
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:البـٌــــــئة- 2  

ان البٌبة فً معظم الحكاٌات الشعبٌة لٌست معرفة بدقة، فؽالبا ما تكون الجمل  التقلٌدٌة 

، كما هو االمر فً (كان ٌا مكان فً سالؾ العصر و االوان  )القصٌرة نموذجٌة مثل 

؛ او كما ٌقابلها فً (او كان فً قدٌم الزمان)، (الؾ لٌلـــــــــة ولٌلــــــة )حكاٌــــــات 

فً قدٌم الزمان، (Once up on a time in Kingdom far away)االنجلٌزٌـــــــــــــة

. حدث ذات ٌوم–،(LItiatéenusiof )فً أقصى الدنٌا، أو فً الفرنسٌةفً مملكة بعٌدة   

ان الؽرض من البٌبات فً الحكاٌات . فالزمان و المكان، عادة ما ٌكونان ؼامضٌن و بعٌدٌن

الشعبٌة ٌكمن فً نقل القصة من عالم حقٌقً الى عالم خٌالً، ٌلعب فً السحر دورا بارزا 

فً تحرٌك االحداث، و ٌحدث اننا نجد فً بعض االحٌان وجودا فعلٌا ألسماء االماكن فً 

القصص، و لكن الشعور ٌبقى دوما قابما بان تكون تلك االماكن المحددة نموذجا قاببل 

للتعدٌل، و بالتالً، ٌمكن ان تكون بدٌبل عن اسماء اي مدٌنة اخرى او ؼابة او بلد، و ببل 

شك ،فهذا التصرؾ ذاته، هو ما كان ٌفعله اوابل الرواة و هم ٌعرضون محفوظاتهم فً 

.المجالس الفردٌة
(1)

 

و اذا رجعنا الى قصة عبلء الدٌن فً النصوص الثبلثة المذكــــورة لكـــــل من 

، (yrreTetihW، و ان تٌري واٌت notruB، و برتن enyaP، و بٌن dnallaGجاالن)

نجد إن البٌبة الزمانٌة  مرسلة دون تحدٌد ما عدا انها تنتمً الى الزمن الماضً البعٌد، و 

ٌزداد الؽموض عند تحدٌد البٌبة المكانٌة بسلطنة، او مملكة، او بلد الصٌن المترامً 

على ان التنسٌق بٌن المعطٌات الحقٌقٌة، . االطراؾ، و اكثر تحدٌدا فً عاصمة الصٌن

التارٌخٌة منها و العرقٌة، و المعطٌات الحكابٌة للنص القصصً ٌشكل تركٌبة ؼرٌبة تبدو 

ؼٌر منسجمة فً سٌاق منطق الزمن الحقٌقً؛ لكن الخٌال الشعبً ال ٌعترؾ- ألول وهلة–  

 

 -David Russell : Littérature for Children, A Short Introduction Longman, New York:انظر (1)

London,1991. P56. 
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بهذه الحدود الفاصلة بٌن الوهم و الحقٌقة، و ال ٌتعامل مع الوقابع بصرامة المفاهٌم، بل 

وظٌفته تكمن فً تحرٌر الحقٌقة من حدودها المنطقٌة، و ابداع واقع افتراضً ٌصبح فٌه 

.المستحٌل ممكنا و الؽرٌب ممتعا  

مأخوذة من التراث الشعبً  (عبلء الدٌن)و الحقٌقة التارٌخٌة تفرض ان حكاٌة 

قد وقعت فً الصٌن، و بطل القصة -  و بناء على النص–الخاص بالشرق االوسط؛ اال انها 

ٌبدو بكل وضوح صٌنٌا، ؼٌر ان البلد من خبلل القصة بلد اسبلمً، اٌن  (عبلء الدٌن)

ٌكون فٌه معظم الناس كلهم مسلمٌن، فهناك تاجر ٌهودي اشرى من عبلء الدٌن اؼراضه، و 

بالمناسبة كان ٌؽشه؛ و لكن لٌس هناك اشارة واضحة تدل على وجود البوذٌٌن 

أوالكونفشٌوسٌٌن، و الكل فً هذا البلد ٌحمل اسماء عربٌة، و ٌبدو ملك هذا البلد فً اؼلب 

االحوال حاكما مسلما اكثر منه امبراطورا صٌنٌا، و هذا ٌؤدي الى االفتراض بان القصة 

، و باألخص شرق تركستان(اسٌا الوسطى)تجري فً تركستان المعروفة ب
(1)

. 

و بهذا، فان السارد الشعبً قد اباح لنفسه حق التصرؾ فً المعطٌات الحقٌقٌة، 

مازجا بٌنما هو واقعً، و ما هو ؼٌر واقعً، لٌقدم تركٌبة نصٌة ال تستند الى الحقٌقة 

المكانٌة االقلٌمٌة و ال الى الحقٌقة الزمنٌة التارٌخٌة و اال الى الحقٌقة العرقٌة الثقافٌة 

العقابدٌة، بل تستند الى الفنتازٌا التً تصهر كل هذه العناصر لتذٌب اللحظة الزمنٌة 

 .بمتعتها

:الشخصٌات- 3  

ان الشخصٌات فً الحكاٌات الشعبٌة عادة ما تكون سطحٌة، و نمطٌة، و فً 

الؽالب، تكون الشخصٌة، اما كلها خٌرة، و اما كلها شرٌرة، و لٌس صعبا على الجمهور 

تمٌٌز خٌرها من سٌبها؛ فضبل عن هذا، فالمظاهر الفٌزٌولوجٌة ؼالبا ما تحدد بسهولة معالم 

الشخصٌات، و بالطبع، فان السحر ٌتدخل من حٌن ألخر
(2)

. 

 

            Aladdin the free encyclopedia (www.wikipedia): انظر (1)

 David L.Russell : Littérature for Children,ASchort Introduction, Longman New: انظر (2)

York London, 1991,p57.                  
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ؼالبا، ما تواجه العزلة و تكون مرؼمة -  البطل او البطلة–ان الشخصٌة الربٌسٌة 

على التصرؾ و فً اكثر االحٌان ٌكون البطل او البطلة طفبل صؽٌرة او ٌكون طفبل فقط 

 .او ٌتٌما

و ال ؼرابة، فهذه المبلمح للحكاٌات الشعبٌة تجعلها مؽرٌة بوجه خاص للصؽار 

االطفال الذٌن ٌعتبرون انفسهم بنفس القدر من العجز امام عالم الكبار، و اشقابهم االكبر 

 . سنا

ان االبطال و البطبلت فً العادة، ٌطردون الى عالم مفتوح، او ٌكونون ظاهرٌا من 

دون اصدقاء من البشر؛ و اذا لم ٌكن ذلك كافٌا، فان قوى الشر ظالما تتجمع ضدهم؛ و 

ؼالبا ما ٌكون الشر ممثبل بمجموعة من الشخصٌات ، و فً المقابل، لمواجهة الخلل 

مثل ادوات سحرٌة  )الواضح، فان البطل ٌجب ان ٌلقى المساعدة من قوات خارقة للطبٌعة

و من الواضح ان البطل ٌكون مباركا، و لٌس من النادر ان . (او السحر او حٌوانات ناطقة

و باختصار، فان بطل الحكاٌات الشعبٌة هو . ٌكون من الدم الملكً لكً ٌكون متمٌزا

شخص اقرب ما ٌكون مثلنا، و االطفال الصؽار ٌصورون انفسهم بابسٌن، و لكن هم بكل 

التً احٌانا تظهر فً شكل ابابنا،  (ضحاٌا قوى الشر المؽرورة)ما تحمله الكلمة من معنى 

شرا، و ٌرمزون الى كل مخاوفنا و احباطاتنا، - بصفة ال تصدق- و شخصٌات الشر ٌكونون

و بطبٌعة الحال، و نحن مشربون بأمل الشباب، نتوقع أن نتلقى شخصٌات الشر ما تستحقه، 

و ان تنتصر شخصٌات الخٌر فً النهاٌة
(1)

. 

سطحٌة، لٌس لدٌها ما ٌمٌزها عن ؼٌرها، ال  من حٌث  (عبلء الدٌن)و شخصٌة 

النسب، فهو ال ٌنتمً الى الطبقة الحاكمة، و ال الى الطبقة المالكة، و ال من حٌث النشأة، اذ 

نشا فقٌرا، عاقا لوالدٌه، ثم ٌتٌما، متسٌبا فً الشوارع؛ و ال من حٌث القدرات الفكرٌة، او 

المؤهبلت العلمٌة، او المهنٌة، و الحدث الوحٌد الذي ؼٌر مجرى حٌاته هو دخول الساحر 

فً حٌاته دون سابق رؼبة او ارادة، اذ كان ٌمثل الفرٌسة السهلة فً المجتمع لصؽره، و 

فقره، و براءته بالنسبة للساحر، لكً ٌحقق ؼاٌاته فً الحٌاة، و لكن الحظ كان الى جانب 

 الؽبلم بعدما اشرؾ على الهبلك، و لبث فً الكهؾ ثبلثة اٌام، مدفونا تحت االرض،

 

.57-56المرجع السابق ص :  انظر (1) 
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 ٌصارع قدر الموت وحده، فادركته عناٌة القدر باالهتداء الى حركة الفرك للخاتم فً بداٌة 

االمر، ثم المصباح بعد ذلك، و اكتشؾ ان هناك قوى ؼٌبٌة تتمثل فً الجن، مسخرة لمالك 

االداتٌن، تساعده على تحقٌق المارب من دون عناء، و فً اقل من لمح البصر، و اذا كان 

قوى الخٌر، اذ طالما استعمل المصباح فً المنفعة - بعدما ملك المصباح–عبلء الدٌن ٌمثل 

لنفسه و امه و لم ٌضر االخرٌن اال ما حدث من قبٌل التنافس مع ابن الوزٌر فً الزواج 

باألمٌرة، و اصبح بعد الزواج بطبل فً عٌون الجماهٌر من خبلل السخاء علٌهم و التقرب 

الى قلوبهم، فان الساحر ٌمثل فً الجهة المقابلة، قوى الشر من خبلل استؽبلل الؽٌر، و 

التضحٌة بهم، و بخاصة ضحٌة فً مثل سن عبلء الدٌن الحدث، او الؽبلم، و ذلك من اجل 

امتبلك قوى خارقة و ثروة ال نظٌر لهما، و ال ٌتورع عن اكتساح كل من ٌقؾ فً سبٌل 

 .ؼاٌاته كما اظهرت وقابع القصة بعد ذلك

:الحبكة- 4  

ان الحبكة او تسلسل االحداث هً من بٌن اكثر المبلمح الممٌزة للحكاٌات الشعبٌة 

التً ٌكون فٌها التشوٌق و الحركة اكثر اهمٌة من تطور الشخصٌات، و تؤسس 

الصراعات، و تتحرك االحداث فٌها بسرعة نحو الخاتمة، و بالرؼم من ان هناك حبكات 

 .فرعٌة، او ان االحداث قد تبدو ثانوٌة، فان سٌر الحركة ال ٌبطا ابدا

و لكون هذه الحكاٌات لم تدون اصبل، فإنها قد تمٌزت بتكرار معتبر لكل من 

االلفاظ و االفعال، فالتكرار ٌكون بمثابة اداة للتذكر، و قد ٌكون هذا التكرار موحٌا بطبٌعة 

الطقوس للعدٌد من الحكاٌات الشعبٌة،التً ٌكون فٌها التشوٌق والحركة اكثر اهمٌة من 

تطور الشخصٌات ، وتؤسس الصراعات ، وتتحركا االحداث فٌها بسرعة نحو الخاتمة ، و 

بالرؼم من ان هناك حبكات فرعٌة ، او ان االحداث قد تبدو ثانوٌة ، فان سٌر الحركة ال 

 ٌبطا ابدا 

و لكون هذه الحكاٌات لم تدون اصبل ، فإنها قد تمٌزت بتكرار معتبر لكل من 

االلفاظ و االفعال ؛ فالتكرار ٌكون بمثابة اداة للتذكر ، و قد ٌكون هذا التكرار موحٌا بطبٌعة 

الطقوس للعدٌد من الحكاٌات الشعبٌة ، الن الطقوس تتوقؾ فً سٌرورتها على التكرار 

 (التكرار لنفس الصلوات و الحركات الرمزٌة ، ونفس الممارسات لدى الزواج و الجنابز )

ان الحكاٌات الشعبٌة كثٌرا ما تتعامل مع مناسك المرور و بخاصة المرور من الطفولة . 
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الى الكهولة ، و الذي ٌمثل موضوعا مألوفا فب االدب الشعبً ، فضبل عن هذا ، فالؽالبٌة 

العظمى من الحكاٌات الشعبٌة تنتهً بنهاٌة سعٌدة فً اطار عدالة مثالٌة تقوم على المكافاة 

للحسن و العقاب للشرٌر
(1)

. 

من خبلل النصوص الثبلثة  (عبلء الدٌن )ان شكل تنامً و تتابع االحداث فً قصة 

التً تبدأ بوصؾ البٌبة (tolperutcurtSDarmatic)ٌندرج ضمن بنٌة الحبكة الدرامٌة 

الزمانٌة و المكانٌة ، و تقدٌم الشخصٌات ، ثم بتأسٌس الصراع الذي تتدرج به االحداث نحو 

فقد بدا السارد بوضع القارئ و السامع فً جو الحكاٌة عن . التأزم، ثم تنحدر الى االنفراج

طرٌق التعرٌؾ بعبلء الدٌن و اسرته، و تهٌبة االسباب للقاء الساحر به، و ٌبدا الصراع 

عندما ٌطلب الساحر من عبلء الدٌن ان ٌقدم له المصباح، فٌتعلل بعدم تمكنه من اجابة 

لكونه مثقبل بالجواهر التً حملها معه من المؽامرة؛ ثم - عن قصد او عن ؼٌر قصد- الطلب

ٌتعقد الموقؾ بؽضب الساحر، و اطباق الصخرة على باب المؽارة، و بقاء عبلء الدٌن 

وحٌدا على حافة الهبلك، ثم ٌنفرج بفرك الخاتم، و ظهور الجنً ملبٌا، و تفتر االحداث بعد 

ذلك الى ؼاٌة رؤٌة عبلء الدٌن لؤلمٌرة بدر البدور، ووقوعه فً حبها ، و اصراره على 

طلبه الجنونً بخطبتها من الملك، و حٌرة امه، ثم نزولها عند رؼبته،  و ٌنفرج االمر بعدها 

بوعد الملك بتزوٌجه اٌاه بعد ثبلث اشهر، ثم ال ٌلبث االمر ان ٌتعقد بخبر زواج االمٌرة 

بابن الوزٌر، ثم بتدخل عبلء الدٌن ألبطال الزواج من خبلل الجنً للعروسٌن، و محاولة 

ارباك الملك و الوزٌر حتى ٌتم فً االخٌر الؽاء الزواج؛ و تفتر االحداث بزواج عبلء الدٌن 

باألمٌرة، و الؽاء مراسٌم الزواج رؼم محاولة صرؾ الملك له بوجوب مهر االمٌرة مهرا 

تعجٌزٌا؛ و مع عودة الساحر الى االحداث، ٌتوتر خط الحكاٌة بخطؾ االمٌرة عن طرٌق 

، و محاولة اعدام الملك لعبلء الدٌن لوال احتجاج (المؽرب)نقل القصر الى افرٌقٌا 

 الجماهٌر؛ و ٌنفرج االمر باهتداء عبلء الدٌن الى القصر بمساعدة الجنً الخادم الخاتم، 

و تدبٌره مع االمٌرة خطة لقتل الساحر؛ و تكاد توشك الحكاٌة على النهاٌة لوال ظهور اخ 

 الساحر بمشروع انتقام لٌقدم وقودا جدٌدا للحكاٌة، فٌتوتر مسرح االحداث بعد تنكر االخ فً 

 

 David L.Russell : Littérature for Children,ASchort Introduction, Longman New: انظر (1)

York London, 1991,p57.        
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 صفة المرأة الصالحة فاطمة، و ٌزداد توترا عند طلب عبلء الدٌن من الجنً الخادم

المصباح ان ٌحضر له بٌضة الرخ بإشارة من اخ الساحر المتنكر، و ؼضب الجنً الذي 

 .ٌنتهً بانكشاؾ الخدعة و قتل الدخٌل

:النص الثانً  

 عبلء الدٌن و المصباح السحري

 لكارول كارٌك و رسومات دونالد كارٌك

.1992طبع بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، الطبعة المدرسٌة االولى، اكتوبر   

Aladdin and TheWonderfulLamp 

By CarolCarrickIllustrated by Donald 

Carrick ,Printing in the USA , 

Firstscholarsticprintnig , october 1992 

:تحلٌل النص القصصً  

(:txetaraP)مرفقات النص - ا -  

:حجم الكتاب- 1-  

 منها تمثل محتوى [14]، اربع عشر[29]ٌتألؾ الكتاب من تسعة و عشرون صفحة

 تمثل المحتوى رسوما، و تبقى الصفحة التاسعة و [14]القصة كتابة، و االربعة عشر االخر

 .مناصفة بٌن الكتابة و الرسم-  و هً االخٌرة–[29]العشرون 

:العنوان- 2-  

.بقً كما هو لٌوحً بأصالته و لكونه ٌنتمً الى الفبة الكبلسٌكٌة لقصص االطفال  

:الصور االٌضاحٌة- 3-  

صورة الغالف* 
(1)

:  

ٌظهر عبلء الدٌن ؼبلما حدثا، فً حوالً الخامسة عشر من عمره، تبدو مبلمح 

وجهه معٌارٌة فً نسبتها الى الجنس االبٌض، و هً اقرب الى مبلمح الوجه االوروبً، مع 

 االحتفاظ بالطابع الشرقً العربً الفارسً الذي ٌتمثل فً العمامة و العباءة، و نسبته الى

 

.ملحق الصور (6)راجع الصورة رقم  (1)  
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لها داللة نصٌة على تأكٌد الفرضٌة الفارسٌة ألصل عبلء الدٌن، - هنا- بالجنس االبٌض

خبلفا للفرضٌة الصٌنٌة التً تؤكد االصل الصٌنً لعبلء الدٌن، و ٌتبٌن ذلك من خبلل 

 .الصور التً تعرضنا لها فً تحلٌلنا للكتاب السابق

و المكان هو المؽارة، و نظهر على عبلء الدٌن الدهشة و الحٌرة، و هو ٌنظر الى 

المصباح ٌتصاعد منه الدخان الذي ٌمبل المكان، و لكنه دخان اشعاعً، ٌتقاطع فٌه اللونان 

- االخضر الفاتح و االصفر الذي ٌخالطه بٌاض، و المصباح ٌحتل مكانه بٌن كٌسٌن كبٌرٌن

و االرجح  ٌرمزان الى المال و الؽنى، و االرجح ان المصابٌح وسٌلة لذلك بما توحً به 

تداعٌات الصورة، و الناظر الى الصورة نداخله مشاعر العجب، و تؽرٌه الصورة 

من خبلل - و باألحرى الناشر- بالمفاجأة، بما تنطوي علٌه الحكاٌة، و هذا ما اراده الفنان

 .الصورة إلٌصال الببلغ الى القارئ الصؽٌر

:صور المحتوى*  

احداهما لؽة الحروؾ :- تتقاسم انتباه القارئ قراءتان لنفس القصة بلؽتٌن مختلفتٌن

و . و اخرهما لؽة الرسم، و سٌاقها الخطوط و االلوان- الخطٌة، و سٌاقها الكلمات و الجمل؛

المبلحظ ان هناك اتفاقا مبدبٌا بٌن كاتب النص و الفنان حول فكرة القصة عامة، و حول 

فكرة كل صفحة على حدة
(1)

؛ و اذا تتبعنا القراءة المتأنٌة لقراءتٌن، نجد ان القارئ ٌستطٌع 

بسهولة الربط بٌن القراءتٌن، و ٌدرك ان الصورة تعبٌر عن نفس المعانً الواردة فً 

الجانب الكتابً، و لكن بشكل مختلؾ ٌقوم على تجسٌد المعانً المجردة عن طرٌق التجسٌم 

و االلوان و االضواء و الظبلل، مما ٌضفً على المعانً حٌاة الحركة بعد حٌاة الفهم، 

باإلضافة الى - فتوسع من مدارك القارئ، و تؽرٌه بالمزٌد؛ و لعل هذه االتفاقٌة التعبٌرٌة

هً التً فرضت تقسٌما نوعٌا جدٌدا للنص، تتحكم فٌه الصورة - كون النص قصٌرا

 .المرافقة للنص الكتابً لكل صفحة بدل التقسٌم التقلٌدي الذي ٌقوم على العنونة

 

 

 

.فً ملحق الصورة (7)راجع الصورة رقم : (1)  
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: عناصر البناء الفنً- ب  

:الزمان- 1-  

(ThereonceLived)لم ٌحدد الزمان اال ما ٌدل على القدم 
)*(

(.1انظر ص )،    

: المكان  -2- 

  . ( من الكتاب 1انظر ص )" مدٌنة قدٌمة " لم ٌحدد البلد و انما ذكر فقط 

: الشخصٌات - 3-  

، اال (عند جاالن )عبلء الدٌن زالت عنه االوصاؾ المعهودة كالعقوق و االهمال 

انه كان ٌقضً و قته كله فً الشارع ، لكنه مع ذلك لم ٌكن سببا فً موت ابٌه من الحزن 

 . على مصٌره و خٌبته فً صبلحه 

و اما الساحر ، فقد جاء من افرٌقٌا، ٌبحث عن طفل ٌستعمله ، لٌكون اقوى رجل 

 لم تكن لدٌه مواصفات خاصة حول هذا – حسب النص –، و لكنه (1انظر ص  )فً العالم 

الطفل ، و لم تتم االشارة الى كون مبلمح عبلء الدٌن  تنطبق على المبلمح التً تحدثت 

عنها كتب السحر بشان الكنز المدفون، و الؽبلم الذي ستنفتح على ٌدٌه الصخرة التً تسد 

المؽارة ، و كل ما قدمه النص بخصوص ذلك ، ٌمكن فً ان حٌاة الساحر حٌلة معقولة تقع 

، ؼٌر ان (1ص )فً حدود السؤال عن اسرته ال اكثر؛ وجده ببل اب، فوقع علٌه اختٌاره 

، فانه قد استدرك فً الوصؾ بعد ذلك، و وصفه (الساحر)السارد اذا كان قد صرح بكلمة 

، و ذلك لكون الكلمة مناسبة لعالم الصؽار، حٌث تتكرر على السنة االباء (1ص )[الؽرٌب]

 . و االمهات للتحذٌر مما قد ٌراد بهم من طرؾ الؽرباء 

و المبلحظ هنا، و خبلفا للنصوص السابقة، انه لم ٌرد ان الساحر قد اعطى النقود 

او القطع الذهبٌة لعبلء الدٌن مرة و ال مرتٌن؛ و انما جرى الحدٌث عن ذهابهما معا الى 

البٌت، و كان عبلء الدٌن مسرورا؛ و لعل السارد استدرك، فأبان الساحر عن ؼناه و 

استعداده للتكفل باألم و ابنها وفاء لذكرى اخٌه، و فً صباح الؽد اشترى الساحر بذلة جدٌدة 

هً اقرب الى ذهن  (بذلة)و اخذ عبلء الدٌن فً رحلة، و على هامش هذه الرحلة فان كلمة 

 .القارئ الصؽٌر و معجمه المتواضع

 

.وردت صفحات النص من دون ارقام، و االرقام المعتمدة هً ارقام تقدٌرٌة بدءا بصفحة المتن االولى (*)  
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 (الضٌعة السحرٌة)و اما الموضع الذي ٌتواجد به الكنز، فقد اختار السارد عبارة 

، و هً العبارة ( من الكتاب4انظر ص)الذي ٌقع بٌن جبلٌن  (الوادي)خبلفا لكلمة 

المنصوص علٌها فً االصل، وعند القاء الساحر للبخور على النار، اهتزت االرض تحت 

اقدامهما، فادرك الؽبلم ان الرجل ساحر؛ و ٌبدو هذا مقبوال لو استمر السارد على هذا 

ٌا عماه ال ): النهج، لكنه عند انطباق الصخرة على المؽارة، نادى الؽبلم الساحر بعبارة

و اذا كان هناك من تعلٌل، فإنما مفاده ان الؽبلم تصرؾ ذاك . (9انظر ص )(!تتركنً

 .التصرؾ بدافع الخوؾ ال ؼٌر

و ٌبلحظ ان الساحر قد طلب من الؽبلم ٌد المساعدة فً زحزحة الصخرة التً تسد 

- المؽارة، مع العلم انه قد سأله ان ٌمسك بالحلقة التً ترفع بها الصخرة، و لم ترد االشارة

الى كون الصخرة ال ترفع اال بٌد الؽبلم المخصوص -  كما ورد فً النصوص السابقة

 .بمبلمح معٌنة

كما ٌبلحظ ان عبلء الدٌن كان عارفا بنوع االحجار الكرٌمة، و بكون الفواكه من 

 (.8انظر ص)لؤلؤ؛ ؼٌر انه اثر فً قطفها، او حملها فكرة ان ٌهدٌها الى امه 

و اما ما ٌتعلق باهتداء الؽبلم الى فرك الخاتم عن طرٌق تشبٌك ٌدٌه، و هو ٌنوي 

الصبلة او الدعاء فً النصوص السابقة، فان االهتداء الى هنا، كان معقوال، منوطا بتضاٌقه 

من المصباح الذي كان ٌضعه فً حزامه، فاراد ان ٌنزعه من حزامه، فاذا به ٌفرك 

، و ربما اراد السارد عقلنة االسباب بما ٌتناسب (11انظر ص)المصباح بطرٌقة ال ارادٌة

 .مع نوع المناخ الثقافً للقارئ الؽربً الصؽٌر

ؼٌر ان االهم من هنا، هو سكوت السارد عن محاولة ارتزاق عبلء الدٌن و امه من 

المصباح، و ما تدره علٌهما االوانً ببٌعها، فأطاع الؽبلم امه، و اخفى المصباح لسنٌن 

، لكن الزٌادة الجدٌدة هنا، هً ان عبلء الدٌن اجتهد فً دراسته، و (13انظر ص )طوٌلة 

و ٌتبٌن ان السارد اراد من وراء التضحٌة بحقٌقة النص التنبٌه . (13انظر ص)فً عمله 

لقٌمتٌن تربوٌتٌن هما الدراسة اي طلب العلم، ووجوب العمل من اجل كسب قوت ٌومه، و 

ٌمثل ذهاب االم الى السلطان لخطبة االمٌرة، و حملها لفواكه اللؤلؤ، و لفها فً القماش، 

تصرفا مستقبل عن اي اشارة من عبلء الدٌن كما هو الحال فً نصوص سابقة 
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، و ٌنظر إلى هذا التصرؾ منها على انه تصرؾ صادر من االكبر سنا و (13انظرص)

 االكثر تجربة، و ان لم ٌسبق لها فً حٌاتها ان اختلطت بالطبقة الراقٌة، فكٌؾ بالملوك؟

و  ):و ننتقل الى تصرؾ اخر للسارد فً التعامل مع حقابق النص ٌتمثل فً قوله

انظر  )(بدال من الوزٌر المسن (عبلء الدٌن)كانت االمٌرة سعٌدة بالزواج من هذا الشاب 

، فقد ؼٌر معطى من معطٌات النص لما جعل للوزٌر رؼبة فً الزواج من ابنة (17ص

السلطان، بٌنما الحقٌقة ان الوزٌر كان ٌرؼب فً تزوٌج ابنه بابنة السلطان، و قد تتم 

 .مراسٌم الزواج لوال تدخل عبلء الدٌن بمساعدة الجنً خادم المصباح، فابطل ذلك الزواج

انظر )و عند عودة عبلء الدٌن من رحلة الصٌد، صرح بان هذا من عمل الساحر 

، مع ان هذا تجاوز من السارد؛ ألنه فً االصل، اناء عودته، كان تحت قبضة (21ص

جنود السلطان، وكان مهددا بالقتل لوال ثروة الجماهٌر، و تدخل الوزٌر؛ و لم ٌقؾ االمر 

عند هذا الحد، بل شمل حدثا اخر، عندما ٌبس عبلء الدٌن من العثور على القصر حتى 

هو الذي - خادم الخاتم- ، و فً االصل ان الجنً(21انظر ص)تجلى له فً وسط الصحراء 

 .دله على القصر و نقله الٌه

و ال زلنا من تجاوزات السارد لحقابق النص االصلً، فقد اظهر اوال، ان عبلء 

الدٌن استرجع المصباح، لٌس عن طرٌق الحٌلة التً دبرها مع االمٌرة لدس السم للساحر، 

انظر ص )و لكن بكل بساطة عن طرٌق سل المصباح من تحت مخدة الساحر، و هو نابم 

، و هذا تساهل من قبل السارد ٌتناسب مع بساطة تفكٌر الصؽار، و قد تجنب التعرض (23

لمشهد قتل الساحر حفاظا على مشاعرهم، و تصرؾ اٌضا فً اقصاء اخً الساح من 

االحداث، و نسب ما قام به االخ فً االصل الى الساحر، و جعله ٌفر من القصر المنقول 

ثانٌة الى محله االول، الى بٌت فاطمة، المرأة القدٌسة، و نسب الٌها قتلها متنكرا فً زٌها، 

و من ثم دخوله الى القصر، و االشارة على االمٌرة بطلب بٌضة الرخ لٌستتم كمال القصر 

و ٌصبح فرٌدا فً زمانه، و كان ذلك من استدراجه لعبلء الدٌن و االمٌرة كً ٌمعنا فً 

الطلب حتى ٌستثٌرا ؼضب الجنً، فٌقتلهما، و بخاصة اذا كان االمر ٌتعلق بالمساس بسٌده 

 (.27انظر ص  )"الرخ"
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و اخٌرا لم ٌختؾ المصباح من حٌاة عبلء الدٌن كلٌا، فقد بقً ٌستعمله عند الحاجة 

بطرٌقة حكٌمة ألؼراض خٌرٌة، و هذا تصرؾ من السارد لتثبٌت القٌمة الخٌرٌة فً نفوس 

 .الصؽار
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:النص الثالث  

 عبلء الدٌن و المصباح السحري

 لدٌبوراهوتزٌج، رسوم كاتً مٌتشل

كتاب الخطوة الثالثة: المستوى  

 دار روندوم نٌوٌورك

Aladdin and The WonderfulLapm 

Retold Deborah Hautzig, Illusrated by Kathy Mitchell (1993). 

A Step 3 Book, Random House   New York 

:تحلٌل القصة  

:حجم الكتاب-1-  

 من الحجم المتوسط ، تتراوح عدد سطور 47ٌقع الكتاب فً سبع و اربعٌن 

 على االكثر ، و ٌتألؾ 17 على االقل ، و السبعة عشر 3الصفحة الواحدة بٌن الثبلثة 

 27السطر فً متوسطة من ثمانً كلمات ، فما دور ، وٌتوفر الكتاب على سبع  وعشرٌن 

صورة تتقاسم الصفحات منصفة مع الكتابة الخطٌة للنص ، اذا اسقطنا الصفحات الثبلثة 

من الحساب ، ألنها من ممهدات النص ، باإلضافة الى هذا ، هناك صورة الؽبلؾ  3االولى 

 .28لٌصل العدد الى ثمان و عشرون صفحة 

:العنوان- 2-  

 .بقً كما هو لٌوحً بأصالته، و ألنه ٌنتمً  الى طبقة قصص االطفال الكبلسٌكٌة 

:الصور االٌضاحٌة -3-  

)صورة الغالف*
1

:) 

ٌظهر اطار الصورة ممٌزا، ألنه ٌتضمن سارتٌن ٌقوم علٌهما قوس فارسً، تحٌط 

به زخرفة شرقٌة، لٌشكل مدخبل الى عالم شرقً ،ففً الجانب االٌسر للصورة طفل صؽٌر 

ٌحمل مصباحا، هو عبلء الدٌن، و فً الجانب االٌمن راس الجنً، تلفه عمامة كبٌرة، تبدو 

                                                           

 .فً ملحق الصور (8)راجع الصورة رقم  (1 )
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على شكل ضفابر، فً وسطها فص، تعلوه ثبلث رٌشات، موصول بالمصباح دخان ؼٌر 

كثٌؾ ٌنسحب من اسفله، ملتو، ثم ٌرق كلما اقترب من فم المصباح، و ٌظهر فً افق 

الصورة قصر على مرتفع ذو صوامع على الطراز الفارسً، و بٌنهما قبة كبٌرة كذلك على 

نفس الطراز، و قبب اخرى صؽٌر ة فً االسفل، ثم مدرج ٌؤدي الى المنحدر، و شكل 

القصر سواء اكان ٌوحً على بانه قصر، او جامع، فانه ٌوحً على العموم بالطابع 

 بالورود  لئلٌحاء بجمالٌة – فً ما ٌبدو –المعماري الشرقً، و ٌزٌن اسفل مدخل الصورة 

 .   القصة و النهاٌة السعٌدة االحداث 

:صور المحتوى *  

تبدو صور المحتوى اكثر  جرأة على ترجٌح الفرضٌة الفارسٌة التً تؤكد االصل 

الفارسً لعبلء الدٌن ، و المناخ االرجح الحتضان و قابع القصة ، و لعل من خبلل تأكٌد 

هذا المنحى ، ٌكون من السهل على الفنان ان ٌضع القارئ الصؽٌر فً جو ال ٌبدو ؼرٌبا 

عنه ، بل االرجح انه مألوؾ لدٌه ، وذلك بإبراز و وجوه الشخصٌات بٌضا، و هً اقرب 

فً مبلمحها الى الوجوه الؽربٌة بكل ما تعنٌه الكلمة من معنى، أٌبأصوألمم الؽرب 

المختلفة
(1)

ملٌبة بالؽرابة و " انهم : ، و بكل بساطة، ٌمكننا القول عن شخوص القصة

 .الدهشة

:البنـــــاء الفـــــنً- ب-  

(4انظر ص )ببلد فارس : المكان  

 (4ص)  Once up on a timeكان ذات ٌوم  ): الزمان

بدا السارد بوصؾ االم، و وصفها بالفقٌرة، و انها تحٌا مع ابنها عبلء الدٌن، ثم 

انتقل الى تقدٌم االب فً الدرجة الثانٌة بانه كان خٌاطا، لم ٌترك ماال بعد موته ألسرته، مما 

 .دفع باألم الى العمل من اجل اعالة نفسها و ابنها

ال ٌلقً السارد الضوء فً بداٌة النص على شخصٌة عبلء الدٌن اال بقدر الذي ٌثٌر 

التعاطؾ معه و امه من خبلل مكاشفة القارئ بكونها ارملة فقٌرة مات زوجها الخٌاط 

 فتركها و ابنها من دون مال، مع ان عبلء الدٌن فً النصوص الثبلثة الماضٌة كان الحدٌث

                                                           

 .فً ملحق الصور (9)راجع الصورة رقم  (1)
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عنه مضؽوطا لكونه تسبب فً موت ابٌه من فرط حزنه و خٌبته فٌه، فقد كان عاقا، مهمبل، 

متسٌبا، ٌقضً وقته فً الشارع، و لم ٌزده موت ابٌه اال امعانا فً سلوكه المعوج و كان 

السارد اراد ان ٌقدم عبلء الدٌن هذه المرة للقارئ الصؽٌر فً صورة بريء كأي طفل، ال 

 (.5ص)اقل و ال اكثر

و اما الساحر، فقد رعا السارد بالمناسبة التمهٌد فً تقدٌم الشخصٌات و االحداث، 

فوصفه بالؽرٌب فً نظر القارئ الصؽٌر لٌكون اللقاء اقرب الى واقع الطفل، ثم بعد ذلك 

تمعن فٌه عن )هً عبارة - هنا- صرح بانه ساحر مقتدر من مصر؛ لكن المثٌر النتباه

قرا فً )او ( تفرس)، و ذلك بدال من (6ص)eHdehctaWniddalAclosely(قرب

، اي بما ٌتناسب افتراضا مع قراءاته السابقة فً كتب السحر؛ و لعل هذا التخلص (مبلمحه

جاء مراعاة لمستوى الطفل المعرؾ و الشعوري من جهة، و كذلك لكونه ٌمثل استعماال 

 .عصرٌا ال ٌجرم الساحر، و ال ٌوحً بانه ٌمارس نشاطا ؼٌابٌا محظورا من جهة ثانٌة

و مما ٌؤكد هذه الفرضٌة ما توصل الٌه الساحر من تلك المعاٌنة اللصٌقة بان عبلء الدٌن 

تتوفر فٌه شروط معقولة، ال عبلقة لها بعالم السحر او الؽٌب، و هً انه كان فً نظره 

 (.7ص)smallandroopandinnocent-(صؽٌر، و فقٌرا و برٌبا)

و كان السارد ٌرٌد ان ٌمرر تنبٌها تربوٌا طالما كرره االباء و االمهات، و هو  

التحذٌر من مخالطة او انخداع بالؽرباء، و ربما ضؽط السارد على هذا الجانب عندما 

 ( .  7ص )كشؾ النٌة السٌبة للساحر، فاكد انه ٌعرؾ كٌؾ ٌنال ثقة الطفل الؽرٌر 

و ٌبلحظ كذلك استدراك السارد و تدخله فً مجرٌات االحداث، و التخلً عن 

ان : " حٌادتٌهاثناء الحدٌث عن مخادعة الساحر لعبلء الدٌن بانه عمه،فتدخل السارد قاببل 

، و ٌفسر هذا (9ص)" الساحر كان ٌكذب طبعا، فلم ٌكن عما لعبلء الدٌن على االطبلق 

التدخل السافر تمشٌا مع متطلبات التوقع بخصوص تؽلٌب كفة الخٌر عند الفبات الصؽرى 

للمجتمع، و هم االطفال، عالم البراءة؛ و تأتً هذه الطمأنة للقراء الصؽار فً اطار االبقاء 

 . على ثقتهم فً مصداقٌة السارد الى ؼاٌة  نهاٌة القصة 

و نبلحظ ان السارد قد تخلى عن لقاء الساحر بعبلء الدٌن مرتٌن، و لخصه فً لقاء 

واحد، و هذا للتنحٌؾ على القارئ الصؽٌر، و عدم التشوٌش على فهمه و ذاكرته بكثرة 

الوصؾ و الشرح و االحداث؛ لكن المثٌر هنا، ٌمكن فً قٌمة تبدو فً الظاهر انسانٌة 
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مشتركة بٌن جمٌع االعراق المختلفة، ؼٌر انها فً النص تم التشدٌد على ابرازها فً حوار 

 كما ورد –؛ فالساحر (11 ، 10 ، 9ص )الساحر، و عبلء الدٌن، و االم : الثبلثة بالتناوب 

 قد تفضل بقطع ذهبٌة على عبلء الدٌن كورقة اثبات لهوٌته بانه عمه بكل –فً النص 

تأكٌد، و اقتنع الؽبلم من دون تردد، و حاول اقناع امه لما ترددت، فأبان عن النقود، 

فاقتنعت، اذا، فالقٌمة المادٌة قد تبدو عامة، لكنها هنا، تبدو خاصة بعقلٌة ؼربٌة مٌالة الى 

اذا كان ): قرن الحقابق بالمادة، و تتساهل حسب النص فً االنخداع بالوجه االخر للحقٌقة

المال برهانا، فقد وجب التصدٌق؛ ألنه ال ٌوجد من ٌمنح اال من كان له سبب النسب 

 .(بالممنوح له

و من جانب اخر، فالمناخ الؽربً ٌبدو من خبلل قدوم الساحر الضٌؾ الى البٌت 

محمبل بالخمر و الفاكهة، و هذا الملمح وارد فً جمٌع النصوص الؽربٌة، بداٌة بالنص 

 .، و لمن تبلهما(notruB)، ثم لبرتن (G)المترجم االصل لجاالن 

و اما ما ٌتعلق بالتصرؾ البسٌط، فقد وقع استبدال موقع الكنز الذي ورد محددا فً 

 (اعلى هضبة او مرتفع)، بتحدٌد جدٌد فً عبارة (واد بٌن جبلٌن)النصوص السابقة بعبارة 

، و استبدال البخور بمادة متؤللبة، و هو طقس تقلٌدي فً عرؾ السحرة و ؼٌرهم (13ص)

عند الشعوب، و هو اظهار ما كان ٌتمته الساحر ألول مرة فً نص قٌاسا بالنصوص 

السابقة؛ و ذلك إلٌهام الصؽار بالحقٌقة، و االطفال ٌأخذون بمثل هذه الكلمات الؽربٌة ذات 

 (.14ص)" oogpoofarbadacarbAmaall"اإلٌقاع المثٌر

و ٌبلحظ الى جانب هذا اٌضا، تجنب مشاهد العنؾ من طرؾ السارد، و هو ٌتوجه 

محاولة الؽبلم  )الى القارئ الصؽٌر، و ذلك عن طرٌق التخفٌؾ من حدة الموقؾ فً

؛ اما هنا، فالمشهد لم ٌتعد كلمة (الهروب، و منع الساحر له، و ضربه فً نصوص خلت

فقط، أخذا باللؽة المهذبة فً مخاطبة الصؽار، و حفاظا على ( grabbed- امسكه)

 (.15ص)مشاعرهم 

و حرسا على االلتزام بالمعقولٌة فً تقدٌم الوقابع، و التعرٌؾ بالشخصٌات، و 

التخفٌؾ من تأثٌر السحر، او اسناد مجمل االفعال الى فلكه؛ فان دخول الؽبلم الى المؽارة، 

لم تكن فتحة المؽارة تتسع :" و بقاء الساحر فً الخارج، كل ذلك تم لسبب معقول هو انه
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لدخول شخص فً حجم رجل كبٌر مثل الساحر؛ ة انما تتسع فقط لدخول طفل، او ؼبلم فً 

 (.15ص)" حجم عبلء الدٌن

و ٌظهر من خبلل هذا، ان التجرٌم لم ٌكن صرٌحا فً حق الساحر، و ذلك 

 .للتخفٌؾ كذلك من حدة الصراع و ما ٌلزمه من الدرامٌة قد تربك القارئ الصؽٌر

و ٌنزل السارد الى مستوى القارئ الصؽٌر عن طرٌق النزول بتفكٌر عبلء الدٌن 

كطفل صؽٌر ٌعتقد ان الجواهر لٌست حقٌقٌة، و لكنه فكر فً امكانٌة ان امه قد ٌروق لها 

و الستدرار عطؾ القارئ، عمد . (17ص)حٌازتها، فحمل لها ما امكنه الجهد فً ذلك 

ادماء عبلء الدٌن لدٌه جراء )السارد الى اضافة متخٌل لم ٌرد فً النص االصلً و هو 

 (.20ص )(الضرب على الصخرة لعل احدا ٌسمعه

- و قد مضت السنون حتى بلػ سن الرشد، و لما وقع عبلء الدٌن فً حب االمٌرة

اورد السارد عند موافقة االم على الذهاب الى السلطان لخطبة االمٌرة حملها - بدر البدور

فواكه اللؤلؤ، لٌس كإشارة من عبلء الدٌن، كما ورد فً النصوص السابقة، و انما 

بالتصرؾ منها التفاصٌل التً تثقل على القارئ الصؽٌر، مما ٌستدعً تركٌزا اكثر، فذهاب 

االم الى السلطان لم ٌتخلى له تدخل الوزٌر الذي تم اقصاؤه نهابٌا من مجرٌات االحداث 

، فجرى الحوار سهبل بٌن االم و السلطان بشان الخطبة، دون تهوٌل او (28.30.31ص)

التواء، و جرٌا على ما ٌرضً القارئ الؽربً عامة، و بخاصة الصؽٌر الذي الؾ السهولة 

و ٌعتبر هذا التصرؾ خروجا عن . (31، 30، 28ص)فً الطلب و سهولة فً الرد 

النصوص السابقة المثقلة بالتفاصٌل، و ذلك عن طرٌق تعدٌله بما ٌتناسب و طبٌعة القارئ 

 .الصؽٌر الؽربً

و ٌتضح من خبلل طلب عبلء الدٌن من الجنً بشلن بناء القصر، انه اراده المه 

" هنا، زٌادة على االصل، و تكمن العلة فً ورود صفة  (االم)العزٌزة ثم االمٌرة، فذكر

لكون الكبلم موجه للقارئ الصؽٌر الذي لم ٌتهٌأ فً ذهنه بعد تصور االنفصال " العزٌزة

 (.32ص)عن امه، و ال شًء ٌعادل فً تصوره حبه المه 

، و هذا لم (34ص)و هناك ملمح ثقافً ٌتعلق برقص العروسٌن الى منتصؾ اللٌل 

ٌرد ذكره فً النصوص السابقة على االطبلق، و ٌعلل هذا التصرؾ من قبل السارد بتقرٌب 
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النص من بٌبة القارئ الؽربً الصؽٌر حتى ال ٌخرج بفضولٌته عن حدود التأثر بمتابعة 

 .النص الى فضاء االستفهامات التً تتعلق بؽربة النص، و كونه اجنبٌا عن ثقافته

و ال زال السارد ٌتجنب االٌؽال فً الحدٌث عن الساحر و سحره منذ بداٌة النص، 

فنجد اطبلعه على اخبار عبلء الدٌن، و هو فً افرٌقٌا، لم ٌستند الى علمه بالسحر، او 

 (.36ص)ضربه للرمل، و انما اكتفى النص باطبلعه فقط دون ان ٌحدد الوسٌلة 

بقً هناك ثبلثة مواطن اخرى تصرؾ فٌها السارد، االول عند اختفاء القصر فجأة، 

، فقد اسقط الحدٌث عن االمر بالقبض على عبلء الدٌن، و هو فً الصٌد، و امر (38ص)

الجبلدبقطع راسه، و ثورة الجماهٌر، و هبوبها لنجدته، ثم استدراك السلطان بإشارة من 

و الثانً اثناء خروجه الى المدٌنة لتنفٌذ خطته . الوزٌر بالعفو عنه بشرط ان ٌعٌد الٌه ابنته

و الثالث عندما اسقط . (42ص)لقتل الساحر، لم ٌرد ذكر المزارع الذي تبادل معه الثٌاب 

السارد قسما كبٌرا من الحكاٌة وردبسطه فً النصوص السابقة، و هو خبر اخً الساحر 

الذي ظهر على مسرح االحداث لبلنتقام ألخٌه، و قتله لفاطمة المرأة القدٌسة، و نٌته فً 

على عبلء الدٌن و االمٌرة لسؤالهما اٌاه احضار بٌضة - خادم المصباح- اثارة ؼضب الجنً

 (.47، 48ص)و تعلٌقها فً سقؾ قاعة االستقبال فً القصر - سٌد الجنً- الرخ

تفادى االمور  (الؽربً )و اجماال، فان السارد حفاظا على مشاعر الطفل الصؽٌر

 :التالٌة

. تبربة عبلء الدٌن من االوصاؾ المخلة التً لحقت به فً النصوص السابقة-1  

.الناي عن تجرٌم صورة الساحر لكونها ال تتعارض الثقافة الؽربٌة اللٌبرالٌة-2  

 التخفٌؾ من حدة الصراع بٌن قوى الخٌر التً ٌمثلها عبلء الدٌن، و قوى الشر التً -3

.ٌمثلها السارد  

تفادي المشاهد الدرامٌة العنٌفة كضرب الساحر لعبلء الدٌن كما ورد فً النصوص -4

.السابقة، و كذلك مشهد قتل عبلء الدٌن ألخً الساحر  

.  التخلص من التفاصٌل التً تثقل النص، و تشتت تركٌز القارئ الصؽٌر-5  
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:النـــــص االول  

 عالء الدٌن دٌزنً

 بقلم دون فاركٌسون

 ثم نشر الكتاب من طرؾ مؤسسة بنجوٌن للكتب فً الوالٌات

  مطبوع فً اسبانٌا–، شركة ولت دٌزنً 1992المتحدة االمرٌكٌة 

DISNEY . SAladdinAdapted by Don Ferguson 

PenguinU .S .A – 1992 – WaltDisney – printed in Spain : 

:تمهٌـــــد  

:االفتتاحٌــــة  

 .onceمبهم ذات ٌوم : الزمان-

 faraway.فً ارض بعٌدة جدا : المكان -

 :تقدٌم الشخصٌات

 .ولد ٌعٌش فً الشارع-

 .بنتتعٌش فً القصر-

 (.2ص)وجنً ٌعٌش فً المصباح -

:تلخٌص و قائع النص القصصً  

قاسم )الموعد، لقاء رجلٌن فارسٌن فً الصحراء كانا على موعد، احدهما ٌدعى -

)Kassem ، واستالم هذا االخٌر للنصؾ الثانً من القالدة (جعفر)و االخر ٌدعى ،

 (. 6-4ص)الخنفسابٌة، و ضمة للشرطٌن، و صدور االشعاع، و انفالت القالدة منه 

مطاردة الفارس للقالدة، و توقؾ القالدة، و اختفاؤها فً الرمال، وانفجار الرمال، - 

 (. 8ص )و تشكلها فً هٌبة نمر ضخم الراس هو مؽارة العجابب حسب جعفر 
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قاسم فً فم النمر، تذكٌره لجعفر بجابزته، وما تجشمه من اجل الحــصول على - 

النصؾ الثانً للقالدة، وعد جعفر اٌاه بالكنز الذي هو داخل الكهؾ شرط جلبه للمصباح، و 

 (.11ص)سخرٌة فم النمر منه 

انصهار المؽارة فً طرفة عٌن فً الصـــحراء، و قاسم فً جوفها، و استنتـــاج - 

( the routhindnomaiD) بان قاسم لٌس الجوهرة المدفونة ogaIجعفر و ببؽاؤه ٌاكو

 (.13ص)

،habargAعالء الدٌن فً أغربة -   

، (14ص)سرقة عالء الدٌن لرؼٌؾ الخبز من السوق، مطاردة جنود السلطان له 

إلى احد السطوح المحٌطة بالسوق، تخلً الجنـــود عن ûbA" أبو " فراره مع رفٌقه القرد

مطاردته تفضله بالرؼٌؾ على طفلٌن كانا اشد جوعا منه، وعده لقرده باألفضــــل فً 

  (.15ص)المستقبل القرٌب 

،enimsajاألمٌرة ٌاسمٌن -   

السلطان و ابنته و زواجها باألمٌر بعد ثالثة اٌام بمناسبة عٌد المٌالد، االمٌرة ال 

" بنؽال" ، اسراع ٌاسمٌن باكٌة الى حدٌقة القصر، شكواها إلى نمرها(17ص)تحب االمٌر 

lagneB (.18ص)، تحدقها فً الجدار و تمنٌها تسلقه 

فً القصر، (رئٌس مستشارٌه)السلطان و جعفر -   

استشارته لجعفر فً وجوب اٌجاد زوج لٌاسمٌن، ألنها ترفض كل امٌر عـــلى 

، رفض السلطان، (21ص)االرض، جعفر مستعد لمساعدة بشرط ان ٌتقلد الجوهرة الزرقاء 

تهدٌد جعفر للسلطان وتنوٌمه مؽناطسٌا بالعصا السحرٌة، امره تحت تأثٌر التنـــوٌـــم 

، خروجه و انفالته من (الجوهرة الزرقاء)؛ قبض الخاتم (22ص)المؽناطٌسً بتنفٌذ اوامره 

ممر خفً و صعوده برجه المخبري، استبشاره بإمكانٌة العثور على من سٌجد له المصباح 

 (.24ص)

ٌاسمٌن خارج القصر،-   

 فً مكان السوق المزدحمة، رؤٌتها لطفل جابع و التصدق علٌه بتفاحة من صندوق 

، تدخل عالء الدٌن و ادعاؤه (27ص)التاجر مجانا، مطالبة التاجر اٌاه بدفع الثمن و حٌرتها 
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، ابعاد عالء الدٌن لٌاسمٌن من السوق، و التجاؤهما الى (29ص)انها مرٌضة مرضا عقلٌا 

 (.30ص)على السطح، و اطالعه على حقٌقة ٌاسمٌن الهاربة من الزواج 

جعفر فً برجه و مخبره،-   

 ٌستفسر رمل الساعة عمن ٌمكنه دخول الكهؾ، و تعرفه على مالمح شاب ٌسكن 

 (.32)سطوح مدٌنة اؼربة 

 ،(3ص)عالء الدٌن فً قبضة جنود السلطان- 

، عالء الدٌن (37ص)، احتجاج القابد بان االوامر من جعفر(37ص)تدخل ٌاسمٌن 

، تنكر جعفر فً زي تسجٌن مسن و محاولة (38ص )ûbAفً الزنزانة مع قرده أبو 

 (.39ص)اؼراؤه بالكنز اذا ساعده على الحصول على المصباح 

 ،عالء الدٌن فً الصحراء

، عالء (40ص)ظهور زوبعة راس النمر،دخول عالء الدٌن و قرده فً المؽارة 

 (. 42ص)الدٌن فً المؽارة مع رفٌقه القرد، و البساط السحري 

: فً الغرفة الثانٌة للمغارة   

 لجوهرة، اهتزاز ûbA" أبو"محاولة عالء الدٌن الصعود للحصول على المصباح 

 ( . 45ص)األرض و علو صوت لن ترى ضوء ابدا 

،  (46ص) التً وقعت فً طرٌق عالء الدٌن و رفٌقه القرد للخروج من الكهؾ المخاطر-

، قبض جعفر (48ص)طلب عالء الدٌن المساعدة من جعفر، اشتراط  جعفر المصباح 

، سقوطهما فً المؽارة ûbAلعالء الدٌن" أبو " المصباح و محاولة قتله بالخنجر، انقاذ 

( . 51ص)  

( 53ص) ال زال فً المؽارة بفضل القرد المصباح-  

:عالء الدٌن و الجنً-  

، عالء الدٌن البساط (54ص)تحاورهما حول القدرة على اخراجهما من المؽارة 

السحري محلقا فوق الصحراء، و الرؼبات الثالث، و الرؼبة الجامحة فً ان ٌكون امٌرا 

 (.57ص)
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االمٌرة ٌاسمٌن و جعفر فً القصر، -   

، توعدها له بعقابه، حدٌث (58)امرها بإطالق سراح عالء الدٌن، اخبارها بإعدامه 

 (.60ص )[agoI- ٌاكو]تهكمً بٌن جعفر و ببؽاؤه 

(.63ص) فً هٌبة امٌر لخطبة ٌاسمٌن وصول عالء الدٌن-   

 على البساط السحري تحت ضوء القمر، عزم جعفر على عالء الدٌن و ٌاسمٌن فً فسحة

، اكتشاؾ ٌاسمٌن ان االمٌر هو نفسه الشاب (64ص)النٌل منه بالخدعة قبل افساد مخططه 

، الذهاب الى النوم، القبض على االمٌرعالء (عالء الدٌن): الذي انقضها فً حادثة السوق

الدٌن من طرؾ جعفر و جنوده، و قٌادته الى اعلى مرتفع و القاؤه من اعلى الشالل 

، سقوط عالء الدٌن فً البحر، تمكنه من تحرٌر احدى ٌدٌه لفرك  المصباح، (66،67ص)

( 68ص)انقاذ الجنً له   

 برضاها بالزواج من االمٌر عالء الدٌن، اعتراض ٌاسمٌن تصارح اباها-

( . 70ص)جعفر و احتجاجه بانه قد ذهب بعٌدا   

: " بفعل اشــــهار العـــــصا فً وجه الضـــحٌة، و انطاقــــه  بمراده تنوٌم جعفر للسلطان-

( . 72ص)، رفض ٌاسمٌن ودهشتها "ستتزوجٌن بجعفر  

، انتزاعه للعصا من ٌد جعفر و تحٌطهما على االرض، فضحه لجعفر تدخل عالء الدٌن-

، هروب جعفر لكن بعد ان لمح المصباح فً ثٌاب عالء الدٌن، (74ص)امام السلطان 

الببؽاء من سرقة المصباح نت عالء [agoI- ٌاكو]لجوؤه الى مخبره بأعلى البرج، تمكن 

(.74ص)الدٌن فً فجر الؽد   

، (77ص)، و امالء رؼبته على الجنً فً التحول الى سلطان حصول جعفر على المصباح

احتشاد الجموع امام القصر،اعالن السلطان نبا زواج االمٌرة باألمٌر عالء الدٌن، ظهور 

(.78ص)جعفر فجأة فً زي السلطان و اختفاء السلطان الحقٌقً   

، احتجاج عالء الدٌن بالعصٌان، امر جعفر للجنً بجعله اقوى ساحر على تسلطن جعفر

(.80ص)االرض، و فً اول عملٌة سحرٌة امر بنفً عالء الدٌن الى نهاٌة الدنٌا   
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 الى اعلى برج القصر، ثم قذفه كالصاروخ الى نهاٌة الحدود الثلجٌة قذف عالء الدٌن- 

" أبو"لألرض، ٌاس عالء الدٌن من الخروج من هذا المأزق، و الجواب جاء من قرده 

ûbA (.83ص)على البساط السحري  

:habargAفً أغربة-   

، و تطوٌع (العرش)معاقبة جعفر للسلطان االول بتعلٌقه فً اعلى سقؾ قاعة الحكم 

 (.85ص)ٌاسمٌن بفعل السحر و استعمالها كجارٌة تسقً جعفر الخمر 

، وعودته الى القصر، دهشة جعفر، و احاطة نفسه بجدار نجاة عالء الدٌن بفضل البساط- 

(.86ص)، و تحدي عالء الدٌن له بمصارعته habargAمن الدٌوان الملتهبة فً أؼربة   

ضخمة جدا، و تنبٌه عالء الدٌن من الوقوع فً  (كوبرا) تحوٌل جعفر نفسه الى افعى- 

، محاولة االنقضاض على عالء الدٌن، و استفزازه لجعفر عن طرٌق (88ص)مخالفتها 

(.90ص)التحدي بان الجنً اقوى منه   

:تذكٌر*   

 ان ٌكون كوبرا ضخمة استدعاء :الرغبة الثانٌة- ان ٌكون سلطانا، : الرغبة االولى- 

، استفاقة جعفر بعد فوات (93ص)ان ٌكون جنٌا : الجنً و امره بتحقٌق الرؼبة الثالثة

االوان، اختفاء جعفر و ببؽاؤه فً مصباح عالء الدٌن الى االبد، و تحرٌر الجنً المصباح 

(.95ص)لٌحٌا حٌاة جدٌدة   

 [االمٌرة ٌمكنها الزواج بمن تحب] الى عرشه اول قانون سنه هو ان عند عودة السلطان- 

(.96ص)وزواجها فً االخٌر بعالء الدٌن   

:تحلٌل القصة  

(stxetaraP)مرافقات النص - ا-    

:العنوان- 1  

 من دون مصباح مع تحدٌد نسبته إلى والت niddalA" عالء الدٌن"ورد العنوان 

لتمٌٌز نسختها الحدٌثة عن النسخة الكالسٌكٌة القدٌمة للحكاٌة، و tlawyensiDدٌزنً  

بطابعها السٌنماتوؼرافً الكرتونً المعد للمشاهدة اكثر منه "والت دٌزنً" ٌتمٌز نسخة 

 .للسماع
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:حجم الكتاب- 2-  

،و تتمٌز الطبعة بورقها ذي الحجم [96]ٌقع الكتاب فً ست و تسعٌن صفحة 

على [2] صورة للمحتوى و صورتٌن [47]الكبٌر، و ٌتضمن الكتاب سبعا و اربعٌن 

الؽالؾ و صورة اضافٌة فً الصفحة االولى، ال عالقة لها بمحتو القصة، لٌصل المجموع 

صورة، و تشكل كل صورة مشهد كارتونٌا، ٌستؽرق كل مشهد صفحة  ( 50)الى خمسٌن 

كاملة، و تقرٌبا ثلثً الصفحة الثانٌة و تكثٌؾ القراءة البصرٌة مقابل الحٌز مخصص 

بصفتها " والت دٌزنً"للقراءة الخطٌة ٌدل على طبٌعة االجراءات التعدٌلٌة شهدتها نسخة 

عمال موجها الى الشاشة الكبرى او الصؽرى، وقد مست هذه االجراءات هذا العمل 

 .القصصً فً عملٌة اخراجه فً صورة قصص مكتوبة لألطفال

:الصور االٌضاحٌة- 3-  

:صورة الغالف*   

ٌظهر الؽالؾ مصباح عالء الدٌن فً وسط الصورة، ٌنبعث منه دخان ابٌض، 

لٌشكل فً اعلى الصورة ؼمامة تلؾ اسم عالء الدٌن، و كان الناشر اراد ان ٌجعل التعبٌر 

مناصفة بٌن الكتابة و الصورة، فالكتابة تولت اظهار اسم عالء الدٌن، فً حٌن تولت 

والت "الصورة اظهار المصباح باإلٌحاء، و ربما هذا ٌذكرنا بالخلفٌة السنٌمابٌة ألعمال 

و لو فً اعمال القصصٌة المعدلة المكتوبة؛ وٌظهر على ٌمٌن الصورة نخلتان " دٌزنً

للداللة على طبٌعة البٌبة الصحراوٌة العربٌة، و خلؾ المصباح ٌبدو دٌكور المدٌنة قلٌل 

المعالم ماعدا بعض األقواس و صومعة مقببة تدل على الطابع الشرقً، و الصورة عموما 

توحً بٌبتها الشرقٌة التً تحتضن مجرٌات احداث القصة
(1)

. 

:رسوم المحتوى*  

صورة، تتكرر المالمح فٌها تكرارا [47]ٌتألؾ المحتوى من سبعة و اربعٌن 

نموذجٌا الٌا، الن الوظٌفة هً اقرب الى التصوٌر الفوتوؼرافً السنٌمابً، وعلٌه، فسوؾ 

نركز على توصٌؾ هذا المالمح من خالل بعض الصور المختارة من الكتاب؛ فالمالمح 

 البارزة، عموما، تتمثل فً العمامة العرٌضة التً تتوسطها جوهرة، و رٌشة الى االعلى،

 

.من ملحق الصور (11)، و كذلك الصورة رقم (10)راجع الصورة رقم  (1)  
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 كما تتمثل فً تدلً الشارب، و طول العفنون عند الوزٌر جعفر
(1)

، و اللحٌة العرٌضة 

المستقٌمة، و الشارب الكث الطوٌل عند السلطان
(2)

، و كثافة شعر الحاجبٌن عند كلٌهما، ثم 

عند الوزٌر جعفر و طرٌقة اللباس  (الكوبرا)العصا السحرٌة التً هً على شكل افعى 

النسوي الذي ٌظهر عند االمٌرة ٌاسمٌن بترك البطن عارٌا
(3)

 هنا –، و قد نحى (18ص)

منحى مبالؽا فً تعرٌة البطن جارٌا على الطرقة السنٌمابٌة الؽربٌة التً عرفت - المصور

 ".والت دٌزنً" بها 

فضال عن هذا، فهناك تمثال الفٌل و ما ٌشبه الهودج السلطانً الذي ٌعلو ظهره و 

الموجود فً قاعة العرش
(4)

، ووجود النمر المروض االلٌؾ فً القصر السلطانً (21ص) 

و هو نمر ٌاسمٌن" البنؽال" المسمى
(5)

والت " كل هذه المالمح تدل حسب نسخة . (19ص) 

 .داللة قوٌة على انتساب الحكاٌة الى االصل الهندي ما بٌن االصول المفترضة" دٌزنً

:البنـــــاء الفنـــــً- ب-  

فٌما ٌخص االفتتاحٌة، فان النص الحداثً ال ٌختلؾ عن النص الكالسٌكً فً تحدٌد 

، و من الحكمة ان ٌبقى (1ص)ذات ٌوم : الزمن و المكان ، فالزمان مبهم تحدده عبارة 

" و  (3ص)الصحراء : الزمن مبهما للحفاظ الروح الحكاٌة الشعبٌة ؛ و اما المكان فهو

،فالمكان ٌبدو متمددا  (83-82ص)، و حدود االرض الثلجٌة (14ص) " habargAأؼربة

ٌكمن فً –هنا –حسبما تملٌه رؼبات السارد من خالل الشخصٌات المؤثرة، ؼٌر ان الجدٌد 

االسطورٌة خالفا لما عهد فً النصوص االخرى، " اؼربة " نقل االحداث الى مدٌنة 

فمسرح االحداث تارة تكون فً عاصمة االمبراطورٌة الصٌنٌة، و تارة اخرى ٌكون فً 

 .بالد فارس

 

 .من ملحق الصور (12)راجع الصورة رقم  (1)
 . من ملحق الصور (13)راجع الصورة رقم  (2)
 .من ملحق الصور (14)راجع الصورة رقم  (3)
 .من ملحق الصور (15)راجع الصورة رقم  (4)
 .من ملحق الصور  ( 16)راجع الصورة رقم  (5)
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و أما ما ٌتعلق بحبكة القصة، فان احداث النص تتمٌز بالحركة و االثارة، فاألحداث 

هنا مكثفة مضؽوطة، ملٌبة بالمفاجبات، ال تترك مجاال للقارئ ان ٌتوقع؛ ألنها الفانتازٌا 

تقوم على الدهشة و ؼرابة الحدث، بعٌدة عن المألوؾ، كلما امسك القارئ بحدث ؼرٌب 

فجاءه السارد بحدث اؼرب منه، و هكذا تجري االحداث على وتٌرة متنامٌة، متمردة عن 

المألوؾ؛ و ربما عمد السارد الحدثً الى تكثٌؾ الحدث تأثرا بمكتشفات السنٌما الحدٌثة من 

جهة، و اثراء الحدث الكالسٌكً بتجلٌات الخٌال الحدثً من جهة اخرى؛ فالصٌاؼة الحدٌثة 

لمتن الحكاٌة الشعبٌة كثفت من الحدث، و بعثت زمن الحكاٌة من زمن مٌت الى زمن حً؛ 

الن السارد اعتمد على تفعٌل الحوار الذي ٌحرر زمن الحدث من ماضٌه، و ٌجعله زمنا 

حاضرا متصال بأفق المستقبل فً سٌاق االحداث؛ كما لجا الى التخفٌؾ من رتابة السرد 

الذي ٌقضً على حركٌة االحداث و حٌوٌتها؛ و لهذا فان خط الصراع فً االحداث كان 

متوترا منذ البداٌة، و بقدر ما كان متوترا، بقدر ما تعددت عقده، اي نقاط توتره، فالنص ال 

، و تنتهً عند (ب): ، وتتوتر عند النقطة(ا)تبدا من نقطة ٌتوفر على حبكة بسٌطة 

 .(ج): النقطة

تبدا االحداث -  كما راٌنا فً النصوص السابقة–ففً متن الحكاٌة الكالسٌكٌة 

بالتدرج من لقاء عالء الدٌن بالساحر، فاستدراج الى المؽارة، بقتل الساحر و استعادة عالء 

 .الدٌن و زوجته االمٌرة بدر البدور لسعادتهما المفقودة من خالل استعادة المصباح

اما هنا فاألمر ٌختلؾ، فترتٌب االحداث ٌبدا برحلة الساحر فً الصحراء، و لقاءه 

 (النمر الرملً)الموعود بقاسم و ظفره بنصؾ الجوهرة السحرٌة، و تمكنه من استظهار فم 

فً المتن الكالسٌكً، و خٌبته  فً عدم كون قاسم الجوهرة  (المؽارة)الذي مصطلح 

، فمن هنا ٌشكل امامنا (13-2ص)المدفونة الصالحة الستخراج الكنز و باألحرى المصباح 

مشروع الساحر فً الحصول على المصباح، فظفر بجزء من الوسٌلة و هً نصؾ 

الجوهرة الضابع، و بقً الشخص المناسب لدخول المؽارة العجٌبة المنجزة بزوبعة رملٌة 

و توقف عند  (ا)فالحبكة الجزئٌة تبدا ب ، وعلٌه، (راس النمر)تنتهً فً تشكلها على هٌبة 

 .توقفا جزئٌا  (ب)
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ثم ٌتنقل بنا السارد الى مشهد اخر من االحداث فً وسط المدٌنة، و بالتحدٌد فً 

سوق المدٌنة حٌث ٌطالعنا بفتى من فتٌان الشوارع، ٌسرق رؼٌفا، و ٌلجا مع رفٌقه القرد 

 (.15-14ص)المدعو  ابو الى اعلى  سطوح المدٌنة فرارا من مطاردة الشرطة 

 و ٌالحظ ان المشهد ٌبقى مفتوحا، ٌحمل قابلٌة االنتظام فً مشروع اكبر واستثماره  

: فً سٌاقه، و هذا ٌتم اما فً المشروع القادم؛ و لذا فالمشهد مشروع تام متكرر فً كل ٌوم

 .(ج): وهروب و مطاردة  (ب): ، ٌؤدي الى سرقة رؼٌؾ(ا)

 ثم ٌنتقل السارد الى القصر السلطانً لٌطالعنا بمشروع زواج االمٌرة من امٌر 

ارتضاه السلطان، لكن االمٌرة ترفض العرض، و السلطان ٌصر على اتمام الزواج بعد 

، وٌنتظر "بنؽال " ثالثة اٌام، فتخرج االمٌرة الى الحدٌقة باكٌة، شاكٌة الى نمرها المدعو 

 (.19-16ص)الى الجدار، فتمنى تسلقه فرارا من تزوٌجها ضد رؼبتها كحل الزمتها 

و بهذا نحن امام مشروع ثان، ٌبدا من زمن نهاٌة الحكاٌة، و ٌسٌر فً خط معاكس،  

للمشروع االول، اي مشروع الساحر؛ وال شك ان نقطة االلتقاء سوؾ فً مشهد سوق 

 :المدٌنة الجزبً، اٌن ٌقطن البطل النابم فً خط االحداث؛ فالمشروع بدا ولم ٌنته مثل االول

رفض : ، الحدث الثانً (ا)قرار السلطان بتزوٌج  ابنته االمٌرة باألمٌر : الحدث االول

 .(ب)االمٌرة هذا الزواج ألنه ضد رغباتها 

وٌتم انتظام المشهد الجزبً لسوق المدٌنة فً شخص عالء الدٌن فً المشروع 

الثانً اوال، بهروب االمٌرة، و حادثة تكرمها بتفاحة على طفل معوز من دكان الخضر 

واتً من دفع الثمن، وؼضب الرجل، و مطالبتها بالدفع، و انقاذ عالء الدٌن لألمٌرة من 

 (. 31-26ص)المأزقبإحدى حلٌه، و التجابه بها الى احدى السطوح 

 ( 2م)فً  (ع)انتظام  = (ع) المشهد الجزئً –نحو –( 2م)المشروع الثانً 

و فً نفس الوقت ٌتجه المشروع االول فً اتجاه المشهد الجزبً من جهة معاكسة، 

و ذلك باستخبار جعفر الوزٌر للرمل، و اكتشافه بان الفتى المناسب ٌوجد على سطوح 

المدٌنة المحٌطة بالسوق، فٌأمر الجنود بإحضاره، و ٌلقى القبض علٌه و تتدخل االمٌرة 

محتجة على القابد، فٌتعلل بانها اوامر الوزٌر، وٌزج به فً السجن، و ٌتنكر الوزٌر الساحر 

فً زي شٌخ عجوز ٌعرض على المسجون مساعدته  على الخروج من السجن بشرط 
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؛ و ٌنتظم المشهد الجزبً فً المشروع (39-32ص)التعاون معه للحصول على الكنز 

انتظام   =(ع) المشـــهد الجــزئً –نحـــو  -  (1م)المشــروع االول : االول بهذا الشكل

 .(1م)فً  (ع)

وبهذا السعً من قبل المشروعٌن نحو احتواء المشهد الجزبً، ثم محاولة انتظامه 

فً كلٌهما  ٌنشا الصراع، وٌستطٌع المشهد الجزبً ان ٌتحول الى مشروع ثالث هو محور 

مشارٌع القصة، و ٌبدا من نقطة الصدام بٌن المشروعٌن، فالمشروع االول ٌنزع الى الشر، 

ؼاٌته الحصول على المصباح لٌكون اقوى رجل على وجه االرض وال ٌتورع عن 

 التضحٌة باألخرٌن فً سبٌل ذلك، و المشهد الثانً خٌر، ؼاٌته البحث عن السعادة فً ظل

 .المفقودة فً المقصودة و توخٌها خارجالقصر

[عالء= انتظام، ع = ن]  

( 2م)فً ( ع)ن =صراع =(1م)فً  (ع)ن   

                          (خٌر)                           (شر)     

        (والدة مشـــروع البطل )

و بدخول عالء الدٌن المؽارة، ٌجد نفسه فً خضم الحدث، و ٌحاول الخروج من 

المعارة، و ٌطلب ٌد المساعدة من جعفر الوزٌر، فٌشترط فٌه اعطاءه المصباح، و عند 

بفرك المصباح ٌظهر ûbA"أبو" استالمه منه ٌحاول قتله بالخنجر، فٌنجو بفضل رفٌقه القرد

الجنً، و ٌنشا حوار بٌن الجنً و عالء الدٌن حول مدى قدرة الجنً ثم ٌأتً حدٌث 

الرؼبات الثالث، و ٌتحول عالء الدٌن بعد ذلك الى امٌر على بساط الرٌح فً اتجاه القصر، 

ثم جولة االمٌرة ٌاسمٌن مع عالء الدٌن على البساط تحت ضوء القمر، و مصارحة االمٌرة 

اباها السلطان بانها راضٌة بان تتزوج االمٌر عالء الدٌن، ثم القبض على عالء الدٌن بإٌعاز 

من الوزٌر جعفر و القاؤه من اعلى الشالل بؽٌة قتله، و انقاذه من طرؾ الجنً، و عودته 

الى القصر، و تدخله لمنع زواج االمٌرة من الوزٌر الذي مارس تنوٌما مؽناطسٌا للتأثٌر 

" ٌاكو" على السلطان، و تحطٌمه لعصا الوزٌر السحرٌة و فرار الوزٌر، ثم تمنك الببؽاء

ogaIمن سرقة المصباح فً ٌد الوزٌر تحقق رؼباته الثالث : 
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تحوله الى سلطان و معاقبته للسلطان و امعانه فً اذالل االمٌرة : الرؼبة االولى- 

 .ٌاسمٌن و استخدامها كجارٌة تسقٌه خمرا، و احتجاج عالء الدٌن علٌه و عصٌانه له

 .تحوله الى اقوى ساحر: الرؼبة الثانٌة- 

عقابه لعالء الدٌن بنفٌه الى اقصى حدود االرض الثلجٌة، و : و فً اولى عملٌة سحرٌة* 

.الذي أدركه بالبساط السحريûbA"أبو" نجاة عالء الدٌن بفضل قرده   

.تحوله الى كوبرا و محاولة انقضاضه على عالء الدٌن : فً ثانً عملٌة سحرٌة*   

تحوله الى جنً كرد فعل على تحدي عالء الدٌن الذي استدرجه : الرؼبة الثالثة- 

 (.96-40ص)إلٌقاعه فً المصباح و سجنه الى االبد 

و اما ما ٌتعلق بالشخصٌات، فقد اعطى السارد االمٌرة بدر البدور اسما بدٌال و هو 

و ذلك لكون االسم االول من وجهة نظر السارد السٌنمابٌة ؼرٌبا عن الجمهور " ٌاسمٌن" 

المتلقً من جهة، و اٌضا ألنه ال ٌتناسب نص السٌنارٌو المعد للتمثٌل لطوله من جهة 

فً السٌاق السٌنمابً االنسب لكونه خفٌفا فً و مألوفا فً " ٌاسمٌن" اخرى، و ٌبدو اسم

و ". Jasmine"الى" ٌاسمٌن" اللؽة الهدؾ، فبشًءمن التحوٌر اي بإبدال الٌاء جٌما ٌتحول

اوال لكون : و لم ٌكن مسمى من قبل، و ذلك لسببٌن" جعفر"منح السارد كذلك الوزٌر اسم 

العمل ذا صٌؽة سٌنمابٌة، فال بد من تسمٌة كل الشخصٌات الفاعلة فً القصة، و الثانً 

ٌتناص مع شخصٌة جعفر البرمكً الذي ٌتردد اسمه مع هارون الرشٌد " جعفر"لكون اسم 

فً حكاٌات الؾ لٌلة و لٌلة على انه وزٌر و مستشار الخلٌفة، و تم توظٌؾ السارد لهذا 

االسم إلعطاء جو الحكاٌة بعدها الشرقً و االٌهام بأصالتها و انتمابها الى الحكاٌات 

 .العربٌة

: ووزع السارد الحداثً االدوار توزٌعا متكافبا، فقد تناوبت الشخصٌات الثالث و هم

الساحر و عالء الدٌن و االمٌرة ٌاسمٌن على االدوار الربٌسٌة، فعالء الدٌن على الرؼم من 

انه بشكل البطل الحقٌقً للقصة فً االصل، اال انه لم ٌستبد بواجهة االحداث، فقد شاركه 

الى جانب هذا، فقد ادخل الساحر عنصرا جدٌدا، و . فً البطولة كل من الساحر و االمٌرة

، و ûbA"أبو" هو العنصر الحٌوانً فً تقاسم االحداث، فكان هناك رفٌق عالء الدٌن القرد 

، و قد اسندت لكلٌهما بعض المهمات ogaI" ٌاكو" رفٌق الساحر جعفر الوزٌر الببؽاء 

لعالء الدٌن من الساحر حٌن ûbA"أبو" الصعبة المؤثرة فً سٌر االحداث، منها إنقاذ القرد 
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، بل تمكن من االحتفاظ بالمصباح بعد (50ص)حاول قتله لما استلم منه المصباح 

، و كان سببا فً انقاذ حٌاة صاحبه ثالث مرات، االولى من خنجر الساحر، و (51ص)ذلك

الثانٌة بإخراج صاحبه من المؽارة بواسطة المصباح، و هناك مرة ثانٌة حٌن تمكن اٌضا 

من انقاذه بالبساط السحري حٌن قذؾ به الوزٌر الساحر الى اقصى حدود االرض الثلجٌة 

و باإلضافة الى كون الببؽاء رفٌقا و صاحبا للوزٌر الساحر، فانه قدم خدمة كبٌرة . (83ص)

، و كان سببا فً وصول الوزٌر الى (74ص)لصاحبه حٌن سرق المصباح من عالء الدٌن 

مبتؽاه لوال انه فكر، فقدر،فأخطأ التقدٌر، ووقع فً االخٌر شر وقوع مع ببؽابه، ألنه شرٌكه 

 .فً الجرم

و اما ما ٌتحدث باألدوات السحرٌة، فهناك باإلضافة الى المصباح السحري، االداة 

المحورٌة فً تحرٌك االحداث، ادوات جدٌدة اضافها السارد إلثراء و تنوٌع المادة الحكابٌة 

 (الكوبرا)من خالل استعمال الوزٌر الساحر للعصا السحرٌة التً ٌشبه راسها راس االفعى 

، و القالدة المفقود نصفها و الذي تحصل (72ص)فً تنوٌم السلطان إلمالء قراراته علٌه 

، و تمكن وظٌفتها فً استظهار زوبعة شكل راس (4ص)علٌه بفضل قاسم فً بداٌة القصة 

، و كذلك البساط السحري (41ص)، (11-9ص)النمر الذي ٌحمل بٌن فكه مؽارة الكنز 

، و اٌضا فً نقل (62ص)الذي كان له الفضل فً نقل عالء الدٌن من المؽارة الى القصر 

، و كذلك فً نقل (65-64ص)عالء الدٌن و االمٌرة ٌاسمٌن فً نزهة تحت ضوء القمر

 (.83-82ص)عالء الدٌن من منفاه فً اقصى حدود االرض الثلجٌةو اعادته الى القصر 

:الحس الفكاهً- ج  

مما ٌالحظ على نسخة دٌزنً فً هذا النص، ان السارد ادخل روح الدعابة فً 

حوار الشخوص، و جعل وقوع االحداث خفٌفا من خفة ظل الفاعلٌن، و قد تعمد هذا لدفع 

الملل عن القارئ، و خلط الجهد بالهزل حتى ال تكون بعض المشاهد الجادة حادة و مثٌرة 

لالنفعاالت الثانوٌة ؼٌر المرؼوب فٌها بالنسبة للصؽار، و هً وسٌلة فنٌة لشد القارئ و 

باألحرى المشاهد الى مجرٌات االحداث، الن النص فً الواقع صٌؽة من صٌؽة شركة 

 .دٌزنً المعدلة للنص االصلً للحكاٌة و المعدة خصٌصا للمشاهدة

:و من الشواهد الدالة على ذلك فً النص مثال  
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:الشاهد االول- 1  

:ما جاء فً حوار عالء الدٌن مع الجنً  

"هل انت جنً المصباح؟: "عالء الدٌن - }  

"الواحد و الوحٌد:" الجنً-   

"ال اصدقك، اذا كنت جنٌا حقٌقٌا، فهل بمقدورك ان تخرجنا من المؽارة:" عالء الدٌن-   

(.54ص) {"!(stnaP-ytramS )حسنا، شاهد هذا ٌا شاطر.. اه، نعم»: الجنً-   

" .!ٌا سٌدي :" و لم ٌقل " !ٌا شاطر :" فً دعابة الجنً و قوله – اذا –النكتة   

من كالم الجنً لصاحب المصباح، و سبب ذلك فً  (خادم وعبد )ونالحظ ؼٌاب كلمة 

 . نظرنا هو مراعاة  لؽة العصر التً اختفت منها مثل هذه التعابٌر لزوال دواعً استعمالها 

:الشاهدالثانً- 2  

 :المؽارة ما جاء فً حوار عالء الدٌن  مع الجنً دابما و لكن بعد الخروج من 

oddiKكٌؾ و جدت ذلك ٌا كٌدو: " الجنً -)
(1)

"  ؟ اانا جنً أو اانا جنً؟   

" اذا انا لً الحق فً ثالث رؼبات .. اظن انك جنً ، بطبٌعة الحال : " عالء الدٌن -

(.57ص)  

بدل اسمه ، وكذلك فً تكراره عبارة  (!ٌاكٌدو) فالنكتة فً مناداة الجنً لعالء الدٌن بـ 

 .للداللة على الزهو و االعتداد بالنفس" اانا جنً"

:الشاهد الثالث- 3  

اقتٌد ... ): ما جاء فً قول الوزٌر جعفر الساحر لعالء الدٌن اثناء القابه من اعلى الشالل

 .فً االسفل ٌمكنه سماع امواج ؼاضبة متدفقة. عالء الدٌن الى اعلى الشالل

"oSuoyeKilotyfl,ecnirPilA" " اذا، تحب ان تطٌر ٌا أمٌر علً؟:" جعفرقابال-   

(66ص)"...حسنا، جرب هذا-   

فالنكتة فً طرٌقة التهكم بعالء الدٌن المضحكة بانه ٌحب الطٌران على خلفٌة طٌرانه 

 .على البساط السحري

   

و هو الطفل ،وهو مصطلح ؼٌر رسمً للطفل ،ٌشٌع فً اللؽة العامٌة  فً  (kid ) األرجح مشتقة من kidooكلمة    (1 ) 

 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و كندا و ٌراد به الطفل أو الطفل الصدٌق أو الطفل البالػ للمبالؽة
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:النص الثانً  

مدرســــــــة الجـــــــــــــن:  عالء الدٌن دٌزنً  

الٌستر، رسومات كرٌستٌان مونت و ادم دٌفانً. اي. بقلم ك  

1997، نٌوٌورك 3المستوى - قراء دٌزنً المبتدبٌن  

GENIE SCHOOL. By k.A.Alister 

Illustrated by Christian Monte and Adam Devaney 

Didney.s First Readers, Level 3, New York 1997 

:تلخٌص وقائع النص  

:االفتتــاحٌـــة  

 .على اعلى هضبة تطل على المدٌنةAgrabahٌوم جمٌل فً أؼربة - 

 (.2ص)عالء الدٌن و ٌاسمٌن فً نزهة عبر المدٌنة - 

 .الذهاب الى القصر- 

 ...(!sianettorgge)تشبٌه االمٌرة للقصر بالبٌضة الفاسدة - 

 (.3ص)ظهور الجنً المفاجا - 

 (.4ص)سؤال الجنً عمن طلب بٌضا، و فً ٌده صحن من البٌض المقلً - 

 ("هل من احد قال بٌضا؟ :  " الجنً)

 ("شكرا لك ٌا جنً، كٌؾ عرفت انه فاتنً فطور الصباح: " عالء الدٌن)

 و لكن قبل ان ٌأخذ لقمة، امتدت ٌد لتخطؾ الصحن من عالء الدٌن - 

("قد فاته فطوره كذلكûbA" أبو"ٌبدو أن :" ٌاسمٌن)  

 (.7ص)الصحن لعالء الدٌن ûbAبعد فراؼه من االكل، أعاد القرد أبو - 

«"أنت أكثر إثارة للضحك من برمٌل من القردةûbA" أبو"شكرا ٌا :" عالء الدٌن»  

و " missaK!قسما " ، و قال«برمٌل»بمجرد سماعه لكلمة - طرطقة الجنً ألصابعه- 

 (.7ص)ظهور برمٌل من القردة فجأة من العدم 
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قفز اثنً عشر قردا من البرمٌل و شروعهم فً الؽناء و الرقص، و ؼضب القرد - 

 (8ص)منهم ûbA" ابو"

 (.9ص)انحناءة من القردة بعد االستعراض الؽنابً، و الرجوع الفوري الى البرمٌل - 

 (.10ص)التعجب من علم الجنً، و التفاجؤ  بوجود مدرسة للجن ٌتعلمون فٌها - 

 (.11ص)عالء الدٌن و ٌاسمٌن فً قاعة بمدرسة الجن - 

 (.12ص)تشابه صؽار الجن مع كبار الجن باستثناء االزرق - 

 (:13ص)" الظهور و االختفاء" تقدٌم الجنً االزرق الدرس، مراجعة درس االمس- 

 .صباح الخٌر ٌا تلمٌذ، الٌوم سنراجع درس االمس:" الجنً- »

 (.14ص) «و قبل اصداره امره للتالمٌذ باالختفاء، كل الجنً الموجودٌن فً القاعة- 

 (.16ص)عودتهم بسرعة و ثناء الجنً علٌهم - 

درس الحساب، و عدم رضى الجنً االخضر الصؽٌر، و محاولة اقناعه من طرؾ - 

 (.17ص)الجنً االزرق الكبٌر

من ٌحتاج الى "-" !حساب»: الجنً االخضر الصؽٌر متاوهاالجنً االخضر الصؽٌر- 

 حساب؟ 

اذا لم تدرس االعداد، فكٌؾ ...و بخاصة الجنً...كل واحد منا:" الجنً االزرق - 

 «(.17ص)" تعرؾ عدد الرؼبات التً ٌتوجب علٌك منحها؟ و علٌه، فعملك لن ٌنجز ابدا

 (.20-19ص)الفراغ من درس الحساب، ثم تقدٌم الحلٌب و الكعكات للتالمٌذ الجن - 

ثناء عالء الدٌن على المعلم الجنً، و ادعاء عالء الدٌن معرفة شًء من الحٌل، و - 

 (.21ص)تعجب ٌاسمٌن منه و مطالبتها اٌاه باستعراض حٌله 

 .تبادل المداعبة بٌن عالء الدٌن و ٌاسمٌن على طرٌقة االستظهار- 

ادعاء عالء الدٌن انه بإمكانه ان ٌجعل ثالث كعكات لذٌذة، تختفً فً لحظة، ثم رد - 

ٌاسمٌن بإمكانها فعل اكثر من ذلك، بجعلها ترك شاربها ٌكبر من خالل لعقها للحلٌب 

 (.22ص)

بعد الفراغ من التهام الحلٌب و الكعكات، ساعة للقٌلولة طلبا للراحة، و اطفاء - 

 (.23ص)االضواء من طرؾ الجنً، و اختفاء كل الجنً من المصابٌح 



 الفصل الثالث                        حكاية عالء الدين و المصباح السحري في سياقها الحداثي
 

 
83 

 (.24ص)c.b.a.ج.ب.بعد استراحة قصٌرة، الكل ٌستعد لتعلم األبجدٌة ا- 

 - applesi A    تاء كـ تفاحة، و الجنً األحمر ٌطقطق إصبعٌه، و إذا بتفاحة على

 )52ص)مكتبه 

 (.26ص)  مٌم كـ موز، و إذا بموز على مكتبها ،B is Banana      :الجنٌة الصفراء- 

، شٌن كـ شوكوالتا، طرطقة      C is   Chocolate    استهالل عالء الدٌن األمر   -  

واحدة، طرطقتان، ثالث، ال شًء، ٌحاول للمرة الثانٌة، ال شًء، الجن الصؽار ٌقهقهون، 

 (.26ص)ٌسقط على األرض من شدة الضحك  األخضر الجنً األصؽر

اعتراؾ عالء الدٌن بانه امر صعب، رد الجنً بانه اسهل من فطٌرة حلوى، و بطرطقة   - 

على مكتب عالء  (القشطة)الجنً ألصبعٌه إذا بفطٌرة حلوى من الشوكوالطا و الكرٌمة 

 (.27ص)الدٌن 

لقطعة كبٌرة لنفسه ûbA" أبو"تلذذ عالء الدٌن و ٌاسمٌن بالفطٌرة، و انتزاع القرد - 

 (.28ص)

الساعة الثالثة بالضبط، الخروج من المدرسة، كل الجن ٌطٌرون على بسطهم - 

 (.29ص)السحرٌة بحسب الوانهم، الحمر على الحمراء، و الصفر على الصفراء 

تساؤل عالء الدٌن و ٌاسمٌن عن كٌفٌة الذهاب الى البٌت، و لٌس لدٌهما بساط سحري - 

 ".!قسما" طابر، و صراخ الجنً

عالء الدٌن و ٌاسمٌن و القرد فً اؼربة، مداعبة عالء الدٌن، و محاولته الفاشلة فً - 

 .(مٌم كـ موز)متابعة حٌلة الجنً 

 (.32ص)ظهور الجنً االزرق، و فً ٌده عرجون من الموز - 

تساؤل عالء الدٌن كٌؾ انه قد ذهب الى مدرسة الجن، و لم ٌتمكن من تنفٌذ الدرس - 

 (.32ص)

افهام الجنً عالء الدٌن ان االختفاء و الظهور و ؼٌرهما اومر خاصة بالجن، و - 

 (.34-33ص)تودٌع الجنً لهما و اختفاؤه 
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:تحلٌل القصة  

(stxetaraP):مرفقات النص- ا-  

:العنوان- 1  

مدرســــة "، و عنوانها niddalAyensiD,sالقصة من نسخة عالء الدٌن دٌزنً  

، و ٌالحظ من العنوان ان هناك تصرفا فً متن الحكاٌة من اجل "eineGloohcS-  الجـــن

تقدٌم نص جدٌد ٌخرج عن اطار الحكاٌة الكالسٌكٌة لٌلج الى عالم الجن، و لكن فً سٌاقها 

 .ûbA" أبو"االنسانً، كل ذلك بمعٌة عالء الدٌن و االمٌرة ٌاسمٌن و القرد 

:الحجم- 2  

، تتقاسم فضاؤها الصورة و الكتابة، و {37}ٌقع الكتٌب فً سبع و ثالثٌن صفحة 

تستؽرق كل صورة ثالثة ارباع الصفحة ان كانت صورة واحدة، او صفحتٌن ان كانت 

صورة مضخمة، مما ٌدل على طبٌعة العمل المطبوع المماثلة للصٌؽة الكرتونٌة التً تعد 

 .، و هو موجه الى القارئ من المستوى الثالث"والت دٌزنً" من اختصاص

:الصور االٌضاحٌة- 3  

)صورة الغالف- 
1

:)  

تظهر صورة الؽالؾ قاعة من قاعات الدرس، و لكن المدرس و التالمٌذ لٌسوا من 

االنس، بل هم من الجن، ٌبدو المدرس جنٌا ازرق اللون بجانب اللوح العرٌض للقاعة الذي 

، فً حٌن ٌبدو تالمٌذ الجن فً الوان مختلفة، اللون "مدرسة الجن:" ٌحمل عنوانا عرٌضا

الوردي، و اللون االرجوانً، و اللون االصفر، و اللون االخضر، و المصابٌح المنتشرة فً 

و هو الجنً، خادم المصباح فً - كل انحاء القاعة تدل على ان ما وصل الٌه الجنً المدرس

كان عن طرٌق الدرس و االنتظام فً مدارس خاصة، و لٌس اعتباطا او - النصوص السابقة

مجانا، و ان ذاك الجنً عالم راسخ فً علمه حتى وصل الى هذا االستعراض الباهر 

لألشٌاء، و هً فكرة ظاهرها مرح و متعة، و باطنها رسالة مضمونها و ٌالحظ أن 

 الصورة تحاول إثارة جو من المتعة و المرح من خالل استعمال األلوان الزاهٌة و تقدٌم 

                                                           

 .من ملحق الصور (17 )راجع الصورة رقم (1)
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صؽار الجنً فً صورة ضاحكة إلزالة هالة الخوؾ التً تحٌط بهذه المخلوقات أناء ذكرها                                                                                                                                                       

خاصة لدى الصؽار، فإذا كان المعهود فً بعض الثقافات التخوٌؾ بذكرها، فان األمر هنا،                         

ٌختلؾ تماما، ألنه ٌحول ذلك التخوٌؾ الى التعرؾ على حقٌقة المخٌؾ و مصاحبته  إنشاء                                                                                      

صداقة معه، وهذا هو الجاري فً الثقافة الؽربٌة فً التعامل مع الظواهر الؽامضة أو                                                                         

 .                          المخٌفة

:صور المحتوى-   

، ٌستؽرق كل مشهد منها (9)صورة للمحتوى، منها تسع مشاهد(30)هناك ثالثون 

صورة اخر، كل صورة منها تستؽرق  (21)ثالث ارباع الصفحتٌن، و احدى و عشرون

ثالث ارباع الصفحة الواحدة، و لسنا نرى حاجة فً دراسة هذه الصور، ألنها نسخة 

بشان (عالء الدٌن دٌزنً)مكررة، تقدم نفس المالمح التً قدمتها الصور السابقة من نسخة 

؛ طبعا، مع وجود اضافة ûbA(1)" أبو"عالء الدٌن و األمٌرة ٌاسمٌن و الجنً و القرد 

فً مظهر ûbA" أبو"بسٌطة تتمثل فً خروج القردة من البرمٌل على شاكلة القرد 

استعراضً من طرؾ الجنً االزرق، ثم ما لبثت ان عادت و اختفت فً البرمٌل مع نهاٌة 

)االستعراض
2

، و كذلك فً مظهر التالمٌذ الجن فً قاعة الدرس، و مراجعتهم لدرس (

الظهور و االختفاء  
3  

)، و عودتهم من حٌث اتوا على بسطهم الطابرة مع نهاٌة الدرس
4

)
. 

:البناء الفنً- ب-  

، "عالء الدٌن و المصباح السحري" ٌعتبر النص نسخة مشتقة من الحكاٌة االصل

فالخٌوط التً تشد النص الى االصل هً عالء الدٌن، و المصباح، والجنً خادم المصباح، 

دون لقب االمٌرة، مع ان فً النسخة السابقة  (ٌاسمٌن)و اما االمٌرة فقد وردت هنا مسماة بـ 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 األمٌرة ٌاسمٌن: وردت التسمٌة مقرونة باللقب

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                           

  .من ملحق الصور (18)راجع الصورة رقم  (1) 

 .من ملحق الصور (19)راجع الصورة رقم  (  2) 

 .من ملحق الصور (20)راجع الصورة رقم  ( 3 )

 .من ملحق الصور (21)راجع الصورة رقم  ( 4 )
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 و أما أحداث النص الحداثً، فال عالقة لها بأحداث النص االصل، فالفكرة مبتكرة، 

تظهر علٌها صنعة الحداثة بتوظٌؾ عناصر جدٌدة مشتقة من البٌبة الثقافٌة المعاصرة التً 

تتمظهر فً قاعة الدرس بشكلها المتمٌز باللوح العرٌض فً المقدمة بجانب مكتب المدرس، 

و مقاعد و منضدات التالمٌذ و طرٌقة اصطفافهم الفردٌة، كل تلمٌذ فً طاولة، و هو مظهر 

مدرسً شابع فً مدارس الدول الؽربٌة المتطورة و الدول التً على شاكلتها، و توزٌع                                                                

بعض من الحلٌب و الكعكات على التالمٌذ بعد نهاٌة الدرس، و لكن االمر هذه المرة ٌتعلق 

بالجن مدرسا و تالمٌذ؛ و كذلك تظهر الحداثة فً استعراض القردة لرقصة اطربت عالء 

لكونها انتحلت شكله، و النكتة الحداثٌة ûbA" أبو"الدٌن و ٌاسمٌن، و لكنها أؼضبت القرد 

 .ماثلة فً انحناءة القردة بعد انهابها للعرض على طرٌقة فرقة الجوقة المعاصرة

و الجدٌد فً النص ان السارد تجنب الحدٌث عن زمن وقوع االحداث، و ابقى على 

؛ و لتعلٌل ذلك، فان "اؼربة" ذكر المكان على فرضٌة نسخة دٌزنً فً المدٌنة االسطورٌة 

اما االبقاء على . السكوت عن الزمن ٌوحً باستمرارٌة الحدث و تجدده، و كانه ٌحدث للتو

مسرحا لألحداث ٌوحً من جهة اخرى، بان النص حلقة من حلقات الحكاٌة " اؼربة" مدٌنة 

" االصل لنسخة دٌزنً؛ الن االمر ال ٌعدو ان ٌكون نزهة على البساط السحري فً مدٌنة 

 .، تخللتها زٌارة لمدرسة الجن، و حضور بعض دروسهم، و اعجاب بحٌلهم الباهرة"اؼربة

- و ٌالحظ من خاللهذا، ان جو االحداث ٌدل على انتهاء امر الساحر جعفر الوزٌر

و بقاء الجنً خادما لعالء الدٌن و االمٌرة ٌاسمٌن على وجه الصداقة - حسب نسخة دٌزنً

التً نشأت بٌنهما ال بسبب االكراه او صٌؽة القهر التً تفرضها شفرة المصباح و حامله، و 

الدلٌل فً ذلك ان ظهور الجنً فً النص كان عفوٌا بدافع رؼبته ال بدافع القهر و فً هذا 

 :اشارة الى ملمحٌن ثقافٌٌن ؼرٌبٌن هما

، احترام الصداقة و االهتمام بها، و ٌتجلى هذا فً صداقة االنس مع الجن، اوال- 

بصاحبه من خدمة قهرٌة الى خدمة -  خادم المصباح–و اكثر من هذا، فً رد عالقة الجنً 

 .طوعٌة نتجت عن صداقة و مصاحبة حسب ما ٌوحً به السٌاق

، ثقافة الراي من حٌث التصور و البناء عن طرٌق الممارسة و االقتناع، ثانٌا- 

فالتصور فً اعتراض الجنً االخضر الصؽٌر على تعلم الحساب، و اعتباره اٌاه شٌبا ال 
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فابدة منه، و كٌفٌة اقناع الجنً االزرق المدرس له، و كذلك فً تصور عالء الدٌن ان 

بمقدوره تطبٌق حٌل الجنً المدروسة، و استفساره لدى الجنً االزرق عن سبب فشله، 

فالممارسة كانت اوال ثم االستفسار جاع ثانٌا فً سلم المنهج التجرٌبً للتربٌة الفكرٌة عند 

 .الؽرب بٌن االطفال الصؽار

:الحس الفكري- ج-  

تماما، كما مر بنا فً النص السابق من احدى نسخ دٌزنً، ان الجانب الفكاهً 

المرح هو من االهتمامات االولى للسارد فً احٌاد النص من جهة، و لتقرٌبه الى نفوس 

و ٌالحظ ان هذا النص ٌعتبر الجانب الفكاهً فٌه اكثر حضورا و . القراء من جهة اخرى

ظهورا مقارنة بالنص السابق، و السبب فً ذلك انه ال ٌوجد اثر للدرامٌة فٌه كما فً 

النصوص السابقة اال المرح و المتعة، سواء من االنس او الجن، باإلضافة الى هذا، ٌالحظ 

ؼٌاب عنصر الصراع الذي كان وقوده سعً الساحر للحصول على المصباح، و ما ترتب 

 .علٌه من اذى لعالء الدٌن، و استنفار هذا االخٌر قواه للدفاع عن نفسه

و ال ٌتسع بنا المقام لتتبع كل المقاطع الفكاهٌة فً النص، و انما سوؾ نعرض و 

 :انما سوؾ نعرض مقطعا للتدلٌل فقط، فٌما ٌأتً

 (1ص...)!siarotteneggتشبٌه االمٌرة للقصر بالبٌضة الفاسدة - 

 (3ص)ظهور الجنً المفاجا - 

 (4ص)سؤال الجنً عمن طلب بٌضا، و ٌده صحن من البٌض المقلً - 

 "هل من احد قال بٌضا؟: " الجنً- 

 "شكرا لك ٌا جنً، كٌؾ عرفت انه فاتنً فطور الصباح: " عالء الدٌن- 

 .و لكن قبل ان ٌأخذ لقمة، امتدت ٌد لتخطؾ الصحن من عالء الدٌن- 

 "فطوره كذلك.قد فاته ûbA" أبو"ٌبدو أن : " ٌاسمٌن- 

 (.7ص) الصحن لعالء الدٌن ûbA" أبو"بعد فراؼه من االكل، أعاد القرد -

 .أنت أكثر للضحك من برمٌل من القردةûbA" أبو" "شكرا ٌا: " عالء الدٌن- 

و ظهور " قسما " طرطقة الجنً ألصابعه بمجرد سماعه لكلمة برمٌل، و قال - 

 (. 7ص)برمٌل من القردة فجأة من العدم 
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 (.8ص)قفز اثنً عشرة قردا من البرمٌل و شروعهم فً الؽناء و الرقص - 

  " ûbA" أبو"من دون إؼاظة ٌا : " الجنً -

و فً نهاٌة الؽناء انحناءة  من القردة، ثم الرجوع  الفوري الى البرمٌل، ثم االختفاء - 

 ( . 9ص)فٌه 

و تمكن النكتة الفكاهٌة فً كون ٌاسمٌن قد شبهت  القصر بقببه بٌضاوٌة  الشكل 

بالبٌضة الفاسدة التً تفقد بهاء بٌاض لونها، و بمجرد تلفظها بذلك حتى ظهر الجنً 

ثم بأخؾ من لمح " هل من احد قال بٌضا : "االزرق، و اعطى للدعابة نفسا جدٌدا بتدخله

البصر احضر صحنا من البٌض المقلً، و وضعه فً ٌدي عالء الدٌن؛ لكن استدراك  هذا 

؛ ألنه ٌبدو "كٌؾ عرفت انه فاتنً فطور الصبوح : " االخٌر زاد من روح المداعبة بقوله

عادة من اساسٌات فطور الصباح فً بعض البٌبات، و هذا ما عناه السارد ضمنا، و راعى 

و ال زالت النكتة .ما هو مألوؾ عند القارئ حتى ٌتم استٌعاب  النكتة و التفاعل معها

مستمرة بأسلوبها الشٌق لتنوع العناصر الفاعلة حٌث لم ٌنه عالء الدٌن كالمه حتى امتدت 

" ٌبدو ان : "  لتخطؾ الصحن، و جاء تعلٌق ٌاسمٌن فً محله بقولهاûbA" ابو"ٌد القرد 

 ". قد فاته فطور الصباح اٌضا " ابو 

وال ٌرٌد السارد ان تنتهً النكتة عند هذا الحد، بل ٌجعل من نهاٌتها بداٌة لنكتة 

اخرى، و هكذا دوالٌك، فلما اعاد القرد الصحن الى عالء الدٌن، كان تعلٌق هذا االخٌر سببا 

: "  من قول عالء الدٌن  (برمٌل من القردة )لتدخل الجنً مرة اخرى؛ ألنه سمع عبارة 

 ".  أنت أكثر إثارة للضحك من برمٌل من القردة ûbA" أبو"شكرا ٌا 

، حتى ظهر برمٌل من "قسما   : و بمجرد طرطقة الجنً ألصابعه، و تلفظه  قابال

و شرعوا فً الرقص و ûbA" أبو"فراغ ، تدفق منه عدد هابل من القردة على شكل القرد 

الؽناء، فؽضب ابو، و ادرك الجنً ذلك، فطلب منه الهدوء و تفادي الؽضب، و كان هذه 

، بعدما كان الدور على عالء الدٌن فً المرة ûbA" أبو"المرة جاءت نكاٌة فً حق القرد 

 . السابقة
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:الخاتمة  

حكاٌة عالء الدٌن و المصباح  )بناءا على ما تقدم من دراستنا المقارنة لنصوص

لعدد من الكتاب فً سٌاقها االنجلوساكسونً، الكالسٌكً منه او الحداثً فقد قادنا  (السحري

 :البحث الى ابرازه مجموعة من النتائج نتلخص فٌما ٌلً

ٌعد ادب االطفال رافدا قوٌا فً بناء ثقافة الطفل كما انه ظهر بشكله الرسمً فً فرنسا - 1

.فً القرن السابع عشر و تعتبر فرنسا الرائدة فً كتابة ادب االطفال  

من المجاالت المؤسسة ألدب االطفال المقارن نجد نظرٌة ادب االطفال، دراسات - 2

االتصال و التحوٌل، الشعرٌة المقارنة، دراسات التناص، دراسات الوسائط، دراسة 

.الخ...الصورة  

نجد االطفال ٌتمتعون بنوعٌن من القصص اولهما االساطٌر ألنها تقدم لهم تسلٌة محببة - 3

و مادة كافٌة من خالل استشارة خٌالهم و ثانٌا انجذابهم لقصص الحٌوان من خالل تقمص 

.ادوار الحٌوانات و سعادتهم فً تكوٌن صداقات مع بعض الحٌوانات  

من خالل تحلٌلنا للنصوص، نتجت لدٌنا ثالث فرضٌات غربٌة عن تصور الشرق - 4  

:و هً  

الفرضٌة الصٌنٌة تجسدت فً النص االول لتٌري واٌت، اوال من خالل تحدٌد المكان فً - ا

النص بالصٌن و عاصمته، و ثانٌا من خالل الرسوم المرافقة التً اظهرت المالمح 

.الصٌنٌة، كحلق الشعر على طرٌقة البوذٌٌن و طول العثنون و ضٌق العٌنٌن  

الفرضٌة الفارسٌة فتجسدت فً النص الثانً لـ كارول كارٌك و النص الثالث لـ - ب

دٌبوراهوتزج من خالل تعٌٌن المكان اوال فً النص ببالد فارس، ثم من خالل الرسوم 

المرافقة التً اظهرت مالمح وجوه الشخصٌات على انها اقرب الى مالمح الوجه 

.األوروبً  

 الفرضٌة الهندٌة فتنحصر فً نسخة والت دٌزنً لعالء الدٌن المعدلة فً نص دون  من -ج

K.A.Alisterخالل مالمح  الٌستٌر.اي.و نجد كً Don Fergussonفاركسٌون 

الوجه كالشارب الغلٌظ و كثافة شعر الحاجبٌن، و كذلك طرٌقة اللباس فٌما ٌخص العمامة 

الهندٌة العرٌضة التً ٌزٌنها وسطها فص ورٌشة ممتدة الى االعلى، و لباس القرط بالنسبة 
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للرجال، و لباس الهندٌات المكشوف البطن، و تزٌٌن قاعة العرش بتمثال الفٌل، و اخٌرا 

.تسمٌة النمر باسم من االسماء الهندٌة و هو بنغال  

اذا انتقلنا الى نص كارول كارٌك، و نص دٌبوراهوتزٌج، فإننا نجد ان السارد قد قام - 5

بعملٌة تقلٌص جدٌدة و ذلك نزوال بمستوى التعدٌل لٌتطابق مع المستوى العمري للقارئ، و 

لجا كذلك الى تبسٌط اكثر فً اللغة، و تقلٌص لبعض الوقائع تفادٌا لإلطالة و الثقل بما ٌتنا 

مع طبٌعة التلقً عند القارئ الصغٌر، كما لجا الى التخفٌف من حدة الصراع بٌن قوى 

الخٌر و الشر، و بترئة عالء الدٌن من االوصاف المخلة، و تفادي المشاهد الدرامٌة كمشهد 

قتل الساحر و مشهد ضرب الساحر لعالء الدٌن، كل ذلك من اجل الحفاظ على مشاعر 

.الصغار و تجنب اثارة مشاعر العنف لدٌهم  

و اخٌرا لتثبٌت القٌمة الخٌرٌة فً نفوس الصغار لم ٌخنق المصباح من حٌاة عالء 

الدٌن كلٌة، فقد بقً ٌستعمله عند الحاجة بطرٌقة حكٌمة ألغراض خٌرٌة فً نص 

 .دٌبوراهوتزٌج

و فً الختام، فإننا ننبه الى ان النتائج الحاصلة من هذا البحث ال تعدو ان تكون 

 .اولٌة، و بإمكانها ان تشكل منطلق لرسائل جامعٌة هامة فً المستقبل
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