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فاىمة بششكاوي ،حعحارة مغاعذة بصامعة حلخىحسصمي ،ىهشحن ،ايشحن
ّ
حلملخـ
ّ
يحمحع أدب حليفل بمكاوة ّ
خافة بيه مىحميع حألدب حلمعافش .لقذ ّأدى حالهحماا بمغااثل حليفال حلحشبىياة ،وجؤيياذ
ّ
ّ
علماء حلىفظ على ّ
أهمية حلحعلم في حليفىلة ،ودوس حألدب في وقل حلمبادة حلحعليمية وحلحشبىياة حلمعقاذة الاى حألىفاال
وجيىسها ،الى أن يكىن هازح حلىاىا ّ
بلغة بغيية وشميلة ،وظهىس حلىعاثل حلغمعية وحلمشثية ّ
حلفىاي وحألدباي فاي فاذس
ّ
ّ
حهحمامات حلىقاد حلعالية .لزلل وؾاهذ وؾش آذاس محعذدة وباسصة في هزح حلمصال .امافة الى حإلبذحعات حألدبية في مصال
ً
أدب حليفل ،يعظى وقذ هزه حألعمال ودسحعحها في أبعادها حلمخحلفة ّ
بؤهمية يبيشة .فاويالقا مه هزح حألمش ،يشماي هازح
ّ
عذدة مه ققـ حألىفال في لبىان مه صحوية حلقيم حلغاثذة فيها .وقذ حخحشواا هازه ّ
حلعيىاة ماه
حلبعد الى دسحعة ّعيىة م
ّ
ّ
حلمحخققة بؤدب حألىفال في حلعالم حلعشبي وهي "دحس حلعذحثق" حللبىاوية .جىقفىا عىاذ
مىؾىسحت اظذى أبشص دوس حلىؾش
أهم وظاثف أدب حليفل هاى حلحياشّ
بعل قققها حلمىؾىسة في حلفحشة ما بيه 7339و .1117يبذو مه وحاثس بعرىا ّأن ّ
خاؿ .يما ّأن حلحؤييذ على حلقيم في ّ
الى حلقيم حلغاثذة في حلمصحمع حإلوغاوي ،وحالشحماعية مىها بؾكل ّ
ققة حألىفال
يشجبو بؾكل وذيق بعىافش ّ
حلققة حلحي جبشص حلىاظية حلفىية حإلبذحعية للعمل حلقققي.
حلكلمات حلذليليه :أدب حليفل ،حلقيم ،حلققـ ،لبىان.

 - جاسيخ حلىفىل7936/71/71 :

جاسيخ حلقبىل7931/19/71:

عىىحن بشيذ حلكاجب حاللكحشووىfparchegani@gmail.com :
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ّ
 -7حلمقذمة
 -7-7جعذيذ حلمىمىا

ّ
عالم حألىفال مه أشمل حلعىحلم حلحي يعيؼ فيها حإلوغان وهى عالم محكامل وقااثم بزحجاه ،وجىشاذ عىافاش جاشبو هازح
ّ
حلخاؿ .ولالهحما بحشبياة حألىفاال جشبياة
حلعالم بعالم حلكباس وجىقل حليفل اليه .لليفل عالمه حلغيكىلىشي وحلىفغي
ّ
أهم ّية باسصة و يبيشة .وهزح حالهحما ّ
حألخالقية حلحي ّ
ّ
ّ
عليمة ّ
جميض جفكياش حإلوغاان وماذى ّ
جياىس
حإلوغاوية و
محقل بالقيم
حلمصحمعات.
ّ
ّ
ان أدب حألىفااال ( )Children’s Literatureهااى حإلوحاااز حألدبااي وحلعلمااي حلاازف يكحااب لألىفااال ويلب اي
ّ
جحنامىها حلكحاب ومصاالت حألىفاال وحلباشحمس
حهحماماجهم ،يالؾعش وحلققة وحلمغاشظية وحلمقاال ،وحأللعاان حلحاي
ّ
جمرل ً
شاوبا هاما مه شىحوب حلحىؾجة حالشحماعية( .دياك)73 :1171 ،
حلمغمىعة وحلمشثية حلحي
ّ
ّ
مه حلعىافش حألعاعية ألدب حألىفال ،غلبة مصمىعة قيم فىية ومعىىية عليه ،وان دسحعة أدب حألىفال مه مىظاس
دسحعة هزه حلعىافش جغاعذ على ادسحك أفنل لهزح حألدب ،لزلل عيؾمل هزح حلبعد دسحعة حلقيم حلمخحلفة حلغاثذة
ً
وجعذيذح في لبىان مه خالل ققـ حألىفال حلمىشىدة .ورلل ّ
عيحم مه خالل مىؾىسحت
في حلمصحمعات حلعشبية
ّ
اظذى دوس حلىؾش حللبىاوية حلمخحقة بمصال أدب حألىفال ،وهي "دحس حلعذحثق" .ويعىد عبب حخحياس مىؾىسحت هزه
ّ
ّ
ّ
حلمحخققة في مصال أدب حألىفال دون غيشه ،مه حلمفحشك أن جكىن أفنل ً
اوحاشا وأد
حلذحس الى أن دوس حلىؾش
وجم حخحياس عؾشيه ً
ً
ً
حهحماما مه غيشهاّ .
يحابا مه مصمىعة مىؾىسحت هزه حلذحس بيه عىحي  7339و ،1117
حخحياسح وأيرش
ّ
أعاعاّ ،
وهي يحب مئلفة بالعشيية ً
ومىشهة الى حألىفال في مشظلة حليفىلة حلىعيى حلحي جبذأ في عمش حلغادعة لحىحهي
ّ
لكحاب باسصيه في مصال أدب حليفل ،وهم ّ
مئلفات دحس حلعذحثق ّ
حلكحاب حللبىاويىن
في حلحاععة ،حخحشواها مه بيه
مع ّمذ علي ؽمظ حلذيه ووهى ىباسة ظمىد وىاس حلعغلي وعلمى بذوف وواصك خشيظ ،وحلكاجبة حلغىسية ليلى فايا
وحلكاجب حلغىسف صيشيا جامش وحلفىان حلحؾكيلي وحلشعا حلغىسف فاسط قشه بيث ،وحلكاجبة حلكىيحية أمل حلغاوم .وقذ
ّ
ّ
جصىبىا حلققـ حلمحششمة الى حلعشبية .وحلغبب في حخحياس جلل حلفحشة هى دسحعة آذاس جؤذشت بالظشوف حلحشبىية وحلرقافية
في حلضمه حلعامش.
 -1-7حألهذحف وحإلؽكالية وحلمىهصية

ّ ّ
ّان حالهحما بمصال أدب حألىفال هى مه حلمىمىعات ّحلحي ّ
حلبؾشية يلها .يخحلف ماذى هازح
حهحمث بها حلمصحمعات
حالهحما مه مصحمع الى آخش .بالىغبة الى لبىان لم ّ
يحيىس هزح حالهحما في عقشوا حلعامش يما يصاب .وماه أعاباب
ّ ّ ّ
حللبىاوية حلحي أذشت في حلمصاالت حلمخحلفة ومىها حالهحما بؤدب حألىفال.
رلل ،حلعشب
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
باإلمافة الى أن عالم حليفىلة لم جكحؾف يل أبعاده .يما أن ما دفعىا الى حخحياس مىمىا حلققة جعذيذح ماه بايه
بؤهم ّية دوس ّ
ّ
ّ
أدب حليفل بؾكل عا ّ  ،هى ايماوىا ّ
ؽخقايحه
حلغلىيية وفي جكاىيه
حلققة في وقاية حليفل مه حلمؾكالت
ّ
ّ
حلؾخقية ولعالز بعل حلمؾاكالت عىاذ حليفال،
وحلققة جعحبش مه حليش حلىاشعة لحكى يه هزه
وجهيجحه للمغحقبل.
ولها مكاوة باسصة في جشحخ حلؾعىب ،ووظاثف ّ
هامة في ظياة حلؾعىب.
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ّ
يما ّأن دسحعة حآلذاس حلمشجبية باألىفال جعظى ّ
بؤهم ّية مه شهحيه :حألولى ،ان اوؾاء حلقلة مع عالم حليفل يعىقش
ّ
ّ
يحقبل ّ
ّ
حلحغيشحت حلحي جىشذ ظىله ،يؾيش الى بعذ ّ
مهم في ذقافة حلحعليم وحألفىل حلحشبىية في يل مصحماع .وحلرااوي أوهاا
ّ
جبيه مذى حلقذسحت ّ
ّ
حلفىية لمئلفي هزه حآلذاس وجظهش مذى حوعكااط جاؤذيش حلمحغياشحت حالشحماعياة وحلحشبىياة فاي وقال
حلمفاهيم.
ّ
ّ
ّ
ّ
لزلل فبن حلفىحثذ حلعلمية مه معالصة هزح حلمىمىا يريشة ،مىها ،ان هزه حلذسحعة جعكظ مذى حهحماا حلمائلفيه
ّ
ّ
ّ
حلمهحميه وحلىاؽاييه فاي
وحلغلبية فيها .وهزح حألمش عيفيذ
حإليصابية
ودوس حلىؾش بمىمىا أدب حألىفال وعحبشص حلىقاه
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وحلصمعيات وحلذوحثش حلعكىمية وغيش حلعكىمياة حلازيه يعملاىن فاي مصاال أدب
هزح حلمصال يالمئلفيه وحلمعلميه
ّ
ّ
ّ
عايئديان الاى ّ
ّ
حإلوغااوية
جياىس حلقايم
وجياىس أدب حألىفاال
حإليصابية للبعد
حألىفال ،وبالحالي حالعحفادة مه حلىحاثس
ّ
ّ
وحألخالقية عىذ حألىفال ،ألوهم حلهذف حألعاعي مه هزح حلبعد.
ّ
ّ
وحلمئعغات حلذس ّ
حعية ووقذ حلكحب حلمىشاىدة
ونيف الى رلل أن حالهحما بؤدب حألىفال مه شاوب حلصامعات
ّ
ّ
ّ
حشحماعياة
في حلمصحمع في محىاول حألىفال ،عيؾصع حلمئلفيه وحلىاؽشيه الى حالهحما بحؤليف حلكحب ووؾشها يىظيفة
ّ
يمصشد هىحية أو جصاسة.
مشوسية للمصحمع وليظ
جكمه اؽكالية حلبعد في حإلشابة على بعل حألعجلة حلشثيغية ،مىها :الى أف مذى جعىي يحاب ققاـ حألىفاال
ّ
حلمىشاه الاى
بالقيم حألخالقية وحالشحماعية وحلغلىك حلمشغىب فيه في حلمصحمع؟ وما مذى مىاعبة حلعمال حلقققاي

حليفل للمصحمع حلزف ّ
جحم فيه حلذسحعة؟
ّ
ووقذية .أف عىقى بقشحءة ّ
ّ
حلعيىات حلمخحاسة ،ومه ّذم جعليال منااميىها علاى
جعليلية
هزه حلذسحعة عحكىن دسحعة
ّ
أعاط مصمىعة حلقيم حلغاثذة في حلمصحمع حلعشباي حللبىااوي ،بغياة حلعقاىل علاى وحااثس بالىغابة الاى حإليصابياات
و ّ
حلغلبيات حلحي جكمه في يحب مىمىا حلذسحعة.
 -9-7حلىمع حلشحهه للمعالصة وخلفية حلبعد

بالىغبة الى خلفية حلبعد ،يمكه حإلؽاسة الى حلذسحعات حلمشجبية بالبعد على مغحىييهّ :
حألول ،دسحعة حلقيم في أدب
حألىفال ،وحلراوي أدب حليفل في لبىان.
ّ
فيما يحعلق بالبعد عه حلقيم في أدب حألىفال ،يحبث عاثذة عىك سعالة ماشغاحيش عاىة  7391بعىاىحن "دسحعاة
جعليلية للقيم حلغاثذة في ققـ حألىفال مه قبل ّيحاب أوسوبييه في حلماذة ماا بايه  " 7391 -7391فاي حلصامعاة
ً
ّ
حألسدوية ،جهذف فيها الى ّ
حلخافاة باألىفاال وفقاا لحقاىيف وصحسة حلحشبياة
جعشف حلقيم حلغاثذة في حلققاـ حألسدوياة
ّ
ّ
وحلحعليم ،مه خالل جعليل خمظ وعؾشيه ققة ،وخلقث حلذسحعة الاى أن مصمىعاة حلقايم "جعاذف فاشحا حلبقااء"
وقعث في حلمشجبة حألولى.
ّ
هزه حلذسحعة بالشغم مه أهميحها ،ال جعكظ حلبىى حلحعحية حلصذيذة في جكاىيه أدب حليفال يماا يصاب ،بغابب
جاسيخها حلزف يبعذ وغبيا مه عىافش حلعقش حلعالي.
آمىة حلعايل قامث بذسحعة ممه سعالة حلماشغحيش في شامعة حليشماىك عاىة  7331بعىاىحن "حلقايم فاي ققاـ
حألىفال حألسدوية" ،جعاول فيها سفذ حلقيم حلمىشىدة في ققـ حألىفال حألسدوية مه خالل عبع مصمىعات قققاية،
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وجىفلث حلذسحعة الى ّأن حلقيم في ققـ حألىفال حألسدوية لم ّ
ّ
جحىصا على حلمصمىعات حلغبع ً
ً
مىيقياا ،اماافة
جىصيعاا
الى عذ فعالية هزه حلقيم وعذ وصاض حلكاجب في جقذيمها.
ً
وفي عىسيا يحبث فاجه عليم بشيات عىة  1171بعرا في مصلة شامعة دمؾق بعىىحن "مذى جىحفش حلقيم في ّعيىاة
ّ
مه ققـ حألىفال في عىسية" ،وهذفها ّ
حلمىشهاة الاى
حلحعشف على مذى جىحفش حلقيم حلحشبىياة فاي ققاـ حألىفاال
ّ
حلمشظلة حلعمشية  9-9عىىحت للمئلفة مشيم خيش بل ،وهي بعىىحن "علغالة حلبؾااثش حلقاغيشة" .وأظهاشت حلىحااثس أن
ّ
حلقيم حلمعشفية وحلرقافية شاءت في حلمشجبة حألولى ،يما أن حلقيم حلقعية وحلىقاثية وقعث في حلمشجبة حألخيشة.
ً
ّ
يما أن هىاك يحابا بعىىحن "حليفل وحألدب حلعشبي حلعذيد" لضهاشحء حلعغايىي وؾاشجه دحس حلهاادف عاىة .1117
ّ
ّ
ّ
يحؤلف حلكحاب مه ّ
حلمئلفة الى حلمفاهيم ّ
ّ
حلعامة ألدب حليفال فاي حلبذحياةّ ،
ذام جحعاذخ عاه
وجحيش فيه
عحة فقىل،
عيكىلىشية حليفل ،وفي حلفقليه حلرالد وحلشحبع جشمي الى دسحعة ّ
ً
وأخيشح جذسط حلعالقاة
ققة حألىفال وؽعش حألىفال.
ّ
بيه حالجقال حلصماهيشف وحألىفال وحهحما حإلعال باألىفال.
ً
ّ ّ
وؾشت أينا عىة  1119دسحعة في مصلة حجعاد حلصامعات حلعشبية للحشبية وعلم حلىفظ" بعىىحن "دسحعة جعليلياة
ّ
لمعمذ أظمذ فىحلعة .يذسط حلمقال حوحؾااس حلقايم فاي علغالة "سظاالت
لىحقع حلقيم في ّعيىة مه ققـ حألىفال"
حلعيىة مه ّ 71
وجكىوث ّ
حلغىذباد حلقغيش" وهي مصمىعة قققية مه جؤليف عماد صييّ ،
ققة جىاولاث حلمىحقاع حألذشياة
ّ
وحألمايه حلغياظية وحلمذن في حألسدن .وأظهشت حلىحاثس أن حلقيم حالشحماعية هي حأليراش وفاشة فاي حلغلغالة ،وياواث
حلقيم حلذيىية حألقل وفشة.
ّ ّ
هزح امافة الى دسحعات أخشى أششيث في حلبلذحن حلعشبية حألخشى يذول حلخليس حلفاسعي ،حلحي حهحم يال بلاذ
في حلذسشة حألولى بؤدب حألىفال فيه.
ّ
ّأما خاسز حلعالم حلعشبي ،فهىاك دسحعات يرياشة .وان مىقاع مئعغاة " International research society for
ً
ّ
ّ
يحنمه أسؽيفا مه دسحعات محعذدة في مصال أدب حليفل ،وؾيش الى وحظذ ماه
)IRSCL( "children’s literature
هزه حلذسحعات حلمشجبية بمىمىعىا)www.iscl.com( .
هىاك بعد بعىىحن "حلراىسة فاي ققاـ حألىفاال" ( )Revolution in children’s fictionوؾاش فاي مصلاة
" "Research in the teaching of Englishعىة  ،7399جىاول ّعيىة مه ققاـ حألىفاال فاي حلىالياات حلمحعاذة
حألميشيية ظىل حلرىسة حألميشيية ما بيه عىحي  7933و .7316جهذف حلذسحعاة الاى جعليال حلمعااوي حلحاسيخياة وحلبىااء
وجبايه ّأن ّ
حلقققي ،مه خالل دسحعة حلؾكل وحلمنمىن وجعحمذ على مفاهيم وقايم عااثذة فاي حلمصحماعّ .
حلكحااب
حعحخذمىح حلمفاهيم حلحاسيخية للرىسة حألميشيية ،امافة الى ّأن ّ
حلكحاب ّ
جيشقىح الاى حألظاذحخ حلحاي أعاهمث فاي قياع
حلعالقات بيه بشيياويا ومهاششيها حألميشيييه.
ّأما بالىغبة الى حلمغحىى حلراوي ،فهىاك يحاب "أدب حألىفال في لبىان" ،لفادية ظييو ،فذست ىبعحه حألولى عاه

حللبىاوي في بيشوت عىة  .1117جعالس حلكاجبة فيه مىمىعات مخحلفاة مىهااّ ،
ّ
جياىس أدب حألىفاال ،حلىظيفاة
دحس حلفكش
ّ
ّ
حالشحماعياة فاي ققاـ
حلحشبىية ألدب حألىفال ،حلكحابة لألىفال وهمى حلغذ ،ققـ حألىفاال فاي لبىاان ،حلحىؾاجة
ّ
حلغياعية للبىات في ققـ حألىفال.
حألىفال ،حلحىؾجة

ّ
حلعشبياة عاىة  1117فاي
"أدب حليفل وذقافحه" لمشيم عليم ،فذست حليبعة حألولى لهزح حلكحاب عه دحس حلىهنة
ويحنمه مىمىعات ّ
ّ
ّ
حالشحماعي وظاشات حليفل .امافة الاى رلال يؤخاز
ذقافية مشجبية باليفل مرل حلحيبيع
بيشوت،
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ّ
حلكحاب بعيه حالعحبااس حلمىماىعات حلمشجبياة باألشىااط ّ
حلؾاعبية
حألدبياة حلمخحلفاة فاي أدب حألىفاال يالققاـ
ّ
حلحاسيخية وحألعيىسة و ما اليها.
و
ّ
ّ
ّ
يىشذ يحاب آخش في مصال ققـ حألىفال وهى "ققـ حألىفال ودوسها حلحشبىف" لباعمة بغا حلعغالي و وؾاشت

ّ
حلحشباىف و ّ
يهاحم بحشبياة
ىبعحه حألولى دحس حلعلم للمالييه عىة  .1111هزح حلكحاب يعالس ققـ حألىفال مه شاوبهاا
حألىفال عه ىشيق ّ
ّ
ويحنمه ً
أمىسح مخحلفة مشجبية باألىفال مىها مؾكالت حلغلىك لذى حألىفال يالغلىك غيش
حلققة،
ّ
ّ
ّ
حالشحماعية.
حلغلىييات
حلىامس و حلغلىييات حلمشجبية بعذ حلؾعىس باألمه و حالميشحبات و
ي ّ
حبيه لىا مه خالل سفذ حلذسحعات حلحي أؽشوا اليها ّأوه بالىغبة الى لبىاان ،لام ّ
ياحم بعاد مىفقال عاه ققاـ
ّ
ّ
حألىفال يبشص حلقيم ومعاولة جشعيخها في حألىفال .يما أن معظم حلذسحعاات حلغاابقة سياضت علاى جالمياز حلماذحسط
ّ
ّ ّ
حالبحذحثية ،وجصاهلث حلمشظلة حلعمشية حلغابقة ،اال أوىا في دسحعحىا وشيض على حلفجة حلمبكشة حلحي جبذأ مه مشظلاة سوماة
ّ
ّ
ألوىا وعحقذ ّأن هزه حلمشظلة ّ
مهمة في جشعيخ حلقيم لذى حليفل .يما أن حلفش حلشثيغي بيه مقالحىا وما قا باه
حألىفال،
ً
ّ
ّ
ّ
حلباظرىن عابقا ،هى أوىا وقى بشفذ حلقيم حلمخحلفة ممه يحب ّ
معيىة ومعذدة لذحس وؾاش وحظاذة محخققاة فاي أدب
حألىفال ،لىذسط بالحفافيل وشىد هزه حلقيم وىبيعحها .امافة الى ّأوىا وذسط مذى حسجباىها بالعىافش ّ
حلفىية للققة.
 -1أدب حألىفال

ّ
مه ميضحت حألدب حلمعافش في حللغات حلمخحلفة ،حعحخذح حإلمكاويات حلمحعذدة حلكامىة فيه للحعبيش عاه حلهاىحشظ
ً
أينا بؾكل باسص ظيد يعاول ّ
ّ
حلكحاب وحلؾعشحء ،ماه خاالل حخحيااس
حلمهم في أدب حليفل
حإلوغاوية .يظهش هزح حألمش
مىمىا حليفل ،حلىظش الى حلكىن بعيىن حألىفال ومه مىظاسهم ،مه أشل جشعيخ مفاهيم ّ
معيىة في حلىقىؿ حألدبياة أو

جشعيم حألعظ حلمعىىية ألفكاسهم في عالم حليفل.
ّ
ّ
ّ
ّ
ان مقيلط أدب حألىفال مه حلمقيلعات حلمحفق عليها الى ظذ يبيش .وهى ييلق عادة على حألدب حلمىشهاة
الى حليفل.
ّ
ّ
يؾيش هزح حلمقيلط الى "حألعمال حلفىية حلحي جىحقل الى حألىفال ،عه ىشيق وعااثل حالجقاال حلمخحلفاة ،وحلحاي
وجعبش عه أظاعيظ ومؾاعش ّجحفق ومغحىيات ّ
جؾحمل على أفكاس وأخيلةّ ،
ومى حألىفال"( .ىعيمة)11 :7339 ،
ّ
حلمذون في يحاب ّ
يل حإلوحاز حلعقلي ّ
لكه هىاك مه ّ
مىشهاة
يىعع في داللة أدب حألىفال ،ليؾمل بمعىاه حلعا
ّ
ّ
حلصيذ حلزف يعذخ فاي وفاىط حألىفاال محعاة
حلخاؿ بمعىى حلكال
الى حليفىلة في ؽ ّحى فشوا حلمعشفة ،وفي معىاه
ً
جعشيشيا بالكحابةّ ،
ً
ورشح ،وعىحء أيان ً
ظحى ّاوه ّ
ؽعشح أ ً
ّفىية ،عىحء أيان ً
يحنمه حلكحب حلمذسعية أينا.
ؽفىيا بالكال  ،أ
(وصيب)117 :7337 ،
ّ
يما ّأن هىاك مه يققش أدب حليفل حلعشبي الى ظذ ظقشه في دحثشة حلؾعش حلحي ّ
جحنمه "حألمهاىدحت " وحألغااوي
ّ
حلمىصووة وحألواؽيذ وحألسحشيض وحأللغاص حلؾعشية ،ودحثشة حلىرش حلحي ّ
حلمحىىعة وحلعكايات على
جنم حلعكايات حلقققية
ً
جاسيخياا أ
ألغىة حلعيىحوات وحلييش وحألمرال وحلىفايا وحألظاشي حللغىية ،بيىما ينع باقي حإلوحاز حلمعشفي ،عىحء أيان
7

ً
ً
علميا جعث حعم ذقافة حليفل بمعىاها حلىحعع( .صلو)11-16 :7331 ،
ذقافيا أ
ً
ّ
حلمىشهاة الاى حليفال.
ووعه في هزح حلبعد ،ظقشوا أدب حليفل حلزف وذسعه جعذيذح في حلكحب حلقققاية
ّ ّ
ومهما ياوث جعاسيف أدب حليفل مخحلفة ،فال ؽل أوه وعيو جشبىف يحيط حلفشفة أما حألىفال لمعشفة حإلشابات عاه
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ّ
أعجلحهم ومعاوالت حالعحكؾاف وحعحخذح حلخيال ،ويؾف خبشحت شذيذة .يما أوه يغاهم في جعقياق حلرقاة باالىفظ
وسوض حلمخاىشة لذى حليفل في مىحفلة حلبعد وحالعحيالا.
ّ
وان أعجلة أدب حألىفال وذقافحهم حوحقلث مه حلمعالصة حلىففية وحلحاسيخية في حلغبعيىيات الى حلمعالصة حلىقذياة
ّ
في أوحخش حلحغعيىيات .ظيد أوىا ّيىا في بذحية حلغبعيىيات وبعد عه فيغ جنمه حالعحاشحف حلشعامي وحلؾاعبي بهازح
حألدب حلىليذ ،لكه بذأوا وىحقل الى أعجلة مغايشة جذوس ظىل ظقى حليفل ،وعالقة أدبه بىحقعه ،وجىحفش حليبيعة ّ
حلفىية فيه.

ّذم ّ
جشعخث هزه حألعجلة في ؽكل شذيذ للخياب حلرقافي ،عماده حلغئحل عه مىظىماة حلقايم ،وحالعاحشحجيصية حلرقافياة
حلعشبية حإلعالمية ،وحلقىسة حلمغحقبلية لليفل حلعشبي( .حلفيقل)9 :7339 ،
ّ ّ ّ
ّ
ّ
حلققة جعذ أبشص أوىحا أدب حألىفال ،وهي جغحعيه بالكلمة في حلحصغيذ حلفىي ،ظيد جحخز حلكلمات فيهاا
يما أن
ّ
ّ
مىحقع ّفىية –في حلغالب ،-يما جحؾكل فيها عىافش جضيذ مه قىة حلحصغيذ مه خالل خلق حلؾخقيات وجكىيه حألشاىحء
ً
وحلمىحقف وحلعىحدخ .وهي ال جعشك معاوي وأفكاسح فعغب ،بل جقىد الى اذاسة عىحىف وحوفعاالت لذى حليفل امافة
ّ
وحلحخيل وحلحفكيش( .حلهيحي)717 :7399 ،
الى اذاسجها حلعمليات حلعقلية حلمعشفية ياإلدسحك
ّ
ّ
حلمحعذدة ألدب حليفل ،وحآلسحء حلمخحلفة فيهّ ،يحفق حلصميع على ّ
أهميحه ،مه ظيد
بغل حلىظش عه حلحعاسيف
ّ
مادجه ومىمىعاجه ومقافذه ووعاثله في جشبية حليفل ،وفي حلحؾصيع على ّ
حلىمى وحإلبذحا وجىمية حلقذسحت حالبذحعية لذى
ّ
حألىفال ،ما يصعل مه حلنشوسف حلقيا بذسحعات ّ
معمقة عىه .يما أن دسحعة عىافش أدب حليفل يقغم باسص مه أدب
ّ
جبيه مذى حلعالقة بيه ّ
حلؾعىبّ ،
حلفه وحلرقافة مه شهة وىبقات حلمصحمع مه شهة أخشى بغل حلىظش عه فجة حلعمش.

 -9حلحعليل ّ
حلححبعي حلقيمي ألدب حليفل
ً
يعحبش جعليل حلقيم ّحج ً
ّ
حلمىشهة الى حألىفال.
صاها شذيذح في حلحعليل ،يشفذ ّجحبع حلقيم في حألعمال
ّ
يققذ بهزح حلحعليل معشفة مذى جذفق حلقيم وجكاملها دحخل أدب حألىفال ،وماذى جىحفاق فكاشة حلكحااب وماضز
حلخيال مع حلىحقع( .عبيىي )711-773 :7337 ،و يش ّيض على منمىن ّ
حلققة أو حألدب ،ال عه ىشيق حلغشد وحلحقشيش ،بال
عه ىشيق جنميه حلقيم وعو حلعقاثق وحلمعلىمات وحلمفاهيم وحألظذحخ حلذسحمية )Thornton, 7339: 7( .فيكؾف
حلحعليل حلححبعي للقيم علم حلقيم دحخل أدب حألىفال ،ومذى حالهحما به( .ؽعاجة)99 :7336 ،
ّ
حلحيش الى أدب حليفل مه هزح حلمىظاس ،واجس عه وشىد عالم معىىف ّ
ّ
خاؿ يصشف في رهه حألىفال .ان حألدباء
ًّ ّ
ّ
شيذح أن حلقيم حإلوغاوية حلمحعالية يمكه خلقها عاه ىشياق حلىظاشة الاى حلكاىن ماه
حلمهحميه بؾئون حألىفال يذسيىن
خالل حليفل.
ً
ّ
ّ
جحعذد حلقيم في مذى وعي حلمصحمع أو حإلوغان حلفشد ىبقا ّ
ألهميحها ومراليحهاا ،فبوىاا وصاذ ؽايىا حلقايم دحخال
ّ
يحيلب ّمىا جكامل هزه حلقيم ،وعذ جعاسمهاّ ،
ظحى ال يعاذخ فاشحا وفغاي دحخال
حلمصحمع .ومنمىن أدب حليفل
حليفل.
ّ
عما ارح ياوث حلقيم حلمعشومة دحخل يحاب حليفل محىافشة ومحىاذشة وغيش محكاملةّ ،
يبعد هزح حألعلىب ّ
مما يئدف
ّ
وخقىفا ارح شاءت هزه حلقيم ممه ّ
ً
مىحد جاسيخية أو حشحماعية أو جشحذية جحخللها
الى عذ جشعيخها في وفىط أىفالىا،
ّ
حلغلىييات وحليقىط وحلؾعاثش وحلشمىص حالشحماعية وحلقيم حلمحكاملة حلمحعذدة بما فيها حلقايم حلشثيغاة فاي حلمصحماع.
(عبذحلفحاض777 :1111 ،؛ )Turner, 7331: 736

فقلية حللغان حلمبيه(بعىخ في حألدب حلعشبي) ،حلغىة حلحاعع ،حلمغلغل حلصذيذ ،حلعذد وحظذ و حلرالذىن،سبيع791 / 7931

وعه ىشيق حلحعليل حلقيمي يمكه سفذ وقياط حلقيم حلذيىية وجناميىها يحاب حألىفاال ،ويازلل معشفاة ماذى
وشىدها حلفعلي مع مشحدفاجها حلقيم حألخالقية في ذىايا أدب حألىفال .أو هل جحىاعب مع ظصم ّ
حلققة وحلقيم حلمىشاىدة
بها أ ال؟ (عبذحلفحاض :1111 ،ؿ )77
ّ
ان مىظىمة حلقيم في أدب حليفل حلحي ىشظها سحلف وحياث  ،حعاحخذمث فاي جعليال حلمعحاىى حلقيماي لكحاب
ّ
حلميالعة حلعشبية وحليلبة للىاؽجيه ،وهزه حلمىظىمة يريشة حلؾهشة لذى حلىقاد وحلباظريه في حلعالم حلعشبي .و ّجم جيىيشها
1

مه قبل معيغه حلهيحي عىة  7319لححىحفق مع حلرقافة حلعشبية.
ّ
ج ّ
يش حلهيحي الى "حلقيم حلغاثذة في فعف حألىفال حلعشحقية" ،جىاول حلمقاالت وحلققـ حلمىشهة الى حألىفاال
ّ
ّ
يئيذها ّ
ومصلة حلمضماس بهذف ّ
حلكحاب .رياش حلهيحاي مىظىماة حلقايم
حلحعشف على حلقيم حلحي
مه خالل مصلة "مصلحي"
ّ ّ
حلمئلفة مه ذمان مصمىعات ،فيها عبع وأسبعىن قيمة( .حوظش :حلهيحي)96 -73 :7319 ،
جصحمع هزه حلقيم بىغب مخحلفة في حلكحب حلقادسة عه دحس حلعذحثق ،ظيد ّ
جحىصا بيه هزه حلكحاب ،وجصحماع
ً
ً ّ
عذة قيم في يحاب وحظذ .ففي بعرىا هزح ّ
وحيش الى جعليل هزه حلقايم فاي ققاـ دحس حلعاذحثق وفقاا لحشجياب
أظياوا
ّ
ّ
أهميحها في حلكحب حلحي جمث دسحعحها.
 -7-9حلقيم حالشحماعية
جؾمل هزه حلمصمىعة ً
قيما مخحلفة يقىحعذ حلغلىك ،ووظذة حلصماعة ،حلظشف وحلليافاة ،حلحىحماع ،حلكاش وحلعيااء،
حلحؾبه)ّ ،
حلحغامط ،حلمماذلة ( ّ
ظب حلىاط (حلصىظ حآلخش -حألعشة -حألفذقاء)( .حلفيقل)79 :7339 ،
ّ
عالم حليفل عالم حلبغاىة وحلمعحقذحت حلفيشية وحألفيلة حإلوغاوية .وان حلقيم حالشحماعية بعذ رحجها بعيذة عاه
ّ
حلحعقيذحت ،ويبذو أن ألدب حليفل قذسة عالية في حوعكاط حلمفاهيم وحلقيمّ ،سبما أيرش مه ّأف وىا آخش.
ّ
ان حالهحما بحىمية حلغلىك حالشحماعي ،وومع حلخيو لعياة حليفل في حلمغحقبل وحالهحما بالعلم وحلحعليم ممه
يحنمىها .وفي حلكحب حلحي وذسعهاّ ،
ّ
جعحل هزه حلمصمىعة
حلكحب ،هى مه أبشص حلقيم حلحي يمكه ألدب حليفل أن
ً
حلمشجبة حألولى بيه حلمصمىعات حلرماوي ،ظيد وشذوا  71يحابا مه حلكحب ومعث هزه حلقيم في فذس حهحماماجها.
ّ
يبذو ّأن ّ
حلحيىسحت حالشحماعية حلعذيرة وجىمية حلعالقات بيه أفشحد حلمصحمع مه شهة ،وجعذد وعاثل حإلعال مه شهة
أخشى ،هي حلعامل حألبشص في حصدياد جغليو حألمىحء على حلقيم حالشحماعية في أدب حألىفال .حلحىحمع ،قىحعذ حلغلىك
يقىل حلقذ وحلفعل حلعغه ،وحألعشة ،وحلكش  ،ووظذة حلصماعة ،وحلقذحقة ،هي حلقيم حالشحماعية حلحي وصذها في
ققـ حلمصمىعة.
ّ
ّ
هىاك ذالخ ققـ جشيض على قيمة "حلحىحمع" وعذ حلغشوس يقيمة أعاعاية ماه حلقايم حالشحماعياة حلحاي جؾاصع
ّ
ققـ حألىفال بالحعلي بها.
ّ
ّ
جحعذخ عه حلحىحمع لذى حإلوغان مه خالل حألعؾااب ّ
ققة "عىذما ّ
حلليىاة حلحاي جحمااوز جعاث
جهب حلعاففة"
ّ
ً
ّ
ً
عاابشح ال يخاذػ أشغاادها ّ
ماشوسح ً
ً
حؽحذ هبىبهاّ ،
حليشياة،
فحماش فىقهاا
جماوشا لييفا ،وجىعىي للعاففة يلما
حلعاففة
ّ
وأوسحقها حلملغاء .فحشى حلىسدة حلعمشحء حلمغشوسة ،وهي ال جغحييع أن جحعمل قىة حلعاففة ،حوققفث عااقها حلناعيفة،
ً
فحقىل" :يا ليحىي يىث عؾبة ّليىة محىحمعة ،مرلل أيحها حألعؾاب حليشية ،ارح لغلمث عاقي حلمحعالية أما حلشيااض ،ولماا
ّ
حلمحكبشة جعث حلعاففة"( .ؽمظ حلذيه)77 :7331 ،
حوكغشت عىقي
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ً ّ ّ
في ّ
حلذب وحلغشحب" وصذ قيمة حلحىحمع وعذ حلغشوس ،ظيد يان ّ
ققة " ّ
حلذب مخحاال ،اال أوه يىذ عه غشوسه
ّ
ً
بعذ أظذحخ جىحشهه في حلغابة( .حألفيل .)1111 ،وفي "حلياووط حلمغشوس" أينا ،يحعلم حليااووط "حلحىحماع" وعاذ
وىشهه الى هزه حلققة ،هى عذ ّ
حكبش( .فايا )7339 ،حلىقذ حلزف يمكه أن ّ
حل ّ
جصىب حلمفاهيم حلىميية وجكشحس حلمعااوي
حلمىشىدة في حلعذيذ مه حلققـ.
ّ
جحنمه ّ
ققة "حلعكيم حلرامه" عذة قيم حشحماعية وقىحعاذ عالىك ّ
معيىاةّ ،
ّ
يؤهمياة قاىل حلقاذ  ،وحلكاال
حلصميل وحلفعل حلعغه ،وحلعياء وحلكش  .وهي مه خالل مصمىعة ِظكم ييلقها ذماوية ظكمااء أماا حلملال ،وهاي:
ً
ّ
ّ
ً
دحثما" .و"اوه يقىل ان حلكال حلصميل ال ُيىغى أبذح ارح سحفقه فعل ظغه" .و"يه ياا
"حلخشوف يىقط حلىاط بقىل حلقذ
اوغان يالؾمظ حلحي جعيي وىسها ،وال جيالب برمه"( .جامش)9،6 :7333 ،
ّ
ً
ً
ّ
علىيا حشحم ً
خاىجا وهى حلحذخيه ،ظيد يذخه حلفيل حألب ويعش ظزحءه ،فقذ
اعيا
وققة "حلفيل وحبىه" جعحمذ
ّ
عقيث عليه بقايا مؾحغلة مه حلغيصاس .وحلفيل حالبه ّ
يىبه أباه لزلل ،وبزلل يؤوه يقعط حلفعل حلخيؤ حلزف يقى به
أبىه( .حألفيل )1111 ،يبذو ّأن ّ
حلحيش الى هزح حلىىا مه حلمفاهيم ال يقع في حألولىية في هزه حلفجة مه حلعمش ،ويان
ّ
حلمئلف أن يغحخذ مناميه أيرش بغاىة وأيرش ّ
ظغية في وقل حلمفاهيم حلحشبىية حلحي يشمي اليها.
ببمكان
ّ
ّ
ّ
و"أغاوي حلميش" جشيض على حألعشة يكيان حشحماعي مهم ،وأهميحها .فاألعشة في هزه حلققة ّ
جحكاىن ماه حألب وحأل
ّ
وحلصذةّ ،
فيهحم حلكاجب باشحماا حألعشة في حلمىضل حلشيفي في ليالي حلؾحاء ظىل حلمذفجة ،فحىعفش ريشياات هازه
وحلىلذ
ّ
حلليالي حلصميلة في رهه بيل حلققة( .ؽمظ حلذيه)7339 ،
جعحىف "حلغيمة ال جميش ً
ألعابا" قيمة حلكش وحلعياء ،ظيد حلميش ُيعيي ويكش حألسك وحلىاط باألمياس( .فاايا،

)7336
ّ
"وظذة حلصماعة" هي حلقيمة حالشحماعية حلحي وصذها في ققة "ظكاية حأللىحن" ،ظيد جؾااسك حأللاىحن فاي سعام
ّ
مىياد ّ
ملىن يعلق في حلغماء .ومه ّذم ؽاسيث في سعم قاسب فاغيش .وياواث ظيااة حأللاىحن عاعيذة مليجاة بالبهصاة
ّ
وحلغشوس( .قشه بيث )7331 ،وجقع أظذحخ هزه ّ
حلققة في مكان خيالي يقىعه خيال حلمئلف وهى "مملكة حأللىحن".
ّ
ّأما قيمة حلقذحقة وأ ّ
هميحها فىشحها في أسبع ققـ؛ حألولى "حلقىفز وأفذقاء حلغابة" ،ظيد يعاول حلقىفز أن يعازس
أفذقاءه مه أؽىحيه حلحي جعميها مه أعذحثه( .فايا )7339 ،وحلراوية ققة "حلقىفز حلقاغيش" حلحاي يغااعذ فيهاا حلقىفاز
أفذقاءه ويذحفع عىهم أما حألعذحء( .خشيظ ،)1111 ،وحلرالرة ّ
ققة "حلياووط حلمغشوس" حلحاي جباذأ ّ
بحكباش حليااووط
ّ ّ
أما أفذقاثه اال أوها جىحهي ببدسحيه قيمة حلقذحقة( .فاياّ .)7339 ،أماا حلشحبعاة ،فهاي ق ّقاة "سحشاي فاى قاضض" حلحاي
يكحؾف فيها بيل ّ
حلققة أف "سحشي" ّ
أهمية حلقذحقة ،ظيد يلعب مع أفذقاثه ويغحقبلهم في بيحهّ ،
ويقشس حلعاىدة الاى
ّ
حألفذقاء وحالهحما بهم ،بعذ أن ياوىح قذ جضحعلىح ّ
حلحقاشف حلعغاه
ششحء علىك سحشي حلخاىىء .هزح امافة الى قيماة
لليفل أما أهله ،ظيد يؾيش حلكاجب الى حلعادة حلغيجة لذى بعل حألىفال ياإللعاض حلمحىحفل على ؽايء ،واصعااز
حلىحلذيه( .ظمىد)7331 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
مالثماا ،ظياد ان جعنايش
يما سأيىا ،ان حلقيم حالشحماعية جؾكل أولىية في يحب ققـ حألىفاال .وهازح يباذو
ّ
وحلمهحميه بؾئون حليفل حالهحما به.
حألىفال للذخىل الى حلمصحمع وحالوذماز فيه أمش أعاعي يىبغي للعاثالت
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 -1-9حلقيم حلحشويعية
حلخبشة حلصذيذة ،حلحعبيش حلزحجي حلمبذا ،حلمشض ،حإلذاسة ،وحلصمال هاي حلقايم حلحاي ّ
فاىفث مامه هازه حلمصمىعاة.
(حلفيقل)76 :7339 ،
ّ
يحابا ّ
هىاك ً 77
ً
ّ
فىفىاها مه ممه حلكحب حلحاي جحنامه قيماا جشويعياة الاى شاواب قايم أخاشى ،فحعحال هازه
حلمصمىعة حلمشجبة حلراوية بيه مىظىمة حلقيم" .حلمشض" ،و"حلصمال" و"حلخبشة حلصذيذة" هي حلقيم حلرالخ حلحي وصذها فاي
حلكحب حلمخحاسة.
ّ
ّان غلبة حلبهصة وحلمشض في حلكحاب هي مه ّ
أهم محيلبات يحب حألىفال ،ظيد مه حلنشوسف أن ينمه حلكحاب
حلشوض حلمشظة حلخفيفة .هزه حلقيمة جظهش في ذماوي ققـّ .
حلحيش الى هزح ُحلبعذ مه حألدب حلقققي لألىفال
ّ
ّ
يعظى ّ
بؤهمية مه ظيد أن حلفناء حلزهىي لليفل يحآلف مع هزح حالجصاه ويىصزب اليه.
ّ
ّ
حلمهمة حلحي لها قيمة جشويعية ظياد يغاىد حلكحااب ّ
شاى ماه حلماشض
ققة "سحشي فى قىط قضض" مه حلققـ
وحإلذاسة ّ
يحبيه مىز حلىظشة حألولى لغالف حلكحاب ،فحغلب حأللىحن حلقىط قضظية على حلكحاب ،ويظهش حألىفال ينعكىن
ّ
ويلعبىن وهم ععذحء .امافة الى رلل ،جغحىذ ّ
حلققة على حلفىحاصيا بؾكل يبياش .وحلمعاشوف أن حلفىحاصياا جكغاش وحقاع
حألؽياء وحلظىحهش ،وجخلق ظاهشة ظذيرة.
ُ
حلفىحاصيا هي ً
لغىيا بمعىى حلىهم وحلخيال ،وجعشف بؤدب حلىهم وحلخيال (ميشفادقي )71 :7911 ،أو حلحصذياذ
ّ
ّ
وان حلفىحاصيا جؤخز حلىحقع حلخاسشيّ ،
وجمشسه مه حلخيال ،وماه ّ
ذام جقاىع
حلمحخيل للىهم وحلخيال (ليه.)79 :7913 ،
ً
ً
ً
عىقشح ً
ً
فىحاصيا شذيذح ،جحصاوظ مع حلىمىرز حلعيىي حلىحقعي أظياوا ،وجحىاقل أظياوا أخشى( .يىعفي7996 ،ػ)191 :
في ّ
ققة "سحشي فى قىط قضض" ،يشيذ حلبيل سحشي حلىفىل الى قىط قضض ولمغه بيذه ليقبط قاىط قاضض لاه
ّ
وظذه ،ويظهش على حلغالف أوه يحضظلق فىقه( .ظمىد)7331 ،
ً
ّ
"حلغيمة ال جميش ً
ألعابا" هى أينا مه حلكحب حلحي جعحىف قيمة جشويعية ،وان حألىفال يلعبىن ويمشظىن ،ويىؾذون
وؾيذ حلفشض وحلعياة ،وحألسك جؾاسيهم في فاشظحهم وأغااويهم حلمفشظاة( .فاايا )7336 ،اماافة الاى ّ
ققاة "حلقىفاز

حلقغيش" حلحي يبذأ حلقىفز فيها فباظه بيى مؾش مه ّأيا حلشبيع ،وجمأل حلغابة صقضقة حلعقافيش وأفىحت مشظاة ،وحلاذويا
ّ
جضهى باأللىحن ،وحلؾمظ عاىعة جبد حلذفء وحلعيىية ،وحلعيىحوات حلقغيشة جقفض وجلعب مشظة( .خشيظ-9 :1111 ،
)1
ً
ّ
ّ
ّ
هزح ّ
حلصى حلمشض وصذه أينا في ققحيه جذوسحن في حلغابة؛ حألولى ققة "حلياووط حلمغشوس" ظياد جىحهاي حلققاة
ّ
حلمحكبش ،وجمحأل حلغابة بؤظلى حألغىياات( .فاايا )7339 ،وحلراوياة
بالفشض حلزف يغىد حلغابة بعذ أظذحخ جقع للياوط
ّ
"حلفؤس على ؽاىىء حلبعش" حلحي يغلب عليها ىابع حلفشض وحلىؾاه ،ار يشيض فيها حلكاجب على قيمة حلىؾااه وحإلظغااط
باالىمجىان وحالسجياض مه خالل حلعنىس في حليبيعة ّ
وحلحؤمل فيها( .بذوف)7333 ،
ً
ّ
ّ
ققة "حلعكيم حلرامه" حلحي جمحضز فيها قيم محعذدة ،جعحىف أينا على حلمشض وحإلذااسة ،ظياد يعااول حلملال

وأعىحوه يؾف معىى حلكلمات حلحي يىيق بها حلخشوف ،فيؤمش ببظناس ظكماء مملكحه وييلب مىهم أن ُيىبجىه بما يقاىل
ّ ّ
حلخشوف حلزف يقيط" :ماا ..ماا" .فحح ّىىا أقىحل حلعكماء حلغبعة في جفغايش يلماات حلخاشوف ،اال أن جفغايشحجهم لام
ّ
ّ
ألوه يشيذ حلماء ويؾيش الى ّ
ّ
أهمية حلمااء
ويقش على أن حلخشوف يقىل" :ماء ..ماء"
جعصب حلملل ،وفي حلىهاية يؤجي ولذ
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ّ ّ
ّ
في ظياة حلكاثىات .فيعصب حلملل مه يال حلىلذ ويعله أن عذد ظكماء مملكحه أفابط ذماوياة بىشاىد حلىلاذ ،اال أن
ّ ّ
حلىلذ يئيذ أن حلخشوف هى حلعكيم حلرامه( .جامش)7333 ،
هىاك أسبع ققـ لمعمذ علي ؽمظ حلذيه ،يغحخذ حلكاجب فيها بؾكل أعاعي فقىل حلغاىة بؾاكل غياش
ّ ّ
مباؽش ومه دون حإلؽاسة حلىحمعة الى فقل ّ
معيه ،اال أوها جعحىف حألشىحء حلفشظة وشماال حليبيعاة ،وياذسز حلكاجاب
قيمة "حلمشض" في ذالخ مىها وقيمة "حلصمال" في حلشحبعة .جذوس ّ
ققة "أغاوي حلميش" في ّ
شى ؽحىف ،ظيد يمأل ففعات
جنم ولذها الى فذسها ّ
ّ
حلؾعش وحألغىية في ّ
ُ
شى عاثلي مفشض ودحفىء .فاأل ّ ّ
وجغىاي لاه عاه حلعقاافيش وحألميااس
حلققة
وحلغيى وحلصبال وحلؾمظ وحألصهاس( .ؽمظ حلذيه )7339 ،حللصىء الى لغاان حليياىس وحلظاىحهش حليبيعياة فاي هازه
ّ
ّ ّ
حلمصمىعة يىغصم مع رو حليفل وفيشجه ّ
خافاة أن
ويئدف الى وقل مفاهيم حلمئلف الى حلمخاىب بؾاكل أفنال،
حلمخاىب في هزح حلىىا مه حألدب هى في فحشة ّ
ظغاعة وعاىفية مه عمشه.
ً
ّ
أينا في ّ
شى مه حلفشض وحلمشض وحللعب فاي حلارلس ،ويخلاق حلكاجاب
وققة "عىاء وفشحؽات حلرلس حلبيناء" جذوس
ً
حلققة( .ؽمظ حلذيه )7339 ،يما ّأن ّ
شميال ببغاه حلرلس حلىافع خالل ّ
ققة "فالة صهشة ّعباد حلؾامظ" يغاىد
شىح
فيها ّ
حلصى حلمؾمظ حلشبيعي وحلقيفي حلصميل ومىظش حلؾمظ وصهشة ّعباد حلؾمظ( .ؽمظ حلذيه)7339 ،
ّأما ّ
ققة "عىذما ّ
جهب حلعاففة" ،فيؾيش فيها حلكاجب الى مشوس حلفقىل حلرالذة ماه حلشبياع وحلقايف وحلخشياف،
ً
ّ
ّ
وفىال الى حلؾحاء ،وجقع أظذحخ ّ
جغييه حألعؾااب ّ
حليشياة حلخناشحء ،وحلاىسود حلعماشحء .ويشياض
حلققة في مشز وحعع
حلكاجب على قيمة "حلصمال" بؾكل أعاعي في هزه ّ
حلققة( .ؽمظ حلذيه)7331 ،
ّ
ّ
مئذشة في ظياة حألىفال ،فىصذه في ّ
ققة "حلبيحان وحلرعلاب" ،ظياد جققاذ
ّأما حيحغاب "حلخبشة حلصذيذة" يقيمة
ّ
فحقشسحن حخحياس ىشيق شذيذ اليهاّ ،
حلبيحان حلزهاب الى حلبشية للعبّ ،
مما يحيط لهما فشفة جصشبة شذياذة فاي حلعيااة.

(بذوف)1111 ،

مه أبشص ما ّ
يميض هزه حلمصمىعة هي وشىد حلبهصة وحلفشض ووقلهما الى حليفل مه خالل خلق أشاىحء مشظاة فاي
حلكحب ،فلزلل ً
ظغىا فعل ّ
حلكحاب حلزيه أخزوح قيمة حلغشوس لذى حليفل بعيه حالعحباس مه خالل يحبهم.
ً
ّ
ّ
بغل حلىظش عه أن وؾاىات حليفىلة ومغامشحت حألىفال وفنىلهم ،جعحبش ظشوفا مىاعبة لمعشفة عالم حليفل ،فهي
جؾيش الى ظاشة فيشية لذى حإلوغان الى حلغال وحلهذوء وحلفشض .حألمش حلزف ينعف لاذى حإلوغاان حلىاماس بؾاكل
جذسيصي مع عييشة حلعقالوية وحلمفاهيم حلمىيقية .لزلل ،يمكه حعحباس أدب حليفل ،يما وشى في حألعماال حلمذسوعاة
ً
في هزح حلبعد ،مصاال مهما في جبييه حلعاشة حإلوغاوية هزه.
 -9-9حلقيم حلمعشفية حلرقافية
وهي ّ
جحنمه حلمعشفة ،حلزياء وحلرقافة هي حلقيم حلحي ّجم جقىيفها في هزه حلمصمىعة( .حلفيقل)76 :7339 ،
ّ
مئلفي أدب حليفل أن ّ
يهحماىح
يمكه حعحباس دعىة حليفل الى حعحخذح حلعقل وحلحفكيش وحلىقذ ،ميضة باسصة يىبغي ل
ّ
بها ،ار ان هزه حلميضة جريش خيال حلقغاس ،وجغاعذهم في حلحفكيش وايصاد ظلىل لإلؽكاليات حلحي يىحشهىوها في حلعياة.
ّ
يما أن حالهحما بالقيم حلمعشفية حلرقافية يغاعذ في جقذيم خبشحت يحفاعل معها حليفل ،ويصذ وفغه فيها.
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هزه حلقيم حلمعشفية حلرقافية جظهش ّ
بقىة في جغع مه ققـ حلمصمىعة .قيمة ظقىل حألىفال على معشفاة شذياذة
ّ
ّ
وصذها في أسبع ققـ .في "حلقشد وظيىحوات حلغابة" يقذ حلمئلف معلىمات عه أوىحا حلعيىحوات في حلغاباة حألفشيقياة
يحصىل في حلغابة ّ
مه خالل قشد ّ
ويحعشف على ظيىحوات مخحلفة في أؽكالها وأىعمحها( .حلعغلي)7339 ،
ّ
ّ
وفي "حلقىفز حلقغيش" جحعلم حلعيىحوات أن عبب وشىد خلق حألؽىحك على شغم حلقىفز هى حلذفاا عه وفغاه بهاا،
ّ
ألوه فغيش ومعيف( .خشيظ)1111 ،
ّ
ّ
في "حلعكيم حلرامه" يحعلم حليفل قاعذة مه حلقىحعذ ،وهي أن حلىاس حلحي جنيء وجذفىء قادسة في حلىقاث وفغاه
ّ ً
ينش أينا( .جامش)7333 ،
على أن جعش  .فالؾيء حلزف يىفع ،قذ
ّ
ّ
وققة "سحشي فى قىط قضض" جعيي معشفة لألىفال فيما يحعلق بكيفية جؾكيل قىط قضض( .ظمىد)7331 ،
يما ّأن ّ
ققة "حلغيمة ال جميش ً
ألعابا" جغاعذ حألىفال في ادسحك ّ
أهمية هيىل حلميش وظاشة حلكاثىاات الاى حلمااء.

(فايا)7336 ،
ّ
أما قيمة "حلرقافة" فيمكه ايصادها في ققحيه ،هما "حلفيل وحبىه" حلزف يقشأ فيها حلفيال حألب حلقاعيفة (باذوف،
ّ
ّ ،)1 :1111
مىياذة علاى ّ
يريشح" حلحي ّ
يعبىي ً
وققة "فذيقي حلزف ّ
أهمياة
جعشف حلكحااب يؤفنال فاذيق لألىفاال،
ّ
حلحرقف بقشحءة حلكحب في ظياة حليفل ،ومشوسة ظنىس حألىفال في حلمكحبات ّ
حلعامة( .حلغاوم)7339 ،
ّ
ّ
ّ
يحعلاى بهاا حألىفاال ،وصاذها فاي ّ
ققاحيه ،حألولاى
وقيمة "حلزياء" حلحي يشى حلمئلفىن أن ماه حلناشوسف أن
ّ
ّ
ُ
ّ
"حلذشاشة حلعمشحء وؽصشة حلحفاض" حلحي جشيض على مشوسة حلزياء لذى حليفل ،ظيد جقىل اوه "ماه حلقاعب أن وخاذا
ً
ًّ
وعقال سحشعا" (بذوفّ .)3 :1111 ،أما ّ
ً
وخقىفا ّأن لذيىا ً
وظشح ً
حلققة حلراوية فهاي
ذاقبا
شيذح،
بؤؽياء جخالف ما وعشفه
ّ ّ
ّ
ُ
"ؽاعش فغيش" جذوس ظىل حلبيل وحثل وهى في حلغابعة مه عمشه ،يظهش رياء في مادة حلشعم ،ويغاحىحس حلمعلام أن لذياه
وظشة ؽاعشية في حلشعم( .ؽمظ حلذيه)7339 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
يملل حصدياد حلمعشفة لذى حألىفال ّ
أهمية بالغة ظيد أن حليفل يحمحع بعب حلمعشفة ،وعلاى حألهال وحلقيمايه
ً ً
ّ
على ؽئون حألىفال جهيجة حلظشوف لحلبية ظاشة حليفل في حلمعشفة وحلحعامل مع هزه حلعاشة جعامال شيذح ،ظيد اوه مه
ّ
حلمعشوف أن فنىل حألىفال عمة ايصابية ،وهى عمة رياء حليفال .فلازلل وشاىد مفااهيم مصمىعاة حلقايم حلمعشفياة
مشوسف في يحب حألىفال يما وشى في حلكحب.

يعحبش حالهحما باألبعاد حلفكشية وحلعقالوية لألىفال في حلعقش حلعذيد مه أبشص ميضحت أدب حليفل ،بغبب ّ
جياىس
ّ
وعي حألىفال وقذسجهم مقاسوة بالمامي .وان وؾش حلققـ حلعلمية-حلخيالية لألىفال واوحاز أواىحا حألفاال وحلشعاى
ّ
يئيذ ّ
ّ
أهمية حالهحما بهزح حلبعذ مه مفاهيم أدب حليفل.
حلمحعشية في وعاثل حإلعال وحلفناثيات
-1-9قيم جكامل حلؾخقية
جؾمل هزه حلمصمىعة ّ
حلقىة ،حلعذوحن ،حلغعادة ،حلمظهش ،حلعشؿ وحالوحبااه ،حلحقاميم ،حلحكياف وحألماه حالوفعاالي،
حلحعقيل وحلىصاض ،حلحقذيش ،حعحباس حلزحت (حظحشح حلزحت) ،حلغاييشة (حلحغالو) وحعاحقالل حلفاشد( .حلفيقال:7339 ،
)76
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هىاك  6يحب مه يحب حلمصمىعة جعحىف بعل حلقيم حلمشجبياة بحكامال حلؾخقاية ،وهاي حالوحبااه ،وحلقاىة،
وحلحقميم ،وحعحقالل حلفشد ،وحلغعادة .حعحخذح وحاثس علم حلىفظ وحلعلاى حلحشبىياة و بلاىسة هازه حلىحااثس فاي حألدب
ً
لىوا ّ
ممي ًضح ،ويبذو مه حلنشوسف حلىظش الى هزح حلبعذ مه حلمعىى في هزح حألدب.
حلقققي لألىفال ،أمفى عليه
ّ
ّ ّ
ّ
حلحؤييذ على قيمة حالوحباه وحلعزس وصذه في ذالخ ققـ ،هي" :حلذب وحلغشحب" حلحي يحعلم فيها حلذب أوه ياان
ّ
ّ
ّ
ً
فذ أخباس حآلخشيه مه دون حالوحباه ،ويقىل" :يان ّ
علي أن أفكش قبل أن أفذ "( .حالفايل)3 :1111 ،
مخيجا ظيىما
ّ ً
ّ
ّ
ّ
وققة "حلبيحان وحلرعلب" جشيض أينا على مشوسة حلعزس وحالوحباه ،وأن "حلعزس مشوسف ،وحلبعد عه حألفنل يصاب أن
ّ ًّ
يكىن سحثذوا"( .بذوفّ )3 :1111 ،أما ّ
جىىعا فاي حعحمااد حلقايم ،ظياد
ققة "حلفؤس على ؽاىىء حلبعش" فهي أيرش ققة
جعحمذ على ذالخ مه قيم جكامل حلؾخقية في آن وحظذ :قيمة "حلعزس" مه شهة ،وقيمة "حلحقميم" ماه شهاة أخاشى،
وقيمة "حعحقالل حلفشد" مه شهة ذالرة ،ظيد ّ
يقشس حلفؤس أن يزهب في سظلة الى ؽااىىء حلبعاش لىظاذه ،وييلاب ماه
ً ّ
ّ
اال ّأن حلفؤس ّ
مقش علاى
وحلذيه أن يغمعا له .في حلبذحية ال يقبل وحلذه ألن حلعالم مملىء بالمخاىش ،وهى ال يضحل فغيشح،
قشحسه ،ويشيذ سإية حلبعش و ّ
حلحعشف اليه ،ويعذ وحلذيه باالوحباه الى حلمخاىش ،فيىحفقه حلىحلذحن ،ويقىل حألب" :حفعل رلل ما
دمث ّ
مقم ًما ولكه ،يه ً
ظزسح"( .بذوف )1 :7333 ،وفي حلىهاية يغحييع حلفؤس حلىفىل الى ؽاىىء حلبعش بغال بعاذ
ّ
أن وحشه مخاىش وجعذحها ،وقال وهى يؾعش باالىمجىان" :أميال مه حلمقاعب ...قذ جضيلها لعظة ععادة وحظذة. ( ".ن:.
ّ
ّ
 )3وبهزح يشيض حلمئلف على أه ّمية حلرقة في حألىفال وجىمية حعحقاللهم حلفشدف بالغماض لهم بذخىل حلمغامشحت ،وفاي
حلىقث وفغه جعليمهم حالوحباه وحلعزس في مىحشهة حلمخاىش في حلعياة.
ّ
ّ
حلقىة" حلحي ّ
وحلقيمة حألخيشة في هزه حلمصمىعة هي " ّ
جحبيه في ققحيه ،حألولاى "عىاذما جهاب حلعافافة" ظياد
ّ
يعلم حألىفال ّ
حلقىة حلعقيقياة ماه خاالل مقاسواة حلاىسدة حلعماشحء رحت حلغاا حلذقيقاة يالققابة،
يعاول حلكاجب أن
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
وحألعؾاب حليشية حلحي جظهش في حلبذحية ويؤوها معيفة ،اال أوه عىذما جهب حلعاففة ،جحبيه أن حلقىة حلعقيقية جكمه فاي
حألعؾاب حليشية حلليىة حلحي ببمكاوها أن جحماوز أما حلعاففة فحعمي وفغها ،وليغث في حلىسدة حلحي لام ّ
جحعمال ّ
قاىة
حلعاففة فاوققفث عاقها( .ؽمظ حلذيه)7331 ،
يما ّأن ّ
ّ
ققة "حلعكيم حلرامه" جعحىف قيمة "حلقىة" ،عىذما يقىل حلعكيم حلغادط" :حلغيمة في حلؾحاء أيباش ماه
ّ
حلقخشةّ ،
ولكه حلغيمة جحالؽىّ .أما حلقخشة فحبقى ألوها ملحققة باألسك( ".جامش )6 :7333 ،فبهزح حلقاىل يؾايش الاى
ّ
حلقىة حلعقيقية حلحي قذ ال جظهش في ظاهش حإلوغان.
ّ
ّأما حلقيمة حألخيشة في هزه حلمصمىعة فهي "حلغعادة" حلحي وصذها في ّ
ققة "ظكاية حأللىحن" حلحي يشيض فيها حلكاجب
ً
أهمية حلغعادة حلصماعية ،ظيد يان حللىن حألعىد يؾعش بعذ ّ
على ّ
أهمية وفغه ،فكان ً
يجيبا خالفا لبقياة حأللاىحن حلحاي
ّ
ً
اال ّأوه في حلىهاية أدسيث حأللىحن ّ
أهمية حللىن حألعىد حلزف سعم حلذخان للقياس ،أو سعم ظقاوا بخيىه
ياوث ععيذة،
عىدحء ،وجابعث بقية حأللىحن جلىيه حلعقان .وهكزح مألت حلغعادة قلىب حلصميع( .قشه بيث)7331 ،
ّ
يحم جكىيه ؽخقية حليفل مه خالل حالعحىاء بهزه حلقيمة لذيه ظيد جغاعذه في حلحفكيش حلمبذا ،فلزلل جعظاى
ّ
هزه حلقيمة ّ
بؤهمية في ظياة حألىفال ار جغاعذهم في جعلم حلحعامل حلقاعيط ماع ماه ظاىلهم ماه حألفاذقاء وأوااط
آخشيه.

فقلية حللغان حلمبيه(بعىخ في حألدب حلعشبي) ،حلغىة حلحاعع ،حلمغلغل حلصذيذ ،حلعذد وحظذ و حلرالذىن،سبيع719 / 7931

 -9-9حلقيم حألخالقية

ّ
مه أبشص حلمفاهيم حلمىشىدة في حلىقىؿ حلمحعلقة بؤدب حليفل هي حلقيم حألخالقية .حالهحماا بهازه حلقايم فاي أدب
ً
ّ ّ
جعقيذح ،ومه حلقعب معشفة ماذى ّ
جمغال حألىفاال بهاا.
مشوسف ألوها بؾكل عا ّ  ،جعحبش مه أيرش حلمفاهيم
حألىفال
ّ
لزلل ،مه حلنشوسف ايصاد اىاس شذيذ لحقذيم هزه حلمفاهيم ووقلها الى حليفل .وان حلىقاىؿ حألدبياة هاي حليشيقاة
حلفنلى في هزح حلمصال.
جؾمل حلقيم حألخالقية حألخال  ،حلعذحلة ،حلياعة ،وحلذيه( .حلفيقل )76 :7339 ،هزه حلقيمة وصذها في يحابيه،
ّ
ّ
ويقىس حلمجزوة حلعالية حلخنشحء حلمىحقبة في وعو حلبلاذة،
حألول "حلعىدة الى حلمىضل" حلزف يؾيش الى حلذيه حإلعالمي
ّ
ّ
حلمئرن .وحلقىت ّ
يحشدد في حآلفا  :حلله أيبش ،ال اله اال حلله( .ؽمظ حلذيه)79 :7339 ،
ويىيلق مىها فىت
ّ
ّ
ّأما ّ
ققة "فالة صهشة ّعباد حلؾمظ" ،فكما يبذو مه عىىحوه ،يشيض على حلياعاة وحلقاالة ظياد يعحباش حلكاجاب أن
ً
ّ
حعحذحسة وشه حلضهشة وعى حلؾمظ جعحبش فالة ،يما أن حلؾمظ وفغها أينا جقى بياعة حلله وريشه ،عىذما جقىل حلؾمظ
لضهشة ّعباد حلؾمظ " :أوث جذوسيه بىشهل مه حلؾش الى حلغشب ،ومه حلغشب الى حلؾش  ،وأوا أدوس بىشهي وعى حللاه
ً
شميعاا وغا ّبط بازيش حللاه"( .ؽامظ
حلعلي حلقذيش .وما أوا وأوث عىى ّرسجيه فغيشجيه في هزح حلكىن حلكبياش ،ووعاه
حلذيه)9 :7339 ،
ّ
ّ
جصذس حإلؽاسة الى أن حلمصحمع حللبىاوي هى مضيس مه حلذياوات حلمخحلفاة ،وان حلاذيىيه  :حإلعاالمي وحلمغايعي
ّ
ّ
مىحؾشحن في هزح حلبلذ على ظذ عىحء .وبالىغبة الى حلقيم حلذيىية ،مه حليبيعاي أن ّجحباع يال دحس وؾاش حلقايم حلمحعلقاه
ّ
ّ ُ
مئعغة "دحس حلعذحثق" ّ
بذيىها .وبما ّأن ّ
مئعغة يذيشها حلمغلمىن ،فىصذ أوها جذخل حلقيم حلذيىية حلمحعلقة باإلعال فاي
ّ
حلمىشهة الى حألىفال.
يحبها
ّ
ّ
ُ
مه حلخغاثش حلصذية ألدب حليفل في مصال حلحيش الى هزح حلبعذ مه حلمفاهيم ،حعحخذح حلقىس حلىميية وعاذ
ّ
وشىد حإلبذحا حلكافي في جبييىها .لزلل يبذو أن هزح حلبعذ لم يغحيع أن يبلغ حلىصاض حلمفشوك.
-6-9حلقيم حلىىىية حلقىمية
ّ
وهي ّ
جحنمه حلىىىيةّ ،
حلمصضأة (عشبية -غيش عشبية)( .حلفيقل)76 :7339 ،
ظشية حلىىه (حعحقالله) ،وظذة حألقياس
جعليل حلقيم حلىىىية يشفذ حلغلىييات حلىىىية ألدب حليفل بحعضيض قيم حإلوحماء حلىىىي ،وجشعيخ حلمؾاعش حلىىىياة
ّ
ّ
حلمحعذدة ،مرل حعم حلبيل وعلىيياجه حلحي ّ
حلعاب وحالوحمااء ،وحلراشوة
جعباش عاه
في وفىط أىفالىا ،مه خالل حلعىافش
ّ
حلقىمية في حلبلذ وحلمصحمع ،وحلقفات حلصميلة حلحي يحعلى بها حلؾعب)Santrock, 7331: 997( .
هزه حلقيمة وصذها في ّ
ققة وحظذة مه حلمصمىعة ،وهي "حلعىدة الى حلمىضل" ظيد جذوس أظاذحذها ظاىل ىفلاة

مه شىىب لبىان جعيؼ في بيشوت وحيصة حلعشب حإلعشحثيلية على حلصىاىبّ ،
لكىهاا جحاى الاى مىضلهاا حلصىاىبي حلحاي
ّ
حميشت الى جشيه مع أهلها بعذ حظحالل اعشحثيل للصىىب حللبىاوي؛ فحبذأ في سظلة خيالية مع وحلذها يييشحن في حلغاماء
وعى حلصىىب ويمؾيان في ّحجصاه حلمىضل ،فيشيان حلمىاظش حلصميلة ووهش حلليياويّ .
لكه هىاك ظىحشض ؽاثكة جمىعهما مه
ّ
ّ
حلقاباس وحلحايه
حلحقذ وعى حلصىىب ،ويىظشحن الى بيحهما مه بعيذ ،وهى ماصحل على عهذه يىفحط على ظذيقة فغيشة مه
ُ
وحلضيحىن .وياوث جغمع بيه حلعيه وحآلخش ،أفىحت حوفصاسحت قشيبة ،جؤجي مه شهة حلصىىب( .ؽمظ حلذيه)7339 ،
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ّ
يشيض حلكاجب في ّ
ققحه على قيمة حلىىىية ّ
وظب حألسك وأمل حلىاط حلعاثؾيه في حلمهصش بالعىدة الاى أسماهم،
ّ
وبحعشيش أسمهم حلمغحقبة .وهزح حألمش مه حلقيم حلباسصة لذى حليفل حلعشبي حليى حلزف يعيؼ ً
وحقعا مئ ًلما ،وهى جذخل
مماا ؽااهذواه ّ
فعبزح لى حصدحد ادخال هزه حلقيمة في حلكحب أيرش ّ
قىى أشىبية في حلعذيذ مه حلبلذحن حلعشبيةّ ،
ظحاى حآلن
مه أشل أن يقف حليفل مىز ىفىلحه أما مغئوليحه حلحي جعحاز الى ّ
ظب حلىىه.
-1-9حلقيمة حلعملية حالقحقادية
وهي جؾمل حلنمان حالقحقادف ،حلملكية حالؽحشحيية ،حلعلمية (حلىحقعية) ،حلعمل ،حالقحقاد( .حلفيقل)76 :7339 ،
ّ
جئيذ على ماشوسة ّ
هزه حلقيمة وصذها في ّ
جصىاب حإلعاشحف ،وحلحاضح حالقحقااد فاي
ققة "حلعكيم حلرامه" ظيد
ً
حالعحهالك ،مه خالل حلحؤييذ على عذ حإلعشحف في حعحخذح حلمياه .و"حلخشوف يقىل :ماء ماءّ ،
ليعشك أينا حلىااط
ّ
ّ
على أن يغحخذمىح حلماء ً
دحثما حالعحخذح حلىافع ،فال يبذدوه ،ألن حلماء هى حلعياة"( .جامش)77 :7333 ،
يبذو مه حلغياب حلىغبي لهزه حلقيمة ّأن ّ
حلكحاب ال يشون مشوسة يبيشة في ّ
حلحيش الى حلمفاهيم حالقحقادية لذى
ّ
عاه مبكاش ّ
اال ّأوه في سأيىا مه حألفنل أن جبذأ جشبية حليفل مه حلىاظية حالقحقادية فاي ّ
لحصىاب حآلذااس
حليفل حلىاؽت،
حلغلبية لصهلهم باألمىس حالقحقادية في حلمغحقبل.
 9-9حلقيم حلصغماوية
ّ
حلحي جؾمل حلقعة وعالمة حلصغم ،حليعا  ،حلشحظة ،حلىؾاه ،وحلشفاهية ،حلىظافة( .حلفيقل )76 :7339 ،ان قايم هازه
ّ ّ
حلمصمىعة ؽبه معذومة في حلققـ حلمخحاسة في هزه حلمصمىعة وال جؤجي مباؽشة فاي حلققاـ ،اال أوهاا قاذ جىاذسز
بؾكل غيش مباؽش في بعل حلققـ حلحي جعحىف حلقيم حلحشويعية يالمشض ،وقايم جكامال حلؾخقاية يالغاعادة حلحاي
يمكىها أن جكىن وحيصة حلقعة وعالمة حلصغم وحلىؾاه وحلشفاهية.
ّ
ّ
ّ
ال ؽل في أن حالهحما بصغم حليفل يما بشوظه ،مه حألولىيات حلحي يىبغي أن جحم مه خالل جىمياة ؽخقاية
ّ
حلمىشهاة الاى
حليفل وجؾصيعه على مماسعة حلشيامة ،وهزح ما يغاعذه في حلؾعىس بقيمة وفغه .لازلل علاى حلكحاب
حألىفال أن جنع حلىؾاه حلشيامي وحلحىؾيو حلصغذف في فذس قاثمة أولىياجه.
حلىغب حلمجىية لمصمىعات حلقيم في حلققـ حلعؾشيه مىمىا حلبعد
حلصذول ()7
حلحغلغل

عىىحن حلمصمىعة حلقيمة

عذد حلقيم

وغبة حلقيم

7

حلقيم حالشحماعية

71

19.91

1

حلقيم حلحشويعية

77

16.73

9

حلقيم حلمعشفية حلرقافية

3

17.11

1

قيم جكامل حلؾخقية

6

71.19

9

حلقيم حألخالقية

1

1.16

6

حلقيم حلىىىية حلقىمية

7

1.99

1

حلقيم حلعملية حالقحقادية

7

1.99

9

حلقيم حلصغماوية

1

1
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3

حلمصمىا

711

11

ّ
ً ّ
يحبيه لىا مه حلصذول ّ
ّ
حألول ّ
ومما ؽشظىاه عابقا أن حلقيم حالشحماعية جعحل حلمشجبة حألولى بيه مىظىمة حلقيم
يفغش ّ
حلرماوي ،ظيد جؾمل أيرش مه  19بالماثة مه مصمىعة حلقيم .وهزح ما ّ
أولىية حلقيم حالشحماعية في حلمصحمع
ّ
ّ
حلعشبي حليى  ،وهى جفغيش َّ
مبشس الى ظذ يبيش ،ظيد أن حلعياة حلمذوية وحالشحماعية حليى بصاظة الى حاللحضح بالقىحعذ
ّ
ّ
وحلنىحبو حلحي جىظم حلعالقات بيه حلىاط .وهزه حلنىحبو مه حألفنل أن يبذأ جعليمها في عمش مبكش لذى حليفل ،وان
ّ
ّ
حلققة هي حليشيقة حلفنلى لحعليم حليفل بؾكل غيش مباؽش ولها جؤذيش يبيش في مذى ّ
جقبل حليفل للقيم .و ان حليفل
حلققة ليغحىحس في حلىهاية ما عليه أن يفعله أو أن ّ
جماهيا مع أبيال ّ
ً
يحصىبه.
عىذ عماا حلققـ يعيؼ
ّ
ّ
ّأما حلقيم حلحشويعية فصاءت في حلمشجبة حلراوية وبعذود  16بالماثة مه مصمىا حلقيم ،وهي ال جقل أهمية
ّ
بالىغبة للمصمىعة حألولى ،ار ان حليفل بعاشة الى حلعيؼ في أشىحء مشظة وفشظة ان ياوث في حلققـ أو في
حلعقيقةّ ،
مما يغاهم في جىمية رحجه وقذسحجه.
ً
حهحماما
وجلي حلمصمىعحيه حلقيم حلمعشفية حلرقافية وقيم جكامل حلؾخقية وحلقيم حألخالقية .هىاك قيم لم جصزب
يبيشح مه ّ
حلكحاب ،وهي حلقيم حلىىىية حلقىمية ،وحلقيم حلعملية حالقحقادية ،وحلقيم حلصغماوية .فال وشى ّ
ً
مبش ًسح لغياب هزه
ّ
ّ ّ
يل هزه حلمصمىعات جملل ّ
أهمية لذى حلعاثالت وحلمصحمعات حليى .
حلقيم أو قلحها ألن
حلقيم حلمعحمذة في حلققـ حلعؾشيه مىمىا حلبعد
حلصذول ()1
حلحغلغل

عىىحن حلمصمىعة حلقيمة

أوىحا حلقيم

7

حلقيم حالشحماعية

حلحىحمع – حلقذحقة – حألعشة -حلكش  -وظذة حلصماعة -حلغلىك حالشحماعي -قىل

1

حلقيم حلحشويعية

حلمشض -حلصمال – حلخبشة حلصذيذة

9

حلقيم حلمعشفية حلرقافية

حلمعشفة -حلرقافة -حلزياء

1

قيم جكامل حلؾخقية

9

حلقيم حألخالقية

حلذيه -حلياعة

6

حلقيم حلىىىية حلقىمية

حلىىىية (جعشيش حلىىه)

1

حلقيم حلعملية حالقحقادية

عذ حإلعشحف

9

حلقيم حلصغماوية

1

3

حلمصمىا

11

حلقذ  -حلفعل حلعغه -عذ حإلعشحف

ّ
حلقىة -حلغعادة -حلحقميم -حعحقالل حلفشد -حالوحباه

ً
عابقا الى ّأن مىظىمة حلقيم حلرماوي جؾمل  11قيمة ،ويما وشى في حلصذول حلراويّ ،
حهحم ّيحاب ققـ
ّيىا قذ أؽشوا
ّ
ّ
حألهمية وفغها ،فمه حلمقحشض أن
حألىفال بؤسبع وعؾشيه قيمة مه مصمىا حلقيم ،أف وقفها .وبما أن حلقيم حألخشى لها
ً
يؤخز ّ
حلكحاب هزح حألمش بعيه حالعحباس وأن يقىمىح بحؤليف ققـ في خذمة حلقيم حألخشى أينا.
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 -1وقذ عا للققـ

ّ
بعذ أن دسعىا ّ
قنية حلقيم في ققـ حألىفالّ ،
وجعشفىا على معاولة حلمئلفيه فاي جشعايخها لاذى حليفال ماه خاالل
ّ
وذقق في مذى حوغصا معاولحهم هزه مع بعل عىافش حلققة .وبيبيعة حلعال ما ّ
يهمىاا ماه عىافاش
حلققة ،عليىا أن
ّ
حلققة ،جلل حلحي جشجبو بالمنمىن حلقيمي للكحب مباؽشة.
 -7-1وهايات حلققـ

ّ
ّ
مه أبشص حلعىافش حلحي يمكه حلعذيد عىها في حلققـ هي حلىهايات .يقا ّىف حلىقااد وحلبااظرىن حلىهاياات فاي عاذة
ّ
حلحىافاية ،حلىهاياة حلفاوياعاحيكية،
أوىحا ،مىها :حلىهاية حلغشدية ،حلىهاية حلفناثية ،حلىهاية حلمفاشجة ،حلىهاية حإلظالياة أو
حلىهاية حلمغلقة ،حلىهاية حلمفحىظة ،حلىهاية حلمفاسقاة ،حلىهاياة حلقاادمة ،حلىهاياة حلمحىحصياة( .حوظاش :ظماذحوف:1171 ،
)991 -961
ّ
حلىهايات حلمشجبية بمىمىا هزح حلبعد هي جلل حلمحعلقة بمنمىن حلققـ ،وليظ جلال حلمشجبياة بؾاكلها
ّ
ّ
ّ
حلمئلف بحقذيم سإية ّ
معيىة وقيمة معذدة لليفل ،يمكه حلقىل
حلمىشهة لألىفال ،عىذما يهح ّم
وهيكليحها .في حلققـ
ّ ّ
ّ
يئلف ّ
حلققة مه أشل وهاية مع ّيىة .وحلهذف مه رلل ،جشعيخ حلقيمة حلمخحاسة في رهه حليفل .ان حلىظاااش فاااي
اوه
ّ
ّ
ّ
ّ
حلققـ حلمذسوعة في هزح حلبعد ،يبيه لىا أن معظمها ال يحنمه وهايات فادمة غياش محىقعاة أو مفاشجاة ،بال هاي
ّ
ّ
جماما مه قبل حليفل ،أو وحلذيه أو حلمعلم أو مه يقشأ له ّ
محىقعة ً
حلققة .وهزح ما يشمي اليه حلمئلف ظيد يشيذ مه حليفل
ِ
ّ
أن يغحىحس وحيصة حلفعل حلعغه أو حلفعل حلغيىء وحألخياء في ّ
ؽخقيات حلققـ.
جقشف
ّ
ً
ّ
وحلحكبش أما حألفذقاء .وفي ّ
فمرال في ّ
ّ
ققاة
ققة "حلياووط حلمغشوس" ،يغحىحس حليفل أن عليه حلحخلي عه حلغشوس
ّ
ّ
ّ
يقاذ ياال حآلخاشيه .وفاي ّ
" ّ
ققاة "عىاذما ّ
جهاب
حلذب وحلغشحب" يغحىحس حليفل أوه مه حألفنل أن يفكاش قبال أن
حلعاففة" جخلـ ح ّ
لققة الى قيمة حلحىحمع.
ّ
ّ
ً
وحوغصاما مع حلىهايات حلمحىقعة ،وشى أن شميع حلققـ جعحىف وهاياات مغلقاة ،وليغاث مفحىظاة .وحلىهاياة
ً
ً
حعاحفهاما ،بال جاشد فاي فايغة اخباسياة( .ظماذحوف )919 :1171 ،وفاي
حلمغلقة هي حلحي ال جحشك وسحءها عائحال أو
ّ
ّ
حلققـ حلحي دسعىاها في هزح حلبعد ،يعذد حلمئلفىن حلىهايات حلحي يشيذون أن يقل حليفل اليها ماه أشال جعمياق
قيم ّ
معيىة لذيه.
ّ
ّ
ّ
لزلل وصذ ّأن معظم حلمئلفيه يصعلىن حلىهاية وقية حلصزب في ّ
حلققة ويعغىىن حخحياس وهايات حلققـ .اال أن
ً
ً
ً
بعذح ً
ومييا (  )Stereotype, clichéال جحىاعب وحإلبذحا مه ظياد ىشيقاة
حلىهايات جقبط أظياوا مبالغا فيها وجؤخز
ّ
حلكحابة حلقققية حلمعافشة ،ظياد أن حلكليؾايه عبااسة عاه فكاشة مقىلباة فقاذت قيمحهاا بغابب فاشه حالعاحخذح .
ّ
ّ
( )britannica.com/topic/stereotype-socialمرال رلل في ّ
ققة "حلذشاشة حلعمشحء وؽاصشة حلحفااض" ،واشى أن
ّ
ًّ
ُ
مكم ًال ّ
ً
حلمئلف يىسد ً
مقيعا ّ
وخقىفا ّأن لذيىا ً
وظشح
شيذح،
للققة بقىله" :مه حلقعب أن وخذا بؤؽياء جخالف ما وعشفه
ً
وعقال س ً
ً
حشعا"( .بذوف)3 :1111 ،
ذاقبا
ّ
لزلل ،وعحقذ ّأن جقذيم مىمىا ّ
معيه الى حليفل ال يحىافى وحلىهايات حلمفحىظة ،ظيد أوه قذ يكىن ماه حألفنال
ّ
ّ
ّ
حلمحىقعاةّ ،
للققة أن ّ
خافاة بىحعاية
يحم جشك حلىهاية وحعحىحاشها لليفل ،ألن حألىفال لذيهم قذسحت في جقذيش حلىهاياة
ّ
حإلسؽاد مه قبل حلمعلم أو حلىحلذيه.
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يريشح" .في هزه ّ
هزه حلىهاية حلمفحىظة وصذها في ّ
يعبىي ً
ققة وحظذة فقو مه حلققـ هي "فذيقي حلزف ّ
حلققاة
ّ
ّ
حلمئلف الى حلحشييض على ّ
أهمية ميالعة حلكحب ،وأن حلكحاب هى حلقاذيق حألفنال لإلوغاان .ال جحاابع حلمئلفاة
يهذف
ّ
ّ
ً
حلقىسة حلىميية للىهاية ،بل جىهي حلققة بعباسة يشددها "عادل" ،حلؾخقية حلشثيغية ،في وفغه بعذ أن يقشأ يحاباا أظناشه
مه حلمكحبة" :محى يؤجي يى حلخميظ؟" (حلغاوم )71 :7339 ،بهزه حلصملة حلمبذعاة ببمكاان حليفال أن يعقال علاى
ّ
ّ
حلىحيصة حلميلىبة بىفغه ،وهي ّأن بيل ّ
حلققة حقحىع بؤن حلكحاب هى أفنل فذيق له ،وأوه يىحظاش ياى حلخمايظ لضيااسة
ّ
ّ
حلمكحبة ظيد وعذجه ّأمه بؤوهما عيضوسحن حلمكحبة يى حلخميظ مه يل أعبىا.
 -1-1حلؾخقيات وحلقيم

ّ
ً
ً
أهم عىافش ّ
مه ّ
حلققة حلحي جشجبو حسجباىا وذيقا بالقيم هي حلؾخقية ،ظيد ببمكان حلمئلف جقذيم سإيحه في قيمة معيىة
ّ
ّ
بؤهمية يبيشة بيه عىافش ّ
مه خالل حلؾخقيات .يما ّأن حلؾخقية جعظى ّ
حلققة عىذ حلىقاد ،ألوها قاذ جكاىن حلىحشهاة
ّ
حلمئلاف .وفاي ّ
ّ
أهمياة
حلمكىوة للققـ ،وهي ليغث مه عالم حلىحقع بالنشوسة ،بل مه وغس خياال
حألولى للعىافش
ّ
ّ
ّ
حلؾخقية في حلققة قيل" :ان حلؾخقية هي وحعية حلعقذ بيه شميع حلمؾكالت حألخشى"( .مشجاك)37 :7339 ،
ّ
ّ
يما أن هىااك جقاىيفات محعاذدة للؾخقايات ،مىهاا حلؾخقايات حلرابحاة ( )Statiqueوحلؾخقايات حلىامياة
ً
(. ( . )Dynamiqueن )99 -91 :.ما ّ
يهمىا في هزح حلبعد هاى واىا حلؾخقايات وفقاا للمىماىا حلازف يعالصاه
ّ
ّ
حلمئلف مه خالل حلؾخقية ،ومىاعبحها للقيم حلحي يعاول حلمئلف جؾصيع حليفل للحعلي بها.
ّ
ّ ّ
حلؾخقية حلرابحة هي حلحي جبقى على ظال وحظذة ،ال ّ
جحعىل وال جائذش فيهاا حألظاذحخ ،اال أن حلؾخقاية حلىامياة
جحعىل خالل ّ
ّ
حلققة( .ميشفادقي 7999 ،ػ )39 -39 :عىذ سفذ حلؾخقيات حلشثيغية في حلققـ حلمخحاسة لهازه
ّ
حلذسحعة ،وغحىحس ّأن معظمها مه وىا حلؾخقية حلىامية ،ظيد ّ
للحعىل في وهاية حلشوحياة .علاى عابيل حلمراال،
جحعشك
يحعىل حلياووط حلمغشوس الى ؽخقية محىحمعة ،فاي ّ
ّ
ّ
جحعاىل ؽخقاية حأللاىحن الاى
ققاة "حليااووط حلمغاشوس" ،أو
حلقذيق بعذ أن ياوث جبحعذ عه حللىن حألعىد وجخافمه ،في "ظكاية حأللىحن" .يما ّأوه في ّ
ققة "حلغيمة ال جميش ً
ألعابا"
ّ
ّ ّ
ّ
يحمىى حألىفال أن جميش حأللعاب مه حلغماء ،اال أوهم يحخلىن عه أمىيحهم هزه ليفشظىح بىضول حلميش مه حلغماء .وفاي
ّ
ققة "حلقىفز حلقغيش" ّ
جحعىل حلعيىحوات لحقبط أفذقاء للقىفز بعذ أن ياوث جبحعذ عىه.

ّ
للحعاىل ماه حلؾخقاية
جحىاعب حلؾخقية حلىامية مع سإية ياجب ققـ حألىفال ،ظياد يىاىف دفاع حألىفاال
ً
حلغلبية الى حلؾخقية حإليصابية .لزلل وصط ّ
حلكحاب في شعل سإيحهم مىغصمة مع حلقايم حلميلىباة ماه خاالل واىا
حلؾخقيات.
 -9-1قيمة حلمكان في ققـ حألىفال
مه أولى حلظىحهش حلحي يعقذ حليفل عالقة بيىها وبيه وفغه ،هي ظاهشة حلمكانّ .
يحمحع حلمكان بذسشة قباىل يبياشة ماه
ً
ً
وؽامال .ظيد ببمكان حليفل بغاهىلة أن ّ
يمياض أوشاه حلؾابه وحلفشوقاات بايه حألمكىاة
ملمىعا
ِقبل حليفل بغب يىوه
ّ
وحألؽخاؿ حلزيه يقعىن فيها .مه هىا ،يعظى وفف حلمكان بؤهمية ومكاوة باسصجيه في حألدب حلقققي لألىفال.
ّ
ّ
حلمىشهة الى حألىفال ّ
ّ
يحمحع ّ
بؤهمية يبيشة ،ظيد أوه في حلبىاء حلقققي لألىفاال،
ان حخحياس حلمكان في حلققـ
ّ
على حلمئلف أن يعشف حألمايه حلمىاعبة حلحي يمكه لليفل أن يقيم عالقة عاىفية وسوظية معها.
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ّ
ان حلكاجب أو حلغاسد حلزف ّيحصه بخيابه لليفل ال يىبغاي علياه أن يهمال حالعحبااسحت حلغايكىلىشية ،فالكحاباة
ّ
ً
ّ
لليفل جحيلب معشفة دقيقة باليفىلة ومالبغاجها حلمخحلفة( .شلىلي .)791 :1119 ،وان حخحياس حلمكاان أيناا يملال
ّ
ّ
يؾشب قيمة ّ
ّ
ويؤوه ّ
معيىة مه خالل حخحياسه
أهمية يبيشة بالىغبة الى حليفل ،ويشجبو بىفغيحه وجشبيحه .يما أن حلكاجب يبذو
ً
ً
للمكان في ّ
مرال يؾيش الى ّ
أهمية هزح حلمكان بالىغبة الى أمايه أخشى يالمذيىة مرال.
حلققة .فاالهحما بالقشية
يحبيه لىا ّأن معظم ّ
مه خالل قشحأجىا للققـ حلمخحاسة في هزه حلذسحعةّ ،
حلكحاب حخحاسوح "حلغابة" حلمكان حلازف
جقع فيه أظذحخ ّ
حلققة ،ظيد هىاك  3ققـ مه أفل حلعؾشيه حلمخحاسة جصشف أظذحذها فاي حلغاباة .هازه حلققاـ
ّ
هي :حلقىفز وأفذقاء حلغابةّ ،
حلذب وحلغشحب ،حلفيل وحبىه ،حلياووط حلمغشوس ،حلبيحاان وحلرعلاب ،حلفاؤس علاى ؽااىىء
ّ
حلبعش ،حلقشد حلقغيش وظيىحوات حلغابة ،حلذشاشة حلعمشحء وؽصشة حلحفاض ،وحلقىفز حلقغيش.
ّ
ّذم يؤجي في حلمشجبة حلراوية "حلشيف" وحلبلذحت حلبعيذة عه حلمذن ،حلحي جؾمل  1ققـّ .أما حلمذيىة فلم جؤت اال
ققحيه ،اظذحهما مذيىة قذيمة ،في ّ
في ّ
ققة "حلعكيم حلرامه" ،وحألخشى في مذيىة ظذيراة ،فاي ققاة "فاذيقي حلازف

يعبىي ً
ّ
يريشح".

ّ
هىاك ّ
ققة وحظذة جذوس أظذحذها في مكان خيالي ّ
فممه حلمئلف ،هى "ظكاية حأللىحن" حلحي جخلق مملكة حأللىحن.
ّ
ّ
يما ّأن هىاك ّ
ققة "حلعىدة الى حلمىضل" ،ظيد يمضز حلكاجب بيه عذة أمايه أف حلمذيىة وحلقشية وحلمكان حلخياالي ،اال
ّأن حألولىية في هزه حألمايه للقشية حلحي جحى بيلة ّ
حلققة الى حلعىدة اليها.
ّ
ّ ّ
حلمئلفيه في سبو حألىفاال بالبيجاة حلحاي جىاعاب ّ
خافاة أن
عاىهم،
وغحىحس مه حخحياسحت حلمكان هزه معاولة
ّ
ً
ً
حألىفال في هزه حلفجة مه حلعمش يقيمىن عالقة فذحقة مع عالم حلعيىحوات خياليا يان أ وحقعيا .وان حخحياس حلغابة يىظي
باإللفة حلحي يمكه أن جكىن بيه حليفل وعالم حلعيىحوات.
ّ
يما ّأن حلشيف يملل ّ
أهمية يبيشة في جىمية خيال حليفل ،وقذ وصط حلمئلفىن في حخحياس بيجة مىاعبة ،ومه خالل
ّ
ّ
عذةّ ،
جبيه لىا أن حالوحماء الى حلقشى وحألسياف ُيعحبش مه حألماىس حلحاي
جصشبحىا في حلعيؼ في حلمصحمع حللبىاوي لغىىحت
يفحخش بها حللبىاويىن ،فالكريش مه حلعاثالت يعيؾىن بيه حلمذيىة وحلقشية ،ويمني حلعذيذ مه حلعاثالت حلحي جعيؼ فاي
حلمذن ،عيلة وهاية حألعبىا في قشحها وبلذحجها ّ
خافة بغبب قشب معظم حلقشى مه حلمذن.
 -9حلىحاثس

ّ
ّ
حلمهم جشعيخ حلقيم فاي
ان أدب حألىفال يمكىه أن يشعم معالم حليشيق للىاط في حلمصحمعات حلمخحلفة ،فلزلل مه
ّ
ّ
وشذحن حألىفال حلزيه عيؾكلىن مغحقبل مصحمعاجهم وؽعىبهم .وان حلحؤييذ على شزوس أفيلة وعالىييات وعاادحت
ّ
ّ
معيىة ووقلها ،مه حلنشوسف أن يبذأ مىز حلقغش .فلزلل ّ
ّ
يحمحع أدب حليفل ّ
بؤهمية يبيشة ظيد أوه يؾاكل أدب مغاحقبل
حلعياة ،وهى حلزف يعمي ّ
هىية حلمصحمعات وحلؾعىب.
ّ
حألهمية ،ظيد جؾيش الى ماذى ّ
ّ
أهمياة حلقايم فاي حلمصحمعاات
ان حلىحاثس حلحي ظقلىا عليها في حلذسحعة بالغة
ّ
حلعشبية حلمعافشة ،ظيد أن حلقيم حالشحماعية جعحل حلمشجبة حألولى ،جليها حلقيم حلحشويعية ،وحلقيم حلمعشفية حلرقافية وقيم
جكامل حلؾخقية ،وحلقيم حألخالقية ،وحلقيم حلىىىية حلقىمية الى شاوب حلقيم حلعملية حالقحقاديةّ .أما حلقايم حلصغاماوية
فهي ؽبه معذومة بؾكل مباؽش في حلكحب.
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ّ
ّ
ان جكشحس حلقيم حالشحماعية ّ 71مشة يئيذ مذى حهحماا حلمصحمعاات باالقيم حلمصحمعياة وحلغالىك حالشحمااعي
ّ
يؤولىية في ظياة حألىفال ،ويؤعاط لبىاء مغحقبلهمّ .
ويحبيه لىا أن حالجصاه حلعا للقيم في ققـ حألىفاال هاي حلقايم
حالشحماعية.
ً
ً
ّ
امافة الى رلل ،جشجبو معاولة جشعيخ حلقيم لذى حليفال بابعل عىافاش حلققاة حسجباىاا وذيقاا يالؾخقاية
ّ
ً
ّ
مصاال في ابشحص ّقىجه حإلبذحعية في جقذيم حلقيم مه خالل جعضيض عىافش ّ
حلققة.
وحلمكان ،ظيد أن حلمئلف يصذ
ّ
ّ
وصذ في دسحعة حلققـ حلمخحاسة أن بعل حلعىافش جؤذشت بؾكل يبيش باألدب حلقققي حلمعافش .على عبيل
حلمرال ،حالهحما حلخاؿ بالعىافش حالشحماعية هى حللىن حلغالب وحلمغييش فاي حألدب حلقققاي حلياى بؾاكل عاا ،
ً
ّ ّ
خافة أن هزح حللىن حالشحماعي ألقى ظالله على شميع حالجصاهات حلمعىىية جقشيباا مىاز مىحقاف حلقاشن حلعؾاشيه.
امافة الى رلل يمكه حعحباس عذ ّ
جصىب حألوماه في ّ
حلحيش الى بعل حلمفاهيم يالمفاهيم حلذيىياة وحألخالقياة ماه
َّ
حلمىشهة الى هزه حألعمال.
أبشص حلىقاه حلىقذية
يعحبش حلعالم حلصذيذ عقش حوفصاس حلمعلىمات ،ووحيصة رلل في مصال حألىفال هى حسجقاء مغحىى حلاىعى بالىغابة
الى حلمامي ،لزلل ّ
يحمحع حألدب حلقققي لألىفال بالزخاثش حلفكشياة حلغىياة ،يماا سأيىاا هازح حألماش فاي حلققاـ
حلمخحاسة لهزح حلبعد.
ّ
ّ
ّ
ّ
ان دوس حلىحاثس حلصذيذة في علم وفظ حألىفال وجيىس وعاثل حإلعال حلمشثية يحنمىان أهمياة يبياشة وقاذسة جاؤذيش
ّ
عالية في جىشيه حلمفاهيم وحلحقىيات حلمشجبية بؤدب حليفل .وان حالهحما بهزه حلعىافش في حلىمارز حلحي ّجمث دسحعاحها
في هزح حلبعد شعل هزه حألعمال في مغحىى مقبىل مه أدب حألىفال.
هىحمؼ
 "حألمهىدة" مه مقذس "مهذ" ،أغاوي حليفل وهى في حلمهذ ،ار جقى ّحألمهات ببوؾادها لليفل حلشميع ،وهي أغان
ّ
ّ
جىىيم جهذهذه بها حأل  ،و يقال اوها جؾكل حإلسهافات حألولى ألدب حليفل( .باللىدمى )1 :1179 ،يقال أينا
"حلحهىيذة" مه مقذس "هىد" ،وهي أغىية إلسقاد حألوالد( .حلمىصذ)7131 :1179 ،

 ،)1111 -7311( ،Ralph White - 1عالم حلىفظ حألميشيي ،ظاص على حلذيحىسحه مه شامعة حعحىفىسد عىة ،7391
ّ
ّ
وقذ معاييش ومىظىمة قيم جشبىية للكحب ،)Shneidman, 7397: 799( .وهزه حلمىظىمة أيرش ؽهشة لذى حلىقاد
وحلباظريه في حلبلذحن حلعشبية( .حلفيقل)79 :7339 ،
حلمقادس وحلمشحشع
 أبى شعفشّ ،معمذ عبذحلله حلعابذ ،)1171( ،علم حلىفظ ّ
حلىمى ،حلصضحثش ،مشيض حلمىاهس حلحعليمية وحلبعىخ حلحشبى ية.

 باللىدمى ،خذيصة ،)1179( ،حألدب حلشقمي حلعشبي ّحلمىشه لألىفال ،دسحعة في حلمىصض حلىقذف ،أىشوظة شامعياة،
حلصضحثش ،شامعة قافذف مشباض ،وسقلة.
 بذوف ،علمى ،)7333( ،حلفؤس على ؽاىىء حلبعش ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.  ،)1111( ،-------حلبيحان وحلرعلب ،بيشوت ،دحس حلعذحثق. ّ ،)1111( ،-------حلذب وحلغشحب ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 /791حلحعليل حلقيمي لألدب حلقققي حلعشبي حلمعافش لألىفال؛ دسحعة مىمىعية

  ،)1111( ،-------حلذشاظة حلعمشحء وؽصشة حلحفاض ،بيشوت ،دحس حلعذحثق. ،)1111( ،------- -حلفيل وحبىه ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 بشيات ،فاجه عليم ،)1171( ،مذى جىحفش حلقيم في ّعيىة مه ققاـ حألىفاال فاي عاىسية ،مصلاة شامعاة دمؾاق،حلمصلذ  ،16حلعذد حلرالد ،فـ .191 -739
 جامش ،صيشيا ،)7333( ،حلعكيم حلرامه ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.ّ
 شلىلي ،حلعيذ ،)1119( ،شماليات حلمكان في حلخياب حلغاشدف حلمىشاه لألىفاال ،حلملحقاى حلاذولي حألول فايجعليل حلخياب 77 ،الى  79ماسط ،شامعة قافذف مشباض ،وسقلة،
 ،https://manifest.univ-ouargla.dzجاسيخ حلمشحشعة 1179/11/9

 ظمذحوف عمشو ،شميل ،)1171( ،مه أشل جقىية شذياذة لىقاذ ّحلققاة حلققايشة شاذح (حلمقاسباة حلميكشوعاشدية)،
عمان ،حألسدنّ ،
ّ
مئعغة حلىسح للىؾش وحلحىصيع.
 ظمىد ،وهى ّىباسة ،)7331( ،سحشي فى قىط قضض ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 خشيظ ،واصك ،)1111( ،حلقىفز حلقغيش ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.ّ
 دياك ،أمل ظمذفّ ،حشحماعيا ،)1171( ،دمؾق ،حلهيجة حلعامةّ
ً
حلققة في مصالت حألىفال ودوسها في جىؾجة حألىفال
حلغىسية للكحاب.
 -صلو ،أظمذ ،)7331( ،أدب حليفىلة :أفىله ومفاهيمه ،حليبعة حلشحبعة ،حلقاهشة ،حلؾشية حلعشبية للىؾش وحلحىصيع.

 عبيىي ،عيششيى ،)7337( ،حلحشبية حللغىية لليفل ،جششماة فاىصف عيغاى وعباذحلفحاض ظغاه ،حلقااهشة ،دحس حلفكاشحلعشبي.
 ؽعاجة ،ظغه ،)7336( ،قشحءحت حألىفال ،حليبعة حلرالرة ،حلقاهشة ،حلذحس حلمقشية حللبىاوية. ؽمظ حلذيه ،معمذ علي ،)7339( ،أغاوي حلميش ،بيشوت ،دحس حلعذحثق. ،)7339( ،-------------- -ؽاعش فغيش ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

  ،)7339( ،--------------فالة صهشة ّعباد حلؾمظ ،بيشوت ،دحس حلعذحثق. ،)7339( ،-------------- -حلعىدة الى حلمىضل ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

  ،)7331( ،--------------عىذما ّجهب حلعاففة ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 ،)7339( ،-------------- -عىاء وفشحؽات حلرلس حلبيناء ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 فايا ،ليلى ،)7336( ،حلغيمة ال جميش ًألعابا ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.
  ،)7339( ،------حلياووط حلمغشوس ،بيشوت ،دحس حلعذحثق. ،------ -حلقىفز وأفذقاء حلغابة ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 -ىعيمة ،سؽذف ،)7339( ،أدب حألىفال في حلمشظلة حالبحذحثية :حلىظشية وحلحيبيق ،حلقاهشة ،دحس حلفكش حلعشبي.

 عبذحلفحاض ،اعماعيل ،)1111( ،أدب حألىفال في حلعالم حلمعافش (سإية وقذياة جعليلياة) ،حلقااهشة :حلاذحس حلعشبياةللكحاب.
 -حلعغلي ،ىاس  ،)7339( ،حلقشد حلقغيش وظيىحوات حلغابة ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 حلغاوم ،أمل ،)7339( ،فذيقي حلزف يعبىي ًيريشح ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.
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 حلفيقل ،عمش سوظي ،)7339( ،أدب حألىفال وذقافحهم ،قشحءة وقذية ،دمؾقّ :حجعاد ّحلكحاب حلعشب.
 -قشه بيث ،فاسط ،)7331( ،ظكاية حأللىحن ،بيشوت ،دحس حلعذحثق.

 ليه ،سحخ ليذلمه ،)7913( ،فاوحضى ،فشحس حص وحقعيث يا حسجقاى وحقعيث ،جششمه ظغيه حبشحهيمى (حلىوذ) ،پژوهؾىامهحدبيات يىدک و وىشىحن ،ؽماسه  ،19فـ .97-1
 مشجاك ،عبذحلملل ،)7339( ،في وظشية حلشوحية ،بعد في جقىيات حلغشد ،علغلة حلفىىن وحآلدحب  ،111حلكىياث،عالم حلمعشفة.
 حلمىصذ في حللغة حلعشبية حلمعافشة ،)1179( ،بيشوت :دحس حلمؾش . -ميشفادقي ،شمال 7999( ،ػ) ،عىافش دحعحان ،جهشحنُ ،عخه.

 حلهيحي ،معيغه خلف وقاس ،)7319( ،حلقيم حلغاثذة في فعافة حألىفال حلعشحقية ،بغاذحد ،علغالة دسحعاات وصحسةحلرقافة وحلفىىن  ،711مىؾىسحت وصحسة حلرقافة.
 حلهيحي ،هادف ،)7399( ،ذقافة حألىفال ،علغلة عالم حلمعشفة ،حلعاذد  ،719مااسط ،حلكىياث ،حلمصلاظ حلاىىىيللرقافة وحلفىىن وحآلدحب.
 يىعفى ،معمذ سما (7996ػ) ،صميىه ؽىاخث حدبيات يىديان و وىشىحوان ،جهشحن ،پيک بهاس. -ميشفادقى ،شمال7111( ،ػ) ،وحژه وامه هىش دحعحان وىيغى ،جهشحن ،يحاب مهىاص.

- https://www.britannica.com/topic/stereotype-social, viewed 8//2/21/6.
- Santrock, John W. (/991), Child development, Madison, Brown communication
and Benchamrk inc.
- Shneidman, Edwin S. (/99/), Thematic test Analysis, New York, Routledge.
- The American revolution in children’s fiction, Research in the teaching of English,
(/961), Vol, /1, No. /, pp 8/-61.
- Thronton, Stephanie, (/999), Children solving problems (The developing child),
USA, the president and fellows of Harvard college.
- Turner, Paluline H. and Hammer, Tommier J., (/991), Child development and
Early education, USA, Boston, Allyn and Bacon inc.
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فاىمه پشچگاوى  ،حعحادياس دحوؾگاه خىحسصمى ،جهشحن
چكيذه
حدبيات يىدک ،به ىىس خاؿ دس بيه مىمىعات حدبيات معافش حص شايگاه ويژهحى بشخىسدحس حعث .مشوست جىشه به
مغاثل جشبيحى يىدک ،جؤييذ يافحه هاى سوحوؾىاعان باش حهمياث ياادیيشى دس حوحن ياىديى ،ظشفياث حدبياات دس حوحقاال
پيچيذه جشيه مباوى آمىصؽى با صبان صيبا و عاده به يىديان و ظهىس و یغحشػ سعاوههاى فىجى و جقىيشى باعد ؽاذه
حعث حيه ژحوش هىشى بيؼ حص هش دوسهحى مىسد جىشه قشحس یيشد .به هميه علث ،آذاس محعذد و دسخؾاوى دس حيه عشفاه دس
حدبيات هش صباوى به چؾم مىخىسد .عالوه بش آفشيىؼ آذاس دسخؾان دس ظىصه حدبيات يىدک ،وقذ و بشسعى حياه آذااس دس
حبعاد مخحلف ويض قابل جىشه حعث و دس حيه وىؽحه بش آويم جا بخؾى حص شىحواب پژوهؾاى حدبياات ياىدک سح دس عشفاه
حسصػهاى ظايم بش حيه وىا حدبى با جمشيض بش آذاس مىحؾش ؽذه دس عشصميه لبىان مىسد بشسعى قشحس دهيم .لزح با حعحىاد به
آذاس چاپ ؽذه يكى حص حوحؾاسحت محخقـ دس يحاب يىدک دس لبىان دس باصه صماوى 7339جا  1117مايالدى و بشسعاى
مفاهيم مىذسز دس آن به حيه وحيصه دعث يافحهحيم يه پشدحخث به حسصػهااى ظاايم باش شامعاه حوغااوى حص حفاليحشيه
ياسيشدهاى حيه وىا حدبى بىده يه دس سأط آن ،جىشه به حسصػهاى حشحماعى حص بغامذ بيؾحشى وغبث باه ديگاش مفااهيم
بشخىسدحس حعث .همچىيه جاييذ بش حسصػ ها دس دحعحان يىديان به ىىس يامل با عىافش دحعحان حسجبااه دحسد ياه شىباه
هاى هىشى و خالقاوه دحعحان يىديان سح بششغحه مى يىذ.
يلمات يليذى :حدبيات يىدک ،حسصػها ،دحعحان ،لبىان.
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