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 البطل في قصص األطفال
 امعة بابل/كمية التربية األساسيةج مل جال يأ.م.د. حسام عبد عم

 المقدمة
األطفاؿ جمهور كبير ومهـ جدًا فهو جذر المجتمع، وأساسػ  الػذي يتطمػع إليػ  المربػوف، 

فػ  تاػػادص دا ػػـ  وصػااع الضاػػارة فهػو يثػػكؿ ممػػث المجتمػع إف لػػـ ااػؿ أكمػػر مػػف الممػث، فاألطفػػاؿ بازديػاد دا ػػـ والكبػػار
جراء ديمومة الضياة، وسػرمديتها ودادػدة واسػية ييتمػد المسػتابؿ دميهػا، لػذلؾ فػادب األطفػاؿ يضتػاج إلػ  الكميػر مػف ا  تمػاـ 
والتركيز دم  ما يادـ مف ميمومات، فالطفؿ يضتاج إل  أدب مدروس، وموجٍ  بددة ودااية فا اة ألا  وسيمة تسجيؿ وادتبػاس 

ؽ الددػة لمػا ييػرض دميػ  ولهػذق الددػة والتاميػد يتضػتـ دمػ  المهمتػيف بػادب األطفػاؿ التػدديؽ فيمػا يكتبػوف كبير وجهاز ااؿ فػا 
فاديب األطفاؿ يواجػ  مهمػة مركبػة فهػو يضتػاج إلػ  المزاوجػة بػيف الثػكؿ والماػموف ألاػ  يتضػتـ دميػ  إف يكتػب مواػودات 

ف  آف واضػد فالمهمػة المماػاة دمػ  داتاػ  ليسػت سػهمة فهػو  تربوي  ددياة لمغاية واافية مصاغة بمغة فصيضة وسهمة ووااضة
يؤسػػس لمجتمػػع يفتػػرض بػػ  الجػػودة والردػػ ، والمواػػوع طػػ  البضػػث مسػػا مة بسػػيطة لمسػػير فػػ  ا تجػػاق المػػذكور أدػػ ق و ػػو 
ؾ ييالج مرتكزًا أساسًا ف  دصص األطفاؿ:  و البطؿ ضيث أثار البضث إل  البطولة بثػكؿ دػاـ والبطػؿ بثػكؿ  ػاص، لػذل

تاسػػـ البضػػث دمػػ  مبضمػػيف، وتاػػمف كػػؿ مبضػػث م مػػة أدسػػاـ، جػػاء فػػ  الاسػػـ األوؿ مػػف المبضػػث األوؿ الضػػديث دػػف البطػػؿ 
الطبيي  وف  الاسـ الماا  البطؿ اإلاساف وف  الاسـ المالث البطؿ الضيػواف، أمػا الاسػـ األوؿ مػف المبضػث المػاا  فاػد تضػدث 

ا  مف المبضث افس  وازف بػيف البطػؿ فػ  األسػطورة وال رافػة بثػكؿ دػاـ ودػالج دف البطؿ مف الكا اات األ رى، والاسـ الما
 الاسـ المالث مف  ذا المبضث البطؿ األسطوري وال ارؽ.

 مدخل البطولة
 البطل لغة:

جاء ف  لساف اليرب: ))أف البطؿ الثجاع وف  الضديث: ثاك  الس ح بطؿ مجرب ورجؿ بطؿ بيف البطالة والبطولة 
جراضػػ  فػػ  تكتػػرث لهػػا وديػػؿ إامػػا سػػم  بطػػً  ألف األثػػداء يبطمػػوف داػػدق، وديػػؿ:  ػػو الػػذي تبطػػؿ داػػدق دمػػاء ثػػجاع تبلطػػُؿ 

 ((.(1)األدراف  ف  يدرؾ دادق مار مف دوـٍ أبطاؿ
 أما اصطالحًا :

فالبطػػػػؿ كمػػػػا يػػػػرى أضمػػػػد إبػػػػرا يـ الهػػػػواري )) ػػػػو فكػػػػرة تيمػػػػو سػػػػموؾ الث صػػػػيات التػػػػ  تتضػػػػرؾ ضسػػػػب تصػػػػورات  
ومهمػػا يكػػف األمػػر فػػاف مفػػردة البطولػػة ليسػػت وليػػدة السػادة، بػػؿ  ػػ  مػػا تداولػػ  الاػػاس دػػف متميػػزي الرجػػاؿ فػػ   ،(2)الكاتػب((

التاريخ اليالم ، ومع إف لكؿ مجتمع اظرتػ  لمبطولػة ومػف أيػف تػات  ولمبطػؿ وكيػؼ يكػوف ضتػ  غػدت البطولػة دمػً  يثػتمؿ 
تاـو بهػا الابا ػؿ بياػها دمػ  بيػض والسػمب الػذي يتيػرض ف  مضتواق دم  المصوص وثذاذ اآلفاؽ ل  بيض الغارات الت  

امػػا  ػػو دمػػؿ بطػػول  ومصػػدر ثػػرٍؼ ومجػػاؿ  لػػ  بيػػض الاػػاس مػػف دبػػؿ دطػػاع الطػػرؽ: )) لػػـ يكػػف دمػػً  دااوايػػًا فضسػػب واش
(( ودػػد تطػػرؽ الػػبيض ممػػف سػػباواا فػػ  اظػػرتهـ لمبطولػػة ضتػػ  اسػػتوت داػػد ـ الصػػورة بػػيف مػػف يمػػوت بضػػؽ ومػػف (3)مفػػا رة،

ضؽ أا  دد مات بطً  لذلؾ فاد دد مف اليار دميهـ ))أف يمػوت المػرء دمػ  فراثػ  جػراء كػوارث الػزمف دمػ  أف  يموت بغير
ودػػد صػػار  ػػذا  ػػو دػػااواهـ الطبييػػ ، وااموسػػهـ الضيػػات  الػػذي ياػػيوا   (4)يب ػػؿ بافسػػ  و ػػو فػػ  بيتػػ  فيمػػوت كميتػػة البييػػر

 وف إلي  وف  ذلؾ ياوؿ السموءؿ بف دادياء الغساا :مواع اإلكبار واإلج ؿ وييتبروا  ديداهـ ف  كؿ ما يذ ب
 و  طؿ ماا ضيث كاف دبيؿ  وما مات ماا سيد ضتؼ افس  

 وليست دم  غير الظباة تسيؿ تسيؿ دم  ضد الظباة افوساػا 
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لاد امت  ذق الاظػرة لمبطولػة دمػ  سػو ها وتثػويهها لضاياػة البطولػة اتيجػة لطبييػة البي ػة 
ضيػػث تامػػو لديػػ  أاػػا الابيمػػة دمػػ  ضػػٍد سػػواء مػػع امػػو الاػػيـ الابيمػػة التػػ  ييػػيش بهػػا اليربػػ  

، والثجادة وما ثاكمهما، فالجزيرة كاات ))مف أكمر ب د اليالـ جدبًا وكػاف  األ رى، كالكـر
أ مهػػػا مايػػػديف بضػػػدود ا   ماػػػاص لهػػػـ مػػػف ا كتفػػػاء بمػػػا تاتجػػػ  أراػػػهـ الااضمػػػة، لػػػذلؾ فػػػ ف 

(( إلػػػػ  مصػػػػاؼ األدمػػػػاؿ البطوليػػػػة (6)زو، ورفػػػػع مفهومػػػػ اظػػػػامهـ ا جتمػػػػاد  أضػػػػؿ الغػػػػارة والغػػػػ
اليظيمػة التػ  تبػرز الابيمػة وترفػع رأسػها جػػراء  ػذق ال دمػة التػ  دػدمها لهػا أباهػا وأف )) دػػوة البطػؿ الفػرد لػـ تكػف تممػؿ افسػػ  

((، وممػا ذكػر (7)اوتيود دم  ث ص  بادر ما كاات تممؿ الابيمة وتيود دميها وكؿ ما يضػرزق مػف مجػٍد ورفيػ  إامػا دا ػد إليهػ
افهػػـ إف البطولػػػة جذابػػػة مػػػف ضيػػػث ثػػػكمها ترافػػػؽ البطػػػؿ وتاػػف  دميػػػ  وديػػػًا افسػػػيًا يكتاػػػؼ السػػػامييف، والمثػػػا ديف لػػػ ، أمػػػا 
الماموف: فيمكااا استثراف  مف   ؿ ما يادم  البطؿ مف تجارب تربوية تمد الضياة اإلاسااية، وضياة األطفاؿ بثػكؿ  ػاص 

س التػ  تسػيد اإلاسػاف وتضػاوؿ إكسػاب   صػاً  دػد تكػوف جديػدة دميػ ، وداػد األطفػاؿ  اصػة دميػ  بالكمير مػف اليبػر والػدرو 
فاف األطفاؿ ياظروف إل  البطؿ دم  اا  دا ر الثر واليػدواف ومضاػؽ اليدالػة أيامػا كػاف وكيفمػا كػاف، أكػاف كا اػًا إاسػاايا أـ 

  مضيا ـ د  ـ الفرضة والبهجة داد ااتصار بطمهـ ف  ميركة ضيوااا أليفا، أـ وضثيا لذلؾ ارا ـ يهمموف ويصفاوف وتبدو دم
أو ماازلة وباإلاافة إل  ما مر فاف الضدث مهما كاف اود  وزماا  ومكاا  واوع الث وص التػ  تؤديػ  يمكاػ  أف يفػتن ذ ػف 

ع يتكػوف لديػ  ضتػ  دبػؿ أف الطفؿ ويزيد مف ددرات  اليامية ويثبع فاول  ويزيد ضب استط د  فيولػد لديػ  دافيػًا كبيػرًا ل بػدا
يسػػتطيع الكػػ ـ وااػػ  يبػػدأ بػػالظهور دبػػؿ ضبػػو الطفػػؿ فالطفػػؿ كممػػا امػػا أصػػبضت دوامػػؿ طمػػب الميرفػػة لديػػ  أكمػػر دػػوة وتاودػػًا 

جابة دم  األس مة الكميرة الت  يتم ض داها المفهـو المار ذكر  يمكف تطوير تطويع الاصػص بضيػث  قوتيايدًا وأوسع مدى واش
طفاؿ ومجيبػ  دمػ  كػؿ سػؤاؿ يتو ػاق الطفػؿ ويبضػث دػف إجابتػ  لػذلؾ فمػف الاػروري تجديػد أفكػار الكميػر تصبن م  مة لأل

زالة ما يثوبها مف ديـ سي ة وغموض ياؼ الطفؿ إزاءق ضا رًا   يتمكف مف فػؾ رمػوزق وضػؿ  مف الضكايات الثيبية وال رافة واش
ودمػ   (8)ماافة وابراس  برق تػد ؿ إلػ  افسػ  بسػهولة ويسػر أضاجي  وصبها ف  أطٍر أدبي  سميمة وتاديمها ل  دامؿ تجربة

أف   يكوف ذلؾ دم  مستوى المغة أو مستوى ا  تماـ مما يددو لممبالغػة التػ  تاػزؿ بػاألدب إلػ  مسػتوى متػدٍف يفاػدق ديمتػ  
لمصػػػغار أو لمجػػػرد التربويػػػة فالكاتػػػب ) الاػػػدير ضػػػيف يكتػػػب لألطفػػػاؿ   يكتػػػب بطرياػػػة م تمفػػػة أو با تمػػػاـ لمجػػػرد ااػػػ  يكتػػػب 

التفكيػػر فػػ  إاهػػـ لػػف يكواػػوا دمػػ  إدراؾ كامػػؿ باألسػػموب أو باسػػرار المغػػة، ذلػػؾ ألف كاتػػب ))أدب األطفػػاؿ  بػػد لػػ  مػػف أف 
بضيػػث يطػػرح دااصػػر اليمػػؿ بكػػؿ  (9)ييػػرؼ األصػػوؿ اليامػػة لمكتابػػة األدبيػػة مػػـ يطبػػؽ ميموماتػػ  دمػػ  مػػا يكتػػب لألطفػػاؿ((

غمػوض والتيايػد، فييػد جميػع ))المػواد التػ  دميػ  أف يتيامػؿ ميهػا كاػوى وطادػات تبيػث واوح وددػة وس سػة تبيػد ا دػف ال
اػتمكف مػف أف تصػؿ إلػ  افػس الطفػؿ فتػؤدي مػا  (11)مثػادر ممػذة، وكػؿ واضػدة مػف اػوع يزيػد أو يػااص  صوصػية وتفػردًا((

اـ في مػػؽ األدب وا دصوصػػة وجػدت مػػف اجمػ  مػػف األغػراض التربويػػة والجماليػة ميػػًا ممػا يػػؤمر دمػ  سػػموؾ الطفػؿ بثػػكؿ دػ
كاتبػػًا موجػػ  وجهػػة تربويػػة وجماليػػة تكػػوف جػػذرًا اجتماديػػًا مرمودػػًا واألدمػػاؿ الفايػػة يجػػب أف   تػػممف ))لمػػا تادمػػ  مػػف متيػػة 

 بؿ إل  ما تادم  مف متية أدبية وتربوية كبيرة. (11)جمالية مباثرة ضسب((
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 المبحث األول
 القسم األول

 البطل الطبيعي
يميف الاظر ف  الضياة يجد البطػؿ ثا صػًا فػ  كػؿ ميالمهػا فػ  البيػت وفػ   إف مف 

الميمػػػؿ وفػػػ  المزردػػػة وفػػػ  كػػػؿ ضركػػػة تاريبػػػًا لػػػذلؾ فػػػاف ))اإلاسػػػاف فػػػ  تصػػػور اإلاسػػػااييف لػػػيس 
 ))درسة اييفة(( و  فتيمة ف  مهب الرين إاما بطؿ جاء إل  الضياة ليضاؽ ماجزات ومآمر دظيمة ولاد آمف اإلاساايوف ف 

ومف  ذا المفهـو ادرؾ إف البطؿ داـ وليس  اصًا يضتاج إل  اوع  ػاص مػف المواصػفات لكػ   (12)طبيية اإلاساف ال يرة((
يػػدرؾ  ػػذق الدرجػػة دميػػ  فػػاف ))مضاولػػة تفسػػير ظػػا رة البطػػؿ تفسػػيرًا  ارجػػًا دػػف أطػػار الظػػروؼ ا جتماديػػة والبي يػػة والاػػدرة 

تػػرؾ طابيهػػا الث صػػ  وا يجػػاب  دمػػ  التػػاريخ ومضاولػػة ادتبػػارق تجسػػيدًا لياػػدة المميػػزة التػػ  تفػػرض افسػػها دمػػ  األضػػداث وت
، ودميػػ  فػاف البطػػؿ لػيس كا اػػًا  اردػًا جػػاء إلػ  الضيػػاة (13)مكبوتػة أو ضالػػة مراػية تيػػد فصػً  وااػػضًا بػيف اإلاسػػاف وواديػ ((

د البطػػؿ مػػف  ػػ ؿ ذلػػؾ، فاااػػا اجػػد إف لييػػيش بػػيف م مودػػات ادػػؿ ماػػ  رتبػػة وأداػػ  درجػػة ))إذا ضاولاػػا أف افسػػر ظػػا رة مػػي 
ضكايػػة البطػػؿ ماػػذ أف يولػػد ضتػػ  يتضاػػؽ لػػ  الاصػػر، إامػػا  ػػ  تيبيػػر دػػف سػػيطرة الامػػوذج األصػػم  الػػذي يػػدفع اإلاسػػاف إلػػ  
الوصػػػػوؿ إلػػػػ  الكمػػػػاؿ فالطفػػػػؿ رمػػػػز لمكػػػػؿ الكامػػػػؿ، ذلػػػػؾ ألاػػػػ  مهػػػػد الطريػػػػؽ إلػػػػ  التغيػػػػرات فػػػػ  المسػػػػتابؿ و  يتراجػػػػع إلػػػػ  

مكااا مػف  ػ ؿ ادتمػاد اليمػؿ اليممػ   المػاظـ الػذي يابػذ ا دتباطيػة والسػذاجة فػ  الكتابػة اإلبداديػة بواػع ، وي(14)الوراء((
رؤيا ددياة لما يجب أف يكوف دميػ  اليمػؿ اإلبػداد  بالكتابػة لألطفػاؿ فػاوؿ ))مػا يطمػب مػف الكاتػب، سػواء اسػتمد مواػود  

إل  دوالـ ال ياؿ وال وارؽ أف يتضرؾ رجالػ  واسػاؤق دمػ  صػفضات  مف التجارب اليادية ف  الضياة، أـ تيدى اطاؽ المالوؼ
، بضيػث (15)الاصة، ضركة األضياء الذيف ايراهـ آو ايمـ بوجود ـ ويجب أف يضافظوا دم  ممؿ  ذق الضركة طوؿ الاصػة((

جػاء بهػا ويضولػوف ذلػؾ تغدوا الاصة صورة مااولة مف الضياة ك  تامف لافسها الابوؿ والمياولية داد األطفاؿ فيؤماػوف بمػا 
إل  فيؿ تربوي سموك  فيستطيع داد ذلؾ ))الكتاب أف يجيؿ مف أبطاؿ دصص  امػاذج وادييػة مػؤمرة يثػير اضو ػا المرا ػؽ 

ـُ الطريػؽ أمامػ ، ويميػر أفػ  ػذق الفتػرة الغاماػة مػف ضياتػ  بضيػػث  ؽبمػزيج مػف الصػدادة واإلدجػاب والتاػدير وتكػوف مػمً  َيرسػ
تتفجر ف  أدمادػ  جػراء  (16)الاا ية ويتممس ف  ماايا ا اإلجابة دما يطوؽ ذ ا  مف أس مة مضيرة((يجد بيف سطور ا افس  

اموق الغريزي والجسدي وامو الادرات اليامية الت  تكبر وتتاام  بفيؿ اليمر فتكمر ا ستفسػارات وتمػن األسػ مة دميػ ، وأفاػؿ 
ذا أمياػا الاظػر اجػد أف ضػب األطفػاؿ وغػرمهـ بالبطولػة مف يجيب دف ذلؾ مػا ياػرأق أو يثػا دق مػف دصػص أو مسػرضيات  واش

والمغػامرة مػردق إلػ  دوامػؿ كميػرة مػف أ مهػػا أف الطفػؿ فػ  األدػواـ التػ  تسػبؽ المرا اػػة يضػاوؿ أف يبضػث دػف ذاتػ  ليجػد لػػ  
بث صػػية بطػػؿ موديػػًا ث صػػيًا لكاػػ  يفتاػػد المػػوازيف التػػ  تسػػاددق دمػػ  أيجػػاد أو تضديػػد الايمػػة السػػا دة لػػ  داػػد ذلػػؾ ييجػػب 

اهػا تاػدـ لػ  دمػ  أسػاس إاهػا الامػوذج األممػؿ لػ  يضػوؿ  الاصة أو الرواية أو المسرضية ولما يجػد إاهػا مابولػة داػد اآل ػريف واش
داد ذلؾ تطبياها دمً  بسياسة الغالب والمغموب الميروفة فاراق يامد  بيا  وبيف أدراا  الفرساف واألبطاؿ وأثػ اص الاصػص 

  وأدوالهـ وما يتمفظوا  وبما إف دصص البطولة تتاوع ف  أثكالها واروب ما تادمػ  و ػ  تاطػوي دمػ  باثكالهـ وما يرتدوا
أاواع اموذجية لمسموؾ والمادرة اإلاسااية فاراق ياـو بتاميد كؿ ذلؾ وما تادرج تضػت  ػذا الباػد مػف دصػص الثػجادة والبطولػة 

وممػا تجػدر  (17)فػ  الفاػاء وركػوب الم ػاطر ...الػخ ودصص المااومة ودصص ال يػاؿ اليممػ  واليػادي ودصػص التضميػؽ
اإلثارة إلي   ػو أااػا يمكااػا أف ااػوؿ بػاف ضػب الػوطف وتربيػة الطفػؿ دمػ  اإل ػ ص إليػ  تتجػذر فػ  افػس الطفػؿ ماػذ األيػاـ 

د بػ  مػف تػػاريخ األولػ  لتربيتػ  ضػيف تدلػ  البطػو ت التاري يػة لاومػ  دمػ  مجػد األجػػداد وتػاري هـ التميػد فسػيضمـ بتاميػد مػا أثػي
أجػدادق وتظهػػر فػػ  ذ اػػ  صػػور م تمفػػة صػور م تمفػػة ليظمػػاء الاػػادة والفػػاتضيف و يػػرة األمػراء والػػو ة وكمػػا تتجسػػد فػػ  ذ اػػ  
صور اإليمار والتاػضية فػ  الػافس فػ  سػبيؿ اليايػدة والمبػدأ، واليبػرة   تتممػؿ فػ  ا طػ ع دمػ  التػاريخ ومػا يبػرز فيػ  مػف 
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د و ػػو التيػػػرؼ دمػػ  الث صػػػية وتمممهػػا دػػف كمػػػب وتضويػػؿ  ػػػذا مجػػد وأمجػػاد وأدمػػػـ الماصػػو 
، ولألطفػػاؿ إدجػػاب  ػػاص بػػادرااهـ الػػذيف ياػػاربواهـ فػػ  السػػف (18)التممػػؿ إلػػ  فيػػؿ ومػػاهج

دادما ي تار ـ أي كاتب أبطا  لاصصهـ فاألطفاؿ ))يتيماوف بالبطولة واألبطػاؿ ويغرمػوف 
ت  تتاػاوؿ دصػص البطولػة والمغػامرة بالاصص الت  تتضدث داهـ لذا كاف لبيض المج ت ال

((، أدصػد المجػ ت التػ  ت تػار أبطالهػا مػف األطفػاؿ و ػو (19)ااتثػاٌر كبيػر بػيف جمهػور األطفػاؿ
أمػػر بػػديه   ف الهػػاجس سػػيتوضد بػػيف البطػػؿ فػػ  الاصػػة والاػػارئ  ارجهػػا إذ أف ا اسػػجاـ الزماػػ  دػػا ـ  صوصػػًا إذا تمكػػف 

مياف وتمكف مف  مؽ لغة مثتركة واافياؿ مثترؾ يددو الطفؿ إل  ا اسػجاـ مػع الكاتب مف تامص ث صية الطفؿ بددة واش 
 بطؿ الاصة الماروءة.

 القسم الثاني
 نوع البطل

 اإلنسان
لمبطؿ فػ  كػؿ دصػة  صوصػًا إذا كػاف مػف األبطػاؿ ا يجػابييف دور كبيػر فػ  زرع الكميػر مػف المفػا يـ األ  ديػة 

هػا تمبػت فػػ  افػس المتػامر بهػا إذا كػػاف كبيػرًا فمػا بالاػا فيمػػا إذا كػاف صػغيرًا و صوصػػًا السػميمة التػ  تتباػ  مجتميػػًا سػميمًا ألا
داػػد إدجابػػ  بهػػذق المفػػا يـ و ػػذق الاػػيـ لػػذلؾ فاػػد ديػػؿ أدطاػػ  مسػػرضًا أدطػػؾ مجتميػػًا كػػامً ، ويمكااػػ  الاػػوؿ أدطاػػ  دصػػة 

اسػػات إف البطػػؿ ))إاسػػاف يكػػوف تػػاميرق دمػػ  سػػميمة اااػػجة أدطػػؾ جػػيً  سػػميمًا مرمودػػًا ويػػرى كرسػػتوفر كودويػػؿ فػػ  كتابػػة در 
بي ت  أكبر بكمير مف تامير ا دمي . و و يسيطر دم  األضداث ألا  يسػاير الاػااوف الػذي جػاءت األضػداث اتاجػًا لػ . والبطولػة 
ليست ثي ًا ما يمكف أف يضدد مف  صاؿ ث صية البطؿ وضد ا بؿ إف الظػروؼ  ػ  التػ  ت مػؽ البطػؿ ... فكمػا يجػب أف 

ر ثػػ ء مػػا فػػ  األضػػداث، كػػذلؾ  بػػد مػػف تػػوفر ثػػ ء مػػا فػػ  اإلاسػػاف ... فهػػو يولػػد ولديػػ  ا سػػتجابات الفطريػػة والبي يػػة يتػػوف
(( (21)يتفاد ف ف  تثكيؿ ودي ، ضيث يكػوف ذلػؾ اتيجػة لتػامير متبػادؿ بػيف البي ػة وا سػتيداد ياػتج ماػ  تطػور مسػتمر لمياػؿ

اديمػ  لماػاس دمػ  ااػ  الممػاؿ الماتػدى ولألسػتاذ ثػكري ديػاد فػ  كتابػ  البطػؿ ي مؽ ذلؾ البطؿ الاموذج الػذي تسػي  الاػيـ لت
ف  األدب واألساطير دوؿ  و: ))  تاتج الواديية أبطا  دم  اإلط ؽ فالبطولة مهما يتاػوع مػدلولها فااهػا   يمكػف أف تتفػؽ 

د جػػرأة غيػػر داديػػة فػػ  مواجهػػة الاػػوى مػػع الضتميػػة اليمميػػة ودػػد تصػػؿ أفيػػاؿ البطػػؿ إلػػ  درجػػة ))ال ػػوارؽ(( ودػػد تكػػوف مجػػر 
((، (21)ال ارجيػة ولكاهػا تضػتفظ دمػ  كػؿ ضػاؿ باػدٍر مػف الضريػة  ػو الػذي يجيماػا اثػير باإلدجػاب بالبطػؿ أو اإلثػفاؽ دميػػ 

ودد تيددت الاصص الت  تز ر باألبطاؿ ومف ذلؾ الاصص الثيب  و   دطػاء مػر ألدب األطفػاؿ يسػتا  ماػ  الكميػر مػف 
ثػػيبية  ػػ  كػػؿ امػػوذج أو فكػػرة مكتوبػػة أو ماطودػػة تاامهػػا الجػػدات أو األمهػػات أو الثػػيوخ دمػػ  ألسػػاتهـ دصصػػ  والاصػػة ال

وبصػيغة ولغػػة بسػيطة توارمتهػػا األجيػاؿ جػػيً  دػف جيػػؿ ودػد ا تمفػػت فػ  ماػػامياها فماهػا دػػف الضػروب والغػػارات وماهػا دػػف 
 دػػتهف بفاػػراء الاػػاس إلػػ  آ ػػر التوليفػػات الفريػػدة، أمػػا الجػػاف واليفاريػػت وماهػػا دػػف الػػزواج والزيجػػات وماهػػا دػػف األميػػرات ود

فتبػػدو ث صػػيات مصػاودة وذات أبيػػاد مرسػػوم   اليػػة مػف اليمػػؽ والفمسػػفية ترمػػز  تالث صػيات فػػ   ػػذا الاػػوع مػف الضكايػػا
ؿ بسػيط لماوى ال يرة والثريرة وتسػير بامطيػة واضػدة ماػذ بدايػة الاصػة ضتػ  اهايتهػا فبطمهػا أو بطمتهػا، إمػا طيػب يسػي  بثػك

إل  الييش أو إل  دااء ضاجة فتيترا  بيض اليابات ما يمبػث أف يااػ  دميهػا ويصػؿ إلػ   دفػ  الماثػود إمػا بيػد جهػد 
مػػا بيػػد التغمػػب دمػػ  وثػػاية أو غايمػػة كااػػت دػػد ادتراػػت طرياػػ  ومػػف اماذجهػػا أف زوجػػة األب تػػات  دميمػػة داسػػية  بسػػيط واش

وثهـ ودوٌد ومتياطؼ وأف الفاير دا مػا دطػوؼ وسػ   وكميػر التضمػؿ  غاابة ب يمة والبطؿ دادة جميؿ الثكؿ دوي ثجاع
والصػبر بيامػا الغاػ  دػػاس ومتغطػرس ومسػتبد يتسػػتر دمػ  الجريمػة ... الػػخ ويغمػب دمػ   ػػذق الاصػص ا  تػراع األدبػػ  إذا 

صػػػب فيهػػػا صػػػن التيبيػػػر فهػػػ  مػػػف اسػػػيج ال يػػػاؿ الثػػػيب  والفبركػػػة الذ ايػػػة التػػػ  ت ماهػػػا افػػػس مغمػػػوب أو اػػػمير مظمػػػـو في
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 واجس  وثيورق بالظمـ والااص فارا ػا ت ػرج مػف مػواطف يثػير بظمػـ وطاػ  أو ماتسػب لابيمػة 
يضػػاوؿ سػػيادتها دمػػ  الابا ػػؿ في تػػرع لػػذلؾ األبطػػاؿ لابيمتػػ  والثػػجياف لوطاػػ  وكبػػار الاػػادة 
 مت  دم  أف يمأل بها فراغًا ثغر ف  افس  ضزاًا سيطر دم  دمب  و   ف  الغالب ارٌب 

، وممػػا ُكتِػػَب لألطفػػاؿ دصػػٌص (22)ب أضػػ ـ الياظػػة فيضولهػػا السػػا ن فيهػػا إلػػ  دصػػةمػػف اػػرو 
جديػػػػدة واػػػػيها كتابهػػػػا لكػػػػ  تكػػػػوف لمكبػػػػار أصػػػػً  ولكاهػػػػا ولطبييػػػػة أث اصػػػػها وغرابػػػػ  أثػػػػكالهـ 

وأضػػػوالهـ اسػػػتهوت األطفػػػاؿ أكمػػػر فااصػػػرفت لهػػػـ دمػػػ  إاهػػػا دصػػػص مكتوبػػػة لألطفػػػاؿ ومػػػف  ػػػذا الاػػػرب دصػػػص طػػػرزاف 
لبار ودصص ال ػوارؽ والتػ  تتاػمف مػف اػمف مػا تتاػما  اتجا ػاٍت داصػرية يتػول  فيهػا البػيض البطولػة ودصص رداة ا

والسػػػود والهاػػػود والضمػػػر أدوار الثػػػر ومػػػف الاصػػػص التػػػ  دػػػدت مػػػف دصػػػص األطفػػػاؿ بيػػػض دصػػػص الفكا ػػػة التػػػ  تمتػػػاز 
ضيػاة الاػاس اليوميػة وتتطػرؽ فػ   باإليجاز والواوح وتتان دادتها الدرامية ف  آ ػر الاصػة وتاػادش مواػودات دامػة مػف

أضياف كميرة فتطػرح ث صػيات بييػدة دػف الوادػع أو غريبػة التاػاوؿ ولممػرح والبهجػة مكااهمػا فػ  دصػص األطفػاؿ ويكمػر  ػذا 
الاوع وذلؾ لصفاء افوس األطفاؿ وميمهـ إل   ذا الاوع مف الاصص وتتضدث  ذق الاصص دف الكميػر مػف المفاردػات التػ  

يادة فػػ  افػػوس األطفػػاؿ فيهممػػوف لهػػا ويصػػفاوف ويافػػزوف فػػ  أمػػاكاهـ فتاتهػػ   ػػذق الاصػػص إلػػ  بيػػض تميػػر الاػػضؾ والسػػ
الاوادر والموادؼ الفكرية وغالبًا ما تكوف  ػذق األداصػيص مػف الضيػاة اليوميػة ومػا تتاػما  مػف الهزليػات والمصػادفات الاميمػة 

موديػ  ككػػا ف   يهتػػز مهمػػا تغيػر اػػوع الث صػػية وطرياػػة ولممضػػور اليػػاـ فػ  الاصػػة دور أدصػػد اإلاسػػاف إذ أف  (23)الضػدوث
ديثها وأثكاؿ الضوادث وطرياة تافيذ ا لكف المودع اإلاساا  فػ  الاصػة يكبػر ويرتفػع بالدرجػة المتمممػة فػ  الصػدؽ ودػدرتها 

غيػر طبيييػة  دم  تمميؿ الوادع والضوادث وتامص الث صيات مهما ا تمؼ اودها سواء كاات طبييية كالضيواف والاباتػات أـ
كػػال وارؽ واألسػػاطير ومػػا تمكػػف الكاتػػب مػػف تاريػػب الث صػػية إلػػ  درجتهػػا الطبيييػػة، كااػػت الاصػػة أكمػػر دػػدرة دمػػ  إيجػػاد 

وممػا جػاء يمكااػا الضكػـ دمػ  اػوع البطػؿ مػف ماػدار ادترابػ  مػف طبييػة الاصػة ومػا تتاػما  ( 24)الابوؿ واإلدااع داد األطفاؿ
 مف وادع.

 القسم الثالث
 الحيوان

كما إف بطؿ دصة األطفػاؿ مػف الطبييػ  أف يكػوف إاسػااًا فمػف الطبييػ  أياػًا أف يكػوف ضيوااػًا فاألطفػاؿ غالبػًا مػا 
يغرمػػػوف بالضيوااػػػات و صوصػػػًا تمػػػؾ التػػػ    يتوجسػػػوف ماهػػػا  يفػػػة و  يثػػػيروف جػػػراء الميػػػب ماهػػػا بػػػاذى ومثػػػا د سػػػضب 

مها مف دبؿ األطفاؿ مثا د مالوفة جدًا  صوصًا داد صػغار الضيوااات مف رؤوسها أو ذيولها أومف أي جزء مف أجزاء جس
األطفاؿ، دمي  فاف  ااؾ بيض الضاا ؽ تفيد باف اليرب يممكػوف ترامػًا دصصػيًا كبيػرًا جػدًا يػدور ضػوؿ دصػص الضيػواف سػواًء 

  ضاارة الضاارة ما ورد دف الجا مييف ف  كتب األمماؿ أو الذي جاء دم  أد ـ األدباء اليرب ف  األمصار اإلس مية ف
اليربية بغداد وما اتصؿ بها ودد ظهر  ذا األدب أوؿ ما ظهر داد با  وادي الرافديف مـ أمتد أمرق إل  الضاارات المضيطػة 

أما فضوى  ذق الاصص فه  مػا يكػوف الضيػواف  ػو مػدار الاصػة  (25)بالضاارة اليربية كاليواااية والرومااية والفارسية ...الخ
ية ودد دػرؼ اإلاسػاف  ػذا الاػوع مػف الاصػص فػ  ضاػارات  األولػ  ف مػؽ  ػذا الاػوع مػف الاصػص وأسػب  وث صيتها الر يس

دم  الضيواف فيها اودًا مما يسم  باآلدمية أي اا  أاسف الضيوااات إذا صن التيبير أي ضولهػا إلػ  أاػاس لهػـ افػس اليػادات 
اديػػث وأفػػرز مػػف  ػػ ؿ مػػا جػػاء لواػػًا مػػف الاصػػص يػػذ ب والتااليػػد اإلاسػػااية ورأى دمػػ  ألسػػاتهـ الكميػػر مػػف الاصػػص واألض

مذا ب أ  دية باتجا   اتجا ًا تيميميًا ودظيًا يفتاد في  الضيواف إل  جو ر ضيواايت  وما ية سموك  ويتضوؿ بذلؾ إلػ  إاسػاف 
فتػ  اإلاسػااية دبػؿ ، ويبدو إف  ػذا الاػوع مػف الاصػص كمػا أسػمفاا دػد در (26)ذو ثكؿ ضيواا   دف  تاديـ اإلرثادات واألوداظ

أي لوف دصص  آ ر فاد ورد ف  دصص أوراؽ البردي ودد وجد  ذا الاػوع مػف الاصػص درجػة كبيػرة مػف الابػوؿ وا اتثػار 
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فاسسػت الكميػر مػػف وسػا ؿ األدػػ ـ الماػروءة والمر يػة والمسػػمودة بػرامج  اصػػة لهػذا الاػػرب 
ة المضػػػددة بالبي ػػػة مػػػف الاصػػػص وذلػػػؾ ألف  ػػػذا الاػػػوع يصػػػمن لألطفػػػاؿ فػػػ  مرضمػػػة الطفولػػػ

ولكػػاهـ بيػػد فتػػرة يميمػػوف إلػػ  دصػػص الضيػػواف  صوصػػًا تمػػؾ التػػ  تكػػوف أبطالهػػا ضيوااػػات 
، ولمتيػػرؼ دمػػ  ما يػػة (27)غريبػػة األثػػكاؿ والطبػػاع وغيػػر مالوفػػة إلػػ  األطفػػاؿ فػػ  ضػػواجز ـ

دصػػػص الضيػػػواف:  ػػػ  ضكايػػػات دصػػػيرة فػػػ  الغالػػػب را ػػػد ا ااػػػؿ األ ػػػداؼ األ  ديػػػة والتيميميػػػة 
ضكمية واألدبية، وف  الغالب تكوف الث صيات ضيوااية، ودد أكد تثيسترتوف إف كؿ دصة   يممؿ الضيواف فيها الث صية وال

الر يسة    ليست مف األثكاؿ األدبية الرفيية والاصص الت  تدور دم  الساة الضيوااات ويمممػوف فيهػا األسػاس تطمػب مػف 
لضيػواف( أدب األطفػاؿ بالضكايػات الجميمػة ضتػ  إف أغمػب الدراسػات التػ  دبؿ األطفػاؿ أكمػر مػف غير ػا ودػد أمػرت )دصػص ا

أجريت امبت إف األطفاؿ أكمر إدباً  وأثد تثودًا إل  دصػص الضيػواف ماهػا إلػ  غير ػا مػف اػروب أدب األطفػاؿ  صوصػًا 
بوف صور الضيػواف تمؾ الت  تطرح مواوع الضيواف ف  الطبيية ومع إف بيض كتاب دصص األطفاؿ دد يتطرفوف أكمر فيار 

إلػػ  صػػور اإلاسػػاف فػػ  طبييتػػ  البثػػرية إ  إف  ػػذا الاػػرب يباػػ  بيػػد دصػػص الضيػػواف فػػ  طبييتػػ  مػػف ضيػػث الابػػوؿ داػػد 
والسبب فػ  ذلػؾ ييػود فػ  أضيػاف كميػرة إلػ  أف ا متػداد الوجػداا  بػيف الطفػؿ والضيػواف أيسػر  (28)األطفاؿ ف  أدمار م تمفة

رابطػة اليفويػة والبػراءة أدػوى بػيف الطفػؿ والضيػواف و صوصػًا أذا كػاف الضيػواف اصػغر ضجمػًا  ما  بيا  وبيف الكبير وذلؾ  ف
وأكمر مسالمة لمطفؿ مف اإلاسػاف لػذلؾ فاػد اسػتوض  كميػر مػف كتػاب دصػة األطفػاؿ مػف الضكايػات الثػيبية أفكػارًا دػد وجػدت 

، و  غرابة فػ  درجػة دبػوؿ (29)تصرفات اإلاسافمكااها ف  افوس األطفاؿ وأضبوا أبطالها ضت  ضيف يماضها الكتاب صفات و 
األطفاؿ لهذا الاوع مف الاصص فاد ))تميز بيػض كتػاب  ػذق الاصػص أضيااػًا بماػدرة اػادرة دمػ  التصػوير الػدديؽ والماطػات 

 (( الت  تجذب الكمرة مػف األطفػاؿ مػع تغيػر الصػور التػ  تيراػها الضيوااػات إذا لػـ ت مػو دصػص الضيوااػات مػف(31)اليجيبة
اػػوع مػػف الث صػػيات لػػـ تتمممػػ  ودػػد ات ػػذت الضيوااػػات فػػ  ال رافػػات واجبػػات م تمفػػة فهػػ  تظهػػر بوصػػفها ضيوااػػات مياديػػة 
ل اسػاف كػاف تكػػوف مػف األفػػاد  والتاياػات وال راتيػػت التػ  تجسػػد الثػر أو دػػد تكػوف ضيوااػػات روضيػة تتػػو   الوادػع بضػػذافيرق 

يور واليصافير والاطط أو تاصب مػف افسػها مواػضة لمطبييػة وثػارضة لمكػوف كاف تكوف أمًا رؤومًا تضاو دم  أطفالها كالط
ودػػد تيػػدت واجباتهػػا إلػػ  أكمػػر بضيػػث أصػػبضت تفسػػر مػػا يغمػػض دمػػ  اإلاسػػاف فػػ   ػػذا الكػػوف كفكػػرة اليػػالـ  (31)ومػػا يضتويػػ 

الضيػواف إلػ  ضػد جيمهػا اآل ر وبيض الظوا ر الطبييية كظا رة الميؿ والاهار وظوا ر ما بيد الموت وكػذلؾ بتجسػيـ صػورة 
، إف  ذا التطور ف  دصص الضيواف لـ يػات مػف فػراغ إامػا جػاء مػف درجػة (32)تتغمب دم  اإلاساف وتفود  ف  الاوة والبطش

تيمػػؽ األطفػػاؿ بهػػذا الاػػرب مػػف الاصػػص ممػػا ددػػ  كتػػاب الاصػػص إلػػ  اإلبتيػػاد فػػ  كتابػػة الاصػػة إلػػ   ػػذا المػػدى تمبيػػة 
 اإلدباؿ دم   ذا الاوع مف الاصص .لمرغبة مف دبؿ األطفاؿ ودرجة 
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 المبحث الثاني
 القسم األول

 الكائنات األخرى

ايرؼ إف صورة البطؿ اإلاساف أو صورة البطؿ الضيواف ما وذة بالارورة مف الوادع الضيات  ويمكػف 
ر ػػػاؽ ال يػػػاؿ لم وصػػػوؿ إلػػػ  الامػػػوذج الطفػػػؿ تصػػػور ا بثػػػكمها الػػػوادي  الضػػػ  دوف المجػػػوء إلػػػ  كػػػد الػػػذ ف وتيػػػب ال ػػػاطرة واش

المطموب تممم  لكف بيض دصص األطفاؿ تميؿ إل  اإلتياف باألبطاؿ مف دوالـ أ رى غير ميهودة لمطفؿ لذلؾ فه  تجبػرق 
دم  ت يؿ صور لػـ يالفهػا مػف دبػؿ ولػـ يتػرب دميهػا فػ  اثػو  ، و ػو بمػا يممكػ  مػف ر ػؼ ضسػ  يسػاددق دمػ  تصػور  ػذق 

دػػدرًا كبيػػرًا مػػف الت يػػؿ اإلاثػػا   والتكػػويا  والهػػدم  يػػؤدي األوؿ إلػػ   مػػؽ الصػػور الكا اػػات بثػػ ء مػػف اليسػػر فهػػو يمتمػػؾ 
الجميمة ف  ذ ف الطفؿ واآل ر  ياؿ  داـ ياوض كؿ الذي ياثا ف  ذ ف الطفؿ مف صور جميمة مـ يبيدق إل   مػؽ صػور 

فػ  ذ ػف الطفػؿ جابػًا إلػ  جاػب فيمتػد لألثباح واليفاريت الت  يجان أليها ذ ف الطفؿ فال ياؿ وا ستط ع دمميتػاف تسػيراف 
ال ياؿ ف  ذ ف الطفؿ إل  دوالـ رضبة ت مؽ ل  م تمؼ الصػور التػ  ي ػتمط فيهػا المااػ  بالضااػر فياػتج دػف ذلػؾ جممػة 
مػػف الث صػػيات التػػ  يفتاػػد ا الوادػػع وممػػا يسػػادد دمػػ  ذلػػؾ دصػػص اليفاريػػت والسػػيال  ودصػػص ال يػػاؿ اليممػػ  ودصػػص 

تها السػػضرية ضيػػث تتػػوؽ افػػس الطفػػؿ إلػػ  مثػػا دة مػػا  ػػو  ػػارؽ وغيػػر طبييػػ  متضااػػًا أمػػاـ م يمتػػ  األثػػكاؿ الثػػيطااية ودػػدر 
ضت  ولو كاف ذلؾ ف  أض ـ الياظة وييود ضب  لذلؾ إل  دوامؿ متيددة ماهػا التصػوير المتطػرؽ لمثػ وص ضيػث إف ددرتػ  

فادػػد لمم مػػن مػػف ضيػػث الثػػجادة والجػػبف دمػػ  التجريػػد مضػػدودة جػػدًا ضيػػث إف األبطػػاؿ ال ػػرافييف يظهػػروف بثػػكؿ   مػػ  
والذكاء والغباء وما يرسـ لمبطؿ صورت   ذق  و ضاجة الاصة لمضالة المطموبة و  يمكف لمااص أو الطفؿ أف ياع لم رافػة، 

 ػ  فػ  أو ألبطاؿ ال رافة زمااًا مضػددًا، أو مكااػًا مضػددًا، أو ضتػ  رمػزًا مابتػًا فهػ  اسػبية يصػفها الكاتػب ويتصػور ا الطفػؿ و 
الغالػب تسػتمد مادتهػا مػف الياا ػد الديايػة ومػف األسػاطير التػ  تتضػدث دػف اآللهػة أو األبطػاؿ الػذيف سػرت فػيهـ دمػاء اآللهػػة 

، إف  يػػػاؿ األطفػػػاؿ أذف  ػػػو الػػػذي يسػػػادد أضيااػػػًا دمػػػ   مػػػؽ الث صػػػيات األ ػػػرى مػػػف غيػػػر اإلاسػػػاف (33)وأاصػػػاؼ اآللهػػػة
لاصػة و صوصػػًا دصػص ال رافػات والث صػػيات الو ميػة بالػذات وفػػ  ذلػؾ ياػػوؿ والضيػواف والابػات ودميػػ  الميػوؿ فػ  باػػاء ا

جمػػػػس ريفػػػػز كاتػػػػب أدب األطفػػػػاؿ الميػػػػروؼ: ))إف األطفػػػػاؿ يضبػػػػوف ال رافػػػػات ألاهػػػػا بسػػػػيطة وسػػػػهمة التػػػػذكر وألاهػػػػا ضاياػػػػة 
لؽ األبطػػاؿ ال ػػرافييف (( ودػػد يكػػوف ال يػػاؿ  ػػا(34)ل اسػػااية، إذ إف الضيوااػػات تممػػؿ ضػػا ت م تمفػػة مػػف الطبييػػة اإلاسػػااية 

مضاػػًا فػػ  كميػػر مػػف األضػػواؿ وذلػػؾ ألاػػ  مػػف صػػاع إاسػػاف واع لمػػا يكتػػب وموجػػ  ممتػػاز ألاػػ  ياػػع لكػػؿ داػػد ضػػً  في تػػار 
أوؿ ما يسترد  الاظر فػ  الضكايػة ال رافيػة ((اإليجاب  ل يجاب  والسمب  لمسمب  كي ج مصاوع ياي  اإلاساف افس  ألف: 

(( مػف  (35)تكافئ ال ير بال ير والثػر بالثػر، مػـ  ػ  تصػور األمػور كمػا يجػب أف تكػوف الضيػاة  و اتجا ها األ  د  فه 
 ذا ادرؾ إف  ذا الارب مف األبطاؿ  و م مودات صايها اإلاسػاف ب رادتػ  ومزاجػ  وواػع فيهػا أ  دػ  وتصػورات  لألمػور 

 فه  بثكؿ أوان دم  متضركة واع لها الكاتب  ط سير ا.
 القسم الثاني 
 بطل بين األسطورة والخرافةال

يهػػتـ الطفػػؿ ا تمامػػًا مااويػػًا بػػاألجواء الموجػػودة بالاصػػة، ومػػا يهمػػ  ويا ػػذ لبػػ  بالدرجػػة األولػػ   ػػو البطػػؿ الػػذي تيراػػ       
الاصة أو المسرضية أو التمميمية المااولة دف الاصة ودد ا تمؼ األبطاؿ ف  تاريخ أدب األبطاؿ ماذ بدايت  وضت  يوماػا  ػذا 

الكتاب مف تضدث دم  لساف الضيواف وماهـ مف تكمـ دم  لساف ث صػيات و ميػة غيػر موجػودة باألسػاس   سػاباًا و   فمف
 ضاًا و و ما يرد األسطورة )الميمولوجيا( مع إف: ))اإلاسااية دد ت طت دهد األساطير ماذ أمد بييد، و  يمكػف أف اجػد فػ  
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((( دمػػ  إف بيػػض (36)اليػػـو )أكذوبػػة كبيػػرة الودػػت الضااػػر مػػف يكتػػب األسػػطورة، وتبػػدو لاػػا
كتػػػاب األطفػػػاؿ يمجػػػؤوف إلػػػ  دػػػرض الضكايػػػات الثػػػيبية وبيػػػض ال رافػػػات دمػػػ  أسػػػاطير 
ماظمة يماضواها تسميات وصي   اصة بػذلؾ و ػذا و ػـ و مػط كبيػر بػيف األسػطورة كيايػدة 

ات  ػػذا مارسػػها األدػػدموف وآماػػوا بهػػا وصػػددو ا وبياهػػا كمػػوروث ثػػيب  ألدب ثػػا ع ومػػف ميػػز 
المػػػوروث فرديػػػة البطػػػؿ أو البطمػػػة الػػػذي ياػػػـو أو تاػػػـو باضػػػداث الاصػػػة ضيػػػث تػػػات  بافيػػػاؿ تميػػػر 

الد ثة واليجب، ومف الجدير باإلثارة  اا إل  إف الفيؿ واجب بػيف دمػـ األسػاطير ودمػـ ال رافػة وبػيف المػوروث الفولكمػوري 
لاػػػاس بالماػػػاداة بهػػػا ومضاولػػػة ممارسػػػتها كطاػػػس دياػػػ  أمػػػا السػػػا د فاألسػػػطورة تسػػػم  بهػػػا بيػػػض الثػػػيا ر الديايػػػة داػػػد ديػػػاـ ا

الفولكمور فهو امطية سموكية  اصة ورمها الااس دف أس فهـ تتممؿ ف  بيض الممارسات ال اصة الت  دد   تتيمؽ بالديف 
يمػت مػف ، ودد يمجا بيض كتاب  ذا الارب مف األدب إل  ))التصوير المضػض لمضيػواف أو الامػاذج التػ  ج(37)أو بالضدث

الضيػواف م مودػػًا أدمػػ  فػػ  مرتبتػػ  الضيواايػة و ػػ  ضالػػة جمبهػػا اليطػػؼ دمػػ  الضيػواف أو ميايثػػت  فػػ  الصػػضراء وفػػ  األمػػاكف 
(( و  بد مف اإلثارة  اا إل  إف األدب السومري مـ البابم   و الذي أتضؼ اليالـ بالكمير مف  ذق الاروب مػف (38)المايزلة
إبرا يـ ف   ذا المجاؿ رأي تجدر باا اإلثارة إليػة ضيػث تاػوؿ: كميػرًا مػا تػردد دمػ  األلسػف كممتػا  ، ولمدكتورة ابيمة(39)األدب 

 رافة وأسطورة بوصفهما كممتيف مترادفتيف، فاألسطوري وال راف  كممتاف متساويتاف تمامًا ف  مياييهما داد كميػر مػف الاػاس 
... ولكااا ولك  ادرس األاػواع األدبيػة الثػيبية يتضػتـ دمياػا أف  وذلؾ ألف كميهما تصور الث ء البييد دف الماطؽ والمياوؿ

(( وفػ  الضػؽ فػ ف (41)افرؽ تفردة تامة بيف األسطورة وال رافة، إذا إاهما اوداف أدبياف ي تمفاف تمامًا مف ضيث الدافع والثكؿ
يب اظاـ الضياة دمػ  وفػؽ اسػؽ واضػد الصمة بيف ال رافة واألسطورة دا مة ف  أاهما يسيياف لتضايؽ  دؼ واضد بييا   و ترت

ولكػػف األسػػطورة ت تمػػؼ فػػ  ااتما هػػا إلػػ  امػػط روضػػ  غيػػر الػػذي تمممػػ  وتاتهػػ  إليػػ  ال رافػػة ومػػع أف البطػػؿ فػػ  األسػػطورة 
الطاوسػػية أو فػػ  أسػػطورة ال مػػؽ  ػػو اإللػػ  افسػػ  فػػاف البطػػؿ فػػ  بيػػض دصػػص األطفػػاؿ  ػػو اػػرب مػػف المػػزج بػػيف اإللػػ  

ذا كااػػت مهمػػة البطػػؿ تاظػػيـ الضيػػاة واإلاسػػاف الػػذي   يردػػ   إليػػ  الاػػاس اليػػاديوف فػػ  ثػػ ء سػػوى الثػػكؿ وبيػػض الاػػدرات واش
والتيامػػؿ مػػع كػػؿ مػػا  ػػو جميػػؿ ودػػيـ فيهػػا فالبطػػؿ المؤلػػ  لػػ  صػػفات تضػػاوؿ أف تصػػم  إلػػ  مصػػاؼ اإللػػ  لكػػف طبييػػة اليمػػؿ 

ا ياتيػػ  البطػػؿ األسػػطوري مػػف تصػػور كبيػػر وبادػػث األدبػػ  اإلاسػػاا  ترابطػػ  إليهػػا لػػذا اػػرى إف الطفػػؿ أثػػد تيماػػًا والتصػػادًا بمػػ
 ا ػػؿ لم يػػاؿ الػػذي يكثػػؼ ضيػػاة األطفػػاؿ فػػ  مرضمػػة الطفولػػة ممػػا ييػػزوق )فرويػػد( إلػػ  ال ثػػيور ومػػا يسػػتكف فيػػ  فاألسػػطورة 
  ليست إ  تيبير  يال  دف ال ثيور الجمي  الػذي ييػيش فػ  افػس  ػالؽ األسػطورة و ػو ياتػرف داػد ذلػؾ بال يػاؿ الطفػول

ما كاات األسطورة أكمر تميزًا مف ال رافة فاف البطؿ األسطورة  و ذلؾ الم موؽ الذي يات  إل  الضيػاة غريبػًا مابػوذًا وكػاف ول
الضياة كمها ترفا  ولكا  وبصورة فريدة وجديدة دم  الضياة يثؽ طريا  وياؼ دم  ددمي  فيثارؾ ف   مؽ صػورة دصػامية 

األسػػطورة داػػػد ذلػػؾ تجسػػػيدًا إلرادة الجمادػػػة ودػػدرة دمػػػ  التيبيػػر و صيصػػػة جديػػػدة  ، فتصػػػبن(41)لمضيػػاة   يمتػػػاز بهػػا غيػػػرق
تستطيع أف تستاطب الود  الذي تستثيرق أو صورة مف صور الضياة الت  يييثها األفذاذ وتيا  إف البطولة أصبضت دمػً  

، ولمدكتور دبد الضميد (42)وتضدي الصياباجتماديًا فذًا وصار البطؿ ف  ظمها تيبيرًا دف مكاوف األرواح التوادة إل  الرد  
يواس رأي ي الؼ في  وجه  اظر الدكتور اػوري الايسػ  التػ  دراػاا لهػا اػمف الػرأي السػابؽ ييػرض فيػ  إف األسػطورة لػـ 
تكف سا بة ف  يـو ما أو مضدودة بضدود تفصمها دف ممي تها مف ركا ز الاصة بؿ إف: ))الجسر الذي يصػؿ بػيف األسػطورة 

ات الثيبية  و تمؾ الم ضـ الت  تضك  ودا ع األبطاؿ ف  توضيد دااصر مجتمع مف المجتميات أو ا اتصػار دمػ  والضكاي
((، ولألسػطورة دور ػا فػػ  تػاريخ األدمػاؿ الدراميػة سػػواء (43)طا فػة مػف األدػداء أو ادتضػػاـ اليػدد اليديػد مػف األ ػػواؿ واليابػات

ة  صػػػبة مػػػف مػػػواد الدراسػػػة اإلاسػػػااية ولهػػػا دمػػػـ دػػػا ـ برأسػػػ   ػػػو دمػػػـ لألطفػػػاؿ أو لمكبػػػار و))دػػػد أصػػػبضت األسػػػاطير مػػػاد
((، وأرى (44)))الميمولوجيػػا(( أو دمػػـ األسػػاطير وتيػػد  ػػذق المػػادة بممابػػة المابػػع أو األصػػؿ الػػذي تتفػػرع داػػ  الضكايػػة الثػػيبية

تموف بادب األطفاؿ، إذ ااتاؿ كتاب بدوري أف األسطورة كفف يد ؿ ف  دصة الطفؿ أو أدبيات  بات أمرًا اادرًا ودد أ مم  المه
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األطفػػػاؿ إلػػػ  أدب أكمػػػر تيسػػػيرًا كاصػػػص الضيػػػواف بثػػػكمها المتطػػػور ومفهومهػػػا الضػػػديث واف 
ا كتثافات اليممية غدت تادـ ألدبيات األطفاؿ مادة  صػبة أكمػر غاػً  ووادييػة فااضسػرت 

 طفاؿ.بذلؾ مواد تضتاج إل  دابمية كبيرة ف  جيمها دابمة لمتصديؽ مف دبؿ األ
 القسم الثالث

 البطل األسطوري والخارق
لألبطاؿ ف  دصص األطفاؿ و صوصًا ال اردوف واألسطوريوف ميزات م تمفة تمامًا دف أبطاؿ الاصص اليادية فهػـ       

 يمتازوف ))بالجدية وا كت اب والياؼ الثديد، ب روجهـ دم  الاواايف واألدػراؼ والتااليػد، ويثػوب التطػور فػ   ػذق الاصػص
(( ومف الميروؼ أف األبطاؿ مف األساطير وال وارؽ كا اات   (45)كميٌر مف ا فتياؿ والفبركة، ضيث تت ضؽ الودا ع اليايفة

يتمكف مف مثا دتهـ أضد و ـ ف  الغالب غير مياييف أو ثريروف أو  بماء يسيوف إليذاء الااس، أثاياء ساضروف ياتثروف 
ف البطػػؿ الػػر يس ييتمػػد دمػػ   فػػ  كػػؿ باػػاع اليػػالـ وضكايػػاتهـ أدػػرب مػػا تكػػوف ضكايػػات  اردػػة   يييثػػها الاػػاس فػػ  الوادػػع واش

، و اػػاؾ مػػف يػػرى أف األبطػػاؿ فػػ  األسػػاطير والم ضػػـ كا اػػات إاسػػااية لهػػا دػػدرات  اردػػة (46)أبطػػاؿ فػػردييف فػػ  تافيػػذ أ دافػػ 
األطفػػاؿ دورق كمػػا ذكراػػا فػػ  أكمػػر مػػف تػػتمكف مػػف تضايػػؽ أ ػػدافها بمياواػػة اآللهػػة مػػع إاهػػا مػػف البثػػر ولمضيػػواف فػػ  دصػػص 

مكاف ف   ذا البضث فهو يتول  الدور الر يس ف  الاصص الت  تت ػذ ماػ  بطػً  و ػو فػ  بياػها امتػداد لألسػطورة يتاػمف  
فيها  رافة أو ممضمة الوضوش كما يااؿ و و مهما يكف ف  كوا  ضيوااًا أو فيما اكتسب  مف صػفات إاسػااية كػالاطؽ أو المغػة 

يمة فهو أساس ف  األساطير ف  آداب اليالـ الم تمفة و صوصًا الاديمة ماها، ومف امف ما تتاما  دصص األطفاؿ السم
مف أبطاؿ ما  ـ مف الجاف و ـ م مودات دمما تؤذي الااس واألطفاؿ بثكؿ  اص إذا ما استضوذ اضد ـ دم  طفؿ مػا بايػة 

تػ ؼ كػؿ مػا ياػع تضػت طػا متهـ مػع طرياة أو ثكؿ و  ثؾ ف  إاهـ ددواايوف لو ُأسػي ت ميػ اممتهـ فيميمػوف إلػ  الت ريػب واش
إاهـ يميموف بطبادهـ إل  المرح والددابة والميب ويمارسوف ف  سموكهـ الكمير مما يجيد ممارست  اإلاسػاف بثػكؿ  ػاص مػع 

كر إف أبطػاؿ دصػص دطفهـ دم  اػياؼ الضيوااػات والاػاس فيسػاددوف الفاػراء وياػدموف لهػـ الطيػاـ والمسػاددة ولاػا أف اػذ
األطفػاؿ مػػف الجػاف يااسػػموف دمػ  ف تػػيف األولػ  ايجابيػػة تيمػؿ لتضايػػؽ الاػيـ واأل ػػ ؽ الابيمػة والماايػػة سػمبية تاػػؼ بالمرصػػاد 
إل  كؿ مػا  ػو  يػر و  بػد لاػا مػف رفػض سػموكها و ػ  تيػيش بثػكؿ وطرياػة  اصػة ممػؿ المػردة واليفاريػت التػ  تيػيش فػ  

ييش فػ  الاػار والجايػ  تسػكف البضػار ولهػا أمػاكف أ ػرى كالثػجر، والهػواء، والصػ ور ويمػارس أماكف  اصة بها فالسمادؿ ي
البيض اآل ر أثغا  م تمفة يغمػب دميهػا طػابع البسػاطة وكيفيػة دػرض  ػذا الاػرب مػف الكا اػات األسػطورية يتودػؼ دمػ  

ف  كيفية الي دة اإلاسػااية مػع  ػذق  (47)طرافةالكاتب و تصاؿ البثر بهذق الكا اات طاوس ومراسيـ تتسـ باوع مف الغرابة وال
الكا اػػات وب مكػػاف كاتػػب دصػػة األطفػػاؿ أف يصػػؿ إلػػ  مبتغػػاق باليمػػؿ دمػػ  إبػػراز الجوااػػب ا يجابيػػة لممػػؿ  كػػذا م مودػػات 

 مادامت    باألساس كا اات و مية   صدؽ لدور ا ف  الضياة .
 الخاتمـة

ارة إلػ  أ ميػة اإلكمػار مػف الكتابػة لألطفػاؿ ألكمػر مػف سػبب ماهػا إف كاتػب األطفػاؿ ف   تاـ  ذا البضث  بد لاا مف اإلثػ  
ب مكاا  بااء ث صية رصياة وااضة الميالـ واألفكار مستايمة دويمة السموؾ والتصرؼ و و بذلؾ يادـ بػدورق مػا يطمػب ماػ  

وغػػزارة ومػػا مطبػػوع ومطػػروح فػػ  األدبيػػات  والمكتػػوب فيػػ  بيمػػؽ عأ  ديػػًا واجتماديػػًا، فػػادب األطفػػاؿ  يثػػكو مػػف دمػػة المطبػػو 
اليربيػػة دمػػ  أدػػؿ تاػػدير   يتااسػػب مػػع دديػػد األطفػػاؿ الها ػػؿ و ػػو بضاجػػة  ف يصػػؿ إلػػ  م اطبػػة داػػوؿ األطفػػاؿ بيمػػؽ 
ومواودية ددياة اابية مف ا رتكاز دم  الدراسات الافسية ال اصة باألطفاؿ الاا مة دم  دمـ افس الطفؿ لكػ  يػتمكف مػف 

ل  داوؿ وافوس األطفاؿ فيفػ  بػذلؾ بػالغرض المطمػوب، ويبتيػد دػف ضكايػات وأداصػيص اليجػا ز والجػدات التػ  دػد الافاذ إ
 يكوف ارر ا أكبر مف فا دتها بكمير.
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  167-158ياظر األدب وبااء اإلاساف، ص  .28
  197-149ياظر أدب األطفاؿ، ص  .29
  15ص كتاب دصص الضيواف، .31
  151ياظر أدب األطفاؿ، ص .31
  175ياظر األدب وبااء اإلاساف، ص .32
 214-183ياظر أدب األطفاؿ، ص  .33
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    171اا ً دف كتاب األدب وبااء اإلاساف، ص  .34
  214أدب األطفاؿ، ص  .35
  193افس ، ص  .36
  193ياظر افس ،  ص  .37
  16كتاب دصص الضيواف ص  .38

 ياظر افس  والصفضة افسها   .39
  11ب الثيب  ص أثكاؿ التيبير ف  األد .41
   131- 91ياظر افس   ص .41
  91-77ياظر البطولة ف  الثير اليرب ، ص  .42
 21الضكاية الثيبية، ص .43
 15افس ، ص .44
 163أدب األطفاؿ، ص .45
 164-163ياظر افس  ص  .46
  51-21ياظر الضكاية الثيبية، ص .47

 روافد البحث
 1977اد أدب األطفاؿ فمسفت  فاوا  وسا ط ؛ إلهيت  ، ادي ايماف وزارة اإلد ـ بغد 
  1973األدب وبااء اإلاساف ؛الضديدي ،دم  )دكتور(ماثورات الجامية الميبية كمية التربية 

 . أثكاؿ التيبير ف  األدب الثيب  ؛إبرا يـ ،ابيمة)دكتور(دار الاهاة مصر 

  1976البطؿ المياصر ف  الرواية المصرية ؛الهواري ،أضمد إبرا يـ دار الضرية وزارة اإلد ـ بغداد 

 ولة ف  الثير الجا م  ؛دم ،اوري ضمػودي )دكتور(مجمػة دراسػات لألجيػاؿ اليػدد األوؿ السػاة األولػ  مطػابع البط
  1981ماياف بغداد 

 . الجمالية ؛ر.ؼ.جواسوف ؛ترجمة د.دبد الواضد لؤلؤة وزارة الماافة والفاوف بغداد 

 1968دة والاثر الاا رة الضكاية الثيبية ؛يواس ،دبد الضميد )دكتور( ،دار الكتاب اليرب  لمطبا 

  1979سيرة داتر ؛ذ ا  ،مضمد )دكتور( ،دار الميارؼ مصر 

  1961ثير الضرب ف  أدب اليرب ؛ ألمضاسا  ،زك  )دكتور(دار الميارؼ مصر 

 . فف الاصة ؛اجـ ،مضمد يوسؼ)دكتور( ،دار الماافة بيروت 

 1948مصر  2فف الاصص ؛تيمور، مضمود مطبية دار اله ؿ ط 

 1968ة لألطفاؿ ؛اجيب ،أضمد ،دار الكتاب اليرب  لمطبادة والاثر مصرفف الكتاب 

  1979كتاب دصص الضيواف ف  األدب اليرب  الاديـ ؛تاديـ وجمع د.داود سمـو دار الرثيد وزارة الماافة واإلد ـ بغداد 

  لساف اليرب ؛ ابف ماظور المصري ، دار صادر بيروت 

 يا باكوؼ وسمير اوفا ، تيريب باسـ الساا مطابع ثركة لكاوبرس الضديمة .    موجز تاريخ الاظريات الجمالية ؛ ادفس 

 
 
 


