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 الملخص

 
تهدف هذه الدراسة إلى رصد أهم المالمح النمدٌة المستخدمة فً نمد وتمٌٌم          

ن نظراً ألهمٌتها. ومن خاللها نستطٌع أن نتوصل األعمال الموجهة لألطفال فً إٌرا
إلى أهم ما توصلت إلٌه إٌران فً مجال النمد األدبً ، خاصة نمد أدب األطفال ، 
وذلن من خالل اَراء النمدٌة التً لدمها كاتب األطفال اإلٌرانً )دمحم هادي دمحمي( 

أدب األطفال(. و فً كتابه )روش شناسً نمد ادبٌات كودكان(؛ بمعنى )منهجٌة نمد 
تموم الباحثة بعرض نمد منهجً لهذه المالمح مبٌنة مدى صالحٌتها أو عدم 
صالحٌتها لتطبٌمها على أدب األطفال. متخذةً فً ذلن "المنهج الوصفً"، الذي 
ٌتناول بالتحلٌل والمنالشة اَراء التً جاء بها الكاتب اإلٌرانً "دمحم هادى دمحمي 

 مستخدمة فً أدب األطفال."حول المالمح النمدٌة ال
و تشتمل الدراسة على ممدمة نتناول فٌها الحدٌث عن أدب األطفال ونمده فً         

إٌران، ثم التعرٌف بمؤلف الكتاب، وأهم أعماله، وبعد ذلن نموم بعرض آرائه 
 المتعلمة بأهم المالمح النمدٌة المستخدمة فً نمد أدب األطفال.
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Applied Methods of Criticism in Iranian Children's Literature: 

Mohamed Hadi Mohammdi’s Critical Perspective"Mohamed 

Hadi Mohammdi" 
 

Asmaa Ahmed Abdel-Alwanes 

Abstract 

 
This study aims at monitoring the most important criticizing 

features used in criticism and evaluation of the works directed to the 

children in Iran due to their importance through which we can realize 

the most important achievements and development in the field of 

literary criticism in Iran especially, the children's literature criticism 

by the criticizing opinions provided by the Iranian children author 

(Mohamed Hadi Mohammadi) in his book  (methodology of chidren 

literature criticism). The researcher presents a methodological 

criticism for these features clarifying the validity or invalidity of them 

to be applied in the children's literature as she adopting for that the 

"descriptive approach" which tackles by analyzing and discussion the 

viewpoints manifested by he Iranian author (Mohamed Hadi 

Mohammadi) about the criticizing features used in the children's 

literature. 

This study includes an introduction in which we tackle taking 

about the children's literature and its criticism in Iran. Then, giving a 

definition for the book author and his most important works. 

Thereafter, we present his viewpoints relating to the most important 

criticizing features used in the children's literature. 
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 مقدمـــة:
. ٌعد أدب األطفال من ألوى الدعامات فً التكوٌن السلٌم للشخصٌة اإلنساانٌة

فهااو أساااس ٌمااوم علٌااه التكااوٌن العملااً والنفسااً والعاااطفً لألطفااال، وخٌاار مااا ٌنمااً 
الخٌااال واإلحساااس بالجمااال عنااد األطفااال. فااأدب األطفااال كالفٌتامٌنااات للفكاار، وعماال 
الطفاال وخٌالااه ٌحتاااأ إلااى أنااواع مختلفااة منهااا، حٌااث ٌغااذي كاال نااوع منااه جانباااً ماان 

فٌااه،  فٌجااب علااى كاتااب أدب األطفااال أ  جوانااب تفكٌااره ، وٌمااوي نااواحً الخٌااال 
 ٌمتصر فً كتاباته على نوع واحد منه.

و  تكماان أهمٌااة أدب األطفااال فااً إذكاااء الخٌااال عنااد الصااغار فمااط باال إنااه 
ٌاادودهم بالمعلومااات العلمٌااة ومااا ٌتعلااك منهااا بااالنظم السٌاسااٌة والتمالٌااد ا جتماعٌااة 

وس اللغاااوي لااادٌهم وٌنماااً فاااٌهم والعواطاااف الدٌنٌاااة والوطنٌاااة وكاااذلن ٌوساااع الماااام
اإلحساس بجمال الكلمة ولوة تأثٌرها. ولهذا فالبد لكاتب أدب األطفال أن ٌحادد مسابماً 
المرحلااة العمرٌااة التااً ٌكتااب لهااا. ألن لكاال مرحلااة اهتماماتهااا ومٌولهااا ور باتهااا 
وثمافتهااا وخصائصااها الفكرٌااة والساالوكٌة والمداجٌااة والعاطفٌااة و بااد أن ٌكااون علااى 

م بمتطلبات كل مرحلة. وتعد المصة أفضل وسٌلة نمدم عن طرٌمها ماا نرٌاد تمدٌماه عل
لألطفااال، سااواء أكااان ذلاان لٌماااً دٌنٌااة أو أخاللٌااة، معلومااات علمٌااة أو تارٌخٌااة أو 

 .(1)جغرافٌة، توجٌهات سلوكٌة أو اجتماعٌة
وأدب األطفاااال كااااألدب العاااام هاااو مااارآة للمجتماااع تعكاااس وجهاااة النظااار 

 والثمافٌة والسٌاسٌة فً المجتمع . ا جتماعٌة
ولد اشتد ا هتمام بأدب األطفاال فاً إٌاران ماؤخراً، وظهارت لاوانٌن جدٌادة 
فً التربٌة والتعلٌم، وتأسست مدارس جدٌدة،كما ظهرت مجالت تتجه الى بحث ونماد 
الموضوعات المتعلمة  باألطفال ومنها مجلة "سبٌده فردا" وكانات تشاتمل هاذه المجلاة 

ا ت فنٌاة للتعلاٌم والتربٌاة ومماا ت حاول أدب األطفاال والمصاا واألشاعار على مم
.، كما أنشئت مراكد ومؤسساات سااعدت علاى رواأ أدب األطفاال ، (2) الخاصة بهم

رورش فكااري كودكااان ونوجوانااان، پمنهااا ) )مؤسسااه شااوراي كتاااب كااودن، كااانون 
لألطفال مثل )طالبوف مؤسسه نورجهان ....( و ٌرها. ولد ظهر كتاب كبار ٌكتبون 

أحماد رضاا أحمادي  – المحساٌن سااعدي  –صمد بهرنگاً  –ـه بان چجبار با ـ –
 دمحم دمحمي( و ٌرهم. –

أما عن نمد أدب األطفال، فهو عبارة عن تحلٌال لمحتاوى أدب األطفاال علاى 
أساس مجموعة من المعاٌٌر الخاصة ٌتم بنااء علٌهاا تمٌاٌم األعماال الموجهاة لألطفاال 

تمٌٌد الجٌد من الرديء منها،كما أنه عبارة عن التأكٌاد علاى أهمٌاة الموضاوع وذلن ل
 (3) . الذى ٌوضع موضع البحث والتحلٌل

ومااع كثاارة مااا ٌطاارا ماان إبااداعات أدبٌااة خاصااة بالطفاال إ  أن الدراسااات 
النمدٌة التً تدور حولها نادرة و  تشاهد إ  فً مطبوعات للٌلة مثال )ماهناماه كتااب 

وانااااان(، أي) )الكتاااااب الشااااهري لألطفااااال والناشاااائة(. وكاناااات هااااذه كااااودن ونوج
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المطبوعااات تمتصاار علااى عاارض ألعمااال الكتاااب مصااحوب أحٌاناااً بتعلٌااك مختصاار 
 دون تمدٌم نمد منهجً سلٌم.

 -دمحم هادي دمحمي: -
م فااً تهااران ونشااأ فٌهااا، وأنهااى تعلٌماااه 1961ولااد دمحم هااادي دمحمي عااام 

اإلسااالمٌة. ولااد اتجااه إلااى الكتابااة للكبااار وهااو فااً الثانٌااة الثااانوي أثناااء فتاارة الثااورة 
والعشاارٌن ماان عمااره ، فنشاار العدٌااد ماان المصااا مثاال ))فضااا نوردهااا دركااوره 
آجربدي( بمعناى )رواد الفضااء فاً لماائن الطاوب( وهاً أول لصاة نشارت لاه عاام 

م، وحاادت هااذه المصااة علااى جااائدة الكتاااب الساانوي ماان مجلااة )سااروش عااام 1988
. ثم اتجه بعاد ذلان إلاى الكتاباة حاول أدب األطفاال فاً إٌاران وتارٌخاه إلاى م(1989

م بادأ فاً عمال 1996جانب النمد والبحث وترجمة النظرٌات النمدٌة حوله. ففاً عاام 
بحثً عظٌم حول تاارٌ  أدب األطفاال فاً إٌاران با شاتران ماع دهاره لااٌٌنً، وفاً 

ندرسان" مان المجلاس الادولً م حاد دمحمي على جاائدة "هاانس كرٌساتٌن آ2006عام 
 لكتاب الطفل تمدٌراً ألعماله فً مجال أدب األطفال.

 أما عن أهم أعماله وإبداعاته األدبٌة فمنها:
ن چاألعمااال المصصااٌة) وٌبلااا عااددها اثنااٌن وعشاارٌن لصااة وماان بٌنهااا )آدم كااو .1

لناا ( پوخوابهاااي باادري( أي )اإلنسااان الصااغٌر واألحااالم الكبٌاارة(، و) ربااه و
لفأر والنمر(، ولصة )وحشاتناكترٌن حٌاوان دنٌاا( بمعناى )أخطار حٌاوان بمعنى)ا

فً العالم(، ومن لصا الكبار كذلن لصة )موشى كاه  رباه هاا را ماً خاورد( 
 بمعنى )الفئران التً تأكل المطط(.

 شم كودن( أي )من فتحة عٌن الطفل(.چاألعمال المترجمة) مثل )اد رودن  .2
اب )روش شناسااً نمااد ادبٌااات كودكااان( أي األعمااال البحثٌااة الفردٌااة) مثاال كتاا .3

)منهجٌاااة نماااد أدب األطفاااال(، وكاااذلن كتااااب )فاااانتدي درادبٌاااات كودكاااان( أي 
 )الفانتدٌا فً أدب األطفال(.

األعمال البحثٌة المشتركة) وهو كتاب )تارٌ  ادبٌات كودكان اٌاران( أي )تاارٌ   .4
 أدب األطفال فً إٌران با شتران مع دهرة لاٌٌنً.

ت) لااه عاادة ممااا ت وٌبلااا عااددها حااوالً ثااالث وأربعااٌن ممالااة متنوعااة الممااا  .5
 –الفانتدٌاا فاً أدب األطفاال  –الموضوعات مثل )أدب األطفال وتارٌخاه ونماده 

تااارٌ  إٌااران ....( و ٌرهاااا. وترجماات بعااض أعمالاااه إلااى اللغااات اإلنجلٌدٌاااة 
 والتاٌلندٌة والكورٌة.

شاهادات التمادٌر فماد حاادعلى شاهادة ولد حاد دمحمي على العدٌد من الجاوائد و
م. كماا حااد 1996تمدٌر لنمده لصة )داستان آن خمره( بمعنى )لصة ذلن الدن( عاام 

علااى جااائدة البحااث الساانوي المختااار تماادٌراً لعملااه )فااانتدي درادبٌااات كودكااان( ماان 
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م، وحااد كاذلن 1999مركد البحوث الثمافة لودارة الثمافاة واإلرشااد اإلساالمً عاام 
 .(4) م2008شهادة تمدٌر لكتابه )الفكر اإلٌرانً( عام على 

واَن سوف ننتمل للحدٌث عن أهام المالماح النمدٌاة التاً ٌارى الكاتاب إمكانٌاة 
استخدامها فً نمد أدب األطفال. ومان المتعاارف علٌاه أن النماد ٌعاد أحاد وجاوه الفكار 

فكر ومعبارة عناه فً حركته الجدلٌة مع الوالع، فحركة النمد هً حركة من حركات ال
ومان خااالل معرفتاه ف ننااا نساتطٌع أن نفهاام تطااور الفكار الحاادٌث عبار أحااد أدواتااه أ  

 وهو النمد 
المرن العشرٌن بدا واضحاً أن هناان تحاو ً كبٌاراً راا ٌعتاري  ففً خمسٌنٌات

مجال دراسة األدب والثمافة متجهاً بها صوب مناا جدٌدة ومرتمٌاً بها إلى مصااف لام 
صلتها من لبل، ومن أهم األشٌاء التً أدت إلى هذه ا تجاهات الجدٌدة فاً ٌسبك أن و

مجاال األدب والنمااد هاً أفكااار كباار الفالساافة ونظرٌااتهم الفلساافٌة مثال رو ن بااارت 
وجان درٌدا وروماان جاكوبساون وفروٌاد و ٌارهم. و باد أن ناذكر كاذلن أن ظهاور 

ل إلى أساالٌب فاً التفكٌار تدٌاد مان الثورة الصناعٌة فً الغرب وما ارتبط بها من مٌ
لٌمااة العلاام أدى إلااى ضاارورة الحاجااة إلااى تحااول النمااد األدبااً إلااى تخصااا لااائم 

 .(5)بذاته
وفً البداٌة لبل أن نحدد أحدث الطرق واألدوات المنهجٌاة المساتخدمة فاً نماد 
أدب األطفال فً إٌران وكٌفٌة تطبٌمهاا علاى نمااذأ داخال هاذا المجاال فالباد أن نحادد 
أو ً الممصود بالمنهج أو الملمح النمدي، فمعنااه لغوٌااً هاو الطرٌاك والسابٌل والوساٌلة 
التً ٌتدرأ بها للوصول إلى هدف أو نتٌجة معٌنة. ومعناه ا صاطالحً هاو الوساائل 
واإلجراءات العملٌة طبماً للحدود المنطمٌة التً تؤدي إلاى نتاائج معٌناة أو هاو الوساٌلة 

. (6) ج بها النالد أو الباحث النا األدباً وفمااً لطبٌعاة موضاوعهأو الطرٌمة التً ٌعال
فالنالد الذي ٌستخدم منهجااً ماا ٌعناً أناه ٌتباع مجموعاة مان الخطاوات العلمٌاة بهادف 

 الوصول إلى نتائج ملموسة ومحددة.
كما نجد أن الدكتور دمحم عنانً لام بتعرٌاف المانهج العلماً علاى أناه مجموعاة 

د تساتند إلاى المالحظاة وا ساتمرار والتعماٌم وٌساتعٌن بهاا النالاد من المفااهٌم والمواعا
 .(7) لتحدٌد الظواهر األدبٌة والثمافٌة والفكرٌة

وماان هنااا نجااد أن تحدٌااد النالااد  تجاهااه النماادي هااو األساااس الااذي ٌنبنااً علٌااه 
 .(8)كٌفٌة تعامله مع األعمال األدبٌة أو النصوا األدبٌة 

فهمهاا  لد بشتى المناهج النمدٌة المختلفة وٌتعمك فًومن البدٌهً أن ٌهتم كل نا
حتااى   ٌكااون نمااده نمااداً عشااوائٌاً   ٌعتمااد علااى المواعااد الموضااوعٌة. وكمااا ٌمااول 
الدكتور سمٌر سعٌد حجادي فً كتابه "مشكالت الحداثة فً النمد العربً") "إننا نرٌاد 

ا العرٌضاة أو العاماة، ألن من الثمافة الحدٌثة المنهج أو المواعد المنهجٌة فاً خطواتها
ا هتمام بمساائل المانهج ٌتاٌح لناا معرفاة بعاض األساالٌب الجدٌادة التاً مان شاأنها أن 
توفر لنا فً عالأ موضوعاتنا األدبٌة أو الفكرٌة أو الثمافٌة الموضوعٌة فً مالحظاة 
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الظاااهرة األدبٌااة والموضااوعٌة فااً النتااائج، والممصااود بالموضااوعٌة هنااا هااو إضاافاء 
ع العلمً علاى خطاوات الباحاث أو النالاد عناد مالحظاة موضاوعه وعناد تحمٌاك الطاب

كمااا نجااد أن النمااد األدبااً هااو فاان تفسااٌر األعمااال األدبٌااة وهااو محاولااة  (9) نتائجااه.
منضاابطة ٌشااترن فٌهااا ذوق النالااد وفكااره للكشااف عاان مااواطن الجمااال أوالماابح فااً 

 التً تساعده فً تحمٌك ذلن. األعمال األدبٌة مستعٌناً فً ذلن باألداة المنهجٌة
ومن البدٌهً عند اختٌار النالد لمنهجه الذي ٌتبعه فً معالجة العمال األدباً أن 
ٌكااون الماانهج مناسااباً لطبٌعااة العماال. "فلااٌس هنااان ماانهج كالمالااب المفاار  ٌمكاان أن 

 .(10)"نصب فٌه كافة الموضوعات األدبٌة أو الثمافٌة
ا هتماام بطرٌماة معالجاة الموضاوع أي وهذه الممدماة الساابمة تؤكاد أناه ٌجاب 

ا هتمام بمنهجه أكثر من ا هتمام بمادته، فالنالد   ٌشغل باله بجمع المعلومات حاول 
موضوع العمل األدبً ولكن كال ماا ٌشاغله هواختٌاار المانهج المناساب الاذي ٌاتم عان 

 طرٌمه معالجة العمل األدبً.
وتااات منطلماااات أصاااحابها ولاااد تعاااددت اتجاهاااات النماااد األدباااً الحااادٌث وتفا

واختلفت أفكارهم. ومن المؤكد أن هذه ا ختالفات فً منطلماات ونتاائج ومصاطلحات 
هذه ا تجاهات النمدٌة تؤدي بالضرورة إلى دٌادة الثراء والتنوع والتجدٌد فً التاراث 
األدبً. وهذا ما ٌؤكده "أبرامد" أستاذ األدب اإلنجلٌدي فً جامعة كورنل حٌاث ذكار 

 –الفناان أو المبادع  –ر النمد الفنً هً أربعة عناصار وهاً) )العمال الفناً أن عناص
الجمهور أو المتلمً(. وبناء على ذلن نجد أن النالد ٌجانح نحاو ا عتمااد  –الموضوع 

علااى أحااد هااذه العناصاار األربعااة وٌسااتعملها فااً تعرٌااف اإلنتاااأ األدبااً وتصاانٌفه 
 .(11)مٌٌم العمل الفنً وتحلٌله. كما أنه ٌستخدمها كمعٌار أساسً لت

واَن سوف نموم بعرض أبرد هذه ا تجاهاات النمدٌاة التاً ٌارى الكاتاب "دمحم 
هادي دمحمي" أنه ٌمكن تطبٌمها فً نماد أدب األطفاال ماع ذكار أهام سامات وآلٌاات كال 
ملمح نمدي موضحاً كٌفٌة تطبٌك كل منها على األعماال األدبٌاة الخاصاة بالطفال) فماد 

البداٌة عن نوعٌن من النمد وصانفهما ضامن األناواع  ٌار المنهجٌاة تحدث الكاتب فً 
والنوع األول هاو المانهج الاذولً وهاو اتجااه ٌؤساس علاى نماد انطبااعً بساٌط ٌعتماد 
علااى التااأثٌر المباشاار للعماال علااى المتلمااً لااذا فلااه عاادة تساامٌات منهااا النمااد التااأثٌري 

ب فاااً المااارن الساااادس والاااذولً وا نطبااااعً. "ولاااد عااارف هاااذا ا تجااااه فاااً الغااار
 (.12)عشر"

ولااد لااال الكاتااب "دمحم هااادي دمحمي" عاان هااذا النااوع النماادي إنااه ماان الطاارق 
الرائجة فً النمد  ٌر المنهجً. وذكر أنه فً هذه الطرٌماة مان التمٌاٌم ٌكاون ا هتماام 
منصباً أكثر على ذوق الباحث أو النالاد، وفاً هاذه الطرٌماة   ٌتتباع الباحاث اكتشااف 

عمل األدبً وٌتم فٌه فرض النماذأ الذهنٌة للنالاد علاى األعماال األدبٌاة وفاً جوهر ال
النماد الاذولً تعمال المٌااول والمعااٌٌر الذهنٌاة كنمااذأ لمطابمااة العمال بهاا. مؤكاداً أنااه 
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 .(13) لٌس هنان فائدة منه
وأرٌااد أن أوضااح أن التمٌااٌم فااً هااذا النااوع ماان النمااد ٌعتمااد فمااط علااى الااذوق 

ً أحكاماه أحكامااً عاماة  ٌار لائماة علاى أسااس سالٌم فاال ٌصاح أن الشخصً لاذا تاأت
ٌكون المعٌار الوحٌد للحكم على األعمال األدبٌة هو التأثٌر ا نطبااعً للعمال. فكثٌاراً 
ما توجد عاللات شخصٌة جٌدة أو سٌئة بٌن نالد معاٌن وكاتاب معاٌن وباالطبع تتادخل 

لكاتب "دمحم هادي دمحمي" محك عنادما هذه العاللات فً إصدار الحكم على العمل لذا فا
أدرأ هذا النمد ضمن أنواع النمد  ٌر المنهجٌة. وخالصة المول أنناا   نرٌاد أن نبعاده 
تماماااً عاان عملٌااة الحكاام باال أرى أن التااأثر بالعماال شااًء أساسااً    نااى عنااه ولكاان 
. ٌجااب أن ٌبمااى هااذا التااأثر ضاامن معاااٌٌر محااددة و  ٌتاارن المجااال النماادي لااه وحااده

وخاصة أناه ٌنظار للعمال مان خارجاه دون ا هتماام بموضاوعه وماا تخفٌاه مان لٌماة 
 أخاللٌة أو فنٌة أو علمٌة لذا فٌوجد به لصور منهجً واضح.

والنوع الثانً الذي تحدث عنه الكاتب هاو النماد الحضاوري، وأرٌاد أن أوضاح 
دمحمي بأناه التمٌاٌم فً البداٌة أن هذا النوع النمدي  ٌر رائج فً مجال النمد ولاد عرفاه 

الجماعً للعمال األدباً، وأن هاذا الملماح هاو حادٌث واضاح حاول الانا، واحتمالٌاة 
حضااور األساااتذة فااً هااذه األحادٌااث هااً أفضاال ورشااة عماال  سااتٌعاب كٌفٌااة تمٌااٌم 
العمل األدبً، فحضاور المؤلاف ٌضافً علاى النماد الحضاوري مٌادة خاصاة وٌحولاه 

 .(14)إلى حدٌث جاد وكله حران 
ٌوضاااح أن تمٌاااٌم العمااال بهاااذه الطرٌماااة ٌاااتم مااان خاااالل عااادة أشاااخاا  وهاااذا

متواجاادٌن فااً ولاات ومكااان واحااد وتاادور منالشااة حااول العماال األدبااً ولٌمتااه وهااو 
بالفعل شًء عظٌم وٌمنح للجلسة لٌمة علمٌة وأدبٌاة ولكان لام ٌاذكر الكاتاب كٌاف ٌاتم 

هاذا ا تجااه  النمادي، تمٌٌم العمل أو على أي أساس ٌتم التمٌاٌم لاذلن ٌكتناف الغماوض 
 وربما كان هذا سبباً إلدراجه ضمن األنواع  ٌر المنهجٌة.

ثم انتمل الكاتب إلى ذكر عدة مبااد  ٌارى أناه ٌجاب ا هتماام بهاا فاً نماد أدب 
 األطفال وأنها ذات لٌمة عظٌمة وهً)

 ( ا هتمام بأخاللٌة النمد.2    ( لغة النمد المعبرة والمحددة 1
 .(15)( نسبٌة التمٌٌمات والمٌم 4ؤلف بد  من نمد النا ( تجنب نمد الم3

وهً تعاد مبااد  هاماة بالفعال  باد لنالاد أدب األطفاال أن ٌأخاذها فاً اعتبااره 
 كما أكد دمحمى .

وبعد أن لدم الكاتب للمناهج النمدٌة  ٌار المنهجٌاة، فااَن ساوف نماوم بعارض 
 المالمح النمدٌة المنهجٌة كما ٌراها وهً كالتالً)

) وٌوصف هذا ا تجاه أحٌاناً بالمنهج الجمالً أو الموضاوعً أو والً: الملمح الشكلًأ
الفنً أو النصً أو الجدٌد، وهو من أبرد ا تجاهات جاذبٌة وتأثٌراً ورواجاً فاً النماد 
الحدٌث. وترجع األصاول األولاى لهاذا الملماح النمادي إلاى بعاض أفكاار الرومانساٌٌن 

المطعة األدبٌة توجد بطرٌمتها الخاصاة وفاً حٌااة خاصاة التً ذهب أصحابها إلى أن 
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وباإلضااافة إلااى التساامٌات السااابمة لهااذا الملمااح فلااه اساام آخاار هااو النمااد . (16) بهااا 
 .(17)األنطولوجً  

وظهر المنهج الشكلً انطاللاً من مسلمة ترى أنه ٌنبغً علاى النالاد األدباً أن 
لظااروف الخارجٌااة التااً تنااتج فااً ٌواجااه النصااوا األدبٌااة الخالٌااة باادل أن ٌواجااه ا

إطارهااا هااذه النصااوا، فمااد اتجااه الشااكالنٌون إلااى فصاال األدب عاان بااالً الحمااول 

 .(18)  المعرفٌة المجاورة مثل علم النفس وا جتماع والتارٌ  الثمافً
ومن أهم من طبك هذا الملمح "فالدٌمٌر براب" وطبمه على الحكاٌاات الشاعبٌة 

ج ، حٌاث نجاده ٌماول فاً كتاباه "مورفولوجٌاا الحكاٌاة فهو ٌعد من مؤسسً هذا المنه
الخرافٌااة" إن الماانهج الشااكلً ٌهااتم بصااورة جوهرٌااة باكتشاااف صااورٌة العاللااة بااٌن 
أجداء األثر بعضها ببعض وعاللة هذه األجداء بالكل باعتباار أن هاذه األجاداء علاى 

 .(19) عاللة تفاعل وظٌفً مع ذلن الكل
النماادي ٌاادرس الظاااهرة األدبٌااة فااً صااورة وممااا ساابك ٌتضااح أن هااذا الملمااح 

مجردة ألنه ٌجرد العمل األدبً من بعده ا جتماعً والتاارٌخً وعان مضامونه الاذي 
ٌتضح فٌه مظاهر الحٌاة المختلفة لذا فهو ٌسامى با تجااه الصاوري أو الشاكلً، وهاذا 
ٌمثل نمطة ضعف شدٌدة فً هاذا ا تجااه، ونتٌجاة ألناه ٌكتفاً بوصاف الظاواهر دون 

 تفسٌرها فمد تم تصنٌفه ضمن المناهج الوصفٌة.
أما عن تعرٌف الكاتب للمنهج الشكلً فنجده ٌمول إن المنهج الشكلً ٌعارف   -

بااالمنهج التملٌاادي وهااو ماان أكثاار مالمااح النمااد رواجاااً فااً مجااال نمااد أدب األطفااال 
ً وأكثرها شٌوعاً، وٌمتد هذا النوع من النمد حتى عصار أرساطو مؤساس النماد الشاكل

وهااذا الملمااح النماادي هااو أول شااكل للنمااد األصااولً الااذي ٌباارد ارتباطااه باألصااول 
األخاللٌة، فٌتم فٌاه تمٌاٌم الشاكل أكثار مان المحتاوى أو المضامون وعلاى خاالف ذلان 
نجااد النمااد األخاللااً، وٌؤكااد أن مكانتااه األساسااٌة كاناات فااً المجااالت والصااحف ألن 

حجام الصاحٌفة أو المجلاة باإلضاافة طرٌمة عرضه كانت تتم فً مماال لصاٌر ٌناساب 
إلى أن هذا النمد ٌتسم بنوع من عدم ا نضباط به مما ٌٌسر عملٌة الكتاباة والتمٌاٌم فاً 

 .(20)هذا الملمح  

 ومن العرض السابك ٌتضح أنه لٌس هنان تضاارب باٌن ماا ٌمولاه هاذا الكاتاب
 لشاكلً فلام ٌضاٌفاإلٌرانً وبٌن آراء النماد العارب واإلنجلٌاد عناد تعارٌفهم للمانهج ا

 شااٌئاً جدٌااداً عمااا هااو متعااارف علٌااه فااً هااذا الملمااح النماادي ولكنااه لدمااه بشااكل واف  
وواضااح. ولكنااً أرى أنااه كااان ماان األفضاال أن ٌااذكر دمحمي أنااه   ٌمكاان تطبٌااك هااذا 
الملمح بمفرده نظراً ألنه ٌهتم بالشكل دون المعنى أو المضمون، فٌجب دراساة العمال 

تكاملة تجمع بٌن شكله ومضمونه. كما أنه   ٌمكان فصال الانا األدبً دراسة كلٌة م
عن سٌاله العام أي المجتمع والتارٌ ، فاألعمال األدبٌة لٌست مجرد أنمااط شاكلٌة بال 
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هً بناء ومضمون متماسن، فالمضمون ٌؤثر فً تحدٌد بنٌة الشكل، والشكل كذلن له 
با عتباارات الجمالٌاة أكثار  تأثٌر فً طبٌعة المضامون. "ونتٌجاة  هتماام هاذا الملماح

مااان ا عتباااارات األخاللٌاااة فهاااذا ٌعناااً أناااه ذو ندعاااة جمالٌاااة وشاااعارها هاااو "الفااان 

 .(21)للفن"
 -ثانٌا :الملمح األٌدٌولوجى :

والملمااح الثااانً ماان مالمااح نمااد أدب األطفااال عنااد الكاتااب "دمحمي" هااو الملمااح 
مد األٌادٌولوجً هاو الارائج فاً األٌدٌولوجً. فمنذ الخمسٌنٌات حتى الثمانٌنات كان الن

هذه الفترة أكثر من ا تجاه الفنً والجمالً فً العملٌة النمدٌاة، كماا أن النالاد )محماود 
أمااٌن العااالم( النالااد الااذي ٌظهاار لدٌااه ا تجاااه اإلٌاادٌولوجً فااً أعمالااه النمدٌااة بشااكل 

افات واضح ٌرى أنه   ٌملل من محاولة التطور والنضج لكناه ٌارى أن أي مان اإلضا
النظرٌااة الحدٌثاااة فاااً مجااال النماااد لااام تحاال بٌناااه وباااٌن الااوعً العمالناااً والسٌاساااً 

 .(22)  وا جتماعً والثمافً
وتأثٌر كل من الفلسفة ا شتراكٌة والوجودٌة فً المنااهج النمدٌاة لاد أسافر عان 
ظهااور النمااد األٌاادٌولوجً ومااا هااو إ  مظهاار ماان مظاااهر النمااد ا جتماااعً النالاال 

 ٌاسٌة والفلسفٌة و ٌرها.لألفكار الس
والمعنى المعجمً للكلمة ٌعنً فن البحث فً األفكار والتصورات، أما بالنسابة 
للمعنى ا صطالحً فاألٌدٌولوجٌا هً نظام فكاري أو نساك مان األفكاار التاً تعتنمهاا 
مجموعة مان البشار، وتحادد رؤٌاة العاالم أوتفساٌر ظاواهره، وترسام أسالوب مواجهاة 

ن النسك بعض المتنالضات، ولكنها تستخدم بطرٌماة تخفاً تنالضاها الحٌاة. ولد ٌتضم

 .(23)  عمن ٌعتنمونها
وممااا ساابك ٌتضااح أن هااذا الملمااح النماادي ٌركااد علااى جانااب واحااد فمااط ماان 
عناصاار الاانا ومكوناتااه وهااو معرفااة النالااد ألٌدٌولوجٌااة وأفكااار الكاتااب فمااط وهنااا 

 تكمن نمطة المصور المنهجً فً هذا الملمح.
ال الكاتب "دمحم دمحمي" عن هذا الملمح أناه ٌعناً تمٌاٌم العمال علاى أسااس ولد ل

الفكاار الخاااا الااذي ٌمتاادأ بالعماال السٌاسااً، وتتطااابك المااٌم الجمالٌااة مااع الناحٌااة 
الذهنٌة أو األٌدٌولوجٌاة للنالاد، وهاذا ٌعناً أن الماٌم الموجاودة فاً العمال تكاون تابعاة 

هااذا الملمااح ٌاتم فرضااه مان لباال األطااراف  دائمااً لعواماال وعناصار  ٌاار أدبٌاة أي أن
 ٌر األدبٌة على األدب، ثم ذكر الكاتب نموذجاً لهذا الملمح النمدي لكاتبة كانت تمتلا  
كتابتها بالحدٌث عن الخصائا الفكرٌة لشخا ذي شأن عظاٌم ومان الطبماات العلٌاا 

ذلان بهادف  وذكر أنه إذا تحدثت هذه الكاتبة عن الضاعفاء والنحفااء أو الفماراء فٌكاون
بمعاناااة هااذه الطبمااة  وصااولها فمااط إلااى مكانااة مرمولااة لاادى المااراء دون اإلحساااس

 .(24)الفمٌرة
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وبهاذا الشااكل ٌتضاح أن الكاتااب كاان متفماااً فااً رأٌاه مااع آراء  ٌاره ماان النماااد 
حااول الماانهج األٌاادٌولوجً فهااو لاام ٌتعااارض معهاام فااً شااًء، كمااا أنااه اسااتطاع أن 

وبأسلوب واضح وبسٌط ونجاح فاً توضاٌح ماا ٌمولاه  ٌوصل الفكرة للمراء بشكل جٌد
 من خالل النموذأ التوضٌحً الذي أورده.

وأرٌد أن أذكر أن الهدف مان دراساة العمال وتفساٌره لاٌس التعارف فماط علاى 
أٌدٌولوجٌة الكاتب التً ٌتبناها ألنها لد تكون أٌدٌولوجٌة سلٌمة أو خاطئة ومن الخطاأ 

  وتروٌجهاا عان طرٌاك األدب ألن هاذا ٌعناً أن فرض هذه األٌدٌولوجٌة على الماار
المااانهج األٌااادٌولوجً أو الماااادي الجااادلً ٌجعااال األدب مجااارد وساااٌلة لنمااال فكااارة أو 

 أٌدٌولوجٌة معٌنة دون ا هتمام  بمناحٌه األخرى.
كمااا نجااد أن الكاتااب لاام ٌااربط بااٌن هااذا الملمااح النماادي وطبٌعااة أدب األطفااال 

مناااهج النمدٌااة التااً ٌمكاان تطبٌمهااا علااى أدب وعلااى الاار م ماان أنااه أدرجااه ضاامن ال
األطفال إ  أننً أرى أنه لٌس مان األهمٌاة بمكاان ألن مان المتعاارف علٌاه أن كاتاب 
األطفال ٌهادف مان خاالل عملاه أن ٌمادم للطفال لٌماة علمٌاة أو أخاللٌاة أو تربوٌاة أو 

ال الممدماة جمالٌة ٌنتفع بها المار  وهذا هو ماا ٌجاب أن ٌبحاث عناه النالاد فاً األعما
لألطفال. وخاصة أن الطفل ٌستمبل فً بداٌة عمره كل شًء على أنه مسلمة وٌصادق 
كاال شااًء فلااو النالااد ٌوصااله أٌدٌولوجٌااة معٌنااة سااواء أكاناات ساالٌمة أو خاطئااة فماان 

 المرجح أنه سرعان ما ٌؤمن بها وهذا بالضرورة ٌمثل إفساد لعمل الطفل.
ا المانهج   ٌتصاف بالموضاوعٌة حاٌن باإلضافة إلاى أن النالاد الاذي ٌتبناى هاذ

ٌحاول أن ٌمدم العمل من خالل أفكاره والمعتمدات المترساخة فاً ذهناه وهاذه األفكاار 
لٌس لها عاللة بمضمون العمل فالنالد هنا ٌفسر العمل كما ٌرى هو ولاٌس كماا ٌمولاه 

 النا ذاته أى أنه   ٌتم  على أساس منهجً سلٌم.

 -و التأوٌلى :ثالثاٌ : الملمح التفسٌرى أ
والملمح اَخر من مالمح نمد أدب األطفال كما ٌرى دمحمي هاو الملماح التفساٌري أو  -

التأوٌلً) "فنظرٌة التأوٌل هذه تعد من أهم النظرٌات التً شهدتها حركة النمد الحادٌث 
ولمٌت استجابة كبٌرة فاً الحركاات األدبٌاة والنمدٌاة الغربٌاة. ومان أهام مؤسساً هاذا 

 .(25)")شالٌرماخر وجادامٌر وهٌرش وٌاوس واٌدرالملمح هم 
إذ  وهذا الملمح ٌهتم بالمتلمً وهو جدء من استراتٌجٌة فً تناول العمل األدبً

 ٌجعل المتلمً فاً باؤرة ا هتماام. باإلضاافة إلاى أناه ٌبحاث فاً جمالٌاات العمال وفان
 رموده الخفٌة داخله.

الااااذي ٌ عاااارف  ولااااد انطلاااات هااااذه النظرٌااااة ماااان األساااااس الفلساااافً الاااادٌنً
"بالهرمٌنوطٌمااا" وهااو مصااطلح لاادٌم باادأ اسااتخدامه فااً مجااال الدراسااات الالهوتٌااة 

 .(26)لٌشٌر إلى المواعد والمعاٌٌر التً ٌجب أن ٌتبعها المفسر لفهم النصوا الدٌنٌة
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و"الهرمٌنوطٌما هاً علام التأوٌال. والتأوٌال هاو نمال ظااهر اللفاظ عان وضاعه 

 .(27)" لو ه ما ترن ظاهر اللفظاألصلً إلى ما ٌحتاأ إلى دلٌل 
وإذا بحثنا عن معنى كلمة التأوٌل "فنجد أنها تعنً البحث عن المعنى والحاجاة 

كما نجد أن التأوٌل عناد الفالسافة مارادف لالساتمراء أي . (28)" إلى توضٌحه وتفسٌره

البحث عان علال األشاٌاء وا رتمااء منهاا إلاى العلاة األولاى، فالغاٌاة مان المصاطلحٌن 

فكاان التأوٌال مناذ المادم ٌوجاد . (29) ستمراء والتأوٌل( هً معرفاة باواطن األشاٌاء)ا 

 فً ثالثة حمول هً الشرع والفلسفة واألدب.
ومن أهم األفكار التً دعى إلٌها "روبرت ٌاوس" مؤسس هذه النظرٌة هاو ماا 
د ٌ عرف بـ "أفك التولعات" وهو ٌعنً أن ٌكون لدى النالد تولعات مسبمة فً ذهناه عنا

تلمٌه للعمل لتسااعده علاى الحكام علاى العمال وتمٌٌماه. كماا أناه ٌارى أن الانا تتعادد 
معانٌااه بتعاادد المااراء وهااذا ٌنفااً أن ٌكااون هنااان معنااى واحااد للاانا أي نفااً فكاارة 
المصدٌة فلٌس هنان لصد بعٌنه للنا بال إن الانا مفتاوا وٌحتمال أكثار مان لاراءة 

الجرجاانً علاى فكارة تعادد المعاانً وعادم وٌؤكاد الماضاً . (30)  نتٌجة لتعدد معانٌه

التصار النا على معناى واحاد لاائالً) "بااب التأوٌال واساع، والمماصاد مغٌباة، وإنماا 

ممااا أدى إلااى ظهااور مااا ٌعاارف بالعماال . (31)" ٌستشااهد بالظاااهر، وٌتبااع مولااع اللفااظ

المفتاااوا وهاااو ٌعناااً تعااادد الماااراءات للعمااال األدباااً الواحاااد وهاااً شااادٌدة التناااوع 
الف، بل متباٌنة، وهً تجمٌع  ٌر منته من حٌث المبدأ. وكلما ٌمال أن الكتااب وا خت

الذي ٌرٌد أن ٌستمر هاو ذان الاذي نساتطٌع لراءتاه لاراءات متعاددة. وعلاى أٌاة حاال 

 . (32) هو الذي ٌجب أن ٌسمح بمراءة متعددة ومتغٌرة
وممااا ساابك نسااتنتج أن الاانا الااذي لدٌااه بنٌااة تحتٌااة عمٌمااة هااو ماان أفضاال 

لنصوا التً ٌجب أن ٌ طبك علٌهاا المانهج التاأوٌلً نظاراً لتعادد مساتوٌاته الد لٌاة، ا
فكلما تعددت مستوٌات العمل كلما اددادت لٌمته األدبٌة وفاً هاذه الحالاة ٌكاون للنالاد 

 فرصة التعامل الفعال مع النا لٌبحث عن معناه العمٌك.
 بعااد الحداثااة إ  أننااا ور اام أهمٌااة هااذا الملمااح النماادي باعتباااره ماان مناااهج مااا

 نالحظ أن من نماط الضعف فٌه هاو عادم إمتالكاه للمعااٌٌر المحاددة. "فنجاد أن بعاض
أتبااع هاذا المانهج ٌارون أن للانا معناى واحاداً أمثاال شاالٌر مااخر والابعض اَخار 

أن للنا العدٌاد مان المعاانً والابعض ٌارى أن المعٌاار الوحٌاد لصاحة التفساٌر  ٌرى
للمؤلف أمثاال هٌارش. كماا نجاد أن الابعض اَخار ٌنكار لصادٌة هو الممصد األصلً 

وهاذا . (33)" المؤلف وهنان من ٌرى أن اللغة ذاتها توصل المعناى بمعادل عان فاعلاه

ٌعنً أن هنان اختالفات أساسٌة واضحة فً النظرٌة الهرمٌنوطٌمٌة وتتمثل فً كٌفٌاة 
ات للهرمٌنوطٌمااا منهااا التأوٌاال. وتأكٌااداً علااى ذلاان نجااد أن هنااان العدٌااد ماان التساامٌ
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الهرمٌنوطٌما الساٌكولوجٌة  –الهرمٌنوطٌمة الفٌنومٌنولوجٌة  –)الهرمٌنوطٌمة البٌنوٌة 
الهرمٌنوطٌماااا الرومانساااٌة(، ولكااال ناااوع مااان هاااذه  –الهرمٌنوطٌماااا األنطولوجٌاااة  –

األنواع المؤٌدٌن له ولهم آراؤهم المختلفة فً عملٌة تأوٌال النصاوا كماا ذكرناا مان 
 لبل.

ا أننً ضد فكرة أن المار  هو الؤلف الفعلً للانا نظاراً ألن الماار  حاٌن كم
ٌمبل على لراءة العمل األدبً مسبماً فهو   ٌعلم عم ٌتحدث النا فكٌاف ٌكاون مؤلفاه 

ان فار" ٌؤكاد علاى أناه   ٌمكان أن ٌكاون فهام ٍگالحمٌمً. لذا فنجد أن "حمٌد رضا شا
 خاتالف الظاروف اللغوٌاة والجغرافٌاة المار  للنا هو نفس ممصاد المؤلاف نتٌجاة 

فماان الممكاان أن ٌضااٌف المااار  شااٌئاً جدٌااداً . (34)" والتارٌخٌااة وا جتماعٌااة والثمافٌااة

 ولكن المؤلف هو صاحب الفكرة.
أما إذا انتملنا لرؤٌة الكاتب "دمحم هاادي دمحمي" لهاذا الملماح فنجاده ٌارى أناه مان أهام  -

. وٌارى أن بعاض األعماال الرمدٌاة وا ساتعارٌة المالمح النمدٌة فً نمد أدب األطفال
التمثٌلٌة فً أدب األطفال لهاا بنٌتاان، بنٌاة ساطحٌة وبنٌاة عمٌماة ونحتااأ إلاى التأوٌال 

 .(35)  لمعرفة عالمات البنٌة العمٌمة لهذه األعمال
وٌتضح من تعرٌفه هذا أنه متفك مع آراء  ٌره من النمااد، ولكناً أرى أناه لاد 

ا الملمح فكان  بد له أن ٌستفٌض بعض الشًء فً الحدٌث عنه أوجد الحدٌث عن هذ
نظراً ألهٌمته ضمن نظرٌات النمد الحدٌث إلدالاة أي التباساات فٌاه، كماا أناه   ٌاذكر 

مان  ٌاره لتطبٌماه علاى أدب األطفاال أم  . ولكناه فاً هل هو مؤٌد لهذا الملمح أكثر 
العموم لم ٌخل بالتعرٌف كما أنه فاً الجادء التطبٌماً مان الكتااب )روش شناساً نماد 
ادبٌات كودكان( أورد نموذجاً تطبٌمٌاً لهذا الملمح فمد طبمه علاى لصاة تادعى "شاادده 

 ولو" أي األمٌر الصغٌر.چكو

 -رابعاٌ: الملمح األخالقى :
ملمح النمدي اَخار الاذي ٌتحادث عناه كاتبناا دمحمي هاو الملماح األخاللاً أو وال

منهج األصول التربوٌة، وٌندرأ هاذا النماد تحات مسامى "منااهج النماد األدباً المادٌم" 
وهو من المناهج الواجب توافرها فً دراسة أدب األطفاال حٌاث أناه ٌتفاك ماع طبٌعاة 

 أدب األطفاال هاو تنمٌاة الماٌم األخاللٌاةهذا النوع مان األدب حٌاث أن ماا ٌهادف إلٌاه 
وتحمٌاااك النشاااأة السااالٌمة لااادى األطفاااال وا هتماااام بتاااربٌتهم مااان الناحٌاااة األخاللٌاااة 

 والتربوٌة.
وٌتضااح أن هااذا النااوع ماان النمااد ٌبحااث عاان الجانااب األخاللااً فااً األعمااال 
  األدبٌة أكثر من الجانب الجماالً، فهاو ٌنظار لمضامون أو محتاوى العمال األدباً و

 ٌنظر إلى شكله الخارجً.
وٌاارى أصااحاب هااذا الملمااح النماادي أن األدب موجااه أخاللااً ومحمااك لمسااائل 
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  أخاللٌة. فاألعمال األدبٌة وفماً لهذا تحمل جدٌة وتمدم نصحاً أخاللٌاً أو حكمة أخاللٌاة
وهذا ٌحٌلنا إلى فكرة )عاللة الفن بااألخالق( وهاً لضاٌة فلسافٌة لاد لاام العدٌاد . (36)

تولسااتوي(. كمااا أنهاام وضااحوا  –لفالساافة ب بااداء الاارأي حولهااا مثاال )أفالطااون ماان ا
أهمٌة تضمٌن األدب لألخالق خاصة فً أدب األطفال ألنهم ٌارون أناه أثنااء الطفولاة 
ٌتكون الطبع الذي سٌحدد مستمبل الشخا طوال حٌاته، "لذا فٌماول أناه ٌنبغاً وجاود 

ال) هال نادع أطفالناا ٌعٌارون أساماعهم بعض الضوابط على ما ٌ سمح له بمراءتاه، فٌما
ألٌة ألصوصة ٌروٌها أي شخا، وتتلمى أذهانهم آراء هً فً الغالاب مضاادة تمامااً 

 .(37)" لما نرٌدهم أن ٌكونوا علٌه حٌن ٌشبون
وفااً الماارن العشاارٌن كااان اتجاااه التمااوٌم األخاللااً ٌظهاار أكثاار مااا ٌظهاار فااً 

 .(38)" لجددكتابات أدباء ٌطلك علٌهم اسم "اإلنسانٌٌن ا
وٌمااول الكاتااب "دمحم هااادي دمحمي" عاان هااذا الملمااح النماادي أنااه متااأثر بالنمااد 
األخاللااً وٌهااتم بتااأثٌر الاانا علااى تربٌااة الطفاال، وٌعاارف هااذا النااوع أٌضاااً بنمااد 
النصااائح أو نمااد األواماار والنااواهً. وٌمااول أٌضاااً أن هااذا النمااد ٌمااع فااً نطاااق النمااد 

عاد عان الماٌم الجمالٌاة وٌهاتم باالمٌم األخاللٌاة والتربوٌاة التملٌدي. وتمٌٌم النا فٌاه ٌبت

 .(39) على عكس ما نجده فً النمد الشكلً
والكاتب كان محماً فً تعرٌفه لهذا الملمح ولم ٌختلاف فاً شاًء ماع  ٌاره مان 
النماد الذٌن تناولوا هذا النوع من النمد بالدراسة والتطبٌك بل كان متفمااً معهام إلاى حاد 

 كالمه كان واضحاً تماماً ولٌس به أي  موض فهو لم ٌخل بالتعرٌف.كبٌر. كما أن 
ولكن أرٌد أن أذكر أنه لٌس من الضاروري أن ٌنطاوي كال عمال أدباً للطفال 
على لٌمة أخاللٌة فمط. فربما ٌنطوي عمل ما على لٌمة علمٌة أو تارٌخٌة أو لصا 

ماان ذلاان أن ذات مضاامون خٌااالً لتنمٌااة عبمرٌااة الطفاال وتوسااٌع مداركااه، وألصااد 
 أوضح أن هذا الملمح األخاللً   ٌمكن تطبٌمه على كل األعمال الموجهة للطفل.

 -خامساٌ: الملمح النفسى:
أمااا عاان الملمااح النفسااً أو السااٌكولوجً) وهااو ماانهج ٌهااتم بااربط األدب بااذات 
المبدع الشعورٌة والالشعورٌة. فنمرأ  لول د/دمحم مندور ومن ٌأخاذون أخاذه باأن لاوام 

هاو الاذوق وأن المانهج السالٌم فاً تنااول األدب هاو المانهج التاأثري وٌارون أناه  النمد
سااوف ٌظاال هنااان ر اام هااذا مجااال لالسااتعانة بعلاام الاانفس وبحوثااه فااً مجااال النمااد 
واألدب، ألن عملٌاة التااذوق األدبااً   ٌمكاان أن تااتم علااى نحااو صااحٌح إ  إذا تاام أو ً 

  ٌمكان فهماه إ  با ساتعانة بعادد مان فهم النا الذي نرٌاد أن نتذولاه، وهاذا الانا 
العلوم والمعارف من بٌنها علام الانفس..... فاال ٌمكان فهام ذلان الانا دون ا ساتعانة 
بالدراسات النفسٌة التً تلماً الضاوء علاى بعاض الدواٌاا مناه وعلاى بعاض الجواناب 
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 .(40) فً شخصٌة صاحبه مما   تستطٌع العلوم األخرى أن تضٌئها
نماد ربطوا بٌن النا وبٌن الجوانب النفسٌة لمبدعاه، وتحادثوا وهذا ٌعنً أن ال

عاان الاانا كمنااتج ماان منتجااات الخٌااال واألحااالم. وأصاابح األدب صااورة ماان صااور 
التعبٌاار عاان الر بااات المكبوتااة التااً ٌراهااا فروٌااد المحاارن األساسااً لعملٌااة اإلبااداع 

 بموله إن الالوعً أو الالشعور هو مصدر اإلبداع.
النمدي ٌجعل النالاد محلاالً نفساانٌاً أكثار مناه نالاداً، وٌتنااول العمال فهذا ا تجاه 

كعرض ٌستطٌع بتفساٌره كشاف مكبوتاات األدٌاب الالواعٌاة ودوافعاه مماا ٌسااهم فاً 

 .(41) فهم العمل وتفسٌره
ونتٌجة الربط بٌن نتائج علم النفس واألدب لد أوجادت تطاورات لحمات بمجاال 

جاة ا ساتعانة بعلام الانفس ومنهاا ماا ٌسامى "بشاعر األدب أو ظهرت تمنٌات جدٌادة نتٌ

وظهور ما ٌسمى فً المصة والمسرحٌة "بتٌار الوعً" الذي لاه عاللاة . (42)" التفعٌلة

بمااا ٌعاارف فااً علاام الاانفس "با سااتبطان الااذاتً" وهااو ٌعنااً أن األفكااار والخااواطر 
ماضاً فاً تتداعى ألدنى صلة متجسدة فً عبارة مبتورة أو كلماة مفاردة، وٌتاداخل ال

الحاضاار فااً المسااتمبل وتكاااد تختفااً لواعااد النحااو. وكااذلن رواٌااة المصااة علااى لسااان 
أكثر من شخصٌة مان شخصاٌاتها وهاو ماا ٌعارف فاً علام الانفس "بالنسابٌة النفساٌة" 
التااً ٌترتااب علٌهااا وجااود وجهااات نظاار متعااددة للموضااوع الواحااد بعاادد الشخصااٌات 

 .(43)  الذٌن لهم صلة به
علاى الصالة الوطٌادة باٌن علام الانفس والنماد األدباً بادلٌل وكل ماا سابك ٌؤكاد 

ظهور ما ٌسامى "بعلام نفاس األدب". ولكان أرٌاد أن أوضاح وجهاة نظاري حاول هاذا 
الموضوع فمن المؤكد أن علام الانفس لاد ٌسااعد فاً فهام نفساٌة الكاتاب بدرجاة كبٌارة 

ل لااوي وٌماوم كااذلن بتحلٌاال الشخصااٌات الروائٌااة ولكان   ٌجااب أن ناانغمس فٌااه بشااك
ألننا حٌنئذ ننتمل من مجال األدب إلى مجال علم النفس، فا نغماس فٌه لاد ٌضاللنا فاً 
فهم األعمال األدبٌة، كما أنه على الر م من أهمٌة علام الانفس فاً فهام الانا إ  أناه 
لٌس من المعاٌٌر األساسٌة لتفسٌر النصوا فلاو أنناً ألاوم بدراساة عمال واحاد فماط 

ألول أن الكاتب هنا ٌعاانً مان مارض نفساانً معاٌن أو ألاول  للمؤلف فال أستطٌع أن
أن شخصااٌة الكاتااب تتساام بكااذا، ألن كاال عماال لااه ظروفااه التااً تختلااف عاان ظااروف 
األعمال األخرى، فربما ٌكون الكاتب أثناء إبداعه لعمال ماا تحات باعاث نفساً معاٌن 

ن أعلاك علاى ومؤلت وٌنتهً بمجرد ا نتهااء مان إنتااأ هاذا العمال، كماا أنناً أرٌاد أ
جعاال فروٌااد الالوعااً هااو مصاادر اإلبااداع، فااال ٌمكاان إنتاااأ عماال جٌااد لااه سااماته 
األساالوبٌة واللغوٌااة الخاصااة فااً حالااة الالوعااً ألنااه فااً هااذه الحالااة لااد ٌتحاادث عاان 
أشٌاء  ٌر منظمة وٌكون فً حالة من عدم التركٌد فلٌس هنان أي مبدع ٌبادع العمال 
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ل إبداعاه للعمال ٌختاار المكاان والولات المناساب فً أي ولت وفً أي مكان بل إنه لب
الااذي ٌساااعده علااى عملٌااة اإلنتاااأ لااذا فاا ننً أرى أن هااذا الملمااح   ٌعااد ماان المالمااح 
النمدٌة المنهجٌة الضرورٌة لتطبٌمها وحدها على األعماال الممدماة لألطفاال، وخاصاة 

عمل وٌركد فمط أنه كغٌره من المناهج األخرى ٌتجاهل الجوانب األخرى فً تحلٌل ال
على معرفة سٌكولوجٌة المؤلف وهنا تكمن نمطاة المصاور المنهجاً فٌاه ألن الوظٌفاة 
األساساٌة للنالااد هااً الكشااف عاان النااواحً الجمالٌاة التااً   ٌنظاار إلٌهااا النالااد النفسااً 
لدرجااة أن أصاابح العماال األدبااً بالنساابة لااه مجاارد وثٌمااة معرفٌااة كمااا ٌمااول الاادكتور 

 سمٌر حجادي.
عن رأي الكاتب حول هذا الملمح النمدي) ف نه ٌرى أن هذا الناوع مان النماد عناد أما  -

تمٌٌمه للنا األدبً لألطفاال ف ناه ٌهاتم بالتاأثٌر النفساً والمعرفاً علاى ذهان الطفال. 
وألن المصا واألساطٌر النفساٌة لهاا بنٌاة سافلٌة أو عمٌماة فهاذا النماد ٌعاد شاكال مان 

ي. كماا أورد الكاتاب نموذجااً لهاذا الناوع لاائالً إن مان أشكال النمد التأوٌلً أو التفساٌر
أباارد الشخصااٌات التااً طبماات هااذا النااوع ماان النمااد هااو الطبٌااب والمحلاال النفسااً 
"برونوبتلهاٌم"الااذي نشاار أباارد أنااواع النمااد والتحلٌاال لألساااطٌر والحكاٌااات النفسااٌة 

تااه بالنتااائج واعتمااد فااً ذلاان علااى األساااس التجرٌبااً والمٌاادانً ولااد اهااتم فااً تحلٌال

 .(44) والتأثٌرات التً توصل هذه األساطٌر إلى ذهن الطفل
وإذا نظرنا إلى رأي دمحمي فال نجاد فاً كالماه شاٌئاً  امضااً و  ٌختلاف كاذلن 
مااع  ٌااره ماان النماااد، كمااا أنااه لااام بتأٌٌااد كالمااه بااذكر نمااوذأ توضااٌحً ونالحااظ أن 

مالماح التاً   تكتفاً بعملٌاة كالمه صحٌح بدرجة كبٌرة، فاألن الملماح النفساً مان ال
الوصف فمط بل أنه ٌتعدى الوصاف إلاى التفساٌر والتأوٌال فكاان علاى صاواب عنادما 

 ذكر أنه ٌعد شكالً من أشكال التأوٌل. فمد أوجد فً التعرٌف دون اإلطالة.

 -سادساٌ: الملمح االجتماعى:
لااى أدب ومان بااٌن المالماح النمدٌااة التاً ٌاارى الكاتاب إمكانٌااة تطبٌمهاا أٌضاااً ع

األطفاااال هاااو الملماااح ا جتمااااعً )السوساااٌولوجً() وٌمكااان تسااامٌته كاااذلن بالنماااد 
الموضوعً ألنه ٌنظار إلاى مضامون العمال. وهاو مانهج ٌهاتم بدراساة الانا جمالٌااً 
واجتماعٌاً عن طرٌك تحدٌد طبٌعة العاللة بٌن بنٌة العمل األدبٌة وبنٌة الفكر والوسط 

 مجاال دراساً معتارف باه ٌحااول الولاوف علاى وهو. (45)  ا جتماعً خالل الدمن
طبٌعة العاللة بٌن مضمون العمل األدبً وعدد محدد من الولائع ا جتماعٌة والثمافٌة 

 فً مرحلة تارٌخٌة محددة.
ولد نشأت الصلة الوطٌدة باٌن األدب والمجتماع وتاأثٌر كال منهماا علاى اَخار 

ؤكد على عدم الولوف عند المشارة وفماً لما ع رف "بنظرٌة ا نعكاس" وهذه النظرٌة ت
الخارجٌااة للعماال األدبااً فهااً تاارى أن الرواٌااة هااً انعكاااس للوالااع   بمعنااى أنهااا 
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تمتصر على وصف المظهر السطحً للوالع بل إنها تمدم انعكاساً أكثر حٌوٌة وفعالٌاة 

 .(46) للوالع
وفااً أواسااط ثمانٌنااات الماارن الماضااً أصاادر" بٌٌردٌمااا " كتابااه المعاارف بااـ 

النمااد ا جتماااعً" داعٌاااً إلااى ماانهج جدٌااد أسااماه علاام اجتماااع الاانا األدبااً محاااو ً "
ا ساااتفادة مااان منااااهج أخااارى فاااً ممااادمتها الساااٌمٌائٌة والبنٌوٌاااة والتحلٌااال النفساااً 

 .(47) ونظرٌات المراءة
ورأي الكاتب ا ٌرانى "دمحمي" حول هذا الملمح فنجده ٌمول أن هاذا الناوع مان 

لاة الانا باألبنٌاة ا جتماعٌاة، وٌاتم تمٌاٌم العمال مان هاذه الناحٌاة. النمد ٌتجه إلاى عال
وأن النمااد ا جتماااعً خاااا بااأدب األطفااال الااوالعً باعتبااار أن النمااد ٌعااد إنعكاساااً 

 .(48)  للعاللات ا جتماعٌة
فجاء حدٌثه عن هذا الملمح طبماً للمول )ما لال ودل(. ولكان أرى أناه كاان مان 

مشااهٌر اإلٌارانٌٌن الاذٌن طبماوا هاذا الملماح النمادي فاً هاذا األفضل أن ٌذكر أبارد ال
المجال لكً نعرف هل تطبٌك النماد اإلٌرانٌٌن ألي منهج نمدي هو نفاس تطبٌاك النمااد 
الغااربٌٌن والعاارب كااذلن أم أن طبٌعااة التطبٌااك مختلفااة. أي هاال أضااافوا شااًء فااً 

 تطبٌمهم لم نراه من لبل أم  ؟
ملمح هو أنه مثله مثال باالً المالماح الساالفة الاذكر وتعلٌمً األخٌر على هذا ال

فٌتمثاال فٌااه بعااض نماااط الضااعف أو المصااور المنهجااً ممااا ٌجعلااه منهجاااً نالصاااً فااً 
تفسٌر األدب وأهمهاا أناه جعال األدب مجارد وساٌلة للتعارف علاى الوالاع ا جتمااعً 

فااة وتغٌراتااه بمعنااى أنااه ٌنظاار للعماال ماان جانااب واحااد و  ٌسااتطٌع الكشااف عاان كا
الد  ت التً ٌتضمنها العمل األدباً، كماا إنناا إذا نظرناا إلاى تمٌاٌم األعماال فاً هاذا 
ا تجاااه نجااده لااٌس تمٌااٌم للعماال ذاتااه باال هااو تمٌااٌم للظااروف ا جتماعٌااة والسٌاسااٌة 

 والثمافٌة.

 -سابعاٌ: نقد الموازنة:
ولااد تحاادث "دمحم هااادي دمحمي" كااذلن عاان نمااد الموادنااة كواحااد ماان المالمااح 
النمدٌااة المسااتخدمة فااً أدب األطفااال. وماان المتعااارف علٌااه أن الموادنااة هااً ماان 
المضاااٌا النمدٌااة التااً امتاااد بهااا النمااد العربااً الماادٌم وأخااذت مكاناااً بااارداً فٌااه ونتٌجااة 
ألهمٌتها فنجاد أن للادكتور "حماود ٌاونس" كتااب بعناوان "الموادناة فاً النماد العرباً 

خالل هذا الكتاب ٌتضاح أن الباداٌات األولاى للنماد حتى المرن الخامس الهجري" ومن 
األدبااً عنااد العاارب نشااأت كموادنااات أدبٌااة عفوٌااة بااٌن الشااعراء. ولااد تطااورت هااذه 

 .(49) المضٌة مع تطور النمد العربً فً الفترات الدمنٌة األخٌرة
ونمااد الموادنااة هااو ذلاان النمااد الااذي ٌاادور حااول موضااوع واحااد أو فااً لضاااٌا 
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واحاادة مشااتركة بهاادف التعاارف علااى أفكااار كاال مباادع واكتشاااف متماربااة أو فكاارة 
خصااائا أعمالااه ماان حٌااث المعنااى والبناااء والصااور المسااتخدمة وأساالوبه ولغتااه 

وهً عملٌة ذولٌة وجمالٌة ألن النالد ٌعتماد علاى ذولاه األدباً  –المتداولة فً أعماله 
 عند تمٌٌمه لألعمال المشتركة والمتشابهة.

الموادناة فاً نماد الشاعر إلاى النماد العرباً. فماد لاام  ولد أضاف اَمادي مانهج
 بالموادنة بٌن شاعرٌن هما البحتري وأباً تماام وجعال المعاانً أسااس الموادناة باٌن

 .(50) الشاعرٌن
وٌاارى "دمحم دمحمي" أن هااذا الماانهج ٌااتم فٌااه مطابمااة وتمٌااٌم نااا مااع نااا أو 

وأن لكال ملماح نمادي نصوا أخرى. وٌمكن أن تستخدم فٌه مالمح مختلفة مان النماد 
إسااتخدام معااٌن فااً هااذا اإلطااار، فااٌمكن تمٌااٌم نصااٌن ماان الناحٌااة البنٌوٌااة واللغوٌااة 
وا جتماعٌااة . وأحٌاناااً ٌااتم ممارنااة أعمااال مؤلااف واحااد مااع بعضااها أو ت مااارن أحٌاناااً 
أعمال مؤلفٌن أو أكثر مع بعضها، وفً نماد الموادناة لمؤلاف واحاد ٌاتم تمٌاٌم وتحلٌال 

المستوٌٌن األفمً والعمودي. حٌث ٌهتم المساتوى األفماً بتحلٌال وتمٌاٌم  األعمال على
األعمال طوال سنوات حٌاته بٌنماا ٌهاتم المساتوى العماودي بنماو وتمادم هاذه األعماال 

ثام ذكار دمحمي نماوذأ لهاذا الناوع مان النماد وهاو موادناات . (51)  طوال حٌاة المؤلف

م أعماال كاتاب األطفاال الشاهٌر "أحماد نمدٌة لمؤلف واحد وهو عبارة عن تحلٌل وتمٌٌ
رضا أحمدي" وأفرد له فصال كامال حٌاث وادن باٌن لصصاه وعاددها إحادى عشارة 

السااٌمولوجٌا....(  –الموضااوع  –العنااوان  –لصااة ماان حٌااث عناصاارها )الشخصااٌة 
وتوصل فً النهاٌة إلى حصر خصائا أسلوبه من خالل هذه األعماال. كماا أضااف 

ن النمد ٌتم تمٌٌم محتوى أفكار المؤلف فً نصوصه المختلفاة دمحمي أن فً هذا النوع م
أو محتااوى أفكااار مااؤلفٌن آخاارٌن. وأن الهاادف ماان هااذا النااوع النماادي هااو معرفااة 

 .(52)  التأثٌرات التً اكتسبها المؤلف من بٌئته وثمافته أو ثمافة أخرى
رٌفاه فمن خالل عرض الكاتب للموادنات النمدٌة نجده محماً فٌما لالاه وكاان تع

دا ً على إلمام بالموضوع وأٌده بذكر نماوذأ شاارا وموضاح لمولاه . ومان الواضاح 
من خالل عرض آراء "دمحمي" أنه ٌتسم بالموضوعٌة الشادٌدة والحٌادٌاة التاماة وعادم 

 إنتماءه ألي من هذه المالمح النمدٌة دون  ٌرها وهً من سمات المنظر الجٌد.

 -داثة :ثامناٌ: مناهج الحداثة وما بعد الح
ثم بدأ الكاتب اإلٌرانً دمحمي بحدٌثه عن مناهج الحداثة وما بعدها أو ما ٌعارف 
بالنمااد البنٌااوي ومااا بعااد البنٌااوي) ولااد وجاادنا الكثٌاار ماان الدراسااات التااً تناولاات هااذه 
المناهج الحدٌثة سواء بالدراسة أو بالنمد والتحلٌل وتوصلت جمٌعها إلى أن البنٌاة هاً 

عاللات الباطنة له لوانٌنه الخاصة المنبثمة من داخله حٌاث ٌتصاف نسك أو نظام من ال
هذا النسك بالوحدة الداخلٌة وا نتظام الذاتً بحٌث إذا حدث تغٌٌر فً العاللاات ٌاؤدي 
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وهااذا ٌعنااً أن البنٌوٌااة   تهااتم بدراسااة . (53)  هااذا التغٌٌاار إلااى تغٌٌاار النسااك بأكملااه

لتاً تنشاأ باٌن هاذه العناصار مكوناة معناى عناصار البنٌاة بال تهاتم بدراساة العاللاات ا
النسك. فهً نظرٌة ترى أن حماائك األشاٌاء   تتمثال فاً ظاهرهاا وإنماا فاً الماوانٌن 

 التً تمف خلفها.
وبعد البنٌوٌة ظهرت نظرٌة نمدٌة أخرى لكً تؤكاد علاى عكاس ماا جااءت باه 

تحاارر ماان البنٌوٌااة أ  وهااً التفكٌكٌااة، فهااً حركااة فكرٌااة فلساافٌة ونمدٌااة هاادفها ال
المركدٌة ومن األسس العمالنٌة العلمٌة وهدم النظام والمواعد والمنطك وكافة المباد  

فهً ترى أنه لٌس هنان معنى واحاد . (54)  التً نها علٌها مشروع الحداثة الغربٌة

للنا بل تتعدد معانٌه بتعدد لراءه أي جعلت المار  هو مناتج المعناى ولاٌس المؤلاف 
 وحده.

أن الكثٌاار ماان النماااد لاادٌهم مولااف ساالبً تجاااه هااذه النظرٌااات ونعارف جمٌعنااا 
الحدٌثااة وٌرفضااون تطبٌمهااا علااى أدبنااا العربااً، ولكاان ماان المفتاارض أ  ٌكااون لاادٌنا 
نفااس هااذا المولااف العاادائً تجاااه هااذه النظرٌااات باال نأخااذها ونحاااول تطبٌمهااا بشااكل 

طبٌعاة كال منهماا منعااً منهجً سلٌم على أدبنا آخذٌن فً اعتبارنا الفرق بٌن األدبٌن و
لمااا ٌعاارف بالتبعٌااة الثمافٌااة، أي نسااتخدم الحداثااة بمعنااى جدٌااد خاااا بأدبنااا العربااً 

 لٌصبح معناها تطوٌر وتحدٌث كل ما هو جٌد فً أدبنا المدٌم.
وإذا نظرنا إلى رأي دمحمي فً هذا الشأن فنجده ٌرى "إنه مع ظهور علام اللغاة 

حااث النماد األدباً مرحلاة جدٌادة كانات نتٌجتهاا فً بداٌة المارن العشارٌن لاد دخلات أب
وجود اتجاهات النمد البنٌوي وما بعد البنٌوي فً النمد األدبً، وٌمول أن النمد البنٌاوي 
هااذا ٌنظاار للاانا نظاارة خاصااة وٌااتم فٌااه تنحٌااة العواماال الخارجٌااة وهااو امتااداد للنمااد 

هاو انفصاال الانا الشكلً. وأضااف لاائالً إن أهام الخصاائا البااردة للنماد البنٌاوي 
عاان التااارٌ  وساااائر العواماال  ٌااار األدبٌااة، وٌتركااد التمٌاااٌم فٌااه فاااً دائاارة الااانا 
والعوامل األدبٌة . لذا فهذا الملمح ٌجعل النا أهم من مؤلفه، وأضاف كذلن إناه مان 
وجهة نظر النمد البنٌوي أن لكل عمل منطمه الخااا باه ووظٌفاة النالاد هاً اكتشااف 

ذا المنطاك وعاللتهاا باالوالع والفان واألعماال األخارى المشاابهة العاللات الداخلٌاة لها

 .(55) له"
 وهنا لد لدم الكاتب تعرٌفااً شاامالً للنماد البنٌاوي مبٌنااً اتجاهاات هاذا الناوع مان
النمد وأهم سماته. ولكنه كان مان األفضال أن ٌساتفٌض بعاض الشاًء فاً حدٌثاه عان 

األشااٌاء التااً أضااافتها إلااى مجااال النمااد هااذا الملمااح مبٌناااً مااثالً )أنواعهااا وأعالمهااا و
األدبً(. وفً النهاٌة أرٌد أن أذكر إنه لد جاء كالمه واضاح ولكان للماار  الاذي لدٌاه 
خلفٌة واضحة بهذا النوع النمدي وٌفهم جٌداً كل نماط هذا النمد دون  ٌاره مان الماراء، 

 ارة إلٌه من لبل.باإلضافة إلى إلتدامه الحٌادٌة التامة فً عرض آراءه كما سبك اإلش
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ثم انتمل "دمحمي" للحادٌث عان مرحلاة ماا بعاد الحداثاة لاائالً "أن البنٌوٌاة أكادت 
على سلطة العمل والنظام الممنن على حٌاة اإلنسان وثمافته، ف ن ما بعد الحداثاة أكادت 
على تحطٌم هذه السلطة وكل نظاام ٌحادد الفكار. وأن ماا بعاد البنٌوٌاة هاً اساتمرارٌة 

 .(56)" لٌب النمدٌة فً النصف الثانً من المرن العشرٌنلتنوع األسا
وهنااا لااد أورد دمحمي تعرٌفاااً مااوجداً ٌحماال كاال مااا ٌرٌااد أن ٌمولااه وفااً حمٌمااة 
األمر كان كالمه واضحاً وبسٌطاً سلساً ولٌس به أي  موض أو تعمٌد ألنه لم ٌساتخدم 

 ت.مصطلحات  امضة بهدف التفاخر والتباهً  ستخدامه لهذه المصطلحا
وبعد العرض السابك َراء الكاتاب اإلٌراناً "دمحم هاادي دمحمي" حاول المالماح 

 النمدٌة المستخدمة فً أدب األطفال فً إٌران فمد توصلنا إلى بعض النتائج ومنها)
نستطٌع أن نوضح أن هذه الممارباات والمنااهج متنوعاة ومختلفاة مان دارس إلاى  .1

ظرٌااة ومفاهٌمااه التطبٌمٌااة وموطنااه آخاار حسااب مرجعٌتااه الثمافٌااة، ومنطلماتااه الن
 األصلً الذي استمصى منه ثمافته.

كان الكاتب ٌتحدث عن نمد أدب األطفال بشكل عام دون الربط بٌناه وباٌن طبٌعاة  .2
 الطفل فً إٌران.

ٌرى الكاتب أن كل المالمح التً ذكرها ٌصح تطبٌمها على أدب األطفاال وٌمكان  .3
و ناوع أدباً مثلاه مثال باالً األناواع أن ٌكون ذلن من منطلك أن أدب األطفال ه

األدبٌااة األخاارى ٌمكاان أن ٌخضااع لكااً ٌطبااك علٌااه كاال مااا ٌمكاان تطبٌمااه علااى 
 اَداب األخرى.

إذا نظرنا الى المالمح النمدٌة التى ٌرى دمحم هادى دمحمى إمكانٌاة تطبٌمهاا فاى أدب  .4
ماان األطفاال نجاد أن بعضااها مناساب جادائ وٌااتالئم ماع طبٌعاة أدب األطفااال أكثار 

 التأوٌلى(.–البنٌوى -بمٌة المالمح اَخرى مثل )النمد األخاللى
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 الهوامــــــــش
                                      

(ٌعموب الشاارونً، تنمٌاة عاادة الماراءة عناد األطفاال، الهٌئاة المصارٌة العاماة للكتااب، المااهرة، 1)

اب چ. وانظركذلن ) علً أكبر شعاري نژاد، أدبٌات كودكان، انتشارات اطالعات، 29، ا1984

 .76 – 75، ا 1364هاردهم، چ

ٌهااا وجنبااه هااا( ، انتشااارات روشااانگران (بنفشااه حجااادى ، ادبٌااات كودكااان ونوجااواان )وٌد 2)

 39،ا1387ومطالعات دنان ، 

روٌاان سااالجمه ،نظرٌااه هاااى نمااد شااعر كااودن ونوجوانااان ،كااانون باارورش فكاارى كودكااان (   پ3)

 21،ا1387اب دوم چونوجوانان ،

 

(4) http//: fa.wikipedia.org 

 )ت.(نورثروب فراي، تشرٌح النمد، الطبعة الثانٌة، ودارة الثمافة، ا5)

 .9م، ا 2002(صالا فضل، مناهج النمد المعاصر، أفرٌمٌا الشرق، 6)

(دمحم عناانً، المصاطلحات األدبٌاة الحدٌثاة )دراساة ومعجام إنجلٌادي عرباً(، الشاركة المصاارٌة 7)

 .152العالمٌة للنشر، ا 

 -ه1423(سااامً ساالٌمان أحمااد، ماادخل إلااى دراسااة الاانا األدبااً المعاصاار، الطبعااة األولااى، 8)

  .8، مكتبة اَداب، ا م2003

 .12،  11(سمٌر حجادي، مشكالت الحداثة فً النمد العربً، الدار الثمافٌة للنشر، الماهرة، ا 9)

 .8م، ا1996(سمٌر سعٌد حجادي، المناهج المعاصرة لدراسة األدب، الكتاب الجامعً، 10)

طباعاة والنشار (صالا ردق، أدبٌة النا )محاولة لتأسٌس مانهج نمادي عرباً(، دار  رٌاب لل11)

 .136، 135والتودٌع، الماهرة، ا

(مصطفى عبد الغنً، اتجاهات النمد الروائاً المعاصار، الجادء األول، الهٌئاة المصارٌة العاماة 12)

 .21م، ا 2001للكتاب، 

 .23، ا1378(دمحم هادي دمحمي، روش شناسً نمد ادبٌات كودكان، سروش، تهران 13)

 .23(المرجع السابك، ا 14)

 .24، 23السابك، ا (المرجع 15)

(وٌلبرٌس سكوت، خمسة مداخل إلى النمد األدبً )مما ت معاصرة فاً النماد(، ترجماة وتمادٌم) 16)

، وانظاار كااذلن) 193م، ا 1981د/ عناااد  اادوان، جعفاار صااادق الخلٌلااً، دار الرشااٌد، بغااداد، 

 .149صالا ردق، أدبٌة النا، ا 

 .49عاصر، ا (مصطفى عبد الغنً، اتجاهات النمد الروائً الم17)

م، 2006(فاطمة البرٌكً، لضٌة التلمً فً النمد العربً المدٌم، العالم العربً للنشار والتودٌاع، 18)

 .23ا

اب چژان اٌوتادٌه ، نمد ادبى در لرن بٌساتم ، ترجماه) مهشاٌد نونهاالى ، انتشاارات نٌلاوفر ،  (19)

 251، ا 1378اٌٌد  پاول) 

 .25، 24بٌات كودكان، ا (دمحم هادي دمحمي، روش شناسً نمد اد20)

 .369(إدٌث كرٌدوٌل، عصر البنٌوٌة، دار سعاد الصباا، ا 21)

 .105(مصطفى عبد الغنً، اتجاهات النمد الروائً المعاصر، ا 22)

 .42عربً(، ا  –(دمحم عنانً، المصطلحات األدبٌة الحدٌثة )دراسة ومعجم إنجلٌدي 23)
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 .27، 26ودكان، ا دمحم هادي دمحمي، روش شناسً نمد ادبٌات ك (24)

 .15فاطمة البرٌكً ، لضٌة التلمً فً النمد العربً المدٌم، ا  (25)

 .36المرجع السابك، ا  (26)

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )أول(. (27)

مٌجان الروٌلً، سعد الباد ً، دلٌل النالد األدبً، الطبعة الثانٌة، المركد الثمافً العربً،  (28)

 .216ا م، 2000الدار البٌضاء، 

مجموعة مؤلفٌن، تحو ت الخطاب النمدي العربً المعاصر، لسم اللغة العربٌة )كلٌة اَداب  (29)

، 1م، مؤتمر النمد الدولً الحادي عشر، ط2006جامعة الٌرمون(، عالم الكتب الحدٌث، األردن،  –

 .325ا 

 .39فاطمة البرٌكً ، لضٌة التلمً فً النمد العربً المدٌم، ا  (30)

 .51مرجع السابك، ا ال (31)

لضاٌا(، ترجمة) إبراهٌم أولحٌان،  –اتجاهات  –آن مورٌل، النمد األدبً المعاصر )مناهج  (32)

، وانظر كذلن) بابن  133، 132م، ا 2008، 1دمحم الدكراوي، المركد المومً للترجمة، ط

 .682 – 680، نشر مركد، ا1327اب دهم ، چاحمدي، ساختارو تأوٌل متن، 

ن سلدن، موسوعة كمبرٌدأ فً النمد األدبً )من الشكالنٌة إلى ما بعدالبنٌوٌة( المشرف راما (33)

 .426، 424العام) جابد عصفور، المشروع المومً للترجمة، ا 

حمٌد رضا شاٌگان فر، نمد ادبً )معرفً مكاتب نمد( همراه بانمد وتحلٌل شواهد ومتونً اد  (34)

 .209، 208ادب فارسً، ا 

 .27ي دمحمي، روش شناسً نمد ادبٌات كودكان، ا دمحم هاد (35)

(36) http//:www.annbaa.org. 

حسٌن علً ، فلسفة الفن )رؤٌة جدٌدة( جامعة عٌن شمس، كلٌة اَداب، لسم الفلسفة، الماهرة،  (37)

، وانظر كذلن ) ستولنٌتد )جٌروم(، النمد الفنً) دراسة جمالٌة وفلسفٌة( ترجمة) د/فؤاد 37ا 

 .515، ا 1981ٌئة العامة للكتاب، الماهرة، دكرٌا، اله

 .144صالا ردق، أدبٌة النا، ا  (38)

 .27دمحم هادي دمحمي، روش شناسً نمد ادبٌات كودكان، ا  (39)

م، 2003 -ه 1424إبراهٌم عوض، مناهج النمد العربً الحدٌث، دار الفكر العربً،  (40)

 .83، 82ا

 .166،165، ،كتاب آمه، ا 1390اول )مشٌت عالٌى ، دٌباٌى شاسى ونمد ، جاب  (41)

 .112إبراهٌم عوض، مناهج النمد العربً الحدٌث، ا  (42)

 .117، 116المرجع السابك، ا  (43)

برونوبتلهاٌم) هو الطبٌب والمحلل النفسً األمرٌكً ولد فً فٌٌنا بالنمسا واكتسب شهرة بعمله  )*(

ا ضطراب العاطفً، ولام بتدرٌس مادة  فً مجال طلب األطفال وبخاصة األطفال الذٌن ٌعانون من

علم النفس التربوي والطب النفسً بجامعة شٌكا و، وتتلمذ على ٌدأ الطبٌب الشهٌر فروٌد، ومن 

 معنى حكاٌات الجن وأهمٌتها(. –الملب النابض  –أهم مؤلفاته )أطفال الحلم 

 .28، 27دمحم هادي دمحمي، روش شناسً نمد ادبٌات كودكان، ا  (44)

. وانظر كذلن) عبد الحسٌن 131حمٌد رضا شاٌگان فر، نمد ادبً )معرفً مكاتب نمد(، ا  (45)

 .72، 71، ا 1374اب سوم چدرٌن كوب، آشناًٌ بانمد ادبً، انتشارات انجمن، 
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، وانظر كذلن 14م ، ا 2006عبد الناصر حسن دمحم، اتجاهات النمد األدبً الحدٌث،  (46)

 .56معاصرة، ا رامان سلدن، النظرٌة األدبٌة ال

بٌٌر دٌما، النمد ا جتماعً )نحو علم اجتماع النا األدبً(، ترجمة) عاٌدة لطفً، الماهرة،  (47)

 .8م، ممدمة) سٌد البحراوي، ا 1991، 1دار الفكر للدراسات والنشر والتودٌع، ط

 .28دمحم هادي دمحمي، ا  (48)

(49) http//:www.shorufat.com 

فكٌر النمدي عند العرب، دار الفكر المعاصر، بٌروت، لبنان، عٌسى علً العاكوب، الت (50)

 .261، ا1، طه1423م، 2002

 .28دمحم هادي دمحمي، ا  (51)

 .302دمحم هادي دمحمي، ا  (52)

إدٌث كرٌدوٌل، عصر البنٌوٌة ، ترجمة) د/جابر عصفور، عربٌة للطباعة والنشر،  (53)

 .413ا

 .258النمد العربً، ا سمٌر سعٌد حجادي، مشكالت الحداثة فً  (54)

 .30، 29دمحم هادي دمحمي، ا  (55)

 .30دمحم هادي دمحمي، ا  (56)
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 أوالً: المصادر والمراجع العربٌة
 إبراهٌم عوض ، مناهج النمد العربً الحدٌث. .1
 ابن منظور، لسان العرب. .2
 إدٌث كرٌدوٌل، عصر البنٌوٌة. .3
 لضاٌا(. –اتجاهات  –مد األدبً المعاصر )مناهج آن مورٌل، الن .4
 بٌٌر دٌما، النمد ا جتماعً )نحو علم اجتماع النا األدبً(. .5
 حسٌن علً ، فلسفة الفن )رؤٌة جدٌدة(. .6
 رامان سلدن، موسوعة كمبرٌدأ فً النمد األدبً )من الشكالنٌة إلى ما بعد البنٌوٌة(. .7
 ألدبً المعاصر.سامً سلٌمان أحمد، مدخل إلى دراسة النا ا .8
 سمٌر سعٌد حجادي، مشكالت الحداثة فً النمد العربً. .9

 سمٌر سعٌد حجادي، المناهج المعاصرة لدراسة األدب. .10
 ستولنٌتد )جٌروم(، النمد الفنً، دراسة جمالٌة وفلسفٌة. .11
 صالا ردق، أدبٌة النا )محاولة لتأسٌس منهج نمدي عربً(. .12
 صالا فضل، مناهج النمد المعاصر. .13
 اصر حسن دمحم، اتجاهات النمد األدبً الحدٌث.عبد الن .14
 عٌسى على العاكوب، التفكٌر النمدي عند العرب. .15
 فاطمة البرٌكً، لضٌة التلمً فً النمد العربً المدٌم. .16
 عربً( –دمحم عنانً، المصطلحات األدبٌة الحدٌثة )دراسة ومعجم إنجلٌدي  .17
 مصطفى عبد الغنً، اتجاهات النمد الروائً المعاصر. .18
 ان الروٌلً، سعد الباد ً)دلٌل النالد األدبىمٌج .19
 نور ثروب فراي، تشرٌح النمد. .20
 وٌلبرٌس سكوت، خمسة مداخل إلى النمد األدبً )مما ت معاصرة فً النمد(. .21
 ٌعموب الشارونً، تنمٌة عادة المراءة عند األطفال. .22
 مجموعة مؤلفٌن) تحو ت الخطاب النمدي العربً المعاصر. .23

 
 والمراجع الفارسٌة:ثانٌاً: المصادر 

 بابن احمدي، ساختار وتأوٌل متن. .1
 بروٌن سالجمه ،نظرٌه هاى نمد شعر كودن ونوجوانان. .2
 بنفشه حجادى ، ادبٌات كودكان ونوجوانان )وٌد ٌها وجنبه ها (. .3
 حمٌد رضا شاٌگان فر، نمد ادبً )معرفً مكاتب نمد(. .4
 ژان اٌوتادٌه ، نمد ادبى در لرن بٌستم. .5
 ٌن كوب، آشناًٌ بانمد ادبً.عبد الحسٌن در .6
 على اكبر شعاري نژاد، ادبٌات كودكان. .7
 دمحم هادي دمحمي، روش شناسً نمد ادبٌات كودكان. .8
 مشٌت عالٌى ، دٌباٌى شناسى ونمد . .9
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 ثالثا: المواقع اإللكترونٌة:
1) http: www.fa.wikipedia.org. 

2) http: www.annbaa.org. 

http://www.annbaa.org/

