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أثر احلكي فـي التنشئة األدبية للطفل:
قصة »حي بن يقظان« كنـموذج)))

د. نادية لطفي نارص
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية - كلية اآلداب - جامعة امللك فيصل – اململكة العربية السعودية

امللخص:
إن أهمية هذا املوضوع تكمن يف مدى تأثر األطفال بالحكي يف كامل املراحل العمرية والفكرية والوجدانية، وتكمن يف مدى 

تأثرهم بأدب الطفل بصفة عامة وبالقصة بصفة خاصة. ويظهر نهم وشغف الطفل للمعرفة وتطلعه للمزيد من املعلومات. ومن 

أدوات نظرية التلقي، املؤلف الضمني وهو الذي وضع نسيج البناء القصيص، واملعلومات الفيزيائية، واملقوالت الفلسفية اإليمانية 

واألداة األخرى: القارئ الضمني وهو »الطفل النموذجي« الذي يفهم الرسالة املوجهة، ويتأثر عاطفياً بها وتنمو قدراته من خالل 

تأثره ووعيه. كما يعي التقنيات الرسدية من راوي ومروي عليه والبنية الفنية من حدث وأسلوب، وزمان ومكان، ويدرك املضمون 

إدراكاً جيداً. هذه الصورة للطفل النموذجي يتبناها املؤلف الضمني.

الرقمية،  الواقعي أو »الطفل الحقيقي« يف عرصنا اآلن، عرص الحوسبة  القارئ  التلقي:  التالية من أدوات نظرية  واألداة 

واملعلوماتية، والتكنولوجيا الطاغية قد يتطابق بشكل كبري مع القارئ الضمني املثال، الذي تخيله املؤلف الضمني حيث الثقافات 

املتعددة، وبالفعل يعي الطفل الحقيقي ويدرك هذه املعلومات وليس كما هو متعارف عليه أنه »طفل محدود الفهم«.

- وبناء عىل ما سبق فإن »قصة حي بن يقظان« متمشية مع إيقاع العرص بال غموض وال تعاٍل. واملضمون اإلسالمي الذي 

يحتاجه كل طفل هو ما يميز هذه القصة. 

Abstract:
The importance of this topic lies on the extent to which children are affected by the story at all 

ages, intellectual and emotional levels, and are affected by children,s literature in general and the story 
in particular.

The author implicitly placed the fabric of his narrative structure, his physical information, and 
his philosophical statements into the implicit (the typical child) reader who is understood, influenced 
and developed as the implicit author imagines. the implicit reader (the typical child) is aware of the nar-
ratives of the narrator and The Narrate. He is aware of the technical structure of the event, style, time 
and place, and understands the content well.

The Actual reader in our age, the age of digital computing, tyranny information technology and 
may be superposes the same as the implied reader, the implicit imaginative author of multicultural. The 
real child realizes this information, not as a child with limited understanding.

Based on the above, the story “Hai bin Yazzan” consistent - with the rhythm of the era without 

)1) تم استالم البحث يف يناير 2019، وأجيز للنرش يف مايو 2019.

Doi:10.29343/1-90-1

البحوث والدراسات

« «
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 املقدمة:
إن الحكي قديم قدم اإلنسان والطفولة، يتالزم وفطرة األمومة واألبوة. لذا يمكن القول بأن هذا املوضوع 
كان وما يزال يحظى بأهمية بالغة، قوامها مدى تأثر األطفال أوالً بالحكي يف كل املراحل العمرية والفكرية 
والوجدانية، وثانياً بأدب الطفل عامة وبالجنس القصيص خاصة. وإذا كان نهم وشغف الطفل للمعرفة وتطلعه 
للمزيد من املعلومات يؤرش عىل أهمية هذه الدراسة، فإن أبرز مقومات هذه األهمية تتلخص يف كونها تؤكد 
أوالً عىل أهمية نظرية التلقي يف الرسد حيث تلقي الضوء عىل أطراف معادلة االتصال من املرسل – الرسالة 
التنصيص  الطفل وبساطتها من خالل  االعتقاد بحدود عقلية  ثانياً خطأ  إليه. وتوضح  النص - واملرسل  أو 
عىل ارتفاع سقف خياله ومعارفه يف عرص التطور التكنولوجي والعالم االفرتايض. وتتحدد الفرضية الناظمة 
لغايات وأهداف هذا البحث يف محاولة التثبت من دور أسلوب الحكي القصيص يف التنشئة األدبية للطفل ومدى 
كفاءاته  يف  أثرها  سيتجىل  التي  األدبية  واملقوالت  العلمية  املعارف  واستيعاب  استقبال  عىل  األخري  هذا  قدرة 

املعرفية وممارساته السلوكية.

وبخصوص منهج الدراسة، فقد عمدنا إىل فحص وترشيح قصة حي بن يقظان لصاحبها كامل كيالني، 
باالعتماد عىل مقومات وإجراءات نظرية التلقي التي تتمظهر يف األبعاد التالية:

كل  خلق  عن  املسؤول  وهو  القصة،  عىل  اسمه  كتب  الذي  الحقيقي  الشخص  هو  الواقعي:  املوؤلف 

األصوات األخرى. 

املوؤلف ال�ضمني: يمثل األفكار والقيم الجمالية واملعتقدات.

الراوي: شخص يروي العمل داخل النص، ويظهر من خالل الضمائر وغري ذلك.

املروي عليه: شخصية ورقية يحكي له الراوي القصة، ويظهر مشخصاً أو من خالل الضمائر. 

القارئ ال�ضمني: فهو من يكتب له املؤلف الضمني، ويفهم كل ما يقصده. إنه من خيال املؤلف يحمل 

ثقافته وعلمه ومشاعره وأيديولوجياته.

القارئ الواقعي: شخص حقيقي وليس نصياً، ويتعدد إىل أشخاص مختلفي الثقافة والبيئة ويقوم بحل 

شفرات النص.

وقصد إنجاز خطوات هذه الدراسة وتحقيق أهدافها، فقد عملنا عىل تبويبها إىل مقدمة وثالثة مباحث 
وخاتمة. تناولنا يف املقدمة تعريف نظرية التلقي وأدب األطفال. وخصصنا املبحث األول لتقنيات الرسد يف قصة 
» حي بن يقظان » لـ »كامل كيالني«، حيث ركزنا يف محوره األول عىل الراوي وزاوية الرؤيا الرسدية له، ويف 
محوره الثاني عىل املروي عليه يف القصة املدروسة. وقد أفردنا املبحث الثاني للمؤلف والتنشئة األدبية، إذ عملنا 
يف محوره األول عىل استخراج معطيات املؤلف الضمني يف القصة موضع الدراسة، وركزنا يف محوره الثاني عىل 
كل ما يتعلق باملؤلف الواقعي. أما املبحث الثالث الذي يتمحور حول القارئ وأثر الحكي، فقد خصصنا محوره 

األول لسمات القارئ الضمني، ومحوره الثاني لبعض مالمح القارئ الواقعي.

مشكلة الدراسة:
يحاول البحث الحايل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي فضلنا إجمالها يف السؤالني الجوهريني التاليني:

رغم  والثقافية،  والقيمية  األدبية  بمكوناتها  ويتأثر  يقظان«  بن  »حي  قصة  مع  الطفل  يتفاعل  هل 
مقوالتها الفلسفية ومعلوماتها العلمية؟

بناء عىل تطبيق نظرية التلقي عىل قصة »حي بن يقظان«، هل تقاطعت دائرة القارئ الضمني الذي 
تخيله املؤلف الضمني مع القارئ الواقعي أو مع الطفل الحقيقي يف هذا العرص؟
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قبل التفصيل يف نظرية التلقي وأدب الطفل كحقلني مفاهيميني يؤثثان ما تبقى من الحيز املخصص 
لهذه املقدمة عن مقومات الدراسة الراهنة، نرى رضورة اإلشارة إىل استفادتنا الوازنة من بعض الدراسات 

السابقة بهذا الخصوص. وقد تمثلت بشكل أسايس يف دراستني أكاديميتني غري منشورتني لحد اآلن:

ومن الدراسات السابقة: عىل عفيفي، رسالة ماجستري، املروي عليه يف روايات عبدالحكيم قاسم، قسم 
اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

الراوي واملروي عليه والقارئ الضمني  القراءة بالرشح والتنظري ألدواتها من  الدراسة نظرية  تناولت 
والقارئ الواقعي واملؤلف الضمني واملؤلف الواقعي ثم طبقت إجراءات النظرية عىل النص الرسدي وهو مدونة 

الدراسة.

لحم  من  مخلوقاً  بوصفه  الواقعي  العالم  إىل  ينتمي  الواقعي  املؤلف  أن  الدراسة  هذه  نتائج  من  وكان 
ودم، وعىل الجانب اآلخر: ينتمي كل من املؤلف الضمني والراوي إىل عالم النص الورقي، وهما بذلك صوتان ال 
وجود لهما خارج النص فعندما يكتب املؤلف الواقعي، فإنه ال يخلق عامله الروائي بشخوصه وأحداثه ودالالته 
فحسب، وإنما يخلق نصاً ضمنياً عن نفسه ذلك النص الذي يختلف عن نصوص مؤلفني آخرين، وبها العديد 

من النتائج التي أفاد منها البحث.

مفهوم نظرية التلقي:
 .Reception يف اإلنجليزية استقبال أو تلٍق »Reception Theory« املعنى اللغوي: يُقصد بنظرية التلقي
أو  متلٍق  أي   Receptive فندق،  أو  مؤسسة  أو  مكتب  يف  الوافدين  تستقبل  متلقية  أي   Receptionist ويقال 

مستقبل )املورد: 764.(

التلقي يف أملانيا، أما نقد استجابة القارئ فقد عرف انطالقته بأمريكا. إن نظرية  وقد ظهرت نظرية 
فالقراءة  معاً.  يتفاعالن  وكأنهما  والقراء  النصوص  تصور  هيئة  إىل  يفضيان  القارئ  استجابة  ونقد  التلقي 
فكلتا   .)18  :1999 بكنز،  )توم  نفسها  للفاعلية  اسمان  األمر  نهاية  يف  وكأنهما  املوقع  يتبادالن  والكتابة 

النظريتني تهتمان بالقارئ ودوره يف العمل األدبي كما تلتقيان يف تمجيد القراءة والقارئ. 

أستاذ  وهو   ،Robert Holub هولب  روبرت  نجد  األدبية،  النظرية  إىل  باالحتكام  اال�ضطالحي:  املعنى 

أو  إنشائه  أو  إلبداعه  املقابلة  العملية  بالتلقي  يقصد  بركيل،  يف  كاليفورنيا  بجامعة  األملاني  بالقسم  مساعد 
كتابته وذلك كما تراه النظرية األملانية يف أصولها ونشأتها. وعندئذ قد يختلط مفهوم التلقي ومفهوم الفاعلية 
التي يحدثها العمل، وإن كان الفرق بينهما كبرياً، حيث يرتبط التلقي بالقارئ والفاعلية بالعمل نفسه. ومن 
هنا يختلف تاريخ التلقي عن تاريخ الفاعلية وكما تختلف جماليات التلقي عن جماليات التأثري. وإجماالً فإن 

نظرية التلقي تشري إىل ذلك التحول ىف االهتمام إىل النص والقارئ )روبرت هولب، 7(. 

ومن تعريفات بع�ض النقاد العرب للتلقي: القراءة فعل لتلقي النص املكتوب كأثر للمعنى. وهي فعل 

محتملني  قراء  عدة  وسط  التََّفرُّد  اتجاه  يف  ينحو  قارئ  فعل  وهى  وتداولها.  رسالته  وبث  النص  لكتابة  تال 
)الحمداوي: 7(. ويقوم االتصال يف الرسد عىل وجود طرفني أساسيني مشكلني لعملية االتصال:

ـ نظام إرسال تتألف مقوالته التصويرية أو فروضه من املؤلف الواقعي، واملؤلف الضمني، الراوي.

والقارئ  الضمني  والقارئ  عليه  املروي  من:  فروضه  أو  التصويرية  مقوالته  تتألف  استقبال  نظام  ـ 
الواقعي.

الدراسات  تاريخ  األول طوال  االتصال  الخلط بني أطراف نظام  أن لطاملا جرى  إىل  وتجدر اإلشارة هنا 
الرسدية؛ إذا لم يتم التمييز بني هذه املقوالت التصويرية الثالث وما يكتنفها من فروق واختالفات إال مع تشكل 
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الرسديات الحديثة يف القرن العرشين. وتبعاً ملا حققته النظرية النقدية عموماً من تطور، يمكن الفصل بني 
هذه األطراف بتحديد طبيعة الوسط الفيزيائي الذي ينتمي إليه كل صوت من هذه األصوات. فاملؤلف الواقعي 
الضمني  املؤلف  ينتمى كل من  اآلخر  الجانب  ودم، وعىل  لحم  من  الواقعي بوصفه مخلوقاً  العالم  إىل  ينتمي 

والراوي إىل عالم النص الورقي، وهما بذلك صوتان الوجود لهما خارج النص )عفيفي: 19(.

وتشري ترسيمة سيمور ستمان )seymour stamen( التالية إىل مقوالت النظرية: املؤلف الواقعيـ  املؤلف 
الجمرى،  32؛  السنة:  الواقعي )عفيفي،  القارئ  ـ  الضمني  القارئ  ـ   ) )املروي عليه   - )الراوي(  ـ  الضمني 

.)147 :1993

الذين  النقاد  بأعمال  ارتبط أساساً  املصطلح قد  أن هذا  القارئ فقوامه  نقد استجابة  به  تميز  أما ما 
 ،Response االستجابة   ،Reading Process القراءة  Reader، وعملية  القارئ  قبيل:  كلمات من  يستخدمون 

ليميزوا حقالً من حقول املعرفة. 

 Beardsley مبارش،  نحو  وعىل  أمريكي،   – األنجلو  النقد  سياق  يف  القارئ،  استجابة  حركة  وتقف 
 Affective Fallacy  بوجه مقولة النقد الجديد التي نادى بها ومزات التي تعرب عن الخلط Wimsatt وبريدسيل
يف مقالتهما املغالطة العاطفية بني القصيدة ونتائجها. فهي تبدأ بمحاولة اشتقاق معيار للنقد من التأثريات 
النفسية لقصيدة ما، لتنتهي باالنطباعية والنسبية. فتأثرياتها نفسية كانت أم غري ذلك هي جوهر أي وصف 

دقيق ملعناها، مادام املعنى ليس له وجود حقيقي غري مرتبط بإدراك القارئ« ) توم بكنز، 1999 :17(.

الذي  الحقيقي  الواقعي وهو الشخص  املؤلف  التلقي فنجد  أما فيما يخص تعريفات إجراءات نظرية 
كتب اسمه عىل الكتاب أو القصة، واملسؤول عن خلق كل األصوات يف النص، واملؤلف الضمني ينتج األفكار 

والقيم الجمالية واملعتقدات. 

أما الراوي فهو شخص يروي العمل داخل النص، ويظهر من خالل الضمائر وغريها. أما املروي عليه 
فهو جمهور الراوي داخل العمل، ويظهر مشخصاً أو من خالل الضمائر.

القارئ الضمني: حينما نتحدث عن املؤلف الضمني فإننا نقصد شفرات النص ال مع ظاهره، »فعندما 
يكتب املؤلف الواقعي فإنه ال يخلق عامله الروائي بشخوصه وأحداثه ودالالته فحسب، وإنما يخلق نصاً ضمنيا 

ًعن نفسه ذلك النص الذى يختلف عن نصوص مؤلفني آخرين« ) عفيفي، 22(.

فالنص األدبي ال يقدم شهادة ملؤلفه، وال تعد سرية كاتبه ومعرفة انتماءاته ونواياه عنرصاً جوهرياً 
لتفسري وفهم العمل األدبي، وإنما يظل داخل العمل جزءاً من ذات الكاتب أو كما يطلق عليه جري الد برنس 
)Gerald prince( » ذات الكاتب الثانية The author second«. بمعنى تلك التي تمثل قناعاً ، أو شخصاً يمكن 
إعادة بنائه من خالل النص، ذلك الشخص الذى يقف خلف املشاهد ليكون مسؤوالً عن تصميمها، ومسؤوالً 
عن القيم واملعايري الثقافية املدرجة ضمن العمل األدبي )Prince,9(. إنه من يكتب له الشاعر الضمني، ويفهم 
كل ما يقصده، ويحتوي ثقافته وعلمه ومشاعره، ويكون يف ذهن الشاعر الضمني حني كتابة القصيدة. يف 
حني أن القارئ الواقعي هو شخص حقيقي غري نيص، ويتعدد إىل أشخاص مختلفي الثقافة والبيئات، وهومن 

يقوم بحل شفرات النص.

وكثرياً ما ذهب بعض النقاد العرب إىل الخلط بني هذه املفاهيم أو املصطلحات )نارص، 2007: 14-10(، 
مما أدى تقعيد وغموض معاني ودالالت نصوصهم بدل تبسيطها ووضوحها.

أدب األطفال:
هو فرع جديد من فروع األدب، يمتلك خصائص مميزة عن أدب الكبار، رغم أن كالً منهما يمثل آراء فنية 
يتحد فيها الشكل واملضمون. )الهيتي: 17(. فهو عبارة عن جنس أدبي واسع املجال، متعدد الجوانب، ومتغري 
األبعاد طبقاً العتبارات كثرية مثل: نوع األدب نفسه، والسن املوجه إليه هذا األدب ...إن كل ما يكتب لألطفال، 
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سواء أكان قصصاً، مادة علمية، تمثيليات ، كتب  أم مجالت  ...كلها مواد تشكل أدب األطفال .)عبدالفتاح، 
.)18 : 2000

وكتب  للصغار،  وتكتب  تروى  حكايات  هناك  كانت  حيث   ... الطفل  وجد  منذ  األطفال  أدب  وجد  وقد 
من  يتكون  الطفل  إن   ... الصغار  جمهور  يناسب  بما  عدلت  أو  كتابتها  أعيدت  ثم  للكبار  األصل  يف  وضعت 
خالل الحكايات التي يدرسها ) لرير، 2010: 7(. لكن متى كان املقصود به يتحدد يف ذلك اللون الفني الجديد 
الذي يلتزم فيه أدب الطفل بضوابط فنية ونفسية، واجتماعية وتربوية، ويستعني بوسائل الثقافة الحديثة يف 

الوصول إىل األطفال، فإنه سيعترب يف الحالة من أحدث الفنون )الهيتي: 71(.

وال شك أن ألدب الطفل وما يتمتع به من تجسيد دوٍر هاٍم يف غرس كثري من قيم الدين ومبادئه، التي تدعم 
شخصية الطفل، وتعزز والءه ألمته وأهدافها والحفاظ عليها، كما تدعم قوة انتمائه إليها ) أبو الرضا، 1993 
:24(. ففي اتصال األطفال بهذا األدب تشكيل لوجدانهم وصقل ملشاعرهم، وتنشئتهم نشأة سوية صالحة، إذ 
يألفون الحق والخري والجمال. وذلك أفضل أساس لحياتهم، والسيما إذا استمر اتصالهم السوي به، وارتباطهم 

بقيم الدين ومبادئه بعيداً عن زيف الخرافات ... وهكذا يتسم أسلوبهم بالطابع اإلسالمي )أبوالرضا : 25(.

بن يقظان. فهي مرحلة  التي تستهدفها قصة »حي  النمائية  الفرتة  املتأخرة  الطفولة  تشكل مرحلة 
املرحلة  هذه  ففي  العمر.  من  عرشة  الثانية  إىل  التاسعة  من  تقريباً  وتمتد  والبطولة،  واالستكشاف  املغامرة 
ينتقل األطفال من وضعية الخيال والخرافة إىل وضعية القصص التي هي أقرب إىل الواقع. وهذا االنتقال عادة 

مايتناسب مع تقدمهم يف السن، وزيادة إدراكهم لألمور الواقعية. )نجيب، 1991: 4(.

بن  وخالد  األيوبي  الدين  كصالح  الحقيقيني  األبطال  قصص  املرحلة  هذه  تناسب  التي  القصص  ومن 
الوليد وطارق بن زياد... والرحالة واملكتشفني ...وقصص الكشوف الجغرافية ... ) نجيب،1991 :43-42.(

ويف النهاية يتمظهر مصطلح أدب األطفال يف التعبري الجميل الذي يخضع مضمونه العقيل والوجداني 
ملزج الخيال أو الواقع الذي يحق لنا فيه استخدام العبارة التي تصور املعاني، وتوحي بالفكرة، وتثري الخيال 
راقياً حتى  أن يكون موضوعاً  الطفل البد  أدب  :17(. فموضوع  )الجويني،  اإلرادة.  العاطفة وتحرك  وتنعش 
الطفل بخربات ومعارف وأفكار تهيئه  القصة، ويزود  العظيم يعيل من شأن  يرقي اإلحساس »ألن املوضوع 
ألداء دوره املستقبيل، بإحياء أنبل العواطف، وغرس أرقى املشاعر وبث روح الجد واملثابرة والبحث والتخيل يف 

نفسه« )أبو الرضا: 132(.

املبحث 1: تقنيات ال�ضرد يف ق�ضة حي بن يقظان لكامل كيالين:

The Narrator املحور 1: الراوي

إن الراوي عبارة عن ناطق بلسان املؤلف الضمني، وبأيديولوجية املؤلف الضمني. إنه يدعى القدرة عىل 
رؤية مجرى العالم )أدورنو، 1993: 92(.

أداء  الراوي يف  يبدأ هذا  املكتوب. وعندما  النص  الوجود بظهور  إذ يكتسب هذا  النص؛  يبدأ مع  فوجوده 
وظيفته األوىل بحكي هذا النص، وكأنه كان هناك شاهد أو شخصية شاركت يف األحداث، أو مستمعاً للحكاية قرر 
أن يأخذ عىل عاتقه مسؤولية الحكي. فأهم الوظائف التي يؤديها تتجسد بالخصوص يف وظيفة العرض، وبالتايل 
ال يمكن لرسد أن يبدأ دون حضور راو له. فالراوي إذن حارض يف النص أياً ما كان الضمري الذي يختفي وراءه: 

املخاطب أو الغائب. فهو ليس إال شخصية نصية توجد بوجود النص، وال تتواجد أبداً خارجه )عفيفي: 26(.

الراوي  شأن  شأنه  ورقية  شخصية  فهو  النص.  داخل  الراوي  جمهور  العادة  يف  عليه  املروي  ويشكل 
القارئ  أو  الواقعي  القارئ  مع  يتطابق  وال  الورق،  خارج  له  وجود  وال  الضمني،  والقارئ  الضمني  واملؤلف 

الضمني إال يف حاالت استثنائية.

أما الراوي يف قصة »حي بن يقظان«، فنجده يرسد الحكاية وينظمها من خالل تخصيصها بمقدمة 
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العلمية، مما  الكتب  التايل لها، وستة فصول وخاتمة عىل غرار  الحدث  وتمهيد وعناوين محددة تكشف عن 
يوحي للمتلقي بواقعية وموضوعية املوضوع. 

املجموعة  مقدمة   – املقدمة  يف  الصغري«  بـ»الصبي  ويناديه  عليه  املروي  ويناقش  يتحدث  الراوي  إن 
القصصية – حيث يوضح له سبب تسميته للمجموعة القصصية ويوضح له غرضه من هذه القصص حيث 
قال: »ولقد أخذت نفيس بتهذيبك، وإبعادك عن هذا السيل العمي الجارف، حتى إذا كربت سنك صارت اللغة 
املتفشية يف هذا  العجمة  تلك  العربي عادة فيك وملكة، وبرئت من  البيان  العربية سليقة لك وطبعاً، وأصبح 
العرص، بني شباب الجيل وفتياته. ومتى تم لك ذلك، أصبحت جديراً بتأميلنا فيك، ولم تقرص- يف قابل أيامك – 

عن تمهيد طريق الثقافة والعلم ألبناء جيلك القادم« )كيالني،: 4(.

الراوي تحدث للطفل الصغري يف مقدمة مجموعته القصصية كثرياً وناقش معه عدة قضايا منها  إن 
مضمون القصص، وأهمية اللغة العربية والرتاث العربي وغري ذلك. 

أما يف تمهيد القصة فقد تدخل الراوي ورسد حكاية عن جزيرة الوقواق وأحاديث األسالف األقدمني، ثم 
حكى عن رأي الباحثني ورفضهم التصديق لرواية القدماء،

وكأن الراوي يوثق حكايته عىل أنها مكان عجيب وما سوف يحيكه قابل للتصديق. 

أما عن زاوية الرؤية الرسدية للراوي يف قصة »حي بن يقظان« فقد بدا فيها سلطوياً، من خالل تظاهره 
الراوي كل يشء، بما يف ذلك ما  الرؤية من الخلف، حيث يعرف  بكونه أكرب من الشخصية الحكائية. وكانت 
يفكر فيه البطل ويشعر به؛ إذ يقول: »فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث ، وعالج الحركة )حاولها( 
فوقع صوته يف أذن ظبية فقدت ولداً لها ، وكان قد خرج من كناسة بيته الذي يسرته فرأته ، وطارت به من 
فورها )والعقاب طائر مفرتس ، قوي املخالب ، ملتوي املنقار ( فجرت الظبية تبحث عن ولدها ، فلما سمعت 
رصاخ الطفل ظنته ولدها املفقود )كيالني: 1(. فالواضح أن الراوي يعلم هنا ما تشعر به الشخصية من غري 

إفصاحها عنه كما يعلم سبب إقبال الظبية عىل الصندوق وسبب لهفتها. 

إن راوي القصة يف أدب الطفل عبارة عن حكواتي »كيل املعرفة بسبب خصوصية املتلقي / الطفل إذ 
يحتاج إىل رشح وتفسري وتعليق، ألنه ال يدرك املقصود إال من خالل تدخل الراوي يف كثري من األحيان لذلك فمن 
األنسب للراوي أن يكون بسيطاً يف تعامله معه، ويف أساليب رسده )مقدادي، 2012 : 80(. وقد يلجأ الراوي 
إىل أساليب ترغب املتلقي يف قصته، ومنها بداية القصة حيث بدأها بتمهيد مشوق وذلك بحديثه عن أشجار يف 

جزيرة الواق واق تنبت رجاالً وأخرى تنبت نساء.

إن مظهر الراوي العليم يبدو أيضاً يف قوله »وكان يف ذلك كله ينظر إىل جميع الحيوانات فرياها كاسية 
باألوبار )مكسوة بالصوف(، واألشعار وأنواع الريش عىل اختالف ألوانها، وتباين أجناسها، وتنوع أشكالها. 
ملدافعة من  املعدة  األسلحة  لها من  البطش والفتك، وما  )الجري(، وقوة  العدو  لها من رسعة  وكان يرى ما 
ينازعها، مثل األنياب..  ثم يرجع إىل نفسه، فريى ما به من العري ... فكان يفكر يف ذلك، وال يدري ما سببه؟ 
)كيالني :21(. إنه يعلق ويرشح ما يشعر به الطفل من هم ويأس بعد مالحظاته ومقارناته بينه وبني الحيوان 
القوي. وكما مر بنا من شواهد من القصة تالحظ رشح الراوي للمفردات التي يتوقع أنها صعبة عىل الطفل، 
كما يتدخل أيضاً بالرشح والتفسري والتعليل للمعلومات الفيزيائية والكيميائية، ويوضح مدى استيعاب ووعي 
البطل لهذه املعلومات العلمية يقول ...«. ثم كان يرجع إىل أنواع النبات عىل اختالفها، فريى تلك األنواع بعضها 
يشبه البعض يف األغصان والورق والزهر والثمر وما إىل ذلك. فكان يقيسها بالحيوان ويعلم أن لها شيئاً واحداً 
اشرتكت فيه وهو لها بمنزلة الروح للحيوان، وأنها بذلك اليشء واحد. كما كان يجمع يف نفسه جنس الحيوان 
وجنس النبات ، فرياها جميعاً متفقة يف االغتذاء والنمو واالنتقال ... ثم ينظر ابن يقظان إىل األجسام التي ال 
تحس وال تتغذى وال تنمو ويطيل تأمله يف تلك األجسام مثل الحجارة والرتاب واملاء والهواء واللهب فريى أنها 
أجسام مقدور لها طول وعرض وعمق وأنها ال تختلف إال أن بعضها ذو لون وبعضها ال لون وبعضها حار 
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وبعضها بارد ... ثم إنه تأمل جميع األجسام حيها وجمادها ، فرأى أن كل واحد منها ال يخلو من أحد أمرين : 
إما أن يتحرك جهة العلو ، مثل الدخان واللهب ومثل الهواء إذا حصل تحت املاء ، وإما يتحرك إىل الجهة املضادة 

تلك هي جهة األسفل مثل املاء وأجزاء األرض وأجزاء الحيوان والنبات  )كيالني: 54-53(.

الراوي هنا هو املتكلم والسارد للقصة، القائم بالرشح املطول وإيضاح املعلومات العلمية بشكل مبسط 
تدريجي حتى يصل إىل عقل املتلقي/ الطفل. إنه يطرح املسائل العلمية ويرشحها ويتحدث هو ال البطل ألن 
البطل )شخصية حي بن يقظان( ال يتكلم. لذا فهو يعرب عما يدور بعقله ويعلق عىل تجاربه العلمية ومالحظاته 

ثم علمه الذي توصل إليه، حتى وصل بتجاربه ومالحظاته إىل اإليمان بالله. 

The Narrate املحور 2: املروي عليه

يقول جري الد برنس )Gerald prince(: »املروي عليه شخص ما يوجه إليه الراوي خطابه...« ) برنس، 
1993: 76(. إن املروي عليه يتجىل يف جمهور الراوي داخل النص. فهو عبارة عن شخصية ورقية شأنه شأن 
الراوي واملؤلف الضمني والقارئ الضمني، وال وجود له خارج النص، وال يتطابق مع القارئ الواقعي أو القارئ 

الضمني إال يف حاالت استثنائية. لذا ال يجب خلطه مع أي شخصية أخرى داخل النص أو خارجه.

يقول الراوي يف النص »أيها الصبي العزيز: حديثي إليك حديث طويل« )الكيالني، 3.(. إن الراوي شخصية 
ورقية تحدد من تتكلم معه، وتجّسد املروي عليه يف أيها الصبي. إنه يوجه حديثه للطفل الصبي؛ بحيث نجده 
يعّرف بصفاته يف املقدمة ويحدد الخطة التي وضعها له من أجل االرتقاء به ثقافياً ولغوياً وأخالقياً، يسميّه 
لقاصها عليك يف  »وإني  الخطاب  بكاف  الصغري«. كما يجّسده يف حديثه  »القارئ  أيها  بـ  مناداته  من خالل 
 .)14-13  : )الكيالني  واق؟«  الواق  جزائر  عرفت  »هل  بالسؤال  عليه  للمروي  يتوجه  فهو  التالية«.  الفصول 
ويعرفه بمعاني األلفاظ ويخاطبه معلماً وموجهاً »أتعرف الربرب أيها القارئ الصغري؟ ما أظنك تعرفه، ألن 
هذه الكلمة فيما أعلم جديدة لم يألفها سمعك. فلتعلم أن الربرب هو: جماعة من بقر الوحش« )الكيالني: 20(. 
إنه يرشح ويفرس له معاني الكلمات التي يدرك جيداً بأنه يفهمها ويعقلها ألنه - أي الراوي – يحس بمستوى 
وعيه وطبيعة قدراته اللفظية. إن الراوي عىل علم واسع بقدرات املروي عليه وفهمه وثقافته. وقد تبني ذلك 
يف مقدمة مجموعته القصصية ووضع خطة لتعليمه ولرقيه. فقد خصص مقدمة طويلة كلها للحديث مع 
املروي عليه ، ليؤكد أنه قادر عىل فهم هذه القصة العميقة الفكر فيقول: قدمت أدلة وبراهني عىل صالحيتك 
لفهم هذه الدقائق ، بعد أن أثبت جدارتك وكفايتك يف استيعاب »قصص شكسبري والقصص العلمية والقصص 

الجغرافية وما إليها« )الكيالني: 9-8(.

إذن فاملقدمة تقوم عىل الحوار بني الراوي واملروي عليه؛ بحيث أن الجمل االعرتاضية لألول توضح معلومة 
لهذا األخري بالقول »فلما طال همه يف ذلك كله – وقد قارب سبعة أعوام –«. كما نجده أيضاً عارفاً وملّماً بقدرات 
املروي عليه العقلية من خالل اقتناعه بقدرته عىل الفهم، مهما كان العمق الفكري والفلسفي للقصة، وهو 
عمق يحتاج إىل إعمال العقل؛ لذا فهو ال يبخل عليه بتفسري الكلمات وتقسيم القصة وجعلها مثل الكتب العلمية 
التي يعتادها املروي عليه يف مرحلة الطفولة املتأخرة أو يف سن ) الصبي ( كما يحلو للراوي أن يسميه. فقد قسم 
اً يف االستيعاب لدى  القصة إىل مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة، هادفاً من ذلك إىل تنظيم العمل وجعله ُميرَسَّ
املروي عليه. كما نالحظه يف املقدمة التي أفردها لقصته يتدّرج من املعلومة السهلة املعروفة لدى املروي عليه 

. إىل املتوسطة إىل الصعبة، وذلك بغرض جعله يعي أفكاره ويستوعب ألفاظه بسهولة ويرُسرْ

 املبحث 2: املوؤلف والتن�ضئة االأدبية:

املحول 1: املوؤلف ال�ضمني:

إن املؤلف الضمني هو املسؤول عن بنية القصة الفنية واملحدد للمضمون واأليديولوجيا التي يوجهها للقارئ 
الخيالية وكفاءاتهم  الوازن يف تنمية قدراتهم  إنه يعي أهمية وقع األدب يف شخصية األطفال وتأثريه  الضمني. 

الذهنية. »إن تعطشهم إىل املعرفة واكتشاف العالم تدفعهم إىل أن يطلبوا معرفة كل يشء« )الهيتي: 88(.
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وقد تميزت قصص كيالني بأن أحداثها تدور حول مبدأ أخالقي تهذيبي ... ويف بعض األحيان تنتهي 
األحداث إىل عربة أخالقية، وحل الثنائيات املتضادة حالً أخالقياً، ثم توجيه الطفل إىل اإليمان بالله ... )الشاروني، 
1986 : 16 –17(. وقد تنتهي القصة بعربة تصاغ يف عبارات مبارشة »إن كامل كيالني كان يعترب القصة وسيلة 
من وسائل الرتبية، فأبرز هذا الجانب بوضوح يف قصصه، حتى لو تعارض هذا مع رضورات الصياغة الفنية، 
عرّب عن القيم السلوكية كما يتصورها هو، أو كما يتصورها مجتمع الثالثينات وليس طبقاً ملا تقتضيه أسس 
الرتبية الحديثة لألطفال لكنه نجح ... يف إبراز وتأكيد القيم الخلقية واإلنسانية العامة« )الشاروني، 1986: 
21(. وهو يقول يف مقدمة قصصه:  ولقد أخذت نفيس بتهذيبك وتثقيفك ... ومتى تم لك ذلك ، أصبحت جديراً 
بتأميلنا فيك ، ولم تقرص – يف قابل أيامك –عن تمهيد طريق الثقافة والعلم ألبناء جيلك القادم )كيالني: 4(. إنه 
يربي الطفل املتلقي عىل اإليمان بالله والتأمل واملالحظة والتجربة وإعمال العقل بشكل دائم. يبث فيه معنى 
التوكل عىل الله، وأن الله ال يرتك عبده. كما رباه عىل الصرب وتعلم العلم الرشعي والنصيحة لآلخر مهما كانت 

ردة فعله، ويعلمه معنى التصوف ورضورة مالزمته وتقويته وتهذيبه بالعلم الرشعي.
والقارئ  عليه  واملروي  الراوي  مثل  النص  يف  األخرى  األصوات  كل  خلق  عن  املسؤول  الضمني  املؤلف  إن 
الضمني، إنه مسؤول أيضاً عن البنية الفنية للقصة. فهو من بنى هندستها بمختلف مكوناتها ومن بينها مكون 
الحدث، حيث كان التطور هو بؤرة الحدث يف القصة وكذلك شخصية حي بن يقظان شخصية متطورة نامية. وهنا 
يلتقي تكوين الكاتب الخاص بطبيعة مرشوعه الفني يف إكساب الصورة صفة الواقعية برغم أنها يف املنطق تبدو 

غري قابلة للتصديق، بعيدة عن الواقع )إنسان ينشأ منعزالً يف جزيرة خالية من البرش( )عاشور، 1985: 213(.
وإن كانت القصة مركزة فكرياً وحّملها املؤلف الضمني بعض املقوالت الفلسفية، إال أن بثها يف القصة 
قد تم بشكل متسلسل ومتدرج من السهل إىل الصعب، كما جاء الحدث فيها موحداً. فاملوضوع هو اإليمان 
بالله عز وجل وكيفية الوصول إليه بالفطرة السليمة. لذا صار الحدث متطوراً يحمل عنرص التشويق الذي 
يوازي الحدث الواقعي الدقيق، إنه )لفظ غامض( مبثوث يف الرسد ويف تطور الحدث، بحيث يشتاق الطفل إىل 
معرفة اليشء الذي سيصل إليه حي بن يقظان بعقله فقط، ويستمتع بالنتيجة التي ينتهي إليها. فلدى الطفل 
املؤلف  له  القصة، وبعد هذا االستمتاع يضيف  الحسية من  األوىل  املرحلة  العلوم خالل  لهذه  خلفية مرجعية 
الضمني املقوالت الفلسفية والروحية وينتقل بخفة إىل التصوف واملعرفة فيصل إىل قلب وعقل املتلقي. وبهذا 
يتدرج الحدث بشكل متطور من املحسوس املادي إىل الروحي املعنوي، ومن التجربة إىل املالحظة إىل العلم إىل 

التصوف، كما تجّسده الخطاطة التالية:

شكل)1(: تدرج الفكر للوصول للحقيقة

املالحظة

اإليمان بالله

العلم

التجربة
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يالحظ من هذا الشكل التدرج يف تلقي املعرفة ويف الوصول إلدراك الحقيقة كاملة.

فقد بدأ بالتجربة ثم ارتقى تصاعدياً إىل املالحظة ومنها إىل العلم ليبلغ يف النهاية إىل الحقيقة التي تجسد 
اإليمان بالله.

لقد بسط املؤلف الضمني املقوالت الفلسفية واملصطلحات، حيث عّوضها بألفاظ قريبة من الطفل يف 
مرحلته العمرية املتأخرة، وحاك القصة بحبكة فنية محكمة، وبطريقة منطقية مقنعة؛ مما أدى بأحداثها 
وشخصياتها إىل أن تتميز يف بعدها املفهومي برتابط منطقي يجعل من مجموعها وحدة متماسكة األجزاء 
ذات داللة محددة ... وهى تتطلب نوعاً من الغموض الذي تتضح أرساره يف وقتها املناسب )نجيب1411ه 

.)77 :1991 -

العضوية. فقصة »حي  والصورة  البناء  القصة: صورة  لبناء حبكة  رئيسيتان  عموما هناك صورتان 
بن يقظان« تنطبق عليها الحبكة ذات صورة البناء؛ بحيث تنتفي فيها العالقة الكبرية الرضورية أو املنتظمة 
بني الوقائع، لترتك املكان للمراهنة يف تحقيق وحدة الرسد عىل شخصية البطل الذي تدور حوله أحداث القصة 
ووقائعها ، ليمثل بذلك العمود الفقري الذي يربط بني مكونات وأجزاء هذه األخرية ... ويكفي الكاتب يف هذه 

الحالة أن يتصور ذهنياً املعالم العامة للطريق الذي ستسلكه القصة )نجيب1411ه - 1991: 78(.

والحقيقة أن قصة »حي بن يقظان« التي أخذها املؤلف جاهزة من القصة األصلية عند ابن طفيل، قد 
أعاد صياغتها واقتبس منها ما يناسب عقلية الطفل البالغ مع نزوعه نحو تفضيل أسلوب الرشح والتحليل. 
وهكذا تراه يف فحصه لقلب الحيوان يقول: »عمد إىل بعض الوحوش، وأوثق فيه كتافاً )أوثقه يف كتاف، وشده 
يف حبل والكتاف حبل تشد به اليدان إىل خلف الكتفني(. وملا تم له ذلك، شقه عىل الصفة التي شق بها صدر 
الظبية، حتى وصل إىل القلب فقصد أوالً إىل الجهة اليرسى منه، وشقها فرأى ذلك الفراغ مملوء بهواء بخاري 
يشبه الضباب األبيض فأدخل أصبعه فوجد فيه من الحرارة بحيث يكاد يحرقه. ومات ذلك الحيوان عىل الفور« 

)كيالني، 42-41(.

تجد املؤلف الضمني يصف التجربة ويذكر عىل الفور املالحظة، أو املقدمات ثم النتائج املرتتبة عليها 
فيقول »فتبني أن كل شخص من أشخاص الحيوان، وإن كان كثرياً بأعضائه، وتفنن حواسه وحركاته، واحد 
بذلك الروح الذي يتماثل يف كل كائن حي ورأى أن مبدأ هذا الروح يف قرار واحد، وأن انقسامه يف سائر أعضاء 
الجسم منبعث منه، وأن جميع األعضاء عىل اختالف أعمالها ... إنما هي خادمة لهذه الروح« )الكيالني: 42(. 

الواقع أن هذه القصة يف مجملها تقوم عىل املقدمات ثم النتائج املرتتبة عليها بشكل منطقي متدرج من 
املعلوم والبديهي إىل املجهول والغامض، مما يجعلها ذات حبكة محكمة مبدعة وهذا من صنع املؤلف الضمني. 
فهو الذي حاك أيضاً مكان القصة وأتقن اختيار هذا املكان لـ»يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئاً محتمل 
الوقوع، بمعنى يوهم بواقعتيها« )لحمداني: 65، .63(. إن الحديث عن مكان محدد يف الرواية يفرتض دائماً 
توقفاً زمنياً لسريورة الحدث. لهذا يلتقي وصف املكان مع االنقطاع الزمني، يف حني أن الفضاء يفرتض دائماً 

تصور الحركة بداخله، بمعنى أنه يستلزم االستمرارية الزمنية  )لحمداني: 63(.

وقد جاء تحديد املكان ووصفه يف بداية القصة، حيث وصف جزائر الواق واق فقال: »تقع تحت خط 
االستواء وإن فيها جزيرة يولد بها اإلنسان من غري أم وال أ ب ... إن إحدى جزائر »الوق واق« تنبت شجراً عجيباً 
ال يثمر الفواكه وما إليها من رضوب الثمر. بل يثمر النساء. وجزيرة أخرى من هذه الجزائر تنبت أشجارها 
النساء!« )كيالني: 13(. ففي أثناء وصف املكان فإن مرسح أحداث ذلك املكان العجيب يتوقف. لذا فقد وصفه 
املؤلف الضمني يف التمهيد عىل غرار الكتب العلمية. إن املكان يف القصة واحد هو جزيرة من جزر الواق واق، 
والجزيرة التي يدعو فيها الناس لإليمان الحق. إذن فاملكان تقريباً ثابت وهو مرسح األحداث ووصف املؤلف 

الضمني له يعد صورة فنية عجيبة تضفي صفة الخيال عىل القصة.
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أما الزمان الذي حاكه املؤلف الضمني فهو يشبه الحدث، حيث إنه متطور وينمو مع نمو الشخصية. 
يبلغ السنتني ثم سبع سنوات، حتى صار راشداً صاحب  إىل أن أصبح طفالً  فقد صور البطل منذ كان وليداً 
الخمسني سنة فما فوق. وكان هذا التقدم  الزمني سبباً يف تطور الحدث، بحيث نجده يخربنا يف كل مرحلة من 
هذه املراحل  عن تجربة جديدة أو عن علم جديد حتى وصل إىل منزلة املتصوفة ثم منزلة الكشف والتجيل كما 
تمت اإلشارة إىل ذلك يف الخطاطة السابقة. إن صعود املنحنى يعتمد عىل املجال الزمني، فكلما تقدم يف الزمن 
كلما قويت إرادته وزاد علمه ووضع املؤلف الضمني املقوالت الفلسفية املالئمة لسنه. وحسب الشاروني فـ 
»األحداث يف قصص كامل كيالني تتقدم يف تسلسل طبيعي، وتلتزم التعاقب الزمني لألحداث، وهو أمر ساعد 
إليهم من قصص، فال توجد عودة إىل املايض وال أحداث جانبية تشغل  كثريا عىل استيعاب األطفال ملا يقدم 

القارئ عن الخط الرئييس للقصة« )الشاروني،1986: 25(.

الحقيقة أن املؤلف الضمني هو الذي اختار ذلك األسلوب الذي خط به أو أعاد به هذه القصة. وهذه 
القوالب البد  للمعاني فإن هذه  الكلمة، والجملة، والعبارة قوالب  بالقول: »ونظراً ألن  مسألة يوضحها عطا 
من أن تصاغ يف أسلوب يعلم الطفل األخذ والعطاء ويمني الفهم واإلفهام، ويساعده عىل استخالص األفكار، 
وتجميعها، وتصنيفها وربطها ببعضها البعض والبعد عن التعميم والسلبية، والكلمات التي قد تؤذي رشائح 

من األطفال« )عطا، 1994: 80(.

تنمية  يف  خطته  تنفيذ  مع  املستهدفة  العمرية  املرحلة  يناسب  أسلوباً  الكيالني«  »كامل  استخدم  وقد 
وتطوير املستوى اللغوي للطفل حتى عندما يكرب يستطيع قراءة عيون األدب العربي بسهولة ويرس. ومن أبرز 

القواعد التي يجب عىل الكاتب اإللتزام بها يف الكتابة للطفل: 

- أن يتفق األسلوب مع مستوى الطفل ودرجة نموه من النواحي النفسية واللغوية. 

- اختيار األلفاظ السهلة الواضحة والعبارات التي تؤدي املعنى دون تعقيد.

- اعتماد التشويق كعامل مهم، لجذب انتباه الطفل.

- أن تكتب الفكرة الواحدة بأساليب مختلفة وفق مستوى من سيقرؤونها.

- أن نبتعد يف كتاباتنا عن أسلوب الوعظ واإلرشاد والنصح املبارش ... ولكن بأسلوب غري مبارش، حتى 
يتقبل الطفل أفكار البطل )نجيب، )1411ه - 1991 : 60-59(.

- وكما ذكر الراوي يف املقدمة أنه سوف يرتقي بمستوى الطفل الثقايف واللغوي فتخري قصة »حي بن 
يقظان« ذات املضمون الثري واأللفاظ الرتاثية التي تحتاج إىل رشح. وهذا ما قام به املؤلف الضمني، حيث 
اختار األسلوب القوي الذي يالئم املضمون ولكنه يناسب املستوى الثقايف واللغوي لطفل املرحلة املتأخرة، مع 
وجود الرشح والتوضيح لبعض املصطلحات الغامضة لطفل املرحلة املستهدفة. ومن منظور الشاروني »إن 
كيالني يمثل يف أدب الطفل مدرسة تؤمن بأنه يجب أن تحتوي كل قصة عىل مجموعة من الكلمات التي لم 
يقرأها الطفل من قبل وذلك ليخرج الطفل من قراءة القصة بفائدة لغوية بجوار الفائدة الرتبوية« )الشاروني، 

.)15 :1986

ألفاظ  وتوضيح  رشح  من  املتأخرة  املرحلة  طفل  يالئم  ما  األسلوب  من  يتخري  الضمني  املؤلف  إن   -
واستشهاد بآيات قرآنية يعرفها الطفل، وكذلك التناص مع قصص القرآن الكريم يف مشهد األم التي وضعت 

طفلها يف صندوق. هنا تناص مع اآلية الكريمة: {ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  
ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} )القصص(. وكذلك حينما حاول دفن الظبية التي ربته 

رأى غراباً يدفن آخر فتعلم منه وهنا تناص مع اآلية القرآنية {ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   
ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب} )املائدة(.
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وهذا التناص يثري العمل األدبي ويجعله مشوقاً للطفل ويوهم بتصديقه. ومن أسلوب املؤلف الضمني 
تكرار الرتكيب حيث يقول: »فإذا عمل بآلة العني كان فعله إبصاراً. وإذا عمل بآلة األذن كان فعله سمعاً. وإذا 
عمل بآلة األنف كان فعله شماً.... وإذا عمل بآلة الجلد واللحم كان فعله ملساً. وإذا عمل بأحد األعضاء كان 

فعله حركة« )كيالني:44(. إنه يكرر الرتكيب نفسه فيكون مشوقاً للطفل يجذب انتباهه ويثري عقله.

     The Actual Author :املحور 2: املوؤلف الواقعي

والشخصيات  كالراوي  النصية  األصوات  كل  خلق  عن  األول  »املسؤول  هو  يكون  الواقعي  املؤلف  إن 
الحقيقي للعمل األدبي فهو يمثل املرسل  املبدع  واملؤلف الضمني واملروى عليه والقارئ الضمني. وباعتباره 
الذي يوجه رسالة أدبية إىل القارئ الواقعي بوصفه املرسل إليه / املتلقي. فاملؤلف الواقعي والقارئ الواقعي 
شخصان حقيقيان ال ينتميان بهذه الصفة إىل العمل األدبي، بل إىل العالم املوجود بالفعل حيث يعيشان بمعزل 
عن النص عيشة مستقلة. والواقع أنه ال يتم اتصال مبارش بني املؤلف الواقعي والقارئ الواقعي؛ إذ يف اللحظة 
التي يمسك فيها قارئ بالكتاب ال يكون املؤلف الواقعي هناك، ولكن سيكون اسمة مدوناً عىل غالف الكتاب 
الخارجي. وعندما تبدأ عملية القراءة يتجاوز القارئ عنوان الرواية واسم املؤلف إىل النص بكل ما يشتمل عليه 
الواقعي من كتابة روايته ويضع توقيعه ينتهى دوره بوصفه مبدعا  املؤلف  أن ينتهى  من أصوات، وبمجرد 

لعالم النص« )عفيفي: 21-20(.

 1959 عام  1897 وتويف  عام  ولد يف  قد  الواقعي  املؤلف  يمثل  الذي  كامل كيالني  فإن  الجندي  وحسب 
ففضالً عن كونه كان طالباً مجداً، فقد أّلف ألف قصة لألطفال وأكثر من عرشين مؤلفاً يف فنون مختلفة من 
األدب والرتجمة والنقد والتاريخ وتحقيق ورسالة الغفران، وديواني ابن الرومي وابن زيدون. والحق أنه قىض 
حياة عريضة عزل فيها نفسه عن الناس وعكف عىل أوراقه وأحباره يعمل جاداً. وعىل الفكرة التي آمن بها 
والتي امتلكت عليه نفسه يف السنوات األخرية، فانرصف من أجلها عن الكتابة األدبية واكتفى بها وحدها .. 
وهي فكرة مكتبة األطفال التي بدأها منذ عام 1929. ومازال يعمل حتى اكتمل له منها ألف قصة )الجندي، 

.)98-95 :1959

وقد تحدث كيالني عن كتبه لألطفال قائالً: »أمضيت يف تأليف أجزائها عدة أعوام، وجعلت منها عدة 
مجموعات، يقرأها الطفل عىل مراحل مرسومة، كل مرحلة تناسب سناً معلومة، دفعاً للحرج وتمشياً مع سنة 
التطور من درج إىل درج ... وقد عمدت إىل مفردات األدب العربي الحديث الجديرة بالبقاء، فجمعتها من بطون 
الكتب النفيسة، ثم ضمنتها بالتدريج مائة وخمسني قصة ترافق الولد العربي منذ طفولته يف رياض األطفال 
انتقال«  العربي، لم يشعر بأي  انتهى... أقبل عىل أمهات كتب األدب  البكالوريا فإذا ما  إىل شبابه يف صفوف 

)الشاروني،1986 :9(.

  كما يقال عن كامل كيالني إنه األب الرشعي ألدب األطفال ألنه أخرج أول قصة لألطفال باسم السندباد 
البحري يف عام 1928. )الشاروني، 1986: 10(.

ذلك هو املؤلف الواقعي الخارج نطاق النص الورقي وكتب اسمه عىل القصة. 

 املبحث 3: القارئ واأثر احلكي 

The Implied Reader املحور1: القارئ ال�ضمني

يقول رامان سلدن )Raman slden( إن القارئ الضمني عبارة عن الصورة الذهنية التي لدى املؤلف 
حول القارئ املفرتض عندما يطور القصص والقارئ املثايل والقارئ البصري تماماً الذي يفهم كل حركة من 
204(. لقد استعار إيزر )Wiser( مفهوم القارئ الضمني من )بالغة الفن  حركات الكاتب )سيلدن،1995: 
القصيص( لواين س. بوث )يجب كتابة هذا االسم باللغة األصلية كذلك( الناقد األمريكي الذي أعطى مكانة 
مهمة ملا أسماه بالكاتب الضمني Implied Author. وهذا الكاتب الضمني هو الذي ذهب فرانك شويرويجن 
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انطالقاً  ببنائه  القارئ  يقوم  الذي  السارد  املختلفة عن  الكاتب  يف صورة  تجسيده  إىل   )Frank schwireen(
من النص. فهو يؤكد عىل أن: إيزر بلور ما يمكن أن يشكل إضافة منطقية لهذا املفهوم، واعترب تبعاً لياوس 
)Yaois( أن القارئ هو النظام املرجعي للنص وحاول إيزر )Wiser( أن يبحث عنه داخل العمل األدبي من 
األدبي  النص  يمنحها  التي  التلقي  رشوط  تمثل  التي  للمتلقي«  املحايثة  النصية  بـ»البنية  أسماه  ما  خالل 
ملجموع قرائه املحتملني. فالقارئ الضمني بالنسبة للكاتب هو الذى يجيد الفهم، ويستحسن كل االستحسان 
أقل الكلمات شأناً، وأكثر املفاهيم مراوغة. وبالنسبة للناقد فهو ذاك القادر عىل تأويل النص تأويالً الحرص له 

ويمكن وجوده يف نص بعينه حسب نقاد دون غريهم )برنس: 78(.

ويف مقالته عن القارئ الضمني، يرى والكرجبسون Walker Gipson أنه ليس قارئاً حقيقياً بأي معنى 
التي تفصل النص عن منتجه  عىل اإلطالق ... ولكنه الخطوة األوىل يف سلسلة تتهشم تدريجياً خالل الحدود 
ومستهلكيه، ويعيد تشكيله بوصفه نسيجاً ليس لخيوطه بداية وال نهاية. لقد قدم جبسون مفهوم القارئ 
بني  التمييز  مع  التناظر  خالل  من   - القارئ  استجابة  نقد  نظرية  يف   - الحقيقي  للقارئ  كمقابل  الصوري 

»الشخصية املتخيلة Persona واملؤلف الحقيقي« )تومبكنز: ص19(.

مقوالته  يفهم  الذي  الضمني  القارئ  القصيص  بنائه  بنسيج  يستهدف  ما  عادة  الضمني  املؤلف  إن 
الفلسفية ويصل معه بالتجربة واملالحظة إىل النظرية والعلم، ثم يتعاىل معه حتى يدرك املعرفة الروحانية 
درجة  عىل  الضمني  القارئ  تخيل  يف  نجح  قد  إنه  يقظان«.  بن  »حي  البطل  شخصية  خالل  من  بثها  التي 
القوية ووضح  الرتاثية  اللغوية  املفردات  له  واللباقة، حيث وجه  واإليمان  واملعرفة  العلمي  النهم  عالية من 
معانيها. والواقع أن القارئ الضمني لم يشكل فقط العنرص الذي توجه إليه املؤلف الضمني بمفرداته اللغوية 
القراء  إن  فيه.  وأثر  بالفعل  وعّلمه  أيضاً  شخصيته  شّكل  الذي  العنرص  بل  والرتبوية،  الفلسفية  ومقوالته 
الضمنيني يمثلون األشخاص التخيليني الذين تحقق فيهم هدف املؤلف الضمني وبالخصوص عىل مستوى 
» تعويدهم عىل مطالعة البالغة العربية السليمة، التي تؤدي بهم يف مستقبل أيامهم إىل مطالعة كنوز األدب 
العربي« )الشاروني، 1986: 22(. فالقارئ الضمني هو الذي يستهدفه املؤلف الضمني بالبناء العام لقصته 
وكل ما تنبني عليه من مكونات األسلوب والتناص والفكر أو األيديولوجيا والتقنيات الرسدية من راٍو ومروي 

عليه ولغة ومضمون وتشويق وحدث وغري ذلك. 

Real Reader املحور 2 : القارئ الواقعي

إذا كان هدفنا يف هذا املحور يتحدد يف عدم الخلط بني القراء النصيني والقراء خارج النصوص، فإن جري 
الد برنس يرى: أن القارئ الحقيقي هو: من يحل شفرات النص أو من يقوم بتأويله وىف الوقت الذي يمكن أن 
يكون هناك مروي عليه واحد يف النص، أو قارئ ضمني واحد، يمكن بل األرجح أن يتعدد القراء الحقيقيون 

)عفيفي: 33(.

إن نظرية التلقي تسهم يف النقد الذي يركز عىل القارئ بلفتها االنتباه إىل الطرائق التي تنتج بها القصص 
ما يخصها من » قراء« أو »مستمعني« قد ال يتطابقون مع القراء الفعليني )سلدن، 1995: 204 ـ 205(، أو قد 
يتطابقون معهم. فالقارئ الواقعي لقصة »حي بن يقظان« قد يكون طفالً صغرياً، يف املراحل األوىل وال يعي 
إال األفكار البسيطة ولكنه يستمتع بالخيال والعجائب املدهشة يف بداية القصة وال يفهم أيديولوجياً املؤلف 
الضمني. كما قد يكون القارئ الواقعي يف مرحلة الطفولة املتأخرة أو مرحلة البطولة. فهو يفهم ويستمتع 

ويعي وتتدرج مراحله الفكرية وفق األشواط التالية: 

1 - مرحلة الواقعية والخيال املحدود )5-3(.

2 - مرحلة الخيال املنطلق )8-6(.

3 - مرحلة البطولة )9-8(.
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4 - املرحلة املثالية ) 12-15( )الهيتي: 18(.

يف  شاباً  أو  قدراته،  حسب  عىل  ويعي  يفهم  املراحل  هذه  من  أي  يف  طفال  الواقعي  القارئ  يكون  فقد 
الثانوية أو يف الجامعة يفهم املضمون والبناء الفني والرسدي، أو مدرساً أو طبيباً أو عامالً أو ناقداً أدبياً. فمن 
نقاد مؤلف القصة من وصفوه بصعوبة ألفاظه ومضمونه عىل عقل القارئ الصغري املستهدف. ومنهم من 
وصفه باألب الروحي ألدب الطفل ورائده األول مثل أنور الجندي الذي يقول: »إن كل أثر من آثار كامل كيالني 
يف مستهل حياته األدبية يعطينا خيطاً من خيوط شخصيته القصصية كما جاءت من بعد قوية خالبة عندما 
أبدعت هذا اللون الجديد من األدب العربي« )الجندي، 96(. وقال عنه الشاعر أحمد شوقي »الكيالني كعقرب 

الثواني قصري، ولكنه رسيع الخطى، منتج يأتي بدقائق األمور« )الجندي: 96(. 

ومن القراء الواقعيني ألعمال كامل كيالني، يعقوب الشاروني الذي قال عنه »كان ابن عرصه عندما 
.. وواحد من أعظم رواد ذلك العرص، وأضفى الرشعية عىل أدب األطفال العربي ..  اهتم باللغة والسلوك 
ومهد الطريق أمام كل من كتبوا بعده لألطفال العرب« )الشاروني،1985: 27(. وكما يعترب شوقي الخالدي 
من القراء الواقعيني ألعمال كيالني؛ إذ يؤكد يف رسالته للماجستري عىل أن الصيغ التعبريية يف أسلوب هذا 
األخري قد كانت من الكثرة، بحيث حرص عىل توظيف الكثري من التعبريات املجازية والصور البيانية، مما 
واإلرشاد  الوعظ  يف  مبارش  أسلوبه  أن  رأى  ...كما  األطفال  مرتبة  من  أعىل  مرتبة  إىل  يرقى  أسلوبه  جعل 
املستهدفة  املتأخرة  املرحلة  لدى طفل  الرأي ألن  الباحث يف هذا  أوافق  ال  لكنني   .)190  :1997 )الخالدي، 
من قصة »حي بن يقظان« شغف ونهم شديدين. إنه دائماً يبحث عن املغامرة والجديد ويستطيع هضم 

واستيعاب املضمون واألسلوب.

الصعب  إىل  السهل  من  والتدرج  والرشح  بالوضوح  بل  بالغموض  يتسم  ال  الضمني  املؤلف  أسلوب  إن 
ومن املعلوم إىل املجهول. فقد تميز بالحبكة املحكمة حتى وصل بالتسلسل املنطقي إىل املضمون املقصود من 
املرجعية يف مواده  أو قد خرب خلفيتها  الطفل  القصة يعرفها  املطروحة يف  املعلومات  إن بعض هذه  القصة. 
القصة يرشحها مما  الراوي يف  األلفاظ فإن  أما  الدسامة والتعمق.  التي هي عىل درجة عالية من  الدراسية 
للتعقيد أو الغموض. وكما تَُعدُّ تجارب »حي بن يقظان« يف القصة كتجسيد للفكرة املجردة،  اليجعل مجاالً 

بحيث يجذب هذا التجسيد انتباه وتركيز الطفل ويجعله يتفاعل مع الفكرة ويتقبلها بسهولة ويرس.

إن »حي بن يقظان« يمثل الفطرة السليمة، فلما اصطدم بالناس يف الجزيرة مع »أبسال« ظهر التضاد 
بني الفطرة السليمة والتشوه القلبي الذي وصل إليه الناس. ومن هنا تجد التوافق بني فطرة »حي بن يقظان«، 
وفطرة الطفل، األمر الذي يعني أن اختيار هذه القصة الثالثية وإعادة صياغتها للطفل كان موفقاً ومبدعاً. 

فالطفل يستجيب ويتفاعل مع فكرة اإليمان بالله والتصوف الروحي وهذه قراءة واقعية جديدة.

وبذلك يتطابق القارئ الواقعي الجديد مع القارئ الضمني الذي تخيله املؤلف الضمني يف النص إىل درجة 
كبرية رغم عدم بلوغ هذا التطابق نهايته القصوى، ألن نقد الطفل انطباعي وليس منهجي. فالطفل الجديد 
أو املعارص كائن مثقف بامتياز ألن العرص الذي يعيشه ميلء باملعلومات التكنولوجية التي من مميزاتها أنها 
جعلته ذا ثقافة واسعة يف كل املجاالت حتى صارت قصة »حي بن يقظان« مفهومة ومتمشية مع إيقاع عرص 

املعرفة واإلعالم وتحمل املضمون الذي يحتاجه كل طفل عربي مسلم. 

خامتة:

كثرية هي النتائج التي يمكن استخالصها من مضمون هذه الدراسة نوجز أهمها يف رسد الراوي الحكاية 
ونظمها، جاعالً للقصة مقدمة وتمهيداً وستة فصول وخاتمة وذلك عىل غرار الكتب العلمية. كما عمل عىل 
رشح وتبسيط املفردات لكي تتناسب واملرحلة العمرية للطفل املستهدف بالقصة، وبالتايل تمكني هذا األخري 
بوصفه متمدرساً، من فهم مضمونها وتلّقي نّصها والتفاعل مع تأثريها الجمايل. وهكذا فقد استهل الراوي 
مقدمة قصته بتقديم بعض التوضيحات للمروي عليه مخاطباً إياه بـ»القارئ العزيز« أو »القارئ الصغري«  



العدد التسعونمجلة الطفولة العربية أثر احلكي يف التنشئة األدبية للطفل: قصة »حي بن يقظان« كنـموذج

24

بأسلوب واضح وبألفاظ  القصة وأحداثها  اهتمامه نحو حكاية  انتباهه ويوجه  لكي يستميل قربه ويجلب 
محددة ومفهومة.

أما عن زاوية الرؤية للراوي، فقد كان سلطوياً، أكرب من الشخصية حيث »الرؤية من الخلف«، أي أن 
الراوي يعرف كل يشء عن الشخصية / البطل: يعرف ما يشعر به، وما يفكر فيه، يعرف كيف يكون تلقي 

املعلومة، وكيف ينتقل من مستوى فكرى آلخر كي يتناسب مع شخصية املتلقي الطفل.

ويتميز الراوي يف »حي بن يقظان« بشمولية املعرفة وبصفة »الراوي العليم«، وذلك بفعل خصوصية 
املتلقي / الطفل، الذي يحتاج إىل رشح وتفسري وتعليل املفردات الصعبة والتجارب الفيزيائية، بحيث أن الراوي 

هو الذي يحدد القدرات العقلية للمروي عليه، وملا ينبغي أن تكون عليه.  

يوضح الراوي يف املقدمة خطته األدبية للنهوض بعقل املروي عليه، وهنا تتداخل بعض سمات هذا 
األخري مع القارئ الضمني الذي يتخيله املؤلف الضمني. إن املؤلف الضمني يعي جيداً أثر الحكي عىل النمو 
العقيل للطفل وصحته النفسية. لذا نجده يجذب انتباه القارئ الواقعي أو املتلقي ببداية مشوقة وعجيبة 
القصة  بمضمون  انتهت  التي  العلمية  املعلومات  تقديم  مع  النساء،  ينبت  وآخر  الرجال  ينبت  شجر  من 
األساس، وهو اإليمان بالله، واإلخالص يف العبادة. إن طريقة تلقي الفكرة كانت من خالل الخيال الجامح 
املثري للطفل واملحبب له، وملا كانت الرسالة قوية، كانت طريقة عرضها قوية، استخدم أقىص طاقة للخيال، 
وأراه موفقاً يف عرض الصورة الفنية ويف طريقة طرح الرسالة الفكرية والتي عىل غرارها كان التلقي من 

قبل الطفل موفقاً.

واملالحظة  التأمل  عىل  الضمني  القارئ  يربي  الضمني  املؤلف  أن  يقظان«  بن  »حي  قصة  يف  يالحظ 
والتجربة وإعمال العقل، ويرشده إىل معنى التوكل عىل الله واإليمان بالله. فاملؤلف الضمني هو املسؤول عن 
البنية الفنية للقصة ومنها الحدث، الحبكة، املكان والزمان. فالتطور هو بؤرة الحدث يف القصة، وكما تتميز 
شخصية البطل بالتطور والنمو. حتى وإن كانت القصة مركزة فكرياً وحملها املؤلف الضمني بعض املقوالت 
الفلسفية، إال أنه عمل عىل بثها يف القصة بشكل متسلسل ومتدرج من السهل إىل الصعب، كما كان الحدث فيها 

موحداً، واملوضوع هو كيفية وصول العقل إىل اإليمان بالله دون االستعانة بالعلم النقيل.

وبخصوص الحدث فيتميز يف القصة بالتطور وبعنرص التشويق، حيث جاء موازياً للحدث ومبثوثاً يف 
الرسد. لقد عرض املؤلف الضمني املقوالت الفلسفية واملنطقية بما يتناسب ومرحلة الطفولة املتأخرة )ما بني 
9 و 12سنة(، وذلك عن طريق التسلسل املنطقي من التجربة العلمية إىل املالحظة واستنباط املعلومة العلمية 

ثم بلورة الفكرة والعظة من العلم.

الواقع أن قصة »حي بن يقظان« تعتمد عىل عرض املقدمات ثم النتائج املرتتبة عليها، بشكل منطقي 
متدرج من املعلوم إىل املجهول، مما جعل القصة ذات حبكة محكمة. فاملكان يف القصة يوهم بواقعية الحدث 
لكونه مكان ثابت بالتقريب يتحدد يف جزيرة عجيبة تقع بها األحداث الرئيسة للقصة. فهو يمثل الوطن عند 
البطل، فإذا ما انتقل إىل جزيرة أخرى ليدعو الناس إىل اإليمان، رجع بشوق جارف لوطنه جزيرة »الوق واق« 
التي تشكل الفضاء الجغرايف يف القصة. وهنا يطرح الراوي فكرة حب الوطن وينمي الوطنية يف قلب الطفل. 
ُه لهذا األخري، أن يتحىل باملثل واألخالق  وهذا خري دليل عىل التنشئة الصحيحة للطفل، إذ عىل كل أدب يَُوجَّ
وحب الدين والوطن واللغة كثوابت. وإذا كان املؤلف الضمني قد أبدع يف تصويره يف التمهيد، حيث أضفى عليه 
من العجائبي فكان بداية مشوقة وجاذبة للطفل، كما كان صورة فنية مبدعة، فإن الزمان يوازي الحدث 
حيث يتطور وينمو فينمو معه الحدث، وبه تطور طبيعي مما يساعد كثرياً عىل استيعاب األطفال ملا يقدم 

إليهم من مضمون. 

فاملؤلف الواقعي هو »كامل كيالني« املكتوب اسمه عىل القصة، ذلك الرجل الذي أطلق عليه األب الرشعي 
ألدب الطفل. أما القارئ الضمني فهو القارئ النموذجي، واملثال املتخيل لدى املؤلف الضمني وهو الذي يوجه 
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الفلسفية  ومقوالته  الفيزيائية،  ومعلوماته  القصيص،  بنائه  نسيج  الضمني  املؤلف  قدم  وقد  الرسالة.  إليه 
الذي يفهم ويتأثر ويتطور كما يتخيله. فالقارئ الضمني حسب  القارئ الضمني املميز واملثال  اإليمانية إىل 
املؤلف الضمني يعي التقنيات الرسدية من راوي ومروي عليه كما يعي البنية الفنية من حدث وأسلوب، وزمان 

ومكان، ويدرك املضمون إدراكاً جيداً. أما القارئ الواقعي فقد يكون:

- طفالً يف مرحلة الخيال املحدود.

- أو يف مرحلة الخيال املنطلق )8-6(.

- أو يف مرحلة البطولة أو الطفولة املتأخرة )12-9(.

- شاباً يف الجامعة.

- أو مدرساً أو طبيباً أو عامالً.

- ناقداً أدبياً.

قراءته  له  وكل  القارئ،  يراه  الذي  الجمايل  األثر  عليه  يسدل  النص  فإن  الواقعي  القارئ  كان  وأيما 
الصحيحة التي سكب عليها ثقافته وروحه وبصمة نفسيته. وقد ناقشت آراء بعض النقاد أو القراء الواقعيني 
والتكنولوجيا  واملعلوماتية  الرقمية  الحوسبة  اآلن عرص  الواقعي يف عرصنا  القارئ  بقراءتي ومنها:  وأردفت 
الطاغية قد يتطابق بشكل كبري مع القارئ الضمني املثال الذي تخيله املؤلف الضمني حيث الثقافات املتعددة.

غموض.  بال  العرص  إيقاع  مع  تتماىش  يقظان«  بن  حي  »قصة  بأن  اإلقرار  يمكن  سبق  ما  عىل  بناًء 
ويشكل املضمون اإلسالمي الذي يحتاجه كل طفل العنرص املميز لهذه القصة. وقد كانت القصة يف أصلها البن 

طفيل الفيلسوف املسلم، الذي عرض القصة بطريقة فلسفية حتى يقنع املتلقي الكبري بمقوالته الفلسفية.
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